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	 ภายหลงัทีไ่ดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายพเิศษทัง้กฎอยัการศกึ	
พ.ศ.	2457	และพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ 
พ.ศ.	2548	ใช้บังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่สงบในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว	 ผลของการใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ 
นอกจากเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว	ยังไม่สามารถ 
ที่จะแก้ไขปัญหาของการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดบรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ได้มิหนำซ้ำจากผลพวงของการใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ 
ดงักลา่ว	ทำใหม้กีารนำคนเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม	และถกูดำเนนิคด ี
ในข้อหาเกี่ยวกับก่อการร้ายจากผลการซักถามของบุคคลที่ถูก 
ควบคุมตัว	 จนนำมาเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีซึ่งปัจจุบัน
นี้	 จากข้อมูลของศูนย์พิทักษ์สันติ	 ผู้บัญชาการตำรวจชายแดนภาคใต้	
มีบุคคลที่ถูกดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรวม 
สามจังหวัดและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา	 ประมาณ	 466	 คน 

	 รัฐบาลคงเห็นว่าการนำบุคคลที่มีแนวความคิดอุดมการณ์ 
ของการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนโดยปราศจากพยานหลักฐานที่ 
หนักแน่นมั่นคงเพียงพอนั้นไม่เป็นผลดีแก่ทั้งตัวผู้ถูกดำเนินคดีและ 
ความชอบธรรมของการบังคับใช้กฎหมาย	 โดยเฉพาะมีคดีที่เกี่ยวกับ 
กอ่การรา้ยหลายคดทีีศ่าลมคีำพพิากษายกฟอ้ง	แตจ่ำเลยตอ้งถกูคมุขงั 
ระหว่างพิจารณา	 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว	 สังคม 
โดยสว่นรวมดว้ยเหตดุงักลา่วในวนัที	่1	มนีาคม	2554	รฐับาลจะประกาศ 
ใช้กฎหมายฉบับใหม่ เพื่ อ เป็นเครื่ องมือในการแก้ปัญหา	 คือ 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551	
(พรบ.ความมั่นคงฯ)	 แทนการใช้กฎอัยการศึก	 และพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 เมื่อมีการประกาศใช้ 
กฎหมายฉบับนี้ อย่างเป็นทางการแล้ว	 ทั้ งกฎอัยการศึกและ 
พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	(พรก.ฉกุเฉนิฯ)	
ก็คงต้องยกเลิกไป	โดยมาตรา		15	ของพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551	ดังกล่าว

	 พรบ.	ความมัน่คงฯ	พ.ศ.	2551	เปน็กฎหมายใหมท่ีม่หีลกัการที่
จะใหบ้คุคลทีอ่ยูใ่นโครงสรา้งของผูก้อ่เหตรุนุแรง	หรอืบคุคลทีม่หีมายจบั 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือมีหมายจับตาม 
พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	(พรก.ฉกุเฉนิฯ)	
ทีย่งัหลบหนอียู	่หรอืบคุคลทีห่ลงผดิหรอืรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ	์และบคุคลอืน่	ๆ  
ที่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงแต่ประสงค์จะเข้ารายงานตัว 
ทั้งนี้บุคคลเหล่านี้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับป.วิอาญาว่าเป็น 
ผู้กระทำความผิดอันเป็นฐานความผิดที่มีการประกาศว่าเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงหากผู้ต้องหากลับใจเข้ามอบตัว	 หรือพนักงานสอบสวน 
เห็นว่ากระทำไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 และผู้ต้องหา 
ยนิยอมเขา้รบัการอบรมตามเงือ่นไข	เมือ่การพจิารณาโดยคณะกรรมการ 
กลั่นกรองแล้ว	 อาจเข้าสู่กระบวนการของการส่งตัวผู้ต้องหาไปเข้ารับ 
การอบรมแทนการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
 
