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ปทมา หีมมิหนะ
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ปทมา หีมมิหนะ
รอฮานี จือนารา

“ฉันไดแตนึกในใจดวยความกังวล มันผิดปรกติแลว 10 นาที
ผานไป 20 นาทีผานไป 30 นาทีผานไป ลองไปหาดูในตลาด ไปดูที่บาน
พักตํารวจ ไปหาที่โรงพัก ก็ไมมี ฉันเริ่มกลัวแลว จึงเรงตามหา ‘วี’
สามีของฉัน ความทรงจําอันเลวรายเริ่มตนจากตรงนี้”
วันนั้น เปนวันอาทิตยที่ 18 พฤษภาคม 2551 เปนวันที่ราน
“คาลิด คารแคร” รานที่เราเชาเพื่อทําเปนรานลางรถ อยูหางจากสถานี
ตํารวจภูธรสะบายอยไมเกิน 500 เมตร โดยปกติ วี จะรับสงรถตํารวจ
สถานีนํามาทําความสะอาดเปนปกติอยูแลว ซึ่งใชเวลาเพียง 5 นาที
ในการตีรถไปกลับ แตครั้งนี้ วีไปนานจนผิดสังเกต แรงสังหรณใจเริ่ม
แรงขึ้น เมื่อฉันกลับมาบาน ถามมะ แมของฉัน คําตอบสั้นๆ ของมะ
ยิ่งถาโถมความกังวลมากขึ้นอีก
“ยังไมกลับเลย”
เมื่อมะบอกวายัง คราวนี้ฉันจึงกลับไปหาใหม หาทั้งวี ทั้งลูกคา
และรถของลูกคา เขาเอาวีไปไหนนะ วียังมีชีวิตอยูหรือเปลา ทําไม
หาไมเจอ 1 ชั่วโมงผานไปแลว ทําไมวียังไมกลับมา มะนั่งหลบอยูที่บันได
ในรานตัวสั่นดวยความกลัว กลัวในสิ่งที่เรายังไมรูวาเกิดอะไรขึ้น
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ความทรงจําสุดทายกอนที่ “วี” จะหายตัวไป ฉันจําไดวา เขา
ขับรถไปกับตํารวจคนหนึ่งที่เปนลูกคาประจําของรานเรา และปลายทาง
ที่ตองไปสงก็คือโรงพักซึ่งหางกันเพียง 5 นาทีเทานั้น
ฉันออกไปหาใหมอีก หาอีก รวบรวมความกลาเขาไปหารอบ
โรงพักใหม สุดทายก็เจอรถคันที่ตามหาและเปนครั้งสุดทายที่ฉันเห็นวี
ออกไปกับเจาของรถคันนั้น เพื่อไปสงเขาแลวจะขับกลับมาเพื่อลางรถ
ใหเขา แตไมเปนเชนนั้น...
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือปายทะเบียนรถเดิมถูกเปลี่ยนเปนปายแดง ซึ่ง
รถคันนี้ถูกจอดซอนอยูดานหลังโรงพัก ฉันเขาไปถามรอยเวรขางในวา
เห็นวีไหม เขาก็บอกวาอยูขางบน เปนคําตอบที่ทําใหสบายใจขึ้นบาง แต
ก็ไมไดเอะใจถามตอ จึงเดินขึ้นไปหาวีขางบน
“กุญแจมือ !!!”
ช็อค ! ! ! วีถูกสวมกุญแจมือ มีตํารวจคนหนึ่งอยูหนาคอมพิวเตอร
อีกคนหนึง่ ยืนคุมอยูด า นหลัง ฉันงงไปหมด มันเกิดอะไรขึน้ ทําไม ทําอะไร
ไมถูก ไมเขาใจ อะไร อะไร อะไร ไดแตถามตัวเองอยูในใจ พวกเขา
บอกว า วี เ ป น โจร เป น แนวร ว ม ฉั น ไม เข า ใจ วี ก็ อ ยู กั บ เราตลอด
กอนแตงงานเขาก็ทํางานอยูที่ราน ไมไดไปไหน นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
ของฉัน ตํารวจที่ออกไปกับวีแคบอกวาจะลางรถ ไมเห็นจะพูดอะไรเลย
ฉันทําอะไรไมถกู เขาใหวเี ซ็นตเอกสารการสอบสวน โดยตํารวจแจงขอหา
ยาวเหยียด “....รวมกันฆาและพยายามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน
รวมกันกอการราย สะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวมกันรวบรวม
ทรัพยสินหรือกระทําผิดใดๆ อันเปนสวนของแผนกอการราย สมคบหรือ
ยุยงประชาชนใหเขามีสว นรวมไปกอการราย หรือรูว า จะมีการกอการราย
และกระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว รวมกันเปนอั้งยี่ รวมกันเปน
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ซองโจรเพือ่ กอการราย รวมกันมีอาวุธและเครือ่ งกระสุนไวในครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต พกอาวุธติดตัวไปในเมือง หมูบาน ทางสาธารณะ
โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต หรื อ ไม มี เ หตุ อั น ควร จํ า เป น หรื อ เร ง ด ว นตาม
พอสมควร...”
