
สถานการณรุ์นแรง
ไฟใต ้ปีที่ 10 
เดินหน้าสู่วิถ ี“เจรจา”

แม้จะเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายรัฐบาล ทุ่มงบประมาณมากถึง 
182,402 ลา้นบาท ใช้กองก�าลงัฝ่ายความมัน่คงกวา่ 150,390 คน 
แต่งตัง้สารพัดหน่วยงาน และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตลอดเวลา เพื่อ
รับมือกับ “ไฟใต้” ที่โหมไม่หยุดจนย่างเข้าปีที่ 10 สถานการณ์ถึง
ปัจจุบันช้ีชัดว่า ภาวะความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้มีลักษณะ 
“ยดืเยือ้เร้ือรัง” แม้ความถ่ีและความเขม้ขน้ของความรุนแรงยังอยู่
ในระดบัคงที่ แตก่ารกอ่ความไมส่งบระยะหลงั สง่ผลใหม้ผูีเ้สยีชีวติ
และบาดเจบ็มากขึน้ในแตล่ะครัง้ รวมถงึภาพความรุนแรงที่มแีนวโนม้ 

เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด เป็นความรุนแรงที่มีชีวิตและสามารถต่อชีวิต
ได้ด้วยตัวเอง1 ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่สูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างหนักหนาสาหัสแบบต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ช้ีว่า สถานการณ์ไฟใต้ในวันนี้ก�าลังเข้าสู่
วถิ ี“เจรจา” ที่ตอ้งจบัตามองถงึอนาคตวา่ จะน�าพาไปสูส่นัตภิาพ
ได้จริงหรือไม่

2
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48 สุขภาพคนไทย 2556

9 ปีเต็มกับภาพรวมจ�านวนตาย-บาดเจ็บ
และเหตุการณ์รุนแรง

ข้อมลูล่ำสดุจำกศนูย์เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ภำคใต้ 

(Deep South Watch - DSW) ช้ีว่ำ นบัแต่วันเริม่เหตกุำรณ์

คือ 4 มกรำคม 2547 จนถึง 31 ธันวำคม 2555  

มีผู้เสียชีวิตรวม 5,501 คน และบำดเจ็บ 9,725 คน2 

ในจ�ำนวนนี้เป็นครู 158 คน3 เฉพำะปลำยปี 2555  

มีเหตุยิงครูถึง 10 รำยต่อเนื่องกัน ในช่วงกันยำยนถึง

ธันวำคม4 และต่อมำอีก 1 รำยเมื่อ 23 มกรำคม 2556 

(ดูล้อมกรอบเรื่องยิงครู) ควำมสูญเสียชีวิตในเหตุกำรณ์

ไม่สงบส่งผลให้มีหญงิหม้ำยสำมตีำยมำกกว่ำ 2,000 คน 

และเด็กก�ำพร้ำเพิ่มขึ้นกว่ำ 4 พันคน5

แต่เม่ือดูสถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำก 

ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 

รำยงำนตวัเลข ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 ว่ำ ตัง้แต่ 

ปี 2547 ถงึสิน้ปี 2555 มผีูเ้สยีชวีติรวม 3,371 คน และ

บำดเจ็บ 8,137 คน น้อยกว่ำท่ีเคยรำยงำนเม่ือสิน้ปี 2553 

ว่ำมผีูเ้สยีชวีติ 4,370 คน และผูบ้ำดเจ็บ 7,139 คน6 

เจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบจัดท�ำข้อมูลอธิบำยว่ำ  

ในปี 2554 ทำง ศชต. ได้ท�ำกำรสอบทำนและแยกแยะ

คดตีัง้แต่ปี 2547 ว่ำ เหตอุำชญำกรรมร้ำยแรงทีมี่คนตำย

และบำดเจ็บนัน้ เหตกุำรณ์ใดบ้ำงทีเ่ก่ียวข้องและไม่เกีย่วกบั 

ควำมม่ันคง จำกนั้นก็น�ำเฉพำะตัวเลขของเหตุกำรณ ์

ที่มีปัจจัยบ่งชี้ว่ำเป็นกำรกระท�ำของกลุ่มก่อควำมไม่สงบ

9 ป สถิติความรุนแรงในเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

จำนวนเหตุการณความไมสงบทุกประเภท รายป และรายพื้นที่ รวม 14,074 ครั้ง

ในแตละวัน เกิดเหตุการณความไมสงบ 4 ครั้ง มีผูเสียชีวิตมากกวา 1 ราย บาดเจ็บไมต่ำกวา 3 ราย

ผูเสียชีวิต 5,292 ราย ในเหตุการณความไมสงบตั้งแตป 2547-2555

ประเภทเหตุการณความไมสงบ 9 ป (ครั้ง)
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495 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

เท่ำนั้นมำน�ำเสนอต่อสำธำรณะ ตัวเลขควำมสูญเสียจึง

ถกูปรบัลดลง หำกน�ำตวัเลขทีถ่กูแยกออกมำรวมกลบัไป 

จะได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วง 9 ปีคือ 5,292 คน และ

บำดเจ็บ 9,757 คน7

ขณะท่ีตัวเลขท่ีรวบรวมโดย ส่วนปฏิบัติการ 

และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี 

กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

(กอ.รมน.ภำค 4 สน.) ก็ไม่ตรงกับตัวเลขของ ศชต. 

โดยระบวุ่ำ จำกวนัเริม่เกดิเหต ุปี 2547 ถงึ 31 ธนัวำคม 

2555 มผีูเ้สยีชวีติ 4,980 คน และผูบ้ำดเจบ็ 9,071 คน8

...ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ต่างกัน ทาง

หน่วยปฏิบัติการของรัฐน่าจะท�าให้ชัดเจนขึ้น...

ส�ำหรับเหตุรุนแรงทุกประเภทในช่วง 9 ปีเต็ม 

ศชต. สรุปว่ำ เกิดขึ้นทั้งสิ้น 14,074 เหตุกำรณ์ (เป็น

เหตุร้ำยที่เก่ียวกับควำมมั่นคงประมำณร้อยละ 56) เป็น 

เหตยุงิด้วยอำวธุปืนสงูท่ีสดุคอื 7,361 ครัง้ ตำมด้วยเหตุ

ระเบดิ 2,478 ครัง้ ก่อกวน 2,044 ครัง้ เหตลุอบวำงเพลงิ 

1,518 ครัง้ ท�ำร้ำย 309 ครัง้ ปล้นอำวธุ 245 ครัง้ ประท้วง 

64 ครัง้ และฆ่ำตดัคอ 51 ครัง้ ทีเ่หลอืเป็นด้วยเหตอุืน่ๆ 

ชัดเจนว่ำ ตัวเลขแห่งควำมสูญเสียเหล่ำนี้ยังคง

ไต่ระดับสูงขึ้น ทำงออกเดียวที่เห็นสอดคล้องกันทั้ง 

ภำครัฐและภำคประชำสงัคม ในกำรน�ำพำให้พืน้ทีช่ำยแดน

ใต้ “หลุดพ้น” จำกวิกฤติแห่งควำมรุนแรง นั่นคือ... 

