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เผยแพร่วนัที�  27 ตุลาคม  2553 

แถลงการณ์ 

6 ปี ตากใบกบัการก่อเหตุเชิงสัญลกัษณ์:  

  เรียกร้องใหย้ตุิการกระทาํที�โหดร้ายต่อผูบ้ริสุทธ์  รัฐตอ้งแกไ้ขปัญหาเชิงโครงสร้างใหเ้ป็นธรรม 

 

              จากการรายงานข่าวของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื�อวนัที� 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 รายงานว่าในพื�นที�จังหวดั

นราธิวาสเกิดเหตุระเบิด 9 จุดและการเผาทาํลาย 1 จุด ส่งผลใหม้ีผูบ้าดเจ็บทั�งสิ�น 13  ราย  โดยเหตุการณ์เกิดขึ�นในพื�นที�

ตั�งแต่เชา้ตรู่วนัที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553  ซึ� งตรงกบัวนัครบรอบหกปีเหตุการณ์ตากใบ   มูลนิธิผสานวฒันธรรม  ขอให้ผู ้

ก่อเหตุร้ายยตุิการกระทาํที�โหดร้ายต่อผูบ้ริสุทธิ� และขอแสดงความเสียใจต่อผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและผูท้ี�อาจกลายเป็นผูพ้ิการ

ซึ� งตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ทั�งนี� เพื�อเยียวยาความเสียหายทั�ง

ทางดา้นร่างกายและจิตใจต่อผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทั�ง 13 ราย โดยเฉพาะบุคคลที�สูญเสียขาทั�งสองขา้งจาํนวนหนึ�งรายและเสีย

ขาซ้ายจากเหตุระเบิดรวมเป็นจาํนวนสองรายตามที�เป็นข่าว   

ทั�งนี� เมื�อวนัที� 19 ต.ค. 2553  คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินในพื�นที�สามจังหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตามขอ้เสนอของกองอาํนวยการ

รักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยเป็นการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินครั� งที� 21 มีผลบงัคบัใชต้่อไปอีก 3 

เดือนตั�งแต่วนัที� 20 ต.ค. 2553  -19 ม.ค.2554 โดยให้เหตุผลว่า สถานการณ์ในพื�นที�ยงัมีความรุนแรงในบางจุด ถึงแม้

เจา้หนา้ที�จะพยายามระงบัยบัย ั�งและป้องกนักต็าม แต่ยงัจาํเป็นตอ้งขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯออกไป  

มูลนิธิ ฯ มีความเห็นว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษในพื�นที�จังหวดัชายแดนภาคใตท้ี�ผ่านมาอาจเป็นเครื�องมือ

ของรัฐที�ไม่ไดผ้ล เพราะยงัไม่สามารถระงบัเหตุ ไม่สามารถพาแนวทางนโยบายสันติวิธีได ้และยงัไม่มีแนวโน้มว่าฝ่าย

ความมั�นคงจะสามารถปกป้องคุม้ครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนได ้  ฝ่ายก่ออาชญกรรมกไ็ม่ไดเ้กรงกลวัต่อ

กฎหมายดงักล่าว  แมจ้ะมีการใชก้ฎหมายพิเศษหลายฉบบัพร้อมกบัมีเจา้หนา้ที�ฝ่ายความมั�นคงลงไปปฏิบตัิหน้าที�จาํนวน

มากถึง 60,000 นาย คิดเป็นสัดสวนเจา้หนา้ที�ฝ่ายความมั�นคงต่อประชากรในพื�นที�ซึ� งสูงถึง 1: 30 คน โดยเปรียบเทียบกบั

สัดส่วนแพทยต์่อประชากรของประเทศไทยคือ 1: 1,985 คน หรือสัดส่วนของพยาบาลสัดส่วนของพยาบาลต่อจาํนวน

ประชากรคือ 1: 532 คน  ตัวเลขจาํนวนเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงดังกล่าวนี� จึงเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การให้

