แถลงการณ์ ร่วม

กรณีประกาศฉบับที่ 86/2561
ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่ วนหน้ า
20 กันยายน 2561
จากเหตุการณ์ซุ่มโจมตีเจ้ าหน้ าที่ทหารพรานที่ อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี โดยมีเจ้ าหน้ าที่เสียชีวิต 2
นาย บาดเจ็บ 4 นายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ไม่เพียงแต่เป็ นเหตุการณ์ที่นาความเศร้ าโศกให้ เกิดกับ
ครอบครัวและเพื่อนร่ วมงานของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเท่านันแต่
้ ประชาชนทุกคนก็เสียใจไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวนามาซึง่ การไล่ล่าปิ ดล้ อมตรวจค้ นอย่างต่อเนื่องวันละ 24 ชม. นับตังแต่
้ วนั ที่
16 กันยายน 2561 จนถึงปั จจุบนั ในตาบลบางเขา และตาบลท่ากาชา จังหวัดปั ตตานี เป็ นสองตาบลที่มี
บริเวณใกล้ เคียงเกิดเหตุซมุ่ โจมตี
จากการแถลงข่าวที่แข็งกร้ าวของ พล.ท. ปิ ยวัฒน์ นาควานิช แม่ทพั ภาคที่ 4 ที่กล่าวว่า เจ้ าหน้ าที่
กว่า 1,000 นายที่เป็ นกาลัง ร่ วมทัง้ ตารวจ ทหาร นาวิกโยธิ น หน่วยบิน และฝ่ ายปกครอง ดาเนินการ
ปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อการจับกุมผู้กระทาผิดและ ขณะนี ้กาลังเตรี ยมกฎหมายให้ เข้ มข้ น โดยอาจจะต้ อง
เอาผิด ถึงพ่อแม่ ภรรยา ญาติพี่น้องของผู้ต้องสงสัยที่กาลังหลบหนี ที่สาคัญ และประกาศให้ ประชาชนใน
พื ้นที่ ตาบลบางเขา และ ตาบลท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นาอาวุธปื น/เครื่ องกระสุน และยานพาหนะ
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พุทธศักราช 2557
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นการกระทาของบุคคล กลุ่มคน แต่ ไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็ นการกระทาจาก
คนในพื ้นที่ดงั กล่าวทังหมด
้
การนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษตามกฎหมายเป็ นกลไกหนึ่งที่สาคัญเพื่อรักษา
ความสงบของบ้ านเมืองและป้องกันมิให้ เกิดการกระทาซา้ ซึ่งเป็ นหน้ าที่ที่สาคัญยิ่งของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ทุก
ภาคส่วนและเราสนับสนุนการทางานของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ แต่การใช้ กาลัง ประมาณ 1000 นาย เพื่อไล่ล่า
คนร้ ายเพียงไม่กี่คนเป็ นการใช้ กาลังที่ไม่ได้ สดั ส่วน (disproportionate use of force) อันจะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื ้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวเจ้ าหน้ าที่ เด็กที่จะ
เห็นอาวุธปื นตลอดเวลาในหมู่บ้านของตนเอง ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ตามปกติโดยเฉพาะ
อาชีพประมงพื ้นบ้ านเพราะพื ้นที่ทางานถูกกล่าวหาว่าเป็ นพื ้นที่ซ่องสุม
ถึงแม้ ว่าประเทศไทยได้ เป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 ว่าด้ วยการปกป้องคุ้มครองบุคคล
พลเรื อนในระหว่างสงคราม หรื อการขัดแย้ งทางกาลังทหารแต่จากการแถลงของเจ้ าหน้ าที่ที่กล่าวว่า “จะ
เอาผิด ถึงพ่ อแม่ ภรรยา ญาติพ่ ีน้องของผู้ต้องสงสัยที่กาลังหลบหนี ” และการประกาศให้ ชาวบ้ าน
นายานพาหนะทุกชนิดมารายงานต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นการลงโทษแบบเหมารวม (collective punishment) ซึง่
ในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ในมาตรา 33 มาจากข้ อ 50 กฎข้ อบังคับของเฮกว่า "ไม่มีการลงโทษทัว่ ไป
ทังทางการเงิ
้
นหรื อการลงโทษอื่น ๆ ต่อประชาชนเพราะการกระทาส่วนบุคคล ซึ่งการกระทาเหล่านัน้ ไม่
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สามารถถือได้ ว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน" และนอกจากนี ้ยังเป็ นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนในอีก
หลาย ๆ ฉบับ
มาตรการนี ้เชื่อว่ามีเป้าหมายเพื่อกดดันให้ ประชาชนในพื ้นที่ดงั กล่าวให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายความมัน่ คงและปฏิเสธการสนับสนุนผู้ใช้ ความรุ นแรง แต่ผลที่ปรากฏอาจออกมาตรงข้ ามได้ เพราะ
ประชาชนถูกกดดันและควบคุมการใช้ ชีวิตประจาวัน ถูกกล่าวหาแบบเหมารวม และ ขาดความเชื่อมัน่ ใน
ระบบกฎหมายเพราะการกล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานกับคนหลายคนเพียงเพื่อจับกุมคนเพียงบางคน
ซึง่ เป็ นการทาลายบรรยากาศการสร้ างความสันติภาพและฟื น้ ฟูสงั คม
องค์กรพัฒนาเอกชนมีความเป็ นห่วงกังวลต่อแถลงการณ์และประกาศฉบับที่ 86/2561 ของกอง
อานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้ า เป็ นอย่างมาก องค์กรพัฒนาเอกชนตามรายนาม
ด้ านล่างนีจ้ ึงขอเรี ยกร้ องให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการดังกล่าวให้ ทบทวนพิจารณาถึงความจาเป็ น
ของประกาศดังกล่าวและแสวงหามาตรการที่ไม่ กระทบกับประชาชนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง และให้ คานึง
หลักสิ ทธิ ม นุษยชน และหลักมนุษยธรรม และหากพบว่าเกิ ด ความเสี ยหายเดื อดร้ อนเกิ นสมควรต่อ
ประชาชนผู้บริ สทุ ธิ์จะต้ องมีการชดใช้ เยียวยาที่เหมาะสมตามสมควร
องค์ กรและบุคคลร่ วมลงนาม
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
มูลนิธินซู นั ตารอเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
มูลนิธิศนู ย์ทนายความมุสลิม MAC
เครื อข่ายอาสาสมัครผู้ชว่ ยทนายความ SPAN
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
เครื อข่ายผู้หญิงยุตคิ วามรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้
องค์กรเครื อข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี
คณะทางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
กลุม่ ด้ วยใจ
ดร.มูฮมั หมัดอิลยาส หญ้ าปรัง
นายซาฮารี เจ๊ ะหลง นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นาย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
นางสาวละม้ าย มานะการ โครงการพื ้นที่ชมุ่ น ้า
นางสาวฐิ ตนิ บ โกมลนิมิ
นายปรัชญา โต๊ ะอิแต
2

