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เรื่อง  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต : ปญหาและแนวทางแกไข 
โดย 

ประธานคณะกรรมการอสิระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 
(นายอานันท  ปนยารชุน) 
วันที่  24  สิงหาคม  2548 

เวลา  11.30 – 12.00  นาฬิกา 
 
 
เรียน  ทานผูเขารวมเสวนา  และผูมีเกียรติทุกทาน 
 
 วันนี้ถือเปนโอกาสที่ดีอีกวาระหนึ่ง ที่หลายฝายไดมารวมกันเพื่อระดมความคิดเห็น
ในประเด็นสําคัญเพื่อแกปญหาอันเกิดเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยไดมารวมกันเสนอแนวทางและขอคิดที่ดีๆ ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
 การจัดเสวนาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะอนุกรรมการสงเสริมความไววางใจ     
ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหนาที่ในการวางแนวทาง กําหนดวิธีการในการสราง
ความยุติธรรม ความเปนธรรมใหเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความไววางใจ ความสงบสุข
ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นคณะอนุกรรมการสงเสริมความไววางใจฯ จึงไดมอบหมายให
คณะทํางานสงเสริมกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมไปศึกษาเรื่องการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต : ปญหาและแนวทางแกไข โดย
คณะทํางานก็ไดศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ รวมทั้งดําเนินการดวยวิธีการตางๆ มาระยะหนึ่ง
จึงไดสรุปผลใน    เบื้องตนเพื่อเปนกรอบใหทุกทานในที่นี้ไดชวยกันวิพากษวิจารณให
ขอคิดเห็นตางๆ ที่จะนําไปสูการสรางความเปนธรรม ลดความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นแลวหรือ
กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งใน    ชวงเชาที่ผานมาคณะผูจัดคงไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการนําไป
ประมวล วิเคราะห และเสนอตอคณะอนุกรรมการเพื่อคณะอนุกรรมการจะไดเสนอตอ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) เพื่อเสนอตอรัฐบาลตอไป 
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 ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น แมวาจะมีสาเหตุมาจากปญหา
หลายมิติ เชน มิติดานประวัติศาสตร ดานภาษาและวัฒนธรรม ดานศาสนา ดานเศรษฐกิจ ฯลฯ 
แตสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่มีสวนผลักดันใหปญหาใน 3 จังหวัดภาคใตมีความรุนแรงและ
ขยายขอบเขตมากขึ้น ก็คือปญหาดานความยุติธรรม 
 ความยุติธรรมและความชอบธรรมเปนพื้นฐานสําคัญของบานเมืองที่ใดขาดความ         
ยุติธรรมและความชอบธรรมแลวก็ยอมยากยิ่งที่จะทําใหบานเมืองเกิดความสงบสุข     
กระบวนการยุติธรรมเปนกลไกสําคัญที่จะนําความยุติธรรมและความเปนธรรมมาสูสังคม 
หากกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพและดําเนินการไปสอดคลองกับหลักนิติธรรมก็ยอม
เปนเครื่องมือสําคัญที่สามารถจรรโลงบานเมืองใหเกิดความสงบสุขไดเปนอยางดี 
 จากการที่ กอส. ไดมีโอกาสลงไปสัมผัสกับเหตุการณในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน    
ภาคใตหลายครั้ง และจากขอมูลหลายแหงที่ไดรับ ผมมีขอสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการ         
ยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง  แมจะเกิดสภาพปญหาความรุนแรงที่ตอเนื่องและขยายตัวใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งถือเปนสถานการณที่ไมปกติ ซึ่งโดยทั่วไปยอมมีเหตุที่จะเสริมประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมายใหเจาหนาที่ของรัฐ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ       
ประชาชนนอยลงไปกวาปกติ อยางไรก็ตามสถานการณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไม
สามารถนําหลักการทั่วไปดังกลาวมาใชไดทั้งหมด ทั้งนี้เพราะประชาชนสวนใหญในพื้นที่เปน     
ชาวมุสลิมที่มีเชื้อชาติมลายูและพูดภาษามลายูเปนภาษาทองถิ่นมาเปนเวลายาวนาน  และมี   
จํานวนมากที่รูสึกวาไมไดรับการปฏบิัติอยางเปนธรรมเปนระยะเวลาที่ยาวนาน การเพิ่มอํานาจ
ใหเจาหนาที่ของรัฐโดยไมทําความเขาใจถึงมิติทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
ที่เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่ จึงอาจเปนการสงสัญญาณที่ไมถูกตองและอาจสงผลกระทบให       
เหตุการณลุกลามไปอีก ดวยเหตุผลดังกลาว ความพยายามในการดําเนินการใหกระบวนการ   
ยุติธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรม จึงเปนแนวทางที่เรงดวนและจําเปนยิ่งสําหรับ 3 จังหวัด
ภาคใต ซึ่งแตกตางจากสถานการณความรุนแรงในพื้นที่อ่ืนๆ 
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 ประการที่สอง  ดวยสภาพปญหาที่มีลักษณะพิเศษดังที่กลาวมา จึงมีความจําเปนเรงดวนที่
ตองยกระดับของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพิเศษ แมวา
กระบวนการยุติธรรมในพื้นที่อ่ืนๆ จะมีปญหาดังที่เปนที่ทราบกันอยู เชน การที่ผูตองหาถูก     
เจาหนาที่ใชอํานาจโดยไมชอบในการตรวจคน จับกุม คุมขัง ขาดโอกาสในการประกันตัว      
ขาดการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ แตสําหรับในพื้นที่ภาคใต       
จําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางเรงดวน การดําเนินการในบางเรื่องแมวาอาจจะทําให          
