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เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ทนายความของ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้ยื่นคำาร้องต่อศาล
จังหวัดนราธิวาส กรณีนายซุลกิฟลี ซิกะ ถูกควบคุมตัว 
โดยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 
(ฉก. 30) วัดสวนธรรม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
เวลาประมาน 10.00 น. ในขณะที่นายซุลกิฟลี อยู่ใน
บ้านที่หมู่บ้านลาโละ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
เจ้าหน้าที่ได้จับกุมและควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติ 
กฎอยัการศกึ ไวท้ีก่รมทหารพรานที ่46 ตำาบลกะลวุอเหนอื 
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 หลงัจากทีน่ายซลุกฟิล ีไดถ้กูจบักมุ ญาตไิดต้ดิตาม
ไปเพื่อเยี่ยมนายซุลกิฟลี ซิกะ โดยเจ้าหน้าที่ทหาร .ฉก 30  
แจ้งว่าได้ส่งตัวไปที่ ค่ายทหารพราน ที่ 46 (เขาตันหยง) 
ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  จึงได้
ติดตามไปเยี่ยมทันที แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เยี่ยม โดย
จะอนุญาตให้เยี่ยมได้ในวันพรุ่งนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2555) 
ก่อนกลับญาติจึงได้ฝากเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่ เพราะนาย
ซุลกิฟลีอยู่ในชุดกรีดยาง 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555  ญาตินายซุลกิฟลี 
ได้เดินทางไปเยี่ยม ในวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่คุมตัว 
ออกมาให้พบ ญาติสังเกตเห็นใบหน้าของซุลกิฟลี มี
คราบเลือดติดอยู่บนคิ้วด้านซ้าย จึงได้ถามว่าไปโดนอะไร 1

บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

นายซุลกิฟลีตอบว่าถูกตีด้วยของแข็ง และได้เล่าให้ฟัง
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและไม่สามารถ
ประกอบศาสนกิจ (ละหมาด) โดยนายซุลกิฟลีอ้างว่า 
เจ้าหน้าที่บังคับให้รับสารภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่หลายเหตุการณ์

 หลังจากที่ศาลรับคำาร้องแล้ว ศาลได้มีคำาสั่งให้
นัดไต่สวนคำาร้องของญาติและเห็นว่านายซุลกิฟลี ถูก
ควบคุมตามหมายจับที่ ฉฉ. 15/2555 จึงมีคำาสั่งให้
ศูนย์พิทักษ์สันติจังหวัดยะลา และพนักงานสอบสวน
สถานีตำารวจภูธรศรีสาคร ผู้ควบคุมตัวให้มาศาลในวัน
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. โดยให้ผู้ควบคุม 
แสดงใหเ้ปน็ทีพ่อใจแกศ่าลวา่ การควบคมุตวัเปน็การชอบ
ด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

เมื่อถึงกำาหนดวันนัดไต่สวน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2555 ศาลได้สอบถามผู้ควบคุมตัวจากศูนย์พิทักษ์สันติ 
จังหวัดยะลา ซึ่งได้มาแถลงต่อศาลว่าขณะนี้ได้ทำาการ 
ปล่อยตัวนายซุลกิฟลีแล้ว โดยผู้ถูกควบคุมได้เข้าร่วม
โครงการดะวะห์ตามโครงการของทหารทำาให้ไม่สามารถ
นำาตัวมาที่ศาลได้แต่เนื่องจากการควบคุมตัวของนาย 
ซุลกิฟลีเป็นการควบคุมตัวตามหมายพรก. ฉุกเฉิน ซึ่ง
ประธานศาลฎกีาไดว้างแนวไวต้ามคำาแนะนำาของประธาน
ศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำาร้องขอจับกุมและ

ศ า ล แ ล ะ ท น า ย ค ว า ม
กั บ บ ท บ า ท ใ น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง 
สิ ท ธิ ผู้ ถู ก ค ว บ คุ ม ตั ว

นายอนุกูล อาแวปูเตะ
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ควบคุมตัวบุคคล ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 
2554

