คํานํา
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
เกิดขึ ้นจากความริ เริ่ มของสมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชน (สสส.)และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สภ าท นา ยค วา ม โด ยก าร สนั บ ส นุ น ขอ ง ศู น ย์ ศึ ก ษ าแ ละ พั ฒ นา สั น ติ วิ ธี ใ นสั ง ค ม ไ ท ย
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ยังคงดํารงอยู่อย่างต่อเนื่อง
ทังๆ
้ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน ได้ พยายามค้ นหาสาเหตุเพื่อการแสวงหาทางออกที่
ทํ า ให้ เ กิ ด ความยุติ ธ รรมและสร้ างความเข้ า ใจระหว่ า งประชาชนในพื น้ ที่ แ ละส่ ว นราชการ และ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ แต่ดเู หมือนว่ายิ่งมีการให้ ความสนใจของบุคคลหลายฝ่ าย ปั ญหาที่รุนแรงก็ยังไม่
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น มีแต่ทรงตัวและในบางช่วงก็ยงั ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น
สสส.พยายามเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่ต้องการค้ นหาว่าในสถานการณ์ความ
รุนแรงเช่นนี ้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 จะเป็ นเครื่ องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้ เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุ นแรง สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
หรื อไม่ ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมตามโครงการนี ้ มีความมุง่ หมายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ผ้ คู นใน
ท้ องถิ่ นไว้ ใจต่อกระบวนการยุติธรรม ได้ เข้ าใจหลักสิทธิ ม นุษยชนสากล และหลักสิทธิ มนุษยชนที่
ประเทศไทยยอมรับมาปฏิบตั ใิ ห้ มีความสอดคล้ องต่อหลักสากล และศึกษาว่าตัวพระราชกําหนดฯเอง
เป็ นอุปสรรคขัดขวางมิให้ ประชาชนได้ รับความเป็ นธรรมตามกระบวนการยุตธิ รรมหรื อไม่
สสส.ขอขอบพระคุณศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ โอกาสในการ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ประชาชนบางส่วนในพื ้นที่ ให้ เข้ าใจว่า องค์กรพัฒนาเอกชนด้ านสิทธิ
มนุษยชน ยังสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของประชาชนได้ บ้างไม่
มากก็น้อย ขอขอบคุณอาสสมัครทุกคนที่ได้ ท่มุ เทกําลังและความกล้ าหาญ ในการลงพื ้นที่เพื่อค้ นหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง และหวัง ว่ า รายงานการศึก ษานี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้ างสันติสขุ ให้ เกิดขึ ้นแก่ประชาชนและประเทศชาติของเรา
สืบไป

สมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชน(สสส.)
พฤษภาคม 2551
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บทที่ 1
บทนํา
โดยที่เป็ นทราบกันทัว่ ไปว่าความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในสามจังหวัดภาคใต้ ได้ ทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ ้นตังแต่
้ ต้นปี 2547 เป็ นต้ นมา และได้ นํามาสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิในชีวิต
และร่ างกายอย่างกว้ างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่การแสวงหาข้ อเท็จจริ ง หรื อการเข้ าถึง
ข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นเป็ นไปค่อนข้ างยากและเต็มไปด้ วยความยากลําบาก แม้ จะมีความพยายามอย่าง
เต็มกําลังของบุคคลหรื อองค์กรต่างๆ ก็ตาม เช่น หน่วยงานของรัฐ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน
วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์ แห่งชาติ เป็ นต้ น ดังนัน้ การเสนอข้ อเท็จจริ งและการทําให้ ความจริ ง ปรากฏ เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจกับสาธารณะ และการสร้ างการเรี ยนรู้ ของสังคม อันจะนําไปสู่การจัดการแก้ ไข
ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังอาจไม่ประสบสําเร็ จเท่าที่ควร
การแสวงหาข้ อมูล ข้ อเท็จจริง การรวบรวมบันทึกข้ อเท็จจริ ง และการการจัดทํารายงานเกี่ยว
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงเป็ นสิ่งที่มีความจําเป็ นและสําคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินโดยเร่งด่วน
แต่ในการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็ นต้ องมีบุคลากรที่มีความตังใจมั
้ น่ มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีทกั ษะที่เพียงพอในการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง รวมทังมี
้ ความสามารถที่จะ
เข้ าถึงข้ อเท็จจริ งได้ ดังนัน้ การเสริ มสร้ างศักยภาพให้ แก่บคุ คลในพื ้นที่ให้ มีความรู้ ความสามารถใน
การการแสวงหาข้ อเท็จจริ งจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นในการบันทึกการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในสามจังหวัด
ภาคใต้ และจะเป็ นประโยชน์ในการจัดทํารายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้ ในการการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับบุคคล และเครื อข่ายประชาชนในพืน้ ที่ใ นการแสวงหาข้ อมูล
ข้ อเท็จจริ ง การบันทึก และการจัดทํารายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็ นระบบได้
2. รวบรวมข้ อมูล และบันทึกข้ อเท็จจริ ง การละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกิดขึน้ ในสามจังหวัด
ภาคใต้ อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ติ ามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2548
3. จัดทํารายงานเพื่อใช้ ในการเสนอต่อหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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การดําเนินงาน
รู ปแบบกิจกรรม
กิจกรรมที่หนึง่ การอบรมแบบมีสว่ นร่วมแก่กลุม่ เป้าหมายให้ มีองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนและ
ทักษะการแสวงหาข้ อเท็จจริ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นเวลา 5 วัน
กิ จ กรรมที่ ส อง การเก็ บ และบัน ทึก ข้ อ มูล และข้ อ เท็ จ จริ ง ในพื น้ ที่ การละเมิ ด สิ ท ธิ สิ ท ธิ
มนุษยชนเป็ นเวลา 3 เดือน หลังจากนันจะเป็
้
นการเก็บข้ อมูลผ่านเครื อข่าย
กิจกรรมที่สาม การประมวลและจัดทํารายงานการละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชนเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 3 เดือน
ในทางปฏิบตั ิได้ ดําเนินการขันต้
้ น โดยรวบรวมเอกสาร รายงาน บันทึกสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในภาคใต้ และจัดเตรี ยมเนื ้อหา ขอบเขตการฝึ กอบรม วางแผนงาน เตรี ยมการจัดฝึ กอบรม
และประสานงานเครื อข่าย กลุม่ องค์กรที่ทํางาน เพื่อสิทธิมนุษยชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากนัน้
จึงจัดฝึ กอบรมกลุ่ม องค์กรที่จะเป็ นอาสาสมัครรวบรวมข้ อเท็จจริ งและเขียนรายงานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื ้นภาคใต้ และ ติดตามผลการบันทึก รวบรวม ข้ อเท็จจริ งและรายงานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จากอาสาสมัครที่ผ่านการฝึ กอบรม เพื่อปรับปรุ ง แก้ ไขและให้ คําแนะนําในการจัดทํา
บัน ทึ ก และรายงานข้ อเท็ จ จริ ง การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสามจัง หวัด ภาคใต้ อัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั ติ ามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อ
จัด ทํ า รายงานในการเสนอต่อ หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน
ผลของโครงการได้ จดั ทําเป็ นรายงานที่เห็นอยูน่ ี ้ ซึง่ อาจไม่สามารถตอบปั ญหาและมีทางออก
ในการแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงที่ กิดขึน้ ตามที่หลายฝ่ ายได้ คาดการณ์ แต่เป็ นการต้ องการจัดทํ า
บันทึกการทํางานของอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน ในการค้ นหาข้ อเท็จจริ งและตรวจสอบสถานการณ์
รุนแรงที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
เป็ นหลัก
เนือ้ หาของรายงาน แบ่งเป็ น 4 ส่วน และภาคผนวก ดังนี ้
1. สถานการณ์ความรุ นแรงในสามจังหวัดภาคใต้ ตังแต่
้
17 กรกฎาคม 2548 ถึง มิถุนายน
2550 (2 ปี นับแต่ประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2548)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 กับ หลักการพื ้นฐานของสิทธิมนุษยชน
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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3. การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม อันเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราช
กําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน : กรณีศกึ ษา 4 กรณี
4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะของผู้ทําการศึกษา
ภาคผนวก
• โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
• รายงานผลการอบรมโครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
สามจังหวัดภาคใต้
• ทําเนียบที่อยูอ่ าสาสมัคร
• พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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บทที่ 2
หลักการสิทธิมนุษยชน
กับการใช้ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
การใช้ อํานาจของรัฐต้ องยึดหลักนิตธิ รรมหลายประการ ได้ แก่ ห้ ามรัฐจํากัดสิทธิเสรี ภาพ
ของประชาชนโดยพลการ หากรัฐจะดําเนินการใดที่เป็ นการจํากัดสิทธิเสรี ภาพของประชาชนได้ ต้ อง
มี กฎหมายให้ อํานาจไว้ และ กฎหมายนัน้ ต้ องไม่ขัดต่อสาระสําคัญของสิทธิ มนุษยชน 1 การใช้
กฎหมายอาญาต้ องไม่มีผลย้ อนหลัง ในการลงโทษบุคคล หากจะลงโทษใครต้ องมีกฎหมายที่ ใ ช้
ในขณะกระทําความผิดนัน้ ระบุว่าการกระทําเช่นว่านัน้ เป็ นความผิดตามกฎหมาย หรื อ หลักที่ว่า
บุคคลทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ ากฎหมาย ใครทําผิดกฎหมาย ต้ องนําตัวมาพิจาณาลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็ นข้ าราชการ ชาวบ้ าน หรื อลูกหลานนักการเมือง นอกจากหลักนิติ
ธรรมแล้ ว ยังมีหลักการของสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Principles) ได้ แก่ สิทธิมนุษยชน
เป็ นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด (Natural Rights) หลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human
Dignity) หลักความเสมอภาคและห้ ามการเลือกปฏิบตั ิ
0

2.1 หลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุตธิ รรม
1. ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นสิทธิมนุษยชนที่ได้ รับการรับรองไว้ ในปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) สิทธิเหล่านี ้ ได้ แก่
ข้ อ 1 รับรองหลักการของสิทธิมนุษยชน ที่วา่ คนทุกคนเกิดมามี ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มี
สิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค เราจึงควรปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนมนุษย์ทกุ คนเสมือนเป็ นพี่น้องของเรา
1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 29
มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํามิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี ้กําหนดไว้ และเท่าที่ จําเป็ น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนันมิ
้ ได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้ องมีผลใช้ บงั คับเป็ นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ ใช้ บงั คับ แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรื อแก่บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง ทังต้
้ องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ให้ อํานาจในการตรากฎหมายนันด้
้ วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ นํามาใช้ บงั คับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้ วยโดย
อนุโลม

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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ข้ อ 2 ห้ ามเลือกปฏิบตั ิ
ข้ อ 3 สิทธิในชีวิต และความมัน่ คงในชีวิต
ข้ อ 5 ห้ ามทรมานหรื อลงโทษอย่างโหดร้ าย หรื อ หยามเกียรติมนุษย์
ข้ อ 6 คนทุกคนถือเป็ นบุคคลตามกฎหมาย
ข้ อ 7 คนทุกคนเสมอภาคกัน ต่อหน้ ากฎหมาย ไม่ว่า ใครทํ า ผิด ต้ องได้ รั บโทษตาม
กระบวนการยุตธิ รรม
ข้ อ 8 คนทุกคนที่ ถูกละเมิดสิท ธิ ตามกฎหมายหรื อรั ฐ ธรรมนูญ มี สิท ธิ ใ นการได้ รับการ
เยียวยาจากศาล
ข้ อ 9 ห้ ามการจับกุม คุมขัง หรื อเนรเทศโดยพลการ
ข้ อ 10 สิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมจากศาลที่เป็ นอิสระ
ข้ อ 11 สิทธิผ้ ตู ้ องหาในการได้ รับการสันนิษฐานว่าไม่มีความผิด

2. กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509
จากหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน นําไปสู่การจัดทําเป็ นสนธิสญ
ั ญาสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มีสภาพบังคับเป็ นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เรี ยกว่า กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509 (International Covenant on
Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคี มีผลบังคับใช้ เมื่อ 29
ตุล าคม 2539 เนื อ้ หาของกติกาฉบับนี ้ เฉพาะส่วนที่ เ กี่ ยวข้ องกับสิ ทธิ ใ นกระบวนการยุติธ รรม
แบ่งเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่ วนแรก กําหนดสิทธิของประชาชนและบุคคลในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐต้ องจัดการให้
ได้ รับสิทธิเหล่านี ้ ได้ แก่
ข้ อ 9
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรี ภาพและความปลอดภัยของร่างกาย
- บุคคลจะถูกจับกุมหรื อควบคุมโดยอําเภอใจมิได้
- บุคคลจะถูกลิดรอนเสรี ภาพของตนมิได้ ยกเว้ นโดยเหตุและโดยเป็ นไปตามกระบวนการที่
บัญญัตไิ ว้ ในกฎหมาย
2. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถกู จับกุมจะต้ องได้ รับแจ้ งถึงเหตุผลในการจับกุม และ
จะต้ องได้ รับแจ้ งถึงข้ อหาที่ถกู จับกุมโดยพลัน
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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3. บุคคลใดที่ถกู จับกุมหรื อควบคุมตัวในข้ อหาทางอาญา
- จะต้ องถูกนําตัวไปศาล หรื อไปยังเจ้ าหน้ าที่อื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะใช้ อํานาจทาง
ตุลาการโดยพลัน
- สิทธิได้ รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร
- สิทธิได้ รับการปล่อยตัว โดยมีการประกันว่าจะกลับมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี และ
จะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคําพิพากษา มิให้ ถือเป็ นหลักทัว่ ไปว่าจะต้ องควบคุมผู้ถกู จับไว้ ใน
ระหว่างการพิจารณาคดี
4. สิทธินําคดีฟ้องต่อศาล หากถูกจับกุมหรื อควบคุมตัว โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และให้
ศาลมีคําสัง่ ปล่อยตัวไป นอกจากนี ้ยังมีสิทธิได้ รับค่าสินไหมทดแทนด้ วย
ข้ อ 10 สิทธิผ้ ูต้องหาหรือผู้ต้องขัง ดังต่ อไปนี ้
1. สิทธิได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างมีมนุษยธรรมและเคารพศักดิศ์ รี แห่งความเป็ นมนุษย์
2. ผู้ต้องหาต้ องได้ รับการจํ าแนกออกจากผู้ต้องขัง และต้ องได้ รับการปฏิ บตั ิที่แตกต่าง
เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่เป็ นผู้ต้องขัง
3. ต้ องแยกผู้ต้องหาที่เป็ นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็ นผู้ใหญ่ และให้ นําตัวขึ ้น
พิจารณาคดีให้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้
4.ระบบราชทัณฑ์ต้องปฏิบตั ิต่อผู้ต้องขัง โดยมีจดุ มุ่งหมายสําคัญที่จะให้ กลับตัวและฟื น้ ฟู
ทางสังคม
5. ผู้กระทําผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนต้ องได้ รับการจําแนกออกจากผู้กระทําผิดที่เป็ นผู้ใหญ่
และต้ องได้ รับการปฏิบตั ใิ ห้ เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
ข้ อ 14 สิทธิผ้ ูต้องหาและจําเลย
1. บุคคลที่ต้องหาว่ากระทําความผิดในคดีอาญา ย่อมเสมอภาคกันในการพิจารณาของศาล
และคณะตุลาการ หรื อการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของตน ดังนี ้
- สิ ทธิ ไ ด้ รับการพิ จ ารณาอย่างเปิ ดเผยและเป็ นธรรมโดยคณะตุลาการซึ่ง จัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมาย มีอํานาจ มีความเป็ นอิสระ และเป็ นกลาง
- สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ ามเข้ าฟั งการพิจารณาคดีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนก็ด้วย
เหตุผ ลทางศีล ธรรม
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน หรื อความมั่นคงของชาติในสังคม
ประชาธิปไตย หรื อเพื่อความจําเป็ นเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องชีวิตส่วนตัวของคูก่ รณี หรื อใน
สภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจําเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดยเปิ ดเผยนันอาจเป็
้
นการเสื่อม
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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เสียต่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม เว้ นแต่จําเป็ นเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรื อเป็ น
กระบวนพิจารณาเกี่ยวด้ วยข้ อพิพาทของคูส่ มรสในเรื่ องการเป็ นผู้ปกครองเด็ก
2. บุคคลทุกคนซึ่งต้ องหาว่ากระทําผิดอาญา ต้ องได้ รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริ สุท ธิ์
จนกว่าจะพิสจู น์ตามกฎหมายได้ วา่ มีความผิด
3. บุคคลทุกคนซึ่งต้ องหาว่ากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิได้ รับหลักประกันขันตํ
้ ่าดังต่อไปนี ้
โดยเสมอภาค
(ก) สิท ธิ ที่ จ ะได้ รั บแจ้ ง โดยพลัน ซึ่งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับสภาพและเหตุแห่ง ความผิ ดที่
กล่าวหา ในภาษาซึง่ บุคคลนันเข้
้ าใจได้
(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้ รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรี ยมการเพื่อสู้คดี และติดต่อ
กับทนายความที่ตนเลือก
(ค) สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้ าเกินความจําเป็ น
(ง) สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาต่อหน้ าบุคคลนัน้ และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง หรื อโดย
ผ่านผู้ชว่ ยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก
- สิทธิได้ รับการแจ้ งให้ ทราบถึงสิทธิในการมีผ้ ชู ่วยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนันไม่
้ มี
ผู้ชว่ ยเหลือทางกฎหมาย ซึง่ มีการแต่งตังขึ
้ ้นโดยปราศจากค่าตอบแทน
(จ) สิทธิ ที่จะซักถามพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ ต่อตน และขอให้ เรี ยกพยานฝ่ ายตนมาซักถาม
ภายใต้ เงื่อนไขเดียวกับพยานซึง่ เป็ นปรปั กษ์ตอ่ ตน
(ฉ) สิทธิที่จะได้ รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยคิดมูลค่า
(ช) สิทธิที่จะไม่ถกู บังคับให้ เบิกความเป็ นปรปั กษ์ตอ่ ตนเอง หรื อให้ รับสารภาพ
4.ในกรณีของเด็กหรื อเยาวชนที่กระทําผิด กระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้ คํานึงถึงอายุและ
ความปรารถนาที่จะส่งเสริ มการแก้ ไขฟื น้ ฟูความประพฤติของบุคคลนัน้
5. บุคคลทุกคนที่ต้องคําพิพากษาลงโทษ ย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ ฎีกา เพื่อให้ พิจารณา
ทบทวนการลงโทษและคําพิพากษาโดยเป็ นไปตามกฎหมาย
6. การได้ รับค่าชดเชยจากกระบวนพิจารณาที่มิชอบ
บุคคลใดที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนัน้ มีการ
กลับคําพิพากษาที่ให้ ลงโทษบุคคลนัน้ หรื อบุคคลนันได้
้ รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีข้อเท็จจริ งใหม่หรื อมี
ข้ อเท็จจริ งที่ได้ ค้นพบใหม่อนั แสดงให้ เห็นว่าได้ มีการดําเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคลเช่น
ว่า ต้ องได้ รับการชดเชยตามกฎหมาย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่า การไม่เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งที่ยงั ไม่ร้ ูให้
ทันเวลาเป็ นผลจากบุคคลนันทั
้ งหมดหรื
้
อบางส่วน
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7. บุคคลย่อมไม่ถกู พิจารณา หรื อลงโทษซํ ้าในความผิดซึ่งตนต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้
ลงโทษ หรื อให้ ปล่อยตัวแล้ วตามกฎหมาย
ข้ อ 15 หลักการว่ าด้ วยการไม่ ต้องรับผิดในคดีอาญา
1. บุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญา เพราะในขณะที่กระทํา การกระทํานันไม่
้ เป็ นความผิดทาง
อาญา ตามกฎหมายภายในหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ
2. จะลงโทษให้ หนักกว่าโทษที่มีอยูใ่ นขณะที่ได้ กระทําความผิดไม่ได้
3. หากภายหลังการกระทําความผิดนัน้ ได้ มีบทบัญญัติของกฎหมายกํ าหนดโทษเบาลง
ผู้กระทําผิดย่อมได้ รับประโยชน์จากบทบัญญัตนิ นั ้
ข้ อ 7 และ ข้ อ 15 เป็ นหลักการหนึง่ ของหลักนิตธิ รรม (the Rule of Law)
ส่ วนที่สอง กําหนดความรับผิดชอบของรัฐและเจ้ าหน้ าที่รัฐ ห้ ามทําการละเมิดสิทธิเหล่านี ้
ได้ แก่ ห้ ามการทรมาน หรื อกระทําการหรื อลงโทษโหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อหยามเกียรติมนุษย์
(ข้ อ 7 ของกติกาฯ)
หลักการดังกล่าว รัฐที่เป็ นภาคีต้อง เคารพ คือ ไม่ทําการละเมิดสิทธิเหล่านี ้เสียเอง ต้ อง
ปกป้อง คือ กระทําทุกวิถีทางที่ไม่ให้ มีใครมาละเมิดสิทธิเหล่านี ้ และ ต้ องทําให้ ประชาชนทุกคนได้ รับ
สิท ธิ เ หล่านี อ้ ย่างแท้ จ ริ ง โดยเฉพาะ หากมี การประกาศภาวะฉุกเฉิ น ในประเทศ รั ฐภาคี ยิ่ ง ต้ อง
ระมัด ระวัง ห้ า มอ้ า งการประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิ น เพื่ อ ไม่ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก การที่ ก ติ ก านี ้
บัญญัญัติ แต่รัฐภาคีสามารถเลี่ยงการปฏิบตั ิได้ เพียงเท่าที่จําเป็ น ในบางกรณี โดยไม่ใช่เป็ นการใช้
อ้ างเพื่อหลีกเลี่ยงเป็ นการทัว่ ไป เรี ยกว่า หลักการในการรอนสิทธิ ปรากฏตาม ข้ อ 4 ของกติกา ฯ ดังนี ้
ข้ อ 4 หลักการรอนสิทธิ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
1. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้ มีการประกาศภาวะนัน้
อย่างเป็ นทางการ รัฐภาคีอาจใช้ มาตรการที่เป็ นการเลี่ยงพันธกรณี ของตนภายใต้ กติกานีไ้ ด้ เพี ยง
เท่าที่จํ าเป็ นตามความฉุกเฉิ นของสถานการณ์ ทัง้ นี ้ มาตรการเช่นว่านัน้ จะต้ องไม่ขัดแย้ งต่อ
พันธกรณีอื่นๆ ของตน ภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ เพียงเหตุแห่ง
เชื ้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรื อเผ่าพันธุ์ทางสังคม
การเลี่ยงพันธกรณี ดังต่อไปนี ้ มิอาจทําได้
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ข้ อ 6 สิทธิในชีวิต
1. มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กําเนิด สิทธินี ้ต้ องได้ รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
บุคคลจะต้ องไม่ถกู ทําให้ เสียชีวิตโดยอําเภอใจ
2. ในประเทศที่ยงั มิได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทําได้ เฉพาะ
คดีอกุ ฉกรรจ์ที่สดุ ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับในขณะกระทําผิดและไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี ้ และ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้ างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี ้ จะกระทํา
ได้ ก็แต่โดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลที่มีอํานาจ
3. การทําให้ เสียชีวิตที่มีลกั ษณะเป็ นอาชญากรรมล้ างเผ่าพันธุ์
ตามบทบัญญัติแห่ง
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้ างเผ่าพันธุ์
4. สิทธิของบุคคลที่ต้องคําพิพากษาประหารชีวิต ในการขออภัยโทษหรื อลดหย่อนผ่อนโทษ
ตามคําพิพากษา ขอนิรโทษกรรม ขอการอภัยโทษ หรื อขอการลดหย่อนผ่อนโทษตามคําพิพากษา
ประหารชีวิต
5. บุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่กระทําความผิดและสตรี มีครรภ์จะถูกพิพากษาประหารชีวิต
มิได้
6. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี ้จะยกข้ อนี ้ขึ ้นอ้ างเพื่อประวิง หรื อขัดขวางการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตมิได้
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2.2 หลักสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมตามกฎหมายไทย
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ถือเป็ นต้ นแบบของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยยอมรับนํามา
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักการคุ้มครองสิทธิผ้ ตู ้ องหาหรื อจําเลย มีความสอดคล้ องกับ
ปฏิ ญญาฯและกติกา ฯ ดังกล่าว ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้ องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ดังนี ้
1.รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรื อการลงโทษด้ วยวิธีการโหดร้ ายหรื อไร้ มนุษยธรรม จะกระทํามิได้
แต่การลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรื อตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็ นการลงโทษ ด้ วย
วิธีการโหดร้ ายหรื อไร้ มนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคําสัง่ หรื อหมายของศาลหรื อมีเหตุอย่าง
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้ นตัวบุคคลหรื อการกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํา
มิได้ เว้ นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณี ที่มี การกระทํ าซึ่ง กระทบต่อสิทธิ และเสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ง ผู้เ สี ยหาย พนักงาน
อัยการ หรื อบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้ สงั่ ระงับ หรื อเพิกถอน
การกระทําเช่นว่านัน้ รวมทังจะกํ
้ าหนดวิธีการตามสมควรหรื อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นด้ วย
ก็ได้
มาตรา 39 บุคคลไม่ต้องรั บโทษอาญา เว้ นแต่ได้ กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ อยู่ ในเวลาที่
กระทํานันบั
้ ญญัติเป็ นความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนัน้ จะหนักกว่า โทษที่
กําหนดไว้ ในกฎหมายที่ใช้ อยูใ่ นเวลาที่กระทําความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้ องสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ต้องหาหรื อจําเลยไม่มีความผิด
2

ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 47 ก 24 สิงหาคม 2550
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ก่อนมี คําพิพากษาอันถึงที่ สุดแสดงว่าบุคคลใดได้ กระทําความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนัน้
เสมือนเป็ นผู้กระทําความผิดมิได้
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้ โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ ถึง
(2) สิทธิ พื ้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้ อยต้ องมีหลักประกันขัน้ พืน้ ฐานเรื่ อง การ
ได้ รับการพิจารณาโดยเปิ ดเผย การได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอ
ข้ อเท็จจริ ง ข้ อโต้ แย้ ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้ านผู้พิพากษาหรื อตุลาการ การได้ รับ การ
พิจารณาโดยผู้พิ พากษาหรื อตุลาการที่นั่งพิจ ารณาคดีครบองค์คณะ และการได้ รับทราบเหตุผ ล
ประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรื อคําสัง่
(3) บุคคลย่อมมี สิทธิ ที่จ ะให้ คดีของตนได้ รับการพิจารณาอย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว และเป็ น
ธรรม
(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จําเลย คูก่ รณี ผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อพยานในคดีมีสิทธิได้ รับ การ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทังสิ
้ ทธิในการได้ รับการสอบสวน
อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และการไม่ให้ ถ้อยคําเป็ นปฏิปักษ์ตอ่ ตนเอง
(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้ รับความคุ้มครอง และความ
ช่วยเหลื อที่ จําเป็ นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้ จ่ายที่จํ าเป็ น ให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ หรื อผู้พิการหรื อทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้ รับ ความคุ้มครอง
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้ รับการปฏิบตั ิ ที่เหมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรื อจําเลยมีสิทธิได้ รับการสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี ที่ถกู ต้ อง
รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่ อ สู้ คดี อ ย่ า งเพี ย งพอ การตรวจสอบหรื อ ได้ รั บ ทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้ รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้ รับการ
ปล่อยตัวชัว่ คราว
(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
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2. ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 3
1. สิทธิผ้ ตู ้ องหา หรื อผู้ถกู จับที่ถกู คุมขัง
(1) พบและปรึกษาผู้ซงึ่ จะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว (มาตรา 7/1(1))บุคคลผู้ถกู
ควบคุม คุมขัง หรื อจําคุกย่อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(2) ให้ ทนายความหรื อผู้ซึ่งตนไว้ วางใจเข้ าฟั งการสอบปากคําตนได้ ในชันสอบสวน
้
(มาตรา
7/1)
(3) ได้ รับการเยี่ยมหรื อติดต่อกับญาติได้ ตามสมควร (มาตรา 7/1 (3)
(4) ได้ รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย (มาตรา 7/1 (4)
(5) มีสิทธิได้ รับแจ้ งจากพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถกู จับหรื อผู้ต้องหา
ให้ ทราบว่า ผู้ถกู จับหรื อผู้ต้องหามีสิทธิตาม ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 3. และข้ อ 4.
2. สิ ท ธิ ข องผู้ต้องหาที่ จ ะยิ น ยอมหรื อไม่ยิน ยอมให้ พ นักงานเปรี ย บเที ยบค่าปรั บหรื อค่า
ทดแทน (มาตรา 38 ประกอบมาตรา 37) (สิทธิเช่นเดียวกับผู้เสียหาย)
3. สิทธิที่จะไม่ถกู จับ ควบคุมหรื อตรวจค้ นโดยไม่จําเป็ นหรื อโดยไม่มีเหตุอนั สมควร (มาตรา
57 มาตรา 66 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 78 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 86 มาตรา
87 มาตรา 91 ที่แก้ ไขเพิ่ม ถึงมาตรา 104)
การจับ คุมขัง ตรวจค้ นตัวบุคคล หรื อกระทําการใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรี ภาพในชีวิต
ร่างกาย จะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคําสัง่ หรื อหมายของศาลหรื อโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย(รัฐธรรมนูญ มาตรา 32)
4. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหา (รวมผู้ถกู จับ) จะไม่ถูกใช้ วิธีควบคุมเกินกว่าที่จําเป็ นเพื่อป้องกันมิให้ เขา
หนีเท่านัน้ (มาตรา 86) และมีสิทธิ ที่จะไม่ถกู ควบคุมไว้ เกินกว่าความจําเป็ นตามพฤติการณ์แห่งคดี
กับจะไม่ถูกควบคุมเกิ นกํ าหนดเวลาที่ศาลเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นเพื่อทําการสอบสวนหรื อเหตุจําเป็ น
อย่างอื่น แต่ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชัว่ โมง (มาตรา 87 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
5. สิ ท ธิ ที่ ผ้ ูต้ อ งหาซึ่ ง มี อ ายุไ ม่เ กิ น 18 ปี ในวัน ที่ พ นัก งานสอบสวนแจ้ ง ข้ อหา ก่ อ นเริ่ ม
สอบถามปากคํ า ให้ พ นัก งานสอบสวนถามผู้ต้ องหาว่ ามี ท นายความหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ใ ห้ รัฐ จัด หา
ทนายความให้ (มาตรา 134/2) สิทธิของผู้ต้องหาหรื อจําเลย (ไม่จํากัดอายุ)
2

