
คดียุทธศาสตร์คดีหนึ่งของเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ 
เรยีกกนัตดิปากวา่ “คดนีกัศกึษายะลา” เปน็คดทีีน่กัศกึษามหาวทิยาลยั 
ราชภัฎยะลา ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวและทรมานให้รับสารภาพ 
เนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้โดยเจา้หนา้ทีท่หารใชอ้ำนาจควบคมุตวัตามพระราช- 
บัญญัติกฎอัยการศึก 2457 เหตุควบคุมตัวและการทรมานดังกล่าว 
เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2551 ที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 11 จังหวัดยะลา 
และค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี

ที่เรียกว่า “คดีนักศึกษายะลา” ก็เพราะว่าผู้ถูกควบคุมตัวและ 
ทรมานให้รับสารภาพทั้งหมดรวม 7 คน ยังเป็นนักศึกษาและบางส่วน 
ทำกิจกรรมกับชุมชนและชาวบ้าน โดยเป็นสมาชิกของสหพันธ์นิสิต 
นักศึกษาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โดยหวังว่าการทำกิจกรรมของตนจะ 
เป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปัญหาความไม่สงบลงบ้าง แต่บทบาทดัง
กล่าวกลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถูกควบคุมตัว

ปญัหาการใชอ้ำนาจตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ 2457 และ 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 
หรอืทีเ่รยีกกนัวา่กฎหมายพเิศษ ทำใหป้ระชาชนตกเปน็ผูต้อ้งสงสยัและ 
ถูกควบคุมตัว ตลอดจนต้องเข้าสู่ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมโดย 
ไมจ่ำเปน็ สรา้งภาระและความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชนอยา่งมาก ภายใต้ 
มายาคติว่าชาวไทยมุสลิมเป็นผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว 
นอกจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้แล้ว ยังนำมาสู่ปัญหา 
การทรมานประชาชนโดยเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับสารภาพอีกด้วย

คดีนักศึกษายะลาเป็นหนึ่งในคดีที่มีการควบคุมตัวโดยมิชอบ 
และทรมานใหร้บัสารภาพจำนวนมากทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย โดยเฉพาะ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎอัยการศึกฯ ทำได้โดยง่าย เพียงเป็น “ผู้ต้องสงสัย” เจ้าหน้าที่ก็ม ี
อำนาจควบคมุตวับคุคลนัน้ไวไ้ดน้าน 7 วนั เมือ่ครบกำหนด และเจา้หนา้ที่ 
ประสงค์จะควบคุมตัวต่อไป ให้ขออนุญาตต่อศาลเพื่อออกหมายจับ 
และควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก 30 วัน หากพบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำ 
ความผดิ เจา้หนา้ทีส่ามารถฝากขงัตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
ไดอ้กีไมเ่กนิ 84 วนั และตลอดระยะเวลานบัแตถ่กูควบคมุตวัจนกระทัง่ 
การพจิารณาคดใีนชัน้ศาล ผูต้อ้งสงสยั ผูต้อ้งหาหรอืจำเลยมกัไมไ่ดร้บั 
การปล่อยตัวชั่วคราวเพราะความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือความ
มั่นคงมีโทษหนัก

จะเห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวข้างต้น เปิดช่องให้ 
เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง การควบคุมตัวโดย 
ไม่ชอบและการทรมานให้รับสารภาพตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 
ของเจา้หนา้ทีโ่ดยไมช่อบจงึเกดิขึน้ ดว้ยเหตเุพยีงวา่พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน 
ภาคใตอ้ยูใ่นสถานการณค์วามไมส่งบจำตอ้งใหอ้ำนาจแกเ่จา้หนา้ทีเ่พือ่ 
ความสะดวกในการปฏิบัติการ

การควบคุมตัวโดยไม่ชอบและ/หรือการทรมานอาจเกิดขึ้นได้กับ 
ประชาชนทุกคน ตัวเราและตัวท่านเองก็อาจตกเป็นเหยื่อการทรมาน
ได้ หากต้องสัมพันธ์กับการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ผลกระทบร้ายแรง 2 ประการที่เกิดจากการทรมาน