	 ความจรงิแลว้ในเรือ่งของการนำบคุคลทีเ่จา้หนา้ทีเ่หน็วา่มสีว่น 
เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบไปเข้าร่วมอบรมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ 
ถ้ายังจำกันได้ภายหลังที่มีการปฎิวัติ	พ.ศ.	2549	แม่ทัพภาค	4	ได้เคยม ี
นโยบายนำบคุคลทีม่รีายชือ่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ซึง่มขีอ้มลูวา่ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบจำนวนนับร้อยคนให้เข้าร่วม 
อบรมตามค่ายทหาร	 เรียกว่า	 “ค่ายฝึกอบรมอาชีพ“	 ในจังหวัด 
ชุมพร	 ระนองและสุราษฎร์ธานี	 โดยนัยว่าเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้ 
อยูใ่นพืน้ที	่เนือ่งจากเหน็วา่มสีว่นเกีย่วขอ้งและเคลือ่นไหวสนบัสนนุกลุม่ 
ก่อความไม่สงบ	 จึงมีนโยบายให้เข้าร่วมอบรมในค่ายวิวัฒน์พลเมือง 
เป็นเวลาสี่ เดือน	 แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของ 
การถือศีลอด	 ผู้ เ ข้ า ร่ วมอบรมประสงค์ที่ จะกลับภูมิ ลำ เนา 
แต่ไม่สามารถกลับได้	 จึงร้องเรียนยังศูนย์ทนายความมุสลิม	
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ	 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและโดย 
ทนายความตัวแทนฯ	 ได้ย่ืนคำร้องต่อศาลจังหวัดระนอง	 ชุมพร 
และสุราษฎร์ธานีเพื่อขอให้ปล่อยบุคคลดังกล่าว	 โดยอ้างว่าเป็น 
การควบคุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้ทางแม่ทัพภาค	4	 ในขณะนั้น 
จะมีเอกสารยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้นยินยอมเข้าร่วมการอบรมอาชีพ 
โดยมีเอกสารเป็นหลักฐานแต่สุดท้ายศาลเห็นว่าเมื่อผู้อบรมยื่นคำร้อง 
ขอใหศ้าลปลอ่ยเทา่กบัวา่ไมย่นิยอมอกีตอ่ไป	จงึมคีำสัง่ใหป้ลอ่ยบคุคล
เหล่านั้นกลับภูมิลำเนาไป

บทความนำ โดย อนุกูล อาแวปูเตะ 
ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี
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	 จากการทีท่างศนูยท์นายความมสุลมิไดม้โีอกาสใหค้วามชว่ยเหลอื 
ในกรณีดังกล่าว	 พบว่าก่อนที่บุคคลเหล่านั้นจะยินยอมเข้าร่วมการอบรม	 
บคุคลเหลา่นัน้มรีายชือ่ทีอ่ยูใ่นกลุม่ของผูก้อ่ความไมส่งบมากอ่น	บางคนจำ 
ต้องเข้าร่วมเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหากไม่ร่วมโครงการจะออกหมาย	พรก. 
ฉุกเฉิน	 บางคนหากไม่เข้าร่วมก็จะตกเป็นเป้าต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ 
ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้	 เพราะเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการกดดัน 
โดยการเขา้ทำการปดิลอ้ม	ตรวจคน้	หรอืทำนองไปเยีย่มเยยีนบอ่ย	ๆ 	จนจำตอ้ง 
ยินยอมเข้าร่วมโครงการโดยไม่ได้สมัครใจ	 และภายหลังที่ทางศูนย์ 
ทนายความมุสลิมได้ยื่นคำร้องต่อศาล	 และศาลมีคำสั่งให้ปล่อยกลับ 
ภูมิลำเนาแล้ว	บางคนก็ถูกออกหมาย	พรก.ฉุกเฉินฯ	และหรือหมายจับตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 แม้กระทั่งกำลังถูกดำเนินคดีอยู่
ในศาลขณะนี้ก็ยังมี
	 คำถามก็คือว่าหากมีการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ยังมีบุคคลหลายคนที่ยังมีหมายจับตาม 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	(พรก.ฉุกเฉินฯ)	
หรือหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ยังหลบหนีอยู่ 

