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(ฉบับแก้ไขตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ as of 26 Nov 2011) 

 

กระบวนการยุติธรรมกับศักยภาพท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เปลี่ยนไป: แนวทางและข้อเสนอแนะ 
 

น ำเสนอต่อกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 3 เสียงจำกผู้ไร้สิทธิชำยแดนใต้ 

12-14 กันยำยน 2554 ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ 
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

ผู้อ านวยการมูลินิธิผสานวัฒนธรรม 
 

บทคัดย่อ 
ระบบยุติธรรมของไทยปฎิบัติตามและพึงปฎิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมายของชาวไทย

ทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่ อยู่ ณ แห่งใด ถือว่าเป็นคนสัญชาติไทย และมีสิทธิเสรีภาพตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน    อย่างไรก็ดีมีภาพสะท้อนในสมัยอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีชาว
ไทยมลายูนับถือศาสนาอิสลามอยู่กันอย่างหนาแน่น ท าให้เห็นว่าของปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่ยังคงเป็นปัญหาที่หนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547  ทนาย
สมชาย  นีละไพจิตร  อดีตนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.)   ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม  และรองประธาน
กรรมการฝ่ายสิทธิมนุษยชน สภาทนายความถูกบังคับให้หายไป     ท าให้ประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ใต้มีความส าคัญเป็นที่สนใจยิ่งขึ้นและอาจสะท้อนถึงความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน      

นับแต่สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอีกครั้งในปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่แตกต่างจาก
สถานการณ์ปกติ การศึกษาในรายงานฉบับนี้จึงให้ความส าคัญสภาพปัญหากระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้และ
ความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้และที่ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าขณะที่มีการกล่าวว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้คือปัญหาที่ชาว ไทยมลายูนับถือศาสนาอิสลาม
ไม่ได้รับความยุติธรรมอันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรงและการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง     
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบกับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างไรบ้าง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ปรับตัวและมีบทบาทอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับ
ประชาชน    เมื่อปรากฎว่ามีชาวไทยมลายูนับถือศาสนาอิสลามไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันและขาดโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และยิ่งโดยเฉพาะกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในคดีอาญาทั่วไป
และคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน กบฎ และคดีเกี่ยวกับความมั่นคง    จึงควรแก้ไขประบวนการยุติธรรมซึ่งมี
ความอ่อนไหวต่อคนหลากหลายทางวัฒนธรรมและควรให้ความส าคัญกับบทบาทองค์กรท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค     
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บทที่ 1. โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมของไทย ในปัจจุบัน กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ าเภอจังหวัดสงขลา 

 
ปัจจุบันคดีความทั้งทางแพ่งและทางอาญาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด าเนินการภายใต้โครงสร้างของศาลจังหวัดทั้ง  

3 จังหวัด  ได้แก่ศาลจังหวัดยะลา  ศาลจังหวัดปัตตานี และศาลจังหวัดนราธิวาส    ตามประวัติศาสตร์ศาลไทยได้เปิดด าเนินการ
ใน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6  โดยเป็นความพยายามในการจัดโครงสร้างแบบศาลไทยและใช้กฎหมาย
ไทยกับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  เริ่มแรกโดยก าหนดเป็นระบบศาลบริเวณ ศาลเมือง ศาลแขวง ตามข้อบังคับส าหรับการ
ปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ก าหนดเรียกผู้ พิพากษาในต าแหน่งตุลาการนี้ ว่า “โต๊ะกาลี” ต่อมาเรียกต าแหน่งนี้ ว่ า 
“ดะโต๊ะยุติธรรม” ดะโต๊ะยุติธรรม เป็นผู้รู้และเป็นที่นับถือของอิสลามมิกชน เป็นผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลาม การพิจารณา
คดีอาญาให้เป็นไปตามกฎหมายไทย  เว้นแต่คดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่งคนมุสลิมเป็นโจทก์และจ าเลย หรือเป็น
จ าเลย ใช้กฎหมายอิสลามแทนบทบัญญัติกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 1 

รัฐไทยบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้ตลอดมานับแต่สยามได้ผนวกหัวเมืองปัตตานีมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2445  จนกระทั่ง
จนกระทั่งถึงในปี พ.ศ. 2487 มีการบังคับใช้กฎหมายแพ่งของไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยยกเลิกการใช้กฎหมายอิสลาม
เรื่องครอบครัวและมรดก      และยังได้ยกเลิกระบบดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้พิพากษามุสลิมที่ตัดสินคดีครอบครัวและทรัพย์สิน
ของมุสลิมด้วย  

ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนับตั้งแต่ปีพ .ศ. 2489   ซึ่งได้
ก าหนดให้ศาลยุติธรรมในจังหวัดภาคใต้ที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ ศาลในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล กลับมาใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และสตูล พ .ศ.2489  
ก าหนดให้มีดะโต๊ะยุติธรรมนั่งพิจารณาคดีพร้อมด้วยผู้พิพากษา และมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามและลง
ลายมือชื่อก ากับในค าพิพากษาด้วย   ในปัจจุบันคดีอาญา ศาลจังหวัดยะลา ปัตตานี  นราธิวาส และสตูล เป็นศาลยุติธรรม
ชั้นต้น มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่เกิดขึ้นทุกอ าเภอในเขตอ านาจของศาลจังหวัดนั้น ๆ ยกเว้นคดีอาญาและ
แพ่งในเขตอ าเภอเบตง  จังหวัดยะลาซ่ึงศาลจังหวัดเบตงด าเนินการตามเขตอ านาจศาลเป็นอีกศาลหนึ่งในเขตจังหวัดชายแดนใต้    
ในการเกิดเหตุหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมีโทษหนักก็จะมีการโอนการพิจารณาไปยังศาลจังหวัดสงขลา เช่น กรณี
การไต่สวนการตายคดีตากใบ หรือโอนการพิจารณามายังศาลอาญากรุงเทพ เช่น กรณีด าเนินคดีกบฏอ้ังยี่ซ่องโจรต่อครูสอน
โรงเรียนศาสนา 8 คนหรือกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น 

ระบบศาลยุติธรรมของไทยปฎิบัติตามและพึงปฎิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมายของชาว
ไทยมุสลิมทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ ณ แห่งใด ถือว่าเป็นคนสัญชาติไทย และมีสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมายเท่าเทียมกับชาวไทยที่นับถือศาสนาอ่ืน   อย่างไรก็ดี    มีภาพสะท้อนในสมัยอดีตของปัญหาด้านกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่ยังคงเป็นค าอธิบายถึงปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ดังปรากฎในส่วนหนึ่งของค าแถลงในสมุดปกขาว  ค าแถลงการณ์ของสมาคมชมรมมลายูแห่งมหาปัตตานี  กล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่า 

                                                                        
1

 ประวติัศาลจงัหวดันราธิวาส อา้งอิง จาก http://www.coj.go.th/nrtc/info.php?cid=7  

http://www.coj.go.th/nrtc/info.php?cid=7
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“ผู้กระท ำผิดอันมำกมิได้ส่งตัวไปพิจำรณำยังโรงศำลแต่ต ำรวจจัดกำรลงโทษและปรับโดยพลกำร หรือ
ว่ำฆ่ำเสียโดยใช้อุบำยกล่ำวหำว่ำเป็นพวกปล้นหรือพวกสลัด หรือหำว่ ำขัดขวำงอ ำนำจหรือโดยใช้วิธีอ่ืนๆ   
หำกว่ำเมื่อใดมีใครถูกต ำรวจยิงตำยสักคนหนึ่งและศำลก็มิได้มีกำรสอบสวนโดยถ่องแท้ เพียงแต่ให้ผู้พิพำกษำผู้
เดียวไปดู “สภำพกำรต่อสู้” และรับรองว่ำกำรท่ีต ำรวจยิงผู้ร้ำยนั้นเป็นกำรสมควรแล้ว”2 

 
 ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นโดยเฉพาะในชั้นต ารวจและพนักงานสอบสวนยังคงด ารงอยู่เป็นมลทินต่อการแก้ไข
ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปีพ.ศ. 2536  ดังประสบการณ์จากการท างานของทนายสมชาย  นีละไพจิตร ที่แสดง
ไว้ในบทน าหนังสือ “กูเฮง  เผาโรงเรียน” คดีประวัติศาสตร์แบบอย่างการต่อสู้อันชอบธรรม ว่า 
 

“ เมื่อย้อนดูเหตุกำรณ์ส ำคัญ และเป็นเหตุร้ำย ๆ ที่เกิดขึ้นในเขต 4 จังหวัดภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส 
และสตูล) แล้ว  มีเหตุกำรณ์ที่ต้องถูกบันทึกเป็นประวัติศำสตร์ คือ เหตุกำรณ์รอบวำงเพลิงเผำโรงเรียน 36 แห่ง  มีกำร
จับตัวคนร้ำยมำด ำเนินคดีที่กรุงเทพ 4 คน และบำงส่วนถูกด ำเนินคดีที่ปัตตำนี  ศำลพิพำกษำยกฟ้องผู้ต้องหำทั้งหมด
ทุกคดี  แต่กว่ำจะพ้นเครำะห์ไปได้ต้องถูกคุมขังในเรือนจ ำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี” 

 
  ในสมัยปัจจุบันปัญหาในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่หนัก
หน่วงรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการหายตัวไปของทนายสมชาย  นีละไพจิตร  อดีตนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย (ยมท.)   ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม  และรองประธานกรรมการฝ่ายสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ   เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547  สรุปเป็นค าอธิบายโดยย่อโดยนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย ต่อ
การหายไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร ดังนี้ 
 

“ นายสมชาย  นีละไพจิตรต่อสู้เรื่องสิทธิผู้ต้องหามาโดยตลอด  โดยเฉพาะในกรณีหลังสุดที่มีการซ้อมและท า
ร้ายผู้ต้องหา 5 คน ในคดีกบฎแบ่งแยกดินแดนที่สมชาย นีละไพจิตร รับว่าความให้  สุดท้ายศาลสั่งให้ปล่อย
การควบคุมตัวจากพนักงานสอบสวนไปอยู่กับกรมราชทัณฑ์   เพราะเหตุแห่งคดีไม่มีความก้าวหน้าในการ
สอบสวน และไม่มีเหตุผลอันใดที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบกับมีรายงานการ
บาดเจ็บและถูกท าร้ายของผู้ต้องหาทั้ง 5 คน  ซึ่งนายสมชาย นีละไพจิตร ยกประเด็นนี้มา จึงอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่สมชาย  นีละไพจิตร ต้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย  ประกอบกับการเป็นนักพูดที่กล้าคัดค้านการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยอาสาเป็นแกนน าในการรวบรวมรายชื่อ 50 ,000 ชื่อ เพ่ือขอให้ยกเลิกกฎอัยการ
ศึกในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผสมผสานท าให้ สมชาย    นีละไพจิตร ถูกอุ้มหายไปอย่าง
ไร้ร่องรอย”3 

 

                                                                        
2

 “สมุดปกขาว ค าแถลงการณ์ของสมาคมชมรมมลายแูห่งมหาปัตตานี”. หะยสุีหลง  อบัดุลกาเดร์  กบฎหรือวรีบุรษแห่งส่ีจงัหวดภาคใต”้. หนา้  
240 
3

 กเูฮง  ... เผาโรงเรียน   คดีประวติัศาสตร์  แบบอยา่งการต่อสูอ้นัชอบธรรม. ส านกัพิมพเ์วกคิง เอก็พีเรียล : กรุงเทพ. 2547. หนา้ ค า
นิยม 
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จากกรณีการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 และนางอังคณา นีละไพจิตร 
ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม และบุตร  ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5 
นาย ในข้อหาความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ เพ่ือกระท าผิด และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใดหรือไม่
กระท าการใด โดยใช้ก าลังประทุษร้าย เมื่อในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 ศาลชั้นต้นตัดสินจ าคุก พ.ต.ต. เงิน ทองสุก ในข้อหา
ข่มขืนใจนายสมชาย นีละไพจิตรท าให้สูญเสียอิสรภาพและระบุว่าเกิดจากการกระท าร่วมกันของบุคคล 3-5 คน แต่ทั้งนี้ศาล
ชั้นต้นยกฟ้องผู้ต้องหาซึ่งเป็นต ารวจอีก 4 นายเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ 

แม้ว่าค าตัดสินในวันนั้นจะเป็นค าตัดสินประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยที่ระบุว่าเจ้าพนักงานต ารวจมีส่วนในการอุ้ม
ประชาชน  จนบัดนี้ยังไม่ทราบว่านายสมชายยังมีชีวิตหรือไม่และยังไม่มีผู้ใดได้รับการลงโทษหรือพิจารณาคดีในกรณีที่ท าให้
ทนายสมชายหายไปหรือท าให้ทนายสมชายเสียชีวิต  

แต่ต่อมาในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นต ารวจทั้ง 5 นาย เนื่องจาก
หลักฐานไม่เพียงพอ   เหตุการณ์การหายตัวไปของทนายความมุสลิมที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาอันเกี่ยวเนื่องกับคดีความ
มั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ในครั้งนี้  ท าให้ระบบยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมไทยก าลังถูกตั้งค าถาม
อย่างหนักในสังคมไทยและประชาคมโลกว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน     

 
การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยสังเขป 

 
ด้วยเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาท าให้รัฐยอมรับให้มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับชาวไทย

ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล   เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี   ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส ยะลา 
และสตูล  พ.ศ. 2489  ได้ก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับแทนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะครอบครัวและมรดกในระบบศาลไทย     

หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกท่ีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ได้แปลความหมายมาจากต าราภาษาอาหรับ 6 เล่ม
และจากต าราภาษายาวีอีก 7 เล่ม  กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกเป็นการน าเอาเนื้อหาหลักกฎหมายจากต าราต่าง 
ๆ มารวบรวมจัดหมวดหมู่เป็นตัวบทกฎหมายรวม 230 มาตรา ในการด าเนินการของข้าหลวงกระทรวงยุติธรรม  ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้าฯ หลวงยุติธรรมประจ าภาคใต้  ผู้พิพากษาประจ าศาลจังหวัดสงขลา  ดะโต๊ะยุติธรรมในสี่จังหวัด  และผู้ช่วยจ่า
ศาลจังหวัดปัตตานี เป็นล่ามใช้เวลารวบรวมตัวบทเป็นเวลานานถึง 12 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2472-2481  
 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และสตูล  พ .ศ. 2489  
ก าหนดให้มีผู้พิพากษาพิเศษข้ึน มีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม นอกเหนือจากผู้พิพากษาที่มีประจ าศาลอยู่แล้ว
เรียกว่า“ดะโต๊ะยุติธรรม”  ต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมจะต้องสมัครสอบแข่งขันกัน  ด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต    ดะโต๊ะยุติธรรมเป็น
บุคคลที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดี  จะเป็นอิหม่ามก็ได้ไม่เป็นก็ได้  ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาจากต่างประเทศ แถบ
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ตะวันออกกลาง    ดะโต๊ะยุติธรรมถูกจัดให้มีขึ้นภายในศาลแพ่งของไทย    ซึ่งแม้จะได้รับเลือกจากชาวมุสลิม แต่ก็ต้องผ่านการ
แต่งตั้งจากรัฐบาล4      

 
นอกจากนี้รัฐยังได้จัดระบบการบริหารกิจการศาสนาเฉพาะของชาวมุสลิมเป็นพิเศษ  มีองค์กรทางศาสนาที่ราชการ

รับรอง เรียกว่าส านักจุฬาราชมนตรี  โดยมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้น าสูงสุด  มีต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชการขององค์
พระมหากษัตริย์ ในด้านกิจการศาสนาอิสลาม   ภายใต้ส านักจุฬาราชมนตรีมีโครงสร้างการบริหารเป็นกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย      มีการเลือกตั้งกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัด   และมีกรรมการกลางอิสลามประจ ามัสยิด ในแต่ละ
มัสยิด(สุเหร่า) มีอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ประเภทละ 1 คน รวม 3 คน เป็นผู้ปกครองดูแลสัปปุรุษ   โครงสร้างการบริหาร
กิจการศาสานาดังนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนู ปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม  พ .ศ .  2488, ใน
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.  2490 และในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ.  2491 โดยใน
ปัจจุบันกฎหมายทั้งสามฉบับได้ถูกยกเลิกแล้วให้ใช้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540แทน 

