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บทที่ 1 บทนำ
1. อำชญำกรรมของกำรฆำตกรรม
สิท ธิที่ จ ะมี ชีวิตรอดเป็นพื้ นฐานของสิท ธิม นุษยชนอื่น ๆ ทั้ ง ปวง หากไม่ มี ก าร
คุ้มครองสิทธิดังกล่าวในประเทศ ย่อมไม่อาจคาดหวังว่าจะมีการรักษาสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
ได้ แต่แม้จะมีการคุ้มครองสิทธิใด ๆ ก็ตาม แต่สิทธิเหล่านั้นย่อมสูญเสียไปทั้งหมดหากมี
การบังคับใช้โทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะมีการแสดงเจตจานงอย่างเป็นทางการที่จะรักษา
สิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยัง คงมี ส ถิ ติก ารละเมิ ดอย่ างร้ ายแรงต่อ เสรี ภาพขั้ นพื้น ฐาน และแม้ จ ะมี ก ารประกาศ
แนวทางที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติเป็นลาดับขั้นไป แต่ก็ยังคงบังคับใช้ โทษ
ประหารชีวิตในอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในโลกที่มีการใช้โทษในลัก ษณะเช่นนี้
ค่อนข้างสูง
หลายปีที่ผ่านมา การลงโทษตัดสินโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิด
ขึ้นกับกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคดีก่อความไม่สงบ และเผยให้เห็นแนวทางที่ยังยึด
ติดกับการใช้โทษประหารชีวิตต่อไป
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นองค์กรภาคประชาสั งคมซึ่งมุ่งมั่นในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเรือนสาหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในไทย ซึ่งเป็น
หนึ่งในประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับ
ใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และการซ้อมทรมาน นอกจากนั้น เรายังกังวลกับการที่ประเทศ
ไทยปฏิเสธที่จะยกเลิก โทษประหารชีวิต แต่กลับเลือกแนวทางชะลอการประหารชีวิตไว้
เพียงอย่างเดียว การละเมิ ดสิท ธิม นุษยชนร้ายแรงสุดในไทยเกิ ดขึ้นในจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ที่มีประชาชนเป็นชาวมุสลิม ซึ่งมีการบริหารงานในลักษณะที่สร้างศัตรูและเป็นเหตุ
ให้เกิดการก่อความไม่สงบตามมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาในขณะนี้ลุกลามและบาน
ปลาย แต่โชคร้ายที่บรรดาหน่วยงานความมั่นคงของไทยทั้งตารวจและทหาร ต่ างมีความ
เข้าใจต่อต้นเหตุของปัญหาน้อยมาก และไม่รู้วิธีการแก้ปัญหา ทั้ง ๆ ที่เป็นหน่วยงานที่แบก
รับ ความรับ ผิดชอบทั้ง ในแง่การเมื อ งและมี ขอบเขตในระดับ ชาติ โดยเป็นภารกิ จ ที่ ถูก
ทอดทิ้งโดยรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมา
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ที่ผ่ำนมำมีรำยงำนเหตุควำมรุนแรง 15,192 ครั้งในรอบ 10 ปีนับแต่เกิดกำรปะทุของ
ควำมรุนแรงรอบใหม่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5,926 คน และ
ได้รับบำดเจ็บ 10,593 คน ทั้งนี้ตำมข้ อมูล ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยใน ภำค 4 ส่วนหน้ำที่ประกำศเมื่อวันพฤหัสบดี (2 มกรำคม 2557)
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้เ ก็บ ข้อ มูล เหตุก ารณ์ 15,192 ครั้ง ที่เ กิดขึ้นตั้ง แต่วันที่ 4
มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ในบรรดาผู้เสียชีวิต เป็นชาวมุสลิม 3,461 คน
และชาวพุทธ 2,431 คน ที่เหลือเป็นคนศาสนาอื่น ตามรายงานของกอ.รมน.ส่วนหน้า ใน
บรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,761 เป็นชาวมุสลิม 6,694 เป็นชาวพุทธ และ 138 เป็นคน
ศาสนาอื่น ในบรรดาผู้บาดเจ็บล้มตายประกอบด้วยเจ้าหน้าตารวจและทหารที่เสียชีวิต
811 คน และได้รับบาดเจ็บ 3,588 คน ความรุนแรงได้ปะทุขึ้นภายหลังกลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบชาวมุสลิมได้ปล้นปืนจากฐานทัพทหาร
The Nation, ยะลา 2 มกราคม 2554
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ตระหนักมาเป็นเวลานานถึงความรุนแรงของ
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีส่วนร่วมในโครงการให้ความรู้กับบรรดาผู้นาชาว
มุส ลิม ในพื้นที่ เ กี่ยวกั บ การบริหารงานอย่างเป็นประชาธิป ไตย แต่ปัญ หาก็ ยากเกิ นกว่า
ทรัพยากรที่ เรามี อยู่ เป็นเหตุให้เราต้องพุ่ง เป้าความสนใจไปที่ปัญ หาหลัก ได้แก่ ความ
ล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ในกรณีที่รัฐใช้การ
ลงโทษที่รุนแรงสุด ได้แก่ โทษประหารชีวิต ทั้งนี้เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า ‘การก่อ
การร้ าย’ การกระท าดั ง กล่า วส่ ง ผลให้มี ก ารปะทะกั น ระหว่า งฝ่ ายรัฐ บาลที่ พยายาม
ปราบปรามฝ่ายขบถ โดยใช้โทษประหารชีวิตข้างหนึ่ง กับประชาชนที่ไร้อานาจ ซึ่งรู้สึกถูก
คุกคามจากความทารุณของการใช้อานาจของรัฐของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นเหตุให้หัน
ไปใช้การก่อการร้าย
เราได้ศึกษาการใช้บทลงโทษประหารชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็น
ปัจ จัยส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ ความขัดแย้ง ที่ ท าให้ มี ก ารท าร้า ย ท าลายเสีย ชีวิต หากเรา
สามารถชี้ให้เห็นความอยุติธรรมในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุให้มีการใช้ โทษ
ประหารชีวิต จะทาให้เราสามารถดาเนินการเพื่อบรรเทาระดับความรุนแรงได้บ้าง
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เราได้ศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจนเป็น
เหตุให้เสียชีวิต ซึ่งส่งผลให้มีการกาหนดโทษประหารชีวิตสาหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อความ
รุนแรง
มาตรการนี้เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมของรัฐหรือไม่? เราเชื่อว่าไม่
เหตุผลที่ต้องปฏิเสธโทษประหารชีวิตอยู่นอกเหนือเนื้อหาของงานศึกษาครั้งนี้ เรา
ได้อ้างถึงจุดยืนของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่ง มี ลักษณะใกล้เ คียงกั บ การปฏิเ สธโทษ
ประหารชีวิต โดยสิ้นเชิง ดัง เช่นมี ก ารโหวตกั นถึง สามครั้ง ในที่ ป ระชุม สมั ชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติว่า จะต้องมีการชะลอการใช้โทษประหารชีวิตทั่วโลก จนกว่าทุกประเทศใน
โลกได้ข้อสรุปว่าการมีชีวิตอยู่เป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากไปได้สาหรับมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้โดยไม่มี
ข้อยกเว้น
แต่ประเทศไทยยังคงปฏิเสธจุดยืนดังกล่าว เป็นเหตุให้เราตั้งคาถามว่าภายใต้ระบบ
กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลในประเทศไทย ความชอบธรรม
ของกระบวนการทางกฎหมายที่กาหนดโทษประหารชีวิตโดยศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทั้งนี้เพื่อเป็นเหตุผลในการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เคร่งครัดของมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
ความเป็นมาของโทษประหารชีวิตสืบย้อนกลับไปได้นับแต่มีกฎหมายที่ได้รับการ
บันทึกไว้และนับแต่มีการเริม่ ทาบันทึกประวัติศาสตร์ โดยมีลักษณะที่ต้องการระงับความขุน่
เคืองและโกรธแค้นของครอบครัวของเหยื่อ เมื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของความผิด
ที่เกิดขึ้น ระบบกฎหมายที่เก่าแก่มากที่สุดระบบหนึ่งที่เรียกว่า ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
(Code of Hammurabi) กาหนดกฎหมายะเกี่ยวกับการแก้แค้นในลักษณะ “ตาต่อตา ฟัน
ต่อฟัน” ไม่มากหรือน้อยไปกว่านี้ การแก้ปัญหาแบบโบราณเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิด
ของมนุษย์ เป็นเหตุให้มีคนมองว่าโทษประหารชีวิตเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมต่อความผิด
ในการฆ่าคนตาย มีการนาโทษประหารชีวิตมาใช้กับอาชญากรรมร้ายแรงในประวัติศาสตร์
ช่วงที่ผ่านมา และยังขยายไปถึงความผิดที่เล็กลง ทั้งในสมัยของเผด็จการ Draco แห่งกรีซ
มีการนามาใช้กับความผิดทางอาญาทุกชนิด
เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีการแก้ปัญหาในสามรูปแบบ ประการแรก เป็นการยอมรับว่า
การแก้แค้นเป็นการตอบโต้ที่ชั่วร้าย เพราะยิ่งทาให้เกิดความทุกข์ยากต่อประชาชนจานวน
มากขึ้น ประการที่สอง การแก้แค้นซึ่งดูเหมื อนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เสียหายสบายใจขึ้น แต่
กลับทาให้พฤติกรรมของมนุษย์เบี่ยงเบนไป สุดท้ายมีการตระหนักว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้
ช่วยป้องกันอาชญากรรม ศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม สอนไว้ว่าการให้
อภัยและการเปลี่ยนนิสัยของผู้กระทาความผิด เป็นทางออกจากวงจรความรุนแรง แนวคิด
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มนุษย์นิยมยังเชิดชูคุณค่าที่โดดเด่นของชีวิตมนุษย์ และชี้ว่าการฟื้นฟูเป็นการตอบโต้อย่างมี
มนุษยธรรมแบบเดียวที่มีอยู่ต่อความรุนแรง
ในประเทศที่ยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตเพื่อป้องปรามอาชญากรรม จาเป็นต้อง
ปฏิบัติตามสามขั้นตอนในลักษณะเดียวกับประเทศที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว ก็มี
การออกกฎหมายในลั ก ษณะนี้ ในการเลือ กคดีสี่ คดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การเสี ยชี วิต ใน จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เป็นการเสนอโดยพิจารณาถึงความล้มเหลวของการใช้ โทษประหารชีวิต
และเสนอว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตเท่านั้นเป็นทางออกให้กับ ความโกรธเกรี้ยวอย่าง
รุนแรง และเพื่อต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เกี่ยวข้อง

1.1 กรอบของกฎหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ระบบกฎหมายของไทยประกอบด้วยประมวลกฎหมายและประมวลวิธีพิจารณา
ความ แม้ว่าประมวลกฎหมายจะไม่สมบูรณ์แบบ และกลไกบังคับใช้ก็ยังมีช่องว่าง แต่ก็ถือ
ว่ามีพื้นฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ชอบด้วยเหตุผลอยู่บ้าง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ
ใช้กฎหมายอย่างซับซ้อน ซึ่งมักเข้าข้างฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย และเป็นเหตุให้ฝ่ายจาเลย
เสียเปรียบอย่างมาก นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาและการบังคับใช้ ยังมีการนา
กฎอัยการศึก กฎหมายในสถานการณ์ ฉุกเฉิน และพระราชบัญ ญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรมาใช้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับกฎหมาย
เหล่านี้ การใช้ก ฎหมายอย่างผสมผสานกั นเป็นเหตุให้ผู้บัง คั บ ใช้ก ฎหมายมี ม าตรการ
มากมาย และสามารถตีความกฎหมายและบังคับใช้ กฎหมายในลักษณะที่บิดเบื อนระบบ
ยุติธรรมที่สามารถยอมรับได้
การใช้อานาจเพิ่มเติมเหล่านี้ส่งผลที่เลวร้ายมากที่สุด โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการ
จับกุม สอบปากคา และการจัดเตรียมพยานหลักฐาน กล่าวโดยย่อ ประมวลกฎหมายอาญา
กาหนดให้ต้องมีการออกหมายจับและหมายค้น และให้มีการนาตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาที่ศาล
ภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังถูกจับกุม ผู้ต้องสงสัยย่อมมีสิทธิที่จะมีทนายความหรือบุคคลที่
ไว้วางใจอยู่ร่วมด้วยในระหว่างการสอบปากคา และได้รับการแจ้งเตือนว่าคาให้การเป็นสิง่ ที่
อาจนามาใช้เป็นหลักฐานในการพิจ ารณาคดีได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎอัยการศึก การ
จับกุมและตรวจค้นอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น การสอบปากคาอาจเกิดขึ้น
โดยไม่มีพยานหรือมีทนายอาสาทีไ่ ด้รับการจัดสรรจากทางการในช่วงเวลาเจ็ดวัน เมื่อสิ้นสุด
เจ็ดวันแล้ว การจับกุมอาจดาเนินได้ต่อไปตามกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ให้มีการ
ควบคุม ตัวทั้ ง หมดได้ไม่ เ กิ น 30 วัน และสามารถขยายเวลาการควบคุม ตัวออกไปอี ก
รวมกันเป็น 84 วัน โดยการใช้อ านาจตามพระราชบัญ ญัติก ารรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร การควบคุมตัวอาจเกิดขึ้นในสถานที่ควบคุมตัวซึ่งไม่อยู่ใต้การควบคุมของ
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กรมราชทั ณฑ์ การควบคุม ตัวและการสอบปากคาผู้ต้องสงสัยอาจถือเป็นขั้ นตอนการ
สอบสวนโดยไม่มีพยานหลักฐานว่ามีการกระทาความผิด และต้องเกิดขึ้นก่อนจะใช้ขั้นตอน
กฎหมายทั่วไป
การใช้กฎหมายเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีในเอกสาร “ประเทศไทย:
การรวบรวมรายงาน ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”๑ ในรายงานประกอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย รายละเอียดการบังคับใช้
และข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานตุลาการในการแก้ปัญหาการประพฤติมิชอบในระบบ
ยุติธรรม และส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของพลเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สิ่ง
ที่พวกเราพยายามศึกษาในรายงานชิ้นนี้ เป็นการสังเกตการณ์กระบวนการของศาลในคดีที่
เป็นเหตุให้มีการลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกระบวนการทางกฎหมายซึ่งไม่
น่าพอใจ และส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในขั้นตอนที่รอการพิจารณาคดี และทา
ให้เกิดข้อจากัดอย่างมากต่อการอานวยความยุติธรรมในคดีที่มีการประหารชีวิต

2. กำรก่อกำรร้ำย
คดีที่ เราศึกษาเกิดขึ้นในบริบ ทของ “การก่ อการร้าย” โดยเป็นสมมติฐานของ
พนักงานอัยการในลักษณะที่เป็นสูตรสาเร็จของการเขียนคาฟ้องในคดีเหล่านี้ เป็นการกล่าว
อ้างพร้อมการนาเสนอพยานหลักฐานแบบการประสานเสียงของชาวกรีก และมีการอ้างถึง
อีกในส่วนสุดท้ายของคาฟ้องที่เกี่ยวกับการกาหนดโทษ เป็นสูตรสาเร็จที่เหมือนกันทุกครั้ง
โดยเป็นการรายงานถึงสถานการณ์ในภาคใต้แบบซ้า ๆ กัน ดังนี้
โดยทั่ วไปแล้ว “จ าเลยได้ร่วมกั บ บุคคลเพื่อใช้ก าลัง ประทุษร้ายต่อชีวิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบและให้มีการใช้อาวุธ การสะสมทรัพยากรและการ
ฝึกอบรมเพื่อก่อการร้าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน พวกเขาได้วางแผนจัดให้มีกลุ่ม
ติดอาวุธเพื่อสัง หารประชาชน พวกเขาได้รับ วัตถุ ร ะเบิ ด ซึ่ ง เป็น การครอบครองที่ ผิ ด
กฎหมาย ทั้ งนี้เ พื่อ ผลิตระเบิดที่มีผ ลท าให้คนเสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
เป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาคือการแบ่งแยกดินแดน และเพื่อยึดอานาจในจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา เพื่อประกาศเป็นรัฐอิสระ ด้วยเหตุดังกล่าว พวก
เขาจึงวางแผนที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลตอบ
โต้”
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ในคาฟ้องมักมีรายละเอียด อย่างเช่น มีการประชุมหลังเที่ยงคืนและมีพิธี สาบาน
ตน (ซุมเปาะฮ์) โดยมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นภาษาอาหรับ ข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่
ได้มาจากบุคคลที่ถูกจับ และให้ชื่อของผู้ร่วมก่อการ เป็นเหตุให้ไม่ถูกดาเนินคดี หรือมีการ
ลดฐานความผิดให้เป็นพิเศษ เพื่อตอบแทนความร่วมมือให้กับพนักงานสอบสวน ฝ่ายผู้ให้
ปากคามั ก ไม่ ได้รับ ส าเนาคาให้ก ารของตน แต่ก ลับ อยู่ใต้ก ารครอบครองของพนัก งาน
สอบสวน เป็นเหตุให้ทนายจาเลยไม่สามารถแก้ต่างคดีได้ และเกี่ยวข้องกับการใช้นามแฝง
เพื่อคุ้มครองตนเอง หลักฐานลักษณะนี้เป็นหลักฐานซัดทอด และควรมี ความสาคัญน้อย
หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานชิ้นอื่น ๆ สมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวเป็น
บุคคลที่เพื่อนร่วมงานรู้จักจากนามแฝง และต้องมีการชี้ตัวจากภาพถ่าย ซึ่งนับเป็นจุดอ่อน
ของการพิจารณาคดีก่อการร้าย การจาแนกผู้กระทาความผิดอย่างไม่ชัดเจน และการอ้าง
คารับสารภาพที่มีการลงชื่อ เป็นสิ่งที่ศาลไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ นอกจากนั้น
ยังไม่มีการเชื่อมโยงรายละเอียดเกี่ยวกับ “การก่อการร้าย” ดังเช่นที่กล่าวถึง ข้างต้นกั บ
จาเลยที่อาจมีหลายคน

3. กำรศึกษำคดีทั้งสี่คดี
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้คัดเลือกสี่คดีที่เกี่ยวข้องมาให้กับเรา โดยเป็นคดีที่
ทางมูลนิธิฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เป็นคดีที่เผยให้เห็นรายละเอียดของ
ปฏิบัติการก่อการร้าย ตั้งแต่การสังหารบุคคล การโจมตีตารวจในระหว่างออกลาดตระเวน
และการนาระเบิดไปวางไว้ในตลาดที่มีคนพลุกพล่าน ไปจนถึงการโจมตีครั้งใหญ่ต่อฐานทัพ
ทหาร
3.1 ควำมเหมือนและควำมหลำกหลำยของคดี
แรงจูงใจในคดีเหล่านี้แตกต่างกันไปตั้งแต่การสังหารศาสนิกชนของศาสนาอื่น การ
โจมตีตารวจในระหว่างการลาดตระเวน การสร้างให้เกิดความหวาดกลัวในบรรดาศาสนิก
ชนอื่นนอกจากอิสลาม ไปจนถึงการวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อโจมตีทหาร ทั้งนี้เพื่อปล้นอาวุธ
แหล่งข้อมูลที่สาคัญของเราเกี่ยวกับความผิดเหล่านี้ มาจากเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาคดี
ต่อจาเลย ส่วนใหญ่แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจในไทยมีลักษณะปิดลับและซ่อนเร้น
นอกจากนี้ก ารพิ จ ารณาคดีเ หล่านี้ยัง ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวส าหรั บ สาธารณะ มี ก าร
กาหนดให้ต้องเปิดเผยรายละเอี ยดของคดีก่ อการร้ายอย่างโปร่ง ใส โดยเชื่อว่าจะทาให้
ประชาชนได้เห็นความน่าหวาดกลัวของการก่อการร้าย ท าให้ป ระชาชนอยู่ข้างเดียวกั บ
รัฐบาล แม้จะมีความโปร่ง ใสในระหว่างการพิจารณาคดีจริง แต่กระบวนการจับกุมและ
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สอบปากคาอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบริหารงานยุติธรรม มีอยู่สองคดีที่ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาได้ตัดสินไปแล้ว ซึ่งสามารถให้ความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ได้
ส่วนคดีอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณายังไม่สิ้นสุด จะมีการเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในเอกสาร แต่
จากข้อมู ลเหล่านี้ย่อมทาให้ผู้อ่ านเห็ นได้ถึง ข้อบกพร่องในขั้นตอนปฏิบัติดัง ที่กล่าวถึงไว้
ข้างต้นในระดับหนึ่ง
นอกจากขั้นตอนของศาล เรายังเสนอสรุปการสัมภาษณ์นักโทษหรือญาติที่ใกล้ชิด
ซึ่งจะช่วยให้เห็นความเป็นมาของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง สืบเนื่องจากความซับซ้อนของคดี ความ
เต็มใจของญาติที่จะให้ข้อมูล และทรัพยากรที่มีอยู่ของงานวิจัยครั้งนี้ ปัญหาด้านภาษา และ
ระยะห่างระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล เป็นเหตุให้เราไม่สามารถจัดการสัมภาษณ์ได้อย่าง
สมบูรณ์สาหรับทุกคดี อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ที่มีอยู่ทาให้เห็นภาพรวมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน และการสรุปข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เห็นพัฒนาการของมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 กำรเสนอรำยละเอียดของคดี
เอกสารที่จัดทาโดยศาลมีเนื้อหาที่ยาว มีถ้อยคาในทางกฎหมายมากมาย และซ้า
กัน ทาให้เกิดปัญหากับผู้อ่านทั่วไป จึงพยายามนาเสนอเนื้อหาในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย มี
การแบ่งเป็นหัวข้อซึ่งอาจนาเนื้อหาต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันได้ ไม่สามารถจัดให้เนื้อหาของคดี
ทุกคดีอยู่ในแบบฟอร์มเดียวกันของขั้นตอนในศาลได้ หรือในลักษณะที่เป็นเอกสารบันทึก
จากศาล เป็นเหตุให้มีการจัดเนื้อหาของคดีแตกต่างกัน การจัดระบบเนื้อหาทาได้ยุ่งยาก
มาก สาหรับคดีที่มีจาเลย 13 คน เพื่อให้ทางานได้ง่ายขึ้น และได้ให้ความสาคัญกับเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับจาเลยสองคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิต และรักษาเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ไว้เพียง
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ และเพื่อสะท้อนให้เห็นความลักลั่นของการกาหนด
บทลงโทษของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีเพียงครั้งเดียว
เราได้ใช้ความพยายามเพื่อให้มีการบันทึกถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องทุกประเด็น
ในแต่ละคดี แต่อาจมีข้อบกพร่องที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่มีการบิดเบือนถ้อยคาจากเอกสารเดิม