ตามคำาแนะนำา ข้อ 4. ในกรณีที่มีคำาสั่งอนุญาตให้ออก
หมายจบัและควบคมุตวั ศาลควรกำาหนดใหผู้ร้อ้ง (เจา้หนา้ทีท่ี่
รอ้งขอออกหมาย พรก.ฉกุเฉนิ) มหีนา้ทีด่ำาเนนิการ โดยเฉพาะ 
(4) “เมื่อจะมีการปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวไม่ว่าเมื่อใด
ก็ตามผู้ร้องต้องแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ
ทราบลว่งหนา้ถงึการปลอ่ยตวัและนำาบคุคลผูถ้กูควบคมุตวัมา
ศาลที่ออกหมายจับและควบคุมเพื่อการปล่อยตัว” 

ข อ ชื่ น ช ม ต่ อ ศ า ล จั ง ห วั ด
นราธิวาสที่ ใช้อำานาจ หรือวาง
บทบาท ในการคุ้ มครองสิทธิ
ของผู้ ถู กควบคุ มตั ว  แล ะขอ 
เรียกร้องให้องค์กรที่มีอำานาจรวม
ทั้งภาคประชาชน ได้สร้างความ
ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถูกควบคุมตามกฎหมายพิเศษ

นอกจากนี้ตามคำาแนะนำาฯ ในข้อ 6 “ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำาร้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจับกุมหรือควบคุมตัวไม่
เปน็ไปตามกฎหมาย ใหศ้าลทำาการไตส่วน โดยจะมคีำาสัง่ใหผู้ร้อ้งนำาบคุคลผูถ้กูจบักมุและควบคมุตวัมาศาลเพือ่สอบถาม
ดว้ยกไ็ด ้และหากไดค้วามวา่ไมม่เีหตทุีจ่ะจบักมุหรอืควบคมุตวับคุคลดงักลา่ว หรอืการจบักมุหรอืควบคมุตวัไมช่อบดว้ย
กฎหมาย ให้ศาลเพิกถอนหมายจับและควบคุมตัว”  

จากคำาแนะนำาฯ ของประธานศาลฎีกาดังกล่าว เป็นการวางแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่  
ถูกควบคุมตัวตามหมายพรก. ฉุกเฉิน เพราะการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกหรือพรก. 
ฉุกเฉิน เป็นการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะการควบคุมตาม พรก. ฉุกเฉิน จะต้องมีการขออนุญาตต่อศาล 
จงึถอืวา่ผูถ้กูควบคมุอยูใ่นอำานาจของศาล หากปรากฏวา่มกีารปฏบิตัติอ่ผูถ้กูควบคมุโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ศาลยอ่ม
สามารถตรวจสอบได้

แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวได้ปฏิบัติตามความเคยชิน โดยไม่คำานึงถึงศาลผู้ที่เป็นเจ้าของอำานาจที่แท้จริง 
ศาลจังหวัดนราธิวาสจึงได้มีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของศูนย์พิทักษ์สันติจังหวัดยะลา 
เพื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้ทราบโดยเร็ว ส่วนทางฝ่ายผู้ควบคุมหรือ ฉก. 30 เป็นผู้ควบคุมตัวนายซุลกิฟลีไปส่งที่ค่ายอิงคยุทธฯ 
จังหวัดปัตตานี แต่ไม่นำาตัวมาศาล จึงให้ผู้บังคับบัญชา ฉก. 30 รายงานเรื่องนี้ต่อศาลเป็นหนังสือเช่นกัน

มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิและมลูนธิผิสานวฒันธรรม ในฐานะทีเ่ปน็องคก์รทีท่ำางานในการปกปอ้งคุม้ครองสทิธิ
ของผูถ้กูควบคมุตวั ขอชืน่ชมตอ่ศาลจงัหวดันราธวิาสทีใ่ชอ้ำานาจหรอืวางบทบาทในการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้กูควบคมุตวั 
และขอเรียกร้องให้องค์กรที่มีอำานาจรวมทั้งภาคประชาชน ได้สร้างความตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุม
ตามกฎหมายพิเศษ รวมถึงปัญหาการซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรง ทำาให้ความ 
ขัดแย้งยิ่งขยายผล ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวม 
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คำ�สั่ง



