
หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้

ACCESS TO JUSTICE 
and HUMAN RIGHTS NEWSLETTERS, 
southern Thailand

Bi-monthly newsletters, Vol.9/May-Jun. 12

บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อปีพ.ศ. 2553  นักกฎหมาย
หญิงในองค์กรมีบทบาทอย่างมากในการนำาความสำาเร็จมาสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ลองมาฟังเสียงสะท้อนจาก 
มุมมองนักกฎหมายหญิง ในองค์กรทนายความในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรง
ที่ครุกรุ่นมาตลอดระยะเวลา 8 ปี

นางสาวนรูซีะห ์ซา  นกักฎหมายหญงิ ประจำามลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิจงัหวดัปตัตาน ีไดเ้ขา้สูก่ารทำางานดา้นกฎหมาย
โดยเริม่จากเหน็ชาวบา้นถกูควบคมุตวัตกเปน็ผูต้อ้งสงสยั โดยการเขา้ปดิลอ้มหมูบ่า้น ตรวจคน้บา้นและตวัซึง่สว่นใหญล่ว้นเปน็
ชายชาวไทยมุสลิม  ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องกฎหมายเท่าที่ควร จึงทำาให้เกิดความรู้สึกว่าจะทำาอย่างไรเพื่อให้ได้ช่วยเหลือบุคคล
เหล่านั้น ต่อมาได้รับโอกาสมอบทุนให้กับผู้หญิงมุสลิมเพื่อศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์ และได้ทำางานที่มูลนิธิศูนย์ทนายความ
มุสลิมประจำาจังหวัดปัตตานี  

ก๊ะนูรีซะห์กล่าวว่า เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวถูกควบคุมตัวไม่ว่าจะเป็น พ่อ สามี พี่ชาย น้องชายหรือแม้กระทั่งลูกชาย 
หากบุคคลเหล่านั้นถูกควบคุมตัวแล้วจะเหลือก็แต่ผู้หญิงที่ต้องดิ้นรน หาเลี้ยงชีพครอบครัวหรือดำาเนินการเพื่อขอความเป็น
ธรรมใหช้ว่ยเหลอืดา้นคดคีวามตา่งๆ ซึง่มคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีผู่ห้ญงิอยา่งเราจะตอ้งมคีวามรูด้า้นกฎหมาย ใหค้ำาปรกึษาและ
คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านคดีความหรือด้านจิตใจ 

ผูห้ญงิมสุลมิโดยสว่นใหญจ่ะยงัคงยดึหลกัการปฏบิตัติามหลกัการและคำาสอนของพระผูเ้ปน็เจา้พระองคอ์ลัลอฮ ฺ  อยา่งไร
กด็ ีในโลกยคุปจัจบุนัสงัคมไดม้กีารพฒันา ซึง่มผีลตอ่การดำารงชวีติความเปน็อยูข่องผูห้ญงิไทยมสุลมิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ และ
เพือ่เปน็การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ใีนการดำาเนนิชวีติเพือ่พชิติดนุยา รวมทัง้เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการเตรยีมตวักา้วไปสู่
โลกหนา้ (อาคเีราะห)์ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทัง้ยงัตอ้งปฏบิตัตินเพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตวัเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศ
ชาตโิดยภาพรวม นอกจากนีย้งัเปน็การเตรยีมตวัเพือ่เผชญิกบัวนัสิน้โลก(กยีะมตั) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป ในบางครัง้บาง
คราวก็สามารถมีบทบาทนอกบ้านได้ ดังอัลหะดีษของท่านศาสดามูฮัมหมัด กล่าวว่า

บทความนำา

เสียงจากนักกฎหมายหญิงรุ่นใหม่ ศูนย์ทนายความมุสลิม
บทบาทผู้หญิงในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
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 เมื่อมีความจำาเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านก็สามารถ
ทำาได้หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือสามี และ
ในโลกยุคปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผู้หญิงในสังคม
มุสลิมย่อมมีความจำาเป็นที่จะต้องมีบทบาทในการต่อสู้เพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

