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ขา้แต่ศาลที�เคารพ...... ผมขอคดัคา้นพรก.ฉุกเฉิน 

เปิดจดหมายของผูถู้กควบคุมตวัตามหมายฉฉ. 

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, 3 ตุลาคม 2554 

 

วนัเสารท์ี�ทุกคนน่าจะได้พกัผ่อนแต่หลายคนอาจจะกงัวลใจกับงานที�ทําในอาทติยท์ี�ผ่านมา หรอืงานและเรื�องราวที�

รออยู่เบื�องหน้าในอาทิตย์ถัดไป  ข้าพเจ้าได้รับจดหมายน้อยฉบับหนึ�งจากศูนย์พิทักษ์สันติ จชต ที�ตั �งอยู่ที�โรงเรียน

ตํารวจภธูร 9 จงัหวดัยะลา จดหมายลงวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บรรยายถึงข้อความที�เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นและได้ยนิ มี

ข้อความว่า 

“ ขา้พเจ้านายนิเซ๊ะ   นิฮะ ยังมีสติสมญัชญะดี ร่ายกายแข็งแรง หลังจากนี�ถ้าหากมี

อะไรในกระบวนการซกัถามในชั �นพรก. ข้าฯ นายนิเซ๊ะ นิฮะ จะไม่ให้การใดทั �งสิ�น นอกจากจะ

ยนืยนัคําให้การเดิม ถ้าหากเกดิอะไรขึ�นแก่ขา้ฯ ไม่ว่ารา่งกายหรอืชีวติ หรอืกรณีใดก็ตาม ข้าฯ 

ขอเขยีนหนังสอืนี�เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลักฐาน เพื�อดําเนินการต่อไป”  

      ลงชื�อ 

 ขอคดัค้านพรก.   

            1 ตุลาคม 25541 

 ลายมอืและรอ่งรอยของจดหมายที�ถูกพบัจนเล็ก บง่บอกถึงที�มาและที�ไปของจดหมายได้ดี  ด้วยเส้นสายตัวหนังสือ

ที�หนักแน่น ชดัเจน  นายนิเซ๊ะ นิฮะ ถูกจบักุมเมื�อเวลารุง่เชา้ วนัที� 16 กนัยายน 2554 เจา้หน้าที�ทหารตรวจค้นบ้านนายนิเซ๊ะ 

นิฮะ ตําบลตะลุโบะ อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี โดยมไิด้แสดงหมายแต่อย่างใด และควบคุมตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ ไปยัง

ค่ายทหารบรเิวณโรงไฟฟ้าปตัตานี ถนนปตัตานี - ยะลา อําเภอเมืองปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ต่อมานายนิเซ๊ะ นิฮะ ถูกย้าย

สถานที�ควบคุมตวัยงัค่ายองิคยุทธบรหิาร อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานีในวันเดียวกัน   มีรายงานว่านายนิเซ๊ะ ได้รบัการ

ปฏบิตัอิยา่งดรีะหวา่งการควบคุมตัวและได้ให้การกับเจา้หน้าที�ทหารที�คา่ยองิคยุทธฯด้วยความสมคัรใจต่อขอ้ซักถามต่าง ๆ 

 ภายหลังการควบคุมตัวตามอํานาจกฎอยัการศกึเป็นเวลา 7 วนั  เมื�อวันที�  22 กันยายน  2554  นายนิเซ๊ะ นิฮะ 

ได้รบัแจ้งวา่เจา้หน้าที�ตํารวจสถานีตํารวจภธูรกะพอ้ อาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี จะยื�นคําร้องขอออกหมายควบคุมตัวตาม

พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยยา้ยการควบคุมตัวไปที�ค่ายอิงคยุทธฯ  และในวนัที� 

26 กนัยายน 2554  นายนิเซ๊ะ นิฮะ ได้ลงชื�อในบนัทกึซักถามซึ�งเป็นการสิ�นสุดการควบคุมตัวและผู้ถูกควบคุมตัวย่อมจะได้รบั

การปล่อยตวัตามระเบยีบปฏบิตัิที�ถอืปฏบิตักินัมา แต่กลบัถูกส่งตัวไปที�ศูนย์พิทักษ์สันติ จชต ที�ตั �งอยู่ที�โรงเรยีนตํารวจภูธร 

9 จงัหวดัยะลา โดยนายนิเซ๊ะ นิฮะ ซึ�งสามารถสื�อสารภาษาไทยได้ดี ไม่ได้ทราบถึงข้อกล่าวหาหรอืข้อสงสัยที�มีอยู่แต่อย่าง

