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จากใจผู้จัดทำา

หนังสือเล่มนี้มาจากแรงบันดาลใจที่อยากให้เป็นที่ระลึก 

ในงานเปิดตัวมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานกับ 

มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิและเครอืขา่ยอาสาสมคัรผูช้ว่ยทนายความ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPAN) ซึ่งเป็นบันทึกหนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่

เปน็พฒันาการของผูท้ีร่วมกลุม่กนัทำางานทางดา้นกฎหมายภายใตค้วาม

กดดันของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเกิด

ขึ้นของศูนย์ทนายความมุสลิมจนพัฒนามาเป็นมูลนิธิซึ่งมีฐานะเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมาย ย่อมไม่มีคุณค่าหากไม่ได้รู้ถึงความเป็นมา ของ

คนทำางาน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าการทำางานเป็นกลุ่มเป็นองค์กร

นัน้ ลว้นตอ้งพบประสบกบับททดสอบจากพระผูเ้ปน็เจา้ ทำาใหค้นทำางาน

รู้จักคำาว่า เสียสละ เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติ 

ของผู้ที่มีอีหม่านและผู้ศรัทธา และเป็นแบบอย่างกับผู้ทำางานในภาค

ประชาสังคม

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับ 

การสนับสนุนจากสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรภาค

ประชาสังคมอื่นที่ให้ความร่วมมือ เสนอแนะ และช่วยกันแก้ไขปัญหา  

ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะทำาให้ท่านรู้จักมูลนิธิ 

ศูนย์ทนายความมุสลิมมากขึ้น

วัสลาม

คณะผู้จัดทำา
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ศนูยท์นายความมสุลมิทีป่ระกอบดว้ยบคุคลหลกัๆ สามประเภท

ได้แก่ ทนายความที่มีประสบการณ์และความสามารถว่าความในคดี

ความมั่นคง ซึ่งมีจำานวนไม่เกิน ๒๐ คน, น้องๆ ทนายความผู้ช่วย  

อนัประกอบดว้ย นอ้งๆ ทีเ่พิง่จะไดร้บัใบอนญุาตใหเ้ปน็ทนายความ หรอื

ทีจ่บการศกึษาคณะนติศิาสตรแ์ลว้แตก่ำาลงัอยูใ่นระหวา่งสอบใบอนญุาต

ใหเ้ปน็ทนายความ หรอืทีก่ำาลงัจะจบการศกึษาในคณะนติศิาสตร ์นอ้งๆ 

เหล่านี้มาจากสถาบันการศึกษาหลากหลายต่างกัน แต่ได้เข้าร่วมในการ

ฝึกอบรมร่วมกัน รับการถ่ายทอดประสบการณ์หรือเทคนิคในการว่า

ความจากรุ่นพี่ เพื่อที่จะเติบโตเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชน 

ในอนาคต และเป็นกำาลังสำาคัญขององค์กรต่อไป, และกำาลังหลักสำาคัญ

ของเราจากบุคคลอีกประเภทสุดท้ายคือ น้องๆ ที่มีจิตใจอาสาสมัคร 

เขา้มารว่มทำางานกบัศนูยท์นายความมสุลมิ นอ้งๆ เหลา่นี ้ไมไ่ดจ้บการ

ศกึษาดา้นกฎหมาย บางคนจบการศกึษาสาขาอืน่ๆ เชน่ รฐัศาสตร ์บญัช ี

หรือจบจากสายอาชีวะหรือสายครู บางคนก็กำาลังศึกษาอยู่ เป็นต้น 

น้องๆ เหล่านี้ได้มาร่วมเข้าอบรมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความรู้

เกีย่วกบัการสอบขอ้เทจ็จรงิ เกบ็รวบรวมพยานหลกัฐาน การทำาหนงัสอื

ร้องเรียนกรณีที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมไปสู่องค์กรด้านสิทธิ

มนุษยชนอื่นๆ ตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะที่เกิดเป็นคดี

ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งทางศูนย์ทนายความมุสลิม

ได้จัดทำาเป็นหลักสูตรไว้ หลังจากผ่านการอบรม น้องๆ เหล่าก็สามารถ

ปฏิบัติงานเป็นต้นธารในการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน จากผู้ถูก

ควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัย จากผู้ต้องหา หรือจากจำาเลย เข้ามาสู ่

การให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งเราได้เรียกน้องๆ 
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เหล่านี้ว่า พาราลีเกิล หรือ ผู้ช่วยทนายความ ในปัจจุบันนี้ เราจึงนับได้

ว่าหากเรียกเป็นครอบครัว ก็เป็นครอบครัวที่กำาลังเติบโต กำาลังสั่งสม

ประสบการณ์ และไม่สามารถที่จะตัดขาดบุคลากรจากส่วนหนึ่งส่วนใด

ได้ ทุกส่วนได้ร่วมทำางานสอดประสานกันตามภาระหน้าที่ที่ตนเองได้ 

รับผิดชอบ โดยที่มีสิ่งประสงค์ร่วมกันที่ให้เกิดความยุติธรรม ความสงบ

สันติเกิดขึ้นในพื้นที่นี้

การเติบโตขององค์กรเราในขณะนี้ หาใช่เกิดจากการร่วมแรง

ร่วมใจกันของสมาชิกองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งและเป็น 

ส่วนสำาคัญคือการผลักดัน ให้การสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ และร่วม

ทำางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนองค์กรที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชน

หลายหนว่ยงานในพืน้ที ่เราจงึเปน็หนว่ยหนึง่ในเครอืขา่ยการทำางานของ

องคก์รดา้นสทิธมินษุยชนทัง้ในและตา่งประเทศทีร่ว่มกนัทำางานในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน แม้ว่าศูนย์

ทนายความมุสลิมจะเน้นงานด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักก็ตาม 

และสำาหรบัผมเองยงัคดิอยูเ่สมอวา่ เรานัน้ยงัออ่นดอ้ยอยู ่ยงัไมส่ามารถ

สั่งสมประสบการณ์ได้มากพอในช่วงเวลาจำากัดต่อการทำางานที่ผ่านมา 

และยังต้องเติมเต็มช่องว่างในการพัฒนาระบบงานขององค์กรในทุกๆ 

ด้าน รวมทั้งพัฒนางานด้านบุคลากร อยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความเชื่อ

มัน่วา่ หากเราไดร้ว่มมอืรว่มแรงกนั มคีวามปรารถนารว่มกนัทีจ่ะทำางาน

องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่จะได้เป็นแหล่งแห่งการ 
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เรียนรู้ การต่อสู้ ในด้านกระบวนการยุติธรรม และเป็นแหล่งที่น้องๆ  

ได้มาร่วมกันหาประสบการณ์ในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนรับใช้  

เคยีงขา้งผูท้ีไ่ดร้บัการกดขี ่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม โดยไมจ่ำากดัวา่เขา

เหล่านั้นจะเป็นใคร และนับถือศาสนาใดก็ตาม เราก็สามารถก้าวไป 

ข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยสำานึกที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ เรา  

ความสำาเร็จอยู่ที่อัลลอฮ (ซ.บ.)

ด้วยวาระที่ศูนย์ทนายความมุสลิมได้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง 

ในโอกาสที่ได้เติบโตเป็น องค์กรที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

เป็น มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม แม้ว่าจะเป็นความยินดีของพวกเรา

และเพื่อนๆ ทุกคน แต่ก็นับว่าเป็น อามานะฮ ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะต้อง

ตระหนักร่วมกันว่า ยังมีเส้นทางเดินอีกยาวไกลที่เราจะต้องทำางาน 

อย่างอิคล๊าค (บริสุทธิ์ใจ) อย่างเสียสละ อย่างเต็มความสามารถในการ

ที่ให้องค์กรนี้คงอยู่ตลอดไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง ซึ่งผม 

มีความเชื่อมั่นตลอดเวลาว่า พวกเราทุกคนสามารถประสานมือร่วมกัน

ฝ่าฟัน ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพียงกันได้ อินชาอัลลอฮ

 

ด้วยสลามและดุอาร์

 วะบิลลาฮิก เตาฟิกร์ วัลฮิดายะฮ

 วัสลามมูอะลัยกุม วาเราะมาตุ้ลลอฮ ฮิวะบารอกาตุฮ

 สิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์

 ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
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เชื่อมั่น คนทำางานยึดมั่นอุดมการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ศนูยท์นายความมสุลมิไดเ้สรมิสรา้งหลกันติธิรรมในกระบวนการยตุธิรรม

ภายใต้กฎหมายพิเศษหลายๆ ฉบับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้ระดับหนึ่ง จนเป็นที่ประจักษ์แก่ตุลาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้

หวงัเพือ่ใหป้ระชาชนทกุคนไดร้บัความเปน็ธรรมในกระบวนการยตุธิรรม

ทุกระดับชั้น แต่อุปสรรคสำาคัญของการทำางานศูนย์ทนายความมุสลิม 

คอื เจา้หนา้ทีร่ฐัยงัมองวา่ศนูยท์นายความมสุลมิเปน็ตวัอปุสรรคสำาคญั

ของการทำางาน 

ผมชืน่ชมนอ้งๆ เพือ่นๆ และพี่ๆ  ทีม่คีวามเสยีสละ เพราะทกุคน

ต่างมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม 

ตลอดจนความสงบสุข และสันติกลับมาโดยเร็ว

กิจจา อาลีอิสเฮาะ 

เลขานุการ

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
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การก่อเกิดของศูนย์ทนายความมุสลิม มาจากการร่วมแรงร่วมใจ

ของทนายความที่มีใจเสียสละในการทำางานเพื่อสังคม ทนายความส่วน

ใหญ่ได้รับการหล่อหลอมอุดมการณ์จากทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ประธานชมรมนกักฎหมายมสุลมิ ทีไ่ดว้างแบบแผนการทำางานในวชิาชพี

ทนายความ ในการรว่มกนัทำางานเปน็กลุม่ เปน็ญามาอะห ์ตอ้งยอมรบั

ว่าไม่ว่าวิชาชีพใด หากไม่มีแบบแผนที่ดีและถูกต้อง ยากในการที่จะ

ทำางานเป็นกลุ่มเป็นองค์กรได้ 

ทนายสมชายมีความคาดหวังที่จะให้ทนายความในสามจังหวัด

รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือมุสลิมที่ได้รับความไม่เป็นธรรม เพราะทนาย

มุสลิมในสามจังหวัดย่อมมีความเข้าใจคนในสามจังหวัดด้วยกัน ทั้งทาง

ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังจะเป็นการสะดวกใน

การที่ชาวบ้านจะขอรับความช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาทางด้านกฎหมาย 

อันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้งทำาให้ประชาชน

ยอมรบัในกฎหมาย และยอมรบัในกระบวนการยตุธิรรม อนัจะนำามาซึง่

การอยู่ร่วมกันได้แม้จะแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและศาสนา ดังที่ 

พระองค์อัลเลาะห์ทรงตรัสว่า จงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด

ทำาใหพ้วกเจา้ไมย่ตุธิรรม จงยตุธิรรมเถดิ มนัเปน็สิง่ใกลก้บัความยำาเกรง

ยิ่งกว่า (อัล-มาอิดะฮฺ : 8) ดังนั้น ความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ 

ตักวา 

วันนี้คนไทยประสบกับปัญหาความความขัดแย้งของคนในสังคม 

ความไม่เป็นธรรมกำาลังถูกท้าทายว่ารัฐจะจัดการกับปัญหาดังกล่าว

อย่างไร การต่อสู้ระหว่างผู้มีอำานาจกับประชาชนมือเปล่าย่อมไม่เท่า

เทียมกันอย่างแน่นอน การใช้อำานาจเกินขอบเขตของกฎหมาย แม้จะ 
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มีเป้าหมายที่ดีอย่างไรย่อมไม่อาจแก้ปัญหาได้ ซ้ำายังจะนำามาซึ่งความ 

เจบ็ช้ำาน้ำาใจของเหยือ่ทีถ่กูกระทำา อนัจะนำามาซึง่การแกแ้คน้ทดแทนดว้ย

วธิกีารนอกระบบกฎหมาย สงัคมจะนำามาซึง่ความวุน่วายและไรร้ะเบยีบ

ในที่สุด

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมการทำางานเป็นกลุ่มเป็น

องค์กร เพราะการทำางานเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายที่ดีและเพื่อประโยชน์ 

แกส่งัคมนัน้ จะนำามาซึง่บารอกตั เตาเฟก และฮดีายะฮอฺนัเปน็แสงสวา่ง

และทางนำาที่ถูกต้อง และการรักษาความยุติธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของ 

รอซูลุลเลาะห์ซอลลอลเลาะห์อัยลัยฮีวาซัลลัม แม้การต่อสู้ในภารกิจ 

ดังกล่าวจะเป็นอันตรายในสายตาของผู้อธรรม แต่กิจการดังกล่าวจะได้

รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ และจะได้รับการชี้นำาการทำางานใน

แนวทางที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนมือที่มองไม่เห็นมาให้ความช่วยเหลือ

เสมอ ขอให้เราระลึกตลอดเวลาว่าการช่วยเหลือคนที่ถูกฟิตนะห์ให้พ้น

จากบาลอ และการตอ่สูเ้พือ่บคุคลพน้จากการซอ้มทรมาน และถกูบงัคบั

โดยวิธีการนอกระบบกฎหมาย เป็นผลบุญอันใหญ่หลวงที่จะได้รับการ

ตอบแทน แนน่อน อนิชาอลัเลาะห.์..แทจ้รงิพระองคน์ัน้ไมท่รงผดิสญัญา 

สุดท้ายนี้มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมต้องขอขอบคุณเพื่อน

ทนายความทัง้เครอืขา่ยศนูยท์นายความมสุลมิทกุทา่นทีเ่สยีสละรว่มแรง

ร่วมใจกันในการให้ความช่วยเหลือเข้าร่วมเป็นทนาย อันเป็นการ
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แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่มีต่อสังคม และมูลนิธิศูนย์