เห็นใบแจงขอกลาวหาที่ตํารวจยื่นมาใหวี ฉันจึงเอามาอานกอน
ขาแข ง สั่ น อยากเป น ลม แต ก็ พ ยายามตั้ ง สติ แล ว ให วี เซ็ น ต ป ฏิ เ สธ
ทุกขอกลาวหา ตํารวจเอาวีไปขัง รอตํารวจที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงมา
สอบสวนในวั น จั น ทร ฉั น ได แ ต เ กาะลู ก กรงห อ งขั ง ร อ งไห วี ก็ ร อ ง
เราสองคนตางก็รองไห เพราะงงกับชีวิตวามันเกิดอะไรขึ้น ทําอะไรไมถูก
สักพักฉันรีบกลับไปบอกมะวาเจอวีแลว ถึงมะจะโลงใจ แตมะก็ยังตัวสั่น
มะยังกลัวอยู
ฉันไมเคยคิดเลยวาความสุขของการมีชวี ติ คูจ ะอยูก บั เราไดไมนาน
ภาพงานแตงงานดวยความสุข ภาพเราสองคนจูงมือกันตอนรับแขกดวย
ใบหนาที่ยิ้มแยม ภาพของแขกเหรื่อที่มาในงานเมื่อสองเดือนที่แลว
ยังคงอยูใ นความทรงจํา ความฝนทีจ่ ะมีชวี ติ ครอบครัวทีส่ วยงามกลับกลาย
เปนความมืดมิด ไมเห็นแมแสงสวางที่อยูปลายทาง ชีวิตที่เรียบงายมา
ตั้งแตเด็ก ไมเคยรับรูเรื่องคุก เรื่องเรือนจํา หรือเรื่องศาลก็ตองรูจัก
เพียงเพราะกลุมคนที่ตองการผลงาน เพียงเพราะกลุมคนที่ตองการเงิน
เยียวยา เพียงเพราะผลประโยชนของตัวเอง โดยไมสนใจวาไดทําราย
และทําลายชีวิตของคนอื่นไปทั้งชีวิต ตําแหนงและเงินทองมันคงมีคา
มากพอที่จะไมสนใจชีวิตของคนอื่น
ฉันยังไมไดบอกใคร มะแกแลว เกษียณอายุราชการมาเกือบ
10 ป รั บ เหตุ ก ารณ แ บบนี้ ไ ม ทั น ฉั น ยั ง ไม โ ทรไปบอก “มุ ม ตั ส ”
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(อัญชนา หีมมิหนะ) พี่สาวที่อยูดวยกัน เขาไปสงเศษยางที่โรงงาน
ที่ ป ต ตานี ไม รู จ ะบอกอย า งไร กลั ว เขาจะรี บ กลั บ แล ว จะขั บ รถเร็ ว
มั น อั น ตราย ต อ งกลั บ ไปดู วี ก อ น ไป-มาทั้ ง ร า นทั้ ง โรงพั ก อยู อ ย า งนี้
หวงทั้งมะ หวงทั้งวี ทําอะไรไมถูก สับสนไปหมด ยืนเกาะลูกกรงไว
มองหนาวี ไมไดพดู อะไร พอตํารวจไลกอ็ อกมานัง่ รอดานหนา เจอตํารวจ
ที่รูจักกัน ซึ่งเปนสารวัตร (สวป.) ก็ถามเขาวา วีไมเคยไปไหน ทํางาน
กลั บ บ า น กิ น นํ้ า ชาในหมู บ า น ทํ า ไมถึ ง ถู ก หาว า เป น โจร ถ า วี เ ป น
โจรจริงๆ เขาคงไมทํางานหรืออยูในที่ที่หางโรงพักไมเกิน 500 เมตร
อยางนี้หรอก
ร า นล า งรถของเราเป น ร า นใหญ ที่ สุ ด ใน อ.สะบ า ย อ ย ลู ก ค า
สวนใหญเปนขาราชการ เปนตํารวจ เปนทหาร ถาวีเปนแนวรวมเขาก็คง
หนีไปนานแลว เขากลับพูดวา “แคกินนํ้าชาโตะเดียวกับแนวรวม เขาก็
เปนแนวรวม” ตํารวจคิดแบบนี้ไดอยางไรนะ คิดไดแคนี้เองเหรอ งายไป
หรือเปลา? พอตํารวจอนุญาตฉันก็ไปดูวีอีก ไมไดพูดอะไร ไดแตรองไห
ตามเคย นึกขึ้นมาไดวาตองบอกมะเขาจะไดชวยกันคิดวาจะทําอยางไรดี
มะเขาก็ไมรูจะทําอยางไร บอกอาเยาะ (พอของเขา) เขาก็ไมสนใจ ฉันคุย
กับพวกเขาเรื่องประกันตัว เราตองหาหลักทรัพย พวกเขาบอกวาไมมี
ใหเอาโฉนดที่ดินของครอบครัวฉันไปประกัน
ที่ดินเปนชื่อพี่นอง 5 คนและเขาก็อยูตางประเทศกัน มาเซ็นต
เอกสารไมได ฉันเสียใจมาก เขาไมดิ้นรนอะไรเลย ไดแตอางวาไมมีเงิน
ไมมีความรู ไมมีโฉนด แคดิ้นรนหรือกระตือรือรนฉันก็พรอมที่จะสูไปกับ
พวกเขาแลว ฉันคิดไมออกแลววาจะทําอยางไร ตองกลับไปเอาแปรงสีฟน
ยาสีฟน เสื้อผา ผาละหมาดไปใหวีกอน แลวพรุงนี้คอยวากันวาจะ
ทําอยางไรหลังจากตํารวจที่ทําคดีความมั่นคงสอบสวนเสร็จ
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วันนี้ตํารวจที่สอบสวนเกี่ยวกับคดีความมั่นคงมาแลว ฉันเขาไป
นั่งฟงตอนสอบสวนดวย ฉันถามเขาวาเปนอยางไรบาง เขาก็บอกวาไมมี
อะไร ไมนาจะเกี่ยวของ ฉันก็ถามอีกวาจะประกันตัวที่โรงพักไดไหม
เขาบอกวาได แตวาไปประกันที่ศาลจะไดไมตองเสียเวลาประกันตัว
หลายรอบ ฉันก็สบายใจขึ้น ระหวางรอประกันตัวที่ศาลในวันรุงขึ้นฉันก็
ต อ งหาหลั ก ทรั พ ย เ ตรี ย มไว ก อ น คนรู จั ก แนะนํ า ฉั น กั บ มุ ม ตั ส ไปเช า
หลักทรัพย เขาพาฉันไปที่ อ.นาทวี ตอนกลางคืนเลย พบอดีตนายก
เทศมนตรีคนหนึ่งที่เปนทนาย เขาบอกวา คดีแบบนี้ประกันตัวยาก สวน
ใหญประกันตัวไมได
ฉันเริ่มใจคอไมดี คนรูจักบอกวาไมเปนไร เขาพาฉันไปหาทนาย
อีกคนที่ อ.สะเดา ทนายบอกวาสบายมากเขาทําใหไดประกันมาแลว
หลายคน เขารูจักทั้งอัยการ ผูพิพากษา แตตองจายคาเชาโฉนดกอน
