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บทวิเคราะห์พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

 ความอยุติธรรมของการใช้อ านาจ  ตามมาตรา  11 (1) และมาตรา  12 แห่งพระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาถือว่ามีข้อที่
จะพิจารณา  คือ โดยพิจารณาจากความเป็นกฎหมายที่ขัดต่อทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติโดย
ใช้ทฏษฎีส านักกฎหมายบ้านเมืองเป็นเคร่ืองมือในการยกเว้นทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 และเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อมายกเว้นกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 โดยอาศัยเหตุการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายเป็นเคร่ืองมือหรือไม่นั้น  เป็น
ปัญหาที่รายงานเล่มนี้จะพิจารณาให้ปรากฏเห็นว่าเป็ นอย่างไร  มีสิ่งใดที่จะต้องพิจารณาในแต่ละ
เหตุผล และในด้านของกฎหมายมีว่าอย่างไรบ้างในแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้อง  โดยจะพิจารณาในด้าน
กฎหมายเป็นส าคัญว่ามีลักษณะขัดกับกฎหมายและขัดกับทฤษฎีกฎหมายอย่างไรบ้าง  มุ่งท าใน  4 
ประเด็น ตามที่ก าหนดในหัวข้อขอบเขตของการท ารายงาน 
 การพิจารณาในมาตรา 11 (1) ประกอบมาตรา  12 แห่งพระราชก าหนด  บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 เป็นหลักและกฎหมายอ่ืน ๆ  ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้อง  กล่าวคือ  จะ
พิจารณาในเร่ืองของการใ ช้อ านาจที่ไม่ยุติธรรมตามกฏหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และพิจารณาพระราชก าหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังกล่าวว่า เป็นการขัดต่อทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติหรือไม่  โดย
ใช้ทฤษฎีส านักกฎหมายบ้านเมือง  และทฤษฎีส านักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาโดยถือเหตุการณ์ที่
วุ่นวายในบ้านเมืองมาเป็นเคร่ืองมือในการใช้อ านาจหน้าที่ออกกฎหมายมาบังคับใช้  โดยพิจารณา
ประเด็นหลัก ดังนี ้
 ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหา  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 
มาตรา 237 ก าหนดไว้ว่า  ผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่  ต้องถูกน าตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแต่เวลาผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้
ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  87 วรรคสาม  
ก าหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน เปรียบเทียบกับพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 มาตรา 11 (1) ประกอบมาตรา  12 การจับกุม คุมขังบุคคลผู้ต้องสงสัยไม่เกิน 7 วัน แต่
สามารถขยายได้อีกรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันและการบัญญัติที่แตกต่างนั้นมี
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ผลอย่างไรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ 
 สถานที่ของการส่งตัวผู้ต้องหา  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  บัญญัติไว้เช่นเดียวกันว่าให้ผู้จับน าตัวผู้ถูกจับไปที่ท าการ
ของพนักงานสอบสวน  นั่นก็คือ  สถานีต ารวจนั่นเอง  แต่ตามพระราชก าหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 มาตรา 12 ก าหนดให้สถานีต ารวจเป็นสถานที่หนึ่งที่ห้ามมิให้น าตัว
ผู้ต้องหาไปควบคุมไว้  ดังนั้นการบัญญัติไว้แตกต่างเช่นนี้ จะท าให้เกิดผลอย่างไรที่กฎหมายล าดับ
รองบัญญัติไว้แตกต่างกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ 
 การให้ศาลรับรองความไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นความชอบด้วยกฎหมาย  ในประเด็นนี้
จะพิจารณาในแง่ของระยะเวลาเป็นหลักว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 ก าหนดให้
ระยะเวลาหนึ่งแต่พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 บัญญัติไว้อีก
ระยะเวลาหนึ่งจะมีผลอย่างไร จะให้ศาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  หรือจะให้ศาลต้องปฏิบัติตามพ ระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองบังคับ และเมื่อศาลออกหมายจับ
หรือหมายควบคุมตามพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 แล้วจะถือ
เป็นการรับรองความไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นจะได้พิจารณ า
ให้เห็นว่าเป็นอย่างไร 
 การออกกฎหมายที่ขัดต่อทฤษฎีกฎหมาย  มุ่งเน้นว่าการออกพระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 ที่ขัดกับทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติตามที่บัญญัติรองรับไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 หรือไม่โดยใช้ทฤษฎีส านักปฏิฐานนิยมทาง
กฎหมายหรือส านักกฎหมายบ้านเมืองเป็นเคร่ืองมือในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
5.วิธีการท ารายงาน 
 วิธีท ารายงานเล่มนี้จะถือกฎหมายเป็นที่ต้ังในการท ารายงาน  และเหตุการณ์สามจังหวัด 
(ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส ) ชายแดนภาคใต้เป็นเคร่ืองชี้ปัญหา  จากข่าวสาร  และการสัมภาษณ์จาก
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและอ้างอิงได้ 
 ทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.ทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติมองว่า 
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  1.กฎหมายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่มนุษย์ไปค้นพบ เน่ืองจากว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล
จึงเข้าถึงเหตุผลของกฎหมายนั้นได้ และมองว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น  
และถือว่าเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐซึ่งใช้ได้เสมอและกฎหมายกับศิลธรรมเป็นเร่ืองเดียวดัน 
  2.กฎหมายธรรมชาติเป็นสากล  คือ  ไม่จ ากัดว่าจะต้องใช้ในพื้นที่ใด  สามารถที่จะ
น าไปใช้ได้ทุก ๆ ที่ทุก ๆ เวลา 
  3.กฎหมายธรรมชาติเป็นอมตะไม่มีวันสูญสิ้นไป 
  4.กฎหมายใดที่มนุษย์ได้บัญญัติขึ้นขัดหรือแย้งกับกฎหมายธรรมชาติแล้วถือว่าเป็น
กฎหมายที่ไม่มีคุณค่าทางกฎหมายโดยสมบูรณ์แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นโมฆะ  หรือไม่มีค่าบังคับในทาง
กฎหมายเสียเลย 
 แนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติเป็นแนวความคิดในลักษณะที่ให้ความส า คัญกับ
เร่ือง สิทธิ เสรีภาพในชีวิต ร่างกาย โดยกล่าวไว้ว่าการที่มนุษย์มีสิทธิในชีวิต  ร่างกายแล้วมนุษย์ก็จะ
สละ หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนมาท าร้ายตนเองไม่ได้  และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็จะท าลายตนเองก็
จะกระท าไม่ได้เช่นเดียวกัน โดยถือว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  มนุษย์ย่อมมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน โดยสิทธิดังกล่าวจะไม่มีผู้ใดมามีสิทธิเหนือ การด ารงชีวิตของบุคคลอ่ืนได้ เน่ืองจากว่า
สิทธินั้นจะโอน  โยกย้าย  หรือเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมิได้  จึงเป็นสิทธิที่มนุษย์ไม่
อาจที่จะบัญญัติขึ้นเองได้ 
 2.ทฤษฎีส านักปฏิฐานนิยมหรือทฤษฎีส านักกฎหมายบ้านเมือง มองว่ากฎหมาย  คือ ค าสั่ง
ของรัฐาธิปัตย์  กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย  เมื่อไม่ปฏิบัติตามย่อมมีโทษ  หรือมีผลร้ายเกิดขึ้น  
กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมืองซึ่งได้บัญญัติขึ้นโดยรัฐ  ถือว่าเป็น
กฎหมายที่แท้จริง  และมีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่มีกฎหมายอ่ืนที่เหนือกว่า  การแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาททั้งปวงให้คิดจากกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ไม่ต้องพึ่งพาหลักการอ่ืนใดที่สูงกว่า  และ
ถือว่าเป็นกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นโดยความจ านงจงใจ  (Will) ของรัฐซึ่งมิใช่เป็นเร่ืองของเหตุผล  
(Reason) อีกต่อไป 
 3.ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา  มองว่ากฎหมายวางอยู่บนเงื่อนไขของสังคมโดยมี
แนวความคิดว่า วัตถุประสงค์เป็นกฎสากลที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่าง กฎหมายเป็นเพียงกลไกที่มี
หน้าที่ท าให้วัตถุประสงค์บรรลุผล  วัตถุประสงค์จึงเป็นเหมือนแหล่งก าเนิดของกฎหมายและเ ป็น
ผู้สร้างกฎหมายทั้งหมดไม่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ  ที่ไม่มีวัตถุประสงค์  หรือมูลเหตุจูงใจ
ในทางปฏิบัติเป็นก าเนิดที่มา กฎหมายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการกระท าของมนุษย์  คือ ดูความเป็น
จริงในสังคม วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้รู้และหาค าตอบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
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 กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการน ามาวิเคราะห์ 
 1.พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
 มาตรา  11 บัญญัติว่า  “ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย  การใช้ก าลัง
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  มีการกระท าที่มีความรุนแรง
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล  และมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทันท่วงที  ให้นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้สถานะการณ์ฉุกเฉินนั้น  เป็นสถานการณ์ที่มี
ความรุนแรงและให้น าความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอ านาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และ
มาตรา 10 ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุม และควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้
ร่วมกระท าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือที่เป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท าเช่นว่า
นั้น หรือที่ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อ
ปฺองกันมิให้บุคคลนั้นกระท าการหรือร่วมมือกระท าการใดๆ อันจะท าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง 
 (2) ุ” 
 มาตรา 12 บัญญัติว่า  “ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยตามประกาศในมาตรา 
11 (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจ หรือศาลอาญาเพื่อขอ อนุญาตด าเนินการ 
เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน 
และต้องควบคุมไว้ในสถานที่ที่ก าหนดซึ่งไม่ใช่สถานีต ารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ า โดย
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ ในกรณี ที่มีความจ าเป็นต้องควบคุมตัว
ต่อเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยาย
ระยะเวลา การควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกิน
กว่าสามสิบวันเมื่อครบก าหนดแล้ว หากจะต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ ด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจับกุม
และควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอต่อศาลที่มีค าสั่งอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง และจัดส าเนารายงานนั้นไว้ 
ณ ที่ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ญาติของ บุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอด
ระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ 
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 การร้องขออนุญาตต่อศาลตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมาย
อาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 สรุปสาระส าคัญของพระราชก าหนดฉบับดังกล่าวโดยจะขอแบ่ งออกเป็น 3 หัวข้อ
ด้วยกันคือ 
 1. นายกรัฐมนตรี มีอ านาจ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีหรือด้วยตัวเองก็ได้ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงที 
 2. เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จะมีผลหลายประการเกิดขึ้น คือ 
 - อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีทุกกระทรวงในท้องที่นั้นโอนมาเป็นของนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการได้ 
 - นายกรัฐมนตรีออกข้อก าหนดได้หลายประเภท เช่น ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ห้าม
ชุมนุม ห้ามเสนอข่าว จ าหน่ายหรือท าให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ ห้ามใช้ เส้นทางคมนาคม
หรือใช้ยานพาหนะ ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใด ๆ  
 - จับกุม คุมขังบุคคลผู้ต้องสงสัยไม่เกิน 7 วัน แต่สามารถขยายได้อีกรวมแล้วไม่เกิน 30 
วัน 
 - เรียกบุคคลมารายงานตัว 
 - ออกค าสั่งยึด อายัดอาวุธหรือสินค้า 
 - ตรวจค้น ร้ือถอน ท าลายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
 - ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ 
 - สั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักร 
 3. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ก็สามารถ
ขยายออกไปได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 เดือน  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง” 
 มาตรา  26 บัญญัติว่า  “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร  ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”  
 มาตรา 27 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง  โดยปริยาย  
หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ย้อมได้รับความคุ้มครอง  และผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  
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ศาล  และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช้บังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวง” 
 มาตรา  28 บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัด
ต่อศิลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” 
 มาตรา  29 บัญญัติว่า  “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ  ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ
กระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได้ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมาย 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม” 
 มาตรา 31 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม  จะ
กระท ามิได้  แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ  ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
 การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล  หรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิ  และเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 
 มาตรา  237 บัญญัติว่า  “ในคดีอาญา  การจับหรือคุมขังบุคคลใด  จะกระท ามิได้  เว้นแต่มี
ค าสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดย
ไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียด แห่ง
การจับ โดยไม่ชักช้า  กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาส
แรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกน าตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาผู้ถูกจับ
ถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน  เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขั งผู้ถูกจับไว้ตาม
กฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ 
 (1) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 
 (2) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้
นั้นจะหลบหน ีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืนด้วย” 
 มาตรา 240 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใด  ผู้ถูก
คุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง  มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ที่
มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย  เมื่อมีค าร้องเช่นว่าน้ีให้ศาล
ด าเนินการไต่สวนฝูายเดียวโดยด่วน  ถ้าเห็นว่าค าร้องนั้นมีมูลศาลมีอ านาจสั่งผู้คุมขังให้น าตัวผู้ถูก
คุมขังมาศาล โดยพลัน  และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบ
ด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที” 
 3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 มาตรา 2 (9) บัญญัติว่า “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้ สั่งให้เจ้าหน้าที่ท าการจับ ขัง จ าคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา  จ าเลย หรือนักโทษ  
หรือให้ท าการค้น  รวมทั้งส าเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้อง  และบอกกล่าวทาง
โทรเลขว่าได้ออกหมายจับหรือหมายค้นแล้ว  ตลอดจนส าเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทาง
โทรสาร  สื่ออิเล็กทรอ นิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  ทั้งนี้  ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 77  
  (21) บัญญัติว่า “ควบคุม” หมายความถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงาน
ฝูายปกครองหรือต ารวจในระหว่างสอบสวนและสอบสวน 
  (22) บัญญัติว่า “ขัง” หมายความถึงการกักขังจ าเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล 
  มาตรา 7/1 บัญญัติว่า “ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้
เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่
ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
  (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้นสอบสอน 
  (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
  (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปูวย 
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 ให้พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  มีหน้าที่แจ้งให้ผู้
ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง ” 
 มาตรา  16 บัญญัติว่า  “อ านาจศาล  อ านาจผู้พิพากษา  อ านาจพนักงานอัยการและอ านาจ
พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ  ในการที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายนี้  ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายอันว่าด้วยการจัดต้ังศาลยุติธรรม  และระบุอ านาจและ
หน้าที่ของผู้พิพากษา  หรือซึ่งว่าด้วยอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝูาย
ปกครองหรือต ารวจน้ัน ๆ ” 
 มาตรา 52 บัญญัติว่า “การที่จะให้บุคคลใดมาที่ พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝูาย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล  เน่ืองในการสอบสวน  การไต่สวนมูลฟฺอง  การพิจารณา
คดี  หรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  จักต้องมีหมายเรียกของพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ หรือของศาล แล้วแต่กรณี 
 แต่ในกรณีที่พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  ไปท า
การสอบสวนด้วยตนเอง  ย่อมมีอ านาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออก
หมายเรียก” 
 มาตรา  57 บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา  78 มาตรา  79 มาตรา  80 
มาตรา 92 และมาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายนี้  จะจับ ขัง จ าคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคน
หรือสิ่งของ ต้องมีค าสั่งหรือหมายของศาลส าหรับการน้ัน 
 บุคคลซึ่งต้องขังหรือจ าคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล” 
 มาตรา 59 บัญญัติว่า  “ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจับ  หมายค้น  หรือหมายขัง ตามที่ศาล
เห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ  ต้องเป็นพนักงานฝูายปกครอง
ตั้งแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีเทียบเท่าขึ้นไป 
 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศา ลได้ ผู้ร้องขออาจร้อง
ขอต่อศาลทางโทรศัพท์  โทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่
เหมาะสมเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับรหรือหมายค้นก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจน
ปรากฎว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือหมายค้นได้ตามมาตรา 59/1 และมีค าสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว  
ให้จัดส่งส าเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
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 เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว  ให้ศาลด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องกับการขอ
หมายมาพบศาลเพี่อสาบานตัวโดยไม่ชักช้าโดยจดบันทึกถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือ
ชื่อของศาลผู้ออกหมายไว้  หรือจะใช้เคร่ืองบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือ
และลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย  บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าว แล้ว ให้เก็บไว้ใน
สารบบของศาล  หากความปรากฎต่อศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝูาฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้  ทั้งนี้ 
ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคค ลที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรก็ได้” 
 มาตรา 59/1 บัญญัติว่า “ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ท าให้
ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 71 
 ค าสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกค าร้อง จะต้องระบุเหตุผลของค าสั่งนั้นด้วย 
 หลักเกณฑ์ในก ารยื่นค าร้องขอ  การพิจารณา  รวมทั้งการออกค าสั่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของศาลฎีกา” 
 มาตรา 61 “ภายใต้บังคับแห่งมาตรา  97 พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจหน้าที่
จักการให้เป็นไปตามหมายอาญา ซึ่งได้มอบหรือส่งมาให้จัดการภายในอ านาจของเขา 
 หมายอาญาใดซึ่งศาลได้ออก จะมอบหรือส่งไปยังพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจซึ่งอยู่
ภายในเขตอ านาจของศาลดั่งระบุในหมายหรือแก่หัวหน้าพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจประจ า
จังหวัดอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือต าบล ซึ่งจะให้จัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นก็ได้ 
 ในกรณีหลังเจ้าพนักงานผู้ได้รั บหมายต้องรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น  จะ
จัดการเองหรือสั่งให้เจ้าพนักงานรองลงไปจัดการให้ก็ได้  หรือจะมอบหรือส่งส าเนาหมายอัน
รับรองว่าถูกต้องให้แก่พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจคนอ่ืนซึ่งมีหน้าที่จัดการตามหมายซึ่งตน
ได้รับนั้นก็ได้ เจ้าพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือร่วมกันก็ได้” 
 มาตรา 63 บัญญัติว่า “เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการตามหมายอาญาแล้วให้บันทึกรายละเอียด
ในการจัดการน้ัน  ถ้าจัดการตามหมายไม่ได้  ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้  แล้วให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาล
ซึ่งออกหมายโดยเร็ว” 
 มาตรา 64 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลที่มีหน้าที่ ในหมายอาญาถูกจับ  หรือบุคคลหรือสิ่งของที่มี
หมายให้ค้นได้แล้ว  ถ้าสามารถจะท าได้ก็ให้ส่งบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยด่วนไปยังศาลซึ่งออก
หมายหรือเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดไว้ในหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น” 
 มาตรา 66 บัญญัติว่า “เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้ 
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 (1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ
จ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ 
 (2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควร
เชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
 ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้
ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี” 
 มาตรา 67 บัญญัติว่า “จะออกหมายจับบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อก็ได้แต่ต้องบอกรูปพรรณของ
ผู้นั้นให้ละเอียดเท่าที่จะท าได้” 
 มาตรา 78 บัญญัติว่า “พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือ
ค าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
 (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80  
 (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยั นตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเคร่ืองมือ  อาวุธ  หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการ
กระท าความผิด 
 (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา  66 (2) แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่
อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
 (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรื อจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม
มาตรา 117 ” 
 มาตรา 81 บัญญัติว่า “ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม  ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน  เว้นแต่
จะได้ท าตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน” 
 มาตรา 83 บัญญัติว่า “ในการจับนั้น  เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่
จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูก
จับพร้อมด้วยผู้จับ  เว้นแต่สามารถน าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น  
ให้น าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าวแต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ  ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ  หากมีหมายจับให้
แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูก
จับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิ จารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษา
ทนายความ  หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ  ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ
ทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการ
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ควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ บุคคลหนึ่งบุคคลใด  ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้
ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี  ในการน้ีให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้
ด้วย 
 ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ  หรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี ผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการปฺองกั นทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเร่ือง
ในการจับนั้น” 
 มาตรา 84 บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการ
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา  83 โดยทันทีและเมื่อถึงที่นั้นแล้ว  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงาน
ฝูายปกครองหรือต ารวจของที่ท าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา  และ
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการ
จับแก่ผู้ถูกจับนั้น 
 (2) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ  
อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ และให้ผุ้จับลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้เป็นส าคัญเพื่อด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้
ผู้ถูกจับทราบด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค าของผู้ถูกจับอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ  ซึ่งมีผู้น าผู้ถูก
จับมาส่ง แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ก าหนดไว้ใ นมาตรา 7/1 รวมทั้งจัดให้มีผู้ถูกจับสามารถ
ติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้
ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับ
ร้องขอให้พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ เป็นผู้แจ้ง  ก็ให้จัดการตามค าร้องขอน้ันโดยเร็ว  และให้
พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจบันทึกไว้ ในการน้ีมิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ 
 ในกรณีที่จ าเป็น  เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อน
น าตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได้ 
 ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจใน
ชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ  ถ้าถ้อยค านั้นเป็นค ารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระท า
ความผิด  ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน  แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอื่น  จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานใน
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การพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง  หรือตามมาตรา  83 วรรค
สอง แก่ผู้ถูกจับ แล้วแต่กรณี” 
 มาตรา  84/1 บัญญัติว่า  “พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งนั้น  จะ
ปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้  แต่ถ้าเป็นการจับโดยมี หมายของศาลให้รีบ
ด าเนินการตามมาตรา  64 และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล  แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้น
เน่ืองจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท าการ  ให้พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจที่รับตัวผู้ถูก
จับไว้มีอ านาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลปิดท าการ” 
 มาตรา 86 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จ าเป็นเพื่อปฺองกันมิให้เขา
หนีเท่านั้น” 
 มาตรา 87 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี  
 วรรค 2 ในกรณีความผิดลหุโทษ  จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ เท่าเวลาที่จะถามค าให้การ  และที่
จะรู้ตัวว่าเป็นใคร และที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น 
 วรรค 3 ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว  และมีเหตุจ าเป็นเพื่อท าการ
สอบสวน หรือการฟฺองคดี  ให้น าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูก
น าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา  83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็น
อย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอ
หมายขังผู้ต้องหานั้นไว้  ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่  และศาลอาจ
เรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจ าเป็น  หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้” 
 มาตรา 90 บัญญัติว่า “เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืน
ใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ า นาจพิจารณาคดีอาญา
ขอให้ปล่อย คือ  
  (1) ผู้ถูกคุมขังเอง 
  (2) พนักงานอัยการ 
  (3) พนักงานสอบสวน 
  (4) ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือพัศดี 
  (5) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง 
 เมื่อได้รับค าร้องดังนั้น  ให้ศาลด าเนินการไต่สว นฝูายเดียวโดยด่วนถ้าศาลเห็นว่าค าร้อง
นั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งผู้คุมขังให้น าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดง” 
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 4. คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) 
 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 104/2548 
 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาต ิ
โดยที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็น
จังหวัดที่มีความส าคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาเป็นเวลาช้านานแต่สามจังหวัด
ดังกล่าวประสบปัญหาความรุนแรงมาโดยตลอด แม้ว่ารัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันจะไ ด้พยายาม
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหมายให้เกิดสันติสุขขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่หมดไป สมควรที่จะ
ให้บุคคลจากส่วนต่างๆ ของสังคมมาร่วมแรงร่วมใจกันหาทางยุติปัญหาดังกล่าวของประเทศใน
ระยะยาว เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ สันติสุข และความยุติธรรมขึ้นอย่างแท้จริง อาศั ยอ านาจตาม
ความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 นายกรัฐมนตรี
จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกันเป็นคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ เรียกโดย
ย่อว่า กอส. และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The National Reconciliation Commission : NRC ขึ้น 
โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และวิธีด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบ 
 ให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้  
  1. เป็นประธานกรรมการ นายอานันท์ ปันยารชุน 
  2. เป็นรองประธานกรรมการ นายประเวศ วะสี 
   3. ภาคประชาสังคม ในพื้นที่  
  4. ภาคประชาสังคม นอกพื้นที่  
  5. ภาคการเมือง 
  6. ภาคราชการ  
  7. ฝูายเลขานุการ  
 2. อ านาจหน้าที่ 
  1. หน้าที่ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
   1.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กลไก และวิธีการส ร้างสมานฉันท์และสันติสุข
ในสังคมไทย โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างความยุติธรรมลดความไม่
เข้าใจระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ขจัดเงื่อนไขและปฺองกันปัญหาความรุนแรง 
และสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในชาติ  
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   1.2 ศึกษา วิจัย และตรวจสอบสาเหตุ  และขอบเขตของความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบริบทของการก่อปัญหา ตลอดจนบทบาทของทุกฝูายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา 
ทั้งในและนอกพื้นที่ดังกล่าว 
   1.3 พัฒนากระบวนการฟื้นคืนสมานฉันท์ในสังคม กระบวนการปฺองกันและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง รวมทั้งเผย แพร่กระบวนการดังกล่าวให้แพร่หลายในหมู่
สาธารณชน  
   1.4 ให้การศึกษาและเรียนรู้แก่สาธารณชน โดยให้ตระหนักถึงผลของความรุนแรง 
ความเกลียดชัง ตลอดจนความจ าเป็นและประโยชน์ของการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความรุนแรง พร้อม
กับส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมอันเป็นพลังสร้างความสม านฉันท์ในชาติโดยเคารพความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม  
   1.5 เสนอรายงานของคณะกรรมการต่อนายกรัฐมนตรี รายงานดังกล่าวเมื่อเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทันที  
  2. อ านาจ   เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ มีอ านาจดังนี้  
   2.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลเพื่อมอบหมายให้ด า เนินการ
ใด ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
   2.2 เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลมาให้ข้อมูล หรือ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท าง าน หรือให้ส่งข้อมูลหรือ
ความเห็นเป็นหนังสือมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน  
   2.3 เรียกให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเอกสารหรือวัตถุ
ที่เป็นของหรืออยู่ในความครอบครองของหน่วยงานนั้นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาขอ ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
   2.4 จัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือหาข้อเท็จจริงในเร่ืองต่างๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ  
   2.5 จัดการประชุม สัมมนา เวทีสาธารณะ การสานเสวนา และการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดดังกล่าว  
   2.6 ขอความร่วมมือในการสื่อสารกับสังคมผ่านสื่อสารม วลชน โดยเฉพาะ
สื่อสารมวลชนของรัฐ 
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   2.7 ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผล  
  3.วิธีด าเนินการ 
   1. เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการได้โดยอิสระ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นข้าร าชการหรือไม่ก็ตาม แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระปราศจากอาณัติผูกพันของ
หน่วยงานที่สังกัดอยู่  
   2. ในการจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการด าเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง และสามารถให้บุคคลต่างๆ จากทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  
   3. ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้น าปัญหาของทุกฝูายไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ของผู้ก่อความรุนแรง เหยื่อของความรุนแรง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ได้รับผลกระทบอ่ืนมาค านึง
โดยรอบด้าน  
   4. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร ให้คณะกรรมการให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในค าสั่งนี้ ให้กรรมการและเลขานุการแจ้งให้
ประธานกรรมการทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   5. ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ใดๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก่อนการเสนอรายงานตาม 1.5 ให้กรรมการและเลขานุการ
น าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป  
   6. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศท าหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน่วยธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน่วย
ธุรการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานอื่นอีกตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
   7. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ กรรมการและเลขานุการร่วม ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ.2547 โดยให้เบิกจ่ายจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
   8. ให้ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้
พอเพียงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 บทวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 พระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 6 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางหลักรัฐประศาสโนบายที่ผ่อนปรนกว่า
ในรัชกาลก่อน ทรงก า หนดพระบรมราโชบายส าหรับมณฑลปัตตานีไว้เป็นการเฉพาะ โดยพระ
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ราชหัตถเลขาที่ 3/78 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2466 มีสาระส าคัญและถือเป็นแนวปฏิบัติมาจนถึง
ปัจจุบัน คือ  
 ข้อหนึ่ง ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติอย่างใดเป็นทางให้พลเมืองรู้สึกเห็นไปว่าเป็นการ
เบียดเบียน กดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่าให้ขัดกับ
ลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งท าให้เห็นเป็นการอุดหนุนศาสดามูฮัมหมัดใด้ยิ่งดี  
 ข้อสอง การกะเกณฑ์อย่างใด ๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรืออย่างใด ๆ ก็ดี เมื่อพิจารณาโดย
ส่วนรวมเทียมกัน ต้องอย่าให้ยิ่งกว่ าที่พลเมืองในแว่นแคว้นของต่างประเทศ ซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ติดต่อกันนั้น ต้องเกณฑ์ ต้องเสียอยู่เป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกันแต่เฉพาะอย่าง ต้องอย่าให้ยิ่ง
หย่อนกว่ากัน จนถึงเหตุเสียหายในการปกครองได้  
 ข้อสาม การกดขี่บีบคั้นแต่เจ้าพนักงานของรัฐบาล เน่ืองแต่การหมั่ นดูแคลนพลเมืองชาติ
แขกโดยฐานที่เป็นคนต่างชาติก็ดี เนื่องแต่การหน่วงเหนี่ยวชักช้าในกิจการตามหน้าที่ เป็นเหตุให้
