
สมัภาษณ์ พรเพ็ญ คงขจรเกยีรต ิ: สถานการณ์ภาคใตก้บัการเลอืกปฏบิตัใินกระบวนการยตุธิรรม (2)

ในระหวา่งวนัที  18 – 22 ก.ค. พ.ศ. 2550 ณ อทุยานลา้นนารสีอรท์ อ.หางดง จ.

เชยีงใหม ่“พรเพ็ญ คงขจรเกยีรต”ิ คณะทํางานยตุธิรรมเพื อสนัตภิาพ ไดเ้ป็นวทิยากร
ฝึกอบรม เรื อง “สทิธมินุษยชนและกลไกดา้นสทิธมินุษยชนของกลุม่ชนเผา่และชาตพัินธุ”์
จัดโดย ศนูยป์ฏบิัตกิารร่วมเพื อแกไ้ขปัญหาประชาชนบนพื นที สงู (ศปส.) ซึ งมตีวัแทนชาติ
พันธุแ์ละผูทํ้างานดา้นสทิธมินุษยชนจากองคก์รตา่งๆในภาคเหนอืเขา้ร่วมอบรม

ในกจิกรรมดงักลา่ว เธอไดบ้อกเลา่ประสบการณ์ของการทํางาน 1 ปีในภาคใต ้ในนามของ
คณะทํางานยุตธิรรมเพื อสนัตภิาพ โดยไดม้กีารสรุปวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ภาคใตว้า่มกีาร
เลอืกปฏบิตัใินกระบวนการยตุธิรรมวา่ยังคงมกีารเลอืกปฏบิตัอิยา่งเห็นไดช้ดั

และนี คอืมุมมองความเห็นของเธอ ในนามของคณะทํางานยุตธิรรมเพื อสนัตภิาพ

อกีกรณีหนึ ง คอื กรณีของวนัที  28 เมษายน 2547 เป็นกรณีที ถา้ใครจําได ้เชา้วนันั น มกีาร
ยงิกนัเสยีชวีติประมาณ 108 ศพ ใน 11 พื นที ของสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้

ภาพที เห็นคอืภาพตอนเราไปอบรมกฎหมายใหก้ับชาวบา้น ซึ งเป็นพ่อและแมข่องวยัรุ่นนัก
ฟตุบอลที สะบา้ยอ้ย 19 คน พวกเขาจูโ่จมสถานตํีารวจหรอืป้อมตํารวจเล็กๆ ที อําเภอสะบา้
ยอ้ย ซึ งเป็นพื นที ใกล ้ๆ  บา้นเขาเอง พ่อและแมข่องวยัรุ่น 19 คน ตอ้งไปขึ นศาล จงึมกีาร
อบรมกฎหมาย เพราะมกีารไตส่วนการตายอกี เนื องจากเป็นคดทีี ตํารวจอยูใ่นที เกดิเหตแุลว้
ก็ยงินักฟตุบอลตาย 19 คน กระบวนการยุตธิรรมในคดนีี เป็นเหมอืนคดตีากใบ คอื ลา่ชา้
มากๆ แลว้ก็อยูใ่นขั นไตส่วนการตายเพื อจะชี วา่ เป็นการวสิามัญ คอืการฆ่า เนื องจากการ
ปฏบิตัหินา้ที  หรอืเป็นการทําเกนิกวา่เหต ุ

ขอ้เท็จจรงิที พบก็คอื มหีลายคนถกูยงิจากขา้งหลงั ซึ งมันเป็นไปไมไ่ดเ้ลยที จะเป็นการตอ่สู ้
เป็นการยงิระยะใกลห้รอืการจ่อยงิ มรีูปใหด้ดูว้ย แตว่า่ปัญหาที มันเกดิขึ นก็คอืกระบวนการ
ยตุธิรรมลา่ชา้มาก แตช่าวบา้นกลุม่นี เป็นชาวบา้นที เขม้แขง้เพราะเขาอยูใ่นชมุชนเดยีวกนั
หมดเลย ขอ้ดอีกีอนัหนึ งก็คอืกลุม่เด็กยังเป็นวยัรุ่น พ่อแมก็่ยังอยูใ่นวยัที ออกมาเรยีกรอ้งได ้
เขาคอ่นขา้งรวมกลุม่กนั เป็นชมุชนไมก่ี กลุม่ที สามารถรวมกนัและตอ่สูใ้นกระบวนการ
ยตุธิรรม เพราะที ผา่นมาหลายๆ คนมักจะกลัว 

