เอกสารประกอบการแถลงการณของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เรื่อง
รายงานการรวบรวมขอมูลกรณีเหตุการณรุนแรง
ที่หนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
จากเหตุ การณ ก ารสลายการชุ ม นุ ม ที่ บ ริเวณหน าสถานี ตํ ารวจภู ธรอํ าเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทําใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมาก
ตลอดจนมีผูสูญหายอีกจํานวนหนึ่ง ไดทําใหสังคมไทยและนานาประเทศเกิดความสับสน จนเกิดการ
วิพากษวิจารณอยางมากวา ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนเชนไร เจาหนาที่ของรัฐไดใชความรุนแรงเกินควร
แกเหตุหรือไม และตองการใหเยียวยาความเสียหายแกผูที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนั้น ประชาชน
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตก็ไมมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของตน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความวิตกกังวล และหวงใยตอสถานการณ
ความรุนแรงตางๆ ในภาคใตเปนอยางมาก จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลกรณีเหตุการณ
รุนแรงในภาคใต เพื่อรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงกรณีความรุนแรงที่อําเภอตากใบ และเหตุการณ
ความรุนแรงอื่นในภาคใต ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการเยียวยา
ความเสียหาย และการแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอขอคิดเห็นตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการ
แกไขเหตุการณความรุนแรงในภาคใต
คณะอนุ ก รรมการฯ ได รวบรวมข อ มู ล ตั้ ง แต วัน ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗ ถึ ง ๓๑
มีนาคม ๒๕๔๘ ทั้งจากเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนที่เกี่ยวของกับความรุนแรงกรณีตากใบ พบวา
ประชาชนประมาณพันกวาคนเดินทางมาที่อําเภอตากใบดวยเหตุผลที่แตกตางกันไป บางสวนมา
ชุมนุมเรียกรองความยุติธรรมใหกับเจาหนาที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ที่ถูกเจาหนาที่
ตํารวจจับกุมในขอหาแจงความเท็จ และยักยอกทรัพยของทางราชการ บางสวนเขาไปดูเหตุการณ
ชุ มนุ ม และบางส วนคิ ดว ามี งานแสดงรื่ นเริ ง บ างมาเพราะการโฆษณาชวนเชื่ อให ไปรั บเงิ น แต
สวนใหญมาประกอบอาชีพตามปกติ มาคาขาย หรือทําธุระสวนตัว เมื่อมีการปดกั้นการจราจร
เพื่อสกัดกั้นกลุมผูชุมนุม ประชาชนที่อยูบริเวณนั้นจึงไมสามารถออกมาได เปนเหตุใหหลายครอบครัว

-๒มีสามี หรือลูกเสียชีวิตในเหตุการณดังกลาว และที่ไดรับบาดเจ็บ พิการ ถูกดําเนินคดี ทรัพยสิน
เสียหายหรือสูญ หายเปนจํานวนมาก ตลอดจนมีสมาชิกในครอบครัวสูญ หายอีกดวย สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นจากการที่เจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการสลายการชุมนุมดังกลาว โดยกลาวอางวาไมสามารถ
เจรจากับกลุมผูชุมนุมไดสําเร็จ รวมทั้งมีการขวางปาทําลายทรัพยสินของทางราชการดวย ดังนั้น
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ และมิใหสถานการณลุกลามเกินกวาจะควบคุมได จึงจําเปน
ตองดําเนินการสลายการชุมนุม
แตจากขอมูลที่ไดรับ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา การปฏิบัติตอผูชุมนุม การ
ควบคุมและการสลายการชุมนุม ตลอดจนการปฏิบัติตอผูถูกควบคุม การเยียวยาความเสียหาย
และการดําเนินคดีกับผูชุมนุม มีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งหลักปฏิญญาสากล หรือพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี นอกจากนี้ วิธีการในการสลายการชุมนุมเปนไปโดยขาดความระมัดระวัง
ใชความรุนแรง และขาดความอดทนในการแกไขป ญ หาดวยสันติวิธี เชน การใชอาวุธปนและ
