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วนัที� 4 พฤษภาคม 2555 

แถลงการณ์ร่วม 

ประนามเหตุสงัหารกํานันสายบุรแีละเจา้หน้าที�ฝา่ยปกครองรวม 4 คน 

สนับสนุนนโยบายสมช.  เรยีกรอ้งรฐับาลบูรณาการนโยบายจชต. ระหวา่งองคก์รรฐัในพื�นที�  

สง่เสรมิการมสี่วนรวมของประชาชน สรา้งโอกาสพฒันารองรบัสมาคมอาเซยีนปีพ.ศ.  2557 

เมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2555 บนถนนทางหลวงสาย 42 ระหวา่ง นราธวิาส-ปตัตานี ม.6 บ้านบาโงมูลง ต.เตราะบอน อ.สายบุร ี

จ.ปตัตานี  ได้เกดิเหตุคนรา้ยจาํนวนมากกวา่ 5 คน ยงินายสงัวรณ์ สุวรรณราช อายุ 57 ปี กํานันตําบลทุ่งคล้า อ.สายบุร ี,นายปรชีา ทอง
เอยีด 48 ปี เป็นสารวตัรกํานัน, นางสุภาพร เจรญิสุข อายุ 45 ปี ผูช้ว่ยกํานัน และนางสาวพรทพิย ์โพธิ �เงนิ อายุ 43 ปี ผู้ช่วยกํานัน พร้อม

ทั �งได้นําอาวุธปืนและเงนิจาํนวนหนึ�งไปด้วย  เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นตลอดมาได้สะท้อนถึงความรุนแรงและการไม่แสดงความรบัผดิชอบใน
การกระทําของผูก้ระทําวา่มจีุดมุง่หมายใด  เพยีงการก่ออาชญกรรมมุ่งให้เกิดความสูญเสยีที�มอิาจประเมนิค่าได้   เหตุในครั �งนี�แสดงให้
เหน็ถงึความล้มเหลวในการสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิซึ�งปรากฎว่ารฐัไม่สามารถสบืสวนสอบสวนอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่
นําคนผดิมาลงโทษ และไมม่มีาตราการป้องกันเหตุที�เหมาะสมเพื�อเป็นหลักประกันความมั �นคงและปลอดภยัให้กับประชาชนและสงัคม

สาธารณะ  เรยีกรอ้งให้ทุกฝา่ยสนับสนุนแผนยุทธศาสตรข์องสภาความมั �นคงแห่งชาติ (สมช.)1   และบูรณาการนโยบายจงัหวดัชายแดน
ใต้ระหวา่งองคก์รรฐัในพื�นที�พรอ้มทั �งสง่เสรมิการมสีว่นรวมของประชาชน สรา้งโอกาสพฒันารองรบัสมาคมอาเซยีนปีพ.ศ.  2557   

มลูนิธผิสานวฒันธรรมและกลุ่มด้วยใจ จงัหวดัสงขลา ขอแสดงความเสยีใจอย่างสุดซึ�งต่อครอบครวัผู้สูญเสยีในทุกกรณี และขอ
ประนามการใชค้วามรุนแรงในทุกรปูแบบ ไมว่า่การก่อเหตุดงักล่าวจะมเีหตุจงูใจจากการก่ออาชญากรรมหรอืการก่อความไม่สงบที�นํามาสู่
ความสญูเสยีทั �งรา่งกายและจติใจ และทําลายคุณคา่ของการมชีวีติอยูข่องเพื�อนมนุษย์ด้วยกัน และทําลายบรรยากาศความพยายามของ
ทุกฝา่ยในการจดัการปญัหาความขดัแยง้แบบสนัตวิธิ ีความสบัสนและความสญูเสยีที�ย ิ�งใหญ ่  

จากเหตุการณ์รายวนัที�เกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องมาตั �งแต่ต้นปี 2555 จนถึงปจัจุบัน พจิารณาได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนใต้ยิ�งเลวรา้ยลง ผูไ้ด้รบัผลกระทบประกอบไปด้วยประชาชนผูน้ับถอืศาสนาพุทธ มุสลิม ประชาชนผู้ทํางานให้กับราชการ

หรอืประชาชนที�ทํางานทั �วไป เจา้หน้าที�ฝา่ยความมั �นคงตดิอาวุธ และไมเ่วน้แมแ้ต่เดก็ สตรแีละ คนชรา  