บรรยากาศของการขึ นมาพูดเรื องสทิธมินุษยชน บรรยากาศของการมาพูดเรื องกระบวนการ



ยตุธิรรมมนีอ้ยมากเมื อเทยีบกบัพื นที อื นๆ ในประเทศไทย หลายๆ คนจะกลวัเพราะวา่มี
โอกาสหายตวั มโีอกาสถกูจับ ถกูฟ้องสงูมาก อนัที จรงิคณุโดนไดง้า่ยๆ แคค่ณุใสโ่สร่ง ใส่

หมวกกาปิเยาะห ์เดนิไปก็ถูกตรวจถกูคน้ตลอดเวลา ผูห้ญงิเองก็เริ มจะถกูจับกมุมากขึ น 

ตอนนี มคีนที ถกูจับกมุดว้ยกฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ ที มาบงัคับใชแ้ลว้ในภาคใต ้ชว่ง
ระยะเวลาตั งแตก่ลางเดอืนที แลว้จนถงึตอนนี ประมาณ 300-400 คน ตลอดระยะเวลาสองปีที 
ใช ้พ.ร.ก. พเิศษฉบับนี ม ี1,700 กวา่คน ทกุคนถกูผา่นกระบวนการซักถาม ซึ งเราก็จะได ้
ขอ้มลูวา่มันมกีารซอ้ม ทรมาน จับเขา้ไปในหอ้งเย็น ขงัหอ้งมดื หรอืไม่ก็หอ้งสวา่ง หอ้งรอ้น 
เพื อที จะใหเ้ขาสารภาพ หรอืเพื อใหเ้ขาบอกเครอืขา่ยของการกอ่การรา้ย 

กฎหมายฉบบัที วา่นี จะดําเนนิการควบคมุตวัได ้30 วนั 1,700 คนนี ก็จะถกูควบคมุตวั
โดยประมาณ 30 วนั แลว้ก็ถกูปลอ่ยตวั แตผ่ลที เกดิขึ นหลังจากการปลอ่ยตวัก็มักจะไม่
ปลอดภัย เพราะมักจะถูกดําเนนิการจากทั งสองฝ่ายคอื ทั งผูก้อ่การ และทั งฝ่ายของรัฐเอง 
บคุคลเหลา่นี ก็จะถกูชมุชนเรยีกวา่ “พวก พ.ร.ก.” กลายเป็นหมวกใบหนึ งของชมุชน แลว้ก็
เดอืดรอ้นกนั 

แลว้ตอนนี ก็มปัีญหาอกีคอืรัฐพยายามจะหาวธิกีารจับกมุแลว้ก็อบรมคลา้ยๆ กับววิฒัน์
พลเมอืง จับเอาเขาไป สมมตวิา่ 30 วนัแลว้ ถา้รัฐยังไมเ่ชื อวา่เขาจะอยูฝ่่ายรัฐ ก็จะจับเขาไป
อยูอ่กี 40 วนัแลว้ก็อา้งวา่เป็นการอบรมอาชพี

เมื อไม่นานมานี  ไดเ้ขา้ไปในค่ายทหารเพื อดูการฝึกอบรม อันแรกที เห็นคอื ทุกคนอยู่ดว้ย
ความรูส้กึว่าถูกบังคับ แต่รัฐก็อา้งว่านี ไม่ไดบ้ังคับเป็นการควบคุมตัว 30 วันก็ปล่อยแลว้ 
ไมไ่ดดํ้าเนนิคดอีะไร ทกุคนจะถูกจัดใหร้อ้งเพลงชาตติอนแปดโมงเชา้ ทหารก็มายนืบอกวา่ 
เมื อก่อนรอ้งไม่ชัดนะมาอยู่อาทติยห์นึ งรอ้งชัดขึ น อะไรแบบนี ...ตอนเย็นก็ไปยืนดูเขาเขา้
แถวรอ้งเพลงชาตซิึ งเขาก็รอ้ง แลว้ไม่ใชว่่าจรงิๆ เขาไม่อยากเป็นคนไทย เขาอยากเป็นคน
ไทย เพยีงแตส่ ิ งที เขาถกูกระทําในสิ งที เรยีกวา่ บงัคบัใหเ้ป็นไทย ซึ งมันมมีาตลอดในชว่ง 5-
10 ปี 

