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คาํนํา 

การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื�นที�จังหวัดชายแดนใต้และสี�อาํเภอในจังหวดัสงขลา ถึงแม้จะมี

มาตรการ และวิธีการแกปั้ญหาดาํเนินการมากว่า 9 ปีก็ยงัไม่เห็นผลสมัฤทธิ�   การพดูคุยเพื�อสร้างความไวเ้นื�อเชื�อ

ใจกนัจึงเป็นวิธีหนึ�งที�แสดงใหเ้ห็นถึงการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนัของคู่ขดัแยง้ และ

คู่ขดัแยง้ที�ทุกฝ่ายกล่าวถึงส่วนหนึ�งคือผูที้�ถกูคุมขงัในเรือนจาํต่าง ๆ ที�มีประมาณ 300 คน กลุ่มดว้ยใจ ไดด้าํเนิน

โครงการเปิดพื�นที�พูดคุยกับผูต้ ้องหาคดีความมั�นคงในเรือนจาํ 4 จังหวดัโดยได้รับความช่วยเหลือในการ

ประสานงานผา่นศนูยอ์าํนวยการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนใต ้และมีวิทยากรจากองคก์รต่างๆ ร่วมดว้ย 

โครงการจะสาํเร็จไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บการตอบรับจากทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณผูบ้ญัชาการเรือนจาํทั�งสี�แห่ง  

ศอบต.  คุณเมธสั อนุวตัรอุดม นักวิชาการสาํนักสันติวิธี สถาบนัพระปกเกลา้ คุณธีรดา ศุภะพงษ์ Center for 

Humanitarian Dialogue (HDC) และผูต้อ้งขงัที�เขา้ร่วมโครงการทั�งสิ�น 177 คนที�เขา้ร่วมพูดคุยและให้ความ

ช่วยเหลือในการจดัทาํโครงการนี�    ณ ที�นี� ดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

อญัชนา หีมมิหน๊ะ 
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  บทที� 1 

โครงการเปิดพื�นที�การพูดคุยกับผู้ต้องหาคดีความมั�นคง  

 จงัหวดันราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา ,นราธิวาส 

ความสําคญัของปัญหา 

 ปัญหาความรุนแรงในสามจงัหวดัและสี�อาํเภอชายแดนใต ้ดาํเนินมาเป็นเวลา 10 ปี มีผูเ้สียชีวิตไปแลว้

ทั�งเจา้หนา้ที�รัฐ และ ประชาชน ทั�งที�เป็นชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมเชื�อสายมลาย ูรวมกว่า 5,000 กว่า คน 

และมีผูบ้าดเจ็บอีกจาํนวนมาก รวมทั�งผูที้�ถกูกล่าวหาว่าเป็นผูก่้อความไม่สงบ และประชาชนทั�วไปที�ตอ้งเผชิญ

กบัเหตุการณ์รุนแรงรายวนั อาจกล่าวได้ว่าในพื�นที�นี�  ไม่มีใครเลยที�จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความ

ขดัแยง้ที�ใชค้วามรุนแรงเป็นเครื�องมือที�ยืดเยื�อนี�  รัฐบาลจึงไดใ้ชก้ฎหมายพิเศษในการแกปั้ญหาความรุนแรงที�

เกิดขึ�นไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญติักฎอยัการศึก และ พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ซึ�งจะมีการต่ออาย ุ  ทุก ๆ  3 เดือนอยา่งต่อเนื�องมากว่า 8 ปีแลว้   

 นอกจากนี� รัฐบาลยงัไดด้าํเนินการใชก้ฎหมายอีกฉบบัคือ พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจกัร  ซึ�งไดท้ดลองใชใ้นพื�นที� 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา คือ เทพา จะนะ    นาทวี  และ สะบา้ยอ้ย 

ดงันั�นเมื�อรวมกบักฎหมายอาญาทั�วไปแลว้ในพื�นที�พิเศษนี� จึงมีกฎหมาย  รวม 4 ฉบบั ทั�ง ๆ ที�หัวใจหลกัของ