กำรเจรจำเพื่อมุ่งหนำ้สู่สันติสุข

ชายแดนใต้ในมรสุมความสูญเสีย

แทบไม่น่ำเชื่อว่ำ เหตุกำรณ์ปล้นปืนกว่ำ 400 

กระบอก ณ กองพันทหำรพัฒนำที่ 4 ค่ำยกรมหลวง

นรำธวิำสรำชนครนิทร์ อ�ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธวิำส 

เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2547 จะกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของ

ควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ย่ิงนำนวันก็ย่ิง

รนุแรงและเลวร้ำย ตัวเลขแห่งควำมสญูเสยีทีเ่คยเกดิขึน้

ในอดีตก่อนปี 2547 ไม่อำจเทียบเคียงได้อีกต่อไป

คนทีอ่ำศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่ำงสมศกัดิ ์อสิรยิะภญิโญ 

ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดปัตตำนี ยอมรับอย่ำงไม่มี 

ทำงเลือกว่ำ คนในพื้นที่ “เคยชิน” กับควำมรุนแรงและ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเสียแล้ว9

รูปแบบกำรก่อเหตุร้ำยโหดเหี้ยมมำกขึ้นเร่ือยๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นเผำโรงเรยีน เผำวดั จ่อยงิ ลอบยงิ ลอบท�ำร้ำย 

ฆ่ำตัดคอแล้วเผำพร้อมกับถ่ำยคลิปวิดีโอ ประกบยิง 

ต่อหน้ำกล้องวงจรปิด วำงระเบิดพร้อมกันกว่ำ 100 จุด  

ใช้คำร์บอมบ์มำกขึน้เรือ่ยๆ ฯลฯ โดยมเีป้ำหมำยคอืชำว

บ้ำนทัว่ไป พระ คร ูผูน้�ำศำสนำ และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 

ในปี 2555 มกีำรใช้คำร์บอมบ์มำกกว่ำ 10 ครัง้  

ครัง้ร้ำยแรงทีส่ดุคอื เมือ่ 31 มนีำคม 2555 เป็นเหตกุำรณ์ 

คำร์บอมบ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3 จุด ใน 3 จังหวัด คือ 

ท่ีโรงแรมลีกำร์เดนในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

พื้นที่ชุมชนในจังหวัดยะลำ และสถำนีต�ำรวจแม่ลำน 

ในปัตตำนี มีผู ้เสียชีวิตรวม 14 คน หนึ่งในนั้นเป็น 

นกัท่องเทีย่วชำวมำเลเซยี มผีูบ้ำดเจบ็อกีกว่ำ 500 คน10

“ควำมไม่ปลอดภัย” กลำยเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่

ฉุดกระชำกกำรลงทุนในพื้นที่ชำยแดนใต้ให้ด�ำดิ่งลง แม ้

รฐับำลจะทุม่เมด็เงนิภำยใต้เขตส่งเสรมิอตุสำหกรรมพิเศษ 

ได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงสุดตำม พ.ร.บ.ส่งเสริม 

กำรลงทุนแล้วก็ตำม 

ทัง้นี ้อรรชกำ สบีญุเรอืง เลขำธกิำรคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่ำ “ปัญหำควำม 

ไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้กำรลงทุนในพ้ืนที่

ชำยแดนใต้ไม่ขยำยตัวต่อเนื่องมำหลำยปี นักลงทุน 

นอกพ้ืนที่ไม่กล้ำเข้ำไปลงทุน ขณะที่อุตสำหกรรมที่มี 

อยู่เดิมก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร ทั้งยำงพำรำ 

ปำล์มน�้ำมัน อำหำรทะเลแปรรูป และอำหำรฮำลำล”11

บทวิเครำะห์ของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์

เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ ก็ระบุเช่นกันว่ำ “ในช่วงที่

เกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

ผลผลิตภำคกำรเกษตรจำกที่เคยขยำยตัวในระดับสูง  

กลับขยำยตัวอยู ่ในระดับต�่ำสลับกับกำรหดตัวหรือ 

กำรเติบโตในอัตรำลบ”12
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50 สุขภาพคนไทย 2556

นอกจำกนี้ โรงเรียนจ�ำนวนหนึ่งถูกเผำ ครูถูก

ท�ำร้ำยจนเสียชีวิตและบำดเจ็บจ�ำนวนมำก ครูจ�ำนวน

มำกขอย้ำยออกจำกพื้นที่ จนโรงเรียนขำดแคลนครูและ

ต้องปิดท�ำกำรสอนบ่อยครั้ง ส่งผลต่อระบบกำรศึกษำ 

โดยรวมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ตกอยู่ในภำวะ

วิกฤติรุนแรง คือ13

•	ผลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำตกอยูใ่นล�ำดับรัง้ท้ำย
ของประเทศ มีอัตรำกำรออกกลำงคันและ

ตกหล่นของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้น 

พื้นฐำนค่อนขำ้งสูง ขณะที่อัตรำกำรศึกษำต่อ

ระดับอุดมศึกษำอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ โดยเฉพำะ

โรงเรยีนเอกชน ดงัผลทีพ่บว่ำ หน่ึงในสำมของ

นักเรียนจบประถมศึกษำปีท่ี 3 อ่ำนไม่ออก

และเขียนไม่ได้ ขณะท่ีผลสอบโอเน็ตมัธยม 

ศึกษำปีที่ 6 ต�่ำทุกวิชำ

•	 เยำวชนหำยไปจำกระบบกำรศกึษำจ�ำนวนมำก 
โดยเฉพำะเยำวชนท่ีจบกำรศึกษำภำคบังคับ

แล้วไม่ได้ศกึษำต่อ ส่งผลให้ตวัเลขกำรว่ำงงำน

ในพืน้ที่ค่อนขำ้งสูง แต่แรงงำนบำงสำขำกลับ

ขำดแคลน เช่น ช่ำงเชื่อม ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำง

เคำะพ่นสีรถยนต์ ช่ำงเครื่องเย็น เป็นต้น

ชำวบ้ำนทกุชีวติในพืน้ทีช่ำยแดนใต้จงึเผชญิหน้ำ

กบัควำมสญูเสยีในทกุด้ำนอย่ำงแท้จรงิ ทัง้ชวิีต ทรัพย์สิน 

โอกำสทำงเศรษฐกิจ และกำรศึกษำของลูกหลำน...

กา้วที่ “พลาด” ของรฐับาลทกัษณิ ชินวตัร

อดตีทีผ่่ำนมำนัน้ พืน้ทีช่ำยแดนใต้ถกูใช้ “รองรบั” 

ค�ำสั่งโยกย้ำยเพื่อลงโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำโดยตลอด  

ควำมอยตุธิรรมรวมทัง้กำรใช้อ�ำนำจทีเ่กนิขอบเขตจึงเป็น

ปัญหำที่ถูก “ละเลย” มำโดยตลอด ไม่เว้นแม้กระทั่ง 

นโยบำยกำรแก้ปัญหำของรฐับำล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร 

หลังเหตุกำรณ์ปล้นปืนจำกค่ำยทหำร เมื่อ 4 มกรำคม 

2547 ซึ่งถือเป็น “จุดระเบิด” ของวิกฤติแห่งควำม 

สูญเสียในพื้นที่ชำยแดนใต้

ครั้งนั้น สัญญำณกำรตอบโต้ที่รุนแรงดังขึ้นจำก

นำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร เมือ่ระบวุ่ำปฏบัิติ

กำรปล้นปืนครั้งนั้นไม่ใช่กำรแบ่งแยกดินแดน ไม่มี 

ผูก่้อกำรร้ำยทีม่อีดุมกำรณ์ แต่เป็นฝีมอืของ “โจรกระจอก” 

