รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง กระบวนการพูดคุยสั นติภาพเพือ่ แก้ ไขปัญหา
ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ :
บทเรียนจากต่ างประเทศ
จัดทาโดย นางอาภัสรา เฟื่ องฟู
รหัส 4042
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักบริหารการทูต รุ่ นที่ 4 ปี 2555
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ลิขสิ ทธิ์ของกระทรวงการต่ างประเทศ

ข

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง กระบวนการพูดคุยสันติภาพเพือ่ แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ : บทเรียนจากต่ างประเทศ

จัดทาโดย นางอาภัสรา เฟื่ องฟู
รหัส 4042

หลักสู ตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
รายงานนีเ้ ป็ นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

ปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็ นปั ญหาความมัน่ คงของชาติที่สาคัญ
ยิ่งปั ญหาหนึ่ ง มีการกาหนดให้เป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลหลายชุ ดที่ผ่านมาจนถึ งรัฐบาลชุ ด
ปั จจุบนั แต่เนื่องจากเป็ นปั ญหาที่ละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งเป็ นปั ญหาเรื้ อรังที่ยงั คงมี
ความรุ นแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ทาให้การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปด้วยความยากลาบาก และยัง
ไม่มีท่าทีวา่ จะยุติลงได้โดยง่ายและในเร็ ววัน ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ทาให้เกิดการสู ญเสี ย
ทั้งชี วิตและทรัพย์สินเป็ นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่สังคมไทยควรตระหนักและใส่ ใจต่อการหา
แนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง ซึ่ งแนวทางหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบใน
จังหวัดภาคใต้ที่น่าจะได้ผลคือ การใช้กระบวนการพูดคุยสันติภาพ (peace dialogue) ซึ่ งเป็ นวิธีการ
ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากสังคมในประเทศและจากนานาอารยประเทศ เพราะเป็ นแนวทางสันติวิธี
ที่ ส อดคล้องกับ วิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย ไม่ ก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ย ไม่ สุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน และการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางลบเหมือนเช่นการใช้ความรุ นแรง
ปั ญหาความไม่ ส งบในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นปั ญ หาความขัดแย้ง ทางการเมื องที่
เกี่ยวเนื่ องกับมิติอตั ลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นธรรม และระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็ นอยู่ จึงต้องได้รับการแก้ไขด้วยแนวทางทางการเมืองที่ใช้สันติวิธีเป็ นหลัก เพื่อทาให้ความ
รุ นแรงลดระดับลงจนสถานการณ์กลับคืนสู่ สภาวะปกติได้ โดยในระดับยุทธศาสตร์ เป็ นการพูดคุย
เพื่อสันติภาพกับกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ ซึ่งถือเป็ นงานการเมืองเชิงรุ กที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นการทาความ
เข้าใจความต้อ งการของกลุ ่ ม ผูก้ ่ อ ความไม่ส งบ เพื่อ นามาวิเ คราะห์ แ ละพิจ ารณาหาทางออก
ร่ ว มกัน ส่ วนในระดับยุทธวิธี เป็ นการพูดคุ ยสันติ ภาพกับภาคประชาชนในทุ กพื้นที่ ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาสัมพันธ์ สร้างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจระหว่างรัฐ
กับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิดความรู ้ สึกมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบแก้ไขปั ญหาร่ วมกันมากขึ้น
เพื่อให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพบรรลุผล ผูศ้ ึกษาเห็นว่า กรณี ความขัดแย้งในอาเจห์ของ
อินโดนี เซี ยและไอร์ แลนด์เหนื อ ซึ่ งประสบความสาเร็ จในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้กระบวนการ
พูดคุ ย สันติภาพ น่ าจะเป็ นบทเรี ย นที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องของไทยควรนามาศึ กษาในลักษณะ

จ
เปรี ยบเทียบความเหมือนความต่างของปั ญหา กระบวนการแก้ไข และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ เพื่อ
นามาปรับใช้กบั การแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างยัง่ ยืน
ไทยสามารถนาบทเรี ยนเรื่ องการพูดคุยสันติภาพจากอาเจห์และไอร์ แลนด์เหนือมาปรับใช้
ในประเด็ น ส าคัญ ๆ เช่ น ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งหลัก ต้องมี เจตจานงทางการเมื องที่ จ ะยุติค วามขัดแย้ง
มีแผนการปฏิบตั ิการและข้อเสนอที่ชดั เจนและมีเหตุผล ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนที่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับเหตุการณ์ความไม่สงบเข้ามามีส่วนร่ วมในการพูดคุ ยสันติภาพ ส่ วนรู ปแบบการเจรจา
ควรเป็ นการพูดคุยโดยตรงอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นความลับ เพราะเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน และควรมี
ข้อตกลง zip mouth policy ระหว่างการพูดคุย นอกจากนี้ การสนับสนุ นจากต่างประเทศเป็ นปั จจัย
สาคัญของความสาเร็ จ โดยในกรณี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลไทยน่าจะขอให้มาเลเซี ยและ
อินโดนี เซี ยช่ วยกดดันกลุ่ มก่ อความไม่สงบให้เข้าร่ วมการพูดคุ ยสันติ ภาพ เนื่ องจากแกนนาและ
สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบจานวนหนึ่งเข้าไปเคลื่อนไหวอยูใ่ นทั้งสองประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม ไทยมี ข ้อ จ ากัด ของไทยที่ ท าให้ ก ระบวนการพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพมี ค วาม
ยากลาบากได้แก่ความไม่เป็ นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ กล่าวคือ ขณะที่รัฐบาลเริ่ มจัดให้มี
การพูดคุ ย สันติ ภาพ กองทัพ ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ส าคัญในการพูดคุ ย สั นติ ภาพ ยัง แสดงท่ า ที แข็ง กร้ า ว
ปฏิเสธแนวทางดังกล่าว ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ ปั ญหาคู่เจรจา เนื่ องจากกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายกลุ่ม ที่สาคัญคือไม่มีการเปิ ดเผยตัว โครงสร้ าง และผูน้ า ทั้งยังมี
กลุ่มย่อยหรื อเซลล์อิสระในการปฏิบตั ิการ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยหรื อการเจรจากันถือเป็ นเรื่ องที่ดี
เพราะเป็ นการเปิ ดทางนาไปสู่ สันติภาพ ประเด็นไม่ได้อยูท่ ี่ตวั จริ งหรื อตัวปลอม แต่รัฐบาลต้องเจรจา
ไปเรื่ อย ๆ อาจจะเป็ นกลุ่มเก่าที่ หมดบทบาทไปแล้วหรื อกลุ่ มใดก็ตาม เพราะการเปิ ดเวที ใ ห้ก ลุ่ ม
ต่าง ๆ ได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมส่ งผลดีและ
คงเป็ นไปไม่ได้ที่จะประสบความสาเร็ จในทันที เนื่องจากกระบวนการเจรจาต้องใช้เวลา
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายที่ ผูท้ าการศึ กษาเห็ นว่าน่ าจะช่ วยแก้ไขปั ญหาความไม่ สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่ คลายลงได้คือ การใช้นโยบายการเมืองนาการทหาร การน้อมนา
ยุทธศาสตร์ พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ให้เข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา และปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง มาปฏิ บตั ิ และมุ่งผลักดันนโยบายการบริ หารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 ซึ่ งสภาความมัน่ คงแห่ งชาติจดั ทาขึ้นเพื่อรองรับการแก้ไขปั ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยระบุ ใ ห้มี ก ารสร้ า งสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสม เอื้ อต่ อการพูดคุ ย แสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้ง และการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้องและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในกระบวนการเสริ มสร้ างสันติภาพ นอกจากนี้ ต้องมีการมอบนโยบายการบูรณาการ

ฉ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเร็ ว
ในส่ วนของการดาเนิ นการ ฝ่ ายรัฐควรส่ ง สัญญาณการมี เจตจานงที่ จะใช้ก ระบวนการ
พูดคุ ย สันติภาพเป็ นแนวทางแก้ไ ขปั ญหา ขณะที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องต้องปรั บกรอบความคิ ด
(mindset) เพื่อยอมรับความแตกต่าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย และทางานแบบ
บูรณาการมากขึ้น ที่สาคัญคือ รัฐบาลเร่ งพูดคุ ยทาความเข้าใจกับกองทัพซึ่ งยังคงมีแนวคิดในการ
แก้ไ ขปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งจากฝ่ ายรั ฐ บาล เพื่ อ ให้ ส ามารถสั่ ง การและรั บ นโยบายไปปฏิ บ ัติ ไ ด้
ตลอดจนมีความชัดเจนในการมอบอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบให้แต่ละหน่ วยงานนาไป
ปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและสับสน รวมทั้งต้องเปิ ดพื้นที่ให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองให้มากที่สุด ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญอีกประการหนึ่ งที่จะทาให้เกิดสันติภาพถาวร
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

ช

กิตติกรรมประกาศ

ผูศ้ ึกษาขอขอบคุ ณผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้อนุ มตั ิให้สถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดการอบรมหลักสู ตรนักบริ หารการทูต รุ่ นที่ 4 และได้เชิ ญ
เจ้าหน้าที่สานักข่าวกรองแห่ งชาติเข้าร่ วมรับการอบรม 1 ท่าน รวมทั้งขอขอบคุณผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของสานักข่า วกรองแห่ งชาติ ที่ไ ด้คดั เลื อกและอนุ ม ตั ิ ให้ผูศ้ ึ กษาได้เข้าอบรมในหลักสู ตรนี้ ซึ่ ง มี
ประโยชน์ต่อการทางานของผูศ้ ึกษา ทั้งในเชิงการบริ หาร กระบวนการทางความคิด และความรอบรู ้
ในวิ ช าการสาขาต่ า งๆ เป็ นอย่า งยิ่ ง และที่ ส าคัญไม่ ยิ่ ง หย่อ นไปกว่า ด้า นวิช าการคื อ การสร้ า ง
เครื อข่ายใหม่และการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทางานกับเพื่อนนักศึกษาที่มาจาก
หลายหน่วยงาน
ผูศ้ ึกษาขอขอบคุณ นายธี รวัฒน์ ภูมิจิตร ผูอ้ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ
และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุ กท่าน ที่ทางานอย่างแข็งขันและดูแลเอาใจใส่ ผเู ้ ข้ารับการอบรมทุกคน
อย่างเต็มใจและดียงิ่ ตลอดระยะเวลาการอบรม
สาหรับการจัดทารายงานศึกษาครั้งนี้ สามารถสาเร็ จลุ ล่วงด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุ น
ด้า นข้อมู ล และเอกสารอ้า งอิ ง จากคุ ณชู เกี ย รติ มาลิ นี รัต น์ และคุ ณ คมข า ฉัตราคม นัก การข่ า ว
เชี่ยวชาญ สานักข่าวกรองแห่ งชาติ รวมทั้งได้รับการสนับสนุ นด้านกาลังใจจากบุคคลในครอบครัว
ของผูศ้ ึกษาด้วย
การทารายงานครั้งนี้ จะไม่มีคุณภาพ หากไม่ได้รับคาแนะนาที่ดีและการเอาใจใส่ ดูแลจาก
คณาจารย์ที่ปรึ กษาทุกท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย และเอกอัครราชทูต จันทร์ ทิพา ภู่ตระกูล เพื่อให้เป็ นเอกสารที่
มีประโยชน์ดา้ นวิชาการ ผูศ้ ึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ มา ณ โอกาสนี้
หากมีส่วนใดของรายงานการศึกษาที่อาจคลาดเคลื่อนล้วนเป็ นความรับผิดชอบของผูศ้ ึกษา
และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา

1.1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
สถานการณความรุนแรงของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตรอบหลังสุด ที่เริ่ม
ปะทุขึ้นมาตั้งแตเหตุการณกลุมคนรายบุกเขาปลนอาวุธปนจากกองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร บานปเหล็ง ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2547 ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญ และยังคงยืดเยื้อตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันเปนเวลายาวนานถึง
8 ป และกําลังยางเขาสูปที่ 9 สงผลใหประชาชน เจาหนาที่รัฐ และผูกอเหตุรุนแรงตองสูญเสียชีวิต
ไปประมาณ 5,500 คน และไดรับบาดเจ็บอีกกวา 9,500 คน ขณะที่ภาครัฐตองทุมเทและสูญเสีย
งบประมาณจํานวนมากถึง 161,278 ลานบาทไปกับการแกไขปญหา และภาคเอกชนก็ตองสูญเสีย
ทรัพยสินจํานวนมากเชนกัน ที่สําคัญปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวางตอ
การดํ า รงชี วิ ต อย า งปกติ สุ ข ของประชาชน การพั ฒ นาและการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
ขณะเดียวกัน การแกไขปญหาในหวงที่ผานมา โดยเฉพาะการใชมาตรการดานความมั่นคงและการ
บังคับใชกฎหมาย บางครั้งเกิดความผิดพลาดจนสงผลกระทบตอภาพลักษณของไทย และยังเปน
การขยายผลและเปดชองใหสังคม รวมทั้งประชาคมระหวางประเทศ มองหรือเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
คลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริงอีกดวย
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตถือเปนปญหาความมั่นคงของชาติที่สําคัญ
ยิ่งปญหาหนึ่ง มีการกําหนดภารกิจและแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวไวในนโยบายของรัฐบาล
หลายชุดที่ผานมาจนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน แตเนื่องจากปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนปญหาที่ละเอียดออน มีความสลับซับซอน อีกทั้งเปนปญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรงอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน โดยไมมีทาทีวาจะยุติลงไดโดยงายและในเร็ววัน จึงสงผลลบและทําใหเกิดการสูญเสีย
อยางมากในหลาย ๆ ดาน ตามที่กลาวมาแลวในขางตน ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่สังคมไทยควรตระหนัก
และใสใจตอการหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งที่ผานมายังไมคอยไดใหความสําคัญในการ
ใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (peace dialogue) มากเทาที่ควร ทั้งที่ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการ
ที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งสําหรับสังคมในการหาทางออกรวมกัน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางถาวรและยั่งยืนไดในที่สุด รวมทั้งนาจะเปนวิธีการที่สอดคลอง
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และเปนการนอมนําไปสูยุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ให “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา”
การใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงนาจะเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับทั้งจากสังคม
ในประเทศและจากนานาอารยประเทศ เพราะเป น แนวทางสั น ติ วิ ธี ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ท าง
ประชาธิ ป ไตย ไม ก อ ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย ไม สุ ม เสี่ ย งต อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และการถู ก
วิพากษวิจารณในทางลบเหมือนเชนการใชความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพนาจะไดรับการยอมรับจากโลกอิสลาม รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งสวนใหญเปนมุสลิมดวย เพราะสอดคลองกับแนวทางคําสอนของอิสลามที่ใหความสําคัญเรื่อง
ความสันติ ดังจะเห็นไดจากคําวา “อิสลาม” ซึ่งมี ที่มาจากรากศัพทภาษาอาหรับวา “ซะละมะ”
หมายความวา “สันติ” และมุสลิมจะทักทายกันดวยการใหสลามเปนภาษาอาหรับ ซึ่งมีความหมายวา
“ขอความสันติจงมีแดทาน” และผูรับสลามจะกลาวตอบวา “ขอความสันติจงมีแดทานเชนกัน”
ที่ผานมา รัฐบาลมีความเชื่ออยูบนสมมติฐานที่วา ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เกิดจากการกระทําของคนจํานวนนอย โดยที่คนสวนใหญไมเห็นดวย แตอาจจะมีแนวรวมอยูบาง
เนื่องจากความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม จากการที่ไมมีคุณภาพชีวิต
และระบบการศึกษาที่ดี อยูในพื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนา และจากพฤติกรรมของเจาหนาที่รัฐ
ในสวนที่ออกนอกกรอบของกฎหมาย โดยรัฐบาลหลายชุดเชื่อวาหากใชนโยบายการเมืองนําการทหาร
ดวยการซื้อใจประชาชนสวนใหญผานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได ในขณะที่เจาหนาที่รัฐก็ไมสราง
เงื่อนไขเพิ่มเติม มวลชนก็จะตีตัวออกหางจากผูกอเหตุรุนแรง ทําใหแนวรวมลดจํานวนลง ชาวบาน
ในพื้นที่คอยแจงขาวและเปนหูเปนตาใหแกเจาหนาที่รัฐ ซึ่งจะทําใหงานการขาวถูกตองแมนยํามากขึ้น
และนําไปสูการจับกุมผูกอความไมสงบได เมื่อกลุมผูกอความไมสงบหมดไป ไมวาจะสาเหตุจาก
การขาดแนวรว มหรือจากการจับกุมปราบปรามโดยเจา หนาที่รัฐ ก็ตาม สัน ติสุขก็จ ะกลับคืน สู
จังหวัดชายแดนภาคใตไดในที่สุด ทํานองเดียวกับการใชยุทธวิธี “แยกปลาออกจากน้ํา”
อยางไรก็ตาม แมเปนที่ยอมรับกันวามาตรการในการแกไขปญหาที่จําเปนตองทําสวนหนึ่ง
คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยางสอดคลองกับวิถีชีวิต เพื่อใหประชาชน
ทุกหมูเหลากินดีอยูดี และสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของตนไดอยางเสรี เปนแนวทาง
ถูกตองเหมาะสมและควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเต็มที่ก็ตาม แตงานการเมืองของรัฐบาลที่
เนนการพัฒนาเปนหลัก ดวยการทุมเทงบประมาณจํานวนมาก ควบคูไปกับการใชมาตรการจับกุม
ปรั บ เปลี่ ย นแนวความคิ ด และปราบปรามกลุ ม ผู ก อ ความไม ส งบอย า งเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดตาม
สมมติฐานขางตน อาจจะไมเพียงพอในการยุติความรุนแรง เนื่องจากยังคงมีความรุนแรงรายวัน
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายใตความพยายามแกไขปญหาจากทุกภาคสวน โดยที่ยังไมมีทีทาวาจะหยุด

3
การสูญเสียลงได จึงทําใหเกิดคําถามขึ้นวา ถึงเวลาแลวหรือไมที่รัฐบาลจะตองเอาจริงเอาจังกับการ
พู ด คุ ย กั บ กลุ ม ผู ก อ เหตุ รุ น แรง ด ว ยการมอบหมายให ห น ว ยงานหรื อ กลุ ม บุ ค คลเฉพาะรั บ ไป
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อทําความเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของคนกลุมนี้ และ
นําไปสูการหาทางออกที่เปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย
โดยที่ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่
เกี่ยวเนื่องกับมิติอัตลักษณทางสังคม วัฒนธรรม ความเปนธรรม และระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนอยู จึงตองไดรับการแกไขดวยแนวทางทางการเมืองที่ใชสันติวิธีเปนหลัก เพื่อทําใหความรุนแรง
ลดระดับลงจนสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติไดในที่สุด และเพื่อใหการแกไขปญหาตรงจุด
รวมทั้งเปนที่ยอมรับของทุกฝายในพื้นที่ โดยผานการใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพใน 2 ระดับ
คือ
1. ระดับยุทธศาสตร เปนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ (peace talks หรือ peace dialogue) กับกลุม
ผูกอความไมสงบ ซึ่งถือเปนงานการเมืองเชิงรุกที่เปนรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ ความขัดแยงใน
หลายกรณีทั่วโลก ไมวาจะเปนที่อาเจหในอินโดนีเซีย ไอรแลนดเหนือในสหราชอาณาจักร หรือ
มินดาเนาในฟลิปปนส ก็เริ่มตนคลี่คลายลงดวยแนวทางนี้ทั้งสิ้น การพูดคุยกันเปนการทําความเขาใจ
ความตอ งการของกลุมผูกอ ความไมส งบ เพื่อ นํา มาวิเ คราะหแ ละพิจ ารณาหาทางออกรว มกัน
ที่จะเปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญในพื้นที่ และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเปน
การแกไ ขปญ หาที่ต รงจุด ในการลดความรุน แรงผา นการสื่อ สารกับ ผูก ระทํา โดยตรง เพื่อ ยุติ
การสูญเสียชีวิตของทุกฝายใหไดโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การพูดคุยดังกลาว ไมใชการหาขาวอยางที่เคย
ปฏิบัติมา และที่สําคัญคือไมใชการเจรจาตอรองผลประโยชนกันแตอยางใด หากแตเปนการทํา
ความเขาใจกับพี่นองรวมชาติ ซึ่งเปนคนไทยดวยกันที่มีความคิดเห็นตางจากรัฐเพื่อหาทางออก
รวมกัน
2) ระดับยุทธวิธี เปนการพูดคุยสันติภาพกับภาคประชาชน โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่ อสงเสริมการพัฒนาสัมพันธ สรางความเชื่อมั่น และความไวว างใจ
ระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนดวยกันเอง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความรูสึกมี
สวนรวมรับผิดชอบแกไขปญหารวมกันมากขึ้น ขณะที่รัฐจะไดขอมูลจากประชาชนทั้งที่เปนปญหา
ความตองการ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น และความรูที่เปนประโยชนอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะทําให
ตกผลึ ก ในการแก ไ ขป ญ หาร ว มกั น แล ว ยั ง จะทํ า ให รั ฐ เข า ใจ เข า ถึ ง และนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่
ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด ทั้งนี้ จากผลการจัดพูดคุยเพื่อสันติภาพดังกลาว เชื่อวา
ประชาชนจะใหความรวมมือในการแจงขาวสารและเบาะแสเรื่องตางๆ แกรัฐมากขึ้น รวมทั้งรัฐยัง
สามารถใชประโยชนดานการขาวจากประชาชนที่เขารวมการสานเสวนาไดอีกทางหนึ่งดวย
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หากนโยบายการเมืองนําการทหารหรือการใชงานพัฒนานําความมั่นคงของรัฐบาล มีการ
ดําเนินงานแบบสามขาคูขนานกันไป คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพูดคุย
เพื่อสันติภาพกับกลุมผูกอเหตุรุนแรงในการทําความเขาใจถึงสาเหตุที่ตองใชความรุนแรง และการ
สานเสวนากับภาคประชาชนในพื้นที่ ก็นาจะเปนแนวทางการแกไขปญหาที่ตรงเปามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่มีความละเอียดออนและสลับซับซอน
จําเปนตองใชแนวทางแกไขปญหาที่เปนชุด (package) แบบรอบดาน (comprehensive) ดังนั้นเมื่อ
มีการนํากระบวนการพูดคุยสันติภาพมาใชแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
แลว จึงไมไดหมายความวาจะไม มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายตอผูกระทําผิด เพราะตองดําเนินไป
ตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานอยูแลว และก็ไมไดหมายความวาจะงดใชมาตรการ
ดานความมั่นคงหรือการทหาร เพียงแตตองเปนการใชมาตรการดานความมั่นคงอยางเหมาะสมเพื่ อ
สนับสนุนงานการเมืองเทานั้น โดยทุกมาตรการ รวมทั้งการพัฒนาและการอํานวยความเปนธรรม
จะตองสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน และดําเนินไปพรอมกัน ดังนั้น ในเมื่อเปาหมายสูงสุด
ของรัฐบาลคือสันติสุขในพื้นที่ หากมีทางเลือกอื่นที่อาจจะนํามาซึ่งการบรรลุถึงเปาหมายนี้ได ก็ถือ
วาการใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่คุมคาตอการพิจารณาตัดสินใจ
ของรัฐบาล โดยศึกษาจากบทเรียนของประเทศที่มีปญหาในลักษณะใกลเคียงกัน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพอยางครอบคลุม
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการะบวนการพูดคุยสันติภาพที่ผานมา และในปจจุบันยังไมประสบ
ความสําเร็จ
3. เพื่อศึกษาและเรียนรูประสบการณของประเทศที่นํากระบวนการพูดคุยสันติภาพมา
แกไขปญหาความไมสงบในประเทศอยางไดผล
4. เพื่อนําผลการศึกษามาเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตโดยสันติวิธี เพื่อใหสถานการณคลี่คลาย และลดระดับความรุนแรงลงจนกลับคืน
สูสภาวะปกติ
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปญหาและการจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี
และการนํากระบวนการพูดคุยสันติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญของแนวทางสันติวิธี มาใชในการแกไข
ปญหาความขัดแยง
2) ศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพูดคุยสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตรัฐบาล
ชุดกอนหนาจนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน
3) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศในอาเซียน กรณีอาเจห
ของอินโดนีเซีย และกรณีไอรแลนดเหนือ
4) ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสันติวิธีในการแกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ผานการใชกระบวนการพูดคุยกับกลุมผูกอเหตุรุนแรง บทสรุปการใชแนว
ทางการเจรจากับกลุมผูกอความไมสงบ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ และปจจัยที่จะทําใหกระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพ
1.4 วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาในเชิงเอกสาร ดวยการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
เชน รายงานขาวสาร หนังสือ และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส จากนั้นนํามาวิเคราะหและสังเคราะหกอนเรียบเรียงนําเสนอเปนผลการศึกษา โดยอาศัย
ความรูและประสบการณที่เคยรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1) องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
2) ทํ า ใหเ ขา ใจถึง สภาพแวดลอ ม ปญ หา อุป สรรค ลอดจนปจ จัย เกื ้อ หนุน ที ่ทํ า ให
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ทั้งของไทยและตางประเทศ ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
3) ตระหนักถึงความจําเปน ที่จะตองใชกระบวนการพูด คุยสันติภาพมาใชแ กไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งนาจะเปนผลดีและเปนประโยชนตอการแกไขปญ หา
ดังกลาว โดยคาดวาจะทําใหสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตลดระดับลงจน
กลับคืนสูสภาวะปกติไดในที่สุด แมจะตองใชความอดทนอยางสูงและใชเวลานานหลายป
4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการที่จะสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลใน
การพูดคุยสันติภาพกับกลุมผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตใหประสบความสําเร็จ
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1.6 นิยามศัพท
1.6.1 การพูดคุยสันติภาพ (peace dialogue)
David Bohm ศาสตราจารยเกียรติคุณดานฟสิกส มหาวิทยาลัยลอนดอน อธิบายคําวา
dialogue1 เปนคําที่มาจากภาษาละติน dia+logos dia = ผาน (through) logos = คําพูด/ความหมาย ใน
ที่นี้หมายถึง ความหมายของคํา หัวใจสําคัญของกระบวนการพูดคุยหรือสานเสวนาของ Bohm คือ
การเปดโอกาสใหมีการฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) ซึ่งถือเปนแกนหลักของการสนทนา โดยเปน
การฟงเพื่อเขาใจความหมาย เปนความกระหายอยากรูเรื่องอยางใจจดใจจอ (suspension) ซึ่งเกี่ยวของ
กับความตั้งใจฟง ในการสํารวจหาความหมายของผูพูด เปนความคิด ที่วาถาผูพูดมีความตั้งใจที่
กลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยอารมณความรูสึก พรอม ๆ กับเสนอความคิดอันใดอันหนึ่ง และผูพูดยังคง
รักษาความตั้งใจในการกลาวถึงสิ่งนั้นตอไป ไมตัดสินวาสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นถูกหรือผิด แตฟงอยาง
ตั้ง ใจ กระบวนการของความคิ ด จะดํ า เนิน ไปไดลึ ก ซึ้ง ยิ่ งขึ้ น นั่ น คื อ ทั้ งผู พู ด จะสามารถเขา ใจ
ความหมายของสิ่งที่ตนพูดและผูฟงอาจเขาใจสิ่งที่ตนไดยินอยางลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งหากฟงอยางตั้งใจ
จะนําไปสูสภาวะเปด เกิดการเรียนรูที่อาจมีความคิดบางอยางเกิดขึ้นในใจ และความคิดนั้นอาจจะ
ถูกนําไปใชในการเริ่มตนของการกระทําที่มีคุณคาตอตนเองและสังคมในอนาคต โดยเฉพาะการ
ลดความขัดแยง
นอกจากนี้ กระบวนการพูดคุยอาจมีผลใหตางฝายตางมองเห็นมิติที่ซอนเรนในความเชื่อ
และจุดยืนของตนเองได กลาวคือ ยิ่งไดเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับความเชื่อและจุดยืนของผูอื่น
อาจทํา ให เ ข า ใจความเชื่อ และจุ ด ยื น ของตนเองไดชั ด เจนขึ้ น เพราะอาจมีมิติแ ละความเขาใจ
บางสวนที่อาจแฝงเรนโดยที่ตนเองไมเขาใจ ไมไดสัมผัส หรือไมไดสนใจมากอน กลาวอีกนัยหนึ่ง
ในกระบวนการพูดคุย คูเสวนาทั้งสองฝายอาจเปนตัวชวยที่สําคัญในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู
เขาใจ และเปลี่ยนแปลง
ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาด สุวรรณบุบผา กรรมการดําเนินงานศูนยศึกษาและพัฒนาสันติ
วิ ธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ให ความหมายของคําว า “พู ดคุ ยสันติภาพ/สานเสวนา” หรื อ “ศานติ์เสวนา” 2
วาหมายถึง กระบวนการกลุ มในการจัดการกับความขัด แยง ที่อาศัย บุคคลที่สามชวยทําหน าที่
อํานวยการ ใหเกิดการพูดคุยสนทนากันระหวางกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณความขัดแยงที่
มีความตึงเครียดทางอารมณเปนสวนประกอบใหญ โดยมุงเนนที่จะลดอคติอันเกิดจากผลของความ
1