ใด   อกีทั �งเขาก็ไม่มีโอกาสได้ชี�แจงกับศาลจงัหวัดปตัตานีในวนัที� 22 กันยายน ในระหว่างที�ทางเจ้าหน้าที�ตํารวจขอศาล
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จงัหวัดปตัตานีออกหมายจับตามอํานาจของพรก.ฉุกเฉินเป็นครั �งแรก   ถ้ามีโอกาสนายนิเซ๊ะ นิฮะ อาจจะพูดเป็น

ภาษาไทยชัดถ้อยชดัคาํกว่าตัวหนังสือว่า ผมขอคดัค้านพรก…………….  

นับแต่วันที� 26 กันยายน 2554 นายนิเซ๊ะ นิฮะ ถูกควบคุมตัวที�ศูนย์พิทักษ์สนัติที�ตั �งอยู่ที�โรงเรยีนตํารวจภูธร 9 

จงัหวดัยะลา ระหว่างนั �นการซักถามนายนิเซ๊ะ นิฮะ ได้รบัการปฏบิตัิอย่างดี และการซักถามดําเนินไปด้วยคําถามเดิม ๆ 

เช่น คําถามเกี�ยวกับอาชีพ คําถามเกี�ยวกับกิจกรรมในสมัยเป็นนักศึกษามหาวทิยาลัยแห่งหนึ�งในกรุงเทพ สมยัปฎิวัติ

รฐัประหารและการต่อสูเ้รยีกรอ้งเพื�อประชาธปิไตยเมื�อ 19 ปีที�แล้วในช่วงพฤษภาทมฬิ  

ในวนัที� 29 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที�ตํารวจได้ขอขยายการควบคุมตัวตามอํานาจของพรก.ฉุกเฉินหลังจากการ

ควบคุมตวัอกี 7 วนั โดยนายนิเซ๊ะ นิฮะ กไ็ม่มีโอกาสได้พูดกบัศาลที�เคารพว่า ผมขอคดัค้านพรก…………….  

ในวนัที� 30 กนัยายน 2554 ทนายความมลูนิธศูินยท์นายความมุสลมิได้รบัคําร้องจากญาติว่าต้องการให้มกีารปล่อย

ตวันายนิเซ๊ะ นิฮะเนื�องจากทางเจา้หน้าที�ฯ ไม่ได้ซักถามประเด็นใดใดเพิ�มเติม  การถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุจําเป็นตาม

กฎหมายนั �นไม่ตรงกับเจตนารมณ์ ของพรก.ฉุกเฉิน เพราะนายนิเซ๊ะ นิฮะเป็นผู้บรสุิทธิ �และยืนยันว่าจะว่าได้ให้การแก่

เจา้หน้าที�แล้วและยนืยนัคาํให้การเดิม  ทนายความฯ ได้ยื�นคํารอ้งขอให้ศาลจังหวัดปตัตานีมคีําสั �งไต่สวนคํารอ้งขอขยาย

ระยะเวลาการควบคุมตวั โดยขอให้ศาลเรยีกเจา้หน้าที�ผู้ยื�นคํารอ้งขอขยายระยะเวลาการควบคุมตวัและผูถู้กควบคุมตัวมาไต่

สวน และขอให้ศาลมีคําสั �งปล่อยตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ ผู้ถูกควบคุมตัว เพราะการควบคุมตัวบุคคลไว้ไม่มเีหตุจําเป็นตาม

สถานการณ์ฉุกเฉินแต่อยา่งใดย่อมกระทบต่อสทิธเิสรภีาพขั �นพื�นฐาน  และทั �งนี�เพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ทั �งนี� ศาล

ไมไ่ด้เรยีกให้มกีารไต่สวนคํารอ้งในวนัดงักล่าว  ศาลฯจึงยังไม่ได้มีโอกาสได้ยินเสียงร้องจากนายนิเซ๊ะ นิฮะ ว่าผมขอ

คดัค้านพรก…………….  

