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บทคัดยอ
บทความนี้มุงพิจารณากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงรุนแรงที่
มี ค วามยื ด เยื้ อ ในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ข องไทยผ า นการพิ จ ารณา
เหตุ การณ การสลายการชุ ม นุ ม หน า สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอตากใบ จั ง หวั ด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ในฐานะ “เหตุการณที่มีผลในเชิงแปลง
เปลี่ยน” บทความนี้มีขอถกเถียงวา เหตุการณตากใบ มีลักษณะเปนเหตุการณที่
มีผ ลในเชิ ง แปลงเปลี่ ย น ในแง ข องการจุ ด ประกายความสนใจความขั ด แย ง
ยืดเยื้อในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจากภายในและระหวางประเทศ นํามาสู
การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารในการแก ไ ขความขั ด แย ง รุ น แรงของรั ฐ บาลในสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต อย า งไรก็ ดี หลั ก ฐานที่ ค น พบแสดงให เ ห็ น ว า
กระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีนี้เกิดขึ้นอยางชะงักงัน (uneven
transformation)
คําสําคัญ: ความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเยื้อ, การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง,
เหตุการณที่สงผลเชิงแปลงเปลี่ยน, สามจังหวัดชายแดนภาคใต
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Abstract
This article examines the conflict transformation process in
the protracted conflict in the Southern Border Provinces of
Thailand through the use of force against assembly in front of the
Takbai Provincial Police Station on 25 October 2004 which is
considered in this study as a ‘transformative event.’ This article
argues that Takbai incident was a transformative event in that it
triggers internal and international attention on protracted conflicts
in the southernmost region that in turn put pressure to the Thai
government to change the approach in dealing with the violent
conflict in the Southern Border Provinces. However, the data
provides evidences that the progress of conflict transformation in
this case is seemingly uneven.
Keywords: Protracted Conflict, Conflict Transformation, Transformative
Event, The Southern Border Provinces
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บทนํา
ข อ ถกเถี ย งเรื่ อ งสั น ติ ภ าพแบบไทยๆ กั บ ที่ ม าแนวคิ ด การแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงจากความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต
การถกเถียงเรื่องความหมายของ สันติภาพ (peace) ซึ่งในความเขาใจ
ของผูคนทั่วไปมักใหความหมายสันติภาพเกี่ยวของอยูกับความสุขทั้งในระดับ
ปจเจกและระดับสังคมและมักมองความสุขสงบดังกลาวเปนสภาพที่ปราศจาก
ความขัดแยง เฉกเชนเดียวกันกับความเขาใจตอสภาวะสุขสงบของสังคมไทยที่
อยู บ นพื้ น ฐาน คื อ ภาวะที่ ทุ ก ฝ า ยต า งยึ ด ถื อ คุ ณ ค า ทางสั ง คมเรื่ อ ง “ความ
สามัคคี” และความเปนเนื้อเดียวกันทั้งสังคมโดยเฉพาะที่เปนชนชาติเดียวกันที่
ใช ภ าษารวมทั้ ง มี ป ระวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมร ว มกั น ในชาติ ความเข า ใจ
พื้ น ฐานดั ง กล า วมี ผ ลต อ มาทํ า ให ค วามคิ ด เรื่ อ งการแก ไ ขความขั ด แย ง ใน
สังคมไทยไดละเลยความเปนจริงทางโครงสรางทางสังคมการเมืองของไทยที่
ประกอบไปดวยประชากรผูมีความแตกตางหลากหลายดานชาติพันธุ (เชื้อชาติ
และศาสนา) มีชองวางดานระดับการศึกษาและรายไดตอหัวที่ไมเทาเทียมกัน
รวมทั้งมีจุดยืนดานอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ฐานคิดเชนนี้สงผลให
สังคมไทยและรัฐไทยมีแนวโนมที่จะเลือกใชวิธีการตางๆ รวมทั้งการใชความ
รุนแรงเพื่อยุติปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางเด็ดขาดโดยเร็วแมกระทั่งกระทั่ง
การใชมาตรการความรุนแรงเพื่อระงับยับยั้งปญหาความขัดแยงนั้น ไมเพียงแต
จะทําใหความขัดแยงนั้นเลวรายลงจนกอใหเกิดการใชความรุนแรงตอบโต แต
การที่ ป ระชาชนรู สึ ก ถึ ง ความไม ไ ด รับ ความยุ ติธ รรมจากวิ ธี การที่ รั ฐ เลื อกใช
จัดการกับความแตกตางและความขัดแยงยิ่งซ้ําเติมใหความขัดแยงดําเนินอยู
ตอไปอยางไมยุติลงโดยงาย โดยเฉพาะเมื่อความขัดแยงเหลานั้นมีรากฐานมา
จากความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมทางสังคมอยูแลว
การตั้งคําถามตอความสัมพันธระหวางมุมมองสันติภาพกับการแกไข
ความขั ดแย งในสั ง คมไทย ปรากฏชัด เจนขึ้ นเมื่อความรุน แรงในสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใตซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นมายาวนานแลวนั้นไดปะทุขึ้นอีกและทวีความ
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รุนแรงขึ้น อีกทั้งมีแนวโนมจะมีลักษณะเปน ความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเยื้อ
ดังปรากฏขอมูลทางสถิติตั้งแตป 2547 จนถึงสิงหาคม 2559 เกิดเหตุการณ
ความรุนแรงขึ้นแลวถึง 16,181 ครั้ง และแมวาจํานวนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
รอบ 12 ปดังกลาวจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ลดลงอยางไมแนนอน แตจํานวนผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บกลับเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันตลอด
12 ป มีจํานวนสูงถึง 18,223 คน (ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2559)
นอกจากนี้ ความรุนแรงยังขยายอาณาบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุกวางกวาสามจังหวัด
ชายแดนออกไปอีก 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา อันไดแก จะนะ นาทวี สะบายอย
และเทพา และมี แนวโน มที่ ความรุ นแรงจะส งผลกระทบความสั มพั นธ ทั้ งมิ ติ
ความสั มพั นธ แนวดิ่ งระหว างรั ฐกั บประชาชนในพื้ นที่ และมิ ติ ค วามสั ม พั น ธ
แนวนอนคือระหวางผูคนที่แตกตางหลากหลายในพื้นที่ดวย (รัตติยา สาและ,
2549) นอกจากนี้ เหตุการณความไมสงบยังดูเหมือนจะไมสามารถยุติลงได
แมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางการเมืองระดับชาติ อาทิ การ
รัฐประหารในป 2549 รวมถึงการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลอีกหลายครั้งหลังจากนั้น
และการรัฐประหารในป 2557 ดวย
“ความรูสึกไมไดรับความยุติธรรม” เปนประเด็นที่มีคณะกรรมการ
ศึกษาของฝายนโยบายหลายคณะระบุวาอาจจะเปนรากเหงา (root cause) ของ
ความแยงยืดเยื้อเรื้องรังในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตอันเริ่มมาจากความขัดแยงของ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนชาวมลายูมุสลิมที่มีประวัติศาสตร ภาษา
และวัฒนธรรมทองถิ่นแตกตางไปจากสวนอื่นๆ ของประเทศและรัฐบาลกลาง ทั้งนี้
มีการใหคําอธิบายไวดวยวาความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมของชาวมลายูมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนแดนภาคใต หมายถึง ความรูสึกวาถูกเลิกปฏิบัติโดยอคติทาง
ชาติพั นธุของเจา หนา ที่รัฐและปราศจากความรับ ผิดใดๆ ส งผลใหชาวมลายู
มุสลิมบางสวนในพื้นที่รูสึกวาไมมีทางโตตอบหรือรองเรียนความไมเปนธรรม
เพราะจะถูกกลาวหาวากําลังสรางปญหาและทาทายอํานาจรัฐ อีกทั้งอาจถูก
เพงเล็งวา “เปนกลุมแบงแยกดินแดน” จึงจําเปนตองอดทนและนิ่งเฉยแมรูสึก
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อึดอัด (คณะกรรมาธิการวามัญเพื่อสอบสวนศึกษาสถานการณความไมสงบฯ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2551: 3) สวนการกระทําที่มีความหมายวาเปนความอ
ยุติธรรมตอชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ดังกลาวก็หมายรวมถึงการที่เจาหนาที่รัฐ
บางสวนเลือกปฏิบัติ (discrimination) กับชาวมลายูมุสลิมทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม หรือบางกรณีก็นําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาว
มลายูมุสลิม เชน การจับกุมตามอําเภอใจ การดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดี
ที่ขาดความโปรงใส และความรวดเร็ว ตลอดจนการซอมทรมานเพื่อใหรับสารภาพ
การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม และการบังคับบุคคลสูญหายโดยปราศจาก
ความรับผิด (accountability) เปนตน (คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวน
ศึ กษาสถานการณ ความไม สงบฯ สภานิ ติ บั ญญั ติ แห งชาติ , 2551: 10-11)
ความรูสึกไมไดรับความยุติธรรมที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงในพื้นที่ดูเหมือนจะ
เขาใจไดงายจากสิ่งที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน คือ ผูที่รูสึกไมไดรับความยุติธรรม
จํานวนหนึ่งเลือกใชความรุนแรงในการตอสูกับความอยุติธรรมอันดํารงอยูและ/
หรือเพื่อระบายความอึดอัดคับของใจ แตความรูสึกเชนวานี้ทําใหการถกเถียงเรื่อง
การแก ปญหาความขัดแยงรุนแรงมีความซั บซอนมากขึ้นเพราะผู เลือกใชความ
รุนแรงบางสวนก็ไม ใชผูไดรับผลกระทบจากความอยุติธรรมโดยตรง แตเพราะ
ไดรับอิทธิพลจากการบอกเลาเรื่องราวความ อยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตใน
พื้นที่ตางๆ จากรุนสูรุน
การยอมรั บ ในเบื้ องต น ว า ความขั ด แย ง รุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใตเกิดจากสาเหตุเบื้องลึกจากวิกฤตอัตลักษณและความรูสึกไมไดรับความ
ยุ ติ ธ รรมดั ง กล า วมาข า งต น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให พ ลั ง การอธิ บ ายภาวะ
สันติภาพและการแกไขความขัดแยงในแบบเดิมดวยวิธีการผสมกลมกลืนความ
แตกต างทางอัต ลักษณท างชาติ พัน ธุเพื่ อเปา หมายแหง ความเปน อั นหนึ่ง อั น
เดียวกันนั้นออนแอลงอยางมาก เนื่องจากไมสอดคลองกับสาเหตุรากลึกของ
ความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกตอไป
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การถกเถียงและขับเคลื่อนแนวทางดานความยุติธรรมในกรณีจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนกระแสที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณที่เจาหนาที่ฝายความ
มั่นคงของไทยตัดสินใจใชวิธีการปราบปรามชาวมลายูมุสลิมดวยความรุนแรง
กระแสการขับเคลื่อนนําโดยกลุมสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวดานสิทธิ
มนุษยชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมทั้งกลุมนักวิชาการและนักการศาสนาบางกลุม
ในพื้นที่รวมดวย อยางไรก็ตาม ขอถกเถียงเรื่อง ความยุติธรรม ที่จะมีผลตอการ
แกไขความขัดแยงรุนแรงยังเปนประเด็นที่มีความทาทายรวมอยูดวยเงื่อนไข
อยางนอย สอง ประการ ไดแก ประการแรก ความทาทายจากการโตแยงแบบ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งระหวางความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมใน
มิติการนําผูกระทําผิดมาลงโทษกับแนวทางการชดเชยความเสียหาย ยิ่งไปกวา
นั้ น การอภิ ป รายเรื่ อ งความยุ ติ ธ รรมยั ง จํ า กั ด อยู ใ นกลุ ม ประเด็ น ด า นสิ ท ธิ
มนุษยชนมากกวาการอภิปรายความสัมพันธและขอจํากัดของการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงและความยุติธรรมอยางจริงจังดวย
ความท า ทายอี ก ประการหนึ่ง เป นเรื่ องเชิ ง คุณ ค าพื้ น ฐานทางสั ง คม
ประชาธิปไตยสวนที่มีความหมายเปดกวางตอความแตกตางหลากหลายเชิงชาติ
พันธุยังคงเปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจอยางตอเนื่องจริงจังจากสาธารณชน
การถกเถียงเรื่องความยุติธรรม การยอมรับผิด การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยที่กําลังเปนที่ถกเถียงของสาธารณะชนไทยยังจํากัดอยูเพียงใน
ประเด็นความขัดแยงเรื่องความแตกตางดานจุดยืนทางการเมือง โดยเฉพาะ
ภายหลังเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม
2553 มีการสลายการชุมนุมของกลุมเสื้อแดงโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นํามาซึ่งการถกเถียงเรื่องกระบวนการในการปรองดอง (Reconciliation) การ
เปดเผยความจริง (truth) รวมทั้งการเรียกรองใหมีการดําเนินคดีกับรัฐบาลผูใช
ความรุนแรงโดยนักวิชาการจากหลายสถาบันที่รวมตัวในนามศูนยขอมูลประชาชน
ผูไดรั บผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณีเดื อนเมษายน ถึ ง พฤษภาคม
2553 (ศปช.) ภายใตการนําเสนอแนวทางการแกไขความขัดแยงและสรางบรรทัด
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ฐานทางการเมืองใหมเพื่อมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดขึ้นอีกตามแนวทางเรื่อง ความ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional Justice) อยางไรก็ดี ความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผานที่คนทั่วไปพูดถึงกัน ก็ยังมีความหมายที่แคบเพราะมุงเนนการ
ลงโทษผูกระทําผิดและสรางสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยขึ้นใหม เพื่อยุติ
วงจรความขัดแยงซึ่งจะพบขอจํากัดในทางปฏิบัติในบริบททางสังคมการเมือง
ระดับชาติของไทยที่ยังไมอาจแนใจวาไดเดินทางถึงชวงเปลี่ยนผานทางการเมือง
แลว (political transition) การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ–คอป. เพื่อตรวจสอบคนหาความจริงและ
เยียวยาปองกันความรุนแรงจึงถูกตั้งขอกังขาอยางมากเรื่องความชอบธรรมและ
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งการพิจารณาคดีตอผูกระทําผิดซึ่ง
ยังดํารงตําแหนงทางการเมืองและมีกลุมผูสนับสนุนมาก รวมทั้งมีความสัมพันธ
มีการเจรจาทางการเมืองกับกลุมอํานาจใหม และกระบวนการยุติธรรมก็ดําเนินไป
โดยมิไดเรียกรองการมีสวนรวมของเหยื่อความรุนแรงก็อาจนํามาซึ่งขอกังขาถึง
ความชอบธรรมได ในที่ สุด นอกจากนี้ ความยุ ติธรรมในระยะเปลี่ ยนผ าน ยั งมี
ขอจํากัดในการแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอยู เนื่องจาก
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานใหความสนใจกับบริบทสังคมภายหลังจากความ
ขัดแยง (Post conflict society) สิ้นสุดลงแลว ในขณะที่ความขัดแยงรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง ในแงนี้ แนวคิดเรื่อง
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานจึงเปนสิ่งที่ประสบความสําเร็จไดยากภายใต
บริบทการเมืองการปกครองนําโดยทหารและการบังคับใชกฎหมายความมั่นคง
ที่ดําเนินอยูอยางตอเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั่นเอง
เพื่อขามใหพนภาวะดังกลาว ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคในการ
นําเสนอแนวคิดเรื่องการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงซึ่งมีจุดเนนเรื่องการลดความ
ขัดแยงและในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนความยุติธรรมเพื่อฟนฟูความสัมพันธให
สามารถรองรับความขัดแยงที่มีพลวัตตลอดเวลาได จากนั้นผูเขียนจะวิเคราะห
พลวัตการแกไขความขัดแยงในกรณีศึกษาคือเหตุการณตากใบ เนื่องจากเปน
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กรณีที่มีศักยภาพในการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในภาพรวมไดจากลักษณะที่
เป น เหตุ การณ ที่ มี ผ ลเชิ ง แปลงเปลี่ ย น และในส ว นสุ ด ท า ยของบทความจะ
วิเคราะหพลวัตและการเมืองในกรณีตากใบ
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
กรอบการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงและความยุติธรรม
เมื่อพิจารณาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาความขัดแยง (Conflict studies)
ก็พบวา มีแนวคิดเรื่องการแกไขความขัดแยง (Conflict resolution) เปนแนวคิด
กระแสหลักซึ่งมีพื้นฐานความเชื่อวาความขัดแยงทางสังคมนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในดานลบมากกวาจะกอใหเกิดผลดี โดยทั่วไปมุมมองนี้จึงมีแนวโนมจะ
มองผลดานลบของความขัดแยงเพี ยงด านเดียวซึ่ งก็มั กจะนําไปสู กระบวนการ
ยุติความขัดแยงโดยละเลยความเปนมาและผูมีสวนเกี่ยวของจํานวนมากที่ไมมี
อํานาจในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยงและความรุนแรงทําใหความขัดแยงรวมทั้ง
ความรุ นแรงก็ มั กจะปะทุ ขึ้ นมาอี กในที่ สุ ด ดั งนั้ นจึ งมี ความพยายามนํ าเสนอ
แนวคิดทางเลือกซึ่งเปนการพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการแกไขความขัดแยงโดยแกไข
จุดออนและเสริมชองวางที่มีอยูเดิมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพใหแกภาวะ
สันติภาพซึ่งจะทําใหภาวะสันติภาพที่ไดมานั้นจะมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น แนวคิด
ดังกลาวเรียกวา การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง (Conflict transformation) นัก
ทฤษฎีที่เชื่อในแนวคิดนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา ความขัดแยง (conflict) มิใชสิ่ง
เลวรายหรือมีผลดานการทําลายสังคมเพียงดานเดียว แตในทางกลับกันความ
ขัดแยงอาจเปนตัวกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานที่ดีไดดวย
เชน ความขัดแยงอาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคมให
มีความเทาเทียมมากขึ้นก็ได เปนตน (Curle, 1971, p. 1) นอกจากนี้ แนวคิด
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงยังใหความสําคัญกับการแกไขเงื่อนไขเชิงสาเหตุ
เบื้องลึกของความขัดแยงโดยเฉพาะในเรื่องความยุติธรรมซึ่งนักทฤษฎีดานการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงพยายามเชื่อมโยงกระบวนการแกไขความขัดแยงให
เปนเรื่องเดียวกับการสรางความยุติธรรมโดยสรางความเขาใจเรื่องความยุติธรรม
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ที่ยืดขยายความเขาใจมากไปกวาการยึดติดอยูกับการผลัดเปลี่ยนระบอบการ
ปกครอง และการสรา งสถาบันทางการเมือง โดยการมุงเนนการพัฒนาแนว
ทางการอภิปรายในเรื่องความยุติธรรมในความหมายของความเสมอภาคใน
ความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมตางๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น (Lederach, 2003)
ในบทความจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผูเขียนใชกรอบแนวคิดการแปลงเปลี่ยน
ความขั ด แย ง ที่ มี ลั ก ษณะความขั ด แย ง ทางสั ง คมที่ ยืด เยื้ อ ซึ่ ง นํ า เสนอโดย
John Paul Lederach ประกอบกับแนวคิด การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
โดยวิธีการกาวขามของ Johan Galtung ในการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงและความเชื่อมโยงความยุติธรรม วิเคราะหรวมกับผลการศึกษา
เงื่อนไขที่กําหนดความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง ที่เสนอโดย
มูลนิธิเบอคอฟ (Berghof Foundation, 2006) ซึ่งผูเขียนจะกลาวสรุปแนวคิด
คราวๆ ดังนี้
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง หมายถึง “การตอบสนองเพื่อเปนการ
ลดความรุนแรงและสรางความเลื่อนไหลแกความขัดแยงทางสังคม นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางทางสังคมที่จะชวยลดความรุนแรง และ
เพิ่ ม พู น ความยุ ติ ธ รรมแก ค วามสั ม พั น ธ ท างสั ง คมในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต
ความสั ม พั น ธ เ ฉพาะหน า และระดั บ โครงสร า งความสั ม พั น ธ ท างสั ง คม”
(Lederach, 2003, p. 14) จากองคประกอบและนิยามความหมายของการ
แปลงเปลี่ ย นความขั ด แย ง กล า วได ว า ความคิ ด เรื่ องการแปลงเปลี่ ย นความ
ขั ด แย ง มี จุ ด เน น อยู ที่ “การลดความรุ น แรง และเพิ่ ม พู น ความยุ ติ ธ รรมต อ
โครงสรางทางสังคม (ความสัมพันธทางสังคม) ในเวลาเดียวกัน” (Lederach,
2003, p. 14) เพราะจะนําไปสูภาวะสันติภาพที่ยั่งยืนกวา ซึ่งในความคิดของ
Lederach ภาวะสันติภาพที่ยั่งยืน (Sustainable peace) หมายถึง ภาวะที่
ความสัมพันธทางอํานาจของกลุมตางๆ ในสังคมอยูในภาวะสมดุล และปลอด
จากความอยุติธรรมเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
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John Paul Lederach ผูบุกเบิกและปรับปรุงแนวทางการแกไขความ
ขัดแยงเสนอวา องคประกอบของความยุติธรรมที่เขาเห็นวามีศักยภาพที่จะชวยลด
ความรุนแรงและฟนฟูมนุษยสัมพันธมีสามประการ ไดแก การปลอดจากการกีด
กัน แบงแยก (Inexclusion) จากการเขาถึงและมีสวนรวมในขั้นตอน กระบวนการ
ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม รวมทั้ งกระบวนการยุ ติ ธรรม การเคารพสิ ทธิ
พื้นฐาน (Substantive rights) หมายถึง ความสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีพ อาทิเชน โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปนเจาของที่ดิน รวมไปถึงโอกาสในการมีงานทําตามศักยภาพของแตละบุคคล
การเขาถึงสาธารณูปโภคและสาธารณสุข เปนตน และ การยอมรับอัตลักษณ
ของกลุมหรือบุคคล (Respect of identity) หมายรวมทั้งการยอมรับความ
แตกตางดานความเปนมาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมภาษา การยอมรับ
ดั ง กล า วต อ งแสดงออกอย า งเป น ทางการเพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสรางทางสังคม เชน การยอมรับและรวมเอาประวัติศาสตรแหงการใชความ
รุน แรงที่ เคยเกิ ด ขึ้ นจากการกระทํ า ของรั ฐ ต อกลุ ม อั ต ลั กษณ ต า งๆ เข า ไว ใ น
ประวัติศาสตรชาติ หรือการรับรองการใชภาษาทองถิ่นในฐานะภาษาราชการ
หรือภาษาธุรกิจก็ตาม เปนตน (Lederach, สัมภาษณ, 13 พฤษภาคม 2554)
Lederach ชี้ใหเห็นวา องคประกอบของความยุติธรรมทั้งสามประการ
ขางตนถือเปนองคประกอบสําคัญอันจะชวยอุดชองวางของการฟนคืนความ
ยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจไมสามารถหยุดยั้งวงจรการแกแคนเอา
คืนไดจริง และยังชวยอุดชองวางดานความยุติธรรมใหกับกระบวนการเจรจา