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา 
เก่ียวกับการพิจารณาคําร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคล 

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๑  
วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  ๑๒  บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตจับกุม 
และควบคุมตัวบุคคล  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในท้องที่ที่ได้มีการ
ประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงไว้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการ 
ของศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อ
เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานศาลฎีกา   
จึงออกคําแนะนํา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ นอกจากที่ได้ กําหนดไว้ในคําแนะนํานี้  การร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อจับกุม 
และควบคุมตัวบุคคลตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้นําข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมายอาญา  หมวด  ๑  และหมวด  ๒  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๒ การยื่นคําร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามข้อ  ๑  ให้ยื่นต่อ   
(๑) ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ซ่ึงเกิดหรือเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  หรือบุคคลที่ต้องสงสัย 
มีถิ่นที่อยู่  เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้ร้องได้แสดงให้ศาลเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนต้องออกหมายจับ 
และควบคุมตัวเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง  จะยื่นคําร้องต่อศาลในเขตพื้นที่ซ่ึงพยานหลักฐาน
สําคัญที่จะใช้ประกอบการไต่สวนคําร้องอยู่ในเขตศาลนั้นก็ได้  หรือ 

(๒) ศาลอาญา 
ข้อ ๓ การพิจารณาคําร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามข้อ  ๑  ต้องไต่สวน 

ให้ได้ความว่าผู้ร้องเป็นผู้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกําหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมีเหตุที่จะจับกุมบุคคลตามคําร้องได้ 
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว 
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คำ�แนะนำ�ของประธ�นศ�ลฎีก� (ต่อ)

 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ศาลควรสอบถามผู้ร้องด้วยว่าเคยมีการอนุญาตให้จับกุมและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาก่อนที่ศาลใด
หรือไม่  หากมี  ศาลพึงไต่สวนให้ได้ความว่าการอนุญาตครั้งก่อนเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเก่ียวเนื่องกัน
กับที่ขอให้มีการจับกุมและควบคุมตัวตามคําร้องครั้งนี้หรือไม่  ทั้งนี้  เพื่อมิให้บุคคลนั้นต้องถูกควบคุมตัว
เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว 

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีคําส่ังอนุญาตให้ออกหมายจับและควบคุมตัว  ศาลควรกําหนดให้ผู้ร้องมี
หน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการติดตามจับกุมต่อศาลทุกสามเดือนจนกว่าจะจับกุมได้ 
(๒) เม่ือจับกุมบุคคลตามคําร้องได้แล้ว  ให้จัดทํารายงานการจับกุมและควบคุมตัวโดยแนบ

ภาพถ่ายผู้ถูกจับกุมรวมทั้งระบุถึงสถานที่ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวเสนอต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่จับกุมได้   

(๓) หากมีการเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว  ให้รายงานให้ศาลทราบทันที   
(๔) เม่ือจะมีการปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุมไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม  ผู้ร้องต้องแจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึง 

ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบล่วงหน้าถึงการปล่อยตัวและนําบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลที่ออกหมายจับ
และควบคุมเพื่อการปล่อยตัว 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคําส่ังศาลตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ศาลจะเพิกถอน
หมายจับและควบคุมตัว  หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้   

เม่ือครบกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคําส่ังให้ออกหมายจับและควบคุมตัวแล้ว  หากยัง   
ไม่สามารถจับกุมบุคคลตามหมายได้  ศาลอาจเรียกผู้ร้องมาสอบถามหรือจะเพิกถอนหมายจับ 
และควบคุมตัวนั้นก็ได้   

