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ยังคงความรุนแรงไม่แปรเปลี่ยน  

ฤาต้องปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ?

ผลพวงของความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ 
ยังคงเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้บริษัท เมเปิลครอฟต์  
ซึง่เปน็บรษิทัทีป่รกึษาความเสีย่งภยักอ่การรา้ยในองักฤษ
ขยบัใหป้ระเทศไทยขึน้มาอยูใ่นลำาดบัที ่9 จากอนัดบั 11 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยดูจากความถี่   
ความรนุแรงของเหตกุารณ ์จำานวนผูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน1 

ดร.สุรชาติ บำารุงสุข นักวิชาการด้านความมั่นคง 
คาดการณ์ถึงแนวโน้มเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 
ภาคใต้ในปี 2553 ว่า แม้การจับอาวุธลุกขึ้นสู้กับรัฐบาล
ของขบวนการในภาคใต้จะถูกแทรกซ้อนด้วยปัญหาอื่นๆ 
ไมว่า่จะเปน็กลุม่คา้ของเถือ่น ยาเสพตดิ กลุม่ผลประโยชน ์
อิทธิพลท้องถิ่น แต่ก็มิใช่ทำาให้ทิศทางของสงครามที่เกิด
ขึน้เปลีย่นแปลงไป สิง่ทีเ่กดิขึน้และเหน็ไดช้ดัเจนในความ
เปน็จรงิกค็อื ความรนุแรงในภาคใตเ้ปน็ “สงครามการเมอืง” 
เป็นการจับอาวุธลุกขึ้นสู้ต่อต้านอำานาจของรัฐบาลไทย
โดยอาศัยการปลุกระดมมวลชนเป็นพื้นฐาน พร้อมกับ 
ขบัเคลือ่นการตอ่สูด้ว้ยประวตัศิาสตร ์ศาสนา และชาตพินัธุ ์

เพื่อหวังนำาไปสู่เป้าหมาย “กวาดล้างอำานาจรัฐเดิม และ
สถาปนาอำานาจรัฐใหม่” 2

สถานการณ์ความรุนแรงในช่วงสองเดือนแรก 
ของป ี2554 ดจูะสอดคลอ้งกบัการวเิคราะหข์า้งตน้ เพราะ
เพิ่มระดับสูงที่สุดในรอบ 4 ปี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เวลาแค่เดือนเศษๆ เกิดเหตุ
รุนแรงถี่ยิบ จาก สถิติของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาค
ใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
กุมภาพันธ์ เกิดเหตุร้ายขึ้นจำานวน 147 ครั้ง เสียชีวิต  
93 ราย บาดเจ็บ 172 ราย ที่น่าตระหนกก็คือ “ผู้ก่อ
ความไม่สงบ” ใช้ปฏิบัติการรุนแรงและเบนเป้าจากเจ้าหน้าท่ี 
รัฐไปเป็นชาวบ้าน ลงมือกันกลางเมืองด้วย “คาร์บอมบ์” 
หลายครั้งหลายหน!!!3 

จนกระทัง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จงัหวดั
ยะลาและปัตตานี จากพรรคประชาธิปัตย์ ทนไม่ได้ 
ออกมาแถลงวา่ กรณเีกดิเหตรุะเบดิรายวนับอ่ยครัง้ในชว่ง 
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2554 ว่าเป็นความจงใจ
ใหเ้กดิขึน้เพือ่สรา้งความเดอืดรอ้น มองเปน็สงครามยอ่ยๆ 
และไม่เชื่อว่ากลไกรัฐจะสามารถหยุดปัญหาดังกล่าวได้ 
เพราะพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตสุว่นใหญเ่ปน็ใจกลางเมอืง หรอืเปน็
พื้นที่ไข่แดง ซึ่งมีการตรวจตราแน่นหนา แต่ยังมีระเบิด

ค
วามไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ย่างเข้าสู่ปีที่ 7 ท�าให้

ประเทศไทยติดอันดับ 9 จาก 196 ประเทศเสี่ยง

ภัยก่อการร้าย แม้รัฐทุ่มเงินดับไฟใต้พุ่งสูงถึง  

1.45 แสนล้านบาท แต่สถานการณ์ยังไม่บรรเทา รวม 7 ปี 

เกดิเหตรุนุแรงกว่าหมืน่ครัง้ ตายกว่า 4 พนัศพ เจบ็กว่า 7 พนั 

เดก็ก�าพร้าครึง่หมืน่ หญงิหม้าย 2 พนัคน ขณะทีก่ารจดัการดา้นคดี

ยังมีปัญหา คดีความมั่นคงกว่า 7 พันคดี ศาลตัดสินได้แค่ 256 คดี แถมยกฟ้องเกือบครึ่ง  