กะ๊นรูซีะห ์เหน็วา่ในอสิลามไมม่บีทบญัญตัใิดเลยทีห่า้มมิ
ใหผู้ห้ญงิประกอบอาชพี โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาชพีทีเ่หมาะสม
กบัธรรมชาตขิองผูห้ญงิ จะเหน็ไดว้า่ในปจัจบุนันีเ้ปน็ทีย่อมรบั
กนัแลว้วา่ ผูห้ญงิไทยไดม้บีทบาทมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในดา้น
สงัคมทัว่ไปกใ็หค้วามสนใจเกีย่วกบับทบาทของผูห้ญงิมากขึน้ 
เริ่มจากสถาบันครอบครัวและนำาไปสู่สถาบันการเมืองต่อไป 
โดยหลักการแล้ว อิสลามมิได้สนับสนุนให้ผู้หญิงเป็นผู้นำา แต่
อิสลามก็ยังคงให้ความสำาคัญต่อผู้หญิง โดยให้ผู้หญิงมีสิทธิ
เสรีภาพในด้านต่างๆ ของตน  แม้กระทั่งการออกเสียงเลือก
ตั้งเพื่อความอยู่รอดของประเทศ หรือสิทธิในชีวิตความเป็น
อยู่ในการกำาหนดรูปแบบกฎหมายใหม่ๆ อันเป็นเรื่องเกี่ยว
กับผู้หญิง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้หญิงจะต้องชี้แนะ
เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อหลีกเลี่ยงการเอารัดเอาเปรียบที่
จะเกิดขึ้นในสังคมตามบรรทัดฐานของผู้หญิงที่พึงมีได้

 
ก๊ะนูรีซะห์ เสนอว่าผู้หญิงมุสลิมต้องการการสนับสนุน

หลายด้าน เช่นการให้ความรู้ทางกฎหมาย ทั้งได้ช่วยเหลือ
ตนเองหรอืบคุคลอืน่ อกีทัง้เพิม่บทบาทของผูห้ญงิในสงัคมมาก
ขึน้ การใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย การใหค้ำาปรกึษาหรอื
แนะนำาแกก่ลุม่ผูห้ญงิทีไ่ดร้บัผลกระทบ เชน่ กรณกีารเยยีวยา
หรือให้งบสนับสนุนไปเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้หญิงควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน
ศาสนาหรือสามัญ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้หญิงเพื่อ
ยกระดับฐานะของครอบครัวและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทาง 
ครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงผู้ได้รับผลกระทบ   

 
 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบทบาทผู้หญิงในด้านต่างๆ ให้ผู้หญิง 
เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุหมนุเวยีน สรา้งโอกาสใหผู้ห้ญงิเขา้ถงึแหลง่
เงนิทนุเพือ่พฒันาอาชพี สรา้งรายได ้และพฒันาไปถงึการสรา้ง
สวสัดกิารใหแ้กก่ลุม่ผูห้ญงิ และรวมไปถงึการใหค้วามชว่ยเหลอื 
เยียวยาผู้หญิงที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบด้วย

นางสาวแวซง บาเน็ง นักกฎหมายหญิงจากศูนย์ทนายความ
มสุลมิ จงัหวดัปตัตาน ีอธบิายถงึบทบาทผูห้ญงิมสุลมิในการให้
ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย วา่ตนเองเริม่จากสมคัรเขา้มาเปน็
อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (Para-legal officer) ได้ช่วยใน
เรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและให้คำาปรึกษา
ดา้นกฎหมายตามประสาอาสาสมคัรผูช้ว่ยทนายความ สว่นใน
เรื่องของกฎหมายอิสลามนั้น เท่าที่เรียนมาก็ได้นำามาใช้ควบคู่
กับกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน   

ก๊ะซงยอมรับว่า ผู้หญิงที่ทำางานด้านนี้ก็มีความเสี่ยงสูง
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่เป็น
งานที่ตัวเองชอบและเป็นงานช่วยเหลือสังคมเมื่อเราไม่ช่วย
แล้วใครจะช่วย การทำางานลักษณะนี้อาจทำาให้ผู้หญิงมุสลิมที่
มีครอบครัวแล้วการทำางานลำาบากมากขึ้น  เพราะว่าต้องดูแล
ครอบครัว ตามหลักอิสลามแล้วผู้หญิงมุสลิมต้องเป็นแม่บ้าน
แต่ปัจจุบันผู้หญิงมุสลิมนั้นส่วนมากออกทำางานนอกบ้าน  แต่
ก็มีข้อจำากัดในเรื่องคลุกคลี่ทำางานกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็น
กับเพศตรงข้าม ผู้หญิงมุสลิมเองก็เป็นบุคคลที่ต้องการความ
ยุติธรรมเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ถูกกระทำาหรือถูกละเมิดสิทธิ   
บางครัง้ผูห้ญงิมสุลมิอาจเปน็ผูน้ำาไมไ่ดด้ใีนบางเรือ่งเพราะไมม่ี
ความเดด็ขาด มจีติใจทีอ่อ่นไหวทำาใหย้ากแกต่ดัสนิใจบางเรือ่ง 

