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สถานการณ์และผลกระทบต่อประชาชน 
ในพื �นที�สี�อาํเภอจังหวัดสงขลา  

จากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ 
(พรบ.การรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551) 

 

 เรียบเรียงโดย  มลูนิธิผสานวฒันธรรมและกลุ่มด้วยใจ จงัหวดัสงขลา 

 

บทที� 1 ลกัษณะทั�วไปทางภูมิรฐัศาสตร์ 

 

พื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาปัจจุบนัหมายถึง อําเภอสะบ้าย้อย1 อําเภอนาทวี2  อําเภอจะนะ3 และอําเภอ

เทพา4  แม้วา่เหตสุถานการณ์ความรุนแรงที�เกิดขึ �นในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาจะเกิดขึ �นอยา่งไมม่ากนกั ตั �งแตอ่ดีต

                                                   
1 อําเภอสะบ้าย้อยเดิมเป็นเขตปกครองของอําเภอเทพา ตอ่มาพ.ศ. 2467  ได้ยกฐานะเป็นกิ�งอําเภอบาโหย 

ตอ่มาย้ายมาอยูท่ี�ตําบลโมง จงึเปลี�ยนชื�อเป็นกิ�งอําเภอสะบ้าย้อย เมื�อพ.ศ. 2485 และได้ยกฐานะเป็นอําเภอสะบ้า

ย้อยเมื�อปีพ.ศ. 2499 ปัจจุบนัมี 9 ตําบล 62 หมู่บ้าน มี เทศบาล 1 แห่ง อบต. จํานวน 10 อบต. มีประชากรรวม 

60,472 คน จาก “สามจงัหวดัชายแดนใต้ ณ ปัจจุบนั (2553) ตอน 7”. ผัน จนัทรปาน. มติชนสุดสัปดาห์  หน้า  47 

ฉบบัวนัที� 20-26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
2 อําเภอนาทวี  เดิมเป็นที�ตั �งเมืองจะนะ จงัหวดัสงขลา ขึ �นกบัเมืองสงขลา ต่อมาในรัชกาลที� 5 ได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ สั�งย้ายเมืองจะนะจากตําบลนาทวีกลบัไปตั �งที�ตําบลบ้านนา เมื�อได้ประกาศใช้ พรบ.ลักษณะการ

ปกครองท้องที�พ.ศ. 2457  ได้เปลี�ยนจากเมืองจะนะเป็น “อําเภอจะนะ” และได้ยกฐานะตําบลนาทวีรวมกบัท้องที�

ตําบลใกล้เคียงตั �งเป็นกิ�งอําเภอนาทวี ขึ �นกบัอําเภอจะนะ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอําเภอนาทวีในปีพ.ศ. 2500 

ปัจจุบนัมี 10 ตําบล 92 หมู่บ้าน มี เทศบาล 1 แห่ง อบต. จํานวน 10 อบต. มีประชากรรวม 61,279 คน จาก “สาม

จงัหวดัชายแดนใต้ ณ ปัจจบุนั (2553) ตอน 6”. ผนั จนัทรปาน. มติชนสุดสปัดาห์  หน้า  47 ฉบบัวนัที� 13-19 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 
3 อําเภอจะนะ เดิมเป็นเมืองขึ �นของพทัลุง ซึ�งมีอยู่ด้วยกนั 4 เมืองได้แก่ปะเหลียง จะนะ เทพา และสงขลา 

ตอ่มาสงขลาแยกจากพทัลุง จะนะจึงไปขึ �นกบัเมืองสงขลา มีฐานะเป็นเมืองด่านหน้าทางตอนใต้และมีการสู้ รบกบั

ตลอดเวลา และต้องส่งส่วยถงึสงขลา ปัจจบุนัมี 14 ตําบล 139 หมูบ้่าน มี เทศบาล 1 แห่ง อบต. จํานวน 14 อบต. มี

ประชากรรวม 95,807 คน จาก “สามจงัหวดัชายแดนใต้ ณ ปัจจบุนั (2553) ตอน 5”. ผนั จนัทรปาน.มติชนสุดสปัดาห์  

หน้า  47 ฉบบัวนัที� 6-12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
4อําเภอเทพา เดิมเป็นเมืองขึ �นของพทัลุง  แตต่อ่มาได้มาขึ �นกบัสงขลาตั �งที�วา่การอําเภอบริเวณ ต. พระพุทธ

ในปัจจุบนัเมื�อปีพ.ศ. 2475 และย้ายที�ว่าการอําเภอมาบริเวณบ้านท่าพรุ จนถึงปัจจุบนั มี 7 ตําบล 67 หมู่บ้าน มี 
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จนปัจจบุนัเมื�อเทียบกบัเหตกุารณ์ในพื �นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้   แตก่็มีปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อโครงสร้างความรุนแรง

ในพื �นที�สี�อําเภออาจพิจารณาได้ในสองประเด็นคือ ประเด็นที�หนึ�งคือเรื�องลกัษณะภูมิรัฐศาสตร์พื �นที�สี�อําเภอที�เคยถูก

รวมไว้ในมณฑลปัตตานีที�เป็นดินแดนเดิมที�เรียกว่าปาตานี และมีชายแดนติดต่อกบัเขตพื �นที�จังหวดัปัตตานีและ

จงัหวดัยะลาที�ทําให้มีการเดินทางเข้าออกได้ง่ายผ่านการติดตอ่สื�อสารกนัในระดบัชมุชนหรือเครือญาติ และประเด็นที�

สองเรื�องอตัลกัษณ์มลายดู้านภาษาและวฒันธรรมรวมทั �งการยดึมั�นในศาสนาอิสลาม   

การจดัตั �งหวัเมืองใหมใ่นสมยัรัชกาลที�สอง ปีพ.ศ. 2352- 2367  อนัเนื�องมาจากเกิดความไมส่งบบอ่ยครั �งการ

จดัแบง่หวัเมืองทางใต้เป็น 7 หวัเมืองรวมกนัเรียกวา่มณฑลปัตตานีคือ หวัเมืองปัตตานี ยะหริ�ง สายบุรี ระแงะ รามนั 

ยะลา และหนองจิก โดยให้มณฑลปัตตานีขึ �นตรงต่อสงขลา5   เดิมอําเภอเทพา และอําเภอจะนะ เคยอยู่กบัปาตานี 

ตอ่มาหลงัการแยกปัตตานีออกเป็น 7 หวัเมือง พ.ศ.2359 ทําให้อําเภอเทพาและอําเภอจะนะไปขึ �นกบัสงขลา สําหรับ

อําเภอนาทวีเป็นตําบลหนึ�งของจะนะในภายหลงัเมื�อปีพ.ศ. 2499   และอําเภอสะบ้าย้อยเดิมเป็นส่วนหนึ�งของอําเภอ

เทพา แยกไปเป็นอําเภอสะบ้าย้อยเมื�อปีพศ. 2486  โดยมีพื �นที�มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัชายแดนใต้ได้แก่จงัหวดั

ปัตตานี จงัหวดัยะลา ไมม่ีเขตพื �นที�ติดตอ่กบัจงัหวดันราธิวาส ทําให้มีการเดินทางเข้าออกได้ง่ายผ่านการติดตอ่สื�อสาร

กนัในระดบัชมุชนหรือเครือญาติ 

คนมุสลิมในสี�อําเภอดั �งเดิมและบางส่วนหนึ�งอพยพมาจากหวัเมืองทั �ง 7 หวัเมืองยงัคงรักษาอัตลักษณ์

วฒันธรรมมลาย ูวิถีชีวิต รวมทั �งมีความเข้าใจทางเรื�องประวตัิศาสตร์ร่วมกนักบัชาวมลายูปัตตานี  อีกทั �งยงัคงยึดมั�น

ในศาสนาอิสลาม มีกลุ่มเครือญาติในพื �นที�สามจงัหวดัชายแดนใต้ แม้จะสามารถสื�อสารภาษาไทยสําเนียงภาคใต้ได้   

อยา่งไรก็ดีในพื �นที�สี�อําเภอก็มีกลุ่มประชากรที�เป็นคนมสุลิมที�ไมไ่ด้พดูภาษายาวีซึ�งเป็นคนดั �งเดิม  และก็มีประชากรที�

เป็นคนมสุลิมดั �งเดิมที�พดูภาษายาวีอยูด้่วย  แม้จะมีการอพยพคนไทยพทุธจากพื �นที�อื�นเข้ามาตั �งถิ�นฐาน เช่นในพื �นที� 

นิคมเทพาเป็นประชากรที�อพยพมาจากนครศรีธรรมราชในสมยัจอมพลสฤษดิ�  ธนะรัตน์ แตป่ระชากรชาวมสุลิมก็ยงัมี

จํานวนมากกว่าแม้ในสัดส่วนที�ไม่มากนัก ด้วยเหตุดังนี � 4 อําเภอดังกล่าวมีประชากรไทยพุทธ/มลายูมุสลิมใน

อตัราส่วนใกล้เคียงกนั ปัญหามีไม่มากเท่ากบัสามจงัหวดั (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ซึ�งมีประชากรมุสลิมใน

อตัราส่วนมากกวา่ถงึ 80-75 % ตอ่ 20-25%   

  เหตกุอ่เหตรุ้ายแรงในจงัหวดัสงขลามีจํานวนน้อยครั �งกวา่ในเขตพื �นที�สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตลอดมา

นบัตั �งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนปัจจุบนั   แต่เหตุการณ์ที�ร้ายแรงและส่งผลกระทบถึงการจดักําลังและการจดัการปัญหา

ความขดัแย้งในพื �นที�สี�อําเภออยา่งมีนยัสําคญัอนัได้แก ่เหตกุารณ์โจมตีเจ้าหน้าที�และเหตุการณ์ที�มสัยิดกรือเซะเมื�อ

วนัที� 28 เมษายน 2547 ทําให้มีผู้ เสียชีวิตทั �งสิ �น 108 คน  ในจํานวนนี �มีทีมนกัฟุตบอลจากตําบลสูโสะที�ได้รวมตวักนั

เพื�อจู่โจมป้อมตํารวจที�อ.สะบ้าย้อยส่งผลให้นักฟุตบอลทั �งทีมที�อายุเฉลี�ยเพียง17-25 ปีถูกยิงเสียชีวิตทั �งหมดใน

ร้านอาหารสวยน๊ะใกล้ที�เกิดเหตุทั �งที�นกัฟุตบอลทั �ง 19 คนได้ยอมมอบตวัแล้ว  นบัแต่นั �นพื �นที� 5 อําเภอในจงัหวดั

                                                                                                                                                                    
เทศบาล 1 แหง่ อบต. จํานวน 7อบต. มีประชากรรวม 67,766 คน จาก “สามจงัหวดัชายแดนใต้ ณ ปัจจุบนั (2553) 

ตอน 6”. ผนั จนัทรปาน. มติชนสุดสปัดาห์  หน้า  47 ฉบบัวนัที� 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
5 ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ (บรรณาธิการ). แผน่ดินจินตนาการ. (กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์มติชน). 2551 หน้า 62   
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สงขลาคือ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา อ.จะนะ อ.นาทวี และ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเฉพาะ อ.สะบ้าย้อย และ อ.เทพา 

กลายเป็นพื �นที�ต้องเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ  

เมื�อวันที� 19 กนัยายน 2549 รัฐบาลที�จัดตั �งขึ �นใหม่โดยคณะรัฐประหารได้มีการจัดกําลังบริหารราชการ

จงัหวดัชายแดนใต้โดยจดัให้กองอํานวยการรักษาความมั�นคงภายใน (กอรมน.)ภาค 4 และได้จดัตั �งศูนย์อํานวยการ

บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ขึ �นใหม่ตามคําสั�งนายกรัฐมนตรีที� 207/2553 ซึ�งหมายรวมถึงการบริหาร

จดัการด้านความมั�นคงของพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลารวมเข้าไว้ด้วยส่งผลให้มีกการเปลี�ยนการจดักองกําลังเดิมที�

เป็นหลกัอยูใ่นพื �นที�คือตํารวจตระเวนชายแดนเป็นกองกําลงัจากกรมทหารราบ 6    

โดยระหว่างปีพ.ศ. 2547- 2549 ก่อนการรัฐประหาร  โครงสร้างกองกําลังของหน่วยเฉพาะกิจ 4 สงขลามี

เพียงกองกําลังตํารวจตระเวนชายแดนที� 41 และ 42 เป็นผู้ รับผิดชอบด้านความมั�นคงทั �ง 4 อําเภอจงัหวดัสงขลา7    

ตอ่มาเหตกุารณ์ร้ายแรงเกิดขึ �นอยา่งตอ่เนื�องในปีพ.ศ. 2550 ซึ�งอาจเป็นสาเหตใุห้มีการเปลี�ยนแปลงแผนการจดักําลัง

พลเพื�อยตุิปัญหาการกอ่ความไมส่งบและสถาปนาความมั�นคงตามนโยบายการเมืองนําการทหาร และเพื�อปราบปราม

ผู้กอ่การร้ายในชว่งปีพ.ศ. 2550  

 เมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2550 เกิดเหตปุระท้วงที�ปอเนาะควนหลนั สาเหตจุากมีกลุ่มคนร้ายได้ระดมยิงเข้าไปยงั

ที�พกัของนกัเรียนชายในปอเนาะ  ด้วยอาวธุปืนหลายชนิด ทั �งเอ็ม 16 อาก้า ลูกซอง และเอ็ม 79  หลงัจากเด็กนกัเรียน

ชายในปอเนาะกลบัจากการละหมาดตา่งหมูบ้่าน     เป็นเหตใุห้มีเด็กนกัเรียนเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บอีก 8 คน  ปรากฏ

ร่องรอยกระสุนจํานวนมาก และรอยระเบิดของกระสุนเอ็ม 79 บริเวณบ้านพักนักเรียน ชาวบ้านซึ�งมีบุตรเรียนที�

ปอเนาะดงักล่าวซึ�งไปดทูี�เกิดเหต ุและละหมาดคนตาย เกิดความไม่พอใจเจ้าหน้าที�เพราะเป็นเหตุที�เกิดกบัเด็กอาย ุ

เพียง11-15 จนถึงแก่ความตายและมีผู้ พบเห็นเจ้าหน้าที� วิ�งจากบริเวณที�เกิดเหตุไปทางหมู่บ้านชาวไทยพุทธ  

เหตกุารณ์ครั �งนั �นนํามาสู่การชมุนมุปิดทางเข้าออกโรงเรียนปอเนาะถงึ 3 วนั เพื�อไมใ่ห้เจ้าหน้าที�รัฐเข้าไปในที�เกิดเหต ุ

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที�ในเครื�องแบบพร้อมอาวุธครบมือ เนื�องจากชาวบ้านเชื�อว่า ผู้ ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที�รัฐนั�นเอง 

ในขณะที�ชาวบ้านจากทั�วสารทิศได้เข้ามาสมทบในการชมุนมุจํานวนมากขึ �น ตอ่มาเกิดเหตกุารณ์ยิงคนไทยพทุธตาย 4 

ศพในวนัถดัไป  จงึเกิดความเคลือบแคลงสงสยัและหวาดระแวงไมจ่างหายไปจากพื �นที�  

 เหตกุารณ์คนร้ายยิงเยาวชนเสียชีวิตทนัที 5 ศพที�ใต้ต้นมะขามหน้ามสัยิด คอลอมูดอ ตําบลจะแหน อําเภอ

สะบ้าย้อย เมื�อวนัที�   31 พฤษภาคม 2550   โดยเกิดเหตุ เวลา ประมาณ 19 .00น ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของ

ชาวบ้านในพื �นที�จนเกิดการชมุนมุปิดถนนขึ �นแตใ่นระยะเวลาสั �นๆ 

เหตุประท้วงใหญ่ที�ปัตตานีในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มผู้ ชุมนุมได้แจกจ่ายเอกสารข้อ

เรียกร้อง 10 ข้อ อ้างตวัวา่จดัทําโดยเครือข่ายนกัศกึษาเพื�อพิทกัษ์ประชาชน คือ 1.ให้เจ้าหน้าที�ถอนกําลังทหาร และ

                                                   
6
 ข้อมลูจากนายทหารระดบัพลตรี รับราชการกรมทหารราบที� 15 รับราชการในพื �นที�ตั �งแตปี่พ.ศ. 2549- 2551 

7
 ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ (บรรณาธิการ). แผน่ดินจินตนาการ. (กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์มติชน). 2551.หน้า 183 
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อาสาสมคัรทหารพรานออกจากพื �นที� 2.ประกาศยกเลิกกฎเคอร์ฟิว 3.ประกาศยกเลิกพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื �นที� 4 จว.ชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4.รัฐบาลต้อง

ดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าที�ที�กระทําความผิดอยา่งเด็ดขาดและเที�ยงธรรม 5.รัฐบาลต้องชี �แจงข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

และเที�ยงตรง 6.รัฐบาลต้องไมค่รอบงําสื�อทกุชนิด 7.สื�อทกุชนิดต้องรายงานความเป็นจริงที�ปรากฏอยา่งตรงไปตรงมา 

8.รัฐบาลต้องปล่อยตวัผู้บริสุทธิ�โดยเร็ว และโดยไมม่ีเงื�อนไขใด ๆ 9.รัฐบาลต้องไม่จบัตวัผู้ บริสุทธิ�อีก 10.รัฐบาลต้อง

เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย  ภายหลงัการประท้วงที�มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานีทําให้พื �นที�

สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาตกอยูใ่นเป้าสายตาของเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงอีกครั �ง   และในภายหลงัที�มอีสุตาซคนหนึ�งใน

พื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาถกูยิงใกล้บ้านในหมูบ้่านสะหนี ตําบลทุง่พอ อําเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา     อีกทั �งมี

ข่าวลือในพื �นที�วา่มีผู้ ชุมนุมที�ไปที�มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานีก็โดนยิงตายหรือไม่ก็หลบหนี เพราะกลัวถูกยิงหรือถูก

จบักมุดําเนินคดี8  ทําให้ประชาชนชาวมลายมูสุลิมที�อาจได้เข้าไปร่วมชมุนมุตกอยูใ่นภาวะความหวาดกลวั 

เหตกุารณ์วนัที� 8 ตลุาคม พ.ศ. 2550 เหตรุุนแรงเกิดขึ �นโดยมีข่าววา่เจ้าหน้าที�ปะทะกบักลุ่มแกนนําก่อความ

ไมส่งบและมีการวิสามญัฆาตกรรมผู้ ต้องสงสยัเป็นแกนนําฯ เสียชีวิต 5 ศพที�บ้านสวนใน ตําบลจะแหน อําเภอสะบ้า

