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ข้าแต่ศาลที่เคารพ...... ผมขอคัดค้านพรก.ฉุกเฉิน
(เปิดจดหมายของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายฉฉ.)

วันเสาร์ที่ทุกคนน่าจะได้พักผ่อนแต่หลายคนอาจจะกังวลใจกับงานที่ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมา หรืองานและเรื่องราวที่รออยู ่
เบือ้งหนา้ในอาทติยถ์ดัไป ขา้พเจา้ไดร้บัจดหมายนอ้ยฉบบัหนึง่จากศนูยพ์ทิกัษส์นัต ิจชต ทีต่ัง้อยูท่ีโ่รงเรยีนตำรวจภธูร 9 จงัหวดัยะลา 
จดหมายลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บรรยายถึงข้อความที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นและได้ยิน มีข้อความว่า

ลายมือและร่องรอยของจดหมายที่ถูกพับจนเล็ก บ่งบอกถึงที่มาและที่ไปของจดหมายได้ดี ด้วยเส้นสายตัวหนังสือที ่
หนักแน่น ชัดเจน  นายนิเซ๊ะ นิฮะ ถูกจับกุมเมื่อเวลารุ่งเช้า วันที่ 16 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่ทหารตรวจค้นบ้านนายนิเซ๊ะ นิฮะ 
ตำบลตะลโุบะ อำเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีโดยมไิดแ้สดงหมายแตอ่ยา่งใด และควบคมุตวันายนเิซะ๊ นฮิะ ไปยงัคา่ยทหาร 
บริเวณโรงไฟฟ้าปัตตานี ถนนปัตตานี - ยะลา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ต่อมานายนิเซ๊ะ นิฮะ ถูกย้ายสถานที่ควบคุม
ตัวยังค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีในวันเดียวกัน  มีรายงานว่านายนิเซ๊ะ ได้รับการปฏิบัติอย่างดีระหว่าง 
การควบคุมตัวและได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ค่ายอิงคยุทธฯ ด้วยความสมัครใจต่อข้อซักถามต่างๆ
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 ภายหลังการควบคุมตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกเป็นเวลา 7 วัน  เมื่อวันที่  22 กันยายน  2554  นายนิเซ๊ะ นิฮะ ได้รับแจ้งว่า 
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จะยื่นคำร้องขอออกหมายควบคุมตัวตามพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยย้ายการควบคุมตัวไปที่ค่ายอิงคยุทธฯ  และในวันที่ 26 กันยายน 2554 
นายนเิซะ๊ นฮิะ ไดล้งชือ่ในบนัทกึซกัถามซึง่เปน็การสิน้สดุการควบคมุตวัและผูถ้กูควบคมุตวัยอ่มจะไดร้บัการปลอ่ยตวัตามระเบยีบ 
ปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมา แต่กลับถูกส่งตัวไปที่ศูนย์พิทักษ์สันติ จชต ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลา โดย 
นายนิเซ๊ะ นิฮะ ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ไม่ได้ทราบถึงข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่มีอยู่แต่อย่างใด อีกทั้งเขาก็ไม่ม ี
โอกาสได้ชี้แจงกับศาลจังหวัดปัตตานีในวันที่ 22 กันยายน ในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอศาลจังหวัดปัตตานีออก 
หมายจับตามอำนาจของพรก.ฉุกเฉินเป็นครั้งแรก ถ้ามีโอกาสนายนิเซ๊ะ นิฮะ อาจจะพูดเป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำกว่าตัวหนังสือ 
ว่า ผมขอคัดค้านพรก……………. 

นับแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 นายนิเซ๊ะ นิฮะ ถูกควบคุมตัวที่ศูนย์พิทักษ์สันติที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลา 
ระหวา่งนัน้การซกัถามนายนเิซะ๊ นฮิะ ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งด ีและการซกัถามดำเนนิไปดว้ยคำถามเดมิๆ เชน่ คำถามเกีย่วกบัอาชพี 
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมในสมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ สมัยปฎิวัติรัฐประหารและการต่อสู้เรียกร้องเพื่อ 
ประชาธิปไตยเมื่อ 19 ปีที่แล้วในช่วงพฤษภาทมิฬ 

ในวันที่ 29 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอขยายการควบคุมตัวตามอำนาจของพรก.ฉุกเฉินหลังจากการควบคุมตัวอีก 
7 วัน โดยนายนิเซ๊ะ นิฮะ ก็ไม่มีโอกาสได้พูดกับศาลที่เคารพว่า ผมขอคัดค้านพรก……………. 

ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับคำร้องจากญาติว่าต้องการให้มีการปล่อยตัว 
นายนิเซ๊ะ นิฮะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้ซักถามประเด็นใดใดเพิ่มเติม การถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็นตามกฎหมาย 
นั้นไม่ตรงกับเจตนารมณ์ ของพรก.ฉุกเฉิน เพราะนายนิเซ๊ะ นิฮะเป็นผู้บริสุทธิ์และยืนยันว่าจะว่าได้ให้การแก่เจ้าหน้าที่แล้ว 
และยืนยันคำให้การเดิม ทนายความฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งไต่สวนคำร้องขอขยายระยะเวลาการ 
ควบคุมตัว โดยขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวและผู้ถูกควบคุมตัวมาไต่สวน และขอให ้
ศาลมคีำสัง่ปลอ่ยตวันายนเิซะ๊ นฮิะ ผูถ้กูควบคมุตวั เพราะการควบคมุตวับคุคลไวไ้มม่เีหตจุำเปน็ตามสถานการณฉ์กุเฉนิแตอ่ยา่งใด 
ย่อมกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ทั้งนี้ ศาลไม่ได้เรียกให้มีการไต่สวนคำร้อง 
ในวันดังกล่าว  ศาลฯจึงยังไม่ได้มีโอกาสได้ยินเสียงร้องจากนายนิเซ๊ะ นิฮะ ว่าผมขอคัดค้านพรก……………. 

ศาลมคีำสัง่นดัไตส่วนผูร้อ้งและผูร้อ้งคดัคา้นแลนายนเิซะ๊ นฮิะ ผูถ้กูควบคมุตวั ในวนัวนัพธุที ่5 ตลุาคม 2554 เวลา 09.30 น. 
ซึ่งเป็นเวลาอีกกว่า 5 วันหลังจากที่นายนิเซ๊ะ นิฮะ ได้มอบหมายให้ทนายความนำความมาเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลรับฟังแต่ศาล
ก็ยังคงไม่ได้ยิน นายนิเซ๊ะ นิฮะ จึงได้เขียนจดหมายฉบับดังกล่าวส่งให้ญาติพับจนเล็กส่งออกมาให้คนภายนอกได้รับรู้ความรู้สึก
ของตน

การออกหมายจบัของศาลเพือ่การควบคมุตวับคุคลอนัเกดิจากดลุพนิจิของเจา้พนกังานฯ ภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ 
ถูกตั้งคำถามเสียงดังมาโดยตลอด ด้วยการเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ผลของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
กับจำนวนผู้ถูกควบคุมตัวที่ได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับจำนวนคดีที่ศาลมีคำสั่งยกฟ้องมานานนับ 7 ปี จนเมื่อวันที่  29 เมษายน  
พ.ศ. 2554 ภายหลังการบังคับใช้พรก.กว่า 5 ปี ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับ 
การพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดย 
กำหนดหลักการสำคัญบางประการเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น การ 
ขอศาลออกหมายจับตามพรก.ฉุกเฉินให้นำข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือ
หมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) มาใช้บังคับโดยอนุโลม  1 2



ในคำแนะนำประธานศาลฎีกาได้ระบุด้วยว่า ศาลจังหวัดที่เกี่ยวข้องต้องไต่สวนให้ได้ความก่อนออกหมาย ศาลควรสอบถาม 
ผู้ร้องว่าเคยมีการออกหมายจับและควบคุมตัวบุคคลมาก่อนที่ศาลใดหรือไม่  เพื่อมิให้มีการควบคุมตัวเกินระยะเวลาที่กำหนด   
รวมทั้งระบุว่าให้ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าการจับกุมตามหมายต่อศาลทุกสามเดือนจนกว่าจะจับกุมได้ เมื่อจับกุมตาม 
หมายจับได้แล้วให้จัดทำรายงานแจ้งต่อศาล  หากเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัวให้รายงานให้ศาลทราบทันที เมื่อมีการปล่อยตัวไม่ว่า 
เมื่อใดก็ตามต้องแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้ใจทราบและนำตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลที่ออกหมายจับเพื่อการปล่อยตัว  
ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวศาลจะเพิกถอนหมายจับ หรือสั่งเป็นอย่างอื่นได้ หมายจับตามพรก. ฉุกเฉินนี้กำหนดว่าเมื่อ 
ครบกำหนดหนึง่ปหีากไมส่ามารถจบักมุบคุคลได ้ศาลอาจเรยีกผูข้อออกหมายมาสอบถามหรอืเพกิถอนหมายจบัได ้อกีทัง้ประธาน 
ศาลฎีกากำหนดด้วยว่าถ้าการจับกุมและควบคุมตัวไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้ศาลทำการไต่สวน มีคำสั่งให้นำผู้ถูกควบคุมตัวมา
ศาลเพื่อไต่สวนได้ เป็นต้น