ราษฎรเสียความสะดวกในทางหาเลี้ยงชีพก็ดี พึงต้องแก้ไขระมัดระวังมิให้มีขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้อง
ให้ผู้ท าผิดรองรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไม่ใช่สักแ ต่ว่าจัดการกลบเกลื่อนให้เงียบไปเสียเพื่อ
จะไว้หน้าสงวนศักดิ์ของข้าราชการ  
 ข้อสี่ กิจการใดทั้งหมดอันเจ้าพนักงานต้องบังคับแก่ราษฎรต้องระวังอย่าให้ราษฎรต้อง
ขัดข้องเสียเวลา เสียการในทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แม้จะเป็นการจ าเป็นโดยระเบียบการก็
ดี เจ้าหน้าที่พึงสอดส่องแก้ไขอยู่เสมอเท่าที่สุดจะท าได้  
 ข้อห้า ข้าราชการที่จะแต่งตั้งออกไปประจ าต าแหน่งในมณฑลปัตตานี พึงเลือกเฟฺนแต่คน
มีนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต สงบเสงี่ยมเยือกเย็นไม่ใช่สักแต่ว่าส่งไปบรรจุให้ต าแหน่งหรือส่งไปเป็นทาง
ลงโทษเพราะเลว เมื่อจะส่งไปต้องสั่งสอนชี้แจง ให้รู้ลักษณะทางการอันพึงประพฤติระมัดระวัง 
โดยหลักที่ได้กล่าวในข้อหน่ึง และข้อสี่ข้างบนนั้นแล้ว ผู้ใหญ่ในท้องที่พึงสอดส่องฝึกฝนอบรมกัน
ต่อ ๆ ไปในคุณธรรมเหล่านั้น ไม่ใช่คอยให้พลาดพลั้งลงไปก่อนแล้วจึงว่ากล่าวลงโทษ  
 ข้อหก เจ้ากระทรวงทั้งหลายจะจัดการวางระเบียบก ารอย่างใดขึ้นใหม่หรือบังคับการ
อย่างใดในมณฑลปัตตานี อันจะเป็นทางพากพานถึงสุขทุกข์ราษฎรก็ควรพิจารณาเหตุผลแก้ไขหรือ
ยับยั้ง ถ้าไม่เห็นด้วยว่ามีมูลขัดข้องก็ควรหารือกระทรวงมหาดไทย แม้ยังไม่ตกลงกันได้ระหว่าง
กระทรวง ก็พึงน าความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝูาละอองธุลีพระบา ทขอพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัย  
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 พระบรมราโชบายนี้ได้ใช้มาช่วงหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบ 
จนกระทั่งปี พ .ศ. 2474 จึงได้ยกเลิกการปกครองมณฑลปัตตานี เลิกใช้พระบรมราโชบาย และ
น าไปสู่การขัดแย้งครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  
 1. ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นของ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
ชายแดนภาคใต ้
 เมื่อ 5 เดือนก่อนหลังจากกระบวนการจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งมี "นายอานันท์ ปันยารชุน " อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาเป็นแกนหลัก หลายฝูาย
คาดหวังว่าสักวันหน่ึงแนวทาง "สมานฉันท์" จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ใน
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น าสันติสุขมาสู่ด้ามขวานไทย  ประกอบ
กับภาพลักษณ์ใหม่ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา ที่เปิดอภิปรายทั่ วไป
ในเร่ืองสถานการณ์ใต้เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2548 ด าเนินไปอย่างน่าชื่นชม เมื่อทั้งรัฐบาล ฝูาย
ค้าน และวุฒิสภาลุกขึ้นน าเสนอข้อมูลปัญหาในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการทบทวนท่าที 
ปรับทิศทางในการท างานร่วมกันของรัฐบาล  ปรากฏการณ์คร้ังส าคัญหลังจากนั้นคือ ข้อเสนอของ
คณะกรรมการสมานฉันท์หลายประการ ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลอย่างทันท่วงที เช่น การ
เปิดผลสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีกรือเซะ-ตากใบต่อสาธารณะ พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อเสนอส าคัญ
อีก 2 ข้อตามมา ทั้งข้อเสนอให้ยกฟฺองผู้ต้องหากรณีชุมนุมที่หน้าสถานีต ารวจตากใบ 58 คน และ
ข้อเสนอการยกเลิกกฎอัยการศึกบางพื้นที่  ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเสมือนจุดประกายความหวังว่า
ทุกฝูายจะก้าวเดินไปถูกทาง  แต่แล้ว แนวทางแห่งสันติเร่ิมเปลี่ยนแปลงและกระเพื่อมรุนแรงขึ้นจน
กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2548 ที่ผ่านมา   แรงสั่นสะเทือนของระเบิดกลาง
เมืองยะลา ส่งผลให้ พ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี "นัดพิเศษ " 
อย่างเร่งด่วนในเช้าวันรุ่งขึ้น ก่อนที่จะมีมติให้ออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548 แทนการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภ าคใต้ โดยไม่
ปรึกษาหารือคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)หรือนายอานันท์แม้แต่ค า
เดียว ไม่น่าเชื่อว่ามติเอกฉันท์ของ คณะรัฐมนตรีในการออก พ .ร.ก.ฉุกเฉิน จะเกิดเสียงคัดค้านอย่าง
กว้างขวางจนถูกน าเสนอเป็นข่าวอย่างต่อเน่ืองยาวนานกว่า 1 สัปดาห์   ล่าสุดคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 20 คน สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาทนายความ แสดงออกด้วยการลงชื่อในแถลงการณ์ร่วม
คัดค้าน พ .ร.ก.ฉบับดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตแห่งการคัดค้านว่า พ .ร.ก.ฉบับนี้บางมาตราน่าจะเข้ า
ข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักนิติรัฐ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้
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รัฐบาลทบทวน พ .ร.ก.ฉบับดังกล่าว ท่ามกลางเสียงคัดค้านการใช้อ านาจตาม พ .ร.ก. ได้สร้างความ
มึนงงปนความไม่ไว้วางใจให้กับคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ถึงท่าที
ที่เปลี่ยนไปแบบชนิดคนละมาตรฐานของรัฐบาล จนเกิดกระแสข่าวว่านี่คือ อวสานของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส .) เพราะรัฐบาลเร่ิมไม่เชื่อในแนวทาง
สมานฉันท์ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ว่าจะน าเหตุการณ์ภาคใต้
ไปสู่ความสงบได้จริง แม้ภายหลังการประชุมที่อันแสนยาวนานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) นัดเร่งด่วนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ที่กระทรวงการต่างประเทศ 
อดีตนายกฯ 2 สมัยยืนยันกับสื่อมวลชนว่า  คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ 
(กอส.) จะคงอยู่ต่อไปแม้จะ เป็นองค์กรที่ตั้งโดยนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อ
ประชาชนโดยตรง ดังนั้นเราจะท าต่อไป ก่อนหน้านี้เคยก าหนดว่าจะเสนอรายงานให้รัฐบาลต้นปี
หน้า แต่เราก าลังพิจารณากันว่าจะย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น และยืนยันว่าจะไม่มีสมาชิกคนใดของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสม านฉันท์แห่งชาติ (กอส .) ลาออกและคณะกรรมการอิสระเพื่อ
ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) จะด ารงความเป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ต่อไปจนเสร็จสิ้น "แต่ถ้า
ปล่อยฟรีโหวต หลายคนอาจไม่คิดเช่นน้ัน และเร่ิมไม่แน่ใจว่าคลื่นความคิดของผู้น ารัฐบาลที่อดีต
นายกฯอานันท์ออกมาการันตีด้วยตั วเองก่อนหน้านี้ว่า นายกฯทักษิณมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปเป็นของ
จริงหรือของปลอม  เพราะทันทีที่เสียงคัดค้านดังขึ้น นายอานันท์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเดิน
ทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2548 ว่า ตนไปแสดงความเป็นห่วงเร่ืองพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถาน การณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548 ซึ่งกรรมการส่วนหน่ึงของ 
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เห็นว่าอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่กลับ
เพิ่มปัญหา แต่ผู้น ารัฐบาลบอกปฏิเสธด้วยการให้เหตุผลว่า จ าเป็นต้องออกกฎหมายเพราะ
ไม่อย่างนั้นจะปฺองกันเหตุร้ายไม่ได้เหตุผลของผู้น ารัฐบาล อาจท าให้อดีตนายกฯอยู่ในสภาพที่กลืน
ไม่เข้าคายไม่ออกก็เป็นได้ ใครจะรู้ อย่างไรก็ตาม หากย้อนไปดูทรรศนะวิจารณ์ของอดีตนายกฯ
อานันท์ก่อนหน้านี้ว่า ปรัชญาในการแก้ปัญหาท่ามกลางความกดดันที่อานันท์มักพูดเสมอ  คือ ต้อง
ยึดถือคุณธรรม -และจริยธรรม รวมถึงความไว้วางใจ  ก็จะท าให้สังคมมีความหวัง  ในหนังสือ
อานันท์ ปันยารชุน ชีวิต ความคิด และการงาน ของอดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ที่ประสาร มฤค
พิทักษ์ และคณะเป็นผู้เรียบเรียง ตอนหน่ึงกล่าวถึงแนวคิดในการตอบรับการเป็นนายกรัฐมนตรียุค 
รสช. ของอานันท์  ปันยารชุน  กล่าวว่า "การท างานของผมกั บทหารต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ผมต้องไว้ใจพวกคุณ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากมีความแคลงใจไม่ไว้ใจกัน บางครั้งบางคราว
ผมท าอะไรไปคุณอาจเข้าใจผิด ผมท างาน ผมไม่ต้องการให้ใครมาแทงข้างหลังผม ขณะเดียวกันผม
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ก็ไม่ต้องการให้ทหารคิดว่าผมท าอะไรเพื่อจะไปแทงข้างหลังทหาร  ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา 
ส่วนความเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไร แต่ขอให้ไว้ใจ ” หรือตอนหน่ึงที่ อานันท์   ลุกขึ้นกล่าวสุนทร
พจน์เร่ือง "คุณธรรมในสังคมไทย " ในงานดอกไม้ให้อานันท์ จากกลุ่มเพื่อนอานันท์ หลังจากถูก
ฝูายค้านตั้งข้อสงสัยจนน าไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างดุ เดือดในสภาเร่ืองการประมูล
โครงการโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย และการขายโรงกลั่นให้ไทยออยล์ 8,000 ล้านบาท   อานันท์ ปัน
ยารชุน  กล่าวว่า "ในชีวิตของผมนั้นปัญหาได้เกิดขึ้นตลอดมา และส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่คนอื่น
สร้างให้ผม บางทีก็นึกน้อยใจเหมือนกัน นึกน้อยใจในวิถีชีวิตของตั วเองที่ว่าเราเองนั้นไม่เคยคิดว่า
ใครเป็นศัตรู ไม่เคยคิดเกลียดใคร โกรธใคร อาฆาตพยาบาทใคร การกระท าต่างๆ ในชีวิตของผม 
ไม่ว่าจะอยู่ในราชการประจ า หรืออยู่ในภาคธุรกิจ หรืออยู่ในภาคการเมืองนั้น ผมขอยืนยันว่าเป็น
การกระท าด้วยความบริสุทธิ์ จิตใจบริสุทธิ์ นึกถึงอย่าง เดียวคือผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วน
ใหญ่ นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่อยากจะให้กระทบกระเทือนจิตใจใครทั้งสิ้น ไม่อยาก
เห็นความแตกแยกในสังคมไทย ไม่อยากเห็นการประหัตประหาร ไม่อยากเห็นความไม่สงบ
เรียบร้อย” แต่ในขณะเดียวกัน หลักการต้องยึดถือไว้ คุณธรรมต้องยึดถื อไว้ จริยธรรมต้องยึดถือไว้ 
และถ้าเผื่อผมจะตายด้วยความยึดถือในเร่ืองศีลธรรม ในเร่ืองของคุณธรรม และในเร่ืองของ
จริยธรรม ก็ให้มันรู้ไป สังคมของเราในปัจจุบันนั้น หลายคนได้มาพูดกับผม รวมทั้งคนต่างชาติว่า 
"มันเพี้ยนกันถึงขั้นนั้นแล้วหรือ " ผมบอกว่า ผมไม่ทราบ ในชีวิ ตของผม ผมเห็นความเพี้ยนเกิดขึ้น
หลายคร้ัง แต่ทุกๆ ครั้งเราก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่า สังคมไทยนั้นยังมีความยืดหยุ่น มี
ความสามารถในอันที่จะท าให้สิ่งร้ายๆ สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา มลพิษใน ทางด้านจิตใจกลับคืนสู่ปกติ
ได้ สังคมใดก็ตามที่ยึดถือในคุณธรรม ที่ยึดถือใน จริยธรรม สังคมนั้นต้องมีความหวัง ก่อนที่จะมี
ความหวังต้องมีความศรัทธาด้วยคนไทยไม่โง่ เราเคยพูดอยู่เสมอว่า ในอดีตเรามีแต่พลังเงียบ และ
เงียบจริงๆ บัดนี้ไม่เป็นเช่นนั้นครับนี่คือแนวคิดและอุดมคติแบบอานันท์ ที่ผู้น ารัฐบาล “ฟังแต่
ไม่ได้ยิน” 
 พระราชก าหนดการบริหารร าชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548 ก็ได้รับการ
ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านไป และในวันเดียวกันนั้นเอง นายกรัฐมนตรีก็
ลงนามในค าสั่งสองฉบับ ฉบับหนึ่งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีสามคนให้เป็นผู้ใช้อ านาจตามพระ
ราชก าหนดคนละด้าน อีกฉบับหนึ่ง แต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินและคณะที่ปรึกษาขณะที่เขียนเร่ืองนี้ หลายฝูายได้ออกมาแสดงความเห็นคัดค้าน
และสนับสนุนการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ ฝูายที่คัดค้านให้เหตุผลว่าพระราชก าหนด
ฉบับนี้ให้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเผด็จการแก่นายกรัฐมนตรี และขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนฝูายที่
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สนับสนุนก็ให้เหตุผลว่า สถานการณ์โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  รุนแรงและเป็น
อันตรายต่อทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน หากไม่ให้รัฐบาลมีอ านาจสามารถด าเนินการกับผู้กระท าผิด
อย่างเด็ดขาด ก็จะลุกลามเป็นภัยแก่บ้านเมืองกว้างขวางออกไปอีกส าหรับการประกาศกฎอัยการศึก
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่ของใหม่ รัฐบาลในอดีตเคยท ามาแล้ว ทั้งรัฐบาลประชาธิปไตยและ
รัฐบาลเผด็จการ จะต่างกันอยู่บ้างก็ตรงที่รัฐบาลเผด็จการมักจะท าเพื่อปิดปากหนังสือพิมพ์ มิให้
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไม่ต้องปิดปาก เพราะรัฐควบคุมและไม่มี
ปากอยู่แล้ว )  เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดูเหมือนจะทรุดลงเร่ือยๆ 
แล้ว การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลจึงเป็นเร่ืองที่จะต้องเกิดขึ้น ดุลยภาพระหว่างสิทธิ
เสรีภาพตามรั ฐธรรมนูญกับความสงบความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมนั้น เป็นปัญหาของ
ระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นและโดยตลอด ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่ง
ที่รัฐยอมรับนับถือ แต่ในขณะเดียวกัน ทุกรัฐก็ยอมไม่ได้ หากการใช้สิทธิเสรีภาพของคนหนึ่ง 
ล่วงล้ าก้ าเกินสิทธิเสรีภาพของอีกคนหนึ่ง แม้จะไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่กฎหมายอาญาของเราก็
