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  ทําที  เลขที 111 ซอยสทิธิชน ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 

   แขวงสามเสนนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-6934939 แฟกซ์ 02-2753954 

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที 4 

วนัที 10   กนัยายน พ.ศ. 2555 

เรือง  พิจารณาทบทวนการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงในพืนทีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  

เรียน     นายกรัฐมนตรี 

สําเนาถงึ  1. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

    2. ประธานวฒุิสภา  

    3. เลขาธิการสภาความมนัคงแห่งชาติ  

ตามทีนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรง ในท้องทีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด

ยะลา และจงัหวดัปัตตานี   นบัแต่วนัที 20  กรกฎาคม 2548  และมีการประกาศขยายระยะเวลาประกาศฯในพืนทีดังกล่าว  

ยกเว้นอําเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี   ทีประกาศยกเลกิในปี พ.ศ. 2554   จนถึงปัจจุบันต่อเนืองกันเป็นจํานวน  30  ครัง  

โดยประกาศฯครังล่าสดุ  เมือวันที  19  มิถุนายน  2555   เพือความจําเป็นต้องใช้มาตรการในการป้องกันและแก้ไข

สถานการณ์ฉกุเฉินทีมีความร้ายแรงเพือรักษาความสงบเรียบร้อยและดแูลความปลอดภัยของประชาชนต่อไป  ซึงประกาศ

ดงักลา่วจะครบกําหนดในวนัที 20 กนัยายน 2555  นี  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนทีได้ดําเนินโครงการ

สง่เสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนืองมากว่า  5  ปี  โดยให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคงในพืนที อัน

ได้แก่ พระราชบญัญัติกฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

เป็นต้น   ซงึได้พบปัญหาทีเกิดจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลายประการ  และมีความเห็นว่ารัฐบาลควรมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความ

ร้ายแรงในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง  เพือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสทิธิผล  อนัสอดคล้องกบัข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการสง่เสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เกียวกับ

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ได้เสนอให้มีการพิจารณายกเลิกกฎหมายความมันคง เช่น ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความ

ร้ายแรงในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และใช้มาตรการอืนทีมีประสิทธิภาพแทน  และเมือเดือนกุมภาพันธ์  2555  

คณะกรรมการด้านสทิธิเด็ก แห่งองค์การสหประชาชาติ   ได้มีข้อแนะนําถึงประเทศไทยเรืองการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

ด้านความมนัคงในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต้กบัเด็กและเยาวชน ว่าไม่ควรใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคงกับเด็กหรือ

เยาวชน  โดยเฉพาะอย่างยิงการจบักมุและควบคุมตวั  และเห็นว่าควรใช้กระบวนการยติุธรรมสาํหรับเด็กทกุสถานการณ์   

อีกทงัลา่สดุเมือวนัที 31 สงิหาคม พ.ศ. 2555ในรายงานข้อสงัเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติทางเชือชาติในทุกรูปแบบของการประชุมทบทวนรายงานของประเทศสมาชิกครังที 81 ระหว่างวันที 6-31 

สงิหาคม พ.ศ. 2555 ทีกรุงเจนีวา  รายงานข้อสงัเกตุเชิงสรุปต่อประเทศไทยระบุว่า  “แม้ว่ารัฐภาคีจะนํามาตรการต่าง ๆ 

มาใช้ อย่างเช่น การเผยแพร่คู่มือสทิธิมนษุยชนและการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพืนที คณะกรรมการยัง

กงัวลอย่างยิงต่อการเลอืกปฏิบติัอนัเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้ รวมทังรายงาน

ว่ามีการตรวจลกัษณะทางชาติพันธุ์และจับกุมบุคคลโดยอาศัยการคัดกรองจากลกัษณะทางชาติพันธุ์  (racial profiling) 

รวมทังรายงานว่ามีการซ้อมทรมานและการบังคับบุคคลให้สญูหาย ซึงเกิดขึนกับคนไทยเชือสายมลายู คณะกรรมการ

กงัวลต่อไปถงึความเสยีงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี รวมทังการ

ขาดกลไกกํากบัดแูลในการปฏิบติั  นอกจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในการปราบปรามการก่อความ

ไม่สงบแล้ว”   คณะกรรมการฯจึงได้เรียกร้องให้รัฐ  (ก) ประเมินความจําเป็นของกฎหมายพิเศษและกําหนดให้มีกลไก

อิสระทีกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนือง  (ข) ทบทวนกฎหมายพิเศษโดยมีเจตจํานงเพือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรทีเกียวข้องกับการป้องกันการซ้อมทรมาน และ  (ค) ให้

สอบสวนข้อกลา่วหาว่ามีการละเมิดสทิธิมนษุยชนอย่างเต็มที และให้นําตวัผู้กระทําความผิดมาลงโทษ ด้วย   

แม้ว่าการเยียวยาจะเป็นการชดเชยความเสยีหายอันเกิดขึนจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษนับแต่ปี พ.ศ.2547  

อาจเป็นแนวทางทีเพิมความเชือมันต่อความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึงและขอชืนชมการลงพืนที

จงัหวดันราธิวาสเพือรับฟังความเห็นจากหน่วยปฏิบติัในพืนทีของท่านนายกรัฐมนตรี  เมือวันที 5  กันยายนทีผ่านมา  อัน

จะมีข้อมลูในการพิจารณาการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเดือนกันยายนนีต่อไป

อีก 3 เดือน 

ทังนี  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  เห็นว่า  รัฐบาลควรยกเลิกการประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉินทีมีความร้ายแรงในท้องทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทงัหมดหรือบางอําเภอทีมีสถิติเหตุการณ์ความไม่

สงบลดลง  ดงัเหตผุลต่อไปน ี

1. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์โดยเคร่งครัด  กล่าวคือ

ต้องประกาศเพือแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และให้มีผลบังคับใช้เป็นการ
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ชัวคราว  แม้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงได้คราวละ 

3 เดือน  โดยกฎหมายไม่ได้บญัญัติจํากดัระยะเวลาไว้   แต่การประกาศฯ  ก็ต้องเป็นไปเท่าทีจําเป็นเท่านัน  มิเช่นนัน  อาจ

มีการใช้กฎหมายฉกุเฉินอย่างเป็นการถาวร  เนืองจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติหลายประการทีกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนมากกว่าปกติ   การประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงในพืนที

จงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นจํานวนต่อเนืองกันถึง   30 ครัง  จึงต้องมีการทบทวนว่าประกาศดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลหรือไม่ เพียงใด  ยังคงมีความจําเป็นต้องประกาศฯหรือไม่  โดยเฉพาะในบางพืนทีทีมีสถิติการก่อเหตุการณ์

ความไม่สงบลดลง  ทงันี  ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการทบทวน ประเมินความจําเป็น และตรวจสอบผล

การดําเนินการหรือความคืบหน้าตามทไีด้มีการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินทีมีความร้ายแรงดงักลา่วด้วย  

2. การประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงต้องเป็นไปตามหลัก

พอสมควรแก่เหตุ กลา่วคือ  เป็นมาตรการทีสามารถใช้แก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที แต่ใน

การดําเนนิมาตรการตามกฎหมายนี  ปรากฏว่าใช้ในจบักมุและควบคมุตัวผู้ ต้องสงสยัภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ความไม่

สงบแล้ว    และทําการควบคมุตวับคุคลเพือซกัถามนานถงึ  30  วนั   และใช้บนัทกึซกัถามในการดําเนินคดีความมันคงกับ

ผู้ ต้องสงสยั  โดยปรากฏว่า  มีคดีทีศาลชนัต้นมีคําพิพากษายกฟ้องเป็นจํานวนมาก   เนืองจากมีพยานหลกัฐานเป็นเพียง

ผลการซักถามและคําซัดทอดเท่านันซึงศาลไม่อาจนํามาเป็นหลกัฐานในการพิจารณาได้  แสดงให้เห็นว่ามาตรการการ

ควบคมุตวับคุคลตามพระราชกําหนดฯ ไม่สามารถนําตวัผู้กระทําความผิดมาลงโทษและไม่สามารถป้องกันไม่ให้มีการก่อ

ความไม่สงบในพืนทีได้  กลบักนัทําให้มีผู้ถกูบริสทุธิ ต้องถูกควบคุมตัวเป็นจํานวนมาก อีกทังยังมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ของผู้ถกูควบคมุตวัในระหว่างการดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ ด้วย  เช่น  การซ้อมทรมาน  การบังคับให้บุคคลหาย