จดหมายน้อยฉบับดังกล่าวเป็นเสียงร้องเรียกดังดังต่อสาธารณะฉบับแรกจากผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งที่มีผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้ 
อำนาจกฎหมายพเิศษหลายรายทีไ่มส่ามารถเขยีนหนงัสอื ไมส่ามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย ไมส่ามารถมทีนายความ 
ร่างคำร้องขอคัดค้านการควบคุมตัว  บางรายเคยมีรายงานว่าถูกซ้อมทำร้ายร่างกายระหว่างการควบคุมตัว   และเคยแม้กระทั่ง 
ไม่มีชีวิตที่รอดกลับออกไปจากการควบคุมตัว เช่น กรณีนายสุไลมาน แนซา แม้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและกำลัง 
อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนการตายของศาลฯ  แต่มีเสียงสะท้อนการทำงานของนักสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายมาโดยตลอดว่า  
ข้อร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานผู้ต้องหาเดิมๆ นั้นไม่ควรนำมาเผยแพร่กันอีก นักสิทธิมนุษยชนได้แต่เรียกร้องปกป้องแต่ 
ผูต้อ้งสงสยั ตกเปน็เครือ่งมอืของกลุม่ทีใ่ชค้วามรนุแรง  ไมค่ำนงึถงึสทิธขิองผูเ้สยีหายและความปลอดภยัของเจา้หนา้ทีร่ฐั  ผูก้อ่การ 
ได้ฆ่าสังหารผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจำนวนมาก เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ากฎหมายพิเศษมีเพื่อสถานการณ์พิเศษที ่
ตอ้งการการบรหิารจดัการเปน็พเิศษ  ความเสยีหายทีเ่กดิแกผู่บ้รสิทุธิแ์ละเจา้หนา้ทีร่ฐัซึง่ตอ้งไดร้บัการเยยีวยาทัง้ดา้นการใหค้วาม 
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและความเป็นธรรมนั้นคือการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ แม้ว่ารัฐบาลใหม่เองก็ยังไม่มีแนวทางออกทาง 
การเมอืงทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  แตถ่า้จะใหค้นในรฐับาลยกมอืวา่ใครไดร้บัผลกระทบจากพรก.ฉกุเฉนิมาแลว้บา้ง 
คงมคีนยกมอืขึน้ไมม่ากกน็อ้ย  พรก.ฉกุเฉนิทีป่ระกาศใชใ้นพืน้ทีก่รงุเทพและจงัหวดัตา่ง ๆ ในชว่งเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เปน็ 
ฉบับเดียวกับที่ประกาศใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีติดต่อกัน การยกเลิกพรก. ฉุกเฉินหรือการ 
ทบทวนที่มาของกฎหมาย และการต่อพรก.ฉุกเฉินนั้นคงเป็นหน้าที่ผู้มีอำนาจในการกำหนดนิตินโยบายของรัฐบาลคงต้องรับฟัง 
ทุกด้านและคำนึงถึงหลักการที่ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นต้องมีมาตรฐานเดียวไม่ใช่สองมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน 
สังคมประเทศที่เป็นจริง   ดังนี้เสียงเรียกร้องของผู้ถูกควบคุมตัวแม้แต่เพียงรายเดียวเราทุกคนก็ต้องรับฟัง   

ข้าแต่ศาลที่เคารพ  ผมขอคัดค้านพรก…………………………..
___________จบ__________
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หมายเหตุ:  นายนิเซ๊ะ นิฮะ นั้นปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี เป็นปัญญาชนที่มีบทบาท 
ในงานพัฒนาชุมชนตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อดีตเป็นนักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 ร่วมกับพรรคสานแสงทองซึ่งเป็นพรรคการเมืองนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นก็ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคมและชุมชนมาโดยตลอด  

หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬก็ได้มีโอกาสร่วมเคลื่อนไหวกับสมัชชาคนจน กระทั่งได้รับเลือกเป็นประธาน 
PNYS (กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) เมื่อปีพ.ศ. 2537 และต่อมาก็ได้ม ี

ส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับองค์เครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง  
จนจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2540 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง 
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ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดให้มีการแถลงข่าว 

มีเนื้อความว่า

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นองค์กรเอกชน 
ไม่แสวงหากำไร ที่มุ่งเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายและ 
ช่วยเหลือคดีความ แก่ผู้ที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก 
กระบวนการยุติธรรม โดยมีพันธกิจในการพัฒนาและสร้าง 
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้ช่วยทนายความ 
รวมถึงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อผดุงความยุติธรรมนำ 
สันติสุขสู่สังคม

จากกรณีการควบคุมตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 2457 และต่อด้วยควบคุมตัวตามพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554  ต่อมา ญาติของนายนิเซ๊ะ นิฮะ ผู้ถูกควบคุมตัว 
เข้าร้องเรียนต่อมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ว่าการควบคุมตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ นั้น เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อ 
เจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ และขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาลจังหวัด 
ปัตตานี เป็นหมายเลขคดีดำที่ ฉฉ.47/2554 และศาลจังหวัดปัตตานี มีคำสั่งเรียกเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ร้อง พร้อมทั้งให้นำตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ ผู้ถูกควบคุมตัวมาเพื่อไต่สวน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.

แต่ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา ประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวได้ปล่อยตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ 
ก่อนวันนัดไต่สวนไปแล้ว ศาลเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไต่สวนต่อไป ศาลจึงมีคำสั่งให้งดการไต่สวนคดีดังกล่าว  
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นองค์กรหนึ่งในการที่เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พรก. ฉุกเฉิน) โดยในมาตรา 
11 (1) เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการจับและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและนำเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยที่ผู้ถูกควบคุมตัวไม่มีสิทธิในการ 
พบหรือปรึกษาทนายความเฉกเช่นผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2550 ทั้งนี้มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมร่วมกับ 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อทบทวนการประกาศต่ออายุ  
พรก. ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( รายละเอียดตามสำเนาจดหมายเปิดผนึก ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2554 )

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษของประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2554 รวมเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 2,338เรื่องร้องเรียน โดยในเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น ปรากฎ 
ว่าชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิประชาชน โดยการซ้อมทรมาน จำนวน 282 เรื่องร้องเรียน

และเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล ปรากฎว่า มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นทนายความแก้ต่างให้กับจำเลยในคดีเกี่ยวกับความมั่นคง 
สืบเนื่องจากบังคับใช้กฎหมายพิเศษ จำนวน 495 เรื่องร้องเรียน โดยศาลมีคำพิพากษาแล้ว จำนวน 122 เรื่องร้องเรียน 
ศาลพิพากษาลงโทษ จำนวน 33 เรื่องร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ27.04 และศาลพิพากษายกฟ้องมากถึง จำนวน 87 เรื่องร้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 72.95 มูลนิธิศูนย์ทนายความจึงเห็นว่า การใช้พยานหลักฐานในการซักถามตามพรก.ฉุกเฉิน นั้น ไม่สามารถนำตัว 
ผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉิน 
เพือ่ใหศ้าลไดไ้ตส่วน นำเสนอขอ้เทจ็จรงิในชัน้ศาลมาโดยตลอดเพือ่เปน็บรรทดัฐานทางสงัคม ทัง้กรณ ีการซอ้มนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร ์กลุม่นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา กรณลีกูชายของอหีมา่มยะผา กาเซง็และผูถ้กูควบคมุตวัรว่มกบัอหีมา่มยะผา 
กาเซ็ง กรณีที่ควบคุมตัวราษฎรในพื้นจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ศูนย์ทนายความมุสลิมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอ ทั้งตัวอย่างที่นำเสนอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิโดยการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อไป



ศาลจงัหวดัยะลาไดอ้า่นคำพพิากษาในคดหีมายเลขแดงที ่ผบ.865/2554 ลงวนัที ่1 พฤศจกิายน 2554 ใหส้หกรณค์รจูงัหวดัยะลารั
บนายมะยาเตง็ มะรานอกลบัเปน็สมาชกิสหกรณ ์ใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รยูะลาดำเนนิการจา่ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนื  และจา่ยเงนิตาม 
สทิธใินฐานะสมาชกิกองทนุสงเคราะหผ์ูเ้สยีชวีติ รว่มทัง้จา่ยเงนิเรอืนหุน้คนื  ทัง้นีท้างโจทกต์อ้งชำระคา่หุน้ของนายมะยะเตง็เดอืนละ 500 
บาทตั่งแต่เดือนเดือน กรกฎาคม 2550 - เดือนกันยายน 2552 รวมเป็นเงินจำนวน 13,500 บาท  สรุปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลามีหน้าที่
ชำระเงินคืนทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 967,250 บาทแก่โจทก์ผู้ฟ้องซึ่งเป็นภรรยาและบุตรสองคนของนายมะยาเต็ง มะรานอ  