ก๊ะซงแสดงความเห็นว่า อยากให้มีการส่งเสริมในด้าน
กิจกรรมให้กับผู้หญิงมุสลิมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ไมว่า่จะเปน็กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัทางดา้นกฎหมาย หรอืกจิกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงมุสลิมในหลายๆ ด้านใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

“อัลเลาะฮ์      ทรงอนุญาตให้พวกเธอ ออกนอกบ้านได้เพื่อทำาธุรกิจที่จำาเป็น”
	 	 	 	 	 	 	 	 รายงานโดยบุคอรี	(อรุณ	บุญชม,	มปป.	:	1140)				
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ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา มีนางสาวสุภาวดี 
สายวารี หรือ ที่เพื่อนเรียกว่า ยาด๊ะ สาวนักกฎหมายจาก 
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ได้ปฎิบัติหน้าที่ ในฐานะนัก
กฎหมายผู้หญิงมาเป็นเวลากว่า 2 ปี ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงมุสลิมในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายว่า เธอเข้าสู่การทำางานด้านกฎหมายโดยเริ่มจาก
การฝกึงาน เมือ่ป ี2553 ตอนอยูป่สีามขึน้ปสีี ่คณะนติศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัทกัษณิ ไดม้โีอกาสมาฝกึงานทีศ่าลจงัหวดัยะลา 
ได้เข้ามาร่วมนั่งฟังการพิจารณาคดีนายยาการียา ปาโอมานิ 
ซึ่งในตอนนั้นมีการสืบพยานโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิง 
พรทิพย์ โรจนสุนันท์ เบิกความเป็นพยานในการชันสูตร
พลกิศพในคดดีงักลา่ว และไดเ้จอทนายสทิธพิงษ ์จนัทรวโิรจน ์
เปน็ทนายของญาตผิูเ้สยีชวีติในคดดีงักลา่ว  และประทบัใจใน 
การทำางานขององคก์รดงักลา่วเนือ่งจากวา่พีท่นายชว่ยเหลอื
ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ซึ่งตนเองไม่ทราบมา
ก่อนเลยว่ามีองค์กรที่ทำางานแบบนี้อยู่ในบ้านเมืองนี้จริงๆ 
เลยตั้งใจต่อตนเองว่าหากจบมาจะลองมาทำางานที่องค์กร
แห่งนี้ และเมื่อจบมาก็ได้มาทำางานกับองค์กรแห่งนี้ โดยงาน
แรกทีเ่ขา้มานัน้ทาง MAC ไดส้ง่ไปเขา้กระบวนการของมลูนธิิ
อาสาสมัครเพื่อสังคม

ก๊ะยาด๊ะ ผู้หญิงมุสลิมจากนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ได้ให้ทัศนะ บทบาทของผู้หญิงว่า จริงๆแล้วผู้หญิงมุสลิม ไม่
ไดม้ขีอ้จำากดัในดา้นชว่ยเหลอืพีน่อ้งชาวบา้นทีเ่ดอืดรอ้นและ
ไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม แตต่รงกนัขา้มศาสนาอสิลามกลบัสง่
เสริมให้ช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำาหรือให้ความช่วยเหลือ 

พีน่อ้ง แตส่ิง่ทีเ่ปน็ขอ้จำากดัคอื เรือ่งบทบาทผูห้ญงิในบางเรือ่ง
กไ็มเ่หมาะสมทีจ่ะทำางานได ้ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบสว่นใหญเ่ปน็
เพศชาย บางทีการติดต่อประสานงาน การทำาโครงการหรือ
การทำากิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมในเรือนจำา ส่วนใหญ่จะ
ใหผู้ช้ายเขา้รว่มมากกวา่ผูห้ญงิ อาจจะเปน็เรือ่งศาสนาเขา้มา
เกีย่วขอ้ง เกดิการปะปนระหวา่งชายหญงิ ซึง่เปน็การปอ้งกนั
เรือ่งทีไ่มเ่หมาะสมไมด่ดีงักลา่ว (ฟตินะห)์ อาจจะนำาไปสูค่วาม
วุน่วาย แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ขอ้จำากดัดงักลา่วกไ็มใ่ชอ่ปุสรรคในการ
ทำางานของผูห้ญงิแตอ่ยา่งใด ศาสนาคงยงัเปดิกวา้งในการชว่ย
เหลือพี่น้องชาวบ้าน  

