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มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมที่รับทุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และกองทุนสหภาพยุโรป ในการให้ความช่วยเหลือทาง 
กฎหมายตอ่ประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต ้ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึความยตุธิรรมซึง่ระยะเวลาดำเนนิโครงการเปน็เวลา 2 ปี 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงมาข้อมูล 
พื้นฐานในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Case Audit) ด้วยความร่วมมือ 
กับเนติบัณฑิตอเมริกา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานีได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นร่าง 
รายงานซึ่งข้อมูลสถิติคดีและข้อค้นพบในคดีความมั่นคง ตามดังกล่าว จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ  
นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนสื่อ เข้าร่วมในการรับฟังและให้ความเห็นต่อรายงานดังกล่าว
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อ นู กู ล อ า แ ว ปู เ ต ะ

นบัวา่รายงานดงักลา่วเปน็จดุเริม่ตน้ และมคีณุคา่ทางวชิาการ 
เปน็อยา่งยิง่ เพราะตัง้แตม่ลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิ ไดม้กีารกอ่ตัง้ 
มาตั้งแต่พ.ศ. 2550 และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลย 
ในคดีความมั่นคงมาตลอดระยะเวลา 5 ปีนั้น ทางศูนย์ทนายความ 
มุสลิมได้นำเสนอการทำงานในเชิงวิชาการในรูปแบบงานวิจัยเป็น 
ครัง้แรก งานวจิยัครัง้นีม้กีระบวนการในการจดัทำ การรวบรวมขอ้มลู 
และนำเสนอเปน็ภาพในเชงิสถติ ิใหเ้หน็ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ทัง้นีต้อ้ง 
ขอขอบคุณทางผู้จัดและนักวิชาการด้านกฎหมายจากเนติบัญฑิต 
อเมริกาที่ให้ความสำคัญกับคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้  
และมีส่วนในการผลักดันรวมทั้งให้การสนับสนุนโครงการจนงาน 
ประสบความสำเร็จและลุล่วงด้วยดี

กระบวนการในการจดัทำรายงานตามโครงการดงักลา่ว เริม่ม ี
การดำเนนิการตัง้แตป่พี.ศ. 2553 คอืตัง้แตเ่ดอืนมกราคม พ.ศ. 2553 - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เริม่ตัง้แตก่ารระดมความคดิจากหลายภาคสว่น 
ในกระบวนการยตุธิรรม เพือ่วางกรอบในการจดัทำรายงาน (Check 
list) เพื่อระบุหลักกฎหมายตามมาตรฐานสากล รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะขั้นตอนตั้งแต่การปฏิบัติของ 
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติการบริหาร 
ราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ (พรก.ฉกุเฉนิ) และการแจง้ขอ้กลา่วหา 

ในชัน้ของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา เพือ่ 
กำหนดรายละเอียดแบบฟอร์มที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ใหค้รอบคลมุ โดยกำหนดจำนวนคดตีวัอยา่งทีใ่ชเ้ปน็ฐาน 
ขอ้มลู โดยยกกรณศีกึษาจากคดคีวามมัน่คง จำนวน 100 คด ี
ทีศ่าลชัน้ตน้ไดม้คีำพพิากษาแลว้ ในสามจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้และสี่อำเภอของสงขลา