4. คำเชื้อเชิญต่อผู้อ่ำน
การนาเสนอคดีเหล่านี้ต่อผู้อ่าน มีลักษณะเป็นเอกสารที่คานึกถึงศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ โดยอธิบายถึงปฏิบัติการของมนุษย์ที่มีความซับซ้อน ความเป็นมาของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ องค์ประกอบด้านชาติพันธุ์ของประชาชนในพื้นที่ ความหลากหลายของ
ความเชื่อด้านศาสนา และการใช้อานาจปกครองอย่างมิชอบในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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โดยรัฐบาลซึ่งขาดความละเอียดอ่อนและอยู่ไกล ล้วนส่งผลกระทบทาให้ “การก่อการร้าย"
ขยายวงกว้างขึ้น รวมทั้งการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้
ความหวังของประชาชนในจังหวัดเหล่านี้ และของมนุษย์ทั้งมวล ได้รับการบรรยาย
ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ใ นอารั ม ภบทของปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal
Declaration of Human Rights - UDHR) ดังนี้
…การมาถึงของโลกที่ได้มีก ารประกาศให้เ สรีภาพในการพูดและความเชื่อ และ
อิสรภาพจากความหวาดกลัวและความต้องการของมนุษย์ เป็นความปรารถนา
สูงสุดของประชาชนทั่วไป
หากมีการปฏิเสธสิทธิเหล่านี้ ปฏิญญาฉบับนี้ได้พยากรณ์ไว้อย่างหนักแน่นว่า
…โดยสิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้เพื่อไม่บังคับให้
คนต้อ งหัน เข้าหาการลุก ขึ้นฮื อ ต่อต้านทรราชและการกดขี่ซึ่ง ควรเป็นวิถีท าง
สุดท้าย
ผลลัพธ์ย่อมเป็นสิ่งที่เ ราเรียกว่า “การก่อการร้าย” และทางออกซึ่ง เป็นไปตาม
ปฏิญญาฉบับนี้ ได้แก่การใช้ห ลักนิติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากมีการคานึงถึง
ความเห็นเช่นนี้แทนที่ จ ะตอบโต้ด้วยความโกรธเคืองต่อประชาชนในภาคใต้ และหาก
ความคิดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาล และกระตุ้นให้ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ ไม่ใช่ใช้
กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและปราบปรามอย่างไม่ยุติธรรม เราย่อมเข้าสู่
เส้นทางแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
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บทที่ 2
กำรศึกษำโทษประหำรชีวิต 4 กรณี
กรณีศึก ษำ 1: นำยฟัต ฮี สะแม – กำรสังหำรด้วยอำวุธปืน และเผำร่ำง
ผู้เสียชีวิต๒
กรณีนี้เป็นตัวอย่างของการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อฟ้องคดีก่อการร้าย
และความผิดที่เกี่ยวข้องในภาคใต้ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความสาคัญต่อการฟ้อง
คดีต่อจาเลยในคดีนี้ แม้ว่ามีผู้คนอื่นซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิด แต่ตารวจไม่มี
วิธีการอื่นที่จ ะยืนยันว่าพวกเขาอยู่ในที่เกิ ดเหตุ อาจกล่าวได้ว่าเป็นคาตัดสินลงโทษที่ให้
น้าหนักอย่างมากกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บมาได้ การวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
ของการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสาคัญในการพิจารณาคดีนี้ เมื่อพิจารณา
ถึงบทลงโทษที่รุนแรง
ข้อมูลพื้นฐำน-ข้อมูลเกี่ยวกับจำเลย
นายฟัตฮี สะแม อายุ 25 ปี ชาวไทยมุสลิม เป็นราษฎรในอาเภอไม้แก่น ปัตตานี
เขาทางานเป็นแรงงานรับจ้าง ก่อนจะถูกจับกุม
เหตุกำรณ์
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ประมาณ ๑ ทุ่ม ผู้เสียหายกาลังเดินทางกลับจาก
การซื้อของและถูกยิงที่กกหูด้านขวาระหว่างขับขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนบ้านโคกนิบง จน
รถเสียหลักและล้มลง จากนั้นได้ถูกคนร้ายราดน้ามันและจุดไฟเผาร่าง
กำรสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
หลังได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์จากพยาน พนักงานสอบสวนสองคนไปยังที่ เกิดเหตุ
พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ทหาร ประมาณเวลา 2 ทุ่ม ระหว่างทางต้องเผชิญ กับ
อุปสรรคโดยมีการโรยตะปูเรือใบบนถนน และมีการตัดไฟฟ้า เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุด้วยการ
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เดินเท้า เจ้าหน้าที่พบศพของผู้เสีย ชีวิต เศษคราบน้ามันบนถนน และรถมอเตอร์ไซค์ของ
ผู้เสียชีวิต
ตารวจได้พบและยึดหลักฐานเป็นของกลางดังต่อไปนี้
 เศษกระดาษที่เขียนข้อความ “ถ้าชาวมุสลิมถูกยิงอีก ชาวพุทธก็จะถูกฆ่าอีก”
 ขวดน้าอัดลม “ซาสี่” ซึ่งบรรจุของเหลวที่มีกลิ่นคล้ายน้ามันเชื้อเพลิง
 ไม้ขีดไฟที่ใช้แล้ว
 ตะปูเรือใบ
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เจ้าพนักงานตารวจได้เก็บตัวอย่างคราบเลือดเพื่อ
ทดสอบดีเอ็นเอ มีการบันทึกรอยนิ้วมือจากขวดน้าอัดลมและกล่องไม้ขีดไฟ เป็นข้อมูลที่
เก็บไว้ที่สถานีตารวจไม้แก่น และมีการส่งรอยนิ้วมือให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิ ทยาศาสตร์
เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2551
พนัก งานสอบสวนได้ส อบปากคาประจักษ์พยานซึ่ง อยู่ในที่ เกิ ดเหตุ ภรรยาของ
ผู้เสียหายและพยานคนอื่น ๆ จากคาให้การดูเ หมือนว่าผู้เสียหายมีความขัดแย้งด้านธุรกิจ
เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจรถยนต์กับนายยาลาลูติง รีมานิ นายสักกี สะมะแอ นายเจ๊ะแต
กิแต นายสติ ซือแมน และนายนัสรูดิน อือนิ มีการเก็บรอยนิ้วมือของบุคคลเหล่านี้ และ
เปรียบเทียบกับ รอยนิ้วมือ บนขวดน้าอัดลม จากผลการตรวจพบว่า มีแต่ร อยนิ้วมื อของ
จาเลยที่ตรงกับรอยนิ้วมือบนขวด
ตารวจยังสงสัยว่าจาเลยเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายในเขตอาเภอไม้แก่น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้ง รัฐอิสระในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ ปัตตานี , ยะลา,
นราธิวาส, และบางส่วนของสงขลา โดยทางการสงสัยว่าพวกเขาสะสมอาวุธและซ่องสุม
กาลังพลเพื่อปฏิบัติก าร และยังเกี่ยวข้องกับ การกระทาความผิดในช่วงเวลาต่าง ๆ ในปี
2549 จนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2551 จาเลยและผู้สนับสนุนยังต้องสงสัยว่าได้เดินทางไปที่
ถนนบ้านโคกนิบ งภายหลัง เที่ ยงคืนพร้อ มอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โจทก์ ร ะบุว่า
สถานที่เกิดเหตุเป็นที่สาธารณะ ซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถพกพาอาวุธได้ตามกฎหมาย
ข้อมูลกำรจับกุม
มีการสอบปากคาจาเลยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เขาปฏิเสธว่า ตนเองไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ตารวจได้จับกุม จาเลย
โดยใช้หมายจับ ระหว่างที่จาเลยถูกควบคุมตัวในอีกคดีหนึ่ง
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ข้อกล่ำวหำ
ในช่วงที่ มีก ารจับ กุม และสอบปากคา ตารวจแจ้ง ให้จาเลยทราบว่าถูกตั้งข้อหา
ดังต่อไปนี้
 ก่อการร้าย
 ฆ่าคนตายโดยเจตนา
 ละเมิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
ที่เ ทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 โดยการมีไว้ในครอบครองซึ่ง อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
จาเลยให้การภาคเสธ และปฏิเสธที่จะลงนามในเอกสารเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและ
เอกสารอื่น ๆ
พยำนหลักฐำน
พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนและนาส่งพนักงานอัยการ
พนักงานอัยการได้เสนอวัตถุพยาน (อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘การสืบสวนสอบสวนของ
ตารวจ’) ในระหว่างการพิจารณาคดี ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานมาจากการให้ปากคาดังต่อไปนี้
 พยานซึ่งได้ยินเสียงปืนและเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มระหว่างอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไป
30-40 เมตร เขามองออกมานอกหน้าต่างและเห็นเปลวไฟ และมีผู้ชายสอง
คนขับรถมอเตอร์ไซค์หนีจากที่เกิดเหตุ เขาไม่เห็นใบหน้าของคนร้าย หลังจากแจ้ง
ความต่อตารวจ เขาไปยังที่เกิดเหตุและระบุว่าผู้เสียหายเป็นชาวบ้านแถวนี้และ
เป็นคนที่เขารู้จัก
 พนัก งานสอบสวนสามคนซึ่ง ให้ร ายละเอีย ดในกระบวนการสืบ สวนสอบสวน
สามารถสรุปได้ตามข้างต้น
 ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ปากคาว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2551
เขาได้ตรวจเพื่อเปรียบเทียบรอยนิ้วมือระหว่างรอยนิ้วมือที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ
กับรอยนิ้วมือของจาเลยและผู้ต้องสงสัยอีกห้าคน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า รอยนิ้วมือใน
ที่เกิดเหตุตรงกับนิ้วชี้ด้านขวาของจาเลย และให้การว่ารอยนิ้วมือของบุคคลจะไม่
เปลี่ยนตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่มีบุคคลที่มีรอยนิ้วมือซ้ากัน เขาสรุปว่า รอยนิ้วมือ
ที่พบบนขวดเป็นของจาเลย และระบุว่ารอยนิ้วมือดังกล่าวแตกต่างจากสองนิ้วของ
นายยาลาลูติง รีมานิ จึงสรุปว่าไม่ใช่เป็นรอยนิ้วมือของเขา
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 พนักงานสอบสวนอีกคนหนึ่งซึ่งสอบปากคานายบัดลัน กะโสะ เมื่อเดือนมีนาคม
2551 ระบุ ว่ า ผู้ ใ ห้ ป ากค ายอมรั บ ว่ า เป็ น คนชั ก ชวนให้ จ าเลยเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม
ผู้ก่อการร้าย และยังให้รายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของจาเลยใน
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ให้การต่อว่ามีการสอบปากคาจาเลยซึ่งปฏิเสธว่าไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยงานก่อการร้าย แต่ยอมรับว่าเป็นคนนาใบปลิวไปให้กับนายบัด
ลัน
พยานหลักฐานฝ่ายจาเลย
จาเลยได้แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเขาอยู่ที่บ้านของป้าในวันที่เกิดเหตุ ซึ่ง
อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ 500 เมตร
เพื่อนของจาเลยให้การว่า จาเลยอยู่กับเขาที่มัสยิดดารุลอัสฮีกีตั้งแต่ 6 โมงเย็น
(เวลาทาละหมาดตอนเย็น) จนถึง 2 ทุ่ม (เวลาทาละหมาดตอนค่า) และหลัง 2 ทุ่ม ทั้งคู่
ยังคงอยู่ที่มัสยิดเพื่อสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็ก ๆ
กำรวินิจฉัยของศำล
ศาลมีความเห็นว่าจากการพิเคราะห์พยานหลักฐานพยานฝ่ายโจทก์ น่าเชื่อได้ว่า
จาเลยเป็นหนึ่งในผู้ก ระท าความผิด โดยศาลยอมรับคาให้ก ารของผู้เ ชี่ยวชาญเกี่ยวกั บ
หลักฐานที่เป็นรอยนิ้วมือ และมีข้อสังเกตว่า ฝ่ายจาเลยไม่ได้โต้แ ย้งว่าไม่ใช่รอยนิ้วมือของ
เขา เพียงแต่อ้างพยานหลักฐานว่าในขณะเกิดเหตุเขาอยู่ที่บ้านป้า ศาลเห็นว่าบ้านป้าของ
เขาอยู่ไม่ห่างมากนักจากที่เกิดเหตุ ซึ่งทาให้เขาสามารถกระทาความผิดและหลบหนีไปได้ใน
เวลาอันสั้น ศาลยังพบว่า ไม่สามารถรับฟังคาให้การของเพื่อนของจาเลยได้ เนื่องจากขาด
น้าหนักและเพื่อนของจาเลยอาจพยายามให้การเพื่อช่วยเหลือเขา ทั้งศาลยังมีความเห็นว่า
เป็นการให้ปากคาภายหลังการสอบสวน
ศาลจึงวินิจฉัยว่าจาเลยเป็นผู้ใช้ปืนสังหารผู้เสียหาย ก่อนจะราดด้วยน้ามันและเผา
ศาลสรุปว่าเป็นวิธีการสังหารที่ทารุณโหดร้ายมาก
ศาลสรุปว่าจาเลยและผู้สนับสนุนกระทาความผิดเพียงเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดย
ให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนในบริเวณนั้น เป็นคาวินิจฉัยโดยอ้างอิงปากคาของ
ตารวจที่ว่าจาเลยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย และได้กระทาความผิดหลายประการที่
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งนี้ตามข้อมูลของนายบัดลัน ศาลยัง
ตัดสินว่าจาเลยมีความผิดฐานกระทาการก่อการร้าย
ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจาเลยในแง่ข้อหาการพกพาอาวุธปืนโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากไม่พบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน และสรุปว่าจาเลยเป็น
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ผู้ใช้อาวุธปืนของบุคคลอื่นที่มีการจดทะเบียนครอบครองและสามารถใช้ได้ตามกฎหมาย
แต่ตัวจาเลยไม่มีใบทะเบียนดังกล่าว
การกาหนดโทษ
จาเลยถูกตัดสินประหารชีวิตตามความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและความผิดต่อ
ชีวิต ส่วนข้อหาที่ครอบครองอาวุธปืนที่จดทะเบียนในชื่อบุคคลอื่น ศาลตัดสินลงโทษจาคุก
เป็นเวลาหนึ่งปี สาหรับข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีความจาเป็นหรือไม่มี
พฤติการณ์ที่เหมาะสม ศาลสั่งจาคุกหกเดือน อย่างไรก็ดี เนื่องจากโทษประหารชีวิตเป็น
โทษสูงสุดที่ศาลตัดสินลงโทษ ศาลจึงสั่งให้ลงโทษแต่การประหารชีวิต และให้ยกคาฟ้องใน
ข้อหาอื่น
กำรอุทธรณ์คำพิพำกษำ
จาเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
ข้อสังเกต
จากการพิจารณาคาพิพากษาในคดีนี้ นักวิจัยมีข้อสังเกตดังนี้
กำรสืบสวนสอบสวน
ศาลวิ นิ จ ฉั ย โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากการสื บ สวนสอบสวนของต ารวจ โดยไม่ มี
พยานหลักฐานอื่น ๆ เพิ่ม เติม จากคาให้ก ารของพยานฝ่ายตารวจ การเก็ บรูป แบบสาร
พันธุก รรมและรอยนิ้วมื อ กระท าด้วยความระมั ดระวัง แต่มี คาถามเกี่ยวกั บ ระยะเวลา
เนื่องจากการวิเคราะห์รอยนิ้วมือเกิดขึ้นห้าเดือนภายหลังวันที่เกิดเหตุ
หมำยจับ
มีข้อมูลในส่วนนี้ที่จากัด ในคาพิพากษาระบุว่า ศาลมีการออกหมายจับจาเลย และ
เขาได้ถูกจับกุมระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจาด้วยข้อหาอื่น เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า จาเลย
ถูกจับกุมด้วยข้อหาอะไร ก่อนจะถูกจับกุมด้วยความผิดด้านก่อการร้าย
กำรมีตัวแทนทำงกฎหมำย
ปัจจุบันมีข้อมูลที่จากัดว่าจาเลยเข้าถึงการมีตัวแทนทางกฎหมายเมื่อใด ไม่ เป็นที่
ปรากฏว่าทนายความได้เรียกให้สอบปากคาพยานเพื่อตั้งคาถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ของการทดสอบรอยนิ้ ว มื อ ซึ่ ง น่ า จะเป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ที่ ท าให้ ส ามารถต่ อ สู้ ค ดี ไ ด้
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จาเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของตัวแทนกฎหมายที่มีอยู่ (เป็นทนายความที่
จัดให้โดยรัฐ หรือเป็นทนายเอกชน) รวมทั้งระดับความพึงพอใจที่จาเลยมีต่อทนายความ
กำรวิเครำะห์กำรรับฟังพยำนหลักฐำนและกำรใช้เหตุผลในกำรวินิจฉัย
ในการแสดงเหตุผล ศาลให้น้าหนักกับพยานหลักฐานของโจทก์มากกว่าของจาเลย
หลักฐานสาคัญที่ยืนยันว่าจ าเลยอยู่ ณ ที่เกิ ดเหตุได้แก่ การพิสู จน์รอยนิ้วมือที่ ตรงกัน ดู
เหมือนว่าฝ่ายจาเลยมิได้โต้แย้งต่อหลักฐานชิ้นนี้ เว้นแต่มีการอ้างพยานหลักฐานว่าเขาอยู่
ในที่ อื่ น ในขณะที่ เ กิ ด เหตุ ดู เ หมื อ นว่ า ฝ่ า ยจ าเลยจะมิ ไ ด้ โ ต้ แ ย้ ง ว่ า หลั ก ฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์อาจไม่แม่นยา อาจถูกดัดแปลง หรือแม้แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าการมีรอยนิ้วมือเดียว
บนขวดอาจไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ เพราะการราดน้ามันบนร่างของผู้เสียหาย
จาเป็นต้องมีการจับขวดน้ามันเต็มมือ จึงน่าจะมีรอยนิ้วมือมากกว่าหนึ่งรอย และการที่ไม่มี
การพิสูจน์หลักฐานทางดีเอ็นเอเพิ่มเติม หรือไม่มีการเสนอพยานหลักฐานอื่นใดในข้อนี้เพื่อ
ยืนยันว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงพยานที่แก้ต่างให้กับเขา น่าจะทาให้เกิด
ข้อสงสัยต่อการใช้รอยนิ้วมือเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคาให้การของ
ประจักษ์พยานซึ่งระบุว่า คนร้ายหลบหนีจากที่เกิดเหตุไปทันที แสดงให้เห็นว่า เขาไม่มีเวลา
ที่จะทาลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือและดีเอ็นเอ
ผู้วิจัยรู้สึกประหลาดใจที่ศาลไม่ให้น้าหนักต่อคาให้การของพยานจาเลย โดยอ้างว่า
ผู้ให้การเป็นเพื่อนกับจาเลย และศาลอ้างว่าอาจให้การเท็จเพื่อประโยชน์ของจาเลย โดย
ศาลอ้างเหตุผลดังกล่าวเพื่อไม่ยอมรับคาให้การของพยาน และไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพฤติการณ์หรือความน่าเชื่อถือของพยานคนดังกล่าวเลย
ศาลยังรับฟังคาให้การของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้สอบปากคาสมาชิกกลุ่มก่อ
การร้ายอีกคนหนึ่งคือ นายบัดลัน ซึ่งให้การว่าจาเลยเป็นสมาชิกของกลุ่มเช่นกัน ซึ่งถือเป็น
พยานซัดทอด ซึ่ง ตามระบบกฎหมายตะวันตกจะไม่รับฟังพยานหลักฐานเช่นนี้ ทั้ งยัง ดู
เหมือนว่าศาลไม่ได้พิจารณาว่าคาให้การที่ได้อาจเป็นผลมาจากการบังคับหรือข่มขู่พยาน ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากพยานไม่ได้มาให้การในศาลโดยตรง จึงไม่อาจมีคา
ซักค้านคาให้การได้ (ซึ่งเป็นเหตุผลทั่วไปที่มักไม่มีการรับฟังคาให้การของพยานซัดทอด)
เนื่องจากนายบัดลันเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย จึงมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจให้การ
เพื่อต่อรองกับตารวจ ทาให้ควรมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เขาให้
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ระยะเวลำกำรพิจำรณำคดี
จาเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาคดี ณ ปัจจุบัน ยังอยู่
ระหว่างการรอคาสั่งของศาลอุทธรณ์ เรามีความเห็นว่าความครั้งนี้เกิดขึ้นเมือ่ สี่ปที ี่แล้ว และ
เพิ่งจะมีการตัดสินของศาลชั้นต้นไป
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กรณีศึกษำ 2 กำรโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่องที่ตลำดสดสะบ้ำย้อย๓
เป็นคดีที่ทางโครงการให้ความสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ โทษประหารชีวิตและ
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทาให้เกิดคาถามต่อกระบวนการสืบสวน
สอบสวนของตารวจและความน่าเชื่อถือ ของพยานหลักฐานที่ ใช้ในการสอบสวน มีก าร
กล่าวหาว่ามีก ารซ้อ มทรมานจาเลยเพื่อ บัง คับ ให้เขารับสารภาพผิด ศาลชั้นต้นยังสั่งให้
ประหารจาเลยสองจากสามคน แต่มีการลดโทษให้เหลือจาคุกตลอดชีวิตเนื่องจากการรับ
สารภาพตามความผิด เป็น ประโยชน์ต่ อ กระบวนการสื บ สวนสอบสวนของเจ้า หน้า ที่
อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแสดงข้อกังวลต่อคารับสารภาพของจาเลย และพบว่า
หลักฐานที่ใช้ยืนยันความผิดของจาเลยเป็นคาให้การของพยานซัดทอดซึ่งเป็นสายให้กั บ
ตารวจ และไม่อาจรับฟังได้ เป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องในทุกคดีต่อจาเลย ที่น่าสนใจคือแม้ว่า
ศาลอุทธรณ์จะยกฟ้องในคดีต่อจาเลย แต่ก็ยังสั่งขังจาเลยไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคาสั่ง
หมำยเหตุ- มีการใช้ตัวย่อเพื่อเรียกชื่อจาเลยที่ 1, จาเลยที่ 2 และจาเลยที่ 3
ข้อมูลพื้นฐำน-ควำมเป็นมำของจำเลย
จำเลยที่ 1 – นายลูดิง หรือดิงหรือเปาะซู หะมะ 32 ปี เป็นชาวมุสลิมสัญชาติ
ไทย เขาพูดภาษามลายูและอาศัยอยู่ในอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา จบการศึกษาชั้นมัธยม
ต้น และก่อนจะถูกจับกุม ทางานรับจ้างกรีดยาง เขายังทาหน้าที่สอนศาสนา และก่อนจะ
ถูกจับกุมไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
จำเลยที่ 2 – นายเจะเหม หรือลีหรือลีโมง เจะมุดอ อายุ 36 ปี อาศัยอยู่ที่
ตาบลจะแหน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สมรสแล้วมีลูก ชายสองคน จบการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (การศึกษานอกโรงเรียนหรือ กศน.)มีอาชีพทาสวนยางและรับจ้างกรีด
ยางนับศาสนาศาสนาอิสลาม และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษามลายูเป็นหลัก ก่อนถูก
จับดาเนินคดีไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรมมาก่อน
จำเลยที่ 3 - นายสุริยาหรือดอเลาะ สะอิ