ประการแรกคอืผลกระทบตอ่ประชาชนทีต่กเปน็เหยือ่การทรมาน 
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต สภาพร่างกายและจิตใจภายหลัง 
การถูกทรมานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยายาวนาน  
หลายกรณทีีป่ระชาชนถกูทรมานใหร้บัสารภาพและตอ้งสญูเสยีเสรภีาพ 
ไปกับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามระบบกระบวนการยุติธรรม โดย 
จำเลยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และศาลพิพากษายกฟ้องจำเลย
ในท้ายที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปหลายปี ทั้งหมดคือชีวิตที่ไม่สามารถ 
ถามหาความรับผิดชอบจากใครหรือหน่วยงานใดได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมผีลในทางสงัคม เชน่ คดนีีน้กัศกึษาถกูควบคมุตวัและเปน็ 
ผูต้อ้งสงสยัวา่เปน็แนวรว่มกอ่ความไมส่งบ ยอ่มจะสง่ผลตอ่อนาคตการ
ทำงานหรือการรับราชการในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นต้น

ประการที่สองคือผลกระทบต่อระบบกระบวนการยุติธรรม หาก 
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีทรมานแล้วไม่ถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดี จะทำให้เกิด 
ภาวะลอยนวลและทำซำ้จนกลายเปน็วฒันธรรมการใชอ้ำนาจทีไ่มช่อบ 
ดว้ยกฎหมาย สง่ผลตอ่หลกัประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน และทำให้ 
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบบิดเบี้ยวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช ้
กฎหมายบิดเบือนความจริงจนไม่สามารถทำให้ความจริงปรากฏ ผู้กระทำ 
ความผิดตัวจริงไม่ได้รับการลงโทษและผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยา

การควบคุมและทรมานนักศึกษาทั้งเจ็ดคนเมื่อเดือนมกราคม 
2551 นั้น ญาติของนักศึกษาทั้ง 7 โดยความช่วยเหลือของมูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิมได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดปัตตานีปล่อยตัวตาม 
มาตรา 90 ประมวลกฎหมายวธิพิจิารณาความอาญา เนือ่งจากเจา้หนา้ที ่
ควบคมุตวัโดยไมช่อบ เพราะควบคมุตวัเกนิ 7 วนั และพบวา่มกีารทรมาน 
ผูถ้กูควบคมุตวั ศาลรบัคำรอ้งและไตส่วนผูร้อ้งฝา่ยเดยีวและมคีำสัง่ให้ 
เรยีกเจา้หนา้ทีผู่ค้วบคมุตวัมาศาลเพือ่ไตส่วน แตป่รากฏวา่กอ่นถงึวนันดั 
ไตส่วนของศาล เจา้หนา้ทีไ่ดป้ลอ่ยตวันกัศกึษาทัง้หมดไป ศาลจงึไมม่เีหต ุ
แห่งการวินิจฉัยเร่ืองการควบคุมตัวโดยไม่ชอบและส่ังยกคำร้องดังกล่าว

นอกจากการควบคุมตัวเมื่อเดือนมกราคม 2551 แล้ว ในเดือน 
สิงหาคม 2551 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นและควบคุมตัวนักศึกษาอีก 
และนักศึกษาสองคนที่เป็นโจทก์ในคดีนี้ถูกควบคุมตัวเป็นครั้งที่ 2 
เปน็เวลา 10 วนั แตไ่มพ่บรอ่งรอยการทรมาน ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วสะทอ้น 
ถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
ปัญหาการควบคุมตัวซ้ำซาก และนำมาสู่คำถามต่องานการข่าวของ 
หน่วยงานความมั่นคงว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

บทความนำ โดย จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หมายเหตุ : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องการทรมาน 
เผยแพร่ในวันต่อต้านการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2554

