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1. คดรีา้ยแรงอยูใ่นความสนใจของประชาชน 
ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง 
นายมาซบับร ีกะบตูงิ กบัพวกรวม 5 คน ในฐานความผดิ “รว่มกนั 
ก่ออันตรายโดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือกระทำาการใด อันก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตโดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความ 
ปัน่ปว่น โดยใหเ้กดิความหวาดกลวัในหมูป่ระชาชน สะสมกำาลงั
พลหรืออาวุธอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อก่อการร้าย 
พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำาตามหน้าที่โดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อน เป็นอั้งยี่ เป็นซ่องโจร มีวัตถุระเบิด ซึ่งนายทะเบียน
ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง ขนย้ายวัตถุ
ระเบดิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และกระทำาใหเ้กดิระเบดิจนนา่จะ
เปน็อนัตรายแกบ่คุคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ืน่” ตอ่ศาลจงัหวดั
นาทว ีจำาเลยสีร่ายไดย้ืน่หลกัประกนัเปน็โฉนดทีด่นิมลูคา่รวม 
2,400,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวจำาเลยทั้งสี่คน อย่างไรก็ตาม
ศาลไดม้คีำาสัง่วา่ “ไมอ่นญุาตใหป้ลอ่ยชัว่คราว เนือ่งจากกรณี
เป็นคดีร้ายแรงอยู่ในความสนใจของประชาชน หากปล่อยตัว
ชั่วคราวเกรงว่าจำาเลยจะหลบหนี”
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2. มูลเหตุแห่งคดี กระบวนการมาตรา 21 
แห่งพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ และการยื้อเวลาใน
การฟ้องคดี

สำาหรับที่มาของจำาเลยในคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีเหตุ
ระเบิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 บริเวณตลาดนัดนิคมเทพา 
อ. เทพา จ. สงขลา ส่งผลให้มีอาสาสมัครทหารพรานได้รับ 
บาดเจบ็จำานวนหกนาย และประชาชนบรเิวณดงักลา่วอกี 7 ราย 
โดยกอ่นทีจ่ำาเลย 4 ใน 5 ราย คอื นายมะซบับร ีกะบตู ินายซบุริ ์
สุหลง นายสะแปอิง แวและ นายอับบริก สหมานกูด จะถูก
ฟ้องเป็นจำาเลยในคดีความมั่นคงนี้ ได้เคยถูกควบคุมตัวตั้งแต่
ชว่งกลางเดอืนเมษายน 2554 ตามพระราชกำาหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉฉฯ) พรอ้ม
กับชาวบ้านคนอื่นๆ อีก 5 ราย ซึ่งต่อมาญาติของผู้ถูกควบคุม
ตวับางสว่นไดย้ืน่คำารอ้งคดัคา้นการควบคมุตวัตามพ.ร.ก.ฉฉฯ 
ต่อศาลจังหวัดปัตตานี ด้วยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความจำาเป็น
ในการควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมตัวอีกต่อไป และศาลจังหวัด
ปัตตานีได้มีคำาสั่งได้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉฉฯ 
ทั้ง 8 ราย ได้แก่ นายสาแปอิง แวและ นายมะนาเซ สะมะแอ 
นายดลเลาะ เดนดาหยัด นายสุริยา แวนาแว นายอับริก สหมานกูด 
นายฮัมดี มูซอ นายมะซับรี กะบูติง และนายรอหีม หลำาโสะ 

จากมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ สู่คดีอาญา: 
บทเรียนคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน[1]

บทความนำา



 อย่างไรก็ตามแม้ศาลจังหวัดปัตตานีจะได้มีคำาสั่ง
ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 8 รายแล้ว ปรากฎว่าพนักงาน
ตำารวจได้ควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมตัวบางรายไว้โดยอ้างว่ามี
หมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานตำารวจ นาย 
มะนาเซ สะมะแอ และนายดลเลาะ เดนดาหยดั ไดร้บัคำาแนะนำา
จากเจา้หนา้ทีห่นว่ยงานความมัน่คงใหเ้ขา้สูก่ระบวนการตาม
มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาจกัร พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ) อนัจะทำาใหก้าร
ฟ้องในคดีอาญาระงับไป แต่นายมะนาเซ และนายดลเลาะ 
ปฏิเสธไม่เข้าร่วมสู่กระบวนการตามมาตรา 21 แต่ขอต่อสู้
คดีตามกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามปกติ โดยวันที่ 
22 กรกฎาคม 2555 พนักงานอัยการจังหวัดนาทวีได้ยื่นฟ้อง 
นายมะนาเซและนายดลเลาะ ต่อศาลในข้อหาเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงและเหตุการณ์ระเบิดที่ตลาดนิคมเทพา วันที่ 
2 เมษายน 2554 จำาเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัว
ชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี

ส่วนผู้ถูกควบคุมตัวที่เหลือ ได้แก่ นายมะซับรี กะบูติง 
นายซบุยิ ์สหุลง นายสะแปะองิ แวและ และนายอบัรกิ สหมาน
กดู ยงัคงมสีถานะเปน็ผูต้อ้งหาในคดคีวามมัน่คงและไดถ้กูเจา้
หน้าที่หน่วยความมั่นคงหว่านล้อม ให้เข้าสู่กระบวนการตาม
มาตรา 21 ของพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ กระทั่งหน่วยงานความ
มัน่คงไดอ้อกแถลงขา่ววา่ทัง้สีร่ายไดย้นิยอมเขา้สูก่ระบวนการ
ตามมาตรา 21 และได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา โดยผู้
ต้องหาทั้งหมดได้ไปรายงานตัวต่อศาลอย่างสม่ำาเสมอ

วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่พนักงานอัยการ
จังหวัดนาทวี จะต้องนำาตัวผู้ต้องหาทั้งสี่รายมาเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของศาลและเพื่อให้ศาลสอบถามถึง
ความสมคัรใจของผูต้อ้งหาทัง้สีร่ายเพือ่เขา้สูก่ารฝกึอบรมตาม
มาตรา 21 ของพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ซึ่งปรากฏว่าผู้ต้องหา
ทัง้สีซ่ึง่ตอ่มาไดข้อรบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายจากมลูนธิิ
ศูนย์ทนายความมุสลิมจนทำาให้ทราบถึงสิทธิของตนรวมถึง
กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายและบางรายร้องเรียนว่ามี
การบังคับขู่เข็ญ ทำาร้ายร่างกายเพื่อให้เข้าสู่โครงการดังกล่าว 
ผู้ต้องหาทั้งสี่รายจึงได้ยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อแถลงถึงความ
ไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการมาตรา 21 และยินดีจะพิสูจน์
ความจริงตามวิธีพิจารณาความอาญาปกติ พนักงานอัยการ2

จึงขอเลื่อนการไต่สวน ศาลจังหวัดนาทวีจึงนัดอีกครั้งในวันที่ 
23 มกราคม 2555 ในครั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสี่รายยังยืนยันที่จะ
ไม่ร่วมเข้ารับการอบรมดังกล่าว ศาลจึงให้งดการไต่สวน ยก
คำาร้องของพนักงานอัยการและมีคำาสั่งจำาหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

การจะเข้ารับการอบรมตามมาตรา 21 พ.ร.บ. ความม่ันคงฯ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำาความผิดที่หลงผิด
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์มีโอกาสในการกลับสู่สังคมโดยผ่าน
การอบรมและจะมีผลให้คดีอาญาระงับไปได้ซึ่งทางภาครัฐ
ต้องการนำามาใช้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้
อีกกลไกหนึ่ง อย่างไรก็ตามขั้นตอนดังกล่าวจำาเป็นต้องได้รับ
ความยนิยอมจากผูต้อ้งหา และผูต้อ้งหาไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไข
ที่ศาลกำาหนด จึงจะเข้ารับการฝึกอบรมได้ เมื่อผู้ต้องหาไม่
ยินยอมจึงต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงตามปกติ 
ตลอดระยะเวลาหลงัจากศาลยกคำารอ้ง ผูต้อ้งหาทัง้สีร่ายยงัได้
รบัการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีร่ฐัเพือ่เสนอใหเ้ขา้รบัการอบรมตาม
มาตรา 21 พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ แตผู่ต้อ้งหาทัง้สีย่งัยนืยนัทีจ่ะ
ต่อสู้ตามกระบวนการปกติเช่นเดิมแม้จะมีการเลื่อนกำาหนด
นัดฟ้องมาแล้วถึง 4 ครั้งจากนัดเดิมในวันที่ 6 มี.ค.55,19 
เม.ย.55,21 พ.ค.55 และ 1 มิ.ย.55 โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุใน
การเลื่อนกำาหนดฟ้อง แต่ผู้ต้องหาทั้งสี่ยังคงไปรายงานตัวต่อ
พนกังานอยัการตลอดมาทกุนดั จนกระทัง่พนกังานอยัการได้
ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งสี่รายพร้อมกับจำาเลยอีกหนึ่งคน ในวันที่ 
26 มถินุายน 2555 ทีผ่า่นมา และไดข้อรวมคดกีบัคดขีองนาย
มะนาเซ สะมาแอ และนายดลเลาะ เดนดาหยัดเป็นคดีอาญา
ที่1572/2554 โดยพนักงานอัยการได้คัดค้านการประกันตัว
จำาเลยทั้งหมด ศาลอนุญาตให้รวมคดีและมีคำาสั่งไม่อนุญาต
ให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุข้างต้น

มาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้กระทำาความผิดที่หลงผิด 

หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
มีโอกาสในการกลับสู่สังคม 

โดยผ่านการอบรม
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3.ปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราว

ในคดีอาญานั้นถือหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำาเลย
เป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นจำาเลยจึงต้องได้รับสิทธิในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะ
เมื่อสันนิษฐานว่าจำาเลยเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์แล้วจะมาจับกุม
คุมขังไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้รองรับ
สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาและ
จำาเลยเปน็หลกั การไมอ่นญุาตใหป้ลอ่ยตวัชัว่คราวนัน้เปน็ขอ้
ยกเวน้ ซึง่ตามประมวลกฎหมายพจิารณาความอาญามาตรา 
108/1 นั้นกำาหนดว่า การไม่ปล่อยตัวชั่วคราวกระทำาได้ต่อ
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้

1) ผู้ต้องหาหรือจำาเลยจะหลบหนี
2) ผู้ต้องหาหรือจำาเลยจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
3) ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยจะไปกอ่เหตอุนัตรายประการอืน่
4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
5) การปล่อยตัวชั่วคราวนั้นจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้

เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการ
ดำาเนินคดีในศาล

ในคดีดังกล่าวศาลมีเหตุในการสั่งไม่อนุญาตด้วยองค์
ประกอบหลกัสามประการคอื หนึง่เปน็คดรีา้ยแรง สองคดอียู่
ในความสนใจของประชาชน และสามเกรงว่าจำาเลยจะหลบ
หน ีแตเ่หตผุลตามกฎหมายมปีระการเดยีวคอื เกรงวา่จำาเลย
จะหลบหน ีซึง่เมือ่พจิารณาพฤตกิาณข์องจำาเลยทัง้สีร่าย ทีไ่ด้
มารายงานตวัตามกำาหนดนดัของศาลและพนกังานอยัการทกุ
นัดตั้งแต่นัดไต่สวนกระบวนการตามมาตรา 21จนถึงการนัด
ฟอ้งซึง่เลือ่นมาถงึสีค่รัง้กต็าม ยอ่มแสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิารณ์
อยา่งชดัแจง้วา่จำาเลยในคดดีงักลา่วตอ้งการตอ่สูค้ดแีละไมไ่ด้
หลบหน ีเมือ่พฤตกิารณข์องจำาเลยเปน็เชน่นีบ้คุคลทัว่ไปยอ่ม
ไมอ่าจเขา้ใจไดว้า่ศาลยตุธิรรมใชข้อ้เทจ็จรงิใดเปน็ฐานในการ
วินิจฉัยว่าจำาเลยจะหลบหนี

