
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายที่บัญญัต ิ
ภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่วางหลกัการ 
ให้บุคคลที่เป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาได้รับการคุ้มครอง 
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ 
ประชาชนทีเ่ปน็เหยือ่หรอืไดร้บัความเสยีหายอนัเกดิจากการกระทำ 
ความผิดอาญาโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด 
และความเสียหายของผู้ที่ถูกคุมขังและดำเนินคดีระหว่างพิจารณา 
เมือ่ศาลไดม้คีำพพิากษาถงึทีส่ดุวา่ผูน้ัน้ไมไ่ดเ้ปน็ผูก้ระทำความผดิ 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับมาแล้วเป็นเวลาเกือบสิบปี

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย รวมทั้งทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก 
จากข้อมูลสถิติของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 (หลังเหตุการณ์ปล้นปืน) ถึงวันที่ 22 
สิงหาคม 2554 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทั้งสิ้น 12,167 เหตุการณ์ โดยมี 
เหตุการณ์ความรุนแรงมากที่สุดในปี พ.ศ. 2550  มีผู้เสียชีวิต 
ไปแลว้ 4,771 ราย แบง่เปน็ตำรวจ 274 นาย ทหาร 331 นาย ประชาชน 
 4,166 ราย บาดเจบ็รวม 8,512 ราย บคุคลเหลา่นัน้ ถอืวา่เปน็ผูเ้สยีหาย 
อันเกิดจากการกระทำความผิดอาญา ที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับผู้ เสียหายที่ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น 
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือแม้แต่ทรัพย์สิน หรือผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว รฐัจะจดัสรรงบประมาณในการให้ 
ความช่วยเหลือเยียวยา หากปรากฎว่าผู้นั้นได้รับการรับรองจาก 
หน่วยงานของรัฐทั้งสามฝ่าย คือ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง 

ไดใ้หค้วามเหน็วา่  เหตดุงักลา่วเนือ่งจากการกอ่ความไมส่งบ บคุคล 
เหล่านั้นก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ  ซึ่งเป็นเงินเยียวยานอกเหนือ
คา่ตอบแทนความเสยีหายตามพระราชบญัญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

ดว้ยเหตทุีว่า่ หนา้ทีใ่นการทีจ่ะตอ้งใหก้ารปกปอ้งและคุม้ครอง 
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน  ก็คือรัฐ เพราะการ
ที่คนอยู่รวมกันเป็นสังคม จะต้องมอบอำนาจให้ผู้ปกครองในการ 
ที่ทำหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ให้ได้รับความปลอดภัย 
และเกดิความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม  แตจ่ากเหตกุารณค์วามไมส่งบ 
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ จะเห็นได้ว่านอกจากเจ้าหน้าที่ไม ่
สามารถที่จะปกป้องและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ได้แล้ว แม้แต่เจ้าหน้าที่เองยังต้องระมัดระวังกับการลอบทำร้าย 
เพือ่ปกปอ้งชวีติของตนเอง การทีร่ฐัจดัสรรเงนิเยยีวยาใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั 
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงเป็นการแสดงความ 
รับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มีต่อประชาชน

แตอ่ยา่งไรกต็าม นอกจากหนา้ทีข่องรฐัในการปกปอ้งคุม้ครอง 
ประชาชนแล้ว รัฐไม่ควรละเลยหน้าที่ในการอำนวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม 
เมือ่ผูเ้สยีหายจากเหตกุารณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
รัฐจัดสรรงบประมาณและเยียวยาให้ในลักษณะพิเศษ  ผู้ที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมและได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีโดยตนเอง 
ไม่ได้กระทำความผิดก็เช่นเดียวกัน บุคคลเหล่าก็คือผู้เสียหายใน 
เหรียญอีกด้านหนึ่ง ที่สมควรได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือด้วย 
เช่นกัน เว้นแต่ว่ารัฐจะมองว่าบุคคลเหล่านี้คือศัตรู

จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีคดีความมั่นคงที่อยู่ระหว่างการ 
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หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้
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ความหวังใหม่...
ของจำเลยในคดีความมั่นคง
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ดำเนินคดี 1,338 คดี เป็นคดีที่ได้มีคำพิพากษาแล้ว 262 คดี จำนวนของจำเลยที่ถูกดำเนินคดี 484 คน 
ศาลมคีำพพิากษาลงโทษ 143 คด ีจำนวนจำเลยทีถ่กูลงโทษ 243 คน และศาลมคีำพพิากษายกฟอ้ง (ปลอ่ยจำเลย) 
119 คดี จำนวนจำเลยที่ศาลพิพากษายกฟ้อง 241 คน  ข้อมูลเหล่านี้นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ นอกจากข้อมูล 
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน

จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง หรือที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หากต้องถูกคุมขังระหว่าง 
การพจิารณาคด ี บคุคลเหลา่นีก้ค็อืผูเ้สยีหาย และไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบเชน่เดยีวกนั มจีำเลย 
ในคดคีวามมัน่คงหลายคดทีีต่อ้งถกูคมุขงัเปน็เวลาหลายปรีะหวา่งการพจิารณา  สดุทา้ยศาลมคีำพพิากษาถงึทีส่ดุ 
ว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเองและครอบครัวอย่างมหาศาล ความรับผิดชอบ 
ของรัฐต่อบุคคลเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับผู้เสียหายที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐในเหตุการณ์ความไม่สงบ ถ้ามองจาก 
หลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ภายหลงัทีศ่าลมคีำพพิากษายกฟอ้งคดถีงึทีส่ดุแลว้  จำเลยหลายรายไดม้ารอ้งเรยีนมลูนธิศินูยท์นายความ 
มสุลมิ เพือ่รอ้งขอเงนิคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งทีถ่กูคมุขงัระหวา่งการพจิารณาคด ีเพือ่เปน็การบรรเทา 
ความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอืผลกระทบทีไ่ดร้บักบัตวัเองหรอืครอบครวัในระหวา่งทีต่อ้งถกูคมุขงัในเรอืนจำ  ทาง 
มลูนธิกิไ็ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืในการดำเนนิการเรือ่งเอกสาร และประสานงานไปยงัสำนกังานยตุธิรรมจงัหวดั ทีเ่ปน็ 
หน่วยงานต้นเรื่องเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก ่
จำเลยในคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น

แต่เมื่อยื่นเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการแล้ว ปรากฏว่าคณะกรรมการจะพิจารณาในทำนองว่า 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เนื่องจากเหตุผลแห่งคำพิพากษาของศาลที่ยกฟ้อง เพราะศาลมีความสงสัยตาม
สมควรว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสอง จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการได้รับเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าว  อย่างไรก็ตามผู้ร้องก็สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัย แม้มติคณะกรรมการดังกล่าวเป็น 
คำวินิจฉัยของฝ่ายบริหาร  แต่อย่างน้อยก็ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตใหม่ สำหรับจำเลยใน 
คดีความมั่นคงที่เพิ่งก้าวเท้าออกมาจากเรือนจำภายหลังที่ถูกขังเป็นเวลาหลายปี

เมื่อเร็ว ๆ  นี ้นับว่าเป็นข่าวดีทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนผู้เสยีหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำเลยในคดีอาญาได้พิจารณาจ่ายเงินทดแทนให้แก่จำเลยในคดีความมั่นคง 2 ราย โดยพิจารณาตามความ 
เสยีหายทีไ่ดร้บั คำวนิจิฉยัดงักลา่วนบัวา่เปน็มติใิหมข่องกระทรวงยตุธิรรม ในบทบาทดา้นการอำนวยความเปน็ 
ธรรมให้กับประชาชน และเป็นการจุดประกายความหวังของจำเลยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดี    
โดยเฉพาะคดีความมั่นคง ที่มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่
ของสังคมปลายด้ามขวาน ที่เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของรัฐที่มีต่อประชาชน

และเป็นการจุดประกายความหวังของจำเลย
ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดี    

โดยเฉพาะคดีความมั่นคง  
ที่มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 



