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เผยแพร่วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

ใบแจ้งข่าว 
ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สงขลา 

    คดทีหารท าร้ายร่างกายเยาวชนชายสองรายในจังหวัดยะลาเมื่อ ๗ ปีที่แล้ว  
 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาลปกครองสงขลานัดอ่านค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เวลา ๑๐.๔๐ น. 
ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๑  ศาลปกครองสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในคดีที่ผู้เสียหาย ๒ ราย ฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐ เรียกค่าเสียหาย จากกรณีถูกเจ้าหน้าที่ทหารท าร้ายร่างกายขณะเป็นเยาวชน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

คดีระหว่างนายมะเซาฟี แขวงบู ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑  และเด็กชายอาดิล สาแม โดยนางยีซะ สาแม มารดา ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๒  กับ กระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑   กองทัพบก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒   กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  และส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔   
โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น(ศาลปกครองสงขลา) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ 
เรียกค่าเสียหาย ๙๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ เรียกค่าเสียหาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาล
ปกครองสงขลาไดพิ้พากษาใหส้ านักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้อง
คดีที่ ๑ เป็นเงินจ านวน ๑๐๑,๒๐๐ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายต่างอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด  เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาแล้ว  จึงได้ส่งค าพิพากษาให้ศาล
ปกครองสงขลาเพื่ออ่านให้คู่กรณีฟัง   

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกรณี ที่ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากปัญหา
การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ ซึ่งในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ทหารท าร้ายร่างกายผู้เสียหายทั้งสอง
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อ านาจตามกฎอัยการศึก  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐาน
ส าคัญในการตรวจสอบการใช้อ านาจและความรับผิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ แม้จะใช้เวลานานถึง ๗ ปี
กว่าจะมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งผู้ร้องยังคงมีความหวังและรอคอยความเป็นธรรม 

จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ตามวันเวลาดังกล่าว 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
นายปรีดา  นาคผิว   ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม   เบอร์ติดต่อ    ๐๘๙-๖๒๒๒๔๗๔ 

----------------------------------------------------------------------- 
ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

 
ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ผู้ฟ้องคดีที่ 

๑  ได้แถลงด้วยวาจาต่อศาลความว่า ในวันเกิดเหตุเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ขณะที่ตนและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปดูแล
ไร่ข้าวโพดบริเวณริมแม่น้ าปัตตานี  ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารหัวหน้าชุดลาดตระเวนในพ้ืนที่ ท าร้ายร่างกายด้วยการชก 



เตะ ต่อย ถีบ กระทืบ อย่างทารุณโหดร้าย ซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้ง  ทั้งยังใช้ด้ามปืนพกสั้นตีที่ใบหน้าและศีรษะของ
ตนจนฟันหักสองซี่และศีรษะแตก  แล้วใช้ปืนจ่อศีรษะขู่ว่าจะฆ่าให้ตาย   ท าให้ตนและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กลัวมาก ได้แต่
ระลึกถึงองค์อัลลอฮฺ   เมื่อได้โอกาสตนและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงวิ่งหนีไปโดยตนกระโดดลงไปในน้ าซ่อนตัวอยู่ที่พงหญ้า 
และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ วิ่งไปซ่อนตัวในพงหญ้าห่างออกไป เป็นเวลากว่า ๓ ชั่วโมง  เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารขับรถออกจาก
บริเวณนั้นแล้วจึงได้พากันกลับบ้าน   ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒  ได้แถลงด้วยวาจาต่อศาลเพ่ิมเติมว่า   นอกจากเหตุการณ์
ในวันเกิดเหตุตามท่ีผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้แถลงแล้ว ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๗ ตนยังได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจอีกชุดหนึ่ง
ปิดล้อม ตรวจค้นบ้าน และเจ้าหน้าที่ทหารได้ท าร้ายร่างกายตนจนสลบ ต่อมาถูกน าส่งโรงพยาบาล  และยัง ถูก
ควบคุมตัวไปที่ค่ายทหารเป็นเวลาหลายวันจึงได้รับการปล่อยตัว โดยไม่ได้ถูกด าเนินคดีใด ๆ  และตนก็ไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกด าเนินคดีหรือมีความผิดใด ๆ จนถึงปัจจุบัน   แต่ผลกระทบจากการถูกท าร้ายทั้งสอง
เหตุการณ์ส่งผลให้ตนหวาดกลัวต่อเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ตลอดเวลา  ไม่กล้าออกไปนอกพ้ืนที่ กลัว
จะได้รับอันตราย 

 จากนั้นตุลาการผู้แถลงคดีได้ชี้แจงด้วยวาจาประกอบค าแถลงการณ์เป็นหนังสือต่อองค์คณะ สรุปประเด็น
ได้ความดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ ๑     ผู้ถูกฟ้องทั้งสี่ต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่  พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ขณะปฏิบัติหน้าที่  สิบเอกขวัญชัย สีนิล ซึ่งได้ท าร้ายร่างกายผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเจ้าหน้าที่
ทหารในสังกัดผู้ถูกฟ้องที่ ๑ และท่ี ๒   สิบเอกขวัญชัย  สีนิล เป็นนายทหารประทวนประจ าการสังกัด กองพันทหาร
ราบที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๕  กองพลทหารราบที่ ๕  กองทัพบก  ต าแหน่งหัวหน้าชุดยิง สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 
๕๐๓๕ หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก   โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔  ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง   ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ไม่
ต้องรับผิด   

ประเด็นที่ ๒  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงใดพิเคราะห์แล้ว 
เห็นพ้องตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่ได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้
ฟ้องคดีท้ังสองดังนี้ 

(๑) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้   เนื่องตามใบรับรองแพทย์ระบุว่า  ผู้ฟ้องคดีที่ ๑  ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ เห็นควรให้หยุดงานได้ ๕ วัน คิดค่าเสียหายตามค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จังหวัดยะลา เป็น
เงินวันละ ๒๔๐ บาท คิดเป็นค่าเสียหาย  ๑,๒๐๐ บาท  ส าหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก าลังศึกษาอยู่ ไม่มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ จึงไม่อาจก าหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ 
 (๒) ค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัย  เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา  ค่ารักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๐๗๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็น
เงิน ๗๕ บาท แต่ปรากฏว่า หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลจ านวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้อง
คดีที่ ๑ แล้ว  และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้สิทธิตามบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ดังนั้นการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ถือว่าได้เยียวยาตามสมควรแล้ว 

(๓) ค่าเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย อนามัย และจิตใจ    ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาคิด
ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เป็นค่าเสียหายที่สมควรแล้ว 

 อนึ่ง ค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ไม่ใช่ค าพิพากษา และไม่ผูกพันต่อการพิจารณาและพิพากษาคดี
ขององค์คณะตุลาการทั้งห้าคนแต่ประการใด.     


