
 
 

จดหมายเปิดผนึก  
 

เรียน พล.เอก ประยุทธ จันทร์โอชา  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
พล.ท.ปิยวฒัน์ นาควานิช  แม่ทัพภาคที ่๔ 

 
เน่ืองดว้ยเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 เกิดเหตุกองก าลงัไม่ทราบฝ่ายลอบยงิเจา้หนา้ท่ีทหาร
พรานจ านวน 6 คน เสียชีวิต 2 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย น ามาซ่ึงการประกาศใชก้ฎอยัการศึกขั้น
สูงสุดในพื้นท่ี ต  าบลท่าก าช า ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี น ามาซ่ึงการไล่ล่าปิด
ลอ้มตรวจคน้อยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชม. ใน 2-3 ต าบลท่ีเกิดเหตุ โดยเจา้หนา้ท่ีกว่า 1,000 นายท่ีเป็น
ก าลงัร่วมทั้ง ต  ารวจ ทหาร นาวิกโยธิน หน่วยบิน และฝ่ายปกครอง อีกทั้งยงัมีการแถลงข่าวท่ีแขง็
กร้าวของ พล.ท. ปิยวฒัน์ นาควานิช แม่ทพัภาคท่ี 4 ท่ีกล่าววา่ ขณะน้ีก าลงัเตรียมกฎหมายใหเ้ขม้ขน้ 
โดยอาจจะตอ้งเอาผดิ ถึงพอ่แม่ ภรรยา ญาติพี่นอ้งของผูต้อ้งสงสยัท่ีก าลงัหลบหนี  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2561 ไดมี้การออกประกาศกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหนา้ ฉบบัท่ี 89/2561 เร่ือง “ให้ประชาชนในพื้นท่ี ต  าบลบางเขา และ ต าบลท่าก าช า อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี น าอาวุธปืน/เคร่ืองกระสุน และยานพาหนะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี” ด้วย 
ประกาศฯ น้ีอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติักฎอยัการศึก พุทธศกัราช 2457 ท่ีเป็นผลให ้2 ต าบลน้ี
มีฐานะเป็นพื้นท่ีควบคุมพิเศษเป็นการชัว่คราว  ซ่ึงประกาศของกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้าฉบับน้ีขัดต่อหลักนิติรัฐและน่าจะขัดต่อหลายมาตราใน
รัฐธรรมนูญของคณะรักษาความสงบแห่งขาติ (คสช.) ปี 2560 โดยเฉพาะมาตราท่ี 25, 26, 27, และ 
28 เพราะอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ เป็นการ
จ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ อาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพใน
ชีวิตหรือร่างกาย และอาจจะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล รวมถึงอาจเป็นการเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ดว้ยเหตุแห่งความแตกต่าง เช่น แตกต่างในเช้ือชาติ ภาษา ความ
เช่ือทางศาสนา ทั้งการประกาศยกระดับการบงัคบัใช้กฎอยัการศึก สะทอ้นถึงแนวนโยบายการ
แกปั้ญหาปาตานี/จงัหวดัชายแดนใตว้่า มุ่งสู่การใชแ้นวทางการทหารน าการการเมือง ซ่ึงมนัสวน



ทางกบัการพยายามแสวงหาการจดัการความขดัแยง้ดว้ยแนวทางทางการเมืองหรือเจตจ านงของการ
เจรจาสันติภาพ 
 
จนกระทัง่ เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ไดมี้ชาวบา้นในพื้นท่ีดงักล่าวเขา้มาร้องเรียนและร้องทุกข ์
เก่ียวกบัสถานการณ์การประกาศใชก้ฎอยัการศึกต่อเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพและ
ศูนยท์นายความมุสลิม ตลอดจนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยชาวบา้นไดส้ะทอ้นถึงขอ้
กงัวลในเร่ืองวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากเพราะชาวบา้นไม่มัน่ใจต่อปฏิบติัการ
ทางการทหารต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
ต่อมาทางเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) ไดเ้ขา้พื้นท่ีชุมชนบางทนั ต าบลบางเขา 
อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี เพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จริงและผลกระทบจากการใชค้  าสัง่ฉบบัดงักล่าว
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ผลกระทบจากการปิดลอ้มจบักมุ 
- มีผูท่ี้ถูกจบักุมในพื้นท่ีต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี ทั้งส้ิน 8 คน ถูก

