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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงพิจารณากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงรุนแรงที่
มีความยืดเยื้อในสามจังหวัด ชายแดนภาคใตของไทยผานการพิจารณา
เหตุการณการสลายการชุมนุมหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ในฐานะ “เหตุการณที่มีผลในเชิงแปลง
เปลี่ยน” บทความนี้มีขอถกเถียงวา เหตุการณตากใบ มีลักษณะเปนเหตุการณที่
มีผลในเชิงแปลงเปลี่ยน ในแงของการจุดประกายความสนใจความขัดแยง
ยืดเยื้อในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจากภายในและระหวางประเทศ นํามาสู
การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการแกไขความขัดแยงรุนแรงของรัฐบาลในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  อยางไรก็ดี  หลักฐานที่คนพบแสดงให เ ห็นว า
กระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีนี้เกิดข้ึนอยางชะงักงัน (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 

ขอถกเถียงเร่ืองสันติภาพแบบไทยๆ กับที่มาแนวคิดการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงจากความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต 

การถกเถียงเร่ืองความหมายของ สันติภาพ (peace) ซึ่งในความเขาใจ
ของผูคนทั่วไปมักใหความหมายสันติภาพเก่ียวของอยูกับความสุขทั้งในระดับ
ปจเจกและระดับสังคมและมักมองความสุขสงบดังกลาวเปนสภาพที่ปราศจาก
ความขัดแยง เฉกเชนเดียวกันกับความเขาใจตอสภาวะสุขสงบของสังคมไทยที่
อยูบนพื้นฐาน คือ ภาวะที่ทุกฝายตางยึดถือคุณคาทางสังคมเร่ือง “ความ
สามัคคี” และความเปนเนื้อเดียวกันทั้งสังคมโดยเฉพาะที่เปนชนชาติเดียวกันที่
ใชภาษารวมทั้งมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมกันในชาติ ความเขาใจ
พื้นฐานดังกลาวมีผลตอมาทําใหความคิดเร่ืองการแกไขความขัดแยงใน
สังคมไทยไดละเลยความเปนจริงทางโครงสรางทางสังคมการเมืองของไทยที่
ประกอบไปดวยประชากรผูมีความแตกตางหลากหลายดานชาติพันธุ (เชื้อชาติ
และศาสนา) มีชองวางดานระดับการศึกษาและรายไดตอหัวที่ไมเทาเทียมกัน 
รวมทั้งมีจุดยืนดานอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ฐานคิดเชนนี้สงผลให
สังคมไทยและรัฐไทยมีแนวโนมที่จะเลือกใชวิธีการตางๆ รวมทั้งการใชความ
รุนแรงเพื่อยุติปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนอยางเด็ดขาดโดยเร็วแมกระทั่งกระทั่ง
การใชมาตรการความรุนแรงเพื่อระงับยับยั้งปญหาความขัดแยงนั้น ไมเพียงแต
จะทําใหความขัดแยงนั้นเลวรายลงจนกอใหเกิดการใชความรุนแรงตอบโต แต
การที่ประชาชนรูสึกถึงความไมไดรับความยุติธรรมจากวิธีการที่รัฐเลือกใช
จัดการกับความแตกตางและความขัดแยงยิ่งซ้ําเติมใหความขัดแยงดําเนินอยู
ตอไปอยางไมยุติลงโดยงาย โดยเฉพาะเมื่อความขัดแยงเหลานั้นมีรากฐานมา
จากความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมทางสังคมอยูแลว 

การตั้งคําถามตอความสัมพันธระหวางมุมมองสันติภาพกับการแกไข
ความขัดแยงในสังคมไทย ปรากฏชัดเจนข้ึนเมื่อความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตซึ่งอันที่จริงเกิดข้ึนมายาวนานแลวนั้นไดปะทุข้ึนอีกและทวีความ
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รุนแรงข้ึน อีกทั้งมีแนวโนมจะมีลักษณะเปน ความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเย้ือ 
ดังปรากฏขอมูลทางสถิติตั้งแตป 2547 จนถึงสิงหาคม 2559 เกิดเหตุการณ
ความรุนแรงข้ึนแลวถึง 16,181 คร้ัง และแมวาจํานวนเหตุความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน
รอบ 12 ปดังกลาวจะมีจํานวนเพิ่มข้ึน ลดลงอยางไมแนนอน แตจํานวนผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บกลับเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ ทั้งนี้ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันตลอด 
12 ป มีจํานวนสูงถึง 18,223 คน (ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2559) 
นอกจากนี้ ความรุนแรงยังขยายอาณาบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุกวางกวาสามจังหวัด
ชายแดนออกไปอีก 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา อันไดแก จะนะ นาทวี สะบายอย 
และเทพา และมีแนวโนมที่ความรุนแรงจะสงผลกระทบความสัมพันธทั้งมิติ
ความสัมพันธแนวดิ่งระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นที่ และมิติความสัมพันธ
แนวนอนคือระหวางผูคนที่แตกตางหลากหลายในพื้นที่ดวย (รัตติยา  สาและ, 
2549) นอกจากนี้ เหตุการณความไมสงบยังดูเหมือนจะไมสามารถยุติลงได
แมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางการเมืองระดับชาติ อาทิ การ
รัฐประหารในป 2549 รวมถึงการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลอีกหลายคร้ังหลังจากนั้น 
และการรัฐประหารในป 2557 ดวย 

“ความรูสึกไมไดรับความยุติธรรม” เปนประเด็นที่มีคณะกรรมการ
ศึกษาของฝายนโยบายหลายคณะระบุวาอาจจะเปนรากเหงา (root cause) ของ
ความแยงยืดเยื้อเร้ืองรังในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตอันเร่ิมมาจากความขัดแยงของ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนชาวมลายูมุสลิมที่มีประวัติศาสตร ภาษา 
และวัฒนธรรมทองถ่ินแตกตางไปจากสวนอ่ืนๆ ของประเทศและรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ 
มีการใหคําอธิบายไวดวยวาความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมของชาวมลายูมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนแดนภาคใต หมายถึง ความรูสึกวาถูกเลิกปฏิบัติโดยอคติทาง
ชาติพันธุของเจาหนาที่รัฐและปราศจากความรับผิดใดๆ สงผลใหชาวมลายู
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
ศึกษาสถานการณความไมสงบฯ สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2551: 10-11) 
ความรูสึกไมไดรับความยุติธรรมที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงในพื้นที่ดูเหมือนจะ
เขาใจไดงายจากสิ่งที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน คือ ผูที่รูสึกไมไดรับความยุติธรรม
จํานวนหนึ่งเลือกใชความรุนแรงในการตอสูกับความอยุติธรรมอันดํารงอยูและ/
หรือเพื่อระบายความอึดอัดคับของใจ แตความรูสึกเชนวานี้ทําใหการถกเถียงเร่ือง
การแกปญหาความขัดแยงรุนแรงมีความซับซอนมากข้ึนเพราะผูเลือกใชความ
รุนแรงบางสวนก็ไมใชผูไดรับผลกระทบจากความอยุติธรรมโดยตรง แตเพราะ
ไดรับอิทธิพลจากการบอกเลาเร่ืองราวความ อยุติธรรมที่เคยเกิดข้ึนเมื่ออดีตใน
พื้นที่ตางๆ จากรุนสูรุน 

การยอมรับในเบื้องตนวา ความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเกิดจากสาเหตุเบื้องลึกจากวิกฤตอัตลักษณและความรูสึกไมไดรับความ
ยุติธรรมดังกลาวมาขางตนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพลังการอธิบายภาวะ
สันติภาพและการแกไขความขัดแยงในแบบเดิมดวยวิธีการผสมกลมกลืนความ
แตกตางทางอัตลักษณทางชาติพันธุเพื่อเปาหมายแหงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันนั้นออนแอลงอยางมาก เนื่องจากไมสอดคลองกับสาเหตุรากลึกของ
ความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกตอไป 
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การถกเถียงและขับเคลื่อนแนวทางดานความยุติธรรมในกรณีจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนกระแสที่เกิดข้ึนภายหลังเกิดเหตุการณที่เจาหนาที่ฝายความ
มั่นคงของไทยตัดสินใจใชวิธีการปราบปรามชาวมลายูมุสลิมดวยความรุนแรง 
กระแสการขับเคลื่อนนําโดยกลุมสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวดานสิทธิ
มนุษยชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมทั้งกลุมนักวิชาการและนักการศาสนาบางกลุม
ในพื้นที่รวมดวย อยางไรก็ตาม ขอถกเถียงเร่ือง ความยุติธรรม ที่จะมีผลตอการ
แกไขความขัดแยงรุนแรงยังเปนประเด็นที่มีความทาทายรวมอยูดวยเงื่อนไข
อยางนอย สอง ประการ ไดแก ประการแรก ความทาทายจากการโตแยงแบบ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งระหวางความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมใน
มิติการนําผูกระทําผิดมาลงโทษกับแนวทางการชดเชยความเสียหาย ยิ่งไปกวา
นั้น การอภิปรายเร่ืองความยุติธรรมยังจํากัดอยูในกลุมประเด็นดานสิทธิ
มนุษยชนมากกวาการอภิปรายความสัมพันธและขอจํากัดของการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงและความยุติธรรมอยางจริงจังดวย 

ความทาทายอีกประการหนึ่งเปนเร่ืองเชิงคุณคาพื้นฐานทางสังคม
ประชาธิปไตยสวนที่มีความหมายเปดกวางตอความแตกตางหลากหลายเชิงชาติ
พันธุยังคงเปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจอยางตอเนื่องจริงจังจากสาธารณชน 
การถกเถียงเร่ืองความยุติธรรม การยอมรับผิด การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยที่กําลังเปนที่ถกเถียงของสาธารณะชนไทยยังจํากัดอยูเพียงใน
ประเด็นความขัดแยงเร่ืองความแตกตางดานจุดยืนทางการเมือง โดยเฉพาะ
ภายหลังเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 
2553 มีการสลายการชุมนุมของกลุมเสื้อแดงโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นํามาซึ่งการถกเถียงเร่ืองกระบวนการในการปรองดอง (Reconciliation) การ
เปดเผยความจริง (truth) รวมทั้งการเรียกรองใหมีการดําเนินคดีกับรัฐบาลผูใช
ความรุนแรงโดยนักวิชาการจากหลายสถาบันที่รวมตัวในนามศูนยขอมูลประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณีเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 
2553 (ศปช.) ภายใตการนําเสนอแนวทางการแกไขความขัดแยงและสรางบรรทัด
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ฐานทางการเมืองใหมเพื่อมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดข้ึนอีกตามแนวทางเร่ือง ความ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional Justice) อยางไรก็ดี ความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผานที่คนทั่วไปพูดถึงกัน ก็ยังมีความหมายที่แคบเพราะมุงเนนการ
ลงโทษผูกระทําผิดและสรางสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยข้ึนใหม เพื่อยุติ
วงจรความขัดแยงซึ่งจะพบขอจํากัดในทางปฏิบัติในบริบททางสังคมการเมือง
ระดับชาติของไทยที่ยังไมอาจแนใจวาไดเดินทางถึงชวงเปลี่ยนผานทางการเมือง
แลว (political transition) การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ–คอป. เพื่อตรวจสอบคนหาความจริงและ
เยียวยาปองกันความรุนแรงจึงถูกตั้งขอกังขาอยางมากเร่ืองความชอบธรรมและ
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งการพิจารณาคดีตอผูกระทําผิดซึ่ง
ยังดํารงตําแหนงทางการเมืองและมีกลุมผูสนับสนุนมาก รวมทั้งมีความสัมพันธ 
มีการเจรจาทางการเมืองกับกลุมอํานาจใหม และกระบวนการยุติธรรมก็ดําเนินไป
โดยมิไดเรียกรองการมีสวนรวมของเหยื่อความรุนแรงก็อาจนํามาซึ่งขอกังขาถึง
ความชอบธรรมไดในที่สุด นอกจากนี้ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน ยังมี
ขอจํากัดในการแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอยู เนื่องจาก
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานใหความสนใจกับบริบทสังคมภายหลังจากความ
ขัดแยง (Post conflict society) สิ้นสุดลงแลว ในขณะที่ความขัดแยงรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง ในแงนี้ แนวคิดเร่ือง
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานจึงเปนสิ่งที่ประสบความสําเร็จไดยากภายใต
บริบทการเมืองการปกครองนําโดยทหารและการบังคับใชกฎหมายความมั่นคง
ที่ดําเนินอยูอยางตอเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั่นเอง 

