
พรเพ็ญ คงขจรเกยีรต ิ: สถานการณ์ภาคใตก้บัการเลอืกปฏบิตัใินกระบวนการยตุธิรรม (1)

องอาจ เดชา

ในระหวา่งวนัที  18 – 22 ก.ค.ที ผ่านมา ณ อทุยานลา้นนารสีอรท์ อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่
“พรเพ็ญ คงขจรเกยีรต”ิ คณะทํางานยตุธิรรมเพื อสนัตภิาพ ไดเ้ป็นวทิยากรฝึกอบรม เรื อง 
“สทิธมินุษยชนและกลไกดา้นสทิธมินุษยชนของกลุม่ชนเผา่และชาตพัินธุ”์ จัดโดย ศนูย์
ปฏบิตักิารร่วมเพื อแกไ้ขปัญหาประชาชนบนพื นที สงู (ศปส.) ซึ งมตีวัแทนชาตพัินธุแ์ละผู ้
ทํางานดา้นสทิธมินุษยชนจากองคก์รตา่งๆในภาคเหนอืเขา้ร่วมอบรม

ในกจิกรรมดงักลา่ว เธอไดบ้อกเลา่ประสบการณ์ของการทํางาน 1 ปีในภาคใต ้ในนามของ
คณะทํางานยุตธิรรมเพื อสนัตภิาพ โดยไดม้กีารสรุปวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ภาคใตว้า่มกีาร
เลอืกปฏบิตัใินกระบวนการยตุธิรรมวา่ยังคงมกีารเลอืกปฏบิตัอิยา่งเห็นไดช้ดั

และนี คอืมุมมองความเห็นของเธอ ขณะน ั นในนามของคณะทํางานยตุธิรรมเพื อ
สนัตภิาพ

เรามองเห็นวา่ กระบวนการยุตธิรรมที เกดิขึ นกับบคุคลในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้มกีาร
เลอืกปฏบิตั ิคอืมกีารเลอืกใชก้ฎหมาย มกีารเลอืกใชอํ้านาจ โดยตั งมมุมองของการเลอืก
ปฏบิตัวิา่ เขาเป็นผูท้ี กอ่การรา้ยและตอ้งการจะแบง่แยกดนิแดน สิ งนี มันคลา้ยกบัภาพลวง
หรอืไม ่ที รัฐไทยเชื อวา่คนในสามจังหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งการแบง่แยกดนิแดน คลา้ยๆ 
กบัที มองชนเผา่วา่เป็นประชากรจะไทยหรอืไมไ่ทยไมรู่ ้แตว่า่มคีวามเชื อตอช่นเผา่ตดิอยู่
กบัเรื องของการทําลายป่า การใชย้าเสพตดิ สว่นสิ งที มันตดิอยูก่บัพี นอ้งสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้คอื การมองวา่เขาเป็นผูท้ี จะแบง่แยกดนิแดน

ปัญหาเบื องหลงัยอมรับวา่มกีลุม่บางกลุม่จรงิๆ ที ตอ้งการจะแบง่แยกดนิแดน มกีลุม่บาง
กลุม่ตอ้งการใชค้วามรุนแรงเพื อใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคมไทยจรงิๆ แลว้ก็มกีลุม่บาง
กลุม่ตกเป็นเหยื อของความรุนแรงที เกดิขึ น ไมว่า่จะเป็นการถกูกระทําจากรัฐ หรอืจาก
ชมุชนเอง แลว้ก็มผีลกระทบที เกดิจากการปะทะกนัของเครอืขา่ยของกลุม่ที ตอ้งการ
แบง่แยกดนิแดนกับรัฐที เป็นฝ่ายขวาทําใหเ้กดิความรุนแรงขึ นในภาคใต ้

ที จะเลา่ใหฟั้งคอืประสบการณ์ของการทํางาน 1 ปีในภาคใต ้ในนามของคณะทํางาน
ยตุธิรรมเพื อสนัตภิาพ ก็เนน้เรื องเกี ยวกับงานยุตธิรรม กระบวนการเพื อใหเ้กดิความยตุธิรรม 



รูปที เห็นประกอบตรงนี  คอืรูปของบคุคลสญูหายที เกดิขึ นในชว่งปี 2545-2548 รายสดุทา้ย
ประมาณปี 2548 มขีา่วลอืวา่มคีนหายราว 100-200 คน เทา่ที ดแูลว้ สว่นหนึ งเป็นเรื องจรงิ 
จํานวนที เราไดเ้อกสารไวย้ี สบิกวา่กรณีนั น คดิวา่ตํ ากวา่ขอ้เท็จจรงิ แตเ่พราะชาวบา้นไมใ่ห ้
ความเชื อถอื หรอืใหค้วามมั นใจกบักลไก ก็เลยมปีระมาณ 23 ราย หลายสว่นเกดิขึ นจาก
การจับกมุคมุขงัที ไมช่อบ คอืการอุม้เขาไปเฉยๆไวท้ี ไหนพักหนึ ง แลว้ก็อาจจะทําใหห้ายไป 
หรอืเอาไปควบคมุอกีที หนึ ง จนมันเกดิขา่วลอืวา่มคีนหายเป็นรอ้ย หรอืสองรอ้ยคน