ณ ปัจจุบนันี  เป็นภาวะซึ งเหมอืนกบัสนัตภิาพเงยีบๆ ที เคยมอียูม่ันถกูจัดการโดยระบบอะไร
บางอยา่ง แตว่า่ตอนนี ระบบโครงสรา้งตรงนั นมันถกูทําลาย ความเชื อมั นตอ่รัฐซึ งมันมอียู่
นอ้ย ตอนนี มันเหมอืนไมม่อียูเ่ลย แลว้ภาวะในชมุชนคอ่นขา้งจะออ่นไหวตอ่ความรุนแรงที 
เกดิขึ นทั งชมุชนไทยพุทธและชมุชนมสุลมิ

ภาพนี เห็นไดช้ดัถงึความแตกตา่งทางชาตพัินธุ ์ความเป็นมสุลมิมลาย ูในสงัคมเขาคอืทกุ
อยา่งคอ่นขา้งจะแบง่แยกหญงิชายชดัเจน ในที ประชมุ ผูห้ญงินั งฝั งหนึ ง ผูช้ายก็จะนั งอกีฝั ง
หนึ ง ผูช้ายนั งขา้งหนา้ ผูห้ญงินั งขา้งหลงั หรอืไมก็่ผูช้ายนั งขา้งซา้ย ผูห้ญงินั งขา้งขวา เมื อ
วนักอ่นไปอบรมที มหาวทิยาลัยอสิลามยะลา หอ้งเรยีนก็แยก ผูห้ญงิเรยีนฝั งหนึ ง ผูช้ายเรยีน
ฝั งหนึ ง ทางเดนิขึ นตกึ ผูห้ญงิก็ฝั งหนึ ง ผูช้ายก็ฝั งหนึ ง ทานอาหารหอ้งผูห้ญงิก็ฝั งหนึ ง หอ้ง
ผูช้ายก็ฝั งหนึ ง มันเป็นอะไรที เราคนตา่งวฒันธรรมตอ้งเรยีนรู ้แตว่า่สิ งที สําคญัก็คอื ถา้เขา
อยูแ่บบนี ได ้เขาก็ควรจะไดรั้บสทิธิ ในการตดัสนิใจเองวา่เขาจะอยูใ่นวัฒนธรรมแบบที เขา
เชื อ

ตอนที อบรมก็มคีณุหมอมสุลมิมาพูดใหเ้ขา้ใจเรื องของการขดุศพและการผา่ศพที ถกูตอ้ง 
เพราะวา่มุสลมิจะเชื อวา่ เขาจะไมทํ่ารา้ยศพโดยการผ่าชนัสตูร ทําใหเ้กดิปัญหาคอื เราไม่
สามารถพสิจูนค์วามจรงิไดใ้นสถานการณ์ตรงนี เลยเพราะตรงนี มันมเีหตรุายวนัเกดิขึ นเยอะ
มากแลว้กระบวนการยตุธิรรมมันไมเ่ที ยงตรง ไมโ่ปร่งใส การที จะตอ้งใชว้ธิวีทิยาศาสตรห์รอื
นติเิวชมาพสิจูนว์า่ คนนี ถกูซอ้มตายกอ่นโดนยงิไหม  คนนี ถูกยงิดว้ยปืนประเภทไหนจงึเป็น
เรื องจําเป็นอยา่งยิ ง แตปั่จจุบนันี ตวัเลขไปที กี พันศพแลว้ ไมม่ศีพไหนไดรั้บการผ่าชนัสตูร
เพื อจะดสูาเหตกุารตาย การพสิจูนค์วามจรงิตรงนี ยังยากมากสาํหรับสงัคมมุสลมิ 