พร้อมกับประกำศใช้กฎอัยกำรศึกและทุ ่มก�ำลังเข้ำ 

ปรำบปรำม โดยเฉพำะกำรจัดระเบียบโรงเรียนปอเนำะ 

มีกำรบุกค้นโรงเรียนปอเนำะครั้งแล้วครั้งเล่ำ จนกระทั่ง

ศนูย์ประสำนงำนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำ 

3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ออกแถลงกำรณ์ 9 กมุภำพนัธ์ 

2547 ประกำศยุติบทบำทกำรให้ควำมร่วมมือกับทำง

รำชกำรในกำรแก้ไขปัญหำภำคใต้14

แต่รัฐบำลยังเดินหน้ำใช้ “ไม้แข็ง” ต่อไป ด้วย

กำรประกำศนโยบำยเลือกพัฒนำหมู่บ้ำนในพื้นที่ภำคใต้  

โดยแบ่งออกเป็น 3 สีคือ แดง เหลือง เขียว ขึ้นอยู่กับ

ควำมเกี่ยวข้องกับกำรก่อควำมไม่สงบของคนในหมู่บ้ำน 

หมูบ้่ำนสแีดงจะไม่ได้รบังบประมำณเลย สเีหลอืงมีปัญหำ 

เลก็น้อย ต้องแก้ไขปัญหำ และสเีขยีวไม่มปัีญหำ รฐับำล

จะเพ่ิมงบประมำณให้15 พร้อมกับแสดงควำมมัน่ใจว่ำจะ

ท�ำให้พื้นที่ภำคใต้มีควำมสงบเรียบร้อยในเวลำไม่นำน

ระยะเวลำนับแต่นั้นก็พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ำ 

สำรพัดมำตรกำรตอบโต้อย่ำงรุนแรงที่รัฐบำลงัดมำใช้ 

ไม่สำมำรถสยบเหตุร้ำยรำยวันได้เลย อีก 5 ปีต่อมำ  

อดตีนำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร จงึยอมรบัว่ำ  

“ท่ีท�ำวันนั้นเพรำะเห็นควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นเลยใช้ควำม

รุนแรงตอบ ซึ่งมันผิด ครั้งนี้ถือเป็นค�ำขอโทษอย่ำงเป็น

ทำงกำรจำกผม”16

ทว่ำ สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำคใต้  

ก็ก้ำวไปไกลเกินกว่ำถ้อยค�ำยอมรับผิดของอดีตนำยก

รัฐมนตรีจะมีควำมหมำยใด...
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515 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

เงื่อนปมที่บ่มเพาะความขัดแย้ง

ตลอด 9 ปีเต็มที่ไฟใต้ลุกโชน หลายเหตุการณ์ 

สร้างผลกระทบ ท้ังซ�า้เตมิและเพิม่ “เงือ่นปม” แห่งปัญหา

อย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้

(1) เหตรุ้ายทีม่สัยดิกรอืเซะ ต�าบลตนัหยงลโูละ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อ 28 เมษายน 2547  

เป็นตัวเร่งอุณหภูมิล�าดับต้นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อกลุ่ม

บุคคลผูก่้อความไม่สงบโจมตป้ีอมต�ารวจทีอ่ยูใ่กล้กบัมสัยดิ 

กรอืเซะ และมกีารปะทะกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจทหาร ท�าให้

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและทหารเสยีชีวติ 3 นาย และบาดเจบ็  

17 นาย หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทั้ง 32 คน 

ได้หลบหนีเข้าไปภายในมัสยิดกรือเซะ พล.อ.พัลลภ  

ป่ินมณ ีรอง ผอ.กอ.รมน. ขณะนัน้เดนิทางไปถงึทีเ่กดิเหตุ 

ซึ่งมีประชาชนประมาณ 2,000-3,000 คน รวมตัวกัน 

อยู่ท่ีบริเวณมัสยิด เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตั้งแต่เวลา 06.00-

14.00 น. และตัดสินใจบุกเข้าไปภายในมัสยิด โดยใช ้

ระเบิดมือและอาวุธจนเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ที่อยู่ภายในมัสยิดเสียชีวิตทั้ง 32 คน17

ข่าวการบกุเข้าไปสังหารกลุ่มบคุคลภายในมสัยิด

กรือเซะแพร่ออกไปทั่วโลก เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ 

เจ้าหน้าทีร่ฐัทีก่ระท�าเกนิกว่าเหต ุรฐับาลจงึตัง้คณะกรรมการ

อิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมัสยิดกรือเซะ เมื่อวันที่ 4  

พฤษภาคม 2547 ผลการไต่สวนสรปุว่า การยตุเิหตกุารณ์

ท่ีมัสยิดโดยสันติวิธีน่าจะเหมาะสมและอ�านวยประโยชน์

ได้มากกว่าวิธีรุนแรง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจใช ้

ก�าลังและความรนุแรงเข้ายตุสิถานการณ์ โดยเฉพาะการ

ใช้ระเบดิสงัหารขวา้งเขา้ไปในภายในมสัยดิถงึ 8 ลกูนัน้  

ถือได้ว ่าเกินสมควรแก่เหตุ คณะกรรมการอิสระฯ  

เห็นว่ารัฐควรพิจารณาจ่ายเงินค่าช่วยเหลือให้แก่ทายาท 

ผู้เสียชีวิต และแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย18

(2) 19 ศพจากสะบ้าย้อย เหตุร ้ายที่มัสยิด 

กรือเซะเมื่อ 28 เมษายน 2547 ส่งผลกระทบข้ามไปถึง 

จังหวัดสงขลา เมื่อชายหนุ่ม 19 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

นักฟุตบอลทีมเยาวชนประจ�าอ�าเภอจากหมู่บ้านสุโสะ  

ต.ธารครี ีอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ออกเดนิทางจากหมูบ้่าน 

ไปท�าดาวะห์ (พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม) ตั้งแต่ 27 

เมษายน 2547 แต่วนัรุง่ขึน้คนทัง้หมูบ้่านกลบัหวัใจสลาย 

เม่ือทราบข่าวว่า ทั้ง 19 คน กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมใน

กลุม่ก่อความไม่สงบจ�านวน 25 คน ท่ีใช้มดีพร้าบกุโจมตี 

เจ้าหน้าทีบ่รเิวณหน่วยบรกิารประชาชน ตลาดสะบ้าย้อย 

และร้านอาหารสวยนะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และถูก

ล้อมปราบโดนยิงเสียชีวิตไป 19 ศพ19 

สิ่งที่ยังค้างคาใจของชาวบ้านท่ีบ้านสุโสะก็คือ 

สาเหตุการเสียชีวิต เพราะ มะนูยี พี่ชายของหนึ่งในผู้

เสยีชวีติ กล่าวว่า ตรวจดทูกุศพทีต่ายทีต่ลาดสะบ้าย้อย  

14 ศพ มีรอยถูกยิงที่ท้ายทอย รอยถูกยิงเช่นนี้หมายถึง

อะไร ชาวบ้านจงึประกาศว่าจะต่อสูค้ดีเพือ่ให้มกีารพสูิจน์

ว่าตายเพราะอะไรกันแน2่0

(3) ปริศนา 85 ศพที่อ�าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส คล้อยหลงัจากเหตทุีม่สัยิดกรอืเซะเพยีง 6 เดอืน  

วนัที ่25 ตลุาคม 2547 กเ็กดิรุนแรงซ�้าอกี เมือ่ชาวบ้าน

นับพันมาชุมนุมที่หน้าสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอตากใบ  

จ.นราธวิาส เรยีกร้องให้ปล่อยตวัชดุรกัษาความปลอดภยั

หมู่บ้านที่ถูกจับกุมจ�านวน 6 คน การชุมนุมบานปลาย 

ท�าให้เจ้าหน้าทีส่ลายการชุมนุม มีผู้เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ 