คิดตามราคาประเมิน 1,000,000 บาท ฉันตองจายใหเขา 100,000 บาท
เรามีเงินไมพอ ดีนะที่มีคนแกใจดีถอดสรอยที่เขาสวมหนัก 2 บาทใหฉัน
กอนที่ฉันจะมาหาทนาย เขาใหฉันยืมเผื่อวาจําเปนตองใชมัน เราวางเงิน
กับสรอยใหทนายรวมแลวเปนเงิน 50,000 บาท แตก็ยังไมพอ ฉันสัญญา
วาจะใหอีกในวันพรุงนี้ ทนายบอกวาได
รุงเชาฉันไปเยี่ยมวีที่โรงพักและบอกเขาวาฉันจะประกันตัวใหได
เดี๋ยวจะไปรอที่ศาล เขายิ้มอยางดีใจ แตเมื่อไปถึงศาล ทนายคนนั้นก็ยงั
ไมมา ระหวางที่รอทนาย ตํารวจบอกฉันวาคนที่ซัดทอดวีขึ้นบัลลังก
ฉันเขาไปดูเพราะฉันโกรธเขามากทีม่ าซัดทอดวี แตแลวความโกรธของฉัน
ก็หมดไปเมือ่ ฉันเห็นใบหนาทีบ่ วมปูดของเขา ตาทีแ่ ดงกํา่ และมีนาํ้ ตาไหล
ตลอดเวลาจากการถูกกระแทกอยางหนัก อารมณโกรธกลายเปนความ
เขาใจแลววาเขาตองเจออะไรบาง ฉันจึงออกมารอทนายตอดวยความ
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รอนใจมากขึ้น โทรไปเขาก็อางวาเขาเปนโตะอิหมามวากําลังนิกะห
(แตงงาน) คนอยูใหรอกอน ฉันเครียดมากเลย ตํารวจพาวีมาถึงศาลแลว
แตทนายยังไมมาเลย
ฉันจะทําอยางไรดี รอจนถึงบาย 2 ทนายจึงมาแตเขาก็ไมทํา
อะไรเลย ฉันถามเขา เขาก็บอกวารอกอน เขาเริ่มจะมาเขียนเอาตอน
4 โมงเย็น ศาลใกลจะปดแลว สุดทายเขาก็มาบอกวาประกันตัวไมได
เงินก็ไมไดคืน ฉันออกมายืนงงหนาประตูศาล ไดแตมองรถของเรือนจํา
พาวีไปฝากขัง วียืนในรถมองฉันดวยสายตาเศรา ฉันเสียใจมาก ไดแต
ยืนมองและรองไหอยางสิน้ หวังทีช่ ว ยวีไมได ทัง้ ทีท่ นายนัน่ พูดอยางมัน่ ใจ
วาทําได แตทําไมเปนแบบนี้ ฉันไมเขาใจเลย ไมรูจะทําอยางไร ฉันไมได
ไปเยีย่ มวีทเ่ี รือนจําเลย มัวแตเครียดเรือ่ งประกันตัว เขียนเรือ่ งประกันตัวไป
ศาลก็ไมอนุญาต ใหเหตุผลวา
“เกรงจะไปยุงเหยิงกับพยาน”
“เปนคดีที่มีอัตราโทษสูงเกรงวาจะหลบหนี”
พอประกันตัวไมได ทนายที่ใหเชาโฉนดเขาคิดคาเสียเวลาครั้งละ
หมื่น เราก็ตองให กวาจะรูตัวอีกทีวาทนายกลุมนี้เปนพวกหลอกลวง
ในศาลก็เสียเงินไปหลายหมื่นแลว แยมากเลยหากินบนความทุกขของ
คนอื่น ฉันกับมุมตัสจึงคิดวาหยุดกอนดีกวาแลวคอยตั้งหลักกันใหม
ฉันกับมะไปเยี่ยมวีที่เรือนจําจังหวัดสงขลาหลังจากที่ศาลฝากขัง
มาแลว 2 วัน นีเ่ ปนครัง้ แรกเหมือนกันทีฉ่ นั ไดเขาเรือนจําหลังจากทีไ่ ดแต
ขับรถผาน ฉันเขาไปตรงจุดยืน่ เอกสารเยีย่ มญาติอยางงงๆ ดูคนอืน่ วาเขา
ทํากันอยางไร ระหวางรอคิวเยี่ยมฉันยืนมองรั้วเรือนจําที่สูงมีลวดหนาม
อยูขางบน นี่หรือสถานกักขังคนที่กระทําผิด แลววีละผิดอะไร ทําไมวี
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ตองมาอยูใ นนี้ ฉันไมเขาใจจริงๆ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาเรียกฉันกับมะก็เดินตาม
เขาเขาไปมองหาวีวาอยูตรงไหน
วินาทีแรกฉันดีใจมากที่ไดเห็นหนาเขา ถึงจะดีใจอยางไรฉันก็
รองไหอยูดี มะยืนอยูดานหลังดวยความสงสารเราทั้งสองคน ฉันคุย
โทรศัพทกับวี เนื่องจากเขากั้นระหวางญาติกับผูตองขังดวยกระจก
วีไดแตตดั พอวาทําไมเพิง่ มาเขาเขามาตัง้ 2 วันแลว นึกวาจะไมมาเสียแลว
แค 10 นาทีที่เขาใหคุยกัน ฉันรูสึกวามันนานมาก เพราะฉันพูดอะไร
ไมออก มันติดอยูในลําคอ วีก็พูดไมออก เราตางก็ยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
วีถามฉันวา
“รอไหวไหม ถารอไมไหวก็ใหบอกเขา...จะเซ็นตใบหยาให”
เมื่อไดยินคํานี้ สิ่งที่ฉันยืนยันกับตัวเอง วาทางเลือกที่เสนอมา
คงไมใชสิ่งที่ดี คนเราแตงงานกันแลวก็ตองรวมทุกขรวมสุขไปดวยกัน
ถาฉันและครอบครัวของฉันไมชวยแลวใครจะชวยในเมื่อญาติๆ
ของเขาไมชวย แลวเขาจะเปนอยางไร ฉันทิ้งเขาไมลงหรอก แรกๆ ฉัน
ยังไมรูเลยวาเอาของไปเยี่ยมได ฉันเลยไมไดทํากับขาวหรือซื้ออะไรไป
ฝากวี ตองฝากเงินไวอยางเดียว ฉันกับมะไปเยี่ยมวีทุกวันศุกรเพราะวา
รานปดวันศุกร สวนมุมตัสเขาตองไปสงเศษยางที่โรงงานเพื่อหาเงินมา
ช ว ยเราในการสู ค ดี แ ละไปเยี่ ย มเขา ฉั น ซื้ อ กั บ ข า ว ซื้ อ ผลไม เ ยอะๆ
ไปฝาก เพราะเขาบอกวาตองใหคนอื่นกินดวย เอาเสื้อผา และของใช
ในชีวิตประจําวันไปเยี่ยมเขา และทุกครั้งตองฝากเงินไวใหเขาเผื่อวา
