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เก็บตกเวที  
กรณีใช้โซ่ตรวนนักโทษ

ในเรือนจำ�จังหวัดช�ยแดนใต้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมพ.ศ. 2555 ทางโครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายได้จัดประชุมหารือ 
เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังที่ถูกตรวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยสรุปการประชุมได้
ดังนี้

หลักคือห้ามมิให้ใช้  แต่ทำาไมต้องใช้โซ่ตรวน

การพนัธนาการผูต้อ้งขงั โดยการตรวนนัน้เปน็รปูแบบหนึง่ในการจำากดัเสรภีาพของผูต้อ้งขงัซึง่มเีสรภีาพนอ้ยอยูแ่ลว้ ให้
มเีสรภีาพในการเคลือ่นไหวรา่งกายลดนอ้ยลงไปอกี ตามกฎหมายไทยนัน้พระราชบญัญตัริาชทณัฑ ์พ.ศ. 2479  มาตรา 14  นัน้
บญัญตัหิา้มมใิหใ้ชเ้ครือ่งพนัธนาการแกผู่ต้อ้งขงั เวน้แต ่(1) เปน็บคุคลทีน่า่จะทำาอนัตรายแกช่วีติหรอืรา่งกายของตนเองหรอื 
ผูอ้ืน่ (2) เปน็บคุคลวกิลจรติหรอืจติไมส่มประกอบอนัอาจเปน็ภยนัอนัตรายตอ่ผูอ้ืน่ (3) เปน็บคุคลทีน่า่จะพยายามหลบหนี 
การควบคุม (4) เมื่อถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจำา เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่อง
พันธนาการ (5) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำาเป็นจะต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจำาหรือสภาพการณ์
ของท้องถิ่น  และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 25 
ข้อ 26 และข้อ 28 กำาหนดให้มีเครื่องพันธนาการ 4 ประเภท คือ ตรวน กุญแจมือ กุญแจเท้า และโซ่ล่าม และตรวนมีสาม
ขนาด รัฐไทยจึงใช้บทบัญญัติดังกล่าวในการพันธการผู้ต้องขัง

ในรฐัเสรปีระชาธปิไตย บคุคลมเีสรภีาพในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ เปน็ของตวัเอง แตก่ารอยูร่ว่มกนัเพือ่ใหส้งัคมเปน็ไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย  รฐัจงึเขา้มามบีทบาทในการใชอ้ำานาจเพือ่ดแูลประชาชนใหม้คีวามมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
ซึง่การใชอ้ำานาจนัน้อาจจะกระทบกระเทอืนการใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชน แตก่ม็คีวามจำาเปน็ตอ้งจำากดัเสรภีาพดงักลา่ว   
อยา่งไรกต็าม การใชอ้ำานาจของรฐัและการจำากดัเสรภีาพของประชาชนนัน้จำาเปน็ตอ้งกระทำาโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย และ
รฐัไมส่ามารถออกกฎหมาย หรอืบงัคบัใชก้ฎหมายทีก่ระทบกระเทอืนถงึสาระสำาคญัของสทิธนิัน้ได ้โดยเฉพาะสทิธเิสรภีาพ 
ในชีวิตและร่างกาย รวมถึงไม่อาจละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ 1

บทความนำา



การใส่โซ่ตรวนนั้นเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 ซึ่งกำาหนดว่า
มนษุยท์ัง้ปวงเกดิมามอีสิระและเสมอภาคกนัในศกัดิศ์รแีละสทิธติา่งมเีหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิตัติอ่กนัดว้ยเจตนารมณ์
แห่งภราดรภาพ และข้อ 5 ซึ่งกำาหนดว่า บุคคลใดจะถูกกระทำาทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือยำ่ายีศักดิ์ศรีมิได้ อีกทั้งมาตรฐานขั้นตำ่าของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์กรสหประชาชาติ ข้อ 33 ซึ่งกำาหนดว่า บรรดา
เครื่องพันธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ ตรวน สายรัดแขน จะต้องไม่นำามาใช้เพื่อการลงโทษ  แต่จากการทำางานของมูลนิธิฯ และ
องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำาเลยและผู้ต้องขังกลับพบว่า ผู้ต้องขังบางรายถูกตรวนตลอด  
๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ  