6 คน ถกูจับกมุ 300 คน แต่วนัถดัมากลบัมกีารแถลงว่า 

มียอดผู้เสียชีวิตรวมถึง 85 คน และถูกจับกุมมากถึง 

1,300 คน จ�านวนผู้เสียชีวิตที่จู่ๆ กลับเพิ่มขึ้นมานี้เอง

ที่ท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลงถึงขีดสุด 

ท�าให้ประเทศไทยเผชิญกับแรงกดดันจากนานา

ประเทศทันที ด้วยแรงกดดันท้ังในและนอกประเทศ การ

สอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น21

ต้นเดอืนพฤศจกิายน 2547 คณะกรรมการอสิระ

ไต่สวนข้อเท็จจริงฯ สรุปว่า มีความบกพร่องในการ 

ขนย้ายผู ้ถูกจับกุมจนเกิดการเสียชีวิตคารถบรรทุก 

เพราะขาดอากาศหายใจถงึ 78 ราย น�าไปสูก่ารสอบสวน 

ทางวนิยันายทหารทีร่บัผดิชอบทัง้ 3 นาย ในเวลาต่อมา  

ก่อนถูกย้ายให้เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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52 สุขภาพคนไทย 2556

(4) ระบบยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรม การประกาศ 

ใช้กฎหมายพิเศษ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  

พ.ศ. 2457 (ประกาศใช้หลังเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อ 4  

มกราคม 2547 ยกเลิกไปเมื่อมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และ 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 ท่ีประกาศใช้เมื่อ 16 กรกฎาคม 2548 หลังเหต ุ

วนิาศกรรม 23 จดุ ทัว่เทศบาลเมอืงยะลา ทัง้วางระเบดิ

เสาไฟฟ้าแรงสูงท�าให้ไฟฟ้าดับท่ัวเมือง และโจมต ี

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหลายจุด รวมทั้งวางระเบิดย่านการค้า  

และขยายเวลาการบงัคบัใช้ออกไปเรือ่ยๆ ครัง้ละ 3 เดอืน 

จนถงึปัจจบัุน

ผลพวงของการบังคับใช้กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ 

ในพืน้ท่ีชายแดนใต้ ด้านหนึง่เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่หารท�างาน

ได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตาม

กฎอัยการศึกได้นาน 7 วัน และสามารถควบคุมตัวต่อ 

ได้อกี 30 วนั ตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ก่อนเข้าสูก่ระบวนการ

สอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตามปกติ แต่อีกด้านหนึ่ง

ก็ท�าให้เกิดคดีความมั่นคงจ�านวนมากตามมา 

ตัวเลขผู ้ถูกจับกุมในคดีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

อย่างเหน็ได้ชัด กล่าวคอื สถติคิดคีวามมัน่คงรวมในพืน้ท่ี  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอของจ.สงขลา  

นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อมกราคม 2547 จนถึง

ธันวาคม 2553 มีคดีอาญาที่เป็นคดีความมั่นคง 7,680  

คดี รู้ตัวผู้กระท�าผิด 1,808 คดี จับกุมได้ 1,264 คดี 

เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล พิพากษายกฟ้องร้อยละ 4522 แต่เมื่อ

นบัสะสมรวมถงึสงิหาคม 2555 พบว่า มคีดคีวามมัน่คง 

เพิม่เป็น 8,639 คด ีสามารถสบืได้จนรูตั้วผู้กระท�าความผดิ 

2,053 คดี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เพียง 1,459 คดี 

และส่งคดเีข้าสูช่ัน้ศาลพจิารณาพพิากษา 474 คดี ตัดสิน

ลงโทษ 192 คดี คิดเป็นร้อยละ 40.5 ยกฟ้อง 282 คดี 

คิดเป็นร้อยละ 59.523

ในปี 2554 มคีดขีึน้สูศ่าลและศาลมคี�าพพิากษา 

214 คดี ยกฟ้องมากถึง 168 คดี คิดเป็นร้อยละ 78.5 

นับเป็นสถิติการยกฟ้องท่ีสูงท่ีสุดนับต้ังแต่มีสถานการณ์

ไฟใต้เป็นต้นมา24

นอกจากน้ี มกีารกล่าวถงึปัญหาของกระบวนการ 

ยติุธรรมอย่างชดัเจนตลอดปี 2553 น�ามาซึง่การตัง้คณะ

ท�างานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ในเรื่องการขอประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว 

พร้อมกับมี “กองทุนยุติธรรม” และศูนย์ประสานงาน

คุ้มครองพยานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศคต.)

ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใน 

พืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ ท�าให้ ปณุยวร์ี ประจวบลาภ ผูช่้วย 

ผู้พิพากษา เขียนบทความเรื่อง “นโยบายทางอาญาที่

เหมาะสมส�าหรบัผูก้ระท�าความผดิอาญาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้” ระบรุายละเอยีดของปัญหาทีเ่กดิขึน้ และแนวทาง 

ที่ควรจะเป็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  

เพือ่ให้การด�าเนนิคดอีาญาในพืน้ทีช่ายแดนใต้มปีระสทิธภิาพ 

ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ โดย 

ไม่กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรง25

หลากยุทธการพิทักษ์ชายแดนใต้

สองหน่วยงานที่เกาะติดอยู่ในพื้นที่ชายแดน 

ภาคใต้มานานคอื ศูนย์อ�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองก�าลังผสมพลเรือน ต�ารวจ 

ทหาร (พตท. 43) กลายเป็นด่านหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

เมือ่เกดิเหตกุารณ์ไม่สงบ แต่กลบัถกูยบุไปเมือ่ 1 พฤษภาคม  

2545 ซึง่ พล.อ.ชัยสิทธ์ิ ชินวตัร ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ

ขณะนั้น26 และภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อ�านวยการ

ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต2ิ7 ต่างแสดงความเหน็สอดคล้อง

กนัว่าการยุบ ศอ.บต. และ พตท. 43 ท�าให้เกดิช่องว่าง

ทางด้านยุทธการและการข่าว 

เมือ่ทหารถอนก�าลงัออกมาโดยไม่มกีารถ่ายอ�านาจ 

ให้ต�ารวจคมุพืน้ทีต่่อ และเปลีย่นให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็น

ผูร้บัผดิชอบแทน กลบัเป็นการเตมิ “เชือ้ไฟ” เพราะเน้น 

ใช้ก�าลังเข้าปราบปรามแทนการปรึกษาหารือร่วมกันกับ

ผูน้�าท้องถิน่ กระทัง่เกดิเหตกุารณ์ทีก่ลายเป็น “จดุเปลีย่น”  

ของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ขยายวงกว้าง

ไปมากกว่าการแบ่งแยกดนิแดนทีเ่คยเป็นประเด็นในอดีต 

นั่นคือ การปล้นปืนเมื่อ 4 มกราคม 2547
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ยิ่งเกิดเหตุร้าย ก็ยิ่งใช้มาตรการปราบปราม 

เข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ จาตรุนต์ ฉายแสง รองนายกรฐัมนตรี

ขณะนัน้ ซึง่ได้รบัมอบหมายจากนายกฯ ทกัษณิให้รบัฟัง

ปัญหาจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ย�้าว ่า  

“เจ้าหน้าทีร่ฐัต้องยกเลกิการใช้ความรุนแรงในพ้ืนทีอ่ย่าง

เดด็ขาด โดยเฉพาะการอุม้ของต�ารวจทีส่ร้างความไม่พอใจ

ให้ประชาชนในพื้นที่มาก”28

รัฐบาลทักษิณได้ตั้งกองอ�านวยการเสริมสร้าง 

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เพื่อ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีภ่าคใต้ เมือ่ 24 มนีาคม 

2547 แต่เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงลุกโชนขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง เสียงระเบิดและการก่อวินาศกรรมหลายจุด 

พร้อมกนัเร่ิมขยายวงเข้าไปสู่พ้ืนท่ีชมุชนของ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ทั้งสนามบิน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม  

ล้วนตกเป็น “เป้าหมาย” ของการโจมตี หลายประเทศ

ต้องประกาศเตือนพลเมืองของตนเองให้ “หลีกเล่ียง” 

การเดินทางมายังพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย

ขณะเดยีวกนั 28 มนีาคม 2548 รฐับาลกป็ระกาศ

แต่งตัง้คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท์แห่งชาติ 

(กอส.) มีอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน นายแพทย์

ประเวศ วะส ีเป็นรองประธาน กรรมการประกอบไปด้วย

ภาคประชาสงัคมทัง้ในและนอกพืน้ที ่ภาคการเมอืง และ

ภาคราชการ รวม 48 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของ

นักวิชาการ 144 คน ที่เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหา

วิกฤติการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยสันติวิธ2ี9

แม้รัฐบาลจะพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

องค์กรใหม่เพื่อดับไฟใต้ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกับ

ประกาศใช้กฎหมายพิเศษคือ พ.ร.ก.การบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 หลงัเกดิเหตวุนิาศกรรม

ท่ัวเมืองยะลา 23 จุด แต่เหตุร้ายไม่ลดลง ซ�้ายังเพิ่ม

ดีกรีของความโหดเหี้ยมด้วยปฏิบัติการ “ฆ่าตัดคอ”  

เจ้าหน้าที่ ฆ่าพระและลูกศิษย์คากุฏิวัดพร้อมวางเพลิง

วัดพรหมประสิทธิ์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รวมทั้งเกิด

โศกนาฏกรรม ณ ตันหยงลิมอ เจ้าหน้าที่นาวิกโยธิน  

2 นาย ที่คุ้นเคยดีกับชาวบ้านในหมู่บ้านตันหยงลิมอ 

อ.ระแงะ จ.นราธวิาส ถูกจบัเป็นตวัประกนัและถกูชาวบ้าน

รุมท�าร้ายจนเสียชีวิตด้วยความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ยิงถล่มร้านน�้าชากลางหมู่บ้าน 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ 19 กันยายน 2549 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศจะ

แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วย “สันติวิธี” พร้อมกับฟื้น 

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ขึน้มาใหม่ ด้วยความหวงัว่าจะช่วยน�าความสงบกลบัคนื

สู่ชายแดนภาคใต้ได้ นอกจากนี้ พล.อ.สุรยุทธยังกล่าว 

ขอโทษระหว่างการปาฐกถาพิเศษต่อหน้าผู้สูญเสียและ 

ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ตากใบ ผูน้�าศาสนา ผูน้�า 

ชุมชน รวมทั้งประชาชนนับพันคน เมื่อ 2 พฤศจิกายน 

2549 ว่า “ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดที่แล้ว และขอโทษ

แทนรัฐบาลชุดนี้ ส่ิงที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้ว  

ผมมาขอโทษแทน ผมอยากย่ืนมือออกไปแล้วบอกว่า  

ผมเป็นคนผิด ผมขอกล่าวค�าขอโทษด้วยใจจริง”30

แต่เหตุการณ์กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

เมื่อมีการ “จ่อยิง” ผู้โดยสารทั้งหญิงและชายบนรถตู ้

รวม 8 ศพ ระหว่างแล่นผ่านบ้านอเุบง ต.ปะแต อ.ยะหา 

จ.ยะลา รฐับาลต้องประกาศใช้กฎอยัการศกึพร้อมค�าสัง่

ห้ามมากมาย อาทิ ห้ามประชาชนแต่งกายเลียนแบบ

ทหาร ห้ามออกนอกบ้านระหว่าง 20.00 - 04.00 น.  

ห้ามใช้คล่ืนวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ 

และเพิ่มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อท�าความเข้าใจกับ

ประชาชนถึงค�าสั่งห้ามดังกล่าว

นอกจากนัน้ ยงัเปิดปฏบิตักิารตามแผน “ยทุธการ 

พทิกัษ์แดนใต้” โดยใช้งานการเมอืงควบคู่กบังานมวลชน

คอื ใช้กองก�าลงัผสมทัง้ทหาร ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง  

เข้าปิดล้อม ตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย เชิญตัวผู้ต้องสงสัย

ไปซักถาม ก่อนส่งไปอบรมตามความสมคัรใจในค่ายทหาร

ทั้ง 3 แห่ง ปฏิบัติการดังกล่าวกลายเป็นการกวาดจับ 

ชาวบ้านผู้ต้องสงสยั “ครัง้ละจ�านวนมาก” ในพืน้ทีท่ีเ่กดิ

เหตุการณ์รุนแรง เพื่อซักถามข้อเท็จจริงเชื่อมโยงข้อมูล 

การท�างานของกลุม่ขบวนการ31 จนบรรดาญาตขิองผูถ้กู

ควบคุมตัวเรียกร้องให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

หลายแห่งเข้ามาช่วยเหลือ
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จนรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศใช้ 

พ.ร.บ.ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 

2553 ศอ.บต. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระจาก

การก�ากับของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

(กอ.รมน.) โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี แต่เหตุร้ายใน

ภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปัญหาจาก

กระบวนการยตุธิรรมเริม่ส่งผลกระทบคนในพืน้ทีช่ายแดน

ภาคใต้ หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการ “อุดช่องว่าง” ที ่

เกดิขึน้ ทว่า เหตกุารณ์ขดัแย้งทางการเมอืงในกรงุเทพฯ 

ไม่เหลือพื้นที่ให้กับความไม่สงบจากชายแดนภาคใต ้

มากนัก

หลงัการเลอืกตัง้ใน พ.ศ. 2554 รฐับาลย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร พยายามปรับโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบใน

พืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้มเีอกภาพมากขึน้ พร้อมกบัม ี

ชือ่เรียกองค์กรรปูแบบต่างๆ ตามมา อาท ิศนูย์บรูณาการ

แก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศบ.กช.) 

คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

(นชต.) คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาชายแดน

ภาคใต้ (กบชต.) ฯลฯ แต่ชื่อเรียกมากมายชวนสบัสน

เหล่านี ้ไม่ได้ช่วยบรรเทาเหตกุารณ์แต่อย่างใด32 

เหตุรุนแรงยังคงเกิดขึ้นหลายครั้งติดต่อกันใน

เดือนกรกฎาคม 2555 โดยเฉพาะ “คาร์บอมบ์” ทั้งที่

ร้านค้ากลางเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และรถ 

สายตรวจของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ อ�าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

ก่อนยงิซ�า้จนเจ้าหน้าทีเ่สยีชวีติ คาร์บอมบ์ทีโ่รงแรมซเีอส 

ปัตตาน ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ีตามด้วยเหตกุารณ์

เจ้าหน้าทีท่หารชดุลาดตระเวนถกูประกบยงิอย่างโหดเหีย้ม

พร้อมกัน 4 ศพ ต่อหน้ากล้องวงจรปิดที่อ�าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จึงประกาศตั้งศูนย์ 

ปฏบิตักิารแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.)  

เม่ือ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อสร้างเอกภาพและ

ประสิทธภิาพในการส่ังการแบบบรูณาการทกุส่วนราชการ  

(17 กระทรวง 66 หน่วยงาน) พร้อมมาตรการเร่งด่วน 

จัดเขตรักษาความปลอดภัยหรือ Safety Zone ใน  

13 พื้นที่ ครอบคลุม 3 จังหวัด และอ�าเภอหาดใหญ่  

ติดต้ังกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งด่านตรวจที่ 

ต.ควนมีด อ.หาดใหญ่ ตรวจสอบการย้ายถิ่นของบุคคล 

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะกับทางมาเลเซีย33 อีกสอง

อาทิตย์ต่อมา ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2555 

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   54 4/4/13   6:27 PM



555 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

มีมติเปลี่ยนชื่อ ศปก.จชต. เป็นศูนย์ปฏิบัติการคณะ

กรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) เพื่อไม่ให้

ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มีอยู่

โครงสร ้างใหม ่ขององค ์กรดับไฟใต ้ เพื่อ 

บูรณาการงานจาก 17 กระทรวง 66 หน่วยงาน จะได้

ผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด คงจะได้ค�าตอบจาก

สถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ในไม่ช้า

ไม่นาน 

ขบวนการจุดไฟใต้คือใคร?