ทนายความมุสลิมจะเกิดขี้นไม่ได้เลยหากขาดทนายความผู้ช่วย และ

อาสาสมัครเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความศูนย์ทนายความ

มุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ (SPAN) ที่ทุ่มเทการทำางานโดยการลงพื้นที่

เข้าหาประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนลำาบากจากการบังคับใช้

กฎหมาย ขอให้ทุกคนระลึกเสมอว่า ภารกิจที่เรากำาลังกระทำานี้เป็น

ประโยชนอ์นัใหญห่ลวงตอ่สงัคมในสามจงัหวดั เพราะเรากำาลงันำาความ

มืดไปสู่ความสว่าง และระลึกอยู่เสมอว่า น้ำาใจของเราเพียงเล็กน้อยนำา

มาซึง่ความสขุใหก้บัหลายครอบครวัทีก่ำาลงัรอรบัการชว่ยเหลอื ขอใหเ้รา

ยดึมัน่ดว้ยความบรสิทุธิใ์จ (อคิสาส) วา่สิง่ทีเ่ราทำาไปนัน้ เราไมไ่ดห้วงัผล

ตอบแทนสิ่งใดจากโลกดุนยา จงตักเตือนกันเพื่อนำาไปสู่การทำาความดี 

และจงอดทน เพ่ือท่ีเราจะได้ไม่อยู่ในหมู่ของผู้ท่ีขาดทุน...อิสชาอัลเลาะห์

ด้วยสลามและดุอาร์

อนุกูล อาแวปูเตะ

ประธานคณะทำางานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

ประจำาจังหวัดปัตตานี
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ผมเองในฐานะคนในพื้นที่ ได้ไขว่คว้าหาทุนด้วยค่าใช้จ่ายของ

ตนเองในระยะแรก เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน และซือ้อปุกรณ์

สำานักงาน แต่นั่นคือบททดสอบแรกของอัลลอฮ (ซบ.) นับแต่ที่ได้เปิด

เปน็ศนูยท์นายความมสุลมิประจำาจงัหวดันราธวิาสเปน็ตน้มา รูส้กึภมูใิจ

มากที่ศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ๆ ได้รับ 

ผลกระทบกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคมีมากมาย  

แต่สิ่งที่น่าภูมิใจคือปัจจุบันเรามีน้องๆที่อาสาเข้ามาช่วยงานด้วยจิตใจ 

ที่อิคลัสและเสียสละ ยามมี เราก็มีสุขไปด้วยกัน แต่ยามที่อัลลอฮ (ซบ.) 

ทดสอบ ทุกคนไม่เคยบ่น และย่อท้อ แต่กลับมีใจที่มุ่งมั่นจะทำางาน 

ต่อไปเพื่อสังคมส่วนรวม ตามอุดมการณ์ที่ได้เนียตเอาไว้

จนกระทัง่ปจัจบุนัศนูยท์นายความมสุลมิ ไดจ้ดทะเบยีนเปน็มลูนธิิ

ศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นก้าวใหม่ และเป็นมิติใหม่ เป็นการเลื่อนขั้น

ของอัลลอฮ (ซบ.) ของการทำาญามาอะห์ในเรื่องของความยุติธรรมกลับ

คืนสู่สังคม และถือเป็นก้าวต่อไป  ที่เราจะต้องเดินต่อไป เพื่อเป็นที่พึ่ง

ให้กับพี่น้อง และบททดสอบจะมีอยู่ต่อไปไม่จบสิ้น ขอเพียงเรายึดมั่น 

ถอืมัน่ในสิง่ทีเ่ราคดิ และเนยีตดว้ยจติใจทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะรวมพลงั พทิกัษส์ทิธิ

เพื่อปวงชน และอยู่คู่กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป อินชา

อัลลอฮ

กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม 

ประจำาจังหวัดนราธิวาส
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ศูนย์ทนายความมุสลิมมีความเป็นมาจากการรวมกลุ่มของ

ทนายความที่ทำางานให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงที่จำาเลยหรือ 

ผู้ต้องหาถูกจับกุมและถูกดำาเนินคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

ทนายความส่วนใหญ่คือทนายที่เคยร่วมกันทำางานในนามของชมรม 

นักกฎหมายมุสลิมที่มีนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นประธานชมรม และ

เคยทำางานให้ความช่วยเหลือในทางคดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เช่น คดี

นักศึกษารามคำาแหงวางระเบิดต่อต้านการจัดงานฉลองสมโภชน์กรุง

รัตนโกสินทร์ คดีฆ่านักการทูตซาอุ โต๊ะกูเฮงเผาโรงเรียน คดีหะยีดาโอะ 

ท่าน้ำา และคดีนายแพทย์แว มาหาดี คดีที่ให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่

เป็นคดีที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็นมุสลิมในสามจังหวัด แต่ถูกดำาเนินคดี

ที่ศาลอาญากรุงเทพมหานคร ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือในนาม

ของชมรมนักกฎหมายมุสลิมขณะนั้น แม้จะเป็นคนพื้นที่สามจังหวัดแต่

กป็ระกอบวชิาชพีทนายความประจำาอยูท่ีก่รงุเทพมหานครเปน็สว่นใหญ ่

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับแต่ 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังที่มีการปล้นปืนที่ 

คา่ยปเิหลง็ อำาเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ไดเ้กดิเหตกุารณย์งิ ฆา่ 

เผาสถานที่ราชการ วางตะปูเรือไป ตัดต้นไม้ทำาความเสียหายแก่ชาว

เกษตรกรทีป่ลกูพชืผลไมท้างการเกษตร และเกดิขึน้รายวนัอยา่งทีไ่มเ่คย

ปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อุ้มฆ่า ทำาให้บุคคลสูญหาย  

ไปเปน็จำานวนหลายราย ในชว่งเหตกุารณด์งักลา่วทำาใหค้นในสามจงัหวดั

อยู่ด้วยความหวาดกลัว วิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 

ในช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ 

ทำาให้ทหารมีอำานาจเหนือพลเรือน เป็นเหตุให้มีการใช้อำานาจในการ

จบักมุ ปดิลอ้ม และนำาตวับคุคลทีต่อ้งสงสยัไปควบคมุตวัตามกฎอยัการ
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ศึกเป็นจำานวนมาก ทนายความในนามของชมรมนักกฎหมายมุสลิม  

มีความเคลื่อนไหวและเรียกร้องให้ทางรัฐยกเลิกกฎอัยการศึก โดยการ

ล่ารายชื่อจำานวน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เพื่อให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายหลังที่ทนายสมชาย นีละไพจิตร ได้หายตัวไปเมื่อวันที่ ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๔๗ ทำาให้การทำางานในนามของชมรมนักกฎหมายมุสลิม 

มีปัญหาในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการของชมรมส่วนมากเป็น

ทนายความในกรุงเทพมหานคร อีกส่วนหนึ่งเป็นทนายความใน 

สามจงัหวดั ประเดน็ทีเ่ปน็ปญัหาและอปุสรรคของการทำางานในขณะนัน้ 

ทนายความส่วนหนึ่งเห็นว่าการดำาเนินงานของชมรมน่าจะเน้นในส่วน

ของงานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนมากกว่า 

การให้ความช่วยเหลือทางด้านคดี เพราะจะทำาให้การทำางานมีความ

ปลอดภยัมากกวา่ แตท่นายความสว่นหนึง่มคีวามเหน็วา่หากทางชมรม

ไม่ให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีแล้ว ชาวบ้านในสามจังหวัดจะไปขอ

ความชว่ยเหลอืจากใคร เพราะโอกาสทีช่าวบา้นทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม

จะไปหาทนายความดว้ยตนเอง ยอ่มไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ประกอบกบัชาวบา้น

ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ไม่เคยขี้นศาล หากจะให้ต่อสู้ดิ้นรนด้วย

ตนเอง โดยชมรมไม่หยิบยื่นมือให้ความช่วยเหลือแล้ว ย่อมจะต้องขาด

ที่พึ่ง สุดท้ายก็จะหันหลังให้กับกระบวนการยุติธรรม อันจะกระทบต่อ

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม นำามาซึ่งปัญหาไม่มีวันจบสิ้น

ท่ามกลางความระส่ำาระส่ายในจุดยืนและอุดมการณ์ของชมรม 

นักกฎหมายมุสลิม แต่สถานการณ์และเหตุการณ์ความไม่สงบใน 

สามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ไ็มม่ทีทีา่วา่จะยตุหิรอืสงบกลบัสูส่ภาวะปกต ิ
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ความรุนแรงของเหตุการณ์ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 

๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ได้มีกลุ่มคนจำานวนหนึ่งปะทะกับเจ้าหน้าที่ใน

หลายพื้นที่ หลายอำาเภอในสามจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ทำาการยิงทำาร้าย

บุคคลเหล่านั้นในมัสยิดกรือเซะ ร้านอาหารสวยนะในอำาเภอสะบ้าย้อย 

และพืน้ทีอ่ืน่อกีหลายที ่เปน็เหตใุหม้บีคุคลตายในเหตกุารณด์งักลา่วเปน็

จำานวนมาก สภาทนายความโดยสำานกังานใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชน

ทางด้านกฎหมาย สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีนาย

สมชาย หอมลออ เปน็ประธานคณะกรรมการ เหน็วา่เหตกุารณด์งักลา่ว

เปน็การใชค้วามรนุแรงของเจา้หนา้ทีท่ีก่ระทำาตอ่ชาวบา้นทีม่อีาวธุเพยีง

มีดดาบ แต่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการยิงด้วยอาวุธปืนสงครามโดยเฉพาะใน

มัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้

ร่วมกันแต่งตั้งคณะทำางานในคดีไต่สวนการตายเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๔๗ คณะทำางานส่วนหนึ่งก็มาจากทนายความในชมรมนักฎหมาย 

มสุลิมทีเ่คยรว่มงานกบัทนายสมชาย นลีะไพจติร ทำาใหก้ลุม่ทนายความ

ทีม่องเหน็ความสำาคญัของการชว่ยเหลอืทางดา้นคด ีไดม้โีอกาสรว่มกนั

ทำางานกับคณะทำางานของสภาทนายความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในเหตุการณ์การสลาย

การชมุนมุในคดตีากใบ เจา้หนา้ทีไ่ดม้กีารดำาเนนิคดผีูท้ีเ่ขา้รว่มชมุนมุใน

เหตกุารณด์งักลา่วจำานวนหลายคน โดยไดม้กีารฟอ้งคดใีนขอ้หารว่มกนั

ชุมนุม ทำาให้เสียทรัพย์สินของทางราชการต่อศาลจังหวัดนราธิวาส 

ทนายความในคณะทำางานของสภาทนายความ และทนายความที่เคย

ร่วมงานกับชมรมนักกฎหมายมุสลิมก็ได้เข้าไปเป็นทนายในคดีให้ความ

ชว่ยเหลอืแกจ่ำาเลย แตส่ดุทา้ยสำานกังานอยัการสงูสดุมคีำาสัง่ใหถ้อนฟอ้ง

จำาเลยทั้งหมด ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ร่วมชุมนุมที่ถึงแก่ความตาย
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ระหว่างการขนย้ายไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ได้ถึงแก่ความตายเพราะ

ถูกทับกันจนขาดอากาศหายใจ จำานวน ๗๘ คน ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร 

จังหวัดปัตตานี ทำาให้พนักงานอัยการยื่นคำาร้องต่อศาลจังหวัดปัตตานี  

ขอไตส่วนการตายทีเ่กดิจากการควบคมุของเจา้หนา้ทีท่หาร ทนายความ

จากสภาทนายความได้เข้าร่วมเป็นทนายให้แก่ทางญาติของผู้ตาย  

ในการไตส่วนการตายดงักลา่วพนกังานอยัการขอโอนคดไีปยงัศาลอาญา

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากความปลอดภัยของพยาน ทนายความได ้

ยื่นคำาร้องคัดค้านการขอโอนคดี เพราะจะทำาให้ญาติผู้ตายที่สนใจจะ 

มาฟังการพิจารณาคดีเดือดร้อนและลำาบากในการเดินทาง ศาลฎีกา 

ได้มีคำาสั่งให้ดำาเนินคดีดังกล่าวที่ศาลจังหวัดสงขลา และได้มีคำาสั่งแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่ตากใบจนเป็นเหตุให้มีคน 

ได้รับบาดเจ็บ และถึงแก่ความตายเป็นจำานวนมาก สภาทนายความ 

ไดม้คีำาสัง่ใหต้ัง้คณะทำางานเพือ่ฟอ้งคดหีนว่ยงานของรฐั ไดแ้ก ่กระทรวง

กลาโหม กระทรวงมหาดใทย สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กองทัพบก  

เป็นจำาเลยต่อศาลจังหวัดปัตตานี โดยเรียกค่าเสียหายรวมกันทั้งสิ้น 

ประมาณ ๗๐ ล้านบาท ในคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในการสลายการชุมนุม และขนย้ายบุคคลจนได้รับบาดเจ็บและ

ถงึแกค่วามตาย ในระหวา่งการพจิารณาคด ีศาลจงัหวดัปตัตาน ีพนกังาน

อัยการจังหวัดปัตตานี เห็นว่าสมควรมีการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ

กับประชาชนมีความสมานฉันท์ จึงได้มีการเสนอเงื่อนไขเพื่อหาทาง

เจรจาต่อรองในเรื่องค่าเสียหาย ทางหน่วยงานของรัฐยินดีที่จะชดใช้ให้

แก่ญาติผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บ สุดท้ายคดีสามารถเจรจาหาข้อยุติได้ 

โดยทางหน่วยงานของรัฐยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ญาติของผู้ตาย
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ภายหลังเหตุการณ์ตากใบ ความไม่ไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับ

ประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ 

ปญัหาความไมเ่ปน็ธรรมของรฐั ในสายตาของประชาคมโลกมสุลมิ เมือ่

ประมาณปี พ.ศ ๒๕๔๘รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพันตำารวจโททักษิณ 

ชนิวตัร ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์หง่ชาต ิ

โดยมอีดตีนายกรฐัมนตรอีานนัท ์ปนัยารชนุ เปน็ประธาน องคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการประกอบด้วยโครงสร้างในส่วนของภาครัฐ ภาค

วชิาการ และภาคประชาชนในพืน้ที ่ทัง้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งความสมานฉนัท ์

ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในคดีตากใบ คณะกรรมการดังกล่าวทำา

หน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล ประสานงานกับคนในพื้นที่ สร้างทีมงานใน

การทำางานวิจัยทางวิชาการ เพื่อเสนอแนะและหาแนวทางในการแก้ไข

ปญัหานำาเสนอตอ่รฐับาล คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้อนกุรรมการหลายชดุ 

ทนายความที่ทำางานในนามชมรมนักกฎหมายมุสลิมส่วนหนึ่ง ได้ร่วม

เปน็คณะอนกุรรมการการดำาเนนิกระบวนการยตุธิรรมตามหลกันติธิรรม 

ซึง่ดร.กติตพิงษ ์กติตยิารกัษ ์เปน็ประธาน และไดม้โีอกาสในการนำาเสนอ

ความคิดเห็น และเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทำาการวิจัยนำาเสนอต่อรัฐบาล

ข้อสรุปจากการทำางานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ

สมานฉันท์ เห็นว่าความไม่เป็นธรรมจากการใช้กฎหมาย ปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมุสลิม 

ในสามจงัหวดัเปน็ปญัหาสำาคญั และเหน็วา่การชว่ยเหลอืทางดา้นคดใีห้

แก่ประชาชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำาให้ประชาชนในสามจังหวัด 

สามารถที่จะดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความมั่นใจ ทั้งยังจะรักษาความ

สมานฉนัทใ์นสงัคม ยอมรบัในระบบกฎหมายและตอ่สูต้ามกระบวนการ
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ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย นายอานนัท ์ปนัยารชนุ จงึไดม้กีารจดัตัง้กองทนุ

จำานวนหนึ่งเพื่อใช้เป็นทุนในการทำางานขององค์กรภาคประชาชน 

เนื่องจากคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ มีวาระสิ้นสุด 

ภายหลังที่ทำาภารกิจนำาเสนอต่อรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว และในส่วนของ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 

ทีถ่กูดำาเนนิคดนีัน้ คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท ์รว่มกบัสภา

ทนายความ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกันทำาบันทึก 

ข้อตกลงและจัดตั้งศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ เพื่อทำาหน้าที่ในการให้ 

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมาย โดยให้สภาทนายความเป็น

ผู้รับผิดชอบ

สภาทนายความได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานของศูนย์นิติธรรม

สมานฉันท์ โดยประธานทนายความ ภาค ๙ เป็นประธานคณะทำางาน 

และแต่งตั้งประธานทนายความจังหวัดปัตตานี ประธานทนายความ

จงัหวดันราธวิาส และประธานทนายความจงัหวดัยะลา รวมทัง้กรรมการ

ประจำาจังหวัดเป็นคณะทำางานในพื้นที่ โดยกรรมการสภาทนายความ

ส่วนกลางร่วมเป็นคณะทำางานด้วย ในคณะกรรมการดังกล่าวก็มี

ทนายความมุสลิมเข้าร่วมเป็นคณะทำางาน แต่ปัญหาอุปสรรคของการ

ทำางานในศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ มาจากคณะทำางานเป็นทนายความ

ทั้งหมด สำานักงานมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านบัญชีการเงินเพียงคนเดียว  

แม้จะมีการจัดเวรให้แก่ทนายความในการนั่งประจำาสำานักงาน แต่

ทนายความกไ็มส่ามารถทีจ่ะนัง่ตามวนัทีก่ำาหนดได ้ดว้ยภารกจิทีจ่ะตอ้ง

ว่าความในศาล ประกอบกับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการใช้

กฎหมายพิเศษ กฎอัยการศึก พรก.ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีอำานาจในการ
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ตรวจค้น จับกุมและควบคุมบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล ประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกจับกุม ตรวจค้น ก่อนที่จะถูกแจ้ง 

ข้อกล่าวหาและดำาเนินคดี เมื่อมาร้องเรียนก็ไม่สามารถให้ความ 

ช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพราะทนายความจะให้ความช่วยเหลือด้านคดี

เปน็หลกั ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ศนูยน์ติธิรรมสมานฉนัทไ์มส่ามารถทำางาน

ตอบสนองต่อการให้บริการความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผล 

กระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษได้

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น นอกจากจะ

ต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีโดยการว่าความแล้ว ยังต้องทำางาน

ในเชิงรุกด้วย กล่าวคือ ในกรณีที่ชาวบ้านถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตาม

กฎอยัการศกึ หรอื พรก.ฉกุเฉนิ ทนายความตอ้งทำาหนา้ทีใ่นการตติตาม

ตรวจสอบการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และ

มาตรฐานสากลด้วย ซึ่งพบว่าในการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ มีการใช้

อำานาจเกนิขอบเขตของกฎหมาย และหลายครัง้พบวา่การควบคมุตวัตาม

กฎหมายพิเศษ เจ้าหน้าที่มีการบังคับให้รับสารภาพ โดยทำาการซ้อม

ทรมานด้วยวิธีการต่างๆ ทนายความจึงต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ  

แม้จะยังไม่ถูกดำาเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหาทางกฎหมาย และหากพบ

วา่มกีารขูเ่ขญ็ บงัคบั หรอืทำาการซอ้มทรมานใหร้บัสารภาพ ทนายความ

ตอ้งแนะนำาใหผู้เ้สยีหายรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานของรฐั หรอืองคก์รอสิระ 

เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น ไปจนถึง

ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยผู้ถูกควบคุม อันเกิดจากการคุมขังโดย 

มชิอบ เพราะชาวบา้นไมรู่ก้ฎหมาย ไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาสทิธขิองตนเอง

ได้ ทนายความจึงต้องเป็นธุระจัดการให้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รักษาสิทธิ

ของตนเอง และเมือ่มกีารแจง้ขอ้กลา่วหาดำาเนนิคด ีทนายความตอ้งเปน็
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ผูใ้หค้ำาปรกึษาแนะนำาแกผู่ต้อ้งหาเพือ่ใหข้อ้เทจ็จรงิตอ่พนกังานสอบสวน 

และเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จะต้องให้ความช่วยเหลือโดยการทำา

คำาร้องขอประกันตัวต่อศาล เตรียมพยานหลักฐาน ข้อต่อสู้ต่างๆ นำา

เสนอในชั้นศาล ขอบเขตของงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เสีย

หาย และจำาเลยที่ถูกดำาเนินคดี ในกรณีที่จำาเลยต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำา 

ก็ต้องทำาการประสานงานกับญาติของจำาเลยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดี

และเตรียมพยานหลักฐานประสานงานกับพยานในพื้นที่ให้มาขึ้นศาล 

เหล่านี้ล้วนเป็นงานที่ทนายความไม่สามารถทำางานโดยลำาพังได้

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ทนายความที่เคยร่วมงานกับ

ทนายสมชาย นีละไพจิตร ในนามชมรมนักกฎหมายมุสลิม ทั้งจาก 

ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มีแนวความคิดในการที่จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรและบริหารจัดการ

ดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งอยูภ่ายใตก้ารบรหิารขององคก์รอืน่ เพราะแมจ้ะ

ไมท่ำางานใหค้วามชว่ยเหลอืในนามของชมรมนกักฎหมายมสุลมิ แตก่ลุม่

ทนายความดังกล่าวก็ยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้มีบทบาทในส่วนของ 

งานในส่วนของภาคประชาชน ในการให้ความรู้คำาแนะนำาทางกฎหมาย 

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในกรณีที่เป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมาย 

ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยความ

โปรดปรานของอลัเลาะหซ์บุฮานาฮวุาตะอาลา ทนายความมสุลมิทีเ่คย

ร่วมงานในนามชมรมนักกฎหมายมุสลิม ได้มีการประชุมปรีกษาหารือ 

ในการที่จะดำาเนินกิจกรรมตามอุดมการณ์และแนวความคิดที่ได้วางไว้ 

โดยใช้ชื่อองค์กรว่า “ศูนย์ทนายความมุสลิม” มีสำานักงานที่ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร และมีทนายความร่วมงานทั้งสามจังหวัด คือ ปัตตานี 
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ยะลา นราธิวาส โดยมอบหมายให้ประธานแต่ละจังหวัดดูแลคดีที่อยู่ใน

จังหวัดของตนเอง ทนายความของศูนย์ทนายความมุสลิมจึงรับหน้าที่

ในการดูแลคดีอย่างเต็มกำาลังความสามารถ

ภายหลงัทีไ่ดจ้ดัตัง้องคก์รอยา่งเปน็ทางการแลว้ ทนายความกไ็ด้

ทำางานให้ความช่วยเหลือในนามของศูนย์ทนายความมุสลิม มีการ

ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่ห่างใกลจากตัวเมืองของจังหวัด โดย

อาศัยอาสาสมัครเครือข่ายของผู้ช่วยทนายความในพื้นที่ จนชาวบ้านที่

ถูกจับกุมควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก พรก. ฉุกเฉิน มาร้องเรียนเป็น

จำานวนมาก เหตุการณ์ที่ เป็นบททดสอบความเข้มแข็งของศูนย์

ทนายความมุสลิมภายหลังก่อตั้งศูนย์แล้ว คือเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 

๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ “แผนยุทธการพิทักษ์แดนใต้” ทำาให้เกิดการ 

กวาดจับประชาชนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ำานวนหลายรอ้ยคน โดยนำาพระราช

บัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำาหนดบริหารราชการ

ในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน็เครือ่งมอืในการจบักมุประชาชน 

โดยไม่จำาเป็นต้องมีหมายจับและหมายค้น และเพื่อการควบคุมตัวเพื่อ

ซักถามได้เป็นเวลา ๗ วันตามกฎอัยการศึก และอีก ๓๐ วันตาม พรก. 

ฉุกเฉินรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๓๗ วัน

ภายหลังการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยภายในกำาหนดระยะเวลาของ

กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับแล้ว ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคลผู้ถูก

ควบคุมตัวดังกล่าวกลับมิได้รับการปล่อยตัว หรือมิได้ถูกควบคุมตัวเพื่อ

ดำาเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากแต่ฝ่าย 

เจ้าหน้าที่รัฐกลับจัดให้มีโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพ” เป็นระยะเวลา  
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๔ เดือน ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง, ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัด

สุราษฎร์ธานี และค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยอ้างเหตุผลเพื่อ

ความปลอดภัยและการสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิต พร้อมทั้งความหวังใน

การแยกสลาย “แนวร่วม” ของกลุ่มขบวนการ ทั้งนี้ มีการแจ้งผ่านข้อมูล

ผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะๆ ว่าผู้ถูกควบคุมตัวเข้าร่วมโครงการฯ “โดย

ความสมัครใจ”

เมือ่ปลายเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทนายความจากศนูย์

ทนายความมสุลมิ รว่มกบั องคก์รพฒันาเอกชน และอาสาสมคัร จำานวน

หลายกลุ่มได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้พบกับ

ญาติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำานวนหนึ่ง ได้ข้อสรุปว่า การจับกุมและ

ควบคุมตัวภายใต้แผนยุทธการพิทักษ์แดนใต้และการควบคุมตัวภายใต้

โครงการฯ มิได้เป็นไปโดยเคารพต่อหลักนิติธรรม ขัดต่อบทบัญญัติ

กฎหมายทัง้กฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่ง

ประเทศ กล่าวคือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมอืง1 โดยเฉพาะยิง่กรณขีองการควบคมุตวัภายใตโ้ครงการฯ นี ้

มิได้มีกฎหมายฉบับใดรองรับให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถดำาเนินการได้

นอกจากนี ้จากการรอ้งเรยีนของผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ พบวา่ ผูเ้ขา้

รว่มโครงการฯ “มไิดส้มคัรใจ” หากแตถ่กูบงัคบัใหต้อ้งเขา้รบัการฝกึอบรม 

โดยได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่า หากปฏิเสธไม่เข้าร่วมโครงการฯ  

จะถกูสง่ตวัใหพ้นกังานตำารวจดำาเนนิคดอีาญาตอ่ไป โดยจะไมไ่ดร้บัการ

1 ดูจดหมาเปิดผนึก ข้อสังเกตต่อการปฏิบัติการตามแผนยุทธการพิทักษ์แดนใต้และการ
ควบคุมตัว ๔ เดือน วันที่ ๒๖ สิงหาคมพ.ศ ๒๕๕๐
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ประกนัตวัในระหวา่งการพจิารณาคด ีและกระบวนการพจิารณาคดขีอง

ศาลนั้น จะใช้ระยะเวลานานกว่า ๑ ปี นอกจากนี้หากต้องกลับไปยัง

ภูมิลำาเนาของตนแล้ว ก็จะไม่ได้รับความปลอดภัย หากตัดสินใจเข้ารับ

การฝึกอบรมจะต้องลงลายมือชื่อแสดงเจตนาว่า “สมัครใจ” ยินยอม 

เข้ารับการอบรม โดยไม่มีใครบังคับ

ทนายความจากศูนย์ทนายความมุสลิม ร่วมกับทนายความจาก

องค์กรพันธมิตร ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดระนอง 

และศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอปล่อยตัวเนื่องจากการควบคุมดัง

กล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนศาลพิจารณาแล้วมีคำาสั่งให้ทหารปล่อย

ตัวทั้งหมด แต่สุดท้ายไม่สามารถเดินทางกลับบ้าน เพราะแม่ทัพภาค ๔ 

ได้มีคำาสั่งห้ามมิให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด เกรงว่า