ทั้งนี้พบว่าศาลปกครองกลางเคยมีคำาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1438/2552 ให้กรมราชทัณฑ์ปลดตรวน 
นายมาล์คอม เดนิส ลิม เซียว พิง ผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารชีวิต เพราะศาลปกครองกลางเห็นว่าการตรวนผู้ต้องขังที่มีโทษ
ประหารชีวิตไว้ตลอดเวลา ไม่ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ต้องขังแต่ละคนว่าเป็นบุคคลที่น่าจะหลบหนีหรือไม่ แต่นำาเหตุที่
ศาลพพิากษาลงโทษประหารชวีติมาเปน็เหตผุลในการใชเ้ครือ่งพนัธนาการประเภทตรวน ไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณใ์นการใช้
เครือ่งพันธนาการตามมาตรา  14 แห่งพระราชบัญญตัริาชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ซึง่อาจขดักบัความเขา้ใจของประชาชนวา่หลกัคอื
ห้ามไม่ให้ตรวน แต่ดูเหมือนว่าการตรวนผู้ต้องขังโทษหนักซึ่งเป็นข้อยกเว้นนั้นกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันจนเคยชินทั้งที่เป็นการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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ข้อเท็จจริงในทางปฎิบัติ

มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
กำาหนดว่า โดยหลักแล้วห้ามมิให้ใส่ตรวนผู้ต้องขัง โดยมีข้อ
ยกเว้นอยู่สี่ประการ คือ เป็นบุคคลที่น่าจะทำาอันตรายต่อ 
ผูอ้ืน่ เปน็บคุคลวกิลจรติอาจเปน็อนัตรายตอ่ผูอ้ืน่ เปน็บคุคล
ทีน่า่จะพยายามหลบหน ีหรอืจำาเปน็ตอ้งควบคมุตวัออกนอก
เรือนจำาเท่านั้น ขณะที่ในทางปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์มีหนังสือ
เวยีนใหเ้จา้หนา้ทีใ่สต่รวนแกผู่ต้อ้งขงัทีต่อ้งโทษประหารชวีติ 
เนื่องจากมีอัตราโทษสูง จึงถูกพิจารณาว่าเป็นนักโทษที่น่า
จะพยายามหลบหนี และด้วยเหตุผลเดียวกันทำาให้ผู้ต้องขัง
ในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้มักถูกใส่ตรวนทุกคน
เมือ่เขา้ไปในเรอืนจำาใหม่ๆ  ดว้ย จนเมือ่เจา้หนา้ทีด่พูฤตกิรรม
แล้วเห็นว่าไม่น่าจะหลบหนีก็จะถอดตรวนให้

สถิติจากศูนย์ทนายความมุสลิม  
กรณีโซ่ตรวน

สถิติจากศูนย์ทนายความมุสลิมที่เปิดเผยในเวทีระบุว่า 
ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความดูแลของศูนย์ทนายความมุสลิม
ที่ถูกจำาโซ่ตรวนทั้งหมด 26 คน จาก 17 คดี แต่ได้รับการ
ปลดตรวนแล้ว 14 คน ยังไม่ได้รับการปลด 12 คน แบ่งเป็น 
ผู้ต้องขังในจังหวัดสงขลา 2 คน จังหวัดนราธิวาส 8 คน และ
จังหวัดปัตตานี 2 คน สาเหตุในการตรวนสรุปได้ว่า เพราะ
เป็นผู้ต้องขังในคดีร้ายแรงมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนี 
และศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต

เสียงจากผู้ปฏิบัติในเรือนจำา

อดีตผู้บัญชาการเรือนจำากลางสงขลา นายอุดม คุ่ยนรา
ที่มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนกล่าวว่า แม้จะมีเงื่อนไขให้ใช้เครื่อง
พันธนาการได้เฉพาะบางกรณี แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่า 
ผู้ต้องขังอาจทำาร้ายกันก็จะใส่ตรวน หรือหากเรือนจำาไม่
มั่นคงแข็งแรงจริงๆ อย่างเช่นเรือนจำาจังหวัดนราธิวาส 
การใสเ่ครือ่งพนัธนาการเพือ่ปอ้งกนัการหลบหนกีอ็าจจำาเปน็ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากว่าจะทำาร้ายกันหรือจะหลบหนีจริง 
หรือไม่ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจได้ยาก การใช้ดุลพินิจตาม
กฎหมายเปน็เรือ่งทีต่า่งคนตา่งมองอยูค่นละมมุวา่ ตนเชือ่วา่