อยา่งไรกด็ทุีกฝา่ยต้องมคีวามหวงัและให้โอกาสการแก้ไขปญัหาด้วยแนวทางสนัติวธิ ีและยนืยนัที�จะไม่ใช้ความรุนแรงและมี

สว่นรว่มในการสง่เสรมิการใชค้วามรุนแรงใดใด   รฐับาลควรสง่เสรมิการพดูคุยสาธารณะเรื�องรูปแบบการปกครองแบบพเิศษ  การจดัตั �ง
สมชัชาประชาสงัคมชายแดนใต้ การทํางานของภาคประชาสงัคมในพื�นที� ดงัที�คณะรฐัมนตรมีมีตริบัรองนโยบายการบรหิารและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนใต้ของสภาความมั �นคงแห่งชาต ิ(สมช) พ.ศ. 2555-2557 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2555  ซึ�งสะท้อนให้เห็นโอกาสที�ประเทศ

ไทยจะก้าวผา่นความขดัแยง้สูส่นัตภิาพที�จะสง่เสรมิการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต้เพื�อรองรบัการก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซียนได้   หากทุก

ฝา่ยเรง่ปรบัปรุงแผนและแนวทางในการปฏบิตังิานในระดบันโยบายและระดบัพื�นที�ให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารและการพฒันาของ

สมช. ดงัปรากฎเป็นนโยบายระดบัชาตทิี�สาํคญั    

มลูนิธผิสานวฒันธรรมและกลุ่มด้วยใจ จ.สงขลา ขอแสดงความเหน็ต่อแนวทางการดําเนินการตามกรอบนโยบายของสมช. ให้

สมัฤทธิ �ผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี� 

                                                             
1 ศกึษานโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2555 – 2557 ฉบบัเผยแพร่ไดท้ี�http://www.deepsouthwatch.org/node/3019#en 



1. ขอสนับสนุนแนวทางของรฐับาลที�ได้รเิร ิ�มการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารในวนัที� 17 พฤษภาคม  2555 เพื�อบรูณาการนโยบายแผนงาน 

งบประมาณ และการปฏบิตัิงานของแต่ละหน่วยงานมคีวามสอดคล้องกับนโยบายการบรหิารและแผนพฒันาของสภาความมั �นคง
แห่งชาต ิ(สมช.) ปี 2555-2557  เพื�อให้ศูนย์อํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) กองอํานวยการรกัษาความมั �นคง
ภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน) เป็นหน่วยปฏบิตัทิี�ทํางานสอดคล้องกนัตามกรอบนโยบายของรฐับาล 

2. ขอให้หน่วยงานรฐัทุกหน่วยในพื�นที�บรูณาการนโยบายดงักล่าวสาํหรบัการดําเนินการแผนงานของสมช. โดยทนัท ีทั �งมแีผนงานที�ให้

ประชาชนในท้องถิ�นทุกกลุ่ม ทุกสว่นมสีว่นรว่มในการดําเนินการตามแผนงานของรฐัได้จรงิตามแนวทางการสง่เสริมการมสี่วนร่วม

ของประชาชน 

3. ขอให้ กอ.รมน. ปรบัปรุงแผนและแนวทางในการปฏบิตัิงานด้านความมั �นคงให้สอดคล้องกับแนวทางสนัติภาพ โดยมนีโยบายและ

แนวทางลดจาํนวนเจา้หน้าที�ตดิอาวุธตามลําดบั และนําไปสูก่ารยอมรบัให้มกีารยกเลกิการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการใช้กฎ

อยัการศกึในพื�นที�จงัหวดัชายแดนใต้โดยเรว็  เพื�อให้มกีารนํากฎหมายปกตทิี�ประกาศใชท้ั �วประเทศหรอืการมกีฎหมายความมั �นคงใน

รปูแบบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์มากกวา่มาใช ้ ทั �งนี�พื�นที�ความขดัแย้งในประเทศไทยในจงัหวดัชายแดนใต้ที�ยงัคงมกีารประกาศ

ภาวะฉุกเฉินรา้ยแรงและพื�นที�ภายใต้กฎอยัการศกึอาจเป็นอุปสรรคสาํคญัในจาํกดัโอกาสพฒันาพื�นที�รองรบัเขตเสรเีศรษฐกจิอาเซียน

พ.ศ. 2557ที�จะถงึนี� 

4. ขอเรยีกร้องให้สมชัชาภาคประชาสงัคมดําเนินการตรวจสอบแนวทางการนํานโยบายสมช. ไปปฏบิตัิของหน่วยงานต่าง ๆเพื�อให้

