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ภาคผนวก 
หลากทัศนะในประเด็นอันว่าด้วยกฎหมายพิเศษ, สถานการณ์

ความไม่สงบและกรณีทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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พลตรี อัคร ทิพโรจน์ 
รองผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า 

(รอง ผอ.รมน. ภาค 4 สน.)
 

	 พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ไม่ปกติ	เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุร้าย	เกิดเหตุ
รุนแรง	เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น	การที่รัฐบาลจะประกาศใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ใดๆ	ก็แล้ว
แต่	มันจะต้องมีสาเหตุ	และจะต้องมีคำาอธิบายต่อสังคมและประชาคมโลกให้ได้ว่า	การที่ต้อง
ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ	ซึ่งต่างไปจากกฎหมายธรรมดานั้น	มันเป็นเพราะอะไร?		

พื้นที่ภาคอื่นๆ	เขาไม่มีการวางระเบิด	เขาไม่มียิงครู	ไม่มียิงพระ	ไม่มีคาร์บอมบ์	คน
เหล่านั้นเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติสุข	เขาก็ใช้กฎหมาย	ป.	วิอาญา	แต่สิ่งต่างๆ	ที่ผมกล่าวมา
ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และสงขลา	ตั้งแต่มันเกิดมา	มันก็จะต้องมี
เครื่องมือให้ช่างมาแก้ไขสถานการณ์	เราก็ต้องยอมรับว่า	เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ทำาหน้าที่อยู่ตาม
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ปกติ	เขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้	เพราะสถานการณ์มันไม่เป็นปกติ	ไม่เพียงพอ	ต้องใช้คน
เพิ่ม	คราวนี้	คนที่จะมาใช้เพิ่มนั้น	ตามกฎหมาย	ป.วิอาญา	จะต้องเป็นคนของสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ	ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน	ซึ่งคำาว่าเจ้าพนักงานก็หมายความว่ามีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย	
แต่ทหารเป็นเจ้าหน้าที่	ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่ได้	เพราะเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหมในรัฐธรรมนูญเขาให้ทำาหน้าที่ปกป้องขอบขัณฑสีมา	รักษาเอกราชและ
อธิปไตยจำาเป็นต้องประกาศใช้กฎหมายพิเศษจึงจะทำาหน้าที่รักษากฎหมายในฐานะผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่พนักงานได้

เพราะฉะนั้นการที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารรักษากฎหมายได้	ก็จำาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ	
ดังนั้น	เขาจึงประกาศใช้กฎอัยการศึก	ซึ่งกฎอัยการศึกนั้นประกาศใช้มาเป็นเวลานานแล้ว	และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถเป็นเจ้าพนักงานได้	กล่าวคือ	สามารถทำาการปิดล้อม	ตรวจค้น	
จับยึด	ทำาลาย	หรือห้ามได้	โดยไม่ต้องรอหมายเรียก	หมายจับ	หรือหมายศาล	ได้ในทันที
ทันใด

เช่น	เมื่อเกิดเหตุระเบิดตู้ม!	แล้วชาวบ้านบอก	ไอ้	2	คนนั้นเป็นคนทำา	ถ้ามัวรอหมาย
ศาล	กว่าหมายศาลจะมาถึง	คนร้ายก็ไม่รู้หายไปไหนแล้ว	

ดังนั้น	จึงต้องมีการควบคุมตัวไว้โดยทันทีในฐานะผู้ต้องสงสัย	แล้วก็หาหลักฐานมา	ถ้า
หลักฐานครบในเวลาที่กำาหนด	ก็ต้องส่งให้กระบวนการ	ป.	วิอาญา	ในพื้นที่พิเศษ	พื้นที่ที่มัน
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ	ในพื้นที่ที่มีคนบริสุทธิ์ถูกทำาร้ายอย่างต่อเนื่อง	เราก็ต้องหาเครื่อง
มือพิเศษมาให้ทหารใช้สำาหรับแก้ไขสถานการณ์ในขั้นต้น	เช่น	สมมุติว่าไฟดับ	เราก็ต้องมี
เครื่องมือให้ช่าง	เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าชุดเผชิญเหตุ	มีรถกระเช้า	และเมื่อสถานการณ์
คลี่คลาย	เครื่องมือพวกนี้ก็จะหมดความจำาเป็นไป	

แต่ในข้อจำากัดของอำานาจหน้าที่	ก็คือ	เราไม่สามารถควบคุมตัวได้เกิน	7	วัน		ไม่
สามารถใส่กุญแจมือหรือขังได้	เพราะเขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย	

ทำาไมจึงต้องให้ทำาอย่างนั้น?	เพราะสถานการณ์มันกำาลังเลวร้าย	เช่น	ถ้าไฟกำาลังลุก	มี
คนกำาลังยิงกัน	มีคนขนยาเสพติดเข้าไปในบ้านนี้	เพิ่งผ่านหน้าไปแวบๆ			หรือแม้แต่กรณีรถ
บรรทุกน้ำามันกำาลังวิ่งผ่านแดน	เข้าเขตประเทศไทย	ถ้ามัวรอหมายศาล	รอหมายจับอยู่ก็ช้า				
ดังนั้น	เขาจึงให้อำานาจ	โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน	ซึ่งมันมีทั้งการหลบหนีเข้าเมือง	มี
การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี	มีแรงงานต่างด้าว	หนีภัยสงครามเข้ามา	ถ้าเจ้าหน้าที่ทหารไม่มี
เครื่องมือ	ไม่มีกฎหมายที่จะไปห้าม	ไปหยุด	ไปควบคุมสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้มันทะลักเข้ามา
ภายใน	มันก็ทำาให้ประชาชนที่บริสุทธิ์เดือดร้อนมากกว่านี้	
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ดังนั้น	กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือ	มันก็เหมือนยาทิงเจอร์	มันจะแสบเมื่อโดนแผล	ถ้า
ไม่โดนแผล	มันก็จะเย็น	เพราะฉะนั้น	ถ้าใครเป็นแผลจะแสบ	เหมือนรถพยาบาลมาจอดข้าง
สนามฟุตบอล	ใครที่เขาวิตกกังวล	เขาก็จะกลัวรถพยาบาล	แต่คนที่แข็งแรงดี	มีความเชื่อมั่น	
มีความบริสุทธิ์	เขาก็จะไม่คิดมากกับรถพยาบาล	แล้วมันก็ไม่สามารถจะไปบั่นทอนชีวิตประจำา
วันของคนบริสุทธิ์ให้ชะงักได้	ยกเว้นคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดกฎหมาย	ก็ร้อนตัว

คนที่มีแผลเท่านั้นที่จะรู้สึกแสบเวลาเจอเจ้าหน้าที่	มีเฉพาะคนที่เป็นแผลเท่านั้นที่เขา
รู้สึกแสบกับกฎอัยการศึก	ถ้าเขาไม่มีความผิดเขาจะไม่รู้สึกร้อนรนกับเรื่องเหล่านี้	

กฎหมายพิเศษก็เหมือนกับการรักษาพยาบาลเบื้องตัน	ที่เราเกิดแผลฉีกขาด	มันต้อง
ทำาความสะอาดแผล	มันจำาเป็นต้องแสบในช่วงต้น	แล้วเราก็ต้องเย็บปิดแผล	สมานแผล					
แล้วในที่สุด	มันก็จะหายไปกลายเป็นกายภาพบำาบัด	ซึ่งมันไม่ใช่แค่กฎอัยการศึก	แต่มันมี	
พ.ร.ก.	ฉุกเฉิน	ปี	2548	คู่ขนานกันอยู่ด้วย	ส่วนใน	4	อำาเภอของจังหวัดสงขลา	และ	อ.แม่ลาน	
จ.ปัตตานี		เราใช้	พ.ร.บ.ความมั่นคง	กับ	ป.วิอาญา	

ปีหน้าเขาก็มีแนวโน้มว่าอย่างน้อยจังหวัดละ	1	อำาเภอต้องมีการยกเลิก	พ.ร.ก.	ฉุกเฉิน	
ซึ่ง	พ.ร.ก.	ก็ไม่ต่างจากกฎอัยการศึก	แต่กฎอัยการศึกมันกว้างกว่า	เพราะมันไม่ใช่แค่ยาเสพ
ติด	แต่มันรวมทั้งภัยสงคราม	การก่อการร้าย	น้ำามันเถื่อน	แต่	พ.ร.ก.	เขาให้อำานาจที่แตกต่าง
จากกฎอัยการศึก	คือควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้คราวละ	7	วัน	ต่ออายุได้ไม่เกิน	4	ครั้ง	ครั้งละ	
7	วัน	รวมแล้วไม่เกิน	30	วัน	แต่การควบคุมตัวแต่ละครั้งต้องมีหมายศาล	ซึ่งหมายความว่า	
นายอำาเภอ	ผู้กำากับ	ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข	2	ตัว	ของหน่วยทหารต้องลงมติร่วมกัน
ว่าให้ออกหมายจับคนนี้	แล้วหมายศาลก็จะออกมาคู่ขนานกับการไปควบคุมตัว	

สำาหรับบางคน	การที่จะหาข้อเท็จจริงต้องใช้เวลามากกว่า	7	วัน	อาจจะใช้กฎหมายทั้ง	
2	ฉบับ	หมดอำานาจของกฎอัยการศึกแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อน	แต่ถ้ายังไม่หายสงสัย	ก็ขอหมาย
ศาลตาม	พ.ร.ก.	ปี	46	มาควบคุมตัวต่อ	คนบริสุทธิ์ก็ดี	คนที่มีความผิดก็ดี	ถ้าไม่มีหลักฐานมา
ยืนยัน	เขาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัย	เป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีใด	ก็ในกรณีที่บ้านของเขาอยู่ตรงที่
เกิดเหตุ	เสื้อผ้า	นาฬิกา	หรือรถของเขามันเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ	ผู้ก่อเหตุให้การซักทอดถึง
เขา	การที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัย	มันจะตีวงแคบลงมา	แต่แน่นอน	คนที่ไม่บริสุทธิ์	เมื่ออธิบาย
ให้ใครฟัง	เขาก็บอกว่าตัวเองไม่ผิด	ไม่ได้ทำา	แล้วถ้าเราจับไม่มั่นคั้นไม่ตาย	ก็ยกฟ้องในที่สุด	

ซึ่งท่านแม่ทัพภาค	4	ท่านก็มีนโยบายจะลดพื้นที่ใช้กฎหมายพิเศษลงเท่าที่การ
เคลื่อนไหวของกลุ่มก่อเหตุร้ายและความรุนแรง	ลดลง	มีกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น					
พี่น้องประชาชน	มีรอยยิ้ม	ชีวิตประจำาวันกลับคืนมา	แต่ถ้าพื้นที่ใดยังมีเหตุร้ายอย่างต่อเนื่อง	
เราก็ยังยกเลิกกฎหมายพิเศษไม่ได้	
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ถ้าเรามองว่า	พ.ร.ก.	และกฎอัยการศึกเป็นเพียงเครื่องมือ	เราก็จะมีความเข้าใจใน
เจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหา	แล้วนโยบายท่านแม่ทัพภาคที่	4		ท่านก็ใช้นโยบาย		“สานใจสู่
สันติ	”	คือมีการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านแนวทางสันติวิธี	นำาคนกลับบ้านมาต่อสู้
กับคำากล่าวหาด้วยกระบวนการยุติธรรม	

วันนี้ที่น่าห่วงที่สุด	คือการขยายความของสื่อสารมวลชน	ถ้าสื่อสารมวลชนเข้าใจ
สถานการณ์แล้วก็เดินคู่ขนานไปกับเรา	เช่นคนเดิมๆ	ทำางานคู่กับกองทัพแล้วก็จะรู้ว่าเราจะเดิน
ไปทางไหน	คำาถามที่สื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ	มักจะถามเราก็คือ	ตากใบ	กรือเซะ	แต่เมื่อได้มา
เห็นและกลับไปแล้วเขาไม่ถามอีกเลย	

สื่อสารมวลชนเป็นสิ่งสำาคัญ	ผมอยากให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในใจ
คนที่รับรู้ข่าวสาร	เขียนข่าวแดงด้วยสีน้ำาเงินได้ไหม	ไม่ต้องผนวก	ไม่ต้องซ้ำาเติม	ไม่ต้องขยาย
แผล	ผมก็พยายามที่จะไปพบทีละคนๆ	ไปอธิบายเขา	ผมยอมที่จะเหนื่อยเอง	ไปอธิบายเขา	
ถ้ามีคอลัมน์หนึ่งเขียนตำาหนิทหารว่าอย่างนั้น	อย่างนี้	ผมไม่ตำาหนิเขา	แต่ผมตำาหนิข้อมูลเขา	
เหมือนรับรู้ด้านเดียว	แล้วมองแต่ด้านนี้	เหมือนแก้วใบเดียว	มันไม่ครบทุกมิติ	การนำาเสนอ
งานสื่อสารมวลชนในโลกธุรกิจ	เขาก็ต้องสะกดลูกค้า	ซึ่งสิ่งที่สะกดความสนใจก็คือความโหด
ร้าย	หวือหวา	แต่เราไม่ชวนทะเลาะกันในเรื่องนี้	เราต้องเดินเคียงข้างไปด้วยกัน

ผมอยากให้เขียนถึงมิติการทำางานของเจ้าหน้าที่	อย่าไปโฟกัสเฉพาะกฎอัยการศึก	
อยากให้เขียนว่า	การเมืองนำาการทหารมันเป็นยังไง

การเมืองนำาการทหารในเวลานี้ก็คือ	ประการแรก	การเอาใจใส่	ดูแล	พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต	ให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สิ่งอำานวยความสะดวก	พัฒนาพื้นที่พิเศษ	ทำาให้
ประชาชน ‘เนื้อดี’ แข็งแรง	ให้เขาพึ่งตัวเองได้	ซึ่งเขาก็มาร่วมมือร่วมใจกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น	สิ่ง
เหล่านี้มันกำาลังได้ผลด้วยปัจจัยชี้วัดว่า	การดำาเนินการเข้าไปจับกุมคนที่มีหมายจับตามหมาย
นั้น	ไม่มีการต่อต้าน	ไม่มีการเดินขบวนแล้ว	

ประการที่	2	เวลาพี่น้องที่นี่มีกิจกรรมเช่น	งานยะลาคัพ	งานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	งาน
ของดีเมืองนราธิวาส	งานกาชาดปัตตานี	งานหลักเมือง	งานกาชาดเบตง	งานลอยกระทง	ผู้คน
ออกมาร่วมงานทั้งกลางวันกลางคืน	แม้กระทั่งวันวาเลนไทน์	คนก็ออกมาเต็มบ้านเต็มเมือง	

และประการที่	3	คือการเติบโตทางเศรษฐกิจ	มีประกาศขายอาคารที่ก่อสร้างใหม่ๆ	
ถนนตัดใหม่ก็กำาลังเติบโต	การเปิดร้านค้าสะดวกซื้อเพิ่มจำานวนขึ้น	ยอดขายสูงสุดในภาคใต้	
การซื้อรถป้ายแดงมากขึ้น	ยางราคาดี	มีสภาประชาชน	นี่คือการเมืองที่ได้ผล	

ใน	ศอ.บต.	มีสภาที่ปรึกษา	ก็มีคนทุกสาขาอาชีพ	ซึ่งเขาสามารถยกมือแสดงความคิด
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เห็นได้เลย	แล้วเราก็จะรับฟัง	ซึ่งเขาสามารถส่งความคิดเห็นของเขาเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนา
สันติ	หรือสร้างสันติสุขขึ้นมา	ความมั่นใจของคนในพื้นที่ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ	