ย้อย  พร้อมคมุตวัผู้ ต้องสงสยัจํานวน 21 คนเป็นผู้ หญิง 5 คน และชาย 16 คนซึ�งเป็นชาวบ้านในพื �นที�บ้านสวนดอก

ทั �งหมดไปควบคมุตวัเพื�อสอบสวนที�ฐานปฏิบตัิการ ฉก.4 สงขลา เบื �องต้นเจ้าหน้าที�ระบวุา่สามารถยดึอาวธุสงครามได้

หลายรายการ ประกอบด้วย ปืนเอ็ม 16 1กระบอก ปืนอาก้า 2 กระบอก ปืนพกสั�น .38 1 กระบอก และระเบิดลูก

เกลี �ยง 1 ลูก  

อยา่งไรก็ดีพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาก็ยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและอาจได้รับ

ผลกระทบจากการปฏิบตัิหน้าที�ดแูลรักษาความปลอดภยัของเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงอย่างต่อเนื�อง     เนื�องจากมี

การประกาศบงัคบัใช้กฎหมายหลายฉบบั  เชน่  กฎอยัการศกึ  (พ.ศ 2457) ตั �งแตปี่พ.ศ. 2547  เป็นระยะเวลากวา่ 6 ปี

รวมทั �งมีการบงัคบัใช้กฎหมายอาญาในมาตราที�เกี�ยวข้องกบัคดีความมั�นคงเชน่ ข้อหาอั �งยี� ซ่องโจร ข้อหาการก่อการ

ร้าย เป็นต้น (ทั �งนี �พื �นที�สี�อําเภอไมไ่ด้ประกาศใช้พระราชกําหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินฯ)                  

จากสถิติข้อมลูจากศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ ( Deep South Watch) แสดงให้เห็นถงึจํานวนผู้ เสียชีวติ

และบาดเจ็บในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาตลอดระยะเวลา 6 ปี จํานวน 304 คน  เทียบกบัจํานวนผู้ เสียชีวิตและ

บาดเจ็บในพื �นที�สามจงัหวดัและสี�อําเภอจงัหวดัสงขลารวมกนัในชว่งระยะเวลาเดียวกนัคือจํานวน 3915 คนจากสถิติ

ในเดือนธันวาคม 2552 สถิติการเสียชีวิตในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาคิดเป็น 10 %    

 

 

 

                                                   
8 สมัภาษณ์จากผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในเรือนจํากลางสงขลา ปกปิดชื�อ 
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จํานวนผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บในพื �นที�จงัหวดัสงขลาระหวา่งปี 2547-25529 

    เสียชวีิต บาดเจ็บ   

ปีที�เกิดเหต ุ จํานวนคนร้ายที�เสียชวีิต ไมร่ะบ ุ พทุธ มสุลิม ไมร่ะบ ุ พทุธ มสุลิม รวม 

ปี 2547 19   15 6   8 2 50 

ปี 2548 0 0 4 1 0 3 4 12 

ปี 2549 0  6 33 8 1 55 2  133 

ปี 2550 0 0 1  16 16 37   95 

ปี 2551 0 0 2 4 2 1 1 10 

ปี 2552 2 0 1 0 0 1 0 4 

รวม 21 16 74 35 19 105 34 304  
 

  

 

ข้อมลูแสดงจํานวนผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บในพื �นที�จงัหวดัสงขลาจําแนกรายอําเภอ ระหวา่งปี 2547-2552 

     เสียชวีิต บาดเจ็บ     

อําเภอ ไมร่ะบ ุ พทุธ มสุลิม ไมร่ะบ ุ พทุธ มสุลิม รวม ร้อยละ 

จะนะ 0 16 4 0 19 3 42 14.84 

เทพา 1 18 8 0 21 9 57 20.14 

นาทว ี 0 2 0 0 4 0 6 2.12 

นาหมอ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 

เมือง 0 0 0 2 0 0 2 0.71 

รัตภูม ิ   0 0   0 0 0 0 

สะเดา 0 0 0 0 0 0 0 0 

สะบ้าย้อย 0 32 23 16 23 15 109 38.52 

หาดใหญ ่ 15 6 0 1 38 7 67 23.67 

รวม 16 74 35 19 105 34 283 100 

ร้อยละ 5.65 26.15 12.37 6.71 37.10 12.01 100.00 

  

 

 
                                                   
9 ข้อมลูจากศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ณ เดือนสงิหาคมพ.ศ. 2553 
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จํานวนเหตกุารณ์ในพื �นที�จงัหวดัสงขลาจาํแนกรายอาํเภอระหวา่งปี 2547-255210 

ปีที�เกิดเหตุ จะนะ เทพา นาทวี นาหม่อม 

เมือง

สงขลา รัตภูมิ สะเดา 

สะบ้า

ย้อย หาดใหญ่ รวม ร้อยละ 

2547 19 8 1   1 1   11   41 17.01 

2548 2 7           3   12 4.98 

2549 9 56 1       1 27 6 100 41.5 

2550 9 9 1 1 1     40 9 70 29.05 

2551 1 6 1   1     4   13 5.39 

2552   1 1         3   5 2.07 

รวม                                                                                                                             

241 100 

 

 
 

บทที�สอง 
สภาพปัญหาด้านการเข้าถงึความยุติธรรมโดยทั�วไปในพื �นที�สี�อาํเภอจังหวัดสงขลา  

(ปีพ.ศ. 2547-2552) 
ก่อนการบงัคับใช้พรบ.ความมั�นคงภายใน 

 

การสํารวจทําให้พบว่าในระยะเวลา 6 ปีที�มีการประกาศใช้กฎอยัการศึกตั �งแต่ปีพ.ศ. 2547  การบงัคบัใช้

กฎหมายในพื �นที�สี�อําเภอนั �นยงัขาดบคุลากรที�มีบทบาทหน้าที�ในการตรวจสอบขั �นตอนการจบักมุและควบคมุตวัโดยใช้

อํานาจตามกฎหมายพิเศษหลายฉบบัที�ประกาศใช้อยู ่   จากการสํารวจพบการละเมิดสิทธิมนษุยชนและความไม่เป็น

ธรรมระหวา่งการควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษดงักล่าว รวมทั �ง ประชาชนยงัขาดขาดความรู้และความเข้าใจเรื�อง

กฎหมาย และความรู้เกี�ยวกบัสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย สิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  ทั �งในฐานะผู้ถกูจบักมุและ

ควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษ และในฐานะผู้ ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญาทั�วไป  เชน่สิทธิในการได้ติดตอ่ญาติ

หรือครอบครัว และการแจ้งสถานที�ที�ตนเองถกูควบคมุตวัแกญ่าติหรือบคุคลที�ตนไว้วางใจ     ความสบัสนและความไม่

เข้าใจถงึสิทธิในระหวา่งการควบคมุตวัของผู้ ต้องสงสยัคดีความมั�นคง  จงึยงัเป็นอปุสรรคสําคญัในการที�ประชาชนจะ

ให้ความเชื�อมั�นตอ่กระบวนการยตุิธรรม   

                                                   
10 ข้อมลูจากศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ณ เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2553 
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ประชาชนไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงที�มีอยูด้่วยกนัหลายหนว่ยงานในพื �นที�  อีกทั �ง

ยงัขาดซึ�งองค์กรที�ทําหน้าที�ให้ความรู้และความชว่ยเหลือทางกฎหมายแกป่ระชาชน  ที�ทํางานในพื �นที� ประชาชนได้รับ

ผลกระทบจากการใช้กฎอยัการศกึและการบงัคบัใช้กฎหมายอาญาปกติโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ ต้องขังคดีความมั�นคงซึ�ง

เป็นเป็นปัญหาที�คล้ายคลึงกบัปัญหาในพื �นที�สามจงัหวดัชายแดนใต้    และพบว่ามีประเด็นสภาพปัญหาที�สําคญัอนั

เกี�ยวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษในพื �นที�จงัหวดัสงขลากอ่นการประกาศใช้พระราชบญัญตัิความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัรฯ นั �น เป็นประสบการณ์ที�ไมค่อ่ยดีนกัและอาจส่งผลให้ประชาชนในพื �นที�ขาดความเชื�อมั�นในการบงัคบั

ใช้พระราชบญัญตัิความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯในปัจจบุนั เมื�อได้มีการประกาศยกเลิกการใช้พระราชบญัญตักิฎ

อยัการศกึปีพ.ศ. 2457 ไปเมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และได้มีการประกาศเป็นพื �นที�บงัคบัใช้พระราชบญัญัติ

ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯตั �งแตว่นัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถงึ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553    

 การสํารวจผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในเรือนจํากลางสงขลาเฉพาะผู้ที�มีภูมลํิาเนาในจงัหวดัสงขลา 

 

การจัดกิจกรรมร่วมกบัผู้ ต้องขังคดีความมั�นคงในเรือนจํากลางจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนพฤษภาคม-

มิถนุายนพ.ศ. 2553 ในโครงการยตุิธรรมนําสนัติสุขร่วมกบัเรือนจํากลางจงัหวดัสงขลาโดยกลุ่มด้วยใจ จงัหวดัสงขลา

จากการสํารวจผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงที�มีภูมิลําเนาในจงัหวดัสงขลา ในเรือนจํากลางสงขลาจํานวน 26 จากจํานวน

ผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงจากพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาทั �งหมด 46 คน ได้ข้อมูลที�สําคญัในการพิจารณาถึงสภาพ

ปัญหาการใช้กฎหมายพิเศษในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาดงันี � 

 

การจบักมุในคดีความมั�นคงในจงัหวดัสงขลา 

 

  พบว่ามีผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในพื �นที�สี�อําเภอในจงัหวดัสงขลาทั �งสิ �น 51 คน ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2553  มีผู้ ต้องขงัอยูใ่นเรือนจํากลางสงขลารอการพิจารณาคดีทั �งสิ �น 46 คน มีผู้ ต้องหาได้รับการพิจารณาปล่อยตวั

ชั�วคราวจํานวน 5 คน    พื �นที�ที�มีการจบักมุมากที�สุดในจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อําเภอสะบ้าย้อยจํานวน 25 คน อําเภอ

เทพาจํานวน 20 คน และอําเภอจะนะจํานวน 6 คน ส่วนอําเภอที�ไมม่ีผู้ถกูจบักุมในคดีความมั�นคงเลยก็คืออําเภอนา

ทวี  ตําบลที�มีการจบักมุในคดีความมั�นคงมากที�สุด คือ ตําบลเปียน อําเภอสะบ้าย้อย ซึ�งมีชายแดนติดกบัอําเภอเทพา 

จงัหวดัสงขลา และอําเภอโคกโพธิ� และอําเภอนาประดู่ จงัหวดัปัตตานี พื �นที�ดงักล่าวมีสถานการณ์ความไม่สงบใน

ระดบัรุนแรง นอกจากนี � พื �นที�หลายๆ ตําบลของอําเภอเทพา ก็มีการจบักุมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในพื �นที�ที�ติดกับ

จงัหวดัปัตตานี เชน่ ตําบลปากบาง เป็นต้น โดยผู้ถกูจบักมุในคดีความมั�นคงส่วนใหญ่เป็นชายซึ�งมีอายุระหว่าง 24 – 

35 ปี 

 การจบักมุโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48 ของผู้ ถูกจบักุม) มกัจะทําการจบักุมด้วยการเข้าปิดล้อมบ้านโดยกอง

กําลงัผสมระหวา่งทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที�ปกครองฝ่ายพลเรือน  ผู้ ถูกจบักุมส่วนใหญ่จะถูกควบคุมตวัที�หน่วย

เฉพาะกิจที� 42 ตําบลทา่มว่ง อําเภอเทพา จงัหวดัสงขลา (คิดเป็นร้อยละ 33 ของผู้ ถูกจบักุม)      และค่ายอิงคยุทธ

บริหาร (คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของผู้ถกูจบักมุฯ) เนื�องจากการจบักมุและควบคมุตวัข้างต้นอาศยัอํานาจตามกฏอยัการ
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ศึก ซึ�งไม่ผ่านการตรวจสอบเหตุแห่งการจบักุมหรือความเหมาะสมในการควบคุมตวัโดยศาลแต่อย่างใด ทั �งนี � กฎ

อยัการศึกได้ให้อํานาจในการควบคุมตวัได้เป็นเวลา 7 วนั ก่อนจะได้รับการปล่อยตวั หรือก่อนเข้าสู่กระบวนการ

ยตุิธรรมตามกฎหมายอาญาทั�วไป ในพื �นที�สี�อําเภอของจงัหวดัสงขลา พบวา่มีกรณีที�เจ้าหน้าที�เชิญตวัผู้ ต้องสงสยัเพื�อ

นําไปซกัถามหลายครั �ง และมีการบนัทกึเก็บรายการผู้ ต้องสงสยัเอาไว้ 

 

การควบคมุตวัในการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลา 

 

การควบคมุตวัเพื�อซกัถามมีกฎหมาย 2 ฉบบัที�เกี�ยวข้องคือ หากเป็นการ “กกัตวั” ตามกฎอยัการศกึนั �น จะนํา

ตวัไปไว้ที�ใดก็ได้เป็นเวลา 7 วนั ซึ�งส่วนใหญ่ก็ถกูนําไปไว้ตามหนว่ยเฉพาะกิจตา่ง ๆ ส่วนเมื�อครบ 7 วนัแล้ว กรณีที�มีข้อ

กล่าวหาคดีอาญาจะต้องดําเนินการส่งตวัให้พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและส่งตวั

ไปฝากขงัโดยคําสั�งศาลที�เรือนจํากลางจงัหวดัสงขลา   กรณีที�ไม่มีข้อกล่าวหาคดีอาญาจะต้องปล่อยตวั อย่างไรก็ดี

การควบคมุตวัของผู้ ต้องสงสยัในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลากลบัมีหลายกรณีที�ถกูควบคมุตวัตอ่เพื�อการซกัถามตาม

ถานที�ตา่ง ๆ ซึ�งอาจเป็นการใช้อํานาจควบคมุตวัโดยพลการหรือการควบคมุตวัไมช่อบ 

 ผู้ ถูกจับกุมและควบคุมตัวข้างต้นจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการซักถาม เพื�อให้ข้อมูลเกี�ยวกับโครงสร้าง

ขบวนการกอ่ความไมส่งบในพื �นที� รวมทั �งกลยทุธ์ตา่งๆ ที�ใช้ในการกอ่ความไมส่งบ ตลอดจนให้ข้อมูลเกี�ยวกบัสมาชิก

ผู้ เข้าร่วมขบวนการกอ่ความไมส่งบ  การควบคมุตวัในระหวา่งการซกัถามจะใช้สถานที�ซึ�งเป็นที�ทํางานของเจ้าหน้าที� 

อาทิเชน่ คา่ยทหารในพื �นที�  คา่ยตํารวจตระเวนชายแดน สถานีตํารวจภูธรต่างๆ ผู้ ถูกควบคุมตวัมกัถูกซกัถามเวลา

กลางคืนซึ�งไมม่ีเจ้าหน้าที�ทํางานมากนกั เป็นต้น 

ผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในพื �นที�จงัหวดัสงขลาจํานวนอยา่งน้อย 7 คน ถกูจบักมุระหวา่งปี 2548-2550 แต่ถูก

ควบคมุตวัโดยอาศยัอํานาจพรก.ฉุกเฉิน แล้วถกูส่งตวัตอ่ไปควบคมุตวัที�คา่ยอิงคยทุธบริหาร จงัหวดัปัตตานีเป็นเวลา 

4 วนั 7 วนั 14 วนัหรือสูงสุดถงึ 30 วนั เชน่นายมะแอ มะ ถูกจบัเมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2550 ถูกควบคุมตวัที�ค่าย

อิงคยทุธบริหารจํานวน 30 วนักอ่นที�จะถูกส่งตวัมาดําเนินคดีที�ศาลนาทวี ตามหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา    ปัจจบุนันายมะแอ มะถกูควบคมุตวัที�เรือนจํากลางสงขลา  หรือกรณีนายมูฮมัหมดันูร มูสอ นายมูฮมั

หมดัซิกดิก มอรอ นายมคัสุต แสะแหละ ผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงถูกจบักุมได้ในพื �นที�สี�อําเภอต่อมาได้ถูกส่งตวัไป

ควบคมุตอ่ที�ศนูย์พิทกัษ์สนัติ ศนูย์ปฏิบตัิการตํารวจส่วนหน้า จงัหวดัยะลา เป็นระยะเวลา 30 วนั ซึ�งเป็นการควบคุม

ตวัตามอํานาจพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน     ทั �งนี �พื �นที�จงัหวดัสงขลาไมม่ีการประกาศใช้

พรก.ฉุกเฉิน   

ดงันั �นการออกหมายจบัหรือการขออนญุาตศาลเพื�อใช้ในการควบคมุตวัตอ่เพื�อการซกัถามในศูนย์ซกัถามทั �ง

สองแหง่คือคา่ยอิงคยทุธบริหารจงัหวดัปัตตานีและศนูย์พิทกัษ์สนัติ ที�ศนูย์ปฏิบตัิการตํารวจส่วนหน้าจงัหวดัยะลาต่อ

จากการควบคมุตวัตามกฎอยัการศกึ 7 วนัยงัคงเป็นคําถามถงึการบงัคบัใช้กฎหมายที�ฉ้อฉลหรือเป็นการควบคมุตวัไม่

ชอบหรือไม่  และเนื�องจากการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในพื �นที�สี�อําเภอนั �นยงัขาดบุคลากรที�จะดําเนินการ

ตรวจสอบขั �นตอนการจบักมุและควบคมุตวัโดยใช้อํานาจตามกฎหมายพิเศษหลายฉบบัที�มีอยูด่งักล่าวแล้ว  ในหลาย

กรณีจงึพบวา่ประชาชนสบัสนกบัการบงัคบัใช้กฎหมายตามอําเภอใจของเจ้าหน้าที�รัฐ  ทั �งนี �จากการสํารวจพบการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนและความไมเ่ป็นธรรมระหวา่งการควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษดงักล่าว  ปรากฏวา่มหีลายกรณี
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ที�ครอบครัวประสบกบัความยากลําบากในการติดตามหาวา่ผู้ถกูควบคมุตวัถกูนําตวัไปควบคมุไว้ ณ สถานที�ใด ซึ�งต้อง

ไปสอบถามเจ้าหน้าที�หลายๆ แห่งกว่าจะได้คําตอบ และครอบครัวผู้ ต้องสงสัยจะไม่อาจทราบได้ว่าผู้ ต้องสงสัยถูก

