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Special Laws: Opportunities and Challenge 

for Conflict Resolution Experience 

 from the Southern Border Provinces

Executive Summary 

The Report on Special Laws: Opportunities and Challenge 
for Conflict Resolution, the case studies on the Southern Border 
Provinces is aiming to share experience from the south of the  
applications and reflection of the special laws which has been used 
as a tool for conflict resolution by the government of Thailand. 

The security situation in southern Thailand has deteriorated 
since 2004. Frequent incidents 

of violence from all sides have seriously harmed the social 
and economic stability of the three southern provinces, as well as 
the human rights of their inhabitants. It is estimated that at least 
4,000 people have died as a result of the conflict in the last six 
years. The escalation in violence began with an attack on the Fourth 
Engineering Battalion at Narathiwat Rajanakarin Camp on 4  
January, 2004, when more than 300 machine guns were robbed. 
The next day, the Thai government sent security forces to the 
southern border provinces and declare Martial Law was extended 
to cover every district of Pattani, Yala and Narathiwat. 

In 2005–2008, the government pledged the suppression 
policies in the south by applying special laws as Emergency Decree 
in 2005 and other special security measure to deal with insurgents 
and hope to ease the violent situation. However, the conflict has 
several root causes such as historical, ethnical, economic and 
social strains involving several actors. In those past years there was 
also a sense of injustice stimulating many Malay Muslims to support 
the insurgency. Assassinations, forced disappearances, torture and 
other human rights violations have not been properly investigated 
nor have the perpetrators been brought to justice. Since 2004 no 
security official accused of being involved in human rights violations 
has faced criminal prosecution. These incidents feed into the  
narrative of “oppressive” Thai rule and are a powerful recruitment 
tool for militants. In addition, the justice system and upholding rule 
of law are crucial mechanisms in conflict resolution in the Deep 
South, as its failings undermine trust in the government. According 
to the Report of the International Crisis Group “Southern Thailand: 
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Moving towards political solutions, as of mid 2009, there had been 
6,758 security–related cases in the region. Of these, 1,318 cases 
were forwarded to prosecutors and only 545 cases proceeded  
to court. Verdicts were delivered in 195 trials resulting in 203 
convictions and 152 acquittals. Very few of security–related cases 
in the police’s hands eventually go to court. There are still more 
than 420 detainees waiting for trial in at least 4 provincial prisons 
and there are around 2,000 members of their families who are in 
need of assistance.

In 2009, the government has pledged to shift southern 
policies from a security–oriented approach towards development 
and justice. Thereby, releasing funds and approving a five–year 
strategic plan that aims to build trust by addressing issues of  
injustice and improving the justice system in the southernmost 
provinces. The special laws both Martial law and Emergency  
Decree have never been considered carefully whether it has  
contributed to conflict resolutions or not. Many said the violent was 
not deteriorated as when security sectors presented in the Cabinet 
and the Parliament debate.

In 2010, we also learnt about the move of the Government 
that they pay attention on re–organising “power” in the south. First, 
it said that the special laws that have been used in the south must 
be reviewed including the extension of Emergency Decree and the 
Declaration of Martial Law. It’s most likely the ISA 2008 will be the 
answer. However, ISA 2008 is a problematic Act that will delegate 
“another” set of state power to Army (by law ISOC head is PM.). 

ISOC power under this ACT is a little state in Thai State (with  
administrative power, transferring officials/order/command  
officials, some of judicial power and immunity etc).

Many criticism is too worried about the provisions under  
ISA have provided absolute power to ISOC in many ways; Broad 
definition of “National Security” in section 3, Limited scrutiny by 
courts, Impunity, Role of the military, Arrest and detention including 
grounds for arrest and detention, Judicial supervision and/or plea 
bargaining process in Section 21, Place of detention and access 
to outside world in Section 21. However, some critic and officials 
stated that ISA is are more appropriate to unrest in the Southern 
border provinces where a lack of mutual trust between state and 
public is predominant. 