ในกรณีที่รัฐจับคนผิด	รัฐก็จะเยียวยาเขาด้วยการชดเชยในสิ่งที่เขาสูญเสียไป	นอกเสีย
จากว่าเขาผิด	และรัฐเชื่อว่าเขาผิด	แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเขาผิด	เวลานี้	คนที่ยกฟ้องออก
มา	ใช้ชีวิตอย่างอิสระ	เป็นคนบริสุทธิ์	ปกติธรรมดา	

เวลานักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนมา	เขาก็จะมาไล่บี้ว่าเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิ์	แต่เวลา				
ผู้ก่อเหตุความรุนแรง	วางระเบิด	ยิงคนแก่อายุ	74	ปี	ตายในร้ายขายของชำา	มีประชาชนผู้
บริสุทธิ์ต้องตาย	แบบนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มผู้เคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนหายไปไหน?	เพราะฉะนั้นเราก็
จะฟังแต่เรื่องร้ายๆ	เรื่องที่เจ้าหน้าที่ตกเป็นจำาเลยสังคม	

คนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาบอกสื่อเพราะสื่อเสียงดังกว่าคนอื่น	ถ้าบอก
สื่อมวลชน	มันดังมาก	แล้วการใช้งานสื่อสารมวลชนเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะสร้างความชอบ
ธรรมให้กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงอยู่เหนือเจ้าหน้าที่รัฐ	

ด้วยการได้ข้อมูลฝ่ายเดียว	ผู้ก่อเหตุความรุนแรง	จะเป็นต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้ในเรื่องนี้
เท่านั้น	เรื่องการรุกทางการเมือง	เจ้าหน้าที่ก็มีงบประมาณ	ระยะเวลาที่ยิ่งทำายิ่งบวก	การปฏิบัติ
ทางทหาร	งานข่าวกรองก็ได้เปรียบยิ่งขึ้น	ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงไม่สามารถเพิ่มเติม
กองกำาลังได้	โดยเฉพาะอาวุธ	หาไม่ได้เลย	เพราะอาวุธของเขาก็ปล้นมาจากเจ้าหน้าที่ทั้งนั้น	ไม่
ได้ไปซื้อมาจากไหนเลย		

เพราะฉะนั้นงานเดียวที่ผู้ก่อเหตุจะมีกำาลังเหนือเจ้าหน้าที่รัฐก็คือ	งาน	พลังข้อมูล
ข่าวสาร	เพราะเขาสามารถสร้างเหตุที่เลวร้ายช็อกโลกได้ภายในพริบตา	แล้วขยายได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว	ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย	เคารพสิทธิมนุษยชน	ไม่สามารถทำาร้าย
ประชาชนให้เป็นข่าวได้	ก็ต้องใช้ความถูกต้องชอบธรรม	ซึ่งไม่สามารถทำาให้มันบูมได้	ต้อง
ค่อยๆ		เก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆ	จนกว่ามันจะทันกัน	ยกตัวอย่างเช่น	ระเบิดในยะลา	กลาง
เมือง	คนในเทศบาลยะลา	หาคนวางระเบิดไม่เจอแล้วบอกว่า	“ใครทำา”		

เขาด่าใคร?	เขาด่าเจ้าหน้าที่	แล้วเขาด่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้	เขาก็ไปด่าให้	ส.ส.	ฟัง	ส.ส.	ก็ไป
ด่าโดยใช้งานสื่อสารมวลชน	มันก็เป็นฟีดแบ็กกลับมาถึงเจ้าหน้าที่	นี่คือตัวอย่างของเรื่องราว	
กลายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่	ส.ส.	ประชาชน	มาขัดแย้งกัน	ส่วนไอ้ตัวก่อเหตุไปไหนแล้ว	ไปนั่ง
หัวเราะอยู่	

ดังนั้น	เมื่อเกิดเหตุความรุนแรง	เราต้องรีบสร้างความชอบธรรมให้เห็นว่า	คนนี้ต่าง
หากที่เป็นต้นเหตุ		ซึ่งเป็นโจทย์ที่หนักหนาสาหัสว่าแล้วกองทัพจะทำาอย่างไร?	นี่คือสิ่งหนึ่งที่
ผมกำาลังทำาอยู่	ก็ทำาได้แค่วิงวอนว่า	เมื่อเกิดเหตุ	ถ้าสื่อมวลชนมีความคิดเห็นที่คล้อยตามกับ
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การแก้ไขปัญหาในแนวทางที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลและกองทัพภาคที่	4	ตาม
นโยบายสานใจสู่สันติ	เมื่อนั้น	สื่อก็จะเขียนข้อเท็จจริง	ตามข้อเท็จจริง	ไม่ต้องผนวกความรู้สึก	
เพราะทุกสื่อมีลูกค้าของตัวเอง	เขาก็จะคิดไปตามนั้น	เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่รับผิดชอบเรื่อง
นี้	ผมก็จะต้องชิงชี้แจงให้เร็วกว่าที่เอเอสทีวีจะออกอากาศ	ถ้าผมชี้แจงเร็วกว่า	แล้วเอเอสทีวี
ชี้แจงสอดคล้องกัน	มันก็จะยิ่งเป็นแรงหนุน

ชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไม่ต้องการอะไร	เขาไม่เรียกร้อง	เพราะหลัก
ศาสนาทำาให้เขาพอเพียง	เขาเพียงอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านของเขามีความเป็นธรรม	
เสมอภาค	หลักในศาสนาของเขา		สอนให้เขาพอเพียงในตัวเขาเอง	ดูจากอาคารบ้านเรือนของ
เขา	เขาอยู่อย่างพอเพียง	ไม่วิลิศมาหรา	แล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่อวดร่ำาอวดรวย	เขาค่อนข้างจะ
พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเขา	อยากเลี้ยงนกเขา	เลี้ยงนกกรงหัวจุก	อยากเล่นฟุตบอล	เขา
ไม่ได้อยากมีห้างสรรพสินค้าใหญ่โต	ยกเว้นผู้นำาเจ้าเล่ห์ที่จะสูบเลือดจากประชาชนที่บริสุทธิ์	
บางเรื่องมันไม่ใช่การพัฒนา	

วันนี้เราขยายกฎอัยการศึกออกมาถึงยาเสพติด	ออกมาถึงน้ำามันเถื่อน	ในกรณีที่จับ
โดยเร่งด่วน	มีอำานาจปิดล้อม	ตรวจค้น	ยึดแล้วก็รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้อง	เมื่อหมด
อำานาจในการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก	ก็ส่งเข้า	ป.	วิอาญา	

แล้วเราก็ต้องมาดูว่า	สาเหตุที่แท้จริงที่ทำาให้มันเกิดการตรวจค้นจับกุม	ยึด	อะไรนี่	มัน
มาจากทหาร	จากเจ้าหน้าที่	หรือมันมาจากเงื่อนไขในสังคมนั้นๆ	จึงเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ที่มาจากที่อื่นมาช่วย	ถ้าคนบ้านนี้เขารักกัน	เขาปรองดองกัน	ไม่กลั่นแกล้งกัน	ไม่แย่งชิงความ
เป็นใหญ่กัน	เขาก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุข	เขาจะไม่ต้องการเจ้าหน้าที่เลย	เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจ
ที่มาที่ไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลที่จะทำาให้ประชาชนรู้สึกเช่นนี้ด้วย	

ทุกวันนี้จึงเกิดงานสำาคัญขึ้นมางานหนึ่ง	คือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งผมได้
รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่	4	ให้มาเป็นหัวหน้าทีมด้านนี้		เงื่อนไขที่ทำาให้ความไม่เข้าใจ
ขยายตัวออกมาเป็นความหวาดระแวง	ขยายตัวออกมาเป็นความขัดแย้งในระดับกลางในระดับ
ปลาย	กระทั่งเป็นเหตุร้ายเหตุรุนแรงขึ้นมา	ก็มาจากเงื่อนไขสังคมที่เจ้าหน้าที่เอาเปรียบ
ประชาชนมาตั้งแต่อดีตกาล	แล้วก็ทำาให้ความรู้สึกนี้มันสะสมมาจนประชาชนไม่มีที่จะถอยแล้ว	
เขาจึงหันหลังกลับมาสู้	เขาสู้ด้วยมือเปล่าไม่ได้	เขาก็ต้องสู้ด้วยวิธีที่จะต้องทำาให้หยุด	ให้ชะงัก	
แล้ววิธีที่เขาคิดว่าจะสู้ได้ผลก็คือ	เขาต้องสู้แบบดังๆ	เพื่อให้โลกรู้	เพราะเขามีคนน้อย	เมื่อเรา
จับจุดรากแก้วของปัญหาได้	เราก็ต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

ยกตัวอย่างเช่น	หมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้		ทั้ง	33	อำาเภอในปัตตานี	ยะลา	
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นราธิวาส	และ	4	อำาเภอ	ในจังหวัดสงขลา		รวม	37	อำาเภอ	1,969	หมู่บ้าน	หมู่บ้านที่มีข่าว
ความเคลื่อนไหวอยู่เป็นของผู้ก่อเหตุรุนแรง	มีอยู่ประมาณ	300	หมู่บ้าน	แต่เมื่อเกิดเหตุแล้ว	
มันมัวหมองไปหมด	นี่คือสิ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องการจะให้มันเกิดขึ้น	เพราะฉะนั้น	ถ้าเรา
รู้สึกเช่นนั้น	แสดงว่าเรากำาลังตกกระไดพลอยโจน	ซึ่งเราเรียกสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นในความรู้สึกที่
กำาลังไล่หลังมาว่า	‘ฟีลลิ่ง วอร์’	มันเป็นสงครามความรู้สึกที่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แต่ระบาดไปทั่วโลก	แล้วจะทำายังไง?	เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงรากแก้วของมัน	นั่น
คือความไม่เข้าใจ	เพราะฉะนั้นตัวที่จะดับมันก็คือการสร้างความเข้าใจ	

ทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่ประมาณ	1	ล้านเก้าแสนคน	คนที่เขาเข้าใจไปแล้วประมาณ				
1	ล้าน	8	แสน	9	หมื่นคน	เหลืออีกหมื่นหรือสองหมื่นคนเท่านั้นที่ไม่เข้าใจ	หรือพยายาม							
ไม่เข้าใจ	วันนี้ศูนย์รับร้องเรียนจาก	ศอ.บต.	มีตัวเลข	มีรายงานสรุปว่าปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่				
ไม่เป็นธรรม	ลดน้อยลงแล้ว	นอกจากนั้นกลุ่มก้อนของอาร์เคเคที่ออกมารายงานตัวก็มีมากขึ้น
เรื่อยๆ	จนรัฐบาลต้องประกาศเป็น	พ.ร.บ.ความมั่นคง	มาตรา	21	ใน	4	อำาเภอ	ของ	จ.สงขลา	
และ	อ.แม่ลาน	จ.ปัตตานี	เพื่อจะให้อภัยคนกลุ่มนี้	ซึ่งรัฐก็ประกาศมาตั้งแต่เมื่อธันวาคม						
ปีที่แล้ว	

เพราะมุมมองที่รัฐมีต่อเยาวชนในพื้นที่ก็คือพวกเขาเป็นลูกหลานคนไทย	ที่ถูกหลอก
ลวงใช้ไปในทางที่ผิด	เขาจะต้องกลับมาสู่อ้อมอก	เขาจะต้องมีที่ยืนในสังคม	และควรได้รับการ
ให้อภัย

เราเชื่อว่าเยาวชนทุกคนไม่อยากเป็นคนเลว	แต่ขึ้นอยู่กับว่าบนเส้นทางชีวิตของเขา	เขา
จะไปเจอผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ใหญ่ใจร้าย	หรือผู้ใหญ่หน้าเนื้อใจเสือที่ชักจูงเขาไปในทางที่ผิด	แต่
เมื่อไปลองแล้ว	เขาจะรู้ว่า	นี่ไม่ใช่ตัวเขา	นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้	ซึ่งเขาก็สามารถติดต่อผ่านคน
ที่เคารพไว้วางใจ	สามารถมาหาเราได้เลย	สามารถทำาได้ทันที	เพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้
เกิดมาเป็นคนเลว	และเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับการมีชีวิตแบบนั้น	เพียงแต่ว่าช่วงวัยหนุ่มที่คึก
คะนอง	เราจะไม่ทำาลายคนเลว	แต่เราจะทำาลายความเลวในคนคนนั้น

คนที่เข้าไปสู่การเป็นสมาชิกอาร์เคเค	เขาจะถูกบิดเบือนคำาสอนของศาสนาในโรงเรียน
ปอเนาะ	ด้วยอุซตาสที่ถูกล้างสมองมาว่า	เด็กมุสลิมทุกคนต้องเข้าร่วมการทำาสงครามศาสนา
กับซีแยร์	ขณะนี้ศาสนาของเรา	แผ่นดินผืนนี้ถูกยึดครอง	เราเป็นชนชั้นสอง	ประชาชนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม	เขาจะปลุกระดมด้วยเงื่อนไขของศาสนา	ด้วยประวัติศาสตร์	ด้วยเงื่อนไขความ
เชื่อ	แล้วเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ห่างพ่อห่างแม่ตั้งแต่เขามาอยู่ปอเนาะ	แต่เป็นเด็กผู้ชายที่เขามาอยู่
ร่วมกันอย่างมีไฟ	แต่เขาไม่ได้นำาศักยภาพไปใช้ในทางอื่นเลย		นอกจากเรียนศาสนา	อุซตาสก็
จะมาฝึกเขา	เพื่อฝึกให้เป็นอาร์เคเค	ฝึกอย่างโหดร้าย	มีการคัดเลือก	มีการทดสอบ	อบรม	
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และสั่งให้ชักจูงคนนั้นคนนี้มา	เขาจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	ในการสร้างอาร์เคเคคนหนึ่ง	
ถ้าจะให้แข็งแรงกว่านั้น	ก็ใช้เวลามากกว่า	2	ปี	ทั้งในพื้นที่ของตัวเองและนอกพื้นที่	

เหมือนผ่าตัดสมองใหม่เลย	เขาทำาให้เด็กพวกนี้รู้สึกว่า	เด็กพวกนี้คือนักรบของพระเจ้า	ต้องทำา
สงครามจีฮัด	ตายแล้วก็ไม่เสียดายชีวิต	ตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้า	ซึ่งเราพบว่าทุกวันนี้
สมาชิกมีไม่ถึง	2,000	คน	อายุน้อยที่สุดที่กองทัพเคยพบคืออายุ	17	ปี	ซึ่งเราจะให้โอกาสเขา
ด้วยการนำาตัวเข้าโครงการนำาคนกลับบ้าน	โดยในระหว่างการต่อสู้คดี	หรือฝึกฝนอาชีพ	เขา
อาจจะถูกควบคุมตัวโดยทหารอย่างใกล้ชิดหน่อย	เพราะเขายังไม่พ้นจากคดี	และนอกจากจะ
ยังไม่พ้นจากคดีแล้ว	เขาก็ยังถูกตามล่าจากหัวหน้าเก่าของเขา	ดังนั้น	เขาจึงต้องรีบบอกทุก
อย่างที่เกี่ยวกับคนที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการคนเหล่านั้น	
เราจึงมีความมั่นใจว่า	โครงการนำาคนกลับบ้านจะสามารถสลายโครงสร้างของกลุ่มก้อน	
อาร์เคเคที่เป็นขบวนการได้	