 
ดูเหมือนว่าข้อพิพาททางแพ่งอันเกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดก จะได้รับการดูแลและเยียวยาโดยกลไกในชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นคือการที่คนมุสลิมจะไม่นิยมท าพินัยกรรม  มักจะเกิดกรณีพิพาท  แต่โดย
ระบบความเชื่อทางศาสนามักจะมีความเข้าใจพ้ืนฐานตรงกันอยู่แล้ว  การขัดแย้งเรื่องที่ดินเรื่องมรดก ในทางศาสนาจะระบุว่าให้
เชื่อพ่อแม่  ถ้าพบว่ามีข้อพิพาทก็จะแก้ไขในระดับชุมชนก่อน อิหม่าม ระดับต าบลหมู่บ้าน   ระดับอ าเภอ ก็จะดูแลแก้ไขก่อน  
ต่อมาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ  แก้ไขก่อนที่จะขึ้นศาลอาศัยอ านาจศาล    ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็มี
กระบวนการไกล่เกลี่ย         หรือบางครั้งจะมีการขอให้ไกล่เกลี่ยกับดะโต๊ะยุติธรรมก่อนขึ้นศาล   ศาสนาอิสลามมีหลักการที่จะ
ยุติข้อพิพาท    แต่อย่างไรก็ดีเมื่อบางส่วนเกิดความไม่พอใจบางคนจะใช้กฎหมายไทย  บางคนจะใช้กฎหมายอิสลาม 
 

เช่น กรณีให้ทรัพย์สินล่วงหน้านั้นชอบธรรมหรือเปล่า   หรือการให้มรดกแล้วโดยทางวาจา  ตามหลักการแล้วให้เท่าไรก็
ได้ ถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วก็ไม่เกิดเป็นข้อพิพาท     แต่ในบางครั้งเมื่อให้มรดกแล้วไม่ได้โอน    แต่การให้มรดกโดยทาง
วาจา ต้องพูดต่อหน้าพยาน 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ การท าพินัยกรรมท าพินัยกรรมด้วยภาษาท้องถิ่น   ปกติแล้วมรดก
จะมีการแบ่งสรรตามหลักการทางศาสนาอิสลามท่ีถูกก าหนดไว้แล้วในกฎหมายอิสลามท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย    
 
จากการสัมภาษณ์ คอเต็บของมัสยิดแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะละ ได้ให้ทัศนะต่อข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก 
และคดีทางแพ่งในสามจังหวัดภาคใต้ว่า 
 

                                                                        
4 ความเห็นของฮจัยีสุหลงซ่ึงในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัปัตตานี ไดแ้สดงออกในเชิงคดัคา้นแนวทางน้ี ดว้ยเหตุผลวา่
การใหค้นนอกศาสนาหรือกาฟีรแต่งตั้งผูพิ้พากษามุสลิม  เป็นการขดักบัหลกัศาสนา  และตามระบบน้ียงัถือค าพิพากษาเป็นท่ีสุด ไม่อาจอุทธรณ์
ได ้บรรดาผูน้ ามุสลิมตอ้งการให้แยกดะโต๊ะยุติธรรมออกจากศาลแพ่งแต่รัฐบาลไม่เห็นดว้ย  รัฐบาลให้เหตุผลว่าการมีศาล 2 ระบบเป็นการ
ส้ินเปลือง เพราะคดีเก่ียวกบัศาสนาไม่ไดมี้มากมายอะไร   โดยหน่ึงในเจ็ดขอ้เสนอของหะยีสุหลง ต่อรัฐบาลไทยเร่ืองการก่อตั้งศาล ส าหรับ
พิจารณาคดีเก่ียวกับกฎหมายอิสลามคือ ให้ศาลรับพิจารณา ตามกฎหมายอิสลาม แยกจากศาลจงัหวดั และให้มี “ดะโต๊ะยุติธรรม” เป็นผู ้
พิพากษา และพิจารณาหลกัการตดัสิน ตามกฎหมายอิสลาม – แต่งงาน และการหยา่ร้างตามแนวทางศาสนาอิสลาม  ฮจัยสุีหลงถูกจบักมุตวัปีพ.ศ 
2491 และไดรั้บการปล่อยตวัในปี   2495 และต่อมาถูกท าใหห้ายตวัไปพร้อมกบัลูกชายและและกลุ่มก่อการอีกหลายคนในปี    2497 
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“ปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ใช่เพราะระบบยุติธรรมที่เกี่ยวกับที่ดินมรดก   แต่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านไม่รู้กฎหมาย ถูกคนอ่ืนหลอก  
โครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   ชาวบ้านไม่มีการศึกษา ขาดข้อมูล  การทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องการกู้เงิน  
ถูกหลอกลวง  เช่น เซ็นชื่อในเอกสารเปล่า และขอยืมโฉนดไปกู้ยืมเงิน     แต่พอมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ หน่วยงานราชการ 
บริการช้า  การสื่อสารช้า ไม่บริการให้เร็ว   ข้าราชการต้องเข้าใจการสื่อสารกับคนท้องถิ่น  คนท้องถิ่นก็ต้องพยายาม
เข้าใจด้วย  ปัญหาหลักก็คือเรื่องภาษาที่ไม่เข้าใจ ท าให้ชาวบ้านเสียเปรียบ” 
 

คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติได้ด าเนินการศึกษาถึง ข้อเสนอเพ่ือการยกระดับการอ านวยความยุติธรรมเกี่ยวกับคดี
ครอบครัวและมรดกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 
2489 (พรบ.กฎหมายอิสลามฯ )  ได้ระบุถึงปัญหาข้อขัดข้องและผลกระทบในการใช้กฎหมายอิสลาม  ลักษณะครอบครัวและ
มรดกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้โดยสรุปดังนี้ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มีเพียง 7 มาตราโดยก าหนดให้เอา  พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาบังคับใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยครอบครัวและมรดกเท่านั้น  ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดซึ่งเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายอิสลามที่จะน ามาบังคับใช้
และวิธีพิจารณาตามกฎหมายอิสลามตลอดจนองค์กรหรือสถาบันที่จ าเป็นส าหรับการบริหารกฎหมายอิสลาม  โดยได้ก าหนดให้
ศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เป็นผู้พิจารณาคดีครอบครัวและมรดกตามพรบ.กฎหมายอิสลามฯ ซึ่งมี
ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าแต่ละศาลเป็นผู้ชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม โดยหลังจากพรบ.กฎหมายอิสลามมีผลบังคับใช้แล้วจึงได้มีค าสั่ง
กระทรวงยุติธรรมให้แปลกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกเป็นภาษาไทย และดะโต๊ะยุติธรรมมีพันธะที่จะต้องน าเอา
หลักกฎหมายอิสลามที่ได้แปลไว้เป็นคู่มือส าหรับการตัดสินชี้ขาดเท่านั้น  อีกทั้งกฎหมายอิสลามดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียงคู่มือ
ไม่ได้มีฐานะเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 

  

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการบัญญัติใช้พรบ.กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกในประเทศไทย และก็บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน แต่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องหลายประการในการบังคับใช้ให้เกิดผลแห่งความยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่บัญญัติขึ้น  อันได้แก่   ประการแรก ปัญหาที่เกิดจากข้อจ ากัดในเนื้อหาสาระของตัวกฎหมาย  เช่นในกรณีไม่มี
บทบัญญัติให้กลับไปใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงแทนที่จะน าเอากฎหมายอิสลามจากแหล่งที่มาดั้งเดิมหรือจากต าราใดต าราหนึ่ง  ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบกฎหมาย
อิสลามเพราะจะท าให้กฎหมายอิสลามไม่ได้รับการพัฒนา การใช้กฎหมายอิสลามจ ากัดอยู่แต่เฉพาะเท่าที่ปรากฏอยู่ในประมวล
กฎหมายเท่านั้นจึงไม่มีคดีที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อไป   ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก 
เช่นการยื่นในการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของมุสลิมต่อศาลนั้นต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การ
ชี้ขาดใช้พรบ. กฎหมายอิสลาม ประการที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก การที่ พรบ.
กฎหมายอิสลามฯ ไม่ได้ก าหนดว่าเรื่องใดบ้างที่จะน าเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ แต่ได้ก าหนดเพียงว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวด้วย
เรื่องครอบครัวและมรดกเท่านั้น ท าให้มีปัญหาว่าเรื่องที่เกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกมีขอบเขตเพียงใด โดยจะใช้เกณฑ์ของ
พรบ.กฎหมายอิสลามฯ หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ซึ่งขอบเขตของกฎหมายทั้งสองมีความแตกต่างกัน  หรือกรณี
ที่ชี้ขาดของดะโต๊ะยุติธรรมไม่อาจลบล้างความถูกต้องที่ได้กระท าตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ     
ประการที่สี่ อ านาจในการพิจารณาคดีกับอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี  การที่ พรบ.กฎหมายอิสลามฯ ก าหนดให้ศาลชั้นต้น
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เป็นผู้พิจารณาคดีโดยมีดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาดตามข้อกฎหมายอิสลามนั้น ท าให้ดะโต๊ะยุติธรรมมีอ านาจเพียงวินิจฉัยชี้ขาด
ตามข้อกฎหมายอิสลามแต่ไม่มีอ านาจพิจารณาคดี เพราะอ านาจดังกล่าวเป็นของผู้พิพากษาของศาลนั้น ๆ     ดะโต๊ะยุติธรรม
ต้องตัดสินคดีตามข้อเท็จจริงที่ผู้พิพากษาได้พิจารณาสรุป ซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายอิสลามก าหนด  
ประการที่ห้า ถูกจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์โดยกฎหมาย    ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พรบ.กฎหมายอิสลามฯ ฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดสิทธิ
ในการอุทธรณ์ไว้ ท าให้คู่กรณีก็ไม่สามารถอุทธรณ์ค าตัดสินของดะโต๊ะยุติธรรมได้เนื่องจากกฎหมายบัญญัติว่าค าตัดสินของ
ดะโต๊ะยุติธรรมถือเป็นที่สุด ท าให้ไม่มีองค์กรที่จะตรวจสอบวินิจฉัยค าตัดสินของดะโต๊ะยุติธรรมอีกชั้นหนึ่ง ประการที่หก การ
จ ากัดคู่กรณีที่เป็นมุสลิมเท่านั้นจึงให้ใช้กฎหมายอิสลาม ซึ่งการที่พรบ.กฎหมายอิสลามฯ นี้จ ากัดคู่กรณีที่เป็นมุสลิมเท่านั้นจึงจะ
ใช้กฎหมายอิสลาม อาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณี  เป็นต้น 5   

                แม้ดูเหมือนว่าพรบ.กฎหมายอิสลามที่บังคับใช้อยู่ตั้งแต่สมัยปีพ.ศ.  2490 จะไม่มีปัญหาในตัวมันเองอย่างรุนแรง
และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาความรุนแรงและปัญหาการก่อความไม่สงบ      อย่างไรก็ดีในสมัยปัจจุบันในช่วงปีพ .ศ.  2546  
มีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขและการสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก  โดย
นายสมชาย  นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมในขณะนั้น เป็นทนายความมุสลิมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
มุสลิมและกฎหมายของไทยเป็นอย่างดี  ได้ริเริ่มให้มีการร่างข้อกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก โดยจัดท าเป็น
โครงการเพ่ือระดมความเห็นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้น าศาสนาทุกระดับ เพ่ือพิจารณาศึกษาถึงเนื้อหาและความถูกต้อง   
ต่อจากนั้นก็จะเผยแพร่และสามารถน าข้อกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอัน
ถูกต้อง   ตามหลักการศาสนาอิสลามและเป็นแนวทางเดียวกันและให้มุสลิมได้รู้กฎหมายลักษณะนี้อย่างกว้างขวาง6 

ผู้ริเริ่มและชมรมนักกฎหมายมุสลิมได้ให้เหตุผลในการเป็นตัวหลักในการทบทวนแก้ไขกฎหมายอิสลามว่า    ทางชมรม
นักกฎหมายมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญในความจ าเป็นที่จะต้องน าหลักกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกมา
เผยแพร่  และให้มุสลิมได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ซึ่งหลักกฎหมายอิสลามได้มีตัวบท  เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของทุกศาลใน
สี่จังหวัดภาคใต้แล้ว  แต่เนื่องจากเป็นตัวบทที่เข้าใจยาก จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาและทบทวน รวมทั้งรับฟังข้อวิจารณ์
เพ่ือให้กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน7 

 
บทที่  2  สภาพปัญหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน 
 
เมื่อคนในชุมชนมุสลิมท้องถิ่นไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันและขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา  และยิ่งโดยเฉพาะกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในคดีอาญาทั่วไปและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
การแบ่งแยกดินแดน กบฎ และคดีเก่ียวกับความมั่นคง    จึงควรแก้ไขประบวนการยุติธรรมซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อคนหลากหลาย

                                                                        
5 คณะกรรมการสมานฉนัทแ์ห่งชาติ.  ขอ้สรุปจาการการประชุมคณะท างานส่งเสริมการด าเนินกระบวนการยติุธรรม ตามหลกันิติธรรม คร้ังท่ี 
1/2549 วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2549  ณ หอ้งประชุม 301 ตึกบญัชาการ ท าเนียบรัฐบาล  ขอ้เสนอเพ่ือการยกระดบัการอ านวยความยติุธรรมเก่ียวกบั 
คดีครอบครัวและมรดกตาม กฎหมายอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้. 2549 
6

 เอกสารโครงการประชุมรับฟังขอ้แนะน าและวจิารณ์ หลกักฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2546 ณ หอ้ง
ประชุมมูลนิธิเพ่ือศูนยก์ลางอิสลามแห่งประเทศไทย  กรุงเทพ  
7

   อา้งแลว้ หนา้ 5  



 

P
ag

e8
 

วัฒนธรรมและควรให้ความส าคัญกับบทบาทองค์กรท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค     

 
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในระบบศาลของไทยได้เนื่องจากขาด

ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายของศาลไทยและความไม่เข้าใจเรื่องภาษา  และอคติอันเกิดจากความคิด ในทาง
ประวัติศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนของเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบายการแก้ไขปัญหาความรุนแรงอันเกิดข้ึนในต้นปี พ.ศ.  2547  
 ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาดั้งเดิมที่ได้สะท้อนไว้ในข้อเสนอประวัติศาสตร์ของฮัจยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ผู้เป็น
บิดาของ เด่น โต๊ะมีนา นักการเมืองชื่อดังในยุคปัจจุบัน (2548) ได้ยื่นข้อเสนอที่รัฐไทย “รับไม่ได้” จ านวน 7 ข้อ ต่อรัฐบาล พล
เรือตรีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2490  

ข้อเสนอดังกล่าว เกิดจากมันสมองของกลุ่มผู้น ามุสลิมจ านวนกว่า 100 คน ที่ไปประชุมกันที่ส านักงาน 
คณะกรรมการอิสลาม ประจ าจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีเนื้อหา 7 ข้อ8 ดังนี้ 

(1) ขอให้ปกครอง 4 จังหวัดนี้ เป็นแคว้นๆหนึ่ง โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งอย่างสูง ให้มีอ านาจในการศาสนาอิสลาม มี
อ านาจแต่งตั้ง และปลดข้าราชการออกได้ ผู้ด ารงต าแหน่งนี้ต้องมีภูมิล าเนาใน 4 จังหวัดเท่านั ้

(2)  การศึกษาในชั้นประถมต้น จนถึงชั้นประถมปีที่ 7 ให้มีการศึกษาภาษามาลายู ตลอด (นัยยะของข้อเสนอนี้ก็คือ 
การอ่านภาษามาลายู หรือภาษาอรับได้ ย่อมสามารถปฎิบัติศาสนกิจในศาสนาอิสลามได้ นั่นเอง เพราะพระมหา
คัมภีร์ อัล-กุรอาน นั้นเป็นภาษาอาหรับ) 