เขาจําเปนตองใช แตละครัง้ ฉันหมดเงินไปไมนอ ยกวา 2,000 บาท ทัง้ คา
นํา้ มันรถ คาของฝาก
229

เสียงของความหวัง

“!!! คดีเพิ่มเหรอ”
ในขณะที่ ฉั น ทํ า ตามขั้ น ตอนการขอเยี่ ย มผู ต อ งขั ง ตามปกติ ที่
มาเยีย่ มวี จนมาถึงคิวของฉัน จึงเดินไปตามชองเยีย่ มทีค่ ดิ วา วีจะยืนรออยู
แตฉันพยายามหาหลายรอบ วนหลายครั้ง ไมเห็นรางวีของฉัน ที่ควรจะ
ยืนรอฉันมาเยี่ยม แตวันนี้ไมมีวียืนอยู ฉันจึงรีบไปถามเจาหนาที่เพื่อให
ตรวจสอบวา วี อยูไหน
เจาหนาแจงวา ไดยายวีไปเรือนจํากลางสงขลา เมื่อรูฉันก็โลงใจ
แตทกุ ครัง้ ทีฉ่ นั ไปเยีย่ มวี ระหวางทีฉ่ นั ขับรถไปเรือนจํา ฉันจะสวนทางกับ
รถเรือนจําที่สงผูตองหาไปศาลนาทวี ฉันรูสึกกังวลและนึกถึงภาพของวี
ที่อยูในรถคันนั้นในวันที่ศาลใหฝากขังมันยังอยูในความทรงจํา และ
ฉันกลัววาเขาพาวีไปศาลรับฟงคดีอื่นอีกโดยที่ฉันไมรู หลังๆ ฉันพยายาม
จะรองไหใหวีเห็นนอยลง และฉันก็พยายามไมเอาเรื่องความทุกขที่ฉัน
ไดพบเจอจากญาติของเขา จากคนรูจัก จากคนที่ฉันไปรองขอความ
เปนธรรม จากลูกคา ใหเขาฟง ไมอยากใหเขาตองคิดมาก แคนี้เขาก็ทุกข
พออยูแลว
เมือ่ ขาวเริม่ ขยายออกไปวา วี โดนจับคดีแนวรวม ลูกคาเริม่ เขาราน
นอยลง เพราะเขากลัวไมกลาเขามาใชบริการเหมือนเมื่อกอน ทําให
รายไดเริ่มนอยลง อีกทั้งฉันกับมุมตัสก็ไมคอยมีเวลาดูแลรานเพราะเรา
ตองไปรองขอความเปนธรรมในทีต่ า งๆ ทําใหการลางไมสะอาดเทาทีค่ วร
มุมตัสไดไปปรึกษาคนทีโ่ รงงานรับซือ้ เศษยาง เขาบอกวามีเพือ่ นทีจ่ ะชวย
ได ทําใหคดีเสร็จเร็ว (จริงๆ แลวฉันกับมุมตัสคิดวาไมนาจะเปนไปได แต
เราก็ตองลองดู) เพื่อนของเขาตัวเตี้ย และขาก็พิการ เขาอางวาเขารูจัก
นายทหารใหญ สามารถชวยได แตตองมีคากระเชาผลไม คานํ้าชา
100,000 บาท
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เราจึงบอกเขาวาเราไมมีเงินสดแลว ทยอยจายใหไดไหม เขา
บอกวาได เพื่อนเขาพาเราไปพบนายทหารคนหนึ่งที่คายสิรินธร แตดู
ทาทางทหารคนนั้นจะไมรูเรื่องเทาไหร เขาเอาเงินไปหลายครั้ง ครั้งละ
10,000 บาทบาง 30,000 บาทบาง อางวาไปติดตอคน จนเราเริ่ม
รูสึกวาเขาทําไมได (แตกวาจะรูสึกก็เสียเงินไปแลว 90,000 บาท) เรา
หยุดติดตอเขา
สุดทายฉันกับมุมตัสคิดวาเราสูดวยตัวของเราเองดีกวา ถาเปน
อย า งนี้ เราต อ งโดนหลอกจนหมดตั ว แน ๆ เราจึ ง ไปตามที่ ต า งๆ ทั้ ง
ศอ.บต. (ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต) ไปคายสิรินธร
ไปคายอิงคยุทธบริหาร ไปหาผูวาราชการจังหวัด ไปพบหัวหนาศาล
ไปพบหัวหนา ฉก.4 สงเรื่องไปที่ DSI (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ไปรองขอ
ความเป น ธรรมที่ ที่ มี ค นใหญ ค นโตที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
วิ ท ยาเขตป ต ตานี บ า ง ที่ โรงแรมซี เ อส ป ต ตานี บ า ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฎยะลาบาง ดักพบทานชวน หลีกภัยที่สนามบินบาง พบทานสาธิต
วงศหนองเตย ทีโ่ รงแรมซีเอส ปตตานีบา ง ประธานคณะกรรมการอิสลาม
จ.สงขลา ฯลฯ
เมื่อไปพบแตละคนตางก็พูดวามันเปนไปตามขั้นตอนของศาล จะ
ไปแทรกแซงศาลไมได ตํารวจจับตองมีหลักฐานชัดเจน ไดแตพดู วาจะเปน
กําลังใจใหนะครับ บางครั้งเจาหนาที่เหลานั้นก็พูดวาวีเปนแนวรวม
เขาชวยไมไดบาง เราเปนผูหญิงรองไหเขาก็สงสาร ยิ่งรองขอความ
เปนธรรมไปหลายๆ ที่ เจาหนาที่ฝายความมั่นคงก็ยิ่งไมพอใจ ไหนจะเจอ
ชาวบานรังเกียจ เขามองเราอยางหวาดระแวง คนที่ไมเกรงใจเขาจะพูด
เลย เชนเวลาไปสงรถใหลูกคาที่โรงพยาบาลเขาก็พูดวา
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“สงรถเรียบรอยพรอมระเบิด 1 ลูก”
ลูกคาทหารมาลางรถก็บอกวา “ยังไงพี่เวนรถผมไวสักคันนะ”
เมื่อเจอคนรูจักก็ไดถามเขาวามาซื้ออะไร เขาก็ตอบวา “มาซื้อ
ไฟแชคอยาบอกใครนะจะเอาไปเผาโรงเรียน”
แทนที่หลายๆ คนจะเห็นใจหรือวาสงสารเขาก็ยิ่งพูดใหชํ้าใจ ฉัน
ไปซื้อขาวยําในหมูบาน มีผูชายคนหนึ่งพูดขึ้นกลางวงนํ้าชาถามฉันวา
“จะเอาสามีใหมไหม เดี๋ยวเขาจะหาให”
เมือ่ เขาพูดจบทุกคนในวงนํา้ ชาก็ยมิ้ ฉันเสียใจมากขับมอเตอรใซค
กลับบานดวยนํ้าตา ไมคิดวาจะเจอคนพูดแบบนี้ ลูกคาที่เปน ตชด.