ประชาชนในพื�นที�มสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงัในการวางแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรท้องถิ�นทั �งทุนทางสงัคมและทุนทางเศรษฐกิจของ

ชาวไทยพุทธ มุสลมิ จนี เพื�อให้เกดิการพฒันาด้านการศกึษา การจดัสรรทรพัยากร และโอกาสการทํางานของคนในพื�นที� เพื�อขจดั

ความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกจิและสงัคม สร้างความเป็นธรรมทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทั �งนี�สอดคล้องกับวถิีชวีติและวฒันธรรมของ

ตนเองได้จรงิ 

5. ขอให้ศอบต. กําหนดแนวทางการเยยีวยาในพื�นที�จงัหวดัชายแดนใต้อยา่งทั �วถงึ เท่าเทยีม โดยมกีรอบการดําเนินการที�ปราศจากการ

เลอืกปฏบิตัแิละมุง่เน้นการสรา้งความสมานฉันท์ และการฟื�นฟูสภาพจติใจ เคารพศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์ซึ�ง จะฟื�นฟูความไว้วางใจ

ระหวา่งรฐักบัประชาชน   

6. ขอให้ศอบต. กําหนดแนวทางการปฏริูปกระบวนการยุติธรรมต่อคดีความมั �นคงและแนวทางการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบให้มี

กลไกคุม้ครองสทิธมินุษยชนและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน ในขณะเดยีวกันสร้างความเชื�อมั �นว่าการใช้กฎหมายอย่างเป็น

ธรรมตามหลกันิตริฐัซึ�งจะฟื�นฟูความเชื�อมั �นต่อกระบวนการยุตธิรรมและทั �งต่อหน่วยงานด้านยุตธิรรมทั �งตํารวจ อยัการ ศาล รวมทั �ง

หน่วยงานความมั �นคงที�มอีาํนาจหน้าที�ในการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษหากยงัมกีารบงัคบัใช ้

7. ขอให้ทุกฝา่ยปรบัเปลี�ยนทศันคต ิวธิคีดิของทุกฝา่ยรว่มทั �งฝา่ยที�อา้งการใชค้วามรุนแรงเรยีกรอ้งความเป็นธรรม โดยขอให้ทุกฝ่ายยดึ

มั �น แนวทางสนัตวิธิ ีเปิดโอกาสให้การเจรจาทุกระดบัและกบักลุ่มที�มคีวามเห็นต่างกับรฐั ให้เกิดขึ�นโดยปราศจากการคุกคาม ข่มขู ่
และการทบทวนและถอดถอนรายชื�อบุคคลที�มหีมายจบัตามประมวลกฎหมายพจิารณาความอาญาและตามพรก.ฉุกเฉินเพื�อให้เกิด

ความไว้วางใจอันและอาจเป็นการให้ความเชื�อมั �นกับผู้บริสุทธิ �ให้กลับบ้านหรือกลับเข้าสู่การต่อสู้ทางการเมืองตามวิถีทาง

ประชาธปิไตยและแนวสนัตวิธิ ี     และสรา้งกลไกที�นําไปสูค่วามเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเพื�อป้องกันการจบักุมผู้บรสิุทธิ �ซึ�ง

จะกลายเป็นวงจรของความไมเ่ป็นธรรมที�เป็นเงื�อนไขในการใชค้วามรุนแรงอยา่งไมส่ิ�นสุด 

นโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต้ของสภาความมั �นคงแห่งชาติ (สมช) อาจไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ใน

ทันทีทันใด     แนวนี�ต้องอาศัยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนรวมทั �งประชาชนในพื�นที�ที�ต้องเปิดใจและสื�อสารอย่างสร้างสรรค์เพื�อให้

นโยบายนําไปสู่การปฏบิตัิได้จรงิ   รวมทั �งการที�ฝ่ายความมั �นคงที�ต้องอดทนอดกลั �นต่อเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสยีที�ย ัง

เกดิขึ�นในระยะเวลาเปลี�ยนผา่นจากความขดัแย้งสู่สนัติภาพ อนัจะสร้างให้เกิดความปลอดภยัและความปกติสุขในพื�นที�โดยเรว็วนั 8 ปี

ความสญูเสยีที�ย ิ�งใหญ ่นําไปสูโ่อกาสในการสรา้งสนัตภิาพในเวลาสามปี เพื�อสร้างโอกาสพฒันารองรบัสมาคมอาเซียนปีพ.ศ.  2557 ได้

จรงิ  
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