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําร้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจับกุมหรือควบคุมตัวไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย  ให้ศาลทําการไต่สวน  โดยจะมีคําส่ังให้ผู้ร้องนําบุคคลผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวมาศาล 
เพื่อสอบถามด้วยก็ได้  และหากได้ความว่าไม่มีเหตุที่จะจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว  หรือการ
จับกุมหรือควบคมุตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลเพิกถอนหมายจับและควบคุมตัว 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาคําร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หากมีข้อสงสัยว่าสถานที่
ควบคุมตัวหรือการปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติ
ดังกล่าว  หรือมีการคัดค้านการขยายระยะเวลาการควบคุมตัว  ศาลอาจไต่สวนหรือมีคําส่ังให้นําบุคคล 
ผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลเพื่อสอบถาม  หากปรากฏว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือไม่มีเหตุ 
ที่จะควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวต่อไป  ให้ศาลสั่งยกคําร้อง   

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัว  ให้ขยายได้คราวละไม่เกินเจ็ดวัน  
แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน  โดยไม่จําต้องมีการออกหมายขัง 

Split by PDF Splitter



5 6

คำ�แนะนำ�ของประธ�นศ�ลฎีก� (ต่อ)

 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการยกเลิกประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ให้ศาลยกเลิกหมายจับและควบคุมตัวเสีย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 
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ข่ า ว ค ดี สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น

ความคืบหน้ากรณีนายอาหามะ มะสีละ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต คดีแพ่ง

ในคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลจังหวัดยะลาได้อ่านคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ภาค 9 ที่สำาคัญ คือ คดีหมายเลขแดงที่ 176/54 กรณีครอบครัวนายอาหามะ มะสีละ เสียชีวิตจาก
การกระทำาที่เกินกว่าเหตุโดยทหารนายหนึ่งยิงนายอาหามะเสียชีวิต โดยศาลอุุทธรณ์มีคำาพิพากษา
ยกคำาสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำาฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารต่อศาลยุติธรรม โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นและให้รับคำาฟ้องของ
โจทก์ไว้พิจารณา ศาลจังหวัดยะลาจึงได้นัดไต่สวนคำาร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อไป โดยคดี
นี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ศาลจังหวัดยะลามีคำาสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา เนื่องจาก

คดีนายมะยาเต็ง มะระนอ  กรณีคนหาย คดีคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำากัด ได้ยื่นอุทธรณ์คำาสั่งศาลชั้นต้น 
ของศาลจงัหวดัยะลาไดอ้า่นคำาพพิากษาในคดหีมายเลขแดงที ่ผบ.865/2554 ลงวนัที ่1 พฤศจกิายน 2554 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำากัด รับนายมะยาเต็ง มะรานอ กลับเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูยะลา จำากัด และให้ดำาเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน และจ่ายเงินตามสิทธิในฐานะสมาชิก 
กองทนุสงเคราะหผ์ูเ้สยีชวีติ รว่มทัง้จา่ยเงนิเรอืนหุน้คนื ทัง้นีก้ำาหนดใหโ้จทกต์อ้งชำาระคา่หุน้ของนายมะยะเตง็ 
เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 – เดือนกันยายน 2552 รวมเป็นเงินจำานวน 
13,500 บาท สรุปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลามีหน้าที่ชำาระเงินคืนทั้งสิ้นไม่เกินจำานวน 967,250 
บาท แก่โจทก์ผู้ฟ้องซึ่งเป็นภรรยาและบุตรสองคนของนายมะยาเต็ง มะรานอ โดยมีกำาหนดให้ทนายความ
ของนายมะยาเต็ง มะรานอ ยื่นคำาแก้อุทธรณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2555 

