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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรูและความเขาใจของ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตอการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ ใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใชพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในชวงเวลาสามเดือนกอนวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.

2552 3) เพื่อประเมินผลกระทบของการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งผลกระทบในแงบวกและในแงลบ ทั้งดานความมั่นคง การเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาจากมุมมองของประชาชนกลุมตาง ๆ ทุกกลุมเชื้อชาติ ศาสนาและอาชีพ 

ผูนําสังคม รวมทั้งผลกระทบในมุมมองของขาราชการ ทหาร และตํารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ

4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการและตัวแบบการจัดการในอนาคต ทั้งในกรณีที่จะตอง

ประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินตอไป หรือขอเสนอแนะ

ทางเลือกอ่ืน ๆ ในกรณีที่ไมสมควรยืดเวลาการประกาศใชกฎหมายน้ีตอไป

การออกแบบการวิจัยประเมินผล ประกอบดวย 2 สวนคือ การออกแบบการวิจัยเชิง

ปริมาณ ไดแก การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามจากประชาชนทั่วไปในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 3 จังหวัดคือจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ดวย

วิธีการสุมแบบ Systematic Simple Random Sampling จากกลุมตัวอยาง 2,000 คน รวมทั้งการ

ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็น

ของประชาชนในกลุมเปาหมายเฉพาะอีก 11 กลุมคือ กลุมผูพิพากษาและอัยการ กลุมทหาร ตํารวจ 

และขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุมนักธุรกิจและผูประกอบการคาธุรกิจ กลุมผูนํา

ศาสนาทุกศาสนา กลุมเยาวชน กลุมเอ็นจีโอ  กลุมผูตองสงสัย  กลุมผูไดรับการเยียวยาและกลุม

สื่อมวลชน

จากการศึกษาพบวา ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการ

ขยายเวลาการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ในสัดสวนที่แตกตางกันไมมาก โดยกลุมประชากรที่เปนมุสลิมซึ่งเปนคนสวน

ใหญในพื้นที่ไมเห็นดวยกับการขยายเวลาการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต ขณะที่เจาหนาที่ทหารและตํารวจ รวมทั้งชุมชนชาว

ไทยพุทธสวนใหญ เห็นวาควรจะใชกฎหมายน้ีตอไป

ดานความรู ประชาชนในกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจในตัวกฎหมายฉบับน้ี

ในระดับที่นอยมาก เน่ืองจากไมไดรับการประชาสัมพันธจากทางภาครัฐอยางเพียงพอ และไมได

เปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายน้ีโดยตรง กลุมที่มีความรูระดับมากจนถึงปาน

กลาง เปนกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทั้งทหาร ตํารวจ กลุมผูพิพากษาและอัยการ  ขาราชการและ



กลุมสื่อที่ทํางานลงพื้นที่   บางสวนในสายงานที่เกี่ยวของ แตเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานบางสวนยัง

ขาดความเขาใจที่ชัดเจนในรายละเอียดของกฎหมายหลายประการ การขาดความรูเร่ืองพ.ร.ก.

ฉุกเฉิน ของประชาชนสวนใหญทําใหเกิดความเขาใจผิดวาการปฏิบัติหนาที่เกือบทั้งหมดของ

เจาหนาที่ทหารและตํารวจในพื้นที่เปนการปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งสิ้น

ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็นวาเปนเคร่ืองมือที่จําเปนในการ

ควบคุมและปองปรามการเกิดสถานการณความไมสงบ และประเมินวา ประสบผลสําเร็จในการ

ตรึงสถานการณไมใหรุนแรงกวาที่เปนอยู เห็นควรที่จะประกาศใชตอไป ในขณะที่กลุมของ

ขาราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน และสวนหน่ึงจากกลุมผูไดรับผลกระทบ เห็นควรใหบังคับใช

ตอไป แมจะยังไมมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ก็ตาม สวนกลุมผูนําศาสนา กลุมเอ็นจีโอ และกลุมผูไดรับ

ผลกระทบจากการจับกุมคุมตัว ประเมินวาการบังคับใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินลมเหลวในการสรางความ

ปลอดภัยใหกับประชาชน และสงผลกระทบดานลบหลายประการ สมควรยกเลิกการประกาศใช

ในประเด็นดานผลกระทบ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาในดานบวกทําใหเจาหนาที่

สามารถทํางานไดคลองตัวขึ้น แตในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบดานลบอยางกวางขวางจากการ

ปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายฉบับน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอํานาจตามกฎหมาย

ของเจาหนาที่  เกิดขอวิพากษเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบตอการดําเนินวิถี

ชีวิต 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัยคร้ังน้ี แบงไดเปน 2 แนวทาง คือ 1. หากจะขยายเวลาการ

ประกาศใชกฎหมาย ควรมีมาตรการและกลไกที่รัดกุมยิ่งขึ้นในการควบคุมการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิดผลกระทบดานลบใหนอยที่สุด และ 2.

หากรัฐบาลจะยกเลิกการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในจังหวัด

ชายแดนภาคใตน้ัน รัฐบาลควรจะใชกฎหมายพิเศษฉบับอ่ืนมาใชในพื้นที่แทน เชน พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แตควรมีการศึกษาอยางละเอียดกอนนํามาใช 

ซึ่งทั้ง 2 แนวทางรัฐบาลจําเปนตองมีมาตรการเสริมในดานการสรางความเขมแข็งและความเชื่อมั่น

ตอกระบวนการยุติธรรม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเขาใจศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมทั้งการใชแนวทางการ

พัฒนาดานอ่ืนๆ ควบคูกับแนวทางดานความมั่นคง



คํานํา

จากปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 

รัฐบาลไดประกาศใช พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เพื่อเปนเคร่ืองมือใหเจาหนาที่ของรัฐใชในการแกไขปญหา ความรุนแรง

และการกอความไมสงบในพื้นที่ใหเกิดความเรียบรอยภายในประเทศ รวมทั้งรักษาความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยและการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว เพื่อประโยชน

ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะและปองปรามภัยพิบัติสาธารณะ

ทามกลางสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใต 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เสียงสะทอนสวนใหญของบุคคลในพื้นที่ที่มีทั้งฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการ

ใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เน่ืองจากเกรงวาการดําเนินการดังกลาวจะเกิดผลกระทบตอประชาชนสวนใหญใน

พื้นที่ ผลกระทบของการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต จึงตองมีการ

ประเมินอยางถูกตองและอยางเปนระบบกอนที่จะมีการยืดขยายเวลาการประกาศใชตอไปอีกสามเดือน 

เปนที่นาสนใจวา การประเมินผลดังกลาวยังไมเคยดําเนินการอยางจริงจัง การประเมินผลกระทบ

ดังกลาวจะชี้ใหเห็นวา กฎหมายฉบับน้ี เมื่อนํามาบังคับใชโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

นับต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา ทําใหเกิดการรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใตตามที่กําหนดไว

ในเจตนารมณของกฎหมายหรือไม เพียงใด ประชาชนในพื้นที่กลุมตางๆโดยทั่วไปมีความรูสึกอยางไร

ตอมาตรการตามกฎหมายและมีความพึงพอใจในการใชกฎหมายหรือไม อยางไร นอกจากน้ีแลว 

เจาหนาที่ไดดําเนินการอยางเหมาะสมและรอบคอบหรือไม เพียงใด ที่สําคัญก็คือการนํากฎหมาย

ดังกลาวมาใชมีความคุมคาตอผลกระทบที่เกิดตามมาหรือไมเพียงใด เพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดตัดสินใจ

ทางการเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสมในการยืดขยายเวลาหรือยกเลิกการใชกฎหมายดังกลาวในวาระที่

กําหนดเวลาการใชจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 น้ี 

จากสาเหตุดังกลาวขางตน สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับมอบหมายใหประเมินผลกระทบของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

หากมีขอผิดพลาดประการใด ทางทีมงานสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมภาคใตขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย

คณะผูจัดทํา

27 กรกฎาคม พ.ศ.2552
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ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 47

ตารางที่ 3 แสดงตัวชี้วัดดานผลกระทบของการประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 64

ตารางที่ 4 แสดงตัวชี้วัดการถูกลิดรอนสิทธิจากการประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 65

ตารางที่ 5 แสดงตัวชี้วัดถึงขอเสนอแนะตอการใชกฎหมายและวิธีการในการแกปญหา 86

ตารางที่ 6  เมตริกซประมวลความคิดเห็นดานตางๆ ตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

    ของกลุมตัวอยาง



สารบัญภาพ

หนา

ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดปตตานี 

ยะลา นราธิวาส และสงขลาในรอบ 66 เดือน (มกราคม 2547-มิถุนายน 2552) 21

ภาพที่ 2 ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจําแนกตามศาสนามกราคม 2547-มิถุนายน 2552

มีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบในรอบ 66 เดือน 

จํานวน 9,424 ราย 21

ภาพที่ 3 จํานวนผูตองสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ณ ศูนยพิทักษสันติ 

(21 ก.ค.2548-3 ก.ค.2552) รวมผูตองสงสัย 1,746 คน 24

ภาพที่ 4 การปฏิบัติงานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยศูนยพิทักษสันติ (ตํารวจ) ป 2548-2552 24

ภาพที่ 5 จํานวนผูถูกดําเนินกรรมวิธีโดยฝายทหาร ตุลาคม 2547-30 มิถุนายน 2552 25

ภาพที่ 6 ผูถูกจับกุมโดยฝายทหาร จําแนกตามสาเหตุที่สงตัว 26

ภาพที่ 7 ความถี่ของเหตุการณความไมสงบในรอบ 7 วันต้ังแตมกราคม 2547-มิถุนายน 2552 27

ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงจํานวนผูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบรายเดือน (66 เดือน)

มกราคม 2547-มิถุนายน 2552 28

ภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงจํานวนผูที่เสียชีวิตเปรียบเทียบรายเดือน (66 เดือน)

มกราคม 2547-มิถุนายน 2552 29

ภาพที่ 10 ความคิดเห็นตอการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมายหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

  ที่เจาหนาที่บังคับใชของประชาชน 33

ภาพที่ 11 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการแกปญหาความไมสงบ

  ในจังหวัดชายแดนภาคใต 45

ภาพที่ 12 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการแกปญหาความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 45

ภาพที่ 13 ความพึงพอใจตอการลดลงของสถานการณความไมสงบและความรูสึกปลอดภัย

  มากขึ้น 46

ภาพที่ 14 ความคิดเห็นตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีจุดออนที่ใหอํานาจเจาหนาที่รัฐอยางไมมีขอบเขต

ในการจับกุมและไมไดรับโทษตามกฎหมายเมื่อกระทําผิดพลาด 61



สารบัญภาพ (ตอ)

หนา

ภาพที่ 15 ความเห็นตอจุดออนของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่

               ตามกฎหมายฉบับน้ีไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือการลงโทษทางวินัย

              เมื่อปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิดสิทธิตามกฎหมายของประชาชน 62

ภาพที่ 16 ความเห็นตอจุดออนของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใหอํานาจเจาหนาที่รัฐอยางไมมีขอบเขต

  ในการจับกุมและไมไดรับโทษตามกฎหมายเมื่อกระทําผิดพลาดในหนาที่

   แยกตามศาสนา 62

ภาพที่ 17 ความเห็นตอการที่รัฐบาลขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 3 เดือน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 82

ภาพที่ 18 ความเห็นตอการที่รัฐบาลขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 3 เดือน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต แยกตามศาสนา 82

ภาพที่ 19 ความเห็นตอการที่รัฐบาลคงใชกําลังทหารที่มีจํานวนมากมาจัดการปญหา

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 83

ภาพที่ 20 ความเห็นตอการที่รัฐบาลคงใชกําลังทหารที่มีจํานวนมากมาจัดการปญหา

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต แยกตามศาสนา 84

ภาพที่ 21 ความเห็นตอการแกปญหาความไมสงบในภาคใตอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาล

  ควรใชกฎหมายฉบับอ่ืนแทน เชน กฎหมายความมั่นคงภายในและยกเลิก

  การประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 85



คํานิยาม

1. เยาวชน  คือ บุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน  25 ปที่อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใตและ

สี่อําเภอของจังหวัดสงขลา

2. ผูไดรับการเยียวยา คือ บุคคลที่เกี่ยวของกับผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตและสี่อําเภอของจังหวัดสงขลาอันไดแก ภรรยา,บิดาและ

บุตร

3. องคการพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organization) หรือ ที่รูจักกันในชื่อยอวา 

NGO หมายถึง "กลุมบุคคล องคการหรือหนวยที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน โดยมีเปาหมาย

ในการทํางาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะประชาชนผูยากไรที่ประสบ

ปญหาความทุกขยาก ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้งเปนองคการที่ดําเนิน

กิจกรรมโดยไมแสวงหากําไร

4. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่จะใชในการถายทอดขาวสารไปยังประชาชนหรือมหาชน

ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพและภาพยนตร

5. License to kill  เปนคํานิยามที่ใชเรียกพระราชกําหนดฉุกเฉินในสถานการณพิเศษ 

กลาวโดยอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุนขณะที่ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ

สมานฉันทแหงชาติ



การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 ตอการจัดการและการแกไขปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2552

สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทสรุปผูบริหาร

1. ความสําคัญของปญหา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เห็นชอบใหขยายเวลาการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ออกไปอีกเปนระยะเวลา 3

เดือน ต้ังแตวันที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 และใหสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติหารือกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  เสนเนียม) เกี่ยวกับการติดตาม

และประเมินผลการใชกฎหมายดังกลาวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการใชกฎหมายดังกลาวมีความครอบคลุม เปนระบบ

เที่ยงตรง และนาเชื่อถือ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมายใหศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จัดหาสถาบันวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดําเนินการ ศอ.บต.

จึงไดมอบหมายใหสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานดําเนินการศึกษา 

การวิจัยฯคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาความเขาใจและการรับรูของประชาชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใตตอการประกาศใช พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของกฎหมายจากมุมมองของ

ประชาชนกลุมตางๆทุกกลุมเชื้อชาติ ศาสนาและอาชีพ ผูนําสังคม รวมทั้งผลกระทบในมุมมองของ

ขาราชการพลเรือน ทหารและตํารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อไดประเมินภาพรวมทั้งหมดแลว จะไดมี

การเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการและตัวแบบการจัดการในอนาคต สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเปาหมาย

สุดทายของการวิจัยคร้ังน้ี ก็เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการสรางความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต

2. ระเบียบวิธีวิจัย

การออกแบบการวิจัยประเมินผลคร้ังน้ี ประกอบดวย 2 สวน คือ

2.1 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแกการสํารวจ

ความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม (Questionnaire Survey Research) จากประชาชนทั่วไปในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 3 จังหวัดคือจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา 

การวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการสุมแบบ Systematic Simple Random Sampling ทําใหไดขอมูล
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กระจายในพื้นที่ ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 2,000 คน โดยแบงออกเปนกลุมตัวอยางเพศชายรอยละ

68.8 เพศหญิงรอยละ 31.2 เปนผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 76.2 เปนผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 23.8

และกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาสายสามัญระดับชั้นประถมรอยละ 32.5 ชั้นมัธยมศึกษารอยละ 

40.5 การศึกษาสายอาชีวะรอยละ 22.9 การศึกษาสายศาสนาระดับตนรอยละ 24.0  ระดับกลางรอยละ 14.2

ระดับปลายรอยละ 8.8 สถาบันปอเนาะรอยละ 2.2 และไมศึกษาสายศาสนารอยละ 50.6 สวนอายุของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 รอยละ 20.3 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 32.0 อายุ

ระหวาง 41-50 ป รอยละ 28.1 และอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 18.1

2.2 การวิจัยประเมินผลในคร้ังน้ียังมีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative

Research Design) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) และประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความ

คิดเห็น (Focus-Group Discussion) จากกลุมเปาหมายเฉพาะอีก 11 กลุมคือ กลุมผูพิพากษาและอัยการ 

กลุมเจาหนาที่ตํารวจ กลุมเจาหนาที่ทหาร กลุมขาราชการ กลุมผูตองสงสัย กลุมเยาวชน กลุมผูไดรับ

การเยียวยา กลุมผูนําศาสนา กลุมกลุมสื่อมวลชนมวลชนมวลชน กลุมเอ็นจีโอ และกลุมนักธุรกิจ โดย

มีการประชุมระดมความคิดเห็น รวม 14 คร้ัง มีผูเขารวมทั้งหมดประมาณ 256 คน นอกจากน้ียัง

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานและเอกสารที่เกี่ยวของดวย แผนการสุมตัวอยางในการทําวิจัย

สํารวจ (Survey Design) ประกอบดวยการสุมตัวอยางประชาชนจากจังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา อําเภอและตําบลที่สุมตัวอยางได  จ .ปตตานี 

ประกอบดวย อ.โคกโพธิ์ ทุงยางแดง หนองจิก ปะนาเระ มายอ เมืองปตตานี ไมแกน ยะรัง ยะหร่ิง 

สายบุรี จังหวัดยะลา ประกอบดวย อําเภอกรงปนัง กาบัง เบตง เมืองยะลา ยะหา รามัน จังหวัด

นราธิวาส ประกอบดวย อําเภอตากใบ บาเจาะ เมืองนราธิวาส ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ แวง ศรีสาคร สุ

ไหงโก-ลก สุไหงปาดี จังหวัดสงขลา ประกอบดวยอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย จากฐาน

ดังกลาวจะมีการสุมเลือกหมูบานจํานวน 701 หมูบาน ในแตละหมูบานจะมีการสุมตัวอยางหมูบาน

ละ 3 ชุด คิดเปน 2,103 ชุด เก็บแบบสอบถามกลับมาได 2,000 ตัวอยางประชากร พื้นฐานที่สําคัญ

ของการสุมตัวอยางจะเปน Probability sampling ชวงเวลาที่เก็บขอมูลทั้งหมดทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพอยูระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 รวม 29 วัน

3. สถานการณท่ัวไป

3.1 สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนับต้ังแต เดือนมกราคม 

2547 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 นับเปนเวลา 5 ปกับ 6 เดือน ในหวงเวลาที่ผานมาเกิดเหตุการณความไม

สงบอันประกอบไปดวย การยิง การวางระเบิด การวางเพลิงและการกอกวนอ่ืนๆอันเปนเหตุการณ

ที่มีเหตุผลในการเมืองเพื่อการกอเหตุการณความไมสงบและสรางความรูสึกหวาดกลัวในพื้นที่

ดังกลาว จากขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) นับรวมเหตุการณที่

เกิดขึ้นทั้งหมดจํานวนโดยประมาณ 9,001 เหตุการณ ความรุนแรงจากสถานการณความไมสงบ

ดังกลาวทําใหมีผูเสียชีวิตรวม 3,532 ราย บาดเจ็บ 5,892 ราย กลาวโดยรวม เหยื่อผูไดรับผลกระทบ
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ทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณดังกลาว เปนจํานวน 9,424 ราย จากประมาณการผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะครอบครัวของผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด จะมีผูเกี่ยวของไดรับ

ผลกระทบโดยตรงอีกประมาณ 56,544 คน

3.2 ผลกระทบในแงความรูสึกและจิตวิทยาสังคมของเหตุการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใตประเมินไดจากการสํารวจความคิดเห็นประชาชน ระหวางวันที่ 1-29

มิถุนายน 2552 ประชากรตัวอยางจากจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอของ

จังหวัดสงขลาประชากรตัวอยางจํานวนประมาณรอยละ 22 มีเพื่อน คนรูจักหรือญาติสนิทเสียชีวิต

หรือบาดเจ็บหรือหายตัวไปจากเหตุการณความไมสงบ แสดงใหเห็นวาคนจํานวนมากในพื้นที่

ไดรับผลกระทบในแงความรูสึกที่มีคนรูจักเปนเหยื่อของเหตุการณความรุนแรง

3.3 เพื่อควบคุมสถานการณที่มีความเลวรายลงเร่ือยๆ รัฐบาลไดประกาศใช

พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปญหาก็คือ ผลกระทบทาง

นโยบายจากการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอสถานการณความไมสงบและตอประชาชนมี

ความหมายแตกตางกันไปในแตละมุมมองและทัศนะของผูที่เกี่ยวของ  การวิเคราะหผลกระทบ 

(Impact Analysis) อาจจะพิจารณาวิเคราะหจากฐานขอมูลเชิงประจักษ การประกาศใชพ.ร.ก.

ฉุกเฉินมีผลไมชัดเจนในการลดระดับความรุนแรงในระยะแรก เพราะนับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 

2548 สถานการณความไมสงบรายเดือนยังคงมีระดับความรุนแรงสูงอยู เชนในเดือนกรกฎาคม 

2548 มีจํานวน 193 คร้ัง เดือนสิงหาคม 2548 มีเหตุการณจํานวน 188 คร้ัง เดือนมกราคม 2549 มี

เหตุการณ 165 คร้ัง จนถึงเดือนมิถุนายน 2549 เหตุการณยังคงสูงถึง 167 คร้ังในเดือนสิงหาคม 2549

ยิ่งสูงขึ้นถึง 286 คร้ัง เดือนพฤศจิกายน 2549 ยังสูงถึง 208 คร้ัง จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2550 มี

จํานวนสูงถึง 229 คร้ัง ดูเหมือนวานับต้ังแตเดือนสิงหาคม 2549 เหตุการณความไมสงบรายเดือนสูง

โดยเฉลี่ยประมาณ 200 คร้ังมาโดยตลอด ทั้งๆที่มีการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแลว 

3.4 สถานการณความไมสงบลดปริมาณลงอยางเห็นไดชัด ในเหตุการณนับต้ังแต

เดือนสิงหาคม 2550 เปนตนมา กลาวคือในเดือนกันยายน 2550 ลดลงเหลือ 114 คร้ัง ตุลาคม 2550

ลดลงเหลือ 101 คร้ัง เดือนพฤศจิกายน 2550 จํานวน 93 คร้ัง และในเดือนมกราคม 2551 เหตุการณ

รายเดือนลดลงเหลือ 87 คร้ัง จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ 2551 เหลือ ประมาณ 58 คร้ัง ทิศทางที่

ตํ่าลงน้ี เกิดจากภูมิหลังการกดดันของเหตุการณทางการเมืองและความขัดแยงในพื้นที่ที่สูงขึ้นมาก

ในชวงป 2549-2550 มีเหตุการณเฉพาะที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายคร้ังในป 2550 เชนการลอบวางระเบิด

คณะของนายอําเภอไมแกน จ.ปตตานี เสียชีวิตพรอมกับนายทหารยศพันโทอีก 1 คน และการขมขู

คุกคามครูกับผูปกครองนักเรียน จนทําใหในพื้นที่สีแดงมีโรงเรียนไมสามารถเปดการเรียนการสอน

ไดนับสิบแหง ปรากฏการณทั้งหมดน้ีไดกลายเปนแรงบีบใหฝายความมั่นคงตองตัดสินใจใช

มาตรการเพิ่มขึ้นนอกจากการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่ันก็คือการประกาศแผน "พิชิตบันนังสตา" ตามดวย

แผน "พิทักษปาดี" ซึ่งก็คือปฏิบัติการปดพื้นที่สีแดง 2 อําเภอ คือบันนังสตา และสุไหงปาดี ตรวจคน

บานเปาหมายเพื่อ "ถอนแกน" และ "กวาด" แนวรวมกอความไมสงบออกจากพื้นที่ กอนจะสําทับดวย
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แผนยุทธการ "พิทักษแดนใต" ในชวงปกษหลังของเดือน มิถุนายน 2550 เพื่อขยายผลตรวจคน

จับกุมบรรดาแกนนําและแนวรวมในพื้นที่อ่ืนๆ ตามคําซัดทอดของผูถูกควบคุมในการรุกรอบแรก

3.5 ปฏิบัติการดังกลาวมีฝายทหารเปนหนวยนํา และใชกฎอัยการศึกเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการเชิญตัวผูตองสงสัยตามบัญชีรายชื่อของหนวยเฉพาะกิจเลข 2 ตัว ซึ่งเกาะติดอยูในพื้นที่

เปาหมาย จนนําไปสูการควบคุมตัวคร้ังใหญที่สุด มีผูถูกควบคุมใน 3 คายใหญ คือคายอิงคยุทธ

บริหาร คายรัตนพล และคายพระปกเกลา ซึ่งเปนผูถูกจับกุม-เชิญตัวมาในรอบแรก และในคาย

ปเหล็ง ผูตองสงสัยที่มีหมาย พ.ร.ก. (หมาย ฉฉ. ที่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน) จะถูกสงไปควบคุมและ

ซักถามที่ “ศูนยพิทักษสันติ” ของตํารวจ ซึ่งต้ังอยูในศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนใต (ศชต.)

3.6 การประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งเร่ิมมาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2548 แตเวลา

ลวงเลยมานานถึงสองปหรือ ประมาณ 24 เดือนจนกระทั่งในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2550 จึงจะ

สามารถทําใหระดับของเหตุการณรายเดือนลดลงไดอยางมีนัยสําคัญ จากโดยเฉลี่ยประมาณ 200

คร้ังตอเดือนมาเปนตํ่ากวา 100 คร้ังตอเดือน การเกิดสภาวะการทิ้งชวงระยะเวลาในแบบ time-lag

นานมากในลักษณะเชนน้ีในแงของการวิเคราะหผลกระทบนโยบาย (Policy Impact Analysis)

นาจะพิจารณาไดวาตัวของนโยบายและกฎหมายในฐานะตัวแปรอิสระ อาจจะไมมีผลตอการ

ดําเนินการตามเปาหมายทางนโยบายโดยตรง เพราะมีความเปนไปไดอยางมากที่การเปลี่ยนแปลง

ของผลกระทบนโยบาย (Policy Outcome) จะเกิดจากตัวแปรตัวอ่ืนที่เปนตัวแปรแทรกซอน 

(Intervening/Confounding Variables) ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินนโยบายหรือระหวางการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ ตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการน้ีก็คือการดําเนินยุทธวิธีเฉพาะที่ใช

การทหารปดลอมตรวจคนและใชอํานาจตาม กฎอัยการศึกควบคูไปกับการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประกอบกับการใชการเมืองควบคูกับการทหาร ไดแกการใชจับกุม-เชิญตัวผูตองสงสัยมาเขาศูนย

เสริมสรางความสมานฉันท หรือโรงเรียนการเมืองที่คายอิงคยุทธบริหาร ผูตองสงสัยที่มีหมาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกสวนหน่ึงจะถูกสงไปควบคุมและซักถามที่ “ศูนยพิทักษสันติ” ของฝายตํารวจ ใน

กระบวนการดังกลาว มีขอสังเกตวา จากจํานวนผูที่ถูกดําเนินการตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือผูที่

ถูกหมายศาลตามพระราชกําหนดฯที่เรียกวาหมาย ฉฉ. ต้ังแตป 2548-2552 (จนถึง 3 กรกฎาคม) มี

จํานวนทั้งสิ้น 1,746 คน ถูกดําเนินคดีจํานวน 380 คนหรือรอยละ 22 ที่เหลืออีก 1,353 คน หรือรอย

ละ 77 ปลอยตัวไป  

3.7 การดําเนินการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกลาวขางตนเปนสวนหน่ึงเทาน้ันและสวน

ใหญเปนงานของฝายตํารวจ อีกดานหน่ึง จํานวนผูที่ถูกจับทั้งหมดในการดําเนินการของรัฐโดยฝาย

ทหารต้ังแตป 2547 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีจํานวน 3,159 คน เมื่อพิจารณาการถูกดําเนินการ

เปนรายป จะเห็นไดวาป 2550 เปนปที่มีการจับกุมมากที่สุด มีผูถูกจับกุมในปน้ีมากถึง 1,982 คน 

ประเด็นที่ควรสังเกตก็คือเงื่อนเวลาดังกลาวเมื่อเทียบกับชวงเหตุการณความไมสงบทั้งหมด เปนปที่

เร่ิมมีจํานวนเหตุการณความไมสงบลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตเดือนสิงหาคมของป 2550

ขอมูลน้ีสอดคลองกัน สะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติการทางการทหารเพื่อปดลอมตรวจคนจับกุมเปน
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คลื่นใหญที่ทําใหเหตุการณความไมสงบลดลง และมีผูถูกดําเนินการจับกุมเปนจํานวนมากในปน้ี 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังผูที่ถูกจับกุมโดยฝายทหารดังกลาว โดยดูที่สาเหตุที่สงตัวเขามา 

สิ่งที่พบก็คือ 2,288 คนหรือรอยละ 72 ถูกจับตามกฎอัยการศึก สวนอีก 672 คนหรือรอยละ 21 ถูก

จับตามหมาย พ.ร.ก. ที่เหลือเปนการจับตามหมายจับและการมอบตัว ผูที่ถูกจับทั้งหมดถูกสงกลับ

เปนจํานวนมากถึง 2,113 คน นอกน้ันถูกดําเนินคดีจํานวน 325 คน ขอมูลในสวนน้ีสอดคลองกับ

ขอมูลของตํารวจในสวนของการดําเนินคดี พวกที่ถูกสงไปโรงเรียนเสริมสรางสันติสุขเปนจํานวน 

7 คน เขาศูนยสันติสุขอีก 349 คนและเขาศูนยพิทักษสันติอีก 186 คน

3.8 การจับกุมทั้งหมดโดยฝายทหารสวนมากเปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ สวนอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินน้ันเปน

อํานาจการจับกุมอีกสวนหน่ึงตามมาตรา 11 (1) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงแสดงใหเห็นวาการใชอํานาจ

จับกุมตามกฎอัยการศึกซึ่งสามารถ “กักตัว”บุคคลไวสอบสวนไดไมเกินกวา 7 วัน  อาจจะเปน

เคร่ืองมือที่สําคัญมากตอการดําเนินนโยบายความมั่นคงในการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตและสงผลสําคัญตอการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนับต้ังแตกลางป 2550 เปนตนมา นอกจากน้ี

การดําเนินการทางการเมือง เชน การสงผูตองสงสัยเขาโรงเรียนการเมืองหรือศูนยสันติสุขก็เปน

เคร่ืองมือที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการดําเนินนโยบายการเมืองนําการทหารในพื้นที่

3.9 มาตรการในดานการปดลอมตรวจคนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึกเปนตัวแปรสําคัญเพื่อการจับกุมใน 7 วันแรก ตามมาดวยการใชอํานาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

การใชมาตรการดังกลาวจะทําใหฝายความมั่นคงสามารถใชอํานาจการควบคุมตัวไดมากถึง 30 วัน 

รวมแลวมีเวลาในการจับกุมคุมตัวผูตองสงสัยนานถึง 37 วัน แมวาในทางปฏิบัติสวนมากจะไมได

ใชเวลามากเทาน้ี การหันมาใชมาตรการทางยุทธวิธีดังกลาวทั้งสองกฎหมายทําใหเจาหนาที่รัฐมีขีด

ความสามารถในการจํากัดบทบาทของผูกอความไมสงบไดอยางมาก 

3.10 ระดับความถี่ในการกอเหตุการณความไมสงบลดลงมากหลังจากเดือน

มิถุนายน 2550 แมวาในชวงป 2550 รัฐบาลในขณะน้ันไดมีนโยบายในการชะลอการใชพ.ร.ก.

ฉุกเฉินในภาคใตไปชวงระยะหน่ึง ซึ่งอาจจะทําใหเหตุการณรุนแรงมากขึ้นในชวงน้ัน แตเมื่อ

พิจารณาระดับของเหตุการณทั้งป แนวโนมเชิงประจักษของสถานการณก็ยังแสดงภาพที่คอนขาง

รุนแรงตอเน่ืองมานับต้ังแตกลางป 2548 ตลอดไปจนถึงทั้งป 2549 และในชวงตนป 2550 จนกระทั่ง

กลางป 2550 ระดับของความรุนแรงจึงลดลงอยางมีนัยสําคัญดังที่กลาวไปแลวในตอนตน การพุง

ขึ้นอยางสูงของจํานวนคนที่ถูกดําเนินกรรมวิธี (การจับกุม) โดยฝายทหารในป 2550 จึงมี

ความหมายสําคัญมากซึ่งสะทอนใหเห็นวา ปฏิบัติการในชวงของเหตุการณในตอนกลางป 2550 มี

ผลตอการลดความรุนแรง สิ่งน้ีเปนปจจัยที่สําคัญในการอธิบายความรุนแรงที่สูงขึ้นและลดลง

มากกวาการชะลอการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในชวงกอนหนาน้ัน
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3.11 สิ่งที่ควรพิจารณาคือ การลดลงของเหตุการณความไมสงบอาจจะไมมี

ความสัมพันธกับผลกระทบที่มีตอจํานวนผูสูญเสียหรือเหยื่อของความรุนแรงรายวันและรายเดือน 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายและบาดเจ็บ ทั้งกอนและหลังเดือนมิถุนายน 2550 ซึ่งเปนชวงเวลาที่

เร่ิมปฏิบัติการของฝายทหาร ผลจากการวิเคราะหแบบจําลองทางสถิติในแบบอนุกรมเวลาขอมูลราย

เดือนชี้วาการปฏิบัติการทางนโยบายในชวงเวลาดังกลาว “ยังไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการ

ตายและบาดเจ็บรายเดือนอยางมีนัยสําคัญ” กลาวในอีกแงหน่ึง จํานวนการตายและบาดเจ็บจาก

เหตุการณความไมสงบในรายเดือนมีลักษณะที่ไมแนนอน ไมลดลงอยางชัดเจนเหมือนกับจํานวน

เหตุการณความไมสงบ นโยบายการปดลอม-ตรวจคนและจับกุมตามกรอบอํานาจของกฎหมาย แม

จะดูเหมือนวาจะไมมีผลกระทบในแงการลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรง 

จึงตองระมัดระวังสิ่งที่เรียกวา “ความรุนแรงเชิงคุณภาพ” หรือการเกิดเหตุการณที่รุนแรงกอใหเกิด

ความสูญเสียมากขึ้นแมวาจํานวนคร้ังของการเกิดเหตุความไมสงบจะลดลงก็ตาม

3.12 สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีความไมแนนอน แม

จะมีระดับความรุนแรงที่ลดลงอันเน่ืองมาจากจากปจจัยทางดานกฎหมายและนโยบายของรัฐในการ

รักษาความสงบ แตสถานการณก็ยังอยูในสภาพความรุนแรงที่มีความคงที่ (constant violence)

สะทอนใหเห็นวายังมีความแปรปรวนไมแนนอนในระดับสูง การแกไขปญหาดวยการใชกฎหมาย

และนโยบายรัฐจะตองคํานึงถึงความไมแนนอนของตัวแปรที่จะมาอธิบายและแกปญหาความ

ซับซอนดังกลาว 

4. ความรูความเขาใจกฎหมาย

4.1 ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของการใชกฎหมายก็คือการเขาใจกฎหมาย

ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมายที่เจาหนาที่บังคับใช ในระดับ

มากถึงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 78.3 โดยแบงเปนขาดความรูมากคิดเปนรอยละ 39.7 และขาดความรู

มากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.6 นอกจากน้ีประชาชนสวนใหญยังมีความรูหรือความเขาใจขอบังคับ

ในบางมาตราของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมถูกตอง เชน กรณีการเชิญตัวบุคคลหรือจับกุมและควบคุมตัว

ประชาชนสวนใหญรอยละ 91.6 เขาใจวาไมจําเปนมีหมายจับหรือหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดานการ

จับกุมหรือควบคุมตัวผูตองสงสัยประชาชนสูงถึงรอยละ 65.3 เขาใจวาเจาหนาที่สามารถควบคุม

หรือกักขังผูตองสงสัยไดเหมือนผูตองหาในคดีอาญาและการขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัว

ผูตองสงสัย พบวาประชาชนถึงรอยละ 41.2 เขาใจวาเจาหนาที่สามารถขยายเวลาในการควบคุมตัว

คร้ังละ 7 วันไดเองโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซึ่งจากขอมูลผลการสํารวจแสดงใหเห็นไดชัดเจน

วาประชาชนในพื้นที่ขาดความรูและความเขาใจในเร่ืองกฎหมายหรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่เจาหนาที่รัฐ

บังคับใช อาจเปนสาเหตุที่นําไปสูความไมไววางใจ หวาดระแวง และการไมใหความรวมมือตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในที่สุด 

4.2 ผลการสนทนากลุมจากตัวอยางทั้งสามจังหวัด สามารถพิจารณาแยกเปน
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กลุมตางๆไดดังน้ีกลุมที่รูและเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาก ไดแก ผูพิพากษาและอัยการ ตํารวจ

ทหาร เอ็นจีโอ ขาราชการฝายปกครองสวนใหญมีความเขาใจใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนอยางดี 

โดยเฉพาะ การปดลอม การตรวจคน การควบคุมตัวผูตองสงสัย สอบสวน และนําตัวผูตองสงสัย

เขาสูกระบวนการซักถามยังศูนยซักถามภายใน 30 วัน เจาหนาที่ทหารสวนใหญคิดวาตนเองมี

ความรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินดีเน่ืองจากไดรับการอบรมมีใหความรูความเขาใจกอนเขามาปฏิบัติการ

ในพื้นที่ กลุมขาราชการฝายพลเรือน หลายฝายในเขตสามจังหวัดภาคใต ที่ประกอบไปดวย

ขาราชการพลเรือนฝายปกครองและขาราชการฝายพลเรือนฝายพัฒนาจะมีความรูความเขาใจเร่ือง 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตกตางกัน สําหรับขาราชการพลเรือนฝายปกครองจะมีความรูความเขาใจเร่ือง 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเน่ืองจากเปนหน่ึงในสามฝายโดยตรงที่ตองทํางานรวมกับฝายทหารและตํารวจในการ

ยื่นความจํานงขออนุมัติหมายจากศาลเพื่อเรียกตัวผูตองสงสัยมาสืบสวน รวมไปถึงกลุมเอ็นจีโอและ

กลุมสื่อมวลชนที่ทํางานลงพื้นที่ มีความรูความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก. ฉุกเฉิน เปนอยางดี เชนเดียวกัน

4.3 กลุมที่มีความรูความเขาใจพระราชกําหนดนอยมาก ไดแกขาราชการพลเรือน

ฝายพัฒนา  ในขณะที่กลุมผูตองสงสัยทั้งหมดมีความรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยถึงนอยมาก เพราะจะ

มีความรูก็ตอเมื่อถูกควบคุมตัวไปที่ศูนยซักถาม และไดรับคําอธิบายโดยเจาหนาที่สอบสวน 

ผูตองสงสัยจํานวนหน่ึงไดรับความรูจากการอบรมใหความรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกระบวนการ

ยุติธรรมซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก อาทิ ศูนยทนายความมุสลิม กลุมเยาวชนพอจะมีความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บางเล็กนอยซึ่งไดแกประเด็นเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและคุมตัว

ไมเกินเจ็ดวันและการหามออกนอกเคหะสถานภายในเวลาที่กําหนด กลุมผูไดรับการเยียวยาแทบจะ

ไมมีความรูความเขาใจในเร่ือง พ .ร.ก.ฉุกเฉินเลย อีกทั้งยังแยกไมออกวาเมื่อเจาหนาที่ รัฐ

เขามาดําเนินการที่หมูบานน้ันไดใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเขามาควบคุมสถานการณดวยกฎอัยการศึก

มีเฉพาะในเร่ืองการหามออกนอกเคหะสถานภายในเวลาที่กําหนดและการควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจําเทาน้ันที่กลุมผูไดรับเยียวยาพอจะทราบ

กลุมผูนําศาสนาและสมาชิกในชุมชนทางศาสนาสวนใหญมีความรูและความเขาใจนอยมากตอ

รายละเอียดของประเด็นตางๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะประเด็นการที่กฎหมายใหอํานาจแก

เจาหนาที่ในการจับกุมหรือเชิญตัวโดยไมตองมีหมายจับ การหามออกนอกเคหะสถานภายในเวลา

ที่กําหนดและการหามการชุมนุม วาควรบังคับใชอยางไร ภายใตเงื่อนไขใด และในพื้นที่ใด เปนตน

กลุมนักธุรกิจมีความรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินนอย ประเด็นที่กลุมนักธุรกิจมีความรูเกี่ยวกับ พ.ร.ก.

ฉุกเฉินมากที่สุดคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเคร่ืองมือที่ทําใหทหารและตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

และการหามออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กําหนดเทาน้ัน เชนเดียวกันกลุมสื่อมวลชนกลุมไมได

ลงพื้นที่ยอมรับวามีความรูในเร่ืองดังกลาวเพียงเล็กนอย สวนใหญจะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน จากเจาหนาที่รัฐ เชน ทหาร ตํารวจ 
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5. ผลสัมฤทธิ์จากการประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548

5.1 ผลการสํารวจจากแบบสอบถามพบวาประชาชนสวนใหญในพื้นที่มีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

คิดเปนรอยละ 61.1 ซึ่งแบงเปนพึงพอใจปานกลางรอยละ 39.2 พึงพอใจมากรอยละ 21.9 และ

พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 4.7 แตมีประชาชนคิดเปนรอยละ 34.1 ไมพึงพอใจมากถึงมากที่สุดตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และหากแยก

ตามศาสนาจะพบวา กลุมประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 43.2 ไมพอใจมากถึงมากที่สุด 

แตประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 65 พอใจมากถึงมากที่สุด

5.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอทัศนะที่วา การประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชวย

ทําใหสถานการณความไมสงบลดลงและประชาชนรูสึกปลอดภัยมากขึ้น พบวาถารวมประชาชนที่

เห็นดวยในระดับปานกลาง กับเห็นดวยมาก และมากที่สุดจะคิดเปนรอยละ 68.5 แตนาสังเกตวาใน

จํานวนน้ันมีเพียงรอยละ 17.8 เทาน้ันที่เห็นดวยหรือมีความพอใจมากและมากที่สุด ในขณะที่

ประชาชนถึงรอยละ31.5 ไมเห็นดวยอยางมากหรือมากที่สุดตอความคิดที่วา พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําให

สถานการณลดลง และทําใหมีความรูสึกปลอดภัย จึงเห็นไดวามีทัศนะที่ก้ํากึ่งกันมาก ประชาชนยัง

ไมพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์ในดานการลดสถานการณรุนแรงรายวัน โดยไมพึงพอใจถึงไมพึงพอใจ

มากที่สุดที่รอยละ 40.9 ดานการจํากัดพื้นที่การเกิดสถานการณและความสามารถของผูกอเหตุ

ประชาชนสวนใหญไมพึงพอใจถึงไมพึงพอใจมากที่สุดรอยละ 44.1 และดานการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของแนวรวมประชาชนสวนใหญไมพึงพอใจถึงไมพึงพอใจมากที่สุดคิดเปนรอยละ 36.9

5.3 ผลจากการสนทนากลุมในภาพรวมสะทอนใหเห็นวาการบังคับใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินในพื้นที่จวบจนถึงเวลาน้ี ยังไมไดทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นหรือสะทอนภาพที่ชัดเจนไดวา

สามารถรักษาความมั่นคงและแกไขปญหาความไมสงบได กลาวคือ ยังไมสามารถสรางความรูสึก

เชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสวนใหญในพื้นที่ได เพราะในมุมมอง

ของกลุมตัวอยางที่ไมใชเจาหนาที่รัฐเห็นวา “เจาหนาที่ยังไมสามารถจํากัดเวลาและสถานที่ในการ

กอเหตุรุนแรง” ได แตในขณะเดียวกันสวนใหญก็มองวา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เปนเคร่ืองมือที่ยังคงตรึง

สถานการณไมใหรุนแรงบานปลายออกไปมากกวาที่เปนอยู  

5.4 มุมมองของกลุมตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สามารถ

จําแนกไดเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) กลุมที่เห็นดวยกับการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา

มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง และสมควรที่จะตออายุการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตอไป กลุมน้ีประกอบดวย 

กลุมตํารวจและทหาร

(2) กลุมที่เห็นดวยกับการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แตมีความไมแนใจในผลสัมฤทธิ์ ไดแก กลุม
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ขาราชการ กลุมอัยการและผูพิพากษา กลุมนักธุรกิจ กลุมกลุมสื่อมวลชนมวลชนมวลชนและกลุมผู

ไดรับการเยียวยา ซึ่งภายในกลุมเหลาน้ียังมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันระหวางความสําเร็จและความ

ลมเหลว

(3) กลุมที่ไมเห็นดวยกับการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมีความเห็นสวนใหญวาไมสัมฤทธิ์ผล 

สมควรที่จะยกเลิกการบังคับใช ไดแก กลุมผูนําศาสนา กลุมเยาวชน กลุมเอ็นจีโอ และกลุมผูตอง

สงสัย

5.5 สวนประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแนวรวมผูกอความไมสงบน้ัน

ความเห็นสวนใหญมองวาเปนเร่ืองยากที่จะหาตัวชี้วัดหรือประเมินออกมาเปนตัวเลข แตก็ได

ประเมินวายังทําไดเพียงบางสวนเทาน้ัน ฝายขาราชการทั้งทหาร ตํารวจ ผูพิพากษาและอัยการมองวา

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไดในระดับหน่ึง แตกลุมอ่ืนๆ ในภาคประชาสังคม นักธุรกิจ 

กลุมเยาวชน  กลุมผูได รับการเยียวยา และผูนําศาสนาเห็นวา ปรับเปลี่ยนไดบางสวน แต

ขณะเดียวกัน ก็มีผูหันไปหาแนวรวมมากขึ้น ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการปฏิบัติงานบกพรองของ

เจาหนาที่

5.6 ในเร่ืองขวัญกําลังใจน้ัน ยังมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน ฝายตํารวจทหารมองวา 

พ.ร.ก . ฉุกเฉินชวยสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะชวยใหทํางานไดคลองตัวขึ้น 

ซึ่งสอดคลองกับกลุมผูไดรับการเยียวยาที่สะทอนวารูสึกอุนใจที่มีเจาหนาที่คอยดูแลความปลอดภัย 

แตในอีกดานหน่ึงก็กลัววาเจาหนาที่จะเปนตัวลอเปาของเหตุราย ไมควรที่จะอยูใกลชิดมาก ในขณะ

ที่กลุมอ่ืนๆ เห็นวา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ยังไมสามารถสรางขวัญกําลังใจและความหวังวาสถานการณจะดี

ขึ้นได

5.7 สวนมุมมองตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินน้ัน กลุม

ที่เปนภาคประชาชนเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากงบประมาณทางทหารที่จํานวน

มากที่ใชจายไป แตยังไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการปองกันเหตุรายและ

จับกุมตัวผูกระทําผิดไดอยางถูกตองแมนยํา

5.8 จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปผานแบบสอบถามและความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางผานการสนทนากลุมในประเด็นผลสัมฤทธิ์จากการประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน สามารถสรุปไดวา เจาหนาที่ทหารและตํารวจผูปฏิบัติงานสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอ

ผลสัมฤทธิ์ในการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และเห็นวาเปนเคร่ืองมือที่จําเปนในการควบคุมและปองปราม

การเกิดสถานการณความไมสงบ และประเมินวาการปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

ประสบผลสําเร็จในการลดจํานวนเหตุการณ การจํากัดเสรีในการกอเหตุและการทําลายเครือขายผู

กอความไมสงบ ดังน้ันจึงสมควรที่จะประกาศใชตอไป ในขณะที่กลุมขาราชการ กลุมอัยการและ

ผูพิพากษา กลุมนักธุรกิจ กลุมกลุมสื่อมวลชนมวลชน และกลุมผูไดรับการเยียวยา ที่แมจะมีความ

ไมมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ แตก็มีความเห็นวาเห็นควรใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินตอไป สวนอีกกลุม คือ กลุม
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ผูนําศาสนา กลุมเยาวชน กลุมเอ็นจีโอ และกลุมของผูตองสงสัย ประเมินวาการบังคับใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินลมเหลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสรางความปลอดภัยใหกับประชาชน และไมสามารถ

ที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของแนวรวมได และควรยกเลิกการประกาศใช

5.9 ขอมูลจากการสนทนากลุมกลับสะทอนออกมาวาคนสวนใหญยังไมรูสึก

เชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งเห็นวาความรุนแรงของสถานการณไมได

ลดลงไปจากเดิม ในขณะที่การสํารวจของแบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์

ดานการลดสถานการณรุนแรงรายวัน การจํากัดพื้นที่การเกิดสถานการณและความสามารถของ

ผูกอเหตุ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแนวรวมพบวา ความไมพึงพอใจประชาชนสวนใหญ

อยูในอัตราที่สูง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสนทนากลุมที่สวนใหญเห็นวา การปฏิบัติหนาที่

โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินยังไมสามารถที่จะจํากัดสถานที่และเวลาในการกอเหตุรุนแรง

ของคนรายได  ประชาชนยังคงมีความรูสึกหวาดกลัว สวนการปรับทัศนคติของแนวรวม

ที่ฝายเจาหนาที่ทหารและตํารวจสวนใหญเห็นวามีประสบความสําเร็จในอัตราสูง แต กลุมตัวอยาง

กลุมอ่ืนๆ กลับเห็นวากระทําไดเพียงบางสวน และเปนเร่ืองยากที่จะสามารถชี้วัดได

6. ผลกระทบจากพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

6.1 ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอผลกระทบจากการ

ประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พบวาประชาชนสวนใหญเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใหอํานาจหนาที่แก

เจาหนาที่รัฐอยางไมมีขอบเขตคิดเปนรอยละ 87.3 โดยประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 41.7 รูสึก เห็น

ดวยปานกลาง และรอยละ 45.6 รูสึกเห็นดวยมากถึงมากที่สุด และเห็นวาการใชอํานาจตาม พ.ร.ก.

ฉุกเฉินของเจาหนาที่ มีจุดออนมากตรงที่เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายฉบับน้ีไมตองรับผิด

ตามกฎหมายและการลงโทษทางวินัย เมื่อปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน ผูที่เห็นดวยในทัศนะเชนน้ีคิดเปนรอยละ 89.3 โดยประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 50.5

รูสึกเห็นดวยมากถึงมากที่สุดและรอยละ 38.8 รูสึกเห็นดวยปานกลาง 

6.2 ประชาชนสวนใหญเห็นวาการประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สงผลกระทบตอ

ความสะดวกในการออกนอกเคหะสถาน/บานเรือนคิดเปนรอยละ 80.5 โดยรูสึกไดรับผลกระทบ

มากถึงมากที่สุดรอยละ 46.3 ไดรับผลกระทบในความสะดวกในการเดินทางถึงรอยละ 91.2

โดยรูสึกวาไดรับผลกระทบมากถึงมากที่สุดคิดรอยละ 46.4 ไดรับผลกระทบตอความสะดวกในการ

ออกไปประกอบอาชีพในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 63.7 และไดรับผลกระทบตอความ

สะดวกในการประกอบศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนาในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

63.3

6.3 ผลกระทบจากการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่เห็นไดชัด คือการไมไดรับความเปน

ธรรม เน่ืองจากผูที่ถูกเชิญใหมาซักถามสวนหน่ึงเปนผูที่ถูกพาดพิงตามคําบอกเลาหรือถูกกลั่นแกลง

ใสราย ทําใหมีการหาพยานหลักฐานที่มิชอบดวยกฎหมาย เมื่อสงฟองตอศาลทําใหศาลยกฟอง
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ทางเจาหนาที่ตํารวจมองการปฏิบัติงานภายใตพ.ร.ก.ฉุกเฉินสรางผลกระทบเสียหายนอยมากกับ

ชาวบาน ยกเวนผลกระทบตอผูกระทําความผิดอยางแทจริง เจาหนาที่ทหารสวนใหญมองวา

ผลกระทบจากการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เปนไปในแงบวก โดยสามารถตรึงสถานการณความรุนแรงไวได

ฝายทหารเชื่อวาชาวบานมีความเชื่อมั่น มีความหวังมากขึ้นถึงความปลอดภัย และชาวบานใหการ

ยอมรับรวมมือกับเจาหนาที่ ดีขึ้น ผลกระทบหลักตอขาราชการพลเรือนฝายปกครองคือ 

ความไมสบายใจในการทํางานรวมมือกับเจาหนาที่ฝายทหารในสวนที่วาขาราชการฝายพลเรือน

เนนงานมวลชน เนนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน

6.4 ความเห็นของผูตองสงสัยสวนใหญสะทอนความหวาดระแวงและเกลียดชัง

ที่มีตอเจาหนาที่รัฐ  เชน อางถึงการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ การอวดตน ไมใหเกียรติ ดูหมิ่น

เหยียดหยามใชคําไมสุภาพกับชาวบาน ตลอดจนมีการเลนหูเลนตากับผูหญิงในหมูบาน  ผูตอง

สงสัย หลายรายทั้งในสวนที่ถูกควบคุมตัวที่ศูนยซักถามและที่ไดรับการปลอยตัวซึ่งเปนลูกความ

ที่อยูในความดูแลของศูนยทนายความมุสลิมใหขอมูลวาตนเอง ถูกทํารายรางกาย อาทิ ถูกตบตี ซอม 

ในการถูกจับกุม หลายรายใหขอมูลวาตนเองเคยถูกขูบังคับใหสารภาพ และถูกซอมใหรับสารภาพ

ในระหวางการสอบสวนคดี  

6.5 มองโดยรวม ผลกระทบแงลบที่เกิดจากการปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกิดจาก

ปญหาในสวนของการปฏิบัติหนาที่เปนสวนมาก ไมไดเกิดจากตัวบทกฎหมายอยางชัดเจน อาทิ 

ปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติหนาที่ และการประสานงานที่ไมสอดคลองไดสงผลตอการติด

หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของผูตองสงสัย เน่ืองจากหมายจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น้ี ไมมีอายุความ จึงทําให

เกิดผลเสีย ผลกระทบตอผูตองสงสัย หรือ ปญหาเชิงเทคนิค ชาวบานไดรับผลกระทบจากการถูก

เรียกตัวมาถาม สอบสวน และถูกปดลอมตรวจคนภายใตกฎอัยการศึกโดยไมมีหมายศาล ชาวบาน

หลายฝายที่ไดรับผลกระทบในสวนน้ีเขาใจวาเปนผลมาจากการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เหตุน้ี

ชาวบานสวนใหญจึงมองวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลกระทบโดยตรงกับความรูสึกและจิตใจของ

ประชาชน โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่ไมรูและไมเขาใจกระบวนการทํางานของเจาหนาที่รัฐ

ภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะยิ่งเขาใจผิดวารัฐใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รังแกประชาชน  

7. ความคิดเห็นจากแบบสอบถามของประชาชนกลุมตัวอยาง (2,000 คน) ตอแนวทางการ

แกไขปญหาความไมสงบและการทํางานของเจาหนาท่ีในประเด็นสําคัญ

7.1 ประชาชนสวนใหญ(รอยละ 45.0) เห็นดวยมากถึงมากที่สุด และรอยละ 

42.2 เห็นดวยในระดับปานกลางวารัฐบาลควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ และ

ใหปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว โดยไมจําเปนตองใชกฎหมายพิเศษใด ๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ 

7.2 ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 42.5) ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดวาจําเปนตองมี

กฎหมายพิเศษ เชน พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหกลับสูสภาพปกติ
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โดยเร็ว ในขณะที่รอยละ 32.0 เห็นดวยในระดับปานกลาง

7.3 ประชาชนสวนใหญ(รอยละ 52.7) เห็นดวยมากถึงมากที่สุด และรอยละ 35.6

เห็นดวยในระดับปานกลางวา เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตยังมีอคติและไมมี

ความเปนธรรมตอคนบางกลุมและควรแกไขในจุดน้ี

7.4 ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 38.2) เห็นดวยมากถึงมากที่สุด และรอยละ 37.7

เห็นดวยในระดับปานกลางวา ควรจะเจรจากับขบวนการหรือกลุมผูกอความไมสงบ

7.5 ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 54.4) เห็นดวยมากถึงมากที่สุด และรอยละ 37.3

เห็นดวยในระดับปานกลางวา เพื่อใหการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่มีประสิทธิภาพควรใช

กฎหมายฉบับอ่ืน เชน กฎหมายความมั่นคง และยกเลิกการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

7.6 ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 61.7) ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดตอการคงกําลัง

ทหารจํานวนมากในการจัดการปญหาความไมสงบในพื้นที่ โดยในจํานวนน้ันรอยละ 79.6 เปน

ผูนับถือศาสนาอิสลาม ในขณะที่ชาวไทยพุทธรอยละ 80.8 เห็นดวยมากถึงมากที่สุด ตอการคงกําลัง

ทหารจํานวนมากไวในพื้นที่ 

8. สรุปขอเสนอแนะสําคัญจากการประชุมกลุมระดมความคิดเห็นฝายตางๆ

กลุม ขอเสนอแนะท่ีสําคัญโดยสรุป

1. กลุมผูพิพากษาและอัยการ ควรมีกฎหมายเพียงฉบับเดียวเพราะถาใชกฎหมายหลายฉบับ จะกระทบ

สิทธิของชาวบานมาก มีการซ้ําซอนกันของการใชกฎหมายและ

ประชาชนไมไดรับความเปนธรรม

2. กลุมเจาหนาที่ตํารวจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปน หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็กลายเปนการเปด

ชองทางใหผูกอการรายกอการรายไดมากขึ้นและขยายวงกวางมากขึ้น

3. กลุมเจาหนาที่ทหาร ขอใหรัฐบาลทบทวนการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยางจริงจัง ระมัดระวัง 

เพราะเกรงวาหากยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะตรึงสถานการณไวไมอยู พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน เปน “ยา” ที่ใชในการแกสถานการณความรุนแรงน้ีที่ใชมาในชวง

ระยะเวลาหน่ึง  “...... หากไมใชยาที่แรงกวาน้ี ก็ไมควรลดยาน้ีลงไป”

4. กลุมขาราชการพลเรือน พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีความจําเปนในฐานะเคร่ืองมือตอการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ แตควรมีความระมัดระวังในการนํามาใชปฏิบัติ และมีการให

คํานิยามกฎหมายใหชัดเจน ถาจะยกเลิกควรมีกฎหมายอ่ืนมาทดแทน

5. กลุมผูตองสงสัย ตองการเร่ืองความยุติธรรม เจาหนาที่รัฐไมคอยมีความจริงใจในการ

แกปญหา เขามาเพราะผลประโยชน

6. กลุมเยาวชน ควรยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใชตัวแบบการปกครองลักษณะพิเศษ

กรณีที่รัฐบาลจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่อีก ตองเพิ่มมาตรการในเร่ือง
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การเคารพในสิทธิและความเสมอภาคในดานกระบวนการยุติธรรม

7. กลุมผูไดรับการเยียวยา ใหยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 กรณีที่รัฐบาลจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่อีกตองเพิ่มมาตรการใหศาลมี

บทบาทในดานกระบวนการยุติธรรมใหมากที่สุด

8. กลุมผูนําศาสนา ผูนําศาสนาพุทธ คริสต และซิกข สวนใหญเห็นวาแม พ.ร.ก. ฉุกเฉินจะมี

ผลกระทบดานลบในการจํากัดสิทธิบางประการ แตก็จําเปนที่จะตอง

คงไวและตออายุออกไป

ผูนําศาสนาอิสลามสวนใหญเห็นวาหากเปนไปไดสมควรที่จะยกเลิกการ

บังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ เน่ืองจากไมไดชวยใหสถานการณดีขึ้น

แตกลับสงผลกระทบดานลบตอผูบริสุทธิ์หลายดาน และไดเสนอให

ทดลองยกเลิกสักระยะหน่ึงเพื่อพิจารณาดูวาสถานการณดีขึ้นหรือไม

9. กลุมนักธุรกิจ ควรใหมีการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตอไป เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือเดียวที่

สามารถใชควบคุมสถานการณความไมสงบใหลดความรุนแรงลงไดได

แตควรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินแกประชาชน

อยากใหรัฐบาลขยายระยะเวลาในการให Soft Loan แกผูประกอบการ

ในพื้นที่และรัฐบาลควรแสดงทาทีใหชัดเจนวาจะขยายหรือไมขยาย Soft

Loan

10. กลุมเอ็นจีโอ สมควรยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แลวใชกฎหมายที่มีอยูแทนและใชหลัก

ปรัชญา เขาใจ เขาถึง พัฒนา แทนการเมืองนําการทหาร หรือการใชกําลัง

ทหารอยางในปจจุบัน  จากน้ันจัดใหมีเขตการปกครองพิเศษ

11. กลุมกลุมสื่อมวลชน

มวลชน

ควรตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เพื่อเปนเคร่ืองมือในการชวยเหลือ

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน หรืออาจจะ หยุดใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 เดือน แลวใชกฎหมาย

ปกติ จากน้ันจึงประเมินผลดูวา ภายใตระยะเวลา 3 เดือน จํานวน

สถานการณลดลงหรือไม

9. สรุปความคิดเห็นของประชาชนตอการตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและขอเสนอแนะของทีม

ผูวิจัย 

ในการสรุปขอเสนอแนะของการประเมิน พ.ร.ก. ฉุกเฉินจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 

ประเด็นแรกจะเปนการเสนอแนะในเร่ืองควรที่จะมีการตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกหรือไม 

สวนประเด็นที่สองจะเปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ดังน้ี
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1.ขอเสนอแนะเร่ืองควรตออายุ พ.รก.ฉุกเฉินหรือไม

ความเห็นของประชาชนที่มีตอการประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินจากทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความเห็น (Focus-Group Discussion) มีดังน้ี

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตจํานวน 2,000 ตัวอยาง พบวา ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอความเห็น

ที่รัฐบาลจะขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 3 เดือนน้ัน พบวา ประชาชนสวนใหญ

เห็นดวยกับการที่รัฐบาลจะขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 55.4 แตในจํานวนน้ีมี

ประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 30.2 รูสึกเห็นดวยในระดับปานกลางเทาน้ัน สําหรับประชาชนสวนที่

เหลือจากทั้งหมดคิดเปนรอยละ 44.5 ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดตอการขยายการประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน เมื่อแยกตามการนับถือศาสนาจะเห็นวาประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

รอยละ 57.2 ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดตอการประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ขณะที่ประชาชนผูนับถือ

ศาสนาพุทธสวนใหญรอยละ 80.8 เห็นดวยมากถึงมากที่สุดตอการประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

พื้นที่ตออีก 3 เดือน 

ความเห็นของประชาชนกลุมตางๆ ที่ไดจากการทํา Focus-Group Discussion พบวา ผู

พิพากษาและอัยการ เจาหนาที่ทหารและตํารวจ และนักธุรกิจ ตางมีความเห็นตรงกันที่ควรใหมีการ

ตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก ขณะที่ผูตองสงสัย ผูนําศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม และกลุม

เอ็นจีโอ  มีความเห็นวาไมควรใหมีการตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สวนขาราชการ เยาวชน ผูไดรับการ

เยียวยา และกลุมสื่อมวลชน แมไมแสดงทัศนะที่ชัดเจนวาจะตอหรือไมตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตก็ได

เสนอแนะขอคิดเห็นที่นาสนใจไวหลายประเด็น 

จะเห็นไดวาจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 2 วิธี น้ัน มีทั้งผูที่ตองการใหมีการตอและไมให

มีการตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป เมื่อเปนเชนน้ีทีมผูวิจัยจึงขอเสนอขอคิดเห็นตอประเด็นน้ี ดังน้ี