เพื่อจัดทําสัญญาสันติภาพดวย ทั้งนี้การอุดชองวางทั้งสองประการขางตนจะ
นําไปสูการลดความรุนแรงและแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไดดีในระยะยาว อีกทั้ง
ยังชวยใหสันติภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ในแงนี้ จึงเห็นได
ชัดวา แนวทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมีเปาหมายสรางสันติภาพที่มีความ
ยั่งยืนหรือสันติภาพเชิงบวก (Positive peace) สวนในดานความหมายหรือ
รูปแบบของความยุติธรรมที่จะมีผลตอการยุติ/ลดความรุนแรงและการแปลง
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เปลี่ยนความขัดแยงนั้น นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมีความเห็น
ตรงกั น ด ว ยพื้ น ฐานจุ ด เน น เรื่ องการเพิ่ ม คุ ณ ภาพของความสั ม พั น ธ ใ นสั ง คม
ความยุติธรรมรูปแบบใดก็ตามที่จะสงผลดีตอการฟนคืนสายสัมพันธทุกระดับ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Galtung, 2001, p. 3) กรอบเนื้อหาดังกลาวเปน
ความพยายามในการลดขอจํากัดของการกลาวถึงความยุติธรรมเฉพาะรูปแบบ
ความยุติธรรมเชิงกระบวนการยุติธรรมตามแนวทางการแกไขความขัดแยงอัน
มุงเนนการเอาผิด/ลงโทษ ผูกระทําความผิด และอุดชองวางของกระบวนการ
เจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงหยุดยิงซึ่งทั้งสองสิ่งตางไมอาจนําไปสูการยุติความ
รุนแรงและเพิ่มคุณภาพใหแกความสัมพันธทางสังคมไดอยางยั่งยืน
รูปแบบความยุ ติธรรมที่จะมีผ ลตอการยุติ/ลดความรุ นแรงและการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงที่ถูกกลาวถึงคือ ความยุติธรรมทางสังคม (Social
Justice) อันมีความหมายอันหลากหลาย ครอบคลุมทุกดาน แมวาขอเสนอ
เชนนี้นํามาซึ่งขอโตแยงวามีความหมายกวางเกินไป แตภายใตขอจํากัดดังกลาว
นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมองวา ความเปดกวางใหแกการ
ตีความที่หลากหลาย และจะสามารถสรางความยุติธรรมที่จับตองไดมากกวา
ดวย การเปดวาระถกเถียงเกี่ยวกับปญหารูปธรรมของความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้น
และวาระเชิงคุณคาเรื่องความยุติธรรม ถือเปนชองทางที่ที่ดีในการรวบรวมผูคน
ที่มีสวนไดสวนเสียจํานวนมากใหสนใจและเขารวมในกระบวนการสานเสวนา
เพื่อสันติภาพไดมากกวาการถกเถียงเพื่อหาขอสรุปใหกับแนวทางความยุติธรรม
ทางกฎหมายซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกความสนใจและการมีสวนรวมไดจากสมาชิก
สัง คมเพี ย งบางกลุม เท า นั้น อี กทั้ ง ท ามกลางสภาพความขั ด แยง ทางสั ง คมที่
ยืดเยื้อ ความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมมักจะถูกวิพากษวิจารณและ
ประสบปญหาวิกฤตความไววางใจจากประชาชนทั่วไป จนไมอาจนํามาใชเปน
วาระนําในการเรียกรองการมีสวนรวมในกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพไดดวย
จากขางตน สามารถตั้งขอสังเกตไดวา นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงผูไมเชื่อวาความขัดแยงเปนสิ่งไมดีเสมอไป รวมทั้งไมเชื่อวาความขัดแยง
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จะสามารถยุ ติ ไ ด อ ย า งราบคาบ ดั ง นั้ น พวกเขาจึ ง สนั บ สนุ น แนวทางการปู
พื้นฐานความสั มพันธด วยความยุติธรรมทางสังคมซึ่ ง Lederach เปนผูให
ความสําคัญตอการสรางความยุติธรรมเชิงประจักษตลอดกระบวนการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงโดยไมรีรอใหความขัดแยง หรือความรุนแรงยุติลงกอน
อยางไรก็ดี นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมิใชมีเพียง
มุมมองระยะยาวเทานั้น พวกเขายังใหความสําคัญกับ “เหตุการณเฉพาะหนา”
ดวยโดยเฉพาะ Johan Galtung (Galtung, 2001, p. 3) มีความเห็นแยงกับ
Lederach วาการเพิ่มพูนความยุติธรรมในชวงที่ความรุนแรงดําเนินอยูนั้นเปน
เรื่องที่เกิดขึ้นไดยากมาก เขาเสนอวาการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง “ภายหลัง
เหตุการณความรุนแรงยุติลง” (ไมใชความขัดแยงยุติลง) ควรอาศัยเครื่องมือจาก
แนวคิดการแกไขความขัดแยงกระแสหลักมาใชประโยชนไดดวยในการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงในยุทธศาสตรระยะสั้น Galtung เสนอวามีความจําเปนที่
ความรุนแรง (ทางกายภาพ) ควรจะตองยุติลงกอน โดยการทําสัญญาหยุดยิง
หรื อข อตกลงสั น ติ ภ าพเสี ย ก อ น เพื่ อให ฝ า ยต า งๆ สะดวกใจในการเข า มาสู
กระบวนการเจรจาสันติภาพ เขาจึงเห็นวาภารกิจการเพิ่มพูนและฟนฟูความ
ยุติ ธ รรมจึ ง เป น ภารกิ จ ที่ทํ า ไดเฉพาะในชว งก อน และภายหลั ง ความรุน แรง
เชนเดียวกับแนวคิดความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน และใหภารกิจดานการลด
ความรุนแรงเปนภารกิจหลักในชวงที่ความรุนแรงดําเนินอยู
แมวา Galtung จะยอมรับมาตรการตามแนวคิดความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผาน (Transitional Justice) อยางไรก็ดี Galtung (2001) เองก็ไดเสนอ
แนวคิดเรื่อง “มาตรการการสมานฉันท/ ปรองดอง” (Reconciliation) ดวย
การอภิปรายมาตรการตางๆ ที่มักจะถูกอางถึงหรือหยิบมาใชจัดการกับความ
รุนแรงที่เคยเกิดขึ้นไวถึง 12 วิธี (Galtung, 2001, p. 222-234) โดยเนนย้ําวา
แทที่จริงแลว มาตรการตางๆ ไมควรถูกใชโดยทันทีราวกับวามันเปนยาสามัญ
ประจําบาน แตการเลือกใชมาตรการตางๆ ตองถูกกํากับดวยความมุงหมายที่
ตองการ “ฟนฟูความสัมพันธระหวางเหยื่อและผูกระทํา” เปนหลัก ทั้งนี้ การ
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เลือกใชมาตรการตางๆ ตองเกิดจากการพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทและ
ความตองการของเหยื่อ โดยการตระหนักถึงเงื่อนไขและขอจํากัดของมาตรการ
ตางๆ ซึ่ง ในบางมาตรการหากถูก นํา ไปใช อยา งฉาบฉวยอาจก อให เกิ ดความ
เสียหายมากยิ่งขึ้นได เชน มาตรการการชดเชยเยียวยาดวยเงิน ดังนั้น จึงเปน
เหตุผลหนึ่งใหตองใชมาตรการตางๆ รวมกันเพื่อสรางความสมดุลและตอบสนอง
ความตองการดานความยุติธรรมของเหยื่อ นอกจากนี้ Galtung ยังเนนย้ําวา
ตัวแสดงที่ดําเนินมาตรการเหลานี้ก็สําคัญเชนกัน ทั้งนี้ การแสดงบทบาทหรือ
การมีสวนรวมของ “ฝายที่สาม” ในการดําเนินมาตรการตางๆ ถือเปนปจจัย
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ม าตรการดั ง กล า วถู ก ใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั่ น เพราะ
กระบวนการคื น ดี ไ ม ส ามารถทํ า โดยคู ขั ด แย ง กั น เองเท า นั้ น (ในแง นี้ การใช
มาตรการการจัดการความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นโดยรัฐบาลที่เปนผูใชความรุนแรง
ดวยจึงตองพบกับขอจํากัดดานประสิทธิภาพในการฟนฟูความสัมพันธระหวางคู
ขัดแยงที่เปนรัฐและประชาชน)
ในขั้นตอนการยุติวงจรความรุนแรง Galtung ไดนําเสนอรูปแบบ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative justice) (Galtung, 2001, p. 50)
อันประกอบดวยกระบวนการแสวงหาความจริงและการปรองดอง (The Truth
and Reconciliation Model เรียกวา รูปแบบ T & R) เปนรูปแบบที่เหมาะสม
ในการลดความรุนแรงและฟนฟูความสัมพันธทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการแสวงหาความยุติธรรมโดยใชระบบยุติธรรมของรัฐ เนื่องจากตัว
แบบดังกลาววางอยูบนฐานการพิจารณาความสัมพันธที่เปนเสาหลัก 3 ประการ
ที่เชื่อมโยงกัน คือ เหยื่อ ผูกระทํา และรัฐ ซึ่งกระบวนการแสวงหาความจริงและ
การสมานฉั น ท ต ามข อเสนอของ Galtung มี สิ่ ง ที่ ต อ งทํ า ระหว า งแต ล ะคู
ความสัมพันธ ดังนี้
สํานึกผิด

1. เหยื่อ-ผูกระทํา: การยอมรับความผิด และการใหอภัยสําหรับความ
2. ผูกระทํา-รัฐ: การพูดความจริง แลกกับการนิรโทษกรรม
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3. รัฐ-เหยื่อ: การชดเชยความเสียหายเพื่อแลกกับการยุติการแกแคน

Galtung อธิบายวา รูปแบบ T & R ใหความสนใจกับความสัมพันธใน
เสาแรก คือ ความสัมพันธระหวางเหยื่อและผูกระทํา เปนหลัก อยางไรก็ตาม
ความสัมพันธแนวดิ่งในเสาที่สองและสามก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากใน
ความจริง เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นมักอยูในลักษณะการละเมิดขนานใหญตอ
ชีวิตและทรัพยสินของผูคนจํานวนมาก ภายหลังเหตุความรุนแรง เหยื่อและ
ผูกระทําตางไมสามารถจัดการกับปญหาดังกลาวไดดวยตัวเอง การดึงเอารัฐเขา
มาเกี่ยวของในกระบวนการฟนฟูความสัมพันธจึงมีความสําคัญจําเปน อีกทั้งยัง
สามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองอาศัยอํานาจดานการใชความรุนแรงของรัฐเขามา
เพื่ อสร า งความยุ ติ ธ รรม แต อาศั ย กระบวนการพู ด ความจริ ง ให อภั ยและ
ชดเชย อันสะทอนถึงกรอบคิดเรื่อง ความยุติธรรมที่มีผลในทางเปลี่ยนแปลง
ซึ่งดูจะใกลเคียงกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ยืดขยายความเขาใจเรื่องความ
ยุติธรรมออกใหกวางและลึกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรูปแบบ T & R ที่พัฒนาขึ้นสําหรับ
แกปญหาในการเหยียดผิวในแอฟริกาใตจึงถือวาเปนแนวทางที่นาสนใจสําหรับ
การจั ด การด า นงานยุ ติ ธ รรมที่ ม องอาชญากรรมผ า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผูกระทํา เหยื่อ และใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางผูกระทํา รัฐ และ
สาธารณะไปดวยพรอมกัน (Galtung, 2001, p. 51) มากกวาการมุงมอง
ความผิดที่เปนของปจเจกบุคคลดังเชนแนวทางทางกระบวนการยุติธรรมตาม
ธรรมเนียมของตะวันตกอยางที่ใชมาแลวในการจัดการความผิดเรื่องการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
นอกจากนี้ Galtung ชี้ใหเห็นวา อีกแนวทางหนึ่งที่มีความเปนไปไดก็
คือ แนวทางการผสมผสานระหวางกรอบความคิดความยุติธรรมแบบรับโทษ
และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) เขาดวยกัน (Galtung,
2001, p. 52) โดยการเลือกใชมาตรการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานใน
รูปแบบผสมระหวางการใชมาตรการศาลอาญาระหวางประเทศ/ ศาลอาญา
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ภายในประเทศร ว มกั บ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อแสวงหาความจริ ง และ
คณะกรรมการเพื่อความปรองดองและมาตรการอื่นๆ เชนในหลายประเทศก็ มี
ความพยายามนํารูปแบบความยุติธรรมทั้งสองมาใชรวมกัน เชน อาเจนตินา เปน
ตน เนื่องจากเปนไปไดวา ในสังคมหนึ่งๆ จะมีผูคนบางสวนที่ตองการใหเกิดการ
ลงโทษผูกระทําผิด และบางสวนตองการการสมานฉันท การเริ่มตนชีวิตใหม
การผสานแนวทางความยุติธรรมทั้งสองรูปแบบจึงอาจเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต อ งการอั น หลากหลายของแต ล ะสั ง คมภายหลั ง ความรุ น แรง ทั้ ง นี้
Galtung ไดตั้งขอสังเกตวา ความสําเร็จของการนํารูปแบบทั้งสองไปใชยังขึ้นอยู
กับปจจัยอื่นอีก เชน สถานการณดานโครงสรางทางสังคม (ความสัมพันธทาง
อํานาจและสถานการณทางการเมือง) และวัฒนธรรมทางสังคม โดยเฉพาะ
มุมมองเรื่องความยุติธรรม และการจัดการอาชญากรรมซึ่งในปจจุบัน กระแส
