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Press Release 

For immediate release on 25 June 2016  

 

Attorney of the three rights activists alleged in the criminal suit filed by the ISOC 

Region 4 Forward asking to defer the summoning of the alleged offenders to 26 July 2016 

 

On 26 June 2016, at 13.00, Mr. Abdulkohar Awaeputae, Chairperson of the Foundation of 

Muslims Attorney Centre (MAC), Pattani, will file a request with the Muang Police Station, Pattani, to 

ask to postpone the summoning of the three alleged offenders. The request will be filed due to the 

inquiry official of the police station (Pol Lt Col Winyu Thiamrat). Previously, summonses have been 

issued to the alleged offenders to turn themselves in on 8 June 2016 in the case between the 

Internal Security Operations Command Region 4 Forward (ISOC Region 4) and Mr. Somchai Homlaor 

and others. 

 The inquiry official of the Muang Pattani Police Station (Pol Lt Col Winyu Thiamrat) has 

previously set up 26 June 2016 in the police issue summonses in the case between the Internal 

Security Operations Command Region 4 Forward (ISOC Region 4), the accuser, Mr. Somchai Homlaor, 

Ms. Pornpen Khongkachonkiet and Ms. Anchana Heemmina to be informed of the charges filed 

against them related to criminal defamation and violating the Computer Crimes Act. 

Given that the attorney has just been appointed by the alleged offenders and more time is 

needed to verify the information and other evidence, the request will make to defer the meeting 

between the alleged offenders and the inquiry official. 

 The attorney also wishes to accompany them to meet with the inquiry official. In addition, 

the attorney also asked if the public prosecutor would have advance witness examination, the 

inquiry official is asked to keep the accused persons informed of the date for the advance 

examination since two of the three alleged offenders live in Bangkok and the other one in Songkhla.  

To ensure that justice is served and the three alleged offenders have enough time to 

prepare their defence, the request to postpone the meeting is rescheduled to Tuesday 26 July 2016 

at 13.00 at the Muang Pattani Police Station.   

For more information, please contact Mr. Abdulkohar Awaeputae, attorney, phone 081-

8987408 

 



Background of the case at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/thailand-

withdraw-charges-against-human-rights-defenders/ 

 

ใบแจงขาว 

เผยแพรวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

  ทนายความคดีกอรมน.ภาค 4 สวนหนา ฟองหมิ่นประมาท นักกิจกรรมสิทธิ 3 คน 

                               ย่ืนหนังสือขอเล่ือนกําหนดนัดหมายเรียกผูตองหาเปน 26 กรกฎาคม 2559   

 

ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายอับดุลกอฮาร อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย

ทนายความมุสลิม จังหวัดปตตานีจะเดินทางท่ีสถานีตํารวจภูธรเมือง จ.ปตตานีเพื่อไปย่ืนหนังสือขอเล่ือน

กําหนดนัดหมายเรียกผูตองหา ตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองปตตานี ( พ.ต.ท.วิญู  เทียม

ราช)  โดยอางถึง   หมายเรียกผูตองหา คดีอาญา สภ.เมืองปตตานี  ระหวาง กองอํานายการรักษาความ

มั่นคงภายใน ภาค 4 สวนหนา   กับ นายสมชาย หอมลออ กับพวก  ฉบับลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2559 

ตามท่ีพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองปตตานี ( พ.ต.ท.วิญู   เทียมราช ) ไดมีหมายเรียก

ผูตองหาคดีอาญา ระหวาง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4  สวนหนา  ผูกลาวหา กับ 

นายสมชาย  หอมลออ กับพวก  ผูตองหาโดยให  นายสมชาย  หอมลออ, นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ, 

นางสาวอัญชนา  หีมมิหมะ  ผูตองหาไปรับทราบขอกลาวหาความละเอียดตามหมายเรียก 

เนื่องจากทนายความเพิ่งไดรับการแตงตั้งจากผูตองหาใหเปนทนายความยังไมไดตรวจสอบ

ขอเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีโดยละเอียดครบถวน  เพื่อรับทราบขอกลาวหาและใหการ

ตอพนักงานสอบสวนโดยผูตองหามีความประสงคท่ีจะเดินทางไปรับทราบขอกลาวหาพรอมกับทนายความ  

โดยหากพนักงานสอบสวนประสงคจะขอใหพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลเพื่อขอสืบพยานลวงหนากอน

ฟอง  ขอใหพนักงานสอบสวนแจงกําหนดวันนัดสืบพยานลวงหนากอนฟองใหทนายความทราบลวงหนา

ดวย   อีกท้ังผูตองหาท้ังสามมีภูมิลําเนาตางทองท่ีคือสองรายมีภูมิลําเนาท่ีกรุงเทพ และอีกรายมีภูมิลําเนา

ท่ี จ.สงขลา  ดังนั้น  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมและเพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกผูตองหาท้ังสามได

ตอสูคดีของผูกลาวหาไดอยางเต็มท่ี  ทนายความจึงขอเล่ือนกําหนดนัดหมายเรียกผูตองหาเปนวันอังคารท่ี 

26 กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00 น. ณ สถานีตํารวจภูธรเมืองปตตานี 

ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม นายอับดุลกอฮาร  อาแวปูเตะ ทนายความ  โทร 081-8987408 