1

คดีทรมานนักศึกษายะลา : 
บทพิสูจน์ความก้าวหน้ากระบวนการยุติธรรมไทย

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้
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คดนีี ้นกัศกึษา 2 คนจากทัง้หมด 7 คนเปน็โจทกย์ืน่ฟอ้งกระทรวง 
กลาโหมและกองทัพบกเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งในเดือนมกราคม 2552  
ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่ 2539 ใหร้บัผดิ 
แทนเจา้หนา้ทีท่หารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เนือ่งจากเจา้หนา้ทีท่หารควบคมุตวั 
โดยไมช่อบและทรมานใหโ้จทกท์ัง้สองรบัสารภาพ แตใ่นระหวา่งทรมาน 
เจ้าหน้าที่ใช้ผ้าปิดตาผู้ถูกทรมาน การฟ้องเจ้าหน้าที่เป็นคดีอาญาจึง 
ไมส่ามารถทำได ้เพราะไมส่ามารถระบตุวัเจา้หนา้ทีท่ีท่รมานได ้จงึฟอ้ง 
เป็นคดีแพ่งเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและสามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป เมื่อยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งแล้ว ต่อ 
มาพนักงานอัยการซึ่งทำหน้าที่แก้ต่างให้จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาล 
แพ่งขอให้จำหน่ายคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย 
พิเศษไม่ใช่การใช้อำนาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
คดจีงึอยูใ่นอำนาจศาลปกครอง และศาลปกครองสงขลามคีวามเหน็วา่ 
คดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงได้โอนคดีไปยังศาล 
ปกครองสงขลาเมื่อเดือนเมษายน 2552 ปัจจุบันศาลปกครองสงขลามี
คำสั่งสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

เครอืขา่ยฯ ไดร้ว่มกบัมลูนธิผิสานวฒันธรรมและมลูนธิศินูยท์นาย 
ความมุสลิม เลือกคดีการทรมานเป็นคดียุทธศาสตร์ เนื่องจากสิทธิใน 
ชีวิตร่างกายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นรากฐานที่สำคัญของสิทธิ 
เสรีภาพอื่นๆ ในชีวิต และเจ้าหน้าที่ยังคงใช้วิธีทรมานให้รับสารภาพ  
ไมเ่ฉพาะกรณปีญัหาความไมส่งบเทา่นัน้ การปราบปรามยาเสพตดิกพ็บ 
ว่ามีการใช้การทรมานให้รับสารภาพจำนวนมากเช่นกัน

ที่น่าตกใจคือสังคมไทยยอมรับการทรมาน!! ทั้งที่ระบบกฎหมาย 
เกี่ยวกับสิทธิของจำเลยได้พัฒนามาจนปัจจุบัน และชี้ให้เห็นแล้วว่า 
การทรมานไมไ่ดท้ำใหค้วามจรงิปรากฏ หลกัการสนันษิฐานวา่ผูต้อ้งหา 
หรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด และ 
หลักเรื่องพยานหลักฐานจึงได้พัฒนามากขึ้นจนปัจจุบัน แต่หลักการ
กับอารมณ์ความรู้สึกมักเป็นเรื่องที่สวนทางกันอยู่เสมอในสังคมไทย 
ประโยคที่มักได้ยินที่ว่า ถ้าไม่ทรมาน คนร้ายที่ไหนจะยอมรับว่าทำผิด 
หรือ เจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าใครทำผิด แต่ไม่มีหลักฐานต้องทรมานจึงจะรับ 
สารภาพวา่ทำผดิ ดจูะเขา้ใจงา่ยและตรงใจผูค้นมากกวา่หลกัการตา่งๆ 
ทีส่งัคมยอมรบัรว่มกนัมานบัศตวรรษ และหากถกถยีงกนัจนถงึระดบัหนึง่ 
กอ็าจมกีารลม้กระดานควำ่หลกัการ เชน่ จำเลยหรอืผูร้า้ยไมจ่ำเปน็ตอ้ง 
ได้รับสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น หรือในทางตัดพ้อต่อว่า เช่น จำเลยที่ฆ่าคนหรือ 
โจรมีสิทธิดีกว่าผู้เสียหายเสียอีก เหล่านี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดกระแส 
หลกัของคนในสงัคมไทยทีย่ดึถอือารมณค์วามรูส้กึมากกวา่หลกัการเพือ่ 
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กระบวนการยุติธรรมคือสถาบันหลักในสังคม เป็นผู้กำหนด 
พฒันาระบบและหลกัการตา่งๆ เพือ่ประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
บุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องเป็นอิสระจากกระแสสังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนหนึ่งมาจาก
ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่ง 
เกิดความบกพร่องผิดพลาด เกินสมควรกว่าเหตุ การฆ่านอกกฎหมาย 

