การเสาะแสวงหาข้ อเท็จจริงเหตุการณ์
ความไม่ สงบในสามจังหวัดภาคใต้
(Fact Findings)

การสํ ารวจเบือ้ งต้ น
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สํ านักงานสิ ทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสั งคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เสนอ
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ งหาคม 2550

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 ความนํา
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูล ข้ อเท็จจริง และผู้ครอบครอง “ข้ อเท็จจริง”
1. องค์ กรภาครัฐ
1.1 สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
1.2 สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ
1.3 กองอํานวยการเสริ มสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม
1.5 สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
1.6 โครงการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบสื บเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.7 กระทรวง/หน่วยงานปฏิบตั ิการ
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2. องค์ กรอิสระ รัฐสภา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ
2.1 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกรณี เหตุการณ์รุนแรงภาคใต้
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.2 คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริ งกรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ
ในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
2.3 คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริ งกรณี มสั ยิดกรื อแซะ
2.4 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ( กอส. )
2.5 วุฒิสภา
3. สถาบันวิชาการและการรวมกลุ่มกันของสถาบันวิชาการ
3.1 คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 ศูนย์เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้สถานการ์ภาคใต้
(Intellectual Deep South Watch-IDSW)
3.3 ศูนย์ประสานงานวิชาการและให้ความช่วยเหลือผูส้ ูญเสี ย
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบฯ
4. องค์ กรเอกชน
4.1 องค์กรเฝ้ าระวังสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights Watch - HRW)
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4.2 คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
4.3 กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งเอเชีย
(Asian Human Rights Commission –AHRC)
5. สื่อมวลชน/สื่อสิ่งพิมพ์
5.1 สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย
5.2 ประชาไท
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ส่ วนที่ 3 ข้ อเท็จจริง ความจริง และสถานะของการเสาะแสวงหาข้ อเท็จจริง
กรณีความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สรุปและข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้อเท็จจริ ง ความจริ ง และสถานะของการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง
กรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ข้อเสนอแนะ

43

บรรณานุกรม

45

เอกสารแนบ 1 ลําดับเหตุการณ์สาํ คัญ
เอกสารแนบ 2 รายงานการรวบรวมข้อมูลกรณี เหตุการณ์รุนแรงที่
สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริ ง
กรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริ งกรณี มสั ยิดกรื อแซะ
เอกสารแนบ 5 ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง หรื อโครงสร้างความรุ นแรง
ในจังหวัดชายแดนใต้:สถานการณ์ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนใต้ในรอบ 2 ปี
เอกสารแนบ 6 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เอกสารแนบ 7 รายงานขององค์กร Human Rights Watch,
“It was like my son no longer existed”
Enforced disappearances in Thailand’s Southern
Border Provinces”

เอกสารแนบ 8 รวม Link เว็บไซต์ที่นาํ เสนอสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
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การเสาะแสวงหาข้ อเท็จจริงเหตุการณ์ ความไม่ สงบในสามจังหวัดภาคใต้
(Fact Findings)
การสํ ารวจเบือ้ งต้ น
ส่ วนที่ 1 : ความนํา
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่ งมีพี่นอ้ งไทยมุสลิมอาศัยอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ ที่คุกรุ่ นมา
เป็ นเวลานาน และได้ขยายทั้งขอบเขต และระดับของความรุ นแรงมากขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2547 เป็ นต้นมา ได้รับ
การรายงานข่าวตลอดเวลาในสื่ อประเภทต่างๆ นอกจากสื่ อแล้ว ยังมีคน และกลุ่มคนจากภาคต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นภาครัฐ ทหาร ตํารวจ โดยเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ สื่ อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ ภาค
การเมือง เช่น วุฒิสภา และสภาผูแ้ ทนราษฎร องค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และ
คณะกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งในกรณี เฉพาะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น กรณี
มัสยิดกรื อแซะ กรณี ตากใบ รายงานข่าวและรายงานผลการตรวจสอบ มักออกมาต่างกรรมต่างวาระ และดู
เหมือนเป้ าหมาย และการนําเสนอก็แตกต่างกันไป ขาดความเป็ นเอกภาพและไม่ได้นาํ เสนอเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับสาธารณะ และนําไปสู่ การจัดการปั ญหาอย่างเป็ นระบบมากนัก
การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Findings) และการทําข้อเท็จจริ งให้ปรากฏเป็ นสิ่ งที่มีความ
จําเป็ นยิง่ ประโยชน์ของการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งมีหลายประการด้วยกัน ข้อมูล การจัดทําเอกสารและการ
เผยแพร่ รายละเอียดข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับกรณี ต่างๆ โดยเฉพาะกรณี การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
ยังคงเป็ นอาวุธที่มีพลังและมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน และการสร้างความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก รวมถึงทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ในสังคม แต่การใช้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งที่ได้มาและที่มีอยู่
เพื่อเกิดผล และผลสะเทือน (impact) ตามที่ตอ้ งการนั้น ข้อมูลและข้อเท็จจริ งนั้นจะต้อง
มีคุณภาพ ซึ่ งหมายถึง ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีรายละเอียดเพียงพอ
มีช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแพร่ ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งที่แสวงหามาได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพ
จะไม่มีประโยชน์แต่ประการใดหากถูกเก็บเอาไว้กบั เฉพาะผูท้ ี่แสวงหาข้อมูลมา
หรื อองค์กรที่เก็บรักษา
ข้อมูลและข้อเท็จจริ ง
ต้องมีมาตรฐานร่ วมบางประการที่จะทําให้การใช้ประโยชน์ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้น
ได้ กับทั้งสามารถป้ องกันการซํ้าซ้อนและ/หรื อละเลยข้อมูลและข้อเท็จจริ งบางประการซึ่ งอาจมีความสําคัญ
ยิง่
ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล เล็งเห็นความสําคัญของการเสาะแสวงหา
ข้อเท็จจริ งและการจัดระบบ รวมถึงการวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
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กว้างขวาง
จึงได้กาํ หนดให้มีการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง
โดยมี
วัตถุประสงค์หลักสามประการคือ
1.สํารวจหน่วยงาน / องค์กร / คณะบุคคล และ บุคคล ที่ได้แสวงหาข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง (Stock taking)
2.ศึกษาลักษณะข้อมูล และ “ข้อเท็จจริ ง” และ พยายามจัดระบบข้อมูลที่มีอยู่ วิเคราะห์ / สังเคราะห์ และ
นําเสนอต่อสาธารณะ
3.สร้างเสริ มศักยภาพให้กบั องค์กร/กลุ่ม/บุคคล โดยเฉพาะ เครื อข่ายประชาชนในพื้นที่ในการแสวงหาข้อมูล
ข้อเท็จจริ ง จัดเก็บและนําเสนออย่างเป็ นระบบได้ (ระยะที่สอง)
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายข้างต้น ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้มอบหมายให้
ทีมวิจยั จากสํานักงานสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการสํารวจสถานะของการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งในเบื้องต้น ซึ่ งสํานักงานฯ ได้ดาํ เนินการ (ด้วย
ความล่าช้า)มาตั้งแต่เดือน กันยายน 2548 โดยใช้วธิ ี การสํารวจข้อมูลดังนี้
1. การจัดประชุมบุคคล/องค์กรที่มีการเก็บข้อมูลและรวบรวม “ข้อเท็จจริ ง” 1 ครั้ง โดยมีผแู ้ ทนจากภาค
วิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติเข้าร่ วมแบ่งปันข้อมูลและ
ความเห็น
2. การเก็บข้อมูลที่เป็ นเอกสารสิ่ งพิมพ์ รายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เว็บไซด์ บทความ
ทางวิชาการ
3. การพูดคุย สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ การสัมภาษณ์ดงั กล่าวเป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็ นทางการ โดยจุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อการให้ได้มาซึ่ ง “ข้อเท็จจริ ง” หากแต่เพื่อสํารวจการเสาะ
แสวงหา”ข้อเท็จจริ ง”
การสํารวจครั้งนี้ เป็ นการสํารวจเบื้องต้น เฉพาะแนวคิดว่าด้วย “การสํารวจเบื้องต้น” ก็อาจเป็ น
ข้อจํากัดโดยตัวมันเองในลักษณะที่วา่ ผลการสํารวจ/ศึกษาอาจไม่ครบถ้วนรอบด้าน การวิเคราะห์/สังเคราะห์
ไม่อาจทําได้อย่างลึกซึ้ง (ด้วยเหตุที่ขอ้ มูลอาจไม่ครบถ้วน) อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้เป็ นผลของความ
พยายามที่จะให้ภาพรวมของการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้นบั ตั้งแต่
เหตุการณ์ปล้นปื นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึง ธันวาคม 2549 เฉพาะในรอบสามปี ซึ่ งรายงานฉบับนี้
ครอบคลุมนั้น มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยใหญ่ๆหลายครั้ง ความรุ นแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
พร้อมๆไปกับความสู ญเสี ยทั้งในแง่ของชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงความมัน่ ใจ ความไว้เนื้ อเชื่อใจ ความ
เชื่อมัน่ และความไว้วางใจที่ประชาชนจะพึงมีให้แก่กนั และที่ประชาชนจะพึงมีให้รัฐ ความไม่สงบซึ่ งมีความ
รุ นแรงอยูด่ ว้ ยที่เกิดขึ้นจนบัดนี้น้ นั
ยังไม่มีการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งและนํามาเปิ ดเผยต่อสาธารณะอย่าง
จริ งจังและเป็ นระบบมากนัก
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ข้อจํากัดอีกประการหนึ่ง คือการเข้าถึงข้อมูลทั้งของภาครัฐ/เอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน เหตุผลที่
บุคคล/องค์กรเหล่านั้นไม่ยนิ ดีที่จะให้ขอ้ มูลที่เรี ยกว่า “ข้อเท็จจริ ง” ไม่ต่างกันมากนัก เช่น อาจทําให้เสี ยรู ป
คดี (ในกรณี ที่ขอ้ มูลดังกล่าวจะใช้ในการฟ้ องคดี) เป็ นความลับราชการ ยังไม่ได้มีการจัดระบบ จนกระทัง่ ถึง
เหตุผลที่วา่ “ยังไม่มีการบันทึกใดๆ” ไว้ ซึ่ งหมายความว่า “ข้อเท็จจริ ง” บางอย่างอาจไม่มีโอกาส “เกิด” เป็ น
“ข้อเท็จจริ ง” จะเป็ นได้ก็แค่ “คําบอกเล่า” “คําเล่าลือ” ที่อาจอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย และขึ้นอยูก่ บั ว่าเจ้าของ
“ข้อเท็จจริ ง” จะเปิ ดเผยให้ใครฟัง
“ข้อเท็จจริ ง” อาจถูก “จัดการ” เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และใครเป็ นผูค้ รอบครอง การตรวจสอบ
ความถูกต้อง / ความใกล้เคียงความเป็ นจริ งของข้อมูล / “ข้อเท็จจริ ง” ทําได้ยาก โดยเฉพาะ งานวิจยั ชิ้นนี้ซ่ ึง
เป็ นการสํารวจเบื้องต้น ซึ่ งไม่ได้มุ่งตรวจสอบความถูกต้อง แต่เป็ นเพียงความพยายามเสนอภาพของ
ข้อเท็จจริ งตามที่แต่ละแหล่งนําเสนอ (หรื อไม่นาํ เสนอ) เท่านั้น
รายงานฉบับนี้แบ่งเป็ นสามส่ วน ส่ วนแรกเป็ นบทนําซึ่ งเสนอความเป็ นมาของโครงการ วิธีการเก็บ
ข้อมูลและข้อจํากัด
ส่ วนที่สองเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล/ข้อเท็จจริ งและข้อเท็จจริ งที่มีอยูใ่ นความ
ครอบครอง/นําเสนอ ส่ วนที่สามเป็ นความพยายามที่จะวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการเสาะแสวงหา
ข้อเท็จจริ ง ภาพสะท้อนจากข้อเท็จจริ ง และช่องว่างของข้อเท็จจริ ง ก่อนที่จะนําไปสู่ บทสรุ ปว่าน่าจะมีการ
จัดระบบ การเสาะแสวงหา และการใช้/จัดการข้อเท็จจริ งอย่างไรเพื่อให้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูล ข้ อเท็จจริง และผู้ครอบครอง “ข้ อเท็จจริง”
หากความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส) รวมถึงบางอําเภอของจังหวัด
สงขลา ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2547 ถึง 2549 (ที่รายงานฉบับนี้ครอบคลุม ดูรายละเอียดในลําดับเหตุการณ์ ใน
เอกสารแนบ 1 และยังคงดํารงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั จะไม่ใช่สถานการณ์ใหม่ในภาคใต้ของประเทศไทย แต่ถือ
เป็ นสถานการณ์ที่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ ายทั้งที่เป็ นภาครัฐ และไม่ใช่ภาครัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และนานาชาติ จุดสนใจของทุกฝ่ ายดูจะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาซึ่ งหมายถึงการยุติความไม่สงบ
หรื ออย่างน้อยที่สุดทําให้ความไม่สงบและความรุ นแรงรายวันลดน้อยลง ดังนั้น จึงมีความพยายามจากหลาย
ฝ่ าย ทั้งภาครัฐและภาควิชาการในการศึกษาหามูลเหตุของความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้วา่ นับแต่
ต้นปี 2547 เป็ นต้นมา มีงานวิจยั และชุดวิจยั การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสามจังหวัดภาคใต้ออกมาหลาย
ชุด เช่น โครงการสันติวธิ ี ความรุ นแรง และสังคมไทย โดยโครงการเมธี วจิ ยั อาวุโส สกว.ซึ่ งเสนอผลการวิจยั
ชิ้นแรกเรื่ อง ปั ญหาความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กบั รัฐไทย งานเขียนของ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
เรื่ องความเป็ นมาของทฤษฏีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย ซึ่ งเป็ นการนําเสนอภาพประวัติศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ ซ้ าํ รอย หรื องานวิชาการของคณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ที่ออกมาในหลายหัวข้อตั้งแต่เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ จนถึงการศึกษากับชีวติ ชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์ในสถาบันวิชาการขึ้นหลายศูนย์รวมถึงศูนย์
ศึกษาพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล การจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการ “สมานฉันท์”
คณะอนุกรรมการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
นิทรรศการภาพวาด “เสี ยงเงียบเพรี ยกสันติภาพ” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี นิทรรศการภาพวาด” เมืองไทย ชาติ ศาสนาใด ก็อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติ” สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการ “เยียวยาที่ตากใบ” “สานเสวนา” “แนะนําศูนย์ฯ” ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล นิทรรศการ“เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน”กระทรวงยุติธรรม นิทรรศการ
“ยุทธพัฒนา สันติวธิ ี ” สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา LDI ฯลฯ การเสวนา “กระบวนทัศน์อิสลามกับการ
พัฒนา” โครงการพัฒนาชุ มชนเป็ นสุ ขที่ภาคใต้ : ดับบ้านดับเมืองเรี ยนรู ้อยูด่ ีที่ภาคใต้ การอบรม“เครื อข่าย
ยุติธรรมชุมชน”กระทรวงยุติธรรม เป็ นต้น
ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้น จัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริ งใน
หลายรู ปแบบ ทั้งข้อมูลและข้อเท็จจริ งเชิงประวัติศาสตร์ ข้อมูลและข้อเท็จจริ งเชิงวัฒนธรรม ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวันนับแต่ตน้ ปี 2547 เป็ นต้นมา โดยมีการวิเคราะห์จากหลายแง่มุม
และมีความพยายามที่จะใช้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งเพื่อให้เกิดการไตร่ ตรองโดยผูอ้ ่าน อย่างไรก็ตาม งาน
วิชาการและกิจกรรมเหล่านั้น แม้มีการค้นคว้าข้อมูลและข้อเท็จจริ งเพื่อการใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็ นการ
เสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง เพื่อทําความจริ งของแต่ละเหตุการณ์ให้ปรากฎ
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แต่อะไรคือสิ่ งที่เรี ยกว่า การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact findings) หรื อ การค้นหาข้อเท็จจริ ง ใน
ศัพท์บญั ญัติเกี่ยวกับความขัดแย้งและการแก้ปัญหา ซึ่ งจัดทําโดยศูนย์สันติวธิ ี และธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกล้า ได้อธิ บายคําว่า Fact-Findings - การค้นหาข้อเท็จจริ งไว้วา่ “กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริ งโดย
บุคคลที่สามที่เป็ นกลางซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากศาลเพื่อสื บหาข้อเท็จจริ งในกรณี ความขัดแย้ง
เมื่อได้รับ
ข้อเท็จจริ งครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว
ผูส้ ื บหาข้อเท็จจริ งจะต้องจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อศาลและคู่
ขัดแย้งต่อไป” 1
หากพิจารณาตามคําจํากัดความดังกล่าว ซึ่ งการค้นหาข้อเท็จจริ งจะต้องมีองค์ประกอบคือ 1) ทําโดย
บุคคลที่สามที่เป็ นกลาง 2) แต่งตั้งจากศาล (หรื อน่าจะหมายถึงฝ่ ายบริ หารด้วย หากจะตีความแบบกว้าง) 3) มี
การจัดทํารายงานเสนอต่อผูแ้ ต่งตั้งและคู่กรณี
เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุ นแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในรอบสามปี ที่ผา่ นมา มีการค้นหาข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นทางการและเป็ นที่รับรู ้เพียงไม่กี่ครั้ง ที่
น่าจะชัดเจนและอยูใ่ นกรอบของการค้นหาข้อเท็จจริ งข้างต้นได้แก่ คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริ ง
กรณี เหตุการณ์มสั ยิดกรื อแซะ คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริ งกรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ
จังหวัดนราธิ วาส ส่ วนการทํางานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง
โดยอดีตนายกรัฐมนตรี พตท.ทักษิณ ชินวัตร แม้จะมีภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งในการ “ศึกษา วิจยั และ
ตรวจสอบสาเหตุ และขอบเขตของความรุ นแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบริ บทของการก่อ
ปั ญหา ตลอดจนบทบาทของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาทั้งในและนอกพื้นที่” ก็อาจไม่นบั รวมอยูใ่ นการ
ค้นหาข้อเท็จจริ ง
สําหรับงานศึกษาชิ้นนี้ การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งมีขอบเขตรวมถึงการรวบรวมข้อมูล การสํารวจ
หาแหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ งและมีการนําเสนอต่อสาธารณะอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ระดับหนึ่ง โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นบุคคลที่สามที่เป็ นกลางหรื อได้รับการแต่งตั้ง ในการพิจารณาอาจไม่ให้
ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ มากนัก ด้วยเหตุที่วา่ เป้ าประสงค์ของการ
รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งแตกต่างหลากหลาย
กอรปกับข้อมูล/ข้อเท็จจริ งบางประการที่ถูก
นําเสนอด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนั้น อาจยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถี่ถว้ นรอบคอบในการนําเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริ งโดยผูค้ รอบครองและผูน้ าํ เสนอ
ซึ่ งอาจมีผลทําให้ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัย
หลายประการที่แตกต่างกัน
ข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่บุคคล กลุ่มบุคคล และ องค์กรต่างๆรวบรวมและจัดทําขึ้นที่บรรจุไว้ใน
รายงานฉบับนี้ เป็ นเพียงข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่มีการนําเสนอค่อนข้างเป็ นระบบ โดยเฉพาะที่ได้เผยแพร่ ดว้ ย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่ วนการค้นหาข้อเท็จจริ งซึ่ งหลายส่ วนไม่ได้มีการบันทึก ตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่
เฉพาะในวงจํากัดและเข้าถึงได้ยากนั้น อาจมีการกล่าวถึงเพื่อผูส้ นใจที่อาจมีโอกาสจะได้ติดตามสื บค้นต่อไป
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การนําเสนอ จะแบ่งตามลักษณะขององค์กร คือ
1. องค์กรภาครัฐ
2. องค์กรอิสระ รัฐสภา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ
3. สถาบันวิชาการ ซึ่ งหมายรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆ และการรวมกลุ่มกันของสถาบันเพื่อ
นําเสนอข้อมูลและงานเชิงวิชาการ และสถาบันวิชาชีพ เช่น แพทย์
4. องค์กรเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
5. สื่ อสิ่ งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เนื่องจากการรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ งของแต่ละองค์กรย่อมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะขององค์กร
วัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งอยูด่ ว้ ย ดังนั้น นอกจากการพิจารณาตัวข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่ถูก
นําเสนอแล้ว ผูจ้ ดั ทํารายงานเห็นความจําเป็ นที่จะต้องกล่าวถึงแต่ละองค์กรโดยสังเขปรวมถึงบทบาทในส่ วน
ที่เกี่ยวกับปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย
1.องค์ กรภาครัฐ
1.1 สํ านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็ นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ “เสนอความเห็นต่อสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
หรื อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หรื อแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมัน่ คงแห่งชาติดา้ นกิจการภายในประเทศ กิจการภายนอกประเทศ กิจการชายแดนและการป้ องกัน
ประเทศ และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงแห่งชาติ อํานวยการและประสานการปฏิบตั ิตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติกบั หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาให้
สอดคล้องกันและมีบูรณาการ ศึกษา วิจยั พัฒนา และติดตามสถานการณ์ความมัน่ คงที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ประเมินผลและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติทุกด้านและยุทธศาสตร์ สันติวธิ ี
เสนอแนะและจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนา ประสานการจัดการ และติดตามประเมินผล ด้านการข่าว
กรอง การต่อต้านการข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
นโยบายอํานวยการข่าวกรอง การพัฒนาองค์กรข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองและ เสนอแนะและ
จัดทํานโยบาย อํานวยการ ประสานการปฏิบตั ิ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนานโยบายความมัน่ คงแห่งชาติใน
การแก้ไขปั ญหาการก่อการร้ายสากล
อาชญากรรมข้ามชาติการบริ หารวิกฤติการณ์ความมัน่ คง
การ
เตรี ยมพร้อมแห่งชาติ
และนโยบายป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยคุกคามความมัน่ คงใหม่อื่นๆ
รวมถึง
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
หรื อ
ตามที่นายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย”
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เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือได้วา่ เป็ นเหตุการณ์ที่กระทบความมัน่ คง
ในความหมายของความมัน่ คงจากทุกมิติไม่วา่ จะเป็ นความมัน่ คงของรัฐหรื อประชาชน ภาระหน้าที่ขา้ งต้นทํา
ให้สภาความมัน่ คงแห่งชาติ จําเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียด ทั้ง
โดยเจ้าหน้าที่ของสภาความมัน่ คงเอง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับสู งจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ การประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคด้านการข่าว การเก็บข่าวจากสื่ อและ
องค์กรอื่นๆ เพื่อนําไปใช้ในการนําเสนอนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับปั ญหาสามจังหวัดภาคใต้ การ
เยียวยา ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากข้อมูลที่รวบรวมโดยสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็ นการ
ทัว่ ไป แต่อาจขอศึกษาได้หากข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกจัดเป็ นชั้นความลับ และการพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลขึ้นอยู่
กับผูข้ อ วัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ และผูร้ ับคําขอ ดังนั้น ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่รวบรวมโดยสภาความมัน่ คง
แม้อาจได้รับการรวบรวมอย่างต่อเนื่องและอาจถูกจัดอย่างเป็ นระบบ แต่ไม่ใช่ขอ้ มูลที่สาธารณชนทัว่ ไปจะ
เข้าถึงได้ ลักษณะดังกล่าวนี้ ถือเป็ นลักษณะร่ วมของข้อมูล/ข้อเท็จจริ งของส่ วนราชการทัว่ ไป
1.2 สํ านักงานข่ าวกรองแห่ งชาติ
ตามพ.ร.บ.สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2528 มาตรา 4 กําหนดให้สาํ นักงานข่าวกรองแห่งชาติ
“ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่ อสาร และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ ายพลเรื อน ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบ ต่อความมัน่ คง
แห่งชาติ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรี และสภาความมัน่ คงแห่งชาติ กระจายข่าวกรองที่มีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงแห่งชาติให้หน่วยงาน ของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ศึกษา วิจยั
และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ ายพลเรื อนเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ ปฏิบตั ิงาน เป็ นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และ
การรักษาความปลอดภัยฝ่ ายพลเรื อนกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ
เป็ นหน่วยงานหลักในการ
ประสานกิจการการข่าวกรองและการ ต่อต้านข่าวกรองกับหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความมัน่ คงแห่งชาติ เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนให้คาํ แนะนําและ คําปรึ กษาด้านการข่าว
กรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย ฝ่ ายพลเรื อน ต่อนายกรัฐมนตรี และสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ และ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
มอบหมาย”
ดังนั้น จึงถือได้วา่ สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็ นศูนย์กลางการข่าว(ของภาครัฐ) ที่ตอ้ งรวบรวม
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งจากทุกแหล่ง แต่ไม่ได้เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป จนมีเสี ยงวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ที่ผา่ นมา รัฐให้
ความกระจ่างในส่ วนของข้อมูลเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นอ้ ยมาก “หลายฝ่ ายจึงวิจารณ์วา่
รัฐไม่รู้วา่ ตนกําลังรับมือกับใคร” สํานักงานข่าวกรองจึงออกประกาศ “ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ 3
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จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่ งเผยแพร่ ในเว็บไซด์ขององค์กรโดยชี้แจงข้อมูลในส่ วนของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ว่า “รัฐมีคาํ ตอบในเรื่ องนี้ชดั เจน มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์ที่มีหลักฐาน” กับเปิ ดเผยตัวอย่างเว็บไซด์ที่เรี ยกว่าเป็ น
เว็บไซด์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในประกาศ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หวั ข้อ “ข้อเท็จจริ งใน
ปั จจุบนั ”สํานักงานข่าวกรองระบุวา่ “สถานการณ์ใน3จตช. มีสาเหตุ ความเป็ นมาและพัฒนาการสลับซับซ้อน
แตกต่างไปจากปั ญหาอื่นๆของประเทศ
การให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการ
ปะติดปะต่อเรื่ องราวข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็ นประโยชน์ท้งั ในแง่ของการศึกษาเพื่อหา
หนทางแก้ไขปั ญหา และการทําความเข้าใจที่ถูกต้องให้กบั ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ฝ่ ายรัฐจึงพยายามทุก
วิถีทางเพื่อทําให้ได้ความจริ งที่เชื่อถือได้มากที่สุดมาใช้ประโยชน์ ซึ่ งภายใต้ความพยายามอย่างเอาจริ งเอาจัง
ของฝ่ ายรัฐทําให้ได้พยานบุคคลจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ความรุ นแรงก่อเหตุต่างขึ้นในพื้นที่
มาเล่าเรื่ องราว เหตุการณ์ ตัวบุคคล ที่ทาํ ให้สถานการณ์ใน 3 จชต.เป็ นเช่นทุกวันนี้ กับได้พยานเอกสารที่ระบุ
ถึงแผนการ แนวทางปฏิบตั ิ ยุทธวิธีในการใช้ความรุ นแรง การจัดหาและวิธีการในการรวบรวมเงินทุน บุคคล
และเอกสารเหล่านี้ ทําให้ฝ่ายรัฐได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ที่สามารถอธิ บายความเป็ นไปที่ถูกต้องใน3จชต.ได้
อย่างมีเหตุมีผล มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน” 2
1

