จดหมายเปิ ดผนึก
เรียน พล.เอก ประยุทธ จันทร์ โอชา
พล.ท.ปิ ยวัฒน์ นาควานิช

หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
แม่ ทัพภาคที่ ๔

เนื่องด้วยเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เกิดเหตุกองกาลังไม่ทราบฝ่ ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหาร
พรานจานวน 6 คน เสี ยชี วิต 2 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย นามาซึ่ งการประกาศใช้กฎอัยการศึก ขั้น
สู งสุ ดในพื้นที่ ตาบลท่ากาชา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี นามาซึ่ งการไล่ล่าปิ ด
ล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ใน 2-3 ตาบลที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 นายที่เป็ น
กาลังร่ วมทั้ง ตารวจ ทหาร นาวิกโยธิ น หน่ วยบิน และฝ่ ายปกครอง อีกทั้งยังมีการแถลงข่าวที่แข็ง
กร้าวของ พล.ท. ปิ ยวัฒน์ นาควานิช แม่ทพั ภาคที่ 4 ที่กล่าวว่า ขณะนี้กาลังเตรี ยมกฎหมายให้เข้มข้น
โดยอาจจะต้องเอาผิด ถึงพ่อแม่ ภรรยา ญาติพี่นอ้ งของผูต้ อ้ งสงสัยที่กาลังหลบหนี
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561 ได้มีการออกประกาศกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ภาค ๔ ส่ วนหน้า ฉบับที่ 89/2561 เรื่ อง “ให้ประชาชนในพื้นที่ ตาบลบางเขา และ ตาบลท่ากาชา อ.
หนองจิ ก จ.ปั ต ตานี น าอาวุธ ปื น/เครื่ อ งกระสุ น และยานพาหนะ มาแสดงต่ อ เจ้าหน้าที่ ” ด้ว ย
ประกาศฯ นี้ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ที่เป็ นผลให้ 2 ตาบลนี้
มีฐานะเป็ นพื้นที่ควบคุมพิเศษเป็ นการชัว่ คราว ซึ่ งประกาศของกองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่ ว นหน้าฉบับ นี้ ขัด ต่ อ หลัก นิ ติ รั ฐ และน่ าจะขัด ต่ อ หลายมาตราใน
รัฐธรรมนู ญของคณะรักษาความสงบแห่ งขาติ (คสช.) ปี 2560 โดยเฉพาะมาตราที่ 25, 26, 27, และ
28 เพราะอาจจะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่ได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญ เป็ นการ
จากัดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ อาจกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพใน
ชีวิตหรื อร่ างกาย และอาจจะกระทบต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคล รวมถึงอาจเป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่ งความแตกต่าง เช่น แตกต่างในเชื้อชาติ ภาษา ความ
เชื่ อทางศาสนา ทั้งการประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎอัยการศึก สะท้อนถึงแนวนโยบายการ
แก้ปัญหาปาตานี /จังหวัดชายแดนใต้ว่า มุ่งสู่ การใช้แนวทางการทหารนาการการเมือง ซึ่ งมันสวน

ทางกับการพยายามแสวงหาการจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางทางการเมืองหรื อเจตจานงของการ
เจรจาสันติภาพ
จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ดงั กล่าวเข้ามาร้องเรี ยนและร้องทุกข์
เกี่ยวกับสถานการณ์ การประกาศใช้กฎอัยการศึกต่อเครื อข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพและ
ศูนย์ทนายความมุสลิม ตลอดจนกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ โดยชาวบ้านได้สะท้อนถึงข้อ
กังวลในเรื่ องวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบอย่างมากเพราะชาวบ้านไม่มนั่ ใจต่อปฏิบตั ิการ
ทางการทหารต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมาทางเครื อข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) ได้เข้าพื้นที่ชุมชนบางทัน ตาบลบางเขา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริ งและผลกระทบจากการใช้คาสัง่ ฉบับดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
 ผลกระทบจากการปิ ดล้อมจับกุม
- มีผูท้ ี่ถูกจับกุมในพื้นที่ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี ทั้งสิ้ น 8 คน ถูก
ปล่ อ ยแล้ว 1 คน ปั จ จุ บ ัน เหลื ออี ก 7 คน ดังนี้ ชุ ม ชนบากง 1 ปล่ อ ยตัว แล้ว 1 คน ,
ชุมชนบางทัน 5 คน และชุมชนท่ากาชา ตาบลท่ากาชา อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี
1 คน
- ครอบครัวของผูท้ ี่ถูกควบคุมตัวและชาวบ้านกังวลว่าอาจจะมีการซ้อมเกิดขึ้นระหว่าง
ควบคุมตัว ซึ่ งขณะที่ เจ้าหน้าที่ ได้พาผูถ้ ูกควบคุมตัวรายหนึ่ งกลับมาบ้านเพื่อค้นหา
หลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม โดยมี ก ารปกปิ ดใบหน้ าและใส่ แ ว่ น ตาสี ด าปิ ดมิ ด ชิ ด ญาติ ไ ด้
สังเกตเห็นรอยฟกชาบริ เวณทายทอยของผูถ้ ูกควบคุมตัว
- มีการใช้สตรี และคนแก่เป็ นโล่กาบังขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งใน
ชุมชนบางทัน ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- เจ้าหน้าที่ได้ยึดเรื อของผูต้ อ้ งสงสัยรายหนึ่ งไปโดยอ้างว่าจะเอาไปพิสูจน์ดีเอ็นเอและ
จะคืนกลับมาในภาพหลัง
 ผลกระทบด้านการใช้ชีวิต
- ชุมชนไม่กล้าไปประกอบศาสนกิจที่มสั ยิดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงหัวรุ่ ง อัน
เนื่ องมาจากการลาดตระเวรของเจ้าหน้าที่ในเวลากลางคืนและชาวบ้านเกรงว่าจะเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบตนเอง เช่น การซุ่มโจมตีจากกลุ่มไม่ทราบฝ่ ายและตรวจค้น
จับกุม เป็ นต้น

- การสัญจรของชุมชนค่อนข้างลาบากโดยเฉพาะยามวิกาลเนื่องจากความหวาดระแวงว่า
จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขณะเดินทาง
- เยาวชนของหมู่ บ ้านหลายคนจ าเป็ นต้อ งออกจากหมู่ บ ้านเพราะเกรงว่ าจะได้รั บ
ผลกระทบจากการเหวี่ยงแห่จบั กุมของเจ้าหน้าที่
 ผลกระทบด้านการศึกษา
- หลังจากมีการประกาศคาสั่งของแม่ทพั ภาค 4 ทาให้โรงเรี ยนประจาชุมชนของตาบล
บางเขาและตาบลท่ากาชาหลายแห่ งต้องทาการหยุดการเรี ยนการสอนเพราะเกรงว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการเสริ มก าลังพลของเจ้าหน้าที่ และเปิ ดสอนตามปกติ ในวัน
ต่อมา
- โรงเรี ยนตาดีกาแห่ งหนึ่ งในตาบลบางเขาโดนงัดกลอนประตู ชาวบ้านสังเกตเห็ น ว่า
หลังจากคืนก่อนหน้านั้นมีเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าลาดตระเวรผ่านบริ เวณชุมชน และใน
วันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้ตาดีกาเป็ นจุดแวะพักระหว่างการลาดตระเวรเป็ นผลให้ชุมชน
มีความหวาดกลัวและจาต้องหยุดการเรี ยนการสอนของตาดีกา
 ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ
- ชาวประมงพื้ น บ้านที่ ป ระกอบอาชี พ ในคลองและป่ าชายเลนไม่ ก ล้าที่ จะออกเรื อ
เนื่ องจากการลาดตระเวรในคลองและป่ าโกงกางของเจ้าหน้าที่ ทาให้ชาวประมงต้อง
หยุดงานและขาดรายได้
- ร้านค้าในชุมชน เช่น ร้านก๋ วยเตี๋ยว ร้านน้ าชา ร้านขายของชา ซบเซาโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนเพราะจาเป็ นจะต้องปิ ดร้านเร็ วยิ่งขึ้น ในเวลากลางวันการจับจ่ายของชาวบ้าน
ก็ลดน้อยลงเพราะไม่กล้าออกจากบ้าน
- ประกาศของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่ วนหน้า ฉบับที่ 89/2561 ที่สั่งให้ชาวบ้าน “นาอาวุธ
ปื น/เครื่ อ งกระสุ น และยานพาหนะ มาแสดงต่ อ เจ้าหน้าที่ ” มี ผ ลให้ ช าวบ้านต้อ ง
เสี ย เวลาและรายได้เนื่ อ งจากจะต้อ งไปแสดงหลัก ฐานและท าหนั ง สื อ ยืน ยัน ต่ อ
เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื อเป็ นยานพาหนะในการทาอาชี พของชาวประมง ซึ่ งต้องใช้
เวลาในการตรวจสอบหลักฐาน ทาให้ในวันเวลาดังกล่าวชาวประมงต้องหยุดงานและ
เสี ยรายได้