ความสาํคญักบัความมั�นคงของรัฐในความหมายแคบซึ�งหมายแต่เพียงการปราบปรามการก่อความไม่สงบอาจไม่ใช่เพียง

หนทางเดียวในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพื�นที�จงัหวดัชายแดนใต ้  

ปัญหาเชิงโครงสร้างดา้นอื�นๆ เพื�อพฒันาความมั�นคงของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสถานการณ์ความขดัแยง้ 

อาจเป็นเครื�องมือใหม่ที�รัฐบาลตอ้งนาํมาทบทวนอยา่งเร่งด่วนและร่วมกนัทุกภาคส่วนรวมทั�งเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคง

เองเพื�อทาํให้กฎหมายและกลไกปกติของหน่วยงานพลเรือนเขา้มาพฒันาความมั�นคงของมนุษยใ์ห้ไม่น้อยไปกว่าการ

รักษาความมั�นคงของรัฐ ก่อนที�จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ใดใด ที�มุ่งทาํลายชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื�นที�ไปมากกว่านี� เกิดขึ�นอีก โดยตอ้งยดึหลกัการจากถอ้ยคาํซึ� งมีอิทธิพลในทางวิชาการเกี�ยวกบัการบงัคบั

ใชก้ฎหมายความมั�นคงที�ว่า “สนับสนุน ไม่แย่งชิงอาํนาจที�ชอบธรรมของพลเรือน” (“Support, not Supplant, Civilian 

Authority”)1 

                                                                            
1 Bangkok Post: National Security Laws: Key implications for Thailand, 24 Oct 2010 
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มูลนิธิผสานวฒันธรรมขอยนืยนัว่า “สิทธิในชีวิตและร่างกาย ซึ� งถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานของทุกคน 

เมื�อมีการเข่นฆ่า ไม่ว่าผูน้ั�นจะเป็นเจา้หนา้ที� หรือผูก้่อความไม่สงบกต็าม รัฐมีหนา้ที�ตอ้งเอาตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษตาม

กระบวนการยุติธรรม มีเพียงสองสาเหตุเท่านั�นที�รัฐไม่ดาํเนินการดงักล่าว คือรัฐไม่เต็มใจ (Unwilling) ที�จะจับกุม

ผูก้ระทาํผิด เนื�องจากอาจเป็นกระทาํผิดโดยรัฐหรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของรัฐ หรือรัฐไม่สามารถ (Unable) ที�จะนาํตวั

ผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ ซึ� งรัฐที�ไม่สามารถกค็ือรัฐที�ลม้เหลว (Failed State) ในที�สุดผูท้ี�ถูกกดขี�รังแก ทาํร้ายเข่นฆ่า ก็ตอ้ง

ลุกขึ�นมาปกป้องตนเอง จนอาจถึงขั�นจบัอาวุธและกลายเป็นสงครามกลางเมือง ตามขอ้ความในอารัมภบทของปฏิญญา

สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนในวรรคที�สามไดก้ล่าวไวว้่า “ดว้ยเหตุที�เป็นสิ�งจาํเป็นที�สิทธิมนุษยชนควรไดรั้บความคุม้ครอง

โดยหลกันิติธรรม ถา้ไม่ตอ้งการใหม้นุษยถ์ูกบีบบงัคบัใหห้าทางออกสุดทา้ยโดยการขบถต่อทรราชยแ์ละการกดขี�” 

 

แถลงการณ์ลงวนัที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

ติดต่อขอ้มูลเพิ�มเติม มูลนิธิผสานวฒันธรรม 02-6934939 

กรุณา ติดตามอ่านหนงัสือเรื�อง กฎหมายความมั�นคง: หนทางการแกไ้ขความขดัแยง้?  