1.1 หากมีการตออายุการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไป ควรจะตอ พ.ร.ก. ฉุกเฉินภายใตเงื่อนไข

หรือภาครัฐตองนํามาตรการอ่ืนมาเสริมเพื่อใหการบังคับใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดังตอไปน้ี

 ภาครัฐตองสรางความเปนธรรมในทุกๆดานใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใหถือวา

ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมมีการแบงเชื้อชาติศาสนา

 ควรนําหลักศาสนาที่ถูกตองมาใชกับผูที่ถูกเชิญตัวมาซักถาม เพื่อใหคนเหลาน้ัน

ไดปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการที่ถูกตอง โดยประยุกตใชแนวทางของศูนย

เสริมสรางสันติสุข (โรงเรียนการเมือง)

 ภาครัฐตองปรับปรุงงานดานการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ รวมทั้งการให

ความรู เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
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ประชาชนในพื้นที่ โดยผานทางผูนําศาสนาและผูนําชุมชนในแตละชุมชน รวมไป

ถึงอาสาสมัครของหนวยงานราชการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชนและ

ประชาชนใหความเชื่อถือ แตไมควรแจกเปนเอกสารเพราะทําใหประชาชนมีความ

เขาใจที่คลาดเคลื่อนได หากมีความจําเปนตองแจกเอกสารควรที่จะทําเปนเอกสาร 

2 ภาษา เพื่อประชาชนจะไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

 เจาหนาที่ซึ่งจะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตองเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม ขอปฏิบัติทางศาสนาและภาษาของคนในพื้นที่ เพื่อที่จะปฏิบัติตัวให

ถูกตองและจะไดรับความรวมมือจากประชาชน

 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในอันที่จะกอใหเกิดเงื่อนไขของการไมเขาใจกัน

ระหวางเจาหนาที่และประชาชน เชน การปดลอมตรวจคน เปนตน ควรที่จะมีการ

ประสานกับผูนําศาสนาและผูนําทองถิ่นเพื่อสรางความเขาใจระหวางเจาหนาที่

และประชาชนใหเกิดขึ้น

 ในการเชิญตัวประชาชนเพื่อนําไปซักถามกับเจาหนาที่ไมควรมีการสงตัวผูถูก

ซักถามไปยังหนวยงานทางการทหารหลายหนวยงานมากเกินไป เน่ืองจากเปน

อุปสรรคในการเยี่ยมของญาติพี่นองของผูที่ถูกเชิญตัวมาซักถามเพราะการที่ผูถูก

ซักถามถูกนําตัวไปตามหนวยงานทางการทหารหนวยงานตางๆ ทําใหญาติพี่นอง

ของผูที่ถูกเชิญตัวไมสามารถติดตามตัวผูที่ถูกเชิญตัวได ดังน้ันจึงควรมีรายงานการ

สงตัว-รับตัวผูถูกซักถามที่ชัดเจนวาถูกเชิญมาจากหนวยไหนและไปหนวยใด ใน

วันใดเวลาใด หรือไมก็ควรที่จะกําหนดใหหนวยงานทางการทหารที่ไปเชิญตัวมา

ทํางานในลักษณะ 0ne stop service เพื่อผูที่ถูกเชิญตัวมาจะไดไมตองถูกสงตัวไป

ตามหนวยงานทางการทหารตางๆ และเพื่อใหญาติพี่นองสามารถรูถึงสถานที่อยูที่

ญาติของเขาถูกเชิญตัวไป นอกจากน้ีหนวยงานทางการทหารที่เชิญมาน้ันตองแจง

ใหทางญาติพี่นองของผูที่ถูกเชิญตัวมาน้ันทราบวาจะนําตัวไปซักถามที่ใด เพื่อจะ

ไดไมตองเสียเวลาในการติดตามตัวผูที่ถูกซักถามวาถูกซักถามที่หนวยงานใด

 การที่ประชาชนตองไปรายงานตัวกับเจาหนาที่รัฐตามระยะเวลาที่กําหนด ตองมี

วัตถุประสงคของการที่ประชาชนตองไปรายงานตัวใหชัดเจน เพราะการที่

ประชาชนตองเดินทางไปรายงานตัวตอเจาหนาที่รัฐน้ัน ประชาชนตองเสียโอกาส

ในการประกอบอาชีพไป

 อํานาจหนาที่และคาตอบแทนใหกับกํานันและผูใหญบาน เน่ืองจากทั้งกํานันและ

ผูใหญบานตองทราบขอมูลของลูกบานเปนอยางดี หากมีใครแปลกปลอมเขามาใน

หมูบาน ผูใหญบานสามารถเขาไปตรวจสอบไดทันที

 ควรมีการลงโทษเจาหนาที่ที่กระทําความผิดทั้งทางอาญาและวินัยอยางเครงครัด 
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และควรแจงประชาชนผูรองเรียนใหทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการลงโทษ

 เจาหนาที่ซึ่งจะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตองปฏิบัติตัวใหเปนมิตรกับประชาชน

1.2 หากยกเลิกการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แลวนํากฎหมายอ่ืนมาบังคับใชในพื้นที่ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภาครัฐควรมีมาตรการ

ดังตอไปน้ี

 การบังคับใชกฎหมายใดก็ตามในพื้นที่ ควรที่จะมีกฎหมายเพียงฉบับเดียว เพื่อลด

การซ้ําซอนกันของการบังคับใชกฎหมายซึ่งเปนการลดการลิดรอนสิทธิของ

ประชาชนในพื้นที่  เวนแตมีความจําเปนในชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลง

 การบังคับใชกฎหมายใดก็ตามในพื้นที่ ควรที่จะมีการประชาสัมพันธใหประชาชน

ไดทราบและทําความเขาใจถึงเน้ือหาสาระของกฎหมายฉบับน้ัน รวมถึง

ผลกระทบตอประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย 

 เพื่อประโยชนสูงสุดจะตกแกประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงควร

นําเงื่อนไขหรือมาตรการจาก ขอ 1.1 มาใชควบคูไปพรอมกัน

2.ขอเสนอแนะอื่นๆ

2.1 ขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ

ผูประกอบการสวนใหญอยากใหรัฐบาลขยายระยะเวลาในการให Soft Loan

แกผูประกอบการในพื้นที่ตอไป หากรัฐบาลมีความเห็นวาจะไมขยาย Soft Loan รัฐบาลยิ่งควรที่

จะแจงใหผูประกอบการในพื้นที่ไดทราบเพื่อผูประกอบการจะไดเตรียมปรับตัวทางธุรกิจวาจะ

ดําเนินธุรกิจไปในทิศทางใดหรือเห็นควรที่จะเลิกกิจการ หากรัฐบาลไมแสดงทาทีที่ชัดเจนก็

เหมือนกับการปลอยใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจไปโดยไรทิศทาง ดังน้ันการที่ภาครัฐจะดําเนิน

มาตรการใดก็ขอใหทําอยางเต็มที่จริงจัง เพื่อการรักษาภาวะทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตไมใหเลวรายไปกวาน้ี

นอกจากประเด็นขางตนแลว ยังมีอีกประเด็นหน่ึงที่สอดคลองกันทั้งปญหา

เศรษฐกิจและปญหาความไมสงบในพื้นที่ คือ การขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากคาจางแรงงานที่

แตกตางกันระหวาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับประเทศมาเลเซีย ทําใหธุรกิจบางประเภท เชน 

รับเหมากอสราง ขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับแรงงานที่ไปทํางานในประเทศมาเลเซียตางไม

ไววางใจสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเกรงวาจะไมปลอดภัยหากยังอยูในพื้นที่จึงไปรับจาง

ทํางานที่ประเทศมาเลเซียแทน

2.2 ขอเสนอแนะดานการศึกษา

นอกจากขอเสนอแนะทางเศรษฐกิจแลวจากการเก็บรวบรวมขอมูลยังพบวา

ดานการศึกษาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญที่ไมควรละเลย รัฐบาล
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ควรสงเสริมใหมีวิชาทางศาสนาแทรกอยูในหลักสูตรสายสามัญและควรปรับปรุงโรงเรียนของรัฐ

ใหมีความทันสมัย รวมทั้งครูผูสอนตองมีคุณภาพและตองตระหนักในภาระหนาที่ของการเปนครู 

เพื่อนักเรียนจะไดมีคุณภาพทางการศึกษาและลดปญหาตางๆที่จะตามมา

10. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและตัวแบบ

เน่ืองจากความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการ

ขยายเวลาการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต ในสัดสวนที่แตกตางกันไมมาก 

โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่เปนมุสลิมซึ่งเปนคนสวนใหญในพื้นที่ไมเห็นดวยกับการขยายเวลา

การประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต แตในขณะเดียวกันเจาหนาที่รัฐฝายทหาร 

ฝายตํารวจ และชุมชนชาวไทยพุทธสวนใหญก็ยังเห็นวาควรจะใชกฎหมายน้ีตอไปในพื้นที่

อยางไรก็ตาม การที่รัฐบาลจะประกาศใชหรือไมประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

จังหวัดชายแดนภาคใตตอไปน้ัน ยอมมีประชาชนที่ไดรับผลประโยชนและสูญเสียผลประโยชน

จากการตัดสินใจของรัฐบาลในคร้ังน้ี แตสิ่งสําคัญคือรัฐบาลจะทําอยางไรที่จะทําใหผูที่สูญเสีย

ผลประโยชนเหลาน้ันไดรับความพึงพอใจมากที่สุดหรือเสียประโยชนใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไป

ได ดังน้ันจึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและตัวแบบ ไว 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หน่ึง หาก

รัฐบาลจะยกเลิกการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน รัฐบาลควรจะใชกฎหมายใดมา

บังคับใชในพื้นที่แทน และแนวทางที่สอง หากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

จังหวัดชายแดนภาคใตออกไปอีก 3 เดือนน้ัน รัฐบาลควรจะดําเนินมาตรการเสริม ดังน้ี

1. หากรัฐบาลจะยกเลิกการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลมีความ

จําเปนที่จะตองนํากฎหมายพิเศษอ่ืนมาบังคับใชในทันที เชน กฎอัยการศึก และพระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เปนตน แตการที่จะเลือกกฎหมายพิเศษฉบับใดมา

ประกาศใชในพื้นที่น้ันจะตองกระทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังอยางยิ่ง ถารัฐบาลเลือกใช

กฎอัยการศึกเพียงอยางเดียวคงจะไมเหมาะสม เพราะฉะน้ันความเปนไปไดที่สุดที่รัฐบาลจะ

สามารถกระทําไดคือการนํากฎอัยการศึก และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาใชรวมกัน แตเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายทั้งสองดังกลาวน้ันไดรับ

การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่น้ัน รัฐบาลควรที่จะปฏิบัติ ดังน้ี

ในระยะแรกของการบังคับใช รัฐบาลควรที่จะทําความเขาใจและใหความรู

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื่อใหประชาชนใน

พื้นที่ไดรับทราบถึงขอดี ขอเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พรอมกันน้ันควรที่จะปรับปรุงโครงสรางการ

ทํางานของ กอ.รมน. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให

การทํางานของ กอ.รมน. เปนไปอยางอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันในชวงแรกของการประกาศใชจึง
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ไมควรใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 อยางเต็มรูปแบบ

ในระยะตอมาเมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพิ่มมากขึ้นและโครงสรางของ กอ.รมน. เสร็จสมบูรณ จึง

คอยบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวอยางเต็มรูปแบบตอไป

2. หากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตออกไปอีก 3

เดือนน้ันรัฐบาลควรปฏิบัติการอยางรอบคอบและระมัดระวังในการขยายเวลากฎหมายดังกลาวและ

ปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการรักษาความมั่นคงภายใน โดยเห็นควร

ใหปฏิบัติดังน้ี 

เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองของนโยบายเฉพาะหนา ควรขยายเวลาการประกาศใช

พ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตตอไปอีก 3 เดือน “เปนการชั่วคราว” เพื่อใหมีเวลา

เตรียมการปรับปรุงแกไขนโยบาย กฎหมายและโครงสรางการจัดการแบบใหมในขั้นตอนตอไป

ในระยะยาว ตองยอมรับวาการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีจุดออนในแงการสรางเงื่อนไขใน

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ไมไดอาศัยกระบวนการศาลยุติธรรม

อยางเ ต็มที่และถูกมองในแงลบจากประชาชนในการยุ ติความรุนแรง จึงเห็นควรใหใช

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยใหคณะรัฐมนตรี มีมติให 

กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมาตราที่ 15 ของ

พระราชบัญญัติดังกลาว เพราะวาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แมจะมี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย แตก็ไดกําหนดใหการดําเนินคดีใดๆอันเน่ืองมาจากกฎหมายดังกลาวใหอยูใน

อํานาจของศาลยุติธรรม และไมไดใหอํานาจพิเศษแกพนักงานเจาหนาที่ในการจับกุมและควบคุมตัว

บุคคลผูตองสงสัย

ในระหวางที่มีการรอประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน มาตราที่ 15

ตองมีการเตรียมการในเร่ืองโครงสรางอัตรากําลังคน งบประมาณ และสถานที่ในการดําเนินการ

ตามมาตราที่ 21 อยางเรงดวน เห็นสมควรใหศูนยเสริมสรางความสมานฉันท ศูนยพิทักษสันติ และ

ศูนยสันติสุขเปนที่รองรับการฝกอบรมตอผูกลับใจเขามอบตัว ผูหลงผิด หรือรูเทาไมถึงการณ ให

ไดรับการดูแลและฝกอบรมในกรอบของกระบวนการยุติธรรม โดยตองมีการจัดการและเตรียมการ

ในดานตางๆใหพรอมกอนที่จะดําเนินการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงภายใน

ไมวารัฐบาลจะเลือกดําเนินการตามขอใดขอหน่ึงที่ไดเสนอไวขางตนน้ัน เพื่อลด

ผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลควรที่จะมีมาตรการ

เสริมการปฏิบัติงาน ดังน้ี

1. เสริมความเขมแข็งของกระบวนการยุติธรรมในขอเรียกรองของประชาชน ควรจัดใหมี

องคกรอิสระเพื่อรับเร่ืองรองเรียนเพื่อความเปนธรรมในการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐ การ
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สอบสวนดําเนินคดีอาญา และปองกันใชอํานาจตามกฎหมายอยางไมถูกตอง โดยเฉพาะการทํางาน

ของพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม  องคกรอิสระน้ีควรเปนตัวแทนของประชาชนและ

ภาคประชาสังคมทุกภาคสวนเพื่อแกไข ตรวจสอบ เหน่ียวร้ังการกระทําของเจาหนาที่ 

2. เพื่อลดความไมไวใจและความหวาดระแวงระหวางกันของทุกฝาย ควรมีการดําเนินคดี

และลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายอยางเครงครัดเขมแข็ง รวมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมายตอเจาหนาที่

ของรัฐหรือผูที่เจาหนาที่ของรัฐใหการสนับสนุน ที่ทําผิดกฎหมายหรือรวมทําผิดกฎหมาย ละเมิด

สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวควรจะทําการอยางเปดเผย 

3. ในระหวางที่มีการเตรียมการประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคง มาตราที่ 15 และ

มาตราที่ 21 จะตองมีการเตรียมการใหการศึกษา เผยแพรความรูแกประชาชนในเร่ืองกฎหมายความ

มั่นคง การเผยแพรความรูไมควรทําแคในรูปเอกสารอยางเดียว แตควรมีกระบวนการขับเคลื่อน 

โดยใหประชาชนมีสวนรวมผานองคกรภาคประชาสังคม องคกรวิชาการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

และอาศัยโครงสรางผูนําทองถิ่น การปกครองทองที่และการปกครองสวนทองถิ่นในกระบวนการ

เผยแพรความรูในเร่ืองกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต

4. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรใหมี

การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของเจาพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาอยางเปนระบบ เชนบุคลากรในองคกรตํารวจ อัยการและศาลยุติธรรม รวมทั้งผูที่จะเปน

พนักงานเจาหนาที่ของ กอ.รมน. ที่จะรวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา เพราะแนวคิดดังกลาวเปนเร่ืองใหมที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูและทักษะใหม

ในการจัดการ 

5.สงเสริมความรูและเขาใจรวมกันของเจาหนาที่รัฐทุกฝายที่เกี่ยวกับความมั่นคง ตอ

แนวคิดการเมืองนําการทหาร การจัดการในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแยง และสันติ

ศึกษา ในกระบวนการยุติธรรม

6. ใหมีการสรางและพัฒนาองคกรดานสันติสมานฉันท  โดยใหองคกรดังกลาว

ประกอบดวยบุคคลและผูทรงคุณวุฒิจากหลายฝายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อทําหนาที่

สงเสริมการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับยุติธรรมสมานฉันท เพื่อสรางพลังที่เขมแข็งของภาค

ประชาสังคมในการเฝาดู ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการแกปญหาความยุติธรรมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต
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การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 ตอการจัดการและการแกไขปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2552

สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1. สถานการณท่ัวไป

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนับต้ังแต เดือนมกราคม 2547 จนถึง

เดือนมิถุนายน 2552 นับเปนเวลา 5 ปกับ 6 เดือน ในหวงเวลาที่ผานมาเกิดเหตุการณความไมสงบ

อันประกอบไปดวย การยิง การวางระเบิด การวางเพลิงและการกอกวนอ่ืนๆอันเปนเหตุการณที่มี

เหตุผลในการเมืองเพื่อการกอเหตุการณความไมสงบและสรางความรูสึกหวาดกลัวในพื้นที่ดังกลาว 

จากขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) นับรวมเหตุการณที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดจํานวนโดยประมาณ 9,001 เหตุการณ ความรุนแรงจากสถานการณความไมสงบดังกลาวทํา

ใหมีผูเสียชีวิตรวม 3,532 ราย บาดเจ็บ 5,892 ราย กลาวโดยรวม เหยื่อผูไดรับผลกระทบทั้งเสียชีวิต

และบาดเจ็บจากเหตุการณดังกลาว เปนจํานวน 9,424 ราย จากประมาณการผูไดรับผลกระทบ

โดยตรง โดยเฉพาะครอบครัวของผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด จะมีผูเกี่ยวของไดรับผลกระทบ

โดยตรงอีกประมาณ 56,544 คน 

ผลกระทบในแงความรูสึกและจิตวิทยาสังคมของเหตุการณความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใตประเมินไดจากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนโดยสถานวิจัยความขัดแยงและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (Center for Conflict Studies and Cultural Diversity –

CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางวันที่ 1-29 มิถุนายน 2552 ประชากรตัวอยางจาก

จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอของจังหวัดสงขลาจํานวน 2,000 คน ซึ่ง

ประกอบไปดวยผูที่นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 75.1 ศาสนาพุทธ/คริสต จํานวนรอยละ 23.9 แต

ขอคนพบที่นาสนใจก็คือประชากรตัวอยางจํานวนประมาณรอยละ 22 มีเพื่อน คนรูจักหรือญาติ

สนิทเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือหายตัวไปจากเหตุการณความไมสงบ แสดงใหเห็นวาคนจํานวนมาก

ในพื้นที่ไดรับผลกระทบในแงความรูสึกที่มีคนรูจักเปนเหยื่อของเหตุการณความรุนแรง 

เพื่อควบคุมสถานการณที่มีความเลวรายลงเร่ือยๆ รัฐบาลไดประกาศใชพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ป พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)โดยประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548
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ภาพท่ี 1

แผนภูมิเปรียบเทยีบจํานวนเหตกุารณความไมสงบในพื้นทีจ่งัหวัดปตตานี ยะลา
นราธวิาสและสงขลา  ในรอบ 66 เดอืน (มกราคม 2547 - มิถุนายน 2552)
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ประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน

ภาพท่ี 2

ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจําแนกตามศาสนา 
มกราคม 2547 - มิถุนายน 2552 มีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ
จากเหตุการณความไมสงบในรอบ 66 เดือน จํานวน 9,424ราย

พทุธ
1,469

มสุลิม

1,941
มสุลิม

1,850

ไมระบุ

122

ไมระบุ

555

พทุธ

3,487

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ตาย บาดเจบ็

จํานวนผูเสียชีวิต
รวม 3,532ราย

จํานวน
ผูบาดเจ็บรวม 
5,892ราย



22

ปญหาก็คือ ผลกระทบทางนโยบายจากการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอสถานการณความ

ไมสงบและตอประชาชนมีความหมายแตกตางกันไปในแตละมุมมองและทัศนะของผูที่เกี่ยวของ  

การวิเคราะหผลกระทบ (Impact Analysis) อาจจะพิจารณาวิเคราะหผลกระทบในสองดาน คือ

ผลกระทบเชิงปริมาณ (Quantitative Impact) และผลกระทบเชิงคุณภาพ (Qualitative Impact) เมื่อ

วิเคราะหจากฐานขอมูลเชิงประจักษเพื่อพิจารณาผลกระทบของการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน การ

ประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลไมชัดเจนในการลดระดับความรุนแรงในระยะแรก เพราะนับต้ังแต

เดือนกรกฎาคม 2548 สถานการณความไมสงบรายเดือนยังคงมีระดับความรุนแรงสูงอยู เชนใน

เดือนกรกฎาคม 2548 มีจํานวน 193 คร้ัง เดือนสิงหาคม 2548 มีเหตุการณจํานวน 188 คร้ัง เดือน

มกราคม 2549 มีเหตุการณ 165 คร้ัง จนถึงเดือนมิถุนายน 2549 เหตุการณยังคงสูงถึง 167 คร้ังใน

เดือนสิงหาคม 2549 ยิ่งสูงขึ้นถึง 286 คร้ัง เดือนพฤศจิกายน 2549 ยังสูงถึง 208 คร้ัง จนกระทั่งเดือน

สิงหาคม 2550 มีจํานวนสูงถึง 229 คร้ัง ดูเหมือนวานับต้ังแตเดือนสิงหาคม 2549 เหตุการณความไม

สงบรายเดือนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 200 คร้ังมาโดยตลอด ทั้งๆที่มีการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินไป

แลว 

การทําใหสถานการณความไมสงบลดปริมาณลงอยางเห็นไดชัดก็คือเหตุการณนับต้ังแต

เดือนสิงหาคม 2550 เปนตนมา กลาวคือในเดือนกันยายน 2550 ลดลงเหลือ 114 คร้ัง ตุลาคม 2550

ลดลงเหลือ 101 คร้ัง เดือนพฤศจิกายน 2550 จํานวน 93 คร้ัง และในเดือนมกราคม 2551 เหตุการณ

รายเดือนลดลงเหลือ 87 คร้ัง จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ 2551 เหลือ ประมาณ 58 คร้ัง ทิศทางที่

ตํ่าลงน้ี เกิดจากภูมิหลังการกดดันของเหตุการณทางการเมืองและความขัดแยงในพื้นที่ที่สูงขึ้นมาก

ในชวงป 2549-2550 นอกจากน้ียังมีเหตุการณเฉพาะที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายคร้ังในป 2550 เชนการ

ลอบวางระเบิดคณะของนายอําเภอไมแกน จ.ปตตานี เสียชีวิตพรอมกับนายทหารยศพันโทอีก 1 คน

และการขมขูคุกคามครูกับผูปกครองนักเรียน จนทําใหในพื้นที่สีแดงมีโรงเรียนไมสามารถเปดการ

เรียนการสอนไดนับสิบแหง ปรากฏการณทั้งหมดน้ีไดกลายเปนแรงบีบใหฝายความมั่นคงตอง

ตัดสินใจใชมาตรการเพิ่มขึ้นนอกจากการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่ันก็คือการประกาศแผน "พิชิต

บันนังสตา" ตามดวยแผน "พิทักษปาดี" ซึ่งก็คือปฏิบัติการปดพื้นที่สีแดง 2 อําเภอ คือบันนังสตา 

และสุไหงปาดี ตรวจคนบานเปาหมายเพื่อ "ถอนแกน" และ "กวาด" แนวรวมกอความไมสงบออก

จากพื้นที่ กอนจะสําทับดวยแผนยุทธการ "พิทักษแดนใต" ในชวงปกษหลังของเดือน มิถุนายน 

2550 เพื่อขยายผลตรวจคนจับกุมบรรดาแกนนําและแนวรวมในพื้นที่อ่ืนๆ ตามคําซัดทอดของผูถูก

ควบคุมในการรุกรอบแรก

ปฏิบัติการดังกลาวมีฝายทหารเปนหนวยนํา และใชกฎอัยการศึกเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

เชิญตัวผูตองสงสัยตามบัญชีรายชื่อของหนวยเฉพาะกิจเลข 2 ตัว ซึ่งเกาะติดอยูในพื้นที่เปาหมาย
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จนนําไปสูการควบคุมตัวคร้ังใหญที่สุดถึง 372 คนในชวงน้ัน จากรายงานของ พตท. เมื่อวันที่ 22

กรกฎาคม 2550 ตัวเลขน้ีนับเฉพาะผูถูกควบคุมใน 3 คายใหญ คือคายอิงคยุทธบริหาร คายรัตนพล

และคายพระปกเกลา ซึ่งเปนผูถูกจับกุม-เชิญตัวมาในรอบแรก แตยังไมรวมผูตองสงสัยที่ถูกควบคุม

อยูในคายปเหล็งอีก 51 ราย ซึ่งถูกจับกุม-เชิญตัวมาใน 2 สัปดาหหลัง จนศูนยเสริมสรางความ

สมานฉันทที่คายอิงคยุทธบริหารไมสามารถรองรับไดไหว จึงผลักมา “พัก” ไวที่บานปเหล็ง

ชั่วคราว สวนผูตองสงสัยที่มีหมาย พ.ร.ก. (หมาย ฉฉ. ที่ออกตามพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548) จะถูกสงไปควบคุมและซักถามที่ “ศูนยพิทักษสันติ” ของ

ตํารวจ ซึ่งต้ังอยูในศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนใต (ศชต.)

การวิเคราะหเหตุการณดังกลาวชี้ใหเห็นวาการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินซึ่งเริมมาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2548 แตเวลาลวงเลยมานานถึงสองป

หรือ ประมาณ 24 เดือนจนกระทั่งในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2550 จึงจะสามารถทําใหระดับของ

เหตุการณรายเดือนลดลงไดอยางมีนัยสําคัญ จากโดยเฉลี่ยประมาณ 200 คร้ังตอเดือนมาเปนตํ่ากวา 

100 คร้ังตอเดือน การเกิดสภาวะการทิ้งชวงระยะเวลาในแบบ time-lag นานมากในลักษณะเชนน้ีใน

แงของการวิเคราะหผลกระทบนโยบาย (Policy Impact Analysis) นาจะพิจารณาไดวาตัวของ

นโยบายและกฎหมายในฐานะตัวแปรอิสระ อาจจะไมมีผลตอการดําเนินการตามเปาหมายทาง

นโยบายโดยตรง เพราะมีความเปนไปไดอยางมากที่การเปลี่ยนแปลงของผลกระทบนโยบาย 

(Policy Outcome) จะเกิดจากตัวแปรตัวอ่ืนที่เปนตัวแปรแทรกซอน (Intervening/Confounding

Variables) ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินนโยบายหรือระหวางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

ตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการน้ีก็คือการดําเนินยุทธวิธีเฉพาะที่ใชการทหารปดลอมตรวจ

คนและใชอํานาจตามกฎอัยการศึกควบคูไปกับการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน ประกอบกับการใชการเมืองควบคูกับการทหาร ไดแกการใชจับกุม-เชิญตัวผู

ตองสงสัยมาเขาศูนยเสริมสรางความสมานฉันท หรือโรงเรียนการเมืองที่คายอิงคยุทธบริหาร ผูตอง

สงสัยที่มีหมาย พ.ร.ก. อีกสวนหน่ึงจะถูกสงไปควบคุมและซักถามที่ “ศูนยพิทักษสันติ” ของฝาย

ตํารวจ ในกระบวนการดังกลาวมีขอสังเกตวา จากจํานวนผูที่ถูกดําเนินการตามหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

หรือผูที่ถูกหมายศาลตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เรียกวาหมาย ฉฉ. ต้ังแตป 2548-2552 (จนถึง 3 กรกฎาคม)

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,746 คน ถูกดําเนินคดีจํานวน 380 คนหรือรอยละ 22 ที่เหลืออีก 1,353 คน หรือ

รอยละ 77 ปลอยตัวไป  
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ภาพท่ี 3

จํานวนผูตองสงสัยทีถู่กควบคุมตัวตาม พ.ร.ก. ณ ศูนยพทิกัษสนัติ       
(21 กค. 2548-- 3 กค. 2552)

การปลอยตัว,
1353 คน 77%

ดําเนินคดี,
380 คน 22%

คงเหลือ,
13 คน

1%

รวมผูตองสงสัย 1,746 คน

ภาพท่ี 4

การปฏิบัติงานตาม พ.ร.ก. ศูนยพิทักษสันติ (ตํารวจ) ป 2548-2552
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การดําเนินการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกลาวขางตนเปนสวนหน่ึงเทาน้ันของกระบวนการ

ทั้งหมดและสวนใหญเปนงานของฝายตํารวจอีกดานหน่ึง จํานวนผูที่ถูกจับทั้งหมดในการ

ดําเนินการของรัฐโดยฝายทหารต้ังแตป 2547 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีจํานวน 3,159 คน เมื่อ

พิจารณาการถูกดําเนินการเปนรายป จะเห็นไดวาป 2550 เปนปที่มีการจับกุมมากที่สุด มีผูถูกจับกุม

ในปน้ีมากถึง 1,982 คน ประเด็นที่ควรสังเกตก็คือเงื่อนเวลาดังกลาวเมื่อเทียบกับชวงเหตุการณ

ความไมสงบทั้งหมด เปนปที่เร่ิมมีจํานวนเหตุการณความไมสงบลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแต

เดือนสิงหาคมของป 2550 ขอมูลน้ีสอดคลองกัน สะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติการทางการทหารเพื่อ

ปดลอมตรวจคนจับกุมเปนคลื่นใหญที่ทําใหเหตุการณความไมสงบลดลง และมีผูถูกดําเนินการ

จับกุมเปนจํานวนมากในปน้ี อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังผูที่ถูกจับกุมโดยฝายทหารดังกลาว 

โดยดูที่สาเหตุที่สงตัวเขามา สิ่งที่พบก็คือ 2,288 คนหรือรอยละ 72 ถูกจับตามกฎอัยการศึก สวนอีก 

672 คนหรือรอยละ 21 ถูกจับตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่เหลือเปนการจับตามหมายจับและการมอบ

ตัว ผูที่ถูกจับทั้งหมดถูกสงกลับเปนจํานวนมากถึง 2,113 คน นอกน้ันถูกดําเนินคดีจํานวน 325 คน 

ขอมูลในสวนน้ีสอดคลองกับขอมูลของตํารวจในสวนของการดําเนินคดี พวกที่ถูกสงไปโรงเรียน

เสริมสรางสันติสุขเปนจํานวน 7 คน เขาศูนยสันติสุขอีก 349 คนและเขาศูนยพิทักษสันติอีก 186 คน   

ภาพท่ี 5

จํานวนผูถูกดําเนนิกรรมวิธีโดยฝายทหาร
ตุลาคม 2547- 30 มิถุนายน 2552
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ภาพท่ี 6

ผูถูกจับกุมโดยฝายทหาร จําแนกตามสาเหตุท่ีสงตัว

อื่นๆ, 42 คน
1 %

ตามหมาย พรก
, 672 คน,

21 %

เชญิตัว,
67 คน
2 %

มอบตัว,
39 คน
1 %

หมายจับ, 51 คน
2 %

กฎอัยการศึก
, 2,288 คน,

72%

เมื่อพิจารณาขอมูลดังกลาว แสดงวาการจับกุมทั้งหมดโดยฝายทหารสวนมากเปนการ

ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ สวนอํานาจ

ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินน้ันเปนอํานาจการจับกุมอีกสวนหน่ึงตามมาตรา 11 (1) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึง

แสดงใหเห็นวาการใชอํานาจจับกุมตามกฎอัยการศึกซึ่งสามารถ “กักตัว”บุคคลไวสอบสวนไดไม

เกินกวา 7 วัน อาจจะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญมากตอการดําเนินนโยบายความมั่นคงในการรักษาความ

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตและสงผลสําคัญตอการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนับต้ังแตกลางป 

2550 เปนตนมา นอกจากน้ีการดําเนินการทางการเมือง เชน การสงผูตองสงสัยเขาโรงเรียนการเมือง

หรือศูนยสันติสุขก็เปนเคร่ืองมือที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการดําเนินนโยบายการเมืองนํา

การทหารในพื้นที่ 

ขอมูลชี้ใหเห็นวา มาตรการในดานการปดลอมตรวจคนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึกเปนสําคัญเพื่อการจับกุมใน 7 วันแรก ตามมาดวยการใชอํานาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน การใช

มาตรการดังกลาวจะทําใหฝายความมั่นคงสามารถใชอํานาจการควบคุมตัวไดมากถึง 30 วัน รวม

แลวมีเวลาในการจับกุมคุมตัวผูตองสงสัยนานถึง 37 วัน แมวาในทางปฏิบัติสวนมากจะไมไดใช

เวลามากเทาน้ี การหันมาใชมาตรการทางยุทธวิธีดังกลาวทั้งสองกฎหมายทําใหเจาหนาที่รัฐมีขีด

ความสามารถในการจํากัดบทบาทของผูกอความไมสงบไดอยางมาก สิ่งที่ควรเนนก็คือระดับ

ความถี่ในการกอเหตุการณความไมสงบลดลงมากหลังจากเดือนมิถุนายน 2550 แมจะมีขอมูลของ

ทางราชการวาในชวงป 2550 รัฐบาลในขณะน้ันไดมีนโยบายในการชะลอการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน
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ภาคใตไปชวงระยะหน่ึง ซึ่งอาจจะทําใหเหตุการณรุนแรงมากขึ้นในชวงน้ัน แตเมื่อพิจารณาระดับ

ของเหตุการณทั้งป แนวโนมเชิงประจักษของสถานการณก็ยังแสดงภาพที่คอนขางรุนแรงตอเน่ือง

มานับต้ังแตกลางป 2548 ตลอดไปจนถึงทั้งป 2549 และในชวงตนป 2550 จนกระทั่งกลางป 2550

ระดับของความรุนแรงจึงลดลงอยางมีนัยสําคัญดังที่กลาวไปแลวในตอนตน การพุงขึ้นอยางสูงของ

จํานวนคนที่ถูกดําเนินกรรมวิธี (การจับกุม) โดยฝายทหารในป 2550 จึงมีความหมายสําคัญมาก

สะทอนใหเห็นวา ปฏิบัติการในชวงของเหตุการณในตอนกลางป 2550 มีผลตอการลดความรุนแรง 

สิ่งน้ีเปนปจจัยที่สําคัญในการอธิบายความรุนแรงที่สูงขึ้นและลดลงมากกวาการชะลอการใชพ.ร.ก.

ฉุกเฉินในชวงกอนหนาน้ัน

ภาพท่ี 7

ความถ่ีของเหตุการณความไมสงบในรอบ 7 วัน 
ต้ังแต มกราคม 2547-มิถุนายน 2552
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กรกฏาคม 2548 มิถุนายน  2550
การปดลอมตรวจคน

นอกจากน้ี สิ่งที่ควรพิจารณานอกจากการลดลงของเหตุการณความไมสงบอยางมีนัยสําคัญ 

อาจจะไมมีความสัมพันธกับผลกระทบที่มีตอจํานวนผูสูญเสียหรือเหยื่อของความรุนแรงรายวันและ

รายเดือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายและบาดเจ็บ ทั้งกอนและหลังเดือนมิถุนายน 2550 ซึ่งเปน

ชวงเวลาที่เร่ิมปฏิบัติการของฝายทหาร ผลจากการวิเคราะหแบบจําลองทางสถิติในแบบอนุกรม

เวลาขอมูลรายเดือนชี้วาการปฏิบัติการทางนโยบายในชวงเวลาดังกลาว “ยังไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการตายและบาดเจ็บรายเดือนอยางมีนัยสําคัญ” กลาวในอีกแงหน่ึง จํานวนการ

ตายและบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบในรายเดือนมีลักษณะที่ไมแนนอน ไมลดลงอยางชัดเจน

เหมือนกับจํานวนเหตุการณความไมสงบ นโยบายการปดลอม-ตรวจคนและจับกุมตามกรอบอํานาจ
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ของกฎหมาย แมจะดูเหมือนวาจะไมมีผลกระทบในแงการลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจาก

เหตุการณความรุนแรง จึงตองระมัดระวังสิ่งที่เรียกวา “ความรุนแรงเชิงคุณภาพ” หรือการเกิด

เหตุการณที่รุนแรงกอใหเกิดความสูญเสียมากขึ้นแมวาจํานวนคร้ังของการเกิดเหตุความไมสงบจะ

ลดลงก็ตาม 

กลาวโดยสรุป สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีความไมแนนอน แม

จะมีระดับความรุนแรงที่ลดลงอันเน่ืองมาจากจากปจจัยทางดานกฎหมายและนโยบายของรัฐในการ

รักษาความสงบ แตสถานการณก็ยังอยูในสภาพความรุนแรงที่มีความคงที่ (constant violence)

สะทอนใหเห็นวายังมีความแปรปรวนไมแนนอนในระดับสูง การแกไขปญหาดวยการใชกฏหมาย

และนโยบายรัฐจะตองคํานึงถึงความไมแนนอนของตัวแปรที่จะมาอธิบายและแกปญหาความ

ซับซอนดังกลาว 

ภาพท่ี 8

แผนภูมิแสดงจํานวนผูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบรายเดอืน (66 เดอืน)
มกราคม 2547- มิถุนายน 2552
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ภาพท่ี 9

แผนภูมิแสดงจํานวนผูท่ีเสียชีวิตเปรียบเทียบรายเดอืน (66 เดอืน)
มกราคม 2547- มิถุนายน 2552
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19 กรกฏาคม 2548
ประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน

2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา

เน่ืองจากการประเมินผลการดําเนินการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังไมเคยดําเนินการอยางจริงจัง 

การประเมินผลกระทบของกฎหมาย จะชี้ใหเห็นวา กฎหมายฉบับน้ี เมื่อนํามาบังคับใชโดยเฉพาะ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนับต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาไดทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการรักษา

ความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใตตามที่กําหนดไวในเจตนารมณของกฎหมายหรือไม เพียงใด 

ประชาชนในพื้นที่กลุมตางๆโดยทั่วไปมีความรูสึกอยางไรตอมาตรการตามกฎหมายและมีความพึง

พอใจในการใชกฎหมายหรือไม อยางไร เจาหนาที่ไดดําเนินการอยางเหมาะสมและรอบคอบ

หรือไม เพียงใด ที่สําคัญก็คือการนํากฎหมายดังกลาวมาใชมีความคุมคาตอผลกระทบที่เกิดตามมา

หรือไมเพียงใดเพื่อใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจทางการเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสมในการยืดขยาย

เวลาหรือยกเลิกการใชกฎหมายดังกลาวในวาระที่กําหนดเวลาการใชจะสิ้นสุดลงในวันที่  19

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 น้ี

3.วัตถุประสงคของการประเมินผล

เพื่อตอบโจทยดังกลาว การวิจัยคร้ังน้ี ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักไว 4 ประการดวยกันคือ 

เพื่อทําการศึกษาความเขาใจและการรับรูของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตอการประกาศใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในชวงเวลาสามเดือน
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กอนวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นอกจากน้ี จะมีการประเมินผลกระทบของการประกาศใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยระบุอยางชัดเจนทั้งผลกระทบในแงบวกและในแงลบ ทั้งดานความมั่นคง 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา จากมุมมองของประชาชนกลุมตางๆทุกกลุมเชื้อชาติ ศาสนา

และอาชีพ ผูนําสังคม รวมทั้งผลกระทบในมุมมองของขาราชการ ทหารและตํารวจที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่ และเมื่อไดประเมินภาพรวมทั้งหมดแลว จะไดมีการเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการและ

ตัวแบบการจัดการในอนาคตในกรณีที่จะตองประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไป หรือมีขอเสนอแนะ

ทางเลือกอ่ืนๆในกรณีที่ไมสมควรยืดเวลาการประกาศใชกฎหมายน้ีตอไป 

4.วิธีการศึกษา

การออกแบบการวิจัยประเมินผลคร้ังน้ี ประกอบดวย 2 สวนคือ การออกแบบการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ไดแกการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม (Questionnaire

Survey Research) จากประชาชนทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต 3 จังหวัดคือจังหวัดปตตานี ยะลา

และนราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ดวยวิธีการสุมแบบ Systematic Simple Random

Sampling ทําใหไดขอมูลกระจายในพื้นที่ ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 2,000 คน โดยแบงออกเปนกลุม

ตัวอยางเพศชายรอยละ 68.8 เพศหญิงรอยละ 31.2 เปนผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 76.2 เปนผูนับถือ

ศาสนาพุทธรอยละ 23.8 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาสายสามัญระดับชั้นประถมรอยละ 32.5

ชั้นมัธยมศึกษารอยละ 40.5 การศึกษาสายอาชีวะรอยละ 22.9 การศึกษาสายศาสนาระดับตนรอยละ 24.0

ระดับกลางรอยละ 14.2 ระดับปลายรอยละ 8.8 สถาบันปอเนาะรอยละ 2.2 และไมศึกษาสายศาสนารอยละ 

50.6 สวนอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 รอยละ 20.3 อายุระหวาง 31-40 ป 

รอยละ 32.0 อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 28.1 และอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 18.1  นอกจากกลุม

ตัวอยางจากการวิจัยเชิงปริมาณแลว การวิจัยประเมินผลในคร้ังน้ียังมีการออกแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research Design) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) และประชุม

กลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus-Group Discussion) ตอประชาชนในกลุมเปาหมายอีก 11

กลุมคือ กลุมผูพิพากษาและอัยการ กลุมเจาหนาที่ตํารวจ กลุมเจาหนาที่ทหาร กลุมขาราชการ กลุมผู

ตองสงสัย กลุมเยาวชน กลุมผูไดรับการเยียวยา กลุมผูนําศาสนา กลุมสื่อมวลชน กลุมเอ็นจีโอ และ

กลุมนักธุรกิจ การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group Discussion) รวม 14 คร้ัง จํานวน

ผูเขารวมทั้งหมดประมาณ 256 คน
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สําหรับแผนการสุมตัวอยางในการทําวิจัยสํารวจ (Survey Design) ประกอบดวยการสุม

ตัวอยางประชาชนจากจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาซึ่ง

ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปกติและพื้นที่สีแดง(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) อําเภอและตําบลที่สุมตัวอยางมี

ดังน้ี

1. จ.ปตตานี ประกอบดวย

อ.โคกโพธิ์ ไดแก ต.ควนโนรี, ต.โคกโพธิ์, ต.ทาเรือ, ต.ทุงพลา,ต.บางโกระ,

ต.ปากลอ

อ.ทุงยางแดง ไดแก ต.นํ้าดํา และ ต.ปากู

อ.หนองจิก ไดแก ต.เกาะเปาะ, ต.ดอนรัก, ต.ดาโตะ, ต.บางเขา, ต.บางตาวา, ต.ยาบี

อ.ปะนาเระ ไดแก ต.ควน, ต.คอกกระบือ, ต.บานนํ้าบอ, ต.บานนอก, ต.บือเระ, ต.ปะนาเระ

อ.มายอ ไดแก ต.ปะโด

อ.เมืองปตตานี ไดแก ต.คลองมานิง, ต.บานา, ต.บาราโหม, ต.บาราเฮาะ, ต.รูสะมิแล,

ต.อาเนาะรู

อ.ไมแกน ไดแก ต.ดอนทราย, ต.ไมแกน

อ.ยะรัง ไดแก ต.กระโด, ต.คลองใหม, ต.ปตูมุดี, ต.ยะรัง, ต.ระแวง, ต.สะดาวา

อ.ยะหร่ิง ไดแก ต.จะรัง, ต.ตะโละ, ต.ตาแกะ, ต.ตาลีอายร, ต.ปยามุมัง, ต.ปุลากง, ต.มะนังดาลํา,

ต.ยามู, ต.แหลมโพธิ์, ต.สาบัน

1.10 อ.สายบุรี ไดแก ต.กะดุนง, ต.ตะลุบัน, ต.เตราะบอน, ต.แปน

2. จ.ยะลา ประกอบดวย

อ.กรงปนัง ไดแก ต.กรงปนัง, ต.หวยกระทิง

อ.กาบัง ไดแก ต.บาละ,ต.กาบัง

อ.เบตง ไดแก เทศบาล ต.เบตง, ต.ธารนํ้าทิพย, ต.ยะรม

อ.เมืองยะลา ไดแก ต.ตาเซะ, ต.บันนังสาเรง, ต.บุดี, ต.ลําพะยา, ต.ลําใหม, ต.สะเตงนอก

อ.ยะหา ไดแก ต.บาโงยซิแน, ต.บาโระ, ต.ปะแต

อ.รามัน ไดแก ต.กอตอตือระ, ต.กายูบอเกาะ, ต.กาลอ, ต.เกะรอ, ต.จะกวะ, ต.ทาธง, ต.เนินงาม,

ต.บือมัง

3. จ.นราธิวาส ประกอบดวย

อ.ตากใบ ไดแก ต.เกาะสะทอน, ต.โฆษิต, ต.บางขุนทอง, ต.พรอน, ต.ศาลาใหม

อ.บาเจาะ ไดแก ต.บาเจาะ, ต.บาเระใต, ต.บาเระเหนือ

อ.เมืองนราธิวาส ไดแก ต.กะลุวอเหนือ, ต.โคกเคียน, ต.ลําภู

อ.ยี่งอ ไดแก  ต.จอเบาะ, ต.ตะปอเยาะ, ต.ยี่งอ
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อ.ระแงะ ไดแก ต.เฉลิม, ต.ตันหยงมัส, ต.บองอ, ต.มะรือโบตก

อ.รือเสาะ ไดแก ต.บาตง, ต.รือเสาะออก, ต.ลาโละ, ต.สามัคคี, ต.สาวอ

อ.แวง ไดแก ต.กายูคละ, ต.โละจูด, ต.เอราวัณ

อ.ศรีสาคร ไดแก ต.เชิงคีรี, ต.ศรีบรรพต, ต.ศรีสาคร

อ.สุไหงโก-ลก ไดแก เทศบาล ต.สุไหงโก-ลก, ต.ปาเสมัส

3.10 อ.สุไหงปาดี ไดแก ต.กาวะ, ต.โตะเด็ง, ต.ริโก

4. จ.สงขลา ประกอบดวย

อ.จะนะ ไดแก ต.ขุนตัดหวาย, ต.แค, ต.นาทับ, ต.บานนา, ต.ปาชิง

อ.เทพา ไดแก ต.เกาะสะบา, ต.ทามวง, ต.ปากบาง, ต.ลําไพล

อ.นาทวี ไดแก ต.คลองกวาง, ต.คลองทราย, ต.คลองหอย, ต.ฉาง, ต.ทับชาง, ต.นาทวี, ต.

ประกอบ, ต.ปลักหนู, ต.สะทอน

อ.สะบายอย ไดแก ต.เขาแดง, ต.ธารคีรี, ต.บาโหย

จากฐานดังกลาวจะมีการสุมเลือกหมูบานจํานวน 701 หมูบาน ในแตละหมูบานจะมีการสุม

ตัวอยางหมูบานละ 3 ชุด คิดเปน 2,103 ชุด เก็บแบบสอบถามกลับมาได 2,000 ตัวอยางประชากร 

พื้นฐานที่สําคัญของการสุมตัวอยางจะเปน Probability sampling

ชวงเวลาที่เก็บขอมูลทั้งหมดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยูระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2552

ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 รวม 29 วัน
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5. ผลการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชน

ความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินและการแกปญหาเหตุการณ

ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล จากการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของ

ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ของสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 – 29 มิถุนายน 2552 จํานวน 2,000

ตัวอยาง โดยแบงออกเปนกลุมตัวอยางเพศชายรอยละ 68.8 และเพศหญิงรอยละ 31.2 เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม

รอยละ 76.2 เปนผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 23.8 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาสายสามัญระดับชั้น

ประถมรอยละ 32.5 ชั้นมัธยมศึกษารอยละ 40.5 การศึกษาสายอาชีวะรอยละ 22.9 การศึกษาสายศาสนาระดับตน

รอยละ 24.0 ระดับกลางรอยละ 14.2 ระดับปลายรอยละ 8.8 สถาบันปอเนาะรอยละ 2.2 และไมศึกษาสายศาสนารอย

ละ 50.6 สามารถนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นไดดังน้ี

5.1 ความรูความเขาใจ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ของกลุมตัวอยางตางๆ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญในพื้นที่ไมเขาใจการที่เจาหนาที่ปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เพราะขาดความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมายที่เจาหนาที่บังคับใช ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 78.3

โดยแบงเปนขาดความรูมากคิดเปนรอยละ 39.7 และขาดความรูมากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.6 (ดังภาพที่ 10)

ความคิดเห็นตอการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองกฏหมายหรือ 

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ท่ีเจาหนาที่บังคับใชของประชาชน

ขาดความรูมากที่สุด
38.6%

มีความรูมาก 4.0%
มีวามรูมากท่ีสุด

0.7%

ขาดความรู
ระดับปาน

กลาง 17.1%

ขาดความรูมาก
39.7%

ภาพท่ี 10
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นอกจากน้ีประชาชนตระหนักดีวาสิ่งสําคัญที่สุด คือรัฐตองสามารถรักษาความมั่นคงและความ

ปลอดภัยของประชาชนผูบริสุทธิ์ในพื้นที่ใหได แมอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางสวนอยูบาง

ที่ระดับความพึงพอใจปานกลางถึงมากคิดเปนรอยละ 59.1 อยางไรก็ตาม มีประชาชนรอยละ 27.1 ไมเห็นดวย

กับการปฏิบัติของเจาหนาที่ในการรักษาความสงบโดยมองวากระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน

จากตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดดานความรูที่มีตอมาตราขอบังคับตางๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินแสดงใหเห็นวา

ประชาชนยังมีความรูหรือความเขาใจในบางมาตราขอบังคับของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมถูกตอง เชน กรณีการเชิญตัว

บุคคลหรือจับกุมและควบคุมตัวประชาชนสวนใหญรอยละ 91.6 เขาใจวาไมจําเปนตองมีหมายจับหรือหมาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดานการจับกุมหรือควบคุมตัวผูตองสงสัยประชาชนสูงถึงรอยละ 65.3 เขาใจวาเจาหนาที่

สามารถควบคุมหรือกักขังผูตองสงสัยไดเหมือนผูตองหาในคดีอาญา เชน สามารถใชสถานีตํารวจ ทัณฑสถาน 

หรือเรือนจํา ในการควบคุมหรือกังขังผูตองสงสัย สวนขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตอง

สงสัย พบวาประชาชนถึงรอยละ 41.2 เขาใจวาเจาหนาที่สามารถขยายเวลาในการควบคุมตัวคร้ังละ 7 วันได

เองโดยไมตองขออนุญาตจากศาล และนอกจากน้ีมีประชาชนรอยละ 30.1 เขาใจวาเจาหนาที่สามารถตออายุ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไดเองคราวละ 60 วัน  ซึ่งจากขอมูลผลการสํารวจแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาประชาชนในพื้นที่

ขาดความรูและความเขาใจในเร่ืองกฎหมายหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่เจาหนาที่รัฐบังคับใช อาจเปนสาเหตุที่

นําไปสูความไมไววางใจ หวาดระแวง และการไมใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในที่สุด 

ตารางท่ี 1 แสดงตัวชี้วัดดานความรูท่ีมีตอมาตราขอบังคับตางๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด ใช ไมใช

1. เจาหนาที่สามารถเชิญตัวบุคคลหรือจับกุมและควบคุมตัวโดยไมตองมีหมายจับ 91.6 8.4

2. เจาหนาที่สามารถจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัยไวในสถานีตํารวจ ทัณฑสถาน 

หรือเรือนจํา
65.3 34.7

3. การประกาศใหสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรง เจาหนาที่มี

อํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกิน 7 วันและตองควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่ง

มิใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา

47 53

4. การประกาศใหสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรง เจาหนาที่สามารถ

ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวไดอีกคราวละ 7 วัน โดยไมตองขออนุญาตจากศาล

41.2 58.8

5. เจาหนาที่สามารถประกาศตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวละ 60 วัน ไดเอง 30.1 69.9

6. เจาหนาที่สามารถหามบุคคลออกนอกเคหะสถานหรือชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ 92.3 7.7

7. เจาหนาที่สามารถหามการใชเสนทางคมนาคมหรือยานพาหนะในสถานการณ

ฉุกเฉิน
91.8 8.2
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อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญก็ยังมีความเขาใจมาตราหรือขอบังคับหลักๆ ที่อาจจะกระทบตอ

การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในหลายมาตราหรือหลายขอบังคับ เชน ประชาชนสวนใหญทราบวา

ภายใตการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจาหนาที่สามารถหามการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ สูงถึงรอยละ 

92.3 ประชาชนทราบวาเจาหนาที่สามารถหามการใชเสนทางคมนาคมหรือยานพาหนะสูงถึงรอยละ 91.8 และ

ประชาชนทราบวาเจาหนาที่สามารถหามการเสนอขาว จําหนายหรือทําใหแพรหลายซึ่งสิ่งตีพิมพหรือขอความ

อันทําใหประชาชนหวาดกลัวสูงถึงรอยละ 80.9

นอกจากน้ีประชาชนสวนใหญทราบวาเจาหนาที่มีอํานาจในการจับกุมตัวและควบคุมตัวหรือออก

คําสั่งเรียกผูตองสงสัยวาเปนผูรวมกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน และทราบวาเจาหนาที่มีอํานาจในการออก

คําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธหรือสินคา เคร่ืองอุปกรณเคมีภัณฑหรือวัตถุอ่ืน ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะใชเพื่อการ

กระทําหรือสนับสนุนใหเกิดเหตุการณ และประชาชนทราบวาเจาหนาที่มีอํานาจสั่งยึด ตรวจสอบจดหมาย 

หนังสือ สิ่งตีพิมพ โทรเลข โทรศัพทหรือการสื่อสารดวยวิธีอ่ืน ตลอดจนยับยั้งการสื่อสาร เพื่อปองกันหรือ

ระงับเหตุรายแรงได ที่รอยละ 89.2, รอยละ 82.7 และรอยละ 79.5 ตามลําดับ  

ในประเด็นความรูและความเขาใจที่มีตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือความจําเปนของการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเขาเจาหนาที่ จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญ แมทราบมาตรการหรือขอบังคับ

ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่สําคัญหลายขอบังคับ และเขาใจดีวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อาจกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนบาง แตยังมีหลายขอบังคับ เชนประเด็นการเชิญตัวบุคคลหรือจับกุมและควบคุมตัว ที่

ตองมีหมายจับหรือหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือประเด็นเร่ืองสถานที่ควบคุมตัวผูตองสงสัย และการขอขยายเวลา

8. เจาหนาที่สามารถหามการเสนอขาว จําหนายหรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือพิมพ

หรือขอความอันทําใหประชาชนหวาดกลัวหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารอันทําใหเกิด

ความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน

80.9 19.1

9. การประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรงเจาหนาที่สามารถ

จับกุมและควบคุมตัวหรือออกคําสั่งเรียกผูตองสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําใหเกิด

สถานการณฉุกเฉิน

89.2 10.8

10. เจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธหรือสินคา เคร่ืองอุปโภค เคมีภัณฑ

หรือวัตถุอ่ืน ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะใชเพื่อการกระทําหรือสนับสนุนใหเกิดเหตุ

สถานการฉุกเฉิน

82.7 17.3

11. เจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึด ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข 

โทรศัพทหรือการสื่อสารดวยวิธีอ่ืนใด ตลอดจนยับยั้งการสื่อสาร เพื่อปองกันหรือ

ระงับเหตุการณรายแรงได

79.5 20.5

12. เจาหนาที่ที่ทําตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือ

ทางวินัย หากไดปฏิบัติหนาที่อยางสุจริต
60.8 39.2
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ในการควบคุมตัวผูตองสงสัย และอํานาจในการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อน ที่อาจ

เปนสาเหตุที่นําไปสูความไมไววางใจ หวาดระแวง และการไมใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ในที่สุด

สวนผลการศึกษาจากการสนทนากลุมทั้งสามจังหวัดน้ันผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวแทนในการใหความ

คิดเห็นซึ่งประกอบไปดวยกลุมผูพิพากษาและอัยการ, กลุมเจาหนาที่ตํารวจ, กลุมเจาหนาที่ทหาร, กลุม

ขาราชการพลเรือนฝายปกครองและขาราชการฝายพลเรือนฝายพัฒนา, กลุมผูตองสงสัย, กลุมเยาวชน, กลุมผู

ไดรับการเยียวยา, กลุมผูนําศาสนา, กลุมสื่อมวลชน, กลุมเอ็นจีโอ และกลุมนักธุรกิจ  ซึ่งในภาพรวมความรู

ความเขาใจตอพ.ร.ก.ฉุกเฉินพบวา ในดานความเขาใจตอเจตนารมณของการบังคับใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กลุม

ศึกษาสวนใหญมีความเขาใจวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิบางประการของประชาชน เพื่อ

ควบคุมสถานการณที่มีความผิดปกติ แตการยอมรับถึงสภาพของการถูกจํากัดสิทธิน้ันมีอยูในระดับที่แตกตาง

กัน กลุมที่ใชอํานาจจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และกลุมที่ไดรับผลกระทบจากผูกอความไมสงบเห็นวายอมรับได 

เพราะกระทบกับคนสวนนอย แตชวยสรางความมั่นคงใหกับคนสวนใหญ แตกลุมที่ไดรับผลกระทบและกลุม

ที่คลุกคลีกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เห็นวาสภาพของการถูกจํากัดและละเมิด

สิทธิของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนหน่ึงน้ันมีมากเกินกวาขอบเขตของการจํากัด

สิทธิตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ขณะที่ในดานความรูความเขาใจตอขอกฎหมายและอํานาจหนาที่ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ัน กลุมศึกษา

สวนใหญมีความรูและความเขาใจในพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพียงเล็กนอย มีเพียงกลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ

กับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ ผูพิพากษาและอัยการ, กลุมเจาหนาที่ตํารวจ, กลุมเจาหนาที่ทหาร, ขาราชการฝาย

ปกครอง,กลุมเอ็นจีโอ กลุมสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่โดยมีความรูความเขาใจอยูมากพอสมควรและกลุมผูนํา

ศาสนาที่เขารวมกระบวนการสนทนากลุมมีความรูเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอย  สามารถพิจารณาแยกเปนกลุม

ตาง ๆไดดังน้ี

กลุมผูพิพากษาและอัยการ

ผูพิพากษาและอัยการเปนผูที่มีความรูในเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินดี ดังเชนกรณีศึกษาไดกลาวถึงความหมาย

และเน้ือหาของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉุกเฉิน คือ กฎหมายพิเศษ เพื่อปองกัน ปราบปราม ไมใหสถานการณความไม

สงบเกิดขึ้น โดยใหอํานาจทหารสืบหาขอมูล สืบหาตัวคนราย ควบคุม กักขัง เชิญ ใหออกนอกพื้นที่ ใหทหาร

ใชอํานาจไดทันที  โดยอํานาจการจับกุมใชอํานาจศาล ภายใน 7 วัน แตไมเกิน 30 วัน  แสดงใหเห็นวาผู

พิพากษาและอัยการตองทํางานสัมพันธและเปนสวนหน่ึงในกระบวนการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กลุมเจาหนาท่ีตํารวจ

ตํารวจสวนใหญมีความเขาใจในพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนอยางดี โดยเฉพาะในสวนที่เคยปฏิบัติ เชน การปด

ลอม การตรวจคน การควบคุมตัวผูตองสงสัย สอบสวน และนําตัวผูตองสงสัยเขาสูกระบวนการซักถามยังศูนย
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ซักถามภายใน 30 วัน ทั้งน้ีกอนที่จะควบคุมตัวผูตองสงสัย ตํารวจจะตองทําการรวบรวมขอมูลการกระทําของ

ผูตองสงสัย และดําเนินการออกหมายจับ ซึ่งการออกหมายเชิญตัว ตํารวจจะตองทําการขอหมายจากศาล โดยที่

ศาลจะทําการออกหมาย และตํารวจไมสามารถที่จะกระทําการจับกุมผูตองหาเองได นอกจากจะไดรับคําสั่ง

จากศาล เมื่อไดหมายเชิญตัวซึ่งจะนําไปสูการติดตามตัวผูตองสงสัยแลวจึงจะเขาสูการควบคุมตัว 

เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญไดรับความรูเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากการประชุมอบรมและเอกสารการอบรม 

ซึ่งแลวแตหนวยงานจะจัดขึ้นหรือสงไปอบรมหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเปนคร้ังคราว ตํารวจหลายนายไดรับ

การประชุมทําความเขาใจโดยผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาจะเปนผูแนะนํา ชี้แจง ชี้แนะ แนวทางปฏิบัติแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

ทั้งน้ีเจาหนาที่ ตํารวจใหความเห็นวา คนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โดยเฉพาะในสวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานมีความยากลําบาก เกิดแรงตาน

จากชุมชน นายตํารวจทานหน่ึงเลาประสบการณถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานกรณีหน่ึงซึ่งตองทําความเขาใจ

กับผูปกครองของเยาวชนที่กอการวา   “  ถาสวนใหญมีการศึกษาจะเขาใจจุดน้ีปญหาไมเกิดหรอก แมเขามา

รองไหมาโกรธผมผมก็อธิบายใหเขาใจ  ผมวาอยางน้ีนะกะต้ังแตป47 ถึงปจจุบันนะ ลูกกะบริสุทธิ์ไมมีอะไร

เลย  แตคร้ังน้ีจับไดปนอากาพรอมยิงตํารวจ  ก็ติดเพราะคร้ังน้ีแหละ  กะถึงบางออ ตอนแรกแกโกรธตํารวจ 

ตอนหลังแกเขาใจตํารวจวาเราไมรังแกเลย”

ในการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจาหนาที่สวนหน่ึงอธิบายวาแนวทางการปฏิบัติของเจาหนาที่จะมีบันทึกสั่ง

การยอยกํากับจึงจะสามารถปฏิบัติการได ไมใชใชเพียงแตหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามลําพังในการปฏิบัติงาน  

อยางเชน การเขาตรวจคนบานผูตองสงสัยไมสามารถกระทําโดยพลการ แตจะตองเขียนบันทึกถึงมูลเหตุที่จะ

เขาไปตรวจคน เมื่อเขาไปในหมูบานกอนจะทําการตรวจคนตองประสานกับผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน

มารวมดวย อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา วิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจยังมีความแตกตางกัน 

กลาวคือ ในขณะที่เจาหนาที่บางสวนอางวาตนปฏิบัติการโดยประสานกับผูนําชุมชน เจาหนาที่ตํารวจอีก

บางสวนใหความเห็นวา หากประสานกับผูนําชุมชนในการเขาตรวจคน จับกุม จะพบขอกีดขวางอุปสรรค เชน 

ผูนําชุมชนบอกกับลูกบาน หรือชวยลูกบานใหหนีเจาหนาที่ เปนตน ดังน้ันจึงพบวาวิธีการปฏิบัติของเจาหนาที่

ตํารวจมีความแตกตางกัน

กลุมเจาหนาท่ีทหาร

เจาหนาที่ทหารสวนใหญมีความรูเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เน่ืองจากไดรับการอบรมมีการใหความรูความ

เขาใจกอนเขามาปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งในการฝกอบรมเตรียมตัวลวงหนากอนเขาปฏิบัติการในพื้นที่กินเวลาถึง 

6 เดือน นอกจากความรูเร่ืองวัฒนธรรมของพื้นที่ การทหารตางๆแลว การใหความรูเร่ืองกฎหมายพิเศษที่ใชใน

สถานการณความรุนแรงสามจังหวัดรวมทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังอยูในหลักสูตรของการฝกอบรม 

ทั้งน้ีเจาหนาที่ทหารบางนายกลาวถึงขอจํากัดสําหรับการรับรูและความเขาใจของทหารตอพ.ร.ก.