๓

คดีหมายเลขดาที่ 235/2551/ คดีหมายเลขแดงที่ 785/2552, ศาลจังหวัดนาทวี ๒๘ เมษายน
๒๕๕๒, หมายเลขแดงที่ ๑๑๙๓/๒๕๕๓ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙, หมายเลขแดงที่ ๒๕๕๔, 30
พฤศจิกายน 2554
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เหตุกำรณ์
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 มี การนาระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ ตะกร้า
ด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งจอดอยู่หน้าตลาดสดสะบ้าย้อย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา และจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ เหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นในช่วงที่มีคนพลุกพล่าน
เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่สองคนและเด็กสองคนเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ 24 คน รถมอเตอร์ไซค์
ที่ถูกวางระเบิดถูกทาลาย รวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์คันอื่น ๆ อีก 11 คัน รถยนต์ 2 คัน และ
บ้าน 1 หลัง
จาเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน (ซึ่งมีสมาชิกร่วมกันอีก
5 คน) และได้กระท าความผิ ดต่างกรรมต่างวาระในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึง 28
พฤษภาคม 2550 เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่ชุมชนในพื้นที่ การสังหารเจ้าหน้าที่
ของหน่ วยงานของรั ฐ รวมทั้ ง ความผิด ต่อ ทรั พย์ และการท าลายทรัพ ย์สิ น ทั้ ง นี้โ ดยมี
เป้าหมายเพื่อ “แบ่ง แยกราชอาณาจัก ร” หรือ “จัดตั้ง เป็นรัฐอิส ระ” พนัก งานอัยการ
กล่าวหาว่าจาเลยได้ฝึกอบรมสมาชิกคนอื่น ๆ ให้สามารถใช้อาวุธปืนในการก่อการร้าย และ
การข่มขู่ชุมชนในพื้นที่ และมีการเก็บรวบรวมเงินเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ทั้งยังกล่าวหาว่า
มีการซ่องสุม ซ่อนเร้น และเคลื่อนย้ายระเบิดแสวงเครื่องซึ่งไม่ป รากฏจานวน
กำรสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ตารวจได้พบของกลาง 8 ชิ้นในที่เกิดเหตุ ซึ่งเชื่อว่าเป็นวัสดุที่มาจากระเบิดแสวง
เครื่อง และได้นามาใช้เป็นหลักฐานในการให้การต่อศาล
การสอบสวนเริ่มจากการจับกุมสมาชิก “ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน” ของกลุ่มก่อการร้าย
รวมทั้งกลุ่มที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย คาให้การของบุคคลเหล่านี้นาไปสู่การจับกุมสมาชิกคนอื่น
ๆ (ซึ่งมี การตรวจพบในภายหลัง) รวมทั้ง การยึดอาวุธสงคราม เครื่องมือและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอื่น ๆ เป็นการดาเนินงานที่เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากเกิด
เหตุ และสุดท้ายเป็นเหตุให้มีการจับกุมนายบัง และนายบังสารภาพว่าเป็นหนึ่งในคนร้าย
และยังให้การซัดทอดจาเลยทั้งสามคนเพื่อต่อรองกับการคุ้มครองของตารวจและสิทธิที่จะ
ไม่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ข้อมูลกำรจับกุม
ระหว่างที่เกิดเหตุมีการบังคับใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งอาเภอสะบ้าย้อย จาเลยที่ 1 ถูกจับกุม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 จาเลยที่ 2 ถูก จับกุ มเมื่ อวันที่ 23 ตุลาคม 2550 และ
จาเลยที่ 3 ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550
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ข้อกล่ำวหำ
จาเลยถูกตั้งข้อหาตามความผิดดังนี้
 ก่อการร้าย
 อั้งยี่ ซ่องโจร
 วางระเบิด
 ความผิดต่อชีวิต
 ละเมิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
ที่เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
จาเลยรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหา แต่ระหว่างให้การต่อศาลพวกเขายืนยันว่า
เป็นการรับสารภาพผิดเนื่องจากถูกทรมาน
พยำนหลักฐำน
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนและใช้ในการฟ้องร้องดาเนินคดี
นอกจากวัตถุพยานที่เสนอแล้ว (ซึ่งอยู่ในหัวข้อ ‘การสืบสวนสอบสวนของตารวจ’
ของรายงานการสอบสวน) พนักงานอัยการยังเสนอคาให้การอีกมากซึ่งมาจากพยานฝ่าย
ตารวจ ทั้งนี้เพื่อจาสืบว่ามีกลุ่มก่อการร้ายเคลื่อนไหวอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อ
นาสืบว่าจาเลยเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว และได้กระทาความผิดตามคาฟ้อง โดยอาจ
สรุปตามคาให้การได้ดังนี้
 ตารวจ 4 นายให้การสนับสนุนความเห็นว่า มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมเชื้อ
สายมลายูอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคาให้การที่ระบุรายละเอียดว่าเหตุใดจึงมี
กลุ่ม เหล่า นี้อ ยู่ วิธีก ารดาเนิ นงานของพวกเขา และการคัด เลื อกสมาชิก รวมทั้ ง ระบุ
ระยะเวลาที่มีการก่อเหตุเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ในปี 2547
 ตารวจ 2 นายให้ข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคาสมาชิก 2 คนของกลุ่มก่อการร้าย
ซึ่งให้การซัดทอดว่าจาเลยเป็นผู้กระทาความผิด ยกตัวอย่างเช่น ตารวจนายหนึ่งให้การว่า
ได้สอบปากคานายบัง ซึ่งระบุว่าเขาได้เข้าร่วมประชุมกับจาเลยที่ 1 จาเลยที่ 2 และบุคคล
อื่น ๆ อีก 7 คนเพื่อวางแผนกระทาความผิด เจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่า นายบังบอกว่าได้ไป
ค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อก่อเหตุร่วมกับจาเลยที่ 2 และอีกบุคคลหนึ่ง เจ้าหน้าที่อีกคนให้
การตามข้อมูลจากสายของตารวจซึง่ ระบุว่า จาเลยได้เข้าร่วมประชุมกับกลุม่ ก่อการร้ายเพื่อ
วางแผนก่อเหตุ
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 ตารวจ 3 นายให้ข้อมูลจากการสอบปากคาจาเลย โดยระบุว่าจาเลยยอมรับว่าเป็น
สมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนก่อเหตุหลายครั้ง จาเลยที่ 1
และจาเลยที่ 2 รับสารภาพว่าเป็นคนเลือกสถานที่กอ่ เหตุ และเป็นผู้ดาเนินการ ส่วนจาเลย
ที่ 3 รับสารภาพว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับการก่อเหตุเท่านั้น แต่ไม่มีส่วนร่วมอย่างอื่น
พยำนหลักฐำนฝ่ำยจำเลย
มีข้อมูลที่จากัดจากคาตัดสินของศาลเกี่ยวกับพยานหลักฐานฝ่ายจาเลย อย่างไรก็ดี
เรามีข้อสังเกตว่า จาเลยให้การว่าเป็นคารับสารภาพที่เกิดจากการซ้อมทรมาน เราทราบว่า
มีการให้การของพยานจาเลยเป็นเวลาสามวัน และมีพยานเพียงคนเดียวคือนางสาวสีตีมารี
แยะ หะมะที่ถูกอ้างถึงในคาพิพากษา โดยเธอได้ไปเยี่ยมจาเลยที่ 1 ระหว่างถูกควบคุมตัว
และได้บอกเล่าอาการซึ่งสนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีการซ้อมทรมานจาเลย
เรามีข้อสันนิษฐานว่าจาเลยไม่ได้เสนอข้อต่อสู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศาลพิจารณาว่ามี
กลุ่มก่อการร้ายอยู่ในภาคใต้
กำรวินิจฉัยของศำล
ศาลเห็นว่ามีสองประเด็นที่ต้องพิจารณา
1) มีกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้และสี่อาเภอของสงขลาจริง
หรือไม่?
2) จาเลยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้ายและได้กระทาความผิดจริงหรือไม่?
ประเด็นที่ 1
ตามความเห็นของศาล น่าเชื่อได้ว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้าหนัก เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถให้การอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีการก่อการร้ายอื่น ๆ หลายครั้ง
นอกจากนั้น ยัง มี ก ารจับ กุ ม สมาชิก กลุ่ม ก่ อการร้ายคนอื่น ๆ อีก หลายคน และในการ
สอบสวนเพิ่มเติมยังทาให้ค้นพบอาวุธสงครามและเครื่องมือ ศาลเห็นว่าความผิดด้านการ
ก่อการร้ายมักกระทาขึ้นอย่างเป็นความลับ และในบางครั้งพยานจาเป็นต้องปกปิดตัวเอง
เพื่อความปลอดภัย ศาลเห็นว่า “ต ำรวจสำมำรถค้นพบควำมจริงจำกกำรสอบสวน
ในขณะที่จำเลยทั้งสำมคนไม่สำมำรถนำสืบพยำนหลักฐำนเพื่อหักล้ำงข้อมูลดังกล่ำ ว
ได้”
ศาลจึงมี ความเห็นว่า การระเบิดได้ส่ง ผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากในที่
สาธารณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาลายชีวิตและทรัพย์สิน โดยไม่ได้เป็นการกระทาที่เกิด
จากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเกิดจากความแค้นส่วนบุคคล แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
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ความปั่นป่วนวุ่นวายและความกระด้างกระเดื่องต่ออานาจรัฐ และถือว่ามี ความผิดใน
ลักษณะการก่อการร้าย ซึ่งพยานฝ่ายตารวจอธิบายว่ามีลักษณะ “ทารุณโหดร้าย” แม้ว่า
พยานของตารวจบางคนไม่ได้มาให้ก ารในศาล แต่ศาลให้น้าหนักกั บ คาให้ก ารดัง กล่าว
เนื่องจากจาเลยมิได้โต้แย้งต่อคาให้การเหล่านั้น
ประเด็นที่ 2
ทนายของจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3 โต้แย้งข้อมูลจากพยาน ซึ่งได้มาจากการ
สอบปากคาสายของตารวจเพื่อแลกกับความคุ้มครองด้านกฎหมาย แต่ศาลเชื่อว่าคาให้การ
ของตารวจมีน้าหนัก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้มาเพื่อการชี้ตัวผู้ก่อการร้าย และศาลระบุว่า
คาให้การของ “สายตารวจ” ได้รับการสนับสนุนจากคารับสารภาพของจาเลยที่ 1 และ
จาเลยที่ 2 ที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อก่อเหตุ ด้วยเหตุดังกล่าว ศาลจึงมี
ความเห็นว่าคาให้การของพยานตารวจมีน้าหนัก น่าเชื่อถือ เนื่องจาก “มี พื้นฐานอยู่บ น
ข้อเท็จจริง”
ศาลเห็นว่าคารับสารภาพของจาเลยน่าเชื่อถือ เนื่องจากในการให้การทั้งสองครั้ง
สามารถระบุลาดับเหตุการณ์และการกระทาเหตุประทุษร้ายได้ตรงกัน ทาให้ศาลเกิดความ
เชื่อถือ และไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น นอกจากนั้น ศาลยังให้น้าหนักกับข้อเท็จจริงที่ว่า
จาเลยมีสิทธิที่จะโต้แย้งข้อกล่าวหา แต่กลับไม่ทาเช่นนั้น ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่จาเลย
อ้างเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหายังไม่มีน้าหนักมากเพียงพอ
ศาลยังมีคาสั่งยอมรับคาให้การของจาเลยที่ 3 ซึ่งให้การเป็นปรปักษ์กับตนเองแม้
จะไม่มีลายเซ็นของเขากากับ เนื่องจากจาเลยที่ 3 ยอมรับว่ามีส่วนร่วมและให้รายละเอียด
ในคาให้การ
ต่อข้อกล่าวหาของจาเลยว่าถูกซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพผิด ศาลพิจารณาว่า
พวกเขาถูก ซ้อ มทรมานจริง หรือ ไม่ โดยระบุว่าพยานมี ท นายความอยู่ร่วมระหว่างการ
สอบปากคา ซึ่งย่อมเป็นเหตุให้สามารถปฏิเ สธข้อกล่าวหา และแจ้งให้ทนายความทราบ
หากถูกซ้อมทรมาน จาเลยที่ 1 ระบุว่าเขายอมรับสารภาพผิดเนื่องจากกลัวการซ้อมทรมาน
แต่ศาลเห็นว่าเป็นคากล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าเป็น
ข้อเท็จจริง จาเลยที่ 1 ยังระบุว่า นางสาวสีตีมารีแยะ หะมะได้ไปร้องเรียนที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยไปให้การว่าระหว่างไปเยี่ยมจาเลยที่ 1 ที่ถูกควบคุมตัวที่
ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติส่วนหน้า จังหวัดยะลา แต่การซ้อมทรมานเกิดขึ้นที่หน่วยเฉพาะกิจ
สงขลา(นิคมเทพา) จากเอกสารนางสาวสีตีมารีแย เธอพบว่าตาของเขาบวม มีสภาพตึง
เครียด และมีร่องรอยการถูกทาร้ายร่างกาย ศาลเห็นว่านางสิตีมาริแย หะมะไม่ได้ติดต่อกับ
กสม.โดยตรง แต่เป็นการเขียนจดหมายไปที่ศูนย์ทนายความมุสลิม จึงไม่มีหลักฐานบันทึก
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ว่ากสม.ได้รับจดหมายดังกล่าว หรือมีการดาเนินงานในกรณีดังกล่าว ส่งผลให้ไม่มีหลักฐาน
มาแสดง นอกจากนั้น จาเลยที่ 1 ยังไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย ทาให้ศาลไม่สามารถ
วินิจฉัยได้ว่ามีการทาร้ายร่างกายเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นเหตุให้ศาลเห็นว่าคาให้การของนางสิตี
มาริแย หะมะซึ่งเป็นพยาน ไม่น่าเชื่อถือ
กำรกำหนดโทษ
พนักงานอัยการขอให้ศาลสั่งลงโทษจาเลยตามความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิงและสิ่ง ที่เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และบาง
มาตราของประมวลกฎหมายอาญา
ศาลมีความเห็นว่าจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 2 มีความผิดตามหลายข้อกล่าวหา
รวมทั้งการระดมทุนเพื่อกระทาความผิด การเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย รวมทั้งความผิด
ตามมาตรา 224 (ความผิดต่อชีวิต) และมาตรา 289 (4) (ฆ่าคนตายโดยเจตนา) ของ
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ศาลจึงตัดสินให้ประหารชีวิตจาเลยทั้ง
สองคน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก “คาสารภาพ” ของจาเลยเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษเหลือจาคุกตลอดชีวิต และสั่งให้จาเลยต้อง
ชาระค่าเสียหายเป็นจานวนกว่า 1.1 ล้านบาทให้กับผู้เสียหายหลายคน
ศาลมีคาสั่งว่าจาเลยที่ 3 มีความผิดในสองข้อหา เกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อกระทา
ความผิด และการเป็นสมาชิกของหน่วยงาน “ซึ่งมีการดาเนินงานแบบลับและมีจุดประสงค์
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย” และสั่งให้จาคุกเขาเป็นเวลาหกเดือน
กระบวนกำรอุทธรณ์คดี
ศาลอุทธรณ์
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องข้อหาต่อจาเลย และยังยกคา
ร้องของโจทก์ทั้ง ห้าคนเกี่ยวกับการขอค่าเสียหายจากจ าเลยที่ 1 และจาเลยที่ 2 ศาล
อุทธรณ์มีความเห็นว่า ไม่มีพยานหลักฐานในทางกายภาพที่พิสูจน์ว่าจาเลยกระทาความผิด
มีแต่เพียงปากคาของพยานโจทก์ ซึ่งถือเป็นพยานซั ดทอด และฝ่ายจาเลยไม่มีโอกาสซัก
ค้านพยานคนดังกล่าว เป็นเหตุให้ไม่สามารถรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้โดยเป็นไปตาม
มาตรา 227/1 ย่อหน้า 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา ศาลยัง เห็นว่าข้อ
กล่าวอ้างของจาเลยที่ร ะบุว่าถูก ทาร้ายร่างกายและให้รับสารภาพผิดโดยการลงนามใน
เอกสาร ซึ่งไม่มีการอ่านทวนให้ฟัง เป็นการลงนามเพราะกลัวจะถูกทาร้ายจนเสียชีวิต ศาล
จึงมีคาวินิจฉัยว่าจาเลยทั้งสามควรถูกขังไว้ในระหว่างรอการพิจารณาของศาลฎีกา
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ศาลฎีกา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคาสั่งของศาลอุทธรณ์
โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานที่นาสืบโดยฝ่ายโจทก์เป็นพยานซัดทอด และมีข้อบกพร่อง
มากมายจึงเป็นที่น่าสงสัย ศาลเห็นว่าพนักงานอัยการไม่สามารถนาสืบโดยใช้
พยานหลักฐานจากฝ่ายทีเ่ ป็นอิสระทีจ่ ะสนับสนุนข้อกล่าวหา นอกจากการใช้พยานซัดทอด
แล้ว ศาลยังกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคารับสารภาพของจาเลย ด้วยเหตุผลดังกล่าว
และโดยยกประโยชน์ให้กับความสงสัย ศาลจึงมีคาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์
ข้อสังเกต
กำรสืบสวนสอบสวน
ในแง่การสอบสวนที่เกิดเหตุ มีรายละเอียดน้อยมากว่าตารวจใช้วิธีการใดในการ
เก็บรวบรวมพยานวัตถุและกายภาพ ตามความเข้าใจของผู้วิจัย ไม่มีการเก็บหลักฐานด้านดี
เอ็นเอหรือนิติวิทยาศาสตร์ (อย่างเช่น รอยเท้า) โดยมีเพียงการเก็บซากเศษที่เกิดจากการ
ระเบิด นามาวิเคราะห์และให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระเบิดแสวงเครื่อง
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าตารวจใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากพยาน/ผู้ให้ข้อมูลคน
อื่น ๆ และทาให้บุคคลตกเป็นผู้ต้องหา แน่นอนว่าผู้ให้ข้อมูลได้รับการคุ้มครองต่อการฟ้อง
คดี ซึ่งย่อมกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เขาให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งยังทาให้เกิดคาถาม
ว่าข้อมูลที่ได้จากพยานคนอื่น ๆ อย่างเช่น นายบัง เป็นการได้มาโดยวิธีการให้สินบนหรือ
การซ้อมทรมานหรือไม่
หมำยจับ
ในช่วงเวลาที่มีการจับกุม เป็นช่วงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และสี่อาเภอของจังหวัดสงขลา ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจาเลยถูกจับกุมโดยใช้
อานาจตาม พ.ร.ก.หรือเป็นการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาของศาล
กำรควบคุมตัว
ในขั้นตอนนี้ยังไม่ทราบระยะเวลาที่ชัดเจนของการควบคุมตัวจาเลยแต่ละคน ศาล
ระบุว่าทนายความได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมจาเลยแต่ละคนในขั้นตอนต่าง ๆ และในคาสั่ง
ศาลมีการระบุสถานที่ควบคุมตัวและสอบปากคา (ที่สถานีตารวจและค่ายทหาร) ไม่เป็นที่
ปรากฏว่าญาติมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมจาเลยหรือไม่

