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รายงานภาคพื้นเอเชียฉบบัที่ 105 18 พฤศจิกายน 2548 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน: ไมใชทางออก 

บทสรุปและขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 

ชาวมุสลิมซ่ึงเปนคนสวนใหญในพ้ืนที่ภาคใตของไทยตองเผชญิกบัเหตุไมสงบที่มีระดับความรนุแรงไมมากนักมาโดยตลอ
ด แตการประกาศภาวะฉุกเฉินในสามจังหวัด ไมใชหนทางแกปญหาความขัดแยงทีท่ําใหมีผูเสียชวีติมากวา 1,000 คน 
นับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 พระราชกําหนดทําใหความไววางใจทีมี่ตอกองกําลังรักษาความมัน่คงตกต่ําลงอยางหนัก 
ความไมพอใจของสาธารณชนตอวิธีการจัดการกบัเหตไุมสงบยิ่งย่ําแยลงและเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกดิการละเมิดสทิธิมนุษ
ยชนมากขึ้น พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ควรแกไขปรับลดระดับความรุนแรงของพระราชกําหนดลง 
ไมเชนนั้นจะตองเสี่ยงกับการดึงพ้ืนที่ภาคใตจมอยูในสภาพพื้นที่ที่มีแตเหตุรุนแรง 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ มีผลบังคบัใชเม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในจังหวัดนราธวิาส 
ปตตานีและยะลา และไดขยายเวลาบังคับใชออกไปเปนเวลาสามเดือน ในวันที่ 19 ตุลาคม 
ขณะที่พระราชกําหนดฉบับน้ีกําหนดขึ้นเสมือนเปนกฎอัยการศึกภาคละมุนละมอม 
แตหลายคนกลับมองวาพระราชกําหนดมีเน้ือหาเขมเขนมากกวา 
แทบจะไมมีทางชวยเสริมสรางความเชื่อถือไววางใจระหวางรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
และชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลย พระราชกาํหนดกลับเปนตัวทําลายความไววางใจที่มีตอกันและกัน  

ประธานคณะกรรมการเพื่อความสมานฉนัทแหงชาติ ซ่ึงรัฐบาลแตงตั้งขึ้น ออกปากวาพระราชกาํหนดให “ใบสัง่ฆา” 
กับกองกําลังรักษาความมั่นคง ดวยเหตุผลสนับสนุนสองประการ ประการแรก 
คือการใหความคุมครองแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจจากการถูกดําเนินคดี 
อีกประการหนึง่คือระงับอํานาจของศาลปกครองในการดาํเนินคดีเจาหนาทีฐ่านละเมิดสิทธมินุษยชน 
ปลอยใหประชาชนปราศจากที่พ่ึงหากถูกละเมิด แมวาจะมีขอบเขตอยูบาง 
แตพระราชกาํหนดยังมีชองโหวที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการจับกุมโดยพละการและการปฏบิัติอยางไมถูกตองตอผูถูกคุม
ขัง ในทางปฏบิัติแลว อํานาจของรฐับาลไมแตกตางจากอํานาจที่มีในกฎอัยการศึก เพียงแตมีความรับผิดชอบนอยกวา 

ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเร่ืองของการขึ้นบัญชีดํา 
ตํารวจและทหารเขาไปในหมูบานหลายแหงพรอมรายชื่อผูตองสงสัยในมือ 
ซ่ึงสวนใหญจะไดมาจากขอมูลขาวกรองที่ขาดความนาเชือ่ถือและหลักฐานออน ผูที่มีรายชื่ออยูในบญัชีดําถูกสั่งใหมอบตัว 
ไมเชนน้ันจะตองถูกจับกุมหรือเลวรายไปกวานั้น ในขณะที่รัฐบาลปฏิเสธวาไมมีการขึน้บัญชีดํา 
แตผูใหญบานในพื้นที่ยืนยันวามีจริง 
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เหตุการณสามเหตุการณที่ชี้ใหเห็นความหวาดกลัวที่ฝงลึกและความแปลกแยกในพื้นที่ที่ถูกจัดวาเปน “พ้ืนที่สีแดง” 
พ้ืนที่ซึ่งตองสงสัยวาเปนที่ม่ันของกลุมผูกอความไมสงบ เหตุการณหน่ึงคือการเสียชีวิตของอิหมามคนหนึ่ง 
ความไมไววางใจของประชาชนตอรัฐบาลทําใหไมมีการสอบสวนเรื่องน้ีอยางเปนทางการ     
เหตุการณที่สองคือการหนีไปประเทศมาเลเซียของชาวบาน 131 คน 
และเหตุการณที่สามคือการฆาตกรรมอยางเปนปริศนาที่ทําใหชาวบานแคนเคืองและจับกุมทหารสองคนเปนตัวประกันแ
ละทายที่สุดแลวทั้งสองก็ถูกสังหารโดยกลุมติดอาวุธในทองถิ่น 

ผลพวงประการหนึ่งจากการที่สถานการณเลวรายลงยังฉดุใหความสัมพันธระหวางไทยกบัมาเลเซยีตกต่าํลงอยางรวดเรว็ 
สืบเน่ืองจากขอกลาวหาที่มีมาอยางยาวนานของฝายไทยวาประเทศเพื่อนบานเอาหูไปนาเอาตาไปไรกบักลุมติดอาวุธแบง
แยกดินแดนชาวไทยทีเ่ขาไปลี้ภัยในรฐัทางตอนเหนือของมาเลเซยี 
ความสัมพันธยิ่งเลวรายลงในชวงไมกีเ่ดือนมานี้จากการจัดการประเดน็ “ผูลี้ภัย” 
อยางไรประสทิธิภาพตราบจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
ยังคงไมมีหลักฐานวามีองคกรภายนอกประเทศเขามาเกี่ยวของกับเหตุรุนแรง แมจะมีขอสงสัยเรื่องน้ีเกิดขึ้นก็ตาม 
อยางไรก็ดี มีขอเปนหวงที่มีเหตุมีผลเพียงพอยอมรับไดวาหากสถานการณรุนแรงยังคงเลวรายลง 
ก็อาจจะถูกกลุมนักรบจิฮัดฉวยโอกาสไดพ้ืนที่ใหมในการตั้งแหลงฝกฝนและกะเกณฑสมัครพรรคพวกเขารวมกลุม 
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความขัดแยงอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดอยางเดียวของพระราชกาํหนดฉุกเฉินคือความไมพอใจของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย 
แมจะปราศจากขอบงชี้ถึงผลพลอยไดในเชิงกลยุทธจากพระราชกําหนด 
แตคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบใหขยายเวลาบังคับใชออกไป 
หากความสัมพันธระหวางกองกําลังรักษาความมั่นคงและชาวมุสลิมในภาคใตยังไมดีขึ้น 
และสถานการณการถูกลวงละเมิดและการหายตัวไปของชาวบานไดรับการสอบสวนอยางจริงจัง 
ความไมพอใจอาจกลายเปนความเห็นอกเห็นใจ ใหการสนับสนุนหรือแมแตชักชวนกันรวมกอความไมสงบ  

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย: 
1. ยกเลิกมาตรา 16 และ 17 

ของพระราชกาํหนดที่สกัดกั้นกระบวนการของศาลปกครองและการคุมครองเจาหนาที่ผูมีอํานาจจากการถูกดําเ
นินคดี 

2. แกไขมาตรา 11 และ 12 วาดวยการจับกุมและคุมขัง เพ่ือรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน เชน 
การไดพบทนายของตัวเองและแจงครอบครัวใหทราบ ถึงการจับกุมและคุมขัง 

3. เดินหนาจัดตั้งศูนยพิสูจนเอกลักษณและตรวจสอบบุคคลสูญหายโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได 

4. สนับสนุนความคิดริเริ่มรวมกันของคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 
สภาทนายความและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการใหความชวยเหลือ 
ดานกฎหมายและการเฝาระวังสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดภาคใต 
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5. พิจารณารวมกับคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันทแหงชาติในการกาํหนดกลไก 
การใหคําปรึกษาอยางตอเน่ืองกับชุมชนในภาคใตและแกนนําทางศาสนา หลังจาก คณะกรรมการฯ หมดหนาที่ 
โดยอาจจัดตั้งเปนองคกรถาวรขนาดเล็กขึน้ในภาคใต 

ขอเสนอแนะตอกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

6. ขยายความคิดริเริ่มซ่ึงมีการปฏิบัติอยูบางแลวในหนวยบัญชาการระดับทองถิ่น 
และเปนขอเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 
ในการจัดตั้งสภาเพื่อชุมชนและแกนนําทางศาสนาเพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือ 
เจาหนาที่โดยการปรึกษาหารือกับชุมชน 

7. เพ่ิมความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการฝกสอนภาษามาเลยแกเจาหนาที่ที่ประจําการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 

8. ยกเลิกการขึ้นบัญชีดําผูตองสงสัย ใหถือวารายชื่อผูตองสงสัยเปนเอกสารภายใน 
และจับกุมเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานแนนหนา ไมใชตั้งขอสงสัยโดยปราศจากความชัดเจน 

9. สานตอความคิดริเริ่มในการกระตุนใหบรรดากลุมติดอาวุธระดับลางเขามอบตัว 
แตตองแนใจวาเปนการมอบตัวโดยสมัครใจอยางแทจริงและไมเกี่ยวของกับบัญชีดํา 

จาการตา/บรัสเซลส, 18 พฤศจิกายน 2548



 

รายงานภาคพื้นเอเชียฉบบัที่ 105 18 พฤศจิกายน 2548 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน: ไมใชทางออก 

I. บทนํา 

เหตุไมสงบที่มีระดับความรุนแรงไมมากนักที่เกิดขึ้นในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ทางภาคใตของไทยซึ่งประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยเริ่มขยายวงกวางอยางรวดเร็วนับตั้งแตเดือนม
กราคม พ.ศ.2547 สงผลใหมีผูเสียชีวติเกนิกวา 1,000 ราย1 
การประกาศภาวะฉุกเฉินทําใหบรรยากาศแหงความหวาดกลัวในพื้นที่สามจังหวัดภาคใตซ่ึงย่ําแยอยูแลว 
ยิ่งหนักขึ้นไปอีก ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐและชาวบานมุสลิมเชื้อสายมาเลยตกต่ําอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน 
กฎอัยการศึกที่บังคับใชเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2547 
เพ่ือตอบโตกับเหตุการณโจมตีที่มีการเตรียมการอยางดีของผูกอความไมสงบนําไปสูการใชอํานาจในทางไมชอบของกอง
กําลังรกัษาความมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณนองเลือดปราบปรามกลุมผูประทวงที่อําเภอตากใบ เม่ือเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2547 ไดฟนคืนความรูสึกเคืองแคนของคนมาเลยอันเกิดจากการถูกเลือกปฏบิตัิเปนเวลายาวนานหลายทศวรรษ 
และการบบีบังคับใหเขารวมของ รัฐไทย 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (จากนี้จะเรียกวาพระราชกาํหนด) 
ที่บังคับใชในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปตตานีและยะลา เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2548 
และขยายระยะเวลาบังคับใชออกไปเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม เกิดจากแนวคิดของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ที่ตองการนํามาบังคับใชแทนกฎอัยการศึก2  

พ.ต.ท.ทกัษิณ เชื่อวาดวยระบบปองกันการปฏิบตัิอยางไมเปนธรรม เชน การคุมขังโดยพลการ ที่ระบใุนพระราชกําหนด 
จะชวยปกปองประชาชน ขณะเดียวกนัก็จะชวยใหเจาหนาที่ดานความมั่นคงยังคงปฏิบัติงานตอไปไดอยางมปีระสิทธิผล 

แตแทนที่จะชวยแกปญหา พระราชกําหนดกลับทําใหสถานการณยิ่งเลวรายลง 
ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางชาวบานในบางพื้นที่กับทางการถกูทําลายไปอยางสิ้นเชิง ไครซิส กรุป 
ไดสัมภาษณชาวบาน, ผูเชีย่วชาญดานกฎหมายและความมั่นคงของไทย, 
นักสิทธิมนุษยชนและสมาชิกคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) 

 
 
1 ภูมิหลังเกี่ยวกับเหตุไมสงบและเหตุการณรุนแรงที่เกี่ยวของ ดูรายงานของไครซิส กรุป “เอเชีย รีพอรต หมายเลข 98” ,Southern Thailand: 
Insurgency, Not Jihad  ,18 พฤษภาคม 2548 
2 “กฎอัยการศึกไมเปนที่ยอมรับของชาวบานในพื้นที่ และยังถูกมองในทางไมดีจากภายนอก” ,ทักษิณ ,“Thaksin pledges restraint in use of 
decree”, The Nation  ,17 มิถุนายน 2548 



พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน: ไมใชทางออก 
Crisis Group รายงานภาคพื้นเอเชียฉบับที่ 105, 18 พฤศจิกายน 2548 Page 2 
 
 

 

 

ตางแสดงความเปนหวงวามีความเปนไปไดที่จะเกิดการใชอํานาจเกินขอบเขตภายใตมาตรา 17 
ซึ่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดรับการคุมครองจากการถูกดําเนินคดีจากการกระทําใด ๆ ภายใตการปฏิบัติงาน 
เชนที่นายอานันท ปนยารชุน ประธานคณะกรรมการ กอส. เคยระบชุัดในการอภิปรายทางโทรทัศนกับ พ.ต.ท.ทักษิณ 
หลังจากพระราชกําหนดมีผลบังคับใชไมนานวาชาวมสุลิมในภาคใตมองพระราชกําหนดเปนเสมือนการให “ใบสั่งฆา” 
แกเจาหนาที่3

ความหวาดกลัวและความไมพอใจที่มีตนเหตุจากการไมผดุงความเปนธรรมในเหตกุารณที่มีการปฏิบัติอยางไมถูกตอง
ในอดีต ไดโหมกระพือความรุนแรงที่คงอยูในพื้นที่มายาวนานหลายสิบป 
และยังมีผลโดยตรงตอการรวบรวมสมัครพรรคพวกของกลุมแบงแยกดินแดน4 
การใหความคุมครองแกเจาหนาที่ซึ่งเคยใชอํานาจในทางที่ผิดกับชาวบานมาโดยตลอด 
รังแตจะทําใหวงจรแหงความรุนแรงและการแกแคนฝงลึกลงไปอีก 

ผลในทางที่ดีที่รัฐบาลหวังวาจะไดรับจากการบังคับใชพระราชกําหนดกลับตกอยูในมือของฝายตรงขาม 
รวมทั้งกลุมแบงแยกดินแดน เหตุสังหารเหตุการณหน่ึงชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงอยางชัดเจนกับพระราชกําหนด 
จากใบปลวิทีป่ดอยูบนศพผูเสียชวีิตเตือนวา “หากยังตองการใชกฎหมายฉุกเฉินกับชาวมุสลิม 
ก็อยาหวังวาแผนดินนี้จะปลอดภัยและสงบสุข”5

รายงานฉบับน้ีไดพิจารณารายละเอียด 3 เหตุการณที่เกิดขึ้นเม่ือเร็วๆนี้ ในพื้นที่กลุมแบงแยกดินแดน ไดแก 
การกลาวหาเรื่องการวิสามัญฆาตกรรม 2 ศพ 
ตามดวยกรณกีารเสียชีวติของสองนาวิกโยธินที่ถูกชาวบานและผูตองสงสัยเปนสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดนทุบตีจนเสี
ยชีวติ และการหนีไปมาเลเซียของชาวไทยเชื้อสายมาเลย 131 คนโดยไมคํานึงถึงตัวผูกอการ 
ทั้งสามเหตุการณลวนเกิดขึ้นจากความไมไววางใจกันระหวางเจาหนาที่ดานความมั่นคงและชุมชนมุสลิมเชื้อสายมาเลย 
ความสัมพันธที่เลวรายลงไมไดมีตนเหตุมาจากพระราชกําหนดเพียงอยางเดียว 
และอยางนอยในกรณีหน่ึงกองกําลังแบงแยกดินแดนไดใชประโยชนจากความหวาดกลัวของชาวบานเพื่อใหบรรลุวัตถุป
ระสงคของตัวเอง 
แตก็เปนทีช่ัดเจนวาความเขาใจที่มีตอพระราชกําหนดและนโยบายหลายอยางที่เกิดขึ้นจากพระราชกําหนดทําใหปญห
าเลวรายลงอยางเห็นไดชัด 

 
3 “การสนทนาพิเศษเรื่องการสรางสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต”  28 กรกฎาคม 2548 , ออกอากาศสดจากทําเนียบรัฐบาล เวลา 20.35 น .
ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 
4 ดูรายงานของ ไครซิส กรุป ,“Insurgency, Not Jihad,” เรื่องเดิม หนา 7 สิ่งนี้ยังเปนความจริงในยุคปจจุบัน 
สมาชิกคนหนึ่งของกลุมเยาวชนแบงแยกดินแดนในปตตานีกลาววา 
เขาและพรรคพวกบางคนเขารวมเพราะความโกรธแคนตอความโหดรายของตํารวจ ,ไครซิส กรุป สัมภาษณในเดือนเมษายน 2548 
การสอบสวนสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดนของตํารวจพบแรงจูงใจในลักษณะเดียวกัน ไครซิส กรุป ไดอานสํานวนการสอบปากคํา 
5 ใบปลิวฉบับนี้พบเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 บนศพที่ไหมเกรียมของอดีตทหารพรานพรอมซากไหมของธงชาติไทย “Militants kill two, threaten 
more mayhem”,Bangkok Post, 16 กันยายน 2548  
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การรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงอันเกิดจากฝมือของกองกําลังแบงแยกดินแดนในภาคใตอยางแทจริง 
รัฐบาลจําเปนตองไดความเชื่อถือวางใจจากชุมชนกลับคืนมา 
การยกเลิกและแกไขบทบัญญัติที่ผิดพลาดสวนใหญในพระราชกําหนดจะชวยได 
นอกจากนี้ยังมีมาตรการอีกหลายอยางที่ฝายทหารควรดําเนินการ ขณะที่บางสวนดําเนินการอยูแลว 
ก็จะสรางความมั่นใจแกชาวบานได และทายที่สุด 
การเปดโอกาสใหพนักงานของศูนยใหความชวยเหลือดานกฎหมายในสามจังหวัดซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม 
ไดพบผูถูกคุมขัง ก็จะชวยบรรเทาเบาบางความเสี่ยงจากการใชอํานาจที่เพ่ิงไดมาใหมอยางไมถูกตองได 
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II. พระราชกําหนดฉุกเฉิน 

เพ่ือตอบโตกับเสียงวิพากษวิจารณทั้งจากภายในและภายนอกประเทศวารัฐบาลของตนใชไมแข็ง นายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดปรับเปลี่ยนแนวนโยบายหลังไดรับเลือกตั้งอีกครั้งเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2548 
นักสังเกตการณการเมืองหลายคนชี้วาปจจัยสําคัญเกิดจากความลุมลึกแตกดดันมากขึ้นจากฝายราชวงศไทยในการเขา
มาเกี่ยวของซ่ึงไมเกิดขึ้นบอยนัก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งให 
พ.ต.ท.ทักษิณ เขาเฝาเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เพ่ือทรงใหคําปรึกษาแก พ.ต.ท.ทักษิณ 
ในการพบปะเปนการสวนพระองคเพ่ือหาทางจัดการ ในพ้ืนที่ที่เกิดปญหา “อยางระมัดระวัง” 6จากนั้นในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2547 ในการพระราชทานพระบรมราโชวาทแกนายตํารวจและทหารระดับสูงหลายรอยคน 
ซึ่งมีการถายทอดสดทางสถานีวิทยุ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่ง 
วารัฐบาลจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยไมถูกวิธี ทรงเตือนวาหากเจาหนาที่ฝาย ความมั่นคงไมใชไมนวม และ 
“จัดการกับสถานการณอยางถูกตอง” ชาติก็จะ “ตกอยูในความหายนะ”7

องคมนตรีหลายคนวิพาษณวิจารณการดําเนินการของรัฐบาลอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
หลังการเลือกตั้งเม่ือเดือนกุมภาพันธ รวมทั้ง พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งกลาวหลัง ตามเสด็จเจาฟามหาวชิราลงกรณ 
มกุฏราชกุมาร ลงไปในพื้นที่วา “ปญหาที่ยืดเยื้อและขมขื่นน้ีกลายเปนปญหาเรื้อรัง 
หากบาดแผลไมไดรับการเยียวยาอยางถูกวิธี ก็จะขยายกลายเปนเนื้อรายที่ไมมีทางรักษาใหหายขาดได”8

จากการควาชัยชนะในการเลือกตั้งอยางทวมทนในทุกพื้นที่ยกเวนภาคใต 
นายกรัฐมนตรีใชโอกาสการถวายสัตยปฏิญญาณตนเขารับตําแหนงเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2548 
ประกาศความตั้งใจใหมในการดํารงตําแหนงเปนสมัยที่สองวาจะปกปองสิทธิมนุษยชน 
และแสวงหาแนวทางสันติเพ่ือยุติความรุนแรงในภาคใต 9 จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ 

 
 
6 ไครซิส กรุป สัมภาษณกรรมการ กอส.และนักวิชาการหลายคนทั้งในกรุงเทพฯ และปตตานี เมื่อเดือนเมษายน และกันยายน 2548 ดู Duncan 
McCargo, “Thaksin and the resurgence of violence in the Thai South”, Critical Asian Studies, forthcoming” )มีนาคม 2549(  
7 “Advice from on High”,  Times Asia  ,22 พฤศจิกายน 2547 
8 “Surayud warns of full-scale rebel uprising”,The Nation 22 กุมภาพันธ 2548 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรแีละอดีตนายกรัฐมนตรี 
และ ดร.เกษม วัฒนชยั องคมนตร ียังออกมาแสดงความเห็นคัดคานการดําเนนิการของรัฐบาล ในการสมัมนาเมือ่วันที่ 28 กุมภาพนัธ “Southern 
Conflict: PM should’ adopt Royal approach”, The Nation  ,1 มีนาคม 2548 
9 “ไมใชเสยีงขางมากในทางที่ผดิ คํามั่นแมวหนุนเอ็นจีโอ สทิธมินุษยชน” [“Thaksin promises not to abuse his parliamentary majority; vows to 
support NGOs and human rights”], มติชน, 10 มนีาคม 2548, หนา 13; “Thaksin assumes power: I shall uphold human rights”, The Nation, 10 
มีนาคม 2548 ความลมเหลวในการแกปญหาความขดัแยงในจังหวัดภาคใตเห็นไดชัดจากการเลอืกตั้งเมือ่วันที่ 6 กมุภาพนัธ 2548 
แมจะไดรับชยัชนะทวมทนในพ้ืนทีส่วนใหญทั่วประเทศ แตพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ควาทีน่ั่งไมไดเลยในพ้ืนที่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต 
และยงัเสียงที่นัง่เกือบทัง้หมดในภาคใตที่เคยไดรับในการเลือกต้ังเมือ่ป 2544 จากทีน่ั่งทัง้หมด 54 ทีน่ั่งใน 14 จังหวัดภาคใต ไทยรักไทยได 1 ที่นัง่ 
ที่จังหวัดพังงาซึ่งไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสนึามิ;พรรคประชาธิปตยฝายคาน ได 52 ที่นัง่ และพรรคชาติไทย 1 ที่นัง่ 
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ยังเรียกประชุมรวมสภาผูแทนราษฎรเพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาภาคใต ซึ่งเขายอมรับวาการใชกําลังทางทหารไมไดผล 
พ.ต.ท.ทักษิณ บอกวา “ตั้งใจจะแกไขขอผิดพลาดในอดีต” และตองการคําแนะนําจากนักการเมืองฝายคาน10

สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญในการจดัการปญหาภาคใตไดเกิดขึน้มากอนแลวดวยการจัดตั้งองคกรอิสระ กอส. 
เพ่ือกําหนดแนวทางแกปญหาอยางสนัติ ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ต.ท.ทักษณิ แตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน 
อดีตนายกรฐัมนตรี ใหดํารงตําแหนงประธาน กอส. และตั้งแตเดือนเมษายน คณะกรรมการ 48 คน รวมประชมุกันทุก ๆ 
2 สัปดาห มีการปรกึษาหารอืเปนประจํากบัชุมชนในภาคใตและแกนนาํทางศาสนา หน่ึงในความเคลื่อนไหวครั้งแรก ๆ 
ของ กอส. คือการขอใหรฐับาลยกเลิกกฎอยัการศึก ซึง่บงัคับใชในภาคใตมาตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 
โดยใหเหตุผลวาไมจําเปน และยังสงผลลบในทางจติวทิยาแกชาวบาน ขณะทีใ่นความเปนจริง พ.ต.ท.ทักษิณ 
ไดแตงตั้งผูเชีย่วชาญหลายคน ใหรวมกันศึกษาหาทางเลือกอ่ืนมาตั้งแตปลายป 254711

พระราชกําหนดเคยเปนความพยายามอยางหนึ่งในการสรางความสมดุลระหวางมาตรการเขมดานความมั่นคงและสรา
งเกราะคุมกันทางกฎหมาย 
พระราชกําหนดมีขอบขายและถายโอนอํานาจควบคุมในภาพรวมจากฝายทหารไปสูเจาหนาที่ฝายพลเรือน 
แตอํานาจหลายระดับที่มอบใหนายกรัฐมนตรี และ “เจาหนาที่ผูมีอํานาจที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นลวนคลุมเครือ 
ขณะเดียวกันอํานาจในการตรวจสอบจากฝายรัฐสภาหรือตุลาการมักมีเพียงนอยนิด12

มาตรา 17 ซึ่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดรับการคุมกันจากการดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญา 
เปนการรองขอจากทางกองทัพเปนกรณีพิเศษเพื่อเปนทางออกกรณีการสอบสวนการกระทําของฝายทหารในเหตุการ
ณจูโจมมัสยิดกรือเซะ และการประทวงทีอํ่าเภอตากใบเมื่อเดือนเมษายน และตลุาคม 254713 ประกอบกับมาตรา 16 
ซึ่งระงับอํานาจทางกฎหมายของศาลปกครองในการดําเนินคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่รัฐ 
ปลอยทิ้งใหพลเรือนปราศจากชองทางเรียกรองทางกฎหมายหากถูกละเมิดจากการใชอํานาจฉุกเฉิน 
ขณะที่คํารองคัดคานของบรรดานักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรชีว้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 
“การทําลายระบบการตรวจสอบถวงดุลโดยสิ้นเชิง”14

พระราชกําหนดยังมีขอคุมกันทางกฎหมายบางประการ เชน ภายใตกฎอัยการศึก 
ทหารและตํารวจมีอํานาจเต็มในการจับกุมและคุมขังผูตองสงสัยโดยไมตองมีหมายศาล และควบคุมตัวตอไปไดเปนเวลา 7 

 
10 นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ในการประชุมรวมวาดวยเรื่องใต วันที่ 30-31 มีนาคม 2548 “ทักษิณพ่ึงสมานฉันทรับผิดพรอมแกไข 
ส.ว.ฝายคานอบรมลมซีอีโอ เลิกโกหก”, ไทยโพสต, 31 มีนาคม 2548, หนา 13; “PM admits action in South flawed”, Bangkok Post, 31 มีนาคม 2548 
11 ไครซิส กรุป สัมภาษณนักวิชาการไทยและคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ,เมษายน, กันยายน 2548 นายวิษณุ เครอืงาม 
รองนายกรัฐมนตร,ีหัวหนาคณะรางกฎหมาย, กลาวเมื่อเดือนกันยายน 2 เดือนหลังบังคบัใชพระราชกําหนด วารัฐบาลไดพิจารณาทางเลือกอืน่มาตั้งแตป 
2547” “Emergency Decree: PM takes absolute power”,เดอะ เนชั่น,16 กันยายน 2548 
12 ดู คณะกรรมการนักกฎหมายระหวางประเทศ, “More power, less accountability: Thailand’s New Emergency Decree”, สิงหาคม 2548 
13 นายวิษณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี เปดเผยเรือ่งนี้ในการแถลงขาวที่กรุงเทพฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2548 
วันเดียวกับทีน่ายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินในสามจังหวัดภาคใต จากเหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ และตากใบ 
และรายงานของคณะกรรมการสอบสวน ,ดู รายงานไครซิส กรุป Insurgency, Not Jihad, เรือ่งเดิม 
14 “คณาจารย มธ.คาน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้สุมไฟใตแสงความหวาดกลัว”, มติชน  ,21 กรกฎาคม 2548, หนา 2 
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วัน โดยไมตองตั้งขอหา ปจจุบันทหารจะตองไดรับความยินยอมจากเจาหนาที่ตํารวจ 1 นาย และเจาหนาที่อําเภอ 1 นาย 
กอนยื่นขอหมายจาก 

ผูพิพากษา15 อยางไรก็ดี สาเหตุในการคุมขังมักจะขาดความชัดเจน 
แมแตผูตองสงสัยวาใหการสนับสนุนกส็ามารถถูกจับกมุและคุมขังไดนานถึง 30 วนั โดยไมตองตั้งขอหา 
หากเจาหนาทีผู่บังคบัใชกฎหมายเห็นวา “มีความจําเปนเพ่ือปองกันไมใหบคุคลนั้นกระทาํการหรือรวมมือกระทําการใด 
ๆ อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรงหรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระงบัเหตกุารณรายแรง16

ยิ่งไปกวานัน้เง่ือนไขหลายประการในการคมุขังยังไมเปนไปตามความคุมครองที่ปกตจิะรบัรองไวในรัฐธรรมนูญ 
สวนที่กอใหเกดิปญหามากเปนพิเศษยังรวมถงึขอกําหนดในมาตรา 12 ที่กาํหนดใหตํารวจควบคุมตวัผูตองสงสัยใน 
“สถานทีท่ี่กําหนดซึ่งไมใชสถานตีํารวจ ทีคุ่มขัง ทณัฑสถาน หรือเรือนจํา” สถานทีค่วบคุมตวัอันไมเปนปกติ 
ไมมีกระบวนการและการปองกันที่เปนมาตรฐาน ทาํใหเสี่ยงที่จะเกดิการใชอํานาจในทางไมชอบ 
และในพ้ืนที่ซึง่การปฏิบตัิอยางไมถูกตอง และการทารณุกรรมผูตองขังเกิดขึ้นจนเปนปกติ สิ่งนีถ้ือเปนอันตรายรายแรง17

มาตรา 12 ยังกําหนดวาผูตองสงสัย “จะไมไดรับการปฏิบัตใินลักษณะเปนผูกระทําความผิด”18 
ถาหากผูถูกคมุขังไมไดรบัสถานะเปน “ผูกระทาํความผิด” ก็เสีย่งที่จะไมไดรับขอคุมครองทางกฎหมายทีเ่กี่ยวของไปดวย 
เชน สทิธิในการพบทนายของตวัเอง และสิทธใินการแจงใหครอบครวัทราบ 
เคยมีตวัอยางเกิดขึ้นมาแลววาผูตองสงสยัที่ถูกควบคุมตวัภายใตมาตรา 12 ในคดีการสังหารที่หมูบานตันหยงลมิอ 
ไมไดรับอนุญาตใหพบทนายความของตวัเอง19

 
15 ภายใตกฎอยัการศึก ผูตองสงสยัอาจถูกคมุตัวไวเปนเวลา 7 วัน หลังจากนั้นเจาหนาทีผู่มอีํานาจจะตองต้ังขอหา หรือขอหมายจับเพ่ิมเติม 
)ภายใตระยะเวลาควบคุมโดยไมตองต้ังขอหาที่กําหนดไวสูงสุด 30 วัน( 
16 มาตรา 11) 1 ( ในพระราชกําหนด, เรื่องเดิม 
17 มาตรา 12 ของพระราชกําหนด ,เรื่องเดิม ,ตามทีค่ณะกรรมการนกักฎหมายระหวางประเทศแนะนาํ, 
กฎหมายควรย้ําวาจะใหการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถูกควบคุมตัว, “More power, less accountability, เรื่องเดิม หนา 11 
18 มาตรา 12 ของพระราชกําหนด, เรื่องเดิม คณะกรรมการ 
กอส.ยังเรียกรองใหรัฐบาลรับรองอยางชัดเจนเรื่องสิทธิของผูถูกคุมขังในการไดพบทนายภายในเวลา 48 ชั่วโมง “เปด 14 ขอเสนอแนะ 
กอส.ลดความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต” [Fourteen suggestions of the NRC to reduce violence in the southern border provinces”] 
ตีพิมพซ้ําในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ,และมติชน ,27 กรกฎาคม 2548 
19ผูตองสงสยัจํานวนหนึ่งที่ถกูควบคมุตัวฐานเกีย่วของกับคดีสังหารทีห่มูบานตันหยงลิมอ ถูกปฏิเสธไมใหพบทนายความของตัวเองในตอนแรก, 
บางคนไมไดพบทนายความนานถึง 10 วัน, ทนายฝายจําเลยคนหนึ่งอธิบายวา 
“ตํารวจไมตองการใหผูถกูคมุขังพบทนายเพราะกลวัวาผูตองสงสยัจะไมยอมใหการตามที่ตํารวจตองการใชประกอบการดําเนนิคด”ี ไครซิส กรุป 
โทรศัพทสมัภาษณสมาชิกสมาคมทนายความมุสลมิ “ผูตองสงสยัหลายคนถูกปฏิเสธไมไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย:ทนายความ”, The Nation, 
30 กนัยายน 2548 ตํารวจมักจะปฏิเสธไมใหผูถกูคมุขังในภาคใตไดพบทนายเปนเวลาหลายวนัดวยเหตุผลดังกลาว ตัวอยางเชน 
(กอนพระราชกําหนดมผีลบังคับใช) ผูถูกคมุขังหลายสิบคนในคดีประทวงที่อําเภอตากใบ เมือ่เดือนตุลาคม 2547 
ถูกปฏิเสธไมใหพบทนายและถูกเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่รฐับาลในพืน้ที่กดดันใหรับสารภาพวากออาชญากรรมที่ตัวเองไมไดกระทําเพ่ือผอนโท
ษจากหนักเปนเบา ไครซสิ กรุป สมัภาษณทนายจําเลย ผูชุมนุมประทวง 59 คน ทีถู่กต้ังขอหาฐานชมุนมุโดยผิดกฎหมาย 
ทําลายทรัพยสนิสาธารณะและครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย, นราธิวาส, เมษายน 2548 
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III. ผลกระทบของพระราชกําหนด 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงการบังคับใชพระราชกําหนดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 
โดยเสนอวาเพื่อเปนแนวทางตอบโตการโจมตีในตัวเมืองยะลาในเวลาไลเลี่ยกันหลายจุดในวันกอนหนา 
แมวาเจาหนาที่จะเตรียมการรางเอกสารไวลวงหนาเปนเวลาหลายเดือนแลว 
และปลอยขอมูลลวงหนาวาอาจมีกฎหมายอื่นมาแทนกฎอัยการศึก 
แตกลับมีคนเพียงไมมากที่คาดวาจะมีการประกาศใชพระราชกําหนดโดยทันที20 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
อธิบายวา “เหตุการณที่เกิดขึ้นที่ยะลาเปนเหตุรุนแรงที่ยอมใหเกิดขึ้นเปนครั้งสุดทาย” 
การโจมตีหลายจุดที่มีการตระเตรียมการลวงหนา และเปนครั้งแรกที่เกิดเหตุรุนแรงในใจกลางเมืองใหญ 
“เปนการปลุกอยางแรง กระตุนใหรัฐบาลประกาศใชพระราชกําหนดโดยทันที”21

A. กอส. 

อยางไรก็ดี เจาหนาที่ระดับสูงหลายคนไมไดรับรูเลยวาไดมีการเตรยีมรางพระราชกาํหนดไวแลว กรรมการ 
กอส.บางคนตกใจอยางมากกับการประกาศใชพระราชกาํหนด และประกาศวาจะลาออก 
กรรมการที่มาจากจังหวดัภาคใตเปนกลุมที่ไมพอใจมากที่สุดที่ไมไดรับการปรกึษาหรือแจงใหทราบลวงหนากอนพระราช
กําหนดจะมีผลบังคับใช ขณะทีค่ณะกรรมการ กอส.โดยรวมไดแตตะลึงงัน22

นายอานันท ปนยารชุน ประธาน กอส.เรียกประชุมกลุมทํางานยอย กอส. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
เพ่ือเตรียมการตอบสนองในเรื่องนี้ และพบกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ในวันเดียวกัน 
เพ่ือแจงใหทราบถึงความแปลกใจในหมูคณะกรรมการ กอส. ในระหวางการหารือ 
นายอานันทไดโนมนาวใหนายกรัฐมนตรีระงับการบังคับใชถอยความในพระราชกําหนดสวนที่มีความรุนแรงเกินขอบเข
ต รวมทั้งมาตรการฉุกเฉินหลายขอที่กําหนดในมาตรา 9 
ซึ่งอนุญาตใหรัฐบาลตรวจสอบสื่อและการติดตอเปนการสวนตัวระหวางบุคคล 
และหามการชุมนุมในที่สาธารณะไมวาจะเปนเวลาและสถานที่ใด 
 
 
20 พระราชกําหนดผานความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีในวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 และนําข้ึนทูลเกลาฯ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
เพ่ือทรงลงพระปรมาภไิธย ทันที แมในตอนแรก พ.ต.ท.ทกัษิณ จะไมต้ังใจจะนําพระราชกําหนดเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
แตทั้งสภาผูแทนราษฎร (24 สิงหาคม) ซึ่งมีพรรคไทยรกัไทยเปนเสยีงขางมาก และวุฒสิภา (29 สิงหาคม) ไดใหความเห็นชอบพระราชกําหนดในอีก 
6 สัปดาหถัดมา 
21 การรางพระราชกําหนดมีข้ึนในชวงกอนหนานี้ ขณะทีร่ัฐบาลรอคอยจังหวะเหมาะสมที่จะประกาศใช “ออก พรก.ฉุกเฉนิ ติดดาบนายกอํานาจลนฟา 
จับกุม ปราบปราม ปราบมอ็บ ดักฟง คุมสือ่”,มติชน, 16 กรกฎาคม 2548 หนา 14; “Security power to get boost”, Bangkok Post,16 กนัยายน 2548 
ในวันที่ 14 กรกฎาคม ผูกอความไมสงบราว 60 คน ปฏิบัติการโจมตพีรอมกนัหลายจดุในตัวเมืองยะลาโดยมกีารเตรยีมการลวงหนา มีการวางระเบิด 
5 ระลอกในเวลาใกลเคยีงกนั รวมทัง้จุดหนึง่ซึ่งเปนทีต้ั่งสถานไีฟฟา ทาํใหไฟฟาในตัวเมอืงยะลาดับนานเกินกวา 1 ชั่วโมง ทามกลางความมดืมิด 
กลุมติดอาวุธยังปฏิบัติการโจมตีตํารวจทําใหเสยีชีวิตไป 1 นาย ผูกอความไมสงบ 1 คนถูกสังหารในการยิงตอสู มีการโรยเรอืใบบนทองถนนทั่วเมอืง 
เพ่ือชะลอการระงบัเหตอุยางทนัทวงทีของเจาหนาทีด่านความมัน่คง 
22 ไครซิส กรุป สัมภาษณกรรมการหลายคน ในกรุงเทพฯ ปตตานี ยะลาและนราธิวาส, เดือนกันยายน 2548 
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 5 ของมาตรา 11 

อํานาจนายกรัฐมนตรีใชมาตรการใด ๆ 

 

พ.ต.ท.ทักษิณเห็นดวยที่จะระงับการบังคับใชถอยคําในวรรคที่ 4 และ
ซึ่งใหอํานาจเจาหนาที่ในการดักฟงโทรศัพท ยับยั้งการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล 
และหามมิใหบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร23 และวรรคที่ 6 ในมาตรา 11 
ซึ่งใหอนุญาตใหทางการใชอํานาจอยางแทบจะไมมีขีดจํากัดในพ้ืนที่ภาคใต24

อยางไรก็ดี นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภา ชี้วา “พระราชกําหนดให
ก็ไดที่เห็นวาเหมาะสม โดยไมมีการรับประกันวานายกรัฐมนตรีจะไมใชมาตรการตาง ๆ ที่ตัวเองละเวนไวตอนน้ี 
ในหวงเวลาที่เหมาะสมกว

แหงชาติ เม่ือวันที ่19 กรกฎาคม 
ร 

มการคนหนึ่ง ระบุวาพระราชกําหนด 

ําหนด โดยอางวา 
 

 
กขึ้น 

 

า” 25 นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ สมาชิกวุฒิสภา เสริมวา 
“ผมไมแนใจวารัฐบาลเปลี่ยนใจในบางประเด็น หรือขาดความจริงใจหรือไม 
และแทจริงแลวจะบังคับใชถอยคาํในพระราชกําหนดทั้งหมด26

ในการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันท
วันเดียวกบัทีค่ณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบพระราชกําหนด นายอานันท ประธาน กอส. ขอใหกรรมกา
กอส.ยังคงทําหนาที่ตอไป แตกรรมการสวนใหญรวมทัง้ตัวนายอานนัทเอง 
แสดงความไมพอใจและผิดหวังกับพระราชกําหนดและวิธีการบังคับใช27 กรร
“ชี้ใหเห็นการกาวถอยหลังของรัฐบาลที่เคยสัญญาวาจะใชสันติวธิีแกไขปญหา”28

กอส.ออกแถลงการณอยางเปนทางการในวันที่ 25 กรกฎาคม ประณามการใชพระราชก
ชี้ใหเห็นถึงการกาวถอยหลงัไปสูแนวทางดําเนินงานรักษาความมั่นคงตามแบบเดมิ ๆ ของรัฐบาล และชีว้า
“นอกจากจะแกไขปญหาไมไดแลว พระราชกําหนดยังโหมกระพือเชื้อไฟแหงความรุนแรง”29 แถลงการณของ
กอส.แสดงความเปนหวงวาภารกิจของคณะกรรมการในการสรางความสมานฉันทจะเปนไปโดยยากลําบากมา
แมคณะกรรมการ กอส.ประกาศวาจะจัดทาํรายงานใหสําเร็จลุลวง แตพระราชกําหนด 
“สงผลกระทบในเชิงจิตวิทยาอยางรุนแรง” เชนที่กรรมการ กอส.คนหน่ึงออกปาก30 

 
23 ไครซิส กรุป ไดอานคําใหสัมภาษณสมาชิก กอส. 
24 มาตรา 11) 6 ( ใหอํานาจนายกรฐัมนตรี โดยผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประกาศ “หามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ 
เทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน” 
จุดนี้คณะกรรมการทนายความระหวางประเทศชี้วา เปนตัวอยางของคําจํากัดความที่คลุมเครือ และครอบอาํนาจของพระราชกําหนด ใน “More Power, 
Less Accountability” เรื่องเดิม 
25 “Ombudsmen petitioned over decree”, Bangkok Post  ,21 กรกฎาคม 2548 
26 “Decree a silent coup, public unaware of dangers—legal experts”, The Nation  ,20 กรกฎาคม 2548 
27 ไครซิส กรุป สัมภาษณนายชัยวัฒน สถาอนันต กรรมการที่รวมประชุมเมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม ,กรุงเทพฯ  ,15 กันยายน 2548 
28 ไครซิส กรุป สัมภาษณ ,เดือนกันยายน 2548 
29 แถลงการณของ กอส.วาดวยพระราชกําหนดฉุกเฉิน “เปด 14 ขอเสนอ กอส.ลดความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต” 
ตีพิมพซ้ําในหนังสือพิมพกรุงเทพธรุกิจและมติชน  ,27 กรกฎาคม 2548 
30 ไครซิส กรุป สัมภาษณอิหมามอับดุลเราะหมาน อับดุลสมัด สมาชิก กอส.และประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส, นราธิวาส, 7 
กันยายน 2548 
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กรรมการหลายคนกลาววากอนที่พระราชกําหนดจะมีผลบังคับใช 
พวกเขาเต็มใจจะใหคําปรึกษาแกรัฐบาลหลังนําเสนอรายงานขั้นสุดทายแลว 
แตขณะน้ีพวกเขาไมเชื่อวานายกรัฐมนตรีจะใสใจขอเสนอแนะจากภายนอก กรรมการคนหนึ่งกลาววา “กอส.วางมือแลว 
เพราะแมแตนายอานันท ยังทําอะไรไมได ก็ไมมีใครทําได”31

ตอนประกาศจัดตั้งคณะกรรมการ กอส.ในคราวแรก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยืนยันวา 
กอส.จะมีความเปนอิสระอยางแทจริง และรัฐบาล “จะสนับสนุนทุกอยางที่ กอส.ตองการ 
และรับขอเสนอทุกประการโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ”32ตอมาในวันที่ 29 กันยายน นายกรัฐมนตรี กลาววา 
รัฐบาลจะไมสงเสริมขอเสนอแนะที่ขัดแยงกับนโยบายดานความมั่นคง 
“หากขอเสนอแนะเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน รัฐบาลก็จะยอมเห็นดวย 
แตหากขอเสนอแนะใด ๆ ขัดแยงกับนโยบายดานความมั่นคงของชาติ รัฐบาลคงไมสามารถทาํตามได”33

คณะกรรมการ 
กอส.เปนองคกรทีเ่กี่ยวของกับรฐับาลเพียงองคการเดียวที่มีการปรึกษาหารือกับแกนนําชุมชนมุสลิมในทองถิน่อยางตอเ
นื่อง34 กอส.จะนําเสนอผลการหารือในเชงิลกึเหลานี้ และขอเสนอแนะในเชิงนโยบายตอรัฐบาลในรายงานฉบับสดุทายของ 
กอส.ในชวงตนป 254935 รัฐบาลจึงควรเอาใจใสพิจารณาขอเสนอแนะของ กอส. 
รวมทั้งขอเสนอแนะอันนํามาซึ่งการทบทวนนโยบายดานความมั่นคงบางประการ 

B. การเมืองระดับชาติ 

การเลี่ยงขั้นตอนทางรัฐสภาดวยการออกเปนพระราชกําหนดแทนที่จะผานกระบวนการทางนิติบัญญัติ 
นําไปสูปฏิกิริยาไมพอใจของสมาชิกรัฐสภาหลายคน แตจุดที่บรรดานักการเมืองฝายคาน 
นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนยังมีความเปนหวงอยางจริงจังคือเน้ือหาของพระราชบัญญัติ36 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ประณามพระราชกําหนดทันทีภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
เรียกรองใหนายกรัฐมนตรียกเลิกการบังคับใช ในแถลงการณของ 
กสม.ใหเหตุผลวาพระราชกาํหนดเปนอันตรายตอสิทธิมนุษยชน และ 

 
31 ไครซิส กรุป สัมภาษณ, ตุลาคม 2548 
32 ถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ในการประชุมสภารวม วันที่ 30 มีนาคม “PM admits action in South flawed”, Bangkok Post, 31 มีนาคม 2548 
33 “Not all NRC advice may be approved” , Bangkok Post, 30 กันยายน 2548 
34กอส.และคณะทํางานปรึกษาหารือรวมกับแกนนําชมุชนทองถิ่นเปนประจําทุกสัปดาหเกี่ยวกับนโยบายในวงกวาง 
รวมทั้งสํารวจและหารือกับกลุมเปาหมายในประเด็นสาํคัญ ไครซิส กรุป สัมภาษณสมาชิกคณะทํางาน กอส.ปตตานี นราธิวาส ยะลา กรุงเทพฯ, กันยายน 
2548 
35 กอส.เสนอบทสรุปความยาว 77 หนาของรางรายงาน ตอรัฐบาลในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 วันครบรอบเหตุการประทวงที่อําเภอตากใบ 
“รัฐไรความสามารถในการปกปองพลเมือง” ศูนยขาวอิศรา, 26 ตุลาคม 2548 
36 เชน นายสัก กอแสงเรือง สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ ตําหนิการออกพระราชกําหนดวาเปนการลัดข้ันตอนทางกฎหมายและตุลาการ 
และแมกระทั่งศาลปกครองและศาลทหาร, มติชน, 27 สิงหาคม 2548 
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“มาตรการรุนแรงที่กาํหนดไวจะยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลง เพราะใหอํานาจเจาหนาที่เกินขอบเขต 
บรรดาเจาหนาที่ที่ใชอํานาจเกินขอบเขตเปนตนเหตุสาํคัญที่ทาํใหเกิดความรุนแรงในภาคใต”37

ความเปนหวงนี้สะทอนใหเห็นในแถลงการณลงวันที่ 20 กรกฎาคม ของเหลาคณาจารยคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระบุวา “กฎหมายฉบับน้ีไมไดแกปญหาเรื่องการใชอํานาจเกินขอบเขต 
แตกลบัสรางปญหาเพิ่มมากขึ้น” 
เหลาคณาจารยยังแสดงความเปนหวงวาจะทําใหวิกฤตการณในภาคใตเลวรายลงและสงผลกระทบในระยะยาว38 
ส.ส.ฝายคานในรัฐสภาผลักดันใหเปดการประชุมวาระพเิศษเพื่ออภิปรายเกี่ยวกบัพระราชกําหนด 
ในที่สุดการประชุมสภาผูแทนราษฎรวาระพิเศษมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม และการประชุมวุฒิสภาวาระพิเศษมีขึ้นในวันที่ 
25-26 สิงหาคม39 รัฐบาลรับปากจะพิจารณาคําแปรญัตติใด ๆ ที่มีการเสนอจากสภาผูแทนราษฎร40 
ในระหวางการอภิปรายในสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนําฝายคาน ระบุวาพระราชกําหนดขัดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
และเปดชองใหทางการใชอํานาจเกินขอบเขต ขณะที่รองเลขานุการทัว่ไป พรรคประชาธิปตย 
กลาวหารฐับาลวาปลอยใหผูกระทําผิดลอยนวลแถมยังเอาหูไปนาเอาตาไปไรกับการลักพาตวัและการทําวิสามัญฆาตกรรม
41 สมาชิกวุฒิสภาหลายคนขอสงวนคําแปรญัตติ แตเสียงสวนใหญจากพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ทําใหทั้งสองสภาใหการรับรองพระราชกําหนดโดยไมมีการแกไข42 
ทั้งน้ีก็ดวยวินยัพรรคซึ่งกําหนดขึ้นอยางพิถีพิถันระมัดระวัง 
ขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกรัฐสภาดูจะตอบสนองความรูสึกนึกคิดของคนสวนใหญของประเทศ 
โดยคนไทยนอกพื้นที่ภาคใต 
ไมรวมบรรดานักวิชาการระดับสูงและนักสิทธิมนุษยชนตางเห็นดวยกบัการออกพระราชกําหนดอยางทวมทน 
ผลการสํารวจประชามติเม่ือเดือนกรกฎาคม ชี้วาประชาชน 72 เปอรเซ็นต สนับสนนุพระราชกําหนด43

 
37 แถลงการณของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 19 กรกฎาคม 2548, ดู www.nhrc.co.th 
38 “คณาจารย มธ.คาน พรก.ฉุกเฉิน ชี้สุมไฟใตแสงความหวาดกลัว, มติชน, 21 กรกฎาคม 2548, หนา 2 
39 ความรวมมือนําโดยสมาพันธเพ่ือประชาธิปไตย รวมทั้งสภาแรงงาน, สมาพันธแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ 
และสมาพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ยื่นรายชือ่เรยีกรองใหยกเลิกพระราชกําหนด “Civil groups file petition against decree”, Bangkok Post,23 
สิงหาคม 2548 
40 “Government will listen to parliament”, Bangkok Post, 1 สิงหาคม 2548 
41 “State of Emergency: Abhisit lashes out at government”, The Nation ,24 สิงหาคม 2548 
42 ไทยรักไทยมี ส.ส.377 คน จากจํานวน ส.ส.ในสภา 500 คน 
43 รายงานใน The Nation “Move shows a failure to learn from past mistakes”, 21 กรกฎาคม 2548 ผลสํารวจจัดทําโดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) มีการถกเถียงถึงวิธีจัดทําการสํารวจ 
แตผลสํารวจสะทอนภาพแนวคิดของคนหมูมากในวงกวางนอกเหนือจากจังหวัดภาคใต 
เชนที่รายงานในสื่อสิ่งพิมพชั้นนําและโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อวิทยุและโทรทัศน 
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C. กองกําลังรักษาความมั่นคง 

นายทหารและนายตํารวจระดับสูงทีไ่ดรับมอบหมาย 
เขารบัการอบรมเกีย่วกับสทิธิและความรบัผิดชอบที่ไดรบัใหมเปนเวลา 1 สปัดาห จากเดิมเคยใชเวลาเพียงสองวัน44 
หากมองในแงของการปฏิบตัิงานรายวันแลวผลกระทบสําคัญที่เกิดขึน้ดูจะเปนเรื่องที่ตองไดรับความยนิยอมจากเจาหนา
ที่ฝายพลเรือนและผูพิพากษาในการออกหมายจับ เจาหนาที่สวนใหญที่ไครซิส กรุป ไดสัมภาษณ 
รูสึกวาขาดความคลองตวั แตก็พอใจที่รฐับาลตองการใชกฎหมายเปนเครื่องชวยทาํใหภาพพจนของเจาหนาทีดี่ขึ้น 
เจาหนาทีห่ลายคนบอกวาในทางปฏิบตัิมีความแตกตางกนัเพียงเล็กนอย 
เม่ือถูกถามวาคิดวาอะไรคือจุดใหญใจความที่ไมเหมือนกับกฎอัยการศึก เจาหนาทีค่นหนึ่งบอกวา “แคชื่อเทานัน้”45

อํานาจหลายอยางของเจาหนาที่ผูมีอํานาจลวนไมแตกตางจากที่กาํหนดไวในกฎอัยการศึก 
เพียงแตมีความรับผิดชอบนอยกวา 
จากประสบการณในอดีตชี้ใหเห็นวาการรวบอํานาจไวในมือของเจาหนาที่ดานความมั่นคงไมสามารถจัดการกับเหตุรุ
นแรงที่เกิดขึ้นจากฝมือของกลุมแบงแยกดินแดนได ทั้งนี้ เพ่ือตอบโตกับการโจมตีพรอม ๆ กันหลายเหตุการณ 
เม่ือเดือนมกราคม 2547 ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
บังคับใชกฎอัยการศึกทั่วจังหวัดนราธิวาส ยะลาและปตตานี46 ในชวงระยะเวลา 18 เดือน เกิดเหตุรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น 
แตเจาหนาที่ดานความมั่นคงยังไมอาจเฉียดเขาใกลตนตอผูลงมือ แตทําไดแคระวังปองกันเทานั้น ขณะที่ 85 
เปอรเซ็นตของเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเจาหนาที่ตํารวจยังไมสามารถจับกุม หรือแมแตจะชี้ตัวผูกอการได47

เปนทีช่ัดเจนวาไมใชเพราะขาดอํานาจจากรัฐบาลจึงเปนอุปสรรคตอการทํางานของกองกําลังรักษาความมั่นคง 
แตเปนเพราะการรวบรวมขอมูลขาวกรองที่ไรประสิทธิภาพ ขณะที่การใชกําลังเกินขอบเขตภายใตกฎอัยการศกึ 
ประกอบกับการขาดการตรวจสอบและถวงดุลตางหากที่ทําใหการปฏิบัติภารกิจน้ียากยิ่งขึ้นเพราะทําใหชาวบานไมยอ
มใหความรวมมือในการแจงเบาะแสแกเจาหนาที่48

 
44 ไครซิส กรุป สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจและทหาร รวมทั้ง พ.อ.สมควร แสงภัทรเนตร 
โฆษกกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต พล.ต.ต.ธานี ทวิชศรี ผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 9,ปตตานี, 
นราธิวาสและยะลา, กันยายน 2548 
45 ไครซิส กรุป สัมภาษณ,ยะลา, กันยายน 2548 
46 ดู รายงานของ ไครซิส กรุป, Insurgency, Not Jihad, เรื่องเดิม  
47 สถิติที่รวบรวมโดยคณะทํางานขอ กอส. อางโดยนายชัยวัฒน สถาอนันต ผูอํานวยการฝายวิจัย กอส.,ไครซิส กรุป สัมภาษณ,กรุงเทพฯ 15 
กันยายน 2548  
พล.ท.ขวัญชาติ แมทัพภาคที่ 4 แถลงเมื่อเดือนตุลาคม 2548 วา ในป 2547 เกิดเหตุรนุแรงที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 3,027 ครั้ง 
พล.ท.ขวัญชาติ ระบุวาในจํานวนนี้ 867 ครั้งเกี่ยวของกับความมั่นคง ทางการจับกุมผูตองสงสัยได 114 คน ในป 2548 เกิดเหตุรุนแรงในพ้ืนที ่3,300 
ครั้ง ในจํานวนนี้ 1,017 ครั้งเกี่ยวเนื่องกับเหตุไมสงบ และจับกมุผูตองสงสัยได 126 คน “Two police killed in rail bomb blast”, Bangkok Post, ตุลาคม 
2548  
48 ดู รายงานของไครซิส กรุป Insurgency, Not Jihad, เรื่องเดิม 
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D. ชาวบานในจังหวัดภาคใต 

ผลกระทบที่มีตอชาวบานในพ้ืนที่ที่มีการบังคับใชพระราชกําหนด คือปตตานี นราธิวาสและยะลา ผสมปนเปกันไป 
ไมกี่เดือนมานี้ กองกําลังรักษาความมั่นคงเนนปฏิบัติการในพื้นที่ที่กําหนดวาเปนที่ม่ันของกลุมแบงแยกดินแดน 
(“พ้ืนที่สีแดง”) และพ้ืนที่ที่เปนแหลงพักพิงของกลุมแบงแยกดินแดน (“พ้ืนที่สีเหลือง”) 
ขณะเดียวกันจะจัดใหเปนเขตปลอดทหารในพื้นที่ที่มีความรุนแรงนอย (“พ้ืนที่สีเขยีว”)49

ชาวบานสวนใหญไมคอยรูรายละเอียดของพระราชกําหนด 
แตคนไมนอยรูวาพระราชกาํหนดใหอํานาจตํารวจและทหารในการจับกุมและคุมขังโดยไมตองตั้งขอหา 
และหากมีการใชอํานาจเกินขอบเขตเจาหนาที่ก็ไมตองถูกลงโทษ ชาวบานใน อ.จะนะ, เจาะไอรอง และสุไหง ปาดี 
ระบุวาเจาหนาที่ทองถิ่นขึ้นบัญชีดําผูตองสงสัย 
ขณะที่เจาหนาที่ติดอาวุธไปที่บานของผูตองสงสัยเหลานั้นและสั่งใหยอมมอบตัวไมเชนนั้นจะถูกจับกุม 
หลายคนกลาวหาวาเจาหนาที่รัฐกระทําวิสามัญฆาตกรรม 

มีการรายงานการเกิดเหตุการณทํานองเดียวกนัน้ีหลายเหตุการณไปยงัชมรมนกักฎหมายมุสลิม 
ทําใหสมาชกิของชมรมตกเปนเปาถูกขมขูและคุกคาม50 
ไมตองสงสัยเลยวาชาวบานจํานวนไมนอยหวาดกลวัเกนิกวาจะแจงเรือ่งใหใครทราบ51 
บรรยากาศแหงความหวาดกลัวโดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายอําเภอของจังหวัดนราธวิาส รวมทั้ง อ.ยะหริ่ง จังหวดัปตตานี 
และใน “พ้ืนทีส่ีแดง” อ่ืน ๆ เห็นไดชัดเจนวาเลวรายกวาเม่ือครั้งอยูภายใตกฎอัยการศกึ อยางไรก็ดี ใน “พ้ืนที่สเีขยีว” 
ไมมีการประจาํการของทหารและการตั้งจุดตรวจตาง ๆ อยางนอยกใ็นชวงกลางวัน บรรยากาศคอนขางผอนคลายลง 
ทั้งน้ี รายงานฉบบัน้ีเนนผลกระทบไปที่ “พ้ืนที่สีแดง” 

1. บัญชีดํา 

เจาหนาทีท่ั้งฝายรฐับาลและทหารออกมาปฏิเสธเรื่องการขึ้นบัญชีดํา52 อยางไรก็ดี หลายคนยอมรบัเปนการสวนตวักับ 

 
49 ในชวงปลายเดือนกันยายน 2548 กองทัพรายงานวามีหมูบานสีแดงทั้งสิ้น 312 แหง ใน 9 อําเภอของจังหวัดนราธิวาส ไดแก ศรีนาคร จะแนะ 
ระแงะ ยี่รอ รือเสาะ สุไหงปาดี สุขิริน เจาะไอรอง และบาเจาะ และมีพ้ืนที่สีเขียว 129 แหง และพ้ืนที่สีเหลือง 133 แหง “Village in a’ red zone” , 
The Nation,21 กันยายน 2548 
50 ไครซิส กรุป สมัภาษณที่นราธิวาสและกรุงเทพฯ ,กันยายน 2548, นายสมชาย นลีะไพจิตร ประธานชมรมนกักฎหมายมุสลิม 
หายตัวไปเมือ่เดือนมนีาคม 2547 หลังเผยแพรขอกลาวหาการกระทําทารุณกรรมของตํารวจ คาดวานายสมชายเสยีชีวิตแลว 
และผูตองสงสยัคนสําคัญในการสังหารนายสมชายคอืเจาหนาที่ตํารวจหลายนาย แหลงขาวตํารวจนายหนึ่งใหขอมูลกบัไครซิส กรุป วา 
ชมรมนักกฎหมายมสุลิม รวมทัง้คลินิกแพทยชุมชน ดําเนนิงานโดย นายแพทยแวมาหะดี แวดาโอะ 
รอดพนจากขอกลาวหาวาเกีย่วของกับการวางแผนระเบิดครั้งหนึ่งของกลุมเจมาห อิสลามิยาห ที่ศนูยฝกตํารวจ ครูฝกตํารวจคนหนึ่งต้ังคําถามวา 
“ถาผูกอการรายตองการรกัษาตัว พวกเขาจะไปทีไ่หน? ถาผูกอการรายตองการทนายแกตาง ใครจะทําหนาที่ให?”, ครฝูกตํารวจเอยชื่อสององคกรนี ้
51 มีรายงานวาทหารหลายคนเตือนชาวบานในหมูบานแหงหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสไมใหพูดคุยกับผูสื่อขาว , ไครซิส กรุป สมัภาษณ, กันยายน 2548 
52 นายประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิเสธเรื่องการขึ้นบัญชีดํา เชนเดียวกับ พ.อ.สมควร แสงภัทรเนตร 
โฆษกกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ,เมื่อคราวที่ไครซิส กรุป สัมภาษณ  
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ไครซสิ กรุป วามีการใชบญัชีดํา 
ซึ่งปกติไดมาจากขอมูลขาวกรองทีข่าดความนาเชื่อถือและมีรายชื่อของผูบริสทุธิห์ลายราย53 
ผูตองสงสัยหลายรายถูกสั่งให “มอบตวัโดยสมัครใจ” ไมเชนน้ันจะถูกจับกุมหรือดําเนนิการ ใด ๆ ทีเ่ลวรายไปกวานั้น54 
ผูนําหมูบานหลายแหง อ.สไุหงปาดี บอกวาไดเห็นบัญชดํีาหลายบญัช ีและถกูขอใหตามหาตวัผูตองสงสัย 
บัญชีดําเหลานี้ทําใหเกิดการกลาวหาเรื่องการใหเบาะแส สรางความขดัแยงภายในหมูบานหลายแหง55

เจาหนาที่รัฐบาลหลายคนในนราธิวาสประสบความสําเร็จอยูบางจากการทําตามความคิดริเริ่มของนายอุสมาน ทาเฮ 
ผูใหญบานปะริ ทั้งน้ีแมจะไมมีการนิรโทษกรรมอยางเปนทางการ แตนายทาเฮ 
สามารถกระตุนใหสมาชิกและผูสนับสนุนกลุมแบงแยกดินแดนหลายกลุมออกมารายงานตัวตอทางการเพื่อสรางความบ
ริสุทธิ์ใหกับตวัเองและยอมสมัครใจเขาโครงการฟนฟู 
มีการใหคํามั่นสัญญาวาผูที่มีคดีอาชญากรรมติดตัวนอกเหนือไปจากการเปนสมาชิกของกลุมผิดกฎหมาย 
จะไดรับการผอนผันหากยอมออกมามอบตัว การเดินตามแนวทางนี้ประสบความสําเร็จในบางกรณี แตมีหลายกรณี 
ที่ถูกเจาหนาที่ทางการทองถิ่นแยงชิงผลงานเพื่อสรางคะแนนทางการเมืองใหตัวเอง 

ชาวบานในหมูบานสองแหงของ อ.สุไหงปาดี บอกวา 
ทหารพรอมอาวุธครบมือเขามาลาดตระเวนในหมูบานเปนประจําทุกวัน 
ทุบประตูบานผูตองสงสัยที่มีรายชื่อในบัญชีดําและขมขูหากผูตองสงสัยไมยอม “มอบตัวโดยสมัครใจ”56 
ขณะที่ชาวบานในหมูบานอ่ืน ๆ 
รายงานวาเจาหนาที่หลายนายเขามายังหมูบานและประกาศวารูวาผูมีรายชื่อในบัญชีดําอาศัยอยูในหมูบาน 
และรูตัววาเปนใคร เพราะฉะนั้นจึงควรออกมา “มอบตัวโดยสมัครใจ” 
ไมเชนนั้นก็จะไดรับผลกระทบตามมาหลายอยาง เจาหนาที่ไมไดระบุชื่อผูตองสงสัยวาเปนใคร 
แตกลาวหาวากออาชญากรรมในกรณีตาง ๆ ชาวบานหลายคนที่มีรายชื่ออยูในบัญชีดํายอมไปมอบตัวกับทางการ 
ขณะที่คนอ่ืน ๆ ซึ่งรวมทั้งคนที่ยืนยันวาตัวเองบริสุทธิ์ แตหวาดกลัว ตางหนีไปหลบซอนตัว57

 
(ที่นราธิวาสและยะลาตามลําดับ) เมื่อเดือนกนัยายน 2548 รองนายกรฐัมนตรีชิดชัย วรรณสถิตย ก็ปฏิเสธเรื่องการข้ึนบัญชีดํา “Thai deputy PM denies 
blacklisting of southern youths”, Bernama, 12 ตุลาคม 2548 
53 นายตํารวจระดบัสูงคนหนึ่งและเจาหนาที่ทหารหลายนาย บอกวามีการใชบัญชีดํา บางคนยอมรับวามีผูถูกข้ึนบัญชีดําอยางไมถูกตอง 
โดยใชสมมุติฐานจากโรงเรียนและหมูบานที่อยู นายทหารระดับสูงคนหนึ่งซึ่งทําหนาที่รับ “ผูยอมมอบตัว” 
บอกวาเชื่อวาหลายคนทีถู่กข้ึนบญัชีดําและสงตัวมาเขารวมโครงการฟนฟูลวนเปนผูบริสุทธิ ์
ดู “Innocents forced to surrender”, Bangkok Post,15 กันยายน 2548; 
“4,000 teenagers blacklisted”, Bangkok Post, 11 ตุลาคม 
54 ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบานหลายหมูบานในอําเภอสุไหงปาดี, นักพิทักษสิทธิมนุษยชนและสมาชิก กอส.,กันยายน 2548 
55ผูที่ทํางานในโครงการของกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต, หรือที่เรียกกันวาโครงการ 4,500 บาท (เงินเดือนไทย) 
ตกเปนผูตองสงสัยวาเปนคนใหเบาะแส ซึ่งสรางความขัดแยงใหเกิดข้ึนในหมูบานหลายแหง ไครซิส กรุป สัมภาษณ, นราธิวาส และปตตานี, 
กันยายน 2548  
56 ไครซิส กรุป สัมภาษณ,นราธิวาส, กันยายน 2548 
57 ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบานหลายหมูบานใน อ.สุไหงปาดี, กันยายน 2548,และเจาหนาที่พิทักษสิทธิมนุษยชนในทองถิ่น และสมาชิกคณะทํางาน 
กอส. ซึ่งเปนผูไดรับรายงานเรื่องการข้ึนบัญชีดํา 
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ตวัอยางของการขึ้นบัญชีดําที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็คือการทําสงครามตอตานยาเสพติด เม่ือป 2546 
ตามนโยบายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นายกรฐัมนตร ีมีผูเสียชวีติในสงครามตอตานยาเสพติด 2,275 คน 
และอีกหลายรอยคนถูกจับกมุโดยพลการ รวมทั้ง “สูญหาย”58 
ในฐานะภูมิภาคที่มีพรมแดนที่ขึ้นชื่อเร่ืองการลักลอบยาเสพติด 
หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใตจึงเปนหนึ่งในพ้ืนที่ที่ไดรบัผลกระทบจากนโยบายนี้มากที่สุด ผูคนยังไมลืมเรื่องน้ี 
และที่ผานมาไมเคยมกีารติดตามหาผูสูญหาย 
นี่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกอนทีเ่จาหนาที่จะไดรบัเอกสทิธิค์ุมกนัไมใหตองถูกดําเนินคดีใด ๆ เสยีอีก 

2. การกลาวหาเรื่องวิสามญัฆาตกรรม 

บรรดาผูนําชุมชนในทองถิ่นและกลุมสิทธิมนุษยชนไดรับรายงานเรื่องการทําวิสามัญฆาตกรรมและบุคคลสูญหายหลายร
ายนับตั้งแตบังคับใชพระราชกําหนด 
แตความหวาดกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งเจาหนาที่ของตัวเองและกับชาวบานที่แจงเบาะแส 
ทําใหไมกลาตรวจสอบเรื่องน้ีตอ การปลอยขาวลือตามรานน้ําชาในหมูบานและมัสยิด 
โดยไมมีการตรวจสอบความถูกตอง สงผลกระทบทางจิตวิทยาในหมูชุมชนมุสลิมหลายแหง 
การไลยิงสังหารที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งสวนใหญเกิดจากฝมือของกลุมติดอาวุธแบงแยกดินแดน 
โดยมุงเปาไปที่พลเรือนชาวมุสลิมที่สงสัยวาจะเปนผูใหเบาะแส59 
แตในขณะที่ยังไมมีการพิสูจนความจริงวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนฝมือของฝายใด 
ชาวบานในทองถิ่นกลับตั้งสมมุติฐานวามือปนเปนสมาชิกหรือเปนคนของกองกําลังรักษาความมั่นคง 
หลายเหตุการณที่กลาวถึงตอจากนี้ชี้ใหเห็นถึงความหวาดกลัวทีฝ่งลึกและความระแวงสงสัยในพื้นที่สีแดง 

 
58 คาดวาตัวเลขสูงถึง 3,000 ราย แตตัวเลขของรัฐบาลเองระบุวามีผูเสียชีวิตมากกวา 2,000 ราย และถูกจับกุม 51,000 ราย 
ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม 2546, Human Rights Watch, “Not enough graves: The war on drugs, HIV/AIDS, and violations of 
human rights in Thailand”,กรกฎาคม 2547  
59. เชน นายซเูด็ง อาแวบอืซา, อดีตสมาชกิกลุมแบงแยกดินแดนในหมูบานบองอ อําเภอเจาะไอรอง, นราธิวาส 
ยอมมอบตัวกบัทางการเมือ่เดือนมถิุนายน 2548 และเคยรวมงานกบัทางการ เมือ่กลางดึกคืนวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 
กลุมแบงแยกดนิแดนบุกโจมตีบานพักของนายลเูต็ง ดวยอาวุธปนเอเค ไรเฟล และระเบิด สังหารนายซเูด็งพรอมภรรยาและลูกอีก 7 คน 
ขณะนอนหลับ ดู “Narathiwat Slaughter: Family of nine gunned down”, The Nation, 17 กันยายน 2548ไครซิส กรุป 
สัมภาษณเจาหนาที่ดานความมั่นคงและสมาชกิกลุมแบงแยกดนิแดนยืนยันกระทําการ 
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IV. กรณีการเสียชีวิตของอิหมามสะตอปา 

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2548 นายสะตอปา ยูโซะ อิหมามหมูบานละหาน ในอําเภอสุไหงปาดี นราธิวาส 
ถูกยิงเสียชีวิตหนาบานพักโดยคนรายไมทราบชื่อ หลังกลับจากนําละหมาดครั้งที่ 5 ของวัน (เวลาประมาณ 20.20น.) 
ในขณะกําลังลงจากรถมอเตอรไซคเพ่ือกาวขึ้นบันไดบาน มือปนใชปนกลไรเฟล ยิงอิหมามสะตอปามาจาก 2 ทิศทาง 
จากนั้นมือปนวิ่งหนีเขาไปทางสวนยางในบริเวณใกลเคียง60

ชาวบานบางคนอางวาเห็นชาย 4 คน แตงกายลักษณะคลายทหารวิง่หนีออกไปจากที่เกิดเหตุ61 
แตเจาหนาทีห่ลายคนโตวาผูลงมืออาจจะเปนชาวบานดวยกนัเองที่ไมพอใจ หรือกลุมติดอาวธุแบงแยกดินแดน 
เพ่ือทําใหชาวบานหันมาตอตานรฐับาล62 สิ่งที่ชี้ใหเห็นความไมไววางใจของชาวบานตอทางการเกิดขึ้นโดยชาวบานราว 
100 คน สวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก รวมกันขัดขวางไมใหเจาหนาทีเ่ขาไปในหมูบาน ขณะทีศ่พของอิหมามถูกฝงภายใน 
24 ชัว่โมงตามหลักศาสนาอสิลาม โดยไมมีการชันสูตร เชนเดียวกบัหลักฐานจากทีเ่กิดเหต ุเชน ปลอกกระสุน 
ก็ไมมีการเก็บรวบรวม 

ชาวบานในพืน้ที่และเจาหนาที่มีความเชื่อตอเหตุการณที่เกิดขึ้นแตกตางกันไป 
แตไมเคยมีการพิสูจนวาฝายใดถูกหรือผิด สิ่งที่ชัดเจนถือความเชื่อถอืไววางใจระหวางชุมชนและรัฐบาลขาดสะบั้น 

A. การตีความเรื่องการทําวิสามัญฆาตกรรม 

ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบานในละแวกนั้นหลายคน รวมทั้งลูกชายของอิหมาม 
ทุกคนลวนเชื่อวาอิหมามถูกสังหารโดยฝมือของทหารหลายนาย จริงอยูในภาคใตนั้นเต็มไปดวยขาวลือ 
ขณะที่ความไมเชื่อใจของชาวบานตอทางการก็เปนปญหาใหญ แตหากเรื่องน้ีจริง 
สิ่งน้ีก็จะยิ่งเพ่ิมนํ้าหนักใหกับความเชื่อน้ีมากขึ้นไปอีก อยางไรก็ดี 
ไมมีทางที่จะพิสูจนความเชื่อน้ีหากปราศจากการสืบสวนทางนิติเวชวิทยา 
และจากการใหปากคําอยางเปนทางการของผูเห็นเหตุการณ แตทั้งสองอยางไมมีโอกาสจะเกิดขึ้นไดในสภาพปจจุบัน 

ชาวบานในหมูบานละหานเลาวา เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม หลายชั่วโมงกอนที่อิหมามจะเสียชีวิต 
มีเฮลิคอปเตอรของทหารหลายลําบินวนเวียนอยูเหนือหมูบาน63 แนนอนวานายทหารระดับสูงจากกองทัพภาคที่ 4 
 
 
60 มีรายงานวาพบรูกระสุนหลายรูบนบันไดบานของอิหมาม “เยือนหมูบานละหาน ที่เสียงไมตองการอํานาจรัฐ”, ศูนยขาวอิศรา,ตีพิมพซ้ําในมติชน, 
7 กันยายน 2548, หนา 2 
61ชาวบานหลายคนบอกวาแมจะไมมีผูเห็นเหตุการณคนอื่นนอกเหนือจากตัวอิหมามเอง แตชาวบานหลายคนเห็นชายสี่คนแตงกายลักษณะทหาร 
(กางเกงทหารและเสื้อยืด) ว่ิงหนีไปจากที่เกิดเหตุ ไครซิส กรุป ไมไดสัมภาษณพยานเหลานี้, สัมภาษณชาวบาน, หมูบานละหาน, 
อ.สุไหงปาดี,นราธิวาส, 6,12 กันยายน 2548 
62 “Insurgents surrender in Narathiwat; killing continue”, The Nation, 31 สงิหาคม 2548, “Village turns to no-go zone for authorities”, Bangkok 
Post, 2 กนัยายน 2548 
63 ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบาน,หมูบานละหาน,อ.สุไหงปาดี,นราธิวาส, 6,12 กันยายน 2548 
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ปฏิเสธเรื่องนี้ 64 ขณะที่ไมมีพยานรูเห็นดวย หลังจากเสียงปนสงบลง 
คนในครอบครัวอิหมามและชาวบานใกลเคียงรุดออกมาจากบานพักและพบอิหมามฟุบอยูที่พ้ืน ในสภาพถูกยิงหลายนัด 
คนในบานพยุงอิหมามขึ้นไปบนบาน แมจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหลายจุด ทั้งที่นอง ตนขา หลัง ดานขาง หัวไหลและ 
ปลายแขน แตอิหมามก็ยังมีลมหายใจอยูอีกหลายชั่วโมง มีการอางวาอิหมามบอกกับคนในครอบครัววาทหาร 4 คน 
เปนคนยิงและหลบหนีไป อิหมามบอกวาไมตองการใหเรียกรถพยาบาล 
เพราะกลัววากองกําลังรักษาความมั่นคงจะนําตัวเขาไปจากโรงพยาบาล เขาขอตายที่บานของตัวเอง65

อยางไรก็ดี ครึง่ชั่วโมงหลงัเกิดเหตรุถพยาบาลคันหนึ่งพรอมกําลังคุมกนัทางทหารเตม็ที่ 
(ชาวบานอางวามีรถบรรทกุทหารมากกวา 10 คนั) มาถงึที่เกิดเหตุ ชาวบานคนหนึ่งบอกวา 
“เราทําตามความตองการของอิหมาม คือไมมีการเรยีกรถพยาบาลเขามา แตคนเหลานี้รูไดอยางไรวามีคนถกูยิง 
ถาคนลงมือไมใชพวกเขา (ทหาร) หรือคนของพวกเขา”66  

B. คําอธิบายของทางการ 

เจาหนาที่ทหารและทางจังหวัดระบวุาคนในทองถิ่น 
หรือบางทีอาจจะเปนสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดนที่ลงมือสังหารอิหมาม 
และทําใหชาวบานเชื่อวาเปนฝมือของทหารเพื่อทําใหชาวบานตอตานทางการ 
เจาหนาที่ระดับสูงของหนวยขาวกรองคนหนึ่งบอกวา คนในหมูบาน 2 คน ที่คอยใหเบาะแสแกทางการเปนผูเห็นเหตุการณ 
ตามคําบอกเลาของเจาหนาที่หนวยขาวกรองคนนี้คนรายมี 2 คน ไมใช 4 คน และคนทั้งสองนุงโสรง 
ไมไดแตงกายในลักษณะทหาร67 อยางไรก็ดี ตํารวจไมไดจับกุมหรือตั้งขอสงสัยใครฐานเกี่ยวของกับเหตุที่เกิด 
หรือแมแตเขาไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ แถมยังมีความเชื่อในหมูเจาหนาที่ดานความมั่นคงเองวา อิหมามสะตอปา 
ยังมีชีวิตอยู และรักษาตวัอยูที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งในมาเลเซีย แตถึงอยางนั้นก็ไมมีหลักฐานมายนืยันคํากลาวอางนี้68

นายประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นําคณะผูแทนทั้งฝายพลเรือนและทหารเขาไปยังหมูบานละหาน 
เม่ือวันที่ 4 กันยายน เพ่ือพบกับครอบครัวของอิหมาม 
แตคณะของผูวาราชการจังหวัดถูกขัดขวางโดยกลุมผูหญิงและเด็กที่รองตะโกนวา 

 
64 ไครซิส กรุป สัมภาษณ พ.อ.สมควร แสงภัทรเนตร,กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต,ยะลา, 13 กันยายน, และ 
พ.อ.ดวงกมล เมฆสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาความมั่นคงกอง กองทัพภาคที่ 4 ,กรุงเทพฯ, 16 กันยายน 2548 
65 ไครซิส กรุป สัมภาษณ,ลูกชายอิหมามสะตอปา, หมูบานละหาน, 6 กันยายน 2548,และชาวบานคนอื่น ๆ วันที่ 11-12 กันยายน 
66 ไครซิส กรุป สมัภาษณ, ชาวบานหมูบานละหาน, 6 กันยายน 2548, แนนอนวามีหลายทางทีเ่จาหนาทีจ่ะไดรับแจงเหตุ (ทั้งจากคนใหเบาะแส, 
ชาวบานในหมูบานใกลเคยีงทีไ่ดยนิเสยีงปน หรือคนในหมูบานละหานทีอ่อกมาปฏิเสธในภายหลัง) อยางไรก็ดี ชาวบานในหมูบานละหานที่ไครซิส 
กรุป สมัภาษณ ดูจะเชือ่วาสิ่งนี้ชี้ใหเห็นความเกีย่วของของทหาร ผูหญิงหลายคนในหมูบานเลาใหนกัขาวฟงวากอนที่อิหมามจะเสียชีวิต 
“ทหารหลายคนมาที่บานอิหมามบอย ๆ และมอบยารักษาโรคให 
หลังจากอิหมามถกูยิงกม็ีรถพยาบาลมาถึงหมูบานทนัทอียางกับวามกีารเตรยีมการไวกอนแลว”, “เยอืนหมูบานละหานทีเ่สยีงไมตองการอํานาจรฐั” 
ศูนยขาวอศิรา, ตีพิมพซ้ําในมติชน, 7 กนัยายน 2548,หนา 2  
67 ไครซิส กรุป สมัภาษณเจาหนาทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ, ปตตานี, 11 กนัยายน 2548 
68 ไครซิส กรุป สัมภาษณทางโทรศัพท, ตุลาคม 2548 
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“หมูบานนี้ไมตอนรับเจาหนาที่ที่ทํารายประชาชน”69 แตทายที่สุดแลวนายประชา 
ก็สามารถตอรองโดยผานคนกลางสําเร็จและไดพบคนในครอบครัวของอิหมามที่ สุเหรา 
คําถามแรกที่นายประชาถามคนในครอบครัวคือไดไปทําพิธีฮัจญกันแลวหรือยัง 
นายประชาบอกวาถายังรัฐบาลจะออกคาใชจายให 
แมวาผูวาราชการจังหวัดจะตองการชวยเหลือคนในครอบครัวอิหมามที่กําลังโศกสลด 
แตชาวบานหลายคนมองขอเสนอของนายประชาวาเปนการยอมรับความผิด หรือแมแตเปนการใหเงินปดปาก70

C. แรงจูงใจที่นาจะเปนไปได  

ในชวงเดือนกอนหนาที่จะเสยีชีวติ เจาหนาที่ทหารหลายนายไปหาอหิมามสะตอปาที่บานพักเปนประจํา 
ชาวบานหลายคนบอกวาไมทราบวาคยุกนัเรื่องอะไร 
ขณะที่แหลงขาวทางทหารบอกวาทหารตองการใหอิหมามชวยใหผูตองสงสัยแบงแยกดินแดนที่อยูในหมูบานยอมมอบตวั
กับทางการ71 
แตชาวบานทีห่มูบานละหานอางวาทหารหลายนายไปที่บานพกัของชาวบานหลายหลังในหมูบานละหานและบริเวณใกลเ
คียงในชวงเดือนกอนหนา และประกาศวาคนในหมูบานหลายคนมีชือ่อยูในบัญชีดํา ควรจะออกมามอบตวักบัทางการ72 
เจาหนาทีต่ํารวจคนหนึ่งบอกวาอิหมามเปนคนหนึง่ที่มีรายชื่ออยูในบญัชีดํา73 
เปนไปไดวากองกําลังรักษาความมั่นคงสงสัยวาอิหมามเปนแกนนาํกลุมแบงแยกดินแดน 
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสังหารอิหมาม อยางไรก็ดี ไมมีหลักฐานแนนหนาทีช่ี้วาทหารหรือตํารวจเกี่ยวของกับเรื่องนี้  

หากกลุมแบงแยกดินแดนยังคงปฏิบัติการอยูในพ้ืนที่ตามที่ทางการกลาวอาง 
ก็มีแรงจูงใจที่เปนไปไดสองทางที่กลุมแบงแยกดินแดนจะเปนผูลงมือสังหารอิหมาม 
ประการแรกคนเหลานี้อาจตองการแรงสนับสนุนจากชาวบานจากการปายความผิดวาเปนการกระทําของฝายทหาร 
ความเปนไปไดประการที่สองคืออิหมามเคยรวมมือกับทางการหรือกําลังคิดวาจะรวมมือทํางานกับทางการเพื่อใหคนที่มีชื่อใ
นบัญชีดําออกมามอบตัว หรือทายที่สุดแลวการฆาอิหมามอาจไมมีอะไรเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมืองใด ๆ เลย 
แตเปนความขดัแยงสวนตวั แตในเม่ือปราศจากการสืบสวนสอบสวนโดยผูเชี่ยวชาญอยางเปนทางการ 
และดวยความรวมมือของชาวบานในพื้นที่ ก็ไมมีทางที่จะตามหาตัวคนสังหารอิหมามได 

 
69 “Villagers vent anger against governor” , Bangkok Post 
, 5 กันยายน 2548 
70 ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบานหมูบานละหาน  ,6,11 กันยายน 2548 
71 ไครซิส กรุป สมัภาษณ ,นราธิวาส ,ยะลา ,ปตตานี ,กันยายน 2548 
72ชาวบานหลายคนบอกวาพวกเขาเต็มใจจะมารายงานตัวกับทางการ แตเพราะไมมีใครถูกต้ังขอกลาวหาวากอคดีอะไร 
ก็เลยไมแนใจวาจะไปมอบตัวอยางไร ,ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบานหมูบานละหาน  ,6 กันยายน 2548 
73 ไครซิส กรุป สัมภาษณ ,5 กันยายน 2548 
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D. นัยสําคัญ 

การสังหารอยางเปนปริศนาไมใชเร่ืองแปลกหรือผิดปกติในพ้ืนที่ภาคใตของไทย 
เพราะรายงานการเกิดเหตุรนุแรงที่เพ่ิมมากขึ้นนับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ยังไมลดลง 
แตสิ่งที่ถือเปนเรื่องใหมและนาวิตกคือการไรความสามารถของเจาหนาที่ 
หรือแมแตความพยายามจะสืบสวนสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น ความเชื่อถือไววางใจตอเจาหนาที่ตกต่ําลงอยางเห็นไดชัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาที่มีการบังคบัใชพระราชกาํหนดฉุกเฉิน ชาวบานไมยอมใหความรวมมือกับทางการ74 
การไมยอมใหเจาหนาที่ตํารวจเขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตถุอืเปนการทาทายอํานาจรัฐอยางเห็นไดชัด75

เจาหนาที่ดานความมั่นคงหลายคนตองตกที่นั่งลําบาก เพราะเหตุการณที่ อ.ตากใบที่เกิดขึ้นสด ๆ รอน ๆ 
ยังอยูในความทรงจําของทั้งเจาหนาที่เองและชาวบานไมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเทานั้น 
ดังนั้นการจะบังคับใชกําลังเพ่ือใหเขาไปในหมูบานรังแตจะทําใหเกิดหายนะ แตการจะเดินหนีออกไปงาย ๆ 
ก็เทากับเพ่ิมตัวเลขคดีที่ทางการไมสามารถจัดการไดใหมากขึ้นไปอีก รัฐบาลไมสามารถหยุดยั้งเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นได 
ประกอบกับความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบานในทองถิ่นที่แพรสะพัดวากองกําลังรักษาความมั่นคงอยูเบื้องหลังการสั
งหารบางกรณี ยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้น และตั้งแตเกิดเหตุที่ละหาน พระสองรูปถูกฆาตายในอําเภอใกลเคียงกัน 
ใบปลิวทีต่ิดอยูกับศพอางวาฆาเพื่อแกแคนการเสียชีวิตของอิหมาม76