แม้ช่วงต้นปี 2553 ภาครฐัประเมนิว่า เหตรุ้ายลดลง แต่นบัจากกลางปีต่อต้นปี 2554 สถานการณ์

กก็ลบัมารนุแรงอกีครัง้ ผลการส�ารวจความคดิเหน็ของชาวบ้านปรากฏว่า ความไม่เป็นธรรม

จากเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ต้องเร่งแก้ไข
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หลดุรอดจนเปน็ขา่วตามหนา้หนงัสอืพมิพ ์จงึเรยีกรอ้งให้
รัฐบาลปรับเปลี่ยนเจ้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ รวมถึง
หากปรับเปล่ียนผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ด้วยก็ดี4

จุดเปลี่ยนของปัญหา อยู่ที่ความยุติธรรม

ต้องมาก่อน

นายนิพนธ์ บุญญามณี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์  
ยอมรบัวา่ปฏบิตักิารทางทหารของฝา่ยความมัน่คงนา่จะ
มาถึงจุดอิ่มตัว ขณะที่การจัดงบประมาณก็ทุ่มไปที่งาน
พัฒนามากขึ้น แต่จุดเปลี่ยนของปัญหาภาคใต้อยู่ที่การ
ลดความหวาดระแวงของประชาชนที่มีต่อรัฐได้มากที่สุด 
เริ่มจากกระบวนการยุติธรรมต้องไม่สร้างเงื่อนไขความ
หวาดระแวง ต้องเป็นที่พึ่งอันมั่นคงให้แก่ประชาชน ต้อง
เลิก การจับกุมแบบเหวี่ยงแหหรือจับแพะ เพราะที่ผ่าน
มาคดีความมั่นคงที่ถูกนำาขึ้นสู่ศาล ปรากฏว่ายกฟ้องถึง
รอ้ยละ 40 ซึง่ประเดน็นีเ้ปน็เรือ่งสำาคญัและละเอยีดออ่น
ต้องรีบแก้ไข5 สอดคล้องกับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ 
“ดบัไฟใต”้ รายอืน่ๆ ไมว่า่จะเปน็ ดร.ไกรศกัดิ ์ชณุหะวณั 
ประธานคณะกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืง ทีก่ลา่ววา่ 
“ถึงที่สุดแล้ว การแก้ไขปัญหาอย่างถาวรได้ต้องกลับไป 
ท่ีกระบวนการยุติธรรม เพราะปัจจุบันพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ใช้กฎอัยการศึกที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรม
กับผู้ถูกกล่าวหาเลย...เพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปเจ้าหน้าที ่
ที่จับกุมอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะตำารวจ มิฉะนั้น 
ชาวบ้านจะเกิดความเกลียดชัง ไม่พอใจรัฐบาล”6

ขณะเดียวกัน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ก็ออก
แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวน สร้างกลไกด้านความยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ และนำาคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ7

เพราะกฎหมายพิเศษ 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัติ
กฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 และพระราชกำาหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงถูก
ประกาศใชใ้นพืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้และทำาใหเ้กดิคดคีวาม
มั่นคงจำานวนมากตามมา นั่นหมายถึง เจ้าหน้าที่ทหาร
สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ตามกฎอัยการศึกนาน 
7 วัน และสามารถควบคุมตัวต่อไปได้อีก 30 วัน ตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของ 
เจ้าหน้าที่ตำารวจตามปกติ

สถิติคดีความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และอีก 4 อำาเภอ ของจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่
เกดิเหตกุารณป์ลน้ปนืเมือ่มกราคม 2547 จนถงึธนัวาคม 
2553 มีคดีอาญาเกิดขึ้นรวม 77,865 คดี ในจำานวนนี้
แยกเป็นคดีความมั่นคง 7,680 คดี โดยรู้ตัวผู้กระทำาผิด 
1,808 คดี หรือร้อยละ 23.5 เท่านั้น โดยจับกุมได้  
1,264 คดี เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล ศาลพิพากษายกฟ้องถึง 
ร้อยละ 458