ขอมูลเบ้ืองตนของคดี (ขอมูลจาก https://www.amnesty.or.th/news/press/831) เอกสารแนบ 

 

 

ขอมูลเบื้องตนของคดี (ขอมูลจาก https://www.amnesty.or.th/news/press/831) 

   นายสมชาย หอมลออ เปนท่ีปรึกษาอาวุโสและอดีตประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม สวน

นางสาวพรเพ็ญ    คงขจรเกียรติ เปนผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเปนองคกรท่ีจัดทํา

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/thailand-withdraw-charges-against-human-rights-defenders/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/thailand-withdraw-charges-against-human-rights-defenders/
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ขอมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยนางสาวพรเพ็ญไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานคณะ

กรรมการบริหารแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ดวย โดย

การฟองรองคร้ังนี้ถือเปนคร้ังท่ีสองแลวท่ีกองทัพบกไดกลาวหามูลนิธิผสานวัฒนธรรมในคดีหมิ่น

ประมาทจากการจัดทํารายงานการทรมานโดยเจาหนาท่ีรัฐ ขณะท่ีนางสาวอัญชนา หีมมิหนะ เปน

ผูกอตั้งและผูอํานวยการกลุมดวยใจ ใหการสนับสนุนดานกฎหมายแกครอบครัวของผูตองสงสัยใน

คดีความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใตของไทย 

    ทันทีหลังจากท้ังสามองคกร คือ เครือขายสิทธิมนุษยชนปตตานี กลุมดวยใจ และมูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรม เผยแพรรายงาน “การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดรายในจังหวัดชายแดนใต

ระหวางป 2557-2558” เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2559 ท่ีผานมา โฆษกกองทัพบกก็กลาวหาวาพวก

เขาปลอมแปลงขอมูลรายงานการทรมานเพื่อขอทุนจากตางชาติ และตั้งคําถามตอความชอบธรรม

ของการสอบสวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี พรอมกับขูวาเปนการกระทําท่ีเขาขายหม่ิน

ประมาทหากมีการเผยแพรรายงานท่ีอางถึงกฎหมายระหวางประเทศ 

    เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 กอ.รมน. ภาค 4 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบความ

มั่นคงในจังหวัดชายแดนใตของไทย ไดแจงความในขอหาหมิ่นประมาททางอาญาและละเมิด

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ตอนักปกองสิทธิมนุษยชน

ท้ังสามคน ในฐานะท่ีเปนกองบรรณาธิการรายงานฉบับดังกลาว โดยระบุเหตุผลท่ีตองแจงความวา

การกลาวหาในรายงานเปนการทําลายชื่อเสียงของกองทัพบก และท่ีผานมานักกิจกรรมเหลานี้

ไมใหความรวมมือกับทางการเมื่อมีการขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีท่ีถูกพูดถึงในรายงาน 

   กอนหนานี้ นายสมชาย หอมลออ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เคยไดรับ

หมายเรียกใหเขาพบพนักงานสอบสวนเม่ือเดือนสิงหาคม 2557 หลังจากกองทัพบกไดแจงความ

กลาวหาท้ังคูวามีการกระทําท่ีทําลายชื่อเสียงของกองทัพบก จงใจบิดเบือนความจริง และเผยแพร

ขอมูลเท็จตอสาธารณะ เนื่องจากเผยแพรจดหมายเปดผนึกเมื่อปลายเดือนเมษายน 2557 ซึ่ง

เรียกรองใหทางการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการทรมานโดยเจาหนาท่ีรัฐ ท้ังนี้ พนักงานอัยการ

มีคําส่ังไมฟองคดีเมื่อเดือนกันยายน 2558  

    นักปกปองสิทธิมนุษยชนในไทยกําลังถูกดําเนินคดีขอหาหมิ่นประมาททางอาญามากขึ้น 

จากการจัดกิจกรรมโดยสงบเพื่อปกปองสิทธิและเรียกรองใหมีการเยียวยาผูเสียหาย นอกจากนี้ 

ทางการมักบอกปดอยางรวดเร็วเมื่อมีขอรองเรียนและรายงานวามีการทรมานโดยเจาหนาท่ีรัฐ

เกิดขึ้น โดยอางวาเปนขอมูลท่ีมุงโจมตีทางการใหเสียภาพลักษณหรือเพื่อประโยชนคนบางคน

เทานั้น ย่ิงไปกวานั้น ทางการยังขูจะดําเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญาตอบุคคลท่ีรายงานหรือ

กลาวหาวามีการทรมาน หรือบุคคลท่ีวิพากษวิจารณทางการ ท้ังท่ีเปนการวิจารณจริงและท่ี

ทางการมองวาเปนการวิจารณดวย 

                การใชขอหาหมิ่นประมาททางอาญาเปนการละเมิดพันธกรณีของไทยท่ี

จะตองเคารพและคุมครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ



พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-

ICCPR) ซึ่งไทยเปนรัฐภาคี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติกระตุนใหรัฐตางๆ 

พิจารณายกเลิกโทษอาญาในคดีหม่ินประมาทและเนนยํ้าวาการจัดทํากฎหมายหม่ินประมาทตอง

กระทําดวยความระมัดระวัง เพ่ือประกันใหรัฐสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของตนและไมกระทบ

ตอเสรีภาพในการแสดงออกเชิงปฏิบัติ 