ถ้าเด็กแต่ละคนได้รับคำาแนะนำาจากผู้ใหญ่ใจดี	เขาก็สามารถไปเข้ากลุ่มกับแต่ละกลุ่ม
ได้เลย	เช่นกลุ่มทำาเรือกอและ	กลุ่มประมงน้ำาจืด	ถ้าเขาสามารถเลือกหรือพบทางเดินชีวิตที่ดี	
เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง	ดังนั้น	ถ้าเราสามารถสร้างให้เยาวชนรักและหวงแหนแผ่นดินของ
เขาได้ด้วยตัวเขาเอง	นั่นก็คือ	ความสำาเร็จของงานนี้	

ส่วนในกรณีที่เยาวชนต้องการสู้คดี	กระทรวงยุติธรรมมีกองทุนให้กู้ยืม	ช่วยประกัน
ออกมาได้	เราแต่งตั้งทนายสู้คดีให้ได้	แต่ปัญหาที่เด็กไม่ออกมาเพราะการสื่อสารของเราไปไม่
ถึงเด็ก	เนื่องจากว่าเขาถูกเก็บตัวไว้ในที่ห่างไกล	ทั้งที่กระทรวงยุติธรรมเป็นแม่งานในการให้
ความช่วยเหลือเลยนะ	แต่การสื่อสารมันไปไม่ถึงเด็ก	เพราะมีผู้ใหญ่ใจร้าย	เขาหวังประโยชน์
ในการที่จะใช้เด็กสร้างฐานอำานาจต่อไปเพราะมันโยงใยกับเรื่องธุรกิจทั้งหลาย																	

กอ.รมน.ภาค	4	สน.	มีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน	
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	และชาวไทยทั่วประเทศ	และกับประชาคมโลก	และพร้อมจะรับฟัง	
ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน	และตระหนักดีว่า	เราจะยุติปัญหาในจังหวัดชายแดน
ใต้ได้ถาวรด้วยสันติวิธีเท่านั้น	ตามนโยบาย	“สานใจสู่สันติ”

...
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พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  
ผู้อำานวยการโครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
	
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานที่เกิดขึ้นจากการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนและเกิดจากการที่เรา

คอยติดตาม	ตรวจตราปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เคยเกิดขึ้นในภาคใต้	อันเนื่องมาจาก
การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ	และเนื่องจากองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในด้าน
กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ์	ดังนั้น	เราก็มักจะพบปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายกับเด็ก	
ระหว่างที่เราทำางานก็เลยปรึกษากันว่า	เราน่าจะทำาการศึกษาประเด็นดังกล่าวเป็นการเฉพาะ	
เพราะกฎหมายในประเทศก็มีการบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่าหากเป็นการกระทำาผิดที่มีข้อสงสัย
ต่อเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำากว่า	18	ปี	จะมีกระบวนการยุติธรรมแบบพิเศษ	เพื่อให้ความ
สำาคัญกับเรื่องเด็ก	เกี่ยวกับสิทธิเด็ก	แล้วในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่มีการบังคับใช้
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กฎหมายพิเศษนั้น	ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กก็ควรจะมีความพิเศษด้วย	แต่	3-4	ปี	ที่
ผ่านมา	เราพบว่ารัฐหรือในที่นี้คือการบังคับใช้กฎหมาย	ยังไม่มีการปกป้องคุ้มครองเด็กเป็น
พิเศษ	เราก็เลยทำาการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น	ก็พบว่ามีสภาพปัญหาจริงๆ	และ
ประสบการณ์ของเด็กในชุดที่ถูกกระทำาหรือถูกละเมิดสิทธิ์เมื่อปี	2551-2552	ที่เราทำาการวิจัย
นั้น	ก็ควรจะนำามาสู่การศึกษาที่จะทำาให้เกิดการคุ้มครองที่เป็นระบบมากขึ้น

เนื่องจากกฎหมายที่ประกาศใช้ในพื้นที่ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับเด็กโดยตรง	ไม่มีการ
ปกป้องคุ้มครองอย่างเป็นกรณีพิเศษ	สิ่งที่เราเรียกกันว่าเหวี่ยงแหหรือการปิดล้อมจับกุม	ใน
ยามวิกาล	ตามรายงานที่รัฐได้รับว่าเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นเมื่อยิ่งเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรม	การให้ได้มาเพื่อการควบคุมตัว	ซักถาม	ก็ควรจะมีการแบ่งแยกเด็ก
และผู้ใหญ่	

เพราะไม่ว่าอย่างไร	เด็กก็คือเด็ก	เขาก็เหมือนลูกเหมือนหลาน	เหมือนคนในครอบครัว	
ถ้าเขาเติบโตขึ้นในสังคมที่ไม่เป็นธรรม	เขาอาจกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าว	และก่อให้เกิดความ
รุนแรงยิ่งขึ้น	ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ	ควรจะมองในมุมที่ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน	เพราะ
เขาต้องเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง	รัฐควรจะให้เขาได้มีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม	

พฤติกรรมของเด็กย่อมส่งผลถึงพฤติกรรมของเขาในอนาคตด้วย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีบริบทของความไม่เป็นธรรมอยู่เยอะ	ถ้าเราไม่สามารถจำากัด
บริบทของความไม่เป็นธรรมนี้ให้อยู่ในวงแคบแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นในวงกว้าง	หรือการที่จะ
พยายามลดภาวะที่เรียกว่าเป็นความหวาดกลัว	หรือความรุนแรงกับเยาวชนและเด็กแล้ว	เราก็
น่าจะทำาไปได้เลยโดยที่ไม่จำาเป็นต้องมีคำาถามด้วยซ้ำานะ	คุณไม่น่าจะต้องตั้งคำาถามกับการ			
กระทำาสิ่งดีๆ	กับเด็ก	เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ทำาโดยไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบ	เช่น	การเข้าไป
ตั้งค่ายทหารในโรงเรียน	อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความรุนแรง	ทั้ง
อาวุธ	รถถัง	การพูดจา	ภาษา	ท่าทาง	หรืออะไรก็ตามที่มันแสดงถึงอำานาจ	ในสถานที่ที่น่าจะมี
ความปลอดภัยสำาหรับเด็ก	เช่น	โรงเรียนหรือพื้นที่ทางศาสนาทั่วไป	รวมทั้งในตลาดและพื้นที่
สาธารณะต่างๆ	

ยกตัวอย่างในกรุงเทพฯ	ขณะที่กรุงเทพฯ	เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง	
คนกรุงเทพฯ	รู้สึกสะดุดตาหรือสะดุดใจหรือเปล่า?	เมื่อมีทหารยืนถือปืนอยู่ตาม	BTS	หรือ	
MRT	ถ้าคุณรู้สึกอะไรบางอย่าง	นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด
ระยะเวลา	7-8	ปี	ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอิสรเสรีในการไปไหนมาไหนด้วยอาวุธปืนตลอดเวลา	นั่นเป็น
ส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่ส่งผลต่อจิตใจ	ยิ่งถ้าเขาเป็นบุคคลที่ถูกจับกุมควบคุมตัวแล้ว
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อำานาจรัฐนั้นถูกนำามาใช้กับเขาโดยตรง	โดยปราศจากความสุจริตหรือมีอคติ	ขาดเหตุและผล	
หลักฐาน	ขาดกลไกที่ตรวจสอบได้	เด็กก็จะตั้งคำาถาม	รวมทั้งครอบครัวเขา	พ่อแม่เขาก็จะตั้ง
คำาถาม	แล้วเราจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร?	ถ้าหลายเรื่องอธิบายไม่ได้	และหลาย
เหตุการณ์ไม่โปร่งใส	ความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นกับเด็กด้วย

	 หลักการโดยทั่วไปของการเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งไปสู่สันติภาพ	ข้อแรกเลย	รัฐ
ควรจะยอมรับว่ามีการกระทำาผิดพลาดเกิดขึ้น	การยอมรับน่าจะเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด	แต่กลไก
ที่มีอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำาให้การยอมรับเกิดขึ้นได้ยาก	แต่ก็อยากให้รัฐและ
หน่วยงานของรัฐมีความพยายาม	เพราะถ้าเกิดการยอมรับแล้วมันก็จะนำาไปสู่การเยียวยา	โดย
เฉพาะการขอโทษ	เพราะถ้าเราบังเอิญเดินไปชนใครหกล้ม	สิ่งที่เราสามารถทำาได้เลยก็คือการ
ขอโทษ	ช่วยเก็บของที่หล่นกระจัดกระจาย	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการชดเชย
เยียวยา	แต่ปัจจุบันนี้การชดเชยเยียวยาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็มักจะเป็นไปในรูปของตัวเงินหรือ
การข่มขู่ไม่ให้มีการพูดคุยเรื่องนี้อีก	ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ควรทำา	

นอกจากนั้น	การนำาตัวคนผิดมาลงโทษก็เป็นการชดเชยอีกประการหนึ่ง	แต่ถ้าการลงโทษ	
จะทำาให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นก็ต้องลองคิดดูว่าจะมีวิธีการไหน?	ที่จะทำาให้ผู้เสียหายได้รับ
การยอมรับว่าเขาเป็นผู้เสียหาย	ได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทำาจากเจ้าหน้าที่รัฐจริง	

ส่วนผู้กระทำาความผิดก็ควรสำานึกผิด	ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาก็ควรยินยอมให้
ลูกน้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	เพื่อให้ความจริงปรากฏขึ้นมาว่าความผิดมันเกิดขึ้นได้
อย่างไร?	ด้วยเหตุใด?	แล้วนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น	อย่าไป
มองว่ามันเป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บ	เพราะถ้าไม่เกิดการเยียวยา	เราก็จะพบว่าเรื่องของความ
ไม่เป็นธรรมมักจะถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลา	ไม่ว่ากรณีกรือเซะ	ตากใบ	หรือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็ก
หลายๆ	กรณี	

กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่ใช้จัดการกับอริราชศัตรู	ซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วไป
หรือในพื้นที่ที่มีภัยจากต่างประเทศ	ก็สมควรที่จะมีกฎอัยการศึกเพื่อป้องกันภัยคุกคามซึ่งตาม
ประเพณีปฏิบัติเขาก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามจังหวัดที่อยู่ในเขตชายแดนอยู่แล้ว	

แต่กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นกรณีพิเศษ	เพราะการประกาศใช้
กินเนื้อที่มาถึงเขตพื้นที่ซึ่งไม่ได้อยู่บริเวณชายแดน	ซึ่งการประกาศใช้ก็เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์
ปล้นปืนเมื่อปี	พ.ศ.2547	มันก็ทำาให้เห็นเจตนารมณ์ว่าการประกาศใช้กฎดังกล่าวนั้น	เนื่องจาก
รัฐมองว่าภัยที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ภัยจากต่างประเทศหรือเปล่า?	และเมื่อเราตีขลุมหรือตีความไป
ว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้	โดยนำากองกำาลังต่างๆ	มาจัด
ตั้งเป็นฐานกำาลัง	เพิ่มปริมาณเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง	ติดอาวุธเจ้าหน้าที่มากมาย	มันก็ยิ่ง
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ทำาให้เกิดเป็นภาวะสงคราม	ทั้งที่พื้นฐานความขัดแย้งจริงๆ	ในพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความ
มั่นคงทางทหาร	แต่เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงทางด้านสังคม	วัฒนธรรมและอัตลักษณ์	ซึ่งมัน
ทำาให้เกิดสิ่งที่รัฐมองว่าเป็นความคิดต่างที่ยอมรับไม่ได้	

แล้วในภาวะหนึ่งมันก็เกิดเป็นความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดน	ในภาวะนั้นทำาให้เกิด
กลุ่มก้อนบางกลุ่มที่อาศัยความอ่อนแอของรัฐไทย	นำาไปสู่ความคิดปลุกระดมเรื่องการแบ่ง
แยกดินแดน	รวมกับพื้นฐานเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยเอง	โดยเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	และปัญหาเรื่องการกระจายอำานาจ	แต่
เมื่อใช้ทหารเป็นตัวแก้ปัญหา	ก็ทำาให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมไม่ได้รับการแก้ไข	แต่เราก็ยังปล่อยให้
ทหารเป็นผู้นำาการแก้ปัญหามา	7-8	ปี	

แม้ทหารหรือหน่วยงานความมั่นคงจะพยายามปรับท่าทีว่าใช้การเมืองนำาการทหาร					
มีการพัฒนาควบคู่ไปด้วย	ทำาให้เกิดมวลชนฝ่ายรัฐมากขึ้น	วาทกรรมแบบนี้ยิ่งทำาให้เกิดการ
แตกแยก	และกฎอัยการศึกก็ยังเป็นเครื่องมือสำาคัญของการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง	เช่นการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย	โดยไม่มีกลไกอื่นๆ	มาคอยตรวจสอบ

ทหารสามารถจะไปจับกุม	ควบคุมตัวผู้ใดในสถานที่แห่งไหน	ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็ได้	โดยไม่ต้องมีหมายศาล	หมายจับ	ไม่ต้องมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
อื่น	สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการจับกุม	ควบคุมตัว	ดังนั้น	ความผิดพลาด	หรือความ
ไม่ชัดเจน	จึงไม่ได้รับการตรวจสอบจากใครเลย	อำานาจนั้นเต็มเปี่ยม	แม้จะมีระบบบังคับ
บัญชาก็จริง	แต่ก็เป็นกระบวนการคิดของฝ่ายทหาร	ซึ่งแม้จะเริ่มมีการปรับตัวแต่ก็ยังยากแก่
การตรวจสอบ	และเมื่อเข้าสู่กระบวนการของการทำาผิด	การรับผิดชอบต่อการทำาความผิดก็
เป็นไปได้ยาก	ซึ่งเราได้พบมาแล้ว	มีหลายคดีที่เราทำา	ซึ่งมันไม่ง่ายเลยสำาหรับผู้เสียหายที่เขาได้
รับผลกระทบจากการใช้อำานาจหน้าที่ตามกฎอัยการศึก	

สิ่งสำาคัญอีกอย่างก็คือ	กฎอัยการศึกเป็นกฎที่เก่ามาก	ใช้มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2457	เป็น
กฎหมายเก่าแก่อายุนับร้อยปี	ไม่มีระเบียบการปฏิบัติหรือตีความ	เรื่องการยึดหรือการจับกุม		
เมื่อระบุไว้ว่าควบคุมตัวได้	7	วันนี่ก็ห้ามเยี่ยมเลย	ซึ่งกฎหมายอื่นอนุญาตให้เยี่ยมได้	แต่เมื่อ
เป็นการบังคับใช้กฎอัยการศึก	สิทธิพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมถูกตัดทิ้งไปเลย	

ตอนนี้มันมีภัยหลายอย่าง	เราก็เข้าใจ	ทั้งการระเบิดในสถานที่สาธารณะ	การลอบยิง	
ลอบสังหารรายวัน	การฆ่าพระ	เผาวัด	เผาโรงเรียน	ระเบิดตลาดในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่รัฐไปไหน	
ก็มีระเบิดทำาร้ายคราวละ	8-9	คน	นั่นก็เป็นความห่วงกังวลที่เราเห็นว่ารัฐย่อมต้องมีส่วนในการ
ปกป้องคุ้มครอง	แต่หลายครั้งที่เราถามชาวบ้าน	เขาก็ยืนยันว่า	ถ้าทหารออกไป	ก็จะสงบ
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ซึ่งมันก็เป็นฐานความคิดอีกฟาก	ซึ่งเกิดจากฐานความคิดแบบเดียวกันกับรัฐ	นั่นก็คือ	
สุดโต่ง	อุดมคติ	ไม่สามารถจะเป็นจริงได้	เพราะฉะนั้น	เราจะทำาอย่างไร?	ให้มันมีจุดตรงกลาง
ร่วมกัน	มีทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยการปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐ	ทั้งมีความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวบ้าน	ขณะเดียวกันชาวบ้านก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในการ
ปกป้องคุ้มครอง	ชีวิต	ทรัพย์สินและความปลอดภัย	