เพื่อขามใหพนภาวะดังกลาว ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคในการ
นําเสนอแนวคิดเร่ืองการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงซึ่งมีจุดเนนเร่ืองการลดความ
ขัดแยงและในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนความยุติธรรมเพื่อฟนฟูความสัมพันธให
สามารถรองรับความขัดแยงที่มีพลวัตตลอดเวลาได จากนั้นผูเขียนจะวิเคราะห
พลวัตการแกไขความขัดแยงในกรณีศึกษาคือเหตุการณตากใบ เนื่องจากเปน
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กรณีที่มีศักยภาพในการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในภาพรวมไดจากลักษณะที่
เปนเหตุการณที่มีผลเชิงแปลงเปลี่ยน และในสวนสุดทายของบทความจะ
วิเคราะหพลวัตและการเมืองในกรณีตากใบ 

ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี 

กรอบการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงและความยุติธรรม 

เมื่อพิจารณาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาความขัดแยง (Conflict studies)  
ก็พบวา มีแนวคิดเร่ืองการแกไขความขัดแยง (Conflict resolution) เปนแนวคิด
กระแสหลักซึ่งมีพื้นฐานความเชื่อวาความขัดแยงทางสังคมนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในดานลบมากกวาจะกอใหเกิดผลดี โดยทั่วไปมุมมองนี้จึงมีแนวโนมจะ
มองผลดานลบของความขัดแยงเพียงดานเดียวซึ่งก็มักจะนําไปสูกระบวนการ 
ยุติความขัดแยงโดยละเลยความเปนมาและผูมีสวนเก่ียวของจํานวนมากที่ไมมี
อํานาจในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยงและความรุนแรงทําใหความขัดแยงรวมทั้ง
ความรุนแรงก็มักจะปะทุข้ึนมาอีกในที่สุด ดังนั้นจึงมีความพยายามนําเสนอ
แนวคิดทางเลือกซ่ึงเปนการพัฒนาข้ึนจากแนวคิดการแกไขความขัดแยงโดยแกไข
จุดออนและเสริมชองวางที่มีอยูเดิมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพใหแกภาวะ
สันติภาพซ่ึงจะทําใหภาวะสันติภาพที่ไดมานั้นจะมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน แนวคิด
ดังกลาวเรียกวา การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง (Conflict transformation) นัก
ทฤษฎีที่เชื่อในแนวคิดนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา ความขัดแยง (conflict) มิใชสิ่ง
เลวรายหรือมีผลดานการทําลายสังคมเพียงดานเดียว แตในทางกลับกันความ
ขัดแยงอาจเปนตัวกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานที่ดีไดดวย 
เชน ความขัดแยงอาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคมให
มีความเทาเทียมมากข้ึนก็ได เปนตน (Curle, 1971, p. 1) นอกจากนี้ แนวคิด
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงยังใหความสําคัญกับการแกไขเงื่อนไขเชิงสาเหตุ
เบื้องลึกของความขัดแยงโดยเฉพาะในเร่ืองความยุติธรรมซึ่งนักทฤษฎีดานการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงพยายามเชื่อมโยงกระบวนการแกไขความขัดแยงให
เปนเร่ืองเดียวกับการสรางความยุติธรรมโดยสรางความเขาใจเร่ืองความยุติธรรม



เหตุการตากใบกับการแปลงเปลี่ยนท่ีชะงักงัน                        27 
 

 
 

ที่ยืดขยายความเขาใจมากไปกวาการยึดติดอยูกับการผลัดเปลี่ยนระบอบการ
ปกครอง และการสรางสถาบันทางการเมือง โดยการมุงเนนการพัฒนาแนว
ทางการอภิปรายในเร่ืองความยุติธรรมในความหมายของความเสมอภาคใน
ความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมตางๆ ในสังคมมากยิ่งข้ึน (Lederach, 2003)  

ในบทความจากงานวิจัยชิ้นนี ้ผูเขียนใชกรอบแนวคิดการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงที่มีลักษณะความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเย้ือ ซึ่งนําเสนอโดย 
John Paul  Lederach ประกอบกับแนวคิด การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
โดยวิธีการกาวขามของ Johan  Galtung ในการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงและความเชื่อมโยงความยุติธรรม วิเคราะหรวมกับผลการศึกษา 
เงื่อนไขที่กําหนดความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง ที่เสนอโดย
มูลนิธิเบอคอฟ (Berghof Foundation, 2006) ซึ่งผูเขียนจะกลาวสรุปแนวคิด
คราวๆ ดังนี้  

การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง หมายถึง “การตอบสนองเพ่ือเปนการ
ลดความรุนแรงและสรางความเลื่อนไหลแกความขัดแยงทางสังคม นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางทางสังคมที่จะชวยลดความรุนแรง และ
เพ่ิมพูนความยุติธรรมแกความสัมพันธทางสังคมในทุกระดับ ตั้ งแต
ความสัมพันธเฉพาะหนาและระดับโครงสรางความสัมพันธทางสังคม” 
(Lederach, 2003, p. 14) จากองคประกอบและนิยามความหมายของการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงกลาวไดวา ความคิดเร่ืองการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงมีจุดเนนอยูที่ “การลดความรุนแรง และเพิ่มพูนความยุติธรรมตอ
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) จากการเขาถึงและมีสวนรวมในข้ันตอน กระบวนการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งกระบวนการยุติธรรม การเคารพสิทธิ
พ้ืนฐาน (Substantive rights) หมายถึง ความสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีพ อาทิเชน โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปนเจาของที่ดิน รวมไปถึงโอกาสในการมีงานทําตามศักยภาพของแตละบุคคล 
การเขาถึงสาธารณูปโภคและสาธารณสุข เปนตน และ การยอมรับอัตลักษณ
ของกลุมหรือบุคคล (Respect of identity) หมายรวมทั้งการยอมรับความ
แตกตางดานความเปนมาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมภาษา การยอมรับ
ดังกลาวตองแสดงออกอยางเปนทางการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางทางสังคม เชน การยอมรับและรวมเอาประวัติศาสตรแหงการใชความ
รุนแรงที่เคยเกิดข้ึนจากการกระทําของรัฐตอกลุมอัตลักษณตางๆ เขาไวใน
ประวัติศาสตรชาติ หรือการรับรองการใชภาษาทองถ่ินในฐานะภาษาราชการ
หรือภาษาธุรกิจก็ตาม เปนตน (Lederach, สัมภาษณ, 13 พฤษภาคม 2554) 

Lederach ชี้ใหเห็นวา องคประกอบของความยุติธรรมทั้งสามประการ
ขางตนถือเปนองคประกอบสําคัญอันจะชวยอุดชองวางของการฟนคืนความ
ยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจไมสามารถหยุดยั้งวงจรการแกแคนเอา
คืนไดจริง และยังชวยอุดชองวางดานความยุติธรรมใหกับกระบวนการเจรจา
เพื่อจัดทําสัญญาสันติภาพดวย ทั้งนี้การอุดชองวางทั้งสองประการขางตนจะ
นําไปสูการลดความรุนแรงและแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไดดีในระยะยาว อีกทั้ง
ยังชวยใหสันติภาพที่กําลังจะเกิดข้ึนนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน ในแงนี้ จึงเห็นได
ชัดวา แนวทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมีเปาหมายสรางสันติภาพที่มีความ
ยั่งยืนหรือสันติภาพเชิงบวก (Positive peace) สวนในดานความหมายหรือ
รูปแบบของความยุติธรรมที่จะมีผลตอการยุติ/ลดความรุนแรงและการแปลง
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เปลี่ยนความขัดแยงนั้น นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมีความเห็น
ตรงกันดวยพื้นฐานจุดเนนเร่ืองการเพิ่มคุณภาพของความสัมพันธในสังคม 
ความยุติธรรมรูปแบบใดก็ตามที่จะสงผลดีตอการฟนคืนสายสัมพันธทุกระดับ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Galtung, 2001, p. 3) กรอบเนื้อหาดังกลาวเปน
ความพยายามในการลดขอจํากัดของการกลาวถึงความยุติธรรมเฉพาะรูปแบบ
ความยุติธรรมเชิงกระบวนการยุติธรรมตามแนวทางการแกไขความขัดแยงอัน
มุงเนนการเอาผิด/ลงโทษ ผูกระทําความผิด และอุดชองวางของกระบวนการ
เจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงหยุดยิงซึ่งทั้งสองสิ่งตางไมอาจนําไปสูการยุติความ
รุนแรงและเพิ่มคุณภาพใหแกความสัมพันธทางสังคมไดอยางยั่งยืน 

รูปแบบความยุติธรรมที่จะมีผลตอการยุติ/ลดความรุนแรงและการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงที่ถูกกลาวถึงคือ ความยุติธรรมทางสังคม (Social 
Justice) อันมีความหมายอันหลากหลาย ครอบคลุมทุกดาน แมวาขอเสนอ
เชนนี้นํามาซึ่งขอโตแยงวามีความหมายกวางเกินไป แตภายใตขอจํากัดดังกลาว 
นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมองวา ความเปดกวางใหแกการ
ตีความที่หลากหลาย และจะสามารถสรางความยุติธรรมที่จับตองไดมากกวา
ดวย การเปดวาระถกเถียงเก่ียวกับปญหารูปธรรมของความไมยุติธรรมที่เกิดข้ึน
และวาระเชิงคุณคาเร่ืองความยุติธรรม ถือเปนชองทางที่ที่ดีในการรวบรวมผูคน
ที่มีสวนไดสวนเสียจํานวนมากใหสนใจและเขารวมในกระบวนการสานเสวนา
เพื่อสันติภาพไดมากกวาการถกเถียงเพื่อหาขอสรุปใหกับแนวทางความยุติธรรม
ทางกฎหมายซ่ึงโดยทั่วไปจะเรียกความสนใจและการมีสวนรวมไดจากสมาชิก
สังคมเพียงบางกลุมเทานั้น อีกทั้งทามกลางสภาพความขัดแยงทางสังคมที่
ยืดเยื้อ ความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมมักจะถูกวิพากษวิจารณและ
ประสบปญหาวิกฤตความไววางใจจากประชาชนทั่วไป จนไมอาจนํามาใชเปน
วาระนําในการเรียกรองการมีสวนรวมในกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพไดดวย 
จากขางตน สามารถตั้งขอสังเกตไดวา นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงผูไมเชื่อวาความขัดแยงเปนสิ่งไมดีเสมอไป รวมทั้งไมเชื่อวาความขัดแยง
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จะสามารถยุติไดอยางราบคาบ ดังนั้น พวกเขาจึงสนับสนุนแนวทางการปู
พื้นฐานความสัมพันธดวยความยุติธรรมทางสังคมซึ่ง Lederach เปนผูให
ความสําคัญตอการสรางความยุติธรรมเชิงประจักษตลอดกระบวนการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงโดยไมรีรอใหความขัดแยง หรือความรุนแรงยุติลงกอน 