การควบคมุตวัโดยไมช่อบ การทรมานเพือ่ใหร้บัสารภาพ หรอืแมแ้ตก่าร 
กระทำทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายใดๆ ไมป่รากฏวา่เจา้หนา้ทีถ่กูลงโทษหรอื 
ดำเนินคดี ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากถูกผลักเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม และมีสถิติการยกฟ้องในปี 2550-2551 ถึง 66% 

กระบวนการยุติธรรมท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีหน้าที่ 
ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐ เมื่อประชาชนยอมจำกัด
สิทธิเสรีภาพของตนเองและยอมรับการใช้อำนาจของรัฐเพื่อให้รัฐนำ 
พาสังคมสู่ความสงบ แต่รัฐกลับเป็นผู้ละเมิดสิทธิประชาชนเสียเอง  
และกระบวนการยตุธิรรมไมส่ามารถถว่งดลุหรอืตรวจสอบการใชอ้ำนาจ 
รฐัได ้ประชาชนยอ่มจะแสวงหาความยตุธิรรมดว้ยตนเอง และมาตรวดั 
ความยุติธรรมในเชิงสถาบันจะเสื่อมถอยลง กลายเป็นอัตวิสัยของแต่
ละผู้คนไปในที่สุด

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
32 และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี จะบัญญัติห้ามการทรมาน 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูใดๆ ไมว่า่ในภาวะสงครามหรอืสถานการณฉ์กุเฉนิ 
หรือสถานการณ์พิเศษใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ยังให้อำนาจศาลในการ 
กำหนดให้มีการเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานตามสมควรอีกด้วย  
แต่ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้กำหนดความผิดฐานนี้ไว้โดยตรง และ 
ยังไม่มีกฎหมายลำดับรองออกมารับรองบทบัญญัติดังกล่าวทั้งใน 
การหา้มทรมานและการเยยีวยา ตลอดจนมาตรการตา่งๆ ทีจ่ำเปน็เพือ่ 
ป้องกันการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ คดีนักศึกษายะลาจึงเป็น 
คดีที่ท้าทายและเป็นบทพิสูจน์บทบาทและความก้าวหน้าของ 
กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ผ่า
นมามีการทรมานเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ผู้เสียหายไม่กล้าดำเนินคดีกับ 
เจ้าหน้าที่ แต่ผู้เสียหายคดีนี้เป็นนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
มาตรฐานการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลกัการมากขึน้ 
จึงประสงค์จะฟ้องคดีเพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน และให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ 
ความผดิตอ้งรบัผดิตามกระบวนการยตุธิรรม และเปน็งานทีท่า้ทายคณะ 
ทำงานคดีของเครือข่ายฯ ว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและ 
หลกัการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการทรมานเพือ่สรา้งความเขา้ใจให้
กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใดด้วยเช่นกัน

ท้ายที่สุดผลคดีจะเป็นอย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯ และองค์กรภาคี
หวังว่าการทำงานในคดีนี้ จะมีผลทำให้กระทรวงกลาโหม กองทัพบก  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีได้ทบทวนแนว 
นโยบายการบังคับใช้กฎหมายและ/หรือการจัดการปัญหาความไม่สงบ 
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเพื่อ 
ให้เป็นไปในทางคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น

