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ข้อเรียกร้องกบักำรโยนหินถำมทำงของกลุ่มผูเ้ห็นตำ่ง 

หลังจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปิดพื้นท่ีพูดคุยสันติภาพกับ 
กลุ่มผู้เห็นต่าง สังคมต่างให้ความเช่ือมั่น และคาดหวังว่าจะเห็น 
แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ จากเหตุความรุนแรงท่ีกินเวลายาวนาน 
ย่างเข้าสู่ปีท่ี ๑๐ กระบวนการดังกล่าวน้ีสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาล
ไทยยอมรับปัจจัยพื้นฐาน ๓ ประการ น่ันคือ ๑) ต้องการใช้
มาตรการทางการเมืองยุ ติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
๒) ยอมรับว่าขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี 
(Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani : BRN)  เ ป็ น 
คู่เจรจาท่ีเป็นตัวแสดงส าคัญในหมู่ขบวนการเคลื่อนไหวมลายู-มุสลิม 
๓) ยอมรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะคนกลาง ส่วนขบวนการ 
บีอาร์เอ็นก็ยอมรับข้อตกลงจากการพูดคุยว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญไทย ท าให้รัฐไทยเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองท้ังท่ีรู้
ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะลดความรุนแรงได้ในเร็ววัน ซึ่งก่อนหน้า 
การพูดคุยสันติภาพครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒๙ เม.ย. ท่ีผ่านมา ระหว่าง
ตัวแทนฝ่ า ยไทยกับขบวนการบี อาร์ เ อ็น ท่ีมี ฮาซัน ตอยิบ  
เป็นตัวแทน ได้เสนอข้อเรียกร้อง ๕ ข้อ โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ 
ยูทูบ มีใจความส าคัญ ดังน้ี 

๑ . นักล่าอาณานิคมสยามต้องยอมรับให้มาเล เซีย เป็น 
คนกลางผู้ ไกล่ เ กลี่ ย  ( mediator) ไม่ ใ ช่แ ค่ผู้ ให้ ความสะดวก 
(facilitator) 

๒. การพูดคุยเกิดข้ึนระหว่างชาวปาตานี (bangsa) ท่ีน าโดย 
บีอาร์เอ็น กับนักล่าอาณานิคมสยาม 

๓. ในการพูดคุยจ าเป็นต้องมีพยานจากประเทศอาเซียน OIC 
และ NGOs 

๔. นักล่าอาณานิคมสยามต้องปล่อยผู้ท่ีถูกควบคุมตัวทุกคนและ
ยกเลิกหมายจับท้ังหมด (ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง) โดยไม่มี
เง่ือนไข 

๕. นักล่าอาณานิคมสยามต้องยอมรับว่า องค์กรบีอาร์เอ็นเป็น

ขบวนการปลดปล่อยชาวปาตานี (bangsa) ไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยก
ดินแดน 

การพูดคุยสันติภาพเป็นหน่ึงในกระบวนการสันติภาพ 
(Peace Process) ท่ีเป็นความพยายามย้ายการต่อสู้จาก “สนามรบ” 
ข้ึนสู่  “โต๊ะเจรจา” ซึ่งจะเป็นหนทางท่ีจะท าให้ เกิดสภาพท่ีได้
ประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย (win-win solution) และมีส่วนใน 
การปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นท่ีจากปฏิบัติการของ
ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยความหวังว่า อย่างน้อยก็จะสามารถ
ลดทอนความรุนแรงลงได้บ้าง หรืออาจขยายผลสู่ข้อตกลงการเกิด
สันติภาพในพื้นท่ีชายแดนใต้ และถึงแม้ว่าการพูดคุยสันติภาพดังกล่าว
จะยังไม่มีข้อตกลงใดๆ แต่พบว่าบรรยากาศในการพูดคุยเอื้อต่อ 
การสร้างบรรยากาศท่ีดี มีความพยายามในการสร้างความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อเอื้อต่อการพูดคุยในข้ันตอนต่อไป ซึ่งถือเป็น 
ก้าวแรกท่ีส าคัญก่อนการพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ  