เครื่องกระสุนจริง การทํารายรางกายผูถูกควบคุมในขณะที่ถูกมัดมือไพลหลัง และอยูในสภาพที่
ไม สามารถตอบโตการกระทํ าของผูใด การขนยายผูชุม นุมโดยใหนอนทับซอนกันบนรถบรรทุ ก
การควบคุ ม ตั วผู ชุม นุม เพื่ อ ดําเนิ นคดี ไม เป น ไปตามหลั กการของการให ค วามคุ ม ครองสิท ธิของ
ผูตองหา เปนตน
นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบที่ตามมา คือ มีเด็กกําพราจากการสูญเสียบิดา และมี
หญิ งหมายเพราะสูญ เสียสามี ซึ่งยังไมทราบจํานวนแนชัด คนที่เปนหลักในการหารายไดเลี้ยงดู
ครอบครัวตองเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ หรือถูกดําเนินคดี หลายคนไดรับบาดเจ็บ พิการ ไมสามารถ
ประกอบอาชีพได และเด็กที่กําลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียนตองหยุดเรียน เปนตน สถานการณเหลานี้
มีผลกระทบรุนแรงตอจิตใจของผูเสียหาย และผูที่เกี่ยวของอยางมาก คณะอนุกรรมการฯ จึงไดนํา
ข อ มู ล ดั ง กล า วเสนอนายกรั ฐ มนตรี ประธานกรรมการอิ ส ระเพื่ อ ความสมานฉั น ท แ ห ง ชาติ
(นายอานันท ปนยารชุน ) และประธานกรรมการเยียวยาผูไดรับ ความเสียหายจากกรณี ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส (ดร.รุง แกวแดง) เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแกไขปญหาความรุนแรง
ในภาคใต โดยหวังวาผูไดรับความเสียหาย จะไดรับการเยียวยาตามสิทธิที่ พึ งมี พึ งไดอยางทั่ วถึง เท าเที ยม
และยุติธรรม

-๓คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดติดตามสถานการณความรุนแรงในภาคใต
มาโดยตลอด จึงไดมีขอเสนอแนะตอรัฐบาล เพื่อพิจารณาเปนแนวทางในการแกไขปญหา กลาวคือ
๑) กรณีการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐจะตอง
ชดใช และเยี ยวยาความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้น อย างเป น รูป ธรรม และจะต อ งป องกั น ไม ให เกิ ดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในขั้นรุนแรง รวมทั้งดําเนินการแกผูที่กระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรม
๒) ในการแกไขปญ หาความรุนแรงในภาคใต รัฐบาลควรตองทบทวนนโยบายให
สอดคลอ งกับ ปญ หาที่แทจริงและสถานการณ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับ ทัศนคติของ
เจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม ใหเกิดการยอมรับในความหลากหลายทาง
ความคิด ความรูสึก และวัฒนธรรมของประชาชน ตลอดจนการนับถือศาสนา
๓) รัฐควรประกาศนโยบายที่ชัดเจน ในการไม ใชความรุนแรงในการแกไขปญ หา
สรา งกระบวนการมี ส ว นรว มของประชาชนในท อ งถิ่ น และเรงสรา งความเข า ใจกั บ ทุ ก ฝ า ยและ
ทุกระดับ ใหมีความไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความสมานฉันท
อยางไรก็ตาม สถานการณความรุนแรงที่หนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส มิไดเปนป ญ หาเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต แตเป นปญ หาที่ สงผลกระทบตอ
สังคมโดยรวม ซึ่งทุกฝายตองรวมกันแกไขเพื่อใหเกิดสันติสุข การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
รัฐ บาลเพี ย งฝ า ยเดี ย วคงไม ส ามารถทํ า ให จิ ต ใจ และความรู สึ ก ของผู ได รับ ผลกระทบกลั บ มา
เหมือนเดิมได ความเขาใจและเห็นใจซึ่งกันและกันจากประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งการยอมรับ
ความหลากหลายทางความคิด ความแตกตางทางวัฒ นธรรมของทองถิ่น และการปฏิบัติตอกัน
ดวยความยุติธรรมและเทาเทียมบนพื้นฐานของความเปนมนุษย จะทําใหความรุนแรงตางๆ ลดลง
เปนการสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น และประชาชนทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘

