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คำนำ 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545มีวัตถุประสงค์

ในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนทั้งทางด้านวัฒนธรรม

เศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิทธิพลเมืองมูลนิธิฯได้ดำเนิน“โครงการ

เข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย”ในสามจังหวัดชายแดน

ใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550เพื่อส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจและการยึดถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ในการนี้ ได้มีกิจกรรมเยี่ยม

ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ศูนย์ทนายความมุสลิมกลุ่มบ้านอาสา

เพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพและกลุ่มคนทำงานอิสระอื่นๆ

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมราชทัณฑ์จากการเยี่ยมผู้ต้องขัง

และครอบครัวมูลนิธิได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อครอบครัวของ

ผู้ต้องขังในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาและ

ความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับครอบครัวดังกล่าว

ผลจากการสำรวจจากเรือนจำพบว่ามีผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงกว่า400คนนี้มูลนิธิและองค์กรเครือข่ายจึงได้สำรวจและเยี่ยมเยียน

ครอบครัวของผู้ต้องขังเหล่านั้นรวม218 ครอบครัว ข้อมูลที่ ได้จาก

การเยี่ยมเยียนครอบครัวและจากข้อร้องเรียนของญาติผู้ต้องขังที่ศูนย์

ทนายความมุสลิมพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวนถึง278คนเป็นผู้ที่

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่บุคคลในครอบครัวถูกคุมขังแบ่งเป็น

เด็กเล็กที่อายุไม่ถึงขวบหรือในวัยเรียนอนุบาลมากถึง134คน เด็กอายุ

7-12ปีจำนวน85คนและเด็กอายุ13-18ปีจำนวน55คนส่วนหนึ่ง

ยังขาดโอกาสในการศึกษาทั้งในโรงเรียนสามัญและโรงเรียนศาสนาสมาชิก

ครอบครัวที่เป็นหญิงประสบกับปัญหาความเดือนร้อนทางด้านจิตใจและ

เศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรงและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่นำเสนอสภาพปัญหาและความจำเป็น

ที่จะจัดให้มีความช่วยเหลือและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและสตรี

เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้เป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายและการ

ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่แต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกละเลย

และยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาจากโครงการช่วยเหลือของรัฐซึ่งอาจเกิดจาก

ปัญหาทางด้านทัศนคติในแง่ลบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการเลือกปฏิบัติต่อ

ครอบครัวผู้ต้องขังเหล่านี้ทางมูลนิธิฯและเครือข่ายจึงเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐ

กำหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการในเรื่องอาชีพทุนการศึกษาการให้ความ

ช่วยเหลือทางคดีและการได้รับโอกาสในการประกันตัวตามสิทธิฯที่เหมาะสม

และเป็นธรรมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมภาคองค์กรเอกชนเช่นค่าย

เด็กและเยาวชนสำหรับครอบครัวผู้ต้องขังทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

การเยี่ยมครอบครัวการสร้างกลุ่มสัมพันธ์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้ง

และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างสังคมและครอบครัวของผู้กล่าวหาในคดี

ความมั่นคงฯทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนกับรัฐอันจะเป็นพื้นฐานสำหรับความสมานฉันท์

และการร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างความมั่นคงสรรค์สร้างและพัฒนา

สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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ปรับปรุงจากบทความ

“เรื่องที่ไม่มีวันลืม”  
ของผู้ต้องหาคดีความมั่นคง

ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษTheNation(26Sep2008)

http://www.nationmultimedia.com/worldhotnews/read.php?newsid=30084458

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  

โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

“แบแอ” ชื่อสมมุติ เป็นหนึ่งในผู้ต้องขังคดีความมั่นคงสี่สิบคนในเรอืนจำ

กลางสงขลา แบแอไดเ้ลา่ใหฟ้งัถงึประสบการณ์ตอนที่ถูกจับกุมว่า หลังจาก

ถูกจับกุมก็ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี เขาถูก

ซ้อมทรมานหลายรูปแบบ นอกจากการเตะ และต่อยที่ เขาบอกว่า  

เป็นเรื่องธรรมดา เขายังถูกช็อกด้วยไฟฟ้า เขายังเล่าให้ฟังถึงวินาทีที่  

เขาถูกครอบศีรษะด้วยถุงขยะสีดำ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเอาถุงขยะสีดำออก

ไปอย่างช้าๆ ก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจ 
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ถุงขยะสีดำนี้จึงเข้ามาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยเป็นอุปกรณ์

ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฯจะได้ ไม่ต้องเห็นแววตาของมนุษย์ที่

ร้องขอชีวิตเพื่อลมหายใจเฮือกสุดท้าย

หลังจากนั้นสองสามวันแบแอถูกส่งตัวมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งชื่อ

ค่ายอิงคยุทธบริหารที่ค่ายทหารแห่งนี้บาดแผลจากการถูกซ้อมทรมานค่อยๆ

จางหายไปโดยวิถีธรรมชาติโดยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลใดใด

แบแอเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ ในห้องแคบๆที่อับชื้นทั้งวันทั้งคืนห้องนั้น

ไม่มีแสงไฟ ไม่มีน้ำและไม่มีที่จะให้ละหมาด เขาถูกบังคับไม่ ให้นอนโดย

เจ้าหน้าที่ฯจะมาปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อสอบสวนในเวลาตีหนึ่งตีสองเวลาผ่านไป

ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครอบครัวถึงได้รู้ว่าเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธ

บริหารและญาติก็ได้มาเยี่ยมทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับรู้ว่าเขาถูกกล่าวหา

ในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในของชาติ

ปัจจุบันนี้ เขายังหายใจขัดขัดและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปิดประตูดังๆ

เขาก็จะคิดถึงเหตุการณ์ครั้งที่ถูกสอบสวนครั้งนั้น

แบแอพูดเป็นภาษามลายูถิ่นว่า“ตะลูปอ”ซึ่งแปลว่า“ไม่มีวันลืม”

แบแอน่าจะเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคงฯกลุ่มแรกๆที่ถูกจับกุมภาย

ใต้นโยบายปราบปรามการก่อความไม่สงบหลังเหตุการณ์ปีพ.ศ.2547

นักสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการปราบ

ปรามการก่อความไม่สงบของรัฐบาลมาโดยตลอด

วันนี้แนวนโยบายเดิมๆก็ยังคงดำเนินการอยู่และยังคงมีรายงาน

เรื่องการซ้อมทรมานอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนกันยายนปีพ.ศ.2551มีผู้ต้องขังคดีความมั่นคงฯจำนวน

423คนทั้งหมดมีหมายศาลถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำและเกือบทั้งหมดกำลังรอ

การพิจารณาคดีนัดแรกๆแบแอถูกจับกุมตั้งแต่วันที่7กันยายนพ.ศ.2547

และกระบวนการในชั้นศาลของเขานั้นยังไม่สิ้นสุด

เขาถูกตั้งข้อหาว่าพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้อหาพยายามฆ่า

ชาวบ้านอีกหนึ่งคนรวมทั้งข้อหาร่วมเป็นกบฎอั้งยี่ซ่องโจร

ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงส่วนใหญ่มักจะไม่ ได้พบทนายความก่อน

การแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่รู้ด้วยว่า

จะไปร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ไหน

เป็นไปได้น้อยมากว่าผู้ต้องหาคดีความมั่นคงจะได้รับการปล่อยตัว

ชั่วคราวหรือได้รับการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีการไม่ได้รับการประกันตัวทำให้

ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงต้องอยู่ ในเรือนจำรอการพิจารณาคดีจนกว่าคดีจะ

สิ้นสุดนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นแนวนโยบายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฯ

ที่เชื่อว่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้

หลายๆครั้งกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาคดีความมั่นคงฯก็จะถูกนำตัวไปแถลง

ข่าวหน้ากล้องทีวีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเสมือนการประชาสัมพันธ์งานด้านความ

มั่นคงฯต่อสาธารณะว่าฝ่ายทางการกำลังเอาชนะโจรใต้จับกุมผู้ก่อความไม่

สงบและหรือประกาศชื่อกลุ่มต่างๆว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐกลับปฏิเสธที่จะใช้ระบบนิติธรรมในกระบวนการ

ยุติธรรมอันเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงฯทำให้ผู้ถูกกล่าวหาคดีความมั่นคง

เหล่านี้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมของไทยและส่วนหนึ่งก็ ได้หลบ

หนีเพราะเชื่อว่าคดีของตนจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ครอบครัวของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงมีความยากลำบากที่หนักหนา

ในลักษณะที่ต่างออกไปผู้ต้องขังคดีความมั่นคงฯเหล่านี้มีลูกหลายคน

ซึ่งเป็นปกติ ในครอบครัวของผู้คนในสามจังหวัดภาคใต้และถ้าหัวหน้า

ครอบครัวต้องอยู่ ในเรือนจำภาระทางเศรษฐกิจก็ตกอยู่กับภรรยาแต่เพียง

ผู้เดียวเวลาครอบครัวไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงไม่ต่ำ

กว่า500บาทต่อครั้งทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนคนที่ ไปเยี่ยม

ผู้ต้องขังที่เรือนจำ
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ผลกระทบในด้านจิตใจต่อการถูกจับกุมดำเนินคดีกลายเป็นความ

รุนแรงต่อเด็กในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญการเยี่ยม

ครอบครัวผู้ต้องขังในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาเด็กอายุ7ขวบ

ได้เข้ามาทุบตีผู้มาเยือนอย่างไม่เข้าใจและตะโกนใส่ว่า“อย่ามาเอาแม่ไปนะ

พ่อก็ไม่อยู่แล้ว”ภรรยาผู้ต้องขังรายนั้นเล่าให้ฟังว่าเด็กนอนกับปืนพลาสติก

ของเล่นทุกคืนตั้งแต่พ่อถูกจับ เหมือนกับว่าเขาพยายามจะปกป้องคุ้มครอง

ครอบครัวแทนพ่อ”

เรารับรู้มาว่าเด็กจำนวนมากกลายเป็นเด็กที่เศร้าซึมและโดดเดี่ยว

เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน เมื่อครอบครัวไม่สามารถจ่ายเงินค่า

ใช้จ่ายในการไปโรงเรียนให้ได้อีกต่อไป

เราได้รับรู้ เรื่องที่ครอบครัวผู้ต้องขังต้องถูกโดดเดี่ยวจากสังคม

ในหมู่บ้านเพราะเหตุที่ถูกจับกุมเป็นคดีความมั่นคงฯนั้นหมายความว่า

เขาเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบชาวบ้านก็จะรู้สึกกลัวที่จะ

เข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสนใจเพราะอาจทำให้ถูกต้องสงสัยว่า

เป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน

สภาพปัญหานี้กลายเป็นปมสำคัญอีกปมหนึ่งถ้าผู้ต้องหาหลายคน

อาจเป็นผู้บริสุทธิ์

จากสถิติล่าสุดโดยศปกตร.ส่วนหน้าจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าระหว่าง

ปีพ.ศ.2547ถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ.2551ศาลยุติธรรมได้ตัดสินคดีความ

มั่นคงฯจำนวน125คดีมีคดีที่ตัดสินลงโทษทั้งสิ้น85คดีหรือคิดเป็น

ร้อยละ68%และคดีศาลมีคำสั่งยกฟ้องจำนวน40คดีหรือคิดเป็นร้อยละ

32%เจา้หนา้ทีต่ำรวจไดส้ง่สำนวนใหอ้ยัการเปน็จำนวน4147คดีเจา้พนกังาน

อัยการมีคำสั่งฟ้องเพียง325คดีคิดแล้วเป็นเพียงไม่ถึง10%ของผู้ถูก

จับกุมทั้งหมดในจำนวนนี้87%ของคดีความมั่นคงฯทั้งหมดเจ้าพนักงาน

อัยการมีคำสั่งยุติการสอบสวน

ผู้ถูกกล่าวหาคดีความมั่นคงฯเหล่านี้อาจต้องใช้ชีวิตในการควบคุมตัว

ติดต่อกัน121วันการควบคุมตัวโดยกฎอัยการศึกจำนวน7วันการควบคุม

ตัวในสถานที่ควบคุมตัวของทหารหรือตำรวจเป็นเวลา30วันภายใต้พระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและการควบคุมตัวในเรือน

จำตามคำสั่งศาลยุติธรรมภายใต้กฎหมายอาญาอีกจำนวน84วันเป็นเวลา

รวม121วันก่อนที่ศาลยุติธรรมจะประทับรับฟ้องคดีและกลายเป็นผู้ต้องหา

ตามกฎหมายโดยผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเหล่านี้อาจจะต้องรอการพิจารณา

คดีนัดแรกอีกหนึ่งปีก่อนที่ศาลจะเปิดห้องพิจารณาคดีแต่ละคดี

ในปีพ.ศ.2550มีผู้ชายจำนวน40คน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน

อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสถูกควบคุมตัวจากมัสยิดต่อมาเป็นเวลาสองสาม

อาทิตย์ผู้ถูกจับกุม36คนถูกปล่อยตัว ถ้าย้อนไปถึงเรื่อง “เรื่องที่ ไม่มี

วันลืม”ของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงฯพวกเขาไม่เคยได้รับการเยียวยา

รักษาสภาพจิตใจจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมตัวและลองคิดกัน

ว่าพวกเขาจะเล่าประสบการณ์อะไรบ้างให้กับครอบครัว
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จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจำนวน

25คน ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2551 โดย

โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายพบว่าพวกเขา

มีบุตรหญิง-ชายอายุต่ำกว่า18ปี รวมกันเป็นจำนวน59คน ในเดือน

กันยายนพ.ศ.2551มีผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส

184คนและรัฐเองก็ยังไม่มีโครงการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขัง

คดีความมั่นคงเหล่านี้แต่อย่างใด

เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การเจรจาสันติภาพไม่อาจจะประสบผลได้

ในสังคมที่จิตวิญญาณของสมาชิกในสังคมเหล่านี้ยังบอบช้ำและทุกข์โศก

การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ ได้รับผลกระทบ

จากความรุนแรงในภาคใต้น่าจะหมายรวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังคดีความ

มั่นคงด้วยมิใช่หรือ

http://www.nationmultimedia.com/worldhotnews/read.php?newsid=30084458
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บนเส้นทางความยุติธรรม: 

ผลกระทบและความเดือดร้อนของครอบครัว  
ผูต้อ้งขงัคดคีวามมัน่คงในสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศรินธร รัตน์เจริญขจร  

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ   

ที่มาที่ไป 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมดำเนินโครงการเข้าถึงความยุติธรรม

และการคุ้มครองทางกฎหมายและริเริ่มโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เรื่องหลักนิติธรรมในเรือนจำสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดกิจกรรมเข้า

เยี่ยมเรือนจำในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง และเก็บรวบรวม

จำนวนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเป็นข้อมูลเบื้องต้นการทำงานในพื้นที่มูลนิธิฯ

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ศูนย์ทนายความมุสลิมกลุ่มบ้านอาสา

เพื่อเด็กและเยาวชนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยกลุ่มผู้หญิงกับ

สันติภาพและกลุ่มคนทำงานอิสระอื่นๆสำรวจข้อมูลของครอบครัวของ

ผู้ต้องขังที่ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งการเยี่ยมเยียนสอบถามและ

เป็นกำลังใจให้กับแต่ละครอบครัวของพื้นที่ทั้งสามจังหวัดรวมสี่อำเภอของ

จังหวัดสงขลา

จากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวรายงานฉบับนี้จึงเป็นความพยายาม

นำเสนอข้อเท็จจริงบางส่วนที่สะท้อนสภาพความเดือดร้อนของผู้ต้องขัง

คดีความมั่นคงและแสดงถึงผลกระทบต่อครอบครัวของพวกเขาที่ยากลำบาก

ซึ่งมีเป็นจำนวนมากและล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ ในความดูแลของผู้ต้องขังก่อน

ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่แก่ชรา ภรรยาที่ ไม่ ได้ทำงาน

โดยเฉพาะเด็กๆลูกของผู้ต้องขังที่กำลังเติบโตทั้งในก่อนวัยเรียนและในวัย

ศึกษาเล่าเรียน

จำนวนของผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงหรือจำนวนผู้เข้ามอบตัวกับ

เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นและถูกนำมาเสนอทางสื่อ เพื่อแสดงถึง

สถานการณ์ที่ดีขึ้นมีผู้หลงผิดจำนวนมากที่กลับตัวกลับใจให้ความร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่รัฐทว่าในจำนวนตัวเลขของผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงซึ่งถูกเชิญ

ตัวมาให้ข้อมูลหรือกลายเป็นผู้ต้องขังในเวลาต่อมานั้นกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ได้

กลับบ้านอีกนั่นหมายถึงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังจะต้องดำเนินชีวิตต่อตาม

ลำพัง เดือดร้อนทั้งใจ เดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมหากนับเป็น

ตัวเลขคงต้องลองคำนวนจากจำนวนผู้ต้องขัง1คนและบวกเพิ่มได้ตั้งแต่2

(หากผู้ต้องขังคือผู้ดูแลพ่อและแม่)ไปจนถึง10(คือพ่อแม่ผู้ต้องขังภรรยา

และลูกๆซึ่งบางครอบครัวมีลูก7คน)คิดโดยเฉลี่ยหากจำนวนผู้ต้องขัง

1คนจะมีครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างน้อย4-5คนดังนั้นเมื่อมี

จำนวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงมีจำนวนผู้ ได้รับความเดือดร้อน

ลำบากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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คดีความมั่นคง 

คดีความมั่นคงในที่นี้หมายถึงคดีอาญาตามประมวลวิธีพิจารณา

ความอาญาตามข้อหาฆ่าหรือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐข้อหาฆ่า

หรือพยายามฆ่าบุคคลซึ่งมักจะมีการตั้งข้อหาร่วมกับข้อหาการก่อการร้าย

โดยสะสมกำลังพลหรืออาวุธให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายเป็นส่วน

ของแผนการเพื่อก่อการร้ายข้อหาว่าเป็นอั้งยี่ เป็นซ่องโจรข้อหามีอาวุธ

ปืนและเครื่องกระสุนปืนข้อหาสั่งสมอาวุธสงครามข้อหามีส่วนร่วมใน

การวางระเบิดข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้นทั้งนี้

ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการจำแนกและจดบันทึกสถิติจำนวนผู้ต้อง

ขังคดีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการจัดระเบียบใน

เรือนจำรวมทั้งเจ้าหน้าที่สามฝ่ายที่มีหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหารก็มีความเข้าใจเบื้อง

ต้นตรงกันในการจำแนกประเภทคดีความมั่นคงออกจากคดีอาชญกรรม

ธรรมดาในสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่ามกลางสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่เช่นปัจจุบันในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาคำถามหนึ่งที่ถูกถามหากัน

เรื่อยมาคือความยุติธรรมอยู่ที่ไหนประเด็นเรื่องความยุติธรรมยังเป็นหนึ่ง

ในข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติหรือกอส.

เมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2549ให้สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะนำเสนอผ่านขั้นตอนกระบวนการ

ยุติธรรมการศึกษาและทำงานเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมและการ

คุ้มครองทางกฎหมายเป็นตัวช่วยเพื่อนำเสนอข้อมูลที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ได้รวบรวมตั้งแต่เดือนกันยายนพ.ศ.2551ถึงเดือนมกราคมพ.ศ.2552

เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งและเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับผู้ ได้รับ

ความเดือดร้อนในที่นี้รายงานอาจไม่มีคำตอบว่าความยุติธรรมสำหรับบุคคล

เหล่านี้อยู่ที่ ไหนแต่ประเด็นหลักสำคัญจะอยู่ที่การตั้งคำถามว่าสิทธิการ

เข้าถึงความยุติธรรมของบุคคลกลุ่มนี้มีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะสิทธิ

ที่จะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวของผู้ต้องขังเหล่านี้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ

โดยเป็นการช่วยบรรเทาเบาบางความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังทบทวี

โดยเฉพาะเด็กๆทั้งเด็กเล็กที่ยังไม่รู้จักความยุติธรรมเพียงต้องการความ

อบอุ่นหรือเด็กโตถึงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้ความยุติธรรมและทั้งหมดได้รับผล

กระทบในสถานการณ์ความรุนแรงที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องน่ากังวลใจอย่างยิ่ง

ว่าสิ่งรอบตัวที่ผ้าขาวหลายๆผืนเหล่านี้กำลังซึมซับคืออะไร

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่มุ่ง

หมายในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของบุคคล3 กลุ่ม กลุ่มแรก

คือผู้ต้องหาจำเลยและผู้ต้องขังที่ต้องได้รับ

การคุ้มครองในฐานะที่เป็นมนุษย์และในฐานะที่

เป็นผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้ต้องขังโดยต้องได้รับ

การปฏิบัติจากรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

มิให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายหรือจารีตประเพณี

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกลุ่มที่สอง

คือ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่

เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุม พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

และทนายความกลุ่มสุดท้ายคือผู้เสียหายที่ได้

รับผลกระทบจากการกระทำความผิดและผู้ที่อาจ

ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

ในกระบวนการยุติธรรมได้แก่พยานผู้ต้องหา

จำเลย
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ก่อนเริ่มกระบวนการยุติธรรม  

ดังที่กล่าวไว้ว่าเนื้อหาของรายงานจะนำเสนอไปตามขั้นตอน

กระบวนการยุติธรรมแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการที่เป็นรายละเอียดในส่วนนี้

จะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงจำนวนผู้ต้องขังและครอบครัวที่ ได้รับ

ความเดือดร้อน

จากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีจำนวนผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัด

ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาสูงขึ้นทุกปี รวมแล้วกว่า400คน

ดังตารางที่1

ทั้งนี้ สถิติในระหว่างปีพ.ศ.2457ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2551

การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายเเดน

ภาคใต้ศาลไดอ้อกหมายจบัตามพระราชกำหนดบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉนิพ.ศ.2548ไปทัง้สิน้3,353หมายจบัและจบักมุผูต้อ้งสงสยัไดจ้ำนวน

2,297คนและศาลได้ออกหมายจับตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไป

ทั้งสิ้น2,805หมายจับโดยจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1,019คนซึ่งผู้ถูกจับกุม

ทั้งหมดเป็นชาวมลายูมุสลิมอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัว

ภายใต้กฎอัยการศึกนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้

ตารางที ่1 จำนวนผูถ้กูคมุขงัคดคีวามมัน่คงในเรอืนจำสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรือนจำจังหวัด เม.ย.2550 เม.ย.2551 ก.ย.2551

นราธิวาส 55 172 184

ยะลา 50 114 130

ปัตตานี 39 85 74

เรือนจำกลางสงขลา 50 50* 40

รวม 194 421 428

จากจำนวนผู้ต้องขังกว่า 400 คนนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

และองค์กรเครือข่าย ได้สำรวจและเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ต้องขังใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลารวม218คน

โดยส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ต้องขังและ

อีกส่วนหนึ่งได้รับจากการเดินทางมาร้องเรียนของญาติผู้ต้องขังที่ศูนย์

ทนายความมุสลิม

ศูนย์ทนายความมุสลิม 

 คณะทำงานศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นทนายความมีความเสียสละ 

ช่วยเหลือทางคดีกับจำเลยที่ถูกตั้งข้อหาคดีความมั่นคงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมีทนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นหัวหน้าทีม 

ภายใต้องค์กรที่มีชื่อว่า ชมรมนักกฎหมายมุสลิม คดีแรกที่ให้การช่วยเหลือ

คือคดีของนายแพทย ์แวมะหาดี แวดาโอ๊ะ และพวกที่ถูกตั้งข้อหาเป็น 

สมาชิกขบวนการก่อการร้าย เจไอ เมื่อทนายสมชาย นีละไพจิตร ถูกทำให้

หายตัวไป ในปี พ.ศ.2548 คดีความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  

ทางคณะทำงานจึงได้ก่อตั้งศูนย์ทนายความมุสลิม โดยกลุ่ม

ทนายความมุสลิมเพื่อช่วยเหลืองานคดีความมั่นคงแก่ผู้ที่ ไม่ได้รับความ

เป็นธรรมและ/หรือยากจน การเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนและ

กฎหมายสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศรวมทั้งสร้างอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนและ

ผู้ช่วยนักกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือคดีความมั่นคงทำให้ผู้ ได้รับผล

กระทบจากคดีความมั่นคงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น

ชาวบ้านสามารถรู้เท่าทัน เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและชุมชนซึ่ง

อาจเกิดการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐได้ โดยมีศูนย์ทนายความมุสลิม

เพื่อให้การช่วยเหลือทางคดี ในจังหวัดชายแดนใต้คือยะลาปัตตานี

นราธิวาสและสงขลาปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนมากถึง920เรื่อง* จากการประเมิน เนื่องจากไม่มีข้อมูลเดือนเมษายนปี พ.ศ.2551

จากเรือนจำจังหวัดสงขลา
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ข้อมูลแสดงจังหวัดตามภูมิลำเนาของครอบครัวผู้ต้องขัง(ไม่ได้แยก

เป็นเรือนจำแต่ละจังหวัด) โดยผู้ต้องขังจำนวนมากเป็นครอบครัวที่มีเด็ก

ในความดูแลส่วนที่เหลือเป็นผู้ต้องขังที่สมรสแล้วยังไม่มีลูกหรือยังไม่ได้

สมรสแต่มีพ่อแม่ที่อายุมากหรือเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลและในกรณีที่มี

เด็กในความดูแลนั้นมีเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีจำนวน279คน

ด้วยบทบาทและผลงานการช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่ ได้รับความ

เป็นธรรมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ทางสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงประกาศให้ ศูนย์ทนายความมุสลิมได้

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2551และในปีเดียวกัน

กลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมหรือSouthern

ParalegalAdvocacyNetwork(SPAN)ได้รับการพิจารณาจากเครือข่าย

ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือSVNAsiaThailand(Social

VentureNetworkAsiaThailand)รับรางวัลSVNAwardสาขากลุ่ม

เยาวชนดีเด่นประจำปี2551 จากการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อทำ

กิจกรรมเป็นผู้ช่วยนักกฎหมายของศูนย์ทนายความมุสลิม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งและจดทะเบียนภายใต้กระทรวง

วัฒนธรรมเมื่อปีพ.ศ.2545มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ส่งเสริมเคารพสิทธิ

ในการยึดถือและปฏิบัติทางวัฒนธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง(2)ส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เกิด

ความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง

วัฒนธรรม(3)ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเผยแพร่ฝึกอบรมด้านวัฒนธรรม

(4)การดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ทางมูลนิธิฯได้ดำเนินกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องดังเช่นโครงการแก้ ไขปัญหาบุคคลที่มีปัญหาทางทะเบียน

ราษฎร์และสถานะบุคคลโครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการใช้หลัก

นิติธรรมในประเทศไทยโครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครอง

ทางกฎหมายโครงการศึกษาเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในสังคม

ไทยโครงการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนโครงการอาสาสมัคร

นักกฎหมายและโครงการวิจัยคุณธรรมในกระบวนการยุติธรรมกับการ

คอรัปชั่นเชิงอำนาจเป็นต้น
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ตารางที่ 2 จำนวนผู้ต้องขัง คดีความมั่นคงที่สำรวจ และจำนวนเด็กที่มีอายุ  

ไม่เกิน 18 ปี แยกรายจังหวัด 

จังหวัด

จำนวนผู้ต้องขัง

คดีความมั่นคง

ที่สำรวจทั้งหมด

จำนวนเด็กในความดูแล

ของผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

ที่มีอายุไม่เกิน18ปี*

สงขลา 22 34

ปัตตานี 34 44

นราธิวาส 92 102

ยะลา 70 99

รวม 218 279
*หมายรวมถึงเด็กอายุ18ปีด้วย

สิทธิเด็ก 

เด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่จะได้รับการคุ้มครอง

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดขึ้น

ตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีและคุณค่า  

ของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยระลึกว่าเด็กมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับการดูแล  

ช่วยเหลือและคุ้มครอง ทั้งในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและการเลี้ยงดู

อื่นๆ พื้นฐานทางประเพณีและค่านิยมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์และ  

สังคม สำหรับประเทศไทยได้ลงนามเป็นรัฐภาคีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์   

ปี พ.ศ.2535 และอนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2535 

ตามมาตรา 3(2) ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจะรับประกันให้มี  

การคุ้มครอง และการดูแลแก่เด็กเท่าที่จำเป็นสำหรับความอยู่ดีของเด็ก   

โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย   

หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายด้วย และเพื่อการนี้จะ

ดำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติและบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง 

 เมื่อนำข้อมูลจำนวนเด็กที่สำรวจได้279คนมาแบ่งตามวัยจะเห็น

ว่ามีเด็กเล็กที่อายุไม่ถึงขวบหรือในวัยเรียนอนุบาลมากถึง134คน โดย

ส่วนหนึ่งพบว่าผู้ต้องขังจำนวนไม่น้อยถูกจับกุมขณะภรรยากำลังตั้งครรภ์

เด็กน้อยลืมตาดูโลกโดยไม่เห็นหน้าพ่อและได้รู้จักพ่อของเขาที่เรือนจำหรือ

เด็กในวัยช่างเจรจาแต่ยังไม่รู้ประสาก็จะมีคำถามสม่ำเสมอเจือด้วยความ

ไม่เข้าใจกับผู้เป็นแม่ว่า“พ่อไปไหน”

นอกจากนี้เด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตกำลังกินกำลังเรียนมีจำนวน

85คนเด็กๆอยู่ ในวัยเรียนรู้ช่างพูดช่างสังเกตเด็กหลายคนถูกเพื่อน

ร่วมชั้นพูดจาหยอกล้อว่าเป็น“ลูกโจร” เป็นผลทางจิตใจต่อเด็กอย่างมาก

รวมถึงเด็กหลายคนที่อยู่ ในเหตุการณ์ที่พ่อ“ถูกจับ”เขาเห็นทุกอย่างและมี

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปความร่าเริงลดลง เงียบขรึมและขาดเรียนบ่อย

อีกส่วนหนึ่งคือเด็กวัยรุ่นที่หลายคนกำลังไม่รู้ทิศทางชีวิตเพราะอาจไม่ได้

เรียนต่อหรืออาจต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะไม่มีเสาหลักของครอบครัว

รายจ่ายเรื่องการเรียนจึงขาดคนดูแลพวกเขาจะเลือกเส้นทางชีวิตทางไหน

เป็นสิ่งที่น่ากังวลไม่น้อย
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ตารางที่ 3 จำนวนเด็ก ในครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง แบ่งตามช่วงวัย 

แยกรายจังหวัด 

จังหวัด 

เด็กเล็กแรก

เกิดถึงวัยเรียน

อนุบาล (อายุ 

0-6 ปี) 

เด็กวัยประถม 

(อายุ 7-12 ปี) 

เด็กวัยมัธยม 

(อายุ 13-18 

ปี) 

ข้อมูลไม่ระบุ รวม 

สงขลา 19 9 5 1 34

ปัตตานี 24 12 8 0 44

นราธิวาส 50 28 23 1 102

ยะลา 41 36 19 3 99

รวม 134 85 55 5 279
หมายเหตุ:การแบ่งช่วงวัยเด็กแบ่งตามระดับชั้นเรียนมากกว่าอายุ เนื่องจากเด็ก
เข้าเรียนช้าเร็วต่างกัน เช่น เด็กบางคนอายุ5ปี เรียนชั้นป.1บางคนอายุ6ปี
เรียนอนุบาล2เป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าเด็กทุกช่วงวัยได้รับผลกระทบทั้งสิ้น

แต่วัยของเขาอาจทำให้เขาแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกันผู้ ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

ควรเป็นผู้ ให้คำแนะนำอธิบายและชี้ทางให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการฟื้นฟู

และเยียวยาสภาพจิตใจ

นอกจากการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ทำให้เห็นถึงจำนวนของเด็ก

ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากในส่วนต่อไปเป็นการแสดงภาพความ

เดือดร้อนของครอบครัวผู้ต้องขังที่ ได้รับจากการบอกเล่าทั้งทางวาจา

จดหมายหรือข้อเขียนจากผู้ตัองขังเองหรือจากครอบครัวเครือญาติของ

ผู้ต้องขังที่ต้องการความช่วยเหลือประกอบกับนำเสนอพร้อมข้อเท็จจริง

ต่างๆที่ปรากฏเกี่ยวเนื่องกับความยุติธรรมในพื้นที่ของสามจังหวัดตาม

เอกสารต่างๆที่ค้นหาได้โดยนำเสนอผ่านขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

ที่เปรียบเช่นสายธารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะระหว่างทางของ

สายน้ำที่เป็นช่วงระยะเวลายาวนานที่สุดว่ามีผลกระทบใดเกิดขึ้นบ้าง

ตน้ธาร: กระบวนการจบักมุ เชญิตวั-เริม่ตน้ผลกระทบ 

หากให้กระบวนการยุติธรรมเป็นสายธาร คงต้องเริ่มที่ต้นน้ำ

ซึ่งมี“ตำรวจ”เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญตำรวจจะทำหน้าที่ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ

สืบสวนสอบสวนจับกุมแล้วจึงส่งต่อให้เป็นหน้าที่ของอัยการและศาล

แต่สำหรับพื้นที่พิเศษอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีกลุ่มบุคคลอื่น

เข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้นธารด้วยคือทหารและอีกกลุ่มที่เรียกกันรวมๆว่า

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด้วยความพิเศษของพื้นที่และสถานการณ์ จึงทำให้กระบวนการ

ที่ต้นทางนี้มีกฎหมายพิเศษสองฉบับในการดำเนินการคือกฎอัยการศึก

และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(พรก.ฉุกเฉิน)

กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ ได้โดยการปิดล้อมจับกุมและควบคุมตัวภายใต้กฎ

อัยการศึกเป็นเวลา7 วัน และการควบคุมตัวเพื่อการซักถามภายใต้

พรก.ฉุกเฉิน30วันแม้ว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างถูกต้องภายใต้

กฎหมายทว่ากฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับไม่ได้ระบุ “วิธีการ”ที่ ใช้เพื่อปิด

ล้อมจับกุมหรือควบคุมตัวไว้และไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามผู้มีอำนาจหน้าที่ ใน

ส่วนของต้นทางกระบวนการยุติธรรมนี้ก็ ไม่ควรใช้วิธีการดังที่ปรากฏเป็น

ตัวอย่างต่อไปนี้

“...ขณะเตรียมตัวไปทำงานที่โรงพยาบาลในตอนเช้า

ตรู่เหมือนทุกวัน กลุ่มชายฉกรรจ์ 7-8 คน ใช้รถเก๋งและ  

รถกะบะ 2 คันเป็นพาหนะ ชายกลุ่มดังกล่าวได้กรูกัน  

เข้าประชิดตัว และฉุดกระชาก “หมอแว” ขึ้นรถพาไปยัง  

เซฟเฮ้าท์แห่งหนึ่ง ระหว่างทางหมอแวถูกถุงดำครอบศรีษะ 

ถูกบังคับให้เซ็นชื่อ และถูกซ้อม...”1 

1พลิกแฟ้มคดีดัง:ปฏิบัติการนอกกฎหมาย...อุ้ม‘หมอแว’คมชัดลึกวันที่21มกราคม
2552ht tp: / /www.komchadluek.net /2009/01/21/x_sat_q010_328908.
php?news_id=328908



2จุฑารัตน์เอื้ออำนวย.(2548).การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน3จังหวัดชายแดน
ภาคใต้:ปัญหาและแนวทางการแก้ไข.กรุงเทพ:โรงพิมพ์เดือนตุลา,หน้า77.
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เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับนายแพทย์แวมะฮาดี แวดาโอ๊ะ

เมื่อเดือนมิถุนายน2546หลังหมอแวถูกจับยังมีบุคคลถูกจับตามมาอีก

หลายคนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งส่งผลให้โรงเรียน

ดังกล่าวถูกตรวจค้นเด็กนักเรียนอายุ15ปีขึ้นไปถูกพิมพ์ลายนิ้วมือสร้าง

ความตระหนกอย่างมากและถูกระบายออกเป็นสีสเปรย์ที่กำแพงหอพักว่า

“ยุติธรรมอยู่ที่ไหน”2

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย  
คุ้มครองไม่ให้เกิดการซ้อมทรมาน 

 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ส่วนที่ 3 ว่าด้วย

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล มาตรา 32 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  

 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ

ไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือ

ตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้

มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือ

หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 การค้นตัวบุคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 

ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย   

มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น รวมทั้ง

จะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

ก็ได้” 

อย่างไรก็ด ี สถานการณ์การซ้อมทรมานก็ยังเกิดขึ้น โดยมาก

เป็นการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน เพื่อให้ได้คำสารภาพ ปัญหา

ดังกล่าว รัฐยังไม่ ให้ความสำคัญและแก้ไขเพื่อให้เกิดผลในการแก้ปัญหา  

ให้เป็นจริง ส่วนใหญ่เรื่องจะเงียบหายไปเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่ง 

ดังนั้นการข่มขู่ การซ้อมทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพในชั้นการ

สอบสวนซึ่งเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรมไทย จึงยังเป็นเรื่องที่  

เกิดขึ้น 

รูปแบบวิธีการกระทำเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกาย หรือ

ทางจิตใจ อันถือว่าเป็นการทรมาน ได้แก่ การทุบตี การใช้การจี้กระแส  

ไฟฟ้า การแขวนร่างกาย การทำให้ขาดอากาศหายใจด้วยถุงดำ การบังคับ

ให้อยู่ ในแสงสว่าง ในภาวะเสียงดัง ในที่ที่มีความร้อนหรือความหนาว   

การละเมิดทางเพศ เช่นการข่มขืน หรือการละเมิดทางเพศอื่นๆ การ  

ซักถามหรือสอบสวนผู้ต้องหาโดยการบังคับไม่ให้รับประทานอาหารหรือน้ำ 

หรือการสอบปากคำเป็นเวลานานๆ ติดต่อกันเพื่อบังคับให้สารภาพ   

การบังคับให้ ใช้ยาในระหว่างการถูกคุมขังหรือสถานบำบัดโรคทางจิตเวช 

การบังคับไม่ให้พัก ให้อดนอน หรือให้อดอาหาร การขาดสุขอนามัยที่ดีพอ 

การไม่ได้รับการรักษาพยาบาล การขังเดี่ยว หรือการทำให้ไม่มีความรู้สึก 

การควบคุมตัวในสถานที่ไม่สามารถรู้ได้ ถึงสถานที่หรือเวลา การข่มขู่ว่า  

จะทรมานหรือฆ่าญาติให้ตาย การปล่อยทิ้งหรือการขู่ด้วยการจำลองการ  

ถูกฆ่า เป็นต้น  
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“ประมาณบ่ายสามเขา(สามี)กำลังซ่อมบ้านทหารมาล้อมเยอะ

มากยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดลูกชายร้องไห้จ้าจับเขามัดมือขึ้นรถโดยไม่บอกเลย

ว่าจะพาไปไหนกว่าจะเจอว่าอยู่ค่ายอิงคยุทธฯต้องหาอยู่5วัน”3ภาพและ

เรื่องราวในวันนั้นยังคงแจ่มชัดผ่านการบอกเล่าจากปากผู้เป็นภรรยา

ความอัดอั้นตันใจความไม่เข้าใจและความกลัวในอดีตย้อนกลับมาให้เธอคิด

และน้ำตาไหลเธอยังเล่าอีกว่าแม่ของเธอในวัยกว่า60ปีอยู่ ในเหตุการณ์

วันนั้นด้วยแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีอาการช็อกกลัวทหารเพราะถูกตรวจค้น

บ้านอีกหลายครั้งหลังการจับกุม

การ“ปิดล้อมจับกุม”เพื่อเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยด้วยกำลังคนจำนวน

มากพร้อมอาวุธครบมือและบางคราวเกิดขึ้นในยามวิกาลได้สร้างความ

ตระหนกต่อทั้งผู้ถูกจับและเครือญาติรวมทั้งเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน

นอกจากนี้ยังได้สร้างปมบางอย่างขึ้นในใจของเด็กวัย5 ขวบที่ช็อกกับ

เหตุการณ์การจับกุมพ่อของเขาไปในขณะล้อมวงกินข้าวเด็กน้อยเอ่ยชวนแม่

หลังจากพ่อถูกจับและถูกตรวจค้นบ้านอีกหลายครั้งว่า“...ย้ายบ้านกันไหม

ไปอยู่บนฟ้า...”4

ภาพสะท้อนเหล่านี้กำลังบอกว่า แม้แค่เพียงเริ่มต้นก็ก่อเกิดผล

กระทบขึ้นมากมายความสูญเสียบุคคลผู้เป็นเสาหลักอย่างไม่ทันตั้งตัว

ความตระหนกตกใจที่ ได้รับค่อยๆก่อตัวเป็นความหวาดกลัวและระแวง

สงสัยไม่มั่นคงในชีวิตครอบครัวของผู้ต้องขังจำนวนมากต้องตั้งหลักชีวิต

กันใหม่และกำลังเริ่มตั้งคำถามกับ“ความยุติธรรม”

กฎหมายพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เนื่องจากในพื้นที่ ใน 3 จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดปัตตานี จังหวัด

ยะลา จังหวัดนราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี 

อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย มีการบังคับใช้กฎหมาย

พิเศษหลายฉบับ ซึ่งในอนาคตจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2550 เพิ่มเติมขึ้นมาอีกกฎหมายพิเศษดัง

กล่าวมีบทบัญญัติและระเบียบปฏิบัติที่ ให้อำนาจแก่พนักงานของรัฐในการ

ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างไปจากหลักและวิธีการที่ ใช้ในการประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ดังนั้นจึงอาจจะเกิดความสับสนแก่ประชาชนที่จะต้อง

ถูกบังคับใช้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะหยิบกฎหมายฉบับใดมาใช้

บังคับก็ได้ หรืออาจจะใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับไปพร้อมๆ กันก็ได้ เช่น 

กรณีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด เจ้าหน้าที่สามารถ

ควบคุมตัวไว้ ได้ 7 วันตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และสามารถ

ควบคุมต่อได้อีกไม่เกิน 30 วันตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งห้ามเยี่ยม 3 

วันหรือมากกว่า ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องหาอันขัดต่อกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา เป็นต้น กฎหมายพิเศษทั้งสามฉบับนี้ได้แก่ 1) พระ

ราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547-

19 กรกฎาคม 2548 และวันที่ 19 กันยายน 2549-ปัจจุบัน) 2) พระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประเภทร้าย

แรง (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548-ปัจจุบัน โดยประกาศใช้ทุก

สามเดือน) เฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 3) พระราช

บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (ณ เดือน

กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2552 ยังไม่มีการประกาศพื้นที่และอำนาจหน้าที่ตาม  

พรบ. ฉบับนี้ในพื้นที่ภาคใต้) 

3ภรรยาของผู้ต้องขังบอกเล่าระหว่างการเยี่ยมบ้านที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
วันที่18ธันวาคม2551

4กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตำบลลำพยาอ.เมืองจ.ยะลาข้อมูลจากศูนย์ทนายความมุสลิม
ยะลา
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สายธารยาวไกล:  ระหว่างกระบวนการ-  
  ผลกระทบวงกว้าง 

 ในขั้นตอนต่อมาของกระบวนการยุติธรรมหลังการจับกุม คือ

การเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีผู้เกี่ยวข้องมากมายในกระบวนการนี้

ทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความจำเลย โจทก์และพยานซึ่งโดยทั่วไป

กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ระยะหนึ่ง

ก่อนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ระหว่างปี พ.ศ.2547-

พ.ศ.2552พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

ทำให้มีบุคคลอาจถูกควบคุมตัวนานถึง37วันก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมตามกฎหมายอาญาปกติ โดยสถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว

ชั่วคราวคือค่ายทหารหรือสถานที่ลับอื่นที่ไม่ใช่สถานีตำรวจในขณะที่พื้นที่

พิเศษกับกฎหมายพิเศษสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ต้องสงสัยจะ

ถูกควบคุมตัวได้เฉพาะที่ค่ายทหารอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีหรือศูนย์

ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าจังหวัดยะลาเท่านั้น

จากสถานการณ์จริงเมื่อมีการจับกุมเกิดขึ้นหลายกรณีผู้ถูกจับอาจ

ถูกพาไปสอบสวนในสถานที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งเป็นค่ายทหารใกล้ๆ

หรือบางครั้งญาติต้องใช้เวลาในการติดตามไปตามสถานที่ควบคุมตัวที่ไม่ใช่ที่

ค่ายทหารหรือสถานีตำรวจเนื่องจากมีหลายเหตุการณ์การควบคุมตัวที่ญาติ

มักจะไม่ได้รับข้อมูลใดๆจากเจ้าหน้าที่และหลายครั้งครอบครัวต้องใช้เวลา

หลายวันจนกว่าจะทราบว่าญาติของตนถูกควบคุมตัวที่ไหน

การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 

 ภายใต้อำนาจกฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจในการปิดล้อม

จับกุมและควบคุมตัวที่หน่วยทหารเฉพาะกิจในพื้นที่ ใกล้สถานที่ที่ปิดล้อม

จับกุม เป็นเวลานานสูงสุดถึง 7 วัน หรือบางกรณีถูกควบคุมตัวนานกว่า

อำนาจกฎอัยการศึก ต่อมาเมื่อมีการย้ายสถานที่ควบคุมตัวก็ได้มีการบังคับ

ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

ปี พ.ศ. 2548 โดยมีอำนาจควบคุมตัวได้อีก 30 วัน ตาม พรก.ฉุกเฉิน   

โดยเจ้าหน้าที่สามารถขออนุญาตศาลเพื่อควบคุมตัวและขยายระยะเวลาใน

การควบคุมตัวได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน แม้ปัจจุบันศาลจะพยายามเข้มงวด

มากขึ้นในการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวในทางปฏิบัติ  

 เจ้าหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องนำตัวผู้ถูกควบคุมไปแสดงต่อศาล ศาล  

จึงไม่สามารถสอบถามผู้ถูกควบคุมตัวได้ ทั้งญาติหรือบุคคอื่นใดก็ ไม่ ได้  

ยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวน เนื่องจากไม่ทราบถึงสิทธิดังกล่าวหรือเกรงกลัว  

เจ้าหน้าที่ โดยมีเพียงการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบถามเท่านั้น ดังนั้น

ศาลจึงมักอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขยายเวลาควบคุมตัวทุกครั้ง  

 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการควบคุมตัวตาม พรก.ฯ 30 วัน (รวม

กับ 7 วันก่อนหน้าตามพรบ.กฎอัยการศึก รวม 37 วัน) หากไม่มีพยาน

หลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกควบคุมตัว/ผู้ถูกเชิญตัว   

ได้ก็จะต้องปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวให้เป็นอิสระ  

การที่เจ้าหน้าที่ไม่แสดงตน ไม่แจ้งเหตุในการจับกุมและควบคุมตัว 

ไม่แจ้งสถานที่ควบคุมตัว ไม่ ให้เยี่ยมตามสมควร เป็นการขัดต่อหลัก

นิติธรรม  ขัดต่อหลักกฎหมายไทย และขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน 



อาเยาะคือนออีฆะ(พ่อถูกจับ)34 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 35

เมื่อครอบครัวใดต้องประสบเหตุการณ์การถูกควบคุมตัวดังกล่าว

สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกคือการขาดรายได้หลักไปทันที เพราะผู้ถูก

ควบคุมตัวล้วนเป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นผู้ดูแลคนทั้งครอบครัว

มาตลอดผลกระทบเกิดขึ้นทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือจิตใจของผู้ต้องขังที่

ทั้งต้องปรับตัวปรับใจกับเหตุการณ์ที่เกิดต้องเข้ามาอยู่ ในเรือนจำพลัด

พรากจากครอบครัวและเป็นห่วงกังวลถึงภรรยาลูกๆหรือพ่อแม่ที่

ตนเองเคยดูแลรับผิดชอบเมื่อผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายอาญา

แล้วตามกฎหมายผู้ต้องสงสัยมีสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือได้รับการ

ประกันตัวแต่สิทธิในการได้รับการประกันตัวมักได้รับการปฏิเสธ

  “ขอความยุติธรรมด้วย เนื่องด้วยกระผมถูกบังคับให้พูด

และถูกบังคับให้เซ็นชื่อ...ความต้องการอยากให้หน่วยงานที่มี

ใจที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของกระผม ช่วยดูแลและ

ให้ความช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ยังดี...” (พ่อของลูก

อายุ 20 วัน) 

“...ภรรยาต้องปิดร้านที่ขาดทุน เอาเงินมาหาสามีที่อยู่ ใน

เรือนจำ (ภรรยา) จำเป็นต้องหางาน แต่หางานแล้วก็ทำงาน

ไม่ได้ เพราะลูกยังเล็ก...แล้วจะเอาอะไรกิน ลองคิดดูซิ ส่วน

พ่อ (ของผู้ต้องขัง) ตอนนี้ก็ไม่สบายหลายเดือนแล้ว ไม่มีใคร

มาดูแล...” (พ่อของลูก 2 คน) 

“...ครอบครัวยากลำบากมาก เพราะเมียทำงานอยู่คนเดียว 

จะเลี้ยงลูกๆ ไม่พอในเมื่อเสาหลักเข้ามาอยู่ ในนี้ (เรือนจำ)   

2 ปีกว่าแล้ว และพ่อตาแม่ยายก็พิการ...” (พ่อของลูก 7 คน) 

ข้อความเหล่านี้เรียบเรียงมาเพียงบางส่วนจาก“ผู้ถูกกล่าวหา”ซึ่งถูก

คุมขังอยู่ ในเรือนจำบางเสียงระบายความคับข้องใจกับกระบวนการยุติธรรม

และเกือบทั้งหมดที่สูญเสียอิสรภาพเป็นเสาหลักของครอบครัวความรู้สึกของ

พวกเขาคือความทุกข์ร้อนห่วงใยภรรยาและลูกๆสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้

แต่งงานก็จะห่วงใยพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่แก่ชราและบางคนมีอาการเจ็บป่วย

เสียงสะท้อนเหล่านี้ส่งผ่านมายังมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่จัดกิจกรรมเข้า

เยี่ยมในเรือนจำเป็นระยะ

ผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ต้องขังสิ่งหนึ่งที่

กระทบอย่างมากคือจิตใจการปรับใจเป็นสิ่งแรกที่หลายครอบครัวต้องเผชิญ

และสิ่งที่ตามต่อมาคือการปรับเปลี่ยนชีวิตภรรยาในหลายครอบครัวต้องเริ่ม

ต้นหางานทำบางคนต้องทำงานหนักขึ้นบางคนต้องหัดขับมอเตอร์ ไซค์

เพื่อส่งลูกไปโรงเรียนแทนพ่อของเด็กทั้งนี้นอกจากค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกๆ

ที่ต้องรับภาระเพียงลำพังแล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อการเดินทางไปเยี่ยม

บุคคลอันเป็นที่รักยังเรือนจำในส่วนผลกระทบต่อครอบครัวผู้ต้องขังจะนำ

เสนอแบ่งเป็นเรื่องๆจากคำบอกเล่าและสิ่งที่ได้เห็นจากการเยี่ยมครอบครัว

ของผู้ต้องขังในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา

ในเดือนธันวาคมพ.ศ.2551

เรื่องแรก  
“ทำไมพ่อไม่กลับบ้าน” 

เป็นประโยคที่เด็กหญิงวัย2ขวบเศษเอ่ยถามพ่อผ่านโทรศัพท์และ

กระจกกั้นเมื่อแม่พาเธอไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำ

เป็นเวลาเกือบปีแล้วที่กะซะ(นามสมมติ)ต้องเลี้ยงดูลูก2คนเพียง

ลำพังเธอและสามีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีอาชีพรับจ้างตัดยางลูกชายคนโต

เรียนชั้นประถมส่วนลูกสาวคนเล็กยังไม่เข้าโรงเรียนสามีเธอถูกกล่าวหาคดี

ซ่องโจรไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเธอแวะเวียนไปเยี่ยมสามีด้วยความ

ไม่เข้าใจในข้อกล่าวหาเรื่องราวที่สามีบอกเล่าสร้างความทุกข์ทรมานต่อจิตใจ

ของเธอ เธอถ่ายทอดให้ฟังทั้งน้ำตาว่า “เขา(สามี)ถูกจับมัดมือมัดเท้า

แล้วเอามดแดงใส่หลังเป็นสิบๆตัว”ผู้รับฟังไม่มีคำกล่าวใดได้แต่นั่งมอง

ผู้เล่าเริ่มเช็ดน้ำตา
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“ถูกจับเป็นปีๆแล้วเริ่มจะไม่เชื่อแล้วว่าจะได้ปล่อยตัว”เธอเอ่ยด้วย

น้ำตาที่ยังไม่แห้งเพราะคดีของสามีเธอนั้นมีการนำผู้ถูกกล่าวหามารวมกัน

เป็นกลุ่มเป็นคดีซ่องโจรและเมื่อพิจารณาคดีจะต้องนัดพยานจำนวนมากมา

ขึ้นศาลซึ่งนัดครั้งต่อไปในการพิจารณาคดีสามีของเธอนั้นคือต้นปี2553

(วันที่ ไปเยี่ยมเธอเป็นปลายปีพ.ศ.2551)และนี่เองเป็นสาเหตุว่าทำไมเธอ

จึงหมดหวังว่าสามีจะได้รับการปล่อยตัว

ทุกวันนี้เธอยังคงรับจ้างกรีดยางหารายได้เพื่อดูแลลูกๆและแม่ของ

เธอซึ่งอายุมากและป่วยเป็นโรคหัวใจหลังจากสามีเธอถูกจับบ้านของเธอ

ถูกเยี่ยมเยียนโดยทหารหลายครั้งหลายคราและทุกครั้งแม่ของเธอจะล้มป่วย

เพราะความกลัวและโรคประจำตัวลูกชายวัย6ปีเริ่มรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียน

เพราะเพื่อนๆต่างพูดจาหยอกล้อว่าเขาเป็นลูกผู้ร้ายความรู้สึกของเด็กน้อย

คงย่ำแย่ เขากลับมาเล่าให้แม่ฟังและบอกว่า“อยากต่อยเพื่อน”เมล็ดพันธุ์

ความรุนแรงกำลังเติบโตในใจเด็กน้อยอยู่หรือไม่แต่ในวันที่เราได้เจอเขาๆ

ยังคงมีรอยยิ้มใสให้คนแปลกหน้าที่มาเยี่ยมแม่ได้แต่ภาวนาให้เขาเติบโตขึ้น

เป็นเด็กดี

การเดินทางไปเยี่ยมสามียังคงดำเนินต่อไปกะซะพาลูกๆไปหาพ่อ

ด้วยและด้วยวัยเพียงสองขวบที่ความไร้เดียงสาเธอจึงตั้งคำถามกับพ่อว่า

ทำไมพ่อไม่กลับบ้านคำตอบที่พ่อให้คือกลับไม่ได้เด็กน้อยคงไม่เข้าใจแต่เธอ

ก็ยังบอกให้พ่อ“ดูแลสุขภาพและให้อดทน”ซึ่งพ่อของเธอก็ทำได้เพียงรับคำ

ลูกน้อยด้วยความสะเทือนใจ...
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เรื่องที่สอง  
พ่อของลูกเจ็ดคน 

นูรอัยนี(นามสมมติ)ลูกสาวคนโตวัย29ปีต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน

ด้วยรอยยิ้มพร้อมน้องสาวคนที่4น้องคนเล็กวัย2ขวบและแม่ของเธอ

ตามข้อมูลที่มีอยู่พ่อของเธอในวัย50ปีเป็นโต๊ะอิหม่ามครูสอน

ศาสนาและประกอบอาชีพกรีดยางพ่อของเธอถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคง

และขณะถูกจับแม่กำลังตั้งท้องลูกชายคนที่7ซึ่งขณะนี้อายุกว่า2ปีแล้ว

นั่นหมายถึงระยะเวลาของการสูญเสียอิสรภาพของพ่อและเป็นระยะเวลา

ที่ครอบครัวต้องขาดเสาหลักของชีวิต

นูรอัยนีแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูก2คนซึ่งเป็นหลานตาเธอเล่า

ว่าลูกๆเธอยังเด็กไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่กลับบ้านจะคอยถามเธอว่าตาไปไหน

ทำไมไม่กลับบ้านพวกเขา“คิดถึง”ส่วนน้องๆทุกคนรู้เรื่องหมดว่าเกิดอะไร

ขึ้นยกเว้นคนเล็กที่อายุเพียง2ปีน้องสาวคนถัดจากเธอจบการศึกษาเทียบ

เท่าม.6(จบศาสนา)และเป็นครูสอนตาดีกาทั้งๆที่อยากเรียนต่อเหมือน

กับน้องสาวเธออีกคนที่เราพบในวันไปเยี่ยมซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยม

ปลายแล้วไม่ ได้เรียนต่อ เพราะไม่มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการเรื่องการ

ศึกษา

นูรฮาฟีซะฮ์(นามสมมติ)คือลูกสาวคนที่4ของบ้านหลังพ่อถูก

จับกุมตัวไปเธอมีอาการเศร้าซึม ไม่ยิ้ม ไม่คุยเธอเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ

ที่อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยแต่ในช่วงที่เธอเรียนจบมัธยมศึกษาพ่อ

เธอถูกจับครอบครัวของเธอขาดรายได้ในขณะที่เธอได้รับโควต้าพิเศษในการ

เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎแล้วและพยายามขอทุนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศกึษา(กยศ.)โอกาสทางการศกึษาเปดิกวา้งสำหรบัเธอแตเ่ธอขาดแคลน

ทุนทางสังคมที่ไม่ใช่แต่ทุนการศึกษาเท่านั้นเธอขาดแม้กระทั่งทุนที่จะดำเนิน

การเพื่อไปขอทุนเช่นค่ารถเพื่อไปยื่นเรื่องค่าเอกสารค่าสมัครเธอไม่มี

เลยสาเหตุเพราะเสาหลักของครอบครัวจากไปอนาคตทางการศึกษาของเธอ

จึงต้องสะดุดลง

น้องชายและน้องสาวคนอื่นกำลังอยู่ ในวัยเรียนเช่นกันพี่สาวคนโต

ยังคงมีความหวังอยากให้น้องๆทุกคนได้เรียนต่อ โดยเฉพาะนูรฮาฟีซะฮ์

ที่อยากเรียนและเรียนดีเมื่อถามว่าเธออยากเรียนอะไรเธอบอกว่าอยากเป็น

ครูสอนภาษาอังกฤษวันนี้เด็กสาวมีรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าอาจเป็นเพราะ

เวลาที่ผ่านล่วงเลยเป็นปีๆเธอจึงคลายเศร้าลงไปบ้าง

ทุกครั้งที่มีโอกาสลูกๆและภรรยายังคงแวะเวียนไปเยี่ยมพ่อและ

สามีที่เรือนจำแต่ไม่บ่อยมากนัก เพราะการไปเยี่ยมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย

ไม่น้อยก่อนจากลาในวันนั้นเราถามความเห็นของพี่สาวคนโตที่พ่อของเธอ

ถูกจับไปเช่นนี้เธอยิ้มแต่น้ำตาซึมส่ายหน้าและบอกว่า“ไม่ยุติธรรม”

เรื่องที่สาม  
ลูกคนเล็กของแม่ 

ในวัยหกสิบเศษมะ(คำเรียกแม่ ในภาษามลายู)อยู่กับลูกๆทั้ง

4คนเพราะสามีเสียชีวิตแล้วเธอมีความสุขตามอัตภาพลูกทั้งสี่แต่งงาน

มีครอบครัวแต่ยังคงอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกันอาชีพกรีดยางพอมี

รายได้ดูแลครอบครัวของแต่ละคนแค่นี้มะก็มีความสุขแล้ว

แต่เมื่อปีพ.ศ.2548บ้านของมะถูกทหารเข้าตรวจค้นและต่อจากนั้น

ก็ถูกค้นอีกหลายครั้งจนลูกชายคนเล็กของบ้านรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับและกล่าว

หาจนกลางปีพ.ศ.2551สิ่งที่กลัวก็เกิดขึ้นเขาถูกจับและถูกกล่าวหาคดีวาง

ระเบิดในตลาด
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มะบอกว่าตอนนี้ทำใจได้บ้างแล้วร่างกายยังแข็งแรงดีไม่เจ็บป่วย

อะไรลูกๆอีกสามคนยังให้เงินใช้จ่ายแต่ตอนแรกๆที่ลูกคนเล็กถูกจับไป

มะไม่ได้กินอะไรเลยนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงถึงจะมีลูกๆคอยดูแลอยู่แต่

ก็ยังอดคิดถึงลูกชายคนเล็กไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงหลาน2คนลูกของลูกชาย

คนเล็กนี้มะเล่าว่าหลานชายวัย2ปีพูดกับแม่ให้ไปรับพ่อกลับมาแม้ว่ามะจะ

ทำใจได้แต่เมื่อบอกเล่าเรื่องราวของลูกชายมากๆก็รู้สึกคิดถึงและทำท่าจะ

ร้องไห้อีกเราจึงหยุดรื้อฟื้นความสะเทือนใจของหญิงชราเพียงเท่านี้

เรื่องที่ 4   
ความเจ็บปวดของลูกชาย 

 “ไปเยี่ยมเขาบ่อย”คำบอกเล่าของผู้เป็นแม่อีกหนึ่งคนที่ลูกชายต้อง

มาเป็นผู้ถูกกล่าวหาแม้ว่าเธอจะมีลูกอีกสองคนแต่เธอก็ไม่รู้สึกอบอุ่นเท่ากับ

ที่ลูกชายคนโตของเธอยังอยู่

ผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายอายุ27ปีช่วยแม่กรีดยางและเป็นครูช่วย

สอนที่ปอเนาะและตาดีกาเป็นลูกกตัญญูแต่งงานแล้วมีลูก1คนตอนนี้เพิ่ง

อายุ5ปีก่อนถูกจับมีการตรวจค้นหลายครั้งลูกชายหนีไปด้วยความหวาด

กลัวแต่ก็หนีไม่พ้นถูกกล่าวหาคดียิงสายของตำรวจเธอคิดว่าลูกชายอาจหมด

หวังได้ปล่อยตัวกลับบ้านเพราะมีคดีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

“หลังจากเขาถูกจับคดียิงคนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเขาอีกหลาย

คดีซึ่งคดีนั้นๆเกิดขึ้นระหว่างเขาถูกควบคุมตัวอยู่ ในเรือนจำ”เมื่อได้ฟัง

ทำให้ทั้งผู้เล่าและผู้รับรู้ต่างมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีความ

เศร้าใจทบทับเพิ่มเมื่อภรรยาของลูกชายขอหย่าซึ่งเมื่อแม่ไปเยี่ยมลูกชาย

เขาก็ ได้ระบายความชอกช้ำใจให้ผู้เป็นแม่ฟัง แต่แม่ก็ ได้แต่ปลอบใจและ

ยอมรับว่าเข้าใจเนื่องจากลูกสะใภ้อายุยังน้อยเขาควรไปมีอนาคตที่ดีกว่ามา

รอลูกชายของเธอซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้าน

ทุกวันนี้เธอทำหน้าที่ของย่าเลี้ยงดูเด็กชายตัวน้อยวัย5ปีหลานตัว

เล็กๆของเธอไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนพูดจาล้อเลียนกับเหตุการณ์ที่พ่อถูกจับไป

ในฐานะแม่และย่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรมากนักขอเพียงให้

ลูกชายเธอได้กลับบ้านเท่านั้น

เรื่องที่ 5  
ภรรยาและลูกเล็กๆ 6 คน 

เมื่อทราบข้อมูลว่าจะไปเยี่ยมครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหาที่มีลูกเล็กๆ

ถึง6คนอายุตั้งแต่7เดือนถึง11ขวบก็เห็นภาพเด็กๆตัวเล็กๆร้องไห้

งอแงกวนใจผู้เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพัง

เราเหน็ภาพของเดก็เกอืบสบิคนวิง่เลน่ทีล่านบา้นในวนัที่ไปเยีย่มเยยีน

เมื่อพบกับผู้เป็นภรรยาของผู้ถูกกล่าวหาเธอปูเสื่อต้อนรับที่ระเบียงบ้านและ

ชี้ ให้ดูว่าในกลุ่มเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่นั้นคนไหนคือลูกของเธอบ้างพี่น้องในวัย

ไล่เลี่ยตั้งแต่11ปี9ปี8ปี5ปี3ปีและคนสุดท้องวัย7เดือนที่เล่นอยู่บน

ตักของแม่ภาพความอลหม่านที่คิดไว้ ในใจไม่เกิดขึ้นเพราะเด็กๆมีเพื่อน

บ้านวิ่งเล่นอยู่ด้วยแต่เมื่อมีแขกมาเยือนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กๆ

จึงเริ่มมารวมตัวกันเองและนั่งฟังผู้ใหญ่คุยกัน

ก่อนหน้าที่สามีเธอจะถูกจับเขาทำอาชีพรับจ้างก่อสร้างเธอไม่ได้

ทำงานอะไรเป็นแม่บ้านและเลี้ยงดูลูกๆ เด็กๆกำลังเติบโตและอยู่ ในวัย

เรียนถึง4คนหลังเกิดเรื่องเธอทำอะไรไม่ถูกไม่มีรายได้ไม่มีงานทำเด็กๆ

ต้องหยุดเรียนเป็นบางวัน เพราะเธอไม่มีเงินและสิ่งที่ลูกๆกลับจาก

โรงเรียนมาบอกเล่าคือการถูกเพื่อนๆล้อ เมื่อเราถามเด็กชายตัวน้อยว่า

เพื่อนล้ออย่างไรเขาไม่ตอบได้แต่ยิ้มอายส่วนพี่สาวที่โตกว่าตอบเป็นมลายู

สรุปความว่าโดนล้อก็ได้แต่เงียบไม่ได้โต้ตอบอะไรแต่รู้สึกว่าน้ำตาจะไหล
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สิ่งที่เธอต้องการความช่วยเหลือในฐานะภรรยาและแม่ที่ต้องใช้ชีวิต

ลำพังเลี้ยงดูลูกทั้ง6คนเธอบอกว่าเธอนึกไม่ออกว่าต้องการอะไร เธอรู้

เพียงว่าเธอไม่มีรายได้และอยากให้ลูกๆ ได้เรียนถ้าถามเธอตอนนี้สิ่งที่

ต้องการมากที่สุดคือให้พ่อกลับมาหาลูกเธอเอ่ยพร้อมน้ำตาที่เริ่มไหล

เรื่องที่ 6  
ลูกขาดพ่อ 

เด็กน้อยในเปลวัยสองเดือนหลับสนิทแม้ผู้มาเยี่ยมเยียนจะนั่ง

สนทนากันเสียงดังเพียงไรก็ตาม เรากำลังนั่งรอภรรยาของผู้ถูกกล่าวหา

อีกกรณีหนึ่งอยู่บนบ้าน

เธอกลับมาพร้อมเอ่ยขอโทษเธอว่าเธอไปเก็บเห็ดอยู่ในสวนขนมรูป

สามเหลี่ยมที่ภายในเป็นข้าวเหนียวหวานขนมที่รับประทานในวันรายอฮัจย์

ที่เพิ่งผ่านพ้นถูกยกมาเลี้ยงดูแขก

ขณะสนทนามือของเธอไกวเปลลูกน้อยไปด้วยเธอเล่าว่าสามีของเธอ

รับจ้างกรีดยางส่วนเธอทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อตั้งครรภ์

เธอจึงลาคลอดทว่ายังไม่ถึงกำหนดคลอดสามีเธอก็ถูกจับเสียก่อนดังนั้น

เธอจึงต้องออกจากงานโดยปริยายเพื่อมาเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง

ชีวิตทุกวันนี้พออยู่ ได้ เพราะยังมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือจุนเจือ

เธอมีรายได้จากการกรีดยางและทำไร่ทำสวนในที่ของญาติๆบ้างแต่เมื่อไม่มี

สามีอยู่ด้วยเธอก็ ไม่รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอย่างเคย เธอคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่ยุติธรรมเลยเพราะสามีเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเธอเอ่ยพร้อมกับใช้ชายผ้า

คลุมผมของเธอเช็ดน้ำตาแต่เมื่อเอ่ยถามถึงความหวังที่สามีจะได้กลับบ้าน

แววของความหวังปรากฏในตาของเธอเธอบอกว่า“เชื่อ...เชื่อว่าศาลจะต้อง

ปล่อยตัว”แล้วเธอก็เริ่มร้องไห้

เรื่องที่ 7  
อยากไปเยี่ยมลูก 

ลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่หวังเป็นที่พึ่งต้องมาถูกควบคุมตัวไปนับเวลา

ก็ ใกล้ครบหนึ่งปีเต็มในบ้านยกพื้นหลังเล็กๆนั้นมีผู้อยู่อาศัยเพียง2คน

คือพ่อและแม่ของลูกชายวัย26ปี

พ่อของผู้ถูกกล่าวหาบอกเล่าว่าระหว่างการจับกุมลูกชายของเขา

ถูกยิงบริเวณท้อง ได้รับบาดเจ็บจนลำไส้ ไหลออกมาอยู่ข้างนอกร่างกาย

แต่ขณะถูกควบคุมตัวก็ ได้รับการรักษาพยาบาลแต่ทุกวันนี้ลูกชายของเขา

ยังคงมีลำไส้ห้อยอยู่เพราะยังไม่สามารถนำกลับคืนเข้าที่เดิมได้เท่าที่ทราบ

อาการตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วแต่ยังรู้สึกเป็นห่วงลูกมากอยากไปเยี่ยมเยียน

ดูแลแต่ก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินและต้องดูแลภรรยา

พ่อที่ยังคงมีร่างกายแข็งแรงแต่ไม่สามารถทำงานหรือออกไปเยี่ยม

ลูกทั้งที่เป็นห่วงได้ เพราะต้องดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ เดินไม่ ได้

และช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างน้อยแม่เองก็เป็นห่วงลูกชายไม่น้อยจากการ

ที่เคยมีลูกชายคอยดูแลออกไปกรีดยางหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว

แต่ปัจจุบันไม่มีลูกชายแล้วก็อยู่อย่างยากลำบากทุกวันนี้ก็ ได้แต่เป็นห่วง

เดินทางไปเยี่ยมไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องสภาพร่างกาย

ทั้งสองชีวิตยังโชคดีอยู่บ้างที่มีเพื่อนบ้านใจดีคอยดูแลช่วยเหลือบ้าง

และส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแง่กับการที่ลูกชาย

ถูกจับกุมไปและไม่ได้มองว่าลูกกตัญญูเช่นลูกชายบ้านนี้จะเป็นโจร

เรื่องราวที่หยิบมาเล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนล้วนสร้างความ

สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เล่าไม่หมดหรือถ้าเล่า

ก็คงจะซ้ำเดิม เพราะทุกครอบครัวของผู้ต้องขัง ล้วนประสบชะตากรรม

ความทุกข์ยากในทำนองเดียวกัน
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บนเส้นทางของกระบวนการยุติธรรม ระหว่างการรอเพื่อเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพราะผู้ต้องขัง

คดีความมั่นคงไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวอีกทั้งศาลมีคดีที่ต้องพิจารณา

เป็นจำนวนมากอัยการของรัฐและทนายความของจำเลยมีจำนวนน้อย

รวมถึงจำนวนพยานที่มีมากเช่นกันและยังไม่สามารถมีเวลามาให้การได้อย่าง

ต่อเนื่องทำให้ระยะเวลายิ่งทอดยาวออกไปนั่นหมายถึงการพลัดพรากของ

ครอบครัวก็ยังไม่เห็นปลายทางที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกัน

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง การฝากยาว ขังนาน 
รอการพิจารณาคดี สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว 

ประเทศไทยมีหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังระหว่าง

พิจารณาที่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิด 

เมื่อศาลยังมิได้พิพากษาว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิด ย่อมเป็นการมิ

ชอบที่จะคุมขังบุคคลนั้นไว้อันเป็นการลิดรอนเสรีภาพ แต่ถ้าจำเป็นจะต้อง

เอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ จะต้องมิใช่การเอาตัวไว้เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องเป็นการเอาตัวไว้เพราะความจำเป็นตามกฎหมาย

เท่านั้น เพราะหากรัฐไม่อาจใช้มาตรการบังคับกับผู้ถูกกล่าวหาได้เลยแล้ว 

การดำเนินคดีอาญาของรัฐย่อมไม่อาจกระทำได้ หรือยากต่อการที่รัฐ  

จะดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหานั้น แต่ ในสภาวะปัจจุบันพบว่า พนักงาน

สอบสวน อัยการ ศาล และราชทัณฑ ์ยังคงใช้อำนาจควบคุมตัวผู้ต้องขัง

ระหว่างพิจารณาโดยไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายปรากฏให้เห็นอยู่ในประเทศเรา โดยอ้างเหตุเพื่อความรวดเร็ว

และสะดวก ในการสอบสวนและเพื่อมิให้ผู้ต้องหาหลบหนีการพิจารณาคดี 

(จาก บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง “สิทธิผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา” โดย 

อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และ ผศ.ธานี วรภัทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์)  

 แต่เมื่อผู้ต้องหาคดีความมั่นคงถูกควบคุมตัวในเรือนจำแม้จะถูก

ต้องตามกฎหมาย โดยผ่านการพิจารณาทั้งในชั้นสอบสวนของตำรวจ   

ชั้นอัยการ และชั้นศาล รวมทั้งผู้ต้องหาคดีความมั่นคงฯ มีทนายความเป็น

ตัวแทนทางกฎหมาย ทั้งทนายส่วนตัว ทนายที่ศาลแต่งตั้งให้ หรือการขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเอกชน  

แต่ขั้นตอนการดำเนินคดีชั้นต้นยังมีความไม่เป็นธรรมและในบางกรณี  

ขัดต่อหลักนิติธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดี

ประเภทนี้จำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าการฟ้องร้องดำเนินคดี
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จำนวนมากต่อผู้ต้องหายังขาดพยานหลักฐานที่แท้จริงและผู้บริสุทธิ์หลาย

คนต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม และนอกจากนี้อาจเนื่องจาก

การที่ผู้ต้องหาไม่มีความเข้าใจในหลักการพิจารณาคดีความอาญาตามหลัก

กฎหมายของประเทศไทย  

ขั้นตอนและกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาในระยะเวลา 4-5 ป ียัง

คงมีความไม่พร้อมต่อสภาพปัญหาและปริมาณของคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้น 

ทำให้มียอดผู้ต้องขังรอการพิจารณาคดีอยู่เป็นจำนวนมาก การดำเนินการ

ให้ความช่วยเหลือทางคดีไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการดำเนินคดี

ในชั้นอัยการและชั้นศาลมีความล่าช้าอย่างมาก ผู้ต้องขังรอการพิจารณา

คดีบางคนถูกกักขังเป็นเวลาหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งเพื่อรอการพิจารณาคดี   

ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงฯ เกือบทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ญาติ

และครอบครัวมีฐานะยากจนและทำให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพ

กรณีหัวหน้าครอบครัวที่ต้องถูกคุมขังขณะรอพิจารณาคดีเป็นระยะเวลา

ยาวนานหลายปีกว่าคดีจะถึงที่สุด เป็นต้น ทำให้ผู้ต้องขังจำนวนมาก  

มีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งต่อทหาร ตำรวจ 

อัยการ ศาล และกรมราชทัณฑ์ เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ก็เป็นความ

รู้สึกในการสูญเสียอิสรภาพ ถูกแยกตัวออกจากครอบครัว ญาติพี่น้อง 

เพื่อนฝูง และจากบุคคลภายนอก ความรู้สึกขมขื่น โกรธแค้น เกลียดชัง 

ความรู้สึกนี้จะถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลา ในระหว่างที่รอการพิสูจน์ความ

บริสุทธิ์โดยการพิจารณาคดีในชั้นศาล 

มุมมองความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในช่วงนี้ค่อนข้าง

ประเมินได้ยากขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละคนพบและระยะเวลาที่ต้องรอ

คอยบุคคลระหว่างกระบวนการที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อครอบครัวของ

ผู้ต้องขังได้คือทนายและผู้พิพากษา(ซึ่งจะถูกเรียกว่าศาล)แต่ระยะเวลา

ที่เริ่มผ่านและยาวนานก็เป็นการลดทอนความมั่นใจลงเรื่อยๆเช่นบางคน

ถูกควบคุมตัวเกิน1ปีญาติก็จะเริ่มรู้สึกสิ้นหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัว

คำถามก็คือชีวิตต่อไปของครอบครัวผู้ต้องขังจะเป็นเช่นไร เด็กๆ

ในวัยเรียนจำนวนมากจะได้เรียนต่อหรือไม่ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจะมา

จากไหนจึงเพียงพอต่อเด็กในวัยเจริญเติบโตและใครจะสามารถรับประกัน

ได้ว่าเด็กวัยรุ่นในครอบครัวเหล่านี้จะไม่เกิดความรู้สึกในทางลบและนำไปสู่

สิ่งอื่นๆที่ไม่เกิดผลดีต่อสถานการณ์ในพื้นที่

ปลายธาร: ที่เรือนจำ-ความหวังและการรอคอย 

เรือนจำคือสถานที่ปลายทางของกระบวนการยุติธรรม เป็นที่

ที่ผู้กระทำความผิดรับโทษด้วยการสูญเสียอิสรภาพและเป็นที่รอคอยสำหรับ

ลมหายใจสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับการตัดสินลงโทษแล้วหรือสำหรับ

นักโทษประหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้คุมคือผู้มีบทบาทสำคัญรับต่อ

กระบวนการมาจากศาลหลังมีคำพิพากษาตัดสินแต่ต้องยอมรับว่าอาจมี

ผู้ต้องขังบางส่วนที่เป็นผู้บริสุทธิ์และรอคอยความยุติธรรมอยู่เช่นโครงการ

ผู้ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมที่ ให้กรม

ราชทัณฑ์สำรวจผู้ต้องขังที่อาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ ในเรือนจำทั่วประเทศพบว่า

มีผู้ต้องขังแสดงตนว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดจำนวน7,206รายโดยหลังตรวจ

สอบพบว่ามีเอกสารที่น่าเชื่อถือว่าบริสุทธิ์จำนวน561คนและผ่านการ

คัดกรองอย่างละเอียดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรมอีกครั้ง

จำนวน5ราย



5“เผยยอดผู้ต้องขัง7พันร้องสอบติดคุกฟรี”ข่าวสด4กันยายนพ.ศ.2550
6“แง้มประตูเรือนจำไขปริศนาการคุมขังผู้ต้องหาคดีความมั่นคง”ศูนย์ข่าวอิศรา22
ธันวาคม2548
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สำหรับเรือนจำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจำนวนผู้ต้องขัง

เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีส่วนของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่มากเมื่อ

เทียบกับจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดแต่ภารกิจในการควบคุมตัวผู้ต้องขังคดีความ

มั่นคงซึ่งมีความอ่อนไหวมากกว่าคดีอื่นมากการปฏิบัติพิเศษที่ผู้ต้องขังคดี

ความมั่นคงต้องพบคือการพันธนาการหรือโซ่ตรวนแต่ผู้บัญชาการเรือนจำ

จังหวัดปัตตานีก็ยอมรับว่า จะพยายามใช้ ให้น้อยที่สุดและเป็นสิ่งที่เรือน

จำอื่นๆทั้งนราธิวาสยะลาและสงขลาก็คงประสบปัญหาหนักใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่เช่นกันอย่างไรก็ตามการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำก็ ได้

เปลี่ยนแนวคิดเป็นเชิงบวกด้วยการอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อถึงเวลา

พ้นโทษผู้ต้องขังจะได้กลับตัวและมีอาชีพรองรับ6

ทั้งนี้จากการสอบถามถึงความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

จากญาติที่ ไปเยี่ยมเยียนในเรือนจำก็พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นมุสลิม

ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนาคือ ได้ประกอบการละหมาด

ครบถ้วนและได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักการทว่าการได้กลับ

บ้านไปอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ต้องขังและครอบครัว

ต้องการมากที่สุด7

ณ ริมสายธาร: ข้อสังเกตบางประการ 

เมื่อเรามองเห็นภาพของกระบวนการยุติธรรมมาตลอดเส้นทาง

ของสายน้ำในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ จะสังเกตเห็นว่า “เด็ก”คือผู้ยืนอยู่ข้างๆ

อย่างใกล้ชิดกับลำธารสายนี้พวกเขากำลังเฝ้ามองการไหลของสายน้ำที่มีพ่อ

ของพวกเขากำลังว่ายวนและหาหนทางที่จะไม่จมลง

7ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ยูนิเซฟประเทศไทย.(2551).วันเวลาแห่งความหวาดกลัว
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย.