ครอบครัวคนหายในภาคใต ้
ปัจจุบนัมกีารจดบนัทกึ 23 กรณี ทกุกรณียังไมม่คีวามคบืหนา้ทางคดี



รูปเหลา่นี  คอืครอบครัวของคนหายที เราไดข้อ้มลู บางสว่นไดรั้บความชว่ยเหลอืแลว้ แตใ่น
เรื องของความยตุธิรรมไม่ไดห้มายถงึวา่คดไีม่ไดรั้บการปฏบิตัหิรอืไมไ่ดรั้บการเขา้ถงึ
กระบวนการยตุธิรรม เชน่ สมมตวิา่มคีนหาย ปกตสิว่นใหญเ่ราก็จะตอ้งไปแจง้ความ แลว้ก็
สบืสวนสอบสวนวา่อยูท่ี ไหน แตก่รณีคนหายในภาคใต ้มักจะไมถ่กูดําเนนิคด ีอนัที หนึ งคอื 
ตํารวจมักจะไมรั่บแจง้ความ อันที สอง ถงึแมจ้ะดื อแจง้ความไปก็ไมม่กีารสบืสวนสอบสวน 
หรอืบางครั งสบืสวนสอบสวนไปถงึชั นที สามารถจะระบอุะไรได ้ก็จะมกีารปิดสาํนวนไปวา่ 
ไมม่กีารสั งฟ้อง มเีพยีงเคสเดยีว นอกนั นจะไมถ่งึชั นอัยการเลย ยกเวน้คดทีนายสมชาย

ครอบครัวคนหายยังตอ้งอยูใ่นสภาวะที คอ่นขา้งหวาดกลวั แลว้ก็ภาวะทางจติใจก็จะ
แตกตา่งจากครอบครัวคนเสยีชวีติเพราะวา่เขาไม่ไดรั้บคําตอบวา่ คนที เขารัก พี  นอ้ง หรอื
วา่ลกูชาย หายไปไหน จะยังวนเวยีนอยู่กบัเรื องการคดิวา่เขาจะกลบัมา หรอืเขาจะหายไป
ไหน หรอืเขาจะตาย เป็นภาวะที คอ่นขา้งรุนแรงกวา่ครอบครัวอื นๆ 

อกีกรณีหนึ งที เห็นไดช้ดัในเรื องที เกี ยวกับการเลอืกปฏบิัตติอ่คนในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้รวมทั งการเลอืกปฏบิตัใินกระบวนการยุตธิรรม คอืภาพนี 

ภาพเหลา่นี เป็นเหตกุารณ์ในกรณีตากใบ ซึ งเกดิในเดอืนตลุาคม 2547 เป็นเวลาสองปีครึ ง
แลว้ ปัจจุบนัศาลกําลงัพจิารณาคดไีตส่วนการตาย คอืการตายที เกดิขึ นสบืเนื องมาจากอยู่
ระหวา่งการควบคมุตัวของเจา้หนา้ที  หรอืการกระทําของเจา้หนา้ที  กระบวนการคอืตอ้งไต่
สวนวา่ ใครเป็นผูต้าย ตายยังไง และใครเป็นคนทําใหต้าย 

คดนีี ก็เห็นชดัๆ วา่เป็นการกระทําของเจา้หนา้ที รัฐ ดยัูงไงศาลก็ไมน่่าจะพจิารณา 2-3 ปี มี
อกีหลายภาพที บนัทกึไว ้ภาพวดิโีอ ภาพถา่ย ทหารยงิเขา้ไปในฝงูชน รูปถา่ยระหวา่งการ
ขนยา้ย จนกระทั งเกดิศพ 78 ศพ แตก่ระบวนการยุตธิรรมลา่ชา้มาก สองปีกวา่ยังไม่
สามารถดําเนนิการใดๆ เลย แลว้ก็ขั นสงูสดุที ไดรั้บก็คอื แม่ทพัภาคที  4 ถกูสั งยา้ย แลว้จบ
แคนั่ น