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนใช้สามัญสำานึกที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็ยัง 
เชื่อว่า มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจผิดพลาด เพราะ
ความผิดพลาดในการทำางานนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ แต่หากใช้
วิธีการร้องเรียนหรือเล่นงานเจ้าหน้าที่อาจจะยากในการได้
รับความร่วมมือ และผู้ที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชน จึงควร
จะใช้วิธีพูดคุยหารือร่วมกันจากตัวแทนของกรมราชทัณฑ์
ก่อนน่าจะดีที่สุด 

ด้วยข้อจำากัดทางกายภาพแต่ละเรือนจำาที่แตกต่างกัน  
นายอุดมเล่าว่า เคยมีกรณีที่จังหวัดสงขลา นักโทษใช้ผ้าพัน
ไวร้อบตรวนทีต่ดิอยูก่บัขอ้เทา้แลว้สามารถปนีกำาแพงเรอืนจำา
หลบหนไีด ้เราจงึตอ้งทบทวนเรือ่งเครือ่งพนัธนาการ ปจัจบุนั
กำาลังมีการทบทวนเพื่อลดขนาดโซ่ตรวน และลดนำ้าหนักลง 
โดยใชว้สัดอุืน่ ซึง่แขง็กวา่แตเ่บากวา่ เชน่เดยีวกบักญุแจมอืก็
เตรยีมเปลีย่นเปน็สายรดัขอ้มอื ซึง่จะแนน่ แตบ่บีรดันอ้ยกวา่ 
จะไมเ่จบ็ เปน็ความพยายามพฒันาเครือ่งพนัธนาการใหเ้ปน็
ธรรมมากขึ้น ให้ผู้ต้องหาไม่ทรมานแต่สามารถป้องกันเหตุ
ได้ดีกว่าเดิม     

โดยสรปุการใสต่รวนนกัโทษประหารชวีตินัน้ ขึน้อยูก่บั
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เรือนจำา นายอุดมเล่าว่าสมัยที่ประจำา
อยู่ที่เรือนจำาจังหวัดปัตตานีก็เคยมีนโยบายปลดใส่ตรวนกับ
ผู้ต้องหาคดีโทษประหารชีวิตในคดีความมั่นคง เพราะพบ
วา่นกัโทษในคดคีวามมัน่คงมกัไมค่ดิหลบหน ีหากเรอืนจำาใด
อา้งวา่ตอ้งใสโ่ซต่รวนเพือ่ปอ้งกนัการหลบหนกีต็อ้งพจิารณา 
องค์ประกอบทางข้อเท็จจริงด้วยว่าเรือนจำานั้นมีลักษณะ 
ไม่แข็งแรงจนนักโทษน่าจะหลบหนีได้จริงหรือไม่  

นายอุดม คุ่ยนรา อดีตผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด
ปัตตานีและเรือนจำากลางสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน
นักโทษในเรือนจำาทั่วประเทศมีประมาณสองแสนสองหมื่น
คน เป็นนักโทษคดียาเสพติดมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลง
มาเป็นเรื่องความผิดต่อชีวิตหรือความผิดต่อทรัพย์ ส่วน
นักโทษคดีความมั่นคงนั้นถือว่ามีจำานวนไม่มาก ซึ่งนักโทษ
ในคดีความมั่นคงมักไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
พันธนาการ เป็นนักโทษกลุ่มที่ดูแลง่ายกว่า เพราะเป็นการ
ต่อสู้ทางความคิด และไม่มีแนวทางการต่อสู้ด้วยการแหก
หักเรือนจำาเป็นต้น
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บทสรุป

เวทีนี้แม้ท้ายสุดจะประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้แต่เพียงการระดมความเห็นต่อแนวทางในการให้ความช่วย
เหลือทางกฎหมายเพื่อยกเลิกการการตรวนโซ่ 24 ชั่วโมง  แต่ก็พบอุปสรรคจำากัดในการปรับเปลี่ยนนโยบายการตรวนโซ่
ผู้ต้องขังฯ เนื่องจากมีความเห็นในมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน ยังคงขัดแย้งกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นข้อจำากัด
ด้านวิธีคิด ตีความกฎระเบียบ และการอ้างถึงงบประมาณที่จำากัดในการจัดมาตการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าการตรวน
โซ่ผู้ต้องขัง 