ข้อเท็จจริ งที่เปิ ดเผยในเว็บไซด์ของสํานักงานข่าวกรองแห่ งชาติ จึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อว่าเป็ นผูก้ ่อ
ความไม่สงบเป็ นสําคัญ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลนั้นได้จากพยานบุคคลที่รัฐใช้ “ความพยายามอย่างเอาจริ ง
เอาจัง...ทําให้ได้พยานบุคคลจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ความรุ นแรงก่อเหตุต่างขึ้นในพื้นที่ มา
เล่าเรื่ องราว เหตุการณ์” การได้ขอ้ มูลในลักษณะนี้ ทําให้เกิดความกังขาถึงวิธีการได้มาทั้งตัวบุคคลและข้อมูล
จากตัวบุคคลเป็ นอย่างยิง่ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ เมื่อพยายามเข้าว็บไซด์ของสํานักงานข่าวกรอง
แห่งชาติเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ซ้ าํ ๆจะไม่พบข้อมูลใดๆ ซึ่งทําให้สันนิษฐานได้วา่
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งๆ อาจถูกนํามาเปิ ดเผยเป็ นช่วงๆเท่านั้น และไม่สามารถค้นย้อนหลังได้เหมือนเว็บไซด์
ทัว่ ไป
1.3 กองอํานวยการเสริมสร้ างสั นติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองอํานวยการเสริ มสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะกองอํานวยการรักษาความ
มัน่ คงภายในภาค 4 ส่ วนหน้า มีภาระหน้าที่ท้งั ด้านการทหารและพลเรื อนเพื่อนํามาซึ่ งความสงบในสาม
จังหวัด โดยมีโครงการต่างๆ เช่นการให้ความช่วยเหลือราษฎร การปฏิบตั ิการจิตวิทยาเชิงรุ กโดยการ
ช่วยเหลือชาวไทยมุสลิม โครงการนักรบสี น้ าํ เงิน โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บา้ น เป็ นต้น นอกจากนั้นยัง
2

ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักงานข่าวกรองแห่ งชาติ
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ต้องดําเนินมาตรการด้านการข่าวและปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาอื่นๆ ซึ่ งจําเป็ นต้องหาข้อมูลในระดับต่างๆ และ
ประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ สื่ อมวลชน และเอกชน โดยไม่ได้มีการเผยแพร่ กว้างขวาง ยกเว้น
เอกสารที่มีผลทางจิตวิทยา
เช่น
วารสารกองอํานวยการเสริ มสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กอ.สสส.จตช) สื่ อสัมพันธ์ ที่เน้นรายงานกิจกรรมขององค์กบั พระราชกรณี ยกิจ เอกสารดังกล่าวนี้ มิได้เป็ น
เอกสารให้ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งประการใด
หากจะเป็ นเอกสารที่ให้ขอ้ มูลระดับหนึ่ง น่าจะเป็ นเว็บไซด์
www.southpeace.go.th ที่สามารถค้นหารข้อมูลผูถ้ ูกจับกุม วารสารนี้ จึงมีลกั ษณะการเลือกข้อมูลมานําเสนอ
เพื่อผลทางจิตวิทยา เช่น การลงบทสัมภาษณ์ผถู ้ ูกจับกุมและถือเป็ นผู ้ “กลับใจ” "หลังก่ อเหตุจะมีคนขี่รถ
มอเตอร์ ไซค์ มาส่ งผมถึงบ้ าน จากนั้นผมก็จะเดินเข้ าบ้ านเหมือนไม่ มีอะไรเกิดขึน้ โดยปฏิ บัติการจะใช้ เวลา
ประมาณ 10 นาที แรกๆ คนที่ เข้ าไปเป็ นแนวร่ วมจะต้ องเสี ยค่ าสมาชิ กเดือนละประมาณ 30 บาท แต่ พอมี
ความชํานาญถึงขัน้ ฆ่ าเจ้ าหน้ าที่ ได้ กจ็ ะได้ รับเงิ นเป็ นค่ าจ้ างตั้งแต่ 500-10,000 บาท ตามแต่ ความรุ นแรงของ
เหตุการณ์ ”
ที่น่าสนใจ คือมีขอ้ มูลผูถ้ ูกส่ งตัวไปอบรมอาชีพตามค่ายต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับความ
ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการทําให้ทนั สมัย (Up date) อย่างสมํ่าเสมอ และเข้าได้ไม่ยากนักแต่
ไม่มีรายละเอียด
นอกจากนั้น ยังมีเว็บไซด์ของคณะกรรมการนโยบายเสริ มสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของกรมกิจการพลเรื อนทหาร กองบัญชาการทหารสู งสุ ด ที่มีลกั ษณะชี้แจง เรี ยกว่า “คําชี้แจง กสชต.” ฉบับ
ต่างๆที่ออกมาเป็ นระยะๆนับแต่ปี 2548 เป็ นต้นมา ในจํานวนคําชี้แจงซึ่งจํานวนหนึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระ
ราชกรณี ยกิจ การแสดงความเสี ยใจ/ไว้อาลัยเมื่อเกิดการสู ญเสี ยของฝ่ ายเจ้าหน้าที่ แล้ว ยังมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
จับกุม การเข้ามอบตัว สถิติการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถเข้าชมและหาข้อมูล
ได้บา้ ง
สําหรับแต่ละจังหวัดต่างก็มีการรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ งซึ่งทั้ง feed เข้าไปในหน่วยงานกลางและ
ใช้ในแต่ละจังหวัดเอง ส่ วนข้อมูลเกี่ยวกับคดีคนตาย และผูบ้ าดเจ็บ ผูต้ อ้ งสงสัย ผูต้ อ้ งขังอยูใ่ นความ
ครอบครองของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบังคับการตํารวจในแต่ละจังหวัด
1.4 กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
เป็ นอีกหน่วยหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมายยุทธศาสตร์ ภายใต้กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเชื่อตามแนวทางสันติวธิ ี
โดยมี
กลุ่มเป้ าหมายตามกลยุทธ์ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักปราชญ์ ( Ulama ) กลุ่มเศรษฐกิจ ( Politic )
กลุ่มทหาร ( Runda Kumpulan Kecil ) และกลุ่มเยาวชน ( Permudor ) ซึ่ งกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ดําเนินการด้านกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อในกลุ่มเยาวชน ( Permudor )
9

กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ จึงจัดตั้งศูนย์ตอ้ นรับผูร้ ่ วมสร้างสันติสุข 3 เรี ยกโดยย่อว่า ศตสส.
ตั้งอยู่ ณ บริ เวณพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุ มชนเขตที่ 9 จังหวัดยะลา ดําเนินการ จัดโครงการ
อบรมหลักสู ตร “ศาสนธรรมนําสั นติสุข” มุ่งเน้ นให้ เยาวชนมีส่วนร่ วมและเสริ มสร้ างสั นติสุขให้ แก่ ชุมชน
ของตนเอง เน้ นกระบวนการพัฒนาทางความคิ ดและการเรี ยนรู้ เพื่อให้ สามารถพัฒนาความคิ ดและสามารถ
ตัเสิ นใจในวิถีการดําเนิ นชี วิตตามหลักศาสนาอิ สลาม โดยเน้ นหลักทางด้ านรั ฐธรรมนูญที่ สอดคล้ องกับหลัก
คําสอนตามคัมภี ร์อัลกุรอาร์ น กิจกรรมหลักของศูนย์เป็ นการจัดฝึ กอบรมให้กบั เยาวชนในพื้นที่ท้งั ในเรื่ อง
กฎหมาย ศาสนา และการอาชีพ รวมถึงกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี/สมานฉันท์อื่นๆ
การเข้าถึงชุมชนและเยาวชน โดยใช้กิจกรรมเชิงสันติน้ นั จําเป็ นต้องสร้างความไว้วางใจ ซึ่งจะทํา
ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกจากชุมชนพอสมควร นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ซึ่ งปั จจุบนั (อดีตอธิ บดีกรมคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพ ตั้งแต่ มิถุนายน 2550 มีตาํ แหน่งเป็ นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบกรณี สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) ได้เล่าให้ฟังว่าในกระบวนการ มีการค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริ งในหลายเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ น
กรณี ความไม่สงบรายวัน กรณี ความรุ นแรงที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ย เช่น กรื อแซะ ตากใบ สะบ้าย้อย ฯลฯ
และมีการนําข้อมูล/ข้อเท็จจริ งเหล่านั้นรายงานไปยัง “หน่วยเหนือ” เพื่อประกอบการพิจารณาในบางกรณี
และเพื่อใช้วางนโยบาย/ยุทธศาสตร์ แต่ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ ง ซึ่ งบางส่ วนอาจเห็นถึงภาพอีกด้านหนึ่ง ไม่ได้มีการ
บันทึกเผยแพร่
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวจึงกลายเป็ นข้อเท็จจริ งเงียบที่อยูก่ บั ตัวผูค้ รอบครองข้อเท็จจริ งบางคน
เท่านั้น
1.5 สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีบทบาทหน้าที่ดา้ นนิติวทิ ยาศาสตร์ ซ่ ึงเป็ น
การตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์เพื่อประกอบการดําเนินคดี ภาระกิจสําคัญได้แก่การ
พัฒนาระบบการตรวจทางนิ ติวทิ ยศาสตร์ ให้มีมาตรฐาน ให้บริ การแก่หน่วยงานต่างๆทางนิติวทิ ยาศาสตร์
การให้บริ การด้านการพิสูจน์เอกสารหลักฐานแก่ผรู ้ ้องทุกข์ ภายใต้สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ มี 2 หน่วยงานที่
อํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นหาข้อเท็จจริ ง คือ สํานักนิติวทิ ยาศาสตร์ บริ การ และสํานักมาตรฐาน
นิติวทิ ยาศาสตร์ 4
3

3

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานผลการดําเนินงาน “ศูนย์ตอ้ นรับผูร้ ่ วมสร้างสันติสุข” กรมคุม้ ครองคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม
2) สํ านักนิตวิ ิทยาศาสตร์ บริการ
มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) การชันสู ตรพลิกศพในกรณี ถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไม่ทราบชื่อ ศพที่ญาติร้องขอและศพที่ตายผิดธรรมชาติ
(ข) ตรวจร่ ายกายผูเ้ สี ยหายในกรณี ถูกทําร้ายร่ างกาย ถูกข่มขืนกระทําชําเรา และทํารายงานเสนอความเห็นต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ
ศาล
(ค) ตรวจร่ างกายและวัตถุพยานของผูต้ อ้ งสงสัยในกรณี กระทําความผิดอาญา และทํารายงานเสนอความเห็นต่อพนักงานสอบสวน อัยการและศาล
4
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บทบาทของสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ ในการค้นหาข้อเท็จจริ งกรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้น่าจะมีสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเสี ยชีวติ /บาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติแทบทุกวัน และมี
บางครั้งที่มีการเสี ยชีวิตหมู่อย่างผิดธรรมชาติ เช่นกรณี การเสี ยชีวติ ของคน 78 คนจากการสลายการชุมนุม
และจับกุมที่ตากใบ และกรณี ร้องเรี ยนอื่นๆไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งกรณี คนตายและหายรวมถึงกรณี ศพนิร
นาม เช่นกรณี ศพนิ รนามจากมูลนิธิร่วมบําเพ็ญการกุศลปั ตตานี (ท่งเต็ก เซี่ ยงตึ้ง) และการขุด/ตรวจพิสูจน์ศพ
เพื่อค้นหาญาติพี่นอ้ ง/บุคคลในครอบครัว

รวมถึงกรณี ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ง) ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาและจิตเวชทัว่ ไปหรื อนิติจิตเวชโดยใช้แบบทดสอบและเครื่ องมือพิเศษรวมถึงให้การดูแลบําบัดรักษาเบื้องต้น และ
ประสานงานนําผูป้ ่ วยทางจิตเข้ารับการดูแลในสถานที่กาํ หนด
(จ) ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิ ดเหตุในคดีต่างๆ
(ฉ) ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษทุกชนิ ด รวมทั้งการตรวจยาพิษ
(ช) ตรวจข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
(ซ) รวบรวมศพ ชิ้นส่ วนของศพที่ไม่ทราบชื่อมาทําการพิสูจน์บุคคลและสาเหตุการตาย
(ฌ) รับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์กรณี การสู ญหายของบุคคล
(ญ) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเรื่ องบุคคลสู ญหาย
(ฎ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
(3) สํ านักมาตรฐานนิตวิ ิทยาศาสตร์
มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการบริ หารกิจการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษารวบรวม และ วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการทั้งสองคณะ
(ข) แต่งตัง่ และเพิกถอนการแต่งตั้ง รวมทั้งกํากับ ดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูช้ ่วย
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
(ค) รับเรื่ องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติผิดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนิติวิทยาศาตร์ เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่
(ง) ดําเนินการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิ
งานของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งรวมทั้งเพื่อเป็ นเงินสนับสนุนสถานพยาบาลหรื อสถานที่ คณะกรรมการมาตรฐานงานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ กาํ หนดให้เป็ นสถานปฏิบตั ิการ
(จ) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ และภาคตรวจพิสุจน์หลักฐาน รวมทั้งขึ้นทะเบียนการบริ การทางนิติวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านนี้
(ฉ) ช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษา แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
(ช) เผยแพร่ ความรู ้ ฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากร และระบบงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ดา้ น
ต่างๆ
(ซ) ศึกษา วิจยั สนับสนุน หรื อทําการศึกษา วิจยั เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับส่ วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรอื่น
(ฌ) ประสานงานและร่ วมมือกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในกระบวนการ
ยุติธรรม
........
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จากทะเบียนคุมรายละเอียดของศูนย์พิสูจน์บุคคลสู ญหาย สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ มีกรณี ที่ศูนย์ฯ
รับเรื่ องไว้ในปี 2548 จํานวน 13 คน และปี 2549 6 คน 5 ซึ่งศูนย์ฯได้มีการเสาะแสวงหาหลักฐาน/ข้อเท็จจริ ง
นอกจากนั้น ยังมีความพยายามโดยศูนย์ฯร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ในการค้นหาข้อเท็จจริ งการเสี ยชีวติ /การสู ญหายที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนอีกหลายกรณี อย่างไรก็ตาม การตรวจ
พิสูจน์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งมีขอ้ จํากัดหลายประการ รวมถึงข้อจํากัดทางศาสนาด้วย และข้อมูลไม่ได้เป็ นที่
เปิ ดเผยทัว่ ไป เนื่องจากส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดีในกระบวนการยุติธรรม
4

1.6
โครงการเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบสื บเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรั ฐมนตรี
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
อํานวยการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบสื บเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็ นประธาน และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทาํ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ภายใต้โครงการเยียวยาฯมีผทู ้ ี่อยูใ่ นข่ายการได้รับค่าชดเชยความสู ญเสี ย และเสี ยหายหลายกลุม่
ตั้งแต่กลุ่มผูเ้ สี ยหายและครอบครัวของข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ลูกจ้าง พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่หรื อ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้น ประชาชน ทั้งที่
เป็ นประชาชนที่ให้ความร่ วมมือกับราชการ เช่นการเป็ นอาสาสมัคร รวมถึงประชาชนทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการ
และแรงงานต่างด้าว ก็ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเช่นกัน โดยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู ้
ได้รับผลกระทบสื บเนื่ องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 6 เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
5

5
6

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทะเบียนคุมรายละอียดการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลสู ญหาย (ไม่อาจให้รายละเอียดได้มากกว่านี้ )
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบสื บเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุวา่
1. ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ หากผลการสอบสวนในเบื้องต้นคลุมเครื อไม่ชดั เจนว่า ผูน้ ้ นั ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบหรื อไม่น้ นั ให้จงั หวัดจ่ายเงินช่วยเหลือไปก่อน 25 % จากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น และรายงาน
กยต.ทราบ.....และหากปรากฏต่อมาว่าผลการสอบสวนและเงินช่วยเหลือไม่ตรงกับข้ อเท็จจริง ที่ปรากฎภายหลัง ให้ยตุ ิการช่วยเหลือทันที...
2. ให้นาํ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผไู้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้กบั กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ข้ ึนในจังหวัดสงขลาหรื อจังหวัดอื่นที่เกิดเหตุการณ์ลุกลาม (Spill Over) ในทํานองเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ให้การช่วยเหลือเยียวยา
ย้อนหลังไปถึงวันที่ 4 มกราคม 2547
3. กรณีตรวจพบผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวเนื่องกันในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 4 มกราคม 2547 ให้
กยต.พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายตามความเหมาะสม
4...5..6....
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หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ ระบุให้การให้ความช่วยเหลือย้อนหลังไปถึงวันที่ 4 มกราคม
2547 (ซึ่งเป็ นวันที่เกิดเหตุการณ์ปล้นปื น) หรื ออาจย้อนหลังไปก่อนหน้านั้นก็ได้ หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นชี้
ชัดว่า ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผไู ้ ด้รับผลกระทบและครอบครัว จําเป็ นต้องตรวจสอบข้อเท็จริ งเพื่อใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ ิจยั ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริ งในส่ วนนี้ แม้ทางโครงการจะเปิ ดเว็บ
ไซด์ www.southernrelief.opm.go.th แต่ไม่พบว่ามีขอ้ มูลให้ตรวจสอบได้ และแม้เว็บไซด์ดงั กล่าวจะ link เข้า
กับเว็บไซด์ของจังหวัด 4 จังหวัด (คือ สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส) แต่ก็มีเพียงจังหวัดนราธิวาสที่มี
ส่ วนที่ชื่อว่า “สถานการณ์ภาคใต้” ให้เข้าได้ เว็บไซด์ของโครงการเองมีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์รายวันที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ กิจกรรมของภาครัฐ และ โครงการดูแลเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบด้านจิตใจใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเท่านั้น
โครงการดูแลเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบด้ านจิตใจใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 15 เขตตรวจ
ราชการที่ 18 กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
โครงการดูแลเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบด้านจิตใจใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากแนวคิดที่วา่
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรายวันและเหตุการณ์รุนแรงครั้งใหญ่ๆทําให้ประชาชน
โดยเฉพาะ
ผูเ้ สี ยหายและครอบครัวผูเ้ สี ยหายรู ้สึกโดดเดี่ยวไม่ปลอดภัย หวาดระแวง กังวล ซึ่งส่ งผลถึงสุ ขภาพจิต
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการให้ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากความไม่สงบได้รับการดูแลเยียวยาด้านจิตใจ
กับทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ในปี 2548ได้จดั ให้มี
โครงการนําร่ องให้กบั ผูส้ ู ญเสี ย 200 ครอบครัว
ในกระบวนการเยียวยาด้านจิตใจนั้น
ขั้นตอนแรกมีการรวบรวมข้อมูลของครอบครัวผูเ้ สี ยหาย
พร้อมกับจัดทําแฟ้ มข้อมูลของแต่ละครอบครัว
จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซ่ ึ งเป็ นทีมที่มีองค์ประกอบ
หลากหลาย การเข้าถึงผูเ้ สี ยหายและครอบครัวผูเ้ สี ยหายเปิ ดให้ทีมแพทย์สามารถค้นคว้าข้อมูล/ข้อเท็จจริ งได้
ไม่มากก็นอ้ ย อย่างไรก็ตามคณะผูว้ จิ ยั ไม่ได้มีโอกาสดูขอ้ มูลเหล่านั้นมากนัก เท่าที่เห็นบางส่ วน จะเป็ น
รายงานทั้งในเชิงสถิติและวิเคราะห์ ส่ วนรายงานละเอียดนั้นคาดว่าอาจต้องเก็บเป็ นความลับโดยจริ ยธรรม
ทางการแพทย์
1.7 กระทรวง/หน่ วยงานปฏิบัติการ
จากการสอบถามผูเ้ กี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานกลางอย่างสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สํานักงานข่าว
กรองแห่งชาติ รวมถึงกรมคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ ได้ทราบว่าต่างได้รับข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่ส่งเข้ามาจาก
หน่วยงานปฏิบตั ิการ เช่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
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ของมนุษย์ซ่ ึ งมีโครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผสู้ ู ญเสี ยและครอบครัวผูไ้ ด้รับผลกระทบ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฯลฯ และข้อมูลระดับจังหวัด
สําหรับระดับจังหวัดนั้น ดังได้กล่าวข้างต้น แต่ละจังหวัดเปิ ดเว็บไซด์ขอ้ มูลจังหวัด แต่มีเพียง
จังหวัดนราธิ วาสที่มีช่อง “สถานการณ์ภาคใต้”ให้เปิ ดเข้าได้ แต่ก็เป็ นเพียงข้อมูลสถานการณ์รายวัน และเชื่อม
กับเว็บไซด์อื่นๆ เช่นส่ วนราชการ รวมถึงศูนย์ข่าวอิศรา เป็ นต้น
2. องค์ กรอิสระ รัฐสภา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ
จากลําดับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นว่า นอกจากเหตุการณ์ความไม่
สงบซึ่ งก่อให้เกิดความสู ญเสี ยและเสี ยหายรายวันแล้ว
ยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่สะเทือนความรู ้สึกคนทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ เช่น เหตุการณ์ความรุ นแรงมัสยิดกรื อแซะ เหตุการณ์ชุมนุมเรี ยกร้องให้
ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาหน้าสถานีตาํ รวจตากใบ อันเป็ นที่มาของการเสี ยชีวติ ของคนกว่า 70 คน รวมถึงเหตุการณ์
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น รัฐบาลและองค์กรอิสระ เช่นกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และรัฐสภา ได้ต้งั คณะกรรมการอิสระ และอนุกรรมการ กรรมาธิการ เสาะแสวงหา
ข้อเท็จจริ ง และมีการเสนอแนะไปยังภาครัฐและผูเ้ กี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะในรายงานฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารายงานของคณะกรรมการบางชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
รวบรวมขัอมูลกรณี เหตุการณ์รุนแรงภาคใต้ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระไต่
สวนข้อเท็จจริ งกรณี เหตุการณ์มสั ยิดกรื อแซะ
คณะกรรมการอิสระสอบข้อท็จจริ งกรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ ใน
เหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส และคณะกรรมาธิ การการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คณะกรรมาธิ การการต่างประเทศ วุฒิสภา
2.1 คณะอนุกรรมการรวบรวมขัอมูลกรณีเหตุการณ์ รุนแรงภาคใต้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุยชนแห่งชาติเป็ นองค์กรอิสระที่ต้ งั ขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 มีหน้าที่หลายประการรวมถึงการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนเมื่อได้รับการร้องเรี ยน หรื ออาจ
ริ เริ่ มการตรวจสอบเองหากพิจารณาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอย่างรุ นแรง
และโดยพิจารณาว่า
สถานการณ์ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ผคู ้ นทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เห็นความจําเป็ นที่จะศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปั ญหาต่อรัฐบาลและผูเ้ กี่ยวข้อง
และการดําเนินการในการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จึงได้จดั ตั้ง
คณะอนุกรรมการรวบรวมขัอมูลกรณี เหตุการณ์รุนแรงภาคใต้ข้ ึน ตั้งแต่ปี 2547 โดยมี คุณหญิงอัมพร มีศุข
เป็ นประธาน
และมีอนุกรรมการจากทั้งบุคลากรในคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติเองและ
14