มาที่รานฉันก็เขาไปตอนรับเขาก็พูดขึ้นวา “มาดูแมมาย”
ไปซื้อกับขาวที่ตลาดพอคาถามฉันวา
“มึงไปหาผัวมาจากไหน เรียนมาตั้งสูงทําไมไมหาใหดี”
หรือที่คนในหมูบานถามฉันวา “ทําไมกอนแตงไมรูจักเลือกใหดี”
ฉันอยากจะบอกเขาเหลือเกินวาฉันไปสืบมาแลววา คดีนี้เปนคดี
สวนตัวที่คูเขยทะเลาะกันเรื่องมรดก แตยิงพลาดไปโดนเมียซึ่งเปนคน
ตัวใหญและเปนคนขับรถใหสามีเขานั่งซอนทายระหวางไปตัดยาง เมื่อ
ประมาณตี 3 ของวันที่ 21 มกราคม 2550 กวาเจาหนาที่จะนําตัวคนเจ็บ
ไปสงโรงพยาบาลก็เปนตอนเชาแลว คนเจ็บเสียเลือดมากจึงเสียชีวิต
สวนสามีกท็ งิ้ เมียไวแลวหนีเอาตัวรอดโดยไมตามคนมาชวย แลวเขายังขอ
ใหเจาหนาที่ 3 ฝายชวยลงใหเปนคดีความมั่นคงเพื่อที่จะไดรับเงิน
เยียวยา
พวกเขาไมรูหรอกวามันไดทํารายและทําลายชีวิตของคนอื่นอีก
หลายคน ฉันพยายามสืบหาหลักฐานตางๆ ใหกบั ทนายเพือ่ ใชในการสูค ดี
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ในบางครัง้ ฉันก็กลัวแตฉนั ก็ตอ งสูเ พือ่ คนบริสทุ ธิค์ นหนึง่ และสูเ พือ่ เกียรติ
และศั ก ดิ์ ศ รี ข องพ อ แม ที่ สั่ ง สมมานานในชี วิ ต ราชการที่ ถู ก คนใจร า ย
มันทําลายจนยอยยับ
ฉันและครอบครัวตอสูกันจนเกือบ 2 ป เจออุปสรรคและคําพูด
เยอะแยะมากมาย ฉันจําไดดใี นวันที่พยานพูด มีทั้งทหาร ตชด. ตํารวจ
ในพืน้ ที่ ตํารวจทีส่ อบสวนคดีความมัน่ คง กลุม ตชด.พาผูเ สียหายมาทีศ่ าล
และพูดเตรียมกันกอนทีจ่ ะขึน้ ศาล และทีส่ าํ คัญพยานคนหนึง่ ทีเ่ ปนตํารวจ
เขามาในศาลกอนที่ผูพิพากษาจะเขามา เขาไดถามตํารวจศาลคนหนึ่งวา
ผูต อ งหาคนนัน้ ชือ่ อะไร คนนีช้ อื่ อะไร เมือ่ อัยการถามเขาก็ตอบถูกเหมือน
วาไดสืบมาจริง จนถึงวันที่ศาลไดตัดสิน 11 มีนาคม 2553 ญาติๆ ฉัน
มาจากสงขลาและยะลา มาใหกําลังใจฉันและครอบครัว ฉันตื่นเตนและ
กังวลมาก
ความเครียดไดเขามาหาฉันอีกครัง้ ฉันใจคอไมดเี ลย ไมรวู า จะเปน
อยางไรบาง ถายกฟองฉันจะดีใจมาก แตถาไม ฉันจะตองทําอยางไร
ตองสูอยางไรอีก ตองเดินทางไปรองขอความยุติธรรมกับใครอีกบาง
จะตองทุกขไปถึงเมื่อไหร หรือจะตองเลิกกับวี เพราะถาตัดสินจําคุก
หรือวาประหารชีวิต ฉันจะตองรอเขาเหรอ ฉันคิดไมออกจริงๆ
จนวินาทีทผี่ พู พิ ากษาอานคําพิพากษา ฉันงงไมเขาใจ หูออื้ ไปหมด
เมื่อทานอานจบฉันก็ยังไมเขาใจอยูดี เมื่อรูตัวอีกทีก็ตอนที่ทุกคนดีใจ
กับฉัน ฉันโผเขาไปกอดวี รองไหอยางดีใจ แตฉันก็ยังงงวาจะตองทํา
อยางไรบางหลังจากนี้ ฉันเขาไปถามเจาหนาที่วาทําอยางไร เขาบอกวา
ใหเอาเอกสารการปลอยตัวไปรับวีที่ศาลในตอนเย็นๆ ฉันดีใจจริงๆ แตก็
ดีใจมากไมได ในเมื่อคนอีก 2 คนที่ถูกจับพรอมวียังตองฝากขังอยู และ
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ฉันก็รวู า เขาก็ไมไดทาํ ผิดในคดีนดี้ ว ยเหมือนกัน ตชด.ทีด่ แู ลศาลไดถามฉัน
วาเปนอยางไรบาง ฉันเลยบอกเขาวายกฟอง เขาก็พูดวา “ดีเลยกะ
ไมตองหาสามีใหม” จากความดีใจกลับกลายเปนความโกรธ แยจังเลย
เขาพูดทุเรศแบบนี้ไดอยางไร ระหวางรอไปรับวี ฉันกลับมาเตรียมเสื้อผา
ที่บานไวสําหรับเปลี่ยน ฉัน มะ และมุมตัสไปรับตัววีที่เรือนจําตอน
4 โมงเย็น เรานั่งบางยืนบางรออยูหนาประตูเรือนจําอยางใจจดใจจอ
กวาจะไดรับการปลอยตัวก็เกือบหนึ่งทุมแลว เราไมตรงกลับบานกลัววา
จะมีคนดักทําราย เราพาวีไปหาบาบอ พาไปบานญาติ กวาจะกลับ
ก็อีกวันแลว กลับมาก็เชือดแพะทําบุญเลย
หลังจากกลับมาอยูบาน วีไดบอกกับฉันวา ถาฉันทิ้งเขา เขาจะ
ออกมาเปนคนเลว หรือไมก็จะออกไปเปนแนวรวมจริงๆ เพราะชีวิตได
สูญเสียทุกอยางแลว ฉันสงสารเขา และคิดวาจะดูแลเขาใหดีที่สุด
ถึงแมเราจะดีใจทีไ่ ดมาอยูร ว มกันอีกครัง้ แตกย็ งั อยูด ว ยความกลัว
เรากลัววาตํารวจจะทําแบบเดิมอีกทีม่ าหลอกเอาตัววีไป เพราะเรายังตอง
เปดรานทํางาน ตองหาเงินไปจายคาทนายที่ยังจายไมหมด ตองหาเงิน
ไวสาํ หรับครอบครัวเพราะเงินเก็บทีบ่ า นก็หมดแลว แถมยังกังวลวาลูกคา
จะคิดอยางไร เนือ่ งจากเขาตัดสินเราตัง้ แตทตี่ าํ รวจเอาตัววีไป เขาไมสนใจ