คดีนี้มีนางซูมะอิเด๊าะ มะรานอ ภรรยาและบุตร ของนายมะยาเต็ง มะรานอ ที่ถูกบังคับให้สูญหาย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา กรณีคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สหกรณ์ครูยะลาได้มีมติ ครั้งที่ 11/2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  
ใหน้ายมะยาเตง็ออกจากการเปน็สมาชกิสหกรณฯ์ โดยอา้งวา่นายมะยาเตง็ในฐานะสมาชกิของสหกรณย์ะลาไดผ้ดินดัชำระหนีน้บัแตว่นัที ่
นายมะยาเต็งหายตัวไปและให้ยึดเอาทุนเรือนหุ้นบังคับชำระหนี้กู้ยืม แม้ว่าเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดยะลาได้มีคำสั่งให ้
นายมะยาเตง็เปน็บคุคลสาบสญูตามกฎหมาย อนัทำใหส้ทิธแิละหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีผู่ต้ายจะตอ้งไดร้บันบัแตว่นัทีศ่าลมคีำสัง่แสดงวา่ 
เป็นคนสาบสูญ แต่โจทก์ในฐานะทายาทตามกฎหมายยังไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อนายมะยาเต็ง 
เสียชีวิต รวมทั้งเงินจากกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต รวมถึงสิทธิอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ครูยะลา  

นายมะยาเต็ง มะรานอ ภารโรงโรงเรียนบ้านบางลาง ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหลายนายใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก 
ทำการปิดล้อม ตรวจค้นและควบคุมตัวนายมะยาเต็งพร้อมกับรถยนต์ของนายมะยาเต็งไปต่อหน้าภรรยาและบุตรของนายมะยาเต็ง 
เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2550 จากนัน้กไ็มป่รากฎวา่นายมะยาเตง็ยงัมชีีวติอยูห่รอืไมแ่ละญาติของผูส้ญูหายไดเ้หน็นายมะยาเตง็ครัง้สดุทา้ย 
ขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร นางซูมะอิเด๊าะ มะรานอ ภรรยาผู้สูญหาย กล่าวว่ารู้สึกดีใจมาก หลังศาลพิพากษาใ
หต้นและครอบครวัไดร้บัสทิธดิงักลา่วเพราะชว่ยลดความเดอืดรอ้นเรือ่งหนีส้นิของครอบครวัของตนหลงัจากสามไีดถ้กูบงัคบัใหห้ายตวัไป  
นางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิผูอ้ำนวยการมลูนธิผิสานวฒันธรรม กลา่ววา่ “คำสัง่ของศาลจงัหวดัยะลาครัง้นีถ้อืไดว้า่ศาลไดส้รา้งบรรทดั 
ฐานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกบังคับให้สูญหายในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ฯ อันเป็นการเยียวยาครอบครัวผู้สูญหายตามกระบ
วนการยุติธรรม  ประเทศไทยยังมีบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายจำนวนมากที่ยังขาดการตรวจสอบและญาติยังไม่สามารถเข้าถึงกลไกการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกบังคับให้สูญหายได้” 

คดีคุ้มครองผู้บริโภค:  
ศาลจังหวัดยะลาส่ังให้สหกรณ์ครูยะลารับนายมะยาเต็ง มะระนอ กลับเป็นสมาชิกจ่ายเงินตามสิทธิฯ 

คดีแรกที่ผู้ถูกบังคับให้สูญหายได้รับสิทธิคุ้มครอง

ความคืบหน้าสถานการณ์คดีสิทธิฯ

ศาลจังหวัดนราธิวาส ไม่รับฎีกา  ญาติอิหม่ามยะผาติดตามต่อพิจารณาคดีศาลจังหวัดทหารบกปัตตานี

เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2554 โจทก์จึงได้ยื่นคำร้องเพื่ออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์  โดยอาศัยสิทธิตามมาตรา 
224 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการอุทธรณ์คำสั่งครั้งนี้โจทก์ยืนยันว่าข้อความที่ตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ 
นั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์เนื่องจากผู้พิพากษา 
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ลงลายมือชื่อในคำพิพากษาไม่อนุญาตให้ฎีกาอันเป็นดุลพินิจเด็ดขาดจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ 
ยกคำร้อง  ดังนั้น จึงไม่สามารถดำเนินคดีในศาลยุติธรรมได้อีกต่อไป  และมีเพียงหนทางเดียวที่จะสามารถเอาผิดทางอาญากับบุคคล 
ที่กระทำให้อิหม่ามยะผาเสียชีวิตคือการนำคดีขึ้นสู่ศาลทหาร ซึ่งในเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก กฎหมายกำหนดให้อัยการ 
ทหารเท่านั้นเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลทหาร ผู้เสียหายไม่สามารถยื่นฟ้องเองได้  คดีนี้ศาลจังหวัดนราธิวาสได้อ่านคำพิพากษาชั้นไต่สวน 
มูลฟ้อง โดยศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกข้อกล่าวหา และจำหน่ายคดีให้โจทก์ไปฟ้องจำเลยที่ 1-5 
ต่อศาลทหารที่มีเขตอำนาจนั้น  โจทก์ได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น    
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คดีศาลปกครอง:   ศาลปกครองสงขลามีคำส่ังให้กองทัพบกจ่ายค่าเสียหาย 
ในมูลละเมิดต่อนักศึกษายะลาสองคนที่ถูกซ้อมทรมานระหว่างการถูกควบคุมตัวเกินอำนาจฯ