ดูเหมือนกับการใหสิทธิพิเศษที่แตกตางจากที่อ่ืน แตนาจะมองวาเปนความพยายามที่จะยกระดับ
มาตรฐานการอํานวยความยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนตนแบบกอนที่จะขยายผลไป
ในจุดตางๆ  ทั่วประเทศ จากเหตุผลดังกลาว ผมจึงสนับสนุนความพยายามของกระทรวงยุติธรรม
ที่มองปญหาดานความยุติธรรมของภาคใตอยางครบวงจรและเขาไปดําเนินการอยางเปนระบบ 
โดยมีกองทุนยุติธรรมเขาไปชวยเหลือเพื่อใหการดําเนินการตามเปาหมายดังกลาวเปนไปได
โดยสะดวกยิ่งขึ้น 
 ประการที่สาม ผมเห็นวาในหวงเวลาที่ผานมาการดําเนินการดานการบังคับใชกฎหมายใน
จังหวัดภาคใตยังขาดเอกภาพ และขาดการประสานงานที่ดี ผมเห็นวาหนวยงานทั้งหมดที่      
เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายในภาคใต เชน ฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร กระทรวงยุติธรรม 
อัยการ จําเปนตองมีการประสานงานกันอยางมีเอกภาพทั้งในระดับชาติและในระดับหนวยงาน
ในพื้นที่ ในการดําเนินการดังกลาวผมคิดวาถึงเวลาแลวที่จะตองมีการจัดตั้งเปนหนวยงาน      
เฉพาะกิจดานการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีการบูรณาการทุก
ฝายเขาดวยกันอยางมีเอกภาพ และหนวยเฉพาะกิจดังกลาวนี้ตองมีการดําเนินการทั้งมิติดาน     
ประสิทธิภาพและเอกภาพในการบังคับใชกฎหมายควบคูกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของการให
ความชวยเหลือผูตองสงสัย ผูตองหา และจําเลยไปพรอมๆ กนั 
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 ประการที่สี่  การมีสวนรวมของประชาชนเปนหัวใจของความสําเร็จของการบริหารงาน
ของภาครัฐ ในสวนของกระบวนการยุติธรรมก็เชนเดียวกัน การสงเสริมการมีสวนรวมอยางเปน
รูปธรรมของประชาชนในขั้นตอนตางๆ และในระดับตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตการ
เขาไปสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนสามารถดําเนินการแกปญหา    
ขอพิพาท โดยใชวิถีทางวัฒนธรรมและศาสนา โดยไมตองนําขอพิพาทเขามาในกระบวนการ    
ยุติธรรม การสรางเครือขายยุติธรรมชุมชน การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกตาม       
แนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมให
คํานึงถึงพื้นฐานทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมในพื้นที่ถือวาเปนสิ่งจําเปนเรงดวนอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ตองดําเนินการ 
 ประการที่หา  ในสภาพการณของปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ที่พฤติกรรมของความรุนแรงเปนเรื่องของการกอการราย การไดมาซึ่งพยานหลักฐานในการ    
เอาผิดผูกระทําผิด ยอมไมสามารถพึ่งพาพยานบุคคลไดตราบใดที่ประชาชนสวนใหญยังมีความ
ไววางใจรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร
เขามาใชในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานเพื่อคนหาความจริงอยางเรงดวน โดยตองเปนระบบที่
มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
 ประการที่หก  เนื่องจากสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความจําเปนที่รัฐตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย เพื่อคุมครองผูบริสุทธิ์และรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม 
โอกาสของการที่บังคับใชกฎหมายจะกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวของยอมมีสูงขึ้น
เปนปกติธรรมดา และอันที่จริงก็อาจเปนความพยายามของกลุมผูที่ไมหวังดีที่ตองการขยายผล 
หรือขยายแนวรวมในสวนนี้ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่ตองใหความสําคัญในกลไกการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐที่ไมถูกตองหรือสงผลตอกฎหมายเกินสมควร เชน การจัดตั้ง
หนวย        รับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบ การตั้งศูนยตรวจสอบ
บุคคลสูญหาย เปนตน 
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 ประการสุดทาย  เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่มักจะถูกมองขามไป นั่นก็คือการ
พัฒนาทัศนคติและความเขาใจของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายกับสถานการณพิเศษของ             
3 จังหวัดชายแดนภาคใต เจาหนาที่เกี่ยวของทุกคนตองตระหนักถึงสภาพความเปนมาของปญหา
ทั้งมิติทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา ของคนสวนใหญในพืน้ที่ และตองปฏิบัติโดย
เขาใจและใหเกียรติ การคัดเลือกบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ และการฝกอบรมถึง            
ยุทธศาสตรสันติวิธี และการพัฒนาทัศนคติดังกลาวถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองรีบดําเนินการอยาง
เรงดวน 
 ที่กลาวมาเปนขอสังเกตในภาพกวางๆ ของทิศทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเรงดวน ซึ่งผมเชื่อวาจะชวยใหกระบวนการยุติธรรมสามารถนํามา
ซึ่งความเปนธรรมอันจะเปนพื้นฐานสําคัญในการแกปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการสงเสริมความไววางใจ ความยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชน และคณะผูศึกษาวิจัยที่ไดจัดทําการศึกษา และการเสวนาทางวิชาการในวันนี้       
ซึ่งทาง  กอส. จะไดรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อนําไปเสนอตอรัฐบาลในโอกาสตอไป 
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