สุรเชษฐ เวชชพิทักษ, การสนทนาแบบโบหม ๔ : แนวคิดและวิธีการสนทนาแบบโบหมมีอะไรบาง?. อางอิงจาก
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/171782?. สืบคนวันที่ 20 มิถุนายน 2555
2
ปาริชาต สุวรรณบุบผา, สานเสวนาเปนสันติวิธีไดหรือไม สืบคนจาก
http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=155
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ขัดแยง และสรางความเขาใจอันดีระหวางผูเขารวมกระบวนการ สําหรับรูปแบบการสานเสวนา
โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ
1) การสานเสวนาในระดับหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาคอนขางเปนวิชาการ เนนการ
พูดคุยกันในระดับแนวคิด หลักการของแตละคน เพื่อเพิ่มขยายขอบเขตความรูของแตละฝายให
กวางขึ้น หรือกอใหเกิดภูมิปญญาที่ลุมลึกแหลมคมมากขึ้น อันจะเปนพื้นฐานความคิดที่หนักแนน
เพียงพอสําหรับการแสวงหาการปฏิบัติรวมกันตอไป
2) การสานเสวนาในระดั บ ประสบการณ ซึ่ ง เน น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ประสบการณ
นานาประการที่แตละคนไดประสบพบมา เพื่อใหเกิดความเขาใจความรูสึกนึกคิด ความตึ ง เครี ย ด
ความหวาดกลั ว ความโกรธแค น ความเกลี ย ดชั ง ความฝ น ฯลฯ ที่ สอดแทรกมาพรอมเรื่อง
เลาและประสบการณของแตละคน
3) การสานเสวนาในระดับปฏิบัติการ หรือบางครั้งเรียกวาการสานเสวนาแหงชีวิต ซึ่งเนน
ใหเกิดการแกไขปญหารวมกัน เนื้อหาที่พูดคุยกันในการสานเสวนาระดับนี้ มักเปนปญหาสําคัญ
และเรงดวนตาง ๆ ที่ทุกฝายกําลังเผชิญอยู เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหาสิทธิ
มนุษยชน และปญหาเศรษฐกิจปากทอง เปนตน
กลาวโดยสรุป การพูดคุยสันติภาพ หรือสานเสวนา หรือการประชาเสวนา (citizens dialogue)
คือ กระบวนการมีสวนรวมที่เนนการฟงอยางตั้งใจ และการทําความเขาใจซึ่งกันและกันของผู มี
ส ว นได ส  ว นเสี ย ทุ ก ฝ า ย โดยเป ด โอกาสให ผู  เ กี ่ ย วข อ งได แ สดงความคิ ด เห็ น อย า ง
สรางสรรคและสันติวิธีตอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งเปาหมายของกระบวนการ
สานเสวนา ไมจําเปนตองใหไดทางออกในการแกไขปญหาทุกครั้งในทันทีก็ได แตเปนกระบวนการที่
ทําใหทุกฝายเกิดความรูสึกหรือมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
การพูดคุยสันติภาพมักเปนกระบวนการอยางไมเปนทางการและไมมีโครงสรางตายตัว
เปาหมายหรือผลสําเร็จของการสานเสวนาอาจไมใ ชเ พื่อ คน หาขอ ยุติแ ละนํา ไปสูก ารตัด สิน ใจ
หรือการปฏิบัติไดในทันที แตเพื่อตองการทําใหเกิดความเขาใจรวมกันอยางถองแทตอประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปญหาเหลานั้นมีความสลับซับซอนมากขึ้นทุกวัน โดยจะเนนการทําความเขาใจใน
ประเด็นที่ยังไมเขาใจกัน ดังนั้น กระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยปองกัน
ความขัดแยงและชวยลดอคติของคน รวมถึงชวยแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี
1.6.2 การกอความไมสงบ (Insurgency) หมายถึง การตอสูระหวางกลุมผูอยูใตปกครองกับ
กลุมที่มีอํานาจในการปกครอง โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองตามความ
ตองการของตน ในการปฏิบัติการกอความไมสงบนั้น จุดมุงหมายหลักของกลุมกอความไมสงบจึง
มิใชการเอาชนะทางการทหาร แตมุงเอาชนะดวยการทําลายอํานาจและการบริหารประเทศของ
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รัฐบาล ซึ่งถือเปนอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งขีดความสามารถของรัฐในการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน สําหรับการกอเหตุรุนแรงของกลุมผูกอความไมสงบนั้น ไดแก การกอ
การราย สงครามกอความไมสงบ และการใชกําลังตามแบบ ซึ่งเปนรูปแบบตางๆ ที่ใชในการกอ
ความไมสงบ
1.6.3 กลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย มีหลายกลุม ที่สําคัญ
ไดแก กลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติปตตานี3 (Barisan National Pemberbasan Pattani - BNPP) กลุม
แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู (Barisan Revolusri National - BRN) ซึ่งปจจุบันแยกเปน 3 กลุมยอย
คือ BRN Co-ordinate เนนบทบาททางดานการเมืองและการทหาร BRN Congress เนนเฉพาะ
บทบาทดานการทหาร และ BRN Ulama เนนดานศาสนาและสังคม ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปตตานี
(Gerakan Mujahideen Islam Pattani - GMIP) กลุมแนวรวมเพื่อเอกราชปตตานี (United Front for the
Independence of Pattani - BERSATU) กลุมเยาวชนกูชาติปตตานี (PMP) สภาอูลามาปตตานีดารุสลาม (อู
ลามา) องคการปลดปลอยรัฐปตตานี (Pattani United Liberation Organization - PULO) เปนตน