ทัง้นีค้วามไมเ่ปน็ธรรมในคดดีงักลา่วยิง่เดน่ชดัมากยิง่ขึน้
เมื่อพบว่าจำาเลยสองคนคือนายมะนาเซ สะมาแอ และนาย 
ดลเลาะ เดนดาหยัดซึ่งมีการฟ้องคดีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2554 นัน้ ไดร้บัอนญุาตใหป้ลอ่ยตวัชัว่คราวได ้และขณะนีค้ดี
อยู่ระหว่างนัดตรวจพยานหลักฐาน ในขณะที่จำาเลยทั้งสี่ราย
ซึ่งฟ้องเป็นคดีเดียวกัน มูลเหตุคดีเดียวกัน ความร้ายแรงของ
คดเีทา่กนั กลบัไมไ่ดร้บัสทิธใินการปลอ่ยตวัชัว่คราว การอา้ง
เหตุร้ายแรงของคดียิ่งฟังไม่ขึ้นในกรณีดังกล่าว

พฤติการณ์ที่ต่างกันระหว่างจำาเลยทั้งสี่รายกับจำาเลย
สองรายที่ฟ้องไว้แล้วก็คือ ควานสนใจของประชาชนต่อคดี
ดังกล่าวเนื่องจากจำาเลยทั้งสี่เดิมถูกวางไว้ว่าจะเป็นกลุ่มแรก
ที่เข้าสู่กระบวนการตามมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯแต่
โครงการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำาเร็จเนื่องจากจำาเลยไม่
สมัครใจ จำาเลยสี่รายจึงเป็นที่สนใจมากกว่าจำาเลยสองรายที่
ฟอ้งไปแลว้ อยา่งไรกต็ามความสนใจ ความรูส้กึของประชาชน
นัน้ไมส่ามารถนำามาอา้งเปน็เหตทุางกฎหมายในการปลอ่ยตวั
ชั่วคราวได้

การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลพิจารณา
จากความรู้สึกของประชาชนเคยมีกรณีศึกษามาแล้วหลาย
กรณี ตัวอย่างเช่น กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราวของนาย 
อำาพล (ขอสงวนนามสกุล) หรืออากงจำาเลยคดีหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ ที่มารายงานตัวต่อศาลและพนักงานอัยการทุก
ครั้งแต่ศาลกลับให้เหตุผลในการไม่อนุญาตว่าจำาเลยจะหลบ
หนีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ว่า “พิเคราะห์ความหนัก
เบาของขอ้หา ตลอดจนพฤตกิารณแ์หง่คดเีปน็การกระทำาตอ่
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีและองค์รัชทายาท นับเป็น
เรื่องร้ายแรงและกระทบความรู้สึกของปวงชนชาวไทย หาก
ให้จำาเลยปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำาร้อง แล้วคำาสั่งเป็นหนังสือให้จำาเลย
และผู้ขอประกันทราบโดยเร็ว” จนกระทั่งปัจจุบันนายอำาพล
เสียชีวิตไปแล้วในเรือนจำา หลังจากที่ได้ยื่นคำาร้องขอปล่อย
ตัวชั่วคราวมาแล้วกว่าแปดครั้งก่อนที่นายอำาพลจะเสียชีวิต 
มีข้อสังเกตว่าในคดีความมั่นคงศาลยุติธรรมมักจะให้เหตุผล
ซึง่เกีย่วขอ้งความรูส้กึของประชาชนรว่มดว้ยทัง้ทีไ่มใ่ชเ่หตผุล
ตามกฎหมายอันแสดงให้เห็นถึงการใช้ดุลยพินิจที่ปราศจาก
ความเป็นอิสระและเป็นกลาง
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4.บทส่งท้าย

ปัญหาในคดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจำาเลยขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะคดีใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาทับซ้อนหลายมิติ ยังผลให้มี
การตัดสินใจที่ผิดพลาดต่อแนวทางในการต่อสู้คดี สะท้อนให้
เหน็วา่กระบวนการยตุธิรรมในประเทศไทยยงัขาดประสทิธภิาพ
ที่จะทำาให้ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงทนายความ
ที่สามารถให้คำาปรึกษาแก่ผู้ต้องหา ความพยายามหว่านล้อม 
บงัคบั ขูเ่ขญ็ของเจา้หนา้ทีซ่ึง่เขา้ขา่ยความผดิตามอนสุญัญาตอ่
ต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี[2] ไปจนถึงการเลื่อนกำาหนด
นัดฟ้องของอัยการออกไปทั้งที่ผู้ต้องหายืนยันต้องการต่อสู้คดี 
รวมถึงการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาลซึ่งไม่ได้อยู่
บนฐานของข้อเท็จจริงในคดี 

สิทธิในการพิจารณาอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
รวมถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ตามรัฐธรรมนูญ
นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง สิ่งที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีความมั่นคงต้องการ
นัน้ไมถ่งึขนาดใหป้ฏริปูกระบวนการยตุธิรรม หรอืเปลีย่นแปลง
กฎหมาย แต่สิ่งที่ผู้ต้องหาและจำาเลยที่กำาลังเผชิญหน้ากับการ
ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือ
ความเป็นอิสระเป็นกลางและความโปร่งใสของบุคคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม

[1] คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิม

[2] ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
ตอ่ตา้นการทรมาน และการประตบิตัหิรอืการลงโทษ
อืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรอืทีย่่ำายศีกัดิศ์รแีละมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 
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ข่าวคดีสิทธิมนุษยชน

  วันสุดท้ายในการไต่สวนพยาน คดีชันสูตรพลิกศพ  
(ไต่สวนการตาย) ของนายสุไลมาน แนซา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  วันสุดท้ายในการไต่สวนพยาน คดีชันสูตรพลิกศพ (ไต่สวนการตาย) ของนายสุไลมาน 
แนซา ซึ่งได้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ในสภาพศพแขวนคอด้วยผ้าขนหนูมัดกับกรงเหล็กดัดหน้าต่างในห้อง
ควบคุมตัวของศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี   พยานปากหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวใน
สถานทีแ่ละชว่งเวลาเดยีวกนักบันายสไุลมาน ทีศ่าลหมายเรยีกตวัมาไตส่วน พยานเกรงวา่คำาเบกิความบางสว่นอาจสง่ผล
ตอ่ความปลอดภยัของพยาน เพราะปจัจปุนัยงัมเีจา้หนา้ทีม่าถามหาอยูเ่ปน็ประจำา จงึกลวัและไมส่ะดวกใจทีจ่ะเบกิความ
จงึขอศาลใหส้บืพยานโดยลบั ศาลสอบถามพนกังานอยัการคูค่วามอกีฝา่ยแลว้ไมค่ดัคา้น จงึมคีำาสัง่ใหไ้ตส่วนพยานปากดงั
กลา่วเปน็การลบั โดยใหบ้คุคลทีไ่มใ่ชคู่ค่วามในคดอีอกจากหอ้งพจิารณาคดทีัง้หมด  เมือ่คูค่วามแถลงหมดพยานทีจ่ะนำามา
ไต่สวนแล้ว  ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้กำาหนดวันนัดอ่านคำาสั่งชันสูตรพลิกศพ ในวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.

เรียกร้องให้มีการควบคุมและความเข้มงวดในการถือครองอาวุธโดยรัฐ  
ร่วมป้องกันการเข่นฆ่าต่อกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

วนัที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มลูนธิผิสานวฒันธรรมออกแถลงการณค์วามเสยีใจอยา่งสดุซึง้ตอ่การสญูเสยีเจา้หนา้ที่
ทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตท้กุทา่นและประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกอ่เหตรุนุแรง และขอเรยีกรอ้ง 
ให้รฐับาลแสดงความจรงิจังตอ่การควบคุมการซื้อขายอาวุธทีผ่ิดกฎหมายรวมถงึอาวุธของเจา้หน้าที่ทีอ่าจจะถกูใช้ในการ
กอ่ความรนุแรง เพือ่ประกนัวา่บคุคลจะไมถ่กูใหท้ำาเสยีชวีติจากการใชอ้าวธุและกระบวนการนอกกฎหมาย รวมถงึขอเรยีก
รอ้งตอ่สงัคมไมใ่หส้นบัสนนุความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ไมว่า่ความรนุแรงดงักลา่วจะมาจากฝา่ยใด เรยีกรอ้งใหส้ำานกังานตำารวจ
แหง่ชาตติอ้งดำาเนนิการอยา่งถงึทีส่ดุทีจ่ะสรา้งมาตรการควบคมุและลดปรมิาณอาวธุทัง้ถกูกฎหมายและไมถ่กูกฎหมายใน
พืน้ทีต่อ้งเปน็การทำางานอยา่งเรง่ดว่นเพือ่ลดความสญูเสยีแกช่วีติและทรพัยสนิใหเ้ปน็จรงิ พรอ้มทัง้ตดิตามหาผูก้ระทำาผดิ
ที่ต้องดำาเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบ

 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  

จัดทำารายงานคู่ขนาน CERD ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9-10 สิงหาคมนี้

มลูนธิผิสานวฒันธรรมและศนูยท์นายความมสุลมิไดจ้ดัทำารายงานคูข่นานเรือ่งการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ
และส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับคณะกรรมการCERD ที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์วนัที ่9-10 สงิหาคม สงัเกตการณใ์นวนัทีร่ฐับาลไทยจะไดเ้ขา้รว่มการประชมุพจิารณารายงานรฐับาลไทย
เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ   รายงานของรัฐบาล รายงานคู่ขนานของภาคประชาสังคม และ
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ในเวปไซด์ของสำานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งองค์การ
สหประชาชาติโดยสามารถค้นคว้าได้ในเวปไซด์ของคณะกรรมการเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ “http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds81.htm” http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
cerds81.htm 

  รายงานคู่ขนานฉบับนี้จัดทำาขึ้นโดยพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติ เผยแพร่ฉบับไทยและอังกฤษที่    
“http://voicefromthais.wordpress.com/2012/08/02/thailand_cerd-shadow-report_-crcf-thai-english-
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version/” http://voicefromthais.wordpress.com/2012/08/02/thailand_cerd-shadow-report_-crcf-
thai-english-version/  

  แมว้า่ประเทศไทยจะมคีวามพยายามในการแกไ้ขปญัหาการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตโิดยการแกไ้ขกฎหมาย ระเบยีบ
ปฎบิตั ิและการปรบัปรงุการปฎบิตัติอ่ประชากรกลุม่ตา่งๆในประเทศไทยไปแลว้บา้งอยา่งนา่ชืน่ชม หากยงัคงมสีภาพปญัหา
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เช่น  กรณีบุคคลไร้สัญชาติ  สิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาล สิทธิในการเดินทางของ 
ชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำากิน สิทธิ 
ชนเผ่าพื้นเมืองตามแนวชายฝั่ง สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้ง สิทธิในการแต่งงาน สิทธิในการ
เข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมต่ออัตลักษณ์ทางภาษา เช่นการศึกษาด้วยภาษาแม่หรือภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม การจับกุม ควบคุมตัว การส่งกลับ รวมทั้งปัญหาการคัดกรองบุคคลโดยดูจากลักษณะทางชาติพันธุ์ 
(Racial Profiling) ในการปราบปรามอาชญกรรมเช่นการค้ายาเสพติด การตัดไม้ทำาลายป่าต่อชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ และต่อชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ รวมทั้งทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฎิบัติและเคารพต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย รวมทั้ง
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของบุคคลทุกคนในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ศูนย์ทนายมุสลิมจังหวัดยะลา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
ลงภาพและชื่อ ในข่าว “ประกาศจับโจรใต้คาร์บอมฆ่าตร.”

จากการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หน้า 12 “ประกาศจับโจรใต้คาร์บอมฆ่าตร.” และใน
ในเวปไซด์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หัวข่าว ว่า “ติดภาพสเก็ตซ์ทุกด่าน ล่าโจรใต้มือบึมดับ ๕ ตำารวจ ปรากฎใน “http://www.
thairath.co.th/content/region/280232” http://www.thairath.co.th/content/region/280232 ซึ่งเป็นการลง
ภาพพร้อมชื่อจากรูปถ่ายสำาเนาทะเบียนราษฎร ระบุว่าออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว 16 ราย ชาวบ้านได้เดินทางมาร้อง
เรียนต่อศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดยะลา ว่าได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ภาพและชื่อตามสื่อมวลชนสาธารณะ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้ติดต่อที่ศูนย์ CCOC ของศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดน
ใต้โดยการประสานงานของศอบต. ปรากฎว่าว่าภาพบุคคลดังกล่าวในภาพไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ที่มีหมาย
จับของทางราชการแต่อย่างใด เป็นการละเมิดสิทธิเและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ การกระทำาดังกล่าว
ของสื่อมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในด้านชื่อเสียงและเกียรติยศ โดยภาพข่าวดังกล่าวยังปรากฎอยู่ในเวปไซด์ 
โดยจะไดม้กีารดำาเนนิการใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบตรวจสอบการนำาเสนอขา่วดงักลา่วและพฤตกิรรมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ตามอำานาจหนา้ที ่รวมทัง้ถา้พบวา่มกีารกระทำาความผดิกฎหมายหรอืการกระทำาทีข่ดัตอ่จรยิธรรมแหง่วชิาชพีทางหนว่ยงาน
ที่รับผิดชอบจะต้องดำาเนินการเพื่อลงโทษ ขอโทษและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป

ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณากรณีที่ปฎิเสธไม่เข้าร่วมมาตรา 21 ไม่ได้รับการประกันและ
ถูกใส่โซ่ตรวน 24 ชั่วโมง

วนัที ่ 7 สงิหาคม 2555 ศนูยท์นายความมสุลมิจงัหวดัสงขลาไดส้ง่หนงัสอืรอ้งเรยีนเรือ่งการใสโ่ซต่รวนตลอด 24 ชัว่โมง
สำาหรับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณากรณีที่ปฎิเสธไม่เข้าร่วมมาตรา 21 จำานวน 7 คน โดยจดหมายได้ส่งไปที่ ผู้บัญชาการ
เรือนจำานาทวี  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอธิบดีกรมราชทันฑ์  ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ส.ค.55 เรือนจำา
นาทวไีดส้ง่ผูต้อ้งหาคดคีวามมัน่คงไปทีเ่รอืนจำากลางสงขลาทัง้หมด เรอืนจำากลางสงขลาทีม่กีารรกัษาความปลอดภยัทีแ่นน่
หนากว่าได้พิจารณาปลดโซ่ตรวนของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีทั้งหมด โดยคดีของผู้ต้องหากรณีปฏิเสธไม่เข้าร่วม
มาตรา 21 ยังไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะได้มีการยื่นหลักทรัพย์ตามจำานวน และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ศาลจังหวัด
นาทวีได้นัดตรวจพยานหลักฐาน แต่ได้มีการเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานใหม่ไปวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
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MAC เยี่ยมและบริจาคสิ่งของในเดือนรอมฎอนที่เรือนจำากลางสงขลา

เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2555 ตวัแทนศนูยท์นายความมสุลมิ จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัยะลา พรอ้มกบักลุม่ Deep 
Peace ไดเ้ขา้เยีย่มเรอืนจำากลางสงขลา โดยไดบ้รจิาคสิง่ของในเดอืนรอมฎอนแกผู่ต็อ้งขงัเรอืนจำา และไดส้อบถามถงึสภาพ
ความเป็นอยู่ในเรือนจำาและความคิดเห็นของตัวแทนผู้ต้องขังได้แลกเปลี่ยนในเรื่องสถานที่ละหมาด  เนื่องจากสถานที่
ละหมาดแหง่เดยีวคอื ในหอ้งพกั แตผู่ป้ฎบิตัศิาสนกจินัน้ไมค่อ่ยมัน่ใจในความสะอาด เพราะมกีารอยูร่วมกนัหลายๆคนและ
หลายศาสนา คนต่างศาสนิกอาจไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดตามบัญญัติของอิสลาม และอาจรักษาความสะอาดไม่ทั่วถึง  จึง
เสนอใหจ้ดัสรา้งสถานทีล่ะหมาดเฉพาะ อกีทัง้เรือ่งน้ำา คอืน้ำายงัขาดแคลนอยู ่เพราะมกีารเปดิปดิไมเ่ปน็เวลา  ทำาใหม้คีวาม
ยากลำาบากโดยเฉพาะในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  นอกจากนี้ เรื่องของกินของใช้ นั้นต้องซื้อจากหน้าเรือนจำาเท่านั้น
และของตา่งๆมรีาคาแพงมาก และอาหารอาจไมถ่กูตามหลกัศาสนาดว้ย อยากใหท้างการจดัสถานทีข่ายอาหารและสนิคา้ที่
เปน็ฮาลาลโดยเฉพาะเพือ่สรา้งความมัน่ใจของญาตแิละผูต้อ้งขงั  สดุทา้ยทางผูต้อ้งขงัทัง้ระหวา่งการพจิารณาและทีต่ดัสนิ
แล้วอยากให้เราทางศูนย์ทนายความมุสลิมช่วยอบรมกฎหมายในเรือนจำาด้วย เช่น กระบวนการพิจารณาคดี ขั้นตอนการ
ดำาเนินคดีเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ศูนย์ทนายความมุสลิม
จังหวัดยะลา จัดอบรมกฎหมายในเรือนจำากลางจังหวัดยะลา เรื่องกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา และได้มอบสิ่งของ
บริจาค เป็นอาหารสำาเร็จรูป และผลอินทผาลัม เพื่อใช้ในการละศิลอด 