3

เรียบเรียงจากคําบรรยายของ สมบัติ เดียวอิศเรศ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา หัวข้ อวิชาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรเนติบณ
ั ฑิต ปี การศึกษา 2547 อ้ างใน หนังสือ การประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสําเร็ จ ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวยและคณะ มีนาคม 2549
ภาคผนวก ง. หน้ า 123 - 136
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6. สิทธิ ที่ผ้ ูต้องหาจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการกระทําที่กล่าวหาว่า
ผู้ต้องหาได้ กระทําผิดและแจ้ งข้ อหาให้ ทราบก่อนสอบสวนโดยการแจ้ งข้ อหาจะต้ องมีพยานหลักฐาน
ตามสมควรว่าผู้นัน้ ได้ กระทํ าความผิดและสิท ธิ ที่จ ะได้ รับการสอบสวนหรื อพิจ ารณาคดีที่ถูกต้ อง
รวดเร็ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ (มาตรา 134 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 (7)) 1) สิทธิของผู้ถกู จับหรื อผู้ต้องหาจะได้ รับการแจ้ งข้ อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการ
จับโดยไม่ชกั ช้ า 2) จะต้ องได้ รับโอกาสแจ้ งให้ ญาติหรื อผู้ซึ่งผู้ถกู จับไว้ วางใจทราบในโอกาสแรก 3) ผู้
ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ต้องถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ถกู จับถูกนําตัวไป
ถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถกู จับไว้ ตามกฎหมายหรื อไม่
เว้ นแต่มีเหตุสุดวิสยั หรื อมีเหตุจําเป็ นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (เฉพาะข้ อ 3 ตามมาตรา 87
วรรคสาม)
7. สิทธิที่ผ้ ูต้องหาจะได้ รับการบอกกล่าวจากพนักงานสอบสวนให้ ทราบก่อนว่าผู้ต้องหามี
สิท ธิ ที่ จ ะให้ การหรื อไม่ก็ไ ด้ ถ้ าผู้ต้องหาให้ การ ถ้ อยคํ าที่ ผ้ ูต้องหาให้ การดัง กล่าวนัน้ อาจใช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ (มาตรา 134/4 (1)) บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ ถ้อยคําเป็ นปฏิปักษ์
ต่อตนเอง (รัฐธรรมนูญมาตรา 40 (4))
8. สิทธิ ที่ผ้ ตู ้ องหาซึ่งเป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันสอบปากคํา) จะร้ องขอให้ จดั การ
สอบถามปากคํ าด้ วยวิ ธีการพิ เศษ (มาตรา 134 ตรี ประกอบมาตรา 133 ทวิ ) (สิทธิ เ ช่นเดียวกับ
ผู้เสียหายหรื อพยาน)
9. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ถูกพนักงานสอบสวนให้ คํามัน่ สัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง ทรมาน ใช้ กําลังบังคับ หรื อ กระทําโดยประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้ เขาให้ การอย่างใด ๆ ใน
เรื่ องที่ต้องหานัน้ (มาตรา 135 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
10. สิทธิ ที่ผ้ ูต้องหาหรื อจํ าเลยจะร้ องขอประกันหรื อปล่อยชั่วคราวและร้ องขอให้ ศาลสั่ง
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง (รวมผู้ต้องหาหรื อจําเลย) กรณีเป็ นการคุมขังโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย (มาตรา
106 ถึง มาตรา 119 ทวิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
11. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะได้ รับแจ้ งคําสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้ าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรื อขังอยู่ ให้
จัดการปล่อยตัวไปหรื อให้ ศาลปล่อยแล้ วแต่กรณี และมีสิทธิร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบ
สรุ ปพยานหลักฐานพร้ อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทัง้ นี ้
ภายในกํ าหนดอายุความฟ้องร้ อง (มาตรา 146 ที่ แก้ ไขเพิ่มเติม) ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมี
คําสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ วผู้ต้องหามีสิทธิขอทราบสรุ ปพยานหลักฐานพร้ อมความเห็นของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการในการสัง่ คดี ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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12. สิ ท ธิ ที่ ผ้ ูต้ อ งหาจะได้ รั บ ความคุ้ม ครองในการส่ ง หมายเรี ย กแก่ ผ้ ูต้ อ งหา โดยจะส่ ง
หมายเรี ยกให้ บคุ คลอื่นซึง่ มิใช่สามีภรรยา ญาติ ผู้ปกครองของผู้ต้องหา มิได้ (มาตรา 55)
13. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาหรื อจําเลยจะได้ รับความคุ้มครองเอกสารทังหลายที
้
่ส่งไปรษณีย์ โทรเลข
จะไม่ได้ รับการกักไว้ หรื อให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ ส่งแก่เจ้ าหน้ าที่หรื อศาลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ไต่
สวนมูลฟ้องหรื อพิจารณาของศาล ถ้ าเป็ นเอกสารโต้ ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรื อจําเลยกับทนายความ
(มาตรา 105)
14. สิท ธิ ที่ผ้ ูต้องหาหรื อจํ าเลยจะร้ องขอประกัน หรื อปล่อยชั่วคราวและร้ องขอให้ ศาลสั่ง
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง (รวมผู้ต้องหาหรื อจําเลย) กรณีเป็ นการคุมขังโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย (มาตรา
106 ถึง มาตรา 119 ทวิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญมาตรา 40 (7))
15. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาหรื อจําเลยจะได้ รับการจัดหาล่ามหรื อล่ามภาษามือ (มาตรา 13 มาตรา
13 ทวิ) (สิทธิเช่นเดียวกับผู้เสียหายหรื อพยาน)
16. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาหรื อจําเลยที่จะต้ องมีความสามารถต่อสู้คดีได้ อย่างเต็มที่ โดยไม่วิกลจริ ต
และต้ องสามารถต่อสู้คดีได้ (มาตรา 14)
17. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะร้ องขอให้ ศาลสัง่ อนุญาตให้ สืบพยานบุคคลก่อนผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็ น
จําเลยและมีสิทธิ ต่าง ๆ เมื่อพนักงานอัยการร้ องขอสื บพยานบุคคลก่อนฟ้องคดี (มาตรา 237 ทวิ)
(สิทธิเช่นเดียวกับผู้เสียหาย)
18. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะไม่ถกู สอบสวนซํ ้าในเรื่ องเดียวกันอีกเมื่อมีคําสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ ว
เว้ นแต่จะได้ พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทําให้ ศาลลงโทษผู้ต้องหานันได้
้ (มาตรา
147)
19. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะทราบข้ อความทุกข้ อที่พนักงานสอบสวนได้ มาซึ่งความเป็ นมาแห่งชีวิต
และความประพฤติอนั เป็ นอาจิณของตน (มาตรา 138)
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2.3 การวิเคราะห์ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548
ก่อนที่จะวิเคราะห์วา่ พระราชการกําหนดฯมีความสอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
และหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติรรมตามกฎหมายไทยหรื อไม่ ขออนุญาตกล่าวถึงที่มาและ
สาระสําคัญของพระราชกําหนดฯ ดังนี ้
1. ที่ ม าและสาระสํา คั ญ ของพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 4
พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 มีเหตุผลในการ
ประกาศใช้ ปรากฏท้ ายพระราชกําหนด คือ
1. กฎหมายว่าด้ วยการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานาน
แล้ ว บทบัญญัติต่างๆ ไม่สามารถนํามาใช้ แก้ ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบให้ ยตุ ลิ งได้ โดยเร็ว
2. กฎหมายเดิมไม่อาจนํ ามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากภัยพิบตั ิสาธารณะและการ
ฟื น้ ฟูสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่ได้ รับความเสียหาย
3. ในปั จจุบนั มี ปัญหาเกี่ ยวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความร้ ายแรงมากยิ่งขึน้ จนอาจ
กระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต และก่อให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยใน
ประเทศ รวมทังทํ
้ าให้ ประชาชนได้ รับอันตรายหรื อเดือดร้ อนจนไม่อาจใช้ ชีวิตอย่างเป็ น
ปกติสขุ
จากสาเหตุดงั กล่าว ทําให้ ไม่อาจแก้ ไขปั ญหาด้ วยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได้ จึง
ต้ องกําหนดมาตรการในการบริ หารราชการสําหรับสถานการณ์ฉกุ เฉินไว้ เป็ นพิเศษเพื่อให้ รัฐสามารถ
รักษาความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนทังปวงให้
้
กลับสู่สภาพปกติได้ โดยเร็ ว จึงเป็ นกรณีฉกุ เฉินที่มีความจําเป็ นรี บด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อ
ประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และป้องปั ดภัยพิบตั ิ
สาธารณะ จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชกําหนด
3

4

จากหัวข้ อ 2 หนังสือ การประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ความสําเร็จ ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ ,ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวยและคณะ ,มีนาคม 2549 หน้ า 10
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2. ความหมายของ “สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ” และ “สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วาม
ร้ ายแรง” 5
“สถานการณ์ ฉุกเฉิ น” หมายความว่า สถานการณ์อนั กระทบหรื ออาจกระทบต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยของประชาชนหรื อเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐหรื ออาจทําให้ ประเทศหรื อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรื อมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ ายตามกฎหมาย
อาญา การรบหรื อการสงคราม ซึ่งจําเป็ นต้ องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราช
และบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความปลอดภัยของ
ประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสขุ ของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรื อการป้องปั ดหรื อแก้ ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมา
อย่างฉุกเฉินและร้ ายแรง (มาตรา 4)
“สถานการณ์ฉกุ เฉินที่มีความร้ ายแรง” ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉกุ เฉิน มีการก่อการร้ าย การ
ใช้ กําลังประทุษร้ ายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน หรื อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําที่มีความ
รุ นแรงกระทบต่อความมั่นคงของรั ฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรื อทรัพ ย์สินของรัฐหรื อบุคคลและมี
ความจําเป็ นที่จะต้ องเร่ งแก้ ไขปั ญหาให้ ยุติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ให้ นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศให้ สถานการณ์ฉกุ เฉินนัน้ เป็ นสถานการณ์ที่มี
ความร้ ายแรง (มาตรา 11 วรรคหนึง่ )
สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จดั เป็ น “สถานการณ์ฉกุ เฉินที่มีความ
ร้ ายแรง” เพราะมี การก่ อการร้ าย มี การใช้ กําลัง ประทุษร้ ายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อทรั พ ย์ สิ น โดย
นายกรัฐมนตรี ได้ ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินที่มีความร้ ายแรง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ผลของ
การประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่มีความร้ ายแรง” ทําให้ นายกรัฐมนตรี มีอํานาจออกข้ อกําหนดใช้
อํานาจพิเศษได้ อย่างกว้ างขวางมากกว่ากรณี “สถานการณ์ฉกุ เฉินธรรมดา” กล่าวคือ
ให้ นายกรัฐมนตรี มีอํานาจออกข้ อกําหนดเพื่อใช้ อํานาจพิเศษ ดังต่อไปนี ้ (มาตรา 9 และมาตรา 11)
(1) ห้ ามมิให้ บคุ คลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อเป็ นบุคคลซึง่ ได้ รับยกเว้ น
(2) ห้ ามมิให้ มีการชุมนุมหรื อมัว่ สุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรื อกระทําการใดอันเป็ นการยุยงให้ เกิ ด
ความไม่สงบเรี ยบร้ อย

5

พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 4 และ มาตรา 11
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(3) ห้ ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรื อทําให้ แพร่หลายซึ่ง หนังสือ สิ่งพิมพ์ หรื อสื่ออื่นใดที่
มีข้อความอันอาจทําให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรื อเจตนาบิดเบือนข้ อมูลข่าวสารทําให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ หรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทังในเขตพื
้
้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรื อทัว่ ราชอาณาจักร
(4) ห้ ามการใช้ เส้ นทางคมนาคมหรื อการใช้ ยานพาหนะ หรื อกําหนดเงื่อนไขการใช้ เส้ นทาง
คมนาคมหรื อการใช้ ยานพาหนะ
(5) ห้ ามการใช้ อาคาร หรื อเข้ าไปหรื ออยูใ่ นสถานที่ใด ๆ
(6) ให้ อพยพประชาชนออกจากพืน้ ที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว
หรื อห้ ามผู้ใดเข้ าไปในพื ้นที่ที่กําหนด
(7) ประกาศให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็ นผู้
ร่ วมกระทํ าการให้ เกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิ นหรื อเป็ นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทําเช่นว่านัน้
หรื อปกปิ ดข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทําให้ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน ทังนี
้ ้เท่าที่มีเหตุจําเป็ นเพื่อป้องกันมิให้
บุคคลนันกระทํ
้
าการหรื อร่ วมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้ เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรื อเพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
(8) ประกาศให้ พ นักงานเจ้ าหน้ าที่ มีอํานาจออกคําสั่งเรี ยกให้ บุคคลใดมารายงานตัวต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อมาให้ ถ้อยหรื อส่งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดที่เกี่ ยวเนื่องกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน
(9) ประกาศให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อํ านาจออกคํ าสั่ง ยึดหรื ออายัด อาวุธ สิ น ค้ า เครื่ อ ง
อุปโภคบริ โภค เคมีภณ
ั ฑ์ หรื อวัตถุอื่นใดในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าได้ ใช้ หรื อจะใช้ สิ่งนันเพื
้ ่อการ
กระทําการหรื อสนับสนุนการกระทําให้ เกิดเหตุสถานการณ์ฉกุ เฉิน
(10) ประกาศให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจคําสัง่ ตรวจค้ น รื อ้ ถอน หรื อทําลายซึ่งอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้ าง หรื อสิ่งกี ดขวางตามความจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ ร้ายแรงให้ ยุติ
โดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้ าจะทําให้ ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ ทนั ท่วงที
(11) ประกาศให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจออกคําสัง่ ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์
โทรเลข โทรศัพท์ หรื อการสื่อสารด้ วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสัง่ ระงับหรื อยับยังการติ
้
ดต่อหรื อการ
สื่อสารใด เพื่ อป้องกันหรื อระงับเหตุการณ์ ร้ายแรง โดยต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้ วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
(12) ประกาศห้ ามมิให้ กระทําการใด ๆ หรื อสัง่ ให้ กระทําการใด ๆ เท่าที่จําเป็ นแก่การรักษา
ความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรื อความปลอดภัยของประชาชน
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(13) ประกาศให้ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ห้ ามมิ ใ ห้ ผู้ ใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็ นการกระทบกระเทือน
ต่อความมัน่ คงของรัฐหรื อความปลอดภัยของประเทศ
(14) ประกาศให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจสัง่ การให้ คนต่างด้ าวออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าเป็ นผู้สนับสนุนการกระทําให้ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทังนี
้ ้โดยให้ นํา
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมืองมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(15) ประกาศให้ ซื ้อ ขาย ใช้ หรื อมีไว้ ในครอบครองซึ่ง อาวุธ สินค้ า เวชภัณฑ์ เครื่ องอุปโภค
บริ โภค เคมีภณ
ั ฑ์ หรื อวัสดุอปุ กรณ์อย่างหนึง่ อย่างใดซึง่ อาจใช้ ในการก่อความไม่สงบหรื อก่อการร้ าย
ต้ องรายงานหรื อได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรี กําหนด
(16) ออกคําสัง่ ให้ ใช้ กําลังทหารเพื่อช่วยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองหรื อตํารวจระงับเหตุการณ์
ร้ ายแรง หรื อควบคุมสถานการณ์ ให้ เกิดความสงบโดยด่วน ทังนี
้ ้ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทหารให้ มี
อํานาจหน้ าที่ เช่นเดี ยวกับอํ านาจหน้ าที่ ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชกํ าหนดนี ้ โดยการใช้
อํ านาจหน้ าที่ ของฝ่ ายทหารจะทํ าได้ ใ นกรณี ใดได้ เ พี ยงใดให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขและเงื่ อนเวลาที่
นายกรัฐมนตรี กําหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้ กฎอัยการศึก
นอกจากนี ้พระราชกําหนดยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้ นความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่
ไว้ ตามมาตรา 17 ที่ว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่และผู้มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม
้
ง ทางอาญา หรื อทางวินยั เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการ
พระราชกําหนดนี ้ ไม่ต้องรับผิดทังทางแพ่
ระงับหรื อป้องกันการกระทํ าผิดกฎหมาย หากเป็ นการกระทํ าที่สุจริ ต ไม่เ ลือกปฏิบตั ิและไม่เกิ น
สมควรแก่ เ หตุห รื อ ไม่ เ กิ น กว่ า กรณี จํ า เป็ น แต่ ไ ม่ ตัด สิ ท ธิ ผ้ ู ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายที่ จ ะเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้ วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
ตามบทบัญ ญั ติ ข องพระราชกํ า หนดนัน้ ให้ ก ารจัด การกับ สถานการณ์ ฉุก เฉิ น ในระดับ
นโยบายเป็ นอํานาจหน้ าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทังนี
้ ้เป็ นไปตามมาตรา 5 ของพระ
ราชกําหนด โดยให้ มีผลในท้ องที่และระยะเวลาที่กําหนด แต่ไม่เกินสามเดือน ในกรณีมีความจําเป็ น
คณะรัฐมนตรี อาจขยายระยะเวลาการบังคับได้ เป็ นคราว ๆ คราวละไม่เกินสามเดือน ซึ่งนับแต่มีการ
ประกาศใช้ พระราชกํ าหนด จนถึงปั จจุบนั (18 มี นาคม 2551) มีการขยายระยะเวลาการบังคับ ใช้
เป็ นครัง้ ที่ 10 ในเดือน มกราคม 2551 ครบกําหนดในวันที่ 19 เมษายน 255516
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ประกาศเรื่ อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินที่มีความร้ ายแรงในเขตท้ องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปั ตตานี

และจังหวัดยะลา ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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ส่วนในระดับปฏิ บัติ เดิม เป็ นอํานาจหน้ าที่ ของกองอํานวยการเสริ ม สร้ างสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ต่อ มามี คํ า สั่ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ 5/2549 เรื่ อ ง การแต่ง ตัง้
คณะกรรมการเพื่ อปฏิ บตั ิการตามพระราชกํ าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 และ ในปี 2550 มีคําสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ 1/2550 ให้ ยกเลิกคณะกรรมการดังกล่าวและให้ แม่
ทัพกองทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 เป็ นหัวหน้ าผู้รับผิดชอบใน
การแก้ ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน และให้ มีอํานาจตามมาตรา 10 แห่งพระราชกําหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 7
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3. บทวิเคราะห์ พระราชกําหนดการบริการราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
เมื่อพิจารณาหลักการและสาระสําคัญของพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และศึกษารายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว พบว่า พระราชกําหนดฯมีเนื ้อหาที่ขดั แย้ งต่อ
หลักการสิทธิมนุษยชน อยูใ่ น 4 มาตราหลัก คือ มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 16 และมาตรา 17 ดังนี ้
(1.)ขัดต่ อหลักนิตธิ รรม
กรณีที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่และผู้มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราช
กําหนดนี ้ไม่ต้องรับผิดทังทางแพ่
้
ง ทางอาญา หรื อทางวินยั เนื่องจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ในการระงับหรื อ
ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย (มาตรา 17)
โดยหลักการแล้ ว รัฐต้ องไม่ออกกฎหมายในลักษณะที่เป็ นการยกเว้ นความรับผิดทางแพ่ง
หรื อทางอาญาให้ แก่เจ้ าพนักงานของรัฐ เพราะ การลงโทษถือเป็ นดุลพินิจของศาล หรื อ เว้ นแต่โดย
สภาพของผู้กระทําความผิด ไม่อยู่ในฐานะที่มีความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็ นเด็กอายุไม่ถึง10
ปี หรื อ เป็ นบุค คลวิ ก ลจริ ต หรื อ มี ค วามบกพร่ อ งทางสมองหรื อ ทางจิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ทาง
การแพทย์แล้ ว เป็ นต้ น การที่พระราชกําหนดฯบัญญัติให้ เจ้ าพนักงานที่ทําตามหน้ าที่ โดยไม่ต้องรับ
ผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรื อทางวิ นัย เท่ากับเป็ นการละเมิ ดหลักนิติธ รรม เพราะเป็ นการยกเว้ น
หลักการที่บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันต่อหน้ ากฎหมาย ส่งผลให้ เป็ นช่องทางให้ เกิดการลุแก่อํานาจ
ของเจ้ าหน้ าที่ หรื อ ผู้มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่สามารถใช้ อํานาจหน้ าที่ได้ โดย
ไม่ต้องเกรงว่าจะมีความผิด เพราะ กฎหมายได้ บญ
ั ญัตยิ กเว้ นความรับผิดและความผิดไว้ แล้ ว

7

คําสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ 1/2550 เรื่ อง การแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ หัวหน้ าผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน ลงวันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2550

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้

19
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นอกจากนี ้การที่เจ้ าพนักงานที่ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ที่พระราชกําหนดฯให้ อํานาจไว้ แล้ ว
ไม่ต้องรั บผิด จะทําให้ ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของเจ้ าพนักงาน เกิด
ความรู้สกึ ว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการกระทําของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เพราะกฎหมายได้ ยกเว้ น
โทษเจ้ าหน้ าที่ไว้
(2.) ขัดต่ อหลักการตรวจสอบถ่ วงดุล
ทุกคนที่ถกู ละเมิดสิทธิและเสรี ภาพโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สามารถใช้ สิทธิทางศาล
เพื่อให้ มีการตรวจสอบการใช้ อํานาจได้ แต่ในพระราชกําหนดฯมีบทบัญญัติ 2 มาตรา ที่ขดั แย้ งต่อ
หลักการนี ้ คือ ในมาตรา 16 ที่บญ
ั ญัติให้ ข้อกํ าหนด ประกาศ คําสั่ง หรื อการกระทําตามพระราช
กํ าหนดนี ้ ไม่ อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้ วย
การจัดตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งหมายความว่า หากมีการออกคําสัง่ ใดๆ ที่เป็ น
คําสัง่ ทางปกครอง หรื อมีการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยเจ้ าพนักงานที่ทําหน้ าที่ตามพระราชกําหนด แล้ วเกิด
ความเสียหายต่อประชาชน ศาลปกครองไม่มีอํานาจในการพิจารณา พิพากษา และ ในมาตรา 17
พนักงานเจ้ าหน้ าที่และผู้มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชกําหนดนี ้ ไม่ต้อง
รับผิดทังทางแพ่
้
ง อาญา หรื อทางวินยั เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชกําหนด หากกระทํา
การโดยสุจริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ และสมควรแก่เหตุ หรื อไม่เกินความจําเป็ นแห่งกรณี
(3.) ขัดต่ อหลักสิทธิมนุษยชน
มาตรการห้ ามต่างๆ ที่ออกตามพระราชกําหนดฯ ตามมาตรา 9 อาจไม่สอดคล้ องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ดังนี ้
1. เสรี ภาพในการเดินทางและเสรี ภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ ไม่สอดคล้ องต่อ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการเดินทางและมีเสรี ภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
ภายในราชอาณาจักร และ กติกาฯสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้ อ 12 เสรี ภาพในการเดินทาง
และเลือกถิ่นที่อยู่ ในกรณีเหล่านี ้
1.1 ห้ ามการเดินทางหรื อเคลื่อนย้ าย
1.2 ห้ ามมิให้ บคุ คลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อเป็ นบุคคลซึง่ ได้ รับยกเว้ น
1.3 ห้ ามการใช้ เส้ นทางคมนาคมหรื อการใช้ ยานพาหนะ หรื อกําหนดเงื่อนไขการใช้ เส้ นทาง
คมนาคมหรื อการใช้ ยานพาหนะ
1.4 ให้ อพยพประชาชนออกจากพื ้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ดังกล่าว
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้

20

บทที่ 2 หลักการสิทธิมนุษยชนกับการใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548

หรื อห้ ามผู้ใดเข้ าไปในพื ้นที่ที่กําหนด
1.5 ห้ ามมิ ใ ห้ ผ้ ูใ ดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่ อมี เ หตุอัน ควรเชื่ อได้ ว่า การออกไปนอก
ราชอาณาจักรจะเป็ นการกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของรัฐ หรื อความปลอดภัยของประเทศ
2. เสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบ กรณี ห้ ามมิให้ มี การชุม นุมหรื อมั่วสุม กัน ณ ที่ ใดๆ หรื อ
กระทําการใดอันเป็ นการยุยงให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อย
3. เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรี ภาพของสื่อมวลชน และเสรี ภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร กรณีห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรื อทําให้ แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์หรื อสื่ออื่นใดที่
มีข้อความอันอาจทําให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรื อเจตนาบิดเบือนข้ อมูลข่าวสารทําให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐหรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนทังในเขตพื
้
้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรื อทัว่ ราชอาณาจักร
4. สิทธิในทรัพย์สิน
ห้ ามการใช้ อาคาร หรื อเข้ าไปหรื ออยูใ่ นสถานที่ใดๆ โดยมีอํานาจออกคําสัง่ ตรวจ
ค้ น อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง หรื อสิ่งกี ดขวาง ตามความจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อระงับเหตุการณ์
ร้ ายแรงให้ ยตุ โิ ดยเร็ ว และหากปล่อยเนิ่นช้ า จะทําให้ ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ ทนั ท่วงที
4.2 ออกคําสัง่ รื อ้ ถอน หรื อทําลายซึง่ อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง หรื อสิ่งกีดขวาง ตามความจําเป็ น
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ ยตุ ิโดยเร็ ว และหากปล่อยเนิ่นช้ า จะทําให้ ไม่อาจ
ระงับเหตุการณ์ได้ ทนั ท่วงที
4.3 ยึดหรื ออายัดสินค้ าเครื่ องอุปโภคบริ โภค เคมีภณ
ั ฑ์ หรื อวัตถุอื่นใดในกรณีที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าได้ ใช้ หรื อจะใช้ สิ่งนันเพื
้ ่อการกระทําการหรื อสนับสนุนการกระทําให้ เกิดเหตุสถานการณ์
ฉุกเฉิน
5. เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ กรณี ต้ อ งรายงานหรื อ ได้ รั บอนุญ าตจากพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ในการซื ้อ ขาย ใช้ หรื อมีไว้ ในครอบครองสินค้ า เวชภัณฑ์ เครื่ องอุปโภคบริ โภค เคมีภณ
ั ฑ์
หรื อวัสดุอปุ กรณ์อย่างหนึง่ อย่างใดซึง่ อาจใช้ ในการก่อความไม่สงบหรื อก่อการร้ าย
6. เสรี ภาพในการติดต่อสื่อสาร กรณี ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข
โทรศัพท์ หรื อการสื่อสาร ด้ วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสัง่ ระงับหรื อยับยังการติ
้
ดต่อหรื อการสื่อสาร
ใด เพื่อป้องกันหรื อระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่า
ด้ วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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7. สิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณี
7.1 เรี ยกให้ บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อมาให้ ถ้อยคําหรื อส่งมอบ
เอกสารหรื อหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
7.2 ห้ ามมิให้ กระทําการใดๆ หรื อสัง่ ให้ กระทําการใดๆ เท่าที่จําเป็ นแก่การรักษาความ
มัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรื อความปลอดภัยของประชาชน
(4.) ขัดต่ อหลักสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
กล่าวโดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พระราชกําหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ไม่ส อดคล้ องต่อหลักสิท ธิ ผ้ ูต้อ งหา สิท ธิ จํ าเลยในคดี อาญา ทัง้ กฎหมาย
ภายในประเทศ คือ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และ สนธิสญ
ั ญาด้ านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยรับรอง คือ
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ดังนี ้
1. อํานาจการจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลที่ถกู สงสัยว่าจะเป็ นผู้ร่วมกระทําการ
ให้ เกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิ น หรื อที่เป็ นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทําเช่นว่านัน้ หรื อที่ปกปิ ด
ข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทําให้ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พระราชกําหนดฯกําหนด ไว้ ในมาตรา 12 ว่า "ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย
ตามประกาศในมาตรา 11 (1) ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจหรื อศาลอาญาเพื่อ
ขออนุญาตดําเนินการ เมื่ อได้ รับอนุญาตจากศาลแล้ วให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจจับกุมและ
ควบคุมตัวได้ ไม่เกินเจ็ดวัน และต้ องควบคุมไว้ ในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไม่ใช่สถานีตํารวจ ที่คมุ ขัง
ทัณฑสถาน หรื อ เรื อนจํา โดยจะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนันในลั
้ กษณะเป็ นผู้กระทําความผิดมิได้ ”
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า พระราชกําหนด มาตรา นี ้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามข้ อ 9 ของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่กําหนดว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิใน
เสรี ภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรื อควบคุมโดยอําเภอใจมิได้ บุคคลจะ
ถูก ลิ ด รอนเสรี ภ าพของตนมิ ไ ด้ ยกเว้ น โดยเหตุแ ละโดยเป็ นไปตามกระบวนการที่ บัญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
กฎหมาย”
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คําว่า “ผู้ต้องหา” หมายถึง บุคคลที่ถกู หาว่า
กระทําความผิดตามกฎหมายและเจ้ าพนักงานได้ แจ้ งให้ ทราบว่า ตกเป็ นผู้ต้องหาแล้ ว
แต่ในการณีนี ้ทางราชการถือว่า “ผู้ถกู จับกุมตามพระราชกําหนดฯ” ยังไม่ถือเป็ น “ผู้ต้องหา”
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะ เจ้ าพนักงานตามพระราชกําหนดฯ ยังไม่มีการ
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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จับกุมผู้ใด เป็ นเพี ยงการเชิญตัว”บุคคลที่ถูกสงสัย”ว่าจะเป็ นผู้ร่วมกระทําการให้ เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิ น หรื อเป็ นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทําให้ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น หรื อเป็ นผู้ปกปิ ด
ข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทําให้ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน 8 มาให้ ข้อเท็จจริ งเท่านัน้
ดังนันในเมื
้
่อยังไม่มีผ้ ใู ดตกเป็ น “ผู้ต้องหา” เจ้ าพนักงานตามพระราชกําหนดฯจึงไม่มีอํานาจ
ในการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว
เมื่อเจ้ าพนักงานไม่มีอํานาจในการเชิญตัวแล้ ว ย่อมไม่มีอํานาจในการควบคุมตัว หากเจ้ า
พนักงานจะอ้ างว่าเชิญตัวมาได้ เพื่อการสอบถามหรื อซักถาม สามารถกระทําได้ กรณีก็ต้องไปเข้ า
หลักของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ว่า ให้ ถามชื่อ สกุล ที่อยู่อายุ อาชีพ ได้ เท่าที่
จําเป็ น หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี เมื่อ
ได้ ข้อมูลจากการสอบถามแล้ ว หากไม่มีเหตุอื่นใด ก็ต้องปล่อยตัวผู้นนไป
ั้
นอกจากนี ้การที่พระราชกําหนดฯ ระบุ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจ จับกุมและควบคุมตัว
“ผู้ถูกเชิญ”ได้ ไ ม่เ กิ น เจ็ ดวัน และต้ องควบคุมไว้ ใ นสถานที่ ที่กําหนดซึ่ง ไม่ใช่สถานี ตํารวจ ที่คุมขัง
ทัณฑสถาน หรื อเรื อนจํา และได้ ให้ อํานาจในกรณีมีความจําเป็ นต้ องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ใน
การแก้ ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัว
ต่อได้ อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทังหมดต้
้
องไม่เกินกว่าสามสิบวัน
เมื่อครบกํ าหนดแล้ ว หากจะต้ องควบคุมตัวต่อไป ให้ ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา บทบัญญัตใิ นมาตรานี ้ จึงไม่สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้ างต้ น
2. สิทธิของผู้ถกู จับและถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา คือ พบและปรึ กษาผู้ซึ่งจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว (มาตรา 7/1(1))
สิทธิ ให้ ทนายความหรื อผู้ซึ่งตนไว้ วางใจเข้ าฟั งการสอบปากคําตนได้ ในชันสอบสวน
้
(มาตรา 7/1)
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การเยี่ ย มหรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ญาติ ไ ด้ ตามสมควร (มาตรา 7/1 (3)และสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การ
รักษาพยาบาลโดยเร็ วเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย (มาตรา 7/1 (4)
แต่ปรากฏว่าระเบียบกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ว่าด้ วย วิธีปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ.2548 กําหนดให้ ได้ รับการเยี่ยมจากญาติ ได้ ทุกวันหลังจากการควบคุมตัวสามวันแรกผ่านไป
แล้ ว ในระหว่างเวลา 09.30-10.00 นาฬิกา และเวลา 14.30- 15.00 นาฬิกา โดยให้ ผ้ ถู กู ควบคุมพบ
7