ฉุกเฉินวา หากจะมีบางก็อาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจากนายทหารระดับปฏิบัติการบางตําแหนง เชน ทหารนายสิบ พล

ทหาร  มีความสามารถในการรับรูหรือความเขาใจนอยเพราะมีขอจํากัดในดานการศึกษา   ขอจํากัดในความรู
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ของทหารปฏิบัติการบางนายจะไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ เน่ืองจากเจาหนาที่ระดับลาง

รวมทั้งอาสาสมัครทหารพรานจะไมสามารถใชกฎหมายพิเศษน้ีไดโดยพลการ เน่ืองจากระบบปฏิบัติงานของ

ทหารน้ัน การปฏิบัติเปนไปตามสายการบังคับบัญชาที่เจาหนาที่ทหารชั้นผูนอยปฏิบัติการอยูภายใตการ

ควบคุมของผูบังคับบัญชาซึ่งมีความรูความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายอ่ืนๆดีพอ 

อยางไรก็ตาม ในกระบวนการสนทนากลุมทหารสวนใหญเขาใจวาการปฏิบัติการทหารในพื้นที่สาม

จังหวัดใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่เปนหลัก โดยเจาหนาที่ทหารในสวนปฏิบัติการบางนายไมไดตระหนักถึง

ประเด็นการซอนทับของกฎหมายสองฉบับ คือ กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาทิ ประเด็นการคุมครอง

เจาหนาที่ทหารในการปฏิบัติหนาที่ เร่ืองของการเขาตรวจคน เปนตน

กลุมขาราชการ

กลุมขาราชการฝายพลเรือนหลายฝายในเขตสามจังหวัดภาคใต ไมวาจะเปนขาราชการพลเรือนฝาย

ปกครองจะมีความรูความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยางถองแทเน่ืองจากเปนหน่ึงในสามฝายโดยตรงที่ตอง

ทํางานรวมกับฝายทหารและตํารวจในการยื่นความจํานงขออนุมัติหมายจากศาลเพื่อเรียกตัวผูตองสงสัยมา

สืบสวน กลุมขาราชการพลเรือนฝายน้ีสามารถใหขอคิดเห็น คําแนะนําวาดวยวัตถุประสงคและความเขาใจวา

ดวยเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนอยางดี อีกทั้งยังเขาใจกระบวนการทํางานของขั้นตอนการดําเนินการเรียกตัวผูตอง

สงสัยมาสืบสวนนับต้ังแตกฎอัยการศึก ตอดวยพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมไปถึงระบบประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา

ความอาญา (ป.วิอาญา) นอกเหนือไปจากน้ี หลายฝายยังสามารถใหความเห็นเชิงเปรียบเทียบระหวางการ

ใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับพรบ.ความมั่นคงไดอีกดวย 

กลุมขาราชการพลเรือนฝายปกครองทั้งสามจังหวัดกวารอยละ 90 ตางมีความเห็นวาใหยกเลิกการใช

กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  หากพิจารณาอยางผิวเผินกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เหมือนจะเพิ่มอํานาจ

ใหขาราชการฝายปกครอง  เพราะขาราชการฝายปกครองเปนหน่ึงในสามฝายที่มีสิทธิ์เทียบเทาเจาหนาที่ฝาย

ทหาร และเจาหนาที่ฝายตํารวจในการลงนามยื่นเจตจํานงขอหมายศาลเพื่อเรียกตัวผูตองสงสัยภายใตพ.ร.ก.

ฉุกเฉิน แตผูวาราชการจังหวัดทั้งสามจังหวัดซึ่งเปนผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในระดับ

จังหวัดก็ยังตกอยูภายใตอํานาจการสั่งการจากผูอํานวยการกองรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ระดับภาค

ซึ่งก็คือแมทัพภาค 4  ดังน้ันจะเห็นไดวาในทางปฏิบัติขาราชการพลเรือนฝายปกครองก็ยังอยูภายใตอํานาจการ

สั่งการจากเจาหนาที่ทหาร 

ขาราชการพลเรือนฝายปกครองสวนใหญมองวาควรใชกฎหมายป.วิอาญาแทนกฎอัยการศึก 

และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีความเห็นวา ป.วิอาญา มีความเหนือกวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินแมวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะไดเปรียบ

ป.วิอาญาในแงของการทําใหเจาหนาที่รัฐทํางานสะดวกและรวดเร็ว และมีการรองรับหากเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ผิดพลาด แตอยางไรก็ดีในเชิงปฏิบัติแลว ป.วิอาญามีความรัดกุม มีขั้นตอนมากกวาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กลาวคือ ป.วิ

อาญาสามารถใหคุณหรือใหโทษแกผูปฏิบัติได  สําหรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ันกลับสงเสริมและเอ้ืออํานวยเจาหนาที่

ผูปฏิบัติในการสืบสวน สอบสวนหรือซักถาม ถากระทําอยางยุติธรรม และปราศจากความรูสึกอคติก็จะดีในแง
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ของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน แตหากใชผิดวัตถุประสงค พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เปนดาบสองคม โดยที่ขาราชการทาน

หน่ึงกลาววา “พ.ร.ก.ฉุกเฉินอาจทําใหคนดีกลายเปนโจรได”

ในขณะเดียวกัน ขาราชการพลเรือนฝายพัฒนาเชน ขาราชการฝายการศึกษา ขาราชการฝายพัฒนา

ชุมชน ขาราชการฝายสาธารณสุข รวมทั้งขาราชการฝายพัฒนาเศรษฐกิจ ขาราชการเหลาน้ีกลับมีความรูความ

เขาใจวาดวยพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยมาก สวนใหญมักเขาใจวาเปนแคเคร่ืองมือที่รัฐวางไว และสามารถเอ้ืออํานวย

การทํางานใหกับเจาหนาที่รัฐอยางไร ขาราชการบางทานยอมรับวามีความรูเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยมาก เพราะ

เห็นวาไมมีผลกระทบโดยตรง อีกทั้งยังต้ังขอสังเกตอีกวา  “ขนาดตนยังไมเขาใจ ชาวบาน ประชาชนทั่วไปใน

เขตสามจังหวัดภาคใตก็อาจไมรู ไมเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินเลยก็เปนได” จากเหตุการณน้ีสะทอนใหเห็นการ

ขาดการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินแกทั้งประชาชนและขาราชการฝายพัฒนา 

กลุมผูตองสงสัย

กลุมผูตองสงสัยทั้งหมดมีความรูเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยถึงนอยมากผูที่พอมีความรูเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สวนใหญเร่ิมตนการรับรูผานรายการโทรทัศนและมีความรูเพิ่มขึ้นจากการอธิบายโดยเจาหนาที่สอบสวน

ระหวางการควบคุมตัวที่ศูนยซักถาม ผูตองสงสัยจํานวนหน่ึงไดรับความรูจากการอบรมใหความรูเร่ืองพ.ร.ก.

ฉุกเฉินและกระบวนการยุติธรรมซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก อาทิ ศูนยทนายความมุสลิม

ขอจํากัดของผูตองสงสัยสวนใหญในการทําความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือ ไมทราบวาจะเขาถึง

ขอมูลไดอยางไร ปญหาสําคัญคือ ผูตองสงสัยสวนใหญการศึกษานอยและไมรูภาษาไทย ทําใหไมสามารถ

เขาใจการอบรม หรือ เอกสารเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินไดดีพอ

ทั้งน้ีผูตองสงสัยใหขอมูลวาประชาชนสวนใหญในชุมชนก็ไมไดมีความรูความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.

ฉุกเฉินเชน ในบางชุมชนประชาชนเขาใจวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินไมอนุญาตใหคนในชุมชนออกจากบานในเวลาที่

กําหนดเทาน้ัน ในขณะเดียวกันกลุมผูตองสงสัยเองก็ไดสะทอนวาผูนําชุมชนหรือ กํานัน ผูใหญบานก็ไมไดมี

ความรูเร่ืองกฎหมายดังกลาวน้ีแตอยางใด ขอที่นาหวงใยก็คือ ชาวบานสวนใหญเขาใจวาทุกการกระทําของ

เจาหนาที่รัฐ ไมวาจะเปนการบุกตรวจคน จับกุม เชิญตัวมาซักถาม ทุกปฏิบัติการเปนการกระทําตามพ.ร.ก.

ฉุกเฉิน และมีทัศนคติวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหอํานาจเจาหนาที่ทหารและตํารวจอยางมาก เปนเคร่ืองมือที่สนับสนุน

ใหเจาหนาที่รัฐรังแกประชาชน คํากลาวของชาวบานบางรายคือ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ ใหอํานาจเจาหนาที่   ให

อํานาจทุกอยาง  เจาหนาที่มีอํานาจ ทําไดทุกอยาง”

กลุมเยาวชน

กลุมเยาวชนที่เขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญเปนเพศชาย มีทั้งประกอบอาชีพแลวและกําลัง

ศึกษาอยู โดยมีการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและตํ่ากวาระดับมัธยม เมื่อใหกลุมเยาวชนไดแสดงทัศนะ

เกี่ยวกับการรับรูและมีทัศนคติตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินพบวาโดยทั่วไปเยาวชนมีความรูเพียงเล็กนอย

ซึ่งไดแก  ประเด็นการถูกควบคุมตัว 7 วัน การหามออกนอกบานภายในเวลากลางคืน และรูวาสามารถ

เรียกรองคาเสียหายได  นอกจากน้ันจะเปนประเด็นที่เกิดจากประสบการณและการบอกเลาจากเยาวชนที่เปน
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เพื่อน ยกตัวอยางเชน การที่ทหารใชอํานาจโดยไมมีในป.วิอาญา, การใชอํานาจเกินกวาเหตุนึกจะจับใครก็จับ

ไดโดยไมมีหมายอะไร หรือคนในหมูบานถูกกลาวหาเปนผูตองสงสัยโดยที่ยังไมมีหลักฐานซึ่งเปนการละเมิด

สิทธิของประชาชน โดยมีกรณีหน่ึงที่ถูกซอมทํารายในขณะที่กําลังสรางบานโดยที่มือยังคงเปอนปูนซีเมนตได

กลาววา “ทหารซึ่งเขาจับกุมบอกวาคราบที่เปอนติดมือคือดินระเบิด จากน้ันจับกุมพาไปที่คายรือเสาะ ไม

อนุญาตใหญาติเขาเยี่ยม ถูกทหารเอาถุงดําปดหนามัดคอแลวก็ซอมทรมานดวยเคร่ืองปอกมะพราวจนถึงกับ

เล็บหลุด”

ทั้งน้ีกลุมเยาวชนแจงปญหาวา เยาวชนที่เปนชาวบานมักไมรูวาจะถูกเจาหนาที่ควบคุมตัวกี่วัน บางคน

ถูกควบคุมตัว 3-4 เดือน 15 วัน หรือ 30 วัน เปนตน กลุมตัวอยางเยาวชนทั้งหมดใหความเห็นวาการรับทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาจากการศึกษาเอง อานจากหนังสือ หรือไมก็จากขาวโทรทัศน จากศูนย

ทนายความมุสลิม และจากการสัมมนาใหความรูขององคกรตางๆ ทั้งน้ีกลุมเยาวชนเองยอมรับวาการศึกษาดวย

ตนเองทําใหทราบขอมูลอยูบางแตไมลึกซึ้งพอ

กลาวโดยสรุปกลุมเยาวชนพอจะมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บางเล็กนอยซึ่งไดแก

ประเด็นเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและคุมตัวไมเกินเจ็ดวันและการหามออกนอกเคหะสถานภายในเวลาที่

กําหนด โดยไดรับความรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการศึกษาเอกสารดวยตนเอง ขาวโทรทัศน จากศูนย

ทนายความมุสลิม จากการเขารวมอบรมสัมมนา อยางไรก็ดีแหลงขอมูลที่ถูกอางถึงไมไดเปนหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรงแตอยางใด  

กลุมผูไดรับการเยียวยา

จากการสนทนากลุมทั้งสามจังหวัดพบวากลุมผูไดรับการเยียวยาเปนสตรีที่สมรสแลวและมีสามีเปน

กําลังหลักในการหารายไดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อสามีประสบเหตุจากสถานการณความไมสงบทําใหตนเอง

ตองทําหนาที่หารายไดแทนสามีและมีเพียงบางรายไดทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับ

สถานการณความไมสงบเพื่อใหไดทราบถึงสิทธิที่ตนพึงได ทั้งน้ีเมื่อใหกลุมผูไดรับการเยียวยาแสดงทัศนะ

เกี่ยวกับการรับรูและทัศนคติตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ัน กลุมผูไดรับการเยียวยาไดกลาววา

“ประชาชนเองก็พอจะรูบาง แตโดยสวนใหญไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วามีอะไรบาง เพราะ

ไมมีความรู และไมไดเรียนหนังสือมา และอีกเหตุผลหน่ึงคือไมมีใครที่จะมาอธิบายใหฟงและใหเขาใจได”

นอกจากน้ีในกลุมผูไดรับการเยียวยาไมสามารถแยกความแตกตางระหวาง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับกฎอัยการศึกได

ในสวนของการรับทราบความรูเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือกฎหมายตางๆน้ัน สวนหน่ึงรับฟงจากการประกาศ

ภายในหมูบานในบางคร้ัง หรือขาวสารทางวิทยุ ทีวี   และจะมีก็แตองคกรภาคเอกชน  องคกรที่เกี่ยวกับสิทธิ 

มาชี้แจง แตหนวยงานภาครัฐไมไดใหขอมูลและชี้แจงอยางเพียงพอและทั่วถึง ทั้งน้ีกลุมผูไดรับการเยียวยามี

ความรูและความเขาใจตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเฉพาะในประเด็นไมใหออกจากบานในยามวิกาล  และ

กลาววา “เมื่อเกิดเหตุการณก็จะไมออกจากบาน หากมีการควบคุมตัวเกิดขึ้นก็สามารถติดตามผูถูกควบคุมตัว

ไดที่คายอิงคยุทธบริหารกับ ศปก.ตร (ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา) เทาน้ัน”



41

กลาวโดยสรุปกลุมผูไดรับการเยียวยาแทบจะไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินเลยอีกทั้งยัง

ไมสามารถแยกแยะไดระหวางการปฏิบัติการของเจาหนาที่โดยใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือกฎอัยการศึก อยางไรก็

ตามมีเฉพาะในเร่ืองการหามออกนอกเคหะสถานภายในเวลาที่กําหนดและการควบคุมตัวตองควบคุมไวใน

สถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจําเทาน้ันที่กลุมผูไดรับการเยียวยาพอจะมีความรู ซึ่งนาจะ

เปนสวนสะทอนใหหนวยงานภาครัฐตองเรงรณรงคประชาสัมพันธใหแกกลุมผูไดรับการเยียวยาไดทราบถึง

การทํางานและกฎหมายตางๆอยางทั่วถึง

กลุมผูนําศาสนา

สําหรับความเขาใจตอเจตนารมณของการบังคับใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ผูนําศาสนาสวนใหญมีความเขาใจ

วา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิบางประการของประชาชน เปนกฎหมายที่มีเปาหมายในการจัดการ

กับคนราย และปกปองคุมครองคนดี แตในภาคปฏิบัติกลับมีผลกระทบขางเคียงกับการละเมิดสิทธิของผู

บริสุทธิ์ในระดับที่รับรูกันวามีอยูสูง

 ในดานความรูความเขาใจตอขอกฎหมายและอํานาจหนาที่ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อพิจารณาจากการ

ประเมินตนเองของกลุมผูนําศาสนาและการวิเคราะหของผูวิจัย สามารถสรุปไดวา ผูนําศาสนาและสมาชิกใน

ชุมชนทางศาสนาสวนใหญรับทราบและเขาใจรายละเอียดของประเด็นตางๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยมาก 

เน่ืองจากภาครัฐยังมีการประชาสัมพันธไมเพียงพอ สาเหตุหน่ึงอาจมาจากมุมมองที่วา กฎหมายน้ีไมไดมี

ผลกระทบตอคนสวนใหญที่เปนผูบริสุทธิ์ แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนสวนใหญจะรับรูขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก็ตอเมื่อไดรับผลกระทบไปแลว และเมื่อพิจารณาในมิติของชองทางการรับรูน้ันผูนําศาสนาสะทอนความเห็น

วาคนสวนใหญ รับรูจากการรายงานขาวของสื่อ ทั้งโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ มากกวาที่จะไดรับขอมูล

จากภาครัฐ เชนที่มีบางสวนไดรับจากแผนพับของทางการ แตก็สะทอนความเห็นวาไมนาสนใจและเขาใจยาก 

สวนกลุมที่มีความรูความเขาใจเปนอยางดี ซึ่งเปนสัดสวนที่นอยมากน้ัน สวนใหญไดรับขอมูลจากการอบรม

ของเอ็นจีโอ เชน กลุมนักกฎหมายมุสลิม เปนตน และอีกสวนหน่ึงไดศึกษาคนควาดวยตนเองจากเอกสาร 

เน่ืองจากไดรับผลกระทบโดยตรง

ความรูความเขาใจของผูนําศาสนาตอประเด็นตางๆ ที่เปนสาระสําคัญของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถ

ประเมินไดดังน้ี

- ผูนําศาสนาสวนใหญยังมีความสับสนระหวางเน้ือหาของกฎอัยการศึก และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีความ

เขาใจอยางดีเฉพาะผูที่ไดคลุกคลีกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบ หรือไดรับการประสานงานจากเจาหนาที่

โดยตรง

-ประเด็นที่เปนที่รับรูและกลาวถึงกันมากที่สุดคือ การที่กฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการจับกุม

หรือเชิญตัวโดยไมตองมีหมายจับ แตสวนใหญไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและถอนหมาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

-อีกประเด็นที่ถูกกลาวถึงมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูที่ไมไดคลุกคลีกบัชาวบานที่
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ไดรับผลกระทบ คือ การหามออกนอกเคหสถานภายในเวลาที่กําหนดและการหามการชุมนุม แตก็ไมมีความ

เขาใจในรายละเอียดอยางถูกตองวาบังคับใชอยางไร ภายใตเงื่อนไขใด และในพื้นที่ใด 

-ประเด็นของระยะเวลาและสถานที่ในการคุมตัวน้ัน ผูนําศาสนาและชาวบานสวนใหญในกลุมของผู

ที่ไดรับผลกระทบรับทราบวาเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและคุมตัวไมเกิน 7 วันและสามารถขยายการควบคุมตัว

กระทําไดแตไมเกิน 30 วัน แตในรายละเอียดของกรณีที่ตองรองขอศาลเพื่อควบคุมตัวตอ และมีระยะ

เวลาควบคุมตัวตอคราวละ 7 วัน รวมทั้งตองทํารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวเสนอตอศาลน้ัน คน

สวนใหญยังไมทราบขอมูล สวนในประเด็นที่การควบคุมตัวตองควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจําน้ัน ผูนําศาสนาเห็นวายังไมทราบในรายละเอียดและเจตนารมณของกฎหมายที่ไม

ตองการใหผูถูกคุมตัวมีสถานะเยี่ยงผูมีความผิดทางกฎหมาย โดยสวนใหญเขาใจวาหากถูกจับก็ตองไปตามหา

ที่หนวยเฉพาะกิจของทหารในพื้นที่เปนลําดับแรก หลังจากน้ันจึงไปตามหาที่คายอิงคยุทธบริหาร หรือศูนย

ปฏิบัติการตํารวจชายแดนใต (ศชต.)

ขอกฎหมายที่ผูนําศาสนาบางสวนเห็นวาเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหเจาหนาที่ใชอํานาจโดย

ไมระมัดระวังและมีการกระทําเกินขอบเขตของอํานาจหนาที่ก็คือ ในสวนที่ระบุวาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ

ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ี ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือวินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินกวา

เหตุ กลาวคือ ความเดือดรอนที่เกิดขึ้นประชาชนผูบริสุทธิ์น้ัน เมื่อพิจารณาแลว สวนใหญก็จะกลับไปสู

ขอสรุปที่วา เจาหนาที่ไดกระทําไปโดยสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ ทั้งที่ในความเปนจริงน้ันมี

กรณีที่อยูนอกเหนือจากที่กฎหมายไดระบุ

และในสวนที่กฎหมายเปดโอกาสใหผูบริสุทธิ์ที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานบกพรองของ

เจาหนาที่สามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามสิทธิน้ัน ในความเปนจริงเปนสิ่งที่กระทําไดยากและมีรายละเอียด

ขั้นตอนที่ซับซอน อีกทั้งยังกลัววาหากเรียกรองไปแลวจะเปนภัยกับตนเอง ทําใหผูไดรับผลกระทบสวนใหญ

ไมไดดําเนินการเรียกรอง ทั้งๆ ที่มีความเดือดรอน โดยคิดวาอยูเฉยๆ จะดีกวา สงผลใหกลายเปนความไม

พอใจที่ไมไดรับการกลุมผูไดรับการเยียวยา

กลุมสื่อมวลชน

สื่อมวลชนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีเปนสื่อทองถิ่นประกอบดวยจํานวนสองกลุมหลัก กลุมแรก

ไดแก สื่อมวลชนทองถิ่นซึ่งไมไดลงพื้นที่เอง สวนใหญทําขาวประชาสัมพันธ และอาศัยการสนับสนุนขอมูล

จากหนวยงานภาครัฐ  และกลุมที่สอง เปนสื่อมวลชนภายใตสังกัดของศูนยขาวอิศราซึ่งทํางานลงพื้นที่เสี่ยงภัย 

สื่อมวลชนกลุมน้ีมองวาตนเองมีความรูความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนอยางดี แตชาวบานสวนใหญไมมี

ความเขาใจและมีทัศนคติที่ติดลบกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกลาว  ในขณะที่สื่อมวลชนในกลุมแรกรับวามีความรูใน

เร่ืองดังกลาวเพียงเล็กนอย  สวนใหญจะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากแหลงขาวที่เปนเจาหนาที่รัฐ

เชน ทหาร ตํารวจ  ทั้งน้ีสื่อกลุมน้ีทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินวา อนุญาตให

เจาหนาที่ควบคุมตัวผูตองสงสัย สามารถเขาตรวจ หรือยึดอาวุธ วัตถุตองสงสัย เจาหนาที่สามารถหาม

ประชาชนออกนอกเคหะสถาน และหามชุมนุม ฯลฯ ซึ่งสวนใหญจะเปนมาตรา 9 อยางไรก็ดีสื่อมวลชนพื้นที่
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บางรายใหขอมูลวาทางดาน หนวยงานรัฐและองคกรบางที่ เชน เครือขายวิทยุชุมชน ไดมีการจัดอบรมให

ความรูแกสื่อมวลชน เผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของใหแกสื่อมวลชน 

ในสวนความคิดเห็น ทัศนคติที่มีตอพ.ร.ก.ฉุกเฉินของสื่อมวลชน พบวาสื่อมวลชนทั้งสองกลุมมีความ

คิดเห็นที่แตกตางกัน กลาวคือ สื่อมวลชนกลุมแรก ใหความเห็นวา การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตน้ัน ประชาชนสวนใหญไมไดรูสึกวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ประชาชนยังสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดอยางปกติ ยกเวน กลุมวัยรุนที่อาศัยในพื้นที่หรือหมูบานตางๆ จะ

ไมชอบที่ทางราชการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เน่ืองจาก ทําใหพวกเขาขาดอิสระ ไมสามารถไปมั่วสุมตามสถานที่

ตางๆไดสะดวก

ในขณะที่สื่อมวลชนในกลุมสองซึ่งลงพื้นที่ใหความคิดเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเคร่ืองมือของ

เจาหนาที่รัฐ ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แตมีหลายสวนที่ขอปฏิบัติการใชกฎหมายเปนการ

คุกคามสิทธิประชาชน เกิดผลกระทบตอผูบริสุทธิ์และกระทบกับชาวบาน มีการใชอํานาจโดยมิชอบ เชน การ

ควบคุมตัวผูตองสงสัยโดยไมมีการสอบสวน เมื่อไมมีมูลเหตุในการจับกุมตัวชาวบานเพียงพอจึงคอยปลอยตัว 

สงผลใหประชาชนในพื้นที่มองรัฐในแงที่ไมดี ชาวบานกลัวเจาหนาที่มากขึ้น เกิดระยะหางและความขัดแยง

ระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐ ในสวนผลกระทบดานการทํางานของสื่อ สื่อมวลชนกลุมน้ีมองวา การทํางาน

อาจจะมีขลุกขลักบางเล็กนอย เชน ไมสามารถเขาไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณได การเขาถึงขอมูลขาวชากวา

ปกติ บางคร้ังมีการควบคุมขาวสารโดยทางราชการ  บางกรณีที่ตองการสัมภาษณผูตองสงสัยไมสามารถทําได 

สื่อกลุมน้ีเรียกรองวา ควรจะเปดใหสื่อสามารถเขาถึงขอมูลไดมากขึ้นเพื่อตรวจสอบและเผยแพรขอเท็จจริงแก

สังคม กรณีที่ผูตองสงสัยถูกควบคุมตัวแลวไมสามารถสัมภาษณไดเลยซึ่งตางจากกรณีผูตองหาในคดีที่

ออนไหวตอความรูสึกอ่ืนๆที่สื่อยังสามารถเขาถึงไดงายกวา เชน กรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ  สื่อยัง

สามารถเขาสัมภาษณผูตองหาคดีน้ีที่กรุงเทพฯได

กลุมเอ็นจีโอ

จากการสนทนากลุมทั้งสามจังหวัดพบวากลุมเอ็นจีโอจะประกอบไปดวยกลุมเอ็นจีโอกลุมองคกร

สิทธิซึ่งปฏิบัติหนาที่ในขายงานดานสิทธิ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตมานานแลว เชน มูลนิธิฮิลาล หรือ

สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งเอ็นจีโอในกลุมน้ีมีความรูและความเขาใจในเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เปนอยางดี สวนใหญแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะมาจากแหลงตางๆ เชน เอกสาร อินเตอรเน็ต 

และจากองคกรตางๆ ที่เอ็นจีโอบางรายสังกัดอยู       เอ็นจีโอบางรายเชื่อมั่นวาตนเองอาจจะมีความรูความ

เขาใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินดีกวาเจาหนาที่  สวนกลุมเอ็นจีโอที่เปนภาคประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นใหมจากสถานการณ

ความไมสงบ เชน ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ อาสาสมัครกลุมเพื่อนครอบครัวผูสูญเสียจากเหตุการณ

ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน มีความรูเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในระดับดีเชนเดียวกัน

ซึ่งจากการที่ตองประสบเหตุจึงทําใหพยายามศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินดวยตนเองเพื่อตองการให

ญาติพี่นองไดรับอิสรภาพ ดังกรณีศึกษาไดกลาววา  “นองชายโดนจับในขอหาเปนผูตองสงสัย ทําใหตอง

เรียนรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอสูด้ินรนใหนองชายไดกลับบาน”
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กลุมเอ็นจีโอทั้งสองกลุมมีขอเสนอแนะวารัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ

เกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินใหชาวบานในพื้นที่มีความรูมากกวาที่เปนอยู  

กลุมนักธุรกิจ

กลุมนักธุรกิจ เคยไดยินแตไมรูความหมายและรายละเอียดในเน้ือหา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเทาที่ควร  สําหรับ

ประเด็นที่กลุมนักธุรกิจไดยินเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตรงกันคือ ประเด็นที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเคร่ืองมือที่ทําให

ทหารและตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ได รวมถึงประเด็นการหามชุมนุมเกิน 5 คนและการหามออกนอกเคหะ

สถานในเวลาที่กําหนด ดังคําพูดที่แสดงทัศนะของนักธุรกิจรายหน่ึงวา  “การประชาสัมพันธ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ใหกับประชาชน ยังไมทั่วถึง คนที่ไมมีสวนไดสวนเสียก็จะมองเปนเร่ืองธรรมดา แตคนที่ไดรับผลกระทบจะ

มองวาไมดี ประชาชนรูเพียงวามี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตไมไดรูลึก ดูเหมือน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมศักด์ิสิทธิ์ทั้งๆ ที่มัน

ศักด์ิสิทธิ์ในตัวมันเอง แตรัฐกลับทําใหดูลดคาตํ่าลง  ประชาชนรูแควา การมาจับหรือการมาตรวจคน เปน

อํานาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยไมตองมีหมายศาลทางที่ดีควรใหเจาหนาที่เขาไปใหความรูและชี้แจงให

ประชาชนเขาใจ”

 สําหรับความรูในประเด็นอ่ืนๆ ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กลุมนักธุรกิจไมมีความรูเลย และแหลงการรับ

ความรูเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สวนใหญนักธุรกิจมักไดรับมาจากโทรทัศน

5.2 ผลสัมฤทธิ์จากการประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ของกลุมตัวอยางตางๆ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญในพื้นที่มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐใน

การแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตคิดเปนรอยละ 61.1 ซึ่งแบงเปนพึงพอใจปานกลางรอยละ 

39.2 และพึงพอใจมากรอยละ 21.9 แตมีประชาชนคิดเปนรอยละ 34.1 ไมพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (ดังภาพที่ 11)
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ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐในการแกปญหาความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

พอใจมากท่ีสุด
4.7%

ไมพอใจมากท่ีสุด
15.0%

ไมพอใจมาก
19.1%

พอใจมาก 21.9%

พอใจระดับ
ปานกลาง 

39.2%

และหากแยกตามศาสนาจะพบวาประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 43.2 ไมพอใจมากถึงมาก

ที่สุด แตประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 65 พอใจมากถึงมากที่สุด ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐใน

การแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (ดังภาพที่ 12) แสดงใหเห็นวาประชาชนทั้งสองกลุมมี

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่แตกตางกัน

ความพงึพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีรั่ฐในการ

แกปญหาความไมสงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต

อิสลาม 0.9%

อิสลาม 13.5%

อิสลาม 24.0%

อสิลาม 42.2%

อิสลาม 19.2%

พุทธ 48.5%

พุทธ 16.5%

พุทธ 30.2%

พุทธ 3.2%พุทธ 1.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

ไมพอใจมากที่สดุ ไมพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจมาก พอใจมากทีสุ่ด

ภาพท่ี 11

ภาพท่ี 12
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการชวยทําใหสถานการณความไม

สงบลดลงและประชาชนรูสึกปลอดภัยมากขึ้น พบวาประชาชนสวนใหญพึงพอใจคิดเปนรอยละ 68.5

แตประชาชนที่พึงพอใจรอยละ 50.7 รูสึกมีความพอใจแบบปานกลางเทาน้ัน และประชาชนถึงรอยละ 31.5

ไมพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ตอการลดลงของสถานการณความไมสงบและความรูสึกปลอดภัยในพื้นที่ (ดัง

ภาพที่ 13)

แตอยางไรก็ตาม จากตารางที่ 2 ประชาชนยังไมพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์ในดานการลดสถานการณ

รุนแรงรายวัน โดยไมพึงพอใจถึงไมพึงพอใจมากที่สุดที่รอยละ 40.9 ดานการจํากัดพื้นที่การเกิดสถานการณ

และความสามารถของผูกอเหตุประชาชนสวนใหญไมพึงพอใจถึงไมพึงพอใจมากที่สุดรอยละ 44.1 และดาน

การปรับเปลี่ยนทัศนคติของแนวรวมประชาชนสวนใหญไมพึงพอใจถึงไมพึงพอใจมากที่สุดคิดเปนรอยละ 36.9

ความพึงพอใจตอการลดลงของสถานการณความไมสงบและ

ความรูสึกปลอดภัยมากข้ึน

พอใจระดับปานกลาง 
50.7%

ไมพอใจมาก 
20.1%

ไมพอใจมากท่ีสุด

11.4%

พอใจมากท่ีสุด
3.4%

พอใจมาก 14.4%

ภาพท่ี 13
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ตารางท่ี 2 แสดงตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ในขณะที่ผลจากการสนทนากลุมในภาพรวมสะทอนใหเห็นวาการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่

จวบจนถึงเวลาน้ี ยังไมไดทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นหรือสะทอนภาพที่ชัดเจนไดวาสามารถรักษาความมั่นคง

และแกไขปญหาความไมสงบได กลาวคือ ยังไมสามารถสรางความรูสึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนสวนใหญในพื้นที่ได เพราะในมุมมองของกลุมตัวอยางที่ไมใชเจาหนาที่รัฐเห็นวา 

เจาหนาที่ยังไมสามารถจํากัดเวลาและสถานที่ในการกอเหตุรุนแรงได แตในขณะเดียวกันสวนใหญก็มองวา 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปนเคร่ืองมือที่ยังคงตรึงสถานการณไมใหรุนแรงบานปลายออกไปมากกวาที่เปนอยู เกือบทุก

กลุมตัวอยางไมสามารถไววางใจไดวาหากไมใชกฎหมายพิเศษฉบับน้ีแลวสถานการณจะไมย่ําแยลงไปกวาเดิม 

มุมมองของกลุมตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม 

ไดแก 

1. กลุมที่เห็นดวยกับการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวามีผลสัมฤทธิ์ใน

ระดับสูง และสมควรที่จะตออายุการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตอไป กลุมน้ีประกอบดวย กลุมตํารวจและทหาร

2. กลุมที่เห็นดวยกับการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตมีความไมแนใจในผลสัมฤทธิ์ ไดแก กลุมขาราชการ 

กลุมอัยการและผูพิพากษา กลุมนักธุรกิจ กลุมสื่อมวลชน และกลุมผูไดรับการเยียวยา ซึ่งภายในกลุมเหลาน้ียัง

มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันระหวางความสําเร็จและความลมเหลว

ระดับความคิดเห็น/ความพอใจตัวชี้วัด

ไมพอใจถึง

ไมพอใจมาก

ที่สุด

พอใจปาน

กลาง

พอใจมากถึง

มากที่สุด

1. ผานมา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินที่

ประกาศใชในภาคใตชวยทําใหสถานการณความไมสงบลดลงและ

ประชาชนรูสึกปลอดภัยมากขึ้น

31.5 50.7 17.8

2. ผลจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฏหมายของเจาหนาที่ทุกฝายทําให

ประชาชนมีขวัญกําลังใจดีขึ้น และมีความหวังตอสถานการณที่จะดี

ขึ้นกวาเดิมในอนาคตอันใกลน้ี

9.7 47.9 42.2

3. การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหเจาหนาที่ลดสถานการณรุนแรงรายวัน

ได
40.9 42.6 16.4

4. การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหจํากัดพื้นที่การเกิดสถานการณและ

ความสามารถของผูกอเหตุได
44.1 37.7 18.0

5. การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทําใหแนวรวมปรับเปลี่ยนทัศนคติได 36.9 43.1 19.7
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3. กลุมที่ไมเห็นดวยกับการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีความเห็นสวนใหญวาไมสัมฤทธิ์ผล สมควรที่จะ

ยกเลิกการบังคับใช ไดแก กลุมผูนําศาสนา กลุมเยาวชน กลุมเอ็นจีโอ และกลุมผูตองสงสัย

อยางไรก็ตาม แตละกลุมยังมีมุมมองตอผลสัมฤทธิ์ ในรายละเอียดดานตางๆ ของการบังคับใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน ที่สอดคลองและแตกตางกันไปอยางหลากหลาย ดังสามารถใหขอสรุปไดดังน้ี

ขอสังเกตที่ เปนไปในแนวทางเดียวกันคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมสามารถที่จะลดความรุนแรงของ

สถานการณลงได เพราะแมวาจํานวนสถานการณความไมสงบเกิดขึ้นนอยลง แตระดับความรุนแรงของ

เหตุการณแตละคร้ังมีความหนักหนวงขึ้นรวมทั้งมีผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บมากขึ้น

ในประเด็นของความสัมฤทธิ์ผลในการจํากัดเสรีของการกอเหตุ การปองกันมิใหเกิดสถานการณ

รายวัน รวมถึงการจํากัดความตอเน่ืองและระยะเวลาการเกิดสถานการณน้ัน แมวาทางฝายตํารวจและทหารที่

ปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งกลุมผูพิพากษาและอัยการจะมีความเห็นวาสามารถทําไดดีขึ้นในระดับที่เห็นความ

แตกตาง แตความเห็นของคนกลุมอ่ืนกลับมองวา ยังไมสามารถไววางใจไดวาสถานที่หรือชวงเวลาใดบางที่

สรางความรูสึกวามั่นคงปลอดภัย และจะไมเกิดเหตุการณขึ้น กลาวโดยสรุปคือ ทุกพื้นที่และทุกชวงเวลาลวน

แลวแตมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ดังเชนกลุมนักธุรกิจที่สะทอนวา นักธุรกิจที่ตองเดินทางไปติดตอธุรกิจตาง

พื้นที่ตองมีความระมัดระวังในการเดินทาง เน่ืองจากอยูภายใตภาวะเสี่ยงทั้งจากการเดินทางและอาจตกเปน

เหยื่อของผูกอความไมสงบไดทุกขณะ

ในประเด็นของการจับกุมผูตองสงสัยในสถานการณรายวันไดมากขึ้นน้ัน แมวาตัวเลขของฝายทหารที่

นําเสนอวาในจํานวนหมื่นกวารายที่เชิญตัวและจับกุมมาน้ัน สามารถยืนยันไดอยางแนชัดวา เกี่ยวของกับ

เหตุการณและแนวรวมผูกอความไมสงบถึง 7 พันราย แตคนกลุมอ่ืนๆ กลับมีความคลางแคลงใจถึงความ

ถูกตองแมนยําของขอมูลผูตองสงสัยวามีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนหรือไม เชน กลุมผูนําศาสนาที่ระบุวา 

ในบางพื้นที่การขาวของเจาหนาที่ยังมีปญหา แหลงขอมูลยังไมนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางกรณีทั้ง

ชาวบานและผูนําชุมชนมีความเห็นรวมกันวาบุคคลที่ใหขาวกับทางการน้ันเปนคนที่ชุมชนไมเชื่อถือ เปนที่

รับรูกันวาไมมีความรับผิดชอบ เปนตน นอกจากน้ียังมีมุมมองตอการจับกุมแบบเหว่ียงแหโดยปราศจากขอมูล

ที่นาเชื่อถือและไมไดผานกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบรัดกุมอีกดวย

สวนประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแนวรวมผูกอความไมสงบน้ันความเห็นสวนใหญ

มองวาเปนเร่ืองยากที่จะหาตัวชี้วัดหรือประเมินออกมาเปนตัวเลข แตก็ไดประเมินวายังทําไดเพียงบางสวน

เทาน้ัน ในขณะที่การปฏิบัติงานผิดพลาดของเจาหนาที่ไดทําใหผูบริสุทธิ์จํานวนไมนอยเขาไปเปนแนวรวมมุม

กลับ นอกจากน้ีการที่เจาหนาที่ใชวิธีการไปเยี่ยมหรือเชิญตัวบอยคร้ัง มาประเมินความบริสุทธิ์ของบุคคลวา 

หากยังมารายงานตัวหรือเมื่อเขาไปเยี่ยมยังใหการตอนรับอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ก็สามารถใหขอสรุปใน

เบื้องตนไดวาบุคคลน้ันบริสุทธิ์น้ัน  ในความเปนจริงไมสามารถที่จะประเมินเชนน้ันได เพราะบางคนอยูแสดง

ตัวเพราะกลัวเจาหนาที่ ในขณะที่บางคนไมอยากพบดวยเหตุผลและอุปสรรคอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับความเห็น

ของกลุมขาราชการที่ระบุวาการปรับเปลี่ยนทัศนคติไมสามารถวัดไดจากตัวเลขที่ชาวบานหรือกลุมเสี่ยงที่จะ

เปนแนวรวมเขามาใหความรวมมือ ความเห็นตอประเด็นน้ีโดยสรุปคือ ฝายขาราชการทั้งทหาร ตํารวจ ผู

พิพากษาและอัยการมองวา สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไดในระดับหน่ึง แตกลุมอ่ืนๆ ในภาคประชาสังคม นัก
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ธุรกิจ กลุมเยาวชน กลุมผูไดรับการเยียวยา และผูนําศาสนาเห็นวา ปรับเปลี่ยนไดบางสวน แตขณะเดียวกันก็มี

ผูหันไปหาแนวรวมมากขึ้น ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการปฏิบัติงานบกพรองของเจาหนาที่

ในเร่ืองขวัญกําลังใจน้ัน ยังมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน ฝายตํารวจทหารมองวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินชวยสราง

ขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะชวยใหทํางานไดคลองตัวขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกลุมผูไดรับการเยียวยา

บางสวนสะทอนวารูสึกอุนใจที่มีเจาหนาที่คอยดูแลความปลอดภัย แตในอีกดานหน่ึงก็กลัววาเจาหนาที่จะเปน

ตัวลอเปาของเหตุราย ไมควรที่จะอยูใกลชิดมาก ในขณะที่กลุมอ่ืนๆ เห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังไมสามารถสราง

ขวัญกําลังใจและความหวังวาสถานการณจะดีขึ้นได

สวนมุมมองตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ัน กลุมที่เปนภาคประชาชนเห็น

วายังไมมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากงบประมาณทางทหารจํานวนมากที่ใชจายไป แตยังไมสามารถสราง

ความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการปองกันเหตุรายและจับกุมตัวผูกระทําผิดไดอยางถูกตองแมนยํา

ทั้งน้ีสามารถพิจารณามุมมองของกลุมตัวอยางตางๆตอประเด็นเร่ืองผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินไดดังน้ี

กลุมเจาหนาท่ีทหาร

ภาพรวมของสถานการณความรุนแรง ทหารสวนใหญเห็นตรงกันวาสถานการณความรุนแรงรายวัน

ลดจํานวนลง แตเพิ่มระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการปฏิบัติการภายใตพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถจํากัด

การเคลื่อนไหวอยางเสรีของกลุมขบวนการกอความไมสงบ ซึ่งประสบความยากลําบากมากขึ้นในการกอ

สถานการณแตละคร้ัง ไดทําใหขบวนการใตดินพยายามระดมทรัพยากรที่มีอยูสรางสถานการณที่เสียหาย

รุนแรงมากขึ้นเพื่อชดเชยกับการขาดโอกาสในการสรางสถานการณไดบอยๆ  ทหารบางนายระบุวา “จากการ

ตรึงสถานการณความมั่นคงไวได กลุมผูกอความไมสงบจะไมสามารถสรางความเสียหายกรณีใหญๆ อยาง

เหตุการณปลนปนได ทําไดก็แตเพียงเหตุการณลอบทํารายเทาน้ัน”

ทหารทั้งหมดลงความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปนเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของทหาร

ในพื้นที่  หากขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉินแลวทหารจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประโยชน

ในแงของงานขาวความมั่นคงและการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่

ทหารซึ่งปฏิบัติการดานการขาวใหเหตุผลถึงความจําเปนในการคงไวซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินวา พ.ร.ก.

ฉุกเฉินอํานวยความสะดวกในการติดตามจับกุมผูตองสงสัยที่ยังขาดพยานหลักฐานชัดเจน ไมสามารถ

ดําเนินคดีดวย ป.วิอาญา การเชิญตัวผูตองสงสัยมาซักถามน้ันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการขาว ทําใหได

แหลงขาวและขอมูลดานความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะโครงขายบุคคลในขบวนการเคลื่อนไหว หากปราศจาก

ชองทางการเชิญตัวมาซักถามตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินยากที่จะไดขอมูลที่เปนประโยชนตองานความมั่นคงมาก

เพียงพอ

ทั้งน้ีการควบคุมตัวผูที่ เกี่ยวของกับกลุมผูกอความไมสงบ น้ันเปนประโยชนตอการปองปราม

เหตุการณรุนแรงที่กําลังจะเกิดขึ้น เปนการยับยั้งการเคลื่อนไหวโดยเสรีของขบวนการแนวรวม หรือแมแตการ
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ที่บุคคลในแนวรวมรูตัววาถูกหมายจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแลวหนีออกนอกประเทศก็ถือวาเปนการทําใหพื้นที่สาม

จังหวัดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทหารปฏิบัติการมีความพอใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยใหเหตุผลในแงของการอํานวยความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขาถึงเปาหมายและคุมครองทหารในภาวะของปฏิบัติการเสี่ยงภัย โดยกลาววา “พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปน

เคร่ืองมือที่ชวยรักษาขวัญและกําลังใจของทหาร ทําใหทหารมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่เสี่ยงภัยไดดีขึ้น”

อยางไรก็ดี ในขอเท็จจริงการคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของทหารมีกําหนดไวในกฎอัยการศึกอยูแลว แมไมมี 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในสามจังหวัดก็ไดรับการคุมครอง

ทหารกลุมตัวอยางยังใหประเด็นเร่ืองหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินในแงการปฏิบัติจับกุม ควบคุมตัววา ในการ

ออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินในความเปนจริงมีการออกหมายจับเปนจํานวนมากแตสามารถจับกุมผูตองสงสัยจริงๆ

ไดนอย สวนใหญจะหนีไปไดเสียกอน ซึ่งการออกหมายน้ันเจาหนาที่ไดมีการวางลําดับชั้นของผูตองสงสัยไว

หลายระดับชั้น นับต้ังแตชั้นแกนนํา มือปน มือระเบิด อาเยาะฮ(ผูใหญที่เปนผูใหที่พักพิงแกแนวรวมผูกอความ

ไมสงบ)

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ทหารนายหน่ึงรับประกันความมีประสิทธิภาพของการออกหมายจับ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินวา “ มีกระบวนการกลั่นกรองที่ดี มีการรับรูรวมกันสามฝาย และศาลเปนผูออกหมายเชิญตัวให 

การกลั่นกรองที่ดีน้ีทําใหไดตัวผูตองสงสัยที่มีนํ้าหนักนาจับกุมจริงๆ โดยนับต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา การ

ออกหมายจับกุมตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผูตองสงสัยหน่ึงหมื่นกวาราย ตรวจสอบแนชัดวามีสวนเกี่ยวของจริงถึง

เจ็ดพันกวาราย  แตกตางจากการบุกคนจับกุมตามกฎอัยการศึกซึ่งเมื่อทหารไดรับขอมูลหรือขาวก็เขาไปบุก

ตรวจคนจับกุมทันที ทําใหเกิดผลกระทบตามมามากมายเพราะไมมีระบบกลั่นกรอง”

นอกจากน้ี พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังใหประโยชนสําคัญตองานดานมวลชน เน่ืองจากตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผูตอง

สงสัยเปนเพียงบุคคลที่ถูกเชิญตัวมาซักถามดวยกระบวนการที่เปนมิตร ยังไมมีการต้ังขอหาใดๆในเร่ิมแรก 

กระบวนการเชิญตัวซักถามที่เปนมิตรน้ีทําใหไดรับความรวมมือจากชาวบานมากขึ้น แนวรวมฯหลายราย

สมัครใจใหความรวมมือดานการขาว ใหความรวมมือชวยราชการกับทหารซึ่งชวยอํานวยประโยชนมากกับ

งานความมั่นคง กลายเปนกลยุทธ “โจรจับโจร” ที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง

กลุมเจาหนาท่ีตํารวจ

เจาหนาที่ตํารวจมีความเห็นสอดคลองกันวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเคร่ืองมือที่จําเปน มีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในสถานการณความรุนแรงชายแดนใต  และใหเหตุผลในดาน

ผลสัมฤทธิ์ดังตอไปน้ี

ประการแรก ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทําใหเกิดการทํางานเชิงรุก เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชอํานาจที่จะ

ปฏิบัติไดในทันทีทันใด สามารถจะเชิญตัวผูตองสงสัยมาซักถามสอบสวนไดอยางทันที ซึ่งหากปราศจาก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินแลวการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จะเผชิญขอจํากัด ไมทันการ กลาวคือ หากขอหมายคนใชเวลา

ภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งการเดินทางมายังศาลเพื่อขอหมายคนอยางเรงดวนเปนไปไมไดเน่ืองจากตองใชระยะเวลา

ในการเดินทาง นอกจากน้ีการเขาตรวจคนจับกุมตามกฎหมาย ป.วิอาญาก็มีขอจํากัด เน่ืองจาก ป.วิอาญา
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สามารถจับกุมบุคคลไดเฉพาะกรณีกระทําความผิดซึ่งหนาและมีเหตุใหจับไดตาม ป.วิอาญา มาตรา 78 แต

เหตุการณกรณีความมั่นคงมักไมมีบุคคลกระทําผิดซึ่งหนา

ประการที่สอง การดําเนินการซักถามตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินไดเอ้ือสูการขยายผลขอมูลเขาสูกระบวนการ

ทํางานตามกฎหมาย ป.วิอาญา เน่ืองจากภายในชวงเวลา 30 วัน เจาหนาที่ตํารวจสามารถเก็บรวบรวมขอมูล ไม

วาจะเปนพยานหลักฐาน พยานบุคคล นําเขาสูการทํางานตามกฎหมายป.วิอาญา 

ประการที่สาม การที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไดใหชวงเวลาในการควบคุมตัวและซักถามผูตองสงสัยไดคราวละ 

7วัน ยื่นตอเวลาการควบคุมตัวไดไมเกิน 30 วัน ถือวาเปนประโยชนตอรูปคดีใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งขึ้น 

เน่ืองจากคดีสวนใหญในเวลาน้ีอาศัยการตรวจสอบดวยขอมูลนิติวิทยาศาสตรซึ่งตองอาศัยเวลาในการพิสูจน

ทราบ ชวงเวลา 30 วันดังกลาวเอ้ือใหการทํางานดานพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีความเปนไปไดรัดกุม

ยิ่งขึ้น ซึ่งผลของหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรน้ีชาวบานคอนขางใหการยอมรับ ทําใหลดความขัดแยง ลด

การต้ังแง หวาดระแวงของชาวบานวาจะถูกเจาหนาที่รังแก

ประการที่สี่ การที่จะใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการควบคุมตัวผูตองสงสัยมาซักถาม  ทําใหขยายขอมูล

เชื่อมโยงถึงโครงขายบุคคลอ่ืนที่เปนแนวรวมขบวนการหรือมีสวนเกี่ยวของหลายคร้ังในกระบวนการซักถาม

ไดขอมูลที่เปนประโยชน “สุดยอด” จากบุคคลที่เปนผูปฏิบัติการจริงในขบวนการเคลื่อนไหว สงผลใหการ

ขยายโครงขายของแนวรวมบางกลุมหยุดชะงัก หรือโครงขายแนวรวมบางกลุมไดถูกทําลายไปโดยปริยาย 

ประการที่หา เจาหนาที่สอบสวนใหความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีประโยชนอยางยิ่งในกระบวนการ

ซักถาม หากเจาหนาที่ตํารวจมีความเขาใจในกระบวนการซักถาม ซักถามดวยวิธีการที่ดี  นุมนวล ก็จะสามารถ

ไดรับความรวมมือจากผูตองสงสัยดวยความสมัครใจ ไมใชโดยถูกบังคับ

ประการที่หก การที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินระบุสถานที่ควบคุมตัวผูตองสงสัยใหเปนที่อ่ืนซึ่งไมใชเรือนจําหรือ

โรงพัก ไดเลี่ยงการเกิดแรงเสียดทานหรือแรงกดดันจากชุมชน ในกรณีการควบคุมตัวผูตองสงสัยหรือผูตองหา

ไวที่โรงพัก การที่ควบคุมตัวผูตองสงสัยไวในสถานที่ชัดเจน เชน ศูนยซักถาม เปนการลดภาระของโรงพักใน

ชุมชน และสรางความเขาใจชัดเจน งายแกญาติในการติดตามเยี่ยมพบผูตองสงสัย

ประการที่เจ็ด เจาหนาที่ตํารวจหลายนายมองวาการทํางานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

ประชาชนทุกฝายไดรับประโยชน โดยภาพรวมประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่รัฐมากขึ้น ความ

ไววางใจของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ไดทําใหประชาชนออกมามอบตัวมากขึ้น ทั้งน้ีในชวงเวลา 7 วันแรก

ของการควบคุมตัวตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากพิจารณาดูแลววาผูตองสงสัยบริสุทธิ์ ไมมีสวนเกี่ยวของก็

มักจะทําการปลอยตัวผูตองสงสัยเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทํางานของเจาหนาที่

ประการที่แปด เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญมีความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินชวยอํานวยความยุติธรรมใหเกิด

ขึ้นกับผูตองสงสัย ดวยกระบวนการตรวจคนจับกุมตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินระบุใหเปนการสนธิกําลังของ

เจาหนาที่สามฝาย กลาวคือ เจาหนาที่ฝายทหาร  ตํารวจ และปกครอง  การดําเนินงานดังกลาวไมไดอยูภายใต

การทํางานโดยเอกเทศของหนวยใดโดยเฉพาะ ทําใหเชื่อไดวาการทํางานมีความโปรงใส ยุติธรรม เจาหนาที่

ดําเนินการตรวจสอบกันเอง
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อยางไรก็ตาม แมมุมมองของฝายเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วาดีมาก เปนเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ แตขอออนของการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินประการ

หน่ึงซึ่งสะทอนออกมาจากฝายตํารวจอยางนาสนใจก็คือ การประสานงานที่ขาดเอกภาพ ไมลงรอยกันระหวาง

เจาหนาที่ตํารวจและทหาร มีการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกันระหวางเจาหนาที่ทหารและตํารวจ เชน กรณีที่เมื่อผู

ตองสงสัยเขาสูหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยตํารวจเปนฝายเชิญตัว  แตผูตองหากลับเขาหาทหาร เขารวมรับการ

อบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติจากทหารและเมื่อทหารเห็นวาปฏิบัติตัวดีก็จะประสานใหเจาหนาที่ตํารวจเปนผูเพิก

ถอนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยอาจจะประสานแจงเพียงหนวยเดียว และบางกรณีไมไดแจงไปยังฝายปกครอง ทํา

ใหเจาหนาที่ตํารวจถูกโจมตีมากวาไมไดปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหแกผูตองสงสัย 

ประเด็นดังกลาวน้ี สงผลใหเจาหนาที่ตํารวจบางนายกลาววา “ ตนเองรูสึกอึดอัด ไมเปนอิสระ 

หรือไมเปนตัวของตัวเอง ไมเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ฝายอ่ืน” ทัศนคติที่ชี้ถึงความ

ไมลงรอยกันในการประสานความรวมมือปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหผูวิจัยต้ังคําถามถึงประสิทธิภาพในการสนธิ

กําลังและรวมปฏิบัติงานของกองกําลังสามฝายวาเปนไปไดดีจริงหรือ

กลุมขาราชการ

ขาราชการพลเรือนทั้งสองฝายที่ประกอบไปดวยขาราชการพลเรือนทั้งฝายปกครอง และ ขาราชการ

พลเรือนฝายการพัฒนาตางก็มีความเห็นวาการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไมสัมฤทธิ์ผลเพราะเปนการ

แกปญหาที่ปลายเหตุ สถานการณยังมีความรุนแรง ความถี่ของการเกิดเหตุการณอาจนอยลงแตความรุนแรง

ของเหตุการณกลับมากขึ้น เชนปกติอาจมีเหตุยิงกันรายวัน แตระยะหลังเหตุการณที่เกิดขึ้นแตละคร้ังอาจมี

ความรุนแรงถึงขนาดที่วาคนตายมากขึ้นจากการระเบิด หรือการฆากันตายอาจดูอุกฉกรรจขึ้น

ในสวนของการใหความรวมมือระหวางเจาหนาที่กับชาวบานยังไมคอยไดผล แมวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ยังใหอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานมากขึ้น แตผลสัมฤทธิ์ยังไมเห็นผลเทาที่ควร 

ผลสัมฤทธิ์ในแงของการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ฝายความมั่นคงอาจสะดวกขึ้น แตผลสัมฤทธิ์ในแงของ

การลดความขัดแยงและความรุนแรงยังลมเหลว หลายฝายมองวาในความเปนพ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ันถือเปนตัวบท

กฎหมายที่ดี หากแตการปฏิบัติของเจาหนาที่ทหารและตํารวจตางหากที่เปนตัวแปรในการทําใหผูคนเขาใจผิด

วา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนตัวกอใหเกิดปญหาความขัดแยงและความรุนแรง 

ดานการแปรเปลี่ยนทัศนคติ กลุมขาราชการมองวาการที่กลุมแนวรวมหันมาใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่รัฐก็มิไดหมายความวาทัศนคติของเขาจะแปรเปลี่ยนแตอยางใด ประเด็นของการที่กลุมแนวรวมหัน

มาใหความรวมมือกับเจาหนาที่เปนเพราะกลัวเจาหนาที่ หรือกลัวกลุมแนวรวมที่เปนพวกเดียวกับตนจะ

กลาวหาวาตนเปนผูทรยศหากตองกลับไปในหมูบาน จึงเลือกที่จะอยูกับเจาหนาที่เพื่อความปลอดภัยของตน 

แตมิไดหมายความวาจะเปนตัววัดวาทัศนคติแปรเปลี่ยนแตอยางใด

ผลสัมฤทธิ์ในแงของผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของบางคร้ังก็

ลมเหลวเน่ืองจากการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน การกาวกายหนาที่ตอกันและกันของแตละหนวยงาน เหลาน้ี ตาง

กอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการไมไดผลเทาที่ควรเน่ืองจากการ
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ประสานงานที่ขาดประสิทธิภาพ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ งานการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอมวลชน ขาราชการ

ถือวาเปนหน่ึงในหนาที่หลักของตนที่จะตองเขาหามวลชน ตองมีการสรางความเขาใจ ความสัมพันธอันดีกับ

ชาวบานในเขตพื้นที่เขตปกครองที่ตนเองมีอํานาจรับผิดชอบอยู เน่ืองจากขาราชการสวนใหญอยูในพื้นที่มา

นานจึงเขาใจปญหาและเปนฝายที่เขาหามวลชนไดงายกวาฝายทหารและฝายเจาหนาที่ตํารวจ ขาราชการมองวา

ฝายเจาหนาที่ตํารวจและทหารที่เขามาเกี่ยวของในสวนน้ีควรที่จะเขามายุงเกี่ยวใหนอยกวาที่ปฏิบัติกันอยู 

ขาราชการระดับสูงทานหน่ึงถึงกับกลาววา “งานที่ขาราชการพลเรือนปฏิบัติการกันอยูขณะน้ีเหมือนกับการ

ตามลางตามเช็ดงานที่ฝายทหารทําทิ้งไว” ถึงกับเปรียบเปรยวางานของตนเสมือนเปน “บริการหลังขาย” น่ัน

คือ หลังจากที่ฝายทหารเขาหามวลชนแลวมักจะขาดการกระทําการอยางตอเน่ือง เปนเพราะขาดการ

ประสานงานที่ดีภายในฝายของตน หรือการกระจายความรับผิดชอบในเน้ืองานยังขาดความเปนระบบ จึง

สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ฝายอ่ืน ฝายเจาหนาที่ขาราชการพลเรือนจึงตองมาดําเนินการตอ

จากงานที่คางไว 

อีกหน่ึงตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนถึงการขาดการประสานงานที่ดีระหวางกันของเจาหนาที่รัฐคือการที่

เจาหนาที่ขาราชการพลเรือนฝายปกครองไดดําเนินการถอนการซุมเปาะห หรือการสาบานตนระหวางกลุม

แนวรวม โดยมีการรวบรวมกลุมแนวรวมที่ตัดสินใจหันมาใหความรวมมือกับเจาหนาที่รัฐมาทําพิธีถอนคํา

สาบานที่มัสยิดกลางเพื่อที่จะไดหยุดการสรางเหตุการณหรือการกอเหตุรายใดๆ อีก  ซึ่งการดําเนินการทุกอยาง

ก็เปนไปตามขั้นตอนของหลักการทางศาสนา มีการประสานงานกับผูนําศาสนา และไดปฏิบัติทุกอยางตามพิธี

ในสถานที่ประกอบการทางศาสนาอยางโปรงใส หากแตหลังจากมีการปลอยตัวกลุมแนวรวมเหลาน้ีกลับบาน 

ฝายทหารก็ทําการควบคุมตัวผูคนเหลาน้ีซ้ําอีก เชนน้ีแลว ชาวบานจึงไมมีความไววางใจในเจาหนาที่รัฐและ

ไมใหความเชื่อถือขาราชการพลเรือนอีก เพราะมองวาตนก็หันมาใหความรวมมือกับรัฐแลว แตเจาหนาที่รัฐยัง

ควบคุมตนซ้ําแลวซ้ําเลาไมมีที่สิ้นสุด 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลสัมฤทธิ์ตอการทํางานของเจาหนาที่ทั้งสามฝาย คือเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และ

ขาราชการพลเรือนฝายปกครองใหการสืบสวน งานการขาวเพื่อสืบโครงสรางของแนวรวมไดงายขึ้น แตหาก

มองภาพโดยรวมแลว ผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อลดความรุนแรงในเขตสามจังหวัด

ประสบกับความลมเหลว

กลุมผูพิพากษาและอัยการ

ผูพิพากษาและอัยการมีความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์จากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในประเด็นของ

จํานวนสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นน้ันไมไดลดลง แตอยางไรก็ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทหารและตํารวจ

สามารถปองกันมิใหเกิดเหตุรายรายวันในพื้นที่ได นอกจากน้ียังสามารถทําใหแนวรวมปรับเปลี่ยนความคิด

และทัศนคติไดในระดับหน่ึง ซึ่งเห็นไดจากการใหความรวมมือและชวยเปนสายขาวใหขอมูลกับทหาร ทั้งน้ี 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีสวนทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์ก็มีขวัญกําลังใจดีขึ้น
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กลุมนักธุรกิจ

ในมุมมองของนักธุรกิจ การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีทั้งทําใหสถานการณดีขึ้นและไมไดดีขึ้น ทั้งน้ีเมื่อ

พิจารณาวา สถานการณที่ดีขึ้นก็ไดเห็นถึงประเด็นขวัญและกําลังใจของประชาชนดีขึ้น เจาหนาที่สามารถ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณไดบาง และทําใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในขณะที่

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ไมดีขึ้นก็จะเห็นประเด็นจํานวนของสถานการณที่ไมลดลง ความรุนแรงของ

สถานการณที่ไมลดลง ความถี่ของการเกิดเหตุไมไดนอยลง และจํานวนแนวรวมไมไดลดลง 

นอกจากประเด็นหลักๆดังกลาวขางตนแลวนักธุรกิจยังมีความเห็นวาการมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไมมี 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การดําเนินชีวิตและการทํางานไมแตกตางกันเพราะวาการเดินทางไปติดตอธุรกิจตางพื้นที่น้ันอยู

ภายใตภาวะเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของผูกอความไมสงบ ทําใหนักธุรกิจมีความระมัดระวังอยางยิ่งยวด  ดังที่