(3) ภาษีที่เก็บได้ ให้ใช้ภายใน 4 จังหวัดเท่านั้น จุดมุ่งหมายของข้อเสนอนี้ก็เพ่ือ การพัฒนาท้องถิ่น 4 จังหวัด ที่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนที่ยังอยู่ใน
สภาพยากจน หรือต่ ากว่ายากจน 

(4) ในจ านวนข้าราชการทั้งหมด ให้มีข้าราชการมาลายูร้อยละ 80 ซึ่งข้อเสนอนี้น่าจะเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิบัติหรือ
ยืนยันว่าจะเป็นไปได้ในเรื่องรูปธรรม 

(5) ขอให้ใช้ภาษามาลายูควบกับภาษาไทยเป็นภาษาราชการ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ อ่านและพูดภาษาไทยไม่ได้ 
การใช้สองภาษาย่อมท าให้เกิดความสดวกยิ่งขึ้น แม้ในยุคปัจจุบัน (2548) ภาษาในการสื่อสารของหน่วยงานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังใช้สองภาษาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาสแปนิช ทั้งยังอนุมัติให้หลายหน่วยงาน
ยอมรับภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาต่างๆของกลุ่มชาวเอเชีย ชาวยุโรปบางประเทศ และภาษาของ อัฟริกันบางเผ่าด้วย 

(6) ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด มีเอกสิทธิ์ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติการศาสนาอิสลาม โดยความ
เห็นชอบของผู้มีอ านาจสูงสุด ส าหรับข้อนี้ได้สอบถามอุละมาฮ์ ทางศาสนาอิสลาม ท่านให้ความเห็นว่า กฎระเบียบ
ต่างๆของการปฎิบัติศาสนาอิสลามนั้น ในระหว่างนั้นขาดเอกภาพ เพราะการกระจาย แบ่งแยกกัน ดังนั้นการ
ประกาศจากผู้ที่ได้รับเลือกให้มีอ านาจสูงสุด จะขจัดความแตกแยกของมุสลิมกลุ่มต่างๆลงได้ เช่น     ก าหนดการ
อีดอีดิลฟิตริ์ หรือ อีดอีดิลอัฏฮาร์ (วันตรุษส าคัญทั้ง 2 วัน) ให้จัดตรงกันตามหลักศรัทธาบนบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม ที่สืบทอดมา ยาวนานกว่า 1000 ปี 

                                                                        
8   ขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้ ของหะยสุีหลงมีการเขียนและแปลดว้ยขอ้ความท่ีแตกต่างกนัเลก็นอ้ยในเอกสารหลายชุด   ขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้น้ีอา้งอิงจาก
ขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้ท่ีปรากฎในจดหมายเหตุแห่งชาติ  อา้งจาก  พทุธพล มงคลวรวรรณ. ขอ้เท็จจริงบางประการเก่ียวกบั “ขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้ ของ
หะยสุีหลง”    วารสารรูสะมิแล วารสารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 2 กนัยายน-ธนัวาคม 2552 หนา้ 14-15 
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(7) ให้ศาลรับพิจารณา ตามกฎหมายอิสลาม แยกจากศาลจังหวัด และให้มี “ดาโต๊ะยุติธรรม” เป็นผู้พิพากษา และ
พิจารณาหลักการตัดสิน ตามกฎหมายอิสลาม – แต่งงาน และการหย่าร้างตามแนวทางศาสนาอิสลาม) 

 
แม้ว่าข้อเสนอทั้ง 7 ข้อ จะผ่านได้เข้าไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ในปีพ .ศ. 2490 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องไป

พิจารณา แต่สุดท้ายก็ไม่มีข้อไหนได้รับการพิจารณาโดยทั้งสิ้น  ทั้งต่อมาฮัจยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ก็ได้กลายเป็นบุคคลสูญหาย
พร้อมกับลูกชายและกลุ่มผู้เรียนร้องความยุติธรรมอีกหลายคนในปี พ.ศ. 2497  ท าให้ปัญหาพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับความยุติธรรม
ไม่ได้รับการแก้ไขมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 
การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายของศาลไทยและความไม่เข้าใจเรื่องภาษา  
  

ปัญหาหลักที่ส าคัญอีกประการคือในเรื่องปัญหาการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบบกระบวนการยุติธรรม   ศาล
ยุติธรรมของไทยใช้ภาษาไทย  คดีต่างๆ ในโรงศาลต้องใช้ทนายไทยและล่ามคนไทยซึ่ งไม่รู้จักทั้งสองภาษาดีพอ   อีกทั้งระบบ
ศาลไทยใช้เวลาเป็นเดือน ๆ ปี ๆ 9     

ปัญหานี้ยังคงสะท้อนให้เห็นได้ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ภาษามลายูบ้าน 
(ภาษายาวี) เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารตั้งแต่เด็ก  เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาทางศาสนา   ระบบภาษามลายูที่เขียนด้วย
ตัวอักษรอาหรับไม่ใช่เพียงคุณค่าทางการสื่อสารแต่ยังมีความหมายทางศาสนาและใช้ในการเผยแพร่ศาสนา   

การที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ด าเนินการตามนโยบายปราบปรามและจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยอาศัยสายข่าวหรือข้อมูลข่าว
กรองจากหน่วยงานของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ขาดผู้ซึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้  ข้อมูลและ
ข่าวกรอง รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการก่อการจึงขาดทั้งความเชื่อถือและขาดซึ่งการตรวจสอบ
ตรวจทานที่มีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างที่ส าคัญคือการติดตามจับกุมบุคคลโดยการระบุเพียงชื่อ  เช่น  “ แม่เองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไร
ขึ้น  มาตามหาอันวาร์ มีมาแค่นี้ อันวาร์ อันวาร์”    

การสอบสวนมักจะสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีความสามารถทางภาษา  จากการลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ต้องหาและผู้ต้อง
สงสัยในเรือนจ าระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.  2549 พบว่าผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยมีความเข้าใจภาษาไทย
กลางในระดับการฟังที่ดี  แต่มักมีปัญหาในเรื่องการโต้ตอบด้วยภาษาไทยกลาง หลายคนไม่สามารถพูดและถ่ายทอดได้แต่ฟังได้   
ผู้ต้องหาหลายคนมักถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นในชั้นจับกุมและคุมขังโดยพลการและไม่ได้แจ้งสิทธิ
ในการขอพบทนายให้ผู้ต้องหารหรือผู้ต้องสงสัยรับทราบ     หลายรายถูกสอบสวนในขณะถูกควบคุมตัวในศูนย์พิทักษ์สันติวันละ
หลาย ๆ ชั่วโมงในห้องสอบสวนหรือในพ้ืนที่จ ากัดด้วยพนักงานสอบสวนที่พูดภาษาไทยหรือบางครั้งต้องใช้ล่ามแปล  ต้องอยู่ใน
ห้องพักที่มีไฟฟ้าเปิดตลอด 24 ชั่วโมง     ผู้ถูกเชิญตัวภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (พรก. ฉุกเฉิน)  ไม่ได้รับสิทธิในการพบทนายความเพ่ือขอให้ร่วมรับฟังการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ความอาญาตามมาตรา 13 และมาตรา 13 ทวิ บัญญัติให้ศาลจัดหาล่ามให้แก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานที่ไม่สามารถ
พูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่าม  อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

                                                                        
9

 “หะยสุีหลง  อบัดุลกาเดร์  กบฎหรือวรีบุรษแห่งส่ีจงัหวดภาคใต”้. หนา้  238  
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ความอาญารับร้องสิทธิของจ าเลยที่จะได้รับการสอบถามก่อนเริ่มพิจารณาคดีจากศาลในเรื่องทนายความและต้องตั้งทนายความ
ให้ ในกรณีคดีที่มีโทษอัตราสูง 10   

อย่างไรก็ดีสิทธิเหล่านี้ได้รับการปฎิเสธในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นภายใต้การบังคับใช้กฎหมายทั้งกฎ
อัยการศึกนับแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2547 และภายใต้  พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2548  โดยการอ้างอิงถึง
สถานะภาพของผู้ถูกจับกุมคุมขังภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับนี้ว่า ไม่ใช่ผู้ต้องหา ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหา แต่เป็นเพียงผู้ถูกเชิญตัว  
ดังนั้นจึงไม่อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจ าเลยตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา    ปัญหาเรื่องทัศนคติ
ของนโยบายและการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ค าน าถึงเพียงนโยบายปราบปรามเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างสั่งสมความไม่พอใจในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในสาม
จังหวัดชายแดนใต้  

ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหา  ญาติผู้ต้องหา  และผู้น าชุมชนมุสลิม ประสบปัญหาในการเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไทยเป็นอย่างมากซ่ึงเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม   ทนายความ
มุสลิมที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดซึ่งมีอยู่จ านวนไม่มากนักเช่นในส่วนของการด าเนินการของชมรม
นักกฎหมายมุสลิมและในส่วนของศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์สามจังหวัดชายแดนใต้   จึงเป็นที่พ่ึงพาที่จะสามารถช่วยเหลือเยียวยา
และสร้างความกระจ่างในเรื่องรายละเอียดของข้อหา  การถูกด าเนินคดี  ความยุ่ งยากในการขึ้นศาล การขอประกันตัวชั่วคราว  
การเยี่ยมในเรือนจ าหรือสถานที่กักขังอ่ืน ๆ  การเข้ารับฟังกระบวนพิจารณาคดี ฯลฯ   ภาษาเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กระบวนการ
ทางเทคนิคและทางเอกสารเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสร้างความกังวลให้กับญาติผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกจับกุมคุมขังประมาณ 
200-300 คนในเรือนจ าจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนถูกส่งตัวมายังเรือนจ าจังหวัดสงขลา  

จากบันทึกการเข้าเยี่ยมในเรือนจ าจังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 254611  สภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคง  พบว่าจากที่เคยลงตรวนผู้ต้องหา/จ าเลยในคดีความมั่นคง ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในขณะนั้นผู้บัญชาการเรือนจ า
จังหวัดปัตตานี ได้มีค าสั่งให้ถอดโซ่ตรวจผู้ต้องหา/จ าเลย ในคดีความมั่นคงไปบางส่วนแล้ว  โดยเป็นผู้ต้องหาที่ศาลก าลังจะ
พิจารณาพิพากษาคดี   ซ่ึงขณะนี้การถอดตรวนนักโทษกลุ่มดังกล่าวจะมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาโดยอาศัยหลักการคือ 
การสิ้นสุดของคดี ความประพฤติกับระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจ า ข้อมูลการคัดค้านการประกันตัว และญาติให้ความรับรองความ
ประพฤติ และทนายความที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านคดี  ซึ่งต่อมาจากการประสานงานและการท างานของคณะกรรมการ
สมานฉันท์แห่งชาติในพ้ืนที่สามจังหวัดกับผู้บัญชาการเรือนจ าทั้ง 3  จังหวัดได้รับทราบว่า ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงทั้งหมดจะ
ได้รับการปลดโซ่ตรวนไม่ต้องลงตรวนตลอด 24 ชั่วโมง  จึงเป็นการลดเงื่อนไขและสร้างบรรยากาศความสมานฉันท์ได้ในระดับ
ต้นเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นของความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมได้ในระดับหนึ่ง 

 
ปัญหาการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากอคติทางความคิดในทางประวัติศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนของเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบาย
ปราบปรามเพื่อยุติเหตุการณ์ความรุนแรง  

                                                                        
10

 รายงานเร่ืองการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.   2548 ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ :   
ความส าเร็จ ผลกระทบและขอ้เสนอแนะ โดย ผศ. ดร. จุฬารัตน์ เอ้ืออ านวยและคณะ  ไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงชุดความรู้และขอ้เท็จจริง
ในการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั   และประมวลเป็นเอกสารศึกษากรณีตวัอยา่ง วิเคราะห์ผลกระทบ และน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ อนัจะน าไปสู่การแก้ไขเพ่ือปกป้องคุม้ครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นตน้และใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาชั้นศาล 
11

 พรเพญ็  คงขจรเกียรติ .บนัทึกการเยี่ยมเรือนจ าจงัหวดัชายแดนใต ้ระหวา่งวนัท่ี 11-13 ธนัวาคม  พ.ศ.  2548 
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ประชาชนโดยทั่วไปมีความหวาดกลัวกับระบบกฎหมายและการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่อดีต     และ

โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้อคติอันเกิดจากความคิดในทางประวัติศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนของเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบาย
ปราบปรามเพ่ือยุติเหตุการณ์ความรุนแรง   การอุ้มฆ่า การอุ้มหาย และการวิสามัญฆาตกรรม หรือการฆ่ารายวัน เพ่ือสร้าง
สถานการณ์ เกิดขึ้นทั้งจากการใช้อ านาจทางกฎหมายและบางส่วนเกิดจากการใช้อ านาจนอกกฎหมายในการปราบปรามผู้ต้อง
สงสัยก่อความสงบในภาคใต้  และเกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการ     กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งได้แก่กลุ่มผู้น าศาสนา   อีหม่าม  โต๊ะครู  
ครูสอนปอเนาะ  ครูสอนโรงเรียนตาฎีกา (โรงเรียนสอนเด็กเล็ก)  นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนา เป็นต้น 

 
กลุ่มบุคลากรทางศาสนาในชุมชนมุสลิมเหล่านี้ เป็นบุคคลกรที่ชุมชนมุสลิมให้ความส าคัญ  โดยความเชื่อท่ีว่า เมื่อมุสลิม

มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนก็จะมีการพิจารณาค้นหาบุคคลขึ้นมาเป็นผู้น าเฉพาะภายในชุมชนมุสลิม  เพ่ือให้ผู้ น าชุมชนมุสลิมน า
ชุมชนไปสู่ความดีงาม   และสร้างสรรค์ประโยชน์ คอยดูแลปกป้องอันตราย หรือความหวาดระแวงใด ๆ ที่อาจมีขึ้นได้  และเพ่ือ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมประสานงานกับรัฐในกิจการทั่วไป  ผู้น าจึงมีความทรงเกียรติ  ชุมชนมุสลิมจึงให้ความส าคัญกับผู้น าชุมชน
และเคารพเชื่อฟังผู้น าเป็นอย่างมาก    แต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่และด าเนินนโยบายปราบปรามที่ผิดพลาดโดย
ตั้งเป้าหมายในการจับผิด  ตรวจตรา     บุกค้น และจับกุม ผู้น าศาสนาเหล่านี้ทั้งใช้ระบบกฎหมายและวิธีการนอกกฎหมาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.  2547    

 
เช่นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2547 ศูนย์ประสานงานส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า  3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานทางศาสนาที่ส าคัญสูงสุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดนราธิวาส  ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน เรื่อง การขอยุติบทบาท  เหตุผลที่ระบุไว้ในแถลงการณ์คือ สืบเนื่องจากความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม   พ.ศ. 2547 ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี จ านวนนับร้อยครั้ง แต่ผลการประชุมไม่ได้น ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง   โดยยังด าเนินการตรวจค้น
จับกุม และท าลายความน่าเชื่อถือของผู้น าศาสนา  ผู้น าชุมชนและคนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นล าดับ    จึงถือว่าทางราชการไม่ได้ให้
ความส าคัญกับผลการประชุมหารือ ท าให้สถาบันคณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัดสูญเสียความน่าเชื่อถือและท าลาย
ความศรัทธาของประชาชนอย่างร้ายแรงจึงได้ประชุมและมีมติขอยุติบทบาทในความร่วมมือประสานงานเพ่ือแก้ปัญหา12 

 
เหตุผลของการประท้วงไม่ร่วมมือกับรัฐในแถลงการณ์ฉบับนี้มีความน่าสนใจว่า ได้กล่าวถึงการท าลายความน่าเชื่อถือ

ของผู้น า ผู้น าชุมชน และคนท้องถิ่น และแถลงการณ์ฉบับนี้ได้แถลงไว้ในช่วงต้นของความขัดแย้งต้นปี     2547  จนปัจจุบัน
ปัญหาความรุนแรงได้ยืดเยื้อ สร้างความเสียหายสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐอย่างมหาศาล   แต่แล้ว
นโยบายปราบปรามโดยพลการของรัฐต่อผู้น าชุมชนหรือต่อชาวบ้านในชุมชนโดยไม่ให้ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้น า
ชุมชนมุสลิมทั้งทางโลกและทางศาสนาก็ยังคงมีอยู่   ดังนั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเฉพาะทางอาญาซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานก็ยังคงถูกละเมิด   โดยเฉพาะในเรื่องการมีการบุกค้น การเชิญตัวและการจับกุม
โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้ถูกสงสัยว่าจะเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัด  