บทเรียนกระบวนกำรสันติภำพ 
ปัจจุบัน ความขัดแย้งรุนแรงท้ังหลายล้วนมีความแตกต่างกัน 

ดังน้ัน กระบวนการสันติภาพก็ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละกรณี 
แต่ท้ังน้ีต้องสอดคล้องกับความต้องการภายในประเทศ ประวัติศาสตร์ 
และผู้คนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากสามารถน าประสบการณ์ของ
กระบวนการสันติภาพกว่ า  ๔๐ กรณี ท่ี เกิด ข้ึนในระยะเวลา 
สองทศวรรษท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกันก็จะพบว่า มีท้ังกรณีท่ีประสบ
ความส าเร็จ ล้มเหลว และยังคงด าเนินการอยู่ โดยยกตัวอย่างประเด็น
ท่ีเป็นบทเรียน ๕ ประการ จากกระบวนการสันติภาพ ดังน้ี 

 

สันติภาพที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีปลายด้ามขวานแห่งน้ี มีอีกหลายยุทธวิธีมิใช่เพียงการพูดคุยสันติภาพอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังควร
ปฏิบัติการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นท่ี และควรให้ความส าคัญทั้งการปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร  
(Information Operation : IO) ในลักษณะ Outside in เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มมิติของข่าวกรองเพื่อสันติภาพควบคู่ไปด้วย โดยศึกษาปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการใช้กระบวนการสันติภาพ จากกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่ประสบความส าเร็จ ล้มเหลว และยังคงด าเนินการอยู่ทั่วโลก  

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์      ฉบับที่  ๓๑/๕๖    ๑๓ - ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 

แนวโน้มสถำนกำรณ์ในจังหวดัชำยแดนใต้ หลังกำรพูดคุยสันตภิำพครั้งที ่๓  
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๑. การให้ความส าคัญกับความต้องการและความคิดเห็นของ
ประชาชน จ าเป็นต้องมีเวทีสาธารณะให้ผู้คนได้บอกความต้องการ 
ความกลัว และความคาดหวัง อีกทั้งประชาชนควรได้รับการสนับสนุนให้
จัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพท้องถิ่น เพื่อน าเสนอว่าจะท าให้ชุมชน
ได้รับการเยียวยา และมีส่วนร่วมฟื้นฟูภูมิภาคพหุวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่
อย่างไร  

๒. การสร้างสันติภาพเชิงบวกและสันติภาพเชิงลบให้ได้มากที่สุด 
ส าหรับชุมชนไทย-พุทธ ความส าเร็จของการพูดคุยสันติภาพย่อมขึ้นกับ
การลดความรุนแรง แต่กลุ่มผู้เห็นต่าง ความรุนแรงถือเป็นการแสดง
อ านาจในการต่อรอง ดังนั้น ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันในการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วมถือเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะช่วยลดระดับความรุนแรง 

๓ . การมุ่ งสร้างเครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ  
(safety net) ในหมู่ประชาสังคม  คู่กรณีมักจะจัดตั้งคณะท างาน  
เพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่มีความขัดแย้งสูงและร่วมกันจัดท า
ข้อเสนอ หารือประนีประนอม กระทั่งหาทางออกที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่าย กระบวนการนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยากล าบาก ทั้งนี้ อาจรับมือ
ด้วยการจัดตั้ง “เครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ” ภายใน 
กลุ่มประชาสังคม อันประกอบด้วย คณะท างานที่รับผิดชอบในประเด็น
เฉพาะ ซ่ึงสอดคล้องกับการพูดคุยสันติภาพในระดับทางการ และข้อดี
ของกระบวนการดังกล่าวอยู่ที่การท าให้ฝ่ายต่างๆ ที่ ไม่ต้องการ 
มีส่วนร่วมในการพูดคุยอย่างเป็นทางการสามารถหาทางออกร่วมกันได้  

๔. การขยายฐานการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ พิจารณา
แนวทางในการชักชวนให้ภาคส่วนต่ างๆ  เข้ามามีส่ วนร่ วม ใน
กระบวนการสันติภาพ เพราะกลุ่มที่ถูกทิ้งให้ตกขบวนอาจก่อกวนให้
ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีสามารถไม่ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  