ซึ่ง	ณ	ตอนนี้	มันยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้	ว่าเราจะทำายังไงกับสถานการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	จริงอยู่	รายงานของหน่วยงานความมั่นคงหลายส่วนยืนยันว่าเหตุการณ์ความ
รุนแรงลดลง	แต่จำานวนผู้เสียหาย	คนที่เสียชีวิต	รวมทั้งความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น	กลับมีความรุนแรงขึ้น	เหมือนมีศักยภาพมากขึ้น	การลอบสังหารก็แม่นยำา	การวางระเบิดก็
แม่นขึ้น	การเสียชีวิตของประชาชนต่อเหตุก็สูงขึ้น	ปรากฏการณ์เหล่านี้	หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	จะอธิบายกับชาวบ้านยังไง	ทำาไมเราไม่ปรับบทบาทการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พลเมืองที่มีวิธีการที่นุ่มนวลมากกว่าลอง
เข้ามาจัดการ	แทนที่ทหารจะเป็นผู้วัดความสุขของประชาชน

ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆ	มาร่วมกันแก้ไข	แม้แต่การประเมิน	หรือหาตัวชี้วัดเรื่องความ
สุขของประชาชน	การให้พลเรือนในรูปแบบต่างๆ	ลงไปสอบถาม	คำาตอบไม่เหมือนกับที่ทหาร
ได้รับหรอก	ซึ่งเราก็เชื่อว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหน	และไม่มีใครมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น	ทุกคนต่างก็อยากให้ปัญหาลุล่วง	มีความสุขสงบเกิดขึ้น

สังคมไม่ควรจะถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว	ทุกคน	ทุกภาค
ส่วนต้องมาร่วมมือกัน	ทางรัฐศาสตร์ก็บอกให้มีการกระจายอำานาจ	ให้ชุมชนมีส่วนในการ
ปกครอง	การกระจายอำานาจให้เขาปกครองตนเอง	อาจจะเป็นหนทางหนึ่ง	แต่ที่ผ่านมาไม่ใช่
เลย	มันเป็นการรวมศูนย์อำานาจ	มันน่าจะผิดหัวผิดหาง	ยิ่งใช้กฎอัยการศึกก็ยิ่งเป็นการวม
ศูนย์อำานาจไปที่ทหาร	

แม้ในบางครั้ง	เราพบว่ามีการนำาตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำาความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม	เช่นนำาตัวขึ้นสู่ศาลทหารและศาลปกครอง	แต่ก็ยังเป็นจำานวนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณปัญหาที่มีอยู่	และมันไม่นำาไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย	และไม่นำาไปสู่การปรับ
กระบวนทัศน์หรือวิธีคิดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	

รัฐเองเป็นผู้ที่มีอำานาจที่สุดในการกำาหนดนโยบาย	ผ่านกระทรวง	กรม	กอง	ซึ่งมีอยู่
หลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เรื่องของเด็กและเยาวชน	ประเทศไทยมีคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งชาติ	มีแม้กระทั่งผู้แทนของประเทศไทยที่ไปเป็นคณะกรรมการสิทธิเด็กใน
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องค์การสหประชาชาติ	เรามีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งดูแลเรื่องเด็ก
โดยตรง	เรามีบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด	ซึ่งกำากับดูแลหน่วยงานต่างๆ	ในจังหวัด	หรือถ้า
พูดถึงสายงานความมั่นคง	เราก็มีตำารวจ	ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดูแลกำากับการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	หรือกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	กอ.รมน.ซึ่งมีอำานาจในการ
รักษาความมั่นคงภายในและการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ	เหล่านี้คือคนที่สามารถเข้าไปกำาหนด
นโยบายในเรื่องของการคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ความข้าใจเรื่องสิทธิเด็กในสถานการณ์
ความขัดแย้ง	ซึ่งจริงๆ	แล้วผู้ใหญ่ทุกคนรู้ว่าควรปฏิบัติกับเด็กอย่างไร	ใช้สามัญสำานึกก็ได้	ถ้า
เราไม่มีอคติเกินไปตามข้อมูลที่เกินเลยความเป็นจริง	อย่างเช่นเรื่องการฝึกเด็กในปอเนาะ	หรือ
แม้อาจจะมีอยู่จริง	แต่ข้อมูลข่าวกรองเหล่านี้เราก็ไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงได้	แต่การปฏิบัติกับ
โรงเรียนที่ตกอยู่ในข่ายต้องสงสัย	การปฏิบัติกับเด็กที่แต่งชุดไปละหมาด	ใส่หมวกกอปิเยาะฮ์	
การปฏิบัติกับครอบครัวของเขา	มีความแตกต่างไหมระหว่างเด็กคนอื่นที่นุ่งกางเกงขาสั้น	ไม่ใส่
หมวกกันน็อก	กับเด็กรุ่นเดียวกันแต่ใส่หมวกกอปิเยาะฮ์	ไม่ใส่หมวกกันน็อก	เราปฏิบัติกับเขา
เหมือนกันหรือไม่ในการตรวจค้น	เหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบการปฏิบัติ	แต่มันรวมไปถึง
การปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	เพราะเด็กและเยาวชนเขาเฝ้าดูเรา
อยู่ตลอดเวลา		

อย่างไรก็ดี	การวิจัยชุดนี้เป็นเพียงแค่การตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม	เราไม่ได้ให้
ความสำาคัญในลักษณะของการเอาผิดเอาโทษ	เพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกับตำารวจ	
ศาล	และอัยการ	

เราเพียงเข้ามาตรวจสอบหรือมาวิจัยในส่วนที่เป็นกระบวนการยุติธรรมของเด็กว่า	หาก
เด็กหนึ่งคน	อายุต่ำากว่า	18	ปี	ถ้าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือถูกดำาเนินการโดยใช้กฎหมาย
พิเศษ	เขาควรได้รับการปฏิบัติอย่างไร	ถูกต้องไหม	หรือมีผลกระทบที่เกิดเป็นแง่บวกแง่ลบกับ
เขาในทางกฎหมายอย่างไร	เขาได้รับสิทธิอันควรหรือไม่	เขาถูกปฏิบัติอย่างไรบ้าง?	

ดังนั้น	รายงานฉบับนี้	จึงอาจจะไม่สมบูรณ์ในแง่ที่ว่า	เราไม่อาจรู้ได้ว่าเขาเป็นผู้กระทำา
ผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์	และหลายครั้ง	เราพบว่าข้อสงสัยที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาเป็นการ
เฉพาะ	แต่เกิดจากการเหวี่ยงแห	จับกุม	และถูกทำาร้ายขณะปะปนอยู่กับสถานที่ที่ต้องสงสัย	
ทำาให้เราไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่า	ใครเป็นผู้บริสุทธิ์	ใครกระทำาความผิด	เพราะตามหลัก
กฎหมาย	ทุกคนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่หลักของกระบวนการยุติธรรม	ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อน							
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์	ไม่ใช่ผู้กระทำาความผิด	ณ	ต่อเมื่อศาลตัดสินจึงจะรู้ว่าเขาเป็นผู้กระทำาผิด				
หรือไม่?
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อย่างไรก็ดี	กระบวนการยุติธรรมไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง	มันอยู่ได้ด้วย
บุคคล	ตราบใดที่คนยังไม่ปรับทัศนคติแล้วก็มีมุมมองที่มองให้ได้ลึกๆ	มองให้รู้ว่าสภาพ
ปัญหาจริงๆ	มันคืออะไร	ขจัดให้ได้ซึ่งผลประโยชน์	ขจัดซึ่งความไม่รู้	ตราบนั้น	ความเป็น
ธรรมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้	เพราะจริงๆ	แล้ว	เราก็ไม่รู้หรอกว่ากำานันคนนี้ไปทะเลาะกับผู้ใหญ่
บ้านคนนี้เมื่อไหร่	แต่วันหนึ่งกำานันมาบอกว่า	ผู้ใหญ่เป็นอาร์เคเค	ผู้ใหญ่ไปบอกว่า	ชุดรักษา
ความปลอดภัยภายในหมู่บ้านขโมยปืน	เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าความจริงคืออะไร	แล้วถ้าเรายืน
อยู่บนความไม่รู้	แล้วใช้อำานาจหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์ไปด้วยความไม่รู้	มันก็ยิ่งบานปลาย	

เราอยากให้รายงานชิ้นนี้เป็นความรู้ชิ้นหนึ่งในการประกอบการพิจารณาและการตัดสิน
ใจในการดำาเนินนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	รัฐจะนำาความรู้ชุดนี้ไป
ปรับใช้ยังไงก็สุดแล้วแต่ความสามารถของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	เราคงไม่มีความ
สามารถไปกำาหนดหรือกะเกณฑ์ว่าเขาต้องทำายังไง	แต่เราอยากให้องค์ความรู้นี้เป็นประโยชน์	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เป็นประโยชน์แก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่	ไม่ให้เขาตกอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถตอบคำาถามของตนเองได้ในเรื่องของความเป็นธรรม	ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรถูก	
อะไรผิด	ปกติเราตอบคำาถามของเด็กได้	แต่ตอนนี้เราอธิบายไม่ค่อยได้แล้วว่าทำาไมตัวเขาหรือ
ทำาไมเพื่อนเขาจึงถูกกระทำาอย่างนี้	เพราะฉะนั้น	เราจึงอยากให้ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบและ
สามารถให้คำาอธิบายกับเขาได้	ว่าทำาไมจึงปฏิบัติกับเขาแบบนี้

...								
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ธีรยุทธ เบญจเดชา
ทนายความ สำานักงานกฎหมายอดิลแอนด์พีซ

การบังคับใช้กฎอัยการศึกนั้น	ไม่ว่าอย่างไร	ก็ไม่สมควร	เพราะมันยิ่งทำาให้ชาวบ้าน
เกลียดเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็นทวีคูณ	เพราะการใช้กฎอัยการศึกกับผู้ที่ถูกกล่าวหานั้น	ญาติพี่น้องเขา
ไม่ต้องการ	ยิ่งในกรณีที่เกิดกับเด็ก	ตัวเด็กเองเขาก็ยิ่งโกรธแค้นเจ้าหน้าที่	เพราะในการ
ควบคุมตัวเขา	มันเหมือนกับรัฐเอาสิ่งที่ไม่เป็นความจริงใส่	ใส่ใส่	ให้เป็นจริงแล้วเอาไปให้
พนักงานสอบสวน	พนักงานสอบสวนก็รับไปตามนั้น	เออออตามไปด้วย	

บางเคสนำาเอาคำารับสารภาพไปให้ตำารวจ	ตำารวจพนักงานสอบสวนขี้เกียจ	ก็พิมพ์				
ตามนั้นเลย	มีหลายคดี	ผมซักไปซักมาตั้งนาน	ถามเขาว่าคุณเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหน					
เพราะมันไม่จริงเลย	คุณเอาข้อกล่าวหาของทหารมาใส่ใช่ไหม	สอบถามไปสักพักเขาก็ยอมรับ											
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ผมว่ากระบวนการนี้มันเสียมาตั้งแต่จุดเริ่มต้น	มันเป็นหมันตั้งแต่จุดเริ่มต้น	มันเน่ามาตั้งแต่
จุดเริ่มต้นแล้ว	

ลองดูอย่างง่ายๆ	นะ	เมื่อทหารจะมาเรียกใครสักคนไปสอบถาม	เช่น	เรียกนายดอเลาะฮ	์
สมมุตินะ	เรียกไปสอบถามเบื้องต้น	โดยที่จริงๆ	แล้ว	ก็ไม่มีอะไรหรอก	ไม่มีคดี	ไม่มีข้อหา
อะไรเลย	แต่เวลาเจ้าหน้าที่เขามานะ	มากันเป็นร้อยๆ	คน	เพราะกฎอัยการศึกให้อำานาจเต็มที่	
ชาวบ้านเขาก็กลัว	ครอบครัวเขาก็กลัว	ดอเลาะฮ์เขาก็หนีสิ	เพราะเขาไม่มีความผิด	จริงอยู่	ถ้า
เขาไปกับเจ้าหน้าที่หรือไปสู้คดีเขาก็อาจจะถูกปล่อยตัว	แต่ถ้าหนี	เขาก็โดน	ดังนั้น	ปัญหามัน
จึงอยู่ที่ว่า	นี่คือการบังคับ	คุณไม่ไปไม่ได้	คุณต้องไป	และเมื่อไปแล้ว	ถ้าเจ้าหน้าที่พอใจ	เขาก็
ปล่อย	แต่ถ้าไม่พอใจ	คุณก็โดน	แต่ถ้าคุณไม่ไปนะ	พันเปอร์เซ็นต์แน่นอน	คุณเป็นผู้ก่อการ
ร้าย	แต่ถ้าไปตามที่ถูกเชิญตัวนี่ยังถือว่า	50-50	เปอร์เซ็นต์

และถ้าไปกับเจ้าหน้าที่แล้วให้ข้อมูลดีก็ดีไป	แต่ถ้าไม่ให้ข้อมูลก็โดนควบคุมตัวต่อ
จนกว่าจะให้ข้อมูลได้อย่างที่ต้องการ	นี่ไง	เห็นไหมว่าอำานาจมันมีอยู่ล้นจริงๆ	แต่ถ้าถามว่าคน
ที่ไปกับคุณเมื่อกี้เขาให้ความจริงไหม?	ก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำา	บางทีเขาก็อาจให้ข้อมูลเพื่อให้ตัว
เองหลุดพ้น	เพื่อใส่ร้ายคนอื่นก็มี	สร้างความแค้นระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน	เช่น	ผมเกลียด
คนนี้	ก็เอ่ยถึงคนนี้	ให้ข้อมูลใส่ร้ายคนคนนี้	มีแบบนี้เยอะนะ	ที่ผมเคยเจอมีแบบนี้เยอะ	ทั้งที่
ไม่เคยรู้จักคนคนนั้นมาก่อนเลย	

อย่างคดีหนึ่ง	มีการกล่าวหาว่ามีคนที่ยะหาไปยิงกำานันที่มายอ	ทั้งที่อยู่ห่างกันมาก	แล้ว
ทั้ง	2	คนไม่เคยรู้จักกันเลย	เป็นแบบนั้นได้ยังไง?	มีคดีหนึ่งเป็นแบบนี้	เขาไม่เคยรู้จักกันเลย	
แต่มีการกล่าวหาว่าเขาทำาแบบนั้น	

สำาหรับในกรณีเด็กและเยาวชน	การล้ำาเส้นมันเกิดขึ้นตรงที่ว่า	เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
เขาไว้	แล้วก็ไปทำาร้ายร่างกายเด็ก	ทั้งขู่เข็ญและหว่านล้อมให้รับสารภาพ	ถ้าควบคุมตัวโดย
ธรรมดาแล้วส่งตัวให้ตำารวจก็ไม่มีปัญหา	แต่คนเราเมื่อมีอำานาจแล้วก็ลืมตัว	โดยวิธีไหนก็แล้ว
แต่	เช่น	เด็กบางคน	เขาถูกควบคุมตัวไว้	3	วัน	เขาโดนซ้อมทรมานโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ถามอะไร
เขาสักอย่าง	หลังจากทรมานแล้วค่อยมาสอบถามน่ะ	คิดดู

