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ใบแจ้งข่าว 
เผยแพร่วันที� 29 พฤศจกิายน 2554 

 
ศาลจังหวัดยะลาสั�งให้สหกรณ์ครูยะลารับ 

นายมะยาเตง็ มะรานอ กลับเป็นสมาชิกจ่ายเงินตามสิทธิฯ 
คดีแรกที�ผู้ถกูบงัคับให้สูญหายได้รับสิทธิคุ้มครอง 

 

ศาลจังหวดัยะลาได้อ่านคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที� ผบ.865/2554 ลงวนัที� 1 พฤศจิกายน 2554 ให้สหกรณ์

ครูจงัหวดัยะลารับนายมะยาเต็ง มะรานอกลบัเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา และให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการจ่ายเงิน

ปันผลและเงินเฉลี�ยคืน  และจ่ายเงินตามสทิธิในฐานะสมาชิกกองทนุสงเคราะห์ผู้ เสยีชีวิต ร่วมทั �งจ่ายเงินเรือนหุ้นคืน  ทั �งนี �

ทางโจทก์ต้องชําระค่าหุ้นของนายมะยะเต็งเดือนละ 500 บาทตั�งแต่เดือนเดือน กรกฎาคม 2550 – เดือนกนัยายน 2552 รวม

เป็นเงินจํานวน 13,500 บาท  สรุปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลามีหน้าที�ชําระเงินคืนทั �งสิ �นไม่เกินจํานวน 967,250 บาทแก่

โจทก์ผู้ ฟ้องซึ�งเป็นภรรยาและบตุรสองคนของนายมะยาเต็ง มะรานอ   

คดีนี �มีนางซูมะอิเด๊าะ มะรานอ ภรรยาและบตุร ของนายมะยาเต็ง มะรานอ ที�ถกูบงัคบัให้สญูหาย เป็นโจทก์ยื�น

ฟ้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา กรณีคณะอนุกรรมการติดตามหนี �สหกรณ์ครูยะลาได้มีมติ ครั �งที� 11/2550 ลงวนัที� 12 

พฤศจิกายน 2550 ให้นายมะยาเต็งออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยอ้างว่านายมะยาเต็งในฐานะสมาชิกของสหกรณ์

ยะลาได้ผิดนดัชําระหนี �นบัแต่วนัที�นายมะยาเต็งหายตวัไปและให้ยึดเอาทนุเรือนหุ้นบงัคบัชําระหนี �กู้ยืม แม้ว่าเมื�อวนัที� 8 

ตลุาคม 2552 ศาลจงัหวัดยะลาได้มีคําสั�งให้นายมะยาเต็งเป็นบุคคลสาบสญูตามกฎหมาย อนัทําให้สทิธิและหน้าที�ความ

รับผิดชอบที�ผู้ตายจะต้องได้รับนบัแต่วนัที�ศาลมีคําสั�งแสดงว่าเป็นคนสาบสญู แต่โจทก์ในฐานะทายาทตามกฎหมายยงัไม่ได้

รับสทิธิในการรับเงินปันผลจากหุ้นและเงินเฉลี�ยคืนเมื�อนายมะยาเต็งเสยีชีวิต รวมทั �งเงินจากกองทนุสงเคราะห์สมาชิก

ผู้ เสยีชีวิต รวมถงึสทิธิอื�นๆตามข้อบงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ครูยะลา  

พิจารณาจากพยานหลกัฐานของโจทก์และจําเลยแล้วศาลจงัหวดัยะลาจึงได้มีคําสั�ง ดงันี �  

1. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา ดําเนินการเพิกถอนมติคณะอนกุรรมการที�ให้นายมะยาเต็ง มะรานอก ผู้สญู

หาย ออกจากการเป็นสมาชิกเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2550 

2. ให้นางซูมะอิเด๊าะชําระค่าหุ้นของนายมะยะเต็งเดือนละ 500 บาทตั�งแต่เดือนเดือน กรกฎาคม 2550 – เดือน