เม่ือได้ข้อมูลของคดีตัวอย่างแล้ว ก็ดำเนินการคัดเลือก 
ขอ้มลูจากแบบสอบถามลงไฟลเ์อกเซล (Microsoft Excel)  
แล้วทำการสังเคราะห์ข้อมูลโดยทำการย่อยข้อมูลดิบ 
ทัง้หมด ผา่นกระบวนการสงัเคราะหใ์นโปรแกรมดงักลา่ว 
จากนั้นนำข้อมูลที่ย่อยแล้วนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญและนัก 
วชิาการวเิคราะหข์อ้มลู  และไดม้กีารจดัทำเปน็รปูเลม่นำ 
เสนอในรปูกราฟสถติ ิเพือ่ใหง้า่ยตอ่การทำความเขา้ใจ ซึง่ 
ทางมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิคาดหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ 
ผลของรายงานดงักลา่วจะสะทอ้นใหเ้หน็สภาพปญัหาใน 
กระบวนการยุติธรรมต่อคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้และจะเปน็ประโยชนใ์นการนำเสนอเปน็
แนวทางในการปรบัปรงุ แกไ้ข และพฒันาระบบกระบวน 
การยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมได้อย่างแท้จริง
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จากผลการศึกษาคดีความมั่นคงใน 100 คดี ศาลชั้นต้น 
มีคำพิพากษายกฟ้อง 72 คดี (ซึ่งมีความใกล้เคียงกับข้อมูลของ 
ศาลยตุธิรรมทีร่ะบวุา่มคีดคีวามยกฟอ้ง 78.5%) นอกจากนีย้งัพบ 
ว่าในการปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายพิเศษ 
มีการข่มขู่ทำร้ายทั้งทางร่างกายและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและ 
ขู่เข็ญตั้งแต่ในขั้นตอนการจับกุม การกักหรือคุมตัวไปจนถึง 
การซักถามไม่ว่าตามกฎหมายพิเศษ คือ กฎอัยการศึก หรือ  
พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.
ฉุกเฉิน) รวมถึงในชั้นของการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา โดยขอ้มลูดงักลา่วปรากฏในทกุขัน้ตอน 
จากรายงาน (Check list) ในสำนวนคดีตัวอย่างของมูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิม

เมื่อตรวจสอบพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นในชั้นการถูก 
กักตัวและซักถามหรือสอบปากคำจะพบว่า สถิติการทำร้าย 
และขูเ่ขญ็มสีงูทีส่ดุในกระบวนการภายใตก้ฎอยัการศกึ รองลงมา 
คือการดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) แต่สิ่งที่น่าสนใจของรายงาน 
ดังกล่าวก็คือ ในจำนวนคดีความมั่นคง 100 คดีที่มีการแจ้งข้อ 
กล่าวหาและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนมีการฟ้องคดีต่อศาลใน 

ข้อหาก่อการร้าย อั้งยี่ หรือซ่องโจร และที่น่าสนใจก็คือ เมื่อ 
ตรวจสอบถึงที่มาก่อนที่จะมีการตกเป็นผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหม
ายวิธีพิจารณาความอาญา (ตามรายงาน ข้อ  5.1 การปรากฏตัวต่อ 
เจ้าพนักงานในชั้นสอบสวน) มีถึง 49 คดีที่มาจากการส่งตัวผู้ต้องหา 
มาจากการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษก่อน

จะเห็นได้ว่าที่มาของผู้ที่ถูกดำเนินคดีความมั่นคงในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้ กอ่นทีจ่ะมแีจง้ขอ้กลา่วหาในฐานะเปน็ผูต้อ้งหา สว่น 
ใหญม่าจากการถกูควบคมุตวัตามกฎหมายพเิศษ อาจเปน็กฎอยัการศกึ 
หรือพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.)  
จากนัน้จงึมกีารสง่ตวัไปแจง้ขอ้กลา่วหาดำเนนิคด ี ในชว่ง 2 - 3 ปทีีผ่า่นมา 
(ช่วงที่เก็บข้อมูลพ.ศ. 2552 - 2554) กฎหมายพิเศษจึงเป็นหน่อหรือ
ผลผลิตของคดีความมั่นคง นี่ยังไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกดำเนินคดีที่มา 
จากการซัดทอดของผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมตัว  
จนมีการขยายผลไปสู่การออกหมายจับ แล้วทำการจับกุมดำเนินคดี  
จากต้นไม้ (พิษ) ของกฎหมายพิเศษ ได้ขยายเชื้อแตกหน่อเพาะพันธ์ 
เจรญิงอกงามพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้นชว่งทีผ่า่นมา  ความชดัเจน 
ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของ 
รัฐบาลใหม่นี้อย่างไรคงต้องติดตามดูต่อไป