กระทําอยา่งไรบ้างระหวา่งการถกูควบคมุตวัจนกวา่จะเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมตามกฎหมายอาญาทั�วไป  ตลอดจน

เจ้าหน้าที�ของรัฐผู้ปฏิบตัิหน้าที�ยงัคงละเลยกบัการคุ้มครองสิทธิพื �นฐานของประชาชน ในประเด็นเรื�องสิทธิในการ

ติดตอ่ครอบครัว  การแจ้งสถานที�ที�ตนเองถกูควบคมุตวัแกญ่าติ การได้พบทนายความ เป็นต้น ความไม่เข้าใจถึงสิทธิ

ในระหวา่งการควบคมุตวัของผู้ ต้องสงสยัคดีความมั�นคงก็ยงัคงเป็นอปุสรรคสําคญัในการที�ชาวบ้านจะให้ความเชื�อมั�น

กบักระบวนการยตุิธรรม 

 จากการสํารวจพบวา่มีการร้องเรียนวา่ในระหวา่งกระบวนการซกัถามมีการซ้อมทรมานและการปฏิบตัิที�ไม่

เป็นธรรมระหวา่งการถกูควบคมุตวั โดยร้อยละ 80 ของผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในจงัหวดัสงขลาถกูซ้อมทรมานหรือ

การปฏิบตัอินัไมเ่ป็นธรรมยํ�ายีศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ ดงันี �  

1. สถานที�คมุขงับางแหง่ก็มสีุนขัซึ�งเป็นสตัว์ต้องห้ามในศาสนาอสิลาม  

2. บางครั �งผู้ที�ซกัถามก็ดื�มสุรากอ่นเข้ามาทําการซกัถาม หรือชกัชวนให้ผู้ ต้องสงสยัดื�มสุรา 

3. ไมใ่ห้ดื�มนํ �าหรือกินอาหารเป็นเวลานาน  

4. ให้อยูใ่นสภาวะที�ขาดสขุอนามยัที�ดีเชน่การไมใ่ห้ขบัถา่ยของเสียในที�ที�เหมาะสมหรือให้อยูก่บัของเสีย

เหลา่นั �น 

5. ไมใ่ห้ใส่เสื �อผ้าในขณะที�อยูใ่นห้องที�มีอณุหภูมิตํ�า 

6. อยูใ่นห้องที�มแีสงสวา่งจ้าอยูต่ลอดเวลา 

7. ไมส่ามารถพบญาติได้ในระหวา่งการถกูควบคมุตวั 

 

การร้องเรียนเรื�องการซ้อมทรมาน  

 ในการสอบถามและสํารวจผู้ ต้องหาพบวา่การซ้อมทรมานร้อยละ 81.48 โดยส่วนใหญ่มีการทําร้ายร่างกาย

ด้วยการ  ตอ่ย แตะ ตี รองลงมาคือ การทบุด้วยปืน ของแข็ง รองเท้าคอมแบท การข่มขู่ และการใช้พลาสติกสีดําครอบ

ศีรษะและใบหน้า เพื�อให้ขาดอากาศหายใจ จากการศกึษาการสอบสวนของ CIA หรือที�คา่ยกกักนักวนเตนาโมพบวา่มี

ใช้การใช้วิธีการซกัถาม/สอบสวนด้วยการข่มขู่หรือทําร้ายร่างกาย (Interrogation technique)ที�หวงัผลทางจิตวิทยาซึ�ง

พื �นที� สี�อําเภอในจงัหวัดสงขลามีการใช้เทคนิคเหล่านี �เช่นเดียวกนั  นอกจากนี �ยงัพบการบังคับขู่เข็ญระหว่าง

กระบวนการซกัถาม รวมทั �งการทําร้ายร่างกาย ตลอดจนการปฏิบตัิที�ไมเ่ป็นธรรม เพื�อบงัคบัให้ผู้ ต้องสงสัยยอมรับว่า

ได้ทําความผิดในเหตกุารณ์ความไม่สงบที�เกิดขึ �นในพื �นที� เช่น ถูกสงสัยว่าเป็นหน่วยทหารของกลุ่มก่อความไม่สงบ 

หรือ อาร์เคเค (RKK) และถกูสงสยัวา่ให้การสนบัสนนุกลุ่มกอ่ความไมส่งบ ซึ�งมีลกัษณะตอ่ไปนี � 

1. ถกูตีด้วยด้ามปืนจนนิ �วมือและข้อนิ �วเป็นรอยแตกเป็นรอยแผลติดตวัอยูจ่นถงึปัจจบุนั และไมไ่ด้รับการตรวจ

จากแพทย์หรือพยาบาล 

2. การข่มขูท่ ั �งข่มขู่ทําร้ายร่างกายผู้ ต้องสงสยัหรือคนในครอบครวัผู้ ต้องสงสยัอยา่งเชน่ “หากเอง็ไมส่ารภาพข้า

จะไปยิงมะ (แม)่ เอ็ง”  หรือพาผู้ ต้องสงสยันั�งในรถตู้ผ่านหน้าบ้านและหยิบลูกกระสุนมาพดูตอ่หน้าผู้ ต้อง

สงสยัวา่ ลูกกระสุนนี �จะมอบให้ใครระหวา่งพอ่หรือแม ่
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3. การทําให้ขาดอากาศหายใจด้วยการครอบศีรษะผู้ ต้องสงสยัด้วยถงุพลาสติกและผูกเชอืก หรือการปิดหน้า

ด้วยหมอน และการกดศีรษะลงในถงันํ �า หรืออา่งนํ �า  การบีบคอ 

4. การไมไ่ด้รับการพกัผอ่นที�เพียงพอด้วยการให้อยูใ่นห้องที�มีแสงสวา่งจ้าตลอดเวลาหรือให้นอนในเต็นทส์นาม

ที�จดัวางอยูก่ลางสนามในเวลากลางวนัที�มีอากาศร้อนจดั 

5. การบงัคบัให้เปลือยกายและอยูใ่นห้องที�มีอณุหภูมิตํ�า 

6. การชก ตอ่ย แตะ ตี และการกระโดดถีบจากด้านหลงัจนตกจากเก้าอี �ที�นั�งอยูร่ะหวา่งการสอบสวน 

7. การวางมดแดงลงบนร่างกายในขณะที�ถกูพนัธนาการร่างกายอยู ่

8. การทําให้ผู้ถกูควบคมุตวัเชื�อวา่มีการฉีดสารบางอยา่งเข้าสู่ร่างกายของผู้ถกูควบคมุตวั 

9. การข่มขูท่ําให้หวาดกลวัด้วยการจอ่ปืนที�ศีรษะ 

10. การบีบบงัคบัให้กินนําปลาและพริกป่น 

11. การจี �ร่างกายด้วยบหุรี�ที�จดุไฟแล้ว 

12. การดงึอวยัวะเพศด้วยเชือก 

 

 นอกจากการทําร้ายร่างกายแล้วยงัมีการทรมานทางด้านจิตใจและอารมณ์เกิดขึ �นในระหวา่งการซกัถามอีก

ด้วยโดยใช้วธีิดงัตอ่ไปนี � 

 

1. การควบคมุตวัโดยไมส่ามารถเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมและครอบครัวในทนัททีี�ถกูควบคมุตวั 

2. การควบคมุตวัโดยไมส่ามารถพบผู้อื�นได้ในระยะแรก 

3. การข่มขูท่ําร้ายจิตใจโดยใช้ผู้ ต้องสงสยัอื�นๆ เป็นตวัอยา่งเชน่การให้ดผูู้ ต้องสงสยัที�ถกูฝังอยูใ่นดินครึ�งตวัและ

บอกวา่หากไมส่ารภาพหรือเซ็นเอกสารก็จะถกูกระทําเชน่เดียวกบัภาพที�เห็นอยู ่

4. การข่มขูว่า่จะทําร้ายคนในครอบครวัโดยเฉพาะบิดาหรือมารดาของผู้ ต้องสงสยัจนถงึขั �นให้เสียชวีิต 

5. การใช้คาํพดู ดถูกู เหยียดหยามศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย ์

6. การบีบคั �นทางจิตใจด้วยการคลุมศีรษะและใบหน้าด้วยถงุพลาสติกดําในระหวา่งการทําร้ายร่างกาย 

7. การบงัคบัให้ดื�มเหล้าซึ�งผู้ ต้องสงสยัเป็นผู้นบัถือศาสนาอสิลามและการให้สุนขัอยูใ่นที�ควบคมุตวั 

 

 จาการสํารวจพบวา่ผลจากการซกัถามระหวา่งการควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษนี � ผู้ ต้องสงสัยจํานวนมาก

ได้รับสารภาพในระหว่างการสอบสวนในลักษณะดังกล่าว ซึ�งผลการรับสารภาพดังกล่าวถูกนํามาใช้เป็น

พยานหลกัฐานสําคญัในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ทั �งนี � เมื�อพนกังานสอบสวนทําการสอบสวนผู้ ต้องหาที�ถูกส่ง

ตวัมาดําเนินคดีภายหลงัจากถกูควบคมุตวัตามกฎอยัการศึกและพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉินแล้ว พนกังานสอบสวนจะเตรียมเอกสารให้ลงลายมือชื�อให้รับสารภาพซึ�งมีเนื �อความเชน่เดียวกบัข้อเท็จจริงที�

ได้รับจากคํารับสารภาพในชั �นซกัถาม  อีกทั �งยงัมีการนําตวัไปทําการชี �สถานที�เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพตามที�

ได้รับข้อเท็จจริงจากการซกัถามด้วย     อีกทั �งยงัให้ผู้ ต้องหารับรองว่ามิได้ถูกทําร้ายร่างกาย หรือถูกซ้อมทรมานแต่

อยา่งใด 
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สภาพครอบครัวผู้ ต้องหา 

 จากการสํารวจพบวา่จํานวนสมาชิกในครอบครัวผู้ ต้องหามีจํานวนเฉลี�ย 3 คน และมีอายุโดยเฉลี�ย 32.4 ปี 

อายนุ้อยที�สุด 24 ปี และมีอายมุากที�สุด 54 ปี มีครอบครัวแล้ว 16 คนคิดเป็นร้อยละ 60  มีบุตรโดยเฉลี�ย 2 คน และ

ส่วนใหญ่บิดาได้เสียชีวิตแล้ว 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึ�งก็หมายความว่าผู้ ต้องหาจะเป็นเสาหลักในครอบครัวที�

จะต้องดแูลมารดา ภรรยาและลูก ๆ 

 

ความต้องการของผู้ ต้องหา 

 ผู้ ต้องหามีความต้องการได้รับการปล่อยตัวชั�วคราวระหว่างการพิจารณาคดีเพื�อการประกอบอาชีพและ

คา่ใช้จา่ยในการตอ่สู้คดี ร้อยละ 55.5 รองลงมาคือการได้รับการดําเนินคดีอยา่งเป็นธรรม รวดเร็วและมีพยานหลกัฐาน

ที�ดี ร้อยละ 48.15 และสุดท้ายคือการชว่ยเหลือครอบครัวทางด้านการประกอบอาชีพและการศกึษาของบตุร 

 

ปัญหาด้านการเข้าถงึความยตุิธรรม กรณีตกเป็นผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในพื �นที�สี�อําเภอ 

ชว่งระยะเวลา 

จ.นราธิวาส 

จ.ยะลา  

จ.ปัตตาน ี

จ.สงขลา  ระหวา่งปี 2547 – 2553 (พค. 2553) 

รวม 
  

ระหวา่ง พ.ศ. 2547 – 2549 11 30 15 27 
83 

พ.ศ. 2550 17 107 20 12 
156 

พ.ศ. 2551 (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2551) 66 414 143 20 
643 

พ.ศ.2552  (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 

) 

176 218 206 30 

630 

พ.ศ. 2553 (ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 

2553) 

81 58 82 21 

242 

รวมรายจงัหวดั 351 827 466 110 
1754 
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สถิติเรื�องร้องเรียนมายงัศนูย์ทนายความมสุลิม ระหวา่งปีพ.ศ. 2547 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

แม้วา่มลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลิมจะไมม่ีสํานกังานให้ความชว่ยเหลือทางกฎหมายในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดั

สงขลา เรื�องร้องเรียนผ่านการทํางานของอาสาสมคัรในพื �นที�แม้มีจํานวนไมม่ากนกัแตก่็มีการส่งตอ่ให้ศนูย์ทนายความ

มสุลิมจงัหวดัยะลาเป็นผู้ดําเนินการรับเรื�องร้องเรียนและจดัหาความช่วยเหลือทั �งระหว่างการจบักุม ควบคุมตวัตาม

กฎหมายพิเศษ และการจดัหาทนายความอาสาให้ถ้ามีการร้องขอเฉพาะคดีที�เกี�ยวข้องกบัข้อหาด้านความมั�นคง  

พบวา่ตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั �งแตปี่พ.ศ.  2547 ถงึเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีเรื�องร้องเรียนในพื �นที�สี�อําเภอจํานวน 

210 กรณี แตม่ีการนําคดีเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมชั �นศาลเพียง 18 คดีที�ทางศนูย์ทนายความมสุลิมจดัทนายอาสาให้

ความชว่ยเหลือ  

จากสถิติปีพ.ศ. 2553 พบว่าเรื�องร้องเรียนจากศูนย์ทนายความมุสลิมในจงัหวดัสงขลายงัคงสถิติตํ�าที�สุด

พบวา่มีเพียง 21 กรณีในปีพ.ศ. 2553   ซึ�งอาจเป็นไปได้วา่จากการที�รัฐบาลมีนโยบายในการนําพระราชบญัญัติความ

มั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  มาใช้ในสี�อําเภอตั �งแต่ปลายปีพ.ศ. 2552 และการยกเลิกกฎอยัการศึกทําให้นโยบาย

การปราบปรามและจบักมุลดระดบัลงอีกทั �งเหตกุารณ์ความรุนแรงในพื �นที�ก็ลดลง  

อยา่งไรก็ดี คดีความที�สําคญัต่าง ๆ ในพื �นที� ก็ยงัคงเป็นที�สนใจและติดตามโดยเฉพาะในด้านการให้ความ

ชว่ยเหลือทางกฎหมายและในกลุ่มครอบครัวผู้ ต้องขงั  ยกตวัอยา่งเชน่   กรณีการจบักมุครูสอนศาสนาจํานวน 16 คน

คดีหมายเลขดําที�  672/2551 พนกังานอัยการสั�งฟ้องคดีผู้ ต้องหาจํานวน 16 คนเมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม 2551 ใน

ความผิดฐานร่วมกนักอ่การร้ายโดยสะสมกําลงัพลหรืออาวธุ จดัหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการก่อการร้ายอนั

เป็นส่วนของแผนการกอ่การร้ายอนัเป็นส่วนของแผนการเพื�อกอ่การร้าย เป็นอั �งยี�ซอ่งโจร ที�ศาลนาทวี  ปัจจุบนัคดียงั

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั �นต้น ซึ�งในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 3 ปี แล้ว  

ทั �งที�จําเลยในคดีจํานวน 16 คนมีจําเลยเพียง 2 คน ที�ได้รับอนญุาตให้ปล่อยตวัชั�วคราวระหวา่งการดําเนินคดี (ประกนั

ตวั) อีกทั �งในการขอปล่อยตวัชั�วคราวในความผิดที�มีโทษร้ายแรงต้องใช้หลกัทรัพย์เป็นจํานวนประมาณหนึ�งล้านบาท

เศษตอ่จําเลยหนึ�งคน   ทั �งที�เนื �อหาสาระแหง่การฟ้องร้องดําเนินคดีมีเพียงกล่าวหาวา่ได้มีการประชมุครูผู้สอนโรงเรียน

ชว่งระยะเวลา 

ปีพ.ศ. 2553 

 

จ.
นร

าธิ
วา

ส/
คดี

 

จ.
ยะ

ลา
 /ค

ดี 

จ.
ปัต

ตา
นี/

คดี
 

จ.
สง

ขล
า/

คดี
 

จํ า น ว น เ รื� อ ง

ร้องเรียน/คดี 

 

เดือน มกราคม  13 10 20 7 50 

เดือน กมุภาพนัธ์  8 6 22 6 42 

เดือน มีนาคม  31 15 13 3 62 

เดือน เมษายน  9 20 17 2 48 

เดือน พฤษภาคม  20 7 10 3 40 

รวมรายจงัหวดั 81 58 82 21 242 
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ตาดีกา ที�หมูบ้่านสํานกัเอาะ ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา แต่การประชุมครั �งนี �ได้ถูกกล่าวหาว่ามี

การซูเปาะ และประชมุวางแผน กอ่เหตคุวามไมส่งบ    ส่วนใหญ่จําเลยเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยูใ่นอําเภอสะบ้าย้อย อําเภอ

เทพา และอําเภอยะหา มีอายรุะหวา่ง 22 – 58 ปี  และมี บตุร-ธิดาโดยเฉลี�ย  2 คน  การดําเนินคดีกบัจําเลยจึงส่งผล

ตอ่ความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ ต้องหาไม่ว่าจะเป็น ปัญหาในการหาเลี �ยงครอบครัว การดํารงชีพ การยอมรับจาก

สงัคม การศกึษาของลูกๆ และที�สําคญัที�สุดคือการให้ความช่วยเหลือด้านคดีแก่ผู้ ต้องหา อีกทั �งจําเลยส่วนใหญ่ถูก

ฟ้องร้องคดีมากกวา่ 1 คดีจงึเป็นเหตใุห้ต้องอยูร่ะหวา่งการคมุขงัเป็นระยะเวลานานระหวา่งพิจารณาคดีที�ล่าช้า 

หรือกรณีตวัอย่างนายมาลิกี ใบสะหนิ ถูกจบักุมเมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ที�บ้านนา อําเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา และถกูส่งตวัมาที�หนว่ยเฉพาะกิจตํารวจตระเวณชายแดน 43 (ฉก.ตชด.  43) อําเภอนาทวี   เพื�อซกัถาม

ตามกฎอยัการศกึ  นายมาลิกี ใบสะหนิถกูซ้อมทรมานให้รับสารภาพจากเหตกุารณ์ต่างๆที�เกิดขึ �นในเขตอําเภอเทพา 

และอําเภอสะบ้าย้อย11  นายมาลิกี ใบสะหนิถกูฟ้องเป็นคดีความมั�นคงหลายคดี  ข้อสังกตุในคดีของนายมาลิกี ใบ

สะหนิ ถกูตั �งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา  โดยผู้ ตายเป็นสายข่าวของตํารวจตระเวณชายแดน  และคดีนี �มีประจกัษ์

พยานอ้างวา่เห็นเหตกุารณ์ในที�เกิดเหตเุป็นญาติของผู้ตายทั �งหมดคือพี�ชาย  น้อง และหลาน ผู้ ตายทั �งสิ �น   แต่ก่อนที�

พยานจะมาให้การตอ่พนกังานสอบสวน  พยานถกูเชิญตวัเข้าสู่กระบวนการซกัถามกอ่นทกุคน  โดยทําเป็นบนัทึกการ

ซักถามซึ�งเป็นวิธีการเดียวกันกับการซักถามผู้ ต้องสงสัยตามหมายจับ พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ   โดยมีการใช้รายงานการซกัถามส่งตอ่ให้พนกังานสอบสวน นํารายงานการซกัถามมาประกอบ

เป็นคําให้การของพยานชั �นสอบสวนทกุคนและใช้พยานหลกัฐานดงักล่าวในชั �นการพิจารณาคดี              คดีนี �ศาลมี

คําพิพากษาลงโทษจําเลยขณะนี �คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลอทุธรณ์ ทนายความได้อทุธรณ์คดี ในประเด็น

การนําหลกัฐานที�ไมช่อบด้วยกฎหมายมาใช้ในการพิจารณาลงโทษจําเลยเป็นต้น 

 

นายหะหมะ สุหลงเส็งอาย ุ61 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ นกัการภารโรง โรงเรียนแหง่หนึ�งในอําเภอสะบ้าย้อย 

ให้ข้อมูลกบัทีมวิจยัว่า “เมื�อวนัที� 17 ธันวาคม 2550 ถูกจบัในฐานะเจ้าของบ้านพร้อมกบัผู้ ต้องสงสัยอีกสองคนที�

จบักมุได้หลงัสวนใกล้บ้าน  นายหะหมะ สุหลงเส็งถกูนําตวัฉก. 4 นิคมเทพาและต่อมาถูกส่งตวัมาดําเนินคดีที�สถานี

ตํารวจสะบ้าย้อย ตกเป็นผู้ ต้องหาในคดีความมั�นคงสามคดีเป็นคดีดําที� 948/2550 คดีดําที� 672 2551 และคดีดําที� 

2541/2553 โดยถกูควบคมุตวัที�เรือนจํากลางสงขลาเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว คดีแรกศาลตดัสินลงโทษ 3 ปีอยู่ระหว่าง

การอทุธรณ์ คดีที�สองและสามกําลงัอยูใ่นชั �นระหวา่งการพิจารณาคดี กอ่นถกูจบันายหะหมะ ระบวุา่ทําอาชีพผลิตวุ้น

มะพร้าวขาย และจดัจําหนา่ยยาสูบ ทําให้มีเด็กวยัรุ่นเข้ามาพกัและทํางานที�บ้านบ่อยครั �งจํานวนหลาย ๆ คน อีกทั �ง

                                                   
11 นายมะลีกี ใบสะหนิให้การในชั �นศาลวา่สอนหนงัสือที�ปอเนาะบํารุงศาสตร์วิทยา วนัที�เกิดเหตยุิงชาวบ้านเสียชีวติใน

สวนยางเมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ปีพ.ศ. 2550  มีเจ้าหน้าที�ตํารวจมาค้นที�บ้าน ด้วยความหวาดกลวัจงึได้หนีไปที�อําเภอจะ

นะ แล้วถูกส่งตวัมาที�ตชด. 43 ที�อําเภอนาทวี ตอนถูกสอบสวนโดนซ้อมจนไหล่หลุด อุจจาระราด ไม่สามารถขอ

อนญุาตไปห้องนํ �าได้ ถกูทิ �งให้นั�งเปลือยกายอยูใ่นห้องแอร์ที�เย็นตลอดทั �งคืนในคืนวนัที� 4 ที�ถกูสอบสวน และถกูบงัคบั

ให้สารภาพถ้าไมส่ารภาพก็จะไปทําร้ายแม ่ 
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เป็นพื �นที�กฎอยัการศกึ ห้ามออกนอกพื �นที�ในยามวิกาล ดงันั �นจงึอนุญาตให้เด็กเยาวชนเหล่านี �พกัค้างคืน  ที�บ้านพกั

ของตนมีคนเข้าออกเป็นประจําทําให้อาจเป็นที�ต้องสงสยัของทางเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคง   

กรณีนายมะยาลี โดวาเฮง ได้ให้ข้อมลูในการสํารวจความเห็นของผู้ ต้องขังคดีความมั�นคงในเรือนจําจงัหวดั

สงขลาว่า  “ไม่ได้ถูกจบักุมแต่ได้ไปมอบตัวสู้ คดีเมื�อวันที� 17 พฤษภาคม 2551 ได้รับการประกันตวัเมื�อวันที� 21 

พฤษภาคม แตใ่นชั �นอยัการไมไ่ด้รับการประกนัตวั ปัจจบุนัคดีที�หนึ�งศาลยกฟ้องเมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2553 ใช้เวลา

ในการดําเนินคดีทั �งสิ �น 17 เดือนกบัสองวนั ส่วนในคดีที�สองอยัการสั�งฟ้องเมื�อตนอยูใ่นเรือนจํามาแล้วเป็นเวลากว่า 1 

ปี คือเมื�อวนัที� 3 กมุภาพนัธ์  2552 และมีนดัสืบพยานคดีที�สองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 คดีที�สามนั �นอยัการยงัไม่

สั�งฟ้อง นายมะยาลี โดวาเฮง มีความเห็นวา่คดีทกุคดีของตนไมม่ีหลกัฐาน ประจกัษ์พยาน มีแตก่ารใส่ร้ายป้ายสี และ

ทําให้ตนเสียชื�อเสียง หมดความน่าเชื�อถือในชุมชน ไม่มีคนยอมรับแม้คดีจะยกฟ้อง กฎหมายพิเศษทั �ง3 ฉบบัให้แต่

ประโยชน์กบัทางเจ้าหน้าที�รัฐ แตม่นัทําให้เกิดความขดัแย้งในชมุชน ชาวบ้านกระทําผิดถูกกล่าวหาดําเนินคดี มีการ

กล่าวหาผู้บริสุทธิ�ได้ง่ายแล้วยดัคดีให้โดยไมม่ีส่วนเกี�ยวข้อง เจ้าหน้าที�รัฐกระทําความผิดไมถ่กูดําเนินคดี   นายมะยาวี 

โดวาเฮง เป็นหวัหน้าครอบครัวที�ต้องดูแลบุตรและภรรยา รวมทั �งแม่ที�ป่วยเป็นโรคเบาหวานระยะสุดท้าย  ได้แสดง

ความรู้สึกเพิ�มเติมด้วยวา่ “ผมเชื�อเหลือเกินวา่บาดแผลในจดุนี �มนัหนกัมากเรื �อรังเหลือเกิน ไม่มีใครสามารถเยียวยา

และรักษาได้”  

 

มมุมองของเจ้าหน้าที�ตอ่การใช้กฎหมายพิเศษในการปราบปรามการกอ่ความไมส่งบในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลา 

 

ทศันะของเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงให้ข้อมลูยืนยนัวา่ในทางการข่าวโดยการประสานงานด้านการข่าวจาก

พลเรือนตํารวจทหารและหน่วยงานต่าง ๆในพื �นที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงระบุว่ามีแนวร่วมผู้ ก่อความไม่สงบ

ปฏิบตัิงานในพื �นที�จงัหวดัสงขลาติดกบัอําเภอโคกโพธิ� จงัหวดัปัตตานี มีชุดปฎิบตัิการประกอบด้วยชุดระเบิด ชุดจร

ยทุธ์ขนาดเล็กสองชดุหรือที�เรียกวา่กองกําลงัติดอาวธุ RKK ซึ�งรับผิดชอบการยิง ซุม่ยิง กอ่เหตวุางเพลง โรยตะป ู ชดุที�

หนึ�งรับผิดชอบพื �นที�อําเภอสะบ้าย้อยฝั�งตะวนัตกถงึอําเภอนาทวี มีกองกําลงั 15 คน ชุดที�สองรับผิดชอบพื �นที�อําเภอ

สะบ้าย้อยพื �นที�ฝั� งตะวนัออกถงึอําเภอเทพามีกองกําลงั 15 คน12  

ในมมุมองของเจ้าหน้าที�รัฐในพื �นที�ฯ เจ้าหน้าที�สะท้อนสภาพปัญหาวา่ สถานการณ์ความรุนแรงมีสองแง่มุม 

เจ้าหน้าที�ที�ถกูกระทําความรุนแรงก็มีมาก และฝ่ายกอ่การฯ ก็พยายามสร้างความเกลียดชงัเจ้าหน้าที�อยา่งตอ่เนื�อง  มี

การปฏิบตัิการตอ่ผู้ ต้องสงสยักอ่เหตรุ้ายโดยมีมาตรการปรับความคิดความเชื�อ มาตรการตามกระบวนการยุติธรรม

ตามกฎหมาย คือการจบักมุ ดําเนินคดี และลงโทษ  หรือกรณีมีเหตกุารณ์ปะทะอาจนําไปสู่การสูญเสีย  สิ�งที�ทางการ

ต้องดําเนินการคือไมส่ร้างเงื�อนไขความขดัแย้งเชน่การจบัผิดตวั เป็นต้น 

ทั �งนี �การสํารวจเบื �องต้นพบว่ามีความจําเป็นที�ทางหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องจะต้องดําเนินการให้

ประชาชนและผู้ นําชุมชนในจงัหวดัสงขลาเน้นพื �นที�สี�อําเภอจังหวัดสงขลาได้รับรู้เรื�องสถานการณ์การบังคบัใช้

กฎหมายและสิทธิมนษุยชนในในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาและแนวทางการบงัคบัใช้พรบ.ความมั�นคงภายใน และ

                                                   
12 บนัทกึการสงัเกตการณ์คดีความมั�นคงในศาลจงัหวดันาทวี จากคําให้การของนายทหารระดบัพลตรี ปฏิบตัิงานในพื �นที�จงัหวดัสงขลา 
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สามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางความร่วมมือระหวา่งรัฐ, องค์กรเอกชน และประชาชนใน

พื �นที�   สร้างให้เกิดแนวทางประสานงานให้ความชว่ยเหลือด้านกฎหมายและสิทธิมนษุยชนได้ในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดั

สงขลา  ซึ�งจะเป็นการร่วมมือกนัแก้ปัญหาและให้เกิดสนัติสุขในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตอ่ไป 

 

 

บทที�สาม 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรพ.ศ. 2551  

และการประกาศใช้ในพื �นที�สี�อาํเภอจังหวัดสงขลา 

 

พระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรพ.ศ. 2551 (“พรบ.ความมั�นคงฯ”) ผ่านการ

เห็นชอบจากสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ (สนช.) เมื�อวนัที� 20 ธันวาคม 255113 และประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา

โดยให้มีผลบงัคบัตั �งแตว่นัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2552 สาระสําคญัของพรบ.ความมั�นคงฯ คือการกําหนดให้กองอํานวยการ

รักษาความมั�นคงในราชอาณาจกัร (“กอ.รมน.”)เป็นหนว่ยงานหลกัที�มีอํานาจหน้าที�และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการรักษา

ความมั�นคงทั�วราชอาณาจกัร ตั �งแตว่นัที�พรบ. นี �มีผลบงัคบัใช้ ตามหมวดที� 1ของพรบ.ความมั�นคงฯ และเมื�อปรากฎ

เหตกุารณ์ (ก) อนักระทบตอ่ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร (ข) เหตกุารณ์นั �นมีแนวโน้มที�จะอยูต่อ่ไปเป็นเวลานาน 

(ค) แตย่งัไมม่ีความจําเป็นถงึขั �นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและ (ง) อยูใ่นอํานาจหน้าที�หรือความรับผิดชอบใน

การแก้ไขปัญหาของหนว่ยงานตา่ง ๆ หลายหนว่ยงาน คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้พื �นที�นั �นเป็นเขตพื �นที�ปรากฎเหตุอนั

กระทบต่อความมั�นคงภายในราชอาณาจักร และมอบหมายให้กอรมน.เป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบในการป้องกัน 

ปราบปราม ระงบั ยบัยั �ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อนักระทบต่อความมั�นคงภายในระยะเวลาที�กําหนดตาม

หมวดที� 2 ของพรบ.ความมั�นคงฯ  

 

การประกาศใช้พรบ.ความมั�นคงภายในในพื �นทสีี�อาํเภอจงัหวดัสงขลา 

 

         นยัสําคัญของการประกาศพรบ.ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรคือกฎหมายฉบับนี �ไม่สามารถ

ประกาศใช้พร้อมกบัพรบ.ฉุกเฉิน และกฎอยัการศกึไปพร้อม ๆ กนั  ในวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบตามที�กองอํานวยการรักษาความมั�นคงแหง่ราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เสนอให้ประกาศพื �นที�ปรากฎเหตกุารณ์

อนักระทบตอ่ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร ในพื �นที�จงัหวดัภาคใต้โดยให้ใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัร 2551 เฉพาะมาบงัคบัใช้พื �นที� 4 อําเภอของจงัหวดัสงขลา ได้แก ่อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา 

และอําเภอสะบ้าย้อย ทั �งนี �ให้มีผลบงัคบัใช้ระหวา่งวนัที� 1 ธ.ค.2552 ถงึวนัที� 30 พ.ย.2553  โดยให้เหตผุลวา่ “ปรากฎ
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 ในวันที� 20 ธันวาคม 2551 สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ (สนช.) ที�จดัตั �งหลงัเหตกุารณ์รัฐประหารเมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2549  มีกฎหมายที�

ผ่านการเหน็ชอบจํานวนหลายร้อยฉบบั  ในวันนั �นมีเหตกุารณ์การประท้วงของประชาชน องค์กรพฒันาเอกชนที�หน้ารัฐสภาจนมีผลทาํให้เกิด

ความวุ่นวายรวมทั �งการปีนรั �วรัฐสภาเพื�อประท้วงการผ่านกฎหมายโดยเผด็จการจากรัฐบาลที�ไม่เป็นประชาธิปไตยที�ถกูจดัตั �งโดยคณะ

รัฐประหาร ปัจจบุนัคดีปีนรั �วรัฐสภาของนกักิจกรรมในวนันั �นอยัการที�มีคําสั�งฟ้องเมื�อเดือนกนัยายนพ.ศ. 2553  
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เหตกุารณ์ก่อเหตรุุนแรงอย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่ปี 2547 โดยมีแนวโน้มที�จะมีอยู่เป็นเวลานาน ซึ�งเหตกุารณ์ดงักล่าวจะ

ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ประกอบกบั คณะรัฐมนตรีมีมติ

เมื�อวนัที� 13 ต.ค.2552 เห็นชอบให้นําพระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มา

บงัคบัใช้ และทางกอ.รมน.พิจารณาเห็นว่าเพื�อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้

ประกาศ พ.ร.บ.ดงักล่าว” 14 

การประกาศใช้พระราชบญัญตัิความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2550 เพิ�มเติมขึ �นมาอีกกฎหมายพิเศษ

อีกฉบบัหนึ�งดงักล่าวทําให้อาจมีบทบญัญัติและระเบียบปฏิบตัิที�ให้อํานาจแก่พนกังานของรัฐในการปฏิบตัิหน้าที�

แตกตา่งไปจากหลกัและวิธีการที�ใช้ในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดงันั �นจงึอาจจะเกิดความสบัสน

แกป่ระชาชนที�จะต้องถกูบงัคบัใช้ถ้าขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บงัคบัใช้กฎหมายถึงสาระและเจตนารมย์

ของพรบ.ความมั�นคงภายใน    เหมือนเชน่ที�เคยเกิดความสบัสนมากอ่นหน้านี �จากการนําพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการฉุกเฉินฯ  มาบงัคบัใช้ในพื �นที�สี�อําเภอในจงัหวดัสงขลาด้วยทั �งที�ไมม่ีอํานาจในการใช้อนัส่งผลให้

เกิดความสบัสนตอ่ราษฎร และส่งผลกระทบต่อความเชื�อถือต่อเจ้าหน้าที�รัฐ  และความเชื�อมั�นในความยุติธรรมใน

กระบวนการยตุิธรรมของประชาชนในพื �นที� 

ตอ่มาได้มีประกาศยกเลิกกฎอยัการศกึ ดงัประกาศที�เผยแพร่โดย พ.อ.บรรพต พลูเพียร โฆษกกองอาํนวยการ

รักษาความมั�นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า วา่ “บดันี �สถานการณ์ในเขตพื �นที�อาํเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย 

และอําเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา หมดความจําเป็นที�จะต้องใช้กฎอยัการศกึแล้ว และได้ปรากฎในราชกิจจานเุบกษา 

เล่ม 127 ตอนที� 29 ก ลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 กองอาํนวยการรักษาความมั�นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จงึขอ

ประกาศให้พี�น้องประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้และพื �นที�ดงักลา่วทราบโดยทั�วกนั”15  ทั �งนี �เขตอําเภอสะเดานั �น

ยงัคงมีการประกาศใช้กฎอยัการศกึ    

 

การประกาศพรบ.ความมั�นคงในพื �นที�ภาวะฉุกเฉินไมไ่ด้ 

ในมาตรา 15 ได้ระบวุา่สถานการณ์ความรุนแรงต้องไมเ่ข้มงวดรุนแรง ถงึขั �นสถานการณ์ในพื �นที�สามจงัหวดั และระบุ

ว่าจะประกาศใช้ในพื �นที�เดียวกบัการใช้พรบ.ฉุกเฉิน ในพรบ.ความมั�นคงไม่ได้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศพื �นที�สี�

อําเภอจงัหวดัสงขลาเป็นพื �นที�ประกาศใช้พรบ.ความมั�นคง ทั �งนี �โดยรัฐสภาไมม่ีบทบาทในการอภิปรายหรือพิจารณา

อนมุตัิให้มีการใช้อํานาจในสถานการณ์ดงักล่าวได้หรือไมอ่ยา่งไร  กรอบนโยบายที�ทําให้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ความ

เห็นชอบยกเลิกการประกาศบงัคบัใช้กฎอยัการศึกในพื �นที�สี�อําเภอของจงัหวดัสงขลา  มีเหตุผลในทางเปิดเผยว่า 

เนื�องจากสถานการณ์ในพื�นที�ดงักล่าวเริ�มคลี�คลายความรุนแรงและมีเสถียรภาพมากขึ�น  อีกทั�งกฎหมายดงักล่าวมี