สำาหรับตนเองตอนแรกๆยอมรับเลยว่ามีปัญหาเรื่อง
ความคาดหวังของครอบครัว เพราะที่บ้านคาดหวังกับตัวเรา
ไว้สูงมาก อยากให้เรารับราชการ หรือทำางานอื่นๆที่มั่นคง 
เพราะเราทำางานตรงนี้เป็นการทำางานด้วยใจจริงๆ เป็นการ
ทำางานที่ต้องใช้ความอดทนสูง เป็นการทำางานที่ต้องเสียสละ 
แตต่อนนีก้ผ็า่นมาไดเ้พราะวา่เราพยายามนำาเรือ่งราวทีพ่ีน่อ้ง
ชาวบา้นในพืน้ทีไ่ดป้ระสบพบเจอมาถา่ยทอดใหค้รอบครวัได้
เข้าใจรูปแบบในการทำางานของเรา    บางคนอาจมองว่าเรา
เป็นผู้หญิง ไม่เหมาะกับการมาทำางานด้านทนายความ  มอง
เราในทางลบมาก เป็นการสบประมาทว่าเราชอบช่วยเหลือ
คนผิดให้ถูก จากคนถูกเป็นผิด เงินที่ได้มานั้นไม่ฮาลาลคือไม่
บริสุทธิ์ เงินสกปรก นอกจากนี้แล้วรัฐเองก็มีทัศนะคดีในทาง
ลบ หากเอย่ชือ่องคก์รเรากบัหนว่ยงานรฐั จะมององคก์รเราที่
ชอบชว่ยเหลอืโจร ประมาณนัน้ เปน็เครือ่งมอืในการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มคนบางกลุ่มบ้าง เป็นต้น แต่ในใจก็
มีท้อบ้าง เพราะเราทำางานบนพื้นฐานของหลักการศาสนา 
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ทำางานด้วยความตั้งใจดีและบริสุทธิ์ใจจริง เพราะเราไม่สามารถที่จะ
อธบิายใหค้นทัง้โลกเขา้ใจเราไดห้มดทกุคน แตเ่รามพีระเจา้ทีม่องและ
เหน็การกระทำาของเราอยูแ่คน่ีก้เ็พยีงพอแลว้กบัการทำางานตรงนี ้แตก่็
มคีวามชืน่ใจมากกบัการตอบรบัจากคร/ูอสุตาซ/อาจารย ์พวกทา่นไม่
เคยตอ่วา่เราเลยวา่เปน็ผูห้ญงิทำางานดา้นทนายความไมไ่ด ้แตพ่วกทา่น
จะชื่นชมเราว่าดีใจที่มีผู้หญิงเรียนกฎหมาย จะได้กลับมาช่วยเหลือพี่
น้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ก๊ะยาด๊ะเสนอว่า สิ่งที่รัฐต้องได้รับการส่งเสริม คือ การศึกษา 
โดยเฉพาะในสาขาวิชาด้านกฎหมาย เมื่อก่อนมีไม่เยอะที่เรียนด้านนี้ 
แต่ปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนใหญ่แล้วพอจบมาก็จะไม่ได้เรียน
ต่อ อันเนื่องมาจากไม่มีทุนทรัพย์ ใจจริงตนเองอยากเรียนต่อปริญญา
โทมากๆ อยากต่อเนติฯ อยากเรียนสูงๆ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องสถานที่ศึกษาระยะทางในการเดินทางค่อน
ข้างไกล จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนต่อทั้งสิน ถ้าเป็นไปได้อยากให้มี
โครงการหรือทุนการศึกษาที่สนับสนุนผู้หญิงในองค์กรที่ทำางานด้าน
สิทธิมนุษยชน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองจบมาหรือสนใจ 
เพื่อต่อยอดและเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้หญิงที่ทำางานด้านนี้