 โดยมมุมองดา้นสทิธมินษุยชนนัน้ยนืยนัชดัเจนตามตวับทกฎหมายรฐัธรรมนญูสงูสดุและกฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่ง
ประเทศวา่  ในระหวา่งการพจิารณาคดทีีย่งัไมม่คีำาสัง่เปน็ทีส่ดุ ผูต้อ้งขงัระหวา่งการพจิารณาตอ้งสนันษิฐานไวก้อ่นวา่ผูต้อ้งหา
หรอืจำาเลยไมม่คีวามผดิ  ตามมาตรา 39 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ระบวุา่กอ่นมคีำาพพิากษาอนัถงึทีส่ดุ 
แสดงว่าบุคคลใดไดก้ระทำาความผิด จะปฏิบัตติ่อบุคคลนัน้เสมือนผู้กระทำาความผิดมไิด ้อกีทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทรมานทีป่ระเทศไทยเปน็รฐัภาคสีมาชกิซึง่ระบวุา่การใสโ่ซต่รวนผูต้อ้งขงัเปน็
การปฎบิตัอิยา่งไรม้นษุยธรรมขดักบัอนสุญัญาระหวา่งประเทศ หรอืแมแ้ตใ่นประเทศไทย ทัง้นีพ้บวา่ศาลปกครองกลางเคย
มีคำาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1438/2552 ให้กรมราชทัณฑ์ ปลดตรวนนายมาล์คอม เดนิส ลิม เซียว พิง ผู้ต้องขังที่ต้อง
โทษประหารชีวิต เพราะศาลปกครองกลางเห็นว่าการตรวนผู้ต้องขังที่มีโทษประหารชีวิตไว้ตลอดเวลา ไม่ได้พิจารณาถึง
พฤติการณ์ของผู้ต้องขังแต่ละคนว่าเป็นบุคคลที่น่าจะหลบหนีหรือไม่ แต่นำาเหตุที่ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตมาเป็น
เหตผุลในการใชเ้ครือ่งพนัธนาการประเภทตรวน ไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณใ์นการใชเ้ครือ่งพนัธนาการตามมาตรา  14 แหง่ 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งอาจขัดกับความเข้าใจของประชาชนว่าหลักคือห้ามไม่ให้ตรวน แต่ดูเหมือนว่า 
การตรวนผูต้อ้งขงัโทษหนกัซึง่เปน็ขอ้ยกเวน้นัน้กลายเปน็สิง่ทีป่ฏบิตักินัจนเคยชนิทัง้ทีเ่ปน็การละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์
ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ และขัดกับเจตนารมณ์ของการใช้เครื่องพันธนาการตาม 
พรบ.ราชทณัฑ ์ดงันีข้ึน้อยูก่บัเราทกุภาคสว่นทีจ่ะตอ้งรว่มกนัคดิรวมกนัสรา้งใหเ้กดิการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัอยา่งมมีนษุยธรรม
และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งทุกคนปรารถนา

ปรับปรุงจาก
• เอกสารการประชมุทางกฎหมาย วา่ดว้ยแนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกผู่ต้อ้งขงัทีถ่กูตรวน 24 ชัว่โมง 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
• บทความเรื่อง “โทษสูง น่าจะหลบหนี” เหตุผลยอดฮิตของการใช้โซ่ตรวน นักโทษในเรือนจำา โดย http://ilaw.