อยางไรก็ดี นักทฤษฎีดานการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมิใชมีเพียง
มุมมองระยะยาวเทานั้น พวกเขายังใหความสําคัญกับ “เหตุการณเฉพาะหนา” 
ดวยโดยเฉพาะ Johan  Galtung (Galtung, 2001, p. 3) มีความเห็นแยงกับ 
Lederach วาการเพิ่มพูนความยุติธรรมในชวงที่ความรุนแรงดําเนินอยูนั้นเปน
เร่ืองที่เกิดข้ึนไดยากมาก เขาเสนอวาการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง “ภายหลัง
เหตุการณความรุนแรงยุติลง” (ไมใชความขัดแยงยุติลง) ควรอาศัยเคร่ืองมือจาก
แนวคิดการแกไขความขัดแยงกระแสหลักมาใชประโยชนไดดวยในการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงในยุทธศาสตรระยะสั้น Galtung เสนอวามีความจําเปนที่
ความรุนแรง (ทางกายภาพ) ควรจะตองยุติลงกอน โดยการทําสัญญาหยุดยิง
หรือขอตกลงสันติภาพเสียกอน เพื่อใหฝายตางๆ สะดวกใจในการเขามาสู
กระบวนการเจรจาสันติภาพ เขาจึงเห็นวาภารกิจการเพิ่มพูนและฟนฟูความ
ยุติธรรมจึงเปนภารกิจที่ทําไดเฉพาะในชวงกอน และภายหลังความรุนแรง
เชนเดียวกับแนวคิดความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน และใหภารกิจดานการลด
ความรุนแรงเปนภารกิจหลักในชวงที่ความรุนแรงดําเนินอยู 

แมวา Galtung จะยอมรับมาตรการตามแนวคิดความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผาน (Transitional Justice) อยางไรก็ดี Galtung (2001) เองก็ไดเสนอ
แนวคิดเร่ือง “มาตรการการสมานฉันท/ ปรองดอง” (Reconciliation) ดวย
การอภิปรายมาตรการตางๆ ที่มักจะถูกอางถึงหรือหยิบมาใชจัดการกับความ
รุนแรงที่เคยเกิดข้ึนไวถึง 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 ซึ่งในบางมาตรการหากถูกนําไปใชอยางฉาบฉวยอาจกอใหเกิดความ
เสียหายมากยิ่งข้ึนได เชน มาตรการการชดเชยเยียวยาดวยเงิน ดังนั้น จึงเปน
เหตุผลหนึ่งใหตองใชมาตรการตางๆ รวมกันเพื่อสรางความสมดุลและตอบสนอง
ความตองการดานความยุติธรรมของเหยื่อ นอกจากนี้ Galtung ยังเนนย้ําวา  
ตัวแสดงที่ดําเนินมาตรการเหลานี้ก็สําคัญเชนกัน ทั้งนี้ การแสดงบทบาทหรือ
การมีสวนรวมของ “ฝายที่สาม” ในการดําเนินมาตรการตางๆ ถือเปนปจจัย
สํา คัญที่ทําใหมาตรการดังกลาวถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ  นั่นเพราะ
กระบวนการคืนดีไมสามารถทําโดยคูขัดแยงกันเองเทานั้น (ในแงนี้ การใช
มาตรการการจัดการความรุนแรงที่เคยเกิดข้ึนโดยรัฐบาลที่เปนผูใชความรุนแรง
ดวยจึงตองพบกับขอจํากัดดานประสิทธิภาพในการฟนฟูความสัมพันธระหวางคู
ขัดแยงที่เปนรัฐและประชาชน)  

ในข้ันตอนการยุติวงจรความรุนแรง 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
การสมานฉันทตามขอเสนอของ Galtung มีสิ่งที่ตองทําระหวางแตละคู
ความสัมพันธ ดังนี้ 

1. เหยื่อ-ผูกระทํา: การยอมรับความผิด และการใหอภัยสําหรับความ
สํานึกผิด 

2. ผูกระทํา-รัฐ: การพูดความจริง แลกกับการนิรโทษกรรม 



32                        ประทับจิต  นีละไพจติร 
 

 
 

3. รัฐ-เหยื่อ: การชดเชยความเสียหายเพื่อแลกกับการยุติการแกแคน
เอาคืน 

Galtung อธิบายวา รูปแบบ T & R ใหความสนใจกับความสัมพันธใน
เสาแรก คือ ความสัมพันธระหวางเหยื่อและผูกระทํา เปนหลัก อยางไรก็ตาม
ความสัมพันธแนวดิ่งในเสาที่สองและสามก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากใน
ความจริง เหตุความรุนแรงที่เกิดข้ึนมักอยูในลักษณะการละเมิดขนานใหญตอ
ชีวิตและทรัพยสินของผูคนจํานวนมาก ภายหลังเหตุความรุนแรง เหยื่อและ
ผูกระทําตางไมสามารถจัดการกับปญหาดังกลาวไดดวยตัวเอง การดึงเอารัฐเขา
มาเก่ียวของในกระบวนการฟนฟูความสัมพันธจึงมีความสําคัญจําเปน อีกทั้งยัง
สามารถเกิดข้ึนไดโดยไมตองอาศัยอํานาจดานการใชความรุนแรงของรัฐเขามา
เพื่อสรางความยุติธรรม แตอาศัย กระบวนการพูดความจริง ใหอภัยและ
ชดเชย อันสะทอนถึงกรอบคิดเร่ือง ความยุติธรรมที่มีผลในทางเปลี่ยนแปลง
ซึ่งดูจะใกลเคียงกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ยืดขยายความเขาใจเร่ืองความ
ยุติธรรมออกใหกวางและลึกมากยิ่งข้ึน ดังนั้นรูปแบบ T & R ที่พัฒนาข้ึนสําหรับ
แกปญหาในการเหยียดผิวในแอฟริกาใตจึงถือวาเปนแนวทางที่นาสนใจสําหรับ
การจัดการดานงานยุติธรรมที่มองอาชญากรรมผานความสัมพันธระหวาง
ผูกระทํา เหยื่อ และใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางผูกระทํา รัฐ และ
สาธารณะไปดวยพรอมกัน (Galtung, 2001, p. 51) มากกวาการมุงมอง
ความผิดที่เปนของปจเจกบุคคลดังเชนแนวทางทางกระบวนการยุติธรรมตาม
ธรรมเนียมของตะวันตกอยางที่ใชมาแลวในการจัดการความผิดเร่ืองการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

นอกจากนี้ Galtung ชี้ใหเห็นวา อีกแนวทางหนึ่งที่มีความเปนไปไดก็
คือ แนวทางการผสมผสานระหวางกรอบความคิดความยุติธรรมแบบรับโทษ
และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) เขาดวยกัน (Galtung, 
2001, p. 52) โดยการเลือกใชมาตรการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานใน
รูปแบบผสมระหวางการใชมาตรการศาลอาญาระหวางประเทศ/ ศาลอาญา
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ภายในประเทศรวมกับการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแสวงหาความจริงและ
คณะกรรมการเพื่อความปรองดองและมาตรการอ่ืนๆ เชนในหลายประเทศก็มี
ความพยายามนํารูปแบบความยุติธรรมทั้งสองมาใชรวมกัน เชน อาเจนตินา เปน
ตน เนื่องจากเปนไปไดวา ในสังคมหนึ่งๆ จะมีผูคนบางสวนที่ตองการใหเกิดการ
ลงโทษผูกระทําผิด และบางสวนตองการการสมานฉันท การเร่ิมตนชีวิตใหม 
การผสานแนวทางความยุติธรรมทั้งสองรูปแบบจึงอาจเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
ความตองการอันหลากหลายของแตละสังคมภายหลังความรุนแรง ทั้งนี้ 
Galtung ไดตั้งขอสังเกตวา ความสําเร็จของการนํารูปแบบทั้งสองไปใชยังข้ึนอยู
กับปจจัยอ่ืนอีก เชน สถานการณดานโครงสรางทางสังคม (ความสัมพันธทาง
อํานาจและสถานการณทางการเมือง) และวัฒนธรรมทางสังคม โดยเฉพาะ
มุมมองเร่ืองความยุติธรรม และการจัดการอาชญากรรมซึ่งในปจจุบัน กระแส
กรอบคิดการรับโทษแบบตะวันตกยังเปนแนวทางกระแสหลักที่ไดรับความนิยม
อยูมาก ดวยปจจัยดังที่กลาวมานี้ ทําใหความสําเร็จของคณะกรรมการของ
แอฟริกาใตมีความโดดเดนกวาในที่อ่ืนๆ ซึ่งมักจะมีเพียงคณะกรรมการแสวงหา
ความจริงแทนที่จะทํางานดานการสมานฉันทไปพรอมกันดวย  

สําหรับความยุติธรรมภายหลังเหตุการณความรุนแรงนั้น นักทฤษฎีดาน
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงอยาง Johan  Galtung และ John  Paul 
Lederach มีแนวโนมยอมรับ สนับสนุนรูปแบบ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorative justice) อันมีเปาหมายในการฟนฟูความสัมพันธทางสังคมภาย
หลังจากความรุนแรงทางกายภาพลดลงหรือยุติลง โดยโตแยงแนวคิดความ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional justice) ที่มีจุดมุงเนนอยูที่ความ
รุนแรงซึ่งเพิ่งจบลงและตั้งสมมติฐานวาความขัดแยงไดจบลงแลวดวย (post 
conflict) โดยเฉพาะ Galtung ชี้ใหเห็นวาความยุติธรรมแบบมุงเนนการลงโทษ
ผูกระทําความผิด (Retributive justice) อันเปนรูปแบบที่มักถูกอางอิงถึง
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
โครงสรางข้ึนมาคือ 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
เงื่อนไขเชิงโครงสรางจากประสบการณระหวางประเทศชี้ใหเห็นวา มีปจจัยอยาง
นอย 4 ประการที่ทํางานผสานกัน ไดแก ประการแรก คือการที่สังคมอยูใน
สภาวะสันติภาพเชิงลบ ประการตอมา การเปลี่ยนแปลงในระบอบการเมืองการ
ปกครอง รวมทั้งการปฏิรูปหนวยงานรัฐ 2 หนวยงานสําคัญคือ หนวยงานรักษา
ความมั่นคงของรัฐ และหนวยงานดานระบบยุติธรรม ประการที่สาม บทบาท
ความเปนผูนําของรัฐบาลพลเรือน ปละประการสุดทาย คือ การจัดทํา
ขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณความรุนแรง 

 โดยสรุป กรอบความคิดเร่ืองความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงทามกลางความขัดแยงและรุนแรงที่ดําเนินอยู จําเปนตองอาศัยการ
ประสานระหวางกรอบคิดเร่ืองการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงของ Galtung ที่มี
จุดมุงเนนในการจัดการเหตุการณความรุนแรงที่ เกิดข้ึนเฉพาะหนา โดย
มาตรการการสมานฉันท เพื่อมาเติมเต็มกรอบการวิเคราะหการแปลงเปลี่ยน
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ความขัดแยงที่เชื่อมโยงระหวางกรอบเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคตของ 
Lederach ที่ยังมีชองวางดานการนําเสนอมาตรการเชิงรูปธรรมในการจัดการ
ความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา แตมีจุดแข็งที่ใหความสําคัญ
กับการพิจารณาบริบทความขัดแยงและบริบททางประวัติศาสตรที่รายลอม
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนซึ่งเปนประโยชนตอการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในระยะ
ยาว นอกจากนี้ ยังเปดชองทางใหแกการใชจินตนาการดานปฏิบัติการใดๆ ที่
เปนผลผลิตเฉพาะวัฒนธรรมอันไมไดมีอยูแลวในกลองเคร่ืองมือของแนวคิดการ
แกไขความขัดแยงจะสามารถทําใหมองเห็นเงื่อนไขของการใหความยุติธรรม
และการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนดวย 

จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงขางตน สามารถพัฒนากรอบการวิเคราะหความสัมพันธของความยุติธรรม 
การลดความรุนแรงและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีศึกษา ไดดังนี ้
บทความจากการวิจัยเก่ียวกับความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงคร้ัง
นี้เปนการศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะความยุติธรรมภายใตบริบทความขัดแยงที่มี
ความรุนแรงยังดําเนินอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยผาน “เหตุการณ
ตากใบ” ซึ่งเปนกรณีที่มีการถกเถียงเก่ียวกับประเด็นความยุติธรรมอยางชัดเจน 
ในภาวะเชนนี้ ความยุติธรรมในกรณีตากใบจึงดําเนินไปภายใตขอจํากัดของ
บรรยากาศความไมไววางใจระหวางฝายความมั่นคง กลุมขบวนการตอสู
เรียกรองเอกราช และประชาชนตางชาติพันธุซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ ในการอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธระหวางความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
ในกรณีตากใบจะเปนการสํารวจมาตรการแกไขความขัดแยงและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ผู เ ก่ียวของไดนํามาใชในกรณีนี้ (ในชวงระหวางป 2547-2552)  
วาสงผลใหความยุติธรรมในกรณีตากใบเปนอยางไร 

 สําหรับการวิเคราะหวา ความยุติธรรมในกรณีตากใบนําไปสูการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงไดหรือไม อยางไร จะพิจารณาจากกรอบวิเคราะหในทฤษฎี
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงที่ชี้ใหเห็นขอบขายที่ชัดเจนของความยุติธรรมที่มี
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ผลเชิงแปลงเปลี่ยนโดยใหน้ําหนักกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและความ
ยุติธรรมทางสังคม (หรือความยุติธรรมเชิงโครงสราง) เปนหลัก และใหความสําคัญ
กับความยุติธรรมแบบเอาผิด/ ลงโทษเปนแนวทางเสริม (ตามแนวทางการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงวิธีการกาวขาม) สําหรับมาตรการความยุติธรรมและการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงนั้น การศึกษาคร้ังนี้อาศัยทั้งแนวทางการอธิบายตามแนวทาง
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน และการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง วิธีการกาว
ขามรวมกันเนื่องจากมีหลายมาตรการทางสังคมและทางการเมืองที่มีความ
สอดคลองและอุดชองวางของแตละแนวทาง นอกจากนี้ จะพิจารณาเงื่อนไขที่
เก่ียวของกับเร่ืองความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงรวมดวยเพื่อ
ชี้ใหเห็นเงื่อนไขที่กําหนดเร่ืองดังกลาวในบริบทจังหวัดชายแดนใตดวย 

วิธีการวิจัย 

บทความจากงานวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่มุงเนน
การตีความและทําความเขาใจพลวัตของปรากฏการณที่ศึกษา รวมทั้งอธิบาย
ปรากฏการณในทัศนะของผูใหขอมูลหลัก (ชาย  โพธิสิตา, 2552: 57) โดยให
ความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ซึ่งมีจุดเนนอยูที่ 
กรณีศึกษา (Case study) อันมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตกําหนดไดชัดเจน 
และมีความสมบูรณในตัวเอง (ชาย  โพธิสิตา, 2552: 161)เคร่ืองมือการเก็บขอมูล
ของบทความงานวิจัยคร้ังนี้คือการสัมภาษณเชิงลึกโดยอาศัยการระบุผูใหขอมูล
หลัก (key informants) ใชการตีความขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 
และใชวิธีการศึกษาจากเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
และขอเท็จจริงหลายระดับใหมีความรอบดานเพียงพอ และตรวจสอบขอมูลโดย
การวิเคราะหเชื่อมโยงแหลงขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง 

บทความจากงานวิจัยชิ้นนี้มีขอบขาย สามประการ คือ ประการแรก 
ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเร่ืองความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
ในงานศึกษาชิ้นนี้มุงหมายทําความเขาใจแนวคิดดังกลาวเพื่อมุงเนนการใหคํา
นิยามในเชิงปฏิบัติการของการสรางความยุติธรรมและแปลงเปลี่ยนความ
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ขัดแยงผานการศึกษาปฏิบัติการและการสรางสถาบันทางสังคมในการใหความ
ยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงทามกลางความขัดแยงและความ
รุนแรงที่ดําเนินอยูในพื้นที่ที่เปนบริบทของกรณีศึกษา ยิ่งกวาการมุงจัดการกับ
ปมปญหาเชิงปรัชญาที่เปนรากฐานของแนวคิดทฤษฎี จึงไมมีสวนของการ
ถกเถียงวาความยุติธรรมแทจริงแลวคืออะไร ประการตอมา การศึกษาคร้ังนี้ใช
กรณีศึกษาเพียงกรณีเดียวคือเหตุการณสลายการชุมนุมหนา สภอ. ตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยตระหนักวาเหตุการณ
ดังกลาวยังไมยุติลงสนิท และดําเนินอยูทามกลางความขัดแยงรุนแรงชนิดที่อยู
รายลอมเพื่อแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจนในกรณีหนึ่งๆ มากข้ึนเพื่อปูทางสูคําถาม 
รวมทั้งแนวทางแกกรณีอ่ืนๆ ตอไป ประการที่สาม ขอบเขตระยะเวลาที่
ทําการศึกษา ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดชวงระยะเวลา 4 ป คือ ตั้งแตเกิด
เหตุการณตากใบ (ปลายป 2547) ถึงสิ้นป 2552 เนื่องดวยขอจํากัดดาน
ระยะเวลาในการทําวิจัย อยางไรก็ดี ผูเขียนยังไดตระหนักและรวบรวมเอาขอมูล
ที่เชื่อมโยงเก่ียวของกับเหตุการณตากใบที่เกิดข้ึนหลังจากนั้นเขาไวดวย เชน 
การใหขอมูลเก่ียวกับการใหการเยียวยาเพิ่มเติมกับเหยื่อและผูไดรับผลกระทบ
ในคร้ังลาสุดในป 2555-2556 

1) การศึกษาเหตุการณ (Events)  

“เหตุการณ” (Events) ซึ่งในที่นี้หมายถึง“เหตุการณความรุนแรง”  
ที่เกิดข้ึนในชวงระหวางที่ความขัดแยงและความรุนแรงยังคงดําเนินอยู แมวา
เหตุการณเหลานั้นจะสรางความสูญเสียใหแกผูคนมากมาย แตบางเหตุการณ
อาจเปนปจจัยหลักที่นําไปสูการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไปในทางที่ดีข้ึนได 
นอกจากนี ้เหตุการณที่มีพลเชิงแปลงเปลี่ยนสามารถนํามาสูการเปลี่ยนผานทาง
สังคมอยางรวดเร็ว จากมิติเชิงจิตวิทยาของตัวเหตุการณที่กระทบตอความรับรู
และพฤติกรรมทางการเมืองของผูคนในสังคมซึ่งสวนใหญเปนเหตุการณ
เก่ียวของกับสิ่งที่ผูคนในสังคมมีมุมมองวาเก่ียวของกับ “ความไมยุติธรรม” 
(Hess and Martin, 2006) และกระทบตอความรูสึกพึงพอใจ/ ไมพึงพอใจตอ



38                        ประทับจิต  นีละไพจติร 
 

 
 

สภาพที่เปนอยู ความรับรูและความรูสึกดังที่กลาวมาขางตนจะสรางใหเกิด
ทัศนคติทางการเมืองอยางใหมข้ึนในสังคมซึ่งสวนมากจะเปนแรงจูงใจที่ผูคน
จํานวนมากจะลุกข้ึนมาเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมการเมือง นอกจากนี้ 
เหตุการณที่มีผลเชิงเปลี่ยนผานเมื่อเกิดข้ึนอยางฉับพลัน ในบางกรณีอาจสงผล
ใหสภาพแวดลอมทางการเมืองแปลงเปลี่ยนไปอยางถอนรากและไมอาจหวนคืน
มาเปนดังเดิมไดอีกดวย (Shultziner, 2011) 

บทความจากการศึกษาชิ้นนี้ เลือกศึกษาแบบเจาะจงเพียงเหตุการณ
เดียวที่สามารถใหขอมูลที่หลากหลายและครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นที่ตองการ
ศึกษาคือ “เหตุการณตากใบ” ซึ่งถือเปนเหตุการณที่นาจะมีประโยชนทางการ
วิจัยที่ชัดเจน กลาวคือ “เหตุการณตากใบ” ถือเปนเหตุการณที่กอใหเกิดผลทาง
จิตวิทยาตอสังคม และรูปแบบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมากที่สุดในบรรดา
เหตุการณความรุนแรงทั้งหลาย อีกทั้งยังเปนเหตุการณที่มีผลเชิงแปลงเปลี่ยน
จากลักษณะที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก เหตุการณตากใบ
เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนภายในระบบการเมืองไทย (Internal transformative 
events) และมีลักษณะเปนเหตุการณที่มีการวางแผนใหเกิดการเคลื่อนไหวของ
มวลชน (schedule mass events) ดวยจุดมุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เชิงอํานาจทางการเมือง และแมวาเวลาผานไปเหตุการณวันที่ 25 ตุลาคม 2547 
ยังคงถูกนํามาใชกลาวอางถึงในการจัดกิจกรรมรําลึกของกลุมเคลื่อนไหวทาง
สังคม และรวมทั้งยังถูกนํามาใชเปนขออางรองรับการใชความรุนแรงของกลุม
ขบวนการตอสูเพื่อเอกราช (ไมทราบกลุมที่แนชัด) เปนประจําทุกปเพื่อแสดง
ความตอตานอํานาจรัฐไทยในพื้นที่ดังกลาว ขณะที่ทุกป ฝายความมั่นคงของ
ไทยเองก็ตระเตรียมมาตรการเฝาระวังการกอเหตุความไมสงบที่มักจะเกิดข้ึนใน
วันดังกลาวดวย 