๒๒

โทษประหารชีวิตและความยุติธรรมในภาคใต้

กำรซ้อมทรมำน
จากความเข้าใจของผู้วิจัย จาเลยแต่ละคนให้การคัดค้านคารับสารภาพผิด โดยอ้าง
ว่าเป็นคารับสารภาพที่ได้มาเพราะตนเองถูกซ้อมทรมาน ไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าใคร
น่าจะเป็นผู้ทาร้ายร่างกายจาเลยระหว่างถูกควบคุมตัว
ศาลชั้นต้นมีความเห็นว่าระหว่างที่ทนายเข้าเยี่ยม จาเลยย่อมมีโอกาสที่จะปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาและแจ้ง ให้ท นายทราบว่ ามี ก ารซ้อมทรมานหรือ การบัง คับ ให้ส ารภาพผิ ด
อย่างไรก็ดี ไม่เป็นที่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานสอบสวนอยู่ร่วมในขณะที่ทนายเข้าเยี่ยมจาเลย
หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นย่อมทาให้จาเลยไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลอย่างเปิดเผย ตามความเห็น
ของผู้วิ จัย ศาลฎีก าชี้ให้ เ ห็นปั ญ หาความน่ าเชื่อถื อของคารับ สารภาพได้ อย่างถูก ต้อ ง
อย่างไรก็ดี คาวินิจฉัยของศาลเป็นการพิจารณาจากระยะเวลาการควบคุมตัวจาเลย แทนที่
จะเชื่อตามข้ออ้างที่ว่าเป็นการรับสารภาพเพราะมีการทาร้ายร่างกาย
พยานจาเลยคนหนึ่งให้ความเห็นว่า ได้เข้าเยี่ยมจาเลยที่ 1 ระหว่างถูกควบคุมตัว
และพบว่าตาของเขาบวม มีสภาพตึงเครียด และมีร่องรอยถูกทาร้ายร่างกาย เธอได้บันทึก
ข้อมูลดังกล่าวในจดหมายที่ตั้งใจส่งให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย
เป็นการส่งจดหมายผ่านจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เธอไม่ได้แจ้งความกับตารวจ ศาล
ชั้นต้นไม่ รับฟังข้อ มูลในจดหมายดัง กล่าว เนื่องจากไม่มีหลัก ฐานการนาส่งจดหมายไปที่
กสม. นอกจากนั้น ศาลยังไม่เชื่อถือข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากจาเลยที่ 1 ปฏิเสธไม่ยอมให้มี
การตรวจร่างกาย ตามความเห็นของผู้วิจัย มีเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าเหยื่อการซ้อมทรมานจะ
ขัดขืนไม่ยอมให้ตรวจร่างกาย (หรือไม่ยอมให้สัมผัสแตะต้อง) เพราะความกลัวต่อเจ้าหน้าที่
หรือกลัวการตอบโต้หากมีการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่ ดูเหมือนว่าทั้ง
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกามองข้ามประเด็นเกี่ยวกับจดหมายและการรับฟังเป็นหลักฐาน
ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับการซ้อมทรมานเกี่ยวข้องกับวิธีการพิจารณาของศาล ศาล
ชั้นต้นระบุว่า ให้ความสนใจต่อประเด็นที่ว่าจาเลยได้ถูกซ้อมทรมาน “จริงหรือไม่” ซึ่งไม่
เป็นที่ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร ในขณะที่จาเลยที่ 1 ระบุว่ายอมรับสารภาพผิดเพราะกลัวจะ
ถูกทาร้ายร่างกาย แต่ศาลเห็นว่าถ้อยคาดังกล่าวเป็น “ความเห็นส่วนตัว” มากกว่าจะเป็น
การแถลงข้อเท็จจริง และทาให้ศาลไม่ตัดสินใจไม่รับฟังคารับสารภาพของเขา ในบางแนว
นิติศาสตร์ จะไม่นาพยานหลักฐานในทางกายภาพมาใช้ประกอบเป็นภาระพิสูจน์ว่ามีการ
ทาร้ายร่างกาย แต่ มัก อ้างอิง ความเห็นของผู้ถูก กระทาในแง่ที่มีก ารคุก คามจริง ดัง ที่ตั้ง
ข้อสังเกตข้างต้น ศาลในลาดับขั้นต่อมาได้พิพากษากลับโดยอ้างปัญหาของพยานซัดทอด
และมิได้พิจารณาอย่างจริงจังว่าจาเลยได้ถูกซ้อมทรมาน หรือถูกปฏิบัติมิชอบในระหว่าง
การควบคุมตัวหรือไม่ จึงไม่เ ป็นที่ชั ดเจนว่าศาลจะยอมรับ คารับสารภาพที่ได้มาจากการ
ซ้อมทรมานหรือไม่
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ตัวแทนด้ำนกฎหมำย-ข้อค้นพบ
ศาลมีข้อสังเกตว่า จาเลยแต่ละคนสามารถเข้าถึงทนายความในช่วงที่ถูกควบคุมตัว
ระหว่างรอการพิจารณาคดีได้ ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นทนายอาสาที่ศาลแต่งตั้งหรือเป็นทนาย
เอกชน ในขณะที่ เ ริ่ม ท างานในคดี รวมทั้ ง ไม่ มี ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ ประสบการณ์ของทนาย
สาหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทนายควรมีประสบการณ์ใน
ขั้นต่าตามมาตรฐานเพื่อให้สามารถแก้ต่างกับจาเลยได้ ในปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลว่าจาเลย
พึงพอใจกับการมีตัวแทนกฎหมายหรือไม่
กำรวิเครำะห์พยำนหลักฐำน
ในคาสั่งศาลที่เราได้รับ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพยานและหลักฐานของฝ่ายโจทก์
และมีข้อมูลไม่มากนัก เกี่ยวกับ พยานของจาเลยในแง่ของการฟ้องคดี ดูเ หมือนจะมีการ
พึ่งพาอย่างมากต่อพยานฝ่ายตารวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบปากคา
และมีการนาคาให้ก ารของบุคคลที่ไม่สามารถปรากฏตัวในศาลมาใช้ ข้อมู ลจานวนมาก
(โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการดาเนินงานของกลุ่มก่อการร้ายในภาคใต้) เป็น
ข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวนและการสอบปากคาผู้ที่ถูกจับกุม แน่นอนว่าข้อมูล
บางส่วนเป็น “ข้อมูลทั่วไปในที่สาธารณะ” เกี่ยวกับการดาเนินงานของขบวนการ ซึ่งไม่มี
การกล่าวถึงในคดีนี้
ศาลชั้นต้นวิจารณ์จาเลยที่ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานว่าตนเองอยู่ที่อื่นขณะ
เกิดเหตุ หรือการปฏิเสธข้อกล่าวหา ทั้งศาลยังปฏิเสธไม่รับฟังข้อสังเกตเกี่ยวกับร่องรอย
การท าร้ายร่างกายและการซ้อมทรมาน และไม่ ยอมรับว่าเหตุผ ลว่า “กลัวถูก ท าร้าย
ร่างกาย” เป็นเหตุผ ลที่ ควรท าให้คารับสารภาพของจ าเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนั้น ยังมีการรับฟังปากคาของจาเลยที่ 3 ในฐานะพยานหลักฐาน ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการ
ลงนามในคาให้การดังกล่าว
ตามการประเมินของผู้วิจัย คาสั่งของศาลชั้นต้นสะท้อนถึงแนวโน้มที่จะสนับสนุน
พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่ลักลั่น
ยกตัวอย่างเช่น ศาลดูเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนกับ กสม. และการรับฟัง
เป็นพยานหลักฐาน แต่กลับไม่คานึงว่าจาเลยที่ 3 ไม่ ได้ลงนามในคารับสารภาพผิด ซึ่งถือ
เป็นขั้นตอนการพิจารณาที่สาคัญเช่นกัน แม้เราจะไม่สามารถตัดสินในแง่ความน่าเชื่อถือ
ของพยานฝ่ายจาเลยได้ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและตัวพยานไม่มากนัก แต่เราก็
ประหลาดใจกับการที่ศาลเพิกเฉยอย่างชัดเจนต่อข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยการซ้อมทรมาน ซึ่ง
เป็นข้อมู ล ที่ได้ม าจากบุคคลที่ ส าม เนื่อ งจากไม่ มีก ารเก็ บ หลัก ฐานด้านดีเ อ็นเอและนิติ
วิทยาศาสตร์จากที่เกิดเหตุ ทาให้เหตุผลการตัดสินลงโทษไม่มีน้าหนักเพียงพอ
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ในขณะที่ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์เห็นว่าขั้นตอนดังกล่าวมีปัญหา อย่างไรก็ดี เรา
มีข้อสัง เกตว่า ศาลไม่ได้มีคาวินิจฉัยว่าจาเลยเป็นผู้บ ริสุท ธิ์ แม้จ ะไม่ มีพยานหลัก ฐานที่
เชื่อมโยงตัวจาเลยเข้ากับการกระทาความผิดดังกล่าว เพียงแต่ศาลยกประโยชน์ให้กับความ
สงสัย คาวินิจฉัยเช่นนี้ย่อมทาให้จาเลยประสบปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหาย
กำรวิเครำะห์เหตุผลของคำตัดสิน
ศาลได้ชี้ว่ามีสองประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณาในคดีนี้ ได้แก่ มีขบวนการก่อการ
ร้ายในภาคใต้จริงหรือไม่ และจาเลยเป็นผู้กระทาความผิดจริงหรืไม่ โดยดูเหมือนว่าศาลให้
น้าหนัก กับ ทั้ง สองประเด็นเท่า ๆ กั น สิ่ง ที่เ ป็นข้อกัง วลในเรื่องนี้ได้แก่ หากพิสูจ น์ได้ว่า
ข้อมูลในข้อแรกเป็นเรื่องจริง (ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น) ย่อมกระทบต่อทัศนคติของศาลที่มีต่อข้อมูล
ในส่วนหลังหรือไม่ ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อมูลในส่วนแรกไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลในส่วนหลังมากนัก
และข้อมูลในส่วนหลังควรเป็นประเด็นสาคัญของคดี เราจึงกังวลว่าการที่ศาลดูเหมือนจะให้
น้าหนักต่อข้อมูลทั้งสองส่วนเท่ า ๆ กัน ย่อมเป็นการจากัดสิทธิของจาเลยที่จะได้รับการ
พิจารณาคดีโดยสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่ อน ความเห็นนี้เ ป็นเพียงข้อสงสัยแต่เ ป็นเรื่อง
สาคัญที่ควรพิ จารณา โดยเฉพาะเมื่อคานึงถึงความรุนแรงของการทาผิดและการลงโทษ
ผู้วิจัยมีข้อสัง เกตว่า พยานหลั กฐานที่ สนับ สนุนข้อมู ล ในส่วนแรก อาจส่ง ผลกระทบต่อ
ความเห็นของศาลในประเด็นที่สอง ในการพิจารณาประเด็นนี้ ศาลมีข้อสังเกตว่าความผิด
เนื่องจากการก่อการร้ายมีลักษณะโหดเหี้ยม และตารวจมีประสบการณ์เป็นอย่างมากใน
การสอบสวนความผิดดังกล่าว ในความเห็นของเรา อาจเป็นเพราะศาลให้การยอมรับต่อผล
การสืบสวนสอบสวนของตารวจ และยอมรับ ต่อข้อมูล ในประเด็นแรก เป็นการยอมรับ
ข้อมู ลจากการสืบสวนสอบสวนของตารวจ และส่ง ผลให้มี การยอมรับในประเด็นที่ สอง
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ง่ายที่พนักงานอัยการจะพิสูจน์ว่ามีการก่อการร้ายในภาคใต้ และดู
เหมือนจะเป็นข้อ มูล ที่รับรู้กันโดยทั่ วไปในช่วงที่มีการไต่สวนคดี ซึ่งย่อมทาให้เกิดปัญหา
สาหรับจาเลยและทนายความที่จะปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าว
เหตุผลที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาใช้ดูเหมือนจะมีความหนักแน่น และไม่ได้เน้น
เฉพาะประเด็นแรก หากคานึงถึงคุณภาพของพยานหลักฐานที่นาสืบโดยพนักงานอัยการ
และพิจารณาว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการกระทาความผิดของจาเลยหรือไม่ ตามความเห็นของ
ผู้วิจัย ประเด็นดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผลการวินิจฉัย
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กรณีศึกษำ 3 นำยอับดุลเลำะ สะแต เหตุกำรณ์โจมตีป้อมตำรวจทำงหลวง๔
กรณีศึกษานี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการอุทธรณ์ คดีที่เกี่ยวข้องกับ โทษประหาร
ชีวิต โดยศาลอุทธรณ์ได้กลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ลงโทษประหารชีวิตชีวิตจาเลย
เนื่องจากไม่เชื่อถือต่อพยานหลักฐาน และยังสะท้อนให้เห็นปัญหาของการให้น้าหนักกับ
คาให้การของพยานเพียงคนเดียว การที่ผู้เสียหายในคดีนี้เป็นตารวจดูเหมือนจะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลฎีกา กล่าวคือเป็นเหตุให้ศาลรับฟัง
คาให้การโดยไม่มีการใช้วิจารณญาณ ผู้วิจัยเห็นว่าในการไต่สวนคดีนี้ ศาลไม่ได้ใช้วิธีการ
พิจารณาที่ให้น้าหนักและยอมรับคาให้การอย่างเป็นเอกภาพ
เพื่อความสะดวกในการอ้ างอิ ง เราได้เ รียกตารวจที่ เ สียชีวิตว่าเป็นผู้ตาย และ
ตารวจคนที่ 2 (พยานหลักของคดี) ให้เรียกว่าเป็นผู้เสียหายที่ 1 ส่วนภรรยาของผู้ตาย
เรียกว่า ผู้เสียหายที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลของจำเลย
นายอับดุลเลาะห์ สะแต 34 ปี เป็นชาวมุสลิมสัญชาติไทย เป็นราษฎรในอาเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาชั้น ป.4 ก่อนจะถูกจับกุม เขาทางานรับจ้างกรีดยางและ
ก่อสร้าง เขามีภรรยาและบุตร 2 คน และก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
เหตุกำรณ์
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 มีกลุ่มบุคคลประกอบด้วยผู้ชาย 7 หรือ 8 คน ซึ่งได้
ใช้อาวุธสงครามผิดกฎหมายยิงใส่หน่วยบริการประขาขนตารวจทางหลวงบ่อทอง เป็นเหตุ
ให้ตารวจเสียชีวิต 1 นาย (ผู้ตาย) และอีกนายได้รับบาดเจ็บ (ผู้เสียหายที่ 1) ภรรยาของ
ผู้ตายซึ่งอยู่ในห้องด้านข้างติดกับป้อมยามตารวจได้อยู่ในระหว่างการโจมตี และเป็นผู้ร้อง
ในคดีนี้ (ผู้เสียหายที่ 2) ทั้งผู้ตายและผู้เสียหายที่ 1 กาลังปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เกิดเหตุ
ผู้ตายถูกยิงจนเสียชีวิตที่บริเวณใบหน้าและลาตัว ส่วนผู้เสียหายที่ 1 และผู้เสียหายที่ 2
ไม่ได้ถูกยิง คนร้ายได้ขโมยอาวุธปืนไปจากผู้ตายและผู้เสียหายที่ 1 และได้จุดไฟในที่เกิด
เหตุทาให้เกิดความเสียหายต่อที่จอดรถ รถยนต์ของราชการ และรถยนต์ของผู้ตาย
๔