เทา่ที คยุกนัสว่นหนึ งก็เป็นเฉพาะสงัคมไทยมุสลมิ เพราะวา่ในประเทศอื นๆ เขามคีวามเสรี
มากกวา่ เขามกีารเปิดกวา้งตอ่สงัคมโลกมากกวา่ชมุชนมสุลมิในประเทศไทย ดว้ยเงื อนไขที 
เขาถกูกดขี ทําใหเ้ขากลายเป็นชมุชนปิด การผา่ศพ การขดุศพจรงิๆ ในประเทศมสุลมิอื นทํา
ได ้แตใ่นสงัคมไทย ชาวมสุลมิเขายังไมย่นิยอม แลว้ก็ทําใหเ้ป็นขอ้จํากดัในการเขา้ถงึ
กระบวนการยตุธิรรมอนัเนื องมาจากขอ้จํากัดทางศาสนาและวัฒนธรรม คอื เขาตอ้งฝังศพ
หลงัจากที เสยีชวีติภายใน 24 ชั วโมง ทกุอยา่งก็ปิด...ไปสูพ่ระเจา้ เขาก็เชื อวา่ทกุอยา่งเป็น
กําหนดของพระเจา้ แตค่วามอัดอั นความขุน่แคน้มันไปโผลท่ี อื น เราก็รูส้กึวา่เป็นขอ้จํากดั
ของเขาดว้ยที ไมย่อมรับสิ งที จะชว่ยเยยีวยากระบวนการยตุธิรรม เพราะวา่ตอ้งยดึถอืตาม



ความเชื อ แตว่า่คนที ยดึถอืพระเจา้จรงิก็ม ีคนที ยดึถอืพระเจา้แลว้ไปกระทําความรุนแรงอื นๆ 
มันก็มี

วนัที  29 เดอืนนี จะตดัสนิ ขอ้หาอั งยี  ซอ่งโจร พวกกลุม่นี มขีอ้พริุธของการถูกจับกมุมากมาย 
แลว้เราก็ไปตดิตามตั งแตถ่กูจับกมุแรกๆ จนกระทั งเขา้ไปอยูเ่รอืนจําแลว้ โชคดทีี มจัีงหวะ
หนึ งของการเมอืงที ผลักดนักนัจนไดรั้บการประกนัตวัทั งหมด 11 คน แตห่ลายคนก็บอกไม่
รูจั้กกนั เราทํางานในพื นที ภาคใตค้อ่นขา้งยาก เพราะเราคนนอก แลว้เราก็ไมรู่พ้ื นเพของแต่
ละชมุชน แตล่ะคน แตส่ ิ งที เราสนใจคอืกระบวนการยุตธิรรมซึ งมันจะตอ้งตรงตามกฎหมาย 
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิแลว้ก็ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมนอกกฎหมายของผูบ้ังคบัใชก้ฎหมาย 

อยา่งเชน่ การซอ้ม การจับกมุโดยไมช่อบ ไมม่หีมาย ซึ งกลายเป็นเรื องปกตไิปแลว้ใน
ภาคใต.้.หมายจับ เขามักจะม.ี..ถา่ยเอกสารบตัรประจําตวัประชาชน ระหวา่งนั นตํารวจก็จะใช ้

เป็นหมายจับ ชาวบา้นไมรู่ก็้โดน  ตั งแตเ่ดอืนกรกฎาคมปี 2548 ใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ ก็จับกมุ
โดยใชห้มายศาล แตส่ ิ งที เกดิขึ นคอื เขาไปขอหมายศาลมาเป็นปึ งๆ แลว้ใชเ้ตมิเอา มัน
ไมใ่ชห่มายศาลประจําบคุคล 

สิ งที มันเป็นปัญหาตอนนี คอื มันมขีบวนการกอ่การรา้ยจรงิๆ ซึ งไมใ่ชเ่หมอืนกับ 3-4 ปีที แลว้
ที วา่เขาอาจจะยังตั งตวัไมไ่ด ้แตต่อนนี เหมอืนกบัวา่ทางใตต้ั งตวัไดแ้ลว้ ทางเจา้หนา้ที 
ระดบัสงูบางคนเห็นวา่เราถกูนําไป 4-0 แลว้ดว้ย คอื รัฐไทยตามไม่ทนัแลว้กับสถานการณ์ที 
เกดิขึ นในภาคใต ้แตปั่ญหาหลักเลยที พยายามจะเลา่ใหฟั้งก็คอื มันเป็นผลกระทบจากการที 
ไมย่อมรับความเป็นมสุลมิมลายทูี เกดิขึ นในประวัตศิาสตรไ์ทย คลา้ยๆ กบัที นอ้งบางคน
สะทอ้นวา่ มันเป็นเรื องของการครอบความเป็นไทยลงไปที ภาคใต ้แตส่ ิ งที สะทอ้นมากที สดุ
และเป็นประเด็นที เราจับอยู่ก็คอืเรื องของกระบวนการยตุธิรรม กฎหมายที เอามาใชถ้กูเลอืก 
คนปฏบิตัหินา้ที มอีคต ิ