 
74 ชาวบานในหลายหมูบานของจังหวัดนราธิวาส, รวมทั้งหมูบานละหาน, บอกวาเมื่อตนเดือนกันยายน 2548 
พวกเขายิ่งหวาดกลัวมากขึ้นนับต้ังแตมีการออกพระราชกําหนด ชาวบานสวนใหญไมรูรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกําหนดแตรูดีเฉพาะมาตราหนึ่ง: 
มาตรา 17 ซึ่งใหความคุมครองเจาหนาที่ผูมีอํานาจไมตองถูกดําเนินคดีจากการกระทําใด ๆ ภายใตการปฏิบัติงาน,ไครซิส กรุป สัมภาษณ, 5-14 
กันยายน 2548 
75 แมจะไมมีหลักฐาน แตมีความเปนไปไดวาสมาชิกกลุมกําลังแบงแยกดินแดนเปนคนจัดการใหชาวบานออกมาขัดขวาง 
หรือทําใหชาวบานละหานไมใหความรวมมือกับทางการ; 
โดยอาศัยประโยชนจากความหวาดกลัวและความไมวางใจของชาวบานที่มีตอทางการเปนทุน 
76 “Thais despair over growing insurgency”, International Herald Tribune, 14 กันยายน 2548 
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V. การหลบหนีเขามาเลเซีย 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2548 วันตอมาหลังจากอิหมามสะตอปา ถูกฆาตกรรม ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย 131 คน 
หนีออกจากประเทศไทยไปขอลี้ภัยขามพรมแดน ไมมีการเปดเผยเหตุผลที่แทจริง 
แตมีหลักฐานบางอยางชี้วาคนสวนใหญมาจากพื้นที่สีแดงในอําเภอสุไหงปาดี และสุไหงโกลก นราธิวาส 
กลัววาจะถูกกลั่นแกลงรังควาญ77

ดูเหมือนการหนีออกจากประเทศไทยครั้งน้ีไดเตรียมการไวลวงหนา 
อาจจะเปนการดําเนินการของคนที่เกี่ยวของกับนักการเมืองที่มีแนวคิดแบงแยกดินแดนหรือกลุมติดอาวุธ 
แตจนถึงขณะนี้ก็ยังปราศจากหลักฐานชัดเจน78

ผูขอลี้ภัยสองกลุมเดินทางถงึรัฐกลันตัน พรมแดนทางเหนือของมาเลเซีย ในวันที่ 30 สิงหาคม โดย 62 คน 
เดินทางไปยังรันเตา ปนจัง (Rantau Panjang) ใน อําเภอปาเซียร มาส ( Pasir Mas) และอีก 69 คน 
เดินทางไปยังเปงกาลัน กูบอร (Pengkalan Kubor) ในอําเภอตุมปต (Tumpat) 
คนทั้งสองกลุมเขาไปขอพักพิงในสุเหราซึ่งตั้งอยูในบริเวณแคขามพรมแดน ที่มัสยิด อัล ฮามา ในเปงกาลัน กูบอร 
และมัสยิดฮิดายัน ในรันเตา ปนจังหลายชั่วโมง หลังจากคนกลุมน้ีเดินทางไปถึง ตํารวจมาเลเซียไดนําตัวออกไปจากสุเหรา 
ไปยังศูนยกักกันคนเขาเมือง ที่ทานะ เมราห (Tanah Merah) เมืองแหงหนึ่งซึ่งอยูหางไปทางใตประมาณ 20 กิโลเมตร 
จากที่นั่นคนเหลานี้ถูกสงตวัตอไปยังที่พักพิงในรัฐตรังกรานู ที่อยูใกลเคียงกัน79

แหลงขาวจากฝายรัฐบาลไทยและฝายทหารระบุวาในกลุมผูขอลี้ภัยมีสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดนและผูใหการสนับสนุน
อยูดวย 
รวมทั้งชาวบานธรรมดาที่หวาดกลัวกับการปลอยขาวลือของพวกแบงแยกดินแดนที่ตองการทําลายความนาเชื่อถือของ
ทางการ80ผูที่หนีออกจากประเทศบางคนยอมรับวาถูกทางการตามลาตัว 
แตที่หนีเพราะกลัววาจะไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม บางคนไดรับการบอกกลาวเรื่องการสังหารผูตองสงสัยคนอื่น 
ๆ (อยางนอยคนหนึ่งอางวาเห็นเหตุการณดวยตัวเอง) สวนคนอ่ืน ๆ 

 
 
77 ไครซิส กรุป ไมไดสัมภาษณผูขอล้ีภัยดวยตัวเอง มีเพียงเจาหนาที่ทางการไทย มาเลเซีย และยูเอ็นเอชซีอาร ที่ไดพบคนเหลานี้ 
แตนักวิเคราะหหลายคนไดสัมภาษณชาวบานในกลันตันที่ไดพบผูขอล้ีภัยขณะเดินทางมาถึง 
รวมทั้งสัมภาษณชาวบานจากหมูบานที่คนเหลานี้หนีออกมา 
78 ยังมีชาวไทยมุสลมิอีกจํานวนมากทีห่นีขามพรมแดนไปมาเลเซีย โดยไมไดขอสถานะผูขอล้ีภัยอยางเปนทางการ ผูบัญชาการทหารนายหนึ่งใน 
อ.สุไหงปาดี บริเวณชายแดน และประธานสมาคมปตตานีมาเลเลย ในรฐักลันตัน ตางประเมินวานาจะมีชาวไทยมุสลิมราว 1,000 คน หนีขามพรมแดนไป 
ในหวงเวลานับต้ังแตพระราชกําหนดมีผลบังคับใช จนถึงกลางเดือนกนัยายน , ไครซิส กรุป สัมภาษณ, กันยายน 2548 
79การดําเนินการเรื่องนี้เกิดข้ึนเพ่ือสรางความมั่นใจแกรัฐบาลไทยวาการประเมินสถานะของผูขอล้ีภัยจะมีความเปนกลางทางการเมือง 
รัฐบาลของรัฐกลันตัน ควบคุมโดยพรรคมาเลเซีย ปารต้ี อิสลาม ซึ่งเคยใหการสนับสนุนกลุมแบงแยกดินแดนไทยมุสลิม 
80 ไครซิส กรุป สัมภาษณเจาหนาที่รฐับาลและเจาหนาที่ดานความมั่นคงในจังหวัดภาคใต รวมทั้งนายประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และ 
พ.อ.สมควร แสงภทัรเนตร โฆษกกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต, กันยายน 2548 “Thais: Separatist group behind Muslims 
fleeing to Malaysia”, Thais News/AP, 8 กันยายน 2548 
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ยืนยันวาเปนผูบริสุทธิ์ที่กลวัถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยพละการ ในขณะที่ยังไมมีการพิสูจนวาคํากลาวอางนี้เปนจริง 
แตที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงคือความหวาดกลัวชาวบาน81

A. แรงจูงใจที่เปนไปได  

1. ความหวาดกลัววิสามัญฆาตกรรมทีล่ะหาน 

ยังไมเปนที่ชัดเจนวาชาวบานจากหมูบานละหานหนีไปหลังจากการเสียชีวิตของอิหมามสะตอปาหรือไม 
แตเจาหนาที่ทางการไทยสวนใหญยืนยันวาหวงเวลาของเหตุการณที่เกิดขึ้นพองกันโดยบังเอิญ และในหมูคนไทย 131 
คน ไมมีชาวบานจากหมูบานละหานรวมอยูดวย82 
ชาวบานในหมูบานละหานเองบอกวาไมมีคนจากหมูบานของตนหนีไปมาเลเซีย83 อยางไรก็ดี 
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส อางวาไดรับขอมูลวามีชาวบานละหานหนีไปจริง84

ผูที่หนีไปขอลี้ภัยที่เปงกาลัน กูบอร บอกวา อิหมามในพื้นที่ถูกทหารยิงตายเมื่อสัปดาหกอนหนา 
แตคนเหลานี้อางวาพวกตนมาจากหมูบานแหงหน่ึงใกลอําเภอสุไหงโกลก (หมูบานละหานอยูในอําเภอสุไหงปาดี) 
ชาวบานเหลานี้และชาวบานที่หมูบานละหานอาจโกหกเกี่ยวกับถิ่นที่อยูเพ่ือปองกันตัวเองและครอบครัว อยางไรก็ดี 
เปนไปไดวาอาจไมมีความเกี่ยวของกันโดยตรง ทั้งนี้ 
นักพิทักษสิทธิมนุษยชนไทยไดรับรายงานหลายกระแส(ที่ยังไมไดรับการยืนยัน) วามีอิหมาม 9 คน 
ถูกฆาตายในเหตุการณที่เปนปริศนา นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชกําหนด85

2. ความหวาดกลัววิสามัญฆาตกรรมที่ อ.สุไหงโกลก 

อิหมามที่สุเหราอัล ฮามา ในเปงกาลัน กูบอร ซึ่งตั้งอยูในจุดแคขามพรมแดนจากอําเภอตากใบ 
บอกเลาเหตกุารณตอนที่ชาวบาน 69 คน จาก อ.สุไหงโกลก เขาไปขอลี้ภัยในสุเหราเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม ใหไครซิส 
กรุปฟงคนเหลานี้บอกวามาจากประเทศไทย และพวกเขาหวาดกลัวมาก 
พวกเขาบอกวายอมตายดีกวาจะกลับไปประเทศไทย พวกเขาคิดวามีโอกาสสูงที่จะถูกฆาหาก กลับไป 
พวกเขาบอกวาขอตายในมาเลเซียดีกวา86  

 
81 ไครซิส กรุป สัมภาษณคนในรัฐกลันตันที่ไดพบผูขอล้ีภัย และสัมภาษณชาวบานจากหมูบานเดียวกับผูขอล้ีภัยกันยายน 2548 
82 ไครซิส กรุป สมัภาษณ เจาหนาทีต่รวจและทหารในภาคใต, กนัยายน 2548, “Pulo gets the rap for ‘refugees’”, Bangkok Post, 8 กนัยายน 2548 
83 ไครซิส กรุป สัมภาษณชาวบานในหมูบานละหาน  ,6,  12 กันยายน 2548 
84 ไครซิส กรุป สมัภาษณนายอบัดุลเราะหมาน อับดุลสมัด ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส ,นราธิวาส  ,7 กนัยายน 2548; “Southern 
Violence: KL shelters ‘fleeing Muslims’”, The Nation  ,2 กนัยายน 2548 
85 ไครซิส กรุป ติดตอ, ตุลาคม 2548 
86 ไครซิส กรุป สัมภาษณอิหมามสุเหรา อัล ฮามา ,เปงกาลัน กูบอร ,ทุมพัท, กลันตัน  ,13 กันยายน 2548 
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ชาวบานหลายคนรองไห แตมีรายงานวาชายสูงอายุคนหนึ่งอยูในสภาพโศกเศราเปนพิเศษ 
ตอนที่ตํารวจมาเลเซียนายหนึ่งสอบปากคํา ชายสูงอายุรองไห และเลาวาหลานชายถูกทหารยิงตาย87 
ตอนที่ตวัเองกับหลานกําลงัเดินออกจากสุเหราในหมูบานที่พักอยูในนราธิวาสเมื่อวันกอน 
ชายสูงอายุบอกวาหลานชายถูกกลาวหาวาเปนพวกแบงแยกดินแดน แตไมเคยมกีารสอบสวนหรือดําเนินคดี 
กลับถูกฆาตายไปเฉย ๆ ชาวบานคนอื่น ๆ จากหมูบานเดียวกันบอกกับตํารวจมาเลเซียวา 
ถูกกลาวหาเหมือนกันและหนีออกมาเพราะกลววาจะถูกกระทําเชนเดยีวกัน88

3. ความหวาดกลัวการจับกมุโดยพละการและวิสามญัฆาตกรรมที่โตะเด็ง, สุไหงปาดี  

มีรายงานวาชาวบาน 5 คน ในจํานวน 131 คน หนีไปจากหมูบานอัยปะหยง (Ai Payong) ในตําบลโตะเด็ง อ.สุไหงปาดี 
หลังรูวาตัวเองมีชื่ออยูในบัญชีดํา89 โตะเด็งถูกกําหนดใหอยูในพ้ืนที่สีแดงนับตั้งแตเกิดเหตุรุนแรงเม่ือตนป 2547 
เกิดเหตุการณหลายสิบครั้งนับตั้งแตนั้น รวมทั้งกรณีที่ชาวบานอยางนอย 6 คน ถูกยิงตายโดยมือปนไมทราบชื่อ 
ในหมูบานอัยปะหยง และหมูบานอัยบาตู ที่อยูใกลเคียงกัน 

ในเดือนมีนาคม 2547 นายอนุพงศ พันธชยางกูร กํานันตําบลโตะเด็ง ถูกจับกุม 
เขาใหการรับสารภาพวาชวยจัดการกอเหตุปลนปนที่คายทหารใน อ.เจาะไอรอง เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2547 
นายอนุพงศ อางชื่อ ส.ส.นราธิวาส 2 คน และ ส.ว.ปตตานีคนหนึ่ง วาเปนผูบงการคนสําคัญ90 อยางไรก็ดี 
มีสิ่งผิดปกติหลายอยางเกิดขึ้นจากการรับสารภาพของนายอนุพงศ รวมทั้งขอกลาวหาเรื่องการทํารายรางกาย91 
ไมเปนที่ชัดเจนวานายอนุพงศ ซัดทอดแกนนําทองถิ่นคนอื่น ๆ ดวยหรือไม แตไมนานหลังจากนายอนุพงศถูกจับกุม 
กองกําลังรักษาความมั่นคงก็เขาไปกวาดลางในตําบล และจับตัวผูใหญบานและแกนนําหมูบานในตําบลโตะเด็งไป 14 
คน ดูเหมือนจะเปนการจับกุมโดยพละการ มีการกลาวหาวาผูที่ถูกจับกุมบางคนถูกทํารายรางกาย92 ตอมาชาวบานราว 
50 คน หนีออกจากพื้นที่และไมมีใครไดพบเห็นอีกเลยนับแตนั้น ตามคําบอกกลาวของเจาหนาที่ทองถิ่น 

 
87 ไครซิส กรุป สัมภาษณอิหมามทีอ่ยูในสุเหราตอนที่ตํารวจสอบปากคําผูขอล้ีภัย ,เปงกาลัน กูบอร  ,13 กันยายน 2548 
อิหมามอธิบายวาชาวบานคนหนึ่งตองเปนคนแจงตํารวจ เพราะไมมใีครจากสุเหราเปนคนแจง 
ตํารวจมาถึงสุเหราหลังจากอิหมามไดพบกับกลุมผูขอล้ีภัย ตํารวจสอบปากคําคนเหลานี้ภายในสเุหรา เวลาประมาณ 17.00 น .ถึง 22.00 น .
จากนั้นจึงนาํตัวไปที่ทานะห เมราห (Tanah Merah) 
88 สัมภาษณอิหมาม, สุเหราอัล ฮามา ,เรื่องเดิม 
89 ไครซิส กรุป สัมภาษณตรวจ ,ผูนําหมูบานอัยปะยง ,นราธิวาสและปตตานี  ,9 กันยายน 2548; “Murdered cleric’s village still tense”, Bangkok 
Post  ,7 กันยายน 2548 
90 นายอนุพงศ อางชื่อนายนัจมุดดิน อูมา และนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ ส.ส.นราธิวาส และนายเดน โตะมีนา ส.ว.ปตตานี นายนัจมุดดิน 
ขณะนี้อยูระหวางถูกดําเนินคดีในขอหากบฏ ,“Treason trial: Najmuddin insists he’s innocent”, The Nation  ,5 ตุลาคม 2548; “Impossible that 
Najmuddin is separatist: Wan Noor”, The Nation  7 ตุลาคม 2548 
91 อยางไรก็ดี นายตํารวจระดับสูงคนหนึ่งใหขอมูลกับไครซิส กรุป วานายอนุพงศ ถูกทรมานบีบใหรับสารภาพ ดู รายงานของไครซิส กรุป, 
Insurgency, Not Jihad, เรื่องเดิม ,หนา 20 
92 ไครซิส กรุป สัมภาษณหัวหนาหมูบันอัยปะยง  ,9 กันยายน 2548 
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ชาวบานบางคนแตไมใชทั้งหมดเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดน93 ขณะที่คนอ่ืน ๆ 
กลัวความผิดฐานมีสวนพัวพันดวย 

ชาวบาน 5 คน ที่หนีจากหมูบานไอปะหยง ไปยังมาเลเซีย เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม เปนคนที่มาจากครอบครัวเดียวกัน 
คือลูกสาว 2 คน ลูกชาย 2 คนและแม 
สองเดือนกอนหนานั้นพอและผูชายจากพื้นที่เดียวกันถูกยิงตอนออกมาจากสุเหราหลังละหมาดอิสยัก (ตอนเย็น) 
ไมนานกอนหนานั้น คนทั้งสองแอบบอกกับผูนําหมูบานวาเปนสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดน 
และบอกดวยวากลัวทหารจะมาตามฆา 
คนทั้งสองยังบอกกับชาวบานหลายคนวาเกี่ยวของกับความเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดน 
แตยืนยันวาไมไดเปนผูลงมือกอเหตุรุนแรง 
ไมมีใครในครอบครัวที่หนีไปยังมาเลเซียเปนที่รูในทองถิ่นวาเกี่ยวของกับกลุมแบงแยกดินแดน 
แตบางทีคนเหลานี้อาจถูกขึ้นบัญชีดําเพราะมีสายสัมพันธกับสามี/พอ คนเหลานี้ไดรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูตองสงสัยคนอื่น 
ๆ ในทองที่และหลบหนีไปเพราะกลัวการจับกุม ทํารายรางกายหรือยิ่งกวานั้น94

4. ภาวะวางงานในตะบิง, สายบุรี 

เจาหนาทีห่ลายคนรวมทั้งนายประชา เตรตัน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส บอกวาคนเหลานีไ้มใชผูขอลี้ภัย 
แตเปนคนทีไ่ปหางานทํา95 ดาน พ.อ.อัคร ทิพยโรจน โฆษกกองทัพบก อางวาคนสวนใหญมาจาก ตะบิง ในอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี แต พ.อ.อัคร ไมไดระบวุาไดขอมูลมาจากไหน96 อยางไรก็ดี 
มีความเปนไปไดนอยวาคนที่กําลังหางานทําจะรองขอสถานะผูลี้ภัย แทนที่จะขามพรมแดนไปและไปรบัจางทาํงานทัว่ไป 
อยางทีช่าวไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลยนบัรอย ๆ คน ทํากนัในแตละป 

B. ทาทีของรัฐบาลและชาวมาเลเซีย 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บอกวาการหนีไปยังประเทศมาเลเซียเปน “ลูกไมสกปรก” 
ของผูกอความไมสงบที่พยายามทําใหเหตุการณรุนแรงในภาคใตเปน “เรื่องระหวางประเทศ”97 นายสีหศักดิ์ 

 
93 ทางการไทยอางวานายฮัมซาห ซาอุด อดีตผูใหญบานหมูบานอัยบาตู ซึ่งถูกตํารวจออกหมายจับ )ต้ังคาหัว 500,000 บาท หรือ 12,200 
ดอลลาร (ฐานพัวพันกับการสังหาร พันโทสุธรรม ศรีริกานนท เปนหนึ่งในชาวบาน 131 คน และขอใหสงตัวกลับมายังไทยในฐานะผูรายขามแดน 
:Separatist insurgents ‘among those who fled to Malaysia’” ,Bangkok Post  ,22 ตุลาคม 2548; “Army says Thais number only 58 of 131 
who crossed into Malaysia”, Bangkok Post  ,17 กันยายน 2548 หลังถูกจับกุมและปลอยตัวเมื่อป 2547 นายฮัมซาห หลบหนีไป 
คนที่มาเปนผูใหญบานแทนเขาถูกยิงตายในเวลาไมกี่วัน ชาวบานคนหนึ่งที่ขอใหนายฮัมซาห ยอมมอบตัวในเวลาตอมา ก็ถูกยิงตายเชนกัน 
ยังไมมผีูใหญบานคนใหมที่หมูบานอัยบาตู  ,ไครซิส กรุป สัมภาษณผูใหญบานหมูบานอัยปะยง ,สุไหงปาดี ซึ่งอยูใกลเคียง  ,9 กันยายน 2548 
94 ไครซิส กรุป สัมภาษณผูใหญบานอัยปะยง, สุไหงปาดี, 9 กันยายน 2548 
95 ในการใหสัมภาษณไครซิส กรุป เมือ่วันที่ 12 กนัยายน นายประชา เตรตัน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส บอกวาคนสวนใหญใน 131 คน 
เปนคนที่กําลังหางานทํา รวมทั้งในการใหสัมภาษณสือ่มวลชนหลายแขนง เชน ‘“You can’t call them refugees’”, New Straits Times, 8 กันยายน 2548 
96 “Army says Thais number only 58 of 131 who crossed into Malaysia”, Bangkok Post, 17 กันยายน 2548 
97 “มุสลิม 131 คนลี้ภัย พ.ร.ก.” , ไทยโพสต, 3 กันยายน 2548, หนา 12 “UN to interview Muslims who fled”, Bangkok Post, 6 กันยายน 2548 
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พวงเกตุแกว โฆษกกระทรวงตางประเทศ อางรายงานขาวกรองหลายกระแสระบุวาองคกรกูเอกราชสหปตตานี (พูโล) 
จุดประกายใหมีการหนีออกนอกประเทศดวยการปลอยขาวลือในมาเลเซียวาจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในภาคใตของไทย98

รัฐบาลมาเลเซียแถลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 วา ไดเสนอใหที่พักพิงชั่วคราวแกผูชาย 61 คน ผูหญิง 21 คน 
และเด็ก 49 คน ที่คายกักกันคนเขาเมืองที่ทานาห เมราห (Tanah Merah) นายไซอิด ฮามิด อัลบาร 
รัฐมนตรีตางประเทศมาเลเซีย 
กลาวเสริมวารัฐบาลมาเลเซียเปนหวงสถานการณที่เกิดขึ้นทางภาคใตและจะเตรียมใหที่พักพิงแกชาวไทยมุสลิมเชื้อสา
ยมาเลย หากสถานการณยังเลวรายลง แตก็ย้ําวามาเลเซียจะไม “แทรกแซงกิจการภายในของไทย”99

หลังจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสัมภาษณผูขอลี้ภัย สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ 
(ยูเอ็นเอชซีอาร) ไดรับอนุญาตใหเขาไปประเมินคํารองขอสถานะผูลี้ภัย 
การรวมมือของมาเลเซียกับยูเอ็นเอชซีอารสรางความโกรธเคืองใหทางการไทย 
ซึ่งมองวาเปนการแทรกแซงกิจการภายในของไทย นักการเมืองจากทั้งสองฝายเปดฉากกลาวหากันผานสื่อ 
ทําใหสิ่งที่สามารถตกลงกันไดผานกระบวนการทางการทูตลุกลามกลายเปนสงครามคําพูด 
ทําใหความสัมพันธที่ตึงเครียดอยูแลวเกี่ยวกับความขัดแยงเรื่องการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 รอนแรงย่ิงขึ้นไปอีก 
แมวาชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลยจะหนีไปยังมาเลเซียเปนประจํา และคนหลายหมื่นคนไดถือสัญชาติมาเลเซีย 
นับตั้งแตมาเลเซียประกาศเอกราช แตนี่เปนครั้งแรกที่เรื่องสําคัญอยางผูลี้ภัยกลายเปนประเด็นขึ้นมา 
ปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าเลาอยางหนึ่งก็คือการที่ฝายไทยอางวาแกนนําแบงแยกดินแดน 
เขาไปขอลี้ภัยในพื้นที่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย และไทยขอใหสงตัวผูตองสงสัยหลายสิบคนเปนผูรายขามแดน 
นับตั้งแตเกิดเหตุรุนแรงเม่ือ พ.ศ.2547 แตมาเลเซียอางวาสนธิสัญญาระหวางสยามและอังกฤษ เม่ือป ค.ศ.1911 หรือ 
2454 ไมมีผลบังคับใชอีกตอไป 

เน่ืองจากผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นจากขอกลาวหาเรื่องการปฏิบัติอยางไมเหมาะสมตอผูตองสงสัยใน
สถานคุมขงัของไทย 
ทําใหมาเลเซียลังเลใจเปนอยางยิ่งที่จะสงตวัผูรายขามแดนชาวไทยมุสลมิกลับประเทศนับตั้งแตเกิดเหตุการณเม่ือ 
พ.ศ.2541100 หนวยงานพิเศษของมาเลเซียจับกุมตัวนายเจะกุ แม กูเตะ แกนนํากลุมแบงแยกดินแดนในไทย 
เม่ือเดือนมกราคม 2548 และควบคุมตวัไวภายใตกฎหมายความมั่นคงภายใน หลังจากไดรับขอมูลผานชองทางทางการทูต 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวในการแถลงตอสื่อมวลชนแสดงความตองการใหสงตัวเจะกู แม กูเตะ  

 
98 “รัฐอางพูโลจัดฉากลี้ภัย หวังเพ่ือนนอกประเทศหลอกยูเอ็น แมวโทษมุสลิมใต”, ไทยโพสต, 8 กันยายน 2548, หนา 12, “PULO gets the rap for 
refugees”, Bangkok Post, 8 กันยายน 2548 
99 “Southern Violence: KL shelters ‘fleeing Muslims’”, The Nation, 2 กันยายน 2548 
100 ผูตองสงสยัคนสดุทายที่จะถูกสงตัวจากมาเลเซยีมายังไทยในเดอืนมกราคม 2541 หลังจากไทยขูจะระงบัความรวมมอืทางเศรษฐกจิ 
คือนายอับดุลเราะหมาน บาโซ, หะยีดาโอะ ทาน้ํา, หะยมีะแอ ยะลา และหะยีฮาย ีซามาแอ ทาน้ํา ดูรายงานของไครซิส กรุป, Insurgency, not Jihad, 
เรือ่งเดิม, “Surikat: Treaty still valid”, Bangkok Post, 3 กมุภาพันธ 2548 
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เปนผูรายขามแดนกลับมายงัไทย นับตั้งแตนั้นมาความสัมพันธของสองประเทศกต็กต่ําลง และยิ่งตกต่ําเรื่อยลงไปอีก 
แตปญหาเรื่องผูขอลี้ภัย 131 คน ทําใหความสัมพันธตกไปถึงจุดต่ําสุด101

ฝายไทยอางวาผูขอลี้ภัยบางคนเปนสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดน และตองการตวัคนเหลานั้นเพราะทําผิดกฎหมาย 
มีการออกหมายจับ 1 ใน 131 คน คือนายอัมซาห ซาอุด จากหมูบานอัยบาตู เจาหนาที่อางวายังมีคนอ่ืน ๆ 
อีกสิบคนเปนผูตองสงสัยแบงแยกดินแดน แมวาจะไมมีการออกหมายจับคนเหลานั้นก็ตาม102

พ.ต.ท.ทักษิณ ตอบโตการที่ยูเอ็นเอชซีอารเขามาเกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวยการโจมตีทั้ง ยูเอ็นเอชซีอารและมาเลเซีย 
พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ วา “ประเทศในประชาคม (อาเซียน) 
ตองเตรียมพรอมเพ่ือ...การปรึกษาหารือและสรางสรรคความเปนหุนสวนบนพื้นฐานของความไววางใจและเคารพซึ่งกันและกั
น ไมใชบนพ้ืนฐานของการใหรายและฉวยโอกาส” และยูเอ็นเอชซีอาร 
กําลังนําองคกร“ไปสูกับดักของการแสวงหาผลประโยชนทางการเมืองทองถิ่น” เพ่ือทําใหกลายเปนประเด็นระหวางประเทศ103

ในวันที่ 7 กันยายน นายแพทยมหาเธร โมฮัมหมัด อดีตนายกรฐัมนตรมีาเลเซยี 
ออกมาใหขอเสนอแนะซึ่งไมไดชวยใหสถานการณดีขึน้และเปนการพดูกอนที่จะมีการดําเนินการเรือ่งการขอลี้ภัยวา 
“หากคนเหลานี้เปนผูอพยพ ดังนั้นเราก็จําเปนตองใหสถานะผูลี้ภัย” คําพูดของอดตีนายกรฐัมนตรมีาเลเซยีทําให 
พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีกลาโหมของไทย 
ออกมากลาวหาอยางหวนๆวานายแพทยมหาเธรสนับสนุนการพบกันของกลุมแบงแยกดินแดนชาวไทย104 
ขณะที่นายนาจิบ ราซัก รองนายกรัฐมนตรีมาเลซีย กลาวในวันที่ 28 กันยายน วา 
มาเลเซียจะไมสงตัวผูขอลี้ภัยกลับประเทศไทย 
หากไทยไมสามารถคุมครองสิทธิและความปลอดภัยของคนเหลานี้ได105  

ความตึงเครียดระหวางกนัทีมี่อยูแลวยิ่งวุนวายหนกัขึ้นไปอีกเพราะการเมืองภายในมาเลเซยี 
รัฐบาลถกูกดดันจากนักเคลือ่นไหวชาวมุสลิมโดยเฉพาะอยางยิ่งจากรฐั หัวเกาทางภาคเหนือ 