กรอบคิดการรับโทษแบบตะวันตกยังเปนแนวทางกระแสหลักที่ไดรับความนิยม
อยูมาก ดวยปจจัยดังที่กลาวมานี้ ทําใหความสําเร็จของคณะกรรมการของ
แอฟริกาใตมีความโดดเดนกวาในที่อื่นๆ ซึ่งมักจะมีเพียงคณะกรรมการแสวงหา
ความจริงแทนที่จะทํางานดานการสมานฉันทไปพรอมกันดวย
สําหรับความยุติธรรมภายหลังเหตุการณความรุนแรงนั้น นักทฤษฎีดาน
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงอยาง Johan Galtung และ John Paul
Lederach มีแนวโนมยอมรับ สนับสนุนรูปแบบ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(Restorative justice) อันมีเปาหมายในการฟนฟูความสัมพันธทางสังคมภาย
หลั งจากความรุ นแรงทางกายภาพลดลงหรื อยุ ติ ลง โดยโต แ ย งแนวคิ ดความ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional justice) ที่มีจุดมุงเนนอยูที่ความ
รุ นแรงซึ่ งเพิ่ งจบลงและตั้ งสมมติ ฐานว าความขั ดแย งได จบลงแล วด วย (post
conflict) โดยเฉพาะ Galtung ชี้ใหเห็นวาความยุติธรรมแบบมุงเนนการลงโทษ
ผูกระทํ าความผิด (Retributive justice) อันเปนรูปแบบที่มั กถู กอางอิ งถึ ง
โดยทั่วไปนั้น อันที่จริงแลวกลับมีขอจํากัดในการนํามาใชในกระบวนการแปลง
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เปลี่ยนความขัดแยงเพราะไมอาจนําไปสูการยุติ (closure) วงจรความรุนแรงได
อยางถาวร (Galtung, 2001, p. 35-40)
สวนผลการศึกษาเงื่อนไขที่กําหนดความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงผานกรณีประสบการณตางประเทศพบวามีเงื่อนไขที่สําคัญอยู 2
ระดับ ไดแก ระดับลาง คือเงื่อนไขชั้นบุคคลและความสัมพันธภายในกลุมของ
เหยื่อและแนวรวมภาคประชาสังคม (Berghof Foundation, 2006) และระดับ
โครงสรางขึ้นมาคือ เงื่อนไขเขิงโครงสรางทางการเมืองระดับชาติและนานาชาติ
(Berghof Foundation, 2006; Roth-Arriaza and Javier, 2006; ศิวัช ศรี
โภงคางกุล, 2555) จากการศึกษาเงื่อนไขชั้นบุคคล จากประสบการณระหวาง
ประเทศที่มีลักษณะเปนเหตุการณที่มีผลในเชิงแปลงเปลี่ยน เชน เหตุการณ
อาทิตยนองเลือด (Bloody Sunday) เมื่อป 1972 ทามกลางความขัดแยงรุนแรง
ในประเทศไอรแลนดเหนือ พบวา บทบาทการเคลื่อนไหวของเหยื่อและภาคประชา
สังคมถือเปนเงื่อนไขหลักที่กําหนดความสําเร็จของการเรียกรองความยุติธรรมและ
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง (Graham, 2005, p. 163) สําหรับการศึกษา
เงือนไขเชิ
่
งโครงสรางจากประสบการณระหวางประเทศชี้ใหเห็นวา มีปจจัยอยาง
นอย 4 ประการที่ทํางานผสานกัน ไดแก ประการแรก คือการที่สังคมอยูใน
สภาวะสันติภาพเชิงลบ ประการตอมา การเปลี่ยนแปลงในระบอบการเมืองการ
ปกครอง รวมทั้งการปฏิรูปหนวยงานรัฐ 2 หนวยงานสําคัญคือ หนวยงานรักษา
ความมั่นคงของรัฐ และหนวยงานดานระบบยุติธรรม ประการที่สาม บทบาท
ความเป น ผู นํ า ของรั ฐ บาลพลเรื อ น ปละประการสุ ด ท า ย คื อ การจั ด ทํ า
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรง
โดยสรุป กรอบความคิดเรื่องความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยง ทา มกลางความขัดแยง และรุ นแรงที่ ดํา เนิ นอยู จํ าเปน ตองอาศัย การ
ประสานระหวางกรอบคิดเรื่องการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงของ Galtung ที่มี
จุ ด มุ ง เน น ในการจั ด การเหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะหน า โดย
มาตรการการสมานฉันท เพื่อมาเติมเต็มกรอบการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยน
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ความขัดแยงที่เชื่อมโยงระหวางกรอบเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคตของ
Lederach ที่ยังมีชองวางดานการนําเสนอมาตรการเชิงรูปธรรมในการจัดการ
ความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา แตมีจุดแข็งที่ใหความสําคัญ
กับการพิจารณาบริ บทความขัด แยงและบริบ ททางประวั ติศาสตรที่รายลอม
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเปนประโยชนตอการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในระยะ
ยาว นอกจากนี้ ยังเปดชองทางใหแกการใชจินตนาการดานปฏิบัติการใดๆ ที่
เปนผลผลิตเฉพาะวัฒนธรรมอันไมไดมีอยูแลวในกลองเครื่องมือของแนวคิดการ
แกไขความขัดแยงจะสามารถทําใหมองเห็นเงื่อนไขของการใหความยุติธรรม
และการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นดวย
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงขางตน สามารถพัฒนากรอบการวิเคราะหความสัมพันธของความยุติธรรม
การลดความรุนแรงและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีศึ กษา ไดดังนี้
บทความจากการวิจัยเกี่ยวกับความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงครั้ง
นี้เปนการศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะความยุติธรรมภายใตบริบทความขัดแยงที่มี
ความรุนแรงยังดําเนินอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยผาน “เหตุการณ
ตากใบ” ซึ่งเปนกรณีที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นความยุติธรรมอยางชัดเจน
ในภาวะเชนนี้ ความยุติธรรมในกรณีตากใบจึงดําเนินไปภายใตขอจํากัดของ
บรรยากาศความไม ไ ว ว างใจระหว า งฝ า ยความมั่ น คง กลุ ม ขบวนการต อ สู
เรียกรองเอกราช และประชาชนตางชาติพันธุซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ ในการอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธระหวางความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
ในกรณีตากใบจะเปนการสํารวจมาตรการแกไขความขัดแยงและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมที่ ผู เ กี่ ย วข อ งได นํ า มาใช ใ นกรณี นี้ (ในช ว งระหว า งป 2547-2552)
วาสงผลใหความยุติธรรมในกรณีตากใบเปนอยางไร
สําหรับการวิเคราะหวา ความยุติธรรมในกรณีตากใบนําไปสูการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงไดหรือไม อยางไร จะพิจารณาจากกรอบวิเคราะหในทฤษฎี
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงที่ชี้ใหเห็นขอบขายที่ชัดเจนของความยุติธรรมที่มี
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ผลเชิ งแปลงเปลี่ ยนโดยให น้ํ าหนั กกั บความยุ ติ ธรรมเชิ งสมานฉั นท และความ
ยุติธรรมทางสังคม (หรือความยุติธรรมเชิงโครงสราง) เปนหลัก และใหความสําคัญ
กับความยุติธรรมแบบเอาผิด/ ลงโทษเปนแนวทางเสริม (ตามแนวทางการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงวิธีการกาวขาม) สําหรับมาตรการความยุติธรรมและการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงนั้น การศึกษาครั้งนี้อาศัยทั้งแนวทางการอธิบายตามแนวทาง
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน และการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง วิธีการกาว
ขามรว มกัน เนื่ องจากมีหลายมาตรการทางสังคมและทางการเมื องที่ มีค วาม
สอดคลองและอุดชองวางของแตละแนวทาง นอกจากนี้ จะพิจารณาเงื่อนไขที่
เกี่ยวของกับเรื่องความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงรวมดวยเพื่อ
ชี้ใหเห็นเงื่อนไขที่กําหนดเรื่องดังกลาวในบริบทจังหวัดชายแดนใตดวย
วิธีการวิจัย
บทความจากงานวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่มุงเนน
การตี ความและทํ าความเขาใจพลวั ตของปรากฏการณที่ ศึกษา รวมทั้งอธิบาย
ปรากฏการณในทัศนะของผูใหขอมูลหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2552: 57) โดยให
ความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ซึ่งมีจุดเนนอยูที่
กรณีศึกษา (Case study) อันมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตกําหนดไดชัดเจน
และมีความสมบูรณในตัวเอง (ชาย โพธิสิตา, 2552: 161)เครื่องมือการเก็บขอมูล
ของบทความงานวิจัยครั้งนี้คือการสัมภาษณเชิงลึกโดยอาศัยการระบุผูใหขอมูล
หลัก (key informants) ใชการตีความขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
และใชวิธีการศึกษาจากเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
และขอเท็จจริงหลายระดับใหมีความรอบดานเพียงพอ และตรวจสอบขอมูลโดย
การวิเคราะหเชื่อมโยงแหลงขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง
บทความจากงานวิจัยชิ้นนี้มีขอบขาย สามประการ คือ ประการแรก
ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
ในงานศึกษาชิ้นนี้มุงหมายทําความเขาใจแนวคิดดังกลาวเพื่อมุงเนนการใหคํา
นิ ย ามในเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของการสร า งความยุ ติ ธ รรมและแปลงเปลี่ ย นความ
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ขัดแยงผานการศึกษาปฏิบัติการและการสรางสถาบันทางสังคมในการใหความ
ยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงทามกลางความขัดแยงและความ
รุนแรงที่ดําเนินอยูในพื้นที่ที่เปนบริบทของกรณีศึกษา ยิ่งกวาการมุงจัดการกับ
ปมป ญ หาเชิ ง ปรั ช ญาที่ เป น รากฐานของแนวคิ ด ทฤษฎี จึ ง ไม มี ส ว นของการ
ถกเถียงวาความยุติธรรมแทจริงแลวคืออะไร ประการตอมา การศึกษาครั้งนี้ใช
กรณีศึกษาเพียงกรณีเดียวคือเหตุการณสลายการชุมนุมหนา สภอ. ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยตระหนักวาเหตุการณ
ดังกลาวยังไมยุติลงสนิท และดําเนินอยูทามกลางความขัดแยงรุนแรงชนิดที่อยู
รายลอมเพื่อแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจนในกรณีหนึ่งๆ มากขึ้นเพื่อปูทางสูคําถาม
รวมทั้ งแนวทางแก กรณี อื่ นๆ ต อไป ประการที่ สาม ขอบเขตระยะเวลาที่
ทําการศึ กษา ในการศึกษาครั้ งนี้ กํ าหนดช วงระยะเวลา 4 ป คื อ ตั้ งแต เกิ ด
เหตุ การณ ตากใบ (ปลายป 2547) ถึ งสิ้ นป 2552 เนื่องด วยข อจํ ากั ดด าน
ระยะเวลาในการทําวิจัย อยางไรก็ดี ผูเขียนยังไดตระหนักและรวบรวมเอาขอมูล
ที่เชื่อมโยงเกี่ยวของกับเหตุการณตากใบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาไวดวย เชน
การใหขอมูลเกี่ยวกับการใหการเยียวยาเพิ่มเติมกับเหยื่อและผูไดรับผลกระทบ
ในครั้งลาสุดในป 2555-2556
1) การศึกษาเหตุการณ (Events)
“เหตุการณ” (Events) ซึ่งในที่นี้หมายถึง“เหตุการณความรุนแรง”
ที่เกิดขึ้นในชวงระหวางที่ความขัดแยงและความรุนแรงยังคงดําเนินอยู แมวา
เหตุการณเหลานั้นจะสรางความสูญเสียใหแกผูคนมากมาย แตบางเหตุการณ
อาจเปนปจจัยหลักที่นําไปสูการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไปในทางที่ดีขึ้นได
นอกจากนี้ เหตุการณที่มีพลเชิงแปลงเปลี่ยนสามารถนํามาสูการเปลี่ยนผานทาง
สังคมอยางรวดเร็ว จากมิติเชิงจิตวิทยาของตัวเหตุการณที่กระทบตอความรับรู
และพฤติ ก รรมทางการเมื อ งของผู ค นในสั ง คมซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น เหตุ ก ารณ
เกี่ ยวข องกับ สิ่ งที่ ผูค นในสัง คมมี มุม มองว าเกี่ย วของกั บ “ความไม ยุติ ธ รรม”
(Hess and Martin, 2006) และกระทบตอความรูสึกพึงพอใจ/ ไมพึงพอใจตอ