หรอกวาศาลจะตัดสินอยางไร ฉันกลัวทุกครั้งที่ลูกคาใหไปสง กลัวเวลา
ที่เราตองออกไปขางนอก กลัวเวลาเกิดเหตุการณอะไรขึ้นในพื้นที่แลว
ตํารวจจะมาเอาวีไป กลัวเวลาตํารวจ ทหาร หรือคนที่มีลักษณะคลายกับ
เจาหนาที่เขามาลางรถ
ยังไมเทากับเรื่องที่ฉันทําใหเราทะเลาะจนเกือบจะตองเลิกกัน
เมื่อเขารูความลับวา ฉันแอบกินยาคุม หลังจากที่เขาไดรับอิสรภาพ
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เพราะความกลัวของฉันเอง ถาเรามีลูกดวยกันในระหวางนี้ แลวเกิด
เขาถู ก จั บ ไปอี ก ครั้ ง หรื อ ถู ก เก็ บ ระหว า งทางที่ เราเดิ น ทางไปไหน
ฉันกับลูกจะอยูอ ยางไร หรือตองพาลูกไปเยีย่ มเขาทีเ่ รือนจํา เขาโกรธมาก
เพราะเขาอยากมีลูกมาก
หลังจากวีกลับอยูบานไดไมนาน ชวงแรกๆ หัวหนาหนวยทหาร
เขามาบอกเราวามาเยี่ยม แตเขาก็คงเขามาตรวจสอบวาวีหนีหรือเปลา
แตละครั้งที่มาเขาก็จะถายรูปเราไป บางทีเขามาบอกวาจะใหเงินเรา
เดี๋ยวก็มาบอกวาจะพาไปเที่ยว เดี๋ยวก็มาบอกวาจะสงไปดะวะห เดี๋ยวก็
มาบอกวาจะสงไปเรียนอาชีพ มันรูสึกแยมากที่เขาตบหัวแลวก็ลูบหลัง
ตอนที่เราไปรองขอความเปนธรรมกับเขา เขาตางก็พูดจาใหเราชํ้าใจ
เสียใจ หมดหวัง และที่สําคัญไมรูวาเขาหวังอะไรหรือเปลา สิ่งที่เรา
สูญเสียไป ทั้งเงิน ทอง ที่ใชจายเปนคาทนายความ คาใชจายในการ
ไปเยี่ยมเขาที่เรือนจํา คาเดินทางไปศาล คาเดินทางไปรองขอความ
เปนธรรมกับเจาหนาทีแ่ ละหนวยงานตางๆ คาทีเ่ ขาจับกุมผิดคนจนทําให
ลูกคาไมเขาราน รายไดของเราลดนอยลง คาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
ครอบครัวที่พอแมสั่งสมมาตลอดชีวิตราชการสูญหายไป คาความเครียด
ที่สะสมมาตลอด 2 ป และกําลังจะเปนความเครียดตลอดไป คารายได
จากสวนยางที่ขาดคนดูแลตองจางคนอื่นมากรีด และหลังจากที่เขา
ออกมาเราก็ ไ ม ก ล า ให เขากรี ด ยาง เนื่ อ งจากกลั ว ว า จะไม ป ลอดภั ย
พวกเขาไดคิดกันบางหรือเปลา
และที่สําคัญมีวันหนึ่งฉันไดเห็นจดหมายเวียนของทหารที่เขียน
ไววา “เพื่อใหผูกอการรายกลายมาเปนพวกเรา ผูกอการรายที่ผาน
กระบวนการยุติธรรมกลายมาเปนพวกเรา” แลวก็มีรายชื่อคนอีก 5 คน
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หนึ่งในนั้นมีชื่อวีอยูดวย เขาจะใหไปฝกอาชีพ แตเมื่อเราเห็นแบบนั้น
เราก็ไมรับขอเสนอของเขา เพราะถาเรารับแสดงวาเราก็เปนแนวรวม
เปนผูกอการรายอยางที่ทหารคิด แสดงวาสิ่งที่ศาลตัดสินมามันไมอยู
ในสายตาของเขาเลย มันแยมากที่เขายังคิดแบบนี้อยู มี ตชด.กลุมหนึ่ง
มากลอมใหเรารับเงินตามจํานวนทีเ่ ขาจะให เราจึงบอกวามันไมพอหรอก
กับสิ่งที่เราสูญเสียไป เขาพูดใสหนาฉันวา “กะเอาใหรวยเลยหรือไง”
แลวใครละที่จับเราไป เราอยากใหคุณจับแลวเรียกเงินเยียวยาหรือ
คิดบางหรือเปลา ฉันจําไดครั้งหนึ่งไปเรียกรองขอเงินเยียวยาในงาน
เยียวยาที่โรงแรมซีเอส ปตตานี มีแตคนหัวเราะ แลวผูใหญทานหนึ่ง
พูดวา “แบบนี้ก็หากินนะสิ” นี่หรือที่หลายๆ คนชอบพูด เขาใจ เขาถึง
พัฒนา เพราะในความเปนจริงแมแตคําวา เขาใจ เขายังไมเขาใจเลย
ตอนนี้ความกลัวของฉันและครอบครัวเริ่มมีมากขึ้นอีก หลังจาก
ทีม่ คี นมาบอกวา ปลัดในอําเภอพูดวาทางภาค 9 ใหเก็บคนทีต่ ดั สินยกฟอง
ในคดีความมัน่ คงในตําบลเปยน 4 คน ฉันไมรวู า มันเปนเรือ่ งจริงหรือเปลา
แตฉันกลัวมาก เราเพิ่งมีความสุขหลังจากที่ฉันไดคลอดลูกสาว แตฉัน
ตองอยูกับความกลัว ฉันกลัวจริงๆ ฉันไมอยากใหลูกตองขาดพอ เพราะ
พอของฉันเสียตั้งแตฉันอายุแค 5 ขวบ ฉันจําอะไรเกี่ยวกับพอไมไดเลย
ฉั น ได แ ต นั่ ง อิ จ ฉาเพื่ อ นที่ มี พ อ มารั บ มี พ อ ให ก อด มี พ อ คอยดู แ ล
ฉันไมอยากใหลูกเปนแบบฉัน และที่สําคัญฉันไมอยากตองไปรับศพสามี
ในสภาพที่โหดราย
ฉันไมรูวาขาวที่ไดรับรูมาเปนความจริงหรือเปลา แตความกลัว
ของฉันมีมากจนฉันไมอยากใหวีไปไหน ไมอยากใหเขาไปหางจากสายตา
ฉัน แมแตเวลาที่เขากลับไปเยี่ยมครอบครัว ฉันกลัววาระหวางทางจะ
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เกิดอะไรขึน้ กับเขาอีก จนฉันไดสรางความกดดันใหกบั เขา เราทะเลาะกัน