8

อ้ างแล้ ว
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ญาติที่มาเยี่ยมได้ ไม่เกิน 30 นาที ต่อวัน 9 และ ระเบียบดังกล่าวนี ้ ใช้ กับสิทธิในการเข้ าเยี่ยม เพื่อ
ปรึกษาคดีของทนายความด้ วย
ดังนัน้ เมื่อบุคคลที่ถกู สงสัยตามพระราชกําหนดฯ ยังไม่ใช่ผ้ ตู ้ องหา จึงย่อมไม่ควรได้ รับการ
ปฏิบตั ิที่ตํ่ากว่ามาตรฐานของสิทธิ ผ้ ตู ้ องหา เพราะเมื่อตกเป็ น “ผู้ต้องหา” ก็ยงั ได้ รับสิทธิในการพบ
ญาติและทนายความหรื อผู้ที่ตนจะให้ เป็ นทนายความ หรื อผู้ที่ตนไว้ ใจให้ เข้ าพบเพื่อปรึ กษาคดีได้
ทันทีที่ถูกจับกุม แต่บุคคลที่ทางราชการยังไม่ถือว่าเป็ นผู้ต้องหา กลับถูกควบคุมตัว ห้ ามเยี่ยมจาก
ญาติ และ ไม่ได้ พบและปรึกษาทนายความ
8

9

ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ว่าด้ วย วิธีปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราช
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บทที่ 3
สถานการณ์ ความรุ นแรงในสามจังหวัดภาคใต้
(ตัง้ แต่ กรกฎาคม 2548 ถึง มิถุนายน 2550)
จากการศึกษาสถานการณ์ ความรุ นแรงในภาคใต้ ตังแต่
้ ภายหลังเหตุการณ์ปล้ นปื นที่กอง
พันทหารพัฒนาในเดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนกันยายน 2550 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงก่อน
การประกาศใช้ พระราชกํ าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 ปี จนถึงช่วงหลังการ
ประกาศใช้ พระราชกํ าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็ นเวลา 2 ปี พบว่า มีความ
รุ นแรงเพิ่มขึ ้นทุกปี จากกราฟและตารางแสดงให้ เห็นว่า ในปี 2547 มีการลอบยิง154 ครัง้ ปี 2548
การลอบยิงเพิ่มเป็ น 371 ครัง้ ปี 2549 เพิ่มเป็ น 647 ครัง้ และปี 2550 จนถึงเดือนกันยายน มีการ
ลอบยิง ถึง 750 ครั ง้ นอกจากนี ้ เมื่อรวมยอดผู้เสียชี วิตจากเหตุการณ์ ความรุ นแรง พบว่าตังแต่
้
มกราคม 2547 ถึง กันยายน 2550 มียอดผู้เสียชีวิตเป็ นจํานวนถึง 2,616 คน
กราฟแสดงจํานวนผู้เสียชีวิตในพืน้ ที่ โดยรวมตัง้ แต่ วันที่ 4 มกราคม 2547 - 30 กันยายน
255010

10

จากเวปไซด์ สถาบันข่าวอิศรา สมาคนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย : http://www.tjanews.org
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จากตารางแสดงให้ เห็นว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรง 4 ประเภท คือ การลอบยิง การวางระเบิด
การวงเพลิงและการฆ่าตัดคอ ที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นทุกปี ตังแต่
้ ปี 2547 ถึงปี 2550
ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2550 เป็ นต้ นมากองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วน
หน้ า ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบตามพระราชกําหนดฯได้ ปรับวิธีดําเนินการโดยใช้ งานการเมือง
ควบคูก่ บั งานมวลชน 11 โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อแยกกลุม่ บุคคลดังกล่าวออกจากประชาชน เป็ นการแยกปลาออกจากนํ ้า ส่งออกนอก
พื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตัดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถกู ควบคุมตัวกับกลุ่ม ผู้ก่อเหตุในพื ้นที่
นําไปสูก่ ารขาดพลังในการต่อต้ านรัฐ
2. เพื่อเปิ ดพื ้นที่ให้ ส่วนราชการและภาคประชาชน เข้ าไปควบคุมรักษากฎหมาย พร้ อมทัง้
พัฒนาสภาพแวดล้ อมและช่วยเหลือประชาชนผู้บริสทุ ธิ์ ภายใต้ สภาพความหวาดระแวงที่ลดลง
3. เพื่อสร้ างจิตสํานึกให้ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นคนไทย โดยการพัฒนาสัมพันธ์ การ
พัฒนาอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ ถกู ต้ องในระหว่างการดําเนินงานตามโครงการ
4. เมื่อกลับไปบ้ านจะได้ เป็ นตัวอย่างแก่ แกนนํา/แนวร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับขบวนการที่
เหลืออยู่ ได้ เห็นช่องทางที่จะกลับมาใช้ ชีวิตร่วมกับประชาชนผู้บริสทุ ธิ์
ยุท ธวิธี ดัง กล่าวกระทํ าโดยการปิ ดล้ อมหมู่บ้านที่ สงสัยว่าจะมี การเคลื่ อนไหวของกลุ่ม ที่
เกี่ยวข้ องกับการก่อความไม่สงบแล้ วทําการจําแนกบุคคลในหมูบ่ ้ านออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. กลุม่ กระทําผิดกฎหมายรุนแรงและมีหลักฐานกระทําผิดชัดเจนให้ ดําเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. กลุม่ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความผิด แต่หลักฐานไม่เพียงพอจะดําเนินคดี ส่วนหนึง่ ให้
รวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลในการดําเนินการ และอีกส่วนหนึ่งนําออกนอกพื ้นที่โดยสมัครใจ ไป
เข้ ารับการอบรม เช่น การอบรมด้ านอาชีพ
3. กลุม่ แนวร่ วมที่ทําผิดเล็ก ๆ น้ อย ๆ และยินดีกลับมาช่วยเหลือทางราชการดําเนินการโดย
สมัครใจไปเข้ ารับการอบรม เช่น การอบรมวิชาชีพ เป็ นต้ น
4. กลุม่ ที่เป็ นแกนนํา ชักใยอยูเ่ บื ้องหลังไม่มีหลักฐานแต่มีความสําคัญในกระบวนการก่อ
ความไม่สงบ เป็ นผู้มีหน้ ามีตาและสถานะสูงในสังคม เป็ นต้ นตอของปั ญหา และพร้ อมที่จะผลิต 3
กลุ่มข้ างต้ นออกมาสร้ างปั ญหาตลอดเวลา ให้ กดดันทางการเมืองและทางสังคม โดยจะกําหนด
นโยบายให้ ชดั เจนต่อไป
1

11

คําบรรยายสรุป มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 ในวันที่ 11 กันยายน 2550 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
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การดํ าเนินงานตามยุทธการดัง กล่าว ส่งผลกระทบต่อสิท ธิ ม นุษยชนของประชาชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทําให้ สถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ ้น เพราะตังแต่
้ มีการประกาศใช้ พระ
ราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 จะเห็นได้ ว่า การปิ ดล้ อมตรวจค้ น
และ นํ าตัวผู้สงสัยว่าเกี่ ยวข้ องกับการก่อความไม่สงบไปทําการฝึ กอาชีพในค่ายทหารเป็ นเวลา 4
เดือน เป็ นสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้ กระทําได้ ซึ่ง องค์การเอกชน
ด้ านสิทธิ มนุษยชน ร่ วมกับศูนย์ทนายความมุสลิมได้ ทําคําร้ องยื่นต่อศาลจังหวัด ยะลา ชุมพรและ
นราธิวาส ขอให้ มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถกู ควบคุมตัวไว้ เพื่อการฝึ กอาชีพ และศาลมีคําสัง่ ไต่สวนและ
มีคําสัง่ ให้ ปล่อยตัวในที่สดุ
นอกจากนี ้ ขอมูลจากเครื อขายสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเก็บขอมู
ลจากโรงพยาบาลของรัฐ 47 แหงใน 5 จังหวัด ในช่วงต้ นปี 2550 ไดรายงานสถานการณการ
เฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงเปรี ยบเทียบกันระหว่างเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2550
พบวามีเหตุการณความรุนแรงเพิ่มขึ ้นจาก 100 ครัง้ เปน 111 ครัง้ มีจํานวนผูบาดเจ็บ
เพิ่มขึ ้นจาก 165 รายเปน 194 ราย เสียชีวิต 65 คน
นอกจากนี ้ เมื่อวิเคราะหถึงผูบาดเจ็บและเสียชีวิตตามกลุมอาชีพ ยังพบวา ใน
เดือนสิงหาคมมีความเปลี่ยนแปลงกลุมผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเดิมซึ่งเปนกลุมทหาร
มาเปน "กลุมอาชีพเกษตรกรรม" และมีขอสังเกต คือ ในกลุมเกษตรกรรมนอกจากจะ
มีอตั ราการบาดเจ็บและตายสูงแลว ยังมีระดับอัตราสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับที่
ใกลเคียงกันดวย ซึง่ อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ ้นจากเดิมดังกลาว แสดงถึงความแมนยํา
ในการสังหารเปาหมายมีมากขึ ้น 12
การใช้ ยุ ท ธการปิ ดล้ อม ตรวจค้ น และจั บ กุ ม นัน้ ได้ ดํ า เนิ น การมานานแล้ วนั บ แต่ เ ริ่ ม
ประกาศใช้ พระราชกําหนดฯตังแต่
้ ต้นปี 2548 เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการป้องกันและแก้ ไข
ความรุ นแรงมิให้ เกิดขึ ้น โดยการดําเนินการดังกล่าวร่วมกับการใช้ ยุทธวิธีอื่นทังปฏิ
้ บตั ิการจิตวิทยา
การลาดตระเวน การใช้ สายข่าว ฯลฯ แต่ยุทธการการจับกุม กวาดล้ าง จะเป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
มากที่สดุ เพราะ แม้ จะต้ องมีการกระทําให้ เป็ นขันเป็
้ นตอน ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งฝ่ ายรัฐสามารถ
เลือกใช้ กฎหมายได้ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังได้
อธิบายไว้ ในบทต่อไปแล้ ว แต่ในรายงานหลายฉบับ ก็ยงั ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่
2
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ปกรณพึง่ เนตร เปดขอมูลไฟใต สวนทางสถิตินายกฯ เหตุรุนแรงไมลด จากเวปไซด์www.deepsouthwatch.org
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จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548

บทที่ 4
กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม
จากการปฏิบัตหิ น้ าที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

จากข้ อมูลที่อาสาสมัครสิทธิมนุษยชนได้ ติดตามข้ อเท็จจริ ง การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิด
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากอําเภอเทพา อําเภอสะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา รวมจํานวน 24 กรณี
แบ่งเป็ นเหตุเกิดที่จงั หวัดยะลา 7 กรณี จังหวัดนราธิวาส 6 กรณี จังหวัดปั ตตานี 9 กรณี และจังหวัด
สงขลา 2 กรณี ผลการศึกษาแบ่งได้ เป็ นกรณีตา่ งๆ ดังนี ้
1. กรณีที่เกิดจากการยิงของเจ้ าหน้ าที่รัฐ จํานวน 4 กรณี ทังเกิ
้ ดจากเจ้ าหน้ าที่ทหาร ทหาร
พรานผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาหมูบ่ ้ าน (ชรบ.)
2. กรณีมีการยิงโดยบุคคลไม่ทราบฝ่ าย 2 กรณี
3. การจับกุมโดยไม่แจ้ งข้ อกล่าวหาให้ ทราบ ไม่มีหมาย 3 กรณี
4. การซ้ อมทรมานให้ รับสารภาพ 4 กรณี
5. กรณีจบั กุมแล้ วปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานการกระทําความผิด 5 กรณี
6. กรณีจบั กุมตัวแล้ วถูกฟ้องเป็ นจําเลย 7 กรณี ซึ่งมีการยกฟ้อง 1 กรณี และเป็ นคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาในศาล 6 กรณี โดยมีการได้ รับการประกันตัว 3 กรณี ไม่ได้ รับการ
ประกันตัว 3 กรณี
7. กรณีหายตัวไป 3 กรณี ซึง่ มีทงการหายไประหว่
ั้
างประกันตัว หายตัวไปโดยไม่ทราบว่าถูก
จับไปโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อไม่ และเป็ นการหลบหนีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
กรณีตา่ งๆที่อาสาสมัครสิทธิมนุษยชนได้ หาข้ อเท็จจริง ปรากฏตามตาราง นี ้
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4.1 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 24 กรณี
ตารางข้ อมูลกรณีศึกษา 24 กรณี
ยะลา
1.นายมะดาโอะ แวกือจิ
อยู่ที่ 132 ม. 9 ต.ปะแต อ.
ย ะ ห า จ . ย ะ ล า ถู ก
ผู้ใหญ่บ้านและชรบ.ยิงได้ รับ
บาดเจ็บสาหัส เพราะเข้ าใจ
ว่า นายมะดาโอะ เป็ นแนว
ร่ ว มผู้ ก่ อ ความไม่ ส งบ แต่
ทางราชการไม่มีหลักฐาน
เหตุเกิด 11 กพ.50 ต่อมา
นายมะดาโอะ เกรงว่าจะไม่
ป ล อ ด ภั ย จึ ง ไ ด้ อ พ ย พ
ครอบครั วออกจากหมู่บ้ า น
โดยไม่มีใครทราบว่าไปอยู่ที่
ไหน

นราธิวาส
1.นายกือรี สามะ อายุ 27 ปี
อยู่ที่ 50/1 หมู่ 6 ต.กะลุวอ
อ.เมือง ถูกทหารจับกุมเมื่อ
10 พฤษภาคม 2550 เวลา
6 โมงเช้ า ถูก ซ้ อ มให้ รั บ
สารภาพว่าเกี่ยวข้ องกับการ
ฆาตกรรม ถูกส่งไปควบคุม
ตัวค่ายอิงคยุทธ จนครบ 30
วันจึงได้ รับการปล่อยตัว

ปั ตตานี
1. นายอับดุลอายิส ซอดิสและ
นายไพศาล สารอเอง อยูท่ ี่ ม.1
ต.ละหาร อ.สายบุรี ถูกตํารวจ
และทหารเข้ าล้ อมค้ นบ้ าน เมื่อ
23 มี น าคม 2549 โดยไม่ มี
ห ม า ย เ พื่ อ ต ร ว จ ค้ น สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย และถูก เชิ ญ ไปพบผู้
กํากับตํารวจสภ.สายบุรี จากนัน้
ถูกนําไปขังที่ค่ายอิงคยุทธฯ 20
วัน โดยถูกสอบสวนว่าเกี่ยวข้ อง
กับการฆ่าชาวไทยพุทธ ที่หมู่ 4
บ้ านช่องแมว ต.ละหารและเผา
รถการไฟฟ้ าสายบุ รี แต่ ไ ม่ มี
หลัก ฐานจึ ง ปล่ อ ยตัว ไป หลัง
ครบ 20 วัน โดย ไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าชดเชย

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้

กรณีพิเศษ
1.กรณีเจ้ าหน้ าที่ทํา
หารยิงเด็กที่บ้านบา
นา เหตุเกิ ดเมื่อ 13
เมษายน 2550
2. กรณี คนร้ ายยิง
ปื นเข้ า ใส่ โ รงเรี ย น
ปอเนาะบํารุ งศาสน์
บ้ านควนหรัน
อ.สะบ้ าย้ อย
จ.สงขลา มี เ ด็ ก
นัก เรี ย นเสีย ชี วิ ต 3
คน บาดเจ็บ 7 คน
เ ห ตุ เ กิ ด เ มื่ อ 17
มีนาคม 2550
3. กรณีทหารพราน
ยิ ง น า ย อ า ฟั น ดี
เป๊ าะมะ ครู อั ต รา
จ้ า ง ส า ย ส า มั ญ
และนาย อาบุค คอ
ลี เสียชีวิตและล้ อม
ยิงปื นถล่มโรงเรี ยน
ป อ เ น า ะ อิ ส ล า ม
ศาสน์ ดารุ ส สลาม
(บ้ านตาเซะ )
อ.เมืองจ.ยะลา เหตุ
เกิดเมื่อ 9 มีนาคม
2550
4.กรณี นายสุกรี อา
ดํา ถูกซ้ อมให้ รั บ
สารภาพ
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ยะลา
2.ด.ช.มารูดิน สะแลแม
อยู่ที่ 73 ม. 1 ต.บาโงยซิแน
อ.ยะหา ถูกยิงเสียชีวิต โดย
บุคคลไม่ทราบฝ่ าย ที่ยิงมา
จากรถกระบะอีซูซุ สีฟ้า-ดํา
ขณะนัง่ เล่นกับเพื่อนๆ อีก 3
คนแต่เพื่อนปลอดภัย เหตุ
เกิดเมื่อ 5 มิถนุ ายน 2550
- ข้ อสังเกตของชาวบ้ านคือ
รถคัน ดัง กล่า วได้ ใ ช้ ใ นการ
ยิงคนขับรถส่งนักเรี ยน อีก 2
เดื อ น ต่ อ มา แต่ ไ ม่ มี ก าร
สอบสวนของเจ้ าหน้ า ที่ แ ต่
อย่างใด
- บิ ด า แ จ้ ง ว่ า ไ ม่ อ ย า ก
ร้ องเรี ย นใดๆ หากต้ องไป
ดําเนินเรื่ องเอง
3.นายมาหามะยัน ดี บาซอ
อายุ 24 ปี ที่อยู่ 103 ม. 1ต.
กาตอง อ.ยะหา
ถูกตํ ารวจนํา หมายมาจับ ที่
บ้ านเมื่อ 13 พค. 49 ถูกนํา
ตั ว ไปสอบสวนที่ โ รงเรี ย น
ตํารวจภูธร 9 นาน 28 วัน
และปล่อ ยตัว ต่ อ มาถูก ยิ ง
ตายโดยคนร้ ายแต่ ง กาย
คล้ าย ชรบ.เมื่อ 19 พค. 50

นราธิวาส
2.นายมาหะมะสาวาวี มะ
หลี อายุ 25 ปี อยูท่ ี่ 112 หมู่
1 ต.โฆษิ ต อ.ตากใบ จบ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ 10
เทียบเท่า ม. 6 จากโรงเรี ยน
ปอเนาะอิ ส ลามบูร พา ถูก
ท ห า ร จั บ กุ ม เ มื่ อ 20
พฤศจิกายน 2548 แล้ วนํา
ตัว ไปขัง ที่ สภ.ตากใบ 12
วัน ระหว่างนันถู
้ กนําตัวมา
แ ถ ล ง ข่ า ว พ ร้ อ ม ป ล อ ก
กระสุนปื น และถูกตังข้
้ อหา
พยายามฆ่าผู้อื่น และยิงครู
ที่ อ . สุ ไ ห ง โ ก ล ก ไ ม่ ไ ด้
รั บ ประกั น ตั ว ถู ก ตั ด สิ น
จําคุกตลอดชีวิต
ข ณ ะ นี ้ ค ดี อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
อุทธรณ์
3. นายยาวารี ตาปอ อายุ
26 ปี อยู่ที่ 1 หมู่ 2 ต.ศาลา
ใหม่ อ.ตากใบ ถูกจับพร้ อม
เ พื่ อ น เ มื่ อ 30 สิ ง ห า ค ม
2548 โ ด ย ท ห า ร แ ล ะ
นําส่งสภ.ตากใบ และถูกส่ง
ต่ อ ไ ป ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม
ตํารวจภูธรภาค 9 จ.ยะลา
และถูกฟ้ องในข้ อหาฆ่าผู้อื่น
ศ า ล จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส
พิพากษายกฟ้ อง
นายยาวารี ตาปอ จึงได้ ฟ้อง
เรี ยกค่าเสียหายทางแพ่ง ยัง
ไม่ทราบผลของคดี

ปั ตตานี
2.นายตอเละ ทําโมะ (51) ที่อยู่
1 ม. 1 ต.ละหาร อ.สายบุรี ถูก
ตํ า รวจและทหารปิ ดล้ อมค้ น
บ้ านเมื่อ 16 มกราคม 2549 แต่
ไม่พบสิง่ ผิดกฎหมายจากนันถู
้ ก
นํ า ไ ป ส ภ.ส า ย บุ รี แ ละ ไป ที่
โรงเรี ยนตํารวจภูธร 9 โดยไม่
แจ้ ง ข้ อห า ถู ก คว บคุ ม และ
สอบสวน ที่รร.ตร.ภูธร 9 นาน
26 วัน เมื่อครบถูกขังต่อที่สภ.
เมืองปั ตตานี ครบ 7 วัน โดยไม่
มีหมายศาล จากนันถู
้ กฟ้ องใน
ข้ อหาเกี่ยวกับความมัน่ คง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และ
ถู ก ส่ ง ไป ค วบ คุ ม ที่ เรื อน จํ า
จังหวัดปั ตตานี อีก 37 วัน จึง
ได้ รับการประกันตัว

กรณีพิเศษ

3.นายฮาเซ็ ง ยอดิ ง (39)ที่ อ ยู่
44/2ม.1 ต.ละหาร อ.สายบุรี
เป็ นโต๊ ะอิหม่าม และได้ ลาออก
หลัง จากถูก จั บ กุ ม ถู ก ตํ า รวจ
และทหาร 40 คน ปิ ดล้ อมค้ น
บ้ าน เมื่อ 17 ธันวาคม 48 เวลา
04.30
น.แต่ ไ ม่ พ บสิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย จากนันตร.บอกว่
้
าจะ
ขอนําตัวไปสอบที่หน่วยเฉพาะ
กิ จ เตราะปลิ ง แต่ ก ลับ นํ า ตั ว
ไปรร.ตร.ภูธ ร 9 โดยญาติไ ม่
ทราบ ถูกควบคุม 28 วัน ตร.
แจ้ งว่าจะได้ รับการปล่อยตัว แต่
กลับถูกนําตัวไปสอบสวนที่สภ.
เมืองปั ตตานี เป็ นเวลาสามวัน
จากนันถู
้ กนําตัวไปแถลงข่าวที่
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ยะลา

นราธิวาส

4.นายบุลีย า ดื อ ราแมหะยี
อายุ 24 ปี อยู่ที่ 11 หมู่ 2 ต.
ปุ โ รง อ.กรงปิ นั ง เมื่ อ 23
สิง หาคม 2549 นายบุลี ย า
และเพื่อนอีก 2 คน ได้ นอน
เฝ้ าคนงานก่อสร้ างสะพาน
ข้ ามแม่ นํ า้ ปั ตตานี โดยมี
ทหารมานอนเฝ้ าด้ วย 15
คน ตอนเช้ าทหารอยากทาน
ข้ าวยําในตลาดซึง่ ห่างจากที่
ก่ อ ส ร้ า ง ป ร ะ ม า ณ ค รึ่ ง
กิ โ ลเมตร นายบุ ลี ย า จึ ง
อาสาออกไปซื อ้ ให้ เมื่ อ
ออกไปได้ ประมาณ 10 นาที
ได้ มี เ สี ย งปื นดัง ขึ น้ มาจาก
กลุม่ ทหารที่นอนเฝ้าจากนัน้
ก็มีเสียงปื นดังหลายร้ อยนัด
และพบว่านาย บุลียา ถูกยิง
เสียชีวิต ชาวบ้ านเชื่อว่าฝ่ าย
ทหารเป็ นผู้ กระทํ า เพราะ
นายบุ ลี ย ามี ร ายชื่ อ อยู่ ใ น
บัญ ชี ข องฝ่ ายทหารว่า เป็ น
แนวร่ ว มกลุ่ ม ก่ อ ความไม่
สงบ ต่ อ มานายอํ า เภอได้
มอบเงิ น ค่ า เสี ย หายให้
พี่สาวของนายบุลียา 5 หมื่น
บาท หลัง จากได้ รั บ เงิ น ไป
แล้ วพี่สาวก็ไม่กล้ าให้

4.นายสะมะแอ เล็งหะ อายุ
50 ปี อยู่ที่ 28/1 หมู่ 1 ต.
เกาะสะท้ อน อ.ตากใบ ถูก
ทหารและตํารวจจับกุมเมื่อ
14 เมษายน 2550 ในข้ อหา
ว่ า เกี่ ย วข้ องกั บ การวาง
ระเบิดในหมู่บ้านใกล้ เคีย ง
แล้ ว ส่ง ตัว ให้ ส ภ.ตากใบ 1
คื น จ า ก นั ้ น ถู ก ส่ ง ไ ป
สอบสวนที่ ศู น ย์ ฝึ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค 9 จ.ยะลา
เป็ นเวลา 28 วัน แล้ ว ถูก
ปล่อ ยเป็ นอิ ส ระ โดยได้ รั บ
หนัง สื อ รั บ รอง (แบบสสส
48-1)