 

                                                                        
12

 แถลงการณ์ฉบบัท่ี 1 ศูนยป์ระสานงานส านกัคณะกรรมการอิสลามประจ า 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เร่ืองขอยติุบทบาท 
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ต่อมาพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกฎหมายที่มีหลายมาตราที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชน
และมีมาตราที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไม่ต้องรับโทษและถูกด าเนินคดี    หน่วยงานหลายหน่วยได้แสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์และเรียกร้องให้ทบทวนการออกกฎหมายและทบทวนการประกาศใช้ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  สภาทนายความ   หรือแม้แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ   แต่ทางรัฐบาลยังคงประกาศใช้
โดยแถลงต่อสาธารณะชนว่าจะใช้แต่เฉพาะที่จ าเป็น    แต่พบว่าหลังจากมีประกาศใช้  พ.ร.ก. ฉุกเฉินกลับมีใช้กองก าลังเพ่ือ
ปราบปรามผู้ถูกสงสัยว่าเหตุการณ์อย่างหนักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2548     ซึ่งรัฐบาลมุ่งใช้แนวทางการทหาร และ
บังคับใช้กฎหมายของต ารวจน าการเมืองในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้  ดังนั้น ก่อนการต่ออายุ พ.ร.ก ฉุกเฉินคราวละ 3 
เดือน ทุกครั้งก็จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึน  
 

ปัญหาเรื่องการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกินกว่าเหตุสั่งสมมากข้ึนผนวกกับความไม่แม่นย าในการชี้เป้า
หรือการเข้าจับกุม  การชี้เป้าผิดพลาดเพราะข่าวกรองและงานมวลชนที่ล้มเหลว   อาจสืบเนื่องมากจากนโยบายการสร้างผลงาน
และการกวาดจับหลังเหตุการณ์ความรุนแรง   อีกทั้งปฎิ เสธไม่ได้ว่ามีขัดแย้งกันเองระหว่างหน่วยงานของรัฐ      ท าให้มีผู้
บริสุทธิ์เข้าไปอยู่ในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก หรือจากการจับแบบเหมารวมหลังเหตุการณ์ความรุนแรงใหญ่ เช่น เหตุการณ์กรณี
ถล่มบ้านพักนายอ าเภอที่บันนังสตา เหตุการณ์ตันหยงลิมอ  เหตุการณ์กูจิงลือปะ   เป็นต้น  ปัจจุบันยังไม่มีแนวนโยบายด้าน
ความมั่นคงที่แน่ชัดและอาจเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานของหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยใน
พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจท้องที่  ต ารวจส่วนกลาง   ทหารในพ้ืนที่และทหารหน่วยอ่ืนๆ  หรือเจ้าหน้าที่ปกครองระดับต่าง ๆ    
โดยเจ้าหน้าที่ปกครองกลับเน้นการปฎิบัติงานด้านความมั่นคงเพ่ือหวังว่าจะแก้ไขและยุติการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่เพียงด้าน
เดียว  ขาดงานด้านพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างรัฐกับชาวบ้านในพ้ืนที่    จากการได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ทหาร
ระดับสูงในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2549      มีการยอมรับถึงความล้มเหลวของงานการข่าวและฝ่ายรัฐไม่ได้รับความร่วมมือจาก
มวลชนท าให้เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเห็นว่าข่าวกรองที่ผิดพลาดมีผลท าให้เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้รุนแรงยิ่งขึ้น13 
 

แม้ว่าต่อมารัฐบาลในขณะนั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์ในเดือนเมษายน  พ.ศ.   2548  และ
ต่อมาเพียง 2 –3 เดือน รัฐบาลก็ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินประกาศในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2548  ท าให้เกิดความสับสนใน
ระดับนโยบายว่า รัฐบาลพยายามที่จะใช้นโยบายสันติวิธี และพยายามจะใช้มิติทางศาสนา และวัฒนธรรม โดยการประสานงาน
กับคณะกรรมการ ก.อ.ส   แต่ในเวลาเดียวกันในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติโดยเฉพาะทหารและต ารวจได้น า
พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาใช้อย่างกว้างขวาง     การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เชิญตัว จับกุม สอบสวน ขยายผลการจับกุมจากการซัดทอด และ
รวมถึงมาตราการอบรมหรือวิวัฒน์พลเมืองในพ้ืนที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขของความหวาดระแวง  ความไม่ไว้วางใจกันและกันและ
ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในหลายๆ กรณี       ขณะเดียวกันมีหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการ 
ก.อ.ส ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ท างานช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการขัดกันในทางนโยบายอย่าง
สิ้นเชิงเป็นภาวะหัวมงกุฎท้ายมังกร  
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 สมัภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีทหารระดบัสูง  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.   2549  ณ ส านกังานกองอ านวยการเสริมสร้างสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(กอ.สสส.จชต)  ค่ายสิรินธร จ.ยะลา 
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การขาดการส่งเสริมการใช้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการด าเนินคดีอาญาใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  แม้ว่าใน
ระยะแรกจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ระบบนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยงานสืบสวนคดีอาชญกรรมและการโจมตีโดยอาวุธระเบิ ด
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เริ่มงานฝึกอบรมและเข้ามาร่วมปฎิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547  และเริ่มปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547- กันยายน พ.ศ. 2548  โดยได้รับการ
ช่วยเหลือจากกองทัพภาคที่ 4 และ กกสสส.จชต เป็นอย่างดี  แต่ต่อมาก็มีปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในทางนโยบายท าให้
ปัจจุบันดูเหมือนว่าทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะใช้การเชิญตัว  จับกุม และสอบสวนโดยใช้อ านาจ  พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แทนการ
สืบสวนแบบคดีอาชญกรรมทั่วไป ซึ่งท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกสังสัยและส่งผลกระทบต่อความไม่เป็นธรรมเมื่อคดีเข้าสู่
ระบบศาล   
 

ปัญหาเรื่องระดับแนวความคิดเรื่องการใช้อ านาจรัฐกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รัฐบาลระหว่างปี พ.ศ.  2545-2549 
เห็นว่าจากการใช้อ านาจรัฐโดยเจ้าพนักงานของรัฐมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้ อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน     การคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือป้องกันการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจของเจ้าพนักงานยังคงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการสร้างระบบตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจไร้หลักเกณฑ์  เพียงแต่ต้องมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ทั้ง ต ารวจ อัยการ ผู้
พิพากษา มิให้ใช้อ านาจรัฐตามอ าเภอใจเท่านั้น 

 
     ปัจจุบันเนื่องจากสภาพปัญหามีมากท้ังการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ       การก่อคดีฆาตกรรมรายวัน   การ
ลอบวางระเบิดสถานที่สาธารณะ  การลอบเผาโรงเรียน   การท าร้ายร่างกาย  การซ้อมทรมาน และการอุ้มหายหรืออุ้มฆ่า  การ
จับกุมผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายอาญา   การควบคุมตัวภายใต้กฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้    หรือการจับกุมและควบคุมตัวโดย
พลการ   การด าเนินคดีหรือตั้งข้อหาที่หนักกว่าหลักฐานและข้อกล่าวหา     จึงเป็นสภาพปัญหาในทางคดีอาญาที่พบอยู่อย่าง
ต่อเนื่องนับแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547   

ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 14 พบว่า สถิติเหตุรุนแรงตั้งแต่เดือน ม.ค.2547 (หลังเหตุการณ์
ปล้นปืน) ถึงวันที่ 22 ส.ค.2554 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทั้งสิ้น 12 ,167 เหตุการณ์ แยกเป็นปี 2547 จ านวน 1,154 เหตุการณ์ ปี 
2548 จ านวน 2,078 เหตุการณ์ ปี 2549 จ านวน 1,934 เหตุการณ์ ปี 2550 จ านวน 2,475 เหตุการณ์ ปี 2551 จ านวน 1,370 
เหตุการณ์ ปี 2552 จ านวน 1,348 เหตุการณ์ ปี 2553 จ านวน 1,165 เหตุการณ์ และปี 2554 นับถึงวันที่ 22 ส.ค.จ านวน 643 
เหตุการณ์ สรุปว่าปี 2550 เป็นปีที่เกิดเหตุรุนแรงมากที่สุด สภาพความสูญเสียในห้วงเวลาเดียวกัน มีผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตไปแล้ว 
4,771 ราย แยกเป็นต ารวจ 274 นาย ทหาร 331 นาย ประชาชน 4,166 ราย บาดเจ็บรวม 8,512 ราย แยกเป็น ต ารวจ 1,137 
นาย ทหาร 1,634 นาย และประชาชน 5,741 ราย โดยเฉพาะในระยะหลังมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่เป็น คนชรา ผู้หญิง เด็ก ตก
เป็นเหยื่อของความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  
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 ขอ้มูลจากศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนใต ้(ศชต.) เผยแพร่ใน  http://www.isranews.org/south-news/stat-history/item/3382-ขอ้มูล
ต ารวจ-ไฟใต-้7-ปี-7-เดือนตายทะล-ุ4-7-พนัราย-ประทุษร้ายพระ-31-คดี-194-หมู่บา้นสีแดง.html 
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ส าหรับนโยบายการปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายต ารวจและฝ่ายทหาร    ประมวลได้จากตัวเลข
จากข้อมูลถึงวันที่ 31 ก.ค.2554 มีคดีอาญารวม 87,147 คดี เป็นคดีความมั่นคง 8,043 คดี การด าเนินคดีความมั่นคงจ านวน 
8,043 คดี ในชั้นพนักงานสอบสวน สั่งงดสอบสวนมากถึง 5,473 คดี คิดเป็นร้อยละ 68.05 พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง 
1,606 คดี คิดเป็นร้อยละ 19.97 สั่งไม่ฟ้อง 228 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.83 อยู่ระหว่างด าเนินคดี 736 คดี คิดเป็นร้อยละ 9.15 
ชั้นอัยการมีคดีอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 7,307 คดี สั่งงดสอบสวน 4,959 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.08 สั่งฟ้อง 676 คดี หรือ
ร้อยละ 11.33 สั่งไม่ฟ้อง 334 คดี หรือร้อยละ 5.60 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ,338 คดี หรือร้อยละ 18.31  ชั้นศาล 
พิพากษาแล้ว 262 คดี จ าเลย 484 คน ลงโทษ 143 คดี จ าเลย 243 คน คิดเป็นร้อยละ 54.58 ของคดีทั้งหมดที่พิพากษาแล้ว 
ยกฟ้อง 119 คดี จ าเลย 241 คน คิดเป็นร้อยละ 45.42  ในจ านวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษ เป็นโทษประหารชีวิต 21 คดี 
จ าเลย 21 คน จ าคุกตลอดชีวิต 40 คดี จ าเลย 56 คน จ าคุก 50 ปีลงมา 82 คดี จ าเลย 166 คน   สถิติ คดีความมั่นคง นับถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีคดีอาญารวม 87,147 คดี เป็นคดีความมั่นคง 8,043 คดี เฉพาะคดีความมั่นคง เป็นคดีที่ไม่รู้ตัว
ผู้กระท าความผิดมากถึง 6,133 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 76.25 รู้ตัวผู้กระท าความผิด 1 ,910 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 23.75 
จับกุมผู้ต้องหาได้ 1,372 คดี คิดเป็นร้อยละ 17.06 ผู้ต้องหาหลบหนี 538 คดี 15   

แนวปฎิบัติของนโยบายรัฐในการปราบปรามที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยในที่นี่จะกล่าวถึงแผนงาน
และการด าเนินการของสองหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนับแต่ปี พ.ศ. 2547- 
ปัจจุบัน อันได้แก่ กองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  (กอ.สสส.จชต) ค่ายสิรินธร ต่อมาเปลี่ยนเป็นกอง
อ านวจการักษาความมั่นคงภายใต้ (กอรมน. ภาคสี่ส่วนหน้า) โดยมีศูนย์วิวัฒนสันติ (ศูนย์ซักถามตามอ านาจพรก.ฉุกเฉินต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์16) และศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจส่วนหน้า (ศปก. ส่วนหน้า) ซึ่งเปลี่ยนเป็นศูนย์
ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนใต้  โดยมีศูนย์พิทักษ์สันติเป็นศูนย์ซักถามที่ต้องอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9 จังหวัด
ยะลา 

 
ในส่วนงานของกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  (กอสสสตชต) ในช่วงที่ก่อตั้งและ

ด าเนินการระยะแรกโดยกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  (กอ.สสส.จชต.) ต่อมาเปลี่ยนเป็นการบริหาร
จัดการโดยกองก าลังรักษาความม่ันคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาคสี่ ส่วนหน้า)    ซึ่งฝ่ายด าเนินการซึ่งเป็นฝ่าย
ทหารเน้นการกล่าวหาและใช้นโยบายให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหาในเรื่องการก่อความไม่สงบมาแสดงตนซึ่งน าว่าเป็นปัญหาอย่าง
ยิ่งในการท าลายความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน 

 
ในระยะแรกปี พ.ศ. 2549-2551 ทาง กอ.สสส.จชต ได้ก าหนดผู้แสดงตัวไว้ 3 ประเภท เมื่อมาแล้วเจ้าหน้าที่จะ

ตรวจสอบว่าประชาชนที่มาแสดงตัวเข้าประเภทไหน  ซ่ึงประเภทที่ 1 คือ ผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหา หรือได้รับข่าวลือว่าตัวเองมีส่วน
เกี่ยวข้อง แต่ในข้อเท็จจริงไม่ปรากฏฐานข่าว  ซึ่งในประเภทนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 วันในการท าประวัติ ประเภทที่ 2 พวกที่มีฐาน
ข่าวว่า ร่วมกิจกรรมอยู่บ้าง แต่ยังไม่เคยประกอบอาชญากรรม ซึ่งลักษณะอย่างนี้ต้องมาอาศัยความคุ้นเคย  สอบถาม  หรือว่า
ให้ความคิดบางอย่าง  ในช่วงแรก กอสสส จชต อาศัยอ านาจตามกฎอัยการศึก   เพ่ือด าเนินการควบคุมตัวไม่เกิน  7  วัน 
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 ศูนยเ์สริมสร้างสมานฉนัท ์ในค่ายอิงคยทุธบริหาร จงัหวดัปัตตานีไดย้ติุการด าเนินการควบคุมตวัและการซกัถามตามอ านาจพรก.ฉุกเฉินให้
ด าเนินการท่ีศูนยพ์ิทกัษส์นัติของศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนใต ้จงัหวดัยะลาแต่เพียงแห่งเดียวตั้งเต่เดือนตุลามคม พ.ศ. 2554 
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หลังจากนั้นให้กลับบ้านไป และรักษาความสัมพันธ์ไว้ตามปกติ  ส่วนประเภทที่  3 เป็นพวกที่ถูกด าเนินคดีหรือถูกออกหมายจับ 
ตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ ต้องเข้าไปต่อสู้คดีตามกระบวนการต่อไป 

 
แม้ว่าทาง กอ.สสส.จชต จะยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ญาติสามารถตามมาดูได้ว่าจะเป็น