บางเคสเด็กถูกทรมาน	มีบาดแผล	ฟันหัก	พอบาดแผลหายก็ค่อยส่งตัวคืนมา	แล้ว
ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่า	เมื่อมีบาดแผลอะไรก็ตามในค่ายทหาร	แม้จะมีหมอมารักษา	แต่หมอคนนี้	
เขาจะไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้	เพราะเขาป้องกันตัวเขาเอง	เวลาผมว่าความในศาล	ผมจะเน้น
ตรงนี้	แล้วเวลาส่งผู้ต้องสงสัยให้ตำารวจ	ก็ต้องส่งบันทึกการซักถามพร้อมกับใบรับรองแพทย์
แต่นี่ไม่มีการส่งใบรับรองแพทย์	แล้วเรารู้ว่าเด็กของเราถูกซ้อมทรมาน	แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์		
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ยกเว้นเคสหนึ่ง	แต่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแกถูกซ้อมทรมานจนสลบ	หัวแตก	และเพราะแก
สลบก็เลยถูกส่งไปโรงพยาบาล	และเมื่อถูกส่งไปโรงพยาบาลก็เลยมีใบรับรองแพทย์ออกมา	
แล้วเราก็เอาใบนี้ไปยื่น	แล้วศาลก็เชื่อ	แต่มีแค่เคสนี้เคสเดียวที่มีใบรับรองแพทย์		

กฎหมายพิเศษที่ถูกนำามาบังคับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้	รู้ๆ	กันอยู่แล้ว	ว่า
เวลาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว	คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือคนที่ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบทันที	
เพราะเขาจะถูกพาไปที่ไหน	อย่างไร	ก็ไม่มีใครรู้	ญาติพี่น้องส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเขาถูกพาตัวไป
ไว้ที่ไหน	บ่อยครั้ง	ถูกนำาตัวไปซ้อมทรมานที่อื่นก่อน	แล้วค่อยมาบอกญาติให้รู้ว่าถูกนำาตัวไปที่
นั่น	ที่นี่		บางรายก็หายสาบสูญ	แต่สำาหรับเด็กและเยาวชนนี่การหายตัวไปไม่ค่อยมีนะ	ที่หาย
สาบสูญไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่	แต่ในกรณีเด็กและเยาวชนนั้น	ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอจะเป็น
เรื่องการซ้อมทรมาน	

อย่างคดีที่เคยทำามีอยู่คดีหนึ่ง	มีคนถูกจับ	4	คน	มี	2	คน	เป็นผู้ใหญ่	อีก	2	คนเป็น
เด็ก	ในส่วนของเด็กนี่	ทหารเขาควบคุมตัวเด็กไปไว้ในที่ที่ไม่ใช่ที่ควบคุมของทหาร	ซึ่งเด็กเอง
ก็ไม่รู้ว่าที่ไหน	เด็กถูกนำาตัวไปซ้อมทรมาน	แล้วค่อยส่งตัวมาที่หน่วยเฉพาะกิจย่อยหน่วยหนึ่ง		
แต่ก็ยังไม่ปล่อยตัวเด็กนะ	เจ้าหน้าที่เขาไปขุดหลุม	แล้วสั่งให้เด็กลงไปอยู่ในหลุมแล้วให้เด็ก
ต่อยหน้ากัน	ถ้าเด็กไม่รับสารภาพก็ให้ต่อยกันอยู่อย่างนั้น	ให้ต่อยให้หนักๆ	แต่เด็กก็ยังไม่
สารภาพ	แล้วในที่สุด	เจ้าหน้าที่เขาก็เอาหมาตัวใหญ่มา	สุดท้ายเด็กก็รับสารภาพ	เมื่อเด็กรับ
สารภาพก็หยุดซ้อมและสั่งให้หยุดต่อยกัน	

ปัญหาเมื่อคดีนี้ขึ้นสู่ศาลก็คือ	การซ้อมทรมานเด็กไม่ปรากฏในคำาฟ้อง	เพราะเด็กรับ
สารภาพเนื่องจากถูกซ้อมทรมานไง	แต่สุดท้ายแล้วศาลก็ยกฟ้องคดีนี้	เด็กไม่มีความผิด	แล้ว
เด็กคนนี้ก็มีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งถูกไฟแช็กลนที่เท้า	แล้วอีกคนหนึ่งก็ถูกตีด้วยไม้ตีกอล์ฟ

ตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้น	เด็ก	2	คนนี้	คนหนึ่งอายุ	16	ปี	อีกคนหนึ่งประมาณ	14-15	ปี	
การที่รัฐนำาเด็กไปซ้อมทรมานเพื่อให้เขารับสารภาพนั้น	ในความเป็นจริงแล้วทางกฎหมาย	คำา
สารภาพที่ได้มาด้วยวิธีการนี้	เชื่อถือไม่ได้นะ	เพราะเมื่อเข้าสู่ระบบของศาลแล้ว	สำาหรับคดีเด็ก
นี่ยอมรับว่าศาลจะดูละเอียดมาก	แม้เด็กจะรับสารภาพจริง	ศาลก็จะมองอย่างละเอียดว่าคำา
สารภาพนั้นเกิดขึ้นอย่างไร?	แล้วก็อยู่ที่ฝีมือทนายด้วย	ว่าสามารถนำาหลักฐานมาแสดงต่อศาล
ได้ไหม	ว่าเด็กถูกซ้อมทรมานจริง	อย่างคดีทั้ง	2	คดีนี้	เด็กรับสารภาพทั้ง	2	คดีเลย	แต่มันผิด
สังเกตตรงที่ว่ามีเด็กคนหนึ่ง	ใน	2	คนนี้	เขาเขียนหนังสือไม่เป็น	เขาไม่ได้เรียนหนังสือ								
แต่เขาเขียนรับสารภาพได้อย่างไร?	และเซ็นชื่อลงท้ายด้วยลายนิ้วหัวแม่มือนะ	มันขัดกัน	เมื่อ
เราถามเด็ก	เด็กก็บอกว่าเด็กเขียนไม่เป็น	แต่เจ้าหน้าที่ให้เขียนลอกตามกระดาษ	เขาให้เด็ก
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เขียนตามนั้น	
พอเราแถลงต่อศาล	ยื่นคำาร้องว่าเด็กคนนี้เขียนหนังสือไม่เป็น	ไม่ได้เรียนหนังสือและ

หลักฐานอีกหลายๆ	อย่าง	ศาลก็เริ่มสงสัย	แล้วศาลก็ถามว่า	“แล้วเขียนได้ยังไง”	เด็กก็เบิก
ความว่าเจ้าหน้าที่ให้เขียนตามนั้น	ดีที่ศาลเชื่อเด็ก

ผมรับทำาคดีนี้เพราะพ่อแม่เด็กเขามาร้องเรียนขอความเป็นธรรม	ที่จริงเด็กมันไปนั่ง
เล่นกันประสาวัยรุ่น	แล้วจู่ๆ	ก็มีการระเบิดขึ้นใกล้ๆ	นั้น	แล้วทหารก็มาปิดล้อม	และเอาตัว					
4	คนนี้ไปเลย

ตามหลัก	จริงๆ	แล้ว	แม้เจ้าหน้าที่จะมีอำานาจแค่ไหน	ก็น่าจะเคารพกันหน่อย	เชิญเด็ก
ไปแล้วก็ควรแจ้งให้ครอบครัวเขาทราบว่าเชิญไปไหน	และควรจะให้พ่อแม่พี่น้องเขาไปด้วย	ถึง
แม้ว่าจะให้ทนายเข้าไปไม่ได้ก็จริง	เขายังเด็ก	สมควรให้พ่อแม่เข้าไปด้วย	ให้เข้าไปข้างในด้วย	
ไปรับฟังการสอบถามด้วย	แต่แม้ไม่ให้เข้าไปก็ให้พ่อแม่เขารออยู่ด้านนอกก็ได้	หรืออย่างน้อย
ก็ควรให้เขาได้เจอลูกเขาบ้าง

การเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำาผิดในกรณีแบบนี้เป็นไปได้ยากมาก	เพราะมันไม่มีหลัก
ฐาน	เราเอาผิดเขาไม่ได้	เพราะการที่เราจะพิสูจน์จะจะว่าเด็กโดนซ้อมทรมานนั้น	ไม่มีเลย	และ
ที่สำาคัญ	เราไม่มีใบรับรองแพทย์	ขนาดกรณีที่มีใบรับรองแพทย์	ชาวบ้านเขาก็ยังกลัวเลย	เขา
ไม่กล้าฟ้อง	เขากลัวเจ้าหน้าที่	ยิ่งในกรณีที่เกิดกับเด็ก	เขาแค่ขอให้ลูกเขาออกจากคุกก็พอแล้ว	
เขาไม่เอาเรื่อง	ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น		ขอแค่ให้ลูกเขาออกจากคุกเขาก็พอใจแล้ว	เขาไม่กล้า
เอาผิดกับเจ้าหน้าที่	แค่ให้ศาลยกฟ้องก็พอใจ	เขาไม่เอาเรื่องมากกว่านี้	จะให้ไปฟ้องเจ้าหน้าที่	
เขาไม่ทำาหรอก	มันยาก	ดีไม่ดี	ก็โดนข่มขู่	อย่างบางเคสนี่เด็กถูกข่มขู่นะ	แต่เขาไม่ยอม	เขา
บอกว่าขู่ได้ก็ขู่ไป	แต่เขาจะไม่ถอนฟ้อง	เขาบอกว่าเขาไม่ยอม	เพราะเขาจะทำาให้เป็นเยี่ยงอย่าง	
จะให้เงินเขาเขาก็ไม่เอา	เขาถูกเรียกไปเคลียร์ด้วยนะ	แต่เขาก็ไม่ยอม	และเมื่อศาลออกหมาย
ว่าศาลยกฟ้องแล้วนะ	เขาหนีเข้ามาเลย์ไปเลย	แต่ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ตอนนี้อยู่ใน				
มาเลย์	ที่ผ่านมาเขาแค่อยากสู้	อยากทำาให้เป็นเยี่ยงอย่าง	ศาลยกฟ้องแล้วเขาก็ไปเลย	ถ้าอยู่นี่
จะมีอันตราย

ยกตัวอย่างอีกคดีหนึ่ง	จำาเลยถูกซ้อมทรมานมีบาดแผล	สลบ	ทหารเอามาทิ้งที่หน้าโรง
พัก	โรงพักก็ไม่อยากยุ่ง	ก็นำาตัวมาส่งศาล	ศาลส่งไปเรือนจำา	เรือนจำาเขากลัวเขาก็ส่งไปโรง
พยาบาลสิ	เพราะมีบาดแผล	โรงพยาบาลก็ออกใบรับรองแพทย์ให้	ผมก็เลยเอาตัวนี้ไปแสดง
ต่อศาล	ศาลเชื่อเลย	แต่กว่าจะได้มานี่ยากมาก	

มันเหมือนกับว่าเมื่อเข้าไปในระบบเรือนจำาแล้วทุกอย่างมันก็กลับไปสู่ระบบที่ดี	แต่เมื่อ
หลุดออกมาในระบบของกฎอัยการศึก	หรือ	พ.ร.ก.	มันจะกลายเป็นอยู่นอกระบบ	
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และเมื่ออยู่นอกระบบแล้ว	เราก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย	เมื่อศาลบางท่านเชื่อ	ตำารวจก็
เชื่อด้วย	แล้วก็กอดคอกันไป	แบบนี้ตายแน่	เมืองไทยตายแน่	เพราะฉะนั้น	ทำาอย่างไร	เราจะ
ยกเลิกระบบแบบนี้ได้	

มันต้องมีหลายๆ	องค์กรคอยตรวจสอบ	ทั้งพี่น้องประชาชน	ทนาย	เจ้าหน้าที่รัฐ	
องค์กรของรัฐ	แต่ถ้ารัฐทำาเฉยไม่เดือดร้อนก็ไม่ดี	ที่ผ่านมารัฐไม่ดูแล	นักการเมืองก็เอาตัวรอด	
ใครจะทำาอะไรก็ทำา	เมืองไทยก็อย่างนี้	ต้องยอมรับความจริงว่า	เมืองไทยเป็นอย่างนี้จริงๆ	แล้ว
รัฐบาลเขาก็กลัวการยอมรับความจริง	เพราะการยอมรับความจริงคงทำาให้เขาอยู่ได้ไม่นาน	

สิ่งที่อยากบอกรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คืออยากให้
รัฐสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนครูเป็นอันดับหนึ่ง	ผมเชื่อว่าครูเป็นยาวิเศษที่จะคอยมอบ
ความรู้ให้เด็กๆ	ผมเชื่อว่าการศึกษาต้องเป็นอันดับหนึ่ง	และครูต้องเป็นอันดับหนึ่ง	สวัสดิการ
ครูต้องดี	ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความหมายเลย	ครูน้อยมาก	ครูดีๆ	ก็อยู่ไม่ได้	
รัฐต้องสนับสนุนการศึกษาให้อยู่อันดับหนึ่ง	และสวัสดิการครูต้องเป็นอันดับหนึ่ง

ส่วนเรื่องของกระบวนการยุติธรรม	ที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวเยาวชน	อย่างที่บอกไปว่า
เวลาเจ้าหน้าที่เอาตัวเด็กไปสอบถามก็อยากให้มีญาติพี่น้องไปกับเด็กด้วย	ถ้าญาติพี่น้องไม่ไป
มันจะมีผลกับเด็ก	ไม่เช่นนั้นเขาจะเปรียบเหมือนเป็นกระจก...เป็นแก้วที่มันร้าว		แต่ถ้าพ่อแม่
ไปด้วยมันจะดีกับเด็ก	เพราะถ้าเขาถูกจับไปโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ไปด้วย	เขาก็จะถูกชาวบ้านมอง
ว่าเป็นจำาเลยสังคม

ถ้าเป็นกฎหมายปกติ	ป.วิอาญา	พ่อแม่ต้องไปด้วยนะ	แต่ถ้าในพื้นที่นี้	ไม่มีทาง	
และแม้เด็กจะกระทำาความผิดจริง	คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำากับเขาแบบนี้	ไม่มีสิทธิ์ซ้อมทรมาน

เขา	คุณต้องทำาตามกระบวนการ	เมื่อศาลตัดสินว่าเขาผิดจริง	เขาก็จะถูกส่งตัวไปสถานพินิจฯ	
ซึ่งดีกว่าอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำา	เพราะเขาได้เรียน	ได้มีการศึกษา	ได้มีงานทำา	ได้มีความรู้			

สำาหรับคดีเยาวชน	2	คนที่ผมเอ่ยถึงมา	ก็มีการเอาหมามาเลียหน้าเขา	ซึ่งมันไม่สมควร
เลย	เพราะว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดหยามมากเลย	จะคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้หรอก	เพราะ
สำาหรับคนมุสลิม	มันคือการดูถูกเหยียดหยามมาก		คุณไม่เข้าใจวิถีชีวิตคนที่นี่	เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ที่มาปฏิบัติงานตรงนี้เขาไม่เข้าใจวิถีชีวิต	พอเขาไม่เข้าใจเขาก็ลองผิดลองถูก	ซึ่งกว่าจะ
เข้าใจก็สายไปแล้ว

…
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ยูฮานี เจ๊ะกา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และทีมรายงานวิจัย 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา

เด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการ
ตามกฎหมายความมั่นคง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