or.th/node/1736  



ข่�วสิทธิมนุษยชน

ในรายงานข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของการ
ประชุมทบทวนรายงานของประเทศสมาชิกครั้งที่ 81 ระหว่างวันที่ 6 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่กรุงเจนีวา  รายงาน
ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อประเทศไทยระบุว่า “แม้ว่ารัฐภาคีจะนำามาตรการต่างๆ มาใช้ อย่างเช่น การเผยแพร่คู่มือสิทธิ
มนุษยชนและการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ คณะกรรมการยังกังวลอย่างยิ่งต่อการเลือกปฏิบัติ
อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งรายงานว่ามีการตรวจลักษณะทางชาติพันธุ์
และจับกุมบุคคลโดยอาศัยการคัดกรองจากลักษณะทางชาติพันธุ์ (racial profiling) รวมทั้งรายงานว่ามีการซ้อม
ทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งเกิดขึ้นกับคนไทยเชื้อสายมลายู คณะกรรมการกังวลต่อไปถึงความเสี่ยง 
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ รวมทั้งการขาดกลไกกำากับดูแลใน
การปฏิบัติ นอกจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในการปราบปรามการก่อความไม่สงบแล้ว” คณะ
กรรมการเรียกร้องให้รัฐ  (ก) ประเมินความจำาเป็นของกฎหมายพิเศษและกำาหนดให้มีกลไกอิสระที่กำากับดูแลการบังคับ
ใชก้ฎหมายอยา่งตอ่เนือ่ง  (ข) ทบทวนกฎหมายพเิศษโดยมเีจตจำานงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสทิธมินษุยชนระหวา่ง
ประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการซ้อมทรมาน และ (ค) ให้สอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ และให้นำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ ด้วย  

ขอ้เสนอในเกีย่วกบัความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตร้ายงานในยอ่หนา้ที ่20 และ 21 ในรายงานขอ้สงัเกตเชงิสรปุของ
คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบทีเ่ผยแพรใ่นเวปไซดข์ององคก์ารสหประชาชาติ
ที่  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.THA.CO.1-3.pdf ทั้งนี้ทางคณะกรรมการขอให้ 
รัฐภาคีแจ้งในรายงานตามวาระฉบับต่อไปเกี่ยวกับผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
(กอ.รมน.) นำามาใช้ รวมทั้งแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 – 2555 ที่ครอบคลุมการหา
แนวทางออกที่เหมาะสมสำาหรับความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นอกจากนี้คณะกรรมการกังวลต่อรายงานที่ว่าผู้หญิงเชื้อสายมลายูกำาลังเผชิญการเลือกปฏิบัติซำ้าซ้อน ทั้งในพื้นที่
การเมอืงและชวีติทางสงัคม วา่เมอืคำานงึถงึความเหลือ่มลำา้ของชาตพินัธุแ์ละศาสนาในบางสถานการณ ์และเมือ่พจิารณา
ถึงข้อเสนอแนะทั่วไปที่ 25 (2543) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเรียกร้องให้รัฐภาคีให้ดำาเนินมาตรการที่จำาเป็น 
รวมทัง้มาตรการดา้นกฎหมาย เพือ่ประกนัใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมและไมใ่หป้ฏบิตัอิยา่งแยกแยะตอ่ผูห้ญงิเชือ้สาย
มลายู ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

5

คณะกรรมก�รยูเอ็นด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ  
เสนอให้รัฐประเมินคว�มจำ�เป็นและทบทวนกฎหม�ยพิเศษในพื้นที่ จชต.  
และเรียกร้องให้ กอ.รมน. ทำ�ร�ยง�นเสนอยูเอ็นในเดือนสิงห�คมปี พ.ศ. 2556
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เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 นายธรรมรัตน์  อาลีลาเต๊ะ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเชิญตัวและควบคุมตัวเมื่อเวลา 
19.00 น. ขณะที่นายธรรมรัตน์ทำางานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา นายธรรมรัตน์ได้ถูกนำาตัวไปควบคุมไว้
หน่วยเฉพาะกิจ 11 จังหวัดยะลา ภายใต้ พรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  จนถึงขณะนี้ผู้ถูกจับและญาติยังไม่ทราบถึงเหตุ
แห่งการจับกุมตัว   

