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(ร่าง) แถลงการณ์ร่วม 
เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 

ยุติการคุกคามและปดิปากประชาชน 
เปิดพื้นทีท่างการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ 

2 มีนาคม 2561 
 
จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในห้วงสองสำมปีที่ผ่ำนมำอำจท ำให้รัฐบำลและหน่วยงำนควำมมั่นคง

มั่นใจว่ำสถำนกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือปำตำนี แหง่นี้ดีขึ้นแล้ว แต่เรำในนำมของเครือข่ำยเฉพำะกิจ
เพ่ือปกป้องพลเรือนและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและผู้ที่ร่วมลงชื่อข้ำงท้ำยแถลงกำรณ์ฉบับนี้ ขอย้ ำ
เตือนว่ำข้อสรุปดังกล่ำวไม่ได้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงแต่อย่ำงใด เพรำะตรำบใดที่รัฐบำลไทยและ
ขบวนกำรต่อสู้ปำตำนีไม่พยำยำมจัดกำรกับปัญหำรำกเหง้ำซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วเป็นประเด็นปัญหำในทำง
กำรเมือง อีกทั้งยังไม่มุ่งเน้นกำรลดเงื่อนไขควำมไม่เป็นธรรมต่ำง ๆ ที่ด ำรงอยู่ ตรำบนั้นควำมขัดแย้งในพ้ืนที่ 
จะยังไม่อำจคลี่คลำยลงไปได้ ที่ส ำคัญ ประชำชนพลเรือนทุกชำติพันธุ์ศำสนำในพ้ืนที่แห่งนี้ก็ยังคงประสบกับ
ชะตำกรรมอันเลวร้ำยอย่ำงต่อเนื่อง  

ค ำยืนยันข้ำงต้น สะท้อนจำกสภำพควำมเป็นจริงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่ำนมำนี้ (นับตั้งแต่ในช่วงปลำยปี 
2560 เป็นต้นมำ) ไม่เฉพำะเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนยังคงมีควำมต่อเนื่องอยู่เท่ำนั้น แต่ยังปรำกฎ
เหตุกำรณ์ปิดล้อมหมู่บ้ำน ตรวจค้น และจับกุมประชำชนจ ำนวนมำกในครำวเดียวกันหลำยพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
อีกด้วย แม้ปฏิบัติกำรเหล่ำนี้จะอ้ำงกำรบังคับใช้กฎหมำยพิเศษ แต่ผลลัพธ์ก็คือยิ่งท ำให้ประชำชนเกิดควำม
หวำดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีควำมเป็นไปได้ว่ำยังส่งผลให้เกิดควำมรุนแรงระลอกใหม่ตำมมำอีก
ด้วย 

สถำนกำรณ์อันอึมครึมเหล่ำนี้ ไม่น่ำจะเป็นบรรยำกำศที่เอ้ืออ ำนวยต่อกระบวนกำรสันติภำพที่รัฐบำล
ไทยก ำลังผลักดันเพ่ือแก้ไขปัญหำ แต่ดูเหมือนว่ำจะยิ่งมีกำรซ้ ำเติมให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยขึ้นไปอีก เมื่อมีควำม
พยำยำมจะปิดกั้นและกีดกันกำรแสดงควำมคิดเห็นในพ้ืนที่สำธำรณะ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ประชำชนปรำรถนำ 
ดังเช่นที่ทำงกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำคในภำคที่ 4 ส่วนหน้ำ (กอ.รมน.ภำค 4 สน.) แจ้งควำม
ด ำเนินคดีทั้งทำงแพ่งและอำญำกับสื่อมวลชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำมำ 
ทั้งในกรณีรำยงำนข่ำวเกี่ยวกับกำรซ้อมทรมำนของสื่อผู้จัดกำรออนไลน์และกำรเข้ำร่วมชี้แจงรำยละเอียด
เกี่ยวกับคดีควำมของตนเองของนำยอิสมำแอ เต๊ะ ผู้ก่อตั้งเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี (HAP) ในรำยกำร 
“นโยบำย by ประชำชน” ทำงสถำน ีThai PBS  

ปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยพิเศษและกฎหมำยอำญำมิได้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และยังท ำให้ประชำชนถูกละเมิดสิทธิในเสรีภำพของบุคคล



[ร่างเวอร์ช่ันท่ี 2 – 2 มีนาคม / 07.45 น.] 
 

และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศทั้งปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
เมือง  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ที่ระบุว่ำบุคคลทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภำพทั้งทำงร่ำงกำยและกำรแสดงควำมคิดเห็น อีกทั้งเป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือมิให้เกิดกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือที่ เรียกว่ำ  SLAPPs (Strategic Lawsuit against Public 
Participations)  

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรคลี่คลำยปัญหำควำมขัดแย้งในจังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือปำตำนี 
จะไร้ควำมหมำย หำกรัฐบำลและหน่วยงำนควำมมั่นคงในพ้ืนที่ยังไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปกป้อง
ชีวิตของพลเรือนและเสรีภำพที่จะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ อันเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนส ำหรับกำรสร้ำง
สันติภำพที่เคำรพยอมรับ ให้เกียรติ และเปิดกว้ำงต่อกำรท ำงำนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เรำจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้ 

1. ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. และหน่วยงานความม่ันคงที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคาม
ประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาด้วยการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ไม่เป็นธรรม 