ผานมามีนักธุรกิจของจังหวัดยะลาที่ถูกลอบทํารายจนเสียชีวิต สวนประสิทธิภาพในการทํางานนักธุรกิจมี

ความเห็นวาไมคอยประสบความสําเร็จในเชิงประสิทธิภาพเพราะไมคุมคากับงบประมาณที่ทุมลงไปในการ

แกปญหาสถานการณความไมสงบ ดังการแสดงทัศนะของนักธุรกิจรายหน่ึงที่วา “ผูวาฯ จะจัดงานหลักเมือง 

ทานกินเงินของรัฐบาลแลว ตองมีเบี้ยเลี้ยงกอน ถึงเคาจะมาอยางน้ี ประเทศไทยเจง ผมรูเวลาเคาจัดงานเอา

เจาหนาที่มาตองเอาเงินใหเงินพิเศษนะ อยูอยางน้ีจะไปใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําไม ใชงบมากมาย ขอตางหาก ขอ

งบพิเศษ อะไรกันแน ยิ่งกวาโจร กินบานกินเมืองอีก โจรยิงฆาแลวจบ โจรใน 3 จังหวัด สุเทพบอก 7000 คน

แลวเจาหนาที่เกือบ 2 แสนคน  เจาหนาที่ 2 แสนคนทําอะไรบาง  พ.ร.ก.ฉุกเฉินใชทําไม ไรประโยชนแลว”

กลุมสื่อมวลชน

ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สื่อมวลชนมีความคิดเห็นตรงกันคือ การประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมมีผลกระทบตอสถานการณ กลาวคือ ไมไดทําใหจํานวน

สถานการณในพื้นที่ลดลง จํานวนผูกอความไมสงบก็ไมไดลดลง ไมไดสงผลตอการดึงแนวรวมมารวม

ปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น โดยสื่อมวลชนบางสวนเห็นวา การที่จํานวนเหตุการณลดลงใน

พื้นที่น้ัน นาจะมาจากการรวมมือรวมใจกันของประชาชนในพื้นที่หรือพลังมวลชนมากกวาที่จะเกิดจาก พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน เชน ในนราธิวาสที่มีกลุมคนที่เรียกวา กลุม “เรารักบางนรา”ที่คอยดูแลพื้นที่ เปนตน ทั้งน้ีเมื่อมา

พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็พบวาสื่อมวลชนมีความคิดเห็นแบงได

เปนสองกลุม ดังน้ี

กลุมแรก ใหความเห็นวา ประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตางก็ไมรูสึกวา การใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินจะทําใหความเปนอยูของตนเองเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ประชาชนยังทํามาหากินไดตามปกติ โดย

สื่อมวลชนในพื้นที่ปตตานี กลาววา “ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ก็ยังใชชีวิตอยางปกติ ยังใชเวลาในชวง

ค่ําคืน น่ังรานนํ้าชา ดูฟุตบอลตามรานนํ้าชาตามปกติ นอกเสียจากกลุมที่มีแนวความคิดในลักษณะแนวรวมกอ

ความไมสงบเทาน้ันที่มีความรูสึกอึดอัดตอการใชชีวิตอยูภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่บางคร้ังอาจจะถูกตรวจคนที่

อยูอาศัยหรือรถยนต” เชนเดียวกันกับสื่อมวลชนในจังหวัดยะลา ที่กลาววา “ในเขตเทศบาลนครยะลา 

ประชาชนก็ยังใชชีวิตตามปกติ จะมีบางในพื้นที่รอบนอกที่อาจจะไดรับผลกระทบ ในบางพื้นที่ยังมีกรณีการ
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หวาดกลัวเจาหนาที่รัฐ เกิดการหวาดระแวงขึ้น” สื่อมวลชนทานหน่ึงที่ใหความเห็นในเร่ืองน้ีวา “จะมีบางก็แต

กลุมวัยรุนที่ไมชอบ เพราะทําใหพวกเขาไมมีอิสระ ไมสามารถไปเสพยาประชาชนจะเห็นดวย เพราะชวยลด

ปญหาวัยรุนที่ไปมั่วสุม”หรือ “วัยรุนจะไมชอบจะมองวาขาดอิสรภาพในการดําเนินชีวิต”

ในขณะที่กลุมที่ 2 ไดใหทัศนะวาชาวบานมีทัศนคติไมดีตอการใชพรก.ฉุกเฉิน “ชาวบานมีความ

เปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป ในอดีต ชาวบานไมรูจักกฎหมาย เมื่อผานมาสักระยะชาวบานเร่ิมคุนเคย และเมื่อเกิด

สถานการณ พวกเขาจะมีความหวาดกลัว ไมใชกลัวโจรแตกลัวถูกจับ ชาวบานจะมองวาเปนเร่ืองใหญมากเมื่อ

มีการปดลอม ตรวจคน ถูกเชิญตัวไปสอบสวนหรืออยางกรณีมีคนจับตัวไปที่น่ันที่น่ี” ทั้งน้ีสื่อมวลชนกลุมน้ี

ยังแสดงความวิตกกังวลวาวิถีชุมชนของชาวบานทําใหขอมูลแพรกระจายไดเร็วซึ่งไมเปนผลดีตอจิตวิทยา

มวลชน “สังคมมุสลิมรับสงขาวสารไดรวดเร็วเพราะคนมุสลิมมีรูปแบบเฉพาะ มีความเปนชุมชน การ

ปฏิสัมพันธการไปมาหาสูกันเร็ว เกิดเหตุที่ไหนก็รูไปถึงอีกที่หน่ึง” รูปแบบวิธีการสื่อสารของชุมชนเมื่อ

ประกอบกับทัศนคติของชาวบานตอพรก.ฉุกเฉินทําใหการรับรูเกี่ยวกับกฎหมายนาเปนหวงมาก  เชน 

เหตุการณเกิดขึ้นที่ อ.เจาะไอรองกับแต ชาวบานใน อ.บันนังสตาที่มีภูเขากั้นไดรับรูขาวสารรวดเร็วมากกวา

สื่อมวลชนที่อยูนอกพื้นที่เสียอีก 

กลุมผูไดรับการเยียวยา

สําหรับผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่น้ัน คนในชุมชนของกลุมผูไดรับการ

เยียวยา ไดใหความเห็นแตกตางกัน โดยบางชุมชนอยากใหมีการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอเพราะทําใหการ

ดําเนินชีวิตประจําวันมีความรูสึกวาปลอดภัยมากกวาเดิม แตบางชุมชนแสดงความรูสึกในแงลบ  โดยมองวา

การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทําใหชาวบานไมสะดวกในการประกอบอาชีพ และถาเปนไดการไมมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

และกฎอัยการศึกจะดีที่สุด ทําใหการประกอบอาชีพมีความสะดวกมากขึ้น ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติ

หนาที่ของทหารและตํารวจก็พบวาการปฏิบัติงานที่ผานมาตองยอมรับวามีเจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยมีความอคติ

ตอประชาชนไมคอยมีความเปนธรรม เชนที่กรณีศึกษารายหน่ึงอธิบายวา “บางทีทหารเขาไปในหมูบาน 

พูดคุยสักระยะหน่ึงก็กลับเลยทันที ไมมีการลา  คราวหลังเมื่อทหารมาในหมูบานอีก  ไดเขาไปคุยกับชาวบาน

แบบเฉยเมย แตพอจะกลับก็จับชาวบานขึ้นรถไปดวย  เมื่อทหารเขาหมูบานวันถัดไป  ชาวบานก็กลัว  มองดวย

ความหวาดระแวง เพราะไมมีการประสานงานหรือติดตอกับใครๆ ในหมูบานกอน ชาวบานจึงไมเขาใกลชิด

กับทหาร”

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในการปฏิบัติหนาที่ของทหารและตํารวจในแตละประเด็นกลุมผูไดรับการ

กลุมผูไดรับการเยียวยา ไดอธิบายวาการแกไขปญหาความไมสงบในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จมากนัก

เพราะจํานวนสถานการณความไมสงบเกิดขึ้นลดลงไมมาก ถึงแมวาที่ผานมาบางพื้นที่สามารถจํากัดเหตุการณ

ไดบาง แตเร่ืองที่ควรตระหนักคือการจับกุมควรอยูบนความถูกตองของขาวกรองที่นาเชื่อถือ 

ในประเด็นการลดจํานวนแนวรวมที่กอสถานการณความไมสงบ กลุมผูไดรับการเยียวยาเห็นแยงวา 

นอกจากจะไมสามารถลดจํานวนแนวรวมไดแลวยังนาจะเพิ่มจํานวนแนวรวม กลุมตัวอยางบางรายแสดงความ

คิดเห็นวา “สถานการณตอนน้ีมันเหมือนกับการโตตอบ การแกแคนกัน ระหวางชาวบานมุสลิม กับ ทหาร 
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เหมือนทั้งสองฝายก็ไมคอยที่จะไววางใจซึ่งกันและกันเลย” ยกตัวอยางเชน ชาวบานรูสึกโกรธที่ทหารจับตัวผู

บริสุทธิ์ไป โดยที่เขาไมไดกระทําผิด (เหมือนเปนการจับแพะ) เหตุการณรุนแรงบางเหตุการณก็เปนการแก

แคนสวนตัวไมใชเร่ืองของความมั่นคง

กลุมตัวอยางมองวาภาครัฐยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรในการดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติ  และแสดงความเห็นวารัฐไมควรไปกดดันประชาชนใหมากเกินไป ซึ่งจะมีสวนใหเกิด

การเพิ่มขึ้นของแนวรวม ในขณะที่ผลการทํางานในเชิงประสิทธิภาพกลุมผูไดรับการเยียวยาไดแสดงความเห็น

ตรงกันวา มีสวนชวยบางเพียงเล็กนอยเพราะสวนใหญเจาหนาที่มักจะมาตอนที่เหตุการณจบลงดวยความ

สูญเสียของประชาชน

กลาวโดยสรุปกลุมผูไดรับการการเยียวยาสวนใหญใหความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทําใหไมสะดวกใน

การประกอบอาชีพ รวมถึงทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวง อยางไรก็ตามกลุมผูไดรับการ

การเยียวยาบางสวนใหความเห็นวาถาไมมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คิดวาสถานการณรุนแรงขึ้น และไมสามารถจํากัด

ขอบเขตการเกิดสถานการณหรือจํากัดความสามารถของผูกระทําผิด 

กลุมผูนําศาสนา

ในภาพรวมของประเด็นผลสัมฤทธิ์ ผูนําศาสนาอิสลามสวนใหญเห็นวาสมควรยกเลิกการประกาศใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีเหตุผลวา การปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไดสงผล

กระทบในดานลบมากกวาที่จะสงผลดีตามเจตนารมณของการใชกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การละเมิดสิทธิ

ของประชาชนผูบริสุทธิ์จํานวนมาก และสงผลใหเกิดความไมพอใจตอภาครัฐในระดับสูงขึ้น ในขณะที่ความ

รุนแรงของสถานการณในภาพรวมก็ไมไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ  แตหากจําเปนที่จะตองตออายุก็ตองบังคับใช

อยางระมัดระวังมากขึ้นกวาที่เปนอยู โดยจําเปนที่จะตองเพิ่มมาตรการและกลไกใหมในการควบคุมการบังคับ

ใชกฎหมาย หรืออาจจะตองปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกฎหมายบางมาตรา ในขณะที่ผูนําศาสนาพุทธ คริสต 

และซิกขสวนใหญเห็นสมควรตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไป เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสําคัญที่สามารถควบคุม

ความรุนแรงของสถานการณไมใหลุกลามกวาที่เปนอยู รวมทั้งสรางความรูสึกอุนใจใหประชาชนไดในระดับ

หน่ึง และเห็นวาไมไดมีผลกระทบที่สรางปญหาตอการดําเนินชีวิตปกติของคนสวนใหญ

ในกลุมผูนําศาสนาสวนใหญมีความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมไดชวยลดความรุนแรงของสถานการณ 

ประชาชนยังคงมีความหวาดกลัวและหวาดระแวงอยู รัฐยังไมสามารถสรางความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินได ในทางตรงกันขามกลับยิ่งสรางความไมไววางใจตอเจาหนาที่ แมวาจะมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

อยางดีก็ตาม แตก็ถูกมองวายังไมสามารถเปนตัวแทนสะทอนภาพการทํางานสวนใหญของเจาหนาที่ได

สวนมุมมองตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ัน ผูนําศาสนาสวนใหญเห็นวายัง

ไมมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากงบประมาณทางทหารจํานวนมากที่ใชจายไป แตยังไมสามารถสรางความ

เชื่อมั่นใหกับประชาชนในการปองกันเหตุรายและจับกุมตัวผูกระทําผิดไดอยางถูกตอง บางสวนมองวา

เหตุการณจะเกิดขึ้นบอยในชวงที่ใกลจะสิ้นปงบประมาณ และต้ังขอสังเกตวา เปนการกระทําของทหารหรือไม

ในประเด็นปลีกยอยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ผูนําศาสนามีความเห็นดังน้ี
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ดานความรุนแรงและความถี่ของสถานการณ  ผูนําศาสนาสวนใหญเห็นวา เหตุการณไมไดลดลงมาก 

ในขณะที่ความรุนแรงของเหตุการณหนักขึ้น มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บมากขึ้น สวนการจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่ แมจะเห็นวาจับกุมไดมากขึ้น แตมีขอสังเกตวาเจาหนาที่ใช  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ใชแบบไมรอบคอบ ไมระมัดระวัง  การจับกุมไดมาก แตเปนการจับกุมแบบเหว่ียงแหจับกุมผูตองสงสัย  

บางสวนรูสึกวาเปนการจับแบบรังแก  สงผลใหเกิดความไมพอใจ ความหวาดกลัว  และมีความหวาดระแวง

ดังกรณีศึกษาหน่ึงในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งผูนําศาสนาบอกเลาวา “ปญหาหน่ึงของการทํางานคือ การขาวของ

เจาหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ กอนหนาน้ีมีคร้ังหน่ึงที่เจาหนาที่เขามาในหมูบานและรับขาวผิดๆ ไปนาน

พอสมควร ทําใหคนดีๆ ถูกเพงเล็งและไดรับผลกระทบ ตอนหลังเจาหนาที่ทหารเขามาคุยกับผม สืบสาวราว

เร่ืองไดวากอนหนาน้ีไดขอมูลจากบุคคลหน่ึง ซึ่งในชุมชนตางพูดเปนเสียงเดียวกันและเปนที่รับรูกันวา บุคคล

น้ันเปนคนที่ไมมีอามานะฮ (หมายถึงไมมีสัจจะและความรับผิดชอบ) ไมนาเชื่อถือ”

ขณะที่การจํากัดขอบเขตการเกิดสถานการณ หรือจํากัดความสามารถของผูกระทําผิดน้ัน ผูนําศาสนา

สวนใหญเห็นวายังไมสัมฤทธิ์ผล และไมสามารถสรางความแตกตางไดในภาพรวม แมวาจะจํากัดไดบางก็ตาม

ประเด็นการดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติ ผูนําศาสนาเห็นวาเปนเร่ืองยากที่จะ

ประเมิน และมองวายังทําไดเพียงบางสวน ในขณะที่การปฏิบัติงานผิดพลาดของเจาหนาที่ไดทําใหผูบริสุทธิ์

จํานวนไมนอยเขาไปเปนแนวรวม นอกจากน้ีการที่เจาหนาที่ใชวิธีการไปเยี่ยมหรือเชิญตัวบอยคร้ัง มาประเมิน

ความบริสุทธิ์ของบุคคลวาหากยังคงมารายงานตัวอยางตอเน่ืองหรือใหการตอนรับเมื่อเขาไปเยี่ยม เทากับวา

บุคคลน้ันบริสุทธิ์ ในความเปนจริงไมสามารถที่จะประเมินเชนน้ันได เพราะบางคนอยูเพราะกลัวเจาหนาที่ 

ในขณะที่บางคนไมอยากพบดวยเหตุผลและอุปสรรคอ่ืนๆ ดังกรณีศึกษาหน่ึงในจังหวัดปตตานีกลาววา “เวลา

ทหารมาเยี่ยมชาวบานทั้งในสวนผูที่ตองสงสัยหรือเปนผูบริสุทธิ์หลังจากที่ถูกปลอยตัวกลับมาก็ดี มักจะคิดไม

ลึกซึ้ง คิดแบบงายๆ ถาไมอยูก็อาจจะมองวาไมบริสุทธิ์ใจหรือเปนแนวรวม ทั้งๆ ที่บางคนที่เปนผูบริสุทธิ์เขามี

ธุระตองไปที่อ่ืน ตองทํามาหากิน สวนบางคนที่เปนฝายขบวนการก็อาจจะทําเปนวาใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ก็ได”

ในดานการสรางขวัญกําลังใจ ผูนําศาสนาสวนใหญเห็นวาพรก.ฉุกเฉินไมไดชวยมากนัก เพราะความรุนแรง

ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ประชาชนบางสวนรูสึกวาอุนใจที่มีทหารอยูในพื้นที่ แตก็ไมตองการใหอยูใกล เพราะกลวั

วาจะตกเปนเปาและถูกลูกหลงจากการโจมตี สวนใหญเห็นวาแมกระทั่งความปลอดภัยของตัวทหารเองยังไมสามารถ

รับประกันได ประกอบกับสถานการณที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไมสามารถจํากัดพื้นที่ และเวลาได ดังน้ันจึงไมได

คาดหวังมากวาประชาชนทั่วไปจะมีความปลอดภัย นอกจากน้ีบางสวนยังรูสึกวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเคร่ืองมือให

ความสะดวกตอเจาหนาที่เทาน้ัน  แตกลับทําใหประชาชนสวนใหญเดือดรอน

กลุมเยาวชน

กลุมเยาวชนไดสะทอนความคิดเห็นของคนในชุมชนตอผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่แตกตางกัน 

โดยบางชุมชนอยากใหมีการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตอไป เพราะยิ่งใช ชาวบานก็ยิ่งสามัคคี คืออยาก
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ชวยเหลือเพื่อนบานที่ไดรับผลกระทบ แตบางชุมชนแสดงความเห็นวาชาวบานสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยมาก เพราะที่ผานมา แมกระทั่งกฎหมายธรรมดาทั่วไปที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน ชาวบานก็ยัง

ไมคอยรูเร่ืองเชนกัน รวมถึงยังแยกไมออกระหวาง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับกฎอัยการศึก  ทําใหชาวบานกลัวและไม

อยากใหมีกฎหมายทั้งสองฉบับเพราะไปละเมิดสิทธิของชาวบาน และเมื่อทหารเขาไปปฏิบัติหนาที่ ชาวบานก็

เกิดการไมไวใจกัน กลัววาจะถูกใสราย ถูกใหขอมูลในดานเสียหาย ทําใหเกิดการหวาดระแวงและอาจถึงขั้น

แตกแยกกันในชุมชน ฉะน้ันเยาวชนสวนใหญจึงใหความเห็นวา ถาไมมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะดีที่สุดเพื่อที่ชาวบาน

จะไดทํางานไดสะดวกขึ้น

สวนประเด็นที่วาการปฏิบัติหนาที่ของทหารและตํารวจภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไมน้ัน ก็พบวา มีความแตกตางกันเพราะเมื่อไมมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจาหนาที่ก็จะไมมีอํานาจ

ในการปฏิบัติการที่รุนแรงซึ่งมีหลายคร้ังที่ใชอํานาจเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจ  ในขณะที่เมื่อให

พิจารณาถึงรายละเอียดในการปฏิบัติหนาที่ของทหารและตํารวจในแตละดาน กลุมเยาวชนไดอธิบายวาจํานวน

สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นลดนอยลงก็จริงแตความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมดูไดจากสถานการณที่

ผานมา ดังที่เยาวชนในกลุมตัวอยางรายหน่ึงกลาววา “เมื่อกอนไมเปนขนาดน้ี ไมรุนแรงขนาดน้ี   ยิ่งเจาหนาที่

เยอะ เหตุการณก็ยิ่งเยอะ และความระแวงยิ่งเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม แสดงใหเห็นวาทหารและตํารวจไมสามารถ

ปองกันมิใหเกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่ไดแตเปนการใหเกิดเหตุการณกอนแลวตํารวจทหารจึงจะ

เขาไปตรวจสอบและใหความชวยเหลือ สงผลใหกลุมเยาวชนมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนอยลง

เพราะ ยิ่งคุมครองก็ยิ่งหนัก ทหารยิ่งเยอะเหตุการณรุนแรงก็ยิ่งเพิ่ม รวมถึงการจับกุมผูตองสงสัยกลับเปนผู

บริสุทธิ์ยิ่งสรางแนวรวมมากขึ้น”

กลุมเอ็นจีโอ

กลุมเอ็นจีโอหลายทานเห็นตรงกันวา ต้ังแตมีการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผลสัมฤทธิ์ในแงของ

จํานวนและเหตุการณความรุนแรงไมไดลดลงเลย อีกทั้งเจาหนาที่บางคนกลับใชอํานาจโดยไมชอบทั้งในการ

ตรวจคน การกักขัง การทํารายผูตองสงสัย ในสวนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ เชน 

ญาติๆ ของผูตองหา เอ็นจีโอใหความคิดเห็นวา ประชาชนในกลุมน้ีมีความรูความเขาใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมถึง

กฎหมายมากขึ้น เขาใจในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น โดยการชวยเหลือของชมรมทนายมุสลิมหรือ

หนวยงานตางๆ  ดังความคิดเห็นของเอ็นจีโอ ที่วา “ที่ผานมาโดยสวนตัวแลวคิดวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินใชไมได

เพราะวา การจับกุมแตละคร้ังเปนการเอาหนาของเจาหนาที่มากกวา เมื่อจับกุมไปก็หามเยี่ยมหามพบทนาย ซึ่ง

เหมือนเปนการลิดรอนสิทธิสวนบุคคล ในขณะที่ผูที่เปนผูตองหาจริงๆ ยังมีโอกาสหาทนายมาสูคดีได แตน่ี

เปนแคผูตองสงสัย”

กลุมผูตองสงสัย

ผูตองสงสัยในกลุมตัวอยางสวนใหญเปนกรณีที่อยูระหวางการซักถาม โดยการดําเนินคดียังไมสิ้นสุด  

กลุมผูตองสงสัยที่ทีมวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกและทําสนทนากลุมสวนใหญเปนผูตองสงสัยในการ
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ควบคุมตัวของศปก.ตร. และมีบางสวนไดรับการปลอยตัว สูคดี เปนลูกความที่อยูในความดูแลของศูนย

ทนายความมุสลิม

โดยภาพรวมผูตองสงสัยเกือบทั้งหมดใหความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมไดมีประโยชนหรือชวย

ดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงในชายแดนใตแตอยางใด โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ภายหลังการใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยางตอเน่ืองต้ังแต ป พ.ศ. 2548 เหตุการณความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและทวีระดับ

ของความรุนแรงมากขึ้น ประเด็นของความดอยประสิทธิภาพในการปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกหยิบยกขึ้น

อยางมากในกลุมผูตองสงสัยโดยอางวาในกระบวนการจับกุมหรือเชิญตัวสวนใหญไมมีมูลเหตุหรือหลักฐาน

อันเหมาะสมแตเปนการจับกุมแพะเสียสวนใหญ  แหลงขาวที่ฝายเจาหนาที่ใชเปนแหลงขาวที่เชื่อถือไมได มา

จากการกลั่นแกลงกันของคนในชุมชนที่มีความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่นหรือแยงชิงผลประโยชน และ

หลายๆกรณีผูที่ถูกเชิญตัวเพียงเพราะมีขาวลือเกี่ยวของ

ทั้งน้ีผูตองสงสัยมีขอหวงใยวา ในการจับกุมชาวบาน เจาหนาที่อาจจะทําเพื่อสรางผลงานเพื่อยศ เพื่อ

เงิน โดยการจับแพะ จับคนดีเขาคุก ทําใหชาวบานไมเชื่อใจและเกิดอาการหวาดระแวงเจาหนาที่รัฐ โดยผูตอง

สงสัยรายหน่ึงใหขอมูลวาตนเคยรวมไปดะวะฮตามแนวทางของกลุมญะมาอัตตับลีฆ ไปเดือนละ 3 วันปละ 40

วันในพื้นที่และนอกพื้นที่แตเจาหนาที่กลับกลาวหาวาเขาไปรวบรวมชักจูงแนวรวมในชวงที่ออกไปทําดะวะฮ

แมในกรณีของผูตองสงสัยรายน้ีขอเท็จจริงจะยังคงไมไดรับการพิสูจน แตการเชื่อมโยงประเด็นการกลั่นแกลง

ผูบริสุทธิ์เขากับการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาถือวาเปนเร่ืองออนไหว  สมควรไดรับการใสใจ

อยางไรก็ตาม ผูตองสงสัยบางสวนมีทัศนคติในแงบวกกับการถูกเชิญตัวมาสอบสวนตามหมาย พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน ผูตองสงสัยเหลาน้ีมีความเห็นวากระบวนการซักถามดังกลาวน้ีจะสามารถดึงผูที่เปนแนวรวมกอความ

ไมสงบมาปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติที่ถูกตองไดมากขึ้น ภายหลังการถูกเชิญตัว บางคนไดพบปะพูดคุย

กับเจาหนาที่ มีความเขาใจในการทํางานของเจาหนาที่รัฐและ ลดความหวาดระแวงลง อน่ึงมีผูตองสงสัยใน

กลุมตัวอยางซึ่งอยูในการดูแลของ ศปก.ตร.สวนหนาใหขอมูลวา “ตนรูสึกดีใจที่ถูกจับ เน่ืองจากอยูบานรูสึก

เครียดเพราะถูกบังคับใหไปกอเหตุความรุนแรง กลัวถูกผูที่ดึงตนเขาขบวนการกอความไมสงบจะมาทําราย

เน่ืองจากบุคคลดังกลาวยังไมถูกจับกุม”

มีขอสังเกตวาในประเด็นที่เชื่อมโยงกับความรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ัน ขอกังวลใจของผูตองสงสัยเกือบ

ทั้งหมดคือ การไมมีความรูเร่ืองกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ทําใหผูตองสงสัยไมแนใจวาตนเองจะ

สามารถเขาถึงความยุติธรรมไดหรือไม ผูตองสงสัยสวนใหญมีความรูสึกตองการความชวยเหลือจากหนวยงาน

ภายนอก  เชน องคกรสิทธิมนุษยชน ศูนยทนายความมุสลิม โดยอยางนอยตองการที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย

หรือทนาย

ผูตองสงสัยบางรายมีความแคลงใจในกระบวนการซักถาม และเรียกรองใหผูที่มีความรูเร่ืองศาสนา

อิสลามมาเปนคนกลางในกระบวนการซักถามเพื่อใหเจาหนาทีรูวาขอมูลที่เขาใหเกี่ยวกับศาสนาน้ันเปนเร่ือง

จริงหรือบิดเบือน

สรุปภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ของการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
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จากขอมูลในเชิงสถิติที่บงชี้ถึงจํานวนเหตุการณเฉลี่ยที่ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตเดือน

สิงหาคม 2550 เปนตนมา ซึ่งมีคําอธิบายวาไมไดเปนผลกระทบมาจากตัวกฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยตรง แต

เกิดจากตัวแปรอ่ืนที่เขามาแทรกซอนในกระบวนการดําเนินนโยบายเพื่อแกปญหาความไมสงบในภาพรวมน้ัน 

(ดูรายละเอียดจากหมวดสถานการณทั่วไป) มุมมองของประชาชนในพื้นที่ตอผลสัมฤทธิ์จากการประกาศใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เชนเดียวกัน ที่สวนหน่ึงมองจากมุมซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายของรัฐในภาพรวมที่

ไมใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพียงอยางเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย

ฉบับน้ีดังที่ปรากฏผลอยูในประเด็นความรูในหัวขอที่ผานมา ดังน้ันการสํารวจผลสัมฤทธิ์น้ีจึงไมจําเปนวา

จะตองสอดคลองกับขอมูลในเชิงสถิติ หากแตเปนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอความ

สัมฤทธิ์ผลของการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปผานแบบสอบถามและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

ผานการสนทนากลุมในประเด็นผลสัมฤทธิ์จากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถสรุปไดวา เจาหนาที่

ทหารและตํารวจผูปฏิบัติงานสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ในการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเห็นวาเปน

เคร่ืองมือที่จําเปนในการควบคุมและปองปรามการเกิดสถานการณความไมสงบ และประเมินวาการปฏิบัติงาน

โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประสบผลสําเร็จในการลดจํานวนเหตุการณ การจํากัดเสรีในการกอเหตุ

และการทําลายเครือขายผูกอความไมสงบ ดังน้ันจึงสมควรที่จะประกาศใชตอไป ในขณะที่กลุมขาราชการ 

กลุมอัยการและผูพิพากษา กลุมนักธุรกิจ กลุมสื่อมวลชน และกลุมผูไดรับการกลุมผูไดรับการเยียวยา ที่แมจะมี

ความไมมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ แตก็มีความเห็นวาเห็นควรใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไป สวนอีกกลุม คือ กลุมผูนํา

ศาสนา กลุมเยาวชน กลุมเอ็นจีโอ และกลุมของผูตองสงสัย ประเมินวาการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินลมเหลว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสรางความปลอดภัยใหกับประชาชน และไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของแนวรวมได และควรยกเลิกการประกาศใช

สวนในมิติของการลดความรุนแรงของสถานการณ แมขอมูลจากแบบสอบถามจะบงชี้วาประชาชน

สวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการแกไขปญหาความไมสงบในภาพรวมมากขึ้น

กวาที่ผานมา รวมทั้งพึงพอใจตอการลดจํานวนสถานการณและรูสึกวามีความปลอดภัยมากขึ้น แตขอมูลจาก

การสนทนากลุมกลับสะทอนออกมาวาคนสวนใหญยังไมรูสึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมทั้งเห็นวาความรุนแรงของสถานการณไมไดลดลงไปจากเดิม ในขณะที่การสํารวจของแบบสอบถามใน

ประเด็นความพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์ดานการลดสถานการณรุนแรงรายวัน การจํากัดพื้นที่การเกิดสถานการณ

และความสามารถของผูกอเหตุ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแนวรวมพบวา ความไมพึงพอใจประชาชน

สวนใหญอยูในอัตราที่สูง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสนทนากลุมที่สวนใหญเห็นวา การปฏิบัติหนาที่โดย

อาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไมสามารถที่จะจํากัดสถานที่และเวลาในการกอเหตุรุนแรงของคนรายได 

ประชาชนยังคงมีความรูสึกหวาดกลัว สวนการปรับทัศนคติของแนวรวมที่ฝายเจาหนาที่ทหารและตํารวจสวน

ใหญเห็นวามีประสบความสําเร็จในอัตราสูง แตกลุมตัวอยางกลุมอ่ืนๆ กลับเห็นวากระทําไดเพียงบางสวน 

และเปนเร่ืองยากที่จะสามารถชี้วัดได
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5.3 ผลกระทบจากพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ในทัศนะของกลุมตัวอยางตางๆ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอผลกระทบจากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พบวาประชาชนสวนใหญเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใหอํานาจหนาที่แกเจาหนาที่รัฐอยางไมมีขอบเขตคิดเปนรอย

ละ 88 โดยประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 43 รูสึกเห็นดวยปานกลาง และรอยละ 35 รูสึกเห็นดวยมากถึงมากที่สุด

(ดังภาพที่ 14) และเห็นวาการใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินของเจาหนาที่ มีจุดออนมากตรงที่เจาหนาที่ที่ปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎหมายฉบับน้ีไมตองรับผิดตามกฎหมายและการลงโทษทางวินัย เมื่อปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิด

สิทธิตามกฎหมายของประชาชนคิดเปนรอยละ 89.3 โดยประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 50.5 รูสึกเห็นดวยมากถึง

มากที่สุดและรอยละ 38.8 รูสึกเห็นดวยปานกลาง (ดังภาพที่ 15)

ความคดิเห็นตอ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีจุดออนที่ใหอํานาจเจาหนาที่รัฐอยางไมมี

ของเขตในการจับกุมและไมไดรับโทษตามกฏหมายเม่ือกระทําผิดพลาดใน

ไมเห็นดวย
มากที่สุด

1%เห็นดวยมากที่สุด
12% ไมเห็นดวยมาก

11%

เห็นดวยปานกลาง 
43%

เห็นดวยมาก 
33%

ภาพท่ี 14
ความคิดเห็นตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีจุดออนท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีรัฐอยางไมมี

ขอบเขตในการจับกุมและไมไดรับโทษตามกฎหมายเมื่อกระทําผิดพลาด
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ความเหน็ตอจดุออนของ พ.ร.ก ฉุกเฉินที่เจาหนาที่ของรัฐทีป่ฏิบัติหนาที่

ตามกฏหมายฉบับนี้ไมตองรับผิดตามกฏหมายหรือการลงโทษทางวินยั

เม่ือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิดสิทธิตามกฏหมายของประชาชน

ไมเห็นดวย

มากท่ีสุด
1.6%

เห็นดวยมากท่ีสุด
17.7%

ไมเห็นดวยมาก
9.1%

เห็นดวยระดับ
ปานกลาง 38.8%

เห็นดวยมาก
32.8%

ความเห็นตอจดุออนของ พ.ร.ก. ที่ใหอํานาจเจาหนาทีรั่ฐอยางไม

มขีองเขตในการจับกมุและไมไดรับโทษตามกฏหมายเมื่อกระทํา

ผิดพลาดในหนาที่ แยกตามศาสนา

อสิลาม 1.7%

อสิลาม 42.2%

อิสลาม 32.7%

อสิลาม12.8%

อสิลาม 10.5%

พุทธ 0.4%

พุทธ 13.5%

พุทธ 39.9%

พุทธ 10.3%

พุทธ 35.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

ไมเห็นดวยมากที่สดุ ไมเห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เหน็ดวยมาก เหน็ดวยมากทีสุ่ด

และความคิดเห็นของประชาชนตอมาตรการตางๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ใหอํานาจหนาที่แกพนักงาน

เจาหนาที่อยางไมมีขอบเขตในการจับกุม ซึ่งประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่เห็นดวยรอยละ 87.7

โดยประชาชนผูเห็นดวยรอยละ 45.5 รูสึกเห็นดวยมากถึงมากที่สุด ขณะประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธเห็น

ภาพท่ี 16

ภาพท่ี 15
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ดวยรอยละ 86.1 โดยประชาชนผูเห็นดวยรอยละ 46.2 รูสึกเห็นดวยมากถึงมากที่สุด ตอการประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินวาใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่อยางไมมีขอบเขตในการจับกุม (ดังภาพที่ 16)

นอกจากน้ีประชาชนมีความคิดเห็นตอการใชอํานาจของเจาหนาที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการลงโทษ

ทางวินัยหรือทางอาญาตอเจาหนาที่ ที่กระทําหรือปฏิบัติหนาที่เกินกวาเหตุ น้ันประชาชนสวนใหญมีทัศนคติ

ดานลบตอเจาหนาที่ เน่ืองจากมีหลายกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ แตใน

กระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการเอาผิดทางวินัยมักไมชัดเจนตอสาธารณะ ที่แสดงถึงการเอาจริงเอาจัง

และเปนธรรมของรัฐในการขจัดเงื่อนไขที่สรางขึ้นโดยฝายรัฐเอง

ในดานผลกระทบของมาตรการหรือการปฏิบัติตามขอบังคับตางๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของพนักงาน

เจาหนาที่ ดังตารางที่ 3  พบวาความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญเห็นวาไดรับผลกระทบรอยละ 44.8 โดยผู

ที่มีความคิดเห็นวาไดรับผลกระทบรอยละ 37.7 เห็นวาผลกระทบน้ันอยูในระดับปานกลาง ขณะที่ประชาชน

อีกรอยละ 51.2 มีความเห็นวาไดรับผลกระทบนอยถึงนอยที่สุดรอยละ 51.2 ดานความเห็นตอการรับทราบ

ขอมูลขาวสาร พบวาประชาชนไดรับผลกระทบรอยละ 52.5 และไดรับผลกระทบนอยถึงนอยที่สุดรอยละ 47.5

และผลกระทบดานการเสนอขาว จําหนายหรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ พบวาประชาชนเห็นวาไดรับ

ผลกระทบถึงรอยละ 63.4 และไดรับผลกระทบนอยถึงนอยที่สุดรอยละ 36.6 ซึ่งจะเห็นไดวาประชาชนสวน

ใหญแสดงความคิดเห็นวาไดรับผลกระทบจากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตผลกระทบดังกลาวยังอยูใน

ระดับที่ประชาชนยังสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการรับทราบขาวสารได 

อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญเห็นวาการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทําใหประชาชนขาดความ

สะดวกในการออกนอกเคหะสถานหรือบานเรือน ขาดความสะดวกในการเดินทาง ขาดความสะดวกในการ

ออกไปประกอบอาชีพ และกระทบตอการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนขยายกิจการ ซึ่งประชาชนชนเห็นวา

ไดรับผลกระทบอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ตอความสะดวกในการออกนอกเคหะสถานหรือบานเรือน

ไดรับผลกระทบปานกลางรอยละ 34.2 และไดรับผลกระทบระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 46.3 ตอความ

สะดวกในการเดินทาง โดยไดรับผลกระทบปานกลางรอยละ 44.8 และไดรับผลกระทบมากถึงมากที่สุดรอยละ 

46.4 ตอความสะดวกในการออกไปประกอบอาชีพไดรับผลกระทบมากถึงมากที่สุดรอยละ 63.7 และตอความ

สะดวกในการประกอบศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนาไดรับผลกระทบมากถึงมากที่สุดรอยละ 63.3
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ตารางท่ี 3 แสดงตัวชี้วัดดานผลกระทบของการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ความคิดเห็นตอการถูกลิดรอนสิทธิจากการใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากตารางที่ 4 พบวา ความ

คิดเห็นของประชาชนตอการถูกลิดรอนสิทธิจากการใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินสวนใหญรอยละ 73.8 รูสึกวา

ไดรับผลกระทบนอยถึงนอยที่สุดจากการถูกจับกุมหรือการควบคุมตัวหรือถูกเชิญมาสอบสวน เน่ืองจาก

ประชาชนสวนใหญที่เปนผูบริสุทธิ์ไมไดไปเกี่ยวของกับกระบวนการของการใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จึงไมรูสึกวาไดรับผลกระทบจากการถูกเพงเล็ง สงสัย หรือถูกขมขูและคุกคาม การถูกตรวจคน และยึดเอา

ทรัพยสินหรือเอกสารสําคัญ ที่สวนใหญไดรับผลกระทบที่ระดับนอยถึงนอยที่สุดคิดเห็นรอยละ 76.7, รอยละ 

77.3 และรอยละ 73.9 ตามลําดับ

ระดับผลกระทบ

ตัวชี้วัด มากถึงมาก

ท่ีสุด

ปานกลาง นอยถึงนอย

ท่ีสุด

1. การออกนอกเคหะสถาน/บานเรือน 46.3 34.2 19.4

2. การชุมนุมหรือกิจกรรมทางการเมือง 11.1 37.7 51.2

3. การรับทราบขอมูลขาวสาร 11.2 41.3 47.5

4. การเสนอขาว จําหนายหรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ 

สิ่งพิมพ 24.3 39.1 36.6

5. ความสะดวกในการเดินทางหรือใชเสนทางคมนาคม 46.4 44.8 8.8

6. ความสะดวกในการออกไปประกอบอาชีพ 63.7 28.2 8.0

7. การประกอบธุรกิจ การลงทุนหรือขยายกิจการ 46.2 47.3 6.5

8. ความสะดวกในการประกอบศาสนกิจหรือกิจกรรมทาง

ศาสนา 63.3 27.6 9.1

9. ปญหาการใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15.0 47.2 37.8
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ตารางท่ี 4 แสดงตัวชี้วัดการถูกลิดรอนสิทธิจากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นอกจากน้ันประชาชนสวนใหญเห็นวาการปฏิบัติของเจาหนาที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจจะมีความ

โปรงใสมากขึ้นถาหากมีทนายเขารวมหรือชวยเหลือในกระบวนการซักถาม หรือเปดการไดโอกาสในการ

ประกันตัว และการอนุญาตใหเยี่ยมระหวางกระบวนการซักถามของเจาหนาที่ นอกจากน้ีประชาชนเห็นวา

ผลกระทบจากการถูกทํารายจากเจาหนาที่ของรัฐ ของกลุมผูตองสงสัยในกระบวนการซักถามน้ันมีนอยถึงนอย

ที่สุด

นอกจากผลการสํารวจความเห็นจากแบบสอบถามแลว ประเด็นผลกระทบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ไดรับ

การสะทอนความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมมีดังตอไปน้ี

ระดับการถูกลิดรอนสิทธิ

ตัวชี้วัด มากถึงมาก

ท่ีสุด

ปานกลาง นอยถึงนอย

ท่ีสุด

1. การถูก จับกุมหรือการควบคุมตัวหรือการเชิญมา

สอบสวน
8.8 16.7 73.8

2. การถูกเพงเล็ง สงสัย 11.6 11.0 76.7

3. ขมขูและคุกคาม 9.7 12.2 77.3

4. การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และยึดเอาทรัพยสินหรือ

เอกสารสําคัญ
9.1 15.9 73.9

5. การไมไดรับอนุญาตใหมีทนายเขารวมหรือชวยเหลือใน

การพิจารณาคดี
6.2 18.1 75.0

6. การไมไดรับโอกาสในการประกันตัว 7.0 13.8 78.3

7. การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยมหรือเขาเยี่ยม 7.1 15.6 76.5

8. การถูกทํารายจากเจาหนาที่ของรัฐ 9.5 10.7 79.0

9. การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม 17.1 18.1 64.1
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กลุมผูพิพากษาและอัยการ

ผลกระทบจากการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เห็นไดชัดคือการไมไดรับความเปนธรรม เน่ืองจากผูที่ถูกเชิญตัว

มาซักถามสวนหน่ึงเปนผูที่ถูกพาดพิงตามคําบอกเลาหรือถูกกลั่นแกลงใสราย ทําใหมีการหาพยานหลักฐานที่มิ

ชอบดวยกฎหมาย เมื่อสงฟองตอศาลทําใหศาลยกฟอง ดังน้ันผูที่บริสุทธิ์สวนน้ีจึงควรไดรับการเยียวยาจากทาง

ภาครัฐ สวนผูที่ถูกเชิญมาซักถามแลวพบวาเปนแนวรวมจริงเจาหนาที่ก็ไมควรที่จะกระทําการอยางใดอยาง

หน่ึงเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานที่มิชอบดวยกฎหมาย หากมีการสงฟองตอศาลแมวาเปนผูกระทําผิดจริงแต

หลักฐานที่ไดมาน้ันมิชอบดวยกฎหมายศาลจะพิจารณายกฟองเชนกัน ขณะผูที่ถูกกระทําการอยางใดอยางหน่ึง

เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานที่มิชอบดวยกฎหมายก็สมควรที่จะไดรับการเยียวยาจากภาครัฐเชนกัน สิ่งที่สําคัญคือ

การปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีตอประชาชนควรที่จะใหเกียรติและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลุมเจาหนาท่ีตํารวจ

ในมุมมองของเจาหนาที่ตํารวจ การปฏิบัติงานภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉินสรางผลกระทบเสียหายนอยมาก

กับชาวบาน หากแตจะสงผลกระทบตอผูกระทําความผิดอยางแทจริงมากกวา เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญตอบ

ในลักษณะเดียวกันวา “ผลกระทบตอประชาชนเหมือนเดิม คือผูบริสุทธิ์จะไมมีผลกระทบอะไรทั้งสิ้น 

แตพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีผลกระทบกับคนรายคือพวกน้ีจะทํางานไดลําบากมากขึ้น” และ “ผูกอการรายก็พยายาม

ยกเลิก แบบน้ีก็ชัดเจนแลวพยายามจะใหเลิกอยางเดียวเลย” ทั้งน้ีสําหรับขอทวงติงรองเรียนเร่ืองผลกระทบตอ

ผูตองสงสัยซึ่งผูตองสงสัยอางวาเกิดการละเมิดสิทธิประชาชนโดยเจาหนาที่น้ัน ตํารวจบางนายกลาววา 

“ผูตองหาเด๋ียวน้ีมีพัฒนาการขึ้น ชาวบานบางรายว่ิงเอาหัวชนฝาผนังก็มี”

เจาหนาที่ตํารวจยืนยันวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรางผลกระทบนอยเน่ืองจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ตํารวจน้ันไดยึดถือระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) อยางเครงครัดตัวอยาง

ของความสําเร็จน้ีคือ ศูนยพิทักษสันติซึ่งต้ังมาต้ังแตป พ.ศ. 2548 น้ัน ที่ผานมาเคยมีเร่ืองรองเรียนเพียงแค 4

เร่ือง ซึ่งเปนเร่ืองที่ไมไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานซักถามของเจาหนาที่ เจาหนาที่ตํารวจนายหน่ึงถึงกับยืนยัน

วา “ฉะน้ันจึงยืนยันวากฎหมายที่ออกมาดีหมด ตัวผูปฏิบัติมีความพอใจและยึดถือปฏิบัติตามหลักกฏหมาย

ตางๆ มันสามารถไปไดและผลกระทบมีนอย มันจะกระทบกับผูที่กระทําผิดเทาน้ัน ประชาชนผูบริสุทธิ์ไมมี

ปญหาในเร่ืองของผลกระทบแตอยางใด” สําหรับปญหาความไมเขาใจกันระหวางชาวบานและเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจาหนาที่ตํารวจไดระดมความเห็นที่นาสนใจไวหลายประการ 

ประการแรก คือ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเองวามีความเขาใจในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่มากแคไหน หากปฏิบัติตามกฎหมายดวยความนุมนวลและเขาใจ ความขัดแยงก็

จะนอยลง  ประการตอมา ชาวบานสวนใหญขาดความรู ความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยางสิ้นเชิง ทุกคร้ังที่มี

การตรวจคนจับกุมคนในหมูบาน ชาวบานเขาใจแตวาเปนการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.ก.ฉุกเฉินคืออะไรก็ยังไม

ทราบ อีกทั้งการปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในบางมาตรา เชน การปดลอมตรวจคน การควบคุมคน เปนสิ่งที่ขัด

ตอความรูสึกของประชาชน
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นอกจากปญหาตางๆที่กลาวมาแลวขางตน ผลกระทบแงลบที่เกิดจากการปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเกิด

จากปญหาในสวนของการปฏิบัติหนาที่เปนสวนมาก ไมไดเกิดจากตัวบทกฎหมายอยางชัดเจน อาทิ ปญหา

ความซ้ําซอนในการปฏิบัติหนาที่ และการประสานงานที่ไมสอดคลองไดสงผลตอการติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ของผูตองสงสัย เน่ืองจากหมายจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ี ไมมีอายุความ จึงทําใหเกิดผลเสีย ผลกระทบตอผูตอง

สงสัย หรือ ปญหาเชิงเทคนิค เชน การใชเคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด คือ เคร่ืองGT200 ซึ่งมีปญหาเร่ืองความ

เที่ยงตรง ไมไดตรวจถูกตองไดผล 100% โดยมีกรณีตัวอยางหน่ึงเกิดขึ้นในจังหวัดปตตานีชาวบานเขาสวนไป

ใสปุยยูเรียใหตนไม สารยูเรียไดปนเปอนติดเสื้อผาและรองเทา การถูกตรวจจับคร้ังน้ันสงผลทางเชิงจิตวิทยา

มวลชน เมื่อชาวบานเปนผูบริสุทธิ์ก็กลายเปนเงื่อนไขวา ชาวบานรูสึกวาตนเองถูกเจาหนาที่รัฐรังแก กลั่น

แกลง

กลุมเจาหนาท่ีทหาร

เจาหนาที่ทหารสวนใหญมองวาผลกระทบจากการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนไปในแงบวก โดยสามารถตรึง

สถานการณความรุนแรงไวได ชาวบานมีความเชื่อมั่น มีความหวังมากขึ้นถึงความปลอดภัย ชาวบานใหการ

ยอมรับและรวมมือกับเจาหนาที่ดีขึ้น บางคนเปนฝายเขามาใหขอมูลกับทางการเอง จากประสบการณของ

ทหารพบวาชาวบานบางคนดีใจที่ถูกเชิญตัวมาซักถามตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเปรียบเหมือนกับกระบวนการ

ชวยเหลือชาวบานใหไดมีทางออกจากการเขารวมขบวนการกอความไมสงบ เน่ืองจากชาวบานเหลาน้ันถูก

บังคับใหเขาเปนแนวรวมขบวนการกอความไมสงบ ดวยความไมเต็มใจ

สําหรับผลกระทบแงลบในการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ พบวามีผลกระทบดานลบอยู 4 ประการ

ดวยกัน ไดแก

1. แมทหารสวนใหญจะเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหไดความรวมมือจากชาวบานมาก

ขึ้น เปนกฎหมายที่เปนมิตรกับชาวบานแตก็มีทหารบางนายยอมรับวาการควบคุมตัวผูตองสงสัยบางคร้ัง

นําไปสูความขัดแยงกับชุมชนเครือญาติของผูตองสงสัย แตมองวาสิ่งน้ีเปนเร่ืองที่ยากจะหลีกเลี่ยงได 

เพราะวัฒนธรรมรักเครือญาติของชุมชนสังคมมลายู ไมไดเปนเพราะจุดออนของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ

การปฏิบัติตามหนาที่ของเจาหนาที่แตอยางใด เจาหนาที่ทหารทานหน่ึงไดใหการเปรียบเปรยเร่ืองน้ีวา

“การเชิญตัวผูตองสงสัยหรือการนําผูตองสงสัยไปดําเนินคดี ก็เหมือนกับการถอนฟนซี่ที่ผุ สงผล

กระทบเจ็บปวดตอเหงือกรอบๆตัวฟน แตเปนความเจ็บปวดที่มีความจําเปน”

2. ปญหาเร่ืองการคางหมายจับ หลังจากผูตองสงสัยผานการเชิญตัวมาซักถามหรือผานการอบรมปรับ

ทัศนคติแลว ยังไมถูกปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังคงมีชื่ออยูและถูกจับซ้ําอยูบางน้ัน ทหารกลุมตัวอยาง

กลาววา “ขอผิดพลาดน้ีเปนกรณีสวนนอยที่เกิดขึ้นเน่ืองจากขอผิดพลาดทางดานธุรการ ซึ่งยังไมมี

ความชัดเจนถึงแนวทางการแกไขปญหาน้ีใหหมดไป”

3. ทหารบางสวนมีขอกังวลใจวา การออกประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการอบรมตางๆ หลังการอบรม

ปรับทัศนคติ เพื่อยืนยันวาเคยถูกเชิญตัวและไดรับการปลดหมายแลว อาจจะมีผูนําบัตรหรือใบรับรอง

เหลาน้ันไปใชอวดอาง แสดงอิทธิพลในชุมชน
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4. เกิดกรณีที่เรียกวา “การคาไฟใต” ขึ้นโดยอาศัยสถานการณการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีผูมี

อิทธิพลไดไปแอบอางกับชาวบานวา ชาวบานถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และสามารถชวยลางหมายใหได 

ใหชาวบานเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ทําใหชาวบานเดือดรอนและเกลียดชังเจาหนาที่ใน

การออกหมายเชิญตัว สําหรับปญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิผูตองสงสัยดวยการใชความรุนแรงในการ

จับกุมและซักถามน้ัน  ทหารสวนใหญใหการปฏิเสธวา “กรณีที่เกิดขึ้นเปนกรณีสวนนอยและมีจํานวน

ลดลงมากหากเปรียบเทียบกับในอดีต อยากขอใหเขาใจทหารบางวาในคนจํานวนมาก มีทั้งคนดีและคน

ไมดี กรณีผิดพลาดไมกี่กรณีของเจาหนาที่ซึ่งมีทั้งความเครียด ความกลัว ถูกนําไปนําเสนอสรางภาพ

ความเสียหายตอกองทัพ ทั้งๆ ที่เปนสวนนอย ชาวบานสวนใหญหากเปนผูบริสุทธิ์ก็ไมไดรับผลกระทบ

อะไรจากการปฏิบัติหนาที่โดยตรง อาจจะมีความไมสะดวกในการเดินทาง เชน จากการต้ังดานตรวจ

คน” เปนตน

กลุมขาราชการ

ผลกระทบหลักตอขาราชการพลเรือนฝายปกครองคือ ความไมสบายใจในการทํางานรวมมือกับ

เจาหนาที่ฝายทหารในสวนที่วาขาราชการฝายพลเรือนจะเนนงานมวลชน เนนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ

ประชาชน ที่สําคัญขาราชการจะอยูในพื้นที่นานกวาและเขาใจปญหาความเปนไปในพื้นที่มากกวา ขณะที่

เจาหนาที่ฝายทหารมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเจาหนาที่ทุกหกเดือน ขาราชการหลายทานประจําการต้ังแตกอนเกิด

เหตุการณปลนอาวุธปนในป 2547 ขาราชการพลเรือนหลายทานจึงสามารถใหภาพเปรียบเทียบไดระหวางกอน

กําหนดการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และหลังจากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จุดน้ีจึงถือเปนผลกระทบสําคัญที่เปน

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝาย 

อีกประเด็นสําคัญที่เจาหนาที่ขาราชการฝายปกครองสะทอนถึงผลกระทบของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตอ

เหตุการณในสามจังหวัดภาคใต คือ หากรัฐยังดําเนินการทางนโยบายที่ผิดพลาด จะยิ่งผลักประชาชนคน

บริสุทธิ์ใหตีหางออกจากรัฐมากขึ้นแลวจะยิ่งทําใหแกไขปญหาไดยากขึ้น ขาราชการระดับสูงทานหน่ึงได

อธิบายวาในแตละชุมชนจะมีกลุมหลักๆ อยู 3 กลุม กลุมแรก คือ กลุมของแนวรวมที่มีปะปนในชุมชน กลุมที่

สอง คือ กลุมคนของรัฐอยางกองกําลังทหารที่ประจําในแตละหมูบาน กองกําลังชุดรักษาความปลอดภัย

หมูบาน (ชรบ.) รวมทั้งกลุมอาสาสมัครรักษาหมูบาน (อรบ.) สวนกลุมที่สาม คือ กลุมที่ใหญที่สุดในชุมชน 

เปนกลุมที่เปนกลางที่สุด เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงมากที่สุด และเปนกลุมที่ไมไดติดอาวุธ 

คือกลุมชาวบาน หรือกลุมมวลชน ถือไดวาเปนกลุมที่ทราบความเปนไปของทั้งฝายแนวรวม และฝายกองกําลัง

ทหาร แตกลาวอะไรไมได (Silence majority) เพราะกลัววาภัยจะมาถึงตน เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมีระบบ

การคุมครองพยานที่ไดมาตรฐานและมีศักยภาพ รัฐยังไมสามารถสรางหลักประกันความอุนใจใหกับ

ประชาชนในกรณีที่ประชาชนตองเปนพยานใหการตอคดีตางๆ  ขาราชการระดับสูงทานหน่ึงใหความเห็นวา 

“หากรัฐบาลยังดําเนินนโยบายที่ยังมุงเนนการแกปญหาแคในมิติความมั่นคงเพียงดานเดียว รัฐบาลจะผลักกลุม

ที่ใหญที่สุดซึ่งก็คือกลุมมวลชนใหไปในทิศทางที่รวมมือกับกลุมแนวรวมอยางไมรูตัว”
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ที่กลาวมาขางตนคือผลกระทบโดยออมจากการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทิศทางที่เอ้ือประโยชนใหกับ

เจาหนาที่ฝายรัฐมากเกินเหตุ และเกิดจากการการกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่ยังดําเนินนโยบายไปในทิศทาง

ที่ตรงขามกับความคิดเห็นสวนใหญของประชาชนในทองที่สามจังหวัดภาคใต ขาราชการผูซึ่งเกิดและโตใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตทานหน่ึงกลาววา “ปญหาภาคใตมันไมใชแกดวยหลักนิติศาสตรอยางเดียวมัน

ตองแกเชิงรัฐศาสตรดวย เพราะปญหาที่น่ีเปนปญหาการเมืองการปกครอง ความไมเปนธรรม พอพูดเร่ือง

ความไมเปนธรรมมันมีเยอะแยะเลย แตไมแกไข ทั้ง ๆ ที่แกได แตความคิดของราชการไทยเร่ืองรัฐนิยมน้ัน วัน

กอนเคาบอกผม ผมพูดคําวา ชาตินิยมไมได  รัฐนิยมมันยังเต็มฝงหัวคนไทยเยอะจนมองอยางอ่ืนไมเปน มองวา

ที่น่ีมีการเคลื่อนไหวของการแบงแยกดินแดน”

ขาราชการอีกทานหน่ึงซึ่งเสนอแนวความคิดเห็นวาดวยผลกระทบที่นาสนใจอีกวา “ผมมองวา

ผลกระทบเกิดกับประชาชนโดยภาพรวม เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นเราอยามองวาเจาหนาที่รัฐถูกยิงกี่คน 

ตายกี่คน เราตองคิดวาชาวบานกระทบอยูตลอดเวลาเปนลูกโซ  ความรุนแรงมีอยูตลอดการปฏิบัติของ

เจาหนาที่ไมมีความจริงใจ ในบางอยางการพัฒนาทําไมถูกประเด็น คนสามจังหวัดโดยหลักแลวอยูแบบ

พอเพียง ไมตองการความรํ่ารวยอะไร แตรัฐมองวากูใหมึงแลวมึงจะดีกับกู ผมไมมองอยางน้ัน ผมมองวาคน

บานเรามีเงินนะ เรามองวาเคาอยูบานแบบน้ี ไมมีประตูบาน ถามวาเคามีเงินมัย เขามีนะ แตอยูอยูแบบพอเพียง 

พอดี พออยูไดไมอดตาย เด็กสามจังหวัดก็เรียนที่ไกล กรุงเทพฯ บาง เหนือบางก็มี แสดงวาที่บานมีเงินสง แต

รัฐมองวาคนสามจังหวัดขาดวัตถุ  ไมใชนะ คนบานเราไมใชคนที่ขาดแคลน วัตถุไมใชปจจัย  เขามองเพียงวา

คุณอยามารังแกผม คุณอยาเอาความอยุติธรรมที่มีในใจคุณมาแบงแยกชาติพันธุ  คุณอยาเอาความรูสึกที่เกิดกับ

ใครเพียงคนเดียวขึ้นมาเหมารวมทั้งหมด”

นอกเหนือจากน้ี ขาราชการพลเรือนหลายฝายเห็นวา แมวาจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ

กําหนดใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตผลกระทบทางออมก็ยังสงผลใหการทํางานของเจาหนาที่ฝายรัฐขาดประสิทธิภาพ

มากขึ้นเน่ืองจากเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น ขาราชการประจําจํานวนมากไดทําเร่ืองยายออกจากพื้นที่

เน่ืองจากเสียขวัญกําลังใจในการใชชีวิตอยูในพื้นที่

กลุมผูตองสงสัย

ผูตองสงสัยเกือบทั้งหมดใหขอมูลวาตนเองไดรับผลกระทบจากการถูกปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

หลายประเด็นดังตอไปน้ี

1. ผูตองสงสัยเกิดความกลัวและความหวาดระแวงอันเน่ืองมาจากการไมไดรับการชี้แจงในการจับกุม 

ควบคุมตัว และไมทราบวาตนเองจะถูกนําตัวไปที่ไหน 

2. การจับกุมตัวผูตองสงสัยและนําไปสงควบคุมตัวยังศูนยซักถามโดยไมมีการแจงสถานที่ควบคุมตัวแก

ผูนําชุมชนหรือครอบครัวญาติผูตองสงสัย สงผลใหเกิดความทุกข ความกังวลหวงใยของญาติผูตองสงสัย 

เพราะไมทราบวาผูตองสงสัยถูกควบคุมตัวไวที่ไหน และมีความเปนอยูอยางไร ทั้งน้ีมีผูตองสงสัยบางราย

ญาติไมไดรับการอนุญาตใหเขาเยี่ยมในชวงสามวันแรก
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3. ผูตองสงสัยหลายรายทั้งในสวนที่ถูกควบคุมตัวที่ศูนยซักถามและที่ไดรับการปลอยตัว เปนลูกความที่อยู

ในความดูแลของศูนยทนายความมุสลิมใหขอมูลวา “ตนเอง ถูกทํารายรางกาย อาทิ ถูกตบตี ซอม ใน

การถูกจับกุม” หลายรายใหขอมูลวา “ตนเองเคยถูกขูบังคับใหสารภาพ และถูกซอมใหรับสารภาพใน

ระหวางการสอบสวนคดี”  บางรายใหขอมูลวา “ระหวางการควบคุมตัว เจาหนาที่ซักถามที่ศูนยซักถาม

ปฏิบัติตอตนอยางดีโดยไมมีการซอม เจาหนาที่ใชการประนีประนอม ใหเวลาคิดคําตอบ” แตบางคร้ังมี

เจาหนาที่จากที่อ่ืนเขามาสอบสวนซักถามเพิ่มเติม เจาหนาที่จากที่อ่ืนเหลาน้ีไดใชวิธีการขูและทําราย

รางกาย ผูตองสงสัยรายหน่ึงใหขอมูลวา “ระหวางถูกควบคุมตัวเพื่อดําเนินการซักถามที่คายทหารแหง

หน่ึง เจาหนาที่ไดใชวิธีการขมขูเพื่อใหรับสารภาพ เมื่อไมรับก็ขูวาจะถูกตัดสินประหารชีวิตและขังใน

หองแอรที่หนาวมาก 12 ชั่วโมง”

4. ปญหาหน่ึงซึ่งสรางความระแวงไมพอใจในหมูผูตองสงสัย คือ ในการเชิญตัวและแจงขอกลาวหา ผูตอง

สงสัยหลายรายลงนามในเอกสารโดยไมรูหนังสือ อานภาษาไทยไมออก หรือแมจะอานภาษาไทยไดแต

ก็ลงนามในเอกสารโดยไมไดอาน

5. ผูตองสงสัยหลายรายแจงวา ตนเองถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

6. ผูตองสงสัยบางรายไมพอใจเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจ เน่ืองจากผูตองขังบางคนตองการไปละหมาดวัน

ศุกรที่มัสยิดแตในที่ควบคุมตัวบางแหง ไมมีการพาไปละหมาดวันศุกรที่มัสยิด

7. ผูตองสงสัยสวนใหญมีทัศนคติในทางลบกับเจาหนาที่ และมีความเห็นวาชาวบานในชุมชนเกิดอาการ

หวาดระแวงเจาหนาที่รัฐ ไมมีความเชื่อใจ เพราะชวงแรกๆที่เกิดเหตุการณ เจาหนาที่จะใชความรุนแรง

ในการแกปญหาในจากน้ันเพิ่งใชวิธีการที่นุมนวลขึ้นในการแกปญหา แตชาวบานยังฝงใจกับภาพเกาๆ 

ที่พวกเขาถูกกระทําโดยเจาหนาที่

8. การถูกควบคุมตัวทําใหครอบครัวผูตองสงสัยไดรับผลกระทบขาดรายไดจากผูตองสงสัย โดยเฉพาะใน

กรณีที่ผูตองสงสัยเปนหัวหนาครอบครัว

9. ในกรณีผูตองสงสัยที่ไดรับการปลอยตัวและอยูในระหวางการรายงานตัวเปนระยะ ไดรับผลกระทบ

เร่ืองการเดินทางและคาใชจายในการเดินทางไปรายงานตัว นอกจากน้ียังขาดอิสระ ไมสามารถไป

ทํางานไกลบานไดเน่ืองจากตองไปรายงานตัวทุกสัปดาห 

10. ผูตองสงสัยในรายที่เปนเยาวชนไดรับผลกระทบจากการขาดเรียนหนังสือ

11. ความเห็นของผูตองสงสัยสวนใหญสะทอนความหวาดระแวงและเกลียดชังที่มีตอเจาหนาที่รัฐ เชน อาง

ถึงการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ การอวดตนไมใหเกียรติ ดูหมิ่นเหยียดหยามใชคําไมสุภาพกับชาวบาน 

ตลอดจนมีการเลนหูเลนตากับผูหญิงในหมูบาน ผูตองสงสัยสวนใหญใหความเห็นวาปจจุบันประชาชน

มีความหวาดระแวงตอเจาหนาที่รัฐมาก จากที่เมื่อกอนชาวบานจะออกไปกรีดยางตอนตี2 แตปจจุบันไม

กลาไปในชวงเวลาน้ันเพราะมีเจาหนาที่อยูในปายางทําใหชาวบานตองไปกรีดยางตอนเชาแทนทําให

เสียรายไดไปกวาคร่ึง ซึ่งสาเหตุที่ตองออกมากรีดยางตอนเชาชาวบานไมไดกลัวผูกอการรายแตกลัว

เจาหนาที่รัฐแทน



71

12. ในการบุกตรวจคน จับกุม มีการพังประตูบาน และเก็บยึดของกลาง บางคร้ังไมไดคืน สรางความไมพึง

พอใจอยางยิ่งตอชาวบาน

13. ผูตองสงสัยบางรายเมื่อรูวาถูกออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินใชวิธีหลบหนีไปอยูที่อ่ืน หรือหนีออกนอก

ประเทศไปอยูประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

กลาวไดวา ผูตองสงสัยทั้งหมดไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทหารและตํารวจ เกือบ

ทุกรายเลาถึงสภาพการไรอํานาจในการตอตาน  แข็งขืน หรือยืนยันสิทธิของตนเอง เชน รายหน่ึงพูดถึงการถูก

ตรวจคน และเมื่อถูกกลาวหาวาเปนที่ซองสุม ก็ไมกลาปฏิเสธ “เราจะเถียงกับเขาก็ไมกลา” และเน่ืองจากการ

ไมรูภาษาไทย ก็ทําใหไมอยากลงนามในเอกสารราชการเพราะไมทราบวาลงนามเร่ืองอะไร แตก็ไมกลาปฏิเสธ

เชนเดียวกัน

กลุมเยาวชน

ในสวนผลกระทบดานบวกของการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ กลุมเยาวชนเห็นวามีเพียงดานที่

ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานความมั่นคงไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สวนในดานลบน้ันกลุมเยาวชนไดแสดง

ความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบานและกลุมเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปหมด ต้ังแตมี 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเหมือนมีกําบังกักขังไมใหชาวบานและกลุมเยาวชนทําอะไรไดเลย จะไปไหนมาไหนก็ไมกลา

เพราะกลัว ตองระวังตัวตลอด ไมรูวาใครเปนใคร ใครคนดี ใครคนไมดี และมีกรณีศึกษารายหน่ึงกลาววา “ยิ่ง

เมื่อใหอํานาจทหารเพื่อใหทํางานสะดวก ก็ทําใหคนเปนบาไดเชนเดียวกัน เพราะคนที่ในหมูบานมีลูกและถูก

ทหารจับตัวไปโดยที่บานไมสามารถที่ทราบขาวคราวไดเลยวาเปนอยางไรบาง ถูกจับดวยสาเหตุอะไร ดวย

ความที่คิดถึงลูก ทําใหคนๆน้ันรูสึกกลัวทหารเพราะความเครียด กลายเปนคนโรคจิต พอเห็นทหารก็จะว่ิงหนี

รองไห”

ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในแตละประเด็นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กลุมเยาวชน

ไดแสดงทัศนะตอการออกไปประกอบอาชีพประจําวันวา “เยาวชนมีการประกอบอาชีพที่ไมใชอยูกับที่ 

เหมือนขาราชการ ตองไปๆ มาๆ ตลอด ตองเดินทาง มันไมสะดวกกับการเดินทางสําหรับเยาวชนซึ่งเปน

ชาวบาน” ซึ่งสอดคลองกับประเด็นการเขามารายงานตัวของเยาวชนที่เคยถูกเชิญตัวแกเจาหนาที่ดัง

กรณีศึกษาทานหน่ึงกลาววา  “ในสัปดาหหน่ึงตองไปรายงานตัวคร้ังหน่ึง ถาไมไปเซ็นชื่อ ก็ถือวาเยาวชนหนี 

และยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติอยูที่เจาหนาที่จะเรียกตัวไปถาเจาหนาที่เรียกก็ตองไป ทําใหไปทํางานไกลก็ไมได 

สําหรับการเดินทางไปรายงานตัวก็ตองออกคาใชจายเองและตองไปอาทิตยละคร้ัง ทําใหเยาวชนไดรับความ

เดือดรอนเปนอยางมาก”  ในขณะที่การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ โทรศัพทหรือ

การสื่อสารอ่ืนๆ ก็ทําใหเจาหนาที่รัฐจะทําอะไร  จะไปตรวจคนใครก็ทําไดอยางสะดวกทุกๆคร้ังซึ่งกลุม

เยาวชนเห็นวาไมเหมาะสมและไดเสนอวา   “ในการทํางาน อยากใหมีหมายมาดวย วามาจับทําไม  อยางไร  

ในหมูบานก็มีทั้งกํานัน ผูใหญบาน ก็ใหบอกกลาวกัน คืออยากใหทําตามระบบ   กํานัน ผูใหญบาน เด๋ียวน้ีไมมี

สิทธิ ทําอะไรไมได  เจาหนาที่รัฐไมใหกํานัน ผูใหญบาน ไปยุงต้ังแตแรกเลย  ไมใหยุงเลยเร่ืองลูกบาน

โดยเฉพาะถาจับคดีความมั่นคง  ทําอะไรไมได ในหมูบานมีชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) มีดานมี
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ปอมของชรบ. ต้ังไว  ตํารวจ ทหารก็เขามาร้ือ ไฟที่ติดอยูที่ปอมก็มาทุบทิ้ง  หรืออยางกรณีเร่ืองมอเตอรไซค ที่

เจาหนาที่จับเอาไปโรงพักเยอะมาก  เพราะเปนรถที่เจาหนาที่สงสัยตอเจาของรถ เมื่อเจาของรถไมอยูก็เอารถ

ไปแทน มอเตอรไซคอยูบานก็มาเอาไป  บางบาน 3 คัน ก็โดนแลว เอาไปไวโรงพัก ถาเจาหนาที่สงสัยแบบน้ัน

ก็ไมมีใครกลาไปเอาแลว ถาไปเอารถเจาหนาที่ก็ไมสงสัยแลว เจาหนาที่จับเลย   สวนรถที่ยังผอนไมหมดยัง

เปนชื่อของบริษัทเจาหนาที่ก็ยังเอาไป แตชาวบานก็ไมไดผอนรถคันน้ันตอแลว เงินที่ดาวนรถไปก็ฟรี ถา

บริษัทจะใหเราผอนตอ บริษัทก็ตองไปเคลียรกับตํารวจ เอาออกมาจากโรงพัก เพราะรถไมไดผิดอะไร”

เชนเดียวกันกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการถูกจับกุมหรือควบคุมตัวหรือเชิญมาสอบสวน กลุม

เยาวชนไดแสดงความเห็นวา “ขอมูลขาวกรองไมถูกตอง สืบเน่ืองจากคนในพื้นที่ที่ไมคอยชอบหนากันเปน

คนแจง และเจาหนาที่ทหารก็เชื่อทั้งๆ ที่ไมไดรูจักกันเลย แลวเอาอะไรมาวัดวาคนๆ น้ันเปนผูกอการรายเพราะ

อยูๆก็มาจับไปทั้งบานทั้งเด็กและผูใหญแกๆ โดยกลาวหาเปนคนรายมีการปดลอมต้ังแตตีสาม ถึง 5 โมงเย็น มี

การทํารายประชาชนและสิ่งของตางๆ หลังจากมีการคุมตัว 3 เดือน ก็ใหเงินเพื่อที่จะปลอบใจ  และโดยสวน

ใหญที่คุมตัวไปไมคอยเปนทางการ มาจับไปเลย ไมมีการบอกกลาว ผูนําชุมชน หรือ พอแม  จับแลวนําไปคุม

ตัวในหองหน่ึง รูวาเปนผูตองสงสัย เวลาถูกคุมตัวกวา พอแมจะเยี่ยมไดก็ตองใหผานไปสองสามวัน ทําใหพอ

แมตองเสียเวลาตามหาเพราะเจาหนาที่ที่จับตัวไปไดบอกวานําไปที่ไหน หรืออยางกรณีที่ลอมมัสยิด บานฉะ

เมา 3 ตน อําเภอสายบุรีพวกเจาหนาที่มาลอมตอนละหมาดซุบฮี เวลาตี 5 เชา เอารถถังมาจอดไว เอารถที่ไวขน

นักโทษ ขนผูตองหามา เอารถกรงมา จอดปดหนาประตู ปดทางออก พอละหมาดเสร็จ เจาหนาที่ใหผูที่

ละหมาดอยูขึ้นรถไปหมดเลย 24 คน เหลือไว 2 คน คือเด็กพิการ แลวก็เจาของรานนํ้าชาที่แกมากแลว โดยไป

อยูที่คายทหารที่วัดชางไห  คายบอทองก็มี ที่เจาะปลิง ฉก. 26 ก็มีที่กลับบานแลว 23 คน ที่เหลือคนเดียวที่ติด

คุกที่ปตตานี ใน 24 คนน้ี ติดอยูคนเดียว เปนตน ในขณะที่ประเด็นการถูกเพงเล็ง การถูกคุกคามและ การถูกทํา

รายจากเจาหนาที่ของรัฐกลุมเยาวชนก็มีความเห็นวา มีการขมขู ผูตองสงสัย การพูดใชวาจาที่รุนแรง มีการจับ

ถวงนํ้าและมีการทรมานใหแกผานอนกลางแดด”

กลาวโดยสรุปกลุมเยาวชนสวนใหญใหความเห็นวาการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ที่สงผลดีใน

ดานการอํานวยความสะดวกใหกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทาน้ัน สวนผลลบของการประกาศใชพ.ร.ก.

ฉุกเฉินในพื้นที่น้ันมีต้ังแตประเด็นการประกอบอาชีพ การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ, การถูกจับกุมหรือควบคุมตัวหรือเชิญมาสอบสวนและการถูกทํารายจาก

เจาหนาที่ของรัฐ และใชอํานาจโดยมิชอบละเมิดประชาชน เพราะฉะน้ันมาตรการที่เจาหนาที่ควรปฏิบัติอยาง

เรงดวนคือการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและการลงโทษทางวินัยเมื่อปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของประชาชน
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กลุมผูไดรับการเยียวยา

สวนผลกระทบการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ที่สงผลดีตอกลุมผูไดรับการเยียวยาไดให

ความเห็นวาประชาชนมีขวัญกําลังใจดีขึ้นทําใหอุนใจไดบางที่มีเจาหนาที่คอยคุมครองและใหอํานาจเจาหนาที่

สามารถตรวจคน  หรือ การจัดต้ังคาย/จุดตรวจ ที่ใดก็ได  หากเจาหนาที่สงสัยในเร่ืองความมั่นคงสามารถตรวจ

คนไดเลยเพื่อความปลอดภัยโดยรวมของประชาชน และตองการใหรัฐบาลรีบฟนฟู สภาพเศรษฐกิจ ดวยการมี

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอยางตอเน่ือง เพราะเงินสําคัญมาก อยางนอยก็สามารถ ชวยแกไขปญหาได 

อีกทางหน่ึง เชน ปญหาทางการศึกษา ลูก ๆ หลาน ๆ มีเงินไปโรงเรียน มีเงินซื้ออุปกรณการเรียน และชาวบาน

เองมีเงินประกอบอาชีพ มีเงินเก็บ เหลาน้ีเปนตน และคาดหวังวาเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จะคลี่คลายไป

ในทางที่ดี

สําหรับผลกระทบการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ที่สงผลลบตอกลุมผูไดรับการเยียวยาไดให

ความเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะกระทบกับทุกคน แตในตัวเมืองจะกระทบเพียงการทํามาหากิน  และการเดินทาง

เทาน้ันที่ลาชา  แตสําหรับหมูบาน  จะกระทบความเปนอยูของคน  ยิ่งพื้นที่สีแดงยิ่งกระทบมาก   กระทบตอ

คนในครอบครัว ในการประกอบอาชีพ  และการศึกษาของลูกหลาน เชน  สามีถูกจับ ภาระหนาที่จึงตกอยูกับ

ภรรยาเพียงฝายเดียวที่ตองทํางาน  และดูแลลูก  ลูกคนโตอาจตองหยุดการเรียนเพื่อมารายไดกับแม เปนตน  

อีกทั้งปญหาในการปฏิบัติศาสนกิจ  จะเกิดเปนกรณีๆ  เชนเมื่อเกิดเหตุการณ  เจาหนาที่มาตรวจคนหาผูตอง

สงสัยก็ทําใหไปมัสยิดไมได  เชน  การละหมาดตะรอเวียะฮในเดือน  รอมฎอน  และมีการเลือกปฏิบัติในการ

ตรวจคนรางกายเชน ตรวจละเอียดกับคนมุสลิม ไมใชมุสลิมปลอยใหผานไปไดงาย  ชอบสงสัยคนมุสลิม

มากกวา และชาวบานที่เปนผูตองสงสัย  เมื่อไดรับการปลอยตัวและกลับไปอยูบานก็จะมีความหวาดระแวง 

กลัวโดนจับอีก กลัวโดนตามเก็บ  โดยเฉพาะคนรอบขางจะไมเหมือนเดิม คนรอบขางกลัวถูกเชื่อมโยงใน

ความผิดที่ตองสงสัยดวย  จึงตองอยูหางๆ ดีกวา ชาวบานก็จะไมเชื่อใจ   หมดความนาเชื่อถือในตัวบุคคลผูตอง

สงสัย รวมไปถึงการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหการกอเหตุเพิ่มขึ้นเพราะรัฐไปกดดันประชาชนทั้งที่

ประชาชนไมไดเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ประกอบกับการปฏิบัติที่ไมคอยมีความเปนธรรมใชความ

รุนแรงกับประชาชนทําใหประชาชนหันมาตอตานกันมากขึ้น 

ในขณะที่เมื่อมาพิจารณาถึงรายละเอียดในแตละประเด็นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กลุมผูไดรับ

การเยียวยาไดแสดงทัศนะตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ณ ดานตรวจวาอยากใหเจาหนาที่ระมัดระวังคําพูด

และกริยากับประชาชน ปจจุบันน้ีการปฏิบัติเร่ิมดีขึ้นใหความเปนธรรมเทาเทียมกับประชาชน สวนการ

ออกไปประกอบอาชีพประจําวันน้ันมีความรูสึกไมคอยปลอดภัยแตก็ตองออกไปทํางานดวยการรีบไปรีบกลับ 

สวนประเด็นการถูกจับกุมหรือควบคุมตัวหรือเชิญมาสอบสวนมีความเห็นวาการปฏิบัติจริงไมมีชัดเจนเพราะ

การควบคุมตัวที่ไมใชเรือนจําและจับถูกคนบริสุทธิ์ ยกตัวอยางเชน หากพอถูกจับ  ลูกก็ตกเปนจําเลยสังคม

ไปดวย หากพอเปนโจร บางชุมชนก็เห็นใจแตไมไดรังเกียจ  แตกลัวที่จะคบหาสมาคม  จะอยูหางๆ กับบุคคลที่

เคยถูกจับกุมมาแลว  กลัวถูกเชื่อมโยงกับขอกลาวหาจากเจาหนาที่  บางคร้ังเมื่อกลับมา  ชาวบานอาจมองวา

เปนสายใหกับทหารหรือตํารวจ ทั้งน้ีอยากใหคํานึงสิทธิตางๆ ของประชาชนไมควรทํารายประชาชนขณะ

สอบสวนและการจับกุมผูตองสงสัยตองมีขาวกรองที่ชัดเจนกอนที่จะทําการจับผูตองสงสัย มิฉะน้ันจะเปนการ
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ไปทํารายประชาชนโดยทางออมทําใหประชาชนถูกสังคมในพื้นที่ประณามทั้งที่เขาเหลาน้ันไมไดกระทําการ

ดังกลาว 

เชนเดียวกันกับประเด็นการถูกเพงเล็งและการถูกคุกคามน้ันกลุมผูไดรับการเยียวยาไดใหความเห็นวา

“ชาวบานกลัวถูกตามเก็บขณะกลับบาน หลายๆ คนถูกอุม หรือถูกฆาตกรรม รวมถึงการเลือกปฏิบัติมีทุก

สถานที่ มันยิ่งเลวราย”  หากดูกรณีในเขตพื้นที่สีแดง จะมีมากในเร่ืองการเลือกปฏิบัติ  วัยรุนที่แตงกายใน

รูปแบบที่เปนอัตลักษณทองถิ่น ถูกมองวาเปนแนวรวม  คนที่ชอบไปมัสยิด มองวาเครงในศาสนา  มองวาคนที่

ใสผาโสรงตองตรวจคนใหละเอียด  คนที่ไมใชมุสลิม ใหผานไปไดงาย เห็นไดชัดจากการปฏิบัติตามกฎจราจร

คนมุสลิมจะถูกจับเปนพิเศษ คนไทยพุทธจะปลอย  ทุกคนคงสังเกตเห็นอยูแลว และยิ่งประเด็นการถูกตรวจ

คน ร้ือ ถอน และยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสารสําคัญน้ันก็พบวามีทหาร เขามาคนบาน โดยไมไดมีหมายคน

อะไรเลย เขามาหนาตาเฉย โดยไมเกรงใจกันเลย มิหนําซ้ํา ยังสวมรองเทาเขามาอีก และพูดไมดีกับคนในบาน 

หรือเมื่อปลอยตัวแลว  สิ่งของไมสงคืนก็มี  เปนตน

กลาวโดยสรุปกลุมผูไดรับการเยียวยาสวนใหญใหความเห็นวา การประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ที่

สงผลดี คือ สามารถทําใหทหารและตํารวจปองกันมิใหเกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่ทําใหประชาชน

มีขวัญกําลังใจดีขึ้นและควรมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอยางตอเน่ือง สวนผลกระทบดานลบไดรับ

การเยียวยาใหความเห็นวา การบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลกระทบกับทุกคน โดยเฉพาะการทํามาหากิน  การ

ปฏิบัติที่ไมคอยมีความเปนธรรม การใชความรุนแรงกับประชาชนทั้งน้ีมีขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการถูก

เพงเล็งและการถูกคุกคามโดยกลุมผูไดรับการกลุมผูไดรับการเยียวยาทั้งหมดเห็นตรงกันวา ชาวบานกลัวที่จะ

คบหาสมาคม  จะอยูหางๆ กับบุคคลที่เคยถูกจับกุมมาแลว  กลัวถูกเชื่อมโยงกับขอกลาวหาจากเจาหนาที่ 

เพราะฉะน้ันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ควรทํางานรวมกับผูนําทองที่และผูนําทองถิ่นเพื่อใหเกิดความ

เขาใจรวมกัน

กลุมผูนําศาสนา

ในเบื้องตน ผูนําศาสนาอิสลามสวนใหญเห็นตรงกันวา ผลกระทบดานลบของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีตอ

ชุมชนมุสลิมน้ันเกิดขึ้นในระดับสูง โดยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ไมใชจากตัวกฎหมาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของเจาหนาที่อยางไมระมัดระวังและ

รัดกุม ใชอํานาจเกินขอบเขตของกฎหมาย เลือกปฏิบัติ และไมเขาใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมของทองถิ่น ไมวาจะ

เปนการตรวจคน จับกุม เชิญตัว หรือแมกระทั่งการเยี่ยมเยียนของเจาหนาที่

ในขณะที่ผูนําศาสนาอ่ืนๆ ซึ่งไมไดคลุกคลีกับผูไดรับผลกระทบจากการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินมากนัก มี

ความเห็นตอประเด็นดานผลกระทบในลักษณะที่เปนผลกระทบตอความไมสะดวกในการดําเนินชีวิตทั่วๆ ไป 

และเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมไดมีผลกระทบตอคนสวนใหญ แตกระทบเฉพาะกลุมที่เปนเปาหมายของการใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน



75

ผลกระทบที่สําคัญตอชุมชนมุสลิมมีดังน้ี

 ผลกระทบทางสังคมและจิตใจที่มีตอผูบริสุทธิ์

ปญหาสําคัญที่สุดที่สงผลกระทบทางสังคมตอชุมชนมุสลิมคือ การจับกุม เชิญตัวผูบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจาก

ปญหาความออนแอทางดานการขาว การไมตรวจสอบขอมูล การรับฟงขอมูลฝายเดียวจากแหลงขาวที่ไมเปนที่

ยอมรับของคนในชุมชน เชนเปนฝายตรงขามที่ไดรับผลประโยชนจากการใสรายผูถูกกลาวหา หรือเปนผูที่คน

ในหมูบานรวมถึงผูนําศาสนามีความเห็นรวมกันวาเปนบุคคลที่ไมนาเชื่อถือ ไมมีความรับผิดชอบ กลาวโดย

สรุปคือ วิธีการต้ังขอสรุปวาบุคคลใดเปนที่สงสัยและสมควรถูกเชิญตัวมาน้ันงายและรวบรัดเกินไป ทําใหคน

ดีๆ คนบริสุทธิ์ ไดรับผลกระทบ

บางคนที่ถูกเชิญตัวไปและไดรับการปลอยตัวกลับมา ซึ่งในดานหน่ึงแสดงถึงสถานะของผูบริสุทธิ์ แต

เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นอีกก็มักถูกเชิญตัวเปนประจํา เชนกรณีที่เกิดขึ้นที่หมูบานหน่ึงในอําเภอบันนังสตา ที่มี

วัยรุน 5 คน ซึ่งถูกจับตัวไปและถูกปลอยตัวกลับมาหลายคร้ัง นอกจากน้ีบางแหงมีการกําหนดใหผูที่ถูกปลอย

ตัวกลับไปตองมารายงานตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหไมสามารถออกไปทํางานนอกพื้นที่ได เพราะเกรงวาหาก

ไมรายงานตัว จะถูกออกหมายจับ บางแหงในจังหวัดนราธิวาสตองไปรายงานตัวทุกสัปดาห เมื่อเดินทางไปก็มี

เพียงกระดาษเปลา 1 แผนใหลงชื่อ โดยไมมีแบบฟอรมที่เปนทางการ คาใชจายในการเดินทางก็ไมสนับสนุน 

สิ่งเหลาน้ีลวนสรางความเดือดรอนใหกับผูบริสุทธิ์

อีกปญหาหน่ึงที่เกิดขึ้นบอยคร้ังและยังคงเปนปญหาสําคัญ คือ ปญหาจากการสงสัยแบบเหว่ียงแห 

ใครที่เปนคนใกลชิดกับผูตองสงสัยก็เชิญตัวไปโดยไมคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล

ดังกลาว แมวาในภายหลังจะถูกปลอยตัวกลับมาในฐานะผูบริสุทธิ์ก็ตาม แตสงผลกระทบตอความสัมพันธทาง

สังคม คนรอบขางไมกลาไปมาหาสู หรือพูดคุย เพราะกลัววาจะถูกเชิญตัวไปดวย นอกจากน้ียังทําใหผูบริสุทธิ์

หวาดกลัวและตองหลบหนีออกนอกพื้นที่ บางสวนหันไปเขารวมกับขบวนการ เพราะถูกชักจูงและไมมี

ทางเลือก เชน ที่อําเภอรือเสาะมีคนหน่ึงไดรับขาววาถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และหลบหนีไป สุดทายไปเขา

รวมกับฝายขบวนการและกลับมาในพื้นที่ ตอมาก็ถูกยิงจนเสียชีวิต ในขณะที่ความเห็นของมารดามองวา

สาเหตุที่ทําใหบุตรชายตองพบกับจุดจบดังกลาวเร่ิมตนมาจากการที่ถูกต้ังขอสงสัยในตอนแรก ทั้งๆ ที่เดิมยัง

เปนผูบริสุทธิ์ สวนที่สุไหงปาดีประชาชนหายไปเกือบทั้งหมูบานหนีไปประเทศมาเลเซีย เพราะการคนบาน

ของเจาหนาที่

ผูนําศาสนาบางทานที่มีเจาหนาที่เขาไปเยี่ยมบอยๆ ก็ทําใหชาวบานบางสวนต้ังขอสงสัยวาเปนสายให

ทางการ ในบางแหงเจาหนาที่เขาไปเชิญผูนําศาสนามาพูดคุย แตตอนที่ไปรับกลับนํารถถังและเจาหนาที่ชุด

ใหญติดตามไปดวย ทําใหชาวบานรูสึกวาเปนเร่ืองที่ไมธรรมดา บางคนเขาใจวาถูกจับกุม ดังน้ันเจาหนาที่ตอง

มีความรอบคอบมากกวาน้ีในการเขาหาผูนําศาสนา ดังที่ผูนําศาสนาจากวงสนทนากลุมหน่ึงในจังหวัดปตตานี

สะทอนใหฟงวา “การที่เจาหนาที่ทหารเขามาเยี่ยมและปรึกษาผูนําศาสนาน้ันเปนเร่ืองดี แตก็ไมควรบอย

เกินไป เพราะอาจถูกมองไมดีจากชาวบาน หรือบางคร้ังอาจเชิญใหเราไปหาก็ได แตเวลามารับก็ไมตองให

เอิกเกริกใหญโตมาก เชน มีอยูคร้ังหน่ึงที่บอกวามาเชิญ แตตอนมารับกลับเอารถถังมาดวยและทหารติดตามมา

เปนโขยง ตรงน้ีทําใหชาวบานตกใจ และระแวงวาจะเอาผูนําศาสนาไปทําอะไรในทางที่ไมดี”
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 ผลกระทบจากการใชอํานาจเกินขอบเขตและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย

ปญหาจากการที่เจาหนาที่เขาไปสรางความสัมพันธฉันชูสาวกับลูกสาวของชาวบานในชุมชนยังคง

เปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงอยูตลอดคือ ซึ่งเปนเร่ืองที่ละเอียดออนและสรางความรูสึกไมพอใจใหกับชุมชนมุสลิม

เปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนกรณีของการลวงละเมิดทางเพศโดยที่ฝายหญิงจะสมัครใจยินยอมหรือไมก็ตาม หรือ

แมกระทั่งการเกี้ยวพาราสีก็เปนเร่ืองที่สรางความไมพอใจในระดับสูงและเปนที่กลาวขานมากเชนกัน

การเชิญตัวในหลายกรณีญาติพี่นองของผูที่ถูกเชิญตัวไมไดรับการแจงวาจะคุมตัวไปไวสถานที่ใด 

ตองติดตอสอบถามและติดตามขอมูลเอง  ซึ่งมีจํานวนไมนอยที่ตองเดินทางไปหลายแหงกวาจะไดรับคําตอบที่

ถูกตอง

แมวาการซอม ทรมาน การทํารายรางกาย ระหวางที่อยูในกระบวนการคุมตัวและซักถามจะเกิดขึ้น

นอยลงกวาในอดีต แตก็ยังคงมีอยูหลายกรณีที่มีเสียงสะทอนวา เจาหนาที่รัฐใชกระบวนการ ซ็อตไฟฟา การตี 

การตบ การตอย การขังในตูคอนเทนเนอรและเรงแอรใหเย็นจัด เพื่อขมขูและกดดันใหมีการรับสารภาพ เชน 

การเสียเสียชีวิตของอีหมามยะผาในระหวางการถูกควบคุมโดยเจาหนาที่รัฐ ทําใหประชาชนกลัวเจาหนาที่รัฐ

มากขึ้นและไมไววางใจ นอกจากน้ีผูที่ถูกเชิญตัวบางราย ตอนที่ไปกับตอนที่กลับมาจะมีสภาพจิตใจที่แตกตาง

กันมาก บางรายถึงกับสติฟนเฟอน ใชชีวิตอยูดวยความหวาดระแวง 

 ผลกระทบทางดานศาสนาและวัฒนธรรม

ในดานการปฏิบัติศาสนกิจ ที่ในอดีตเปนจุดที่ไดรับผลกระทบอยางมาก แตหลังจากที่เจาหนาที่มี

ความเขาใจและรัดกุมในประเด็นน้ีมากขึ้น ทําใหภาพรวมในปจจุบันมีผลกระทบไมมาก จะมีบางเฉพาะในบาง

พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ หรือมีการประกาศหามเดินทางในเวลาที่กําหนด แตโดยสวนใหญชาวบานจะทราบโดย

อัตโนมัติวาหากมีเหตุการณก็ไมควรออกนอกบาน ทั้งน้ีผลกระทบที่มีตอการปฏิบัติศาสนกิจสวนใหญมักจะมา

จากสถานการณความไมสงบในภาพรวมที่สรางความไมไววางใจกัน เชน ไมกลาออกเดินทางไปละหมาดที่

มัสยิดในเวลาเชาตรูและกลางคืน ในบางกรณีเกิดจากการแจงขาววาจะไปคน และมีการลอมมัสยิดแตพอคน

แลวไมมีอะไรทําใหเกิดความหวาดระแวงของประชาชน ไมกลาเดินทางไปมัสยิด

อยางไรก็ตามยังคงมีเสียงสะทอนถึงผลกระทบที่เกิดจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เชน ชาวบานไมกลาออกไป

ละหมาดศพใหกับผูเสียชีวิตบางคน เพราะกลัววาจะถูกเจาหนาที่สงสัยและจับกุมตัวไป นอกจากน้ีในหลาย

ชุมชนที่เคยมีการเก็บรวบรวมเงินสะสมประจําเดือนเพื่อเปนกองทุนใหกับผูเสียชีวิตในชุมชนก็ตองยุติไป 

เน่ืองจากเกรงวาจะถูกต้ังของสงสัยวารวมรวมเงินไปกอความไมสงบ และเมื่อถึงเวลาที่มีคนเสียชีวิตที่มีฐานะ

ยากจนก็ตองรับภาระหนักขึ้นเพราะไมมีคาใชจายที่เพียงพอ

ขณะที่ในดานการศึกษาเรียนรูดานศาสนา ในสวนของการเรียนการสอนในมัสยิดหรือชุมชนใน

ภาพรวมถือวายังไมไดรับผลกระทบมากนัก เชน โตะครูบางคนที่ถูกเจาหนาที่เชิญตัว หรือมีเจาหนาที่เขาไป

เยี่ยมเยียนบอยๆ ก็ทําใหมีเวลาสอนนอยลง ไมตอเน่ือง มีชาวบานเขามาเรียนนอยลง เพราะกลัวจะถูกทางการ

เพงเล็ง 
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อีกสวนหน่ึงที่กระทบคือในสวนของโรงเรียนตาดีกา ที่ครูสอนตาดีกามักถูกเพงเล็ง หรือถูกหมาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และไมกลาที่จะไปสอน ทําใหการเรียนของเด็กตาดีกาไมมีความตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีเสียง

สะทอนวาทหารหวาดระแวงครูตาดีกาเปนพิเศษ  สิ่งที่เปนปญหาคือการมองแบบเหมารวม   และตามกระแส

ขาว เชน  ในชวงเวลาหน่ึงมีกระแสใหจับตาดูอุสตาซ ก็จับแตอุสตาซ กระแสครูตาดีกา ก็จับแตครูตาดีกา

เทาน้ัน 

สวนในโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาไดรับผลกระทบทั้งจากการที่ครูสอนศาสนา

และนักเรียนถูกจับกุมคุมตัวไป ทําใหโรงเรียนบางแหงผูปกครองไมกลาสงบุตรหลานไปเรียน หรือบางคนก็

ใหยายโรงเรียน ในขณะที่นักเรียนถูกเชิญตัวที่เปนนักเรียนในโรงเรียนปอเนาะหลายคนการเรียนไมตอเน่ือง 

บางคนเรียนไมจบ เพราะถูกเชิญตัวไปหลายคร้ัง

ในดานการดูถูกเหยียดหยามทางดานศาสนา และการเลือกปฏิบัติ ผูนําศาสนาใหความเห็นวาดีขึ้นกวา

ในอดีต เชน การแตงตัวโดยนุงผาโสรงสวมกะปเยาะก็ไมคอยถูกดูหมิ่น แตมีการตรวจเขมขนบาง ซึ่งผูนํา

ศาสนามองวาเปนเร่ืองธรรมดา อยางไรก็ตามยังคงมีปญหาเร่ืองการพูดจากับวัยรุนดวยคําพูดและกิริยาที่ไมดี 

ทําใหเกิดความไมพอใจในหมูวัยรุน และอาจมีผลสะทอนกลับในดานลบที่รุนแรง นอกจากน้ียังมีการละเมิด

ทางศาสนาอยูบาง เชนในกรณีหน่ึงที่ผูถูกคุมรายหน่ึงในจังหวัดนราธิวาสซึ่งไดรับการปลอยตัวกลับมาแลวเลา

ใหฟงวา “ตอนที่เจาหนาที่เขามาตรวจคนที่บาน จูๆ ก็บุกเขามา ซึ่งขณะน้ัน มารดาซึ่งอายุมากแลวกําลังอาน

คัมภีรอัลกุรอานอยู และเดินขามคัมภีรอัลกุรอาน ทําใหมารดาตกใจมาก แตยังโชคดีที่ไมช็อคเสียกอน”

 ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตทั่วไป

การเดินทางสัญจรไมสะดวกจากกรณีที่มีดานตรวจสกัดมากเกินความจําเปน ดังตัวอยางที่ผูนําศาสนา

ทานหน่ึงจากจังหวัดยะลาเลาวา “จากบันนังสตาไปยะหา ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร มีดานตรวจสกัด

ประมาณ 22 แหงที่ไมมีทหารอยู ตองขับรถลาชา ซิกแซก ในขณะที่วิธีการตรวจยังคงมีการเลือกปฏิบัติอยู เชน 

เคร่ืองแตงกายที่เปนอัตลักษณทองถ่ิน ก็จะตรวจละเอียด   ถาแตงชุดสากลหรือสุภาพ ก็ตรวจบาง  แตไม

ละเอียดมากนัก  แตการพูดจาจะไมดีกับกลุมวัยรุน”

อีกประการหน่ึงคือผลกระทบตอเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่  เพราะทํามาหากินลําบาก  เชน  การ

กรีดยางของชาวสวนจากกอนมีเจาหนาที่ทหารลงมา จะสามารถไปกรีดยางเวลา ตี1 ตี2 แตเมื่อมีสถานการณ

ตองไปกรีดยาง  ตี 5 โดนตรวจรางกาย  ไปทํางานตอนเชา เวลา 7-8 โมงบาง ทําใหผลผลิตที่เปนยางไดลดลง

จากเดิม

นอกจากน้ียังมีเสียงสะทอนวาการตัดสัญญาณโทรศัพทในหลายกรณีกระทําเกินขอบเขตและ

ครอบคลุมพื้นที่และระยะเวลาที่มากเกินไป ทําใหการติดตอสื่อสารลําบาก โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลสําคัญของ

รัฐลงมาในพื้นที่
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กลุมสื่อมวลชน

ในแงของบทบาทหนาที่สื่อ สื่อมองวา ในการทํางานของสื่อภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมมีผลกระทบตอ

การนําเสนอขาว จะมีบางในกรณีที่เขาพื้นที่ไดชา ไมทันเหตุการณในการนําเสนอขาว ในสวนของการทํางาน

ของสื่อมวลชน สื่อมวลชนกลุมน้ี มองวา การทํางานอาจจะมีติดขัดบางเล็กนอย เชน ไมสามารถเขาไปในพื้นที่

ที่เกิดเหตุการณได การเขาถึงขอมูลขาวชากวาปกติ เชนความคิดเห็นของสื่อมวลชนทานหน่ึงใหความเห็นวา 

“ผมเขาไปที่เกิดเหตุ ไมได ผมตองอยูไกล รูปที่ไดตองซูม เพราะระเบิดลูกที่2 เราไมแนใจ วาจะมีลูกที่สามมั้ย

หรืออาจจะมีวางระเบิดไวใตศพ ผมวายากขึ้นจะมีปญหาตอรายละเอียดของที่เกิดเหตุและตํารวจตองตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุกอน และใชเวลายาวนาน 3 ชม. ติดสัญญาณพนักงานสอบสวน กอนที่เราจะเอารายละเอียดมาได ใช

เวลามาก ไมเหมือนเดิม แลวก็ยิ่งมีกลุมชุมนุมประทวง ก็หมดสิทธิ์เลย ถาปดหนาปดหลังก็จบ พวกม็อบปด

คร่ึงถนนแลว และพวกทหารอีกคร่ึง กวาจะเขาไปได” หรือการไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได ดังการ

แสดงทัศนะของสื่อมวลชนรายหน่ึงที่วา  “ในเร่ืองราวที่เราอยากจะรูเราก็ไมรูไมสามารถเขาไปไดถาสมมุติคน

ที่ตกเปนผูตองสงสัยเราสามารถ สื่อสามารถทําไดเพราะเขาไมใชจําเลยเขาเปนคนธรรมดาคนหน่ึงที่มาให

ความรวมมือกับรัฐถูกดึงเขาสู ศปก.ตร.สงไปก็หมดสิทธิสอบถามแมในบอทองก็เขาไดยากซึ่งมันพิเศษกวา

พื้นที่อ่ืนเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพแมแตกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ยังเขาไปสัมภาษณแตน่ีเขาเปนแคผู

ตองสงสัยไมใชผูกระทําความผิดเราไมสามารถสัมภาษณได” นอกจากน้ียังพบวาประเด็นปญหาในการเขาถึง

ขอมูลของผูสื่อขาวยังเกี่ยวของกับความสามารถในการรูจักเจาหนาที่หรือการสรางเครือขายอีกดวย ดังคําพูด

ที่วา “กอนที่ไมมี พรก เราสามารถที่จะเขาออกได แตพอมี พรก มันเหมือนเปนขออาง น่ีมันตองใช

ความสามารถเฉพาะตัว การที่จะเขาไปถึงแหลงขอมูลเราจําเปนที่จะดองมีแหลงเครือขายบาง”

กลุมเอ็นจีโอ

เอ็นจีโอทุกคนใหความเห็นตรงกันวา ผลกระทบจากการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินสวนใหญจะทําให

ประชาชนหวาดกลัวเจาหนาที่เพิ่มขึ้น และต้ังคําถามถึงการควบคุมตัวผูตองสงสัยของเจาหนาที่ โดยความ

คิดเห็นของเอ็นจีโอรายหน่ึงใหความเห็นวา “แคสงสัยวาคนน้ีนาจะมีสวนในการกอความไมสงบก็ควบคุมตัว 

บางคร้ังอาจจะมีหมายศาลบางคร้ังก็ไมมี แตเจาหนาที่ของรัฐพยายามที่จะนําเร่ืองน้ีเขาสูศาล เจาหนาที่สวน

ใหญ เมื่อพบผูตองสงสัย การขยายผลคือ ตรวจสอบหมายเลขโทรออกในโทรศัพท และเหมารวมวาคนๆ น้ัน

เปนพวกเดียวกันดวย จึงดําเนินการจับไปเปนทอดๆ การจับกุมตัวไปคุมขังประมาณ 1 เดือน”

ทั้งน้ีเอ็นจีโอใหความเห็นวา ผูตองสงสัยที่โดนจับ เมื่อถูกปลอยตัวก็มักจะไดรับผลกระทบตอเน่ือง 

กลาวคือ  มักจะถูกมองในภาพที่ไมดีในสายตาของชาวบานเพื่อนบาน  บางรายถูกมองวาเปนผูที่กอความไม

สงบในพื้นที่ สงผลใหไมสามารถอยูในหมูบานได ตองอพยพไปอยูที่อ่ืน

ผูตองสงสัยหลังจากปลอยตัวออกมาแลว ก็ยังมีปญหาตามมาอีก เน่ืองจากมีคนของทางราชการคอย

สอดสองดูแลอยู เชน กลุมตาสับปะรด (คนของรัฐ เชน อส. ตํารวจ อาสาสมัคร ฯ) คอยสอดสองดูแลวาคนที่

ปลอยออกมาจะมีพฤติกรรมอยางไรบาง  ผูที่ถูกปลอยออกมามักมีอาการเครียด อึดอัด ไมคอยพูดคอยจากับ
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ใคร เพื่อนบานก็จะไมกลาคบคาสมาคมดวย เพราะกลัวเจาหนาที่ของรัฐที่คอยสอดสองอยู จะคิดวาเปนพวก

เดียวกันกับคนคนน้ัน อาจทําใหตัวเองเดือดรอนได 

ความหวาดระแวงของคนในพื้นที่ซึ่งมีตอผูตองสงสัยและความหวาดระแวงของตัวผูตองสงสัยเองที่มี

ตอสังคมรอบขาง ทําใหเกิดผลกระทบตอเอ็นจีโอในการปฏิบัติงาน แมวา เอ็นจีโอจะลงไปพูดคุยกับกลุม

ชาวบานดังกลาว แตกลุมชาวบานมักจะเกิดการหวาดระแวง ไมกลาใหขอมูล กวาจะไดรับความรวมมือจากเขา

ก็ตองใชความพยายามอยางมาก

อยางไรก็ตาม ในสวนของการทํางานกับภาครัฐ เอ็นจีโอมองวา ในปจจุบัน การทํางานของเอ็นจีโอใน

การเรียกรองสิทธิตางๆใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เอ็นจีโอทํางานไดงายขึ้นและไดรับการชวยเหลือ

โดยรัฐ คอนขางดี  “สําหรับ เอ็นจีโอ แลวรูสึกดีขึ้นมากเพราะการทํางานรูสึกจะราบร่ืนกวาเกา  ใหความ

รวมมือและสนใจเราเปนอยางดี แตฝายที่เดือดรอนยิ่งกวาก็คือประชาชน ที่เดือดรอนมากเพราะโดนจับ ใน

กรณีเปนผูตองสงสัยซึ่งบางทีไมไดทําผิดอะไร ก็โดนจับไปแลว ทําใหเกิดการหวาดกลัวและการหวาดระแวง

เปนอยางมาก” คิดวาการแกปญหาที่ดี รัฐตองใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนใหมากกวาน้ี และตอง

ผลักดันใหยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อใหทํางานงายยิ่งขึ้น  

สิ่งที่เอ็นจีโอกังวลและเรียกรองกันมากคือ ผลกระทบที่เกิดตอผูเสียหายและการรับผิดชอบของ

ภาครัฐ “ที่ผานมาเมื่อเกิดเหตุการณแตละคร้ัง เจาหนาที่ของรัฐมีความผิดและควรรับผิดชอบดวย ความผิดของ

ตัวเองแตกลับผลักภาระใหชาวบานรับผิดในกรณีตางๆ เจาหนาที่ของรัฐควรไดรับการลงโทษดวย ไมใชทํา

ความดีความชอบแลวจะเพิ่มยศกันอยางเดียว โดยไมมีความผิดใดๆ เลย” และ “ เจาหนาที่รัฐควรเรงลบ

เงื่อนไขที่ยังคางคาใจชาวบานใหหมดไปเปนอันดับแรก เชน การซอมผูตองสงสัย การทรมาน การติดบัญชีดํา 

ฯ ควรจะชี้แจงใหชัดเจน เพราะหากไมลบเงื่อนไขน้ีออกไปปญหาที่คางคาใจของชาวบานที่ยังไมไดรับการ

อธิบาย ชาวบานก็จะนํามาอางตลอด วาไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ ซึ่งเปนการยากในการแกปญหา 

ถาไมรีบลบเงื่อนไขเหลาน้ีออกไป”

กลุมนักธุรกิจ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจ ไดแก รายไดลดลงเน่ืองจากลูกคาลดลง แมวาตนทุนจะเทา

เดิมแตระยะเวลาในการเปดรานนอยลงอันเน่ืองมาจากประชาชนไมออกนอกบานและลูกจางตองรีบกลับบาน 

ประกอบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทําใหการประกอบธุรกิจไมคอยมีกําไร ซึ่งจะพบวาธุรกิจที่ไดรับ

ผลกระทบมากที่สุดคือ ธุรกิจกลางคืนที่เกี่ยวของกับความบันเทิง ดังการแสดงทัศนะของนักธุรกิจรายหน่ึง

ที่วา “สําหรับคนที่เปดหองอาหารสถานบันเทิง ซึ่งถามี พ.ร.ก.ฉุกเฉินแลวเคาทําใหกระทบกับธุรกิจตรงน้ัน 

สําหรับคนที่ทําธุรกิจกลางวันจะไมมี ” นอกจากน้ีธุรกิจทองเที่ยวก็เปนอีกประเภทที่ไดรับผลกระทบอยางเห็น

ไดชัด นักธุรกิจยะลากลาวถึงผลกระทบในประเด็นน้ีวา “เห็น พ.ร.ก.ฉุกเฉินตางประเทศก็ไมมาทองเที่ยวแลว 

มาเลย สิงคโปรก็กลัวแลว เขาก็กลัวแลว ลูกคาเราที่จะมาในยะลาเน่ีย เบตงเงียบเพราะอะไร ก็เพราะ พ.ร.ก.

ฉุกเฉินมาเลเซียเคารูกฎหมาย” นอกจากผลกระทบตอธุรกิจทองเที่ยว สถานบันเทิงแลว ผลกระทบที่เห็นได

อยางเปนรูปธรรมอีกสาขาหน่ึงคือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตองอาศัยวัตถุดิบจากในทองถิ่น ดังเชนโรงงานไม
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ยางพาราเพราะชาวบานจะไมนําไมยางมาสงทําใหไมมีไมปอนโรงงาน สิ่งเหลาน้ียอมสงผลกระทบตอการ

ดําเนินกิจการของภาคธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต แตอยางไรก็ดีผูประกอบการสวนใหญยังมีความมั่นใจ

ในการประกอบธุรกิจและไมมีความคิดที่จะเลิกกิจการ ขณะเดียวกันก็ไมขยายกิจการ เพราะสวนหน่ึงเปนคน

ในพื้นที่ และคิดวาการไปเร่ิมตนกิจการใหมในพื้นที่อ่ืนยอมเผชิญกับความเสี่ยง ในสวนของการสั่งซื้อและ

ขนสงสินคาจากภายนอกพื้นที่ทําไดยากขึ้นเน่ืองจากคนขับรถบรรทุกขนสงไมกลาขับรถเขามาในพื้นที่

สรุปภาพรวมผลกระทบของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประเด็นปญหาความไมเขาใจกันระหวางชาวบานและเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายพ.ร.ก.

ฉุกเฉินเจาหนาที่ตํารวจไดระดมความเห็นที่นาสนใจไวหลายประการ ประการแรก คือ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเองวามีความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่มากแคไหน 

หากปฏิบัติตามกฎหมายดวยความนุมนวลและเขาใจ ความขัดแยงก็จะนอยลง  ประการตอมา ชาวบานสวน

ใหญขาดความรู ความเขาใจเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยางสิ้นเชิง ทุกคร้ังที่มีการตรวจคนจับกุมคนในหมูบาน 

ชาวบานเขาใจวาเปนการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คืออะไรก็ยังไมทราบ

หากกลาวโดยสรุปแลวผลกระทบแงลบที่เกิดจากการปฏิบัติใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกิดจากปญหาในสวน

ของการปฏิบัติหนาที่เปนสวนมาก ไมไดเกิดจากตัวบทกฎหมายอยางชัดเจน อาทิ ปญหาความซ้ําซอนในการ

ปฏิบัติหนาที่ และการประสานงานที่ไมสอดคลองไดสงผลตอการติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของผูตองสงสัย 

เน่ืองจากหมายจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น้ี ไมมีอายุความ จึงทําใหเกิดผลเสีย ผลกระทบตอผูตองสงสัย หรือ ปญหา

เชิงเทคนิค ชาวบานไดรับผลกระทบจากการถูกเรียกตัวมาถาม สอบสวน และถูกปดลอมตรวจคนภายใตกฎ

อัยการศึกโดยไมมีหมายศาล ดังน้ันชาวบานหลายฝายที่ไดรับผลกระทบในสวนน้ีเขาใจวาเปนผลมาจากการ

ประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เหตุน้ีชาวบานสวนใหญจึงมองวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลกระทบโดยตรงกับความรูสึก

และจิตใจของประชาชน ยิ่งโดยเฉพาะกลุมประชาชนที่ไมรูและไมเขาใจกระบวนการทํางานของเจาหนาที่รัฐ

ภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะยิ่งเขาใจผิดวารัฐใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รังแกประชาชน ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวอาจเปน

เพราะตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติเองก็ทําเกินกวาเหตุ บวกกับการที่ชาวบานไมเขาใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยางแทจริง  

ขาราชการมองวาประชาชนไมสนใจที่จะเรียนรูเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากวาเหตุการณไมเกิดกับตน ใน

สวนน้ีเองขาราชการก็ไมไดประชาสัมพันธความรูความเขาใจวาดวยเร่ือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหกับประชาชนอยาง

ทั่วถึงทั้งที่ขาราชการไดเปรียบเจาหนาที่ฝายตํารวจและทหารในดานงานมวลชน ขณะที่เจาหนาที่รัฐฝายทหาร

ยังมีมุมมองที่เขาขางตนเองวาชาวบานใหความไววางใจ และตองการใหพวกตนอยูดวยเพราะรูสึกอบอุนและ

ปลอดภัย หากแตจากการที่ไดมีโอกาสพูดคุยกับประชาชนหลายกลุม ชาวบานกลับมีความหวาดกลัว และ

หวาดระแวงกลุมกองกําลังทหาร แมวาจะเปนทหารฝายการพัฒนาชาวบานก็ไมไววางใจ ที่ใหความรวมมือ

ดวยดีก็เปนเพียงเพราะวากลัว  การใหความรวมมือเพราะกลัวกับการใหความรวมมือดวยใจเปนสองสิ่งที่

แตกตางกันอยางสิ้นเชิง จากการใหสัมภาษณของทหารบางทาน เขามองวาชาวบานพึงพอใจตอการที่มีพวกเขา

อยูใกลๆ พอถามวาใชมาตรฐานใดเปนตัวชี้วัด เขาก็ยกตัวอยางวา “พอโบกมือใหชาวบาน ชาวบานก็โบกมือ
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ตอบ” พอนําเร่ืองน้ีไปถามชาวบานอยางกลุมเยาวชน กลุมกลุมผูไดรับการเยียวยา พวกเขาก็กลาวติดตลกวา

“แนใจไดอยางไรวาชาวบานโบกมือตอบ จริงๆ แลวชาวบานอาจกําลังโบกมือไลวาอยาเขามาก็เปนได”

โดยสรุปจากการประเมินเชิงคุณภาพจากกลุมสนทนากลุมยอยหลายๆกลุม บวกกับผลการศึกษา

ประเมินเชิงปริมาณแลว ประเด็นของผลกระทบเชิงลบจะมีมากกวาผลกระทบเชิงบวกในระดับที่สูงมาก ซึ่งถือ

เปนการยากที่จะวัดระดับออกมาเปนตัวเลขใหเห็นชัดเจนวามีผลกระทบขนาดไหน เทาไหร  ถาประเมินในแง

ของจํานวนผูเสียชีวิต จํานวนผูบาดเจ็บ จํานวนเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นแตละคร้ัง และความเสียหายใน

เชิงการดําเนินการทางธุรกิจในเขตสามจังหวัดอาจพอตีคาเปนตัวเลขใหเห็นไดชัดเจน แตการที่จะประเมินผล

กระทบทางจิตใจ รวมทั้งทัศนคติจากผูคนที่ไดรับผลกระทบในเขตสามจังหวัดน้ีวามีมูลคาเทาไหร เราไม

สามารถที่จะประเมินคาออกมาเปนตัวเลขไดเลย เราอาจตีคาเวลาที่คนตายไดวามีจํานวนเทากับหน่ึงศพหรือ

สองศพ แตเราไมสามารถตีคาชีวิตของคนระหวางที่เขายังมีชีวิต และกําลังดําเนินชีวิตอยูไดเลย ฉะน้ันรัฐจึง

ควรใหความสนใจในแงของผลกระทบทางจิตใจของคนในเขตพื้นที่น้ีดวย 

5.4 ความจําเปนตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน

และทางเลือกนโยบาย

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอความเห็นที่รัฐบาลควรจะขยายการประกาศใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน พบวาประชาชนสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 55.4 แตประชาชนที่เห็น

ดวยรอยละ 30.2 รูสึกเห็นดวยระดับปานกลางเทาน้ัน สวนประชาชนคิดเปนรอยละ 44.5 ไมเห็นดวยมากถึง

มากที่สุดตอการขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน (ดังภาพที่ 17) แตเมื่อแยกความเห็นตาม

การนับถือศาสนา (ดังภาพที่ 18) จะเห็นวาประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 57.2 ไมเห็นดวยมากถึง

มากที่สุดตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่ประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธสวนใหญรอยละ 80.8 เห็น

ดวยมากถึงมากที่สุดตอการประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ตออีก 3 เดือน
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ความเห็นตอการที่รัฐบาลขยายการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉกุเฉินไปอีก 3 เดือนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต

เห็นดวยมาก 
14.9%

เห็นดวยปานกลาง
30.2%

ไมเห็นดวยมาก 
29.9%

ไมเห็นดวยมากท่ีสุด
14.6%

เห็นดวยมากท่ีสุด
10.3%

ความเห็นตอการท่ีรัฐบาลขยายการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินไปอีก 3 เดือนในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 

แยกตามศาสนา

อิสลาม 38.5%

อิสลาม 1.7%อิสลาม 6.1%

อิสลาม34.7%

อิสลาม 18.7%

พทุธ 43.0%

พทุธ 37.8%

พทุธ 15.8%

พุทธ 1.9%
พทุธ 1.3%
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50.0%

ไมเห็นดวยมากทีสุ่ด ไมเห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก เห็นดวยมากทีสุ่ด

ความคิดเห็นตอการคงกําลังทหารจํานวนมากในการจัดการปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตพบวาประชาชนในพื้นที่สวนใหญไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 61.7 กับการคงกําลังทหาร

จํานวนมากในการจัดการปญหาความไมสงบ (ดังภาพที่ 19) และเมื่อแยกตามศาสนา (ดังภาพที่ 20) พบวา

ประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 79.6 ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดที่จะคงกําลังทหารจํานวนมากในการ

ภาพท่ี 18

ภาพท่ี 17
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แกปญหาในพื้นที่ ขณะที่ผูนับถือศาสนาพุทธเห็นดวยมากถึงมากที่สุดที่ระดับรอยละ 80.8 ตอการคงกําลัง

ทหารจํานวนมากในการแกปญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

ทั้งน้ีการที่ประชาชนไมเห็นดวยกับการคงกําลังคงกําลังทหารจํานวนมากในการจัดการปญหาความไม

สงบอาจเน่ืองจากประชาชนสวนใหญมองวาการคงกําลังทหารจํานวนมากในการจัดการกับปญหาความไม

สงบในพื้นที่ ไมสามารถลดเหตุการณและความรุนแรงรายวันลงได พรอมทั้งการดําเนินการภายใตมาตรการ

ตางๆ ตามอํานาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น้ันไมไดชวยจํากัดพื้นที่การกอเหตุหรือสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความ

เชื่อของกระบวนการกอความไมสงบได แตอยางไรก็ตามประชาชนกลับเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยอยางถูกตองเหมาะที่มีอยูน้ันดีอยูแลว ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอ

การทํางานรักษาความสงบของรัฐ

ความเห็นตอการท่ีรัฐบาลคงใชกําลังทหารท่ีมีจํานวนมากมาจัดการ

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

เห็นดวยมาก

12.8%

เห็นดวยปานกลาง
14.0%

ไมเห็นดวยมาก

33.5%

ไมเห็นดวยมากท่ีสุด

28.2%

เห็นดวยมากท่ีสุด
11.4%

ภาพท่ี 19
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ความเห็นตอการท่ีรัฐบาลคงใชกาํลงัทหารที่มจีํานวนมากมาจดัการ

ปญหาความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต แยกตามศาสศาสนา

อสิลาม 36.2%

อิสลาม 13.7%

อสิลาม 4.8% อสิลาม 1.7%

อสิลาม 43.4%

พทุธ 2.5% พทุธ 1.5%

พทุธ 15.0%

พทุธ 42.2%
พทุธ 38.6%
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ไมเหน็ดวยมากที่สุด ไมเห็นดวยมาก เหน็ดวยปานกลาง เหน็ดวยมาก เห็นดวยมากที่สุด

ขอเสนอแนะที่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอ เพื่อแกปญหาความไมสงบและ

การทํางานของเจาหนาที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประชาชนสวนใหญแนะนําใหรัฐบาลคํานึงถึง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญและใหปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว โดยไมจําเปนตองใหกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่ระดับรอยละ 87.2 โดยประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 45.0 รูสึก

เห็นดวยมากถึงมากที่สุด และประชาชนรอยละ 42.2 รูสึกเห็นดวยในระดับปานกลาง และตอความเห็นถึง

ความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายพิเศษ เชน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นํามาใชเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให

กลับสูสภาพปกติโดยเร็ว น้ันประชาชนรอยละ 57.2 เห็นดวย โดยผูที่เห็นดวยสูงถึงรอยละ 32.0 รูสึกเห็นดวย

ในระดับปานกลางเทาน้ัน แตพบวามีประชาชนถึงรอยละ 42.5 ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดในการนํากฎหมาย

พิเศษ เชน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใชเพื่อแกปญหา 

สวนความคิดเห็นเพื่อใหแกปญหาความไมสงบในภาคใตอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรใชกฎหมาย

ฉบับอ่ืนแทนเชน กฎหมายความมั่นคงภายใน และยกเลิกการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต เห็นดวยรอยละ 91.7 ในจํานวนน้ี พบประชาชนรอยละ 37.3 รูสึกเห็นดวยในระดับปาน

กลาง ขณะที่ประชาชนสูงถึงรอยละ 54.4 เห็นดวยมากถึงมากที่สุด ในการนํากฎหมายความมั่นคงภายในมาใช

เพื่อแกปญหาความไมสงบในพื้นที่ ดังตารางที่ 5 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แยกตาม

ศาสนา พบวาประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามสวนใหญรอยละ75.8 เห็นดวยระดับปานกลางถึงมาก ขณะ

ภาพท่ี 20
ภาพท่ี 20

ความเห็นตอการท่ีรัฐบาลคงใชกําลังทหารท่ีมีจํานวนมากมาจัดการปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต แยกตามศาสนา
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ประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 72.1 เห็นดวยระดับปานกลางถึงมาก ในการนํากฎหมายความมั่นคง

ภายในมาใชเพื่อแกปญหาความไมสงบในพื้นที่ (ดังภาพที่ 21)

นอกจากน้ีตอความคิดเห็นในประเด็นการเจรจากับกระบวนการหรือกลุมผูกอความไมสงบ ประชาชน

สวนใหญไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดในการเจรจากับกลุมผูกอความไมสงบสูงถึงรอยละ 38.2 ขณะที่มี

ประชาชนเห็นดวยกับการใชวิธีการเจรจารอยละ 61.8 แตกลุมประชาชนผูที่เห็นดวยกับวิธีการเจรจารอยละ 

37.7 รูสึกเห็นดวยในระดับปานกลางเทาน้ัน

ความเห็นตอการแกปญหาความไมสงบในภาคใตอยางมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลควรใชกฎหมายฉบับอ่ืนแทน เชน กฎหมายความมั่นคง

ภายในและยกเลิกการประกาสใช พรก.ฉุกเฉิน

อิสลาม 6.7%

อิสลาม 16.6%
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อิสลาม 0.6%

พุทธ 40.7%
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พุทธ 31.4%

พุทธ 8.9%
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ไมเหน็ดวยมากทีสุ่ด ไมเห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เหน็ดวยมาก เหน็ดวยมากที่สดุ

ภาพท่ี 21
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ตารางท่ี 5 แสดงตัวชี้วัดถึงขอเสนอแนะตอการใชกฎหมายและวิธีการในการแกปญหา

ในขณะที่ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางที่เขารวมกลุมสนทนาไดเสนอแนะแนวทางในการบังคับใช

กฎหมายพิเศษรวมถึงความเห็นตอแนวทางการสรางความมั่นคงในพื้นที่ดังตอไปน้ี

กลุมผูพิพากษาและอัยการ

กลุมผูพิพากษาและอัยการมีความเห็นรวมกันวา ควรมีกฎหมายเพียงฉบับเดียวในการแกไขปญหา

เพราะถาใชกฎหมายหลายฉบับ จะกระทบสิทธิของชาวบานมาก มีการซ้ําซอนกันของการใชกฎหมายและ

ประชาชนไมไดรับความเปนธรรม แตเพื่อปกปองประชาชนผูบริสุทธิ์สวนรวมก็สมควรใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ตอไป โดยตองปรับเปลี่ยนในเร่ืองการปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ตอประชาชนใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู 

ระดับความเห็น/ความพอใจ

ตัวช้ีวัด ไมเห็นดวยมากถึง

มากที่สุด

ปานกลาง เห็นดวยมาก

ถึงมากที่สุด

1. รัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ และ

ปฏิบัติตามกฏหมายท่ีมีอยูแลว เชนประมวลกฏหมายอาญา โดย

ไมจําเปนตองใชกฏหมายพิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

ในพื้นท่ีภาคใต

12.7 42.2 45.0

2. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใตยังมีอคติและไมใหความเปนธรรมตอคนบางกลุมอยู 

ควรแกไขในจุดน้ี

11.5 35.6 52.7

3. ความจําเปนจะตองมีกฏหมายพิเศษเชน พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

จังหวัดชายแดนภาคใต เ พ่ือรักษาสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว

42.5 32.0 25.5

4. เพื่อแกปญหาความไมสงบในภาคใตอยางมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลควรใชกฏหมายฉบับอ่ืนแทนเชน กฏหมายความม่ันคง

ภายใน และยกเลิกการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

7.9 37.3 54.4

5. ทานเห็นดวยกับการท่ีรัฐบาลปจจุบัน จะหันมาใชวิธีการ

เจรจาหรือสานเสวนากับกลุมผูกอความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใตเพื่อแกปญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น

38.2 37.7 24.1
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กลุมเจาหนาท่ีตํารวจ

กลุมเจาหนาที่ตํารวจซึ่งยืนยันถึงความจําเปนตอการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไป โดยไดเสนอ

ความเห็นเพื่อปรับปรุงใหการบังคับใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังน้ี

1. พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปน หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็กลายเปนการเปดชองทางใหผูกอการรายกอ

การรายไดมากขึ้นและขยายวงกวางมากขึ้น ไมควรมีการปรับลดมาตรการตางๆ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

2. การมีจิตสํานึกของเจาหนาที่รัฐในการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเมื่อเจาหนาที่มีความระมัดระวัง เขาใจ

ชาวบาน ผลกระทบตางๆ ก็จะเกิดขึ้นนอย ในกรณีของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งอยูในชุมชนอยูแลวมีปญหา