บุคคลภายนอกรวม 12 คน กับมีเจ้าหน้าที่เป็ นคณะทํางานลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกรณี เหตุการณ์ความ
รุ นแรงในภาคใต้อีก 10 คน คณะอนุกรรมการชุดนี้ “มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและหาข้อเท็จจริ งทั้งกรณี
เหตุการณ์ความรุ นแรงที่บริ เวณหน้าสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตากใบ และเหตุการณ์ความไม่สงบอื่นในภาคใต้
ตลอดจนติดตามผลการดําเนิ นงานของหน่วยงานของรัฐในการเยียวยาความเสี ยหาย และการแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายแก้ไขเหตุการณ์ความรุ นแรง” 7 ดังนั้น นอกจากรับ
เรื่ องร้องเรี ยน ทั้งที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม กรณี การสู ญหายของบุคคล กรณี ถูกคุกคามชีวติ และ
ความเป็ นส่ วนตัว และกรณี การขอความช่วยเหลือเยียวยาความเสี ยหายแล้ว ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลและหา
ข้อเท็จจริ งกรณี ความรุ นแรงที่มีผลกระทบในวงกว้างเช่นกรณี ตากใบ จังหวัดนราธิ วาส และสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา เป็ นต้น
6

ในการรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติมีการรวบรวมข่าวจากหนังสื อพิมพ์
หลายฉบับโดยมีการรวบรวมอย่างละเอียดซึ่ งทําให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องของ
ข้อมูลแต่ละแหล่งได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี เหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นกรณี ตากใบ และสะบ้าย้อย นั้น ทั้ง
คณะอนุกรรมการฯและคณะทํางานรวบรวมข้อมูลได้ใช้หลายวิธีการรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง เฉพาะกรณี
ตากใบ คณะอนุกรรมการฯได้ใช้เวลา “ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2547 ถึง 31 มีนาคม 2548 รวบรวมข้อมูลด้วย
การพบปะพูดคุยกับผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอทราบข้อมูลจากส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน”8
แม้คณะอนุกรรมการฯจะชี้วา่ “ข้อมูลที่ได้มาอาจจะมีขอบเขตจํากัดทั้งนี้ ข้อมูลจากส่ วนบุคคลเป็ นข้อเท็จจริ ง
จากการบอกเล่าโดยใช้มุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่อยูใ่ นสถานการณ์ ข้อมูลจากส่ วนราชการเป็ นข้อมูลเฉพาะที่
พึงเปิ ดเผยได้เท่านั้น” แต่ “คณะอนุกรรมการก็เห็นว่าข้อเท็จจริ งที่ได้รับมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ด้วยเป็ น
ข้อมูลข้อเท็จจริ งจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง” 9
8

ข้อที่น่าสนใจในรายงานการรวบรวมข้อมูลกรณี เหตุการณ์รุนแรงที่สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิ วาส (เอกสารแนบ 2) คือนอกจากรายงานจะเสนอภาพรวมของสถานการณ์และเหตุการณ์รวมถึง
ผลที่เกิดขึ้นแล้ว ยังได้สะท้อนข้อมูลจากทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูร้ ่ วมชุ มนุม ผูอ้ ยูใ่ กล้เคียงกับ
สถานที่ชุมนุม ข้อมูลจากสมาชิกวุฒิสภา จากโรงพยาบาล คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิ วาส สภา
ทนายความ และตรวจสอบจากเทปวิดีทศั น์ ในแต่ละเรื่ องตั้งแต่สถานการณ์ก่อนการชุ มนุม สาเหตุที่อยูใ่ นที่
ชุมนุม เหตุการณ์ขณะมีการชุมนุม การสลายการชุมนุม การควบคุมผูเ้ ข้าชุมนุมทั้งณ ที่เกิดเหตุ ขณะขนส่ ง
และที่ค่ายควบคุมรวมถึงการตรวจดูสภาพศพ(หากทําได้) ข้อมูลที่นาํ เสนอในรายงานมีท้ งั ที่เกี่ยวกับผูเ้ สี ยหาย
ครอบครัวผูเ้ สี ยหาย ผูส้ ู ญหาย การดําเนินคดี และการเยียวยา รายงานยังมีขอ้ เสนอแนะโดยเฉพาะต่อภาครัฐ
7

คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกรณี เหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้ ในคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานการรวบรวมข้อมูลกรณี เหตุการณ์
รุ นแรงที่สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2548 คํานํา
8
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ทั้งต่อเหตุการณ์ตากใบและเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมกับมีขอ้ มูลสรุ ปและ
ภาพของผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวติ บางส่ วน ด้วย
การนําเสนอข้อเท็จจริ งโดย “ไม่ตดั สิ นความถูกผิดหรื อวินิจฉัยเหตุการณ์” 10 แต่ให้ขอ้ มูลจากหลาย
ด้านแล้วให้ผอู ้ ่าน/ใช้รายงานใช้วจิ ารณญานเองน่าจะเป็ นการเสนอข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลซึ่ งกันและกันได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบในรายละเอียดของคณะอนุกรรมการฯนั้นทําไว้เฉพาะ
กรณี ที่มีผลกระทบในวงกว้างเท่านั้น ส่ วนกรณี ร้องเรี ยนบุคคล ต้องพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบของ
แต่ละกรณี ส่ วนเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้น้ นั
จะเป็ นรายชื่อผูร้ ้องเรี ยนผูไ้ ด้รับความเสี ยหายและความ
ต้องการให้คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติดาํ เนินการ
นอกจากการรวบรวม/ศึกษาข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง โดยคณะอนุกรรมการรวบรวมขัอมูลกรณี เหตุการณ์
รุ นแรงภาคใต้ แล้ว ยังมีคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติ เช่น
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการสู ญหายของบุคคล และอนุกรรมการด้านการ
คุม้ ครองบางชุ ด พยายามค้นหาข้อเท็จจริ ง โดยเฉพาะการค้นหาคนหายและพิสูจน์ตวั บุคคลตายที่ถูกฝัง (กรณี
ที่เป็ นมุสลิม และได้รับการร้องเรี ยน) แต่ทาํ ได้ไม่ง่ายนัก เพราะขาดหลักฐาน และมีขอ้ จํากัดด้วยข้อห้ามทาง
ศาสนา
2.2 คณะกรรมการอิสระสอบข้ อเท็จจริงกรณีมีผ้เู สี ยชีวติ ในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยเหตุที่วา่ เหตุการณ์ชุมนุ มที่หน้าสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส (เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2547) ของชาวบ้านที่เรี ยกร้องให้ปล่อยตัวผูต้ อ้ งหา 6 คน ซึ่ งเป็ นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
(ชรบ.) ต้องขังในข้อหายักยอกทรัพย์(อาวุธปื นของราชการ) และแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ในเหตุการณ์
ชุมนุมนั้น เจ้าหน้าที่ท้ งั ฝ่ ายทหาร ตํารวจ และพลเรื อน เข้าสลายการชุมนุมและควบคุมผูช้ ุมนุมเป็ นเหตุให้มี
ผูเ้ สี ยชีวติ 7 คน และอีก 78 คน เสี ยชีวติ ในขณะเคลื่อนย้ายโดยรถ จาก สภ.อ.ตากใบ จังหวัดนราธิ วาส ไปยัง
ค่ายอิงคยุทธบริ หาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เหตุการณ์ครั้งนี้ ได้รับการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง
ประกอบกับเสี ยงเรี ยกร้องจากทั้งภายในและนอกประเทศให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง รัฐบาลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริ งกรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส ขึ้น เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 โดยมี นายพิเชต สุ นทรพิพิธ อดีตผูต้ รวจการแผ่นดินรัฐสภา เป็ นประธานและมี
กรรมการ อีก 10 คน ทั้งนี้รายงานระบุวา่ “คณะกรรมการอิสระประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมิได้เป็ นเจ้าหน้าที่ของ
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รัฐ เว้นแต่ผซู ้ ่ ึ งเป็ นนักวิชาการมุสลิมจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งมีความรู ้หลักวิชา
ด้านศาสนาอิสลาม” 11 เพื่อแสดงว่าเป็ นกรรมการ “อิสระ” และ “เป็ นกลาง”
คณะกรรมการอิสระฯชุ ดนี้ มีโจทย์ที่ชดั เจน ในคําสั่งแต่งตั้ง คือ “คณะกรรมการอิสระมีอาํ นาจและ
หน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริ งถึงพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ความว่า การใช้อาํ นาจรับเข้าควบคุมสถานการณ์
และความสงบเรี ยบร้อย การสลายการชุมนุม การต่อต้านขัดขืนการใช้อาํ นาจรัฐ การควบคุมผูช้ ุมนุม การ
เคลื่อนย้ายผูถ้ ูกจับกุมหรื อถูกควบคุมตัวดังกล่าว ตลอดจนเหตุแห่งการบาดเจ็บและเสี ยชีวติ มีสาเหตุเกิดขึ้นได้
อย่างไร มีพฤติการณ์ประการใด กระทําไปโดยถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ หลักวิชาหรื อมาตรฐานในการ
ควบคุมหรื อเคลื่อนย้ายบุคคลในสถานการณ์เช่นนั้นหรื อไม่ ประการใด หากไม่เป็ นไปตามนั้น มีผสู ้ มควร
ต้องรับผิดชอบประการใดหรื อไม่ และมีมาตรการป้ องกันตลอดจนช่วยเหลือหรื อแก้ไขเยียวยาเพื่อบรรเทา
ความเสี ยหายแก่ครอบครัวผูเ้ สี ยชีวติ อย่างไร”12
หากพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระฯชุดนี้จะพบว่า
กรรมการจําเป็ นต้อง
วินิจฉัยและชี้ผดิ ถูกจากข้อมูลข้อเท็จจริ งที่ได้รับจากการเสาะแสวงหา การต้องวินิจฉัยจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
ค้นหาข้อมูลจากทุกด้านและรอบด้าน
แต่แม้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเป็ นไปในทางชี้ผดิ -ถูก
คณะกรรมการอิสระฯยืนยันว่า “ในฐานะที่ไม่ใช่ศาลจะไม่กา้ วล่วงไปถึงการพิจารณาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูก
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่จะทําหน้าที่ในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริ งที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ....แล้วประมวล
เรื่ องนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ว่าการดําเนินการสลายการชุมนุม การควบคุมและการเคลื่อนย้ายผูถ้ ูกควบคุม
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานหรื อไม่ และมีผใู ้ ดสมควรรับผิดชอบ” 13
12

คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจ “แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรื ออนุกรรมการ เรี ยกหรื อเชิ ญเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูเ้ กี่ยวข้องหรื อบุคคลทัว่ ไปที่ยนิ ดีมาให้ถอ้ ยคํา
และขอให้ส่งเอกสารหรื อวัตถุที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามี
ประโยชน์ เพื่อตรวจสอบหรื อใช้เป็ นพยานหลักฐานได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือและ
ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็ จโดยจัดทํารายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่บดั นี้เป็ นต้นไป”
อย่างไรก็ตาม ได้มีการขอขยายเวลาดําเนินการออกไปอีก 15 วัน ดังนั้น คณะกรรมการอิสระฯจึงมีเวลาค้นหา
ข้อเท็จจริ ง รวม 45 วัน
ในการค้นหาข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการอิสระฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 4 คณะ และใช้
วิธีเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์มาให้ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งแก่คณะกรรมการอิสระฯ และการเดินทางไป
ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริ งในพื้นที่ ณ บริ เวณเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
11

คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริ งกรณี มีผเู ้ สี ยชีวิตในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริ ง
กรณี มีผเู ้ สี ยชีวิตในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 (ส่ วนที่ 1 ภาครายงาน) 17 ธันวาคม 2547 หน้า 3
12
เพิ่งอ้าง หน้าเดียวกัน
13
เพิ่งอ้าง หน้า 4

17

รวบรวมวัตถุพยานต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณา
การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริ งโดยการทําบันทึก
ถ้อยคํา การซักถาม ใช้เทปบันทึกภาพและเสี ยงชี้แจง และให้ถอดเทปในลักษณะคําต่อคํา”14 คณะกรรมการ
อิสระฯมีการประชุมกัน 27 ครั้ง ในขณะที่อนุกรรมการฯแต่ละชุดก็มีการประชุมกันนับสิ บครั้ง กับได้เดินทาง
ไปตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริ งในพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ได้รับฟังผูแ้ ทนภาครัฐ 77 คน ผูแ้ ทนภาค
ประชาชนทั้งผูถ้ ูกควบคุม ญาติผเู ้ สี ยชีวติ และผูบ้ าดเจ็บที่ยงั รักษาตัวที่โรงพยาบาล 54 คน คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ สื่ อมวลชน และหลักฐานอื่นๆ เช่นรายงานผลการชันสู ตรพลิกศพ เทปวิดีทศั น์ กับผลการ
รายงานขององค์กร และหน่วยงานอื่นๆ 15รวมถึงหนังสื อพิมพ์
14

รายงาน (เอกสารแนบ 3) ซึ่ งรวบรวมข้อเท็จจริ งตั้งแต่การชุมนุมที่สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิ วาส การสลายการชุมนุมฯ การลําเลียง ฯ การเคลื่อนย้ายผูถ้ ูกควบคุมฯ การพบผูถ้ ูกควบคุม
เสี ยชีวติ การรายงานการเสี ยชีวติ การชันสู ตรศพ จนถึงการดําเนินการกับผูถ้ ูกควบคุม และการเยียวยาที่
เผยแพร่ ต่อสาธารณะมีการเซ็นเซอร์ ดว้ ยการขีดฆ่าชื่ อบางชื่อออก แต่ให้ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ งแต่ละขั้นตอนไว้
อย่างละเอียด ในตอนท้ายก่อนที่จะให้ขอ้ เสนอแนะ รายงานได้ระบุผรู้ ับผิดชอบต่อเหตุการณ์ แต่ก็ยนื ยันว่า
“มีความบกพร่ องแต่ไม่มีเจตนาให้เกิดการเสี ยชีวติ บาดเจ็บ” 16
เป็ นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มีการค้นหาข้อเท็จจริ งและ
จัดทําเป็ นรายงานทั้งโดยภาครัฐ รัฐสภา (โดยเฉพาะวุฒิสภา) องค์กรอิสระ องค์กรเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชน
และคณะกรรมการ “อิสระ” หลายส่ วนอาจยังเป็ นความลับในขณะที่บางฉบับได้รับการเปิ ดเผย แต่ก็ถือว่าเป็ น
เหตุการณ์ที่ได้รับการรายงานมากกว่าเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 คณะกรรมการอิสระไต่ สวนข้ อเท็จจริงกรณีมัสยิดกรือแซะ
วันที่ 28 เมษายน 2547 กลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่งถืออาวุธ เช่น มีดพร้า เข้าโจมตีที่ทาํ การของทาง
ราชการพร้อมกัน 3 จังหวัด(ยะลา ปั ตตานี สงขลา) รวม 11 จุด เฉพาะที่ปัตตานี ได้มีกลุ่มคนเข้ายึดมัสยิดกรื อ
แซะที่อยูใ่ กล้เคียงกับจุดตรวจของตํารวจที่ถูกโจมตี เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปื นยิงใส่ มสั ยิด จนเป็ นเหตุให้มี
ผูเ้ สี ยชีวติ 32 คน และมัสยิดเสี ยหาย เหตุการณ์ดงั กล่าว ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวางทั้ง
อ้างแล้ว
1.รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี เหตุการณ์ที่สภ.อ.ตากใบ จังหวัดนราธิ วาส และแนวทางการดําเนิ นการต่อไปของกองอํานวยการ
เสริ มสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการเสริ มสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอนายกรัฐมนตรี ตามหนังสื อลับมาก ที่
นร.5200/060 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
2. รายงานของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสู งสุ ด
3. รายงานเหตุการณ์ชุมนุม กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1
4. สรุ ปรายงานสถานการณ์การก่อเหตุชุมนุมและก่อการร้าย ณ สภ.อ.ตากใบ โดย พ.ต.อ.สมหมาย พุทธกูล ผกก.สภ.อ.ตากใบ
5. สมุดปกเหลือง “ความจริ งที่ตากใบ ไร้มนุษยธรรม ความชอบธรรมสิ้ นสู ญ” โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง
16
อ้างแล้ว หน้า 51
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ภายในและระหว่างประเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 รัฐบาลมีคาํ สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอิสระไต่สวน
ข้อเท็จจริ งกรณี มสั ยิดกรื อแซะ เพื่อทําหน้าที่ “ตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าได้ใช้อาํ นาจ
ตามกฎหมายเข้ารักษาความสงบเรี ยบร้อยและควบคุมสถานการณ์ที่มสั ยิดกรื อแซะ ... จังหวัดปัตตานี ในวันที่
28 เมษายน 2547 และเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องก่อนหน้าและหลัง....ทํารายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บุคคล
ซึ่ งอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้ องกันและแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรี ” 17
คณะกรรมการอิสระชุดนี้ มีนายสุ จินดา ยงสุ นทร อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เป็ นประธาน และมีกรรมการอีก 6 คน รวมเป็ น 7 คน ในจํานวนนี้ เป็ นอดีตข้าราชการ 5 คน
(รวมนาย อารี ย ์ วงศ์อารยะ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) นักวิชาการ 1 คน และประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสงขลา อีก 1 คน คณะกรรมการอิสระฯ ใช้แนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการอิสระสอบ
ข้อเท็จจริ งกรณี ตากใบ (ชนิดคําต่อคํา) 18 ทุกประการ มีการประชุมรวม 22 ครั้ง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ 2
คณะ และคณะทํางาน 1 คณะ ลงพื้นที่ 4 ครั้ง ครั้งละ 1-2 วัน มีการเชิญบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง (ในรายงานไม่บอกรายละเอียด แต่มีรายชื่อปรากฎในเอกสารแนบ) อย่างไรก็ตาม รายงาน
ฉบับนี้ มีการเซ็นเซอร์ มากกว่ารายงานตากใบ คือมีรอยคาดดําที่ชื่อบุคคลตลอดตัวรายงาน
17

ลักษณะของรายงาน (เอกสารแนบ 4) มีลกั ษณะเป็ นลําดับเหตุการณ์ซ่ ึ งผูจ้ ดั ทํารายงานเห็นว่าเป็ น
ข้อเท็จจริ ง ข้อน่าสังเกตก็คือ ในเชิงอรรถ ซึ่ งชื่ อผูใ้ ห้ขอ้ มูลถูกคาดดําไว้ แต่ก็ยงั เห็นได้วา่ ส่ วนใหญ่เป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ/ทหาร อีกข้อหนึ่งก็คือ ผลการสรุ ปไม่ได้เป็ นเอกฉันท์ คือมี
กรรมการเสี ยงข้างมากเห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่จะรู้สึกว่าอยูใ่ นภาวะเป็ นภัยและคับขัน แต่การเลือกใช้อาวุธหนัก
ในเหตุการณ์น้ นั
น่าจะไม่สอดคล้องกับหลักการที่ระบุถึงความจําเป็ นและการได้สัดส่ วนในการใช้กาํ ลัง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผูก้ ่อความไม่สงบ และเนื่ องจากการตายของผูก้ ่อความไม่สงบเกิดขึ้นโดยการ
กระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...กระบวนการตรวจสอบย่อมต้องดําเนินการโดยองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ส่ วนกรรมการเสี ยงข้างน้อย (1 คน) มีความเห็นต่าง และเห็นว่าไม่ควรมีการวินิจฉัยใดๆ การกระทําของผูก้ ่อ
ความไม่สงบ น่าจะถือได้วา่ เป็ นการกระทําของ “ผูก้ ระทําการอันเป็ นศัตรู ” ต่อความมัน่ คงของประเทศ การ
ต่อสู้ที่เกิดขึ้น จึงเป็ น “สถานการณ์สู้รบ” การพิจารณาเหตุการณ์ท้ งั หมดต้องดูวา่ ใครเป็ นผูก้ ่อ เจ้าหน้าที่ไม่มี
ทางเลือกและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่และป้ องกันตัวเอง กับป้ องกันรักษาความมัน่ คงของชาติบา้ นเมืองด้วย” 19
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แม้กรณี กรื อแซะจะไม่มีรายงานข้อเท็จจริ งออกมามากเท่ากับกรณี ตากใบ แต่ยงั มีรายงานอีกหลาย
ฉบับ โดยองค์กรเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชน และสื่ อมวลชน ซึ่ งการค้นหาข้อเท็จจริ งมีท้งั ที่เป็ นและไม่เป็ น
ระบบนัก อย่างไรก็ตาม เมื่ออ่านรายงานของคณะกรรมการอิสระฯ ชุดนี้ อาจมีคาํ ถามว่า ได้เสนอข้อเท็จจริ ง
17

รายงานคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริ งกรณี เหตุการณ์มสั ยิดกรื อแซะ (ภาคแรก) 26 กรกฎาคม 2547
โปรดดูรายงาน 2 ฉบับเปรี ยบเทียบ
19
รายงานคณะกรรมการอิสระ ....กรื อเซะ อ้างแล้ว หน้า 33-38
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รอบด้านหรื อไม่ และการสอบสวนดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมที่กรรมการเสี ยงข้างมากให้ความเห็น
ไว้ มีความก้าวหน้าเพียงใด
2.4 คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์ แห่ งชาติ ( กอส. )
สํานักนายกรัฐมนตรี มีคาํ สั่งที่104/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
โดยให้เหตุผลความจําเป็ นว่า “โดยที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปั ตตานี และ
จังหวัดนราธิ วาส เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมาเป็ นเวลาช้านานแต่สาม
จังหวัดดังกล่าวประสบปั ญหาความรุ นแรงมาโดยตลอด แม้วา่ รัฐบาลทั้งในอดีตและปั จจุบนั จะได้พยายาม
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยมุ่งหมายให้เกิดสันติสุขขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยงั ไม่หมดไป สมควรที่จะให้บุคคล
จากส่ วนต่างๆ ของสังคมมาร่ วมแรงร่ วมใจกันหาทางยุติปัญหาดังกล่าวของประเทศในระยะยาว เพื่อให้เกิด
ความสมานฉันท์ สันติสุข และความยุติธรรมขึ้นอย่างแท้จริ ง”
กอส. มีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า The National Reconciliation Commission : NRC ซึ่งภาระหลัก
อาจไม่ใช่การค้นหาข้อเท็จจริ ง แต่ในกระบวนการที่จะได้มาซึ่ งข้อเสนอแนะและการสร้างความสมานฉันท์
จําเป็ นต้องมีการทําข้อเท็จจริ งให้ปรากฎ ข้อเท็จจริ งจึงเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นของความสมานฉันท์ที่ทุกฝ่ าย
ยอมรับและพร้อมจะเริ่ มต้นใหม่โดยบางครั้งอาจต้องพยายามลืมใช้ขอ้ เท็จจริ งที่เกิดขึ้นหรื อใช้เป็ นบทเรี ยน
องค์ประกอบของกอส.เต็มไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคมไทย เช่น นายอานันท์ ปันยา
รชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ นายประเวศ วะสี
เป็ นรองประธานกรรมการ
และมีกรรมการจาก ภาคประชาสังคม ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในภาคประชาสังคมนั้น มีนกั วิชาการอยู่
หลายคนจากหลายสถาบัน มีผแ้ ทนจากสภาทนายความ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผูแ้ ทน
พระสงฆ์ เป็ นต้น นอกจากนั้น ก็มีผแู ้ ทนจากภาคการเมืองทั้งจากรัฐบาล และพรรคการเมือง (3 พรรค) และ
ภาคราชการ ทั้งหน่วยงานนโยบายและหน่วยปฏิบตั ิการ จํานวน 45 คน โดยมีกรรมการและเลขานุการ/ผูช้ ่วย
อีก 3 คน คือ เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี นายโคทม อารี ยา และ นายสุ ริชยั หวันแก้ว
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
มีหน้าที่หลัก
5
ประการ
คือ
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กลไก และวิธีการสร้างสมานฉันท์และสันติสุขในสังคมไทย โดยเฉพาะใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างความยุติธรรมลดความไม่เข้าใจระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย
ขจัดเงื่อนไขและป้ องกันปัญหาความรุ นแรง
และสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในชาติ
2. ศึกษา วิจยั และตรวจสอบสาเหตุ และขอบเขตของความรุ นแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
บริ บทของการก่อปั ญหา ตลอดจนบทบาทของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ทั้งในและนอกพื้นที่ดงั กล่าว
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3.พัฒนากระบวนการฟื้ นคืนสมานฉันท์ในสังคม
กระบวนการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุ นแรง รวมทั้งเผยแพร่ กระบวนการดังกล่าวให้แพร่ หลายในหมู่สาธารณชน
4. ให้การศึกษาและเรี ยนรู ้แก่สาธารณชน โดยให้ตระหนักถึงผลของความรุ นแรง ความเกลียดชัง ตลอดจน
ความจําเป็ นและประโยชน์ของการใช้สันติวธิ ีแก้ปัญหาความรุ นแรง
พร้อมกับส่ งเสริ มความยุติธรรมใน
สังคมอันเป็ นพลังสร้างความสมานฉันท์ในชาติโดยเคารพความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรม
5. เสนอรายงานของคณะกรรมการต่อนายกรัฐมนตรี รายงานดังกล่าวเมื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี แล้ว ให้
เผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ทนั ที
อาจกล่าวได้วา่ กอส.มีอาํ นาจ 20เพียงพอที่จะสามารถดําเนิ นการใดๆได้หลายประการ ซึ่ งก็เป็ นสิ่ งที่
กอส.พยายามทําในช่วงที่ดาํ เนินการอยู่ กอส.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 6 คณะ 21 มีโครงการภายใต้
19
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อํานาจ
2.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรื อบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดาํ เนิ นการใด ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
2.2 เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลมาให้ขอ้ มูล หรื อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทํางาน หรื อให้ส่งข้อมูลหรื อความเห็นเป็ นหนังสื อมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางาน
2.3 เรี ยกให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ ส่ งเอกสารหรื อวัตถุที่เป็ นของหรื ออยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานนั้นๆ มา
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน
2.4 จัดให้มีการศึกษา วิจยั หรื อหาข้อเท็จจริ งในเรื่ องต่างๆ อันอยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
2.5 จัดการประชุม สัมมนา เวทีสาธารณะ การสานเสวนา และการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดดังกล่าว
2.6 ขอความร่ วมมือในการสื่ อสารกับสังคมผ่านสื่ อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่ อสารมวลชนของรัฐ
2.7 ดําเนินการอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่บรรลุผล
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ค.วิธีดาํ เนินการ
1.เพื่อให้คณะกรรมการดําเนิ นการได้โดยอิสระ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทุกคนไม่วา่ จะเป็ นข้าราชการหรื อไม่ก็ตาม แสดงความคิดเห็นได้โดย
อิสระปราศจากอาณัติผกู พันของหน่วยงานที่สงั กัดอยู่
2.ในการจัดทํารายงานและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลและความรู ้เกี่ยวกับปั ญหาความรุ นแรง และสามารถให้
บุคคลต่างๆ จากทุกภาคส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
3.ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้นาํ ปัญหาของทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาของผูก้ ่อความรุ นแรง เหยือ่ ของความรุ นแรง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผูไ้ ด้รับผลกระทบอื่นมาคํานึ งโดยรอบด้าน
4.ในกรณี ที่นายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรให้คณะกรรมการให้ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในคําสัง่ นี้ ให้
กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ประธานกรรมการทราบเพื่อพิจารณาดําเนิ นการต่อไป
5.ในกรณี ที่ประธานกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอความเห็นหรื อข้อเสนอแนะใดๆ ต่อนายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี ก่อนการเสนอรายงาน
ตาม 1.5 ให้กรรมการและเลขานุการนําเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อดําเนิ นการต่อไป
6.ให้สาํ นักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศทําหน้าที่เป็ นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการ และให้มีหน่วยธุรการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นอีกตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
7….. 8.ให้สาํ นักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ ไปให้พอเพียงกับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
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คณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ ที่น่าจะมีการรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง เพื่อให้เป็ นไปตามหน้าที่ขอ้ 2 ของ
คณะกรรมการที่กาํ หนดให้ศึกษา วิจยั และตรวจสอบสาเหตุ/ขอบเขตของความรุ นแรง โครงการบางโครงการ
เช่นโครงการโต๊ะข่าวภาคใต้ การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสื่ อมวลชนสัญจร
ศึกษาเรื่ องจริ งจากพื้นที่ฯ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความรุ นแรง จึงมีการรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ งระดับ
หนึ่ง ที่ปรากฎเป็ นรายงาน เช่น รายงานเรื่ อง “ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง หรื อโครงสร้างความรุ นแรงใน
จังหวัดชายแดนใต้:สถานการณ์ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนใต้ในรอบ 2 ปี (พ.ศ.2547-2548) โดย ผศ.ดร.
ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี ซึ่ งเสนอต่อ กอส. 22 (เอกสารแนบ 5) แม้อาจไม่ละเอียดเหมือนรายงานของกรรมการ
ชุดต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งโดยเฉพาะ แต่ถือได้วา่ เป็ นรายงานภาพรวมสถานการณ์
และเหตุการณ์โดยใช้สถิติและแผนภูมิที่สามารถสื่ อความรุ นแรงของสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆไว้ดว้ ย
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สําหรับรายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ซึ่ งประกอบด้วยสามส่ วน ใน
ส่ วนที่หนึ่ง “เอาชนะความรุ นแรงด้วยพลังสมานฉันท์” ในบทที่ 4 ว่าด้วยแนวโน้มของปรากฎการณ์รุนแรง
ในอนาคต ได้เสนอภาพความรุ นแรง รวมถึงสถิติในเชิงที่เป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล/ข้อเท็จจริ ง
บางส่ วนไว้ดว้ ย แต่ไม่ใช่ลกั ษณะของการค้นหาข้อเท็จจริ ง ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ เว็บไซด์ของกอส.
ไม่สามารถเปิ ดใช้ได้ จึงไม่ได้ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ
2.5 วุฒิสภา
บทบาทของวุฒิสภา โดยเฉพาะบางกรรมาธิ การ เช่น คณะกรรมาธิ การการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ซึ่ งมีนายแพทย์ นิรันดร์ พิทกั ษ์วชั ระ เป็ นประธาน กรรมาธิ การต่างประเทศ ซึ่ งมี อาจารย์
ไกรศักดิ์ ชุณหวัน เป็ นประธาน และอีกหลายส่ วนไม่วา่ จะในฐานะกลุ่ม (เช่นกรรมาธิ การ) หรื อ ปั จเจกบุคคล
(เช่นกรณี รายงานของ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง ที่ออกสมุดปกเหลือง เรื่ อง ความจริ งที่ตากใบ ไร้มนุษยธรรม
ความชอบธรรมสิ้ นสู ญ ) ในการค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ มีมาก และน่าจะสามารถเข้าถึง
ได้ โดยเฉพาะมีการเปิ ดแถลงข่าวเป็ นครั้งคราว กับมีการทํางานร่ วมกัน กับทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน
โดยเฉพาะองค์กรเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชน และ สันติภาพ และภาครัฐ ที่ชดั เจนและปรากฎในข่าว
หนังสื อพิมพ์วา่ มีรายงาน เช่น การสอบกรณี ที่มีเหตุการณ์รุนแรง เช่นกรณี ตากใบ โดยคณะกรรมาธิ การการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ วุฒิสภา ที่มี นพ.นิรันดร์ พิทกั ษ์วชั ระ ส.ว.อุบลราชธานี เป็ นประธาน
คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มความไว้วางใจ ความยุติธรรมและสิ ทธิ มนุษยชน คณะอนุกรรมการจัดการความขัดแย้งด้วยสัติวิธี คณะอนุกรรมการ
ศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์ คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมการ
เพื่อความปรองดองและความสมานฉันท์ในพื้นที่ และคณะอนุกรรมการสื่ อสารกับสังคม
22
ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง หรื อโครงสร้างความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนใต้:สถานการณ์ความรุ นแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้ในรอบ 2 ปี (พ.ศ.2547-2548) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี 1 กุมภาพันธ์ 2549
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กรรมาธิ การชุดนี้ ได้ทาํ การศึกษาพิจารณากรณี เหตุการณ์ชุมนุมที่หน้า สภ.อ.ตากใบ จ.ปั ตตานี เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2527 กระทัง่ เกิดความรุ นแรงการสลายม็อบ ทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ จากเหตุการณ์ชุมนม 85 คน โดยเริ่ ม
ทําการศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2547 มีการลงไปสอบสวนปากคําจากพยานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในเหตุการณ์วนั เกิดเหตุและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมและระหว่างการค้น
ย้ายผูถ้ ูกควบคุมตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริ หาร จ.ปั ตตานี รายงานฉบับนี้ 23 เป็ นหนึ่งในหลายๆฉบับที่ได้
นําเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาล
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ข้อน่าสังเกต คือ ผลการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 6) ทําให้เห็น “ข้อเท็จจริ ง” จากอีกมุมหนึ่ง อันเป็ น
ที่มาของข้อสรุ ป และ ข้อสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ เช่น “เจ้าหน้าที่ขาดความ
พร้อม และบกพร่ องต่อหน้าที่ในการเผชิญเหตุโดยสันติ
การใช้กาํ ลังของเจ้าหน้าที่อาจเข้าข่ายเป็ นการ
กระทําไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อคณะกรรมาธิ การไปตรวจสอบสภาพผูบ้ าดเจ็บที่โรงพยาบาล
นราธิวาส ยังพบข้อเท็จจริ งเป็ นที่ประจักษ์วา่ มีประชาชนผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์หน้า สภ.อ.ตากใบจํานวนหนึ่งถูก
อาวุธปื นยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส บ้างถูกยิงในขณะวิง่ ออกจากการชุมนุมเมื่อมีการสลายการชุมนุม บ้างถูก
ยิงเมื่อนอนหมอบราบลงกับพื้นแล้ว” และ “คณะกรรมาธิ การพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของทางราชการ
ได้ปฏิบตั ิการในลักษณะเจตนาโดยเล็งเห็นผลว่าการกระทําดังกล่าวอาจเกิดการบาดเจ็บและถึงแก่ชีวติ ได้ ถือ
เป็ นการฆ่าคนตายโดยเจตนา และเป็ นการกระทํามิชอบด้วยอํานาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
พื้นที่ ในการจับกุมควบคุมตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ราชการได้กระทําการรุ นแรงต่อประชาชนเกินกว่าเหตุ
เพราะเมื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว กลับมีการทําร้ายประชาชน เตะ ถีบ กระทืบ ชกต่อย และบังคับ
ให้ประชาชนถอดเสื้ อ มัดมือไพล่หลัง นอนควํ่าหน้าราบไปกับพื้น แล้วบังคับให้เคลื่อนตัวโดยไถร่ างกายไป
ตามพื้นเป็ นลักษณะที่ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม ไม่เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์”
รายงานระบุต่อไปว่า “การควบคุมตัวและขนย้ายประชาชนไปยังค่ายอิงคยุทธบริ หาร มีการใช้วธิ ี
บังคับให้ประชาชนนอนควํ่าหน้า และใช้เวลาเดินทางนานถึง 5-6 ชัว่ โมง ทําให้ประชาชนที่ถูกทับอยูใ่ นชั้น
ล่างๆ ต้องตายอย่างทรมาน เหมือนฝังคนทั้งเป็ น โดยที่การกระทําดังกล่าวมิใช่เหตุสุดวิสัย เพราะคนทัว่ ไป
ย่อมคาดหมายได้วา่ เป็ นการกระทําอันก่อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานจนอาจถึงตายได้ แสดงให้เห็นถึงการ
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประการสําคัญ การกระทําของเจ้าหน้าที่ มีผลทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็ น
จํานวนมากนั้น ย่อมมีลกั ษณะเป็ นการกระทําโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคแรกและ
วรรคสอง แม้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการควบคุมและขนย้ายอาจอ้างได้วา่ มิได้ประสงค์จะให้ผถู ้ ูกควบคุม
และขนย้ายต้องถึงแก่ความตายก็ตาม แต่ขอ้ เท็จจริ งที่ปรากฏบ่งชี้ชดั การกระทําของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจึง

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ วุฒิสภา เรื่ อง กรณี ความรุ นแรงที่ตากใบกับ
ปัญหาความมัน่ คงของมนุษย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการเผยแพร่ ฉบับเต็มลงในเว็บไซต์ของวิทยาลัยวันศุกร์
http://fridaycollege.org/ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2547
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ย่อมเป็ นการกระทําโดยเจตนา ในลักษณะย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
59 ดังกล่าวแล้ว”
จะเห็นว่าข้อสังเกตและข้อสรุ ปของกรรมาธิ การฯ มีความแตกต่างจากข้อสรุ ปของกรรมการอิสระ
สอบข้อเท็จจริ งกรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์อาํ เภอตากใบ ที่สรุ ปว่า เจ้าหน้าที่บกพร่ องและอาจกระทําเกิน
กว่าเหตุแต่มิได้มีเจตนา
เข้าใจว่า ได้มีการตรวจสอบ/ค้นหาข้อเท็จจริ งในอีกหลายกรณี นอกเหนื อจากกรณี ตากใบและกรื อ
แซะ โดยกรรมาธิ การบางชุ ดในวุฒิสภา (ชุดเก่า) ซึ่ งอาจขอข้อมูลไปยังวุฒิสภาได้ ส่ วนสภาชัว่ คราวชุด
ปั จจุบนั คือ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แต่งตั้งกรรมาธิการติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ กรรมาธิ การวิสามัญแก้ไขปั ญหาภาคใต้ ซึ่ งมีการค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์
และมีการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่นการเยียวยา การฟ้ องคดี กิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์และจิตวิทยา โดยมี
สมาชิกทั้งจากสมาชิก สนช.และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สถาบันวิชาการและการรวมกลุ่มกันของสถาบันวิชาการ
ดังได้กล่าวในตอนต้นว่า
นับแต่มีความไม่สงบรุ นแรงและต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปื น เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับความสนใจจากทุกฝ่ ายรวมถึงฝ่ ายวิชาการ
ซึ่ งในทางปฏิบตั ิได้เข้าไปมีส่วนในกระบวนการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งและค้นหาข้อมูลในหลายกรณี และ
กับหลายฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ องค์กรเอกชน และคณะกรรมการอิสระชุดต่างๆ รวมถึงภาคประชาชน
เฉพาะในส่ วนวิชาการเองนั้น ได้ริเริ่ มโครงการรวบรวมข้อมูล กับมีการศึกษาวิเคราะห์ในหลายส่ วน ที่มีการ
รวบรวมข้อมูลและถูกใช้อา้ งอิงมาก ที่สาํ คัญเช่น คณะทํางานวาระทางสังคม ซึ่ งดําเนินงานทางวิชาการมา
ก่อนแล้ว แต่เพิ่มวาระและประเด็นเรื่ องจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปอย่างชัดเจนหลังปี 2547 ศูนย์เฝ้ าระวัง
เชิงองค์ความรู ้สถานการณ์ภาคใต้ (IDSW) โครงการจัดตั้ง ศูนย์ประสานวิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) เป็ นต้น
3.1 คณะทํางานวาระทางสั งคม สถาบันวิจัยสั งคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“คณะทํางานวาระทางสังคม เกิดขึ้นจากการปรึ กษาหารื อและการทํางานร่ วมกันระหว่างกลุ่มนักวิชาการ
นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน เพื่อทําหน้าที่ในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ต่อ
สาธารณชนและผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งในหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสําคัญที่
เกิดขึ้นในสังคม
เพื่อนําไปสู่ การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมไทย ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนส่ วนใหญ่ กับทั้ง เพื่อสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม สร้างความเข้มแข็ง
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ให้กบั ภาคประชาสังคม” 24
คณะทํางานวาระทางสังคม เริ่ มติดตามกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ตน้ ปี 2547 ด้วยเห็นว่า กรณี 3
จังหวัดภาคใต้ เป็ นวาระสําคัญของสังคม จึงริ เริ่ มกิจกรรมเน้นการทํางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน สร้างกิจกรรมร่ วมกันในชุมชน บนพื้นฐานแนวคิดที่วา่ การทําให้ คนรู ้จกั กันมากขึ้น
และลดทอนอคติให้นอ้ ยลง เห็นคนเป็ นคนมากขึ้น จะนําไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข 25
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คณะทํางานวาระเพื่อสังคม มีการทํางานเป็ นเครื อข่าย โดยการทํางานร่ วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งที่เป็ น
สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
นอกจากนั้น ในกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ยังมีการทํางานรวมกับองค์กรเอกชน เช่น เครื อข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ
มูลนิธิผหู ้ ญิง คณะวิจยั ท้องถิ่นศึกษา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และ
เครื อข่ายเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น โดยมีคณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม ทํา
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะทํางานวาระทางสังคม มีลกั ษณะการทํางานเป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือแบบหลวมๆ การ
กําหนดกิจกรรมและการทํางานร่ วมกัน ขึ้นอยูก่ บั “วาระ” ในสังคมในแต่ละขณะ และน่าจะขึ้นอยูก่ บั องค์กร
ร่ วมด้วย นอกจากนั้น ความเป็ นสถาบันทางวิชาการ ทําให้ผลงานที่เสนอต่อสาธารณชน ไม่ได้เป็ นการค้นหา
ข้อเท็จจริ งล้วนๆ
แต่มีการนําเสนองานวิจยั ทั้งในเชิ งวิชาการและกิจกรรมที่เป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน เฉพาะวาระเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น คณะทํางานวาระทางสังคม มีแผนงานร่ วม
หลายแผนงาน ได้แก่ โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน มีการจัดเวทีและเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ เช่น เวทีเหลียวหลังแลหน้า ความเปลี่ยนแปลงของชีวติ และชุมชน – มุมมองจากชาวบ้าน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมีงานวิชาการ/กึ่งวิชาการมานําเสนอ และอภิปราย เช่น วิกฤตในการจัดการทรัพยากร 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เศรษฐศาสตร์ การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเป็ นมาของทฤษฎีการ
แบ่งแยกดินแดน Series of Healing the Land เป็ นต้น เอกสารที่จดั พิมพ์เผยแพร่ เป็ นระยะๆที่น่าสนใจโดย
คณะทํางานวาระทางสังคม คือ แฟ้ มข้อมูล โดยเฉพาะ แฟ้ มข้อมูลวาระทางสังคม กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่ง
รวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับ “ความจริ ง” และ “ข้อเท็จจริ ง” กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว ยังมีงานวิจยั ภายใต้ โครงการท้องถิ่นศึกษา ซึ่ งมีการศึกษาใน
หลายๆเรื่ อง ที่น่าจะมีงานในเชิงค้นหาข้อเท็จจริ ง ก็น่าจะเป็ นเรื่ อง เช่น กรื อแซะที่เปลี่ยนไป เสี ยงเพรี ยกจาก
ตัวหนอน กรณี ความเดือดร้อนในภาคใต้ และฤาไฟใต้จะดับ เป็ นต้น คณะทํางานวาระทางสังคม ยังมี
โครงการอีกหลายโครงการที่ทาํ ร่ วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น โครงการปอเน๊าะ/อูลามะอ์ โครงการเสริ มศักยภาพ
ผูห้ ญิง กับมีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เช่น ความรู ้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยียวยาแผ่นดิน
ข้ามความกลัวให้พน้ เป็ นต้น ที่ยงั อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูล (เข้าเว็บไซด์) คือ เสี ยงจากชายแดนใต้
หนึ่งในหลายแผนงานของคณะทํางานวาระทางสังคม และได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) คือ แผนงานร่ วมศึกษา เสริ มสร้างสุ ขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ คํา
ว่าสุ ขภาวะในที่น้ ี มีความหมายกว้างขวางกว่าสุ ขภาพ เพราะหมายรวมถึงสุ ขภาวะและความสุ ขสงบของ
สังคม/ชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของแผนงานนี้ คือ การศึกษาหาความจริ งเกี่ยวกับสุ ข
ภาวะชุมชนกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ในหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็ นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อมที่กาํ ลัง
เปลี่ยนไป โดยมีคณะทํางานประกอบด้วย เครื อข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ คณะวิจยั ท้องถิ่นศึกษา เครื อข่าย
ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และสํานักงานเลขานุการคณะทํางานวาระทางสังคม
กิจกรรมที่น่าสนใจที่จดั โดย แผนงานร่ วมศึกษา เสริ มสร้างสุ ขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ คือ เวที
แห่งการแสวงหาข้อเท็จจริ ง 26 ในหัวข้อ เหลียวหลังแลหน้า ความเปลี่ยนแปลงของชี วติ และชุมชน:มุมมอง
จากชาวบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ นการสัมมนาสาธารณะ
ทีนาํ เสนองานวิจยั
เช่น
การจัดการทรัพยากรและนิเวศน์วฒั นธรรมของคนเชิงเขาบูโด-สันกาลาคีรี
ลุ่มนํ้าสายบุรีตอนกลาง
กรณี ศึกษากลุ่มบ้านตะโหนดและอําเภอศรี สาคร
สรุ ปบทเรี ยนของเครื อข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ
กรณี ศึกษาปอเนาะ
ซึ่ งในบางหัวข้อมีการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สาํ คัญรวมถึงการนําเสนอข้อมูล
แวดล้อมและการวิเคราะห์ดว้ ย
25

แม้การทํางานของคณะทํางานวาระทางสังคมจะไม่เน้นที่การค้นหาข้อเท็จจริ ง
แต่การทํางานเป็ น
เครื อข่ายในเชิงวิจยั /วิชาการและเปิ ดเวทีวชิ าการที่ให้ประชาชน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและสาธารณชนได้
เข้าร่ วมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ กับนําเสนอมุมมองจากหลายมิติ ทําให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของ
ข้อมูลโดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลให้ขอ้ เท็จจริ งกับสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผา่ นตัวกลางเป็ น
ครั้งคราว น่าจะเป็ นการนําเสนอข้อมูลที่อาจมีผลสะเทือนทางสังคมได้ดี

เอกสารค้นคว้าเพิม่ เติม : เหลียวหลังแลหน้า ความเปลี่ยนแปลงของชี วิตและชุมชน:มุมมองจากชาวบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะทํางานวาระทางสังคม แผนงานร่ วมศึกษา เสริ มสร้างสุ ขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้สถาบันวิจยั สังคม http://www.southwatch.org
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3.2 ศูนย์ เฝ้ าระวังเชิ งองค์ ความรู้ สถานการ์ ภาคใต้ (Intellectual Deep South Watch-IDSW)
ศูนย์เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้สถานการณ์ภาคใต้ เกิดจากการริ เริ่ มของ ฝ่ ายวิจยั และบริ การชุมชน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี (โดย ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตภิรมย์ศรี ) และ
สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อเริ่ มโครงการเมื่อเดือนเดือนกรกฎาคม
2549 ใช้ชื่อว่า โครงการศึกษาข้อมูลเฝ้ าระวังสถานการณ์จงั หวัดชายแดนใต้ “ต่อมา ได้พฒั นาขึ้นเป็ น “ศูนย์
เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้สถานการณ์ภาคใต้”27 เนื่องจากมีภาคีและเครื อข่ายต่างๆ เข้าร่ วมมากขึ้น ทั้งในแง่การ
นําข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งลึกและกว้างอย่างสําคัญมารวมกันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเดิม อาทิ ชมรมแพทย์ชนบท
เครื อข่ายองค์กรครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งสมาคมนักหนังสื อพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ที่เข้ามาช่วย
ในแง่ของการนําความรู ้ที่ได้จากการประมวลผลไปสื่ อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนทางสังคมอย่างมีพลวัตร
ซึ่ งศูนย์น้ ีเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2549”28
เหตุผลสําคัญของการตั้งศูนย์เฝ้ าระวังฯ คือนับแต่เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์ทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นในตลอดระยะเวลา ทําให้เกิดความผันผวนของ
ข้อมูลข่าวสารซึ่ งศูนยเชื่อว่าส่ งผลต่อการรับรู ้ การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ความเชื่อ ของสังคมทั้งภายใน
พื้นที่และภายนอกตลอดเวลา โครงการจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเหตุการณ์ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็ นศูนย์ขอ้ มูลและความรู ้สารสนเทศสําหรับสื่ อมวลชนและวงการวิชาการ ใช้เป็ น
ที่ศึกษาค้นคว้า และการอ้างอิงที่น่าเชื่ อถือ โดยทางโครงการได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อเสนอการ
วิเคราะห์สรุ ปสถานการณ์ และพัฒนาตัวชี้วดั การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ท้ งั ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สถานการณ์ในชุมชน และกลุ่มคนในสังคมต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้ าระวังสถานการณ์
ด้านโครงสร้างของความรุ นแรง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรู ้สึกของสังคม ชุมชน ต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นสมํ่าเสมอ โดยเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์สถาบันข่าวอิศรา (www.tjanews.org) อย่างต่อเนื่ อง 29
28

โดยทางโครงการเห็นว่า “ปั ญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจําเป็ นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเป็ น
อย่างมาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และซ้อนทับของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจทั้ง
27