ปล่อยแล้ว 1 คน ปัจจุบันเหลืออีก 7 คน ดังน้ี ชุมชนบากง 1 ปล่อยตวัแล้ว 1 คน , 
ชุมชนบางทนั 5 คน และชุมชนท่าก าช า ต  าบลท่าก าช า อ  าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี 
1 คน 

- ครอบครัวของผูท่ี้ถูกควบคุมตวัและชาวบา้นกงัวลว่าอาจจะมีการซอ้มเกิดข้ึนระหว่าง
ควบคุมตวั ซ่ึงขณะท่ีเจา้หน้าท่ีไดพ้าผูถู้กควบคุมตวัรายหน่ึงกลบัมาบา้นเพื่อคน้หา
หลักฐานเพิ่มเติม โดยมีการปกปิดใบหน้าและใส่แว่นตาสีด าปิดมิดชิด ญาติได้
สังเกตเห็นรอยฟกช าบริเวณทายทอยของผูถู้กควบคุมตวั 

- มีการใชส้ตรีและคนแก่เป็นโล่ก าบงัขณะเจา้หนา้ท่ีเขา้จบักมุ ตรวจคน้บา้นหลงัหน่ึงใน
ชุมชนบางทนั ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี 

- เจา้หน้าท่ีไดย้ึดเรือของผูต้อ้งสงสัยรายหน่ึงไปโดยอา้งว่าจะเอาไปพิสูจน์ดีเอ็นเอและ
จะคืนกลบัมาในภาพหลงั 
 

 ผลกระทบดา้นการใชชี้วิต 
- ชุมชนไม่กลา้ไปประกอบศาสนกิจท่ีมสัยิดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงหัวรุ่ง อนั

เน่ืองมาจากการลาดตระเวรของเจา้หน้าท่ีในเวลากลางคืนและชาวบา้นเกรงว่าจะเกิด
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบตนเอง เช่น การซุ่มโจมตีจากกลุ่มไม่ทราบฝ่ายและตรวจคน้ 
จบักมุ เป็นตน้ 



- การสญัจรของชุมชนค่อนขา้งล าบากโดยเฉพาะยามวิกาลเน่ืองจากความหวาดระแวงว่า
จะเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันขณะเดินทาง 

- เยาวชนของหมู่บ้านหลายคนจ าเป็นต้องออกจากหมู่บ้านเพราะเกรงว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการเหวี่ยงแห่จบักมุของเจา้หนา้ท่ี 
 

 ผลกระทบดา้นการศึกษา 
- หลงัจากมีการประกาศค าสั่งของแม่ทพัภาค 4 ท าให้โรงเรียนประจ าชุมชนของต าบล

บางเขาและต าบลท่าก าช าหลายแห่งตอ้งท าการหยดุการเรียนการสอนเพราะเกรงว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการเสริมก าลงัพลของเจา้หน้าท่ี และเปิดสอนตามปกติในวนั
ต่อมา 

- โรงเรียนตาดีกาแห่งหน่ึงในต าบลบางเขาโดนงดักลอนประตู ชาวบา้นสังเกตเห็นว่า
หลงัจากคืนก่อนหน้านั้นมีเจา้หน้าท่ีไดเ้ดินเทา้ลาดตระเวรผ่านบริเวณชุมชน และใน
วนัต่อมาเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชต้าดีกาเป็นจุดแวะพกัระหว่างการลาดตระเวรเป็นผลใหชุ้มชน
มีความหวาดกลวัและจ าตอ้งหยดุการเรียนการสอนของตาดีกา 
 

 ผลกระทบดา้นการประกอบอาชีพ 
- ชาวประมงพื้นบ้านท่ีประกอบอาชีพในคลองและป่าชายเลนไม่กล้าท่ีจะออกเรือ

เน่ืองจากการลาดตระเวรในคลองและป่าโกงกางของเจา้หนา้ท่ี ท าให้ชาวประมงตอ้ง
หยดุงานและขาดรายได ้

