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ประสบการณ์การทำางาน “โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำาหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้”

A

“สนัตภิาพและยตุธิรรมทีย่ัง่ยนื” 
ประสบการณ์การทำางาน “โครงการการพฒันาการเข้าถงึความยตุธิรรม

และการคุม้ครองทางกฎหมายสำาหรบัประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต้”

“Sustainable Peace through Justice”
Lessons Learned from the Project “Improvement of 

Access to Justice for Civilians in the Deep South 

Provinces of Thailand”

AW A5 Thai E7.indd   1 27/5/2556   22:51:24



สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน

B

“สนัตภิาพและยตุธิรรมทีย่ัง่ยนื” 
ประสบการณ์การท�างาน “โครงการการพฒันาการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมส�าหรบัประชาชนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

“Sustainable Peace through Justice” 
Lessons Learned from the Project “Improvement of Access to Justice for Civilians
 in the Deep South Provinces of Thailand” 

สนบัสนนุการพมิพ์ :  
โครงการ Improvement of Access to Justice to the Civilians 
in the Deep-South Provinces of Thailand สนบัสนนุโดย สหภาพยโุรป (European Union)  
และมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung)

 พมิพ์ครัง้ที ่1 : พ.ศ. 2556
 จ�านวนพิมพ์  : 300 เล่ม
 คณะผู้จัดท�า  : พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ , รพีพรรณ  สายัณห์ตระกูล
 เรียบเรียง และพิสูจน์อักษร  : ลี่ แสงสันติธรรม, ปานฤทัย อมาตยกุล, ภาวิณี  ชุมศรี
 ภาพประกอบภายในเล่ม : Ibrohem Masoh
   โทรศัพท์ +66 (0) 8 5893 3532
   e-mail: singfirewire@gmail.com
   ตะวัน พงศ์แพทย์
   โทรศัพท์ +66 (0) 8 9248 4487
   e-mail: iboy_hearmagz@hotmail.com
 ออกแบบปก / ศิลปกรรม :   ไตรรัตน์ ยอดประดิษฐ์
   โทรศัพท์ +66 (0) 8 5836 1182
 โรงพิมพ์ : บริษัท พี.เพรส จ�ากัด
   129 ซ.แยกซอยศิริพจน์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
   โทรศัพท์ +66 (0) 2 742 4754 ถึง 5
 ผู้จัดพิมพ์ และจัดจ�าหน่าย :     มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์ 
   Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

1  This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this  

    document are the sole responsibility of Muslim Attorney Center and Cross Cultural Foundation and can under  

    no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
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ประสบการณ์การทำางาน “โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำาหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้”

C

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
Muslim Attorney Centre Foundation (MAC)
119/83 หมู ่9 ต�าบล สะเตงนอก อ�าเภอ เมอืง จงัหวดั ยะลา

โทรศพัท์ + 66 (0) 7324 2210, + 66 (0) 8 1959 2046

มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์
Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

75/2 ซอย สขุมุวทิ 61 แขวง คลองตนั เขต วฒันา จงัหวดั กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท์ + 66 (0) 2 714 1207 ถงึ 8, โทรสาร + 66 (0) 2 714 1307

คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ�าประเทศไทย
(EU Delegation Thailand)

อาคารเคีย่นหงวน 2 ชัน้ 19 140/1 ถนนวทิย ุกรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท์ +66 (0) 2 305 2600 / 2700    โทรสาร +66 (0) 2 255 9113

มลูนธิผิสานวฒันธรรม 
Cross Cultural Foundation (CrCF)

111 ซอยสทิธชิน ถนน สทุธสิารวนิจิฉยั เขต สามเสนนอก แขวง ห้วยขวาง จงัหวดั กรงุเทพฯ 10310
โทรศพัท์ + 66 (0) 2 693 4939, + 66 (0) 2 693 4831, โทรสาร + 66 (0) 2 275 3954

AW A5 Thai E7.indd   3 27/5/2556   22:51:26



สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน

III

สารจากมลูนธิผิสานวฒันธรรม

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung - KAS) 

และกองทุนสหภาพยุโรปที่เห็นถึงความส�าคัญของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้าง

ความเข้มแขง็ให้แก่ประชาธปิไตยและธรรมภบิาลในสงัคมไทยมาโดยตลอด โครงการเข้าถงึความยตุธิรรมแก่ประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการริเริ่มพัฒนาโครงการโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความ

มุสลิมโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ และกองทุนสหภาพยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2554-2555 ใน

สถานการณ์ที่มีความรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มองเห็นได้ชัดเจน

ว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนต้องการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้น 

 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังขาดซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

แก่ประชาชน ด้วยความร่วมมอืกบัมลูนธิคิอนราดอาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung - KAS)ในโครงการดงักล่าว 

เราสามารถยกตวัอย่างสภาพปัญหาและอปุสรรค ของกระบวนการยตุธิรรม เพือ่น�ามาสูก่ารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอย่าง

เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศาล อัยการ ต�ารวจ ทหาร และกระทรวงยุติธรรม ได้ในระดับนโยบายและ

ในระดบัปฏบิตั ิแม้ว่าการอ�านวยความยตุธิรรมทีป่รบัปรงุในทศิทางทีด่ขีึน้ทัง้ทีเ่กดิจากศกัยภาพของภาคประชาสงัคม 

ผ่านโครงการนี้ และจากการปรับตัวของหน่วยงานรัฐ แม้ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นยังไม่ได้สัดส่วนที่จะน�าพาไปสู่การ 

เสรมิสร้างความสมานฉนัท์ให้เกดิขึน้ในพืน้ทีไ่ด้ แต่ด้วยความเชือ่มัน่ว่ากระบวนการยตุธิรรม เป็นกลไกส�าคญัต่อการ

แก้ไขปัญหาความขดัแย้งในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ทางมลูนธิผิสานวฒันธรรมจงึหวงัว่าบทเรยีน ใน “โครงการการ

พฒันาการเข้าถงึความยตุธิรรมและการคุม้ครองทางกฎหมายส�าหรบัประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต้” (Improvement  

of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand) จะเป็นประโยชน์ในการก�าหนด

นโยบายและแสวงหาแนวทางสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในที่สุดและเป็นตัวอย่างในการสร้างความ 

เข้มแข็งให้องค์กรในพื้นที่ในการยึดหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน นิติธรรม และประชาธิปไตยในการแก้ไข 

ปัญหาในพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆด้วยไม่มากก็น้อย

    

      

   สมชาย หอมลออ

   ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
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สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน

V

สารจากมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

 โครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง

สามองค์กรภาคประชาสงัคมคอื มลูนธิคิอนราดอาเดนาวร์ มลูนธิผิสานวฒันธรรม และมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 

โดยการสนบัสนนุทนุจากสหภาพยโุรป และมลูนธิคิอนราดอาเดนาวร์ ได้เดนิทางมาถงึจดุสิน้สดุระยะเวลาการด�าเนนิ

งานของโครงการแล้ว แต่ภารกิจที่จะต้องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงความยุติธรรมยังคงต้อง

ด�าเนินการสืบเนื่องต่อไป เพราะการต่อสู้อย่างสันติในกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาค เท่าเทียมกัน เท่านั้นที่จะน�า

ไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งและน�ามาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนได้

 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมในฐานะที่เป็นองค์กรในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ต้องขอ

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ที่ตลอดระยะเวลาของโครงการที่ได้ร่วมด�าเนินกิจกรรมร่วมกันมา  

เราได้เรยีนรู ้เพิม่ประสบการณ์ ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่างๆร่วมกนั รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป 

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่ได้รับจากการท�างานร่วมกัน เพื่อน�าสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มศักยภาพ

สร้างความเข็มแข็งให้กับมูลนิธิศูนย์ทนายมุสลิมต่อไปในอนาคต

 มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิขอเป็นตวัแทนของประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ขอขอบคณุมลูนธิิ

คอนราดอาเดนาวร์ที่ได้ให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมและมีส่วนส�าคัญที่

ผลักดันให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นและด�าเนินมาจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการค้น

พบในการร่วมกันด�าเนินกิจกรรมโครงการนี้ จะน�าไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายจากภาค

รัฐให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุล การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่จะต้องค�านึงถึงหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ

มนุษยชนเป็นส�าคัญ ตลอดจนจะต้องให้ทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่รัฐทุกองค์กรเข้า

สู่การตรวจสอบจากกระบวนการยุติธรรมโดยเท่าเทียมกัน

   สิทธิพงษ์   จันทรวิโรจน์

   ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
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VII

การบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษด้านความมัน่คง

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

2547 / 2004

4 ม.ค. - เหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

5 ม.ค. - มทภ.4 ได้ออกประกาศกองทัพภาคที่ 4 ให้ใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึกฯ ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 •  ทหารมีอ�านาจเหนือฝ่ายพลเรือนและพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของทหาร

 •  ในกรณทีหารมเีหตสุงสยัว่าบคุคลใดเป็นราชศตัร ูมอี�านาจกกัตวับคุคลไว้ เพือ่สอบถามหรอืตามความจ�าเป็น 

  ของทหารได้ ไม่เกิน 7 วัน

 •  เจ้าหน้าที่ทหารมีอ�านาจตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวบุคคล โดยไม่ต้องมีหมายศาลและอาจควบคุมตัวไว้ 

  ที่ใดก็ได้ 

 •  ดังนั้นจึงมีข้อการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างการจับและควบคุมตัวตาม พ.ร.บ. 

  กฎอัยการศึก หลายกรณี

28 เม.ย.- เหตุการณ์ 28 เม.ย. และมัสยิดกรือเซะ (เสียชีวิต 32 คน) และสะบ้าย้อย (เสียชีวิต 19 คน) และจุดอื่นๆ  

  ท�าให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 107 คน

25 ต.ค. - เหตุการณ์ตากใบ ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 85 คน

2548 / 2005

16 ก.ค. - ประกาศราชกิจจานุเบกษาบัญญัติพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ

20 ก.ค. - ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 •  นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือนหากจ�าเป็น 

  ขยายระยะเวลาประกาศฯได้ ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากครม.

21 ก.ค. - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 •  กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าปกติโดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

 •  การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ไม่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ

  เจ้าหน้าทีส่ามารถจบัและควบคมุตวัผูต้้องสงสยัได้นาน 30 วนั โดยไม่แจ้งข้อหา แม้จะได้มกีารแก้ไขระเบยีบ

ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ม.11 เช่น เรื่องสถานที่ควบคุมตัวบุคคลตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งส่งผลด ี

ต่อการตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษฉบับนี้ 

 แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีผู้ถูกควบคุมตัวบางรายถูกซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ มีการเสียชีวิตขณะที่ม ี

การควบคุมตัว หรือมีการควบคุมตัวโดยมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และไม่ได้เป็นไปตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งได้มีคดีปรากฏออกตามข่าว
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2549 / 2006

19 ก.ย. - รัฐประหาร ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ

 •  เป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกซ้อนกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท�าให้มีการบังคับใช้กฎหมายซ�้าซ้อนกัน เช่น  

  ควบคุมตัว 7 วันแรก ตามกฎอัยการศึกและต่ออีก 30 วัน ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เป็นต้น

2550 / 2007

24 ม.ค. - ออกระเบียบกอ.รมน.ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.11 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  

  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกในภายหลัง)

2551 / 2008

27 ก.พ. - ประกาศราชกิจจานุเบกษาบัญญัติ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ

2552 / 2009

26 พ.ย. - ประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯในพื้นที่ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

2553 / 2010

4 พ.ค. - ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี จ.สงขลา เพราะหมด 

  ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้กฎอัยการศึกแล้ว

28 ธ.ค. - ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

2554 / 2011

16 ก.พ. - ออกค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาเข้ารับการอบรมแทนการด�าเนิน 

  คดีอาญาตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

1 มี.ค. - ออกค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาค�าร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตาม พ.ร.ก. 

  ฉุกเฉินฯ

 •  สถติกิารพิจารณาและพิพากษาคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้

  - ปี 2554 คดียกฟ้องคิดเป็น 79%

  - ยกฟ้องจ�านวน 168 คดี 

  - รวมมีการพิจารณาคดีทั้งหมด 214 คดี

  - ปี 2553 คดียกฟ้องคิดเป็น 75%

  - ยกฟ้องจ�านวน 79 คดี 

  - รวมมีการพิจารณาคดีทั้งหมด 106 คดี
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IX

 •  สาเหตุในการพิพากษายกฟ้องคดีจ�านวนมาก เนื่องจากพยานหลักฐานที่ใช้ในการด�าเนินคดีในชั้นพิจารณา

นั้นได้มาระหว่างการซักถามบุคคลตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงค�าซัดทอดหรือค�ารับสารภาพ ยังไม่ได้

มีสถานะเป็นผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ใช่พยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวน 

และพยานหลักฐานดังกล่าว เป็นพยานบอกเล่า อันเป็นการสะท้อนว่า การด�าเนินคดีอาญากับจ�าเลยส่วนใหญ่  

เป็นผลสืบเนื่องจากผลการซักถามตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

2555 / 2012

12 ม.ค. - ประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

2556 / 2013

 •  ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงทกุ 3 เดอืนต่อเนือ่งกนั เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั 

  รวมกว่า 32 ครั้ง

 •  พ.ร.บ. ความมั่นคงฯมีการประกาศต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบันและประกาศซ้อนกับกฎอัยการศึก

พันธกรณีระหว่างประเทศ (ไทย - สหประชาชาติ)

 •  การน�าเสนอรายงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR ของคณะมนตรี ด้านสิทธิมนุษยชน  

  องค์กรสหประชาชาติ

 •  ข้อเสนอแนะที่ 100

  “ด�าเนินการทันทีเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยเพื่อน�าไปสู่การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษ 

  ด้านความมั่นคง”

 •  การน�าเสนอรายงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิเด็ก

 •  “..ขอให้ไทยทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง และห้ามด�าเนินการใดๆตามกฎหมายด้านความ 

  มั่นคงต่อเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี...” 

กระบวนการจัดทำา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

  เกิดจากการใช้อ�านาจฝ่ายบริหาร โดยไม่ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามปกติ แม้หลังจากประกาศ 

ใช้จะได้ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาในภายหลัง แต่ก็มิได้มีกระบวนการศึกษาและอภิปรายเนื้อหาข้อกฎหมายอย่าง 

ถี่ถ้วน

ข้อเสนอแนะ

  องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเหตุและความ 

จ�าเป็นในการประกาศการขอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 

ของรัฐบาลในทุกๆครั้งที่มีการประกาศใช้ หรือการขยายระยะเวลาการประกาศ
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XIII

รปูแบบความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้

สื่อ

 - แจ้งข้อมูลและความคืบหน้าคดี สถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้

 - แจ้งก�าหนดนัดหมายคดี “ยุทธศาสตร์” และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ชาวบ้าน

 - ขอรับการปรึกษาหรือค�าแนะน�าด้านกฎหมายหรือการเข้าถึงความยุติธรรม

 - ได้รบัการอบรมความรูเ้กีย่วกบักฎหมายพเิศษด้านความมัน่คง สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน 

องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ

 •  ด้านกลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

  ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ เป็นองค์กรกลางที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

ให้การเยียวยา

   ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

   ยุติธรรมจังหวัด

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

 •  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
  กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือ กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ  

มีพลเรือน ทหาร และต�ารวจร่วมมือกันในการบังคับใช้

   ฝ่ายพลเรือน

   - ผู้ว่าราชการจังหวัด

   - นายอ�าเภอ / ปลัด

   - ก�านัน / ผู้ใหญ่บ้าน
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   ฝ่ายทหาร

   - กองทัพบก

   - กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.)

   - นาวิกโยธิน

   ฝ่ายต�ารวจ

   - ต�ารวจภูธรแต่ละจังหวัด

   - ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.)

   - ต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

 •  ด้านกระบวนการยุติธรรม
  ฟ้องร้องคดี “ยุทธศาสตร์” คือคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้าน 

ความมั่นคง เป็นทนายความให้กับจ�าเลยคดีความมั่นคง และผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรม

   ส�านักอัยการสูงสุด

   ศาล

   คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

 •  ด้านนโยบาย
  ผลกัดนัให้มกีารเปลีย่นแปลงด้านนโยบาย เช่น ให้ทบทวนการใช้กฎหมายพเิศษ หรอืประกาศต่างๆ ในพืน้ที่

   ส�านักนายกรัฐมนตรี

   สภาความมั่นคงแห่งชาติ

   วุฒิสภา

   สภาผู้แทนราษฎร

ภาคประชาสังคม

 รับเรื่องร้องเรียน ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย ให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

 •  คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)

 •  กลุ่มด้วยใจ
 •  กลุ่ม HAP
 •  เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPAN)
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1. องค์กร/หน่วยงานภาครฐั

 • ด้านนโยบาย

  ได้มกีารยืน่หนงัสอืซึง่เป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เช่น การขอให้พจิารณาทบทวนการประกาศ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงกับเด็ก เป็นต้น ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายได้มีหนังสือ 

เชญิให้ผูแ้ทนของมลูนธิผิสานวฒันธรรม และมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิไปชีแ้จงเพิม่เตมิด้วย นอกจากนีไ้ด้มกีาร 

ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงหรือน�าเสนอข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการประกาศและบังคับใช้กม.พิเศษด้าน 

ความมัน่คงในพืน้ทีจ่ชต.

 • ด้านกระบวนการยตุธิรรม

  ได้มกีารฟ้องคดยีทุธศาสตร์ ซึง่เป็นคดทีีเ่กีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนจากการบงัคบัใช้กม.พเิศษด้าน 

ความมัน่คงในพืน้ที ่และจดัให้มทีนายความให้แก่จ�าเลยในคดคีวามมัน่คง ซึง่จากการด�าเนนิคดดีงักล่าว ได้มกีารจดัท�า

ข้อเสนอแนะหรอืข้อความเหน็เกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมในพืน้ทีจ่ชต. ได้มโีอกาสประชมุและพดูคยุเกีย่วกบัยทุธศาสตร์

ในการด�าเนนิคดคีวามมัน่คงในจชต.

 • ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย

  ในการบงัคบัใช้กม.พเิศษในพืน้ทีจ่ชต. คอื กฎอยัการศกึ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ  และพ.ร.บ.ความมัน่คงฯ จะเป็นความ

ร่วมมอืกนัของ 3 ฝ่าย  (ตามกม.)  คอื  พลเรอืน  ต�ารวจ  ทหาร  ทหารจะเป็นตวัหลกั

 • ด้านกลไกคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน

  ร้องเรยีนให้ช่วยเหลอืกรณทีีม่กีารละเมดิสทิธ ิ เป็นองค์กรกลางทีช่่วยตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ  รวมทัง้การช่วยเหลอื

เยยีวยา และอืน่ๆ

2. องค์กร/หน่วยงานภาคประชาสงัคม

 รับเรื่องร้องเรียนให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ช่วย 

ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆของรฐั 

3. ชาวบ้าน

 อบรมความรู้ด้านกฎหมายพิเศษ และสิทธิมนุษยชน  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เข้าถึงความยุติธรรม  

รวมตลอดถงึการเยยีวยาด้านอืน่ๆ

4. สือ่ 

 ส่งใบแจ้งข่าวความคืบหน้าคดี สถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจชต. จดหมายเปิดผนึกต่างๆ   

ประชาสมัพนัธ์ให้นกัข่าว/ผูท้ีส่นใจ มาร่วมฟังการพจิารณาคดยีทุธศาสตร์ ท�าหนงัสอืรวบรวมบทความและการท�างาน

ของมลูนธิฯิ เผือ่เผยแพร่ในสงัคมวงกว้าง
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ประสบการณ์การทำางาน “โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำาหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้”

1

สนัตภิาพและยตุธิรรมทีย่ัง่ยนื 

ประสบการณ์การทำางาน 

“โครงการการพฒันาการเข้าถงึความยตุธิรรมและการคุม้ครองทางกฎหมาย

สำาหรบัประชาชนในจงัหวดัชายแดนใต้” 
(Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand)

พรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิและ รพพีรรณ สายณัห์ตระกลู

บทนำา

 ส�าหรับผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับแต่เหตุการณ์ปล้นปืนปี พ.ศ. 2547 ปะทุขึ้น ชีวิตของพวกเขา 

แทบไม่มอีะไรเหมอืนเดมิอกีต่อไป ยามย�่ารุง่ทีเ่คยสดใสคล้ายเป็นอดตีรางเลอืนทีไ่ม่หวนกลบัมา ไม่สามารถเดนิออก

จากบ้านไปกรีดยางพาราด้วยความรื่นรมย์ใจเหมือนเก่าก่อน มีเพียงความหวาดกลัวว่าเช้าวันนี้ตนเองผู้เป็นเสาหลัก

ของครอบครัวจะถูกฆ่าตายในระหว่างทางหรือไม่  แม้แต่บรรยากาศระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมที่เคย

ผูกพันอันดีต่อกันมาช้านานก็กลับต้องถูกแทนที่ด้วยแรงกดทับหนาหนักของความหวาดระแวง เพราะในแต่ละวัน  

ไม่เพียงประชาชนผู้บริสุทธิ์เท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อสังเวยชีวิต หากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ครู รวมถึงพระสงฆ์และโต๊ะอิหม่าม

ต่างก็ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง แม้กระทั่งไม่นานมานี้ กรณีวิสามัญผู้ลอบ

โจมตีฐานกองร้อยปืนเล็กที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 32 บ้านยือลอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  

จนเสยีชวีติทัง้ 16 คน เมือ่กลางเดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 กค็อือกีหนึง่ประจกัษ์พยานส�าคญัของสถานการณ์ความรนุแรง

ที่ผลักให้เกิดการตอบโต้ เผชิญหน้าและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสังคมไทย เนื่องด้วยทุกชีวิตที่ดับสูญไปตลอด

ระยะเวลา 9 ปี ก็ล้วนเป็นลูกหลานไทยทั้งสิ้น 

 โดยเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงอีกด้านระบุว่า หนึ่งในผู้ที่ลอบโจมตีฐานปฏิบัติการและถูกวิสามัญนั้น คือเหยื่อ

ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสถานีต�ารวจภูธร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 อันเป็นหนึ่ง

ในคดีประวัติศาสตร์บาดแผล ที่ตราบจนวันนี้ รัฐไทยและกระบวนการทางกฏหมายของไทยก็มิสามารถด�าเนินคดี

เอาผิดกับผู้สั่งสลายการชุมนุมได้เลย ทั้งที่รายงานข้อเท็จจริงหลายฉับทั้งจากคณะกรรมาธิการ วุฒิสภาและรายงาน
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การสังเกตุการณ์คดีโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน ต่างก็มีหลักฐานพยานแน่ชัดว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจของเจ้าหน้าที่

รัฐจนท�าให้เกิดการเสียชีวิตและมีบุคคลสูญหายในเหตุการณ์นี้เป็นจ�านวนมาก       

 เมือ่พืน้ทีข่องจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัเตม็ไปด้วยการกระท�านอกกรอบกฏหมาย อกีทัง้รากเหง้าแท้จรงิของ

ปัญหายังคงถูกบดบังด้วยบริบทซับซ้อนจนยากจะคลี่คลาย  “กระบวนการยุติธรรมอันเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ” 

จึงสมควรต้องเป็น ‘หลังพิง’ และ ‘เครื่องมือ’ ส�าคัญในการสะสางปมที่ถูกผูกไขว้จนกลายเป็น ‘เงื่อน’ ร้อยรัดผู้คน

ให้ตดิอยูใ่นวงัวนแห่งการท�าลายล้างอย่างไม่รูจ้บสิน้ ทัง้เพือ่ปิดหนทางมใิห้ผูท้ีม่ผีลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ฉวยโอกาสน�าเอาวาทกรรม ‘ความไม่เป็นธรรม’ มาเป็นข้ออ้างแสวงหาแนวร่วมหรือปลุก

ระดมให้เกิดการก่อเหตุท�าร้ายเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ทว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา กฏหมายพิเศษหลาย

ฉบับซึ่งถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ไม่สามารถยุติความรุนแรงได้เลย มิหน�าซ�้า บ่อยครั้งการใช้อ�านาจ

รัฐโดยมิชอบก็กลับกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไขส�าคัญอันน�าไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายเสียเอง  

 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงว่าด้วยเรื่องราวของความพยายามผลักดันสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน

ภาคใต้ผ่านการต่อสู้กับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยกระบวนการทางกฏหมาย โดยไม่ละทิ้งต่อการท�าความ

เข้าใจในบริบทอื่นๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้คดีความต่างๆ ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา 

เป็นบรรทดัฐานและเป็นบทเรยีนทีท่กุองคาพยพซึง่เกีย่วข้องรวมทัง้ผูค้นในทกุภาคส่วนของสงัคมควรได้เรยีนรูร่้วมกนั 

ว่าตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมเองยังมีบางขั้นตอนอันอ่อนด้อย ห่างไกลและซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนจะเอื้อม

ถึง ทั้งกฏหมายต่างๆ ยังเต็มไปด้วยช่องโหว่ซึ่งเอื้อให้เกิดการใช้อ�านาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตราบนั้น 

การกระท�า ‘นอกกฏหมาย’ ทุกรูปแบบย่อมไม่มีวันจบสิ้นลงได้เลย   

 เหล่านี้เองคือปฐมเหตุอันใหญ่หลวงที่ผลักดันให้เกิด ‘โครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้’ โดยความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรอันแข็งแกร่ง ได้แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  

(Cross Cultural Foundation-CrCF) มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (Muslim Attorney Center Foundation-MAC) 

ร่วมด้วยเหล่านักกฏหมาย ทนายความ ผู้ช่วยทนายความและอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งพร้อมน�าความรู้ความสามารถที่

มีมาร่วมตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความมุ่งหวัง

ว่าการใช้อ�านาจ “นอกระบบ” ทุกรูปแบบจะหมดสิ้นไปในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า 

 เมื่อเสาหลักแห่งกระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งให้คนทุกหมู่เหล่าได้อย่างแท้จริง

หน่วยเฉพาะกจิยะลาที ่11
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บทที่ 1
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 โครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งริเริ่มโดยมูลนิธิ

คอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับองค์กรภาคีคือมูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  

ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงาน 27 เดอืนทางโครงการ

ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสหภาพยุโรป 

และ มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือมุ ่งให้ความช่วยเหลือ

ด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทย เพื่อยกระดับและปรับปรุง

กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาภาค 

ประชาสังคมในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด

นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ด้วยความเชื่อมั่นว่า

กระบวนการยุติธรรม เป็นกลไกส�าคัญต่อการแก้ไข

ปัญหาความขดัแย้งในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีเ่ริม่ 

ก่อตวัขึน้จนความรนุแรงขยายตวัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 

ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายพเิศษ คอืพระราชบญัญตัิ

กฎอัยการศึก พ.ศ.2457, พระราชก�าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ.2548 และพระราช

บญัญตัริกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551  

ซึ่งมีบทบัญญัติให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

มากกว่าปกติ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกุมและการควบคุม

ตัว อันน�ามาสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลากหลายรูป

แบบ อาท ิการซ้อมทรมานเพือ่ให้รบัสารภาพ การอุม้หาย 

การสังหารนอกกรอบกฏหมาย การกักขังโดยอ�าเภอใจ 

เป็นต้น ท�าให้ประชาชนขาดความไว้เนือ่เชือ่ใจต่อรฐัและ

กระบวนการยตุธิรรม อกีทัง้รฐัไม่สามารถด�าเนนินโยบาย

เพือ่ให้ยตุคิวามรนุแรงและความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ได้อย่าง

ต่อเนือ่งได้ ดงันัน้ จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมี

การเปลีย่นนโยบายโดยการปฏริปูระบบยตุธิรรมทีย่ัง่ยนื 

รวมถงึการเพิม่ศกัยภาพของผูท้�าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลอื

ด้านกฎหมาย เช่น ทนายความและเจ้าหน้าทีด้่านการ

ยตุธิรรม  เพือ่อ�านวยให้ประชาชนเข้าถงึความยตุธิรรมโดย

ไม่เลอืกปฏบิตั ิและเรยีกคนืความเชือ่มัน่ของประชาชนที่

มต่ีอรฐัเพือ่ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอือย่างยัง่ยนืในการ

สร้างสนัตภิาพให้เกดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

ต่อไป 

 ส�าหรับกิจกรรมส�าคัญของโครงการ นอกจาก

ให้บรกิารด้านกฎหมายโดยไม่คดิค่าบรกิารแก่ประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว  

ยังผลักดันให้มีการท�าคดีในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  

Litigation), การประชุมคดีระหว่างทนายความและ 

ผูช้�านาญการด้านกฎหมายสทิธมินษุยชน, การอบรมเพิม่

ทกัษะให้แก่ทนายความ ผูช่้วยทนายความ และนกัศกึษา

คณะนติศิาสตร์, การจดัสมัมนาโดยมกีลุม่เป้าหมายทีเ่ป็น

หน่วยงานในพืน้ที ่หน่วยงานด้านความมัน่คง ผูม้อี�านาจ

ตัดสินใจและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม, จัดท�า

รายงานวจิยัและการท�ากรณศีกึษาเกีย่วกบัความต้องการ

การใช้บรกิารให้ความช่วยเหลอืด้านคดโีดยไม่คดิค่าบรกิาร 

ส่งเสรมิให้พนกังานอยัการและศาลมบีทบาทส�าคญัในการ

แก้ไขปัญหาความขดัแย้ง และการจดัท�าข้อเสนอให้กบั

หน่วยงานของรฐั

 นอกจากนั้น แม้โครงการจะมีระยะเวลาใน

การด�าเนนิงานเพยีง 27 เดอืน คอืตัง้แต่เดอืนมกราคม  

พ.ศ.2554 - เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2556 แต่คณะท�างาน

และองค์กรภาคีก็มุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น จะสามารถผลักดันให้

หน่วยงานในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการให้ความ 

ช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่กลุ ่ม 

ผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม, เพิม่ศกัยภาพชมุชนเพือ่ให้สามารถ

ตรวจสอบ กระตุ้นและผลักดันหน่วยงานในพื้นที่รวม

ถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ยึดถือและปฏิบัติตาม

กฎหมายในระดับประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

สากล และท้ายทีส่ดุ คาดหวงัว่าหน่วยงานในพืน้ทีร่วมถงึ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจจะมีความรู้ความสามารถ

ในการก�าหนดนโยบายมากขึน้ เพือ่ช่วยให้เกดิการปฏริปู
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ระบบยตุธิรรมอย่างยัง่ยนื

 อย่างไรกด็ ีโครงการนีค้งไม่สามารถด�าเนนิงานให้

บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีว่างไว้ หากมไิด้

รบัความร่วมมอืจากการท�างานร่วมกนักบัพนัธมติรส�าคญั

ทัง้ 3 องค์กร อนัได้แก่ 

 มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ (Muslim Attorney  

Centre: MAC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2549  

เพือ่ให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายแก่ประชาชนทีไ่ม่ได้

รับความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

ให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน  

โดยบทบาทหลักของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมใน

โครงการนี้คือการรับผิดชอบงานกิจกรรมด้านการช่วย

เหลือทางคดี รับผิดชอบศูนย์ทนายความมุสลิมใน 

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้และศนูย์ทีเ่ปิดขึน้ใหม่ในจงัหวดั

สงขลา ผ่านการอบรมสร้างความเขม็แขง็ให้ชมุชนและ

บคุคลกรในพืน้ที่ 

 มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer 

Stiftung: KAS) เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน

การวางแผนนโยบายและการพัฒนาโครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมณี ได้ร่วมกันด�าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการณรงค์ผลักดันนโยบายต่างๆ  

ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ

นโยบายเรือ่ง กองทนุยตุธิรรม โดยได้น�าเสนออย่างเป็น

ทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรประจ�าจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึง

การเข้าพบอดตีนายกรฐัมนตร ี นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ  

เพื่อหารือการผลักดันประเด็นการพัฒนาศักยภาพของ 

กองทุนยุติธรรมเข้าสู่วาระการประชุม และเพิ่มการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะประเด็นสาธารณะ 

นอกจากนัน้ทางมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ ยงัได้ร่วมกบั

หน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับนโยบาย  

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และการร่วมมืออันดีระหว่าง  

ภาควชิาการและภาคประชาชนในวงกว้าง 

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural  

Foundation: CrCF) ซึง่ก่อตัง้ขึน้มาเมือ่ปี พ.ศ. 2545  

เพือ่สนบัสนนุความเข้าใจข้ามวฒันธรรม การคุม้ครองและ

ส่งเสรมิด้านสทิธมินษุยชน การเข้าถงึความยตุธิรรมส�าหรบั

ผูท้ีอ่ยูห่่างไกลและขาดโอกาส ทัง้เป็นองค์กรร่วมหลกัใน 

โครงการนี ้โดยรบัผดิชอบงานกจิกรรมด้านการช่วยเหลอื

ทางคดี การอบรมสร้างความเข็มแข็งให้ทนายความ  

นกักฎหมาย และการรณรงค์เผยแพร่กจิกรรมของโครงการ

และนโยบายด้านการเข้าถึงความยุติธรรมแก่สาธารณะ 

หน่วยงานรฐัและเอกชน

 ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาว 

พรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในโครงการ

ได้กล่าวเน้นถงึสถานการณ์การละเมดิสทิธมินษุยชนโดย

มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อ�านาจ 

ตามกฏหมายพเิศษอนัได้แก่กฏอยัการศกึพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

และพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ นางสาวพรเพ็ญได้กล่าวถึง  

จดุแรกเริม่ของโครงการเข้าถงึความยตุธิรรม มต้ีนก�าเนดิ

มาจากความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธ ิ

มนุษยชนที่มีอยู ่อย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนและ 

นกัสทิธมินษุยชนทีต่่อต้านความไม่เป็นธรรมเป็นผูไ้ด้รบัผล 

กระทบอย่างรุนแรงที่สุด ดังกรณีส�าคัญอย่างการ 

หายสาบสูญของทนายสมชาย นีละไพจิตร ประธาน

ชมรมนักกฏหมายมุสลิม ซึ่งท�าให้ระหว่างการติดตาม

สถานการณ์ดงักล่าวได้มโีอกาสพบปะสนทนากบัเครอืข่าย

นกักฏหมายมสุลมิ ส่งผลให้ในเวลาต่อมาบคุคลเหล่านี้

ได้กลายมาเป็นองค์กรพนัธมติรทีเ่ข้มแขง็ ทัง้มส่ีวนอย่าง

ส�าคัญในการผลักดันให้โครงการเข้าถึงความยุติธรรม

ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม

วตัถปุระสงค์

 “เมือ่เราเองกท็�างานด้านสทิธมินษุยชน จงึท�าให้

เกดิค�าถามว่าประชาชนอาจเป็นเหยือ่ แล้วกระบวนการ

ยตุธิรรมไม่ได้มอบความเป็นธรรมให้เขา เพราะเรารูส้กึ
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ว่ากระบวนการทางกฏหมายที่เป็นธรรมจะช่วยเยียวยา

สถานการณ์ได้ ดงันัน้เราจงึด�าเนนิการท�างานเกีย่วกบัการ

เข้าถงึความยตุธิรรม เพราะเราเชือ่ว่าถ้าประชาชนเข้าถงึ

ความยตุธิรรม มทีนายความคอยให้ความช่วยเหลอืและ

ผู้ต้องหาได้รับการช่วยเหลือทางกฏหมายตามหลักสิทธิ

มนษุยชนแล้วน่าจะท�าให้สถานการณ์ดขีึน้ ช่วยให้เงือ่นไข

ความขดัแย้งลดลง  สทิธมินษุยชนเป็นประเดน็ทีเ่ราน�า

ไปต่อสูเ้พือ่ให้มกีารเปลีย่นแปลงในระดบันโยบาย เราจงึ

จดัอบรมผูช่้วยทนายความ เพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัรใน

ชมุชนและเพิม่ศกัยภาพให้ตวัเอง เช่นแสวงหาการท�างาน

ด้านกฏหมายให้เชีย่วชาญมากขึน้ เหล่านีเ้ป็นยทุธศาสตร์

ทีเ่ราอยากให้องค์กรสามารถท�างานด้านกฏหมายได้ความ

เชีย่วชาญมากขึน้ ซึง่กเ็ป็นไปได้ด้วยด ี  ทนายเหล่านีไ้ม่

เคยน�ากลไกสทิธมินษุยชนมาท�างานในประเดน็การทรมาน 

คนหาย หรอืประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนอืน่ๆ มาก่อนกเ็ข้า

มาร่วมกนัท�างานนี”้ 

 “ส่วนนักกฎหมายของเราของเราถูกส่งมาจาก 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมที่เขาจะมีการรับสมัคร 

นักศึกษากฏหมายจบใหม่ ให้มาฝึกงานในส�านักงาน

ของเรา ซึง่เรากร็บัเข้ามาปีละ1-2 คน ให้เขาท�างานเป็น 

เจ้าหน้าทีป่ระจ�า โดยมทีนายรุน่พีค่อยให้ค�าปรกึษาเรือ่ง

คด ีการร่างค�าฟ้อง ค�าร้อง แนวทางการต่อสูค้ดหีรอืการ

ตัง้ฟ้องในคดทีีเ่ราเป็นโจทย์เรยีกร้องค่าเสยีหายหรอืโจทย์

ฟ้องคดีอาญา ซึ่งทนายความเหล่านี้เขาท�างานเป็นทีม  

เมื่อมีคดีเกิดขึ้นคดีหนึ่งเขาก็จะเข้ามาช่วยกันเป็น 

ทมี 3-4 คน ช่วยกนัลงพืน้ที ่เกบ็ข้อมลู สอบข้อเทจ็จรงิ 

ก่อนจะตัง้เป็นคดฟ้ีองร้องต่อหน่วยงานต่างๆ” 

สำานกังานมลูนธิ ิคอนราด อาเดนาวร์ ทีก่รงุเทพฯ

สำานกังานมลูนธิ ิผสานวฒันธรรม ทีก่รงุเทพฯ
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บทที่ 2

พันธมิตรที่เข้มแข็ง :   
ศูนย์ทนายความมุสลิมและ  

อาสาสมัครนักกฏหมาย 
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 ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้มลูนธิผิสานวฒันธรรมและ

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิได้ก้าวเข้ามาท�างานร่วมกนั

เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุผลตามความมุ่งหวัง  

ก็สืบเนื่องมาจากคดีการหายตัวไปของทนายสมชาย  

นลีะไพจติร ดงัทีต่วัแทนจากมลูนธิผิสานวฒันธรรมบอก

กล่าวไว้ว่า 

 “เนือ่งจากมกีารพจิารณาคดกีารหายตวัไปทนาย

สมชาย  นลีะไพจติรทีศ่าลอาญา กรงุเทพ ในฐานะทีม่ลูนธิิ

ผสานวัฒนธรรมท�างานด้านสิทธิมนุษยชน เราก็ตั้งทีม

สงัเกตการณ์ขึน้มาเป็นทมีใหญ่และมโีอกาสได้พบกบัทนาย

สทิธพิงษ์ จนัทรวโิรจน์ ซึง่ปัจจบุนัเป็นประธานมลูนธิศินูย์

ทนายความมสุลมิ ทนายสทิธพิงษ์เป็นคนหนึง่ทีใ่กล้ชดิกบั

ทนายสมชาย นลีะไพจติร จากนัน้เรากไ็ด้คยุกนับ่อยขึน้  

กระทั่งน�าไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน แล้ว

เรากไ็ด้พบว่าทนายในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รบั

เรือ่งร้องเรยีนเรือ่งคนถกูอุม้หาย ถกูจบั ถกูซ้อมทรมาน

เยอะมาก แต่เขาไม่มศีกัยภาพทีจ่ะช่วยเหลอืได้ทกุกรณี  

ก่อนหน้านีเ้ขายงัไม่มทีีต่ัง้ของตวัเอง ยงัไม่มกีารรวมกลุม่

กนัอย่างเป็นวงกว้าง ทัง้ทีจ่รงิๆ แล้วนกักฏหมายมสุลมิ

เขารวมตวักนัอยูแ่ล้วในนามชมรมนกักฏหมายมสุลมิซึง่

มีทนายสมชายเป็นประธาน แต่เมื่อทนายสมชายหาย

ไป ทนายทกุคนกเ็ริม่หวัน่ไหว เคว้งคว้าง แต่กย็งัมคีวาม

รูส้กึร่วมกนัว่าต้องท�าอะไรบางอย่าง ในทีส่ดุจงึท�าให้เขา

รวมตวักนัเป็นศนูย์ทนายความมสุลมิในปี พ.ศ.2550 แล้ว 

จากนัน้ ศนูย์ทนายความมสุลมิกไ็ด้จดทะเบยีนเป็นมลูนธิิ

เมือ่ปี พ.ศ. 2553” 

 หากถามว่าสิง่ใดคอืศกัยภาพอนัเด่นชดัของศนูย์

ทนายความมสุลมิทีช่่วยให้โครงการบรรลเุป้าประสงค์ทีต่ัง้

ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ สิง่ทีเ่ด่นชดัทีส่ดุคอืเรือ่งการท�างาน

กบัชาวบ้าน ทีม่ลูนธิผิสานวฒันธรรมไม่สามารถท�าได้ตาม

ล�าพงั หากไม่มทีนายความและอาสาสมคัรของมลูนธิศินูย์

ทนายความมสุลมิคอยประสานงานและให้ความช่วยเหลอื 

 “เราท�าได้ไม่ดเีพราะเราไม่ใช่คนในพืน้ที ่ แต่เจ้า

หน้าทีข่องศนูย์ทนายความมสุลมิเขาสามารถจะบรรยาย

กฏหมายพร้อมทั้งสามารถอธิบายขั้นตอนการท�างาน

ของกระบวนการยุติธรรมเป็นภาษามลายูปัตตานีได้ 

นอกจากนั้นศูนย์ทนายความมุสลิมยังเป็นที่เชื่อถือของ

ประชาชน สมาชกิทนายความในศนูย์ทนายความมสุลมิ

กม็บีทบาททางการเมอืงท้องถิน่ บ้างเป็น ส.จ. เป็น ส.ท. 