นายธรรมรตัน ์ อาลลีาเตะ๊ เปน็สมาชกิในเครอืขา่ยของอดตีจำาเลยคดคีวามมัน่คง หรอืจำาเลยทีไ่ดร้บัการปลอ่ยชัว่คราว
ระหว่างการพิจารณาคดี และเป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา เคยถูกจับกุมและควบคุมตัว เมื่อปี 
พ.ศ. 2550 และถูกดำาเนินคดีความมั่นคง ขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและคดีอยู่ในชั้นพิจารณาคดีของศาลจังหวัด
ยะลา  หลังการได้รับการประกันตัวนายธรรมรัตน์ มิได้หลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก่อเหตุอันตรายประการอื่น 
และต้องการที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามระบบของกระบวนการยุติธรรม จึงเชื่อได้ว่านายธรรมรัตน์ยังมีความ
เชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรมหลกัการปกครองโดยใชห้ลกันติริฐัของไทย และจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นสทิธมินษุยชน
ของนายธรรมรัตน์และกลุ่มเพื่อนจำาเลยที่เคยถูกดำาเนินคดีความมั่นคง ทางกลุ่มฯ ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของผู้ได้
รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ตามกระบวนการยตุธิรรม อยา่งไรกต็ามการทำางานของนายธรรมรตันแ์ละกลุม่เพือ่นในฐานะผูท้ีท่ำางานชว่ยเหลอืประชาชน 
กลับได้รับผลกระทบเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มได้ถูกลอบสังหารไปแล้ว 3 ราย และคดีการลอบสังหาร
ของสมาชกิยงัไมม่คีวามคบืหนา้ในการตดิตามหาตวัผูก้ระทำาความผดิแตอ่ยา่งใด กระทัง่วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2555 นาย
ธรรมรัตน์และกลุ่มเพื่อนได้ทำาหนังสือร้องเรียนต่อพ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอบต.) และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเรื่องความปลอดภัยและกรณีที่สมาชิกใน
เครือข่ายฯที่ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตถึง 3 คนในรอบปีที่ผ่านมา 

มูลนิธิฯ มีข้อสังเกตว่าความพยายามในการตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มอดีตผู้ต้องขัง 
หรอืจำาเลยทีท่ีไ่ดร้บัการปลอ่ยตวั เนือ่งจากศาลไดม้คีำาพพิากษายกฟอ้ง และผูต้อ้งหาทีไ่ดร้บัการปลอ่ยตวัชัว่คราว อาจเปน็
เหตุให้นายธรรมรัตน์ อาลีลาเต๊ะ เป็นที่ถูกจับตามองของหน่วยงานความมั่นคงเรื่องการเคลื่อนไหวร่วมกลุ่มกัน ดังนั้น หาก
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยึดมั่นในนโยบายการเมืองนำาการทหารและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และมีความ
จริงใจในการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่าง การจับกุมและกักตัวตามอำานาจ พรบ. กฎอัยการศึก
ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 

แม้ข้อเท็จจริงที่ทางมูลนิธิฯ ได้รับเบื้องต้นว่า นายธรรมรัตน์จะได้รับการปฏิบัติอย่างดี ไม่มีการปฎิบัติโดยไม่ชอบ
หรือผิดกฎหมาย การจับกุมและกักตัวนายธรรมรัตน์ตามอำานาจกฎอัยการศึกในยามวิกาลนั้น แสดงให้เห็นถึงอำานาจตาม
กฎหมายพเิศษทีท่ำาใหเ้จา้หนา้ทีท่หารมอีำานาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด ขาดกระบวนการตรวจสอบถว่งดลุจากองคก์รและหนว่ยงาน 
อื่นๆ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่กักตัวบุคคลตามอำานาจกฎอัยการศึกได้ชี้แจง ทำาความเข้าใจเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ว่า คนทำางานด้านสิทธิมนุษยชน การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของตนและของกลุ่ม
โดยอหิงสาและไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกฝ่ายควรยอมรับและเคารพ  ซึ่งในห้วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่าน

ขอให้กองทัพภ�คที่ 4 ชี้แจงส�เหตุก�รใช้อำ�น�จต�มพรบ.กฎอัยก�รศึก เพื่อ
ก�รกักตัวนักกิจกรรมด้�นสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้