หลายครั้ง ฉันเหมือนคนบา กลัวไปหมดทุกอยาง ยิ่งเมื่อตํารวจ ทหาร
หรือ อส. มาทีร่ า น เหตุการณทผี่ า นมาทําใหใจคิดระแวงไปหมด วาเขามา
ตรวจสอบเราหรือเปลา ยิ่งวี เขายิ่งกลัวและระแวงมากกวาหลายเทา
แตก็พยายามปลอบฉันอยากังวลจนเกินไป อัลลอฮฺไดกําหนดไวแลววา
เราตองเจอกับอะไร แตฉันทําใจไมไดจริงๆ ภาพเหตุการณตั้งแตวันที่
เขาเอาวีไปมันยังตามหลอกหลอนฉันอยูทุกวัน พวกเขาทําไดทุกอยาง
อุมคนโดยที่ตัวเองไมมีความผิด ฆาคนโดยบอกวาเปนวิสามัญ บอกวา
เปนการปะทะ ทรมานโดยหาคนผิดมาลงโทษไมได ฉันจะทําอยางไรดี
ฉันกลัวจริงๆ จะมีใครเขาใจความรูสึกของฉันบางไหมนะ ฉันตองหนีไป
อยูที่อื่นหรือเปลา ฉันตองอยูกับความหวาดกลัวไปจนถึงเมื่อไหร ? มีใคร
ตอบฉันไดบาง?
เมือ่ กอนฉันอานขาวหนังสือพิมพหรือฟงขาวทางทีวเี กีย่ วกับโจรใต
ฉันเขาใจเหมือนที่ไดฟงขาวมา ฉันเชื่อในขาว จึงรูสึกไมดี แตตอนนี้
เมื่ อ ได เจอกั บ ตั ว เอง จึ ง รู แ ล ว ว า ข า วที่ อ อกมากั บ ความเป น จริ ง มั น
คนละเรือ่ งกัน ตอนนีฉ้ นั กลับรูส กึ ไมดกี บั เจาหนาทีต่ าํ รวจ และทหารมาก
เพราะเขาไมรสู กึ ผิดเลยทีไ่ ดทาํ ลายชีวติ คนอืน่ แถมยังพยายามทีจ่ ะพูดให
ฉันเชื่อวาเขาทําถูก เขาไมตองรับผิดชอบอะไรเลย
ยอนกลับไประหวางที่เราตองรอการพิจารณาคดีในศาล ฉันกับ
มุ ม ตั ส ก็ ใช ช ว งเวลานี้ ใ นการค น หาความจริ ง และเรี ย นรู ส ภาพป ญ หา
ทีเ่ กิดขึน้ ในสามจังหวัดชายแดนใตและสีอ่ าํ เภอในจังหวัดสงขลา โดยการ
ใชเวลาในวันหยุด และบางครั้งในวันทํางานก็ไปรวมในเวทีสัมมนาตางๆ
ที่เกี่ยวกับปญหาภาคใต ทําใหเราไดพบกับทนายปรีดา ทองชุมนุม ซึ่ง
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ตอมาไดแนะนําใหเรารูจักกับคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอํานวยการ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ในวันงานทีม่ ลู นิธศิ นู ยทนายความมุสลิมจัดงานเลีย้ งนํา้ ชาระดมทุน
เพื่อไปใหความชวยเหลือชาวบานที่ถูกกลาวหาในคดีความมั่นคง หรือ
ถูกควบคุมตัวดวยกฎหมายพิเศษ ทําใหเรารูสึกวาทําไมคนตางจังหวัด
ตางศาสนา ไมเคยรูจักสนิทสนมชิดเชื้อหรือเคยชวยเหลือกันมากอน
จึงชวยชาวบาน ชวยคนอื่นโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย และไมเลือกวาคนที่
เขาชวยจะเปนใคร ทําใหเราประทับใจ ดีใจ และมีความรูสึกวาไมถูก
โดดเดี่ยวจากสังคม ไมถูกทอดทิ้งจากเพื่อนมนุษยดวยกัน และพวกเขา
ยั ง สอนให เราลุ ก ขึ้ น สู เ พื่ อ ค น หาความจริ ง และความเป น ธรรมใน
กระบวนการยุติธรรมใหกับวี และในระหวางการเรียกรองความยุติธรรม
ใหกับวีนั้น ก็ไดพบกับผูคนมากมายที่ใหโอกาสรับฟงเรื่องราวของเรา
อยางอดทน เพราะในการเลาเรื่องราวนั้นเราตางก็รองไหบาง พูดไมออก
บาง ไมไดเรียบเรียงเรื่องไปบาง จึงเรียกไดวาพวกเขาอดทนในการ
รับฟงเรื่องราว หลายครั้งเขาทําใหเราเรียนรูในการเลาเรื่องใหไดใจความ
และถอดบทเรียนจากประสบการณที่ผูคนที่ชวยเหลือเรา เพื่อที่เรา
จะไดใชประโยชนตอไป ไมวาจะเปน อาจารยชิดชนก ราฮิมมูลา ใน
เวทีแหงหนึ่งที่ไดรับฟงและนําไปสูการไดพบ คุณไกรศักดิ์ ชุณหะวัน
คุณนิพนธ บุญญามณี ทําใหเรื่องราวของเราไดกลายเปนประเด็นเขาไป
ถกเถียงในรัฐสภา
และในที่สุดก็มีการพูดถึงกลุมผูตองหาคดีความมั่นคงที่ถูกยกฟอง
มากขึน้ การเยียวยาผูต อ งหาคดีความมัน่ คงทีย่ กฟองในระบบการเยียวยา
กรณีเหตุการณความไมสงบ มิใชมาจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
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กระทรวงยุติธรรม ที่ยังไมสามารถใหความชวยเหลือชาวบานครอบคลุม
ถึงปญหานี้ ตองขอบคุณ คุณนารี เจริญผลพิริยะ ที่แนะนําวาเราควร
ดําเนินการชวยเหลือคนอื่นอยางเปนระบบ อีกทั้งในจังหวัดสงขลาก็ยัง
ไมมีองคกรใดๆ ที่ใหความชวยเหลือผูตองหาคดีความมั่นคง
ฉันกับมุมตัสจึงไดกอตั้ง “กลุมดวยใจ” เพื่อใหคําแนะนํา ให
กําลังใจ และชวยเหลือครอบครัวผูตองขังในคดีความมั่นคงในดานตางๆ