	 และอีกหลายคนที่ยังไม่มีหมาย	 แต่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 หรือตกเป็น 
เปา้ตอ้งสงสยัตามขอ้มลูทีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ของเจา้หนา้ทีซ่ึง่บคุคลเหลา่นัน้ 
ส่วนใหญ่ถูกซัดทอดหรือพาดพิงจากกระบวนการซักถามตามกฎหมาย 
พิเศษซึ่งมีปัญหามาก่อนแล้ว	 บุคคลเหล่านี้ในอนาคตย่อมต้องอยู่ใน 
กลุ่มที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้ และหากไม่เข้า 
อบรมมีความเป็นไปได้ที่จะถูกกดดันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ 
เขา้รว่ม	สดุทา้ยคนจำนวนเหลา่นีก้ต็อ้งเลอืกออกจากบา้นไปอบรมเปน็เวลา 
หกเดือนแทนการถูกดำเนินคดี	 ทิ้งลูกเมียอยู่ที่บ้านให้เป็นผู้รับภาระและ 
รบัผดิชอบครอบครวั	บางคนอาจมตีำแหนง่เปน็อหีมา่ม	อสุตาสสอนศาสนา	
เมื่อเข้าร่วมอบรมก็ต้องทิ้งหน้าที่การงาน	 ทิ้งชุมชนของตนเองเป็นเวลา 
หกเดอืน	แมว้า่กฎหมายความมัน่คงฯ	โดยเฉพาะกระบวนการตามมาตรา	21	
ตอ่ผูต้อ้งสงสยัทีม่หีมายจบัตามป.วอิาญา	ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการจดั 
ใหม้กีารอบรมอาชพีกบัผูต้อ้งสงสยัทีไ่มม่หีมายจบั		และถา้เปน็ดงันัน้จรงิถาม 
ว่าสำหรับผู้บริสุทธิ์หากต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายฉบับนี้ที่บัญญัติ
ขึ้นเพื่อความมั่นคงของใคร	..........

องค์กรสิทธิฯ จัดส่ง
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อยูเอ็น

 เมือ่วนัที	่14	มนีาคม	พ.ศ.	2553	มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิ 
และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม	ร่วมกันเขียนรายงานประกอบการพิจารณา 
การจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้ 
กลไก	 Universal	 Periodic	 Review	 (UPR)	 ของคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่ งองค์การสหประชาชาติด้ วยความหวั งว่ า 
ข้อเท็จจริงจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในพื้นที่ 
ที่สะท้อนสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฎิบัติของ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลใน 
การปราบปรามการก่อความไม่สงบ	 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา	 7	 ปี 
จนกระทัง่ปจัจบุนัยงัคงปรากฎขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่อง 
เจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและการละเมิด 
สิทธิในชีวิตและร่างกายเช่น	 กรณีการซ้อมทำร้ายร่างกายเพื่อให้ 
รับสารภาพการฆ่านอกระบบกฎหมาย	 การบังคับให้บุคคลสูญหาย	
หรือการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรม 
การปลอ่ยใหค้นผดิลอยนวล	(Impunity)	เปน็ตน้	ทัง้นีบ้างกรณเีปน็สาเหต ุ
จากกฎหมาย	 กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ	 ที่อาจเปิดช่องให้มี 
การปฏิบัติที่อาจเป็นการละเมิดหรือบางกรณีเป็นแนวทางหรือ 
วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติที่ขาดการกำกับดูแล 
และตรวจสอบจนอาจเป็นการละเมิดที่เป็นระบบและไม่ได้รับการ 
ปรับปรุงแก้ไข	เป็นต้นโดยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