ให้อ านาจเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ที่จะจับกุมคุมขังผู้ต้องหาว่ากระท าผิดกฎหมาย และหากผู้นั้นขัดขวาง 
กฎหมายก็ยังให้อ านาจเจ้าหน้าที่ ที่จะใช้ก าลังในการจับกุม ตามควรแก่กรณีด้วย แม้การใช้ก าลังนั้น
จะหมายถึงการใช้อาวุธและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ต้องหาก็ตามการ  ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นแต่เพียงการเลื่อนอันดับของมาตรการตอบโต้ของรัฐ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความร้ายแรงของสถานการณ์ แต่กระนั้น ก็มีบางสิ่งที่ต้องค านึง และพิจารณา
ใครค่รวญอยู่ 
 ประการแรก ถ้าเหตุร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นฝีมือของมุสลิม ที่อ้างว่า
ศาสนาของตนเหนือศาสนาอ่ืน และถือว่าผู้ไม่นับถือศาสนาของตนเป็นศัตรูที่จะต้องท าลายล้าง การ
กระท านั้นก็เป็นการล่วงล้ าระรานหรือท าลายสิทธิของผู้อ่ืนอย่างแน่นอน เป็นสิ่งที่รัฐแม้แ ต่ใน
ระบอบประชาธิปไตยก็ยอมไม่ได้ ต้องระงับปราบปราม ไม่ว่าจะต้องใช้เวลายืดเยื้อเพียงใดแต่
รัฐบาลจะต้องใช้ความระมัดระวังให้จงหนักในการระงับปราบปรามนั้น ที่ส าคัญที่สุดก็คือ รัฐบาล
จะต้องแน่ใจว่า การระงับการกระท าผิดและปราบปรามผู้กระท าผิด ท าโดยเฉพาะกับ "มุสลิมเพี้ยน" 
ที่บิดเบือนค าสอนในพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน อบรมสั่งสอน และปลุกระดมให้มุสลิมอื่นๆ หลงเชื่อ 
แล้วกระท าการร้ายรัฐบาลจะต้องปฺองกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ ที่บกพร่อง ขาดดุลพินิจ 
หละหลวมหรือเหวี่ยงแห อันจะเป็นเหตุให้ชีวิตของมุสลิมดีๆ ได้รับความกระทบกระเทือนเสี ยหาย
ถ้ารัฐบาลท าไม่ได้ หรือปล่อยให้เจ้าหน้าที่ท าเช่นน้ัน การใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหาร
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ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ จะยิ่งท าให้สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่ง
เลวร้ายเหลือแก้ลงไปอีก 
 อีกประการหนึ่ง ในการพิสูจน์เจตนาของรัฐบาล ว่ากระท าเพื่อ "สันติสุข" ของประชาชน
โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องลบรอยด่างเก่าให้หายไป
อย่างเด็ดขาดและโปร่งใส  หมายความโดยเฉพาะถึงกรณีที่ยังค้างคาใจทั้งคนไทยในภาคใต้และภาค
อ่ืนๆ อยู่ คือกรณีการหายตัวของคุณสมชาย นีละไพจิตร ทนายความ เมื่อเดือนมีน าคม 2547 และ
กรณีคนตาย 78 คน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ที่อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสรัฐบาลจะต้องไม่
ปล่อยให้ความคลุมเครือยังมีอยู่ต่อไปอีก แต่ต้องแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจและความใจเด็ดที่จะ
แก้ปัญหา โดยเร็วที่สุดหาไม่แล้ว พระราชก าหนดฉบับนี้จะกลายเป็นแต่เพีย งเคร่ืองมือของการใช้
อ านาจเพื่อเสริมการกดขี่ ดังที่หลายฝูายสงสัย และการใช้วาทะหรือคารมชี้แจงอย่างยืดยาว ไม่ว่า
โดยนายกรัฐมนตรี หรือโดยนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิคนใดของรัฐบาล จะไร้น้ าหนักและไร้
ความหมายและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยิ่งไกลจากเมืองไทยออกไปอีก 
 2.พัฒนาการของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางของอ านาจ และอยู่ติดกับเพื่อ นบ้านที่มีวัฒนธรรม
เดียวกัน สภาพทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความ
ไม่สงบ สภาพปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง โดยเฉพาะความไม่เข้าใจกัน และหวาดระแวงกันในความสัมพันธ์ข องเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับประชาชนที่ฝังใจมาจากอดีต   ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะมาเป็นเวลานาน โดยในอดีตนั้นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมี
ลักษณะเป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไ ขปัญหาเฉพาะเร่ือง ต่อมาในปี 2521 รัฐบาลจึงได้พิจา รณาก าหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกเร่ือง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นโยบายแต่ละด้านสนับสนุนซึ่งกันและกัน และได้มีก าร
ทบทวนและพัฒนานโยบายมาแล้วรวม 3 ฉบับดังนี้  
 ฉบับที่ 1: นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2521 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 24 มกราคม 2521 
 เป็นนโยบายฉบับแรกที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกเร่ือง มุ่งให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
คือ ให้เกิดความสงบเรียบร้อ ยในพื้นที่ ปรับสภาพแวดล้อมทุกด้านให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่เห็นผล
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รวดเร็วขึ้น และสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศมุสลิม ในห้วง ๑๐ ปี ที่มีการด าเนินการตาม
นโยบายฉบับนี้ ปรากฏว่าได้รับผลส าเร็จระดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตวิทยา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การปฺองกันและปราบปรามการ
ก่อการร้าย และการแก้ไขปัญหาการแทรกแซงจากต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจกับประเทศมุสลิมมิให้สนับสนุนขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)  
 ฉบับที่ 2: นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2531 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2531 
 เป็นนโยบายฉบับที่สองที่มีการก าหนดห้วงระยะเวลา ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2531-2535) 
เป็นผลมาจากการทบทวนนโยบายฉบับแรก และการประเมินสถานการณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มี
จุดมุ่งหมายส าคัญคือการสร้างความสามัคคี  ความสงบ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยให้
ความส าคัญเร่งด่วนล าดับแรกในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวงด้วยการยอมรับในความ
แตกต่าง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เน้นการด าเนินงานมวลชนให้ผู้น ามุสลิมมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ใช้แนวทางสันติและปฏิเสธแ นวทางรุนแรง ในขณะที่ใช้การเมืองน า
การทหารในการรักษาความสงบในห้วง ๕ ปีที่มีการด าเนินการตามนโยบายฉบับนี้ ปรากฏว่าได้รับ
ผลส าเร็จอย่างดีโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ และการลดความหวาดระแวง มีการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน มีการยอมรับและให้เกียรติต่อกัน สภาพทางก ารเมืองเปิดกว้างให้ผู้น ามุสลิมมี
บทบาททางการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ท าใหเ้งื่อนไขระดับชาติลดลง เจา้หน้าทีรั่ฐมีความ
เข้าใจปัญหามากขึ้น แต่ยังไม่มีพลังมากพอที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่การ
ด าเนินนโยบายการเมืองน าการทหารมีความคืบหน้าในระดับที่สลายขีดความสามารถของ ขจก . จน
ไม่สามารถใช้ก าลังขนาดใหญ่ได้อีกต่อไป ส าหรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหา
การสร้างเอกภาพทางความคิดระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และการพัฒนาที่ยังล่าช้า 
 ฉบับที่ 3: นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2537 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบเมื่อ 7 มิถุนายน 2537 เป็นนโ ยบายที่มีห้วงระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี ต่อเน่ืองจากฉบับที่สอง ซึ่งได้ทบทวนขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้มีการปรับการด าเนินงานตามนโยบายให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับสาเหตุของปัญหามากขึ้น โดยเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่เป็นงานส าคัญเร่งด่วนเพื่อให้พลังการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน จะรักษาเสถียรภาพของแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาทางการเมืองและสังคมจิตวิทยาที่ด าเนินงานมาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วให้ด าเนินต่อไปอย่าง
มั่นคง รวมทั้งการระดมพลังและความร่วมมือจากทุกฝูายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและลด
ความขัดแย้งที่มี อยู่ในสังคม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาบรรยากาศของความเข้าใจและ
ความพร้อมที่จะรับการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการทุกด้านหนุนช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง บังเกิดความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของประชาชนใน
พื้นที่อย่างถาวร ในห้วงของการด าเนินนโยบายที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีการด าเนินการตามนโยบายมี
ผลคืบหน้าอย่างน่าพอใจในทุกด้าน แม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่างๆ ที่มามี
ผลกระทบและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามนโยบาย ท าให้เกิดความล่าช้าและชะงักงัน
ของการด าเนินการในบางโครงการ แต่ในภาพรวม การด าเนินงานตามนโยบายมีความต่อเนื่อง และ
มีระดับของพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาสังคมจิตวิทยาที่ยังด ารงอยู่ ปัญหา
ความยากจนและความไม่เป็นธรรมในสังคม ที่เกิดจากการพัฒนาที่ยังไม่กระจายผลได้จากการ
พัฒนาให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ปัญหาภาพลักษณ์ความไม่สงบและปัญหายาเสพติดที่รุนแรงขึ้น  
 3. แนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 
  1. สถานการณ์ 
  ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มขยายตัวจากปั ญหาการ
ปล้นปืนในเหตุการณ์เมื่อ 4 มกราคม 2547 เป็นปัญหาความรู้สึกไม่ปลอดภัยและหวาดระแวง ถึงขั้น
มีผลกระทบรุนแรงต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ส่วนหนึ่งเกิดจากโจรที่ก่อเหตุร้ายรายวัน และ
อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา เช่น การลักพาตัว ท าให้
ประชาชนวิตกว่าอยู่ภายใต้การคุกคามทั้งจากโจรและเจ้าหน้าที่ ทุ กกลุ่มยอมรับว่ามีการปรากฏอยู่
จริงของขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นเพียงคนจ านวนน้อย และส่วนหน่ึงที่เข้าร่วมขบวนการ
เป็นผลจากความอยุติธรรมที่ผ่านมา ประชาชนคนต่างศาสนิกยังมีความสมานฉันท์ที่แนบแน่น และ
พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลรักษาความปลอดภัยและร่วมมื อพัฒนาพื้นที่ อีกทั้ง
เชื่อมั่นว่าหากรัฐขจัดเงื่อนไขความหวาดระแวงให้หมดไป และสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
บทบาทในการดูแลรักษาความปลอดภัยชุมชน จะสามารถลดปัญหาการก่อเหตุร้ายรายวันลงได้ 
  2. วิกฤตการณ์ส าคัญตามความเห็นของประชาชน 
  การใช้วิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ก่อความรู้สึก
ให้ประชาชนเกลียดชัง หวาดกลัวและหวาดระแวงอ านาจรัฐ เป็นสถานการณ์ที่วิกฤตรุนแรงมาก ใน
ขณะเดียวกัน ได้มีสิ่งบ่งชี้ถึงภาวะอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้น ที่ส าคัญได้แก่ ความเป็นชุมชนสันติสุข
ระหว่างศาสนิกที่ด ารงอยู่ตล อดมาก าลังปริแยก ความกังวลว่ารัฐมีนโยบายจะยุบและจัดระเบียบ
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สถาบันการศึกษาศาสนาในท้องถิ่น ผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและวิถีชีวิตของประชาชนฐานราก 
อุปสรรคในการเดินทางไปท างานในประเทศเพื่อนบ้านของแรงงานนับแสนคนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการที่มีประชาชนจ านวนไม่น้อยต้องจากบ้านไปอยู่พื้นที่อ่ืนที่รู้สึกปลอดภัยกว่า 
  3. ศักยภาพที่ประชาชนมองเห็น  ความรัก ความสมานฉันท์ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติอย่างยาวนานของคนต่างศาสนิก ความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทยของประชาคมมุสลิม และ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นศักยภ าพส าคัญที่มีอยู่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4. สาเหตุของปัญหา  
  4.1 ด้านความไม่ปลอดภัยและความหวาดระแวง  ทุกฝูายในพื้นที่ยืนยันสอดคล้องกัน
ว่า วิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลักพาตัว เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนหวาดผวาและไม่
ไว้ใจเจ้าหน้าที่ และมองว่าบางเห ตุการณ์ของความรุนแรงเกิดจากการสร้างสถานการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ อีกทั้งเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้การแก้ปัญหาล่าช้า 
และไม่เห็นด้วยกับวิธีการปราบปรามอย่างรุนแรง เพราะนอกจากไม่ช่วยลดปัญหาแล้ว ยังเป็น
สาเหตุของการขยายแนวร่วมกลุ่ม คนที่ไม่พอใจอ านาจรัฐมากขึ้น และท าให้บางส่วนเดินทางไปอยู่
ในประเทศเพื่อนบ้านหรือย้ายไปอยู่พื้นที่อ่ืน ส าหรับการเข้มงวดกับการตรวจตราการเข้าออก ไป
ท างานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิสูจน์ทราบบุคคลสองสัญชาติที่อาจร่วมในขบวนการก่อเหตุร้าย 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานและครอบครัวไทยทั้งด้านรายได้และจิตใจ  
  4.2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แนวนโยบายการจัดการด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่ก าหนดจากส่วนกลาง สะท้อนความไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการที่รัฐหวาดระแวงในบทบาทของปอเนาะและตาดีกา ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะศีลธรรมและจริยธรรมของชุมชนจนน าไปสู่ความขุ่นข้องหมองใจและ
ความอึดอัดของประชาชน 