ปั ตตานี
กรณีพิเศษ
กอ.สสส.จตช. ต่อหน้ าอาวุธ
สงครามจํานวนมาก แถลงข่าว
เสร็ จ ถูก นํ า ไปควบคุม ที่ สภอ.
เมือง 6 วัน จึงถูกฟ้ อง
ต่อมา ได้ รับการประกันตัวและ
หายตัวไป
4. นายฮามะ สือแม อยูท่ ี่ 209/1
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ ถูกทหาร
เข้ าตรวจค้ นบ้ านพักและจับกุม
ตัวไปที่คา่ ยอิงคยุทธบริ หาร เมื่อ
11 พฤศจิกายน 2549 ต่อมาถูก
แจ้ งข้ อหาว่าเป็ นแนวร่วมในการ
ก่ อ ความไม่ ส งบในพื น้ ที่ น า
ประดู่และปลุกระดมเยาวชนใน
การก่อความไม่สงบ
คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาในศาล
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ยะลา
ข้ อเท็จจริ งอีก
5.น า ย อั บ ดุ ล เ ลา ะ ห์ ม ะ
ตันหยง อยู่ที่ 61 หมู่ 8 ต.
กาบัง อ.กาบัง และ นายฟารู
รอซี สอละซอ อายุ 19 ปี
นักเรี ยนปอเนาะ อยู่ที่ 43/2
หมู1่ ต.กาบัง อ.กาบัง ถูกชุด
ชรบ. หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.
สะบ้ าย้ อย ยิ ง เข้ าใส่ ข ณะ
เดินทางกลับจากเยี่ยมญาติ
กระสุนถูกนายอับดุลเลาะห์
เสี ย ชี วิ ต และได้ ตี ทํ า ร้ าย
ร่ างกาย นายฟารู รอซีได้ รับ
บาดเจ็บสาหัส เพราะเข้ าผิด
เหตุเ กิ ด ที่ ริ ม ถนนเขาแดงสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.
ส ะ บ้ า ย้ อ ย เ มื่ อ วั น ที่ 5
มกราคม 2550
- ชรบ.ถูก ฟ้ อง เป็ นจํ า เลย
คดีอ ยู่ร ะหว่างพิจารณามน
ศาล
6. นายแวอาแซ มะยูโซะ
(34) อยู่ที่ 36/2 ม.2 ต.ปุโรง
อ.กรงปิ นั ง เมื่ อ วั น ที่ 10
มิถุนายน 2549 เจ้ าหน้ าที่
ทหารหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.)
ที่ 11 จํ า นวน 20 นาย
ประจําอยู่ที่อ.บันนังสตา ได้
เข้ า ทํ า การปิ ดล้ อ มหมู่บ้ า น
เ พื่ อ ต ร ว จ ค้ น ห า สิ่ ง ผิ ด
กฎหมายและได้ ควบคุมตัว
ชาวบ้ านหมู่ 2 ไปหลายคน
รวมทังนายแวอาแซ
้
แล้ วถูก
นําตัวไปสอบสวนที่ ฉก. 11

นราธิวาส

5.นายเจ๊ ะรอฮิ ม กาบากอ
อายุ 30 ปี อยู่ที่ 19 ม.1 ต.
ไพรวัน อ.ตากใบ ถู ก
เจ้ าหน้ าที่ทหารและตํารวจ
จั บ กุ ม ที่ บ้ านเมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2548 ในข้ อหา
ฆ่ า เหตุเ กิ ด ใกล้ บ้ านนาย
เจ๊ ะรอฮิม ถูกขังที่สภอ.ตาก
ใบ 2 คืน และถูกฟ้ องเมื่อ
16 พฤศจิกายน โดยได้ รับ
การประกันตัว
ศาลพิ พ ากษาจํ า คุก ตลอด
ชีวิต คดีอยูร่ ะหว่างอุทธรณ์

6. น.ส.อาอีซาตา อิบรอเฮ็ง
อายุ 23 ปี อยู่ที่ 53/1หมู่ 4
บ้ านไอบาตู ต.โต๊ ะเด็ง อ.สุ
ไ ห ง ป า ดี เ มื่ อ วั น ที่ 2
มิถนุ ายน 2550 มีคนร้ ายยิง
ปื นเข้ าใส่ มั ส ยิ ด ไอบา ตู
ข ณ ะ ที่ ช า ว บ้ า น กํ า ลั ง
ละหมาดอยู่ กระสุนปื นถูก
น.ส.อาอี ซ าตา เสี ย ชี วิ ต
ชาวบ้ านพยายามนําศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนา แต่
ถูก ทหารเข้ าขวาง จึ ง เกิ ด
ปะทะกับชาวบ้ าน ฝ่ าย

ปั ตตานี

กรณีพิเศษ

5. นายมะกอรี ดาโอ๊ ะ อยู่ที่ 25
หมู่ 3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.
สงขลา เป็ นนั ก ศึ ก ษา มอ.
ปั ต ต า นี ถู ก ท ห า ร จั บ ข ณ ะ
เดิ น ทางจากมอ.เพื่ อ กลับ บ้ า น
เมื่ อ 18 สิ ง หาคม 2548 ถู ก
ส่งไปค่ายอิงคยุทธ โดยถูกซ้ อม
ให้ รับสารภาพว่ามีใครเกี่ยวข้ อง
กับการก่อความไม่สงบ ถูกขัง
อยูท่ ี่คา่ ยอิงคยุทธฯเป็ นเวลา 30
วัน และได้ รับการปล่อยตัว
หลังจากนันมาไม่
้
มีใครเห็นนาย
มะกอรี อีกเลย

6. นายอัส บู เ ลาะ เตะแม
นักเรี ยนปอเนาะดาลอ อ.ยะหริ่ ง
อยู่ที่ 108 หมู่ 2 ต.ร่ มไทร อ.สุ
คิ ริ น ถู ก ทหารจาก อ.สุ คิ ริ น
จับ กุม จากบ้ านพัก เมื่ อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2550 โดยสงสัยว่า
เป็ นผู้ฆ่า ผู้อื่ น เหตุเ กิ ด ที่ อ.มา
ยอ จ.ปั ตตานี เจ้ าหน้ าที่ พ บ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของนายฮั ส บู
เลาะ ตกอยู่ ใ นที่ เ กิ ด เหตุ ซึ่ ง
โทรศัพ ท์ นี ้ ได้ หายไปตัง้ แต่ 18
มกราคม 2550 แต่ไม่ได้ แจ้ ง
ความ ปั จจุบนั คดีอยูท่ ี่ศาล
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ยะลา
เป็ นเวลา 8 วัน จากนันถู
้ ก
ส่ง ไปสอบสวนที่ โรงเรี ย น
ตํารวจภูธร 9 จ.ยะลา อีก 7
วัน นายแวอาแซถูกซ้ อมให้
รับสารภาพว่า ลอบวางเพลิง
ส ถ า น ที่ ร า ช ก า ร แ ต่ ไ ด้
ปฏิ เ สธ จากนั น้ ถู ก ส่ ง ไป
ควบคุมที่ค่ายอิงคยุทธฯอีก
7 วัน แต่เมื่อไม่สามารถหา
หลั ก ฐานได้ จึ ง ได้ รั บ การ
ปล่ อ ยตั ว ไป หลั ง จากถู ก
ควบคุมตัวอยู่ 20 วัน โดย
ต้ อ งไปรายงานตัว ที่ สภอ.
กรงปิ นัง 2 ครัง้
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ปั ตตานี
กรณีพิเศษ
ท ห า ร ไ ด้ ยิ ง น า ย ฮั ล บู ล จั ง หวั ด ปั ตตานี ไม่ ไ ด้ รั บ การ
เลาะห์ แล้ วจั บ กดนํ า้ จน ประกันตัว
นายฮัล บูล เลาะห์ เ สี ย ชี วิ ต
แล้ วนําศพ ผู้ตายทังสองไป
้
ชันสูตรที่ โรงพยาบาลสุไหง
ปาดี จากนัน้ นําส่งญาติใ น
วัน ที่ 3 มิถุน ายน ในช่ ว ง
ชุล มุน นัน้ มี ช าวบ้ า นถูก จับ
ไปด้ วย 5 คน และได้ รับการ
ปล่อยตัวในเวลาต่อมา

7. นายมะตอเฮ สะเอะ อยู่ที่ 54
หมู่ 10 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.
สงขลา ถูก จับ 15 สิ ง หาคม
2548 แล้ ว ถูก ปล่ อ ยตัว 21
กั น ยายน 2548 ไม่ ส ามารถ
เข้ าถึ งห มู่ บ้ าน นี ไ้ ด้ เพ รา ะ
ชาวบ้ า นไม่ ไ ว้ ใ จเจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ
หรื อคนแปลกหน้ า
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ยะลา
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ปั ตตานี
กรณีพิเศษ
8. นายแวอะหามะ แวดอเลาะ
อายุ 27 ปี อยู่ที่ 46 หมู่ 3 ต.
คลองมานิง อ.เมือง ได้ หายตัว
ไปโดยไม่ทราบสาเหตุตงแต่
ั ้ วนั ที่
9 พฤศจิ กายน 2548 ในวัน
ดัง กล่า วนายแวดอเลาะ ได้ นั่ง
รถพยาบาลของโรงพยาบาล
ปั ตตานีเพื่อนําหลานชายมาที่ไม่
ส บ า ย ห นั ก ม า ต ร ว จ ที่
โรงพยาบาลศูนย์ ยะลา แต่เมื่อ
รถโรงพยาบาลปั ตตานีกลับมา
ไม่มีนายแวดอเลาะกลับมาด้ วย
และหายไปตั ง้ แต่ วั น นั น้ โดย
มารดาได้ แจ้ งคว ามไว้ เป็ น
หลักฐาน

จากข้ อเท็จจริ งทัง้ 24 กรณี มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนี ้
การละเมิดสิทธิ ในชีวิตและร่ างกาย หมายถึง การทําร้ ายร่ างกายหรื อการยิงจนเสียชีวิต ทัง้
กรณีที่เกิดจากการกระทําของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และผู้มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่
เช่น ชุดรั ก ษาหมู่บ้าน (ชรบ.) ทหารพราน ผู้ใ หญ่ บ้าน ซึ่ง หลายกรณี เ ป็ นเรื่ องการเข้ าใจผิ ดของ
เจ้ าหน้ าที่และการไม่เข้ าใจประเพณี วัฒนธรรมชุมชนแบบมุสลิม และการละเมิดสิทธิ ในชีวิตและ
ร่างกายที่เกิดจากการกระทําของกองกําลังไม่ทราบฝ่ าย ส่งผลให้ มีประชาชนในพื ้นที่เข้ าใจว่าเป็ นการ
กระทําโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เช่น
เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2550 ด.ช.มารู ดิน สะแลแม อายุ 14 ปี บ้ านอยู่ที่หมู่ 1 ตําบลบาโงย
ซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลาถูกยิงเสียชีวิต โดยบุคคลไม่ทราบฝ่ าย ที่ยิงมาจากรถกระบะอีซูซุ สี
ฟ้า-ดํา ขณะนั่ง เล่นกับเพื่ อนๆ อี ก 3 คน ที่กลับมาจากการเรี ยนอัล กุรอาน แต่เ พื่อนปลอดภัย
ชาวบ้ านตังข้
้ อสังเกตว่า รถคันดังกล่าว ได้ ใช้ ในการยิงคนขับรถส่งนักเรี ยน ในอีก 2 เดือน ต่อมา แต่
ไม่มีการสอบสวนของเจ้ าหน้ าที่แต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2550 มีคนร้ ายยิงปื นเข้ าใส่มสั ยิดไอบาตู บ้ านไอบาตู ตําบลโต๊ ะเด็ง
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิ วาส ขณะที่ชาวบ้ านกําลังละหมาดอยู่ กระสุนปื นถูก น.ส.อาอีซาตา
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อิบรอเฮ็ง อายุ 23 ปี เสียชีวิต ชาวบ้ านพยายามนําศพไปประกอบพิธีทางศาสนา แต่ถูกทหารเข้ า
ขวาง จึงเกิดปะทะกับชาวบ้ าน ฝ่ ายทหารได้ ยิงนายฮัลบูลเลาะ แล้ วจับกดนํ ้าจนนายฮัลบูลเลาะห์
เสียชีวิต แล้ วนํ าศพ ผู้ตายทัง้ สองไปชันสูตรที่ โรงพยาบาลสุไหงปาดี จากนันนํ
้ าส่งญาติในวันที่ 3
มิถนุ ายน ในช่วงชุลมุนนันมี
้ ชาวบ้ านถูกจับไปด้ วย 5 คน และได้ รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา
4.2 กรณีตัวอย่ างศึกษา 4 กรณี
เพื่อให้ ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ ขอยกกรณีศกึ ษา ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเมิด
สิทธิในชีวิตและร่างกาย 3 กรณี เพื่อวิเคราะห์
1. ละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกาย
1.1 กรณีการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกายโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ
กรณีท่ ี 1 กองกําลังทหารพราน ใช้ อาวุธยิงครูและนักเรี ยน โรงเรี ยนปอเนาะอิสลามศาสตร์ ดารุ ซซา
ลาม บ้ านตาเซะ หมู่ 3 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ข้ อเท็จจริงโดยย่ อ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2550 เวลาประมาณ 17.30 น. นายอาฟั นดี เป๊ าะมะ ครูอตั ราจ้ าง
สายสามัญ โรงเรี ยนอัตเตาฟี กี ยะห์ ได้ ขับรถกระบะมากับ นายอาบุคอลี กาสอ อายุ 15 ปี บุตร
อาจารย์ประสิทธิ์ กาสอ ผู้ชว่ ยรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษายะลา เขต 1 เพื่อมารับ
ภรรยา ที่โรงเรี ยนปอเนาะอิสลามศาสตร์ ดารุซซาลาม ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นหมูท่ ี่ 3 บ.ตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ระหว่างทางก่อนถึง โรงเรี ยนปอเนาะอิสลามศาสตร์ ดารุ ซซาลาม ประมาณ 800 เมตร ได้ มี
เจ้ าหน้ าที่ทหารพราน ซึ่งรักษาการณ์บริ เวณดังกล่าว ได้ ยิงเข้ าใส่รถยนต์ของนายอาฟั นดี นายอาฟั น
ดี จึงได้ ขับรถหลบหนี และมาจอดหน้ าประตูทางเข้ าโรงเรี ยน นายอาฟั นดีและนายอาลุคอลีได้ รับ
บาดเจ็บ เด็กนักเรี ยนและเจ้ าของโรงเรี ยน จึงช่วยกันนําคนทัง้ 2 คนส่งโรงพยาบาล จากนันฝ่
้ ายทหาร
พราน ได้ ตามเข้ าไปที่โรงเรี ยน แต่ทางเจ้ าของโรงเรี ยน ได้ สงั่ ให้ นกั เรี ยนที่อยู่บริ เวณสนามปิ ดประตู
เหตุการณ์ได้ เกิดการชุลมุนขึ ้น เมื่อเจ้ าหน้ าที่ทหารพรานพยายามบุกเข้ ามาในโรงเรี ยน และระดมยิง
เข้ าใส่ห้องเรี ยนและห้ องพักของนักเรี ยน โดยเข้ าใจว่านายอาฟั นดี เป็ นผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบ ที่
ได้ หลบเข้ าไปซ่อนตัวหลังจากได้ รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเจ้ าหน้ าที่
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ข้ อเท็จจริงจากการตรวจสอบ
ก.ข้ อมูลจากฝ่ ายทหาร 13
เมื่อช่วงคํ่าของวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2550 กองร้ อยทหารพรานที่ 4202 ได้ ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อ
ความไม่สงบ ขณะลาดตระเวนบริ เวณสถานีรถไฟตาเซะ ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ทําให้ ผ้ กู ่อความไม่สงบเสี ยชีวิตหนึ่งคนและได้ รับบาดเจ็บสองคน หลังการปะทะคนร้ าย
จํานวน ๓ คนซึง่ ได้ รับบาดเจ็บได้ หลบหนีโดยใช้ รถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ สีเขียว มุ่งหน้ าไปทาง ร.ร.
ปอเนาะตาเซะ ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา กําลังเจ้ าหน้ าที่จึงได้ ทําการออกลาดตระเวน
เพื่อจับกุมคนร้ าย ต่อมา มีคนร้ าย 7 คนขับรถกระบะผ่านฐานของทหารพรานในพื ้นที่ซึ่งกําลังหุงหา
อาหารกันอยู่ คนร้ ายในรถกระบะได้ กราดยิงปื นใส่ทหารพรานชุดดังกล่าว แต่ไม่มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดได้ รับ
อันตราย จากนันรถคั
้ นดังกล่าวได้ หลบหนีไป และเมื่อผ่านบริเวณป้อม ชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งมี
กํ าลังทหารพรานร่ วมปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ด้วย ได้ มีทหารพรานนายหนึ่งออกมากราดยิงรถคันดังกล่าว
เพื่อสกัดกัน้ ทําให้ รถคันดังกล่าวกระจกแตก แต่ก็ยงั ขับวิ่งหลบหนีเข้ าไปในปอเนาะอิสลามศาสน์ดา
รุซซาลาม ทางเจ้ าหน้ าที่จงึ ได้ ระดมกําลังติดตามเข้ าไปยังปอเนาะดังกล่าว และพบว่ารถถูกทิ ้งไว้ นอก
ปอเนาะ กําลังเจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าไปตรวจค้ น จึงเคาะประตูเรี ยก แต่ไม่มีใครออกมาเปิ ด เจ้ าหน้ าที่จึงได้
ใช้ ปืนยิงลูกบิดประตู คนในปอเนาะจึงยอมเปิ ดและได้ ทําการตรวจค้ นในปอเนาะ พบรอยเลือดทัง้
บริ เวณธรณี ประตูและฝาประตู รวมไปถึงรอยเลือดในจุดต่างๆ และสอบเด็กนักเรี ยนปอเนาะถึง
คนร้ ายที่หลบหนีเข้ ามา ก็ได้ รับทราบ ว่ามีการนําคนเจ็บจากการถูกยิง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่
ลาน และถูกนําไปรักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จํานวน 2 คนคือ นายอาฟานตี เปาะ
มะ อายุ ๒๖ ปี บาดเจ็บบริ เวณ แขนซ้ ายและศีรษะ นายอาบูคอลี กาสอ อายุ ๑๕ ปี บาดเจ็บ
บริ เวณสะเอว สะโพก และท้ องเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบประวัตริ ถยนต์กะบะคันดังกล่าวพบว่า มีประวัติ การก่อเหตุมาก่อนด้ วย
"ก่อนหน้ านี ้ ทางเจ้ าหน้ าที่ พอจะทราบแล้ วว่า ในวันที่ เกิดเหตุมีการสร้ างกระแสข่าวว่า
เจ้ าหน้ าที่ยิงรถประชาชน แต่ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามที่ได้ เล่าไว้ ข้างต้ นอีกทัง้
ผลการตรวจสอบรอยเลือดทางนิติวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็ นเลือดของผู้ตายและผู้บาดเจ็บจริ ง ยืนยัน
จากผลตรวจดีเอ็นเอ โดยเจ้ าหน้ าที่มีหลักฐานชี ้แจงถึงเรื่ องที่เกิดขึ ้นทังหมดได้
้
" พ.อ.อัคร ทิพย์โรจน์
โฆษกกองบัญชาการพลเรื อนตํารวจทหาร กล่าว
0

13

เรี ยบเรี ยงจาก เวปไซด์ สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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นอกจากนี ้ พ.อ.อัคร ทิพย์โรจน์ ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื ้นที่ในตําบลตาเซะนัน้ ที่ผ่านมานัน้
ได้ เกิดเหตุการณ์ขึ ้นมาหลายครัง้ จนทําให้ ประชาชนผู้บริสทุ ธิ์ต้องเสียชีวิตด้ วยนํ ้ามือของผู้ก่อความไม่
สงบมาแล้ วเป็ นจํานวนมาก โดยรายล่าสุดเกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 นายสถิต ทองอินทร์
ราษฎรไทยพุทธ ถูกยิงและตัดศีรษะ ถือว่าเป็ นการกระทําที่โหดเหี ้ยมมากและเหตุเกิดบริ เวณใกล้ กบั
ปอเนาะแห่งนี ้มาก่อน
ข.ข้ อมูลจากนายหามะ ฟูลา (บาบอมะ) โต๊ ะครูสถาบันการศึกษาปอเนาะอิสลามศาสตร์ ดา
รุซซาลาม และนายอุสมาน ฟูลา บุตรชาย 14
นายหามะ ฟูลา อายุ 54 ปี เจ้ าของโรงเรี ยนปอเนาะอิสลามศาสตร์ ดารุซซาลาม และนายอุ
สมาน ฟูลา ได้ ชว่ ยกันให้ ข้อเท็จจริ งว่า ในวันเกิดเหตุเวลาห้ าโมงครึ่ ง (17.30 น.) ได้ ยินเสียงปื นดังมา
จากทางทิศเหนื อหลายนัดติดต่อกัน จึงสั่งให้ เด็กนักเรี ยนที่เล่นอยู่ในสนามหน้ าโรงเรี ยนปิ ดประตู
ทางเข้ าปอเนาะทันที และให้ เข้ าไปอยู่ในห้ องโถง เพราะเกรงว่าจะมีคนเข้ ามาในโรงเรี ยนจะเป็ น
ปั ญหา จากนันไม่
้ นานก็มีเสียงเด็กคนหนึ่ง ที่อยู่หน้ าสหกรณ์ร้านค้ า ใกล้ กบั ประตู ร้ องเอะอะ ว่าลูก
ครูดิง ลูกครู ดิง ถูกยิง(ครูดิงหมายถึงครูประสิทธิ กาสอ) จึงได้ วิ่งออกไปดูเห็นนายอาฟั นดี ลูกเขยครู
ดิง (ครูประสิทธิ์ กาสอ) ยืนเกาะประตูทางเข้ า โบกมือร้ องโหวกเหวก จึงสัง่ ให้ เปิ ดประตู แล้ วให้ เข็นรถ
เข้ ามาในโรงเรี ยน แล้ วปิ ดประตูตามเดิม ขณะนันเสี
้ ยงปื นที่ยิงรัวดังเข้ ามาใกล้ ทกุ ที เห็นนายอาฟั นดี
และอาบุคคอลี บาดเจ็ บเลื อดไหลมากเพราะถูกยิ ง จึง สั่ง ให้ เ อารถกระบะนํ าคนทัง้ สองไปส่ง
โรงพยาบาล
ต่อมาไม่นานเห็นทหารแต่งชุดดํา ประมาณ 20 กว่าคน ได้ มาถึงหน้ าประตูและ ยิงปื นขึ ้นฟ้า
หลายนัด ทหารกลุม่ ดังกล่าว สัง่ ให้ เปิ ดประตู และถามว่าคนร้ ายหนีไปไหน นายหามะจึง ตอบว่า คน
ที่ถูกยิงนันไม่
้ ใช่คนร้ าย ได้ ส่งไปโรงพยาบาลแล้ ว แต่ทหารไม่เชื่อ เพราะยังเห็นว่ารถคันที่ถกู ยิงยัง
จอดอยูน่ อกรัว้ หน้ าโรงเรี ยน
นายหามะ ยืนยันต่อทหารว่าไม่มีคนร้ ายในปอเนาะ ทหารคนหนึ่งปี นกําแพงเข้ ามา แล้ วใช้
ปื นยิงกุญแจประตูหน้ าจนขาด แล้ วเปิ ดประตูให้ เพื่อนๆ เข้ ามาในโรงเรี ยน แล้ วแยกกันเข้ าปิ ดล้ อมทุก
ด้ าน
“ขณะนันเด็
้ กนักเรี ยนอยู่ในบาลัย (ห้ องโถงสถานที่สอนศาสนา) ทหารเข้ ามาที่บาลัย ยิงปื น
ขู่ สัง่ ให้ เด็กนักเรี ยนทุกคนออกมายืนหน้ าบาลัย แล้ วถอดเสื ้อ จากนันก็
้ สงั่ ให้ เด็กนักเรี ยนเกือบร้ อยคน
1
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ข้ อสังเกตจากผู้สื่อข่าวสถาบันข่าวอิศรา : มนุษยธรรม กับความเป็ นจริ งที่บ้านตาเซะ โดย อารี ฟิน บินจิ

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2007 และการสัมภาษณ์เจ้ าของโรงเรียนปอเนาะโดยอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน จังหวัดยะลา วันที่ 18 พฤศจิกายน
2550
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หมอบลงกับพื ้นทุกคน” มีทหารยืนคุมรอบๆ ตะโกนด่า พร้ อมกับยิงปื นขึ ้นฟ้าตลอดเวลา เอาเท้ าเตะ
ถีบเด็กนักเรี ยนที่เงยหน้ า หรื อขยับตัว พร้ อมกับถามว่าคนร้ ายหนีไปไหน” นายหามะอธิบาย และ
ตนเองรู้สกึ หน้ ามืด เป็ นลม ลูกๆจึงช่วยกันพยุงเข้ าไปพักในบ้ าน
จนกระทัง่ พ.ต.อ.ภูมิเพชร พิพฒ
ั น์เพชรภูมิ ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา ได้ มาถึง
ปอเนาะ ช่วยเจรจากับทหารเพื่อยอมให้ เด็กนักเรี ยนที่หมอบอยู่หน้ าบาลัย เข้ าไปในบาลัยได้ โดยมี
ทหารอี กกลุ่มหนึ่งออกไปค้ นที่พักนักเรี ยน ทุกหลัง ทัง้ หอพักนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิ ง ได้ ยิน
เสียงปื นและเสียงเตะถีบประตู ดังเป็ นระยะๆ ทหารคนหนึง่ พยายามจะขึ ้นไปค้ นบนบ้ านของนายหา
มะ แต่ผ้ กู ํ ากับห้ ามไว้ แต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อฟั ง ขึ ้นไปบนบ้ านโดยไม่ยอมถอดรองเท้ า ที่สําคัญ ทหาร
กลุม่ ที่เข้ ามาในบ้ านบางคนมีกลิ่นเหล้ าเหม็น ไปหมด
“ผมเปิ ดสมุดโทรศัพท์ พบเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงโทรศัพท์ไปหา ตอน
นันผู
้ ้ ว่าฯอยู่นราธิ วาส ท่านบอกว่าจะสัง่ ให้ รองผู้ว่าฯ มาประสานให้ ต่อมาเมื่ อรองผู้ว่ามาประสาน
เหตุการณ์ ก็ค่อยดีขึ ้น รองผู้ว่าฯ มาพูดสักพัก ก็กลับไป แต่ทหารก็ ยงั ปิ ดล้ อมอยู่ในปอเนาะ ทหาร
หน่วยอื่นๆพากันมาที่โรงเรี ยนมากขึ ้นๆ” นายอุสมานกล่าวเสริม
เหตุการณ์เริ่มคลี่คลาย เมื่อผู้กํากับ โทรศัพท์ไปสอบถามที่โรงพยาบาลยะลา และ ยืนยันต่อ
ทหารพรานว่าคนเจ็บอยูโ่ รงพยาบาลจริ ง และทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ รายงานเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นต่อนาย อารี วงศ์อารยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (ในขณะนัน)
้ เวลาประมาณ สี่
ทุม่ ทหารพรานก็กลับไป
“พวกทหารเข้ ามาอย่างคนไม่มีสติ พูดจาไม่ร้ ูเรื่ อง มีกลิ่นสุราเกือบทุกคน” นายหามะเล่าต่อ
พร้ อมกับแสดงความคิดเห็นว่า
“ในช่วงอายุผม เหตุการณ์ครัง้ นี ้เป็ นเหตุการณ์ร้ายที่สดุ ที่ผมประสบมา เป็ นเหตุการณ์แห่ง
ประวัติศาสตร์ ที่ผมมิอาจลืมได้ ในอดีตสิบปี ที่ผ่านมา ผมเคยได้ ยินว่าทหารพรานเป็ นคนไม่ดี ผมไม่
เชื่อเพราะผมไม่ประสบด้ วยตนเอง แต่วนั นี ้ผมเชื่อแล้ ว แต่ไม่ได้ หมายความว่าทหารพรานทุกคนไม่ดี
ยังมีคนดีบ้าง เช่นวันนันก็
้ มี มีบางคนเตือนว่าอย่ายิงๆ อย่าบุกรุกบ้ านโต๊ ะครู แต่คนที่เมาสุราไม่ฟัง
อะไรและไม่ฟังใครด้ วย ขณะว่าวันนันเวลาประมาณทุ
้
ม่ หนึง่ มีรองผู้วา่ ฯและผู้กํากับเมืองยะลาเข้ ามา
อยูก่ บั ผม ดูแลผม และก็ห้ามให้ หยุดยิง แต่ทหารพรานที่เมาไม่ฟังเช่นกัน”