รูป 1 จ�ำนวนคดีควำมมั่นคงที่ขึ้นสู่ศำล

มีเพียงคดีเดียวที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาและมีคำาพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว นั่นคือ คดีลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ 
(มอเตอร์ไซค์บอมบ์) ที่หน้าบริษัทพิธานพาณิชย์ อ.เมือง 
จ.ปตัตาน ีเหตเุกดิเมือ่ตน้มกราคม 2547 ทำาใหเ้จา้หนา้ที่
ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเสียชีวิต 2 นาย ซึ่งศาลพิพากษา
ยกฟ้องจำาเลย9

กระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้เป็น 
เช่นไร คงไม่มีเสียงสะท้อนใดดีไปกว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
พืน้ที ่เชน่ นายนพิล ผดงุทอง รองอธบิดอียัการเขต 9 ซึง่ 
รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ออกมาระบุว่า “คดี
ความมัน่คงทีส่ง่มาจากพนกังานสอบสวน 90 เปอรเ์ซน็ต ์
มีแค่คำารับสารภาพในชั้นซักถามหรือชั้นสอบสวน เมื่อ
อัยการฟ้องคดีไปแล้ว ส่วนใหญ่ศาลจะยกฟ้อง แต่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมักไม่ได้ 
รับการประกันตัว ทำาให้เดือดร้อนมาก”10

ขณะทีพ่นกังานสอบสวน ซึง่ถกูกลา่วถงึในทางลบ
มากที่สุดก็ตกอยู่ในสภาพการทำางานที่มีประสิทธิภาพ 
ไมเ่ตม็รอ้ย พล.ต.ต.นราศกัดิ ์เชยีงสขุ ผูบ้งัคบัการสบืสวน
สอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ผบก.สส.ศชต.) ยอมรับว่า “การทำางานของพนักงาน
สอบสวนมีปัญหา เพราะตำารวจส่วนหนึ่งไม่อยากอยู่ 
ในพืน้ที ่นายตำารวจระดบัหวัหนา้สถาน ีหาคนทีส่อบสวน 

จับกุมได้  
1,264 คดี  

ร้อยละ 70.1

จับกุมไม่ได้  
544 คดี  

ร้อยละ 29.9

ไม่รู้ผู้กระทำา 5,872 คดี  
ร้อยละ 76.5

รู้ตัวผู้กระทำา 1,808 คดี  
ร้อยละ 23.5

คดีควำมมั่นคง 7,680 คดี
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เป็นแทบไม่มี ตรงนี้คือต้นเหตุที่ทำาให้สำานวนคดีมีปัญหา 
อีกทั้งยังไม่ได้อ่านกฎหมายใหม่ ทำาให้ตำารวจยังเชื่อเรื่อง
คำารับสารภาพ”11

เมื่อเห็นชัดเจนว่ำ กระบวนกำรยุติธรรม  
กลำยเปน็ปมปญัหำทีส่�ำคญัของควำมไมส่งบในพืน้ที่
ชำยแดนใต้ แค่ 6 เดือนแรกของปี 2553 ตัวเลข 
ผูต้อ้งขงัคดคีวำมมัน่คงในจงัหวดัชำยแดนใตก้พ็ุง่ทะล ุ
514 คน 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม จงึลงนามในคำาสัง่ที ่ยธ. 224/53 เรือ่ง
ตั้งคณะทำางานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 
และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้ดำาเนินการ 
ชว่ยเหลอืเรือ่งการขอประกนัตวัหรอืปลอ่ยตวัชัว่คราวของ
ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงอย่างเป็นระบบ12

มี “กองทุนยุติธรรม” เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่
ต้องการประกันตัวชั่วคราว แต่ขาดหลักทรัพย์ ส่วนจะให้
ประกันหรือไม่ ยังคงอยู่ที่ดุลยพินิจของศาล พร้อมกับ 
ตั้งศูนย์ประสานงานคุ้มครองพยานสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือ ศคต. ในอีก 3 เดือนถัดมา