ปัญหาสาํคัญอกีประการคอื ความเป็นรัฐชาตไิทยที ทําใหปั้ญหาภาคใตม้ันไม่ไปถงึไหนเลย 
คําที วา่ self determination คดิวา่เป็นประเด็นที ยากมากที จะทําใหรั้ฐไทยยอมรับสิ งที 
เกดิขึ นในภาคใต ้แลว้มันก็จะเป็นปัญหาตอ่ๆ ไป ถา้รัฐไทยยังมทีศันะแบบนี  ไมย่อมปลอ่ยให ้
ชมุชนมอํีานาจในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง จรงิๆ ถา้ลงไปสาํรวจ ไมม่ใีครอยากจะเป็นรัฐอสิระ 
อาจจะมคีนบางกลุม่ที อยากเป็นรัฐอสิระ แตส่ว่นใหญ่แลว้เขาตอ้งการความเป็นธรรม 
ตอ้งการการมอํีานาจในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง อย่าเชน่เรื องเศรษฐกจิ สงัคม ในเรื องชมุชน
ของเขา อยากมวีถิแีบบมุสลมิ แตส่ ิ งที เกดิขึ นคอืมันไมไ่ดรั้บการยอมรับ แลว้ก็เป็นปัญหา
ตอ่เนื องจนกระทั งเกดิความรุนแรง 

กรณีตากใบ ตอนนี กําลงัไตส่วนการตายวา่ทหารที มอํีานาจหนา้ที ในการควบคมุตัวในตอนนั น
มสีว่นเป็นสาเหตกุารตายหรอืเปลา่ เห็นวา่ตอนนี กําลงัสบืพยานของฝ่ายญาตทิี จะบอกวา่เขา
ถกูควบคมุตวัไมช่อบยังไง ถูกวาง ถกูกดทับยังไง ถกูกระทบือะไรยังไง แตม่ันมปีระสบการณ์
อกีอนัหนึ งคอื เรื องของมัสยดิกรอืเซะ ที  พล.อ.พัลลภ ปิ นมณี สั งยงิถลม่ มกีารใชอ้าวธุ
สงคราม ศาลปัตตานตีดัสนิแลว้วา่ มทีหารสามนายระดบันายพลที มสีว่นทําใหม้คีนตายใน

มัสยดิ 28 คน ก็คอื พัลลภ ปิ นมณี ,มนัส คงแป้น อกีคนหนึ งจําไม่ได ้เป็นนายพลที ควบคมุ
ตรงนั น 

ศาลตัดสนิมาแลว้ หกเดอืน เจ็ดเดอืน แปดเดอืน ตดัสนิวา่สามคนนี มสีว่นเกี ยวขอ้ง ซึ ง
กระบวนการยตุธิรรมปกต ิอัยการตอ้งไปบอกตํารวจ ตํารวจตอ้งไปจับทหาร แลว้สถานการณ์
แบบนี ใครจะไปจับทหาร สดุทา้ยก็คอื แมว้า่จะมคํีาสั งศาล กระบวนการยุตธิรรมปกตก็ิทํา
ไมไ่ด ้ใครจะรอ้งเรยีนสง่ไปในรูปจดหมายหรอือะไรมันก็ตดิอยู่ตรงนี  สถานการณ์การเมอืง
ของไทยมันเป็นอย่างนี  ที ผา่นมา คดทีี เกี ยวกับการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรุนแรงของรัฐ
ไทยไมว่า่จะตอ่กลุม่ใดก็ตาม ไมว่า่จะ 14 ตลุา 6 ตลุา มันไมเ่คยมใีครถกูดําเนนิคด ีเรา
เรยีกวา่การไมส่ามารถเอาคนผดิมาลงโทษได ้ซึ งมทีกุหัวระแหงของประเทศไทย 

ทางแกก็้คอื ถา้เรารูก้ฎหมายมากขึ น สงัคมเป็นสงัคมนติรัิฐมากขึ น คนที มอํีานาจหนา้ที เขาก็
ไมก่ลา้ปฏบิตัอิยา่งนี  เพราะเขาจะปฏบิัตกิับคนที เขาคดิวา่ไมรู่เ้ทา่นั น สถานภาพของคนไมรู่ ้
อยา่งเชน่ แรงงานขา้มชาต ิชนเผา่ กลุม่คนดอ้ยโอกาส หรอืชมุชนมสุลมิ...กลายเป็นวา่ฆ่า
คนตายไมต่อ้งตดิคกุ มแีตค่นจนที ตดิคกุ