 
101 “Fresh barbs mar Thai-Malaysian relations”, The Nation, 4 มีนาคม 2548; “Regional perspective: Southern crisis --is there a way out?”, The 
Nation, 3 ตุลาคม 2548 
102 “Thaksin: No meeting unless Malaysia hands over suspects”, Bangkok Post, 31 ตุลาคม 2548; “Separatist insurgents ‘among those who 
fled to Malaysia’”, Bangkok Post, 22 ตุลาคม 2548 
103 “Editorial: Thanksin shows his ignorance”, เดอะเนชัน่  ,16 กนัยายน 2548; “Attack on UN agency: PM ‘must back up his claim’”, The Nation  18 
กันยายน 2548 
104 พล.อ.ธรรมรักษ รัฐมนตรีกลาโหม กลาววา กลุมแบงแยกดินแดนจัดการประชุมกันบนเกาะ )ลังกาวี (ซึ่งนายแพทยมหาเธรเปนเจาของ 
“ซองสุมลังกาวี ธรรมรักษ เช่ือเกาะมหาเธรจุดไฟใต” [“Secret meeting in Langkawi, Thammarak believed Mahathir’s island used to stir 
southern fire”], ไทยโพสต  ,10 กันยายน 2548 , หนา 13; “Mahathir suggest asylum for Thai Muslims,” The Nation  ,7 กันยายน 2548; “Deep 
South: Rebels’ plotted on Mahathir’s island’”, The Nation  ,10 กันยายน 2548 
105 “KL wants guarantees for 131 Thais”, Bangkok Post  ,29 กันยายน 2548 
นับต้ังแตนั้นรัฐบาลไทยใหการรับรองกับเจาหนาที่รัฐบาลมาเลเซียและใหคํารับรองความปลอดภัยโดยตรงกับผูขอล้ีภัย 
เจาหนาที่ไทยอางวาผูขอล้ีภัยบางสวนตองการกลับบาน แตนายนาจิบ ราซัก รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียปฏิเสธเรื่องนี้ “Malaysia: Thai Muslims 
won’t return home”, Bangkok Post, (Deutsche Presse-Agenture)  ,1 พฤศจิกายน 2548 , “KL wants guarantees for 131 Thais”, เรื่องเดิม 
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ใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาวไทยมุสลมิในการดําเนนิความสมัพันธกับไทย พรรคปารตี้ อิสลาม เซ-มาเลเซีย (ปาส) 
ซึ่งครองพืน้ทีใ่นรัฐกลันตัน 
มีประวัติอันยาวนานเกีย่วกบัการใหความชวยเหลือทางการเมืองและความชวยเหลือทางการเงินเปนบางครั้งบางคราวแก
กลุมเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนชาวไทยเชื้อสายมาเลย และคนมาเลเซียที่อยูในรฐักลันตันและรฐัอ่ืน ๆ 
ทางภาคเหนือของประเทศ มีความรูสึกเห็นอกเห็นใจชาวไทยมุสลิมในภาคใตโดยธรรมชาติอยูแลว 
ขณะที่คนไมนอยเปนคนที่ขามพรมแดนจากฝงไทยมาอาศัยอยูในมาเลเซีย นายกามารุดดิน จัฟฟาร 
เลขานกุารทัว่ไปพรรคปาส ออกแถลงการณฉบบัหน่ึงลงวันที่ 7 กันยายน ความตอนหนึ่งระบุวาพรรคปาส 
“ตกใจอยางยิ่งและไมพอใจกบัการฆาลางเผาพันธุพลเรือนชาวมุสลิม” ในภาคใตของไทย และเรียกรองใหรฐับาลมาเลเซยี 
ในฐานะประเทศประธานองคการการประชมุอิสลาม (โอไอซี) จัดตั้งคณะทํางานขึน้มาตรวจสอบเรื่องนี้106

โดยไมตองมีการขอรอง นายเอคเมลเลดดิน อิคซาโนกลู (Ekmeleddin Ihsanoglu) เลขานุการทั่วไปของโอไอซี 
ออกแถลงการณ ในวันที่ 18 ตุลาคม แสดง 
“ความเปนหวงอยางสุดซึ้ง....เกี่ยวกับการกระทํารุนแรงอยางตอเน่ืองกับชาวมุสลิมในภาคใตของไทย 
การเขนฆาชีวติผูบริสทุธิ์และสรางความเสยีหายตอทรัพยสิน 
หมูบานบางแหงถูกปดลอมขณะที่ชาวบานบางครอบครวัตองอพยพหลบหน”ี107 ดาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
ซึ่งไมพอใจและโตกลบันายอิคซาโนกลูวาควรไปอานคัมภีรอัลกุรอานใหถองแทเสียกอนที่จะมาวิพากษวิจารณการจดัการป
ญหาความรุนแรงของรัฐบาล108

ในวันที่ 3 ตุลาคม นักเคลื่อนไหวมุสลิมมาเลเซีย ไปรวมชุมนุมกันที่ดานนอกสถานทูตไทย 
เรียกรองใหคว่ําบาตรการซื้อสินคาไทย109 ตอนนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวหาคนกลุมน้ีวา “เขาขางพวกกบฏ” 
พ.ต.ท.ทักษิณ ถูกรัฐมนตรีตางประเทศมาเลเซียตําหนิกลับ และขอใหฝายไทย “ทําตัวเปนผูใหญ” 

 
106 เอกสารขาวของพรรคปารต้ี อิสลาม เซ-มาเลเซยี  ,7 กันยายน 2548 , ดาโตะ นิค อับดุล อาซิส นิก หมัด หัวหนามุขมนตรีรัฐกลันตัน 
ยังเรยีกรองใหรัฐบาลกลางมาเลเซียใหความชวยเหลือคนไทยตามที่บญัญัติไวในคัมภรีอัลกุรอานวาชาวมุสลิมตองชวยมุสลิมคนอืน่ที่ประสบปญหา ดู 
“Bantu pelarian Thai—MB”, Harakah, 16-30 กันยายน 2548 , หนา PAS youth held a demonstration outside the Thai Embassy on 9 September. 
107 เอกสารขาวของโอไอซ ี“On recurrent waves of violence in southern Thailand”, Jeddah,  18 ตุลาคม 2548 , นายอิคซาโนกลู 
วิพากษวิจารณรัฐบาลไทยในการรับมือกับเหตุการณที่ อ.ตากใบและมสัยิสกรือเซะ เมือ่เดือนเมษายนและตุลาคม 2547 
แตการเดินทางไปนครเจดดาหของนักการทูตไทยเมือ่เดือนมีนาคม 2548 
และการเดินทางเยือนพ้ืนที่ภาคใตของไทยของคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงของโอไอซี ระหวางวันที ่ 2-13 มถิุนายน 
และการเขารวมประชุมระดับรฐัมนตรีโอไอซทีี่ประเทศเยเมน ของผูสังเกตการณคนไทย ในระหวางวันที่ 28-30 มถิุนายน ชวยสงบเสียงวิพากษวิจารณได 
ดู “The OIC extends its help in the South”, The Nation, 9 มิถุนายน 2548 
108 “ไลกลับไปอานคมัภีรกุรอาน นายกตอกโอไอซี กาวลวงอธิปไตย”, กรุงเทพธุรกิจ  ,21 ตุลาคม 2548 , หนา 15 ; “PM could count cost of his words”, 
The Nation  ,21 ตุลาคม 2548 
109 “Southern Ties: Thaksin lambastes Malaysian activists”, The Nation  ,5 ตุลาคม 2548 



พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน: ไมใชทางออก 
Crisis Group รายงานภาคพื้นเอเชียฉบับที่ 105, 18 พฤศจิกายน 2548 Page 26 
 
 

 

 

กับสถานการณที่เกิดขึ้น110 จุดนี้เองที่ทําใหนายกันตธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีตางประเทศไทย 
โตฝายมาเลเซียกลับฐานที่มาแทรกแซงการจัดการเหตุไมสงบในประเทศ ในขณะที่ฝายการเมืองตอบโตวิจารณกัน 
ไปมา เจาหนาที่กระทรวงตางประเทศทั้งของไทยและมาเลเซีย พยายามไมใหเรื่องน้ีกลายเปนประเด็นการเมือง 
แตการกระทําของรัฐมนตรีของทั้งสองฝายกลับทําลายความพยายามของฝายเจาหนาที่ 
ในขณะนั้นยูเอ็นเอชซีอารประกาศเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะของคนไทยทั้ง 131 คน 
จนกวาความตึงเครียดจะคลี่คลายลง111

นายอานันท ปนยารชุน ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาต ิ
จัดการหารืออยางไมเปนทางการในเรื่องนี้กับทั้งนายกรฐัมนตรีอับดุลลาห บาดาวี และอดีตนายกรัฐมนตร ีมหาเธร 
ขณะที่นายสุรนิทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีตางประเทศไทย ไดพบหารือกับนายนาจิบ ราซัก 
รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพ่ือเปดทางไปสูการหารืออยางเปนทางการระหวางนายกรัฐมนตรขีองทั้งสองประเทศ 
แตการกลาวรายซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง ทาํใหเปนไปไดนอยที่สิ่งน้ีจะเกิดขึ้น112 พ.ต.ท.ทักษิณ 
ประกาศเมื่อวนัที่ 30 ตุลาคมวา จะไมพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จนกวาผูตองสงสัยที่ปะปนอยูกับคนไทย 131 คน 
จะถูกสงตวักลับมายังไทย113

 
110 พ.ต.ท.ทักษิณ 
กลาววาคัมภีรกุรอานสอนคนมุสลิมใหเคารพกฎหมายบานเมืองและถามโอไอซีวาทําไมถึงไมประณามชาวมุสลิมที่อยูเบ้ืองหลังเหตุรุนแรงในอิรัก)โอ
ไอซีเคยประณาม(“PM has to build on diplomatic efforts”, The Nation  ,12 ตุลาคม 2548 
111 รอน เด็ดมอนด ยูเอน็เอชซีอาร บอกกับผูสื่อขาวในการแถลงขาวที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 วา 
“จากสถานการณออนไหวในพ้ืนทีภ่าคใตของไทยในขณะนี้ ยูเอน็เอชซีอารตัดสินใจยังไมประกาศเรื่องสถานะของคนไทยจากภาคใตของไทย 131 คน 
ซึ่งปจจุบันอยูในประเทศมาเลเซยี ยเูอ็นเอชซอีารเช่ือวาการแถลงใด ๆ ตอสาธารณะในกรณีนี้รังแตจะทําใหสถานการณทียุ่งยากอยูแลวเลวรายลงไปอีก” 
112 นายอานันทยังไดกลาวเชิญในนามของ พ.ต.ท.ทักษิณ ให น.พ.มหาเธร มาประเทศไทย เพ่ือเจรจากัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 
นายวันมูหะมัดนอร มะทา รัฐมนตรีไทยเชื้อสายมาเลย จากจังหวัดยะลา เดินทางไปมาเลเซียอยางไมเปนทางการเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 
เพ่ือหาทางคลี่คลายปญหา 
113 แมจะมีการอางกอนหนานี้วาเขาจะพบนายกรัฐมนตรบีาดาวี นอกรอบการประชุมสุดยอดกลุมความรวมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซิฟก ที่เกาหลีใต 
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 เขาก็ยังยื่นขอเสนอที่แทบจะเปนไปไมไดนี้ ในวันที่ 30 ตุลาคม “Thaksin: No meeting unless Malaysia hands over 
suspects”, Bangkok Post  ,31 ตุลาคม 2548 ; “Thaksin to talk with Abdullah at Korea meeting”, TNA (Thai News Agency), 23 ตุลาคม 2548 
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VI. การสังหารอยางเปนปริศนาที่ตันหยงลิมอ 

ในชวงเย็นวันที่ 20 กนัยายน มือปนไมทราบชื่อไลยงิพลเรือนสองคนทีร่านน้ําชา ในอําเภอระแงะ นราธวิาส 
ซึ่งเปนหนึง่ในพื้นที่สีแดง หลังเหตเุกิดไมนาน ชาวบานที่โกรธแคนกบัเหตุการณ 
ไดจับนาวิกโยธินสองคนที่ผานเขาไปในพืน้ที่โดยไมไดสวมเครื่องแบบ เปนตวัประกนั 
ชาวบานคิดไปวานาวิกโยธนิสองคนนี้มีสวนเกี่ยวของกบัเหตุการณ ขณะทีล่ะหาน 
ชาวบานตัง้เครื่องกีดขวางไมใหเจาหนาทีเ่ขาไปในพื้นที ่ในระหวางการเจรจาตอรองเพื่อชวยเหลือตวัประกันในวนัถัดมา 
นาวกิโยธินสองคนถกูแทงเสยีชีวติในเหตุการณที่เปนปรศินา เกือบจะแนชัดวากองกําลังแบงแยกดินแดนมีสวนเกี่ยวของ 

A. การกราดยิงที่รานน้ําชา 

ในเวลาประมาณ 20.20 น. มือปน 3 คนซึ่งสวมผาคลุมหนา มีรถปคอัพเปนพาหนะ 
เปดฉากยิงใสรานน้ําชาแหงหนึ่งในหมูบานตันหยงลิงมอ และเรงเครื่องขับหนีไป เหตุการณครั้งนี้ทําใหชาวบาน 2 คน 
เสียชีวติและไดรับบาดเจ็บอีก 4 คน114 ชาวบานที่โกรธแคนบางคนเห็นเหตุการณดวยไดวิ่งไลตามรถปคอัพคันดังกลาวไป 
และพบหมวกแกปทหารใบหนึ่งตกอยูบนถนน นําไปสูการตั้งขอสงสัยวาทหารมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ115 
ไมนานหลังเกิดเหตุเจาหนาที่ตํารวจสองสามคนจากอําเภอระแงะ เดินทางไปสอบสวนเหตุการณ 
เม่ือตํารวจชุดนี้เดินทางมาถึงไมนานนัก สุเหราก็ประกาศเชิญชวนชาวบานมาทําละหมาด 
ซึ่งฟงดูเหมือนเปนการเรียกชาวบานใหมารวมตวักัน116 ในระหวางที่ชาวบานซึ่งกําลังรอนอกรอนใจกําลังรวมตวักนั 
เจาหนาที่ตํารวจกลับเปนฝายกังวล และเดินทางออกไปจากที่เกิดเหตุ117

หลังเหตุยิงกนัที่รานน้ําชาเกิดขึ้นไมนาน เรือตรีวินัย นาคะบตุร และจาเอกคําธร ทองผา 
จากคายจุฬาภรณซึ่งอยูใกลเคียงเดินทางมายังหมูบานโดยรถยนตที่ไมไดติดปายระบุสังกัด118 หลังเดินสํารวจพื้นที่ 
มีรายงานวานาวิกโยธินทั้งสองนายไดเดินกลับไปที่รถยนต ซึ่งจอดอยูใกลรานน้ําชา แตสตารทไมติด 119

 
 
114 การสังหารเกิดข้ึนที่ หมู 7 ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ นราธิวาส ซึ่งเปนหนึ่งใน “พ้ืนที่สีแดง” ผูเสียชีวิตคือ ด.ช.อัสวัน อะแวกาจิ อายุ 14 ป 
และนายมายุนัย ดือเระห อายุ 25 ป 
115 ไครซิส กรุป ไดรบับันทกึการสัมภาษณชาวบานหมูบานตันหยงลิมอ; “Eerie silence descends on village” ,Bangkok Post  ,23 กนัยายน 2548; 
“Violence reveals suspicion and fear in southern Thailand”, Bangkok Post  ,26 กนัยายน 2548 
116 หากมีเรื่องสําคัญเกิดข้ึน ถือเปนเรื่องปกติของชาวบานทางใตที่จะถูกเรียกไปละหมาดนอกเวลาปกติเพ่ือจัดประชุมกัน 
117 ไครซิส กรุป ไดอานคําใหสัมภาษณชาวบานตันหยงลิมอ 
118 ไครซิส กรุป ไดเห็นรายงานฉบับหนึ่งของตํารวจชี้วานาวิกโยธินเดินทางมาถึงหมูบานราวหนึ่งช่ัวโมงหลังเกิดเหตุ 
ยังไมเปนทีแ่นชัดวาทําไมคนทั้งสองถึงเดินทางไปทีน่ั่น พล.ท.ขวัญชาติ กลาหาญ แมทัพภาคที่ 4 
บอกกับผูสื่อขาววาคนทั้งสองกําลังเดินทางไปสอบสวนเหตุการณอืน่และรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไดยินเสียงปน  
พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยธุยา รัฐมนตรีกลาโหม กลาววา คนทั้งสองกําลังเดินทางไปสอบสวนเหตุยิงกันที่รานน้ําชาในหมูบานตันหยงลิมอ 
หลังไดรับโทรศัพทจากพื้นที่ไทยรัฐ, 23 กันยายน 2548; “Village ‘Revenge’: Massive hunt for marines’ killers”, The Nation, 22 กันยายน 2548; 
“Hunt is on for killers of marines”, Bangkok Post, 13 กันยายน 2548 
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B. วิกฤตตัวประกันและการสังหารนาวิกโยธิน 

ชาวบานในหมูบานตันหยงลิมอดวนสรุปไปแลววาสองนาวิกโยธินมีสวนรวมกับกลุมที่กอเหตุไลยิงที่รานน้ําชา 
ขอสงสัยของชาวบานฟงดูมีน้ําหนักมากขึ้นจากการพบอาวุธปน ไรเฟล เอ็ม 16 และปนพก ขนาด 9 มม. ภายในรถ120 
ชาวบานคิดวาเปนเรื่องแปลกที่นาวิกโยธินซึ่งไมไดเขาเวร และไมไดสวมเครื่องแบบจะเดินทางไปที่นั่น121 ราว 5 
นาทีหลังจากนาวิกโยธินทั้งสองเดินทางไปถึงหมูบาน 
ชาวบานไดยินเสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงของสุเหราวานาวิกโยธินเปนมือสังหาร122 
ฝูงชนที่แคนเคืองชวยกันลากตัวนาวิกโยธินสองคนลงจากรถ และลากไปที่สุเหราในหมูบาน123 มีผูชายราว 300 คน 
บางสวนในจํานวนนี้มาจากหมูบานอ่ืนจัดแจงปดทางเขาหมูบาน124

โดยไมลวงรูเลยวามีการจับตวัประกนัเกิดขึน้ กําลังเจาหนาที่ตํารวจจํานวนหนึ่งเดินทางไปสอบสวนเหตุการณยงิกัน 
แตเม่ือไดรูวามีการจับนาวิกโยธิน 2 คน เปนตวัประกัน ตํารวจชุดนี้ก็ไมไดพยายามเจรจาตอรองใด ๆ 
แตกลบัวางกําลังเจาหนาทีไ่วรอบหมูบานในคืนน้ัน ขณะที่ พล.ท.ขวัญชาติ กลาหาญ 
ผูอํานวยการกองอํานวยการเสริมสรางสนัติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปนผูสงเจาหนาที่ในทองถิน่และแกนนําชุมชนเขาไปเจรจากบัชาวบานเพื่อใหปลอยตวันาวกิโยธนิแตไมสําเรจ็ 
มีรายงานวา ในเวลา 03.00 น. กลุมที่จับตวัประกนัตองการเจรจากบันายประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดนราธวิาส125

ในเวลาประมาณ 06.00 น. ผูวาราชการจังหวัดนราธวิาส พรอมดวยนายนัจมุดดิน อูมา อดีต ส.ส.นรธวิาส 
เดินทางไปเจรจาตอรอง ในเวลา 07.00 น. นายนัจมุดดนิ บอกกับชาวบานวานาวิกโยธินไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ 
กับการยิงกันที่รานน้ําชา แตชาวบานยังเชื่อวานาวกิโยธิน “เปนพวกเดียวกนั” กับมือปน 
ขณะที่กลุมที่จับตวัประกนัปฏิเสธไมยอมเจรจากบัใครทัง้สิ้นจนกวาสื่อมวลชนตางชาติซึ่งพวกเขาเรียกรองใหเปนสื่อมวล
ชนจากมาเลเซียจะเดินทางมาถึง126

ในขณะเดียวกนั 
ชาวบานไดปดกั้นถนนทางเขาออกแนนหนามากขึ้นโดยลมตนไมขวางถนนไมใหเจาหนาที่เขามายงัหมูบานได 

 
119 ปะรี ตานีลู อาย ุ28 ป ลูกชายเจาของรานน้ําชา ถูกจับฐานเอาทรายใสในถังน้ํามันรถของนาวิกโยธิน “Another suspect held for murder of the 
marines”, Bangkok Post, 2 ตุลาคม 2548 
120 “ชั่วโมงวิกฤตใตตันหยงลิมอ”, ศูนยขาวอิศรา, 21 กันยายน 2548 
121 ไครซิส กรุป ไดรับบันทึกการสัมภาษณชาวบานหมูบานตันหยงลิมอ, กันยายน 2548 
122 ไครซิส กรุป ไดดูบันทึกการใหปากคําของผูเห็นเหตุการณในรายงานของตํารวจ 
123 ทั้งสองถูกขังไวที่หองเก็บของของสุเหราซึ่งอยูติดกัน 
124 มีถนนสายเดียวที่ผานหมูบาน 
125 ไครซิส กรุป ไดรับคําสัมภาษณชาวบานตันหยงลิมอ; “Nineteen critical hours”, เรื่องเดิม.; “Army to take ‘more serious approach’ to 
unrest”, Bangkok Post, 22 กันยายน 2548 
126 ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนของไทยเดนิทางมาถึงเมื่อเวลา 07.00 น. แตชาวบานปฏิเสธไมยอมคุยดวย แตตองการนักขาวมาเลเซีย 
“ลําดับเหตุการณกอนสองทหารเสยีชีวิต”, มติชน, 22 กันยายน 2548, หนา 2; “Local residents don’t trust Thai Journalists”, The Nation, 22 กันยายน 
2548 
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ถัดออกไปราว 100 เมตร บรเิวณสะพานอัยแดง ชาวบานตั้งเตนทโดยมีผูหญิงและเด็กราว 200 คน 
รวมตวักันเปนกําแพงมนษุย ถือปายที่มีขอความเปนภาษาไทยและตวัอักษรโรมันอานเปนภาษามาเลยวา 
“พวกกอการรายที่แทก็พวกแกนี่เอง” และ “ทักษิณทําผิดพลาด 
เหตกุารณไมสงบรุนแรงขึน้นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชกําหนด”127 ชาวบานยังตั้งจุดกีดขวางทางเขาออกอีกสองจุด 
จุดหนึ่งมีผูหญิงคอยคุมกัน อีกจุดคุมกันโดยผูชาย128

ในตอนแรกผูหญิงที่รวมตัวกันอยู ณ จุดกีดขวางจุดหลักปฏิเสธไมยอมใหเจาหนาที่ผานเขาไปได อยางไรก็ดี ในเวลา 
10.30 น. ชาวบานยอมใหนายนัจมุดดิน และ พล.ต.พิเชษฐ พิสัยจร รองแมทัพภาคที่ 4 เขาไปได 
แตไมไดรับอนุญาตใหเขาไปยังจุดที่สองนาวิกโยธินถูกขังเปนตัวประกัน ทั้งนายนัจมุดดินและ พล.ต.พิเชษฐ 
ไดเห็นสองนาวิกโยธินจากระยะไกล และคิดวาดูเหมือนนาวิกโยธินทั้งสองคนจะถูกทําราย พล.ต.พิเชษฐ 
ถามวานาวิกโยธินไดขาวไดน้ําหรือไม129 แตฝายที่จับตัวประกันยืนันวาจะไมมีการตอรองใด ๆ 
จนกระทั่งนักขาวมาเลเซียเดินทางมาถึง พล.ต.พิเชษฐ 
ยอมตกลงและเดินทางออกจากพื้นที่เพ่ือจัดแจงเรื่งอใหนักขาวจากสื่อแขนงตาง ๆ 
ของมาเลเซียเดินทางเขามายังหมูบานตันหยงลิมอ โดยเฮลิคอปเตอร130 ในเวลาประมาณ 11.45 น. นายนัจมุดดิน 
ออกจากหมูบานพรอมดวยปลอกกระสุนซ่ึงไดจากปนอากา (เอเคไรเฟล) ที่ไดมาจากเหตุการณยิงกันที่รานน้ําชา 
นายนัจมุดดินรับปากวาจะใหผูเชี่ยวชาญที่เปนกลางจากสถาบันนิติเวชวิทยาเปนผูตรวจสอบ 

เวลาประมาณ 12.40 น. พล.ต.พิเชษฐ พยายามเจรจาขอใหปลอยตวันาวิกโยธินอีกครัง้ พล.ต.พิเชษฐ 
ทราบวาสองนาวิกโยธินไดรบับาดเจ็บ และตองการนําตวัไปยังโรงพยาบาล แตคําขอของ พล.ต.พิเชษฐ ไมไดผลแตอยางใด 
เวลาประมาณ 13.25 น. 
มีเสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงของสุเหราวากลุมชายแตงกายดวยเครื่องแบบทหารเขามาในหมูบานแลว 
โดยเขามาทางสวนยางบริเวณทิศเหนือของหมูบาน ขอใหผูหญิงที่คุมบริเวณอยูอยายอมใหเขามา 
ตอนนั้นชาวบานพากันรอนใจกับขาวลือวาทหารเตรียมจะสงรถถังเขามาในพื้นที่131 
กลุมผูหญิงและเด็กที่ทําหนาที่คุมตัวประกันอยูพากันวิ่งไปรวมตัวกับกลุมผูหญิงที่ปดกั้นทางเขาดานหนา 
ความโกลาหล วุนวายยิ่งเพ่ิมหนักขึ้นไปอีกเม่ือชาวบานจากทั้งสองจุดวิ่งสวนกันไปมาเพื่อเขาไปละหมาดซูโฮร 

 
127 ภาพถายที่สงมาถึงไครซสิ กรุป จากตันหยงลิมอ; “Nineteen critical hours”, เรือ่งเดิม. ชาวไทยมุสลิมมกัจะใชตัวอกัษรภาษายาวี(อารบิก) 
เขียนภาษามาเลย ขณะเดียวกนัตัวอักษรโรมนัก็ใชกันแพรหลายในมาเลเซยี บางทีปายขอความเหลานีต้ั้งใจจะส่ือถึงผูสือ่ขาวชาวมาเลเซยี 
ที่กลุมจับตัวประกันตองการเจรจาดวย 
128 ไครซิส กรุป ไดอานรายงานของตํารวจ 
129 “ชาวบาน ‘แกแคน”: ลาถึงที่สุด ‘มือสังหาร’ นาวิกโยธิน” , เรื่องเดิม 
130 ผูสื่อขาวจาก Berita Harian, Utusan Malaysia, New Straits Times และ Bernama เดินทางมาถึงโดยเฮลิคอปเตอร ในเวลาประมาณ 14.45 น. “Local 
residents don’t trust Thai journalists”, The Nation, 22 กันยายน 2548 
131ทหารวางกําลังรอบหมูบานแตทิ้งระยะหางเพ่ือหลีกเลี่ยงการสรางความตึงเครียด เวลาที่บอกวา “ชายในเครื่องแบบทหาร” เขามาในหมูบาน 
ชาวบานอาจจะหมายถึงหมายถึงกลุมติดอาวุธวัยรุนที่ทํารายนาวิกโยธิน  
ไครซิส กรุป โทรศัพทสัมภาษณเจาหนาที่กองทัพภาคที่ 4 (ภาคใต), 20 ตุลาคม, “Nineteen critical hours”,เรื่องเดิม 
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(กลางวัน) ในสุเหรา132 ราว 10 นาทีหลังจากนั้น พ.อ.อภิไธย สวางภพ ผูอํานวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 
4 สวนหนา ซึ่งดูแลปฏิบัติการครั้งน้ี เดินทางมาถึงเพ่ือประกาศวาไดสงเฮลิคอปเตอรไปรับนักขาวมาเลเซีย 6 คน 
ใหขามมาจากชายแดนสุไหงโกลกแลว133

เวลาประมาณ 14.20 น. เจาหนาที่อําเภอระแงะ ซึ่งถูกสงเขามาอํานวยการเจรจาในตอนเชาวนันั้น 
ไดเดินทางเขาไปยังหมูบานเพื่อประเมินสถานการณ เจาหนาที่ไดแจงให พล.ต.พิเชษฐ และ พ.อ.อภิไธย 
ทราบวาตัวประกันนาวิกโยธินคนหนึ่งถูกทํารายรางกาย 
ชาวบานที่คุมจุดที่ตัวประกนัถูกขังอยูเลาวาหลังกลบัจากละหมาดที่สเุหรา ไดเห็นวัยรุน 3-4 คน 
สวมผาปดหนาเปนคนทํารายตัวประกัน ชาวบานพากันรองตะโกน กลุมวัยรุนจึงวิ่งหลบหนีไป  

พ.อ.อภิไธย 
เดินทางไปทีเ่ต็นทดานหนาเพื่ออธบิายใหชาวบานฟงวานาวกิโยธินคนหนึ่งไดรับบาดเจ็บและขออนุญาตเขาไปในหมูบาน 
กลุมผูหญิงทีคุ่มบรเิวณอยูเปดทางยอมให พ.อ.อภิไธย และพล.ต.เชษฐ ขบัรถเขาไปได 
เม่ือคนทั้งสองเขาไปถึงหองเก็บของของสุเหรา ซึ่งเปนจุดที่ตวัประกนัถูกขังอยู ปรากฏวาไมมีใครมีกุญแจ 
แตชาวบานหลายคนไดชวยกันพังประตูเขาไปและพบวานาวกิโยธินทัง้สองคนถูกแทงและทบุตีจนเสียชวีิตแลว134 
ไมกี่นาทีหลังจากนั้น ผูสื่อขาวมาเลเซียเดินทางมาถึง ขณะที่กําลังจะเขาไปยังหมูบาน (เวลาประมาณ 14.45 น.) นายมะซูดิง 
วามา ตัวแทนเจรจาคนหนึ่งของฝายรัฐบาล เปนคนประกาศวานาวิกโยธนิเสียชีวติแลว พ.อ.อภิไธย และ พล.ต.พิเชษฐ 
นําศพที่ยับเยนิของคนทั้งสองขึ้นรถบรรทกุไปยังโรงพยาบาลระแงะเพือ่ทําการชัณสูตร135

C. คําอธิบายที่เปนไปได 

สิ่งที่ดูเหมือนเปนปฏิกิรยิาทีเ่กิดขึ้นโดยไมคาดคิดเพื่อตอบโตการทําวสิามัญฆาตกรรมผูตองสงสยั 
ทายทีสุ่ดแลวกลบัดูเหมือนจะเปนปฏบิตักิารที่มีความเชี่ยวชาญและเตรียมการมาเปนอยางดี 
ยังไมเปนที่ชัดเจนวาใครเปนคนตัดสินใจใหปดถนนทางเขาและยื่นเง่ือนไขตองการพบผูสื่อขาวมาเลเซยีกอนการเจรจาต
อรอง ฝายตาํรวจมีหลักฐานชี้วาสมาชกิกลุมติดอาวธุมุสลิมแบงแยกดินแดนบีอารเอ็น โคออรดิเนท ( BRN-Coordinate 

 
132 ซูโฮร เปนเวลาประมาณ 12.10-15.25 น. ในพ้ืนที่ภาคใตของไทย ชวงปลายเดือนกนัยายน การละหมาดควรทําต้ังแตเริ่มเขาเวลาซูโฮร 
เร็วที่สุดเทาทีจ่ะเร็วไดหลังอะซาน (เสยีงเรยีกใหมาละหมาด) ดังข้ึนจากมัสยิด ดังนัน้จงึถือเปนเรื่องแปลกที่ในขณะที่ตัวประกันถกูฆา 
ชาวบานทั้งหมดที่คุมตัวประกนักลับไปละหมาดดวยกนัในชวงสุดทายของเวลาซูโฮร 
133 สุไหงโกลกอยูหางจากตันหยงลิมอไปประมาณ 40 กิโลเมตร การเดินทางโดยเฮลิคอปเตอรจึงใชเวลาเพียงไมนาน 
134 ไครซิส กรุป ไดอานรายงานของตํารวจ 
135 ผลการชัณสูตรศพพบหลักฐานการทํารายรางกาย คนที่จับนาวิกโยธินเปนตัวประกันไดมัดมือมัดเทา ปดตาและปดปากคนทั้งสอง 
จากนั้นไดกระหน่ําตีที่ศีรษะและจวงแทงตามรางกาย เล็บมือและเล็บเทาถูกทุบดวยฆอน และใชน้ํารอนราดบนรางกาย 
คนทั้งสองเสียชีวิตในเวลาประมาณ 02.00-03.00 น. ของวันที่ 21 กันยายน “Murdered officers were tortured” , Bangkok Post, 23 กันยายน 
2548; ไทยรัฐ, 23 กันยายน 2548, หนา 16 
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หรือ BRN-C) มีสวนเกี่ยวของแตก็ยังไมสามารถหาตวัคนรายทีป่ฏบิัตกิารสังหารในเหตุการณตางๆ , ความเกีย่วโยง 
หรือความสัมพันธกบักลุมทีจั่บตวัประกันหรือชาวบานคนอื่น ๆ ได136

1. ความรุนแรงจากความระแวดระวงั ? 

