
 

  เหตกุารณ์ปล้นปืนกว่า ๔๐๐ กระบอก ณ กองพันทหารพัฒนาท่ี ๔ 
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  
เมื่อวันท่ี ๔ ม.ค.๔๗ นับเป็นจุดเริ่มตน้สถานการณค์วามสญูเสยีท่ีเกดิขึน้
ไมเ่ว้นแตล่ะวัน และทวีความรนุแรงมากขึน้ ไดแ้ก ่การเผาโรงเรยีน เผาวัด 
และการลอบยิง ลอบท าร้าย ฆาตกรรม การวางระเบิดหลายจุดรวมกัน 
หรอืใชค้ารบ์อมบ์มากขึน้เรือ่ยๆ โดยมีเป้าหมาย คอื ชาวบ้านท่ัวไป พระสงฆ ์
คร ูผูน้ าศาสนา และเจา้หนา้ท่ีของรฐั  การน าพาสนัตสิขุอย่างย่ังยืนกลับมาสู่
ปลายด้ามขวานอีกครั้งจึงจ าเป็นต้องศึกษาทบทวนจากบทเรียนท่ีผ่าน
มาเพือ่หาแนวทางเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้คืนสู่
สันติสุขโดยเร็ว 

 

การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา (๒๕๔๗ - ๒๕๕๘) 
  ในช่วงปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พุ่งขึน้สู่ระดับสูงสุดในช่วงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีการใช้มาตรการ
อย่างรุนแรงในการปราบปรามตอบโต้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ โดยใช้
ก าลังในการปราบปราม เน้นการปฏิบัติการของต ารวจทั้งอย่างเปิดเผย
และไม่เปิดเผย จนเป็นเหตใุหค้วามรนุแรงย่ิงเพิม่ความเขม้ขน้ขึน้ ต่อมาใน
รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ (๒๕๔๙ - ๒๕๕๐) ได้ประกาศแก้ไข
ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีโดยใช้ “กระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพ” พร้อมกับฟื้นศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ขึ้นมาใหม่ นับเป็นการเปิดทางให้กับแนวทางการ
ประนีประนอมและเจรจาเพื่อยุติความรุนแรง ท าใหส้ถานการณค์วาม
รนุแรงในพืน้ท่ีไดล้ดลงถงึร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๑ และทรงตัวระหว่างปี 
๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ในช่วงของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและแผนโครงการพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ภายหลังการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ได้จัดท า
โครงสร้างใหม่ขององค์กรดับไฟใต้ โดยการบูรณาการ ๑๗ กระทรวง 
๖๖ หน่วยงาน ให้เดินหน้า ๙ ยุทธศาสตร์ ๒๙ เป้าหมาย และ ๕ 
แนวทางขับเคลื่อนไปพร้อมกัน แต่เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตก้ลบัเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าบริหารงาน
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ พ.ค.๕๗ เป็นต้นมา 
รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้ง “กระบวนการพูดคุยสันติสุข” จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีกองทัพเป็นแกนหลักบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจริงจัง จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มของสถานการณ์ความรุนแรงและความสูญเสีย
ท่ีผ่านมาลดลงโดยมีจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี ๒๕๕๘ เหลือ
เพียง ๗๐๑ เหตุการณ์ ซึ่งต่ าสุดในรอบ ๑๒ ปี 

 

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมัน่คงฯ     โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

สถานการณ์ ๑๒ ปีไฟใต้: แนวทางน าสันติสขุเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๗/๕๙   (๑-๑๕ ม.ค.๕๙) 

 ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเกิดข้ึนอย่างยืดเย้ือยาวนานกว่า ๑๒ ปี (๒๕๔๗ - ๒๕๕๘) ซึง่มคีวามละเอยีดซับซ้อน รัฐบาล
หลายยคุหลายสมยัท่ีผา่นมาได้พยายามแกไ้ขปญัหา ปรบัเปลีย่นยทุธวธิ ีแต่การก่อความไม่สงบยังคงมีความรุนแรงอยู่ รฐับาลชุดปจัจบุนัของ พล.อ.
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ได้ใช้ “กระบวนการเจรจาพดูคยุสนัติสขุ” เปน็แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใน
พืน้ท่ีอยา่งถาวร ซึ่งพบว่าสถิติการก่อเหตุรุนแรงได้ลดลง และสถานการณ์ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน   

จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบรายปีในแต่ละรัฐบาลระหว่าง มกราคม ๒๕๔๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

รายพ้ืนที’่๕๘  

จ านวนเหตุการณ์ (ตามล าดับ) 

http://www.sscthailand.org


กระบวนการพดูคยุสนัตสิขุจังหวดัชายแดนภาคใต ้(๒๕๕๗ - ปจัจุบนั) 
  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้ลงนามในค าสั่งท่ี ๒๓๐/๒๕๕๗ ในการจดัตัง้กลไก
ขบัเคลือ่นกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุจังหวดัชายแดนภาคใต ้ตามแนวทาง
ปฏบัิตขิองนานาประเทศโดย ระยะแรก คอื การพดูคยุเพื่อเสริมสร้างความ
ไว้วางใจ ระยะที่สอง คือ การลงสัตยาบันร่วมกันเพื่อยุติการใช้ความ
รุนแรง และระยะที่สาม คือ การบรรลุฉันทามตหิรอืการจดัแผนท่ีเดนิทาง
เพือ่สรา้งสนัตสิขุ ส าหรบักรอบการด าเนนิการเจรจาสนัตสิุขมี ๓ ระดับ คือ 
(๑) ระดับตัดสินใจ เป็นระดับท่ีสามารถน าประเด็นท่ีหารือไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือไปสู่ข้อยุติปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ (๒) ระดับทีมการพูดคุย เป็น
ระดับท่ีน าประเด็นท่ีไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และจะตอ้งไม่
น าไปสูก่ารขดัแย้งใหมเ่พือ่น าไปสูส่นัตสิขุ และ (๓) ระดบัพืน้ทีเ่ป็นระดับใน
การใชวั้ดผลความกา้วหนา้ของการพดูคยุของกลุม่ตา่งๆ  
 รายงานของส านักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. 
ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๖ มิ.ย.๕๘ ได้กล่าวถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีความก้าวหน้า มีตัวแทนกลุ่มที่มี
ความเห็นต่างจากรัฐไทยจ านวน ๖ กลุ่ม ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย
การเจรจาในนามองคก์รสภาพันธะแห่งประชาชนปาตานี หรือ MARA 
Patani เป็นครั้งแรก โดย ๖ กลุ่มท่ีเข้าร่วม ประกอบด้วย กลุ่มแนวร่วม
ปฏิวัติแห่งชาติมาลายู (BRN) กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแหง่ชาตปัิตตาน ี
(BIPP) ขบวนการมจูาฮีดนีอิสลามปัตตานี (GMIP) และกลุ่มย่อยขององคก์ร
ปลดปล่อยรัฐปัตตานี (PULO) ท้ัง ๓ กลุ่มย่อย ทุกกลุ่มสมัครใจ 
เข้ารว่มพูดคุยและมีความไว้เนือ้เช่ือใจซ่ึงกันและกันเพิม่มากข้ึนเรื่อยๆ 
โดยท้ังสองฝ่ายจะมีการน าปัญหาต่างๆ มาแก้ไขปัญหาในระยะท่ีสอง
ต่อไป แล้วจึงน าไปสู่การก าหนดแผนด าเนนิการโดยคาดว่าจะเขา้สู่ระดับ
ขั้นท่ี ๒ ของกระบวนการพูดคุยช่วงต้นปี ๒๕๕๙ นี้ 
 พล.ท. วิวรรธน ์ปฐมภาคย์ แมทั่พภาคท่ี ๔ คนปัจจบัุน ได้แถลงแผน
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ไดก้ าหนด ๔ เป้าหมายเพื่อการด าเนินงานดังนี้ (๑) การยุติความรุนแรง 
ทุกรูปแบบ (๒) การขจัดเง่ือนไขความขัดแย้งรวมถึงเง่ือนไขหล่อเลี้ยง
ความรุนแรง (๓) การท าให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้ความแตกตา่งใหม้คีวามปลอดภยัในชวิีตทรพัย์สนิ และมคีณุภาพชวิีต 
ท่ีดขีึน้ และ (๔) การขจดัปัญหาภยัแทรกซอ้นทุกรปูแบบ โดยประเดน็ส าคญั
เพือ่ใชใ้นการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการด าเนนิการอย่างเรง่ดว่น นัน้คอื การปฏบิตั ิ
การเชิงรกุทางการเมืองทกุรปูแบบเตม็พืน้ทีค่วบคูก่บัการปอ้งกนัเหตรุา้ย 
และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้กฎหมายพิเศษ
ซ่ึงจะใช้เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

 ความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับ “ชุดความคิด” หรือ “แพคเกจ” จ านวน ๓ ประเด็น คือ  
(๑) การก าหนดพื้นท่ีปลอดภัยร่วมกัน (๒) การพัฒนาพื้นท่ีร่วมกัน 
ในประเด็นเรง่ด่วน และ (๓) กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของท้ัง
สองฝ่าย โดยมีมาตรการท่ีจะน ามาใช้ ประกอบดว้ย   

  มาตรา ๒๑ ของพ.ร.บ.ความมั่นคงปี ๒๕๕๑ ผู้หลงผิด
สามารถเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน  

  มาตรา ๒๑ ของพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
ปี ๒๕๕๓ เปิดช่องทางให้อัยการสูงสุดไม่ฟ้องคดีอาญาบางคดีโดย
ค านึง ถึงประโยชน์ สาธารณะและความมั่นคงของชาติได้  

  มาตรการพกัโทษหรือพักการลงโทษ  
  มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกสามารถน ามาใช้ควบคู่กับ 

“โครงการพาคนกลับบ้านของกองทัพภาคท่ี ๔” โดยการพูดคุยครั้งนี้
ได้เสนอต่อวงประชุมคณะพูดคุยฯ ครั้งท่ี ๔ ในเดือน ธ.ค.๕๘   

 บทสรุป 
สถานการณค์วามรนุแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใตท่ี้มแีนวโน้มดีขึ้น

ในรอบ ๑๒ ปี เป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
ด าเนนินโยบายของรฐับาลท่ีถกูทาง มคีวามชดัเจน และสามารถปฏบัิตไิป
ในทิศทางเดยีวกนั รวมท้ังรัฐมีความเข้มแข็งพร้อมนั่งลงพูดคุยกับผู้ท่ีมี
ความเห็นต่างทางการเมืองด้วยความมั่นใจในศักยภาพของรัฐบาลและ
กองทัพด้วยการใช้ “กระบวนการพูดคุยสันติสุข” กับ “แนวทาง
การทหารน าการเมือง” ควบคูก่นัไป โดยกองทัพไดเ้ขา้มามีบทบาทหลัก 
ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง การบูรณาการความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ระหว่างองค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ พรอ้มท้ังการเปิดชอ่งทางใน
การพูดคุยกับพลเมืองของรัฐผู้เห็นต่างมากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางท่ีส่ง
สัญญาณด้านบวกต่อกระบวนการสันติสุขโดยภาพรวม ส าหรับปัจจัย
ภายนอก เชน่ ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน บทบาทของผูม้สีว่นได้
ส่วนเสยีท่ีมใิช่รัฐ (non-state actors) และสถานการณ์ความมั่นคงของ
โลกและภมูภิาคท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ กม็ผีลตอ่สถานการณแ์ละ
การแกไ้ขปัญหาในจงัหวัดชายแดนภาคใตข้องไทยดว้ยเชน่กนั 