ในสว่นการทํางานของคณะกรรมการฯ เราก็มคีวามพยายามที อยากจะไดพ้ื นที สื อเรื อง
สนัตภิาพ เพราะวา่มันเป็นการรายขา่วกรณีพเิศษมาก ซึ งสงัคมไทยไมค่อ่ยถนัดรายงานขา่ว
ในสถานการณ์ความขดัแยง้ ที ผา่นมามคีวามพยายามจัดการอบรม การพูดคยุกนัในวงสื อใน



การรายงานเรื องความขดัแยง้ จะมกีลุม่สื อที พยายามใหภ้าพของทั งสองฝ่าย แตว่า่ทกุครั ง
ไปมันก็ทานกระแสสงัคมของภาพรวมไม่ไดว้า่ สามจังหวัดชายแดนภาคใตต้อ้งการที จะสรา้ง
ความรุนแรง คนใตช้อบความรุนแรง รวมทั งภาพที ถกูนําเสนอออกไปวา่ชาวพุทธในพื นที ถกู
กระทํา แรงถว่งอนันี มันขึ นๆ ลงๆ จนหลายๆ ครั งรูส้กึวา่ สื อก็ตอ้งเลอืกวา่จะขายขา่วใหใ้คร 
ยิ งขา่วสิ งพมิพม์ันก็มนีอ้ยอยูแ่ลว้เรื องสนัตภิาพ ขา่วที ออกมาในทางสรา้งความเขา้ใจ 
ในทางสรา้งสรรคอ์อกมาแวบ้เดยีวก็หมด แมม้คีวามพยายามอยูแ่ตว่า่ก็ยากมากใน
สถานการณ์แบบนี  แลว้รูส้กึวา่ ทหารเดนิวนตามสํานักพมิพต์า่งๆ ตลอด มันก็ยิ งลําบาก 

ยกตัวอย่างเชน่ ขา่วเรื องการซอ้มและทรมานในคา่ยทหาร เราพยายามจะสง่แถลงการณ์ สง่
ภาพขา่วใหนั้กขา่วซึ งก็สนทิกนัอยู่ทกุที แตก็่ไมส่ามารถลงได ้เราตอ้งรอจังหวะ 

ลา่สดุ ไดเ้ขา้ไปพูดคยุกับทหารคนหนึ งเรื องเกี ยวกับความมั นคง เขาบอกวา่ ผมไม่สนใจหรอ
กวา่กฎหมายความมั นคงจะผา่นหรอืไมผ่่าน แตผ่มอยากจะแคย่งิไอค้นที มายงิครูแลว้ไม่ผดิ
กฎหมายแคนั่ นแหละ ผมไม่สนใจหรอกวา่กฎหมายอะไร คอืความรูส้กึตอนนี ของทหารที ลง
ไปภาคใตก็้คอื คนที มาทําคนไทยพุทธ คนที สรา้งเหตกุารณ์รายวนัเป็นคนที สมควรตาย แลว้
เขาในฐานะชายชาตทิหารอยากจะทําตรงนั นเพื อชาตโิดยไม่ผดิกฎหมาย

แลว้ตอนนี ก็มกีารลอ้มคนในพื นที  เรยีกมาตรการปิดลอ้มจับกมุ ยทุธการสไุหงปาด ียุทธการ
บนันังสตาร ์ใครก็ตามหลกุหลกิๆ เป็นโดนจับหมด เจอทหารก็วิ งหนแีลว้ จากประสบการณ์
ที วา่ถูกจับไปแลว้หาย ถูกจับไปแลว้ถกูดําเนนิคด ีเขาก็ไมเ่ชื อมั นในกระบวนการยตุธิรรม แต่
เราลงไปแบบบรสิทุธิ ใจบอกเขาวา่ความยตุธิรรมยังมอียู ่จะมทีนายใหน้ะ แตจ่รงิๆ มันเหมอืน
เป็นละครหลอกเขาน่ะ ยกตวัอยา่งเชน่ นอ้งคนหนึ งเป็นผูช้ว่ยทนายเขาถูกจับแลว้ก็ถูกซอ้ม 
และเขาก็กลา้ที จะออกมาใหก้าร วนันั นมกีรรมการสทิธฯิ เขา้ไปตรวจสอบเขาใหบ้นัทกึเสยีง
วา่เขาถกูซอ้มยังไง ปัจจุบนัเขาถกูดําเนนิคดขีอ้หาฆ่าตดัตอนพรอ้มกบัเพื อนเขาอกีทั งหมด
หา้คน ถกูซัดทอดกนัไปมา หนึ งคนรับสารภาพอกีสามคนถกูกันไวเ้ป็นพยาน มเีขาคนเดยีวที 
ออกมาพูดวา่ถูกซอ้ม แตส่ดุทา้ยก็ไม่สามารถเอาผดิเขาได ้