กนัยายน 2552 รวมเป็นเงินจํานวน 13,500 บาทโดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาใช้วิธีหกักลบลบหนี � 

3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาดําเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืน จนถงึวนัที�ศาลมีคําสั�งให้นายมะยา

เต็ง เป็นบคุคลสาบสญู 

4. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาจ่ายเงินตามสทิธิจากการเป็นสมาชิกกองทนุสงเคราะห์ผู้ เสยีชีวิตและทพุลภาพ 

ทั �งนี �ให้นําเงินจํานวนดงักลา่วไปหกักลบลบหนี �กบัเงินกู้ของนายมะยาเต็งยงัคงค้างทั �งต้นเงินและดอกเบี �ย

ตั �งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นไป 

5. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาจ่ายเงินค่าทนุเรือนหุ้นคืนที�ชําระมาจนถงึเดือนกนัยายน 2552  

6. ทั �งนี �สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลามีหน้าที�ชําระเงินแก่โจทก์ทั �งสามไม่เกินจํานวน 967,250 บาท  



สว่นคดีนี � หากฝ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา ไม่ยื�นอทุธรณ์ภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัที�ศาลพิพากษา ถือได้ว่า

คดีถงึเป็นอนัที�สดุ โจทก์และจําเลยมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามคําพิพากษา 

คดีนี �สบืเนื�องจาก นางซูมะอิเด๊าะ มะรานอ ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.บนันงัสตาว่า นายมะยาเต็ง มะ

รานอ ภารโรงโรงเรียนบ้านบางลาง ได้ถกูเจ้าหน้าที�ทหารจํานวนหลายนายใช้อํานาจตามกฎอยัการศกึ ทําการปิดล้อม ตรวจ

ค้นและควบคมุตัวนายมะยาเต็งพร้อมกับรถยนต์ของนายมะยาเต็งไปต่อหน้าภรรยาและบตุรของนายมะยาเต็ง เมื�อวนัที� 24 

มิถนุายน 2550 จากนั �นก็ไม่ปรากฎว่านายมะยาเต็งยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่และญาติของผู้สญูหายได้เห็นนายมะยาเต็งครั �ง

สดุท้ายขณะที�อยู่ในการควบคุมตวัของเจ้าหน้าที�ฝ่ายหทาร เหตกุารณ์นี �นอกจากครอบครัวจะไม่รู้ว่านายมะยาเต็งจะมีชีวิต

อยู่หรือไม่แล้ว ยังสง่ผลกระทบต่อสทิธิและหน้าที�ของผู้สญูหายและภาวะทางจิตใจของครอบครัวนายมะยาเต็ง สดุท้าย

ครอบครัว ได้ฝากความหวงักบักระบวนการยตุิธรรมในการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของเจ้าหน้าที�หน่วยงานความมั�นคงที�

ใช้อํานาจตามกฎหมายพิเศษ ทั �งการยื�นเป็นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั�งไต่สวนฉกุเฉิน และเรียกให้เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องมาให้

ข้อมลูต่อศาล และได้ขอให้ศาลมีคําสั�งให้นายมะยาเต็ง มะรานอเป็นผู้สาบสญู และศาลได้มีคําสั�งตามคําขอของครอบครัว

ให้นายมะยาเต็งเป็นผู้สาบสญูตามกฎหมาย  และยงัมีคดีที�ครอบครัวนายมะยาเต็งได้ยื�นไต่สวนกรณีเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง

กบัการบังคบัให้นายมะยาเต็งให้สญูหายยังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลฎีกา  ซึ�งนบัเป็นระยะเวลากว่าสามปีแล้วต่อการ

ดําเนินขั �นตอนการค้นหาความจริงดงักลา่ว 

ในสว่นคดีผู้บริโภคคดีนี � เป็นคดีที�เรียกร้องสทิธิในฐานะสมาชิกสหกรณ์ เพราะเป็นข้อปัญหาทางเทคนิคที�ไม่ค่อยมี