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สภาพที่เปน อยู ความรั บรูแ ละความรู สึกดั งที่ก ลา วมาขา งตน จะสรา งให เกิ ด
ทัศนคติทางการเมืองอยางใหมขึ้นในสังคมซึ่งสวนมากจะเปนแรงจูงใจที่ผูคน
จํา นวนมากจะลุก ขึ้ น มาเปลี่ ย นแปลงตนเองและสั ง คมการเมื อง นอกจากนี้
เหตุการณที่มีผลเชิงเปลี่ยนผานเมื่อเกิดขึ้นอยางฉับพลัน ในบางกรณีอาจสงผล
ใหสภาพแวดลอมทางการเมืองแปลงเปลี่ยนไปอยางถอนรากและไมอาจหวนคืน
มาเปนดังเดิมไดอีกดวย (Shultziner, 2011)
บทความจากการศึกษาชิ้นนี้ เลือกศึกษาแบบเจาะจงเพียงเหตุการณ
เดียวที่สามารถใหขอมูลที่หลากหลายและครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นที่ตองการ
ศึกษาคือ “เหตุการณตากใบ” ซึ่งถือเปนเหตุการณที่นาจะมีประโยชนทางการ
วิจัยที่ชัดเจน กลาวคือ “เหตุการณตากใบ” ถือเปนเหตุการณที่กอใหเกิดผลทาง
จิตวิทยาตอสังคม และรูปแบบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากที่สุดในบรรดา
เหตุการณความรุนแรงทั้งหลาย อีกทั้งยังเปนเหตุการณที่มีผลเชิงแปลงเปลี่ยน
จากลักษณะที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก เหตุการณตากใบ
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในระบบการเมืองไทย (Internal transformative
events) และมีลักษณะเปนเหตุการณที่มีการวางแผนใหเกิดการเคลื่อนไหวของ
มวลชน (schedule mass events) ดวยจุดมุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงอํานาจทางการเมือง และแมวาเวลาผานไปเหตุการณวันที่ 25 ตุลาคม 2547
ยังคงถูกนํามาใชกลาวอางถึงในการจัดกิจกรรมรําลึกของกลุมเคลื่อนไหวทาง
สังคม และรวมทั้งยังถูกนํามาใชเปนขออางรองรับการใชความรุนแรงของกลุม
ขบวนการตอสูเพื่อเอกราช (ไมทราบกลุมที่แนชัด) เปนประจําทุกปเพื่อแสดง
ความตอตานอํานาจรัฐไทยในพื้นที่ดังกลาว ขณะที่ทุกป ฝายความมั่นคงของ
ไทยเองก็ตระเตรียมมาตรการเฝาระวังการกอเหตุความไมสงบที่มักจะเกิดขึ้นใน
วันดังกลาวดวย
อีกทั้งเหตุการณตากใบถือเปนเหตุการณสะเทือนขวัญและสงผลตอ
ความรับรูทางการเมืองในวงกวางที่สุด คือทามกลางเหตุการณความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 เปนตนมา เหตุการณ
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ตากใบซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิต 85 คนแตเหตุการณตากใบสงผลกระทบกระทบตอ
ความศรัทธาของประชาชนรัฐมากที่สุด (จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2549) เพราะ
คนสวนใหญเชื่อวาการชุมนุมหนา สภ.อ.ตากใบเปนการชุมนุมโดยปราศจาก
อาวุธเพื่อเรียกรองความยุติธรรมใหแกประชาชนชาวมลายูมุสลิมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ที่ชาวบานเชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์ จํานวน 6 คน ของบาน
โคกกูเว หมูที่ 5 ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รวมทั้งการประทวงเกิดขึ้น
ระหวางที่ผูชุมนุมชาวมลายูมุสลิมที่มาชุมนุมกําลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
ดังนั้น การใชกําลังเขาสลายการชุมนุมของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง และการ
เคลื่อนยายผูถูกจับกุมไปยังคายอิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี จึงเปนเรื่องเกินกวา
เหตุ ในขณะที่ยังไมมีการแสดงความรับผิดสําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ
อยางเหมาะสมตั้งแตในตอนแรก เหตุการณตากใบจึงถูกตีความวาเปนเหตุการณ
ที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติอยาง “ไมเปนธรรม” ตอชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่อยาง
ชัดเจน เหตุการณตากใบจึงสรางความไมไววางใจตอรัฐบาลขึ้นในหมูประชาชนผู
ไดรับผลกระทบและชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่มากที่สุดและความรูสึกดังกลาวยัง
ถูกนําไปใชเปนเหตุผลรองรับในการใชความรุนแรงเพื่อตอตานรัฐของบางกลุมที่
เคยตกเปนเหยื่อในเหตุการณ (ปาตานี ฟอรั่ม, 2555) เมื่อมีการเผยแพร
ภาพถายวีดีโอซึ่งฉายใหเห็นเหตุการณขณะเจาหนาที่รัฐทํารายผูชุมนุมอยาง
รุนแรงยิ่ งสงผลเปลี่ยนแปลงความคิด เห็นสาธารณะต อแนวทางในการแกไ ข
ปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยการตั้งตําถามตออํานาจอัน
ชอบธรรมของรัฐบาลในการใชความรุนแรงตอผูชุมนุมซึ่งเชื่อวาไมมีอาวุธอยูกับ
ตัวจนมีผูเสียชีวิตจํานวนมากในคราวเดียวกันอยางที่ไมปรากฏในวงกวางในกรณี
เหตุการณกรือเซะที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมทั้งเกิดกระแสการวิพากษวิจารณการ
กระทําดังกลาวในวงกวางทั้งในระดับภูมิภาครวมทั้งในชุมชนระหวางประเทศ
อาทิ การวิพากษวิจารณการกระทําของเจาหนาที่ไทยในรัฐสภามาเลเซีย เปนตน
เหตุการณตากใบทําใหสถานการณความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตเปนที่
สนใจในเวทีระหวางประเทศโดยเชื่อมโยงกับความขัดแยงเชิงชาติพันธุที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาค นํามาสูการเคลื่อนไหวขนานใหญของภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและ
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ระหวางประเทศเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณตากใบ
ประการสุ ด ท า ย จากข า งต น จึ ง กล า วได ว า เหตุ ก ารณ ต ากใบเป น
เหตุการณ รุนแรงที่ สงผลตอการแปลงเปลี่ยนความขัดแย งอยางนอยใน สอง
ระดับคือ ประการแรก เหตุการณตากใบคือเหตุการณเกิดขึ้นในทองถิ่นที่เปนจุด
ตั้งตนของการแปลงเปลี่ยนของชุมชนอื่นๆ เชน เหตุการณตากใบนําไปสูการ
รวมตัวของนักวิชาการ 144 คนยื่นจดหมายเปดผนึกถึงการแกไขความขัดแยงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตตอนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนมีการ
ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท (กอส.) ขึ้นเมื่อป 2548 ตามมาดวย
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางสถาบันทางการเมืองและการแกไขความขัดแยงใน
3 จังหวัดชายแดนใตจนปจจุบัน เปนตน ประการตอมา เหตุการณตากใบซึ่งเปน
เหตุการณภายในไดสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ย นแปลงความรับรูแ ละเพิ่ ม
ความสนใจใหกับประเทศอื่นๆ ในปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย
2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา
บทความจากการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมขอมูลจากสามชองทางหลัก ไดแก
ช อ งทางแรก ศึ ก ษาจากเอกสารที่ เกี่ ย วข อง (documentary
research)
ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ตั้งแตป 2547-2554 ชองทางที่สอ งคือ การ
สัมภาษณ (in-depth interview) มีการเก็บขอมูลสัมภาษณตัวตอตัวทั้งการ
สัมภาษณแบบเปนทางการ (formal interview) และไมเปนทางการ (informal
interview) โดยใชประเด็นคําถามลักษณะปลายเปดที่เปดโอกาสใหผูเขียน
ปรับเปลี่ยนแนวทางการถามใหเหมาะสมกับสถานการณสัมภาษณ/ ผูใหขอมูล
หลัก ขอมูลสวนตัวคือ ประสบการณการทํางานในพื้นที่ ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวของกับกรณีเหตุการณตากใบ ขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเด็นความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีตากใบและใน
ปญหาภาคใตโดยรวม ปญหาและอุปสรรคในการรณรงคเกี่ยวกับความยุติธรรม
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ในกรณี ต ากใบ ฯลฯ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ กํ า หนดให มี ผู ใ ห ขอมู ล สํ า คั ญ (Key
Information) จําแนกออกเปนหลายกลุมที่มีความเกี่ยวของกับกรณีศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลไดรอบดานยิ่งขึ้น โดยจําแนกเปน กลุมชาวบาน แบงออกเปน
กลุม แรก คือ เหยื่อที่ได รับผลกระทบโดยตรงในเหตุการณต ากใบกั บผูไ ดรั บ
ผลกระทบทางอ อมจากเหตุ ก ารณ กลุ ม ที่ ส อง คื อ ชุ ด รั กษาความปลอดภั ย
หมู บ า น ต.พร อน อ.ตากใบ ที่ ถู ก จั บ กุ ม ในคดี ที่ เ ป น ชนวนให เ กิ ด การชุ ม นุ ม
ประทวงในเหตุการณดังกลาว กลุมที่สาม คือ สมาชิกในชุมชนเดียวกับเหยื่อ
เช น ผู นํ าศาสนาในชุ มชน กํ านั น ผู ใหญ บ านในหมู บ านต างๆ ที่ ทํ าการศึ กษา
ภาคสนาม ฝายรัฐ หมายถึงเจาหนาที่ราชการจากหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเหตุการณการตากใบและหลังจากนั้น ไมวาจะเปนเจาหนาที่ฝายพล
เรื อน ฝ า ยความมั่ นคง รวมทั้ งบุ คลากรในกระบวนการยุ ติ ธรรมและสมาชิ ก
คณะกรรมการอิสระชุดตางๆ ที่รัฐบาลแตงตั้งขึ้นดวย ตอมาคือกลุม องคกรภาค
ประชาสังคม ที่เขารวมทํางานดานการผลักดันรณรงคดานสิทธิมนุษยชนและ
ดานการเยียวยาจิตใจเหยื่อในกรณีตากใบ และสื่อมวลชน และชองทางสุดทาย
คือ การสังเกตการณภาคสนาม (field observation) จากกิจกรรมที่กลุม
ผูเสียหายจัดขึ้นเองคืองานทําบุญเลี้ยงอาหารในวาระการรําลึกถึงเหตุการณตาก
ใบซึ่งจัดขึ้นตั้งแตป 2553–2555 (นับวันตามปฏิทินอิสลามคือ ทุกวันที่ 10 ของ
เดือนรอมฎอน ไมตรงกับวันที่ 25 ตุลาคมของทุกป) กิจกรรมการประชุมใน
ชุมชนในกิจการทั่วไป กิจกรรมที่กลุมนักกิจกรรม สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม
และงานสัมมนาวันครบรอบเหตุการณ และกิจกรรมการประชุมระหวางชาวบาน
กับทนายความ (เฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมสังเกตการณคดีไตสวนการ
ตาย) การไตสวนการตายในศาลอาญาจังหวัดนนทบุรี และการอานคําสั่งไตสวน
การตายที่ศาลจังหวัดสงขลา เปนตน
เนื่องจากในชวงที่ผูเขียนดําเนินการศึกษาและเก็บขอมูลนั้น ยังคงมี
เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งในระหวางที่ดําเนินการศึกษาก็มีญาติพี่
นองหรือบุคคลในครอบครัวของผูใหขอมูลสําคัญถูกยิงเสียชีวิตจากคนรายไม
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ทราบฝาย อีกทั้งกรณีเหตุการณตากใบก็ดูเหมือนวาจะเปนกรณีที่ยังไมสิ้นสุดลง
อยางสมบูรณ ซึ่งเหตุการณเหลานี้ยิ่งสรางความรูสึกไมไววางใจอันกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนดวยกันเองดวย
ผูเขียนจึงเก็บขอมูลดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในขั้นตอนการสัมภาษณที่มี
ประเด็นเกี่ยวกับชีวิต ความปลอดภัยและความคิดเห็นสวนตัวของผูใหขอมูล
หลักทั้งฝายเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน ดังนั้นเพื่อรักษาประโยชนเรื่องความ
ปลอดภัยของผูใหขอมูลทุกฝาย ในงานศึกษาครั้งนี้จึงจะไมเปดเผยชื่อของผูให
ขอมูลหลัก รวมทั้งบางขอความที่ผูใหขอมูลที่อนุญาตใหเปดเผยชื่อไมประสงคให
ออกชื่อในขอความสวนนั้นผูวิจัยจะไมเปดเผยชื่อของผูใหขอมูลนั้นๆ เพื่อมิให
ผูใดนําขอมูลไปใชในแงที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูใหขอมูลได ในการศึกษาครั้ง
นี้ผูวิจัยไดแจงใหผูใหขอมูลทุกคนทราบกอนทําการสัมภาษณวาผูใหขอมูลอาจ
ปฏิ เสธการให ข อมู ล ได หรื ออาจหยุ ด ให สั ม ภาษณ เมื่ อใดก็ ไ ด ซึ่ ง ในระหว า ง
การศึกษาก็มีผูปฏิเสธไมใหเขาสัมภาษณดวย