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดก็มี โดย

ศกัยภาพเหล่านีม้อียูใ่นตวัเขาเองและมทีัง้ทีส่ร้างเสรมิขึน้

มาจากการท�างานร่วมกนั เพราะเขาเปิดรบัความคดิเหน็

อื่นๆ เสมอ ทั้งการรับฟัง,ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด

เหน็กบัทนายความในประเทศอืน่ๆ นอกจากนัน้ เรากม็ี

กจิกรรมเชญิเขาไปรายงานสถานการณ์เรือ่งสทิธมินษุยชน 

ขององค์การสหประชาชาต ิ( UN ) ทีเ่จนวีาด้วย นบัเป็น 

การเชื่อมประเด็นท้องถิ่นสู่สากล เพื่อให้เขาได้มีโอกาส

แสดงความคดิเหน็ของตวัเองในพืน้ทีเ่หล่านัน้ โดยครัง้หนึง่

เป็นเรือ่งของคณะมนตรสีทิธมินษุยชน (United Nations 

Human Rights Council) และอกีครัง้เป็นการรายงาน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อ 

เชื้อชาติ ซึ่งน้องๆ ที่ไปรายงานก็เป็นอาสาสมัครที่ได้

พบเหน็การละมดิสทิธมินษุยชนด้วยตวัเอง ซึง่เขาสามารถ

ช่วยเขยีนรายงานและอธบิายถงึข้อปัญหาต่างๆ เกีย่วกบั

การละเมดิสทิธมินษุยชนได้เพราะเขามศีกัยภาพ”

 โดยอาสาสมัครนักกฏหมายในพื้นที่เหล่านี้ก็

เกิดขึ้นได้จากการผลักดันของศูนย์ทนายมุสลิมนั่นเอง  

ซึง่การมอีาสาสมคัรมาร่วมงาน ถอืว่าส่งผลอย่างส�าคญัยิง่

ต่อประสทิธภิาพของโครงการ 

 “ชาวบ้านไว้เนือ้เชือ่ใจอาสาสมคัรในพืน้ที ่เขาจงึ

สามารถร้องเรยีนหรอืให้ข้อมลูเรือ่งการละเมดิสทิธมินษุชน 

เกีย่วกบัสถานการณ์ในพืน้ทีอ่ย่างรวดเรว็ เพือ่ให้เกดิการ

ป้องกนัหรอืยบัยัง้เหตกุารณ์ได้ ซึง่ถ้าไม่มอีาสาสมคัรเหล่านี้  

เรากไ็ม่สามารถท�างานหรอืผลกัดนัในเชงินโยบายได้ แล้ว
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น้องเขากเ็ชือ่ใจเราด้วยว่าถ้าเขารายงานกบัเรา เขาจะไม่ได้

รบัผลกระทบมากกว่าเดมิ แต่เราจะพยายามหาแนวทาง

แก้ไข เช่น หากรายงานการละเมดิสทิธมินษุยชนเรากจ็ะ

ปกปิดชื่อ ปกปิดสถานที่เพื่อให้ใครก็ตามที่มาร้องเรียน

กบัเราต้องเผชญิกบัความเสีย่งมากขึน้กว่าเดมิ ดงันัน้จงึ

ไม่มผีลกระทบอะไรไปถงึเขาโดยตรง นอกจากนัน้ การ

ร่างจดหมายร้องเรยีนถงึรฐั เขากส็ามารถร่างเองได้แล้ว  

จากที่เมื่อก่อนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราช่วยร่าง ซึ่งเราก็

อยากให้องค์กรอืน่ๆ ทีท่�างานในพืน้ทีใ่ช้สทิธเิหล่านีม้าก

ขึน้ในประเดน็ต่างๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรือ่งกฏหมายพเิศษ 

แต่รวมถงึเรือ่งการตรวจสอบการใช้ทรพัยากร การตรวจ

สอบเรือ่งงบประมาณ การใช้อ�านาจในการปกครองด้าน

ต่างๆ ซึง่ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเขยีนหนงัสอืร้องเรยีน เรยีก

ร้องสทิธขิองตวัเองได้ทัง้นัน้” 

 แต่นอกจากการท�างานทีเ่ข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพ

แล้ว ปัญหาหรอืข้อตดิขดักย็งัมอียูบ้่าง อาท ิเรือ่งการส่งข้อมลู

ดบิจากในพืน้ทีม่ายงัองค์กรส่วนกลาง อาสาสมคัรอาจจะ

ยงัมข้ีอบกพร่องในเรือ่งการวเิคราะห์ประเดน็ใหม่ๆ ซึง่

อาจจะต้องอาศยัความรูค้วามสามารถเรือ่งสทิธมินษุยชน 

ในแง่มมุทีห่ลากหลาย แต่บางครัง้เขายงัมมีมุมองทีจ่�ากดั 

ยังรายงานในเรื่องซ�้าๆ เดิมๆ ขณะที่เรื่องการละเมิด

สทิธมินษุยชนนัน้มหีลายรปูแบบ ซึง่ถ้าสามารถรวบรวม

รายงาน เจาะลึกในประเด็นต่างๆ ด้วยจังหวะเวลาที่

เหมาะสม เป็นนกัรณรงค์ทีด่ ี เป็นนกัเปลีย่นแปลงแก้ไข

นโยบายทีด่ ีหากท�าได้ดงันีแ้ล้ว ศนูย์ทนายความมสุลมิจะ

ช่วยสร้างการเปลีย่นแปลงได้อย่างเข้มแขง็ยิง่ขึน้

 ดังถ้อยแถลงของตัวแทนจากองค์กรพันธมิตร 

อนัส�าคญัยิง่อย่างทนายอนกุลู อาแวปเูตะ ประธานมลูนธิิ

ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี ที่เคยสะท้อน 

มมุมองต่อสถานการณ์การละเมดิสทิธมินษุยชนผ่านเวที

สมัมนาโครงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดี

ความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ กน็บัว่าควรค่าต่อ

การรบัฟังไม่น้อย เพราะในสายตาของอนกุลูนัน้ เขาเน้นย�า้ 

ไว้อย่างหนักแน่นว่านับแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เมือ่ปี พ.ศ. 2547 และมกีาร

บงัคบัใช้กฎหมายพเิศษเพือ่ปราบปรามผูก้ระท�าความผดิ 

ซึง่เป็นกฎหมายทีใ่ห้อ�านาจเจ้าหน้าทีเ่ป็นพเิศษทัง้ในด้าน

การตรวจค้น จับกุม ที่มีรูปแบบและวิธีการนอกเหนือ

จากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ด้วยเหตุ

นี ้ มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิในฐานะทีเ่ป็นองค์กรใน

พืน้ทีซ่ึง่มวีตัถปุระสงค์ในการให้ความช่วยเหลอืทางด้าน

กฎหมายแก่ผูท้ีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมจงึอาสาเข้ามาให้

ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่บังคับ จับกุมและ

ควบคมุตวัโดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมายพเิศษ 

 “ศนูย์ทนายความมสุลมิจงัหวดัปัตตาน ี เริม่ใน

ปี 2006 มสี�านกังานเดยีวคอืทีจ่งัหวดัยะลา เราเริม่ต้น

ด้วยเรื่องร้องเรียนที่เป็นคดีในศาลจ�านวน 39 คดีและ

เรามทีนายเพยีง 3 คน  ในปี 2008 เราเปิดส�านกังานที่

จงัหวดัปัตตาน ี ขณะนัน้มคีดทีัง้สิน้กว่า 487 คด ี เรือ่ง

ร้องเรยีนทีเ่ป็นคดทีีปั่ตตานเีริม่จาก 16 คดเีป็น 136 คดี

ในปี 2011 จ�านวนคดสีงูขึน้ตามล�าดบัตลอดมาจนกระทัง่ 

ปี 2012 คดคีวามมัน่คงขึน้สูก่ารพจิารณาของศาลทีท่าง

ศนูย์ทนายความมสุลมิรบัผดิชอบเริม่มจี�านวนลดลงตาม

ล�าดับ ในโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจาก KAS 

และEU ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 - 2556 ได้ท�าให้เรามี

โอกาสในการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์

ทนายความมสุลมิมจี�านวนคดทีีต้่องรบัผดิชอบมากกว่า

จ�านวนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากทางโครงการ การบรหิาร

จัดการจึงเป็นเรื่องส�าคัญ” คือค�าบอกกล่าวของอนุกูล  

อาแวปเูตะ ประธานมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิจงัหวดั

ปัตตานี

 ขณะทีส่อและ เจะเลาะ ผูช่้วยทนายความประจ�า

ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา ก็ร่วมถ่ายทอด
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สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน
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ถึงบทบาทการท�างานของเขาในฐานะอีกหนึ่งฟันเฟือง

ส�าคญัทีร่่วมกนัผลกัดนัโครงการให้ขบัเคลือ่นไปได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

 “เป็นหน้าทีข่องผมทีจ่ะจดัการบรหิารทรพัยากร

ขององค์กรทัง้ทนายความ ผูช่้วยทนายความ อาสาสมคัร 

ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเราต้องอบรมพวกเขาให้สามารถ

เข้าใจบทบาทการท�างานของกันและกัน โดยเฉพาะเรา

ต้องท�าคูม่อืการปฎบิตังิานทีอ่ธบิายถงึงานแต่ละด้านอย่าง

ละเอียดเพียงพอ เราต้องบริหารจัดการการรับเรื่องร้อง

เรยีน งานคด ีและการจดัการส�านกังานอย่างเป็นมอือาชพี

จงึจะสามารถจดัท�ารายงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ไม่ใช่

แต่เฉพาะงานในศนูย์ฯ เท่านัน้ เรายงัต้องช่วยเหลอืร่วมมอื

กับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมในการท�าคดียุทธศาสตร์ด้วย  

ถ้าเรามรีะบบการท�างานทีด่เีรากส็ามารถบรหิารจดัการได้

ในฐานะผูป้ระสานงานของศนูย์ทนายความมสุลมิจงัหวดั

ยะลา”

 ส่วน สทิธพิงษ์ จนัทรวโิรจน์ กบ็อกเล่าถงึความ

ร่วมมอืระหว่างชมุชนและศนูย์ทนายความมสุลมิได้อย่าง

น่าสนใจว่า

 “นอกจากได้รับการสนับสนุนการเงินในการ

ช่วยเหลือด้านคดีแล้วเราได้ท�างานในเชิงการให้ความรู้

ทางกฎหมายแก่ชมุชนโดยการสนบัสนนุจากองค์กรอืน่ๆ  

ผ่านการท�างานของเครือข่ายผู้ช่วยทนายความ เรา

พยายามให้ค่าใช้จ่ายในการท�างานน้อยทีส่ดุโดยเน้นการ

ท�างานอาสาสมัคร บางครั้งเราก็ได้รับเงินบริจาคจาก

ชมุชนหรอืจากชาวบ้าน   เราจดัให้มเีงนิกองกลางส�าหรบั

ค่าอาหารกลางวนัในส�านกังานของศนูย์ทนายความมสุลมิ 

อีกทั้งทนายความอาวุโสของเราเมื่อมีโอกาสได้รับค่า

ตอบแทนในคดอีืน่ ๆ เช่นคดธีรุกจิ เป็นต้น ทนายความ

เหล่านั้นก็มักจะบริจาคให้กับมูลนิธิศูนย์ทนายความ 

มสุลมิด้วย”

 ทั้งนี้ จากผลการศึกษาคดีความมั่นคง1 ของ

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ ทีเ่ผยแพร่ผ่านเอกสารข้อมลู

สถติ ิข้อค้นพบ และความเหน็ผูท้รงคณุวฒุใินงานสมัมนา

โครงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดคีวาม

มัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ (Case Audit) พบว่า

ใน 100 คด ีศาลชัน้ต้นมคี�าพพิากษายกฟ้องถงึ 72 คดี 

นอกจากนัน้ ยงัพบว่าในการปฏบิตัต่ิอบคุคลทีเ่ป็นผูต้้อง

สงสยัตามกฎหมายพเิศษ มกีารข่มขูท่�าร้ายทัง้ทางร่างกาย

และใช้ถ้อยค�าที่ไม่สุภาพและขู่เข็ญตั้งแต่ในขั้นตอนการ

จบักมุ การกกัหรอืคมุตวัไปจนถงึการซกัถามไม่ว่าตาม

กฎหมายพเิศษคอื กฎอยัการศกึ หรอื พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

รวมถึงในชั้นของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา โดยข้อมลูดงักล่าวปรากฏในทกุขัน้

ตอนจากรายงานในส�านวนคดตีวัอย่างของมลูนธิฯิ 

 เมื่อตรวจสอบพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นใน

ชั้นการถูกกักตัวและซักถามหรือสอบปากค�าจะพบว่า

สถติกิารท�าร้ายและขูเ่ขญ็มสีงูทีส่ดุในขัน้ตอนการบงัคบัใช้ 

กฎอยัการศกึ รองลงมาคอืการด�าเนนิการภายใต้ พ.ร.ก. 

ฉกุเฉนิฯ แต่สิง่ทีน่่าสนใจกค็อืในจ�านวนคดคีวามมัน่คง 100 

คดทีีม่กีารแจ้งข้อกล่าวหาและด�าเนนิคดกีบัผูต้้องหาจนมี

การฟ้องคดต่ีอศาลในข้อหาก่อการร้าย อัง้ยี ่หรอืซ่องโจร

นัน้ เมือ่ตรวจสอบถงึทีม่าก่อนทีจ่ะมกีารตกเป็นผูต้้องหา 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มถีงึ 49 คดี 

ทีม่าจากการส่งตวัตามกฎหมายพเิศษก่อน ซึง่แม้ข้อมลู

สถติคิดดีงักล่าว จะเป็นเพยีงส่วนหนึง่ทีไ่ด้มกีารน�ามาเป็น

กรณศีกึษา แต่กช่็วยให้พอมองเหน็ภาพของกระบวนการ

ยุติธรรมที่สะท้อนผ่านการท�างานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ปลายด้ามขวานแห่งนีไ้ด้เป็นอย่างดี

1 มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ. รายงานตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในคดคีวามมัน่คง: ผลการศกึษาสถติแิละข้อมลูคดคีวามมัน่คงในภาคใต้ 
  (Case Audit)  เผยแพร่ เดอืนธนัวาคม  2554 ดาวน์โหลดได้ที ่http://th.macmuslim.com/wp-content/uploads/2011/12/ข้อมลูสถติแิละ 
  ข้อค้นพบในคดคีวามมัน่คงจงัหวดัชายแดนใต้_MAC1.pdf 
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สำานกัทีป่รกึษาและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ จงัหวดันราธวิาส

สำานกัทีป่รกึษาและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ จงัหวดัยะลา

สำานกัทีป่รกึษาและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ จงัหวดัปัตตานี 

สำานกัทีป่รกึษาและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ จงัหวดัสงขลา
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 ก่อนโครงการจะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้หรือ

เกิดผลสัมฤทธิ์อันก่อคุณูปการแก่กระบวนการยุติธรรม 

สิ่งส�าคัญประการแรกสุดย่อมไม่พ้นการที่คณะท�างาน

ต้องมคีวามเข้าใจอย่างลกึซึง้ต่อบรบิทด้านต่างๆ ในพืน้ที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพปัญหา

การละเมดิสทิธมินษุยชนทีแ่พร่ขยายลกุลามขึน้ เมือ่รฐั

ประกาศใช้กฎหมายพเิศษด้วยหวงัว่าจะสามารถจดัการ

กบัสถานการณ์ความไม่สงบ ทว่า วธิดีงักล่าวกลบัเป็น

ทีม่าของปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนอนัเนือ่งมาจาก

ขอบข่ายอ�านาจที่มิเอื้อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล 

อย่างที่ควรจะเป็นตามหลักการประชาธิปไตย เนื่อง 

จากกฏหมายพเิศษอนัได้แก่ พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ  

พทุธศกัราช 2457, พระราชก�าหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  

นัน้ มอบอ�านาจแก่เจ้าหน้าทีท่หารอย่างมากทีผ่่านมาจงึ

ไม่มพีนกังานเจ้าหน้าทีร่ายใดต้องโทษอาญาจากข้อกล่าว

หาว่าละเมดิสทิธมินษุยชน  

 น�าไปสู ่การใช้อ�านาจนอกกรอบกฎหมายซึ่ง

มีส่วนอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะภายหลงัการปะทขุองสถานการณ์ความขดัแย้ง

ในปี พ.ศ. 2547 ทีต่ราบจนวนันี ้ผูเ้สยีชวีติจากสถานการณ์

ความไม่สงบมไีม่ต�า่กว่า 4,000 คน กลายเป็นเงือ่นไขให้ 

มผีูน้�าไปกล่าวอ้างถงึความไม่เป็นธรรม เพือ่ตอบโต้และ

โจมตีหน่วยงานของรัฐอย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้ฝ่าย 

รฐัตอบโต้กลบัอย่างรนุแรงยิง่ขึน้ ทัง้ส่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายความ

มัน่คงไปประจ�าในพืน้ทีม่ากกว่า 60,000 คน ทัง้ทีก่ารแก้ไข

ปัญหาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ ไม่สามารถแก้ไข

ได้ด้วยใช้ก�าลงัทางทหารหรอืการปราบปรามอย่างรนุแรง

เพยีงประการเดยีว หากยงัต้องอาศยัการท�าความเข้าใจ

ในบรบิท วฒันธรรม เชือ้ชาต ิประเพณแีละประวตัศิาสตร์ 

เพื่อด�าเนินการแก้ไขด้วยนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทาง 

การเมอืงการปกครองด้วยสนัตวิธิี

บนทางหลวงหมายเลข 418 (ยะลา – ปัตตาน)ี 
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 นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน

ปีพ.ศ. 2549 ทีม่รีฐัประหาร และต่อด้วยความไม่แน่นอน

ทางการเมอืงส่วนกลาง น�ามาสูน่โยบายการปราบปราม

ความรนุแรงของหน่วยงานความมัน่คง ยงัส่งผลให้มกีาร

จับกุมประชาชนเป็นวงกว้าง เพียงเฉพาะในช่วงที่ริเริ่ม

โครงการเข้าถงึความยตุธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้ในปี 2552 นัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าวกม็ี

คดคีวามมัน่คงเกดิขึน้แล้วถงึ 6,758 คด ีและในจ�านวนนี ้

มเีพยีง 545 คด ีทีอ่ยัการสัง่ฟ้องศาล ศาลมคี�าพพิากษา 

195 คด ี สัง่ลงโทษ 203 คน ยกฟ้องจ�าเลย 152 คน 

กระนั้น ก็ยังมีผู ้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวน 

กว่า 420 คน ในเรอืนจ�าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ 4 แห่ง นอก 

จากนั้น หากย้อนย้อนไปในช่วงที่ความรุนแรงเริ่มปะทุ

ขึน้มากขึน้

 ไม่เพียงเท่านั้น อุปสรรคส�าคัญอีกประการ

หนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการขาดระบบ

ผู ้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  

ซึ่งก็คือการจัดหาทนายความให้กับประชาชนที่ต้องคดี

ความมัน่คง ส่งผลให้หน่วยงานเอกชนในพืน้ทีอ่ย่างศนูย์

ทนายความมสุลมิต้องเผชญิปัญหาการรบัคดมีากเกนิไป 

ส่งผลให้ศูนย์ทนายความมุสลิมไม่สามารถเป็นตัวแทน

ด้านกฎหมายให้กบัลกูความทีถ่กูละเมดิสทิธมินษุยชนได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากโครงสร้างและศกัยภาพที่

จ�ากดั อกีทัง้ความพยายามของภาคประชาสงัคมทีท่�างาน

แบบอาสาสมัครเพื่อร่วมแก้ปัญหาก็ขาดความช�านาญ

และไม่มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้  

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วม

มอืระหว่างองค์กรภาคประชาสงัคมเหล่านีก้บัหน่วยงาน

ของรัฐอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้

องค์กรภาคประชาสงัคมทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากชมุชน

ประชาชนได้มีบทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือ

พลเรือนมุสลิมเชื้อสายมลายูซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนโดยกฎหมาย

พเิศษ โดยส่งเสรมิให้ได้รบัความช่วยเหลอืทัง้ในขัน้ตอน

ก่อนถงึศาลและระหว่างการไต่สวนคดี

 กจิกรรมทีโ่ครงการได้ด�าเนนิงานจงึมุง่เน้นทีก่าร

พฒันาโครงสร้างเพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึความยตุธิรรมและ

การให้ความคุม้ครองด้านกฎหมาย ทัง้เพิม่ศกัยภาพของ

ทนายความ ผูช่้วยทนายความ และนกักจิกรรมด้านสทิธิ

มนษุยชน ทัง้คดิค้นกระบวนการอนัก่อให้เกดิแรงผลกัดนั

ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐเพื่อการปฏิรูประบบ

ยตุธิรรมอย่างยัง่ยนื ด้วยความเชือ่มัน่ว่า ระบบยตุธิรรม

ที่มีประสิทธิภาพคือกลไกอันส�าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไข

ปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จดุรบัข้อคดิเหน็ ณ ศนูย์ปฏบิตักิารตำารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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ปักหมดุหมาย 

 เมือ่พบว่ารากเหง้าแท้จรงิของปัญหาคอือะไรแล้ว 

จากนั้นจึงน�าไปสู่การวางยุทธศาสตร์หรือตั้งเป้าหมาย 

ว่าผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการตลอด

ระยะเวลา 2 ปี นัน้ มอีะไรบ้าง ซึง่คณะท�างานได้มุง่เน้น

ไปที ่3 ประเดน็หลกั ดงัทีก่ล่าวไว้ข้างต้น นัน่คอื 

 1. มุง่หวงัว่าหน่วยงานในพืน้ทีจ่ะมศีกัยภาพเพิม่ 

ขึน้ในการบงัคบัใช้กฏหมาย เพือ่ให้ความช่วยเหลอืด้าน

กฏหมายและบรกิารอย่างไม่คดิมลูค่ากบักลุ่มผูเ้สยีเปรยีบ

ในสงัคม

 2. เพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อช่วยให้หน่วยงาน

ในพื้นที่และหน่วยงานความมั่นคงสามารถปฏิบัติตาม 

กฏหมาระดบัประเทศและหลกัสทิธมินษุยชนสากลได้

 3. หน่วยงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ

ตัดสินใจมีความรู ้และความสามารถในการก�าหนด

นโยบายมากขึน้ เพือ่ช่วยให้เกดิการปฏริปูระบบยตุธิรรม

อย่างยัง่ยนื

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  

จึงจัดให้มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 13 

ประการ  ได้แก่

กจิกรรมที ่1. ขยายบรกิารด้านกฏหมายโดยไม่คดิมลูค่า 

ซึง่เป็นสิง่ทีม่ลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิท�าอยูใ่นปัจจบุนั

ทีจ่. ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และมกีารตัง้ศนูย์แห่งใหม่ 

ที ่จ.สงขลา

กจิกรรมที ่2. ให้บรกิารว่าความโดยไม่คดิมลูค่าส�าหรบั 

ผู ้ต้องหาและจ�าเลยที่ประสบปัญหาการละเมิดสิทธ ิ

มนษุยชน และเป็นการฟ้องร้องคดทีางยทุธศาสตร์  

กจิกรรมที ่3. ประชมุคดสี�าหรบัคดเีชงิยทุธศาสตร์ ร่วมกบั 

ทนายความ ผูช้�านาญการด้านกฏหมายสทิธมินษุยชน 

กจิกรรมที ่4. ออกแบบและจดัพมิพ์คูม่อือบรม

กจิกรรมที ่ 5. จดัอบรมให้ทนายความเรือ่ง จงัหวดัชายแดนใต้ 

กฏหมายพเิศษและการละเมดิสทิธมนษุยชน โดยเฉพาะ

ในเรือ่งการซ้อมทรมาน การควบคมุตวัและการสญูหาย

ของบคุคล 

กิจกรรมที่ 6. อบรมผู้ช่วยทนายความและอาสาสมัคร

หมูบ้่านทีไ่ด้รบัผลกระทบมากสดุในหวัข้อ จงัหวดัชายแดน

ใต้ กฏหมายพเิศษและการละเมดิสทิธมินษุยชน 

กจิกรรมที ่7. ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในพืน้ที ่เพือ่พฒันา

โครงการส�าหรบันกัศกึษานติศิาสตร์

กจิกรรมที ่8. อบรมเพือ่เพิม่ทกัษะให้กบัผูช่้วยทนายความ

ภาคใต้ 

กจิกรรมที ่9. จดัสมัมนาโดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นหน่วยงาน

ในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานความมัน่คง เกีย่วกบัการบงัคบัใช้

กฏหมายและการละเมดิสทิธมินษุยชน

กจิกรรมที ่10. ท�าวจิยัและกรณศีกึษาเกีย่วกบัผูต้้องการ

การบรกิารส�าหรบัผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชน โดยไม่คดิมลูค่า

ส�าหรับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

กจิกรรมที ่11. เผยแพร่ข้อมลูทีท่นัสมยัเกีย่วกบัคดใีนศาล

ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รบัทราบ เพือ่ส่งเสรมิบทบาทของ

พนกังานอยัการและศาลในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง  

กิจกรรมที่ 12. จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วย

งานรฐั 

กิจกรรมที่ 13. จัดสัมมนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มี

อ�านาจตดัสนิใจ และเจ้าหน้าทีด้่านยตุธิรรม

ดำาเนนิงาน

 เมื่อวางเป้าหมายแล้ว คณะท�างานก็เริ่มเข้า

สู ่ขั้นตอนของการขับเคลื่อนและก�าหนดยุทธศาสตร์

อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมทั้ง 13 ประการข้าง

ต้น ซึง่มวีตัถปุระสงค์และรายละเอยีดในการด�าเนนิงาน 

ดงัต่อไปนี้

 1. ขยายบริการด้านกฏหมายโดยไม่คิดมูลค่า  

ซึง่เป็นสิง่ทีม่ลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิท�าอยูใ่นปัจจบุนั

ที ่ จ. ปัตตาน ี ยะลา นราธวิาส และมกีารตัง้ศนูย์แห่ง

ใหม่  ที ่จ.สงขลา

 เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เพิม่ศกัยภาพของทมีกฏหมาย 

และพฒันาการบรกิารตามมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ
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ที่มีอยู่ตาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย

หลกัของกจิกรรมจงึได้แก่ เจ้าหน้าทีฝ่่ายส�านกังานและ 

กฏหมายซึง่ท�างานอยูท่ีศ่นูย์ทัง้3 แห่ง โดยเจ้าหน้าที ่21 คน 

และอาสาสมคัร 9 คนจะได้เข้าร่วมอบรมเพิม่ศกัยภาพ

ผ่านกจิกรรมสมัมนาเกีย่วกบัการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 

นอกจากนั้นโครงการได้ให้การสนับสนุนด้านเงินเดือน

แก่เจ้าหน้าทีท่ัง้ 21  คน ทีท่�ากจิกรรมมุง่ส่งเสรมิการให้

ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายโดยไม่คดิมลูค่าแก่ประชาชน 

เนื่องจากนับแต่สิ้นสุดเงินทุนในปี 2553 เจ้าหน้าที่ใน

ศูนย์ทั้งสามแห่งท�างานแบบอาสาสมัครโดยไม่ได้รับค่า

ตอบแทน โดยโครงการพยายามหาแหล่งทนุเพิม่เตมิเพือ่

ให้มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมสามารถท�างานได้อย่าง

ยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 ส่วนการตัง้ศนูย์แห่งใหม่ที ่จ.สงขลา ถอืเป็นการ

เพิม่ศกัยภาพและขยายขอบเขตการท�างานในพืน้ทีห่่างไกล 

ให้มีประสิทธิภาพยิง ่ขึ้น ทั้งจัดจ้างเจ้าหน้าที่และ 

ผูช้�านาญการใหม่ ได้แก่ ทนายความผูช้�านาญการอาวโุส 

ผูช่้วยทนายความ ทนายความผูช่้วย และเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที่

ทัง้มกีารสมัมนาจดัท�าแผนเชงิยทุธศาสตร์ และมกีารท�า 

แผ่นพบั โปสเตอร์ เผยแพร่เอกสารประชาสมัพนัธ์ของศนูย์

แห่งใหม่ ไปยงัประชาชนในกลุม่เป้าหมายในสีอ่�าเภอของ

จงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทว ีสะบ้าย้อย  

 2. ให้บริการว่าความโดยไม่คิดมูลค่าส�าหรับ 

ผู ้ต้องหาและจ�าเลยที่ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิ 

มนษุยชน และเป็นการฟ้องร้องคดทีางยทุธศาสตร์  

 เน้นการส่งเสรมิการเข้าถงึความยตุธิรรมส�าหรบั

ประชาชน ไม่ว่าจะมาจากสงัคม เชือ้ชาต ิ เพศ สถานะ 

ทางสังคมและศาสนาใด เนื่องจากในปัจจุบัน รัฐไทย

ยังไม่มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง 

เท่าเทียมในประชากรกลุ่มต่างๆ ในช่วงที่เกิดความ 

ขดัแย้ง และมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิทัง้ในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้และจงัหวดัสงขลา ต้องรบัมอืกบัการว่า

ความมากถงึ 600 คด ี ดงันัน้ คดทีีค่ดัเลอืกมาเป็นคดี

ยุทธศาสตร์ คือคดีที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เนือ่งจากกฏหมายความมัน่คง ซึง่ในช่วงก่อนการไต่สวน

และระหว่างการไต่สวนจะเป็นการว่าความแก้ต่างโดยไม่

คดิมลูค่า จากทนายความส�าหรบัผูเ้สยีหายจากการซ้อม

ทรมาน, ทนายความส�าหรบัผูเ้สยีหายจากการสัง่ฟ้องคดี

โดยมชิอบ, ทนายความส�าหรบัผูเ้สยีหายจากการปฏบิตัิ

มิชอบของทหาร ทนายความส�าหรับผู้เสียหายจากการ

ปฏบิตัมิชิอบของต�ารวจ

 เมือ่ช่วยเหลอืจ�าเลยแต่ละคนแล้ว จะมกีารฟ้อง

ร้องคดทีางยทุธศาสตร์ โดยคดัเลอืกจากคดทีีม่ปัีญหาด้าน

การละเมดิสทิธมิมนุษยชนจากการใช้กฏหหมายพเิศษใน

ช่วงทีเ่กดิสถานการณ์ความไม่สงบ โดยคาดว่าการฟ้อง

ร้องคดทีางยทุธศาสตร์จะน�าไปสูก่ารปฏริปูกระบวนการ 

ยตุธิรรมทางอาญาของไทย โดยคดยีทุธศาสตร์ล้วนเป็น

คดทีีเ่กีย่วกบัการเลอืกปฏบิตั ิปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของ

พนกังานอยัการและเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง การซ้อม

ทรมานและการสญูหายของบคุคล ซึง่โครงการได้จดัจ้าง 

ผู้ช�านาญการอาวุโสทางกฏหมาย 7 คน ด�าเนินการ 

ว่าความโดยไม่คิดมูลค่า, มีทีมผู้ช่วยทนายความและ 

นกักจิกรรมเดนิทางเกบ็ข้อมลูในพืน้ที ่ นอกจากนัน้มกีาร

ประชมุกลุม่ย่อยปรกึษาหารอืกบัครอบครวัผูเ้สยีหายอย่าง

น้อยทีส่ดุ 8 ครอบครวั 

 3. ประชมุคดสี�าหรบัคดเีชงิยทุธศาสตร์ ร่วมกบั

ทนายความ ผูช้�านาญการด้านกฏหมายสทิธมินษุยชน

 ทนายอาวุโส เช่น นายสมชาย หอมลออ  

นายวสันต์ พานิช นายรัษฎา มนูรัษฎา นายสุรศิษฏ์  

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

มกีารจดัเกบ็ข้อมลูเป็นระเบยีบ
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เหลอืงอรญันภา นายธน ูเอกโชต ินายสญัญา เอยีดจงดี 

ทนายเยาวลกัษ์ อนพุนัธุ ์ จากสภาทนายความได้ร่วมกนั

ปูพื้นและสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการท�างานคดี

ด้านสทิธมินษุยชนโดยเฉพาะในคดคีวามมัน่คงในจงัหวดั

ชายแดนใต้ มปีระเดน็ถกเถยีงกนัอย่างกว้างขวางในทาง

ข้อกฎหมายและข้อเทจ็จรงิจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใช้

อ�านาจบงัคบัใช้กฎหมายทบัซ้อนกนัหลายฉบบั   โครงการ

นี้เน้นการสร้างเครือข่ายใหม่และกระตุ้นความเชื่อมโยง

ระหว่างทนายความจากส่วนกลาง องค์กรภาคประชา

สังคมและทนายความสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ท�างาน 

ภายใต้มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม โดยจัดเวทีแลก

เปลี่ยนแนวปฏิบัติในการท�าคดีความมั่นคง เพื่อให้

ทนายความมีโอกาสรับทราบข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับกฏ

หมายใหม่ และแนวปฏบิตัใิหม่จากทนายความอาวโุสและ

ผูช้�านาญการในระหว่างการอบรมการบรหิารคดี

 นอกจากนั้นจะมีการจัดประชุมในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และจัดประชุมคดีระดับภูมิภาคที่

กรุงเทพฯ และสงขลา โดยมีนักวิชาการ นักกิจกรรม 

และนักกฏหมายด้านสิทธิมนุษยชนจากทั่วประเทศ 

ร่วมอภิปรายถึงคุณภาพการท�างานด้านกฏหมายใน

สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการด�าเนิน

โครงการ โดยแต่ละหน่วยงานจะร่วมน�าเสนอกรณศีกึษา 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในคดียุทธศาสตร์

ที่โครงการน�ามาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งในการประชุมคดี

และสมัมนาแต่ละครัง้จะมกีารจดัท�ารายงานสรปุเพือ่น�า

เสนอข้อมลูทีท่นัสมยัเกีย่วกบักฏหมายพเิศษ และเพือ่ให้

สาธารณะรบัทราบถงึกรณศีกึษาของคดสีทิธมินษุยชนและ

ความมัน่คง นอกจากนัน้ ในหลาย ๆ โอกาสได้จดัการ

ประชุมทางหน่วยงานศาลและอัยการโดยจัดบุคลากร 

เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกฎหมาย 

ร่วมกนั อนัก่อให้เกดิองค์ความรูท้ีน่�าไปใช้ในสถาบนัของ

ตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 4. ออกแบบและจดัพมิพ์คูม่อือบรมทนายความ

และผูช่้วยทนายความในคดคีวามมัน่คง

 เราจดัท�าเอกสารอบรมเพือ่ช่วยส่งเสรมิกจิกรรม

และสร้างเสรมิศกัยภาพตลอดโครงการ ทัง้เพือ่เป็นคูม่อื

อ้างอิงแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการยุติธรรม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะ 

จดัท�าคูม่อือบรมอกีสีฉ่บบัโดยคูม่อืสองฉบบัจะจดัท�าขึน้

เพือ่ทนายความทีช่่วยแก้ต่างและว่าความในคดยีทุธศาสตร์ 

มเีนือ้หาประกอบด้วยสถานการณ์ล่าสดุของคดรีวมถงึกรณี

ศึกษาเกี่ยวกับคดีด้านความมั่นคงและการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ส่วนอกีสองเล่มส�าหรบัผูช่้วยทนายความ และ

นกักจิกรรมด้านสทิธมินษุยชน โดยมเีนือ้หาเน้นถงึขัน้ตอน

ปฏิบัติของผู้ช่วยทนายความในการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์

และท�าความเข้าใจกบักลไกสทิธมินษุยชน 

 เอกสารทัง้ 4 เล่มได้แก่ คูม่อืทนายความเกีย่วกบั

กฏหมายพเิศษในภาคใต้ , คูม่อืผูช่้วยทนายความเกีย่วกบั

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน, คูม่อืทนายความ

เกี่ยวกับกรณีศึกษา และคู่มือผู ้ช่วยทนายความเพื่อ

ท�าความเข้าใจถงึกลไกสทิธมินษุยชนในภาคใต้ 

 5. จัดอบรมให้ทนายความเรื่อง จังหวัด

ชายแดนใต้ กฏหมายพเิศษและการละเมดิสทิธมินษุยชน  

โดยเฉพาะในเรือ่งการซ้อมทรมาน การควบคมุตวัและการ

สญูหายของบคุคล 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และ

สงขลา ในการสมัมนาแต่ละครัง้จะเน้นหวัข้อทีแ่ตกต่างกนั

อาท ิหวัข้อว่าด้วยการต่อรองเพือ่กนัตวัเป็นพยาน การซ้อม

ทรมาน การควบคมุโดยพลการ การสญูหายของบคุคล

และการสังหารนอกกระบวนการกฏหมาย และมาตรา

ต่างๆ ของ พรบ.ความมัน่คง โดยในระหว่างการอบรม

จะมีการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับคดี มีผู้เข้าร่วมเป็นนัก 

กฏหมายอาวโุสและผูช้�านาญการด้านกฏหมายจากส่วน

กลาง ผูเ้ข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนกักฏหมายอาชพี
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ไปร่วมให้ความรูแ้ก่ชาวบ้านโครงการอบรมเผยแพร่

ความรูด้้านกฎหมายและการเข้าถงึสทิธใินกระบวนการ

ยตุธิรรม ทีบ้่านบางบวัทอง อ.ธารโต จ.ยะลา

และนกักฏหมายฝึกงานของมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

แต่ละแห่ง 

 ส�าหรบัเนือ้หาการอบรมและเอกสารทีจ่ดัท�าขึน้

นัน้ เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากกจิกรรมที ่4 ด้วยมุง่หวงัว่าจะช่วย