มาทางมูลนิธิฯ ยังพบว่ามีกรณีของนายซาฮารี เจ๊ะหลง คนทำาสื่อทางเลือกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ถูกเจ้าหน้าที่
หน่วยความมั่นคงบังคับใช้ พรบ. กฎอัยการศึก นำาตัวไปซักถาม ซึ่งได้มีข้อมูลว่าการซักถามภายใต้ พรบ. กฎอัยการศึก
นั้นเพื่อต้องการทราบถึงการทำางานของสื่อ บทบาท แนวคิดและการทำางานของสื่อที่เน้นไปที่การนำาเสนอคดีที่เจ้าหน้าที่
รัฐเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น การจับกุมกักตัวตามอำาเภอใจขาดซึ่งเหตุผลข้อเท็จจริงว่าได้ลิดรอนสิทธิ
เสรภีาพของประชาชนเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่อนัมไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการกอ่เหตรุา้ยแรงและโดยปราศจากพยานหลกัฐาน
ที่เชื่อถือได้ ย่อมสื่อให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎอัยการศึกนั้นนำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกินความจำาเป็น  จึงเรียกร้องให้
ทกุภาคสว่นรว่มกนัตรวจสอบถว่งดลุการใชอ้ำานาจตามกฎอยัการศกึในการจบักมุและกกัตวับคุคล ทัง้นีเ้พือ่เกดิบรรทดัฐาน
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเกินสัดส่วนความจำาเป็นและโดยพลการ
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วันที่ 27 กันยายน 2555  ที่ศาลจังหวัดปัตตานี  นายเจ๊ะแว แนซา ผู้ร้องคัดค้านซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย  ในคดีไต่สวน
การตายของสุไลมาน แนซา โดยนายอนุกูล อาแวปูเตะ ทนายความผู้ร้องคัดค้าน ได้ยื่นคำาร้องขอให้ศาลมีคำาสั่งเพิกถอน
กระบวนพจิารณาทีผ่ดิระเบยีบ ใหศ้าลทำาการพจิารณาพยานหลกัฐานในคดใีหมแ่ละมคีำาสัง่อยา่งเปน็ธรรมตอ่ไป สบืเนือ่งจาก 
เมื่อวันที่  20 กันยายน 2550 ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีคำาสั่งในคดีชันสูตรพลิกศพนายสุไลมาน  แนซา คดีหมายเลขดำาที่ ช.
14/2555 หมายเลขแดงที่ ช.10/2555 ว่า “ผู้ตายตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจากการผูกคอด้วยผ้าเช็ดตัวกับ
เหล็กดัดหน้าต่าง ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่” ซึ่งในคำาสั่งยังได้ระบุอีกว่า 
“พยานหลักฐานผู้ร้องคัดค้านไม่อาจหักล้างพยานผู้ร้องได้”  ผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งศาลดังกล่าว  

เนื่องจากเห็นว่าการที่ศาลทำาคำาสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพ  ตามมาตรา  150  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  โดยการชั่งน้ำาหนักพยานหลักฐานหักล้างกันระหว่างพยานที่พนักงานอัยการผู้ร้องนำามาสืบกับพยานที่ผู้ร้องคัดค้าน
นำาสืบนั้น  ไม่ชอบด้วยหลักการพิจารณาคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย  ที่มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้คู่ความทุกฝ่าย
นำาพยานหลกัฐานตา่งๆ เขา้สบืเพือ่เสนอขอ้เทจ็จรงิใหค้รบถว้นสมบรูณต์อ่ศาล เพือ่ศาลจกัไดแ้สวงหาขอ้เทจ็จรงิจนถงึทีส่ดุ
เพือ่ประโยชนข์องผูต้าย แตก่ารรบัฟงัพยานหลกัฐานของศาลในลกัษณะชัง่น้ำาหนกัพยานหลกัฐานเชน่เดยีวกบัการพจิารณา
คดีแบบกล่าวหาที่มีโจทก์-จำาเลย นำาพยานหลักฐานมาหักล้างทำาลายนำ้าหนักกันนั้น  ทำาให้กระบวนการพิจารณาและทำา 
คำาสัง่ของศาลดงักลา่วเปน็กระบวนพจิารณาทีผ่ดิระเบยีบ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 27  ประกอบ
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 15  เพราะขดักบัเจตนารมณเ์รือ่งการชนัสตูรพลกิศพตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150  อีกทั้งขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 40 บุคคลย่อม
มีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมคำาสั่งดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำาสั่งเดิม แล้วพิจารณาพยานหลักฐานและมีคำาสั่งใหม่ด้วย    

กรณีศ�ลจังหวัดปัตต�นีมีคำ�สั่งคดีไต่สวนก�รต�ย น�ยสุไลม�น แนซ�  
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55  บิด�ผู้ต�ยร้องขอให้ศ�ลพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�น 
และขอให้มีคำ�สั่งใหม่  
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ไทยรัฐออนไลน์ชี้แจง
และขออภัยในคว�มผิดพล�ด