องค์กรก่อตั้ง คือ
- สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย
- คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
- คณะวิทยาการสื่ อสารมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
- สมาคมนักหนังสื อพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
- ชมรมแพทย์ชนบท
- ตัวแทนองค์กรครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ (PUDSA)
28
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ในระดับและมิติต่างๆ กันจนยากแก่การคลายปั ญหาด้วยหนทางหนึ่งหนทางใดได้โดยเด็ดขาด ฉะนั้น จะต้อง
มีขอ้ มูลและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนเป็ นอันดับต้น”30 ศูนย์เฝ้ าระวังฯนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ “สร้างกระบวนการการเรี ยนรู ้เหตุการณ์ภาคใต้ โดยใช้ขอ้ มูลและการคิดค้นหาเหตุผล ภายใต้เป้ าหมาย
สําคัญคือ เพื่อทําให้เรื่ องเหตุการณ์ในภาคใต้กลายเป็ นพื้นที่สาธารณะในการเรี ยนรู ้ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อให้
สื่ อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทัว่ ไป ได้ช่วยกันเฝ้ ามองและเข้าใจปั ญหาในกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกันของคนในสังคม” 31
ศูนย์เฝ้ าระวังฯ มีการติดตามตรวจสอบ และทําข้อมูลให้ทนั สมัย ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจาก
ภาคสนาม “ซึ่ งได้มาจากการออกแบบวิจยั เชิงสํารวจ และสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีการ
ตรวจสอบซํ้าจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อทีมวิจยั ” และ “ข้อมูลทุติยภูมิซ่ ึ งได้มาจากการเก็บข้อมูลเอกสารจากรายงาน
ข่าวประจําวันในสื่ อมวลชน สถิติและรายงานของทางราชการ โดยการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน” 32และ
นําเสนออย่างกว้างขวางเป็ นระยะๆ ทั้งที่เป็ นรายงานสถานการณ์รอบ ครึ่ งปี หนึ่งปี สองปี และสามปี 33
แม้วา่ การเสนอรายงานในแต่ละช่วง จะใช้ชื่อแตกต่างกันไปบ้าง (เช่นรายงานรอบ 3 ปี ชื่อ “การต่อสู ้เชิง
สัญญลักษณ์และความต่อเนื่ องของการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในยุทธการแย่งชิงประชาชน : สรุ ปเหตุการณ์ความ
รุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 3 ปี ) แต่ผเู ้ ขียนหลัก คือ ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี และมีแนว/
รู ปแบบการเขียน/นําเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน คือเน้นการให้ภาพรวมความรุ นแรง การสู ญเสี ย ประเภทของ
ความรุ นแรง ผูก้ ระทํา สถิติแผนภูมิเชิงเปรี ยบเทียบ ตลอดจนการสํารวจความเห็นและความรู ้สึกของ
ประชาชนเป็ นต้น
31
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นอกจากรายงานในลักษณะสรุ ปเหตุการณ์ที่ทาํ ขึ้นเป็ นระยะๆแล้ว ศูนย์เฝ้ าระวัง ยังมีจดหมายข่าว
ชื่อ Intellectual deep south watch news alert หรื อ IDSW / alert ซึ่งออกเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดีอน กันยายน
2549 เป็ นต้นมา เป็ นการสรุ ปรายงานสั้นๆ โดยใช้ขอ้ มูลในเชิงสถิติประกอบการบรรยายและวิเคราะห์เช่นกัน
กับมีบทความตีพิมพ์ในเว็บไซด์ของศูนย์ข่าวอิศรา ในลักษณะให้ขอ้ เท็จจริ งจากเจ้าของข้อมูลซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ และบทความอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
3.3 ศูนย์ ประสานงานวิชาการและให้ ความช่ วยเหลือผู้สูญเสี ยทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากเหตุความไม่ สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
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อ้างแล้ว
เพิ่งอ้าง
32
ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี อ้างแล้ว หน้า 1
33
ดูสรุ ปเหตการณ์ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 3 ปี www.deepsouthwatch.org ฐานข้อมูลงานวิจยั IDSW 2549-12-11
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ศูนย์ประสานงานวิชาการและให้ความช่วยเหลือผูส้ ู ญเสี ยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุ นของสถาบันวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพภาคใต้ (สวพ.) และ
กองทุนสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ด้วยแนวคิดเบื้องต้น ว่าความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มีผไู ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จาํ นวนไม่นอ้ ยทั้งที่เสี ยชีวติ และพิการโดยเฉพาะ
ผูช้ าย ทําให้มีหญิงหม้ายและเด็กกําพร้าเป็ นจํานวนมาก มีการให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรต่างๆ แต่ไม่
ครอบคลุมทัว่ ถึงเนื่องจากขาดระบบข้อมูลที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น “เพื่อสร้างฐานข้อมูลผูส้ ู ญเสี ย รวมทั้งหญิงหม้าย
และเด็กกําพร้าที่มีความถูกต้อง ทันสมัยและสมบูรณ์ เพื่อประเมินความครอบคลุมของการช่วยเหลือและ
เยียวยา และเพื่อจัดทํารายงานผลดําเนิ นการได้อย่างถกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ” 34 ข้อมูลที่รวบรวม คือข้อมูล
สถานการณ์ความไม่สงบในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2545 – กรกฎาคม 2549 ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์ใน
รอบ 5 ปี และข้อมูลความช่วยเหลือเยียวยา ครอบคลุม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา ปั ตตานี ยะลา
และ นราธิ วาส โดยใช้แหล่งข้อมูลหลักคือเว็บไซด์ของสํานักข่าวต่างๆ และรายงานของหน่วยงานต่างๆ 35
เข้าใจว่า จะมีการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ดว้ ยเช่นกัน
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ข้อมูลที่นาํ เสนอที่เห็นเป็ นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ
แต่ไม่มีรายละเอียด
ข้อเท็จจริ งประกอบ นอกจากนั้น ก็มีขอ้ มูลการเยียวยาและผลการดําเนินการ ซึ่ งใช้ขอ้ มูลจาก กยต.
ส่ วนข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาในระยะแรกที่เน้นการเก็บข้อมูลหญิงหม้ายและเด็กกําพร้า ที่ชื่อ “ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาหญิงหม้ายและเด็กกําพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ
นั้น มีความพยายามจัดระบบข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการสํารวจฐานข้อมูลทั้งในระดับบุคคล และ
ระดับเหตุการณ์ และรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่วา่ จะเป็ นจากภาครรัฐ(โดยเฉพาะ ทหาร และตํารวจ)
สายใจไทย ภาควิชาการ เช่น ศูนย์เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้ฯ และองค์กรอื่นๆ และการทํากรณี ศึกษา 10 กรณี
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าํ วิจยั ไม่ได้เห็นข้อมูลที่รวบรวม
นอกจากการตั้งศูนย์ต่างๆ และการจัดทําฐานข้อมูลที่มีวตั ถุประสงค์ท้ งั การให้ภาพรวมสถานการณ์
อย่างศูนย์เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้สถานการณ์ภาคใต้ ซึ่ งผูท้ าํ ข้อมูลหวังว่าจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ท้งั ใน
เชิงวิชาการและการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ยังได้
พยายามจัดทําข้อมูลที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่นการเยียวยา โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะด้วยแล้ว ยังมี
การรายงานข้อมูลอื่นๆ เช่นการรายงานสถานการณ์การเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากความรุ นแรงในพื้นที่จงั หวัด
34

จาก powerpoint presentation โดย ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ไม่ทราบวันที่นาํ เสนอ
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ชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance-VIS) ซึ่ งสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ที่
http://medipe.psu.ac.th/~vorasith/vis/ เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยเครื อข่ายโรงพยาบาลของรัฐ 47 แห่งที่
กระจายอยูใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบเฝ้ าระวังฯ นี้ เพิง่ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2550 เพื่อพัฒนา
ระบบข้อมูลให้เอื้อต่อการนําไปใช้พฒั นาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น และวางแผนการทํางานอย่างครบวงจรและ
มีประสิ ทธิ ภาพ กลุ่มประชากรที่เฝ้ าระวังคือผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวติ จากสาเหตุภายนอกแบบตั้งใจที่มารับ
การรักษาหรื อชันสู ตรศพที่โรงพยาบาล
ข้อมูลที่ผทู ้ าํ วิจยั ได้เห็นเป็ นข้อมูลเชิงสถิติ ที่ละเอียดลงไปถึงระดับอําเภอใน 4 จังหวัด ที่ให้เห็น
สถานที่เกิดเหตุ การกระจายของเวลา การกระจายของวันที่เกิดเหตุจาํ นวนและอัตราการบาดเจ็บและเสี ยชีวติ
ลักษณะการบาดเจ็บและการตาย รวมถึงสาเหตุ ข้อมูลดังกล่าวนี้ สะท้อนทั้งเหตุการณ์และสถานการณ์และ
อาจนําไปใช้ในการวิเคราะห์ในมิติอื่นๆได้ดว้ ย
หากข้อมูล(ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูล)และข้อเท็จจริ ง(ซึ่ งไม่ได้มีการค้นหามากนัก) ที่นาํ เสนอและ
เผยแพร่ ส่วนใหญ่จะมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แต่ยงั มีสถาบันวิชาการอื่นๆทั้งในฐานะสถาบัน
อย่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา ศูนย์ศึกษาพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งเน้นงานวิจยั และจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกพื้นที่ และที่ไม่ใช่ในนามสถาบัน แต่ทาํ โดยนักวิชาการและองค์กรเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยง
คืน ที่รวบรวมข้อมูลและบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยวันศุกร์
โดยสงขลานคริ นทร์ วทิ ยาเขตหาดใหญ่ ที่มีการรายงานข้อมูล/เสนอบทความในเว็บไซด์และการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้วย กับมีการรวบรวมงานวิจยั จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะวิทยาการสื่ อสารร่ วมกับสํานักวิทย
บริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ฐานข้อมูลงานวิจยั จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ไม่ใช่
เรื่ องของการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริ ง
แต่ก็น่าจะเป็ นประโยชน์ในการค้นคว้าประกอบการเสาะแสวงหา
ข้อเท็จจริ งได้
หากพิจารณางานของสถาบันวิชาการ/วิชาชีพบางส่ วนที่นาํ มาเสนอในรายงานฉบับนี้ จะเห็นว่าแม้
งานส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งโดยตรง และที่น่าจะใกล้เคียงก็คงเป็ นรายงานของศูนย์
เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้
ที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็ นระบบแม้จะไม่ได้กา้ วไปถึงขั้นเสาะแสวงหา
ข้อเท็จจริ งอย่างละเอียดก็ตาม แต่งานข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ เหล่านี้ ประกอบกับข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ใน
หลายลักษณะ และเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง น่าจะเป็ นประโยชน์กบั การสร้าง “ความจริ ง” อีกรู ปแบบหนึ่งได้
4. องค์ กรเอกชน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความสนใจจากองค์กรเอกชนเป็ นจํานวนมาก
ทั้งองค์กรที่ทาํ งานด้านสิ ทธิ มนุษยชนทั้งสิ ทธิ มนุษยชนในภาพรวมโดยเฉพาะสิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ พลเมือง
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อย่าง องค์กรเฝ้ าระวังสิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights Watch) คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian
Human Rights Commission) องค์การนิ รโทษกรรมสากล ( Amnesty International) กรรมาธิ การนักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (International Commission of Jurists) และสิ ทธิ ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบบางกลุ่ม เช่น
องค์กรด้านเด็ก ด้านสตรี และกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นต้น นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มทํางานด้านสันติภาพ เช่น
คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และองค์กรอื่นๆที่ทาํ งานด้ารการพัฒนา เช่น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
สถาบันองค์กรชุมชน เป็ นต้น ในรายงานฉบับนี้ จะเน้นงานที่มีลกั ษณะค้นหาข้อเท็จจริ งโดยบางองค์กรมา
นําเสนอ
4.1 องค์ กรเฝ้ าระวังสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights Watch - HRW)
HRW เป็ นองค์กรเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศมีสาํ นักงานใหญ่ที่ นิวยอร์ ค ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มีการทํางานในต่างประเทศทัว่ โลก โดยเน้นหนักที่งานเฝ้ าระวังด้านสิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ
พลเมือง ด้วยการทํางานผลักดัน รณรงค์ (Advocacy-campaign) ในกรณี ทีเห็นว่ามีการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
รุ นแรง โดยใช้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจัดทําเป็ นรายงานเผยแพร่ ต่อประชาคมโลก การออกแถลงการณ์
เรี ยกร้องต่อรัฐบาล การให้สัมภาษณ์และแถลงข่าว เป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ในกรณี สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ HRW มีเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย ทํา
หน้าที่ติดตามข่าวและลงพื้นที่คน้ หาข้อมูล/ข้อเท็จจริ งในพื้นที่ โดยมีท้ งั เครื อข่าย/บุคคลในพื้นที่ช่วยเสาะ
แสวงหาข้อมูลด้วย อาจกล่าวได้วา่ HRW อาจจะเป็ นองค์กรสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศองค์กรเดียวที่มี
เจ้าหน้าที่ประจํา และมีเครื อข่ายกว้างขวาง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายส่ วน และมีการติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่ องและใกล้ชิดตลอดมา
รายงานเรื่ อง “It was like suddenly my son no longer existed : Enforced Disappearances in
Thaialnd’s Southern border provinces” 36 (เอกสารแนบ 7) หรื อ “เหมือนดัง่ ว่าลูกชายฉันจากไปแล้ว การ
บังคับให้สูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย” ที่เผยแพร่ เมื่อ มีนาคม 2550 น่าจะเป็ นรายงาน
ชิ้นแรกๆในจํานวนน้อยมากที่เสนอผลการค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกรณี คนหายในสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานฉบับนี้ นอกจากสนอและวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ควมไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังเสนอกรณี สูญหายของชาวไทย-มลายู จํานวน 20 กรณี ที่มีการศึกษาข้อมูลด้วย
การลงพื้นที่ สัมภาษณ์พยานบุคคล ครอบครัวของผูส้ ู ญหาย และผูเ้ กี่ยวข้อง 1 ในจํานวน 20 กรณี ที่มีการ
ค้นหาข้อเท็จจริ ง นั้น ได้มีการค้นพบศพของผูส้ ู ญหายแล้ว ส่ วนกรณี ของทนาย สมชาย นีละไพจิตร ซึ่งถูกทํา
ให้หายตัวไป (อุม้ หาย) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2547 และมีการเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์บางส่ วนไวใน
รายงานฉบับนี้ มีการรายงานโดยหลายแหล่ง และมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
36

Human Rights Watch, “it was like my son no longer existed” Enforced disappearances in Thailand’s Southern
Brderr Provinces”, Volume 19. No.5 (C), March 2007.
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ลักษณะการรายงานที่ quote คําสัมภาษณ์ของครอบครัวผูส้ ู ญหาย/บุคคลใกล้ชิด เปิ ดโอกาสให้คน
เหล่านั้น ได้พ้ืนที่ (space) ในการบอกกล่าวการหายของบุคคลในครอบครัว เรี ยกร้องความรับผิดชอบจากรัฐ
และผูก้ ระทําที่ดูเหมือนจะเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐ/หรื อเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็น ทําให้การหายในความเงียบที่ไม่มี
การรับรู ้ในหมู่คนกว้างขวางขึ้น และอาจทําให้มีการแจ้งกรณี การสู ญหายที่น่าจะมีมากกว่า 20 กรณี ให้มากขึ้น
4.2 คณะทํางานยุติธรรมเพือ่ สั นติภาพ
“คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดีอนมิถุนายน 2549 โดยเป็ นการรวมตัวกัน
ของปั จเจกชน และองค์กรสิ ทธิ มนุษยชน และองค์กรด้านสันติภาพ โดยมี อังคณา นีละไพจิตร เป็ นประธานมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ส่ งเสริ มการเข้าถึงความยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่ องคนหาย 2) ส่ งเสริ มการ
ปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งสงสัยจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คง เช่น พระราช
กําหนดฯ สถานการณ์ภาวฉุ กเฉิ น 3) ส่ งเสริ มให้กระบวนการยุติธรรมยึดถือหลักนิ ติธรรมและส่ งเสริ มพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานตามหลักการการดําเนิ นคดีอย่างเป็ นธรรม” 37
36

คณะทํางานยุติธรรมฯ ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ ความพยายามติดตามการสอบสวน/สื บสวน และการ
ค้นหาตัว ทนายสมชาย นีละไพจิตร มีส่วนในการทําให้มีการก่อตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการทํางาน
อย่างเป็ นระบบและก้าวข้ามความต้องการที่จะเรี ยกร้องความยุติธรรมในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ไปสู่ การทํางาน
ผลักดันให้เกิดความยุติธรรมแก่คนที่ตอ้ งเผชิ ญกับความไม่ยตุ ิธรรมของคนในสังคมอีกมาก โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมทั้งในเชิงรณรงค์และการติดตามคดีต่างๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อฟ้ องคดี ทั้งที่เป็ นเรื่ องของแต่
ละบุคคลและการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนแบบที่เป็ นระบบและรุ นแรง ในหลายกรณี ได้มีการรวบรวมข้อมูล
และข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะกรณี ของทนายสมชาย นีละไพจิตร กรณี ตากใบ มีการนําเสนอ
“ข้อเท็จจริ งเบื้องต้นกรณี ตากใบในกระบวนการยุติธรรม” และ “ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับคดีไต่สวนการตาย” เป็ น
ต้น
มีความเชื่อว่า การหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่
สงบและการจับกุมคนบางกลุ่ม/บางคนในสามจังหวัดภาคใต้ และเนื่ องจากคดีน้ ี ได้รับความสนใจและการ
ผลักดัน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากองค์การสหประชาชาติ ที่เคยกําหนดให้การหายตัว
ไปของทนาย สมชาย นีละไพจิตรอยูใ่ นวาระของการประชุมที่เจนีวา จึงมีการค้นหาข้อเท็จจริ งโดยหลายฝ่ าย
และมีการนําข้อมูลออกมาเปิ ดเผยอยูบ่ ่อยครั้ง และเนื่ องจากแรงผลักดันนี้เอง ที่ทาํ ให้รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี การหายตัวไปของ นายสมชาย นีละไพจิตร
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 โดยมี พล.ต.ท.สมบัติ อมรวิวฒั น์ เป็ นประธาน ซึ่ งต่อมามีคาํ สั่งแต่งตั้ง
37

ดูเอกสารของคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ซึ่ งในหมายเหตุทา้ ยเอกสาร จะมีการแนะนําองค์กรอยูด่ ว้ ย
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อนุกรรมการ ขึ้นอีก 3 ชุด โดยทั้งหมดนี้ มีประธานเป็ นเจ้าหน้าที่จากภาครัฐทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การเปิ ดเผยผลการสอบสวนข้อเท็จจริ ง และยังไม่ได้ขอ้ สรุ ปอย่างเป็ นทางการว่า “ทนายสมชายหายไปไหน”
แต่ก็นบั ว่าคดีน้ ี เป็ นคดีที่มีการหาข้อเท็จจริ งมากที่สุด และเป็ นคดีการหายตัวไปของปั จเจกที่ภาครัฐได้ต้งั
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งขึ้น แม้วา่ การอุม้ ฆ่า/อุม้ หายที่เกิดกับนักต่อสู ้เพื่อสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศ
ไทย จะมีอยูห่ ลายกรณี ที่ท้งั ไม่มีความคืบหน้า (ในกรณี ที่มีการสอบสวน) และไม่มีความพยายามจะ
ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งเลย
สําหรับสถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ นั้น คณะทํางานยุติธรรมฯ มี คณะทํางานยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ – ภาคใต้ โดยเฉพาะ โดยมีที่ทาํ การที่ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จ.ยะลา และมีการทํางาน
กับกลุ่มเยาวชนมุสลิมอย่างต่อเนื่ อง ตัวประธานเอง คือ คุณ อังคณา นีละไพจิตร ได้ติดตามข้อมูลละ
เหตุการณ์ตางๆในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอในหลายฐานะ และถือว่าเป็ นคนที่เข้าถึงข้อมูลจากหลายด้าน มีการนํา
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งมาเสนอต่สาธารณะเป็ นระยะๆ ด้วยการจัดสัมมนาและออกข่าว/แถลงข่าวอย่างสมํ่าเสมอ ที่
สําคัญคือคณะทํางานยุติธรรมฯ ทํางานร่ วมกับอีกหลายองค์กร จึงสามารถตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริ งและมี
ช่องทางนํามาเผยแพร่ หลายช่องทางด้วยกัน โดยเฉพาะทางอิเลคโทรนิคส์
เนื่องจากงานของคณะทํางานยุติธรรมฯ มุ่งไปที่กระบวนการยุติธรรมโดยหลักนิติธรรม (fair trial)
ข้อมูลที่รวบรวมส่ วนใหญ่จึงเป็ นข้อมูลคดี/กรณี ต่างๆที่อาจเป็ นประโยชน์กบั การพิจารณาคดีในกระบวนการ
ยุติธรรมหรื อนําไปสู่ กระบวนการยุติธรรมได้
คณะผูว้ จิ ยั ไม่ได้มีโอกาสเห็นข้อเท็จจริ งที่รวบรวมโดย
คณะทํางานยุติธรรมฯ (นอกจากที่เผยแพร่ ทวั่ ไป) ด้วยเหตุผลหนึ่งที่วา่ “อาจทําให้เสี ยรู ปคดี” อย่างไรก็ตาม
การไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของผูว้ จิ ยั เป็ นข้อจํากัดที่อาจเกิดจากการที่ไม่สามารถสื่ อสารให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้ดว้ ย
4.3 กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งเอเชี ย (Asian Human Rights Commission –AHRC)
AHRC หรื อกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งเอเชีย เป็ นองค์กรเอกชนสิ ทธิ มนุษยชนระดับภูมิภาคมี
สํานักงานที่ฮ่องกง ติดตามสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในประเทศต่างๆทัว่ เอเชีย โดยเน้นสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ใน
บทบัญญัติขอ้ ที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางการเมืองและสิ ทธิ พลเมือง ด้วยวิธีการและ
เครื่ องมือต่างๆ ที่สาํ คัญ คือการออกรายงานที่มีการค้นคว้า การออก Urgent Appeals เพื่อผลักดันให้มีการ
ตรวจสอบและดําเนินการ(โดยเฉพาะภาครัฐและองค์กรอิสระ) ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งมีการทําข้อมูลให้
ทันสมัย มีการรณรงค์ดว้ ยการเข้าชื่ อร่ วมกัน (petition) และวิธีการอื่นๆ
ความพยายามของ AHRC ประการหนึ่งคือการอบรม/ให้ความรู ้กบั เครื อข่ายในพื้นที่แต่ละประเทศ
คอยสอดส่ อง/ตรวจสอบกรณี ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน กรณี การทรมาน การสู ญหาย ฯลฯ และเก็บรวบรวม
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ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งให้กบั AHRC เพื่อดําเนิ นการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่วธิ ี การที่ใช้เป็ นประจําและมีการ
กระจายข่าวกว้างขวาง มีผลในเชิงผลักดันค่อนข้างสู งทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ คือ
Urgent Appeals
ในกรณี สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ AHRC ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจําใน
ประเทศไทย ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่ อง ทั้งในนามขององค์กรเอง และร่ วมมือกับองค์กร
เอกชนอื่นๆ และองค์กรอิสระ รวบรวมทั้งข้อมูลที่ปรากฎเป็ นข่าว ข้อมูลจากภาครัฐ และการตรวจสอบ/
ค้นหาข้อเท็จจริ งในพื้นที่ และมีการนําเสนอตั้งแต่ปี 2547 ถึงกลางปี 2550 กว่า 400 ครั้ง ในหลายกรณี ที่มีการ
ค้นหาข้อเท็จจริ ง ได้มีการนําขึ้นสู่ สหประชาชาติ เช่นการนํากรณี ผสู ้ ู ญหาย 18 คน จากพื้นที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไปสู่ การพิจารณาของ คณะทํางานสหประชาชาติวา่ ด้วยการบังคับให้บุคคลสู ญหาย (The UN
Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances) ซึ่ ง AHRC ร่ วมกับคณะทํางานยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ รวบรวมข้อมูล /หลักฐานได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการค้นหาข้อเท็จจริ งเชิงลึกไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องผู ้
สู ญหาย การเสี ยชีวติ ฯลฯ และจัดทําเป็ นรายงานเผยแพร่ โดยเฉพาะ ในเรื่ องอื่นๆ หากจะมี ก็น่าจะเป็ นกรณี
การหายตัวของนาย สมชาย นีละไพจิตร ซึ่ ง AHRC ยังเกาะติด (เหมือนอีกหลายๆกรณี ) อย่างต่อเนื่อง และที่
น่าสนใจคือ การที่ AHRC เชื่ อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ซึ่ งเป็ นการ
มองปั ญหาที่ในเชิงเหตุการณ์และในเชิงโครงสร้างไปด้วยกัน
แม้งานและวิธีการที่ AHRC ดําเนินการและใช้อยู่ จะไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยการค้นหาข้อเท็จจริ งอย่าง
ละเอียด แต่ก็ตอ้ งใช้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะนําไปใช้ในการรณรงค์หรื อสร้างแรงกดดัน
รัฐบาลและชุมชนระหว่างประเทศ ดังนั้นงานค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในขั้นต้นและมีการติดตามแบบเกาะติด
จึงน่าจะเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญในการค้นหาข้อเท็จจริ งในระดับต่อไป
องค์กรเอกชน ที่เข้าไปดําเนิ นกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่มีการติดตามสถานการณ์
และเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลากหลาย และต่างครอบครองข้อมูลที่จะใช้เพื่อมุ่ง
ไปสู่ เป้ าหมายการทํางานของแต่ละองค์กร เช่น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อควมยุติธรรมและสันติ มูลนิธิกมล
คีมทอง องค์การนิ รโทษกรรมสากล ประเทศไทย ชมรมนักกฎหมายมุสลิมไทย เครื อข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ
มูลนิธิผหู ้ ญิง จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูห้ ญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และใช้ในการทํางาน
เยียวยา การทํางานด้านสันติวธิ ี และกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกันเพื่อบรรเทาปั ญหาในจังหวัด
ชายแดนใต้ นอกจากนั้น ยังมีองค์กรเอกชนด้านการพัฒนา เช่น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และองค์กรที่
ทํางานด้านสุ ขภาพที่เข้าไปดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ ต่างก็มีขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งในครอบครอง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ไม่ได้
เข้าถึง
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5. สื่ อมวลชน/สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะสื่ อภาษาอังกฤษ) ต่างมีการติดตามข่าว
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด และติดตามใกล้ชิดมากขึ้น ถึงกับส่ งทีมข่าวลงไป
อยูใ่ นพื้นที่และการทํารายงานข่าวตลอดเวลา ในหน้าหนังสื อพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห์ หรื อรายอื่นๆต่างมี
ข่าวและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ขาดระยะ วิทยุโทรทัศน์ มีการเสนอข่าวตลอดเวลาเช่นกัน
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุมีความเสี ยหายและเสี ยชีวติ แต่การออกข่าวรายวัน ซึ่งเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
อาจไม่ใช่การค้นหาข้อเท็จจริ ง หากเป็ นการเสนอข่าวที่ได้จากแหล่งข่าว และที่มีหลักฐานในขณะนั้นๆ
เพื่อให้ “ไม่ตกข่าว” และลักษณะข่าวโดยทัว่ ไปในแต่ละสื่ อ จะมีลกั ษณะไม่ต่างกันมากนัก ผูส้ ื่ อข่าวที่หาและ
เขียนข่าวส่ วนใหญ่เป็ นนักข่าวสายทหาร หรื อ/และนักข่าวสายอาชญากรรม
สื่ อที่มีการค้นหาข้อเท็จจริ งมากที่สุดน่าจะเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์
กับมีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็ น
ระบบ ในสื่ อ on line ส่ วนใหญ่จะมี colummn เกี่ยวกับสถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เช่นหนังสื อพิมพ์
the Nation จะมีการรวบรวมบทความ/ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่ชื่อว่า Southern Violence (ซึ่ง
รวบรวมบทความเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ต้ งั แต่ปี2545 (2002)) ผูจ้ ดั การออนไลน์ มติชน ไทยรัฐ
ข่าวสด ฯลฯ หนังสื อพิมพ์บนเว็บอย่างประชาไทออน์ไลน์ มีการลงข่าว บทความ และข้อมูลทุกวัน เช่น
บทความเชิงเสนอข้อเท็จจริ ง ในหัวข้อ “ทนายสมชาย” ที่หายไป อะไรๆก็ยงั คง “หายไป” เป็ นต้น 38 สื่ อที่เรี ยก
ตัวเองว่าสื่ อทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่าง ThaiNGO.org ก็เป็ นสื่ อออนไลน์อีกแหล่งหนึ่งที่มีท้ งั ข่าว บท
วิเคราะห์และการเสนอข่าวเชิ งข้อเท็จจริ งอย่างสมํ่าเสมอ
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แม้จะมีการรายงานข่าวประจําวัน สกู๊ปข่าว ข่าวเชิงสารคดี บทความ ฯลฯ เป็ นประจําในหน้า
หนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ โดยแทบไม่มีขอ้ ยกเว้น แต่อาจกล่าวได้วา่ มีเพียงสถาบันข่าวอิศรา ที่ได้รับการอ้างอิง
ถึงมากที่สุดแต่ภาครัฐ เมื่อพบว่า ในเว็บไซด์ของหน่วยงานอย่างสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สํานักงานข่าวกรอง
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ต่างก็มี link กับเว็บไซด์ของสถาบันข่าวอิศรา ด้วยเหตุที่เป็ นการรวมตัว
ของสื่ อที่เสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้โดยเฉพาะ สื่ อออนไลน์อีกแห่งหนึ่งที่มีการ
เสนองานเขียน/แถลงการและรายงานประเภทอื่นๆอย่างเป็ นระบบและเป็ นสื่ อที่นกั วิชาการและองค์กรเอกชน
ใช้ค่อนข้างแพร่ หลายคือ ประชาไท ในรายงานฉบับนี้ จึงจะเน้นสื่ อเพียง 2 แหล่งนี้