3

สภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต, สภาพปญหาและแนวทางแกไขสถานการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต, หนา 31

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของ
แนวคิดสันติวิธี
ในหว งระยะเวลาหลายปที ่ผ า นมา สถานการณภ ายในของไทยและบรรยากาศของ
สังคมไทยดํารงอยูในมิติของความขัดแยงในหลายกรณี ทําใหคําวา “สันติวิธี” ไดรับความสนใจและ
มีการกลาวถึงมาโดยตลอด ทั้งที่จริงแลวสันติวิธีไมไดเปนนวัตกรรมใหมของคนในสังคมแตอยางใด
เพราะแนวทางหรือวิธีการนี้เคยเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการความขัดแยง และสรางสันติสุข
ใหเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องและยาวนานในหลายภูมิภาคของโลก อยางไรก็ดี สังคมในยุคโลกาภิวัตน
เปนสังคมที่มีความซับซอนและมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องคานิยม ทัศนคติ ภาษา ศาสนา กลุมชาติพันธุ
และผลประโยชน ซึ่งพยายามจะดํารงรักษาความเปนอัตลักษณของกลุมเอาไว จึงสงผลใหเกิดการ
เผชิญหนาและเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางกลุมคนภายในสังคม ทั้งที่โดยสวนลึกแลวมนุษยทุกคน
ตองการความสันติมากกวาความรุนแรง
สถานการณความขัดแยงและความรุนแรงที่ปรากฏในหลายสวนของโลก รวมทั้งปญหา
ความไมสงบที่ยังคงยืดเยื้อเรื้อรังและทําใหมีความสูญเสียรายวันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหมีผูเกี่ยวของหลายฝายรวมกันเรียกรองและเสนอทางออกหรือแนวทางแกไขปญหาเพื่อลด
ความรุนแรง โดยเฉพาะการใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหา ซึ่งเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชเสริมสร างสันติ วิ ธีได คือ กระบวนการพูดคุ ยสันติภาพ (dialogue process) โดยการ
ประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคลที่มีความเชื่อและจุดยืนที่แตกตางกัน ซึ่งนับเปนวิธี
หนึ่งที่นาสนใจศึกษาและมีการนํามาพิจารณาภายในกลุมนักวิชาการ นักการเมือง และนักการทหาร
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประเด็นที่ผสมผสานกัน
ของป ญ หาชาตินิ ย มชาติ พั น ธุ ม ลายูปต ตานี ที่ตอ งการจะรั ก ษาอัตลัก ษณ ทั้ ง ภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่ผูกพันมาตั้งแตดั้งเดิม ความตองการมีอํานาจในสังคม ความเปนธรรม คุณภาพชีวิต
และการกินดีอยูดีตามวิถีชีวิตในทองถิ่น แมวาความคิดเรื่องการแบงแยกดินแดนจะมีอยูจริง แตก็ไม
นาจะเปนแนวคิดของประชาชนสวนใหญ
\
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ดังนั้น นอกเหนือจากการนํากระบวนการพูดคุยสันติภาพมาใชกับกลุมผูกอเหตุรุนแรงแลว
ยังสามารถใชกระบวนการดังกลาวกับประชาชนในทองถิ่น โดยการเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ
ความรูสึกของประชาชนในทองถิ่นอยางเขาใจในลักษณะของการเอาใจเขามาใสใจเรา สรางกระบวนการ
มีสวนรวมอยางแทจริง ใหโอกาสประชาชนในทองถิ่นไดดูแลชีวิตและทรัพยสินของตัวเองมากขึ้น
เปดโอกาสใหภาคประชาสังคมมีบทบาทในการสรางสันติภาพ และสิ่งสําคัญที่สุดกอนสิ่งอื่นใดคือ
จะตองสรางความไววางใจใหเกิดขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งสามารถสรางผานกระบวนการพูดคุยสันติภาพได
เพื่อฟนฟูความสัมพันธที่ดี ทําความจริงใหปรากฏ จัดการใหเกิดความยุติธรรมทั้งทางกฎหมาย
และทางสังคม เพราะสันติภาพจะตองยืนอยูบนความยุติธรรม ทั้งความยุติธรรมทางกฎหมายและ
ความยุติธรรมทางสังคม
ความหมายและกระบวนการสันติวิธี
นักการศึกษาและนักวิชาการดานสันติวิธใี นสังคมไทยและตางประเทศไดใหความหมายและ
อธิบายกระบวนการสันติวิธีไวหลากหลายมิติและหลายสถานการณดวยกัน กลาวคือ
รองศาสตราจารย โคทม อารียา ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัย
มหิดล ไดใหความหมายของ “สันติวิธี”1 ไววา หมายถึง วิธีการจัดการกับความขัดแยงวิธีหนึ่ง โดย
ใหเหตุผลวาการใชสันติวิธีเปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใชความรุนแรง ซึ่งทุกฝายอางวาเปนวิธีการสุดทาย บางกรณี
สามารถบรรลุผลในระยะสั้นเปนรูปธรรมชัดเจน แตหากความขัดแยงดํารงอยูและถูกกดไว โอกาส
ที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวยอมมีอยู สวนในทางนามธรรม เชน ความเขาใจอันดี และความ
สามัคคีปรองดอง ยอมเกิดขึ้นไดยากดวยวิถีความรุนแรง ลักษณะสําคัญของสันติวิธี ไมใชวิธีที่เฉื่อย
ชาหรือยอมจํานน แตเปนวิธีที่แข็งขันและตองใชความคิดสรางสรรค ไมใชยุทธวิธีที่เลือกใชในบาง
โอกาส แตเปนยุทธศาสตรที่ปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ เปนสัจธรรมที่ น า เชื่ อ ถื อ ไม ใ ช วิ ธี ที่ ดี ใ น
เชิ ง กระบวนการเท า นั้ น แต เ ป น วิ ธี ที่ ห วั ง ผลและกลมกลื น กั บ วิ ธี ก ารด ว ย
การใช สั น ติ วิ ธี เ พื่ อ จัดการกับความขัดแยง มีดวยกัน 3 วิธี คือ
1) ปอ งกัน ไมใ หเ กิด ความขัด แยง ดว ยการสรา งสัน ติใ นใจของทุก คน ไดแ ก การ
สงเสริมสันติวัฒนธรรม ขันติธรรม ความผอนปรน การลดอคติ การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิมนุษยชน เปนตน
2) แกไขความขัดแยง เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น คูกรณีมักคิดวาตนถูกและอีกฝายผิด ในกรณีนี้
ความยุติธรรมหมายถึงการพิสูจนวาใครผิดใครถูก โดยพึ่งศาลยุติธรรมหรือศาลอื่นๆ หรือพึ่งการไกลเกลี่ย
1
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โดยศาลหรืออนุญาโตตุลาการหรือผูมีอํานาจที่คูกรณียอมรับ อยางไรก็ตาม บางคูก รณีอ าจยอมรับ วา
ไม มีใ ครผิด ถูก โดยสมบู ร ณ กรณี เ ช น นี้ส ามารถคลี่ ค ลายความขัดแยงไปสูการชนะดวยกันทั้ง
สองฝาย วิธีการคลี่คลายอาจเปนการเจรจากันโดยตรง หรือมีฝายที่สามมาชวยทําใหคูกรณีออกจาก
ตําแหนงหรือจุดที่ยืนอยู ไปสูพื้นที่การรับรูใหมที่สามารถเจรจาแบบถอยทีถอยปฏิบัติตอกันได
3) เยียวยาหรือติดตามผลความขัดแยง โดยเยียวยาผูแพดวยความใจกวางของผูชนะ หรือการ
เยียวยาซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดการคืนดีหรือคืนสันติสูจิตใจ ผลเสียที่เกิดจากความขัดแยงจะได
หมดไปภายหลังการแกไขความขัดแยงแลว ตลอดจนปฏิบัติตามขอตกลงและขจัดเงื่อนไขความขัดแยง
ใหบางเบาหรือหมดไป
ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ให คํ า นิ ย าม “สั น ติ วิ ธี ”2 ว า คื อ การป อ งกั น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสภาพการใชความรุนแรงและสงคราม โดยใหเหตุผลวาในการสงครามจะมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง สิทธิมนุษยชนเปนการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน
ของทุกคน ตอเมื่อมนุษยมีจิตสํานึกในศีลธรรมพื้นฐานนี้ จึงจะสามารถสรางการอยูรวมกันอยางสันติ
และยั่ ง ยื น ได นอกจากนี้ ยั ง ได ก ล า วถึ ง แนวความคิ ด ของทฤษฎี ค วามซั บ ซ อ น โดยมองว า
ปรากฏการณและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนปญหาเชิงโครงสราง ซึ่งแกไขไดยากในสังคมที่มีความ
สลับซับซอน เพราะสังคมดังกลาวเมื่อเกิดความขัดแยงจะมีแนวโนมไปสูความรุนแรงไดงาย หาก
ไมมีสถาบันใดที่มีพลังเพียงพอที่จะใชอํานาจเขาไปแกไขปญหา ดังนั้น ทางออกคือ ตองอาศัย
กระบวนการทางสังคม ซึ่งตองใชเวลาพอสมควร หนทางหนึ่งก็คือ การนําแนวทางสันติวิธีมาใช
เปนยุทธศาสตรสําหรับสังคมที่สลับซับซอน
สันติวิธีจะเขามาทําหนาที่ระหวางรอยตอเชื่อม เพื่อใหเวลาในการปรับตัวของสังคมไทย
หรือที่เรียกวา “ปรับกระบวนทัศน” (paradigm shift) จากวิธีเดิมที่ใชอํานาจเขาไปแกไขปญหาแบบ
สังคมโบราณ ซึ่งใชไมไดแลวในสังคมปจจุบัน จากการวิจัยพบวามีพลังงานเพียงอยางเดียวที่สามารถ
จะแกไขปญหาที่ซับซอนได เปนพลังงานทางสังคม (social energy) ที่เกิดจากความรวมมือระหวางกัน
จากหลายฝาย เนื่องจากการใชอํานาจไมสามารถแกไขปญหาที่มีความสลับซับซอนได นอกจาก
อาศัยความรวมมือกันของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เปนการนําขบวนการทางสังคมเขามาใชแกไขปญหา
โดยขบวนการทางสังคมจะกอใหเกิดพลังงานขึ้น นับเปนการถักทอทางสังคม ทําใหเกิดพลังงานทาง
สังคมที่จะสรางความผูกพันซึ่งกันและกัน ความเปนพวกพองพี่นองรวมชาติ แมจะมีความแตกตางใน
ดานตางๆ แทนการมองแบบแบงเขาแบงเรา หรือมองฝายที่เห็นตางเปนฝายตรงขามหรือเปนศัตรู
ดังเชนในอดีต
2
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รองศาสตราจารย มารค ตามไท กลาวถึงสันติวิธีไววามีอยู 2 ลักษณะ3 คือ
1) สันติวิธีในการตอสูหรือเรียกรอง (peaceful demonstrate/protest) ซึ่งเป น แนวทางที่ ถู ก
นํามาใชเมื่อเกิดความไมพอใจหรือมีความเห็นไมสอดคลองกับผูที่มีอํานาจ มีการดําเนินการในลักษณะ
ของการประทวง หรือการเรียกรอง หรือการตอสูโดยการยื่นหนังสือขอเขาพบ หรือการชุมนุมกัน
เพื่อแสดงออกถึงความไมเห็นดวย หรือแสดงออกถึงความคิดเห็น ที่แ ตกตางจากผูมีอํานาจ โดย
สงบ สันติ ไมมีอาวุธ การตอสูในแนวทางนี้จะมีชื่อเรียกกันวา “การดื้อแพง” (civil disobedience)
ซึ่ง เปนแนวทางที่มีตนแบบจากแนวทางการตอสูแบบ “อหิงสา” ของมหาตมะ คานธี ในการตอสู
เรียกรองเอกราชของอินเดีย
2) สันติวิธีในการแกไขปญหาขัดแยง (peaceful conflict resolution) เปนแนวทางที่ใชใน
การแกไขปญหา หลังจากที่ความขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดขึ้นแลว และพยายามที่จะยุติความขัดแยง
โดยการใชแนวทางที่สันติ ซึ่งแนวทางที่เดนชัดที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการแกไขปญหาความ
ขัดแยง คือ การเจรจาไกลเกลี่ย (negotiation) กันเองระหวางคูพิพาท หรือโดยมีคนกลางซึ่งเปน
บุคคลที่สาม (เปนบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได) ชวยในกระบวนการไกลเกลี่ย โดยไมได
ทําหนาที่ตัดสินชี้ขาด แตจะเปนผูกํากับการเจรจาใหดําเนินไปได อันจะนําไปสูทางออกคือการยุติ
ความขัดแยง เพราะจะมีผลลัพธที่นาจะเปนไปในลักษณะที่ทั้งสองฝายตางไดประโยชน (win - win)
การเจรจาไกลเกลี่ยมีหลายรูปแบบ แตที่พบเห็นบอยครั้ง ไดแก
2.1 การเจรจาโดยยึดจุดยืน (position-based negotiation) เปนการเจรจาที่มุงจะเอาแพ
เอาชนะกัน ซึ่งตางฝายตางมีจุดยืนของตนเอง คูเจรจาจะปฏิบัติตอกันเหมือนเปนศัตรูกัน ความเชื่อ
ของการเจรจานี้จะเปนลักษณะ zero sum game ตามแนวคิดในทฤษฏีเกม (game theory) วาถาไมแพ
ก็ตองชนะ ผลของการเจรจามักยอมรับการพบกันครึ่งทาง (compromise) แตการเจรจาในลักษณะนี้
ไมควรจะนํามาใชกับกรณีของความขัดแยงในนโยบายสาธารณะ
2.2 การเจรจาโดยยึดผลประโยชน (interest-based negotiation) การเจรจาในลัก ษณะนี้
ไมมองถึง ประโยชนของตนฝา ยเดีย ว แตจ ะมองและทําความเขา ใจถึง ความตองการความหวง
กังวลของฝายอื่น การเจรจาลักษณะนี้จะเกิดจากคูเจรจาทุกฝายมารวมกันแกไขปญหา เพื่อนําไปสู
การตัดสินใจรวมกัน โดยหวังใหความตองการของทุกฝายไดรับการตอบสนอง ทุกฝายจะไมระบุถึง
จุดยืนของตนเอง แตจะบอกถึงความหวัง ความตองการ ความหวงกังวล และความหวาดระแวง