เพิ่มพูนทักษะระดับสูงด้านกฏหมายให้แก่ทนายความ  

อีกทั้งภายหลังการอบรมจะมีการจัดสรุป ประเมินผล

เพือ่ช่วยให้ผูจ้ดัการอบรมและผูร้บัการอบรมทราบว่าควร

ปรบัปรงุด้านใดบ้าง 

 6. อบรมผูช่้วยทนายความและอาสาสมคัรหมูบ้่าน

ที่ได้รับผลกระทบมากสุดในหัวข้อ จังหวัดชายแดนใต้  

กฏหมายพเิศษและการละเมดิสทิธมินษุยชน  

 เราจัดการอบรมแก ่ทนายความและกลุ ่ม 

อาสาสมัคร ร่วมด้วยผู้ช่วยทนายความและอาสาสมัคร

หมูบ้่านโดยเนือ้หาในการอบรมจะเน้นการให้ความรูด้้าน

กฏหมายพิเศษและการให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมาย 

นบัแต่การยืน่ข้อร้องเรยีน การสงัเกตกุารณ์คด ี และการ 

เข้าถึงกลไกในพื้นที่และระบบยุติธรรม โดยสถานที่ใน

การจดัอบรมคอืมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิในสีจ่งัหวดั

ภาคใต้ เพือ่ให้ผูช่้วยทนายความและอาสาสมคัรหมูบ้่าน

ที่เข้ารับการอบรม ทราบถึงเครื่องมือในการท�างาน  

การออกแบบและผลติเอกสารต่างๆ นอกจากนัน้กจิกรรม

นี้ยังมุ่งให้เกิดการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง 

องค์ความรูใ้หม่และเพิม่ความเข้าใจต่อกระบวนการสทิธิ

มนษุยชนในระหว่างการบงัคบัใช้กฏหมายพเิศษ 

 7. ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในพืน้ที ่ เพือ่พฒันา

โครงการส�าหรบันกัศกึษานติศิาสตร์

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษา

วชิากฎหมายมหาวทิยาลยัในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคใต้ ได้เข้า

ร่วมกจิกรรมในฐานะอาสาสมคัรเข้าท�างานทีม่ลูนธิศินูย์ 

ทนายความมุสลิม โดยมีความรับผิดชอบหลักในการ

สนับสนุนทีมกฎหมาย ในการท�าหน้าที่ประจ�าวัน  

โดยจะได้รับการอบรมให้ความรู้ และมีโอกาสเรียนรู ้

งานศูนย์ทนายความมุสลิมแต่ละจังหวัด เรียนรู้งาน 

เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในทางคดี การดูงานใน

ศาล การว่าความ โดยเรยีนรูง้านในกระบวนการยตุธิรรม

ทัง้ระบบ รวมทัง้ ได้มโีอกาสลงพืน้ที ่ เข้าเยีย่มเรอืนจ�า 

เพื่อหาประสบการณ์จากการท�างานร่วมกับทนายความ 

ทนายความผู้ช่วย และอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ 

ในพืน้ที่

 หลงัจากทีน่กัศกึษาได้เข้าร่วมโครงการกบัมลูนธิิ

ศนูย์ทนายความมสุลมิแล้ว ท�าให้สามารถน�าความรูด้้าน

กฎหมายที่ได้ร�า่เรียนมาในมหาวิทยาลัย มาปรับใช้กับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ความมัน่คง ซึง่เป็นกฎหมายพเิศษทีแ่ตกต่างกบัพืน้ทีอ่ืน่  

ยิง่ท�าให้น้อง ๆ  ได้รบัความรูเ้กีย่วกบักฎหมายความมัน่คง 

ทีใ่ห้อ�านาจเจ้าหน้าทีใ่นการจบักมุ ควบคมุตวั ได้ในกรณี

เป็นผูต้้องสงสยั ว่ามผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพและ 

ยงัไม่มบีทบญัญตัทิีคุ่ม้ครองสทิธขิองบคุคลดงักล่าว

 นักศึกษารายหนึ่งได้สะท้อนว่า “รู ้สึกดีใจ  

ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับมูลนิธิศูนย์ทนายความ

มสุลมิ ท�าให้ได้สมัผสัและพบเหน็ชาวบ้านทีม่าร้องเรยีน 

และได้รับผลกระทบจากการถูกจับกุม ควบคุมตัวตาม

กฎหมายพเิศษ และถกูด�าเนนิคดคีวามมัน่คง ภาพเหล่านี้

หากไม่ได้มโีอกาสเข้ามาฝึกงานกบัมลูนธิศินูย์ทนายความ

มสุลมิแล้ว คงไม่มโีอกาส” 
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 ในโครงการดงักล่าวมนีกัศกึษา 16 คนและบณัฑติ

กฏหมาย 16 คน เข้าร่วมกจิกรรมในฐานะอาสาสมคัร 

โดยบัณฑิตกฏหมาย 16 คนจะเข้าท�างานที่มูลนิธิ 

ศนูย์ทนายความมสุลมิเป็นเวลา 1 ปี โดยทัง้ 32 คนมี

ความรบัผดิชอบหลกัในการสนบัสนนุทมีกฏหมายของศนูย์

ทนายความมสุลมิ ในการท�าหน้าทีป่ระจ�าวนั และจะได้รบั

การอบรมด้านการจ�าแนก  วเิคราะห์ปัญหา และให้ความ

ช่วยเหลอืด้านกฏหมายขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้มโีอกาสลงพืน้ที่ 

อาท ิ การเข้าเยีย่มเรอืนจ�าและศนูย์ควบคมุตวั ทัง้นีเ้พือ่ให้

อาสาสมคัรได้รบัประสบการณ์อย่างเป็นรปูธรรมจากการท�า

งานด้านกฏหมายร่วมกบันกักฏหมายและนกัสทิธมินษุยชน

ในภาคใต้ และมโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างาน

กบัอาสาสมคัรคนอืน่ๆ โดยมศีนูย์ทนายความมสุลมิจะคอย

ก�ากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างใกล้ชดิ

 8. อบรมเพือ่เพิม่ทกัษะให้กบัผูช่้วยทนายความ

ภาคใต้ 

 เราจดัให้มกีารจดัอบรมวธิกีารท�างานเพือ่ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้ช่วยทนายความภาคใต้  

โดยเนือ้หาการอบรมจะครอบคลมุวธิกีารในการตดิตาม 

การรายงานและการจัดท�าข้อมูลสิทธิมนุษยชนในเชิง

ปฏิบัติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแบบมืออาชีพแก ่

ผูเ้สยีหายและครอบครวั  ผูเ้ข้าร่วมการอบรมทัง้ 160 จะ

เป็นสมาชกิของเครอืข่ายผูช่้วยทนายความภาคใต้ในปัจจบุนั

และสมาชกิใหม่ มมีลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิเป็นผูจ้ดัการ

อบรม โดยปรกึษาหารอืร่วมกบัองค์กรภาคทีีท่�างานชมุชนุใน

ภาคใต้ และมกีารใช้ภาษาท้องถิน่ในการอบรม

 9. จดัสมัมนาโดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นหน่วยงาน

ในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานความมัน่คง เกีย่วกบัการบงัคบัใช้

กฏหมายและการละเมดิสทิธมินษุยชน

 เราจัดการปรึกษาหารือกับหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานความมัน่คงตลอดโครงการ  

ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมท�างานประสาน

งานอย่างเข้มข้นกบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฏหมาย เพือ่ให้

หน่วยงานความมัน่คงพฒันาการใช้กฎหมายพเิศษอย่าง

มปีระสทิธภิาพและพจิารณาผลกระทบต่อสทิธมินษุยชน

ไปพร้อม ๆ กนั โดยการสมัมนาจะหมนุเวยีนไปในพืน้ที่ 

ขดัแย้งของทัง้สีจ่งัหวดั ได้แก่ ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส

และสงขลา ผู้ร่วมการประชุมได้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

พนกังานอยัการ เจ้าหน้าทีด้่านยตุธิรรมและผูเ้กีย่วข้อง 

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์รวมถึง

วิเคราะห์เพื่อแสดงข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการ 

บงัคบัใช้กฏหมาย 

ซากใีห้ความรูก้บัเครอืข่ายชาวบ้าน 

ในหวัข้อ “สทิธชิมุชน”

การทำางานช่วยเหลอืชาวบ้านในการเดนิเรือ่ง 

ทีศ่าลของผูช่้วยทนาย

นกัศกึษาและบณัฑติทีไ่ด้ฝึกงานกบัโครงการ

AW A5 Thai E7.indd   20 27/5/2556   22:51:53



ประสบการณ์การทำางาน “โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำาหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้”

21

 10. ท�าวิจัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องการ

การบรกิารส�าหรบัผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชน โดยไม่คดิมลูค่า

ส�าหรับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 ศนูย์นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าทมี

วจิยัโดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญได้มารบัหน้าที่

รวบรวมข้อมูลและจัดท�ารายงานประเมินความต้องการ 

เพือ่สนบัสนนุการปฏริปูระบบยตุธิรรมในท่ามกลางความ

ขดัแย้งของสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ โดยงาน

วจิยันี ้ จะเน้นทีก่ารส�ารวจความเป็นไปได้ของ การขยาย

กองทนุยตุธิรรม และการพฒันากลไกอืน่ๆ จากนัน้ข้อมลู

การวจิยัจะจดัพมิพ์เป็นรายงานจ�านวน 500เล่ม และน�า

รายงานไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของมลูนธิศินูย์ทนายความ

มสุลมิและมลูนธิผิสานวฒันธรรม 

 11. เผยแพร่ข้อมลูทีท่นัสมยัเกีย่วกบัคดใีนศาล

ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รบัทราบ เพือ่ส่งเสรมิบทบาทของ

พนกังานอยัการและศาลในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง

 ตลอดช่วงกิจกรรมตลอดระยะเวลาสองปี  

นาย อนกุลู อาแวปเูตะ และนางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรติ  

จะท�างานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดิบและข้อมูลสถิติ

ที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมดของโครงการและโดยเฉพาะ

กจิกรรมที ่2 เพือ่จดัท�าเอกสารแสดงความคบืหน้าของ

คดีที่เกี่ยวข้อง ทั้งให้ข้อมูลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมี 

ข้อเสนอแนะ จดัท�าเป็นจดหมายข่าวสทิธมินษุยชนและ

การเข้าถงึความยตุธิรรม ( Human Rights and Access 

to Jusitce Bimonthly Newsletter) ส�าหรบัเอกสารจะเผย

แพร่ทกุสองเดอืน โดยจดัพมิพ์เป็นภาษาไทย ส่วนคดใีด

ที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติจะมีการจัดท�าเป็น

ภาษาอังกฤษด้วย และมีการส่งอีเมล์ให้แก่หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 200 แห่ง   ได้แก่หน่วยงานยตุธิรรมและองค์กร

ภาคประชาสงัคม ทัง้น�าเสนอเอกสารในเวบ็ไซต์ของมลูนธิิ

ศนูย์ทนายความมสุลมิและมลูนธิผิสานวฒันธรรม 

 เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาส�าหรับ 

หน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดี

ความและปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งต่อ

มาได้จัดรวมเล่มเป็นหนังสือส�าหรับการท�าความเข้าใจ 

การเข้ายืน่เสนอรายงานวจิยัเรือ่ง 

กองทนุยตุธิรรม

ยนิดต้ีอนรบัสู ่ศนูย์ปฏบิตักิารตำารวจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้
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งานสมัมนาเชงิวชิาการกบัตวัแทนจากภาครฐัและภาคประชาสงัคม

ด้านสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความยุติธรรมใน 

จงัหวดัชายแดนใต้ต่อไป

 12. จดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายให้กบัหน่วยงานรฐั

 ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดยมรีองศาสตรจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็นหวัหน้าคณะ  

ได้จดัท�าและพฒันาข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่ช่วยแก้ปัญหา

ในระบบยตุธิรรมทางอาญา โดยเฉพาะการจดัท�าข้อเสนอ

เพือ่ปฏริปู กองทนุยตุธิรรม ซึง่เป็นโครงการช่วยเหลอืของ

รฐัส�าหรบัจ�าเลยในคดอีาญา โดยคณะผูช้�านาญการจะจดั

ท�าข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุและปฏริปูระบบยตุธิรรม

ทางอาญาของไทย โดยให้ความส�าคญักบัการหมายความ

มั่นคงและการบังคับใช้ในภาคใต้จากฐานข้อมูลและ 

ผลการประเมินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ 10 นอกจากนั้น 

ระหว่างการจัดท�าข้อเสนอ จะมีการจัดประชุมแบบปิด

สี่ครั้งในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้าน

ยตุธิรรม คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กมส.) 

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมแสดงความคิด

เห็นอันน�าไปสู่การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ต่อข้อเสนอเชิงนโยบายนี้จากนั้นจะมีการจัดท�าร่าง

สดุท้ายของข้อเสนอเชงินโยบายและจดัพมิพ์จ�านวน 500 

เล่ม เผยแพร่ไปยังกระทรวง รัฐสภา สถาบันยุติธรรม  

กสม. ศอ.บต. องค์กรภาคประชาสงัคม สือ่มวลชนและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

 13. จดัสมัมนาโดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นผูม้อี�านาจ

ตดัสนิใจ และเจ้าหน้าทีด้่านยตุธิรรม 

 เพือ่จ�าแนกสาเหตแุละแนวทางการปรบัปรงุการ

บรหิารความยตุธิรรมในภาคใต้ ทางโครงการได้จดัสมัมนา

โดยผูเ้ข้าร่วมเป็นผูม้อี�านาจตดัสนิใจ หน่วยงานในพืน้ที่

และเจ้าหน้าทีด้่านยตุธิรรม การสมัมนาทัง้ 4 ครัง้มขีึน้

ทีก่รงุเทพฯ โดยคอนราดและมลูนธิผิสานวฒันธรรมเป็น

ผู้จัด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีส่วน

ในการตดัสนิใจ ผูพ้พิากษา เจ้าหน้าทีด้่านยตุธิรรมและ

กลุม่การเมอืงอืน่ๆ ซึง่มบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการ

เข้าถงึความยตุธิรรมและการส่งเสรมิสทิธมินษุยชนอย่าง

เท่าเทยีมกนั โดยแนวคดิในกจิกรรมที ่12 จะถกูน�าเสนอ

และอภปิรายในการสมัมนา โดยในการสมัมนาทัง้ 4 ครัง้  

จะมกีารน�าเสนอบทบาทของเจ้าหน้าทีร่ฐั พนกังานอยัการ

และผูพ้พิากษาศาลปกครองทีส่นบัสนนุการเข้าถงึความ

ยตุธิรรม และจะส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี อย่างเช่น

กระทรวงต่างๆ ศอ.บต. และกสม. เข้าร่วมด้วย
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ผนกึกำาลงั เรยีนรูร่้วมกนั

 ด้วยกจิกรรมทัง้ 13 ประการ ทีล้่วนขบัเคลือ่น

อย่างจรงิจงัเพือ่ให้บรรลผุลอนัเป็นรปูธรรมนัน้ ในบางครัง้ 

จงึย่อมต้องเผชญิกบัแรงเสยีดทานอนัเนือ่งมาจากความ

พยายามผลกัดนัให้เกดินโยบายทีส่่งเสรมิให้ประชาชนเข้า

ถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค ทัง้ท้าทาย

อ�านาจอนัยากจะตรวจสอบของกฏหมายพเิศษ จงึน่าสนใจ

ยิง่ว่าตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการด�าเนนิงาน พวกเขา

พบเจอและเรยีนรูส้ิง่ใดบ้าง? โดยหนึง่ในคณะท�างานของ

โครงการ ได้บอกเล่ารายละเอยีดทัง้สรปุบทเรยีนทีน่่าสนใจ

ในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 “มคีดหีนึง่ทีท่�าให้พวกเราเรยีนรูก้ารท�างานร่วม

กนักบัมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ คอืคดใีนปี พ.ศ. 2550 

ทีม่คีนถกูจบั 300-400 คน พร้อมๆ กนั โดยนโยบาย

ของรัฐที่ชื่อว่ายุทธการปราบแดนใต้ นั่นท�าให้เราได้มา

ท�าคดยีทุธศาสตร์คดแีรกร่วมกนั คอืการฟ้องกองทพับก

ให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมและน�าตัวไปอบรมอาชีพเป็น

เวลา 4 เดอืน โดยกองทพัอ้างว่าน�าไปอบรมด้วยความ

สมัครใจ  ซึ่งเราก็เจอวิกฤติที่ท�าให้ต้องร่วมแรงร่วมใจ

กันอย่างเข้มแข็งระหว่างทนายที่อยู่กรุงเทพและมูลนิธิ

ศูนย์ทนายความมุสลิม คดีนี้ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์

เพราะฟ้องศาลทัง้ศาลจงัหวดัระนอง ,ศาลจงัหวดัชมุพร,  

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสุดท้ายศาลก็มีค�าสั่งให้

ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจับกุมและน�าตัวไปอบรมฯ ท�าให้

เราเกดิก�าลงัใจว่าหากเราร่วมมอืกนัท�างาน มนัจะท�าให้

เราสามารถคดัค้านค�าสัง่ทีไ่ม่เป็นธรรมได้ เช่นค�าสัง่ให้

ประชาชนไปเข้ารบัการอบรม 4 เดอืนทัง้ทีเ่ขาไม่เตม็ใจ 

โดยต่อมาหลังมีค�าสั่งศาลให้ปล่อยตัว ทางแม่ทัพภาค 

ที ่4 ขณะนัน้กลบัมคี�าสัง่ห้ามเข้าพืน้ที ่ซึง่เป็นค�าสัง่ภายใต้

กรอบอ�านาจกฏอยัการศกึ ซึง่มนัขดักบัหลกัมนษุยธรรม 

เช่น ท�าไมห้ามไม่ให้เขากลบับ้านแต่ด้วยการท�างานร่วม

กันระหว่างชาวบ้านที่เดือดร้อน สื่อและสาธารณะชนที ่

เริ่มเข้าใจและเริ่มตั้งค�าถามต่อการใช้อ�านาจตามกฎ

อัยการศึกที่ไม่เป็นธรรม ต่อมาไม่นานกองทัพภาคที่ 4 

ก็ยกเลิกค�าสั่งดังกล่าว ชาวบ้านสามารถเดินทางกลับ

บ้านได้” 

 คดีนี้กลายเป็นชัยชนะเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นว่า

ความร่วมมือของคณะท�างานทุกคนสามารถผลักดัน

ให้เกิดการเรียกร้องสิทธิของประชาชนได้ โดยใช้กลไก

ของศาล ทนายความของศนูย์ทนายความมสุลมิเองกม็ี

ความเชือ่มัน่ว่าการร่วมมอืกนักบัทนายความกรงุเทพและ

อาสาสมคัรท�าให้การท�างานเกดิผลส�าเรจ็ กลายเป็นการ

ออกแบบโครงการขึ้นมาจากงานที่เราท�าร่วมกันนี่เอง  

โดยมทีัง้ทนายอาวโุส มทีนายรุน่ใหม่ มผีูช่้วยทนายความ

และอาสาสมัครในชุมชนคอยช่วยเหลือกรณีที่เหยื่อเดิน

ทางมาหาเจ้าหน้าที่โครงการไม่ได้ นอกจากนั้นยังต้อง 

จัดประชุมร่วมกับศาล อัยการ ต้องท�างานด้านการให้

ความรู้ทางกฏหมายกับชาวบ้าน ท�างานกับสื่อมวลชน 

เพราะหากท�างานอย่างเงยีบๆ คงไม่สามารถผลกัดนัให้

เกดิการตรวจสอบกระบวนการยตุธิรรมและโครงการต่างๆ 

ของรฐัทีไ่ม่เป็นธรรม 

 “นอกจากนัน้ เรามกีารฟ้องคดทีางแพ่งและอาญา

ต่อเจ้าหน้าทีด้่วย ซึง่คดต่ีางๆ มคีวามส�าคญัมากขึน้ เช่น 

คดีเกี่ยวกับการทรมานที่คู่ขัดแย้งของเราเป็นเจ้าหน้าที่

รฐัเช่นทหาร ซึง่กท็�าให้เกดิแรงเสยีดทานพอสมควร เช่น

ท�าให้มกีารตัง้คณะกรรมการสอบภายในของหน่วยงานที่

ถกูกล่าวหา คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิองกม็ี

การเรยีกร้องให้เจ้าหน้าทีต่อบค�าถามตามหนงัสอืร้องเรยีน 

แต่เราเป็นองค์กรภาคประชาสงัคมทีต่รวจสอบการท�างาน

ของรฐัในฐานะองค์กรเอกชน”
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จดัการความเสีย่งทีต้่องเผชญิ

 เนือ่งจากคณะท�างานของมลูนธิผิสานวฒันธรรม

เป็นคนจากส่วนกลาง ท�าให้โดยเนื้อแท้มีความคิดหรือ

ทศันคตค่ิอนข้างจะเปิดรบักบัความเข้าใจทีแ่ตกต่างหลาก

หลายของคนในพืน้ที ่ ดงันัน้ สิง่ทีจ่�าเป็นทีส่ดุ คอืต้อง

ท�าความเข้าใจกบับรบิททางวฒันธรรม สามารถเชือ่มโยง

และวเิคราะห์ปัญหา ส�าคญัทีส่ดุคอืต้องมหีลกัการทีช่ดัเจน 

ว่าสิง่ทีท่�าไปนัน้ ท�าไปโดยหลกัการอะไร 

 “การท�างานของเรา เราท�าไปเพือ่สทิธขิองคนที่ 

ถกูจบักมุ ถกูควบคมุตวั เราต้องการให้ทกุอย่างเป็นไปตาม

กระบวนการยตุธิรรม ดงันัน้ สิง่ทีย่ากคอืการวางบทบาท

ท่าทีของเรากับเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า เพราะอย่างเรา  

เรายนือยูใ่นส่วนทีต้่องประสานกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั ในระยะ

แรกเจ้าหน้าทีข่องศนูย์ทนายความมสุลมิยงัไม่กล้าจะพดู

คุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งเราก็ต้องท�าความเข้าใจว่า

เขาต้องกล้าที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้  

เขาต้องกล้าที่จะฝ่าความรู้สึกที่ว่าเขาไม่มีสิทธิที่จะถาม

ค�าถามแบบนีก้บัเจ้าหน้าทีร่ฐั เขาคดิว่าเรา คนกรงุเทพ

ท�าได้ แต่เขาคนในพืน้ที ่คนมลายไูม่กล้า แม้ทนายอาวโุส

จะช่วยประสานงานอยู ่แต่ส�าหรบัทนายรุน่ใหม่หรอือาสา

สมคัรในชมุชนพวกเขายงัหวัน่เกรงอ�านาจและทศันคตขิอง

เจ้าหน้าที ่ เรากต้็องท�าความเข้าใจด้วยว่าทีเ่พือ่นๆ คน

ท�างานในพืน้ทีเ่ขาไม่มัน่ใจเพราะอนัตรายในการท�างาน

ด้านสทิธมินษุยชนมนัเกดิกบัเขาได้ตลอดเวลา แต่มนัไม่

เกดิกบัเรา เพราะเขาอยูใ่นพืน้ที ่เขาต้องเผชญิกบัอปุสรรค

ต่างๆ ทกุวนั เรากต้็องตัง้หลกัว่าเขาเองกม็คีวามเสีย่ง

ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ ซึง่กเ็กดิขึน้จรงิ เช่น อาสาสมคัร

ในชมุชนหรอืผูช่้วยทนายความทีเ่ป็นผูช้าย เขาอาจโดน 

ตัง้ด่านตรวจบตัรอะไรต่อมอิะไรได้ง่าย เขาเสีย่งกว่าเรา 

และด้วยความเป็นผู้หญิงของเราก็อาจให้ภาพที่นุ่มนวล

กว่าการทีผู่ช้ายจะเข้าไปคยุและสอบถามกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั

โดยตรง”

 หากถามว่าแก้ไขหรอืจดัการกบัความเสีย่งเหล่านี้

อย่างไร ค�าตอบกค็อื 

 “เราก็จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ พาเขา

ไปพบปะพดูคยุกบัเจ้าหน้าทีพ่ร้อมๆ กบัเรา แนะน�าตวั

แนะน�างานไปพร้อมๆ กบัเรา ใช้วธิกีารส่งต่อเบอร์โทรศพัท์ 

เมื่อน้องๆ เขาเห็นและเริ่มชินว่าเรารู้จักเจ้าหน้าที่คนนี้ 

และเจ้าหน้าทีค่นนีก้ร็ูจ้กัตนเองแล้ว เขากก็ล้าทีจ่ะโทรศพัท์

ไปสอบถาม หรือบางครั้งเราพาน้องๆ ไปพบต�ารวจ  

ทัง้ทีเ่ขาอาจตกเป็นคูก่รณกีบัต�ารวจทีต่ัง้ข้อสงสยักบัเขา 

ไปพบกบัทหารทีต่ัง้ข้อสงสยักบัเขา หรอืพาไปพบเจ้าหน้าที่

ระดบัหวัหน้า เมือ่ก่อนเราจดัการพบปะแบบนีบ่้อยนะ แล้ว 

เจ้าหน้าทีก่ม็มีาหาเขาเองด้วย มาเยีย่มชมการท�างานของ

พวกเราทีส่�านกังานในพืน้ที”่ 

 การแก้ปัญหาด้วยวธิดีงักล่าว น�าไปสูป่ระสทิธผิล

ทีเ่ป่ียมคณุค่าอย่างยิง่ในการท�างานของทนายความและ

อาสาสมคัรในพืน้ที ่ เพราะการได้พบปะกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั

อย่างจรงิใจ ตรงไปตรงมา ท�าให้นบัแต่นัน้ หากเกดิปัญหา

ใดขึน้ เช่น เมือ่เกดิการควบคมุตวัโดยบคุคลไปโดยมชิอบ 

อาสาสมคัรกก็ล้าทีจ่ะสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ด้โดยตรง 

 “ทกุวนันี ้อาสาสมคัรชมุชนและผูช่้วยทนายความ

กล้าทีจ่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าทีด้่วยตวัเองแล้ว” 

 นอกจากนัน้ สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในการด�าเนนิงาน

ของโครงการกค็อืต้องท�าให้คนในพืน้ทีม่คีวามเข้าใจในงาน

ทีท่�า แล้วจากนัน้เขากจ็ะไปด�าเนนิการได้เองด้วยศกัยภาพ

และวถิทีางในแบบของเขา องค์กรส่วนกลางท�าหน้าทีเ่พยีง

ให้ความร่วมมอืและคอยผสานความเข้าใจมากกว่า 
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 “งานของเราประสบความส�าเรจ็เพราะเราไม่ได้ไปยดัเยยีด ท�าทกุอย่างให้เป็นไปตามแผนของเรา

เราท�างานร่วมกนัและเคารพต่อการตดัสนิใจของกนัและกนั ทัง้ทีว่่าใช่และไม่”

มอบของทีร่ะลกึแด่เจ้าหน้าที ่ค่ายสรินิธร

มอบของทีร่ะลกึแด่เจ้าหน้าที ่ศนูย์ปฏบิตักิารตำารวจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้
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 สิง่ส�าคญัประการหนึง่ทีไ่ม่อาจละเลยได้ คอืการ

ถามไถ่ถึงคดีที่น่าสนใจและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่

ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของสงัคม นัน่ก็

คอืการผลกัดนัอนัน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐั 

เพือ่ให้เกดิการปฏริปูระบบยตุธิรรมอย่างยัง่ยนื ทัง้เพือ่ให้

รฐัมองเหน็ถงึความส�าคญัของสทิธ ิ เสรภีาพ และความ 

เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถงึความยตุธิรรม 

 “บางคดีก็ท�าให้เราเศร้า เช่นคดีของเยาวชน 

รายหนึ่ง เขาอายุแค่ 19 ปี แต่ก็ถูกซ้อมทรมานหนัก

มาก เขาถกูซ้อมในเหตกุารณ์เดยีวกบัโต๊ะอหิหม่ามยะผา  

กาเซ็ง แล้วสุดท้ายเขาก็ไปเป็นเด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการใช้ยากล่อมประสาท จนสุดท้ายก็ถูกจับในคดี 

ยาเสพตดิ ตอนนีก้อ็ยูใ่นเรอืนจ�า ซึง่ท�าให้เรารูส้กึเสยีใจ

ที่เราช่วยเขาไปได้ไม่ตลอด แล้วผลกระทบของผู้ที่ได้

รับจากการทรมานก็มีแนวโน้มที่จะต้องตกเป็นผู ้ใช ้

ยาเสพตดิ เพราะสิง่ทีเ่ขาเจอมนัหนกัหนาจนเขาต้องพึง่

ยากล่อมประสาท แต่ในคดทีางกฏหมายทีเ่ราท�ากน็�าไป

สูก่ารเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะการท�าโครงการรณรงค์การ

แก้ไขกฏหมายพเิศษเพือ่ป้องกนัการทรมาน 

 “เรามกีฏหมายต่อต้านการทรมานฉบบัร่างและ

พยายามหาช่องทางให้ร่างฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบใน

สภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ให้มกีลไกการป้องกนัการทรมาน

ที่เป็นรูปแบบมากกว่าการแก้ไขข้อหา เพราะปัจจุบันนี้  

กฏหมายอาญาของไทยยงัไม่มข้ีอหาการทรมาน หากเรา

ถูกเจ้าหน้าที่ท�าร้ายเพื่อบังคับเอาข้อมูลสารสนเทศจาก

เรา แล้วท�าให้เราบาดเจบ็ ทัง้ร่างกายและจติใจ กฏหมาย

ไม่สามารถลงโทษได้ นีค่อืสิง่ทีเ่ราได้เรยีนรูจ้ากคดคีวาม

ต่างๆ ทีเ่ราท�า และได้รูว่้ากฏหมายพเิศษมข้ีอบกพร่อง

ตัง้แต่การจบักมุควบคมุตวัด้วยซ�า้ ดงันัน้ ควรทีจ่ะมกีาร

รณรงค์ทัว่ประเทศว่าให้ม ีพ.ร.บ. ฉบบันี ้เพือ่ต่อต้านการ

ทรมาน คอืถ้าเราไม่ท�าคดเีหล่านีเ้รากจ็ะไม่รูว่้าอะไรเป็น

จุดบกพร่องของกระบวนการที่ท�าให้คนๆ หนึ่งถูกซ้อม 

ถกูท�าร้าย เสยีชวีิตระหว่างการควบคมุตวั ไม่สามารถ

ร้องเรยีน ไม่สามารถด�าเนนิคดทีางอาญาได้ เจ้าหน้าที่ 

ทีก่ระท�าความผดิฐานทรมานกล็อยนวล และผูเ้สยีหายก็

ไม่ได้รบัการเยยีวยาทีเ่หมาะสม” 

 ความเป็นไปได้ที่ พ.ร.บ. ต่อต้านการทรมาน 

จะเกิดขึ้นได้จริงนั้น อยู่ที่แรงผลักดันจากหลายปัจจัย  

โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาตหิรอื UN 

 “เพราะไทยลงนามเป็นภาคีต่อต้านการทรมาน

ในปี 2550 ดังนั้นสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คืออนุสัญญา 

ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ 

ลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายี

ศกัดิศ์ร ี( CAT ) ซึง่เราไม่สามารถท�างานนีไ้ด้เลยถ้าไม่มี

ศูนย์ทนายความมุสลิม เราคงไม่สามารถที่จะท�างาน

ในลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้เลย นี่จึงเป็น 

บทเรียนส�าคัญว่าถ้าเราไม่มีเครือข่ายเป็นคนในพื้นที่  

เราจะไม่สามารถเกาะตดิสถานการณ์ได้เลย  ไม่สามารถ

รูไ้ด้เลยว่ามเีหตกุารณ์อะไรทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน

ในลกัษณะนีเ้กดิขึน้” 

 แม้ตอนนี้กฏหมายต่อต้านการทรมานฉบับร่าง 

ยงัไม่เข้าสูส่ภาผูแ้ทนราษฎร  แต่มลูนธิผิสานวฒันธรรม

กไ็ด้จดัท�าหนงัสอืขอเข้าพบเพือ่พดูคยุกบัคณะกรรมาธกิาร

ด้านกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจจะเป็นการ

แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย

วิธิพิจารณาความอาญาเพื่อเพิ่มข้อหาการทรมานและ

การปฎิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม ย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์  ซึง่กส็อดคล้องกบัการทีร่ฐัไทยไปลงนามรบัรอง

ในอนสุญัญาว่าด้วยเรือ่งการต่อต้านการทรมาน รฐัไทยกม็ี

ข้อผกูพนัว่าต้องแก้กฏหมายภายในประเทศ โดยท�าให้การ

ทรมานเป็นข้อหาความผดิตามกฏหมายอาญา ซึง่ตอนนี้

ผ่านมา 6 ปีแล้วนบัแต่การลงนามเป็นรฐัภาคใีนอนสุญัญา

ต่อต้านการทรมาน
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 “เมื่อรัฐไทยเป็นรัฐภาคีสมาชิกของอนุสัญญา 

ฉบบันีแ้ล้ว ไทยกจ็ะต้องส่งรายงานสถานการณ์การทรมาน

ให้องค์การสหประชาชาตติรวจสอบ ซึง่ไทยไม่เคยส่งเลย  

แต่เมือ่จะมกีารส่งครัง้แรกเมือ่เดอืนมนีาคมปี 2556 มนั

ก็เลยเป็นแรงผลักที่ช่วยให้การแก้ข้อหาให้การทรมาน

เป็นความผิดอาญาอาจท�าได้รวดเร็วด้วย แต่แนวทาง

ของกระทรวงยุติธรรม เขาอยากให้แก้ตัวกฏหมายเดิม

ทีไ่ม่มกีฏหมายอาญา คอืให้เป็นการแก้แค่ตวับท แต่เรา

ต้องการให้ม ีพ.ร.บ. ฉบบัพเิศษแยกออกไป เพือ่ให้มกีารตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบสถานทีค่วบคมุตวั มกีารสบืสวน

สอบสวนเรือ่งนี ้มกีารน�าตวัคนผดิมาลงโทษ มกีารเยยีวยา 

ซึง่มนัจะเป็นระบบทีเ่ราศกึษามาแล้วอย่างเข้าใจว่ามนัจะ

ช่วยเป็นการแก้ไขได้ดกีว่าการทีท่�าเพยีงแค่เพิม่ข้อหาอาญา 

5 ปี 10 ปี มนัต้องมากกว่านัน้ ต้องรเิริม่ตัง้แต่ใครเป็นคน

รบัเรือ่งร้องเรยีนเรือ่งการทรมาน

 “เพราะตอนนี ้หากถามว่าใครเป็นคนสอบสวน? 