ในตอนแรกการจับนาวิกโยธินเปนตัวประกันอาจเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดของบรรดาชาวบานที่โกรธแคน 
ไมเชื่อใจทางการ ความไมไววางใจที่บมเพาะมานานหลายศตวรรษ 
มาถึงจุดที่ชาวบานในบางพื้นที่หันมาใชวิธีจัดการปญหาดวยตัวเอง 
เพราะคิดวาดีกวาจะใหเจาหนาที่มาดูแลความปลอดภัยหรือดําเนินกระบวนการยุติธรรม 
ความรูสึกแบบนี้ยังทําใหชาวบานมีโอกาสถูกครอบงําจากกองกําลังฝายตอตานรัฐบาลไดไมยาก 

การรุมประชาทัณฑไมใชสิ่งใหมในพ้ืนภาคใต เห็นไดจากเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นเม่ือเดือนเมษายน 2546 
หลังชายวัยรุนสองคนที่ตําบลตันหยงมัส (อยูใน อ.ระแงะ เชนกัน ไมหางจากตันหยงลิมอ) ถูกสังหารโดยมือปนไมทราบชื่อ 
ตอนนั้นชาวบานจับตัวตํารวจนอกเครื่องแบบไปเปนตวัประกันที่บานของผูใหญบาน โดยอางวาเห็นเปนผูลงมือ 
จากนั้นชาวบานหลายรอยทีชุ่มนุมกันดวยความแคนเคืองก็พากันทุบตตีํารวจจนเสีย ชีวติ137

อยางไรก็ดี การสังหารนาวิกโยธินสองคนที่ตันหยงลิมอไมไดเกิดจากฝมือของผูชุมนุม 
นาวิกโยธินถูกพวกจับตัวประกันที่แคนเคืองทํารายจนตายตั้งแตตอนกลางคืน 
โดยชาวบานอางวาพวกเขาไมไดตั้งใจฆาตัวประกัน138 มีรายงานวาผูเห็นเหตุการณเห็นวัยรุนกลุมเล็ก ๆ 
ซึ่งสวมหมวกปกปดใบหนากลุมหน่ึง แอบเขาไปในหมูบานและสังหารนาวิกโยธิน 
ขณะที่ผูที่จับตัวประกันกําลังละหมาดตอนกลางวันกันอยู 
วัยรุนกลุมน้ีหลบหนีไปเม่ือเห็นชาวบานทยอยเดินออกมาจากมัสยิด 
ดังนั้นจึงดูเหมือนวาคนที่จับตัวประกันสวนใหญไมเกี่ยวของใด ๆ กับมือสังหาร139

 
136 บีอารเอ็น-ซี เปนองคกรเดียวภายใตกลุมแบงแยกดินแดนมุสลมิ Barisan Revolusi Nasional (BRN) ที่ยังคงปฏิบัติการอยู 
บีอารเอน็กอต้ังข้ึนเมือ่ตนทศวรรษป 1960 เพ่ือตอสูแยกรฐัปตตานีเปนอิสระ 
อุดมการณเนนในเรื่องความเปนชาตินิยมของคนเชือ้สายมาเลยโดยมีแนวคิดสังคมนยิมผสมผสานอยูดวย จนกระทั่งถึงทศวรรษ 1980 
ขบวนการก็เริ่มมแีนวคิดไปในทางศาสนามากขึ้นและสมาชิกก็แยกตัวออกมาเปนสามกลุมยอย ๆ เช่ือวาบีอารเอน็-ซี 
วางแผนกอเหตุรนุแรงทีเ่กิดข้ึนไมนอยทีเดียว โดยลงมือผานกลุมยุวของขบวนการคือเพอรมิวดา ,ดูรายงานไครซิส กรุป, Insurgency, Not Jihad, 
อางแลว 
137 ไครซิส กรุป สัมภาษณเจาหนาทีตํ่ารวจ, เดือนเมษายน 2548 
หลายคนในกลุมม็อบเถื่อนยังคงเชื่อวาเจาหนาที่หลายคนเปนพวกเดียวกับแกงลักขโมยที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่ “Police Lynchings: ‘Justice will be 
done”’, The Nation, 29 เมษายน 2546 
138 ไครซิส กรุป สัมภาษณทางโทรศัพทเจาหนาที่กองทัพภาค 4 (ภาคใต) , 20 ตุลาคม 2548 
139 อยางไรก็ดี ตํารวจแยงวากลุมแบงแยกดินแดนแบงกลุมปฏิบัติการแยกกนั 6 กลุม 
กลุมหนึง่จัดการเรื่องกญุแจหองเกบ็ของของสุเหราและเตรยีมหองคมุขังตัวประกัน อีกกลุมดูแลเครือ่งขยายเสียงของสเุหรา อีกกลุมเปนผูจับตัวประกัน 
อีกกลุมจัดแจงเรือ่งเครื่องกีดขวางและคอยหนวงเหนียวการเจรจากบัเจาหนาที่ อกีกลุมคอยจัดหาเสบยีงอาหารใหชาวบาน 
และกลุมสุดทายเปนผูลงมอืฆานาวิกโยธนิ ,ไครซิส กรุป ไดอานรายงานของตํารวจ 



พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน: ไมใชทางออก 
Crisis Group รายงานภาคพื้นเอเชียฉบับที่ 105, 18 พฤศจิกายน 2548 Page 32 
 
 

 

 

หากเหตุการณจับนาวิกโยธินเปนตัวประกันเปนเรื่องสิ่งเกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิด 
แตทายที่สุดแลวกลุมแบงแยกดินแดนก็ฉวยโอกาสจากสถานการณนี้สรางประโยชนใหตัวเอง140 
มีรายงานวาหลายสัปดาหกอนหนาที่จะเกิดเหตุชาวบานจํานวนหนึ่งรวมมือกับกลุมแบงแยกดินแดนจับตาดูความเคลื่อ
นไหวของเจาหนาที่ที่เขาออกหมูบาน141

ขณะที่มีรายงานวา ณ จุดสกัดทางเขาหมูบาน ชายวัยรุนคนหนึ่งสวมแวนตาดํา 
กางเกงทหารเปนคนคอยยุยงใหชาวบานสกัดเจาหนาที่เอาไว142 
ผูชายคนนี้อาจจะเปนคนในทองถิ่นที่ไมพอใจกับเหตุการณสังหารที่รานน้ําชา 
แตขณะเดียวกันเขาอาจจะเปนคนที่คอยยุยงจากนอกพื้นที่ นายเราะมัวลี ติงิ (Romoeli Ti-ngi) ผูใหญบานตันหยงลิมอ 
บอกวาในจํานวนคนรวมชุมนุมประมาณ 1,000 คน กวาครึ่งเปนคนนอกหมูบาน ขณะที่นายนัจมุดดิน อูมาร 
หัวหนาคณะเจรจาตอรองฝายรัฐบาลและนักการเมืองในนราธิวาสบอกวา 
กลุมกอความไมสงบระดมคนจากนอกพื้นที่เขามา143

2. หรือจะเปนฝมือกลุมบีอารเอ็น – โคออรดิเนท? 

ชาวบานตันหยงลิมอและเจาหนาที่ความมั่นคงใหขอมูลตรงกันวากลุมติดอาวุธจูโจมเขามาแทงนาวิกโยธิน 
จนเสียชีวิตแลวหนีไปทันที แตตาํรวจเชื่อวากลุมติดอาวุธเปนคนวางแผนจับนาวิกโยธินเปนตัวประกัน 
โดยมีชาวบานบางสวนรวมดวย พลตาํรวจโท อดุลย แสงสิงแกว ผูบัญชาการตาํรวจภูธรภาค 9 
เนนวาแมแตเหตุกราดยิงรานน้ําชากอนหนานั้นก็เปนการลอใหกองกําลังความมั่นคงเขาไปในพื้นที่144 

 
140แมวาการจับตัวประกันจะเปนเรือ่งที่เกิดข้ึนโดยไมไดเตรียมการไวกอน 
แตมีขอกลาวหาอยางนอยกเ็ปนสมมุติฐานวามีการพูดคุยเรือ่งการสกัดกั้นพ้ืนที่ 
แหลงขาวหลายคนจากกองทัพระบุวาชาวบานตันหยงลิมอมีการประชมุปรึกษาหารือกันหลังเกิดเหตุการณที่ละหาน 
และตกลงกันวาหากเกิดการสังหารอยาเปนปรศินาหรือสงสัยวาจะเกิดข้ึนในหมูบาน 
บรรดาผูหญิงและเด็กจะทําหนาที่คอยสกัดกั้นหมูบานเพื่อคุมครองพวกผูชายเหมือนที่ละหาน 
การประชุมปรึกษาหารือกันนี้อาจจดัการโดยคนในทองถิ่นซึ่งเปนสมาชิกกลุมแบงแยกดนิแดนแตไมไดเปดเผยความความพันธในจุดนี้, ไครซิส กรุป 
โทรศัพทสัมภาษณเจาหนาที่กองทพัภาคที่ 4 (ภาคใต) , 20 ตุลาคม 2548 
141ชาวบานจํานวนหนึ่งไปมอบตัวกับทางการในชวงเวลาเพียงกวาหนึ่งสัปดาหกอนเกิดเหตุ,วันที่ 12 กันยายน, 
และบอกกับตํารวจวาผูหญิงและเด็กในชุมชนไดจับตาความเคลื่อนไหวของคนนอกและสงสัญญาณถึงแกนนํากลุมแบงแยกดินแดนโดยการตีเก
ราะเคาะไม ,ไครซิส กรุป ไดอานรายงานของตํารวจ 
142 “Nineteen critical hours”, เรื่องเดิม 
143 “violence reveals suspicion and fear in southern Thailand” , Bangkok Post, 26 กันยายน 2548 
144 พลตํารวจโทอดุลยเช่ือวาเหตุกราดยิงที่รานน้ําชาไมไดมีจุดประสงคที่จะคราชีวิตคนแตทาํเพ่ือลอใหกองกําลังความมั่นคงเขาไปในพื้นที่ 
แลวยั่วยใุหชาวบานจับเจาหนาที่เปนตัวประกัน ผูบญัชาการตํารวจภูธรภาค 9 อางวารอยรูปเกลียวที่หัวกระสุนปนเอม็ 16 ซึ่งพบในที่เกิดเหตุ 
เปนชนิดเดยีวกับที่ใชกับปนกระบอกหนึ่ง ซึ่งใชในเหตุโจมตีที่อําเภอสไุหงปาดี เมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ .2547 )เหตุสังหารทหาร - นายสราวุธ 
มุครบาดา (และเมือ่เดือนพฤษภาคม พ.ศ .2547 )พลเรือน - นายอับดุลลาห มา (เจาหนาที่อางวาทั้งสองเหตุการณ 
เปนฝมือของกลุมกอความไมสงบ - จากบันทึกคดีของตํารวจที่ ICG ไดอาน - แตผูเช่ียวชาญเรื่องความมั่นคงรายหนึ่งใหสัมภาณหนังสือพิมพ The Nation 
โดยขอสงวนนาม บอกวาตํารวจไทยไมมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพอที่จะระบุไดอยางชัดเจนวากระสุนมาจากปนกระบอกไหน อยางที่กลาวอาง – “ 
Govt. is not behind teashop slaying”, The Nation, 2 October 2005; “Another suspect held for murder of marines”, Bangkok Post, 2 October 2005  
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ตํารวจอางวากลุมกอความไมสงบประชุมที่มัสยิดเพื่อวางแผนกอการ กอนหนาที่จะเกิดเหตุกราดยิงไมนาน145 
ชาวบานบางสวนใหขอมูลกับตํารวจดวยวาตอนประมาณ 17.00 น .คนในหมูบานคนหนึ่ง 
ซึ่งเปนที่รูกันวาเปนพวกกลุมแบงแยกดินแดน บอกใหภารโรงของมัสยิดไปขอยืมกุญแจเปดหองเก็บของ 
โดยอางวาเขาตองการเขาไปทาํความสะอาด ตอมาตัวประกันถูกนาํมาขังไวในหองเก็บของนี้เอง 146  

เจาหนาที่สอบสวนคดีรวบรวมคําใหการของพยานผูเห็นเหตุการณ และอางวามีหลักฐานที่จับตองได 
ในการตั้งขอหาชาวบานจํานวนหนึ่งในคดสีังหารนาวิกโยธิน ในจํานวนนี้มีสมาชิกกลุมบีอารเอ็น โคออรดิเนท รวมอยูดวย 
อยางนอยหนึ่งคน คือ นาย อันนิซาน นิกาจิ (Annisan Nikaji) มีรายงานวาตํารวจจับกมุนานอันนิซานได 
ตอนที่เขาพยายามลางคราบเลือดบนเสื้อเชริต สองวันหลงัจากเกิดเหตุ คือเม่ือวันที่ 23 กันยายน พ.ศ .2547147 
ผลการชันสตูรคราบเลือดยังไมปรากฏ เจาหนาที่บอกวาผูตองสงสัยคนสําคัญสองรายที่ยังลอยนวลอยู 
ก็เปนสมาชิกของกลุมบีอารเอ็นโคออรดิเนท สองคนนั้นคือ นาย นิแซ โดแม (Nisae Domae) และ นาย นิอัมราน นิกาจิ 
(Ni-amran Nikaji)148 มีรายงานอางคําพูดของเจาหนาที่ตํารวจระดับสูง ทีก่ลาววาพยานที่เห็นเหตุการณ 20 ราย 
ใหการมัดตัวคนทั้งสามคนซึ่งเชื่อกันวาเปน สมาชิก บีอารเอ็นโคออรดิเนท วาอยูเบื้องหลังเหตุสังหารนาวิโยธิน 
และเปนผูจัดแจงใหชาวบานคนอื่นๆ ตั้งเครื่องกีดขวางทางเขาหมูบาน ทางการเชื่อวานายนิแซ และนายนิอัมราน 
หลบซอนตวัอยูในจังหวัดนราธิวาส149 หลังจากที่ตํารวจจับกมุชาวบานไปสามคน 
ชายหนุมที่เหลือเกือบทั้งหมดหนีออกจากหมูบาน เพราะกลัวโดนจับ หลายครอบครวัไมรูวาลูกชายหนีไปอยูที่ไหน 
และเปนหวงวาลูกชายอาจโดนทหารลักพาตัวไป150 คนที่ยงัอยูในหมูบานตันหยงลิมอ ไมคอยอยากจะใหขอมูล151

เจาหนาที่ตํารวจจับกุมชาวบานอีก 6 คน รวมทั้ง ปรี ตานิลุ (Pree Tanilu) ลูกชายเจาของรานน้ําชา 
ซึ่งเจาหนาที่กลาวหาวาเปนผูเททรายใสถงันํ้ามันรถของนาวิกโยธิน อยางไรก็ตาม ไมชัดเจนวาผูที่ถูกจับกุมไปอีก 6 

 
145 บันทึกคดีของตํารวจที่ ICG ไดอาน; “Two police killed in rail bomb blast”, Bangkok Post, 3 October 2005; ICG 
สัมภาษณเจาหนาที่หนวยขาวกรองทหารทางโทรศัพทเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ .2547 
146 คําใหการที่อางไวในบันทึกคดีของตํารวจที่ ICG ไดอาน 
147 ชื่อ Annisan บางครั้งก็เขียนเปนภาษาองักฤษวา An-ensan หรือ Ulnisan - “Killing of marines: beasts will be caught, PM vows”, The Nation, 
25 September 2005 ตํารวจจับกมุผูตองสงสยั 34 คน หลังการสอบสวนแลว ปลอยตัวไป 15 คน ทีเ่หลือ 19 คน 
โดนต้ังขอหาวาเกีย่วของกับเหตุสังหารนาวกิโยธิน  
148 “Three BRN men wanted for killings”, Bangkok Post, 30 September 
ตํารวจอางวาทั้งสองคนนี้มีสวนในการยั่วยุใหเกิดการชุมนุมที่หนาสถานีตํารวจภูธรตากใบเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ .2547 ดวย 
ทั้งสองคนถูกจับในการสลายการชุมนุม แตตอมาไดรับการปลอยตัว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการประทวงที่ตากใบ ดู Crisis Group Report, 
Insurgency, Not Jihad, 18 May 2005, pp. 27-32 
149 “Three BRN men wanted for killings”, อางแลว 
150ชาวบานในพื้นที่มคีวามกังวลและระแวงแคลงใจเจาหนาที่สูงมากกวาชวงที่ผานมา ชาวบานคนหนึ่งบอกวา 
“พวกเรากลัววาเด็หนุมจะถูกทหารลกัตัวไป เราไมรูวาพวกเขาหนีหรือวาถูกลักตัวไป แมของเด็กๆ พวกนี้รองไหจนไมมีน้ําตาจะรองแลว” - “ Tough to 
beat enemy not knowing who they are”, Sydney Morning Herald, 1 October 2005. 
151ชาวบานรองเรียนวาตํารวจที่เขามาจับกุมและสอบปากคําไมไดสวมเครื่องแบบและขับรถที่ไมมีเครื่องหมายตํารวจหรือปายทะเบียน - ขอมูลการ 
สัมภาษณชาวบานตันหยงลิมอ ที่ ICG ไดมา – ตุลาคม พ.ศ .2547 
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คน เกี่ยวของกับกลุมบีอารเอ็นโคออรดิเนท หรือไม152 เม่ือวันที่ 10 ตลุาคม เจาหนาที่จับกุม อุเซ็ง ซาเละล ุ(Useng 
Salaelu) หลังจากที่พบเครือ่งแบบของนาวิกโยธิน หมวกเบเรต และมีดสองเลม ฝงอยูในบริเวณบานของเขา153

หลักฐานทั้งทางนิติวิทยาศาสตรและพยานบุคคล ที่ตํารวจเปดเผยออกมา ยังจะตองนําไปไตสวนในชั้นศาล 
แตขอสันนิษฐานของตํารวจที่วากลุมบีอารเอ็นโคออรดิเนท เปนผูบงการเหตุสังหารนาวิกโยธิน 
หรืออาจจะอยูเบื้องหลังเหตุไมสงบที่ตันหยงลิมอทั้งหมด คอนขางจะฟงขึ้น การที่ชาวบานโดนชักจูงโดยงาย 
ใหชวยกันจับนาวิกโยธินเปนตัวประกัน 
สะทอนวาชาวบานระแวงและมีความรูสึกตอตานเจาหนาที่ความมั่นคงอยางมาก 
แมพวกเขาอาจจะไมคาดคิดมากอนวานาวิกโยธินจะถูกฆา 

D. ผลกระทบและมาตรการของรัฐบาล  

บทเรยีนสําคญัที่รฐับาลไดจากเหตุการณนี้คือจําเปนตองใชมาตรการแข็งกราวและเพิ่มกาํลังทหารในพื้นที่ 
พลโทขวญัชาติ กลาหาญ แมทัพภาค 4 กลาวหนึ่งวันหลังจากที่เกิดเหตุวา “เม่ือพวกนั้นไมตองการสันติ 
เราก็อาจจะตองใชมาตรการที่จริงจังกวานี”้ 154 แมทัพภาค 4 ชี้แจงวาฝายทหารยึดแนวทางการเจรจา 
โดยไมหันไปใชกองกําลังจูโจม เพ่ือชวยตวัประกนั แตผลที่ออกมาคือนาวกิโยธินทัง้สองคนเสยีชวีติ155 นาวาเอก ไตรขวัญ 
ไกรฤกษ ผูบังคับบญัชาของนาวกิโยธินทัง้สองคน ซึ่งไดขออนุญาตใชกําลัง เพ่ือชวยลูกนอง ก็สะทอนในประเด็นน้ี 
เขาบอกวา “ผมยังเปนคนผดิในสายตาของเพื่อนทหารดวยกนั ซึ่งเห็นวาผมไมไดพยายามชวยชีวติลกูนอง ....
[การทีพ่วกเขาเสียชีวติ] ชี้ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตระหนักถึงความยากลําบากในการปฏิบตัิงานในพื้นที่เหลานี้ 
โดยใชมาตรการทางกฎหมายอยางเดียว” 156

การเสียชีวิตของนาวิกโยธินทั้งสองคนทาํให นาวาเอก ไตรขวัญ โกรธมากอยางเห็นไดชัด 157“ผมโกรธมาก 
พวกมันฆาลูกนองผม ถาทําได ผมจะโปรยระเบิดนาปาลมลงทั้งหมูบาน” แลวเขาก็เสริมขึ้นมาทันทีวา 
“แตความจริงก็คือวาไมมีทางจะทาํอยางนั้นได เราเปนทหาร เราตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
เราจะแกแคนดวยการใชกฎหมาย” แตการตอบโต 
แมจะอยูในกรอบ(ที่กําหนดไวอยางกวางๆ)ของกฎหมายก็ไมใชหนทางที่จะชนะใจชาวบานได 

 
152เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ .2548 ตํารวจจับกุม ตวนพานี ตวนกูศรีโป (Tuanphanee Tuankusripoe) โดราแม ฮาจิ ทาเซห อุเซ็ง ซาเละห )Doramae 
Haji Thaseh Useng Saleh) และ เยนา กาเซ็ง (Yenah Kaseng) - “Woman held over marines murder”, The Nation, 29 September 2005. 
คนในกิ่งอําเภอเฉลิม ซึ่งอยูใกลกับตันหยงลิมอ อีกสองคนคือ มาโกเซ็ง แวกะจิ (Mahkoseng Waekaji) และ ซาคารี ตวนบูลา (Sakari Tuanbula) ถูกจับกุม 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ยั่วยุใหเกิดความไมสงบและปลุกระดมชาวบานใหขัดขวางความพยายามเขาไปชวยนาวิกโยธินที่เปนตัวประกันทั้งสองคน - 
“Tanyonglimo murders: two more men arrested over killing of marines”, The Nation, 27 September 2005. 
153 “Another suspect held for murder of marines”, Bangkok Post, 2 October 2005 
154 “เหตุสลดที่ตันหยงลิมอหลังการเจรจา 19 ชั่วโมงลมเหลว” มติชน 22 กันยายน 2548 น. 2 ; “Army to take ‘more serious approach’ to unrest”, 
อางแลว  
155 “เหตุสลดที่ตันหยงลิมอฯ” เพ่ิงอาง 
156 “สัมภาษณพิเศษ นาวาเอกไตรขวัญ ไกรฤกษ: ความกดดันที่ตันหยงลิมอ ,ศูนยขาวอิศรา ,26 กันยายน 2548 
157 “Angry soldier vows to avenge men’s death”, Bangkok Post, 22 September 2005 
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พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี เรียกกลุมคนที่สังหารนาวิกโยธินวาเปน “พวกปาเถื่อน” 
และใหคําม่ันสัญญาวานาวกิโยธินจะไมตายเปลา 
พรอมกับสั่งใหเจาหนาที่ใชมาตรการเด็ดขาดปราบปรามกลุมติดอาวุธ นายกรฐัมนตรีกลาววาจะเปนผูรับผิดชอบ 
“ความผิดพลาด” ของเจาหนาที่ดวยตวัเอง158 นาย วรวิทย บารู หน่ึงในคณะกรรมการสมานฉันทฯ) กอส (.ชี้วา 
การที่นายกรัฐมนตรีใชคําพดูอยางนี้ “อาจจะถูกเขาใจผิดไปวาเปนการใหไฟเขียว” ใหใชกําลังไดอยางไรขีดจํากัด159

เหตสุังหารนาวิกโยธินสงผลกระทบทางจติวิทยาตอทหารที่ปฏบิัตหินาที่ในภาคใต อยางมาก 
เหตกุารณนีผ้ลักดันใหกองทัพภาค 4 ตัดสินใจเปลี่ยนยทุธศาสตร จากการตั้งรบัมาเปนการรุก พลเอก ธรรมรักษ 
อิศรางกรู ณ อยุธยา รฐัมนตรีกลาโหม ใหเหตผุลวา “ที่ผานมา เราตั้งรบัมากเกินไป ตั้งแตนี้ตอไป 
เราจะไมยอมใหกลุมตดิอาวธุลงมือโจมตี แลวหนีไป กอนที่เราจะตามไลลา เราจะตอบโตทันท ี
และคงจะมีการปะทะกันบาง เลีย่งไมไดที่จะมีการปะทะกบักลุมติดอาวธุ”160

ในวันที่ 7 ตุลาคม กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใตประกาศแผนการที่จะตั้งกองกําลังใหมขึ้นมาอีก 
3 หนวย ซึ่งจะเพ่ิมจํานวนทหารในพื้นที่เปน 20,000 กวานาย161 ตํารวจในหนวยปฏิบตัิการพิเศษ 1,000 
กวานายถูกสงไปประจําการเพิ่มเติมในพื้นที่ ในวันที ่8 ตลุาคม162 พันตํารวจโท ทักษิณ นายกรัฐมนตร ีกลาวเม่ือวันที่ 27 
ตุลาคมวา “รัฐบาลไดพยายามอดทนอยางมาก แตจะเร่ิมใชแนวทางแขง็กราวตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายน 
กองกําลังของรัฐบาล อยูในชวงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร”163

แมวากลุมแบงแยกดินแดนจะเปนภัยที่รายแรงตอความม่ันคงมากขึ้นทุกที 
และเปนหนาที่ของรัฐบาลไทยที่จะตองจับกุมและลงโทษผูกอเหตุรุนแรง แตการตอบโต 
โดยเพียงแตเพ่ิมมาตรการทางทหาร คงจะเปนการแกปญหาไมถูกจุด 
เพราะเปนวิธีที่เห็นกันอยูวาลมเหลวมาตลอดในชวงสองปที่ผานมา 
สิ่งสําคัญที่รัฐบาลไทยดูเหมือนจะเรียนรูจากเหตุการณที่ตันหยงลิมอ 
ก็คือวาชาวบานในเขตพ้ืนที่สีแดงใหความรวมมือกับกลุมติดอาวุธ ไมวาจะดวยความจงใจ หรือรูเทาไมถึงการณ 
ก็เพราะพวกเขาไมเชื่อวาเจาหนาที่ของรัฐจะปกปองคุมครองพวกเขาได นอกจากนั้น 
ในบางกรณีเปนเพราะพวกเขารูสึกตอตานทางการ เพราะไมไดรับความยุติธรรมจากเจาหนาที่ 
อาจจะถึงขั้นถูกขมเหงรังแก จํานวนไมนอยใหความรวมมือกับกลุมติดอาวุธ 