ศาลแพง่ไดร้ายงานกระบวนพจิารณาคดหีมายเลขดำที ่1084/2552 ลงวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มคีวามวา่  นางนมิะ๊   กาเซง็ 
และพวกรวม 4 คน โจทก์ และกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม 3 หน่วยงาน จำเลย นัดพร้อมไกล่เกลี่ย 
โดยศาลได้ไกล่เกลี่ยคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วคดีสามารถตกลงกันได้โดยจำเลยทั้งสามแถลงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้ที่ ทำให้ 
นายยะผา กาเซ็ง เสียชีวิต เป็นการปฏิบัติการร่วมกันของจำเลยทั้งสามภายใต้กรอบของกฎหมายตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะเกิดเหตุ 
เมื่อมีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว พบว่านายยะผา กาเซ็งผู้ตายและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด  จำเลยทั้งสามรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยจำเลยที่1 และที่ 2 ยอมรับที่จะเยียวยา 
ความเสียหายให้กับฝ่ายโจทก์ตามที่ศาลได้มีการไกล่เกลี่ยและเป็นที่ยอมรับของฝ่ายโจทก์ เป็นค่าเสียหายต่อเกียรติยศชื่อเสียงของ 
นายยะผา กาเซ็ง ผู้ตาย เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท  ค่าปลงศพเป็นจำนวนเงิน 87,000 บาท และค่าขาดไร้อุปการะโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 
เป็นจำนวนเงิน 4,624,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,211,000 บาท และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน คู่ความทั้งสอง 
ฝ่ายแถลงร่วมกันว่า คดีสามารถตกลงกันได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ยื่นต่อศาล  ขอให้ศาลพิพากษาตามยอม ศาลตรวจ 
สัญญาประนีประนอมยอมความแล้วเห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย  จึงพิพากษาตามยอมให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไป
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ศาลแพ่งไกล่เกลี่ยยอมความ  กลาโหมกองทัพบกเยียวยาจ่าย 5.2 ล้าน
เปิดบันทึกศาลแพ่ง จำเลยเสียใจและยืนยันว่า นายยะผา กาเซ็งผู้ตาย

และครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ

ญาติคนหายสองคนจากพื้นที่สันติ 1 บันนังสตา ยื่นหนังสือขอให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษ
 ศอบต. รับว่าสูญหายจริง แต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดี ทุกหน่วยไม่มีคำตอบให้ญาติ 

นายอิบรอเฮง กาโฮง และนายดุลหามิ  มะแร ได้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีข้อมูลเบื้องต้นจาก 
ญาตทิีแ่จง้กบัมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิวา่เมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2554  นายอบิรอเฮง กาโฮง และนายดลุหาม ิ มะแร ไดไ้ปตดิตาม 
เรอืทีถ่กูยดึไปทีค่า่ยตำรวจตระเวนชายแดน (คา่ยนเรศวร) บา้นสนัต ิ1 ตำบลเขือ่นบางลาง อำเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หรอืทีช่าวบา้น 
เรยีกวา่คา่ยตำรวจพลรม่ โดยตอ่มาทางศอบต. ไดย้อมรบัวา่บคุคลทัง้สองสญูหายจรงิ  แตจ่ากการตดิตามคดพีบวา่ไมม่กีารเปดิเผยขอ้เทจ็จรงิ 
แก่ญาติแต่อย่างไร ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ญาติได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษที่สำนักงานกรุงเทพเพื่อ 
ให้รับเป็นคดีพิเศษเพื่อติดตามบุคคลสูญหายให้ได้ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไร การบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนที่ร้ายแรง  การติดตามหาอย่างเร่งด่วนอย่างจริงจังในระยะวันแรก ๆ  เป็นปัจจัยสำคัญในการค้นหาความจริงและนำบุคคลกลับ 
คืนสู่สภาพเดิม แต่อย่างไรก็ดีการสืบสวนสอบสวนนั้นต้องดำเนินการอย่างเป็นอิสระ อย่างจริงจัง  ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของคดี 
แต่อย่างใด ทั้งในส่วนของกองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้และกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน (สอบสวน 
ข้อเท็จจริงที่มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับให้บุคคลสูญหาย) สภ.บันนังสตา (คดีติดตามบุคคล 
ที่หายตัวไปในพื้นที่สันติ 1) สภ.ธารโต (คดีติดตามเรือ) ศอบต. และดีเอสไอ อีกทั้งขณะนี้ญาติและชุมชนที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่หายไปทั้ง 
สองเกิดความหวาดกลัวอิทธิพลในพื้นที่และต้องการให้มีมาตรการคุ้มครองพยานและสร้างความเชื่อมั่นจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ 
รับผิดชอบในการทำคดี  