นโยบายรัฐบาล ก็คือ การสร้างความสมานฉนัท ์(Social harmony) ดว้ยสนัติวิธี   แต่เครื�องมือที�ใชแ้ละผลลพัธ์ที�

เกิดขึ�นกลบัตรงกันข้ามกับนโยบาย  เพราะความรุนแรงและความหวาดระแวงเพิ�มขึ� น  ความไม่เข้าใจกัน

ระหว่างคนต่างศาสนาโดยเฉพาะ ศาสนาพุทธและมุสลิม ชาวไทยมลาย ูหรือที�มีการแต่งกายคลา้ยประเทศเพื�อน

บา้น หรือประเทศแถบตะวนัออกกลาง อีกทั�งมีความไม่ไวว้างใจระหว่างคนไทยเชื�อสายมลายกูบัเจา้หน้าที�รัฐ

อีกดว้ย 

 จวบจนกระทั�งเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2556 ไดเ้กิดความหวงัต่อบรรยากาศแห่งสนัติภาพคลอบคลุมไป

ทั�วจังหวัดชายแดนใต้จากการแสดงความตั�งใจของรัฐบาลในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจาํนงเข้าสู่

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ กบัผูน้าํกลุ่มบีอาร์เอ็น ซึ�งเป็นการเปิดพื�นที�พูดคุยใน Track 1 ของกระบวนการ

สนัติภาพ (Peace Process) หรือ ระหว่างคู่ขดัแยง้ระหว่างรัฐกบักลุ่มตรงขา้มกบัรัฐ แต่ในความขดัแยง้นั�นมีผูที้�

เกี�ยวขอ้งมากมายที�จาํเป็นตอ้งเปิดพื�นที�การพดูคุยเพื�อนาํไปสู่แนวทางของสนัติภาพ 
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 หนึ�งในผูที้�เกี�ยวขอ้งและเป็นผูที้�ถูกกล่าวหาว่าใชค้วามรุนแรงนั�นก็คือผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงที�อยู่ใน

เรือนจาํทั�ง จงัหวดัสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา กว่า 250 คน บุคคลดงักล่าวถูกมองว่าเป็นผูที้�คิดต่าง 

และใชค้วามรุนแรง จึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อแนวทางสันติวิธี แต่ในกลุ่มคนดงักล่าวก็ประกอบไป

ดว้ยผูก้ระทาํผดิจริง ผูที้�ถกูกล่าวหาว่ากระทาํผดิ ดงันั�นในกระบวนการพดูคุยเพื�อสันติภาพจึงไม่สามารถละเลย 

กลุ่มบุคคลเหล่านี� ไปได ้ 

 ทางกลุ่มดว้ยใจสนบัสนุนแนวทางสนัติวิธี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประคบัประคองให้

การพดูคุยเพื�อสนัติภาพประสบความสาํเร็จ  ซึ�งแน่นอนที�สุดผลประโยชน์จะกลบัมาสู่ประชาชน  ดั ง นั� น

การเปิดพื�นที�พดูคุยกบัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงจึงเป็นแนวทางหนึ� งที�จะทาํให้เราทราบถึงขอ้เรียกร้องของผูที้�มี

ส่วนเกี�ยวข้องในความขัดแยง้นี� และนําไปสู่การพูดคุยที�ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย จึงจะก่อให้เกิด

กระบวนการสนัติภาพที�ย ั�งยนืไดใ้นที�สุด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื�อสร้างความเขา้ใจในกระบวนการสร้างสนัติภาพใหก้บัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงในจงัหวดัชายแดนใต ้

2.  เพื�อศึกษาประเดน็หรือมุมมองของผุต้อ้งหาคดีความมั�นคงที�มีต่อกระบวนการพดูคุยระหว่างรัฐบาลและผู ้

คิดต่าง 

3. เพื�อนาํเสนอมุมมองของผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งในการพดูคุย 

ขั�นตอนการดําเนนิงาน 

 1. ประสานงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 2. ประสานงานวิทยากร 