3) นิยามศัพทสําคัญในบทความ
ความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเยื้อ หมายถึง สถานการณซึ่งการตอสูโดย
ความรุนแรงของกลุมระดับชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งจําเปนพื้นฐาน เชน ความ
ปลอดภัย การไดรับความยอมรับ ความสามารถในการเขาถึงและการมีสวนรวม
อยางเทาเทียมกันในสถาบันเศรษฐกิจและการเมือง การนิยามเชนนี้แสดงใหเห็น
วาความแตกตางดานอัตลักษณมิใชเปนสาเหตุประการเดียวของการตอสูยืดเยื้อ
ใหที่หนึ่งๆ
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional justice) หมายถึง
มาตรการในการตอบสนองต อการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น รุ นแรง (Serious
human rights violation) เชน การสังหารโดยไมผานการตัดสินตามกระบวนการ
ยุติธรรม (Extra judicial killing) การทรมาน (Torture) การบังคับสูญหาย
(Disappearance) และการสังหารหมู (Massacre) ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและ
กว า งขวางในอดี ต ประกอบด ว ย การดํ า เนิ น คดี ต ามกระบวนการยุ ติ ธ รรม

เหตุการตากใบกับการแปลงเปลี่ยนที่ชะงักงัน

43

คณะกรรมการแสวงหาความจริง โครงการฟนฟูความเสียหาย การปฏิรูปสถาบัน
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการพยายามจดจํา เปนตน
การปรองดอง (Reconciliation) ในบทความนี้ หมายถึง แนวคิดและ
กระบวนวิธีปฏิบัติของการลดความเกลียดชังแตกแยกและสรางความไววางใจ
เพื่อฟนคืนความสัมพันธการอันมีจุดมุงเนนที่ “ความสัมพันธระหวางคูขัดแยง”
เปนหลัก โดยผานการแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําในอดีตการยอมรับ
ความจริงที่ เกิ ดขึ้น การเมตตาใหอภั ยตลอดจนการมองภาพอนาคตของสั งคม
รวมกัน (Abu-Nimer, Abdul and Lakshitha, 2001)
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative justice) ในบทความนี้
หมายถึงแนวคิดและกระบวนวิธีปฏิบัติตอความขัดแยง การลดความรุนแรงและ
“ฟนฟูความสัมพันธทางสังคม” ซึ่งความสัมพันธทางสังคมดังที่กลาวไปนั้นคือ
ความสัมพันธที่เปนเสาหลัก 3 ประการที่เชื่อมโยงกัน คือ เหยื่อ ผูกระทํา และ
รัฐซึ่งมีกระบวนวิธีระหวางแตละคูความสัมพันธ (Galtung, 2001)
ผลการศึกษา
1. ขอคนพบจากการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงจาก
เหตุการณตากใบ
จากการศึกษาพบวา ความยุติธรรมในกรณีเหตุการณตากใบมีลักษณะ
เป นการตอรองความยุติ ธรรมระหว า งฝ ายเหยื่อ ผู ได รั บผลกระทบและภาค
ประชาสังคมซึ่งเปนกลุมที่ตั้งประเด็นขอเรียกรองความยุติธรรมในกรณีตากใบ
(แมวาจะมีความเห็นไมลงรอยกั นเรื่อง การรับ เงินเยียวยา และการฟองรอง
ดําเนินคดีเอาผิดกับเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม) กับรัฐซึ่งตอบสนองขอ
เรียกรองความยุติธรรมโดยตั้งขอสงวนของความยุติธรรมในกรณีตากใบ และผล
จากการศึกษาชี้ใหเห็นวา ปฏิบัติการของรัฐบาลในการใหความยุติธรรมตามการ
ตอรองความยุติธรรมกรณีตากใบโดยฝายภาคประชาสังคมเกิดความชะงักงัน
หมายความวา จากปฏิบัติการเพื่อตอรองความยุติธรรมในกรณีตากใบทําใหเกิด
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การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงเปนบางสวน (Uneven transformation) ดัง
รายละเอียดดังนี้
1.1 การเปดเผยขอเท็จจริง โดยการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสวบสวน
กรณีเหตุการณตากใบมีกระบวนการเรงรัด เนื่องจากมีจุดมุงหมายหาตัวปจเจก
ผูกระทําความผิด และไมมีการรับฟงมุมมองที่หลากหลาย สําหรับผลของการ
สอบสวนขอเท็จจริงไมนํามาสูความเขาใจความรุนแรงที่เกิดขึ้น
1.2 ความพยายามในการลงโทษผูกระทําผิด ดําเนินไปโดยการโยกยาย
เจาหนาที่ทหารมีความหมายที่กํากวม ไมมีการเอาผิดทางอาญา (เพราะความ
รุนแรงเกิดขึ้นระหวางที่เจาหนาที่รักษากฎหมาย) มีแตเพียงการชดเชยเปนเงิน
และขอโทษจากหัวหนารัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เทานั้น
1.3 การชดเชยเยียวยา มุงเนนการจายเงินชดเชยแกเหยื่อและผูไดรับ
ผลกระทบเปนหลัก (โดยรัฐบาลหลายชุด) และมีการใหความชวยเหลือดานการ
รักษาพยาบาลเหยื่อบางราย มีการใหการศึกษาแกบุตรหลานของเหยื่อบางราย
อยางไมเปนทางการ ไมมีการบันทึกรายชื่อและความชวยเหลือที่ไดรับอยางเปน
ระบบ (โดยเจาหนาที่ทหารระดับผูบังคับบัญชาหนวยทหารเฉพาะกิจในพื้นที่
บางราย) การจายเงินชดเชยเยียวยาและการใหความชวยเหลืออื่นๆ ดังที่กลาว
ไวขางตนมีความหมายที่กํากวม และอาจเปนการบังคับใหเหยื่อลืมโดยปริยาย
นอกจากนี้กระบวนการจัด สรรเงินชดเชยที่ยังไมทั่ วถึงคือไมครอบคลุมเหยื่ อ
ทั้ ง หมด และการที่ เหยื่ อ ไม ไ ด รั บ เงิ น จํ า นวนเท า กั น ทุ กทํ า ให เ หยื่ อ ตั้ ง ความ
คาดหวังมากเกินไป ทําใหเหยื่อบางรายเกิดความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรม
มากขึ้น
1.4 การขอโทษและใหอภัย หมายรวมถึงการกลาวขอโทษอยางเปน
ทางการของ พล.อ.สุรยุทธ เมื่อป 2549 และการกลาวขอโทษสวนตัวกับเหยื่อ
โดยเจาหนาที่ทหารในหนวยเฉพาะกิจประจําพื้นที่และนายทหารระดับสูงหลาย
นาย อยางไรก็ดี การขอโทษมีลักษณะเปนการขอโทษแทนผูกระทําซึ่งมีการระบุ
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วาหมายถึงรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณและเจาหนาที่ทหารหนวยอื่น ทําใหการขอ
โทษเปนการสวนตัว ไมมีการขอโทษจากหนวยงานของรัฐอยางเปนทางการ
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา การขอโทษที่กระทําสวนตัวตอหนาเหยื่อหรือผูไดรับ
ผลกระทบกลับไดรับการยอมรับจากเหยื่อมากกวาการประกาศขอโทษโดยเหยื่อ
และผูไดรับผลกระทบไมไดมีสวนรวมในเหตุการณการขอโทษดวย การขอโทษ
จากเจาหนาที่ทหารในพื้นที่จึงสามารถสรางการยอมรับและความรวมมือจาก
ประชาชนไดระดับหนึ่ง
1.5 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ตั้งขึ้น
เพื่ อ เป า หมายการศึ ก ษาป ญ หาความรุ น แรงในพื้ น ที่ ช ายแดนใต แ ละจั ด ทํ า
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเปนหลัก แต กอส. ถือเปนเวทีที่สําคัญในการดึงความ
สนใจและการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคประชาสังคมในการแกไขความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ดังกลาว
ซึ่ง ทั้งนี้ ขอเสนอแนะ เครือขายความรวมมือ และหนวยงานยอยในกระทรวง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการแตงตั้งกอส.ไดรับการพัฒนาและนํามาใชตอยอดมากขึ้น
ในปจจุบัน
1.6 การแกไขความขัดแยงรวมกันในทองถิ่น ภายหลังเหตุการณความ
รุนแรงหนา สภ.ตากใบ จ.นราธิวาสนํามาซึ่งบรรยากาศความไมไววางใจระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐและชาวบานมลายูมุสลิมอยางมาก ตางฝายตางหวาดระแวงตอ
กั น ทางเจ า หน า ที่ ท หารยั ง ต องทํ า หน า ที่ ใ นพื้ น ที่ เดิ ม ขณะที่ ผู ร อดชี วิ ต จาก
เหตุการณตากใบจํานวนหนึ่งยังตกเปนผูตองสงสัยวาเปนแกนนําการชุมนุมใน
เหตุการณตากใบหรือเกี่ยวของกับเหตุการณความรุนแรงอื่นๆ อคติตอกันและ
กันจึงสงผลใหเกิดความตึงเครียดและกระทบกระทั่งกันขึ้นเปนระยะ อยางไรก็
ตาม การปรับเปลี่ยนกองกําลังทหารในทองถิ่นแทบจะทันทีหลังเหตุการณตาก
ใบดวยการนํากองกําลัง ฉก.เพชราวุธที่ 30 ภายใตการนําของนายทหารชั้น
ผูใหญสังกัดนายทหารรักษาพระองคสมเด็จพระราชินี และเปนผูมีประสบการณ
การเข า ร ว มปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพในต า งประเทศ ประกอบกั บ การ
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ปรับเปลี่ยนใหนายทหารระดับปฏิบัติงานเปนกองกําลังไมเกี่ยวของกับความ
รุนแรงในเหตุการณตากใบลงมาทํางานในพื้นที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
รวมทั้งการดําเนินนโยบายทหารเขาใหความชวยเหลือใหแกครอบครัวผูเสียชีวิต
และชุมชนโดยรวมในดานที่อยูอาศัย และการรักษาสุขภาพอนามัย เปนปจจัยที่
ทําใหวิกฤตความไววางใจระหวางเจาหนาทีท่ หารกับชาวบานผอนคลายลงระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้ ฝายครอบครัวของเหยื่อ และผูรอดชีวิตจากเหตุการณตากใบก็
ชวยกันตั้งกลุมเหยื่อตากใบ โดยความสนับสนุนจากโครงการเยียวยาจิตใจของ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาโดยองคกรพัฒนา
เอกชนดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เหลานี้นําไปสูการสรางกลไกที่ประชุม
ผูประสานงานระหวางนายทหาร กลุมชาวบาน และองคกรพัฒนาเอกชนดาน
สิทธิมนุษยชนในพืนที่ ทําหนาที่ประสานงานกันเมื่อเกิดเหตุการณการจับกุมตัว
ผูตองสงสัย และขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการปกปองสิทธิมนุษยชนถือวาเปน
ชองทางที่สําคัญในการสรางความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงใน
กรณีตากใบ
1.7 กระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบ ไดแก คดีที่ชาวบาน อ.ตากใบ
เปนจําเลยในขอหาเปนแกนนําการชุมนุม คดีแพงเรียกรองคาเสียหายที่เหยื่อ
และญาติผูเสียชีวิตฟองหนวยงานของรัฐ 9 หนวยงาน คดีการไตสวนการตาย
78 ศพ และการดําเนินคดีกรณีที่มีผูชุมนุมเสียชีวิตระหวางการสลายการชุมนุม
ในที่เกิดเหตุ 7 คน พบวาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบ
ยังตองพบกับขอจํากัดไมตางไปจากคดีอื่นๆ ที่ประชาชนตกเปนจําเลยในคดี
ความมั่นคงใน สามจังหวัดชายแดนภาคใตไม วาจะเปนปจจัย จากโครงสรา ง
กฎหมายที่บังคับใชในพื้นที่และการแสดงบทบาทของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติ ธรรม และที่ สํา คัญ ที่ สุด เกิด จากการที่หลั กการว า ดว ยสิ ท ธิม นุ ษยชนตาม
รัฐธรรมนูญยังไมถูกนําไปใชในกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง ผลที่เกิดขึ้นใน
กรณีนี้สะทอนใหเห็นวา ไมวาภาครัฐจะใชมาตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไว
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มากนอยเพียงใด แตเมื่อกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการสรางความสมานฉันทและหยุดยั้งวงจรการแกแคนดวยความ
รุนแรงได ยิ่งไปกวานั้น ไมวาเจตนาหรือไมก็ตาม ระบบงานยุติธรรมในกรณีตาก
ใบยั งกลายมาเป นการลว งละเมิด ในเชิง โครงสร างเสียเองด วย กระบวนการ
ยุติธรรมที่ถือวาเปนแหลงอางอิงหลักของทุกฝาย แตดูเหมือนจะเอื้อประโยชน
ใหกับฝายของรัฐเทานั้น ทําใหผูไดรับผลกระทบรูสึกวาพวกเขาไมมีโอกาสที่จะ
ไดรับ ความยุติธรรมอีก และจึงสง ผลให ผูไดรั บผลกระทบแทบทุ กคน ไมเว น
กระทั่งแกนนํากลุมตากใบที่ตัดสินใจยุติบทบาทในการเรียกรองความยุติธรรม
การสลายตัวของกลุมผูไดรับผลกระทบ และเลือกที่จะเรียกรองการเยียวยาทาง
การเงินซึ่งพวกเขาเห็นวาสามารถเขาถึงไดบางเทานั้น
ดังนั้น จึงอาจตั้งขอสังเกตไดวา ในกรณีนี้ นอกจากการยกฟองชาวบาน
ในคดีตากใบที่เกิดขึ้นแลว กระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ดูเหมือนจะ
ไม ส อดคล อ งกั บ มาตรการแปลงเปลี่ ย นความขั ด แย ง แบบอื่ น โดยเฉพาะ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และยิ่งไปกวานั้น ผลจาก
กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ต ามมายั ง ซ้ํ า เติ ม ผลสะเทื อ นของเหตุ ก ารณ ต ากใบ
โดยเฉพาะจากมุมมองของเหยื่อเรื่องความอยุติธรรมดวย ดังแสดงใหเห็นวา
กระบวนการยุ ติ ธ รรมในกรณี ต ากใบ มิ ไ ด แ ก ไ ขความรู สึ ก ว า ไม ไ ด รั บ ความ
ยุ ติ ธ รรมของเหยื่ อ ยิ่ ง กว า นั้ น ยั ง เพิ่ ม พู น ความรู สึ กดั ง กล า วด ว ย นอกจากนี้
กระบวนการและผลจากกระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบยังกลายมาเปน
ขอจํากัดในกระบวนการสมานฉันทและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
ความชะงักงันของการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีตากใบเกิดจาก
ปฏิบัติการใหความยุติธรรมที่ไมทั่วถึงคือเปาหมายเชิงพื้นที่ของปฏิบัติการให
ความยุติธรรมและแปลงเปลี่ยนความขัดแย งมุงเนนเฉพาะในอ.ตากใบเพีย ง
อําเภอเดียว และความชะงักงันของความความยุติธรรมในกรณีตากใบยังเกิด
จากการขาดกระบวนการใหการศึกษา สรางความเขาใจ และการสรางขอตกลง
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ในเรื่องความหมายของปฏิบัติการตางๆ อยางไรก็ดีมีสัญญาณที่ดีไดแก จากกรณี
ตากใบทําใหเหยื่อชาวมลายูมุสลิมมีพื้นที่ในสังคม ทําใหมีการพัฒนามาตรฐาน
การเยียวยาการละเมิดสิทธิจากเจาหนาที่รัฐ การปรับยุทธการทางทหาร และ
การปรับมาตรฐานบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
2. เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดความยุ ติ ธ รรมและการแปลงเปลี่ ย นความ
ขัดแยงในกรณีตากใบ
จากการศึก ษาบทบาทของเหยื่อ/ ผูได รับผลกระทบ มี ขอคน พบว า
ปจจัยชั้นบุคคล และพลวัตความสัมพันธภายในกลุมผูไดรับผลกระทบและภาค
ประชาสั ง คมมี ลั กษณะอย า งน อยสี่ ป ระการ ที่ ทํ า ให การแปลงเปลี่ ย นความ
ขัดแย งในกรณีตากใบเกิดความชะงักงั น ได แก ประการแรก เหยื่ อ/ ผู ไดรับ
ผลกระทบมีความสัมพันธกันหลวมๆ เพราะตางมีถิ่นที่อยูกระจายตัวกันออกไป
ในหลายอําเภอของจังหวัดนราธิวาส (รวมทั้งในบางอําเภอในปตตานี และยะลา)
โดยไมมีการจัดตั้งกลุมนัดพบตามปกติ ยิ่งไปกวานั้น ภายในกลุมเหยื่อ/ ผูไดรับ
ผลกระทบยั ง เกิ ด ความไม ไ ว ว างใจซึ่ งกั น และกั น หวาดระแวงว า บางคนอาจ
เกี่ ย วข อ งกั บ ขบวนการก อ ความไม ส งบในพื้ น ที่ ลั ก ษณะเช น นนี้ ทํ า ให ก าร
รวมกลุ มปฏิ สั ม พัน ธ กั น ภายในจึง เป น สิ่ง ที่ เกิ ดขึ้ น ได ยาก ประการตอมา คื อ
ขอจํากัดดานลักษณะการดําเนินชีวิตของผูที่มาเปนสมาชิกกลุมเหยื่อจากรณี
ตากใบ สว นมากเปน ผู หญิง ชาวมลายู มุ สลิ ม ซึ่ ง ภายใตวั ฒ นธรรมอิ ส ลามซึ่ ง
ผูหญิงเหลานี้เคยเปนฝายไดรับการปกปองจากสังคมกลับกลายเปนผูตองแบก
รับภาระในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ประการที่สาม คือการที่
กลุมเหยื่อ/ ผูไดรับผลกระทบมีคานิยม "พึ่งพิงแกนนํา" ซึ่งในกรณีตากใบ แกน
นําหลัก (นางแยนะ สะแลแม) ไมใชญาติผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ทําใหไมสามารถ
ตัดสิ นใจไดว าจะต อสูคดี ในกระบวนการยุติ ธรรมต อไปหรื อไม ท าที ดั งกล าวมี
อิทธิพลตอญาติของเหยื่อกลุมหนึ่งตัดสินใจยุติการดําเนินการทางกระบวนการ
ยุติธรรม ไมติดใจเอาความใดๆ แตก็มีญาติของเหยื่อบางสวนตัดสินใจดําเนินการ
ขอความชวยเหลื อจากองค กรเอกชนดานกฎหมายเพื่ อใหช วยดํ าเนินการตาม
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กระบวนการยุติธรรมตอไปเปนรายบุคคล ประการที่สี่ คือ ผูไดรับผลกระทบและ
องค กรภาคประชาสั งคมยั งมี มุ มมองไม สอดคล องกั นเรื่ องการเรี ยกร องความ
ยุติธรรมและขอบขายของประเด็ นที่ตองการเรี ยกรอง ซึ่งจากเงื่ อนไขดั งกลา ว
ขางตน นอกจากจะสะทอนวากลุมเหยื่อและผูไดรับผลกระทบกรณีตากใบยังไม
สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจากขางลางไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยัง
ชี้ใหเห็นแนวโนมวาการเรียกรองความยุติธรรมในกรณีตากใบจะลดลงอีกใน
อนาคต
อีกดานหนึ่ง งานศึกษาชิ้นนี้มีขอคนพบวา เงื่อนไขเชิงโครงสรางที่ทําให
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีตากใบชะงักงันมีอยางนอย 3 ประการไดแก
2.1 ความตอเนื่องของความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต กลาวคือ เหตุการณตากใบ เปนเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ทามกลางความขัดแยงและการใชความรุนแรงตอบโตกันระหวางเจาหนาที่ฝาย
ความมั่นคงและขบวนการกอความไมสงบ ผลการศึกษาพบวา เหตุการณตากใบ
เปนเหตุการณที่มีลักษณะเปนการวางแผนลวงหนาซึ่งรัฐไทยเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา
ในกรณีนี้ ซึ่งแมวารัฐไทยจะอํานวยความยุติธรรมตามแหลงอางอิงอํานาจรัฐ
แตดวยความลาชาของกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการที่ไมสามารถนําผูกระทํา
ความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดสงผลให เหตุการณตากใบจึงยังคงถูกใช
เปนขออางรองรับสําหรับการใชความรุนแรงของกลุมกอความไมสงบบางกลุม
ตอไปเพื่อแสดงการตอตานและลดทอนความชอบธรรมของความยุติธรรมตาม
อํานาจรัฐดวยการใชแนวทางการแกแคนโดยใชความรุนแรง ดังเชนในกรณีของ
นายมะรอโซ จั น ทราวดี ที่ตั ด สิน ใจเข า รว มกับ ขบวนการก อความไมส งบที่
เคลื่อนไหวอยูใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตั้งแตป 2548 ภายหลังจากรอดชีวิต
จากการสลายการชุมนุมในเหตุการณตากใบ นอกจากนี้ เหตุการณตากใบ ยังถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการตอรองอํานาจระหวางกลุมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอง
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เอกราชในจังหวัดชายแดนใต ดังเชน กรณีการเผยแพรวิดีทัศนเรื่อง “ขอเท็จจริง
ตากใบ กับดักลวงของขบวนการ BRN Coordinate” ในเว็บไซตของกลุมพูโล 1
4

2.2 บริบทเชิงสถาบันการเมือง
1) หนวยงานฝา ยความมั่นคง ยังคงเปนตัวแสดงหลั กในการ
ควบคุ มสถานการณ ในสามจัง หวั ดชายแดนภาคใต ซึ่ ง จํา เป นต องมี กฎหมาย
รองรับการใชอํานาจในพื้นที่ เรียกโดยทั่วไปวา "กฎหมายความมั่นคง" ซึ่งใน
ปจจุบันมีกฎหมายมีกฎหมายในกลุมนี้ที่บังคับใชอยูในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตถึ ง 3 ฉบับ ได แก กฎอั ยการศึ ก พ.ศ.2457 พระราชกําหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 จากการศึกษาพบวา กฎหมายความมั่นคงที่ไดกลาวถึง
แลวขางตนสงผลกระทบตอกลไกกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่เพราะมีหลักการ
มุงเนนตอบสนองตอวาทกรรมตอตานการกอรายสากลและการรักษาความมั่นคง
ภายในรัฐ ในเชิงเนื้อหาของกฎหมายจึงมีการใหอํานาจเจาหนาที่ในการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไดโดยไดรับการคุมครองจากการตองรับโทษทางอาญา
ระหว างการปฏิ บัติ ดังนั้น กรณีตากใบที่ มีการกลา วหาว าเจ าหนา ที่รัฐ เปน ผู
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงประสบกับภาวะชะงักงัน
2) ธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการรับผิดของหนวยงานฝายความมั่นคง
ผลการศึกษาในกรณีเหตุการณตากใบพบวา ไมมีการแสดงความเห็นที่ชัดเจน
เกี่ ย วกับ การกล า วโทษและการรั บผิ ด ในกรณี ต ากใบ เช น กรณี การโยกย า ย
นายทหารระดับสูงที่เปนผูบ ัญชาการเหตุการณตากใบ โดยเฉพาะแมทัพภาคที่ 4
ในขณะนั้น ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่กองทัพตั้งขึ้นกองทัพตั้งขึ้น
พิจารณาวาเปนความผิดพลาดของแมทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้นซึ่งคณะกรรมการ
1

รับชมวิดีโอชุดดังกลาวไดที่ http://www.puloinfo.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=267%3A2012-10-19-09-44-45&catid=41%3Amultimedia&Itemid
=48&Itemid=48. เขาถึงเมื่อวันที1่ 3 พฤศจิกายน 2555.
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สอบสวนทางวินัยที่กองทัพตั้งขึ้นพิจารณาวาเปนความผิดพลาดของแมทัพภาค
ที่ ล ะทิ้ ง สถานการณ ชุ ม นุ ม ไปกลางครั น และเสนอให สั่ ง ย า ยแม ทั พ ภาคที่ 4
ในขณะนั้นกลับเขารับตําแหนงในกระทรวงกลาโหมแทน แตในภายหลังกองทัพ
ก็เลื่อนยศและเพิ่มเงินคาตอบแทนใหนายทหารระดับสูงที่ถูกโยกยายออกทุก
นาย ทําใหมาตรการการโยกยายเจาหนาที่ทหารระดับสูง ในกรณีนี้มีความหมาย
ที่ ค ลุ ม เครื อ เพราะไม มี ก ารกล า วโทษและการยอมรั บ ความผิ ด ที่ ชั ด เจน
นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่ทหารระดับสูงนายหนึ่งใหความเห็นวา "ตามหลักการ
แลว สิ่งที่เกิดขึ้นคงไมสามารถถือวาเปนการลงโทษทางวินัย เพราะทหารเรามี
บทลงโทษที่รุนแรงเชนกัน อีกทั้งในกรณีนี้ การพิจารณาความผิดก็เปนไปตาม
หลักพิจารณาความผิดสถานเบาเพราะไมมีการนําขึ้นพิจารณาในศาลทหาร"
(นายทหารระดั บสู งใน กอ.รมน., สัมภาษณ, 9 มิ ถุน ายน 2555) ข อค นพบ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไขขอจํากัดที่สําคัญในเชิงธรรมเนียมปฏิบัติของ
หนวยงานความมั่นคงซึ่งมีคําอธิบายตอการรับผิดชอบที่จํากัดเพียงการยอมรับ
ผิดอยางไมเปนทางการ และการยอมรับผิดในฐานะการแสดงความเสียใจตอ
ความสูญเสียสวนตัววา การใหเจาหนาที่รับผิดถือวาเปนเรื่องที่ไมอาจทําอยาง
เปนทางการได เนื่องจากการยอมรับผิดและการประกาศวาการโยกยายออกจาก
พื้นที่คือการลงโทษ ยอมสงผลถึงขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ทหารและความชอบ
ธรรมของกองทัพโดยรวม สะทอนใหเห็นจากคํากลาวตอไปนี้
“การโยกย าย อัน ที่ จริ ง เป นเรื่ องปกติ อยูแ ล ว แต
สําหรับเรื่องนี้ มองวาเปนการลงโทษ ในแบบที่สงผลทางออม
เพราะถาทาน (หมายถึงแมทัพภาคที่ 4 ในเวลานั้น) ไมเจอ
เรื่องนี้ ทานเองก็อาจจะมีอนาคตอีกไกลในทางทหาร กรณี
แบบนี้ทาน (อดีตแมทัพภาค 4 ในขณะนั้น) เองก็ตองเสียสละ
เพราะอยางไรเสีย ทานเองก็คงเขาพื้นที่ไมไดแลว ที่เรียกวา
เสี ย สละเพราะในกรณี แ บบนี้ ถื อ ว า ทํ า ตามหน า ที่ เ พราะ
เจาหนาที่ก็ตองตัดสินใจเหมือนกัน คือ ตองมองอีกดานวาถา
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เจาหนาที่ไมทํา แลวเกิดการเขาไปแยงผูตองหากันเจาหนาที่
ก็ผิดอีก ... และหากจะดําเนินคดีก็ตองเปนศาลทหาร เพราะ
ไม อย า งนั้ น ผมมองว า ไม ยุ ติ ธ รรม เพราะว า ถ า ดํ า เนิ น คดี
อาญา เจาหนาที่อื่นๆ ก็ไมอยากจะมาปฏิบัติงาน ตอไปพอมี
เหตุการณแบบนี้อีก เขาก็คงไมอยากออกไปชวยดูแลเพราะ
กลัวจะโดนฟอง" (อดีตรองและแมทัพภาคที่ 4, สัมภาษณ,
18 มิถุนายน 2555)
3) ปญหาการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุใน สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต แ ละการลงหลั ก ป ก ฐานของคุ ณ ค า สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในเชิ ง สถาบั น
(Institutionalization) ผลการศึกษาเหตุการณตากใบชี้ใหเห็นวา การใชกําลังเขา
สลายการชุมนุมซึ่งผูเขารวมการชุมนุมไมมีอาวุธรายแรงนั้น ไมมีการแสดงความรับ