นางสาวมูอัลลีมะห์  สาตา  หนึ่งในอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
ประจำาจังหวัดปัตตานี เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา  สาขากฎหมายอิสลาม  
สว่นใหญไ่ดศ้กึษากฎหมายอสิลามไดเ้รยีนกฎหมายทัว่ไปทีบ่งัคบัเพยีง
ไมก่ีว่ชิา เริม่สนใจและเรยีนรูก้ารทำางานดา้นกฎหมายตัง้แตก่ำาลงัศกึษา
อยู่ปีที่ 3 ทำางานช่วยเหลือทางด้านคดีความมั่งคงของสำานักงานมูลนิธิ
ศูนย์ทนายความมุสลิมประจำาจังหวัดปัตตานี  ได้ช่วยรับเรื่องร้อง
เรยีน ถา้หากวา่มชีาวบา้นมารอ้งเรยีนกรณถีกูควบคมุตวัตามกฎหมาย
พเิศษฯ บทบาทของตนเองแลว้ กจ็ะชว่ยเหลอืพี่ๆ ในสำานกังาน ลงพืน้ที่
บา้ง หลงัจบเรยีนแลว้กไ็ดเ้ปน็อาสาสมคัรผูช้ว่ยทนายความฯหรอืเรยีก
ว่า SPAN (Southern Para Legal officers Advocacy Network)
ทำางานภายใต้การบริหารของมูลนธิศูนย์ทนายความมุสลิม

นางสาวมูอัลลีมะห์ กล่าวว่าแท้จริงแล้วการงานที่มีค่ายิ่งของผู้
หญิงนั้น คือการดูแลบรรดาลูก ๆ และสามีของเธอ ส่วนการทำางาน
นอกบ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพ ถือเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำาได้  แต่
ก็สามารถที่เกี่ยวข้องในการบังคับปฎิบัติเสรีภาพของตนเอง มีการใช้
สิทธิตามที่ตนเองต้องการ โดยมีข้อบังคับตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
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ถ้าเป็นไปได้อยาก
ให้มีโครงการหรือทุน
การศกึษาทีส่นบัสนนุ
ผู้ ห ญิ ง ใ น อ ง ค์ ก ร
ที่ ทำ างานด้ านสิทธิ
มนุษยชน ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในสาขาที่
ต น เ อ ง จบม าห รื อ
สนใจ เพื่อต่อยอดและ
เปน็การเพิม่ศกัยภาพ
ให้แก่ผู้หญิงที่ทำางาน
ด้านนี้

ส่งจดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรม



ได้อย่างถูกต้อง ศาสนาอิสลามมิได้จำากัดหน้าที่และบทบาทในการประกอบอาชีพของผู้หญิง หากจะประกอบอาชีพต้อง
ไดร้บัอนญุาตจากผูป้กครองหรอืสามเีสยีกอ่น และอสิลามกไ็ดว้างระบบหนา้ทีใ่หผู้ห้ญงิมบีทบาทในสงัคมในฐานะทีเ่ปน็แม่
บ้านและภรรยาเป็นสำาคัญ ปัจจุบันผู้หญิงมุสลิมจะเห็นได้ว่าค่าครองชีพได้สูงขึ้น ทำาให้ผู้หญิงมุสลิมออกไปประกอบอาชีพ
นอกบ้านได้มากขึ้น ซึ่งตามปกติแล้วผู้หญิงมุสลิมส่วนใหญ่ไม่นิยมที่จะออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน จนเริ่มมีบทบาทใน
การ ดแูลชมุชน พฒันาชมุชน  แตผู่ห้ญงิตอ้งมขีอบเขตในการปฎบิตัหินา้ทีห่รอืพฒันาภายในสงัคมหรอืชมุชนของตนเอง ผู้
หญิงมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา  เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเมืองให้สงบสุขได้
อย่างแข็งขัน  ไม่เว้นแต่เสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นในบางเรื่องในทางการเมือง  และสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ  แม้
กระทัง่การออกเสยีงเลอืกตัง้ หรอืสทิธใินชวีติความเปน็อยูใ่นการกำาหนดรปูแบบกฎหมายใหม่ๆ  ทีเ่ปน็เรือ่งเกีย่วกบัผูห้ญงิ 
ซึง่เปน็เรือ่งทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีผู่ห้ญงิจะตอ้งมกีารชีแ้นะเพือ่แสดงความคดิเหน็ เพือ่หลกีเลีย่งการเอารดัเอาเปรยีบทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในสังคมตามบรรทัดฐานของผู้หญิงที่พึงมีได้

     มูอัลลีมะห์ เสนอว่าถ้าจะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เสนอความคิดเห็น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา  และสร้าง
ความแขม็แขง็ในการดำาเนนิชวีติประจำาวนั สง่เสรมิเงนิกองทนุเพือ่เปน็อาชพีใหม้ัง่คงทีด่ภีายในครอบครวัในการเลีย้งชพี  ให้
มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้หญิงที่ถูกผลกระทบ สามารถจัดตั้งกลุ่มองค์กรของผู้หญิง เพื่อเป็นในการทำางานของกลุ่มผู้หญิง
ตามทีต่อ้งการ  และสามารถสรา้งรายไดเ้องภายในกลุม่ เปน็ตน้ จงึจะเปน็การสรา้งใหผู้ห้ญงิเขม็แขง็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ในสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างในจังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้ 