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้

38

บทที่ 4 กรณีศกึ ษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548

ค. ข้ อมูลจากแหล่งอื่น 15
1. สถาบันข่าวอิศรา ได้ รายงานไว้ ในบทความ เรื่ อง “มนุษยธรรม กับความเป็ นจริ งที่บ้านตา
เซะ” โดย อารี ฟิน บินจิ ว่า
“อดีตทหารพรานท่านหนึ่งเล่าให้ ฟังว่า ในตอนเย็นวันนันผู
้ ้ ตายและผู้บาดเจ็บเพียงสองคน
ขั บ รถยนต์ ก ระบะจะไปโรงเรี ย นบ้ านตาเซะ ถู ก ทหารพรานยิ ง เข้ าใส่ ด้ วยเหตุ ผ ลอั น ใดไม่
แจ้ ง ผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานดี เป๊ าะมะ อายุ 26 ปี และนายอาบูคอลี กาสอ อายุ 15 ปี
ผู้ตาย โดยผู้บาดเจ็บได้ ขบั รถหนีทหารไปถึงโรงเรี ยนและขอความช่วยเหลือ ทางโรงเรี ยนจึงได้ ส่ง
คนทัง้ สองไปโรงพยาบาลที่ ใ กล้ ที่ สุด คื อ ที่ โ รงพยาบาลอํ า เภอแม่ ล าน จัง หวัด ปั ต ตานี ทาง
โรงพยาบาลแม่ลานต้ องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยะลา เนื่องจากคนไข้ บาดเจ็บสาหัส ฝ่ ายทหาร
พรานจึงปิ ดล้ อมโรงเรี ยน เข้ าตรวจค้ นหาคนเจ็บทังสองที
้
่อ้างว่ายิงปะทะต่อสู้กบั ทหารแล้ วหลบหนีมา
ทางครูโรงเรี ยน อธิบายแล้ วว่าคนทังสองไม่
้
ได้ เป็ นคนร้ าย เป็ นเด็กในโรงเรี ยน ถูกยิงบาดเจ็บมา และ
ทางโรงเรี ยนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ ว แต่ทางทหารก็ไม่ยอมเชื่อ กล่าวหาครูโรงเรี ยนเอาคนร้ าย
ไปซ่อนไว้ ยังคงปิ ดล้ อมตรวจค้ นโรงเรี ยนจนดึกดื่น ทางผู้ราชการจังหวัดส่งเจ้ าหน้ าที่ไปติดต่อก็ไม่
ได้ ผล จึงต้ องโทรศัพท์รายงานรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ประสานกับผู้ใหญ่ ทางทหารจึงได้
ยอมถอนตัว วันรุ่งขึ ้นผู้บาดเจ็บคนหนึ่งก็เสียชีวิต ทางโรงเรี ยนก็รับศพไปที่โรงเรี ยนเพื่อประกอบพิธี
ทางศาสนา ทางทหารจึงตังด่
้ านปิ ดทางเข้ าออกตรวจค้ นผู้คนเข้ าออกอย่างละเอียด มิให้ ความ
สะดวกในการไปร่วมพิธีศพของชาวบ้ าน เพราะเกรงว่าชาวบ้ านจะไปรวมตัวกันประท้ วง แต่แล้ วทาง
โรงเรี ยนก็ ส ามารถจัด การพิ ธี ศ พเสร็ จ สิน้ อย่า งทุลัก ทุเ ล อัน นี เ้ ป็ นข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บจากผู้ที่ อยู่ใ น
เหตุการณ์”
2

2. น้ องลัน เด็กนักเรี ยนคนหนึง่ ในปอเนาะ
ทหารเข้ ามาด้ านหลังของบาลัย พร้ อมจี ้ปื นและขู่ให้ นกั เรี ยนชายออกไปอยู่ในสนามและให้
นอนราบ ผมว่านี่คือตากใบสองไม่มีผิด ใครที่ขยับจะถูกเตะและตบ บางคนถูกถ่มนํา้ ลายใส่หน้ า
ทหารบางคนยังพูดว่า “กูเบื่อกับพวกมึงเต็มทนแล้ ว” ตอนนันมี
้ คนอยู่กนั ประมาณ 80 คนได้ บางอยู่
ในมัสยิดก็ถกู เรี ยกให้ มานอนราบในสนามกันทุกคน ตอนที่ทหารเดินเข้ ามาพวกเขากราดยิงปอเนาะ
ยิงกุญแจ งัดประตูและขึ ้นไปรื อ้ สิ่งของต่างๆ และยังได้ งัดประตูสหกรณ์แล้ วขโมยเงินกว่า 15,000
บาท และเอางิน ของนักเรี ยนไปอีกจํานวนหนึง่ รวมๆ แล้ วประมาณ 5 หมื่นบาท

15

อ้ างใน “ทหารพราน กองทัพบกและวีรกรรมที่บ้านตาเซะ เหตุร้ายที่ทําท่าจะบานปลาย” ตูแวดานียา มือรี งิง สถาบันข่าวอิศรา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2007 18:31 น.
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ความเห็นต่ อเหตุการณ์
กรณีเหตุการณ์ที่โรงเรี ยนปอเนาะ บ้ านตาเซะ นี ้มีข้อเท็จจริ งที่ยงั ไม่ชดั เจนและขัดแย้ งกันอยู่
2 ประเด็นหลัก คือ
ประเด็นแรก ฝ่ ายทหาร รายงานว่า วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2550 กองร้ อยทหารพรานที่ 4202
ได้ ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ บริ เวณสถานีรถไฟตาเซะ ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ทําให้ ผ้ กู ่อความไม่สงบเสี ยชีวิตหนึ่งคนและได้ รับบาดเจ็บสองคน หลังการปะทะคนร้ าย
จํานวน ๓ คนซึง่ ได้ รับบาดเจ็บได้ หลบหนีโดยใช้ รถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ สีเขียว มุ่งหน้ าไปทาง ร.ร.
ปอเนาะตาเซะ ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา กําลังเจ้ าหน้ าที่จึงได้ ทําการออกลาดตระเวน
เพื่อจับกุมคนร้ าย เหตุการณ์ ต่อมา มีคนร้ าย 7 คนขับรถกระบะผ่านฐานของทหารพรานในพื ้นที่ซึ่ง
กํ า ลัง หุง หาอาหารกัน อยู่ คนร้ ายในรถกระบะได้ ก ราดยิ ง ปื นใส่ ท หารพรานชุด ดัง กล่ า ว แต่ไ ม่มี
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดได้ รับอันตราย จากนันรถคั
้ นดังกล่าวได้ หลบหนีไป และเมื่อผ่านบริ เวณป้อม ชุดรักษา
หมูบ่ ้ าน (ชรบ.) ซึง่ มีกําลังทหารพรานร่วมปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ด้วย ได้ มีทหารพรานนายหนึ่งออกมากราด
ยิงรถคันดังกล่าวเพื่อสกัดกัน้ ทําให้ รถคันดังกล่าวกระจกแตก แต่ก็ยงั ขับวิ่งหลบหนีเข้ าไปในปอเนาะ
ข้ อน่าสังเกต คือ มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นซ้ อน กัน 2 เหตุการณ์หรื อไม่ เหตุการณ์ที่ หนึ่ง คือ มีการ
ปะทะกัน ระหว่ างทหารพรานและกลุ่ม ผู้ก่ อความไม่ส งบ ทํ า ให้ ผ้ ูก่อความไม่ส งบเสี ยชี วิต 1 คน
บาดเจ็บ 3 คน ผู้บาดเจ็บได้ ขบั รถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีเขียว หลบหนีไปทางโรงเรี ยนปอเนาะตาเซะ
เหตุการณ์ที่สอง คือ นายอาฟานดีและนายอาบูคอลี ผู้ตาย คือ ได้ ขบั รถกระบะยี่ห้อ อีซูซุ สี
เขียว เพื่อกลับบ้ านที่ โรงเรี ยนปอเนาะ ตาเซะ ซึ่งเป็ นเส้ นทางเดียวกับ ที่คนร้ ายใช้ หลบหนีจากการ
ปะทะกับทหารพราน เมื่อทหารพรานได้ รับรายงานว่ามีคนร้ ายขับรถมุ่งมาเส้ นทางนี ้ จึงเข้ าใจว่ารถที่
ขับโดยนายอาฟานดี เป็ นรถของคนร้ าย และยิง เข้ าใส่นายอาฟานดี ทําให้ นายอาฟาดีต้องขับรถ
หลบหนี โดยหลบเข้ าไปหน้ าโรงเรี ยนปอเนาะ ซึง่ เป็ นญาติกนั เพราะนายอาฟานดี เป็ นลูกเขยของ บา
บอ เจ้ าของโรงเรี ยน บาบอจึงสัง่ การให้ นกั เรี ยนช่วยกันนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
อาสาสมัครสิท ธิ ม นุษยชนและสมาคมสิ ทธิ เ สรี ภ าพของประชาชน (สสส.)ได้ ต รวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งโดยละเอียดแล้ ว ไม่มีเหตุการณ์ ปะทะกันที่สถานีรถไฟในวันเกิดเหตุ ตามที่ฝ่ายทหาร
กล่าวอ้ าง ดังนันการที
้
่ฝ่ายทหารให้ ข้อเท็จจริ งว่ามีการเข้ าใจผิดว่ารถกระบะสีเขียว ที่นายอาฟานดี
ขับขี่เป็ นรถยนต์ของคนร้ ายที่กําลังหลบหนีจากการปะทะกับทหารพราน จึงไม่เป็ นความจริ ง ในขณะ
ที่ฝ่ายชาวบ้ าน ยื นยันว่า นายอาฟานดี ขับรถมากับผู้ตายเพียง 2 คน ไม่ใช่คนร้ าย เพราะ นายอา
ฟานดี เป็ นครู และไม่มีอาวุธ
ประเด็นที่สอง ฝ่ ายชาวบ้ าน มีเจ้ าหน้ าที่ตํารวจและฝ่ ายปกครอง คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เข้ ามารับรองว่าผู้ตายและคนขับรถไม่ใช่คนร้ าย และเข้ าเจรจากับทหารพราน แต่ฝ่ายทหารกลับไม่
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เชื่อถือ และไม่เชื่อฟั งฝ่ ายปกครอง เพราะนายอําเภอและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่ผ้ บู งั คับบัญชา
โดยตรงของทหารพราน และในระหว่างการเจรจาให้ มีการหยุดปฏิบตั ิการ ฝ่ ายปกครองเห็นว่าทหาร
พรานบางนายอยูใ่ นอาการมึนเมา เพราะได้ กลิ่นสุราตามร่างกายของทหารพรานด้ วย
ประเด็นก็คือ กรณีนี ้น่าจะมีการแต่งตังคณะกรรมการจากบุ
้
คคลหลายฝ่ ายเข้ ามาดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทําความจริ งให้ ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุ มีการปะทะกันระหว่างทหารพรานกับฝ่ ายก่อ
ความไม่สงบจริ งหรื อไม่ ผลการปะทะกันมีการจับกุมคนร้ ายได้ หรื อไม่ มีการสอบสวนขยายผลไปถึง
ฝ่ ายก่อความไม่สงบที่ทางทหารอ้ างว่าเสียชีวิตหนึง่ ศพหรื อไม่ และอีกหลายประเด็น
สิ่งที่ สําคัญที่สุดในการคลี่ คลายปั ญหานี ้ คือ การสร้ างความเข้ าใจและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้ แก่ประชาชนเพื่อลดความหวาดระแวง ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและประชาชน
ในท้ องถิ่น ตลอดจนการปรับทัศนคติของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกระดับ ให้ มีความเคารพกฎหมาย
และไม่ละเมิดศักดิ์ศรี ของมนุษย์ การใช้ คําพูดที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติการณ์ ดื่มสุราขณะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ รวมถึงวิธีการเข้ าตรวจค้ น ควรต้ องสอบสวน หาความจริ งมาให้ ปรากฏ ที่สําคัญ เมื่อผลการ
ตรวจสอบออกมาแล้ วมีข้อสรุปว่าเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ต้ องมีการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย ตามหลักความเสมอภาคด้ วย
กรณีท่ ี 2 เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ทหาร) ใช้ อาวุธยิงเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บ ที่บ้านบานา หมู่ 2 ตําบลบา
นา อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
ข้ อเท็จจริงโดยย่ อ
เมื่ อ วัน ที่ 13 เมษายน 2550 เวลาประมาณ 20.00 น.ได้ เ กิ ด เหตุล อบวางเพลิ ง เสาส่ ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4 จุด ในเขตรอบนอก อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี เจ้ าหน้ าที่ทหารจาก
ฉก.2 ได้ รั บคํ าสั่ง ให้ เข้ าตรึ ง กํ าลังในพื น้ ที่ และเข้ าค้ นหาผู้กระทํ าผิด ซึ่งอาจกํ าลังหลบหนี โดยใช้
เส้ น ทางถนนปั ตตานี -นราธิ วาส เมื่ อรถลาดตระเวน 2 คัน มาถึงบริ เ วณบ้ านบานา ถนนปั ตตานี นราธิวาส ได้ พบวัยรุ่นจํานวน 10 คน หมอบคลานอยู่บนถนนและคูระบายนํ ้าข้ างถนนในลักษณะน่า
สงสัย จึงส่งเสียงให้ หยุดและได้ ยิงเข้ าใส่กลุ่มวัยรุ่ นดังกล่าว เสียชีวิตในที่ เกิดเหตุ 2 คน และได้ รับ
บาดเจ็บสาหัส 3 คน
ข้ อเท็จจริงจากการให้ ข้อมูลของนางสาวมาลี เขตเทพา
นางสาวมาลี เขตเทพา อยู่ที่บ้านบานา หมู่ 2 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ให้
ข้ อเท็จจริ งว่า ด.ช.สุชีพ รับประยูร ผู้ตาย เป็ นบุตรของนางที่เกิดจากสามีคนก่อน ซึ่งปั จจุบนั นางได้
แต่งงานใหม่กับนายอิสมาแอ และพาด.ช.สุชีพมาอยู่ด้วย ปั จจุบนั ด.ช.สุชีพ อายุ 14 ปี กํ าลังจะขึ ้น
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ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2550 นี ้ นางสาวมาลีและสามี ประกอบอาชีพค้ าขาย โดย
มีรถมอเตอร์ ไซค์ดดั แปลงเป็ นสามล้ อเครื่ องขายปลาที่ตลาดนัดหน้ าหมูบ่ ้ าน
ด.ช.สุชีพ เป็ นเด็กดี ช่วยเหลืองานบ้ านและดูแลน้ องๆ อีก 4 คน ที่เกิดจากครอบครัวใหม่ของ
มารดา ทุกวันก่อนออกไปเรี ยนจะต้ องกวาดบ้ าน ถูบ้าน หุงข้ าว เมื่อกลับมาหากมีตลาดนัดจะต้ อง
ช่วยแม่เตรี ยมอุปกรณ์ใส่รถ 3 ล้ อเพื่อนําปลาไปขายที่ตลาดนัดหน้ าบ้ าน ริมถนน ปั ตตานี-นราธิวาส
เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้
วันเกิดเหตุวนั ที่ 13 เมษายน 2550 มีตลาดนัดหน้ าทางเข้ าบ้ านบานา ริ มถนนสายปั ตตานีนราธิวาส ด.ช.สุชีพได้ ชว่ ยมารดาจัดเตรี ยมของใส่รถ 3 ล้ อเช่นเคย ตังแต่
้ ก่อน 16.00 น. และเมื่อขาย
ของเสร็ จประมาณ 21.00 น.ได้ มีเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันประมาณ 7-10 คนได้ มาชวนให้ เดินไปเล่นเกมตู้
ที่ ร้ านใกล้ กับมัสยิ ดกรื อเซะ ซึ่ง ห่างจากบ้ านไปประมาณ 2 กิ โลเมตร แต่ปรากฏว่าเดิน ไปสักพัก
เพื่อนๆได้ เปลี่ยนใจไม่ไปมัสยิดกรื อเซะ แต่ได้ ชกั ชวนกันเล่นซ่อนหา บนถนนสายปั ตตานี-นราธิวาส
ใกล้ ๆ ตลาดนัด ซึง่ เป็ นสถานที่ที่เด็กเหล่านี ้ชอบวิ่งเล่นกันเป็ นประจํา เพราะบนถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตลอดคืน และช่วงเวลากลางคืนมักไม่มีรถยนต์สญ
ั จรไป-มา ถนนจึงโล่งว่าง
เมื่ อ เวลาประมาณ 20.00 น. ได้ มี ค นร้ ายไม่ ท ราบจํ า นวน ทํ า การเผาเสาส่ ง สัญ ญาณ
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ 4 จุด บริ เวณสี่ แยกทางเลี่ ยงเมือง หมู่ 5 ตําบลรู สะมิแล บริ เวณบ้ านแหลมนก
ตําบลแหลมนก ตรงข้ ามหน้ าโรงไฟฟ้า ตําบลตะลุโบะ และตรงข้ ามโรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา ตําบลบา
นา ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร กองกําลังทหารจากชุดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจที่ 2
(ฉก.2) จํานวน 11 นาย ได้ ออกลาดตระเวนโดยรถฮัมวี่ 2 คัน มีปืนกลติดที่ตวั รถและมีทหารอยู่ในรถ
2 คัน รวม 11 นาย ได้ ขับมาจากเมื องปั ตตานี และวิ่ ง ผ่านตลาดนัดไป สักครู่ ไ ด้ กลับรถมาทางฝั่ ง
เดียวกับตลาดนัด เมื่อเห็นวัยรุ่นชายหลายคนกําลังหมอบๆ คลานๆ ท่าทางลับๆ ล่อๆ อยู่บนถนน จึง
ตะโกนสัง่ ให้ หยุด เด็กๆ ได้ ยกมือขึ ้น นายมะกอเซ็ง หนึ่งในผู้รอดชีวิตคืนนันบอกว่
้
าได้ ยินเสียงทหาร
ตะโกนให้ หยุดและบอกว่า “จับตาย” ในขณะที่กราดยิงมาที่พวกตน
จากนันทหารกลุ
้
ม่ ดังกล่าวได้ ระดมยิงไปที่วยั รุ่นกลุม่ นี ้จนมีผ้ เู สียชีวิตทันทีคือ
1. ด.ช.สุชีพ รับประยูร อายุ 14 ปี ถูกยิงที่ศีรษะ
2. ด.ช.เจ๊ ะมูซอ สาและ อายุ 14 ปี ถูกยิงที่ศีรษะ
มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ 3 คน คือ
1. ด.ช.มักตาร์ มะมิง อายุ 13 ปี ถูกยิงเข้ ากระบอกตาขวาเป็ นโพรงไปยังตาซ้ าย แพทย์เชื่อ
ว่าทําให้ ตาบอด ขาเริ่ มลีบเล็ก รักษาตัวอยูท่ ี่ โรงพยาบาลปั ตตานี
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2. ด.ช.ซาการี ยา สาและ อายุ 14 ปี ถูกยิงที่ข้อต่อระหว่างเท้ าและหน้ าแข้ ง ตอนนี ้เดินได้ แล้ ว
3. ด.ช.อับดุลเลาะ สะแลแม อายุ 15 ปี ถูกยิงที่สะบักหลัง ตอนนี ้อาการปกติ
ผู้อยูร่ ่วมในเหตุการณ์
1. ด.ช.มาลิกี ยูโซะ อายุ 14 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 41/3 หมู่ 2 ตําบลบานา อําเภอเมือง
2. ด.ช.นิมฮั มูด มามะ อายุ 14 ปี
3. นายรุสลัน แปเฮาะอีเล อายุ 15 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 28/2 ตําบลบานา อําเภอเมือง
4. นายมะกอเซ็ง ดาโอะ อายุ 17 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 18 หมู่ 3 ตําบลบานา อําเภอเมือง
5. ด.ช.มูฮําหมัดไซดี แวดือเระ อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/1 ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอ
เมือง
หลังเกิดเหตุไม่นานชาวบ้ านที่เห็นเหตุการณ์ได้ เข้ ามาร้ องเรี ยกให้ ทหารหยุดยิงแล้ วพากัน
บอกว่า มี แต่เด็กๆ ยิงทําไม โดยมี นายมะรู ดิง เจ๊ ะกา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปั ตตานี ได้ เดินไป
เจรจาและชาวบ้ านได้ ออกมาล้ อมรถฮัมวี่ไว้
ต่อมาเจ้ าหน้ าที่ตํารวจนําโดย พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผบก.ภจว.ปั ตตานี และพ.อ.วัน
ชัย พ่วงขุมทรัพย์ ผบ.ฉก.2 ได้ เข้ ามาเจรจากับชาวบ้ านและรับปากว่าจะให้ ความเป็ นธรรมเพราะเป็ น
เรื่ องเข้ าใจผิด
วัน ที่ 14 เมษายน 2550 เวลา 09.45 น. ชาวบ้ านบานาได้ ออกมาปิ ดถนนสายปั ตตานี นราธิ วาส บริ เวณที่เกิดเหตุ เรี ยกร้ องให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดเป็ นคนกลางในการเจรจาให้ ความเป็ น
ธรรมแก่ผ้ ูตายและผู้ได้ รั บบาดเจ็บ และให้ นําตัวทหารที่ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย โดยมีข้ อ
เรี ยกร้ อง 5 ข้ อ คือ
1.ให้ ผ้ ูอํานวยการศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) แม่ทพั ภาคที่ 4
ผู้วา่ ราชการจังหวัดปั ตตานี เป็ นผู้รับผิดชอบในการเจรจา โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็ นสักขีพยาน
2. ให้ ทหารที่ก่อเหตุชี ้แจงกล่าวขอโทษยอมรับสารภาพว่าได้ กระทําเกินกว่าเหตุจริ ง ต่อหน้ า
ประชาชนและสื่อมวลชน
3. ให้ ดําเนิ น คดี ตามกฎหมายกับทหารและย้ ายออกจากพื น้ ที่ ภ ายใน 3 วัน โดยขึน้ ศาล
ยุตธิ รรมจังหวัดปั ตตานี
4.ให้ เยียวยาต่อญาติผ้ เู สียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้รอดชีวิตและครอบครัว โดยให้ ทหารที่ก่อเหตุ
ชดใช้ ชว่ ยเหลือด้ านการศึกษา การประกอบอาชีพ ตามความพอใจของญาติ
5.การชุมนุมครั ง้ นี เ้ ป็ นไปด้ วยความสงบเรี ยบร้ อยและจะไม่มีมือที่สามเข้ ามาก่อกวนโดย
เด็ดขาด
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สมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชน (สสส.) และ ศูนย์ข่าวอิศรา ได้ ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ ว
พบว่าจากการทดสอบขับรถผ่านในช่วงกลางคืนและลงพืน้ ที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ในเวลาที่
ใกล้ เคียงกับช่วงที่เกิดเหตุประมาณสองทุ่มเศษ แสงไฟจากเสาไฟฟ้าบริ เวณสองข้ างทางสว่างเพียง
พอที่จะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของผู้คนที่อยู่ลึกเข้ าไปจากสองฝากถนนที่วิ่งผ่านหน้ าหมู่บ้านได้
เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ศูนย์ขา่ วอิศรา ยังได้ มีการตรวจสอบระยะทางโดยการขับรถยนต์ระยะทางจากจุด
ที่เกิดการยิงกันไปยังจุดที่มีการลอบวางเพลิงเสาสัญญาณโทรศัพท์ ในพื ้นที่ของตําบลตันหยงลูโล๊ ะ
พบว่า มีระยะทางห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร ทําให้ คําชีแ้ จงที่มีก่อนหน้ านีจ้ ากฝ่ ายทหารที่ ตงั ้
ข้ อสังเกตว่าเยาวชนในหมู่บ้านที่ถกู ยิงอาจมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการวางเพลิงที่เกิดขึ ้นในคํ่าคืนนัน้ ขาด
นํ ้าหนักของความเป็ นไปได้
ด.ช.มาลิกี ยูโซะ หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์คืนนันบอกว่
้
า “คืนนันเราเดิ
้
นไปตลาดนัดเปิ ดท้ าย
ที่อยู่ริมถนนเพราะใกล้ หมู่บ้าน ไปซื ้อของกินกันเป็ นประจําเวลาเขามีตลาด เรื่ องเล่นซ่อนหาเราเล่น
กันเป็ นประจําทางฝั่ งตรงข้ ามกับตลาดเพราะตรงนันมั
้ นสว่าง มีพงหญ้ าให้ ซ่อนได้ ตอนนันเราเพิ
้
่งเริ่ ม
เล่นกัน เริ่ มซ่อนเริ่ มหา รถทหารแล่นมาช้ าๆ แล้ วมาจอดข้ างเกาะกลางถนนที่สุชีพกับเพื่อนอีกคน
ซ่อนอยู่ มะกอเซ็งเป็ นคนหา ทหารก็เห็นเรา พอรถจอดเขาบอกว่า “หยุด จับตาย” แล้ วยิงสุชีพ
เพราะว่าสุชีพอยูใ่ กล้ รถทหาร เขายิงจนหมดกระสุนของปื นเอ็ม 16 สุชีพยกมือขึ ้นทังสองข้
้
างแต่เขาก็
ยังยิง แล้ วเขาก็กราดยิงมาทางพวกเรา เห็นอย่างนันเราก็
้
วิ่งหนีกนั ไปคนละทางด้ วยความกลัว”
“รถคันแรกมีทหาร 5 คน แล้ วรถทหารคันที่สองแล่นมามีทหารอีก 6 คน ผมว่าเขาคงกินเหล้ า
เมามาด้ วยเพราะวันนันเป็
้ นวันสงกรานต์ ผมวิ่งไปปากทางเข้ าหมู่บ้าน มาเจอแบดิงที่ร้านนํ ้าชาบอก
แบดิงว่าทหารยิงเด็ก แบดิงไม่เชื่อ ผมบอกยํ ้าเขาอีกทีว่าทหารยิงเด็กจริ งๆ แบดิงก็ออกไป ผมกับ
เพื่อนวิ่งตามไปด้ วย เห็นทหารยังอยูท่ ี่เดิมที่ยิงพวกเรา”
นายมะกอเซ็ง ดาโอะ ยํ ้าให้ เห็นว่าแม้ พวกเขาจะยกมือขึ ้นว่าไม่มีอาวุธอะไร ทหารก็ยงั ใช้
ความรุนแรงแก่พวกเขา “เขาเห็นว่าเป็ นเด็ก เขายังยิงเลย”
ทังที
้ ่ก่อนหน้ านันเวลามี
้
รถทหารวิ่งผ่านไปมาบนถนน พวกเขาบอกว่ายังโบกมือทักทายกัน
เป็ นประจําและไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นจนถึงวันที่ 13 เมษา
“เราชอบเล่นฟุตบอลที่สนามในหมู่บ้าน สุชีพเขาชอบเล่นตําแหน่งกองหน้ า ทังกลุ
้ ่มเราสนิท
กันหมดทุกคน พอเขาและเจ๊ ะมูซอไม่อยู่เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง เหงาเหมือนกัน เวลาเล่นหรื อ
ไปไหนก็ไม่ครบทีมเหมือนเดิม เงินที่เขาให้ มาถ้ าแลกกันได้ กบั ชีวิตเพื่อน ผมขอชีวิตเพื่อนคืนดีกว่า ไม่
อยากให้ ทหารอยู่ในพื ้นที่ ให้ ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์ออกจากราชการไปเลยยิ่งดี ถ้ าไม่มีทหารก็ไม่มี
คนร้ าย ไม่มีคนร้ ายก็ไม่มีทหาร ทังที
้ ่ทหารรู้วา่ หน้ าที่ของเขาคือเป็ นรัว้ ของชาติ ปกป้องบ้ านเมือง”
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ความรู้สกึ ของพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กเหล่านี ้ต่างมีความรู้สกึ สลดใจไม่แพ้ กนั ต่างมอง
ว่าการกระทําของเจ้ าหน้ าที่ในครัง้ นันเป็
้ นการกระทําเกินกว่าเหตุ
นายอาแซ สะแลแม ผู้ปกครองด.ช.ซาการี ยา ที่ถกู ยิงได้ รับบาดเจ็บกล่าวว่า “เขาโดนยิงที่
ข้ อต่อระหว่างเท้ ากับหน้ าแข้ ง ตอนนี ้อาการดีขึ ้น เดินได้ ลูกไปเรี ยนได้ แล้ ว ตอนนันผมอยู
้
ใ่ นบ้ าน ได้
ยินเสียงปื นก็วิ่งออกมาเจอแบดิงแล้ วออกไปดูกนั เห็นทหารลงมาจากรถอยูใ่ นที่เกิดเหตุพร้ อมยิงต่อ
คืนนันไม่
้ ได้ เข้ าไปใกล้ มีการเจราจากัน ไม่ร้ ูว่าลูกอยูต่ รงไหน กว่าจะเห็นว่าเขาได้ รับบาดเจ็บก็หากัน
พักนึง เขาบอกว่าอยู่กบั เจ๊ ะมูซอที่ตาย ก่อนเกิดเหตุเราคิดว่าทหารมารักษาบ้ านเมืองทําหน้ าที่ของ
เขา พอเกิดเหตุอย่างนี ้คิดว่าทําไมยิงเด็กกันได้ เขากระทําเกินกว่าเหตุ ใช้ ความรุนแรงไปตัดสิน การ
ให้ เงินชดเชยก็ไม่ได้ ตดิ ใจเรื่ องเงินทอง กังวลเรื่ องความปลอดภัยของชีวิตทุกคนในหมู่บ้านต่อไปนี ้
มากกว่า”
นายบือราเฮง ยูโซะ พ่อของมาลิกีบอกว่า “บ้ านผมอยู่หมู่ 3 ใกล้ ๆ กัน ผมได้ ยินเสียงปื นก็วิ่ง
ออกไปดู รู้ ว่ามาลิกีอยู่ในเหตุการณ์เพราะเพื่อนๆ กลับมาบอกว่าทหารยิงเด็ก กลัวเขาโดนยิงด้ วย
พยายามหาตามพงหญ้ าข้ างทางแต่ไม่ร้ ูวา่ อยูต่ รงไหน จนเขากลับมาบ้ าน เสียใจที่ทหารเขาทําเกินไป
ตอนยิงไม่ร้ ูวา่ เขาคิดยังไงทังที
้ ่เห็นว่าเป็ นเด็กๆ ไม่มีอาวุธ เขาออกไปหาขนมหาข้ าวกินกันที่ตลาดนัด
กลับมาก็ โดนยิ ง ถ้ าทหารยัง อยู่ในพื น้ ที่ อย่างนี เ้ ราก็ ไ ม่ร้ ู ว่า จะเกิ ดเหตุการณ์ ร้ ายอะไรขึ น้ อี ก ”
สําหรับ นายแวรอมลี แปเฮาะอีเล พ่อของรุสลัน บอกเหมือนกันว่า “เราสนิทกันทังรุ้ ่นพ่อรุ่น
ลูกเพราะบ้ านอยูไ่ ม่ไกลกัน ไปมาหาสูร่ ้ ูนิสยั ลูกๆ แต่ละคนกันดี นิสยั ของพวกเขาเหมือนเด็กทัว่ ไป ไม่
เกเร ลูกกลับมาบ้ านบอกว่าทหารยิงเพื่อน ผมไม่ได้ ออกไปดูเพราะเห็นเลื อดออกไม่ได้ ทหารทํ า
เกินไป เรื่ องของการออกจากราชการหรื อการได้ รับโทษก็เป็ นการสมควร ช่วงนี ้ก็บอกเขาว่าหากไม่
จําเป็ นจริ งๆ อย่าออกไปไหนตอนกลางคืน”
“สาเหตุที่ผมรอดเพราะอยู่อีกฝั่ งถนนเมื่อได้ ยินเสียงปื นจึงหลบซ่อน ส่วนเพื่อนอีก3 -4 คน
เมื่อได้ ยินเสียงปื นวิ่งหนีกลับบ้ านซึ่งอยู่ข้างในหมู่บ้านห่างออกไป 300 เมตร ผมเห็นเพื่อนผมที่โดน
ยิงตายในที่เกิดเหตุ” นาย มะกอเซ็ง เล่าในตอนหนึง่
นายมะกอเซ็ง เล่าต่อว่าในช่วงขณะนันตนได้
้
ยินเสียงทหารตะโกนให้ “จับตาย” ในขณะที่ยงั
กราดยิ งพวกตนอยู่ ซึ่งหลังเสี ยงปื นสงบทหารได้ เ ข้ าเคลี ยร์ พื น้ ที่ ส่วนตนเองนัน้ ได้ วิ่งหลบ
ออกไป ในขณะที่ชาวบ้ านที่เห็นเหตุการณ์ได้ เฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผบก.ภจว.ปั ตตานีกล่าวว่า ในส่วนของคดี หลังเกิดเหตุได้ เชิญ
เจ้ าหน้ าที่ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์ จํานวน 11 นาย มาเป่ าลมตรวจแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่าไม่เมา คือ
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม และการตรวจสอบบาดแผลที่เกิดขึ ้นเป็ นแผลที่เกิดจากการถูกยิงแน่นอน เป็ นคดี
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ที่จะต้ องมีการลงโทษผู้กระทําความผิด ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะเร่ งสรุ ปสํานวนคดีภายใน 30
วัน อย่างช้ า 60 วัน หลังจากนันก็
้ จะมีการนัดไต่สวนการตายตามกฎหมาย
ความคืบหน้ าของคดี
เมื่ อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดปั ตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด พร้ อมกับทาง พ.อ.วันชัย พ่วงขุมทรัพย์ ผบ.ฉก.2 จังหวัดปั ตตานี ได้ นดั พบตัวแทน
ญาติผ้ เู สียชีวิตและบาดเจ็บ จํานวน 10 ราย เพื่อเจรจาจ่ายเงินในงวดแรกคิดเป็ น 25 เปอร์ เซ็นต์ของ
ยอดเงินทังหมด
้
4,100,000 บาท ที่ทางการต้ องจ่ายเป็ นค่าเยียวยาต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ ้น
ทั ้ ง นี ้
ได้ มีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประสานงานครอบครัวผู้ที่เดือดร้ อน ผู้นําชุมชน เจ้ าหน้ าที่ทหารและ
จังหวัดปั ตตานี ในการชดเชยค่าเสียหาย โดยผู้ที่เสียชีวิต 2 ราย จะได้ รับเงินเยียวยาจํานวนรายละ
850,000 บาท ผู้พิ การ 1 รายได้ รั บค่าชดเชย1,700,000 บาท ผู้ไ ด้ รับบาดเจ็ บ 2 รายๆ
ละ 250,000 บาท ค่าทําขวัญรายละ 40,000 บาท ซึ่งการนัดจ่ายเงินในงวดแรก 25% โดยยอดเงิน
งวดแรกที่จ่ายให้ ผ้ เู สียชีวิตจํานวน 2 รายๆ ละ 212,500 บาท ผู้พิการ 1 ราย เป็ นเงิน 425,000 บาท
ผู้บาดเจ็บจํานวน 2 ราย ๆละ 62,500 บาท ผู้ที่อยูใ่ นเหตุการณ์และได้ รับผลกระทบทางจิตใจ จํานวน
5 รายๆ ละ 10,000 บาทรวมเป็ นยอดเงินทังหมด
้
1,025,000 บาท ด้ านเจ้ าหน้ าที่ที่ก่อเหตุได้ มีการ
ดําเนินการทางคดีอาญาตามกระบวนการยุตธิ รรม
ข้ อคิดเห็น
จากกรณี ศึกษาทัง้ 2 กรณี ทําให้ เห็นว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดจนเกิดความ
เสียหายแก่ประชาชน ทําให้ เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยทัง้ 2 กรณีไม่มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่าเกิด
อะไรขึ ้น หรื อ ความเป็ นจริ งคืออย่างไร เช่น กรณีแรกทําไมทหารพรานจึงยิงเข้ าใส่รถยนต์ของนายอา
ฟั นดี เป๊ าะมะ นอกจากนี ้ คําให้ สัมภาษณ์ ของพ.อ.อัคร ทิพย์โรจน์ โฆษกกองบัญชาการพลเรื อน
ตํารวจทหาร ที่ว่า จากการตรวจสอบประวัติรถยนต์กะบะคันดังกล่าวพบว่า มีประวัติ การก่อเหตุมา
ก่ อนด้ ว ย “อี ก ทัง้ ผลการตรวจสอบรอยเลื อดทางนิติวิท ยาศาสตร์ พ บว่าเป็ นเลื อดของผู้ต ายและ
ผู้บาดเจ็บจริ ง ยืนยันจากผลตรวจดีเอ็นเอ โดยเจ้ าหน้ าที่มีหลักฐานชี ้แจงถึงเรื่ องที่เกิดขึ ้นทังหมดได้
้
”
ซึ่งคําให้ สมั ภาษณ์ เช่นนี ต้ ่อสื่อมวลชน ไม่ได้ ทําให้ สถานการณ์ที่คลุมเครื อ มีความแจ่มกระจ่างขึน้
ตรงกันข้ ามกลับจะยิ่งเป็ นการตอกยํ ้าว่า ฝ่ ายทหารกระทําการถูกต้ องแล้ ว เพราะในกรณี นี ้ มีข้อน่า
สงสัยว่า ฝ่ ายทหารได้ ตงข้
ั ้ อกังขาต่อเจ้ าของโรงเรี ยนปอเนาะ ว่าโรงเรี ยนปอเนาะส่วนใหญ่ ผู้บริ หาร
หรื อเจ้ าของโรงเรี ยนจะเป็ นผู้มีส่วนส่งเสริ ม หรื อปกปิ ด ข้ อเท็จจริ งเมื่อเกิดความรุ นแรงขึ ้นในพื ้นที่
และเจ้ าของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแห่งยังมีการ เคลื่อนไหวปลุกระดมชาวบ้ านใน
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พื ้นที่ ให้ ร่วมการต่อต้ านการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ดังปรากฏในคําให้ สมั ภาษณ์ของแม่ทพั ภาค
ที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 ถึงเหตุร้ายในพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2550
ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่ายังมีเจ้ าของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เคลื่อนไหวปลุกระดมชาวบ้ าน
ในพื ้นที่ ให้ ร่วมการต่อต้ านการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ว่า “หากมีการตรวจพบก็จะเสนอต่อ
รัฐบาลให้ หยุดการมอบเงินสนับสนุน และหากยังมีการทําในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องก็จะต้ อง
ขอปิ ดโรงเรี ยนตามกฎอัยการศึก ซึ่งขณะนี ้เจ้ าหน้ าที่อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบโรงเรี ยนหลาย
แห่งในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ” 16
ส่วนกรณีที่สอง ที่มีการยิงเข้ าใส่เด็กๆที่เล่นซ่อนหาอยู่บนถนนจนเสียชีวิตและได้ รับบาดเจ็บ
นัน้ แม้ จะมีการจ่ายเงินค่าทดแทน ค่าชดเชยหรื อค่าทําขวัญแล้ วก็ตาม ย่อมไม่มีทางเยียวยาความ
บาดเจ็บทางจิตใจและความหวาดกลัวต่อทางราชการว่า จะไม่มีความรุนแรงเช่นนี ้เกิดขึ ้น ดังที่เพื่อน
ของเด็กชายสุชีพ รับประยูร ที่เสียชีวิตได้ พดู ว่า “...เหงาเหมือนกัน เวลาเล่นหรื อไปไหนก็ไม่ครบทีม
เหมือนเดิม เงินที่เขาให้ มาถ้ าแลกกันได้ กบั ชีวิตเพื่อน ผมขอชีวิตเพื่อนคืนดีกว่า...”
1.2 กรณีการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกายโดยบุคคลไม่ ทราบฝ่ าย 1 กรณี
กรณีท่ ี 3 บุคคลไม่ทราบฝ่ ายยิงโรงเรี ยนปอเนาะบํารุงศาสตร์ วิทยา (อิสลาฮุดดีน) บ้ านควนหรัน
(บูเก็ตตอหรัน) หมู่ 2 ตําบลเปี ยน อําเภอสะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา
ข้ อเท็จจริงโดยย่ อ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 เวลาประมาณ 21.35 น. คนร้ ายไม่ทราบกลุ่ม จํานวน 20 กว่าคน
ใช้ อาวุธปื นสงครามกราดยิงเข้ าไปในโรงเรี ยนปอเนาะบํารุงศาสตร์ วิทยา บ้ านควนหรัน หมู่ 2 ต.เปี ยน
อ.สะบ้ าย้ อย จ.สงขลา กระสุนพุ่งเจาะตามอาคารและที่พกั ของนักเรี ยนปอเนาะ เสียหายหลายแห่ง
ปรากฏว่ามีเด็กนักเรี ยนถูกยิง เสียชีวิต 2 ศพ และบาดเจ็บอีก 8 คน