Later, the Internal Security Act was announced to be enforced 
in four districts of Songkla Province in Nov 2009 for one year (30 
Nov 2009–1 Dec 2010). ISA was expected to be enforced first 
in the 4 districts of Songkla in replacing Martial law. It is aiming at 
also apply in the three provinces; Yala, Patani and Narathivath in 
the near future in replacing Martial law and Emergency Decree as 
a part of peaceful solution by state policy. Activists from local NGOs, 
lawyers including legal experts raised concerns about the lack of 
due process safeguards under ISA. Some letters of concerned 
were issued to concerned agencies such as the Court of Justice, 
the Prime Ministry and public information was released.

This ISA of it origin, application and enforcement is  
controversial. On December 20th, 2007, just a few days before 
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the parliamentary elections, the Internal Security Act (ISA)  
was passed by the National Legislative Assembly under Military 
government in the face of strong opposition from the civil society. 
The ISA was announced in the government gazette in Feb 2008. 
Thus the ISA gives extraordinary powers to the Internal Security 
Operation Command (ISOC) and Cabinet to bypass judicial  
procedure, determine the guilt of accused persons and curb the 
liberty of such persons. In such a case, the power to make the 
accusation and the power to rule whether such an accusation is 
justified or not is vested in the same body–a clear denial of the 
checks and balances that are necessary to ensure rule of law. 

Article 15 of the Act, the ISA can only be applied to a  
situation that ‘affects internal security but does not yet require the 
declaration of a state of emergency under the Act on Government 
Administration in a State of Emergency’. Such a Resolution  
would also designate the area of application, the time frame for 
enforcement and assign the ISOC to take responsibility under  
the Act. The Prime Minister is responsible to report about the  
implementation of the Act before the parliament as the Director of 
ISOC. The deputy of ISOC and the secretary of ISOC stated in the 
Act to be the Royal Army Supreme Commander and Chief of Staff 
of Royal Thai Army respectively.

Under Section 21 of the Internal Security Act, if ISOC believes 
that an accused person has committed an offence relating to  
national security by mistake or out of ignorance, and the accused 
should be granted an opportunity to reform himself, the ISOC can 

with the agreement of the accused, send the accused to a training 
camp, for a period of time not exceeding 6 months according to 
principles, methods and conditions determined by the Cabinet. 
Another article that seems to be problematic is Section 23 of the 
Act which provides “immunity from administrative court jurisdiction 
while exercising the powers provided by the Act.” 

During the monitoring and observation of the application  
and discussion around ISA, we found that local people haven’t got 
informed enough to understand the ISA; background, implication 
and consequences. They are not aware of the issues and therefore 
they are not able debate on the issues. ISA is now not fully  
enforced due to the delay in issuing related regulations on the  
implementation of article 21. However the existing Martial laws and 
Emergency Decree which are enforcing for more than 6 years in 
the three provinces in the south are still controversial whether these 
special laws will be opportunities and would it be any challenges 
for conflict resolution in the southern conflict of Thailand.

The Report is also including the articles written by human 
rights lawyers working in the field of access to justice and legal 
protection under the cooperation of Cross Cultural Foundation and 
Muslim Attorney Center Foundation in the past three years in the 
three provinces including in four districts of Songkla province.

The topics are; 

1. National Security Laws: Key Implications for Thailand 
2. Security Laws in Four District of Songkla and its impact 



ร�ยง�นเรื่อง กฎหมายความมั่นคง	 :	 หนทางแก้ไขความขัดแย้ง?	