นี เป็นชนวนอันหนึ งที สําคัญมากๆที ผูก้่อการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้สามารถจะขุด
คุย้ประเด็นที เกี ยวกับการเลอืกปฏบิัตทิางเชื อชาตทิี เกดิตลอดระยะเวลาที เขาอยู่ในรัฐไทย 
และเอามาใชเ้ป็นชนวนในการปลุกระดมผูค้นมากมายในขณะที ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ ฝ่าย
นักวชิาการ ฝ่ายที ทํางานดา้นภาคใต ้จะชี กรณีนี วา่ ถา้ยังไม่สามารถแกปั้ญหากรณีตากใบ
ก่อนได ้ปัญหาภาคใตก็้จะอยู่อย่างนี  เพราะว่ามันจะเป็นชนวนใหพู้ดอะไรก็ถูกไปหมด 
ดงันั นเรื องเกา่ๆ อยา่งเรื องกระสนุนัดเดยีว ซึ งมันเป็นอดตีไปแลว้ เด็กวัยสบิกวา่ๆ หรอืยี สบิ 
อาจจะไมม่กีารปลกูฝังมาอกีแลว้ในบางชมุชนก็ถูกจับเอามารื อฟื นกลายเป็นประเด็นเหมอืน
ดอกเห็ด คอืใครพูดที ไหนก็ใชไ่ปหมด ก็จะเกดิการปลุกระดมกันมากมาย จนกระทั งตอนนี  
วธิกีารก็คอืตอ้งจับกุมคุมขัง แลว้ก็เจา้หนา้ที รัฐเองก็ยังหามาตรการในการควบคุมการก่อ
เหตรุายวนัไมไ่ด ้การฆา่รายวนัก็ยังไมไ่ด ้

หลมุฝังศพไรญ้าติ

มูลนธิทิง่เต็กเซี ยงตึ ง จงัหวดัปตัตานี

ภาพนี เป็นกรณีตอ่เนื องจากคนหาย เป็นมลูนธิทิง่เต็กเซี ยงตึ ง ในจังหวดัปัตตาน ีเป็นมูลนธิิ
จนี ภาพที เห็นนี เป็นหลมุฝังศพไรญ้าตทิี เกดิขึ นในปี 2547 แลว้ก็ตอ่เนื องมา 2548 และ 
2549 เขารายงานวา่มปีระมาณ 300 ศพตอ่ปี 

ภาพหลมุฝังศพไรญ้าตทิี เห็นมกีารเอาศพออกไปแลว้ใสเ่ขา้มาใหม่จากการลา้งป่าชา้ นี เป็น
ป่าชา้จีนที เกดิขึ นตั งแต่ปี 2547 เท่านั น เท่ากับว่ามีศพไรญ้าตเิกดิขึ นสูงมาก ซึ งมันก็
สอดคลอ้งกบัที ชาวบา้นพูดวา่ มคีนของเขาหาย มคีนของเขาตายเยอะมาก แตพ่อไปสบืคน้
และพบ ตอ้งการจะพสิจูน์ ก็คอืการเอาศพขึ นมาชนัสตูรเทยีบเคยีงกับ DNA ของญาต ิก็มี
การบล็อคไมใ่หพ้สิจูน์ คอืไม่อยากใหรู้ว้า่เป็นใคร แลว้ขา่วที ออกมาวา่ เป็นศพของแรงงาน
ขา้มชาต ิเป็นแรงงานเขมรบา้ง พม่าบา้ง ข่าวที ออกไปก็ยิ งทําใหเ้กดิความปั นป่วนในพื นที 



เขา้ไปใหญ่ เพราะมีกระแสจากต่างประเทศดว้ย เพราะครั งหนึ งฮุนเซ็น (นายกรัฐมนตรี
เขมร) ก็เคยออกมาพูดวา่ “อา้ว แลว้ทําไมปลอ่ยใหแ้รงงานขา้มชาตติายไปเยอะแยะ หนึ งปี
สามรอ้ยกวา่ศพในจังหวัดเดยีว” สว่นขอ้เท็จจรงิก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได ้เพราะวา่ตํารวจ
ก็คอ่นขา้งบล็อคขอ้มลูไมใ่หแ้พร่งพรายมาจากมลูนธินิี เลย

สรุปคอื หลายๆ อย่างประกอบกันทําใหเ้ราเชื อวา่ ในพื นที นี มอีะไรที นอกกฎหมายคอ่นขา้ง
เยอะ แลว้เป็นประเด็นปัญหา สว่นหนึ งที เกดิขึ น เจา้หนา้ที รัฐทําไปไดด้ว้ย เพราะกฎหมาย
มันไม่ไดบ้ังคับใชใ้นพื นที  เป็นบา้นป่าเมอืงเถื อน แลว้บุคคลที เขากล่าวถงึจะเป็นแรงงาน
ขา้มชาติและชาวมุสลิมที คิดและตอ้งการแบ่งแยกดินแดน คุณค่าของชีวิตมันก็นอ้ย
เหลอืเกนิ ก็มีความพยายามที จะลงไปตรวจพิสูจน์เทยีบเคยีงกับญาตขิองคนหายแลว้ก็
พสิจูนว์า่ญาตขิองเขาอยูท่ี นั นจรงิหรอืไม ่ยังไงแตก็่ยังไมป่ระสบความสาํเร็จ