ดังนั้นทาง เครื อข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) ขอเรี ยกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี /แม่ทพั
ภาคที่๔) ดังนี้
1.ขอให้ยกเลิ ก ค าสั่งประกาศกองอานวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในภาค ๔ ส่ ว นหน้า ฉบับ ที่
89/2561 เรื่ อง “ให้ประชาชนในพื้นที่ ตาบลบางเขา และ ตาบลท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี นา
อาวุ ธ ปื น/เครื่ อ งกระสุ น และยานพาหนะ มาแสดงต่ อ เจ้า หน้ าที่ ” และด าเนิ น การยกเลิ ก การ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งฉบับในพื้นที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.ขอให้คานึงถึงหลักสิ ทธิมนุษยชนในการปฏิบตั ิการทุกครั้งของเจ้าหน้าทีดงั กล่าวไม่ให้กระทบต่อ
การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ปฏิบตั ิศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่ดงั กล่าว
3.ขอให้ทบทวนเรื่ องผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของผูต้ อ้ งสงสัยที่ถู
กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.ขอให้รัฐดาเนิ นการสื บสวนสอบสวนหาคนกระทาผิดกฎหมายโดยการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ งในการควบคุมตัวประชาชนนั้น เจ้าหน้าที่ตอ้ ง
รวบรวมพยานหลักฐานก่อนและให้ศาลออกหมายจับ
5.ขอให้รัฐดาเนิ นการตามกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรมต่อกลุ่มปฏิบตั ิการที่ทาให้เจ้าหน้าที่
ทหารเสี ยชีวิต
21 กันยายน 2561

ด้วยจิตรักสิ ทธิมนุษยชนและสันติภาพ
เครื อข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.)

ภาคผนวก
หมายเหตุ
ประกาศกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ส่ วนหน้า ฉบับที่ 89/2561 อาจขัดต่อมาตรา
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญปี 60 ดังนี้
มาตรา ๕ ของรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติว่า “รัฐธรรมนู ญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ
บทบัญ ญัติ ใ ดของกฎหมาย กฎ หรื อ ข้อ บังคับ หรื อ การกระท าใด ขัด หรื อ แย้งต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
บทบัญญัติหรื อการกระทานั้นเป็ นอันใช้บงั คับ มิได้”
มาตรา ๒๕ สิ ทธิ และเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บญั ญัติคุม้ ครองไว้เป็ นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนู ญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรื อจากัดไว้ในรัฐธรรมนู ญหรื อในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมี
สิ ทธิและเสรี ภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิ
หรื อเสรี ภ าพเช่ น ว่านั้น ไม่ กระทบกระเทื อนหรื อเป็ นอัน ตรายต่อความมัน่ คงของรั ฐ ความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น
สิ ทธิ หรื อเสรี ภาพใดที่รัฐธรรมนู ญให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรื อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยงั ไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บงั คับ บุคคลหรื อชุ มชนย่อม
สามารถ ใช้สิทธิหรื อเสรี ภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่ได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญ สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ค้ ดีในศาลได้
บุคคลซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากการถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพหรื อจากการกระทาความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรื อช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่ มี ผลเป็ นการจากัด สิ ท ธิ ห รื อเสรี ภ าพของบุ คคลต้อ งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณี ที่รัฐธรรมนู ญมิได้บญั ญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องไม่ขดั ต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาร
ะหรื อจากัดสิ ทธิ ห รื อเสรี ภาพของบุ คคลเกิ น สมควรแก่ เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็ นในการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพไว้ดว้ ย

กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง ต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใด กรณี
หนึ่ง หรื อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง
มาตรา ๒๗ บุ คคลย่อมเสมอกัน ในกฎหมาย มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและได้รับ ความคุ ม้ ครอง ตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรื อเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย
การจับและการคุ มขังบุ คคลจะกระทามิ ได้ เว้น แต่มีคาสั่งหรื อหมายของศาลหรื อมี เหตุอย่างอื่ น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรื อการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิหรื อเสรี ภาพในชีวิตหรื อร่ างกาย จะ
กระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