	 และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้เขียนรายงานสรุปสถานการณ ์
และข้อเสนอแนะเป็นภาษาไทยจำนวน	 13	 หน้า	 และได้สรุปย่อ 
เพื่อส่งให้สภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติเป็นรายงาน 
จำนวน	 5	 หน้าตามหลักเกณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ	 รายละเอียด 
รายงานและข้อเสนอแนะจำนวน	13	 หน้าฉบับภาษาไทย	 สามารถ	
Download	จากเวปไซด	์	www.macmuslim.com	รายละเอยีดรายงาน 
ส่งสภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติสามารถ	Download	
จากเวปไซด์	 	http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/
uprmain.aspx	 และ	http://www.upr-info.org/	 การจัดทำรายงาน 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก	Universal 
Periodic	Review	(UPR)	 โดยประเทศไทยจะต้องเข้าสู่กระบวนการ 
ตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาต	ิ(HRC)	รฐับาล	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตแิละ 
องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศจะสามารถส่ง 
รายงานสถานการณ์สิทธิฯ	 ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาตไิด	้โดยในวนัที	่5	ตลุาคม	พ.ศ.	2554	ทีก่รงุเจนวีา	โดยจะม ี
ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมรับฟัง	 
สอบถามรัฐบาลไทยในแนวทางการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์	 สิทธิฯ	
วันที่	 7	 ตุลาคม	 พ.ศ.	2554	 จะมีสรุปข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย	 
ปจัจบุนัประเทศไทยเปน็ประธานคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่ชาตจินถงึ 
เดือนมิถุนายนพ.ศ.	2554
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กฎหมายและนโยบายที่สำคัญ
1 .1 ส รุปคำแนะนำจากประธานศาลฎีกาเ ก่ียว กับ 
     พรก. ฉุกเฉิน  
	 	 	 เมื่ อวันที่ 	 	 29	 เมษายน	 พ.ศ . 	 2554	 มีประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษาเรื่องคำแนะนำของประธานศาลฎีกา	 เกี่ยวกับ 
การพิจารณาคำร้ องขอจับกุมและควบคุมตั วบุคคลตาม 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	
2548	 โดยกำหนดหลักการสำคัญบางประการเพื่อคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	
เช่น	 การขอศาลออกหมายจับตามพรก.ฉุกเฉินให้นำข้อบังคับ 
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การออกคำสั่ ง ห รื อหมายอาญามาใช้ บั งคั บ โดยอนุ โ ลม 
ศาลจังหวัดที่เกี่ยวข้องต้องไต่สวนให้ได้ความก่อนออกหมาย 
ศาลควรสอบถามผู้ร้องว่าเคยมีการออกหมายจับและควบคุมตัว 
บุคคลมาก่อนที่ศาลใดหรือไม่	 	 เพื่อมิให้มีการควบคุมตัว 
เกินระยะเวลาที่กำหนด	 	 รวมทั้งระบุว่าให้ผู้รับผิดชอบรายงาน 
ความคืบหน้าการจับกุมตามหมายต่อศาลทุกสามเดือนจน
กว่าจะจับกุมได้	 	 เมื่อจับกุมตามหมายจับได้แล้วให้จัดทำ 
รายงานแจ้งต่อศาล	 	 หากเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัวให้รายงาน 
ให้ศาลทราบทันที	 เมื่อมีการปล่อยตัวไม่ว่าเมื่อใดก็ตามต้องแจ้ง
ให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้ใจทราบและนำตัวผู้ถูกควบคุม
ตัวมาศาลที่ออกหมายจับเพื่อการปล่อยตัว	 ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำ
แนะนำดังกล่าวศาลจะเพิกถอนหมายจับ	 หรือสั่งเป็นอย่างอื่นได้	
หมายจับตามพรก.ฉุกเฉินนี้กำหนดว่าเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี 
หากไม่สามารถจับกุมบุคคลได้	 ศาลอาจเรียกผู้ขอออกหมายมา 
สอบถามหรอืเพกิถอนหมายจบัได้				อกีทัง้ประธานศาลฎกีากำหนด 
ด้วยว่าถ้าการจับกุมและควบคุมตัวไม่เป็นไปตามกฎหมายให้ศาล 
ทำการไต่สวน	 มีคำสั่งให้นำผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลเพื่อไต่สวนได้	
เป็นต้น

1.2 สรุปแนวคำแนะนำศาลฎีกาเกี่ยวกับการใช้มาตรา 21  
    พรบ.ความมั่นคง
	 			 ในวันที่	 29	 เมษายน	2554	 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เรื่องคำแนะนำของประธานศาลฎีกา	 เรื่องคำแนะนำของประธาน
ศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทน 
การดำเนินคดีอาญาตามพรบ.ความม่ันคง	ภายใน	ซึ่งกำหดว่าศาล 
มีอำนาจในการพิจารณาคำร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้ส่งตัว
ผู้ต้องหาว่าได้กระทำผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงและกลับใจ 
เข้ามอบตัวหรือกระทำไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปเข้า 
รับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญา	เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป 

โดยถูกต้องเรียบร้อย	 	 ทั้งนี้ในวันที	่12	 มกราคม	 พ.ศ.	2554	 มี 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องคำแนะนำของประธานศาลฎีกา	 
เรื่องกำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน 
ราชอาณาจักร	ตามมาตรา	21	โดยได้กำหนดฐานความผิด	