3
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ตารางแสดงความแตกตางระหวางการเจรจาโดยยึดจุดยืน กับการเจรจาโดยยึดผลประโยชน
การเจรจาโดยยึดจุดยืน
- ใหไดสวนแบงมากที่สุดเทาที่ทําได
จากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
- เปนผลลัพธแบบแพ-ชนะ
- เกิดความสัมพันธแบบปฏิปกษ

การเจรจาโดยยึดผลประโยชน
- ไดความพึงพอใจจากทุกฝาย
- พยายามทําใหบรรลุความตองการของทุกฝาย
- ชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดี ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
- มองหาจุดที่เห็นหรือมีประโยชน

- ผลประโยชนของแตละฝายถูกมองวา
เปนความขัดแยงอีกฝายหนึ่ง
- พยายามเปดเผยของฝายตรงขามใหมากที่สุด - แบงปนขอมูลและชวยกันสรางทางเลือก
ขณะเดียวกันพยายามปกปดของเราและทําให เพือ่ ใหไดผลประโยชนดวยกันทุกฝาย
ฝายตรงขามเขาใจผิด
- ผูมีสวนเกี่ยวของจะเริ่มตนที่การตั้งความ - มุง ผลประโยชนรวม ไมใชจุดยืน
ตองการไวสูง และเปลี่ยนจุดยืนอยางลังเล
- ใชการคุกคาม ถกเถียงในการใหได
ผลลัพธที่ดี