เร่ืองน้ีนอย เพราะมีความสัมพันธเขาใจกับชาวบานเปนอันดี

3. การใชกฎหมายถาประชาชนไมใหความรวมมือก็ไมเกิดผล ดังน้ันภาคประชาชนจึงเปนสวนสําคัญใน

การใหความรวมมือกับเจาหนาที่

4. การใหความรูความเขาใจแกประชาชนเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบควรมี

การสัมมนา หรืออบรมเพื่อใหประชาชนไดเขาใจถึงเจตนารมณและขอบังคับที่จะสงผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน

5. ในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบน้ันเกิดปญหาเร่ืองการคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ฝายปกครอง ทําให

ชาวบานไดรับเงินเยียวยาไมครบตามที่กําหนด ในการใหความชวยเหลือกลุมผูไดรับการเยียวยาควร

จะเสนอใหหลายฝายไดรับรูอาจจะทั้ง 3 ฝาย ทั้งฝายปกครองเอง เจาที่ตํารวจ หรือแมแตเจาหนาที่

ทหาร เพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได ใหทุกฝายรับทราบวาฝายปกครองไดปฏิบัติถูกตองทุกประการ 

หรืออาจจะใชวิธีการจายคาการเยียวยาใหประชาชนเปนเช็คและใหประชาชนไปเบิกเงินที่ธนาคารดวย

ตนเองก็จะทําใหไววางใจไดวาประชาชนไดรับเงินครบทุกบาททุกสตางค นอกจากน้ีควรใหความรูแก

ประชาชนถึงรายละเอียดเกณฑของการรับการเยียวยาวาถาหากบาดเจ็บจะไดรับเทาไหร หรือเสียชีวิต

จะไดรับจํานวนเทาไหร เพื่อปองกันคอรรัปชั่นเงินของประชาชน

6. ตํารวจบางนายต้ังคําถามกับการนําเสนอขาวผลกระทบจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับสื่อมวลชนวาเสนอขาว

ผลกระทบเกินจริง

7. ฝายการเมืองควรทํานโยบายใหชัดเจน ไมใชเลนตามกระแสความรูสึกของมวลชน ซึ่งสรางความ

สับสน เปนอุปสรรคตอผูปฏิบัติงาน

8. ฝายการเมืองไมควรเขามากาวกายกับฝายปฏิบัติการความมั่นคง ควรเลนบทบาทของผูกํากับนโยบาย

ไมใชกลายเปนผูควบคุมสั่งการ 

กลุมเจาหนาท่ีทหาร

ทหารสวนใหญกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ขอใหรัฐบาลทบทวนการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยางจริงจัง 

ระมัดระวัง เพราะเกรงวาหากยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะตรึงสถานการณไวไมอยู มองวา “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปน 

“ยา” ที่ใชในการแกสถานการณความรุนแรงน้ีที่ใชมาในชวงระยะเวลาหน่ึง หากไมใชยาที่แรงกวาน้ี ก็ไมควร
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ลดยาน้ีลงไป” และสวนใหญอยากใหขยายเวลาการควบคุมตัวเพื่อซักถามจาก 30 วัน ใหยาวนานขึ้น อาจจะ

เปน 6 เดือน หรือ 2 ป เพื่อเปนประโยชนตอการแสวงหาขอมูลดานความมั่นคง

ทหารที่ปฏิบัติงานมวลชนบางทานใหความสําคัญกับกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติดวยการออก

ดะวะฮมากกวาที่จะนําผูตองสงสัยเขากระบวนการซักถาม ทหารในสวนฟากความคิดน้ีไมไดเนนความสําคัญ

เร่ืองการขาว แตทุมนํ้าหนักความสนใจไปที่งานมวลชนกับชาวบานมากกวา นายทหารกลุมน้ีจึงเสนอใหใช

พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในแทนการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตอยางไรก็ดี ทหารกลุมน้ีเปนกลุมนอยเทาน้ัน

ทหารสวนใหญใหความเห็นตอปญหาในพื้นที่วา ชาวบานในพื้นที่มีปญหาเร่ืองความยากจนและขาด

การศึกษา เน่ืองจากความเชื่อและความเขาใจตอการคุมกําเนิดที่ไมถูกตอง สมควรแกปญหาที่จุดน้ีดวย

ทหารใหขอสังเกตวา ชาวบานมี ความเชื่อตอผูนําสูงมาก ยอมตามผูนําชุมชนซึ่งก็คือผูนําทางศาสนา 

ชาวบานเชื่อผูนํามากกวาขาวสารที่ทหารพยายามประชาสัมพันธ ซึ่งทางดานทหารเองก็ยอมรับวาออนการ

ประชาสัมพันธกับชาวบานอยูแลว

กลุมขาราชการ

จาการสนทนากลุมกลุมขาราชการทั้ง 3 จังหวัดไดเสนอความคิดตางๆดังน้ี คํานิยามของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ยังมีความเปนนามธรรมสูง ไมมีขอบเขตที่ชัดเจน  เปนเหตุใหเจาหนาที่สามารถนําพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปปฏิบัติ

ในทางที่เอ้ือตอการทํางานของตนเอง  พรบ.ความมั่นคงก็เชนกัน ควรมีการบัญญัติคุณลักษณะของการนิยาม

ใหชัดเจน ใหกลุมคนทุกฝายมีความเขาใจสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันได ขอบเขตของโครงสรางของกําลัง

การปฏิบัติการของเจาหนาที่ยังไมมีความชัดเจน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 17 วาดวย

การที่ “พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระ

ราชกําหนดน้ีไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัยเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือ

ปองกันการกระทําผิดกฎหมาย หากเปนการกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไม

เกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวย

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่” ผูที่ไดอานมาตราน้ีตางก็ใหขอสังเกตวาอะไรคือขอบเขตของคําวาการ

กระทําที่สุจริต หรือการกระทําที่ไมเลือกปฏิบัติ การกําหนดคําพูดในตัวบทกฎหมายเชนน้ีมีสวนสําคัญในการ

สะทอนถึงความจริงใจในการแกไขปญหาของรัฐ

รัฐตองมีการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐตอง

สามารถเขาถึงตัวประชาชน เขาถึงตัวหมูบาน โดยการสงตัวแทนอธิบายวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยแทจริงคืออะไร มี

ลักษณะการทํางานอยางไร เพื่อที่ชาวบานจะไดทราบวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดมีการลิดรอนสิทธิของ

ตนหรือไม อยางไร ใหความรูชาวบานเสมือนหน่ึงเปนการแสดงความจริงใจของรัฐในทางหน่ึง  หากมีการ

ตัดสินใจที่จะใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอ สิ่งที่อยากเสนอใหรัฐทําคือเนนการประชาสัมพันธ เน่ืองจากประชาชนมี

ความเขาใจในพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอยมาก งบประมาณไมไดเปนตัวแกไขปญหา ถึงรัฐพยายามจะแกไขปญหาโดย

ทุมงบประมาณลงมา   ซึ่งอาจเปนการแกปญหาที่ไมถูกจุด รัฐเนนงบดานความมั่นคง ดานอาวุธ  แตในสวน

ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัยไดกลับไมมีงบที่จะจัดซื้ออุปกรณบรรเทาสาธารณ
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ภัย เชน รถดับเพลิงแบบที่มีบันได เปนตน นอกจากน้ีรัฐไมไดเนนเร่ืองการพัฒนา และที่สําคัญรัฐไมไดเนน

ดานจิตวิทยาเลย กลาวคือ รัฐสามารถซื้อไดแตวัสดุอุปกรณทางการทหาร แตไมสามารถซื้อใจประชาชนไดเลย

การทํางานของเจาหนาที่ไมมีประสิทธิภาพเพราะเนนที่ปริมาณ แตไมเนนคุณภาพ เจาหนาที่ที่ลงมา

ทํางานในพื้นที่ไมไดศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น จึงทําใหเกิดความอึดอัดในการเขาหากันและทําใหประชาชนไม

ไววางใจการทํางานของเจาหนาที่รัฐ

ขอมูลตางๆ ที่เจาหนาที่รัฐใชเปนมาตรฐานในการใชทําการวิจัยสวนใหญในพื้นที่ ไมใชขอมูลที่

ถูกตอง จึงทําใหรัฐแกปญหาไดไมตรงจุด กลาวคือไมไดแกไขปญหาที่ตัวชาวบานจริงๆ เพราะขอมูลที่ไดไป

เปนขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่ประจําทองถิ่นไมไดเปนขอมูลที่ไดจากชาวบานอยางแทจริง ฉะน้ันจึงจําเปนอยาง

ยิ่งที่เจาหนาที่รัฐ ควรเขาไปทําความคลุกคลีสนิทสนมกับประชาชนใหมากขึ้นเพื่อที่จะทําใหชาวบานเกิดความ

ไววางใจในการทํางานของเจาหนาที่รัฐใหมากขึ้น ขาราชการพลเรือนทั้งฝายความมั่นคงและฝายการพัฒนาตาง

มองวาผูใหญในรัฐบาลทั้งระดับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง 

และนายกรัฐมนตรีเอง ไดชื่อวาเดินทางลงมาเยี่ยมสามจังหวัดชายแดนภาคใตก็จริง หากแตไมไดเขาถึงตัว

ชาวบานเลย มาถึงก็กลาวปาฐกถาแลวก็กลับ ไมใหโอกาสชาวบานไดมีโอกาสเสนอความเห็นหรือซักถาม 

หรือสรางเวทีใหชาวบานไดเสนอความเห็น เพียงแตฟงการสรุปขอมูลจากเจาหนาที่ฝายทหารแตเพียงขางเดียว 

รัฐจะตองรูตัววากําลังทําอะไรอยู ตองทําใหขาราชการเชื่อมั่น การแกไขปญหาอยูที่ความจริงใจ  ฉะน้ันจะตอง

มีความจริงใจกอน ขอใหมองประโยชนของประชาชนเปนหลัก อยาไดเนนผลประโยชนทางการเมือง 

เร่ืองการจัดต้ังโรงเรียนการเมืองที่ตองการอบรมผูตองหาที่เปนกลุมแนวรวมที่ไดมีการจัดทําโดยฝาย

ทหารน้ัน ขาราชการฝายพลเรือนก็ไดมีแผนการที่จะจัดต้ังโรงเรียนการเมืองเชนกันโดยเนนการศาสนานํา

การเมือง และการเมืองนําการทหารอีกขั้นหน่ึง 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐตอประชาชนควรมีความนุมนวลใหมากกวาที่เปนอยูเพื่อใหชาวบาน

ลดความหวาดระแวงตอเจาหนาที่รัฐ เพราะที่ผานมาเจาหนาที่ทหารฝายปฏิบัติงานยืนอยูบนพื้นฐานของความ

ไมเขาใจ เลยกลายเปนวาฝายพลเรือนตองคอยตามลางหรืออยางที่ขาราชการพลเรือนกลาววาเจาหนาที่รัฐฝาย

พลเรือนเสมือนทําหนาที่เปนผูบริการหลังการขาย

หากรัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายที่เปนรูปธรรม โดยยืนอยูบนพื้นฐานของความตองการที่จะแกไข

ปญหาความรุนแรง ไมใชวางนโยบายบนพื้นฐานของความเขาใจที่วาประชาชนในสามจังหวัดอยากแบงแยก

ดินแดน หรือหวาดระแวงตลอดเวลาวานโยบายที่วางไวจะเขาทางกลุมผูกอการราย กลุมที่ใหญที่สุดในชุมชนก็

คือกลุมมวลชนก็จะหันมาใหความรวมมือกับรัฐมากขึ้น เมื่อเขาไววางใจในรัฐบาลมากขึ้นและรัฐบาลก็ให

หลักประกันความปลอดภัยกับเขาไดอยางเปนธรรมมากขึ้น เมื่อน้ันกลุมแนวรวมที่ปะปนอยูในแตละชุมชนก็

จะสลายไปเองเพราะชาวบานในชุมชนไมใหที่พักพิงอาศัยตอไปอีก เหลาน้ีคือขอแนะนําทั้งจากฝายขาราชการ

ที่อยูในพื้นที่มานานและอดีตกลุมแนวรวมที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณในเชิงลึก

ทายที่สุด ขาราชการฝายพลเรือนระดับสูงทานหน่ึงมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลปรับวางระบบการทํางาน

ของเจาหนาที่รัฐทั้งฝายทหาร เจาหนาที่ตํารวจและฝายขาราชการ ใหชัดเจนมากขึ้นเพื่อปองกันการทํางาน

ซ้ําซอนของแตละฝายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนระบบระเบียบมากขึ้น กลาวคือ “ควรกําหนด
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นโยบายการทํางานของแตละฝายใหเปนรูปธรรมเดนชัดขึ้นเพื่อปองกันการกาวกายทางการทํางาน และเปน

การลดความอึดอัดใจของเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานในแตละฝายที่เกี่ยวของอีกดวย เมื่อการทํางานเปนระบบ

มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ก็จะมีประสิทธิผลขึ้น ชาวบานก็จะไววางใจรัฐมากขึ้น ดังน้ันเราควรใหเจาหนาที่ในแตละ

ฝายทํางานในสวนที่ตนเองถนัดที่สุด (Just do what you do best) น่ันคือ ทหารก็ควรทําแตในสิ่งที่ตนถนัด อยา

คิดวาตนเองเกงไปเสียทุกดาน ฝายตํารวจก็ควรทําแตสิ่งที่ตนเองถนัด ขาราชการพลเรือนก็ทําในสิ่งที่ตนถนัด

ไป ควรกระจายการทํางานไปตามความสามารถของแตละฝาย” หากทําไดตามน้ี นัยสําคัญของนโยบาย 

(policy implication)จะสงผลตอการดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตใหเปนไปใน

ทิศทางที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อเปนการลบลางความรูสึกที่ไมดีของคนทั่วไปที่มีตอพ.ร.ก. ฉุกเฉินด่ังที่

ขาราชการทานหน่ึงกลาววา “ที่ผูคนทั่วไปมักมองวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือเคร่ืองมือหรือใบอนุญาตสําหรับการฆา 

(license to kill) ของเจาหนาที่รัฐ” 1

กลุมผูตองสงสัย

ขอเรียกรองของผูตองสงสัย จุดใหญใจความ คือ เร่ืองความยุติธรรม ทั้งน้ี ขอสังเกตหน่ึง พบวาผูตอง

สงสัยมีทัศนคติในเชิงลบตอเจาหนาที่รัฐ โดยมองวาเจาหนาที่รัฐไมคอยมีความจริงใจในการแกปญหา เขามา

เพราะผลประโยชน อน่ึงการจับกุมตัวครูสอนศาสนาเปนประเด็นที่ชาวบานไมไดใหความเชื่อถือภาครัฐ เชื่อวา

เปนการจับผิดหรือกลั่นแกลงมากกวา นอกจากน้ียังต้ังแงวาเจาหนาที่รัฐซึ่งเปน “คนนอก” ที่ไมเขาใจ

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ขอปฏิบัติทางศาสนา และภาษาของคนในพื้นที่ ผูตองสงสัยบางราย

เรียกรองใหมีการเผยแพรวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหคนทั่วไปและเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะทหารได

รับรู

ขอเรียกรองอ่ืนๆ ของผูตองสงสัย ไดแก 1) การใหประชาชนหรือคนในชุมชนเขามามีสวนรวม ให

เจาหนาที่รัฐใหความรูกับคนในชุมชนโดยที่คนในชุมชนไดรวมกันทําความเขาใจดวย 2) ใหประชาชนในพื้นที่

ไดมีโอกาสมีสวนรวม สามารถที่จะเรียกรองความเปนธรรมโดยมีองคกรที่เปนของประชาชน เพื่อที่จะตอสู

ทางกระบวนการยุติธรรมอยางเปนรูปธรรม 3) ตองการองคกรกลางที่มีความเปนอิสระสําหรับรับเร่ือง

รองเรียนในกรณีชาวบานถูกละเมิดสิทธิ และ 4) อยากใหมีการอบรมที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะ

เปน กฎหมาย ชองทางขอความชวยเหลือเร่ืองสิทธิ การติดตอประสานกับหนวยงานรัฐ

ทายสุด ผูตองสงสัยเกือบทั้งหมดตองการใหมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมองวาการปฏิบัติงาน

ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินไมมีประโยชนตอการแกไขปญหาความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต แตในทางตรงกัน

ขามกลับเพิ่มปญหาความรุนแรง ความระแวงและเกลียดชังขึ้นในพื้นที่เน่ืองมาจากกรณีเหตุการณการละเมิด

สิทธิตางๆ ของประชาชน

1
การสัมภาษณกลุมขาราชการ, วันท่ี 17 มิถุนายน 2552
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กลุมเยาวชน

สําหรับขอเสนอแนะจากกลุมเยาวชนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นดังน้ี

ประเด็นที่1 ควรยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใชตัวแบบการปกครองลักษณะพิเศษ เชน เขตการปกครอง

พิเศษ เพื่อใหประชาชนควรมีสิทธิปกครองตัวเอง มีการเสนอการแกปญหาและมีการจัดสรรงบประมาณ

โดยตรงกับประชาชนเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง และมีมาตรการการลดใชอํานาจ ในการจับกุม ตรวจคน ควร

เพิ่มคนกลางที่ประชาชนไวใจ เขาไปรับรูในการจับกุม เพื่อลดการหวาดระแวงของชาวบาน ในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตองตรงกับมาตรการที่วางไวอยางเขาใจและยุติธรรม 

ประเด็นที่2  กรณีที่รัฐบาลจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่อีก ตองเพิ่มมาตรการในเร่ืองการเคารพใน

สิทธิและความเสมอภาคในดานกระบวนการยุติธรรม สวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานอบรมทําความเขาใจกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินและการใชก็ตองใชอยางซื่อสัตย, เรียนรูถึงขนบธรรมเนียม

ของพื้นที่, สรางจรรยาบรรณใหหนวยงานใหทํางานดวยความโปรงใส, การตรวจคนควรแจงใหผูนําชุมชน

ทราบกอน กํานัน, ผูใหญบาน, อบต. สวนในเร่ืองของการเชิญตัวอยากใหมีการเชิญอยางสุภาพ รวมถึงกรณีที่

ทหารทําผิดก็ตองรับผิดตามกฎหมายไมมีการเลือกปฏิบัติทั้งเจาหนาที่รัฐและประชาชนตองเทาเทียมกัน และที่

สําคัญควรเพิ่มความรูแกประชาชนในการใชกฎหมายโดยการจัดอบรมเพิ่มความเชื่อมั่นลดความหวาดระแวง

เปดโอกาสใหประชาชนไดพูดความจริงที่ประชาชนตองประสบอยูในพื้นที่และการมีที่รองเรียนสิทธิที่เปน

กลางและเปนองคกรอิสระ ตลอดจนการชดเชยคาเสียหายและคาเสียเวลาเมื่อโดนจับเมื่อเวลามารายงานตัว

กลุมผูไดรับการเยียวยา

สําหรับขอเสนอแนะจากกลุมผูไดรับการเยียวยาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นดังน้ี

ประเด็นที่1 ใหยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประเด็นที่2 กรณีที่รัฐบาลจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ตองเพิ่มมาตรการใหศาลมีบทบาทในดาน

กระบวนการยุติธรรมใหมากที่สุด ในสวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการ

แกปญหาและกําหนดใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการจับกุมควรมีขาวกรองที่ชัดเจนกอนที่จะทําการจับผูตองสงสัย

และควรบอกกอนกับผูตองสงสัยวาจะพาไปควบคุมตัวสถานที่ใด มีการแจงญาติทันที ควรชี้แจงรายละเอียด

หรือกระบวนการตางๆ ใหผูตองสงสัยรับทราบดวย กอนตรวจคนควรแจงใหผูนําชุมชนทราบกอน เชน กํานัน,

ผูใหญบาน, อบต. รวมถึงการที่เจาหนาที่รัฐควรเขามาดูแลความเรียบรอยอยางตอเน่ือง ไมใชมาเฉพาะตอนที

เกิดเหตุการณเทาน้ัน ทั้งน้ียังควรมีการชดเชยคาเสียเวลาในการประกอบอาชีพเมื่อโดนจับแลวถูกปลอยตัวใน

ภายหลังโดยไมมีขอหา
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กลุมผูนําศาสนา

ขอสรุปของกลุมผูนําศาสนาพุทธ คริสต และซิกข สวนใหญเห็นวาแม พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะมีผลกระทบ

ดานลบในการจํากัดสิทธิบางประการ แตก็จําเปนที่จะตองคงไวและตออายุออกไป หากยังไมมีกฎหมายใดที่จะ

ควบคุมความรุนแรงของสถานการณได

ในขณะที่กลุมผูนําศาสนาอิสลามสวนใหญเห็นวาหากเปนไปไดสมควรที่จะยกเลิกการบังคับใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ เน่ืองจากไมไดชวยใหสถานการณดีขึ้นแตกลับสงผลกระทบดานลบตอผูบริสุทธิ์หลาย

ดาน และไดเสนอใหทดลองยกเลิกสักระยะหน่ึงเพื่อพิจารณาดูวาสถานการณดีขึ้นหรือไม เพราะในขณะน้ีที่ใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินสถานการณก็ยังไมดีขึ้น แตหากรัฐบาลเห็นวาจําเปนตองใชตอไป ก็ควรจะบังคับใชอยาง

ระมัดระวัง และรับฟงปญหาตลอดจนประเมินผลกระทบของการใชในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ขอเสนอแนะตอการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือกฎหมายอ่ืนๆ ในพื้นที่จากกลุมผูนําศาสนามีดังน้ี

1. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจไวอยางเครงครัด โดยปฏิบัติอยางเทาเทียม

และไมเลือกปฏิบัติ แตในบางกรณีที่ไมใชเร่ืองรายแรงก็ควรมีความยืดหยุนโดยใชวิจารณญาณอยาง

เหมาะสมและชาญฉลาด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ สวัสดิภาพและความรูสึกของประชาชน รวมถึง

ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย

2. ตองมีมาตรการสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานและความเขาใจเกี่ยวกับ

พื้นที่อยางตอเน่ืองและปรับปรุงใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู ซึ่งในขณะน้ีถือวาดีขึ้นมาก แตยังไมเพียงพอ 

เน่ืองจากยังคงเกิดปญหาอยู ดังน้ันจึงควรใชความพยายามในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปเร่ือยๆ ทั้งน้ี

มาตรการหน่ึงที่มีการนําเสนอคือ ไมควรสับเปลี่ยนกําลังพลใหถี่มาก เพราะเจาหนาที่หลายคนกวาจะ

เร่ิมเขาใจและเปนที่ยอมรับของชุมชนตองใชเวลานาน เมื่อเขาใจแลวก็ตองถูกยายออก รัฐบาลควรมี

หลักเกณฑในการใหรางวัลกับเจาหนาที่ที่เปนที่ยอมรับของชาวบาน และควรจะใหอยูในพื้นที่นานๆ 

สวนคนที่สรางความเดือดรอนก็ตองรีบมีคําสั่งใหออกจากพื้นที่

3. ควรมีการลงโทษและเอาผิดทางวินัยกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยทํารายประชาชนดวยการใชอํานาจ

เกินขอบเขตและการกระทําที่เกินกวาเหตุ ซึ่งจะตองติดตามเอาผิดอยางจริงจังและประชาสัมพันธให

ประชาชนไดทราบ เพื่อใหประชาชนมีความเชื่อถือและไววางใจรัฐ ในขณะเดียวกันก็เปนการปอง

ปรามมิใหเจาหนาที่สวนอ่ืนๆ ปฏิบัติตามและมีการใชอํานาจอยางระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

4. ควรมีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน มีหนวยงานของภาค

ประชาชนที่มีความเปนอิสระ ความเปนกลางและมีอํานาจอยางแทจริง ไมใชเพียงแคมีบทบาทในการ

เสนอเร่ืองแลวเงียบหายไป ดังที่ผูนําศาสนาทานหน่ึงในจังหวัดปตตานีสะทอนวา “ปญหาหน่ึงที่

เปนอยูในขณะน้ีคือ เรายังไมมีหนวยงานที่เปนที่พึ่งและเปนที่ไววางใจของประชาชนไดอยางแทจริง 

สวนที่มีอยูในขณะน้ีที่รัฐบาลบอกวา จริงใจ เขาถึง พึ่งไดน้ันก็ยังไมมี เพราะชาวบานยังไมไวใจ

องคกรของรัฐวามีความจริงใจ ทําใหไมกลาใหขอมูล อยูเฉยๆ ดีกวา ไมอยากหาเร่ืองใสตัว หลายกรณี

ที่รองเรียนไป เร่ืองก็เงียบหาย เพราะในระบบขางบนเขามีเสนสายอยู แจงไปก็ไมมีประโยชน 
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มิหนําซ้ําอาจจะยอนกลับมาเปนภัยกับตนเองได ดังน้ันคนที่เขารูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมก็ไมมี

ทางออกในเร่ืองน้ี และสะสมความไมพอใจตอรัฐ เมื่อเปนเชนน้ี เรานาจะมีองคกรกลางที่เปดโอกาส

ใหประชาชนไดรองเรียน เปนองคกรที่ประชาชนมีสวนรวม และมีอํานาจในการติดตามเอาผิดดวย 

และที่สําคัญคือ ตองใหความปลอดภัยกับผูรองเรียน”

5. ควรจะมีศูนยรองเรียนความไมเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ โดยจะตองเปนองคกรที่ประชาชนมีสวนรวม สามารถใหหลักประกันและสรางความรูสึก

ปลอดภัย ปกปองผูใหขอมูลและผูรองเรียน เพราะหนวยงานเทาที่มีอยูปจจุบันยังไมสามารถให

หลักประกันน้ีได

6. การเขาไปจับกุมหรือตรวจคนในพื้นที่ควรจะคํานึงถึงความรูสึกของประชาชนเปนที่ต้ังและต้ังตนวา

ทุกคนคือผูบริสุทธิ์ ควรมีการประสานงานกับผูนําชุมชนเพื่อไมใหเกิดความต่ืนตระหนกและความไม

พอใจใหชาวบาน แตหากหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองสรางความตระหนักใหคนในพื้นที่ดวยเหตุผล

ทางดานยุทธการ ก็ควรจะมีหนวยประสานงาน พูดคุย อธิบาย และกลุมผูไดรับการเยียวยา ความรูสึก

ของครอบครัว ญาติพี่นองหรือเพื่อนบานของผูที่ไดรับผลกระทบจากการเขาตรวจคนจับกุม

นอกจากน้ีจะตองระบุอยางชัดเจนวาจะเชิญตัวไปที่ไหน ไปคายไหน เพื่อปองกันไมใหมีการอุมตัว

แลวหายไปโดยไมรูตัว และลดความกังวลของครอบครัว

7. มาตรการหน่ึงที่จะสรางความรูสึกที่ดีกับผูบริสุทธิ์ที่ไดรับการปลอยตัวกลับมาคือ กอนที่จะปลอยตัว

ควรมีพิธีการอําลา ขอบคุณ และขอโทษอยางเปนทางการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ไดใชอํานาจ

ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ไดคุมตัวไป นอกจากน้ีควรจะมีมาตรฐานเดียวกันในการปลอยตัว เชน มอบ

หลักฐานที่แสดงวาไดรับการถอนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แลว เพื่อแกปญหาการคุมตัวซ้ําซอน

8. ตองการใหทางรัฐบาลใหความสําคัญกับการใชคนในพื้นที่ในการแกปญหา โดยพิจารณาคนที่อยูใน

พื้นที่เปนลําดับแรกโดยเฉพาะกองกําลังทหาร เพราะปญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุสําคัญประการหน่ึงมาจาก

การที่เจาหนาที่เปนคนนอกพื้นที่ ไมเขาใจในความเปนอัตลักษณ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนใน

พื้นที่ และที่สําคัญคือไมมีความจริงใจ ไมไดทําเพื่อคนในพื้นที่อยางแทจริง ดังน้ันจึงควรใหคนใน

พื้นที่ไดดูแลกันเอง เพราะมีความเขาใจในพื้นที่เปนอยางดี รวมทั้งนาจะมีสํานึกรักและรับผิดชอบตอ

พื้นที่มากกวาคนนอกพื้นที่

9. ตองการใหมีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ใหสื่อสารกับประชาชนใหมากขึ้นและมี

วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งสรางสรรค เพราะที่ผานมาสวนใหญรับรูโดยผานการนําเสนอขาวสารของ

สื่อ แตยังไมไดรับขอมูลจากภาครัฐเทาที่ควร นอกจากน้ียังมีขอเสนอวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นประการ

หน่ึงก็คือ หากรัฐเปนฝายพูด ประชาชนบางสวนอาจไมรับฟง ดังน้ันรัฐจึงควรใชชองทางอ่ืนในการ

สื่อสารดวย เชน สื่อ มหาวิทยาลัย ผูนําศาสนาและผูนําชุมชน เปนตน

10. ผูนําศาสนาทานหน่ึงเสนอวาควรแบงพื้นที่ในการใชกฎหมาย เพื่อไมใหสวนที่มีปญหาไดรับ

ผลกระทบขางเคียง ดังน้ี
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1) พื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุด  ใชกฎอัยการศึก

2) ในเมือง ใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.บ. ความมั่นคง

3) พื้นที่ที่มีการพัฒนาแลวอยูในอํานาจ  ศบ.ชต 

11. นอกเหนือจากการประสานงานระหวาง ตํารวจ ทหาร ศาล และฝายปกครองแลว ควรเปดชองทางให

ประชาชนไดมีสวนรวมมากกวาน้ี เชน ประสานงานกับกลุมองคกรเอกชนที่ทํางานอยูในพื้นที่ให

มากกวาที่เปนอยู เปนการทํางานรวมกันในบางมิติ ไมใชในลักษณะที่ตางคนตางทํา และหวาดระแวง

ตอกัน

กลุมนักธุรกิจ

ความคิดเห็นของนักธุรกิจในพื้นที่ตอการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ ควรใหมีการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไป 

เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือที่ทําใหเจาหนาที่สามารถทํางานไดดวยความรวดเร็วฉับไว ดังที่นักธุรกิจทานหน่ึงได

แสดงทัศนะไววา “ในเร่ืองการตอพ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ันคิดวาตอจะดีกวา เพราะวามีความรวดเร็ว ฉับไวกวาในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ถาจะรอกฎหมายปรกติจะชามากตองรอขั้นตอนตางๆ พวกโจรมันไมรอนะ อยากให

จัดการเบ็ดเสร็จไปเลยเพราะวาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมกระทบกับคนปรกติอยูแลว มันจะกระทบกับผูรายมากกวา”

นอกจากน้ียังมีนักธุรกิจไดใหความเห็นเกี่ยวกับการตอพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกวา “เห็นวาควรตอดีกวา ควรมีอยูเราจะ

ไดมั่นใจมากขึ้น แตอยายาวนานเกินไป และควรใชใหเขมงวดกวาที่เคยเปน” และ “ควรคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว

เพื่อความสบายใจของชาวบาน” แตอยางไรก็ตามรัฐบาลควรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินแก

ประชาชนใหมากกวาน้ี โดยผานชองทางตางๆ เชน อสม. ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา เปนตน แตไมควรทําเปน

เอกสารแจกเพราะหากประชาชนไมเขาใจก็ไมสามารถสอบถามใครได ดังทัศนะ “อยากใหใชวิทยากรมา

บรรยายเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากกวาน้ี เพราะการทําแผนพับไมไดชวยใหประชาชนเขาใจไดเพราะเขาอานไม

ออก”

สวนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน ผูประกอบการ

สวนมากอยากใหรัฐบาลขยายระยะเวลาในการให Soft Loan แกผูประกอบการในพื้นที่ ดังทัศนะ “ภาครัฐเขา

มาชวยในเร่ือง 1.5 เน่ีย มันเปนตัวที่เสริมและเปนยาชูกําลังตัวดี” นอกจากน้ีรัฐบาลควรแสดงทาทีใหชัดเจนวา

จะขยายหรือไมขยาย Soft Loan เพื่อผูประกอบการจะไดเตรียมพรอมในการปรับตัวทางธุรกิจ หากรัฐบาลไม

แสดงทาทีที่ชัดเจนก็เหมือนกับการปลอยใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจไปโดยไรทิศทาง ซึ่งสอดคลองกับการ

ที่นักธุรกิจสวนใหญมีความเห็นวานักธุรกิจตองดูแลตัวเองเสียกอน สวนภาครัฐจะดําเนินมาตรการใดก็ขอให

ทําอยางเต็มที่จริงจัง เน่ืองจากนักธุรกิจตองการทราบแนวทางในการกระตุนเศรษฐกิจที่ชัดเจน เพื่อนักธุรกิจจะ

ไดเตรียมพรอมในการปรับตัวเพื่อใหเขากับมาตรการที่รัฐบาลใช หากรัฐบาลยังไมมีมาตรการอะไรที่ชัดเจน

หรือประวิงเวลาไปเร่ือยๆ นักธุรกิจในพื้นที่ก็ไมสามารถทําอะไรได และเศรษฐกิจในพื้นที่ก็อาจจะซบเซาลง

มากกวาที่เปนอยูได
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กลุมเอ็นจีโอ

ในเร่ืองของการตอหรือไมตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ความคิดเห็นของ เอ็นจีโอ เห็นตรงกันวา สมควรยกเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเอ็นจีโอทานหน่ึงใหความคิดเห็นวา “ใหมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินแลวใชกฎหมายที่มีอยู

แทนและใชหลักปรัชญา เขาใจ เขาถึง พัฒนา แทนการเมืองนําการทหาร หรือการใชกําลังทหารอยางใน

ปจจุบัน” ในขณะที่เอ็นจีโออีกกลุมหน่ึงบอกวา “ใหยกเลิกการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แลวใหมุสลิมปกครองตนเอง 

โดยประเทศไทยยังออกกฎหมายควบคุมพื้นที่ได แตจะมีบางเร่ืองเทาน้ันที่ใชกฎหมายมุสลิม อยากใชภาษา

มลายูเปนภาษาราชการในพื้นที่” นอกจากน้ียังมีขอเสนอเร่ือง ควรมีการประเมินพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนระยะๆ หาก

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมเปนที่ตองการของประชาชนแลวก็สมควรที่จะยกเลิกได และเห็นวาการตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต

ละคร้ังควรมีเงื่อนไขบอกวา เมื่อมีการตอแลวผลจะเปนอยางไร และในการประเมินแตละคร้ังตองมีหลายๆ

ฝายเขารวมการประเมิน ไมใชเอาฝายใดฝายหน่ึงเพียงฝายเดียว และอีกประการหน่ึงเห็นวาในเมื่อใชกฎหมายที่

รุนแรงแลวควรจะมีการตรวจสอบอยางจริงจังดวย และรัฐบาลควรจะชี้แจงตอชาวบานในเร่ืองขาวตางๆ ที่

ออกมา ไมวาจะเปนเร่ืองการทํารายชาวบานโดยเจาหนาที่ 

เอ็นจีโอบางทาน เสนอใหมีการปรับหลักสูตรการศึกษาใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การศึกษา

สายศาสนาควบคูไปกับสายสามัญหรือแมแตการศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปูพื้นไปต้ังแต

เด็กๆ รัฐสมควรใหการศึกษาที่ถูกตองต้ังแตระดับอนุบาล แนวคิดตางๆ ของรัฐในการสงเสริมการศึกษาเปนสิ่ง

ที่ดีแตควรสงเสริมต้ังแตในระดับอนุบาล ประถม มัธยม เพราะถึงแมรัฐจะใหโอกาสในการเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัยกับคนในพื้นที่ แตพื้นฐานของนักเรียนในพื้นที่สูนักเรียนที่เรียนสายสามัญไมได เขามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยก็มีความรูพื้นฐานไมแนนทําใหเกิดปญหาการโดนรีไทรเปนจํานวนมาก เพราะพื้นฐานทาง

การศึกษาไมดี

ความคิดเห็นของเอ็นจีโอที่สําคัญเร่ืองหน่ึงคือ “อยากใหรัฐยอมรับความสามารถของคนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต เอาชาวบานเองมาแกปญหาของชาวบานเอง จะเปนการยั่งยืนมากกวา อีกทั้งสนับสนุน

ทางดานการศึกษาใหประชาชนมีความรูมากยิ่งขึ้น โดยสวนตัวแลวเห็นวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใหอํานาจฝาย

ปกครองและฝายทหารมากเกินไป”

กลุมสื่อมวลชน

ประเด็นที่เกี่ยวกับการตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีขอเสนอแนะจากกลุมสื่อมวลชนดังน้ี

1. ตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เพื่อเปนเคร่ืองมือในการชวยเหลือเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

2. หยุดใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 เดือน แลวใชกฎหมายปกติ จากน้ันจึงประเมินผลดูวา ภายใตระยะเวลา 3

เดือน จํานวนสถานการณลดลงหรือไม เหตุการณรุนแรงขึ้นหรือเปลา โดยใหมีทหารในพื้นที่ตามปกติ 

ถาสถานการณไมดีขึ้นก็กลับมาใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตามเดิม ในความคิดเห็นสวนน้ี นักวิจัยไดสอบถาม

เพิ่มเติมวา แลวถาในชวง 3 เดือน ไมเกิดเหตุการณอะไรเลยก็แสดงวาดี แตถามีเหตุการณเกิดขึ้นอยาง
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รุนแรงจะทําอยางไรในเมื่อไมมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สื่อทานน้ีไมมีเหตุผลมาสนับสนุนในความคิดเห็น

ดังกลาว

3. ใหมีการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่หนวยงานของรัฐลงไปอยูในชุมชน เน่ืองจากทหารที่ลงมา

ทํางานในพื้นที่จะมีการทํางานในลักษณะที่เปนรอบประจําการ เมื่อมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนชุด

ประจําการอาจจะไมไดประสานขอมูลกันดีพอ ไมไดมีการสงมอบงานหรืออาจสงมอบงานไมเกิดผล

สัมฤทธิ์ คนที่มาใหมก็จะตองเร่ิมตนใหม เชน ชาวบานเร่ิมไววางใจเจาหนาที่ชุดมวลชนชุดน้ีแลวก็

ตองยาย จริงๆ แลวควรมีความตอเน่ืองหรือใหเวลาในการอยูกับชุมชนใหมากกวาน้ี 

4. การสงตัวผูตองสงสัยจากบางหนวยงานบางพื้นที่ไปยังอีกพื้นที่หน่ึง อันที่จริงแลวควรจะใหเปน

ลักษณะ one stop service ที่ใดที่หน่ึง เชน ผูที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินอาจใหมาเขาสูกระบวนการที่

คายอิงคยุทธบริหารที่เดียว ญาติพี่นองที่ตองการมาเยี่ยมก็สามารถมาไดที่น่ี นอกจากน้ีจะตองแจง

ใหกับประชาชนในพื้นที่ทราบดวยวา คนที่โดนจับตัวน้ันไปอยูที่ไหนและใชภาษาที่ประชาชนใน

พื้นที่เขาใจดวย เพราะปจจุบัน การควบคุมตัวผูตองสงสัยของหนวยงานความมั่นคงของรัฐยังไมมี

ความเปนเอกเทศ คือ อาจจะควบคุมตัวที่คายสิรินธร 2 วัน แลวไปคุมตัวที่คายอิงคยุทธตอ ทําใหญาติ

พี่นองไมสามารถตามตัวไดวาพี่นองที่ถูกจับไปน้ันไปอยู ณ ที่ใด

5. เจาหนาที่ไมมีความรูเร่ืองกฎหมายพิเศษ จึงควรที่จะมีการอบรมความรูเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินใหกับ

เจาหนาที่โดยเฉพาะทหารพราน เน่ืองจากสื่อมวลชนทานหน่ึงไดเสนอขอคิดเห็นวา “ทหารพรานเปน

ตัวกอใหเกิดชองวางระหวางรัฐกับประชาชน เพราะในบางคร้ังทหารพรานทําเกินกวาเหตุในการเขา

ตรวจคน”

6. หนวยงานดานการขาวควรทํางานใหมีประสิทธิภาพมากกวาน้ี เพราะหนวยงานดานการขาวของ

รัฐบาลไดรับขาวชากวาที่ทางผูกอการรายทราบ

7. สื่อมวลชนใหความเห็นวาในการประเมินพ.ร.ก.ฉุกเฉินควรจะกระทําอยางตอเน่ือง เชน “ผมวาการ

ประเมินมันจะทําเฉพาะชวงน้ีไมได มันจะตองทําชวงที่ไมเกิดเหตุการณดวย เพราะสถานการณภาคใต

มันออนไหว เร่ืองความรูสึกคน คุณประเมินความรุนแรง คนจะคิดอีกแบบนะ มันไมใชขอสรุป

ทั้งหมด ผมจึงเสนอวาควรจะทําในสถานการณที่มันไมรุนแรงดวย ในสถานการณที่เหตุการณลดลง 

คุณลองถามเร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันอาจจะตางนะ การทําการประเมินคร้ังน้ีมันตองตอเน่ืองดวยนะ การ

ทําใน 3 จังหวัดเน้ียมันมีปจจัยแวดลอมที่ออนไหวมาก 1. ปจจัยทางการเมือง 2. ปจจัยเร่ืองความรูสึก

คน 3. ปจจัยของความรุนแรง น่ีพูดจากประสบการณ”

สรุปขอเสนอแนะ

ในการสรุปขอเสนอแนะของการประเมิน พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ประเด็นแรกจะ

เปนการเสนอแนะในเร่ืองควรที่จะมีการตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกหรือไมอยางไร  สวนประเด็นที่สอง

จะเปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ดังน้ี
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1. ขอเสนอแนะเร่ืองควรตออายุ พ.รก.ฉุกเฉินหรือไม

ความเห็นของประชาชนที่มีตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินจากทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถามและการทํากลุมสนทนามีดังน้ี

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

จํานวน 2,000 ตัวอยาง พบวา ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอความเห็นที่รัฐบาลจะขยาย

การประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 3 เดือนน้ัน พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการที่รัฐบาลจะ

ขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 55.4 แตในจํานวนน้ีมีประชาชนที่เห็นดวยรอยละ 30.2 รูสึก

เห็นดวยในระดับปานกลางเทาน้ัน สําหรับประชาชนสวนที่เหลือจากทั้งหมดคิดเปนรอยละ 44.5 ไมเห็นดวย

มากถึงมากที่สุดตอการขยายการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน เมื่อแยกตามการนับถือศาสนาจะ

เห็นวาประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 57.2 ไมเห็นดวยมากถึงมากที่สุดตอการประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน ขณะที่ประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธสวนใหญรอยละ 80.8 เห็นดวยมากถึงมากที่สุดตอการประกาศ

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ตออีก 3 เดือน 

ความเห็นของประชาชนกลุมตางๆ ที่ไดจากการทําสนทนากลุม พบวา ผูพิพากษาและอัยการ 

เจาหนาที่ทหารและตํารวจ และนักธุรกิจ ตางมีความเห็นตรงกันที่ควรใหมีการตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 

ขณะที่ผูตองสงสัย ผูนําศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม และเอ็นจีโอ มีความเห็นวาไมควรใหมีการตออายุ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สวนขาราชการ เยาวชน ผูไดรับการกลุมผูไดรับการเยียวยา และสื่อมวลชน แมไมแสดงทัศนะที่

ชัดเจนวาจะตอหรือไมตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตก็ไดเสนอแนะขอคิดเห็นที่นาสนใจไวหลายประเด็น 

จะเห็นไดวาจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 2 วิธี น้ัน มีทั้งผูที่ตองการใหมีการตอและไมใหมีการตอ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป เมื่อเปนเชนน้ีทีมผูวิจัยจึงขอเสนอขอคิดเห็นตอประเด็นน้ี ดังน้ี

1.1 หากมีการตออายุการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป ควรจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉินภายใตเงื่อนไขหรือภาครัฐ

ตองนํามาตรการอ่ืนมาเสริมเพื่อใหการบังคับใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีประโยชนสูงสุดตอประชาชนใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ดังตอไปน้ี

 ภาครัฐตองสรางความเปนธรรมในทุกๆดานใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใหถือวาประชาชนคน

ไทยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมมีการแบงเชื้อชาติศาสนา

 ภาครัฐตองปรับปรุงงานดานการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ รวมทั้งการใหความรู เพื่อให

ประชาชนไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ โดย

ผานทางผูนําศาสนาและผูนําชุมชนในแตละชุมชน รวมไปถึงอาสาสมัครของหนวยงาน

ราชการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชนและประชาชนใหความเชื่อถือ แตไมควรแจกเปน

เอกสารเพราะทําใหประชาชนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได หากมีความจําเปนตองแจก

เอกสารควรที่จะทําเปนเอกสาร 2 ภาษา เพื่อประชาชนจะไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

 เจาหนาที่ซึ่งจะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตองปฏิบัติตัวใหเปนมิตรกับประชาชน

 เจาหนาที่ซึ่งจะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตองเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ขอ
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ปฏิบัติทางศาสนาและภาษาของคนในพื้นที่ เพื่อที่จะปฏิบัติตัวใหถูกตองและจะไดรับความ

รวมมือจากประชาชน

 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในอันที่จะกอใหเกิดเงื่อนไขของการไมเขาใจกันระหวาง

เจาหนาที่และประชาชน เชน การปดลอมตรวจคน เปนตน ควรที่จะมีการประสานกับผูนํา

ศาสนาและผูนําทองถิ่นเพื่อสรางความเขาใจระหวางเจาหนาที่และประชาชนใหเกิดขึ้น

 ในการเชิญตัวประชาชนเพื่อเขาสูกระบวนการซักถาม  เจาหนาที่ไมควรมีการสงตัวผูถูก

ซักถามไปยังหนวยงานทางการทหารหลายหนวยงานมากเกินไป เน่ืองจากเปนอุปสรรคใน

การเยี่ยมของญาติพี่นองของผูที่ถูกเชิญตัว ทําใหญาติพี่นองของผูที่ถูกเชิญตัวไมสามารถ

ติดตามตัวผูที่ถูกเชิญตัวได ดังน้ันจึงควรมีรายงานการสงตัว-รับตัวผูถูกซักถามที่ชัดเจนวาถูก

เชิญมาจากหนวยไหนและไปหนวยใด ในวันใดเวลาใด หรือไมก็ควรที่จะกําหนดให

หนวยงานทางการทหารที่ไปเชิญตัวมาทํางานในลักษณะ 0ne stop service เพื่อผูที่ถูกเชิญตัว

มาจะไดไมตองถูกสงตัวไปตามหนวยงานทางการทหารตางๆ และเพื่อใหญาติพี่นองสามารถ

รูถึงสถานที่อยูที่ญาติของเขาถูกเชิญตัวไป นอกจากน้ีหนวยงานทางการทหารที่เชิญมาน้ัน

ตองแจงใหทางญาติพี่นองของผูที่ถูกเชิญตัวมาน้ันทราบวาจะนําตัวไปซักถามที่ใด เพื่อจะได

ไมตองเสียเวลาในการติดตามตัวผูที่ถูกซักถามวาถูกซักถามที่หนวยงานใด

 การที่ประชาชนตองไปรายงานตัวกับเจาหนาที่รัฐตามระยะเวลาที่กําหนด ตองมีวัตถุประสงค

ของการที่ประชาชนตองไปรายงานตัวใหชัดเจน เพราะการที่ประชาชนตองเดินทางไป

รายงานตัวตอเจาหนาที่รัฐน้ัน ประชาชนตองเสียโอกาสในการประกอบอาชีพไป

 ควรนําหลักศาสนาที่ถูกตองมาใชกับผูที่ถูกเชิญตัวมาซักถาม เพื่อใหคนเหลาน้ันไดปฏิบัติ

ศาสนกิจตามหลักการที่ถูกตอง โดยประยุกตใชแนวทางของศูนยเสริมสรางสันติสุข 

(โรงเรียนการเมือง)

 เพิ่มอํานาจหนาที่และคาตอบแทนใหกับกํานันและผูใหญบาน เน่ืองจากทั้งกํานันและ

ผูใหญบานตองทราบขอมูลของลูกบานเปนอยางดี หากมีใครแปลกปลอมเขามาในหมูบาน 

ผูใหญบานสามารถเขาไปตรวจสอบไดทันที

 ควรมีการลงโทษเจาหนาที่ที่กระทําความผิดทั้งทางอาญาและวินัยอยางเครงครัด และควรแจง

ประชาชนผูรองเรียนใหทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการลงโทษ

1.2 หากยกเลิกการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แลวนํากฎหมายอ่ืนมาบังคับใชในพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภาครัฐควรมีมาตรการดังตอไปน้ี

 การบังคับใชกฎหมายใดก็ตามในพื้นที่ ควรที่จะมีกฎหมายเพียงฉบับเดียว เพื่อลดการซ้ําซอน

กันของการบังคับใชกฎหมายซึ่งเปนการลดการลิดรอนสิทธิของประชาชนในพื้นที่

 การบังคับใชกฎหมายใดก็ตามในพื้นที่ ควรที่จะมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ
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และทําความเขาใจถึงเน้ือหาสาระของกฎหมายฉบับน้ัน รวมถึงผลกระทบตอประชาชนที่อาจ

เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย 

 เพื่อประโยชนสูงสุดจะตกแกประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงควรนําเงื่อนไข

หรือมาตรการจาก ขอ 1.1 มาใชควบคูไปพรอมกัน

2.ขอเสนอแนะอื่นๆ

2.1 ขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ

ผูประกอบการสวนใหญอยากใหรัฐบาลขยายระยะเวลาในการให Soft Loan แกผูประกอบการใน

พื้นที่ตอไป เน่ืองจาก Soft Loan เปน “ยาชูกําลังตัวดี” ตามทัศนะของนักธุรกิจ หากรัฐบาลมีความเห็นวาจะไม

ขยาย Soft Loan รัฐบาลยิ่งควรที่จะแจงใหผูประกอบการในพื้นที่ไดทราบเพื่อผูประกอบการจะไดเตรียม

ปรับตัวทางธุรกิจวาจะดําเนินธุรกิจไปในทิศทางใดหรือเห็นควรที่จะเลิกกิจการ หากรัฐบาลไมแสดงทาทีที่

ชัดเจนก็เหมือนกับการปลอยใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจไปโดยไรทิศทางตามยถากรรม ดังน้ันการที่ภาครัฐ

จะดําเนินมาตรการใดก็ขอใหทําอยางเต็มที่จริงจัง เพื่อการรักษาภาวะทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตไมใหเลวรายไปกวาน้ี

นอกจากประเด็นขางตนแลว ยังมีอีกประเด็นหน่ึงที่สอดคลองกันทั้งปญหาเศรษฐกิจและปญหาความ

ไมสงบในพื้นที่ คือ การขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากคาจางแรงงานที่แตกตางกันระหวาง 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตกับประเทศมาเลเซีย ดังทัศนะที่วา “ แรงงานในพื้นที่ใชมาตรฐานของประเทศมาเลเซียเพราะคาแรงที่

มาเลสูงกวา ทําใหแรงงานไทยไปทํางานที่มาเล (เซีย) เปนจํานวนมาก ทําใหในพื้นที่ขาดแคลนแรงงาน เพราะ

คาจางขั้นตํ่าของไทยสูคาจางจากมาเลไมได” ทําใหธุรกิจบางประเภท เชน รับเหมากอสราง ขาดแคลนแรงงาน 

ประกอบกับแรงงานที่ไปทํางานในประเทศมาเลเซียตางไมไววางใจสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเกรงวา

จะไมปลอดภัยหากยังอยูในพื้นที่จึงไปรับจางทํางานที่ประเทศมาเลเซียแทน

2.2 ขอเสนอแนะดานการศึกษา

นอกจากขอเสนอแนะทางเศรษฐกิจแลวจากการเก็บรวบรวมขอมูลยังพบวาดานการศึกษา

ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญที่ไมควรละเลย ดังทัศนะที่แตกตางกันในเร่ือง

การศึกษาดังน้ี “การแกปญหาที่ยั่งยืนน้ัน ควรแกที่การศึกษา โดยเฉพาะโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม ที่มักถูกมองวามีสวนทําใหเยาวชนถูกชี้นําไปในทางที่หลงผิดได ดังน้ันรัฐควรเขาไปมีบทบาท

สนับสนุนและมีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งในดานศาสนาและสามัญ เพื่อใหเยาวชนสามารถกาวทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีภูมิคุมกันจากการชักจูงไปในทางที่ผิดได” , “รัฐควรดูแลโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนา ควรกําหนดสัดสวนการเรียนทั้งภาษามลายูและภาษาไทยใหเหมาะสม โดยเนนที่การพัฒนาทักษะ

การใชภาษาไทยใหมากขึ้น เพราะจะมีผลตอการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เชนในระดับมหาวิทยาลัยพบวา เด็ก

สวนหน่ึงที่เรียนออนน้ันมาจากปญหาการขาดทักษะการใชภาษาไทยที่เพียงพอ” และ “ควรปรับปรุงหลักสูตร

ใหเขากับความรูเด็ก แมวาไดแค ปวส. ก็จําเปนตองรับใหได ดีกวาใหเรียนในมหาวิทยาลัยแลวโดนออกกอน
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กําหนด ควรเร่ิมตนปรับการศึกษาต้ังแตระดับประถม รวมถึงปรับทัศนคติคนรอบขางโดยเฉพาะผูปกครอง”

นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะในอีกดานหน่ึงวา “รัฐไมควรมองแบบเหมารวมวาโรงเรียนสอนศาสนาเปนแหลง

บมเพาะแนวคิดในการกอการรายและแนวคิดที่เปนปฏิปกษกับรัฐ”

อยางไรก็ตามในการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ ไมวาดวยแนวทางใดก็ตาม รัฐควรมีความรอบคอบและ

ระมัดระวังไมใหชุมชนทางศาสนาในพื้นที่รูสึกวาเปนความพยายามในการแทรกแซงเพื่อผสมกลมกลืนหรือ

ทําลายอัตลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรม ในการนอกจากน้ียังมีความเห็นวารัฐบาลควรสงเสริมใหมีวิชาทาง

ศาสนาแทรกอยูในหลักสูตรสายสามัญและควรปรับปรุงโรงเรียนของรัฐใหมีความทันสมัย รวมทั้งครูผูสอน

ตองมีคุณภาพและตองตระหนักในภาระหนาที่ของการเปนครู เพื่อนักเรียนจะไดมีคุณภาพทางการศึกษาและ

ลดปญหาตางๆที่จะตามมา

6. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและตัวแบบ

เน่ืองจากความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการขยายเวลาการ

ประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต ในสัดสวนที่แตกตางกันไมมาก โดยเฉพาะในกลุม

ประชากรที่เปนมุสลิมซึ่งเปนคนสวนใหญในพื้นที่ไมเห็นดวยกับการขยายเวลาการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต แตในขณะเดียวกันเจาหนาที่รัฐฝายทหาร ฝายตํารวจ และชุมชนชาวไทยพุทธสวน

ใหญก็ยังเห็นวาควรจะใชกฎหมายน้ีตอไปในพื้นที่

อยางไรก็ตาม การที่รัฐบาลจะประกาศใชหรือไมประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต

ตอไปน้ัน ยอมมีประชาชนที่ไดรับผลประโยชนและสูญเสียผลประโยชนจากการตัดสินใจของรัฐบาลในคร้ังน้ี 

แตสิ่งสําคัญคือรัฐบาลจะทําอยางไรที่จะทําใหผูที่สูญเสียผลประโยชนเหลาน้ันไดรับความพึงพอใจมากที่สุด

หรือเสียประโยชนใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังน้ันจึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและตัวแบบ ไว 2

แนวทาง คือ แนวทางที่หน่ึง หากรัฐบาลจะยกเลิกการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน รัฐบาล

ควรจะใชกฎหมายใดมาบังคับใชในพื้นที่แทน และแนวทางที่สอง หากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาการใชพ.ร.ก.

ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตออกไปอีก 3 เดือนน้ัน รัฐบาลควรจะดําเนินมาตรการเสริมอยางไร ดังน้ี

1. หากรัฐบาลจะยกเลิกการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลมีความจําเปนที่จะตองนํา

กฎหมายพิเศษอ่ืนมาบังคับใชในทันที เชน กฎอัยการศึก และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เปนตน แตการที่จะเลือกกฎหมายพิเศษฉบับใดมาประกาศใชในพื้นที่น้ันจะตอง

กระทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังอยางยิ่ง ถารัฐบาลเลือกใชกฎอัยการศึกเพียงอยางเดียวคงจะไม

เหมาะสม เพราะฉะน้ันความเปนไปไดที่สุดที่รัฐบาลจะสามารถกระทําไดคือการนํากฎอัยการศึก และ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาใชรวมกัน แตเพื่อใหการบังคับใช

กฎหมายทั้งสองดังกลาวน้ันไดรับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่น้ัน รัฐบาลควรที่จะปฏิบัติ ดังน้ี

1.1 ในระยะแรกของการบังคับใช  รัฐบาลควรที่จะทําความเขาใจและใหความรู เกี่ ยวกับ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ไดรับทราบถึงขอดี ขอเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พรอมกันน้ันควรที่จะปรับปรุงโครงสรางการ
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ทํางานของ กอ.รมน. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เพื่อใหการทํางานของ กอ.รมน. เปนไปอยางอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันในชวงแรกของการ

ประกาศใชจึงไมควรใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

อยางเต็มรูปแบบ

1.2 ในระยะตอมาเมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพิ่มมากขึ้นและโครงสรางของกอ.รมน. เสร็จสมบูรณ จึงคอยบังคับใช

พระราชบัญญัติดังกลาวอยางเต็มรูปแบบตอไป

2. หากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตออกไปอีก 3 เดือนน้ัน

รัฐบาลควรปฏิบัติการอยางรอบคอบและระมัดระวังในการขยายเวลากฎหมายดังกลาวและปรับปรุงการบริหาร

ราชการเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการรักษาความมั่นคงภายใน โดยเห็นควรใหปฏิบัติดังน้ี 

2.1 เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองของนโยบายเฉพาะหนา ควรขยายเวลาการประกาศใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

จังหวัดชายแดนภาคใตตอไปอีก 3 เดือน “เปนการชั่วคราว” เพื่อใหมีเวลาเตรียมการปรับปรุง

แกไขนโยบาย กฎหมายและโครงสรางการจัดการแบบใหมในขั้นตอนตอไป 

2.2 ในระยะยาว ตองยอมรับวาการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีจุดออนในแงการสรางเงื่อนไขในการละเมิด

สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ไมไดอาศัยกระบวนการศาลยุติธรรมอยางเต็มที่

และถูกมองในแงลบจากประชาชนในการยุติความรุนแรง จึงเห็นควรใหใชพระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยใหคณะรัฐมนตรี มีมติใหกอ.รมน. เปน

ผูรับผิดชอบสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมาตราที่ 15 ของ

พระราชบัญญัติดังกลาว เพราะวาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แมจะ

มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย แตก็ไดกําหนดใหการดําเนินคดีใดๆอันเน่ืองมาจากกฎหมายดังกลาวใหอยูใน

อํานาจของศาลยุติธรรม และไมไดใหอํานาจพิเศษแกพนักงานเจาหนาที่ในการจับกุมและควบคุม

ตัวบุคคลผูตองสงสัย 

2.3 ในระหวางที่มีการรอประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน มาตราที่ 15 ตองมีการ

เตรียมการในเร่ืองโครงสรางอัตรากําลังคน งบประมาณ และสถานที่ในการดําเนินการตามมาตรา

ที่ 21 อยางเรงดวน เห็นสมควรใหศูนยเสริมสรางความสมานฉันท ศูนยพิทักษสันติ และศูนยสันติ

สุขเปนที่รองรับการฝกอบรมตอผูกลับใจเขามอบตัว ผูหลงผิด หรือรูเทาไมถึงการณ ใหไดรับการ

ดูแลและฝกอบรมในกรอบของกระบวนการยุติธรรม โดยตองมีการจัดการและเตรียมการในดาน

ตางๆใหพรอมกอนที่จะดําเนินการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงภายใน

ไมวารัฐบาลจะเลือกดําเนินการตามขอใดขอหน่ึงที่ไดเสนอไวขางตนน้ัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิด

กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลควรที่จะมีมาตรการเสริมการปฏิบัติงาน ดังน้ี

1. เสริมความเขมแข็งของกระบวนการยุติธรรมในขอเรียกรองของประชาชน ควรจัดใหมีองคกรอิสระ

เพื่อรับเร่ืองรองเรียนเพื่อความเปนธรรมในการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐ การสอบสวนดําเนินคดีอาญา และ



102

ปองกันใชอํานาจตามกฎหมายอยางไมถูกตอง โดยเฉพาะการทํางานของพนักงานสอบสวนในกระบวนการ

ยุติธรรม  องคกรอิสระน้ีควรเปนตัวแทนของประชาชนและภาคประชาสังคมทุกภาคสวนเพื่อแกไข ตรวจสอบ 

เหน่ียวร้ังการกระทําของเจาหนาที่ 

2. เพื่อลดความไมไวใจและความหวาดระแวงระหวางกันของทุกฝาย ควรมีการดําเนินคดีและลงโทษ

ผูกระทําผิดกฎหมายอยางเครงครัดเขมแข็ง รวมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมายตอเจาหนาที่ของรัฐหรือผูที่เจาหนาที่

ของรัฐใหการสนับสนุน ที่ทําผิดกฎหมายหรือรวมทําผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การ

ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวควรจะทําการอยางเปดเผย 

3. ในระหวางที่มีการเตรียมการประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคง มาตราที่ 15 และมาตราที่ 21

จะตองมีการเตรียมการใหการศึกษา เผยแพรความรูแกประชาชนในเร่ืองกฎหมายความมั่นคง การเผยแพร

ความรูไมควรทําแคในรูปเอกสารอยางเดียว แตควรมีกระบวนการขับเคลื่อน โดยใหประชาชนมีสวนรวมผาน

องคกรภาคประชาสังคม องคกรวิชาการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และอาศัยโครงสรางผูนําทองถิ่น การ

ปกครองทองที่และการปกครองสวนทองถิ่นในกระบวนการเผยแพรความรูในเร่ืองกฎหมายพิเศษในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

4. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรใหมีการพัฒนา

บุคลากรและบทบาทของเจาพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยางเปนระบบ 

เชนบุคลากรในองคกรตํารวจ อัยการและศาลยุติธรรม รวมทั้งผูที่จะเปนพนักงานเจาหนาที่ของ กอ.รมน. ที่จะ

รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะแนวคิดดังกลาวเปนเร่ืองใหมที่

จะตองมีการพัฒนาองคความรูและทักษะใหมในการจัดการ 

5. สงเสริมความรูและเขาใจรวมกันของเจาหนาที่รัฐทุกฝายที่เกี่ยวกับความมั่นคง ตอแนวคิดการเมือง

นําการทหาร การจัดการในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแยง และสันติศึกษาในกระบวนการ

ยุติธรรม

6.ใหมีการสรางและพัฒนาองคกรดานสันติสมานฉันท โดยใหองคกรดังกลาวประกอบดวยบุคคลและ

ผูทรงคุณวุฒิจากหลายฝายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อทําหนาที่สงเสริมการศึกษาและเผยแพรความรู

เกี่ยวกับยุติธรรมสมานฉันท เพื่อสรางพลังที่เขมแข็งของภาคประชาสังคมในการเฝาดู ติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดการแกปญหาความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ตารางท่ี 6 เมตริกซประมวลความคิดเห็นดานตางๆ ตอการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินของกลุมตัวอยาง
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ผูพิพากษา

และอัยการ

กลุมตัวอยางมี

ความรูและความ

เขาใจเกี่ยวกับ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คอนขางมาก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินมิไดทําให

สถานการณความรุนแรง

ลดลง แตในทาง

กลับกันพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สามารถปองกันเหตุราย

รายวันในพื้นที่ไดมากขึ้น 

เน่ืองจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ชวยในการทํางานดานการ

ขาว

พ.ร.ก.ฉุกเฉินสามารถดึง

แนวรวมปรับเปลี่ยน

ความคิดและทัศนคติไดใน

ระดับหน่ึงและจากการใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินประชาชนผู

บริสุทธิ์มีขวัญกําลังใจดีขึ้น

หากนํา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไป

 การขึ้นบัญชีดําเปนเร่ืองละเอียดออน เพราะ

ในบางกรณีคนที่มีชื่อในบัญชีดําน้ันบางสวน

ถูกกลั่นแกลง เน่ืองจากการขัดแยงกันเองของ

ขบวนการยาเสพติด รวมทั้งสินคาผิด

กฎหมาย ซึ่งถูกผูกโยงวาเปนเร่ืองความมั่นคง

 ในคดีความมั่นคง ไมตํ่ากวา 50 คดี ที่วัตถุ

พยานนอย ไมนาเชื่อถือ ซึ่งไดรับการปลอย

ตัวและยกฟองในที่สุด ทั้งน้ีการไดมาซึ่ง

พยานตองไดมาโดยชอบธรรม

 กระบวนการยุติธรรมมีปญหาคือการไดมาซึ่ง

พยานไมชอบธรรมและการทํางานของ

เจาหนาที่ตํารวจ   ตองไดรับการปฏิรูป  เชน

พยานหลักฐานนอย ซึ่งตํารวจจะตองใช

รายละเอียดที่ชัดเจน ระบบการทํางานตอง

ชัดเจนและไรขอบกพรอง

 เจาหนาที่ฝายปฏิบัติควรยึดถือและปฏิบัติหนาที่

ตามหลักเกณฑกฎหมายบนความถูกตองและความ

เปนธรรม ไมเอาเปรียบประชาชน ควรใชระบบ

การสืบสวน ดวยวิธีการที่ถูกตอง ไมบังคับ ขูเข็ญ

หรือใหสัญญา ควรที่จะใหญาติหรือ

บุคคลภายนอกมารวมฟงการซักถาม

  ควรที่จะใชกฎหมายฉบับเดียวเพราะการใช

กฎหมายหลายฉบับจะยิ่งลิดรอนสิทธิของ

ประชาชน 
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ใชอยางถูกตอง และให

กระทบจิตใจชาวบานให

นอยที่สุด เหตุการณก็นาจะ

สามารถลดลงได

นักธุรกิจ มีความรูและความ

เขาใจในพ.ร.ก.