16

คําแถลงข่าวของพล.ท. วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทพั ภาค 4 โดยสถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วัน

อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2007
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บันทึกข้ อเท็จจริงจากการตรวจสอบ 17
เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. หลังจากที่นกั เรี ยน 40 คนกลับจากการละหมาดศพชาวมุสลิม
ในพื ้นที่บ้านห้ วยบอน ได้ ประมาณ 4-5 นาที ขณะที่ เด็กนักเรี ยนต่างคนต่างก็เดินขึ ้นปอเนาะเพื่อไป
พักผ่อน ทันใดนันมี
้ เสียงปื นดังขึ ้นทัว่ ปอเนาะเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 นาที จากนันคนร้
้ ายได้ ถอย
ไปทางด้ านหลังของปอเนาะไปทางค่าย ตชด.ที่อยู่ก่อนทางเข้ าหมู่บ้าน หลังจากเสียงปื นสงบลง จึง
พบว่ามีเด็กในปอเนาะ 2 คน เสียชีวิต คือ
1. ด.ช.รอยา ปาซอ อายุ 12 ปี บ้ านอยูห่ มู่ 6 บ้ านปาแก ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
2. ด.ช.การี ยา สุหลง อายุ 14 ปี บ้ านอยู่ อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี
และพบผู้บาดเจ็บ 8 คน ประกอบด้ วย
1. นายอับดุลเลาะตอเละ สาและ อายุ 16 ปี ถูกยิงที่ชายโครงขวา
2. นายดลเลาะ มะเบาะ อายุ 17 ปี ถูกยิงที่นอ่ งและสะโพกขวา
3. ด.ช.รอสาลี มะแอ อายุ 14 ปี ถูกยิงที่เข่าขวา
4. ด.ช.คําภีร์ อาแว อายุ 13 ปี ถูกยิงที่ข้อเท้ าซ้ าย
5. นายมะมันโร โอล่า อายุ 17 ปี ถูกยิงที่เข่าซ้ าย
6. นายรอแม ยีดาเร็ ง อายุ 17 ปี ถูกยิงที่ส้นเท้ าซ้ าย
7. นายสุกรี มูดอ อายุ 15 ปี ถูกยิงข้ อศอกซ้ าย
8. นายซัลกีฟรี สาแม อายุ 17 ปี ถูกยิงลําตัวอาการสาหัส
ผู้บาดเจ็บถูกนําส่ง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี และ โรงพยาบาลปั ตตานี
ขณะเกิดเหตุ บาบออับดุลเลาะ หะยีเจ๊ ะเลาะ เจ้ าของโรงเรี ยนและนักเรี ยนหลายคน ได้ ยิน
เสียงคนร้ ายพูดเป็ นเสียงภาษาไทยกลาง อย่างชัดเจน ว่า “ยิง...ถอย เอ้ า..ยิง ถอย” คล้ ายกับการ
ฝึ กฝนให้ มาปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้ และชาวบ้ านต่างมีความคิดว่า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐน่าจะมีส่วนรู้เห็นใน
การปฏิ บตั ิการครั ง้ นี ้ เพราะปอเนาะที่เกิดเหคุ อยู่ห่างจากฐาน มว.ฉก.ตชด.ที่ 431 ของตํารวจ
ตระเวนชายแดน ไม่เกิน 2 กิโลเมตร แต่คนร้ ายก็ยงั สามารถดําเนินการได้ อย่างอุกอาจ นอกจากนี ้
เมื่อชาวบ้ านนําเด็กที่ได้ รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล รถยนต์ได้ ถกู ตะปูเรื อใบของคนร้ าย ทําให้ ต้อง
เปลี่ยนยางรถถึง 2 ครัง้ ที่หมูบ่ ้ านใกล้ เคียง
ภายหลังเหตุการณ์ชาวบ้ านเกิดความไม่พอใจฝ่ ายราชการที่ไม่เข้ ามาให้ ความช่วยเหลือและ
ควบคุมสถานการณ์ และเชื่อว่าทหารพรานน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการยิงในครัง้ นี ้ จึงได้ จดั ชุมนุม
4

17

เรี ยบเรี ยงจากบันทึกข้ อเท็จจริ งของอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชน ( สสส.) เวปไซด์ นสพ.ไทยรัฐ

www.thairath.co.th/offline.sectionhotnews ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 และรายงานของสถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย วันที่ 18 มีนาคม 19 มีนาคม 20 มีนาคม 26 มีนาคม 30 มีนาคม และ 5 เมษายน 2550
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เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลรับผิดชอบและปิ ดทางเข้ าหมู่บ้าน ไม่ยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเข้ าไปเก็บหลักฐาน
หรื อเข้ าไปในหมูบ่ ้ าน เป็ นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 18 และ 19 มีนาคม
โดยเช้ าวันที่ 18 มีนาคม 2550 ได้ มีกลุ่มชาวบ้ านในพื ้นที่ อ.สะบ้ าย้ อย และพื ้นที่ใกล้ เคียง
หลายร้ อยคนชุมนุมประท้ วงบริ เวณหน้ า ร.ร.ปอเนาะบํารุ งศาสตร์ วิทยา พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ
ผกก. สภ.สะบ้ าย้ อย สัง่ ระดมเจ้ าหน้ าที่ตํารวจร่วมกับทหาร เข้ าปิ ดเส้ นทางทุกสายที่ม่งุ สู่ ร.ร.ปอเนาะ
บํารุ งศาสตร์ วิทยา โดยใช้ ลวดหนามปิ ดกัน้ ตรวจค้ นรถทุกคันที่มีประชาชนโดยสารจํานวนมาก เพื่อ
ป้องกันเข้ าไปรวมตัวชุมนุม ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ผกก.สภ.สะบ้ าย้ อย พร้ อมกําลัง
และเจ้ าหน้ าที่วิทยาการเดินทางไปตรวจสอบปอเนาะที่เกิดเหตุ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม แต่ปรากฏ
ว่าถูกกลุ่มแกนนําผู้ก่อความไม่สงบขัดขวางตลอดเส้ นทาง ตังแต่
้ โรยตะปูเรื อใบ ตัดต้ นไม้ ขว้ างถนน
จํานวนมาก ต้ องประสานกําลังหลายหน่วยเข้ าเคลียร์ เส้ นทางจนสามารถเดินทางเข้ าไปได้ แต่เมื่อไป
ถึงหมู่บ้านกลับไม่สามารถเข้ าไปได้ เนื่องจากกลุ่มชาวบ้ านมีทงผู
ั ้ ้ หญิง เด็ก และชายฉกรรจ์หลาย
ร้ อยคน แสดงความไม่พอใจโดยกล่าวหาเป็ นฝี มือเจ้ าหน้ าที่ พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์พยายามเจรจาและ
ชี ้แจง แต่ถกู กลุม่ ผู้ชมุ นุมตะโกนขับไล่ ขว้ างปาก้ อนหิน ขวดนํ ้าใส่ จนต้ องถอนกําลังกลับทันที โดยมี
พ.ต.ท.ธันญกรณ์ เลาหโชติ หน.บก.ฉก.4 นํา ตชด. 431 ซึง่ ตังฐานอยู
้
่ห่างจากปอเนาะราว 2 กม.คอย
เฝ้าสังเกตการณ์
ในช่วงตอนสายระหว่างทําพิธีฝังศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็เกิดความตึงเครี ยดขึ ้นอีกครัง้
ในช่วงของการแห่ศพ
“อัลลอฮุอกั บาร์ (อัลลอฮผู้ยิ่งใหญ่)” เสียงร้ องดังขึ ้นพร้ อมๆ กับการเคลื่อนศพของ ดช.ดือรา
เซะ ปาซอ วัย 14 ปี ที่เสียชีวิตอยู่ในปอเนาะ ชาวบ้ านได้ ร่วมกันแห่ศพโดยใช้ รถกระบะหกล้ อ และ
มอเตอร์ ไซค์กว่า 100 คัน พร้ อมเสียงร้ องดังสนัน่ ตลอดเส้ นทางที่ศพผ่านจนเจ้ าหน้ าที่ไม่กล้ าเข้ าสกัด
กันฝู
้ งชนที่กําลังอยู่ในอารมณ์โกรธ ในช่วงหลังพิธีศพชาวบ้ านยังคงยืนยันไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ ามาใน
หมูบ่ ้ าน
“ไม่มีประโยชน์ อะไรที่ จะให้ พ วกเขาเข้ ามา เนื่องจากไม่สามารถช่วยอะไรได้ เ ลยเพราะ
คําตอบของเจ้ าหน้ าที่รัฐมีอยู่แล้ ว ว่าเราทําเองแต่ต้องการจะโยนความผิดให้ กบั รัฐ” ชาวบ้ านคนหนึ่ง
กล่าว
11.30 น. นายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ไพฑูรย์ พัฒนโสภณ
ผบก.ภ.จังหวัดสงขลา นายปรี ชา ดําเกิงเกี ยรติ นายอําเภอสะบ้ าย้ อย พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ
ผกก.สภ.สะบ้ าย้ อย นายอาศีส พิทกั ษ์คมุ พล ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา ได้ ประชุมด่วน
เพื่อหาแนวทางคลี่คลายสถานการณ์ ณ ที่ว่าการอําเภอสะบ้ าย้ อย ที่ประชุมมีมติให้ ส่งตัวแทนของ
คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาเข้ าไปเจรจากับกลุม่ ผู้ชมุ นุม
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ต่อมานายสุนทร ประทุมทอง ปลัดจังหวัดสงขลา นายปรี ชา ดําเกิงเกียรติ นายอําเภอสะบ้ า
ย้ อย และตัวแทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาอีก 3 คน เดินทางเข้ าไปเจรจากับกลุ่มผู้ชมุ นุม
รวมทังนายอั
้
บดุลเลาะ หะยีเจ๊ ะเลาะ เจ้ าของโรงเรี ยนปอเนาะบํารุงศาสตร์ วิทยา และญาติของเด็ก
นักเรี ยนที่ถูกยิงเสียชีวิตใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง จึงเดินทางกลับ และร่วมกันแถลงข่าวอีกครัง้ ที่
ห้ องประชุมที่ว่าการอํ าเภอสะบ้ าย้ อย โดยนายสุนทรกล่าวว่า ระหว่างเจรจาไม่มีปฏิกิริยาใดจาก
ชาวบ้ าน ทุกคนที่มารวมตัวต่างปฏิเสธว่าไม่ได้ ชมุ นุม เพียงแต่มาเยี่ยมดูสถานที่เกิดเหตุเท่านัน้ และ
เจ้ าหน้ าที่จะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันรุ่ งขึ ้น และจะมีการซักถามพยานหรื อบุคคลที่อยู่
บริเวณที่เกิดเหตุด้วย และผู้ชมุ นุมต่างสลายตัวไปแล้ วในเวลา 17.00 น.
วันที่ 19 มีนาคม 2550 แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์ ได้ เดินทางลงไปในพื ้นที่
พร้ อมด้ วยนางอังคณา นีละไพจิตร อาจารย์อฮั หมัดสมบูรณ์ บัวหลวง อดีต กรรมการอิสระพื่อความ
สมานฉันท์ (กอส.)โดยได้ เดินทางเข้ าไปยังหมู่บ้านควนหรัน ในช่วงก่อนเที่ยง การลงพื ้นที่เกิดเหตุใน
ครัง้ นี ้ เพราะ ชาวบ้ านร้ องขอผ่านตัวแทนของนางอังคณา นีละไพจิตร ในฐานะที่เป็ นกรรมาธิการ ใน
คณะกรรมาธิ การติดตามการแก้ ไขปั ญ หาภาคใต้ สภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ (สนช.) ให้ ช่วย
ประสานงานเพื่อเป็ นคนกลางในการเข้ ามาพิสจู น์หลักฐานในที่เกิดเหตุ เนื่องจากชาวบ้ านไม่มีความ
ไว้ วางใจเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เมื่อไปถึงบาบออับดุลเลาะห์ หะยีเจ๊ ะเลาะห์ เจ้ าของโรงเรี ยนปอเนาะให้
การต้ อนรับ
บาบออับดุลเลาะห์ หะยีเจ๊ ะเล่าห์ ได้ ลําดับเหตุการณ์การยิงเข้ าใส่ปอเนาะให้ หมอพรทิพย์
และคณะรั บฟั ง พร้ อมกับได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตในระหว่างการพูดคุยกับหมอพรทิพย์ ถึงผู้ที่อยู่เบื ้องหลัง
เหตุการณ์ในครัง้ นี ้ว่า ชาวบ้ านในพื ้นที่และตัวเขาเองต่างเชื่อว่าน่าจะเป็ นการกระทําของเจ้ าหน้ าที่
เนื่องจากชาวบ้ านเห็นคนร้ ายในชุดเครื่ องแบบของเจ้ าหน้ าที่ตชด.ขณะใช้ อาวุธสงครามยิงใส่ปอเนาะ
จากการตรวจสอบในโรงเรี ยนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า “ไม่พบว่ามีรอยระเบิด
ตามที่ข่าวนําเสนอก่อนหน้ านี ้ (ข่าวจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายงานว่าเด็กนักเรี ยนใน
ปอเนาะทําระเบิดและเกิดเหตุระเบิดขึ ้น) นักเรี ยนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บถูกยิงด้ วยปื นหลายชนิด ไม่
ว่าจะเป็ นเอ็ม 16 ลูกซอง และเอ็ม 79 ซึ่งรายละเอียดต้ องรอให้ กองวิทยาการตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ง
หน้ าที่ของหมอคือเป็ นตัวกลางในการเข้ ามาเจรจาเพื่อให้ ชาวบ้ านมัน่ ใจว่ารัฐต้ องให้ ความยุติธรรมกับ
ปอเนาะแห่งนี ้”
“ผมรู้ สึกเสี ยใจกับการนํ า เสนอของสื่ อ ที่ ผ่านมาที่ บ อกว่านักเรี ย นเสี ยชี วิตเนื่ องจากเด็ก
นักเรี ยนปอเนาะของผมผลิตระเบิดจนระเบิด ทําให้ ภาพพจน์ชื่อเสียงของปอเนาะผมเสื่อมเสีย ผม
อยากให้ นกั ข่าวที่มาในวันนี ้ไปแก้ ขา่ วด้ วยว่าความจริงเป็ นอย่างไร ผมก็ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าข่าวลักษณะ
อย่างนี ้ออกไปได้ อย่างไร ใครเป็ นคนให้ ข่าว เนื่องจากไม่มีนกั ข่าวคนไหนสามารถเข้ ามา นอกจาก
โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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ตัวแทนจากอําเภอ” บาบออับดุลเลาะห์ ได้ กล่าวตําหนิสื่อที่นําเสนอข่าวว่าการเสียชีวิตของนักเรี ยนมี
สาเหตุมาจากระเบิดที่นกั เรี ยนทําขึ ้นเอง
จากนันชาวบ้
้
านได้ แสดงหลักฐานต่างๆ ที่เก็บได้ ในที่เกิดเหตุให้ แก่แพทย์หญิงพรทิพย์และ
คณะดู กล่าวคือ ปลอกกระสุนปื นอาวุธสงครามที่เก็บได้ ประมาณ 70 ปลอก ปลอกกระสุน M79 ขวด
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงอีก 13 ขวด บรรจุลงในขวดขนาดเครื่ องดื่มชูกําลัง มีเศษผ้ าโผล่ออกมา เป็ นชนวน
นอกขวด พร้ อมใช้ เป็ นระเบิดเพลิง ขว้ างเข้ าสู่เป้าหมายเพื่อการทําลายหรื อทําร้ าย ได้ เพื่อใช้ เป็ น
หลักฐานต่อไป

ข้ อคิดเห็น
กรณีศกึ ษานี ้ ชี ้ให้ เห็นว่า มีความหวาดระแวงเกิดขึ ้นระหว่างประชาชนในพื ้นที่และฝ่ ายทหาร
หรื อส่วนราชการโดยรวม เพราะเหตุที่ประชาชนสงสัยว่าการลอบยิงเข้ าใส่โรงเรี ยนปอเนาะครัง้ นี ้ มา
จากการกระทําของเจ้ าหน้ าที่รัฐ เพราะว่าทางราชการไม่สนใจเข้ าตรวจสอบสาเหตุของการลอบยิง
ครัง้ นี ้ หรื อ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ ้นในชุมชน หมู่บ้านและมีผ้ บู าดเจ็บหรื อเสียชีวิต ตามหลักโดยทัว่ ไป
ต้ องมีการนําส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้ ที่สดุ และต้ องมีการทําพิธีศพตามหลัก
ศาสนาอิสลามทันที มิให้ ข้ามคืน ลักษณะดังกล่าว ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ไม่เข้ าใจวัฒนธรรม กลับขัดขวาง
ขบวนแห่ศพ ก็ดี หรื อเข้ าใจว่าผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บนัน้ เป็ นคนร้ าย ดังเช่นกรณีศกึ ษาที่ 1 เหตุเกิดที่บ้าน
ตาเซะ ซึง่ กรณีการยิงใส่มสั ยิดหรื อโรงเรี ยนปอเนาะหรื อยิงเข้ าใส่ย่านชุมชน เช่นร้ านนํ ้าชาในหมู่บ้าน
มิใช่เกิดขึ ้นครัง้ แรก มีหลายกรณีที่มีการยิงเข้ าใส่ประชาชนที่บริสทุ ธิ์ โดยบุคคลไม่ทราบฝ่ าย
สํ าหรั บเหตุการณ์ ที่บ้านควนหรั น และสาเหตุของความขัดแย้ ง ระหว่างชาวบ้ านและฝ่ าย
ราชการนี ้ นักวิชาการและผู้นําทางศาสนาในพื ้นที่ได้ วิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ไว้ ว่า อาจมีสาเหตุ
มาจาก
ก. ปั ญหายาเสพติด
นายอัฮ หมัด สมบูร ณ์ อดี ต อาจารย์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ให้
ความเห็นว่า ความขัดแย้ งระหว่างชาวบ้ านด้ วยกันเองไม่มี แต่ในหมู่บ้านนี ้และในพื ้นที่อําเภอสะบ้ า
ย้ อยมีปัญหาเรื่ องยาเสพติดค่อนข้ างมาก และหมู่บ้านนี ้ ชาวบ้ านกลุ่มหนึ่งพยายามป้องกันไม่ให้ ยา
เสพติดทะลักเข้ าไปในหมูบ่ ้ าน ในขณะเดียวกันที่หมูบ่ ้ านก็เป็ นแหล่งรับซื ้อและทางผ่านของยาเสพติด
ทุกชนิดที่มีคนในหมู่บ้านซื ้อขาย คนรับซื ้อนี ้ก็ไปใกล้ ชิดกับเจ้ าหน้ าที่ เพราะฉะนันภาพของเจ้
้
าหน้ าที่
รัฐ อาจจะรู้ หรื อไม่ร้ ู ว่าชาวบ้ านคนนันเป็
้ นผู้ค้าหรื อขาย แต่คําถามที่เกิดขึ ้นคือชาวบ้ านไม่แน่ใจว่า
เจ้ าหน้ าที่ในพื ้นที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดหรื อไม่
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ข. รั ฐเชื่อว่ าโรงเรี ยนปอเนาะแห่ งนีเ้ ป็ นที่ซ่องสุมของกลุ่มแนวร่ วมผู้ก่อความไม่ สงบ
ตามที่ พล.ท.วิโรจน์ บัวจรู ญ แม่ทพั ภาคที่ 4 ได้ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงเหตุร้ายในพื ้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อ เดือนมีนาคม 2550 ที่กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
ก่อนหน้ านี ้มีการตรวจค้ นในปอเนาะแห่งนี ้มาแล้ ว แต่ไม่พบสิ่งที่ต้องสงสัยๆ เนื่องจากสาย
ข่าวรายงานว่าปอเนาะแห่ง นี เ้ ป็ นสถานที่ ผ ลิตระเบิดและฝึ กกองกํ าลัง ผู้ก่อความไม่ส งบในพื น้ ที่
อําเภอสะบ้ าย้ อย
2. ละเมิดสิทธิผ้ ูต้องหาในกระบวนการยุตธิ รรม
2.1 สิทธิในการได้ รับการเยี่ยมเยียนตามสมควรจากญาติหรื อผู้ที่ตนไว้ วางใจ
แม้ กองบัญชาการผสมพลเรื อน ตํารวจ ทหาร จะได้ ประกาศแจ้ งระเบียบปฏิบตั ิในการติดต่อ
เยี่ยมญาติ 18 ได้ แก่
2.1.1 บุคคลที่มาเยี่ยมต้ องเป็ นญาติสนิทเท่านัน้ ( บิดา, มารดา, ภรรยา, บุตร, พี่-น้ อง )
สามารถติดต่อขอเข้ าเยี่ยมญาติได้ หลังจากถูกเชิญตัวมาพักที่ศนู ย์เสริ มสร้ างสมานฉันท์ ค่ายอิงค
ยุทธบริ หาร แล้ วเป็ นเวลา 3 วัน ก่อนหน้ านันญาติ
้
สามารถฝากสิ่งของหรื อสัมภาระของใช้ ส่วนตัวผ่าน
เจ้ าหน้ าที่ก็ได้ โดยให้ ญาติติดต่อกับชุดอํานวยความสะดวกที่ศาลาเยี่ยมญาติ ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
อําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี โดยมีกําหนดเวลาเยี่ยมได้ ทกุ วัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ ช่วงเช้ า เวลา
09.30 – 10.00 น. ช่วงบ่าย 14.30-15.00 น. ใน 1 วัน เยี่ยมได้ ไม่เกิน 30 นาที ช่วงเช้ าหรื อบ่าย
เท่านัน้ พร้ อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยี่ยม
2.1.2 ในกรณีที่ผ้ ถู กู เชิญตัวไม่ได้ รับอนุญาตให้ เยี่ยม ญาติสามารถฝากของเยี่ยมไว้ กบั ชุด
อํานวยความสะดวกที่ ศาลาเยี่ยมญาติได้ เพื่อนําส่งให้ กบั ผู้ถกู เชิญตัวต่อไป
ระเบียบดังกล่าวที่ให้ เยี่ยมได้ ภายหลัง 3 วัน ที่นําผู้ถกู จับมาสถานที่ควบคุมนี ้ ขัดแย้ งต่อหลัก
สิทธิ มนุษยชน เพราะบุคคลที่ถูกควบคุมตัวยังไม่มีฐานะเป็ นผู้ต้องหา ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหลักสากล คือ ผู้ต้องหา หรื อ ผู้ถกู จับที่ถกู คุมขัง มีสิทธิได้ รับ
การเยี่ยมหรื อติดต่อกับญาติได้ ตามสมควร (มาตรา 7/1 (3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา) พนักงานเจ้ าหน้ าที่จงึ ไม่มีอํานาจควบคุมตัวและระเบียบนี ้ก็ขดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน อีกด้ วย
แต่ในทางปฏิบตั ิ ข้ อมูลจากอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนพบว่า ยังคงมีการละเมิดสิทธิในการ
เยี่ยมของญาติ โดยที่ตวั ระเบียบเองที่ออกมาตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
5