หมายเลขคดีดาที่ ๙๑/๒๕๕๒, แดงที่๑๔๕๕/๒๕๕๔ ศาลจังหวัดปัตตานี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔,
หมายเลขคดีดาที่ ๑๒๘๐/๒๕๕๔, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔, คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๑๔๙/๒๕๕๕, ศาลฎีกา
๑๑ กันยาย ๒๕๕๕
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กำรสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ภายหลังเหตุการณ์ พนักงานสอบสวนได้นาแผนผังสมาชิกขบวนการก่อความไม่
สงบที่ ตารวจจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เสียหายที่ 1 ดูพร้อมกั บภาพถ่ายของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็น
สมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ผู้เสียหายที่ 1 ได้ชี้ตัวจาเลยจากในภาพ และยืนยันว่าเป็น
หนึ่งในคนร้าย
ภายหลังเหตุการณ์ พนักงานสอบสวนได้นาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจากที่
เกิดเหตุไปเป็นของกลาง และได้นาสืบในระหว่างการไต่สวน ทั้ งยัง ได้ค้นบ้านของผู้ต้อง
สงสัยหลายคน รวมทั้งของจาเลย
ข้อมูลกำรจับกุม
จาเลยถูกจับในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ไม่ได้รับการประกันตัว และถูกนาตัว
ไปขึ้นศาลครบรอบหนึ่งปีหลังถูกจับกุมพอดี
ตอนที่ ถูก จับ กุม จ าเลยปฏิเ สธข้อ กล่าวหาและได้แสดงพยานหลัก ฐานของตน
ภายหลังการจับกุม ผู้เสียหายที่ 1 ยืนยันว่าจาเลยเป็นหนึ่งในคนร้าย
ข้อกล่ำวหำ
จาเลยถูกตั้งข้อหาตามความผิดดังต่อไปนี้
 ความผิดต่อชีวิต
 ความผิดต่อทรัพย์
 วางเพลิง
 ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
 ละเมิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
พยำนหลักฐำน
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนและใช้ในการฟ้องร้องดาเนินคดี
พนักงานอัยการได้แสดงวัตถุพยาน (ซึ่งอยู่ในหัวข้อ ‘การสืบสวนสอบสวนของ
ตารวจ’ ของรายงานการสอบสวน) ระหว่างการพิจารณาคดี ส่วนใหญ่เป็นคาให้การของ
ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งชี้ตัวจาเลยว่าเป็นหนึ่งในคนร้าย ทั้งยังให้รายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามยิงต่อสู้กับคนร้าย แต่กระสุนปืนไม่ลั่น และเขายัง
ได้วิทยุขอกาลังเสริม
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เจ้าหน้าที่ทั้ง สองนายซึ่งตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุให้ก ารว่า ได้พบรอยเท้าห่าง
ออกไป 200 เมตร และมีการส่งเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ เจ้าหน้าที่นายหนึ่งซึ่งตรวจสอบ
กระสุ น ปื น ซึ่ ง พบในที่ เ กิ ด เหตุ และพนั ก งานอั ย การได้ เ สนอรายงานพิ สู จ น์ ท างนิ ติ
วิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันผลการสอบสวน
มีการเสนอคาให้การของเจ้าหน้าที่สองนายที่ได้รับบาดเจ็บ พวกเขาบอกว่า เจ้า
พนักงานที่เข้าจับกุมตัวบอกเขาว่าจาเลยถูกจับตามหมาย และเขาปฏิเ สธข้อกล่าวหา
พยำนหลักฐำนฝ่ำยจำเลย
จาเลยได้เสนอพยานหลักฐานว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยเป็นปากคาจากเพื่อน
และครอบครัว
กำรวินิจฉัยของศำล
ศาลชั้น ต้ นรั บ ฟั ง ค าให้ ก ารในฐานะประจั ก ษ์ พ ยานของผู้เ สี ยหายที่ 1 และมี
ข้อสังเกตว่าผู้เสียหายที่ 1 ยังมี สติดีพอที่จะใช้ปืนพกของผู้ตายยิงตอบโต้คนร้าย และยัง
วิทยุขอความช่วยเหลือ ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นคาให้ก ารที่ สอดคล้องกับพยานคนอื่น ๆ ของ
ตารวจ ศาลนาสืบต่อไปว่า ผู้เสียหายที่ 1 ยังคงมีสติในระหว่างถูกทาร้าย จึงน่าเชื่อว่าเขา
สามารถจดจารายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายได้ ศาลจึงเชื่อว่าผู้เสียหายที่ 1 เห็นหน้าจาเลย
เพราะแม้จะเป็นเวลากลางคืน แต่ในห้องก็มีแสงสว่างจากไฟที่อยู่ข้างถนน และเนื่องจาก
บังเกอร์ไม่ใหญ่หรือไม่สูงมากนัก และมีข้อสังเกตว่าผู้เสียหายที่ 1 ไม่ได้แจ้งรายละเอียด
ลักษณะใบหน้าของจาเลยทันทีต่อพนักงานสอบสวน แต่เป็นการให้ข้อมูลในอีก 7 วันให้
หลัง ศาลจึงมีความเห็นว่า จึงไม่เ ป็นพิรุธหรือน่าสงสัยว่าผู้เสียหายที่ 1 จะจดจาใบหน้า
จาเลยไม่ได้ และเนื่องจากไม่เคยรู้จักหรือโกรธเคืองกับจาเลยมาก่อน ศาลจึงเชื่อว่าไม่มีเหตุ
ให้ระแวงสงสัยว่าจะมีการกลั่นแกล้งจาเลยโดยการให้ข้อมูลเท็จต่อศาล
ศาลเห็นว่าข้อ อ้างเกี่ยวกั บถิ่นฐานที่อยู่ของจ าเลยไม่ น่าเชื่อถือและไม่ มีน้าหนัก
พอที่ จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ และมี ความเป็นไปได้ว่าเป็นการเบิกความเพื่อ
ช่วยเหลือไม่ให้จาเลยต้องรับโทษ
จึงมีข้อเท็จจริงที่รับฟังโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ในวันและเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง
จาเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายทั้งสอง โดยไม่มีเหตุอันควร จาเลย
จึงมีความผิดฐานร่วมมือในการสังหารผู้ตาย รวมทั้ งการพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ 1 และ
ผู้เสียหายที่ 2
แต่ศาลยกประโยชน์ให้กับความสงสัยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการครอบครองอาวุธปืน
โดยไม่ มีใบทะเบียน เนื่อ งจากไม่ มี อ าวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเป็นของกลาง และมี
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ความเห็นว่าจาเลยใช้อาวุธปืนของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย และตัว
จาเลยไม่มีใบทะเบียนที่อนุญาตให้ใช้อาวุธปืน
กำรกำหนดโทษ
จาเลยจึงมีความผิดฐานใช้อาวุธปืนเพื่อฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐ โดยเป็นการเจตนา
ฆ่า ซึ่งควรได้รับ โทษสูงสุดคือ โทษประหารชีวิต ทั้ งยัง ถูก ลงโทษจ าคุก ตลอดชีวิตสาหรับ
ความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนและเครือ่ งกระสุนปืนทีน่ ายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาต
ให้ได้ และได้ใช้อาวุธปืนนั้นในการพยายามฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐในขณะกาลังปฏิบัติหน้า ที่
ให้จาคุกตลอดชีวิตฐานร่วมมือ กันวางเพลิง โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติ ให้จ าคุก 6
เดือนฐานร่วมมือกันมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ซึ่งจดทะเบียนใน
นามบุคคลอื่น และให้จาคุก 1 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่ บ้าน หรือทาง
สาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต แต่เมื่อลงโทษประหารชีวิตชีวิตในความผิดกระทงแรก
แล้วก็ ไม่อาจนาโทษจาคุกในความผิดกระทงอื่นมารวมอีกได้ คงให้ประหารชีวิตสถานเดียว
และให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายสาหรับอาวุธปืนของผู้ตายและผู้เสียหายที่ 1 ที่ถูกขโมยไป
กำรอุทธรณ์คำพิพำกษำ
ศำลอุทธรณ์ภำค 9
ศาลอุท ธรณ์ภาค 9 ได้รับพิ จารณาคดี และแสดงข้อกัง วลต่อพยานหลักฐานที่
ผู้เสียหายที่ 1 เสนอดังต่อไปนี้
 การลอบยิงเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน แม้จะมีแสงไฟส่องจากภายนอก แต่ผู้เสียหายที่
1 ก็ไม่น่าจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนดังเวลากลางวัน
 ผู้เสียหายที่ 1 น่าจะเห็นใบหน้าคนร้ายอย่างดีสุดน่าจะอยู่ในระยะ 3 เมตร
 เป็ น เหตุก ารณ์ ที่ มี ค วามชุ ล มุ น และมี ค นร้ า ยประมาณ 7 คน จึ ง ไม่ น่า เชื่ อ ว่ า
ผู้เสียหายที่ 1 จะจาหน้าคนร้ายได้
 คาให้ก ารชั้นสอบสวนที่ อ้ างว่าจ ารูป พรรณสัณฐานของคนร้ายก็ ไม่ ชัดเจนมาก
เพียงพอ บุคคลอื่นทั่วไปก็อาจจะมีลักษณะดังกล่าวเช่นนั้นได้ (เช่น ผู้เสียหายที่ 1
ระบุว่าคนร้ายอายุ 25-30 ปี เป็นผู้ชายรูปร่างผอม สูง ผิวดาแดง ผมดา ฯลฯ)
 ไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหายที่ 1 จะจดจาลักษณะของจาเลยได้หลังจากผ่านไป 7 วัน ไม่
น่าเชื่อถือว่าผู้เสียหายที่ 1 จะจดจารูปพรรณสัณฐานของคนร้าย เมื่อมีการชี้ตั ว
คนร้ายหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสามปี เป็นเหตุให้ศาลไม่ให้น้าหนักต่อบันทึก
การชี้ตัวผู้ต้องหาที่พนักงานอัยการนาสืบ และศาลมีข้อสังเกตด้วยว่า ลายมือชื่อที่
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ปรากฏอยู่ในบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหามีลักษณะแตกต่างจากลายมือชื่อที่ลงไว้ใน
คาให้การ
ด้วยเหตุดัง กล่าว ศาลมีความเห็นว่าคาให้การของผู้เ สียหายที่ 1 ไม่น่าเชื่อถือ
หรือไม่มีหลักฐานใดสนับสนุน ศาลจึงเห็นว่าพยานหลักฐานที่เสนอโดยพนักงานอัยการยังไม่
มีน้าหนักเพียงพอมั่นคงให้รับฟังได้ว่าจาเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกกระทาความผิดตามคา
พิพากษาชั้นต้น ซึ่งได้มีการลงโทษจาเลยและบุคคลอื่นไปแล้ว
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ศาลอุทธรณ์จึงกลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้
ยกฟ้องคดีต่อจาเลย แต่ยังคงให้ขังจาเลยไว้ในระหว่างฎีกา
ศำลฎีกำ
จ าเลยได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลฎี ก า ซึ่ ง ได้ รั บ ฟั ง
พยานหลักฐานของผู้เสียหายที่ 1 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 ผู้เสียหายที่ 1 น่าจะสามารถมองเห็นจาเลยได้เนื่องจากมีแสงสว่างจากสปอร์ตไลท์
และแสงสว่างจากถนน ประกอบกับจุดที่ผเู้ สียหายที่ 1 ซ่อนตัวอยู่เป็นที่มืด ผู้ที่อยู่ที่มืดย่อม
สามารถเห็นผู้ที่อยู่ในที่ซึ่งมีแสงสว่างมากกว่า
 คาให้การของผู้เสียหายที่ 1 เกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกับ
คาให้การของพยานของตารวจคนอื่น ๆ
 เนื่องจากผู้เสียหายที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตารวจย่อมต้องมีทักษะในการสังเกต จึง
น่า เชื่ อได้ว่ าเขาได้ เ ห็ นและจดจ าจ าเลยได้ ซึ่ง จะเห็ นได้จ ากหลั ง เกิ ด เหตุเ พีย ง 5 วั น
ผู้เสียหายที่ 1 ยังสามารถชี้ตัวจาเลยจากภาพถ่ายได้
 และจากคาให้การของนายมะยาเต็ง สะแต พี่ชายจาเลยให้การในชั้นสอบสวนว่า
จาเลยกระทาความผิดกาลังหลบหนีอยู่
ศาลฎีกาจึงรับฟังได้มั่นคงว่าจาเลยเป็นคนร้ายที่กระทาความผิดจริง
ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ศาลฎีกาจึงพิพากษากลับว่าจาเลยมีความผิด ตาม
ข้อหาที่แตกต่างกันหลายประการ และมีคาสั่งให้ประหารชีวิตฐานฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐ
ระหว่า งการปฏิ บัติ ห น้ าที่ โ ดยเจตนา ซึ่ ง เป็ นกฎหมายที่ มี โ ทษหนั ก ที่ สุด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากนั้น ให้ลงโทษจาคุก 6 เดือน ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน
ของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้จาคุก 1 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จากการกระทากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ศาลสั่งให้จาเลยได้รับโทษประหารชีวิต
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ข้อสังเกต
จากการพิจารณาคาพิพากษาในคดีนี้ นักวิจัยมีข้อสังเกตดังนี้:
กำรสืบสวนสอบสวน
จากเอกสารของศาล มีการอธิบายการสืบสวนสอบสวนโดยสังเขป ซึ่งดูเหมือนว่า
ในช่ วงเวลาระหว่าง 5-7 วั นหลั ง เกิ ดเหตุ เจ้า พนัก งานสอบสวนได้ นาภาพถ่ ายมาให้
ผู้เสียหายที่ 1 ดู และเขาได้ชี้ตัวจาเลยว่าเป็นหนึ่งในคนร้าย ในขณะที่ศาลอุทธรณ์แสดงข้อ
กังวลว่า บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาที่พนักงานอัยการนาสืบ และลงลายมือชื่อโดยผู้เสียหายที่
1 มีลักษณะที่แตกต่างจากการลงลายมือชื่อในบันทึกคาให้การของเขา ในขณะที่ศาลฎีกาดู
เหมือนจะไม่ให้ความสาคัญต่อความแตกต่างของลายมือชื่อดังกล่ าว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล
เพราะอาจเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการปลอมแปลงหลักฐานที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสอบสวน ซึ่ง
มีการชี้ตัวจาเลย
ตามความเข้าใจของผู้วิจัย บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาดังกล่าวได้มีการลงนามสามปี
ภายหลังเกิดเหตุ และแม้จะเป็นลายมือชื่อของผู้เสียหายที่ 1 จริง ก็ย่อมทาให้เกิดคาถาม
สาคัญต่อความแม่นยาของความทรงจาในช่วงเวลาที่ผา่ นมานาน และทาให้เกิดคาถามต่อสิง่
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสามปีดังกล่าว ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานั้นจะไม่มีการนาสืบคาให้การอื่น
ใดเพิ่มเติม ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีการสอบสวนในช่วงเวลาดั งกล่าว แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
เพิ่มเติมใด ๆ ที่เชื่อมโยงตัวจาเลยเข้ากับความผิดที่เกิดขึ้น
หมำยจับ
มีข้อมูลที่จากัดมากในเรื่องนี้ ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจาเลยถูกจับกุมตามหมายของพระ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่
กำรมีตัวแทนทำงกฎหมำย
มีข้อมูลที่จากัดในประเด็นนี้ว่า จาเลยสามารถเข้าถึงการมีตัวแทนทางกฎหมาย
อย่างไรบ้าง เท่าที่ทราบจาเลยเข้าถึงทนายระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจาและระหว่างการ
พิจารณาคดี แต่จาเลยระบุว่าการพูดคุยกับทนายไม่สามารถทาได้เป็นการส่วนตัว และระบุ
ว่าทนายมี โ อกาสพิ จ ารณาหลัก ฐานเป็นครั้งแรกในช่วงที่พนัก งานอัยการได้ยื่นต่อศาล
เท่านั้น และตัวญาติของจาเลยพยายามขอความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความมุสลิม แม้ไม่
เป็นที่ชัดเจนว่าเข้ามามีบทบาทหรือมีการแทรกแซงในระดับใด ตามคาพิพากษาของศาล
ชั้นต้น ดูเหมือนว่าจาเลยพยายามหักล้างความน่าเชื่อถือของคาให้การในฐานะประจัก ษ์
พยานของผู้เสียหายที่ 1 ในระหว่างการซักค้าน และชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคาให้การดังกล่าว

๓๑

โทษประหารชีวิตและความยุติธรรมในภาคใต้

ดังนั้นจากข้อมูลที่จากัดซึ่งมีอยู่ ดูเหมือนว่าทนายของจาเลยพยายามหาทางเสนอข้อต่อสู้
เพื่อคัดค้านหลักฐานของอัยการตามช่องทางที่มีอยู่
ประเด็นเกี่ยวกับกำรควบคุมตัว
แม้ว่าจาเลยได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิของตนในระหว่างการสอบปากคา แต่ญาติไม่ได้
รับโอกาสที่จะอยู่ร่วมในระหว่างการสอบปากคา ซึ่งการสอบปากคาส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่
มีทนายอยู่ด้วย และตัวญาติได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมตามระเบียบปฏิบัติของเรือนจา และมี
การควบคุม ตัวจาเลยโดยใช้กุ ญแจมื อ และในบันทึ กการสัมภาษณ์มี การระบุว่า ผู้ซึ่ง ท า
หน้าที่ล่ามได้พยายามช่วยเหลือให้จาเลยเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อ
กล่าวหาที่มีต่อเขา ระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่
กำรวิเครำะห์กำรรับฟังคำให้กำร พยำน และกำรใช้เหตุผลของศำล
ทั้งศาลชั้นต้นและศาลฎีกาต่างรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น
ไปที่คาให้การของผู้เสียหายที่ 1 เหตุผลเพราะว่าศาลเชื่อว่าผู้เสียหายที่ 1 สามารถบอกเล่า
เหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ อย่างไรก็ดี
ศาลดูเหมือนจะไม่พิจารณาว่า เจ้าพนักงานคนอื่น ๆ ย่อมมีแนวโน้มจะให้ข้อมูลสนับสนุน
คาให้การของผู้เสียหายที่ 1 (อย่างไรก็ดี ศาลได้รับพิจารณาคาให้การของพยานเกี่ยวกับ
แรงจูงใจของจาเลย)
ศาลฎีกาดูเหมือนจะใช้เหตุผลที่วนไปวนมาในการรับฟังคาให้การของผู้เสียหายที่
1 กล่าวคือ ศาลเชื่อว่าเขาสามารถจดจาจาเลยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเขาเป็นเจ้าพนักงาน
ตารวจ และตารวจย่อ มมี ทั กษะในการสังเกตพฤติก รรมได้ดี จากนั้นศาลยังระบุด้วยว่า
ผู้เสียหายที่ 1 สามารถจดจารายละเอียดได้ดี เป็นเหตุให้สามารถชี้ตัวจาเลยจากภาพถ่ายได้
ดูเหมือนจะเป็นกรณีที่ศาลยอมรับว่าผู้เสียหายที่ 1 สามารถชี้ตัวจาเลยได้ เนื่องจากมีทักษะ
ความสามารถเช่นนั้น และชี้ตัวจากภาพถ่ายได้ถูกต้อง คาพิพากษาของศาลฎีกาจึงเป็นการ
มองข้ามปัญหายุ่งยากและคาถามที่ศาลอุทธรณ์ได้ตั้งไว้ว่า อาจมีการปลอมแปลงบันทึกการ
ชี้ตัวผู้ ต้องหา หรือ การที่ ศ าลชี้ว่ าคาบรรยายรูป พรรณสัณฐานที่ ผู้ เ สีย หายที่ 1 ระบุ มี
ลักษณะที่กว้างเกินไป และไม่มีรายละเอียดมากเพียงพอ
เรายัง อาจตั้งข้อสังเกตได้ด้วยว่า คาพิพากษาของศาลฎีก าได้อ้างคาให้ก ารของ
พี่ชายจาเลยเพื่อสนับสนุนข้อมูลการชี้ตัวของผู้เสียหายที่ 1 กล่าวคือเป็นคาให้การที่ระบุว่า
พี่ชายของจาเลยทราบดีว่าจาเลยมีความผิดและอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม ในทานอง
เดียวกัน ศาลไม่ได้พิจารณาว่าเหตุใดพี่ชายจาเลยจึงพูดเช่นนั้น และศาลไม่ได้พิจารณาว่า
อาจมีแรงจูงใจอื่นซึ่งเป็นเหตุให้พี่ชายจาเลยพูดเช่นนั้นก็ได้
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คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์สะท้อนถึงวิธีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็น
ระบบมากกว่า และไม่ได้ให้น้าหนักกับคาให้การของผูเ้ สียหายที่ 1 เพียงเพราะว่าสถานภาพ
ที่เขาเป็นเจ้าพนักงานตารวจ แต่ศาลยอมรับว่า ความทรงจาของมนุษย์อาจมีความผิดพลาด
และจาเป็นต้องรับการสนับสนุนจากหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งตามความเห็นของผู้วิจัย ยังมีความ
บกพร่องเกี่ยวกับหลักฐานอื่น ๆ ในคดีนี้
ควรสั ง เกตด้วยว่ า ในคาพิ พ ากษาของศาลชั้ นต้นมี ก ารกล่าวถึง รอยเท้ า ซึ่ง อยู่
ภายนอกป้อมยามของตารวจ และมีการจัดทารายงานพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อเสนอ แต่ในคาพิพากษาดังกล่าว และในคาพิพากษาของศาลลาดับถัดมาไม่ได้อ้างอิง
ข้อมูล ดัง กล่าวเลย ทาให้น่าเชื่อ ได้ว่าไม่ มีห ลัก ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใด ๆ ที่ ยืนยันว่า
จาเลยอยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งเราควรคาดหวังว่าจะมีหลักฐานดังกล่าว เนื่องจากมีการบรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “ชุลมุน”
ระยะเวลำกำรพิจำรณำคดี
คดีนี้ใช้เวลากว่าเจ็ดปีนับแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่ศาลฎีกามีคาพิพากษา ทั้งยังดู
เหมือนว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนใช้เวลาทั้งหมดประมาณสามปี
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กรณีศึกษำ 4 นำยอุษมำน ยำแต นำยยำห์ยำ บีอรำเฮง และจำเลยร่วม 13
คน๕
เป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของการฟ้องคดีก่อการร้ายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะคดีที่มีจาเลยที่เกี่ยวข้องหลายคน คาให้การซัดทอดที่ใช้ในการพิจารณา
คดีเป็นคาให้การที่เจ้าพนักงานได้มาจากการสอบปากคาผู้มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด
คนอื่น ในแง่ความเป็นจริงของข้อมูลดังกล่าว หรือในแง่การได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ เป็นประเด็นที่สามารถโต้แย้งได้ในระหว่างพิจารณาคดี ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทาให้
เกิดการตั้งคาถามต่อความชอบธรรมของการตัดสินลงโทษ โดยเฉพาะในกรณีศึกษานี้ เราได้
เน้นที่จาเลยสองคนซึ่งได้รับโทษสูงสุด กล่าวคือโทษจาคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต
ซึ่งเหตุผลในการทาการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นการย่อยข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์ให้ง่ายต่อ
ผู้อ่าน พร้อมกับให้ความสาคัญต่อโทษประหารชีวิตในภาคใต้ของไทย ในการวิเคราะห์อาจมี
การอ้างอิงถึงจาเลยคนอื่น ๆ บ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจน เราจึงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจาเลย
ที่ 1 จาเลยที่ 2 จาเลยที่ 3 และอื่น ๆ รวมทั้งมีการพูดถึงจาเลยที่ 4 และจาเลยที่ 7 (ซึ่ง
เป็นจาเลยสองคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) และมีการใช้ตัวอักษรเน้น
ข้อมูลพื้นฐำน
เหตุกำรณ์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 กลุ่มคนร้ายติดอาวุธประมาณ 40 คน ได้บุกเข้า
โจมตีฐานปฏิบัติการร้อย ร.15121 ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ตาบลมะรือโบตก อาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส โดยคนร้ายมีอาวุธปืนเล็กกล ขนาด 7.62 มม. รัสเซี่ยน อาวุธปืนเล็กกล ขนาด
.223 (5.56 มม.) อาวุธปืนขนาด 7.62 มม. นาโต จานวนหลายกระบอกและเครื่อง
กระสุนปืนของอาวุธปืนข้างต้น จานวนหลายนัด เครื่องยิงลูกระเบิด M79 และวัตถุระเบิด
แสวงเครื่องหลายลูก โดยคนร้ายบางส่ วนได้บุกเข้าไปในฐานทัพและขโมยอาวุธปืนมูลค่า
3,113,304 บาท จากนั้นมีการวางเพลิงในฐานปฏิบัติก าร ร่วมกันเผายางรถยนต์ ตัด
ต้นไม้ขวางทาง และยิงตู้ส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งอยู่ในฐานปฏิบัติ การ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กองทัพ
ไทยสี่นายถูกสังหารจนเสียชีวิต และได้รับอันตรายสาหัส 11 นาย

๕
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ข้อมูลกำรจับกุม
มีก ารตั้ง ข้อ หาต่อ จ าเลย 15 คนเกี่ ยวกับ เหตุก ารณ์ที่ เ กิ ดขึ้น จำเลยที่ 7 เป็น
เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเหตุการณ์โจมตี เช่นเดียวกับจาเลยที่ 5 จาเลยที่
6 และจาเลยที่ 11 โดยมีการกล่าวหาว่า ทหารคนดังกล่าวทาหน้าที่เป็นสายลับให้กับกลุ่ม
ก่อการร้าย และสั่งการไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารคนอื่น ๆ ขัดขวางปฏิบัติการโจมตี รวมทั้งยังมี
ส่วนร่วมในการโจมตีด้วย ส่วนจำเลยที่ 4 ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการขัดขวางไม่ให้มี
การเข้าถึงฐานปฏิบัติการในระหว่างที่มีการโจมตี โดยร่วมมือกับจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3
(มีผู้ชายอีก 7 คนซึ่งถูกตั้งข้อหาแต่ยังไม่ถูกจับกุม)
ข้อกล่ำวหำ
จาเลยทั้งหมดได้รับการตั้งข้อหาตามความผิดดังต่อไปนี้
 ก่อการร้าย
 ทาร้ายร่างกาย
 อั้งยี่ ๖
 วางเพลิง
 วางระเบิด
 ความผิดต่อชีวิต
 ความผิดต่อทรัพย์
 ละเมิดพระราชบัญ ญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุร ะเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งที่เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
จาเลยทั้งหมดให้การภาคเสธ จาเลยที่ 4 แสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของ
เขา และจาเลยที่ 7 ให้การว่าปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเกิดเหตุ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทา
ความผิด