- ใชเหตุผลและประสบการณจัดการกับปญหา

อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการสันติภาพ สามารถจําแนกออกได
เปน 4 ประเด็นหลัก คือ
ประเด็นแรก เปนเปาหมายระยะสั้นที่แตกตางกันระหวางกลุม บางครั้งการทํางานของกลุมหนึง่
ไปลดทอนความคื บหน าของอีกกลุมหนึ่ ง เช น ขอแตกตางระหวางกลุมที่มุงเนนการปกปองสิทธิ
กับกลุม ทํ า งานสร า งกระบวนการพู ด คุ ย เจรจากั บผู ใ ชค วามรุ น แรง แม จ ะมี เ ป าหมายระยะยาว
ใกลเคียงกัน แตระหวางการทํางานก็ขัดแยงกันในเรื่องแนวทาง ปญหาจึงอยูที่การประสานงาน
ระหวางกลุมเหลานี้ใหมีสวนหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
ประเด็นที่สอง ปญหาการประสานงานระหวางกลุมที่มีเปาหมายระยะยาวตางกัน เนื่องจาก
มีกลุมในสังคมจํานวนไมนอยที่เห็นการใชความรุนแรงเปนทางเลือกหลัก
ประเด็นที่สาม ปญหาระหวางกลุมภาคประชาสังคมในพื้นที่กับนอกพื้นที่ บางครั้งตองจัดวาง
บทบาทใหมในการหนุนเสริมใหพลังจากภายในเปนกลไกขับเคลื่อนหลัก โดยพลังจากภายนอก
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สนับสนุนดวยการทํางานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับจังหวะเวลาและความพรอม
ประเด็นที่สี่ เปนอิทธิพลจากแหลงทุน เนื่องจากความเปนจริงที่ภาคประชาสังคมยังตอง
อาศัยแหลงทุนจากภายนอก ซึ่งผลกระทบประการสําคัญคือการทําใหเรื่องหลักกลายเปนเรื่องรองไป
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผูอํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
มองวากระบวนการสันติภาพมีสิ่งสําคัญ 2 ประการ4 คือ
ประการแรก คื อ การแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมาตรการทางเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา
การพัฒนา และกระบวนการสันติวิธี โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางมาตรการลดความรุนแรงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาล โดยตั้งคําถามถึงยุทธศาสตรการพัฒนาวาจะสามารถทําไดหรือไม
หากยังไมลดความรุนแรง การพัฒนาที่มีประโยชนอยางแทจริงตองเปนการพัฒนาที่มาจากลางขึ้น
บน ทิศทางการพัฒนาที่จะชวยแกไขปญหาตองมาจากพื้นที่และตองมาจากหลายสวนของพื้นที่
สวนสําคัญสวนหนึ่งคือ ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไมมีสวนรวมในการพัฒนา เพราะ
ขาดความไววางใจ ขณะที่สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งคือ การบังคับใชกฎหมายกับการลดความรุนแรง
ถาหากการลดความรุนแรงคือการพูดคุยกับผูใชความรุนแรงหรือผูกอการ สิ่งที่ยากที่สุดในการ
พู ด คุ ย และชั ก ชวนให ผูใ ชค วามรุ น แรงหรือผู กอ การเขา มาในกระบวนการสั น ติ ภ าพ คื อ การที่
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เปนเหตุการณที่ไมสามารถจัดการไดดวยกระบวนการทางกฎหมาย
ซึ่งทําใหการลดความรุนแรงทําไดยากมาก ทั้งนี้ กระบวนการสรางสันติภาพจะตองมีการจัดลําดับ
มาตรการตางๆ ใหมีการเชื่อมโยงกันดวย
ประการที่ส อง คือ การออกแบบกระบวนการสัน ติภ าพ เปน การออกแบบวา จะอยู
รวมกันอยางไร เปาหมายสุดทายของกระบวนการสันติภาพ คือตองการอยูรวมกันอยา งไร โดย
จะตองเห็นรูปรางสังคมที่ตองการจะใหเกิดขึ้น แมจะมีมาตรการหลายขอ แตในที่สุดตองมีภาพให
เห็นวาสังคมจะเปนอยางไร ซึ่งตองเปนสังคมที่ตองการจะใหเกิดขึ้นดวย กระบวนการสันติภาพจึงแยก
ไมออกจากสิ่งที่เปนนามธรรม คือตองการเห็นสังคมเปนอยางไร เพราะประชาชนในพื้นที่อ าจจะ
ตอ งการเห็น สัง คมซึ ่ง ไมเ หมือ นกับ ประชาชนในพื้ น ที่ อื่ น อยากเห็ น ดั ง นั้ น จะทํ า อย า งไร
กระบวนการสันติภาพตองอยูบนพื้นฐานวาตองการเห็นสังคมเปนอยางไร
ศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ศาสตราจารยประจําภาควิชาการเมืองการปกครอง
คณะรั ฐ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นั ก วิ ช าการด า นสั น ติ วิ ธี และประธานคณะทํ า งาน
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ยุทธศาสตรสันติวิธี สํานั ก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล า วถึ งสัน ติวิธี5ว า เป นคําที่
รวบรวมวิธีการเผชิญหนากับความขัดแยงหลายรูปแบบ ทั้งการประทวง การไมใหความรวมมือ และการ
เข า แทรกแซงโดยตรง แต ก ารกระทํ า ทั้ ง หมดนี้ ผู ก ระทํ า การหรื อ เว น จะกระทํ า การบางอย า ง
ดําเนินการโดยไมใชความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางกายภาพ (Sharp, Waging Nonviolent
Struggle (2005): 41)
ขบวนการสันติวิธีมีหลากหลายรูปแบบ เชน สันติวิธีแบบเลือกเรื่อง (selective non-violence)
เชนขบวนการคัดคานอาวุธนิวเคลียรในสหรัฐฯ และสันติวิธีแบบหลักการครอบคลุมทุกเรื่อง
(principled non-violence) เชนกลุมศาสนาบางกลุมที่ไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและไมเขารวมกิจกรรมทางการเมืองเพราะเห็นวามีปญหาความรุนแรง
อหิงสาเปนแนวทางการตอสูดวยสันติวิธีของมหาตมะ คานธีที่ใชตอสูกับจักรวรรดินิยม
อังกฤษ มีน้ําหนักสําคัญอยูที่พลังสัจจะและจิตวิญญาณของคน เปนการตอสูชนิดที่มีเปาหมายเพื่อ
ความเปนธรรมโดยไมเบียดเบียนคูตอสูไมใชความรุนแรงทางกายภาพกับเขา ที่สําคัญไมเกลียดชัง
เขา และหากมีอะไรเกิดขึ้นผูใชอหิงสาจะตองยอมทนรับทุกขเสียเอง ในแงนี้การกลาวรายปายสีคน
ที่ไมเห็นดวยกับตนก็ถือวาไมใชอหิงสา
ขณะที่อารยะขัดขืน (civil disobedience) ก็เปนการใชสันติวิธีที่มุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐบาล โดยมุงกระตุนใหสังคมโดยรวมเห็นวามีความอยุติธรรมเกิดขึ้น เพราะมี
ลักษณะเดนอยูที่ เปนการละเมิดกฎหมาย เปนการกระทําสาธารณะโดยแจงใหทางบานเมืองทราบกอน
และผูกระทํายอมรับผลของการละเมิดกฎหมายนั้น สิ่งสําคัญคือ เมื่อสังคมเห็นคนดีถูกกฎหมาย
บานเมืองลงโทษ ก็จะกระตุนสํานึกแหงความยุติธรรมในสังคมขึ้น จนไปแกไขกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐเสียใหม ในแงนี้ถาไมยอมใหกฎหมายบานเมืองลงโทษก็ไมใชอารยะขัดขืน
อยางไรก็ตาม ขบวนการสันติวิธีที่บริสุทธิ์หาไดยากในโลก เนื่องจากมักเปนขบวนการที่
ประกอบดวยประชาชนหลากหลายมารวมดวยแรงจูงใจตางกัน ทั้งนี้ ถาขบวนการประกาศใชการตอสู
ดวยสันติวิธีเปนดานหลัก ก็คือวาเปนขบวนการสันติวิธี แตถามีการใชความรุนแรงมาผสมในการตอสู
ก็จะสงผลลดความชอบธรรมของขบวนการลงเสมอ
ดร.ชัยวัฒน เห็นวา สันติวิธีไมใชการตอสูที่จะรับประกันความสําเร็จ แตอาจนํามาซึ่งความ
รุนแรงตอตัวผูใชได และเงื่อนไขสําคัญของการตอสูดวยสันติวิธีคือ การใชแนวทางสานเสวนา
(dialogue) โดยเฉพาะถาความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางผูคนที่ตางกันดวยศาสนาและชาติพันธุ ก็คง
ตองอาศัยการสานเสวนาขามศาสนา-ชาติพันธุเปนสําคัญ
5
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2.2 ทฤษฎีความขัดแยง (conflict theory)
ทฤษฎีความขัดแยงเปนเครื่องชี้วัดใหประจักษถึงวิวัฒนาการทางความคิดของความขัดแยง
ที่มีพัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน โดยรากฐานของทฤษฎีความขัดแยงพัฒนามาจากสมมติฐานที่วา
"สังคม คือ ระบบที่มีลักษณะซับซอนของความไมเทาเทียมกัน (inequality) และความขัดแยง
(conflict) จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เพื่อใหเกิดความเขาใจในทฤษฎีความขัดแยงอยาง
ครอบคลุมในหลายมุมมอง ไดแก ดานสังคมวิทยา ดานจิตวิทยา ดานมนุษยวิทยาและดานคุณคา
(คานิยม) และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อทําใหเห็นวามุมมองของนักวิชาการจากหลายสาขาวิชา
ตอ "ความขัดแยง” นั้นมีความเหมือนและความแตกตางกันในประเด็นสําคัญใดบาง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการสรางองคความรูเพื่อการจัดการความขัดแยงในสังคมไทยตอไป
1. Lewis A. Coser (ค.ศ. 1913 – 2003) เปนนักทฤษฎีความขัดแยงที่มองวา ประเด็นเรื่อง
ความชอบธรรม (legititmacy) เปนสาเหตุของความขัดแยง 6และเนนวา ระเบียบสังคมจะมีอยูได
ตองมีความเห็นพองตองกันอยูระดับหนึ่ง และความไมมีระเบียบที่เกิดจากความขัดแยงจะเกิดขึ้น
เมื่อความเห็นพองตองกันลดลง หรือเมื่อสูญเสียความชอบธรรมของการจัดระเบียบสังคมในแบบที่
เปนอยู ซึ่งคือเมื่อไมชองทางใหระบายความทุกขโศก หรือกลุมที่สูญเสียประโยชนถูกปดโอกาส
ก็จะไมยอมรับความชอบธรรมของการกระจายทรัพยากรที่เปนอยู และสรางความขัดแยงจากการที่
มีการกระตุนอารมณความรูสึกในการตอตาน
Coser ระบุวา ชุมชนหรือกลุมสังคมขนาดเล็กที่มีความสัมพันธแบบปฐมภูมิจะมีโครงสราง
แบบปดและการควบคุมทางสังคมที่เขมขน จะมีความขัดแยงเกิดขึ้นนอย แตเมื่อใดที่เกิดความ
ขัดแยงมักจะรุนแรงมาก เพราะไมมีทางระบายออกทางอื่น สวนในสังคมที่มีความสัมพันธเปน
ระบบพึ่งพาอาศัยเชิงหนาที่ โครงสรางจะยืดหยุนมากขึ้นและความรุนแรงของความขัดแยงมีนอย
อยางไรก็ตาม ความขัดแยงกอใหเกิดผลทั้งดานบวกและดานลบ Coser อธิบายวาความขัดแยง
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไมมีกลุมทางสังคมกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีความสมาน
สามัคคีอยางสมบูรณ เพราะความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของสภาวะหนึ่งของมนุษย ทั้งในความเกลียด
และความรักตางก็มีความขัดแยงทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ความขัดแยงสามารถแกปญหาความแตกแยก
และทําใหเกิดความสามัคคีภายในกลุมได เพราะในกลุมมีทั้งความเปนมิตรและความเปนศัตรูอยู
ด ว ยกั น Coser มี ค วามเห็ น ว า ความขั ด แย ง เป น ตั ว สนับ สนุ น ใหเ กิด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
สามารถทําใหสังคมเปลี่ยนชีวิตความเปนอยูจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งได เพราะหากสมาชิกใน
สังคมเกิดความไมพึงพอใจตอสังคมที่อยู ก็จะพยายามทําการเปลี่ยนแปลงสถานการณนั้นๆ ให
6