กย็งัคงเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัทีอ่าจจะมส่ีวนกบัการทรมานเป็น

คนสอบสวน ถามใครเป็นคนรบัเรือ่งร้องเรยีน? ตอนนีก้็

ยงัเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัทีอ่าจจะมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทรมาน

เป็นผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน ดงันัน้ มนัไม่มอีสิระ หากจะพึง่พา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็พึ่งได้ส่วนหนึ่ง  

แต่ กสม. กไ็ม่ได้มคีวามเชีย่วชาญในการสบืสวนสอบสวน

เพือ่ให้ได้ผูท้ีก่ระท�าความผดิ ส่วนประเดน็เรือ่งการเยยีวยา

จิตใจ ก็ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่จะมาคอยดูแลรักษา

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการซ้อมทรมาน ซึง่ความพยายาม

ผลกัดนัในเรือ่งนีก้เ็กดิขึน้จากงานทีเ่ราท�า เพราะถ้าเรา

ไม่ท�าคดี ไม่มีกรณีศึกษา เราก็จะไม่เห็นขั้นตอนที่มัน

บกพร่อง ไม่เหน็ว่าอะไรคอืการแก้ไขทีค่รบองค์ประกอบ

ทีส่ดุ” 

 ด้วยความเชือ่มัน่ว่านีเ่ป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส�าคญั

ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาความขดัแย้งในชายแดนภาคใต้ แต่การ

แก้ปัญหากต้็องเกดิจากความร่วมมอืของหลายๆ ฝ่ายด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความจรงิใจจากภาครฐั

 “อยู่ที่รัฐต้องริเริ่มด�าเนินการให้การสนับสนุน

องค์กรภาคประชาชน ท�าอย่างไรจึงจะส่งเสริมชุมชน 

ให้เข้าถงึความยตุธิรรมได้อย่างทีเ่ราออกแบบไว้ แต่ต้อง

เกิดจากความเชิ่อมั่นของทั้งสองฝ่าย คือทั้งจากภาค

ประชาชน ผูไ้ด้รบัผลกระทบและหน่วยงานของรฐัเอง”

เกาซรั ผูช่้วยทนายความ พาญาตผิูเ้สยีหายกรณี

คนหายทีอ่.บนันงัสตา พาไปตรวจ DNA 

ที ่ศอ.บต. ร่วมกบั เจ้าหน้าที ่DSI

เกาซรั ผูช่้วยทนายความ ลงพืน้ที่

เขือ่นบางลาง ตดิตามเรือ่งคนหาย

พืน้ทีบ้่านสนัต ิ1 ร่วมกบัเจ้าหน้าที ่DSI
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 ตัวแทนจากคณะท�างานยืนยันว่า ผลส�าเร็จ

ประการหนึง่ของการขบัเคลือ่นโครงการทีส่ะท้อนให้เหน็

ผ่านการเปลีย่นแปลงของหน่วยงานสงูสดุทางกระบวนการ

ยตุธิรรม กค็อืเรือ่งของการออกเอกสาร 2 ชดุของประธาน

ศาลฎีกา2 ฉบับหนึ่งเป็นข้อแนะน�าในเรื่องของการออก

หมายจับพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการใช้หมาย โดยระบุถึง 

รายละเอยีดของการออกหมาย การยกเลกิหมาย ซึง่มนั

เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงมากนับตั้งแต่มีการใช้ 

พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ เพราะหมายจบัออกง่ายมาก ใครอยากได้

กเ็ดนิไปขอศาล แล้วหมายเหล่านีก้ไ็ม่มหีมดอาย ุสามารถ

น�ามาใช้เวยีนซ�า้ๆ ได้ จบัแล้วจบัอกี จบัแล้วจบัอกี

 “ดังนั้น เมื่อมีค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกา

ออกมาก�าชับว่าวิธีการออกหมายจับ แล้วหมายจับที่

ใช้อยู ่หมดอายุไปแล้วหรือยัง หมายจับได้ใช้ไปแล้ว

หรือยังตั้งแต่เมื่อไหร่ ท�าให้เจ้าหน้าที่ที่เอาหมายศาล

ไปใช้ก็ระมัดระวังมากขึ้นและส่งผลให้ผู ้ที่ถูกจับกุม

แบบเหวี่ยงแห หรือถูกจับโดยไม่มีหลักฐานก็มีน้อย

ลง นอกจากนั้น ศาลก็มีการตรวจสอบโดยศาลจะไม่

รับฟังค�าสารภาพที่เกิดจากกระบวนการซักถามที่เกิด

จากการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฏอัยการศึก  

ดงันัน้  ค�าถามกค็อืแล้วเจ้าหน้าทีจ่ะซ้อมบงัคบัให้ได้ค�า

รบัสารภาพไปท�าไม? จะซกัถามด้วยวธิโีหดร้ายไปท�าไม   

ท�าให้การซ้อมทรมานก็ลดน้อยลงระดับหนึ่ง แต่ขณะ

เดียวกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่ยังเชื่อมั่นในวิธีการนี้ 

ซึง่เรากย็งัได้รบัรายงานว่ายงัมกีารใช้ความรนุแรงเพือ่ให้

ได้ข้อมลูทีเ่ชือ่ว่าจะน�าไปสูก่ารป้องกนัการก่อเหต ุซึง่กต้็อง

แก้ไขกนัต่อไปด้วยการใช้วธิกีารสอบสวนอืน่ๆ หรอืการใช้

นติวิทิยาศาสตร์ประกอบการสบืสวนสอบสวน”

 นอกจากนัน้ กม็รีะเบยีบทีค่ล้ายๆ กบัข้อเสนอ

แนะของประธานศาลฎีกาก็มีเรื่องการใช้ระเบียบวิธี

พจิารณาความตาม พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ ซึง่แสดงให้เหน็

ว่าศาลใส่ใจในพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ที่ส่งผลกระทบต่อ

สทิธมินษุยชนและหลกันติริฐั นอกจากนัน้ ศาลกท็�าคูม่อื

ให้ผูพ้พิากษา ท�าเป็นหนงัสอืเล่มโตให้ผูพ้พิากษาทีจ่ะลง

มาท�างานในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้มคีวาม

เข้าใจในกฏหมายพเิศษมากยิง่ขึน้ มกีารอธบิายทีม่าทีไ่ป  

การใช้ และอธบิายตวับท ซึง่ผูพ้พิากษาต้องท�าความเข้าใจ 

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เข้าใจไม่ตรงกันเหมือนเช่นที่

เคยเกดิขึน้ในอดตี นอกจากนัน้กม็กีารอบรมผูพ้พิากษา

อยู่เนืองๆ จากที่เดิมทีก่อนหน้านี้ มีเพียงผู้พิพากษา 

อายนุ้อยๆ จบการศกึษาใหม่ๆ ถกูส่งลงมาท�างานในพืน้ที่  

แต่ตอนนีม้กีารส่งผูพ้พิากษาทีม่ปีระสบการณ์มาพจิารณา

คดมีากขึน้ เนือ่งจากเป็นคดทีีซ่บัซ้อน ทัง้ยงัมกีารเร่งรดั

ให้มกีารพจิารณาคดเีรว็ขึน้ เช่น การน�าพยานขึน้สูศ่าล  

ไม่ให้เลือ่นนดัได้มากครัง้เหมอืนก่อน 

 “เพราะเมื่อก่อนเคยมีกรณีหนึ่งที่เราติดตาม  

คดนีัน้มกีารเลือ่นการพจิารณาคด ี8 ครัง้ จ�าเลยต้องหิว้

โซ่ตรวนไปตามศาลจงัหวดัต่างๆ ถงึ 8 ครัง้ กว่าจะได้ 

สบืพยานครัง้แรก เมือ่ก่อนมแีบบนีเ้ยอะ แต่เดีย๋วนีก้น้็อยลง 

แล้ว ส่วนเรื่องการประกันตัว ที่ศาลอนุญาตให้มีการ

ประกนัตวั ตอนเราศกึษาเรือ่งนีแ้รกๆ ในปี 2548 มคีน 

ถกูจบักมุด�าเนนิคด ี400-500 คน ใน 4จงัหวดั ไม่สามารถ

เข้าถงึสทิธใินการปล่อยตวัชัว่คราว ปัญหาเกดิขึน้ไม่ว่าจะ

เรือ่งการขาดแคลนหลกัทรพัย์ ซึง่มอีตัราทีส่งูมากระหว่าง 

500,000 -1,000,000 บาทต่อคด ีหรอืการขออนญุาตปล่อย

ตวัชัว่คราวจากศาลในคดคีวามมัน่คงกแ็ทบจะไม่มโีอกาส 

2  ค�าแนะน�าของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการพจิารณาส่งผูต้้องหาไปเข้ารบัการอบรมแทนการด�าเนนิคดอีาญา ตามพระราชบญัญตักิารรกัษาความ
 มัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ลงวนัที1่6 กมุภาพนัธ์ 2554  และค�าแนะน�าของประธานศาลฎกีา เกีย่วกบัการพจิารณาค�าร้องขอจบักมุ 
 และควบคมุตวับคุคลตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ลงวนัที ่1 มนีาคม 2554  
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ตอนนี้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงรวม 4 เรือนจ�าหลักใน

จงัหวดัชายแดนใต้แล้วน่าจะไม่ถงึ 200 คน แสดงให้เหน็

ว่าศาลอนุญาตให้สิทธิในการประกันตัว ส่วนกระทรวง

ยุติธรรมก็มีส่วนในการให้กองทุนในการช่วยเหลือเรื่อง

การประกนัตวั และเมือ่การพจิารณาคดเีรว็ขึน้ค�าตดัสนิ

กเ็รว็ขึน้  มคี�าสัง่ยกฟ้องสงูมาก 70-80 % คนกอ็อกจาก

เรอืนจ�าได้เรว็ขึน้ ความเป็นธรรมหลายอย่างกจ็บัต้องได้

  อกีส่วนหนึง่คอืทางอยัการกต็รวจสอบส�านวนที่

ต�ารวจส่งมาด้วยความเป็นมอือาชพีมากขึน้

 หมายถึงคดีไหนที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอก็จะมี

การสัง่ไม่ฟ้องในชัน้ควบคมุตวั 84 วนัก่อนการฟ้อง หรอื

มกีารก�าชบัในเรือ่งของการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิใน

คด ีเมือ่เจ้าหน้าทีร่ะดบัศาลและอยัการมาเข้มงวดกบัเจ้า

หน้าทีใ่นระดบัปฏบิตัคิอืต�ารวจมากยิง่ขึน้ ต�ารวจกต้็อง

เพิ่มศักยภาพของตัวเอง โดยมีการน�ากระบวนการทาง

นติวิทิยาศาสตร์มาใช้และมกีารเพิม่พนกังานสอบสวนอกี 

150 คน ซึ่งพนักงานสอบสวนนั้นถือเป็นตัวจักรส�าคัญ

ในการจบักมุควบคมุตวัหรอืปราบปราม เพราะหากไม่มี

พนกังานสอบสวนทีเ่ก่งๆ กจ็ะไม่สามารถน�าคนผดิจรงิๆ 

มาลงโทษได้

 “ส่วนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ดีเสมอต้นเสมอปลาย 

เพราะเขาต้องรองรบัผูต้้องหาคดคีวามมัน่คงมาตัง้แต่ต้น 

และเขาปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัในคดคีวามมัน่คงอย่างเคารพใน

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ มเีสรภีาพในการปฏบิตัศิาสนกจิ 

มกีารผ่อนปรนเรือ่งการใส่โซ่ตรวน ตอนนีก้ม็กีารปรบัเรือ่ง

ของอาหารฮาลาลทีเ่ข้มงวดมากขึน้ ผูช้ายให้ใส่เสือ้คลมุ

หวัเข่า ผูห้ญงิใส่ฮญิาบได้ รวมทัง้ให้องค์กรภาคประชา

สงัคมเข้าไปท�ากจิกรรมกบัผูต้้องขงัคดคีวามมัน่คงอย่าง

ใกล้ชดิ เพือ่ให้รูว่้าสงัคมไม่ได้ทอดทิง้ ซึง่กม็กีจิกรรมทีเ่รา

เชือ่ว่าจะช่วยลดความขดัแย้งได้ แต่กไ็ม่ใช่ทัง้หมด เพราะ

เจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงกอ็าจมองว่าเราท�างานขดัขวางการ

ท�างานของเจ้าหน้าทีห่รอืเปล่า มองว่าเป็นทนายช่วยโจร

หรอืเปล่า ท�าให้มกีารปล่อยตวัเพือ่ออกมาระเบดิกนัอกี

หรอืเปล่า กเ็ป็นทศันะทีเ่ราได้ยนิมา ดงันัน้ เรากอ็ยาก

ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยตุธิรรมยดึมัน่

ในหลกันติธิรรมให้มาก เพราะถ้าเราไม่สามารถจะเอาผดิ

เขาในด้านการน�าเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม เราอาจต้อง

พิจารณาว่าตัวเรามีความสามารถหรือศักยภาพมากขึ้น

หรอืเปล่า เราอาจจะต้องเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงนโยบาย

อย่างไร เพราะการปราบปรามในลกัษณะเช่นนี ้มนัไม่ใช่

อาชญากรรมธรรมดา คณุไม่สามารถจะปราบปรามผูท้ีม่ ี

ความคิดเห็นต่างได้หมดแต่การให้สิทธิเสรีภาพหรือ 

ให้เขาได้มีพื้นที่ที่เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด มันก ็

น่าจะช่วยลดผูท้ีม่คีวามคดิเหน็ต่างทีจ่ะไปจบัปืนสูก้บัรฐั 

การเน้นกลไกทางกฎหมายด้านการปราบปรามกจ็ะต้อง

ลดลงหรอืไม่ต้องใช้เลย”

ศาลจงัหวดัปัตตานี
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 หลังจากบอกเล่าถึงคดีที่เป็นกรณีศึกษารวม

ถึงผลลัพธ์ของการท�ากิจกรรมที่สะท้อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้ว  

คณะท�างานกไ็ม่ลมืแบ่งปันความคดิเหน็และให้ค�าแนะน�า

อนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรภาคประชาสงัคมอืน่ๆ ทีอ่าจ

ต้องการให้ความช่วยเหลอืแก่คนในพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหา

ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือปัญหาอื่นๆ อันเนื่อง 

มาจากสถานการณ์ความขดัแย้งทีก่นิระยะเวลามายาวนาน 

โดยสิ่งที่เน้นย�้าก็คือการให้ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ

ของคนในชุมชน เพื่อให้เขาผลักดันผลส�าเร็จให้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรปูธรรมด้วยวถิทีาง ความเข้าใจ และด้วยการ 

ขบัเคลือ่นภายใต้บรบิททางวฒันธรรมทีเ่หมาะสมกบัเขา

อย่างแท้จรงิ

 “การท�างานกบัชมุชนนัน้ หลายรือ่งทีเ่ราท�าล้วน

เป็นการรับฟังและมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเอง อย่าง

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิกเ็ป็นคนในพืน้ที ่ เพราะสิง่

ส�าคัญที่สุดในการท�างานของเรานั้น ต้องให้คนในพื้นที่

มีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาจะไปด�าเนินกิจกรรมของ

เขาเอง ด้วยศกัยภาพของเขา และวถิวีฒันธรรมของเขา  

ดังนั้น สิ่งที่องค์กรในส่วนกลางควรจะท�าก็คือเพียงแค่

การเกือ้กลู ประสานงานและผสานความเข้าใจมากกว่า    

เรามองว่าการที่งานประสบความส�าเร็จได้ ไม่ใช่เพราะ

เราท�าเอง เราไม่ได้ไปยดัเยยีด แต่มนัเกดิจากการทีเ่รา

วางแผนการท�างานร่วมกัน ซึ่งมูลนิธิศูนย์ทนายความ

มสุลมิกไ็ด้รบัการยอมรบัจากประชาชนในพืน้ที ่แม้ทีผ่่าน

มาก็อาจจะมีบางช่วงเหมือนกันที่เราไม่มีงบประมาณ  

แต่องค์กรก็ต้องด�าเนินการต่อไป ซึ่งในภาวะนั้นมูลนิธิ

ศูนย์ทนายความมุสลิมก็ได้แสดงศักยภาพให้เห็นว่า 

หลายสิง่ทีท่�าเป็นเรือ่งของอาสาสมคัร เป็นจรรยาบรรณ 

เป็นแนวทางการท�างาน ซึ่งเขามีอยู่อย่างเข้มแข็งพอจึง

ท�าให้เขายืนหยัดอยู่ตรงนั้นได้ แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่

ปล่อยให้เขาท�างานอย่างยากล�าบาก เพราะไม่ว่าอย่างไรรฐั

กต้็องให้การสนบัสนนุงานเหล่านีด้้วย ส่วนรปูแบบทีเ่ราท�า

กค็อืพยายามรเิริม่ให้เขาท�าทกุอย่างด้วยตวัเอง เพือ่ทีแ่ม้

เมือ่เราถอยออกมาแล้วเขากย็งัอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง สามารถ

ขยบัขยาย สามารถแสวงหาแหล่งทนุได้ด้วยตวัเอง ซึง่กม็ี

แนวโน้มจะเป็นเช่นนัน้ เพราะศนูย์ทนายความมสุลมิก�าลงั

จะได้รบังบจาก ศอ.บต. ในการให้ความช่วยเหลอืทาง 

กฏหมายแก่ประชาชน  เพราะภาระการให้ความช่วยเหลอื

ทางกฎหมายต่อประชาชนเป็นหน้าทีข่องรฐัตามหลกัการ

ในรฐัธรรมนญูของเรา ซึง่ตอนนีเ้หมอืนเราท�าหน้าทีแ่ทน

เป็นทางเลือกของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก  

EU และจากKAS” 

 ทัง้ไม่ลมืย�า้ว่าโครงการใดๆ กต็ามทีร่เิริม่ขึน้มา 

ควรอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเริม่จากการวเิคราะห์ปัญหาให้ถ่องแท้ 

และท�างานวจิยัเพือ่ให้มคีวามเข้าใจอย่างลกึซึง้ในประเดน็

นัน้ๆ ก่อนทีอ่งค์กรจะขอทนุสนบัสนนุเพือ่การท�างาน 

 “แม้เราจะได้รับการสนับสนุนจาก EU แต่

เรารู้ว่างานคดีของเราเป็นสิ่งที่ต้องท�าต่อแม้โครงการ 

จะปิดตวัลง
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 ซึง่เราไม่รูว่้าการไปศาลหรอืด�าเนนิการทางศาลจะ

มต่ีอไปอกีนานแค่ไหนจนกว่าคดจีะสิน้สดุ ค่าตอบแทนที่

มอียูเ่ราจงึใช้อย่างจ�ากดั เพือ่ทีเ่มือ่จบโครงการแล้ว เราก็

ยงัสามารถช่วยเหลอืคดทีีย่งัไม่เสรจ็ตามกระบวนการได้

อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ ถ้าท�าความเข้าใจและวเิคราะห์ปัญหา 

ให้เตม็ที ่องค์กรต่างๆ กจ็ะสามารถท�างานเพือ่แก้ปัญหา

นัน้ๆ ได้ และสิง่ส�าคญักค็อืต้องให้เจ้าหน้าทีโ่ครงการเป็น

คนในพืน้ทีด่ทีีส่ดุ โดยคนข้างนอกอาจท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีง

พีเ่ลีย้ง ซึง่การเป็น ‘พีเ่ลีย้ง’ ในทีน่ีก้ค็อืการให้คนในพืน้ที่

เป็นผูข้บัเคลือ่นเพือ่ให้เขาได้เตบิโต โดยเฉพาะงานด้าน

สิทธิมนุษยชน เรายิ่งต้องท�าให้เขาเห็นถึงความส�าคัญ

ของการบนัทกึข้อเทจ็จรงิ การรายงานต่างๆ ให้ตรงเวลา  

และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเรื่องการท�างานกับ

ประชาชน”

 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้อธิบายการ

รวมกลุ ่มเป็นองค์กรว่าเป็นญามาอะห์ เพื่อท�างาน

ในการให้ความช่วยเหลือปกป้องความยุติธรรมนั้น  

เป็นสิง่จ�าเป็นและมคีวามส�าคญัต่อมสุลมิทีม่คีวามศรทัธา  

เพราะนอกจากมสุลมิจะเป็นผูศ้รทัธาแล้วจะต้องประกอบ

การงานที่ดีด้วย ศาสนาอิสลามจึงต้องปลูกฝังทั้งความ

ศรัทธาที่เป็นการสร้างความผูกพันกับพระเจ้า ในขณะ

เดยีวกนัจะต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมอนัเป็นการสร้างความ

ผูกพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ผู้ที่สร้างอามัลโดยผูกพัน 

กับพระเจ้าเพียงอย่างเดียว แต่ขาดซึ่งความผูกพัน

กับสังคม จึงไม่สามารถที่เป็นอิสลามโดยสมบูรณ์ได้  

ดงันัน้ แค่เราคดิทีจ่ะรวมเป็นกลุม่เป็นองค์กรเพือ่ท�าความดี  

กถ็อืว่าได้รบัความจ�าเรญิในจติใจแล้ว เพราะเท่ากบัเรา

ยอมรบัในความเป็นบ่าวทีเ่ป็นผูน้อบน้อม ถ่อมตน และ

ยอมรบัในตวัเราว่า แท้จรงิแล้วเป็นผูอ่้อนแอ ต้องอาศยั 

ญามาอะฮทฺ�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ แต่จะเข้มแขง็ในการต่อสู้

กบัความไม่เป็นธรรม

 ว่าโดยเฉพาะผูท้ีม่คีวามรูท้างด้านกฎหมาย หรอื

จบทางด้านนิติศาสตร์ จะต้องน�าความรู้ในวิชาชีพของ

ตน มาท�างานให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมในด้านการอ�านวย

ความเป็นธรรม มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ เกดิจาก

การสร้างองค์กรของนักกฎหมายที่แต่ละคนประกอบ

วชิาชพีเป็นทนายความ ได้น�าความรูท้ีไ่ด้ร�า่เรยีนมาแล้ว 

มาปรึกษาหารือ และน�ามาถ่ายทอดให้คนในองค์กร  

รวมทัง้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทีไ่ม่รูก้ฎหมาย กระบวนการ

สร้างองค์กรจึงเกิดจากการปรึกษาหารือ การขัดเกลา 

(ตัรบียะห์) ภายในองค์กร ท�าให้คนในองค์กรมีความ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรม การเข้า

มาท�างานในมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จึงเป็นเข้าสู ่

ร่มเงาของการขัดเกลาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่

เพยีงแค่การท�างาน
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 ท้ายที่สุด คณะท�างานโครงการเข้าถึงความ

ยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ก็ไม่ลืมสะท้อนมุมมองและความเห็นที่พวกเขามีต่อ

นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐที่ยังขาด

ความเคารพต่อหลกัสทิธมินษุยชนและยงัไม่มคีวามจรงิใจ

มากพอต่อการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ 

มานานนบั 9 ปี 

 “เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องยึดหลัก

การว่าทกุคนเป็นผูบ้รสิทุธิไ์ว้ก่อน ซึง่ในทศันะของสงัคม

ไทย ตอนนี้มีวิธีการที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ

ยตุธิรรมแต่กถ็กูน�าเอามาใช้ เช่นการตรวจ DNA ชาวบ้าน 

ที่ท�าให ้ถูกจับกุมอย ่างเหวี่ยงแหไปนับ 100 คน  

โดยเป็นลกัษณะของการกล่าวหาว่าชมุชนนี ้ ใกล้พืน้ทีน่ี้  

อาจจะมส่ีวนต่อการเกดิความไม่สงบ เช่น  เมือ่เกดิระเบดิ 

ที่นี่ ในทันทีทันใดก็จะจับคนมาตรวจ DNA ทั้งหมด  

แล้วน�าไปเทียบกับข้อมูลที่ฐานปฏิบัติการ ซึ่งมันเป็น 

วธิทีีก่ลบัหวักลบัหาง เพราะมนัเป็นการสนันษิฐานไว้ก่อน

ว่าทกุคนเป็นผูก้ระท�าความผดิ มนัไม่ใช่การสนันษิฐาน 

ไว ้ก ่อนว ่าทุกคนเป ็นผู ้บริสุทธิ์ตามหลักการตาม

กระบวนการยุติธรรม แล้วคุณน�านิติวิทยาศาสตร ์

ในลักษณะเช่นนี้มาใช้ นิติวิทยาศาสตร์ถูกท�าให ้

สูญเสียความน่าเชื่อถือหรือไม่ ทั้งที่ประชาชนควรจะ

รู้สึกเชื่อมั่นกับนิติวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์  

และควรจะเป็นค�าตอบหนึ่งในการแก้ป ัญหาเรื่อง

กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรม แต่มันก็ถูกท�าลาย 

เสียแล้ว ส่งผลให้ประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นต่อ

กระบวนการยตุธิรรมในภาพรวม”

 “บอกได้เลยจากการท�างานทีผ่่านมาว่า ‘ความ

ยตุธิรรม’ ไม่ได้เกดิจากกระบวนการยตุธิรรมทีเ่ป็นธรรม

เท่านั้น มันอย่างมีอย่างอื่นด้วย นั่นคือความเป็นธรรม 

ต้องมอียูใ่นหลกันติธิรรม คอืการปกครองโดยนติริฐัทีเ่รา

มกีารแบ่งแยกอ�านาจ 3 ฝ่าย คอืฝ่ายนติบิญัญตั ิบรหิาร 

ตุลาการ ที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกัน 

และกนั” 

 เพราะถ้าแต่ละฝ่ายไม่ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดี  

ก็ย่อมน�าไปสู่การใช้อ�านาจเกินขอบเขตอย่างขาดการ

ตรวจสอบ 

 ดงัตวัอย่างทีช่ดัเจนคอื พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ซึง่เป็น

กฎหมายทีอ่อกโดยคณะรฐัมนตรใีนปีพ.ศ.  2548 แต่ท�าไม

ฝ่ายนติบิญัญตัจิงึไม่มคีวามรบัผดิชอบเลยทีป่ล่อยให้มกีาร

ออกกฏหมายทีม่กีารละเมดิสทิธมินษุยชนมากมายแบบนี้ 

โดยมเีพยีงแค่คณะรฐัมนตรอีนมุตั ิสว. สส. ไม่มกีารตรวจ

สอบการออกกฎหมาย เมื่อกฏหมายที่ไม่ดีถูกประกาศ

ใช้โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองก็น�ามาใช้แบบเหวี่ยง

แห ฝ่ายศาลตุลาการก็ไม่ตรวจสอบ ดังในระยะแรกๆ  

ปล่อยให้ออกหมายจบัทัง้หมด 5,000-6,000 หมายโดย

ไม่มกีารตรวจสอบ คนปฏบิตักิน็�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์

กับตนเอง จนกลายเป็นเงื่อนไขน�าไปสู่ความรุนแรง  

แม้ตลุาการจะกลบัล�า แต่ความเสยีหายกเ็กดิขึน้แล้วเยอะ

มากกว่า 6 ปี คอืออกค�าแนะน�าของประธานศาลฎกีา

ในการออกหมายจับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในปีพ.ศ.2554  

ตลอดเวลาทีใ่ช้พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ คณะท�างานของโครงการ

เข้าถงึความยตุธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ล้วนพยายามสื่อสารและพยายามให้ยกเลิก 

กไ็ม่เป็นผล 

 “ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด หรือแม้แต่การ

ใช้กฏอัยการศึกที่เป็นการให้อ�านาจทหารเกินขอบเขต  

ในระดบันโยบายคณุบอกว่าไม่มกีารละเมดิ แต่ทัง้ในเรือ่ง

ของด�าเนนิการต่างๆ ไม่ว่าการตัง้ด่าน ตัง้ค่าย จบักมุตวั 

เชค็ID  ตรวจ DNA ซึง่เราอาจจะคดิว่าเป็นความสะดวก 

เป็นเครือ่งมอืในการจดัการกบัการก่อความไม่สงบ”

 ทั้งนี้ทั้งนั้น กฏหมายพิเศษก็ไม่สามารถช่วย 

ปราบปรามการก่อความไม่สงบได้เลย กลบัยิง่สร้างปัญหา

มากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ท�าให้เขา

ด�าเนนิการหาตวัผูก้ระท�าผดิได้ ทัง้ทีเ่มือ่มองดอูกีมมุมนั

ไม่ได้ส่งให้ผลลพัธ์ดขีึน้ ไม่ได้ท�าให้การวางระเบดิลดลง 

ไม่ได้ท�าให้การฆ่ากนัยงิกนัน้อยลง ศาลกไ็ม่สามารถน�า
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ตวัผูก้ระท�าผดิมาลงโทษได้ เจ้าหน้าทีร่ฐั  ฝ่ายบรหิาร

เองก็ไม่สามารถถยับยั้งการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่ได้ 

นี่เรายึดหลักนิติรัฐกันจริงหรือเปล่า และส�าคัญที่สุดคือ

เรื่องของประชาธิปไตย ถ้าประเทศเรามีประชาธิปไตย 

มากขึน้ เราควรจะต้องยอมรบัว่าพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้เป็นพืน้ทีท่ีแ่ตกต่าง เขาควรจะมรีะบบการปกครอง

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของคนในพืน้ที ่ การมส่ีวน

ร่วมของประชาชนในระดับต่างๆ น่าจะต้องมีมากขึ้น

ไหม ด้วยวธิกีารใด 

 สดุท้าย การส่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงลงไป

ในพื้นที่ แล้วใช้งบประมาณของประเทศชาติมากมาย 

หลายพนัล้านบาทต่อปี แต่จ�านวนปัญหาไม่ได้ลดลงเลย  

และจ�านวนผู้สูญเสียก็ไม่ได้ลดลงเลย เหล่านี้จึงย่อม

เป็นสมการที่ใครๆ ดูแล้วก็ตั้งค�าถามว่ามันเป็นการ 

แก้ผดิทางหรอืไม่ 

 “ในฐานะของผู ้ที่ท�างานในโครงการเล็กๆ 

โครงการหนึ่ง ก็อยากบอกว่า ถ้าปัญหานี้ต้องแก้ด้วย

การเมอืงระดบัชาตด้ิวย  การแก้ไขแค่จดุเลก็ๆ จดุเดยีว

มันไม่สามารถเดินไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระดับ

ใหญ่ได้ เพราะปัญหาภาคใต้ ส่งผลกระทบถงึภาพรวม

ใหญ่ของประเทศด้วย เพราะเหตนุัน้ เราจงึต้องการให้ 

ยกเลิกกฏอัยการศึก ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ใช้เพียง 

พ.ร.บ.ความมัน่คงฯกไ็ด้  แต่แม้จะใช้ พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ  

ก็ต้องมาก�าชับผู้ปฏิบัติซึ่งก็เป็นทหารอยู่ดี เพราะเป็น 

กอ.รมน. หรืออาจจะมารื้อวิธีการกันใหม่ใหม่โดยหา 

กฏหมายที่มีความเป็นรัฐศาสตร์มากขึ้นในเรื่องของการ

ปกครอง ใช้หลกัการเข้าใจ เข้าถงึ พฒันานีแ่หละ  ทีบ่อก

ว่าเข้าใจนัน้ ท�าอย่างไรถงึจะเข้าใจ มอีะไรอกีบ้างทีร่ฐัควร

ต้องท�าความเข้าใจ”

 “ทุกวันนี้ มันก�าลังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง

ของชมุชนไทยพทุธและมสุลมิเกดิขึน้ ตอนนีย้งัไม่มกีาร

วเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัชาวไทยพทุธ ขณะทีช่าวไทย

พทุธทีม่ปัีญหาซึง่เป็นเหมอืนคนกลุม่น้อยในพืน้ทีก่ก็�าลงั

เกดิความรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจ รูส้กึว่าตวัเองถกูเลอืกปฏบิตัิ 

ทั้งที่เขาก็ประสบปัญหาคล้ายกัน คือเขาไม่สามารถที่

จะมีชีวิตอย่างปรกติสุขได้ เพราะเขามีความเดือดร้อน  

ดงันัน้ การให้เงนิเยยีวยาตากใบ กรอืเซะ 7 ล้าน 5 แสนบาท  

มันยิ่งเป็นลิ่มตอกย�้า เพราะชาวไทยพุทธก็รู้สึกว่าจ่า 

คนหนึ่ง ดาบต�ารวจคนหนึ่งก็มีหนึ่งชีวิตไม่ต่างจากที ่

ชาวมสุลมิถกูกระท�า ทัง้นีท้ัง้นัน้ มคีนเสยีชวีติถงึ 5,000 

กว่าคนแล้วในเหตกุารณ์ความไม่สงบ ซึง่เรายงัไม่สามารถ

ตอบได้ว่าใครเป็นคนกระท�า ใครท�าให้เกดิขึน้ ซึง่ตราบ

ใดทีย่งัหาตวัผูก้ระท�าไม่ได้ รฐัต้องรบัผดิชอบทัง้หมด แต่

ตอนนีค้วามรบัผดิชอบมนัเอยีงไปในทางทีว่่าถ้าหากเป็น 

เจ้าหน้าทีร่ฐัท�า ได้ 7.5 ล้าน แต่ถ้าเป็นการกระท�าของผูก่้อ

ความไม่สงบทีท่�าให้ประชาชนและเจ้าหน้าทีร่ฐัเสยีชวีติได้ 

5 แสน ซึง่ประเดน็เหล่านีจ้ะจดุชนวนให้เกดิความแตกแยก

ลกึลงไปมากกว่าทีม่อียูเ่ดมิ”

 นั่นคือการเกิดความรู ้สึกว่าชาวไทยพุทธถูก

ทอดทิง้โดยนโยบาย น�าไปสูก่ารวพิากษ์วจิารณ์นโยบาย 

การเยยีวยา ทัง้ทีต่ามปรกตแิล้ว การเยยีวยาควรจะต้องเกดิ

ขึน้เมือ่มกีารแก้ปัญหาความขดัแย้งแล้ว (Post - conflict  

management) เช่น หากชาวบ้านไม่มศีกัยภาพในการ

เรียกร้องความจริงในคดีอาญา ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ 

ทีต้่องไปแสวงหาข้อเทจ็จรงิมาเปิดเผย เพราะการให้เงนิ

เยยีวยาอย่างทีเ่ป็นอยูต่อนนี ้ มนัไม่ใช่การเยยีวยาอย่าง

เป็นระบบและขาดการเยยีวยาทางจติใจและด้านยตุธิรรม

และไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพอย่าง

อย่างแท้จรงิ 

 “เจ้าหน้าทีต้่องเข้าใจว่าชาวบ้านส่วนหนึง่ปฏเิสธ

รฐั อกีส่วนต้องการรฐัให้คุม้ครอง แต่สิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนั

คอืทกุคนต้องการความปลอดภยั ดงันัน้ รฐัต้องมองเหน็

ว่าวิธีที่จะท�าให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นก็คือต้องยุติการ 

ใช้ความรนุแรงจากทัง้สองฝ่ายทีต่่อสูก้นัอยู”่ 
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 ตลอดเวลาการด�าเนนิงาน 27 เดอืนของโครงการ

ในพืน้ทีช่ายแดนใต้ การให้บรกิารทางด้านคดแีก่จ�าเลย

คดคีวามมัน่คงทีม่ฐีานะยากจนอย่างน้อย 103 คนได้เป็น 

หวัใจหลกัของการปฏบิตังิานในพืน้ทีข่องศนูย์ทนายความ

มสุลมิ และมลูนธิผิสานวฒันธรรม 

ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา รฐับาลได้ตัง้ความหวงัในการ

จดัการกบัปัญหาความขดัแย้งไว้กบัยทุธวธิทีางการทหาร

ผ่านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต้  กฎหมายดงักล่าวได้ให้ไว้ซึง่อ�านาจโดยตรง

กับนายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านรัฐสภาที่สามารถอนุมัติ

เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

ความมัน่คงในพืน้ทีไ่ด้โดยมหีลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ

อนัน้อยนดิ  เป็นผลให้มเีหตกุารณ์ละเมดิสทิธมินษุยชนถกู

รายงานโดยภาคประชาสงัคมอยูไ่ม่ขาดสาย ซึง่เป็นผลมา

จากการปิดล้อมตรวจค้น  การคมุขงัตามอ�าเภอใจ  และ

การคมุเข้มเพิม่ก�าลงัสายตรวจในเขตทีอ่ยูอ่าศยัโดยเฉพาะ

ในเขต “หมูบ้่านสแีดง” 

 ในบทนี้เราได้รวบรวมเอาเรื่องราวความส�าเร็จ

ของการด�าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้จ�าเลย

คดคีวามมัน่คงทีม่ฐีานะยากจนเหล่านีไ้ด้มคีวามสามารถ

ในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ จากชาวบ้านธรรมดาสูเ่หยือ่ของเหตกุารณ์ความรนุแรง

และมาตรการอนัเข้มข้นของภาครฐัในพืน้ที ่พวกเขาเตม็ใจ

ทีจ่ะเล่าประสบการณ์ตรงทีเ่ตม็ไปด้วยเรือ่งราวอนัน่าเศร้า

ใจทีท่างทมีงานหวงัว่าเราจะร่วมกนัป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้ 

ซ�า้อกี อย่างไรกด็เีพือ่ความปลอดภยัของจ�าเลยและผูท้ีไ่ด้

รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว ทางเราได้ตดัสนิใจที่

จะไม่ตพีมิพ์ชือ่จรงิของบคุคลเหล่านี้

เรือ่งราวจากจ�าเลยคดคีวามมัน่คง: จงัหวดัปัตตานี

  ช่วงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2550 ทีอ่�าเภอสายบรุี 

จงัหวดัปัตตาน ี ได้เกดิเหตกุารณ์ยงิครเูสยีชวีติ ในเวลา

หนึง่เดอืนให้หลงั เจ้าหน้าทีท่หารได้กลบัมาและท�าการ

ค้นหมูบ้่านอกีครัง้นงึ ครัง้นีไ้ด้จบัชาวบ้านจ�านวน 14 คน

รวมถงึครอบครวัทีม่ลีกูชาย สองคน เหตกุารณ์นีก่้อให้เกดิ

ความเสยีหายทีป่ระเมนิค่าไม่ได้ต่อครอบครวัของพวกเขา 

นบัตัง้แต่ทีพ่วกเขาโดนคมุขงัถงึ 35 วนั ณ ศาล จงัหวดั

ปัตตาน ีรวมกบัชาวบ้านคนอืน่ๆ ทีโ่ดนข้อหาเดยีวกนันบั

ตัง้แต่วนัที ่26 ตลุาคม 2550 

  ในระหว่างทีถ่กูควบคมุนัน้ ผูเ้คราะห์ร้ายทัง้หมด

ทีถ่กูจบัภายใต้กฏอยัการศกึ และ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ได้ถกู

ทรมานเพือ่ให้รบัสารภาพ และยอมรบัข้อกล่าวหาทัง้หมด 

พวกเขาเหล่านั้นยังถูกแจ้งข้อหาฐานความผิดฐานอั้งยี่ 

ซ่องโจร และก่อการร้าย

  ในช่วงแรกผูเ้คราะห์ร้ายและครอบครวัของพวก

เขาได้ไปปรกึษาสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในท้องถิน่และ

ได้รับค�าแนะน�าให้ไปยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจาก

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิทีม่ศีนูย์รบัความช่วยเหลอืใน

พืน้ที ่ ทนายของทางมลูนธิฯิได้แนะน�าถงึกระบวนการขัน้

ตอนและวธิกีารต่างๆในการด�าเนนิเรือ่งและได้นดัพบปะ

กบัชาวบ้านจากหมูบ้่านข้างเคยีง เพือ่ด�าเนนิการพสิจูน์

หาข้อเทจ็จรงิ และเมือ่ได้ทราบว่ายงัมชีาวบ้านอืน่ๆ ทีไ่ด้

รบัผลกระทบจากกฏหมายพเิศษทางมลูนธิฯิจงึได้ให้ความ

ช่วยเหลอืเพิม่เตมิในด้านคด ีและการอบรมให้ความรูเ้กีย่ว

กบักฏหมายเพิม่เตมิเพือ่ให้ชาวบ้านมคีวามเข้าใจถงึระบบ

ยตุธิรรมทีม่ากขึน้

เรือ่งราวจากจำาเลยคดคีวามมัน่คง
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  จากเหตกุารณ์ดงักล่าว ใช้เวลาในการต่อสูค้ดเีป็น

เวลา 4 ปี ซึง่แนวทางการสูค้ดใีนชัน้ศาล คดนีีพ้นกังาน

สอบสวนได้น�าตวัจ�าเลยทัง้สาม ไปท�าแผนการรบัสารภาพ

และถ่ายรูปด้วย แต่ในแนวทางการต่อสู้คดีในชั้นศาล

นัน้  โจทก์ไม่มพียานหลกัฐานทีจ่ะพสิจูน์ให้ศาลเหน็ได้

ว่าจ�าเลยกับพวกได้กระท�าความผิดตามฟ้องของโจทก์ 

จึงมีเหตุสงสัยว่าจ�าเลยได้กระท�าความผิดตามฟ้องของ

โจทก์หรอืไม่ จงึยกประโยชน์แห่งความสงสยัให้แก่จ�าเลย 

พพิากษายกฟ้องโจทก์ จนในทีส่ดุ ศาลจงัหวดัปัตตาน ีมี

ค�าพพิากษาเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2555 ว่า ไม่มพียาน

หลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะเชือ่ได้ว่าจ�าเลยได้กระท�าความผดิ

ตามฟ้องศาลจงึพจิารณายกฟ้องจ�าเลย

  หลงัจากสิน้สดุคด ี  เขาได้เล่าถงึความรูส้กึใน

ใจว่า “หากไม่มีมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตนเอง

และญาตกิไ็ม่รูว่้าจะไปขอความช่วยเหลอืทีไ่หนได้ อกีทัง้

ผู้ตัวเองและญาติก็ไม่รู้กฎหมายด้วย ในการสู้คดีความ

นั้น จ�าเป็นต้องใช้เงินและค่าใช้จ่ายจ�านวนมหาศาล 

ซึ่งตัวเองและครอบครัวก็ไม่มีทรัพย์สินและเงินทองที่

จะต่อสู้คดีได้ หากไม่ได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ กไ็ม่รูว่้าชะตากรรมตวัเอง

ตอนนี้จะเป็นอย่างไร” เขากล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มและ 

น�า้ตาคลอ

  ถึงแม้ว่าเมื่อเขาเหล่านั้นจะถูกปล่อยตัวออกมา 

แต่ยังมีความจ�าเป็นที่ต้องกลับมาขอความช่วยเหลือที่ 

มลูนธิฯิอกีครัง้ อนัเนือ่งจากความไม่สบายใจทีย่งัคงมเีจ้า

หน้าทีร่ฐัคอยตดิตาม ทางพนกังานของทางมลูนธิฯิ จงึ

ได้ให้อธบิายให้เข้าใจ และให้ข้อแนะน�าทางกฏหมายเพิม่

เติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในการพูดคุยกับ

เจ้าหน้าทีร่ฐัครัง้ต่อไป 

เรือ่งราวจากจ�าเลยคดคีวามมัน่คง: จงัหวดันราธวิาส

  นายเอ เป็นชาวบ้านในอ�าเภอรอืเซาะ จงัหวดั

นราธวิาส เขาได้อาศยัอยูท่ีน่ัน้กบัภรรยา และลกูชายอกี

สองคน แต่ด้วยเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ที ่เจ้าหน้าที่

รฐัได้พยายามกดดนัให้นายเอยอมมอบตวั โดยควบคมุตวั

ภรรยา และลกูๆไว้ ทีค่่ายองิคยทุธบรหิาร เป็นเวลา 14 วนั

  นายเอรบัจ้างกรดียาง ทกุวนัเขาจะออกไปรดียาง

ในสวน ทกุเช้าตรู ่เขาเดนิทางไปท�างานคนเดยีว ปล่อยให้

ภรรยา และลกูๆ อยูท่ีบ้่าน โดยปกตภิรรยาจะออกไปรบั

เขากลบับ้านจากสวนยางทกุวนั ในเวลา 11 นาฬิกาของ

วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2554 นายเอออกไปท�างานตามปกติ 

ในระหว่างทีเ่ขารอภรรยา เขาได้พบกบัเพือ่น ชือ่ นายบซีึง่

ชวนเขาไปทีบ้่าน และเมือ่เดนิทางถงึนายเอได้แวะเข้าไป

ท�าธรุะในห้องน�า้ หลงัจากนัน้ไม่นาน เจ้าหน้าทีห่ลายนาย

ได้มาปิดล้อม และจบักมุผูค้นในบ้านทัง้หมด และน�าตวัไป

ทีต่่อมาได้น�าตวัไปควบคมุทีฉ่.ก.30 และ ศปก.ตร.ภาค 9 

ยะลา และต่อมาเขาถกูด�าเนนิคดอีาญาหมายเลขคดดี�าที่ 

1229/2553 ศาลจงัหวดันราธวิาส

  หลังจากที่เขาถูกควบคุมตัว ภรรยาเขาได้มา

ร้องเรยีนทีม่ลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ ทางศนูย์ฯ ได้