ที่ไหนได้ทั้งนั้น ให้หน่วยทหารในพ้ืนที่รับญาติมาดูได้       แต่ในสภาพความเป็นจริงประชาชนขาดความมั่นใจและมีเหตุการณ์ 
เช่น การอุ้มหายทนายสมชาย ทนายความมุสลิมจากกรุงเทพที่มีประสบการณ์ในการช่วยคดีให้แก่ชาวมุสลิมทางใต้    การ
ด าเนินคดีนายแพทย์แวมาฮาดี  แวดาโอ๊ะ กับพวกในข้อหาคดีเจไอ    รวมทั้งข่าวลือการอุ้มหาย  ทรมาน  และการไม่ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายกรณีที่ถูกจับกุม   และต่อมีเหตุการณ์กรณีความรุนแรงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.  2547  และเหตุการณ์การฆ่า
สังหารหมู่ในกรณีตากใบ    ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปี  พ.ศ.  2547  ต่อเนื่องจนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 ก่อนการ
ประกาศการใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จึงเป็นบทพิสูจน์ส่วนหนึ่งว่าแนวนโยบายปราบปรามของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการด าเนินการ
กล่าวหา  ปราบปรามของกอ.สสส. จชต ไม่ประสบผลส าเร็จ และเป็นตัวเร่งในการสร้างเงื่อนไขความไม่ไว้วางใจมากขึ้น  ต่อมา
นโยบายด้านความมั่นคงถูกวางแผนและก าหนดโดยทาง กอรมน. ภาคสี่ส่วนหน้าและมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความชัดเจนเรื่อง
การให้ความส าคัญเรื่องปัญหาด้านความเป็นธรรมมากขึ้น    นับแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2552 จนกระทั่งปัจจุบัน กอรมน. ภาค
สี่ส่วนหน้ามีอ านาจเต็มในการอ านวยการด้านนโยบายและปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพ่ือยุติปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจส่วนหน้า (ศปก. ส่วนหน้า) ซึ่งเปลี่ยนเป็นศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนใต้ 

(ศชต.)  จังหวัดยะลา ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  
2548 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9 ได้เปลี่ยนเป็นเรือนจ าของผู้ได้รับเชิญตัว  โดยตั้งศูนย์พิทักษ์สันติ เพ่ือควบคุมตัวและ
สอบสวนภายใต้อ านาจของพ.ร.ก. ฉุกเฉิน นโยบายการจับกุมและควบคุมตัวตามค าอนุญาตของศาลหรือเชิญตัวมาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายคือ ยุติไม่ให้ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ไปก่อเหตุร้าย   โดยหวังว่าพวกแนวร่วม
หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะสนับสนุนแนวร่วมจะยุติการเคลื่อนไหว กลับมาประกอบอาชีพสุจริตและร่วมเป็นพลังมวลชนของรัฐ  โดย
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานร่วมระหว่างทหาร ต ารวจและฝ่ายปกครองแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น  4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีหมายจับ กลุ่มที่ไม่
มีหมายจับ  กลุ่มผู้ปฏิบัติการหรือกองก าลัง  และ กลุ่มเสี่ยงหรือแนวร่วม  

แม้ว่าการจับกุมหรือการควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินจะต้องมีการยื่นค าร้องขออนุญาตจากศาลซึ่ง
ทางกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ได้ก าหนดว่า การยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัว
จะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต ารวจและฝ่ายปกครอง โดยให้ทั้ง  3 ฝ่ายมีความเห็นตรงกัน  แต่ในทางปฏิบัติทั้ง
สามฝ่ายไม่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนมุสลิมแต่อย่างไร ท าให้เกิดปัญหาการจับกุมผิดพลาดด้วยข่าวกรองและข้อมูลที่ไม่
แม่นย า   สถานที่ถูกควบคุมตัวอีกแห่งหนึ่งที่ส าคัญคือ ศูนย์วิวัฒน์สันติ  ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี   นอกจากนี้ยังมี
สถานที่ควบคุมตัวบุคคลตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น 37 แห่ง17 

การใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินในการติดตามจับกุม คุมขัง     ผู้ต้องสงสัยในกรณีความรุนแรงภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็น
สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชั้นจับกุม ที่ผ่านมาชาวบ้านหลายรายถูกน าตัวมาโดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ และไม่ได้รับ
โอกาสให้ญาติเข้าพบเป็นเวลา  3  วัน  การควบคุมตัวภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สูงสุดเป็นเวลา 30 วัน   ท าให้เยาวชนหลายคนขาด

                                                                        
17

 ผ.ศ. ดร. จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย  และคณะ. การด าเนินกระบวนการยติุธรรมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต:้ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข หนา้ 
157-160  
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โอกาสในการศึกษา   และหรือไม่สามารถท างานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติ  อีกทั้งระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมตัว
ไม่ได้รับโอกาสในการพบทนายความเพ่ือขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้  

 
นโยบายรัฐอันเกิดจากอคติอันเกิดจากความคิดในทางประวัติศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนของเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบาย

การที่จะปราบปรามผู้ก่อเหตุเพ่ือยุติปัญหาความรุนแรง และสภาพปัญหาในการด าเนินการบวนการยุติธรรมทางอาญาที่กล่าวถึง
แล้วนั้นผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้         สภาพปัญหาไม่ได้รับความเสมอภาคและการ
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมมีความหนักหนาและรุนแรงขึ้น จนเกิดเป็นวิกฤตศรัทธาต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
อย่างหนักและ หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นเหตุให้ความรุนแรงในภาคใต้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง     จึงเป็นที่น่าสนใจว่าบท บาทของ
สถาบันในท้องถิ่นได้ปรับตัวให้กลายเป็นสถาบันที่ช่วยผดุงความยุติธรรมให้กับชุมชนและชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้
อย่างไร   

 
ระบบการเข้าถึงกระบวนการเยียวยาและการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐและหน่วยงานภายนอก     ซึ่งรวมถึงองค์กร

พัฒนาเอกชน  ภาคประชาสังคมต่าง ๆ  จึงเป็นที่น่าศึกษาว่าสถาบันชุมชนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและผู้น าชุมชนทางปกครองและผู้น าชุมชนทางศาสนา ได้มีส่วนในการสร้างสรรค์
ความยุติธรรมและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาความยุติธรรมให้แก่ชุมชนและชาวบ้านได้อย่างไร   และควรจะมีการเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายได้อย่างไร เพ่ือเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย 

 
 
บทที่  3     บทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในกระบวนการยุติธรรม 

 
 เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในที่นี้หมายถึงโครงสร้างการปกครองสมัยใหม่อันได้แก่ โครงสร้างการบริหารปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ซึ่งเป็นกลไกการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็น
ระบบที่แปลกแยกในชุมชนมุสลิมตั้งแต่ในยุคแรกเมื่อมีการปฎิรูปการปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5     อันที่จริงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เป็นตัวแทนชาวบ้านเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานราชการ  แต่เมื่อ  ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อยู่ในชุมชนจะมี
บทบาทอยู่ภายใต้การดูแลปกครองของอีหม่ามซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของชุมชนนั้น  ๆ 18    ในชุมชนมุสลิมระดับท้องถิ่นจึงมีทั้งผู้น า
ชุมชนทางโลกได้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนทางศาสนา ได้แก่อิหม่าม ครูสอนศาสนาที่เคารพนับถือของชาวบ้าน  
เพราะเป็นผู้มีบทบาทในการตอบสนองต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง   
 
 ในระบบผู้น าชุมชนมุสลิมทางศาสนา   แม้ว่าอิสลามไม่มีนักบวชในศาสนา  แต่ก็มีชื่อที่เรียกผู้น าศาสนาในระดับต่างๆ  
เช่นอิหม่าม    หมายถึง ผู้น าศาสนาอิสลามประจ ามัสยิด  คอเต็บ หมายถึง ผู้แสดงธรรมประจ ามัสยิด  บิหลั่นหมายถึง  ผู้
ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา  คณะกรรมการกลาง หมายถึง  คณะกรรมการกลาง   ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด  สัปปุรุษประจ ามัสยิดหมายถึง  มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีมติรับเข้าเป็น  

                                                                        
18

 มูฮมัหมดัรอฟีอี  มูซอ. กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละการจดัการความขดัแยง้ในชุมชนมสุลิม หนา้ 78-79 
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สัปปุรุษประจ ามัสยิด  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิด  และผู้นั้นจะเป็นสัปปุรุษเกินกว่าหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกัน
ไมไ่ด้    
 
  ในฝ่ายผู้น าทางปกครองทางโลกในปัจจุบันมีระบบการเลือกตั้งทั้งผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตย   และยังมีก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในชุมชนด้วยโครงสร้างใหม่อีกชั้นหนึ่งนั้นคือระบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือที่เรียกกันว่า อบต.  ตามหลักการได้มีการก าหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นตัวแทนของชุมชนในเรื่องการ
บริหารจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให้กับชุมชน     
 

จากค าสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีจังหวัดยะละ19 ได้ให้ค าอธิบายโดยสรุปว่า   
 
“บทบาทผู้น าในชุมชนจริง ๆ แล้วก็แยกกัน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน  เป็นฝ่ายปกครอง  อบต /อบจ เป็นฝ่ายบริหาร ที่มี
งบประมาณในการจัดการมาบริหารชุมชน  และอิหม่ามเป็นนักการศาสนา ดูเรื่องศาสนาและทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
มุสลิม ที่ชัดเจนคือการจัดพิธีกรรมทางสังคม งานแต่งงาน งานศพ  แบ่งมรดก   เป็นต้น    สุดท้ายถ้าผู้น าทุ กกลุ่มไม่
สามารถหาข้อยุติในอ านาจหน้าที่ของตน จึงต้องอาศัยระบบจัดการนอกชุมชน  เช่น ถ้าเป็นคดีอาญาก็ต้องแจ้งความ   
ถ้าเป็นเรื่องทางครอบครัวและมรดกทางแพ่งบางครั้งทางไม่สามารถหาข้อตกลงได้ก็ต้องขึ้นสู่ศาลให้ศาลตัดสินเป็นที่
สิ้นสุด” 
 
ในอีกทัศนะหนึ่งของผู้น าระดับจังหวัดฐานะเป็นอดีตสมาชิกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา20ได้ให้ความเห็นเรื่องระบบ
ปกครองในยุคปัจจุบันในสังคมมุสลิมไว้ว่า 
 

“หลายส่วนอยู่ที่ตัวบุคคล  อยู่ที่ผู้ถืออ านาจ  ไล่ตั้งแต่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต  พัฒนาการ
ทางการเมืองหลายส่วนท าให้เกิดปัญหาวิกฤตผู้น าท้องถิ่น  คนมีบารมีน้อยซื้อเสียง   ระบบนี้บั่นทอนระบบอิสลาม  ท า
ให้เสียหายไปเยอะ เรื่องนี้เป็นสินบน เป็นเรื่องความอยุติธรรม ผู้น าศาสนาบางส่วนถูกเม็ดเงินท าลายไปมาก” 

  
บัญชีด ากับผู้น าชุมชนมุสลิม 
 

นับแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา   สถานการณ์รุนแรงท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาในแง่บทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นต่อการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ  กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหลังถูกจับกุม   การแจ้งเหตุร้าย ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกา รให้ความ
ช่วยเหลือด้านการอ านวยความยุติธรรม    เนื่องจากทางรัฐใช้นโยบายความมั่นคงเน้นการปราบปรามและติดตามผู้กระท าผิด  
เน้นการติดตามผู้ก่อการในระดับหมู่บ้าน  โดยมีการแต่งตั้งอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ปกครอง หน่วยงานทางทหาร  หน่วยงานต ารวจ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยกันรวบรวมข้อมูลประวัติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็น
พวกก่อการ หรือที่เรียกกันว่าเป็นบัญชีด า (Black List)  
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 สมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัยะลาวนัท่ี 4 ธนัวาคม    2549   
20

 สมัภาษณ์ อดีตสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในเขตจงัหวดัยะลา วนัท่ี 4 ธนัาวคม   2549 
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 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขึ้นบัญชีด าดังกล่าวไม่ได้การตรวจสอบหรือการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นทั้งทางโลก
ได้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางศาสนา ได้แก่อิหม่าม ครูสอนศาสนาที่เคารพนับถือของชาวบ้านแต่อย่างไร   รายชื่อบุคคลต่าง 
ๆ ถูกน าไปใช้โดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรอง ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ทั้งในระดับอ าเภอ
และจังหวัด และจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งโดยตรงมาจากส่วนกลางเพ่ือแก้ไขปัญหาการก่อการไม่สงบ   เจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่ายเหล่านี้
จะใช้รายชื่อเหล่านี้ในการเรียกตัวไปสอบสวน  ซ้ าแล้วซ้ าอีกในหลายสถานที่ทั้งระดับอ าเภอและระดับจังหวัด บางสวนถูก
ควบคุมตัว และหรือถูกด าเนินคดี  
 
 นโยบายปราบปรามเพ่ือการรักษาความมั่นคงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่น
อย่างมาก    สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการศึกษา  ขาดความรู้ทางด้านกฎหมายบ้านเมือง  และไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้เมื่อต้องสัมพันธ์หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการ   ในสถานการณ์ปกติบทบาทและหน้าที่ส่วนใหญ่จะตกอยู่
กับผู้ใหญ่บ้านและก านัน    ดังตัวอย่างที่ทนายความท่านหนึ่งเล่าถึงประสบการณ์ว่า 
 

“ มีชาวบ้านคนหนึ่งถูกขโมยของขณะจ่ายตลาด  แทนที่ชาวบ้านคนนั้นจะรีบแจ้งที่ป้อมต ารวจที่อยู่
ใกล้กับตลาดสด  แต่ชาวบ้านกลับเดินทางกลับบ้านเพ่ือแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านซึ่งห่างจากตลาดสดถึง  6 
กิโลเมตร    หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเข้าจับกุมด าเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้าน  ก็จะเชิญตัวก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมเป็นพยานในการจับกุม” 

   
 แต่ในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลรักษาความปลอดภัย  
และปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบกลับไม่ให้ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ควร  อันอาจเนื่องมาจาก
ความไม่ไว้วางใจและขาดความเข้าใจและเคารพต่อระบบผู้น าท้องถิ่น 
 
ระบบยุติธรรมทางอาญาปกติไม่ท างาน 
 

การทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหาย ยังคงมีรายงานการทรมานของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และการสูญหายของบุคคล    ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548  โดยการท างานของ
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่ามีญาติผู้สูญหายที่เปิดเผยและทางรัฐได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนระดับหนึ่งพบว่ามีคนหายทั้งสิ้น 27 ราย   และแสดง
ความรับผิดชอบโดยให้การเยียวยาแก่บรรดาครอบครัวผู้สูญหายที่ยินดีเปิดเผยตัวกลุ่มหนึ่งไปแล้ว เป็นจ านวนทั้งสิ้นราย 17 ราย 
รายละ 100,000 บาท  บางส่วนอยู่ในขั้นด าเนินการ   แต่เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างว่ายังมีครอบครัวผู้สูญหายอีกมากมายที่อยู่ใน
ความหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองต่อสาธารณะชนเพ่ีอเรียกร้องความยุติธรรม   แม้แต่บรรดาครอบครัวผู้สูญเสียที่มี
สิทธิได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลแล้วนั้น ก็ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลเหล่านั้นก็ยังไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรมได้เลย   หลายครอบครัวไม่กล้าไปแจ้งความด้วยหวั่นเกรงต่ออ านาจและอิทธิพลต่างๆ  
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เมื่อผู้น าชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก านัน หรืออีหม่ามหรือผู้น าศาสนาที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถจะให้ความ
ช่วยเหลือกับชาวบ้านได้   ชาวบ้านจึงขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม        อีกทั้งด้วยระบบยุติธรรมทางอาญาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อเกิดเหตุในลักษณะที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเช่น การถูกบังคับให้หายไป  การถูกซ้อมทรมาน
ในขณะถูกจับกุม  หรือการวิสามัญฆาตกรรมแล้ว ระบบยุติธรรมทางอาญาไม่สามารถด าเนินการอ านวยยุติธรรมหรือเปิดเผย
ความจริงได้   เช่น ไม่เคยให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนเมื่อชาวบ้านแจ้งความว่ามีคนหาย คนถูกซ้อมทรมาน ไม่ให้
ความส าคัญในการค้นหาความจริง  ไม่เคยมีความพยายามในการค้นหาบรรดาผู้สูญหายเหล่านั้นอย่างจริงจัง  และไม่พยายาม
ตอบค าถามใดๆให้กับครอบครัวเลย      สิ่งต่างๆเหล่านี้เองจึงเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ
กับรัฐไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนจากประชาชนได้อย่างแท้จริง  อีกทั้งระบบยุติธรรมอาญาในสถานการณ์ความ
รุนแรงกลับยิ่งลดทอนบทบาทของผู้น าทางปกครองและผู้น าทางศาสนาลงอย่างมาก 