ฉุกเฉินนอย

 ประเด็นความรูใน

เร่ืองการจับกุมผู

กอความไมสงบได

โดยไมตองใช

หมายศาล เปน

เร่ืองที่นักธุรกิจ

สวนใหญยังคงมี

ความเขาใจ

คลาดเคลื่อนวา 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินได

ใหอํานาจไว

ประสบความลมเหลวใน

เชิงประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินไมคุมคา

กับงบประมาณที่ทุมลงไป

ในการแกปญหา

สถานการณความไมสงบ

สถานการณความรุนแรงไม

ลดลง แตยอมรับวาพ.ร.ก.

ฉุกเฉินทําใหเจาหนาที่

สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

รวดเร็ว ฉับไวกวากฎหมาย

ปกติ

 รายไดลดลงเน่ืองจากจํานวนลูกคาลดลง 

ระยะเวลาในการเปดรานนอยลงแตตนทุนเทา

เดิม 

 การสั่งซื้อและขนสงสินคาจากภายนอกพื้นที่

น้ันทําไดยากขึ้นเน่ืองจากคนขับรถบรรทุก

ขนสงสินคาไมกลาขับรถเขามาในพื้นที่ 

 คูแขงขันทางธุรกิจมีจํานวนนอยและไมมี

คูแขงรายใหมเกิดขึ้นในพื้นที่ ทําใหสภาพการ

แขงขันทางธุรกิจในพื้นที่มีนอย ประกอบกับ

การที่มีลูกคาประจําที่ตองพึ่งพาอาศัยกันทําให

อาจกลาวไดวาหากธุรกิจใดตองเลิกกิจการไป

จะเปนสาเหตุใหอีกหลายๆ ธุรกิจไดรับ

ผลกระทบจนอาจถึงขั้นเลิกกิจการตามไปดวย

 ควรใหความรูเกี่ยวกับพ.ร.ก.แกประชาชนโดยผาน

ชองทางตางๆยกเวนการแจกเอกสารเพราะหาก

ประชาชนไมเขาใจก็ไมสามารถถามใครได 

 รัฐบาลควรขยายระยะเวลาในการให Soft Loan แก

ผูประกอบการในพื้นที่

 ควรมีมาตรการในการสงเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่

ชัดเจนจริงจังและตอเน่ือง

 ควรใหการอบรมทหารกอนมาทํางานในพื้นที่
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มีทัศนคติวาการมีพ.ร.ก.

หรือไมมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน

ก็ไมแตกตางกัน

NGOs  NGOs มีความรู

และความเขาใจ

ตอพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คอนขางมาก

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมประสบ

ความสําเร็จในการลด

สถานการณความไมสงบ 

ทั้งในแงของจํานวนและ

ความรุนแรงของเหตุการณ

หากพิจารณาในเชิง

ประสิทธิภาพ การลงทุน

ของรัฐใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม

คุมทุน

 เปนชองทางใหเจาหนาที่

บางคนใชอํานาจโดยไม

ชอบธรรม 

 พ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหประชาชนหวาดกลัว

เจาหนาที่เพิ่มขึ้น 

 ผูตองสงสัยที่ถูกเชิญตัว เมื่อมีการปลอย

ออกมาจะมีเจาหนาที่ของรัฐ คอยเพงเล็งและ

สอดสองสงผลใหเกิดอาการเครียด อึดอัด ไม

คอยพูดคอยจากับใครและเพื่อนบานไมกลา

คบคาสมาคมดวย เพราะกลัวเจาหนาที่ของรัฐ

ที่คอยสอดสองอยู 

 การออกหมายพ.ร.ก.ซ้ําทั้งๆที่ โดนจับและ

ปลอยตัวออกมาแลว อันเน่ืองมาจาก 

เจาหนาที่ของรัฐไมใสใจในเร่ืองการยกเลิก

หมายจับ 

 ควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 เสนอการใชกฎหมายที่มีอยูและใชหลักปรัชญา 

เขาใจ เขาถึง พัฒนา แทนการเมืองนําการทหาร 

 เสนอใหใชกฎหมายอิสลามประกอบกับกฎหมาย

ของไทย

 เจาหนาที่รัฐควรเรงลบเงื่อนไขที่สรางความคางคา

ใจชาวบานใหหมดไป เชน การซอมผูตองสงสัย 

การทรมาน การติดบัญชีดํา ฯ 

 เจาหนาที่รัฐควรเอาใจใสปรับขอมูลใหทันสมัย

หากมีการยกเลิกหมายของผูตองสงสัย

 ควรมีการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่

อยางเขมงวดกวดขัน



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

 รัฐบาลควรมีการชี้แจงประชาสัมพันธตอประเด็น

ขาวตางๆที่กระทบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ขาราชการ ขาราชการพลเรือน

ฝายปกครองมี

ความรูความเขาใจ

พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ

กระบวนการ

ทํางานเปนอยางดี

ในขณะที่

ขาราชการพลเรือน

ฝายพัฒนามีความรู

ความเขาใจพ.ร.ก.

ฉุกเฉินคอนขาง

จํากัด

ขาราชการพลเรือนทั้งฝาย

ปกครอง และฝายพัฒนา

เห็นวาการประกาศใช

พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไมสัมฤทธิ์

ผล

สถานการณยังคงมีความ

รุนแรงและความรุนแรงมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น แมพ.ร.ก.

ฉุกเฉินจะอํานวยความ

สะดวกแกเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น โดย

เฉพาะงานการขาวเพื่อสืบ

โครงสรางของแนวรวมแต

ผลสัมฤทธิ์ในแงของการ

ลดความขัดแยงและความ

 ชาวบานไดรับผลกระทบจากการถูกเรียกตัว

มาซักถาม สอบสวน และถูกปดลอมตรวจคน

ภายใตกฎอัยการศึกโดยไมมีหมายศาล

 การใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินทําใหชาวบานมีความ

หวาดกลัว และหวาดระแวงเจาหนาที่รัฐ

เพิ่มขึ้น 

 ลักษณะงานของขาราชการฝายพลเรือนเปน

ฝายสรางความสัมพันธกับชาวบานแต

เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการกลับเปนฝายทําลาย

ความสัมพันธ

 บทบาทหนาที่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน ทําใหขาราชการพลเรือนฝายปกครอง

ลําบากใจเพราะงานเปนเร่ืองมวลชนไมใช

การปราบปราม แตผลจากการปฏิบัติหนาที่

 ขาราชการพลเรือนฝายปกครองสวนใหญเสนอให

ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 ควรบัญญัติคํานิยามของพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือพรบ.

ความมั่นคงใหมีขอบเขตที่ชัดเจน มีความเปน

รูปธรรม ใหทุกฝายมีความเขาใจสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกัน

 กําหนดขอบเขตรูปแบบโครงสรางของกําลังการ

ปฏิบัติการเจาหนาที่ใหมีความชัดเจน

 ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินและ

ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ  

 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐตอประชาชนควรมี

ความนุมนวลมากขึ้นเพื่อใหชาวบานลดความ

หวาดระแวง
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รุนแรงกลับลมเหลว ของเจาหนาที่บางสวนทําใหชาวบานระแวง

หรือกลัวที่จะใหขอมูล

ผูตองสงสัย กลุมผูตองสงสัย

ทั้งหมดมีความรู

เร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นอยถึงนอยมาก

 รับรูพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ผานรายการ

โทรทัศนและรู

เพิ่มขึ้นจากการ

อธิบายโดย

เจาหนาที่

สอบสวนระหวาง

การควบคุมตัวที่

ศูนยซักถาม และผู

ตองสงสัยจํานวน

หน่ึงไดรับความรู

จากการอบรมให

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมไดมี

ประโยชนหรือชวย

ดําเนินการแกไขปญหา

ความรุนแรงในชายแดนใต

 ผูตองสงสัยมีทัศนคติวา 

การจับกุมชาวบาน 

เจาหนาที่อาจจะทําเพื่อ

สรางผลงานเพื่อยศ เพื่อเงิน 

โดยการจับแพะ จับคนดีเขา

คุก ทําใหชาวบานไมเชื่อใจ

และเกิดอาการหวาดระแวง

เจาหนาที่รัฐ

 ในขณะที่มีผูตอง

สงสัยจํานวนนอยที่เห็นวา

กระบวนการซักถาม ตาม

 ผูตองสงสัยเกิดความกลัวและความ

หวาดระแวงอันเน่ืองมาจากการไมไดรับการ

ชี้แจงในการจับกุม ควบคุมตัว และไมทราบ

วาตนเองจะถูกนําตัวไปที่ไหน

 การเชิญตัว/ควบคุมตัวผูตองสงสัยไปยังศูนย

ซักถามโดยไมมีการแจงสถานที่ควบคุมตัวแก

ผูนําชุมชนหรือครอบครัวญาติผูตองสงสัย 

สงผลใหเกิดความทุกข ความกังวลหวงใย

ของญาติ  ทั้งน้ีมีผูตองสงสัยบางรายญาติ

ไมไดรับการอนุญาตใหเขาเยี่ยมในชวงสาม

วันแรก

 ผูตองสงสัยหลายรายใหขอมูลวาตนถูกทําราย

รางกาย อาทิ ถูกตบตี ซอม ทั้งในระหวางการ

ถูกจับกุมหรือระหวางการสอบสวนคดี  

 ปญหาซึ่งสรางความระแวงไมพอใจในหมูผู

 ผูตองสงสัยมีขอเสนอแนะในดานความยุติธรรม 

การเขาใจและยอมรับอัตลักษณ ศาสนาวัฒนธรรม

ของประชาชนในพื้นที่

 การใหประชาชนหรือคนในชุมชนเขามามีสวน

รวม 

 มีองคกรที่เปนของประชาชน เพื่อที่จะตอสูทาง

กระบวนการยุติธรรมอยางเปนรูปธรรม

 ตองการองคกรกลางที่มีความเปนอิสระสําหรับรับ

เร่ืองรองเรียนในกรณีชาวบานถูกละเมิดสิทธิ

 อยากใหมีการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

ไมวาจะเปน กฎหมาย ชองทางขอความชวยเหลือ

เร่ืองสิทธิ การติดตอประสานกับหนวยงานรัฐ
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ความรูโดย

หนวยงานภายนอก 

อาทิ ศูนย

ทนายความมุสลิม

เปนตน

อํานาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินสามารถ

ดึงผูที่เปนแนวรวมฯมา

ปรับเปลี่ยนความคิดหรือ

ทัศนคติที่ถูกตองไดมากขึ้น 

จากการไดพบปะพูดคุยกับ

เจาหนาที่ มีความเขาใจใน

การทํางานของเจาหนาที่รัฐ

และ ลดความหวาดระแวงได

ตองสงสัย คือ ในการเชิญตัวและแจงขอ

กลาวหา ผูตองสงสัยหลายรายเซ็นตเอกสาร

โดยไมรูหนังสือ อานภาษาไทยไมออก

 ไดรับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากเจาหนาที่

 ผูตองสงสัยบางรายไมสามารถปฏิบัติ

ศาสนกิจในการละหมาดวันศุกรที่มัสยิดได

 ชาวบานในชุมชนเกิดอาการหวาดระแวง

เจาหนาที่รัฐ ไมมีความเชื่อใจ เพราะที่เกิดเหตุ

ชวงแรกๆเจาหนาที่จะใชความรุนแรงในการ

แกปญหา

 การถูกควบคุมตัวทําใหครอบครัวผูตองสงสัย

ไดรับผลกระทบจากการขาดรายได 

โดยเฉพาะกรณีที่ผูตองสงสัยเปนหัวหนา

ครอบครัว

 ในกรณีผูตองสงสัยที่ไดรับการปลอยตัวและ

อยูในระหวางการรายงานตัวจะไดรับ

ผลกระทบในเร่ืองการเดินทางและคาใชจาย
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ในการเดินทางไปรายงานตัว นอกจากการ

ขาดความเปนอิสระที่ไมสามารถไปทํางาน

ไกลบานไดแลวยังตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นดวย

 หากเปนเยาวชนไดรับผลกระทบจากการขาด

เรียน

 ความเห็นของผูตองสงสัยสวนใหญสะทอน

ความหวาดระแวงและเกลียดชังที่มีตอ

เจาหนาที่รัฐ  

 ผูตองสงสัยสวนใหญใหความเห็นวาปจจุบัน

ประชาชนมีความหวาดระแวงตอเจาหนาที่รัฐ

มาก 

 ผูตองสงสัยบางรายเมื่อรูวาถูกออกหมาย

พ.ร.ก.ฉุกเฉินใชวิธีหลบหนีไปอยูที่อ่ืน หรือ

หนีออกนอกประเทศ

ตํารวจ  ตํารวจคิดวาตนเอง

มีความรูเร่ือง

พ.ร.ก.ฉุกเฉินดี

กลุมตํารวจมีความคิดเห็น

วา การใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ประสบความสําเร็จ

 เจาหนาที่ตํารวจเห็นวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินสราง

ผลกระทบเสียหายนอยมากกับชาวบาน 

ยกเวนผลกระทบตอผูกระทําความผิดอยาง

 พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปนไมควรปรับลด

มาตรการใดๆ ทั้งสิ้น

 หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการใหความรูและ
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การอบรม เปน

แหลงการให

ความรูที่สําคัญ

ที่สุดของกลุม

ตํารวจ

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเคร่ืองมือ

ที่จําเปน และมีความสําคัญ

อยางยิ่งในการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่ตํารวจทั้งน้ี

เพราะเอ้ือแกการทํางานใน

ดานการเก็บขอมูล การขาว 

โครงขายการกอการราย 

และระยะเวลาที่เอ้ือตอการ

ทํางานเชิงนิติวิทยาศาสตร

นายตํารวจบางสวนรูสึกอึด

อัดในการทํางานรวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ

แทจริง

 ผลกระทบแงลบสวนหน่ึงมาจากปญหาใน

การปฏิบัติหนาที่ เชน การซ้ําซอนในการ

ปฏิบัติหนาที่ และการประสานงานที่ไม

สอดคลอง รวมถึงความไมเที่ยงตรงของ

อุปกรณเคร่ืองมือ

สรางความเขาใจใหกับประชาชน

 ประชาชนควรใหความรวมมือกับเจาหนาที่

 ควรตรวจสอบความโปรงใสของการรับเงินเยียวยา

ของผูไดรับผลกระทบเน่ืองจากมีขอรองเรียนเร่ือง

การคอรรัปชัน

 ฝายการเมืองไมควรเขามากาวกายการปฏิบัติของ

ฝายความมั่นคง

 ฝายการเมืองควรมีนโยบายที่ชัดเจน

ทหาร  เจาหนาที่ทหาร

สวนใหญคิดวา

ตนเองมีความรู

เร่ืองพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เน่ืองจากไดรับการ

ทหารเห็นวาการใชพ.ร.ก.

ฉุกเฉินประสบผลสําเร็จ

และเปนเคร่ืองมือที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติหนาที่

ของทหารในพื้นที่

 ผลกระทบจากการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนไปใน

แงบวก โดยสามารถตรึงสถานการณความ

รุนแรงไวได 

 ชาวบานมีความเชื่อมั่น มีความหวังมากขึ้นถึง

ความปลอดภัย

 ทหารขอใหรัฐบาลทบทวนการยกเลิกพ.ร.ก.

ฉุกเฉิน

 ขยายเวลาการควบคุมตัวเพื่อซักถามจาก 30 วัน ให

ยาวนานขึ้น อาจจะเปน 6 เดือน หรือ 2 ป เพื่อเปน

ประโยชนตอการแสวงหาขอมูลดานความมั่นคง
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อบรมมีใหความรู

ความเขาใจกอน

เขามาปฏิบัติการ

ในพื้นที่

ทั้งน้ีเจาหนาที่

ทหารบางนายได

กลาวถึงขอจํากัดใน

การรับรูและ

ความเขาใจของ

ทหารระดับลาง

ความรูของทหาร

ไมไดตระหนักถึง

การซอนทับของ

ขอกฎหมาย คือ 

กฏอัยการศึก

และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯเปน

เคร่ืองมือที่ชวยรักษาขวัญ

และกําลังใจของทหาร ใน

การคุมครองทําใหทหาร

มั่นใจในการปฏิบัติหนาที่

เสี่ยงภัยไดดีขึ้น

พ.ร.ก.ฉุกเฉินชวยจํากัดการ

เคลื่อนไหวอยางเสรีของ

กลุมขบวนการความไม

สงบได โดยเฉพาะงานขาว

ความมั่นคงและการ

คุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

หนาที่

พ.ร.ก.ฉุกเฉินอํานวยความ

สะดวกในการติดตาม

จับกุมผูตองสงสัยที่ยังขาด

พยานหลักฐานชัดเจน

 ชาวบานใหการยอมรับรวมมือกับเจาหนาที่ดี

ขึ้น

 ทหารบางสวนยอมรับวาการควบคุมตัวผูตอง

สงสัยบางคร้ังนําไปสูความขัดแยงกับชุมชน

เครือญาติของผูตองสงสัย

 เกิดขอผิดพลาดทางธุรการเกี่ยวกับการปลด

หมายพ.ร.ก.หลังจากผูตองสงสัยผานการเชิญ

ตัวมาซักถามหรือผานการอบรมปรับทัศนคติ

แลว 

 เกิดกรณีที่เรียกวา “การคาไฟใต” โดยอาศัย

สถานการณการออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดย

ผูมีอิทธิพลไดไปแอบอางกับชาวบานวา 

ชาวบานถูกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และสามารถ

ชวยลางหมายใหได ใหชาวบานเสียคาใชจาย

ในการดําเนินการดังกลาว ทําใหชาวบาน

เดือดรอนและเกลียดชังเจาหนาที่ในการออก

หมายเชิญตัว

 ทหารบางสวนใหความสําคัญกับกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติดวยการดาวะฮฺ

 ทหารบางสวนเสนอใชพรบ.ความมั่นคงประกอบ

กับกฎอัยการศึกแทนการใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 ทหารต้ังขอสังเกตวาชาวบานเชื่อผูนํามาก



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

การควบคุมตัวผูที่เกี่ยวของ

กับกลุมแนวรวมน้ันเปน

ประโยชนตอการปองปราม

เหตุการณรุนแรงที่กําลังจะ

เกิดขึ้น เปนการยับยั้งการ

เคลื่อนไหวโดยเสรีของ

กลุมแนวรวม

การเชิญตัวผูตองสงสัยมา

ซักถามน้ันเปนประโยชน

อยางยิ่งตอการขาว เพราะ

ทําใหไดแหลงขาวและ

ขอมูลดานความมั่นคงมาก

ขึ้น โดยเฉพาะโครงขาย

บุคคลในขบวนการ

เคลื่อนไหว

พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหประโยชน

สําคัญตองานดานมวลชน

 กรณีการละเมิดสิทธิผูตองสงสัยดวยการใช

ความรุนแรงในการจับกุมและซักถาม เปน

สวนนอย



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

ดวย กระบวนการเชิญตัว

ซักถามทําใหไดรับความ

รวมมือจากกลุมแนวรวม

และมีแนวรวมหลายราย

สมัครใจใหความรวมมือ

ดานการขาวกับทางทหาร

จนกลายเปนกลยุทธ “โจร

จับโจร”

สื่อ สื่อแตละกลุมมี

ความรูความเขาใจ

ที่แตกตางกัน โดย

บางสวนมีความ

เขาใจมาก

พอสมควรแตสื่อ

สวนใหญจะมี

ความเขาใจนอย

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมประสบ

ผลสําเร็จ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมไดทําให

จํานวนสถานการณในพื้นที่

ลดลง จํานวนผูกอความไม

สงบไมไดลดลง เพราะมี

การถายเทแนวคิดจากรุน

เกาไปรุนใหมได 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมไดทําให

 สิ่งที่กระทบกับการทํางานของสื่อคือ ความ

ยากลําบากในการเขาถึงที่เกิดเหตุอันเน่ืองจาก

ถูกควบคุม ซึ่งทายที่สุดตองอาศัย

ความสัมพันธสวนตัวกับเจาหนาที่ทหารใน

การเขาถึงที่เกิดเหตุ

 การใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินในเขตเมือง ประชาชนยัง

ใชชีวิตตามปกติ ยกเวนในพื้นที่รอบนอกที่

อาจจะไดรับผลกระทบ ในบางพื้นที่ยังมีกรณี

การหวาดกลัวเจาหนาที่รัฐ เกิดการ

หวาดระแวงขึ้นมาก

 ควรมีการปรับปรุงงานดานขาวกรอง,การจัดทํา

ระบบฐานขอมูลเร่ืองคนรายและกระบวนการขึ้น

บัญชีดํารวมถึงปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย

 การสงมอบ, ประสานและถายโอนขอมูลของฝาย

ตรงขามใหกระจายในหมูเจาหนาที่ตามผลัด

 ควรมีศูนยซักถามที่มีลักษณะ One stop service คือ

เปนสถานที่ที่ดําเนินการในขั้นตอนตางๆใหแลว

เสร็จในที่เดียว

 ควรประชาสัมพันธ ติดประกาศใหชาวบานทราบ



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

ความเปนอยูของชาวบาน

เปลี่ยนแปลงไป

 ชาวบานหวาดระแวงและกลัวเจาหนาที่ จึง

ปกปดขอมูลตางๆมากขึ้น

 ชาวบานกับรัฐมีระยะหางกันมากขึ้น

ถึงสถานที่ที่นําผูตองสงสัย และควรใชภาษาที่

ชาวบานเขาใจ

 การสรางมาตรการที่ทําใหชาวบานรูสึกถึงการ

เขาถึงความเปนธรรมและความยุติธรรม เชน เดิม

ไมสามารถฟองรองได หากมีการแกไข ควรเพิ่มใน

ประเด็นน้ี

ผูนําศาสนา  ผูนําศาสนาและ

สมาชิกในชุมชน

สวนใหญรับทราบ

และเขาใจ

รายละเอียดของ

ประเด็นตางๆ ใน 

พ.ร.ก. ฉุกเฉินนอย

มาก

สวนใหญรับรูจาก

การรายงานขาว

ของสื่อ ทั้ง

 ผูนําศาสนาสวนใหญเห็น

วา พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมประสบ

ผลสําเร็จโดยเฉพาะดาน

ประสิทธิภาพเมื่อพิจารณา

จํานวนงบประมาณที่รัฐใช

เปรียบเทียบกับความสําเร็จ

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมไดชวยลด

ความรุนแรงของ

สถานการณ ประชาชน

ยังคงมีความหวาดกลัวและ

หวาดระแวงอยู รัฐยังไม

 ผลกระทบดานลบของพ.ร.ก. ฉุกเฉินเกิดจาก

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ไมใชจากตัว

กฎหมาย

 เจาหนาที่ใชอํานาจเกินขอบเขตของกฎหมาย 

มีการเลือกปฏิบัติ และไมเขาใจวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของทองถิ่น 

 การจับกุม เชิญตัวผูบริสุทธิ์แบบเหว่ียงแห

สงผลกระทบทางสังคมตอชุมชนมุสลิมอัน

เน่ืองจากการไมตรวจสอบขอมูล การรับฟง

ขอมูลฝายเดียวจากแหลงขาวที่ไมเปนที่

ยอมรับของคนในชุมชน

 ผูนําศาสนาเห็นควรยกเลิกการประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน

 มีมาตรการสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่

เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานและความเขาใจเกี่ยวกับ

พื้นที่อยางตอเน่ืองและปรับปรุงใหดีขึ้นกวาที่

เปนอยู

 ควรมีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 ควรจะมีศูนยรองเรียนความไมเปนธรรมจากการ

ปฏิบัติของเจาหนาที่

 การประสานงานกับผูนําชุมชนกอนการจับกุม 



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

โทรทัศน วิทยุ 

และหนังสือพิมพ 

มากกวาที่จะไดรับ

ขอมูลจากภาครัฐ

สามารถสรางความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินได ในทางตรงกัน

ขามกลับยิ่งสรางความไม

ไววางใจตอเจาหนาที่

ไมสามารถสรางความ

เชื่อมั่นใหกับประชาชนใน

การปองกันเหตุรายและ

จับกุมตัวผูกระทําผิดได

อยางถูกตอง

บางสวนมองวาเหตุการณ

จะเกิดขึ้นบอยในชวงที่ใกล

จะสิ้นปงบประมาณ และ

ต้ังขอสังเกตวา เปนการ

กระทําของทหารหรือไม

ประเด็นการดึงแนวรวม

 ผูบริสุทธิ์หวาดกลัวและตองหลบหนีออก

นอกพื้นที่ บางสวนหันไปเขารวมกับ

ขบวนการ

 การซอม ทรมาน การทํารายรางกาย ระหวาง

ที่อยูในกระบวนการควบคุมตัวและซักถาม

แมเกิดขึ้นนอยลงกวาในอดีต แตก็ยังคงมีอยู

หลายกรณีที่มีเสียงสะทอนวา เจาหนาที่รัฐใช

กระบวนการ ซ็อตไฟฟา การตี การตบ การ

ตอย การขังในตูคอนเทนเนอรและเรงแอรให

เย็นจัด เพื่อขมขูและกดดันใหมีการรับ

สารภาพ

 ปญหาจากการที่เจาหนาที่เขาไปสราง

ความสัมพันธฉันชูสาวกับลูกสาวของ

ชาวบานในชุมชนสรางความรูสึกไมพอใจ

ใหกับชุมชนมุสลิมเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน

กรณีของการลวงละเมิดทางเพศโดยที่ฝาย

หญิงจะสมัครใจยินยอมหรือไมก็ตาม

ตรวจคน

 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ ผูนําศาสนา

เห็นวาเปนเร่ืองยากที่จะ

ประเมิน และมองวายังทํา

ไดเพียงบางสวน ในขณะที่

การปฏิบัติงานผิดพลาด

ของเจาหนาที่ไดทําใหผู

บริสุทธิ์จํานวนไมนอยเขา

ไปเปนแนวรวม

 ครูสอนตาดีกามักถูกเพงเล็งหรือถูกหมาย 

พ.ร.ก.ทําใหไมกลาที่จะไปสอน สงผลใหการ

เรียนของเด็กตาดีกาไมมีความตอเน่ือง

 ในโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาไดรับผลกระทบทั้งจากการที่ครูสอน

ศาสนาและนักเรียนถูกจับกุมคุมตัวไป ทําให

โรงเรียนบางแหงผูปกครองไมกลาสงบุตร

หลานไปเรียน หรือบางคนก็ใหยายโรงเรียน

ในขณะที่นักเรียนถูกเชิญตัวที่เปนนักเรียนใน

โรงเรียนปอเนาะหลายคนการเรียนไม

ตอเน่ือง บางคนเรียนไมจบ เพราะถูกเชิญตัว

ไปหลายคร้ัง

เยาวชน  เยาวชนพอจะมี

ความรูและความ

เขาใจเกี่ยวกับ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 เยาวชนมองวา พ.ร.ก.

ฉุกเฉินไมประสบผลสําเร็จ

 จํานวนสถานการณความ

ไมสงบที่เกิดขึ้นลดนอยลง

ก็จริงแตความรุนแรง

 ผลกระทบในแงบวก พบวางบประมาณ

บางสวนทําใหประชาชนในพื้นที่มีงานทํา 

เชน เกษตรพอเพียง โครงการเลี้ยงปลา ปลูก

ผัก เปนตน

 ผลกระทบในแงลบ ประกอบดวยคาใชจายใน

 ควรยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 ใชตัวแบบการปกครองพิเศษ เชน เขตการปกครอง

พิเศษเพื่อใหประชาชนควรมีสิทธิปกครองตัวเอง

 มีมาตรการการลดใชอํานาจ การจับกุม ตรวจคน 

 ควรเพิ่มคนกลางที่ประชาชนไวใจ เขาไปรับรูใน



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

เพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก

ยิ่งเจาหนาที่เยอะ เหตุการณ

ก็ยิ่งเยอะและความระแวง

ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 

แสดงใหเห็นวาทหารและ

ตํารวจไมสามารถปองกันมิ

ใหเกิดสถานการณรุนแรง

รายวันในพื้นที่ได

การจับกุมผูตองสงสัยกลับ

เปนผูบริสุทธิ์ยิ่งสรางแนว

รวมมากขึ้น

การบังคับใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เพราะไปละเมิดสิทธิ

การเขามารายงานตัวของเยาวชนที่เคยถูกเชิญ

ตัวจากเจาหนาที่ ในขณะเดียวกันยังสงผล

กระทบตอการเรียนหรือการทํางาน

 ขอมูลขาวกรองไมถูกตองทําใหการจับกุม

หรือเชิญตัวเปนผูบริสุทธิ์ การถูกจับกุมหรือ

ควบคุมตัวหรือเชิญมาสอบสวนและการถูก

ทํารายจากเจาหนาที่ของรัฐ

 มีการขมขู ผูตองสงสัย การพูดใชวาจาที่

รุนแรง มีการจับถวงนํ้าและมีการทรมานให

แกผานอนกลางแดด

การจับกุม เพื่อลดการหวาดระแวงของชาวบาน 

 ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองตรงกับ

มาตรการที่วางไวอยางเขาใจและยุติธรรม

 หากรัฐบาลจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตองเพิ่มมาตรการ

ในเร่ืองการเคารพในสิทธิและความเสมอภาคใน

กระบวนการยุติธรรม

 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรอบรมทําความ

เขาใจพ.ร.ก. ฉุกเฉินและการใชก็ตองใชอยาง

ซื่อสัตย

 เรียนรูขนบธรรมเนียมของพื้นที่ สรางจรรยาบรรณ

ใหหนวยงานและทํางานดวยความโปรงใส

 การตรวจคนควรแจงใหผูนําชุมชนทราบกอน 

 ทหารทําผิดก็ตองรับผิดตามกฎหมายไมมีการเลือก

ปฏิบัติทั้งเจาหนาที่รัฐและประชาชน

เยียวยา กลุมตัวอยางมี

ความรู

เกี่ยวกับพ.ร.ก.

 การแกไขปญหาความไม

สงบในปจจุบันยังไม

ประสบความสําเร็จมาก

 กลุมเยียวยาสวนหน่ึงมีทัศนคติวาพ.ร.ก.

ฉุกเฉิน มิไดกระทบกับการดําเนินชีวิต และ

ยังรูสึกอุนใจในการใชชีวิตมากขึ้น

 กลุมเยียวยาสวนใหญใหยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 แตในกรณีที่รัฐบาลจะตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่

อีก ตองเพิ่มมาตรการใหศาลมีบทบาทในดานนัก



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

ฉุกเฉินบางแตนอย

มาก

 จํานวนสถานการณความ

ไมสงบที่เกิดขึ้นยังไม

ลดลง แตมีทัศนคติวา

หากไมมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

สถานการณความรุนแรง

จะมีเพิ่มขึ้น และไม

สามารถจํากัดขอบเขต

การเกิดสถานการณหรือ

จํากัดความสามารถของ

ผูกระทําผิด ได

 ในประเด็นการลด

จํานวนแนวรวมที่กอ

สถานการณความไมสงบ

น้ัน ไมประสบผลสําเร็จ 

แตจํานวนแนวรวมนาจะ

มีเพิ่มขึ้น

 รัฐยังไมประสบ

 ในขณะที่อีกกลุมมองวาผลกระทบที่สําคัญ

คือ ความไมสะดวกในการประกอบอาชีพ

 การกดดันของทางการกลับยิ่งเพิ่มแนวรวมกอ

ความไมสงบ

 ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและ

หวาดระแวงเพิ่มขึ้น

 ผลกระทบทางลบในตัวเมืองจะกระทบเพียง

การทํางาน  และการเดินทางที่ลาชา  แต

สําหรับหมูบาน  จะกระทบความเปนอยูของ

คน  ยิ่งพื้นที่สีแดงยิ่งกระทบมาก   กระทบตอ

คนในครอบครัว ในการประกอบอาชีพ  และ

การศึกษาของลูกหลาน หากผูนําครอบครัว

ถูกเชิญตัวหรือจับตัว

 พ.ร.ก. ฉุกเฉินทําใหการกอเหตุเพิ่มขึ้นเพราะ

รัฐไปกดดันประชาชนทั้งที่ประชาชนไมได

เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้น

 การปฏิบัติของเจาหนาที่ไมคอยมีความเปน

กระบวนการยุติธรรมใหมากที่สุด

 ในสวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรให

ประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาและกําหนด

ใชพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 ในการจับกุมควรมีขาวกรองที่ชัดเจนกอนที่จะทํา

การจับผูตองสงสัยและควรบอกกับผูตองสงสัยวา

จะพาไปควบคุมตัว ณ สถานที่ใด  และตองแจง

ญาติทันที พรอมทั้งควรชี้แจงรายละเอียดตางๆดวย

 เจาหนาที่รัฐเขามาดูแลความเรียบรอยและตอเน่ือง

ไมใชตอนที่เกิดเหตุการณเทาน้ัน ทั้งน้ียังควรใหมี

การชดเชยคาเสียเวลาในการประกอบอาชีพเมื่อ

โดนจับแลวถูกปลอยตัวในภายหลังโดยไมมีขอหา



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

ความสําเร็จในการดึง

แนวรวมมาปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ จากการที่รัฐ

กดดันประชาชนมาก

เกินไป กลับทําใหแนว

รวมมีจํานวนเพิ่มขึ้น

กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นวา ควรให

ประกาศใช พ.ร.ก.

ฉุกเฉินตอไปเพราะทําให

การดําเนินชีวิตประจําวัน

มีความรูสึกวาปลอดภัย

มากกวาเดิม

 ในขณะที่อีกกลุมมองวา

ไมไดมีความปลอดภัยที่

ดีขึ้น 

ธรรมใชความรุนแรงกับประชาชนทําให

ประชาชนหันมาตอตานมากขึ้น



การประเมินผลกระทบของนโยบายของรัฐ

และการแกปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตในป พ.ศ. 2552

สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

โครงการวิจัยภายใตการสนับสนุนของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ศอ.บต.)

คําชี้แจง

การสํารวจความคิดเห็นน้ีเปนการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปโดยการสุมตัวอยาง

ใหครอบคลุมกลุมอาชีพตาง ๆ ที่อาศัยอยูในพื้นที่ โดยไมเจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอมูลที่ไดจะไม

มีการเปดเผยแหลงที่มา ทั้งน้ีการนําเสนอขอมูลจะเปนการเสนอการวิเคราะหภาพรวมของความ

คิดเห็นโดยไมเจาะจงตัวผูใหขอมูล
ขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม



ขอมูลผูสัมภาษณ    

สถานที่สัมภาษณ หมูที่.................ตําบล...........................อําเภอ............................จังหวัด

..............................

วันที่สัมภาษณ........................เดือน................................. พ.ศ. 2552

ตอนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป

กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยเติมขอมลูในชองวาง หรือใชเครื่องหมาย ลงในชองหนาคําตอบท่ีทานตองการ

1. เพศ  1. หญิง  2. ชาย

2. อายุ…….ป

3. นับถือศาสนา  1. อิสลาม  2. พุทธ  3. คริสต  4. อ่ืน ๆ ระบุ............................

4. ภูมิลําเนา อยูที่ตําบล................................อําเภอ..................................จังหวัด...........................................

5. ทานพูดภาษาใดเปนประจําในครัวเรือน (เลือกตอบเพียงขอเดียว)

 1. ไทย (รวมทั้งทองถ่ินเชนใต, อีสาน, เหนือ)  2. มลายูถ่ิน (ยาวี)  3. จีน

 4. มลายูและไทย  5. มาเลยกลาง  6. อ่ืน ระบ.ุ

6. ทานสามารถใชภาษาอะไรตอไปนี้ไดบาง และในระดับใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอในแตละภาษา)

ความสามารถในการใชภาษา

ภาษา 1. อาน/เขียนได 2.อานได 3. ฟงได 4. พูดได 5. อื่น ๆ 

ระบุ

1.ไทยกลาง (ราชการ)

2. มาลายูถ่ิน (ยาวี)

3. มาเลยกลาง

4.จีน

4.อาหรับ

5.อ่ืนๆ ระบุ ............

7. สถานภาพการสมรส

 1. สมรส  2. โสด

 3. มาย  4. หยาราง  5.แยกกันอยู

8. สมาชิกในครัวเรือนจํานวน.............คน 

9.1 ระดับการศึกษาสูงสุดสายสามัญ

 1. ช้ันประถมศึกษา

 2. ช้ันมัธยมศึกษา

 3. อาชีวะศึกษา (ปวช./ปวส.)

 4. อุดมศึกษา ปริญญาตรี สาขา..............................สถาบัน..........................ประเทศ......................

 5. อุดมศึกษา ปริญญาโท สาขา..............................สถาบัน..........................ประเทศ......................



 6. อุดมศึกษา ปริญญาเอก สาขา..............................สถาบัน.........................ประเทศ......................

9.2 ระดบัการศึกษาสูงสุดสายศาสนา

 1. เรียนทางดานศาสนาระดบัตน (อิบตดิาอี)

 2. เรียนทางดานศาสนาระดับกลาง (มูตาวัตซิส)

 3. เรียนทางดานศาสนาระดับปลาย (ซานาวีย)

 4. อุดมศึกษา ปริญญาตรี สาขา..............................สถาบัน..........................ประเทศ......................

 5. อุดมศึกษา ปริญญาโท สาขา..............................สถาบัน..........................ประเทศ......................

 6. อุดมศึกษา ปริญญาเอก สาขา..............................สถาบัน.........................ประเทศ......................

 7. สถาบันปอเนาะ...................................................ประเทศ....................................

 8. การศึกษาศาสนาพุทธ ช้ัน ..............................................................

 9. ไมไดเรียนในสายศาสนา

10. อาชีพหลัก (ตอบไดเพียงขอเดียว)

 1. ทําเกษตรและปศุสัตว เชน ทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงปลา ไก ปศุสัตว

 2. ทําการประมง (ประมงพ้ืนบาน หรือประมงพาณิชย)

 3. รับราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรอืน ทํางานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน อบต.นักการเมืองทองถ่ิน ส.ส. อบจ.

 4. พนักงานเอกชน ธนาคาร รานคา หางสรรพสินคา บรษิัท โรงงานฯ

 5. รับจาง ลูกจางระดับต่ํา ยาม ภารโรง แมบาน สัปเหรอ ฯลฯ

 6. ใชแรงงาน : กรรมกร แบกหาม ถีบสามลอ แรงงานประมง

 7. ชางฝมือ : กอสราง ประปา ชางไม ฯลฯ

 8. บริการ : เสริมสวย ตัดผม ตัดเส้ือ บริการโทรศัพทมือถือ รับจางซักผา

 9. ขายอาหารและสินคาบริโภคตาง ๆ รานของชํา รายขายยาฯ

 10. ขายเครื่องอุปโภค เฟอรนเิจอร เส้ือผา รองเทา ฯลฯ

 11. ธุรกิจขนาดยอม อูซอมรถ ขายอุปกรณการเกษตร อุปกรณทางการแพทย สารเคมี อุปกรณกอสรางตาง ๆ 

 12. ครู / อาจารย

 13. แมบาน / พอบาน

 14. เกษียณอายุ 

 15. นักเรียน/นักศึกษา

 16. ทํางานรานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม

 17. ทํางานในสถานบันเทิง เชน คาเฟ เธค ผบั คาราโอเกะ 

 18. นักรอง/นักแสดง/ตลก

 19. ขายพวงมาลัย/ขายหนังสือพิมพ (ตามส่ีแยกไฟแดง)

 20. พนักงานขบัรถ เชน รถเมล แท็กซ่ี บขส. มอเตอรไซด

 21. นายหนาขายที่ดิน บาน 

 22. ขายบริการทางเพศ โสเภณี เมียเชา

 23. ขายยาเสพติด

 24. รับซ้ือยางพารา



 25. แพทยแผนไทย

 26. หมอนวด

 27. มีบานเชา หอพัก

 28. ตกงาน/วางงาน/กําลังหางานทํา

 29. ไมมีอาชีพ/คนชรา

 30. อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................................................................

11. ทานมีรายไดตอเดือน.................................บาท

12. รายไดเพียงพอหรือไม  1.พอ  2.ไมพอ

13. ทานมีเงินออมหรือไม  1.มี  2.ไมมี

14. ทานมีหนี้สินหรือไม  1.มี (ถามีตอบขอ 14.1-14.3)  2.ไมมี

14.1 ทานมีหนี้สินจํานวน.....................บาท 

14.2 แหลงหนี้สิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1.พอแม  2.ญาติพ่ีนอง

 3.เพ่ือนบาน  4.ธนาคารพาณิชยทั่วไป  5.ธนาคารอิสลาม/สหกรณอิสลาม

 6.กองทุนหมูบาน  7.เงินกูนอกระบบอัตราดอกเบี้ยรอยละ.............ตอป 

14.3 ทานกูยืมเงนิไปใชเพ่ือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1.ใชจายคาสาธารณูปโภคในครัวเรือน (ไฟฟา น้ําประปา)

 2. คาอาหาร  3. คาเลาเรียนบุตร

 4. ซ้ือยานพาหนะ  5. เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 

 6. เครื่องใชไฟฟา  7. คารักษาพยาบาล

 8. อ่ืน ๆ ระบุ..............................

14.4 ทานหรือคนในครอบครัวไดรับเงนิชวยเหลือจากรัฐบาล “2,000 บาท: เช็คชวยชาติ” หรือไม?

 1. ไดรับ  2. ไมไดรับ

14.5 ทานหรือคนในครอบครัวไดรับเงินของรัฐบาล “เงินชวยผูสูงอายุ 500 บาท” หรือไม?

 1. ไดรับ  2. ไมไดรับ

15. ปจจบุันทานดํารงตําแหนงใดบางใน องคกรทองถ่ิน หรือ ชุมชน ตอไปนี้

 1. สมาชิก อบต.  2. นายก อบต.

 3. สมาชิก สภา อบต./สภาเทศบาล  4. กํานัน/ผูใหญบาน

 5. ชรบ./อรบ.  6. นายกเทศมนตรี

 7. สมาชิกสภา อบจ.  8. นายก อบจ.

 9. กรรมการชุมชน หรือ หมูบาน  10. กรรมการวัด

 11. กรรมการมัสยิด  12. อ่ืน ๆ ระบุ  13. ไมไดดํารงตําแหนงใด ๆ 

16. ทานเปนสมาชิกกลุมประชาสังคมใดบางตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1. ลูกเสือชาวบาน  2. สมาคมดานศาสนา ระบุ.............................

 3. กลุมอาชีพ ระบุ...................  4. ยุวพุทธกสมาคม

 5. กลุมสตรี เด็ก หรือ เยาวชน  6. เครือขาย ระบุ.......................................



 7. กลุมอนุรักษทรัพยากร  8. สมาคมครู

 9. หอการคา  10. กลุมออมทรัพย

 11. อ่ืน ๆ ระบุ  12. ไมไดเปนสมาชิกกลุมใด

17. ทานผานประสบการณสถานการณความไมสงบในภาคใตในลักษณะใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1. อยูในเหตุการณการประทวง การปราบปราม

 2. ไดรับบาดเจบ็จากการปราบปรามผูกอความไมสงบของรัฐ

 3. สมาชิกในครัวเรือน หรือ ญาติสนิท เสียชีวิต/บาดเจบ็จากการกอความไมสงบ

 4. สมาชิกในครัวเรือน หรือ ญาติสนิทถูกจับ หรือถูกเชิญตัวไปสอบสวน

 5. สมาชิกในครัวเรือน หรือ ญาติสนิทหายตัวไปโดยไมทราบสาเหตุ

 6. ไดทราบวาตัวเองหรือสมาชิกในครัวเรือนตนเองมีช่ือในบัญชีดําของเจาหนาที่

 7. ไดรับการขมขูจากฝายหนึ่งฝายใด

 8. มีเพ่ือน หรือ คนรูจัก เสียชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บ หรือหายตัวไป

 9. อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................................................................

 10. ไมเคยมีประสบการณเก่ียวกับความรุนแรงโดยตรง

18. ในชุมชนของทานมีมีปญหาการระบาดยาเสพติดในระดบัใด 

 1. ไมมีมีปญหาเลย  2. มีปญหานอย  3. มีปญหามากพอสมควร 4. มีปญหามากที่สุด

19. ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของทานที่สําคัญที่สุด 3 อันดับแรกคอือะไรบาง (ใหเรียงลําดบัสูงสุด 1, 2, 3)

 1. ปญหาความขัดแยงในชุมชน  2. ปญหายาเสพติด

 3. ปญหาการวางงาน  4. ปญหาการติดเช้ือเอดส

 5. ปญหากลุมอิทธิพล  6. ปญหาความไมเปนธรรมของเจาหนาที่รัฐ

 7. ปญหาความยากจน  8. ปญหาไมมีทีด่ินทํากิน

 9.ปญหาเหตุการณความไมสงบ  10. ปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ

 11. ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําเชน ยางพารา  

 12. ปญหาอ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................

20. ทานพอใจกับการที่รัฐบาลจะทุมเงินงบประมาณมากกวา 70,000 ลานบาทเพ่ือแกไขปญหาความไมสงบภาคใต

 1. ไมมีพอใจเลย  2. พอใจเล็กนอย  3. พอใจมาก  4. พอใจมากที่สุด

21. ทานคิดวายุทธศาสตรและงบประมาณการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใตใน

สถานการณความไมสงบประสบความสําเร็จเพียงใด

 1. สําเร็จนอยมาก  2. สําเร็จนอย  3. สําเร็จระดับปานกลาง    4. สําเร็จมาก   5. สําเร็จมาก

ที่สุด 

22. ปญหาอะไรทีท่ําใหการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดชายแดนใตไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (เลือก

เพียงขอเดียวที่สําคัญที่สุด)

 1. ขาราชการคอรัปช่ัน  2. ความไมโปรงใสของราชการ  3. ประชาชนไมมีสวนรวม

 4. การบริหารไมมีประสิทธิภาพ  5. การกอความไมสงบในพ้ืนที่  6. ทหารมีจํานวนมากเกินไป

 7. การใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทําใหเจาหนาที่รัฐมีอํานาจมากเกินไป  8. ประชาชนไมมีคุณภาพ   

 9. รัฐไมมีความจริงใจ  10. อ่ืนๆ  ระบุ ..............................................................



23. โดยทั่วไปแลวทานไววางใจการทํางานของหนวยงานหรือกลุมคนดังตอไปนีใ้นระดับใด กรุณาแสดงความ

คิดเห็นของทานจากระดบัไมไววางใจสูงสุด (1) ไปถึงระดับไววางใจสูงสุด (5)

ระดับความไววางใจ
ทานไววางใจการทํางานของบคุคล กลุมหรือหนวยงานตอไปนี้

อยางไร
ไมไววางใจ

ที่สุด

ไมไววางใจ ปานกลาง ไววางใจ ไววางใจ

ที่สุด

1. นักการเมืองทองถ่ิน (อบต., อบจ.,เทศบาล)

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)

3. สมาชิกวุฒิสภา (สว.)

4. ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ

5. กํานัน ผูใหญบานในชุมชนของตัวเอง

6. เจาหนาที่ตํารวจ

7. เจาหนาที่ทหาร

8. รัฐบาลปจจุบนั 

9. ผูนําทางศาสนา (อิหมาม โตะครูหรือพระสงฆ)

10. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด

11. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี เอส ไอ)

12. ศูนยอํานวยการบริหารชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

13. สถาบันนิติวิทยาศาสตร

14. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

15. กรมคุมครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม

16. ครู

17. กอ.รมน.ภาค 4

18. ปปส.

19. หมอ พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่อนามัย

20. พัฒนากร เจาหนาที่เกษตร ปาไม ประมง

21.เอ็นจีโอ (องคกรพัฒนาเอกชน)

22. ส่ือหนังสือพิมพไทย

23. ส่ือวิทยุไทย

24. ส่ือวิทยุมาเลเซีย

25. ส่ือโทรทัศนไทย

26. ส่ือโทรทัศนมาเลเซีย

27. นักวิชาการและอาจารยในมหาวิทยาลัย

28. อ่ืนๆ...............................................

24. ทานคิดวาทานตองการความชวยเหลือเรื่องการสรางรายไดและเศรษฐกิจจากหนวยงานของรัฐหรือไม

 1. ตองการ

 2 .ไมตองการ ไมตองใหรัฐมายุงเก่ียว



25. ปญหาที่ชาวบานอยากใหรัฐแกไขโดยเรงดวนที่สุด ใหเลือกสามขอ 

 1. ปญหาความยากจนของประชาชนสวนใหญ

 2. ปญหาการกอความไมสงบของกลุมผูกอความไมสงบในพ้ืนที่

 3. การวางงานของประชาชนโดยเฉพาะวัยรุน

 4. ปญหาเจาหนาที่รัฐปฎิบัติไมเปนธรรมกับประชาชน

 5. ปญหายาเสพติดที่แพรระบาดในชุมชน

 6. แกปญหาดวยการยกเลิก พรก. ฉุกเฉินในพ้ืนที่

 7. แกปญหาดวยการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในพ้ืนที่

 8. ปญหาผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ราคาตกต่ํา 

 9. แกปญหาดวยการจัดการปกครองแบบพิเศษใหเหมาะสมกับพ้ืนที่

 10. ขจัดปญหาผูมีอิทธิพลและอํานาจมืด

 11. ปญหาคาครองชีพสูงและรายไดต่ํา

 11. ปญหาหนี้สินของประชาชน

 12. อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................

อธิบายขอเสนอแนะในการแกปญหาเรงดวนในพ้ืนที่ 
………………………………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………….

26. ทานเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วาเจาหนาที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใตหางเหินแปลกแยกกับประชาชน

เพราะไมใชคนทองถ่ินจึงไมเขาใจสังคมวัฒนธรรมและภาษาของประชาชน

 1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  3. ไมแนใจ

27. ตามความเขาใจของทาน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไดใหอํานาจตอเจาหนาที่ตามกฎหมายดังตอไปนี้หรือไม

ประเด็นความรูความเขาใจ ใช ไมใช

1. เจาหนาที่สามารถเชิญตัวบุคคลหรือจบักุมและควบคุมตัวโดยไมตองมีหมายจบั

2. เจาหนาที่สามารถหามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือชุมนุมหรือม่ัวสุมกัน ณ ที่ใดๆ

3. เจาหนาที่สามารถหามการเสนอขาว จําหนายหรือทําใหแพรหลายซ่ึงหนังสือพิมพหรือขอความอันทําให

ประชาชนหวาดกลัวหรือบดิเบอืนขอมูลขาวสารอันทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน

4. เจาหนาที่สามารถหามการใชเสนทางคมนาคมหรือยานพาหนะในสถานการณฉุกเฉิน

5. เจาหนาที่สามารถประกาศตออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คราวละ 60 วัน ไดเอง

6. การประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรงเจาหนาที่สามารถจับกุมและควบคุมตัวหรือ

ออกคําส่ังเรียกผูตองสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน

7. เจาหนาที่สามารถจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัยไวในสถานีตํารวจ ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา

8. เจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังยึดหรืออายัดอาวุธหรือสินคา เครื่องอุปโภค เคมีภัณฑหรือวัตถุอ่ืน ทีมี่เหตุอันควร

สงสัยวาจะใหเพ่ือการกระทําหรือสนับสนุนใหเกิดเหตุสถานการฉุกเฉิน

9.  เจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังยึด ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ ส่ิงพิมพ โทรเลข โทรศัพทหรือการส่ือสารดวยวิธี

อ่ืนใด ตลอดจนยับย้ังการส่ือสาร เพ่ือปองกันหรือระงบัเหตุการณรายแรงได



ประเด็นความรูความเขาใจ ใช ไมใช

10. การประกาศใหสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรง เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว

ไดไมเกิน 7 วันและตองควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซ่ึงมิใชสถานีตํารวจ ทีคุ่มขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา

11. การประกาศใหสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรง เจาหนาที่สามารถขยายระยะเวลาการควบคุม

ตัวไดอีกคราวละ 7 วัน โดยไมตองขออนุญาตจากศาล

12. เจาหนาทีท่ี่ทําตามประกาศ พ.ร.ก. ไมตองรับผิดทัง้ทางแพง ทางอาญาหรือทางวินัย หากไดปฏิบตัิหนาที่อยาง

สุจริต

28. การประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต สงผล

กระทบตอทานในประเดน็ตอไปนี้มากนอยเพียงไร

ประเด็นผลกระทบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. การออกนอกเคหะสถาน/บานเรือน

2. การชุมนุมหรือกิจกรรมทางการเมือง

3. การรับทราบขอมูลขาวสาร

4. การเสนอขาว จําหนายหรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ

5. ความสะดวกในการเดนิทางหรือใชเสนทางคมนาคม

6. ความสะดวกในการออกไปประกอบอาชีพประจําวัน

7. การประกอบธุรกิจ การลงทุนหรือขยายกิจการ

8. ความสะดวกในการประกอบศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนา

9. การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา แมน้ํา ชายฝง

10. ปญหาการใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

29. การประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ทําใหทาน

ถูกลิดรอนสิทธิในประเดน็ตอไปนี้มากนอยเพียงใด

ประเด็นการลิดรอนสิทธิ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. การถูกจับกุมหรือควบคุมตัวหรือเชิญมาสอบสวน

2. การถูกเพงเล็ง สงสัย

3. ขมขูและคุกคาม

4. การถูกตรวจคน รื้อ ถอน และยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสารสําคัญ

5. การไมไดรับอนุญาตใหมีทนายเขารวมหรือชวยเหลือในการพิจารณาคดี

6. การไมไดรับโอกาสในการประกันตัว

7. การไมไดรับอนุญาตใหเย่ียมหรือเขาเย่ียม

8. การถูกทํารายจากเจาหนาทีข่องรัฐ

9. การถูกดูหม่ินเหยียดหยาม



30. ทัศนะตอเหตุการณปจจุบัน

ระดับความรูสึกเห็นดวยหรือความพึงพอใจ

ทานมีความคิดเห็น

และความพอใจกับเรื่องเหลานี้ อยางไร?

ไมเห็นดวย

หรือ        

 ไมพอใจมาก

ท่ีสุด

(1)

ไมเห็นดวย

หรือ          

ไมพอใจมาก

(2)

เห็นดวย

หรือพอใจ

ในระดับ

ปานกลาง

(3)

เห็นดวย

หรือพอใจ

มาก

(4)

เห็นดวยหรือ

พอใจมาก

ท่ีสุด

(5)

1. ทานมีความเช่ือม่ันไววางใจตอรัฐบาลปจจุบนัในการ

แกปญหาของประเทศอยางไร?

2. ทานมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการ

แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางไร?

3. ทานเช่ือม่ันไววางใจในตัวของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะอยางไร?

4. ทานเหน็ดวยกับการตอสูของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตยหรือคนเส้ือเหลืองมากนอยเพียงใด?

5. ทานเหน็ดวยกับการตอสูของกลุม นปช. หรือคนเส้ือแดง

มากนอยเพียงใด?

6. ทานเห็นดวยกับการที่รัฐบาลประกาศใชพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเปนการช่ัวคราวในการยุติ

ปญหาความรนุแรงในกรุงเทพฯ มากนอยเพียงใด?

7. ทานเห็นดวยกับการที่รัฐบาลขยายการประกาศใชพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินไปอีก 3 เดือน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มากนอยเพียงใด?

8. ทานเหน็ดวยกับการที่รัฐบาลคงใชกําลังทหารที่มีจํานวน

มากมาจัดการปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

มากนอยเพียงใด?

9. ทานเหน็ดวยกับการที่รัฐบาลปจจบุัน จะหันมาใชวิธีการ

เจรจาหรือสานเสวนากับกลุมผูกอความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใตเพ่ือแกปญหาความรุนแรงทีเ่กิดขึน้มากนอย

เพียงใด?

10. ที่ผานมา พรก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินที่

ประกาศใชในภาคใตชวยทําใหสถานการณความไมสงบลดลง

และประชาชนรูสึกปลอดภัยมากขึ้น



ระดับความรูสึกเห็นดวยหรือความพึงพอใจ

ทานมีความคิดเห็น

และความพอใจกับเรื่องเหลานี้ อยางไร?

ไมเห็นดวย

หรือ        

 ไมพอใจมาก

ท่ีสุด

(1)

ไมเห็นดวย

หรือ          

ไมพอใจมาก

(2)

เห็นดวย

หรือพอใจ

ในระดับ

ปานกลาง

(3)

เห็นดวย

หรือพอใจ

มาก

(4)

เห็นดวยหรือ

พอใจมาก

ท่ีสุด

(5)

11. พรก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินมีจุดออนที่ให

อํานาจเจาหนาที่รัฐอยางไมมีขอบเขตในการจับกุมและไมไดรับ

โทษตามกฎหมายเม่ือกระทําผิดพลาดในหนาที่

12. ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือรัฐจะตองสามารถรักษาความม่ันคงและ

ความปลอดภัยของประชาชนผูบริสุทธ์ิในพ้ืนทีใ่หได  แม

บางครั้งอาจจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน

บางสวนอยูบางแตก็มีความจําเปน

13. เราจําเปนจะตองมีกฎหมายพิเศษเชน พรก. ฉุกเฉินใน

จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือรักษาสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว

14. พรก. ฉุกเฉินที่ใชในภาคใตในปจจุบันมีจุดออนมากตรงที่

เจาหนาที่ของรัฐไมวาทหารหรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายฉบับนี้ไมตองรับผิดตามกฎหมาย เชน กฎหมายอาญา

หรือการลงโทษทางวินัยเม่ือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิดสิทธิ

ตามกฎหมายของประชาชน 

15. เจาหนาที่ของรัฐ ทหารและตํารวจไดปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยอยางถูกตองเหมาะสมอยู

แลว ไมควรมีการเปล่ียนแปลงใดๆที่กระทบตอการทํางาน

รักษาความสงบของรัฐ

16. เพ่ือแกปญหาความไมสงบในภาคใตอยางมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลควรใชกฎหมายฉบับอ่ืนแทน เชน กฎหมายความม่ันคง

ภายใน และยกเลิกการประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน

17. รัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญา 



ระดับความรูสึกเห็นดวยหรือความพึงพอใจ

ทานมีความคิดเห็น

และความพอใจกับเรื่องเหลานี้ อยางไร?

ไมเห็นดวย

หรือ        

 ไมพอใจมาก

ท่ีสุด

(1)

ไมเห็นดวย

หรือ          

ไมพอใจมาก

(2)

เห็นดวย

หรือพอใจ

ในระดับ

ปานกลาง

(3)

เห็นดวย

หรือพอใจ

มาก

(4)

เห็นดวยหรือ

พอใจมาก

ท่ีสุด

(5)

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมายพิเศษใดๆ เพ่ือแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคใต

18. ประชาชนสวนใหญในพ้ืนที่ยังไมเขาใจเจาหนาที่รัฐเพราะ

ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายที่เจาหนาที่ใชบังคับ จึง

ควรใหความรูกับประชาชนเรือ่งการปฏิบัตหินาทีต่ามกฎหมาย

ของเจาหนาที่ แทนที่จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษที่มีอยู

19. การปฏบิัติงานของเจาหนาที่รฐัในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดน

ภาคใตยังมีอคติและไมใหความเปนธรรมตอคนบางกลุมอยู 

ควรแกไขในจุดนี้

20. ในขณะนี้ ผลจากการปฏิบัตหินาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่

ทุกฝายทําใหประชาชนมีขวัญกําลังใจดีขึน้ และมีความหวังตอ

สถานการณทีจ่ะดีขึน้นกวาเดิมในอนาคตอันใกลนี้

21. การใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินทําใหเจาหนาที่ลดสถานการณรุนแรง

รายวันได

22. การใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินทําใหจาํกัดพ้ืนที่การเกิดสถานการณ

และความสามารถของผูกอเหตุได 

23. การใช พ.ร.ก. ทําใหแนวรวมปรับเปล่ียนทัศนคติได

31. ในรอบปที่ผานมาหนวยงานราชการและองคกรภายนอกเหลานี ้เขามาพบปะพูดคุยและชวยแกปญหาของทาน

มากนอยแคไหน มีความถ่ีในการเขามาหาทานอยางไร? (ระดับความถี่ในการเขามาพบเพื่อแกปญหาตางๆ)

ช่ือหนวยงานราชการและองคกร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ฝายปกครอง จังหวัด อําเภอ

2. สาธารณสุข หมอ พยาบาลและอนามัย

3. ทหารชุดมวลชนสัมพันธ

4. การศึกษา ครูในโรงเรียนรัฐ

5. ฝายเกษตร ประมง ปาไม

6. พัฒนากร



ช่ือหนวยงานราชการและองคกร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

7. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

8. ตํารวจมวลชนสัมพันธ

9. อ.บ.ต. หรือ อ.บ.จ. หรือเทศบาล

10. ศอ.บต. เชนโครงการอบรม

11. มหาวิทยาลัยเชน มอ. ปตตาน/ี

ราชภัฎ ยะลา

12. ผูนําศาสนา เชนอิหมาม 

13. องคกรพัฒนาเอกชนหรือ เอนจีโอ

14. กํานัน/ผูใหญบาน

15. โรงเรียนปอเนาะ

16. อ่ืนๆ ระบ.ุ......................................