๖

จาเลยถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานเป็นอั้งยี่โดยเข้าสมาชิกของคณะบุคคลชื่อว่า ขบวนการกู้ชาติรัฐ
ปัตตานี อันเป็นคณะบุคคลในรูปแบบของขบวนการแบ่งแยกดินแดน เพื่อแบ่งแยกจังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และบางอาเภอของจังหวัดสงขลาออกจากราชอาณาจักรไทยแล้วจัดตั้ง
เป็นรัฐอิสระ
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พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 4
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนและใช้ในการฟ้องร้องดาเนินคดี
พนักงานอัยการนาสืบโดยใช้คาให้การของพยานสองคน ได้แก่ นายมั ซฮารุตฟี
และนายอันวาญ ยูนุ๊ ซึ่งระบุว่า วันที่เกิดเหตุเขาได้ร่วมกับ จาเลยที่ 1 จ าเลยที่ 3 และ
จาเลยที่ 4 ในปฏิบัติการขัดขวางไม่ให้กาลังเสริมเข้ามาถึง พวกเขาระบุว่าจาเลยที่ 1 และ
จาเลยที่ 4 ทาหน้าที่ถืออาวุธปืนคุ้มกัน โดยเป็นการสอบปากคาพยานทั้งสองคนในวันที่ 6
มีนาคม 2554 ซึ่งนายมัซฮารุตฟีให้การโดยมี ผู้ใหญ่บ้านและน้าสาวของเขาอยู่ร่วมด้วย
ส่วนนายนายอันวาญให้การวันเดียวกันเพียงลาพัง แต่ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 นายอัน
วาญยืน ยันว่าเขาให้ ก ารเมื่ อ วันที่ 6 มี น าคม 2554 โดยมี ผู้ป กครองอยู่ ร่วมด้ว ย เจ้ า
พนักงานสอบสวนได้จดบันทึกข้อมูลของชายทั้งสองคน และยืนยันว่าบุค คลทั้งสองทราบดี
ว่ามีการบันทึกปากคาอยู่
อย่างไรก็ดี ในระหว่างการให้การต่อศาล “พยาน” ทั้งสองคนต่างปฏิเสธว่าไม่เคย
ให้การเช่นนั้น และระบุว่าเจ้าพนักงานสอบสวนได้บังคับให้พวกเขาลงลายมือชื่อในบันทึก
ถ้อยคา โดยไม่ได้อ่านบันทึกคาให้การให้ฟัง นายอันวาญระบุว่า พวกเขาถูกบังคับให้จดจา
เนื้อหาของข้อมูลซึ่งอยู่ในบันทึกถ้อยคา
จาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3 ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการขัดขวางการเข้าถึงยัง
พื้นที่ โดยเป็นการให้การระหว่างที่ภรรยาของตนและทนายความอยู่ร่วมด้วย จาเลยที่ 1
ระบุว่าจาเลยที่ 4 ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติครั้งนี้ด้วย
คาให้การของบุคคลทั้งหมดมีความสอดคล้องกับคาให้การของเจ้าพนักงานตารวจ
ซึ่งระบุว่า ไม่สามารถเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้
พยานหลักฐานที่เป็นข้อต่อสู้ของจาเลยที่ 4
จาเลยที่ 4 ได้เสนอคาให้การในระหว่างการพิจารณาคดี โดยเป็นคาให้การของ
บุคคลซึ่งรู้จักกับจาเลยที่ 4 และไม่ได้มอบให้เจ้าพนักงานในระหว่างที่ถูกจับกุมครั้งแรก
หรือในระหว่างการสอบปากคา (หมายเหตุ เราไม่ทราบว่าในระหว่างการจับกุม จาเลยที่ 4
ทราบถึงข้อกล่าวหาต่อตนเองหรือไม่ หรือได้มีการสอบถามเพื่อให้แสดงพยานหลักฐานเพื่อ
โต้แย้งหรือไม่ แต่ตามสมมติฐานของเรา ตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนทั่วไป เจ้าหน้าที่
ควรจะได้สอบถามเรื่องดังกล่าว)
จาเลยที่ 4 ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทาความผิด และยอมรับเพียงว่าจาเลยที่ 1 เป็น
ญาติของตน
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พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 7
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนและใช้ในการฟ้องร้องดาเนินคดี
จาเลยที่ 7 รวมทั้งจาเลยที่ 5 จาเลยที่ 6 และจาเลยที่ 11 ต่างเป็นเจ้าหน้าที่
ทหารและปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เกิดเหตุ จาเลยแต่ละคนให้การซึ่งมีการบันทึกถ้อยคาไว้
โดยเจ้าพนักงานสอบสวน โดยต่างยอมรับว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย และต่างซัด
ทอดกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด จาเลยที่ 5 จาเลยที่ 6 และจาเลยที่ 11
ต่างให้ถ้อยคาที่ซัดทอดว่าจาเลยที่ 7 เป็นผู้วางแผนการโจมตี โดยจาเลยที่ 5 อ้างว่าได้ยิน
จาเลยที่ 7 พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมกับการก่อเหตุ จาเลยที่ 6
ระบุว่า ขณะเกิดเหตุจาเลยที่ 7 ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายและเข้าร่วมกับคนร้ายด้วย
พยานหลักฐานที่เป็นข้อต่อสู้ของจาเลยที่ 7
จ าเลยที่ 7 ให้ ก ารว่า เขาอยู่ ใ นบ้ านน๊ อ กดาวขณะที่ เ กิ ด เหตุ และในขณะนั้น มี
เจ้าหน้าที่ทหารคนอื่น ๆ อยู่ร่วมด้วย เขาให้การว่าตอนที่ได้ยินเสียงการโจมตี (เสียงยิงปืน
และระเบิด) เขาได้หลบซ่อ นตัว (หมายเหตุ ไม่ เป็นที่ชัดเจนว่าการสอบสวนได้พยายาม
เชื่อมโยงเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ทหารคนอื่น ๆ บอกเล่า หรือการเชื่อมโยงกับภาพจากกล้อง
วงจรปิดซึ่งอยู่ในฐานปฏิบัติการเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของจาเลยรายนี้หรือไม่)
พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยคนอื่น ๆ
โปรดดูภาพ 1 ซึ่งสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจาเลยคนอื่น ๆ
กำรวินิจฉัยของศำล
การพิจารณาข้อกล่าวหาต่อจาเลยที่ 4
ศาลได้พิจารณาหลักฐานที่จาเลยที่ 4 นาสืบ (รวมทั้งของจาเลยที่ 1 และจาเลยที่
3 ด้วย) พบว่าไม่มีน้าหนักเพียงพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ โดยให้เหตุผล
ว่า ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ทั้งยังไม่ได้แสดงหลักฐานดังกล่าวในตอนที่ถูกจับกุมและ
สอบปากคาในครั้งแรก รวมทั้งยังเป็นคาให้การจากบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักของตน (ซึ่งสะท้อน
ว่าตามความเห็นของศาล อาจเป็นข้อมูลที่ปลอมแปลงขึ้น) ศาลไม่รับฟังคากล่าวอ้างของ
จาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3 ว่าได้ถูกบังคับให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคาโดยไม่มีความ
เข้าใจต่อเนื้อหา ซึ่งเป็นบันทึกถ้อยคาที่ให้การซัดทอดจาเลยที่ 4 และตนเอง เนื่องจากเป็น
การลงนามในระหว่างที่ภรรยาและทนายความอยู่ร่วมด้วย ซึ่ง เป็นพฤติการณ์ที่ ไม่ เ ปิด
โอกาสให้เจ้าพนักงานสอบสวนกระทาการมิชอบหรือปลอมแปลงข้อมูลได้ ศาลเห็นว่าจาก
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พยานหลัก ฐานที่ มี อ ยู่ ชี้ว่าจ าเลยที่ 4 (และจ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 3) มี ความผิด
ดังต่อไปนี้
 อั้งยี่ ซ่องโจร
 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
 สนับสนุนการปล้นทรัพย์และทาให้ผู้อื่นเสียชีวิต
 สนั บ สนุน ผู้อื่ นในการใช้ อาวุธ ปืน ยิง หรื อใช้วั ตถุ ร ะเบิ ดโดยไม่ ได้ รับ อนุ ญาต การ
สังหารบุคคลอื่น และการกระทาความผิดต่อทรัพย์
 สนับสนุนการวางระเบิด
 สนับสนุนผู้อื่นในการวางเพลิงอาคารอันเป็นที่อยู่อาศัย
 สนับสนุนการฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา
 สนับ สนุนบุคคลอื่น ๆ อีกกว่าสามคนในการต่อสู้กับ เจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธปื น
และระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายที่มีสมาชิกกว่า 5 คนขึ้นไป
ศาลได้วินิจฉัยโดยรวมความผิดข้างต้นเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและระเบียบ
หลายประการ ศาลจึงกาหนดโทษตามความผิดที่ร้ายแรงสุด รวมทั้งร่วมกันกับผู้อื่นฆ่าเจ้า
พนักงานของรัฐ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ประกอบ 52(1) ให้
จาคุกจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3 ตลอดชีวิต โดยให้ลดโทษเหลือจาคุก 36 ปี เนื่องจาก
จาเลยให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน ส่วนจาเลยที่ 4 พิพากษาให้จาคุกตลอด
ชีวิต
การพิจารณาข้อกล่าวหาต่อจาเลยที่ 7
ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานจากบันทึกถ้อยคาทีไ่ ด้มาจากจาเลยที่ 5 จาเลยที่ 6
จาเลยที่ 7 และจาเลยที่ 11 ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากจากบันทึกถ้อยคาดังกล่าว
จาเลยได้ให้ปากคาโดยสมัครใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้ นกับตน โดยไม่มีการใช้กาลังบังคับหรือการ
ซ้อมทรมาน ศาลมีความเห็นว่าไม่มีหลักฐานใดที่สนับสนุนถ้อยคาของจาเลยที่ 7 เกี่ยวกับ
เหตุก ารณ์ที่ เ กิ ดขึ้น และรับ ฟั ง ถ้อ ยคาของจ าเลยที่ 5 จ าเลยที่ 6 และจ าเลยที่ 11
เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ที่ฐานทัพ และไม่น่าจะลืมบทบาทของจาเลย
ที่ 7 ในระหว่างเกิดเหตุได้ อย่างไรก็ดี ศาลไม่รับฟังถ้อยคาในลักษณะที่เป็นการซัดทอดต่อ
จาเลยที่ 5 จาเลยที่ 6 และจาเลยที่ 11 เนื่องจากเป็นถ้อยคาที่ได้มาในระหว่างการควบคุม
ตัวเป็นเวลานาน (ไม่ทราบระยะเวลา) จึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการให้ถ้ อยคาโดยสมัครใจ
หรือไม่ แม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้ ศาลให้น้าหนักต่อถ้อยคาซึ่งมีการซัดทอดจาเลยที่ 7 และมี
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ความเห็นว่าจาเลยทาหน้าที่เป็นสายลับโดยเขาได้เข้าร่วมกับกลุม่ ก่อการร้ายเพื่อก่อเหตุครั้ง
นี้
ศาลไม่ยอมรับข้ออ้างว่าจาเลยอื่น ๆ เป็นผู้บริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาถึ งความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าโจมตีฐานปฏิบัติก าร และการเข้าถึงเป้าหมาย ศาลเชื่อว่า
จะต้องมีบุคคลหลายฝ่ายในฐานปฏิบัติการซึ่งให้ความสนับสนุนกับผู้ก่อการร้าย อย่างไรก็ดี
ด้วยประโยชน์แห่งความสงสัย ศาลไม่ได้สั่งลงโทษจาเลยที่ 5 จาเลยที่ 6 และจาเลยที่ 11
(หมายเหตุ แต่ศาลมีคาสั่งให้ขังจาเลยเหล่านี้ไว้ระหว่างการอุทธรณ์คดี)
ศาลพบว่าจาเลยที่ 7 มีความผิดดังต่อไปนี้
 อั้งยี่ ซ่องโจร
 ก่อการร้าย
 ความผิดต่อทรัพย์และทาให้บุคคลอื่นเสียชีวิต
 ใช้อาวุธปืนและเครื่องระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อกระทาความผิดต่อทรัพย์
และความผิดต่อชีวิต
 เผาโรงเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัย
 สนับสนุนการฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา
 พกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยปราศจากเหตุอันควร๗
การกาหนดโทษของจาเลยที่ 7
ศาลได้วินิจฉัยโดยรวมความผิดข้างต้นเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและระเบียบ
หลายประการ ศาลจึงกาหนดโทษตามความผิดที่ร้ายแรงสุด รวมทั้งการฆ่าเจ้าพนักงานของ
รัฐระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
โดยให้ประหารชีวิต ส่วนโทษอื่น ๆ ประกอบด้วยการพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดย
ปราศจากเหตุอั นควร ให้จ าคุก จ าเลยที่ 7 เป็นเวลา 5 ปี การใช้อาวุธปืนโดยไม่ ได้รับ
อนุญ าตให้จ าคุก 10 ปี และการใช้วัตถุระเบิดโดยไม่ ได้รับอนุญาตให้จาคุก 10 ปี รวม
จาคุกจาเลย 25 ปี
๗

ในทานองเดียวกัน ศาลพบว่าจาเลยที่ 7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1 (1)
(3), 135/2 (2), 140 (ย่อหน้า 3) ประกอบกับมาตรา 138 (ย่อหน้า 2), 209, 210 (ย่อหน้า 2),
218, 221, 289 (2) (4), 340 (ย่อหน้า 2 และ 5), 371; พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งที่เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, 38, 72 ทวิ (ย่อหน้า
2), 74, 78 (ย่อหน้า 1 และ 3) ประกอบกับมาตรา 83 ของประมวลกฎหมายอาญา)
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กำรกำหนดโทษต่อจำเลยคนอื่น ๆ
โปรดดูภาพ 1 ซึ่งสรุปการกาหนดโทษต่อจาเลยคนอื่น ๆ
กำรอุทธรณ์คดี
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการไต่สวนของศาลอุทธรณ์เมื่อไร แต่ศาลชั้นต้น
ได้มีคาสั่งว่า ในระหว่างรอการอุทธรณ์คดี ให้มีการขังจาเลยทั้งหมดไว้ก่อน รวมทั้งจาเลยที่
ได้รับการยกฟ้องคดี
จำเลย

พยำนหลักฐำน
ต่อจำเลย
จาเลย คาให้การจาก
ที่ 1 พยานสองคน ซึ่ง
อยู่ร่วมกับจาเลยที่
1 จาเลยที่ 3 และ
จาเลยที่ 4 ใน
ปฏิบัติการขัดขวาง
การเข้ามาในฐาน
ทัพ

พยำนหลักฐำน
เพื่อสู้คดี
พยานปฏิเสธ
คาให้การในศาล
ระบุว่าถูกบังคับให้
ลงลายมือชื่อและให้
ท่องจาเนื้อหา

กำรวินิจฉัยและกำรกำหนดโทษของศำล
ศาลให้น้าหนักกับพยานหลักฐานของอัยการ
แต่ไม่รับฟังคาให้การจากจาเลยที่ 4 (โปรดดู
ข้างบน)

ศาลตัดสินว่าจาเลยที่ 1 มีความผิดฐานอั้งยี่
ซ่องโจร ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ร่วมมือ
นาสืบ
ในการปล้นทรัพย์และทาให้ผู้อื่นเสียชีวิต
พยานหลักฐานว่า ร่วมมือกับผูอ้ ื่นในการใช้อาวุธปืนยิงหรือใช้
ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ วัตถุระเบิดโดยไม่ได้รบั อนุญาต การสังหาร
จาเลยที่
1
บุคคลอื่น และการกระทาความผิดต่อทรัพย์
ยอมรับว่ามีส่วน จาเลยที่ 1 อ้างว่า ร่วมมือในการวางระเบิด ร่วมมือกับผู้อื่นใน
ร่วมในปฏิบัติการ ถูกบังคับให้ลง
การวางเพลิงอาคารอันเป็นทีอ่ ยู่อาศัย
ขัดขวางการเข้ามา ลายมือชื่อในบันทึก ร่วมมือในการฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐใน
ในฐานทัพ โดย ถ้อยคารับสารภาพ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา ร่วมมือกับ
ยอมรับต่อหน้า
ผิด
บุคคลอื่น ๆ อีกกว่าสามคนในการต่อสู้กบั
ทนายความและ
เจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธปืนและระเบิดโดย
ภรรยาของตน
ไม่ได้รับอนุญาต

จาเลย ภาพจากกล้อง

พยานปฏิเสธ

๔๐

มีการลดโทษจากจาคุกตลอดชีวิตเหลือจาคุก
36 ปี เนื่องจากจาเลยที่ 1 ให้ข้อมูลซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
ศาลพบว่าพยานอาจต้องการปกป้องจาเลยที่
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จำเลย
ที่ 2

พยำนหลักฐำน
ต่อจำเลย
วีดิโอซึ่งพยานให้
การว่าจาเลยที่ 2
มีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์โจมตี

พยำนหลักฐำน
เพื่อสู้คดี
คาให้การในศาล

กำรวินิจฉัยและกำรกำหนดโทษของศำล

2 และเห็นว่าบันทึกในวีดิโออาจน่าเชื่อถือ
กว่าคาให้การในศาล อย่างไรก็ดี ศาลพบว่า
เป็นที่ชัดเจนว่าหนึ่ง จากคาให้การที่มอี ยู่ ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า
ในสองพยานไม่ได้มี จาเลยที่ 2 มีส่วนร่วมในการโจมตีหรือไม่
ส่วนรู้เห็นโดยตรง
ต่อการมีส่วนร่วม ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาเลยที่
ของจาเลยที่ 2
2 เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 227
จ าเลย เช่นเดียวกับจาเลยที่ 1
ที่ 3
จาเลย เป็นผู้ให้ถ้อยคาซึง่ บันทึกถ้อยคาของ สืบเนื่องจากข้อกังวลทีม่ ีต่อการให้ถ้อยคา
ที่ 5 ซัดทอดตนเองและ จาเลยที่ 5 ได้มา
ของจาเลยที่ 5 รวมทั้งของเจ้าหน้าที่ทหาร
บุคคลอื่น
ในช่วงที่มีการ
คนอื่น ซึ่งให้การพาดพิงต่อจาเลยที่ 5 ศาล
ถ้อยคาจาก
ควบคุมตัวอย่าง
จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กบั จาเลย
เจ้าหน้าที่ทหารคน ยาวนาน
ที่ 5 และยกฟ้องคดีต่อจาเลยที่ 5
อื่น
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า
เป็นการให้ถ้อยคา
โดยสมัครใจหรือไม่
จ าเลย เช่นเดียวกับจาเลยที่ 5
ที่ 6
จาเลย ภาพจากกล้อง
พยานปฏิเสธ
ศาลมีความเห็นว่าจาเลยที่ 8 ไม่ได้นาสืบ
ที่ 8 วีดิโอซึ่งบันทึก
คาให้การที่พาดพิง พยานหลักฐานมากเพียงพอทีจ่ ะหักล้าง
ถ้อยคาของพยาน ต่อจาเลยที่ 8
ข้อมูลของโจทก์ กล่าวคือศาลไม่รับฟัง
ระบุว่า จาเลยที่ 8
คาให้การจากเพือ่ นบ้านของเขา รวมทั้งศาล
เป็นผู้จัดส่งอาหาร การรับสารภาพของ ไม่เชื่อว่าเป็นการให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ
มายังบริเวณ
จาเลยที่ 8 มีขึ้น
เนื่องจากเป็นการให้ถ้อยคาโดยมีทนายความ
ใกล้เคียงกับจุดที่มี โดยไม่มีบุคคลที่
และภรรยาของตนเองอยูร่ ่วมด้วย อย่างไรก็
การโจมตีฐาน
ไว้วางใจอยู่ด้วย
ดี เนื่องจากในระหว่างรับสารภาพ จาเลยที่
ปฏิบัติการ
8 ไม่มีบุคคลที่ไว้วางใจอยู่ด้วย ศาลจึงไม่รบั
นาสืบ
ฟังคาสารภาพดังกล่าว โดยคาให้การ
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จำเลย

พยำนหลักฐำน
พยำนหลักฐำน
ต่อจำเลย
เพื่อสู้คดี
พบหลักฐานด้านดี พยานหลักฐานว่า
เอ็นเอของจาเลยที่ ไม่ได้อยู่ในทีเ่ กิดเหตุ
8 บนเชือกฟางใน
บริเวณใกล้เคียง
กับจุดที่มีการโจมตี
รวมทั้งพบอุปกรณ์
ที่อาจถูกนามาใช้
ในการโจมตีใน
บริเวณดังกล่าว
ด้วย
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ดังกล่าวยืนยันว่าจาเลยที่ 8 มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการโจมตี และไม่มีหลักฐานว่า
เขาได้เข้าร่วมในปฏิบัติการ
ศาลพบว่าจาเลยที่ 8 มีความผิดเช่นเดียวกับ
จาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3 ข้างต้น และให้
ลดจากโทษจาคุกตลอดชีวิตเหลือ 36 ปี

มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งมีดสปาตา เป็น
เหตุให้ศาลเชื่อว่า
จาเลยมีส่วนเข้ามา
สารวจพื้นที่
จาเลยที่ 8
ยอมรับในระหว่าง
การสอบปากคาว่า
มีส่วนร่วมในการ
สารวจพื้นที่ก่อน
จะมีการโจมตี
จาเลย ตัวอย่างดีเอ็นเอที่
ที่ 9 เก็บได้จากอาวุธ
ปืนที่หายไปในคลัง
อาวุธเป็นของ
จาเลยที่ 9 ซึ่งตรง
กับตัวอย่างดีเอ็น
เอในสถานทีซ่ ึ่ง

ศาลไม่รับฟังว่าหลักฐานดังกล่าวพิสูจน์ว่า
จาเลยที่ 9 มีส่วนร่วมในการโจมตีฐาน
ปฏิบัติการของทหาร ศาลยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัยให้จาเลยที่ 9 เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 227
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จำเลย