1.3 แนวปฏิบัติกอ.รมน. ต่อ กฎอัยการศึก
	 			 	 แม้ว่าจะมีการนำกฎอัยการศึกมาบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนใต้อย่างจริงจังตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2547	 เป็นเวลาเกือบ 
8	 ปี	 ทางฝ่ายกฎหมาย	 กอ.รมน.	 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 
ของเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎอัยการศึกก็ได้พัฒนามาโดยตลอด	 
โดยเฉพาะแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการควบคมุตวับคุคลทีก่ำหนดไว้
ดังนี้	เช่น	การทำบันทึกการเชิญตัวเพื่อมาให้ข่าวสารโดยมีบุคคลที ่
เปน็กลางในชมุชนลงนามเปน็พยาน		และเนน้ยำ้วา่จะเปน็การควบคมุ 
ตัวเท่าที่จำเป็นแม้ว่าจะให้อำนาจในการควบคุมตัวไว้ถึง	7	วันโดย 
ไม่ต้องขออนุญาตออกหมายจับจากศาล		การเยี่ยมและการติดต่อ 
สื่อสารกับภายนอกก็มิได้ห้าม	แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของ 
ผูบ้งัคบัหนว่ยทีค่วบคมุตวับคุคล		อกีทัง้มกีารหา้มมกีารซอ้มทรมาน	
หรือทำร้ายร่างกาย	 ตลอดจนการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท	
กล่าวคำอาฆาต	 ลบหลู่เกียรติของผู้ถูกควบคุมตัว	 	 กรณีที่หมด
ความจำเป็นในการควบคุมตัว	 ให้หน่วยฯ	 ปล่อยตัวโดยรวดเร็ว	
และใหจ้ดัทำ	หนงัสอืรบัรองสถานภาพ	ใหก้บัผูถ้กูควบคมุตวัหนึง่ชดุ 
และเกบ็รกัษาไวท้ีห่นว่ยฯ	อกีหนึง่ชดุรวมทัง้รายงานเรือ่งการควบคมุ 
ตัวดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูล	เป็นต้น		
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สถานการณ์คดีสิทธิที่สำคัญ

นัดไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพ กรณีนายยะผา กาเซ็งล้มเหลว จำเลยไม่มาศาล
 เมือ่วนัที	่5	เมษายน	พ.ศ.	2554	ศาลแพง่กรงุเทพนดัไกลเ่กลีย่คดแีพง่กรณนีายยะผา	กาเซง็เสยีชวีติในการควบคมุตวัของเจา้พนกังานของรฐั	 

ฝา่ยจำเลยมผีูแ้ทนสำนกังานตำรวจแหง่ชาตมิาศาล	แตผู่แ้ทนกองทพับกและกระทรวงกลาโหมอา้งตดิราชการและนำ้ทว่มภาคใตจ้งึไมส่ามารถมาศาล 
ตามนดัได	้ฝา่ยโจทกแ์ละทนายความโจทกม์าศาล	โดยศาลเหน็วา่มโีอกาสทีจ่ะตกลงกนัไดศ้าลจงึใหน้ดัเจรจากนัอกีครัง้ในวนัที	่14	มถินุายน	พ.ศ.		2554		 
และศาลได้กำชับให้ฝ่ายจำเลยแต่งตั้งผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจได้มาให้ครบทุกองค์กรด้วย			

	ในวนัที	่7	เมษายน	พ.ศ.	2554	นดัทราบผลไกลเ่กลีย่และนดัพรอ้ม	เสมยีนทนายความจำเลย	ทนายความโจทก	์และโจทกม์าศาล	ทนายความ 
โจทกแ์ถลงศาลวา่ตอ้งการใหน้ดัสบืพยานควบคูก่บัการไกลเ่กลีย่	ซึง่ไมท่ราบวา่จะตกลงกนัไดห้รอืไม	่จะทำใหค้ดลีา่ชา้ไปมาก	แตศ่าลเหน็วา่หากนดัสบื 
พยานเลยกเ็ทา่กบัการเผชญิหนา้เพือ่สูค้ดกีนัเตม็ทีแ่ลว้	จะทำใหก้ารไกลเ่กลีย่ประสบผลสำเรจ็ไดย้ากมาก	ศาลจงึขอใหคู้ค่วามรอฟงัผลการไกลเ่กลีย่ใน 
วนัที	่14	มถินุายน	พ.ศ.2554	กอ่น	หากไมส่ำเรจ็	คอ่ยนดัวนัสบืพยานกนัตอ่ไป	และระหวา่งนีข้อใหท้ัง้สองฝา่ยพยายามตดิตอ่พดูคยุกนัเพือ่ใหก้ารไกลเ่กลีย่ 
บรรลุผลได้มากที่สุด	ดังนั้นจึงนัดพร้อมอีกครั้งในวันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2554

สำหรบัคดอีาญาตามทีโ่จทกไ์ดย้ืน่อทุธรณค์ดอีาญากรณนีายยะผา	กาเซง็ซึง่ศาลจง้หวดันราธวิาสมคีำพพิากษายกฟอ้งสำหรบัจำเลยที	่1	ซึง่เปน็ 
เจา้หนา้ทีต่ำรวจและมคีำสัง่ไมร่บัฟอ้งสำหรบัจำเลยที่	2-6	เพราะเปน็เจา้หนา้ทีท่หาร	โดยทมีทนายความไดย้ืน่คำอทุธรณค์ำสัง่ไตส่วนมลูฟอ้งไปแลว้นัน้		 
ศาลจังหวัดนราธิวาสได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค	9	ในวันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.2554		