ข่าวและภาพกิจกรรม

อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนและนัก
กิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเยี่ยม

พบปะทหารบาดเจ็บที่ 
รพ. พระมงกุฎเกล้า 

 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00-18.00 น. 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่าย รวมทั้งอาสา
สมัครนักสิทธิมนุษยชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเยี่ยมและพบปะกับเจ้าหน้าที่ทหารที่
ไดร้บับาดเจบ็จากการสูร้บ เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึปญัหา
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามและในการสร้าง
สันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้และในพื้นที่ตามเขตชายแดนทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการ
สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วย
ความเสี่ยงภัยอันตราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก Web-
page Narapeace และกลุ่มผ้าขี้ริ้วที่จัดกิจกรรมลักษณะ
เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง  
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อบรมกฎหมายในชุมชนบ้าน
พรุบัว ตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ชาว
บ้านหมู่บ้านพรุบัวตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา เชิญทางศูนย์ทนายความมุสลิม
จังหวัดสงขลาร่วมงานกิจกรรมที่ชาวบ้านจัด
หลังวันรายอ  มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
คนในหมูบ่า้นและหมูบ่า้นกาหย ีมกีารแจกของ
รางวัลต่างๆแก่ผู้ร่วมงาน และมีการให้ของที่
ระลึกแก่ศูนย์ทนายความมุสลิมด้วย  นอกจาก
นีอ้หิมา่มของชมุชนตอ้งการใหศ้นูยท์นายความ
มุสลิมจัดอบรมกฎหมายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน
บ้านพรุบัว มีประชากรครัวเรือน ประมาณ 20 
หลังคาเรือน



กรุณาส่ง

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

	 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม	 และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม	 ดำาเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งระยะเวลาดำาเนิน
โครงการเป็นเวลา	2	ปี	ตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.2554	-	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2555	ที่มุ่งจะให้ความเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการ
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	 โครงการมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับ
และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โครงการนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์	และกองทุนสหภาพยุโรป	ภายใต้โครงการพัฒนาภาคประชาสังคม	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ได้แก่	จังหวัดยะลา	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดนราธิวาส	และจังหวัดสงขลา	

	 กิจกรรม	 ในโครงการฯ	ประกอบไปด้วย:	 การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำาคดีในเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Litigation)	 การประชุมคดีระหว่างทนายความและผู้ชำานาญการด้าน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนการอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ทนายความ	 ผู้ช่วยทนายความ	 และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 การจัดสัมมนาโดยมีกลุ่ม
เปา้หมายทีเ่ปน็หนว่ยงานในพืน้ที	่หนว่ยงานดา้นความมัน่คง	ผูม้อีำานาจตดัสนิใจและเจา้หนา้ทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม	งานวจิยัและการทำา
กรณีศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการใช้บริการให้ความช่วยเหลือด้านคดีโดยไม่คิดค่าบริการ	ส่งเสริมให้พนักงานอัยการและศาลมีบทบาท
สำาคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	และการจัดทำาข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐ

การดำาเนินการโครงการในครั้งนี้	มีความคาดหวังว่า	
1.	 หน่วยงานในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการใช้กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่กลุ่มผู้เสีย

เปรียบในสังคม
2.	 เพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายในระดับ

ประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
3.	หนว่ยงานในพืน้ทีแ่ละเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจมคีวามรูแ้ละความสามารถในการกำาหนดนโยบายมากขึน้	ชว่ยใหเ้กดิการปฏริปู
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