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เผยแพร่วันท่ี 23 กันยายน 2558 
แถลงการณ์ 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมต้ังค าถามถึงการเข้าถึงความยุติธรรม 
ป.ป.ช.ใช้เวลา 7 ปี ช้ีมูลเจ้าหน้าท่ีทหารเพียงหนึ่งนายมีส่วนในการทรมาน 

กรณีอิหม่ามยะผาเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว 
 

   การเสียชีวิตของนายยะผา กาเซ็งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อ วันท่ี 19 มีนาคม 2551 เจ้าหน้าท่ีทหารและ
ต ารวจได้เข้าตรวจค้นพื้นท่ี ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคน หนึ่งในผู้ต้องสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวนั้นคือนายยะผา กาเซ็ง อิหม่ามประจ า
มัสยิดรอฮีมะห์ บ้านกอตอ หมู่ท่ี 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   ต่อมาเช้าวันท่ี 21 มีนาคม 2551 พบว่านาย
ยะผาได้เสียชีวิตลงในระหว่างท่ีอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 39 ซึ่งขณะนั้นต้ัง
ฐานปฏิบัติการอยู่ท่ีวัดสวนธรรม  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  ต่อมาจากการไต่สวนของศาลจังหวัด
นราธิวาส คดีหมายเลขด าท่ี อช.9/2551 หมายเลขแดงท่ี อช.19/2551พบว่าการเสียชีวิตของนายยะผานั้นเกิดจาก
การท่ีผู้ตายถูกเจ้าหน้าท่ีทหารท าร้ายร่างกายระหว่างท่ีอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีทหารซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี  จนเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2558 จากการพิจารณาของ ป.ป.ช. คดีเลขด าท่ี 01 -2-
115/2552 เลขแดงท่ี 120-2-5/2558 ป.ป.ช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามคณะอนุกรรมการไต่สวนว่า 
เจ้าหน้าท่ีทหารผู้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระท าผิดจากท้ังหมด5คนนั้นมีเพียง1คนท่ีอาจเป็นผู้กระท าผิดฐานท าร้าย
ร่างกายนายยะผา กาเซ็ง ส่วนเจ้าหน้าท่ีทหารผู้ถูกกล่าวหาอีก 4 คนนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะฟังได้ว่าได้ร่วมกระท าความผิดตามท่ีกล่าวหา 
         ภายหลังจากการเสียชีวิตครอบครัวของนายยะผาได้เรียกร้องความยุติธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาโดย
ตลอดท้ังในทางแพ่งและทางอาญา ในทางแพ่งทางครอบครัวได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานต้นสังกัดจ านวน 5.2 
ล้านบาทโดยการไกล่เกล่ียในศาลแพ่งกรุงเทพเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ส่วนในทางอาญาเบื้องต้น
ความหวังของการน าคนผิดมาลงโทษในญาติได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรรือเสาะ       
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้สืบสวนสอบสวนด าเนินคดีเพื่อน าเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท าผิดมาลงโทษ  แต่เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจอ้างว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าความผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หลังจากท่ี
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีทหาร 5 นายว่าปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ร่วมกันท าร้ายร่างกายนายยะผา กาเซ็ง จนเสียชีวิต จึง
ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อไต่สวนด าเนินคดี โดยส่งไป
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2551 แต่การด าเนินการของ ป.ป.ช. เป็นไปด้วยความล่าช้า  ญาติจึงได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าท่ีต่อ
ศาลจังหวัดนราธิวาสด้วยตนเอง แต่เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2553 ศาลไม่รับฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า คดีนี้เป็นการ
กล่าวหาจ าเลยท่ีเป็นทหารว่ากระท าความผิด การพิจารณาคดีไม่อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม  แต่อยู่ในอ านาจ



ของศาลทหาร ซึ่งญาติของนายยะผา กาเซ็ง ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่สามารถย่ืนฟ้องต่อศาลทหารได้ เนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดให้เฉพาะอัยการทหารเท่านั้นท่ีจะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องทหารท่ีตกเป็นผู้ต้องหาต่อศาลทหารได้  
 
       ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและครอบครัวผู้เสียหายได้ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของพนักงาน
สอบสวน สภ.รือเสาะ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ต้ังข้อสังเกตว่า  
 