18

ระเบียบปฏิบตั ใิ นการติดต่อเยี่ยมญาติ กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้ า ลงวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
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ฉุกเฉิน ที่ว่า ให้ เยี่ยมได้ หลังจาก 3 วันนับแต่ถกู ควบคุม ผู้ถกู จับนอกจากไม่ได้ รับการเยี่ยมจากญาติ
นับแต่ถกู จับแล้ ว บางรายยังไม่ทราบว่าถูกนําตัวไปที่ใด ได้ แก่
• กรณีนายฮาเซ็ง ยอดิง โต๊ ะอิหม่ามอายุ 39 ปี บ้ านอยู่ หมูท่ ี่1 ตําบลละหาร อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปั ตตานี ถูกตํารวจและทหาร 40 คน ปิ ดล้ อมค้ นบ้ าน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548
เวลา 04.30 น.แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จากนันเจ้
้ าหน้ าที่ตํารวจ แจ้ งว่าจะขอนําตัวไปสอบที่หน่วย
เฉพาะกิจเตราะปลิง แต่กลับนําตัวไปสอบสวนที่ โรงเรี ยนตํารวจภูธร 9 โดยญาติไม่ทราบ ถูกควบคุม
ตัวอยู่ 28 วัน เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจึงแจ้ งว่าจะได้ รับการปล่อยตัว แต่กลับถูกนําตัวไปสอบสวนที่สถานี
ตํารวจภูธรเมืองปั ตตานี เป็ นเวลาสามวันจากนันถู
้ กนําตัวไปแถลงข่าวที่ กองอํานวยการเสริ มสร้ าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอําเภอสสส.จชตําบล) โดยมีอาวุธสงครามจํานวนมาก แถลงข่าว
เสร็ จถูกนําไปควบคุมที่ สถานีตํารวจภูธรเมืองปั ตตานีอีก 6 วัน จึงถูกฟ้อง
• กรณีนายกือรี สามะ อายุ 27 ปี อยูท่ ี่หมู่ 6 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ถูกเจ้ าหน้ าที่ทหารจับกุมเมื่อ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 6 โมงเช้ า ถูกซ้ อมให้ รับสารภาพ
ว่าเกี่ยวข้ องกับการฆาตกรรม ถูกส่งไปควบคุมตัวค่ายอิงคยุทธ จนครบ 30 วันจึงได้ รับการปล่อยตัว
• กรณีนายมะกอรี ดาโอ๊ ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ปั ตตานี บ้ านอยู่ที่หมู่ 3 ตําบลปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ถูกเจ้ าหน้ าที่ทหารจับกุมขณะ
เดินทางจากมหาวิ ทยาลัย เพื่ อกลับบ้ าน เมื่ อวันที่ 18 สิง หาคม 2548 และถูกส่ง ไปค่ายอิง คยุท ธ
บริ หาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี โดยถูกซ้ อมให้ รับสารภาพว่ามีใครบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับการก่อ
ความไม่สงบ ถูกขังอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธฯเป็ นเวลา 30 วัน จึงได้ รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการตังข้
้ อ
กล่าวหา
• กรณีเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2549 เจ้ าหน้ าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.)ที่ 11
จํานวน 20 นาย ประจํ าอยู่ที่อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้ เข้ าทําการปิ ดล้ อมหมู่บ้านหมู่ 2
ตําบลปุโรง อําเภอกรงปิ นัง จังหวัดยะลาเพื่อตรวจค้ นหาสิ่งผิดกฎหมายและได้ ควบคุมตัวชาวบ้ าน
หมู่ 2 ไปหลายคน รวมทัง้ นายแวอาแซ มะยูโซะ อายุ 34 ปี ด้ วย จากนันนํ
้ าตัวผู้ถกู จับไปสอบสวนที่
ฉก. 11 เป็ นเวลา 8 วัน ต่อมานายแวอาแซถูกส่งไปสอบสวนที่ โรงเรี ยนตํารวจภูธร 9 จังหวัดยะลา
อีก 7 วัน นายแวอาแซถูกซ้ อมให้ รับสารภาพว่า ลอบวางเพลิงสถานที่ราชการ แต่ได้ ปฏิเสธ และถูก
ส่งไปควบคุมที่ ค่ายอิ งคยุทธฯอี ก 7 วัน เมื่อไม่สามารถหาหลักฐานได้ จึงได้ รับการปล่อยตัวไป
หลังจากถูกควบคุมตัวอยู่ถึง 22 วัน นอกจากนี ้หลังถูกปล่อยตัว นายแวอาแซ ยังต้ องไปรายงานตัวที่
สถานีตํารวจภูธรกรงปิ นงั 2 ครัง้
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2.1.3 การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกินระยะเวลาที่กําหนด
ระเบียบว่าด้ วยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่ถกู จับกุมและควบคุมตัว 19 ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน บัญญัตวิ า่
"ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามประกาศในมาตรา 11 (1) ให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจหรื อศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ เมื่อได้ รับอนุญาต
จากศาลแล้ วให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวได้ ไม่เกินเจ็ดวัน และต้ องควบคุมไว้
ในสถานที่ที่กําหนดซึง่ ไม่ใช่สถานีตํารวจ ที่คมุ ขัง ทัณฑสถาน หรื อเรื อนจํา โดยจะปฏิบตั ิตอ่ บุคคลนัน้
ในลักษณะเป็ นผู้กระทําความผิดมิได้ ในกรณีที่มีความจําเป็ นต้ องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อ
ได้ อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทังหมดต้
้
องไม่เกินกว่าสามสิบวัน เมื่อครบกําหนด
แล้ ว หากจะต้ องควบคุมตัวต่อไป ให้ ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยหลักสิทธิมนุษยชนการต้ องควบคุมผู้ถกู จับตามความจําเป็ นและไม่เกิน 48 ชัว่ โมง หาก
จําเป็ นต้ องควบคุมไว้ เพื่อการสอบสวนเกินหลักเกณฑ์นี ้ ต้ องให้ ศาลเป็ นผู้อนุญาต ซึ่งหากไม่มีการ
ดําเนินคดี จะสามารถควบคุมได้ นานที่สดุ แค่ 84 วัน ภายใต้ อํานาจศาล แต่การควบคุมผู้ต้องสงสัย
ในเหตุการณ์ ความไม่สงบในภาคใต้ ฝ่ ายราชการสามารถใช้ กฎหมาย 3 ฉบับในการควบุมผู้ต้อง
สงสัยได้ ติดต่อกันนานถึง 121 วัน โดย 7 วันแรก ไม่ต้องใช้ อํานาจของศาลตามพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก
ข้ อมูลจากอาสาสมัครสิทธิ มนุษยชนพบว่ามีการปฏิบตั ิที่ขดั แย้ งต่อหลักสิทธิมนุษยชน อีก
หลายกรณี เช่น กรณีนายตอเละ ทําโมะ อายุ 51ปี บ้ านอยู่ที่ หมู่ 1 ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี ถูก
ตํารวจและทหารปิ ดล้ อมค้ นบ้ านเมื่อ 16 มกราคม 2549 แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจากนันถู
้ กนําไปสภ.
สายบุรี แ ละไปที่ โรงเรี ยนตํ ารวจภู ธ ร 9 โดยไม่แ จ้ ง ข้ อหา ถูกควบคุม และสอบสวน ที่ โ รงเรี ย น
ตํารวจภูธร 9 นาน 26 วัน เมื่อครบถูกขังต่อที่สถานีตํารวจภูธรเมืองปั ตตานี ครบ 7 วัน โดยไม่มีหมาย
ศาล
2.2 สิทธิไม่ถกู ทําร้ ายร่างกายหรื อทรมานเพื่อให้ รับสารภาพ
สําหรับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถูกควบคุมตัวเป็ นไปตามระเบียบศูนย์วิวฒ
ั น์สนั ติ กองทัพภาคที่ 4
ส่วนหน้ า ว่าด้ วยการปฏิบตั ติ วั ของผู้ต้องสงสัยตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขณะอยูใ่ นศูนย์วิวฒ
ั น์สนั ติ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 อาทิ
6

• ผู้ต้องสงสัยจะได้ รับเสื ้อผ้ า เครื่ องนุง่ ห่ม อาหาร 3 มื ้อ ถูกต้ องตามหลักศาสนา
19

รายงานของประเทศไทยตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตอ่ รายงานฉบับแรกของ

ประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
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• รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วยที่โรงพยาบาล
• พักตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดประตูจากภายนอก มีการแบ่งแยกเพศและวัย
อย่างเป็ นสัดส่วน
• ผู้ต้องสงสัยทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน ห้ ามกระทําการใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันเป็ น
การคุกคาม ขู่ บังคับ หรื อละเมิดสิทธิผ้ ตู ้ องสงสัยคนอื่น ๆ ฯลฯ
หลักทั่วไปของสิทธิ ผ้ ูต้องหาที่รับรองไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
สอดคล้ องกับหลักการสากล นอกจากสิทธิได้ รับการเยี่ยมจากญาติตามสมควรแล้ ว สิทธิที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือสิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ถกู พนักงานสอบสวนให้ คํามัน่ สัญญา ขู่
เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ กําลังบังคับ หรื อ กระทําโดยประการใดๆ เพื่อจูงใจให้ เขาให้ การอย่างใดๆ
ในเรื่ องที่ต้องหานัน้ (มาตรา 135 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั มีการซ้ อมทรมานผู้ต้องสงสัยเพื่อให้ รับสารภาพ ปรากฏในรายงาน
ของอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน เช่น
1. กรณีนายกือรี สามะ อายุ 27 ปี อยูท่ ี่ หมู่ 6 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ถูกทหารจับกุมเมื่อ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 6 โมงเช้ า ถูกซ้ อมให้ รับสารภาพว่าเกี่ยวข้ องกับการ
ฆาตกรรม ถูกส่งไปควบคุมตัวค่ายอิงคยุทธ จนครบ 30 วันจึงได้ รับการปล่อยตัว
2. นายมะกอรี ดาโอ๊ ะ อยูท่ ี่ 25 หมู่ 3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เป็ นนักศึกษา
มอ.ปั ตตานี ถูกทหารจับขณะเดินทางจากมอ.เพื่อกลับบ้ าน เมื่อ 18 สิงหาคม 2548 ถูกส่งไปค่ายอิงค
ยุทธ โดยถูกซ้ อมให้ รับสารภาพว่ามี ใครเกี่ยวข้ องกับการก่อความไม่สงบ ถูกขังอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธฯ
เป็ นเวลา 30 วัน และได้ รับการปล่อยตัว
3. นายแวอาแซ มะยูโซะ (34) อยูท่ ี่ 36/2 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปิ นงั เมื่อวันที่ 10
มิถนุ ายน 2549 เจ้ าหน้ าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.)ที่ 11 จํานวน 20 นาย ประจําอยู่ที่อ.บันนังสตา
ได้ เข้ าทําการปิ ดล้ อมหมู่บ้าน เพื่อตรวจค้ นหาสิ่งผิดกฎหมายและได้ ควบคุมตัวชาวบ้ านหมู่ 2 ไป
หลายคนรวมทังนายแวอาแซ
้
แล้ วถูกนําตัวไปสอบสวนที่ ฉก. 11 เป็ นเวลา 8 วัน จากนันถู
้ กส่งไป
สอบสวนที่ โรงเรี ยนตํารวจภูธร 9 จังหวัดยะลา อีก 7 วัน นายแวอาแซถูกซ้ อมให้ รับสารภาพว่า ลอบ
วางเพลิงสถานที่ราชการ แต่ได้ ปฏิเสธ จากนันถู
้ กส่งไปควบคุมที่คา่ ยอิงคยุทธฯอีก 7 วัน แต่เมื่อไม่
สามารถหาหลักฐานได้ จึงได้ รับการปล่อยตัวไป หลังจากถูกควบคุมตัวอยู่ 20 วัน หลังถูกปล่อยต้ อง
ไปรายงานตัวที่ สภอ.กรงปิ นงั 2 ครัง้
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1.3 กรณีตัวอย่ าง สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม 1 กรณี
กรณีท่ ี 4 การจับกุมนายสุกรี อาดํา
ข้ อเท็จจริงโดยย่ อ
นายสุกรี อาดํา อายุ 23 ปี ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะ ถูกจับเมื่อวันที่ 11
เมษายน 2550 หลังจากถูกตรวจค้ นรถยนต์ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจพบว่าทะเบียนรถยนต์ที่ขบั อยู่หมดอายุ
ต่อมาตรวจสอบพบว่ามีหมายจับตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2548 และถูกซ้ อมให้ รับสารภาพ
ข้ อเท็จจริงจากการตรวจสอบ 20
7

1. นายสุกรี อาดํา อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 3 ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปั ตตานี จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี คณะ ศิ ล ปศาสตร์ (กฎ หม ายอิ ส ลาม ) จาก
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี เมื่ อ พ.ศ. 2548 ปั จจุ บั น เป็ นครู ส อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรี ยนมูฮัมมาดียะห์ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี ส่วนวันเสาร์ และ วัน
อาทิตย์ นายสุกรี อาดํา จะไปสอนหนังสือ ณ โรงเรี ยนตาดีกาในหมูบ่ ้ าน
เมื่ อวัน ที่ 11 เมษายน 2550 นายสุก รี อาดํ า ขับรถยนต์กลับ จากการเข้ าร่ วมค่า ย
ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ก่อนกลับบ้ านได้ แวะไปส่งเพื่อนที่จงั หวัดปั ตตานี
เวลา 19.00 น. นายสุก รี อาดํ า ได้ ขับ รถยนต์ ม าถึ ง หน้ าปากทางเข้ าหมู่บ้า น ซึ่ ง ในเวลานัน้ มี
เจ้ าหน้ าที่ ทหารได้ ตงด่
ั ้ านตรวจ โดยเจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ นายสุกรี อาดํา ดับเครื่ องยนต์เพื่อทําการ
ตรวจ เมื่อตรวจสอบแล้ วพบว่า รถยนต์ที่นายสุกรี อาดําขับนัน้ ยังไม่ได้ ตอ่ ทะเบียน เจ้ าหน้ าที่จึงขอดู
บัตรประจําตัวประชาชน จากนันเจ้
้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งว่า นายสุกรี อาดํา มีชื่ออยู่ในหมายจับของ สถานี
ตํารวจภูธร นาประดู่ ตามพระราชกํ าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ลงวันที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2550
เจ้ าหน้ าที่จึงควบคุมตัวส่งไปยังค่ายอิงคยุทธบริ หาร ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปั ตตานี
เวลาประมาณ 21.00 น.นายสุกรี อาดํา ได้ รับอนุญาตให้ โทรศัพท์ติดต่อกับญาติได้ จึงได้
โทรศัพท์ไปที่บ้านซึง่ พี่ชายเป็ นผู้รับ แจ้ งว่าถูกจับและอยูท่ ี่คา่ ยอิงคยุทธ์บริหาร

20

สัมภาษณ์ นางสาวเดะเร๊ าะ อาดํา พี่สาว และนายตัน มีซี เมาตี พี่เขย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2550
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ต่อมาญาติได้ รับแจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร นาประดู่ ว่าให้ ไปเยี่ยมได้ ในวัน
จันทร์ ที่ 16 เมษายน แต่เมื่อไปถึงได้ รับคําตอบว่า นายสุกรี ไม่ให้ ความร่วมมือในการสอบปากคํา จึง
มีคําสัง่ ให้ งดเยี่ยม ในวันอังคารที่ 17 เมษายน ญาติเดินทางไปเยี่ยมอีกครัง้ แต่ได้ รับการปฏิเสธ
วันที่ 19 เมษายน นายมะรอเซ็ง อาดํา บิดานายสุกรี อาดําได้ รับการติดต่อจากเจ้ าหน้ าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธร นาประดู่ ให้ ไปคัดรายงานบันทึกประจําวันและหมายจับ และเจ้ าหน้ าที่แจ้ ง
ให้ ทราบว่านายสุกรี อาดํา ถูกตังข้
้ อหาร่วมกันฆาตกรรมนายจวน แก้ วทองประคํา เจ้ าของโรงสีข้าว
ในตําบลนาประดู่ จากการซัดทอดจาก นายมูฮมั หมัด แวกะจิ และนายการามูดิง มอซอ ที่ถกู จับกุม
และถูกควบคุมตัวที่คา่ ยอิงคยุทธ์บริ หาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี
ในวันเดียวกันนัน้ นายมะรอเซ็ง อาดําและนางสาวเดะเร๊ าะ อาดํา บิดาและพี่สาวของนาย
สุกรี อาดํา ได้ ถกู เรี ยกให้ เข้ าไปในค่ายอิงคยุทธ์ บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ทหารนํานายมูฮมั หมัด แวกะจิ หรื อ
อาจิ๊ และนายการามูดิ ง มอซอ มาสอบสวน ต่อหน้ า บิดาและพี่ ส าวของนายสุกรี อาดํ า โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจยืนอยูใ่ กล้ ๆ เข้ าร่วมสอบปากคําด้ วย
ต่อมาเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจนายหนึ่งได้ นําภาพถ่ายบุคคลหลายคนซึ่งติดอยู่ใ นกระดาษแผ่น
เดียวกัน จํานวน 6 ภาพ มาให้ นายมะรอเซ็ง อาดํา ดู โดยได้ บอกชื่อบุคคลในภาพดังกล่าวให้ ทราบ
แต่ นายมะรอเซ็ง อาดํา รู้ จกั เพียง 3 คน คือ นายมูฮมั หมัด แวกะจิ นายกามารูดิง มูซอ และนายอับ
ดุลฟาตะ จํานามสกุลไม่ได้ เพราะ ทังสามคนเป็
้
นคนในหมู่บ้านเดียวกัน และเจ้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งอีกว่า
นายมูฮัม หมัด แวกะจิ กับบุคคลในภาพที่ ไ ด้ ดูนีค้ นหนึ่ง ได้ ร่วมกันฆ่านายจวน แก้ วทองประคํา
เจ้ าของโรงสีข้าวที่นาประดู่ เหตุเกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
เจ้ าหน้ าที่ทหารได้ พดู กับนายมูฮมั หมัด แวกะจิ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่เรี ยกชื่อเล่น ว่า “อาจิ๊” บอกให้
นายมูฮมั หมัด แวกะจิ เล่าเหตุการณ์ในวันที่ไปลงมือฆ่าตัดคอนายจวน แก้ วทองประคํา โดยพูดว่า ”
ไอ้ จิ๊เล่ามาเลย เล่ามาแต่ต้นเลย” นายมูฮมั หมัด แวกะจิ ได้ เล่าว่า ก่อนที่จะเกิดเหตุคดีนี ้ นายมู
ฮัมหมัด แวกะจิ ได้ โทรศัพท์ไปหานายสุกรี อาดํา ขณะนันกํ
้ าลังสอนหนังสืออยูท่ ี่โรงเรี ยน ให้ นายสุกรี
อาดํา เตรี ยมรถมอเตอร์ ไซค์ไว้ ปฏิบตั กิ ารใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ต่อมาได้ เปลี่ยนใจบอกให้ นาย
สุกรี อาดําเตรี ยมรถยนต์ไว้ โดยจะให้ สกุ รี อาดํา เป็ นผู้คอยดูต้นทาง ไปเขียนถนน พ่นสีตามป้าย และ
โรยตะปูเรื อใบ ก่อนที่จะมีการฆ่า ซึง่ ขณะที่ นายมูฮมั หมัด แวกะจิ โทรศัพท์พดู คุยกับนายสุกรี อา
ดํา อยูน่ นั ้ ไม่ได้ บอกว่าตนอยูท่ ี่ไหน และไม่ได้ บอกสถานที่ปฏิบตั กิ ารให้ นายสุกรี อาดําทราบ
ขณะที่นาย มูฮมั หมัด แวกะจิ ให้ ปากคําแก่เจ้ าหน้ าที่ตํารวจและทหารนัน้ นายมูฮมั หมัด
แวกะจิ ไม่กล้ ามองหน้ า หรื อ สบตากับนายมะรอเซ็ง อาดําและนางสาวเดะเร๊ าะ อาดํา คอยแต่หลบ
สายตา นายมะรอเซ็ง อาดําและนางสาวเดะเร๊ าะ อาดํา เองก็ไม่กล้ า สอบถาม ทังๆที
้ ่สงสัยว่า นาย
มูฮมั หมัด แวกะจิ โทรศัพท์ไปหานายสุกรี อาดําทําไม เพราะช่วงเวลาดังกล่าว นายสุกรี อาดํา กําลัง
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สอนหนัง สื ออยู่ ขณะเดี ยวกัน ในวัน ดัง กล่าว นายสุกรี อาดํ า ได้ ลงชื่ อเข้ าสอนตามเวลา ไม่ไ ด้
ออกไปไหน โดยสามารถตรวจสอบบันทึกการลงชื่อเข้ าออก จากโรงเรี ยนได้ ตลอดเวลา ว่านายสุกรี
อาดํา ได้ ลงชื่อ ออกไปหรื อไม่
ต่อมานายกามารูดิง มูซอ ถูกนําตัวออกมาสอบสวน เจ้ าหน้ าที่สอบถาม นายกามารูดิง มู
ซอ ว่านายสุกรี อาดํา มีส่วนเกี่ยวข้ องอะไรกับการฆาตกรรมนายจวน แก้ วทองประคํา นายกามารู
ดิง มูซอ ตอบว่า นายสุกรี เป็ นผู้ลบั มีด ให้ กบั มูฮมั หมัด แวกะจิ ซึ่งมีดเป็ นของนายมูฮมั หมัด แวกะ
จิ นายสุกรี อาดํา ไม่ได้ เป็ นผู้ลงมือฆ่านายจวน แก้ วทองประคํา
วันที่ 21 เมษายน 2550 พี่สาว และบิดาได้ พบนายสุกรี อาดําเป็ นครัง้ แรกเวลาประมาณ
16.00 น. โดยเจ้ าหน้ าที่ทหาร นํานายสุกรี ขึ ้นรถปิ คอัพ ขับผ่านหน้ าค่ายอิงคยุทธบริ หาร ซึ่งญาติ
กําลังรอขอเข้ าเยี่ยม ซึง่ ได้ เห็นนายสุกรี นานประมาณ 2 นาที แต่ไม่สามารถพูด คุยด้ วยได้
วันที่ 24 เมษายน 2550 มารดาและบิดาได้ เข้ าเยี่ยมนายสุกรี อาดํา ที่คา่ ยอิงคยุทธ์ และ
สงสัยว่าอาจถูกทําร้ ายร่ างกาย เพราะนายสุกรี บ่นว่ากินอาหารไม่ได้ สังเกตุมีบาดแผลที่ริมฝี ปาก
และบอกว่าเจ็บหน้ าอก
ข้ อมูลจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้ เข้ าเยี่ยมนายสุกรี ได้ ข้อเท็จจริ งว่า นายสุกรี
ถูกนําตัวไปสอบสวนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 โดยถูกเตะ ชกต่อยโดยบุคคลที่ได้ รบการฝึ กมาเป็ น
อย่างดี จากนันถู
้ กนําตัวไปอีกห้ องหนึ่ง ที่มีชาย 7-8 คน รุมทําร้ ายอีกครัง้ ทัว่ ร่างกายและอวัยวะเพศ
เขาถูกบังคับให้ ถอดกางเกงในแล้ วให้ นําไปใส่ไว้ ที่ศีรษะ ระยะเวลาของการทรมานครัง้ หลังสุด คือ
ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง จนเขาหมดสติ
ปั จจุบนั นายสุกรี อาดํา ถูกฟ้องเป็ นจําเลยในข้ อหา ฆ่าผู้อื่น และถูกควบคุมตัวไว้ ในเรื อนจํา
จังหวัดปั ตตานี โดยไม่ได้ รับการประกันตัว
การซ้ อ มทรมานเพื่ อ ให้ ผ้ ูถูก จับ รั บ สารภาพเป็ นวิ ธี ก ารที่ ผิ ด กฎหมาย และละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน 2 ประการ ๆแรก คือ ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้ รับการบอกกล่าวจากพนักงานสอบสวนให้
ทราบก่อนว่าผู้ต้องหามี สิ ทธิ ที่จ ะให้ การหรื อไม่ก็ไ ด้ ถ้ าผู้ต้องหาให้ การ ถ้ อยคํ าที่ ผ้ ูต้องหาให้ การ
ดัง กล่าวนัน้ อาจใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ (มาตรา 134/4 (1)) ประการที่ส อง
ผู้ต้องหามีสิทธิในชีวิตและร่างกายที่จะไม่ต้องถูกซ้ อม ทรมาน ให้ รับสารภาพ
แต่ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมานที่กระทําโดยเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ เจ้ าหน้ าที่หลายส่วนในภาคใต้ จึงค้ นหาหลักฐานจากผู้ถูกจับด้ วยการซ้ อมทรมาน เพื่อให้ ผ้ ูถูก
ซ้ อมมีการซัดทอดผู้อื่นที่ฝ่ายราชการต้ องการจับกุม
3. กรณีการเข้ าจับกุม หรื อควบคุมตัวโดยไม่เคารพสิทธิ
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กรณี ก ารปิ ดล้ อ มตรวจค้ น และจับ กุม ผู้ต้ อ งสงสัย ตามกฎหมายที่ ใ ห้ อํ า นาจพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ ออกคําสัง่ เรี ยกให้ บคุ คลนันมารายงานตั
้
วหรื อมาให้ ถ้อยคํา ซึ่งการปิ ดล้ อมตรวจค้ นนี ้มัก
กระทําในยามวิกาลหรื อรุ่ งเช้ าก่อนพระอาทิตย์ขึ ้น โดยยังไม่มีการร้ องขออํานาจศาล กรณีตวั อย่าง
เช่น
• นายฮาเซ็ง ยอดิง โต๊ ะอิหม่ามอายุ 39 ปี บ้ านอยู่ หมูท่ ี่1 ตําบลละหาร อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปั ตตานี ถูกตํารวจและทหาร 40 คน ปิ ดล้ อมค้ นบ้ าน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548
เวลา 04.30 น.แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ถูกควบคุมตัวอยู่ 28 วัน และถูกนําตัวไปสอบสวนที่สถานี
ตํารวจภูธรเมืองปั ตตานี เป็ นเวลาสามวันจากนันถู
้ กนําตัวไปแถลงข่าวที่ กองอํานวยการเสริ มสร้ าง
สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอําเภอสสส.จชตําบล) โดยมีอาวุธสงครามจํานวนมาก แถลงข่าว
เสร็ จถูกนําไปควบคุมที่ สถานีตํารวจภูธรเมืองปั ตตานีอีก 6 วัน จึงถูกฟ้อง
• กรณีเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2549 เจ้ าหน้ าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.)ที่ 11
จํานวน 20 นาย ประจํ าอยู่ที่อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้ เข้ าทําการปิ ดล้ อมหมู่บ้านหมู่ 2
ตําบลปุโรง อําเภอกรงปิ นัง จังหวัดยะลาเพื่อตรวจค้ นหาสิ่งผิดกฎหมายและได้ ควบคุมตัวชาวบ้ าน
หมู่ 2 ไปหลายคน รวมทัง้ นายแวอาแซ มะยูโซะ อายุ 34 ปี ด้ วย จากนันนํ
้ าตัวผู้ถกู จับไปสอบสวนที่
ฉก. 11 เป็ นเวลา 8 วัน เมื่อไม่สามารถหาหลักฐานได้ จึงได้ รับการปล่อยตัวไป หลังจากถูกควบคุมตัว
อยูถ่ ึง 22 วัน
4. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาว่า
ผู้ต้องหาได้ กระทําผิดและแจ้ งข้ อหาให้ ทราบก่อนสอบสวน โดยการแจ้ งข้ อหาจะต้ องมีพยานหลักฐาน
ตามสมควรว่าผู้นัน้ ได้ กระทํ าความผิดและสิทธิ ที่จะได้ รับการสอบสวนที่ถูกต้ อง รวดเร็ ว และเป็ น
ธรรม ในการต่อสู้คดี อย่างเพี ยงพอ (มาตรา 134 ที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม รัฐ ธรรมนูญ มาตรา 40 (7))
ข้ อเท็จจริ งจากอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนพบว่า ในการเข้ าจับกุมผู้ต้องสงสัยทุกกรณี
เจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ แจ้ งสิทธิข้อนี ้ให้ ทราบก่อน
5. สิทธิที่ผ้ ตู ้ องหาหรื อจําเลยจะร้ องขอประกันหรื อปล่อยชัว่ คราวและร้ องขอให้ ศาลสัง่ ปล่อย
ตัวผู้ถกู คุมขัง (รวมผู้ต้องหาหรื อจําเลย) กรณีเป็ นการคุมขังโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย (มาตรา 106 ถึง
มาตรา 119 ทวิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญมาตรา 40 (7)
ข้ อมูลจากอาสาสมัคร พบว่าจากกรณีที่มีการจับกุม 13 กรณี มีการฟ้องร้ องดําเนินคดี เพียง
7 กรณี อีก 6 กรณีเป็ นเรื่ องที่ถกู ควบคุมตัวไว้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ วไม่มีหลักฐาน
จึงได้ รับการปล่อยตัวไป ซึ่งในจํานวน กรณีที่มีการดําเนินคดี 7 คดีนนั ้ มีคดีที่ได้ ยกฟ้อง 1 คดี คือ
กรณีนายนายยาวารี ตาปอ อายุ 26 ปี อยูท่ ี่ 1 หมู่ 2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ ถูกจับพร้ อมเพื่อนเมื่อ 30
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สิงหาคม 2548 โดยทหารและนําส่งสถานีตํารวจภูธรตากใบ ถูกฟ้องในข้ อหาฆ่าผู้อื่น ศาลจังหวัด
นราธิวาสพิพากษายกฟ้อง ที่นา่ สนใจคือนายยาวาวี ตาปอ กําลังฟ้องกลับเจ้ าหน้ าที่ เรี ยกค่าเสียหาย
ทางแพ่ง ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ทราบผลของคดี
ส่วนอีก 6 กรณีกําลังพิจารณาคดีในศาล ผู้ต้องหาไม่ได้ รับการปล่อยชัว่ คราว 5 คดี ซึ่งเป็ น
คดีในศาลชันต้
้ น 5 คดี มีคดีเดียวที่ผ้ ตู ้ องหาได้ รับการประกันตัวแล้ วหายตัวไป
6. สิทธิ ที่จะได้ รับการชดเชยจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม
โดยมิชอบ จากการศึกษาพบว่ามี 5 กรณีที่ถกู จับกุมแล้ วได้ รับการปล่อยตัวไปโดยไม่ได้ รับค่าชดเชย
จากรัฐในการเยียวยาจากการที่ถกู ควบคุมตัวโดยมิชอบ และมีเพียงกรณีเดียวที่ได้ รับค่าชดเชย แต่ยงั
ได้ รับไม่ครบถ้ วน คือ กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นที่บ้านบานา อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี

4.3 วิเคราะห์ ผลการค้ นหาข้ อเท็จจริง
จากข้ อเท็ จ จริ ง 24 กรณี ที่ไ ด้ รั บจากอาสาสมัครสิ ท ธิ ม นุษยชนและนักวิ จัยได้ ล งพื น้ ที่
ตรวจสอบบางประเด็นพบว่า การปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของรัฐยังคงไม่สามารถสร้ าง
ความเข้ าใจและไม่สามารถอํานวยความยุตธิ รรมมาสูป่ ระชาชนได้ อย่างเต็มที่ สาเหตุมาจาก
1. ทัศนคติของเจ้ าหน้ าที่รัฐและความแตกต่างด้ านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในแง่ทศั นคติของเจ้ าหน้ าที่รัฐนัน้ สังเกตได้ จากการให้ สมั ภาษณ์ของเจ้ าหน้ าที่ระดับสูง เช่น
แม่ทพั ภาคที่ 4 ไปจนถึงเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิการ เช่น ทหารพราน เป็ นต้ น ไม่ว่าจะเป็ นทัศนคติตอ่
โรงเรี ยนปอเนาะว่าเป็ นแหล่งซ่องสุมการฝึ กอาวุธแก่เยาวชน หรื อการใช้ คําพูดของเจ้ าหน้ าที่ระดับ
ปฏิบตั ิการที่ มักดูถูกชาวมุสลิมขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ เช่น กรณี เหตุเกิดที่โรงเรี ยนปอเนาะบ้ านตาเซะ
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่น้องลัน เด็กนักเรี ยนคนหนึง่ ในปอเนาะให้ ข้อเท็จจริงว่า
“ทหารเข้ ามาด้ านหลังของบาลัย พร้ อมจี ้ปื นและขู่ให้ นกั เรี ยนชายออกไปอยู่ในสนามและให้
นอนราบ ผมว่านี่คือตากใบสองไม่มีผิด ใครที่ขยับจะถูกเตะและตบ บางคนถูกถ่มนํา้ ลายใส่หน้ า
ทหารบางคนยัง พูดว่ ากูเ บื่ อกับพวกมึง เต็ม ทนแล้ ว ” ซึ่ง คํา พูด เช่น นี ้ แสดงให้ เ ห็น ทัศ นคติที่ เ ป็ น
อันตรายอย่างยิ่งต่อการอํานวยความยุตธิ รรมและความมัน่ คงของชาติ
ด้ านความแตกต่างด้ านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลายกรณี เช่น การใช้ ชอ่ งว่างของ
ศาสนาในการเข้ าปิ ดล้ อมจับกุม ตรวจค้ นทังหมู
้ ่บ้าน เพื่อหาตัวผู้กระทําความผิด โดยการเข้ าตรวจ
ค้ นในยามเช้ าตรู่ เวลาตังแต่
้ ประมาณ 04.30 น. ถึง 06.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวชาวมุสลิมต้ องลุก
ขึ ้นมาละหมาดและปฏิบตั กิ ิจทางศาสนา พนักงานเจ้ าหน้ าที่ของรัฐก็ช่วงชิงเวลานี ้เข้ าตรวจค้ น ทําให้
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ประชาชนที่ต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจ ไม่สามารถกระทําได้ เพราะเกิดความเกรงกลัวว่าจะมีการจับกุมผู้นํา
ของครอบครัวไป เป็ นต้ น
2. เจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในภาคใต้ นนั ้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ยิ ดึ ถือกฎหมาย 3 ฉบับที่ให้ อํานาจ คือ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกําหนดการบริ การราชการในสถานการณ์ ฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทําให้ เกิดการเลือกใช้ กฎหมายที่เป็ นโทษ
แก่ประชาชน มาใช้ บงั คับ โดยเฉพาะมักใช้ กฎหมายทัง้ 3 ฉบับอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งกฎอัยการศึกและ
พระราชกําหนดฯนันต่
้ างเป็ นกฎหมายที่ขดั ต่อหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ดังที่ได้ วิเคราะห์
ไว้ ในบทที่ 2 หลายประการ ทังเรื
้ ่ องการให้ ควบคุมตัวไว้ ได้ นาน 30 วัน ในสถานที่ใดก็ได้ ที่มิใช่เรื อนจํา
สถานีตํารวจหรื อ สถานที่อื่นๆก็ได้ ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ใช้ อํานาจได้ โดยมิชอบ เช่น การนําตัวผู้ต้องสงสัย
ไปควบคุมไว้ ที่คา่ ยทหาร การออกระเบียบห้ ามเยี่ยม แต่อนุญาตให้ เยี่ยมได้ หลังถูกควบคุมมาแล้ ว 3
วัน แต่เวลาเยี่ ยมมี จํากัด ช่วงเช้ าและช่วงบ่ายแค่ 30 นาที ฯลฯ เป็ นต้ น การที่เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
โดยเฉพาะฝ่ ายทหารมีอํานาจควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ ในค่ายทหาร ส่งผลให้ มีการซ้ อมทรมานผู้ต้อง
สงสัยได้ โดยง่าย เพราะผู้ต้องสงสัยอยูห่ า่ งจากแหล่งชุมชน ไม่ได้ รับการพบจากญาติหรื อทนายความ
และส่วนมากผู้ถูกซ้ อมทรมานไม่กล้ าดําเนินคดีต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูกระทํา เพราะไม่ทราบว่ามีใครเป็ น
ผู้กระทําและบางครัง้ การทรมานไม่มีบาดแผลเป็ นหลักฐาน จึงไม่มีคดีขึ ้นสูศ่ าล
3. การลุแก่อํานาจของเจ้ าหน้ าที่ในระหว่างการปฏิบตั หิ น้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความบกพร่ อง ลุแก่อํานาจและไม่แยกแยะ ทํ าให้ เ กิ ดความ
เสียหายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน เช่น กรณีบ้านบานา ที่ทหารได้ ยิงเข้ าใส่เด็กที่เล่นซ่อนหา
กันอยู่บนถนน โดยเข้ าใจผิดว่าเป็ นผู้ก่อความไม่สงบที่เพิ่งก่อคดีมาหลบซ่อนอยู่ ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิต 2
คน บาดเจ็บ 3 คน หรื อ กรณีทหารพรานเข้ าใจผิดยิงเข้ าใส่รถยนต์ที่ครู และน้ องสะใภ้ ของเจ้ าของ
โรงเรี ยนปอเนาะบ้ านตาเซะ จังหวัดยะลา และตามเข้ าไปยิงและเข้ าค้ นโรงเรี ยนปอเนาะ จนทรัพย์สิน
ของเด็กและโรงเรี ยนได้ รับความเสียหาย แม้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้กํากับสถานีตํารวจอําเภอ
เมื องจัง หวัดยะลา มาที่ เ กิ ดเหตุแ ละสั่ง ห้ ามกระทํ าการรุ น แรงหรื อกระทํ าโดยไม่เ คารพสิท ธิ ข อง
ประชาชน แต่กลุม่ ทหารพรานก็ไม่เชื่อฟั ง ทัง้ 2 กรณีฝ่ายประชาชนสงสัยว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่กระทํา
ผิด พลาดนัน้ อยู่ใ นวิ สัย ที่ ไ ม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ เ พราะเมาสุร า แต่ป ระเด็ น นี ก้ ็ ไ ม่ ไ ด้ รั บการ
ตรวจสอบให้ สิ ้นกระแสความสงสัย
4. การไม่มีมาตรการลงโทษเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยมิชอบ
ฝ่ ายราชการที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ ยังไม่ได้ นําหลักการเรื่ องความเสมอภาคมาใช้ อย่างเสมอ
หน้ ากัน เพราะเมื่อประชาชนถูกจับกุมว่ากระทําผิดตามกฎหมาย แม้ ยงั ไม่มีหลักฐาน ก็สามารถถูก
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ควบคุมตัวไว้ ก่อน แต่หากเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานโดยมิชอบด้ วยกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นจะต้
ั ้ องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในกรณีเหตุการณ์ที่บ้านบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปั ตตานี หรื อ กรณีเหตุการณ์ ที่โรงเรี ยนปอเนาะตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มี
การลงโทษเจ้ าหน้ าที่ที่กระทําความผิดดังกล่าว ทําให้ เจ้ าหน้ าที่นอกจากไม่เกรงกลัวต่อการกระทํา
ความผิดแล้ วยังมีโอกาสใช้ อํานาจละเมิดสิทธิประชาชนได้ โดยง่าย
5. การไม่สืบสวนข้ อเท็จจริ งหรื อพยายามทําความจริงให้ ปรากฏ
ในกรณี ที่ มี เ หตุการณ์ ความรุ น แรงที่ อาจทํ าให้ เ กิ ดความเข้ าใจผิ ดว่าเป็ นการกระทํ าโดย
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ หรื อฝ่ ายทหารและพลเรื อนที่
ใช้ อํานาจที่ได้ รับจากพระราชกําหนดฯ ไม่ดําเนินการสอบสวนสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ จน
ประชาชนเกิดความเข้ าใจผิดว่าทางราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้กระทําความผิดเสียเอง เช่น
กรณีนายบุลียา ดือราแมหะยี ถูกยิงเสียชีวิต ชาวบ้ านเชื่อว่าฝ่ ายทหารเป็ นผู้กระทํา เพราะ นายบุลียา
มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของฝ่ ายทหารว่าเป็ นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบ (กรณีที่ 4 จากตาราง จังหวัด
ยะลา) หรื อกรณี มีคนร้ ายยิงปื นเข้ าใส่มสั ยิดไอบาตู ขณะที่ชาวบ้ านกําลังละหมาดอยู่ กระสุนปื นถูก
น.ส.อาอีซาตา อิบรอเฮ็ง เสียชีวิต และ กรณีนายแวอะหามะ แวดอเลาะ ได้ ตวั หายตัวไปโดยไม่ทราบ
สาเหตุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ภายหลังจากนําหลานชายมามาตรวจที่ โรงพยาบาลศูนย์
ยะลา โดยที่มารดาได้ แจ้ งความไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ ว แต่ก็ไม่มีการสืบหาว่าหายไปไหน จนปั จจุบนั
กรณีเหล่านี ้สร้ างความสงสัยแก่ประชาชนในพื ้นที่ว่าอาจเกิดจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หากไม่มี
การค้ นหาข้ อเท็จจริ งให้ เป็ นที่ยตุ ิ ย่อมไม่เป็ นผลดีตอ่ สถานการณ์โดยรวมในภาคใต้
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บทที่ 5

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
จากการศึกษาตามโครงการนี ้มีข้อค้ นพบ 2 ประการ คือ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และ ผลจากการศึกษา 24
กรณี การปฏิบตั ขิ องเจ้ าพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามพระราชกําหนดฯ ละเมิดต่อสิทธิเสรี ภาพของ
ประชาชน ดังนี ้
5.1 พระราชบัญญัติการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขัดต่ อหลักสิทธิ
มนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 29
“มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํามิได้ เว้ น
แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี ้กําหนดไว้ และเท่าที่
จําเป็ น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรี ภาพนันมิ
้ ได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้ องมีผลใช้ บงั คับเป็ นการทัว่ ไป และไม่ม่งุ หมายให้ ใช้ บงั คับ แก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรื อแก่บคุ คลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง ทังต้
้ องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ให้
อํานาจในการตรากฎหมายนันด้
้ วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ นํามาใช้ บงั คับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้ วยโดยอนุโลม”
สาระสํ า คัญ ของมาตรา นี ้ คื อ รั ฐ ไม่ส ามารถออกกฎหมายที่ มี ลัก ษณะละเมิด สิท ธิ แ ละ
เสรี ภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง หากรัฐจะมีการออกกฎหมายที่เป็ นการกระทบสิทธิและ
เสรี ภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะต้ องมีข้อยกเว้ น 2 ประการ ซึ่งต้ องเข้ าเงื่อนไขของข้ อยกเว้ นทัง้
สองประการจึงจะกระทําได้ กล่าวคือ
ประการแรก รัฐธรรมนูญอนุญาตให้ กระทําได้ ด้วยความจําเป็ น
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ประการที่สอง กฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรี ภาพของบุคคลแม้ จะออกด้ วยความจําเป็ นก็จริ ง
แต่กฎหมายนันจะมี
้ บทบัญญัตทิ ี่มีลกั ษณะกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธินนมิ
ั ้ ได้
พระราชกําหนดฯแม้ จะเข้ าองค์ประกอบแรกที่สามารถออกได้ ด้วยความจําเป็ นต่อการแก้ ไข
สถานการณ์ ใ นภาคใต้ ที่ มี ลักษณะเป็ นสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ที่ มี ความร้ ายแรง แต่ก็ไม่ผ่านเงื่ อนไข
ประการที่ ส องที่ รั ฐ ธรรมนู ญ อนุ ญ าต นั่ น คื อ พระราชกํ า หนดมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ส ร้ างความ
กระทบกระเทือนต่อสาระสําคัญของสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 ขัอต่อสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่างกาย
พระราชกําหนดฯ อนุญาตให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่สามารถจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่า
กระทํ าความผิดตามกฎมหมายนี ้ ถื อเป็ นบทบัญญัติที่ ขัดต่อหลักสิ ทธิ ในชีวิตและร่ างกาย ที่ มี
สาระสําคัญ คือ บุคคลทุกคนจะถูกจับกุมหรื อควบคุมตัวโดยพลการไม่ได้ หากเจ้ าพนักงานจะจับกุม
ผู้ใดต้ องแจ้ งให้ ทราบในขณะจับกุมว่า ผู้นนถู
ั ้ กจับด้ วยเหตุผลใดหรื อมีความผิดตามกฎหมายข้ อหาใด
ประเด็นที่ 2 ขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุล
ตามหลักการนี ้ทุกคนที่ถกู ละเมิดสิทธิและเสรี ภาพโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สามารถใช้ สิทธิ
ทางศาลเพื่ อให้ มี การตรวจสอบการใช้ อํานาจได้ แต่ในพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 16 บัญ ญัติให้
ข้ อกําหนด ประกาศ คําสัง่ หรื อการกระทําตามพระราชกําหนดนี ้ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้ วย
วิ ธี ปฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้ ว ยการจัด ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ปกครอง ซึง่ ขัดต่อหลักการดังกล่าว
ประเด็นที่ 3 ขัดต่อหลักนิตธิ รรม
โดยหลักการแล้ ว รัฐต้ องไม่ออกกฎหมายในลักษณะที่เป็ นการยกเว้ นความรับผิด
ทางแพ่งหรื อทางอาญาให้ แก่เจ้ าพนักงานของรัฐ แต่การที่พระราชกําหนดฯในมาตรา 17 กําหนดให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่และผู้มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชกําหนดนี ้ ไม่ต้อง
รับผิดทังทางแพ่
้
ง อาญา หรื อทางวินยั เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชกําหนด หากกระทํา
การโดยสุจริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ และสมควรแก่เหตุ หรื อไม่เกินความจําเป็ นแห่งกรณี ย่อมขัดต่อหลัก
นิตธิ รรมและหลักการที่ทกุ คนที่กระทําความผิดต้ องได้ รับโทษตามกฎหมายอย่างเสมอหน้ ากัน
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5.2 ผลการศึกษาจากกรณีศึกษา 24 กรณี
จากข้ อเท็ จ จริ ง 24 กรณี ที่ ไ ด้ รั บจากอาสาสมัครสิ ท ธิ ม นุษยชนและนักวิ จัยได้ ล งพื น้ ที่
ตรวจสอบบางประเด็นพบว่า การปฏิ บัติง านของพนักงานเจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ ยัง มี การละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนประชาชนหลายประการ กล่าวคือ การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกายและการละเมิดสิทธิ
ผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม อันประกอบด้ วย สิทธิในการได้ รับการเยี่ยมเยียนตามสมควรจาก
ญาติหรื อผู้ที่ตนไว้ วางใจ สิทธิ ไม่ถูกทําร้ ายร่ างกายหรื อทรมานเพื่อให้ รับสารภาพ สิทธิที่จะไม่ถูก
จับกุมหรื อควบคุมตัวโดยพลการ สิทธิจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทําผิด
และแจ้ งข้ อหาให้ ทราบก่อนสอบสวน สิทธิได้ รับการประกันตัว สิทธิที่จะได้ รับการปล่อยตัวผู้เมื่อถูก
คุมขังโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และสิทธิที่จะได้ รับการชดเชยจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าพนักงาน
โดยมิชอบ
การละเมิดสิทธิดงั กล่าวเกิดจากปั จจัยสําคัญ ดังต่อไปนี ้
1. ทัศนคติของเจ้ าหน้ าที่รัฐและความแตกต่างด้ านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จากการให้ สมั ภาษณ์ ของแม่ทพั ภาคที่ 4 ไปจนถึงเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิการ มักมองว่าโรงเรี ยน
ปอเนาะว่าเป็ นแหล่งซ่องสุมการฝึ กอาวุธแก่เยาวชน หรื อการใช้ คําพูดของเจ้ าหน้ าที่ที่ไม่เหมาะสม ดู
ถูกชาวมุสลิมขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อการไม่เข้ าใจความแตกต่างด้ านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในภาคใต้ นนั ้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั สิ ามารถเลือกบังคับใช้ กฎหมาย 3
ฉบับที่ให้ อํานาจ คือ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกําหนดการบริ การราชการใน
สถานการร์ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่เ ป็ นโทษแก่
ประชาชน มาใช้ บงั คับอย่างต่อเนื่องกัน ซึง่ กฎอัยการศึกและพระราชกําหนดฯนันต่
้ างเป็ นกฎหมายที่
ขัดต่อหลักนิตธิ รรมและหลักสิทธิมนุษยชน
3. การลุแก่อํานาจของเจ้ าหน้ าที่ในระหว่างการปฏิบตั หิ น้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความบกพร่ อง ลุแก่อํานาจและไม่แยกแยะ ทํ าให้ เ กิ ดความ
เสียหายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน
4. การไม่มีมาตรการลงโทษเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่ชอบ เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิงานโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นั ้ จะต้ องถูก
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ดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่ไ ม่มี การลงโทษเจ้ าหน้ าที่ ที่กระทํ าความผิดดังกล่าว ทํ าให้ เจ้ าหน้ าที่
นอกจากไม่เกรงกลัวต่อการกระทําความผิดแล้ วยังมีโอกาสใช้ อํานาจละเมิดสิทธิประชาชนได้ โดยง่าย
5. การไม่สืบสวนข้ อเท็จจริ งหรื อพยายามทําความจริงให้ ปรากฏ
ในกรณี ที่ มี เ หตุการณ์ ความรุ น แรงที่ อาจทํ าให้ เ กิ ดความเข้ าใจผิ ดว่าเป็ นการกระทํ าโดย
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ หรื อฝ่ ายทหารและพลเรื อนที่
ใช้ อํานาจที่ได้ รับจากพระราชกําหนดฯ ไม่ดําเนินการสอบสวนสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ จน
ประชาชนเกิดความเข้ าใจผิดว่าทางราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้กระทําความผิดเสียเอง

5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเสนอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยว่ามาตรา 16 และมาตรา 17 ของพระราช
กําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน อาจขัดหรื อแย้ งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 16 กําหนดให้ ข้ อกําหนด ประกาศ คําสัง่ หรื อ การกระทําตามพระราชกําหนดนี ้ ไม่
อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาล
้
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา 17 กําหนดให้ เจ้ าพนักงานหรื อผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเจ้ าพนักงานที่ปฏิบตั ิตามพระราช
กําหนดฯนี ้ ไม่ต้องรับผิดทังทางแพ่
้
ง ทางอาญา หรื อทางวินยั เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการระงับ
หรื อป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย หากเป็ นการกระทําที่สจุ ริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่เกินสมควรแก่
เหตุ หรื อไม่เกินกว่ากรณีจําเป็ น
2. ให้ รัฐบาลหรื อ รัฐสภา ริ เริ่ มเสนอแก้ ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยการเพิ่มเติม
บทบัญ ญัติ ในหมวดว่าด้ วยความผิด ต่อตําแหน่ง หน้ าที่ ในการยุติธ รรม ให้ มีความผิดว่าด้ วยการ
ทรมาน ให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั ิหรื อลงโทษอื่นที่โหดร้ ายไร้
มนุษยธรรม หรื อยํ่ายีศกั ดิศ์ รี 21
0

21

ประเทศไทย โดยกระทรวงต่างประเทศ ได้ ยื่นภาคยานุวตั สิ ารของอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการปฏิบตั หิ รื อการ
ลงโทษอื่นที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมหรื อยํ่ายีศกั ดิศ์ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment-CAT) ต่อนาย Nicolas Michel, Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel ในระหว่าง
Treaty Event ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 62 ณ นครนิวยอร์ ก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมี
ผลบังคับใช้ กบั ประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2550
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3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องจัดให้ มีหลักสูตรการเรี ยนรู้และฝึ กอบรมด้ านสิทธิ
มนุษยชน แก่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ ทํางานใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการเรี ยนรู้ ดังกล่าว มี ทงั ้ การจัด
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ เพื่ อความเข้ า ใจหลัก การของสิ ท ธิ ม นุษยชน และ
ประยุกต์หลักการของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า “การศึกษาจะได้ จดั ไปในทางพัฒนา
บุคคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และยังความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรี ภาพพื ้นฐานให้
มัน่ คงแข็งแรง จะต้ องส่งเสริ มความเข้ าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติ กลุ่ม
เชื ้อชาติหรื อ ศาสนา และจะต้ องส่งเสริ มกิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อการธํารงไว้ ซึ่งสันติภาพ” อัน
สอดคล้ องกับหลักการ เข้ าถึง เข้ าใจและ พัฒนา
4. จัดทําประมวลระเบียบการปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ที่มีอํานาจหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย หรื อ
นําระเบียบของสหประชาชาติในเรื่ องเดียวกัน 2 ฉบับ มาใช้ บงั คับ คือ Code of Conduct for Law
Enforcement Officials และ หลักการพื ้นฐานว่าด้ วยการใช้ กําลังบังคับและอาวุธปื นของเจ้ าหน้ าที่ที่
มีอํานาจหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย หรื อ Basic Principles on the Use of Force and Firearms by
Law Enforcement ซึ่งมีเนื ้อหาสําคัญในการให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย(ทังตํ
้ ารวจ
ทหาร ฝ่ ายปกครองและพลเรื อน) หรื อโดยคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาในการจับกุม คุมขังหรื อใช้ อาวุธ
ทุกระดับ พึงปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายตลอดเวลาเพื่อบริ การชุมชนและเพื่อปกป้องบุคคล
ทุกคนให้ ปลอดภัยจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยเฉพาะเจ้ าพนักงานที่ใช้ อํานาจในการจับกุมต้ องไม่ใช้ กําลังบังคับ
เพื่อจับกุม หรื อและ ต้ องใช้ อาวุธน้ อยที่สดุ เพื่อป้องกันตัวเองหรื อผู้อื่นให้ พ้นจากอันตราย เท่านัน้
การปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บดัง กล่ า วอย่ า งเคร่ ง ครั ด จะสามารถทํ า ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบมากขึ ้นในการปฏิบตั ิงาน ลดการปฏิบตั ิงานด้ วยความบกพร่ อง และไม่แยกแยะทําให้ เกิด
ความเข้ าใจผิด เกิดความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน
5. แต่งตังคณะค้
้
นหาข้ อเท็จจริงหรื อพยายามทําความจริงให้ ปรากฏทุกกรณี โดยคณะ
ค้ นหาข้ อเท็จจริ งมาจากบุคคลหลายฝ่ ายที่ไม่มีผลประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับกรณีดงั กล่าว
เช่น นักกฎหมาย อาจารย์ผ้ ูสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย ผู้พิพากษานอกราชการ ข้ าราชการอื่ น
ฯลฯ
6. ใช้ มาตรการเยียวยาด้ วยค่าทดแทนความเสียหาย ตามหลักความเป็ นธรรมแก่ผ้ ไู ด้ รับ
ความเสียหายได้ อย่างแท้ จริ ง
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7. จัดให้ มีมาตรการชดเชยความเสียหายแก่ผ้ ตู ้ องสงสัยที่ถกู ควบคุมตัวแล้ วได้ รับ
การปล่อยตัวโดยไม่พบหลักฐานการกระทําความผิด
8. ใช้ มาตรการลงโทษทางกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่ งครัด เมื่อผลการ
ตรวจสอบของคณะค้ นหาข้ อเท็จจริ งแสดงว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อ โดยไม่ชอบ
ด้ วยหลักสิทธิมนุษยชน
9. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ว่าจะมีข้อสงสัยว่าเป็ นการกระทําโดยเจ้ าหน้ าที่ของ
รั ฐ หรื อผู้ก่อความไม่สงบ ให้ รัฐ บาลแต่ง ตังคณะค้
้
นหาข้ อเท็จจริ ง เช่นเดียวกัน แล้ วแถลงผลการ
แสวงหาข้ อเท็จจริ งให้ สาธารณชนทราบ
++++++++++++++++++++++

โครงการแสวงหาข้ อเท็จจริ งและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้
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