เมื่อวันที่ 23 พย. 2554  ศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้กองทัพบกที่ควบคุมตัวผู้ร้อง ว่าแม้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้าง 
ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือกอรมน.กองทัพบกซึ่งต้นสังกัดต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายในมูลละเมิดต่อนักศึกษายะลา 
สองคนทีร่อ้งตอ่ศาลปกครอง  โดยกองทพับกตอ้งจา่ยคา่เสยีหายจำนวน 250,000 บาทตอ่คนกรณคีวบคมุตวั 9 วนัเกนิอำนาจของกฎอยัการศกึ 
และเชื่อว่าบาดแผลและบันทึกแพทย์ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้อง (นักศึกษายะลา)ถูกทำร้ายร่างกายระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหาร 
แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 5000 บาท ในรายที่มีบันทึกแพทย์  คดีนี้นับเป็นคดีแรกที่ศาลปกครองเข้ามามีส่วนในการถ่วงดุลการใช้อำนาจ
พิเศษในสถานการณ์พิเศษในจังหวัดชายแดนใต้   

คดนีีเ้ปน็หมายเลขดำที ่187 , 188 / 2552 ทีน่ายอสิมาแอ เตะ ผูฟ้อ้งคดทีี ่1 และนายอามซี ีมานาก ผูฟ้อ้งคดทีี ่2 ยืน่ฟอ้งกองทพับก 
และกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ถูกฟ้องคดี  ทนายความได้นำส่งรายงานการแพทย์ ซึ่งเป็นรายงานผลการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของ 
นายอสิมาแอ เตะ๊ ผูร้อ้งที ่1เพือ่ยนืยนัความเสยีหายตอ่รา่งกายและจติใจของเหยือ่ทีถ่กูซอ้มทำรา้ยรา่งกายและทรมานเพือ่ใหร้บัสารภาพใน 
เหตกุารณก์อ่ความไมส่งบ ผูฟ้อ้งคดทีี ่1 และผูฟ้อ้งคดทีี2่ เปน็นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ในจงัหวดัยะลา ทำกจิกรรมนกัศกึษาในชว่งป ี
2550-2551 แตต่กเปน็ผูต้อ้งสงสยัและถกูตรวจคน้บา้นพกั ถกูควบคมุตวัตามกฎอยัการศกึ ตอ่มาไดร้บัการปลอ่ยตวัและไมเ่คยถกูตัง้ขอ้หา 
ในคดีอาญาแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีทางทีมทนายความมองเห็นว่าในคำพิพากษาของศาลปกครองสงขลามีประเด็นที่ต้องอุทธรณ์เนื่องจาก
ศาลปกครองฯ ยังไม่เห็นด้วยกับคำขอของผู้เสียหาย เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค่าเสียหายทางด้านจิตใจ การสูญเสียโอกาสทางสังคม
ของผูร้อดพน้จากการซอ้มทรมาน ซึง่เปน็ประเดน็หลกัในการรอ้งขอของผูเ้สยีหายทีต่กเปน็เหยือ่การซอ้มทรมานระหวา่งการควบคมุตวัของ 
เจ้าหน้าที่ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ร่วมกันออกแถลงการณ์ประนามการฆ่าสังหารครูไทยพุทธจำนวน 4 คนในเวลาสองเดือน 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสียของครูและบุคลากร 
ด้านการศึกษาทุกท่าน รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์อื่นๆ และขอประนามการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และการเพิกเฉยต่อสิทธิ 
ในชีวิตอยู่ของมนุษย์ด้วยกันเอง เพิกเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554  นายคณิต ลำนุ้ย 
ครอูตัราจา้งโรงเรยีนบา้นกอืเมง็ จงัหวดัยะลา ไดถ้กูคนรา้ยลอบสงัหารและจดุไฟเผา  และยงัมขีา่วปรากฎวา่กอ่นหนา้นีภ้ายในหนึง่สปัดาห ์
ของช่วงต้นเดือนสิงหาคม ได้มีเหตุการณ์ลอบสังหารครูในพื้นที่อีกถึง 3 ราย  ในขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานส่งผลให้อาชญกรยัง 
คงอาศยัชอ่งวา่งทางกฎหมายกอ่เหตรุนุแรง โหดรา้ย และไมถ่กูลงโทษตามกระบวนการตามยตุธิรรมผูก้ระทำผดิยงัคงลอยนวล กลุม่เปา้หมาย 
ของความรุนแรงมักเกิดต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งครู ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ผู้นำทางศาสนา      