อีกทั้งเหตุการณตากใบถือเปนเหตุการณสะเทือนขวัญและสงผลตอ
ความรับรูทางการเมืองในวงกวางที่สุด คือทามกลางเหตุการณความรุนแรงที่
เกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตตนป 2547 เปนตนมา เหตุการณ
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ตากใบซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิต 85 คนแตเหตุการณตากใบสงผลกระทบกระทบตอ
ความศรัทธาของประชาชนรัฐมากที่สุด (จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย, 2549) เพราะ
คนสวนใหญเชื่อวาการชุมนุมหนา สภ.อ.ตากใบเปนการชุมนุมโดยปราศจาก
อาวุธเพื่อเรียกรองความยุติธรรมใหแกประชาชนชาวมลายูมุสลิมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ที่ชาวบานเชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์ จํานวน 6 คน ของบาน
โคกกูเว หมูที่ 5 ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รวมทั้งการประทวงเกิดข้ึน
ระหวางที่ผูชุมนุมชาวมลายูมุสลิมที่มาชุมนุมกําลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
ดังนั้น การใชกําลังเขาสลายการชุมนุมของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง และการ
เคลื่อนยายผูถูกจับกุมไปยังคายอิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี จึงเปนเร่ืองเกินกวา
เหตุ ในขณะที่ยังไมมีการแสดงความรับผิดสําหรับเหตุการณที่เกิดข้ึนจากภาครัฐ
อยางเหมาะสมตั้งแตในตอนแรก เหตุการณตากใบจึงถูกตีความวาเปนเหตุการณ
ที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติอยาง “ไมเปนธรรม” ตอชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่อยาง
ชัดเจน เหตุการณตากใบจึงสรางความไมไววางใจตอรัฐบาลข้ึนในหมูประชาชนผู
ไดรับผลกระทบและชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่มากที่สุดและความรูสึกดังกลาวยัง
ถูกนําไปใชเปนเหตุผลรองรับในการใชความรุนแรงเพื่อตอตานรัฐของบางกลุมที่
เคยตกเปนเหยื่อในเหตุการณ (ปาตานี ฟอร่ัม, 2555) เมื่อมีการเผยแพร
ภาพถายวีดีโอซึ่งฉายใหเห็นเหตุการณขณะเจาหนาที่รัฐทํารายผูชุมนุมอยาง
รุนแรงยิ่งสงผลเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นสาธารณะตอแนวทางในการแกไข
ปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยการตั้งตําถามตออํานาจอัน
ชอบธรรมของรัฐบาลในการใชความรุนแรงตอผูชุมนุมซึ่งเชื่อวาไมมีอาวุธอยูกับ
ตัวจนมีผูเสียชีวิตจํานวนมากในคราวเดียวกันอยางที่ไมปรากฏในวงกวางในกรณี
เหตุการณกรือเซะที่เกิดข้ึนกอนหนา รวมทั้งเกิดกระแสการวิพากษวิจารณการ
กระทําดังกลาวในวงกวางทั้งในระดับภูมิภาครวมทั้งในชุมชนระหวางประเทศ 
อาทิ การวิพากษวิจารณการกระทําของเจาหนาที่ไทยในรัฐสภามาเลเซีย เปนตน 
เหตุการณตากใบทําใหสถานการณความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตเปนที่
สนใจในเวทีระหวางประเทศโดยเชื่อมโยงกับความขัดแยงเชิงชาติพันธุที่เกิดข้ึนใน
ภูมิภาค นํามาสูการเคลื่อนไหวขนานใหญของภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและ
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ระหวางประเทศเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนใน
เหตุการณตากใบ 

 ประการสุดทาย จากขางตนจึงกลาวไดวาเหตุการณตากใบเปน
เหตุการณรุนแรงที่สงผลตอการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงอยางนอยใน สอง 
ระดับคือ ประการแรก เหตุการณตากใบคือเหตุการณเกิดข้ึนในทองถ่ินที่เปนจุด
ตั้งตนของการแปลงเปลี่ยนของชุมชนอ่ืนๆ เชน เหตุการณตากใบนําไปสูการ
รวมตัวของนักวิชาการ 144 คนยื่นจดหมายเปดผนึกถึงการแกไขความขัดแยงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตตอนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร จนมีการ
ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท (กอส.) ข้ึนเมื่อป 2548 ตามมาดวย
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางสถาบันทางการเมืองและการแกไขความขัดแยงใน 
3 จังหวัดชายแดนใตจนปจจุบัน เปนตน ประการตอมา เหตุการณตากใบซึ่งเปน
เหตุการณภายในไดสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรับรูและเพิ่ม
ความสนใจใหกับประเทศอ่ืนๆ ในปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย 

2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา 

บทความจากการวิจัยคร้ังนี้ รวบรวมขอมูลจากสามชองทางหลัก ไดแก 
ชองทางแรก ศึกษาจากเอกสารที่ เก่ียวของ (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
เก่ียวของกับกรณีเหตุการณตากใบ ขอมูลทัศนคติเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
ประเด็นความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีตากใบและใน
ปญหาภาคใตโดยรวม ปญหาและอุปสรรคในการรณรงคเก่ียวกับความยุติธรรม
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ในกรณีตากใบ ฯลฯ ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Information) จําแนกออกเปนหลายกลุมที่มีความเก่ียวของกับกรณีศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลไดรอบดานยิ่งข้ึน โดยจําแนกเปน กลุมชาวบาน แบงออกเปน 
กลุมแรก คือ เหยื่อที่ไดรับผลกระทบโดยตรงในเหตุการณตากใบกับผูไดรับ
ผลกระทบทางออมจากเหตุการณ กลุมที่สอง คือ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน ต.พรอน อ.ตากใบ ที่ถูกจับกุมในคดีที่เปนชนวนใหเกิดการชุมนุม
ประทวงในเหตุการณดังกลาว กลุมที่สาม คือ สมาชิกในชุมชนเดียวกับเหยื่อ 
เชน ผูนําศาสนาในชุมชน กํานัน ผูใหญบานในหมูบานตางๆ ที่ทําการศึกษา
ภาคสนาม ฝายรัฐ หมายถึงเจาหนาที่ราชการจากหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานที่
เก่ียวของกับเหตุการณการตากใบและหลังจากนั้น ไมวาจะเปนเจาหนาที่ฝายพล
เรือน ฝายความมั่นคง รวมทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสมาชิก
คณะกรรมการอิสระชุดตางๆ ที่รัฐบาลแตงตั้งข้ึนดวย ตอมาคือกลุม องคกรภาค
ประชาสังคม ที่เขารวมทํางานดานการผลักดันรณรงคดานสิทธิมนุษยชนและ 
ดานการเยียวยาจิตใจเหยื่อในกรณีตากใบ และสื่อมวลชน และชองทางสุดทาย 
คือ การสังเกตการณภาคสนาม (field observation) จากกิจกรรมที่กลุม
ผูเสียหายจัดข้ึนเองคืองานทําบุญเลี้ยงอาหารในวาระการรําลึกถึงเหตุการณตาก
ใบซึ่งจัดข้ึนตั้งแตป 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
เหตุการณรุนแรงเกิดข้ึนอยางตอเนื่องซึ่งในระหวางที่ดําเนินการศึกษาก็มีญาติพี่
นองหรือบุคคลในครอบครัวของผูใหขอมูลสําคัญถูกยิงเสียชีวิตจากคนรายไม
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ทราบฝาย อีกทั้งกรณีเหตุการณตากใบก็ดูเหมือนวาจะเปนกรณีที่ยังไมสิ้นสุดลง
อยางสมบูรณ ซึ่งเหตุการณเหลานี้ยิ่งสรางความรูสึกไมไววางใจอันกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนดวยกันเองดวย 
ผูเขียนจึงเก็บขอมูลดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในข้ันตอนการสัมภาษณที่มี
ประเด็นเก่ียวกับชีวิต ความปลอดภัยและความคิดเห็นสวนตัวของผูใหขอมูล
หลักทั้งฝายเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน ดังนั้นเพื่อรักษาประโยชนเร่ืองความ
ปลอดภัยของผูใหขอมูลทุกฝาย ในงานศึกษาคร้ังนี้จึงจะไมเปดเผยชื่อของผูให
ขอมูลหลัก รวมทั้งบางขอความที่ผูใหขอมูลที่อนุญาตใหเปดเผยชื่อไมประสงคให
ออกชื่อในขอความสวนนั้นผูวิจัยจะไมเปดเผยชื่อของผูใหขอมูลนั้นๆ เพื่อมิให
ผูใดนําขอมูลไปใชในแงที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูใหขอมูลได ในการศึกษาคร้ัง
นี้ผูวิจัยไดแจงใหผูใหขอมูลทุกคนทราบกอนทําการสัมภาษณวาผูใหขอมูลอาจ
ปฏิเสธการใหขอมูลได หรืออาจหยุดใหสัมภาษณเมื่อใดก็ได ซึ่งในระหวาง
การศึกษาก็มีผูปฏิเสธไมใหเขาสัมภาษณดวย 

3) นิยามศัพทสําคัญในบทความ 

ความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเยื้อ หมายถึง สถานการณซึ่งการตอสูโดย
ความรุนแรงของกลุมระดับชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งจําเปนพื้นฐาน เชน ความ
ปลอดภัย การไดรับความยอมรับ ความสามารถในการเขาถึงและการมีสวนรวม
อยางเทาเทียมกันในสถาบันเศรษฐกิจและการเมือง การนิยามเชนนี้แสดงใหเห็น
วาความแตกตางดานอัตลักษณมิใชเปนสาเหตุประการเดียวของการตอสูยืดเยื้อ
ใหที่หนึ่งๆ 

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional justice) หมายถึง 
มาตรการในการตอบสนองตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันรุนแรง (Serious 
human rights violation) เชน การสังหารโดยไมผานการตัดสินตามกระบวนการ
ยุติธรรม (Extra judicial killing) การทรมาน (Torture) การบังคับสูญหาย 
(Disappearance) และการสังหารหมู (Massacre) ที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบและ
กวางขวางในอดีต ประกอบดวย การดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
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คณะกรรมการแสวงหาความจริง โครงการฟนฟูความเสียหาย การปฏิรูปสถาบัน
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการพยายามจดจํา เปนตน 

การปรองดอง (Reconciliation) ในบทความนี้ หมายถึง แนวคิดและ
กระบวนวิธีปฏิบัติของการลดความเกลียดชังแตกแยกและสรางความไววางใจ
เพื่อฟนคืนความสัมพันธการอันมีจุดมุงเนนที่ “ความสัมพันธระหวางคูขัดแยง” 
เปนหลัก โดยผานการแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําในอดีตการยอมรับ
ความจริงที่เกิดข้ึน การเมตตาใหอภัยตลอดจนการมองภาพอนาคตของสังคม
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
เปนการตอรองความยุติธรรมระหวางฝายเหยื่อ ผูไดรับผลกระทบและภาค
ประชาสังคมซ่ึงเปนกลุมที่ตั้งประเด็นขอเรียกรองความยุติธรรมในกรณีตากใบ 
(แมวาจะมีความเห็นไมลงรอยกันเร่ือง การรับเงินเยียวยา 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
สอบสวนขอเท็จจริงไมนํามาสูความเขาใจความรุนแรงที่เกิดข้ึน 

1.2 ความพยายามในการลงโทษผูกระทําผิด ดําเนินไปโดยการโยกยาย
เจาหนาที่ทหารมีความหมายที่กํากวม ไมมีการเอาผิดทางอาญา (เพราะความ
รุนแรงเกิดข้ึนระหวางที่เจาหนาที่รักษากฎหมาย) มีแตเพียงการชดเชยเปนเงิน 
และขอโทษจากหัวหนารัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท เทานั้น 

1.3 การชดเชยเยียวยา มุงเนนการจายเงินชดเชยแกเหยื่อและผูไดรับ
ผลกระทบเปนหลัก (โดยรัฐบาลหลายชุด) และมีการใหความชวยเหลือดานการ
รักษาพยาบาลเหยื่อบางราย มีการใหการศึกษาแกบุตรหลานของเหยื่อบางราย
อยางไมเปนทางการ ไมมีการบันทึกรายชื่อและความชวยเหลือที่ไดรับอยางเปน
ระบบ (โดยเจาหนาที่ทหารระดับผูบังคับบัญชาหนวยทหารเฉพาะกิจในพื้นที่
บางราย) การจายเงินชดเชยเยียวยาและการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ดังที่กลาว
ไวขางตนมีความหมายที่กํากวม และอาจเปนการบังคับใหเหยื่อลืมโดยปริยาย 
นอกจากนี้กระบวนการจัดสรรเงินชดเชยที่ยังไมทั่วถึงคือไมครอบคลุมเหยื่อ
ทั้งหมด และการที่เหยื่อไมไดรับเงินจํานวนเทากันทุกทําใหเหยื่อตั้งความ
คาดหวังมากเกินไป ทําใหเหยื่อบางรายเกิดความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรม
มากข้ึน 