 
158 ไทยรัฐ 25 กันยายน 2548 น .18; “Hostage killings: do not retaliate, NRC warns”, The Nation, 27 September 2005 
159 “มาตรการเด็ดขาด ภาวะอันตราย หลังวิกฤติตันหยงลิมอ” ,ศูนยขาวอิศรา ,22 กันยายน 2548; “Senate group urges all to remain calm”, Bangkok 
Post, 23 September 2005. 
160 “More clashes with rebels likely as govt. goes on the offensive”, Bangkok Post, 24 October 2005. 
161 พลโท ขวัญชาติ กลาหาญ ในฐานะหัวหนากองอํานวยการเสรมิสรางสนัติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เสนอแผนจัดต้ังกองกําลังใหม 3 หนวย 
เพ่ือประจําการในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา หนวยแรกจะเปนหนวยสูรบ 
หนวยที่สองจะเปนหนวยรบพิเศษ )ทํางานพัฒนาและสงครามจิตวิทยา (สวนหนวยที่สามจะประกอบดวยทหารพรานและตระเวนชายแดน 
ซึ่งจะทํางานสนับสนุนสองหนวยแรก - “New army task forces to be set up”, Bangkok Post, 8 October 2005 
162 “Over 1,000 police heas for the South”, Bangkok Post, 9 October 2005 
163 “PM: Hunt them down, aggressive tactics ordered in the South”, Bangkok Post, 28 August 2005 
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เพ่ือตอบโตสิ่งที่พวกเขาเห็นวาเปนหนวยพิฆาตของทางการที่สงมาสังหารประชาชน ถึงแม ไครซิส กรุป 
ไมมีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนขอสรุปน้ี แตชาวมาเลยมุสลิมจํานวนมาก เชื่อเชนนี้ เพราะ 
มีประสบการณจากการถูกเจาหนาที่เอารัดเอาเปรียบในอดีต 

ชาวนราธวิาสคนหนึ่งบอกวา “เรารูสึกวาเจาหนาที่ความมั่นคงมีแนวโนมจะทํารายเรามากกวาทีจ่ะคุมครองเรา” 
ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนใตหลายคนสะทอนความรูสึกทํานองเดียวกันให ไครซิส กรุป ฟง164 
กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนใตจําเปนตองปรับปรุงความสัมพันธกับชาวบานอยางหนัก 

E. มาตรการผอนหนักใหเปนเบา 

ความพยายามของกองทัพภาค 4 ที่จะสรางความไวเน้ือเชื่อใจในหมูประชาชน ชวงสองสามเดือนที่ผานมา 
ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น ในภาวะที่กองกําลังในภาคใตไดรับคําสั่งใหใชมาตรการแข็งกราวปราบปรามกลุมกอการ 
กอนหนานี้ ผูบังคับบญัชาในระดับอําเภอไดรับคําสั่งใหทําหนาที่เปนผูรักษาสันติภาพ ใชกําลังเปนมาตรการสุดทาย 
และพยายามทุกวิถทีางที่จะสรางความไววางใจและความสัมพันธอันดีกับชาวบาน แตเม่ือจุดยืนดังกลาวเปลีย่นไปแลว 
ยิ่งจําเปนตองใหความสําคญักับการทํางานมวลชน 

ผูบังคบับญัชาในพ้ืนที่บางคน ไดพยายามปรึกษาหารือกับนักการเมืองทองถิ่น และผูนําทางศาสนา เปนประจําอยูแลว 
เพ่ือขอคําแนะนําในเรื่องทางวัฒนธรรม ผูบญัชาการระดบัอําเภอคนหนึ่งไดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูนาํทองถิ่น 
ซึ่งเขาจะขอคาํปรึกษาเสมอ กอนจะเขาไปคนหมูบานหรอืจับกุมชาวบาน 
เขาสงเสริมใหสมาชกิในคณะกรรมการหยบิยกประเด็นทีเ่ปนหวง ในทีป่ระชุมประจําสัปดาหกบัเจาหนาที่ 
แตเขาก็ยอมรบัวาไมมีความรวมมือแบบนีใ้นทกุพื้นที่ ขึน้อยูกับความพยายามของแตละบคุคล 
และมักจะไมไดทํากันอยางตอเน่ืองเพราะมีการสบัเปลีย่น โยกยายผูบญัชาการอยูเสมอ165

การสนบัสนุนและขยายความคิดริเร่ิมแบบนี้ 
อาจเปนกญุแจสําคัญในการที่เจาหนาที่จะเรียกความไววางใจจากชาวบานกลบัคืนมาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ถามีการเจาะลกึลงไปในระดบัหมูบาน อยางที่ กอส .เสนอแนะไวเม่ือเดือนกรกฎาคม นพ .ประเวศ วะสี รองประธานกอส .
ย้ําประเดน็นี้หลังเกิดเหตุสังหารทีต่ันหยงลิมอ166 โครงการแบบนี้จะทําไดมากขึ้น 
ถามีการฝกอบรมใหเจาหนาที่ที่ถกูสงไปประจําในพื้นทีภ่าคใต เรียนรูภาษามลายู และมีความเขาใจวัฒนธรรมในพื้นที ่

การตั้งศนูยทีเ่ปนอิสระจากตาํรวจ เพ่ือสอบสวนกรณคีนหาย จะเปนอีกมาตรการหนึง่ที่สรางความมั่นใจในหมูชาวบาน 
มีการเสนอเรื่องนี้มาแลว อยางนอยกต็ั้งแตเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ .2548 และทางการก็รับปากมาตลอดวาจะดําเนนิการ 

 
164 การสัมภาษณของไครซิส กรุป – ธันวาคม 2547 ,เมษายน /กันยายน 2548 
165 การสัมภาษณของไครซิส กรุป – กันยายน 2548 
166“Hostage killings: do not retaliate, NRC warns”, The Nation, 27 September 2005  
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เร่ืองนี้167 ชาวบานที่กลัวตํารวจหรือทหาร จะสามารถขอใหศูนยดังกลาวสอบสวนกรณญีาติพ่ีนองที่หายไปได 
นอกจากนัน้ หนวยงานอิสระที่ทําหนาที่สอบสวนคดใีนภาคใต อาจจะทาํหนาทีต่รวจสอบขอกลาวหาที่วาเจาหนาที่ทําราย 
หรือขมเหงผูบริสุทธิ์ เพ่ือใหขอมูลทีถู่กตอง เชื่อถือได 
มาคานกับขอกลาวหาจากฝายตรงขามที่อาจจะปายสเีจาหนาที่อยางไมเปนธรรม 

ที่ผานมา กลุมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ทําหนาที่เปนผูรบัเรื่องราวรองทกุขของชาวบาน 
ในกรณีทีช่าวบานไมไววางใจตํารวจ แตกลุมเหลานีไ้มมีอํานาจที่จะสอบสวนกรณีดังกลาว 
กลุมสทิธิมนุษยชนจะทํางานในการปกปองสิทธขิองชาวบาน ไดอยางมปีระสิทธิภาพมากกวานี้ 
ถามีกระบวนการนําขอมูลที่ไดมาสอบสวนและมีการลงโทษอยางเปนระบบ สภาทนายความ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ กอส .ร

 

วมกันตั้งศนูยใหความชวยเหลือทางกฎหมายในจงัหวัดปตตานี ยะลา 
และ นราธวิาส เม่ือเดือนกันยายนที่ผานมา ศูนยนี้จะทาํหนาที่ตดิตามตรวจสอบกรณีสิทธิมนุษยชนสําคัญๆ ดวย 
โดยแนะนําใหชาวบานแจงวนั เวลา และสถานที่ ทีเ่กิดเหตุจับกุม กับเจาหนาที่ศนูย 
เพ่ือประโยชนในการติดตามตรวจสอบโดยเจาหนาทีก่ฎหมาย168 หากรฐับาลใหการสนบัสนนุศูนยดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรบัรองวาทนายความของกลุมสทิธิมนุษยชนจะสามารถติดตอกับผูทีถู่กจับกุมคุมขังได 
ก็จะสงสญัญานวารฐับาลเอาจริงเอาจังกบัการคุมครองสทิธขิองประชาชน 
สัญญาณเชนน้ีอาจจะสงผลใหชาวบานใหความรวมมือกบัตาํรวจมากขึน้ในการสอบสวนหาตวัผูกระทําผิด 

เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหชาวบานลังเลใจไมกลาใหขอมูลตํารวจหรือเจาหนาที่หนวยขาวกรอง 
ก็คือความกลัวกลุมติดอาวุธแบงแยกดินแดน เชื่อกันวา ชาวบานมุสลิมจํานวนมาก ที่ถูกสังหารไปตั้งแตเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 เปนผูใหขอมูลกับทางการ การปรับปรุงโครงการปกปองคุมครองพยาน ของกระทรวงยุติธรรม 
นาจะชวยใหประชาชนใหความรวมมือกับตํารวจมากขึ้น 

 
167 หลังจากที่รัฐบาลขอใหกระทรวงยุติธรรมต้ังศนูยดังกลาวข้ึนมา ภายใตการดูแลของ พญ .คุณหญิง พรทิพย โรจนสุนนัท จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย รฐัมนตรมีหาดไทย สั่งการใหสํานักงานตํารวจแหงชาติต้ังศูนยนี้ข้ึนมา โดยใหพลตํารวจเอก นพดล สมบูรณทรัพย 
ที่ปรึกษาดานกฎหมายของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูดูแล ตอมา นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 
ยืนยนัวาศูนยนี้จะต้ังข้ึนมาภายใตกระทรวงยุติธรรม แตเรือ่งนี้ยังไมไดขอสรุป – “PM: Centre to come under Justice, Bangkok Post, 11 June 2005 
168 ไครซิส กรุป สัมภาษณ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานสภาทนายความ และกรรมการสมานฉันทฯ – กรุงเทพฯ ,15 กันยายน 2548; ดูเพ่ิมเติม 
“Legal aid alliance formed in far South, Right groups aim to help local get justice”, Bangkok Post, 20 September 2005 
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VII. ความเชื่อมโยงกับกลุมกอการรายในภูมิภาค? 

นับตั้งแตเหตุรุนแรงปะทุขึ้น เม่ือเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2547 
เจาหนาที่และนักสังเกตการณแสดงความเปนหวงวามีโอกาสที่กลุมภายนอกที่ชูธงสงครามศาสนา อยาง เจมาห 
อิสลามิยาห (JI) จะเขามารวมในความขัดแยงน้ี169 สมาชิกเจไอ จาก อินโดนีเซีย มาลเซีย และสิงคโปร 
หลายคนหลบหนีการกวาดลางของตํารวจในประเทศของตน เขามาอยูในเมืองไทย ในชวงสองสามปที่ผานมา 
ในจํานวนนี้มี ริดวาน อิซามุดดิน หรือที่รูจักกันชื่อ ฮัมบาลี รวมอยูดวย ฮัมบาลีผานการฝกอบรมในอัฟกานิสถาน 
และเปนหัวหนากลุม Mantiqi I ของเจไอ ตํารวจไทยจับฮัมบาลีไดที่อยุธยา ทางเหนือของกรุงเทพฯ เม่ือเดือนสิงหาคม 
พ.ศ .2546 สมาชิกเจไอที่หลบหนีการจับกุมของตํารวจใน 

ประเทศอื่น เขามาในเมืองไทย อาศัยเครือขายการติดตอในเมืองไทย ซึ่งยอนหลัง กลับไปเปน 20 กวาป 
แตไมมีหลักฐานอะไรที่บงชี้วา สมาชิกเจไอ เขามามีสวนรวมในเหตุรุนแรงภาคใต ระลอกใหมนี้ 
คนมุสลิมที่เปนสายของเจไอ  ในเมืองไทย ไมไดเกี่ยวของกับเหตุไมสงบในภาคใตดวยซ้ําไป170

อาริฟน บิน อาลี สมาชิกเจไอ จาก สิงคโปร ซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อ จอหน หวอง อา ฮุง (John Wong Ah Hung) 
หลบหนีเขามาอยูเมืองไทย เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ .2544 ถูกจับไดที่กรงุเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ .2546171 อาริฟน 
บิน อาลี ใหการซัดทอดชาวไทย 3 คน คือ นพ. แวมาหาดี แวดาโอะซ่ึงเปนหมอ อยูทีอํ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, 
ไมสุรี ฮาจิ อับดุลเลาะห ผูอํานวยการโรงเรยีนบรูณะ ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสาลาม ในนราธวิาส ,และ สมาน 
แวกะจิ คนขายน้ําจากยะลา ทั้งหมดโดนกลาวหาวาวางแผนที่จะกอเหตุระเบิดรถยนต หนาสถานทูตสหรฐั อังกฤษ 
อิสราเอล สงิคโปร และออสเตรเลยีในกรุงเทพฯ รวมทั้งทีแ่หลงทองเที่ยว ในภูเกต็ และ พัทยา 

 
 
169 ดู “Thailand: The road to Jihad?”, Time Asia, 10 May 2004; “Thailand: Gearing up for a fight”, Far Eastern Economic Review, 13 May 2004; 
Anthony Davis, “Ethnic divide widens in Thailand”, Jane’s Terrorism & Security Monitor, 1 November 2004; “The Thai terror front”, The Wall 
Street Journal, 24 February 2005; “Terror warning: Govt’ blind to JI link”, The Nation, 7 March 2005 (Zachary Abuza); “as Thai insurgency 
spreads, government opens door to dialogue”, The Christian Science Monitor, 25 April 2005 (citing Paul Gualglia); B. Raman, “Jihad in London & 
Thailand: the link”, South Asia Analysis Group, 17 July 2005; Stephen Ulph, “Thailand’s Islamist insurgency on the brink”, Terrorism Focus, 4 
October 2005. Rohan Gunaratna, Arabinda Acharya and Sabrina Chua, Conflict and Terrorism in Southern Thailand (Marshall Cavendish, 2005). 
170 อับดุล ฟาตะห เจาของโรงเรียนปอเนาะ นอกตัวเมือง นราธิวาส เปนคนแรกที่บรรดาผูนําระดับสูงของ JI อยางเชน ฮัมบาลี ,มูคลาส ,  
อาซารี ฮุสเซน ,นรูดิน โมฮัมหมัด ท็อป และ วัน บนิ มิน วัน มัต ติดตอเวลาที่เดินทางถงึเมืองไทย อับดุล ฟาตะห เปนสมาชิกกลุมทองถิ่น ทีช่ื่อวา 
เจมาห ซาลาฟ (Jemaah Salafi) ซึ่งเห็นดวยกับอุดมการณของ JI แตไมยอมที่จะลงมือกอการในนามของ JI ในเมอืงไทย เพราะกลัววาจะโดนปราบปราม 
และไมอาจเผยแพรคําสอนทางศาสนา ซึ่งกลุมนี้ถอืวาเปนภารกิจสําคญัอันดับแรก ในเมืองไทยไดอีกตอไป นอกจากนัน้ เจมาห ซาลาฟ 
ไมมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับกลุมแบงแยกดินแดนอื่นๆ ดวย - ดูรายงานของ ไครซิส กรุป ,Insurgency, Not Jihad, อางแลว ,น .37 – 38; และ Ken 
Conboy, The Second Front: Inside Asia’s Most Dangerous Terrorist Network (Equinox, 2005) น .152, 157, 204 
171 กระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร – “คําแถลงตอสื่อมวลชนกรณีการจับกุม อาริฟน บิน อาลี หรือ จอหน หวอง สมาชิก JI ที่ทางการตองการตัว” ,
10 มิถุนายน 2546 
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แวมาหะดี ,ไมสุรี , และลูกชายของเขา คือ มายูฮิ (Mayuhi) ถูกจับกุมไดนราธิวาส เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ .2546172 สวน 
สมาน แวกะจิ เขามอบตัวโดยสมัครใจ ที่ยะลา ในเดือนกรกฎาคม ปเดียวกัน หลังจากที่รูตัววาทางการออกหมายจับ173 
ทั้ง 4 คน โดนตั้งขอหาวาคบคิดกันทําการที่เปนภัยตอความมั่นคง และเปนสมาชิกกลุมผิดกฎหมาย เม่ือวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2546 174 อยางไรก็ตาม อัยการมีหลักฐานไมมากนัก นอกเหนือจากคําใหการของอาริฟน 
ซึ่งศาลอาญากรุงเทพ ตัดสินวาไมนาเชื่อถือ175 ศาลตัดสินวาทั้งหมดไมมีความผิดเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ .2548 
และพวกเขาไดรับการปลอยตัว176

เจาหนาทีไ่ทยเกือบทั้งหมดเชื่อวาเหตุรุนแรงในภาคใตเปนเรื่องภายในประเทศลวนๆ 
บางคนพูดถึงความเกี่ยวของของกลุมภายนอกอยูบาง แตมีนอยคนทีใ่หรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง เม่ือเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ .2548 พลเอก กติติ รตันฉายา นายทหารปลดเกษียณ อางแหลงขอมูลขาวกรองวามีสมาชิกกลุมติดอาวธุอินโดนีเซีย 
อยางนอย 7 คน เขามาฝกอาวธุใหชาวไทยมุสลิมในภาคใต177 ในเดือนกันยายน พ.ศ .2548 
มีรายงานวาเจาหนาทีข่าวกรอง ที่ไมระบชุือ่ อางวา กลุมบีอารเอ็น ทํางานภายใตเครอืขายกอการราย 
ซึ่งไมเปนที่รูจักมากอน เครอืขายนี้นําโดยชาวอินโดนเีซียคนหนึ่ง แตเจาหนาที่ขาวกรองคนอื่นไมยืนยันขอมูลน้ี178

ขอสงสัยที่วากลุมติดอาวุธในภาคใตไดรับการสนับสนุนจากกลุมภายนอกมีมากขึ้น 
เม่ือระเบิดที่ใชโจมตีในภาคใตมีขนาดใหญ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
แตที่ผานมาไมเคยมีหลักฐานที่จะระบุลงไปเชนนั้นไดอยาชัดเจน หากมีการสนับสนุนจากภายนอกจริง 
มีความเปนไปไดพอๆ กันวาความสนับสนุนนาจะมาจากทางเอเชียใต 
ซึ่งชาวมุสลิมในไทยจํานวนมากเดินทางไปเรียนหนังสือ หรือจากอินโดนีเซีย  

 
172 อาริฟนใหการสารภาพวาเขาติดตอลูกชายของไมสรุี คอื มายูฮิ ฮาจิ อับดุลเลาะห (Mayuhi Haji Abdulloh) ดวย แตมายูฮิ 
ไมไดมีสวนเกีย่วของในการวางแผนการโจมตี – “Trail of JI suspects: ‘Extreme Chaos’ planned”, The Nation, 29 November 2003 
173 “Thanksin convinced of suspects’ terror links”, The Nation, 10 July 2003 
174 สําหรับคําใหการของ สิบโท พีระพงศ ดวงอัมพร ดู “เขม ขจก .ปวน ฮารีรายอ” ,คม ชัด ลึก ,19 พฤศจิกายน 2546; ศุภลักษณ กาญจนขุนดี และ 
ดอน ปาทาน, อางแลว น .250; “Bomb plot: Teacher denies role in embassy plan”, The Nation, 16 March 2005. แวมาหาดี 
โดนต้ังขอหาใหที่พักพิงแกอาริฟนดวย แวมาหาดี และ ไมสุรี ปฏิเสธขอกลาวหาโดยสิ้นเชิง ตอนที่ใหการตอศาลเมือ่เดือนธันวาคม พ.ศ .2546 และ 
กุมภาพันธ พ.ศ .2547 ตามลําดับ  - “JI terror suspect denies all charges”, The Nation, 2 February 2005 
175 ไครซิส กรุป สัมภาษณ กิจจา อาลีอิสเฮาะห ทนายของนพ .แวมาหาดี  ,กรุงเทพฯ, 16 กันยายน 2548 
มีการเปดเผยในระหวางที่คดีนี้ข้ึนศาลวากรมสอบสวนคดีพิเศษปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
176 “JI’ acquittal won’t be appealed”, The Nation, 7 July 2005  
177 “Indonesian militants train with Thai separatists: Ex-General”, Associated Press, 4 July 2005 
178 “ Newest rebel group headed by Indonesian”, Bangkok Post, 20 September 2005 
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VIII. บท ป 

ผลกระทบทีเ่ห็นไดชัดที่สุดของการใช พรก .สถานการณฉุกเฉนิ ก็คอืการทีช่าวมาเลย มุสลิม 
ยิ่งรูสึกไมไวใจทางการมากขึ้น ปฏิกิริยาที่บานละหาน ที่ตันหยงลิมอ และกรณีชาวบาน 131 อพยพไปมาเลเซยี 
เปนตวัอยางทีช่ัดเจน แตคณะรฐัมนตรีก็ยังมีมติตออายกุารใช พรก .สถานการณฉกุเฉินในภาคใต ออกไปอีกสามเดือน 
เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2548 ทั้งๆ ที่ เกิดปญหาตามมามากมาย 
และไมมีอะไรที่ชี้วาไดประโยชนในทางยทุธศาสตรจัดการปญหาภาคใต รฐับาลมีชองทางที่จะลดผลกระทบในทางลบของ 
พรก .สถานการณฉุกเฉินลงได เพ่ือที่จะเริม่สรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางชาวบานกับกองกาํลังความม่ันคง 
การยกเลิกมาตรา 16 และ 17 และแกไขมาตรา 11 และ 12 อาจจะเปนจุดเริ่มตน 
แตจะตองมียทุธศาสตรการสื่อสารกบัชาวบานในระดบัหมูบาน ควบคูกันไปดวย 
เพ่ืออธบิายใหชาวบานเขาใจวาการเปลีย่นแปลงมาตราดังกลาวมคีวามหมายอยางไร และทําใหชาวบานมั่นใจวา พรก .
ไมไดบั่นทอนสิทธิ และความปลอดภัยของพวกเขา  

เหตุรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ชี้วาจะยงัมีกําลังทหารจํานวนมาก 
ประจําการอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตอไปอีกระยะ อยางนอยก็ในบางพื้นที ่ดังนั้น 
การปรับปรุงความสัมพันธกบัชุมชนในพื้นที่จึงสําคัญมาก ยิ่งชาวมาเลยมุสลิมไววางใจเจาหนาที่ตํารวจทหาร 
มากขึ้นเทาไหร ก็ยิ่งมีความเปนไปไดวา พวกเขาจะชวยในกระบวนการสอบสวนของเจาหนาที่ และใหขอมูลขาวกรอง 
ซึ่งเจาหนาที่มีอยูนอยมาก เพ่ือชวยปองกันเหตุโจมตี อยางที่ พลเอกสนธิ บุณยรัตกลินผูบัญชาการทหารบกคนใหม 
ซึ่งเปนคนมุสลิม ยอมรับวา “เราจะตองมองหาทางที่ไดผล ในการจัดการกับกลุมกอการตอไป 
เราเปนเหมือนกับคนตาบอดที่คลําหาหนทาง แตยังไมพบทางออกที่ถูกตอง”179  

การเพิ่มมาตรการทางทหาร ไมนาจะชวยลดความรุนแรงไปไดเทาไหรนัก 
เพราะที่ผานมาก็มาตรการเชนนี้ก็ไมคอยจะประสบความสําเร็จ 
แตการสานตอความพยายามของกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในการสรางความเขาใจเชิงวัฒนธรรม ในหมูเจาหนาที่ความมั่นคง พัฒนาการเรียนรูภาษามาเลย 
และเชื่อมความสัมพันธกับผูนําในทองถิ่น นาจะชวยใหสถานการณดีขึ้นไดในระยะยาว กอส .
ไดเสนอแนะใหทางการรวมมือกับประชาชนในพื้นที่จัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพประจําชุมชน 
เพ่ือชวยเปนตัวกลางในการสื่อสารและสรางความไววางใจกัน180 
ผูบังคับบญัชากองกําลังที่ทํางานในภาคใตบางคนเริ่มใชแนวทางนี้แลว หากมีการขยายผลอยางเปนระบบ 
ก็อาจจะชวยแกปญหาได 
 
 
179 “Sonthi: Authorities still in dark”, Bangkok Post, 19 October 2005 พลเอกสนธเิปนชาวมุสลิม 
และเปนผูบัญชาการทหารบกที่ไมไดนับถือศาสนาพุทธ คนแรกของประเทศไทย แตพลเอกสนธิไมไดมาจากภาคใต 
180 ขอเสนอแนะนี้บรรจุอยูในขอเสนอ 14 ประการ ที่กอส .ยื่นตอรัฐบาล หลังจากที่มีการประกาศใช พรก .สถานการณฉุกเฉิน – “เปด 14 ขอเสนอของ กอส .
เพ่ือลดความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” ตีพิมพใน กรุงเทพธุรกิจ และ มติชน, 27 กรกฎาคม 2548 นพ .ประเวศ วะสี รองประธาน กอส .
ย้ําถึงขอเสนอนี้ อีกครั้ง หลังเกิดเหตุสังหารนาวิกโยธินที่ตันหยงลิมอ - “Hostage killings: do not retaliate, NRC warns”, The Nation, 27 September 2005 
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การสนับสนุนความพยายามขององคกรเอกชนในพื้นที่ อยาง ศูนยใหคําปรึกษากฎหมาย ที่เพ่ิงเปดทําการ ในปตตานี 
ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งตั้งขึน้มาจากความรวมมือระหวางสภาทนายความกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
จะชวยใหชาวบานมั่นใจขึ้นวาทางการมีความตั้งใจจริงที่จะปกปองสิทธิของพวกเขา 
นอกเหนือจากการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ศูนยดังกลาวอาจจะทําหนาที่ติดตามตรวจสอบคดีสําคัญๆ ไดดวย 

ตราบใดทีค่วามสัมพันธระหวางกองกําลังความมั่นคงและชาวมุสลิมในภาคใตยังไมดีขึ้น 
และตราบใดทีข่าวลือเกีย่วกบัการขมเหงรงัแก หรืกรณีคนหาย ยังไมไดรับการไตสวนใหกระจาง ความรูสึกคับแคน 
แปลกแยก ในหมูคนมาเลยมุสลิมในประเทศไทย อาจจะเปลี่ยนไปเปนความเห็นอกเห็นใจ การใหความสนับสนุน 
หรือแมกระทั่งการเขารวมเปนสมาชิกกลุมตอตานไปได 

จาการตา / บรัสเซลส , 18 พฤศจิกายน พ.ศ . 2548 
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ภาคผนวก บี 
แผนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 
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ภาคผนวก ซี 

พระราชกําหนดบริหารราชการแผนดินในภาวะฉุกเฉิน 

 
* To access the Appendix C in Thai, please click here. 

Emergency Decree on 

Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005) 

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX; 

Given on the 16th Day of July B.E. 2548 

Being the 60th Year of the Present Reign. 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: 

Whereas it is expedient to revise the law on public administration in emergency situations; 

Whereas it is aware that this Act contains certain provisions in relation to the restriction of rights and liberties of persons, 
in respect of which section 29 in conjunction with section 31, section 35, section 36, section 37, section 39, section 44, 
section 48 and section 50 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law; 

By virtue of section 218 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, an Emergency Decree is hereby enacted, as 
follows:  

Section 1. This Emergency Decree is called "Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, 
B.E. 2548 (2005)".  

Section 2. This Emergency Decree shall come into force as from the day following the date of its publication in the 
Government Gazette.* 

Section 3. The Act on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2495 (1952) shall be repealed.  

Section 4. In this Emergency Decree: 

"Emergency situation" means a situation, which affects or may affect the public order of the people or endangers the 
security of the State or may cause the country or any part of the country to fall into a state of difficulty or contains an 
offence relating to terrorism under the Penal Code, a battle or war, pursuant to which it is necessary to enact emergency 
measures to preserve the democratic regime of government with the King as Head of State of the Kingdom of Thailand 
under the Constitution of the Kingdom of Thailand, independence and territorial integrity, the interests of the nation, 
compliance with the law, the safety of the people, the normal living of the people, the protection of rights, liberties and 
public order or public interest, or the aversion or remedy of damages arising from urgent and serious public calamity.  

"Competent official" means a person appointed by the Prime Minister to perform an act under this Emergency Decree.  

Section 5. In the event of the occurrence of an emergency situation and the Prime Minister considers that it is appropriate to 
use the force of administrative officials or police officers, civil officials or military officers to jointly provide assistance, 
prevent, remedy, suppress, withhold the emergency situation, rehabilitation or provide assistance to the people, the Prime 
Minister upon the approval of the Council of Ministers is empowered to declare an emergency situation applicable to the 
whole Kingdom or in some area or locality as necessary for the situation. In the case where the approval of the Council of 
Ministers cannot be obtained in a timely manner, the Prime Minister may declare the emergency situation immediately and 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_east_asia/thai_versions/105_appendix_c_emergency_law.pdf
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shall subsequently seek the approval of the Council of Ministers within three days. If approval of the Council of Ministers is 
not obtained within the time prescribed, or the Council of Minister refuses approval, such declaration of emergency 
situation shall cease to be in force. 

The declaration of emergency situation under paragraph one shall be in force for the duration prescribed by the Prime 
Minister but shall not exceed three months from the date of declaration. In the case where it is necessary to extend such 
period, the Prime Minister upon the approval of the Council of Ministers shall have the power to declare the extension of 
duration of enforcement provided that each extension shall not exceed three months.  