ศาลยะลารับฟ้องคดีคุ้มครองผู้บริโภคกรณีภารโรงหาย 

เมื่อวันที่	11	 มีนาคม	 พ.ศ.2554	 ศาลยะลารับฟ้องนางซูมะอิเด๊าะ	 มะรานอ	 และบุตรชายทั้งสอง	 ในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์ตามที ่
นายมะยะเตง็	มะรานอ	สมาชกิสหกรณค์รจูงัหวดัยะลา	ภารโรงโรงเรยีนแหง่หนึง่ในจงัหวดัยะลาทีถ่กูบงัคบัใหห้ายตวัไปตัง้แตป่พี.ศ.	2550	โดยศาลยะลา 
รับไว้เป็นคดีผู้บริโภคบันทึกเป็นคดีหมายเลขดำที่	 ผบ.39/54	 และศาลได้กำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยและนัดพร้อมในวันที่	29	 เมษายน	 พ.ศ.	2554	 
แตย่งัไมส่ามารถไกลเ่กลีย่ไดศ้าลยะลาจงึกำหนดใหฝ้า่ยโจทกแ์ละจำเลยไกลเ่กลีย่ทำความเขา้ใจเรือ่งขอ้พพิาทในเรือ่งผลประโยชนท์ีพ่งึมพีงึไดข้อง 
นายมะยะเตง็	มะรานอ	บคุคลสาบสญูกอ่นนำขอ้ตกลงทีไ่ดม้านำเสนอตอ่ศาลในวนัจนัทรท์ี่	4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	นางซมูะอเิดา๊ะ	ภรรยาของผูส้าบสญู 
กลา่ววา่“จำเปน็ตอ้งฟอ้งสหกรณเ์พราะคดิวา่สหกรณท์ำไมถ่กูตอ้ง	เนือ่งจากในระเบยีบของกองทนุสงเคราะหผ์ูเ้สยีชวีติของสหกรณ	์ครอบคลมุถงึการจา่ยเงนิ 
สงเคราะหแ์กผู่ส้าบสญูตามกฎหมาย	แตท่ำไมไมใ่หป้ระโยชนก์ลบับอกวา่ไมม่สีทิธิ	เพราะใหอ้อกจากการเปน็สมาชกิสหกรณ์	ตนคดิวา่ไมถ่กู	และตน 
ยังต้องใช้หนี้ให้กับผู้ค้ำประกันอีกเกือบสองแสนบาท”

คดนีีน้บัวา่เปน็คดแีรกทีผู่เ้สยีหายซึง่เปน็ครอบครวัของผูส้าบสญูในจงัหวดัชายแดนใตต้อ้งพึง่อำนาจศาลเพือ่เรยีกรอ้งความเปน็ธรรมตาม 
กระบวนการยตุธิรรม			เนือ่งจากกฎระเบยีบและดลุพนิจิของหนว่ยงานทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบักรณคีนหายหรอืบคุคลสาบสญูแสดงใหเ้หน็วา่ยงัขาดความรูค้วาม 
เขา้ใจเกีย่วกบัการบงัคบัใหบ้คุคลสญูหายซึง่เปน็การละเมดิสทิธมินษุยชนอยา่งรา้ยแรงทีส่ดุ	ไมเ่พยีงแตป่ระเทศไทยยงัไมก่ฎหมายทีร่บัรองวา่การบงัคบัให ้
บุคคลหายไปเป็นอาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย	 สังคมไทยยังไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตใจด้านการดำเนิน 
ธุรกรรมทางการเงิน	การจัดสรรมรดก	หนี้สิ้น	ก็สร้างความยุ่งยากและซับซ้อนให้กับครอบครัวบุคคลสูญหายเป็นอย่างมาก

คดีศาลปัตตานีปล่อยตัว ผู้ถูกจับกุมตัวหมายพรก.ฉุกเฉิน
 ทนายความอนกุลู	อาแวปเูตะ	ประธานประจำจงัหวดัปตัตาน	ีมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิ	ไดร้ายงานวา่	เมือ่วนัศกุรท์ี	่29	เมษายน	 