	
ถึงแม้จะมี	พรก.	ฉุกเฉิน	กฎอัยการศึกหรือกฎหมายพิเศษอะไรก็ตาม	กฎหมายก็ไม่ได้

เขียนให้คุณสามารถละเมิดสิทธิในชีวิต	ร่างกาย	และไม่ได้เขียนให้คุณซ้อมทรมาน	หรือไม่ได้
เขียนให้คุณทำาร้ายร่างกายเขา	ปัญหาก็คือคุณกำาลังทำาผิดกฎหมายอยู่	และนอกจากทำาผิด
กฎหมายละเมิดสิทธิในชิวิตร่างกายแล้ว	คุณยังละเมิดในส่วนที่เป็นสิทธิเฉพาะของเด็กและ
เยาวชนอีกด้วย	แม้กระทั่งใน	ICCPR	คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่ไทยร่วมเป็นภาคีกับต่างประเทศ	ก็ยังระบุไว้ว่า	แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	ก็ยังมีสิทธิ									
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บางประการที่คุณไม่สามารถล่วงละเมิดได้	นั่นก็คือสิทธิในชีวิตและร่างกาย	ซึ่งแน่นอนอยู่แล้ว
ว่าคุณไม่สามารถไปล่วงละเมิดเขาได้อย่างเด็ดขาด	อีกทั้งเด็กและเยาวชนก็ยังมีอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กคุ้มครองอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วย

การที่คุณคิดว่า	พรก.	ฉุกเฉินทำาให้คุณมีอำานาจทำาได้ทุกอย่างนั้น	มันไม่ใช่เลย	อะไรที่
เป็นการกระทำาที่นอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำานาจไว้	หรือการกระทำาที่ผิดกฎหมายคุณก็ทำา		
ไม่ได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การซ้อมทรมานเด็กซึ่งจะส่งผลกระทบมากมายต่อตัวเด็กเอง	และ
เป็นทำาให้เกิดความเคลือบแคลงใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาด้วย	เพียงแค่ผู้ใหญ่หรือคน
ธรรมดาก็ส่งผลกระทบมากพอแล้ว	แต่ถ้าเขายิ่งเป็นเด็กและต้องเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองของ
ประเทศนี้	แล้วคุณจะทำาให้เขาเป็นคนที่รักชาติ	รักประเทศไทย	เป็นพลเมืองที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็คงยาก	

การที่เราทำางานวิจัยนี้เรามองเผื่อไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วย	เพราะในความคิดของเรา	
ถึงแม้ว่าเด็กจะทำาผิดมาจริงๆ	ก็ตาม	การที่เขากระทำาความผิดนั้น	สังคมต้องมีส่วนรับผิดชอบ	
สังคมเราคงมีช่องโหว่	หรืออะไรบางอย่างที่ทำาให้เขาไปเป็นแบบนั้น	แต่ถ้าสังคมดี	เขาก็คงจะ
ไปทำาอะไรแบบนั้นได้ยากขึ้น	

ในกรณีที่เขาทำาผิด	สิ่งที่เขาควรจะได้รับจากสังคมก็คือการฟื้นฟู	แก้ไขและเยียวยา	
การฟื้นฟูก็คือการทำาให้คนไม่ดีกลับมาเป็นคนดี	อย่างที่ใครๆ	เขาพูดว่า	เด็กเป็นผ้าขาว	ขึ้นอยู่
กับว่าใครจะเอาสีอะไรมาแต้ม	เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนสีที่ถูกแต้มนั่นแหละ	

การที่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรง	มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไร	มันไม่จบ		มัน
ไม่ใช่การแก้ปัญหา	แต่ถ้าสมมุติคุณคิดว่าเด็กคนนี้ฆ่าคน	หรือทำาผิดจริงๆ	สิ่งที่คุณต้องทำาก็คือ	
คุณต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทำาไมเขาถึงทำาแบบนั้น	ต้องเข้าให้ถึงรากที่แท้ของปัญหา	ว่าการที่เขา
จะฆ่าใครสักคนนั้น	ระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงทำาให้เขาไปฆ่าคน	มันคงไม่ใช่ว่าตื่นเช้า
มาวันหนึ่ง	เขาจะลุกขึ้นไปฆ่าคนเลย	แต่ว่ามันมีเส้นทางชีวิตของเขาที่ถ้าเราเดินย้อนหลังกลับ
ไปตามเส้นทางนั้น	เราอาจจะมองเห็นแกนหลักของปัญหาสำาคัญ	และถ้าเรารู้แกนหลักของ
ปัญหาได้	เราก็จะสามารถแก้ไขได้	แต่การที่เราจะเดินย้อนหลังกลับไป	เราคงจะเดินกลับไป
ด้วยปืน	ด้วยการทำาร้ายร่างกาย	ด้วยการซ้อมทรมานไม่ได้

สำาหรับเด็กและเยาวชนในกรณีศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้	เหตุการณ์ที่เขาถูกกระทำานั้น
ผ่านมาแล้ว	เราไปเก็บข้อมูลหลังจากที่เขาถูกกระทำา	ซึ่งกรณีศึกษาทั้งหมดที่เราทำาวิจัย	เป็น
เคสที่มาร้องเรียนที่ศูนย์ทนายความมุสลิม	แล้วที่ศูนย์ทนายความฯ	ก็มีการเก็บข้อมูลของเคส
เหล่านี้ไว้	ซึ่ง	ส่วนใหญ่แล้วไม่ถูกนำาเข้าสู่กระบวนการของ	ป.วิอาญาหรือกระบวนการของ						
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ชั้นศาล	แต่จะจบอยู่ที่กระบวนการของกฎหมายความมั่นคงเท่านั้น	เพราะว่าไม่มีการส่งฟ้อง	ก็
ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไร?	

โดยปรกติแล้ว	คดีอาญาทั่วไป	คนที่ส่งฟ้องคืออัยการ	แต่ปัญหามันอยู่ที่กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายพิเศษ	คือ	พรก.	ฉุกเฉิน	และกฎอัยการศึก		สองตัวนี้เป็นต้นเหตุของปัญหา	
เพราะกฎหมายทั้งสองไม่มีบทบัญัติที่กล่าวถึงวิธีการปฎิบัติสำาหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ		
ดังนั้นเมื่อมีการบังคับใช้ตามกฎอัยการศึกก็ทำาให้มีการละเมิดสิทธิของเด็ก	ซึ่งญาติก็มาร้อง
เรียนตั้งแต่ตอนที่มีการซ้อมทรมาน	เราก็เช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าสถานที่ที่ควบคุมตัวอยู่
ที่ไหน	ซึ่งถ้าถูกร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานจริง	เราก็จะผสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ให้ตรวจ
สอบ	บางเคสก็ถูกปล่อยตัวเลย	แล้วถ้าบางเคสที่ถูกจับเพราะ	พรก.	ฉุกเฉิน	เราก็จะสามารถ
ขออำานาจศาลให้ช่วยตรวจสอบได้		ส่วนเรื่องความผิด	ถ้าเยาวชนผิดจริง	การดำาเนินคดีตาม
กระบวนการยุตธรรมก็จะนำาไปสู่การฟ้องคดี	แต่นี่ไม่มีการฟ้องคดีเยาวชน	ซึ่งถ้ามีพยานหลัก
ฐานก็ต้องนำาตัวเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป	

นั่นหมายความว่าคุณใช้	อำานาจของกฎหมายมารีดไถข้อมูลจากเขา	มาทำาร้ายเขา	แต่
พอไม่ได้อะไร	คุณก็ปล่อยเขา	โดยที่คุณไม่ได้ทำาอะไรต่อ	คุณทำาร้ายเขาเพราะอยากจะได้ข้อมูล
อะไรบางอย่าง	หรือเพียงเพราะคุณเชื่อว่า	เด็กคนนี้ต้องใช่คนร้ายแน่ๆ	โดยที่คุณไม่มีพยาน
หลักฐานอะไร	ที่จะแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้กระทำาความผิด	แต่คุณใช้อำานาจของกฎหมาย
พิเศษรีดข้อมูลจากเขา	โดยการซ้อมทรมานเขาจนเขาต้องพูด	ต้องสารภาพเนื่องจากถูกซ้อม
ทรมาน	แล้วคำาสารภาพจากการซ้อมทรมานนี่	โดยจิตสำานึกของคนทั่วไปย่อมรู้ดีว่ามันไม่น่า
เชื่อถือ		เพราะคำาสารภาพที่พูดออกมานั้นเกิดจากการถูกทรมานอย่างเจ็บปวดสาหัส	แล้วมัน
น่าเชื่อถืองั้นหรือ?	ทั้งเอามาใช้ในชั้นศาลก็ไม่ได้	ข้อมูลที่เด็กพูดอะไรออกไปก็ตามก็เพื่อให้ตัว
เองหลุดพ้นจากการซ้อมทรมานนั้น	ทำาให้คุณต้องไปตามจับคนอื่นๆ	ที่เด็กคนนี้พูดถึงอีก	แล้ว
เมื่อข้อมูลมันไม่จริงตั้งแต่แรกเริ่ม	มันก็นำาไปสู่วงจรของความสับสนงงงวยว่าอะไรกันแน่	
เพราะกระบวนการที่คุณใช้มันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว	

อย่างกรณีของเด็กคนหนึ่ง	วันที่เกิดเหตุระเบิด	เขากำาลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียน			
แต่ซิมโทรศัพท์ที่เป็นชนวนระเบิดเคยเป็นซิมของเขา	ซึ่งเขามีซิมเยอะเหมือนวัยรุ่นทั่วไป	แล้ว
คุณก็เอาตัวเขาไปซักถาม	โดยที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ผู้ที่กระทำาผิด	ไม่ใช่คนก่อเหตุ
ระเบิดแน่นอน	เพราะตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่โรงเรียน	แล้วก็มีพยานหลักฐานยืนยันแน่นหนา	

คุณควรจะซักถามให้พอประมาณ	พอสมควร	แต่การที่คุณกักตัวเขาไว้	10-20	วัน	มัน
ไม่สมควรแก่เหตุกับเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำาอะไรเลย	แต่กลับโดนกักตัวไว้ยี่สิบกว่าวัน	ถูกซ้อม
ทรมาน	ถูกข่มขู่	สภาพจิตใจหลังจากที่คุณปล่อยตัวเขามาจะเป็นอย่างไร?	มันไม่พอเหมาะ
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พอควรกับสิ่งที่คุณอยากได้เลย	เพราะสิ่งที่คุณอยากได้จากเขาก็คือข้อมูลว่าซิมนั้นเป็นของ
ใคร?	เป็นของเด็กหรือเปล่า?	แล้วใครเอาไป?		ซึ่งเด็กไม่รู้	แล้วพอคุณไม่ได้อะไรจากเขา	คุณก็
ซ้อมทรมานเขา	เมื่อคุณซ้อมทรมานเขามากๆ	ในที่สุดเขาก็พูดอะไรออกมาก็ไม่รู้			

ดังนั้น	ในงานวิจัยเล่มนี้	เราชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น	
มีอะไรบ้างที่เราอยากให้แก้ไข	ซึ่งถ้าคุณยังดึงดันที่จะใช้กฎหมายพิเศษนี้ต่อไป	แต่ในเบื้องต้น
เลยก็คือ	เราเสนอให้เขายกเลิก	เพราะกฎหมายมันไม่เป็นธรรม	อำานาจมันมากเกินไป	มันไม่ใช่
สถานการณ์ของศึกสงคราม	และหากคุณอ้างว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็ไม่ควร	‘ฉุกเฉิน’	
มานาน	7-8	ปี	

แต่ถ้าคุณยังดึงดันจะใช้กฎหมายพิเศษเหล่านี้	เราก็มองว่าควรจะมีบทเฉพาะที่แยก
ออกมาว่า	หากในกรณีที่ผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องสงสัยเป็นเด็ก	คุณจะปฏิบัติกับเขาอย่างไร	
แล้วเวลาที่จะบัญญัติใช้บทเฉพาะนี้ขึ้นมันก็จำาเป็นอย่างยิ่ง	ที่จะต้องศึกษาควบคู่ไปกับบท
บังคับเรื่องสิทธิเด็ก	เช่น	เรื่องของสถานที่ควบคุมตัว	คุณไม่ควรจะไปควบคุมตัวเด็กในค่าย
ทหาร	คุณอาจจะไปขอใช้สถานที่ในสถานพินิจฯ	หรือที่ไหนก็ตามที่ให้ความคุ้มครองเด็กได้
มากกว่า	นอกจากนั้นคนที่จะเข้ามาซักถามเด็กก็ควรที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม
เรื่องสิทธิเด็ก	เรื่องกฎหมายเด็ก	เพราะแม้แต่ใน	ป.วิอาญา	ก็มีระบุไว้ว่าพนักงานสอบสวน	จะ
สอบเด็กตามลำาพังไม่ได้	คำาถามไหนที่กระทบจิตใจเด็กจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยา	ในการ
สอบสวนจะต้องมีพนักงานสอบสวน	คนที่เด็กไว้ใจ	และจะต้องมีนักจิตวิทยา	อัยการและ
ทนายความ	อยู่ด้วยทุกครั้ง	เพื่อคุ้มครองจิตใจและสิทธิของเขา	เพราะการสอบสวนมันกดดัน
จิตใจเด็กอยู่แล้ว	ซึ่งผู้ที่เรียนด้านจิตวิทยาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคำาถามนั้นๆ	กดดันและมีผล				
กระทบต่อเด็กหรือไม่	

สิ่งที่เรานำาเสนอออกไปในงานวิจัยชิ้นนี้ก็เพื่อให้คนที่เขาบังคับใช้กฎหมายนี้	ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือเมื่อกฎหมายนี้ถูก
บังคับใช้ในกรุงเทพฯ	หรือตามชายแดนทั่วประเทศ	เราอยากให้เขาอ่านแล้วก็ตระหนักว่า	ถึง
แม้จะเป็นกฎหมายความมั่นคง	แต่กระบวนการที่เขาทำา	มันถูกต้องแล้วหรือเปล่า?	และมัน
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า?	กฎหมายที่คุณบังคับใช้อยู่มันมีช่องว่างอะไร
บ้างที่ไม่นำาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง	และกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มที่เราอยากให้อ่าน	ก็คือคน
ทั่วๆ	ไป	เพื่อให้เขารับรู้ว่ามันมีการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้อยู่จริงๆ	มีเด็กที่ถูกลิดรอนสิทธิ
แบบนี้อยู่จริงๆ	แล้วเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิก็คือลูกหลานของเรา

ผู้คนไม่น้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนเชื้อชาติมลายู	แต่เขาก็เป็นคนไทย	
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ไม่ต่างจากคนในภาคอิสาน	ที่อาจจะเชื้อชาติมอญ	แต่เขาก็เป็นคนไทย	สิ่งสำาคัญก็คือเราต้อง
ยอมรับว่าประเทศไทยมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ	ไม่ใช่ว่าคนทุกคนต้องมีเชื้อชาติไทย	มันไม่ใช่		
สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้คือเราถูกรัฐบังคับว่าเราต้องเป็นเชื้อชาติไทย	ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนี้	รัฐ
ควรจะยอมรับว่าคนเชื้อชาติมลายู	หรือเชื้อชาติอื่นๆ	ที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยก็เป็นคนไทย	

เมื่อรัฐเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว	การที่เรามารวมกันหรือร่วมกันทำาอะไรเพื่อประเทศไทย	มัน
ก็จะง่ายขึ้น	เพราะถึงแม้เราจะคนละเชื้อชาติกัน	แต่เราก็มีสัญชาติไทยเหมือนกัน	เป็นคนไทย
เหมือนกัน	เพราะฉะนั้น	คนที่ถูกบังคับ	ถูกซ้อมทรมานก็คือลูกหลานของเรา	ซึ่งเราก็ไม่ควรที่
จะนิ่งดูดายในสิ่งที่เกิดขึ้น	เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งรัฐจะนำากฎหมายนี้มาบังคับใช้ที่บ้าน
ของใครอีกหรือเปล่า?		