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเห็นว่า การปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนั้นเป็น 
สทิธขิัน้พืน้ฐาน  และขอใหเ้รยีกรอ้งใหร้ฐัดำเนนิมาตรการปกปอ้งความปลอดภยัของประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  นำมาซึง่การคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ  
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เวทีเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมคิดทบทวนถึงการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  
รูปภาพกิจกรรมการจัดเวที พรก.ฉุกเฉิน ที่ CS ปัตตานี

ครบรอบ 25 ตุลาคม 7 ปีเหตุการณ์ตากใบ  ประณามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส 
เรียกร้องร่วมกันยุติวงจรความรุนแรง ร่วมแรงรัฐและภาคประชาสังคม  

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน 

 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 วันครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการ 
สลายม็อบ และขนย้าย 85 ราย จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวสร้างให้เกิดความระแวงและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน และสร้างให้
เกิดวงจรความรุนแรงโต้ตอบกันตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา วันเดียวกันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุระเบิดกว่า 13 จุด ในเขตตัวเมืองยะลา 
รายงานลา่สดุมผีูเ้สยีชวีติ 3 คน บาดเจบ็อกีกวา่ 40 คน ระเบดิยงัสง่ผลใหไ้ฟฟา้ดบัทัว่เมอืงยะลา สรา้งความเสยีหายในชวีติทัง้ผูเ้สยีชวีติ 
และผู้บาดเจ็บผู้บริสุทธิ์จำนวนมากยังไม่อาจประเมินความเสียหายได้ อีกทั้งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้ 
อาวธุสงครามยงิถลม่ใสจ่ดุตรวจในพืน้ทีต่.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส ทำใหเ้จา้หนา้ที ่อาสาสมคัร (อส.)อำเภอเมอืงนราธวิาส เสยีชวีติ  
2 นาย และเจา้หนา้ทีท่หาร หนว่ยเฉพาะกจินราธวิาส 33 บาดเจบ็อกี 1 นาย  จากนัน้ในเวลาไลเ่ลีย่กนัเกดิเหตรุะเบดิรา้นซปุเปอรม์ารเ์กต็ 
ขนาดใหญส่องรา้นใจกลางเมอืงนราธวิาสซึง่เปน็พืน้ทีส่าธารณะประกอบกจิวตัรประจำวนัประชาชาผูบ้รสิทุธิใ์นเขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้อาคารดังกล่าวเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 8 ราย  มูลนิธิ 
ผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมขอประณามผู้ใช้ความรุนแรงการก่อเหตุร้าย โหดร้าย มุ่งประสงค์ต่อผู้บริสุทธิ์และ 
สร้างความเสียหายต่อสาธารณะ  และขอให้ผู้ก่อเหตุร้ายยุติการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ที่สร้างความหวาดกลัวและความไม่
ปลอดภัยต่อสาธารณะชน การใช้ความรุนแรงไม่สามารถสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องความเป็นธรรมได้ 

ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2554 มลูนธิผิสานวฒันธรรมและมลูนธิศินูย ์
ทนายความมสุลมิ ไดจ้ดัใหม้เีวทเีพือ่เปดิพืน้ทีใ่หแ้กภ่าคประชาชนในพืน้ทีร่ว่ม 
คิดทบทวนถึงการบังคับใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ  ผลสำเร็จ ความล้มเหลว และผลกระทบ 
ของการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน  รวมทั้ง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลใหม่ 
ได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อหามาตรการ 
ทางกฎหมายร่วมกันในการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการ 
บังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงฉบับอื่นๆ ต่อไป 
เวทีสาธารณะมีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันคิด 
ทบทวนและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของการประกาศ 