 ข้อมูลอ้างอิง 
 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้. http://www.deepsouthwatch.org/dsid 
 สถานการณ์รุนแรงไฟใต้ ปีที่ 10 เดินหน้าสู่วิถีการเจรจา. http://www.hiso.or.th/hiso/
picture/reportHealth/ThaiHealth2013/thai2013_13.pdf 
 ชง 4 มาตรการ "ยตุธิรรมทางเลอืก" รว่มดบัไฟใต.้ http://www.now26.tv/view/62344 
 แม่ทัพ 4 เปิดแผนดับไฟใต้ ศอ.บต.ชูโพลล์ 88% พอใจผลงานรัฐ. http://www.isranews.org/
south-news/academic-arena/item/42052-poll_42052.html 
 ทหารใตป้ระกาศเดนิหนา้ “พูดคยุสนัตสิขุ”. http://www.deepsouth watch.org/dsj/6063 
 เปิดโครงสรา้ง “เจรจาสนัตสิขุ” ดงึทกุกลุม่เขา้พูดคยุ. http://www.opm.go.th/opmportal/
multimedia/sukunywo/december2014/12-12-57/015.pdf 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา SSC  Focus    กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง   คณะผู้จัดท า  กศย. ศศย. สปท.)  T/F : ๐๒ ๒๗๕-๕๗๑๕

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลย ี              การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

           คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

http://www.sscthailand.org


กระบวนการพดูคยุสนัตสิขุจังหวดัชายแดนภาคใต ้(๒๕๕๗ - ปจัจุบนั) 
  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้ลงนามในค าสั่งท่ี ๒๓๐/๒๕๕๗ ในการจดัตัง้กลไก
ขบัเคลือ่นกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุจังหวดัชายแดนภาคใต ้ตามแนวทาง
ปฏบัิตขิองนานาประเทศโดย ระยะแรก คอื การพดูคยุเพื่อเสริมสร้างความ
ไว้วางใจ ระยะที่สอง คือ การลงสัตยาบันร่วมกันเพื่อยุติการใช้ความ
รุนแรง และระยะที่สาม คือ การบรรลุฉันทามตหิรอืการจดัแผนท่ีเดนิทาง
เพือ่สรา้งสนัตสิขุ ส าหรบักรอบการด าเนนิการเจรจาสนัตสิุขมี ๓ ระดับ คือ 
(๑) ระดับตัดสินใจ เป็นระดับท่ีสามารถน าประเด็นท่ีหารือไปสู่การ
ปฏบัิต ิหรอืไปสูข่อ้ยุตปัิญหาท่ีเกดิขึน้ได ้(๒) ระดบัทมีการพดูคยุ เป็นระดบั
ท่ีน าประเด็นท่ีไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และจะตอ้งไมน่ าไปสูก่าร
ขดัแย้งใหมเ่พือ่น าไปสูส่นัตสิขุ และ (๓) ระดบัพืน้ทีเ่ป็นระดับในการใช้วัดผล
ความกา้วหนา้ของการพดูคยุของกลุม่ตา่งๆ  
 รายงานของส านักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. 
ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๖ มิ.ย.๕๘ ได้กล่าวถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีความก้าวหน้า มีตัวแทนกลุ่มที่มี
ความเห็นต่างจากรัฐไทยจ านวน ๖ กลุ่ม ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย
การเจรจาในนามองคก์รสภาพันธะแห่งประชาชนปาตานี หรือ MARA 
Patani เป็นครั้งแรก โดย ๖ กลุ่มท่ีเข้าร่วม ประกอบด้วย กลุ่มแนวร่วม
ปฏิวัติแห่งชาติมาลายู (BRN) กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแหง่ชาตปัิตตาน ี
(BIPP) ขบวนการมจูาฮีดนีอิสลามปัตตานี (GMIP) และกลุ่มย่อยขององคก์ร
ปลดปล่อยรัฐปัตตานี (PULO) ท้ัง ๓ กลุ่มย่อย ทุกกลุ่มสมัครใจ 
เข้ารว่มพูดคุยและมีความไว้เนือ้เช่ือใจซ่ึงกันและกันเพิม่มากข้ึนเรื่อยๆ 
โดยท้ังสองฝ่ายจะมีการน าปัญหาต่างๆ มาแก้ไขปัญหาในระยะท่ีสอง
ต่อไป แล้วจึงน าไปสู่การก าหนดแผนด าเนนิการโดยคาดว่าจะเขา้สู่ระดับ
ขั้นท่ี ๒ ของกระบวนการพูดคุยช่วงต้นปี ๒๕๕๙ นี้ 
 พล.ท. วิวรรธน ์ปฐมภาคย์ แมทั่พภาคท่ี ๔ คนปัจจบัุน ได้แถลงแผน
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ไดก้ าหนด ๔ เป้าหมายเพื่อการด าเนินงานดังนี้ (๑) การยุติความรุนแรง 
ทุกรูปแบบ (๒) การขจัดเง่ือนไขความขัดแย้งรวมถึงเง่ือนไขหล่อเลี้ยง
ความรุนแรง (๓) การท าให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้ความแตกตา่งใหม้คีวามปลอดภยัในชวิีตทรพัย์สนิ และมคีณุภาพชวิีต 
ท่ีดขีึน้ และ (๔) การขจดัปัญหาภยัแทรกซอ้นทุกรปูแบบ โดยประเดน็ส าคญั
เพือ่ใชใ้นการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการด าเนนิการอย่างเรง่ดว่น นัน้คอื การปฏบิตั ิ
การเชิงรกุทางการเมืองทกุรปูแบบเตม็พืน้ทีค่วบคูก่บัการปอ้งกนัเหตรุา้ย 
และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้กฎหมายพิเศษ
ซ่ึงจะใช้เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
 ความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับ “ชุดความคิด” หรือ “แพคเกจ” จ านวน ๓ ประเด็น คือ  
(๑) การก าหนดพื้นท่ีปลอดภัยร่วมกัน (๒) การพัฒนาพื้นท่ีร่วมกัน 