ประสานกบัเจ้าหน้าทีท่ีค่วบคมุตวัเขาให้ญาตสิามารถเยีย่ม

ได้ ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาเกีย่วกบัคด ี เขยีนค�าร้อง

อุทธรณ์ค�าสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว 

เป็นทนายความแก้ต่างในคดีให้แก่เขาจนศาลชั้นต้น 

มีค�าพิพากษายกฟ้อง จนคดีถึงที่สุดเนื่องจากอัยการ 

ไม่อทุธรณ์

 ระหว่างทีเ่ขาถกูด�าเนนิคดแีละถกูขงัอยูใ่นเรอืน

จ�าจังหวัดนราธิวาสภาระความรับผิดชอบทั้งหมดของ

ครอบครัวจึงตกแก่ภรรยาเขา จากที่เป็นแม่บ้านดูแล 
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ลกูเลก็ๆ 2 คน ภรรยาเขาต้องออกมาท�างานหาเงนิเพือ่

เลีย้งดคูรอบครวั ถอืเป็นช่วงทีค่รอบครวัต้องประสบกบั

ความล�าบากมาก แต่หลงัจากทีเ่ขาได้ออกมาอยูบ้่านอกี

ครัง้สภาพความเป็นอยูข่องครอบครวัดขีึน้มากเพราะเขา

ได้กลบัมาท�าหน้าทีเ่ป็นเสาหลกัของครอบครวัเหมอืนเดมิ 

ได้อยูพ่ร้อมหน้าพ่อแม่ลกูเป็นครอบครวัอบอุน่อกีครัง้

เรือ่งราวจากจ�าเลยคดคีวามมัน่คง: จงัหวดันราธวิาส

 นายซีเคยเป็นนักเรียนที่สถาบันอิสลามและ

อาหรบัศกึษาทีม่หาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ และ

เคยได้รบัทนุเพือ่ไปศกึษาแลกเปลีย่น ณ ประเทศจอร์แดน 

ก่อนที่จะกลับกลายมาเป็นจ�าเลยคดีความมั่นคงในช่วง

เหตกุารณ์ความไม่สงบ

  นายซีเป็นชาวบ้านในอ�าเภอรือเซาะ จังหวัด

นราธวิาส เขามพีีน้่องทัง้หมดเจด็คน และเขาเป็นคนทีส่ี่

ของครอบครวั ในระหว่างทีเ่ขาก�าลงัศกึษากฏหมายช่วงปี

ทีส่อง ทีม่หาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ เขาได้รบัทนุ

เตม็จ�านวนไปแลกเปลีย่นศกึษาต่อ ณ ประเทศจอร์แดน 

เป็นเวลาหนึ่งปี หลังจบโครงการ เขากลับบ้านมาในปี  

พ.ศ. 2554 และกลับมาศึกษาต่อในปีที่สาม หลังจาก

นัน้ไม่นานนายซกีถ็กูทางเจ้าหน้าทีร่ฐัท�าการจบักมุ และ 

ควบคมุตวั ถงึแม้เขาจะไม่ได้ท�าอะไรผดิกฏหมาย ซึง่มกีาร

รายงานว่าก่อนหน้านี ้นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเดยีวกนักบั

เขากเ็คยถกูจบั และปล่อยในเวลาต่อมา

  ในพ.ศ. 2552 ขณะทีน่ายซกี�าลงันัง่อยูห่น้าบ้าน

กบัน้องสาวของเขา เจ้าหน้าทีร่ฐัได้เข้ามาและถามหาถงึ

น้องชายของเขาในช่วงเวลาทีน้่องชายเขาไม่อยู ่ หลงัจาก

นัน้เจ้าหน้าทีไ่ด้น�าตวัเขาไปทีห่น่วยฉกุเฉนิและปล่อยหลงั

จากนัน้ไม่นาน วนัที ่6 กรกฎาคม 2554 ขณะทีน่ายซกี�าลงั

นัง่ท�ารายงานและเพือ่นๆของเขาก�าลงันัง่ดทูวีอียูใ่นหอพกั

ในซอยรอหมิพฒันา เจ้าหน้าทีท่หารได้เข้ามาสอบถามว่า

ท�าไมถงึมรีถจกัรยานยนต์หลายคนัจอดอยูห่น้าบ้าน พวก

เขาทั้งหมดอธิบายว่า พวกเขาทุกคนมีรถจักรยานยนต์ 

และอยูอ่าศยัด้วยกนั หลงัจากได้ฟังค�าอธบิายเจ้าหน้าที่

จงึเดนิทางกลบั แต่แล้วในเวลาราวๆเทีย่งคนืของวนัรุง่

ขึ้นเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้กลับเข้ามาอีกและได้ท�าการค้น

และยดึคอมพวิเตอร์พกพาจ�านวน 3 เครือ่ง และมอืถอื

จ�านวน 9 เครือ่ง นายซแีละเพือ่นอกี 4 คนถกูควบคมุตวั

ไปยงัสถานตี�ารวจ และถกูข้อกล่าวหาว่ามส่ีวนพวัพนักบั

เหตกุารณ์ระเบดิในจงัหวดันราธวิาส 

ในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ปล่อยเพื่อนๆ เขาทั้งสี่คน เหลือ

ไว้เพยีงนายซ ี และควบคมุตวัไปต่อทีค่่ายทหารองิคยทุธ

บรหิาร จงัหวดัปัตตานเีป็นเวลา 7 วนั หลงัจากนัน้เขา

ถูกย้ายการควบคุมตัวไปยังกรมยุทธการทหาร และถูก

คุมขังเป็นเวลาอีก 28 วัน นายซีโดนหมายศาลอาญา 

หมายเลข 2643/2554 ซึง่มรีายละเอยีดว่าเขาได้เกีย่วข้อง

กับเหตุการณ์ระเบิดหน้าส�านักงานยุติธรรม จังหวัด

นราธวิาส วนัที ่1 กรกฏาคม 2554

  หลงัจากทีเ่ขาถกูควบคมุตวั ครอบครวัของเขา

ได้เข้ามาขอความช่วยเหลอืจากทางมลูนธิฯิ เกีย่วกบัการ

ด�าเนินคดี เพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวชั่วคราว แต่จาก

จ�านวนข้อกล่าวหาของนายซ ีทางครอบครวัจ�าต้องใช้เงนิ

สงูถงึ 800,000 บาทในการประกนัตวั ซึง่เป็นไปได้ยาก

เนื่องมาจากสภาพฐานะทางการเงินของครอบครัวที่ไม่ 

สู้ดีนัก ทางมูลนิธิฯจึงได้จัดเตรียมทนายคดีอาญาเพื่อ

ช่วยเหลอืโดยไม่คดิมลูค่าส�าหรบัการด�าเนนิคด ี และช่วย

เหลืออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งศาลได้สั่งยกฟ้อง และคดี

สิน้สดุเพราะโจทย์ไม่ฟ้องต่อ นายซจีงึถกูปล่อยตวั และ

ได้รบัโอกาสให้กลบัไปเรยีนต่อ ในปัจจบุนัเขามกัใช้ช่วง

เวลาว่างสุดสัปดาห์อยู่กับครอบครัว ช่วยเหลือพ่อแม่ 

กรดียาง และเลีย้งววั เพือ่น�าเงนิทีไ่ด้รบัมา กลบัมาจนุเจอื

ครอบครวัต่อไป
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เรือ่งราวจากจ�าเลยคดคีวามมัน่คง: จงัหวดัยะลา

  นายดไีด้อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านอเุบง อ�าเภอะยะหา 

จงัหวดัยะลา กบัภรรยาและลกูอกีสามคน หมูบ้่านของ

เขาได้ถกูจดัให้อยูใ่นเขตพืน้ทีส่แีดงซึง่นบัว่าเป็นพืน้ทีท่ีย่งั

มกีารปฏบิตักิารรนุแรงอยู ่ ทางเจ้าหน้าทีจ่งึมกีารด�าเนนิ

มาตรการรกัษาความมัน่คงอย่างเข้มงวดทีส่ดุ ซึง่ในขณะนี ้

มีหมู่บ้านทั้งหมด 15% จากจ�านวน 2500 หมู่บ้านใน

เขตจังหวัดชายแดนใต้ได้ถูกจัดอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว 

ส่วนในพืน้ทีอ่ืน่ๆทีถ่กูจดัเป็นเขตสเีหลอืงและสเีขยีว จะ

มีมาตรการความมั่นคงที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตาม

ล�าดบั 

 ในวนัที ่14 มนีาคม 2550 เหตกุารณ์รถตูเ้ดนิทาง

มาจากหาดใหญ่มุง่หน้าไปยงัเบตง ได้ถกูประกบยงิขณะที่

ก�าลงัขบัผ่านหมูบ้่านของนายด ีท�าให้มผีูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ 8 คน  

และบาดเจบ็สาหสัถงึ 2 คน จากเหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้

เจ้าหน้าทีไ่ด้เพิม่มาตรการรกัษาความมัน่คงในเขตหมูบ้่าน

อย่างเข้มข้น โดยส่งผลให้มกีารปิดล้อมตรวจค้นในละแวก

หมูบ้่านอยูบ่่อยครัง้ อนัเป็นเหตใุห้ชาวบ้านกว่า 40 คน

ถกูควบคมุตวัและตัง้ข้อหา นอกจากนัน้ได้มรีายงานจาก

องค์กรสทิธมินษุยชนเพิม่เตมิว่า ในระหว่างทีก่ลุม่ชาวบ้าน 

ดงักล่าวถกูควบคมุตวันัน้มกีารซ้อมทรมานซึง่กระท�าโดย

เจ้าหน้าทีร่ฐัเพือ่ให้กลุม่ผูต้้องสงสยัรบัสารภาพตามข้อหา

ทีไ่ด้ตัง้ไว้

 เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2556 เวลาประมาณ 9.00  

นาฬิกา นายดไีด้ขบัรถมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านอเุบง ซึง่

มภีรรยาและลกูสองคนซ้อนท้ายมาด้วย ก�าลงัจะเดนิทาง

ไปอ�าเภอบนันงัสตา ซึง่เป็นบ้านของภรรยา ระหว่างทาง

ได้ขับรถผ่านด่านตรวจที่หมู่บ้านตะโละเว ต�าบลปะแต  

เจ้าหน้าทีท่หารพรานได้บอกให้หยดุจอดรถ และท�าการ

ตรวจบัตรประชาชน แล้วปล่อยให้ขับรถผ่านด่าน 

ไปได้ ต่อมานายดีได้ขับรถผ่านที่ด่านตรวจบริเวณบ้าน 

หลกัเขต ต�าบลปะแต ซึง่อยูห่่างจากด่านตรวจบ้านตะโละ

เว ประมาณ ๒ กโิลเมตร เจ้าหน้าทีท่หารได้บอกให้หยดุ

จอดรถ และบอกว่าให้รอเจ้าหน้าทีต่�ารวจจากสถานตี�ารวจ

ภธูรปะแต เมือ่เจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูรปะแตมา

ถงึ ได้ควบคมุตวันายด ี และส่งตวัไปทีส่ถานตี�ารวจภธูร

ยะหา พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและฝากขังที่

เรอืนจ�ากลางจงัหวดัยะลา จงึเป็นทีม่าของการถกูด�าเนนิ

คดคีวามมัน่คงในชัน้ศาลรวมทัง้หมด 3 คด ี ซึง่ปัจจบุนั

ศาลฎกีาได้พพิากษายกฟ้องจ�าเลยแล้วหนึง่คด ี และศาล

ชัน้ต้นพพิากษายกฟ้องจ�าเลย พนกังานอยัการไม่อทุธรณ์ 

คดีถึงที่สุดแล้วหนึ่งคดี ซึ่งยังคงมีคดีคนร้ายยิงถล่ม 

รถตู้สายเบตง-หาดใหญ่ ที่อยู ่ระหว่างการพิจารณา

คด ี นอกจากนีย้งัมคีดทีีอ่ยูใ่นชัน้ของพนกังานสอบสวน 

อกี 2 คดี 

 เมื่อภรรยาได้มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือที่

มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ นอกจากแต่งตัง้ทนายความ

แก้ต่างในกับจ�าเลยในคดีความมั่นคงแล้ว มูลนิธิศูนย์

ทนายความมุสลิม ได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือใน

เรื่องการประกอบอาชีพของครอบครัวของจ�าเลยด้วย 

เนือ่งจากจ�าเลยซึง่เป็นเสาหลกัของครอบครวั ถกูคมุขงั

ระหว่างการพจิารณาคด ีท�าให้ภรรยามคีวามยากล�าบาก

ในการหาเลีย้งครอบครวั ซึง่มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ  

ได้ประสานงานกบัผูร้บัเหมาตดัเยบ็เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูในพืน้ที่ 

เพือ่ให้ภรรยาของจ�าเลยรบัจ้างตดัเยบ็เสือ้ผ้าด้วย เป็นการ

ช่วยให้ภรรยามีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพท�า 

สวนยาง เนือ่งจากมภีาระในการเลีย้งดบูตุรทัง้หมด 3 คน 

และก�าลงัศกึษาอยูร่ะดบัประถมศกึษา 

 เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2554 ระหว่างการรอการ

พจิารณาคดนีายด ี ได้รบัการสนบัสนนุเงนิประกนัตวัจาก

กองทนุยตุธิรรม แม้ศาลจะอนญุาตให้ประกนัตวัระหว่างรอ

การพจิารณาคดไีด้ แต่การประกนัตวัในครัง้นัน้ไม่ประสบ
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ผลส�าเรจ็ เนือ่งตดิหมายอายดัในคดอีืน่อยู ่ท�าให้นายนายดี  

ได้ก้าวออกจากเรอืนจ�ากลางจงัหวดัยะลาเพยีง 5 นาที 

เพื่อถ่ายรูปยืนยันว่าได้รับการสนับสนุนการประกันตัว

จากกองทนุยตุธิรรมจรงิ แต่ต้องกลบัเข้าไปอยูใ่นเรอืนจ�า

อกีครัง้หนึง่ แต่ความพยายามในการช่วยเหลอืของมลูนธิิ

ศนูย์ทนายความมสุลมิยงัไม่สิน้สดุ เมือ่ได้รบัการแต่งตัง้

จากกองทนุยตุธิรรมให้เป็นคณะอนกุรรมการฯ ของกอง

ทุนยุติธรรม จึงได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคดีให้คณะ

อนกุรรมการท่านอืน่เหน็ชอบในการสนบัสนนุเงนิประกนั

ตวัเพิม่เตมิให้นายด ี จงึท�าให้ปัจจบุนั นายด ี ได้ประกนั

ตวัระหว่างการพจิารณาคด ีแม้อาจจะให้ระยะเวลาในการ

พสิจูน์ความบรสิทุธิข์องตวัเองนาน แต่ด้วยความตัง้ใจจรงิ

ของการให้ความช่วยเหลอื ท�าให้เขาได้รบัอสิรภาพอกีครัง้ 

แม้ว่าปัจจุบันเขาจะได้กลับมาอยู่บ้านกับภรรยาและลูก

แล้ว แต่หาใช่ว่าการใช้ชวีติของเขาจะปกตสิขุ เนือ่งจาก

ยงัเป็นบคุคลทีถ่กูเฝ้ามองจากเจ้าหน้าทีร่ฐั และจะมกีาร

เยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งท�าให้เขายังไม่

สบายใจทีจ่ะกลบัไปอยูบ้่านอเุบง เนือ่งจากยงัไม่มัน่ใจใน

ความปลอดภยั อย่างไรกด็สี�าหรบัเรือ่งราวทีผ่่านมานาย

ดไีด้แสดงความขอบคณุส�าหรบัความช่วยเหลอืทีผ่่านมา

จากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมที่มิได้จ�ากัดอยู่แค่การ

ให้ความช่วยเหลือทางคดีและทางการให้ค�าแนะน�าทาง

กฎหมายแก่เขาเท่านั้น แต่ได้ขยายไปความดูแลไปถึง

ความเป็นอยู่ของครอบครัวของเขาซึ่งนับได้ว่าเป็นการ

ให้ความช่วยเหลอืเพือ่ส่งเสรมิสทิธมินษุยชนอย่างแท้จรงิ
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สมัภาษณ์ญาตผิูเ้ข้ารบับรกิาร

บดิาของนายสไุลมาน แนซา ผูเ้ป็นผูฟ้้องคดแีพ่งทีไ่ด้รบั

การสนบัสนนุจากโครงการ 

 ทนายความให้ความช่วยเหลอือย่างด ี ไม่มอีะไร

ไม่พอใจ ประสานงานได้ด ี ไม่มปัีญหาอะไร แต่เรายงั

ไม่เข้าถงึความยตุธิรรม และยงัไม่พอใจกบัผลการตดัสนิ

คดคีวาม คดทีีล่กูชายพบว่าเสยีชวีติระหว่างการควบคมุ

ตวัทีค่่ายองิคยทุธบรหิารโดยพบว่าศพอยูใ่นทางแขวนคอ  

ถ้าไม่มีทนายความหรืออาสาสมัครมาช่วยไม่รู ้จะท�า

อย่างไร กด็�าเนนิการไปเท่าทีต่วัเองจะท�าได้เพราะยงัไม่

ได้รบัความเป็นธรรม

ญาตนิายอาหะมะ มะสลีะ 

 ทนายความให้บริการดีเยี่ยม ให้ค�าปรึกษาดี  

ช่วยเหลอืทกุอย่างทีร้่องขอ เวลาเราขอความช่วยเหลอืก็

ไม่มอีปุสรรคใดๆ ในการประสานงาน เวลานดัหมายพดูคยุ

เตรยีมคดฟ้ีองเจ้าหน้าทีใ่ห้ชดใช้กรณลีะเมดิทีน่ายอาหะมะ  

มะสลีะ เสยีชวีติเพราะถกูทหารยงิระหว่างทางทัง้ๆ ทีไ่ป

ไม่ได้ท�าอะไรเลย เวลานัดหมายก็สามารถการเดินทาง 

ไปพบปะพดูคยุกนัทกุครัง้ ทมีทนายความมคีวามตัง้ใจ 

เมือ่ต้องการความช่วยเหลอืใดๆกไ็ด้รบัการตอบรบัด้วยดี

ตลอดมา ตนคดิว่าเรายงัไม่เข้าถงึความยตุธิรรม เพราะ

คนผดิยงัไม่รบัผดิ ศาลยงัไม่ลงโทษ คดิว่ากระบวนการ

ยตุธิรรมยงัไม่มปีระสทิธภิาพ ไม่แน่ใจว่าทนายความคนอืน่

จะดแีละเสยีสละอย่าง MAC และ CrCF หรอืไม่ ครอบครวั

ต้องเสยีเงนิมากหรอืไม่ ทีผ่่านมา MAC และ CrCF ช่วย

เหลอืคดทีกุอย่าง ให้ความรูเ้รือ่งกฎหมาย เรือ่งคด ีท�าให้

เข้าใจกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นและยังให้ก�าลังใจให้

ทวงความยตุธิรรมจนถงึทีส่ดุทัง้ทีไ่ม่ใช่ญาต ิครอบครวัของ

เราอยากขอบคณุทกุคนทีเ่กีย่วข้องกบัคดนีีท้กุคนมากๆ

ร่วมแสวงหา ‘สนัตภิาพ’ จากกระบวนการยตุธิรรม

และการเคารพต่อหลกัสทิธมินษุยชน
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สทิธพิงษ์ จนัทรวโิรจน์
ประธานมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

 ด้วยพระนามของเอกองค์อลัลอฮ (ซ.บ.) ผูท้รงยิง่ในความเมตตา กรณุาและปราณเีสมอ

 อสัลามมอูะลยักมุ วาเราะมาตุล้ลอฮ ฮวิะบารอกาตฮุ 

 ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า พวกเราจะมีเส้นทางเดินของชีวิตร่วมกันในสถานการณ์วิกฤติจาก

เหตกุารณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้รวมทัง้สีอ่�าเภอในจงัหวดัสงขลา พวกเราซึง่ได้มาจาก

ภมูลิ�าเนาทีแ่ตกต่างกนั ไม่เคยได้รูจ้กักนัมาก่อนเลย แต่กก็ลบัได้มาร่วมกนัก่อร่างสร้างตวั จนน�าไปสูก่าร

เป็นองค์กรทีเ่ข้าแบกรบัภาระต่อสูใ้ห้กบัผูท้ีต่กเป็นเหยือ่แห่งการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษ  โดยใช้กระบวนการ

ยตุธิรรมตามขัน้ตอนของกฎหมายและอย่างเปิดเผย เป็นธงในการให้ความช่วยเหลอื นบัแต่เกดิเหตกุารณ์

ความไม่สงบตัง้แต่ปี 2547  เป็นต้นมา แน่นอนทีส่ดุทีว่่า “ไม่มคีวามบงัเอญิในอสิลาม” พวกเราทีม่ารวม

ตวักนัอยูภ่ายใต้องค์กรทีช่ือ่ว่า ศนูย์ทนายความมสุลมิ  ไม่ใช่เป็นเรือ่งบงัเอญิ จากเริม่แรกทีก่่อตวั ต้องผ่าน 

ขัน้ตอนในการถกูทดสอบ ผ่านความยากล�าบาก เสยีสละ  ด้วยจติใจทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะร่วมพทิกัษ์ไว้ซึง่สทิธขิัน้

พืน้ฐานของบคุคลตามหลกัการอสิลาม และหลกัสทิธมินษุยชน

  ศนูย์ทนายความมสุลมิทีป่ระกอบด้วยบคุคลหลกัๆสามประเภทได้แก่ ทนายความทีม่ปีระสบการณ์

และความสามารถว่าความในคดคีวามมัน่คง ซึง่มจี�านวนไม่เกนิ 20 คน , น้องๆทนายความผูช่้วย อนั

ประกอบด้วย น้องๆที่เพิ่งจะได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือที่จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์

แล้วแต่ก�าลังอยู่ในระหว่างสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือที่ก�าลังจะจบการศึกษาในคณะ

นติศิาสตร์ น้องๆเหล่านีม้าจากสถาบนัการศกึษาหลากหลายต่างกนั แต่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมร่วม

กนั รบัการถ่ายทอดประสบการณ์หรอืเทคนคิในการว่าความจากรุน่พี ่ เพือ่ทีจ่ะเตบิโตเป็นทนายความด้าน 

สทิธมินษุยชนในอนาคต และเป็นก�าลงัส�าคญัขององค์กรต่อไป , และก�าลงัหลกัส�าคญัของเราจากบคุคลอกี

ประเภทสดุท้ายคอื น้องๆทีม่จีติใจอาสาสมคัรเข้ามาร่วมท�างานกบัศนูย์ทนายความมสุลมิ น้องๆเหล่านี ้ไม่ได้จบ

การศกึษาด้านกฎหมาย บางคนจบการศกึษาสาขาอืน่ๆ เช่น  รฐัศาสตร์ บญัช ีหรอืจบจากสายอาชวีะหรอืสายครู   

บางคนกก็�าลงัศกึษาอยู ่เป็นต้น 

ความในใจ
จากตวัแทนมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ
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 น้องๆเหล่านีไ้ด้มาร่วมเข้าอบรมความรูด้้านกฎหมายเบือ้งต้น, ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายพเิศษทีบ่งัคบั

ใช้อยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใต้, ความรูเ้กีย่วกบัการสอบข้อเทจ็จรงิ, การเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐาน, การท�า

หนงัสอืร้องเรยีนกรณทีีช่าวบ้านไม่ได้รบัความเป็นธรรมไปสูอ่งค์กรด้านสทิธมินษุยชนอืน่ๆ ตลอดจนเรยีนรูข้ัน้

ตอนการปฏบิตัใินขณะทีเ่กดิเป็นคดทีีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาคดขีองศาล ซึง่ทางศนูย์ทนายความมสุลมิได้

จดัท�าเป็นหลกัสตูรไว้ หลงัจากผ่านการอบรม น้องๆ เหล่านีก้ส็ามารถปฏบิตังิานเป็นต้นธารในการรบัเรือ่ง

ร้องเรยีนจากชาวบ้าน จากผูถ้กูควบคมุตวัในฐานผูต้้องสงสยั จากผูต้้องหา หรอืจากจ�าเลย เข้ามาสูก่ารให้

ความช่วยเหลอืจากศนูย์ทนายความมสุลมิ ซึง่เราได้เรยีกน้องๆเหล่านีว่้า ‘พารารเีกลิ’ หรอื ผูช่้วยทนายความ 

ในปัจจบุนันี ้เราจงึนบัได้ว่าหากเรยีกเป็นครอบครวั กเ็ป็นครอบครวัทีก่�าลงัเตบิโต ก�าลงัสัง่สมประสบการณ์ 

และไม่สามารถทีจ่ะตดัขาดบคุลากรจากส่วนหนึง่ส่วนใดได้ ทกุส่วนได้ร่วมท�างานสอดประสานกนัตามภาระ

หน้าทีท่ีต่นเองได้รบัผดิชอบ โดยทีม่สีิง่ประสงค์ร่วมกนัทีจ่ะให้เกดิความยตุธิรรม ความสงบ สนัต ิ ขึน้ใน 

พืน้ทีน่ี้

   การเตบิโตขององค์กรเราในขณะนี ้ หาใช่เกดิจากการร่วมแรงร่วมใจกนัของสมาชกิองค์กรแต่เพยีง

อย่างเดยีว ส่วนหนึง่และเป็นส่วนส�าคญัคอืการผลกัดนั  ให้การสนบัสนนุ ให้การช่วยเหลอื และร่วมท�างาน

เคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัเพือ่นองค์กรทีท่�างานด้านสทิธมินษุยชนหลายหน่วยงาน เราจงึเป็นหน่วยหนึง่ในเครอื

ข่ายการท�างานขององค์กรด้านสทิธมินษุยชนทัง้ในและต่างประเทศทีร่่วมกนัท�างานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ภายใต้วตัถปุระสงค์อย่างเดยีวกนั แม้ว่าศนูย์ทนายความมสุลมิจะเน้นงานด้านกระบวนการยตุธิรรม

เป็นหลกักต็าม และส�าหรบัผมเองยงัคดิอยูเ่สมอว่า เรานัน้ยงัอ่อนด้อยอยู ่ยงัไม่สามารถสัง่สมประสบการณ์

ได้มากพอในช่วงเวลาจ�ากดัต่อการท�างานทีผ่่านมา และยงัต้องเตมิเตม็ช่องว่างในการพฒันาระบบงานของ

องค์กรในทกุๆด้าน รวมทัง้พฒันางานด้านบคุลากรอยูต่ลอดเวลา แต่ด้วยความเชือ่มัน่ว่า  หากเราได้ร่วม

มอืร่วมแรงกนั มคีวามปรารถนาร่วมกนัทีจ่ะท�างาน 

 องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่จะได้เป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ การต่อสู้ ในด้าน

กระบวนการยตุธิรรม และเป็นแหล่งทีน้่องๆได้มาร่วมกนัหาประสบการณ์ในการท�างานด้านสทิธมินษุยชนรบั

ใช้เคยีงข้างผูท้ีไ่ด้รบัการกดขี ่ ผูท้ีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยไม่จ�ากดัว่าเขาเหล่านัน้จะเป็นใคร และนบัถอื

ศาสนาใดกต็าม เรากส็ามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง ด้วยส�านกึทีว่่า ความพยายามอยูท่ีเ่รา ความ

ส�าเรจ็อยูท่ีอ่ลัลอฮ (ซ.บ.)

  ด้วยสลามและดอุาร์

  วะบลิลาฮกิ เตาฟิกร์ วลัฮดิายะฮ

  วสัลามมอูะลยักมุ วาเราะมาตุล้ลอฮ ฮวิะบารอกาตฮุ
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นายกจิจา อาลอีสิเฮาะ
เลขานกุาร มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

 วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2550 เราได้ก่อตัง้ศนูย์ทนายความมสุลมิ ด้วยวตัถปุระสงค์ ให้ความช่วยเหลอื

ทางด้านสทิธแิละกฎหมายแก่ประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม เผยแพร่ความรูท้างด้านสทิธแิละกฎหมาย  

รวมพลงันกักฎหมาย นกัสทิธมินษุยชน เพือ่ร่วมกจิกรรม เสรมิสร้างความเข้าใจอนัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ

ประชาชน สงัคมและประเทศชาต ิ และสร้างความสมัพนัธ์เป็นเครอืข่ายกบัองค์กรทางกฎหมายสทิธมินษุย

ชนทัง้ในและระหว่างประเทศ  และเป็นช่วงเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาค

ใต้ จงึเป็นภาระหน้าทีข่องผูรู้ท้ีป่ระกอบวชิาชพีนกักฎหมาย ทนายความจะต้องให้ความช่วยเหลอืประชาชน

ทีเ่ดอืดร้อนและไม่ได้รบัความเป็นธรรม  จงึได้รวมพลงันกักฎหมาย นกัสทิธมินษุยชน จนเกดิเป็นองค์กร 

“ศนูย์ทนายความมสุลมิ” ขึน้ 

 เราได้ด�าเนนิกจิกรรมตามวตัถปุระสงค์โครงการนีร่้วมกบัมลูนธิผิสานวฒันธรรมและมลูนธิคิอนราด 

(Konrad Adenauer Stiftung -KAS) สามารถให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีเ่ดอืดร้อนและไม่ได้รบัความเป็น

ธรรมเป็นจ�านวนมาก มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์  ประชาชนวางใจ  องค์กรเครอืข่ายมคีวามเชือ่มัน่  คนท�างานยดึมัน่

อดุมการณ์ รวมถงึความเสยีสละอนัเป็นเอกลกัษณ์ของผูบ้รหิาร เหล่านีท้�าให้ผมภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของศนูย์

ทนายความมสุลมิ หรอืมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิทีเ่ราได้พฒันายกระดบัองค์กรเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย  

จงยดึมัน่ในอดุมการณ์นัน้ การให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีเ่ดอืดร้อนและไม่ได้รบัความเป็นธรรม คอืหน้าที่

อนัใหญ่หลวงทีเ่รายงัจะต้องด�าเนนิต่อไป

 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาการท�างานร่วมกนัได้เสรมิสร้างหลกันติธิรรมในกระบวนการยตุธิรรมภาย

ใต้กฎหมายพเิศษหลาย ๆ  ฉบบั ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ระดบัหนึง่ จนเป็นทีป่ระจกัษ์แก่ตลุาการ 

ตลอดจนเจ้าหน้าทีร่ฐั ทัง้นีห้วงัเพือ่ให้ประชาชนทกุคนได้รบัความเป็นธรรมในกระบวนการยตุธิรรมทกุระดบั

ชัน้ แต่อปุสรรคส�าคญัของการท�างานศนูย์ทนายความมสุลมิ คอื เจ้าหน้าทีร่ฐัยงัมองว่าศนูย์ทนายความมสุลมิ

เป็นตวัอปุสรรคส�าคญัของการท�างาน    

 ผมชืน่ชมน้องๆ เพือ่นๆ และพี่ๆ  ทีม่คีวามเสยีสละ เพราะทกุคนต่างมุง่หวงัให้ประชาชนได้รบัความ

เป็นธรรมในกระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนความสงบสขุ และสนัตกิลบัมาโดยเรว็
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อนกุลู อาแวปเูตะ 
ประธานคณะท�างานมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิประจ�าจงัหวดัปัตตานี

 ขอความสนัตสิขุจงมแีด่ทกุท่านทีม่จีติใจรกัความเป็นธรรมทัง้หลาย บรรดาการสรรเสรญิเป็นสทิธขิอง 

พระองค์อลัเลาะห์ ซบุฮานาฮวุาตาอาลา ผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก ทีไ่ด้ให้ศนูย์ทนายความมสุลมิเตบิโตไป

อกีก้าวหนึง่  ด้วยการสนบัสนนุจากองค์กรต่าง ๆ ท�าให้เราได้จดัตัง้เป็นมลูนธิติามกฎหมาย ท�าให้ศนูย์

ทนายความมสุลมิมฐีานะเป็นนติบิคุคล สามารถบรหิารกจิการ และด�าเนนิกจิกรรมภายใต้ข้อบงัคบัของ

กฎหมาย นับเป็นอีกมิติหนึ่งของการท�างานทางด้านภาคประชาสังคม ที่ท�างานให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการใช้กฎหมายพเิศษและถกูด�าเนนิคดใีนสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้

 วชิาชพีทนายความเป็นอาชพีอสิระทีท่�างานในการแก้ต่าง ต่อสูค้ดใีห้แก่จ�าเลยในคด ีทนายความจงึ

ต้องด�ารงตนและยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชพีตนเอง แต่คณุสมบตัสิ�าคญัของผูท้ีป่ระกอบวชิาชพีทีจ่ะ

ต้องมกีค็อื จะต้องมคีวามเป็นธรรมอยูใ่นจติใจ ทนายความจงึต้องมคีวามรกัในความยตุธิรรม ทนไม่ได้กบั

ความไม่เป็นธรรมทีเ่กดิจากผูม้อี�านาจทีใ่ช้กฎหมายรงัแกประชาชน เพราะมคีวามเชือ่มัน่ว่าการใช้กฎหมายที่

ถกูต้องและเป็นธรรม ยดึมัน่ในหลกันติธิรรม จะน�ามาซึง่ความสงบสนัตสิขุ และความสงบเรยีบร้อยในสงัคม

 การก่อเกดิของศนูย์ทนายความมสุลมิ มาจากการร่วมแรงร่วมใจของทนายความทีม่ใีจเสยีสละใน

การท�างานเพือ่สงัคม ทนายความส่วนใหญ่ได้รบัการหล่อหลอมอดุมการณ์จากทนายสมชาย นลีะไพจติร 

ประธานชมรมนกักฎหมายมสุลมิ ทีไ่ด้วางแบบแผนการท�างานในวชิาชพีทนายความ ในการร่วมกนัท�างาน

เป็นกลุม่ เป็นญามาอะห์  ต้องยอมรบัว่าไม่ว่าวชิาชพีใด หากไม่มแีบบแผนทีด่แีละถกูต้อง ยากในการทีจ่ะ

ท�างานเป็นกลุม่เป็นองค์กรได้ 

 ทนายสมชายมีความคาดหวังที่จะให้ทนายความในสามจังหวัดรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือมุสลิม

ที่ได้รับความไม่เป็นธรรม เพราะทนายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ย่อมมีความเข้าใจคนในสามจังหวัด

ด้วยกนั ทัง้ทางด้านภาษา ศาสนา และวฒันธรรม นอกจากนีย้งัจะเป็นการสะดวกในการทีช่าวบ้านจะ

ขอรับความช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาทางด้านกฎหมาย อันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน 

ทั้งท�าให้ประชาชนยอมรับในกฎหมาย และยอมรับในกระบวนการยุติธรรม อันจะน�ามาซึ่งการอยู่ร่วม

กันได้แม้จะแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและศาสนา ดังที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงตรัสว่า จงอย่าให้การ 

เกลยีดชงัพวกหนึง่พวกใดท�าให้พวกเจ้าไม่ยตุธิรรม จงยตุธิรรมเถดิ มนัเป็นสิง่ใกล้กบัความย�าเกรงยิง่กว่า 

(อลั-มาอดิะฮ ฺ: 8) ดงันัน้ ความยตุธิรรมเป็นส่วนหนึง่ของการตกัวา 
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 ศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทีส่่งเสรมิการท�างานเป็นกลุม่เป็นองค์กร เพราะการท�างานเป็นกลุม่ทีม่ ี

เป้าหมายทีด่แีละเพือ่ประโยชน์แก่สงัคมนัน้ จะน�ามาซึง่บารอกตั เตาเฟก และฮดีายะฮอฺนัเป็นแสงสว่างและ

ทางน�าทีถ่กูต้อง และการรกัษาความยตุธิรรมเป็นภารกจิหนึง่ของรอซลูลุเลาะห์ซอลลอลเลาะห์อยัลยัฮวีาซลัลมั 

แม้การต่อสูใ้นภารกจิดงักล่าวจะเป็นอนัตรายในสายตาของผูอ้ธรรม แต่กจิการดงักล่าวจะได้รบัความคุม้ครอง

จากอลัเลาะห์ และจะได้รบัการชีน้�าการท�างานในแนวทางทีถ่กูต้อง เปรยีบเสมอืนมอืทีม่องไม่เหน็มาให้ความ

ช่วยเหลอืเสมอ ขอให้เราระลกึตลอดเวลาว่าการช่วยเหลอืคนทีถ่กูฟิตนะห์ให้พ้นจากบาลอ และการต่อสูเ้พือ่

บคุคลพ้นจากการซ้อมทรมาน และถกูบงัคบัโดยวธิกีารนอกระบบกฎหมาย เป็นผลบญุอนัใหญ่หลวงทีจ่ะได้

รบัการตอบแทน แน่นอน อนิชาอลัเลาะห์...แท้จรงิพระองค์นัน้ไม่ทรงผดิสญัญา 

นายอาดลินั อาลอีสิเฮาะ 
ประธานมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ ประจ�าจงัหวดัยะลา

 การเตบิโตของมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิทีส่ามารถพฒันาจนได้รบัการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล

ตามกฎหมาย อนัหมายถงึการพฒันาการขององค์กรทีอ่าสาช่วยเหลอืพีน้่องประชาชนทัง้ในด้านคดคีวามและ

ให้ความรูท้างกฎหมาย เพือ่ให้พีน้่องประชาชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถสมัผสัได้จรงิกบักระบวนการ

ยตุธิรรมภายใต้กฎหมาย  ขอให้พีน้่องสมาชกิของศนูย์ทนายความมสุลมิจงยดึมัน่ในจดุยนืทีเ่ป็นทีม่าของศนูย์

ทนายความมสุลมิ คอืช่วยเหลอืประชาชนอย่างเสยีสละโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน หวงัเพยีงเพือ่ให้ประชาชนทกุ

คนได้รบัความเท่าเทยีมกนัในสงัคม 

 สิง่หนึง่ทีไ่ม่อาจจะละทิง้ได้นัน้คอื ภาครฐัต้องเชือ่มัน่และไว้วางใจในความเป็นศนูย์ทนายความ

มสุลมิว่าเป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีป่ระสานงานเชือ่มต่อระหว่างพีน้่องประชาชนกบัภาครฐั โดยเฉพาะการเข้า

ถงึกระบวนการยตุธิรรมซึง่ถอืเป็นปัญหาหลกัอนัดบัต้นๆของพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ แม้ต่างท�าหน้าทีแ่ต่เป้า

หมายเดยีวกนั คอื ความสงบสขุ สนัติ
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ประคอง เตกฉตัร  
อดตีผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะศาลอาญา
 ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมที่ 

ผมมองเห็นในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาก็คือ ตอนนี้คดีใน 