ศึกษากรณีสี�อาํเภอจงัหวดัสงขลาและสามจงัหวดัชายแดนใต ้เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2553  

 
 

 

 หมายเหตุ : ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัเหตุการณ์ตากใบ  

เหตุการณ์ตากใบเป็นเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเกิดขึ�นเมื�อวนัที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ในช่วงระหว่างที�มีการประกาศใชก้ฎ

อยัการศึกในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มีผูเ้สียชีวิตบนรถขนยา้ยผูชุ้มนุม 78  ราย เสียชีวิตที�หน้าสถานีตาํรวจภูธรตากใบ 6 ราย  และ

เสียชีวิตที�โรงพยาบาล 1 ราย  มีผูถู้กจบักุมจาํนวนกว่า 1,300 คน และผูบ้าดเจ็บอีกจาํนวนมาก    ศาลจังหวดัสงขลามีคาํสั�งในคดีชนัสูตร

พลิกศพเมื�อวนัที� 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ว่าผูต้ายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ แต่ไม่ระบุถึงพฤติการณ์และผูท้ี�ทาํให้ตาย ทาํให้

ญาติผูต้ายเห็นว่ายงัไม่เป็นธรรมต่อผูต้าย  ญาติผูต้ายจึงร่วมกนัยื�นคาํร้องต่อศาลอาญาขอใหเ้พิกถอนคาํสั�งศาลจังหวดัสงขลา และขอให้มี

คาํสั�งใหม่ใหถู้กตอ้งและเป็นธรรมตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 150 และตามบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญ   ศาลอาญามีคาํสั�งไม่รับคาํร้อง เป็นคดี

หมายเลขดาํที� ษ.43/2552  คดีหมายเลขแดงที� ษ. 42/ 2552   ผูร้้องไดย้ื�นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั�งศาลอาญาที�ไม่รับคาํร้องดงักล่าว  คดีอยู่

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์  ส่วนคดีแพ่งญาติบางส่วนไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความและไดรั้บเงินชดเชยไปตั�งแต่เมื�อวนัที� 

26 ตุลาคมพ.ศ 2550    สาํหรับคดีอาญา   ปัจจุบนักลุ่มญาติตากใบไดท้าํหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) เพื�อร้องขอให้

กสม. ช่วยเหลือในการฟ้องคดีอาญาเพื�อเยยีวยาดา้นความยุติธรรมและตอ้งการให้ความจริงปรากฎ  ซึ� งขณะนี� เรื�องร้องเรียนดงักล่าวอยู่
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ระหว่างการพิจารณาของ กสม.  จากการทาํงานของภาคประชาสังคมต่อกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบกรณีตากใบพบว่าแมรั้ฐบาลจะถอนฟ้องคดี

ที�ผูชุ้มนุมตกเป็นผูต้อ้งหาคดีอาญาขอ้หาร่วมกนัชุมนุมมั�วสุมและต่อสู้ขดัขวางฯเจ้าหน้าที�ในเหตุการณ์ตากใบจาํนวน 58  คนไปแลว้เมื�อ

พ.ศ. 2551 แต่ญาติและกลุ่มผูชุ้มนุมกย็งัคงถูกติดตามและหลายกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการก่อความไม่สงบ  หลายรายหลบหนี

หรือตอ้งอาศยัอยูใ่นพื�นที�ดว้ยความหวาดกลวั   เชื�อไดว้่ามีการนาํเหตุการณ์ตากใบที�ประชาชนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมไปขยายความให้

เกิดความไม่เชื�อมั�นต่อรัฐและต่อกระบวนการยตุิธรรม  ผูไ้ดรั้บผลกระทบหลายคนอยากจะลืมเหตุการณ์ดงักล่าวและเริ�มตน้ชีวิตใหม่  แต่

มีญาติผูสู้ญเสียลูกชายรายหนึ�งไดเ้คยกล่าวว่า “เมื�อใดที�พูดถึงเหตุการณ์ตากใบ พวกเราทุกคนจะรู้สึกว่าเหตุการณ์นี�มนัเพิ�งจะเกิดขึ�นมาเมื�อ

วานนี� เอง”  

 