จะไปกอ่ความไมส่งบหรอืใหค้วามรว่มมอืในการกอ่ความไมส่งบในพืน้ที ่

ชาวบ้านจำานวนหลายร้อยคนต้องนอนค้างคืนที่มัสยิดในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ศูนย์ทนายความมุสลิมและน้องๆ อาสาสมัครเครือข่าย 

ผูช้ว่ยทนายความกไ็ดใ้หก้ารดแูลและใหค้วามชว่ยเหลอืเสมอืนเปน็ญาติ

ของตนเอง ในขณะเดียวกันทนายความของศูนย์ทนายความมุสลิม  

ก็ได้ประสานยังคณะอนุกรรมการสอบสวนในสถานการณ์เกี่ยวกับ 

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ซึ่งมีทนายความของศูนย์ทนายความมุสลิมร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย 

สุดท้ายทางแม่ทัพภาค ๔ ได้มีการยกเลิกคำาสั่งดังกล่าว นำามาซึ่งความ

ปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ชาวบ้านและญาติ และได้เดินทางกลับบ้านโดย

สวสัดภิาพ แตแ่มจ้ะไดเ้ดนิกลบัมายงัภมูลิำาเนาซึง่เปน็มาตภุมูขิองตนเอง

แล้ว ก็ไม่สามารถอยู่บ้านได้โดยสงบและปลอดภัย หลายครั้งที่เกิด

เหตุการณ์ในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปปิดล้อมตรวจค้น ใช้สงคราม
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ทางจติวทิยามาโดยตลอด แตด่ว้ยความเขม้แขง็ในอหีมา่นและแรงศรทัธา 

ทำาให้ชาวบ้านอยู่ได้โดยไม่เกรงกลัวอำานาจอธรรม และได้ปรึกษาหารือ

กบัศนูยท์นายความมสุลมิ กไ็ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืและทำาการประสานไป

ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด 

จากผลงานและการทำางานของทนายความในศูนย์ทนายความ

มุสลิม และอาสาสมัครเครือข่ายผู้ช่วยทนายความ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า

เป็นที่พึ่งของชาวมุสลิมในสามจังหวัดอย่างแท้จริง แม้จะเหน็ดเหนื่อย

ลำาบาก แต่ทั้งทนายความและผู้ช่วยทนายก็ไม่เคยย่อท้อแต่อย่างใด  

และเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวันซึ่งได้รับกำาลังใจและ

ความปลาบปล้ืมให้กับทนายความทุกคน เน่ืองจากกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผล

งานดา้นสทิธมินษุยชนดเีดน่ ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็

สมควร มอบรางวัลผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ด้านองค์กรให้แก่

ศูนย์ทนายความมุสลิม โดยมีนายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการ 

ศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นผู้เดินทางไปรับรางวัล และในเวลาต่อมา  

ทางเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หรือ SVN Asia Thailand 

(Social Venture Network Asia Thailand) ได้มอบรางวัล SVN  

Award 2551 สาขากลุ่มเยาวชนดีเด่นให้แก่อาสาสมัครเครือข่ายผู้ช่วย

ทนายความทำาให้ทั้งทนายความและผู้ช่วยทนายความได้รับรางวัลซ้อน

ในเวลาเดียวกัน ศูนย์ทนายความมุสลิมซึ่งเริ่มจากทนายไม่กี่คน ก็เริ่ม

ขยายตัวโดยมีการทำางานที่เป็นระบบ และมีการบริหารจัดการ จนบัดนี้

ศูนย์ทนายความมุสลิมมีสำานักงานในทุกจังหวัดของชายแดนภาคใต้  

นับว่าพัฒนาการของศูนย์ทนายความมุสลิมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
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ศนูยท์นายความมสุลมิเริม่พฒันารปูแบบการทำางานใหเ้หมาะสม

และสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาในสามจังหวัด เพราะจาก

ประสบการณร์ูว้า่ทนายความแมจ้ะเกง่กาจแคไ่หนแตก่ไ็มส่ามารถทำางาน

ได้เองทั้งหมด แต่ละคนแต่ละวิชาชีพย่อมมีจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 

จึงได้วางโครงสร้างและรูปแบบในการดำาเนินกิจกรรม เป็น ๓ ส่วน คือ 

สว่นของทนายความทีท่ำาหนา้ทีใ่นการชว่ยเหลอืทางดา้นคด ีวา่ความแก้

ต่างให้กับจำาเลยที่ถูกฟ้องต่อศาล ส่วนของทนายความผู้ช่วย ซึ่งเป็น

บัณฑิตทางนิติศาสตร์ ทำาหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐาน

ในดคีที่ทนายความว่าความ โดยมีทนายความเป็นพี่เลี้ยง ส่วนของ 

ผู้ช่วยทนายความ ไม่จำาเป็นจะต้องจบนิติศาสตร์บัณฑิตหากแต่มีสำานึก 

ที่จะช่วยเหลือสังคม โดยทำางานภายใต้ อาสาสมัครเครือข่ายผู้ช่วย

ทนายความมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPAN) ซึ่งมีหน้าที่ใน

การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำาแนะนำากฎหมายในเบื้องต้น ลงพื้นที่เพื่อ

พบปะทำาความเขา้ใจกบัญาตขิองผูถ้กูควบคมุตวัหรอืผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย

ที่ถูกดำาเนินคดี โดยในการทำางานได้มีการประสานงานกันระหว่างกลุ่ม

ของทนายความ ทนายความผูช้ว่ย และผูช้ว่ยทนายความ ในการปฏบิตัิ

งานของศนูยท์ำาใหศ้นูยท์นายความมสุลมิในชว่งสามปทีีผ่า่นมา ณ เดอืน

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รบัเรือ่งรอ้งเรยีนเกอืบ ๑๒๐๐ เรือ่ง โดยแบง่เปน็

ขอความช่วยเหลือทางคดีและกฎหมายจำานวน ๖๕๓ เรื่อง ขอความ 

ช่วยเหลือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชน ๕๔๑ เรื่อง ศูนย์ทนายความมุสลิมดำาเนินการโดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ผู้ขอรับบริการ
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ท่ามกลางความไม่สงบในสามจังหวัดที่มีพัฒนาการของความ

รุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทนายความมุสลิมได้นำาวิกฤติดังกล่าวนั้น

มาเป็นโอกาส ทำาให้การเติบโตของศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นไปตาม

ความตอ้งการของสงัคม ทนายความของศนูยท์นายความมสุลมิมคีวาม

มุง่มัน่ในการรกัษาจดุยนืและอดุมการณข์องการตอ่สูโ้ดยไมห่วัน่เกรงหรอื

เกรงกลวัตอ่อำานาจอธรรม และเปน็การยนืยนัขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สจัธรรม

วา่ การสญูหายของนกัตอ่สูเ้พยีงคนเดยีว เปน็การกระตุน้ใหเ้กดินกัตอ่สู้

อกีหลายรอ้ยหลายพนัคน ศนูยท์นายความมสุลมิจงึเนน้การดำาเนนิงาน

ในรปูแบบเครอืขา่ย และใหค้นในพืน้ทีม่สีว่นรว่มในการทำางาน โครงการ

เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ทั้งกฎหมายพิเศษและกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ทำาให้ชาวบ้านในสามจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจ 

และมองเหน็รปูแบบของกระบวนการยตุธิรรมอยา่งเปน็รปูธรรม มคีวาม

มั่นใจในการที่จะยืนหยัดและต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการ

ต่อสู้ในระบบของกฎหมาย เพื่อให้มีการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

การเติบโตของศูนย์ทนายความมุสลิมจึงเป็นไปตามธรรมชาติ และตอบ

สนองต่อประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสี่อำาเภอ

ในจังหวัดสงขลา บัตนี้ศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับการจดทะเบียนเป็น

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

มีอำานาจในการดำาเนินกิจกรรมและบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ทางด้านสังคมของสามจังหวัด ให้รู้ถึงสิทธิของตนเอง และต่อสู้กับการ

ใช้อำานาจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่เคารพ

กฎหมาย และมวีนิยัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ทัง้ประชาชนและเจา้หนา้ที่

ของรัฐ เพื่อหวังจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขต่อไป อามีน
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ความเป็นมา

เนือ่งจากปจัจบุนัมปีระชาชนจำานวนมากทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม

ทางสงัคม และไมท่ราบถงึสทิธเิสรภีาพของตนตามกฎหมาย ทำาใหไ้ดร้บั

ผลกระทบกระบวนการยตุธิรรมและเสยีเปรยีบในสงัคม ซึง่ประชาชนทกุ

คนมีสิทธิที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับความ

รู้ทางด้านกฎหมายจากบุคคลหรือองค์กรที่เสียสละ และอาสาเพื่อให้

ความชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนโดยทัว่ไป จงึเปน็หนา้ทีข่องผูท้ีม่อีดุมการณ์

ร่วมกันที่จะบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือให้แก่ประชาชนดังกล่าว 

ศนูยท์นายความมสุลมิเปน็องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่รวบรวมผูม้คีวามรูท้าง

ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

ผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิของกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหค้ำาปรกึษา เผยแพรค่วามรูท้างดา้นสทิธิ

และกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ 

2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชน

และองค์กรต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3. รวมพลังนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมกิจกรรม 

เสริมสร้างความเข้าใจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและ

ประเทศชาติ

4. สร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายกับองค์กรทางกฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ
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วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นองค์กรช่วยเหลือทางกฎหมาย ที่ยึดมั่นหลักคุณธรรมและ

นิติธรรม เพื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้เข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค

พันธกิจองค์กร

ศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร ที่มุ่ง

เผยแพรใ่หค้วามรูท้างกฎหมาย และชว่ยเหลอืดา้นคดคีวามแกผู่ไ้มไ่ดร้บั

ความเปน็ธรรมจากกระบวนการยตุธิรรมโดยมพีนัธกจิในการพฒันาและ

สรา้งกฎหมายสทิธมินษุยชนเครอืขา่ยอาสาสมคัรผูช้ว่ยทนายความ รวม

ถึงการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อผดุงความเป็นธรรมนำาสันติสุข 

สู่สังคม

ภารกิจองค์กร

1. สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหค้ำาปรกึษา เผยแพรค่วามรูท้างดา้นสทิธิ

และกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ 

2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชน

และองค์กรต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3. รวมพลังนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมกิจกรรม 

เสริมสร้างความเข้าใจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและ

ประเทศชาติ
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4. สรา้งความสมัพนัธเ์ปน็เครอืขา่ยกบัองคก์รทางกฎหมายสทิธิ

มนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนหรือองค์กรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะ

ประชาชนมลายูมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมาย

พิเศษ เช่น กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบ

ด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลา

แนวทางทำางาน

ศนูยท์นายความมสุลมิเปดิศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชนใน

พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นและสรา้งความ

เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม อันเนื่องมาจากความไม่ไว้วางใจเจ้า

หน้าที่รัฐ และขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของชาวบ้าน 

นอกจากนี้ศูนย์ทนายความมุสลิมยังได้จัดฝึกอบรมผู้ช่วยทนายความที่

เข้ามาช่วยเหลือการทำางานของศูนย์ทนายความให้สามารถใช้ภาษา

มลายูถิ่น ประสานงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อเท็จ

จรงิทีเ่กดิขึน้รวมถงึรณรงคเ์ชงินโยบายรว่มกบัองคก์รเครอืขา่ยดา้นสทิธิ

มนษุยชน เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนทีร่อ้งเรยีนในกรณฉีกุเฉนิและ

เร่งด่วนจากเหตุการณ์หลายๆ กรณี เช่น กรณีชุมนุมประท้วงที่มีการ 

กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีประชาชนถูกควบคุม
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ตัวตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๔๘เป็นต้น

ผลงานสำาคัญ/ผลงานเด่นในด้านการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาความสำาเร็จขององค์กรในการ 

ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งานช่วยเหลือด้านคดีที่ผ่านมาในนาม ศูนย์ทนายความมุสลิม 

เป็นองค์กรที่บริการให้คำาปรึกษาและว่าความ-แก้ต่างคดีโดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับบริการที่ยากจน โดยเฉพาะคดีความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้ ทีมทนายความของศูนย์ทนายความมุสลิมซึ่งได้

ทำางานรว่มกบัองคก์รพนัธมติร ไดศ้กึษากฎหมายทัง้ภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศทีจ่ะนำาไปสูก่ารทำาคดเีชงิรกุเพือ่ใหม้ผีลการเปลีย่นแปลง

ในเชิงนโยบาย เช่น กรณีการยื่นคำาร้องคัดค้านการควบคุมตัว กรณีการ

ควบคุมตัวโดยมิชอบ กรณีการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมตัว ผลของ 

การยืน่คำารอ้งทีผ่า่นมาทัง้หมดคอืผูถ้กูควบคมุตวัไดร้บัการปลอ่ยตวั และ 

ผลการทำาคดีเชิงรุกดังกล่าวทำาให้จำานวนการร้องเรียนกรณีซ้อมทรมาน

ระหว่างควบคุมตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

การสรา้งผูช้ว่ยนกักฎหมาย ผูช้ว่ยนกักฎหมายเปน็หวัใจของความ

สำาเร็จอีกประการหนึ่งของศูนย์ทนายความมุสลิม เนื่องจากเป็นคนใน

พื้นที่ สามารถใช้ภาษามลายูถิ่นซึ่งเป็นภาษาที่คนในพื้นที่ใช้เพื่อการ

สือ่สารไดเ้ปน็อยา่งด ีทำาใหเ้กดิความเชือ่ใจตอ่กนัและเขา้ถงึขอ้มลูเชงิลกึ

เพื่อนำามาใช้ในการช่วยเหลือทางคดี นอกจากนี้ผู้ช่วยนักกฎหมายของ

ศูนย์ฯ ยังมีบทบาทสำาคัญในการลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับทนายความของ

ศูนย์ทนายความมุสลิม ตัวแทนองค์กรเอกชน นักศึกษา เพื่ออบรมให้



ม
ูล
น
ิธ
ิศ
ูน
ย
์ท
น
า
ย
ค
ว
า
ม
ม
ุส
ล
ิม

ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. 