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไม่ล่าช้าแล้วในการพจิารณา

คดใีนศาล ในช่วง 2 ปีทีผ่่าน มกีารเร่งรดัให้มกีารพจิารณา

คดี แต่ข้อเสียก็คือ หากเขาจะขอเอาพยานมาเพิ่มอีก  

ศาลตดัเลย ไม่ให้ เพราะถอืว่าเสยีเวลามาหลายครัง้แล้ว 

บางทีขัดใจกับทนาย ทนายจะให้เลื่อนศาลไม่ให้เลื่อน 

ทนายจะไปธุระไหนไม่ได้ แต่ข้อดีคือ ไม่ต้องขังคนไว้

นานๆ แล้วมายกฟ้อง นอกจากนัน้ สิง่ทีผ่มเหน็มากขึน้ๆ 

คอือยัการกล้าหาญทีจ่ะสัง่ไม่ฟ้องมากขึน้ ในเรือ่งเลก็ๆ 

น้อยๆ โดยไม่ต้องโยนมาให้ศาลยกฟ้อง นีเ่หน็ชดัเลย

 และความเปลีย่นแปลงอกีประการทีเ่หน็ชดักค็อื

ทนายหลายคนกล้าทีจ่ะเข้ามาท�าคดคีวามมัน่คงมากขึน้ 

จากเดมิทีไ่ม่กล้าจะรบัคดพีวกนี ้ไม่อยากไปยุง่เกีย่ว เพราะ

ไม่รูว่้าเป็นคนร้ายจรงิไหม บางครัง้ทนายกก็ลวัจะเป็นผล

ร้ายกับครอบครัวตัวเอง เจ้าหน้าที่รัฐก็เพ่งเล็ง คนร้าย

กเ็พ่งเลง็ โดนทัง้ขึน้ทัง้ล่อง นีห่มายถงึทนายข้างนอกที่

ไม่ใช่ทนายพวกคณุนะ ซึง่ผลดทีีเ่กดิขึน้ตอนนีก้ค็อืท�าให้

ผูท้ีเ่ดอืดร้อน ไม่ต้องไปรอทนายกลุม่เดยีว

 ก่อนหน้านี้ ศาลเราก็ถูกต�าหนิมาก เพราะเรา 

ส่งแต่ผูพ้พิากษาอายงุานน้อยลงไป ตอนนีเ้ราจงึแก้ปัญหา

ด้วยการใช้วิธีตั้งต�าแหน่งใหม่ เรียกว่า ‘รองหัวหน้า

ศาล’ เริม่อย่างเป็นทางการในปีนี ้ท�าให้จากนีไ้ป ในศาล 

จะมผีูพ้พิากษาอาวโุสรุน่ผูใ้หญ่อยูค่รึง่หนึง่ แล้วพวกอายุ 

งานน้อยๆ กจ็ะมอียูอ่กีครึง่หนึง่ จากทีเ่มือ่ก่อน ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มีแต่ผู้พิพากษาอายุ 

งานน้อยๆ เช่น ถ้ามผีูพ้พิากษา 50 คน จะมผีูพ้พิากษา

ออกใหม่สัก 40 คนแต่ปีที่ผ่านมา เราแก้ปัญหาให้มีผู้

พพิากษาออกใหม่แค่ 30 คน และส�าหรบัปีหน้าจะให้มผีู้

พพิากษารุน่ผูใ้หญ่อยูใ่นศาลสกั 30 คนเลย คนใหม่ให้มี

แค่ 10 หรอื 20 คนเท่านัน้ และท�าได้โดยทีไ่ม่ต้องบงัคบั

เลย เขาสมคัรใจ 

 ส�าหรับปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นั้น ผมท�างานอยู่ที่นั่นนานมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  

แต่จริงๆ แล้วปัญหามันมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว ฝี 

กลัดหนองหรือความขัดแย้งมันมีมานานแล้ว เพียงแต ่

ปะทขุึน้มาในปี 2547  

 เราต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะ ว่าผู้ที่ก่อ

เหตนุัน้ คนเหล่านีไ้ม่ใช่คนเลวร้ายโดยสนัดาน คนทีเ่รา

เรยีกว่าเขาท�าผดิกฏหมายอาญานี ่ในมมุหนึง่เขาคอืคนที่

เป็นวรีบรุษุของเชือ้ชาตหิรอืชนเผ่าเขาเลยนะ คนเหล่านี ้

เขาเป็นชนชาตแิล้วและเขาต้องการให้ชนชาตเิขาเป็นอสิระ

จากชนชาตอิืน่ จากความเชือ่อืน่ เราต้องมองว่าเขาไม่ใช่

คนเลวร้ายมาก่อน คนท�าผดิไม่ใช่คนเลวร้ายเสมอไป แต่

เป็นคนผิด บางทีคนที่มีอ�านาจตามกฏหมาย คนที่ท�า 

ถกูกฏหมายอาจจะเลวร้ายกว่าเขากไ็ด้นะ ดงันัน้  เราต้อง

มองคนละมมุและการทีค่ณุลงไปช่วยเขากต้็องมองว่าเขา

ไม่ใช่คนชัว่ร้าย แต่เขาท�าผดิ 

 บางคนอาจไม่ได้ท�าผิดแต่ถูกกวาดมาด้วย  

บางคนท�าผดินดิเดยีวแต่เขาถกูกล่าวหาว่าท�าผดิมาก หรอื

บางทเีขาไม่ได้ท�าผดิแต่โดนกวาดมาด้วยเพราะเพือ่นเขา

ท�าผดิ ญาตเิขาท�าผดิ หรอืบางทเีขารูว่้าใครท�าผดิแต่เขา

ปกปิดหรอืเมนิเฉยไม่ยอมบอกเจ้าหน้าทีเ่พราะกลวัภยัมา

ถงึตวั คนเหล่านีม้เียอะมาก  

 เมื่อเรามองเขาว่าไม่ใช่คนเลวร้าย เราก็ต้อง

ท�าใจว่าเราไม่สามารถไปหยุดยั้งเขาด้วยค�าสั่งได้หรอก  

คณุสัง่ให้เขาหยดุไม่ได้ คณุสัง่ให้เขาหยดุด้วยการใช้อาวธุ

เหมอืนทีท่หารท�านัน้หยดุไม่ได้หรอก คณุอาจหยดุได้แต่

ทางร่างกายแต่เสรภีาพทางความคดิคณุควบคมุไม่ได้
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 อีกสิ่งหนึ่งที่เราไปแก้ไม่ได้คือประวัติศาสตร์ 

เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้ว ตอนนั้นใครยกทัพไปรบกับ

ใคร ใครเผาใคร ใครจบัใคร ใครขงัใคร มนัเกดิไปแล้ว  

คณุจะมาแก้ประวตัศิาสตร์ แก้ไม่ให้มคีวามคบัข้องใจ ความ 

น้อยเนือ้ต�า่ใจ คณุว่าท�าได้เหรอ ยากมาก กระบวนการ

ยตุธิรรมเป็นเพยีงปลายเหต ุ ปลายเหตมุากๆ ไม่มทีาง

ท�าได้เลย ถ้าคนทีก่มุอ�านาจมากๆ ในรฐั ในประเทศ หรอื

ในโลกกต็าม ไม่ยอมรบัและหยบิยืน่อะไรให้เขา  

 ปัญหาประการหนึง่ทีเ่หน็ชดัมากกค็อืคนในพืน้ที่

เข้าใจระบบกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาน้อยมาก ถาม

ว่าท�าไมเขาไม่ยอมเรยีนหนงัสอื กเ็พราะหลกัสตูรเราเป็น

ไปตามบรบิทของกรงุเทพฯ คณุไปสอนเขาเรือ่งสมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช เรือ่งพระสรุโิยทยั คนในพืน้ทีเ่ขาเกีย่ว

อะไรด้วย คณุเคยไปสอนเขาไหมเรือ่งสลุต่านๆ ต่างของ

เขาทีป่กครองกนัตามล�าดบัชัน้สบืมา เขารูเ้รือ่งไหม เราไม่

เคยสอนเลย แล้วสิง่ทีเ่ขาเรยีน เป็นเรือ่งทีเ่ขาไม่ได้น�ามาใช้

ในชวีติ เป็นคณุคณุจะเบือ่หน่ายไหม เวลาสอบราชการ เรา

กส็อบตามบรบิทกรงุเทพ ถ้าเขาสอบข้าราชการได้ แล้วไป

บรรจทุัว่ประเทศ เมือ่ไปอยูท่ีอ่ืน่แล้วไม่มมีสัยดิเขาจะอยูย่งั

ไง ไม่มอีาหารแบบของเขาแล้วเขาจะอยูย่งัไง เขากเ็กดิ

ความกลวั 

 คณุสงัเกตไุหม เวลาคณุไปท�าคด ี เวลาเขามา 

ศาล เขามากันเป็นรถบรรทุก มากันทั้งโรงเรียน มา

กนัทัง้หมูบ้่าน เพราะเขากลวัเขาจงึต้องมาดแูลกนั มา 

ปกป้อง มาให้ความอบอุน่กนั แต่ท�าไมเราไปคนเดยีวได้ แต่

เขามาคนเดยีวไม่ได้ เพราะส�าหรบัเขามนัน่ากลวัมากเลย  

น่าประหวัน่พรัน่พรงึมากเพราะมแีต่คนใช้อ�านาจกบัเขา 

เขารูส้กึว่ากระบวนการยตุธิรรมยุง่ยาก ซบัซ้อน วุน่วาย 

นีค่อืปัญหา 

 ดังนั้น เขาต้องไปเรียนกฏหมายทางนี้ให ้

เชีย่วชาญให้มาก ต้องเรยีนให้รู ้แต่จะท�ายงัไงให้เขาสนใจ 

มคีนไปต�าหนว่ิาเขาเรยีนแต่ศาสนาจะท�าอะไร กแ็ล้วจะ

ให้เขาเรยีนอะไร ถ้าให้มาทีก่รงุเทพฯ เขาจะเรยีนอย่างไร 

แล้วที่บ้านเขามีมหาวิทยาลัยไปเปิดไหม มหาวิทยาลัย 

ส่วนใหญ่กอ็ยูแ่ต่ในกรงุเทพฯ ทัง้นัน้ วนกนัอยูใ่นนี ้ดงันัน้ 

จะไปว่าเขากไ็ม่ได้นะ เราต่างกเ็ป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้เกดิ

ปัญหาอย่างนัน้ เราทกุคนเป็นส่วนหนึง่ ผมกเ็ป็นส่วนหนึง่ 

 และคนทีพ่ยายามเข้าไปกเ็ป็นคนต่างพืน้ที ่บรบิท

นีม้นัสมัพนัธ์กนันะกบัปัญหาด้านอืน่ คณุไปดสูว่ิาในพืน้ที่

นัน้ทรพัยากรส่วนใหญ่ใครยดึครอง สมัปทานเหมอืงแร่ 

สัมปทานเหมืองหิน เป็นของคนในพื้นที่ไหม เปล่าเลย 

เขาเป็นเพยีงลกูจ้าง สมัปทานป่าไม้ เขากเ็ป็นเพยีงลกูจ้าง 

แม้แต่ในทะเล เรอืประมงล�าใหญ่ๆ คนในพืน้ทีก่ไ็ด้แต่ 

มองตาปรบิๆ เพราะเขาเป็นเพยีงลกูจ้าง 

 คือรัฐไทยต้องยอมรับว่าเราเป็นรัฐเดี่ยว เมื่อ

เป็นรฐัเดีย่ว ประชากรในรฐัย่อมสามารถเคลือ่นย้ายหา

ประโยชน์ได้ นีเ่ป็นเรือ่งปรกต ิ เพราะเราไม่มรีฐัเลก็ๆ ที่

คอยป้องกนัคนต่างรฐั ดงันัน้ เมือ่คนในพืน้ทีเ่ขามคีวาม

รู้น้อยกว่า เขาจะเอาอะไรไปแข่งกับนายทุนส่วนอื่นที่

เคลื่อนเข้าไป เขาสู้ไม่ได้ เพราะเขาอยู่กับวัฒนธรรม 

ท้องถิน่ เขาไม่รูเ้รือ่งการครอบครองทีด่นิ เรือ่งการออก

เอกสารสทิธิ ์เรือ่ง น.ส. 3 ก. แล้วข้าราชการทีไ่ปปกครอง

เขา ทกุกระทรวง ทบวง กรม ไปจากคนต่างบ้านต่างเมอืง

ทัง้นัน้ ไม่ว่า ทหาร ต�ารวจ ศลุกากร ผูพ้พิากษา อยัการ 

  แล้วปัญหาอกีประการหนึง่ ทีผ่มมองเหน็เมือ่ครัง้

ประจ�าต�าแหน่งอยูท่ีน่ัน่กค็อืเจ้าหน้าทีร่ฐัไม่ว่าทหารหรอื

ต�ารวจ ทกุคนไม่มใีครไปอยูถ่าวร คนทีเ่ป็นผูใ้หญ่นัน้กไ็ป

อยูเ่พือ่เลือ่นยศ เลือ่นต�าแหน่ง อยากได้ความดคีวามชอบ 

หรอืบางทเีมือ่ทหาร ต�ารวจเครยีด เขากม็กีารหมนุวนคน
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เข้าไปสบัเปลีย่น ดงันัน้ พวกตรวจ พวกจบั พวกค้น พวก

สอบสวนทัง้หลาย เมือ่ท�างานเสรจ็ ยงัไม่ทนัได้ขึน้ศาลเลย 

กย้็ายไปอยูเ่ชยีงใหม่ เชยีงราย ล�าพนูกนัหมดแล้ว ครัน้จะ

สบืคดกีม็าไม่ได้ ท�าให้คดเีลือ่น ท�าให้คดช้ีา ซบัซ้อนไปอกี 

นีค่อืปัญหา

 แต่ปัญหาหลักที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ คนที ่

รูก้ฎหมายไม่รูภ้าษา ภาษายาวท้ีองถิน่ คนทีรู่ภ้าษายาวี

ท้องถิน่ไม่รูก้ฎหมาย ส่วนนติวิทิยาศาสตร์นีน่อกจากค่า

ใช้จ่ายสงูแล้ว แม้เครือ่งไม้เครือ่งมอืแพงขนาดไหน ถ้า

คนใช้ขาดคณุภาพกช่็วยอะไรไม่ได้ การจดัเกบ็ วธิกีาร

รกัษา วตัถมุกีารสบัเปลีย่นไหม มกีารกลัน่แกล้งได้ไหม 

ท�าได้ทัง้นัน้ แล้วถ้าไปพสิจูน์ว่าเขาเป็นคนร้ายทัง้ทีเ่ขาไม่

ได้เป็น แบบนีก้ม็ปัีญหา

 ป ัจจุบัน นิติวิทยาศาสตร ์ที่น�ามาช ่วยใน

กระบวนการยตุธิรรมมผีลดมีากกว่าผลเสยีแน่นอน ผม

ยนืยนัได้ แต่ทีม่ปัีญหาคอืมบีคุลากรด้านนีน้้อย เรามนีกั

นติวิทิยาศาสตร์ประจ�ากรมสอบสวนสกักีค่น เราสร้างคน

เหล่านีไ้ด้แค่ไหน

 นอกจากนัน้  เมือ่เกดิเรือ่ง ทหารกัน้พืน้ทีเ่ลย 

ต�ารวจเข้าไม่ได้ แล้วจะมปีระโยชน์อะไรไปเกบ็หลกัฐาน 

ทั้งที่ในความเป็นจริง อย่าลืมว่าคนที่ส่งส�านวนคดีคือ

อยัการ คอืพนกังานสอบสวน ไม่ใช่ทหาร ทหารมหีน้าที ่

ตามกฏหมายทีไ่หน ตอนนีท้ีม่ปัีญหามากคอืการจบัการค้น

นัน้  ไปท�าตามกฏหมายทหารทัง้สิน้ ไม่ว่ากฏอยัการศกึกด็ี 

หรอืพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ กด็ ีแต่การสอบสวนนัน้กลบัใช้ ป. วอิาญา  

ท�าให้เกดิความลกัลัน่  

 ผมเคยพูดไว้เสมอ ยกตัวอย่างง่ายๆ เลย  

กฏหมายพิเศษ 3 ฉบับ ของทหารนั้น คล้ายๆ กับ 

ท่อพญานาคใหญ่ทีม่นัดดูน�้าเข้าไป เหมอืนดดูคดเีข้าไป

ในศาล แล้วเวลาจะเอาน�้าออกกลับใช้กระบวยเล็กๆ  

มาตกัออก  ดปูลงิ ดมูดทลีะตวั แล้วน�า้จะออกทนักนัไหม

กบัท่อพญานาคทีด่ดูเข้าไป ผมกเ็คยเสนอไปว่าม ี2 วธิี   

ประการแรก ตัดท่อพญานาคทิ้งไปเสีย เอากฏหมาย

พเิศษออกไป ประการทีส่อง เอาท่อพญานาคมาใส่ข้างใน 

ระบบยตุธิรรมด้วย ให้ระบายออกเท่าๆ กบัทีด่ดูเข้ามา  

คดีจะได ้ไม ่ค ้าง แต ่มันท�ายาก เพราะมันมีคน

ได้ผลประโยชน์กับท่อพญานาคเยอะ แต่ถ้าจะเอา 

ท่อพญานาคมาใส่ไว้ในระบบก็ต้องใช้เงินเยอะ ใคร

จะใส่ล่ะ เพราะนั่นหมายความว่า คุณต้องเพิ่มอัยการ

มาอีกห้าเท่าตัว เพิ่มพนักงานสอบสวนที่มีคุณภาพ 

เพิ่มศาลมาอีกห้าเท่าตัว เพิ่มศาลมาทุกอ�าเภอได้

ไหม? แล้วใครจะท�า เพราะต้องใช้งบประมาณเยอะ  

นี่คือการใส่ท่อพญานาคข้างในระบบ ครั้นท�าแล้ว  

ทนายพอไหมล่ะ เพราะแม้ทนายจะเก่งแค่ไหน แต่ถ้าเขา

ไม่ไม่ท�า คณุจะบงัคบัอะไรเขาได้ เพราะทนายความนัน้ 

เขาท�างานด้วยความศรทัธาและเตม็ใจทีจ่ะท�า 

 กระบวนการยุติธรรมมีส่วนท�าให้เกิดสันติภาพ 

แต่เป็นเพยีงบางส่วน ไม่ใช่ทัง้หมด สิง่ส�าคญัทีผ่มอยาก

ฝากแก่พวกคุณก็คือควรกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  

โดยเฉพาะการสร้างคน สร้างนักกฏหมายรุ่นใหม่ๆ 

พยายามผลักดันให้มีคณะนิติศาสตร์ในพื้นที่หรือหาก

คนในพืน้ทีไ่ปเรยีนนติศิาสตร์อยูท่ีไ่หนๆ แล้ว ก ็พยายาม

ดงึให้เขากลบัมาช่วยแก้ปัญหาในพืน้ที ่ ผมว่านีเ่ป็นการ 

แก้ปัญหาได้ดกีว่าการทีค่ณุจะไปเป็นทหารถอืทวนฟาดฟัน

อยูบ่นหลงัม้า มวัไปฟาดฟันอยูใ่นสนามรบ
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 การใช้กฏหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรมในการ

แก้ไขปัญหามันเป็นการท�างานที่ต้องใช้เวลานาน แต่ก็

จ�าเป็นต้องยอมให้มนัยาวนาน เพราะมนัเป็นการแก้ทีถ่าวร 

แต่ถ้าคณุท�าอย่างฉาบฉวย ปิดกัน้ อาจเหมอืนดสูงบ แต่

จริงๆ แล้วเป็นการกวาดขยะไว้ใต้พรม แล้วมันจะเกิด

ระเบดิเหมอืนปี พ.ศ. 2547 นัน่แหละ คอืการแก้ปัญหาที่

ใต้พรม ไม่ได้แก้ทีร่ากเหง้า ไม่ได้แก้ทีค่วามเข้าใจ

 การท�าให้ส�าเร็จในระยะสั้นเป็นเรื่องยากมาก 

ประการแรกย่อมขดัผลประโยชน์คนบางกลุม่ ประการที่

สอง การจะสร้างให้คนในพื้นที่เขาเกิดความเชื่อมั่นนั้น

ท�าได้มากแค่ไหน เขาเชือ่มัน่เราขนาดไหน ผมว่าสิง่ทีด่ี

ทีส่ดุกค็อืเราจะสนบัสนนุอย่างไรให้องค์กรท้องถิน่ ผูน้�า

ชมุชน เขามคีวามรูใ้นเรือ่งหลกักฏหมายและหลกัยตุธิรรม

ได้อย่างมคีณุภาพ ท�าให้ก�านนั ผูใ้หญ่บ้านจบนติศิาสตร์ 

คณุท�าได้ไหม 

นสิติ ระเบยีบธรรม  
อธบิดอียัการภาค 9
 ก่อนอืน่ผมขอย�า้ถงึปรชัญาส�าคญัของกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญาในระดับสากลว่าต้องประกอบด้วย 

หลกั 5 ประการ คอื

 ประการที่ 1 จะต้องอ�านวยความยุติธรรมให้

แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม รวดเร็ว  

ค่าใช้จ่ายน้อย

 ประการที ่2 กระบวนการยตุธิรรมจะต้องคุม้ครอง

สทิธเิสรภีาพของผูบ้รสิทุธิ ์กระบวนการยตุธิรรมต้องไม่ไป

กระทบสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

 ประการที ่3 กระบวนการยตุธิรรมต้องสามารถ

ควบคมุอาชญากรรมได้แต่เมอืงไทยนี ่ คดอีาชญากรรม

เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดี

อาชญากรรมสงูสดุอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย ยาเสพตดิ

เป็นปัญหาเชงิโครงสร้างของสงัคมเศรษฐกจิและวฒันธรรม 

เคยตั้งค�าถามไหมว่าท�าไมปัญหายาเสพติดมีน้อยใน

ประเทศเดนมาร์ก สวเีดน สวติเซอร์แลนด์ หรอืสงิคโปร์ 

ค�าตอบคอืประเทศเหล่านีร้ฐัมคีวามสามารถในการบรหิาร

จัดการให้ประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานในการครองชีพที่ 

ใกล้เคียงกัน ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยไม่ 

เหลื่อมล�้ากันมาก เหมือนประเทศไทยขณะนี้ เมือง

ไทยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเยอะมากและถ้าเราเกิด 

วกิฤตเิศรษฐกจิอย่างกรซีหรอืสเปน อาชญากรรมกจ็ะเกดิ

ขึน้เยอะตามไปด้วย

 ประการที่ 4 กระบวนการยุติธรรมจะต้อง

คุม้ครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ และความ 

สงบเรยีบร้อยในสงัคม ประชาชนทกุคน ไม่เพยีงเฉพาะใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

 ประการที่ 5 ประชาชนเชื่อถือศรัทธาใน

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งความเชื่อถือศรัทธานี่เป็น 

หวัใจส�าคญัทีส่ดุ กระบวนการยตุธิรรมต้องให้ประชาชน
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เชือ่มัน่ในค�าตดัสนิว่าไม่มแีพะรบับาป เหมอืนคดเีชอรีแ่อน  

องค์กรอัยการจึงมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความสงบ

เรยีบร้อยของบ้านเมอืง

 ส�าหรับความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมานี้ 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเรามีการคุ้มครอง

สทิธจิ�าเลย ผูต้้องหา และผูเ้สยีหายมากขึน้ ซึง่สอดคล้อง

กับ หลักสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ โดยเฉพาะการ

ด�าเนนิคดอีาญา หลกัส�าคญัคอื การค้นหาความจรงิใน

ขั้นสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน ขั้นตอนการ

สอบสวน การค้นหาหลักฐานพยาน เห็นได้ว่าการใช้

อ�านาจของเจ้าหน้าทีร่ฐัในการตรวจค้น จบักมุ สอบสวน 

มีมาตรฐานมากขึ้น ผมคิดว่าเป็นเพราะทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมมกีารฉายสปอตไลต์บนเวที

ของกระบวนการยตุธิรรม ดงันัน้ กระบวนการยตุธิรรมเอง

กต้็องปรบัตวั เพราะมทีกุฝ่ายตรวจสอบอยู ่ทัง้สือ่มวลชน 

ทั้งภาคประชาสังคมรวมทั้งโครงการให้ประชาชนมีสิทธิ

เข้าถงึความยตุธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้มมีากขึน้ 

 นอกจากนั้น การตรวจสอบการท�างานของ

กระบวนการยตุธิรรมยงัมอีกีหลายมติ ิอาท ิคณะกรรมการ

นกันติศิาสตร์สากล (ICJ) และ คณะกรรมการกาชาดสากล 

(ICRC) องค์การความร่วมมอือสิลาม (OIC) ซึง่เขากเ็คย

ลงมาเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เขา

ให้ความส�าคญั ดงันัน้ เรือ่งนีจ้งึเป็นเรือ่งทีน่านาชาตกิ ็

สปอร์ตไลต์เข้ามาในประเทศ และเร็ว ๆ นี้ส�านักงาน

อัยการสูงสุดก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลว่าให้เพิ่มความ

ส�าคัญกับการด�าเนินคดีโดยเที่ยงธรรม นี่เป็นนโยบาย

จากรฐัทีส่่งไปถงึอยัการในทกุเขตพืน้ที ่แสดงว่ารฐัเลง็เหน็ 

ว่าความยุติธรรมเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบ ซึ่งเราก็ก�าลังปรับ ก�าลังพัฒนาอยู ่  

โดยเฉพาะการด�าเนินคดีความมั่นคงให้ความส�าคัญกับ

พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มากขึ้น การรวบรวม

พยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวน มคีณุภาพมากขึน้  

การด�าเนินคดีของพนักงานอัยการในชั้นศาล ศาล

พพิากษาลงโทษจ�าเลยมากขึน้ 

 การค้นหาความจริงในคดีอาญานั้นพยานหลัก

ฐานเป็นสิง่ส�าคญั ไม่ว่าการตรวจหาสารพนัธกุรรม DNA 

หรอืหลกัฐานจากกล้องวงจรปิด การตรวจวตัถรุะเบดิ ต้อง

ให้ความส�าคญักบัการเกบ็ รวบรวม การส่ง การตรวจ 

(Chain of Custody) จะต้องกระท�าด้วยความโปร่งใส

และเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักจริยธรรม  

ต่างประเทศเขาจงึยดึถอืว่าจรยิธรรมในการเกบ็หลกัฐาน

เป็นสิง่ส�าคญัมาก

 ส่วนการแก้ไขปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ในความคิดของผมนั้น ผมมีแนวคิดอยู่ 4 ข้อ นั่นคือ  

การแก้ไขด้วย 

 1. หลักสัจธรรม ถ้ารัฐจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ 

รัฐจะต้องเอาความจริงทั้งหมดมาตีแผ่ให้สาธารณชน 

รบัทราบแล้วแก้ไขปัญหา เช่นปัญหาในแอฟรกิาใต้หรอื

หรอืไนไอร์แลนด์เหนอืทีม่กีารยอมรบัผดิ ดงันัน้ เมือ่รฐั

ของเราผดิพลาดรฐักต้็องยอมรบัเพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไข ก่อน

ที่จะเยียวยาต้องท�าความจริงให้ปรากฏและต้องยอมรับ

ผลทีเ่กดิขึน้

 2. ผมมองว่าการแก้ปัญหาเรือ่งความมัน่คงในโลก

นี ้หลกัส�าคญัทีส่ดุคอืความยตุธิรรม ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ความ

ยตุธิรรมในกระบวนการยตุธิรรมเท่านัน้ แต่คณุต้องสร้าง

ความยตุธิรรมให้เกดิขึน้ทัง้ในมติเิชงิเศรษฐกจิและสงัคม 

รวมถงึมติใินการยอมรบัอตัลกัษณ์ชาตพินัธุท์ีแ่ตกต่างด้วย

 3. หลกัเมตตาธรรม เพราะในตอนนี ้ ถ้าหาก

จะให้ยอมรบักนัจรงิ ๆ สิง่ทีเ่กดิขึน้มนัเป็นอาชญากรรม

ทีเ่กดิจากความเกลยีดชงั เจ้าหน้าทีข่องรฐักร็ูส้กึอคตกิบั

ผูก่้อการไม่สงบ อกีฝ่ายกร็ูส้กึไม่ดกีบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทัง้จาก

เหตกุารณ์กรอืเซะและตากใบ ดงันัน้ เมือ่ทัง้สองฝ่ายมี

ความรูส้กึทีไ่ม่ดต่ีอกนั อาชญากรรมจากความเกลยีดชงั

มนักไ็ม่จบ
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 4. หลกัสนัตธิรรม เพราะความรนุแรงในโลกนีไ้ม่

อาจแก้ได้ด้วยความรนุแรง แต่ต้องแก้ด้วยสนัตวิธิเีท่านัน้

 อย่างไรก็ดี ภาพเหล่านี้เป็นเพียงภาพกว้าง  

แต่นอกจากนั้น ยังมีอีกประการที่จะท�าให้กระบวนการ

ยุติธรรมมีประสิทธิภาพ นั่นคือต้องมีการด�าเนินคดี

กับกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐท�าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการ

ซ้อม ทรมานซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูกลงโทษ ดังนั้น  

ร่างกฎหมาย ต่อต้านการทรมานนี่จะต้องออกเป็น

กฎหมายภายในรองรับกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 

(Convention anti torture) ของ UN เพราะกฎหมาย

ฉบบันีจ้ะมส่ีวนท�าให้กระบวนการยตุธิรรมมปีระสทิธภิาพ 

สร้างเครือ่งมอืทางกฎหมายใหม่ ๆ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีร่ฐั

ไม่กระท�าผดิ ให้เขาได้ตระหนกั เรือ่งการซ้อมทรมานนัน้  

การแก้ปัญหาทีด่ทีีส่ดุคอืเจ้าหน้าทีร่ฐัต้องตระหนกัอย่าง

ถ่องแท้ถึงหลักสิทธิมนุษชน ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนษุย์

 ส่วนบทบาทของอัยการในคดีความมั่นคงใน 

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ และต่างกบัคดคีวามทาง

อาญาทัว่ไป เพราะคดใีนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มมีติิ

เชงิสงัคม วฒันธรรมผลประโยชน์ทางธรุกจิผดิกฎหมาย

ซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้น เราต้องมีความเข้าใจในบริบท

เหล่านีด้้วย และจะต้องสัง่คดด้ีวยความเทีย่งธรรม อสิระ 

เป็นกลางปราศจากอคตโิดยเคารพหลกัสทิธมินษุยชนและ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

 จรงิ ๆ แล้ว กระบวนการยตุธิรรมของเรามนัจะ

ต้องปฏริปูทัง้ระบบ ขณะนีส้หภาพยโุรปก�าลงัมกีารปฏริปู

กระบวนการยตุธิรรม มหีวัข้อในการปฏริปูกระบวนการ

ยตุธิรรม ดงันี้

 1. การประเมนิผลองค์กรในกระบวนการยตุธิรรม

ทัง้ระบบต�ารวจ อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ว่าแต่ละองค์กร

มีจุดแข็งจุดอ่อนที่จะแก้ไขอย่างไร มาตรวจสอบอย่าง

ละเอยีด 

 2. การบรหิารจดัการเวลาในการด�าเนนิคดี

 3. การบรหิารงานยตุธิรรมเชงิคณุภาพ

 4. การบงัคบัใช้กฎหมาย

 5. การระงบัข้อพพิาทในคดอีาญาลดคดเีข้าสูศ่าล

 6. การประสานงานในกระบวนการยตุธิรรมทัง้ระบบ

 7. การน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการบรหิาร

งานยตุธิรรม

 นอกจากนัน้ต้องสร้างเครือ่งมอืทางกฎหมายใหม่

และน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการด�าเนนิคดอีาญา การด�าเนนิ

คดทีางสิง่แวดล้อมในยโุรปตอนนีก้ม็กีารใช้ดาวเทยีมตรวจ

สอบ เรอืบรรทกุทิง้ขยะสารพษิทิง้ในทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน 

โดยหลกัแล้วเป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะต้องจดัให้ประชาชนมี

สทิธเิข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมโดยเสมอภาค เช่น การ

จัดหาทนาย ล่าม สิทธิประกันตัว และเปิดโอกาสให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการยตุธิรรม 

 กฎหมายกค็อื เครือ่งมอืของรฐัถกูสร้างขึน้ เพือ่

สร้างความยตุธิรรมทางเศรษฐกจิ ทางสงัคม ทางการเมอืง 

คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนและรกัษาความสงบ

เรยีบร้อยทางสงัคม กฎหมายมใิช่อาวธุทีพ่รรคการเมอืง

ใช้ต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจรฐัในทางการเมอืง
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พนัต�ารวจเอกณรชัต์ เศวตนนัทน์ 
อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
 การให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาตามกรอบ พ.ร.บ. 

ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญาปี พ.ศ. 2544 ทีท่าง 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพก�ากบัดแูลอยูน่ัน้มหีลายส่วน

หลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ผูเ้สยีหาย พยาน และผูต้้องหา

หรอืจ�าเลย มปีระเดน็ conflict of Interests เช่นทศันคติ

ของเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง หากทางกรมฯ ด�าเนนิการ

เรือ่งประเดน็สทิธมินษุยชนอย่างชดัเจน ละเอยีด รอบคอบ 

จะท�าให้การท�างานของเจ้าหน้าทีผู่ใ้ช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่

ฝ่ายความมั่นคงมีข้อผูกมัด และต้องยึดมั่นว่ารัฐบาลม ี

นโยบายชดัเจนในการแก้ไขปัญหาด้วยสนัตวิธิี

 ในจงัหวดัชายแดนใต้มกีารตัง้คณะอนกุรรมการ

พจิารณาการสนบัสนนุการปล่อยตวัชัว่คราวในคดคีวาม

มัน่คง ต้องยอมรบัว่ากลไกของรฐัตอนนีย้งัอาจจะรบัเรือ่ง

ร้องเรยีนการละเมดิสทิธมินษุยชได้ไม่ครบถ้วน และต้อง

เปิดรบัข้อมลูจากหน่วยงานและองค์กรเอกชนเช่น มลูนธิิ

ศนูย์ทนายความมสุลมิและคณะกรรมการอสิลามประจ�า

จงัหวดัอย่างเปิดใจและให้ความเชือ่มัน่ เหล่านีจ้ะท�าให้

กรมฯ ได้รบัข้อมลูเรือ่งการละเมดิสทิธเิสรภีาพทีช่ดัเจน

ยิง่ขึน้ และต้องพึง่ต�ารวจในพืน้ทีใ่นเรือ่งรบัแจ้งความคดี

ละเมดิสทิธเิสรภีาพเช่น การซ้อมทรมาน, อุม้หาย ซึง่ทาง 

ต�ารวจก็ยังคงเหนื่อยเพราะต้องมีการกล่าวอ้าง บันทึก

ข้อมูลเหตุการณ์เป็นบันทึกประจ�าวัน เมื่อบันทึกก็ต้อง

เป็นคดีขึ้นมา เมื่อมีการกล่าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมาน 

การตรวจสอบกจ็ะท�าให้เจ้าหน้าทีเ่กดิความเครยีดในการ

ท�างานและมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะ 

เจ้าหน้าทีท่หารและต�ารวจกถ็กูฝึกมาให้รกุและรบตลอด 

ซึ่งเราต้องสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพกับ 

ความมัน่คงทีจ่ะมคีวามผกผนักนัตลอด 

 อย่างไรก็ตาม ทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ยนิดใีห้ความร่วมมอืกบัองค์กรสทิธมินษุยชนในการร่วม

กนัตรวจสอบ ขณะนีเ้รามีเจา้หน้าทีก่รมคุม้ครองสทิธิฯ 

ประจ�าทีส่�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัทกุจงัหวดั ท�าหน้าทีใ่ห้ 

ค�าปรกึษาทางกฎหมาย การรบัเรือ่งร้องทกุข์ มกีองทนุ

ยตุธิรรม รวมทัง้โครงการให้ประกนัตวัในคดคีวามมัน่คง

ซึง่เริม่ในปี พ.ศ. 2553 และมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าที ่ศอ.บต. 