ศึกษากรณีสี่อำาเภอของจังหวัดสงขลา	 และสามจังหวัดชายแดนใต้ 

มีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือแลกเปล่ียนประสบก�รณ์เก่ียวกับก�รบังคับใช้และผลกระทบ 

ของก�รบังคับใช้กฎหม�ยพิเศษในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งรัฐบ�ล 

ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อระงับคว�มขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่�ว

สถ�นก�รณ์เกี่ยวกับคว�มมั่นคงในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของ

ประเทศไทยมีคว�มเลวร้�ยลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นม� เหตุก�รณ์

คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจ�กก�รกระทำ�ของทุกฝ่�ย ก่อให้เกิดคว�ม

เสียห�ยต่อคว�มมั่นคงท�งสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

อย�่งม�ก เชน่เดยีวกบัคนในพืน้ทีถ่กูละเมดิสทิธมินษุยชน มกี�รประเมนิว�่

18  

3. When I was arrested: Rights of arrested person as  
Malayu Muslim in the Southern Conflict

4. Rearrested Detainees: Problems with police arrest  
warrant 

5. Security Detainees with their smiling faces
6. Juvenile justice situation in the Southern Conflict of  

Thailand: Children rights are not protected
7. Justice Funds: Not that easy

We hope that the report will create the platform of discussion 
till we find some common ground to respect basic human rights 
that could be met among law enforcement officers, human rights 
concerned citizen and also those effected villagers both victims, 
damaged parties and Thai public in general on how best to apply 
special laws (Martial law, Emergency Decree and Internal Security 
Act) in order to fulfill national security obligation and Rule of  
laws and human rights obligation. Then it might be used as a  
successful conflict resolution tool.

Thanks to Konrad Adenauer Stiftung for the support on  

this publication and the field research project.

Cross Cultural Foundation (CrCF)

Muslim Attorney Center Foundation (MAC)

Oct 2010

บทคัดย่อ
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ว่�มีผู้เสียชีวิตร�ว 4,000 ร�ย อันเป็นผลม�จ�กคว�มขัดแย้งในรอบ 6 ปี

ที่ผ่�นม� คว�มรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 4 มกร�คม  

พ.ศ. 2547 จ�กก�รโจมตกีองพนัทห�รช�่งที ่4 ค�่ยนร�ธวิ�สร�ชนครนิทร ์

จงัหวดันร�ธวิ�ส และทำ�ใหป้นืกลกว�่ 300 กระบอก ถกูขโมยไป วนัตอ่ม�

รัฐบ�ลไทยได้ส่งกองกำ�ลังคว�มมั่นคงไปยังจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และ

ประก�ศพระร�ชบญัญตักิฎอยัก�รศกึครอบคลมุพืน้ทีท่กุอำ�เภอของจงัหวดั

ปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส และในพื้นที่ห้�อำ�เภอในจังหวัดสงขล�

ในช่วงปี พ.ศ. 2548–2551 รัฐบ�ลได้ใช้นโยบ�ยปร�บปร�ม 

ผู้ก่อคว�มไม่สงบในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้โดยก�รบังคับใช้กฎหม�ย

พิเศษ คือ ก�รประก�ศพระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และม�ตรก�รพิเศษเพื่อคว�มมั่นคงอื่นๆ เพื่อต่อต้�น

ก�รก่อคว�มไม่สงบในพื้นที่ โดยหวังว่�จะช่วยยุติเหตุร้�ยและบรรเท�

สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงลงไปได้ อย่�งไรก็ต�มปัญห�คว�มขัดแย้งนั้น 

เกิดจ�กหล�ยส�เหตุ เช่น ต้นตอท�งประวัติศ�สตร์ ช�ติพันธุ์ เศรษฐกิจ 

และสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหล�ยฝ่�ย ประกอบกับในหล�ยปีที่ผ่�นม�  

ก�รไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมของช�วมล�ยูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดช�ยแดน 

ภ�คใต้ทำ�ให้นำ�ไปสู่ก�รให้คว�มสนับสนุนกลุ่มก่อคว�มไม่สงบในพื้นที่ 

ก�รลอบสังห�ร ก�รฆ่�นอกระบบกฎหม�ย ก�รบังคับให้บุคคล

สูญห�ย ก�รทรม�น และก�รกระทำ�อื่นๆ อันละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่ไม่มีก�รดำ�เนินก�รสืบสวนสอบสวน 