พยำนหลักฐำน
พยำนหลักฐำน
ต่อจำเลย
เพื่อสู้คดี
กลุ่มก่อการร้าย
ต่อสู้กับตารวจใน
เดือนกุมภาพันธ์
2554
จาเลย ตัวอย่างดีเอ็นเอที่
ที่ 10 เก็บได้จากสถานที่
ซึ่งกลุ่มก่อการร้าย
ต่อสู้กับตารวจใน
เดือนกุมภาพันธ์
ตรงกับดีเอ็นเอ
ของจาเลยที่ 10
จ าเลย เช่นเดียวกับจาเลยที่ 5
ที่ 11
จาเลย บันทึกถ้อยคา
ข้อกังวลเกี่ยวกับว่า
ที่ 12 สารภาพจาก
จาเลยที่ 12 ให้
จาเลยที่ 12 ซึ่ง ถ้อยคารับสารภาพ
ระบุว่าเขามีส่วน โดยสมัครใจหรือไม่
ร่วมในการโจมตี และเขาได้รบั แจ้งซึ่ง
สิทธิตนเองภายหลัง
คาให้การของ
จากตกเป็นผู้ต้องหา
จาเลยที่ 8 ที่ให้ หรือไม่
การซัดทอดจาเลย
ที่ 12
บันทึกถ้อยคาของ
จาเลยที่ 8 อาจ
คาให้การของ
นามาใช้เป็น
พยานว่าจาเลยที่ หลักฐานตาม
4 ได้แจ้งต่อพยาน ข้างต้นได้
ว่า จาเลยที่ 12 มี
ส่วนร่วมในการ
คาให้การอื่น ๆ ซึง่
โจมตี
อาจนามาใช้เพื่อให้
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ศาลไม่รับฟังว่าหลักฐานดังกล่าวพิสูจน์ว่า
จาเลยที่ 10 มีส่วนร่วมในการโจมตีฐาน
ปฏิบัติการของทหาร ศาลยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัยให้จาเลยที่ 10 เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 227

คารับสารภาพของจาเลยที่ 12 ได้มาใน
ระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัวตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ศาลพบว่าไม่อาจรับฟังบันทึกถ้อยคา
รับสารภาพของจาเลยที่ 12 เป็นหลักฐานได้
ตามอานาจแห่งมาตรา 135/4 (ย่อหน้าที่
1 และ 3) ของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เนื่องจากช่วงเวลาทีม่ ี
การจัดทาเอกสาร จาเลยที่ 12 ได้ตกเป็น
ผู้ต้องหา และควรได้รบั แจ้งซึ่งสิทธิในการ
ป้องกันตนเองตลอดช่วงเวลาที่มีการ
พิจารณาคดี โดยควรสามารถเข้าถึง
ทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจได้ และ
ได้รับแจ้งในระหว่างการสอบปากคาว่า
ถ้อยคาใด ๆ ที่เขาพูดอาจถูกนามาใช้ในทาง
ที่เป็นปรปักษ์ต่อตนเองได้ อย่างไรก็ดี จาเลย
ไม่ได้รับแจ้งถึงสิทธิเหล่านี้
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จำเลย

พยำนหลักฐำน
ต่อจำเลย

พยำนหลักฐำน
เพื่อสู้คดี
เกิดความ
เฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้น

รายงานซึง่ ระบุมี
การพบหลักฐาน
ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ที่
ตรงกันกับจาเลยที่
12
จ าเลย เสียชีวิตก่อนการพิจารณาคดี
ที่ 13
จาเลย พบตัวอย่างดีเอ็น
ที่ 14 เอของจาเลยที่
10 ซึ่งตรงกับ
ตัวอย่างดีเอ็นเอใน
สถานที่ซึ่งกลุม่ ก่อ
การร้ายต่อสู้กบั
ตารวจในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554
จาเลย พบอาวุธปืนที่ถูก
ที่ 15 ปล้นมาจากคลัง
อาวุธอยู่ในรถซึ่ง
เคยเป็นของจาเลย
ที่ 15

กำรวินิจฉัยและกำรกำหนดโทษของศำล

ศาลไม่ได้พิจารณาว่าข้อมูลนี้ยืนยันว่าจาเลย
ที่ 14 มีส่วนร่วมในการโจมตีฐานปฏิบัติการ
ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาเลยที่
14 เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227

ศาลพบว่าไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ว่า จาเลยที่
15 เป็นเจ้าของรถหรือปืน ศาลยกประโยชน์
แห่งความสงสัยให้จาเลยที่ 15 เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 227
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ข้อสังเกต
จากการพิจารณาคาพิพากษาในคดีนี้ นักวิจัยมีข้อสังเกตดังนี้:
กำรสืบสวนสอบสวน
ในเอกสารแทบไม่ มี ก ารให้ร ายละเอียดเกี่ยวกั บ ขั้นตอนปฏิบัติของตารวจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน ควรสังเกตว่า ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ
การโจมครั้งนี้มีมากกว่า 40 คน ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า เหตุใดจึงมีการจับกุมผู้ชายทั้ง 15 คน
และโปรดสังเกตด้วยว่า ผู้พิพากษายอมรับว่า ถ้อยคาของพยานบางส่วนอาจได้มาโดยไม่
สมัครใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่จาเลยที่ถูก ควบคุม ตัวเป็ นเวลานาน รวมทั้งยังมีการ
ร้องเรียนจากจ าเลยและพยานหลายคนเกี่ยวกั บเนื้อหาของถ้อยคาให้การ และวิธีการที่
ได้มาซึ่งบันทึกถ้อยคาเหล่านี้ ศาลเห็นว่า คาให้การเหล่านี้ (ของจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 3)
น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นการให้การต่อหน้าภรรยาและทนาย (ซึ่งมีความแตกต่ างอย่างมาก
ระหว่างการให้ถ้อยคาต่อหน้าบุคคล และการให้ถ้อยคาโดยมีการลงลายมือชื่อของผู้ให้การ
จากคาแปลของคาตัดสินไม่เป็นที่ชัดเจนว่า รายละเอียดทั้งสองกรณีเป็นอย่างไร) เรายังมี
ข้อสังเกตด้วยว่า ผู้พิพากษายอมรับที่จะรับฟังหลักฐานด้านดีเอ็นเอ หากมีการเก็บมาอย่าง
ระมัดระวัง อย่างไรก็ ดี มี การยอมรับว่า รูปแบบสารพันธุกรรมชิ้นหนึ่งขาดรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บในเบื้องต้น เป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังในการพิจารณาคดี
หมำยจับ
มีข้อมูลที่จากัดในเรื่องนี้ มีจาเลยอย่างน้อยหนึ่งคนที่ถูกควบคุม ตัวตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กำรควบคุมตัว
ศาลให้ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการควบคุมตัวจาเลยสามคน แม้ว่าไม่ได้ระบุถึง
ระยะเวลาที่ชัดเจน แต่ก็เป็นเหตุให้ผู้พิพากษาไม่รับฟังถ้อยคาให้การของพวกเขา (ในระดับ
หนึ่ง) โปรดสังเกตด้วยว่า มีการนาถ้อยคาดังกล่าวมาใช้ในการกล่าวหาจาเลยที่ 7 และ
โปรดสังเกตด้วยว่า มีความแตกต่างระหว่างถ้อยคาที่ให้โดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ
ข้อสังเกตที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ จาเลยทุกคนแม้แต่ผู้ที่ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
ต่างถู ก ศาลสั่ง ขั ง ในช่ วงที่ ร อการอุ ท ธรณ์ค ดี ซึ่ง น่าจะเป็น การปฏิบัติ ที่ ขัด กั บ หลั ก การ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และดูเหมือนจะเป็นการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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ประเด็นเกี่ยวกับสภำพกำรควบคุมตัว
ศาลยอมรับว่า สืบ เนื่องจากความยาวนานของการควบคุม ตัวใน “สถานที่บ าง
แห่ง” เป็นเหตุให้สงสัยว่าถ้อยคาให้การบางส่วนอาจได้มาโดยไม่สมัครใจ ศาลไม่ถึงกับใช้คา
ว่าเป็นการให้การโดยถูก บัง คับ หรือ เป็นการใช้กาลัง หรือการซ้อมทรมานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
กำรมีตัวแทนทำงกฎหมำย
มีข้อมูลที่ จากั ดเกี่ ยวกั บการมีตัวแทนทางกฎหมายของจาเลย และช่วงเวลาที่ มี
ตัวแทนทางกฎหมายดังกล่าว แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงบทบาทของทนายสาหรับจาเลยที่ 1
และจาเลยที่ 3 ซึ่งอยู่ร่วมในระหว่างการลงลายมือชื่อบันทึกถ้อยคาของจาเลย แต่ก็ไม่ได้
ปิดโอกาสที่อาจเป็นการให้ถ้อยคาโดยไม่สมัครใจได้ หากเกิดขึ้นก่อนที่ทนายความจะมาถึง
ผู้พิพากษาดูเ หมื อ นจะไม่ คานึง ถึงเหตุผ ลดังกล่าว จ าเป็นต้องมี ข้อมู ล เพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บ
ประเภทของตัวแทนด้านกฎหมาย (จัดให้โดยรัฐหรือทนายความเอกชน) รวมทั้งความพึง
พอใจต่อตัวแทนกฎหมายดังกล่าว
กำรวิเครำะห์กำรรับฟังคำให้กำร พยำน และกำรใช้เหตุผลของศำล
จาเลยทั้ งสองคนซึ่งเป็นจุดเน้นของกรณีศึก ษา ถูกศาลลงโทษโดยให้น้าหนักกั บ
ถ้อยคา/คาให้การของจาเลยด้วยกันเอง ในทางกลับกัน จาเลยร่วมในคดีแทนที่จะได้รับการ
ลงโทษ กลับได้รับการลงโทษเบาลงเนื่องจากให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่มีหลักฐานอื่นใดที่
สนับสนุน ในฐานะผู้วิจัยเรารู้สึกว่าพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์อยู่บนพื้นฐานคาให้การซึ่ง มี
น้าหนักน้อย ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากสองประเด็นหลัก ได้แก่ พยานอาจให้การเพื่อซัด
ทอดบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือในคดีของตนเอง และข้อเท็จจริงที่ว่า
ศาลไม่รับฟังคาให้การบางส่วน เนื่องจากมีลักษณะที่ให้การอันเป็นปรปักษ์ต่อตัวพยานเอง
เป็นเหตุให้มีการตั้งข้อ สงสัยต่อความน่าเชื่อ ถือของถ้อยคาดังกล่าว และอาจเป็น ไปได้ว่า
เป็นถ้อยคาที่ได้มาโดยไม่สมัครใจ และที่น่าประหลาดใจสาหรับพวกเราก็คือ การที่ศาลไม่
รับ ฟัง คาให้การที่ โต้แย้งของจาเลย เนื่องจากผู้ให้การมี ส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติกั บ
จ าเลย รวมทั้ ง การไม่ ใ ห้ น้ าหนั ก เนื่ อ งจากขาดหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ในขณะที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
หลักเกณฑ์ดั งกล่าวกับ คาให้การที่ฝ่ายโจทก์เป็นผู้นาสืบ ด้วยเหตุดังกล่าว ดูเหมือนว่ามี
ความลักลั่นในแง่ของการปฏิบัติของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน
ข้อสังเกตอี กประการหนึ่งเกี่ยวกับ พยานหลักฐาน เกี่ยวข้องกับการเก็บ/การติด
ฉลากหลักฐานด้านดีเอ็นเอ วัตถุพยาน และอื่น ๆ ของพนักงานสอบสวน เชือกฟางที่พบใน
บริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งอ้างว่าเป็นหลักฐานด้านดีเอ็นเอที่ยืนยันว่าจาเลยที่ 8 อยู่ในที่เกิดเหตุ
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เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ใช้เพื่อยืนยันว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ หลังจากจาเลยยอมรับว่ามี
ส่วนร่วมในการสารวจพื้ นที่ ศาลสรุป เลยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม ก่อการร้าย เรามี
ความเห็นว่า ศาลให้น้าหนักกับเชือกฟางมากกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจาก (ก) เมื่อคานึงถึง
ความร้ายแรงของข้อกล่าวหา และ (ข) ข้อเท็จจริงที่ว่าจาเลยไม่ได้ปฏิเสธว่าทาหน้าที่ส่งข้าว
ส่งน้าไปยังจุดที่มีการโจมตี จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ จะมีการพบรูปแบบสารพันธุกรรม
ของเขาอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนั้น ยังพบรูปแบบสารพันธุกรรมจากจาเลยที่ 12 ในวัตถุ
พยานที่พบบริเวณที่เ กิดเหตุ อย่างไรก็ ดี เนื่องจากไม่มีก ารบันทึ กตาแหน่งที่ ตั้ง ของวัตถุ
พยานดัง กล่าว เป็นเหตุให้ไม่ส ามารถรับฟั งข้อมูล ดังกล่าวได้ และท าให้เ กิดข้อสงสัยต่อ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางกายภาพและนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการจัดเก็บและ
วิเคราะห์
ระยะเวลำกำรพิจำรณำคดี
จาเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาคดี ณ ปัจจุบัน คดียัง
อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
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บทที่ 3
ทัศนคติควำมยุติธรรม: จำกกำรสัมภำษณ์กรณีศึกษำ
ผู้วิจัยได้มีโ อกาสพบกั บจ าเลยบางท่ านจากกรณีศึกษา 1-4 รวมทั้ งสมาชิก ใน
ครอบครัวบางท่านและทนายความ ทั้งนี้เพื่อทาความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี
ที่ส่งผลให้มีคาพิพากษา และเพื่อให้ทราบว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่อ งใดเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึง ความยุติธรรมส าหรับ ผู้ที่ ต้อ งโทษประหารชีวิต ในจั ง หวัดชายแดนภาคใต้ เรามี
ข้อสังเกตว่า เราได้ทบทวนกรณีศึกษาทั้งสี่จากหลายคดีที่มีการพิจารณาในศาลในจังหวัด
เหล่านี้ ทั้งสามคดีได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเป็นตัวอย่างจริงที่สะท้อนความล้มเหลวบาง
ประการของระบบยุติธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว การเขียนข้อมูลด้านล่างไม่ได้มีจุดประสงค์
เพื่อให้ภาพรวมเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภาคใต้ เพียงแต่เป็นการให้บริบท กระตุ้นให้มี
การอภิปราย และจาแนกประเด็นที่เป็นข้อกังวลพื้นฐาน ซึ่งอาจมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใน
เชิงลึก
ข้อมูลเชิงประชำกร
จากการสัมภาษณ์จาเลย เราพบว่าพวกเขามีอายุวัยกลางคน เป็นชายชาวมุสลิมซึ่ง
ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อการร้าย โดยไม่มีสักคนเดียวที่มีประวัติอาชญากรรม
มาก่อน และเกือบทุกคนมีภาระต้องเลี้ยงดูผู้อื่นและเป็นแหล่งรายได้หลัก จาเลยเหล่านี้สว่ น
ใหญ่ทางานเป็นแรงงานรับจ้าง ที่เป็นผู้ชายสามารถพูดภาษามาลายู และส่วนใหญ่มีความรู้
ด้านภาษาไทยระดับหนึ่งแม้จะแตกต่างกัน จาเลยเหล่านี้มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดย
มีผู้ชายเพียงคนเดียวที่เราสัมภาษณ์ซึ่งเคยเข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ควำมเห็นของจำเลย
กำรเข้ ำถึงตัวแทนด้ำนกฎหมำยและทัศนะของจำเลยต่อควำมยุติธรรมและควำมเท่ำ
เทียม
ข้อ มู ล ที่ ต รงกั น จากการสั ม ภาษณ์ จ าเลยเหล่ า นี้ ได้ แ ก่ พวกเขาส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความเห็นว่าไม่มีเวลามากเพียงพอในการปรึกษาหารือกับทนาย และทนายเองก็ไม่สามารถ
เตรียมการต่อสู้คดีได้อย่างดีพอ สิ่งที่พวกเขาบ่นว่าเป็นปัญหาตรงกันคือความยุ่งยากในการ
สื่อสารกับทนาย เนื่องจากเป็นการพบกันระหว่างอยู่ในเรือนจา ทาให้บางครั้งต้องสื่อสาร
โดยผ่านการเขียนข้อความให้กัน ระหว่างจาเลย สมาชิกในครอบครัว กับทนาย จาเลยคน
หนึ่งร้องเรียนว่าเขามีโอกาสพบทนายความเพียงสองครั้งก่ อนเริ่มพิจารณาคดี อีกคนหนึ่ง
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บอกว่าไม่มีโอกาสได้พบและแต่งตั้งผู้ที่จะทาหน้าที่ทนายเลย เนื่องจากถูกควบคุมตัวอยู่ใน
ระหว่างนั้น เป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาครอบครัวให้ช่วยเลือกผู้ที่จะทาหน้าที่ทนายให้ จาเลยยัง
กังวลว่าดูเหมือนว่าทนายของตนไม่ สามารถเข้าถึงพยานหลักฐาน จาเลยคนหนึ่งบอกว่า
ทนายของเขาน่าจะเพิ่งได้เห็นหรือได้ยินพยานหลักฐานที่ใช้ในคดีเป็นครั้งแรกในระหว่าง
การพิ จ ารณา ส่ ว นอี ก คนหนึ่ ง บอกว่ า ทนายของเขาต้ อ งขอเข้ า พบต ารวจเพื่ อ ตรวจ
พยานหลักฐาน
กำรปฏิบัติด้ำนร่ำงกำย
จาเลยคนหนึ่งระบุว่าได้ถูกตรวจค้นร่างกายระหว่างถูกควบคุ มตัว อีกคนหนึ่งให้
ข้อมูลว่า ได้ถูกล่ามโซ่ตรวนในช่วงเดือนแรกของการควบคุมตัว มีการให้ข้อมูลหลายครั้ง
เกี่ ยวกับ การท าร้ายร่างกาย รวมทั้ง ปัญ หาการขาดการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บ ที่
เกิดขึ้น จาเลยอีกคนหนึ่งร้องเรียนว่า แม้เขาจะไม่ถูกทาร้ายร่างกาย แต่การควบคุมตัวเป็น
เวลานานเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเขา
จาเลยคนหนึ่งยังร้องเรียนว่าไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามสมควร ระหว่างถูก
ควบคุมตัว และมีข้อกังวลว่าอาหารที่เจ้าหน้าที่นามาให้ไม่ได้ผ่านการปรุงตามหลักศาสนา
ควำมเห็นของทนำยควำม
กำรยื่นขอประกันตัว
ในกรณีศึกษาเกือบทั้งหมด ทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้เข้ามามี
ส่วนเกี่ ยวข้องในบางขั้นตอน ทนายที่ ให้สัม ภาษณ์ในกรณีศึกษามี ข้อกั งวลเกี่ยวกับ การ
ทางานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ปรกติศาลมักไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยมี
การพบว่าจาเลยที่ต้องข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือความผิดร้ายแรงอื่น ๆ แทบไม่มี
โอกาสได้รับการประกันตัว ทนายมักแจ้งกับผู้วิจัยบ่อยครั้งว่า เหตุผลที่ศาลไม่ให้ประกันตัว
จาเลยเนื่องจากเกรงว่า “จะมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน” เหตุที่มักไม่ให้มีการประกัน
ตัว ท าให้เ กิดอุป สรรคที่จาเลยจะสามารถเลือกและนัดพบกั บทนายที่ ตนต้องการ ทาให้
กลายเป็นภาระของญาติไป
กำรมีอยู่และกำรเข้ำถึงตัวแทนด้ำนกฎหมำย
ปัญหาอีกประการหนึ่งตามความเห็นของทนายซึ่งทางานในคดีเหล่านี้ ได้แก่ ยังมี
จานวนทนายความมุสลิมเป็นสัดส่วนไม่มากพอเมือ่ เทียบกับจาเลยทีเ่ ป็นมุสลิม นอกจากนั้น
มีทนายความมุสลิมเพียงไม่กี่คนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นเหตุให้
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เกิดอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างจาเลยกับทนายความ รวมทั้งปัญหาในการแสวงหาข้อ
ต่อสู้ที่ดีสุด
กำรยกฟ้อง
ทนายที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านี้ให้ความเห็นว่า หลังจากศาลยกฟ้อง จาเลยมักไม่ได้
รับค่าเสียหายที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะศาลไม่ได้ระบุในคาสั่งว่าจาเลยเป็นผู้บริสทุ ธิ์ หากเพียง
อ้างว่า “เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ” จึงเป็นเหตุให้มีการยกฟ้อง เป็นเหตุให้จาเลย
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติของชาวบ้านต่อ
ความยุติธรรม
ควำมเห็นของสมำชิกในครอบครัว
ปฏิสัมพันธ์กับตำรวจ
ไม่ มี ส มาชิก ในครอบครัวคนใดที่ เ ราสัม ภาษณ์ซึ่ง ระบุว่า ได้ รับ แจ้ง จากตารวจ
หลังจากจาเลยถูกจับกุม ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาทราบข่าวการจับกุมจากญาติคนอื่น ๆ หรือ
จากเพื่อนที่ได้เห็นจาเลยขณะที่ถูกจับกุม สมาชิกในครอบครัวให้ข้อมูลว่ามักไม่สามารถเข้า
เยี่ยมจาเลยได้ในช่วงสามวันแรก มีอยู่กรณีศึกษาหนึ่งที่ภรรยาของจาเลยให้ข้อมูลว่า เธอ
ต้องติดต่อกับฝ่ายทหารภายหลังสามีถูกจับกุม และเจ้าหน้าที่แสดง “ความไม่เคารพ” ต่อ
เธอ โดยให้ความเห็นว่า “คนพวกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ” ญาติอีกคนหนึ่งบอกว่า “ตารวจไม่
แจ้งข้อมูลอะไรให้ดิฉันเลย” ญาติบางคนให้ข้อมูลว่าหลังจาเลยถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ได้เข้ามา
ตรวจค้นในบ้าน เป็นที่ชัดเจนจากการสัมภาษณ์เหล่านี้ว่า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสอบสวน
ทางญาติไม่ได้ให้ความไว้วางใจต่อตารวจ เนื่องจากขาดความเปิดเผยและโปร่งใสในแง่การ
สืบสวนสอบสวนของตารวจ และเนื่องจากความเชื่อที่ว่าตนเองและจาเลยถูกปฏิบัติอย่างไม่
ชอบด้วยกฎหมายและอย่างไม่ เ ป็นธรรม พ่อของจ าเลยคนหนึ่ง บอกว่า “ผมไม่ เ ชื่อว่ า
ทางการจะสามารถคุ้มครองประชาชน และประกันให้มีความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ
ได้”
กำรเข้ำถึงจำเลย
ภรรยาคนหนึ่งของจาเลยให้ข้อมูลว่า นับแต่สามีถูกย้ายไปขังที่เรือนจาบางขวางที่
กรุงเทพฯ เธอสามารถไปเยี่ยมเขาได้เพียงครั้งเดียว และมีกาหนดจะไปเยี่ยมอีกครั้งแต่ไม่
เร็วกว่าอีกสามเดือนข้างหน้า เป็นที่ชัดเจนจากการสัมภาษณ์ว่า สมาชิกในครอบครัวควร
จะต้องมี โอกาสเข้าถึงตัวจาเลยอย่ างสม่าเสมอ แต่อุป สรรคที่เ กิดขึ้นเป็นผลมาจากที่ตั้ง
สถานที่ ที่ใช้ควบคุม ตัวจ าเลย และเนื่อ งจากตนเองต้องท างาน ต้องมีภาระดูแลและหา
รายได้มาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
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บทบำทที่เกี่ยวข้องและควำมเข้ำใจต่อกำรดำเนินคดี
สมาชิกในครอบครัวที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่บอกว่า ต้องมีบทบาทอย่างมากในการ
ช่วยเหลือเพื่อให้จาเลยมีตัวแทนด้านกฎหมาย สมาชิกในครอบครัวบางคนบอกว่าพวกเขา
ต้องติดต่อกั บมูล นิธิศูนย์ทนายความมุ สลิมเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีเงินจ้าง
ทนายเอง สมาชิกในครอบครัวที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนได้ไปรับฟังการพิจารณาคดีของจาเลย
แต่ไม่เข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นรวมทั้งคาตัดสิน จาเป็นต้องพึ่งพาทนายที่ช่วยอธิบายถึง
กระบวนการต่าง ๆ ให้ฟัง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่เลวร้ายยิ่งขึ้นว่าระบบกฎหมายไม่ได้ให้
ความเห็นธรรมต่อชุมชนของตน
ผลกระทบด้ำนกำรเงินและอำรมณ์
จาเลยทุกคนล้วนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในครอบครัว และมีภรรยา ลูก รวมทั้งอาจมี
พ่อแม่ ที่ ต้อ งคอยส่ง เสียเลี้ยงดู สมาชิ ก ในครอบครัวให้ข้ อมู ล ว่ามี ชี วิตที่ ยากจน และมี
สถานการณ์เลวร้ายลงหลังจากจาเลยถูกจับกุม ภรรยาของจาเลยคนหนึ่งบอกว่า เธอต้อง
ย้ายไปอยู่กับ แม่ห ลังจากสามีถูกจับ ภรรยาอีกคนหนึ่งบอกว่า เธอประสบปัญหาในการ
ท างานภายหลัง สามี ถูก จับ กุ ม เนื่อ งจากที่ ผ่านมาสามี เ ป็นผู้ที่ คอยดูแลลูก ผู้ห ญิง ท่ า น
เดียวกันให้ข้อมูลว่า เงินทองจานวนมากที่ห ามาได้ ต้องส่งไปช่วยเหลือสามีระหว่างที่ถูก
ควบคุมตัว สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า การควบคุมตัวจาเลยส่งผล
กระทบอย่างมากด้านอารมณ์ และทาให้เกิดความเครียดและความกังวลอย่างมาก
ชุมชน
สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ครอบครัวของเขาตกเป็นที่รัง เกียจของ
ชุมชน นับแต่จาเลยถูกจับกุม อย่างไรก็ดี พ่อของจาเลยคนหนึ่งกลับให้ข้อมูลว่าชาวบ้านมา
ให้กาลังใจมากมาย และเวลาที่เขาไปเยี่ยมจาเลย จะมีผู้มาเข้าเยี่ยมถึงสองคันรถตามมาด้วย
ทาให้ผู้วิจัยมี ความเห็นว่ามาตรการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในภาคใต้อาจส่ง ผลให้เ กิ ดความ
แตกแยก และยิ่งทาให้เกิดความไม่สงบมากขึ้นในระดับชุมชน
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บทที่ 4 ปัจฉิมบท
คดีที่มีการใช้โทษประหารชีวิตเป็นประเด็นหลักของรายงานชิ้นนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การก่อความไม่สงบของในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อความไม่สงบอาจหมายถึง “การ
ขบถต่อต้านทรราชและการกดขี่” ซึ่งเป็น “วิถีทำงสุดท้ำย” ที่มนุษย์ “ถูกบังคับให้ต้องหัน
เข้ ำ หำ” ตามถ้อยคาในอารัม ภบทของปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิท ธิม นุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights - UDHR) การก่อการร้ายเป็นเครื่องมือของการก่อความ
ไม่สงบ ในปฏิญญาฯ มีการกล่าวยอมรับถึงกรณีที่ไม่อาจเลี่ยงการก่อความไม่สงบได้ ถ้า
เหตุผลที่สนับสนุนให้ใช้วิถีทางสุดท้ายมีความชอบธรรม การก่อการร้ายเป็นการเบี่ยงเบน
ออกจากการก่อความไม่สงบ ซึ่งไม่อาจเป็นสิ่งที่ชอบธรรมได้เลย การต่อต้านการก่อการร้าย
ซึ่งท าให้เกิดความรุนแรงที่ไม่ อาจยอมรับได้เช่นเดียวกั บการก่อการร้าย เป็นเรื่องที่ ไม่ มี
ความชอบธรรมเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในภาคใต้กลายเป็นวงจรความรุนแรง
และการต่อต้านความรุนแรง ทาให้เกิดปฏิ บัติการของทั้งผู้ก่อความไม่สงบหรือรัฐบาลซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องที่ชอบธรรม
คาว่า “การก่อการร้าย” กลายเป็นคาที่ถูกใช้อย่างกากวมในประเทศไทย มีการ
กล่าวหาว่าการประท้วงทางการเมืองและการควบคุมการประท้วงเป็นการก่อการร้ายแบบ
หนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในระดับโลกมีความเห็นร่วมกันระดับหนึ่งถึงสิ่งที่เรียกว่าการ
ก่อการร้าย๘ ดังนี้
“การก่อการร้ายเป็นการใช้ความรุนแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่กระทาเพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือส่วนอื่น ๆ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มุ่ ง ให้เ กิ ดความกลั วและการยอมจ านนเพื่อ บรรลุ วั ตถุป ระสงค์ ท างเศรษฐกิ จ
การเมือง อุดมการณ์ หรืออื่น ๆ
2. เป็นการกระทาแบบลับ ๆ และไม่เปิดเผย
3. ไม่ได้มุ่งให้เกิดการป้องกันอย่างถาวรในบางพื้นที่
4. ไม่ได้เป็นวิธีการทาสงครามแบบทั่วไป
5. สนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด ความกลั ว ต่ อ ความรุ น แรง มากกว่ า มุ่ ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นและการเผยแพร่อุดมการณ์”