จากชีวิตที่มีทั้งพ่อและแม่มาเหลือเพียงแม่เพียงคนเดียวเด็กทุกคน

ที่ ได้รับผลกระทบไม่มีพลังเพียงพอที่จะนำพาให้พ่อของเขากลับบ้านอย่าง

ที่ ใจปรารถนานอกจากนี้เขายังอยู่ภายใต้สภาวะที่ ไม่อาจคาดเดาได้จาก

สถานการณ์รอบตัวแม้ว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นรอบตัวของเด็กมาระยะเวลา

หนึ่งเขาอาจคาดเดาไม่ได้ว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนในเช้าวันหนึ่งโรงเรียนจะปิด

หรือเปิดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาบ้านเขายังรู้สึกถึงความปลอดภัย

ยังได้รับความอบอุ่นจากทั้งพ่อและแม่แต่เมื่อเหตุการณ์นำพาให้พวกเขา

ต้องมีประสบการณ์ตรงจากการพลัดพรากเด็กๆจะรู้สึกอย่างไร

การศึกษาการรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ฯโดยองค์การ

ยูนิเซฟประเทศไทยพบกลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีประสบการณ์ตรงจากการจับกุม

คุมขังไม่มากแต่ตัวอย่างหนึ่งที่เด็กหญิงอายุ11ปีเขียนสะท้อนความรู้สึก

ถึงการที่เธอไม่มีเพื่อนว่า “ฉันไม่มีเพื่อน เพราะไม่มี ใครรักฉันฉันเป็น

อาชญากรพ่อฉันถูกจับ”เป็นประโยคที่บอกเล่าตรงไปตรงมาและอาจเกิด

กับเด็กอีกหลายคนก็ได้เด็กๆอาจยังไม่รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเพราะเด็ก

อาจยังเข้าใจคำว่าความเป็นธรรมกับความยุติธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน7และ

ทั้งนี้ ไม่อาจทราบได้ว่าหากนำวิธีการศึกษานี้ ไปใช้กับเด็กในครอบครัวของ

ผู้ต้องขังจะพบประโยคดังตัวอย่างมากน้อยเพียงใดเนื่องด้วยจากการเยี่ยม

ครอบครัวผู้ต้องขังหลายองค์กรผู้ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานและเป็นผู้เดิน

ทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวมักกล่าวถึงประเด็นการที่เด็กถูกเพื่อนที่โรงเรียน

พูดจาล้อเลียนถึงเหตุการณ์ที่พ่อของเด็กถูกจับไป

ทำไมประเด็นนี้จึงสำคัญเนื่องจากดังที่กล่าวไปแล้วว่าระยะเวลาของ

การคุมขังนั้นไม่สามารถคาดเวลาสิ้นสุดได้ไม่มีคำตอบว่าพ่อของเด็กจะได้
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กลับบ้านเมื่อใดหรือจะได้กลับหรือไม่ ในขณะที่ชีวิตของเด็กยังดำรงอยู่กับ

สถานการณ์ที่ไม่เคยลดความรุนแรงเด็กเติบโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบ

ตัวโดยไร้พ่อพวกเขาจะก้าวเดินไปทางใดแม่จะเป็นผู้ช่วยชี้ทางให้ลูกทุกคน

ได้หรือไม่ในเมื่อต้องดิ้นรนทำกินกระบวนการใดจะช่วยปรับทัศนคติของเด็ก

ไม่ ให้ดำเนินไปในทิศทางลบลดทอนความโกรธแค้นที่อาจจะเกิดและ

ส่งเสริมให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

บทสรุป 

จากข้อมูลที่สำรวจมากกว่าครึ่งของจำนวนผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

ทั้งหมดจะเห็นว่าการจับกุมคนหนึ่งคนเกิดผลเป็นวงกว้างมากเพียงไร

ในส่วนนี้ต้องการสรุปภาพความเดือดร้อนที่แต่ละครอบครัวของผู้ต้องขัง

ต้องประสบ ซึ่งมีสภาพคล้ายคลึงกัน เพราะผู้ต้องขังคือ เสาหลักของ

ครอบครัว

ความเดือนร้อนทางใจ 

แม้เรื่องการขาดรายได้ดูเหมือนจะเป็นความเดือดร้อนลำดับต้นๆ

แต่ ในที่นี้ ได้เลือกที่จะกล่าวถึงความเดือดร้อนทางใจก่อนเนื่องจากความ

เดือดร้อนดังกล่าวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กำลังสะสมอยู่ข้างในทั้งในใจของ

ผู้ต้องขังเองและครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆ

- ความวิตกกังวลผู้เป็นภรรยาจะประสบปัญหาเช่นนี้มากส่วน

ใหญ่ต้องระบายออกด้วยการร้องไห้ เพราะเธอได้ฝากชีวิตไว้กับ

ผู้เป็นสามีภรรยาหลายคนมีหน้าที่ดูแลบ้านและลูกๆบางคน

ไม่ได้ทำงานและไม่มีรายได้ของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

เธอจำเป็นต้องใช้เวลาในการตั้งหลักชีวิตต้องหางานทำต้องหา

รายได้เพื่อเลี้ยงดูลูกวิตกเรื่องอนาคตของลูกและยังกังวลห่วงใย

สามีที่ถูกคุมขัง

- ความคับข้องใจหลายกรณีที่ทั้งผู้เป็นภรรยาและผู้เป็นแม่

ไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการที่สามีหรือลูกชายของพวกเธอถูกจับกุม

ไม่รู้ว่าทำไมการพิจารณาคดีจึงยาวนานและเมื่อใดที่จะได้รับการ

ปล่อยตัวนอกจากนี้ด้วยความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนต่อบุคคล

ผู้เป็นที่รักของตนว่าเป็นคนดี ไม่ ได้กระทำอย่างที่ถูกกล่าวหา

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความคับข้องใจ

- ความโกรธแค้นของเด็กดังที่กล่าวไปแล้วว่ามีเด็กหลายคนได้รับ

ผลกระทบทางใจจากการล้อเลียนของเพื่อนที่โรงเรียนการถูก

กล่าวหาว่าเป็นลูกโจรทำให้เด็กรู้สึกโกรธแค้นเด็กชายบางคน

มาเล่าให้แม่ฟังและอยากต่อยเพื่อนที่พูดเช่นนั้นส่วนเด็กหญิง

ที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้เลือกวิธีเงียบไม่โต้ตอบแต่เธอสารภาพว่า

อยากร้องไห้

2.ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม 

- การทำงานหนักภรรยาหลายคนต้องเริ่มต้นทำงานทั้งที่ไม่เคย

ทำและหลายคนต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ซึ่งต้องรับผิดชอบเพียงลำพังและยังภาระการเลี้ยงดูลูกที่ ไม่มี

พ่อของเด็กมาช่วยแบ่งเบาหลายคนไม่มีความรู้ ในการประกอบ

อาชีพอื่นนอกจากการกรีดยางซึ่งมีรายได้ไม่มากปัญหาเรื่องราย

ได้จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดส่งผลให้พวกเธอต้องทำงานอย่าง

หนักดังกล่าว

- ความเจ็บป่วยและผู้สูงอายุหลายครอบครัวมีผู้อยู่ ในความดูแล

ของผู้ต้องขังเป็นทั้งผู้พิการ เจ็บป่วยและเป็นผู้สูงอายุที่มี

โรคประจำตัวจากเคยได้รับการรักษาต่อเนื่องกลับกลายเป็น

ไม่มีแม้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล

acer
Note
แก้เป็น เดือด 
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ข้อเสนอแนะ 

ในระดับนโยบายต่อรัฐบาล 

ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดสุขภาวะที่ดีของครอบครัวผู้ต้องขังระหว่าง  

รอการพิจารณาคดี  ควรมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการ

ศึกษาตามความต้องการของตน อีกทั้งแนวทางการสร้างสันติภาพและ  

การสมานฉันท์เพื่อยุติวงจรการใช้ความรุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากภาวะ

กดดันจากการคุมขัง การจำคุกของบุคคลในครอบครัวที่ถูกกล่าวหาใน  

คดีความมั่นคง โดยให้คำนึงว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน 

1. ขอให้จัดหาทุนการศึกษาแก่บุตรทุกคนของผู้ต้องขังคดี

ความมั่นคงซึ่งอาจประกอบด้วยทุนตั้งต้นและทุนการศึกษาต่อเนื่อง

โดยมีการตรวจสอบการใช้ทุนของผู้รับทุนและประเมินผลการให้ทุน

2. ขอให้จัดหาทุนประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวของผู้ต้องขัง

คดีความมั่นคงเพื่อสร้างให้เกิดสุขภาวะที่ดีของครอบครัวผู้ต้องขังระหว่าง

รอการพิจารณาคดี

3. ดำเนินมาตรการป้องกันไม่ ให้มีการกีดกันหรือผลักดัน

ครอบครัวของผู้ต้องขังออกไปจากสังคมแต่ส่งเสริมกิจกรรมและส่งเสริม

ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นใน

ระดับปฏิบัติต่อหน่วยงานรัฐ  
หรือองค์กรภาคประชาสังคม 

1. จัดกิจกรรมเยียวยาครอบครัวผู้ต้องขังโดยเฉพาะเด็กอายุ

ต่ำกว่า18ปี ด้วยหลักจิตวิทยาผสมผสานหลักการทางศาสนาด้วย

กระบวนการกลุ่มสนับสนุนฟื้นฟูสภาพจิตวิทยาสังคมของเด็ก

- ทุนใช้จ่ายเพื่อขอรับทุนการศึกษา จะสังเกตได้ว่าในที่นี้ ไม่ ได้

กล่าวสั้นๆเพียงเรื่องทุนการศึกษาแต่ครอบครัวผู้ต้องขังเดือด

ร้อนตั้งแต่ทุนตั้งต้นในการดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษา

(ดังเรื่องที่2)ซึ่งมีหลายครอบครัวที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

- การตีตราทางสังคมแม้จะมีหลายชุมชนที่ครอบครัวผู้ต้องขัง

อาศัยอยู่แสดงความเข้าใจและเห็นใจไม่ได้มองว่าเป็นคนไม่ดี

แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นไปในแง่นี้ทั้งหมดหลายแห่งที่ผู้เยี่ยมเยียนเดิน

ทางไปหาครอบครัวผู้ต้องขัง เมื่อมีการสอบถามเส้นทางเพื่อ

ทราบตำแหน่งบ้านก็จะได้รับการย้ำถามด้วยความสงสัยว่าจะไป

ทำไมที่บ้านโจร(และแน่นอนว่ารายงานและการทำงานครั้งนี้

เพื่อระดมความช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขังก็คงถูกตั้งคำถาม

ว่าช่วยเหลือทำไมครอบครัวโจร)

แม้ว่าการสรุปปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการการช่วยเหลือ

ออกเป็นข้อๆนี้จะชี้ ให้เห็นความยากลำบากเพียงไรแต่ความต้องการที่

ทุกครอบครัวต้องการมากที่สุด คือการได้กลับมาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้า

เหมือนเดิม
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ชีวิตที่เปลี่ยนไป 
อัญชนา หีมมิหน๊ะ  

ศรินธร รัตน์เจริญขจร 


เกริ่นนำ: บทความนี้เขียนโดยพี่สาวของภรรยาผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่ง  

ในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เธอเขียนระบายความในใจได้น่าสนใจ

ยิ่ง บทความดังกล่าวเขียนด้วยลายมือความยาวเกือบสามหน้ากระดาษ   

ในที่นี้เพื่อความกระชับจึงได้ตัดทอนรายละเอียด และปรับแต่งภาษาบ้าง  

บางส่วน แต่ในส่วนที่เธอเขียนแสดงความรู้สึกและผลกระทบที่เธอได้รับ 

จะถูกนำเสนอทั้งหมดทุกถ้อยคำ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ  

เรื่องแล้ว 

หมายเหตุ: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีโอกาสพบและไปเยี่ยมภรรยาของ  

ผู้ถูกกล่าวหา เธอเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็ง แม้ว่าทั้งสองครั้งที่ ได้พบกัน   

เธอจะมีน้ำตาคลอที่ดวงตาคู่สวยนั้นเสมอ แต่กว่าเธอจะลุกขึ้นมาเป็น

อย่างที่เราเห็นได้ เธอต้องผ่านความทุกข์มามากเพียงใด พี่สาวเธอเป็น

กำลังสำคัญทั้งด้านจิตใจและเรื่องคดี ช่วยกันประคับประคองให้ชีวิต

ดำเนินต่อได ้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3 จังหวัด

ชายแดนใต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลาได้พัฒนาความหลากหลายและ

ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งหมายถึงสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ได้

แปรเปลี่ยนไปเช่นกัน

เมื่อก่อนเวลาได้ยินข่าวคราวการเผาโรงเรียนการวางระเบิดการยิง

ฆ่าปาดคอที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดทั้งปัตตานียะลานราธิวาสข้าพเจ้าคิดว่า

เหตุการณ์เหล่านี้คงไม่เกิดในอำเภอสะบ้าย้อยแต่ในที่สุดเราก็หลีกหนีไม่พ้น

2. จัดกิจกรรมปรับทัศนคติเด็กสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อ

ป้องกันผลเชิงลบในความคิดเด็กต่อสังคมและต่อสถานการณ์ความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้น

3. จัดกิจกรรมปรับทัศนคติเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจับกุมในพื้นที่

โดยเน้นย้ำเรื่องสิทธิหลักนิติธรรมและพื้นฐานมุมมองต่อผู้ถูกจับกุมว่า

เป็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ

ยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง

 ในด้านกระบวนการยุติธรรม 

1. ในการดำเนินคดีต่อผู้ต้องหาคดีความมั่นคงควรสอบสวน

อย่างรวดเร็วกลั่นกรองคดีก่อนที่จะส่งฟ้องศาลโดยควรส่งฟ้องเฉพาะคดี

ที่มีพยานหลักฐานเพียงพอและรัดกุมเท่านั้นเนื่องจากที่ผ่านมาปรากฎว่า

คดีที่อัยการส่งฟ้องศาลนั้นศาลได้ยกฟ้องในอัตราสูงเนื่องจากหลักฐาน

ไม่เพียงพอทำให้เข้าใจไปได้ว่าจำเลยถูกจำกุมดำเนินคดีโดยการกลั่นแกล้ง

ของเจ้าหน้าที่รัฐ

2. เพิ่มจำนวนผู้พิพากษาที่มีความอาวุโสและมีวุฒิภาวะใน

ศาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้,ศาลจังหวัดเบตงและศาลจังหวัดนาทวี

โดยเฉพาะในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความมั่นคงและเร่งการพิจารณา

คดีให้รวดเร็วขึ้นเพื่อลดเวลาในการควบคุมผู้ต้องขัง

3. เสริมศักยภาพการให้ความช่วยเหลือในคดีอาญาต่อผู้ต้องขัง

คดีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการสนับสนุนทนายความของ

องค์การเอกชนและสภาทนายความเพื่อให้การพิจารณาต่อเนื่องดำเนิน

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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เมื่อมีการยิงและเผาโรงเรียนและที่ร้ายแรงที่สุดคือระเบิดในตลาดเทศบาล

ซึ่งข้าพเจ้ามองเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนกระทำทำได้

อย่างไรจะสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ไหมมีคดียิงกันตาย

ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐแต่แล้วเหตุการณ์

ร้ายก็เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตข้าพเจ้าอย่างคาดไม่ถึงเมื่อน้องเขยข้าพเจ้าซึ่งให้

บริการล้างรถ ได้หายตัวไประหว่างบริการรับส่งรถให้ตำรวจซึ่งเป็นลูกค้า

ประจำน้องสาวข้าพเจ้าออกตามหาจนทั่วจึงพบว่าถูกควบคุมตัวโดยมีหมาย

จับคดีฆ่าคนตายและระบุเป็นคดีความมั่นคงด้วยหลักฐานคือ“คำซัดทอด”

จากคนที่ถูกซ้อมข้าพเจ้าทราบว่าแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจเป็น

คดีความขัดแย้งระหว่างบุคคลแต่ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับ

ผิดชอบคดีทำให้กลายเป็นคดีความมั่นคง...?หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นชีวิตของ

เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ ได้พบเจอ เหตุการณ์ ใหม่ๆ

ในชีวิตสภาพความเป็นอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไป

ช่วงเกิดเหตุการณ์ ใหม่ๆประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

สิงหาคมศาลได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่ ไม่มี ใครสามารถ

ทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดอย่างไม่คาดคิดนี้ ได้ ในครอบครัวข้าพเจ้ามีเพียงแม่

และน้องสาวที่อยู่ ในอำเภอสะบ้าย้อยญาติคนอื่นอยู่ต่างที่กันทุกคนร้องไห้

ซึมเศร้า ไม่พบปะผู้คนโกรธตำรวจโกรธเจ้าหน้าที่ โกรธความล่าช้าของ

กระบวนการยุติธรรมแค้นใจทำไมสามีผู้ตาย(ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคน

ตาย) ไม่พูดความจริงทำไมครอบครัวผู้ตายไม่พิสูจน์ความจริงว่าเขาตาย

เพราะใครสาเหตุอะไรทำไมต้องโยนบาปให้ผู้บริสุทธิ์ ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแม่

เองถึงกับพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมคนดีๆทำมา

หากินสุจริตจึงถูกกระทำทุกคนมองว่าครอบครัวเราโง่โดนหลอกเพราะไม่รู้

ว่าคนที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกัน(หมายถึงน้องเขย) เป็นแนวร่วม

(ก่อความไม่สงบ)ทุกคนตัดสินความผิดให้เขาตั้งแต่ที่ได้รับข่าวเพราะคำพูด

ของตำรวจคือความจริง100%แต่ไม่เข้าใจว่าทั้งๆที่ตำรวจรู้ว่าเขาไม่ได้ทำ

ผิดแต่ก็จับกุมและดำเนินคดีและต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งใช้

ระยะเวลายาวนานแค่การสืบพยานโจทก์ก็ ใช้เวลาถึง2ปีทั้งที่ศอบต.