เทาที่จะทําได เมื่อเดือนมกราคม 2553 เพราะรูวาในจํานวนที่เจาหนาที่
จับตัวไปก็ตองมีคนที่เปนแพะเหมือนที่วีเปนมากอน
ช ว งแรกๆ ครอบครั ว ผู ต อ งขั ง เขาไม รู ว า เรามี เ หตุ ผ ล หรื อ มี
จุ ด ประสงค อ ะไรที่ เข า ไปหาพวกเขา แต เราได ใช ค วามจริ ง ที่ เราเจอ
และความจริงใจที่จะชวยเหลือพวกเขาจริงๆ เพราะเรารูแลววา คนที่
เปนแบบเราตองเจอกับอะไรมาบาง เราตองตอสูอยางไร เราลําบาก
อยางไร เราอยากใหเขาเขมแข็ง และตอสูเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเอง
และเพื่อคนที่เรารัก อยางเชนกรณีของครอบครัวหะยีแตะที่มีพี่นอง
ผูชายทั้งหมด 5 คน และ 4 คนถูกดําเนินคดีความมั่นคงจนทําใหภรรยา
และลูกๆ ของเขาที่นับแลวจํานวนกวา 20 คน ตองลําบากทั้งกายและใจ
และภรรยาไมสามารถควบคุมสติได 3 เดือน ไมรูสึกตัว จนญาติๆ ตอง
พาไปรักษา
ตอนนั้ น ทางคุ ณ พรเพ็ ญ ได จั ด ค า ยสํ า หรั บ เด็ ก ๆ เราจึ ง ได เชิ ญ
ลูกๆ ของเขาเขารวม โดยเดินทางไปเชิญดวยตัวเองที่บานและพบวา
บ า นเขาป ด ประตู หน า ต า ง และมี ตู ป ด ตรงหน า ต า งทุ ก บานเพราะ
ความกลั ว เจ า หน า ที่ ในตอนแรกเขายั ง งงๆ อยู แต ก็ เข า ร ว ม และ
เมื่อจบคายลูกๆ เขามีความสุขมากที่ไดทํากิจกรรม ตัวเขาเองก็ยิ้มให
อยางจริงใจ ตอมาจึงไดไปเยี่ยมที่บานและมอบเงินให 1,000 บาท
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เขาจึงเอาเงินไปซื้อลูกชิ้นมาปงยางขาย จนมีคนมาชวนใหไปทํางานที่
โรงเรียน และในที่สุดจากคนที่ไมสามารถพบปะ พูดคุยกับใครๆ ได
ก็สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติ และยังสามารถพูดคุย สอบถามถึง
การทํ า งานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมของเจ า หน า ที่ รั ฐ ด ว ยตั ว เองได
อยางกลาหาญ นั่นทําใหเรารูสึกภูมิใจ และดีใจเปนอยางมาก เพราะเรา
ไมตองการอะไรนอกจากการที่ชาวบานลุกขึ้นเรียกรองความยุติธรรม
และเปนธรรม จากเจาหนาทีร่ ฐั ไดดว ยตัวเอง และไมใชความรุนแรงในการ
เรียกรองความเปนธรรม
ในเวลาตอมา เมื่อเราเปนที่รูจักมากขึ้น ก็มีหลายองคกรที่เขามา
ใหทนุ ในการทํางาน ทัง้ มูลนิธผิ หู ญิง มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม และสถานทูต
หลายประเทศ รวมไปถึงโอกาสที่ทางเรือนจํามอบให ‘กลุมดวยใจ’
เขาทํากิจกรรม ทําใหเราคนพบวาปญหาในภาคใตนนั้ มีหลากหลายแงมมุ
ทั้ ง ป ญ หาการทรมานในระหว า งการควบคุ ม ตั ว ด ว ยกฎหมายพิ เ ศษ
ป ญ หาการเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมและป ญ หาสภาพจิ ต ใจของ
ครอบครัวผูตองหาคดีความมั่นคง ปญหาการทํางานของระบบราชการ
ตางๆ รวมไปถึงปญหาที่เกิดจากประชาชนเอง และปญหาที่ผูไดรับ
ผลกระทบทางตรงไดพบ ยิ่งทําใหเราอยากจะทํางานใหไดมากยิ่งขึ้น
แตเราก็ตองเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ เพื่อที่จะนําไปเผยแพร และ
ใหคําแนะนํากับผูที่เจอปญหาตางๆ ในพื้นที่นี้ และเราก็อยากใหทุกคน
ที่ประสบปญหาเฉกเชนเดียวกับเราทําไดอยางเรา หรือคนอื่นที่ไดรับรู
ปญหาเขาใจปญหามากขึน้ และนําไปสูก ารหาทางออกเพือ่ ใหเกิดสันติสขุ
ในพื้นที่ไดอยางที่ทุกคนตองการ
ถึงแมสงิ่ เหลานีค้ อื ผลตอบแทนทีฉ่ นั ไดรบั จากกระบวนการยุตธิ รรม
ที่ไมเปนธรรมตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า แตนั่นก็ทําใหเราไดคนพบ
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เสนทางชีวติ ใหมทที่ าํ ใหเราไดมองเห็นมุมดีๆ ในสังคม คนดีๆ ทีช่ ว ยเหลือ
เรา ความรูใหมๆ ที่ไดเรียนรู และคนพบวาเหตุการณความไมสงบจะ
ไมมีวันสงบหรือเกิดสันติสุขได ถาเราไมแกไขตนเหตุของความไมสงบ
ซึ่งสิ่งที่ฉันเจอก็เปนหนึ่งในปมนั้น
ฉันอยากจะบอกวา ถาตองการความสงบก็ตองหยุดวงจรของ
ความรุนแรง และการทําใหเกิดความยุติธรรมที่แทจริงจะชวยปองกัน
ไมใหคนที่เจอเหตุการณเหมือนกับสิ่งที่ฉันเจอหันไปใชความรุนแรง เรา
ควรที่จะปองกันแทนที่จะไปแกปญหาในภายหลัง
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