  4.3 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และหลักความเชื่อทางศาสนา แผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ก าหนดและตัดสินใจจาก
ส่วนกลาง โดยละเลยไม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท าให้ผล
ของการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  5. ข้อพิจารณา 
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จากการรับฟังความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสิ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าหากปล่อยให้
การแก้ไขปัญหาด าเนินไปในสภาพปัจจุ บัน จะท าให้ปัญหามีความซับซ้อน บานปลาย ยากที่จะ
แก้ไขและอาจส่งผลกระทบความมั่นคงที่รุนแรงต่อทั้งประเทศ ที่ส าคัญคือ 
  5.1 ความรุนแรงในพื้นที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง  ทั้งการก่อเหตุร้ายรายวัน ความ
บาดหมางของประชาชนกับรัฐ และสภาวะบรรยากาศความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในพื้ นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
  5.2 ของเขตปัญหาจะบานปลาย  สู่ความขัดแย้งทางศาสนา ความหวาดระแวง ความ
เป็นปฏิปักษ์ระหว่างประชาชน และประชาชนกับรัฐจะมากขึ้น วิถีชีวิตปกติของประชาชนจะหมด
ไป 
  5.3 สถานการณ์จะขยายเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะการชัก
น าการก่อการร้ายจากภายนอก การแทรกแซงจากต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นเวทีต่อต้านการก่อการร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะรุนแรงถึงขั้นสหประชาชาติและ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนประณามและกดดัน 
  5.4 ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยรวม  ที่ส าคัญคือเป็นอุปสรรคต่ อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะความมั่นใจในการลงทุนลดลง และการหดตัวของนักท่องเที่ยว ท าให้เสียความ
มั่นคงทางการเมือง ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอน 
  6. ข้อเสนอ  
  6.1 ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ให้เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งคุ้มครองประชา ชน โดยท าทุก
อย่างเพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ
ศาสนา ผดุงรักษาความสงบสุข ด้วยสายสัมพันธ์และน้ ามิตรไมตรีที่มีต่อกัน ปรับปรุงระบบราชการ
และกลไกภาครัฐโดยเร่งด่วน ส่งเสริมให้มีการยอมรับและเคารพในความแตกต่างทา งความคิด 
ศาสนา วัฒนธรรม และใช้ศักยภาพของสังคมที่มีความหลากหลายนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  6.2 นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหา  
  6.2.1 ด้านการสร้างความปลอดภัย และยุติความรุนแรง 
  1) ด้านการสืบสวนสอบสวน การ ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เท่าที่ท าได้ ห้ามใช้วิธีการ
ใดๆ ที่ไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาด 
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  2) การใช้ก าลังต ารวจ และส่วนราชการอ่ืนจากส่วนกลางในการปราบปราม สืบสวน
และสอบสวน ในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องประสานงานกับผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๙ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด 
  3) ปรับเปลี่ยนบุคลากรของรัฐที่ท างานในพื้นที่ที่เป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับประชาชน 
  4) ยกเลิกกฎอัยการศึกอย่างมีขั้นตอน และในพื้ นที่ที่ยังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
มาตรการต่างๆ ตามกฎอัยการศึก ต้องบังคับใช้อย่างจ ากัดและมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส โดยฝูายทหาร
จะต้องด าเนินการร่วมกับฝูายปกครองและต ารวจอย่างใกล้ชิด 
  5) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังก าลังประชาชนอาสาสมัครปฺองกันตนเอง และการเสริม
ก าลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ ให้เป็นไปเพื่อคุ้มครองประชาชนเป็นหลัก 
  6) ท าความชัดเจนในคดีที่เกี่ยวโยงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สาธารณชนให้
ความสนใจ เช่น กรณีนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความที่หายตัวไป และ คดีนายมะกะตากับพวก 
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีปล้นปืน และวางเพลิ งเผาทรัพย์ ส่วนคดีก านันอนุพงศ์ พันธชยางกูร ให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับไปด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  7) เหยื่อที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
จะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย 
  8) ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดและแนวร่วมที่หลงผิดอย่างเพื่อน
ร่วมชาติ โดยมีมาตรการให้กลับมาอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ด้วยการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และพิจารณาออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่เหมาะสมกับผู้กระท า
ความผิดต่อไป 
  6.2.2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาศาสนาทั้งพุทธ อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ ที่สอดคล้อง
กับหลักศาสนาที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  2) ส่งเสริมสถาบันการศึกษา เช่น ปอเนาะ และตาดีกา ทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนา
อาชีพ และคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องกั บความต้องการของประชาชน และหลักสูตรพื้นฐานของ
ประเทศ 
  3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค 
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  4) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ 
  5) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี และให้มีการออก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการที่ดีเพิ่มเติม ให้
เหมาะสมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  6) เสริมสร้างสายสัมพั นธ์อันเข้มแข็งระหว่างประชาชนในจังหวัดภาคใต้กับคนใน
ภาคอื่นๆ ของประเทศ 
  6.2.3 มาตรการด้านการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นการเพิ่มศักยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา โดยให้มีกลไกอย่างเป็น
รูปธรรม ด้ วยการรับฟังความเห็นจากประชาชน ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการจัดสรรงบประมาณ
จากภาครัฐอย่างเหมาะสม 
  3) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการไปท างานในประเทศเพื่อนบ้านของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 6.3 โครงสร้างการจัดระบบงาน 
 จัดตั้งกลไกการบริหารที่เป็นเอกภาพ เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการและเป็นแกนหลักในการ
ประสานการปฏิบัติงาน บูรณาการแผนงานกับส่วนราชการต่างๆ ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี้ให้
เป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  6.3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบาย ท าหน้าที่เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี อ านวยการและควบคุมการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝูาย
ความมั่นคงเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
  6.3.2 ภายใต้คณะกรรมการตามข้อ 6.3.1 ให้มีคณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่
อ านวยการ ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมีเสน าธิการทหารบกเป็นประธาน 
คณะกรรมการประกอบด้วย แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๙ เลขานุการ
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คณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
  7. ประเด็นในการเสนอคณะรัฐมนตรี  
  7.1 รับทรา บผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน 3 จังหวัดภาคใต้ตา มที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อ 1-5 
  7.2 ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ ๖ และให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  7.3 เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝูายความมั่นคง ก ากั บ ดูแล สั่งการและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการด าเนินการตามแนวทางนี้ 
 4.ข้อเสนอมาตรการระยะสั้นเพื่อลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในบริบทการ
ออกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ  ( กอส.) ถือก าเนิดขึ้นเพื่อหาลู่ทางลด
ปัญหาความรุนแรงที่ลุกลามร้ายแรงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา ในระยะเวลาสี่เดือนนับแต่คณะ
กรรมการฯ เร่ิมท างานมา ได้พบปะผู้คนทั้งฝูายประชาชนและราชการ ทั้งที่เป็นพุทธและมุสลิมที่
ได้รับความทุกข์ เพราะความรุนแรงที่ด าเนินต่อเน่ืองเหมือนไม่รู้จบ จนที่สุดรัฐบาลได้ตัดสินใจออก
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ . ศ. 2548 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 
ให้รัฐมีอ านาจพิเศษใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ คณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ขอประณามการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมไทย
ทุกรูปทุกนาม ไม่ว่าความรุนแรงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเพราะน้ ามือของฝูายใด ทั้งที่เป็นผู้ก่อความไม่
สงบในพื้นที่และฝูายรัฐ   ที่ผ่านมา  คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ยืน
หยัดในหลักการสมานฉันท์เพื่อระงับค วามรุนแรงมาโดยตลอด โดยมีหลักส าคัญหลายประการอัน
ประกอบด้วย การเปิดเผยความจริง การสร้างความยุติธรรม ความพร้อมรับผิด และการใช้สันติวิธี 
เป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ได้เสนอแนะให้รัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรม 
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าผิดที่แท้จริงมาลงโทษ อันจะเป็นการฟื้นคืน
ความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐและสังคมไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักของสันติภาพและความมั่นคง
ของประเทศ   การออกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ . ศ. 2548 เป็น
การชี้ให้เห็นว่า กรอบความคิดของรัฐบาลในการแก้ ไขปัญหายังเป็นไปในกรอบเดิม ซึ่งไม่เพียงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ยังอาจก่อเงื่อนไขให้ความรุนแรงลุกลามขยายตัวจนยากจะเยียวยาได้ใน
อนาคต คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เห็นว่า การตัดสินใจเช่นนี้ของ
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รัฐบาลส่งผลให้การท างานสมานฉันท์ในสังคมไทยเป็นไปไ ด้ยากยิ่งขึ้น โอกาสในการท างานเพื่อ
ผลักดันแนวทางสันติวิธีลดน้อยถอยลง จึงเหมาะสมแล้วที่รัฐบาลลดการใช้ประกาศเพื่อประกอบ
พระราชก าหนดดังกล่าวเพื่อตัดทอนเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรงลงบ้าง เช่นที่ปรากฏจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา   คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ (กอส.) ขอถือโอกาสนี้เสนอแนะมาตรการรูปธรรมบางประการที่คาดว่าจะมีผลลดความ
รุนแรงที่ คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ลงได้บ้าง โดยมีเกณฑ์การน าเสนอ 3 ประการคือ  
 เป็นมาตรการที่อยู่ในกรอบความคิดสมานฉันท์ และมีผลเพิ่มพูนพลังสมานฉันท์
และสันติวิธีในสังคมไทย  
 เป็นมาตรการที่มุ่งแก้ปัญหาความรุนแรงที่คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ทั้งที่เป็นสามัญชน
และข้าราชการ ทั้งที่เป็นพุทธและมุสลิม  
 เป็นมาตรการรูปธรรมที่ภาครัฐปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายพิเศษที่ให้
อ านาจภาครัฐมากกว่าที่มีอยู่ตามปรกติ  
มาตรการรูปธรรมเหล่านี้แบ่งได้เป็น 5 ด้านคือ  
 1. ด้านหลักรัฐประศาสโนบาย 
 อาศัยพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่เคยทรง
ก าหนดไว้ส าหรับมณฑลปัตตานีเป็นการเฉพาะเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2466 เป็นแนวทาง
ก ากับการปฏิบัติราชการแผ่นดินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความส าคัญสูงสุดกับทุกข์
สุขของราษฎรส่วนใหญ่ผู้ มีวัฒนธรรมแตกต่างออกไป ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยข้าราชการที่มี 
“ นิสัยสัตย์ซื่อ สุจริต สงบเสงี่ยมเยือกเย็น” ไม่เบียดเบียนราษฎร ไม่ท าการใดให้ประชาชน
ในท้องที่เห็นว่าพวกเขาถูกกดขี่ ไม่มีสุขเปรียบเทียบกับผู้อื่นในบ้านเมืองอื่นได้  
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาได้มีการย้ายคนดี คนสุจริต และรู้ปัญหาออกจากพื้นที่ ใน
ขณะเดียวกันกลับส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ไม่ให้
เกียรติและรังแกผู้คน ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สวนทางกับหลักรัฐประศาสโนบายของล้น
เกล้า ฯ รัชกาลที่ 6 โดยตรง 
 2. ด้านมาตรการจัดการระบบยุติธรรมระดับชาติ 
 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม  มีหน้าที่
ตรวจสอบคดีความและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา เพื่อสร้า งความเป็นธรรมให้แก่ผู้ต้องหา 



 

 

144 

เสริมความไว้วางใจของสาธารณชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย ผ่านหลักประกันการใช้
อ านาจรัฐตามกฎหมาย  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ถูกจับกุมและควบคุม ตัวตามมาตรา 11 (1) ของพระ