สถานการณฉ์กุเฉนิและกฎอยัการศกึ การแนะนำาการเกบ็ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้

เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในชุมชน การร้องเรียนขอความเป็น

ธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

อันส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมดียิ่งขึ้น

การเปิดศูนย์ทนายความมุสลิมกระจายในสามจังหวัด เมื่อมี 

การเปิดศูนย์ฯ รับเรื่องร้องเรียนในแต่ละจังหวัดขึ้น คือ ยะลา ปัตตานี 

และนราธิวาส ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้ง่าย 

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การผลติคูม่อืกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายพเิศษ

ที่ใช้ในจังหวัดภาคใต้ ปี 2551 ศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดพิมพ์คู่มือ 

กฎหมายฯ จำานวน 1,000 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้

แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น 

อัยการ ตำารวจ ศาล รวมถึงฝ่ายปกครอง ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ พบว่า

มีเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ยังขาดข้อมูลโดยเฉพาะระเบียบ

ปฏิบัติของการใช้กฎหมายพิเศษ

การจัดทำารายงานสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะถึงศาลยุติธรรม

และรัฐบาล: กรณีกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต้  

ที่ผ่านมาศูนย์ทนายความมุสลิมและองค์กรพันธมิตรได้ร่วมกันจัดทำา

รายงานสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะถึงศาลยุติธรรมสามครั้ง คือ เมื่อ

เดือนธันวาคม 2550 เดือนมกราคม 2551 และ เดือนกันยายน 2551 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่อคดี

ความมั่นคงของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่ารายงานและ 
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ข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารของ

ศาลยุติธรรม โดยมีความยินดีจะรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจาก 

ศูนย์ทนายความมุสลิมและองค์กรพันธมิตรเป็นระยะๆ นอกจากนี้ 

ในเดือนมกราคม 2551 ศนูย์ทนายความและองค์กรพันธมิตรก็ได้จัดทำา

รายงานและข้อเสนอให้กับรัฐบาลใหม่ที่การชนะการเลือกตั้ง เพื่อเป็น

ข้อมูลในการพิจารณาดำาเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้รวมถงึเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วตอ่สือ่มวลชน นกัการเมอืง 

ซึง่ทีผ่า่นมาตวัแทนนกัการเมอืงบางรายไดน้ำาขอ้มลูของศนูยท์นายความ

ตั้งเป็นกระทู้สดเพื่อสอบถามและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง

ความยุติธรรมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่  

อาสาสมัคร องค์กรพันธมิตร และผู้รับบริการ การบริหารงานของศูนย์

ทนายความมุสลิมได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก

ระดับในการแสดงความคิดเห็น การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการ

แก้ไขปัญหาประจำาวัน จนถึงระดับการวางยุทธศาสตร์เพื่อกำาหนดแผน

งานและทิศทางการทำางาน ซึ่งนับเป็นบทเรียนสำาคัญที่นำาไปสู่การ

เปลีย่นแปลงการบรหิารงานองคก์รและสรา้งสนัตภิาพทีย่ัง่ยนืใหก้บัพืน้ที่

การสร้างองค์ความรู้ในการทำางานด้านคดีความมั่นคงและสิทธิ

มนษุยชน องคค์วามรูเ้ปน็สิง่สำาคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

อย่างยั่งยืน ทางศูนย์ฯ จึงจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ

บริหารในด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้เรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
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กบัการชว่ยเหลอืคดคีวามมัน่คง แนวคดิสทิธมินษุยชนกบัการทำางานคด ี

การประเมนิความเสีย่งและมาตรการการปอ้งกนัตนเอง เปน็ตน้ เพือ่ให้

สอดคล้องกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้

ศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับความไว้วางใจในการบริการประชาชนใน

พื้นที่เสี่ยงภัย และไว้วางใจในการให้ข้อมูลการละเมิดสิทธิจากภาครัฐ 

ต่อผู้รับบริการและชุมชน

เป้าหมายใน 3-5 ปีข้างหน้านี้

ผลิตทนายความสิทธิมนุษยชน นอกจากการสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กร มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมมุ่งหวังที่จะผลิตทนายความ

สิทธิมนุษยชนเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

ความไม่เป็นธรรมในพื้นที่ต่างๆ 

สร้างอาสาสมัครครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ 

เนื่องจากอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน ผู้ช่วยนักกฎหมาย เปรียบดังหัวใจ

ของการบริการให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย และเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่

รบัรูก้ารละเมดิสทิธใินชมุชนของตนเอง อกีทัง้มคีวามใกลช้ดิกบัชาวบา้น

ในชมุชน สามารถสอดสอ่งดแูล รวมรวมขอ้มลู พยานหลกัฐานเบือ้งตน้

ในทีเ่กดิเหตไุดร้วดเรว็ สามารถใหค้วามรูก้ฎหมายเบือ้งตน้ รวมทัง้สง่ตอ่

มายังศูนย์ทนายความมุสลิมได้ 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

บรูณาการกบัอสิลามศกึษาจะถกูนำามาใชเ้พือ่การอบรมเชงิปฏบิตักิารกบั
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เจา้หนา้ที ่อาสาสมคัรผูช้ว่ยนกักฎหมาย นกัสทิธมินษุยชนในพืน้ที ่และ

รวบรวมเพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสูตรในการอบรมต่อไป

เชือ่มเครอืขา่ยกบัองคก์รสทิธทิัว่โลก การเชือ่มเครอืขา่ยกบัองคก์ร

ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกช่วยให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน 

การทำางานระหวา่งกนั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบการใหบ้รกิารอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นสากลต่อไป 

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศไทย 

ต้องการให้นโยบายการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้วยเหตุผลด้านความ

มั่นคงของไทยได้รับการทบทวน เนื่องจากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ซึ่งการผลักดันการเปลี่ยนแปลง

ด้านนโยบายดังกล่าวจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศด้วย
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กรุงเทพมหานคร

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรี มีศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอ
กัน  ต่างก็ได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรมสำานึก
และควรปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง”

ขอ้บททีห่นึง่ของปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนขององคก์าร
สหประชาชาติที่ข้างต้น ได้รับการยืนยันและประกาศอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
ทนายความมุสลิมกลุ่มเล็กๆ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ทนายความมุสลิม” 
ขึน้เมือ่สามปกีอ่น ทา่มกลางสถานการณข์องความขดัแยง้ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ของไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากเหตุการณ์ปล้นปืน
ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส หลังจากคุณสมชาย นีละไพจิตร 
ทนายความมสุลมิถกูบงัคบัใหห้ายสาบสญู   พวกเขารว่มกบัองคก์รสทิธิ
มนษุยชนอืน่ๆ โดยเฉพาะมลูนธิผิสานวฒันธรรม เรยีกรอ้งอยา่งสิน้หวงั
เพื่อให้รัฐ และองค์กรวิชาชีพทนายความของชาติ และของทนายความ
มุสลิม นำาพาต่อชะตากรรม ศักดิ์ศรีและสิทธิของชาวไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายนูบัรอ้ยๆ คนทีต่กเปน็ผูต้อ้งสงสยั ผูต้อ้งหา หรอืจำาเลยในคดคีวาม
มัน่คง โดยการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย เพื่อประกนัว่าผู้เคราะห์
ร้ายเหล่านั้นจะได้รับความเป็นธรรมในการดำาเนินคดี

เมื่อการเรียกร้องความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ได้ผล จึงจำาเป็น
อยูเ่องทีท่นายความกลุม่นีต้อ้งรวมตวักนัจดัตัง้ “ศนูยท์นายความมสุลมิ” 
ขึน้  ตลอดระยะเวลาสามปทีีผ่า่นมา ศนูยท์นายความมสุลมิ ไดแ้สดงให้
เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า แม้พวกเขาจะเริ่มทำางานให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายจากสองมือเปล่า แต่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสืบทอด
เจตนารมณ์ของคุณสมชาย นีละไพจิตร และด้วยจิตใจที่เสียสละ  เชิดชู
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ความยุติธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทำาให้ทนายความกลุ่มนี้ 
สามารถยืนหยัดและฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำาบากต่างๆในการ
ทำางานมาได้ จนเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวาง ทั้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และวงการสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ

สิ่งที่ศูนย์ทนายความมุสลิมได้ดำาเนินการไปทั้งด้วยตนเอง และ
โดยการประสานกบัองคก์รอืน่ๆ มมีลูนธิผิสานวฒันธรรมเปน็อาท ิ โดย
การใชม้าตรการทางกฎหมายตอ่สูเ้พือ่ความเปน็ธรรมใหแ้กป่ระชาชนนัน้ 
ไม่ได้มีผลเฉพาะต่อผู้ที่พวกเขาเป็นทนายความแก้ต่างให้เท่านั้น แต่ได้
จุดประกายให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหวังต่อ
แนวทางการแสวงหาความยุติธรรมโดยวิถีทางสันติและชอบด้วย
กฎหมายอีก  และย่อมเป็นที่แน่นอนว่า จะเป็นแรงกระตุ้นส่งผลต่อการ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงกระบวนการยตุธิรรมของประเทศไทยไมม่ากกน็อ้ย

บัดนี้ทนายความมุสลิมกลุ่มนี้ ได้พัฒนาเติบโตอีกขั้นหนึ่ง ด้วย
การจดทะเบียนศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นมูลนิธิ เพื่อให้มีฐานะเป็น
นิติบุคคล มีความมั่นคงและพัฒนาถาวรยิ่งขึ้น  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า “มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม” นี้ จะ
มีบทบาทอย่างสูงในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และร่วมส่วนกับกลุ่มองค์กรอื่นๆ เพื่อยืนยันว่า

“มนษุยท์ัง้หลายเกดิมามอีสิระเสร ีมศีกัดิศ์รแีละสทิธเิสมอกนั  ทกุ
คนต่างได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรมสำานึกและควร
ปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง”

ด้วยจิตคารวะ
สมชาย หอมลออ

ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
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คนรุ่นใหม่และสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่ง

สำาคัญและจำาเป็นในการดำารงชีวิต 

เป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่

กำาเนิด ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ

มนุษย์ มีฐานะเป็นสมบัติของส่วน

รวม และเปน็ปจัจยัสำาคญัอยา่งยิง่

ของการดำารงชีวิตร่วมกันในสังคม 

ในการที่จะพัฒนาบ้านเมือง และ

ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ

สังคมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

สู่สังคมที่มีความสงบสุขหากว่ามีการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

คนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนนั้น หากย้อนกลับ

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนั้น 

มีคนรุ่นใหม่ เยาวชนหนุ่มสาวที่มีแนวคิดรักความเป็นธรรมเข้าร่วมขับ

เคลือ่นอยูเ่สมอ สงัคมกำาลงัมองหาและตอ้งการคนรุน่ใหมท่ีร่กัความเปน็

ธรรมอยู่ตลอดเวลา ประวัติศาสตร์การเรียกร้องความเป็นธรรมและการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนนั้น บางครั้งก็ต้องยอมรับกับความสูญเสียที่อาจ

จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๖, ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, พฤษภาทมฬิ ๒๕๓๕ หรือการเรียก

ร้องความเป็นธรรมกรณีเหตุการณ์ที่สะพานกอตอ ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘  
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จนนำามาสู่การประท้วงเรียกร้องและการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรอืเหตกุารณค์วามขดัแยง้ทีก่ำาลงัเกดิขึน้ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร และอีกหลายๆ เหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สิทธิมนุษยชนในบริบทสังคมปัจจุบันที่ความขัดแย้งทางแนวคิด

เริ่มก่อตัวขึ้น จนนำาไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เกิด 

ผลกระทบและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตามมาภายหลัง  

ทิ้งไว้ให้ความโศกเศร้า น้ำาตาที่ไม่มีวันเหือดแห้งหลั่งรินอยู่ตลอดเวลา 

การขบัเคลือ่นในการปกปอ้งสทิธมินษุยชนนัน้จำาเปน็อยา่งยิง่ทีผู่ป้กปอ้ง 

โดยเฉพาะคนรุน่ใหม ่เยาวชนหนุม่สาวทีเ่ปน็ความหวงัของสงัคมในการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนจะต้องมีความอดทนอดกลั้น มีความกล้าหาญ 

ที่จะเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย 

ความรู้สึก นึกคิดและความต้องการของตนเอง

การอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายหรือที่เรียกว่า “การอยู่

ในภาวะเขาควาย (Dilemma)” ความถูกต้อง เป็นธรรมและความเป็น 

กลางจำาเป็นที่จะต้องรักษา บางครั้งการอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอาจ

ทำาใหฝ้า่ยหนึง่ฝา่ยใดของคูข่ดัแยง้มองภาพในแงล่บ อยา่งกรณทีีเ่กดิขึน้

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็มองเยาวชนที่

ปกปอ้งสทิธมินษุยชนเปน็ฝา่ยขบวนการ สว่นฝา่ยขบวนการกม็องวา่เปน็

ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างมากใน

การขบัเคลือ่นงานสทิธมินษุยชน การทำากจิกรรมหรอืการเรยีกรอ้งความ

เปน็ธรรมของกลุม่นกัศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถเหน็

ภาพไดอ้ยา่งชดัเจน การเรยีกรอ้งความเปน็ธรรมจนนำามาสูก่ารถกูจบักมุ
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และการซอ้มทรมานเปน็สิง่ทีบ่ง่บอกถงึความอยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่

ด้วยการกล่าวหาที่เป็นวลียอดนิยม “แนวร่วมของขบวนการ” ส่วนกลุ่ม

ขบวนการก็มองว่าการทำากิจกรรมของนักศึกษาเป็นกลไกหนึ่งของรัฐ  

การเหมารวมเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นใน

สังคม การถูกผลักหรือบังคับให้เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นสิ่งที่คู่ขัดแย้ง

ต้องการทำาลายความชอบธรรมในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

แก้ไขปัญหา การเคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 

หากการแก้ไขปัญหาโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึก 

อคติกับคนในพื้นที่ ตราบใดที่ยังเกิดความรุนแรงความอยุติธรรมก็ยัง 

คงเกดิขึน้แลว้เมือ่ไหรห่นอ? สนัตภิาพทีท่กุคนใฝห่า และเฝา้การมาเยอืน

จะเกิดขึ้นจริง 

เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ  

จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ปัญหาการใช้กฎหมายพิเศษ 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ศูนย์ทนายความมุสลิม

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำาเภอ 

คืออำาเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและเทพาของจังหวัดสงขลา  

ซึ่งภายหลังการประกาศให้เป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ได้นำาไปสู่การเป็นพื้้นที่ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ 

แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย กล่าวคือ พื้นที่สามจังหวัด

คือปัตตานี ยะลา นราธิวาส ประกาศใช้กฎหมายพิเศษสองฉบับได้แก่   

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำาหนดการ

บรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘..... และพืน้ทีส่อีำาเภอ

จงัหวดัสงขลาประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗ และ

พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ศูนย์ทนายความมุสลิมได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณเรื่องร้องเรียน 

พบว่ามีปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่มีผลกระทบต่อสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายประการ  

กล่าวคือ
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๑. ในปัจจุบันกฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราช

กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘  

ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับมีความมุ่งหมายในการใช้บังคับที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ

 กฎอัยการศึกให้อำานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารบังคับใช้ซึ่งอยู่เหนือ

ฝ่ายพลเรือน แต่พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน ให้อำานาจฝ่ายพลเรือน ดังนั้น โดยความมุ่งหมายหากมุ่งที่จะใช้

กฎหมายใหม่โดยเห็นว่ากฎหมายเดิมไม่เหมาะสม ก็ควรใช้อย่างใด 

อย่างหนึ่ง แต่ในทางปฎิบัติกลับปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งกฎอัยการศึก

และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผล 

ให้มีอำานาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยโดยอาศัยทั้งอำานาจของกฎ 

อยัการศกึ และพระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ

๒. บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ ไม่ว่า 

กฎอัยการศึก หรือพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องหาตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แตส่ทิธขิองบคุคลเหลา่นัน้ถกู

จำากัดยิ่งกว่าผู้ต้องหา กล่าวคือ ไม่สามารถพบญาติหรือทนายความได้ 

ถกูจำากดัเวลาในการเยีย่ม มกีารยา้ยสถานทีเ่พือ่ไมใ่หญ้าตทิราบถงึสถาน

ที่ควบคุมตัว ถูกกดดันจากการซักถาม โดยวิธีการทรมานเพื่อรีดข้อมูล

โดยการดำาเนนิกรรมวธิกีารซกัถาม ซึง่หลายกรณทีีพ่บวา่หากไมใ่หข้อ้มลู

หรอืไมท่ราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืไมย่อมรบัขอ้เทจ็จรงิจากการซกัถาม ถอืวา่
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ไม่ให้ความร่วมมือ อาจมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันกับผู้ที่ให้ข้อมูล แม้ข้อ

เท็จจริงที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่นั้นไม่เป็นความจริงก็ตาม  

๓. พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

มาตรา ๑๑ (๑) ให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการที่จะจับกุมและควบคุมตัว

บุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

เท่าหรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำาเช่นว่านั้น หรือปกปิด

ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เท่าที่มีเหตุจำาเป็น

เพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทำาการหรือร่วมมือกระทำาการใดๆ อันจะ

ทำาให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับ

เหตุการณ์ร้ายแรง แต่ในทางปฏิบัติเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น  

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุร้ายโดยอาศัยกฎหมายพิเศษได้  

แตห่ลายเหตกุารณก์ลบัพบวา่ภายหลงัเกดิเหตไุดม้กีารจบักมุและควบคมุ

บุคคลที่ต้องสงสัยจำานวนมากซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ 

เกิดขึ้น

๔. บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ จะต้อง

เข้าสู่การดำาเนินกรรมวิธีในการซักถามข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

ซึง่กระบวนการซกัถามดงักลา่วเปน็การแสวงหาขอ้มลูจากผูต้อ้งสงสยัวา่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบ เพื่อเป็นแนวทางใน

การที่หาตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังและเป็นแกนนำาในการปลุกระดม หรือ

ยุยงส่งเสริมให้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังนั้น ผู้ที่จับกุมและควบคุม

ตัวดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใน

การที่จะวิเคราะห์ข้อมูล ในการที่จะพิสูจน์ข้อมูลที่ได้มา อันเป็นเครื่อง

มืออย่างหนึ่งของการสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐาน และป้องกัน
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เหตุการณ์ความไม่สงบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลการซักถามของผู้ที่ 

ให้ข้อมูล รวมทั้งตัวบุคคลที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งข่าว จึงเป็นความลับ 

ไม่ควรเปิดเผยไปให้แก่บุคคลภายนอกทราบ กระบวนการซักกถามจึง

ไม่ใช่การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

ผลการซักถามจึงไม่อาจที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานยันผู้ถูกซักถามใน 

ชัน้พจิารณาคดขีองศาลได ้แตจ่ากการจบักมุและควบคมุตวัตามกฎหมาย

พิเศษกลับพบว่าหลายต่อหลายคดีได้นำาผลการซักถามมาเป็นพยาน 

หลักฐานในการดำาเนินคดีกับผู้ถูกซักถาม

๕. ในกรณทีีม่เีหตกุารณเ์กดิขึน้ในหมูบ่า้น เจา้หนา้ทีไ่ดม้กีารปดิ

ล้อมตรวจค้น และจับกุมบุคคลต้องสงสัยตามกฎหมายพิเศษ เป็นกลุ่ม

หลายๆ คน บุคคลที่ถูกควบคุมตัวบางคนได้รับการปล่อยตัว บางคน 

เจ้าหน้าที่ได้ดำาเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และบางคนแยกไวเ้พือ่กนัเปน็พยานโดยใหพ้นกังานสอบสวนทำาการสอบ

ปากคำาเป็นพยานตามผลการซักถามที่จัดทำาขึ้นในชั้นควบคุมตัวตาม

กฎหมายพิเศษ ส่งผลให้ผู้ที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน

เดียวกันมีการซัดทอดกันระหว่างชาวบ้าน เกิดความหวาดระแวงในหมู่บ้าน  

ชุมชนและหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง 

และไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

๖. หมายจับตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน ศาลเป็นผู้ออกหมายโดยอาศัยข้อมูลจากสามฝ่าย คือ ฝ่าย

ปกครอง ตำารวจ และทหาร แต่หลายต่อหลายครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่ได ้

ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะการอาศัยบุคคลที่มีรายชื่อ

ตามหมายจับให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่ 
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เจ้าหน้าที่จัดขึ้น และให้คำามั่นสัญญาว่าหากเข้าร่วมโครงการแล้วจะลบ

รายชือ่ออกจากกลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบ และลา่สดุพบวา่มกีารจดัโครงการ

ให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่มีหมายจับ โดยเสนอว่าหากเข้าร่วมโครงการ

แล้วจะปลดหมายจับออก ทั้งที่หมายจับออกโดยศาลซึ่งจะปลดได้ 

ตอ่เมือ่ไดม้กีารเพกิถอนหมายจบัโดยศาลเทา่นัน้ และในบางพืน้ทีพ่บวา่

ภายหลังที่เข้าร่วมอบรมโครงการกับทหาร เจ้าหน้าที่ตำารวจได้นำาหมาย

จับมาดำาเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๗. บคุคลทีถ่กูจบักมุหรอืควบคมุตวัตามกฎหมายพเิศษภายหลงั

ที่ถูกปล่อยตัวไปแล้ว ไม่สามารถที่จะดำาเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

เยีย่งคนทัว่ไป กลา่วคอื หากมเีหตกุารณเ์กดิขืน้ในหมูบ่า้นเจา้หนา้ทีก่จ็ะ

มุ่งสงสัยในบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของผู้ที่ถูกใช้กฎหมาย 

ทั้งที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจมีการออกหมายซ้ำาแล้วซ้ำาอีก

ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ประสานงานใน 

การเพิกถอนหมาย จะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายกรณีที่บุคคลเหล่านี้จะ 

เดินทางไปต่างประเทศ จะพบวา่ถกูแบล๊คสิสต ์(บัญชดีำา) ของเจา้หน้าที่ 

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง 

๘. การออกหมายจับโดยพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บุคคลที่ถูกออกหมายจับตกเป็น 

ผูต้อ้งหาตามกฎหมาย เนือ่งจากในหมายจบัไดร้ะบขุอ้กลา่วหาและฐาน

ความผิดไว้ และพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานที่จะดำาเนินคดีตาม

ข้อกล่าวหาได้ เมื่อจับบุคคลตามหมายจับแล้ว พนักงานสอบสวน 

มีอำานาจในการควบคุม ๔๘ ชั่วโมงหากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น  

อาจยื่นคำาร้องขอฝากขังต่อศาล   ดังนั้นผู้ที่ถูกจับตามหมายจับจึงไม่มี 
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อำานาจในการทีจ่ะควบคมุตามกฎหมายพเิศษได ้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดม้กีารใช้

อำานาจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ภายหลังที่มีการจับกุมตาม

หมายจับแล้วแจ้งข้อกล่าวหา ในชั้นยื่นคำาร้องขอฝากขังกลับนำาตัว 

ผู้ต้องหาไปควบคุมตามกฎหมายพิเศษและเข้าสู่การดำาเนินกรรมวิธีการ

ซักถาม

กล่าวโดยสรุปแล้วผู้ที่กระทำาความผิดในคดีเกี่ยวกับความมั่นคง 

เป็นผู้ที่หลงผิดและถูกชักจูงให้เข้าร่วมในขบวนการเพื่อให้มีความอคติ

เกลียดชังเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่กระทำาความผิดจึงมีความแตกต่างกับ

อาชญากรในคดีอาญาทั่วไป ดังนั้น การปราบปรามโดยการมุ่งที่จะดำา

เนินดคีทางกฎหมายเป็นหลักจึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ

อุดมการณ์ของบุคคลเหล่านั้นได้ แต่จะกลับยิ่งขยายแนวร่วมให้กลุ่ม 

ผู้ก่อความไม่สงบมากขึ้น การใช้กฎหมายพิเศษเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง

ในการที่สืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงถึงบุคคลที่เป็นแกนนำาหรือผู้ร่วม

ขบวนการ

แต่จากการประกาศใช้กฎหมายพิเศษในสามจังหวัดโดยเฉพาะ 

พรก. ฉุกเฉิน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน กลับปรากฏว่า 

เจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถทีจ่ะเขา้ถงึกลุม่บคุคลเหลา่นัน้ได ้เนือ่งจากขอ้มลูที่

ได้จากการซักถามของผู้ที่เป็นแกนนำาล้วนแต่เป็นชื่อจัดตั้ง และมีการ

ปกปิดเป็นความลับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดจากการใช้กฎหมาย

พิเศษดังกล่าว กลับปรากฏว่ามีการนำาผลการซักถามมาใช้เป็นพยาน 

หลักฐานในการดำาเนินคดี และหลายกรณีบุคคลที่มีรายชื่อในกลุ่มหรือ

ขบวนการถูกซัดทอดจากบุคคลโดยอาศัยเหตุส่วนตัว ความขัดแย้ง

ทางการเมือง
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เมื่อประมาณปี ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๑ ในจังหวัดปัตตานีมีการนำา

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการซกัถามและการรวบรวมรายชือ่ของบคุคลทีอ่ยูใ่นขา่ย

ตอ้งสงสยัมาดำาเนนิการออกหมายจบัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา ในข้อหาก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร โดยออกหมายจับใน

ลักษณะเป็นกลุ่มหลายๆ คนในหลายตำาบลของ อำาเภอโคกโพธิ์ อำาเภอ

ยะรัง อำาเภอสายบุรี ในจำานวนผู้ถูกออกหมายจับได้มีการมอบตัวแล้ว

หาหลกัทรพัยใ์นการประกนัตวั บางคนไมม่หีลกัทรพัยต์อ้งหลบหนเีพราะ

ไม่กล้ามามอบตัว เนื่องจากหากถูกดำาเนินคดีต้องถูกคุมขังระหว่าง 

การพิจารณาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นความสับสนในการใช้กฎหมายของ 

เจา้หนา้ที ่เพราะหากมคีวามประสงคใ์นการทีจ่ะใชก้ฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายปกติ ก็ไม่ควรที่จะใช้กฎหมายพิเศษ เพราะ

ความมุง่หมายของกฎหมายมคีวามแตกตา่งกนั กลา่วโดยเฉพาะแลว้ใน

การดำาเนนิการออกหมายจบัตามกฎหมายพเิศษกบักฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา ควรมมีาตรฐานทีแ่ตกตา่งกนั เพราะสถานะและความรนุแรง

ของกฎหมายไม่เหมือนกัน แต่หลายกรณีมีการออกหมายจับตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาโดยอาศยัพยานหลกัฐานการ

ซักถามของกฎหมายพิเศษ ที่เป็นเพียงแหล่งข่าวและการบอกเล่า ซึ่งใน

หลักของกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานจะให้น้ำาหนักหรือคุณค่าน้อย

มากสำาหรับพยานลักษณะเช่นนี้

ข้อห่วงใยประการสุดท้ายก็คือระบบของกระบวนการยุติธรรม 

ไม่สามารถที่จะทำาหน้าที่โดยการตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้ กล่าวคือ 