2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการต่อสู้ปาตานียุติการคุกคามและโจมตี
พลเรือนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาโดยเด็ดขาด 

3. ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยุติการคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการแจ้งความ
ด าเนินคดี (SLAPPs) ต่อประชาชน สื่อมวลชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

4. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยด าเนินการทบทวนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการด าเนินการชดเชยเยียวยา
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

5. ขอเรียกร้องให้ “หุ้นส่วนสันติภาพ” ทั้งรัฐบาลไทย กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการ
ต่อสู้ปาตานีทุกกลุ่ม กลุ่มประชาสังคมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนองค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้ร่วมกันติดตามและตรวจสอบกรณีการคุกคามข้างต้นอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการคลี่คลายปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้
ปาตานี 

6. ขอเรียกร้องให้เพื่อนมิตรกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาผนึกก าลังกัน
เพื่อป้องกัน สกัด ขัดขวางไม่ให้ทุกฝ่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดกั้นเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ก็เพื่อตอกย้ าหลักคิดที่ว่าสันติภาพนั้นไม่อาจปรากฎขึ้นได้ หากไร้
ซึ่งความเป็นธรรม 

 
ด้วยสันติและมิตรภำพ 

เครือข่ำยเฉพำะกิจเพ่ือปกป้องพลเรือนและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
2 มีนำคม 2561 
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องค์กรร่วมลงนาม 
1. กลุ่มด้วยใจ 
2. กลุ่มนักสำธำรณสุขเพ่ือสังคม (PHOS) 
3. กลุ่มบุหงำรำยำเพื่อกำรศึกษำ (BRG) 
4. กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคม 
5. คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรเอกชน

ภำคใต้ (กป.อพช.ใต้) 
6. เครือข่ำยชำวปำตำนีนอกมำตุภูมิ (PATANI 

Viewers) 
7. เครือข่ำยชำวพุทธเพื่อสันติภำพ (B4P) 
8. เครือข่ำยนักวิชำกำรเ พ่ือสิทธิพลเมือง 

(คนส.) 
9. เครือข่ำยบัณฑิตอำสำปำตำนี (INSouth) 
10. เครือข่ำยประชำชนจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือ
สันติภำพ (PermaTamas) 

11. เครือข่ำยผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP) 
12. เครือข่ำยผู้ช่วยทนำยควำมมุสลิม (SPAN) 
13. เครือข่ ำยผู้ หญิ งยุติ ควำมรุนแรงแสวง

สันติภำพ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
14. เครือข่ำยเยำวชนลุ่มน้ ำสำยบุรี (JALEM) 
15. ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม (PICSEB) 
16. ปำตำนีฟอรั่ม (Patani Forum) 
17. มูลนิธินูซันตำรำเพ่ือสิทธิมนุษยชนและกำร

พัฒนำ (Nusantara) 

18. มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม (CrCF) 
19. มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลำมภำคใต้ 
20. มูลนิธิศูนย์ทนำยควำมมุสลิม (MAC) 
21. ศูนย์บูรณำกำรคนหนุ่มสำวเพ่ือศักยภำพ

ชุมนุมชน (YICE) 
22. ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ (DSW) 
23. ศูนย์วัฒนธรรมมลำยูปำตำนี (BUMI) 
24. ศูนย์วัฒนธรรมอิสลำมเ พ่ือกำรพัฒนำ 

(PUKIS) 
25. สถำนีวิทยุมีเดียสลำตัน (Media Selatan) 
26. สมำคมฟ้ำใสส่ง เสริมสุขภำวะเด็กและ

เยำวชนชำยแดนใต ้
27. สมำคมลุ่มน้ ำสำยบุรี 
28. สหพันธ์นิสิตนักศึกษำนักเรียนและเยำวชน

ปำตำนี (PerMAS) 
29. ส ำนักปำตำนีรำยำเพ่ือสันติภำพและกำร

พัฒนำ (LEMPAR) 
30. ส ำนักพิมพ์อำวัณบุ๊ค (Awan Book) 
31. ส ำนักสื่อวำรตำนี (Wartani) 
32. ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้ำน

หนังสือบูคู 
33. องค์กรเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี  

(HAP) 
34. องค์กรผู้หญิงปำตำนี (PERWANI) 

 
บุคคลลงนาม 

1. งำมศุกร์ รัตนเสถียร สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ม.มหิดล 
2. ซำกีย์ พิทักษ์คุมพล 
3. ฐิตินบ โกมลนิมิ 
4. ณรรธรำวุธ เมืองสุข สื่อมวลชน 
5. บดินทร์ สำยแสง  สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ม.มหิดล 
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6. บัณฑิต ไกรวิจิตร 
7. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม 
8. มูฮัมมัดฟำห์มี ตำเละ  คณะพยำบำลศำสตร์ มอ.ปัตตำนี 
9. มูฮ ำหมัดอิลยำส หญ้ำปรัง 
10. รอมฎอน ปันจอร์ 
11. เรืองรวี พิชัยกุล 
12. สุณัย ผำสุก  ที่ปรึกษำ Human Rights Watch ประเทศไทย 
13. อันธิฌำ แสงชัย   
14. อับดุลสุโก ดินอะ  ศูนย์อัลกุรอำนเเละภำษำ QLCC 
15. อำทิตย์ ทองอินทร์ 
16. เอกรำช ซำบูร์ 
17. เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศำสตร์ มอ.ปัตตำนี 

 
 