 3. ดาํเนินกระบวนการพดูคุยในเรือนจาํทั�ง สี� จงัหวดั 

 4. รวบรวมขอ้มลูนาํมาวิเคราะห์  

 5. สรุปผลการพดูคุย 

 6. นาํเสนอผลการพดูคุยต่อผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

พื�นที�ดําเนินการ 

เรือนจาํกลางสงขลา,เรือนจาํกลางปัตตานี,เรือนจาํกลางยะลา,เรือนจาํกลางนราธิวาส 

วนัและเวลา 
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20 – 22 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 – 14 :00 น 

เรือนจาํกลางสงขลา วนัที� 20 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 – 14 :00 น  

เรือนจาํกลางปัตตานี วนัที� 21 มีนาคม 2556 เวลา 09:00-12:00 น 

เรือนจาํกลางยะลา วนัที� 21 มีนาคม 2556 เวลา 13:00 – 15 :00 น 

เรือนจาํกลางนราธิวาส วนัที� 22 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 น – 13:00 น 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูต้อ้งหาคดีความมั�นคง 

เรือนจาํกลางสงขลา จาํนวน 126 คน  

เรือนจาํกลางปัตตานี จาํนวน 45 คน 

เรือนจาํกลางยะลา จาํนวน 20 คน 

เรือนจาํกลางนราธิวาส จาํนวน 45 คน 

วทิยากร 

 เมธสั อนุวตัรอุดม  นกัวิชาการสาํนกัสนัติวิธี สถาบนัพระปกเกลา้ 

ธีรดา ศุภะพงษ ์  Center for Humanitarian Dialogue (HDC) 

เจ้าหน้าที�โครงการ 

1.  นางสาวอญัชนา หีมมิหน๊ะ  หวัหนา้โครงการ 

2 นางสาวรอฮานี จือนารา   ล่ามภาษามลาย ู

3  นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ บนัทึกการเสวนา 

4 นางสาว ซูไบดา เด็ง  ผูป้ระสานงานโครงการ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  

 1. ทาํใหผู้ต้อ้งหาคดีความมั�นคงเขา้ใจกระบวนการสร้างสนัติภาพในหลากหลายรูปแบบ 

 2. ทาํให้ผูที้� เกี�ยวข้องทราบถึงมุมมอง ประเด็น ของผูคิ้ดต่าง และนําไปสู่การวางกรอบการพูดคุย

สนัติภาพในประเด็นที�ผูเ้ขา้ร่วมเกี�ยวขอ้ง 

 3. ทาํใหผู้ที้�มีโอกาสใชค้วามรุนแรงมีทางเลือกนอกเหนือไปจากการใชค้วามรุนแรง 
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บทที� 2 

ผลการดําเนินกิจกรรม 

ในกระบวนการเจรจาสันติภาพจะตอ้งนาํขอ้เสนอของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทั�งหมดเขา้สู่โต๊ะเจรจา ซึ�ง

หนึ�งผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งมากที�มีโอกาสเขา้ถึงโต๊ะเจรจาไดน้้อยที�สุดหนึ� งในนั�นคือผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงที�ถูก

ควบคุมตวัในเรือนจาํที�มีทั�งผูที้�อยูร่ะหว่างการสวบสวน การพิจารณาคดี ศาลชั�นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

ในโอกาสที�ทางกลุ่มดว้ยใจไดเ้ขา้ไปให้ความรู้เรื� องกระบวนการสันติภาพที�ทางรัฐบาลไทยกาํลงัดาํเนินการ

พูดคุยกบัผูน้าํกลุ่ม BRN โดยไดเ้ชิญผูเ้ชี�ยวชาญคือคุณ เมธสั อนุวตัรอุดม นักวิชาการสาํนักสันติวิธี สถาบนั

พระปกเกลา้และ คุณ ธีรดา ศุภะพงษ ์Center for Humanitarian Dialogue (HDC)  

ทั�งนี�กลุ่มผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงไดเ้ขา้ร่วมทั�งสี�เรือนจาํคือจงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 

จาํนวน 177 คนจากจาํนวนทั�งหมดประมาณ 207 คน ทั�งนี� ยงัมีผูที้�ควรมีส่วนรวมในการเรียนรู้เรื�องกระบวนการ

สร้างสนัติภาพคือผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงที�เรือนจาํบางขวางที�จาํนวนประมาณ 30 คน  

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการพดูคุยดงันี�  

เรือนจาํสงขลา 

ผูเ้ขา้ร่วมมีความเขา้ใจในเรื�องกระบวนการเจรจาสนัติภาพในระดบัหนึ�ง และมีความเห็นดว้ย ร้อยละ 80 

แต่มีความตอ้งการเห็นความจริงใจของรัฐบาลไทยต่อการแกปั้ญหาความไม่สงบ และมีขอ้กงัวลต่อท่าทีของ

รัฐในการแกปั้ญหาความไม่สงบเมื�อรัฐแถลงว่าจะมีการแกปั้ญหาแต่กลบัมีคดีความมั�นคงเพิ�มขึ�นจาํนวนมาก 

และเหตุใดเรื�องการเจรจาจึงมาเปิดเผยในหว้งเวลานี�  

เรือนจาํยะลา  

เห็นดว้ยกบัการเจรจาและสนบัสนุน ร้อยละ 70 แต่อยากให้มีผูที้�เป็นประจกัษ์พยานในการเจรจา เพื�อ

สร้างความมั�นใจในการเจรจา เป็นอีกทางเลือกหนึ� งของการแกปั้ญหาและเห็นดว้ยที�จะพูดคุย จากเดิมทาง

กลุ่มผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงไม่ไดห้วงัอะไรจากรัฐ แต่นี� จะเป็นความหวงัหนึ� ง\แต่ไม่มีขอ้มูลข่าวสาร และ

ไม่ไดรั้บรู้จึงควรมีการนาํเสนออยา่งต่อเนื�อง 

 เรือนจาํปัตตานี 

เห็นดว้ยกบักระบวนการเจรจาร้อยละ 50 แต่มีความไม่ไวว้างใจต่อรัฐสูง การแสดงความคิดเห็นจะ

พิจารณาจากผูเ้ขา้ร่วมที�จาํนวนหนึ�งเคยทาํกิจกรรมร่วมกนัหรือเคยพบปะกนั จะมีความไวใ้จและแสดงออก

แต่อีกกลุ่มที�ไม่เคยเจอจะแสดงความไม่ไวว้างใจในการพดูถึงประเด็นเรื�องสนัติภาพ ซึ�งสิ�งที�พวกเขากงัวลคือ

ความไม่จริงใจของรัฐในการเจรจาเช่นเมื�อมีการเจรจาจะมีการจบักุมผูที้�เสนอตวัหรือออกมาเจรจา 
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เรือนจาํนราธิวาส 

เห็นดว้ยกบักระบวนการเจรจา ร้อยละ 30 โดยตอ้งการพิจารณาหลงัจากการพูดคุยในวนัที� 28 มีนาคม 

2556  อาจเป็นเพราะทีมงานยงัไม่ไดรั้บความไวว้างใจจึงตอ้งรอการพิสูจน์ แต่ทางผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงก็

เรียกร้องใหท้างกลุ่มนาํเสนอเรื�องการพดูคุยหลงัวนัที� 28 มีนาคม 2556 อีกครั� ง 

ทุกเรือนจาํตอ้งการใหม้ีการสื�อสารเรื�องการพดูคุยอย่างต่อเนื�อง ผ่านทางทีมงาน  และเห็นดว้ยกบัการ

เจรจา แต่ก็มีขอ้ห่วงกงัวลเรื�องความต่อเนื�องและย ั�งยืนของการเจรจาเมื�อมีการเปลี�ยนรัฐบาลที�อาจทาํให้เกิด

ความชะงกังนัของกระบวนการพดูคุย ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตอ้งการการพดูคุยที�ดาํเนินไปจนถึงการมีขอ้ตกลงต่างๆ 

อีกประการหนึ� งคือทุกคนอยากเห็นความจริงใจของรัฐบาล ไทยและสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจให้เห็นเป็น

ประจกัษโ์ดยการปล่อยตวันกัโทษทางการเมืองเช่นกรณีของพม่า  และมีมาตรการรองรับการพูดคุยอยา่ง

ต่อเนื�องถึงแมมี้การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองก็ตาม และควรมีองคก์รหรือประเทศที�มาเป็นสักขีพยาน 

หรือเป็นผูส้ังเกตการณ์ตลอดการพดูคุย  

แต่ทั�งนี� ทางผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงไดน้าํเสนอประเด็นที�มีความตอ้งการให้รัฐบาลไดพ้ิจารณา

เพื�อนาํไปสู่การพดูคุยตอ่ไป 

 

ข้อเสนอของกลุ่มผู้ต้องหาคดีความมั�นคงต่อการเจรจาที�กาํลงัดาํเนนิ 

 

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

ปัญหาที�ผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงประสบและอยากให้มีการดาํเนินปรับปรุงและแก้ไขซึ�งมีทั� งปัญหาในเชิง

โครงสร้าง กระบวนการ และการปฏิบติังานดงันี�  

1. โครงสร้างกฎหมาย 

1.1. ใหม้ีการนาํกฎหมายชารีอะห์ มาใชใ้นพื�นที�เนื�องจากประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม โดยการ

ยดึรูปแบบในการใชก้ฎหมายชารีอะห์ แบบประเทศ มาเลเซียซึ�งมีความสมัพนัธค์ลา้ยคลึงกบัพื�นที�

ชายแดนใตข้องไทย 

1.2. ควรพิจารณากฎหมายระหว่างประเทศ ที�ไทยไดล้งนามและนาํมาปฏิบติัเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมกบั

ประชาชน 
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1.3. มีการนิรโทษกรรมใหก้บัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงและควรมกีารแสดงความจริงใจต่อการเจรจาดว้ยการ

ปล่อยตวัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคง 

1.4. ดาํเนินการลงประชามติเรื�องที�เกี�ยวขอ้งและมีความสาํคญัต่อประชาชนเช่น การตดัสินเรื�องการมีกอง

กาํลงัความมั�นคง หรือ การตดัสินเรื�องการเมืองการปกครอง 

2. กระบวนการยติุธรรม 

2.1. ควรมีการประกนัตวัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั�งนี� ผูต้อ้งหาคดีความมั�นคง

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถนาํหลกัทรัพยที์�มีมูลค่าสูงมาประกนัตวัไดจึ้งควรมีการกาํหนด

หลกัทรัพยที์�ใชใ้หเ้หมาะสม  

2.2. สถานที�ที�ควบคุมตวัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงควรเป็นสถานที�เฉพาะมิใช่ค่ายทหาร  ตาํรวจ หรือ เรือนจาํ 

2.3.  การดาํเนินคดี โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกล่าชา้ รวมไปถึงการพิจารณาคดีตั�งแต่ศาลชั�นตน้ อุทธรณ์ 

ฎีกา  

2.4. การพิจารณาเรื�องการอายดัตวัในคดีอื�นหลงัจากที�มีคาํพิพากษายกฟ้องในคดีอื�นหรือ ไดรั้บการประกนั

ตวัซึ�งส่งผลต่อทศันคติประชาชนว่าเจา้หนา้ที�กลั�นแกลง้ใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการยติุธรรม 

2.5. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื�อมีคาํพิพากษาถึงที�สุดเช่น การลดโทษ พกัโทษ วนัลด และการอภยัโทษ ควรมี

การดาํเนินการใหก้บัผูต้อ้งหาคดีความมั�นคง 

2.6. กระบวนการชดเชยค่าเสียหายจากการตกเป็นจาํเลยในคดีความมั�นคง ควรปรับปรุงเรื�องวิธีการพิจารณา