At the end of the emergency situation or upon the disapproval of the Council of Ministers or upon the lapse of the 
period under paragraph two, the Prime Minister shall declare the annulment of such emergency situation.  

Section 6. There shall be a Public Administration in Emergency Situation Committee consisting of a Deputy Prime 
Minister assigned by the Prime Minister as Chairperson, Minister of Defence, Minister of Interior and Minister of Justice as 
Vice Chairpersons, Permanent Secretary for Defence, Permanent Secretary for Interior, Permanent Secretary for Social 
Development and Human Security, Permanent Secretary for Justice, Director-General of the National Security Council, 
Attorney-General, Supreme Commander, Commander in Chief of the Royal Thai Army, Commander in Chief of the Royal 
Thai Navy, Commander in Chief of the Royal Thai Air Force, Commissioner-General of the Royal Thai Police, Director-
General of the Department of Provincial Administration and Director-General of the Department Disaster Prevention and 
Mitigation as members, and National Security Council as member and secretary, having the powers and duties to monitor 
and inspect domestic and international situations which may arise from the emergency situation in order to advise the Prime 
Minister in the case where it is necessary to declare an emergency situation under section 5 or in the case of a serious 
situation under section 11 and for the implementation of appropriate measures under this Emergency Decree in order to 
prevent , remedy and withhold such emergency situation.  

The provisions of this section shall not prejudice the exercise [of] powers of the Prime Minister under Section 5 in 
the declaration of emergency situation when there is a necessary and urgent situation which may endanger the 
country or the people. 

Section 7. In an area or locality prescribed in a Declaration of Emergency Situation under section 5, powers and duties of 
a Minister, Ministry or several Ministries having charge and control of the execution of any law or empowered under any 
law, only in relation to the provisions on the issue of a permission, approval, order, command or aid in the prevention, 
remedy, suppression or withholding in an emergency situation or rehabilitation or provision of assistance to the people, 
shall be temporarily transferred as powers and duties of the Prime Minister in order that instructions and remedies during 
the situation can [be] achieve[d] in an integral, expedient and efficient manner. 

The prescription of all or part of powers and duties of Ministers under paragraph one as powers and duties of the 
Prime Minister shall be in accordance with a Notification issued by the Council of Ministers. 

The Prime Minister shall have the power to appoint competent officials to perform duties under this Emergency Decree 
and to carry out functions under laws which have been transferred to the powers and duties of the Prime Minister under 
paragraph one. A person appointed as a competent official shall be deemed to have the powers under such law. In this 
regard, the Prime Minister may authorise any governmental agency or competent official under such law to continue to 
exercise existing functions, provided that the exercise of functions shall be in accordance with the rules laid down by the 
Prime Minister. 

In a case where the Prime Minister appoints a civil servant, a police officer or a military officer holding a position not lower 
than Director-General, Police Commander in Chief, Commander General or the equivalent thereof as a competent official 
and prescribed as a Chief Official responsible for remedying the emergency situation in an area and to have charge and 
control over other officials and competent officials in this regard, the exercise of functions by relevant governmental 
agencies and officials, including [the] competent official, shall comply with instructions of the Chief Official, except for the 
exercise of military functions, which must be in accordance with by-laws, rules and Regulations concerning the use of 
military force, provided that this must be consistent with guidelines stipulated by the Chief Official. 

In the case of necessity, the Council of Ministers may set up an ad-hoc Special Task Force to provisionally exercise 
functions under this Emergency Decree until the Declaration of Emergency Situation has been annulled. 
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The Prime Minister may authorise a Deputy Prime Minister or one or more Ministers to exercise powers under 
paragraph one, paragraph three or paragraph four on his/her behalf or may entrust such persons as supervisors for the 
exercise of functions by the relevant governmental agencies, competent official under paragraph three, Chief Official 
under paragraph four and the agency under paragraph five and shall be deemed to be the superior official of the Chief 
Official, government officials and relevant competent officials. 

Section 8. For the benefit of coordinating the exercise of functions in an appropriate manner and consistent with the 
circumstances of the situation and well-being of the people in the area [in] which an Emergency Situation has been 
declared, the Prime Minister or the designated Minister may issue an order appointing a group of persons or a person 
as an adviser for the exercise of functions of the competent official or as an assistant to the competent official in the 
exercise of functions under this Emergency Decree. 

A person appointed under paragraph one shall acquire protection to the same extent as in the exercise of functions 
by a competent official within the scope of the appointed functions. 

Section 9. In the case of necessity in order to remedy and promptly resolve an emergency situation or to prevent the 
worsening of such situation, the Prime Minister shall have the power to issue the following Regulations: 

(1) to prohibit any person from departing from a dwelling place during the prescribed period, except with the 
permission of a competent official or being an exempted person; 

(2) to prohibit the assembly or gathering of persons at any place or the commission of any act which may cause 
unrest; 

(3) to prohibit the press release, distribution or dissemination of letters, publications or any means of communication 
containing texts which may instigate fear amongst the people or is intended to distort information which misleads 
understanding of the emergency situation to the extent of affecting the security of state or public order or good moral 
of the people both in the area or locality where an emergency situation has been declared or the entire Kingdom; 

(4) to prohibit the use of routes or vehicles or prescribe conditions on the use of routes or vehicle; 

(5) to prohibit the use of buildings or enter into or stay in any place; 

(6) to evacuate people out of a designated area for the safety of such people or to prohibit any person from 
entering a designated area. 

Regulations under paragraph one may prescribe a time condition for the compliance of Regulations or conditions 
for the exercise of functions by the competent official, or authorise a competent official to designate an area and 
additional details, so as not to perform any act which causes unreasonable hardship to the people.  

Section 10. For the benefit of promptly resolving the problems in the emergency situation area, the Prime Minister may 
authorize a competent official appointed as a Chief Official under section 7 paragraph four to exercise the powers to 
issue the Regulations under section 9 on his/her behalf. However, upon the exercise of such powers, a report shall 
forthwith be submitted to the Prime Minister and if the Prime Minister does not issue Regulations on the same subject 
matter within forty-eight hours as from the issue of such Regulations by the competent official, such Regulations shall be 
cease to be in force. 

Section 11. In the case where an emergency situation involves terrorism, use of force, harm to life, body or property, or 
there are reasonable grounds to believe that there exists a severe act which affects the security of state, the safety of life or 
property of the state or person, and there is a necessity to resolve the problem in an efficient and timely manner, the Prime 
Minister, upon the approval of the Council of Ministers, shall have the power to declare that such emergency situation is a 
serious situation, and the provisions of section 5 and section 6 paragraph two shall apply mutatis mutandis. 

Upon a declaration under paragraph one, in addition to powers section 9 and section 10, the Prime Minister shall 
also have the following powers: 

(1) to issue a Notification that a competent official shall have the power of arrest and detention over persons 
suspected of having a role in causing the emergency situation, or being an instigator, a propagator, a supporter of 
such act or concealing relevant information relating to the act which caused the emergency situation, provided that 
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this should be done to the extent that is necessary to prevent such person from committing an act or participating 
in the commission of any act which may cause a serious situation or to foster cooperation in the termination of the 
serious situation; 

(2) to issue a Notification that a competent official shall have the power to summon any person to report to the 
competent official or to give an oral statement or submit any documents or evidence relating to the emergency 
situation; 

(3) to issue a Notification that a competent official shall have the power to seize or attach arms, goods, consumer 
products, chemical products or any other materials in the case where there are reasonable grounds to suspect that 
such objects have been used or will be used to commit or support an act which causes an emergency situation; 

(4) to issue a Notification that a competent officials shall have the power to issue a warrant for the search, removal, 
withdrawal or demolition of buildings, structures or obstructions as necessary for the exercise of functions in order to 
promptly terminate a serious situation where a delay might render the situation beyond control; 

(5) to issue a Notification that a competent official shall have the power to issue an order to inspect letters, books, 
printed matters, telegraphic transmissions, telephone communications or any other means of communication as 
well as to cancel or suspend any contact or communication in order to prevent or terminate the serious incident 
provided that the rules prescribed in the law on special investigation are complied with mutatis mutandis; 

(6) to issue a Notification the prohibition of any act or any instruction to perform an act to the extent that is 
necessary for maintaining the security of the state, the safety of the country or the safety of the people;  

(7) to issue a Notification that a competent official shall have the power to issue an order to prohibit any person 
from leaving the Kingdom where there are reasonable grounds to believe that the departure from the Kingdom 
will affect the security of the state or the safety of the country; 

(8) to issue a Notification that a competent official shall have the power to instruct an alien to leave the Kingdom 
in the case where there are reasonable grounds to believe that such person is a supporter in causing the emergency 
situation, provided that the law on immigration shall apply mutatis mutandis; 

(9) to issue a Notification that the purchase, sale, use or possession of any arms, goods, medical products, consumer 
products, chemical products or any equipment which may be used for causing unrest or terrorism shall be reported to 
or permitted by the competent official or comply with any conditions set by the Prime Minister; 

(10) to order the use of military force in order to assist administrative officials or police officers in terminating the 
serious situation or controlling the situation so as to promptly secure order, provided that the performance of 
functions by military officers shall be made pursuant to identical powers and duties of a competent official under this 
Emergency Decree, whereas the scope of the use of such powers and duties of the military shall be in accordance 
with the conditions and time condition prescribed by the Prime Minister but shall not exceed the powers under 
martial laws in the case where martial laws apply. 

Upon the termination of the serious situation under paragraph one, the Prime Minister shall issue a Notification to 
annul the Notification under this section forthwith. 

Section 12. In arresting and taking suspected persons into custody under section 11(1), the competent official shall apply 
for leave of a court of competent jurisdiction or the Criminal Court. Upon obtaining leave of the court, the competent 
official shall be empowered to arrest and take the suspected persons into custody for a period not exceeding seven days. The 
suspected persons shall be taken into custody at a designated place which is not a police station, detention centre, penal 
institution or prisons and shall not be treated as a convict. In case where it is necessary to continue the detention in order to 
remedy the emergency situation, the competent official shall apply for the leave of the court to extend such detention period 
by seven days at a time, provided that the total period shall not exceed thirty days. Upon the expiration of such period, if the 
detention is still required, the competent official shall proceed under the Criminal Procedure Code. 

In proceeding under paragraph one, the competent officials shall file a report on the arrest and detention of such suspected 
persons for submission to the court issuing the order under paragraph one. A copy of such report shall be deposited at the 
office of the competent official so that relatives of the suspected persons may access such reports for the entire duration of 
such detention. 
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The provisions on the procedures governing the issue of a warrant under the Criminal Procedure Code shall apply 
mutatis mutandis to the application for leave of the Court under paragraph one. 

Section 13. If an object or equipment stipulated in a Notification under section 11(9) is a communication device or a part 
thereof, the Prime Minister may issue a Notification to implement such measure throughout the Kingdom or in any other 
areas not prescribed in a Declaration of Emergency Situation. 

Section 14. A Regulation, Notification and order issued under section 5, section 7, section 8, section 9, section 11 and 
section 15 shall also be published in the Government Gazette upon coming into force. 

Section 15. A competent official or a person having identical powers and duties to a competent official under this 
Emergency Decree shall be a competent official under the Penal Code and shall have the powers and duties of an 
administrative official or police officer under the Criminal Procedure Code as prescribed by the Prime Minister. 

Section 16. A Regulation, Notification, order or an act under this Emergency Decree shall not be subject to the law on 
administrative procedures and the law on the establishment of Administrative Court and Administrative Court Procedure. 

Section 17. A competent official and a person having identical powers and duties as a competent official under this 
Emergency Decree shall not be subject to civil, criminal or disciplinary liabilities arising from the performance of functions 
for the termination or prevention of an illegal act if such act was performed in good faith, non-discriminatory, and was not 
unreasonable in the circumstances or exceed[ed] the extent of necessity, but [this] does not preclude the right of a victim to 
seek compensation from a government agency under the law on liability for wrongful act of officials. 

Section 18. Any person who violates a Regulation, Notification or order issued under section 9, section 10, section 11, or 
section 13 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine not more than forty-thousand 
baht, or to both. 

Section 19. The Prime Minister shall have charge and control of the execution of this Emergency Decree. 

Countersigned by: 

Pol. Lt. Col. Thaksin Shinawatra, Prime Minister 

Note: Whereas the law on Public Administration in Emergency Situation has been in force for a considerable period of 
time, certain provisions could not be applied to achieve an expedient remedy against a wide range of situations which 
affect the security of State; and owing to the fact that at present there are problems pertaining to the security of the State 
which affect the independence and territorial integrity of the State and acts which cause public disorders in the country, 
endangering life or causing distress to the extent that interferes with peaceful living of the people, which cannot be 
resolved by an ordinary form of public administration….there is a need to enact special measures for the administration 
of emergency situation to maintain the security of the State and the people's safety to resume promptly to normal life. 
Therefore, for the purpose of maintaining national or public safety or averting public calamity, it is necessary to issue 
this Emergency Decree.  

 
* Government Gazette vol. 122, part 58a, 16 July B.E. 2548 (2005)
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ภาคผนวก ดี 
ขอมูลเกีย่วกับอินเตอรเนชัน่แนล ไครซิส กรุป 

 

อินเตอรเนชั่นแนล ไครซิส กรุป )หรือไครซิสกรุป (เปนองคกรอิสสระที่ไมแสวงหากําไรและไมขึ้นตอรัฐบาล 
มีพนักงานกวา 110 คนทํางานอยูในพื้นที่ตางๆในหาทวีปเพ่ือวิเคราะหสถานการณดวยการเกบ็ขอมูลในพื้นที่ 
และดวยการสนับสนุนในระดับสูงเพ่ือปองกันและแกไขความขัดแยงที่รุนแรงในจุดตางๆของโลก 

แนวทางการทํางานของไครซิสกรุปยึดพื้นฐานจากการเก็บขอมูลภาคสนาม 
กลุมมีทีมงานนักวิเคราะหการเมืองที่ทํางานอยูในพื้นที่ที่มีปญหาหรือในพ้ืนที่ใกลเคียงกับประเทศที่มีโอกาสจะเกิดปญ
หาหรือที่ปญหามีเคาจะรุนแรงหรือวาจะฟนตัวขึ้นมาใหม จากขอมูลและการประเมินสถานการณในภาคสนาม 
กลุมจะออกรายงานเชิงวิเคราะหที่รวมถึงขอเสนอแนะที่ปฏิบตัิไดโดยมีเปาหมายผูรับอยูที่ผูมีอํานาจในการตดัสินใจใน
เชิงนโยบายในระดับระหวางประเทศที่สําคัญๆ ไครซิส 

กรุปยังออกรายงานรายเดือนความยาวสบิสองหนาชื่อ ไครซิส วอช (Crisis Watch ) 
ใหภาพลาสุดของปญหาความขัดแยงหรือสถานการณที่สอเคาความขัดแยงสําคัญๆทั่วโลกดวย 

ไครซิสกรุปเผยแพรรายงานและเอกสารสรุปสถานการณของกลุมผานทางระบบอีเมลยและทางไปรษณียใหกบัเจาหนา
ที่กระทวงตางประเทศของประเทศตางๆรวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เอกสารเหลานี้สามารถหาไดจากหนาเวบไซทของกลุมคือ www.crisisgroup.org 
ไครซิสกรุปทาํงานโดยรวมมือกับรัฐบาลและหนวยงานที่ทํางานสงผลกระเทือนตอรัฐบาลอยางใกลชิด 
รวมไปถึงสื่อมวลชนทั้งน้ีเพ่ือจะเนนใหเห็นถึงผลของการทํางานวิเคราะหวิกฤตติางๆรวมทั้งเพ่ือแสวงหาการสนับสนุน
ขอเสนอเพื่อแกไขปญหาในทางนโยบายที่กลุมนําเสนอ 

คณะกรรมการของไครซิสกรุปจะเปนผูมีสวนชวยดึงความสนใจของผูมีสวนตัดสินใจระดับนโยบายทั่วโลกตอรายงานร
วมทั้งขอเสนอแนะของกลุม คณะกรรมการดังกลาวรวมไปถึงบคุคลสําคัญในวงการการเมือง การทูต 
ธุรกิจและสื่อสารมวลชน ไครซิสกรุปมีลอรด แพทเทน แหง บารนส (Lord Patten of Barnes) 
อดีตกรรมาธิการดานกิจการภายนอกของสหภาพยุโรป เปนประธานกลุม 
สวนประธานอํานวยการและหัวหนาคณะผูบริหารที่รับหนาที่นี้มาตั้งแตเดือนมกราคม ป 2543 
คืออดีตรัฐมนตรีตางประเทศของออสเตรเลีย นายกาเรท เอแวนส  (Gareth Evans) 

สํานักงานใหญของไครซิสกรุปอยูในบรสัเซลส มีสํานกังานยอยในวอชิงตัน ดีซี(ทําหนาที่ตัวแทน)นิวยอรค ลอนดอน 
มอสโคว กลุมยังมีสํานักงานภาคสนามอีกสิบหาแหง (ในอัมมาน เบลเกรด บิชเลคในเคอรกิสถาน ดาการ ดูชานเบ 
อิสลามาบัด จาการตา คาบลู ไนโรบี พรีทอเรีย พริสตนีา ควีโต โซล สกอปเจ และทบิลิซี ) 
มีนักวิเคราะหทํางานในประเทศและดินแดนตางๆที่มีปญหารวมหาสิบแหงในสี่ทวปีดวยกัน 
ในทวีปอาฟรกิารวมไปถึงอังโกลา บุรุนดี โกตดิวัวร สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอริเทรีย เอธิโอเปย กินี ไลบีเรีย 
รวันดา และพ้ืนที่ชาเฮลในอาฟริกา เซียรราลีโอน โซมาเลีย ซูดาน ยูกันดา ซิมบับเว ในเอเชียมีอาฟกานิสถาน 
อินโดนีเซีย แคชเมียร คาซคัสถาน เคอรกีสถาน เมียนมารหรือพมา เนปาล เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ทาจิกิสถาน 
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เตอรกเมนนิสถาน และอุสเบคกิสถาน ในยุโรปมี อัลเบเนีย อารมีเนีย อเซอรไบจาน บอสเนียเฮอรเซโกวินา จอรเจีย 
โคโซโว มาซีโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร และเซอรเบีย 
สวนในตะวันออกกลางครอบคลุมทั้งภูมิภาคตั้งแตอาฟริกาเหนือจนถึงอิหราน และในลาตินอเมริกามีที่โคลัมเบีย 
พ้ืนที่รอบเทือกเขาแอนเดียนและในไฮต ิ

ไครซิสกรุปไดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศตางๆ จากมูลนิธิเพื่อการกุศล 
กิจการตางๆรวมถึงผูบริจาคที่เปนรายบคุคล 
หนวยงานดังตอไปน้ีซึ่งเปนของรัฐบาลใหการสนับสนนุดานการเงินแกกลุมในปจจุบัน คือ Agence 
Intergouvernementale de la francophonie, Australian Agency for International Development, Austrian Federal 
Ministry of Foreign Affairs, Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, Canadian 
International Development Agency, Canadian International Development Research Centre, Czech Ministry of 
Foreign Affairs, Dutch Ministry of Foreign Affairs, Finnish Ministry of Foreign Affairs, French Ministry of 
Foreign Affairs, German Foreign Office, Irish Department of Foreign Affairs, Japanese International 
Cooperation Agency, Principality of Liechtenstein Ministry of Foreign Affairs, Luxembourg Ministry of Foreign 
Affairs, New Zealand Agency for International Development, Republic of China (Taiwan) Ministry of Foreign 
Affairs, Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish 
Ministry for Foreign Affairs, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Turkish Ministry of Foreign Affairs, 
United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom Department for International 
Development, U.S. Agency for International Development 

ผูบริจาคเงินในสวนที่เปนมูลนิธิและจากภาคธุรกิจรวมไปถึง Atlantic Philanthropies, Carnegie Corporation of New 
York, Compton Foundation, Ford Foundation, Fundacao Oriente, Fundacion DARA International, Bill & 
Melinda Gates Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt Alternatives Fund, Korea Foundation, 
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Moriah Fund, Charles Stewart Mott Foundation, Open 
Society Institute, Pierre and Pamela Omidyar Fund, David and Lucile Packard Foundation, Ploughshares 
Fund, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Foundation, Rockefeller Philanthrophy Advisors and Sarlo 
Foundation of the Jewish Community Endowment Fund 

พฤศจิกายน  2548 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัไครซิสกรุป กรุณาดูเพิ่มเตมิจากเวบไซท www.crisisgroup.org
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สําหรับเอกสารรายงานและสรุปสถานการณของ 

ไครซิสกรุปดาน อาฟริกา 

• เอเชีย 
• อาฟริกา 
• ยุโรป 
• ลาตินอเมริกาและคาริบเบียน 
• ตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ 
 ประเด็นตางๆ •

• ไครซิส วอช 
หาไ ลุม www.crisisgroup.org 

 

ดจากเวบไซทของก
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I.K. Gujral 
อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
Carla Hills 
อดีตรัฐมนตรีการเคหะ และอดีตผูแทนเจรจาการคา 
สหรัฐอเมริกา 
Lena Hjelm-Wallén 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีตางประเทศ สวีเดน 
James C.F. Huang 
รองเลขาธิการสํานักประธานาธิบดี ไตหวัน 
Swanee Hunt 
ประธานอินคลูซีฟ เซคเคียวริตี้ แอนด วีแมน เวจจิ้ง พีซ ( 
Inclusive Security และ Women Waging Peace) 
และอดีตทูตสหรัฐประจําออสเตรีย 
Asma Jahangir 
ผูแทนพิเศษสหประชาชาติดานปญหาวิสามัญฆาตกรรม 
การลงโทษโดยไมไตสวน 
และอดีตประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนปากีสถาน 
Shiv Vikram Khemka 
ผูกอต้ัง และผูอํานวยการบริหาร (รัสเซีย) กลุม ซันกรุป (Sun 
Group), อินเดีย 
James V. Kimsey  
ผูกอต้ังและประธานกิตติมศักดิ์ อเมริกาออนไลน (America 
Online Inc.) (เอโอแอล) 
Bethuel Kiplagat 
อดีตปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ เคนยา 
Wim Kok 
อดีตนายกรัฐมนตรี เนเธอรแลนด 
Trifun Kostovski 
สมาชิกรัฐสภา มาซีโดเนีย และผูกอต้ัง โคมีทาล เทรด 
จีเอ็มบีเอช (Kometal Trade Gmbh) 
Elliott F. Kulick 
ประธานพีกาซัสอินเตอรเนชั่นนอล ( Pegasus International), 
สหรัฐอเมริกา 
Joanne Leedom-Ackerman 
นักเขียนนวนิยาย และนักหนังสือพิมพ สหรัฐอเมริกา 
Todung Mulya Lubis 
ทนายความดานสิทธิมนุษยชนและนักเขียน อินโดนีเซีย 
Ayo Obe 
ประธานคณะกรรมการบริหารเวิรด มูฟเมนท ฟอร 
เดมอคเครซี่ ( World Movement for Democracy), ไนจีเรีย 
Christine Ockrent 
นักหนังสือพิมพและนักเขียน ฝรั่งเศส 

Friedbert Pflüger 
โฆษกดานนโยบายตางประเทศ กลุมซีดียู/ซีเอสยู ( 
CDU/CSU) ของรัฐสภาบุนเดสทากของเยอรมันนี 
Victor M. Pinchuk 
สมาชิกรัฐสภา ยูเครน ผูกอต้ังกลุมอินเตอรไพป ไซแอนติฟค 
แอนด อินดัสเตรียล โปรดักชัน กรุป ( Interpipe Scientific 
and Industrial Production Group) 
สุรินทร พิศสวุรรณ 
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ ประเทศไทย 
Itamar Rabinovich 
ประธานมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ อดีตทูตอิสราเอลประจําสหรัฐ 
และหัวหนาทีมเจรจากับซีเรีย 
Fidel V. Ramos 
อดีตประธานาธิบดีฟลิปปนส 
Lord Robertson of Port Ellen 
อดีตเลขาธิการนาโต อดีตรัฐมนตรีกลาโหม สหราชอาณาจักร 
Mohamed Sahnoun 
ที่ปรึกษาพิเศษดานอาฟริกาใหกับเลขาธิการสหประชาชาต ิ
Ghassan Salamé 
อดีตรัฐมนตรีดานเลบานอน 
ศาสตราจารยดานความสัมพันธระหวางประเทศ ปารีส 
Salim A. Salim 
อดีตนายกรัฐมนตรีเทนซาเนีย 
อดีตเลขาธิการองคการเอกภาพอาฟริกา 
Douglas Schoen 
ผูรวมกอต้ังเพนน เชินแอนดเบอรแลนด แอสโซซิเอทส 
( Penn, Schoen & Berland Associates) , สหรัฐอเมริกา 
Pär Stenbäck 
อดีตรัฐมนตรีตางประเทศ ฟนดแลนด  
Thorvald Stoltenberg 
อดีตรัฐมนตรีตางประเทศ นอรเวย 
Grigory Yavlinsky 
ประธานพรรคยาโบลโก ( Yabloko) และกลุมดูมาน ( Duman) 
ในพรรค,  รัสเซีย 
Uta Zapf 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานการปลดอาวุธ 
การควบคุมอาวุธและการไมสะสมอาวุธของรัฐสภาบุนเดสทาก 
เยอรมันนี 
Ernesto Zedillo 
อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก ผูอํานวยการศูนยศึกษา 
โลกาภิวัตนเยล 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาระหวางประเทศ 
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาระหวางประเทศของไครซิสกรุปครอบคลุมไปถึงผูบริจาคทั้งที่เปนกิจการและรายบุคคลสําคัญๆซึ่งชวยใ
หคําแนะนําปรึกษาตลอดจนถายทอดประสบการณใหกับกลุมเปนประจํา 

Rita E. Hauser ( ประธาน ) 
Marc Abramowitz 
Anglo American PLC 
APCO Worldwide Inc. 
BHP Billiton 
John Chapman Chester  
Chevron 
Peter Corcoran 
Credit Suisse Group 
John Ehara 

Equinox Partners 
JP Morgan Global Foreign 
Exchange and Commodities  
George Kellner 
George Loening  
Douglas Makepeace  
Anna Luisa Ponti  
Quantm 
Baron Ullens 

Michael L. Riordan 
Sarlo Foundation of the Jewish 
Community Endowment Fund 
Tilleke & Gibbins  
Stanley Weiss 
Westfield Group 
Don Xia 
Yasuyo Yamazaki 
Sunny Yoon 

 

ที่ปรึกษาระดับสูง 
ที่ปรึกษาระดับสูงของไครซิสกรุปประกอบดวยอดีตสมาชิกคณะกรรมการ(ที่ไมไดทํางานในปจจุบัน)ที่ยังคงติดตอกับไครซิสกรุปและให
ความสนับสนุนตลอดจนคําปรึกษาเปนครั้งคราว 

Oscar Arias 
Zainab Bangura 
Christoph Bertram 
Jorge Castañeda 
Eugene Chien 
Gianfranco Dell'Alba

Alain Destexhe 
Marika Fahlen 
Stanley Fischer 
Malcolm Fraser 
Max Jakobson 
Mong Joon Chung

Allan J. MacEachen 
Barbara McDougall 
Matt McHugh 
George J. Mitchell 
Cyril Ramaphosa 
Michel Rocard

Volker Ruehe 
Simone Veil 
Michael Sohlman 
Leo Tindemans 
Ed van Thijn 
Shirley Williams 

พฤศจิกายน 2548 


	บทนำ
	พระราชกำหนดฉุกเฉิน
	ผลกระทบของพระราชกำหนด
	กอส.
	การเมืองระดับชาติ
	กองกำลังรักษาความมั่นคง
	ชาวบ้านในจังหวัดภาคใต้
	บัญชีดำ
	การกล่าวหาเรื่องวิสามัญฆาตกรรม


	กรณีการเสียชีวิตของอิหม่ามสะตอปา
	การตีความเรื่องการทำวิสามัญฆาตกรรม
	คำอธิบายของทางการ
	แรงจูงใจที่น่าจะเป็นไปได้
	นัยสำคัญ

	การหลบหนีเข้ามาเลเซีย
	แรงจูงใจที่เป็นไปได้
	ความหวาดกลัววิสามัญฆาตกรรมที่ละหาน
	ความหวาดกลัววิสามัญฆาตกรรมที่ อ.สุไหงโกลก
	ความหวาดกลัวการจับกุมโดยพละการและวิสามัญฆาตกรรมที่โต๊ะเด็ง, 
	ภาวะว่างงานในตะบิง, สายบุรี

	ท่าทีของรัฐบาลและชาวมาเลเซีย

	การสังหารอย่างเป็นปริศนาที่ตันหยงลิมอ
	การกราดยิงที่ร้านน้ำชา
	วิกฤตตัวประกันและการสังหารนาวิกโยธิน
	คำอธิบายที่เป็นไปได้
	ความรุนแรงจากความระแวดระวัง ?
	หรือจะเป็นฝีมือกลุ่มบีอาร์เอ็น – โคออร์ดิเนท?

	ผลกระทบและมาตรการของรัฐบาล
	มาตรการผ่อนหนักให้เป็นเบา

	ความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค?
	บทสรุป
	จาการ์ต้า / บรัสเซลส์, 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
	เอเชียกลาง
	เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
	เอเชียใต้
	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	รายงานและสรุปสถานการณ์อื่นๆ