กฎหมายพเิศษใหอ้ำานาจเจา้หนา้ทีม่าก แตเ่จา้หนา้ทีท่ีใ่ชก้ฎหมายพเิศษ

ให้ความหวังไว้กับศาลในการลงโทษผู้กระทำาความผิด พนักงานอัยการ
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อยู่ในฐานะที่ไม่ได้กลั่นกรองคดีขึ้นสู่ศาลโดยละเอียดเพราะมีเงื่อนเวลา

ของกฎหมายกำาหนดไว ้คดคีวามมัน่คงจงึไหลเขา้สูร่ะบบศาลและอดุตนั

เกินความจำาเป็น ทั้งนี้เพราะบางคดีมีเพียงพยานหลักฐานซึ่งเป็นพยาน

บอกเล่าที่เป็นเอกสารเท่านั้น ในขณะที่ข้อหามีความรุนแรงอย่างเช่น 

สะสมกำาลังพล สะสมอาวุธ ก่อการร้าย มีผู้ต้องหาและจำาเลยหลายคน

ที่ต้องถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาในเรือนจำา เนื่องจากไม่สามารถ

ที่จะขอประกันตัวได้ และมีบางคดีที่จำาเลยขอประกันตัวต่อศาลได้ หรือ

ได้ต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมโดยต้องถูกคุมขังในเรือนจำา สุดท้าย

ศาลพิพากษายกฟ้อง แต่ต้องมาถูกลอบสังหารโดยไม่ทราบสาเหตุ  

ซึง่ความหวงัในการทีจ่ะมองเหน็สนัตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ยิ่งห่างไกลและริบหรี่เต็มที

http://www.macmuslim.com/index.php?option= 
com_content&view=article&id=122:2009-05-20-03-29-49&catid= 

8:oped&Itemid=6&lang=th
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ตามกฏหมาย ในกรณีใดๆ ก็ตามที่ผู้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัว 

เสียชีวิตลงในขณะที่ถูกควบคุมตัวจำาเป็นจะต้องมีการไต่สวน ในกรณีนี้

ก็เช่นกัน พนักงานอัยการได้ยื่นคำาร้องต่อศาลจังหวัดปัตตานี เพื่อขอให้

ศาลไตส่วนการตายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 

๑๕๐ เพื่อพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลทั้งเจ็ดสิบแปดคน 

ว่าเป็นการกระทำาที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ นอกจากนั้นในกรณีนี้พนักงาน 

อัยการยังได้ขอให้ศาลจังหวัดปัตตานีโอนคดีไปพิจารณาในศาลอาญา

หรอืศาลอืน่ในกรงุเทพมหานครโดยอา้งเหตผุลวา่เนือ่งจากคดนีีเ้ปน็คดี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงภายในของรฐั เกีย่วพนักบัความสงบสขุ ความ

รู้สึกของประชาชนและเหตุผลด้านความมั่นคงตลอดจนความปลอดภัย

ของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะอาจมีการขัดขวางการพิจารณาคดี หรืออาจจะ

เกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายแรงอื่นๆ ตามมา อย่างไรก็ตามสภา

ทนายความโดยคณะทำางานศนูยน์ติธิรรมสมานฉนัทส์ามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตท้ีไ่ดจ้ดัทนายความจากทัง้สว่นกลางและในพืน้ทีไ่ปชว่ยทำาหนา้ที่

เป็นตัวแทนของญาติผู้ตาย ได้เล็งเห็นถึงความยากลำาบากของบรรดา

ญาติของผู้เสียชีวิตที่จะต้องติดตามการดำาเนินคดีในพื้นที่ห่างไกล อาจ

ตอ้งสญูเสยีทัง้กำาลงัทรพัยแ์ละเวลามากขึน้ไปอกีในการตดิตามคด ีจงึได้

ยื่นคำาร้องคัดค้านการโอนคดีไปรับการพิจารณาในกรุงเทพฯ ในที่สุด 

ศาลฏีกาก็ได้มีคำาสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาที่ศาลจังหวัดสงขลาแทน

ในขณะที่ด้านหนึ่งมีการไต่สวนสาเหตุการตายของผู้ที่ถูกควบคุม

ตัวเจ็ดสิบแปดคนนั้น อีกด้านก็มีการดำาเนินคดีกับผู้ที่ไปร่วมชุมนุมคน

อื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เสียชีวิตดังกล่าวแล้ว ในหมู่ผู้ร่วมชุมนุมซึ่งถูก

ควบคมุตวัและสง่ไปรบัการสอบสวนทีค่า่ยทหารตา่งๆ หลายแหง่ เชน่ที่
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นครศรีธรรมราช ชุมพร บุคคลเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขต

อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ต่อมาได้รับการปล่อยตัว ในกลุ่มนี้

จำานวน ๕๙ คนได้ถูกพนักงานสอบสวนจากสถานีตำารวจภูธรอำาเภอ

ตากใบแจ้งข้อกล่าวหาดำาเนินคดีด้วยข้อหาร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคน 

ขึ้นไป ใช้กำาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้ายให้เกิดความ

วุน่วายในบา้นเมอืง รว่มกนัขม่ขนืใจเจา้พนกังานใหป้ฎบิตักิารอนัมชิอบ

ด้วยกฎหมาย ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำาลังประทุษร้าย

หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย ร่วมกันทำาให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือ 

มีไว้เพื่อสาธารณะ ข้อหาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นข้อหาฉกรรจ์ทั้งสิ้น 

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาสได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาห้าสิบแปดคน 

ต่อศาลจังหวัดนราธิวาสในเวลาต่อมา

การเสียชีวิตของผู้คนจำานวนเจ็ดสิบแปดคนและการแจ้งความ

ดำาเนินคดีกลุ่มผู้ไปร่วมชุมนุมห้าสิบแปดคนทำาให้ในหมู่ชาวบ้านเกิด

ความสบัสน มกีารตัง้คำาถามซึง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุในขณะนัน้กค็อืเรือ่งทีว่า่ ใน

ขณะทีช่าวบา้นทีถ่กูจบัในทีเ่กดิเหต ุถกูนำาไปควบคมุตวัโดยวธิกีารทารณุ

โหดรา้ยไรม้นษุยธรรมจนถงึขนาดลม้ตาย บา้งกบ็าดเจบ็สาหสัเชน่ขาหกั

ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ ทัง้หลายคนในกลุม่นีย้งัถกูเจา้หนา้ทีใ่ชก้ฎหมายดำาเนนิคดี

ด้วยข้อหาที่รุนแรง แต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำารวจ 

ที ่“ปฏบิตัหินา้ที”่ ในเหตกุารณด์งักลา่วจนมผีูเ้สยีชวีติเจด็สบิแปดคนนัน้

กลับไม่ถูกดำาเนินคดีเลยแม้แต่คนเดียว  

ที่ผ่านมาคณะทำางานของสภาทนายความ โดยทนายความจาก

ศนูยน์ติธิรรมสมานฉนัทไ์ดพ้ยายามสรา้งความเชือ่มัน่ในหมูช่าวบา้นตอ่

กระบวนการยตุธิรรมโดยอธบิายแกพ่วกเขาวา่ เหตกุารณก์ารจบักมุและ
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ขนย้ายจนมีคนตายในค่ายอิงคยุทธฯเป็นกรณีที่จะต้องมีการไต่สวน

สาเหตุการตายที่เกิดขึ้นอันเป็นโอกาสที่ญาติผู้เสียหายจะได้รับความ 

เป็นธรรม ในขณะที่อีกด้านพวกเขาก็ต้องยอมรับว่า พนักงานสอบสวน

ก็มีอำานาจในการที่จะดำาเนินคดีผู้ที่ไปร่วมชุมนุมห้าสิบแปดคนนั้นได้ 

คณะทำางานไดข้อใหช้าวบา้นเชือ่มัน่ดว้ยวา่ ทนายความจะทำางานอยา่ง

เต็มกำาลังเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง 

ต่อศาลสถิตย์ยุติธรรม  

ในส่วนของความเสียหายของญาติจากกรณีที่สามีหรือบุตรถึงแก่

ความตาย ทนายความของศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาล

จงัหวดัปตัตานเีพือ่เรยีกคา่เสยีหายในทางแพง่ โดยไดฟ้อ้งหนว่ยงานของ

รฐั คอื กระทรวงกลาโหม สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิกระทรวงมหาดไทย 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธวิาส เพือ่จะใหช้ดเชยความเสยีหายในสว่นของ

ค่าปลงศพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการดำาเนินคดี

กระทำาเยี่ยงคนอนาถา

เหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่ตากใบนั้นน่าจะถือได้ว่าเป็น

เหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากฝ่ายต่างๆ ที่มองยุทธศาสตร์ในการ 

แก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผลกระทบของเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นต่อความรู้สึกของชาวบ้านที่สร้างภาพลบอย่างชัดเจนต่อรัฐ 

รฐับาลภายใตก้ารนำาของพนัตำารวจโททกัษณิ ชนิวตัรไดพ้ยายามลดแรง

กดดันทางสังคมอันเกิดจากความไม่พอใจดังกล่าวด้วยการตั้งคณะ

กรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งต่อมาได้มีการเปิดเผยผล 

การสอบสวนต่อสาธารณะ อีกด้านหนึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อความ

สมานฉันท์ที่นำาโดยนายอานันท์ ปันยารชุน ก็ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ
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ของปัญหาดังกล่าวเช่นกันและได้นำาเสนอไปยังรัฐบาลให้ดำาเนิน

มาตรการด้านยุติธรรม เพื่อจะเรียกศรัทธาจากประชาชนในสามจังหวัด

ภาคใต้กลับคืนมา การที่หลายฝ่ายในเวลานั้นตระหนักว่าความสงบนั้น

ต้องเริ่มต้นที่การสร้างความเป็นธรรมทำาให้กระแสของแนวทางการแก้

ปญัหาดว้ยความสมานฉนัทไ์ดร้บัการยอมรบั และอาจจะดว้ยเหตนุีท้ำาให ้

ในเวลาต่อมาสำานักงานอัยการสูงสุดได้ออกคำาสั่งให้พนักงานอัยการ

จังหวัดนราธิวาสพิจารณาทบทวนคดีที่ได้ยื่นฟ้องผู้ชุมนุมห้าสิบแปดคน 

และต่อมาก็ได้มีบัญชาให้พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาสถอนฟ้อง

จำาเลยทั้งหมดในคดีนี้ ผลของการดำาเนินการดังกล่าวได้สร้างความ

ปลาบปลื้มและปิติยินดีแก่จำาเลยและสาธารณะชนทั่วไปที่เห็นว่า

พนักงานอัยการในฐานะทนายความของแผ่นดินได้มองเห็นถึงความ

สำาคัญของประชาชนในสามจังหวัด พร้อมกับใช้หลักเมตตาธรรมเป็น

เครื่องมือในการทำางาน มีความกล้าหาญในการใช้อำานาจเชิงตุลาการ 

เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจของเจ้าหน้าที่ตำารวจ การเดินหน้าใน

แนวทางสมานฉันท์เริ่มขึ้นด้วยมาตรการดังกล่าว  

ในขณะเดียวกันในคดีที่ญาติผู้ตายยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่เรยีกคา่เสยีหายทีศ่าลจงัหวดัปตัตาน ีรฐักแ็สดงความพรอ้มในอนัที่

จะประนีประนอมโดยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ การกระทำาดังกล่าวอาจ

จะนับได้ว่าเป็นการ “ซื้อใจ” ชาวบ้านผู้สูญเสียเพราะได้ช่วยทำาให้พวก

เขาไมต่อ้งเสยีเวลาในการทำามาหากนิไปในการตอ่สูค้ดแีละขึน้ศาล ทา่ที

ดงักลา่วจงึถอืไดว้า่เปน็การยอมรบัและแสดงอาการสำานกึผดิทัง้ยงัพรอ้ม

ที่จะรับผิดชอบในการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สุดท้ายทนายความ

ซึง่เปน็คณะทำางานของศนูยน์ติธิรรมสมานฉนัทจ์งึไดป้ระชมุปรกึษาหารอื
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กบัญาตขิองผูต้ายในฐานะทีเ่ปน็โจทก ์ซึง่ผลของการประชมุนัน้ไดน้ำาไป

สูก่ารเจรจากบัเจา้หนา้ทีแ่ละในทีส่ดุมกีารตกลงทำาสญัญาประนปีระนอม

ยอมความระหว่างญาติผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดปัตตานีก็ได้

มีคำาพิพากษาตามสัญญายอมความดังกล่าวในเวลาต่อมา

สญัญาประนปีระนอมทีญ่าตขิองผูต้ายไดต้กลงกบัหนว่ยงานของ

รัฐที่ศาลจังหวัดปัตตานีนั้น ถือเป็นการตกลงที่จะระงับข้อพิพาทที่มีอยู่

หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยที่คู่กรณีสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยอมโอนอ่อน

ผ่อนผันให้กันและกัน ข้อตกลงนี้เป็นเหตุให้มีการระงับข้อเรียกร้องทาง

แพง่เพือ่ชดเชยความเสยีหายจากฝา่ยญาตผิูต้าย ตามประมวลกฎหมาย

แพ่ง มาตรา ๘๕๒ ญาติของผู้ตายในเหตุการณ์ตากใบจึงไม่มีสิทธิที่จะ

เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในเหตุการณ์ดังกล่าว

ได้อีก เพราะหลักของการดำาเนินคดีในคดีแพ่งนั้นยึดหลักของการ

ทำาความตกลงกันเป็นสำาคัญ 

อยา่งไรกต็าม ขอ้ความตามขอ้ตกลงในสญัญาประนปีระนอมยอม

ความทีร่ะบวุา่ “...โจทกไ์มต่ดิใจทีจ่ะดำาเนนิคดทีัง้ทางแพง่และทางอาญา

นั้น...” ส่วนที่ข้อตกลงมีผลในการระงับคือเฉพาะส่วนของคดีทางแพ่ง

เท่านั้น แต่ในส่วนของคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา ๑๕๐ วรรค ๑๐ บญัญตัไิวว้า่ “....คำาสัง่ของศาลตามมาตรา