บทบญัญติัสําคญัที�เอื�อประโยชน์และเปิดโอกาสให้ช่องทางแก่ผู้หลงผิด หรือผู้กระทําความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

                                                   
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20091124/88013  
15 “ยกเลิกกฎอยัการศกึ 4 อําเภอ จ.สงขลา” ผู้จดัการออนไลน์  วนัที� 7 พฤษภาคม 2553 
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กลบัเข้ามามอบตวัต่อทางการดว้ยความสมคัรใจ โดยไดร้ับการเห็นชอบจากศาล ตามที�กําหนดไว้ในมาตรา 21 ของ

พรบ.ฯ ดงักล่าว16 

ดเูหมือนวา่ทกุภาคส่วนจะให้ความสําคญักบัมาตรา 21 อยา่งมากทั �งนี � โดยมีความเห็นวา่นา่จะเป็นมาตรการ

ที�นํามาชว่ยเหลือกลุ่มบคุคลที�ตอนนี �ได้มารายงานตวักบัหนว่ยงานทางทหารด้วยชอ่งทางตา่ง ๆ ทั �งที�เปิดเผยและโดย

ลบั      และได้รับยืนยนัในทางนโยบายรัฐบาลในปลายปีพ.ศ. 2552 ถึง ช่วงต้นปีพ.ศ. 2553 ด้วยว่า "การประกาศใช้ 

พ.ร.บ.ความมั�นคง มาตรา 21 ก็เป็นการดําเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาล เมื�อได้เตรียมการมีความชดัเจนใน

ข้อตกลงตา่งๆ แล้ว ก็จะประชาสมัพนัธ์ให้กบัพี�น้องประชาชนทราบวา่มาตราที� 21 นั �นเป็นกฎหมายในเชิงส่งเสริมให้

ผู้ ต้องหาวา่ได้กระทําความผิด หลงผิด ให้เข้ามามอบตวัรายงานตวักบัพนกังานสอบสวน ซึ�งทางพนกังานสอบสวนกจ็ะ

ทําความเห็นไปตามลําดบัขั �นจนถงึชั �นศาล ซึ�งที�สุดจะอยูท่ี�คําพิพากษาของศาลวา่จะยอมรับบคุคลดงักล่าวหรือไม่ ซึ�ง

หากยอมรับก็จะดําเนินการส่งตวัให้กบัเจ้าพนกังานทําการอบรมตอ่ไปตามเงื�อนไข” 17  

ในทางปฏิบตัิได้มีการมอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความมั�นคงภายใน (กอรมน.) จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบในการดําเนินการ  ซึ�งกอรมน. จะต้องจดัทําระเบียบหรือข้อกําหนดการปฏิบตัิของเจ้าหน้าที�รัฐที�เกี�ยวกบัการ

ใช้มาตรา 21 โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้เร่งรัดในการดําเนินการเพื�อนํา

มาตรา 21 มาใช้ ให้กอรมน. ประเมินผลการดําเนินการมาตรการลดผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื �นที�และ

รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะระยะ โดยตวัแทนจากสภาความมั�นคงได้ให้ความเห็นในที�ประชุมครม. ว่า    

“ม.21 เปลี�ยนแปลงนิตินโยบายที�จะนําไปสู่การสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์ โดยจะเป็นการเปิดพื�นที�ให้แก่

ฝ่ายที�ไม่เห็นดว้ยกบัการใช้ความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการแก้ปัญหาจึงควรเร่งรัด” 18 

ตอ่มาทางหนว่ยงานที�รับผิดชอบในการจดัเตรียมการดําเนินการตามพรบ.ความมั�นคงฯ ได้มีการสง่ประเด็น

ข้อกฎหมายขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตามพรบ.ความมั�นคงเพื�อความชดัเจนในการดําเนินการในสี�ประเดน็

ดงันี �  1) ข้อจาํกดัเกี�ยวกบัพื �นที�และระยะเวลาในการบงัคบัใช้ สามารถบงัคบัใช้กบัคดีที�เกิดขึ �นกอ่นการประกาศพื �นที�

ตามมาตรา 15 ได้หรือไม ่ 2) ลกัษณะของฐานความผิด และต้องมีเงื�อนไขตามมาตรา 21 อยา่งไรบ้าง 3) คดีที�อยัการ

สั�งฟ้องไปแล้วจะนาํผู้ ต้องหาเข้าสูก่ระบวนการตามมาตรา 21 ได้หรือไม ่ 4)สิทธินําคดอีาญามาฟ้องระงบั ขดั ม. 39 ป.

วิหรือไม ่(ม.39 กําหนดเงื�อนไขที�สิทธิฟ้องอาญาระงบัเมื�อ ผู้ทาํผิดตาย เมื�อถอนคาํร้องทกุข์ หรือยอมความ เมื�อคดีเลิก

กนั(เชน่ปรับแล้ว) เมื�อพิพากษาเสร็จเด็ดขาด เมื�อกฎหมายภายหลงัยกเลิกความผิด เมื�อคดีขาดอายคุวาม เมื�อมี

กฎหมายยกเว้นโทษ)  5) การอบรมเเทนการสั�งฟ้อง มีบทคุ้มครองการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที�หรือไม ่และจะถกูฟ้อง

                                                   
16

 ร่างแนวทางการดําเนินงาน พรบ. การรักษาความมั�นคงฯ  2551 ฉบบัเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 หน้า 23  จดัทาํโดยกอรมน.ภาค 4 

สน.  สาํนกับริหารงานยตุิธรรม ศอบต. และศปกตร. สน. 

17 “กอ.รมน.ภาค4เผยเริ�มใช้ม.21 พรบ.ความมั�นคงใน4อาํเภอของสงขลา เน้นคนทาํผิด-หลงผิดมอบตวัสง่ศาลตดัสนิเพือเข้าอบรมกลบัใจ 

ถ้าตอบรับดีขยายใช้3จงัหวดั”  มติชนออนไลน์  วนัที� 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  
18 มติคณะรัฐมนตรี วนัที� 19 มกราคม 2550 
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ให้รับผิดทางเเพง่ อาญา ได้หรือไม ่ 6) การกําหนดลกัษณะความผิดอนัมีผลกระทบตอ่ความั�นคง โดยมติของ ครม. จะ

ส่งผลให้ ครม และ ผอ รมน ต้องรบัผิดในภายหลงัหรือไม ่ประการใด 
    ในเดือนธันวาคม  2552 องค์กรภาคประชาสังคมที�ทํางานในพื �นที�จงัหวดัชายแดนใต้โดยมูลนิธิผสาน

วฒันธรรมและศนูย์ทนายความมสุลิมได้แสดงความหว่งใยตอ่การบงัคบัใช้พรบ ความมั�นคงฯ ได้ทําหนงัสือ ขอให้ออก

ข้อบงัคบัประธานศาลฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการไต่สวนและมีคําสั�งส่งผู้ ต้องหาเข้ารับการอบรม ตาม

มาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคงฯ โดยระบวุา่ เป็นการใช้กฎหมายที�ไมเ่ทา่เทียมกนักบัพื �นที�อื�นทั �ง

ประเทศ  โดยเสนอหลกัการสําคญับางประการเช่น การไต่สวนเพื�อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการยินยอมเข้ารับการอบรม

ต้องเปิดโอกาสให้ทนายความร่วมในการไตส่วน และได้รับสิทธิในการตรวจและนําเสนอพยานหลกัฐานอยา่งเพียงพอ

และเรียกร้องให้เป็นการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย  เป็นต้น โดยได้จดัทําข้อกงัวลต่อการบงัคบัใช้ม.21 พรบ.การรักษา

ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ในพื �นที� 4 อําเภอของจงัหวดัสงขลา 

             โดยมีข้อเสนอวา่การออกระเบียบเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที�พิจารณา

สํานวนการสอบสวน เพื�อส่งผู้ ต้องหาเข้ารับการอบรม ตามพระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร 

พ.ศ. 2551 มาตรา 21 นั �น  ระเบียบดงักล่าวต้องสอดคล้องกบัเจตนารณย์ของพระราชบญัญัติดงักล่าวออกมาใช้

บงัคบั เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกนัและรักษาความมั�นคง รวมทั �งเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในท้องถิ�นของตน ระเบียบดงักล่าวอาจมีผลกระทบตอ่ส่วนได้เสียสําคญัของประชาชนในพื �นที�ที�ระเบียบนั �นใช้บงัคบั 

แตร่ัฐบาลมิได้จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื �นที�ดงักล่าวอย่างทั�วถึงก่อนดําเนินการ  อนั

เป็นไปตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยเป็นเบื �องต้น     นอกจากนี � การออกระเบียบมาใช้บงัคบั

เฉพาะพื �นที� 4 อําเภอของจงัหวดัสงขลา ได้แกอ่ําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อยและอําเภอเทพาเป็นพื �นที�นาํ

ร่องนั �นอาจไมเ่หมาะสม เนื�องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญัติให้บุคคลเสมอกนัในกฎหมาย และ

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเทา่เทียมกนั แตใ่นพื �นที� 4 อําเภอดงักล่าวกลับมิได้รับการบงัคบัใช้เฉพาะตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหมือนพื �นที�อื�นเทา่นั �น 

 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 สํานกักฎหมายและวิชาการศาลยตุิธรรม ได้จดัประชมุเพื�อพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินการตามมาตรา 21 แหง่พรบ.ความมั�นคงภายใน โดยรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนรวมทั �งองค์กรด้าน

สิทธิมนษุยชน  และตอ่มาในเดือนมีนาคม  2553 สํานกังานศาลยตุิธรรมได้มีหนงัสือถึงผู้ อํานวยการกองกําลังรักษา

ความมั�นคงภายใน (กอรมน.) ระบถุงึข้อหว่งกงัวล รื�อง ลกัษณะความผิดที�ต้องประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี, การให้

ถ้อยคําของผู้ ต้องหา วิธีการในชั �นสอบสวน การรายงานผลการสอบสวน การเสนอต่อศาล และการเข้ารับการอบรม 

เป็นต้น ซึ�งระบเุป็นรายละเอียดหลายประการเพื�อให้กระบวนการดําเนินการอยา่งเป็นขั �นตอนและชดัเจน  อย่างไรก็ดี

ทางกอรมน. ก็ยงัไมไ่ด้สามารถดําเนินการในการกําหนดมาตรการในการนํามาตรา 21 มาใช้ โดยมีข้อเสนอในทาง

ปฏิบัติว่าต้องมีการจัดทํา “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรา 21”    เพื�อทําความเข้าใจกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนที�

เกี�ยวข้องกบัการบงัคบัใช้มาตรา 21 ให้มีประสิทธิภาพ      

แม้ว่าจะมีการจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานความมั�นคงในพื �นที�และส่วนกลางมาตลอดในช่วงเดือน

พฤษภาคม และเดือนมิถนุายน ปี 2553  จนปัจจบุนัเดือนกนัยายน 2553  การดําเนินการตามมาตรา 21  บทบญัญตัิที�

สําคญัที�ทางหนว่ยงานความมั�นคงต้องการนํามาใช้แก้ไขปัญหาผู้ ต้องสงสยัที�ได้รายงานตวักบัทางการตลอดระยะเวลา 

4-5 ปีที�ผ่านมา โดยยงัไม่มีสถานภาพทางกฎหมายที�ชดัเจน กลายเป็นเงื�อนไขที�อาจทําให้ประชาชนสูญเสียความ
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เชื�อมั�นตอ่หนว่ยงานความมั�นคงไป มีแตเ่พียงการประกาศระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัการบงัคบัใช้ตามมาตรา 15, 16 และ

มาตรา 18  แตเ่พียงเทา่นั �น ยงัไมม่ีการนํามาตรา 21 มาบงัคบัใช้แตอ่ยา่งใด 

 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื�องการใช้พระราชบญัญตัิความมั�นคงภายใน 

 

 บางแง่มมุของนกักิจกรรมด้านสิทธิมนษุยชน 

 

นายสมชาย หอมลออได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการอบรมในประสบการณ์ของพื �นที�จงัหวดัชายแดนใต้ในการ

ประชมุการเสวนาวิชาการกฎหมายเกี�ยวกบัความมั�นคงในพื �นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2551 

จดัขึ �นที�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ว่าในระหว่างปีพ.ศ. 2550-2552 ทางทหารได้มีโครงการ

อบรมในลกัษณะเดียวกบัมาตรการที�จะนํามาใช้ประกอบกบัมาตรา 21 ตามพรบ.ความมั�นคง  เช่นการอบรมอาชีพ

เวลาสี�เดือนในชว่งเดือนกรกฎาคม 2550-ตุลาคม 2550 การปฏิบตัิที�ผ่านมาของเจ้าหน้าที�รัฐในการฝึกอบรมอาชีพ

ให้แกผู่้ ต้องสงสยัในคา่ยทหารในจงัหวดัชมุพร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัระนองนั �น อาจสรุปได้วา่ผู้ ต้องหาที�เข้า

รับการฝึกอบรมมิได้เกิดจากความสมคัรใจของผู้ ต้องหาแตอ่ยา่งใด   หรือการออกจดหมายเชิญเข้าร่วมการอบรมใน

โครงการต่าง ๆ  ทําให้เกิดความกลัว  ทั �ง ๆ ที�ทางทหารต้องการลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที�รัฐกับประชาชน    

มาตรการดําเนินการตามตามมาตรา 21 น่าจะเป็นการหวงัผลในเรื�องจิตวิทยาแต่อาจไม่ใช่การแก้ปัญหาพื �นฐาน

เรื�องอตัลกัษณ์และความเป็นธรรม   ดงันั �นการดําเนินการตามมาตรา 21 จะต้องทําอย่างไรไม่อยากให้เกิดความรู้สึก

ของกลุ่มเป้าหมายที�จะเข้าสู่ขั �นตอนเกิดความรู้สึกวา่ต้องการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรม ติดคกุอยา่งมีศกัดิ�ศรี

ดีกว่าเข้ารับการอบรมอย่างไร้ศกัดิ�ศรี หากเรานํากฎหมายมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะไม่รับผลสมฤทธิ�ตามที�รัฐ

ต้องการ19 

จากการพดูคยุเพื�อกําหนดทา่ทีตอ่การประกาศพรบ.ความมั�นคงภายในในพื �นที�จงัหวดัสงขลา (สี�อําเภอ) นกั

สิทธิมนษุยชนและนกักฎหมายบางส่วนมีความเห็นว่ากฎหมายพรบ.ความมั�นคงมีบทบญัญัติบางประการที�ละเมิด

รัฐธรรมนญู  ควรกําหนดทา่ทีวา่ไมไ่ปมีส่วนร่วมในการดําเนินการใดใดที�จะยอมรับการใช้กฎหมายฉบบันี �   แตก่็เห็นวา่

นา่จะต้องดําเนินการในลกัษณะของการตรวจสอบการใช้อํานาจถ้าจะมีการบงัคบัใช้บทบญัญัติใดใดตามกฎหมาย

ฉบบันี �เพื�อปกป้องคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม   อีกทั �งในระดบัชาติมีการรณรงค์ของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื�อ

กฎหมายประชาชน ILaw ที�เคลื�อนไหวให้มีการยกเลิกกฎหมายด้านความมั�นคงทั �งสามฉบบัคือ กฎอยัการศึก พรก.

ฉุกเฉิน และพรบ.ความมั�นคงโดยล่ารายชื�อประชาชนเพื�อพรบ. ยกเลิกกฎหมายความมั�นคงสามฉบบั  โดยเอกสาร

รณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายด้านความมั�นคงฉบบันี �ระบวุา่ 

                                                   
19 บนัทกึการประชมุเสวนาวิชาการกฎหมายเกี�ยวกบัความมั�นคงในพื �นที�จังหวดัชายแดนภาคใต้เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2551 จดัขึ �นที�

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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“ปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายที�ให้อํานาจกบัเจ้าหน้าที�รัฐมากเป็นพิเศษอยู่ 3 ฉบบั คือ พระราชบญัญติักฎอยัการ

ศึก พ.ศ.2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบญัญติัการรักษา

ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 

จากการศึกษาตวับทกฎหมาย สภาพปัญหาในทางปฏิบติั การพบปะพดูคยุกบัเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน การ

รวบรวมความคิดเห็นจากเวทีตา่งๆ การจดังานเสวนา "อํานาจประชาชนพิชิตอํานาจรัฐ" และ "นิติรัฐแบบไทยๆ เมื�อ

ความมั�นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคกุคาม" พบข้อสรุปที�ตรงกนั ดงันี� 

 1. กฎหมายทั�งสามฉบบัมีเนื�อหาที�ขดัต่อหลกัสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

2. กฎหมายทั�งสามฉบบัตั�งอยู่บนฐานความคิดที�ไม่ยอมรับเรื�องความเท่าเทียมและศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่

สอดคล้องกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3. กฎหมายทั�งสามฉบบัมีปัญหาทั�งในแง่ที�มา เนื�อหา ถ้อยคําในกฎหมาย องค์กรที�ใช้อํานาจ องค์กรที�ไดร้ับอํานาจ 

    และอํานาจของเจ้าหน้าที�รัฐที�เพิ�มขึ�น 

4. กฎหมายทั�งสามฉบบัมีส่วนช่วยรักษาฐานอํานาจขององค์กรทางทหารให้ยงัมีบทบาทในทางการเมือง 

5. กฎหมายทั�งสามฉบบัเป็นเครื�องมือทางการเมืองอย่างหนึ�งที�ผู้มีอํานาจหยิบมาใชเ้พื�อรักษาอํานาจของตวัเอง

ปราบปรามฝ่ายตรงขา้ม 

6. การประกาศใช้กฎหมายทั�งสามฉบบัก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างกว้างขวางร้ายแรง อยติุธรรม 

โดยเฉพาะในสงครามยาเสพย์ติด และในสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. การประกาศใช้กฎหมายทั�งสามฉบบัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สี�อําเภอในจงัหวดัสงขลา และในสถานการณ์ 

    การชมุนมุทางการเมืองมีส่วนทําให้สถานการณ์ของปัญหารุนแรงยิ�งขึ�น 

8. การประกาศใช้กฎหมายทั�งสามฉบบั ไม่เคยแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นไดเ้ลย 

 โครการอินเทอร์เน็ตเพื�อกฎหมายประชาชน (ilaw) จึงเสนอให้ดําเนินการยกเลิกกฎหมายทั�งสามฉบบัดงักล่าว ดว้ย

วิธีการออกพระราชบญัญติัอีกฉบบัหนึ�งมายกเลิก ชื�อว่า "พระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายดา้นความมั�นคงที�ขดัต่อสิทธิ

เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ........" โดยอาศยัช่องทางการเสนอกฎหมายโดยประชาชนเข้าชื�อกนัให้ครบ 

10,000 ชื�อ 

 ดงันั�น จึงขอเชิญชวนผู้ที�เห็นดว้ยกบัหลกัการดงักล่าว ร่วมลงชื�อเป็นหนึ�งใน 10,000 รายชื�อ เพื�อดําเนินการผลกัดนั

พระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายดา้นความมั�นคงที�ขดัต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ........ ร่วมกนั 

ต่อไป”  
 

วิวฒันาการแนวความคิดเรื�องอบรมแทนการฟ้องคดีตามมาตรา 21 

 

จากการศกึษาถงึนโยบายความมั�นคงในอดีต มีความพยายามของสภาความมั�นคงในชว่งปี 2517 พบมี

มาตรการที�อาจเทียบเคียงกนัได้โดยระบวุา่เป็นแนวคิดเรื�อง “การดงึมาเป็นพวก” ในสมยันายกรัฐมนตรีคกึฤทธิ� 

ปราโมทย์  โดยทางสภาความมั�นคงแหง่ชาติได้ทําหนงัสือสอบถามถงึแนวนโยบายเรื�องความไมแ่นใ่จเกี�ยวกบัการสั�ง

ดําเนินคดีกรณีผู้กอ่ความไมส่งบชาวมลายมุสุลิมที�ต้องการมอบตวั โดยได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือระบวุา่ “ผู้ไม่มี

หลกัฐานไม่มีปัญหา (ไม่ตอ้งดําเนินคดี) และพวกที�มีหมายจบั และมีพยานหลกัฐานทางคดีนั�นตอ้งดําเนินคดีไปตาม
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ระเบียบ แต่ควรช่วยผ่านหนกัใหเ้ป็นเบาในการดําเนินคดี หากมีโทษให้เป็นโทษอย่างเบาที�สดุ แสดงให้เห็นถึงความ

ปรานีที�มีต่อผู้รู้สํานึกผิดแล้วมอบตวั” 20 

  ตอ่มาหนว่ยงานทางทหารได้นํานโยบายเชงิรุกแบบการเมืองนาํการทหาร ตามคําสั�งนายกรัฐมนตรี 66/2523 

เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2523 ในการปราบปรามการคอมมิวนสิต์ที�อ้างอิงวา่เป็นความสําเร็จและเป็นตวัอยา่งที�ดีในการ

นํากลบัมาใช้ในสถานการณ์การปราบปรามการกอ่ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้    

การดําเนินการตามคําสั�งนายกรัฐมนตรี 66/2523  ในทางปฏิบตัิคือการดําเนินการจบักุมและภายหลังการ

จบักมุแล้วมีสอง 2 วิธี วิธีที�หนึ�งคือเจ้าหน้าที�ตํารวจดําเนินการจบักุมตาม ป.วิอาญาและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ตาม ป.วิอาญา ส่วนใหญ่จบัในเมือง วิธีที�สองคือการควบคมุตวัโดยกฎหมายพรบ.คอมมิวนิสต์โดยจะทําการตรวจค้น

จบักมุ กวาดล้าง ลาดตระเวณ เช่นบางกรณีจบักุมคนมาทั �งหมู่บ้าน และมีกระบวนการคดักรอง โดยเจ้าหน้าที�ฝ่าย

ปกครองให้ความร่วมมือกบั เจ้าหน้าที�ข่าวกรองฝ่ายทหารเข้าคดัแยกปล่อย หรือนําไปซกัถาม ถ้าจะมีการซ้อมอาจ

เกิดขึ �นในชว่งซกัถามเมื�อต้องการข้อมลูเพื�อขยายผลตอ่ เมื�อคดักรองเสร็จก็จะจดัส่งบุคคลมายงัพล.ม. 1 แล้วส่งเข้า

ศนูย์คดักรองและมีการซกัถามตอ่หากระบวุา่ไมใ่ชผู่้กอ่การคอมมิวนิสต์ก็จะได้รับการปล่อยตวั  บางส่วนถูกส่งตวัมา

ซกัถามตอ่ที�กรุงเทพโดยผู้ เชี�ยวชาญด้านการเมือง  กรณีการควบคมุตวัผู้ ต้องหาคอมมิวนิสต์จะฟ้องคดีภายใน 180 วนั 

หากไมฟ้่องก็ต้องปล่อยตวั21  

 กระบวนการคดักรองซกัถาม หากผู้ถกูจบักมุเป็นผู้ ต้องหาคอมมิวนิสต์ก็จะพิจารณาว่าให้ความร่วมมือหรือ

ตกลงว่าจะหยุดเคลื�อนไหว ก็จะได้รับการพิจารณาปล่อยตวั  เมื�อมีความเห็นต้องปล่อยตวัเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ

จิตวิทยา(ปจว.) ก็จะมาทําความเข้าใจทางการเมืองและส่งตวักลับบ้าน  เพื�อให้ญาติรับรู้ว่ามาส่งตวักลับบ้านอย่าง

ปลอดภยั  ทั �งนี �เมื�อมีความเห็นปล่อยตวั ก็จะดําเนินการเสนอให้หน่วยเหนืออนุมตัิ ระหว่างรอการอนุมตัิก็จะเข้าสู่

กระบวนการฝึกอบรมเมื�อครบกําหนด และก็จะมีการลงบนัทกึวา่ได้รับการปล่อยตวักลบัและจะมีบนัทึกระบุว่า ไม่นํา

สํานวนส่งฟ้องอีก22  จากประสบการณ์ชุดนี �จึงทําให้การดําเนินการตามคําสั�ง 66/2523 ประสบความสําเร็จโดย

ประกอบกบัการเชิญผู้ ใหญ่จากหลายฝ่ายมาทําความเข้าใจและไปบรรยายในที�ตา่ง ๆ เพื�อให้เข้าใจยทุธการ “การเมือง

นําการทหาร” เชน่การนําหลักการไปบรรยายในโรงเรียนเสนาธิการทหาร ใช้นโยบายการเมืองนําการทหารไปใช้ใน

กองทพั  การที�กองทพัยตุิการใช้ความรุนแรงแม้วา่จะมีการเดินผิดเดินถกูบ้าง แตสุ่ดท้ายปรับปรุงให้ถกูต้อง อนัเป็นผล

                                                   
20

 ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ (บรรณาธิการ). แผน่ดินจินตนาการ. (กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์มติชน). 2551. หน้า 80  

21
 บนัทกึการเสวนาวิชาการ กฎหมายเกี�ยวกบัความมั�นคงภายในกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต้ 

เมื�อวนัที� 2 มิถนุายน  2551 ณ ห้องประชมุ 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์  

22 บนัทกึจากการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ผู้ปฏิบตัิหน้าที�ตามนโยบายปราบปรามคอมมิวนสิตใ์นชว่งปีพ.ศ. 2511- 

2524 กอ่นนโยบาย 66/2523 จะนํามาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ  
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มากจากการศกึษาพฒันาการการทํางานในครั �งนั �น  ร่วมทั �งการให้พนัธสัญญากบัผู้ เข้าร่วมโครงการที�เรียกว่า”ผู้ ร่วม

พฒันาชาติไทย” วา่ รัฐจะชว่ยเหลือแก้ไขความทกุข์ยากเดือดร้อน และดแูลเรื�องความปลอดภยัในชีวิตด้วย 

 

 คา่ยฝึกอบรมอาชีพ  

สําหรับในพื �นที�สามจงัหวดัชายแดนใต้ มีแนวความคิดของฝ่ายทหารโดยให้คําอธิบายว่าเป็นนโยบายแยก

ปลาออกจากนํ �า โดยจดัให้เป็นคา่ยฝึกอบรมอาชีพ ในชว่งปีพ.ศ. 2550 นําบคุคลที�ตกเป็นผู้ ต้องสงสัยว่าอาจเป็นแนว

ร่วมในการกอ่ความไมส่งบในพื �นที�จงัหวดัชายแดนใต้มาอบรมเพื�อให้ความเข้าใจตอ่แนวนโยบายของรัฐมากขึ �น  โดยมี

การนําวิธีการปิดล้อม จบักมุในห้วงระหวา่งเดือนมิถนุายน พ.ศ.2550 ซึ�งเรียกวา่แผนยทุธการพิทกัษ์แดนใต้  ได้จบักุม

ผู้คนจํานวนมาก ซึ�งมีการวิพากษ์วิจารณ์กนัในขณะนั �นวา่เป็นการจบักมุคมุขงัโดยพลการ แม้วา่จะใช้อํานาจกฎอยัการ

ศกึพ.ศ. 2457 ซึ�งไมต้่องอาศยัหมายจบัของศาล และตามอํานาจกฎอยัการศกึดงักล่าวสามารถกกัตวับุคคลได้ถึง 30 

วนั และควบคมุตวัตอ่ตามพรบ.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อีกรวมเป็นเวลา 37 วนั แทนที�จะมีการปล่อยตวั หรือมีการตั �งข้อหา

กล่าวหาบคุคลเหล่านั �นวา่กระทําความผิดกฎหมายด้วยข้อหาใดหรือไม่ กลับเป็นการส่งตวัไปค่ายทหารสามแห่งคือ 

คา่ยวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี คา่ยรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง และคา่ยเขตอดุมศกัดิ� จ.ชุมพร  มีผู้ ถูกควบคุมตวัหรือผู้

เข้ารับการอบรมฯ จํานวนรวมทั �งสิ �น 348 คน ณ วนัที� 8 ตลุาคม พ.ศ. 2550 

ในกรณีดงักล่าวมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในคา่ยวิภาวดีรังสิตจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจํานวน 28 คน (จากจํานวน

ทั �งหมด 79 คน) ที�ไมไ่ด้สมคัรใจเข้ารับการฝึกอบรมร้องขอความชว่ยเหลือตอ่ศนูย์ทนายความมุสลิมและนํามาซึ�งการ

ยื�นขอคําให้ศาลตรวจสอบอํานาจการควบคมุตวัตามมาตรา 90 เป็นคดีหมายเลขดําที�รป. 1/ 2550 ถงึคดีหมายเลขดํา

ที� ร.ป. 28 /2550  ในที�สุดศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีคําสั�งให้ผู้ บงัคบัการจงัหวดัทหารบกสุราษฎร์ธานี ระงับการ

ฝึกอบรมตามโครงการอบรมศาสนาและศกัยภาพบคุคลเมื�อวนัที� 30 ตลุาคม พ.ศ. 2550  มีคําสั�งศาลให้ปล่อยตวักรณี

ผู้ เข้ารับการอบรมไมส่มคัรใจ  จงึทําให้ชาวบ้านกลุ่มนี �ได้รับการปล่อยตวักลบับ้าน  

ต่อมาได้มีการเผยแพร่ประกาศกองทพัภาคที� 4 ตามคําสั�งของแม่ทพัภาคที� 4 ในสมัยนั �นลงวันที� 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 255023  เรื�อง ห้ามบุคคลเข้าไปหรืออยู่อาศยัในเขตพื�นที�จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด

นราธิวาส และจงัหวดัสงขลา เป็นการชั�วคราว โดยระบุว่า “เพื�อสะดวกในการยุทธ การระงบัปราบปราม การรักษา

ความสงบเรียบร้อยจึงอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 8 ประกอบมาตรา 11 (7) แห่งพระราชบญัญติักฎอยัการศึก

พ.ศ. 2457 จึงห้ามบคุคลตามบญัชีรายชื�อท้ายประกาศ และบญัชีรายชื�อเพิ�มเติมที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารพิจารณาแล้ว

ห้ามเข้าไปหรือเข้าอยู่อาศยัในเขตท้องที�ในเขตพื�นที�จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัสงขลา 

                                                   
23 ประกาศกองทพัภาคที� 4 เรื�องห้ามบคุคลเข้าไปหรืออยูอ่าศยัในเขตพื �นที�จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดั

นราธิวาส และจงัหวดัสงขลา เป็นการชั�วคราว ลงวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 



23 

 

มีระยะเวลากําหนดไม่เกิน 6 เดือนเป็นการชั�วคราว”  จนกลายเป็นประเด็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนขั �นพื �นฐานที�ทําให้

ผู้ เข้ารับการอบรมที�ต้องการกลบัคืนสู่ภูมิลําเนาในพี �นที�จงัหวดัชายแดนใต้ไมส่ามารถเดินทางกลับได้  และต่อมาทาง

แมท่พัภาคที� 4 ก็ได้ยกเลิกคําสั�งห้ามเข้าพื �นที�ดงักล่าว เป็นอนัวา่มาตรการดงักล่าวไม่สามารถสร้างให้ประชาชนเกิด

ความเชื�อมั�นได้  และมาตรการที�นําไปสู่การระงบัการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอาชีพดงักล่าวไปด้วยมาตรการทางตลุา

การ  

 บทเรียนดังกล่าวทําให้ทางหน่วยงานความมั�นคงฯ ได้ออกแบบกรอบความคิดใหม่การนําผู้ ต้องสงสัยมา

อบรมแทนการฟ้องโดยให้ศาลมีบทบาทในการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของพนกังานสอบสวนตามพรบ.ความมั�นคง 

ในมาตรา21 ซึ�งดเูหมือนว่าจะเป็นมาตราที�สําคญัที�สุดที�เป็นโอกาสและความท้าทายที�สําคญัในแก้ไขปัญหาความ

ขดัแย้งตามความคิดเห็นของผู้กําหนดนโยบายบางกลุ่ม ซึ�งยงัไมส่ามารถสร้างความเป็นเอกภาพในระดบันโยบายได้

แม้จะมีการประกาศให้พื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาเป็นพื �นที�ประกาศใช้พรบ.ความมั�นคงภายในไปแล้วเมื�อเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

มาตรา 21  พรบความมั�นคงฯ ปี 2551 

 

มาตรา 21 บญัญัติว่า “...หากปรากฎว่าผู้ ใดต้องหาว่าได้กระทําความผิดอนัมีผลมีกระทบต่อความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัร ตามที�คณะรัฐมนตรีกําหนด แตก่ลบัใจเข้ามอบตวัตอ่เจ้าพนกังาน เจ้าหน้าที� หรือเป็นกรณีที�พนกังาน

สอบสวน ได้ดําเนินการสอบสวนแล้ว ปรากฎวา่ผู้นั �นได้กระทําไปเพราะหลงผิด หรือรู้เทา่ไมถ่งึการและการเปิดโอกาส

ให้ผู้ นั �นกลับตวั จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร ในการนี � ให้พนักงานสอบสวนส่ง

สํานวนการสอบสวนของผู้ ต้องหานั �น พร้อมทั �งความเห็นของพนกังานสอบสวนไปให้ผู้อํานวยการ 

ในกรณีที�ผู้อํานวยการเห็นด้วยกบัความเห็นของพนกังานสอบสวน ให้ส่งสํานวนพร้อมความเห็นของผู้ อํานวยการให้

พนกังานอยัการ เพื�อยื�นคําร้องตอ่ศาล หากเห็นสมควรศาลอาจสั�งให้ส่งผู้ ต้องหานั �นให้ผู้ อํานวยการ เพื�อเข้ารับการ

อบรม ณ สถานที�ที�กําหนดเป็นเวลาไมเ่กิน ๖ เดือน และปฏิบตัิตามเงื�อนไขตามที�ศาลกําหนดด้วยก็ได้....”  

บทวิเคราะหเ์รื�องมาตรา 21 

 ลําดบัร่างขั �นตอนตามมาตรา 21 ตามพรบ.การรักษาความมั�นคงฯ 2551 พอสงัเขป และแนวคําถามที�เกี�ยวข้อง 

 

 เงื�อนไขสําคญัคือการกลบัใจ หลงผิดและรู้เทา่ไมถ่งึการณ์ โดยหมายถงึผู้ ต้องหาที�มีหมายจบัตามป.วิอาญา 

และถกูจบักมุหรือเข้ามอบตวั  หรือผู้ที�ไมม่ีหมายจบัแต่ต้องการมอบตวัและขอใช้มาตราการตามม. 21 โดย

ระบวุา่การแจ้งข้อหานั �นต้องมี”พยานหลกัฐานตามสมควร” ตามป.วิอาญาม. 135  แล้วให้พนกังานสอบสวน

ทําสํานวนการสอบสวนเสนอตอ่กอมรน.  
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 พนกังานสอบสวนต้องดําเนินการสอบสวนและแสดงให้ศาลได้พยานหลกัฐานตามสมควรวา่กระทําความผิด

รับสารภาพ และสอบสวนให้เห็นได้วา่เป็นการกระทําที�หลงผิด กบัรู้เทา่ไมถ่งึการ และต้องกลบัใจเข้ามามอบ

ตวั และพนกังานสอบสวนต้องทําสํานวนมีความเห็นว่าถ้าเข้าสู่ขั �นตอนนี � แล้วการอบรมฯ นั �นจะทําให้เป็น

ผลดี คนคนนี �นา่จะเข้าสู่การอบรมแทนการฟ้องคดี  พนกังานสอบสวนไปให้ผู้อํานวยการกอรมน. ไปพิจารณา  

 ในขั �นตอนการสอบสวนนี �จะเปิดโอกาสให้ทนายความหรือล่ามเข้ามามีส่วนร่วมในขั �นตอนการสอบสวน

หรือไม ่ ผู้ ต้องหาตามมาตรา 21 จะมีโอกาสนําพยานหลกัฐานมาสู่พนกังานสอบสวนหรือได้หรือไม ่ 

  การกําหนดลกัษณะความผิดต้องประกาศในมติครม. ตามที�กําหนดไว้ในมาตรา 15  โดยเป็นเหตคุวามผิดใน

พื �นที�ที�ประกาศใช้พรบ.ความมั�นคงเทา่นั �น  อยูใ่นชั �นสอบสวน (ยงัไม่ฟ้องศาล)  ซึ�งจะต้องมีการกําหนดฐาน

ความผิดกําหนดไว้เฉพาะความผิดที�เกี�ยวกบัความมั�นคงเทา่นั �น จะต้องเป็นความผิดในฐานความมั�นคงแห่ง

ราชอาณาจกัรเชน่ เป็นอั �งยี� ซอ่งโจร กอ่การร้าย  เป็นต้น 

 ผอ. กอรมน. ภาค 4 ต้องเห็นชอบ ตามความเหน็ของพนกังานสอบสวน เมื�อผอ.กอรมน. ส่งไปให้พนกังาน

อยัการ  พนกังานอยัการอาจไมม่ีอํานาจสั�งคดีแตกตา่งออกไปโดยไมม่ีอํานาจสั�งฟ้องหรือสั�งไมฟ้่อง  เมื�อ