- ร้านคา้ในชุมชน เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านน ้าชา ร้านขายของช า ซบเซาโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนเพราะจ าเป็นจะตอ้งปิดร้านเร็วยิ่งข้ึน ในเวลากลางวนัการจบัจ่ายของชาวบา้น
กล็ดนอ้ยลงเพราะไม่กลา้ออกจากบา้น 

- ประกาศของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ฉบบัท่ี 89/2561 ท่ีสั่งให้ชาวบา้น “น าอาวุธ
ปืน/เคร่ืองกระสุน และยานพาหนะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี” มีผลให้ชาวบ้านต้อง
เสียเวลาและรายได้เน่ืองจากจะต้องไปแสดงหลักฐานและท าหนังสือยืนยนั ต่อ
เจา้หน้าท่ี โดยเฉพาะเรือเป็นยานพาหนะในการท าอาชีพของชาวประมง ซ่ึงตอ้งใช้
เวลาในการตรวจสอบหลกัฐาน ท าให้ในวนัเวลาดงักล่าวชาวประมงตอ้งหยดุงานและ
เสียรายได ้

 
 
 
 



ดงันั้นทาง เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) ขอเรียกร้องไปยงันายกรัฐมนตรี/แม่ทพั
ภาคท่ี๔) ดงัน้ี 
1.ขอให้ยกเลิกค าสั่งประกาศกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ฉบับท่ี 
89/2561 เร่ือง “ให้ประชาชนในพื้นท่ี ต  าบลบางเขา และ ต าบลท่าก าช า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี น า
อาวุธปืน/เคร่ืองกระสุน และยานพาหนะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี” และด าเนินการยกเลิกการ
ประกาศใชก้ฎอยัการศึกทั้งฉบบัในพื้นท่ีปาตานี/จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.ขอใหค้  านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนในการปฏิบติัการทุกคร้ังของเจา้หนา้ทีดงักล่าวไม่ใหก้ระทบต่อ
การใชชี้วิต การประกอบอาชีพ ปฏิบติัศาสนกิจของประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าว  
3.ขอให้ทบทวนเร่ืองผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของผูต้อ้งสงสัยท่ีถู
กล่าวหาวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
4.ขอให้รัฐด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาคนกระท าผิดกฎหมายโดยการรวบรวมพยานหลกัฐาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงในการควบคุมตวัประชาชนนั้น เจา้หน้าท่ีตอ้ง
รวบรวมพยานหลกัฐานก่อนและใหศ้าลออกหมายจบั 
5.ขอให้รัฐด าเนินการตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมต่อกลุ่มปฏิบติัการท่ีท าให้เจา้หน้าท่ี
ทหารเสียชีวิต 
 
21 กนัยายน 2561 
 
       

ดว้ยจิตรักสิทธิมนุษยชนและสนัติภาพ 
เครือข่ายภาคประชาสงัคมเพื่อสนัติภาพ (คปส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
หมายเหตุ 
 
ประกาศกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๔ ส่วนหนา้ ฉบบัท่ี 89/2561 อาจขดัต่อมาตรา
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญปี 60 ดงัน้ี 
 
มาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ บญัญติัว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคบั หรือการกระท าใด ขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 
บทบญัญติัหรือการกระท านั้นเป็นอนัใชบ้งัคบั มิได”้ 
 
มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบญัญติัคุม้ครองไวเ้ป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแลว้ การใดท่ีมิไดห้้ามหรือจ ากดัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนั้นไดแ้ละไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใชสิ้ทธิ
หรือเสรีภาพเช่นว่านั้ นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 
สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั หรือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั แมย้งัไม่มีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใชบ้งัคบั บุคคลหรือชุมชนย่อม
สามารถ ใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพนั้นไดต้ามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 
บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศาลได ้
 
บุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญา
ของบุคคลอ่ืน ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขไว ้กฎหมายดงักล่าว
ตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพิ่มภาร 
ะหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องบุคคลมิได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย 
 



กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใด กรณี
หน่ึง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง 
 
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุม้ครอง ตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั 
 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าดว้ยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได ้
 
มาตรา ๒๘ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การจบัและการคุมขงับุคคลจะกระท ามิได้ เวน้แต่มีค  าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
การคน้ตวับุคคลหรือการกระท าใดอนักระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย จะ
กระท ามิได ้เวน้แต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 