ราชก าหนดฯ ได้พบกับทนายของตน และได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากทนายภายใน
เวลา  48 ชั่วโมง เพื่อธ ารงรักษากระบวนการยุติธรรมไทยไว้ให้ได้ท่ามกลางสถานการณ์
รุนแรง  
 น ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์มาใช้  ในการสืบสวน สอบสวน ตรวจพิสูจน์
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการด าเนินคดี
ของรัฐ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่า  
 3. ด้านมาตรการลดความรุนแรงในพื้นที่โดยตรง 
 ในคณะกรรมการของรัฐบาล  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดมาตรการลดความรุนแรง
เฉพาะหน้า ให้ผู้แทนของผู้น าท้องถิ่นและผู้น าศาสนาทั้งอิสลามและพุทธเข้าร่วมเป็น
กรรมการ ร่วมก าหนดนโยบายและทิศทาง เพื่อให้ฝูายรัฐได้ รับความรู้ที่จ าเป็นว่าผู้คนใน
ท้องถิ่นคิดเห็นอย่างไร อีกทั้งยังจะได้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บังคับใช้พระราชก าหนดฯ 
และประชาชนด้วย  
 ให้ถือว่า ปืนทุกชนิดเป็นอาวุธผิดกฎหมาย ในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และไม่ให้อยู่ในครอบครองของของสาธารณชน เว้นแต่จะอยู่ในมือขอ งเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายคือทหารและต ารวจของรัฐเท่านั้น อันน่าจะ
ลดความรุนแรงในพื้นที่ได้บ้าง อีกทั้งยังจะท าให้อาวุธอยู่แต่เฉพาะในมือของผู้ที่ต้องใช้
อาวุธในก ากับของความรับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น  
 ให้มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในที่สาธารณะให้ทั่ว เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้ได้หลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ก่อภัยร้ายแรงเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ใน
ขณะนี้  
 จัดระบบแบ่งเขตพื้นที่ (zoning) ให้แหล่งอบายมุข  อยู่ห่างจากเขตชุมชน ศาสน
สถาน สถานศึกษา และแหล่งหย่อนใจของเยาวชน เพราะ แหล่งอบายมุขเหล่านี้กลายเป็น
เปฺาของความรุนแรงตลอดมา โดยควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนส าคัญในการก าหนดเขต
ดังกล่าวร่วมกับภาครัฐ  
 4. มาตรการระดับชุมชน 
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 จัดกลุ่มชุมชนแถลงข่าวในพื้นที่  แสดงความจริงและการรับรู้ของชุมชนให้
ประจักษ์ในกรณีที่เกิด ความรุนแรงขึ้น โดยอาศัย สถาบันธรรมชาติเป็นเวทีเช่น ร้านน้ าชา
ประจ าหมู่บ้านเพื่อลดภัยที่เกิดจากข่าวลือ  
 จัดตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านเป็น หน่วยรากแก้ว  ประกอบด้วย ฝูายปกครอง ทหาร 
ต ารวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดนเพื่อสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของหน่วยงาน
รัฐระดับพื้นที่ เป็นชุดพัฒนาออ กพบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ลาดตระเวนรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่ง
จะส่งผลต่องานการข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อย และลดเหตุการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่ระดับหมู่บ้าน  
 จัดให้มีคณะกรรมการสันติสุขชุมชน อันประกอบด้วย ผู้น าชุมชนเช่น อิหม่าม
ประจ ามัสยิด โต๊ะครู ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต ./ สมาชิก อบต . ปลัดประจ าต าบล / ครู/ 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต าบล ตลอดจนทหารและต ารวจ  
 ให้ความส าคัญกับนักศึกษา ในการรณรงค์เผยแพร่แนวคิดสันติวิธี พยายาม
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนคว ามคิดเห็นในหมู่พวกเขาโดยปราศจาการบีบบังคับคุกคาม 
พึงหลีกเลี่ยงการปฏิบัตินักศึกษาในทางลบ คือไม่เข้าสอบสวน จับกุมนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาโดยไม่มีคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาเหล่านั้นเป็นพยานอยู่ด้วย  
 5. มาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับครู 
 ทุกโรงเรียนทั้งที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนาและโรงเรียนของรัฐควรมีระบบเตือน
ภัย ระบบปฺองกันภัย เปิดไฟส่องสว่างตลอดเวลากลางคืนและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย  
สามารถประสานงานกับฝูาย ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีที่เกิดเหตุร้ายขึ้น  
 เปิดโอกาสให้ครูในพื้นที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดระบบรักษาความปลอดภั ย
ให้แก่โรงเรียนและครู การตัดสินใจเปิดหรือปิดโรงเรียน หรือการเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน 
ให้เป็นผลของการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคง ฝูายปกครองและ
โรงเรียน ขอให้ฝูายบ้านเมืองเห็นความส าคัญของครู ให้เกียรติครูตามที่สมควร  
 5. เปรียบเทียบกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ  กับ
เหตุการณ์ สามจังหวัด (ปัตตาน ียะลา นราธิวาส) ชายแดนภาคใต้ 
  ในกรณีปฏิบัติการจ้ีเคร่ืองบินถล่มตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เมื่อเดือนกันยายน 
2511 ท้าทายต่อ "อ านาจรัฐ" สหรัฐอเมริกาหรือไม่ท้าทายอย่างแน่นอน  ถือว่าเป็นการท้า
ทายเพื่อน าไปสู่การแย่งยึด "อ านาจรัฐ " ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่  ถ้าดูปฏิบัติการอันเป็น
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ความต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นที่เกาะบาหลี หรือที่สเปน หรือที่กรุงลอนดอนแห่งอังกฤษ 
กระทั่งล่าสุดที่อียิปต์ก็ยิ่งแน่ชัดว่าเปฺาหมายมิได้อยู่ที่การแย่งยึด "อ านาจรัฐ "ตรงกันข้าม 
ทั้งหมดนี้เป็นการก่อกวน เป็นการบ่อนท าลาย เป็นการท้าทายต่อความแข็งแกร่งแห่งแต่ละ 
"อ านาจรัฐ "นั่นก็คือ เป็นการพิสูจน์ว่าภายในความแข็งแกร่งก็มีจุดอ่อนมีจุดบกพร่อง  
การยุทธ์ในแบบนี้คือผลสะเทือนจากสภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ เมื่อโลกาภิวัตน์ 
คือสภาวะที่ไร้พร มแดน การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ด าเนินไปในลักษณะที่อยู่เหนือ
พรมแดนและไร้พรมแดนไปด้วยนั่นก็คือ ต้องการท้าทายและบั่นทอนความแข็งแกร่งของ  
 “อ านาจรัฐ” แต่ยังมิใช่ต้องการยึด "อ านาจรัฐ"ต่อกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นับแต่เดือนสิงหาคม 2536 และปะทุอีกครั้งในเดือน  มกราคม 2547 มอง
จากจุดยืนของอ านาจรัฐ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 อาจมีความจ าเป็น 
 ประการ 1 เพื่อที่พระราชก าหนดน้ีจะเข้าไปแทนที่กฎอัยการศึก ตามข้อเรียกร้อง
ที่ด ารงอยู่อย่างยาวนานในพื้นที่นั่นก็คือ แปรจากเร่ืองของ "การทหาร " มาเป็นเร่ืองของ 
"การเมือง" 
 ประการ 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่า ทหาร พลเรือน หรือต ารวจในพื้นที่มีเคร่ืองมือ
ที่เป็นหลักประกันในการปฏิบัติด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกระนั้น จุดอ่อนอย่างส าคัญก็
ตรงที่ความรอบรู้ต่อ "ขบวนการ "ตราบจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถ แสดงให้เป็นที่
ประจักษ์ว่า เป็นผู้ที่รอบรู้ในเร่ืองราวของ "ขบวนการ" ซึ่งด าเนินการเคลื่อนไหวในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ "อ านาจรัฐ" หรือในส่วนที่อยู่
นอก "อ านาจรัฐ " ก็ตามข้อมูลที่ปรากฏผ่านตัวแทนแห่ง "อ านาจรัฐ " และที่ปรากฏผ่ าน
ตัวแทนแห่ง "องค์กรประชาชน " มีลักษณะโน้มเอียงเป็นความโน้มเอียงที่บ่งบอกเบาะแส
ว่า เป็นข้อมูลที่ไม่รอบด้านและอาจฟังความข้างเดียวที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดก็คือ "ขบวนการ" 
ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการไม่เคยออกมาแสดงตัว หรือเสนอแนวทาง ความคิด การเมืองและ
การจัดตั้งองค์ กรองค์กรหนึ่งขบวนการขบวนการหนึ่ง  สามารถพิจารณาและประเมินได้
จากทิศทางอันสะท้อน ความคิด สะท้อน การเมือง สะท้อน การจัดตั้งเพราะว่า ความคิด คือ 
พื้นฐานของ การเมือง เพราะว่า การจัดต้ัง คือกระบวนการอันท าให้การเคลื่อนไหวทาง 
การเมือง สามารถบรรลุตามแนวทางแห่ง ความ คิดได้การเคลื่อนไหวในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่างจากการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์  เพราะว่าการเคลื่อนไหวของ
คอมมิวนิสต์นับแต่สมัชชา 3 เป็นต้นมา วางจุดหนักเป็นการเคลื่อนไหวในชนบท  เป็นการ
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ต่อสู้ด้วยอาวุธภายใต้ยุทธศาสตร์ ชนบทล้อมเมืองขณะที่การเคลื่อนไหวในพื้น ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในอดีตอาจมีฐานที่มั่นทางทหารอยู่ในปูาเขาเช่นเดียวกับคอมมิวนิสต์ แต่
นับแต่การเคลื่อนไหวเดือนสิงหาคม 2536 เป็นต้นมา ว่าเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานแห่ง
จรยุทธ์ในเมืองยิ่งการยึดค่ายปล้นปืนในคืนวันที่ 4 มกราคม 2547 และกรณีกรือเซะเมื่อ
เดือนเมษายน 2547 และกรณีตากใบในเดือนตุลาคม 2547 ยิ่งมีความเด่นชัดแนวรบของ
พวกเขามิได้อยู่ในปูาเขา แนวรบของพวกเขาอยู่ในเมืองประเด็นที่จะต้องขบคิดในเชิง 
ความคิด ให้ได้ก็คือ เปฺาหมายอย่างแท้จริงของขบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อยู่ที่ไหนอยู่ที่กา รก่อกวนท้าทาย อ านาจรัฐ หรือต้องการยึดและสร้าง 
อ านาจรัฐใหม่เป็นของตน  ไม่ว่าจะเป็นเปฺาหมายของการก่อกวน หรือเปฺาหมายเพื่อแย่งยึด
และสร้างอ านาจรัฐใหม่เป็นของตนเอง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเร่ืองยืดเยื้อ และยาวนานลักษณะ
ยืดเยื้อที่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง 
 6. พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนด  ตามล าดับของพระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหา 
 เมื่อพิจารณาพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 
มาตรา 11 (1) ประกอบมาตรา 12 ซึ่งให้เจ้าพนักงานมีสิทธิที่ จะจับกุม คุมขังผู้ต้องหาสงสัย
ได้ไม่เกิน  7 วันแต่สามารถขยายได้อีกรวมแล้วไม่เกิน  30 วันเมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จะเห็นได้ว่าก าหนดไว้ว่าผู้ถูกจับจะต้อง
น าไปศาลภายใน  48 ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักง าน
สอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมาย  แต่ตามพระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  ก าหนดไว้ว่า  เจ้าพนักงานมีสิทธิที่จะ
ควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไม่เกิน  7 วันและสามารถขยายได้อีกรวมแล้วไม่เกิน  30 วัน 
ย่อมขัดกับรัฐธรรมนู ญและประมวลกฎหมายวิธีความอาญา  อย่างเห็นได้ชัดและในขณะ
ร่างรัฐธรรมนูญว่าสิ่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมายมันยาวเกินไปให้ลดลงมาเหลือตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  แต่พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีอ านาจควบคุมได้ถึง  7 วันน้ันและยังสามารถขยายได้อีกย่อมเห็นได้
ว่าวัตถุประสงค์ของการร่างพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 เพื่อที่จะใช้ท าอะไร เพื่อขอเวลาในการสอบสวนหรือไม่  ก็ยังไม่มีลักษณะชัดเจน  
และในขณะเดียวกันในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้ง
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เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  237 บัญญัติให้น าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสื่สิบ
แปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน  ย่อมเห็นได้
ชัดว่าแม้แต่ประมวลกฎหมายวิธิจารณาความอาญามีศักดิ์เป็นพระราชบัญญัติซึ่งออกโดย
ฝูายนิติบัญญัติซึ่งเป็นหน้าที่ หลักของฝูายออกกฎหมายยังต้องอนุวัติตามรัฐธรรมนูญ  แต่
พระราชก าหนดฉบับดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายโดยฝูายบริหาร  ซึ่งมีผู้พิจารณาเพียง  36 
คน ความรอบคอบย่อมน้อยกว่าการพิจารณาโดยรัฐสภาเพราะรัฐสภามีถึง  500 คน แม้
กฎหมายจะให้อ านาจฝูายบริหารออกกฎหมายในลักษณะพระราชก าหนดก็ตาม  ดังนั้นแล้ว
ในประเด็นของการควบคุมผู้ต้องหาย่อมขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้นมีปัญหาต่อไปอีกว่าเมื่อเป็นการขัดรัฐธรรมนูญแล้วการจับ
หรือการควบคุมได้หรือไม่นั้นพิจารณาจากพระราชกฎหมายบริหารราชการกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 ดังกล่าวย่อมท าให้ศาลและเจ้าพนักงานท างานด้วยความยากล าบากว่ากระท าไป
แล้วอาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้จึงเป็นข้อที่น่าเป็นห่วงว่าศาลจะกระท าอย่างไรเพราะศาล
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
 6.2 สถานที่ของการส่งตัวผู้ต้องหา 
 ส่วนในประเด็ นของการน าตัวของผู้ต้องหาไปที่ใดนั้น  ตามพระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  มาตรา  11 (1) ประกอบมาตรา  12 บัญญัติไว้ว่าต้อง
ควบคุมไว้ในสถานที่ที่ก าหนด ซึ่งไม่ใช่สถานีต ารวจ  ที่คุมขัง ทัณฑสถานหรือเรือนจ า  จะเห็นได้ว่า
การบัญญัติไว้เช่นนี้ย่อมเป็นกา รเปิดช่องให้เจ้าพนักง านน าไปควบคุมไว้ที่ใดก็ได้ที่ไม่ ใช่เป็นไป
ตามที่พระราชก าหนด  ก าหนดไว้  กล่าวคือ  อาจจะควบคุมไว้ในค่ายทหาร  หรือสถานที่ใดก็ได้ใน
ประเด็นนี้ย่อมขัดรัฐธรรมนูญ   มาตรา  237 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 83 วรรคแรก  เพราะกฎหมายดังกล่าวก า หนดให้เจ้าพนักงานควบคุมผู้ต้องหาน าไปยังที่ท า
การของพนักงานสอบสวน  นั่นก็คือ สถานีต ารวจนั่นเอง  แต่ตามพระราชก าหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548 มาตรา 11 (1) ประกอบมาตรา  12 บัญญัติไว้ถือว่าเป็นประเภทหน่ึงที่