32. ขอเสนอแนะตอการดําเนินการและตัวแบบหรือแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต กรณี

ตองประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพ้ืนที่ตอไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. ขอเสนอแนะตอการดําเนินการและตัวแบบหรือแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีไม

สมควรยืดเวลาการประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพ้ืนที่ตอไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***************************************************



แนวคําถามกลุมตัวอยาง

กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

ขาราชการ 1.ทานรับทราบขอมูล และมีความ

เขาใจเกี่ยวกับ พรก.ฉุกเฉินอยางไร

บาง (ภาพรวม)

2.ทานมีความรูและความเขาใจตอ

ประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร

2.1การหามออกนอกเคหสถาน

ภายในเวลาที่กําหนด

2.2การหามการชุมนุม,มั่วสุมที่

อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

2.3การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด 

ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ

2.4เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและ

คุมตัวไมเกินเจ็ดวัน

2.5การควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

1.ชุมชนที่ทานอยูหรือพบปะรับรูและมี

ทัศนคติตอการประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน

ในพื้นที่อยางไรบาง

2.การปฏิบัติหนาที่ของทานภายใตพรก.

ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใชพรก.

ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

3.พรก.ฉุกเฉินเอ้ืออํานวยใหการทํางาน

ของทานราบร่ืนขึ้นหรือไม อยางไร

4. บทบาทของทานในพรก.ฉุกเฉินเปน

อยางไร (เชน ตองลงนามในหมายจับ,

สงเร่ืองฟอง, สนธิกําลังกับฝายทหารเขา

ตรวจคน ลอม)

5.การบูรณาการในแงของความรวมมือ

ระหวาง ทหาร ตํารวจ และขาราชการ

พลเรือนมีความสอดคลองเคียงคูไปกับ

การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินอยางมี

1.การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินใน

พื้นที่มีผลกระทบตอการทํางานของ

ทานมากนอยเพียงไร

2.ตอการประกาศใชพรก.ฉุกเฉินใน

เขตพื้นที่สามจังหวัด ทานมี

ความรูสึกลําบากใจที่จะทํางานกับ

หนวยงานฝายใดหรือไมอยางไร 

3.ทานมีความเห็นวาการประกาศใช

พรก.ฉุกเฉินเปนเหตุใหชาวบานใน

พื้นที่มีความเห็นตอทานอยางไร 

(กลาวคือ มีความไววางใจมากขึ้น 

หรือ ระแวงมากขึ้น)

4.ทานมีความเห็นวาภายใตการ

ประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน ประสิทธิภาพ

ในการทํางานในเขตพื้นที่ที่ทานทําอยู 

1.ทานมองวาพรก.ฉุกเฉินมีจุด

ดอยหรือจุดเดนอยางไรตอการ

แกไขปญหาความรุนแรงใน

สามจังหวัดภาคใต

2.ควรมีการแกไขมาตราใด

หรือไมในพรก.ฉุกเฉิน แลว

แกอยางไร

ขอเสนอแนะกรณีใชพรก.ตอ

ดานความมั่นคง

1.มีมาตรการใดที่ควรใช

เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มความมั่นคง

ในพื้นที่  นอกเหนือไปจาก 

พรก.ฉุกเฉินหรือไม  มาตรการ

ดังกลาวควรจะเปนอยางไร 

ดานการเมือง

1. เรียกรองทาที ความ



ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจํา

2.6กรณีควบคุมตัวตอ ตองรองขอ

ศาลซึ่งมีระยะเวลาควบคุมตัวตอได

อีกคราวละ 7 วัน และตองทํา

รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวเสนอตอศาล

2.7การขยายการควบคุมตัวกระทํา

ไดแตไมเกิน 30 วัน

2.8เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพรก.น้ี 

ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือ

วินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ

3.ทานคิดวาตนเองมีความเขาใจเร่ือง

พรก.ฉุกเฉินมาก หรือ นอย, เหตุใด

จึงเปนเชนน้ัน 

4.ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรก.

ฉุกเฉินจากแหลงขอมูลที่ใดบาง 

ประสิทธิภาพหรือไม อยางไร

6.การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินสามารถ

ยุติปญหาความรุนแรงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตไดหรือไม อยางไร

7.ทานมีความเห็นวาชาวบานเขาใจ

วัตถุประสงคและการดําเนินการของ

พรก.ฉุกเฉินหรือไม อยางไร 

8.ทานมองวาการปฏิบัติงานของทานมี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

พรก.ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

9.ทานมองวาหนวยงานอ่ืนเชนฝาย

ความมั่นคงมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของพรก.ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

10.ทานมีความเห็นอยางไรที่อํานาจการ

จัดการหรือการดําเนินการภายใตพรก.

ฉุกเฉิน(ในเชิงปฏิบัติ) ใหสิทธิ์ขาด

อํานาจฝายขาราชการพลเรือนนอยกวา

ดีขึ้นหรือแยลงมากนอยเพียงไร

5.ทานมีความเห็นวาภายใตการ

ประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน ฝายการ

ทํางานของทานมีปญหาเร่ืองความทับ

ซอนกับฝายอ่ืนๆหรือไม อยางไร (เชน

ฝายความมั่นคง)

6.ทานกังวลตอสายตาประชาคมโลก

หรือไมที่ประเทศไทยยังมีการ

ประกาศใชกฎอัยการศึก และ พรก.

ฉุกเฉินเพื่อรักษาความสงบในเขต

พื้นที่ที่มีความรุนแรง

7. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ประเด็นตอไปน้ี

ผลกระทบแงบวก

1 ความมั่นคง

 สามารถทําใหทหารและ

ตํารวจปองกันมิใหเกิด

สถานการณรุนแรงรายวันใน

พื้นที่

รับผิดชอบ อยางไรตอรัฐบาล ,

ศาล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการใชพรก.ฉุกเฉิน

ดานความยุติธรรม

1. การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

2. การคุมครองทางกฎหมาย

ดานเศรษฐกิจ

1. อยากใหมีมาตรการ หรือ 

ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมพิเศษ

อยางไรที่จะชวยเร่ืองเศรษฐกิจ

ของพื้นที่

ดานสังคมจิตวิทยา

1. การใหความรูกับประชาชน

เร่ืองการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ แทนที่

จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ

ที่มีอยู

ขอเสนอแนะทางเลือกอื่น



ฝายความมั่นคง

11.ฝายขาราชการมีการประชาสัมพันธ

หรืออธิบายเกี่ยวกับพรก.ฉุกเฉินให

ชาวบานในพื้นที่มากนอย อยางไร 

12.จากขอกอนหนาน้ี ขาราชการฝาย

พลเรือนเจาะเขาถึงตัวชาวบานลึก

หรือไมลึกขนาดไหน เชน เขาไปในเขต

พื้นที่สีแดงหรือไม เขาถึงดวยตัวเอง 

หรือตองมีตัวกลางในการเขาถึงตัว

ชาวบาน เปนตน

13. การเขาถึงตัวชาวบานกอนและหลัง

การใชพรก.ฉุกเฉินแตกตางกันหรือไม 

อยางไร

14.ทานอยากทํางานภายใตการประกาศ

พรก.ฉุกเฉินหรือไม เพราะเหตุใด

15.ทานมีความเห็นวาการประกาศใช

พรก.ฉุกเฉินเอ้ืออํานวยความปลอดภัย

ตอชีวิตความเปนอยูของทาน และ

 สามารถทําใหจับกุมผูตอง

สงสัยในสถานการณรุนแรง

รายวันในพื้นที่

 สามารถทําใหจํากัดขอบเขต

การเกิดสถานการณ หรือ

จํากัดความสามารถของ

ผูกระทําผิด

 สามารถทําใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

2 การเมือง

 ทําใหประชาชนให

ความสําคัญกับรัฐบาล  ฝาก

ความหวังกับรัฐบาลมากขึ้น

หรือไม

 ทําใหประชาชนหันมารวม

มือกับหนวยงานความมั่นคง 

หนวยงานราชการ และ

หนวยงานดานปกครองมาก

1. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใชหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให

นํากระบวนการยุติธรรมปกติ

มาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2.  ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใหรัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

3. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

บังคับใชกฎหมายโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน



ชาวบาน ไดมากนอยเพียงใด

16.ทานมีความเห็นวาการประกาศใช

พรก.ฉุกเฉินมีความยุติธรรมตอผูตอง

สงสัยมากนอยขนาดไหน มี

ขอเสนอแนะหรือไมอยางไร

17.ทานมองวารัฐบาลควรหรือไมควร

ประกาศการใชพรก.ฉุกเฉินตอหรือไม 

อยางไร

18.ทานคิดวา  รัฐ ประสบความสําเร็จ

อยางไรในเชิงประสิทธิผล (ความสําเร็จ,

ถูกตองไมดูความสิ้นเปลือง) จากการ

ประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน

-จํานวนสถานการณความไม

สงบเกิดขึ้นนอยลง

- ความรุนแรงของสถานการณ

ลดลง

-ระยะเวลาการเกิดสถานการณ

ความไมสงบมีความตอเน่ืองนอยลง

ขึ้นหรือไม

 ทําใหการเมืองในสวน

ทองถิ่นมีความแข็งขันในการ

ดําเนินงานและรวมมือกับ

ภาคประชาชนเพื่อความ

มั่นคงมากขึ้นหรือไม

3 เศรษฐกิจ

 ทําใหประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในการประกอบ

อาชีพ การลงทุนหรือขยาย

กิจการ

4 สังคมจิตวิทยา

 ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณ

ที่จะดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต

 สามารถทําใหดึงแนวรวม

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ

2. ผลกระทบแงลบ

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร

ตอการรักษาความมั่นคงใน

วิธีการอ่ืนๆ ที่ไมใช พรก.

ฉุกเฉิน  

5. ทานคิดวา หากใหรัฐบาล

ปจจุบัน ใชวิธีการเจรจาหรือ

สานเสวนากับกลุมผูกอความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อแกปญหาความ

รุนแรงจะมีความเปนไปไดมาก

นอยเพียงไร

6. ตัวแบบการปกครองพิเศษ 

เชน เขตการปกครองพิเศษ,

7. อุปสรรคในการปฏิบัติใช 

พรก.ฉุกเฉินที่ทานประสบมา 

พรอมขอชี้แนะในการแกไข 

ทานมีแนวทางในการจัดการ

สถานการณน้ีอยางไรและรัฐ

ควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม



-จํานวนแนวรวมที่กอ

สถานการณความไมสงบมีนอยลง

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ทหารและตํารวจปองกันมิให

เกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

ไดมากขึ้น

-การจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่จับกุม

ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

-ดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

2.1 ทานมีประสบการณหรือ

ขอคิดเห็นตอประเด็นตางๆเหลาน้ี

อยางไร

 การหามการออกนอกเคหะ

สถาน/บานเรือน

 การหามการชุมนุมหรือ

กิจกรรมทางการเมือง

 การหามการรับทราบขอมูล

ขาวสาร

 การหามการเสนอขาว จําหนาย

หรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ 

สิ่งพิมพ

 การหามการเดินทางหรือใช

เสนทางคมนาคม

 การออกไปประกอบอาชีพ

ประจําวัน

 การประกอบธุรกิจ การลงทุน

หรือขยายกิจการ

 การติดตอหรือรับความชวย

อยางไร



-ประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

19.ทานคิดเห็นอยางไรตอผลการทํางาน

ในเชิงประสิทธิภาพ (สําเร็จโดยใช

ทรัพยากรนอย) ในประเด็นเดียวกับ

ประสิทธิผล

จากกระบวนการยุติธรรม

 การถูกจับกุมหรือควบคุมตัว

หรือเชิญมาสอบสวน

 การถูกเพงเล็งและการถูก

คุกคาม

 การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และ

ยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสาร

สําคัญ

 การไมไดรับอนุญาตใหมี

ทนายเขารวมหรือชวยเหลือ

ในการพิจารณาคดี

 การไมไดรับโอกาสในการ

ประกันตัว

 การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม

หรือเขาเยี่ยม

 การชดใชและการเยียวยาจาก

รัฐพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และ

คาตอบแทนและคาใชจายแก



จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)

กรณีการเยียวยาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

มุมมองของเหยื่อและ

ครอบครัวและการเยียวยาผู

ถูกยกฟอง

 การคุมครองพยาน

(พระราชบัญญัติคุมครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ.2546)

 ความเปนธรรม ความ

ยุติธรรม

 การถูกทํารายจากเจาหนาที่

ของรัฐ

 การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

การลงโทษทางวินัยเมื่อปฏิบัติหนาที่

ผิดพลาดละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน



กลุมเปาหมาย ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ประสบผลสําเร็จ) ผลกระทบ เสนอแนวทาง,ตัวแบบ

ทหาร, ตํารวจ 1.ทานรับทราบขอมูล และมีความ

เขาใจเกี่ยวกับ พรก.ฉุกเฉินอยางไร

บาง (ภาพรวม)

2.ทานมีความรูและความเขาใจตอ

ประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร

2.1การหามออกนอกเคหสถาน

ภายในเวลาที่กําหนด

2.2การหามการชุมนุม,มั่วสุมที่

อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

2.3การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด 

ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ

2.4เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและ

คุมตัวไมเกินเจ็ดวัน

2.5การควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจํา

2.6กรณีควบคุมตัวตอ ตองรองขอ

1.ชุมชนที่ทานอยูรับรูและมีทัศนคติตอ

การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่

อยางไรบาง

2.การปฏิบัติหนาที่ของทานภายใตพรก.

ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใชพรก.

ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

3.ทานคิดวา  รัฐ ประสบความสําเร็จ

อยางไรในเชิงประสิทธิผล (ความสําเร็จ,

ถูกตองไมดูความสิ้นเปลือง) จากการ

ประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน

-จํานวนสถานการณความไม

สงบเกิดขึ้นนอยลง

- ความรุนแรงของสถานการณ

ลดลง

-ระยะเวลาการเกิดสถานการณ

ความไมสงบมีความตอเน่ืองนอยลง

-จํานวนแนวรวมที่กอ

สถานการณความไมสงบมีนอยลง

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ประเด็นตอไปน้ี

ผลกระทบแงบวก

2.1 ความมั่นคง

 สามารถทําใหทหารและ

ตํารวจปองกันมิใหเกิด

สถานการณรุนแรงรายวันใน

พื้นที่

 สามารถทําใหจับกุมผูตอง

สงสัยในสถานการณรุนแรง

รายวันในพื้นที่

 สามารถทําใหจํากัดขอบเขต

การเกิดสถานการณ หรือ

จํากัดความสามารถของ

ผูกระทําผิด

 สามารถทําใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขอเสนอแนะกรณีใชพรก.ตอ

ดานความมั่นคง

1.มีมาตรการใดที่ควรใช

เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มความมั่นคง

ในพื้นที่  นอกเหนือไปจาก 

พรก.ฉุกเฉินหรือไม  มาตรการ

ดังกลาวควรจะเปนอยางไร 

ดานการเมือง

1. เรียกรองทาที ความ

รับผิดชอบ อยางไรตอรัฐบาล ,

ศาล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการใชพรก.ฉุกเฉิน

ดานความยุติธรรม

1. การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

2. การคุมครองทางกฎหมาย

ดานเศรษฐกิจ

1. อยากใหมีมาตรการ หรือ 



ศาลซึ่งมีระยะเวลาควบคุมตัวตอได

อีกคราวละ 7 วัน และตองทํา

รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวเสนอตอศาล

2.7การขยายการควบคุมตัวกระทํา

ไดแตไมเกิน 30 วัน

2.8เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพรก.น้ี 

ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือ

วินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ

3.ทานคิดวาตนเองมีความเขาใจเร่ือง

พรก.ฉุกเฉินมาก หรือ นอย, เหตุใด

จึงเปนเชนน้ัน 

4.ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรก.

ฉุกเฉินจากแหลงขอมูลที่ใดบาง 

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ทหารและตํารวจปองกันมิให

เกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

ไดมากขึ้น

-การจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่จับกุม

ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

-ดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น

3.ทานคิดเห็นอยางไรตอผลการทํางาน

ในเชิงประสิทธิภาพ (สําเร็จโดยใช

ทรัพยากรนอย) ของพ.ร.ก. ฉุกเฉิน

-จับกุมหรือปองกันมิใหเกิด

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

1.2 การเมือง

 ทําใหประชาชนให

ความสําคัญกับรัฐบาล  ฝาก

ความหวังกับรัฐบาลมากขึ้น

หรือไม

 ทําใหประชาชนหันมารวม

มือกับหนวยงานความมั่นคง 

หนวยงานราชการ และ

หนวยงานดานปกครองมาก

ขึ้นหรือไม

 ทําใหการเมืองในสวน

ทองถิ่นมีความแข็งขันในการ

ดําเนินงานและรวมมือกับ

ภาคประชาชนเพื่อความ

มั่นคงมากขึ้นหรือไม

1.3 เศรษฐกิจ

 ทําใหประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในการประกอบ

อาชีพ การลงทุนหรือขยาย

ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมพิเศษ

อยางไรที่จะชวยเร่ืองเศรษฐกิจ

ของพื้นที่

ดานสังคมจิตวิทยา

1. การใหความรูกับประชาชน

เร่ืองการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ แทนที่

จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ

ที่มีอยู

ขอเสนอแนะทางเลือกอื่น

1. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใชหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให

นํากระบวนการยุติธรรมปกติ

มาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2.  ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใหรัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ



ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

-สามารถดึงแนวรวมมา

ปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติไดมาก

ขึ้น

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดี

ขึ้น และมีความหวังตอสถานการณที่จะดี

ขึ้นกวาเดิมในอนาคต

-ประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3.1 ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยในการ

สรางเงื่อนไขความหวาดระแวงให

เกิดขึ้นระหวางประชาชนกับรัฐ

3.2 ทานคิดวาเหตุผลที่จําเปนในการ

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่

เกินความจําเปน

3.3 ในปจจุบันทานคิดวาการเขาถึงความ

กิจการ

1.4 สังคมจิตวิทยา

 ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณ

ที่จะดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต

 สามารถทําใหดึงแนวรวม

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ

2. ผลกระทบแงลบ

2.1 ทานมีประสบการณหรือ

ขอคิดเห็นตอประเด็นตางๆเหลาน้ี

อยางไร ในกรณีที่มีขอทวงติง หรือ

วิพากษวิจารณถึงผลกระทบในการใช

พรก.

 การหามการออกนอกเคหะ

สถาน/บานเรือน

 การหามการชุมนุมหรือ

กิจกรรมทางการเมือง

 การหามการรับทราบขอมูล

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

3. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

บังคับใชกฎหมายโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร

ตอการรักษาความมั่นคงใน

วิธีการอ่ืนๆ ที่ไมใช พรก.

ฉุกเฉิน  

5. ทานคิดวา หากใหรัฐบาล

ปจจุบัน ใชวิธีการเจรจาหรือ

สานเสวนากับกลุมผูกอความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อแกปญหาความ



ยุติธรรมเปนอยางไรและในอนาคตทาน

คิดวาควรเปนอยางไร

3.4 ในปจจุบันทานคิดวาการคุมครอง

ทางกฎหมายเปนอยางไรและในอนาคต

ทานคิดวาควรเปนอยางไร

ขาวสาร

 การหามการเสนอขาว จําหนาย

หรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ 

สิ่งพิมพ

 การหามการเดินทางหรือใช

เสนทางคมนาคม

 การออกไปประกอบอาชีพ

ประจําวัน

 การประกอบธุรกิจ การลงทุน

หรือขยายกิจการ

 การติดตอหรือรับความชวย

จากกระบวนการยุติธรรม

 การถูกจับกุมหรือควบคุมตัว

หรือเชิญมาสอบสวน

 การถูกเพงเล็งและการถูก

คุกคาม

 การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และ

ยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสาร

สําคัญ

รุนแรงจะมีความเปนไปไดมาก

นอยเพียงไร

6. ตัวแบบการปกครองพิเศษ 

เชน เขตการปกครองพิเศษ,

7. อุปสรรคในการปฏิบัติใช 

พรก.ฉุกเฉินที่ทานประสบมา 

พรอมขอชี้แนะในการแกไข 

ทานมีแนวทางในการจัดการ

สถานการณน้ีอยางไรและรัฐ

ควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

อยางไร



 การไมไดรับอนุญาตใหมี

ทนายเขารวมหรือชวยเหลือ

ในการพิจารณาคดี

 การไมไดรับโอกาสในการ

ประกันตัว

 การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม

หรือเขาเยี่ยม

 การชดใชและการเยียวยาจาก

รัฐพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และ

คาตอบแทนและคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)

กรณีการเยียวยาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

มุมมองของเหยื่อและ

ครอบครัวและการเยียวยาผู

ถูกยกฟอง

 การคุมครองพยาน

(พระราชบัญญัติคุมครอง



พยานในคดีอาญา พ.ศ.2546)

 ความเปนธรรม ความ

ยุติธรรม

 การถูกทํารายจากเจาหนาที่

ของรัฐ

 การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

 การลงโทษทางวินัยเมื่อ

ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิด

สิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ผลสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

นักธุรกิจ 1.ทานรับทราบขอมูล และมีความ

เขาใจเกี่ยวกับ พรก.ฉุกเฉินอยางไร

บาง (ภาพรวม)

2.ทานมีความรูและความเขาใจตอ

ประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร

2.1การหามออกนอกเคหสถาน

ภายในเวลาที่กําหนด

2.2การหามการชุมนุม,มั่วสุมที่

อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

2.3การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด 

ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ

2.4เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและ

คุมตัวไมเกินเจ็ดวัน

2.5การควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจํา

2.6กรณีควบคุมตัวตอ ตองรองขอ

1.ชุมชนที่ทานอยูรับรูและมีทัศนคติตอ

การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่

อยางไรบาง

2.การทํางานของทานภายใตพรก.

ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใชพรก.

ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

3.ทานคิดวา  รัฐ ประสบความสําเร็จ

อยางไรในเชิงประสิทธิผล (ความสําเร็จ,

ถูกตองไมดูความสิ้นเปลือง) จากการ

ประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน

-จํานวนสถานการณความไม

สงบเกิดขึ้นนอยลง

- ความรุนแรงของสถานการณ

ลดลง

-ระยะเวลาการเกิดสถานการณ

ความไมสงบมีความตอเน่ืองนอยลง

-จํานวนแนวรวมที่กอ

สถานการณความไมสงบมีนอยลง

1. การใชพรก.สงกระทบตอการใช

ชีวิตประจําวันของทานอยางไร

2. การใชพรก. ทําใหตองปรับเปลี่ยน

วิถีในการดําเนินชีวิตประจําวัน

อยางไร

3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ประเด็นน้ี

ผลกระทบแงบวก

ความมั่นคง

สามารถทําใหทหารและ

ตํารวจปองกันมิใหเกิดสถานการณ

รุนแรงรายวันในพื้นที่

สามารถทําใหจับกุมผูตอง

สงสัยในสถานการณรุนแรงรายวันใน

พื้นที่ได

สามารถทําใหจํากัดขอบเขต

การเกิดสถานการณ หรือจํากัด

ความสามารถของผูกระทําผิด

ขอเสนอแนะกรณีใชพรก.ตอ

ดานความมั่นคง

1.มีมาตรการใดที่ควรใช

เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มความมั่นคง

ในพื้นที่  นอกเหนือไปจาก 

พรก.ฉุกเฉินหรือไม  มาตรการ

ดังกลาวควรจะเปนอยางไร 

ดานการเมือง

1. เรียกรองทาที ความ

รับผิดชอบ อยางไรตอรัฐบาล ,

ศาล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการใชพรก.ฉุกเฉิน

ดานความยุติธรรม

1. การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

2. การคุมครองทางกฎหมาย

ดานเศรษฐกิจ

1. อยากใหมีมาตรการ หรือ 



ศาลซึ่งมีระยะเวลาควบคุมตัวตอได

อีกคราวละ 7 วัน และตองทํา

รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวเสนอตอศาล

2.7การขยายการควบคุมตัวกระทํา

ไดแตไมเกิน 30 วัน

2.8เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพรก.น้ี 

ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือ

วินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ

3.ทานคิดวาตนเองมีความเขาใจเร่ือง

พรก.ฉุกเฉินมาก หรือ นอย, เหตุใด

จึงเปนเชนน้ัน 

4.ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรก.

ฉุกเฉินจากแหลงขอมูลที่ใดบาง 

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ทหารและตํารวจปองกันมิให

เกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

ไดมากขึ้น

-การจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่จับกุม

ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

-ดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สามารถทําใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

การเมือง

 ผูแทนราษฎร(สส.)ในพื้นที่มี

สวนชวยใหเกิดความสันติสุขได

หรือไม อยางไร

เศรษฐกิจ

 ระยะเวลาในการเปด-ปดราน

 ยอดขาย/รายรับลดลงหรือไม

 จํานวนลูกคาลดลงหรือไม

 ตนทุน/รายจายเพิ่มขึ้น

หรือไม

 การสั่งซื้อสินคาจากภายนอก

พื้นที่ยากขึ้นหรือไม

 การขนสงสินคาไดรับความ

สะดวกสบายหรือไม

 ลูกจางลดลงหรือไม

 ความมั่นใจในการประกอบ

ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมพิเศษ

อยางไรที่จะชวยเร่ืองเศรษฐกิจ

ของพื้นที่

ดานสังคมจิตวิทยา

1. การใหความรูกับประชาชน

เร่ืองการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ แทนที่

จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ

ที่มีอยู

ขอเสนอแนะทางเลือกอื่น

1. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใชหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให

นํากระบวนการยุติธรรมปกติ

มาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2.  ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใหรัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ



3.ทานคิดเห็นอยางไรตอผลการทํางาน

ในเชิงประสิทธิภาพ (สําเร็จโดยใช

ทรัพยากรนอย) ประเด็นเดียวกับ

ประสิทธิผล

ธุรกิจ

 ตองการขยายกิจการหรือเลิก

กิจการ

 การปรับตัวภายใต

สถานการณฉุกเฉิน

 นโยบายการสงเสริมการ

ลงทุนของรัฐบาลไมวาจะ

เปนนโยบาย อัตราดอกเบี้ยตํ่า 

ลดอัตราภาษีที่เรียกวา Soft

loan มีผลทําใหนักลงทุนเขา

มาลงทุนหรือไม

 ควรใชนโยบายอะไรสงเสริม

การลงทุน

 การทองเที่ยวในพื้นที่ 3

จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4

อําเภอของจังหวัดสงขลา

 การใหความรูที่ถูกตองกับ

นักเรียน ในตางพื้นที่ เพื่อเขา

ศึกษาใน

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

3. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

บังคับใชกฎหมายโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร

ตอการรักษาความมั่นคงใน

วิธีการอ่ืนๆ ที่ไมใช พรก.

ฉุกเฉิน  

5. ทานคิดวา หากใหรัฐบาล

ปจจุบัน ใชวิธีการเจรจาหรือ

สานเสวนากับกลุมผูกอความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อแกปญหาความ



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี เพื่อชวย

เศรษฐกิจในพื้นที่ได

หมุนเวียน

สังคมจิตวิทยา

ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

ผลกระทบแงลบ

1 ทานมีประสบการณหรือความ

คิดเห็นตอประเด็นตางๆเหลาน้ี

อยางไร

การหามการออกนอกเคหะ

สถาน/บานเรือน

การหามการชุมนุมหรือ

กิจกรรมทางการเมือง

การหามการรับทราบขอมูล

ขาวสาร

การหามการเสนอขาว จําหนาย

รุนแรงจะมีความเปนไปไดมาก

นอยเพียงไร

6. ตัวแบบการปกครองพิเศษ 

เชน เขตการปกครองพิเศษ,

7. อุปสรรคในการปฏิบัติใช 

พรก.ฉุกเฉินที่ทานประสบมา 

พรอมขอชี้แนะในการแกไข 

ทานมีแนวทางในการจัดการ

สถานการณน้ีอยางไรและรัฐ

ควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

อยางไร



หรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ

การหามการเดินทางหรือใช

เสนทางคมนาคม

การออกไปประกอบอาชีพ

ประจําวัน

การประกอบธุรกิจ การลงทุน

หรือขยายกิจการ

การประกอบศาสนกิจหรือ

กิจกรรมทางศาสนา

การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา แมนํ้า 

ชายฝง

การติดตอหรือรับความชวย

จากกระบวนการยุติธรรม

การถูกจับกุมหรือควบคุมตัว

หรือเชิญมาสอบสวน

การถูกเพงเล็งและการถูก

คุกคาม

การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และ



ยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสารสําคัญ

การไมไดรับอนุญาตใหมี

ทนายเขารวมหรือชวยเหลือในการ

พิจารณาคดี

การไมไดรับโอกาสในการ

ประกันตัว

การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม

หรือเขาเยี่ยม

การชดใชและการเยียวยาจาก

รัฐพระราชบัญญัติคาตอบแทน

ผูเสียหาย และคาตอบแทนและ

คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.

2544) กรณีการเยียวยาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนโดยเฉพาะมุมมองของเหยื่อ

และครอบครัวและการเยียวยาผูถูกยก

ฟอง

การคุมครองพยาน

(พระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ.2546)



ความเปนธรรม ความ

ยุติธรรม

การถูกทํารายจากเจาหนาที่

ของรัฐ

การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

การลงโทษทางวินัยเมื่อ

ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิดสิทธิตาม

กฎหมายของประชาชน



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

ผูนําศาสนา 1.ชุมชนมุสลิมรับรูและมีทัศนคติตอ

การประกาศใช พรก. ฉุกเฉินใน

พื้นที่อยางไร

2.การไมไดรับรูรับทราบหรือขาด

ความเขาใจใน พรก. ฉุกเฉินของ

ประชาชนในพื้นที่สงผลเสียอยางไร

บาง

3.ทานมีความรูและความเขาใจตอ

ประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร

3.1การหามออกนอกเคหสถาน

ภายในเวลาที่กําหนด

3.2การหามการชุมนุม,มั่วสุมที่

อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

3.3การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด 

ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ

3.4เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและ

คุมตัวไมเกินเจ็ดวัน

1.ชุมชนที่ทานอยูรับรูและมีทัศนคติตอ

การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่

อยางไรบาง

2.การปฏิบัติหนาที่ของทานภายใตพรก.

ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใชพรก.

ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

3.ทานคิดวา  รัฐ ประสบความสําเร็จ

อยางไรในเชิงประสิทธิผล (ความสําเร็จ,

ถูกตองไมดูความสิ้นเปลือง) จากการ

ประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน

-จํานวนสถานการณความไม

สงบเกิดขึ้นนอยลง

- ความรุนแรงของสถานการณ

ลดลง

-ระยะเวลาการเกิดสถานการณ

ความไมสงบมีความตอเน่ืองนอยลง

-จํานวนแนวรวมที่กอ

สถานการณความไมสงบมีนอยลง

1.การใช พรก. ฉุกเฉิน มีผลกระทบตอ

การดําเนินชีวิตของมุสลิมหรือไม 

อยางไรบาง

 ผลจากการจํากัดพื้นที่/

เวลาในการเดินทาง การ

ควบคุมการนําเสนอขาว การ

ควบคุมการรวมกลุม ลักษณะ

การจับกุมคุมตัว การตรวจคน 

เปนตน

 ผลกระทบในดาน 

การศึกษา การประกอบ

ศาสนกิจ การเรียนการสอน

ในชุมชน การประกอบอาชีพ 

เปนตน

2.องคกร/สถาบันของทานไดรับ

ผลกระทบจากการประกาศใช พรก.

ฉุกเฉินอยางไรบาง

3.ประโยชนที่ทานไดรับจากการ

1.สถานการณความไมสงบใน

ขณะน้ี มีความจําเปนที่จะตอง

ใช พรก. ฉุกเฉินหรือไม

2.หากจําเปนตองใช /พรก.

ฉุกเฉินตอไป ควรจะใชอยางไร 

มีขอควรระวังและเงื่อนไขที่

จะตองพิจารณาอยางไรบาง

3. หากไมใช พรก. ฉุกเฉิน มี

ขอเสนอแนะอ่ืนอยางไรตอรัฐ

ในการปองกันและควบคุม

สถานการณความไมสงบใน

พื้นที่

ขอเสนอแนะกรณีใชพรก.ตอ

ดานความมั่นคง

1.มีมาตรการใดที่ควรใช

เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มความมั่นคง

ในพื้นที่  นอกเหนือไปจาก 

พรก.ฉุกเฉินหรือไม  มาตรการ



3.5การควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจํา

3.6กรณีควบคุมตัวตอ ตองรองขอ

ศาลซึ่งมีระยะเวลาควบคุมตัวตอได

อีกคราวละ 7 วัน และตองทํา

รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวเสนอตอศาล

3.7การขยายการควบคุมตัวกระทํา

ไดแตไมเกิน 30 วัน

3.8เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพรก.น้ี 

ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือ

วินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ

4.ทานคิดวาตนเองมีความเขาใจเร่ือง

พรก.ฉุกเฉินมาก หรือ นอย, เหตุใด

จึงเปนเชนน้ัน 

5.ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรก.

ฉุกเฉินจากแหลงขอมูลที่ใดบาง 

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ทหารและตํารวจปองกันมิให

เกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

ไดมากขึ้น

-การจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่จับกุม

ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

-ดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ประชาชนมีความรูสกึปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน มีอะไรบาง

4.ทานคิดวาการใช พรก. ฉุกเฉิน

สามารถลดความรุนแรงของ

สถานการณไดในระดับใด และ

สามารถจับกุมกลุมผูกอเหตุไดตาม

เปาหมายหรือไม

5.อะไรเปนปญหาที่ทําใหการบังคับ

ใช พรก. ฉุกเฉินไมเปนไปตาม

เปาหมาย (หรือเกิดผลกระทบขางเคียง

ในดานลบ)

6.ทานไดพบเห็นการปฏิบัติของ

เจาหนาที่ซึ่งอาศัยอํานาจตาม พรก.

ฉุกเฉินในลักษณะใดบางที่นําไปสู

ความสัมฤทธิ์ผลและสมควรยกยองให

เปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาที่

7. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ประเด็นตอไปน้ี

ผลกระทบดาน

7.1 ความมั่นคง

ดังกลาวควรจะเปนอยางไร 

ดานการเมือง

1. เรียกรองทาที ความ

รับผิดชอบ อยางไรตอรัฐบาล ,

ศาล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการใชพรก.ฉุกเฉิน

ดานความยุติธรรม

1. การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

2. การคุมครองทางกฎหมาย

ดานเศรษฐกิจ

1. อยากใหมีมาตรการ หรือ 

ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมพิเศษ

อยางไรที่จะชวยเร่ืองเศรษฐกิจ

ของพื้นที่

ดานสังคมจิตวิทยา

1. การใหความรูกับประชาชน

เร่ืองการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ แทนที่



3.ทานคิดเห็นอยางไรตอผลการทํางาน

ในเชิงประสิทธิภาพ (สําเร็จโดยใช

ทรัพยากรนอย) ในประเด็นดังดานบน

 สามารถทําใหทหารและ

ตํารวจปองกันมิใหเกิด

สถานการณรุนแรงรายวันใน

พื้นที่

 สามารถทําใหจับกุมผูตอง

สงสัยในสถานการณรุนแรง

รายวันในพื้นที่

 สามารถทําใหจํากัดขอบเขต

การเกิดสถานการณ หรือ

จํากัดความสามารถของ

ผูกระทําผิด

 สามารถทําใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

7.2 การเมือง

 ทําใหประชาชนให

ความสําคัญกับรัฐบาล  ฝาก

ความหวังกับรัฐบาลมากขึ้น

หรือไม

จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ

ที่มีอยู

ขอเสนอแนะทางเลือกอื่น

1. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใชหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให

นํากระบวนการยุติธรรมปกติ

มาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2.  ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใหรัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

3. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

บังคับใชกฎหมายโดยให



 ทําใหประชาชนหันมารวม

มือกับหนวยงานความมั่นคง 

หนวยงานราชการ และ

หนวยงานดานปกครองมาก

ขึ้นหรือไม

 ทําใหการเมืองในสวน

ทองถิ่นมีความแข็งขันในการ

ดําเนินงานและรวมมือกับ

ภาคประชาชนเพื่อความ

มั่นคงมากขึ้นหรือไม

7.3 เศรษฐกิจ

 ทําใหประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในการประกอบ

อาชีพ การลงทุนหรือขยาย

กิจการ

7.4 สังคมจิตวิทยา

 ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณ

ที่จะดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร

ตอการรักษาความมั่นคงใน

วิธีการอ่ืนๆ ที่ไมใช พรก.

ฉุกเฉิน  

5. ทานคิดวา หากใหรัฐบาล

ปจจุบัน ใชวิธีการเจรจาหรือ

สานเสวนากับกลุมผูกอความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อแกปญหาความ

รุนแรงจะมีความเปนไปไดมาก

นอยเพียงไร

6. ตัวแบบการปกครองพิเศษ 

เชน เขตการปกครองพิเศษ,

7. อุปสรรคในการปฏิบัติใช 

พรก.ฉุกเฉินที่ทานประสบมา 

พรอมขอชี้แนะในการแกไข 



 สามารถทําใหดึงแนวรวม

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ

8. ทานมีประสบการณหรือขอคิดเห็น

ตอประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร ใน

กรณีที่มีขอทวงติง หรือวิพากษวิจารณ

ถึงผลกระทบในการใชพรก.

 การหามการออกนอกเคหะ

สถาน/บานเรือน

 การหามการชุมนุมหรือ

กิจกรรมทางการเมือง

 การหามการรับทราบขอมูล

ขาวสาร

 การหามการเสนอขาว จําหนาย

หรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ 

สิ่งพิมพ

 การหามการเดินทางหรือใช

เสนทางคมนาคม

 การออกไปประกอบอาชีพ

ทานมีแนวทางในการจัดการ

สถานการณน้ีอยางไรและรัฐ

ควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

อยางไร



ประจําวัน

 การประกอบธุรกิจ การลงทุน

หรือขยายกิจการ

 การติดตอหรือรับความชวย

จากกระบวนการยุติธรรม

 การถูกจับกุมหรือควบคุมตัว

หรือเชิญมาสอบสวน

 การถูกเพงเล็งและการถูก

คุกคาม

 การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และ

ยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสาร

สําคัญ

 การไมไดรับอนุญาตใหมี

ทนายเขารวมหรือชวยเหลือ

ในการพิจารณาคดี

 การไมไดรับโอกาสในการ

ประกันตัว

 การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม

หรือเขาเยี่ยม



 การชดใชและการเยียวยาจาก

รัฐพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และ

คาตอบแทนและคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)

กรณีการเยียวยาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

มุมมองของเหยื่อและ

ครอบครัวและการเยียวยาผู

ถูกยกฟอง

 การคุมครองพยาน

(พระราชบัญญัติคุมครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ.2546)

 ความเปนธรรม ความ

ยุติธรรม

 การถูกทํารายจากเจาหนาที่

ของรัฐ

 การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

การลงโทษทางวินัยเมื่อปฏิบัติหนาที่



ผิดพลาดละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ผลสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

เยาวชน.เยียวยา 1.เยาวชนและกลุมผูที่ไดรับการ

เยียวยาในชุมชนรับรูและมีทัศนคติ

ตอการประกาศใช พรก. ฉุกเฉินใน

พื้นที่อยางไร

2.การไมไดรับรูรับทราบหรือขาด

ความเขาใจใน พรก. ฉุกเฉินของ

ประชาชนในพื้นที่สงผลเสียอยางไร

บาง

3.ทานมีความรูและความเขาใจตอ

ประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร

3.1การหามออกนอกเคหสถาน

ภายในเวลาที่กําหนด

3.2การหามการชุมนุม,มั่วสุมที่

อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

3.3การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด 

ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ

1.ชุมชนที่ทานอยูรับรูและมีทัศนคติตอ

การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่

อยางไรบาง

2.การปฏิบัติหนาที่ของจนท.ภายใตพรก.

ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใชพรก.

ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

3.ทานคิดวา  รัฐ ประสบความสําเร็จ

อยางไรในเชิงประสิทธิผล (ความสําเร็จ,

ถูกตองไมดูความสิ้นเปลือง) จากการ

ประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน

-จํานวนสถานการณความไม

สงบเกิดขึ้นนอยลง

- ความรุนแรงของสถานการณ

ลดลง

-ระยะเวลาการเกิดสถานการณ

ความไมสงบมีความตอเน่ืองนอยลง

-จํานวนแนวรวมที่กอ

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ประเด็นตอไปน้ี

ผลกระทบแงบวก

2.1 ความมั่นคง

 สามารถทําใหทหารและ

ตํารวจปองกันมิใหเกิด

สถานการณรุนแรงรายวันใน

พื้นที่

 สามารถทําใหจับกุมผูตอง

สงสัยในสถานการณรุนแรง

รายวันในพื้นที่

 สามารถทําใหจํากัดขอบเขต

การเกิดสถานการณ หรือ

จํากัดความสามารถของ

ผูกระทําผิด

 สามารถทําใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

1.สถานการณความไมสงบใน

ขณะน้ี มีความจําเปนที่จะตอง

ใช พรก. ฉุกเฉินหรือไม

2.หากจําเปนตองใช /พรก.

ฉุกเฉินตอไป ควรจะใชอยางไร 

มีขอควรระวังและเงื่อนไขที่

จะตองพิจารณาอยางไรบาง

3. หากไมใช พรก. ฉุกเฉิน มี

ขอเสนอแนะอ่ืนอยางไรตอรัฐ

ในการปองกันและควบคุม

สถานการณความไมสงบใน

พื้นที่

ขอเสนอแนะกรณีใชพรก.ตอ

ดานความมั่นคง

1.มีมาตรการใดที่ควรใช

เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มความมั่นคง

ในพื้นที่  นอกเหนือไปจาก 



3.4เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและ

คุมตัวไมเกินเจ็ดวัน

3.5การควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจํา

3.6กรณีควบคุมตัวตอ ตองรองขอ

ศาลซึ่งมีระยะเวลาควบคุมตัวตอได

อีกคราวละ 7 วัน และตองทํา

รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวเสนอตอศาล

3.7การขยายการควบคุมตัวกระทํา

ไดแตไมเกิน 30 วัน

3.8เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพรก.น้ี 

ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือ

วินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ

4.ทานคิดวาตนเองมีความเขาใจเร่ือง

พรก.ฉุกเฉินมาก หรือ นอย, เหตุใด

จึงเปนเชนน้ัน 

สถานการณความไมสงบมีนอยลง

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ทหารและตํารวจปองกันมิให

เกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

ไดมากขึ้น

-การจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่จับกุม

ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

-ดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ประชาชนมีความรูสกึปลอดภัย

1.2 การเมือง

 ทําใหประชาชนให

ความสําคัญกับรัฐบาล  ฝาก

ความหวังกับรัฐบาลมากขึ้น

หรือไม

 ทําใหประชาชนหันมารวม

มือกับหนวยงานความมั่นคง 

หนวยงานราชการ และ

หนวยงานดานปกครองมาก

ขึ้นหรือไม

 ทําใหการเมืองในสวน

ทองถิ่นมีความแข็งขันในการ

ดําเนินงานและรวมมือกับ

ภาคประชาชนเพื่อความ

มั่นคงมากขึ้นหรือไม

1.3 เศรษฐกิจ

 ทําใหประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในการประกอบ

อาชีพ การลงทุนหรือขยาย

พรก.ฉุกเฉินหรือไม  มาตรการ

ดังกลาวควรจะเปนอยางไร 

ดานการเมือง

1. เรียกรองทาที ความ

รับผิดชอบ อยางไรตอรัฐบาล ,

ศาล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการใชพรก.ฉุกเฉิน

ดานความยุติธรรม

1. การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

2. การคุมครองทางกฎหมาย

ดานเศรษฐกิจ

1. อยากใหมีมาตรการ หรือ 

ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมพิเศษ

อยางไรที่จะชวยเร่ืองเศรษฐกิจ

ของพื้นที่

ดานสังคมจิตวิทยา

1. การใหความรูกับประชาชน

เร่ืองการปฏิบัติหนาที่ตาม



5.ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรก.

ฉุกเฉินจากแหลงขอมูลที่ใดบาง 

ในชีวิตและทรัพยสิน

3.ทานคิดเห็นอยางไรตอผลการทํางาน

ในเชิงประสิทธิภาพ (สําเ ร็จโดยใช

ทรัพยากรนอย) ในประเด็นดังดานบน

4.ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยในการสราง

เงื่อนไขความหวาดระแวงใหเกิดขึ้น

ระหวางประชาชนกับรัฐโดยไมมีเหตุ

จําเปน 

5.ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยในการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของตัวทานที่เกินความ

จําเปนจนเปนการทําลายศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย

6.ในปจจุบันทานคิดวาการเขาถึงความ

ยุติธรรมเปนอยางไรและในอนาคตทาน

คิดวาควรเปนอยางไร

7.ในปจจุบันทานคิดวาการคุมครองทาง

กฎหมายเปนอยางไรและในอนาคตทาน

คิดวาควรเปนอยางไร

กิจการ

1.4 สังคมจิตวิทยา

 ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณ

ที่จะดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต

 สามารถทําใหดึงแนวรวม

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ

2. ผลกระทบแงลบ

2.1 ทานมีประสบการณหรือ

ขอคิดเห็นตอประเด็นตางๆเหลาน้ี

อยางไร ในกรณีที่มีขอทวงติง หรือ

วิพากษวิจารณถึงผลกระทบในการใช

พรก.

 การหามการออกนอกเคหะ

สถาน/บานเรือน

 การหามการชุมนุมหรือ

กฎหมายของเจาหนาที่ แทนที่

จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ

ที่มีอยู

ขอเสนอแนะทางเลือกอื่น

1. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใชหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให

นํากระบวนการยุติธรรมปกติ

มาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2.  ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใหรัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

3. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ



กิจกรรมทางการเมือง

 การหามการรับทราบขอมูล

ขาวสาร

 การหามการเสนอขาว จําหนาย

หรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ 

สิ่งพิมพ

 การหามการเดินทางหรือใช

เสนทางคมนาคม

 การออกไปประกอบอาชีพ

ประจําวัน

 การประกอบธุรกิจ การลงทุน

หรือขยายกิจการ

 การติดตอหรือรับความชวย

จากกระบวนการยุติธรรม

 การถูกจับกุมหรือควบคุมตัว

หรือเชิญมาสอบสวน

 การถูกเพงเล็งและการถูก

คุกคาม

 การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และ

บังคับใชกฎหมายโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร

ตอการรักษาความมั่นคงใน

วิธีการอ่ืนๆ ที่ไมใช พรก.

ฉุกเฉิน  

5. ทานคิดวา หากใหรัฐบาล

ปจจุบัน ใชวิธีการเจรจาหรือ

สานเสวนากับกลุมผูกอความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อแกปญหาความ

รุนแรงจะมีความเปนไปไดมาก

นอยเพียงไร

6. ตัวแบบการปกครองพิเศษ 

เชน เขตการปกครองพิเศษ,

7. อุปสรรคในการปฏิบัติใช 

พรก.ฉุกเฉินที่ทานประสบมา 



ยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสาร

สําคัญ

 การไมไดรับอนุญาตใหมี

ทนายเขารวมหรือชวยเหลือ

ในการพิจารณาคดี

 การไมไดรับโอกาสในการ

ประกันตัว

 การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม

หรือเขาเยี่ยม

 การชดใชและการเยียวยาจาก

รัฐพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และ

คาตอบแทนและคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)

กรณีการเยียวยาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

มุมมองของเหยื่อและ

ครอบครัวและการเยียวยาผู

ถูกยกฟอง

พรอมขอชี้แนะในการแกไข 

ทานมีแนวทางในการจัดการ

สถานการณน้ีอยางไรและรัฐ

ควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

อยางไรกรณีรับพรก.ฉุกเฉิน

ดานความมั่นคง 

-การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

-มาตรการรักษาความปลอดภัย

-อ่ืนๆ

ดานการเมือง 

- กฎหมาย

-ศาล

-อัยการ

-ทนาย

-ตํารวจ

-อ่ืนๆ

ดานเศรษฐกิจ

-การประกอบอาชีพ การขยาย

กิจการ การขยายการลงทุนและ



 การคุมครองพยาน

(พระราชบัญญัติคุมครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ.2546)

 ความเปนธรรม ความ

ยุติธรรม

 การถูกทํารายจากเจาหนาที่

ของรัฐ

 การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

 การลงโทษทางวินัยเมื่อ

ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิด

สิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน

การทองเที่ยว

-อ่ืนๆ

ดานสังคมจิตวิทยา

-การสรางขวัญกําลังใจ 

และความคาดหวังตอสถานการณ

ที่จะดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต

-การดึงแนวรวม

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ

-การยับยั้งหรือชะลอ

การเขารวมของกลุมเสี่ยงที่จะ

เขาเปนแนวรวมกอความไม

สงบ

-อ่ืนๆ

กรณีไมรับพรก.ฉุกเฉิน

1 ทานคิดเห็นอยางไร

ตอการใชหลักสิทธิมนุษยชน

และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ

โดยใหนํากระบวนการยุติธรรม



ปกติมาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2 ทานคิดเห็นอยางไรตอการให

รัฐบาลปจจุบัน ใชวิธีการเจรจา

หรือสานเสวนากับกลุมผูกอ

ค ว า ม ไ ม ส ง บ ใ น จั ง ห วั ด

ชายแดนภาคใตเพื่อแกปญหา

ความรุนแรง

3 ทานคิดเห็นอยางไรตอการให

รัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

4ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

บังคับใชกฎหมายโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการ



ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน

3.ขอเสนอแนะตอแนว

ทางการเยียวยาครอบครัวผู

ไดรับผลกระทบจากเหตุความ

ไมสงบ

1.ดานการเงิน

1.1 ทั่วไป

1.2 ทุนการศึกษาบุตร

2.ดานอาชีพ

3.ดานเยียวยาจิตใจ

4.การใหเคร่ืองอุปโภค

บริโภค

5.ดานสังคม(เพื่อน

บานมาใหกําลังใจ/ชวยเหลือ)

6.กฎหมายและสิทธิ

ตางๆ

7.อ่ืนๆ ระบุ



กลุม ความรู ผลสัมฤทธิ์ (ความสําเร็จ) ผลกระทบ ขอเสนอแนะ, ตัวแบบ

สื่อ, NGO 1.ทานรับทราบขอมูล และมีความ

เขาใจเกี่ยวกับ พรก.ฉุกเฉินอยางไร

บาง (ภาพรวม)

2.ทานมีความรูและความเขาใจตอ

ประเด็นตางๆเหลาน้ีอยางไร

2.1การหามออกนอกเคหสถาน

ภายในเวลาที่กําหนด

2.2การหามการชุมนุม,มั่วสุมที่

อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

2.3การที่เจาหนาที่มีอํานาจ ยึด 

ตรวจสอบ จดหมาย หนังสือ 

โทรศัพทหรือการสื่อสารอ่ืนๆ

2.4เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและ

คุมตัวไมเกินเจ็ดวัน

2.5การควบคุมตัวตองควบคุมไว

ในสถานที่ที่กําหนด ไมใชสถานี

ตํารวจ ที่คุมขัง เรือนจํา

2.6กรณีควบคุมตัวตอ ตองรองขอ

1.ชุมชนที่ทานอยูหรือพบปะรับรูมี

ทัศนคติตอการประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน

ในพื้นที่อยางไรบาง

2.การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินสามารถ

ยุติปญหาความรุนแรงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตไดหรือไม อยางไร

3.ทานมีความเห็นวาการประกาศใช

พรก.ฉุกเฉินเอ้ืออํานวยความปลอดภัย

ตอชีวิตความเปนอยูของทาน และ

ชาวบาน ไดมากนอยเพียงใด

4.พรก.ฉุกเฉินเอ้ืออํานวยใหการทํางาน

ของทานราบร่ืนขึ้นหรือไม อยางไร

5.ทานคิดวา  รัฐ ประสบความสําเร็จ

อยางไรในเชิงประสิทธิผล (ความสําเร็จ,

ถูกตองไมดูความสิ้นเปลือง) จากการ

ประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน

-จํานวนสถานการณความไม

1.การทํางานของทานภายใตพรก.

ฉุกเฉิน แตกตางจากการไมใชพรก.

ฉุกเฉินหรือไม อยางไร

-การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินใน

พื้นที่มีผลกระทบตอการทํางานของ

ทานมากนอยเพียงไร อยางไร

2.ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ

ประเด็นตอไปน้ี

ผลกระทบแงบวก

1 ความมั่นคง

 สามารถทําใหทหารและ

ตํารวจปองกันมิใหเกิด

สถานการณรุนแรงรายวันใน

พื้นที่

 สามารถทําใหจับกุมผูตอง

สงสัยในสถานการณรุนแรง

รายวันในพื้นที่

 สามารถทําใหจํากัดขอบเขต

1.ในมุมมองของสื่ออยากให

ทางราชการหรือ ศอ.บต. ผลิต

โฆษณาหรือสปอรวิทยุใดบาง

ที่นาจะเขาถึงความตองการของ

คนในพื้นที่

2.สื่อ/เอ็นจีโอ คิดวามีขอบังคับ

ใดบางของ พรก. ที่ทําใหรูสึก

อึดอัดตอการที่ตองปฏิบัติตน

ภายใต พรก. ทั้งในแงของการ

เสนอขาวและการทําหนาที่ 

NGO

3.ทานมองวาพรก.ฉุกเฉินมีจุด

ดอยหรือจุดเดนอยางไรตอการ

แกไขปญหาความรุนแรงใน

สามจังหวัดภาคใต

4.ควรมีการแกไขมาตราใด

หรือไมในพรก.ฉุกเฉิน แลว



ศาลซึ่งมีระยะเวลาควบคุมตัวตอได

อีกคราวละ 7 วัน และตองทํา

รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวเสนอตอศาล

2.7การขยายการควบคุมตัวกระทํา

ไดแตไมเกิน 30 วัน

2.8เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามพรก.น้ี 

ไมตองรับผิดทั้งแพง อาญา หรือ

วินัย หากกระทําโดยสุจริต ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเกินกวาเหตุ

3.ทานคิดวาตนเองมีความเขาใจเร่ือง

พรก.ฉุกเฉินมาก หรือ นอย, เหตุใด

จึงเปนเชนน้ัน 

4.ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรก.

ฉุกเฉินจากแหลงขอมูลที่ใดบาง

สงบเกิดขึ้นนอยลง

- ความรุนแรงของสถานการณ

ลดลง

-ระยะเวลาการเกิดสถานการณ

ความไมสงบมีความตอเน่ืองนอยลง

-จํานวนแนวรวมที่กอ

สถานการณความไมสงบมีนอยลง

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ทหารและตํารวจปองกันมิให

เกิดสถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่

ไดมากขึ้น

-การจับกุมผูตองสงสัยใน

สถานการณรุนแรงรายวันในพื้นที่จับกุม

ไดมากขึ้น

-จํากัดขอบเขตการเกิด

สถานการณ หรือจํากัดความสามารถ

ของผูกระทําผิดไดมากขึ้น

การเกิดสถานการณ หรือ

จํากัดความสามารถของ

ผูกระทําผิด

 สามารถทําใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

2 การเมือง

 ทําใหประชาชนให

ความสําคัญกับรัฐบาล  ฝาก

ความหวังกับรัฐบาลมากขึ้น

หรือไม

 ทําใหประชาชนหันมารวม

มือกับหนวยงานความมั่นคง 

หนวยงานราชการ และ

หนวยงานดานปกครองมาก

ขึ้นหรือไม

 ทําใหการเมืองในสวน

ทองถิ่นมีความแข็งขันในการ

ดําเนินงานและรวมมือกับ

แกอยางไร

ขอเสนอแนะกรณีใชพรก.ตอ

ดานความมั่นคง

1.มีมาตรการใดที่ควรใช

เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มความมั่นคง

ในพื้นที่  นอกเหนือไปจาก 

พรก.ฉุกเฉินหรือไม  มาตรการ

ดังกลาวควรจะเปนอยางไร 

ดานการเมือง

1. เรียกรองทาที ความ

รับผิดชอบ อยางไรตอรัฐบาล ,

ศาล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการใชพรก.ฉุกเฉิน

ดานความยุติธรรม

1. การเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

2. การคุมครองทางกฎหมาย

ดานเศรษฐกิจ

1. อยากใหมีมาตรการ หรือ 



-ดึงแนวรวมมารวมปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือทัศนคติไดมากขึ้น

-ประชาชนมขีวัญกําลังใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

-ประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6.ทานคิดเห็นอยางไรตอผลการทํางาน

ในเชิงประสิทธิภาพ (สําเ ร็จโดยใช

ทรัพยากรนอย) ในประเด็นเดียวกับ

ประสิทธิผล

7. ท า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย า ง ไ ร ต อ

ประเด็นเหลาน้ี

7.1 (สื่อ / เ อ็นจีโอ)ทานคิดว า

อะไรเปนปจจัยในการสรางเงื่อนไข

ความหวาดระแวงใหเกิดขึ้นระหวาง

ประชาชนกับรัฐโดยไมมีเหตุจําเปน 

7.2 (NGO) ทานคิดวาอะไรเปน

ปจจัยในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ภาคประชาชนเพื่อความ

มั่นคงมากขึ้นหรือไม

3 เศรษฐกิจ

 ทําใหประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในการประกอบ

อาชีพ การลงทุนหรือขยาย

กิจการ

4 สังคมจิตวิทยา

 ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณ

ที่จะดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต

 สามารถทําใหดึงแนวรวม

มารวมปรับเปลี่ยนความคิด

หรือทัศนคติ

2. ผลกระทบแงลบ

2.1 ทานมีประสบการณหรือ

ขอคิดเห็นตอประเด็นตางๆเหลาน้ี

อยางไร

 การหามการออกนอกเคหะ

ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมพิเศษ

อยางไรที่จะชวยเร่ืองเศรษฐกิจ

ของพื้นที่

ดานสังคมจิตวิทยา

1. การใหความรูกับประชาชน

เร่ืองการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ แทนที่

จะยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ

ที่มีอยู

ขอเสนอแนะทางเลือกอื่น

1. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใชหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให

นํากระบวนการยุติธรรมปกติ

มาใชกับสถานการณความ

รุนแรงในภาคใต 

2.  ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

ใหรัฐควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเปนสําคัญ และ



ประชาชนที่เกินความจําเปน

7.3 (สื่อ/เอ็นจีโอ)ในปจจุบัน

ทานคิดวาการเขาถึงความยุติธรรมเปน

อยางไรและในอนาคตทานคิดวาควร

เปนอยางไร

7.4 (สื่อ/เอ็นจีโอ) ในปจจุบัน

ทานคิดวาการคุมครองทางกฎหมายเปน

อยางไรและในอนาคตทานคิดวาควร

เปนอยางไร

8.สื่อมองวาบทบาทของตนในการเสนอ

ขาวมีความรุนแรงเกินไปจนเกิดความ

เขาใจผิด หวาดกลัว มีผลตอการ

ตัดสินใจในการขยาย พรก.หรือไม

-เน่ืองจากอาจจะมีบาง

เหตุการณที่ไมเกี่ยวของกับสถานการณ

แตสื่อพยายามเชื่อมโยงใหมี

ความสัมพันธกัน จนดูเหมือนมี

เหตุการณเกิดขึ้นรายวัน สื่อควรจะ

สถาน/บานเรือน

 การหามการชุมนุมหรือ

กิจกรรมทางการเมือง

 การหามการรับทราบขอมูล

ขาวสาร

 การหามการเสนอขาว จําหนาย

หรือเผยแพรเอกสาร หนังสือ 

สิ่งพิมพ

 การหามการเดินทางหรือใช

เสนทางคมนาคม

 การออกไปประกอบอาชีพ

ประจําวัน

 การประกอบธุรกิจ การลงทุน

หรือขยายกิจการ

 การติดตอหรือรับความชวย

จากกระบวนการยุติธรรม

 การถูกจับกุมหรือควบคุมตัว

หรือเชิญมาสอบสวน

 การถูกเพงเล็งและการถูก

ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว 

เชนประมวลกฎหมายอาญา 

โดยไมจําเปนตองใชกฎหมาย

พิเศษใดๆ เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต

3. ทานคิดเห็นอยางไรตอการ

บังคับใชกฎหมายโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจตรา เรียกรอง บังคับใช 

และรับผิดชอบรวมกัน

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร

ตอการรักษาความมั่นคงใน

วิธีการอ่ืนๆ ที่ไมใช พรก.

ฉุกเฉิน  

5. ทานคิดวา หากใหรัฐบาล

ปจจุบัน ใชวิธีการเจรจาหรือ

สานเสวนากับกลุมผูกอความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อแกปญหาความ



ปรับปรุงการเสนอขาวหรือไม

- การเสนอขาวของสื่อในการ

นําเสนอขาวเกี่ยวกับ พรก.ในการ

ควบคุมตัวบุคคลตองสงสัย จะมีผลทํา

ใหสถานการณรุนแรงขึ้นหรือไม

9.นอกจากการเสนอขาวเหตุการณที่

เกิดขึ้น สื่อไดชวยกันประชาสัมพันธ

หรือใหแงคิดใดบาง เพื่อแกปญหาความ

ไมสงบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่อาน

หนังสือพิมพหรือฟงรายการวิทยุ

10. (สื่อและเอ็นจีโอ) ในมุมมองของ

ทาน คิดวารัฐควรตอ พรก.ฉุกเฉิน

หรือไม

คุกคาม

 การถูกตรวจคน ร้ือ ถอน และ

ยึดเอาทรัพยสินหรือเอกสาร

สําคัญ

 การไมไดรับอนุญาตใหมี

ทนายเขารวมหรือชวยเหลือ

ในการพิจารณาคดี

 การไมไดรับโอกาสในการ

ประกันตัว

 การไมไดรับอนุญาตใหเยี่ยม

หรือเขาเยี่ยม

 การชดใชและการเยียวยาจาก

รัฐพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และ

คาตอบแทนและคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)

กรณีการเยียวยาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

มุมมองของเหยื่อและ

รุนแรงจะมีความเปนไปไดมาก

นอยเพียงไร

6. ตัวแบบการปกครองพิเศษ 

เชน เขตการปกครองพิเศษ,

7. อุปสรรคในการปฏิบัติใช 

พรก.ฉุกเฉินที่ทานประสบมา 

พรอมขอชี้แนะในการแกไข 

ทานมีแนวทางในการจัดการ

สถานการณน้ีอยางไรและรัฐ

ควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

อยางไร



ครอบครัวและการเยียวยาผู

ถูกยกฟอง

 การคุมครองพยาน

(พระราชบัญญัติคุมครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ.2546)

 ความเปนธรรม ความ

ยุติธรรม

 การถูกทํารายจากเจาหนาที่

ของรัฐ

 การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

 การลงโทษทางวินัยเมื่อ

ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดละเมิด

สิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน

สังคมจิตวิทยา

ประชาชนมีขวัญกําลงัใจดีขึ้น 

และมคีวามหวังตอสถานการณที่จะดีขึ้น

กวาเดิมในอนาคต

สามารถทําใหดึงแนวรวม



มารวมปรับเปลี่ยนความคิดหรือ

ทัศนคติ