ความคืบหน้าสถานการณ์คดีสิทธิฯ
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เอกสารแนบ  
กระบวนพิจารณาของศาล

คดีแพ่ง กรณีอิหม่ามยะผา กาเซ็ง
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ทนายความผู้ช่วย และอาสาสมัครเครือข่ายผู้ช่วยทนายความ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (SPAN)

จัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวันที่ 23-24 กค. 2554

ศาลพิพากษาลงโทษ จำคุก 2 ปี เหยื่อถูกซ้อมทรมานกรณีปล้นปืน 
ในคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จ อาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 62

วนัที ่10 สงิหาคม 2554 ศาลอาญากรงุเทพ ไดอ้า่นคำพพิากษา 
คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2161/2552 กรณี นายตำรวจยศนายพล 
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเอ (นามสมมุติ) ข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จ 
ตอ่พนกังานสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษและตอ่คณะกรรมการ 
ไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือปปช. โดยศาลพิจารณาพยานหลักฐานโจทก์ที่ได้นำสืบเรื่อง
สถานที่เกิดเหตุมีพยานหลักฐานเป็นบัตรโดยสารการเดินทางไป 
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นพืน้ทีอ่ืน่ทีม่ใิชส่ถานทีเ่กดิเหต ุประกอบพยานหลกัฐาน 
ของโจทก์ที่ เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.ว่าจำเลยมาให้ถ้อยคำแก่ปปช.
จรงิและจากการตรวจสอบของปปช.พบวา่ไมม่หีลกัฐานเพยีงพอแสดง 
ว่ามีการซ้อมทรมานตามที่มีการร้องเรียน แม้จำเลยจะได้นำพยานที ่
เปน็เจา้หนา้ทีจ่ากกรมสอบสวนคดพีเิศษมาเบกิความวา่ จำเลยไมไ่ด้
พูดถึงโจทก์ในคำให้การ แต่เมื่อมีการชี้ภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ 
ทำรา้ยจำเลย จำเลยกม็ไิดน้ำภาพทีจ่ะตอ้งพสิจูนว์า่มไิดช้ีภ้าพโจทกม์า 
เสนอต่อศาล พยานจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักมาหักล้างพยานของโจทก์ 
จึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
173 ประกอบ 174 วรรค 2 และ 187 (2) ลงโทษจำคุก 2 ปี ซึ่งขัดกับ 
หลกัการตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 62 
ผู้ร้องเรียนโดยสุจริตควรได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าผู้เสียหายที่ได้ร้องเรียนโดยสุจริต  

ประกอบกับการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการกระทำ 
ความผิดกรณีการซ้อมทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำย ี
ศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ซึ่งประเทศไทย 
ได้ลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญามาตั้งแต่ปี 2550 ต้องได้รับ 
การคุ้มครอง ผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อการซ้อมทรมานมีความกล้าเผชิญ 
ในการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำผู้กระทำผิด 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐมาลงโทษอันเป็นการส่งเสริมมิให้เกิด 
วัฒนธรรมผู้กระทำผิดลอยนวล แต่หากรัฐไม่สามารถคุ้มครองเหยื่อ 
ของการซ้อมทรมานได้ การบังคับใช้อนุสัญญาฯ และรัฐธรรมนูญ 
ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและทำให้การซ้อมทรมานเพื่อให้รับ 
สารภาพยงัคงดำรงอยูใ่นสงัคมไทย ดงักรณขีองนาย ซดูรีอืมนั มาเละ 
ซึง่ไดร้อ้งเรยีนกรณกีารตกเปน็เหยือ่ของการซอ้มทรมาน ภายหลงัจาก 
ที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 
ปล้นปืนที่ค่ายกองพันทหารพัฒนาที่ 4 จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 
2547 และต่อมานายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความของนายเอ 
(นามสมมุติ) ซึ่งได้ออกมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมแก่ลูกความ 
ของตนได้ถูกบังคับให้สูญหายในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีเดียวกัน 
ปัจจุบันนายเอ (นามสมมุติ) ถูกยกเลิกยังอยู่ในการคุ้มครองพยาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะพยานในคดีที่ตนถูกซ้อมทรมาน 

กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกลั่นแกล้งผู้ต้องหา 
คดีปล้นอาวุธปืนของกองพันทหารพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวง- 
นราธวิาสราชนครนิทร ์จงัหวดันราธวิาส เมือ่วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2547 
การสืบสวนสอบสวนโดยอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กว่า 6 ปี และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อชี้มูลเป็นเวลา 
กว่า 3 ปี ได้เปิดเผยผลการพิจารณาเป็นแต่เพียงว่าการซ้อมทรมาน 
ไม่มีหลักฐาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า “จากการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า 
พลตำรวจเอก ภาณพุงศ ์ สงิหรา ณ อยธุยา กบัพวก รวม 19 คน ปฏบิตัหินา้ที ่
โดยมิชอบ ตามที่ถูกกล่าวหาให้ข้อกล่าวหาตกไป” จึงเป็นเหตุให ้
นายตำรวจระดับสูงกลุ่มนี้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนายเอ (นามสมมุติ) 
และพยาน 13 คนทีเ่ปน็เหยือ่การซอ้มทรมานเพือ่ใหส้ารภาพเรือ่งการ 
ปล้นปืนฯ โดยมีการรายงานตัวตามหมายเรียกต่อกองบังคับการ 
ปราบปราม (กองปราบ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา 
ปัจจุบันยังไม่มีการสั่งฟ้องคดีดังกล่าว



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. เพิม่ศกัยภาพชมุชนเพือ่ชว่ยใหห้นว่ยงานในพืน้ทีแ่ละหนว่ยงานดา้นความมัน่คงสามารถยดึถอืและปฏบิตัติามกฎหมายในระดบัประเทศและมาตรฐาน 
   สิทธิมนุษยชนสากล
3. หน่วยงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีความรู้และความสามารถในการกำหนดนโยบายมากขึ้น ช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบยุติธรรม 
   อย่างยั่งยืน

ที่อยู่ติดต่อ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม       111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
               โทร. 02-6934939 โทรสาร 02-2753954 Email: Crcf.justice@gmail.com 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม กรุงเทพมหานคร   บ้านเลขที่ 87/2 ห้อง 001 รามคำแหงซอย 2 เขตสวนหลวง กรุงเทพ  10250
       โทรศัพท์ 02 728 2207, โทรสาร 02 728 2207 Email: mac_muslim@hotmail.com  
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดปัตตานี  8/9 ถนนยะรัง ซอยยะรัง 8 ต.จะบังติอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร 073 332 439, 
        โทรศัพท์มือถือ 086-4981549 Email: mac_muslim_pn@hotmail.com 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดยะลา  119/83 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 073 242 210 
       โทรศัพท์มือถือ 081 959 2046, 086 489 2210 Email: mac_muslim_yl@hotmail. com
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดนราธิวาส  230/15 ม.13 ถ.โคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
        โทรศัพท์/โทรสาร 073 513 877, โทรศัพท์มือถือ 081 314 1785 Email: mac_muslim_nt@hotmail.com
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดสงขลา  7 หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
       โทรศัพท์  074-206683  โทรศัพท์มือถือ 08-6289-4499
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กองบรรณาธิการ  นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ที่อยู่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 


