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เผยแพร่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 
 

ใบแจ้งข่าว 
ศาลจังหวัดปัตตานีนัดสืบพยานคดแีพ่ง กรณปีุโละปุโย  

ญาติผู้บาดเจ็บเรียกร้องค่าเสียหายต่อกองทัพบกและกอรมน. (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
************************* 

 
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559   เวลา 09.00 -16.00 นาฬิกา  ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 2 ชั้นสอง    ศาล

จังหวัดปัตตานีก าหนดวันนัดสืบพยานโจทก์อีกครั้งหลังได้หลังได้สืบพยานไปทั้งสิ้นแล้ว 9 ปากตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2559   คดีนี้เป็นคดีแพ่งหมายเลขด าที่ 519 / 2558  ระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม 5 คน 
โจทก์ และกองทัพบก ที่ 1 และส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 2   จ าเลย  ซึ่งโจทก์ทั้งห้าเป็นชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์กองก าลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์กระบะของชาวบ้านขณะ
เดินทางเพ่ือไปละหมาดศพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 เวลาประมาณ 20.30 น.  ที่ ต.ปุโละปุโย อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี  จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านซึ่งโดยสารในรถยนต์ดังกล่าวเสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บ 5 คน     

ทั้งนี้ ญาติผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาจาก ศอ.บต. แล้ว รายละ จ านวน 7.5 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอแก่
ความเสียหายที่ได้รับแล้ว แต่กรณีผู้บาดเจ็บนั้น ได้รับเงินเยียวยาจ านวน500,000-765,000 บาท ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อความเสียหายที่ได้รับ จึงได้ยื่นฟ้องโดยฟ้องกองทัพบกและส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานต้น
สังกัด เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป   แม้ว่าในห้วงเดือนเมษายน  
2559 ศาลปัตตานีได้นัดไกล่เกลี่ยในคดีนี้ โดยโจทก์ทั้ง 5 ได้จัดส่งเอกสารสรุปความเสียหายของโจทก์แต่ละราย
เพ่ือเสนอให้แก่ฝ่ายจ าเลยพิจารณาในเรื่องค่าเสียหายแล้วแต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกันได้
จึงได้มีการนัดสืบพยานต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2559 

 โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นี้ทนายโจทก์ขอสืบพยานฝ่ายโจทก์เพ่ิมอีกหนึ่งปาก คือ นายอับดุลกอ
ฮาร์  อาแวปูเต๊ะ  ตัวแทนจากมูลนิศูนย์ทนายความมุสลิม ในนามคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนี้  
ก่อนสืบพยานปากแพทย์ผู้รักษาทางด้านร่างกายและจิตใจของโจทก์ทั้งห้าในนัดครั้งต่อไป  

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาลตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  หรือ
ติดตามความคืบหน้าคดีได้ที่ facebook page: Cross Cultural Foundation (CrCF)  

       
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี     โทร.086-0374318  
นายปรีดา นาคผิว   ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม   โทร 089-6222474 

 
 
 



ข้อเท็จจริงของคดี 
คดีนี้ ศาลจังหวัดปัตตานีได้สืบพยานโจทก์ท้ังห้า และบุคคลอื่นไปแล้วรวม 9 ปาก  โดย

ศาลจังหวัดปัตตานีได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 สองปาก คือ นาง
รอสือนะห์  มารดาของโจทก์ท่ี  4 และ นางหามีเนาะ   มารดาของโจทก์ท่ี 5 วันท่ี 25 พฤษภาคม 
2559 ห้าปาก  คือ โจทห์ท้ังห้า  และวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  เพิ่มอีกสองปาก คือ พยานโจทก์ท่ี
สืบเพิ่ม ได้แก่ นางแอเสาะ  ดอเลาะ เป็นบุตรของโจทก์ท่ี 2 ซึ่งยืนยันว่าโจทก์ท่ี 2  ต้องกลายเป็นคน
พิการเนื่องจากถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าท่ีทหารยิง ขณะอยู่ในรถยนต์ซึ่งชาวบ้านรวม 9 คน ก าลัง
เดินทางเพื่อไปร่วมละหมาดศพ วันท่ี 29 มกราคม 2555  เป็นเหตุให้โจทก์ท่ี 2 ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงวัวไม่
สามารถเลี้ยงวัวได้ด้วยตนเองอีกต่อไป จนต้องจ้างคนอื่นมาเลี้ยงวัวให้   และอีกปากหนึ่งคือนายหา
มะ บือราเฮง เบิกความว่าเป็นคนรับจ้างเลี้ยงวัวให้แก่โจทก์ท่ี 2 นับตั้งแต่หลังเกิดเหตุคดีนี้เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้โจทก์ท่ี 2 กลายเป็นคนพิการ  

 โดยโจทก์ทั้งห้า เบิกความต่อศาลตรงกันว่า  เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2555  เวลาประมาณ 
20.30 น. โจทก์ท้ังห้าร่วมรับประทานอาหารท่ีบ้านโจทก์ท่ี 1 ซึ่งจัดงานเมาลิค เมื่อเสร็จมีนายสาหะ 
สาแม เชิญไปร่วมละหมาดศพท่ีหมู่บ้านหนึ่งต้องการคน 15 คน แต่ รวมตัวกันได้ 9 คน จึงนั่งรถ
กระบะของโจทก์ท่ี 1 ไป  เมื่อถึงทางเนินสู่ถนนสี่เลน มีเจ้าหน้าท่ีทหารหนึ่งบอกให้หยุดรถ นายสา
หะได้ตะโกนบอกว่า เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านจะไปละหมาดคนตาย พร้อมกับคนอื่ นบนรถท่ีช่วย
ตะโกนบอกแต่ถูกเจ้าหน้าท่ีทหารพรานประจ าฐานปฏิบัติการทหารพรานท่ี 4302 ต าบลปุโละปุโย 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์ของชาวบ้านซึ่งมีผู้อยู่ในรถ
จ านวน 9 คน ขณะก าลังเดินทางออกจากหมู่บ้านกาหยี หมู่ท่ี 1    ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก  จ.
ปัตตานี ได้เพียง 500 เมตร เพื่อไปละหมาดศพ (การละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ท่ีบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ท่ี 
4 ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย 

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจอบสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้
โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ท่ีไปให้การกับคณะกรรมการฯ เนื่องจากเวลาในขณะนั้นโจทก์ท่ี 2 โจทก์ท่ี3 โจทก์ท่ี 
4 ก าลังรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลปัตตานี และโจทก์ท่ี 5 พักรักษาอาการอยู่ท่ีบ้าน ท้ังนี้ ญาติ
ผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาจาก ศอ.บต. แล้ว รายละ จ านวน 7.5 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอแก่ความ
เสียหายท่ีได้รับแล้ว แต่กรณีผู้บาดเจ็บนั้น ได้รับเงินเยียวยาจ านวน500,000-765,000 บาท ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อความเสียหายท่ีได้รับ จึงได้ยื่นฟ้องโดยฟ้องกองทัพบกและส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป 
          ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแพ่งคู่ความท้ังสองฝ่าย อาจเจรจาประนีประนอมยอม
ความกันได้  ก่อนศาลมีค าพิพากษาคดีเสร็จสิ้น  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