อย�่งดพีอและไมม่กี�รนำ�ตวัผูก้ระทำ�คว�มผดิเข�้สูก่ระบวนก�รยตุธิรรมแต่

อย่�งใด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ไม่ปร�กฏว่�มีเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคง

ร�ยใดถูกกล่�วห�ว่�มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ 

ถูกดำ�เนินคดีท�งอ�ญ�เลยแม้แต่คนเดียว อีกทั้ง ก�รบังคับใช้กฎหม�ยโดย

ตีคว�มอย่�งแคบและก�รปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อกดขี่ประช�ชนของ 

เจ้�หน้�ที่รัฐทำ�ให้กลุ่มก่อคว�มไม่สงบใช้เป็นเครื่องมือในก�รห�แนวร่วม 

ก่อคว�มไม่สงบ นอกจ�กนี้ คว�มล้มเหลวของกระบวนก�รยุติธรรมและ 

ก�รยึดม่ันในหลักนิติธรรม ซ่ึงเป็นกลไกสำ�คัญในก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้ง 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้กลับนำ�ม�ซึ่งคว�มไม่ไว้ว�งใจต่อรัฐ

ร�ยง�นของ International Crisis Group เรื่อง “ภาคใต้ของ

ประเทศไทย:	สู่แนวทางทางการเมือง” ซึ่งร�ยง�นเมื่อกล�งปี พ.ศ. 2552 

มีก�รดำ�เนินคดีเกี่ยวกับคว�มมั่นคงถึง 6,758 คดี เป็นคดีอยู่ในชั้นอัยก�ร 

1,318 คดี และมีก�รดำ�เนินคดีในชั้นศ�ลเพียง 545 คดี ซึ่งเป็นคดีที่ 

ศ�ลช้ันต้นมีคำ�พิพ�กษ�จำ�นวน 195 คดี โดยศ�ลตัดสินว่�จำ�เลยมีคว�มผิด  

203 คดี และตัดสินว่�จำ�เลยไม่มีคว�มผิดยกฟ้องอีก 152 คดี จ�กข้อมูล

ดงักล�่ว ปร�กฏว�่มคีดคีว�มมัน่คงทีอ่ยูใ่นชัน้พนกัง�นสอบสวนหรอืตำ�รวจ

เพยีงสว่นนอ้ยเท�่นัน้ทีม่กี�รฟอ้งเปน็คดตีอ่ศ�ล ปจัจบุนัยงัมผีูต้อ้งขงัม�กกว�่ 

420 คน ถูกขังอยู่ในเรือนจำ�ประจำ�จังหวัดทั้งสี่จังหวัดที่รอก�รพิจ�รณ� 

ของศ�ลชั้นต้น และมีสม�ชิกของครอบครัวผู้ต้องขังเหล่�นี้ร�ว 2,000 คน 

ที่กำ�ลังรอคว�มช่วยเหลืออยู่
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ในป ีพ.ศ. 2552 รฐับ�ลไดเ้ปลีย่นนโยบ�ยจ�กวธิกี�รเพือ่คว�มมัน่คง

ไปสู่ก�รพัฒน�และส่งเสริมคว�มยุติธรรม โดยก�รนั้นได้ให้ก�รสนับสนุน

ท�งก�รเงินและก�รอนุมัติแผนยุทธศ�สตร์ซึ่งมีกำ�หนดระยะเวล� 5 ปี  

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหก้บัประช�ชน โดยคำ�นงึถงึประเดน็

ปัญห�เรื่องก�รไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมและปรับปรุงกระบวนก�รยุติธรรม

ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นแนวยุทธศ�สตร์ กฎหม�ยพิเศษทั้งสองฉบับ

คือพระร�ชบัญญัติกฎอัยก�รศึกและพระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�ร 

ในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน ไม่เคยถูกนำ�ม�พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบว่�ส�ม�รถ