38

www.prachatai.com เข้าเมื่อ 9 เมษายน 2550

35

5.1สถาบันข่ าวอิศรา สมาคมนักข่ าวนักหนังสื อพิมพ์ แห่ งประเทศไทย
“หลังเหตุการณ์ปล้นปื นกองพันพัฒนาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 สถานการณ์ภาคใต้ได้ผนั แปรไป
อย่างน่าตระหนก จํานวนคนบาดเจ็บล้มตายลงเรื่ อยๆ ทั้งยังบ่มเพาะความไม่เข้าใจและความรุ นแรงให้แพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ ว ภายใต้ความไม่รู้วา่ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ สื่ อมวลชนก็ตกเป็ นเป้ าโจมตีดว้ ยว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของความรุ นแรงนั้นด้วย จนกระทัง่ “ศูนย์ข่าวอิศรา” ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย
ปรากฎตัวขึ้น ...ศูนย์ข่าวอิศราเริ่ มเสนอข่าวแรกตั้งแต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม 2548” 39 การตัดสิ นใจให้มีศูนย์ข่าวอิศ
รามีความชัดเจนเมื่อมีการจัดโครงการศึกษาสภาพปั ญหาในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ ึน โดยเชิญ
บรรณาธิ การข่าว หรื อหัวหน้าข่าวที่กี่ยวข้องจากสื่ อทุกแขนงร่ วมเดินทางไปศึกษาสภาพปั ญหาในจังหวัด
ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส และพบว่า “ข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่ ายในพื้นที่เป็ นข้อมูลคนละชุดกับที่เคยได้ยนิ
จากฝ่ ายรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี จึงต่างไม่แน่ใจและไม่มนั่ ใจว่านโยบายการแก้ปัญหาในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลกําลังเดินมา “ถูกทาง” อย่างที่ประกาศ....” 40
จากโต๊ะข่าวภาคใต้ ทีมงานได้รับการสนับสนุ นจากกอส.และมูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ พัฒนาขึ้น
และก่อตั้ง มูลนิธิสื่อสารสาธารณะ (Pusda) โดยมีที่ทาํ การที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มี
การจัดการข่าวด้วยการให้องค์กรข่าวต่างๆส่ งนักข่าวมาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของกองบรรณาธิ การโต๊ะข่าว
ภาคใต้ ร่ วมกันทํางานกับนักข่าวในพื้นที่ และสลับเปลี่ยนทีมลงมา ทั้งนี้ ข่าว บทความ รายงาน สารคดี
รวมทั้งบทวิพากษ์ที่ได้มาจะถูกรวบรวมนําเสนอผ่านสํานักข่าวออนไลน์ (www.tjanews.org) ให้ทุกองค์กร
ข่าวสามารถดึงข่าวไปใช้เผยแพร่ ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย 41 กับมีการเชิญนักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ความรู้เป็ น
ระยะๆ โดเมนและเว็บไซด์มีชื่อว่า “ศูนย์ข่าวอิศรา” “ศูนย์ข่าวอิศราซึ่ งเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลามี
แนวคิดในการสร้างฐานข้อมูลสถานการณ์ชายแดนใต้และได้พฒั นาขึ้นเป็ น “ศูนย์เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู้
สถานการณ์ภาคใต้” เป็ นอีกสาขาหนึ่งของศูนย์ข่าวอิศรา มีเครื อข่ายภาคี/ข้อมูลจากหลายแหล่ง ที่สาํ คัญ
ได้แก่ ฝ่ ายวิจยั และบริ การชุ มชน คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปั ตตานี ชมรมแพทย์ชนบท เครื อข่ายองค์กรครู ใน
จังหวัดชายแดนใต้ และสมาคมนักหนังสื อพิมพ์ภาคใต้
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การนําเสนอข่าวของศูนย์ข่าวอิศราอาจเหมือนสื่ อทัว่ ๆไปในแง่ที่อิงอย่กบั สถานการณ์ แต่ดูเหมือน
จะมีความพยายามที่จะให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจทั้งการกระทําและความหมายของเหตุการณ์/ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเชื่ อว่า จะนําไปสู่ “ความจริ ง” แนวทางการนําเสนอข่าว คือการให้ความรู ้ การอธิ บายปรากฎการณ์ การ
ถ่วงดุลข้อมูล และการเปิ ดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยน ลักษณะการนําเสนอมีหลากหลาย ตั้งแต่การเฝ้ าระวัง
สถานการณ์ เกาะติดเพื่อติตามความคืบหน้า การนําเสนอความรู ้ ให้พ้ืนที่กบั ผูไ้ ด้รับผลกระทบไม่วา่ จะเป็ นผู้
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ภาสกร จําลองราช บรรณาธิการ สนามข่าวสี แดง เรี ยนรู ้โต๊ะข่าวภาคใต้ สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุ งเทพ ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์
หน้า 15
40
เพิ่งอ้าง หน้า 16 เน้นในหนังสื อ
41
อ้างแล้ว หน้า 21-22
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ที่ทาํ งานในพื้นที่หรื อผูส้ ู ญเสี ยได้สะท้อน การเล่าเรื่ องจากพื้นที่ การวิเคราะห์ในบางประเด็นและการจัดเวที
ในวาระต่างๆ 42
จนถึงปั จจุบนั
ถือได้วา่ ศูนย์ข่าวอิศราเป็ นศูนย์ที่เสนอข่าวและรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงแหล่งเดียว เว็บไซด์ของศูนย์ข่าวอิศรามีท้งั สกู๊ปและสารคดี มีเวทีวชิ าการ ข้อมูล
พื้นฐาน ศูนย์ขอ้ มูลเก่า รวมถึงห้องเรี ยนสันติวธิ ี ห้องสมุดภาพ และมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจคือมีการติดตามการ
เสนอข่าวในฝั่งประเทศมาเลเซี ยภายใต้หวั ข้อ “ข้ามฝั่งวัดปรอทสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย”
41

แม้ศูนย์ข่าวอิศรา (ซึ่ งหน้าเว็บไซด์ใช้ชื่อใหม่วา่ สถาบันข่ าวอิศรา) จะไม่ได้เสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง
ในลักษณะที่กรรมการอิสระชุดต่างๆทํา แต่ การทํางานในลักษณะที่เรี ยกได้วา่ Investigative journalism หรื อ
การทําข่าวแบบสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ทําให้สถาบันข่าวอิศราเป็ นแหล่งข้อเท็จจริ งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
และมีการเผยแพร่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในรู ปแบบต่างๆไม่เฉพาะภาษาไทย แต่มีภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ และ
บางครั้งมีภาษาบาฮาซามาเลย์ดว้ ย เมื่อประกอบกับคํายีนยันที่วา่ “สิ่ งที่ศูนย์ข่าวอิศรายึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ...
คือเมื่อได้รับข้อมูลจากฝ่ ายใดก็นาํ มาวิเคราะห์ แยกย่อยในประเด็นต่างๆ สรุ ปเป็ นชุดประเด็นคําถามเพื่อนําไป
เสาะแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริ งจากฝ่ ายอื่นๆโดยไม่รีบเร่ งนําเสนอก่อนที่จะได้ขอ้ เท็จจริ งอย่างรอบด้าน” 43
สถาบันข่าวอิศราจึงน่าจะเป็ นแหล่งข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่เมื่อนํามาปะติดปะต่อแต่ละเรื่ องที่ตอ้ งการเสาะ
แสวงหาเข้าด้วยกัน ก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริ งกรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
5.2 ประชาไท
“ประชาไท”เป็ นการนําเสนอข่าวออนไลน์ที่มีลกั ษณะการนําเสนอข่าวและหน้าข่าวใกล้เคียงกับ
สถาบันข่าวอิศรา (แต่อาจไม่เป็ นที่ชื่นชอบของภาครัฐ) ในแง่ที่เป็ นแหล่งรวมของบทความทางวิชาการ บท
วิเคราะห์ สกู๊ปข่าว เวทีวชิ าการ ฯลฯ แต่ไม่ได้เป็ นศูนย์ข่าวเฉพาะด้านเรื่ องภาคใต้ หากถือได้วา่ มีการนําเสนอ
ข่าวที่เรี ยกว่า investigative news เกี่ยวกับภาคใต้สมํ่าเสมอ สิ่ งที่นาํ เสนอจํานวนหนึ่งสามารถหาอ่านได้ในเว็บ
ไซด์ของศูนย์ข่าวอิศรา
ดังที่ได้กล่าวตอนต้น ประชาไท มีความสัมพันธ์กบั องค์กรเอกชนอย่างใกล้ชิดและอาจถือว่าเป็ นสื่ อ
ที่องค์กรเอกชนเข้าถึงมากที่สุด ดังนั้น แถลงการณ์ บทความและการให้สัมภาษณ์ท้ งั ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่เกี่ยวข้องก็สามารถค้นคว้าได้ในประชาไทย ในส่ วนที่เกี่ยวกับการค้นหา
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนใต้น้ นั เนื่องจากลักษณะการทํางานของประชาไท ดูเหมือน
มีท้ งั เป็ นการคัดเลือกข่าวจากหลายแหล่งมาลง
และการเขียนข่าวหรื อเสนอบทความ/บทวิเคราะห์ท้งั จาก
นักวิชาการและองค์กรเอกชน การค้นหาข้อเท็จจริ งจึงอาจไม่ใช่บทบาทและเป้ าหมายหลักของประชาไท แต่
42
43

ดูรายละเอียดในสนามข่าวสี แดง อ้างแล้ว
อ้างแล้ว หน้า 51
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หลายเรื่ องที่ประชาไทนําเสนอเป็ นทั้งการค้นหาข้อเท็จจริ งในตัวมันเอง และสามารถนํามาปะติดปะต่อเป็ น
ข้อเท็จจริ งได้
ยังมีสื่อทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อออนไลน์ และสื่ อวิทยุโทรทัศน์อีกมากที่นาํ เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่ที่อาจนําเสนอการค้นหาข้อเท็จจริ งอีกแหล่งหนึ่งก็คือหนังสื อฟ้าเดียวกัน ซึ่ งนําเสนอ
ข้อเท็จจริ งในบางกรณี ที่มีความรุ นแรงและมีผลกระทบในวงกว้างเช่นกรณี กรื อแซะ ตากใบ เป็ นต้น การ
นําเสนอของฟ้ าเดียวกัน เป็ นการสื่ อกับคนจํานวนหนึ่ง พร้อมมุมมองจากหลายฝ่ าย แต่ก็มีขอ้ จํากัดในเรื่ อง
ของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งยังไม่กว้างขวางเหมือนศูนย์ข่าวอิศราหรื อประชาไท
นอกจากสื่ อออนไลน์ หนังสื อพิมพ์รายวัน และสื่ ออื่นๆแล้ว ยังมีสิ่งพิมพ์อีกหลายส่ วนที่อาจถือว่า
ให้ขอ้ เท็จจริ ง/ข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นงานวิชาการ งานวิจยั และบทความ มีหนังสื อและบทความหลายเล่มที่เขียน
โดยผูเ้ กี่ยวข้องในเหตุการณ์ (หาอ่านได้ที่เว็บไซด์ของสถาบันข่าวอิศรา) ที่ตีพิมพ์ออกมาและนําเสนอ
“ข้อเท็จจริ ง” อีกด้านหนึ่งและน่าสนใจ เช่น “ปฏิบตั ิการลับดับไฟใต้” ของ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ 44
43

บทสรุ ปของส่ วนนี้
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนองานอีกชิ้นหนึ่งพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งโดยใช้
หนังสื อของ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสด์ เปนพื้นฐาน ในคํานํา ผูเ้ ขียนเขียนว่า “ในหนังสื อฉบับนี้จะเป็ นการ
เขียนถึงข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก แต่จะเขียนให้หมดคงไม่ได้ เพราะจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนต้องการนําเสนอไป
ในทางสร้างสรรค์ เพือ่ ให้ มีการทบทวนการแก้ไขปัญหาให้ ถูกต้ อง” 45 เมื่อประกอบกับคํานําของคุณพิชยั รัต
นพล อดีตรองเลขาธิ การสภาความมัน่ คงและกรรมการกอส. ที่เขียนว่าผูเ้ ขียน เขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน “เพราะ
ต้องการจะบอกความจริ งบางอย่างกับสังคมและผูม้ ีอาํ นาจในบ้านเมือง แต่เนื่องจากการสื่ อสารที่จะสะท้อน
ปัญหาที่ผมู้ ีอาํ นาจไม่ชอบในยุคปั จจุบนั มีปัญหาอยู่ คุณนันทเดชจึงต้องเลือกที่จะเขียนหนังสื อบอกเล่าข้อมูล
และความคิดเห็นที่ประสบมาด้วยตนเอง จึงเป็ นข้อเท็จจริ งที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา” 46 หนังสื อปฏิบตั ิการ
ลับดับไฟใต้จึงเป็ นการเสนอข้อเท็จจริ งบางส่ วนจากประสบการณ์ในการทํางานของผูเ้ ขียนเอง หนังสื อเล่มนี้
จึงมีลกั ษณะเป็ น memoire บันทึกความทรงจําซึ่ งสะท้อนข้อเท็จจริ งบางอย่างที่ผเู้ ขียนไม่อาจเสนอได้เมื่ออยู่
ในตําแหน่ง คุณพิชยั แนะนําว่าหากอ่านคู่กบั รายงานของกอส.ก็จะเพิม่ ความเข้าใจในทุกมิติ ซึ่ งหมายความว่า
การอ่านรายงานหรื อข้อเขียนใดๆที่เรี ยกว่า ข้อเท็จจริ งนั้น อาจไม่เพียงพอทีจะอ่านเพียงชิ้นเดียว ข้ อเท็จจริง
จึงขึ้นอยูก่ บั ว่าใครจะเสนอเมื่อไร อย่างไร และเป็ นข้อเท็จจริ งอะไร
44

44

นันทเดช เมฆสวัสดิ์ พล.ท. ปฏิบตั ิการลับดับไฟใต้ กรุ งเทพ สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน สิ งหาคม 2549
เพิ่งอ้าง ในคํานําผูเ้ ขียน เน้นโดยผูเ้ ขียนเอง
46
อ้างแล้ว คํานําโดย พิชยั รัตนพล
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38

ส่ วนที่ 3 ข้ อเท็จจริง ความจริง และสถานะของการเสาะแสวงหาข้ อเท็จจริงกรณีความไม่ สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ : สรุปและข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเท็จจริง ความจริง และสถานะของการเสาะแสวงหาข้ อเท็จจริงกรณีความไม่ สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ในบทความเรื่ อง “ความรุ นแรงกับการจัดการ “ความจริ ง” : ปั ตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ ดร.ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ เสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับความรุ นแรงจัดการความจริ งกรณี ปัตตานี ว่า “ความจริ งเชิงข้อเท็จจริ ง”
(factual truth) ในความสัมพันธ์ระหว่างปั ตตานีและรัฐบาลที่กรุ งเทพฯ ...ยังเป็ นปัญหาที่ไม่ลงตัว
(problematic) ในสภาพนี้ สังคมการเมืองแต่ละภาคส่ วนล้วนพยายามผลิต “ความจริ ง” ของตนเองออกมาผ่าน
สถาบันผลิต “ความจริ ง” ที่ต่างกัน ...ยิง่ กว่านั้นแบบวิธีที่ “ความจริ ง”เกี่ยวกับความรุ นแรงในกรณี ท้ งั 4 ถูก
จัดการในสังคมไทย คือ “วิธีที่สังคมไทยบอกความจริ ง” ...เป็ นวิธีที่ “บอก” บางส่ วนและในการ “บอก”
นั้นเองก็ “บัง” บางสิ่ งเอาไว้ดว้ ย ในแง่แบบวิธีการจัดการ “ความจริ ง” เกี่ยวกับความรุ นแรงที่เกิดขึ้น คือการ
นํา “ความจริ ง” เหล่านั้นไป “ซ่อน” อยูเ่ บื้องหลังสิ่ งอื่นๆ ขณะที่เผยบางอย่าง จนความแน่นอนของ “ความ
จริ ง” เกี่ยวกับความรุ นแรงเหล่านั้นเลือนลางลง” 47
46

หากพิจารณาจากข้อค้นพบจากงานวิจยั ที่อา้ งถึงจะเห็นว่า “ความจริ ง” และ “ข้อเท็จจริ ง” นั้น
แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปมีความเชื่อว่า สิ่ งที่เรี ยกว่า “ความจริ ง” มีความเป็ นสากลและไม่เปลี่ยนแปลง เป็ นสิ่ งที่
ได้รับการพิสูจน์ในเชิงเหตุผลหรื อประจักษ์แล้วว่าเป็ นจริ ง ไม่อาจเป็ นอย่างอื่นได้ ส่ วน “ข้อเท็จจริ ง” อาจเป็ น
สิ่ งที่เป็ นมาและที่เป็ นอยูจ่ ริ ง “เท่าที่ปรากฎ” หรื อถูกวินิจฉัยอย่างรอบคอบเป็ นระบบน่าเชื่อถือ สิ่ งที่เรี ยกว่า
“ข้อเท็จจริ ง” อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปั จจัยและหลักฐานที่มีอยูใ่ นขณะนั้น “ความจริ งเชิงข้อเท็จจริ ง” จึงอยู่
ในภาวะเดียวกับ “ข้อเท็จจริ ง” คือขึ้นอยูก่ บั การจัดการและใครเป็ นผูจ้ ดั การ หาก “ในยามสงคราม “ความ
จริ ง” บาดเจ็บเสี ยหายก่อนผูใ้ ด” 48 ดูเหมือนว่า ในสถานการณ์ความรุ นแรง/ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ “ข้อเท็จจริ ง” จะเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่ “เสี ยหายและบาดเจ็บ” จนทําให้ผตู ้ ิดตามเหตุการณ์ไม่อาจวินิจฉัยได้
ว่ามี “ความจริ ง” อยูท่ ี่ใดใน “ข้อเท็จจริ ง” ทีมีการนําเสนอ
47

