
 

เมือ่วนัที ่๔ ม.ค.๕๗ ทีผ่า่นมาถือเป็นวนัครบรอบ ๑๐ ปีของการ
เกิดสถานการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ 
บ้านปิเหล็งใต้ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อันเป็น
จดุเริม่ต้นของสถานการณ์ความไมส่งบใน ๓ จชต. ระลอกใหม ่นบัจาก
วันนั้นถึงวันนี้ได้มีความพยายามจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาโดย   
ใชแ้นวทางสนัติวธิเีป็นหลกั แต่ดูเหมอืนวา่สถานการณ์ยังไมม่ทีีท่าจะ
ยุติลงได้ง่าย ทั้งนี้ในห้วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมสถิติที่
เกีย่วข้องกบัสถานการณ์ ๓ จชต. โดยชีใ้ห้เห็นถึงความถ่ี ความสญูเสยี
และงบประมาณ 
 
สถิติสถานการณ์ความรุนแรง ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ 

 ข้อมูลจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 
ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ระบุวา่ ตลอด ๑๐ ปีทีผ่า่นมา ต้ังแต่
ปี ๔๗-๕๖  สถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จชต. ได้เกิดเหตุรุนแรงที่
เกี่ยวข้องกับความมัน่คง ๘,๕๔๐ เหตุการณ์ (นบัถึงวนัที ่๓๑ ธ.ค.๕๖) 
ซึ่งมีทั้งการลอบยิง การวางระเบิด การวางเพลิง และการปะทะ 

โดยสถิติการวางระเบิดที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย 
กองทัพบก ระบุตัวเลขต้ังแต่ปี ๔๗ นับจนถึงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๖ ว่า
มีเหตุระเบิดเกิดข้ึนทั้งหมด ๒,๘๘๙ ครั้ง ซึ่งความรุนแรงที่เกิดข้ึน
ทั้งหมด ท าให้มผีูเ้สยีชวีติ ๕,๓๕๒ ราย และผู้บาดเจ็บ ๙,๙๖๕ ราย 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ ผู้น าศาสนา ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ปกครอง และผู้ก่อความไม่สงบ 
โดยแยกเปรียบเทียบได้ตามแผนภาพด้านล่าง  

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศรายสัปดาห์        ฉบบัที่  ๑๕/๕๗          ๖ - ๑๒ ม.ค.๕๗ 
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สถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ที ่๓ จชต. ด าเนนิมาครบ ๑๐ ปี เมือ่วนัที ่๔ ม.ค.๕๗ โดยระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากทุก  
ภาคสว่นในการแกปั้ญหา แต่ยังพบวา่สถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ทีก่ยั็งคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนือ่ง ท าให้มผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็จ านวนมาก 
อกีทัง้ภาครฐัต้องทุม่งบประมาณไปกวา่ ๒ แสนลา้นบาท ปัจจบัุนทกุภาคสว่นได้มุง่มัน่ในการใชแ้นวทางสนัติวธิ ีและยึดหลกักฎหมายมาใชใ้น
การแกปั้ญหา ทัง้นีเ้พือ่ลดเงือ่นไขไมใ่ห้ผูก้อ่ความไมส่งบน าไปสรา้งสถานการณ์ อย่างไรกต็าม การแกปั้ญหาใน ๓ จชต. ทีม่คีวามซบัซอ้น ท าให้
ไมอ่าจมสีตูรส าเรจ็ตายตัว และต้องใชร้ะยะเวลาในการน าความสนัติสขุอย่างย่ังยืนกลบัมาสูป่ลายด้ามขวานอกีครัง้.... 

สรปุสถานการณ ์๑๐ ป ีไฟใต้ : แนวทางน าสนัติภาพคืนสูป่ลายด้ามขวาน 

ข้อมูลจาก:  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.). http://www.dailynews.co.th    
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กระบวนการก้าวข้ามความขัดแย้งและความรุนแรงไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคมใหม่  
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อีกทั้งในด้านงบประมาณนั้น ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทุกรัฐบาลได้ใช้งบฯ 
ดับไฟใต้รวมกันทั้งสิ้น ๒๐๘,๓๒๓ ล้านบาทเศษ  โดยตัวเลขนี้ยังไม่
รวมงบกลางที่หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) และ
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ที่
มีการขอเบิกจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีอีกกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท  

 
การเจรจาหนทางสันติวิธีสู่การดับไฟใต้ 

๑๐ ปีแห่งการลองผิดลองถูก ท าให้พบว่าการใช้ก าลังจากฝ่าย
รัฐไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ อีกทั้งบทเรียนจากประเทศต่างๆ 
ยังชี้ว่าการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเป็นหนทางในการแก้ปัญหาอย่าง
ย่ังยืน แนวทางดังกล่าวจึงถูกหยิบยกมาใช้ในการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน อาทิ 