จัดก�รกับคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ตอนที่หน่วยง�นคว�มมั่นคง

ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีและก�รอภิปร�ยต่อรัฐสภ�ทำ�ให้ดูเหมือนว่�คว�ม

รุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นดูไม่เลวร้�ยเท่�ใดนัก แต่กลับมีก�รขย�ยเวล�ก�รบังคับ

ใช้พระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินม�เป็นเวล�  

21 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ ประก�ศครั้งสุดท้�ยมีผลถึงวันที่  

19 ตุล�คม 2553

ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบ�ลกำ�ลังให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�ร 

จัดระบบก�รบริห�รร�ชก�รในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ประก�รแรก 

กฎหม�ยพเิศษทีใ่ชใ้นภ�คใตน้ัน้ตอ้งไดร้บัก�รพจิ�รณ�ทบทวน รวมถงึก�ร

ขย�ยก�รประก�ศพระร�ชกำ�หนดก�รบรหิ�รร�ชก�รในสถ�นก�รณฉ์กุเฉนิ

และก�รคงไวซ้ึง่พระร�ชบญัญตักิฎอยัก�รศกึ ดเูหมอืนกบัว�่พระร�ชบญัญตัิ

ก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2551 จะเป็นท�งออก

สำ�หรบัในก�รปญัห�ก�รกอ่คว�มไมส่งบ อย่�งไรกต็�มพระร�ชบญัญตักิ�ร

รกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร พ.ศ. 2551 นัน้ อ�จจะเปน็กฎหม�ย

อีกฉบับหนึ่งที่ให้อำ�น�จแก่ทห�รอีกเช่นกัน (กฎหม�ยกำ�หนดให้น�ยก

รฐัมนตรเีปน็ประธ�นกองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน หรอื กอ.รมน.) 

กองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน หรอื กอ.รมน. ทีต่ัง้ขึน้ต�มพระร�ช

บญัญตัฉิบบัดงักล�่วมอีำ�น�จเทยีบกบัรฐัเลก็ๆ หนึง่รฐั ซึง่ซอ้นอยูใ่นรฐัไทย

อีกรัฐหนึ่งเลยทีเดียว (ประกอบด้วยอำ�น�จบริห�ร ก�รโอนย้�ยเจ้�หน้�ที่/

คำ�สั่ง/ก�รควบคุมเจ้�หน้�ที่ อำ�น�จท�งกระบวนก�รยุติธรรมบ�งส่วน  

และก�รปล่อยให้คนผิดลอยนวล (impunity) เป็นต้น)

มีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์กันด้วยคว�มเป็นห่วงใยว่�บทบัญญัติภ�ยใต้ 

พระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัรทีก่ำ�หนดใหอ้ำ�น�จ

เดด็ข�ดแกก่องรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร (กอ.รมน.) ในหล�ยๆ 

ท�ง เชน่ คำ�จำ�กดัคว�มทีก่ว�้งขว�งของคำ�ว�่ “ก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน

ร�ชอ�ณ�จักร” ต�มม�ตร� 3 ก�รที่ศ�ลมีอำ�น�จพิจ�รณ�อย่�งจำ�กัด  

ก�รปล่อยให้คนผิดลอยนวล (impunity) บทบ�ทของ กอ.รมน. ก�รจับกุม

และควบคุมตัวมีหรือไม่อย่�งไร รวมถึงเหตุแห่งก�รจับกุมและควบคุมตัว

ดว้ย ก�รรบัรองโดยศ�ลหรอืกระบวนก�รตอ่รองก�รรบัส�รภ�พต�มม�ตร� 

21 สถ�นที่ควบคุมตัวและก�รเข้�รับก�รอบรมต�มม�ตร� 21 เป็นต้น 

อย่�งไรก็ต�ม ผู้วิพ�กษ์วิจ�รณ์และเจ้�หน้�ที่รัฐบ�งคนก็มองว่�พระร�ช

บญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัรนัน้มไีมค่ว�มเหม�ะสมใน

ก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เนื่องจ�กก�ร

ข�ดคว�มเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่�งเจ้�หน้�ที่รัฐกับประช�ชนในพื้นที่