แม้จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

ประกาศตวัอย่างเป็นทางการว่า เป็นผูก่้อความไม่สงบใน

ชายแดนใต้ แต่กม็คีวามแน่ชัดว่า “ขบวนการเพือ่เอกราช 

ปาตานี” (ดูล้อมกรอบ) อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน34 โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบ 

ใต้ดนิ แม้กระทัง่สมาชกิระดบัปฏบิตักิารเองกไ็ม่รูโ้ครงสร้าง

ทัง้หมด จะรูเ้ท่าทีจ่�าเป็นในส่วนทีต่นเองรบัผดิชอบเท่านัน้ 

เช่น หากเป็นสมาชิกในระดับกองก�าลังติดอาวุธที่เรียก 

กันว่า “อาร์เคเค” จะรู้จักเฉพาะสมาชิกในหน่วยของ

ตนเองเท่านั้น คนที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมองเห็นภาพ

ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ 

จากเอกสารของฝ่ายความมั่นคงที่ค้นพบจาก 

สมาชิกระดับน�าของกลุ่ม พบว่า มีการแบ่งสายบังคับ

บัญชาหลักเป็นสองปีกคือ ปีกการทหารกับปีกการเมือง  

โครงสร้างเหล่านี้ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้ง

เปลี่ยนชื่อและปรับลดโครงสร้างในบางช่วงชั้น

ในด้านยุทธวิธี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ว ่า เน้น 

การปิดลบั จดัองคก์รให้เป็นหน่วยขนาดเลก็ระดบัต�าบล 

แต่ละหน่วยมีอ�านาจในการตัดสินใจปฏิบัติการเอง โดย 

ผูป้ฏบิตักิารจะฟังค�าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต�าบลเท่านัน้ 

และไม่รู้เลยว่าตนเองสังกัดกับองค์กรอะไรแน่ ย่ิงไปกว่านัน้ 

หน่วยเหล่านี้อาจใช้ก�าลังเพื่อหารายได้ โดยไม่เกี่ยวกับ

ความเคลือ่นไหวของขบวนการ เช่น เป็นมือเป็นไม้ให้แก่

การค้ายาเสพตดิ ค้าน�า้มนัเถือ่น ค้ามนษุย์ บ่อนการพนนั 

หรือกิจการผิดกฎหมายอื่นๆ35

มีการเปิดเผยข้อมูลจาก พ.อ.จตุพร กลัมพสุต  

ผูอ้�านวยการกองข่าว ศนูย์ข่าวกรองจงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ระบุการเชื่อมโยงระหว่าง 

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ขบวนการค้าน�้ามันเถื่อน และ

ขบวนการค้ายาเสพตดิ ซึง่มกีารจบักุมและยดึทรพัย์ของ

เครือข่ายมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท36 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษฎา บุญราช  

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดสงขลา ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น�า 

สีเ่สาหลกั (ผูน้�าท้องถิน่ ผูน้�าท้องที ่ผูน้�าศาสนา และผูน้�า

ธรรมชาติ) และผู้ที่เข้ารายงานตัวต่อทางราชการ ระบ ุ

สาเหตหุลกัของความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ว่า 

ไม่เพียงมาจากกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้น  

แต่ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม ความ 

ไม่เป็นธรรมที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหายาเสพติด 

ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองทุกระดับ

เข้ามาเกี่ยวโยงด้วย37

แต ่นักวิชาการในพื้ นที่ อย ่ าง ศรีสมภพ  

จติร์ภริมย์ศร ีมองว่ากรณนีีม้ข้ีอโต้แย้งได้มาก เนือ่งจาก

หลักฐานสนับสนุนความเชื่อมโยงของขบวนการกับพวก

ตดิยาและค้าของเถือ่นยงัไม่ชดัเจนพอทีจ่ะสรปุได้เช่นนัน้ 

เพราะใจกลางของเหตุความไม่สงบคือ “ขบวนการเพื่อ

เอกราชปาตานี” ตามที่การศึกษาวิจัยและการสอบสวน

หลายด้านยืนยัน แม้แต่รายงานการวิจัยของทหารเอง 

ได้แก่ รายงานวิจัยของ พล.ท.ส�าเร็จ ศรีหร่าย และ  

พ.อ.ชนิวตัร์ แม้นเดช งานวจิยัของนกัวชิาการต่างประเทศ 

อย่าง Duncan McCargo ที่ได้รับการแปลในภาคไทย

เรื่อง “ฉีกแผ่นดิน” และงานวิจัยของศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้หลายฉบับ38 

ความไม่สงบในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้วันนี ้จงึเป็น 

“โจทย์” ที่ยากและท้าทายส�าหรับทุกรัฐบาลไปแล้ว
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เยียวยาเพื่อคลายความขัดแย้งสู่สันติ

แม้ทุกรัฐบาลจะมีนโยบายสอดคล้องกันในเรื่อง

การเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์

ไฟใต้ แต่มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความ

ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ถูกใช้เพื่อ “ปลดล็อค”  

ความขดัแย้ง 9 ปีเต็ม เหน็ผลชัดเจนในยุครัฐบาลยิง่ลกัษณ์  

ชนิวตัร ผ่านการต้ังคณะกรรมการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยตุธิรรม เป็นประธาน และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลกั

ในการด�าเนนิการ พร้อมอนุมตัเิงินก้อนแรก 2,080 ล้านบาท  

จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียนจากประชาชนที่

ได้รบัผลกระทบโดยตรง พร้อมเปิดลงทะเบยีนผูต้้องการ

เยยีวยาผ่านสายด่วน ศอ.บต.1800 และเริม่จ่ายเงนิเยยีวยา 

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป พ.ต.อ.ทวี 

สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุว่า “เราไม่ได้มองว่า

ใครผิดหรือไม่ผิด แต่ตั้งใจจะให้การเยียวยาครั้งนี้เป็น 

การเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ความรุนแรงไปสู่สันติสุข”39

มาตรการเชงิรกุดงักล่าว “พุง่เป้า” ไปทีก่ารเยยีวยา 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก 3 เหตุการณ์ที่เป็น “บาดแผล 

ฝังลึก” นั่นคือ มัสยิดกรือเซะ (รวมกรณีสะบ้าย้อย) 

เหตุการณ์ตากใบ และกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ท่ียังคงสูญหาย โดยจ่ายเงนิเยยีวยาให้ผูเ้สยีชวีติจากกรณ ี

มสัยดิกรอืเซะ 32 รายๆ ละ 4 ล้านบาท กรณสีะบ้าย้อย 

19 รายๆ ละ 7.5 ล้านบาท และกรณตีากใบ 85 รายๆ 

ละ 7.5 ล้านบาท ส่วนทนายสมชาย นีละไพจิตร  

ได้รับการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ 7.5 ล้านบาท ทั้งปรับ

เพิ่มเงินเยียวยาแก่ประชาชนท่ีเสียชีวิตจากเหตุความ 

ไม่สงบ จาก 100,000 บาท เป็น 500,000 บาท ผูพ้กิาร

จากเหตุความไม่สงบ ปรับเพิ่มจาก 80,000 บาท เป็น 

500,000 บาท 

จนถงึวนัที ่8 มนีาคม 2556 มผีูไ้ด้รบัการเยียวยา

ไปแล้วรวม 19,066 ราย ใช้เงินไปประมาณ 1,990  

ล้านบาทเศษ40

ดูเหมือนว่า มาตรการเยียวยาแก่ครอบครัวที่ 

สูญเสียช่วยลดดีกรีแห่งความขัดแย้งลงไปได้ไม่น้อย  

แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จงัหวดั

ปัตตานี ยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การแก้ปัญหา

ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ต้องไม่จบเพียงแค่การเยียวยา 

รฐับาลต้องเปิดพืน้ทีก่ารพดูคยุแบบสนัตวิธิ ีและต้องเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมด้วย41