ผิดตอเหตุการณอยางจริงจังและเปนที่รับรูของสาธารณะ ยิ่งไปกว านั้น การที่
เจาหนาที่บางรายแสดงความรูสึกตอชาวบานผูเรียกรองสิทธิและความยุติธรรม
วา "เปนแนวรวมขบวนการกอความไมสงบ" (คณะกรรมการวิสามัญเพื่อการ
สอบสวนศึกษาสถานการณความไมสงบฯ สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2551: 7)
สงผลโดยตรงตอชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนึ่งรูสึกวา ไมได
รับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคมการเมืองไทย กรณีตากใบจึงยิ่งตอกย้ํา
สมมุติฐานของปญหาความไมสงบที่มักถูกกลาวถึงวาเกิดจาก ความไมเขาใจใน
ความแตกตางทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และสาเหตุความอยุติธรรม
โดยเฉพาะเมื่อเหตุผลทั้งสองประการเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ชนิดที่สาเหตุแรกถูก
ใชเปนขออางเหตุผลรองรับใหกับการเลือกปฏิบัติและนําไปสูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
ผลจากการศึกษายังชี้ใหเห็นตอไปดวยวา การไมลงหลักปกฐานของ
คุณ ค าสิ ท ธิม นุ ษยชนในเชิง สถาบั น ในสั งคมไทย หรื อแม กระทั่ ง ในกระบวนการ
ยุติธรรมไทยยังเปนขอจํากัดประการสําคัญซึ่งทําใหความยุติธรรมในกรณีตากใบเกิด
ความชะงักงัน เห็นไดจากการอางอิงความชอบธรรมของรัฐในปฏิบัติการการสลาย

เหตุการตากใบกับการแปลงเปลี่ยนที่ชะงักงัน

53

การชุมนุมและการควบคุมตัวผูชุมนุมจากกฎอัยการศึก 2457 ที่ประกาศใชอีกครั้ง
ตั้ ง แต เดื อนมกราคม 2547 และผลการศึ ก ษากลไกในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ มี
ชองวาง ไดแก ในศาลคดีแพง ซึ่งใชกลไกการไกลเกลี่ยในอันมีจุดมุงเนนในการ
พยายามยุติขอพิพาทโดยเร็ว โดยเฉพาะในกรณีคดีตากใบซึ่งถือวาเปนขอพิพาทที่
อาจนําไปสูการรบกวนความสงบสุขของสาธารณะได การประวิงคดีใหเกิดความ
ลาชา การเบิกตัวพยานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดโดยตรง การโอน
คดีออกนอกพื้นที่ รวมทั้งความเพิกเฉยในการแสวงหาหลักฐานอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการยกเวนบทบัญญัติเรื่องการปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการ
อางบทบัญญัติในกฎอัยการศึกที่ปรากฏตามคําสั่งไตสวนการตายในกรณีเหตุการณ
ตากใบ (พุทธณี กางกั้น, ม.ป.ป.: 57-58) ยิ่งตอกย้ําใหประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ แตกตางไปจากประชาชนในภาคอื่นๆ
ของประเทศ
ทั้ง นี้ ผู วิจั ยตั้ ง ขอสัง เกตจากประเด็ นป ญหาเชิ งสถาบั นว า การ
ผูกขาดอํานาจการรักษาความมั่นคงภายในก็ดี ธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการรับผิด
ของหนวยงานฝายความมั่นคงก็ดี หรือปญหาการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุ
และประเด็นปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ตางเปนประเด็นที่ไมเกี่ยวของกันโดยตรง
แตมักถูกผูกโยงกันดวยหลักการเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐ และเมื่อ
โจทยทั้ง 3 ประเด็นถูกบิดใหกลายเปนเรื่องที่ผูกโยงกับการรักษาอธิปไตยและ
ความมั่นคงของรัฐจึงทําใหความยุติธรรมชะงักงัน
4) ความไมไววางใจระหวางรัฐและชาวบาน ผลการศึกษาทําให
พบว า ชาวบ า นที่ เป น เหยื่ อและผู ไ ด รับ ผลกระทบกรณี ต ากใบแม จ ะมี ค วาม
เชื่อมั่นวาฝายเจาหนาที่ของรัฐเปนผูกระทําความผิดในเหตุการณตากใบ แตการ
ที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดรับการลงโทษ ทําใหชาวบานสวนใหญเขาใจวาทุกการ
กระทํ า ของเจ า หน า ที่ รัฐ ไม ว า จะเป น การบุ ก ค น จั บ กุ ม เป น การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายความมั่นคงโดยเฉพาะการที่มีคําสั่งไตสวนการตายออกมาวา การกระทํา
ของเจาหนาที่รัฐ เปนการกระทําตามกฎหมาย (วศิน สุวรรณรัตน, 2555: 27)
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ประสบการณ แ ละความรู สึ ก ดั ง กล า วทํ า ให ช าวบ า นส ว นหนึ่ ง ที่ เป น ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณตากใบมีความเชื่อวา กระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เปนปจจัยตัดสินอนาคตเรื่องความยุติธรรมในกรณีตากใบ ซึ่งที่สุดแลวพวกเขาจะ
ไมไดรับความยุติธรรมกลับคืนมา ทําใหชาวบานสวนใหญรูสึกเหน็ดเหนื่อยกับ
การตอสูในกระบวนการยุติธรรมและเกิดความรูสึกไมไววางใจเจาหนาที่ทหารใน
พื้นที่
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ฝายความมั่นคงของรัฐก็มีมุมมองวา การ
ชุมนุมประทวงหนา สภ.ตากใบเปนการวางแผนลวงหนาของผูกอความไมสงบ
เพราะเปนการชุมนุมที่ไมตองการการเจรจาและไมฟงอะไรทั้งสิ้น ผูประทวงเปน
กลุมจัดตั้งที่ไมไดมีสาเหตุมาจากความเดือดรอนเฉพาะหนา (จากความยากจน
หรือการไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมโดยตรงตอผูชุมนุม) แตเปนกลุมที่หวังผล
ทางการเมื อ ง (อดี ต ปลั ด จั ง หวั ด นราธิ ว าส, อดี ต รองและแม ทั พ ภาคที่ 4,
สัมภาษณ, 18 มิถุนายน 2555; นายทหารระดับสูง กอ.รมน., สัมภาษณ, 7
มิ ถุ น ายน 2555; อดี ต ผบ.ตร.ภู ธ รภาค 9, สั ม ภาษณ , 10 มกราคม 2555;
พนั กงานสอบสวน สภ.สุ ไหงปาดี, สั มภาษณ, 27 พฤษภาคม 2555) “การ
ชุมนุมประทวงครั้งนี้เปนเรื่องผิดธรรมชาติ เพราะทางฝายมอบใชอารมณ ใหตั้ง
ตัวแทนก็ไมตั้ง บอกใหปลอยอยางเดียว ยังไงก็ไมยอม ตางจากมอบอื่นที่มีการ
ยอมเจรจาโดยการตั้งตัวแทนมาเจรจา ใหตัวแทนศาสนามาพูดก็ไมฟง ยังใชกอน
หินกับรองเทาแตะขวางปา และไลใหกลับไปเลี้ยงแพะ มีการพาพอแมของชรบ.
6 คนมาพูด ก็ไลใหเขากลับไป มีการตอรองวาวันจันทรจะทําเรื่องใหปลอยตัว
แตก็ไมยอม" (อดีตรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสเมื่อป 2547, สัมภาษณ, 26
มิถุนายน 2555) สอดคลองกับความเห็นของพนักงานอัยการเจาของสํานวนที่
เกี่ยวของกับคดีตากใบวา เมื่อพิจารณาจากหลักฐานแลว มีเหตุอันควรนาจะ
เชื่อถือไดวาผูชุมนุมประทวงมีความประสงคจะกอความไมสงบ มีการยุยงใหมี
การตอตานการทําหนาที่ของรัฐ จึงเปนการชุมนุมโดยไมสงบ มีการตระเตรียม
กอน ดังนั้นพนักงานอัยการจึงทําความเห็นสั่งฟองกลุมผูถูกกลาวหาวาเปนผูนํา
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การชุมนุมทั้ง 59 คน (พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส อางใน พุทธณี กางกั้น,
ม.ป.ป.: 56) นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบวา เงื่อนไขความตอเนื่องของความ
รุนแรงและเงื่อนไขเชิงสถาบันยังเปนสวนหนึ่งของการผลิตความไมไววางใจซ้ําเติม
มากขึ้นดวย
อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาพบวา เหตุการณตากใบชี้ใหเห็นเงื่อนไข
เชิงบวกที่สําคัญคือ วิธีการที่นํามาใชในการแกไขความขัดแยงและการปรับตัว
ของคู ขั ด แย ง ในระดั บ ย อ ยอาจจะเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ นํ า ไปสู ก ารสร า งความ
ไววางใจและการสรางความยินยอมเรื่องความยุติธรรมไดในอนาคต กลาวคือ
ตัวอยางเรื่องราวการฟนฟูความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ทหารในพื้นที่กับเหยื่อ
ในอ.ตากใบ พรอมกับการเขารวมโครงการเยียวยาจิตใจของภาคประชาสังคม
(ชว งป 2548) นํา มาซึ่ งการลดความหวาดระแวงระหวา งกั นไดในระดั บ ที่
สามารถสรา งขอตกลงในการแกไ ขปญ หาในทองถิ่น รวมกัน เชน การนํา เข า
สินคาเถื่อน และปญหายาเสพติด เปนตน ถือเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวา
การแกไ ขความขั ด แยง ร ว มกั น ระหว า งคู ขัด แย ง ในระหว า งที่ ความรุ นแรงยั ง
ดําเนินอยูจนสามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันไดในระดับหนึ่ง ทําใหทั้งสอง
ฝายมีความพรอมในการสานเสวนาเพื่อสรางขอตกลงเกี่ยวกับความยุติธรรมได
อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญยังอยูที่วาจะขยายระดับของปฏิบัติการเชนนี้ใน สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางไร รวมทั้งจะทําใหผลลัพธของปฏิบัติการเชนวา
นั้นมีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความขัดแยงรอบใหมได
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
บทสรุป
แนวคิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา
ความยุติธรรมเปนทั้งวิธีการและเปาหมายของการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
การใหความยุติธรรมโดยไมรีรอใหความขัดแยงยุติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางการเมืองระดับมหภาคเสียกอนจึงเปนขอเสนอหลักของแนวคิดนี้
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โดยเฉพาะในมิติการสรางความยุติธรรมในความสัมพันธชุดตางๆ ซึ่งจะถือวา
เปนฐานที่เหนียวแนนในการรองรับความขัดแยงหรือความรุนแรงที่ยังคงดําเนิน
อยู ต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ท า มกลางความขั ด แย ง ยั ง ดํ า เนิ น อยู การให ค วาม
ยุติธรรมทางสังคม และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)
ตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะนําไปสูการปรับสัมพันธภาพทางสังคมซึ่ง
เปนระดับรากฐานของความขัดแยงจะสามารถนําไปสูการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงและความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางไดในระยะยาว
เมื่อนําเอาแนวคิดเรื่องความยุติธรรมกับการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
มาใชในสังคมที่ความขัดแยงรุนแรงยังดําเนินอยู ภายใตขอจํากัดของกฎหมาย
และพรมแดนรัฐชาติซึ่งผูกขาดการอํานวยความยุติธรรมโดยกําหนดขอบขาย
การอํ านวยความยุ ติธ รรมอยา งรั ฐไทย แนวคิ ดความยุ ติ ธรรมและการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงจึงดูเหมือนจะใชการไดในปริมณฑลของการตอบสนองขอ
เรียกรองเฉพาะหนาและการแกไขความขัดแยงเพียงในระยะสั้น โดยคงไวซึ่งการ
รักษาสถานภาพเดิม (status quo) ระหวางคูขัดแยงเทานั้น ในบทความนี้ได
ชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงและขอจํากัดของความยุติธรรมในปฏิบัติการแกไขความ
ขัดแยง ใน สามจังหวั ดชายแดนใต และกระบวนการยุติ ธรรมท ามกลางความ
ขัดแยงรุนแรงที่กําลังดําเนินอยูวาในกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงที่
สะทอนจากเหตุก ารณ ตากใบเป นกระบวนการที่ เต็ มไปดว ยพลวัต การต อสู
ตอรอง และปะทะสังสรรคระหวางการสถาปนาคุณคาดานสิทธิมนุษยชน ความ
ยุติธรรม และสันติภาพ ทามกลางตัวแสดงตางๆ และจากพลวัตดังกลาวนี่เองที่
ทํ า ให ก ารแปลงเปลี่ ย นความขั ด แย ง ไม อ าจดํ า เนิ น การได อ ย า งราบรื่ น หรื อ
สามารถแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไดโดยทั้งหมด ในทางกลับกัน การตอสูตอรอง
ในกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงอันสะทอนในเหตุการณตากใบไดสงผล
ทําใหเกิดความแปลงเปลี่ยนความขัดแยงขึ้นเปนบางสวน ขณะที่บางสวนไมเกิด
การแปลงเปลี่ยน (uneven transformation)
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