คดีไต่สวนการตายนายอัสฮารี สะมาแอ

วันที่ 16 มกราคม 2555 มีการสืบพยานของพนักงานอัยการจำานวนหนึ่งปากคือเจ้าหน้าที่ 
พยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ส่วนอีก 2 ปากคือ เจ้าหน้าที่ทหารสองนายไม่มาศาลตาม
ที่กำาหนดไว้ และทนายผู้ร้องคัดค้านฝ่ายญาตินายอัสฮารีได้แถลงรับคำาให้การชั้นสอบสวน 
ของเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปดูแลนายอัสฮารีที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาด้วย ศาลเลื่อนนัดสืบพยาน 
ปากเจา้หนา้ทีท่หารซึง่เปน็ชดุจบักมุและซกัถาม วนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รวมทัง้สง่ประเดน็ 
ไปสืบที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เนื่องจากพยานซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารย้ายไป
รับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที่เกี่ยวกับการใช้อำานาจทางปกครองแต่เป็นคดีที่อยู่  
ในอำานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม เหตุในการฟ้องคดี 
นี้ เนื่องจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการกระทำา 
ที่เกินกว่าเหตุอันเป็นเหตุให้นายอาหามะ มะสีละเสียชีวิต 
และยังมีการให้ข่าวเผยแพร่ไปในทางสาธารณะว่านาย 
อาหามะ  มะสลีะ เปน็กลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบในพืน้ที ่ ขณะ
ที่ญาติยืนยันว่านายอาหามะ มะสีละ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การก่อความไม่สงบตามที่เจ้าหน้าที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง นาย
อาหามะ มะสีละ เป็นผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงอาการอยู่ใน
ระยะสดุทา้ย เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้นีไ้ดส้รา้งความเศรา้เสยีใจ
และความสูญเสียแก่ครอบครัวอย่างมาก

ผูฟ้อ้งคดไีมอ่ทุธรณค์ำาพพิากษาคดศีาลปกครองสงขลาทีพ่พิากษาให ้กอรมน. 
ชดใช้ค่าเสียหายกรณีนายอัสอารี สามาแอ  เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว

เห็นว่าเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำาละเมิดหรือ
การกระทำาอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากการใช้
อำานาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำานาจพิจารณาของศาล
ปกครอง จึงมีคำาสั่งไม่รับฟ้อง ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เห็น
ด้วยกับคำาสั่งดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์คำาสั่งของศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 และศาลอุทธรณ์ได้มีคำาสั่ง 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่า 
คดีดังกล่าวเป็นการกระทำาในลักษณะเดียวกับการใช้
อำานาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และไม่มี 
กฎหมายใดให้อำานาจในการยิงนายอาหามะ มะสีละ 
จนถึงแก่ความตายข้อพิพาทในคดีจึงเป็นคดีที่มิใช่คดี 
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ในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2555 อันเป็นวันครบ
กำาหนดการยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองสงขลา
คดีที่มารดานายอัสอารี สะมาแอ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 
กรณเีสยีชวีติระหวา่งการควบคมุตวันัน้ ปรากฎวา่ผูฟ้อ้งคดี 
ไม่ประสงค์จะอุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลปกครอง
สงขลา โดยคดีดังกล่าวศาลปกครองสงขลาได้อ่านคำา
พิพากษาในคดีหมายเลขดำาที่ 39/2553 เมื่อวันที่ 30 
มกราคม พ.ศ. 2555 มีคำาสั่งให้สำานักนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกอ.รมน. ชดใช้ค่าเสียหาย 
ทางละเมิดแก่ นางแบเดาะ สะมาแอ มารดาของนาย 
อัสฮารี สะมาแอ ผู้เสียชีวิต เนื่องจากเชื่อว่าบาดแผลตาม
ร่างกายของนายอัสฮารีกับพวกไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองโดย
ไม่ถูกทำาร้ายร่างกาย และเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่
ทำาการจับกุมและควบคุมตัว การจับกุมและควบคุมตัว
นายอัสฮารีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ 

ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีอำานาจฟ้อง
เนื่องจากมาตรา 16 พรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ที่
บัญญัติว่า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารบุคคล
จะร้องขอค่าเสียหายไม่ได้นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า 
หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ใช้อำานาจไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมายและเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่นแล้วจะไม่ต้อง
รับผิดแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของ
รัฐมิใช่เจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำาหนดไว้ ดังนั้น 
จึงสามารถฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากต้นสังกัดของ 
เจา้หนา้ทีฝ่า่ยทหารและตำารวจทีก่ระทำาละเมดิได ้พพิากษา
ให้กอรมน. ซึ่งสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่ นางแบเดาะ สะมาแอ ผู้ฟ้องคดี จำานวนกว่า 
500,000 บาท   