	 	 	 	 							...

	 		
				

					

						
									



รอยแผลบนดวงจันทร์ 120

ญาดา หัตถธรรมนูญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, 

ทีมรายงานวิจัยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน 
กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย

ความมั่นคง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ถ้าถามว่าอยากให้ใครอ่านงานวิจัยชิ้นนี้?	สำาหรับในแง่ของข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย
หรือสภาพปัญหาในเชิงกฎหมายนั้น	แน่นอนว่าเราก็อยากให้คนที่กำาหนดนโยบายทั้งฝ่าย
พลเรือนและฝ่ายทหารที่อยู่ในภาคใต้ได้รับทราบ	ได้อ่านว่าสถานการณ์ในพื้นที่	เวลาที่คุณใช้
กฎหมายแบบเหวี่ยงแหโดยไม่แยกเด็กแยกผู้ใหญ่นั้น	มันส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไรบ้าง?		

สำาหรับเนื้อหาในแง่ของบริบทอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก	กับครอบครัวเด็ก	เราคิดว่า					
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ทุกคนควรอ่าน	เพราะกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
ในอนาคต	นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับเด็กในวันนี้	เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นมา	เขาก็ย่อมต้องมีบทบาทใน
กระบวนการสันติภาพ	ดังนั้น	ถ้าหาก	ณ	วันนี้	เขาถูกละเมิดสิทธิ	เขาถูกทำาร้าย	เขาไม่ได้รับ
ความยุติธรรมแล้วเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหน?	มันจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
สร้างสันติสุขในภาคใต้อย่างไรบ้าง	เมื่อเด็กในวันนี้	คือผู้ใหญ่ในวันหน้า	

ในส่วนของรัฐ	รัฐควรแสดงให้เห็นว่ารัฐจริงใจกับการดูแลประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ซึ่งก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าคนของรัฐที่กระทำาผิดไป	กระทำาพลาดไป	หรือ
กระทำาเกินกว่าเหตุนั้น	รัฐได้แสดงให้ครอบครัวของคนที่เขาตกเป็นเหยื่อได้มั่นใจหรือไม่?	ว่า
คนที่มาทำาไม่ดีกับลูกกับหลานของเขานั้น	ถูกนำาสู่กระบวนการที่แสดงให้เกิดการยอมรับว่า	สิ่ง
ที่คุณทำาน่ะ	มันไม่ถูก	ไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเป็นคลื่นที่ซัดขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็หายไป	

ในเรื่องของสภาพจิตใจเด็กและเยาวชนเหล่านั้น	ก็ต้องได้รับการเยียวยาด้วย	แต่ก่อนที่
รัฐจะเข้าไปเยียวยาได้	รัฐก็ต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติกับคนคนนั้น	มันเป็นสิ่งที่
พลาดไป	มันเป็นสิ่งที่ทำาร้ายเขา	การเยียวยาอย่างจริงใจ	มันต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับความ
จริงก่อนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง	เด็กถูกกระทำาแบบนี้จริง	ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เพราะ
ความบกพร่องของทหารคนหนึ่งที่ไปซ้อมทรมานเขา	แต่ทั้งรัฐและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจว่าเป็น
เพราะความบกพร่องของ	‘ระบบ’ 

	ทำาไมระบบและการบังคับใช้กฎหมายของคุณจึงเปิดช่องให้คนของคุณเข้าไปทำาแบบนี้ได้?	
ที่ผ่านมาเวลาเราลงพื้นที่ภาคใต้เราก็นำาเสนอเคสที่ถูกซ้อมทรมานอยู่เรื่อยๆ	แต่สิ่งที่เราได้รับก็
คือ	เขามักจะบอกเราว่ากองทัพไม่มีนโยบายแบบนี้หรอก	มันเป็นเพียงความบกพร่องของนาย
ทหารคนนั้นๆ	มันเป็น	‘ฮิวแมน เออร์เร่อ’ (Human Error)	เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคล

แต่งานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอให้เห็นว่า	แม้จะเป็น	‘ฮิวแมน	เออร์เร่อ’	แต่ถ้าระบบไม่มีช่อง
โหว่	ถ้ากฎหมายไม่มีช่องโหว่	หรือการบังคับใช้กฎหมายไม่หละหลวม	มันก็จะไมเ่กิดช่อง	หรือ
ถ้าเกิดช่อง	มันก็จะไม่กว้างขนาดปล่อยให้เกิดเคสซ้อมทรมานได้มากมายขนาดนั้น	

ดังนั้น	รัฐต้องยอมรับก่อนว่ารัฐบกพร่อง	และรัฐต้องยอมรับว่าคนของคุณทำาผิด				
กระบวนการเยียวยาทางจิตใจมันจึงจะเกิดขึ้น	

ต้องเข้าใจว่างานวิจัยของเราไม่มีสักอันเลยนะที่เราพยายามบ่งชี้ว่ามันเป็นความ
บกพร่องของบุคคล	ไม่มีสักอันที่เราเขียนว่าเป็นความชั่วร้ายของเจ้าหน้าที่	หรือเป็นความ						
ชั่วร้ายในจิตใจ	หรือเป็นความใจร้ายของทหาร	ไม่มีเลย	งานวิจัยเราไม่เขียนแบบนั้น	

เพราะฉะนั้น	ถ้ารัฐบอกว่าอย่าไปฟื้นแผล	หรือถ้าถ้ายอดที่มันเน่าเขาก็เด็ดทิ้งไปแล้ว	
สมมุติว่าถ้าการ	‘อย่าไปฟื้นแผล’ หมายความว่า	‘เราจัดการกับนายทหารคนนั้นไปแล้ว      
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ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว’	หรืออะไรก็ตามที	ไม่ว่าอย่างไร	งานวิจัยของเราก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าปัญหา
อยู่ที่ตัวบุคคล	แต่มันอยู่ที่ระบบ	อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย	อยู่ที่ความหละหลวม	อยู่ที่วิธีคิด
ในการใช้กฎหมาย	

	 อย่างที่บอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า	แล้วถ้าคุณบอกว่า	อยากให้ลืมเรื่อง
เก่าๆ	ไป	คุณก็ต้องไปถามเด็กเสียก่อนว่าเขาลืมได้ไหม?	แล้วถ้าเขาลืมไม่ได้	มันก็อาจส่งผล		
กระทบที่ใครๆ	อาจไม่คาดคิด

	 ถ้าการ ‘ลืม’	จะช่วยให้แก้ปัญหาทุกอย่างได้นะ	เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาคใต้	
รวมทั้งที่เกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศด้วย	คือถ้าการลืมช่วยให้แก้ไขปัญหาได้	เราคงต้องลืม
กันอีกเยอะเลยนะ	เพราะประวัติศาสตร์ไทยคงมีอะไรให้ต้อง	‘ลืม’	กันอีกเยอะ	ลืมกันตั้งแต่
สมัย	ฮัจยี	สุหลง	ต้องลืมกันอย่างจริงจัง	

การลืมก็เป็นแค่การซุกปัญหา	เหมือนกวาดขยะไว้ใต้พรม	ปัญหาจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อ
คุณต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหาอยู่จริง	

งานวิจัยเราของเราไม่ได้บอกว่าทหารหน่วยไหนผิด	เราแค่สะท้อนปัญหาในภาพใหญ่	
โดยมีเคสหรือกรณีศึกษาเหล่านี้เป็นตัวอย่าง	ว่าไม่ได้เกิดแค่เคสเดียว	แต่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ	และเกิดขึ้นอย่างเป็น	‘แนวทาง’	ในการใช้กฎหมาย	ในการใช้อำานาจ	เป็นปัญหาที่ต้องได้
รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ระดับสูง	จากเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย	ในการเข้าไปแก้ไขปรับปรุง	

การลืมคงไม่ได้ช่วยอะไร	เพราะถ้าลืมแล้ว	มันก็จะเป็นเหมือนเดิม	และคนที่บอกให้ลืม	
ก็ไม่ใช่คนที่ถูกซ้อมทรมาน	กฎอัยการศึก	พ.ร.ก.	ฉุกเฉินให้อำานาจคุณซ้อมทรมานหรือ?	คุณ
จะบอกว่าคุณมีอำานาจตามกฎหมายเพื่อซ้อมทรมานงั้นหรือ?	

หากจำาเป็นต้องใช้อำานาจ	ควรจะใช้อย่างไร?	ในงานวิจัยนี้	มีคำาตอบให้		ว่าถ้าจำาเป็น
ต้องใช้คุณควรจะใช้อย่างไร	กฎหมายไม่ได้ให้อำานาจในการซ้อมทรมาน	และในการใช้กฎหมาย
นั้น	ก็มีหลักที่ใหญ่กว่าซึ่งแม้แต่กฎอัยการศึกและ	พ.ร.ก.	ฉุกเฉิน	ก็ไม่สามารถยกเลิกหรือได้
รับยกเว้นจากหลักที่ว่านี้	นั่นก็คือการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการคำานึงถึง
หลักนิติธรรม

ถ้าคุณคิดว่ากฎอัยการศึกให้อำานาจคุณอย่างนั้น	มันก็ขัดกับหลักที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักนิติธธรม	ซึ่งหลักที่ว่านี้ก็มีระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายระหว่างประเทศ	

ยิ่งเมื่อรัฐมีอำานาจมาก	รัฐยิ่งต้องระมัดระวังการใช้อำานาจนั้นให้มาก	และยิ่งต้องใช้ให้
น้อยที่สุด	แล้วการนำาไปใช้ก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สุดด้วย	เพราะการที่รัฐจะ
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นำาอำานาจนั้นไปใช้ในทางมิชอบมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย	ดังนั้น	รัฐต้องใช้อย่างแคบที่สุด	ใช้ให้
น้อยที่สุด	ใช้เฉพาะเมื่อจำาเป็นที่สุด	และต้องได้รับการตรวจสอบทั้งก่อนใช้และหลังใช้	ซึ่งการ
ตรวจสอบนั้น	ก็ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดที่สุด	เพราะการใช้อำานาจตามกฎอัยการศึก	ใช้พ.ร.ก.	
ฉุกเฉิน	โดยไม่มีการตรวจสอบ	จะไม่มีบทเรียนให้ผู้ใช้ทราบว่า	แบบไหน?	คือการกระทำาที่เกิน
กว่าเหตุอันสมควร	แบบอันไหนสมควรใช้	และแบบไหนไม่สมควรใช้	นั่นก็คือคำาถามที่ว่า	ควร
จะใช้อำานาจที่มีอยู่นี้	อย่างไร?	

การห้ามไม่ให้มีการซ้อมทรมาน	คือสิทธิเด็ดขาดของความเป็นมนุษย์	กฎหมายระบุว่า
สิทธิ์ที่จะไม่ถูกซ้อมทรมาน	ถือเป็นสิทธิ์ที่ไม่อาจถูกพรากไปได้จากความเป็นมนุษย์	

เพราะฉะนั้น	เมื่อใดที่ประชาชนถูกซ้อมทรมานโดยรัฐ	นั่นหมายความว่าความเป็น
มนุษย์ถูกพรากไปจากเขาแล้ว	การซ้อมทรมานที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจึงไม่มีและไม่มีทาง					
เป็นไปได้

เพราะคุณไม่สามารถพรากเอาความเป็นมนุษย์ไปจากใครได้
เราเชื่อว่าหน่วยงานความมั่นคงเขารู้ดีว่าการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้นั้น	คุณต้องเอาชนะใจคนในพื้นที่ให้ได้	สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่สงคราม				
แต่เป็นความขัดแย้งในอีกรูปแบบหนึ่ง	ซึ่งไม่ใช่ความขัดแย้งที่จะใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกัน	
แต่มันเป็นความขัดแย้งที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงกลาง	แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร	

	 เพราะฉะนั้นการเอาชนะความขัดแย้งนี้ให้ได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สิ่งสำาคัญก็คือ	
รัฐต้องเอาชนะใจประชาชนให้ได้	ซึ่งนอกเหนือไปจากการพัฒนาแล้ว	กระบวนการยุติธรรมนี่
แหละ	คือเครื่องมือสำาคัญที่จะเอาชนะใจประชาชน	เพราะเมื่อคนคนหนึ่งถูกกระทำาอย่าง							
ไม่เป็นธรรมจากรัฐ	ครอบครัวของเขาอีกกี่สิบคน	คนทั้งหมู่บ้านอีกกี่คนที่รู้สึกเจ็บไปกับเขา	
เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ความยุติธรรมได้กับคนหนึ่งคน	คุณก็จะได้ใจจากใครอีกหลายๆ	คน		

สิ่งสำาคัญก็คือคุณต้องเอาชนะใจประชาชนให้ได้
...			
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ปรีดา ทองชุมนุม 
นักกฎหมายและผู้ประสานงานโครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ทีมรายงานวิจัยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่

กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก	รัฐยิ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้	เพราะ
กฎหมายพิเศษมีอำานาจมากกว่ากฎหมายปกติทำาให้สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
เพราะเมื่อมีอำานาจแล้วคุณก็ไม่ได้ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของประชาชน	สามารถจับกุมได้
เลยโดยที่ไม่มีหมายจับ	ซึ่งเป็นอำานาจตามกฎอัยการศึก	แล้วก็ขาดการตรวจสอบในระดับหนึ่ง
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เนื่องจากศาลไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการพิจารณาหลักฐานเพื่อจะออกหมายจับ							
ในชั้นต้น	

เพราะฉะนั้น	ประการแรก	การจับกุมจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง	คุณจะต้องมี
ข้อมูลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า	นาย	ก.	นาย	ข.	มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด

ประการที่	2	เมื่อจับแล้ว	คุณจะไปขังไว้ที่ไหนก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาก็สุ่มเสี่ยงอีกว่าการที่คุณ
ขังไว้ที่ไหนก็ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์	‘การหายตัวไป’	ของคนคนนั้น	เพราะว่าผู้เสีย
หายหรือญาติไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการที่เขาถูกควบคุมตัวไป	เขาถูกนำาไปไว้ที่ไหน	

เพราะ	 ‘บันทึกการจับกุม’	ก็ไม่มี	และการทำา	‘บันทึกการปล่อยตัว’	ก็ไม่มี	
และที่สำาคัญ	หน่วยเฉพาะกิจย่อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอยู่เยอะมากค่ะ	คือ	

ฉก.	ใหญ่	มีทั้งหมด	4	ฉก.	แบ่งเป็น	ฉก.	สงขลา	ยะลา	นราธิวาส	และก็ปัตตานี	แล้วแต่ละ
ฉก.	ก็แบ่งตามโซนภูมิประเทศ	ว่าจะมี	ฉก.	ย่อยอยู่เท่าไหร่	จะมีอยู่กี่เขต	

ส่วนแต่ละเขตมีกี่	ฉก.	ย่อย	บอกไม่ได้	เพราะเยอะมาก	ซึ่งมี	ฉก.จังหวัด	แล้วก็ย่อย
ไปอีก	เช่น	ฉก.	ยะลา	เป็น	ฉก.	จังหวัด	แล้วก็มี	ฉก.	ระดับอำาเภอ	หรือเขต	เช่น	ฉก.	11	
ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอเมือง	จากนั้นก็มี	ฉก.12	มีฉก.	13	มีฉก.14	มี	ฉก.15		ซึ่ง	ฉก.	15	ก็คือ	
บันนังสตา	ส่วนฉก.16	ก็อาจจะเป็นธารโต