ได้รับสํานวนพร้อมความเห็นไปให้ศาลเฉพาะศาลนาทวี และกรณีเยาวชนให้ยื�นตอ่ศาลคดีเด็กและเยาวชน

สงขลา     ศาลต้องพิจารณาและมีคําสั�งให้ส่งตวัคนนี � ไปให้ผอ กอรมน. เข้าสู่การอบรมไมเ่กิน 6 เดือน โดย

ระบสุถานที� ระยะเวลา  และศาลก็จะวางเงื�อนไขให้ปฏิบตั ิ 

 การไตส่วนคําร้องของศาล สามารถแตง่ตั �งทนายความได้หรือไม ่ ศาลต้องรับฟังพยานหลักฐานตามสมควร

วา่กระทําความผิดและมีเหตใุห้เชื�อได้วก่ลบัใจ หลงผิดและรู้เทา่ไมถ่งึการณ์หรือไม ่ 

 ถ้ากรณีที�ผู้ ต้องหาต้องยินยอม อบรม 6 เดือน แล้วปฏิบตัิตามเงื�อนไข  ศาลจะมีคําสั�งว่า ศาลเป็นคนสั�งว่า

อบรมแทนการสั�งฟ้องหรือไม ่และศาลสั�งวา่ “สิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามม. 21 พรบ.ความมั�นคง 

ตามวรรค 4 หรือไม่   โดยอาจมีคําถามว่าถ้าผู้ เสียหายไม่ยินยอมต้องกลับไปทําสํานวนคดีฟ้องอาญา

ตามปกติ ดงันั �นจึงมีการแต่งตั �งคณะกรรมการหลายส่วน  ทางราชการต้องมีการดําเนินการเพื�อคุ้มครอง

ผู้ เสียหายด้วย  

 ระยะเวลาระหวา่งที�กาํลงัพิจารณาวา่จะเข้าม. 21 หรือไม ่จะใช้เวลานานแคไ่หน  ระหวา่งนั �นจะสามารถ

ประกนัตวัได้ไหม  

 การอบรมไมเ่กิน 6 เดือนอบรมอยูภ่ายใต้การควบคมุของหนว่ยงานใด การจดัอบรมในสถานที�ใด ญาติไป

เยี�ยมได้หรือไม ่ รูปแบบการอบรมเป็นอยา่งไร มีรายละเอียดวา่เป็นการอบรมอะไรอยา่งไร หมายถงึการ
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สืบสวนสอบสวนซกัถามเพื�อให้ได้ข้อมลูเกี�ยวกบัแนวร่วมกอ่ความไมส่งบอีกหรือไมอ่ยา่งไร  การอบรมฯ ใคร

ประเมินวา่ผ่านหรือไมซ่ึ�งต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ความเห็นที�แตกตา่งของตอ่การบงัคบัใช้พรบ.ความมั�นคงและมาตรา  21 

 

ทั �งนี �มาตรการตามมาตรา 21 นั �นยงัไมม่ีบทสรุปและยงัไม่สามารถนํามาปฏิบตัิได้แม้จะมีความพยายามใน

การจดัทําคู่มือโดยหน่วยงานความมั�นคงหลายครั �งในช่วงปีพ.ศ. 2553 ที�ผ่านมาโดยมีมุมมองที�แตกต่างและ

ความเห็นที�นา่รับฟังจากหลาย ๆ หนว่ยงานและจากประชาชนที�อาจได้รับผลกระทบในด้านสิทธิมนษุยชนในด้าน

ตา่ง ๆ ดงันี � 

 มมุมองด้านสิทธิมนษุยชนตอ่หลกันิตธิรรม 

 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเห็นด้วยกับการกําหนดให้องค์การตุลาการเข้ามามีบทบาทในการ

ตรวจสอบตามมาตรา 21 ของพ.ร.บ. ความมั�นคงฯ และเห็นวา่การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเป็นการปรับปรุงที�สําคญัจาก

ร่างพระราชบญัญตัิฉบบัแรก  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากลยงัเห็นว่ามาตรา 21 ไม่สอดคล้องกบั

มาตรฐานที�เคร่งครัดของการควบคมุตวัอยา่งถกูต้องตามกฎหมายภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ�งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีและมีพนัธกรณีตามสนธิสญัญาดงักล่าว  การใช้สิทธิ

ในเสรีภาพต้องอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัตามกฎหมาย อยา่งเชน่ การจบักมุและควบคมุตวัผู้ ต้องหาตามประมวลกฎหมายวธีิ

พิจารณาความอาญา การจํากดัเสรีภาพดงักล่าวต้องขึ �นอยู่กบัเหตุผลและขั �นตอนที�บญัญัติไว้ตามกฎหมาย  ตวับท

กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายต้องไมเ่ป็นไปโดยพลการ การควบคมุตวัถือเป็นการกระทําตามอําเภอใจหากขดัตอ่

กฎหมายภายในประเทศหรือไมส่ามารถคาดการณ์ได้ ภายใต้กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง     

( ICCPR) การควบคุมตวันั �นถือเป็นการกระทําโดยอําเภอใจ หากกระทําโดยไม่สมควรแก่เหตุ ไม่มีเหตุผล หรือไม่

จําเป็นตอ่เหตกุารณ์ 24 

สถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ใน 6 ปีมานี � ซึ�งภาครัฐมีความพยายามในการแก้ปัญหา

มาก ตั �งแตก่ารใช้กฎหมายปกติในเริ�มแรกจนมาถงึการใช้กฎอยัการศกึซึ�งให้อํานาจเจ้าหน้าที�อยา่งกว้างขวาง เชน่การ

ควบคมุตวั 7 วนั ตอ่มามีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาวา่ด้วยการกอ่การร้าย จนมาถงึพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  ซึ�งให้อํานาจกว้างขวางควบคุมตวัได้ 30 วนั บวกกบั พระราชบญัญัติกฎอยัการศึก 

เป็น 37 วนัโดยไมต้่องมีการตั �งข้อหา ซึ�งเป็นการใช้อํานาจอย่างกว้างขวาง เกินจําเป็นจนเกิดความไม่สมดุลระหว่าง

การใช้อํานาจรัฐกบัการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิขั �นพื �นฐานในกระบวนการยตุิธรรมของประชาชนอีกทั �งเป็นการ

ใช้อํานาจซํ �าซ้อนหรือไม ่การอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที�ให้ปฏิบตัิงานในด้านการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม

ทํางานได้คล่องตวัขึ �น ควรมีขีดจํากดัอยูบ้่างหรือไมเ่พียงใด แตม่ีคําถามจากนกัสิทธิมนษุยชนและนกักฎหมายว่าการ

                                                   
24  ICJ document for Songkla meeting in June 2010  
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นํากฎหมายพิเศษเกี�ยวกบัความมั�นคงเหล่านี �ไปปฏิบตัิได้ดําเนินการถูกต้องตามหลักนิติธรรมหรือไม่ กลุ่มองค์กร

โดยเฉพาะทนายความต้องการสร้างความเข้มแข็งให้หลักนิติธรรม เพราะจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการแก้ปัญหา

ความไม่สงบ กรณีที�พบซึ�งเชื�อว่าน่าจะมีผลมาจากการใช้กฎหมายความมั�นคง เกิดขึ �นในหลายกรณี เป็น 

ปรากฏการณ์ เชน่ กรณีการซ้อมทรมานระหวา่งการคมุขงัภายใต้กฎอยัการศกึ หรือ พระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  ซึ�งบางครั �งถงึเสียชีวิต กรณีสูญหายที�นา่เชื�อวา่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที�มีจํานวน 23 

ราย  ปัจจุบันลดจํานวนลงมากเมื�อเทียบกบัพ.ศ. 2547นบัตั �งแต่เกิดเหตุปล้นปืนปี กรณีการฆ่านอกกระบวนการ

ยุติธรรม ซึ�งเชื�อว่าในหลายกรณีเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที� และการฝึกอาชีพ 4 เดือน ซึ�งเป็นข้อสงสัยว่าใช้

อํานาจตามกฎหมายหรือไม ่   

ปัจจบุนัประชาชนจํานวนมาก “ได้รับเชิญ” โดยวาจาแทนการได้รับ”จดหมายเชิญ” จากหน่วยราชการให้ไป

รายงานตวัเข้าฝึกอบรมซึ�งเกิดขึ �นบอ่ยครั �งและสมํ�าเสมอ  โดยใน”จดหมายเชิญ”และ”การเชิญโดยวาจา” ไม่อ้างหรือ

ระบวุา่เป็นการดําเนินการโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายฉบบัใดแน ่จนเกิดความสบัสนตอ่ประชาชนวา่เป็นการกระทาํ

ที�ถกูต้องหรือไม ่และอาศยัอํานาจใด อีกทั �งหากไม่สมคัรใจไปเข้ารับการอบรมสามารถปฏิเสธได้หรือไม่เป็นการขัด

คําสั�งเจ้าพนกังานหรือไมอ่ยา่งไร  ซึ�งคําถามเหล่านี �ล้วนต้องอาศยัที�มาแหง่อํานาจของเจ้าหน้าที�ที�ออกเอกสารเชิญเข้า

ประกอบการพิจารณาอํานาจหน้าที�ให้ชดัเจนทั �งสิ �น ซึ�งหากปรากฏว่าเป็นการอ้างใช้อํานาจตามมาตรา 21แห่ง

พระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ แล้ว ยอ่มมีคําถามตามมาอีกมากมายถงึความชอบด้วย

กฎหมายแหง่เอกสารและคําสั�งเชน่นั �น ด้วยในเชิงสาธารณะแล้วรัฐยงัคงอ้างวา่มาตรา21 แหง่พระราชบญัญตัดิงักลา่ว

ยงัไมม่ีการบงัคบัใช้ อีกทั �งยอ่มมีคําถามตอ่เนื�องวา่เชน่นี �เจ้าหน้าที�ระดบัปฏิบตัิการได้รับการอธิบายให้เข้าใจเงื�อนไข

การบงัคบัใชห่รือไมท่ั�วถงึเพียงใดด้วย 

หากมีการบงัคบัใช้อํานาจตามมาตรา 21แห่ง พระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายในราชอาราจกัรฯ  

โดยอาศยัมาตรา 21 ซึ�งมีเจตนารมณ์ในการให้ผู้ ต้องสงสัยกลับตวั  สําหรับบุคคลที�อยู่ในเครือข่ายที�จะถูกเชิญตวั 

เพื�อให้เข้าฟื�นฟเูทา่นั �น จงึมีความสับสนในการปฏิบตัิพอสมควร ทั �งในหมู่เจ้าหน้าที�และภาคประชาสังคม ว่าจะนํา 

พรบ.ความมั�นคงไปใช้อยา่งไรเพื�อให้เป็นไปตามครรลองของหลกันิติธรรมมากที�สุด  การบงัคบัใช้กฎหมายความมั�นคง

ทั �งกฎอยัการศกึ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และพระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคง

ภายในราชอาราจกัรฯ  ที�กําลงัจะเกิดขึ �นนั �น ที�ผ่านมาขาดการปรึกษาการหารือกบัผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกภาคส่วนว่าจะ

สามารถนํากฎหมายไปใช้อยา่งรอบคอบอยา่งไร และจะมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไร 

และจะช่วยในการลดความรุนแรงอย่างไร เพื�อให้หน่วยราชการนําไปดําเนินการและข้อมูลจากหน่วยราชการก็จะ

นําไปใช้ในการทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ25 

 

 

 

 

                                                   
25 สมัภาษณ์นายสมชาย หอมลออ ทนายความด้านสิทธิมนษุยชน 



27 

 

 การใช้กฎอยัการศกึในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลายงัมีความจาํเป็น 

 

แม้วา่จะมีการยกเลิกกฎอยัการศกึในพื �นที�สี�อําเภอจงัหวดัสงขลาไปแล้วตั �งแตว่นัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

เจ้าหน้าที�ระดบัปฏิบตัิงาน ให้ความเห็นวา่ “การทํางานของเจ้าหน้าที�จะยากยิ�งขึ �นเนื�องจากไม่สามารถปิดล้อมตรวจ

ค้นโดยอาศัยอํานาจกฎอัยการศึกจึงต้องขออนุญาตจากศาล    ถ้าใช้กฎอัยการศึกบางครั �งการปฏิบัติการของ

เจ้าหน้าที�อาจจะรุนแรงแตถ้่าใช้พรบ.ความมั�นคง ไมไ่ด้ให้อํานาจนี �ไว้ การระงบัเหตอุาจจะไมท่นัการณ์   การใช้อํานาจ

ตามกฎอยัการศกึให้อํานาจเจ้าหน้าที�แตส่ามารถร้องเรียนได้   สําหรับกรณีการใช้อํานาจในพระราชบญัญตัิการรักษา

ความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  อยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เกรงวา่การทํางานของที�ขดัตอ่การรักษาความมั�นคงหรือ

เป็นอปุสรรคตอ่การทํางานรักษาความมั�นคงสามารถย้ายได้ทนัทีอาจจะไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที�รัฐในกรณีที�มีอคติ

หรือความไมพ่อใจส่วนตวั หรือกรณีต้องการความก้าวหน้าจึงใช้ช่องทางนี �ในการกลั�นแกล้งจึงน่าจะต้องระมดัระวงั  

กรณีมาตรา 21 เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ต้องหาที�ต้องการมอบตวั เพราะเจ้าหน้าที�จะไมจ่บัใครมั�ว ๆ เพราะกลัวการ

ถกูฟ้องร้อง”  26   หรือพระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  เปรียบเทียบกบัพระราชบญัญัติ

กฏอยัการศกึทําได้ยากขึ �นเชน่การปิดล้อม จบักมุ ทําให้ไมท่นัการณ์ เป็นเหตใุห้ผู้ ร้ายหนีไปได้เพราะเกิดความล่าช้าใน

การขอหมายศาลและต้องมีหมายศาลหรือมีประจกัษ์พยาน  27  แต่ก็มีความเห็นของเจ้าหน้าที�ทหารพรานในระดบั

พื �นที�ที�ระบุแตกต่างไปว่า พระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  ดีกว่าพระราชบญัญัติกฏ

อยัการศกึเพราะพระราชบญัญตัิกฏอยัการศกึเข้มงวดเกินไป28 

แต่ก็มีความเห็นในเชิงสนับสนุนจากประชาชนในพื �นที�ว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัรฯ  พระราชบญัญตัิกฎอยัการศกึ เพราะเจ้าหน้าที�จะได้ไมท่ําตามใจตนเองและมีความระมดัระวงัมากขึ �น 

อาจจะทําให้การทํางานช้าและเกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้ หรือชาวบ้านมีความเห็นวา่อยากให้พื �นที�สี�อําเภอใช้ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหมือนกนัทั�วประเทศ29  เจ้าหน้าที�ตํารวจที�ปฏิบตัิงานในพื �นที� ได้ให้ความเห็น

สอดคล้องกนัวา่พระราชบญัญตัิกฏอยัการศกึดีกวา่เพราะพระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  

ไมส่ามารถจบักมุได้ทนัที ยุง่ยากตอ่การทํางาน เพราะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที�ตํารวจ จะทําอะไรก็ลําบาก การปิดล้อม

ต้องรอหมายศาลใช้เวลา 1 อาทิตย์ ต้องเขียนบนัทกึการสอบสวน ต้องมีพยาน แผนที�ตา่ง ๆ   การมอบตวัมาตรา 21 ดี 

เพราะคนที�หลงผิดโดยไมต่ั �งใจ จะกลบัตวักลบัใจแตเ่ป็นการฟอกตวัเองของคนที�ตั �งใจกระทําผิดจริงหรือไม่30 

 

 

 

                                                   
26 สมัภาษณ์ ดาบตาํรวจ ตระเวนชายแดน ตําบล จะแหน อาํเภอสะบ้าย้อย เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2553   
27  สมัภาษณ์อาสาสมคัรทหารพราน ตําบลสะบ้าย้อย อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 14/7/2553  
28  สมัภาษณ์อาสาสมคัรทหารพราน ตําบล สะบ้าย้อย อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 12 กรกฎาคม  2553 
29  สมัภาษณ์ชาวบ้านในพื �นที�ตําบล เปียน อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 9 กรกฎาคม  2553 
30 สมัภาษณ์นายดาบตํารวจ ตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลสูโส๊ะ อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 16 กรกฎาคม 2553 



28 

 

 

 ประชาชนยงัขาดความไว้วางใจในการปฎิบตัิหน้าที�ของเจ้าหน้าที� 

 

 ชาวบ้านในพื �นที�มีความเห็นเชิงว่า มาตรา 21 น่าจะหมายถึงการที�ผู้ ก่อการร้ายจะเข้ามอบตวัดี  แต่การ

ทํางานของรัฐยงัไมส่ามารถทําให้ประชาชนมั�นใจ ไมแ่นใ่จในการอบรมจริงหรือไม่หรือวิธีการปล่อยตวัจะทําอย่างไร  

กรณีที�ไมก่ระทําความผิดแตม่ีความหวาดกลวัแล้วหนีไปจะเข้าสู่กระบวนการนี �ได้หรือไม ่หรือเข้าสู่กระบวนการแล้วมี

คดีเพิ�มขึ �นหรือไม่  กรณีมาตรการความปลอดภัยในพื �นที� อยากให้ทดลองนําทหารกลับกรมกองไปบ้าง เนื�องจาก

ประชาชนไมม่ั�นใจในการทํางานของรัฐเพราะมีกําลงัพลมากมาย มีหลายดา่นแตไ่มส่ามารถจบักมุผู้ ร้ายได้เมื�อเกดิเหต ุ
31  หรือระบุว่าผู้ ที�เข้ามอบตวัจะผ่านการอบรมนั �นจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ แต่เห็นด้วยกบัการเปิด

โอกาสให้ผู้กระทําผิดกลบัตวักลบัใจ 32   หรือบางส่วนแสดงความเห็นวา่ ถ้าผู้ที�ไมไ่ด้กระทําผิดจะให้รับสารภาพอยา่งไร 

พรบ.ความมั�นคงนี �นา่จะดี ถ้าการทํางานของเจ้าหน้าที�รัดกมุยิ�งขึ �น แมน่ยํามากขึ �น33   หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกบั

มาตรา 21  โดยเป็นกงัวลวา่บคุคลที�เข้าสู่กระบวนการแล้วจะไมส่ามารถกลบับ้านหรือชุมชนได้อีกหลังจากการอบรม  