นี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้องและพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นได้ฟ้องหรือจะ

ฟอ้งคดเีกีย่วกบัการตายนัน้...” ซึง่กห็มายความวา่ ในคดไีตส่วนการตาย

ที่เกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่นั้น เมื่อศาลได้มีคำาสั่งแล้วก็ให้ถือว่า

คำาสั่งนั้นเป็นที่สุดและคู่กรณีไม่สามารถจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้ แต่ทั้งนี้
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เป็นไปเฉพาะกับคำาสั่งของศาลในคดีไต่สวนการตาย ไม่มีผลเป็นการตัด

สทิธกิารฟอ้งรอ้งเจา้หนา้ทีท่ีท่ำาใหส้าม ีบพุการ ีหรอืผูส้บืสนัดานในฐานะ

ทีม่อีำานาจในการจดัการแทนผูเ้สยีหายถงึแกค่วามตาย เพราะพฤตกิารณ์

ของเจ้าหน้าที่ที่ใช้วิธีการมัดมือไพล่หลังแล้วให้นอนทับซ้อนกันหลายๆ 

คนระหว่างการควบคุมตัว แม้จะไม่ได้มีเจตนากระทำาให้ถึงตายแต่ก็

เปน็การกระทำาทีอ่าจเลง็เหน็ผลได ้ในทางคดอีาญาญาตหิรอืผูเ้กีย่วขอ้ง

จึงยังมีสิทธิในอันที่จะฟ้องร้องดำาเนินคดีเจ้าหน้าที่ได้อยู่ แม้ว่าพวกเขา

มภีาระตามกฏหมายทีจ่ะตอ้งพสิจูนผ์ลจากการกระทำานัน้ๆ ใหศ้าลเหน็

โดยปราศจากข้อสงสัยก็ตาม

และในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่ทำาให้ผู้ถูกควบคุมถึงแก่ความตายก็

ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดิน แม้ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอม

ความจะระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะดำาเนินคดี แต่ข้อตกลงอันนี้ 

ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้จะต้องระงับการดำาเนินคดีอาญา แต่อย่างใด เพราะ

ขอ้ตกลงดงักลา่วนบัเปน็ขอ้ตกลงทีม่วีตัถปุระสงคท์ีข่ดัตอ่กฎหมายอยา่ง

ชดัแจง้ ซึง่ในการทำาสญัญาประนปีระนอมยอมความทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่างก็ตระหนักดีถึงข้อนี้ แต่ต่างก็ยินยอมทำาข้อตกลงทั้งนี้เพื่อจะแสดง

ความบริสุทธิ์ใจและผลักดันให้รูปธรรมของการสมานฉันท์ระหว่าง 

เจ้าหน้าที่กับญาติผู้ตายในขณะนั้นปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ตกลง

ประนีประนอมกันดังกล่าว 

ปัญหาอยู่ที่ว่าหากจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่ทำาให้ผู้ชุมนุมเจ็ดสิบ

แปดคนถึงแก่ความตาย ญาติของผู้ตายเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นผู้เสียหาย

เพื่อฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ความผิดหวังของพวกเขาอาจจะส่งผล

ให้พวกเขามองเห็นกระบวนการยุติธรรมเป็นของที่เอื้อมไม่ถึง ที่สำาคัญ
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คือปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะสามารถจัดหาทนายความให้กับผู้เสียหาย

จำานวนมากหลายขนาดนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะสำาหรับศูนย์ทนายความ

มุสลิมเพราะลำาพังการเป็นทนายความต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในคดี

ความมั่นคงต่างๆ เพื่อจะช่วยให้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกเขา 

แค่นี้งานก็ล้นมือจนรับแทบไม่ไหวแล้ว

แต่การวางมือไม่ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพราะถูกความ

จำาเปน็ในทางปฏบิตับิบีบงัคบักม็แีตจ่ะไปขบัเนน้ความรูส้กึของชาวบา้น

ที่ว่า พวกเขาไม่มีหนทางการต่อสู้ในกลไกปัจจุบันให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

(หากจะตอ้งถกูหกัดบิใหจ้บลงแบบนีค้งจะทิง้คำาถามคาใจไวก้บัชาวบา้น

อีกมากมายนัก คำาถามอย่างหนึ่งสำาหรับนักกฏหมายและผู้เกี่ยวข้องก็

คือ พวกเขาจะมีบทบาทช่วยหาทางออกให้กับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไร) 

 
http://www.macmuslim.com/index.php?option= 

com_content&view=article&id=126:2009-06-03-09-57-20&catid= 
8:oped&Itemid=6&lang=th
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ที่อยู่

1. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม กรุงเทพมหานคร
บ้านเลขที่ 87/2 ห้อง 001 รามคำาแหงซอย 2 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02 728 2207
โทรสาร 02 728 2207 
Email: mac_muslim@hotmail.com 

2.  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำาจังหวัดปัตตานี
 8/9 ถ.ยะรัง ซ.ยะรัง 8 ต.จะบังติอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 โทรศัพท์/โทรสาร 073 332 439
 โทรศัพท์มือถือ 081 898 7408 
 Email: mac_muslim_pn@hotmail.com 

3. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำาจังหวัดยะลา
 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 

4. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำาจังหวัดนราธิวาส
 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
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The Foundation of Muslim Attorney Centre has been  

registered since April 2010 as per license no. Kor Thor 1947.  

Muslim Attorney Center (MAC) was founded by a group of Muslim 

lawyers in February of 2007 to provide free legal aid for disadvan-

taged people in the southernmost provinces of Thailand,  

especially those who have been affected by the special laws such 

as the Martial Law and the Emergency Decree which are in force 

in the conflict areas. Through its team of lawyers and paralegals it 

conducts fact findings into issues of torture, arbitrary detention and 

extra judicial killings. In addition, it provides knowledge and trainings 

to the people on law, constitution and international human rights 

standards. The head office of MAC is situated in Bangkok. It has 

branch offices in the three southernmost provinces of Pattani, Yala 

and Narathiwat. The organization consists of 17 board members, 

10 people who serve as local coordinators, legal consultants and 

administrative officers, and 98 community volunteers. MAC’s scope 

of work falls under the following objectives:

1. To promote, support, advice and disseminate information 

concerning human rights and laws to people and  

organizations

2. To provide assistance regarding human rights and  

laws to people and organizations who are subject to 

unfair treatment
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3. To enable lawyers and human rights activists who share 

the same ideology to work together and to attain  

common understanding that may serve interest of the 

people, society and nation.

As of December 2009, MAC has received a total of  

1,200 cases pertaining to human rights violations, injustice, and 

discrimination in the judicial process. There are 653 cases  

requested for defense lawyers and legal assistance. Another 541 

cases requested for writing complaints and petition to concerned 

government agencies and independent agencies such as National 

Human Rights Commission, Attorney General Office etc. The cases 

reportedly fall into eight common categories as follows:

1. Confiscation, damage or loss of property

2. Disappearance of persons

3. Request for further investigation of death

4. Request for release of arbitrary arrests

5. Request for further investigation of torture cases

6. Group (Mass) arrest (as a result of ‘besiege-and-round 

up’ strategy)

7. Hostage taking

8. Others (cases in conflict with special law, Emergency 

Decree and/or Martial Law)
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In 2008, MAC was awarded the Best Organization in Human 

Rights Protection Organization from the National Human Rights 

Commission of Thailand. In addition, MAC was also nominated for 

the 2008 French Republic Human Rights Prize by the Embassy of 

France in Thailand. 

As the statistics show, human rights violations include  

torture, forced disappearance, arbitrary arrest as a result of the 

“besiege-and-round up” strategy without informing a defendant of 

his or her rights, taking someone hostage to pressure an arrested 

person etc. It has also been observed that in 2008, while the number 

of complaints received with respect to arbitrary arrests went down, 

there was an increase by approximately 200% from 2007, with 

regards to the number of complaints received regarding group  

arrests during village search, torture and mistreatment during  

detention. 

Also only 3% of cases (15 cases have finished adjudication 

in the Court of First Instance. The surprisingly low figure may be 

due to inefficiency of the judicial process. Till date, 117 cases have 

proceeded to the court, 128 cases are under investigation and 182 

under coordination. As the statistics show, more than half of the 

cases received by MAC have not entered the judicial process. Many 
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of these cases need to be resolved using a multi disciplinary  

approach in order to bring justice and appropriate healing to those 

affected. 

It is anticipated that the number of cases received by MAC 

will show an upward trend because of the following reasons;  

• More widespread human rights violations as a result  

of intensive military operations, 

• Growing confidence in MAC’s competence in the  

provision of legal assistance;

• More cases have been referred by partner organizations 

and MAC-trained paralegal volunteers working at the 

village level

• Easier access to MAC with field offices opening in Yala, 

Pattani and Narathiwat. 
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Objectives of the Foundation; 

1. To promote, support, advice and disseminate information 

concerning human rights and laws to people and organizations

2.  To provide assistance regarding human rights and laws 

to people and organizations who are subject to unfair treatment

3.  To enable lawyers and human rights activists who  

share the same ideology to work together and to attain common  

understanding that may serve interest of the people, society and 

nation

4.  To forge relationships with networks and organizations 

working for human rights law within and outside the country

5.  To carry out activities in non-partisan principle.  

Members of MAC

• There are 7 persons as part on the Board of the  

Foundation

• There are 10 persons (9 men and 1 woman) who  

work as local coordinators, legal consultants and  

administrative officers.

• There are 98 persons (52 men and 46 women) who 

work as volunteers in their own community



MUSLIM ATTORNEY CENTRE

Accomplishments

• Legal aid service for detainees arrested under laws 

relating to national security: there are increasing numbers 

of cases where people are being arrested under the 

special laws in operation in the Deep South. Since  

its establishment MAC has received more than 442 

complaints. It has filed several habeas corpus petitions 

on arbitrary detention, torture and disappearance. It has 

also networked with national, international and regional 

organizations to raise campaigns around these cases 

on issues of torture, arbitrary detention and disappear-

ance. Through providing legal representation to the 

detainees and taking their cases to the Court, MAC has 

been successful in getting release orders for detainees 

who have been arbitrarily detained. 

• Paralegal is one of most important group who support 

the work of the lawyers in MAC. MAC identifies people 

from the affected communities and provides them  

appropriate training so that they can assist the work of 

lawyers. Since the paralegals come from the affected 

communities they have a good understanding of the 

problems and the human rights violations in the areas. 

They are also able to communicate in the local dialect 
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and help closing the gap between the lawyers and the 

community. The paralegal team of MAC has played an 

important and critical role in fact finding and building 

confidence of the people to file cases and give  

test imony before the Courts. Apart from that  

paralegals also work with youth groups and civil  

society organizations to conduct trainings on rights and 

laws for the communities. 

• Report on problems in the administration of 

justice in the Deep South of Thailand and give  

recommendations to the Court of Justice and the 

Government: MAC together with other networks has 

made two reports, in December 2007 and January 2008 

on the problems in the administration of justice and 

given recommendations to the government for reforms. 

These reports were also circulated to the media and 

other politicians 

• Publications: MAC published a ‘Handbook on Special 

Laws and Regulations that are applicable in Deep  

South’. 1,000 copies of the handbook were printed and 

distributed to persons working with the justice system; 

the Court, Public Prosecutor, Administrative officers,  

the Police and the people in the affected area.
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The board members of the Foundation

1. Mr. Sittipong Chantaraviroj Chairperson

2. Mr. Kamonsak Leewamoh Vice-Chairperson

3. Mr. Withaya Buranasil Board Member on 
Academic Affairs

4. Mr. Anukul Ar-waeputeh Board Member on 
Public Relations

5. Mr. Sulaiman Mahasae Board Member and 
Registrar

6. Mr. Adilan Ali-Ishoh   Board Member 
and Treasurer

7. Mr. Kitcha Ali-Ishoh   Board Member and 
Secretary 

MAC’s Committee

• Sittiphong Chantaraviroj Secretary General

• Kitcha Ali-ishoh Deputy for Administrative 
and Office of the Secretary 
General

• Kamonsak Leewamoh Deputy for Rights and Legal 
Assistance
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• Withaya Buranasil Deputy for Technical and 
Education

• Anusha Saseng Treasurer

• Wannachai Pannoppar Public Relation

• Seree Buranasil Registrar

• Chaivuth Manuthasna Foreign Affairs Director

Directors;

• Adilan Ali-ishoh Director representing  
Yala Province

• Anukul Arwaeputheh Director representing 
Pattani Province

• Kamonsak Leewamoh Director representing 
Narathiwat Province

• Alee Lemdou Director representing  
Satun Province

• Apichai Sangwiman Director

• Watcharin Nilsakul Director

• Saowalak Lemsem Director

• Sanit Kamtaedthong Director

• Somkiat Nimchareon Director
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Address: 

1. MAC Foundation Official Address

 87/2, Room 001, Ramkhamhaeng Soi 2, Ramkhamhaeng, 

 Suanluang, Bangkok. 

 Tel. 02 728 2207, Fax 02 728 2207 

 Email: mac_muslim@hotmail.com 

2. MAC Foundation Pattani

 8/9 Yarang Road, Soi Yarang 8, Jabangtiko Sub-district, 

 Muang District, Pattani 94000

 Tel 073 332 439 Mobile 081 898 7408 

 Email: mac_muslim_pn@hotmail.com 

3. MAC Foundation Pattani 

 119/83 Moo.9 Sateng Nok, Muang District, Yala 95000

 Tel 073 242 210 Mobile 081 959 2046, 086 489 2210 

 Email: mac_muslim_yl@hotmail.com 

4. MAC Foundation Narathiwath 

 230/15 Moo 13 Kokkien Road, Kokkien Sub-District, 

 Muang District, Narathiwath 96000

 Tel 073 513 877 Mobile 081 314 1785

 Email: mac_muslim_nt@hotmail.com





ปก
สุกัญญา พรหมทรัพย์

รูปเล่ม 
http://khunnaipui.multiply.com
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