 เสยีงสะทอ้นจากการทำางานของสามสาวนกักฎหมายและหนึง่อาสาสมคัรผูห้ญงิของศนูยท์นายความมสุลมิ แสดง
ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและการปรบัตวัของผูห้ญงิมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โอกาสและการยอมรบัจะเปน็แนวทางทีส่รา้ง
ให้ผู้หญิงเข็มแข็งและมีบทบาทของตนเองอย่างมีพลวัตท่ามในสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างในจังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้ 5 6

1.  นักศึกษาอาสาสมัครในสำานักงานศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา
2.  อาสาสมัครทำางานช่วยเหลือเยี่ยมเยือนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
3.  ผู้ช่วยทนายความลงพื้นที่ร่วมสอบข้อเท็จจริงในสถานทีเกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4.  ตัวแทน CrCF และ MAC นำาผู้เสียหายเข้าพบตัวแทนกระทรวงยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำาเสนอจากประชาชน  

กรณีชาวบ้าน 2 คนในพื้นที่อ.บันนังสตา ถูกบังคับให้สูญหายปีพ.ศ. 2554
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ศาลแพ่งรับฟ้องและมีคำาสั่งยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมศาล  ญาติพลทหารวิเชียร

  เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 24 พฤษภาคม 2555  เวลา 10.00 น. 
ทีศ่าลแพง่  ( รชัดา ) ญาตขิองพลทหารวเิชยีร เผอืกสม ไดย้ืน่
ฟอ้งกระทรวงกลาโหม กองทพับก และสำานกันายกรฐัมนตรี
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ครูฝึกได้ลงโทษพลทหารวิเชียรโดยการทรมาน เป็นเหตุให้
พลทหารวเิชยีรเสยีชวีติ โดยญาตขิองพลทหารวเิชยีรไดฟ้อ้ง
เรยีกคา่เสยีหายรวมเปน็เงนิกวา่ 14 ลา้นบาท และขอใหศ้าล
มีคำาสั่งไต่สวนเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากญาติ
ของพลทหารวิเชียร โจทก์ในคดีนี้มีฐานะยากจน 
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มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธ ิ

ศูนย์ทนายความมุสลิมส่งจดหมายเปิดผนึก
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555    

โดยจดหมายเปิดผนึกระบุว่า 
ขอให้นายกฯ ทดลองไม่ขยายการประกาศ 

การบังคับใช้พรก.ฉฉฯ 

ในครัง้ตอ่ไปนีเ้ปน็ระยะเวลาสามเดอืน  โดยระบวุา่เมือ่
วันที่ 13 มีนาคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะ
เวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดปัตตานี 
ยะลาและนราธิวาส ต่อไปอีก 3 เดือน เป็นการขยายระยะ
เวลาครั้งที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ซึ่งจะครบกำาหนดใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2555  การไม่ขยายประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจะเปิดโอกาสให้มีการทำางานในกรอบนโยบายตาม
แผนยุทธศาสตร์ของสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช) และการทำางานของฝ่ายบริหารโดยศอ.บต.สามารถ
ดำาเนินงานตามแผนที่เน้นการพัฒนาและสร้างสันติภาพ
ดำาเนินต่อไปเป็นไปได้   การไม่ขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังเป็นส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจให้กับ
ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน

1
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ 
ออกแถลงการณ์ประณามเหตุสังหาร 

กำานันสายบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
รวม 4 คน  

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บนถนนทางหลวงสาย 
42 ระหว่าง นราธิวาส-ปัตตานี ม.6 บ้านบาโงมูลง ต.เตราะ
บอน อ.สายบรุ ีจ.ปตัตาน ี ไดเ้กดิเหตคุนรา้ยจำานวนมากกวา่ 
5 คน ยิงนายสังวรณ์ สุวรรณราช อายุ 57 ปี กำานันตำาบล
ทุ่งคล้า อ.สายบุรี ,นายปรีชา ทองเอียด 48 ปี เป็นสารวัตร
กำานัน, นางสุภาพร เจริญสุข อายุ 45 ปี ผู้ช่วยกำานัน และ
นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เงิน อายุ 43 ปี ผู้ช่วยกำานัน พร้อม
ทั้งได้นำาอาวุธปืนและเงินจำานวนหนึ่งไปด้วย เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตลอดมาได้สะท้อนถึงความรุนแรงและการไม่แสดง
ความรับผิดชอบในการกระทำาของผู้กระทำาว่ามีจุดมุ่งหมาย
ใด เพียงการก่ออาชญกรรมมุ่งให้เกิดความสูญเสียที่มิอาจ
ประเมินค่าได้ เหตุในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวใน
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งปรากฎว่า
รฐัไมส่ามารถสบืสวนสอบสวนอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมน่ำาคน
ผดิมาลงโทษ และไมม่มีาตราการปอ้งกนัเหตทุีเ่หมาะสมเพือ่
เป็นหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยให้กับประชาชน
และสังคมสาธารณะ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแผน
ยทุธศาสตรข์องสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ(สมช.)    และบรูณ
าการนโยบายจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างองค์กรรัฐในพื้นที่
พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน สร้างโอกาส
พัฒนารองรับสมาคมอาเซียนปีพ.ศ.  2557  

6

ข่าว
คดีสิทธิมนุษยชน

  ศกึษานโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2555 
– 2557 ฉบับเผยแพร่ได้ที่ http://www.deepsouthwatch.org/node/3019#en



5
ศาลจังหวัดยะลาเชื่อว่า

นายอัสฮารี สะมาแอ เสียชีวิต  
เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทำาร้ายร่างกาย  

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนเวลา 2555 09.00 น.ศาล
จังหวัดยะลา ได้อ่านคำาสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายอัส
ฮารี สะมะแอ ในคดีหมายเลขดำาที่ ช.13/2552 ว่า ศาลได้
พิเคราะห์พยานหลักฐานว่า นายอัสฮารีสะมะแอ ถูกจับกุม
และควบคมุตวัโดยเจา้หนา้ทีท่หารและตำารวจ และถกูทำารา้ย
ร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สมองช้ำา และ
ต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เนื่องจากประจักษ์
พยานยืนยันว่าตนเองถูกทำาร้ายร่างกายพร้อมนายอัสฮารี 
จนไดร้บับาดเจบ็ คำาเบกิความดงักลา่ว สอดคลอ้งกบัมใีบรบั
รองแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารและสภาพ
บาดแผลตามรา่งกายของนายอสัฮาร ีจงึเชือ่ไดว้า่นายอสัฮาร ี
เสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัวเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทำาร้าย
ร่างกาย  อ่านคำาสั่งฉบับเต็มได้ที่ http://voicefromthais.
wordpress.com/2012/07/24/2012_07_24

4
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เรียกร้องให้ทุกฝ่าย 

ยุติการใช้กำาลังอาวุธ รัฐต้องดำาเนินเพื่อลดอาวุธ
ในพื้นที่และต้องไม่ตั้งค่ายฯในโรงเรียน วัด  

 โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 
17.20 น.คนร้ายไม่ทราบจำานวนใช้ระเบิดขว้างแบบเอ็ม 67 
ขวา้งใสก่ำาลงัพลชดุปฏบิตักิารรกัษาความปลอดภยัโรงเรยีน 
กองร้อยทหารราบที่ 1413 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 13 ซึ่งตั้ง
ฐานปฏบิตักิารอยูภ่ายในโรงเรยีนบา้นตะโละซแูม หมู ่4 บา้น 
กเียาะ ต.กรงปนิงั อ.กรงปนิงั จ.ยะลา แรงระเบดิทำาใหก้ำาลงั
พลเสียชีวิต 3 นายและได้รับบาดเจ็บอีก 6 นาย  แม้เป็นวัน
หยุดหากแต่โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยและปลอดจาก
การใชก้ำาลงัอาวธุเพือ่วตัถปุระสงคท์างการเมอืงใดใดทกุเวลา 
และหนว่ยงานหรอืเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งไมใ่ชพ้ืน้ทีส่าธารณะของ
ประชาชนเชน่ โรงเรยีน วดั เปน็สถานทีต่ัง้เปน็คา่ยทหารหรอื
หน่วยของกองกำาลังติดอาวุธ  โดยระบุว่าบริเวณโรงเรียนซึ่ง
ควรเป็นพื้นที่สาธารณะและมีความปลอดภัย  ซึ่งอาจทำาให้
บุคคลการทางการศึกษาและนักเรียนตกเป็นเหยื่อได้รับผล 
กระทบในการต่อสู้ทางอาวุธ การที่กลุ่มติดอาวุธได้ใช้ความ
รุนแรงอย่างโหดร้ายโดยไม่ได้คำานึงถึงชีวิตและทรัพย์สิน
สาธารณะเป็นการกระทำาที่ไร้มนุษยธรรม