กระนั้นก็ตาม การขยับตัวที่ค่อนข้าง “ล่าช้า”  
ของหน่วยงานยุติธรรมของไทยก็ยากที่จะวิ่งไล่ตาม “ข้อ
เท็จจริง” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทันท่วงที เพราะหลายคด ี
ที่เกิดขึ้นในปี 2553 ถูกยกระดับขึ้นสู่ “คดีคาใจ” ของ
คนในพื้นที่ชายแดนใต้เรียบร้อยแล้ว อาทิ

– การเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของนายสุไลมาน  
แนซา ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงวัย 25 ปี ซึ่งเสียชีวิต
ในลกัษณะมผีา้ผกูคอตดิอยูก่บัลกูกรงหนา้ตา่งในหอ้งพกั
ของศนูยเ์สรมิสรา้งความสมานฉนัท ์คา่ยองิคยทุธบรหิาร 
อ.หนองจกิ จ.ปตัตาน ีเมือ่ 30 พฤษภาคม 2553 แมฝ้า่ย
ทหารยืนยันว่าเป็นการผูกคอตาย แต่ชาวบ้านไม่เชื่อ

– เหตรุะเบดิปรศินาหนา้มสัยดิกลางประจำาจงัหวดั 
ยะลา เมื่อค่ำาวันที่ 8 มิถุนายน 2553 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
นับสิบราย ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นระเบิดที่มาจากรถทหาร
ขณะทีแ่ลน่ผา่นบรเิวณนัน้พอด ีแตห่ลงัเกดิเหตฝุา่ยทหาร
พยายามบอกว่า ไม่มีรถของกำาลังพลแล่นผ่าน ทว่า 
ในที่สุดก็มีภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดยืนยัน แต่ 
ฝ่ายทหารก็ยืนกรานว่า เป็นระเบิดที่ถูกคนร้ายปาใส่รถ 
ซึ่งชาวบ้านยังคงคาใจอยู่

– เหตุปาระเบิดที่หน้ามัสยิดนูรุลมุตตาลีน  
บ้านตะบิ้ง ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อค่ำาวันที่ 
19 มิถุนายน 2553 ทำาให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย เป็นเด็ก  
2 ราย และผู้หญิงวัยกลางคน 1 คน เหตุการณ์นี้มีการ
ปลอ่ยขา่ววา่เปน็ฝมีอืของเจา้หนา้ทีร่ฐั แตฝ่า่ยรฐักย็นืยนั
ว่าเป็นความพยายามป้ายสี13

เดือนตุลาคม 2553 ตัวแทนของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรมในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้
หารือร่วมกันเพื่อ “อุดช่องว่าง” ที่เกิดขึ้น ซึ่งพบปัญหา
สำาคัญที่สุดก็คือ ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม  
ทีป่ระชมุเสนอใหม้กีารหารอืรว่มกนัของผูร้บัผดิชอบสงูสดุ
ของ 6 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นประธานศาลฎีกา อัยการ
สูงสุด ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบก 
นายกสภาทนายความ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เพราะทุกหน่วยงานล้วนมี “ความไม่พร้อม”  
ในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทำาให้การพิจารณาคดีล่าช้า และ
เกิดปัญหาตามมา14

ปลายปี 2553 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำานวยการ 
ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ผอ.ศอ.บต.) 
กแ็ถลงถงึ ผลการรอ้งทกุขข์องชาวบา้นผา่นศนูยด์ำารงธรรม 
ตั้งแต่ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ว่า หน่วยงาน 
ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ15

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้”: 

ความหวังใหม่ดับไฟใต้

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลผลักดันกฎหมายสำาเร็จ นั่นคือ 
พ.ร.บ.ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนใต ้(พ.ร.บ.ศอ.
บต.) ซึ่งทำาให้ ศอ.บต. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
อสิระจากการกำากบัของกองอำานวยการรกัษาความมัน่คง
ภายใน (กอ.รมน.) โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี

นายถาวร เสนเนยีม รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
เชือ่มัน่วา่กฎหมายนี ้“จะชว่ยคลีค่ลายสถานการณใ์นพืน้ที่
ไดอ้ยา่งแนน่อน” โดยจะมชีอ่งทางตามกฎหมายทีจ่ะชว่ย
ให้ผู้หลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ตามคดีความมั่นคงให้
กลบัคนืสูส่งัคม และทกุคดทีีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม
พิเศษนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของศาล16
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ประชาชน 299 360 509 850 670 906 888 1,297 529 678 524 716 460 565  
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อยา่งไรกต็าม ศนูยป์ฏบิตักิารตำารวจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ศชต.) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สรุปข้อมูลว่า 
ตั้งแต่เกิดเหตุมานับแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นรวม 
11,523 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7,139 ราย เสียชีวิต 4,370 
ราย ขณะที่รัฐบาลใช้งบประมาณในการดับไฟใต้รวม 8 
ปี เป็นเงิน 1.45 แสนล้านบาท17 โดยเหตุการณ์ลอบยิง
ยังคงเป็นความรุนแรงลำาดับที่หนึ่งตลอดมา (ดูตาราง 1) 
และยอดจำานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์  