เพราะความมั่นคงในชีวิตประชาชนคือความมั่นคงของรัฐโดย 
สมบูรณ์
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เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ออกแถลงการณ์ 
ประนามการใช้ความรุนแรงลอบสังหารพระสงฆ์ เรียกร้องให้ ศอบต.ต้องสร้าง 
สงัคมพหวุฒันธรรม ทบทวนแบง่แยกและพฒันา จากเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2554 เกดิ 
เหตกุารณค์วามรนุแรงในการสงัหารพระภกิษ ุ2 รปูคอื พระสมหุช์าตร ีกนัตรโต อาย ุ47 ปี 
เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว อ.ยะหา และ พระธีรพงษ์ ดงมะลิ อายุ 40 ปี นอกจากนั้น 
ยังมีทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 นาย คือ พลทหารพลาธร หนูชัยแก้ว อายุ 22 ป ี
และ พลทหารไกรสร มดคนั อาย ุ22 ป ีเจา้หนา้ทีน่ำสง่ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชยะหา 
ในเหตุการณ์ที่ทหารชุดคุ้มครองพระสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1541 หน่วยเฉพาะกิจ 
ยะลา 14 ขณะพาพระภกิษจุากวดัสวนแกว้ จำนวน 2 รปู ออกจากวดัเพือ่ไปบณิฑบาต 
แต่เมื่อออกจากวัดได้ราว 3 กิโลเมตร คนร้ายใช้แบตเตอรี่จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง 
บรรจุถังแก๊สน้ำหนักราว 15 กิโลกรัม ซึ่งลอบวางไว้ใต้ผิวถนนจนเกิดระเบิดทำให้  
รถกระบะถูกแรงอัดจนพังยับเยิน    

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้แถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติ 
และศาสนิกชนของผู้สูญเสียและผู้ ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ความรุนแรง 
ทีเ่กดิขึน้ และขอประนามผูท้ีก่อ่เหตรุา้ยซึง่นอกจากจะเปน็การกอ่อาชญากรรมรา้ยแรง 
ต่อพระสงฆ์ที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งแล้ว ยังเป็นการจงใจเพื่อสร้าง 
ความขัดแย้งรุนแรงทางด้านศาสนาด้วยจึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันประนามและยืนยัน 
ให้รัฐนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจัง 
และเป็นธรรม และขอให้รัฐและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ 
บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) โดยสภาที่ปรึกษา 
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
อย่างสมดุลในสังคมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ 
และขอให้ ศอบต. ทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมของรัฐแบบแยกส่วนการแบ่งแยก 
และพัฒนาในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมเฉพาะชาวมลายูมุสลิม หรือจัดอบรม 
เฉพาะชาวไทยพุทธเป็นต้นอาจทำให้เกิดความแตกแยกและความไม่วางใจต่อกัน 
ประชาชนขาดปฎสิมัพนัธต์อ่กนัเนือ่งจากปญัหาดา้นความมัน่คงและความไมป่ลอดภยั 
ในชีวิตทรัพย์สิน เน้นให้สื่อมวลชนสื่อสารอย่างอิสระและเผยแพร่ข้อมูล 
สร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง 
การอยูร่วมกนัดว้ยการสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมและการเคารพตอ่กนั ยอ่มนำไปสูก่าร 
ยุติความรุนแรงและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

buddhist life by ตูแวดานียา มือรีงิง
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ความคืบหน้าสถานการณ์คดีสิทธิฯ
สิทธิชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประนามการใช้ความรุนแรง 
ลอบสังหารพระสงฆ์

Picture by  อิบรอเฮ็ม มะโซ๊ะ
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ครบรอบหนึ่งปี กรณีการเสียชีวิตของนายสุไลมาน แนซา ญาติเดินหน้าฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องความเป็นธรรม

ในวนัศกุรท์ี ่27 พฤษภาคม 2554 บดิาและมารดาของนายสไุลมานดว้ยความชว่ยเหลอืทางกฎหมายของมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิและ 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ยื่นฟ้อง สำนักนายกรัฐมนตรี (ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) 
เป็นจำเลยที่หนึ่ง กระทรวงกลาโหม เป็นจำเลยที่สองและกองทัพบก เป็นจำเลยที่สามต่อศาลจังหวัดปัตตานี เรียกค่าเสียหายมูลละเมิด 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2535 นายสุไลมาน แนซา เสียชีวิตโดยพบสภาพศพอยู่ในท่าแขวนคอกับเหล็กดัด 
ประตูหน้าต่างภายในห้องควบคุมตัวในศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 นายสุไลมาน แนซา 
ถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ขณะกำลังทำงานรับจ้างซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฮูแตมาแจ ตำบลกะดูนง อำเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี ต่อมาถูกส่งตัวไปควบคุมและซักถามที่ศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ ญาติได้มาเยี่ยมทุกวันพบว่านายสุไลมาน แนซามีสภาพ 
ร่างกายที่อ่อนแออิดโรย ญาติและนายสุไลมานไม่มีโอกาสได้พูดคุยเพียงแค่พบหน้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าไปควบคุมตัวเพื่อซักถามต่อ
เป็นระยะเวลารวม 8 วัน และต่อมาญาติได้รับการติดต่อให้มารับศพนายสุไลมาน แนซา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
อ้างว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากการทำอัตวินิบาตกรรมของผู้เสียชีวิต แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าพนักงานตามกฎหมายจะอนุญาตให้ญาติ 
และสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การชันสูตรผลิกศพด้วยแต่เนื่องจากระหว่างที่ถูกควบคุมตัวนั้นผู้เสียชีวิตมีอาการที่ผิดปกติอีกทั้งไม่ได้มีการ 
ผ่าชันสูตรศพ จึงยังมีเหตุน่าสงสัยหลายประการ ในขณะน้ีศาลปัตตานีได้กำหนดวันนัดไต่สวนการตายในวันท่ี 17 และ 19 สิงหาคม 2554 และ 
20, 21, 27 กันยายน 2554  

ศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องชาวบ้านถูกบังคับให้สูญหายสองคนในพื้นที่บันนังสตา จังหวัดยะลา

มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิประจำจงัหวดัยะลาไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนวา่นายอบิรอเฮง กาโฮง และนายอบัดลุฮามติ มะแร ไดห้ายตวัไป โดยมขีอ้มลูเบือ้งตน้ 
จากญาตทิีแ่จง้กบัมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิวา่เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2554 นายอบิรอเฮง กาโฮงและนายอบัดลุฮามติ มะแร ไดไ้ปตดิตามเรอืทีถ่กูยดึไปทีค่า่ยตำรวจ 
ตระเวนชายแดน (คา่ยนเรศวร) บา้นสนัต ิ1 ตำบลบางลาง อำเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่คา่ยตำรวจพลรม่ นบัแตว่นัที ่30 เมษายน 2554 
ญาตขิองบคุคลทัง้สองไดไ้ปยงัคา่ยดงักลา่วเพือ่ตดิตามตามหาบคุคล 2 คน ดงักลา่วไดร้บัการปฏเิสธวา่ไมไ่ดพ้บเหน็บคุคล จงึไดแ้จง้ความตอ่สถานตีำรวจ 
ในพืน้ทีท่ัง้ทีส่ภ. แมห่วาด และสภ. บนันงัสตาเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2554 รวมทัง้ไดร้อ้งเรยีนทีศ่นูยด์ำรงธรรมจงัหวดัยะลา จนบดันี ้ยงัไมไ่ดท้ราบชะตากรรม 
ของนายอบัรอเฮง กาโฮง และนายอบัดลุฮามติ มะแร และบคุคลทัง้สองไมต่ดิตอ่กบัญาตแิตอ่ยา่งใด ทางมลูนธิผิสานวฒันธรรมมคีวามหว่งกงัวลในเรือ่ง 
ความปลอดภยัของนายอบัรอเฮง กาโฮง และนายอบัดลุฮามติ มะแร และไดท้ำหนงัสอืรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานตน้สงักดัใหผู้บ้งัคบับญัชาไดด้ำเนนิการสบืสวน 
สอบสวนตดิตามคน้หาบคุคลทัง้สองอยา่งจรงิจงัดว้ยความระมดัระวงัเนือ่งจากขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้เชือ่มโยงกบัการตดิตามเรอืทีถ่กูยดึไปโดยเจา้หนา้ทีต่ำรวจ 
ของค่ายตำรวจพลร่มดังกล่าว  การบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง การแสดงเจตจำนงในการคุ้มครองพยานและ 
การสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นอิสระ อย่างจริงจัง  ย่อมจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเป็นธรรม และสามารถให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ที ่
ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายได้  