ถ้าถกูลอบทําร้านจนเสียชีวิตก็จะทําให้คิดไปได้วา่จะถกูเจ้าหน้าที�ยิงตาย หรือกระบวนการยตุิธรรมที�ยุง่ยากก็จะทําให้

ชาวบ้านจะโดนหลอกได้34   

หรือระบวุา่มาตรา 21 ไมม่ั�นใจในกระบวนพิสูจน์วา่เป็นผู้ ก่อความไม่สงบและไม่รู้ว่าการอบรม 6 เดือนจะมี

รายละเอียดอยา่งไร ที�ไหน ใครคมุ ถ้ามี หลายคดีจะทําอยา่งไร หรืออาจเกิดกรณีจงใจสารภาพเพื�อจะเลี�ยงความผิดได้

หรือไม่35   หรือ พรบ.ความมั�นคงดีกวา่กฏอยัการศกึเป็นกรอบนโยบายแตใ่นการปฏิบตัิจริงจะเป็นอยา่งไร จะมีโอกาส

ในการการกลั�นแกล้งเชน่ขบวนการใต้โต๊ะ และคอรัปชั�นหรือไม ่  แตสํ่าหรับมาตรา 21 เป็นโอกาสที�ดีจะทําอยา่งไรให้มี

หลกัฐานหรือตวัชี �วดัอยา่งไรที�จะบอกวา่เขาเป็นผู้กระทําความผิด และยอมรับผิด อีกทั �งยอมกลบัใจ 36   เป็นต้น 

   

 ความคลุมเครือและไมช่ดัเจนในเรื�องขั �นตอนของม. 21 

 

มีความเห็นว่าพระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  นั �นดีกว่ากฏอยัการศึกเป็นกรอบ

นโยบายแตใ่นการปฏิบตัิจริงจะเป็นอยา่งไร จะมีโอกาสในการการกลั�นแกล้งเชน่ขบวนการใต้โต๊ะ และคอรัปชั�นหรือไม ่  

แต่สําหรับมาตรา 21 เป็นโอกาสที�ดีจะทําอย่างไรให้มีหลักฐานหรือตัวชี �ว ัดอย่างไรที�จะบอกว่าเขาเป็นผู้ กระทํา

                                                   
31 สมัภาษณ์ชาวบ้านมสุลิมในพื �นที�ตําบลจะแหน อําเภอสะบ้าย้อยเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2553   
32 สมัภาษณ์ชาวบ้านมสุลิมในพื �นที�ตําบลลําไพล อําเภอเทพา วนัที� 2 กรกฎาคม 2553 
33 สมัภาษณ์ผู้ชว่ยผู้ ใหญ่บ้าน ตําบลทุง่พอ อําเภอสะบ้าย้อย เดือนกรกฎาคม  2553 
34 สมัภาษณ์ชาวบ้านมสุลิมในพื �นที�ตําบล ทุง่พออําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 5 กรกฎาคม  2553 
35 สมัภาษณ์ พนกังานอตัราจ้างของรัฐ ในพื �นที�ตําบล เทพา อําเภอเทพา วนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
36 สมัภาษณ์ชาวบ้านตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553   



29 

 

ความผิด และยอมรับผิด อีกทั �งยอมกลบัใจ37  หรือระบวุา่การอบรมแทนการฟ้องไมส่ามารถจะแก้ไขอปุนิสยัหรือจิตใจ

ของผู้กระทําความผิดได้  ทั �งนี �ขั �นตอนตา่ง ๆ ต้องดําเนินการตรวจสอบให้ละเอียดจนให้แนใ่จว่าจะไม่เป็นปัญหากบัผู้

บริสุทธิ�38   ความไมช่ดัเจนและคลุมเครือของแนวนโยบายใหม่ ทําให้เจ้าหน้าที�ทหารระดบัสูงท่านหนึ�งได้วิพากษ์ว่า

กฎหมายความมั�นคงภายในนั �น คลุมเครือ กฎหมายยงัไม่มีความสมบูรณ์   กฎอยัการศึกชดัเจนมีวิธีปฏิบตัิชดัเจน 

แม้วา่กฎอยัการศกึจะเป็นยาแรงแตค่นใช้ไมไ่ด้ใช้อยา่งจริงจงั   การใช้ พระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัรฯ  จะทําให้การละเมิดสิทธิน้อยลงจากเดิมเพราะใช้คําสั�งศาลในการตรวจค้น ควบคุม แต่การจบักุมตวั

ยงัไมส่ามารถทําได้39   เจ้าหน้าที�ทหารพรานรายหนึ�ง ได้ให้ความเห็นวา่ การให้พรบ.ความมั�นคงนั �นไมเ่ห็นด้วยเป็นการ

เอื �อให้ฝ่ายตรงกนัข้าม เจ้าหน้าที�ทํางานยาก ถ้ามีคนร้ายเข้ามาในหมู่บ้านกฏอยัการศึกตรวจค้นได้แต่ตอนนี �ต้องขอ

หมายศาล ต้องให้โรงพกัดําเนินการ ทําให้เกิดความยุง่ยากในการทํางาน อีกทั �งมาตรา 21 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ก่อ

เหตรุุนแรงกลบัตวั หรือทําให้ติดตามความเคลื�อนไหวได้ง่าย แตไ่มม่ีใครสามารถชี �ชดัได้วา่ถ้าผ่านการอบรมแล้วจะอยู่

อยา่งไร และไมเ่ชื�อในการพิจารณาคดี และเป็นการเอื �อประโยชน์ให้กบัผู้ ก่อการร้ายและสร้างความรู้สึกที�ไม่ดีกบัผู้

ได้รับผลกระทบ และใครจะเป็นผู้ รับรองความปลอดภยัหลงัการผ่านการอบรม40 

มีความเห็นว่าพระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  นั �นดีกว่ากฏอยัการศึกเป็นกรอบ

นโยบายแตใ่นการปฏิบตัิจริงจะเป็นอยา่งไร จะมีโอกาสในการการกลั�นแกล้งเชน่ขบวนการใต้โต๊ะ และคอรัปชั�นหรือไม ่  

แต่สําหรับมาตรา 21 เป็นโอกาสที�ดีจะทําอย่างไรให้มีหลักฐานหรือตัวชี �ว ัดอย่างไรที�จะบอกว่าเขาเป็นผู้ กระทํา

ความผิด และยอมรับผิด อีกทั �งยอมกลบัใจ41  หรือระบวุา่การอบรมแทนการฟ้องไมส่ามารถจะแก้ไขอปุนิสยัหรือจิตใจ

ของผู้กระทําความผิดได้  ทั �งนี �ขั �นตอนตา่ง ๆ ต้องดําเนินการตรวจสอบให้ละเอียดจนให้แนใ่จว่าจะไม่เป็นปัญหากบัผู้

บริสุทธิ�42   ความไมช่ดัเจนและคลุมเครือของแนวนโยบายใหม่ ทําให้เจ้าหน้าที�ทหารระดบัสูงท่านหนึ�งได้วิพากษ์ว่า

กฎหมายความมั�นคงภายในนั �น คลุมเครือ กฎหมายยงัไม่มีความสมบูรณ์   กฎอยัการศึกชดัเจนมีวิธีปฏิบตัิชดัเจน 

แม้วา่กฎอยัการศกึจะเป็นยาแรงแตค่นใช้ไมไ่ด้ใช้อยา่งจริงจงั   การใช้ พระราชบญัญัติการรักษาความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัรฯ  จะทําให้การละเมิดสิทธิน้อยลงจากเดิมเพราะใช้คําสั�งศาลในการตรวจค้น ควบคุม แต่การจบักุมตวั

ยงัไมส่ามารถทําได้43   เจ้าหน้าที�ทหารพรานรายหนึ�ง ได้ให้ความเห็นวา่ การให้พรบ.ความมั�นคงนั �นไมเ่ห็นด้วยเป็นการ

เอื �อให้ฝ่ายตรงกนัข้าม เจ้าหน้าที�ทํางานยาก ถ้ามีคนร้ายเข้ามาในหมู่บ้านกฏอยัการศึกตรวจค้นได้แต่ตอนนี �ต้องขอ

หมายศาล ต้องให้โรงพกัดําเนินการ ทําให้เกิดความยุง่ยากในการทํางาน อีกทั �งมาตรา 21 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ก่อ

เหตรุุนแรงกลบัตวั หรือทําให้ติดตามความเคลื�อนไหวได้ง่าย แตไ่มม่ีใครสามารถชี �ชดัได้วา่ถ้าผ่านการอบรมแล้วจะอยู่

                                                   
37 สมัภาษณ์ชาวบ้านตําบลบ้านโหนด อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
38 สมัภาษณ์ประชาชนชาวพทุธในพื �นที�ฯ  
39  สมัภาษณ์นายทหารหนว่ยเฉพาะกิจ ตําบลทา่มว่ง อําเภอ เทพา วนัที�12 กรกฎาคม 2553 
40 สมัภาษณ์อาสาสมคัรรักษาดินแดง(อส)  ตําบลสะบ้าย้อย อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
41 สมัภาษณ์ชาวบ้านตําบลบ้านโหนด อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
42 สมัภาษณ์ประชาชนชาวพทุธในพื �นที�ฯ  
43  สมัภาษณ์นายทหารหนว่ยเฉพาะกิจ ตําบลทา่มว่ง อําเภอ เทพา วนัที�12 กรกฎาคม 2553 
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อยา่งไร และไมเ่ชื�อในการพิจารณาคดี และเป็นการเอื �อประโยชน์ให้กบัผู้ ก่อการร้ายและสร้างความรู้สึกที�ไม่ดีกบัผู้

ได้รับผลกระทบ และใครจะเป็นผู้ รับรองความปลอดภยัหลงัการผ่านการอบรม44 

 

ข้อเสนอแนะจากประชาชนและเจ้าหน้าที�ในพื �นที�ที�นา่รับฟัง 

 

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านสี�อําเภอจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้กฎหมายในพื �นที�ไว้ว่า 

กฎหมายที�เคร่งครัดจะเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เจ้าหน้าที�กระทําตามอําเภอใจ แตอ่ีกด้านหนึ�งทําให้เกิดความล่าช้าในการ

ทํางานแตจ่ะทําให้มีความแม่นยําและยุติธรรมมากขึ �น ถ้าไม่มีหมายค้นหรือหมายศาลชาวบ้านรู้สึกเหมือนไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม  และระบวุา่มาตรา 21 เป็นการเปิดโอกาสที�รัฐจะอบรมให้เกิดความเข้าใจที�ถูกต้อง ควรให้ผู้ นําเช่น

กํานนั ผู้ ใหญ่บ้านชี �แจงทําความเข้าใจถงึการอบรมและผลดีของการเข้าอบรม45 หรือกรณีที�เจ้าหน้าที�ระบุว่า มาตรา 

21 เป็นการให้โอกาสผู้ที�ได้รับผลกระทบอาจจะไมเ่ห็นด้วยต้องมีรายละเอียดแยกประเภทความผิด และอาจเป็นโอกาส

ที�ผู้กระทําผิดอยา่งตั �งใจจะใช้ชอ่งทางนี �ในการฟอกตวัเองต้องระมดัระวงั46    

 

 

บทสรุป 

 

การขดัแย้งทางสงัคมและการเมืองได้พฒันาไปเป็นความขดัแย้งด้วยอาวธุระหวา่งกลุ่มการเมืองที�ตอ่สู้ เพื�อให้

ได้สิทธิในด้านต่างๆ รวมทั �งสิทธิในทางการเมืองของกลุ่มประชากรไทยมุสลิมเชื �อสายมลายูกับรัฐไทย มีผลให้

ประชาชนถูกดึงและผลักเข้าไปสู่ความขัดแย้งดงักล่าว  ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปีที�ผ่านมาหลายรัฐบาลที�ยงัไม่

สามารถลดระดับความรุนแรงและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมได้     อาจแสดงให้ว่ารัฐไม่เต็มใจ 

(Unwilling) ที�จะปกป้องสิทธิมนษุยชนขั �นพื �นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง สิทธิในชีวิต ร่างกาย และสิทธิในกระบวนการ

ยตุิธรรม เกิดกรณี “วิสามญัฆาตกรรม” ซ้อมทรมานและบงัคบัให้บคุคลสูญหาย โดยเจ้าหน้าที�รัฐหรือโดยการรู้เห็นเป็น

ใจของเจ้าหน้าที�รัฐ  การใช้อํานาจหน้าที�ของเจ้าหน้าที�รัฐที�ขัดต่อหลักนิติธรรม โดยที�รัฐและกระบวนการยุติธรรมไม่

เต็มใจที�จะลงโทษเจ้าหน้าที�ที�กระทําผิด เกิดเป็นวฒันธรรมการปล่อยคนผิดให้ลอยนวล (Impunity) หรือรัฐล้มเหลว 

(Unable) ในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน สวสัดิภาพและความปลอดภยัของประชาชนทกุชนชาติทกุกลุ่ม   

ประสิทธิภาพหรือความเป็นมืออาชีพของกลไกและเจ้าหน้าที�รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกระบวนการยุติธรรม 

ซึ�งถือเป็นกลไกหลกัในการแก้ปัญหาความขดัแย้งและสร้างความเป็นธรรมในสงัคม ความสบัสน ซบัซ้อน และซํ �าซ้อน

ของกลไกรัฐโดยเฉพาะในเรื�องการนํากฎหมายหลายฉบบัมาใช้ในการจดัการแก้ไขปัญหา  การขาดแนวทางนโยบายที�

ชดัเจนและเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหา การขาดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที�และหน่วยงาน

ของรัฐ และไมย่อมรับวา่ การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งหรือการกอ่การร้ายไมอ่าจสําเร็จได้ หากรัฐไมย่ดึมั�นในหลกัสิทธิ

                                                   
44 สมัภาษณ์อาสาสมคัรรักษาดินแดง(อส)  ตําบลสะบ้าย้อย อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
45 สมัภาษณ์ชาวบ้านพื �นที�ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย วนัที� 15 กรกฎาคม 2553 
46 สมัภาษณ์อาสาสมคัรทหารพราน ตําบลสะบ้าย้อย อําเภอสะบ้าย้อย วนัที�14 กรกฎาคม 2553 
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มนุษยชน  แม้ว่าโดยเจตนารมณ์แล้วนั �นทางรัฐบาลโดยหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมายระดบัต่าง ๆ หวังว่าการใช้

กฎหมายความมั�นคงประกอบกบักฎหมายอาญาจะทําให้สามารถควบคมุสถานการณ์และแก้ปัญหาความไม่สงบใน

พื �นที�ได้   เจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงส่วนหนึ�งก็เห็นว่ากฎหมายพิเศษที�บังคับใช้ในพื �นที�มีความจําเป็นต่อการ

ควบคมุดแูลสถานการณ์ไมใ่ห้รุนแรงเพิ�มมากขึ �น 

 จากการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษจํานวนหลายฉบบัที�ผ่านมาแม้จํานวนการก่อเหตุความไม่สงบอาจจะลดลง

บ้างหาก แต่การก่อเหตุความไม่สงบแต่ละครั �งที�เกิดขึ �นกลับรุ่นแรงและสร้างความสูญเสียมากขึ �น  ทั �งชีวิตของ

ประชาชนผู้บริสุทธิ�และเจ้าหน้าที�รัฐ ตลอดจนทรัพย์สินของทางภาครัฐและเอกชน   ยิ�งไปกวา่นั �นการบงัคบัใช้กฎหมาย

พิเศษที�ให้อํานาจพิเศษแกเ่จ้าหน้าที�นั �นได้ส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยา่งกว้างขวาง โดย

ปราศจากการตรวจสอบถว่งดลุอยา่งได้ผล  ดงันั �นการที�จะนํากฎหมายพิเศษคือ พระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคง

ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาใช้เป็นเป็นเครื�องมือของรัฐอีกฉบบัหนึ�งนั �นจะสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้จริงหรือไม ่  ทางรัฐบาลและหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องได้ทําความเข้าใจกบัประชาชนในพื �นที�แล้ว

หรือไม่อย่างไร รวมทั �งการเผยแพร่และทําความเข้าใจกับหน่วยงานที�จะนํากฎหมายพิเศษฉบับนี �มาปรับใช้กับ

สถานการณ์ในพื �นที�ฯ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้อยา่งไร 

นอกจากนี �ตามกรอบกฎหมาย พระราชบญัญตัิการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรฯ  ฉบบัใหม่จะมี

แนวทางการปฏิบตัิหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ที�อาจแตกต่างไปจากเดิม เช่นตามมาตรา16 ที�ระบุว่าเพื�อประโยชน์ในการ

ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยบัยั �ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ภายในได้ และตามมาตรา 18 ให้ผู้ อํานวยการ       

กองอํานวยการรักษาความมั�นคงภายใน   โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�จํากดั

สิทธิมนุษยชนขั �นพื �นฐาน  และโดยเฉพาะในบทบญัญัติในมาตรา 21 ที�ให้เจ้าหน้าที� โดยการตรวจสอบของศาล 

สามารถยตุิการดําเนินคดีอาญาผู้ ต้องหาที�มอบตวัหรือที�เจ้าหน้าที�เห็นว่าได้กระทําความผิดเกี�ยวกบัความรุนแรงใน

พื �นที�ไปเพราะหลงผิดหรือรู้เทา่ไมถ่งึการณ์ โดยให้ผู้ ต้องหาเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไมเ่กิน 6 เดือนแทน กระบวนการ

ดงักล่าวคล้ายคลึงกบัการตอ่รองให้ผู้ ต้องหารับสารภาพเพื�อไมต้่องฟ้องดําเนินคดีอาญาผู้ ต้องหา (Plea Bargaining) 

ซึ�งเป็นสิ�งใหมใ่นกระบวนการยตุิธรรมของไทย  หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องจะมีวิธีการหรือมาตรการอยา่งไรที�จะประกนัวา่จะ

มีการชี �แจงให้สาธารณะชนได้ทราบในขั �นตอนในกระบวนการยตุิธรรมตามระเบียบข้อบงัคบัของกฎหมายใหม่เหล่านี �

หรือไม่  การดําเนินการมีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้หรือไม่อย่างไร   รวมทั �งมีขั �นตอนที�จะป้องกนัไม่ให้มีการใช้

กฎหมายโดยมิชอบ ดังที�ได้เคยเกิดขึ �นเป็นประสบการณ์ตรงแล้วจากการบังคับใช้กฎอัยการศึกและ พระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  ซึ�งได้ส่งผลให้ประชาชนสูญเสียความเชื�อมั�นในกระบวนการ

ยตุิธรรมไปแล้วมิใชน้่อย  

 

=============== 