 ภาครัฐ มีการปรับตัวทางนโยบายสันติภาพของรัฐด้วยการ
ออก “นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗” โดย สมช. นโยบายดังกล่าวประกาศชัดเจน
ว่าจะต้องมุ่งสร้างสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพูดคุยในการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และให้หลักประกันในการเข้ามา
มีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
เสริมสร้างสันติภาพ  

 ฝ่ายทหาร มีการเดินนโยบายสันติภาพ ผ่าน กอ.รมน.ภาค 
๔ สน. ที่ได้ประกาศนโยบาย “สานใจสู่สันติ” ซึ่งเน้นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีความเห็นต่างจากรัฐได้มีช่องทางสามารถแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

 ศอ.บต. มีนโยบายเปิดพื้นที่จัดการ “พูดคุยสันติภาพ” ซึ่ง
รัฐบาลไทยโดย สมช. ในฐานะตัวแทนรัฐบาล และกลุ่มผู้ก่อความ 
ไม่สงบชาวมุสลิม “Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani : 
BRN” หรือ “ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี” ได้มี
การเจรจาผ่านไปแล้ว ๓ รอบ  

 ภาคประชาสงัคมและนกัวชิาการ มีการสร้างพื้นที่กลางเพื่อ
สนัติภาพตามแนวทางทีเ่รยีกวา่ “กระบวนการสนัติภาพปาตาน”ี และ
แนวทางการสรา้ง “พืน้ทีก่ลางสรา้งสนัติภาพจากคนใน” หรอื “Insider 
Peace builders Platform, IPP” ซึง่ด าเนนิการมาต้ังแต่ปี ๕๔ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การสร้างนวัตกรรมทางความคิดด้วยการเปลี่ยนความ
ขัดแย้งให้กลายเป็นพลังในการแก้ปัญหา อาจท าได้โดยการใช้
แนวคิดของการ “สร้างพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้ง
ไปสู่พื้นที่ทางสังคมใหม่ๆ” เพื่อมิให้ความขัดแย้งกลายเป็นความ
รุนแรง หรือ “Conflict Transformation” ที่มีจุดหมาย คือ การ
สร้างนวัตกรรมทางสังคมใหม่เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ โดย
มีข้ันตอนดังนี้  (๑) Integral vision คือ การบูรณาการทางความคิด
และวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนที่หลากหลาย (๒) Systematic thinking 
คอื การจดัระบบความคิดที่ชดัเจน (๓) Presence คือ การเข้าร่วม
ของหลายฝา่ยทีม่อีตัลกัษณ์หลากหลาย (๔) Inquiry คอื การแสวงหา
ความรูเ้พือ่หาทางออกใหม่ (๕) Conscious Conversation คือ การ
สนทนาระหวา่งกลุม่คนทีห่ลากหลายอย่างเปิดใจกว้าง (๖) Dialogue 
คือ การสนทนาเพื่อหาทางออกใหม่ๆ มากกว่าการ debate (๗) 
Bridging คือ การมีพันธมิตรร่วมกันโดยก้าวข้ามความแตกต่าง
แห่งอตัลกัษณ์ และ (๘) Innovation คือ การก้าวข้ามความขัดแย้ง
ต่างๆ อันจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางความคิดใหม่ เพื่อ
แก้ปัญหาทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างรอบด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ปัจจบัุน ทกุภาคสว่นพยายามรว่มกนัในการแกปั้ญหาด้วยการ
ยึดหลักสันติวิธี และหลักกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายผู้ก่อความ    
ไม่สงบน ามาเป็นเงื่อนไขในการสร้างสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การ
แกปั้ญหาใน ๓ จชต. ทีม่คีวามซบัซอ้นสงู จงึไมอ่าจมสีตูรส าเรจ็ตายตัว
ได้ รวมทัง้ต้องใชร้ะยะเวลาในการน าความสนัติสขุอย่างย่ังยืนกลบัมาสู่
ปลายด้ามขวานอกีครัง้... 
 
อ้างอิง 

  ทบ.แถลงครบรอบ ๑๐ ปี ไฟใต้ ตายกว่า ๕ พัน เจ็บนับหมื่น. http://
www.dailynews.co.th  

 ๑๐ ปีไฟใต้ปืนถูกปล้น ๑,๙๖๕ กระบอก ยอดตายปรับใหม่  ๓.๗ พัน
ราย เทงบทะลุ ๒ แสนล้าน!. http://www.isranews.org/south-news/scoop/
item/26320-tenyears.html  
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