พ.ศ.	2554	 ศาลจังหวัดปัตตานี	 ได้มีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องของทนายความจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
ที่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการขอขยายเวลาการควบคุมตัวของผู้ถูกควบคุมตามหมายจับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(พรก.)	 โดยศาลมีคำสั่งว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุในการขยายเวลาการควบคุม	 เนื่องจากทั้งหมดให้การปฏิเสธ	 ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 
ก่อความไม่สงบ	 รวมทั้งผู้ควบคุมตัวไม่มีพยานหลักฐานอื่นนอกจากข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ได้พาดพิงบุคคลดังกล่าว	 อีกทั้งข้อมูลจากแหล่งข่าว 
มีความไม่น่าเชื่อถือ	 ผลการซักถามเป็นเพียงปฏิบัติการทางจิตวิทยาเท่านั้น	 จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง	(ไม่อนุญาต)	 ขอขยายเวลาการควบคุมตัว 
และสั่งให้ปล่อยตัวบุคคลทั้ง	5	รวมทั้งบุคคลอีก	3	คนที่มีหมายจับพรก.ฉุกเฉินฯ	ในเหตุการณ์เดียวกัน	รวม	8	คน	ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยาย 
การควบคุมตัวต่อตามหมายจับ	 ฉฉ.หมายเลข	12-19/	2554	 	 การยื่นคำร้องคัดค้านการขอขยายเวลาควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ 
โดยเฉพาะหมาย	 พรก.	 โดยอ้างการควบคุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ	 อาญา	 มาตรา	 ๙๐	 ของ 
ทนายความจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมไม่ใช่เรื่องใหม่	 หากแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการยื่นคำร้องมาก่อนแล้ว
ทั้งในศาลจังหวัดปัตตาน	ี ศาลจังหวัดยะลา	 แต่บางครั้งยังไม่ทันที่ศาลจะทำการไต่สวนเจ้าหน้าที่ก็ทำการปล่อยตัวเสียก่อน	 เป็นเหตุให้คำร้อง 
ทีไ่ดย้ืน่สิน้ผลไป	บางรายยืน่คำรอ้งขอปลอ่ยเนือ่งจากมกีารซอ้มทรมานในระหวา่งการถกูควบคมุ	แตเ่มือ่ศาลมคีำสัง่ใหไ้ตส่วน	พนกังานสอบสวนก ็
แจง้ขอ้กลา่วหาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	เปน็เหตใุหก้ระบวนการไตส่วนของศาลตอ้งยกเลกิไป	เพราะถอืวา่ไมม่เีหตใุหป้ลอ่ยตวัตาม 
กฎหมายพเิศษ	ซึง่เปน็เหตทุางขอ้กฎหมาย	คำสัง่ของศาลปตัตานใีนครัง้นีจ้งึมคีวามสำคญัในการสรา้งมาตรฐานของศาลในการคุม้ครองสทิธขิอง 
ผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		ต่อมาบุคคล	3	ใน	8	คนที่ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวถูกออกหมายจับและถูกควบคุมตัว 
ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว	 4



  
กิจกรรมด้านการเข้าถึงความยุติธรรม

SPAN เตรียมเผยแพร่ สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายพิเศษ อ่านง่าย เข้าใจเร็ว 

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ	(SPAN)	 นำโดยคุณสุลัยมาน	 มะหะแซ	 ประธานอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ	 รายงานว่านอกจากงาน 
การจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องกฎหมายพิเศษ	 ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านในการปกป้อง 
สิทธิของตนเอง	 การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ	 การจัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาและความเห็นของชาวบ้าน	 และการอบรมเยาวชน 
ให้ความรู้เรื่องพลเมืองศึกษา	 ขณะนี้ทาง	SPAN	 ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม	
เชน่การพฒันาเวบ็ไซต	์WWW.MACMUSLIM.COM	จดัทำแผน่วดีทีศัน	์(VCD)	ทีเ่กีย่วขอ้งกบักบักฎหมายพเิศษ		รวมถงึแผน่พบัตา่งๆ	ทีใ่ชป้ระกอบ 
การอบรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสามจังหวัดและสี่อำเภอจังหวัดสงขลา	