1. การพิจารณาของ ป.ป.ช. คดีเลขด าท่ี 01-2-115/2552 เลขแดงท่ี 120-2-5/2558 ท่ีใช้เวลากว่า 7 ปีนั้น
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ โดย ป.ป.ช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามคณะอนุกรรมการไต่สวนว่า เจ้าหน้าท่ี
ทหารผู้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระท าผิดจากท้ังหมด5คนนั้นมีเพียง1คนท่ีอาจเป็นผู้กระท าผิดฐานท าร้ายร่างกายนาย
ยะผา กาเซ็ง ส่วนเจ้าหน้าท่ีทหารผู้ถูกกล่าวหาอีก 4 คนนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะ
ฟังได้ว่าได้ร่วมกระท าความผิดตามท่ีกล่าวหา  
2.  จากการติดตามกรณีการเสียชีวิตของนายยะผา กาเซ็ง พบว่าผลการสอบสวนของ ป.ป.ช. นั้นไม่
สอดคล้องกับค าให้การของพยานในคดีไต่สวนชันสูตรศพนายยะผา กาเซ็ง ของศาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพยานได้
ระบุว่าเห็นผู้กระท าผิดคนอื่นด้วย ซึ่งท าให้เช่ือได้ว่าผู้กระท าผิดในครั้งนั้นมีมากกว่าหนึ่งคน  ท้ังพฤติกรรมของการ
ทรมาน ท าร้ายร่างกายในระหว่างการคุมขัง 2 วัน ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีการท าร้ายร่างกายจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการ
ร่วมมือ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าท่ีหลายคนและผู้บังคับบัญชา  แต่ทาง ป.ป.ช.  กลับช้ีว่าไม่มี
พยานหลักฐานเพียงพอในการด าเนินคดีเจ้าหน้าท่ีทหารอีก 4 คน ท าให้ญาติต้ังข้อสงสัยต่อความมีประสิทธิภาพ 
ความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการสอบสวนของ ป.ป.ช.  
3. มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอตั้งขอสังเกตต่อการท่ีพนักงานสอบสวน สภ.รือเสาะ ส่งส านวนไปยัง ป.ป.ช. โดย
อ้างว่าการท าร้ายร่างกายนายยะผา กาเซ็ง โดยเจ้าหน้าท่ีทหารจนเสียชีวิตนั้น แทนท่ีจะส่งส านวนให้อัยการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีผู้ต้องหาต่อศาลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (5) ประกอบมาตรา 83 
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย  กลับถือว่าเจ้าหน้าท่ีทหารปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
และส่งส านวนให้ ป.ป.ช. ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของญาติผู้ตายว่าอาจเป็นการเบ่ียงเบนประเด็นการ
สืบสวนสอบสวน หรือเจตนาหน่วงเหนี่ยวคดีให้ล่าช้า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการบิดเบือนคดีหรือไม่ ท้ังนี้จากการท่ี
เจ้าหน้าท่ีทหารทรมาน ท าร้ายร่างกายจนท าให้นายยะผาเสียชีวิตนั้น น่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289 (5) ซึ่งมีโทษประหารชีวิต  มากกว่าท่ีจะเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ซึ่งมี
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และอยู่ในอ านาจการ
สอบสวนของ ป.ป.ช. 
4. หากมีการด าเนินคดีถูกกล่าวหาท่ี ป.ป.ช.ช้ีมูลเจ้าหน้าท่ีเพียง 1 คนในศาลทหารนั้นเป็นการปิดโอกาสท่ีจะ
ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นญาติของนายยะผา กาเซ็ง เข้าไปเป็นโจทก์ร่วมในการด าเนินคดี ญาติไม่สามารถเสนอ
พยานหลักฐานต่อศาลได้  ผู้กระท าผิดรายอื่นลอยนวลพ้นผิด เหล่านี้ เป็นการตอกย้ าว่าในท่ีสุดญาติพี่น้องของ    
นายยะผา กาเซ็ง ประชาชนท้ังในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสาธารณะชนท่ีติดตามคดีสะเทือนขวัญนี้มากว่า 7 ปี 
ก็ไม่สามารถแสวงหาความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมไทยได้ ปัญหานี้อาจส่งผลเสียหายต่อความพยายาม
ของรัฐบาลและประชาชนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 



5. การท่ีทางการไทยปล่อยปละละเลยให้มีการทรมานนายยะผา กาเซ็ง กระท่ังน่าเช่ือได้ว่า มีเจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีระดับผู้บังคับบัญชารู้เห็นเป็นใจต่อการกระท าดังกล่าว ท้ังการสอบสวนด าเนินคดีท่ีขาด
ความโปร่งใส เสียงเรียกร้องและการมีส่วนร่วมในการด าเนินคดีของผู้เสียหายถูกปฏิเสธ จนท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีกระท า
ผิดลอยนวลมานับเป็นเวลากว่า 7 ปีหรือตลอดไป ถือว่าเป็นการละเมิดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย
มีอยู่ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานอย่างชัดเจน 

บทเรียนจากการเสียชีวิตของนายยะผา กาเซ็งนั้นยังพบว่าข้อจ ากัดทางกฎหมายท าให้คนผิดยังคงลอยนวล 
ญาติของผู้ตายนั้นไม่อาจด าเนินการเอาผิดกับผู้กระท าผิดได้ ท าให้ไม่มีการทบทวนกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่า
เจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งปฏิบัติราชการในหน้าท่ีได้กระท าการเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือไม่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงใคร่ขอ
เสนอให้ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานในการอ านวยความ
ยุติธรรมอย่างแท้จริงและการด าเนินงานของแต่ละองค์กรควรมีทิศทางและด าเนินงานท่ีเป็นอิสระ รวดเร็ว และเป็น
ธรรม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชนว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง    
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