ต่อม� พระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร 

ก็ถูกประก�ศให้มีผลบังคับใช้ในพื้นที่สี่อำ�เภอของจังหวัดสงขล�ในเดือน

พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2552 เป็นเวล� 1 ปี (30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2552– 

1 ธนัว�คม พ.ศ. 2553) ค�ดว�่พระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน

ร�ชอ�ณ�จกัรนัน้ถกูนำ�ม�บงัคบัใชใ้นสีอ่ำ�เภอของจงัหวดัสงขล�เปน็ครัง้แรก

เพื่อม�แทนที่พระร�ชบัญญัติกฎอัยก�รศึก โดยมุ่งหม�ยว่�จะนำ�ไปใช้ 

ในพืน้ทีส่�มจงัหวดัช�ยแดนภ�คใตค้อื จงัหวดัยะล� ปตัต�น ีและนร�ธวิ�ส 

ในอน�คตอนัใกลด้ว้ย โดยจะเปน็กฎหม�ยทีน่ำ�ม�ใชแ้ทนทีพ่ระร�ชบญัญตัิ 
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กฎอัยก�รศึกและพระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน 

อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยของรัฐในก�รแก้ไขปัญห�คว�มสงบภ�ยใน

ประเทศ ภ�คประช�สงัคมในพืน้ที ่ทน�ยคว�ม นกักฎหม�ย และนกัวชิ�ก�ร 

ได้นำ�เสนอข้อห่วงใยเกี่ยวกับก�รข�ดกระบวนก�รตรวจสอบที่ชอบธรรม

เพียงพอภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับนี้ ได้มีก�รส่งหนังสือข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับ

กฎหม�ยฉบบันีไ้ปยงัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งต�่งๆ เชน่ สำ�นกัง�นศ�ลยตุธิรรม 

น�ยกรัฐมนตรี และมีก�รเผยแพร่ข้อมูลต่อส�ธ�รณะด้วย

มีก�รถกเถียงกันอย่�งหนักในเรื่องก�รออกฎหม�ยฉบับนี้ โดยเมื่อ

วนัที ่20 ธนัว�คม พ.ศ. 2550 เพยีงไมก่ีว่นักอ่นก�รเลอืกตัง้ สภ�นติบิญัญตัิ

ได้ผ่�นร่�งพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร  

พ.ศ 2551 โดยสภ�นิติบัญญัติในขณะนั้นถูกตั้งขึ้นโดยรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�ร

รฐัประห�รเมือ่ป ีพ.ศ. 2549 และไมไ่ดร้บัก�รยอมรบัจ�กภ�คประช�สงัคม

อกีดว้ย พระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัรประก�ศ

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2551 โดยให้อำ�น�จ 

อย่�งสูงแก่กองรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรหรือ กอ.รมน. และ 

คณะรัฐมนตรี ก�รผ่�นขั้นตอนกระบวนก�รยุติธรรม โดยส�ม�รถตัดสิน

คว�มผดิของบคุคลทีต่อ้งสงสยัและลดิรอนเสรภี�พของบคุคลได ้ในก�รนัน้ 

อำ�น�จในก�รกล่�วโทษและอำ�น�จในก�รวินิจฉัย ไม่ว่�ก�รกล่�วโทษนั้น 

จะสมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นอำ�น�จเบ็ดเสร็จของหน่วยง�นเดียวกัน ถือว่�

เป็นก�รปฏิเสธอย่�งชัดแจ้งต่อหลักก�รตรวจสอบและถ่วงดุลอำ�น�จ  

อันเป็นหลักก�รที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งของหลักนิติธรรม