1.4 การขอโทษและใหอภัย หมายรวมถึงการกลาวขอโทษอยางเปน
ทางการของ พล.อ.สุรยุทธ เมื่อป 2549 และการกลาวขอโทษสวนตัวกับเหยื่อ
โดยเจาหนาที่ทหารในหนวยเฉพาะกิจประจําพื้นที่และนายทหารระดับสูงหลาย
นาย อยางไรก็ดี การขอโทษมีลักษณะเปนการขอโทษแทนผูกระทําซึ่งมีการระบุ
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วาหมายถึงรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณและเจาหนาที่ทหารหนวยอ่ืน ทําใหการขอ
โทษเปนการสวนตัว ไมมีการขอโทษจากหนวยงานของรัฐอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา การขอโทษที่กระทําสวนตัวตอหนาเหยื่อหรือผูไดรับ
ผลกระทบกลับไดรับการยอมรับจากเหยื่อมากกวาการประกาศขอโทษโดยเหยื่อ
และผูไดรับผลกระทบไมไดมีสวนรวมในเหตุการณการขอโทษดวย การขอโทษ
จากเจาหนาที่ทหารในพื้นที่จึงสามารถสรางการยอมรับและความรวมมือจาก
ประชาชนไดระดับหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ตั้งข้ึน
เพื่อเปาหมายการศึกษาปญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใตและจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเปนหลัก แต กอส. ถือเปนเวทีที่สําคัญในการดึงความ
สนใจและการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคประชาสังคมในการแกไขความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ดังกลาว
ซึ่ง ทั้งนี้ ขอเสนอแนะ เครือขายความรวมมือ และหนวยงานยอยในกระทรวง
ตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการแตงตั้งกอส.ไดรับการพัฒนาและนํามาใชตอยอดมากข้ึน
ในปจจุบัน 

1.6 การแกไขความขัดแยงรวมกันในทองถ่ิน ภายหลังเหตุการณความ
รุนแรงหนา สภ.ตากใบ จ.นราธิวาสนํามาซึ่งบรรยากาศความไมไววางใจระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐและชาวบานมลายูมุสลิมอยางมาก ตางฝายตางหวาดระแวงตอ
กัน ทางเจาหนาที่ทหารยังตองทําหนาที่ในพื้นที่เดิม ขณะที่ผูรอดชีวิตจาก
เหตุการณตากใบจํานวนหนึ่งยังตกเปนผูตองสงสัยวาเปนแกนนําการชุมนุมใน
เหตุการณตากใบหรือเก่ียวของกับเหตุการณความรุนแรงอ่ืนๆ อคติตอกันและ
กันจึงสงผลใหเกิดความตึงเครียดและกระทบกระทั่งกันข้ึนเปนระยะ อยางไรก็
ตาม การปรับเปลี่ยนกองกําลังทหารในทองถ่ินแทบจะทันทีหลังเหตุการณตาก
ใบดวยการนํากองกําลัง ฉก.เพชราวุธที่ 30 ภายใตการนําของนายทหารชั้น
ผูใหญสังกัดนายทหารรักษาพระองคสมเด็จพระราชินี และเปนผูมีประสบการณ
การเขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในตางประเทศ ประกอบกับการ



46                        ประทับจิต  นีละไพจติร 
 

 
 

ปรับเปลี่ยนใหนายทหารระดับปฏิบัติงานเปนกองกําลังไมเก่ียวของกับความ
รุนแรงในเหตุการณตากใบลงมาทํางานในพื้นที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
รวมทั้งการดําเนินนโยบายทหารเขาใหความชวยเหลือใหแกครอบครัวผูเสียชีวิต
และชุมชนโดยรวมในดานที่อยูอาศัย และการรักษาสุขภาพอนามัย เปนปจจัยที่
ทําใหวิกฤตความไววางใจระหวางเจาหนาทีท่หารกับชาวบานผอนคลายลงระดับ
หนึ่ง นอกจากนี ้ฝายครอบครัวของเหยื่อ และผูรอดชีวิตจากเหตุการณตากใบก็
ชวยกันตั้งกลุมเหยื่อตากใบ โดยความสนับสนุนจากโครงการเยียวยาจิตใจของ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาโดยองคกรพัฒนา
เอกชนดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เหลานี้นําไปสูการสรางกลไกที่ประชุม 
ผูประสานงานระหวางนายทหาร กลุมชาวบาน และองคกรพัฒนาเอกชนดาน
สิทธิมนุษยชนในพืนที่ ทําหนาที่ประสานงานกันเมื่อเกิดเหตุการณการจับกุมตัว
ผูตองสงสัย และขอรองเรียนที่เก่ียวของกับการปกปองสิทธิมนุษยชนถือวาเปน
ชองทางที่สําคัญในการสรางความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงใน
กรณีตากใบ 

1.7 กระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบ ไดแก คดีที่ชาวบาน อ.ตากใบ

เปนจําเลยในขอหาเปนแกนนําการชุมนุม คดีแพงเรียกรองคาเสียหายที่เหยื่อ

และญาติผูเสียชีวิตฟองหนวยงานของรัฐ 9 หนวยงาน คดีการไตสวนการตาย 

78 ศพ และการดําเนินคดีกรณีที่มีผูชุมนุมเสียชีวิตระหวางการสลายการชุมนุม

ในที่เกิดเหตุ 7 คน พบวาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบ

ยังตองพบกับขอจํากัดไมตางไปจากคดีอ่ืนๆ ที่ประชาชนตกเปนจําเลยในคดี

ความมั่นคงใน สามจังหวัดชายแดนภาคใตไมวาจะเปนปจจัยจากโครงสราง

กฎหมายที่บังคับใชในพื้นที่และการแสดงบทบาทของบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม และที่สําคัญที่สุดเกิดจากการที่หลักการวาดวยสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญยังไมถูกนําไปใชในกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง ผลที่เกิดข้ึนใน

กรณีนี้สะทอนใหเห็นวา ไมวาภาครัฐจะใชมาตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไว
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มากนอยเพียงใด แตเมื่อกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการสรางความสมานฉันทและหยุดยั้งวงจรการแกแคนดวยความ

รุนแรงได ยิ่งไปกวานั้น ไมวาเจตนาหรือไมก็ตาม ระบบงานยุติธรรมในกรณีตาก

ใบยังกลายมาเปนการลวงละเมิดในเชิงโครงสรางเสียเองดวย กระบวนการ

ยุติธรรมที่ถือวาเปนแหลงอางอิงหลักของทุกฝาย แตดูเหมือนจะเอ้ือประโยชน

ใหกับฝายของรัฐเทานั้น ทําใหผูไดรับผลกระทบรูสึกวาพวกเขาไมมีโอกาสที่จะ

ไดรับความยุติธรรมอีก และจึงสงผลใหผูไดรับผลกระทบแทบทุกคน ไมเวน

กระทั่งแกนนํากลุมตากใบที่ตัดสินใจยุติบทบาทในการเรียกรองความยุติธรรม 

การสลายตัวของกลุมผูไดรับผลกระทบ และเลือกที่จะเรียกรองการเยียวยาทาง

การเงินซึ่งพวกเขาเห็นวาสามารถเขาถึงไดบางเทานั้น 

ดังนั้น จึงอาจตั้งขอสังเกตไดวา ในกรณีนี้ นอกจากการยกฟองชาวบาน
ในคดีตากใบที่เกิดข้ึนแลว กระบวนการยุติธรรมที่เกิดข้ึนมาภายหลัง ดูเหมือนจะ
ไมสอดคลองกับมาตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงแบบอ่ืน โดยเฉพาะ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เกิดข้ึนในพื้นที่ และยิ่งไปกวานั้น ผลจาก
กระบวนการยุติธรรมที่ตามมายังซ้ําเติมผลสะเทือนของเหตุการณตากใบ 
โดยเฉพาะจากมุมมองของเหยื่อเร่ืองความอยุติธรรมดวย ดังแสดงใหเห็นวา 
กระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบ มิไดแกไขความรูสึกวาไมไดรับความ
ยุติธรรมของเหยื่อ ยิ่งกวานั้นยังเพิ่มพูนความรูสึกดังกลาวดวย นอกจากนี้ 
กระบวนการและผลจากกระบวนการยุติธรรมในกรณีตากใบยังกลายมาเปน
ขอจํากัดในกระบวนการสมานฉันทและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง  

ความชะงักงันของการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีตากใบเกิดจาก
ปฏิบัติการใหความยุติธรรมที่ไมทั่วถึงคือเปาหมายเชิงพื้นที่ของปฏิบัติการให
ความยุติธรรมและแปลงเปลี่ยนความขัดแยงมุงเนนเฉพาะในอ.ตากใบเพียง
อําเภอเดียว และความชะงักงันของความความยุติธรรมในกรณีตากใบยังเกิด
จากการขาดกระบวนการใหการศึกษา สรางความเขาใจ และการสรางขอตกลง
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ในเร่ืองความหมายของปฏิบัติการตางๆ อยางไรก็ดีมีสัญญาณที่ดีไดแก จากกรณี
ตากใบทําใหเหยื่อชาวมลายูมุสลิมมีพื้นที่ในสังคม ทําใหมีการพัฒนามาตรฐาน
การเยียวยาการละเมิดสิทธิจากเจาหนาที่รัฐ การปรับยุทธการทางทหาร และ
การปรับมาตรฐานบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

2. เงื่อนไขที่กําหนดความยุติธรรมและการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงในกรณีตากใบ 

จากการศึกษาบทบาทของเหยื่อ/ ผูไดรับผลกระทบ มีขอคนพบวา 
ปจจัยชั้นบุคคล และพลวัตความสัมพันธภายในกลุมผูไดรับผลกระทบและภาค
ประชาสังคมมีลักษณะอยางนอยสี่ประการ ที่ทําใหการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงในกรณีตากใบเกิดความชะงักงัน ไดแก ประการแรก เหยื่อ/ ผูไดรับ
ผลกระทบมีความสัมพันธกันหลวมๆ เพราะตางมีถ่ินที่อยูกระจายตัวกันออกไป
ในหลายอําเภอของจังหวัดนราธิวาส (รวมทั้งในบางอําเภอในปตตานี และยะลา) 
โดยไมมีการจัดตั้งกลุมนัดพบตามปกติ ยิ่งไปกวานั้น ภายในกลุมเหยื่อ/ ผูไดรับ
ผลกระทบยังเกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกันหวาดระแวงวาบางคนอาจ
เก่ียวของกับขบวนการกอความไมสงบในพื้นที่ ลักษณะเชนนนี้ทําใหการ
รวมกลุมปฏิสัมพันธกันภายในจึงเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดยาก ประการตอมา คือ
ขอจํากัดดานลักษณะการดําเนินชีวิตของผูที่มาเปนสมาชิกกลุมเหยื่อจากรณี
ตากใบ สวนมากเปนผูหญิงชาวมลายูมุสลิม ซึ่งภายใตวัฒนธรรมอิสลามซ่ึง
ผูหญิงเหลานี้เคยเปนฝายไดรับการปกปองจากสังคมกลับกลายเปนผูตองแบก
รับภาระในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ประการที่สาม คือการที่
กลุมเหยื่อ/ ผูไดรับผลกระทบมีคานิยม "พึ่งพิงแกนนํา" ซึ่งในกรณีตากใบ แกน
นําหลัก (นางแยนะ  สะแลแม) ไมใชญาติผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ทําใหไมสามารถ
ตัดสินใจไดวาจะตอสูคดีในกระบวนการยุติธรรมตอไปหรือไม ทาทีดังกลาวมี
อิทธิพลตอญาติของเหยื่อกลุมหนึ่งตัดสินใจยุติการดําเนินการทางกระบวนการ
ยุติธรรม ไมติดใจเอาความใดๆ แตก็มีญาติของเหยื่อบางสวนตัดสินใจดําเนินการ
ขอความชวยเหลือจากองคกรเอกชนดานกฎหมายเพื่อใหชวยดําเนินการตาม
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กระบวนการยุติธรรมตอไปเปนรายบุคคล ประการที่สี่ คือ ผูไดรับผลกระทบและ
องคกรภาคประชาสังคมยังมีมุมมองไมสอดคลองกันเร่ืองการเรียกรองความ
ยุติธรรมและขอบขายของประเด็นที่ตองการเรียกรอง ซ่ึงจากเงื่อนไขดังกลาว
ขางตน นอกจากจะสะทอนวากลุมเหยื่อและผูไดรับผลกระทบกรณีตากใบยังไม
สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจากขางลางไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยัง
ชี้ใหเห็นแนวโนมวาการเรียกรองความยุติธรรมในกรณีตากใบจะลดลงอีกใน
อนาคต 