6
ศาลยะลาให้ปล่อยตัวนายนูรมาน ดอเล๊าะ ผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายพรก.ฉุกเฉิน   

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ศาลจังหวัดยะลา ได้ไต่สวนคำาร้องขอขยายระยะเวลาควบคุมตัวนายนูรมานดอเล๊าะ 
อดีตนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารฉก. 11 ยะลา ควบคุมตัวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา
ประมาณ 4 ทุ่ม จากบ้านพักของนักศึกษา พร้อมนักศึกษาอีก 2 คน ซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนแล้ว ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็น
วา่ตามคำารอ้งขอขยายระยะเวลาถกูควบคมุตวัและผลการดำาเนนิกรรมวธิแีนบทา้ยคำารอ้งดงักลา่วไมป่รากฏวา่ผูถ้กูควบคมุ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างไรทั้งหลังจากศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาควบคุมตัวครั้งแรกเป็นเวลา 7 
วนัปรากฏวา่มกีารซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิเพยีงเลก็นอ้ยนอกจากนีพ้ยานหลกัฐานทีเ่จา้หนา้ทีอ่า้งวา่นายนรูมานเกีย่วขอ้งกบั
เหตุระเบิดนั้นก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว หากมีหลักฐานว่านายนูรมานเป็นผู้กระทำาความผิดก็ดำาเนินการตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาการควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉินฯมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการก่อเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น 
ซึ่งยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีพฤติการณ์ใดที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นแต่อย่างใด ทั้ง
ปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และประกอบอาชีพสุจริตที่สามารถติดต่อให้มาพบได้เมื่อต้องการ จึงไม่มี
ความจำาเป็นที่จะควบคุมตัวอีกต่อไปซึ่งจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัวเกินสมควร ให้ยกคำาร้องโดยให้
ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวให้ผู้คัดค้านที่เป็นญาติรับตัวไป
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กรุณาส่ง

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

	 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม	 และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม	 ดำาเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งระยะเวลาดำาเนิน
โครงการเป็นเวลา	2	ปี	ตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.2554	-	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2555	ที่มุ่งจะให้ความเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการ
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	 โครงการมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับ
และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โครงการนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์	และกองทุนสหภาพยุโรป	ภายใต้โครงการพัฒนาภาคประชาสังคม	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ได้แก่	จังหวัดยะลา	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดนราธิวาส	และจังหวัดสงขลา	

	 กิจกรรม	 ในโครงการฯ	ประกอบไปด้วย:	 การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำาคดีในเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Litigation)	 การประชุมคดีระหว่างทนายความและผู้ชำานาญการด้าน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนการอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ทนายความ	 ผู้ช่วยทนายความ	 และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 การจัดสัมมนาโดยมีกลุ่ม
เปา้หมายทีเ่ปน็หนว่ยงานในพืน้ที	่หนว่ยงานดา้นความมัน่คง	ผูม้อีำานาจตดัสนิใจและเจา้หนา้ทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม	งานวจิยัและการทำา
กรณีศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการใช้บริการให้ความช่วยเหลือด้านคดีโดยไม่คิดค่าบริการ	ส่งเสริมให้พนักงานอัยการและศาลมีบทบาท
สำาคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	และการจัดทำาข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐ

การดำาเนินการโครงการในครั้งนี้	มีความคาดหวังว่า	
1.	 หน่วยงานในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการใช้กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่กลุ่มผู้เสีย

เปรียบในสังคม
2.	 เพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายในระดับ

ประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
3.	หนว่ยงานในพืน้ทีแ่ละเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจมคีวามรูแ้ละความสามารถในการกำาหนดนโยบายมากขึน้	ชว่ยใหเ้กดิการปฏริปู

ระบบยุติธรรมอย่างยั่งยืน
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	 	 โทรศัพท์	02	728	2207,	โทรสาร	02	728	2207	Email:	mac_muslim@hotmail.com		
 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำาจังหวัดปัตตานี  
	 	 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 ประจำาจังหวัดยะลา  
	 	 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 ประจำาจังหวัดนราธิวาส 
  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 ประจำาจังหวัดสงขลา  
	 	 7	หมู่	2	ต.บ้านนา	อ.จะนะ	จ.สงขลา	90130	โทรศัพท์		074-206683		โทรศัพท์มือถือ	08-6289-4499

ที่อยู่ติดต่อ :
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