สาบสญู  เป็นต้น   

นอกจากนี  รัฐบาลได้มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคงในพืนทีสามจังหวัดซําซ้อนกันหลายฉบับ 

กลา่วคือ การประกาศใช้พระราชกําหนดนีในขณะทีบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  มีการประกาศใช้

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  และมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาซึงเป็นกฎหมายทัวไป  ทําให้มีบุคคลอาจถูกควบคุมตัวด้วยเหตุเดียวกันตามสามฉบับดังกล่าว  รวมเป็น

เวลานานถงึ  121  วนั  ก่อนถูกฟ้องร้องดําเนินคดี  การควบคุมตัวดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานเกินความจําเป็น และ

กระทบต่อสทิธิและเสรีภาพต่อร่างกายของบคุคลเกินสมควร  ซงึหากเปรียบกบัการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย

อาญาตามปกติ  ซงึให้อํานาจเจ้าหน้าทีดําเนินการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้อยู่แล้ว  และมีหลกัประกันทีไม่ให้

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้ บริสุทธิ มากกว่า  ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลได้โดยต้องมีการนํา

พยานหลกัฐานทีน่าเชือว่าบคุคลนนัได้กระทําความผิดจริงมาขอออกหมายจับหมายค้นจากศาล  เพือให้ศาลได้ตรวจสอบ

และมีดลุพินิจในการทําคําสงั  ซงึอยู่บนพืนทีฐานของข้อเท็จจริง  นอกจากจะเป็นการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลทีจะนําตัวผู้กระทําความผิดทีแท้จริงมาดําเนินคดีแล้ว ยังเป็นการประกันว่าผู้บุคคลบริสทุธิ จะถูกจับกุมและ

ควบคมุตวัโดยไม่ได้กระทําความผิดไม่ได้  ดงันนั  การใช้มาตรการการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงทีผ่าน

มานนัสง่ผลกระทบหรือสง่ผลร้ายกบัประชาชนหรือประชาชนต้องสญูเสยีประโยชน์มากกว่าประโยชน์ทีสาธารณะจะได้รับ 
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3. บทบัญญัติของพระราชกําหนดฯ ในการให้อํานาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมี

ความร้ายแรง  เป็นการยกเว้นหลักการอันเป็นพืนฐานสําคัญของประเทศทีปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และหลักนิติรัฐ คือ หลักการแบ่งแยกอํานาจและหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

หลกัการแบ่งแยกอํานาจ เป็นพืนฐานทีสาํคญัของหลกันิติรัฐ  ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยย่อม

ต้องมีการแบ่งแยกอํานาจระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติ  ฝายบริหาร และฝ่ายตุลาการ  เพือให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึงกันและ

กนั  (Check and Balance) เพือให้สทิธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครอง  โดยต้องไม่มีอํานาจใดอํานาจหนึง

เหนืออํานาจอืนอย่างเด็ดขาด  และเพือป้องกนัการใช้อํานาจตามอําเภอใจ   การทีพระราชกําหนดฯ ให้นายกรัฐมนตรีซึง

เป็นฝ่ายบริหารมีอํานาจสงูสดุในการประกาศและบังคับตามกฎหมายนี  และขยายระยะเวลาประกาศได้อย่างไม่สินสดุ  

โดยขาดการตรวจสอบจากฝ่ายการเมืองคือรัฐสภา  และฝ่ายตุลาการคือศาล  จึงขัดกับหลักการแบ่งแยกอํานาจ   การ

ประกาศใช้พระราชกําหนดฯ ซึงให้อํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าปกติ  จนอาจ

กระทบกระเทือนต่อสาระสาํคญัแห่งสทิธิได้นนั  เช่น  การจํากดัเสรีภาพในการเดินทาง  เสรีภาพในการชุมนุม  เสรีภาพใน

การแสดงความเห็น  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  เป็นต้น  จึงต้องเป็นไปโดยเคร่งครัดและเท่าทีจําเป็นเพือให้

บรรลเุจตนารมณ์ของกฎหมายนีเท่านนั 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  จึงเรียนมาเพือพิจารณาทบทวนการประกาศขยาย

ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินทีมีความร้ายในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  เพือประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืนที  อนัจะนําไปสูก่ารคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของประชาชนและเป็นส่วน

หนงึของการสร้างสนัติภาพอย่างยงัยืนต่อไป 

จงึเรียนมาเพือโปรดพิจารณา 
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