 
ทนายความที่ท างานในพ้ืนที่ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาท่านหนึ่งในความเห็นในกรณีนี้ว่า 

 
“ พอเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น  ก านันผู้ใหญ่บ้านจะไม่มีโอกาสทราบเลยว่าลูกบ้านของตนถูก
เจ้าหน้าที่จากหน่วยไหนจับกุม  ควบคุมตัวไว้ที่ไหน   จะใช้สิทธิในการประกันตัวหรือสิทธิอ่ืน ๆ ตามขั้นตอน
ของกฎหมายอย่างไร   ไม่สามารถชี้แจงให้ญาติของผู้ต้องสงสัยได้เลย  ก านันผู้ใหญ่บ้านจึงรู้สึกไม่สบายใจเป็น
อย่างมากท่ีไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ลูกบ้านได้ หรือไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้
เลย  ไม่สามารถใช้ต าแหน่งประกันตัวลูกบ้านได้ในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาล  หรือแม้แต่การออกหนังสือ
รับรองประวัติความประพฤติของลูกบ้าน ก็ไม่มีน้ าหนักน่าเชื่อถืออีกต่อไป”21 

 . 
จากการสัมภาษณ์ก านันท่านหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ได้สะท้อนสภาพปัญหาดังนี้  
 

“เมื่อก่อนก านันได้รับความไว้ใจ  หน่วยงานรัฐจะมาติดต่อก่อนในฐานะตัวแทนชาวบ้าน  แต่ตอนนี้ไม่เชื่อใจ
กลัวว่าก านันจะเปิดเผยข้อมูล  กลัวว่าจะให้ความช่วยเหลือพวกก่อการ    ทางการกลับเชื่อสายของทางการใน
หมู่บ้านที่จัดจ้างกันเองมากกว่า    หลังจากนั้นก็พ่ึงสายแทนที่จะพ่ึงก านันผู้ใหญ่บ้าน   เหตุการณ์เป็นอย่างนี้
มา1-2 ปีแล้ว  ที่ต าบลนี้มีกรณีคนหาย   และเมื่อปี พ.ศ. 2547 ก านันถูกยิงตาย     และก็มีประธานอบต. ถูก
ยิงตาย 1 คน”22 

 
ความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นจ ากัดบทบาทของผู้ใหญ่บ้านก านัน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของ
ตนเองให้ได้ดีที่สุด ดังประสบการณ์ที่ถ่ายทอด ดังนี้ 
 

“ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น บทบาทของผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งก านันด้วยลดลงมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่
ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าฝ่ายปกครองในชุมชนไม่สามารถช่วยชาวบ้านได้   คือว่าตนเองก็มีความหวาดกลัวต่อ

                                                                        
21

 สมัภาษณ์วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.  2549  อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
22 สมัภาษณ์ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ.  2549 อ าเภอเมือง จงัหวดั ปัตตานี 
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เหตุการณ์  เพราะเราควรเป็นกลางจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปก็ไม่ได้   เรื่องการฆ่าตายรายวัน  ก็ท าอะไร
ไม่ได้  คิดแต่ว่าเราต้องช่วยกันดูแลตัวเอง  แม้กระทั่งตนในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็มีคนมาเตือนตลอดว่าอย่าใช้รถ
คันเดียวเป็นประจ าจะเป็นเป้าได้ง่าย”23 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในเขตพ้ืนที่ใกล้ตัวเมืองปัตตานี ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงอันเกี่ยวเนื่องกัน
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ให้ทัศนะว่า 
 

“หมู่บ้านมีสะพานปลามีเศรษฐกิจดี   ไม่มีปัญหาเรื่องความรุนแรง แต่มีปัญหาที่สิ่งแวดล้อม มีน้ าเสียจาก
โรงงานที่แอบปล่อยน้ าเสียเวลากลางคืน  ผลกระทบตกอยู่กับสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งที่เป็นแหล่งหากินของ
ชาวบ้าน  โรงงานเหล่านี้เป็นโรงงานปลากระป๋อง  ปลอกปลาหมึก  โรงงานท าอาหารไก่ อาหารเป็ด   ปัญหาที่
มีอีกประการคือ เนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ติดทะเล ไม่มีเอกสารสิทธิ  ชาวบ้านขาดความม่ันคงในเรื่องที่อยู่อาศัย 
ที่ดินจึงเป็นลักษณะของการเช่าที่หลวงท าสัญญาทุก ๆ 1 ปี  ไม่สามารถก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือบ้านได้เพราะ
ขาดความมั่นใจ  แม้ว่าจะอยู่กันมาตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2522 เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม ความปลอดภัยของ
หมู่บ้าน  ทางเข้าออกหมู่บ้านมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแล ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ถ้ามีคดีความ
เกิดข้ึน ก็จะท าการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน เช่นคดีลักทรัพย์  คดีทะเลาะวิวาท คดีที่ดิน  ถ้า
ตกลงกันได้ก็มีการตกลงท าบันทึกร่วมกัน  ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการฟ้องร้องกัน แต่ถ้าเป็นคดีอาญาก็มักจะส่งให้
ต ารวจจัดการตามกระบวนการยุติธรรม”24 
 

ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นที่เปรียบเทียบได้ว่า เมื่อสภาวการณ์ทางการเมืองและความรุนแรงอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในชุมชนคือก านันและผู้ใหญ่บ้าน  อีหม่ามและผู้น าชุมชมทางศาสนาไม่สามารถที่จะมี
บทบาทในการเยียวยาและช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่างในสภาพการณ์ปกติ   ผู้น าชุมชนไม่สามารถช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้เท่าที่ควร  อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมในระบบเองก็มีปัญหาดังที่สะท้อนในงานศึกษา เรื่องการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้ระบุในรายงานส่วนหนึ่งว่า 

 
“การด าเนินกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาทั้งที่เกิดจากนโยบายอาญา  ผู้บังคับใช้กฎหมาย  การ
บังคับใช้กฎหมาย  และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมในตัวเองมีแบบแผน  กลไก  และขั้นตอน
ของการด าเนินการที่ใช้ระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นอุปสรรคและมีความล่าช้าอยู่แล้วกลับยิ่งกลายเป็นตัวเร่งในการสร้าง
เงื่อนไขความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องการกลไกที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
มากกว่าสถานการณ์ปกติ”25 
 

                                                                        
23

 สมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้นวนัท่ี  13 ธนัวาคม พ.ศ.  2549 อ าเภอ ยะหา  จงัหวดัยะลา 

24
 สมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น บา้นแหลมนก อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  วนัท่ี 3 ธนัวาคม  พ.ศ.  2549 

25
 ผ.ศ. ดร. จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย  และคณะ. การด าเนินกระบวนการยติุธรรมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต:้ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข หนา้  
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อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงระบบยุติธรรมทางอาญาในกระแสหลัก ทั้งฝ่ายต ารวจ  ฝ่ายอัยการ และศาล ยังไม่
สามารถติดตามและสืบสวนสอบสวนหาผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมามาด าเนินคดี  การด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงและการฆาตกรรมรายวัน  รัฐบาลยังขาดการส่งเสริมการน างานด้านสืบสวนสอบสวนที่เป็นระบบและมี
ความเป็นมืออาชีพ   ขาดงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถน ามาใช้ในการด าเนินคดีอาญาใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่ง
ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้องสังสัย  ผู้เสียหาย และส่งผลกระทบต่อความไม่เป็นธรรมเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาล  
 

 ปัญหาเรื่องระดับแนวความคิดเรื่องการใช้อ านาจรัฐกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    รัฐบาลระหว่างปีที่ผ่านมา  มีการ
ใช้อ านาจรัฐโดยเจ้าพนักงานของรัฐมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  แต่ยังขาดซึ่งระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อป้องกันการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของเจ้าพนักงาน โดยเฉพาะการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ต ารวจ อัยการ ผู้
พิพากษา มิให้ใช้อ านาจรัฐตามอ าเภอใจเท่านั้น   ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่ารัฐบาลให้ความสนใจในการสร้างระบบตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจและปราศจากการเลือกปฎิบัติ 
 
 บทที่  4   กระบวนการยุติธรรมท่ีเปลี่ยนไป: ทางออกและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้และยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าขณะที่มีการกล่าวว่าปัญหาภาคใต้คือปัญหาที่ชาวมุสลิมไม่ได้รับความยุติธรรมอันเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรงและการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้      ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบ
กับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างไรบ้าง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ได้
ปรับตัวและมีบทบาทอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน   

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผู้น าชุมชนท้องถิ่นในสังคมมุสลิมมีด้วยกันสองส่วนคือผู้น าทางปกครองและผู้น าทางศาสนา   และ
เนื่องด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษาและศาสนาท าให้คนในชุมชนมุสลิมไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันและขาดโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีที่มีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในคดีอาญาทั่วไปและคดีอาญาที่เก่ียวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน กบฎ และคดีเกี่ยวกับความมั่นคง   
ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมที่มีความอ่อนไหวต่อคนหลากหลายวัฒนธรรมและควรให้ความส าคัญกับบทบาท
องค์กรท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค    ทั้งนี้จะขอ
น าเสนอเป็นสองแนวทางเพ่ือการแก้ไขทั้งจากชุมชนมุสลิมซึ่งเป็นปัจจัยภายในและจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนซึ่งถือเป็น
ปัจจัยภายนอกในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ใต้ดังนี้ 

 
4.1 การพัฒนาองค์กรชุมชมมุสลิมเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่ชุมชน 
 
สภามูชาวาเราะฮ. หรือสภาชุมชนมุสลิม 
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จากการศึกษาในเอกสารเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม ที่ท าการศึกษา
จากชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานี26  ได้กล่าวถึงระบบการสภาชูรอ หรือ มูชาวาเราะฮ. ซึ่งสภาของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันใน
การให้ค าปรึกษาแนะน าในกิจการต่าง  ๆ ของมุสลิม เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการหรือหาทางเลือกส าหรับการด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ  โดยเป็นสภาที่ทุกคนจะต้องมาร่วมกันคิดและแก้ปัญหาบนพื้นฐานของบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามเป็นส าคัญ27 

 ดังนี้การส่งเสริมระบบสภามูชาวเราะฮ. ให้เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ ทหาร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ถึงแม้ว่าเป็นสถานการณ์
ความขัดแย้งและมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้หน่วยงานรัฐจะต้องด าเนินการสร้างศรัทธาให้กับ
ประชาชนในชุมชนแทนการด าเนินการนโยบายปราบปรามเพื่อให้ยุติความรุนแรงที่เกิดข้ึน   

โครงการแนะน าและส่งเสริมให้ความรู้เรื่องระบบสภามูชาวเราะฮ.อาจจะเริ่มขึ้นต าบลหมู่บ้านและชุมชมมุสลิมพร้อมที่
จะด าเนินการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และเปิดพ้ืนที่ให้ผู้น าชุมชนมุสลิมได้กลับเข้ามามีบทบาท
บริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องภาระหน้าที่จะน าสันติสุขของชุมชนกลับคืนมา  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่ง  ที่ระบุว่า  
 

“วิธีการที่จะเรียกศรัทธาคืนมาก็คือคืนความยุติธรรมให้กับผู้น า เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้ง
ของคนในชุมชนในหมู่บ้าน  เมื่อผู้น าที่เขาเลือกมาพ่ึงไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยอ่ืน ๆ  ก็ท าให้เขาไม่มีบทบาท ไม่มี
ความน่าเชื่อถือ  ช่วยชาวบ้านก็ยังไม่ได้   วิธีการคือการจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย  เอา
ข้อเท็จจริงมา น าความเดือนร้อนของชาวบ้านมาพูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องเศรษฐกิจ     
เรื่องศอบต. ใหม่ ถ้ามีนโยบายมาชัดเจนสามารถท าได้ก็จะยุติปัญหาบางส่วนได้   เมื่อตอนที่เปลี่ยนเป็น
กอสสสจชต   เป็นหน่วยงานทหารเป็นหลัก  มองได้ในแง่ลบ ไม่มีใครอยากเดินเข้าไปในค่ายทหาร  ศอบต . 
เป็นพลเรือนก็หวังว่าสามารถท างานได้ดีขึ้น”28   

 
การพัฒนาให้มัสยิดให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐว่ามัสยิดนอกจากจะเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติ

ศาสนกิจ ยังเป็นสถาบันในการบริหารจัดการชุมชน ที่สถานที่ประชุมปรึกษาปัญหาและทางออกในเรื่องราวด้านต่าง ๆ  เป็น
เหมือนศาลสถิตยุติธรรมชั้นต้นของชาวมุสลิมเพ่ือพิจารณาไกล่เกลี่ยคดีความในชุมชน    

สภาชุมชนมุสลิมที่ประกอบไปด้วยทั้งผู้น าทางปกครองและผู้น าทางศาสนาในชุมชนมุสลิมที่อาจจะจัดตั้งขึ้นในบางพ้ืนที่
เป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง เพ่ือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรมหรือโดยการประสานงานของ ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) โครงสร้างใหม่และ กองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร ในการด าเนินการประเด็น
เร่งด่วนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนี้ 

4.1.1  ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและเป็นที่รับรู้ทางสาธารณะ ให้สภาชุมชนมุสลิมร่วม
ด าเนินการสอบสวนและเปิดเผยข้อเท็จจริงในเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ เช่น เหตุการณ์ตากใบ เหตุการณ์วันที่  
28 เมษายน เหตุการณ์การสังหารทีมนักฟุตบอลสะบ้าย้อย และกรณีอ่ืนๆ โดยเปิดโอกาสให้คณะท างานชุดใหม่นี้ท าอย่างอย่าง
อิสระ โปร่งใส และสามารถรวบรวมข้อมูลรอบด้านเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะรวมทั้งต่อผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์   

                                                                        
26  มูฮมัหมดัรอฟีอี มูซอ.กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละการจดัการความขดัแยง้ในชุมชนมุสลิม(กรุงเทพ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา) : 2549 
27

 อา้งแลว้  หนา้ 69 

28
  สมัภาษณ์ ผูใ้หญ่บา้น อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา  วนัท่ี  13 ธนัวาคม  พ.ศ.   2549 



 

P
ag

e2
3

 

และถ้ามีหลักฐานเพียงพอในการด าเนินการทางวินัยและทางกฎหมายโดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีและน าผู้กระท าความผิด
มาลงโทษ   

4.1.2  ขอให้สภาชุมชนมุสลิมในแต่ละพ้ืนที่ที่พร้อมร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) 
โครงสร้างใหม่และ กองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร   จัดตั้งคณะท างานร่วมกันกับพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
กระทรวงยุติธรรม  ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์  สภาทนายความ เข้าร่วมพิจารณาทบทวนการด าเนินคดีในภาคใต้อันเกี่ยวเนื่องกับ
ความมั่นคงและคดีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ที่มีสมาชิกในชุมชนและหรือเกิดเหตุการณ์ในชุมชน      เพ่ือให้
การด าเนินการทบทวนการฟ้องคดี  การพิจารณาถอนฟ้อง  เพ่ือให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิในการประกันตัวเพ่ือสู้คดี   เพ่ือทบทวน
การตั้งข้อหาให้สอดคล้องกับพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน  เพ่ือพิจารณาคดีความมั่นคงที่ตัดสินไปแล้ว   รวมทั้งการ
พิจารณาคดีเร่งรัดให้ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกยกฟ้องได้รับสิทธิค่าเสียหายกรณีคดียกฟ้อง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม   

 
4.1.3 ขอให้สภาชุมชนมุสลิมร่วมกับหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรมหรือโดยการประสานงานของ  

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) โครงสร้างใหม่และ กองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร (พตท.)ในช่วง
ปีพ.ศ. 2550-2552  ได้เร่งรัดการด าเนินคดีในกรณีความไม่สงบรายวัน ท าบันทึกสารบทคดีทั้งหมดในพ้ืนที่ชุมชนหรือกรณีที่มี
สมาชิกของชุมชุมเป็นผู้เสียหายหรือถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม  เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระท าความผิด  และเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างเหมาะสม    พบว่านอกจากประชาชนทั่วไปแล้ว  ผู้น าชาวบ้าน  ผู้น าศาสนา  
พระภิกษุ  ทหาร  ต ารวจ และบรรดานักกิจกรรมที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป  ต่างได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง    โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ 
        4.1.4    กรณีที่ยังมีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และหรือกฎอัยการศึกในการติดตามจับกุม คุมขัง ผู้ต้องสงสัยในกรณีความ
รุนแรงภาคใต้   หรือการด าเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หลายครั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ยังคงเป็น
สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทั้งในชั้นจับกุมและคุมขัง    ชาวบ้านบางคนถูกน าตัวมาโดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ   จึงให้
ขอสภาชุมชนมุสลิมมีส่วนร่วมในการรับทราบ และ ร่วมด าเนินการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยในชุมชนเพ่ือความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 

4.2    การพัฒนาศักยภาพองค์กรความช่วยเหลือจากภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 
  
 4.2.1 หน่วยงานภาครัฐ  

 
จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 

พ.ศ.  2549    ได้เปลี่ยนท่าทีและแนวนโยบายต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้กล่าวค าขอโทษและยอมรับว่ารัฐบาลชุดที่
แล้วมีส่วนในการกระท าผิดส่งผลให้เกิดความรุนแรงในภาคใต้ทั้งในส่วนนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ   ทาง
คณะท างานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพขอชื่นชมและยินดีกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยเริ่มจากศีลธรรมน าการเมือง   ซึ่ง
รวมทั้งการตอบรับนโยบายสันติและแนวทางนิติรัฐจากหน่วยงานราชการด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง  ที่เชื่อว่าจะท าให้
เกิดการประสานด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากความยุติธรรมและ
สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 
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รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ขึ้น
เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต”  ซึ่งให้เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน   (กอ.รมน.) อ านาจหน้าที่ของการด าเนินการของศอ.บต ได้แก่  การก ากับเร่งรัดการปฎิบัติของฝ่ายพลเรือน
ให้เป็นไปตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่  โดยประสานการ
ปฏิบัติกับกองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร (พตท.) 29 

 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  ให้ศอ .บต อ านวยการและประสานงานเพ่ืออ านวย

ความเป็นธรรมโดยการรับเรื่องร้องทุกข์  การเยียวยาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม   
รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ30  ซึ่งเป็นความหวังว่าศอ. บต และ พตท. ตาม
โครงสร้างและแนวนโยบายสมานฉันท์จะสามารถเป็นผู้น าบทบาทที่ส าคัญคือเป็นผู้สื่อประสานความเข้าใจระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาและด้านการเยียวยา
ด้านสังคมอ่ืนๆ  

บทบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนื่องจากระบบความน่าเชื่อถือของชุมชนท้องถิ่นมุสลิม
ถูกท าลายลง รวมทั้งสถานการณ์ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  มีผู้คนเสียชีวิต บาดเจ็บได้รับผลกระทบมากมาย   โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)  
โดยในขณะนั้นเป็นการด าเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ 31 

 
ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ในช่วงปีพ.ศ. 2549 -2550 ศูนย์นิติ ธรรมสมานฉันท์  3 จังหวัดชายแดนใต้  ก่อตั้ งขึ้นจากความร่วมมือของ 

คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาทนายความ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือ
ส่งเสริมภาคประชาสังคมในการร่วมคลี่คลายปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างการเรียนรู้  สร้างความเป็นธรรม 
และสร้างความสมานฉันท์ เพื่อปกป้องคุ้มครอง  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน  เพ่ือยุติความ
รุนแรง สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  คดีที่
เกี่ยวกับความม่ันคง  การก่อการร้าย  และคดีที่เก่ียวเนื่องกับความไม่สงบ  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
เพ่ือน าไปสู่ความสร้างเป็นธรรมอย่างแท้จริงแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย    โดยก าหนดวิธีการด าเนินการและสร้างมาตราฐานการ
ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  รวมทั้งการส่งเสริมการให้ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและสิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชน    ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์  3 จังหวัดชายแดนใต้มีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ  

                                                                        
29

 ค าสัง่นายกรัฐมนตรี ท่ี 207/2549 เร่ืองการบริหารราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
30

 ค าสัง่นายกรัฐมนตรี ท่ี 207/2549 เร่ืองการบริหารราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

31
  คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กยต) . คูมื่อการ

ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต ้. ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี. 
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ทนายความและองค์กรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม  คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั้งภายใต้
กฎหมายในประเทศและกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 

         ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ฯ ได้เปิดด าเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ  2548   โดยหน่วยงานที่ก่อตั้งได้มอบหมายให้
สภาทนายความแต่งตั้งทนายความเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ   เนื่องจากมีปริมาณคดีจ านวนมากนับแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบ  อีกทั้งมีการประกาศใช้พระราชก าหนดบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548  ท าให้มีประชาชนร้อง
ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นจ านวนมาก  จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของทนายความในพ้ืนที่    เพราะภารกิจการ
ว่าความจะเกี่ยวข้องกับคดี  วันเวลาในการนัดความ ซึ่งกินเวลาเป็นจ านวนมากในแต่ละคดี  ทนายความส่วนใหญ่ที่ว่าความคดีที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีโอกาสที่จะรับคดีส่วนตัว   รวมทั้งคดีความมั่นคงเป็นคดีที่มีความ
ละเอียดอ่อนท าให้ทนายความมีภารกิจที่จะต้องลงพ้ืนที่แสวงหาข้อเท็จจริงส าหรับเป็นข้อมูลในคดีและการให้ความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนทันท่วงที 

กรณีที่ทนายความในพ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ าเลยคดีความมั่นคง อาจเนื่องมากจาก
ปริมาณคดีและสถานการณ์ความไม่สงบท าให้มีอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือและข้อเท็จจริงทางคดีในการสู้คดี    อีก
ทั้งทนายความประสบปัญหากระบวนการยุติธรรมขั้นต้น มีปัญหาเช่น  การด าเนินใช้กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นโดยขาด
พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักเพียงพอ    การใช้อ านาจบังคับให้ผู้ต้องสงสัยมาให้ถ้อยค าต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงกฎหมาย ไม่มี
หมายจับ ไม่มีหมายค้น  การจับกุมและคุมขังโดยพลการ     การจับกุมเวียงแห   การฟ้องร้องข้อหาหนัก  การไม่อนุญาตให้
ปล่อยตัวชั่วคราว   เหล่านี้เป็นต้น   สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการชั้นต้นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้สร้างความกดดันให้กับญาติพ่ีน้องและบุคคลกรในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงต้องมีระบบ
ตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเร่งด่วนเพ่ือเยียวยาและลดอคติเพ่ิม
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

ที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือคดีกรณีที่ส่งเรื่องร้องเรียนสู่ศูนย์ฯ เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าตอบแทน   
ทนายความของศูนย์ฯ ได้รับเงินช่วยเหลือในการท างานจากงบประมาณของศูนย์ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สมานฉันท์แห่งชาติ   อย่างไรก็ดีปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรของศูนย์ฯ  ขาดทนายความที่จะช่วยเหลือคดีความมั่นคง 
รวมทั้งปัญหาเรื่องแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมที่ยังคงมีอคติต่อผู้ต้องหาจ าเลยมุสลิมที่ว่ามีส่วนสร้างความ
รุนแรงในภาคใต้  เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนมุสลิมและจากองค์การภาคประชาสังคมท่ีมีศักยภาพในการประสานงานกับชาวบ้านและหรือ
ญาติของผู้ต้องหาให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งต่อมาการด าเนินการของศูนย์นิติธรรม
สมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ยุติลงท าให้เกิดการรวมกลุ่มของทนายความมุสลิมในนามศูนย์ทนายความมุสลิมซึ่งจะ
กล่าวต่อไป 

 
คณะท างานด้านความยุติธรรมของกอ.รมน.32ในช่วงปี 2553-2554  นับแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 กอง

อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มีอ านาจเต็มในการอ านวยการด้านนโยบายและปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพ่ือยุติ
ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และได้ก าหนดนโยบายหลักของกอรมน.โดยแสดงถึงเจตจ านงมุ่งเน้นเรื่อง
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การสร้างความเป็นธรรม  เรียกกันว่าเป็นนโยบาย “คืนความเป็นธรรม”  ซึ่งระบุไว้ในตอนหนึ่งว่า“นโยบายนี้มาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาของเรา ภายหลังสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนานกว่า 7 ปี สรุปได้ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของพ่ีน้องในพ้ืนที่คือปัญหา
ความไม่เป็นธรรมจากคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มจากจุดนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชน
ในพ้ืนที่หลั่งไหลไปเป็นแนวร่วมของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบ”   และได้จัดตั้งคณะท างานชุดหนึ่งมารับหน้าที่โดยเฉพาะ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2554  เช่นให้ตรวจสอบคดีที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อสาธารณะชน เช่น คดีไอร์ปาแย (กราดยิงใน
มัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอร์ปาแย ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรือคดีนายสุไลมาน แนซา 
(พบเป็นศพมีผ้าผูกคอติดกับลูกกรงเหล็กดัดห้องควบคุมตัวภายในศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนอง
จกิ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อน าคดีเหล่านั้นมาสะสางตรวจสอบว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เหตุ
ใดจึงไม่คืบหน้า และท าไมพ่ีน้องประชาชนที่เก่ียวข้องหรือเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงยังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จากนั้นก็
แก้ไขไปตามกลไกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การท างานในเชิงสอดประสานกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งต ารวจ อัยการ ศาล และทนายความ เกิดขึ้น
อย่างเปิดเผยเพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้าใจปัญหาการอ านวยความยุติธรรม  แต่อย่างไรก็ดี การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวต้ อง
ด าเนินการด้วยความระมัดระวังเพราะอาจถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือระบบตุลาการที่มีความเป็น
อิสระและต้องปราศจากการเมือง   โดยที่ผ่านมาทาง กอ.รมน. ได้เข้าพบและหารือกับอธิบดีอัยการภาค 9         ผู้บัญชาการ
ต ารวจในพื้นที่ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการท างาน
ร่วมกัน และล่าสุดยังได้เชิญมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม รวมทั้งประธานศูนย์ทนายความมุสลิมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มา
พูดคุยเพ่ือแสวงหาความร่วมมือด้วย จะได้ท างานร่วมกันเพื่อสะสางคดีท้ังหมด และคืนความเป็นธรรมให้กับพ่ีน้องประชาชน 

แนวทางต่อมาคือการให้ความส าคัญกับสิทธิในการประกันตัว ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องสัย  ผู้ต้องหา และจ าเลย
ในคดีอาญา โดยทาง กอ.รมน. ด าเนินการให้จ าเลยหรือผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ไม่ได้รับการประกันตัว โดยจะร่วมมือกับ
กระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเพ่ือช่วยเหลือเรื่องการประกันตัว หรือปล่อยชั่วคราว เป็นต้น  อีกทั้งการจัด
ให้มีการพบปะท าความรู้จักและเข้าใจกลุ่มญาติผู้สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบที่รู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
กลุ่มเป้าหมายจะรวมถึงญาติของจ าเลยหรือผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ไม่ได้รับการประกันตัว หรืออยู่ระหว่างหลบหนีด้วย ซึ่งจะ
น าไปสู่นโยบายหลักด้านความยุติธรรมของกอ.รมน. อีกส่วนหนึ่ง คือ การน ากลุ่มต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มอาร์เคเค หรือเยาวชนและ
ชายฉกรรจ์ที่เข้ารับการฝึกเป็นหน่วยรบขนาดเล็กแบบจรยุทธ์ ซึ่งปฏิบัติการก่อความรุนแรงรูปแบบต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน และ
บางส่วนหลบหนีกบดานอยู่ตามป่าเขา กลุ่มนี้จะใช้นโยบาย “พาคนกลับบ้าน”    ด้วยการท าความเข้าใจกับครอบครัว ญาติสนิท
มิตรสหาย ให้ชักชวนคนเหล่านี้เข้ามามอบตัว หากเคยกระท าความผิดก็ให้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธ รรม แต่หากเป็นแค่ผู้
หลงผิดหรือถูกชักจูง ก็ให้ส่งเข้ารับการฝึกอบรมหรือพูดคุยท าความเข้าใจ 

 
ศูนย์ความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับต าบล หรือ Adilan Center 
 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิด "ศูนย์ความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับต าบล" หรือ 
Adilan Center พร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้นปีพ.ศ. 2553   เพ่ือรองรับภารกิจด้านการอ านวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน และเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอ านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน
ด้วยตนเอง    
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ศูนย์ความเป็นธรรมภาคประชาชน จะมีตัวแทนภาคประชาชนในต าบลนั้นๆ เป็นคณะท างาน เช่น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บัณฑิตอาสา นักกฎหมายชาวบ้าน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ส่วนสถานที่ตั้งก็อาจใช้ที่ท าการส่วน
ราชการประจ าต าบล ที่ท าการสภาสันติสุขต าบล อาคารอเนกประสงค์ภายในมัสยิด หรือโรงเรียนตาดีกา โดย Adilan Center 
จะมีทุกต าบล ต าบลละหนึ่ง ศูนย์ รวมทั้งหมด 326 ศูนย์ อีกทั้งได้ก าหนดนโยบายเพ่ืออ านวยความเป็นธรรมในเรื่องล่าม
แปลภาษา (ไทย-มาลายู) ประจ าตามสถานที่ราชการต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือลดปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ
กันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่นั้น    

 ทาง ศอ.บต.ได้จัดส่ง "ล่ามแปลภาษา" ไปประจ ายังสถานที่ราชการที่ให้บริการประชาชนทุกแห่งแล้ว ทั้งสถานีต ารวจ 
และท่ีว่าการอ าเภอ  โดยเน้นภาระกิจที่แต่เดิมเป็นงานของทางเจ้าพนักงานต ารวจตามสถานีต่าง ๆ ให้ศูนย์ฯ ได้เข้าเรื่อง
ร้องเรียนเบื้องต้น เช่น รับเรื่องราวร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย  รวมทั้ง
การดูแลแก้ไขผู้กระท าผิดหรือผู้ติดยาเสพติดที่กลับคืนสู่ชุมชน เป็นต้น ก่อนที่ ศอ.บต. จะท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมประจ าอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น  
ศอ.บต.  กลไกของ ศอ.บต.นี้อาจจะต้องพัฒนาปรับปรุ่งอีกมากเพราะยังไม่เป็นที่เข้าใจและเชื่อมั่นของประชาชน  ยังไม่สามารถ
ลดเงื่อนไขบางกรณีไม่สามารถหาค าตอบที่ค้างคาใจให้กับประชาชน เรื่องร้องเรียนต่างๆก็ยังต้องกลับเข้าสู่กลไกเดิมคือ
กระบวนการยุติธรรมหลัก ถ้าญาติหรือผู้เสียหายต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม หรือไม่ญาติหรือผู้เสียหายก็ยุติการร้องเรียน
เนื่องจากความหวาดกลัว   
 
ยะลาสันติสุข :ตัวอย่างกลไกรัฐในการจัดการด้านการบรหิารงานด้านยุติธรรม จังหวัดยะลา 
 

จังหวัดยะลา ได้ริเริ่มการบริหารงานด้านยุติธรรม โดยจัดให้กลไกรัฐในระดับจังหวัดด าเนินการเฉพาะกิจเพื่ออ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ยะลาสันติสุข”  (Yala Peace Outreach Center : 
YPOC) ขึ้น ท าหน้าที่อ านวยการและลดช่องว่างปัญหาความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ที่ถูกกล่าวหาในคดีความม่ันคง รวมทั้ง
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน การปฏิบัติงานศูนย์ยะลาสันติสุข   ตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่า การสร้างความเป็นธรรม จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่แบบสันติวิธี ดังนั้น การศึกษา
บทบาทและภารกิจของศูนย์ยะลาสันติสุขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาของศูนย์ยะลาสันติสุข จะน ามาสู่การก าหนดนโยบายและแนวทางในการสร้างความเป็น
ธรรมให้กับประชาชน   เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ความไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคง ที่เริ่มตั้งแต่การกล่าวหา การจับกุม โดย
กฎหมายพิเศษ การพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า การไม่ได้ประกันตัว  เนื่องจากเป็นคดีความมั่นคงที่มีอัตรา โทษสูง    หรือเมื่อ
ได้รับการประกันตัวก็ต้องใช้หลักทรัพย์ที่สูงมากเฉลี่ยคดีละ 800,000 บาท ขณะเดียวกัน พบข้อเท็จจริงว่า คดีความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษายกฟ้องร้อยละ 70 อันบ่งชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐด้านการ
อ านวยความเป็นธรรมเป็นอย่างมาก 

ในรายงานการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ระบุว่า ศูนย์ยะลาสันติสุขได้ช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา
เกี่ยวกับความมั่นคงได้รับการประกันตัวไปทั้งสิ้น 129 คน อีกทั้งมอบให้ผู้น าศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอข้าราชการในส่วน
งานปกครองได้ติดต่อประสานสร้างความเข้าใจให้ผู้หลบหนีหมายจับและหลบหนีเนื่องด้วยความหวาดกลัวกลับเข้ามารายงานตัว
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และเพ่ือหาทางช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป การสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าวหมายรวมถึงการจัดหางานอาชีพและ
แนวทางการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขณะรอการพิจารณาคดีของศาลเป็นต้น 

 
4.2.3   แนวทางการแก้ไขในการเยียวยาทางสังคมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยองค์กรภาคประชา
สังคมทั้งในพื้นที่และจากภายนอก 
 

อย่างไรก็ดีความพยายามนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และเพียงพอต่อสภาพ
ปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีทั้งแม่หม้าย เด็กก าพร้า พ่อแม่ที่ชรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ 
และความมั่นคงต่อชีวิต  ครอบครัวและสังคม รวมทั้งประเทศชาติ    รัฐจะต้องส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยให้ชุมชนมุสลิมมีส่วน
ร่วมในการจัดการและแบ่งสรรความช่วยเหลือจากรัฐและจากชุมชนด้วยกันเอง เช่นการส่งเสริมบทบาทของมัสยิด  ส่งเสริม
บทบาทของอบต. และอบจ. และร่วมถึงหน่วยงานซะกาต์ในชุมชมหรือในระดับจังหวัด  
 
 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย      ปัจจุบันด าเนินการโดยน าของ นายนิมะนาเซ สามะอาลี     นายกสมาคมยุว
มุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องปัญหาและผลกระทบต่อความรุนแรง จึงได้จัดโครงสร้างการ
ท างานในสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  ในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาด้าน
กระบวนการยุติธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์     โดยได้จัดตั้งการกองทุนสังคมสงเคราะห์ ของสมาคมฯ  จึงได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหรือประสานงานเมื่อประชาชน
ต้องการขอความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ   
 

คณะท างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2549 โดย เป็นการรวมตัวกันของปัจเจกชน 
องค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์การด้านสันติภาพ     โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม 
โดยเฉพาะเรื่องคนหาย 2) ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยจากการบังคับใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และผู้ต้องหาจากการ
ด าเนินคดี 3) ส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมยึดถือหลักนิติธรรมและส่งเสริมพัฒนาให้ได้มาตราฐานตามหลักการการด าเนินคดี
อย่างเป็นธรรม   (Fair Trial)  มีกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เช่นการเยี่ยมญาติคนหาย   เยี่ยมญาติของผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน    การร่วมสังเกตการณ์คดีความมั่นคงที่กรุงเทพและ
ในสามจังหวัดภาคใต้   การเข้าเยี่ยมผู้ต้องหากรณีก่อความไม่สงบที่เรือนจ าจังหวัดทั้งสามจังหวัด   การเข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนในเวทีสาธารณะเรื่องปัญหาภาคใต้โดยให้ความส าคัญกับภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม    
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและประสานงานกับญาติของเหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ญาติของผู้ต้องหา   องค์กรท้องถิ่น นัก
กิจกรรมในพ้ืนที่  ทนายความส่วนกลางและในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหา ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือ
สันติภาพ 

 
บทบาทของกลุ่มผู้หญิงกับงานด้านกระบวนการยุติธรรม  เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง  

ต้องการความช่วยเหลือ  ซึ่งผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นคนชายขอบ อ่อนแอ  แต่แท้จริงผู้หญิงมีศักยภาพ แต่ถูกจ ากัดเพราะความไม่
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รู้ไม่เข้าใจ  กรณีผู้หญิงมุสลิมที่ได้รับความรุนแรงจากเหตุการณ์  มีพ้ืนที่ทางสังคมน้อย  ถ้าสถานการณ์ความรุนแรงท าให้ผู้หญิง
จ านวนมากตกเป็นแม่หม้ายต้องเลี้ยงดูลูกหลาย ๆคน ขณะที่สามีได้ตายหรือหายไปอย่างกะทันหัน   ปัญหาส าคัญคือเรื่องความ
มั่นคงในชีวิตและการอยู่รอด  กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้บางส่วนจึงรวมกลุ่มกันภายใต้การน าของ
องค์กรสตรีที่มีส านักงานอยู่ที่กรุงเทพ  เป็นเครือข่ายอย่างหลวมในการท างานในพ้ืนที่และแสวงหาความร่วมมือระหว่างทั้งหญิง
ชาย และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ หญิ งที่ ได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพ  เชียงใหม่ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มมีกิจกรรมเยี่ยมพ่ีน้องทางใต้อย่างต่อเนื่องเพ่ือเยียวยาจิตใจและประสานงานให้เกิดความช่วยเหลือ
ร่วมมือกับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้  งานอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมคือการประสานงานให้ญาติผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ต่อมาพัฒนาเป็นงานที่มีโครงสร้าง
คนท างานชัดเจนยิ่งขึ้นเช่น งานของเครือข่ายผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ  เครือข่ายมุสลิมะฮ์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  
โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กลุ่มด้วยใจ จังหวัดสงขลา มูลนิธิผู้หญิง  
เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ เป็นต้น 
 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 

ศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาก าไร  ที่มุ่งเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย  และช่วยเหลือด้านคดี
ความแก่ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยมีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างกฎหมายสิทธิมนุษยชนเครือข่าย
อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ  รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร  เพ่ือผดุงความเป็นธรรมน าสันติสุขสู่สังคม     เน้นให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิของกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ค าปรึกษา เผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ  2) ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
สิทธิและกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 3) รวมพลังนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน เพ่ือร่วม
กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ และ 4) สร้างความสัมพันธ์เป็น
เครือข่ายกับองค์กรทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ  ปัจจุบันมีส านักงานอยู่ 4 แห่งคือจังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และเปิดส านักงานใหม่ที่อ.จะนะ จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี  พ.ศ.  2554  กลุ่มเป้าหมายใน
การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ทนายความมุสลิมได้แก่ประชาชนหรือองค์กรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะประชาชนชาว
มาลายูมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ  เช่น  กฎอัยการศึก  พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัด
สงขลา ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมแล้ว มีทนายความในเครือข่ายจ านวน 10-20 คน และมีผู้ช่วย
ทนายความและอาสาสมัครนักกฎหมายกว่า 50 คน รวมทั้งอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านอีกจ านวนหนึ่ง  ในการรับเรื่องร้องเรียน
จ านวนนับพันกรณีท่ีผ่านมาระหว่างการท างานตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-ปัจจุบัน  ศูนย์ทนายความมุสลิมมีบทบาทในการบรรเทา
ความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม  อันเนื่องมาจากความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐและขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของชาวบ้าน  นอกจากนี้ศูนย์ทนายความมุสลิมยังได้จัดฝึกอบรมผู้ช่วยทนายความที่เข้ามา
ช่วยเหลือการท างานของศูนย์ทนายความให้สามารถใช้ภาษามาลายูถิ่นประสานงานร่วมกับคนในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมถึงรณรงค์เชิงนโยบายร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน  เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ร้องเรียนในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนจากเหตุการณ์หลายๆกรณี  เช่น  กรณีชุมนุมประท้วงที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติ
หน้าที่มิชอบ กรณีประชาชนถูกควบคุมตัวตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548เป็นต้น 
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มูลินิธิผสานวัฒนธรรม 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ด าเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ที่มุ่งจะให้ความเหลือด้านกฎหมาย
โดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โครงการ
มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิด ขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการพัฒนาส าหรับภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ในช่วงเวลาแรกคือเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 
2551- เดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2552 ซึ่งระยะเวลาด าเนินโครงการเป็นเวลา 18 เดือน ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปโดย
ท างานร่วมกับศูนย์ทนายความมุสลิม สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยและคณะท างานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ   ต่อมาโครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธธรรมได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  และมูลนิธิ
คอนราด อาเดเนาวร์  ได้ร่วมกันจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งระยะเวลาด าเนินโครงการเป็นเวลา 2 ปี
ตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2554-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรบ  โดยกิจกรรม ในโครงการ
ประกอบไปด้วย: การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การท าคดีในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Litigation) การประชุมคดีระหว่างทนายความและผู้ช านาญการด้านกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน การอบรมเพ่ิมทักษะให้แก่ทนายความ ผู้ช่วยทนายความ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ การจัดสัมมนาโดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ หน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้มีอ านาจตัดสินใจและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม  
งานวิจัยและการท ากรณีศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการใช้บริการให้ความช่วยเหลือด้านคดีโดยไม่คิดค่าบริการ ส่งเสริมให้
พนักงานอัยการและศาลมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการจัดท าข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐ    การ
ด าเนินการโครงการในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่า หน่วยงานในพ้ืนที่มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในการใช้กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม และกลไกเสริมในกการเข้าถึงความยุติธรรมของภาคเอกชนที่เข็ม
แข็งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพชุมชนเพ่ือช่วยให้หน่วยงานในพ้ืนที่และหน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถยึดถือและปฏิบัติตาม
กฎหมายในระดับประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล  และมีส่วนช่วยให้หน่วยงานในพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจมีความรู้และความสามารถในการก าหนดนโยบายมากขึ้น ช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบยุติธรรมอย่างยั่งยืน 
 
บทสรุป 

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในระบบศาลของไทยได้ เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายของศาลไทยโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและอุปสรรคเรื่องภาษา   ประกอบ
กับอคติอันเกิดจากความคิดในทางประวัติศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนของเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบายการปราบปรามเพ่ือยุติปัญหา
ความรุนแรงอันเกิดขึ้นในต้นปี พ.ศ.  2547 ถึงปัจจุบัน  ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษาและศาสนาท าให้คนในชุมชน
มุสลิมไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันและขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีที่มีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทาง
อาญา  อีกทั้งมีกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในคดีอาญาทั่วไปและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการ
แบ่งแยกดินแดน กบฎ และคดีเกี่ยวกับความมั่นคง  ท าให้ปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีความยากล าบาก
มากกว่าในสถานการณ์ปกติ     ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาบทบาทและหน้าที่ของผู้น าชุมชนทั้งทางปกครองและทางศาสนาได้
เปลี่ยนแปลงและขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี
ทางอาญาและคดีความอันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงและความรุนแรงที่เกิดขึ้น  ดังนั้นจึงควรแก้ไขปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
ที่มีความอ่อนไหวต่อคนหลากหลายวัฒนธรรมและควรให้ความส าคัญกับบทบาทองค์กรท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สาม



 

P
ag

e3
1

 

จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค    โดยการส่งเสริมศักยภาพของกลไกในชุมชนมุสลิมทั้งทาง
ปกครองและทางศาสนา และส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ท างานร่วมกันเพ่ื อร่วมกันปัญหาการเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้  ทั้งนี้หน่วยงานรัฐและหน่วยงานจากภายนอกชุมชนต้อง
ตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนมุสลิม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงภาษา และด าเนินการร่วมกันในประเด็น
เร่งด่วนอย่างยั่งยืนดังนี้ 

 
1. ให้รัฐและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมยอมรับและส่งเสริมประสิทธิภาพ

และบทบาทให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐ ทั้งผู้น าทางโลก  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  และผู้น าทางศาสนา  
2. ส่งเสริมโดยปราศจากอคติในบทบาทหน้าที่ของผู้น าทางด้านศาสนา  อิหม่ามและครูสอนศาสนาต่าง  ๆ   
3. เพ่ิมบทบาทการอ านวยความยุติธรรมให้กับหน่วยงานอบต. หรืออบจ. ที่อาจช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ ในการ

ด าเนินการกรณีชาวบ้านเดือนร้อนและมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
4. เสริมความรู้ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพ่ือส่งต่อ ช่วยเหลือ เยียวยา ทั้งทาง

กฎหมายและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ     
5. สร้างผู้ช่วยกฎหมาย (Para legal officers)ให้กับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือลดช่องวางทางความรู้และภาษาในเรื่องกฎหมายที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันหรือกรณีเกิดเหตุการณ์ต่อสมาชิกในครอบครัว 
6. เสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ความรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม  เสริมความรู้เรื่องบทบาทผู้น าชุมชน

มุสลิม  เพื่อก าจัดอคติของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในทุกระดับท้ังฝ่ายต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ศาล
ยุติธรรม และชุมชนพุทธในพ้ืนที่ 

 
หนังสืออ้างองิ 

 

1. ข้อมูลจากศูนยย์ะลาสันตสิุข ที่  http://www.yala.go.th/www/ypoc/ 
2. ข้อมูลจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ ส่วนหน้า ท่ี   http://www.southpeace.go.th/tindex.php 
3. ข้อมูลจากศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้  ท่ี http://www.isranews.org/south-news.html 
4. ข้อมูลจากโครงการเข้าถึงความยุตธิรรม มลูนิธิผสานวัฒนธรรม ท่ี www.voicefromthais.wordpress.com 
5. ข้อมูลจากศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนใต้  ท่ี http://www.sbpac.go.th/index.php 
6. คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ,  ข้อสรุปจากการประชุมคณะท างานส่งเสรมิการด าเนินกระบวนการยุติธรรม ตาม

หลักนิติธรรม ครั้งท่ี 1/2549 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล  ข้อเสนอเพื่อการยกระดับ

การอ านวยความยตุิธรรมเกี่ยวกับคดีครอบครัวและมรดกตาม กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2549 

7. คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์, รายงานคณะกรรมการอสิระเพื่อความสมานฉันท์ (กอส.) เอาชนะความรุนแรงด้วยพลัง

สมานฉันท์ . โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ.  2549 

8. คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต), คู่มือ
การให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ , ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

9. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 207/2549 เรื่องการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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10. จุฬารัตน ์เอื้ออ านวยและคณะ. รายงานเรื่องการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ :ความส าเร็จ ผลกระทบและข้อเสนอแนะ. กระทรวงยุติธรรม. 2550 

11. จุฑารัตน์  เอื้ออ านวยและคณะ. การด าเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ปญัหาและแนวทางการแกไ้ข. กระทรวง
ยุติธรรม. 2550 

12. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. บรรณาธิการ. แผ่นดินจินตนาการ: รัฐและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มติชน. 
2551 

13. เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร. หะยีสหุลง  อับดุลกาเดร์ กบฎหรือวีรบรุษแห่งสี่จังหวดภาคใต้.กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก 
2547 

14. มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลมิ. กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนา
ระบบกฎหมายไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549. 

15. แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ศนูย์ประสานงานส านักคณะกรรมการอิสลามประจ า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่ืองขอยุติบทบาท. 
เมษายน. 2547 

16. ปิยนาถ บุนนาค. นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมสุลิมในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516). กรุงเทพฯ :ฝ่าย
วิจัย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2534.  

17. เอกสารโครงการประชุมรับฟังข้อแนะน าและวิจารณ์ หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก วันท่ี 20 ธันวาคม 2546 ณ ห้อง
ประชุมมลูนิธิเพ่ือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  กรุงเทพ 

18. เอกสารโครงการประชุมรับฟังข้อแนะน าและวิจารณ์ หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก วันท่ี 20 ธันวาคม 2546 ณ ห้อง

ประชุมมลูนิธิเพ่ือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย .กรุงเทพ. 2546 
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