๕. การสร้างแรงกระตุ้นให้สาธารณะร่วมกันแสดงออกว่าสนับสนุน
สันติภาพ บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้งร่วมมือกับ 
กลุ่มประชาสังคม และสื่อมวลชน สร้างพื้นที่สาธารณะขึ้น เพื่อพัฒนาไป
เป็นฐานการสนับสนุนสาธารณะ ผลักดันให้เกิดข้อตกลงสันติภาพได้  

อุดมกำรณ์ต่ำงกัน จะน ำสู่ Strategic end ร่วมกันได้อย่ำงไร  

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้น หากมองในเชิงโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์ของทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและผู้เห็นต่าง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic end) ที่ต่างกัน ท าให้กรอบแนวทางใน 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Strategic way) และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการและทรัพยากร (Strategic mean) แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 
จากตารางข้างต้น เป็นที่มาของค าถามที่ว่า ปัจจัยใดที่ส่งผลให้

สามารถปรับจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ของผู้เห็นต่างให้เอนเอียงมาทาง
ฝ่ายไทย ซ่ึงในด่านแรกถือว่าฝ่ายไทยเริ่มต้นได้ดีกับการใช้กระบวนการ
พูดคุยเชิงสันติภาพที่ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กอ.รมน.ภาค ๔  
ส่วนหน้า ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สภา 
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนกับกลุ่มผู้เห็นต่าง และกลุ่มผู้ติดอาวุธในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ เพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มนี้เข้าใจนโยบายของรัฐ 
เชื่อมั่นในหลัก “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” ส่วนเวทีการพูดคุยกับ 
บีอาร์เอ็นในมาเลเซีย เป็นหน้าที่ของ สมช. ในการด าเนินการต่อ และ 
สิ่งที่ กอ.รมน. ต้องท าอย่างเข้มข้น คือ การควบคุมบุคคล ยุทโธปกรณ์ 
เส้นทางการเงินของขบวนการ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพลเรือน เพื่อด ารงไว้ซ่ึงอ านาจรัฐ ขวัญ และก าลังใจของประชาชน 
เพราะสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ยังมีอีกหลายยุทธวิธี 
ไม่ใช่แค่การพูดคุยสันติภาพเพียงอย่างเดียว เช่น 
 ควรให้ความส าคัญกับปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ควบคู่

ไปกับการพูดคุยสันติภาพ 
 ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา  
 ควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร ( Information  

operation)  แบบ Outside in หรือการเริ่มต้นมองจากภายนอก
ก่อน นอกเหนือจาก Inside out หรือการเริ่มต้นมองจากภายใน
ก่อน ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  

 ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มมิติ ของข่าวกรอง 
เพื่อสันติภาพ โดยอาจศึกษาจากกรณีอื่นๆ   

 
 ข้อมูลอ้ำงอิง 
 - ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,  
 http://www.deepsouthwatch.org/node/4219  
 - เงื่อนไข ๕ ข้อ BRN ชนวนเดือด...เลื่อนเจรจา,  
 http://www.komchadluek.net/detail/20130501/157366/ 
    

โครงสร้ำงยุทธศำสตร์ ฝ่ำยรัฐบำลไทย ฝ่ำยผู้เห็นต่ำง 

๑. จุดมุ่งหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  
(Strategic end) 

ความสงบในพื้นที่/  
สันติภาพเชิงบวก 

มุ่งสู่การเป็น “รัฐปัตตานี” 

๒. กรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
(Strategic way) 

การพูดคุยสันติภาพ/ 
ยุทธศาสตร์ในพื้นที ่

พยายามสร้างความกดดัน
รัฐบาลไทย โดยใช ้

ความรุนแรงเป็นเครื่องมือ 
๓. เครื่องมือต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการและทรัพยากร  
(Strategic mean) 

การนิรโทษกรรม/  
การลดพื้นที่การใช้ พรก./ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
พัฒนาพื้นที่ 

ได้รับการสนับสนุนหลายด้าน
จากหลายฝ่าย (DIME : 

Diplometic Information 
Millitary Economy) 

http://www.sscthailand.org
http://www.deepsouthwatch.org/node/4219