มันสะท้อนปัญหาว่า	หากเรามีโครงสร้างภูมิศาสตร์ของหน่วยงานความมั่นคงอย่าง
ชัดเจน	เราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ไม่ยาก	แต่เมื่อเข้าไปดูในหน่วยย่อย	เช่น	ใน	ฉก.	11	
ก็ยังมี	ฉก.	แยกย่อยไปอีกในแต่ละหมู่บ้าน	แต่ละตำาบล	ซึ่งเราตรวจสอบไม่ได้ว่ามีอยู่กี่หน่วยย่อย

เช่นเมื่อเราขับรถเข้าไปในเขต	จ.ปัตตานี	เราจะเห็นจุดตรวจอยู่ตามหมู่บ้าน	นั่นแหละ
ค่ะ	คือจุดตรวจที่ขึ้นกับหน่วย	ฉก.ย่อย	21	เพราะว่า	ฉก.	ที่เรื่อยลงไปถึง	อ.ยะรัง	จ.ปัตตานี	
คือ	ฉก.	21	ข้างวัดช้างไห้นี่ก็	ฉก.	21			

รายละเอียดที่มากกว่านี้เราบอกไม่ได้	เพราะหน่วยเฉพาะกิจย่อยมีอยู่เยอะมาก	ตามวัด
ต่างๆ	ก็เป็นหน่วยย่อยที่ขึ้นอยู่กับหน่วยเฉพาะกิจ	21	ตรงนี้แหละทำาให้ตรวจสอบยาก	เพราะ
เราไม่รู้ว่าทั้งหมดรวมแล้วมีกี่หน่วยเฉพาะกิจย่อยกันแน่	เรารู้แค่	ฉก.	หลักๆ	

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นสถานการณ์พิเศษ	เป็นอำานาจพิเศษที่
คนใช้จะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง	ซึ่งเราเชื่อว่าแม้จะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุณมี
อำานาจใช้กฎหมายพิเศษเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงก็ตาม	แต่ไม่ว่าอย่างไร	
การกระทำาจะต้องไม่เกินไปกว่าสิทธิ์หรืออำานาจที่คุณมีอยู่	แต่ทุกวันนี้กลายเป็นลักษณะของ
การปราบปรามโดยไม่ได้คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	จึงกลายเป็นไม่สามารถยับยั้งสถานการณ์
อะไรได้	เพราะคุณไม่ได้คำานึงถึงหลักนิติธรรม				
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การซ้อมทรมานมันเป็นวิธีนอกระบบกฎหมาย	คนกระทำาความผิดจะต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์กันว่าเขากระทำาความผิดจริงไหม?	หากผิดจริง	สิ่งที่เขาทำาผิด
นั้น	ร้ายแรงแค่ไหน?	

เช่น	ในหลายๆ	กรณีที่เราพบก็คือ	เมื่อเราร้องเรียนว่าหน่วยนี้ซ้อมทรมานประชาชน									
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ส่งจดหมายไปถึงผู้รับผิดชอบที่อยู่ในหน่วยนี้	เพื่อให้ตรวจสอบว่าลูก
น้องของคุณทำาร้ายร่างกายไหม?	100	เปอร์เซ็นต์	ไม่มีข้อมูลที่พบว่าลูกน้องเขาได้ทำาร้าย
ร่างกาย	นี่จึงแสดงให้เห็นชัดว่ามันไม่มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระว่ามีการทำาร้ายร่างกาย
จริงหรือไม่จริง

แต่ถ้าถามจริงๆ	ว่าคุณกล้าไหม?	ที่จะลงโทษลูกน้องของคุณ	คุณกล้าไหม?	ที่จะยืนยัน
ว่าลูกน้องคุณทำาผิดจริง	คำาตอบก็คือไม่มีใครกล้ายอมรับ	กระทั่งมีหน่วยงานอิสระ	เป็นต้นว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้าไปตรวจสอบก็ดี	จะเป็น
ตัวชี้ได้ว่าลูกน้องคุณทำาจริงหรือไม่จริง	เพราะถ้าให้คนในวงการเดียวกันตรวจสอบกันเอง	
ความจริงจะไม่ปรากฏ	นี่จากประสบการณ์นะ	

นอกจากนั้น	บางกรณีศึกษาในการพิจารณาคดี	เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าทำาไปเพราะอยู่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่	แล้วอำานาจในการพิจารณาคดีก็คืออำานาจของศาลทหาร	ซึ่งเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลทหาร
ก็จะมีข้อจำากัดอยู่ว่าผู้เสียหายไม่สามารถตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายในการเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับ
อัยการได้	อันนี้มันก็เป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างกับศาลทั่วไป	ซึ่งถ้าเป็นศาลทั่วไป	ผู้เสียหาย
สามารถขอเป็นโจทย์ร่วมเพื่อเสนอพยานหลักฐาน	หรือร่วมซักค้านพยานหลักฐานของฝ่าย
อัยการกับผู้เสียหายได้	แต่ศาลทหารตัดขั้นตอนนี้ไปเลย	

เมื่อเป็นเช่นนั้น	มันจึงเป็นเรื่องยาก	ในเรื่องของการชดใช้ทางความรู้สึกของผู้เสียหาย	
เพราะในเหตุการณ์นี้	ผู้เสียหายเขาเรียกร้องค่าเสียหายที่สูง	ซึ่งจริงๆ	แล้ว	สิ่งที่เขาต้องการ
ไม่ใช่เงินชดใช้จากเจ้าหน้าที่	แต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการเตือนหรือป้องปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่คน
อื่นๆ	ไปกระทำาการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนเหมือนอย่างที่คนในครอบครัวเขาได้รับผลกระทบ	

ดังนั้น	ข้อเรียกร้องของเขาก็ค่อนข้างสูง	ซึ่งคดีนี้ศาลก็ตัดสินให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสีย
หายเป็นจำานวนเงินประมาณ	1,500	บาท	ถึง	3,000	บาท	ซึ่งศาลมองในแง่ของการรักษา
บาดแผลทางกาย	ทั้งที่ในตอนนั้นแผลทางกายไม่มีแล้ว	และไม่มีขั้นตอนของการพิจารณา
บาดแผลทางจิตใจ	หรือผลกระทบในเรื่องอื่นๆ	เลย	ไม่มีเลย	ซึ่งต่างจากการพิจารณาคดีใน
ศาลปกติ	ที่ฝ่ายผู้เสียหายนั้นยังมีโอกาสและมีสิทธิ์นำาเสนอพยานหลักฐานอื่นๆ	ที่มันมากกว่าที่
อัยการนำาเสนอ	ซึ่งศาลปกครองก็ไม่ได้อยู่ใน	จ.ยะลา	ต้องเดินทางไปถึง	จ.สงขลา	ซึ่งก็ไม่รู้อีก
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นานเท่าไหร่กว่าคดีจะสิ้นสุด	กว่าที่ศาลจะชี้ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้ให้เขาเท่าไหร่?	แต่ศาล
ปกครองก็เป็นทางเดียวที่ฝ่ายผู้เสียหายจะได้นำาเสนอพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่
ต่อศาล	

จริงอยู่	หลังการปฏิวัติ	พลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์		ได้ออกมาขอโทษประชาชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งการออกมาขอโทษนั้นก็อย่างที่บอกว่าวิธีการขอโทษทำาได้หลายแบบ	
ขึ้นอยู่กับว่าจะทำาอย่างไร?	ที่ไม่ให้รัฐบาลในขณะนั้นเสียหน้า	ดังนั้น	เขาจึงต้องพาดพิงว่ามัน
เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในชุดที่แล้ว				

ณ	ตอนนี้ประเทศไทยรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านการ
ซ้อมทรมาน	ซึ่งมีการหารือกันอยู่ว่าจะทำาอย่างไรให้มีการตรวจสอบกฎหมายอาญาปกติ	ให้มี
การกำาหนดบทบัญญัติความผิดและบทบัญญัติโทษที่มันสอดคล้องกับอนุสัญญาที่เราลงนาม			
ไว้แล้ว	

ซึ่งประเด็นนี้ก็มีข้อเสนออยู่สองกลุ่มคือกลุ่มของทางฝั่งอัยการที่จะต้องเสนอต่อรัฐ	ก็มี
ข้อเสนอว่าควรจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอาญา	และเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการซ้อมทรมาน	

ขณะที่ภาคประชาสังคมตอนนี้	มีการนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการซ้อม
ทรมานออกมาอีกต่างหาก	เนื่องจากในอนุสัญญาพูดถึงเรื่องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
สถานที่ควบคุม	ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา	ซึ่งในประเด็นนี้ฝ่ายรัฐยังไม่ได้
เสนอให้มีการแก้ไข	เรื่องนี้กำาลังมีการถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการนักกฎหมาย	และหน่วยงานที่
เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย	เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	แต่โดย
รวมแล้วการซ้อมทรมานโดยรัฐมีอยู่ทั่วประเทศ	เพียงแต่เราจับกรณีศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนววิธีการทำางาน	เพื่อจะนำาประสบการณ์การทำางานนี้ไปสืบต่อ
กับนักกฎหมายในพื้นที่อื่นๆ	เพื่อให้เกิดข้อเสนอที่แข็งแรงมากขึ้น	เพราะทุกวันนี้เราทำาไปก็ถูก
ตั้งคำาถามว่าทำางานช่วยโจรเหรอ?	ทั้งที่จริงๆ	แล้ว	กฎหมายแบบนี้มันครอบคลุมถึงทุกคน	
เพียงแต่ยังไม่เกิดกับครอบครัวคุณ	ซึ่งอีกหลายๆ	กรณีที่เราทำาการศึกษานั้น	ไม่ใช่แค่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	แต่ในกรุงเทพฯ	ก็มี	ใน	จ.สตูลก็มีกรณีถูกอุ้มไปซ้อม,	จ.จันทบุรีก็มี	
แม้แต่	จ.สิงห์บุรี	พระก็ยังถูกอุ้มไปซ้อม	มันเป็นเรื่องของการใช้อำานาจนอกกรอบกฎหมาย	ซึ่ง
ถ้ามีการยอมรับเกิดขึ้น	เราเชื่อว่า	ใครๆ	ก็พร้อมจะให้อภัย

ณ	ตอนนี้	ย่อมขึ้นอยู่กับว่าหากรัฐยอมรับ	รัฐจะเลือกวิธีการใด?	ในการสื่อสารกับ
สังคม	วิธีการใดที่จะทำาให้รัฐรู้สึกว่า	เมื่อยอมรับแล้ว	รัฐไม่รู้สึกเสียหน้า

อาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันอย่างจริงจัง	การที่เราต่างฝ่ายต่างมานั่งว่ากัน	มันไม่ใช่
เรื่องสร้างสรรค์	และไม่ใช่เรื่องสนุก	เพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้มีการแก้ไข	เราก็ต้องหาวิธีการ
สื่อสารไปด้วยข้อเท็จจริงแบบนี้

	 	 	 	 	 ...
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สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ 		
กรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 

	 รัฐต้อง	‘ไม่ใช้’ กฎหมายพิเศษ	ซึ่งก็คือกฎอัยการศึก,	พ.ร.บ.ความมั่นคง	และ	
พ.ร.ก.	ฉุกเฉิน	โดยสิ้นเชิง	เพราะขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เราเป็นภาคีสมาชิก	ซึ่งคุณ
ต้องเข้าใจว่ากฎหมายระหว่างประเทศเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ	เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี
แล้ว	คุณก็ต้องปฏิบัติตามเขา	จะทำาอะไรที่ผิดไปกว่านี้ไม่ได้	เพราะไม่เช่นนั้น	คุณต้องโดน				
ซักถามในเวทีนานาชาติ	

เช่น	เมื่อมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐซ้อมทรมานเยาวชน	รัฐก็ต้องชี้แจงต่อสหประชาชาติ	
ซึ่งมันก็ย่อมทำาให้เสียเกียรติภูมิของประเทศ	เพราะฉะนั้น	คุณก็ควรที่จะเริ่มลงมือแก้ไขใน
ตอนนี้เลยจะไม่ดีกว่าหรือ?	กฎหมายภายในประเทศก็มีกลไกรองรับปัญหาเรื่องสิทธิเด็กอยู่
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แล้ว	คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว	ซึ่งวิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวนั้นก็คำานึงถึงสิทธิเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว	ดังนั้น	การซ้อมทรมานเยาวชนจึง
เป็นการกระทำาที่ผิดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและผิดกฎหมายภายในประเทศ	เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่มีอำานาจทำา	เมื่อไม่มีอำานาจทำา	เขาก็มีความผิดตามกฎหมายอาญา	สิ่งที่เขาทำาคือการกระทำา	
ความผิดทางอาญา	เพราะตามหลักแล้ว	ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่มีอำานาจกระทำาได้	

สำาหรับกรณีซ้อมทรมานเด็ก	คดีเหล่านี้ยังมีอายุความอยู่	เพราะคดีอาญานั้นมีอายุ
ความนานถึง	20	ปี	และการเอาผิดทางอาญากับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นก็มีทางเป็นไปได้	แต่ต้อง
มีคนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบ	ซึ่งถ้ามัวแต่รออาศัยกลไกของรัฐรวบรวมให้ก็คงช้าและ
ไม่ทัน	แต่นอกจากการดำาเนินคดีทางอาญาแล้วก็ยังมีวิธีเยียวยาอื่นๆ	เช่นจ่ายเงินทดแทนเป็น
ค่าเสียหาย	

นอกจากกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกเจ้าหน้าที่รัฐซ้อมทรมานแล้ว	ผมขอเอ่ยรวมไปถึง
เด็กทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำาในสถานการณ์ของการก่อการร้ายด้วย	เช่น	ลูก
หลานที่พ่อของเขาถูกทางการฆ่า	ทางการก็ต้องเข้าไปดูแลเขาด้วย	และต้องไม่ลืมว่าการเยียวยา
ที่สำาคัญคือการให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย	ควรมีการดำาเนินคดีทุกฝ่ายที่กระทำาผิดอย่าง
เสมอภาคกันไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือประชาชน							

ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	พร้อมจะดำาเนินคดีกับ
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมนั้นสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แน่นอน	
ยกตัวอย่างเช่น	คดีตากใบทำาไมไม่มีการฟ้องดำาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่ทำาผิด	ถ้าเช่นนั้น
มันก็ไม่ต่างกับเจ้าหน้าที่มีใบอนุญาตให้ไปฆ่าได้ง่ายๆ	โดยไม่มีอำานาจกฎหมายเอาผิดได้

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี	พ.ศ.	2547	จนถึงวันนี้	ผมยังไม่เห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน	นโยบายของรัฐก็ยังไม่ชัดเจน	ฝ่ายทหารก็ยังเหมือนเดิม	ผมว่าความ
ชัดเจนที่สุดที่รัฐจะทำาได้ก็คือการปฏิบัติกับเด็กไม่ว่าในกรณีที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ
ในกรณีที่เขาถูกชักจูงให้ไปร่วมจับอาวุธเพื่อเข้าร่วมการก่อการร้าย	ไม่ว่าอย่างไร	รัฐควรจะมี
แผน	มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเด็กประกาศออกมาให้ทุกคนรับรู้	แต่ตอนนี้ไม่มี	และก็ไม่มี
กลไกการรับผิดชอบอย่างจริงจัง

...