47

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ความรุ นแรงกับการจัดการ “ความจริ ง” : ปั ตตานีในรอบกึ่ งศตวรรษ ใน แฟ้ มข้อมูล วาระทางสังคมกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ผลิต
และเผยแพร่ โดย ศูนย์ข่าวสันติภาพ และคณะทํางานวาระทางสังคม หน้า 10-11
48
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ถึงแม้วา่ งานวิจยั ชิ้นนี้ จะไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะก้าวล่วงไปถึงการตัดสิ น (make judgement) หรื อ
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง (validate) ของผลการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง และโดยตัวงานวิจยั เองไม่ได้
เป็ นการค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เมื่อศึกษารายงานการ
ตรวจสอบ/ไต่สวน/ค้นหา/นําเสนอ “ข้อเท็จจริ ง” ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ กรรมการอิสระ/องค์กรอิสระ สถาบัน
วิชาการ/วิชาชีพ องค์กรเอกชน และ สื่ อมวลชนแล้ว พบว่าแม้จะมี “ข้อเท็จจริ ง” จากหลายแหล่งซึ่ งทําให้ผใู้ ช้
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง มีโอกาสตรวจสอบได้ระดับหนึ่ง แต่มีขอ้ น่าห่วงกังวลหลายประการ โดยเฉพาะหาก
พิจารณาจากหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact findings) 49 คือ
1.การค้นหาข้อเท็จจริ งต้องทําอย่างรอบคอบถี่ถว้ น (thorough) ถูกต้อง (accurate) และเป็ นกลาง
(impartial) ซึ่ งหมายความว่าข้อมูลที่ได้และนํามาใช้ตอ้ งเชื่อถือได้ ผลการค้นหาข้อเท็จจริ งจะต้องได้รับการ
ยอมรับเมื่อมีการเผยแพร่ หากพิจารณาการค้นหาข้อเท็จจริ ง ที่เข้าข่ายการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริ งที่ช้ ีไว้
ตอนต้นนั้น อาจกล่าวได้วา่ มีการค้นหาข้อเท็จจริ งเพียงไม่กี่ครั้งในกรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่เห็นจริ งๆ ก็คงมีเพียงการค้นหาข้อเท็จจริ งกรณี ความรุ นแรงที่กรื อแซะ และ ตากใบ ซึ่ งทั้งสองกรณี
แม้วา่ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น จะยืนยันความเป็ นอิสระซึ่ งหมายถึงความเป็ นกลางด้วย แต่หาก
พิจารณารายงานอย่างละเอียดอาจพบความไม่ลงตัว ตั้งแต่องค์ประกอบของกรรมการ (ซึ่ งในกรณี ของกรื อ
แซะเป็ นอดีตข้าราชการและข้าราชการเกือบทั้งหมด) ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล และผลสรุ ป (ซึ่ งในกรณี
รายงานกรื อแซะนั้น กรรมการไม่ได้มีความเห็นสอดคล้องกัน นอกจากนั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ “ข้อเท็จจริ ง” ในรายงานฉบับนี้จึงมีอาการ “บาดเจ็บ” ) อันทําให้ความน่าเชื่อถือของรายงาน
ลดลง และยังจําเป็ นต้องมีการถ่วงดุลกับรายงานชิ้นอื่นๆ ที่ให้ขอ้ เท็จจริ งแตกต่างกัน
2.การค้นหาข้อเท็จจริ งต้องมีประเด็นที่ชดั เจนและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน มีความจําเป็ นต้องกําหนด
ขอบเขตของการสอบสวนและในการกําหนดกฎเกณฑ์ในการตัดสิ นความน่าเชื่ อถือของข้อมูล
ใน
ขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งมีความยืดหยุน่ เพื่อให้การค้นหาข้อเท็จจริ งขุดค้นและพลิกความจริ งขึ้นมาได้ ความ
ยากลําบากในการค้นหาข้อเท็จจริ งกรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือมีท้ งั ความรุ นแรงรายวันที่
สร้างความเสี ยหายใหญ่หลวง จากการศึกษาสรุ ปเหตุการณ์ของศูนย์เฝ้ าระวังฯ พบว่านับแต่เดือนมกราคม
2547 จนถึง 31 กรกฎาคม 2550 มีเหตุการณ์โจมตีกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่ 4152 ครั้ง ส่ งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ ถึง
2463 คน ในจํานวนนี้ เป็ นประชาชนธรรมดาถึง2196 คน 50 ในจํานวนความรุ นแรงเกือบหกพันครั้งนั้น มี
เพียงความรุ นแรง 2 ครั้งซึ่ งมีคนเสี ยชีวติ จํานวนมาก ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้ดว้ ย
แรงกดดันจากทั้งภายในและนอกประเทศ แต่ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ สามารถกําหนดขอบเขตการค้นหา
49
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D.J.Ravindran, Training on Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations : A Trainer’s
Manual, Forum Asia. Bangkok, 1996, pp.10-11.
50
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ข้อเท็จจริ งได้ โดยเฉพาะเมื่อปรากฎแก่สายตาว่าฝ่ ายรัฐเป็ นผูใ้ ช้ความรุ นแรง แต่ในเหตุการณ์อื่นนั้น นอกจาก
ไม่สามารถระบุผกู ้ ระทําผิด (ในกรณี ที่มีการสอบสวน) แล้ว ยังกําหนดหลักเกณฑ์ในการค้นหาข้อเท็จจริ งได้
ยากยิง่ ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ก่อความเสี ยหายร้ายแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงแทบไม่มี
การทําให้ขอ้ เท็จจริ งใดๆปรากฎ นอกจากข้อเท็จจริ งในเชิงสถิติและข่าวที่มีการรวบรวมโดยศูนย์หลายๆ ศูนย์
รวมถึงสถาบันข่าวอิศรา แม้วา่ ในหลายกรณี เช่นการสู ญหายของบุคคลที่มีการร้องเรี ยน การฝังศพหมู่โดยไม่
มีการชันสู ตรและศพนิรนาม การยิงถล่มครอบครัว นายสู เด็ง อาแวบือซา เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2548 ที่หมู่บา้ น
กะทอง ตําบลบางอ อําเภอระแงะ จ.นราธิวาส ที่ทาํ ให้มีผเู ้ สี ยชีวติ ทั้งครอบครัวจํานวน 9 คน รวมเด็กทารก
อายุ 9 เดือน ก็กลายเป็ นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็ นข่าวแล้ว และจบลงแล้ว
3.ผูค้ น้ หาข้อเท็จจริ งต้องเปิ ดใจกว้างในขณะที่พิจารณาหลักฐานทั้งหลายจากทุกฝ่ าย รายงานผล
การค้นหาข้อเท็จจริ งที่เกิดจากผูค้ น้ หาข้อเท็จจริ งที่ไม่เปิ ดกว้าง ไม่อาจเป็ นรายงายที่มีน้ าํ หนักและอาจเป็ น
อันตรายต่อพยานหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระสอบสวนข้อเท็จจริ งใน
สามกรณี คือ กรณี การหายตัวของทนายสมชาย นีละไพจิตร (มีนายตํารวจเป็ นประธานทั้งที่เชื่อว่าผูท้ ี่ทาํ ให้
นายสมชายหายตัวไปคือคนในเครื่ องแบบ) กรณี ตากใบก็มีอดีตผูต้ รวจการแผ่นดินรัฐสภา (อดีตข้าราชการ)
กรณี กรื อแซะ
มีประธานเป็ นอดีตข้าราชการและกรรมการที่ในอดีตปฏิบตั ิงานหน่วยงานความมัน่ คง
มหาดไทย และ ส่ วนราชการอื่นๆ ความเชื่อมัน่ ในความเปิ ดกว้างอาจไม่เต็มร้อย และการรับฟังข้อเท็จจริ ง แม้
จะฟังจากทุกฝ่ ายแต่ก็ไม่เท่าเทียมกัน รายงานจึงถูกตั้งคําถามจนถึงบัดนี้ และประชาชนโดยทัว่ ไปก็ไม่มี
โอกาสเข้าถึงมากนัก
4.ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าผูท้ ี่สาํ คัญที่สุดในการค้นหาข้อเท็จจริ งคือผูเ้ สี ยหาย ดังนั้น จึงต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยและสวัสดิการของผูเ้ สี ยหาย/ผูไ้ ด้รับผลกระทบและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การเผยแพร่ รายงานจึงต้อง
มัน่ ใจว่าจะไม่เกิดผลร้ายกับคนเหล่านั้น
แม้วา่ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการค้นหาข้อเท็จจริ งของ
คณะกรรมการอิสระทั้ง 2 ชุด คือการหามาตรการเยียวยาผูเ้ สี ยหาย แต่กรรมการยังต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์
หลักที่ใหญ่กว่านั้น คือการแก้/จัดการปั ญหาความไม่สงบ ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ที่กว้างมากเมื่อเทียบกับ
ข้อจํากัดต่างๆของการค้นหาข้อเท็จจริ ง เหยื่อความรุ นแรงและผูเ้ สี ยหายและครอบครัวของผูเ้ สี ยหายจึงไม่ใช่
กลุ่มเป้ าหมายหลัก หรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการค้นหาข้อเท็จจริ งที่ผา่ นมา หากจะมีรายงานที่
เน้นการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูเ้ สี ยหาย
เช่นรายงานของคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ แต่ดูเหมือนรัฐบาลให้ความสําคัญน้อยมากและไม่ได้มีการเผยแพร่ ในวงกว้าง นอกจากนั้น
หากรายงานฉบับนี้ ได้รับการเผยแพร่ การเปิ ดเผยชื่อ/หน้าตาผูเ้ สี ยหาย อาจไม่เป็ นหลักประกันความปลอดภัย
สําหรับคนเหล่านั้นเลย
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5.ต้องเข้าใจความทุกข์และความสู ญเสี ยของผูเ้ สี ยหายหรื อ/และผูอ้ ยูข่ า้ งหลัง ในขณะที่รวบรวม
ข้อมูลต้องระวังไม่ให้คนเหล่านั้นกลายเป็ นเหยื่อซํ้าสอง หลักการค้นหาข้อเท็จจริ งข้อนี้เหมือนเหรี ยญสอง
ด้าน เพราะการไม่ได้เข้าถึงผูเ้ สี ยหายหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์โอกาสที่จะได้ขอ้ เท็จจริ งก็มีไม่มากนัก แต่
เมื่อต้องสัมภาษณ์พดู คุย ก็เลี่ยงยากที่จะไปสะกิดความรู ้สึกและความทรงจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผูค้ น้ หา
ข้อเท็จจริ งจึงต้องมีความละเอียดอ่อนอย่างยิง่ อย่างไรก็ตามผูท้ าํ วิจยั ไม่อาจพิจาณาในส่ วนนี้ได้
6.ผูค้ น้ หาข้อเท็จจริ งต้องไม่ลืมว่ากระบวนการค้นหาข้อมูล/ข้อเท็จจริ งเป็ นกระบวนการที่ตอ้ ง
แทรกแซง (intrude) เข้าไปในชีวติ ของคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งบางคนอาจสนใจและพอใจที่จะเปิ ดเผยปั ญหาของ
ตนเอง แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบเดียวกัน การหาแหล่งข้อมูลและการค้นหา/ดึงข้อมูลจากผูค้ รอบครอง
ข้อมูล จําเป็ นต้องอาศัยความสมัครใจ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจึงมีความสําคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม การ
สอบสวนข้อเท็จจริ งที่ได้ทาํ ไปแล้วในบางกรณี น้ นั ต้องกระทําในเวลาที่จาํ กัด ดังนั้น การสร้างความไว้เนื้ อ
เชื่อใจ จึงอาจไม่ใช่ประเด็นที่ผคู ้ น้ หาข้อเท็จจริ งให้ความสําคัญมากนัก เพราะที่สาํ คัญกว่า คือทําอย่างไรจะได้
ข้อมูลให้มากที่สุดในเวลาอันจํากัดและในสถานการณ์ที่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อเท็จจริ งได้อยูด่ ี
ข้อจํากัดของการค้นหาข้อเท็จจริ งกรณี ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยูม่ าก
แต่มิได้
หมายความว่า จะทําไม่ได้ ดังได้ช้ ีให้เห็นแล้ว เท่าที่ผา่ นมา ยังไม่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองจากภาครัฐเพียง
พอที่จะค้นหาข้อเท็จจริ ง อย่างน้อยในหลายกรณี ที่มีผรู ้ ้องเรี ยนและในเหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
อย่างรุ นแรงจนทําให้ความเชื่ อมัน่ ในรัฐและความสัมพันธ์ที่เป็ นปั ญหาอยูแ่ ล้ว ขาดหายไป
ผลสรุ ปจากงานวิจยั ชิ้นนี้ก็คือ เท่าที่ผา่ นมา รัฐไทยให้ความสําคัญกับการค้นหาข้อเท็จจริ งน้อยมาก
และข้อเท็จจริ งที่มีการค้นหาและนํามาเผยแพร่ ก็เป็ นข้อเท็จจริ งที่อาจ “บาดเจ็บ” เป็ นข้อเท็จจริ งที่ “เขียนไม่
หมด” และเป็ นข้อเท็จจริ งที่ผอู ้ ่านต้องอาศัยการ “ปะติดปะต่อ” ร้อยเรี ยงเองจึงจะได้ภาพที่มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์ข้ ึน แต่ปัญหาที่น่าเป็ นห่วงไปกว่านั้น คือแม้มีฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง และมีหลายกรณี ที่
จําเป็ นต้องค้นหาข้อเท็จจริ งเพื่อให้เกิดความกระจ่างและสร้างความเป็ นธรรมแก่ผเู ้ สี ยหาย แต่กลับไม่มีการ
ริ เริ่ มใดๆจากภาครัฐ
นอกจากนั้น ในข้อมูลสถิติและการค้นหาข้อเท็จจริ งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ใส่ ใจกับปัญหาการสู ญหาย
น้อยมาก มีเพียง HRW และคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพที่มีการค้นหาข้อเท็จจริ ง แต่อาจมีอีกนับร้อย
กรณี การบังคับสู ญหาย ที่ครอบครัวรอคอยความกระจ่าง การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในกรณี การสู ญหายที่
รุ นแรงคือการทรมานทั้งทางร่ างกายและจิตใจและเป็ นการทรมานที่ครอบครัวผูส้ ู ญหายไม่อาจทําใจได้และมี
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวผูส้ ู ญหาย
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การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบและสามารถเข้าถึงได้ ในกรณี ของสถาบันข่าวอิศราและศูนย์เฝ้ า
ระวัง รวมถึงองค์กรอื่นๆ แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์ในของข้อมูล
มีความแตกต่างกัน จึงยังจําเป็ นต้องวางระบบเพื่อให้การตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลทําได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ จนถึงปั จจุบนั ในช่วงกว่า 3 ปี ที่ผา่ นมา ความจริ งและข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความรุ นแรงที่เกิดขึ้น มักขึ้นอยูก่ บั การจัดการ ใครจัดการ เพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร หากการหาและให้ขอ้ เท็จจริ งเป็ นไปเพื่อการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนและสร้างความเป็ น
ธรรมให้กบั ผูเ้ สี ยหาย/สู ญเสี ย และผูเ้ กี่ยวข้อง ข้อเท็จจริ งอาจบาดเจ็บน้อยลงและได้รับการเปิ ดเผยมากขึ้น
3.2 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อลดช่องว่างและข้อห่วงกังวลในส่ วนที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริ งในกรณี ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะของความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือมีเหตุการณ์ความรุ นแรงเกิดขึ้นรายวัน
โดยไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริ ง มีเพียงข่าวรายวันให้ติดตาม หากจะให้ความใส่ ใจกับการรวบรวม
ข้อเท็จจริ งอย่างแท้จริ ง อาจต้องมีการให้ความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่ชุมชนและองค์กรที่ปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน การเก็บรักษาหลักฐาน โดยมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. ให้ความใส่ ใจรื้ อฟื้ นเหตุการณ์รุนแรงที่ในขณะนี้ อยูใ่ นความมืดมน เช่นกรณี ฆ่าล้างครอบครัว 9 ศพ
และอีกหลายกรณี ที่มีการร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานต่างๆขึ้นมาตรวจสอบเพื่อทําความจริ งให้ปรากฎ
และให้การเยียวยาและความเป็ นธรรมแก่ผอู ้ ยูข่ า้ งหลังที่ได้รับผลกระทบ โดยการแต่งตั้งกรรมการ
ค้นหาข้อเท็จจริ งที่เป็ นกลาง
3. ในกรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งข้อมูลและข้อเท็จจริ งเต็มไปด้วยความคลุมเครื อ
แต่ที่ชดั เจนคือมีการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเป็ นระบบ ดังนั้น จึงควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็ น
กลางขึ้นค้นหาข้อเท็จจริ งกรณี การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในเหตุการณ์รายวันและ
เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราว เพราะเท่าที่ผา่ นมา มิติสิทธิ มนุษยชนมักขาดหายไปจาก
รายงาน
4. นอกจากนั้น เนื่องจากรัฐไม่เคยค้นหาข้อเท็จจริ งในกรณี ผสู ้ ู ญหายและมีเสี ยงเรี ยกร้อง (และเรื่ อง
ร้องเรี ยน)ให้มีการค้นหาข้อเท็จจริ งและติดตามผูส้ ู ญหายเหล่านั้น จึงควรมีการติดตามผูส้ ู ญหายและ
จัดทํารายงานอย่างเป็ นระบบโดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ ยวชาญและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่รัฐมี
อยู่ เช่น สถาบันนิ ติวทิ ยาศาสตร์ กับสนับสนุนให้ตรวจสอบกรณี ศพนิ รนามและการฝังหมู่โดยไม่มี
การชันสู ตรศพ รวมทั้งกรณี การจับกุมจํานวนมาก แล้วนําไปฝึ กอบรมตามค่ายทหารต่างๆในจังหวัด
ภาคใต้
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5. รัฐควรต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์ต่างๆที่พยายามรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ งโดยเฉพาะที่
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการค้นหาข้อเท็จจริ งจะไม่อาจเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหากไม่ได้
รับความร่ วมมือจากทั้งภาครัฐและชุมชน/ประชาชน การทําให้เห็นว่าข้อเท็จจริ งจําเป็ นต่อการสร้าง
ความยุติธรรมและการสร้างความรับผิดชอบให้กบั ผูก้ ระทํา (ซึ่ งในหลายกรณี เป็ นภาครัฐ)จึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ น
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การปะทะกับทหารรักษาการณ์ ทําให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวติ 4 นาย คือ จ.ส.อ.
จําแลง พูลสวัสดิ์, จ.ส.อ.เสนาะ อินทร์สาํ เภา, จ.ส.อ.ประพันธ์ เติ้งเพง และจ.ส.ต.สุรินทร์ กาญจนะ
(2) (5) (6) (7) (8)
เกิดเหตุการณ์เผาโรงเรี ยน 20 แห่ง ใน จ.นราธิวาส และเหตุระเบิดกลางตลาดจังหวัดปั ตตานี โดยมี
ระเบิดทิ้งไว้ที่จกั รยานยนต์ รวมทั้งวางเพลิงป้ อมตํารวจอีก 2 แห่ง และเผายางรถยนต์ เพื่อเบี่ยงเบน
ความสนใจจากเจ้าหน้าที่ และมีการโปรยเรื อใบบก ใช้กิ่งไม้ขวางทางไม่ให้เจ้าหน้าที่ส่งกําลังช่วยเหลือ
กันได้สะดวก
ด้าน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะแก้ปัญหาภาคใต้แบบถอน
รากถอนโคน (2) (7)
ชาย 2 คนใช้มีดยาวฟันคอพระภิกษอายุ 64 ปี ที่เพิ่งกลับจากการบิณฑบาตรรู ปหนึ่ง ที่อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส เหตุการณ์ในทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้ง 2 วัน ต่อมาใน จ.ยะลา พระภิกษุสามเณร 3
รู ป ถูกดักทําร้ายและโดนสังหารเสี ยชีวติ 2 รู ป (3) (6)
นายสมชาย นีละไพจิตร ได้อภิปรายสถานการณ์ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
สถาบันสันติชน กรุ งเทพ ส่วนหนึ่งได้กล่าววิพากษ์วจิ ารณ์การทํางานสื บสวนสอบสวนของตํารวจกอง
ปราบในการทรมานผูต้ อ้ งหาที่จบั กุมได้ในภาคใต้กรณี ปล้นปื นที่ถูกจับกุมมาที่กรุ งเทพ (9)
นายสมชาย นีละไพจิตร (เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2494) อดีตประธานชมรมนักกฎหมาย
มุสลิม และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ที่รับทําคดีเกี่ยวกับความมัน่ คงในชายแดนใต้ หาย
ตัวไปอย่างลึกลับ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 ในช่วงสมัยรัฐบาลทักษิณ (สมัยที่ 1) (2) (6)
เกิดกรณี กรื อเซะ ผูค้ นนับร้อยตัดสิ นใจถืออาวุธ เช่นมีดพร้า โจมตีฐานตํารวจ-ทหารพร้อมกัน 3
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 12 จุด เจ้าหน้าที่ตอบโต้ดว้ ยอาวุธปื น ทําให้คนร้ายเสี ยชีวติ 106 ศพ (รวมทั้ง
การยิงเข้าใส่มสั ยิดกรื อเซะ จ.ปั ตตานี ที่มีผเู ้ สี ยชีวติ 32 คน) บาดเจ็บ 6 คน ถูกจับกุม 17 คน
เจ้าหน้าที่เสี ยชีวติ 5 นาย บาดเจ็บ 15 นาย (2) (6)
เกิดกรณี ตากใบ มีการชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานีตาํ รวจ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อเรี ยกร้องให้
ทางการปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบ่ า้ น 6 คน ซึ่งชาวบ้านคิดว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์และถูก
ทางการกลัน่ แกล้ง มีการเจรจากันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับตัวแทนผูช้ ุมนุม เพื่อให้ผชู ้ ุมนุมสลายตัว
แต่การเจรจาไม่ประสบผลสําเร็ จ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ใช้กาํ ลังเข้าสลายการชุมนุม มีผเู ้ สี ยชีวติ ในที่
ชุมนุม 6 ราย ผูช้ ุมนุมถูกจับไว้ประมาณ 1,300 คน ขณะลําเลียงผูถ้ ูกจับกุมไปยังค่ายอิงคยุทธที่ จ.

5 ธันวาคม 2547

ปั ตตานี มีผเู ้ สี ยชีวติ จากการขาดอากาศหายใจถึง 79 คน เพราะผูถ้ ูกจับกุม ถูกมัดมือไขว้หลัง (2)
(6)
โปรยนกกระดาษ 60 ล้านตัว ตามโครงการ "60 ล้านใจ สานสายใยพี่นอ้ งใต้ ด้วยดอกไม้และนก
กระดาษ" จากประชาชนชาวไทยทัว่ ประเทศ ขณะที่ผกู ้ ่อความไม่สงบแจกใบปลิวในจังหวัดปั ตตานี
และใกล้เคียง ขู่ฆ่าประชาชนที่เก็บนกกระดาษ (2)

เหตุการณ์ ระหว่ าง พ.ศ. 2548

8 มกราคม 2548
17 กุมภาพันธ์ 2548
23 กุมภาพันธ์ 2548
17 มีนาคม 2548
3 เมษายน 2548
24 มิถุนายน 2548
14 กรกฎาคม 2548
15 กรกฎาคม 2548
16 กรกฎาคม 2548
18 กรกฎาคม 2548
19 กรกฎาคม 2548
21 กรกฎาคม 2548

สิงหาคม 2548
30-31 สิงหาคม 2548

ระเบิดสถานีรถไฟจังหวัดยะลา (2)
เหตุการณ์ระเบิดคาร์บอมบ์ในตําบลสุไหงโก-ลก นราธิวาส มีผเู ้ สี ยชีวติ 6 และบาดเจ็บมากกว่า 40 คน
ครู ในจังหวัดปั ตตานีขอให้รัฐบาลอนุญาตการพกปื น เพื่อป้ องกันตัวจากผูก้ ่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (2)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส รับฟัง
ปั ญหาภาคใต้ ก่อนสรุ ปข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล (2)
เกิดระเบิดพร้อมกัน 3 จุด ที่หา้ งสรรพสิ นค้าคาร์ฟรู ์ หาดใหญ่, ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และ
หน้าโรงแรมกรี นเวิลด์พาเลซ สงขลา (2) (6)
กอบกุล รัญเสวะ ผอ.ร.ร.บ้านตือกอ อําเภอจะแนะ นราธิวาส ถูกยิงเสี ยชีวติ (2)
เกิดความรุ นแรงในเขตเทศบาลนครยะลา โจมตีโรงไฟฟ้ าในเวลากลางคืน ตํารวจเสี ยชีวติ 2 นาย และ
ประชาชนบาดเจ็บ 23 คน และไฟฟ้ าดับทั้งเมืองเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง (2)
จังหวัดยะลา เกิดเหตุระเบิด มีผบู ้ าดเจ็บ 4 คน และจังหวัดนราธิวาส มีเหตุการณ์ยงิ กัน ครู เสี ยชีวติ
2 คน (2)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงลงพระปรมาภิไธยร่ าง พ.ร.ก.การบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (2)
รัฐบาลประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานการณ์ฉุกเฉิ น ซึ่งจัดตั้งตาม พ.ร.ก.การบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (2)
สภาการหนังสื อพิมพ์แห่งชาติและสื่ อหลายแขนงออกแถลงการณ์คดั ค้านการออก พ.ร.ก.การบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (2)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึก
ในพื้นที่ จ.นราธิวาส, จ.ปั ตตานี และ จ.ยะลา (2)
มีคาํ ขู่ฆ่าผูเ้ ปิ ดร้านและทํางานในวันศุกร์ (2)
อิหม่ามสะตอปา ยูโซะ ถูกลอบยิงที่บา้ นละหาร อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ก่อนสิ้นใจได้สงั่
ชาวบ้านไว้วา่ อย่าให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูศพเพราะมัน่ ใจว่า คนยิงตนเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มชาวบ้านละ
หารรวมตัวกันกว่า 400 คนเก็บตัวอยูใ่ นหมู่บา้ นไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งบุคคลภายนอกเข้าไป
ภายในหมู่บา้ น เนื่องจากไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยของตน
หลังจากนั้นปรากฏว่ามีชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเดินทางออกจากประเทศไทย หลบหนี
เข้าไปในตุมปัตของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยูต่ รงข้ามกับอําเภอตากใบ ต่อมาทางการมาเลเซีย
ได้ยา้ ยคนเหล่านี้ไปอยูใ่ นรัฐตรังกานู
บางฝ่ ายเชื่อว่าการปิ ดหมูบ่ า้ นและการอพยพของคน 131 คนนี้ เป็ นการดําเนินการของผูก้ ่อ
ความไม่สงบ แต่ถา้ จะคิดเช่นนี้ก็ตอ้ งสรุ ปว่า ชาวบ้านทั้งหมดซึ่งส่วนมากเป็ นผูใ้ หญ่และเด็กรวมกัน

40 คน ไม่สามารถคิดอ่านอะไรได้เอง ต้องทําตามคําสัง่ หรื อคําชี้ชวนของคนอื่นเสี ยหมด ในทาง

19-21 กันยายน 2548

กลับกันถ้ามองว่าชาวบ้าน "เลือกเชื่อใคร" หรื อ "ทําอะไร" ตามเหตุผลและความเป็ นจริ งที่เผชิญอยู่ ก็
จะเห็นได้วา่ เหตุการณ์น้ ีสะท้อนปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ซ่ ึงซ้อนอยูด่ ว้ ย
มิติทางวัฒนธรรม กล่าวคือ
ในความเชื่อของชาวมุสลิม คําสัง่ เสี ยของคนใกล้ตายเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งนํามาปฏิบตั ิ ยิง่ ในกรณี น้ ีผู ้
สัง่ เสี ยเป็ นอิหม่ามซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวบ้าน เมื่อท่านสัง่ ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูศพ ชาวบ้านก็
พยายามทําตาม คําสัง่ เสี ยของผูต้ ายรวมกับการขาดความเชื่อถือในรัฐ ทําให้ชาวบ้านในชุมชนตัดสิ นใจ
ปิ ดหมูบ่ า้ นของตน ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา หลังจากนั้นเมื่อวิธีการนี้ไม่เป็ นผล ผูค้ นบางส่วนจาก
ชุมชนหลายแห่งรวมทั้งที่บา้ นละหาร ก็ตดั สิ นใจเดินหนีออกไปจากอํานาจรัฐที่เขาเห็นว่าไม่เป็ นธรรม
อันที่จริ งการประท้วงรัฐด้วยการเดินหนีไปเช่นนี้ เป็ นวิธีที่ชอบตามหลักศาสนาอิสลามที่
เรี ยกกันว่า "ฮิจเราะห์" คือ การอพยพเมื่อชาวมุสลิมรู ้สึกว่าเผชิญกับความไม่เป็ นธรรม นอกจากนั้นก็
เป็ นวิธีที่ประชาชนทัว่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งในสังคมไทยทํากันมาแต่โบราณ แต่เมื่อเหตุ
เช่นนี้เกิดขึ้นในโลกที่มีแต่รัฐสมัยใหม่ การประท้วงด้วยการเดินหนีไป "เมืองอื่น" ก็กลายเป็ นประเด็น
นานาชาติไป (12) และส่งผลสะเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยิง่ ขึ้น กระทัง่ อดีต
นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัดก็เห็นว่ามาเลเซียควรให้คนเหล่านี้เป็ นผูล้ ้ ีภยั ในมาเลเซีย
ขณะที่ผนู ้ าํ พรรคฝ่ ายค้าน (PAS) ในกลันตันเห็นว่าชาวมาเลเซียต้องพยายามช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้มี
สิ ทธิได้รับซะกาต
สื่ อมวลชนในมาเลเซียฉบับหนึ่งวิเคราะห์วา่ กรณี ผอู ้ พยพ 131 คนเป็ นปั ญหาท้าทายทดสอบ
สําคัญสําหรับมาเลเซีย เพราะปรกติมาเลเซียไม่มีนโยบายให้ที่ล้ ีภยั ทางการเมืองกับผูใ้ ด ถ้ายอมรับให้
เข้ามาได้ก็อาจทําให้กลุ่มอื่น ๆ ทําตาม อีกทั้งถ้ามีการนําประเด็นทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในเวลาที่
นายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ ซรี อับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวีเป็ นประธานองค์การประชุมกลุ่มประเทศ
อิสลาม (Organization of Islamic Conferences - OIC) ก็จะยิง่ ทําให้มาเลเซียถูกเข้าใจผิดไปมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในชายแดนใต้ของไทยก็เชื่อมโยงผูกพันกับมาเลเซียทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ และสายเลือดผิดกับผูค้ นกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ทาํ ให้มาเลเซียลําบากใจที่จะปฏิเสธ (6)
(10)
หลังละหมาดมักริ บ (หลังตะวันตกดิน) ในวันที่ 20 กันยายน 2548 ชาวบ้านได้ยนิ เสี ยงปื นรัวที่ร้านนํ้า
ชาของหมู่บา้ นตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีคนถูกยิง 6 คน เสี ยชีวติ ไป 2 คน คนหนึ่ง
ที่เสี ยชีวติ เป็ นเด็กหนุ่มอายุเพียง 16 ปี เกิดข่าวลือว่า เจ้าหน้าที่รัฐเป็ นคนก่อเหตุ ไม่นานเมื่อเจ้าหน้าที่
มาถึง ประชาชนในหมูบ่ า้ นก็มารวมตัวกันเตรี ยมเข้าล้อม เจ้าหน้าที่ถอยออกไปจากที่น้ นั แต่นาวิก
โยธิน 2 นายออกรถไปไม่ทนั ทั้งสองถูกจับตัวไว้
ตลอดคืนและรุ่ งเช้ามีความพยายามเจรจาเพื่อให้ชาวบ้านตันหยงลิมอปล่อยทหารทั้ง 2 นาย
นั้น บ่ายของวันที่ 21 กันยายน นาวิกโยธินทั้ง 2 นายเสี ยชีวติ แล้ว ศพมีร่องรอยถูกทําร้ายและถูกแทง
ชาวบ้านปิ ดบ้านเงียบไม่ยอมพูดกับผูใ้ ด และอยูใ่ นความหวาดกลัว
กรณี ตนั หยงลิมอนี้ มีปมปั ญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์หลายลักษณะ เมื่อเกิดเหตุร้ายที่ร้านนํ้า
ชา และชาวบ้านไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ สถานการณ์เช่นนี้ก็คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นที่บา้ นละ
หาร จังหวัดปั ตตานี ซึ่งสะท้อนความไม่ไว้วางใจในรัฐอย่างร้ายแรง เช่นเดียวกับเมื่อชาวบ้านจับนาวิก
โยธินเป็ นตัวประกันไว้ การจับตัวประกันอาจแสดงให้เห็นศักยภาพในการดูแลตนเองของชุมชน แต่

16 ตุลาคม 2548

26 ตุลาคม 2548

2 พฤศจิกายน 2548
7 พฤศจิกายน 2548

16 พฤศจิกายน 2548

การปล่อยให้นาวิกโยธินทั้งสองเสี ยชีวติ แสดงให้เห็นว่าชุมชนได้ล่มสลายไป เพราะหมด
ความสามารถจะดูแลปกป้ องคนที่อยูใ่ นอาณัติของชุมชนเองได้
ยิง่ กว่านั้นถ้าข้อความที่ สาธารณชนส่งเข้ามาตามรายการโทรทัศน์และวิทยุเป็ นมาตรวัด
ความรู ้สึกของคนได้ จะพบว่าเหตุการณ์น้ ีดูเหมือนทําให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่มหาชนทัว่ ไปมาก
(14) สังคมไทยตกอยูใ่ นความเกลียดชัง เหตุการณ์รุนแรงที่ตนั หยงลิมอกระทบกระแทกความสัมพันธ์
ระหว่างชาวไทยพุทธทั้งในพื้นที่ และในประเทศกับชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่ และอาจ
รวมถึงชาวไทยมุสลิมในที่อื่น ๆ ด้วย
มีรายงานว่าชาวไทยมุสลิมที่ประสงค์จะไปช่วยงานศพของนาวิกโยธินทั้งสอง ไม่กล้าไป
เพราะกลัวคนอื่น ๆ ที่ไปในงานจะมีปฏิกิริยา กรณี ตนั หยงลิมอ ถูกจัดว่าเป็ นข่าวสะเทือนใจอันดับหนึ่ง
ของปี 2548 ทําให้ "คนทั้งประเทศเกิดอาการเคียดแค้น เศร้าสลด" (15) บางฝ่ ายเห็นว่ากรณี ตนั หยงลิมอ
เป็ นความอ่อนแอของภาครัฐที่ไม่สามารถคุม้ ครองชีวติ ของเจ้าหน้าที่เอาไว้ได้ แต่ในทางกลับกัน หลาย
ฝ่ ายเห็นว่ากรณี น้ ีเป็ นการแสดงถึงความหนักแน่น อดทนของภาครัฐ ผูเ้ ลือกใช้วถิ ีทางสันติแม้ตอ้ ง
เสี ยสละชีวติ ของเจ้าหน้าที่ จนทําให้ภาครัฐประสบชัยชนะยิง่ ใหญ่ทางการเมือง (6) และ (4)
คนร้ายไม่ทราบจํานวนบุกเข้าไปลอบสังหารพระภิกษุและเผากุฏิในวัดพรหมประสิ ทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้าน
เกาะ ต.บ้านนอก อ.ปานาเระ จ.ปั ตตานี ในที่เกิดเหตุพบศพพระแก้ว กุสโร ในสภาพถูกฟันคอ
เกือบขาดที่หน้ากุฏิ และในเถ้าถ่านของกุฏิที่ถูกเผายังพบศพลูกศิษย์วดั 2 คน นอกจากนี้กลุ่มคนร้ายยัง
พยายามที่จะเผาทําลายอุโบสถของวัดอีกด้วย แต่ชาวบ้านบริ เวณใกล้เคียงช่วยกันดับไฟไว้ได้ (3)
คนร้ายปล้นปื นพร้อมกันใน 3 จังหวัด ได้ปืนไป 99 กระบอก แบ่งเป็ นใน จ.ปั ตตานี 39 กระบอก ยะลา
41 กระบอก และนราธิวาส 19 กระบอก คนร้ายตาย 1 ศพ ถูกจับได้ 1 คน ฝ่ ายรัฐผูใ้ หญ่บา้ นและ ชรบ.
เสี ยชีวติ 4 ศพ บาดเจ็บอีก 4 คน (2)
คนร้ายโจมตีระบบไฟฟ้ าเมืองนราธิวาส ด้วยระเบิดพร้อมกัน 16 จุด ระเบิด 8 จุด (2)
เวลา 19.25 น. คนร้ายกว่า 60 คนบุกโจมตีสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอบันนังสตา และบ้านพักนายอําเภอ
ในจังหวัดยะลา หลังจากนั้นตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 ถึง 23.00 น. เกิดเหตุปั่นป่ วนทัว่ เมืองยะลา ทั้ง
การโจมตีสถานียทุ ธศาสตร์ที่บา้ นกาลอ อําเภอรามัน ทั้งลอบวางเพลิงบ้านชาวบ้านที่ตาํ บลหน้าถํ้า ใช้
อาวุธปื นยิงทําลายหม้อแปลงไฟฟ้ า จนไฟฟ้ าดับตลอดถนนยะลา-บันนังสตา วางเพลิงเผาที่ทาํ การ
องค์การบริ หารส่วนตําบล 2 แห่ง รวมทั้งลอบยิงสถานีอนามัย ในคืนนั้นมีชาวบ้านเสี ยชีวติ 1 ราย
ทหารเสี ยชีวติ 1 คน และเจ้าหน้าที่ยงิ คนร้ายเสี ยชีวติ 2 รายในที่เกิดเหตุ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็ นผูต้ อ้ งหาที่มี
หมายจับและมีค่าหัว 1 ล้านบาท
เหตุร้ายปลายปี ครั้งนี้ ดูเหมือนจะตอกยํ้าเหตุการณ์ปิดเมืองยะลาเมื่อกลางปี ในแง่สญ
ั ลักษณ์
เป็ นการท้าทายอํานาจของรัฐที่ตอ้ งสร้างความสงบสุขในสังคม การที่เกิดเหตุซ้ าํ ทั้งที่สถานีตาํ รวจ และ
บ้านพักนายอําเภอ คงมุ่งสื่ อสารว่า แม้คนของรัฐเองยังต้องถูกคุกคามจากภัยความรุ นแรง และคงไม่
สามารถปกปั กรักษาผูค้ นสามัญได้ (6)
เวลา 01.00 น. กลุ่มผูใ้ ช้ความรุ นแรงไม่นอ้ ยกว่า 10 คน กระจายกําลัง ใช้ปืนสงครามกราดยิงถล่ม
บ้านเรื อนในหมู่บา้ นกะทอง ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 3 หลัง จนมีผเู ้ สี ยชีวติ อยูใ่ น
บ้าน 9 คน เป็ นผูใ้ หญ่ 2 คน อายุ 40 และ 42 ปี เป็ นเด็กสาวอายุต้ งั แต่ 17 ถึง 20 ปี 3 คน ที่เหลือเป็ นเด็ก
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ลงไป ที่อายุนอ้ ยที่สุด 2 คน คนหนึ่งเป็ นเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ คนเล็กที่สุดเป็ นเด็กชาย
อายุเพียง 8 เดือนเท่านั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ซ่ ึงยอมพูดคุยกับ กอส. ในพื้นที่ลว้ นเห็นตรงกันว่า
ครอบครัวนี้ท้ งั พ่อแม่ลูกเด็กเล็กแดงถูกเจ้าหน้าที่รัฐสังหาร

เหตุการณ์น้ ีสะท้อนชัดถึงระดับของความรุ นแรงที่นบั วันจะไม่มีขอบเขตยิง่ ขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการสังหารทารกมุสลิมอายุเพียง 8 เดือน กับเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ ถ้าสมาชิกในครอบครัวนี้เป็ น
ครอบครัวของอดีตผูห้ ลงผิดจริ ง เช่นที่ภาครัฐเชื่อ ก็แสดงว่า รัฐไม่อาจคุม้ ครองป้ องกันคนที่กลับตัว
กลับใจได้ ถ้าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหาความรุ นแรงทางการเมือง ก็แสดงชัดว่าผูใ้ ช้ความ
รุ นแรง จงใจทําลายขอบเขตทางศาสนาวัฒนธรรมทุกชนิดที่เคารพในความบริ สุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็ก
ๆ ด้วยเหตุน้ ีช่องว่างระหว่างรัฐกับผูค้ นส่วนใหญ่ในพื้นที่ ก็น่าจะฉี กขาดจากกันออกไปอีก (6)
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ในเวลารุ่ งสางคนร้ายไม่ทราบจํานวนบุกเข้าไปในหมู่บา้ นมูหลง ม. 4 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ ง จ.ปั ตตานี
ซึ่งมีชุมชนราษฎรไทยพุทธประมาณ 13 หลังคาเรื อนปลูกติดกันระเกะระกะซ่อนตัวอยูใ่ นสวน
ยางพาราสลับกับสวนมะพร้าวติดกับท้องนาเขียวขจี แวดล้อมด้วยชุมชนชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็ นชน
ส่วนใหญ่ของหมู่บา้ น คนร้ายยิงนายเสงี่ยม แก้วประเสริ ฐ วัย 68 ปี และนางถนอม วัย 65 ปี เสี ยชีวติ
และทํางานจุดไฟเผาบ้านของนายเสงี่ยม นอกจากนี้คนร้ายได้สงั หารนายสมพิศ พุทธรัตน์ ชายพิการ
เป็ นใบ้และหูหนวกเสี ยชีวติ ในขณะที่วงิ่ มาช่วยดับฟที่กาํ ลังลุกไหม้บา้ นของ 2 สามีภรรยา ในเวลา
เดียวกันนางพิม แม่ของนางสมพิศถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จากการพยายามที่จะช่วยเหลือบุตรชายของ
ตนเอง ก่อนกลับกลุ่มคนร้ายได้เผาบ้านเรื อนของชาวบ้านไทยพุทธอีกหลังหนึ่ง (3)
เวลาประมาณ 20.20 น. คนร้ายลอบวางเพลิงใน จ.ปั ตตานี-นราธิวาส หลายจุดพร้อมกัน วางระเบิด
ทําลายทรัพย์สินและเผายางรถยนต์ แต่ไม่มีรายงานผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ (2)
เวลา 11.20 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดธนาคาร 22 จุดทัว่ จ.ยะลา มีผเู ้ สี ยชีวติ 1 คน บาดเจ็บ 30
คน (2)
มีรายงานว่ามีผเู ้ สี ยชีวติ มากกว่า 1,400 คนในเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ นับตั้งแต่เดือน มกราคม
2547 (2)
เกิดเหตุระเบิดในเวลาไล่เลี่ยกัน 4 จุด กลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ 5 คน
บาดเจ็บมากกว่า 50 คน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 1,000 คน ที่พกั ผ่อนอยูใ่ น
โรงแรม ซึ่งตั้งอยูใ่ นแนวที่เกิดเหตุระเบิดมากกว่า 10 แห่ง ต่างพากันหลบหนีออกจากโรงแรม จนทํา
ให้เกิดความโกลาหล (2)
คนร้ายใช้อาวุธปื นระดมยิงใส่ชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บ 1 รายและเสี ยชีวติ 1 ราย (2)
ตํารวจ 4 นาย ได้รับบาดจากระเบิดที่คนร้ายฝังไว้ที่จุดจอดรถ (2)
คนร้ายประมาณ 30 คน ก่อเหตุโจมตีสถานีตาํ รวจที่ จ.ยะลา ทําให้ตาํ รวจเสี ยชีวติ 2 นาย บาดเจ็บ 1 นาย
หน่วยปกป้ องครู ชายแดนภาคใต้ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกคนร้ายใช้ระเบิดซุ่มโจมตี ทําให้ทหาร 5
นายได้รับบาดเจ็บ ทหารนายหนึ่งได้เสี ยชีวติ ที่โรงพยาบาลประจําอําเภอ (2)
คนร้ายยิงพนักงานเก็บค่าไฟของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จ.ยะลา อาการสาหัส (2)
คนร้ายลงมือก่อเหตุยงิ ชาวบ้านขณะกําลังออกไปกรี ดยาง เสี ยชีวติ 1 ราย ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี (2)
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะ กล่าวขอโทษต่อชาวมุสลิมกรณี "กรื อเซะ-ตากใบ" ที่มีความเห็นว่า
รัฐบาลที่ผา่ นมาทําเกินกว่าเหตุ (2)
คนร้ายดักยิงรถบรรทุกนักเรี ยนบนถนนสาย 410 ยะลา–เบตง บ้านพงยือไร หมู่ที่ 1 ต.บันนังสาเร็ ง
อ.เมือง จ.ยะลา คนขับรถบาดเจ็บสาหัส ในเวลาไล่เลี่ยกัน คนร้ายก่อเหตุยงิ ลูกจ้าง 3 คนของ
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กอ.สสส.จชต ที่บริ เวณริ มถนนสาย 410 ยะลา–เบตง หมู่ที่ 5 บ้านบันนังสาเร็ง อ.เมือง จ.ยะลา บาดเจ็บ
สาหัส (2)
คนร้ายประมาณ 5 คน พร้อมอาวุธปื นสงครามครบมือ ถล่มยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.)
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ รปภ.โรงเรี ยนคีรีบูรณ์วฒั นา ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ไม่มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ (2)
คนร้ายใช้อาวุธปื นอาก้ายิง รองนายกฯ อบต.บาโงสะโต เสี ยชีวติ (2)
เกิดเหตุลอบวางเพลิงโรงเรี ยนอีก 3 จุด ในพื้นที่ อ.บันนังสตา คือ โรงเรี ยนบ้านเตาปูน ม.3 ต.
บันนังสตา โรงเรี ยนบ้านบางลาง ม.3 ต.บาเจาะ และโรงเรี ยนบ้านสาคู ม.4 ต.บาเจาะ (2)
คนร้ายใช้อาวุธปื นยิงชาวบ้าน อ.บันนังสตา เสี ยชีวติ 1 ราย (2)
ชาวบ้านใน ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา กว่า 200 คน ส่วนใหญ่เป็ นเด็กและผูห้ ญิง รวมตัวเพื่อ
เรี ยกร้องให้ถอนกําลัง ตํารวจ ตชด.ที่ดูแลความปลอดภัยให้กบั โรงเรี ยนบ้านบาเจาะ ออกจากพื้นที่ และ
ได้ปิดถนนเส้นทางเข้าหมู่บา้ น สาเหตุมาจากมีราษฎรถูกยิงเสี ยชีวติ ทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็ นฝี มือ
ของเจ้าหน้าที่ (2)
เจ้าหน้าที่ยอมรับข้อเสนอย้ายฐานปฏิบตั ิการ ตชด.ออกจากพื้นที่ ทําให้ชาวบ้านพอใจและสลายการ
ชุมนุม หลังการเจรจาเสร็ จสิ้นในช่วงคํ่า เจ้าหน้าที่ทหารถูกลอบวางระเบิดเสี ยชีวติ ทันที 2 นาย ระหว่าง
ทางกลับจากหมูบ่ า้ น บริ เวณถนนยะลา-เบตง ต.บันนังสาเรง อ.เมือง (2)
คนร้ายลอบเผาโรงเรี ยนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี บ้านบาลอบาตะ หมูท่ ี่ 13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.
ยะลา (2)
คนร้าย 2 คน ก่อเหตุยงิ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง บริ เวณหน้าโรงเรี ยนบ้านดอนรัก หมู่ 2 บ้านดอนรัก ต.ดอน
รัก จ.ปั ตตานี เสี ยชีวติ คาที่ (2)
ลอบวางระเบิดหน้าอู่ซ่อมรถ เลขที่ 83/1 ม.7 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ แต่โชคดีที่ระเบิดไม่ทาํ งาน
โชว์รูมรถยนต์ถูกลอบวางระเบิดพร้อมกัน 8 แห่ง ที่ อ.เมืองยะลา (2)
คนร้ายขับรถตามประกบยิงชาวบ้านขณะกําลังขับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงบนถนนหน้าโรงเรี ยน
บ้านกระโด ม.1 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี (2)
กลุ่มคนร้ายปาระเบิดและตามด้วยใช้อาวุธสงครามยิงถล่มฐานปฏิบตั ิการทหารชุด ฉก.11 ที่ยะลา
คนร้าย 2 คน ขับจักรยานยนต์ประกบยิงผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น บ้านโคกสะตอ ต.โคกสะตอ อ.รื อเสาะ จ.
นราธิวาส เสี ยชีวติ (2)
คนร้าย 2 คน ขับจักรยานยนต์ประกบยิงชาวบ้านปั ตตานีหน้ามัสยิดอูแตกอแล ม.3 ต.เตราะบอน อ.
สายบุรี จ.ปั ตตานี เสี ยชีวติ (2)
คนร้ายกว่า 10 รายบุกโจมตีฐานปฏิบตั ิการตชด.33 อ.ยะหา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเสี ยชีวติ 2 นาย (2)
คนร้าย 2 คนบุกเข้าบ้านพักพ่อค้ารับซื้อไม้ยาง จ.ยะลา แล้วชักปื นพกสั้นประกบยิงจนเสี ยชีวติ (2)
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวถึงสถานการณ์ความรุ นแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขณะนี้มีความ
รุ นแรงมากขึ้น กลายเป็ นปั ญหาไปถึงชาวไทยพุทธที่อยูใ่ นพื้นที่ จนเกรงกันว่าปั ญหาจะบานปลาย
กลายเป็ นความขัดแย้งระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม พร้อมยินดีกราบเท้าขอโทษ หากทําให้
เหตุการณ์ยตุ ิ (2)
คนร้ายใช้อาวุธปื นยิงใส่พอ่ -แม่-ลูกชาวยะลาได้รับบาดเจ็บ บริ เวณบนถนนสาย 410 ยะลา-เบตง หน้า
สถานีอนามัย บ้านแหร ม.1 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา (2)
คนร้ายก่อเหตุยงิ อุซตาชโรงเรี ยนปอเนาะใน ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา เสี ยชีวติ คาที่ (2)
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เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน หน้าร้านนํ้าชาบริ เวณปากซอยประชานิมิตร ถนนระแงะมรรคา
ใกล้ตลาดบางนาค ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ส่งผลให้มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ 19 ราย และ
เสี ยชีวติ 1 ราย (2)
คนร้ายใช้ จยย.ประกบยิงพ่อค้าขายไอศกรี มวอลล์วยั 52 ปี ระหว่างทางเข้าหมู่บา้ นที่ยะลา เสี ยชีวติ คาที่
(2)
คนร้ายจํานวน 6 คน สวมชุดดาวะห์ เข้าปล้นอาวุธปื นลูกซองจํานวน 1 กระบอก ของชุด ชรบ. ใน
บ้านเลขที่ 118 หมู่ 5 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี (2)
คนร้ายก่อเหตุยงิ นายนํา ศรี พลอย อายุ 73 ปี ที่ออกไปเลี้ยงวัวกลางทุ่งใกล้บา้ น เสี ยชีวติ แล้วเผาศพจน
ไหม้เกรี ยมทิ้งไว้ก่อนหลบหนี (2)
คนร้ายลอบยิงตํารวจ ตชด. กก.ที่ 44 ค่ายพยาลิไท อ.เมืองยะลา ระหว่างเดินทางกลับบ้านเพียงลําพัง
อาการสาหัส (2)
เกิดเหตุระเบิดที่บริ เวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไม่มีชื่อ หมู่ที่ 1 ต.ธารโต จ.ยะลา (2)
คนร้ายจํานวน 2 คน ใช้อาวุธปื นยิงใส่ชาวบ้านจํานวน 4 นัด ก่อนที่จะใช้ของมีคมฟันเข้าบริ เวณลําคอ
ส่งผลให้เสี ยชีวติ ในทันที (2)
เกิดเหตุระเบิดบริ เวณตลาดสดใกล้โรงแรมเกนติ้ง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มี
ผูเ้ สี ยชีวติ 2 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส 18 ราย (2)
ชาวบ้าน ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา จํานวน 3 หมู่บา้ น กว่า 200 คน ชุมนุมเรี ยกร้องให้ถอนกําลังทหาร
พราน และ ตชด.ออกจากพื้นที่ (2)
กลุ่มคนร้าย 7 คน จุดไฟเผาห้องเรี ยนในพื้นที่ ต.บาเจาะ และ ต.บันนังสตา ต่อหน้าต่อตาครู และเด็ก (2)
รัฐบาลกําหนดพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (2)
คนร้ายลอบวางเพลิง โรงอาหาร ร.ร.บ้านตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (2)
คนร้ายลอบวางเพลิงเผาอาคารเรี ยนโรงเรี ยนบ้านดอนนา อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี (2)
กลุ่มคนร้ายลักพาตัวเจ้าหน้าที่ ตจด. 3 นายจากฐานปฏิบตั ิการในหมู่บา้ นสันติ 1 และหมู่บา้ นสันติ 2 ต.
เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา (2)
คนร้ายลอบยิงลูกจ้างชัว่ คราวชลประทานเขื่อน จ.ปัตตานี เสี ยชีวติ (2)
คนร้ายใช้อาวุธปื นอาก้าดักซุ่มยิงใส่ชาวบ้าน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เสี ยชีวติ (2)
คนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามประกบยิงครู โรงเรี ยนบ้านดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี เสี ยชีวติ (2)
คนร้ายลอบเผาอาคารเรี ยนอนุบาล ร.ร.บ่อทอง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เสี ยหายทั้งหลัง (2)
คนร้าย 2 คน ขับรถจักรยานยนต์ตามประกบยิง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านบางเก่า หมู่ 2 ต.บาง
เก่า อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี เสี ยชีวติ ส่งผลให้โรงเรี ยนในอําเภอหนองจิก กว่า 40 โรง ปิ ดการเรี ยนการ
สอน (2)
เกิดเหตุระเบิดร้านขายของชํากลางตลาดอําเภอยะหา จ.ยะลา มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ 6 คน (2)
คนร้ายก่อเหตุยงิ เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงเทศบาลนครยะลา ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริ เวณปากทางเข้า
มสธ.ยะลา ได้รับบาดเจ็บสาหัส (2)

แหล่ งข้ อมูลประกอบการจัดทําลําดับเหตุการณ์
1. เว็บไซต์ข่าว ไอทีวี (หรื อ TITV ในขณะนี้)
2. เว็บไซต์วกิ ิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki (หมวดคําว่า “ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”)
3. อ.ซากีย ์ พิทกั ษ์คุมพล. งานวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้, สิ งหาคม 2549. ข่าวประชาสัมพันธ์สาํ นักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
http://www.sameskybooks.org/infoshow.php?id=5
4. หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/2006/06/30/w006_116028.php?news_id=116028
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549
5. เว็บไซต์ เปิ ดแฟ้ มลึกภาคใต้ http://www.manager.co.th/TroubledSouth/
6. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999973.html (แนวโน้มปรากฏการณ์รุนแรง
ภาคใต้ไทย)
7. เว็บไซต์ข่าวเด่น BBC News ประจําวันที่ 4 มกราคม 2547
http://www.becnews.com/backissue/a_hotnew/center2004_01_04_news.html
8. คําร้องฝากขังคดีปล้นปื นกองพันพัฒนาที่ 4 พนักงานสอบสวนโดย พ.ต.ท สมควร พิ่งทรัพย์ สว.ผ. 4 กก.2ป. ที่ยนื่ ฟ้ องต่อศาล
(อ้างถึงในทีมข่าวอาชญากรรม ผูจ้ ดั การออนไลน์ 3 มิถุนายน 2547 เวลา 13.40 น.)
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9470000002818
9. คณะทํางานปกป้ องนักต่อสูเ้ พื่อสิ ทธิมนุษยชน. รายงาน การสังเกตุการณ์ คดีและการสอบสวน กรณีการหายตัวไปของทนาย
สมชาย นีละไพจิตร. - [ 19 ม.ค. 2549] เผยแพร่ ในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอ
http://www.thaingo.org/cgi bin/content/content1/show.pl?0298

10. เว็บไซต์สถาบันข่าวอิศราhttp://www.tjanews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=58&lang=