ความคืบหน้าคดีไต่ส่วนการตายและคดีแพ่งกรณีนายสุไลมาน แนซา 

วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2555  ศาลอาญากรงุเทพใตม้กีารนดัสบืพยานประเดน็คดไีตส่วนการตายนายสไุลมาน แนซา 
ที่ส่งประเด็นมาจากศาลจังหวัดปัตตานี คือ พ.ต.ท. พงศ์ศิริเดช สุตสาครเย็น (ชื่อเดิมพ.ต.ต.ปิยะพงษ์ สาครแป้น) 
เป็นแพทย์ประจำาโรงพยาบาลตำารวจ สังกัดกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ สถาบันนิติเวชวิทยา ภายหลังเสร็จสิ้น 
การสืบพยาน ศาลจึงส่งสำานวนกลับศาลจังหวัดปัตตานี พิจารณาคดีครั้งต่อไปวันที่ 19 มีนาคม 2555 โดยมีกำาหนด 
นัดสืบพยาน วันที่ 17, 18, 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำาหรับคดีแพ่งนั้น ตามที่บิดาและมารดาของนายสุไลมานได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำานัก 
นายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และกองทัพบก พร้อมทั้งยื่นคำาร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนื่องจากโจทก์มี 
ฐานะยากจน ที่ศาลจังหวัดปัตตานีไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 
พนักงานอัยการในฐานะทนายความฝ่ายจำาเลยแถลงต่อศาลว่าจำาเลยประสงค์ของต่อสู้คดี จึงไม่ต้องการให้มี 
การไกล่เกลี่ย คู่ความทั้งสองฝ่ายจึงขอให้ศาลชี้สองสถานและกำาหนดวันนัดสืบพยาน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก 
ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนี้ แจ้งว่าจะต้องย้ายไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดอื่น คดีจึงต้องไปอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผู้พิพากษาท่านอื่น คู่ความในคดีจึงตกลงให้ผู้พิพากษาท่านใหม่เป็นผู้กำาหนดวันชี้สองสถาน โดยเลื่อนเป็นวันที่ 
9 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ศาลจังหวัดปัตตานี
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แถลงการณ์เรื่องทหารพรานและกรณีการฆ่านอกระบบกฎหมาย 4 ราย จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ขอให้รัฐบาลทบทวน
แนวทางจัดตั้งกองกำาลังทหารพราน ในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้” โดย
มีเนื้อหาว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องนั้นอาสาสมัครทหารพรานมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่ตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงและเป็นกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ โดยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบ
กลุ่มและจำานวน ใช้เครื่องยิงกระสุน เอ็ม 79 ยิงใส่ฐานชุดปฏิบัติการ ทหารพราน 4302 หมู่ 3 บ. นำาดำา  
ต. ปุโละปุโย อ. หนองจิก จ. ปัตตานี จากนั้นกำาลังทหารพรานได้กระจายกำาลังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ได้เกิดเหตุทหารพรานยิงรถยนต์กระบะของชาวบ้าน ขณะกำาลังเดินทางไปละหมาด ทำาให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ 
ตาย 4 ศพ และบาดเจ็บ 4 ราย เป็นชาวบ้านบ้านตันหยงปุโละ หมู่ 1 ต. ปุโละปุโย อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 
จนนำาไปสู่การสั่งย้ายกองกำาลังทหารพรานจำานวนสองกองร้อยคือ ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4302 และ 
4306 เป็นต้น 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำารวจในฐานะพนักงาน 
เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีแ่ละคณะกรรมอสิระทีจ่ะจดัตัง้ขึน้สบืสวนสอบสวนเหตกุารณอ์ยา่งตรงไปตรงมาเพือ่หาคำาตอบตอ่
เหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าว เพื่อให้ผู้กระทำาความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม และเรียกร้องให้ขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการจัดตั้งกองกำาลังทหาร
พรานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้โดยหลกัการควรเนน้แนวทางลดกำาลงัตดิอาวธุในพืน้ทีแ่ทนการเพิม่จำานวนกองกำาลงั
ในพื้นที่ โดยเฉพาะการรับสมัครพลเรือนชายหญิงอายุ 18 - 20 ปี เพื่อฝึกอาวุธซึ่งมีหลักสูตรอบรมที่จำากัดกว่าทหาร