เกิดขึ �น จากการที�ครอบครัวผู้สาบสญูออกมาเรียกร้องสทิธิของตน เนื�องจากข้อระเบียบบางอย่างไม่ครอบคลมุถงึกรณีบุคคล

สาบสญู หรืออาจมีช่องว่างที�ง่ายต่อการเสยีสทิธิฯ 

นางซูมะอิเด๊าะ ภรรยาผู้สญูหาย กลา่วว่า” รู้สกึดีใจมาก หลงัศาลพิพากษาให้ตนและครอบครัวได้รับสทิธิดงักล่าว 

เพราะลดปัญหาเรื�องหนี �สนิเดิมของครอบครัวที�ตนต้องแบกภาระชําระหนี �มาเป็นเวลายาวนานนบัแต่นายมะยาเต็ง สญูหาย” 

นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อํานวยการมูลนิธิผสานวฒันธรรม กลา่วว่า “คําสั�งของศาลจังหวดัยะลาครั �งนี �ถือ

ได้ว่าศาลได้สร้างบรรทัดฐานเพื�อให้เกิดการคุ้มครองสทิธิของผู้ถูกบงัคบัให้สญูหายอนัเป็นการเยียวยาครอบครัวผู้สญูหาย

ตามกระบวนการยุติธรรม ทั�วประเทศไทยยงัมีบคุคลที�ถกูบงัคบัให้สญูหายจํานวนมากที�ยงัขาดการตรวจสอบและญาติยังไม่

สามารถเข้าถงึกลไกการคุ้มครองสทิธิของผู้ถกูบงัคบัให้สญูหายได้ และศาลยงัเป็นที�พึ�งสดุท้ายของประชาชนได้”  

จากการติดตามกลไกตรวจสอบตามกระบวนการยตุิธรรมและให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลที�ถูกบังคับให้สญูหายใน

พื �นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในระหว่างปีพ.ศ. 2545-2551จํานวน 30 ราย ในปีพ.ศ. 2552 จํานวนสองราย ในปีพ.ศ. 2553 

หนึ�งราย และล่าสดุในปีพ.ศ. 2554 จํานวน สองราย รวมที�รวบรวมและบันทึกไว้จํานวน 35 ราย พบว่า รัฐยังไม่สามารถ

จดัสรรความช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมแก่ครอบครัวของผู้สญูหาย และญาติผู้สญูหายไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการเยียวยา

ตาม พ.ร.บ.ค่าตอนแทนผู้ เสยีหายในคดีอาญา และเงินเยียวยาช่วยเหลอืผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ แม้

จะได้มีการจดัตั �งคณะกรรมการชุดพิเศษภายใต้การทํางานของกระทรวงยุติธรรมมาตั �งแต่ปี 2550 แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

เรื�องการกําหนดมาตรการเยียวยาผู้ถกูบงัคบัให้สญูหาย และยังไม่มีการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงกรณีการสญูหาย ปัจจุบันนี �

ประเทศไทยยงัไม่ได้มีการกําหนดให้การบงัคบัให้สญูหายเป็นความผิดทางอาญา แม้ว่าเมื�อเดือนตุลาคม 2554 รัฐบาลไทย

จะได้ประกาศว่าจะพิจารณาลงนามในอนุสญัญาขององค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการบังคับบุคคลให้สญูหาย 

แต่รัฐบาลไทยยังมิได้แสดงเจตจํานงค์ให้สาธารณะชนได้รับทราบว่าจะดําเนินการให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับ

ดงักลา่วเพื�อให้มีผลบงัคบัใช้ได้จริงอย่างไร  ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยประกาศให้สตัยาบันต่ออนุสญัญาคุ้มครองการบังคับ

บคุคลให้สญูหายในทนัที เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่ารัฐบาลไทยคํานงึถงึการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สญู

หายและพร้อมจะแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนที�ร้ายแรงนี �อย่างจริงจัง ด้วยการเยียวยาและช่วยเหลือให้ญาติได้รับ

ความช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมและความเป็นธรรมอย่างมีประสทิธิภาพ  

ข้อมลูเพิ�มเติม 
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