การยื�นเรื�อง ระยะเวลาในการดาํเนินการ และพิจารณา เพราะประชาชนยากจน ไม่เขา้ใจภาษาไทย และ

ไม่เขา้ใจระบบราชการ 

3. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง 

3.1. การใหห้ลกัประกนัเรื�องความปลอดภยัของผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงและครอบครัวหลงัไดรั้บการยกฟ้อง

หรือการประกนัตวั  

3.2. ขอให้ดาํเนินการยา้ยผูต้ ้องหาคดีความมั�นคงหรือการควบคุมตัวผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงที�เรือนจาํ

ภูมิลาํเนา 

3.3. ควรมีการตรวจสอบและประเมินกระบวนการยุติธรรมเช่นความล่าชา้ในกระบวนการยุติธรรม  การ

ประกนัตวั การอายดัคดี และพยานหลกัฐานที�ใชใ้นการดาํเนินคดี 
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3.4. การตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�รัฐดา้นจริยธรรมทางอาชีพ เช่นกรณีเรือนจาํบางคนข่มขู่

ผูต้อ้งขงั(กรณีเรือนจาํปัตตานี) เจา้หนา้ที�ทหาร ตาํรวจ ใชค้าํพูดหรือมีการกระทาํที�ละเมิดต่อผูต้อ้งหา

คดีความมั�นคง 

3.5. ดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ที�ที�กระทาํผดิในคดีความมั�นคงเช่นกรณีการซอ้มทรมาน การกระทาํเกินกว่าเหตุ 

(กรณีปุโละปุโย) การกระทาํโดยประมาท(กรณีตากใบ) 

3.6. อาหารที�เรือนจาํกลางสงขลาไม่ฮาลาล เช่นไก่ไม่ไดเ้ชือดโดยมุสลิม 

3.7. ส่งเสริมทาํความเขา้ใจ วิธีการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ในกระบวนการยุติธรรมกบัผูต้อ้งหาคดีความ

มั�นคงในเรือนจาํโดยเฉพาะตาํรวจ 

3.8. ในระหว่างที�ถกูควบคุมตวัโดยเจา้หนา้ที�ของรัฐ ตาํรวจ หรือทหาร ก่อนจะถูกส่งตวัมายงัเรือนจาํควรมี

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดา้นสิทธิมนุษยชนหรือองค์การกาชาดสากล เขา้ไปตรวจสอบและพบปะกับ

ผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงหรือผุต้อ้งสงสยัได ้

3.9. ควรยกเลิกการแถลงข่าวการจบักุมหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ  

 

ด้านการเยยีวยาผู้ต้องหาคดีความมั�นคง 

การเยยีวยาผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจทั�งผูต้อ้งหาเองหรือครอบครัว และยงั

ส่งผลดีต่อสงัคมโดยรวมได ้และการเยยีวยาสามารถกระทาํไดโ้ดยทนัที ซึ�งไม่จาํเป็นตอ้งรอหลงัจากผูต้อ้งหาคดี

ความมั�นคงไดรั้บการปล่อยตวั ทางกลุ่มผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะจากมุมมองผุต้อ้งหาคดี

ความมั�นคงในมิติของการเยยีวยาสรุปไดด้งันี�  

1. การเยยีวยาระหว่างการถกูควบคุมตวั 

1.1. ควรมีการจัดเยี�ยมผูต้ ้องหาคดีความมั�นคงในเรือนจาํทุก ๆ 4 เดือนเพื�อลดความเครียดและรักษา

สมัพนัธภาพในครอบครัว 

1.2. เนื�องจากผูต้อ้งขังมีจาํนวนมากและเจ้าหน้าที�ด้านสาธารณสุขที�ดูแลในเรือนจาํไม่เพียงพอจึงควร

ดาํเนินการปรับปรุงและป้องกนั เพื�อเฝ้าระวงัโรคที�อาจเกิดขึ�นได ้

1.3. ในวนัอีดิลอฎัฮา และอีดิลฟิตรี ซึ�งเป็นวนัสาํคญัทางศาสนาอิสลามจึงขอใส่เสื�อผา้ตามประเพณีในวนั