หลกัและจดัใหป้ฎบิตัหินา้ทีใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตท้ีม่คีวามซบัซอ้นของปญัหาความขดัแยง้ และมบีรรยากาศความ
ไมไ่วว้างใจกนัสงูในกลุม่ประชากรตา่งๆ ทำาใหก้ารฝกึอาวธุและการมอบหมายงานทีม่คีวามเสีย่งตอ่พลเรอืนฝกึอาวธุ
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครทหารพรานอาจมีความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเมิดต่อการ
ละเมิดกฎหมายในขณะปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งอาจขาดซึ่งประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และขาดการอบรม
เรือ่งกฎการใชอ้าวธุตามระเบยีบปฏบิตัสิากลวา่ดว้ยการใชก้ำาลงับงัคบัและอาวธุของเจา้หนา้ทีท่ีม่อีำานาจหนา้ทีบ่งัคบั
ใช้กฎหมาย (Basic Principles on the use of force and firearms by law enforcement officials)  

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม สิ ท ธิ ฯ 

โครงการถอดบทเรียนการทำางานของ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 

 
รายงานโดย เกาซัร อาลีมามะ

เมือ่วันที่ 6 - 8 มกราคม  2555 ที่ผ่านมามลูนิธศิูนย์ทนายความมุสลมิไดม้ีโครงการถอดบทเรียนการทำางานของ
มูลนิธิฯ โดยจัดขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ. สตูล เนื้อหาในการอบรมคือ เน้นการถอดบทเรียนที่ทางมูลนิธิฯ 
เคยทำางานกันมาเป็นระยะเวลารวม 5 ปี ในวันอบรมทีมผู้ดำาเนินรายการ จะแบ่งช่วงเวลาในการอบรม โดยในช่วง
เช้าเป็นการเปิดงานโดยประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ให้กำาลังใจคนทำางาน จากการทำางานที่เหน็ดเหนื่อย
มาเป็นเวลา 5 ปี สร้างความประทับใจแก่คนทำางานคือ ประธานฯ ไม่เคยเอ่ยคำาว่า “เหนื่อย” ให้คนที่ทำางานด้วย
กันได้ยิน เน้นยำาให้เราทำางานต่อสู้เพื่อประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไปจนกว่าพวกเราจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่บนโลกนี้แล้ว

  ผู้ดำาเนินรายการแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มทนายความอาวุโส, กลุ่มทนายความ
ผู้ช่วย, กลุ่มทนายความผู้ช่วยที่จบนิศาสตร์ (ที่ยังไม่มีใบอนุญาตว่าความ) และกลุ่มผู้ช่วยทนายความ /  
อาสาสมัครฯ (SPAN) โดยมีการตั้งแนวคำาถาม 3 ข้อ คือ (1) บทบาทหน้าที่การทำางานของแต่ละส่วนทำาอะไรบ้าง
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (2) ปัญหาอุปสรรคการทำางานมีอะไรบ้างจากการทำางานที่ผ่านมา (3) ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาองค์กรฯ โดยให้ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมส่งตัวแทนนำาเสนอต่อเวที อุปสรรคในการทำางาน
โดยรวมแล้ว คือเรื่องของเวลาและเรื่องการถูกคุกคามและไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีข้อเสนอแนะ
ว่าต้องมีปรับโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และแบ่งงานหรือกระจายงานตามความเหมาะสมกับบุคลากร  
ทางด้านจิตใจต้องมีเวที ขัดเกลาจิตใจและเวทีนาซีฮัดด้านจิตสำานึก ควรมีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการ
ทำางานด้วยเช่นมีการกำาหนดระยะเวลาประเมินที่ชัดเจน มีเวทีถอดบทเรียนการทำางานสมำาเสมอและต้องจัดให้มี
การเสริมพัฒนาศักยภาพคนทำางานด้วย จากกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกคนต้องสร้างกำาลังใจในการทำางานเพื่อนำา
ขจัดความอยุติธรรม 