เวทเีผยแพรร่ายงานการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยกฎหมายของคดี 
ความมัน่คง 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ :รายงานฉบับเต็มจำนวน 38 หน้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://th.macmuslim.com/?p=373



เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ทางเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “ปญัหาและความสำคญัของการมกีฎหมายปอ้งกนัการทรมานในประเทศไทย” 
ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ. สิงหนคร จ. สงขลา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการมีกฎหมายเพื่อ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการทรมานในประเทศไทย จงึไดร้ว่มกนัศกึษาทางออกทีเ่ปน็รปูธรรมในการแกไ้ขปญัหาการ 
ทรมาน โดยการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานขึ้นเพื่อนำเสนอต่อภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมือ่รา่งเสรจ็สิน้แลว้ ทางเครอืขา่ยฯจงึเลง็เหน็ควรใหม้กีารเผยแพรเ่นือ้หาและสาระความสำคญัของรา่ง พ.ร.บ. ฉบบั 
นี้และผลักดันให้เกิดเป็นกฎหมายเพื่อนำมาบังคับใช้ต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งทนายความ นักกฎหมาย 
อาสาสมคัรผูช้ว่ยทนายความ และอาจารยค์ณะนติศิาสตร ์จากจงัหวดั สงขลา ปตัตาน ีนราธวิาส และยะลา ทัง้หมด 
47 คน 

 ชว่งเชา้ของวนัแรกเปน็วงเสวนาแลกเปลีย่น เวทแีลกเปลีย่นในหวัขอ้ “ภาพรวมปญัหาการทรมานและทีม่า 
ของร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมาน พ.ศ....” ซึ่งได้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ถูกซ้อมทรมานใน 
พืน้ทีแ่ละผูท้ีร่ว่มรา่ง พ.ร.บ. โดยจะกลา่วถงึทีม่าและสภาพปญัหาการทรมานในประเทศไทยและการทำงานตลอดจน 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้ประเทศไทยยอมลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อ ปีพ.ศ. 2550 

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการทำงาน

5.1 การปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานชั้นป. วิอาญา

การดำเนินการตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ จังหวัดสงขลา กลุ่มด้วยใจศึกษาการซ้อมทรมานต่อผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงใน 
เรือนจำสงขลา แต่ผู้ต้องหาครอบคลุมสามจังหวัด ปัญหาการซ้อมทรมานแค่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่เป็นปัญหาที่ส่งผล 
ต่อถึงความมั่นคงระดับประเทศกลุ่มด้วยใจศึกษาการซ้อมทรมานต่อผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงในเรือนจำสงขลา 
แต่ผู้ต้องหาครอบคลุมสามจังหวัด ปัญหาการซ้อมทรมานแค่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อถึงความมั่นคงระดับ
ประเทศ สถานที่ซ้อมทรมาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ราชการที่ถูกควบคุมตัว และผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น  อส. ชรบ. 
ทหาร ตำรวจ ส่งผลให้ผู้ถูกซ้อมทรมานมีอาการ PTSD  จากการประเมินโดยนักจิตวิทยาร้อยละ 70% พบว่ามีความเครียดสูงสุด 43%  
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น หัวใจ อยากฆ่าตัวตาย ซึมเศร้า และกลุ่มที่มีความเครียดรุนแรง  อาการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ 
สังคมโดยรวม คือ ปัจจัยทำให้เกิดการแก้แค้น เนื่องจากผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเรือนจำมี 2 กลุ่ม คือ ทั้งกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาและถูกลงโทษ 
ตามคำพพิากษา กลุม่นกัจติวทิยาจะพยายามใชก้ระบวนการเพือ่ใหเ้กดิการใหอ้ภยักบัผูก้ระทำแตต่อ้งผา่นกระบวนการทางความรูส้กึ 
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และนำไปสู่การให้อภัย 

 คุณไพโรจน์  พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
และนำเสนอหลักการของร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทรมาน 
กลา่วถงึนยิาม และความสำคญัทีต่อ้งมกีฎหมายเฉพาะในเรือ่ง 
ทรมาน เนือ่งจากกลไกการของกฎหมายโดยปกตยิงัไมส่ามารถ 
แก้ปัญหาได้ และจำเป็นต้องมีองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
นี้โดยเฉพาะ

คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสาน 
วฒันธรรม เบือ้งตน้กฎหมายภายในทีม่อียูแ่ลว้และเกีย่วขอ้งกบั 
การทรมาน คือ มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ ที่รับรองสิทธ ิ
เสรภีาพในรา่งกายของทกุคน และใชเ้ปน็ขอ้ตอ่สูใ้นการฟอ้งคด ี
นอกจากนั้นประมวลกฎหมายอาญาในความผิดต่อชีวิตกรณ ี
ทรมานเป็นเหตุถึงแก่ความตาย ความผิดต่อร่างกายเรื่อง 
ทำร้ายร่างกาย ความผิดต่อสิทธิเสรีภาพ และความผิดต่อ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการตีความก่อนเข้าเป็นภาคีว่า 
กฎหมายไทยรองรับไม่ให้เกิดการทรมานได้ในระดับหนึ่ง 
และนำเสนอสาระสำคญัของรา่งพ.ร.บ. ปอ้งกนัการการทรมาน 
ช่วงบ่ายเป็นวงเสนาว่าด้วย “บทบาทของบุคลากรในกระบวน 
การยุติธรรมต่อการป้องกันการทรมาน” โดยมีทั้งทนายความ 
แพทย ์อยัการ และนกักฎหมาย มารว่มแลกเปลีย่นเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหาการทรมาน โดยมีข้อเสนอและความคิดเห็นจาก
วงเสวนา ดังนี้ 

1.   ตอ้งแสวงหาวธิกีารหยดุยัง้ และเยยีวยาคนทีถ่กูทรมาน ตอ้งจดัใหม้กีารรณรงค ์ยกเลกิ พรก. และอธบิายวา่ยกเลกิเพราะอะไร 
แม้ว่าสถิติการทรมานจะลดลงแต่ยังไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

2.   การปอ้งกนัอยา่งยัง่ยนื ตอ้งมกีฎหมายเฉพาะวา่มมีาตรการปอ้งกนัอยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิกตกิาของสงัคมเกดิกฎหมายทีไ่มย่อมรบั 
ให้มีการซ้อมทรมานเกิดขึ้น

3.  มาตรการป้องกันโดยการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวจะเป็นมาตรการป้องกัน การสอดส่องเอาใจใส่ของทนายความ 
การใช้มาตรา 90  การไต่สวนการควบคุมตัวไม่ชอบ  หรือการเข้าเป็นทนายฝ่ายญาติผู้เสียชีวิตกรณีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพในศาล 
อย่างไรก็ดีศาลก็ยังใช้การชั่งน้ำหนักทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาข้อเท็จจริง แต่คดีความมั่นคงมีข้อเท็จจริงหลายชุด 3 4



4. ปัญหาเรื่องกระบวนการซักถามตามกฎหมายพิเศษยาก
ที่ผู้ต้องสงสัยจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
ปกตทิีคุ่ม้ครองสทิธ ิและขาดการตรวจสอบโดยหนว่ยงานภายนอก แต ่
มีการนำคำให้การในชั้นซักถามมาเป็นพยานในชั้นศาลเกือบทั้งหมด 
ทำให้ศาลยกฟ้องคดีจำนวนมาก เพราะเป็นหลักฐานที่ศาลไม่รับฟัง

5. การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัคงเปน็ปญัหา และพยานหลกัฐาน 
นิติวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ในอนาคตต้องนำหลักฐานนิติวิทยา
ศาสตร์มาใช้เป็นหลัก

6. ภาคประชาสงัคมตอ้งมสีว่นสำคญัในการผลกัดนัใหร้ฐัเรง่ 
แก้ไขปัญหา และร่วมกันตรวจสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพการ 
ถ่ายทอดความรู้ คืออำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างที่ไม่ 
ยตุธิรรมได ้ทกุคนตอ้งเชือ่ในการเปลีย่นแปลงดว้ย เปน็รากฐานทีท่กุคน 
อยากแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 