ไม่ให้น าตัวผู้ต้องหาไปสถานที่ดังกล่าว ย่อมไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอีกปัญหาหนึ่งว่าจะปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญหรือจะปฏิบัติตาม พระราชก าหนดบริหารราชการกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 กันแน่เพราะ
สถานะการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเร่ืองที่จะต้องพิจารณาด้วยว่า การน าตัวผู้ต้องหาไปไว้ใน
สถานีต ารวจนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยต่อการด าเนินคดี  เพราะเคยมีการเผาสถานีต ารวจ  ฝูายบริหารคง
พบปัญหาน้ีจึงตัดสินปัญหาโดยไม่ให้น าตัวไปคุมขังไว้ที่สถานีต ารวจก็เป็นได้  แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่
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รัฐธรรมนูญก าหนดไว้  กล่าวคือ  กฎหมายรัฐธ รรมนูญก าหนดให้น าผู้ต้องหาไปยังที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนโดยมิชักช้า  ย่อมไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ย่อมถือว่าเป็นกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเพราะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัติน้ันเป็นอันใช้
บังคับมิได้  ซึ่งมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นต ารวจ  ทหาร  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติอย่างไร  เพราะการที่จะจับใครมาได้นั้นจะต้องน าไปสอบสวนที่ท า
การของพนักงานสอบสวนน้ันก็คือ  สถานนีต ารวจนั่นเอง  แต่พระราชก าหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 บัญญัติมิให้น าผู้ต้องหาไปที่สถานนีต ารวจ  แล้วจะให้น าไปสอบสวน
ในที่ใด ก็ไม่ปรากฏแน่ชัด  กล่าวคือ  จะให้น าไปสอบสวนที่ค่ายทหาร  หรืออย่างไร  เพราะเป็นสิ่งที่
มิได้ห้ามไว้ในกฎหมายดังกล่าว  และในขณะเดียวกันจะต้องให้พนั กงานสอบสวนไปสอบสวนที่
ค่ายทหารหรืออย่างไร  และการสอบสวนน้ันจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่นั้นก็ยังไม่แน่ชัด  
เพราะต้องถือบรรทัดฐานจากศาลต่อไปที่จะต้องปฏิบัติ  เพราะระเบียบบางอย่างที่ฝูายบริหารเป็นผู้
ออกมาให้ปฏิบัติตามนั้นก็ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าบรรทัดฐานต่าง  ๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามได้นั้น
จะต้องเป็นบรรทัดฐานทีฝูายตุลาการเป็นผู้ออกมาว่าการกระท าอย่างไรที่ถูกต้องหรือการกระท า
อย่างไรที่ไม่ถูกต้อง 
 6.3 การให้ศาลรับรองความไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นความชอบด้วยกฎหมาย 
 ในประเด็นของการ ออกหมายจับและควบคุมตัวบุคคลที่ส งสัยตามพระ ราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 ในมาตรา  11(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อ
ศาลที่มีเขตอ านาจหรือศาลอาญาเพื่อของอนุญาตด าเนินการ  ในกรณีนี้การจับและการควบคุมขัดต่อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาแล้ ว ย่อมถือว่าเป็นการให้ศาลรับรองความไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นความชอบด้วย
กฎหมายย่อมมีปัญหาในภายหลังว่าศาลจะออกหมายจับและควบคุมให้ได้อย่างไร  เพราะระยะเวลา  
7 วันตามพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 นั้นเกินก าหนดเวลาสี่สิบ
แปดชั่วโมงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 มาตรา 237 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา  87 แล้ว  ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญว่าศาลจะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไร และเป็นเร่ืองของการกระทบต่อสิทธิของบุคคลผู้อยู่ภายใต้การใช้อ านาจตามพระราช
ก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนี ้พิจารณาได้เลยว่าศาลย่อมออกหมายจับและควบคุม
ให้ไม่ได้เพราะเมื่อออกหมายจับหรือควบคุมไปแล้วย่อมเป็นการกระท าที่ขัดรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นศาล
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ย่อมไม่อาจที่จะออกให้ได้  เน่ืองจากว่าศาลหรือฝูายตุลาการน้ันจะต้องกระท าตามหมายที่ของตน
ตามที่กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญก าหนดไว้นั่นเอง 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาประเด็นของการให้ศาลรับรองความไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็น
ความชอบด้วยกฎหมายนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝูายไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้
กฎหมายตามพระราชก าหนดน้ีอันแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ   พนักงานสอบสวน  
หรือข้าราชการประจ าฝูายปกครอง  หรือแม้แต่ทหารเองก็ย่อมปฏิบัติหน้าที่อย่างกังวลว่าการกระท า
ของตนนั้นจะถูกต้องหรือไม่และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย  พ.ศ. 2540 หรือ
พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 กันแน่ เพราะบุคคลต่าง ๆ  เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เ ป็นผู้ที่จะต้องลงไปสัมผัสกับปัญหาใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี  ยะลา  
นราธิวาส) แล้วสัมผัสกับประชาชนโดยตรง  เช่น ในกรณีของการสลายมอบใน  อ าเภอตากใบที่ท า
ให้เกิดการวิภาควิจารณ์เป็นอย่างมากของการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการกระท าที่เกิดกว่าเหตุ
ที่ท าให้มีคนตายและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  เพราะในกรณีของทหารนั้นมองบุคคลที่เป็นปรปักษ์
ว่าเป็นศัตรู  แต่เจ้าพนักงานต ารวจน้ันมองบุคคลที่เป็นปรปักษ์ว่าเป็นโจรหรือผู้ร้าย  การแสดงออก
ของบุคคลสองประเภทจึงแตกต่างกันเพราะในสถานะการของ  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันเป็น
เร่ืองของการก่อการร บกวน  และการแบ่งแยกดินแดนเป็นหลักมิใช่เป็นการจับผู้ร้ายหรือจับโจร  
หรือมิใช่เป็นการท าสงครามในกรณีที่เป็นทหาร ดังนั้นแล้วการกระท าใด ๆ  ของเจ้าพนักงานจึงต้อง
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  สิทธิ  และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้น 
 6.4 การออกกฎหมายที่ขัดต่อทฤษฎีกฎหมาย 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ถือว่าเป็นการบัญญัติมาโดยรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามทฤษฎีส านักกฎหมาย
ธรรมชาติ  เพราะถือว่าส านักนี้ถือสิทธิในชีวิต  ร่างกายมนุษย์เป็นสาระส าคัญ  มนุษย์จะ สละหรือ
ยินยอมให้บุคคลอ่ืนมาท าร้ายตนเองไม่ได้  และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็จะท าลายตนเองก็จะกระท า
ไม่ได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์ย่อมมีสิทธิเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีผู้ใดมามีสิทธิเหนือการด ารงชีวิตของบุคคลอ่ืน  อันจะเป็นก ารเปลี่ยนแปลง  โยกย้าย  
โอนให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ได้ ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มิใช่สิทธิที่มนุษย์มีอ านาจจะบัญญัติ
หรือก าหนดขึ้นเอง  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติถือว่าพระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  มาตรา 11 (1) ประกอบ มาตรา 12 ถือว่าขัดกับ
ทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติในลักษณะที่เป็นการจ ากัดสิทธิ  ส่วนบุคคลโดยกฎหมายซึ่งถือว่า
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กฎหมายดังกล่าวถือหลักตามทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายหรือส านักกฎหมายบ้านเมือง กล่าวคือ 
เป็นความยุติธรรมทางกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นการออกกฎหมายโดยรัฐให้มาจ ากัด สิทธิส่วนบุคคล
ภายในรัฐ ย่อมมิได้เป็นไปตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติที่มุ่งเน้นสิทธิ  เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
เป็นส าคัญที่จะท าให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันและไม่มีลักษณะที่จ ากัดสิทธิจนเกินไปแต่พระราช
ก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 11 (1) ประกอบมาตรา  12 ดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากจนเกินไป 
 บทสรุป 
 สิ่งที่จะท าให้สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบลงได้นั้นจะต้องพิจาณาจากการใช้
อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นส าคัญ  และในขณะเดียวกันการร่างกฎหมายนั้นจะต้องเป็นการร่าง
กฎหมายที่ไม่ไว้ว่างใจหรือให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐจนเกินไปอาจจะท าให้ผู้ใช้อ านาจในลักษณะที่
กลั่นแกล้งประชาชนก็เป็นได้  เพราะสาเหตุหลักนั้นเจ้าพนักงานใช้อ านาจไปในทางที่เกินเลยต่อ
กฎหมายที่ให้อ านาจไว้  ดังนั้น เมื่อมีการร่างพระราชก าหนดโดยเฉพาะมาตรา  11 (1) ขึ้นมาแล้ว
เสมือนหนึ่งว่ าให้อ านาจเพิ่มขึ้น  ซึ่งกฎหมายไม่ว่ารัฐธรรมนูญ  หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ก็มีเพียงพอต่อการใช้อ านาจอยู่แล้วที่จะเป็นเคร่ืองมือให้เจ้าหน้าที่
รัฐใช้อ านาจได้อย่างไม่ต้องค านึงว่ากระท าไปแล้วจะท าให้ตนต้องรับผิดในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอย  เช่น การออกหมายจับตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ให้ออกหมายจับโดย
ทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเททอื่นที่เหมาะสมเพื่อ
ขอให้ศาลออกหมายเรียกถ้าปรากฎว่าเป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่ อาจไป
พบศาลได้ เพราะฉะนั้นแล้วการร่างพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 
ดังกล่าวถือว่าเป็นการร่างกฎหมายที่เกินความจ าเป็นเพราะกฎหมายที่ใช้บังคับมีลักษณะที่อ้ืออ านวย
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้อ านาจอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นที่จะออกกฎหมายมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
 ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหา  ผู้น ารัฐบาลต้องพิจารณาเป็นหลักว่าควรจะใช้
ทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติในการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ มีมาตรการสร้างให้คนในสังคมมีความ
สามัคคี ให้เป็นคนที่มีศิลธรรม  โดยสร้างจิตส านักว่าการท าลายล้างนั้นเป็นสิ่งที่ผิดศิลธรรม และท า
ให้ประชาชนสูญเสียชีวิต  และร่างกาย  ประเทศสูญเสียงบประมาลในการแก้ไขปัญหา  หรือผู้น า
รัฐบาลควรที่จะใช้ทฤษฎีปฏิฐานนิยมหรือทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองเพื่อแก้ไขปัญหา  กล่าวคือ  น า
กฎหมายลงไปแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการที่กฎหมายมีอยู่แก้ไขปัญหาโดยถือหลักนิติธรรมในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัติได้ทั้งสิ้นและควรใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา  
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เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีรากลึก  ยากที่จะแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเวลาสามเดือนหรือห้า
เดือน 
 เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว  พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 
มาตรา 11 (1) ประกอบมาตรา  12 เป็นกฎหมายที่ขัดต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย
วิธิจารณาความอาญา  และทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติ  เพราะการที่จะจับหรือควบคุมบุคคลใด
ได้นั้นจะต้องมีพฤติการณ์ที่อาจจะสงสัยว่าเขากระท าความผิด  และการควบคุมย่อมเป็นการริดรอน
สิทธิส่วนบุคคลจะต้อ งมีตามธรรมชาติ  กล่าวคือ  การที่ควบคุมตัวบุคคลเกินกว่าที่กฎหมายใน
รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดนั้น  ซึ่งอ้างอิงจากทฤษฎีกฎหมายธรรมชาตินั้น  ย่อมถือว่าเป็นการ
ควบคุมที่ไม่มีอ านาจกระท าได้ และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนแล้ว  
ดังนั้น ข้อคิดเห็นของข้าพเจ้าในการปรับปรุงหรือแก้ไข 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เป็นสิ่ง
ที่จะใช้กฎหมายโดยถือหลักทฤษฎีส านักกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างเดียวนั้นย่อมไม่อาจที่จะ
ประสบผลส าเร็จได้ เพราะการใช้ทฤษฎีดังกล่าวถือหลักว่า  กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย  กฎหมายคือ
ค าสั่งของรัฐาธิ ปัตย์ เมื่อไม่ปฏิบัติตามย่อมต้องได้รับผลร้าย  เป็นสิ่งที่มีลักษณะแข็งกระด้างเกินไป  
ซึ่งปัญหาต่าง ๆ  นั้นเป็นปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์  การแก้ไขต้องผสมผสานกันระหว่างทฤษฎี
ส านักกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นหลักอยู่ในปัจจุบัน  และทฤษฎีส านักกฎหมายธรรมชาติด้วย  คือ ใช้
กฎหมายกับผู้กระท าความผิด  และในขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังคนในพื้นที่ให้มีความรักใคร่ปอง
ดองกัน ถือหลักบุคคลต้องเคารพสิทธิของคนอ่ืน การท าร้ายผู้อื่นเป็นเร่ืองที่ขัดศิลธรรม  และจะต้อง
มีความรอบคอบในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  ว่าเป็นเร่ืองของการก่อการร้ายหรือเป็นเร่ืองของการ
แบ่งแยกดินแดน  ก็ยังไม่มีความชัดเจน  และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือ  การใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็น  เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นต ารวจ  ทหาร  หรืออาสาสมัครต่าง ๆ  ต้องใช้
อ านาจด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืนด้วย 