ดงักล่าวระหว่างการเยี�ยมญาติ 

2. การเยยีวยาหลงัจากไดรั้บการปล่อยตวั 
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2.1. ควรมีการเยยีวยาผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงทุกกรณีอยา่งเป็นธรรมเช่นการพิจารณาถึงจาํนวนคดีที�ยกฟ้อง 

ระยะเวลาที�ถกูคุมขงัเพราะจาํนวนคดีจะส่งผลต่อระยะเวลาที�ถกูคุมขงัหรือระยะเวลาในการดาํเนินคดี 

2.2. มีมาตรการรองรับเรื�องความปลอดภยัของผุต้อ้งหาคดีความมั�นคงหลงัจากไดรั้บการปล่อยตวั 

3. การเยยีวยาครอบครัว 

3.1. ควรรณรงค์ต่อสาธารณะให้ประชาชนเขา้ใจครอบครัวผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงและแยกแยะความผิด

ส่วนบุคคล 

3.2. การเยยีวยาของเจา้หนา้ที�ทหาร ตาํรวจ หรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ควรขดัต่อหลกัศาสนาอิสลาม  เช่นการ

พาไปเที�ยวนอกพื�นที� จดักิจกรรมสนัทนาการ ความใกลชิ้ดระหว่างหญิงชาย เป็นตน้ 

นอกเหนือไปจากขอ้เสนอแนะทางดา้นกฎหมายและการเยียวยาแลว้ผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงไดน้าํเสนอถึง

มุมมองต่อสงัคมและความมั�นคงดงันี�  

 ควรส่งเสริมใหส้งัคมในประเทศมีการยอมรับในเชื�อชาติมลาย ูและมีการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

 ควรนํากฎหมายชารีอะห์ มาใช้ในพื�นที�เนื�องจากประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โดย

การศึกษาและรูปแบบในการใชก้ฎหมายชารีอะห์ จากประเทศอื�นๆเพื�อจดัการใหเ้หมาะสม 

 ควรจดัใหม้ีการลงประชามติในเรื�องที�ส่งผลต่อประชาชนโดยตรงอาทิเช่น การถอนกองกาํลงัฝ่าย

ความมั�นคง การเมืองการปกครอง 

 มีกาํหนดการในการถอนกองกาํลงัดา้นความมั�นคง 

  

 

 

 

 

 

 

 

  บทที� 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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จากข้อเสนอที�กล่าวมาขา้งต้นบางกรณีสามารถดาํเนินการไดท้ันที แต่บางกรณีจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบ

รัฐสภาให้การรับรองซึ�งจาํเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการ และจากข้อเสนอทั�งหมดสามารถนาํมา

ประมวลและจดัทาํทาํแผนในการปฏิบติังานไดด้งันี�  

 

ระยะเวลา ขอ้เสนอแนะ ผูท้ี�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการ

ดาํเนินการ 

ขอ้ควรระวงั 

6 เดือน - 

1 ปี 

 ผูต้อ้งคดคีวามมั�นคงไดรั้บสิทธิในการประกนั

ตวัอยา่งเป็นธรรม 

 การดาํเนินคดีความมั�นคงอยา่งเป็นธรรมและ

ไม่ล่าชา้ 

 การตรวจสอบหมายจบัและอายดัคดีหลงัการ

ปล่อยตวั 

 การป้องกนัเจา้หนา้ที�มิใหม้ีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

 ดาํเนินการยา้ยผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงกลบั

ภูมิลาํเนา 

 มีการตรวจสอบการควบคุมตวัดว้ยกฎหมาย

พิเศษโดย NGO , ICRC 

 พิจารณาเรื�องการแถลงข่าว 

 ดูแลเรื�องอาหารในเรื�อนจาํใหเ้ป็นอาหารฮา

ลาล 

 ปรับปรุงระบบสาธารณสุขในเรือนจาํ 

 จดักิจกรรมเยี�ยมในเรือนจาํโดยญาติอยา่ง

ใกลช้ิดทุก ๆ 4 เดือน 

 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 กรมราชทณัฑ์,เรือนจาํ

ประจาํจงัหวดัต่าง ๆ  

 ทหาร ,ตาํรวจ 

 NGO 

 คณะกรรมการอิสลาม

ประจาํจงัหวดั 

 ทนายความ 

 ศอ.บต. 