การเจรจาและกระบวนการสู่สันติภาพ

ต้นปี 2556 ความรนุแรงในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ท่ามกลางความเห็นต่างในสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น ทั้ง “ดีขึ้นและแย่ลง” 

“ที่แย่ลง” มาจากความรุนแรงในเชิงคุณภาพที่

มากขึ้น ช่วงปี 2555 - 2556 ปฏิบัติการทางทหารของ 

ฝ่ายผู ้ก่อความไม่สงบรุนแรงครึกโครมขึ้นเป็นล�าดับ  

ดังเหตุการณ์กลางดึกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ก่อ

ความไม่สงบยกก�าลงับกุตค่ีายนาวกิโยธนิทีน่ราธวิาส เกดิ 

การสูร้บหนกัและฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบถกูยงิเสยีชวีติรวม 

17 คน42 เกษียร เตชะพีระ ตั้งค�าถามว่า การยกระดับ 

การโจมตีรุนแรงขึ้นและมีลักษณะสู้รบเป็นแบบแผนทาง

ทหารมากขึ้นนี้สะท้อนอะไร? ค�าตอบที่ได้ก็คือ

“มันเป ็นส ่วนหนึ่ งของยุทธศาสตร ์ ใหญ ่ที ่

ไม่เปลีย่นของผูก่้อความไม่สงบ...ทีเ่น้นการทหาร

มากกว่างานการเมอืง...ปีกการเมอืงของขบวนการ 

อ่อนแอ ท�าให้ปีกการทหารครอบง�าขบวนการ 

เอาเข้าจริงผู้ก่อความไม่สงบก�าลังสูญเสียแรง

สนับสนุนของมวลชนลงไปเรื่อยๆ …แม้แต่เอ็น

จีโอซึ่งเห็นด้วยกับการกระจายอ�านาจให้คน 

ในพื้นที่มากขึ้นก็ยังถึงกับเริ่มใช้ถ้อยค�าว่านี่มัน

เข้าข่าย ‘อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ’ ขณะที่

ประชาคมสากลส่วนใหญ่กไ็ม่ได้อยูฝ่่ายผูก่้อความ

ไม่สงบเช่นกัน ในทางการเมืองฝ่ายผู้ก่อความ 

ไม่สงบจงึเพลีย่งพล�า้เสยีท่า แต่นีไ่ม่ได้หมายความ

ว่าความรนุแรงจะยุตใินเวลาอนัใกล้”43
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“ครู” เป้าใหญ่ของอาร์เคเคตัง้แต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

การท�าร้ายครู ฆ่าครู และเผาโรงเรียน เป็นเป้าหมายส�าคัญหนึ่งของอาร์เคเค ด้วยเหตุผล 4 ข้อคือ 

(1) ครูและโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ของรัฐไทย (2) การก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้น 

ท�าลายขวัญและก�าลังใจของคนในพื้นที่ (3) ท�าให้เห็นถึงความล้มเหลวของกองทัพและระบบราชการ และ  

(4) บ่อนเซาะการศึกษาในพื้นที่ให้อ่อนด้อย และในที่สุดต้องหยุดการเรียนการสอน 

รวม 9 ปี มีครูถูกฆ่าเสียชีวิต 158 คน บาดเจ็บ 150 คน และทุพพลภาพ 6 คน ศพครูรายที่ 158 

คือ “ชลธี เจริญชล” ครูมุสลิมโรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่ถูก 4 แนว

ร่วมอาร์เคเคพรางตัวเป็นผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปในโรงอาหาร แล้วใช้ปืน 9 มม. ปลิดชีพครูชลธี ท่ามกลาง

สายตาของเพื่อนครูและนักเรียน 292 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

หลงัเกดิเหต ุสมาพนัธ์คร ู3 จังหวดัชายแดนภาคใต้สัง่ปิดโรงเรยีน 378 โรงโดยไม่มกี�าหนด และเรยีกร้อง

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามจับคนร้ายโดยเร็ว พร้อมปรับแผนการรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน  

เสริมก�าลังเจ้าหน้าที่หลักร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความปลอดภัยโรงเรียน 

ให้ กอ.รมน. แจ้งเตือนภัยหากมีข่าวจะยิงครู และมีการหารือเพื่อจัดตั้ง “กองก�าลังพิทักษ์ครู” เพื่อรักษา 

ความปลอดภัยครูโดยเฉพาะ 

ที่มา: ไม้ เมืองขม. 1 กุมภาพันธ์ 2556. ถ้ายังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จะยังมีศพครูที่ 159 สังเวยไฟใต้. ASTV ผู้จัดการออนไลน์.

“ท่ีดีขึ้น” และถูกจับตามากขึ้นเรื่อยๆ คือ  

นโยบายการบริหารและการพฒันาเกีย่วกบัจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) ซึง่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเมือ่ 3 กุมภาพนัธ์ 2555  

หวัใจส�าคัญของนโยบายนีคื้อการเจรจา น่ันหมายความว่า 

นบัจากนี ้การเจรจาระหว่างภาครฐัและกลุม่ผูก่้อความไม่สงบ 

ไม่ใช่เรือ่ง “ปิดลบั” เช่นในอดตีอกีต่อไป ดังวตัถปุระสงค์ 

ข้อหนึง่ทีร่ะบวุ่า “จะมกีารสร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 

การพูดคุยหาทางออกของความขัดแย้ง และสร้างหลัก

ประกนัให้บคุคลและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในกระบวนการ

สร้างสันติ”44 

นธิิ เอียวศรวีงศ์ มองว่า “เป็นการส่งสญัญาณที ่

ชดัเจนว่า มคีวามพยายามทางฝ่ายรฐัท่ีจะยติุการตอบโต้ 

ด้วยความรุนแรง”45 น่าจะน�าไปสู่จุดพลิกผันส�าคัญของ

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 

และแล้วจุดพลิกผันของสถานการณ์ก็เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงตัดสินใจ 

ใช้มาตรการใหม่เข้าคลี่คลายปัญหาไฟใต้ นั่นคือ การ

ประกาศใช้มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แทนการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ   

ซึ่งจะครบก�าหนดวันที่ 19 มีนาคม 2556 เพ่ือน�าไปสู่

การพูดคุยแบบสันติวิธี เปิดทางให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาเข้า

มอบตวัและรับการฝึกอบรม แทนการถกูด�าเนนิคดอีาญา

ตามความผิดที่เคยกระท�าไว4้6 

ล่าสดุคอื การตกลงเจรจากบักลุม่ก่อความไม่สงบ 

ที่เป็นข่าวมาตลอด เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2556 ด้วยการลงนามในเอกสารความเหน็พ้อง 

ทั่วไปเพื่อเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพ ที่โรงแรมเจ

ดับเบิลยู แมริออท กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ระหว่าง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ กับฮัสซัน ตอยิบ หัวหน้าประจ�า

ส�านกังานเพือ่การประสานงานของแนวร่วมเพือ่การปฏวิตัิ 

แห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตแิห่งมาเลเซยี เป็นสกัขพียาน 

ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท้ังต่างประเทศและ 

ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร ฝ่ายการเมือง ไปจนถงึ

ประชาชนในพื้นที่ ล้วนมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อ 

ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้47
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58 สุขภาพคนไทย 2556

ขบวนการเพื่อเอกราชปาตานี 

เป้าหมายคือการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชเป็นอิสระจากรัฐไทย ใช้แนวทางศาสนาเป็นฐานคิด