จ�านวน 4 คน
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พนัต�ารวจเอกทว ีสอดส่อง
เลขาธกิารศนูย์อ�านวยการ
บรหิารจงัหวดัชายแดนใต้
 ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนใต้เป็นประเดน็

ทีส่�าคญัทีส่ดุ โดยเฉพาะการเข้าถงึบรกิารของรฐัในด้าน

ต่าง ๆ  คนจ�านวนมากยงัคดิว่าตนเองมรีายชือ่อยูใ่นบญัชดี�า  

ซึ่งบางคนไม่มีแม้กระทั่งหมายจับแต่คิดว่าตนเองม ี

หมายจบั บางคนหนไีปฝ่ังมาเลเซยี เรามองว่ากลุม่คน 

เหล่านีม้อีดุมการณ์เป็นนกัโทษการเมอืง กฎหมายก�าหนด

ให้ศอ.บต. รบันโยบายจากสภาความมัน่คงแห่งชาตมิา 

โดยให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  น�าไปท�าแผนปฏบิตัแิละ 

มีการก�าหนดเป ็นยุทธศาสตร ์ใหญ่คือ การเพิ่ม

ประสทิธภิาพและการอ�านวยความเป็นธรรม รวมถงึการ

บงัคบัใช้กฎหมาย การเยยีวยาฟ้ืนฟผููท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากความรุนแรง ในความคิดของผมคิดว่าอาจจะต้อง

มีการปรับปรุงกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาในส่วนทีเ่กีย่วกบัคดคีวามมัน่คงไปพร้อมกบั

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การอ�านวยความเป็นธรรม 

คุม้ครองสทิธขิองประชาชนผูบ้รสิทุธิด้์วย

 ยทุธศาสตร์ในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพยงัต้อง

เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในกระแสหลักให้

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เมือ่ปีพ.ศ. 2554 ศาลพพิากษา

ยกฟ้อง 80% ลงโทษ 20 % จงึควรมกีารตัง้คณะท�างาน

พิจารณาทบทวบปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเสียใหม่ 

การเปิดโอกาสให้ชาวมลายมูสุลมิเข้ามาเป็นบคุลากรใน

กระบวนการยตุธิรรม อกีทัง้ยงัมคีวามต้องการทีจ่ะมศีาล

ชารอีะห์แผนกครอบครวัและมรดกแยกต่างหาก ในขณะ

เดยีวกนัทางต�ารวจในคดคีวามมัน่คงอยากมอี�านาจในการ

สอบสวนคดพีเิศษ แต่ไม่ต้องการใช้พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ท�าให้

ต้องมกีารพฒันาพนกังานสอบสวนให้มจี�านนวนมากขึน้

 การใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ซึ่งเป็นกฎหมาย 

กอ.รมน. นัน้ยงัมจีดุล่อแหลม หากมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เป็น

ธรรม ผมอยากจะให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยใน

ประมวลกฎหมายป.ว.ิอาญาทีม่คีวามเป็นไปได้ และเรา

ต้องอบรมเจ้าหน้าทีใ่ห้เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ทาง ศอ.บต. รูส้กึเป็นห่วงเรือ่งการใช้ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

ยิง่เมือ่เราจะต้องก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนแล้ว จงึอยาก

เสนอว่าหากพืน้ทีไ่หนไม่เกดิเหตกุารณ์ความรนุแรงพืน้ที่

นัน้กอ็าจจะต้องมกีารทบทวนให้ยกเลกิการประกาศใช้

ทนายกจิจา พาญาตผิูเ้สยีหายกรณคีนหายไป

ร้องขอความเป็นธรรมกบัอดตีปลดักระทรวงยตุธิรรม
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ภาวณิ ีชมุศรี  
นกักฎหมาย ทนายความโครงการเข้า
ถงึความยตุธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 งานของพวกเราเป็นส่วนปลายของปัญหาแล้ว

คือเป็นงานที่ไม่น�าไปสู่เงื่อนไขของการก่อความรุนแรง  

แต่สิ่งส�าคัญกว่านั้นจะต้องเริ่มแก้ไขตั้งแต่ในชั้นแรกเริ่ม 

ของกระบวนการสอบสวน จับกุม เพราะถ้ามีการ 

ตรวจสอบทีโ่ปร่งใสด้วยกจ็ะยิง่มส่ีวนช่วยให้สถานการณ์

ความรุนแรงลดลงได้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีความเป็น 

มอือาชพี มุง่ท�าผลงาน เน้นความรวดเรว็โดยใช้ทศันคติ

ส่วนตัวที่ไม่ผ่านการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริง แบบนี้จะ

ท�าให้ศาลยกฟ้องและคนผิดจริงๆ ก็ยังลอยนวลอยู่ 

แม้แต่การตรวจสอบทางนติวิทิยาศาสตร์ทีถ่กูน�ามาใช้ใน

กระบวนการยตุธิรรมกส็�าคญั ต้องใช้อย่างโปร่งใส เพราะ

ไม่มีใครตรวจสอบคุณได้ ขณะที่ในต่างประเทศเขาจะ

ยืนยันเลยว่าผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นั้น

จะน�ามาใช้เป็นหลกัฐานลงโทษอย่างเดยีวไม่ได้เลย ต่าง

ประเทศเขาจะไม่ยดึอย่างนัน้ เพราะมนัมพียานหลกัฐาน

หลายอย่างทีต้่องน�ามาตรวจสอบประกอบกนั น�ามาต่อ

กนัเป็นเรือ่งราว 

 การจะยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว

ว่าม ีDNA ตรงกบัระเบดินัน้ไม่ได้ ยิง่ไม่ต้องเอ่ยถงึเลย

ว่าการเกบ็มานัน้จรงิใจหรอืเปล่า ถ้ามกีารกลัน่แกล้งกนั

หรอืพยายามหาตวัคนผดิให้ได้สกัคน ผลร้ายกจ็ะเกดิขึน้ 

ตามมา ดังนั้น ต้องท�าให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ และคณุต้องน�าหลกัฐานอย่างอืน่มาประกอบ

ด้วย ไม่ใช่หลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร์เท่านัน้ เพราะ 

นิติวิทยาศาตร์บอกเพียงว่า DNA เป็นของใคร แต่มัน

ไม่ใช่สิง่ทีจ่ะมาบอกว่าคนๆ นีไ้ปก่อเหตอุะไร เราต้องเอา

ทีม่าทีไ่ปมาพจิารณาประกอบกนั นติวิทิยาศาสตร์จงึไม่ใช่ 

สิง่ส�าคญัเพยีงอย่างเดยีว

 นอกจากนี้ อุปสรรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง 

ในกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็

คือการใช้กฏหมายพิเศษ เพราะการใช้กฏหมายพิเศษ

อย่าง พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ และกฏอยัการศกึนัน้ ให้อ�านาจ

แก่เจ้าหน้าที่ทหารอย่างมาก เมื่อไหร่ที่อยากจะจับก็

ท�าได้ ดังนั้น เราอยากให้มีการทบทวนได้ไหม เพราะ

ตั้งแต่ประกาศใช้มาไม่เคยมีการทบทวนเลย ถ้าพื้นที่

ตรงไหนไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้แล้วก็ยกเลิกได้ไหม

เพราะมันส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ หรือแม้แต่กฏ

อยัการศกึทีใ่ห้อ�านาจในการปิดล้อม ตรวจค้น หากพืน้ที่

ใดไม่จ�าเป็นก็อาจจะยกเลิก เพื่อที่การท�างานของเจ้า

หน้าทีร่ฐัส่วนอืน่ๆ จะได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพราะ

ถ้าไม่มีกฏหมายนี้ แม้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะอ้างว่า 

การจบักมุท�าได้ล่าช้า เพราะต้องไปขอหมายศาลและต้อง

มีพยานหลักฐานก็อาจจะท�าให้จับกุมคนร้ายไม่ทัน แต่

ท�าไมคณุไม่มองในมมุกลบักนัว่าถ้าคณุได้พยานหลกัฐาน

ที่ชัด ว่าคนนี้เป็นคนร้ายแน่ คุณก็สามารถไปขอหมาย

ศาลให้จบัมาด�าเนนิคด ี หากมพียานหลกัฐานแน่ชดัระบุ

ว่าเขาเป็นคนร้ายจรงิ ศาลตดัสนิลงโทษ จ�าคกุ คดกีจ็บ 

แทนทีจ่ะไปจบัมาแบบมัว่ๆ หรอืซ้อมทรมานเค้นให้เขา

ยอมรบัเป็นจ�าเลย แล้วในทีส่ดุศาลกย็กฟ้อง ผลกระทบที่

เกดิขึน้มนัต่างกนัมาก 

 การใช้กฏหมายพิเศษต้องมีการทบทวน ต้อง

โปร่งใส ให้คนได้รับรู ้ว่าคุณเอาอะไรมาเป็นปัจจัยที่

ท�าให้มกีารประกาศใช้ต่อไปในพืน้ที ่ มนัมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลอย่างไร ไม่ใช่ว่าต่ออาย ุประกาศใช้มาเรือ่ยๆ 

งบประมาณลงไปมากขึน้ แต่ความรนุแรงยงัเหมอืนเดมิ 

ประชาชนกไ็ด้รบัผลกระทบมากเหมอืนเดมิ เรามองว่าถ้า

ยกเลกิกฏหมายพเิศษ ก�าลงัใจของคนในพืน้ทีจ่ะเกดิขึน้ 

สญัญาณสนัตภิาพจะเกดิขึน้ แต่ถ้าจ�าเป็นต้องคงไว้กต้็อง

มรีะเบยีบ มแีนวปฏบิตัทิีเ่คารพต่อหลกัสทิธมินษุยชนที่

เป็นไปตามหลกัยตุธิรรม ซึง่กฏอยัการศกึยงัไม่มหีลกัหรอื 

กฏระเบยีบเรือ่งการควบคมุตวัทีม่คีวามชดัเจน 
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 นอกจากนั้น เราอยากให้มีการตรวจร่างกาย

ก่อนทกุครัง้ ในระหว่างทีถ่กูน�าตวัไปควบคมุตวัในแต่ละ

ชัน้ ซึง่หลกัปฏบิตันิีม้ใีนเรอืนจ�าแล้วแต่ในกฏอยัการศกึ

ยงัไม่ม ี เราอยากให้มกีารถ่ายภาพผูถ้กูควบคมุตวัไว้เลย

นบัตัง้แต่ชัน้ทีถ่กูจบัไปเพราะกฏอยัการศกึ เมือ่จะเข้าไป 

สูช่ัน้ควบคมุตวัตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ กต้็องมกีารถ่ายภาพ 

เก็บไว้อีก เพื่อป้องกันการซ้อมทรมาน นี่เป็นสิ่งที่เรา

พยายามผลกัดนัมาตลอด

 ก่อนหน้านีเ้รามองไม่ออกนะ ว่างานทีเ่ราท�าจะน�า

ไปสูส่นัตภิาพได้อย่างไร แต่เมือ่เราได้พดูคยุกบัผูท้ีท่�างาน

ด้านสันติภาพ เราจึงได้มองเห็นว่ากฏหมายที่มีความ

โปร่งใสจะเอือ้ให้เกดิบรรยากาศของความไว้เนือ้เชือ่ใจกนั

ของทกุฝ่าย ประชาชนเชือ่ใจรฐั รฐัไว้เนือ้เชือ่ใจประชาชน 

เมือ่มัน่ใจ แน่ใจว่าคนนีไ้ม่ผดิกป็ล่อยตวั มนัเอือ้ให้เกดิ

บรรยากาศของสนัตภิาพ แล้วถ้ายงัมกีลุม่ใดทีก่่อความไม่

สงบ เมือ่นัน้ สงัคมกจ็ะร่วมกนักดดนัให้ยตุคิวามรนุแรง 

กฏหมายที่โปร่งใสจึงมีส่วนช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

ระหว่างรฐักบัประชาชน ซึง่เรามองว่าส�าคญัมาก เพราะ

ถ้าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้และ

กระบวนการสันติภาพก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

ปรดีา นาคผวิ 
นกักฎหมาย ทนายความโครงการเข้าถงึ
ความยตุธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้
 ในการฟ้องคดีต่างๆ เราพยายามหยิบยก

บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู รวมถงึการน�าเอาอนสุญัญาต่าง

ประเทศมาพจิารณาประกอบ เช่นอนสุญัญา CAT ทีว่่าด้วย

การซ้อมทรมาน

 เราเห็นพัฒนาการของการควบคุมตัวภายใต้

พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ทีเ่กดิจากการตรวจสอบและความพยายาม

ผลกัดนัของพวกเราทีย่นืยนัว่าจะต้องไม่มกีารละเมดิสทิธิ

มนุษยชน เช่นการทรมาน ท�าร้ายร่างกาย ศาลแต่ละ

จงัหวดัในจงัหวดัชายแดนใต้ให้ความสนใจและปฏบิตัติาม

ค�าแนะน�าของประธานศาลฎกีา ศาลแต่ละจงัหวดัสามารถ

เรียกให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลภายใต้หมายจับ 

พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ มาแสดงตวัให้ศาลได้เหน็ว่าไม่มกีารท�าร้าย

ร่างกายระหว่างการควบคมุตวับคุคล

 ยุทธศาสตร์ของเราอีกด้านหนึ่งคือการเป็น

ทนายความของญาตใินคดไีต่สวนการตาย  วตัถปุระสงค์

ของการเข้าเป็นทนายความคอืเพือ่ให้เหน็ถงึผลกระทบของ

การใช้กฎหมายพเิศษ  คดลีกัษณะเช่นนีเ้ราท�างานร่วมกบั 

อยัการเจ้าของส�านวน เพือ่ต้องการให้ความจรงิปรากฎ 

ถึงสาเหตุการตาย ใครท�าให้ตาย แต่เราก็เตรียม 

พยานหลักฐานของญาติด้วย  ถึงที่สุดเราอยากให้คดี

ไต่สวนการตายเป็นคดีตั้งต้นในแสวงหาความจริงและ

น�าคนผิดกรณีกระท�าให้เสียชีวิตมาลงโทษทางอาญา 

อย่างไรก็ดีคดีลักษณะนี้มีความยากล�าบากเราต้องการ

การสนบัสนนุจากสือ่มวลชนและสาธารณชน รวมทัง้เจ้า

หน้าทีร่ฐัด้วยว่า กรณมีกีารเสยีชวีติในระหว่างการปะทะ

หรอืการควบคมุตวัของเจ้าหน้าทีน่ัน้เราต้องการความจรงิ

และความยตุธิรรม
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 ทนายความศูนย ์ทนายความมุสลิมและ

ทนายความจากมลูนธิผิสานวฒันธรรมได้รบัการยอมรบั

จากประชาชนในพืน้ที ่และสิง่นีก้เ็ป็นสิง่ทีส่�าคญัมากเพราะ 

ศาล อยัการ ต�ารวจ ทหาร เจ้าหน้าทีด้่านกระบวนการ

ยตุธิรรมมกัมกีารย้ายตามวาระ  แต่ประชาชนในพืน้ที่

ต้องอยูต่ลอดไป ดงันัน้ เราจงึให้ความส�าคญัในการสร้าง

ความเขม็แขง็ให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ รวมทัง้ส่งเสรมิให้

เขามสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเจ้าหน้าทีท่ีล่งไปปฎบิตัหิน้าทีใ่น

พืน้ที ่เราเองกไ็ม่สามารถจะท�างานลกัษณะเช่นนีไ้ด้ตลอด

ไป ความเขม็แขง็ของนกัสทิธมินษุยชนและทนายความใน

พืน้ทีจ่งึมส่ีวนส�าคญั

 หนึง่ในคดยีทุธศาสตร์ทีน่่าสนใจคอืกรณอีหิม่าม-

ยะผา กาเซง็ ซึง่ถกูน�าตวัเข้าไปในค่ายทหารและถกูซ้อม

ทรมานจนเสยีชวีติ สิง่ทีน่่าสนใจคอืมกีารด�าเนนิการคดี

ชนัสตูรในชัน้ศาลได้รายละเอยีดในการไต่สวนการตายที่

ชดัเจน   รวมทัง้ฝ่ายทหารมกีารสอบสวนภายในแล้วแต่

ท้ายทีส่ดุกล็งโทษเพยีงแค่กกับรเิวณและย้ายออกนอกพืน้ที่   

ขณะที่โทษทางคดีอาญาซึ่งท�าให้อิหม่ามยะผาเสียชีวิต 

ยงัไม่สามารถน�าเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม ไม่สามารถ

ด�าเนนิการกบัผูก้ระท�าผดิได้เลย  เนือ่งจากคดนีีไ้ม่ได้อยู่

ในขอบข่ายอ�านาจของศาลยตุธิรรมทีจ่ะพจิารณาได้ คดี

ถกูจ�าหน่ายออกมาจากศาลจงัหวดันราธวิาส เนือ่งจาก

ถกูมองว่าเป็นการกระท�าของทหารโดยไม่มพีลเรอืนหรอื

ต�ารวจเกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานด้วย จึงต้องส่งไป

พจิารณาในศาลทหาร ซึง่ศาลทหารนัน้ประชาชนไปฟ้อง

เองไม่ได้ ต้องเป็นอยัการทหาร 

 นี่เป็นความบกพร่องของรัฐที่รับรู ้อยู ่แล้วว่า 

เจ้าหน้าทีข่องตนละเมดิ ท�าให้เกดิการเสยีชวีติและเป็น

ความผดิอาญา แต่กย็งัไม่มกีารด�าเนนิการตรวจสอบและ

ด�าเนินการทางคดีอาญา มีแต่เพียงการลงโทษทางวินัย  

ทัง้ทีค่ดนีี ้ เหตเุกดิเมือ่ปี พ.ศ.2550 แต่ปัจจบุนัเรือ่งร้อง

เรยีนกย็งัค้างอยูท่ีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแห่งชาต ิ(ปปช.) ซึง่เรากไ็ม่รูก้ารพจิารณาไปถงึ

ขัน้ไหนแล้ว  และเพราะ ปปช. พจิารณาล่าช้านีเ่อง ภรรยา

เขาจงึมาขอให้เราช่วยฟ้องร้อง ซึง่เรากฟ้็องทัง้ต�ารวจและ

ทหารแต่กก็ลายเป็นว่าตดิขดัเรือ่งอ�านาจศาลทีถ่กูมองว่า

ต�ารวจไม่เกีย่วข้อง ดงันัน้จงึต้องไปพจิารณาในศาลทหาร 

ซึง่เราไปยืน่ฟ้องต่อศาลทหารไม่ได้ 

  มองภาพรวมแล้ว สิง่ทีน่่าสนใจในกรณนีีค้อืมนั

ไม่ควรเป็นความดิน้รนของญาตผิูต้ายเท่านัน้ เพราะมหีลกั

ฐานปรากฏชดัเจนอยูแ่ล้วว่าใครท�าให้ตาย แล้วหน่วยงาน 

ของรฐักต็รวจสอบชดัเจนแล้วว่ามกีารซ้อมทรมาน ดงันัน้  

ก็ควรจะมีการด�าเนินการให้เป็นคดีตัวอย่างในการ

เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็

ท�าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ เป็นข้อกังขาของครอบครัว 

โต๊ะอหิม่ามยะผาและคนในพืน้ทีท่ีม่องว่าท�าไมฝ่ายรฐัจงึไม่

ด�าเนนิการทัง้ทีม่กีฏหมายอยูแ่ล้ว และตอนนีค้ดกีเ็งยีบอยู่

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามผลักดันให้เกิดการ

ตระหนักในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะศาลผู้มี

อ�านาจตดัสนิ  เวลาเรายืน่ฟ้องต่อศาลเราจงึพยายามยก

หลกัข้อนีม้าแสดงด้วย เพราะในกรณโีต๊ะอหิม่ามยะผานัน้  

การพสิจูน์ไม่ได้ว่าเขาท�าความผดิใดๆ แต่ไปซ้อมทรมาน

เขาท�าให้เขาเจบ็ช�า้ทัง้ทางร่างกายและจติใจอย่างมากนัน้ 

เขาควรได้รบัการชดเชยอย่างมากพอ บคุคลทีก่ระท�าต่อ

เขากค็วรได้รบัการลงโทษทางกฏหมายเพือ่ให้เขด็หลาบ 

ยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐก็ควรตระหนักรู้และใช้

มาตรการป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์แบบนีอ้กี 

 คดีนี้น�าไปสู่การพยายามผลักดันให้มีการร่าง 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองสทิธขิองประชาชน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การใช้กฏหมายรฐัธรรมนญูมาตรา 32 คอืว่าด้วย

สิทธใินชีวิตและร่างกายที่ต้องไมถู่กละเมิดด้วยเหตใุดๆ 

ยกเว้นที่เป็นไปตามบทบัญญัติตามกฏหมาย เกี่ยวกับ

เรื่องการลงโทษตามกฏหมาย แต่ไม่ว่าในภาวะที่อยู่ใน

การควบคมุตวักไ็ม่สามารถซ้อมทรมานท�าร้ายหรอืพราก
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ชีวิตเขาไปได้ แต่ก็ยังไม่มีศาลใดที่หยิบยกรัฐธรรมนูญ

มาใช้โดยตรง ทัง้ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดไว้ว่าศาลสามารถ

หยบิยกบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูมาประกอบการพจิารณา

ของศาลได้เลย นีก่เ็ป็นความพยายามของเราทีจ่ะผลกัดนั

ต่อไปเพือ่ให้เกดิมมุมองเรือ่งสทิธมินษุยน

 นอกจากนัน้ กม็กีรณขีองภารโรงที ่อ. บนันงัสตา 

ชื่อมะยาเต็ง ซึ่งมีพยานแน่ชัดว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่มา 

ปิดล้อมเอาตวัไปแล้วกห็ายสาบสญูไปเลย แต่กลายเป็น

ว่าภาระการเรยีกร้องให้มกีารปล่อยตวักลบัเป็นภาระของ

ญาตซิึง่ในทีน่ีค้อืภรรยาของมะยาเตง็ทีต้่องพสิจูน์ให้ได้ว่า

เจ้าหน้าทีร่ฐัน�าเอาสามตีนเองไปไว้ทีไ่หน เพราะศาลมอง

ว่าก่อนทีจ่ะมาร้องขอให้ปล่อยตวัมะยาเตง็ได้นัน้ ต้องรู้

ก่อนว่าเขาอยู่ไหน เมื่อรู้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐจึงจะสามารถ

ปล่อยตวัหรอืน�าเอาตวัเขามาได้ 

 กรณมีะยาเตง็ สิง่ทีน่่าสนใจคอืในความเป็นจรงิ

แล้วเข้าข่ายตามประมวลกฏหมายวธิพีจิารณาความอาญา

มาตรา 90 เรือ่งการควบคมุตวัไปโดยมชิอบ แต่ศาลไม่อาจ

ตคีวามไปถงึได้ เนือ่งจากศาลมองว่าในเมือ่ทหารบอกว่า

ปล่อยตวัไปแล้ว และญาตบิอกไม่ได้ว่าตวัเขาอยูไ่หน ภายใต้ 

การควบคมุของใครแล้วจะน�าตวัมาได้อย่างไร 

 ศาลไม่อาจตีความไปถึงว่าไม่มีสิ่งใดยืนยันว่า

เจ้าหน้าทีป่ล่อยตวัเขาแล้วจรงิๆ ปล่อยอย่างไร แบบไหน  

เพราะเมือ่คณุน�าตวัเขาไปจากบ้านพร้อมทรพัย์สนิของเขา 

คณุกค็วรจะคุม้ครองเขาและน�าเขามาส่งถงึบ้าน 

 ดงันัน้ กฏหมายตวันีอ้าจจะต้องทบทวนแก้ไขกนั

ใหม่เพือ่ให้เกดิการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพได้อย่างเป็นจรงิ

มากขึน้ ไม่ใช่ตดิขดัแค่ข้อกฏหมายแล้วไปต่อไม่ได้ เพราะ

ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้คอืประชาชนถกูละเมดิจรงิ เกดิความ

เสยีหายจรงิ 

ปรดีา ทองชมุนมุ 
นกักฎหมายและผูป้ระสานงานโครงการ
เข้าถงึความยตุธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้
 กฏหมายพิเศษก่อให้เกิดผลกระทบมาก เช่น 

บางครอบครัว หลายครั้งแม่เขาเล่าทั้งน�้าตาว่าบ้าน 

โดนปิดล้อมไม่ต�า่กว่า 20 ครัง้ แล้วลกูสาวโดนเอาปืนจ่อ

เพือ่ให้น�าการตรวจค้น เพราะฝ่ายรฐัเองกก็ลวัว่าอาจจะ

ถกูยงิสวนกลบัมา ถ้าจะต้องค้นโดยไม่มคีนในบ้าน ดงันัน้  

วธิกีารทีเ่ขากระท�าต่อเดก็กอ็าจจะรนุแรงเกนิไปอย่างเช่น

การใช้ปืนจ่อทีศ่รษีะ เพราะถ้ามอีะไรเกดิขึน้เดก็กจ็ะโดน

ก่อนซึง่อนัตรายมาก บางทกีจ่็อทีศ่รษีะ บางทกีจ่็อทีล่�าตวั 

ซ�า้แล้วซ�า้อกี จนกระทัง่วนัหนึง่ เดก็กถ็กูท�าร้าย

 หรอืบางครอบครวั สมาชกิบางคนเป็นเพือ่นของ

คนทีอ่ยูใ่นชมุชนนัน้ๆ ทีเ่คยถกูจบั เคยถกูกระท�ามาก่อน 

แล้วเมือ่เพือ่นอยูใ่นเหตกุารณ์ ตวัเขากก็ลายเป็นกลุม่เสีย่ง

ทีอ่าจจะโดนเจ้าหน้าทีจ่บัไปด้วย แล้วเขากโ็ดนจรงิๆ และ

เมือ่มนัเกดิซ�า้แล้วซ�า้เล่า ครอบครวัหนึง่ทีเ่ราเจอกค็อืเขา

บอกว่าเขาจะไม่ยอมแล้ว เขาจะไม่ยอมจ�านนต่อความ 

อยตุธิรรม ฉนัจะไม่ยอมจ�านนต่อกระบอกปืนอกีแล้ว 

 เราเคยมโีอกาสสมัภาษณ์คนทีถ่กูจบั เราจงึได้รู้

ว่าการทีเ่จ้าหน้าทีอ้่างว่า ‘มกีารซดัทอด’ กค็อืเมือ่มกีาร

จับคนใดคนหนึ่งมาแล้วจะมีการน�าเอาภาพถ่ายมาให้ดู

ซึ่งภาพเหล่านั้นก็คือภาพของคนที่อยู่ในชุมชนของเขา 

นั่นแหละ แล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือเขาถูกเจ้าหน้าที่ 

ถามว่า “รูจ้กัไหม คนนี”้ แล้วแค่เขาบอกว่ารูจ้กั เป็น

เพื่อนกัน เพียงแค่นี้ก็ถือเป็นค�าซัดทอดแล้วโดยไม่ได้ 

มกีารขยายผลอะไรต่อไปเลยว่าแล้วการทีบ่อกว่ารูจ้กันัน้ 

นายคนนีเ้ขาผดิอะไร เขาเกีย่วข้องกบัการก่อเหตอุย่างไร 
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ไม่มข้ีอมลูตรงนีเ้ลย นีค่อืสิง่ทีเ่ราได้รบัจากการสมัภาษณ์

ชาวบ้านทัว่ไปทีถ่กูจบั แต่เมือ่ไปสูก่ระบวนการสบืพยาน 

คนทีซ่ดัทอดนีแ่หละกลบัไม่ได้ถกูน�าตวัมาเป็นพยานเลย 

ทัง้ทีส่ิง่นีเ้ป็นทีม่าส�าคญัในการจะโยงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าที่

จบัคนนัน้ คนนีม้าอย่างไร...

 นอกจากนัน้ หลายๆ ครัง้ปัญหาทีเ่ราเจอกค็อืเมือ่

เราร้องเรยีนว่าหน่วยนัน้ หน่วยนี ้เกดิเหตกุารณ์เจ้าหน้าที่

ซ้อมทรมาน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็จะส่งจดหมายไป

ถงึผูร้บัผดิชอบทีอ่ยูใ่นหน่วยนัน้ๆ ให้ตรวจสอบว่าลกูน้อง

ของคณุท�าร้ายร่างกายไหม?  100 เปอร์เซน็ต์เลยนะ ไม่มี

ข้อมลูทีพ่บว่าลกูน้องเขาได้ท�าร้ายร่างกาย นีจ่งึแสดงให้

เหน็ชดัเจนว่ามนัไม่มรีะบบการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระพอที่

จะระบไุด้ว่ามกีารท�าร้ายร่างกายจรงิหรอืไม่ท�า เพราะถ้า

ถามจรงิๆ ว่า คณุกล้าไหมทีจ่ะลงโทษลกูน้อง คณุกล้าไหม 

ที่จะยืนยันว่าลูกน้องคุณท�าผิดจริง ค�าตอบคือไม่มีใคร 

กล้ารับ จนกว่าจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ

ที่มาจากข้างนอก ไม่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็

ดีหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้าไปตรวจสอบก็ดี  

นี่จะเป็นตัวชี้ได้ว่าลูกน้องคุณท�าจริงหรือไม่จริง ถ้าให้

คนในวงการเดียวกันตรวจสอบกันเอง ความจริงจะไม่

ปรากฏ... 

 ปัญหาหนึง่ของจงัหวดัชายแดนภาคใต้กค็อืเรือ่ง

ของการใช้อ�านาจจากกฏหมายพเิศษ ถ้ามกีารตรวจสอบ 

มกีารถ่วงดลุกนัอย่างแขง็ขนัและตรงไปตรงมา เรากเ็ชือ่

ว่ามนัจะเป็นลกัษณะของการป้องกนัไม่ให้เกดิความรนุแรง

หรอืความไม่ไว้เนือ้เชือ่ใจกนั กระบวนการยตุธิรรมหรอื

คนที่มีอ�านาจพิเศษต้องไม่ไปซ�้าเติมให้เกิดสถานการณ์ 

ทีซ่บัซ้อนมากขึน้
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 กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คอื จงัหวดัปัตตาน ียะลา และนราธวิาส และ 4 อ�าเภอ

ของจงัหวดัสงขลา คอื อ�าเภอนาทว ีอ�าเภอเทพา อ�าเภอ 

สบ้าย้อย และอ�าเภอจะนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวน

ก่อนการตัง้ข้อหาและก่อนฟ้องร้องคด ีซึง่มคีวามแตกต่าง

จากกระบวนการยตุธิรรมตามปกตติามประมวลกฎหมาย 

เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้

การบงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงอนัเป็นกฎหมายพเิศษ

ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่อื่นของ

ประเทศไทย นบัตัง้แต่เหตโุจรกรรมอาวธุจากค่ายทหาร 

ในอ�าเภอเจาะไอร้อง (ค่ายปิเหล็ง) จังหวัดนราธิวาส  

เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2547 น�ามาสูก่ารประกาศใช้กฎ 

อยัการศกึ เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2547 จนกระทัง่วนัที ่19 

กรกฎาคม 2548 จงึได้ยกเลกิการประกาศกฎอยัการศกึ  

และแทนทีด้่วยการประกาศภาวะฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรง  

เพื่อบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างไรก็ตามในวันที่  

ตแีผ่กฎหมายพเิศษ 
เพือ่ร่วมกนัสนบัสนนุเครอืข่ายต่อต้านการซ้อมทรมาน

19 กนัยายน 2549 หลงัจากเหตกุารณ์รฐัประหาร กไ็ด้มี 

การประกาศใช้กฎอัยการศึกอีกครั้ง ในขณะที่ พ.ร.ก. 

ฉกุเฉนิฯ กย็งัมผีลใช้บงัคบัอยู ่ และได้มกีารขยายระยะ

เวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทุกๆ  

3 เดือนตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันรวมเป็นเวลากว่า  

6 ปีทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้อยูภ่ายใต้การบงัคบัใช้กฎ

อยัการศกึและพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

 2.1 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457

 กฎอัยการศึกเป็นบทกฎหมายที่ให้อ�านาจฝ่าย

ทหารเหนอืฝ่ายพลเรอืนในการรกัษาความสงบเรยีบร้อย3  

โดยเจ้าหน้าทีท่หารเป็น ผูบ้งัคบัใช้กฎอยัการศกึ ซึง่ให้ 

อ�านาจในการ ปิดล้อม ตรวจค้น จบักมุ และกกัตวับคุคล 

ได้โดยทันทีเพียงแต่ มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น 

เป็นราชศตัร ู หรอืได้ฝ่าฝืนกฎอยัการศกึ หรอืค�าสัง่ของ

เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร โดยกฎอยัการศกึให้อ�านาจดงัต่อไปนี้

3 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 6 ในเขตทีป่ระกาศใช้กฎอยัการศกึ ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี�านาจเหนอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายพลเรอืน 
 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการยทุธ การระงบัปราบปราบ หรอืการรกัษาความสงบเรยีบร้อย และเจ้าหน้าทีฝ่่ายพลเรอืนต้องปฏบิตัติามความต้องการของ 
  เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร
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 การปิดล้อม4 

 • สามารถสนธกิ�าลงั 3 ฝ่าย คอื ทหาร ต�ารวจ 

พลเรอืน เข้าปิดล้อม เพือ่ท�าการตรวจค้นและจบักมุตวั

บคุคลได้

 • สามารถปิดล้อมได้ทกุที่

 • สามารถปิดล้อมได้ทกุเวลา

 • สามารถยดึ ท�าลาย หรอืเปลีย่นแปลงสถานที่ 

และขบัไล่บคุคลออกจากสถานทีน่ัน้ได้

 • ไม่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัท�ารายงานการปิดล้อม

 การตรวจค้น5

 • ตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมหีมาย 

 • ตรวจค้นได้ทัง้ตวับคุคล และสิง่ของ และสถานที ่

ใด ๆ กไ็ด้ 

 • ตรวจค้นเคหะสถานและทีร่โหฐาน

 • ตรวจค้นได้ทกุเวลาทัง้กลางวนัและกลางคนื

 • สามารถยดึสิง่ของทีต้่องห้ามหรอืต้องยดึได้ 

 • ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการท�ารายงานการ

ตรวจค้น

 การจบักมุบคุคล6 

 • จบักมุได้โดยไม่ต้องมหีมายศาลและแม้ไม่ใช้

การกระท�าผดิซึง่หน้า

 • สามารถเข้าไปจับกุมได้แม้ในที่รโหฐานและ 

โดยไม่ต้องมหีมายค้น

 • ไม่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการแจ้งเหตแุห่งการจบั

หรอืแจ้งข้อกล่าวหา

 • ไม่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการแจ้งผูป้กครอง ญาติ 

หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูจบัไว้วางใจให้ทราบถงึการจบักมุหรอืการ

ปล่อยตวั

 • ไม่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการท�าบนัทกึการจบักมุ

 การกกัตวับคุคล7 

 • กกัตวับคุคลได้โดยไม่ต้องมหีมายศาล ทัง้นี้ 

เพื่อการสอบถามหรือตามความจ�าเป็นของทางราชการ

ทหารได้ 

 • กกัตวับคุคลไว้ได้ไม่เกนิ 7 วนั

 • กกัตวับคุคลไว้ได้แม้ไม่มข้ีอกล่าวหาใด ๆ  และ

โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และไม่ต้องแจ้งเหตแุห่งการต้อง

กกัตวัแต่อย่างใด

 • ควบคมุตวับคุคลทีถ่กูกกัตวันัน้ไว้ทีใ่ดกไ็ด้ 

 • ไม่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการแจ้งผูป้กครอง ญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ถูกกักตัวไว้วางใจถึงสถานที่ที่ใช้ควบคุม

บคุคลทีถ่กูกกัตวันัน้ไว้

 • ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ญาติ

เยีย่ม 

 • ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการท�าบันทึกการ

ควบคมุตวั

 นอกจากนี้กฎอัยการศึกยังคุ้มครองเจ้าหน้าที่

จากการถกูเรยีกร้องค่าเสยีหายจากประชาชนหรอืบรษิทั

ใด ๆ ไม่ให้สามารถเรยีกร้องค่าเสยีหายใด ๆ ได้8 อกีทัง้

ยงัให้อ�านาจแก่ผูท้ีม่อี�านาจประกาศกฎอยัการศกึในการ

ประกาศให้ศาลทหารมอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดเีกีย่ว

กับการกระท�าผิดอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ประกาศใช้

กฎอยัการศกึได้ซึง่รวมถงึความผดิต่อความมัน่คงของรฐั

4 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 8
5 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 9
6 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ
7 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ
8 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 16
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ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยถงึแม้จะเป็นการพจิารณา

คดพีลเรอืนธรรมดาทีม่ใิช่เจ้าหน้าทีท่หารกต็าม9 อย่างไร

ก็ตามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมิได้มีการใช้

อ�านาจดงักล่าวนีแ้ละศาลพลเรอืนยงัคงมอี�านาจพจิารณา

พพิากษาคดไีด้อย่างปกต ิเว้นแต่เป็นคดทีีบ่คุคลในสงักดั

ราชการทหารเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดซึ่งอยู่

ภายใต้เขตอ�านาจของศาลทหาร

 2.2 พระราชก�าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 

 การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรง 

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ คอื จงัหวดัปัตตานี 

จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เป็นพื้นที่ 

ซึง่ถกูบงัคบัใช้ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ อนัเป็นกฎหมายทีใ่ห้อ�านาจ

พเิศษแก่ฝ่ายบรหิารในการใช้มาตรการพเิศษต่าง ๆ  ทีอ่าจ

ส่งผลเป็นการลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ใน

กรณพีืน้ทีส่่วนหนึง่ส่วนใดตกอยูใ่นสถานการณ์ทีก่ระทบ

ต่อความสงบเรยีบร้อยของประชาชนหรอืเป็นภยัต่อความ

มัน่คงของประเทศ หรอืมกีารกระท�าผดิเกีย่วกบัการก่อการ

ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา10 อันเป็นสถานการณ์

จ�าเป็นเร่งด่วนทีม่อิาจหลกีเลีย่งได้ และการใช้อ�านาจการ

บรหิารราชการตามกฎหมายปกตนิัน้ไม่เพยีงพอทีจ่ะรกัษา

ความสงบเรียบรอ้ยและคลี่คลายสถานการณ์ใหก้ลับคืน

สูส่ภาวะปกตไิด้ 

โดย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พนักงานเจ้าหน้ามีอ�านาจที่จะใช้

มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการตรวจค้น การจับกุมและ

ควบคมุตวับคุคลทีต้่องสงสยัว่ามส่ีวนร่วมในการกระท�าให้

เกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิ ได้ดงัต่อไปนี1้1

 การจบักมุ

 • จบักมุได้โดยต้องมหีมายจบัตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

ทีศ่าลออกให้12

 • กรณจี�าเป็นเร่งด่วนทีไ่ม่สามารถพบผูพ้พิากษา

ได้ สามารถร้องขอให้ศาลหมายจับได้โดยทางโทรศัพท์ 

โทรสาร สือ่อเิลก็ทรอนกิส์หรอืสารสนเทศประเภทอืน่ เพือ่

ให้ศาลออกหมายจบัและส่งทางโทรสารได้13

 • สามารถเข้าไปจบักมุในทีร่โหฐานได้โดยอาศยั

อ�านาจค้นตามพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ แต่การจบักมุจะต้องมหีมาย

จบัตามพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

 • การเข้าจบักมุจะปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้ในลกัษณะ

เป็นผูก้ระท�าความผดิมไิด้ การจบักมุนัน้เพยีงเพือ่ให้ได้

ตัวผู้ถูกจับไปด�าเนินการไม่ใช่การลงโทษ โดยจะต้อง 

หลกีเลีย่งการกระท�ารนุแรงใด ๆ  โดยค�านงึถงึสถานการณ์

ความยากง่ายและความร่วมมอืของผูถ้กูจบัในกรณนีัน้ ๆ 14    

 • พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานเกี่ยว

กับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอต่อศาลที่

ออกหมายจบั และจดัท�าส�าเนารายงานไว้ ณ ทีท่�าการ

ของพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ให้ญาตสิามารถขอดรูายงาน 

ดงักล่าวได้ตลอดระยะเวลาทีค่วบคมุตวับคุคลนัน้ไว้15 

9  พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 8 ประกอบบญัชต่ีอท้ายพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2502
10 ความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
11 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 11
12 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรค 1
13 ระเบยีบกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าด้วยวธิปิฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา 11 แห่งพระราชก�าหนดบรหิาร 
   ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ข้อ 3 (3.3) วรรค 2
14 ระเบยีบกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าด้วยวธิปิฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา 11 แห่งพระราชก�าหนดบรหิาร 
   ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ข้อ 3.4 วรรค 2
15 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรค 2
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 • ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงหมายจับ  

การแจ้งเหตแุห่งการจบั หรอืแจ้งสทิธิ

 • ไม่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการแจ้งผูป้กครอง ญาติ 

หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูจบัไว้วางใจให้ทราบถงึการจบักมุหรอืการ

ปล่อยตวั

 การควบคมุตวั

 • ควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่

สามารถขอขยายระยะเวลาได้ทกุ 7 วนั โดยต้องขออนญุาต

จากศาล แต่รวมระยะเวลาการควบคมุตวัแล้วต้องไม่เกนิ 

30 วนั ทัง้นีเ้ท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนัมใิห้บคุคลนัน้กระท�า

การหรอืร่วมมอืกระท�าการใด ๆ  อนัจะท�าให้เกดิเหตกุารณ์

ร้ายแรง หรอืเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการระงบัเหตกุารณ์

ร้ายแรง16

 • การขอขยายระยะเวลาควบคมุตวั เจ้าหน้าที่

ไม่จ�าเป็นต้องน�าผูถ้กูควบคมุตวัมาศาลด้วย17

 • ผูถ้กูควบคมุ สาม ีภรยิา ญาต ิหรอืบคุคลอืน่

เพือ่ประโยชน์ของผูถ้กูควบคมุ มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาล 

เพื่อขอคัดค้านการควบคุมตัวหรือเพื่อขอให้ศาลท�าการ

ไต่สวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว  

ซึง่หากศาลเหน็ว่าไม่มคีวามจ�าเป็นใดทีต้่องควบคมุตวัต่อ

ไปหรอืการควบคมุตวันัน้เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ศาลสัง่ปล่อยตวัทนัท ีทัง้นีเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญามาตรา 90 ซึง่น�ามาบงัคบัใช้โดย

อนโุลมกบัการขออนญุาตจบักมุและควบคมุตวับคุคลตาม 

พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ18 

 • สถานทีค่วบคมุตวัต้องไม่ใช่สถานตี�ารวจ ที ่

คมุขงั ทนัฑสถาน หรอืเรอืนจ�า

 • สถานที่ควบคุมตัวเป็นไปตามที่ก�าหนดตาม 

ค�าสั่งกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4   

(ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า19 “กอ.รมน. ภาค 4) คอื

 o ศนูย์ววิฒัน์สนัต ิ ค่ายองิคยทุธบรหิาร ต�าบล

บ่อทอง อ�าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

 o ศนูย์ฝึกอบรมต�ารวจภธูรภาค 9 ต�าบลสะเตง 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา

 • ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ญาติ

เยีย่ม อย่างไรกต็ามระเบยีบ กอรมน. ภาค 4 ก�าหนดให้

ญาตสิามารถเข้าเยีย่มผูถ้กูควบคมุตวัได้ตัง้แต่วนัแรกของ

การควบคมุตวั

 การตรวจค้น

 • ตรวจค้นบคุคล สถานที ่เคหะสถาน รวมถงึที่

รโหฐานได้โดยไม่ต้องมหีมายค้น

 • ตรวจค้นได้ทัง้ในเวลากลางวนัและในเวลากลาง

คนื

16 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 11 (1)
17 ระเบยีบกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าด้วยวธิปิฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา 11 แห่งพระราชก�าหนดบรหิาร 
   ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ข้อ 3(3.7) วรรค 2
18 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรคท้าย
19 ค�าสัง่กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ที ่11/2550 เรือ่ง ก�าหนดสถานทีค่วบคมุบคุคลตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการใน 
   สถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548
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 การเรยีกบคุคลมารายงานตวั กล่าวคอื นอกจาก

อ�านาจในการจบักมุและควบคมุตวับคุคลแล้ว พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ  

มาตรา 11 (2) ยงัให้อ�านาจเจ้าพนกังานออกค�าสัง่เรยีก

บคุคลมารายงานตวั/ให้ถ้อยค�า/ส่งมอบเอกสาร/หลกัฐาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ โดยสามารถออกค�าสัง่

เป็นหนงัสอืหรอืโดยวาจากไ็ด้และมต้ิองขอหมายจากศาล 

 ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 12 วรรคท้าย 

ก�าหนดให้การร้องขออนญุาตต่อศาลเพือ่จบักมุหรอืขยาย 

ระยะเวลาการควบคมุตวับคุคลตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ นัน้ 

ให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 

โดยอนโุลม และระเบยีบของ กอ.รมน. ภาค 4 ยงัระบุ

ให้การจบักมุและควบคมุตวัตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ นัน้ เป็น