เมื่อกลางเดือนมกราคม 2555 ได้มีกิจกรรม
เปิดซุ้มกฎหมายให้ความรู้กับน้องๆ ในโรงเรียนและ
ประชาสมัพนัธม์ลูนธิฯิ ทีเ่ปดิสาขาใหมใ่น อ. จะนะ จ. สงขลา 
งานกจิกรรมจดัที ่โรงเรยีนศาสนบำารงุ อ. จะนะ จ.สงขลา

  
มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิสำานกังานประจำาจงัหวดั

สงขลา ได้รับเชิญจากมูลนิธิดารุลอิลฟาก มูลนิธิช่วยเด็ก
กำาพร้าและเด็กด้อยโอกาส เชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมวัน
เด็กที่โรงเรียนศาสนบำารุง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่ รวมทั้ง
กระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ใหเ้ยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนและ
กระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำานักงาน
ประจำาจังหวัดสงขลาด้วย จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ผลปรากฏว่าเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานให้ความสนใจกับ
ซุ้มกิจกรรมของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นอย่าง
มาก โดยภายในซุ้มมีการบรรยายความรู้เรื่องสิทธิมนุษย
ชนและกระบวนการยุติธรรม มีการเล่นเกมตอบคำาถาม
เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กและเยาวชนที่เข้า
รว่มกจิกรรม มขีองรางวลัเลก็นอ้ยสำาหรบัเดก็และเยาวชน
ที่ตอบคำาถามได้ถูกต้อง

จากการไปจัดซุ้มกฎหมายทางโรงเรียนให้การตอบ
รับเป็นอย่างดีและยังยอมรับว่า ไม่ทราบว่ามีองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่หวังค่าตอบแทนอย่างนี้
ด้วย และยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ อย่างเต็ม
ที่ (กรณีที่มีชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม)

ครั้งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ไปทำากิจกรรม
กับเยาวชนเป็นบ่อยครั้ง อย่างเช่นกิจกรรมที่ผ่านมา คือ 
กิจกรรมให้ความรู้กับน้องเยาวชนเกี่ยวกับความรู้ทาง
กฎหมาย ร่วมงานมหกรรมวิชาการที่โรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ อ. เมือง จ. ยะลา และอีกหลายๆ โรงเรียน ที่เคย
ร่วมงานมหกรรมวิชาการเช่น ที่โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 
อ. ธารโต จ. ยะลา โดยครั้งล่าสุดที่ได้ร่วมงานกันคือวันที่ 
22 มกราคม 55 ทีผ่านมา ในวันดังกล่าวนั้นทางโรงเรียน
ได้เชิญอาสาสมัครฯ ไปร่วมกันจัดนิทรรศการกฎหมาย
พร้อมกับน้องเยาวชนที่ผ่านการอบรมกับเครือข่ายอาสา
สมัครผู้ช่วยทนายความฯ และกลับไปตั้งชุมนุมกฎหมาย
ที่โรงเรียนของตนเอง ในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากคณาจารย์และชาวบ้านที่มาเยี่ยมชม
นิทรรศการด้านกฎหมายและยังมีการเรียกร้องจากชาว
บ้านบางส่วนว่าอยากให้ทีมมูลนิธิฯ มาจัดอบรมให้ความ
รู้ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมวันเด็กของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  

รายงานโดย เกาซัร อาลีมามะ 



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

Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand
ประจำาเดือนมกราคม -  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
กองบรรณาธิการ  นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ที่อยู่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

แสตมป์

 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 รามคำาแหงซอย 2 เขตสวนหลวง กรุงเทพ  10250
  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 :