ต�มม�ตร� 15 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน 

ร�ชอ�ณ�จักร บัญญัติว่�ให้นำ�บทบัญญัติพระร�ชบัญญัติก�รรักษ� 

คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรม�ใช้เมื่อปร�กฏเหตุอันกระทบต่อ 

คว�มมั่นคงภ�ยในแต่ยังไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน 

ต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รบรหิ�รร�ชก�รในสถ�นก�รณฉ์กุเฉนิ ก�รแกไ้ขหรอื

ก�รบรรเท�เหตุก�รณ์ที่กระทบต่อคว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรนั้น 

ใหบ้งัคบัใชภ้�ยในพืน้ทีแ่ละระยะเวล�ทีก่ำ�หนด และมอบหม�ยให ้กอ.รมน. 

รบัผดิชอบภ�ยใตพ้ระร�ชบญัญตัฉิบบันีด้ว้ย และใหน้�ยกรฐัมนตรใีนฐ�นะ

ผู้อำ�นวยก�ร กอ.รมน. มีอำ�น�จรับผิดชอบร�ยง�นผลต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

ให้ผู้บัญช�ก�รทห�รบกและเสน�ธิก�รทห�รบกดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรอง 

ผู้อำ�นวยก�รและเลข�ธิก�ร กอ.รมน. ต�มลำ�ดับ

ภ�ยใต้ม�ตร� 21 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน

ร�ชอ�ณ�จักร บัญญัติว่� ห�ก กอ.รมน. เชื่อว่�บุคคลผู้ต้องสงสัยได้กระทำ�

คว�มผิดอันมีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรทั้งก�รกระทำ�

หรือก�รละเว้น และก�รกระทำ�นั้นสมควรได้รับโอก�สในก�รกลับตัว 

กลับใจ กอ.รมน. ส�ม�รถส่งผู้ต้องห�เข้�รับก�รอบรมเป็นเวล�ไม่เกิน  

6 เดือนต�มหลักก�ร วิธีก�รและเงื่อนไขที่กำ�หนดโดยคณะรัฐมนตรี และ 

ก�รอบรมดังกล่�วต้องได้รับก�รยินยอมจ�กผู้ต้องห�นั้นด้วย ม�ตร�ต่อม�

ที่ยังคงเป็นปัญห�นั่นคือ ม�ตร� 23 ที่บัญญัติให้ “ได้รับคว�มคุ้มกันไม่อยู่

บังคับภ�ยใต้เขตอำ�น�จของศ�ลปกครองเมื่อใช้อำ�น�จที่กำ�หนดไว้ภ�ยใต้

พระร�ชบัญญัตินี้”

ในระหว่�งก�รตรวจสอบและสังเกตก�รณ์ก�รใช้และก�รประชุม 

ห�รือเกี่ยวกับพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร 

เร�พบว่�ผู้คนในท้องถิ่นไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเพียงพอที่จะเข้�ใจในที่ม�  

คว�มเกีย่วขอ้งและผลทีต่�มม�ของพระร�ชบญัญตัดิงักล�่ว ประช�ชนไมไ่ด้

รับรู้ถึงประเด็นนี้เลย ทำ�ให้ไม่มีโอก�สได้พิจ�รณ�ไตร่ตรองในเรื่องนี้  

พระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรขณะนี้ยังไม่มี
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อำ�น�จบังคับเด็ดข�ดเนื่องจ�กคว�มล่�ช้�ในก�รออกข้อบังคับว่�ด้วยก�ร

ทำ�ให้เกิดผลต�มม�ตร� 21 อย่�งไรก็ต�ม พระร�ชบัญญัติกฎอัยก�รศึก

และพระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินที่ยังมีผลใช้

บงัคบัในพืน้ทีส่�มจงัหวดัช�ยแดนภ�คใตม้�น�นกว�่ 6 ป ีกย็งัคงเปน็ปญัห�

ว่�กฎหม�ยพิเศษเหล่�นี้จะเป็นโอก�สหรือจะเป็นอุปสรรคในก�รจัดก�ร

ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้กันแน่ 

ร�ยง�นฉบับนี้ยังรวมถึงบทคว�มที่เขียนขึ้นโดยนักกฎหม�ยสิทธิ

มนุษยชนที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมและก�รได้รับ

คว�มคุ้มครองท�งกฎหม�ยภ�ยใตค้ว�มรว่มมอืของมูลนิธิผส�นวัฒนธรรม

และมูลนิธิศูนย์ทน�ยคว�มมุสลิมในระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม� ในพื้นที่ 