ในการปฏิวัติ โดยจับอาวุธต่อสู้ เพื่อสร้างความขัดแย้งรุนแรงโดยตรงกับ “รัฐไทย” ทางฝ่ายรัฐบาล

มักเรียกขบวนการนี้ว่า “กลุ่มแยกดินแดน” ซึ่งประกอบด้วย

(1) กลุ่มเคลื่อนไหวท่ีเคยมีบทบาทส�าคัญในอดีต มีแนวร่วมปลดปล่อยประชาชาติปาตานี 

(Barisan National Pembebasan Patani - BNPP), ขบวนการเพื่อพิทักษ์ศาสนาอิสลาม  

(Persatuan Mepertahankan Agama Islam - PMAI), แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปาตานี  

(Barisan Islam Pembebasan Patani - BIPP), ขบวนการมูจาฮีดินปาตานี (Gerakan Mujahidin 

Patani - GMP), องค์กรเอกราชสหปาตานี (Patani United Liberation Organization - PULO), 

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi Nasional - BRN), และแนวร่วมเพื่อเอก 

ราชแห่งปาตานี (United Front for the Independence of Patani - BERSATU) เฉพาะสามกลุ่ม

หลังเท่านั้นที่ยังคงมีบทบาททางการเมืองในปัจจุบัน

(2) กลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบัน เรียกกันว่า “ผู้ปลดปล่อยปาตานี” (Patani liberator)  

มกีลุม่อาวโุสบางส่วนทีเ่คลือ่นไหวมาตัง้แต่ในอดีต มวลชนรุน่ใหม่ทีผ่่านการจดัตัง้ทางการเมอืงกระจาย

และแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ และมีกองก�าลังติดอาวุธหรือที่เรียกกันว่า อาร์เคเค (RKK)

(3) กลุ่มแนวร่วม เป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกกระท�าและ/หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายและการปฏิบัติการของรัฐ มีทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ

มีผู้ใกล้ชิดที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระท�าของรัฐ อาจเรียกว่าแนวร่วมมุมกลับ และนักศึกษา นักคิด 

ปัญญาชนที่มีอุดมการณ์รับใช้สังคม กลุ่มบุคคลทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันในลักษณะเป็นพันธมิตรกัน 

กลุ่มที่เคลื่อนไหวในอดีตและปัจจุบันยังคงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกัน ขณะที่กลุ่มเคล่ือนไหว

ในปัจจุบันในส่วนของมวลชนจัดตั้งในพื้นที่และกลุ่มแนวร่วมจะมีอิทธิพลต่อกันและกันในลักษณะ 

ของการสื่อสารรับฟังและพึ่งพาอาศัยกัน

กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีปัจจุบัน มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับภาค 

ประชาสังคมในพื้นที่บางส่วน ชาวปาตานีที่ลี้ภัยการเมืองในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศในตะวันออกกลาง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับองค์การความร่วมมืออิสลาม ส่วน

สหภาพยุโรป และองค์การสหประชาชาตินั้นมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มเคล่ือนไหว 

ที่เคยมีบทบาทส�าคัญในอดีตเป็นหลัก

ที่มา: 1. พ้ืนที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform-IPP). 2 ธันวาคม 2555. รายงานสนทนา

ชายแดนใต้/ปาตาน:ี บทสงัเคราะห์จากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารวเิคราะห์ความขดัแย้ง (ครัง้ที ่1-5). ปัตตาน:ี โครงการ

ประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาการส่งเสริมทางด้านยุทธศาสตร์ของผู้สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ สถานวิจัย

ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

 2. รุง่รว ีเฉลมิศรภีญิโญรชั และกองบรรณาธกิารโรงเรยีนนกัข่าวชายแดนใต้ (DSJ). 2555. ถอดความคดิขบวนการเอกราช

ปาตานี. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เว็บไซต์: 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3676
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595 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบาย

การบริหารและการพัฒนาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 จะ “ก้าวไกล” ไปถึงขั้นไหน

ในทางปฏิบัติ และจะมีแนวทางอย่างไรกับข้อเสนอเรื่อง  

“นครรฐัปัตตาน”ี กระจายอ�านาจการปกครองให้ท้องถิน่

จัดการตัวเอง ที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้พดูคยุหารอืร่วมกนัก่อนหน้า ว่าเป็นการแก้ปัญหา

รปูแบบหนึง่ทีแ่ปรเปลีย่นความขดัแย้งให้กลับคนืสู่สันติสุข 

ได้ (ดรูายละเอยีดเรือ่งนีใ้น 10 สถานการณ์เด่นด้านสขุภาพ  

เรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” หน้า 137)

นักวชิาการท่ีคร�า่หวอดอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่าง ศรสีมภพ 

จติร์ภริมย์ศร ีมองว่าแนวทางการเจรจาเป็นการเปลีย่นแปลง 

ในทางบวก และพลังของภาคประชาสังคมในพื้นที่ คือ

ตวัแปรส�าคญัในการแก้ปัญหาความรนุแรงเพือ่สร้างสนัต ิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรจะได้รับการส่งเสริม 

ให้มีบทบาทเป็นตัวกลางในกระบวนการสันติภาพ พลัง

ภาคประชาสังคมที่ว่านี้ก�าลังสร้างแผนผังสันติภาพใน 

ภาคใต้ หรือ “กระบวนการสันติภาพปาตานี” ท่ีจะ 

เดินก้าวหน้าไปเป็นขัน้ๆ จากเลก็ไปสูใ่หญ่ เน้นกระบวนการ

สันติภาพขนาดย่อย โดยการสร้างพื้นที่สันติขนาดเล็ก 

ค่อยๆ สะสมเพิ่มพูนขึ้น และจะรวมเอาทุกฝ่ายเข้ามา

ร่วมกนัอยูใ่น “พืน้ทีข่องความสมัพนัธ์” แบบนี ้ศรสีมภพ 

ย�้าว่า

“ผู้ที่อยู่ในกระบวนการดังกล่าวอาจจะรวมไปถึง 

ขบวนการต่อต้านรัฐ สถาบันเก่า ทหาร ต�ารวจ 

พลเรอืน กลุม่ประชาสงัคม ชาวบ้านท้ังชาวไทย 

พุทธและมลายูมุสลิม และผู้มีส่วนได้เสียฝ่าย

ต่างๆ …จะท�าให้เกดิข้อตกลงทีอ่าศยักระบวนการ 

และมีหลักการร่วมกันอันเป็นที่รับกันได้ระหว่าง

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย…อาศัย ‘คนใน’ ที่สร้าง 

พื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วม (common space) 

เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนร่วมกัน  

พร้อมทั้งส่งเสริมสันติภาพในแง่มุมต่างๆ เช่น 

เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การศึกษา การ 

ท�ามาหากินร่วมกันอย่างสงบสุข ความยุติธรรม

ในชีวิตประจ�าวัน และการเยียวยาความสูญเสีย

ต่างๆ จากเหตุความไม่สงบ เป็นต้น”48 

การประกาศใช้มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ความ 

มัน่คงฯ และการลงนามเจรจาสนัติภาพทีเ่กดิขึน้ในเดอืน

กมุภาพนัธ์ 2556 เพือ่เป็นมาตรการบรรเทาไฟแห่งความ 

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะท�าได้มากน้อย 

เพียงใด คงเป็นที่จับตาดูจากทุกภาคส่วนในปี 2556 นี้

อย่างใกล้ชิด

เพื่อร่วมกันสร้างความหวังว่า วิถีชีวิตของผู้คน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะคืนสู่สันติสุขในห้วงเวลา 

อีกไม่นานเกินรอ 

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   59 4/4/13   6:27 PM