 อีกดานหนึ่ง งานศึกษาชิ้นนี้มีขอคนพบวา เงื่อนไขเชิงโครงสรางที่ทําให
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงในกรณีตากใบชะงักงันมีอยางนอย 3 ประการไดแก 

 2.1 ความตอเนื่องของความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต กลาวคือ เหตุการณตากใบ เปนเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึน
ทามกลางความขัดแยงและการใชความรุนแรงตอบโตกันระหวางเจาหนาที่ฝาย
ความมั่นคงและขบวนการกอความไมสงบ ผลการศึกษาพบวา เหตุการณตากใบ
เปนเหตุการณที่มีลักษณะเปนการวางแผนลวงหนาซึ่งรัฐไทยเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา
ในกรณีนี้ ซึ่งแมวารัฐไทยจะอํานวยความยุติธรรมตามแหลงอางอิงอํานาจรัฐ  
แตดวยความลาชาของกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการที่ไมสามารถนําผูกระทํา
ความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดสงผลให เหตุการณตากใบจึงยังคงถูกใช
เปนขออางรองรับสําหรับการใชความรุนแรงของกลุมกอความไมสงบบางกลุม
ตอไปเพื่อแสดงการตอตานและลดทอนความชอบธรรมของความยุติธรรมตาม
อํานาจรัฐดวยการใชแนวทางการแกแคนโดยใชความรุนแรง ดังเชนในกรณีของ
นายมะรอโซ  จันทราวดี ที่ตัดสินใจเขารวมกับขบวนการกอความไมสงบที่
เคลื่อนไหวอยูใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตั้งแตป 2548 ภายหลังจากรอดชีวิต
จากการสลายการชุมนุมในเหตุการณตากใบ นอกจากนี้ เหตุการณตากใบ ยังถูก
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการตอรองอํานาจระหวางกลุมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอง
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เอกราชในจังหวัดชายแดนใต ดังเชน กรณีการเผยแพรวิดีทัศนเร่ือง “ขอเท็จจริง
ตากใบ กับดักลวงของขบวนการ BRN Coordinate” ในเวบ็ไซตของกลุมพูโล4

1  

 2.2 บริบทเชิงสถาบันการเมือง 

 1) หนวยงานฝายความมั่นคง ยังคงเปนตัวแสดงหลักในการ
ควบคุมสถานการณในสามจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงจําเปนตองมีกฎหมาย
รองรับการใชอํานาจในพื้นที่ เรียกโดยทั่วไปวา "กฎหมายความมั่นคง" ซึ่งใน
ปจจุบันมีกฎหมายมีกฎหมายในกลุมนี้ที่บังคับใชอยูในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตถึง 3 ฉบับ ไดแก กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 จากการศึกษาพบวา กฎหมายความมั่นคงที่ไดกลาวถึง
แลวขางตนสงผลกระทบตอกลไกกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่เพราะมีหลักการ
มุงเนนตอบสนองตอวาทกรรมตอตานการกอรายสากลและการรักษาความมั่นคง
ภายในรัฐ ในเชิงเนื้อหาของกฎหมายจึงมีการใหอํานาจเจาหนาที่ในการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไดโดยไดรับการคุมครองจากการตองรับโทษทางอาญา
ระหวางการปฏิบัติ ดังนั้น กรณีตากใบที่มีการกลาวหาวาเจาหนาที่รัฐเปนผู
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงประสบกับภาวะชะงักงัน 

 2) ธรรมเนียมปฏิบัติเร่ืองการรับผิดของหนวยงานฝายความมั่นคง 
ผลการศึกษาในกรณีเหตุการณตากใบพบวา ไมมีการแสดงความเห็นที่ชัดเจน
เก่ียวกับการกลาวโทษและการรับผิดในกรณีตากใบ เชน กรณีการโยกยาย
นายทหารระดับสูงที่เปนผูบัญชาการเหตุการณตากใบ โดยเฉพาะแมทัพภาคที่ 4 
ในขณะนั้น ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่กองทัพตั้งข้ึนกองทัพตั้งข้ึน
พิจารณาวาเปนความผิดพลาดของแมทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้นซึ่งคณะกรรมการ

                                                        
1รับชมวิดีโอชุดดังกลาวไดที่ 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. เขาถึงเมื่อวันที1่3 พฤศจิกายน 2555. 

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.%20เข้า
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.%20เข้า
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.%20เข้า
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สอบสวนทางวินัยที่กองทัพตั้งข้ึนพิจารณาวาเปนความผิดพลาดของแมทัพภาค
ที่ละทิ้งสถานการณชุมนุมไปกลางครัน และเสนอใหสั่งยายแมทัพภาคที่ 4 
ในขณะนั้นกลับเขารับตําแหนงในกระทรวงกลาโหมแทน แตในภายหลังกองทัพ
ก็เลื่อนยศและเพิ่มเงินคาตอบแทนใหนายทหารระดับสูงที่ถูกโยกยายออกทุก
นาย ทําใหมาตรการการโยกยายเจาหนาที่ทหารระดับสูง ในกรณีนี้มีความหมาย
ที่คลุมเครือเพราะไมมีการกลาวโทษและการยอมรับความผิดที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่ทหารระดับสูงนายหนึ่งใหความเห็นวา "ตามหลักการ
แลว สิ่งที่เกิดข้ึนคงไมสามารถถือวาเปนการลงโทษทางวินัย เพราะทหารเรามี
บทลงโทษที่รุนแรงเชนกัน อีกทั้งในกรณีนี้ การพิจารณาความผิดก็เปนไปตาม
หลักพิจารณาความผิดสถานเบาเพราะไมมีการนําข้ึนพิจารณาในศาลทหาร" 
(นายทหารระดับสูงใน กอ.รมน., สัมภาษณ, 9 มิถุนายน 2555) ขอคนพบ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไขขอจํากัดที่สําคัญในเชิงธรรมเนียมปฏิบัติของ
หนวยงานความมั่นคงซึ่งมีคําอธิบายตอการรับผิดชอบที่จํากัดเพียงการยอมรับ
ผิดอยางไมเปนทางการ และการยอมรับผิดในฐานะการแสดงความเสียใจตอ
ความสูญเสียสวนตัววา การใหเจาหนาที่รับผิดถือวาเปนเร่ืองที่ไมอาจทําอยาง
เปนทางการได เนื่องจากการยอมรับผิดและการประกาศวาการโยกยายออกจาก
พื้นที่คือการลงโทษ ยอมสงผลถึงขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ทหารและความชอบ
ธรรมของกองทัพโดยรวม สะทอนใหเห็นจากคํากลาวตอไปนี้ 

“การโยกยาย อันที่จริงเปนเร่ืองปกติอยูแลว แต
สําหรับเร่ืองนี้ มองวาเปนการลงโทษ ในแบบที่สงผลทางออม 
เพราะถาทาน (หมายถึงแมทัพภาคที่ 4 ในเวลานั้น) ไมเจอ
เร่ืองนี้ ทานเองก็อาจจะมีอนาคตอีกไกลในทางทหาร กรณี
แบบนี้ทาน (อดีตแมทัพภาค 4 ในขณะนั้น) เองก็ตองเสียสละ 
เพราะอยางไรเสีย ทานเองก็คงเขาพื้นที่ไมไดแลว ที่เรียกวา
เสียสละเพราะในกรณีแบบนี้ ถือวาทําตามหนาที่ เพราะ
เจาหนาที่ก็ตองตัดสินใจเหมือนกัน คือ ตองมองอีกดานวาถา



52                        ประทับจิต  นีละไพจติร 
 

 
 

เจาหนาที่ไมทํา แลวเกิดการเขาไปแยงผูตองหากันเจาหนาที่
ก็ผิดอีก ... และหากจะดําเนินคดีก็ตองเปนศาลทหาร เพราะ
ไมอยางนั้น ผมมองวาไมยุติธรรม เพราะวาถาดําเนินคดี
อาญา เจาหนาที่อ่ืนๆ ก็ไมอยากจะมาปฏิบัติงาน ตอไปพอมี
เหตุการณแบบนี้อีก เขาก็คงไมอยากออกไปชวยดูแลเพราะ
กลัวจะโดนฟอง"  (อดีตรองและแมทัพภาคที่ 4, สัมภาษณ, 
18 มิถุนายน 2555) 

 3) ปญหาการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุใน สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตและการลงหลักปกฐานของคุณค าสิทธิมนุษยชนในเชิ งสถาบัน 
(Institutionalization) ผลการศึกษาเหตุการณตากใบชี้ใหเห็นวา การใชกําลังเขา
สลายการชุมนุมซึ่งผูเขารวมการชุมนุมไมมีอาวุธรายแรงนั้น ไมมีการแสดงความรับ
ผิดตอเหตุการณอยางจริงจังและเปนที่รับรูของสาธารณะ ยิ่งไปกวานั้น การที่
เจาหนาที่บางรายแสดงความรูสึกตอชาวบานผูเรียกรองสิทธิและความยุติธรรม
วา "เปนแนวรวมขบวนการกอความไมสงบ" (คณะกรรมการวิสามัญเพื่อการ
สอบสวนศึกษาสถานการณความไมสงบฯ สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2551: 7) 
สงผลโดยตรงตอชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนึ่งรูสึกวา ไมได
รับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคมการเมืองไทย กรณีตากใบจึงยิ่งตอกย้ํา
สมมุติฐานของปญหาความไมสงบที่มักถูกกลาวถึงวาเกิดจาก ความไมเขาใจใน
ความแตกตางทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และสาเหตุความอยุติธรรม 
โดยเฉพาะเมื่อเหตุผลทั้งสองประการเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ชนิดที่สาเหตุแรกถูก
ใชเปนขออางเหตุผลรองรับใหกับการเลือกปฏิบัติและนําไปสูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