 กอ.รมน. 

 การประสานงาน

ระหว่าง NGO กบั

เจา้หนา้ที�กรณีการ

ตรวจสอบการละเมิด 

 สถานที�เรือนจาํในการ

รองรับการยา้ยกลบั

ภูมิลาํเนา 

 เจา้หนา้ที�ราชทณัฑจ์ะมี

ภาระหนา้ที�เกินกาํลงั

พล 

2-4 ปี  ส่งเสริมความเขา้ใจวิธีการปฏิบตังิานของ

เจา้หนา้ที� 

 สร้างหลกัประกนัความปลอดภยัผูต้อ้งหาคดี

ความมั�นคงและครอบครัว 

 ตรวจสอบและประเมินวิธีการปฏิบตัิงานผูท้ี�

อยูใ่นกระบวนการยตุิธรรม 

 กาํหนดมาตรการการเยยีวยาผูต้อ้งหาคดีความ

มั�นคงอยา่งเป็นธรรม 

 สื�อต่างๆ 

 เจา้หนา้ที�ทหาร ตาํรวจ 

และ อส. 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 ศอ.บต. 

 กรมคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

 รัฐบาล 

 งบประมาณที�ใชใ้นการ

ก่อสร้าง 

 ความรู้สึกต่อตา้นจาก

ประชาชนในภาคอื�น ๆ 

ของประเทศ 

 เจา้หนา้ที�ฝ่ายความ

มั�นคงไม่พอใจการ

ตรวจสอบ 
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 จดัสร้างสถานที�ควบคุมตวัผูต้อ้งหาคดีความ

มั�นคงเฉพาะกลุ่ม 

 การรณรงคเ์รื�องการยอมรับชาติพนัธุ์มลายู 

 มาตรการใหผู้ต้อ้งหาคดีความมั�นคงมีส่วน

ร่วมและรับรู้กระบวนการพูดคุย 

 สมช. 

 NGO 

 

 

5 ปี  การบงัคบัใชก้ฎหมายระหว่างประเทศ 

 การลงประชามติเรื�องต่างๆ ที�ส่งผลโดยตรง

ต่อประชาชน 

 การใชก้ฎหมายอิสลามในพื�นที�ขดัแยง้ 

 การออกกฎหมายนิรโทษกรรม 

 รัฐบาล 

 รัฐสภา 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 กระทรวงมหาดไทย 

 NGO 

 การยอมรับของเหยื�อที�

ไดรั้บผลกระทบ 

 การยอมรับของคนใน

พื�นที�และนอกพื�นที� 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะทั�งหมดนี�  เป็นเพียงขอ้สรุปจากการเรียกร้องและการสะท้อนถึงปัญหาจากผูต้อ้งหาคดี

ความมั�นคงรวมไปถึงสิ�งที�ครอบครัวของพวกเขาประสบอยู่ การแกปั้ญหาคงไม่สามารถแกไ้ดใ้นระบบที�มีอยู่

เพียงอยา่งเดียว ดงันั�นการเปิดพื�นที�พดูคุยอยา่งต่อเนื�องเป็นกระบวนการในทางความคิดและเป็นไปตามหลกัการ

สนัติวิธี จึงเป็นทางออกหนึ� งที�จะสร้างสันติภาพที�ย ั�งยืนไดใ้นพื�นที�นี�   และผูต้อ้งหาคดีความมั�นคงก็เป็นผูที้�มี

ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัปัญหาความไม่สงบ จึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยที�จะพดูคุยโดยปราศจากขอ้คิดเห็นของพวกเขาเหล่านี�  

 

 

 

 