ในวันที่ 11 ธันวาคมมีการร่วมกันวางแผนการ 
ทำงานทัง้ในสว่นกลางและทางพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน 
ใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการ 
ผลักดันกฎหมายการต่อต้านการทรมาน (ร่างฉบับภาค 
ประชาชน) ฉบับนี้ต่อไป  Download ร่างได้ที่ http://
voicefromthais.wordpress.com/2012/02/08/ques-
tions-and-answers-_anti-torture-bill-in-thailand-
why-and-how-_thai-version-
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เปิดข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับหลังจากการนำเสนอรายงานประเทศต่อที่ประชุมคณะทำงาน  
Universal Periodical Review UPR สมัยที่ 12  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ นครเจนีวา

ประเทศออสเตรียและประเทศแคนาดาได้ 
สอบถามประเทศไทยในเวทีการนำเสนอรายงาน 
ประเทศต่อที่ประชุมคณะทำงานสมัยที่ 12 เมื่อวันที่ 
5 ตุลาคม 2554 ณ นครเจนีวา โดยให้เสนอให้ 
ประเทศไทยออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิด 
อาญา และเพิม่คำนยิามของ “การทรมาน” ในประมวล 
กฎหมายอาญา และแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการ 
ต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งประเทศแคนาดาเสนอให้
ดำเนนิการทบทวนกฎหมายพเิศษดา้นความมัน่คงเพือ่ 
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจำกัดหรือ 
ปฏิเสธเสรีภพาในการแสดงออก การรวมกลุ่ม และการชุมนุมอย่างสันติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่าง 
ประเทศ รวมถงึ พ.ร.บ.ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ร.ก.การบรหิารราชการใน 
สถานการณฉ์กุเฉนิฯ พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการและขอ้บทเกีย่วกบัการหมิน่พระบรมเดชานภุาพ และไดเ้สนอใหแ้ปลขอ้เสนอแนะ
ทีไ่ดร้บัในชว่งการทบทวนภายใต ้UPR เปน็ภาษาไทย และเผยแพรข่อ้เสนอแนะดงักลา่วสูส่าธารณะ และใหภ้าคประชาสงัคมมสีว่นรว่ม
ในรกระบวนการตดิตามและการนำขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัการรรบัรองไปปฏบิตั ิซึง่กระทรวงการตา่งประเทศไทยจดัแปลเอกสารดงักลา่ว
อย่างไม่เป็นทางการ โดยประเทศไทยได้ตอบรับจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจำนวน 100 ข้อ จาก 172 ข้อ โดยในข้อเสนอแนะ 72 ข้อที่
ตวัแทนประเทศไทยรบักลบัมาพจิารณาแจง้ทา่ทตีอ่ขอ้เสนอแนะดงักลา่วในชว่งการประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยขนแหง่สหประชาชาต ิ
สมยัที ่19 ในเดอืนมนีาคม 2555 ทีจ่ะถงึนี ้ Download คำแปลอยา่งไมเ่ปน็ทางการของขอ้เสนอแนะ 172 ขอ้จากทีป่ระชมุคณะทำงาน 
UPR สมัยที่ 12 ได้ที่ www.voicefromthais.wordpress.com5 6



เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายอับริก สหมานกูด นายซุบิร์ สุหลง นายมะซับรี กะบูติง 
และนายสะแปอิง แวและ ราษฎรจากอำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ขอความช่วยเหลือ 
จากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมให้ยื่นคำร้องปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา 21 ตามพรบ.ความมั่นคงฯ 
ตอ่ศาลจงัหวดันาทว ี  ผูต้อ้งหาระบวุา่ถกูบงัคบัใหเ้ขา้สูก่ระบวนตามมาตรา 21 โดยไมส่มคัรใจและไมเ่ขา้ใจขัน้ตอน 
ของการเข้าสู่กระบวนการมาตรา 21   และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอาญาตามที่ถูกกล่าวหาและขอเข้าสู่
กระบวนการต่อสู้ในคดีอาญาตามปกติเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนต่อไป  โดยในวันเดียวกันนั้นพนักงานอัยการ 
ในฐานะตัวแทนกอรมน.ผู้ร้องแถลงขอเลื่อนการพิจารณาอ้างเหตุว่า ตามที่ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายได้ยื่นคำร้องขอถอน 
คำให้การเดิมที่รับสารภาพและไม่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมแห่งพรบ.ความมั่นคงฯ ตามคำร้องของผู้ต้องหาฉบับ 
ลงวันที่ 14 ธันวาคมนั้น  พนักงานอัยการผู้ร้องได้รับทราบเรื่องดังกล่าวในวันนี้ ผู้ร้องขอนำเรื่องดังกล่าวปรึกษา 
ผู้บังคับบัญชาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร และจะแถลงให้ศาลทราบในวันที่ 23 มค. 2554 เวลา 9.00 น. ศาลเห็น 
ว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญพนักงานอัยการได้รับคำร้องจากผู้ต้องหาทั้ง 4 รายในวันนี้และได้รับทราบข้อเท็จจริงตาม 
คำร้อง ประกอบกับทนายความฝ่ายผู้ต้องหาทั้ง 4 รายไม่คัดค้านเห็นควรให้โอกาสจึงให้เลื่อนไปนัดพร้อมตามที ่
พนักงานอัยการแถลงขอ

 

ผู้ต้องหา 4 รายยื่นคำร้องต่อศาลนาทวีปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการ
ตามมาตรา 21  พรบ.ความมั่นคงฯ 

คดีแพ่ง อิหม่ามยะผา กาเซ็ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตัวแทนครอบครัวอิหม่ามยะผา กาเซ็งได้เดินทางมารับเงินค่าชดเชยตาม 
คำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพจำนวน 5.2 ล้านบาทและได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเพื่อ
จัดเป็นกองทุนช่วยเหลือเหยื่อและผู้รอดพ้นจากการทรมาน ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำเงิน
จำนวนนี้เข้าบัญชีเพื่อจัดเป็นทุนช่วยเหลือเหยื่อและผู้รอดพ้นจากการทรมานที่เดือนร้อนและได้รับผลกระทบต่อไป  
นับเป็นการต่อสู้ตามแนวทางของกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิและเรียกคืนกลับศักดิ์ศรีของครอบครัวอิหม่ามยะผา 
ระบุว่าอิหม่ามยะผาและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบตามที่ถูกกล่าวหา รวมทั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการควบคุมตัวยอมรับผิดและชดเชยเยียวยาตามความเหมาะสมอันก่อให้เกิดการเยียวยาที่เป็นธรรม 
ระดบัหนึง่  สว่นคดอีาญายงัไมไ่ดเ้ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมขณะนีอ้ยูใ่นการขัน้ตอนการพจิารณาของอยัการจงัหวดั 
ในการพิจารณาส่งสำนวนดำเนินคดีอาญาต่อศาลทหารต่อไป  เนื่องจากศาลจังหวัดนราธิวาสไม่รับพิจารณาคด ี
เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาผู้กระทำความผิด ส่วนสำนวนการสอบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจที่ได้
ยื่นต่อคณะกรรมการปราบปราบการคอรัปชั่น (ปปช.) ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
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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. หนว่ยงานในพืน้ทีม่ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ในการใชก้ฎหมายในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายโดยไมค่ดิคา่บรกิารแกก่ลุม่ผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม 
 2. เพิม่ศกัยภาพชมุชนเพือ่ชว่ยใหห้นว่ยงานในพืน้ทีแ่ละหนว่ยงานดา้นความมัน่คงสามารถยดึถอืและปฏบิตัติามกฎหมายในระดบัประเทศและมาตรฐาน 
   สิทธิมนุษยชนสากล
 3. หนว่ยงานในพืน้ทีแ่ละเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำนาจตดัสนิใจมคีวามรูแ้ละความสามารถในการกำหนดนโยบายมากขึน้ ชว่ยใหเ้กดิการปฏริปูระบบยตุธิรรม 
   อย่างยั่งยืน
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