๘

“การก่อการร้ายศึกษา: คู่มือ” “Terrorism Studies: A Reader” , John Horgan and Kurt
Braddock, ed., Routledge, Oxon, 2012
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สาเหตุของการก่อการร้าย
1. มีความโกรธแค้น สิ้นหวังอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกต่อต้านอานาจรัฐ
การกดขี่อย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้ก่อความไม่สงบใช้ความรุนแรงในระดับสูง การกดขี่
อาจส่งผลในทางตรงกันข้าม
2. การขาดโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการการเมือง
3. มีเหตุการณ์ที่เป็นชนวนของความรุนแรง เช่น รัฐบาลใช้กาลังตอบโต้อย่างไม่ปรกติ
ต่อความพยายามที่จะปฏิรูปหรือการประท้วง
4. การก่อการร้ายเพื่อยั่วยุและสร้างเงื่อนไขของการปฏิวัติ และระดมความสนับสนุน
จากมวลชน
ลักษณะที่เลวร้ายมากสุดของการก่อการร้ายและภาพสะท้อนของการต่อต้านการ
ก่อการร้าย อาจหมายถึงบรรดาผู้บริสุทธิ์ทั้งผู้หญิงและเด็กซึ่งต้องกลายเป็นเหยื่อ
นิ ย ามของการก่ อ การร้ า ยและการจ าแนกสาเหตุ ข องการกระท าเช่ น นั้ น มี
ความสาคัญ เนื่องจากศาลมัก นามาใช้เพื่อตั้งข้อกล่าวหาอย่างรวม ๆ กับ ผู้ที่เรียกว่าเป็น
ผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีการจาแนกคุณสมบัติของผู้ก่อการร้ายอย่างชัดเจน โดยทั่วไปมักมีการ
สร้างภาพที่ชั่วร้ายให้กับผู้ก่อการร้าย “การก่อการร้าย” เป็นการกระทาของคนชั่วร้ายซึ่งมี
จุดประสงค์เพียงเพื่อทาลายวิถีชีวิต “ของเรา”” มีการนาข้อหาการก่อการร้ายมาใช้เพื่ อ
ขยายการประกาศใช้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะในแง่การจับกุมและ
สอบปากคา
รัฐบาลตอบโต้กับการก่อการร้ายด้วยสิ่งที่เรียกว่า “การต่อต้านการก่อการร้าย”
โดยอาจเกิดขึ้นในสามลักษณะ ได้แก่
1. รูปแบบสงครามต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งมองว่าการก่อการร้ายเป็นสงครามในลักษณะ
หนึ่ง และนาหลักปฏิบัติในระหว่างสงครามมาใช้ การต่อต้านการก่อการร้ายจึงกลายเป็น
กระจกสะท้อนในแง่ยุทธวิธีของการก่อการร้าย สนับสนุนให้มีการใช้กองกาลังทหารของ
ชนชั้นนาเพื่อปฏิบัติการลับ และกองกาลังเหล่านั้นมักเลียนแบบยุทธวิธีแบบลับ ๆ ที่
บรรดาผู้ก่อการร้ายนามาใช้ และใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อกาจัดผู้ก่อการร้าย
พวกเขาพยายามสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนเพื่อข่มขู่ไม่ให้ประชาชนสนับสนุน
การก่ อการร้าย และเจ้าหน้าที่รัฐยัง ทาการซ้อมทรมานและสัง หารผู้ต้องสงสัย โดย
ตนเองไม่ต้องรับผิด
2. แม่ แบบความยุติธรรมทางอาญายึดมั่ นต่อ หลัก นิติธรรมเป็นส าคัญ การรัก ษาไว้ซึ่ ง
หลัก การประชาธิป ไตยเป็นหลัก การส าคัญ แม้ จ ะท าให้ป ระสิท ธิภาพของมาตรการ
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ต่อต้านการก่อการร้ายลดลงไปบ้าง ตามแม่แบบความยุติธรรม ตารวจจะเป็นผู้ควบคุม
การใช้ความรุนแรงของรัฐเพียงฝ่ายเดียว กฎการใช้กาลังมุ่งให้เกิดการใช้กาลังน้อยสุด
โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจเพื่อหาทางเอาชนะศัตรูให้ได้ ความผิดใด ๆ ที่กระทาต่อรัฐ
ต้องถูก ดาเนินคดีตามกฎหมายอาญา และศาลต้องทาหน้าที่ก าหนดบทลงโทษ และ
คุ้มครองผู้ต้องสงสัยทุกคนและประกันสิทธิตามขั้นตอนตามกฎหมายของพวกเขา ใน
ขณะเดี ย วกั น การกระท าความผิ ด ตามกฎหมายของเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ต้ อ งถู ก
ดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาเช่นกัน เป็นการคุ้มครองที่พลเรือนควรได้รับ กรณีที่เจ้า
พนักงานของรัฐละเมิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น รัฐต้องจัดให้มีการ
ชดเชยต่อผู้เสียหาย
3. แม่แบบผสมเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า สงครามไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมทางการเมือง และใน
ขณะเดียวกัน แม่แบบความยุติธรรมทางอาญาที่เป็นอยู่ยังมีความบกพร่อง ไม่สามารถ
จัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ แม้อาจจาเป็นต้องใช้กาลังทหารเพื่อสนับสนุนการ
ตอบโต้กับการก่อความไม่สงบ ทั้งในส่วนการทาสงครามแบบกองโจรและการก่อการ
ร้าย แต่อานาจและการควบคุมสูงสุดต้องอยู่ในมือของรัฐบาลและการกากับดูแลของพล
เรือน แต่โชคร้ายที่ประเทศไทยนาแม่แบบที่ผสมผสานกันมาใช้ และอานาจควบคุมใน
ขั้นสุดท้ายอยู่ในมือของกองทัพ แม่แบบดังกล่าวประกอบด้วยการใช้ทั้งกฎหมายอาญา
กฎหมายทหาร ประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในที่
มีทหารเป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก
“ต้องถือเป็นหลักกำรสำคัญของระบอบประชำธิปไตยเสรีนิยมในกำรจัดกำรกับปัญหำ
กำรก่อกำรร้ำย ซึ่งแม้จะมีควำมร้ำยแรงมำกเพียงใด รัฐจะต้องไม่สนับสนุนวิธีกำรที่
ไม่สอดคล้องกับค่ำนิยมแบบเสรีนิยมที่สนับสนุนควำมเป็นมนุษย์ อิสรภำพและควำม
ยุติธรรม.... กำรเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นอย่ำงหนึ่งคือกำรจงใจชะลอกำรบังคับใช้หรือกำร
จำกัดอิสรภำพของพลเรือนโดยอ้ำงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน.....ควำมพยำยำมที่
จะปกครองโดยใช้พระรำชกำหนดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรเพิกเฉยต่อกระบวนกำร
ประชำธิปไตย และกำรละเมิดขั้นตอนพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญที่เป็นประชำธิปไตย
ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องถูกต่อต้ำน”๙

๙

“การก่อการร้ายกับประชาธิปไตย: การตอบโต้จากรัฐเสรี” “Terrorism versus Democracy: The
liberal state response”, Wilkinson, Paul, 3rd Edition, Routledge, Oxford 2011 Chapter 6
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แนวทางดังกล่าวส่งผลให้เกิด
1. ความรับผิดชอบหลักในการรณรงค์ต่อต้านการก่อการร้ายต้องอยู่ในมือของรัฐบาล
พลเรือน และการใช้อานาจตามกฎหมาย และการใช้กาลังตารวจ แม้ รัฐอาจใช้
กาลังทหารได้บ้างในกรณีที่มีการใช้สงครามแบบกองโจรเพื่อก่อความไม่สงบ แต่
ต้องถือว่าทหารมีบทบาทรองและการใช้กาลังทหารต้องมีระยะเวลาจากัด โดยอาจ
ขยายระยะเวลาได้ด้วยความเห็นชอบจากรัฐสภา
2. ทุกขั้นตอนของการจับกุมและสอบปากคาผู้ต้องสงสัยต้องเป็นความรับผิดชอบของ
ตารวจไม่ใช่ทหาร
3. ทุกขั้นตอนของปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายต้องดาเนินไปโดยมีความรับผิด
เนื่อ งจากการลอยนวลพ้ นผิ ดของเจ้า พนัก งานของรัฐ ถือ เป็น การละเมิ ด สิท ธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง
มีผู้จัดทารายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของกองกาลังของ
รัฐอยู่แล้ว เราให้ความใส่ใจต่อคาตัดสินของศาลและบทลงโทษ เนื่องจากในขั้นตอนการ
สอบปากคาและการควบคุมตัวยังมีความคลุมเครือ ทั้งในส่วนที่เป็นการปฏิบัติของตารวจ
และทหาร บุคคลที่ถูกควบคุมตัวในค่ายทหารมีความเสี่ยงต่อการถูกปฏิบัติมิชอบ ถูกซ้อม
ทรมาน ถูกสอบปากคาในลักษณะที่ไม่อาจยอมรับ ได้ ถูกปฏิเสธสิทธิการเข้าเยี่ยม ทั้งของ
ญาติ แ ละทนายความ ความคลุ ม เครื อ ของการใช้ อ านาจที่ ซ้ อ นกั น ยั ง ไปพ้ น จากการ
ตรวจสอบและความรับผิดอีกด้วย
ทำงออก
รัฐบาลไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอย่างไม่สิ้นสุด เป็นเรื่อง
ที่ปราศจากความชอบธรรม ที่ผ่านมารัฐสภาได้เคยอภิปรายอย่างจริงจังถึงนโยบายที่เป็น
ทางเลือกหรือไม่? ที่ผ่านมารัฐบาลได้สอบสวนกรณีการปฏิบัติมิชอบ ความบกพร่องหรือ
ความสาเร็จในแง่ธรรมาภิบาลในภาคใต้หรือไม่? และดูเหมือนว่าพลเมืองในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะไม่มีช่องทางในการร้องเรียนหรือนาเสนอความเห็นของตนเอง
มาตรการเหล่านี้อ าจไม่ ใช่ท างออกเสียที เ ดียว แต่ทางออกที่ ยอมรับ ได้ไม่ อาจ
เกิดขึ้นหากปราศจากแนวคิดเหล่านี้ การอภิปรายต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระและเปิดเผย
โดยปราศจากเงื่อนไขบังคับหรืออคติ การอภิปรายทางการเมืองเช่นนี้ควรเกิดขึ้นก่อนจะมี
การอภิปรายอย่างเป็นความลับกับผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นโฆษกของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบติด
อาวุธ ซึ่งปฏิบัติการอย่างลับ ๆ แต่ละวันที่ผ่านไปของการก่อความไม่สงบและการก่อการ

๕๕

โทษประหารชีวิตและความยุติธรรมในภาคใต้

ร้ายยิ่งทาให้สถานการณ์ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวมากขึ้น การพึ่งพามากขึ้นต่อการใช้กาลัง
และการต่อต้านการก่อความไม่สงบ ประสบความล้มเหลว และไม่ทาให้เกิดความหวังที่จะมี
ทางออกในอนาคต
ในกรณีที่สามารถแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบและการก่อการร้ายได้ทุกครั้ง จะ
เห็นได้ว่าสิ่งที่ไม่อาจขาดไปได้คือการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลาง อย่างมีข้อมูล และอย่างเห็น
อกเห็นใจ ถึงเวลาที่จาเป็นต้องมีการไกล่เกลี่ยในลักษณะเช่นนั้น
ในขณะเดียวกัน การยกเลิกโทษประหารชีวิตชีวิตในระบบยุติธรรมไทยจะนับเป็น
ความก้าวหน้าอีกขั้นตอนหนึ่ง ในระหว่างการประชุมสมัชชาโลกต่อต้านโทษประหารชีวิต
(World Congress on Abolition of Death Penalty) เมื่อปีที่แล้วที่กรุงมาดริด มีการพูด
ถึงการก่อการร้ายเป็นประเด็นสาคัญ ซึ่งหมายถึงอาชญากรรมที่รัฐบางแห่งยืนยันที่จะใช้
ต่อไปโดยยังคงบทลงโทษประหารชีวิตชีวิตอยู่ ในขณะที่รัฐซึ่งยังคงใช้โทษประหารชีวิตมี
การเตรียมการเพื่อจากัดการใช้โทษดังกล่าว แต่พวกเขายังยืนยันที่จะใช้บทลงโทษนั้นต่อไป
โดยอ้างว่าเป็นการเยียวยาต่ออาชญากรรมร้ายแรงสุด หรือที่พวกเขาเรียกว่าการก่อการร้าย
ฝ่ า ยที่ ต่ อ ต้ า นการน าโทษประหารชี วิ ต มาใช้ กั บ ความผิ ด ทางอาญาใด ๆ ตอบโต้ ว่ า
ผู้ก่อการร้ายไม่ได้หวาดกลัวต่อความตาย และการที่ยังคงโทษประหารชีวิตสาหรับการก่อ
การร้าย กลับเป็นการให้รางวัลกับผู้ก่อการร้าย เป็นการสนับสนุนแนวคิดของวีรชนผู้สละ
ชีวิตของพวกเขา ดัง นั้นโทษประหารชีวิตจึ ง ไม่ ได้เ ป็นทั้ ง มาตรการป้องปรามหรือเป็ น
ทางออกของการก่อการร้าย ในทางตรงข้ามกลับยิ่งยั่วยุให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น

๕๖

“วัตถุประสงค์ในเชิงต่อต้านของยุทธศาสตร์ต่อต้านการ
ก่อการร้าย ควรมุ่งคุ้มครองและรักษาประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยมและหลักนิติธรรม เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้าอยู่
เสมอว่ า เป้ า หมายดั ง กล่ า วมี ค วามส้ า คั ญ มากกว่ า
เป้าหมายในการขจัดการก่อการร้ายและความรุนแรง
ทางการเมื อ ง บรรดาทรราชที่ โ หดเหี ยมสามารถ
“แก้ปัญ หา” ความรุ นแรงทางการเมื อ งได้ หากเขา
พร้อ มจะเสี ยสละความเป็นมนุษย์ของบุคคลทังปวง
และพร้ อ มจะเหยีย บย่้าท้ าลายสิ ทธิ ทางรัฐธรรมนู ญ
และกระบวนการยุติธรรมทังปวง”

