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พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในจงัหวดัชายแดนใต้กบัรฐับาลใหม่  

(Emergency Decree in the Deep south of Thailand and A New Government) 

วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2554  เวลา 13.00 น. 

ณ โรงแรมซีเอส จงัหวดัปัตตานี 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

 รฐับาลในยุคนายกรฐัมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ได้ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อใช้เป็น

เครื่องมอืในการแก้ไขปญัหาความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตัง้แต่ปีพ.ศ.2548 เรื่อยมา

จนถงึปจัจุบนั  แมจ้ะมกีารเปลีย่นรฐับาลมาแลว้หลายรฐับาลกต็าม แต่ทุกรฐับาลกย็งัคงไวซ้ึง่การประกาศใช้

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาโดยตลอด  อยา่งไรกต็าม มกีารวพิากษ์วจิารณ์ถึงความเหมาะสมและผลกระทบในการ

ใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพืน้ทีอ่ยา่งต่อเนื่องกนัเป็นเวลากวา่หกปี จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ปจัจุบนัความรุนแรง

ในด้านกายภาพคอืจ านวนผู้เสยีชวีติจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในเดอืนสงิหาคมปีพ.ศ. 2554 มี

ตวัเลขถงึ 53 รายในระยะเวลาหนึ่งเดอืน  ท าให้เกดิค าถามถึงความสมัฤทธิผ์ลของการน ากฎหมายพเิศษ

ดา้นความมัน่คงมาใชใ้นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกฎอยัการศกึ ที่น ามาใช้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2547 

และพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่น ามาใช้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2548 ในการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่คงดงักล่าวว่า

สามารถจะแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนใต้เพื่อให้เกดิความสงบสุขได้จรงิหรอืไม่

อยา่งไร 

พจิารณาสถติคิวามรุนแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยศนูยป์ฏบิตักิารต ารวจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ศชต.) พบว่า สถิตเิหตุรุนแรงตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 (หลงัเหตุการณ์ปล้นปืน) ถึงวนัที่ 22 

สงิหาคม 2554 มเีหตุรุนแรงเกดิขึน้ทัง้สิ้น 12,167 เหตุการณ์ โดยมเีหตุการณ์ความรุนแรงมากที่สุดในปี 

พ.ศ. 2550  มผีูเ้สยีชวีติไปแลว้ 4,771 ราย แบ่งเป็นต ารวจ 274 นาย ทหาร 331 นาย ประชาชน 4,166 ราย 

บาดเจบ็รวม 8,512 ราย นอกจากนี้ยงัมคีดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ความไม่สงบหรอืคดคีวามมัน่คงมากกว่า 

8,000 คด ีซึง่ปรากฏวา่มคีดทีี่ศาลชัน้ต้น พพิากษาแล้ว 262 คด ีพพิากษายกฟ้อง 119 คด ีคดิเป็นร้อยละ 

45.42 ของคดทีัง้หมดที่พพิากษาแล้ว  ซึ่งนับได้ว่ามกีารยกฟ้องในอตัราส่วนที่เกอืบเท่ากบัอตัราส่วนการ

ลงโทษ อนัเป็นบทสะทอ้นของการข ัน้ตอนการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่รป้ระสทิธภิาพ ส่งผลต่อการลดิรอนสทิธิ

และเสรภีาพและความไวว้างใจของประชาชนที่มต่ีอรฐั  อกีทัง้การประกาศใช้พ .ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่อื่น 
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เช่น กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2553 ประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวยงัถูก

ละเมดิสิทธแิละเสรภีาพจากการใช้อ านาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ของเจ้าหน้าที่รฐัอกีด้วย  และยงัไม่มีการ

รบัผดิชอบจากฝา่ยรฐับาลหรอืเจา้หน้าทีร่ฐัแต่ประการใด  

เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัคงมอียู่เรื่อยมา  แม้ว่ารฐับาลจะขยาย

ระยะเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างต่อเนื่องติดต่อกนัมาแล้วเป็นเวลากว่าหกปี  โดยในวนัที่ 19 

กนัยายน 2554 นี้จะเป็นวนัครบก าหนดการขยายระยะเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครัง้ที่ 25 และใน

โอกาสทีป่ระเทศไทยมรีฐับาลชุดใหม่ซึง่อ านาจตดัสนิใจวา่จะมกีารขยายระยะเวลาประกาศใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

ต่อไปอีกหรือไม่  จึงเป็นโอกาสที่ภาคประชาชนจะได้มาร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ต่อรฐับาลชุดใหม่ว่า

ต้องการให้มกีารประกาศใช้กฎหมายดงักล่าวในพื้นที่สามจงัหวดัหรอืไม่  การประกาศใช้และการบังคบั

ใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯทีผ่่านมาสามารถแกไ้ขปญัหาความไม่สงบไดจ้รงิและเป็นไปตามหลกันิตธิรรมหรอืไม่  

มูลนิธผิสานวฒันธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลมิ ได้จดัให้มีเวทเีพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ภาค
ประชาชนในพืน้ทีร่่วมคดิทบทวนถงึการบงัคบัใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  ผลส าเรจ็ ความล้มเหลว และผลกระทบ
ของการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นเวลาติดต่อกนัยาวนาน  รวมทัง้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัรฐับาลใหม่ไดท้ราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อหา
มาตรการทางกฎหมายร่วมกนัในการป้องกนัมใิห้เกดิการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบงัคบัใช้พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯและกฎหมายพเิศษดา้นความมัน่คงฉบบัอื่นๆต่อไป  

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อเปิดเวทใีห้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกนัคิดทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ความเหมาะสมของการประกาศใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯและผลกระทบทีเ่กดิจากการประกาศใช ้

2.2 เพื่อรวบรวมปญัหาที่เกดิจากการบงัคบัใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อนัน าไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้องจาก
รฐับาลใหม่ 

2.3 ทบทวนกฎ ระเบยีบหรอืค าส ัง่ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษด้านความมัน่คงอนั
น าไปสู่การผลกัดนัในเชิงนโยบายด้านการบงัคบัใช้กฎหมายโดยเคารพต่อหลกันิตธิรรม และ
เคารพสทิธมินุษยชนของประชาชน 

2.4 แสวงหาความร่วมมอืด้านการท างานระหว่างรฐับาล ประชาชนในพื้นที่ และภาคประชาสงัคม  
เพื่อปกป้องและคุม้ครองสทิธขิองประชาชน รวมทัง้หาหลกัประกนัว่าบุคคลทุกคนจะได้รบัการ
ปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเท่าเทยีมกนั  
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3. กลุ่มเป้าหมาย   

1. ประชาชนในพืน้ทีท่ ีม่กีารบงัคบัใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

2. ตวัแทนจากหน่วยงานรฐัในพืน้ที ่(ศอ.บต./กอ.รมน.ภาค 4/ศปกตร.จชต./กองทพัภาคที ่4) 

3. นกัวชิาการ 

4. สื่อมวลชน 

5. ตวัแทนภาคประชาสงัคม 

6. เครอืขา่ยนกักฎหมาย ทนายความในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ และ 

7. คณะท างานโครงการพฒันาการเขา้ถงึความยตุธิรรม 

รวมทัง้สิน้ 80 คน  

 

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ร่วมกนัทบทวนและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวการบงัคบัใช้พ.ร.ก.

ฉุกเฉินฯที่ผ่านมา และได้ร่วมเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ปญัหารวมถึงการ

ยนืยนัใหร้ฐัตระหนกัถงึการใชอ้ านาจกฎหมายโดยค านึงถงึหลกันิตธิรรมและสทิธมินุษยชน 

2. รฐับาลใหม่รบัทราบปญัหา และผลกระทบในการประกาศใชพ้.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนใต ้และรบัทราบแนวทางในการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบทีเ่หมาะสม ตรงกบัความ

ตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่

3. มกีารปรบัปรุงกฎ ระเบียบ ค าส ัง่ ที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายพิเศษด้านความ

มัน่คงทีย่งัไม่สอดคลอ้งกบัหลกันิตธิรรมและหลกัสทิธมินุษยชน 
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 ก าหนดการ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในจงัหวดัชายแดนใต้กบัรฐับาลใหม่  

(Emergency Decree in the Deep south of Thailand and A New Government) 

วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2554  เวลา 13.00 น. 

ณ โรงแรมซีเอส  จงัหวดัปัตตานี 

 

เวลา  13.00 น. กล่าวเปิดงานและรายงานสถานการณ์การบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้  

โดยนายสทิธพิงษ์  จนัทรว์โิรจน์  ประธานมลูนิธศินูยท์นายความมุสลมิ 

เวลา  13.30 น.  เสวนาหวัขอ้ “ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในจงัหวดัชายแดนใตก้บัรฐับาลใหม่ ” 

วทิยากร  

นางสาวรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรชั  นักวเิคาระห์อินเตอร์เนชัน่แนลไครซิสกรุ๊บ 

ประจ าเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

นายอนุกลู อาแวปูเต๊ะ   ประธานมูลนิธศิูนยท์นายความมุสลมิ ประจ าจงัหวดั

ปตัตานี 

นายอบัดลุอาซิซ  ตาเดอินทร ์  ประธานฝา่ยสทิธมินุษยชน สมาคมยวุมุสลมิแห่ง

ประเทศไทย 

นายมาหามะสาบรี  เจะ๊เลาะ**  Southern Peace Media 

นายนวพล ลีนิน ผูจ้ดัการโครงการก าปงซอืแน 

ด าเนินรายการ โดย นางสาวนวลน้อย  ธรรมเสถียร  

(รบัประทานอาหารวา่งในระหวา่งการเสวนา) 

เวลา   15.30 น.  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และถาม-ตอบ 

เวลา   16.30 น.  สรุปการเสวนา และปิดงาน 

**วทิยากรและผูด้ าเนินรายการอยูใ่นระหวา่งประสานงาน 

 

 