ตามที่องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ทำาการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการเผยแพร่ภาพบิดเบือนกระทบต่อสิทธิในชื่อเสียง
และเกียรติยศของบุคคล  เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2555

เนือ่งจากหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัออนไลน ์http://thairath.co.th/content/pol/291653 ประจำาวนัที ่17 กนัยายน 2555 
 ไดเ้ผยแพรข่า่วดว้ยการพาดหวัขา่ววา่ “93 โจรใตม้อบตวั มเีพยีง 3 ราย โดนดำาเนนิคดอีาญา” พรอ้มทัง้ลงภาพถา่ยประกอบ
เนือ้ขา่ว โดยมเีนือ้หาทีอ่า้งคำาสมัภาษณข์องพล.อ.ยทุธศกัดิ ์ศศปิระภา วา่ “กลุม่แนวรว่มทีอ่อกมาแสดงตนเพือ่กลบัใจ เมือ่
สัปดาห์ที่ผ่านมา จำานวน 93 คน พบว่ามีเพียง 3 คน ที่จะถูกดำาเนินการตามกฎหมาย ป.วิอาญา...” ซึ่งเป็นการใช้คำาพาด
หวัขา่วและใชภ้าพประกอบทีไ่มต่รงกบัเนือ้หาทีท่ำาใหผู้อ้า่นขา่วเขา้ใจไปวา่บคุคลทีป่รากฎในภาพเปน็กลุม่บคุคลทีเ่ปน็แนว
ร่วมและไปมอบตัวกับแม่ทัพภาคที่ 4 หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเผยแพร่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้ลงภาพบุคคล
และพาดหัวข่าว ว่า “ติดภาพสเก็ตซ์ทุกด่าน ล่าโจรใต้มือบึมดับ 5 ตำารวจ และที่เผยแพร่ในเวปไซด์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ปรากฏใน http://thairath.co.th/content/region/280232 โดยมปีระชาชนไดม้ารอ้งเรยีนวา่ตนไดร้บัความเสยีหายจาก
การเสนอขา่วดงักลา่ว และตอ่มาตรวจสอบแลว้พบวา่ภาพบคุคลดงักลา่วในภาพไมไ่ดต้กเปน็ผูต้อ้งสงสยัหรอืเปน็ผูท้ีม่หีมาย
จับของทางราชการแต่อย่างใด เป็นการละเมิดสิทธิเและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์

ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ซึ่งดำาเนินกิจการโดยบริษัทเทรนด์ วีจี 3 จำากัด ได้มีหนังสือชี้แจงมายังมูลนิธิผสาน
วฒันธรรม เมือ่วนัที ่15 ตลุาคมทีผ่า่นมาวา่ไดม้กีารแกไ้ขภาพขา่ว“ 93 โจรใตม้อบตวั มเีพยีง 3 ราย โดนดำาเนนิคดอีาญา”แลว้
ในทันที และได้นำาข่าว“ติดภาพสเก็ตซ์ทุกด่าน ล่าโจรใต้มือบึมดับ 5 ตำารวจ” ออกจากระบบแล้ว และขออภัยในความผิด
พลาดดังกล่าวโดยทางบริษัทไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด และทางบริษัทได้ดำาเนินการ
แก้ไขในทันทีซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ในการดำาเนินการแก้ไขโดยทันที และให้คำามั่นว่าจะเสนอข่าว
ด้วยความรอบคอบเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีว่าข่าวสารที่เสนอออกไปมีความเที่ยงตรงและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับสาร ผู้
บรโิภคขา่วสารจากสือ่ออนไลนท์ีม่คีวามรวดเรว็และมผีลอยา่งมากตอ่การนำาเสนอขา่วในสถานการณค์วามขดัแยง้ในจงัหวดั
ชายแดนใต้ 
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ภ�พกิจกรรม

GENEVA

เยาวชนมุสลิมพลเมืองอาสา กับการมีส่วนร่วม 
วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จัดวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียน
ศาสนศึกษา อำาเภอสายบุรี

ชื่อโครงการ 



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
ประจำาเดือนกันยายน -  ตุลาคม 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 :

210