ศาลมคีาํสั �งนัดไต่สวนผูร้อ้งและผู้รอ้งคดัค้านแลนายนิเซ๊ะ นิฮะ ผู้ถูกควบคุมตัว ในวนัวนัพุธที� 5 ตุลาคม 2554 เวลา 

09.30 น. ซึ�งเป็นเวลาอกีกว่า 5 วนัหลงัจากที�นายนิเซ๊ะ นิฮะ ได้มอบหมายให้ทนายความนําความมาเสนอต่อศาลเพ ื�อให้ศาล

รบัฟงัแต่ศาลก็ยงัคงไม่ได้ยิน    นายนิเซ๊ะ นิฮะ จึงได้เข ียนจดหมายฉบับดังกล่าวส่งให้ญาติพับจนเล็กส่งออกมาให้คน

ภายนอกได้รบัรูค้วามรูส้กึของตน 

การออกหมายจับของศาลเพื�อการควบคุมตัวบุคคลอนัเกิดจากดุลพินิจของเจ้าพนักงานฯ ภายใต้การ

บงัคบัใช้กฎหมายพิเศษถูกตั �งคาํถามเสียงดงัมาโดยตลอด ด้วยการเปรียบเทียบความสัมฤทธิ� ผลของการรกัษา

ความมั �นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  กบัจํานวนผู้ถูกควบคุมตัวที�ได้รบัการปล่อยตัวพร้อมกบัจํานวนคดีที�

ศาลมีคาํสั �งยกฟ้องมานานนับ 7 ปี  จนเมื�อวนัที�  29 เมษายน พ.ศ. 2554 ภายหลังการบังคบัใช้พรก.กว่า 5 ปี ได้มปีระกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเร ื�องคําแนะนําของประธานศาลฎกีา เกี�ยวกบัการพจิารณาคํารอ้งขอจบักุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระ

ราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยกําหนดหลักการสําคัญบางประการเพื�อคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เชน่ การขอศาลออกหมายจบัตามพรก.ฉุกเฉินให้นําข้อบังคับของ

ประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารเกี�ยวกับการออกคําสั �งหรอืหมายตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความ

อาญา (ป.วอิาญา) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม   

ในคําแนะนําประธานศาลฎีกาได้ระบุด้วยว่า ศาลจงัหวดัที�เกี�ยวข้องต้องไต่สวนให้ได้ความก่อนออกหมาย 

ศาลควรสอบถามผูร้อ้งวา่เคยมกีารออกหมายจบัและควบคุมตวับุคคลมาก่อนที�ศาลใดหรอืไม่  เพื�อมใิห้มกีารควบคุมตัวเกิน

ระยะเวลาที�กําหนด  รวมทั �งระบุวา่ให้ผู้รบัผดิชอบรายงานความคบืหน้าการจบักุมตามหมายต่อศาลทุกสามเดือนจนกว่าจะ

จบักุมได้  เมื�อจบักุมตามหมายจบัได้แล้วให้จดัทํารายงานแจ้งต่อศาล  หากเปลี�ยนสถานที�ควบคุมตวัให้รายงานให้ศาลทราบ
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ทนัท ีเมื�อมกีารปล่อยตัวไม่วา่เมื�อใดกต็ามต้องแจง้ให้ญาติหรอืผูท้ี�ผูถู้กควบคุมตัวไวใ้จทราบและนําตวัผูถู้กควบคุมตัวมาศาล

ที�ออกหมายจับเพื�อการปล่อยตัว ถ้าไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําดังกล่าวศาลจะเพิกถอนหมายจับ หรอืสั �งเป็นอย่างอื�นได้  
หมายจบัตามพรก.ฉุกเฉินนี�กําหนดวา่เมื�อครบกําหนดหนึ�งปีหากไม่สามารถจบักุมบุคคลได้ ศาลอาจเรยีกผู้ขอออกหมายมา

สอบถามหรอืเพิกถอนหมายจับได้    อีกทั �งประธานศาลฎีกากําหนดด้วยว่า ถ้าการจบักุมและควบคุมตัวไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ให้ศาลทําการไต่สวน มคีาํสั �งให้นําผู้ถูกควบคุมตวัมาศาลเพื�อไต่สวนได้ เป็นต้น 

 

จดหมายน้อยฉบบัดังกล่าวเป็นเสยีงรอ้งเรยีกดงัดงัต่อสาธารณะฉบบัแรกจากผู้ถูกควบคุมตัว   ทั �งที�มผีู้ถูกควบคุม

ตัวภายใต้อํานาจกฎหมายพเิศษหลายรายที�ไม่สามารถเขยีนหนังสอื ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่

สามารถมทีนายความรา่งคําร้องขอคัดค้านการควบคุมตัว  บางรายเคยมีรายงานว่าถูกซ้อมทําร้ายร่างกายระหว่างการ

ควบคุมตัว   และเคยแม้กระทั �งไม่มีชวีิตที�รอดกลับออกไปจากการควบคุมตัว เช่น กรณีนายสุไลมาน แนซา แม้เร ื�องราว