ไปเพื่อการด�าเนินการชี้แจงท�าความเข้าใจและอบรมให้

เกดิทศันคตทิีถ่กูต้อง เพือ่ให้เลกิกระท�าหรอืสนบัสนนุการ 

กระท�าทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อให้เกดิเหตรุ้ายแรง และเมือ่

เชื่อว่าผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวยินยอมเลิกกระท�าการ

เช่นว่านัน้แล้ว กใ็ห้รบีปล่อยตวั20

 ท�านองเดียวกับกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

มบีทบญัญตัยิกเว้นความรบัผดิของเจ้าพนกังานให้ไม่ต้อง

รบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางวนิยั หากเป็นการ

ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสจุรติ ไม่เลอืกปฏบิตั ิและไม่เกนิสมควร

แก่เหตหุรอืไม่เกนิกว่ากรณจี�าเป็น21 และยงัมบีทบญัญตัิ

ยกเว้นเขตอ�านาจศาลปปกครองในการทบทวนตรวจ

สอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อก�าหนด ประกาศ ค�า

สัง่ หรอืการใช้อ�านาจและมาตรการพเิศษต่าง ๆ ตาม 

พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ นีด้้วย22

 2.3 พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551

 วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 รฐับาลประกาศบงัคบัใช้  

พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในพื้นที่สี่อ�าเภอจังหวัดสงขลา  

คอื อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทว ีและอ�าเภอ

จะนะ ซึง่เป็นอกีพืน้ทีห่นึง่ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัใช้กฎอยัการ

ศกึนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระทัง้เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 

2553 ทีไ่ด้มกีารประกาศยกเลกิการใช้กฎอยัการศกึ เหลอื

เพยีง พรบ.ความมัน่คง อนัเป็นกฎหมายพเิศษในกลุม่

กฎหมายความมัน่คงฉบบัเดยีวทีบ่งัคบัใช้อยูใ่นพืน้ที ่ซึง่จะ

มผีลบงัคบัใช้จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2553 นี ้อย่างไร

ก็ตามประเมิณว่าจะมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ 

พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ ในพืน้ทีส่ีอ่�าเภอจงัหวดัสงขลา และ

จะมกีารประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ เพิม่ในพืน้ทีส่าม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในอนาคต ทัง้นีไ้ม่เคยมกีารบงัคบั

ใช้ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ในพืน้ทีส่ีอ่�าเภอจงัหวดัสงขลามาก่อน

 แม้ พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ จะมไิด้ให้อ�านาจพเิศษ

เกีย่วกบัการตรวจค้น จบักมุ และควบคมุตวับคุคลไว้ดงัเช่น 

ในกฎอยัการศกึและพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ แต่ประเดน็ทีน่่ากงัวล 

เกีย่วกบัอ�านาจพเิศษตาม พรบ.ความมัน่นคง คอื การให้ 

ผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้ารับการอบรมแทนการฟ้องคดีในกรณี

ทีถ่กูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิอนัมผีลกระทบต่อความ

มัน่คงภายในราชอาณาจกัร หากผูถ้กูกล่าวกระท�าไปเพราะ 

หลงผดิ กลบัใจเข้ามอบตวั และการเปิดโอกาสให้กลบัตวั

นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อความมัน่คง ซึง่หากศาลเหน็สมควร

และผูถ้กูกล่าวหา “ยนิยอม” กส็ามารถสัง่ให้ผูถ้กูกล่าวหา

เข้ารบัการอบรมและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดแทนการ

ถกูฟ้องร้องคดไีด้

20 ระเบยีบกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าด้วยวธิปิฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา 11 แห่งพระราชก�าหนดบรหิาร 
   ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 
21 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 17
22 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 16
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1) กระบวนการยตุธิรรมตามกฎหมายความมัน่คงทีไ่ม่สอดคล้องกบั  

มาตรฐานกระบวนการยตุธิรรมสำาหรบัเดก็และเยาวชน

 ด้วยเหตุที่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย

ความมัน่คง มไิด้ก�าหนดวธิกีารพเิศษเฉพาะส�าหรบัเดก็

และเยาวชนไว้ ดังนั้นพิจารณาจากข้อกฎหมายและ 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษา จึงกล่าวได้ว่า 

การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กฎอยัการศกึและพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ส่งผลเป็นการละเมิดมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม

ส�าหรบัเดก็และเยาวชนหลายประการ กล่าวโดยสรปุดงั

ต่อไปนี้

 • บทบญัญตัแิละการบงัคบัใช้กฎหมายทีมุ่ง่เน้น

การรกัษาความมัน่คงโดยอาศยั “ยทุธวธิ”ี ในการป้องกนั

และปราบปราบเป็นหลกั โดยขาดการค�านงึถงึสทิธเิดก็

ที่จะได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ต้องอยู่

ในสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ความขดัแย้งทีม่กีารใช้

ก�าลงัทหารและก�าลงัอาวธุ

 • บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายที่การ

ขาดกระบวนการตรวจสอบอายุผู้ถูกจับ ขาดการแบ่ง

แยกเด็กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ และขาดวิธีปฏิบัติ

เฉพาะส�าหรบัเดก็ในทกุขัน้ตอนของการบงัคบัใช้กฎหมาย

ความมัน่คง ตัง้แต่การตรวจค้น จบักมุ คมุขงั ซกัถาม 

จนกระทัง่การปล่อยตวั ไม่ว่าจะเป็นการควบคมุตวัเดก็

ปะปนกบัผูใ้หญ่ การไม่อนญุาตให้ญาตเิยีย่ม การไม่แจ้ง

ผูป้กครองเดก็ให้ทราบถงึการควบคมุตวัและการปล่อยตวั

เดก็ เป็นต้น ซึง่การไม่แจ้งผูป้กครองของเดก็ให้ทราบถงึ

การควบคมุและการปล่อยตวันัน้ เป็นปัจจยัเสีย่งให้เกดิ

สภาวะการณ์ของการบงัคบัให้บคุคลสญูหาย เนือ่งจาก

หากญาตไิม่ทราบถงึการควบคมุตวัย่อมท�าให้ไม่สามารถ

ตดิตามตวัเดก็และเยาวชนนัน้ ๆ ได้ 

 • การใช้อ�านาจในการจบักมุและคมุขงัเดก็และ

เยาวชนโดยขดัต่อหลกัความจ�าเป็นและความพอสมควร

แก่แหต ุอนัเป็นการละเมดิสทิธขิองเดก็ทีจ่ะไม่ถกูลดิรอน

เสรภีาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหลกัทีว่่าการจบักมุ

และคุมขังเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องใช้เป็นมาตรการ

สดุท้ายและให้มรีะยะเวลาสัน้ทีส่ดุ 

 • ความไร้ประสิทธิภาพของระบบกลไกการ 

ตรวจสอบการใช้อ�านาจตามกฎอยัการศกึและพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตามกระบวนการยุติธรรมใน

การถ่วงดลุตรวจสอบการใช้อ�านาจจบักมุและควบคมุตวั

บคุคล23  อนัเป็นสาหตสุ�าคญัประการหนึง่ของใช้อ�านาจ

23 ยกตวัอย่างเช่น การใช้อ�านาจจบักมุตามกฎอยัการศกึโดยไม่มหีมาย และระเบยีบ กอรมน.เกีย่วกบัการขอขยายระยะเวลาการควบคมุตวัตาม  
   พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ทีไ่ม่ต้องน�าตวัผูถ้กูควบคมุมาศาล ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น
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โดยมชิอบและภาวะลอยนวลจากความผดิของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายความมัน่คงทีไ่ด้กระท�าละเมดิต่อเดก็และเยาวชนใน

ระหว่างการควบคมุตวั เช่นการควบคมุตวัโดยมชิอบด้วย

กฎหมายหรอืเกนิกว่าทีก่ฎหมายให้อ�านาจไว้ ถกูบงัคบั

ให้ให้ถ้อยค�า หรอืสารภาพผดิ และการทรมาน เป็นต้น 

อันเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนที่จะไม่ถูก

ลดิรอนเสรภีาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สทิธทิีจ่ะได้รบั

การปฏิบัติอย่างละมุนละม่อมในการจับกุมและควบคุม

ตัว และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน และสิทธิของเด็กผู้ถูก

ควบคุมตัวในการที่จะคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาล ที่

เป็นอสิระและเป็นกลาง และทีจ่ะได้รบัค�าวนิจิฉยัเกีย่วกบั

การคดัค้านการควบคมุตวัเช่นว่านีโ้ดยพลนั

 • กระบวนการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและ

เยาวชน อันเป็นการละเมิดหลักประกันในกระบวนการ

ยตุธิรรมส�าหรบัเดก็และเยาวชน กล่าวคอื การไม่แจ้งเหตุ

แห่งการจบักมุ ไม่แจ้งสทิธขิองผูถ้กูจบักมุและควบคมุตวั 

ไม่ได้รบัอนญุาตให้พบทนายและให้มทีนายความเข้มร่วม

การซกัถาม ไม่มล่ีาม นกัสงัคมสงเคราะห์หรอืนกัจติวทิยา 

บุคคลที่เด็กไว้วางใจ และพนักงานอัยการเข้าร่วมการ 

ซกัถาม เป็นต้น 
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2) การใช้อำานาจของเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงทีไ่ม่สอดคล้อง

กบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 เจตนารมณ์ของกฎหมายความมัน่คงไม่ว่าจะเป็น

กฎอยัการศกึ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ และ พ.ร.บ.ความมัน่คงฯ  

คือ เพื่อให้อ�านาจแก่รัฐในยามที่ต้องต้องเผชิญกับ

ภาวะฉกุเฉนิ เพือ่ให้รฐัสามารถใช้มาตรการพเิศษต่างๆ 

เพื่อความจ�าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความ

มัน่คง ความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัและการด�ารง

ชวีติโดยปกตขิองประชาชน ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิ เพือ่ให้สถานการณ์ร้าย

แรงหรือความวุ่นวายในบ้านเมืองได้ยุติหรือคลี่คลายลง 

และน�าสังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว อีกทั้งยังเพื่อ

รกัษาไว้ซึง่การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ ความสงบเรยีบร้อย 

และประโยชน์ส่วนรวม กฎอยัการศกึและพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ  

จงึให้อ�านาจแก่พนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการใดๆ  

เพือ่ให้สถานการณ์ยตุหิรอืคลีค่ลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่

อ�านาจทีจ่ะบงัคบัใช้กฎหมายทีส่่งผลเป็นการลดิรอนสทิธิ

เสรภีาพของบคุคลได้ ซึง่หมายรวมถงึอ�านาจในการจบักมุ

และควบคมุตวับคุคล 

 • อย่างไรกต็ามการใช้มาตรการต่าง ๆ ทีส่่งผล

เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องกระท�า

เท่าที่จ�าเป็น24 พอสมควรแก่เหตุ25 และต้องไม่สร้าง

ภาระให้ประชาชนจนเกนิควร อกีทัง้กฎอยัการศกึ26 และ

พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ27 เองกบ็ญัญตัไิว้ให้ต้องค�านงึถงึหลกัความ

จ�าเป็นด้วย กล่าวคอื ต้องเป็นกรณบีคุคลนัน้ต้องสงสยั

ว่าจะกระท�าการหรือร่วมกระท�าการให้เกิดเหตุร้ายแรง  

อนัเป็นกรณมีเีหตจุ�าเป็นให้ต้องจบักมุ และ/หรอื ควบคมุ

ตวับคุคลไว้ โดยสามารถกระท�าได้เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนั

มใิห้บคุคลนัน้กระท�าการหรอืร่วมมอืกระท�าการใด ๆ  อนั

จะท�าให้เกดิเหตกุารณ์ร้ายแรง หรอืเพือ่ให้เกดิความร่วม

มอืในการระงบัเหตกุารณ์ร้ายแรง แต่จากกรณศีกึษากลบั

พบกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้อ�านาจจับกุมและควบคุมตัวเด็ก

และเยาวชนโดยไม่มเีหตจุ�าเป็น และ/หรอื ใช้วธิปีฏบิตัทิี่

เกนิสมควรแก่เหต ุยกตวัอย่างเช่นการจบักมุและควบคมุ

ตวัเดก็และเยาวชนโดยปราศจากพฤตกิารหรอืเหตสุงสยั

อนัจ�าเป็นให้ต้องมกีารควบคมุ แต่กลบัเป็นการควบคมุ

24 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 มาตรา 29 
  การจ�ากดัสทิธเิสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้จะกระท�ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่การที ่
   รฐัธรรมนญูนีก้�าหนดไว้และเท่าทีจ่�าเป็น และจะกระทบกระเทอืนสาระส�าคญัแห่งสทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด้ 
25 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) ข้อ 4 วรรค 1
   ในภาวะฉกุเฉนิสาธารณะซึง่คกุคามความอยูร่อดของชาต ิและได้มกีารประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว รฐัภาคแีห่งกตกิานีอ้าจใช้มาตรการทีเ่ป็น 
  การเลีย่งพนัธกรณขีองตนภายใต้กตกิานีไ้ด้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็นตามความฉกุเฉนิของสถานการณ์ ทัง้นี ้ มาตรการเช่นว่านัน้จะต้องไม่ขดัแย้งต่อ 
    พนัธกรณอีืน่ ๆ  ของตน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัเิพยีงเหตแุห่งเชือ้ชาต ิผวิ เพศ ภาษา หรอืเผ่าพนัธุท์างสงัคม
26 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทว ิ....เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี�านาจกกัตวับคุคลนัน้ไว้เพือ่การสอบถามหรอืตามความจ�าเป็น 
   ของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกกัไว้ไม่เกนิกว่า 7 วนั
27 พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 มาตรา 11(1) ประกาศให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจจบักมุและควบคมุตวั 
  บคุคลทีส่งสยัว่าจะเป็นผูร่้วมกระท�าการให้เกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิ......ทัง้นี ้ เท่าทีม่เีหตจุ�าเป็นเพือ่ป้องกนัมใิห้บคุคลนัน้กระท�าการหรอืร่วมมอื 
   กระท�าการใด ๆ อนัจะท�าให้เกดิเหตกุารณ์ร้ายแรง หรอืเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการระงบัเหตกุารณ์ร้ายแรง
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การควบคมุไว้เพยีงเพือ่ต่อรองให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเยาวชน

นั้นปรากฎตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อซักถามข้อมูลเกี่ยว

กบับคุคลทีเ่จ้าหน้าทีต้่องการตวั โดยอาจเป็นญาต ิ หรอื

เพือ่นบ้านของเดก็ 

 • ระยะเวลาการควบคมุตวัทีย่าวนานเกนิความ

จ�าเป็นส�าหรบัการซกัถาม เนือ่งจากเจ้าหน้าทีถ่ามค�าถาม

เดมิซ�า้ ๆ และ/หรอื ไม่มกีารซกัถามใด ๆ เลย แต่กลบั

ยงัคงควบคมุตวัไว้จนครบก�าหนดระยะ 30 วนั

 • การใช้วธิกีารทีร่นุแรงเกนิสมควรแก่เหตหุรอื

ไม่ค�านึงถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่าง เช่น การ

พนัธนาการ การใช้ปืนจี ้การพดูจาข่มขู ่การท�าร้ายร่างกาย 

และการทรมานเดก็และเยาวชนทีถ่กูจบักมุควบคมุตวั การ

ใช้สนุขัในการตรวจค้น เป็นต้น

 • การควบคมุตวัทีข่ดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ซึ่งก�าหนดให้เป็นการควบคุมตัวเชิงป้องกันเหตุร้ายหรือ

เพือ่ปรบัทศันคต ิโดยทีต้่องไม่เป็นการควบคมุตวัเพือ่การ

สอบสวนความอาญา หรอืเพือ่ให้ได้ข้อมลูหลกัฐานทีจ่ะ

ด�าเนนิคดอีาญากบับคุคลทีถ่กูควบคมุตวันัน้ แต่จากกรณี

ศกึษากลบัพบว่า การกกัตวัเป็นเวลา 7 วนัตามกฎอยัการศกึ  

และการควบคมุตวัเป็นเวลา 30 วนัตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ นัน้  

กระบวนการซักถามเป็นไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน�าไปสู่

การด�าเนนิคดอีาญาต่อบคุคลทีถ่กู กกั/ควบคมุ นัน้ จาก

พฤตกิรรมทีป่รากฎ เช่น การเกลีย้บกล่อม ข่มขู ่ทรมาน 

บังคับให้รับสารภาพ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย 

รายอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัว การตรวจเก็บพยาน 

หลักฐานจากตัวเด็ก เช่นการตรวจเก็บ DNA และ 

สารตัง้ต้นวตัถรุะเบดิ เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการด�าเนนิคดี 

และการน�าผลการซักถามประกอบส�านวนของพนักงาน

สอบสวนเพือ่สัง่ฟ้อง ดงัเช่นตวัอย่างกรณทีีเ่ดก็และเยาวชน

ถกู กกั/ควบคมุ ตามกฎอยัการศกึและพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ซึง่

ต่อมาถกูแจ้งข้อหาด�าเนนิคดี

 นอกจากนี้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึง่จากกรณศีกึษาทกุกรณสีะท้อนให้เหน็ว่า  

ฝ่ายความมัน่คงบงัคบัใช้กฎอยัการศกึ “เป็นหลกั” แทนที่

ใช้เมื่อยามจ�าเป็นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง 

ได้เท่านั้น ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎอัยการศึกที่ 

มุง่ประสงค์ให้เป็นเครือ่งมอืหรอืมาตรการทางกฎหมายใน

การทีจ่ะรองรบัอ�านาจของเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร ทีจ่ะรกัษา

ความมั่นคงของประเทศชาติเมื่อยามคับขันและจ�าเป็น 

ที่ไม่อาจใช้หน่วยงานของฝ่ายพลเรือนได้เท่านั้น ดังค�า

บรรยายในกฎเสนาบดทีีบ่รรยายความถงึความส�าคญัและ

ความจ�าเป็นของการทีต้่องมกีฎอยัการศกึความว่า “เหตทุี่

จะต้องเรยีกว่ากฎอยัการศกึนัน้เพราะเหตวุ่ากฎหมายนีจ้ะ

ประกาศใช้ได้แต่เฉพาะเวลามสีงคราม หรอืการจลาจล 

หรอืมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะรกัษาความเรยีบร้อยให้ปราศจาก

ภยั”28 อกีทัง้กฎอยัการศกึมบีทบญัญตัจิ�ากดัสทิธเิสรภีาพ

ของประชาชนอย่างรนุแรง และให้อ�านาจเจ้าหน้าทีท่หาร

ในฐานะ “ผู้บังคับใช้กฎอัยการศึก” ในการบังคับใช้

บทบญัญตัซิึง่ลดิรอนสทิธเิสรภีาพดงักล่าวนี ้โดยทีไ่ม่ต้อง

รบัผดิทัง้ในทางแพ่งและอาญา ดงันัน้กฎอยัการศกึซึง่เป็น

กฎหมายที่มุ่งใช้บังคับเพื่อเตรียมและก�ากับก�าลังทหาร 

ในยามศกึสงครามเช่นนี ้จงึเป็นกฎหมายทีส่่งผลกระทบต่อ

สทิธเิสรภีาพของประชาชนจนเกนิสมควรและไม่เหมาะสม

ทีจ่ะน�ามาบงัคบัใช้เพือ่แก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้อนั

เป็นสถานการณ์ความขดัแย้งอนัมเีหตปัุจจยัทางด้านความ

เชือ่ อดุมการณ์ทางการเมอืง ประกอบกบัความแตกต่าง

ทางด้านเชือ้ชาต ิ ภาษา และศาสนา ซึง่มใิช่ภยัรกุราน

ข้าศกึศตัรจูากภายนอกประเทศแต่อย่างใด

28 เกรด็ความรูเ้รือ่งกฎอยัการศกึ, กองพระธรรมนญู กรมสารบรรณทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ
   http://www.pocnara.go.th/narathiwat/provnara/civil%20servant/soldier.htm
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 1. กฎอยัการศกึถอืเป็นมาตรการทางกฎหมาย

อันส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการรองรับอ�านาจหน้าที่ของ 

ฝ่ายทหาร เพือ่ให้บรรลถุงึภารกจิในการรกัษาความมัน่คง

ของประเทศชาติ จึงได้ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ได้อย่างมากมาย อ�านาจดังกล่าวมีผลในทางรอนสิทธิ

ของบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงเห็นว่าการ

สั่งการโดยใช้อ�านาจของฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึกนี้  

ควรยึดถือและปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง 

ละเอยีดรอบคอบ และมคีวามจ�าเป็นอย่างแท้จรงิ ทัง้นี้ 

เพือ่ประโยชน์สขุของประเทศชาติ

 2. โดยกฎหมายจะก�าหนดกรอบส�าหรบัศาลใน

การพจิารณารบัฟังพยานบอกเล่า ซึง่ในทีน่ีย่้อมหมายถงึ

บันทึกผลการซักถามด้วยนั้น คือ โดยหลักแล้วต้องไม่

รับฟังบันทึกผลการซักถามหรือค�าซัดทอดเป็นหลักฐาน

ในการพิสูจน์ความผิดแต่จะรับฟังได้ในกรณีที่มีเหตุผล

จ�าเป็นอย่างยิง่ยวดและต้องมพียานหลกัฐานอืน่ประกอบ

ด้วยเท่านัน้ ซึง่อยัการกค็วรทีจ่ะต้องน�าหลกัการดงักล่าวนี้

มาประกอบการพจิารณาสัง่ฟ้องหรอืไม่ฟ้องผูต้้องหาในคดี

ความมัน่คงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูต้้องหาทีเ่ป็นเดก็และ

เยาวชน อกีทัง้คดคีวามมัน่คงเป็นความผดิทีม่โีทษหนกั 

ซึง่ไม่สามารถใช้กระบวนการเบีย่งแบนคดเีพือ่ให้เดก็ไม่

ต้องเข้าสูก่ระบวนการฟ้องร้องด�าเนนิคดไีด้ดงัเช่นในคดอีืน่ 

ๆ ประกบัโดยหลกัแล้วศาลจะไม่รบัฟังผลการซกัถามหรอื

ค�าซดัทอดเป็นพยานหลกัฐานโดยล�าพงัเพือ่ลงโทษจ�าเลย 

ดงันัน้การพจิารณาสัง่ฟ้องคดทีีม่พียานหลกัฐานไม่เพยีง

พอหรือคดีที่ข้อมูลหรือพยานหลักฐานนั้นได้มาจากผล

การซกัถาม ย่อมมโีอกาสสงูทีศ่าลจะยกฟ้อง  พยานบอก

เล่าหรอืพยานซดัทอดกล่าวคอื แม้กฎหมายจะอนญุาต

ให้สามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ แต่ก็ต้องพิจารณา 

หลักฐานประกอบอื่นที่มีแหล่งที่มาอิสระจากพยาน 

บอกเล่านัน้  

 ( เนื้อหาบางส่วนที่หยิบยกมา อ้างอิงจากรายงานวิจัยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สำาหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

ความมั่นคง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ )
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สรปุรายงานวจิยัเรือ่ง กองทนุยตุธิรรม 

โดยทมีวจิยั ร.ศ.ณรงค์ ใจหาญ  

ศนูย์นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์
ตรวจสอบกองทนุยตุธิรรม เพือ่การเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเสมอภาค

 นอกจากให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแล้ว 

มลูนธิผิสานวฒันธรรมยงัได้จดัท�า ‘ข้อเสนอเชงินโยบาย

การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย’ โดยการสนบัสนนุ

จากกองทุนของสหภาพยุโรป (European Union : 

EU) มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ (Konrad Adenauer  

Stiftung - KAS) สบืเนือ่งจากการด�าเนนิงานส่งเสรมิการ

ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการ“การพัฒนาการเข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรมส�าหรบัประชาชนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทย” (Improvement of Access to 

Justice for Civilians in the Deep South Provinces 

of Thailand) อันเป็นผลจากการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้า

หน้าทีร่ฐั โดยอาศยัอ�านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

กฎอัยการศึก พ.ศ.2457, พระราชก�าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 พระราชบญัญตัิ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้ประชาชน 

ผูย้ากไร้ หรอืผูไ้ม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการกระท�าจาก

เจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่สามารถ 

เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม

 การศกึษาวจิยันี ้จงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�าทาง

เลอืกเชงินโยบายการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่

ประชาชน โดยเป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพือ่ปรบัปรงุ

การให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายส�าหรับประชาชน

ซึ่งเป็นงานบริการของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 คณะผูว้จิยัได้รวบรวมศกึษาข้อมลูจากการด�าเนนิ

การดงักล่าวข้างต้น หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัการให้บรกิารช่วยเหลอืด้านกฎหมายส�าหรบัผูย้ากไร้  

ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและ

เสรภีาพ เช่น พระราชบญัญตั ิ กฎกระทรวง ระเบยีบ

กระทรวง ระเบียบคณะกรรมการ หนังสือ งานวิจัย 

วารสาร เอกสารประกอบการประชุม การประชุม 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ การสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีผู่ป้ฎบิตัิ

งานและประชาชนผูข้อรบัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานรฐั 

สือ่โสตทศันวสัด ุข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น

 จากการศึกษาค้นคว้าของคณะผู ้วิจัยพบว่า

ในปัจจุบัน การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทาง

กฎหมายของหน่วยงานรฐัมกีองทนุยตุธิรรมซึง่จดัตัง้ตาม 

พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ.2549 

และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม 

พ.ศ.2553 เป็นระเบียบหลักในการด�าเนินงาน โดยมี 

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการด�าเนิน

การเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมาย  
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โดยกองทุนยุติธรรมได้สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเพื่อ

ให้พัฒนาการเข้าถึงกระบวนยุติธรรมส�าหรับประชาชน 

ผูย้ากไร้หรอืผูไ้ม่ได้รบัความเป็นธรรมเพยีง 8 กรณคีอื

1. การสนบัสนนุเงนิหรอืค่าใช้จ่ายในการวางเงนิประกนั

การปล่อยตวัชัว่คราว

2. การสนบัสนนุเงนิหรอืค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ

ว่าความ

3. การสนบัสนนุเงนิหรอืค่าใช้จ่ายในการช�าระค่าธรรมเนยีม 

ขึน้ศาลและค่าธรรมเนยีมอืน่ๆในคดแีพ่งและคดปีกครอง

4. การสนบัสนนุเงนิหรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดเีกีย่วกบั

การพสิจูน์การแสวงหาข้อเทจ็จรงิและหลกัฐาน

5. การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆของผู้ขอรับการ

สนบัสนนุ

6. การสนบัสนนุเงนิหรอืค่าใช้จ่ายในการคุม้ครองพยาน

7. การสนบัสนนุเงนิหรอื ค่าใช้จ่ายเนือ่งจากความเสยีหาย

ทีเ่กดิจากการกระท�าความผดิทางอาญา การกระท�าโดย 

มชิอบทางปกครอง หรอืการกระท�าละเมดิ

8. การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์การด�าเนินการกองทุนยุติธรรมยังให้ 

ภาคประชาสงัคมร่วมมบีทบาทในการด�าเนนิการของกอง

ทนุยตุธิรรม มกีารด�าเนนิงานทีร่วดเรว็ หลกัเกณฑ์การ

พิจารณาในการสนับสนุนที่ชัดเจนประกอบกับมีการ

ทบทวนพิจารณาหลักเกณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้อง 

กับความจ�าเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่ประชาชน ส่งผลให้การด�าเนินงานที่ผ่านมาประสบ

ความส�าเรจ็ในระดบัดี

 นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมได้แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการพิจารณาค�าร้องขอรับการสนับสนุนและ 

ค่าใช้จ่ายในการวางประกันการการปล่อยตัวชั่วคราวใน

พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้ความช่วยเหลอืในการ

ปล่อยตวัชัว่คราวและการชดเชยให้กบัจ�าเลยหรอืผูต้้องหา 

รวมทัง้ผูเ้สยีหายทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่

สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้นี ้ผูข้อรบับรกิารได้รบั

ความช่วยเหลอืตามทีร้่องขอเป็นส่วนใหญ่

 อย่างไรกต็าม การให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชน

ทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรมยังจ�ากัดการให้ความ 

ช่วยเหลือเนื่องจากงบประมาณที่จ�ากัดไม่เพียงพอกับ

ความต้องการของประชาชนทีข่อความช่วยเหลอื ขัน้ตอน

การด�าเนนิการพจิารณายงัอยูท่ีส่่วนกลาง การให้ความ 

ช ่วยเหลือเฉพาะรายคดี การก�าหนดหลักเกณฑ ์

ทีเ่คร่งครดั ส่งผลให้การช่วยเหลอืเป็นไปอย่างจ�ากดัและ

ไม่ครอบคลุมกับผู้ถูกกระทบสิทธิทุกประเภท การขาด

การประชาสมัพนัธ์อย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ ตลอดจนไม่

ได้ให้ความส�าคญักบัมาตรการป้องกนัเพือ่มใิห้ประชาชน 

ถกูละเมดิสทิธ ิเช่น การอบรมหรอืการท�าสือ่เผยแพร่ความ

รูด้้านกฎหมายจากข้อเทจ็จรงิและสภาพปัญหาดงักล่าว 

คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าควรมีการปรับปรุงนโยบาย

การพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่ประชาชนอย่างมคีณุภาพ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม

 คณะผูว้จิยัจงึมข้ีอเสนอแนะ ดงันี้

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้

มีแหล่งทุนสนับสนุนให้เพียงพอและต่อเนื่องแก่ความ

ต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งขยายขอบเขต

ของกองทุนยุติธรรม และการท�างานของหน่วยงาน 

ภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีด่�าเนนิการอยูใ่ห้สามารถด�าเนนิ

การต่อไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

 2. การใช้หลกัทรพัย์ในการประกนัตวัควรท�าความ

ตกลงกับศาลใช้หนังสือรับรองแทนการน�าหลักทรัพย ์

มาวางต่อศาล เพือ่ขยายโอกาสให้แก่ผูข้อรบัการสนบัสนนุ

รายอืน่ๆจากกองทนุยตุธิรรมได้มากยิง่ขึน้

 3. ควรกระจายอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติ

การให้ความช่วยเหลอืไปยงัอนกุรรมการในแต่ล่ะภมูภิาค  

โดยให้คณะกรรมการกลางฯกองทุนก�าหนดหลักเกณฑ์ 
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วธิกีาร และเงือ่นไขในการพจิาณาอนมุตัสินบัสนนุให้เป็น

เอกภาพ เพื่อท�าให้เกิดความรวดเร็ว และทั่วถึงในการ

พจิารณาให้ความช่วยเหลอื

 4. ควรการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์กองทนุยตุธิรรม ดงันี้

4.1 ขยายการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในการ 

ส่งเสริมมาตรการเชิงป้องกันได้แก่ การอบรมกฏหมาย

แก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือการเผยแพร่ความรู้ 

ทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้

ประชาชนได ้ตระหนักถึงสิทธิและหน ้าที่ของตน 

ตามกฎหมาย อนัเป็นการช่วยลดการละเมดิสทิธไิด้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ

4.2 ขยายการให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนทีถ่กูละเมดิ

สทิธทิกุประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณกีารถกูละเมดิ

สทิธโิดยเจ้าหน้าทีร่ฐัในระหว่างการถกูควบคมุตวัทกุกรณี 

ไม่ว่าจะเป็นผูต้้องหาหรอืไม่

4.3 พจิารณาให้ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานทีม่ศีกัยภาพ 

และมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ในการให้ความช่วยเหลอืทาง

กฎหมายในแต่ล่ะพืน้ที ่ เพือ่ให้การช่วยเหลอืนัน้สามารถ

ท�าได้อย่างครอบคลุม สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับ 

ความต้องการ และความจ�าเป็นของประชาชนในแต่พืน้ที่

4.4 การประเมินผลการให้บริการให้ความช่วยเหลือ

ของกองทุนยุติธรรม และหน่วยงานที่กองทุนยุติธรรม

สนับสนุนโดยหน่วยงานภายนอกทุกๆ 3 ปี เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือให้มี ประสิทธิภาพ

ที่ดียิ่งขึ้น

 5.กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมี

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนยุติธรรมใน

รูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและควร

ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ส�านกังานต�ารวจ 

แห่งชาติ, กระทรวงกลาโหม,ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

ในแต่ล่ะจังหวัด,หน่วยงานทางฝ่ายปกครอง,กระทรวง

ศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆที่มีอ�านาจจับกุมหรือ

ควบคุมตัวประชาชน เพื่อให้บุคคลากรในหน่วยงาน 

ดังกล่าวได้แจ้งสิทธิและประชาสัมพันธ์ในการให้ความ

เหลอืของกองทนุยตุธิรรม
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Senior Advisor

Clauspeter Hill
KAS Country Representative/ 

Project Director

Pornpen 
Khongkachonkiet 
CrCF Director

Sittipong 
Chantaraviroj 
MAC Chairperson

Kitcha Ali-ishok 
MAC Senior Legal Advisor

Somchai Homlaor 
CrCF Chairperson 

เคล้าส์เพเทอ ฮลิ 
ผูแ้ทนประจ�าประเทศไทย
มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์/
ผูอ้�านวยการโครงการ

พรเพญ็ คงขจรเกยีรติ
ผูอ้�านวยการมลูนธิผิสานวฒันธรรม 

สทิธพิงษ์ จนัทรวโิรจน์
ประธานมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

กจิจา อาลอีสิเฮาะ
ทีป่รกึษากฎหมาย 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

สมชาย หอมลออ
ประธานมลูนธิผิสานวฒันธรรม
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Project Management Team

ลี ่แสงสนัตธิรรม
ผูจ้ดัการโครงการ
มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์

Li Saengsanthitam 
KAS Project Manager 

ปรดีา ทองชมุนมุ
ผูป้ระสานงานโครงการ 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม 

Preeda 
Tongchumnum  
CrCF Project Coordinator

อรยา ไกรนริากลุ
เจ้าหน้าทีบ่ญัช/ีผูป้ระสานงาน
โครงการ 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม

Oraya Krainirakul   
CrCF Project Assistant /

Accountant

นาอมีะห์ วอเงาะ
เจ้าหน้าทีบ่ญัช/ี
ผูป้ระสานงานโครงการ
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

Naemah Wor-ngoh 
MAC Project Assistant /

Accountant

ปานฤทยั อมาตยกลุ
ผูป้ระสานงานโครงการ 
มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์

Panrutai 
Amattayakul  
KAS Project Coordinator 

นสุดา คลองน้อย
เจ้าหน้าทีบ่ญัช ี/ 
ผูป้ระสานงานโครงการ 
มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์

Nusada 
Klongnoi 
KAS Project Assistant /

Accountant

ปรชีา เรงิสมทุร์
ผูป้ระสานงานโครงการ 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

Preecha 
Roengsamut 
MAC Project Coordinator

สลุยัมาน มะหะแซ
ผูช่้วยผูป้ระสานงานโครงการ/
ผูช่้วยทนาย 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ

Sulaiman 
Mahasae 
MAC Assistant Project 

Coordinator / Paralegal
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Saroj Mahming 
Senior Lawyer, 

Yala Legal Aid Centre

สาโรจน์ มะมงิ
ทนายอาวโุส 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ
สาขายะลา

Project Legal Team

Ratsada 
Manooratsada  
CrCF Lawyer

รษัฎา มนรูษัฎา
ทนายความ 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม

Preeda Nakpiuw 
CrCF Assistant Lawyer

ปรดีา นาคผวิ
ทนายความผูช่้วย 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม

Surasich 
Lueang-arunnapha 
CrCF Lawyer 

สรุศษิฏ์ เหลอืงอรญันภา
ทนายความ 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม

Pawinee 
Chumsri  
CrCF Assistant Lawyer / 
Legal Coordinator

ภาวณิ ีชมุศรี
ทนายความผูช่้วย/
ผูป้ระสานงานด้านกฎหมาย 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม

Director of Legal Aid Centre Team

Adilan Ali-ishok 
Senior Lawyer, Songkla 
Legal Aid Centre 

อาดลินั อาลอีสิเฮาะ
ทนายอาวโุส 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
สาขาสงขลา

Awae-puteh 
Awaeputeh   
Senior Lawyer, 
Pattani Legal Aid Centre 

อนกุลู อาแวปเูตะ
ทนายอาวโุส 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
สาขาปัตตานี

Kamolsak 
Leewamoh 
Senior Lawyer, Narathiwat 
Legal Aid Centre 

กมลศกัดิ ์ลวีาเม๊าะ
ทนายอาวโุส 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
สาขานราธวิาส
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Yala Legal Aid Centre Team

Mareefen 
Mahamaseree   
Assistant Lawyer, 

Yala Legal Aid Centre 

มะรเีฟน มะหามะสอืรี
ทนายความผูช่้วย 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
สาขายะลา

Niseng Niha
Paralegal, 

Yala Legal Aid Centre 

นเิซง็ นฮิะ
ผูช่้วยทนายความ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขายะลา

Rangsarid 
Ek-aree-sakul
Assistant Lawyer, 

Yala Legal Aid Centre 

รงัสฤษฏ์ เอกอารสีกลุ
ทนายความผูช่้วย
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
สาขายะลา

Sorlaeh Jehloh  
Coordinator, 

Yala Legal Aid Centre 

สอและ เจะเลาะ
ผูป้ระสานงาน 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขายะลา

Abdulrahim
Daming  
Paralegal, 

Yala Legal Aid Centre 

อบัดลุราฮมิ ดามงิ
ผูช่้วยทนายความ 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ 
สาขายะลา

Fareedah Suru
Administrator, 

Yala Legal Aid Centre 

ฟารดีะห์ สรูู
เจ้าหน้าทีธ่รุการ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขายะลา
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Sakiman
Benjadecha
Assistant Lawyer, 

Pattani Legal Aid Centre 

สากมีนั เบญจเดชา
ทนายความผูช่้วย 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
สาขาปัตตานี

Nura Sawan 
Paralegal, 

Pattani Legal Aid Centre 

นรูอ สาวนั
ผูช่้วยทนายความ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขาปัตตานี

Ridwan Tohsatu
Assistant Lawyer, 

Pattani Legal Aid Centre 

รดิวาน เตาะสาตู
ทนายความผูช่้วย 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
สาขาปัตตานี

Mumadasming 
Poemaereesor  
Coordinator, 

Pattani Legal Aid Centre 

มหูมดัอสัมงิ เปาะแมรซีอ
ผูป้ระสานงาน 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขาปัตตานี

Areef Sahoh   
Paralegal, 

Pattani Legal Aid Centre 

อารฟี ซาเฮาะ
ผูช่้วยทนายความ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
สาขาปัตตานี

Waenareeyanee 
Toko 
Administrator, 

Pattani Legal Aid Centre 

แวนารยีาณ ีโตะโกะ
เจ้าหน้าทีธ่รุการ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขาปัตตานี

Pattani Legal Aid Centre Team
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Narathiwat Legal Aid Centre Team

Murhan Hama   
Assistant Lawyer, 

Narathiwat Legal Aid Centre 

มรูฮนั หามะ
ทนายความผูช่้วย 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขานราธวิาส

Roseedah Hama 
Paralegal, 

Narathiwat Legal Aid Centre 

รอซดีะ ฮะมะ
ผูช่้วยทนายความ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขานราธวิาส

Useng Doloh
Assistant Lawyer, 

Narathiwat Legal Aid Centre 

อเูซง็ ดอเลาะ
ทนายความผูช่้วย 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขานราธวิาส

Muhamadpaozee 
Aleeha   
Coordinator, 

Narathiwat Legal Aid Centre 

มหูามดัเปาซ ีอาลฮีา
ผูป้ระสานงาน 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขานราธวิาส

Arman Keming   
Paralegal, 

Narathiwat Legal Aid Centre 

อรัมาน กอืมงิ
ผูช่้วยทนายความ 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
สาขานราธวิาส

Pateemoh Maneng 
Administrator, 

Narathiwat Legal Aid Centre 
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