ให้นโยบายว่าต้องดำเนินคดีให้เสร็จภายใน6เดือน

เวลาผ่านไปกว่า5เดือนเรา(น้องสาวและข้าพเจ้า)จึงพบว่าการ

เศร้าเสียใจไม่มีประโยชน์ จึงยอมรับความจริงและต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

คำกล่าวที่ว่าเวลาจะรักษาและเยียวยาจิตใจเป็นความจริงที่สุดเมื่อเรียนรู้และ

รักษาสภาพจิตใจได้ เราก้าวออกมาเผชิญกับความรู้สึกของคนในสังคมที่

เปลี่ยนไปเขามองว่าเราเป็นแนวร่วมบางคนมองอย่างลังเลสงสัยไม่แน่ใจ

และบางคนมองว่าเราบริสุทธิ์ซึ่งมีประมาณ30%แม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่มีใคร

อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะกลัวเจ้าหน้าที่รัฐและกลัวว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับคดีความมั่นคงด้วยกล่าวง่ายๆคือถ้ามีญาติโดนคดีความมั่นคงทุกคน

ในวงศาคณาญาติจะถูกเหมาเป็นแนวร่วมด้วย ซึ่งมุมมองเช่นนี้ ได้ส่ง

ผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบต่อจิตใจท้ายสุดแล้วผู้ถูก

กล่าวหาและครอบครัวจะถูกโดดเดี่ยวจากสังคมอย่างน่าสงสารและในอนาคต

ข้างหน้ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะ“เลือกข้าง”อย่างที่เราไม่อาจคาดเดาได้

การดำเนินคดี ในกระบวนการยุติธรรมใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง3-5ปีจึงเสร็จสิ้นคดีโดยศาลยกฟ้องหรือหากตัดสินว่า
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มีความผิดจริงจะใช้เวลาประมาณ10ปีเมื่อคดีสิ้นสุดที่ศาลฎีกาสาเหตุ

ของความล่าช้าเกิดจากการเลื่อนสืบพยานโจทก์ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง

ที่มักมีการโยกย้ายไปที่อื่นแล้ว และในการต่อสู้คดีผู้ต้องหาส่วนใหญ่

ไม่สามารถประกันตัวได้เพราะเป็นคดีร้ายแรงหรือไม่ก็ ใช้วงเงินประกันไม่ต่ำ

กว่า1ล้านบาทชาวบ้านที่มีรายได้เพียงวันละ100-200บาทก็ไม่สามารถ

หาเงินจำนวนมากนี้ได้ชีวิตหลังหัวหน้าครอบครัวหรือลูกชายถูกจับกุมคนใน

ครอบครัวจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลครอบครัวต่อซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินคดีการไปเยี่ยมผู้ต้องขังและการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้รับการ

ศึกษาที่เหมาะสม

รายงานข่าวในสถานการณ์ความไม่สงบมักนำเสนอว่ามีหน่วยงาน

ต่างๆให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่รัฐประชาชน

ทั้งไทยพุทธและมุสลิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีผู้ ได้รับผลกระทบอีกกลุ่ม

คือมุสลิมที่ถูกกล่าวหา(แบบเหมารวม)ว่าเป็นผู้ก่อคดีจริงๆแล้วผู้ถูกกล่าว

หา(ซึ่งเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเป็นมุสลิม)คือผู้บริสุทธิ์ส่วนผู้ที่เป็นแนว

ร่วมคนกลุ่มนี้ก็มีครอบครัวและได้รับผลกระทบเช่นกันแต่จะไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือและเยียวยาแม้ภายหลังศาลจะตัดสินยกฟ้องก็ตามเจ้าหน้าที่

จะแนะนำเพียงว่าสามารถเรียกร้องเงินทดแทนผู้เสียหายหรือจำเลยในคดี

อาญาได้แต่มีผู้เรียกร้องจำนวนน้อยเพราะมุสลิมมองว่านี่เป็นบททดสอบ

จากพระเจ้าแต่ที่สำคัญเงินจำนวนนี้ ไม่สามารถทดแทนในสิ่งที่เขาได้รับใน

ช่วงเวลาที่ถูกกักขังได้ซึ่งบางคนถูกทำร้ายบางคนสูญเสียคนในครอบครัว

ระหว่างการจองจำทั้งจากความตายและการหย่าร้างรวมทั้งไม่สามารถ

ทดแทนเวลาที่หายไป

สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนจริงใจในการ

แก้ปัญหาทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมมองมุสลิมเท่าเทียมกับคนไทย

ทั่วไปแล้วในที่สุดคำกล่าวในนิทานจะเป็นจริง-“และทุกคนก็ ได้อยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข”
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ความเป็นธรรม  
ทางสังคมมีจริงหรือ 

ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ  

ซูฮัยนี ลงซา  

กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ (We Peace) 



ประมาณปลายปี2549พบว่าการชุมนุมประท้วงโดยมวลชนปรากฏ

องค์ประกอบที่เป็นผู้หญิงและเด็กมากขึ้นส่วนใหญ่กลุ่มผู้ประท้วงเป็นชาวไทย

มุสลิมที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคดี

ก่อความไม่สงบและรองลงมาคือการเรียกร้องขับไล่กองกำลังทหารหรือ

ตำรวจออกจากพื้นที่แม้ว่าแต่ละครั้งของการชุมนุมจำนวนผู้หญิงและเด็ก

ที่เข้าร่วมจะไม่ถึง100คนทว่าความเป็นเพศหญิงในฐานะมารดาภรรยา

หรือบุตรซึ่งเป็นผู้ ให้และรักษาชีวิตดังนั้นการชุมนุมเป็นการแสดงออกซึ่ง

เรียกร้องขอความเป็นธรรมและเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยแต่

คำถามคือการชุมนุมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือไม่สภาพ

การณ์ดังกล่าวไม่ว่าการจับกุมหรือกองกำลังจำนวนมากในพื้นที่แม้เป็นการ

ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตและสันติวิธีแต่ยังคงมีปรากฎการณ์ที่เห็นได้ว่า

เป็นการกระทำที่รุนแรงเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งด้วยกลไก

นี้เองได้บดบังการพิจารณาบทบาทของผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนใน

ฐานะผู้กระทำการผู้มีส่วนร่วมและใช้ความรุนแรง

คำว่า“เหยื่อไฟใต้”หลายคนอาจจะคิดถึงผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บล้มตาย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบเท่านั้น แต่คำว่า “เหยื่อ” ในที่นี้ยังรวมถึง

ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเชิญ

ตัวและการควบคุมตัวบุคคลเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเหยื่อความรุนแรงที่

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคนในสังคมรวมทั้งการเหมารวมว่าบุคคลเหล่านี้

มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เคยแม้กระทั่งจะยอมรับฟังเสียงจาก

ครอบครัวกลุ่มนี้เลยภาครัฐกำลังมองข้ามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

คนกลุ่มนี้ที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการ

ศึกษาทุนประกอบอาชีพหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในชีวิตที่เหลืออยู่

รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนด้านนโยบายในการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้

จากการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต้เสียงสะท้อนเหล่านี้บ่งบอกความทุกข์ใจเดือดร้อนและยัง

คงต้องการความช่วยเหลือ

เรื่องราวจากกะยะห์(นามสมมติ)ครอบครัวผู้ต้องขังฯจากอำเภอ

กาบังจังหวัดยะลาเล่าให้เราฟังว่า
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“สามีกะยะห์เป็นครูสอนศาสนาวันหนึ่งมีเจ้าหน้า

ที่มาที่บ้านของกะยะห์แล้วพาตัวสามีไปโรงพักวันรุ่งขึ้น

ไม่มี ใครอยู่บ้าน เจ้าหน้าก็ ไปค้นหาหลักฐานแต่ก็ ไม่มี

อะไร เขาบอกว่าสามีเป็นแนวร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายคดีตอนนี้สามีฝากขังอยู่

ที่เรือนจำจังหวัดยะลาต้องเสียค่าจ้างทนายหลายหมื่น

บาท”

กะยะห์มีลูกห้าคนตอนพ่อถูกจับลูกคนเล็กอายุ

ได้สี่เดือนทุกวันนี้กะยะห์ต้องขายของหาเงินส่งเสียลูก

ลูกสาวคนโตเรียนอยู่ที่โรงเรียนธรรมวิทยาคนรองเป็น

ผู้ชายอายุสิบสามปีลูกๆแต่ละคนแทบจะต้องออกจาก

โรงเรียนกลางคันเพราะเงินที่ขายของแทบไม่พอในการ

ส่งเสียลูกเรียน

“ชีวิตตอนนี้รู้สึกสิ้นหวังและแทบหมดทนทางมี

เพียงลูกๆเป็นเครื่องปลอบใจให้สู้ต่อไป”กะยะห์เชื่อว่า

สามีกะยะห์ไม่มีความผิดอยากให้มีใครช่วยเหลือเขา

“กว่าจะได้เห็นหน้าเขาอีกลูกสาวคนเล็กคงจำ

หน้าพ่อไม่ได้”

การร้องขอความเป็นธรรมแม้อาจจะต้องใช้เวลา

ในการพิจารณาคดีความที่ยาวนานแต่ภาระที่เหลือไม่อาจ

จะรอเวลาได้สิ่งที่ต้องทนทุกข์ทั้งหมดคือครอบครัวที่หลง

เหลืออยู่ภายหลัง โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งเป็นอีกเสียง

สะท้อนหนึ่งที่ต้องรับฟัง

เสียงจากเด็กหญิงนาซูอัน(นามสมมติ) เด็กน้อยจากตำบลบาเจาะ

อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเธอบอกเล่าเรื่องราวว่า

“เขาหาว่าพ่อหนูเป็นโจรหนูอายุสิบเอ็ดปีเมื่อวันที่พ่อถูกจับพ่อหนู

เป็นคนดีชอบพาหนูไปเล่นในสวนยางอยู่เสมอๆพ่อถูกพาตัวไปโดยทหาร

ชุดสีดำพ่อถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าเจ้าหน้าที่หนูเองก็ยังไม่ทราบว่า

โจรเป็นแบบไหนเพื่อนบางคนเรียกหนูว่าลูกโจรหนูไม่ทราบจริงๆว่าพ่อหนู

ถูกจับเรื่องอะไรรู้แต่ว่ามีคนไม่ชอบพ่อแล้วไปแจ้งทหาร”

“แม่พาหนูและน้องคนเล็กที่ยังไม่หัดเดินไปเยี่ยมพ่อ ไปครั้งหนึ่ง

แม่ต้องเสียเงินมากมายต้องเหมารถชาวบ้านต้องซื้อของฝากพ่อสงสารแม่

ที่ต้องทำงานหนักกรีดยางส่งเสียพวกเราพ่อบอกให้หนูดูแลแม่ดูแล

ครอบครัวและน้องๆให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงพ่อเพราะอยู่ในคุกทำให้ได้มีเวลา

อยู่กับพระเจ้า”

อีกครอบครัวหนึ่งของผู้ต้องขังต้องลำบากมากตั้งแต่ลูกชายถูกเจ้า

หน้าที่จับตัวไปขังที่เรือนจำกลางจังหวัดยะลา

ครอบครัวของกะซง(นามสมมติ)เธอได้เล่าให้ฟังว่าเธอมีลูกทั้งหมด

5คนเป็นหญิง2ชาย3ซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่แต่ปัจุบันตั้งแต่ลูกชายคนโต

ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปเธอต้องเลี้ยงดูลูกที่เหลือ4คนเพียงลำพังเพราะสามี

เสียชีวิตไปนานแล้ว เมื่อก่อนตอนที่ลูกยังไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปก็มีลูกชาย

คนโตเป็นเสาหลักอยู่ “ตอนนี้รู้สึกลำบากมากเพราะลูกชายอยู่ ในเรือนจำ

ทั้งที่ ไม่รู้ว่าคดีเป็นยังไงจะถามใครก็ ไม่มี ใครรู้บางครั้งลูกตัวเองก็ยังต้อง

ขาดโรงเรียนเพราะไม่มีเงินและไม่มีคนไปรับไปส่งเนื่องจากระยะทางจาก

โรงเรียนกับบ้านไกลประมาณสามกิโล”
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ยิ่งไปกว่านั้นกะซงต้องเสียใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

เพราะอายเพื่อนๆที่โรงเรียนล้อว่าตัวเองมีพี่ชายขี้คุก เธอเล่าให้ฟังอีก

ว่าแรกๆ เธอก็ ได้ ไปเยี่ยมลูกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพาลูกๆทั้งหมดไปด้วย

แต่พักหลังๆนี้ ไม่ค่อยได้ไปเลยบางครั้งคิดถึงลูกถึงกับอยากคิดสั้นเพราะ

คิดว่าไม่มีใครช่วยเธอได้

และเรื่องราวที่เป็นเสียงสะท้อนสุดท้ายคือครอบครัวของกะนะ

(นามสมมติ) เธอเป็นอัมพฤกษ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีลูกชายคนเดียวและ

ครอบครัวของเธออยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกวันหนึ่งลูกชายบอกกับเธอว่าจะ

ออกไปตลาดนัดแต่พอตกเย็นก็มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกอยู่โรงพยาบาลเมื่อ

เธอกับสามีรู้ก็รีบไปดูจึงรู้ว่าลูกชายได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่อาการสาหัสลำไส้

ทะลักออกมาข้างนอกความเสียใจในวันนั้นบอกไม่ได้ว่าหนักขนาดไหนทำให้

อาการของเธอทรุดลงเจ้าหน้าที่บอกกับสามีว่าลูกของเธอเป็นแนวร่วมต้องขัง

ตัวที่เรือนจำแต่จะให้ประกันตัวในจำนวนเงินสี่หมื่นบาทถ้วนเธอเป็นคน

ยากจนไม่มีเงินจำนวนนี้

“ตั้งแต่ลูกชายโดนจับตัวไปครอบครัวก็ยิ่งลำบากบางวันข้าวสารจะหุง

กินก็ยังไม่มีอาศัยเพื่อนบ้านใจบุญแบ่งข้าวสารอาหารแห้งให้ที่หนักใจตอนนี้

ก็เรื่องลำไส้ของลูกชายเมื่อไหร่หมอจะใส่กลับไปเหมือนเดิมเธอกลัวว่าลูกจะ

ถ่ายตามปกติไม่ได้”ทุกวันนี้เธอกับสามีก็ได้แต่รอวันแล้ววันเล่าเมื่อไหร่ลูกจะ

พ้นข้อกล่าวหาตรงนี้

เมื่อกลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพได้ ไปเยี่ยมครอบครัวผู้ต้องขังกลุ่มนี้

ทุกครอบครัวดี ใจและรีบบอกว่าไม่ต้องนำสิ่งของใดมาเยี่ยมแค่น้ำใจที่มา

และกำลังใจที่มอบให้แค่นี้ก็เป็นบุญใหญ่หลวงแล้ว
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อาเยาะ คือนอ อีฆะ 
(พ่อถูกจับ)   

 
ปัญหาของเด็ก 3 จังหวัดใต้  

ที่ควรหันมาช่วยเหลือ  
มูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ  

กลุ่มบูหงารายา www.bungarayanews.com 



เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลกระทบ

ต่อบุคคลหลายๆกลุ่ม เมื่อสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นณที่ ใด

ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินย่อมส่งผลตามกันมาอย่างหลีกเลิ่ยงไม่ได้

ความเจ็บปวดความเกลียดชังและความเคียดแค้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นธรรมดา

ในฐานะมนุษย์ปุถุชนความรุนแรงและผลแห่งสูญเสียใดๆได้เกิดขึ้นกับชีวิต

มนุษย์ทุกเพศทุกวัยด้วยสถานภาพที่แตกต่างกันออกไป เช่นพ่อแม่

ลูกสามีภรรยาเครือญาติและเพื่อนบ้าน

ในขณะที่หลายหน่วยงานหลายองค์กรลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ

และเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ทั้งที่เป็นเด็กและสตรีซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะสูญเสีย

พ่อและสามีอันเป็นที่รักครอบครัวที่สูญเสียพ่อและสามีจากเหตุการณ์พวก

เขาจะได้รับความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนแต่เรากำลังทอดทิ้ง

หรือลืมเลือนกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบซึ่งแม้บุคคลอันเป็นที่รัก

มิได้สูญเสียชีวิตแต่ก็สูญเสียอิสรภาพ

กลุ่มบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงในพื้นที่สาม

จังหวัดและอีกสี่อำเภอของสงขลาที่ถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีตาม

กฎหมายปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาเหล่านี้มิได้ต่างอะไรกับลูก

ที่สูญเสียพ่อและภรรยาที่สูญเสียสามีแต่อย่างใด

เมื่อภาระและหน้าที่ทุกอย่างผู้ เป็นภรรยาและแม่ต้องแบกรับ

นับว่าเป็นเรื่องที่ยากและเหนื่อยที่บุคคลหนึ่งคนต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยง

ท้องและจุนเจือเรื่องการศึกษาของลูกๆ

ครอบครัวหนึ่งที่ผู้เป็นสามีถูกควบคุมตัวไปโดยเจ้าหน้าที่รัฐเล่าให้ฟัง

ว่า

“วันนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารมาปิดล้อมสุเหร่าในหมู่บ้าน