เหล่านี�เป็นเรื�องที�เกิดข ึ�นแล้วและกําลงัอยู่ในขั �นตอนการไต่สวนการตายของศาลฯ  แต่มเีสยีงสะท้อนการทํางานของนักสิทธิ

มนุษยชนและนักกฎหมายมาโดยตลอดว่า ข้อรอ้งเรยีนเรื�องการซ้อมทรมานผู้ต้องหาเดิมๆ นั �นไม่ควรนํามาเผยแพร่กันอีก 

นักสทิธิมนุษยชนได้แต่เรยีกร้องปกป้องแต่ผู้ต้องสงสยั ตกเป็นเครื�องมือของกลุ่มที�ใช้ความรุนแรง  ไม่คํานึงถึงสิทธขิอง

ผูเ้สยีหายและความปลอดภยัของเจา้หน้าที�รฐั  ผูก่้อการได้ฆา่สงัหารผูบ้รสุิทธิ �ไปเป็นจํานวนมาก เหล่านี�เป็นต้น     ซึ�งเป็นที�

ยอมรบักนัทั �วไปว่ากฎหมายพเิศษมเีพื�อสถานการณ์พเิศษที�ต้องการการบรหิารจดัการเป็นพเิศษ  ความเสียหายที�เก ิดแก่ผู้
บรสิุทธิ �และเจา้หน้าที�รฐัซึ�งต้องได้รบัการเยยีวยาทั �งด้านการให้ความช่วยเหลอืทางมนุษยธรรมและความเป็นธรรมนั �นคือการ

นําผู้กระทําผิดมาลงโทษ    แม้ว่ารฐับาลใหม่เองก็ยงัไม่มีแนวทางออกทางการเมืองที�ชัดเจนเกี�ยวกับจ ังหวัดชายแดน

ภาคใต้   แต่ถ้าจะให้คนในรฐับาลยกมือว่าใครได้รบัผลกระทบจากพรก.ฉุกเฉินมาแล้วบ้างคงมีคนยกมือข ึ�นไม่มากก็

น้อย  พรก.ฉุกเฉินที�ประกาศใช้ในพื�นที�กรุงเทพและจังหวัดต่าง ๆในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นฉบบัเดียวกับที�

ประกาศใชใ้นพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลากวา่ 7 ปีติดต่อกัน การยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหรอืการทบทวนที�มา

ของกฎหมาย และการต่อพรก.ฉุกเฉินนั �นคงเป็นหน้าที�ผูม้อีาํนาจในการกําหนดนิตินโยบายของรฐับาลคงต้องรบัฟงัทุกด้าน

และคํานึงถงึหลกัการที�ว่าการบงัคับใช้กฎหมายนั �นต้องมมีาตรฐานเดียวไม่ใช่สองมาตรฐาน เพื�อให้เก ิดความเป็นธรรมใน

สงัคมประเทศที�เป็นจรงิ   ดงันี�เสยีงเรยีกรอ้งของผูถู้กควบคุมตัวแมแ้ต่เพยีงรายเดียวเราทุกคนก็ต้องรบัฟงั    

ข้าแต่ศาลที�เคารพ  ผมขอคดัคา้นพรก................................ 

___________จบ__________ 

หมายเหตุ: นายนิเซ๊ะ นิฮะ นั�นปจัจุบันมภีูมิลําเนาอยู่ที�จงัหวัดปตัตานี เป็นปญัญาชนที�มบีทบาทในงานพฒันา

ชุมชนตามวถิชีุมชนและภมูปิญัญาท้องถิ�น  อดตีเป็นนักกจิกรรมนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงในช่วงเหตุการณ์พฤษภา

ทมิฬ ปี2535 ร่วมกับพรรคสานแสงทองซึ�งเป็นพรรคการเมืองนักศกึษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จากนั �นก็ได้มบีทบาท

เกี�ยวขอ้งกบังานพฒันาสงัคมและชุมชนมาโดยตลอด  หลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิกไ็ด้มโีอกาสรว่มเคลื�อนไหวกบัสมชัชาคน

จน กระทั �งได้รบัเลอืกเป็นประธาน PNYS (กลุ่มนักศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) เมื�อปีพ.ศ. 2537 

และต่อมาก็ได้มสี่วนร่วมทํากิจกรรมเพื�อสังคมรว่มกับองค์เครอืข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื�อง จนจบการศกึษาในปี 

พ.ศ. 2540 คณะรฐัศาสตร ์สาขาการปกครอง  