สว่นหนึ งอาจจะเป็นเพราะทหารไมไ่ดรั้บความร่วมมอืจากชาวบา้นดว้ย ถา้ในชมุชนเรามคีน
กอ่ความวุน่วายกอ่ความรุนแรง เราก็ควรจะบอกรัฐ นายอําเภอ ผูใ้หญบ่า้น แตบ่อกไปก็
เทา่นั น เขาก็ทําอะไรไมไ่ด ้แถมจะถกูมองวา่ทํารา้ยชาวบา้นอกี เขาก็ไมบ่อก เลยกลายเป็น
คนที ไวเ้นื อเชื อใจกลบัไมไ่วเ้นื อเชื อใจกนั พอถกูจับกมุก็เขา้ไปเคน้กนัในคา่ยก็ทําการอบรม
เหมอืนววิัฒนพ์ลเมอืง ชาวบา้นก็ลําบากไมรู่จ้ะทํายังไง

มกีรณีหนึ งซึ งทําใหเ้ห็นสภาพปัญหาคอืชาวบา้นประทว้งปิดถนน แลว้ก็มกีารตั งโตะ๊เจรจา 
เขาบอกวา่ ทหารตํารวจตอ้งทําอย่างนี ๆ  นะ หา้มลาดตระเวนกลางคนื ตอ้งตดิตอ่ผูใ้หญบ่า้น
กอ่น ชาวบา้นกรดียางไม่ได ้ก็มขีอ้ตกลงกนั ทําไมเราทําใหเ้ขาไม่ไดเ้ลย แคเ่ขาอยากขาย
กลว้ยแขก หลายคนบอกเขาอยากจะกรดียาง แตส่ภาวะแบบนี ทําใหเ้ขาทําไมไ่ด ้ทหารทกุ
คนก็ลงไปทําเพื อชาต ิแตล่งไปดว้ยทศันะตา่งๆ มมุมองตา่งๆ 

ตอนนี ทกุอยา่งยังผ่านศาล พ.ร.บ.อนันี ก็เขา้กระบวนการศาล(...?) ปัญหาคอืตอนนี ผูท้ี ถกู
จับกมุ 300-400 คนจะถกูบงัคับใหเ้ขา้อบรม แลว้ชมุชนมสุลมิก็แตกตา่งจากชมุชนสมัยใหม่ 
คอืคนหนึ งจะมญีาตเิยอะมาก อยา่งถูกจับคนหนึ งก็จะมญีาตมิาขอพบหลายคน ความเป็น
ชมุชนสงูมาก ซึ งมันจะทําใหถู้กปลกุปั นปลกุระดมกนัไดง้า่ยมากๆ  ตอ้งยอมรับวา่มันมี
กระบวนการปลกุปั น ยยุงสง่เสรมิจรงิๆ แลว้มันก็คอ่นขา้งจะเยอะขึ นเรื อย มันยิ งทําใหค้นที อยู่
ตรงกลางมทีางออกไดน้อ้ยลงก็ตอ้งเลอืกเอา คณุจะเป็นผูก้อ่การหรอืจะเป็นฝ่ายรัฐ

สว่นแนวทางสมานฉันทต์อนนี รูส้กึวา่ เขาตั งคณะกรรมการวสิามัญภาคใตข้ึ นมาอกีชดุหนึ ง
ภายใต ้สนช. แตไ่มเ่อาแนวทางของ กอส. เพราะกอส. จะเป็นแนวทางระยะยาว

อา่นเรื องที เกี ยวขอ้ง
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