ตำรำง 1 สรุปเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบและควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
พ.ศ. 2547 – 2553

เหตุกำรณ์
จ�ำนวน (ครั้ง)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

1. ยิง 531 905 1,040 1,308 861 788 694

2. ทำาร้าย 53 52 39 41 28 28 20

3. วางเพลิง 232 308 281 359 88 93 52

4. วางระเบิด 76 238 327 492 267 288 248

5. ปล้นอาวุธปืน สายไฟ  
 ซิมการ์ด โทรศัพท์

25 140 10 3 0 0 0

6. ชุมนุมประท้วง 2 0 14 45 5 0 0

7. ก่อกวน เช่น โปรยตะปู 
 เรือใบ และอื่นๆ

33 422 219 214 112 146 151

8. ฆ่าตัดคอ 0 12 3 13 7 5 0

9. จับเป็นตัวประกัน 0 1 1 0 2 0 0

รวม 952 2,078 1,934 2,475 1,370 1,348 1,165

ที่มำ: โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (คำานวณจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสำานักงานตำารวจ
ชายแดนใต้ (ศชต.) จังหวัดยะลา).

รูป 2 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2547 – 2553

ที่มำ: โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (คำานวณจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสำานักงานตำารวจ
ชายแดนใต้ (ศชต.) จังหวัดยะลา).

สว่นใหญค่อื ประชาชน ถดัมา
คือทหาร และตำารวจ (ดูรูป 2)

แมไ้มอ่าจคาดเดาไดว้า่
แผนพฒันาทีจ่ะตามมาพรอ้ม
กบักฎหมาย ศอ.บต. ฉบบัใหม ่
จะช่วยดับไฟใต้ที่ลุกโชนมา
ตลอด 6 ปี ได้จริงหรือไม่  
แตก่ม็คีวามคดิเหน็ทีน่า่สนใจ
และถูกนำาไปปฏิบัติได้ผล 
อย่ าง เต็ม เม็ด เต็มหน่ วย  
ดังขึ้นจากผู้อยู่วงนอกของ
กระบวนการยุติธรรมนั่นคือ 
น.พ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจะนะ  
จ.สงขลา ซึ่งสวมหมวกอีกใบ
ในฐานะกรรมการมูลนิธิ  
เพื่อการเยียวยาและสร้าง 
ความสมานฉันท์ชายแดนใต้  
ยกตัวอย่างให้ฟังถึงการทำางาน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเข้าไปใน
พื้นที่ “สีแดง” ที่เจ้าหน้าที่รัฐ
เข้าไม่ได้ และสามารถใช้
บทบาทหนา้ทีข่องตนเองดา้น
สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการ
ฉดีวคัซนีใหล้กู เจาะเบาหวาน
ให้คนแก่ หรือคัดกรองโรค
ต่างๆ แทนเจ้าหน้าที่อนามัย
ด้วยจิตอาสา ซึ่งกลไกเช่นนี้
ค ว ร ได้ รั บการสนับสนุน  

เพราะนำาไปสู่ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้ 
“เราเชื่อว่า หัวใจของการสร้างความสมานฉันท์ 

คือ การเยียวยา ลดความไม่ไว้วางใจ ลดความทุกข์ของ
ผู้คนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ซึ่งจะนำามาสู่การไม่
เกลียดชังกันในสังคม หรือไม่มีอคติต่อกันระหว่างสอง
วัฒนธรรม ซึ่งในที่สุดจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และนี่
คอื ตน้ทนุอนัสำาคญัในการสรา้งสนัตภิาพ...ความสมานฉนัท์
ในชมุชนตอ้งเกดิจากความไวว้างใจและการเหน็อกเหน็ใจ
กันของคนในชุมชน”18
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