ส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และสี่อำ�เภอของจังหวัดสงขล�ด้วย ได้แก่

1. กฎหม�ยคว�มมั่นคง: คว�มหม�ยอย่�งที่มีนัยสำ�คัญสำ�หรับ

ประเทศไทย

2. สถ�นก�รณ์และผลกระทบต่อประช�ชนในพื้นที่สี่อำ�เภอจังหวัด

สงขล�จ�กก�รบังคับใช้ กฎหม�ยพิเศษ : พ.ร.บ.ก�รรักษ� 

คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2551

3. เมื่อผมถูกจับ : สิทธิต�มกฎหม�ยของผู้ถูกจับช�วมล�ยูมุสลิม

จังหวัดช�ยแดนใต้

4. ก�รจับหรืออ�ยัดตัวต่อเนื่องโดยไม่เป็นธรรม : อีกหนึ่งปัญห� 

ของกระบวนก�รยุติธรรมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่ต้องแก้ไข

โดยด่วน

5. บทบ�ทอัยก�รในสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้ง รอยยิ้มของผู้ต้องห�

ในคดีคว�มมั่นคง : อัยก�รถอนฟ้องคดี GT 200

6. สถ�นก�รณ์สิทธิในกระบวนก�รยุติธรรมของเด็กและเย�วชน 

จ�กก�รบังคับใช้กฎหม�ยคว�มมั่นคงในส�มจังหวัดช�ยแดนใต้

7. คว�มสับสนของกองทุนยุติธรรม

เร�หวังว่�ร�ยง�นฉบับนี้จะสร้�งโอก�สในก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิด

เหน็ตอ่กนัจนพบหลกัก�รพืน้ฐ�นเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีเ่ปน็ทีย่อมรบัของ

ที่เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบังคับใช้กฎหม�ย ประช�ชนที่เค�รพในหลักสิทธิมนุษยชน

และรวมถงึช�วบ�้นทีไ่ดร้บัผลกระทบและทีเ่ปน็ตกเปน็เหยือ่ของคว�มรนุแรง 

ผู้ได้รับคว�มเสียห�ยและประช�ชนคนไทยทั่วไป ว่�จะใช้กฎหม�ยพิเศษให้

ดทีีส่ดุไดอ้ย�่งไร (พระร�ชบญัญตักิฎอยัก�รศกึ พระร�ชกำ�หนดก�รบรหิ�ร

ร�ชในสถ�นก�รณฉ์กุเฉนิ และพระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน

ร�ชอ�ณ�จักร) เพื่อบรรลุถึงก�รรักษ�คว�มมั่นคงของช�ติ หลักนิติธรรม 

และคว�มรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งอ�จเป็นเครื่องมือในก�รจัดก�ร

ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้จริง

ขอบคุณมูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung ผู้ให้ก�รสนับสนุน 

ก�รจัดพิมพ์เผยแพร่และโครงก�รวิจัยภ�คสน�มเรื่องสถ�นก�รณ์และ 

ผลกระทบต่อประช�ชนในพื้นที่สี่อำ�เภอจังหวัดสงขล�จ�กก�รบังคับใช้ 

กฎหม�ยพิเศษ (พ.ร.บ. ก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร  

พ.ศ. 2551)

มูลนิธิผส�นวัฒนธรรม (CrCF) 

มูลนิธิศูนย์ทน�ยคว�มมุสลิม (MAC)

ตุล�คม พ.ศ. 2553 