แล้วควบคุมตัวชาวบ้านที่กำลังทำพิธีละหมาดกว่า40คนไม่กี่สัปดาห์ก็ ได้

ปล่อยตัวออกมาแต่หลังจากนั้นก็กลับมาจับตัวสามีและญาติๆไปหลายคน”

กะละห์(นามสมมติ)ชาวบ้านอ.ยี่งอจ.นราธิวาส

วันนี้ภาระทุกอย่างตกเป็นของกะละห์และผู้เป็นภรรยาทุกคนใน

ขณะที่กลุ่มเราได้เข้าไปเยี่ยมถึงบ้านของกะละห์บนเรือนยังมีอีก3ครอบครัว

ที่ผู้เป็นสามีและพ่อถูกจับกุมตัวไปในเหตุการณ์เดียวกันแต่โดยเฉพาะครอบ

ครัวของกะละห์เองต้องรับภาระหนักเพราะมีลูกถึง6คนคนโต17ปีคนเล็ก

2ขวบทุกวันนี้กะละห์ต้องออกไปรับจ้างกรีดยางต้นยางก็แก่มากแล้วยางก็

ไม่ค่อยออกต้องออกไปตั้งแต่หัวรุ่งและต้องรีบกลับมาทำกับข้าวให้กับลูกๆ

เพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน
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“ตอนนี้กะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรากินกันอย่างพอมีพอกินวันไหน

ได้น้อยเราก็กินเท่าที่มีวันไหนได้มากหน่อยเราต้องแบ่งเอาไว้ใช้ในวันถัดไป”

กะละห์เล่าถึงปัญหาการเงิน

ครอบครัวกะซะห์(นามสมมติ) เป็นอีกครอบครัวที่ผู้เป็นสามีและ

พ่อถูกควบคุมตัวครอบครัวนี้มีลูกเพียงสองคนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆ

กันเด๊ะนี(น้องนี-นามสมมติ)กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อเรา

ถามถึงอนาคตทางการศึกษาว่าจะเรียนต่อที่ไหนคำตอบที่ได้คือ

“ก็ต้องดูก่อนคะว่าแมะ(แม่)สามารถทำงานคนเดียวได้หรือเปล่า

ถ้าแมะทำงานคนเดียวไม่ไหวหนูก็ต้องออกมาช่วยแมะทำงานแต่ความจริง

แล้วหนูก็อยากเรียนต่อคะแต่หนูรู้ถึงปัญหาที่แมะต้องประสบแมะต้องออก

ไปกรีดยางเสร็จแล้วต้องเตรียมกับข้าวให้กับพวกหนูและอาเยาะ(พ่อ)ที่อยู่

เรือนจำนราธิวาสส่งพวกหนูไปโรงเรียนแล้วก็ต้องไปเยี่ยมอาเยาะที่เรือนจำ

เห็นแล้วสงสารแมะคะ”เด๊ะนีบรรยายถึงความรู้สึกและความต้องการ

อีกสองครอบครัวที่อยู่บนเรือนด้วยก็ได้เล่าถึงความยากลำบากในการ

ใช้ชีวิตหลักจากที่สามีถูกควบคุมตัวไป

“พวกเราไม่รู้เรื่องกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายเลยพวกเรา

ต้องการให้มีคนมาช่วยอธิบายถึงคดีที่สามีตนถูกฟ้องว่ามันเป็นคดีอะไรรู้แต่

ว่าเป็นคดีความมั่นคงแล้วความมั่นคงคืออะไรขั้นตอนของศาลมีอะไรบ้าง

แต่ก็ยังดีคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางศูนย์ทนายความมุสลิมค่าทนาย

พวกเราก็ไม่ต้องเสียถ้าจะให้พวกเราไปจ้างทนายเองเราไม่มีปัญญาหรอก”

ภรรยาของผู้ที่สามีถูกควบคุมตัวเล่าให้ฟัง

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้แม่เป็นกังวลมากที่สุดคือปัญหาทางการศึกษาของ

ลูกๆอนาคตของลูกๆความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนยังไม่มีใครเคย

หันมามองว่านี่คือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงของเหตุการณ์ความไม่สงบ

อาจมีบางหน่วยงานที่มองว่าการเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขาเหล่านี้

เป็นการช่วยเหลือครอบครัวโจรแต่ตามกฎหมายแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลย

ที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินคดีถึงที่สุดยังถือว่าพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าหากยัง

ไม่มี ใครเข้าไปช่วยกลุ่มพวกเขาจำนวนประชาชนผู้ต่อต้านและเกลียดชัง

เจ้าหน้าที่รัฐย่อมมีเพิ่มขึ้นและปัญหาของสังคมย่อมมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาปริมาณเด็กที่ไม่รู้หนังสือย่อมมีเพิ่มขึ้น

ในขณะที่รัฐต้องการลดจำนวนเด็กที่ไม่รู้หนังสือให้เหลือน้อยลง

ยังมีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงอีกกว่า428คนนั่นหมายถึง428กว่า

ครอบครัวทั่วทุกสามจังหวัดรวมทั้งสงขลาที่ประสบปัญหาและเดือดร้อน

ทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กร ในสังคมต้องหันกลับมาคิด

ทบทวนและลบอคติที่มีอยู่ ในใจ ในสมองถึงเวลาที่ต้องร่วมมือให้ความ

ช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสังคมที่สงบสุขและเพื่อผู้ที่เป็นอนาคตของ

ชาติต่อไป
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บ้านใคร ใครก็รัก ใครก็หวง 
ครอบครัวใคร ใครก็ห่วง มิใช่หรือ 
แผ่นดินเกิด บ้านที่สร้าง มากับมือ 
ทุกสิ่งคือ สิ่งแหนหวง ดั่งดวงใจ 
 
บ้านเรา เขาราน เขารุก 
ความทุกข์ ถาโถม โหมเข้าใส่ 
พ่อเรา เขาพราก จากไป 
ปื้นจี้ หัวไว้ ใส่กุญแจ 
 
เขาบอก พ่อหนู ฆ่าคน 
น้ำตาล้น ไหลพราก จากแก้มแม่ 
ดั่งมีดกรีด ขีดลง ตรงดวงแด 
ได้เพียงแล พ่อเดินลับ เขาจับไป 
 
น้องร้อง ครวญคร่ำ ร่ำหาพ่อ 
ยังเฝ้ารอ พ่อเรา เอาไปไหน 
หลายคืนแล้ว ที่แม่ โกหกไป 
พ่อเดินทาง ยังแดนไกล ไปทำงาน 
 

“บ้านใคร ใครก็รัก ใครก็หวง” 

โดยบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน

น้องงอแง แม่ปลอบ ตอบพลางเศร้า 
พ่อของเรา หาเงินใช้ ไว้สร้างบ้าน 
เดี๋ยวก็กลับ ทนไป อีกไม่นาน 
ฉันมองผ่าน เห็นแม่ฝืน กลืนน้ำตา 

 
หลายคืนวัน ผันเปลี่ยน หมุนเวียนผ่าน 
เวลาเดิน เนิ่นนาน เป็นหนักหนา 
เมื่อมองไป ไร้พ่อ ที่รอมา 
เศร้าอุรา แม่ผ่ายผอม เพราะตรอมใจ 
 
น้องร้อง ก้องตะโกน จนลั่นบ้าน 
ไม่ต้องการ แล้วเสื้อผ้า หรือบ้านใหม่ 
ไม่มีเงิน ซื้อขนม ไม่เป็นไร 
อดก็ได้ ขอให้เอา พ่อเรามา 
 
น้องถาม ยามทำงาน คงลืมลูก 
ซึ่งพันผูก บอกว่ารัก เป็นหนักหนา 
ช่างโกหก ลูกได้ ไม่กลับมา 
แล้วน้ำตา ก็รินไหล ใจร้าวราน 
 
ดั่งหางเสือ เรือขาด อนาถนัก 
แม่ต้องเป็น เช่นหลัก ให้กับบ้าน 
อุปสรรค ที่ประสบ ที่พบพาน 
ช่างช้านาน ฉันหวั่น พรั่นในใจ 
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เมื่อไปเยี่ยม เปี่ยมด้วยเศร้า เราทุกข์หนัก 
พ่อที่รัก ช่างอ่อนแอ แลเห็นได้ 
บาดแผลเต็ม กายา พาอ่อนใจ 
เหตุไฉน ใครทำร้าย กายพ่อเรา 

 
เขาสืบหา หลักฐาน ยาวนานนัก 
ไม่ประจักษ์ สักความผิด ที่คิดเล่า 
ต้องยกฟ้อง เพราะหลักฐาน นั้นอ่อนเบา 
พ่อของเรา คืนสู่บ้าน เบิกบานใจ 
 
น้องดีใจ ได้เห็นยิ้ม ปริ่มใบหน้า 
พ่อกลับมา ดวงอุรา พาสดใส 
เฝ้าออดอ้อน นอนกอดพ่อ ก็อุ่นใจ 
ต้องไม่ไป ยังที่ไกล จงสัญญา 
 
ฉันมอง จ้องพ่อ นั่งพิงเสา 
เห็นรอยเศร้า เผ้าทุกข์ใจ เต็มใบหน้า 
มีสิ่งใด ให้กังวล จนค้างคา 
ถึงได้หา รอยยิ้ม ไม่เห็นมี 
 
หากพ่อไป ในคราวนี้ ไม่มีกลับ 
เจ้าจงรับ กับคำสั่ง ดั่งหน้าที่ 
ช่วยปกป้อง ครองคุ้ม แทนพ่อที 
อย่าให้มี ใครรังแก แม่น้องเรา 
 

พ่อถาม ความหนักใจ ได้ถาโถม 
ทุกข์ตรม โหมเข้าใส่ ใจหม่นเศร้า 
ภาระนั้น มันหนักหน่วง ถ่วงไม่เบา 
แล้วจะเอา แรงที่ไหน ใจฉันครวญ 

 
เสียงปืน สนั่น ลั่นลานบ้าน 
พรากวิญญาณ ของพ่อไป ไม่คืนหวน 
ใจบอบช้ำ น้ำตาพราก จากแก้มนวล 
น้องเฝ้าครวญ ใครมาพราก พ่อจากไป 
 
ไร้คำตอบ ปลอบขวัญ ที่หวั่นจิต 
บอกซักนิด ฉันมีสิทธิ คิดรู้ไหม 
พ่อฉัน คิดร้าย ให้ทุกข์ใคร 
ผิดสิ่งใด ใครให้ คำตอบที... 
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กองทุนประชาชน  
เข้าถึงความยุติธรรม 

  
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งผลให้มีผู้ ได้รับผลกระทบในวงกว้างผู้เสียหายจำนวนมากเป็นหัวหน้าหรือ

เสาหลักในการหารายได้ของครอบครัวต้องเสียชีวิตหรือสูญหายไปมีจำนวน

มากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นทำให้ไม่ได้รับ

การประกันตัวและถูกควบคุมตัวระหว่างการดำเนินคดีเป็นเวลานานนับปี

กว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษาครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นต้องประสบชะตา

กรรมที่ยากแค้นในการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ขาด

ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพวกเขาพยายามที่จะแสวงหาการ

เยียวยาจากกระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษชนที่รับรองไว้โดย

รัฐธรรมนูญแต่ก็ ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เนื่องจากความ

ยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายที่แพงเกินกว่าที่ประชาชนเหล่านี้จะจ่ายได้

แม้ ในปัจจุบันมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการแต่ก็ยังไม่ง่ายนัก

ที่ประชาชนที่ยากจนจะสามารถนำคดีเข้าร้องขอความเป็นธรรมจากศาลได้

โดยเฉพาะในคดีแพ่งที่ประชาชนเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐผู้ฟ้องร้องต้อง

เสียค่าธรรมเนียมศาลทำให้บางคนจำต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายในจำนวนที่

น้อยกว่าความเสียหายที่แท้จริงเพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในจำนวน

มากเมื่อเทียบกับรายได้และภาระในครอบครัว
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แม้ในทางกฎหมายประชาชนที่ยากจนอาจขอให้ศาลรับฟ้องคดีโดย

ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ก็ตาม(การฟ้องคดีอย่างคนอนาถา)แต่ในความ

เป็นจริงยังมีผู้เสียหายที่เป็นผู้ยากคนจนจำนวนมากที่ต้องหยิบยืมเงินจาก

ผู้อื่นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมศาล เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี

หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการมาศาลบางคนจึงไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้

หรือไม่ก็ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น หรือมิเช่นนั้นก็ต้องหันหลังให้กับ

กระบวนการยุติธรรมและรัฐไปอย่างน่าเสียดาย

นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2551

มีผู้ถูกดำเนินคดีความมั่นคงมากถึงกว่า400คน เป็นผู้ต้องขังรอการ

พิจารณาคดีอยู่ ในเรือนจำต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีไม่น้อย

ที่อาจเป็นผู้บริสุทธิ์และในที่สุดศาลได้ตัดสินยกฟ้องแต่กว่าจะถึงวันพิพากษา

แต่ละรายต้องถูกจองจำอยู่ถึงสองหรือสามปีกว่าที่จะมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์

ได้หรือต้องรอจนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดในชั้นศาลฎีกาในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยเหล่านั้นย่อมได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและประสบกับความยากลำบากในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่าง

แสนสาหัส

กองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน

ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมตามครรลองของกฎหมาย

โดยนำเงินที่ ได้รับบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายของญาติและหรือชุมชนในการเดินทางไปศาล

เพื่อรับฟังการพิจารณาคดี เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ยากจนและตกเป็นเหยื่อ

ของความอยุติธรรมสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ โดยขอรับบริจาคทรัพย์

จากผู้มีเมตตาจิตที่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมโดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม



วัตถุประสงค์ของ กองทุนประชาชน  
เข้าถึงความยุติธรรม 



1. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ยากจนและไม่ได้รับความเป็น

ธรรมด้วยการให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อใช้จ่ายในกิจการที่

เกี่ยวข้องกับการต่อสู้หรือดำเนินคดีเพื่อให้เกิดความยุติธรรม

เช่นค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมค่าธรรมเนียม

ศาลค่าใช้จ่ายของญาติและหรือชุมชนในการเดินทางไปศาลเพื่อ

รับฟังการพิจารณาคดีเป็นต้นแต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าทนายความ

2. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยการ

ให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพการศึกษาของบุตร

และด้านมนุษยธรรมเป็นต้น

3. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ยากจนและไม่ได้รับความเป็น

ธรรมเป็นกรณีพิเศษตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
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คณะกรรมการบริหารกองทุน   
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนประกอบด้วยตัวแทนจาก 

1.นางอาอีซะหะยีเจ๊ะมิ ตัวแทนครอบครัวของ

นายอับดุลอาซิหะยีเจ๊ะมิหรือ

ของนายมูฮำหมัดยาลาลูดิงมะดิง

2.นายแพทย์อนันต์ชัยไทยประทาน สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

3.พล.ต.ตจำรูญเด่นอุดม มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม

จังหวัดยะลา

4.นางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

5.นายอาดิลันอาลีอิสเฮาะ ศูนย์ทนายความมุสลิม

6.นายซัมซูดินแวดอเล๊าะ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเหรัญญิก

7.นายอิสมาแอสาและ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเลขานุการ

เงินเริ่มต้น และที่ตั้งของกองทุนฯ 

กองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28

มิถุนายนพ.ศ.2551ด้วยเงินเริ่มต้นจากครอบครัวของนายอับดุลอาซิหะยี

เจ๊ะมิงและนายมูฮำหมัดยาลาลูดิงมะดิงที่รับบริจาคจากการจัดงานหาทุน

“5ปีเหยื่ออธรรมกัมพูชา”เมื่อวันที่28มิถุนายนพ.ศ.2551โดยทั้งสอง

ครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวนเงิน50,000บาทเข้ากองทุนนี้กองทุนฯมี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่63/1ถนนสิโรรสซอย6ตำบลสะเตงอำเภอเมือง

ยะลาจังหวัดยะลา95000โทรศัพท์073-221665โทรสาร073-241189

“ขอเชิญร่วมสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน   

โดยบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน” 

หมายเลขบัญชี 1: 584-1-15877-5 

ชื่อธนาคาร: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา  

ประเภท: บัญชีออมทรัพย์ 

หมายเลขบัญชีที่ 2: 091-0-14994-1   

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย  สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กทม 

ประเภท:  บัญชีออมทรัพย์   



กิจกรรมระดมทุนครั้งที่1คือการจัดงานเลี้ยงน้ำชาและเวทีเสวนา

เรื่องการเข้าถึงความยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2551

ณสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดยะลาเวลา08.00-16.00น.

โดยเงินบริจาคเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับกองทุนประชาชนเข้าถึง

ความยุติธรรรม 