ใชพ้.ร.ก.ฉกุเฉนิฯและผลกระทบทีเ่กดิจากการประกาศใช ้เพือ่รวบรวมปญัหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช ้พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ อนันำไปสูก่ารแกไ้ขทีถ่กูตอ้งจาก 
รัฐบาลใหม่ เพื่อทบทวนกฎ ระเบียบหรือคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอันนำไปสู่การผลักดัน 
ในเชงินโยบายดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเคารพตอ่หลกันติธิรรม และเคารพสทิธมินษุยชนของประชาชน และแสวงหาความรว่มมอื 
ด้านการทำงานระหว่างรัฐบาล ประชาชนในพื้นที่ และภาคประชาสังคม  เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน รวมทั้ง 
หาหลักประกันว่าบุคคลทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะนำข้อเสนอดังกล่าวส่งถึงนายกรัฐมนตรี 
ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการสภาความมั่นคงเพื่อพิจารณาต่อไปในการต่อพรก.ฉุกเฉินครั้งต่อไป
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CrCF & MAC  ยื่นจดหมายเปิดผนึก ขอให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พิจารณาการต่อพรก. ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต ้
ครั้งหน้า  ทบทวนที่มาของกฎหมาย  แก้มาตราที่ละเมิดสิทธิฯ ยกเลิกมาตราที่ขัดรัฐธรรมนูญ

ตวัแทนของมลูนิธิผิสานวฒันธรรมและมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิยืน่จดหมายเปดิผนกึลงวนัที ่14  กนัยายน 
พ.ศ. 2554 ที่สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยสำเนาจดหมายดังกล่าวจะส่งให้ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
และเลขาธิการสภาความมั่นคงเพื่อพิจารณา 
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ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
ร่วมประชุมในเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) 

ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้

 ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จำนวน 3 คน ได้ร่วมเวทีที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาติในวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย 
เปน็ครัง้แรก  เพือ่ทำการทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนของประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิกุประเทศ ในวนัที ่5 ตลุาคม พ.ศ. 2554 
ณ กรุงเจนีวา คณะผู้แทนจากรัฐบาลไทยได้อ่านแถลงการณ์เปิดแสดงความยินดีต่อการมีเวทีทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในระดบัระหวา่งประเทศเพือ่เปดิโอกาสใหเ้กดิการสง่เสรมิและคุม้ครองดา้นสทิธมินษุยชนในระดบัสากล ยอมรบัวา่รฐับาลมขีอ้ทา้ทาย 
เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รัฐบาลไทยมองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ยังไม่เป็นความขัดแย้งทางอาวุธ รัฐบาลมีความจริงจังที่จะแก้ไขการสืบสวนสอบสวนนำเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแล้ว 
มาลงโทษ และตระหนกัวา่สถานการณใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งไดร้บัการแกไ้ขในหลายประการไมว่า่จะเปน็ดา้นความมัน่คง 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม 
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิ- 
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต ้ในเวทคีณะมนตรสีทิธมินษุยชนโดยจดัทำเปน็รายงานเสนอไปกอ่นหนา้นี ้ดไูดท้ี ่  http://th.macmuslim.com/wp-content/
uploads/2011/03/15-03-2011_Report_to_UPR__TH_Final1.pdf 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554  มีข้อสรุปคำแนะนำของประเทศสมาชิกสภาคณะมนตรีความมั่นคงจำนวนทั้งสิ้น 172 ข้อ  
โดยผู้แทนรัฐบาลไทยได้แถลงต่อคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนที่จะรับดำเนินการตามคำแนะนำของประเทศสมาชิกจำนวน 100 ข้อ  
รวมถงึคำแนะนำทีเ่กีย่วกบัการออกกฎหมายกำหนดใหก้ารซอ้มทรมานเปน็ความผดิอาญา และกฎหมายอืน่ๆ ใหส้อดคลอ้งตามอนสุญัญา 
ต่อต้านการทรมานฯ ส่วนข้อเสนออื่นๆ อีก 72 ข้อ เช่นการยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลไทยแถลงว่า 
จะรับไว้เพื่อพิจารณาและแจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนภายในเดือนมีนาคม 2555 ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจะเข้าร่วมเวทีการพิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิเด็กที่คณะกรรมการสิทธิเด็กในระหว่างวันที่ 10-12 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่กรุงเจนีวา ซึ่งจะมีการนำเสนอรายงานสถานการณ์การคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์
จังหวัดชายแดนใต้ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กในการประชุม Pre-session เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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 มู ลนิ ธิ ผ ส านวัฒนธร รมและองค์ ก ร 
ภาคประชาสังคมแนะนำองค์กรฯ ให้กับอาสาสมัคร 
ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารพรานที่่ 48 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่อ.นาทวี จังหวัดสงขลา



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
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