 ผลจากการศึกษายังชี้ใหเห็นตอไปดวยวา การไมลงหลักปกฐานของ
คุณคาสิทธิมนุษยชนในเชิงสถาบันในสังคมไทย หรือแมกระทั่งในกระบวนการ
ยุติธรรมไทยยังเปนขอจํากัดประการสําคัญซึ่งทําใหความยุติธรรมในกรณีตากใบเกิด
ความชะงักงัน เห็นไดจากการอางอิงความชอบธรรมของรัฐในปฏิบัติการการสลาย
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การชุมนุมและการควบคุมตัวผูชุมนุมจากกฎอัยการศึก 2457 ที่ประกาศใชอีกคร้ัง
ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 และผลการศึกษากลไกในกระบวนการยุติธรรมที่มี
ชองวาง ไดแก ในศาลคดีแพง ซึ่งใชกลไกการไกลเกลี่ยในอันมีจุดมุงเนนในการ
พยายามยุติขอพิพาทโดยเร็ว โดยเฉพาะในกรณีคดีตากใบซึ่งถือวาเปนขอพิพาทที่
อาจนําไปสูการรบกวนความสงบสุขของสาธารณะได การประวิงคดีใหเกิดความ
ลาชา การเบิกตัวพยานที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรง การโอน
คดีออกนอกพื้นที่ รวมทั้งความเพิกเฉยในการแสวงหาหลักฐานอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการยกเวนบทบัญญัติเร่ืองการปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการ
อางบทบัญญัติในกฎอัยการศึกที่ปรากฏตามคําสั่งไตสวนการตายในกรณีเหตุการณ
ตากใบ (พุทธณี  กางก้ัน, ม.ป.ป.: 57-58) ยิ่งตอกย้ําใหประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ แตกตางไปจากประชาชนในภาคอ่ืนๆ 
ของประเทศ  

 ทั้งนี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตจากประเด็นปญหาเชิงสถาบันวา การ
ผูกขาดอํานาจการรักษาความมั่นคงภายในก็ดี ธรรมเนียมปฏิบัติเร่ืองการรับผิด
ของหนวยงานฝายความมั่นคงก็ดี หรือปญหาการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุ
และประเด็นปญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน ตางเปนประเด็นที่ไมเก่ียวของกันโดยตรง 
แตมักถูกผูกโยงกันดวยหลักการเร่ืองอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐ และเมื่อ
โจทยทั้ง 3 ประเด็นถูกบิดใหกลายเปนเร่ืองที่ผูกโยงกับการรักษาอธิปไตยและ
ความมั่นคงของรัฐจึงทําใหความยุติธรรมชะงักงัน  

 4) ความไมไววางใจระหวางรัฐและชาวบาน ผลการศึกษาทําให
พบวา ชาวบานที่เปนเหยื่อและผูไดรับผลกระทบกรณีตากใบแมจะมีความ
เชื่อมั่นวาฝายเจาหนาที่ของรัฐเปนผูกระทําความผิดในเหตุการณตากใบ แตการ
ที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดรับการลงโทษ ทําใหชาวบานสวนใหญเขาใจวาทุกการ
กระทําของเจาหนาที่รัฐ ไมวาจะเปนการบุกคน จับกุมเปนการปฏิบัติตาม
กฎหมายความมั่นคงโดยเฉพาะการที่มีคําสั่งไตสวนการตายออกมาวา การกระทํา
ของเจาหนาที่รัฐ เปนการกระทําตามกฎหมาย (วศิน  สุวรรณรัตน, 2555: 27) 
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ประสบการณและความรูสึกดังกลาวทําใหชาวบานสวนหนึ่งที่ เปนผูได รับ
ผลกระทบจากเหตุการณตากใบมีความเชื่อวา กระบวนการยุติธรรมที่เกิดข้ึนแลว 
เปนปจจัยตัดสินอนาคตเร่ืองความยุติธรรมในกรณีตากใบ ซึ่งที่สุดแลวพวกเขาจะ
ไมไดรับความยุติธรรมกลับคืนมา ทําใหชาวบานสวนใหญรูสึกเหน็ดเหนื่อยกับ
การตอสูในกระบวนการยุติธรรมและเกิดความรูสึกไมไววางใจเจาหนาที่ทหารใน
พื้นที่ 

ขณะเดียวกันเจาหนาที่ฝายความมั่นคงของรัฐก็มีมุมมองวา การ
ชุมนุมประทวงหนา สภ.ตากใบเปนการวางแผนลวงหนาของผูกอความไมสงบ 
เพราะเปนการชุมนุมที่ไมตองการการเจรจาและไมฟงอะไรทั้งสิ้น ผูประทวงเปน
กลุมจัดตั้งที่ไมไดมีสาเหตุมาจากความเดือดรอนเฉพาะหนา (จากความยากจน
หรือการไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมโดยตรงตอผูชุมนุม) แตเปนกลุมที่หวังผล
ทางการเมือง (อดีตปลัดจังหวัดนราธิวาส, อดีตรองและแมทัพภาคที่  4, 
สัมภาษณ, 18 มิถุนายน 2555; นายทหารระดับสูง กอ.รมน., สัมภาษณ, 7 
มิถุนายน 2555; อดีตผบ.ตร.ภูธรภาค 9, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2555; 
พนักงานสอบสวน สภ.สุไหงปาดี, สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2555) “การ
ชุมนุมประทวงคร้ังนี้เปนเร่ืองผิดธรรมชาติ เพราะทางฝายมอบใชอารมณ ใหตั้ง
ตัวแทนก็ไมตั้ง บอกใหปลอยอยางเดียว ยังไงก็ไมยอม ตางจากมอบอ่ืนที่มีการ
ยอมเจรจาโดยการตั้งตัวแทนมาเจรจา ใหตัวแทนศาสนามาพูดก็ไมฟง ยังใชกอน
หินกับรองเทาแตะขวางปา และไลใหกลับไปเลี้ยงแพะ มีการพาพอแมของชรบ. 
6 คนมาพูด ก็ไลใหเขากลับไป มีการตอรองวาวันจันทรจะทําเร่ืองใหปลอยตัว 
แตก็ไมยอม" (อดีตรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสเมื่อป 2547, สัมภาษณ, 26 
มิถุนายน 2555) สอดคลองกับความเห็นของพนักงานอัยการเจาของสํานวนที่
เก่ียวของกับคดีตากใบวา เมื่อพิจารณาจากหลักฐานแลว มีเหตุอันควรนาจะ
เชื่อถือไดวาผูชุมนุมประทวงมีความประสงคจะกอความไมสงบ มีการยุยงใหมี
การตอตานการทําหนาที่ของรัฐ จึงเปนการชุมนุมโดยไมสงบ มีการตระเตรียม
กอน ดังนั้นพนักงานอัยการจึงทําความเห็นสั่งฟองกลุมผูถูกกลาวหาวาเปนผูนํา
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การชุมนุมทั้ง 59 คน (พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส อางใน พุทธณี  กางก้ัน, 
ม.ป.ป.: 56) นอกจากนี้ การศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา เงื่อนไขความตอเนื่องของความ
รุนแรงและเงื่อนไขเชิงสถาบันยังเปนสวนหนึ่งของการผลิตความไมไววางใจซ้ําเติม
มากข้ึนดวย 

 อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาพบวา เหตุการณตากใบชี้ใหเห็นเงื่อนไข
เชิงบวกที่สําคัญคือ วิธีการที่นํามาใชในการแกไขความขัดแยงและการปรับตัว
ของคูขัดแยงในระดับยอยอาจจะเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการสรางความ
ไววางใจและการสรางความยินยอมเร่ืองความยุติธรรมไดในอนาคต กลาวคือ
ตัวอยางเร่ืองราวการฟนฟูความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ทหารในพื้นที่กับเหยื่อ
ในอ.ตากใบ พรอมกับการเขารวมโครงการเยียวยาจิตใจของภาคประชาสังคม 
(ชวงป 2548) นํามาซึ่งการลดความหวาดระแวงระหวางกันไดในระดับที่
สามารถสรางขอตกลงในการแกไขปญหาในทองถ่ินรวมกัน เชน การนําเขา
สินคาเถ่ือน และปญหายาเสพติด เปนตน ถือเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวา 
การแกไขความขัดแยงรวมกันระหวางคูขัดแยงในระหวางที่ความรุนแรงยัง
ดําเนินอยูจนสามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันไดในระดับหนึ่ง ทําใหทั้งสอง
ฝายมีความพรอมในการสานเสวนาเพื่อสรางขอตกลงเก่ียวกับความยุติธรรมได 
อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญยังอยูที่วาจะขยายระดับของปฏิบัติการเชนนี้ใน สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางไร รวมทั้งจะทําใหผลลัพธของปฏิบัติการเชนวา
นั้นมีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความขัดแยงรอบใหมได 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 บทสรุป 

แนวคิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา 
ความยุติธรรมเปนทั้งวิธีการและเปาหมายของการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง 
การใหความยุติธรรมโดยไมรีรอใหความขัดแยงยุติหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางการเมืองระดับมหภาคเสียกอนจึงเปนขอเสนอหลักของแนวคิดนี้ 
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โดยเฉพาะในมิติการสรางความยุติธรรมในความสัมพันธชุดตางๆ ซึ่งจะถือวา
เปนฐานที่เหนียวแนนในการรองรับความขัดแยงหรือความรุนแรงที่ยังคงดําเนิน
อยูตอเนื่อง นอกจากนี้ ทามกลางความขัดแยงยังดําเนินอยู การใหความ
ยุติธรรมทางสังคม และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)  
ตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนจะนําไปสูการปรับสัมพันธภาพทางสังคมซึ่ง
เปนระดับรากฐานของความขัดแยงจะสามารถนําไปสูการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแยงและความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางไดในระยะยาว 

เมื่อนําเอาแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมกับการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
มาใชในสังคมที่ความขัดแยงรุนแรงยังดําเนินอยู ภายใตขอจํากัดของกฎหมาย
และพรมแดนรัฐชาติซึ่งผูกขาดการอํานวยความยุติธรรมโดยกําหนดขอบขาย
การอํานวยความยุติธรรมอยางรัฐไทย แนวคิดความยุติธรรมและการแปลง
เปลี่ยนความขัดแยงจึงดูเหมือนจะใชการไดในปริมณฑลของการตอบสนองขอ
เรียกรองเฉพาะหนาและการแกไขความขัดแยงเพียงในระยะสั้น โดยคงไวซึ่งการ
รักษาสถานภาพเดิม (status quo) ระหวางคูขัดแยงเทานั้น ในบทความนี้ได
ชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงและขอจํากัดของความยุติธรรมในปฏิบัติการแกไขความ
ขัดแยงใน สามจังหวัดชายแดนใตและกระบวนการยุติธรรมทามกลางความ
ขัดแยงรุนแรงที่กําลังดําเนินอยูวาในกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงที่
สะทอนจากเหตุการณตากใบเปนกระบวนการที่เต็มไปดวยพลวัต การตอสู 
ตอรอง และปะทะสังสรรคระหวางการสถาปนาคุณคาดานสิทธิมนุษยชน ความ
ยุติธรรม และสันติภาพ ทามกลางตัวแสดงตางๆ และจากพลวัตดังกลาวนี่เองที่
ทําใหการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไมอาจดําเนินการไดอยางราบร่ืนหรือ
สามารถแปลงเปลี่ยนความขัดแยงไดโดยทั้งหมด ในทางกลับกัน การตอสูตอรอง
ในกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงอันสะทอนในเหตุการณตากใบไดสงผล
ทําใหเกิดความแปลงเปลี่ยนความขัดแยงข้ึนเปนบางสวน ขณะที่บางสวนไมเกิด
การแปลงเปลี่ยน (uneven transformation) 
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