MAC เปิดศูนย์ทนายความมุสลิมสาขา อ. จะนะ จ. สงขลา

เมื่อวันที่	9-10	 เมษายน	 พ.ศ.	2554	 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ยุทธศาสตร์และแผนการปฎิบัติงาน 
ศนูยช์ว่ยเหลอืกฎหมายจงัหวดัสงขลา	ณ	คลบัแปซฟิกิ	อ.	สะกอม	จ.	สงขลา	ทัง้นีเ้พือ่เปน็การเตรยีมการเปดิมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิประจำจงัหวดั 
สงขลา	ตัง้อยูท่ีอ่ำเภอจะนะ	จงัหวดัสงขลา	การสมัมนาดงักลา่	เปน็ไปตามแผนของโครงการเขา้ถงึความยตุธิรรมของประชาชนในสามจงัหวดัชาย
แดนภาคใต้	(Improvement	of	Access	to	Justice	for	Civilians	in	the	Deep-South	Provinces	of	Thailand)	ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
สหภาพยโุรป	(อยี)ู	ทีป่ระชมุมกีารวางแผนยทุธศาสตรว์างระบบการทำงาน	โดยทนายอาดลินั	อาลอีสิเฮาะ	อดตีประธานประจำจงัหวดัยะลามารบัหนา้ที ่
ประธานทีร่บัผดิชอบสาขาแหง่ใหมน่ี	้โดยไดม้อบหมายภารกจิของสาขาจงัหวดัยะลาใหก้บัทนายความอาวโุสอยา่งทนายสาโรจน	์	มะมงิ	ทนายความยะลา 
เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานที่ศูนย์ประจำจังหวัดยะลาต่อไป	 การเปิดตัวของสาขาแห่งใหม่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมมีความหวังว่าคงจะเป็น 
ความสะดวกในการใชบ้รกิารสำหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบกบัคดคีวามมัน่คงในพืน้ทีส่ีอ่ำเภอ	คอื	จะนะ	เทพา	นาทว	ีและสะบา้ยอ้ย	รวมทัง้การชว่ยเหลอื 
คดคีวามมัน่คงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงฉบบัใหมท่ีย่งัมคีวามสบัสนทัง้ในแงต่วับทกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิ	สรา้งความกงัวล 
แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม	 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมมีความมุ่งหวังที่จะร่วมงานกับองค์กรภาคประชาชนส่วนอื่นใน 
การทำงานเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมต่อไป

ภาพที่ 1 : มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน 
กับศูนย์เสริมสร้างสมานฉันน์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ภาพที่ 2 : มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เยีี่ยมทหารที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริินท ์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
 
ภาพที่ 3 : งานประชุมรับฟังความเห็นเรื่องการส่งเสริมสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวจากทนายความและผู้ได้
รับผลกระทบวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554
 
ภาพที่ 4: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนย์ทนายความมุสลิมพบปะพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายและฝ่ายงาน 
ด้านภาคประชาสังคม  ค่ายสิรินธร วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่องกลไกคุ้มครองสิทธิผู้ถูกควบคุมตัว 
ตามกฎหมายพิเศษ5
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กรุณาส่ง

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม	 และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม	 ดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งระยะเวลาดำเนินโครงการ 
เป็นเวลา	 2	 ปี	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 พ.ศ.2554	 -	 เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2555	 ที่มุ่งจะให้ความเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการ 
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	 โครงการมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับและปรับปรุง 
กระบวนการยตุธิรรม	รวมทัง้การเสรมิสรา้งความสมานฉนัทใ์หเ้กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้	โครงการนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากมลูนธิคิอนราด 
อาเดนาวร์	 และกองทุนสหภาพยุโรป	ภายใต้โครงการพัฒนาภาคประชาสังคม	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดยะลา	 จังหวัดปัตตานี	
จังหวัดนราธิวาส	และจังหวัดสงขลา	
	 กิจกรรม	 ในโครงการฯประกอบไปด้วย:	 การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำคดีในเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	Litigation)	 การประชุมคดีระหว่างทนายความและผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนการอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ทนายความ	 ผู้ช่วยทนายความ	 และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 การจัดสัมมนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ 
เป็นหน่วยงานในพื้นที่	 หน่วยงานด้านความมั่นคง	 ผู้มีอำนาจตัดสินใจและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม	 งานวิจัยและการทำกรณีศึกษา 
เกี่ยวกับความต้องการการใช้บริการให้ความช่วยเหลือด้านคดีโดยไม่คิดค่าบริการ	 ส่งเสริมให้พนักงานอัยการและศาลมีบทบาทสำคัญในการแก้ไข 
ปัญหาความขัดแย้ง	และการจัดทำข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐ
การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่า 
1.	หน่วยงานในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการใช้กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
2.	 เพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายในระดับประเทศและ 
			มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
3.	 หน่วยงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีความรู้และความสามารถในการกำหนดนโยบายมากขึ้น	 ช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบยุติธรรม 
			อย่างยั่งยืน
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