ในประเด็นเรง่ด่วน และ (๓) กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของท้ัง
สองฝ่าย โดยมีมาตรการท่ีจะน ามาใช้ ประกอบดว้ย   

  มาตรา ๒๑ ของ พ.ร.บ.ความมั่นคงปี ๒๕๕๑ ผู้หลงผิด
สามารถเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน  

  มาตรา ๒๑ ของ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
ปี ๒๕๕๓ เปิดช่องทางให้อัยการสูงสุดไม่ฟ้องคดีอาญาบางคดีโดย
ค านึง ถึงประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของชาติได้  

  มาตรการพกัโทษหรือพักการลงโทษ  
  มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกสามารถน ามาใช้ควบคู่กับ 

“โครงการพาคนกลับบ้านของกองทัพภาคท่ี ๔” โดยการพูดคุยครั้งนี้
ได้เสนอต่อวงประชุมคณะพูดคุยฯ ครั้งท่ี ๔ ในเดือน ธ.ค.๕๘   

 
 บทสรุป 

สถานการณค์วามรนุแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใตท่ี้มแีนวโน้มดีขึ้น
ในรอบ ๑๒ ปี เป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
ด าเนนินโยบายของรฐับาลท่ีถกูทาง มคีวามชดัเจน และสามารถปฏบัิตไิป
ในทิศทางเดยีวกนั รวมท้ังรัฐมีความเข้มแข็งพร้อมนั่งลงพูดคุยกับผู้ท่ีมี
ความเห็นต่างทางการเมืองด้วยความมั่นใจในศักยภาพของรัฐบาลและ
กองทัพด้วยการใช้ “กระบวนการพูดคุยสันติสุข” กับ “แนวทาง
การทหารน าการเมือง” ควบคูก่นัไป โดยกองทัพไดเ้ขา้มามีบทบาทหลัก 
ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง การบูรณาการความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ระหว่างองค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ พรอ้มท้ังการเปิดชอ่งทางใน
การพูดคุยกับพลเมืองของรัฐผู้เห็นต่างมากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางท่ีส่ง
สัญญาณด้านบวกต่อกระบวนการสันติสุขโดยภาพรวม ส าหรับปัจจัย
ภายนอก เชน่ ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน บทบาทของผูม้สีว่นได้
ส่วนเสียท่ีมิใช่รัฐ (non-state actors) และสถานการณ์ความมั่นคง 
ของโลกและภมูภิาคท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ กม็ผีลตอ่สถานการณ์
และการแกไ้ขปัญหาในจงัหวัดชายแดนภาคใตข้องไทยดว้ยเชน่กนั 
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