โดยพบวา่นบัตัง้แตป่ ี2546 - ปจัจบุนัมรีายงานวา่มบีคุคลถกูบงัคบัใหส้ญูหายจำนวน 30 ราย โดยมแีนวโนม้วา่จำนวนผูส้ญูหายในพืน้ทีจ่งัหวดั 
ชายแดนใตม้จีำนวนลดนอ้ยลง โดยในป ี2552 มบีคุคลสญูหายจำนวน 1 รายคอืนายอบัดลุเลาะห ์อาบคูาร ีหายตวัไปขณะกลบัไปเยีย่มญาตทิีบ่า้นจงัหวดั 
นราธิวาส และหายตัวไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 พยานคดียื่นคำร้องทุกข์กรณีตนเองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมทรมานและสูญหายไปขณะที่อยู่ใน 
การคุ้มครองพยานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปี 2553 นายดอรอแม เจะและ ซึ่งได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2553 โดยนายดอรอแม ได้ขับขี ่
รถจกัรยานยนตอ์อกจากบา้นพกัในอำเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ีเพือ่ไปทำงานรบัจา้งเขน็ของในตลาดนดัพธิานเทพววิฒัน ์2 ไปโดยลำพงั ตอ่มาเวลาประมาณ 
14.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่นายดอรอแมจะต้องกลับมาถึงบ้านแต่ปรากฏว่านายดอรอแมยังกลับมาไม่ถึงบ้านพักแต่อย่างใด ตั้งแต่ปี 2549 สำนักงานปลัด 
กระทรวงยตุธิรรมทีค่วามสำคญัเรือ่งการปอ้งกนับงัคบัใหบ้คุคลสญูหายโดยจดัตัง้คณะทำงานพเิศษเพือ่คลีค่ลายการตดิตามและพจิารณาการเยยีวยาที่ 
เหมาะสมกับกรณีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมดแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดีการบังคับให้บุคคลสูญหายไม่เป็นความผิดอาญาในกฎหมาย 
ของประเทศไทย ทำให้ญาตผิู้สญูหายยงัไม่สามารถไดร้ับการเยยีวยาไดต้ามหลกัเกณฑ์ และการตดิตามหาบคุคลสญูหายก็มักจะไมป่รากฎขอ้เทจ็จริง 
ตอ่ญาตแิละไมส่ามารถคน้หาบคุคลสญูหายได ้อกีทัง้ประเทศไทยยงัไมไ่ดล้งนามในอนสุญัญาคุม้ครองบคุคลสญูหายขององคก์รสหประชาชาต ิทัง้ๆ ที ่
ในประเทศไทยมรีายงานวา่มบีคุคลถกูบงัคบัใหส้ญูหายอยา่งตอ่เนือ่งรวมทัง้จำนวนการพบศพไรญ้าตซิึง่มจีำนวนมากทัว่ประเทศ การบงัคบัใหบ้คุคลสญูหาย 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง  

อย่างไรก็ดีการบังคับให้บุคคลสูญหาย 
ไม่เป็นความผิดอาญาในกฎหมายของประเทศไทย 

ทำให้ญาติผู้สูญหายยังไม่สามารถได้รับการ 
เยียวยาได้ตามหลักเกณฑ์
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ภาพที่ 1 - 2 : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
     ถ่ายร่วมกันเพื่ออำลา ดร.จานาน อทึลกาน
     ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์   
     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กรุงเทพ
ภาพที่ 3 :    อาสาสมัครนักกฎหมายจากประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย
     ศึกษาดูงานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี 
     ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ทางศูนย์ทั้งสี่แห่ง

มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิเปดิเผยจำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีท่างศนูยท์ัง้สีแ่หง่ไดร้บัตัง้แตเ่ดอืนมกราคม พ.ศ. 2550 ถงึเดอืนมถินุายน ป ีพ.ศ. 2554  ทัง้นีจ้าก 
จำนวนเรื่องร้องเรียนมีจำนวน 653 คดีที่ทางศูนย์ทนายความได้จัดให้มีทนายความอาสารับว่าความเป็นทนายความสำหรับผู้ต้องหา 
ในคดคีวามมัน่คงอกีกวา่ 500 กรณเีปน็เรือ่งรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินษุยชนในดา้นตา่งๆ โดยสถติลิา่สดุชว่งเดอืนมกราคม พ.ศ. 2554 - เดอืนมถินุายน  2554 
มีเรื่องร้องเรียน 281 เรื่องในระยะเวลา 6 เดือน 



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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