ผศ.ปาริชาติ สุขุม, ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) หนา 30

17
เปนไปตามเปาหมายใหได
Coser ยังเสนอวา ความขัดแยงยังสามารถทําใหเกิดการแบงกลุม ลดความเปนปรปกษ
พัฒนาความซับซอนของโครงสรางกลุมในดานความขัดแยงและรวมมือ และสรางความแปลกแยก
กับกลุมตางๆ เปนตน
2. Ralf Dahrendorf (ค.ศ. 1929 – 2009) เปนนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่เสนอวา ความ
ขัดแยงในสังคมมีสาเหตุมาจากความไมเทาเทียมกันในเรื่องของสิทธิอํานาจ (Authority)7 กลุมที่
เกิดขึ้นภายในสังคมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ กลุมที่มีสิทธิอํานาจ กับกลุมที่ไมมีสิทธิ
อํานาจ สังคมจึงเกิดกลุมแบบไมสมบูรณ (Guasi groups) ของทั้งสองฝายที่ตางมีผลประโยชนแอบแฝง
(Latent Interest) อยูเบื้องหลัง ดังนั้น แตละฝายจึงตองพยายามรักษาผลประโยชนของตนเอาไว
โดยมีผูนําทําหนาที่ในการเจรจาเพื่อปรองดองผลประโยชนซึ่งกันและกัน สวนระดับของความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากหรือรุนแรงนอยนั้นขึ้นอยูกับการจัดการและการประสานผลประโยชน
ของกลุมที่ครอบงํา และเสนอความคิดวา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมเปนผลมาจากความกดดันจาก
ภายนอกโดยสังคมอื่นๆ Dahrendorf มีความเห็นวาความขัดแยงสามารถทําใหโครงสรางสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงได เกิดแบบแผนใหมของการจัดระเบียบสังคมโดยประเภทของการเปลี่ยนแปลง ความ
รวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และขนาดของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
เชน อํานาจกลุม ความกดดันของกลุม ฯลฯ อยางไรก็ตาม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถ
ควบคุมไดดวยการประนีประนอม
2.3 ทฤษฎีการพูดคุยสันติภาพ
1. ทฤษฎีการพูดคุยสันติภาพของ Leonard Swidler ศาสตราจารยชาวอเมริกัน และ
นักเทววิทยาคริสตศาสนา ซึ่งสงเสริมใหทุกฝายไดเรียนรูซึ่งกันและกัน8 เนนความสําคัญของการ
สื่อสารสองทาง ของคนสองคนหรือคนสองกลุมที่เชื่อตางกัน เปนการสนทนากันและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความเชื่อของแตละฝาย โดยสอดคลองกับคําสอนและความเชื่อของศาสนานั้นๆ (objective method)
และในขณะเดียวกันก็พยายามสื่อสารใหอีกฝายเขาใจความหมายและคุณคาของสิ่งที่ตนเชื่อวา
ความเชื่อนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดของตน (subjective method) และอาจมีความหมายสําหรับผูอื่นที่รวม
7

อางแลว หนา 20
ปาริชาต สุวรรณบุบผา, สานเสวนาเปนสันติวิธีไดหรือไม สืบคนจาก
http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=155
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เสวนาดวย ทั้งนี้ Swidler ไดเสนอทาทีที่ควรเปนจุดเริ่มตนกอนการสานเสวนา ดังนี้
1) การพูดคุยสันติภาพตองเปนการเปดใจกวาง เพื่อเรียนรูความเชื่อและทัศนะที่ตางจาก
ตนเอง เพื่อเพิ่มความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเขาใจผิดและอคติที่อาจมี
และเพื่อรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นพองตองกัน
2) การพูดคุยสันติภาพเปนปฏิสัมพัน ธของบุคคลทั้งสองฝาย คูเ สวนาทั้งสองฝา ยตาง
เรียนรู แบงปน ยอมรับซึ่งกันและกัน เปนความสัมพันธที่จะหลีกเลี่ยงการครอบงํา (imperialism)
3) ผูรวมเสวนาทั้งสองฝายตองมีความซื่อสัตยและจริงใจทั้งตอตนเองและตอผูรวมเสวนา ทั้งสอง
ฝายตองมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และไมจําเปนตองยอมรับทุกสิ่งทุกอยางอยางไมจริงใจ
(lazy tolerance) นั่นคือ สิ่งที่ตนไมเห็นดวยและไมถูกหลักการ ก็ไมจําเปนจะตองคลอยตามอยางงาย ๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงกับเพื่อน จุดยืนความเชื่อของตนยังมีอยู เพียงแตใจกวางพอที่จะฟงและ
อยูรวมกับผูที่คิดและเชื่อตางจากเราได การแสดงความจริงใจเคารพผูอื่นเปนการสรางความ
ไววางใจในเบื้องตน ที่จะนําไปสูการสานเสวนาในลําดับตอไป
4) ในการพู ด คุย สั น ติ ภ าพ ควรเลือ กเรื่อ งที่จ ะสนทนาในระดั บ เดี ย วกัน เชน เรื่อ ง
ในระดับ หลั ก การของตนกั บ เรื่อ งระดับ หลัก การของผูอื่น หรือ แบง ปน ประสบการณใ น
ระดับปฏิบัติและรับฟงประสบการณระดับปฏิบัติของคูเสวนา แตมิไดหมายความวาผูที่เปนนัก
ปฏิบัติจะไมสามารถสนทนาและวิพากษวิจารณเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูที่อยูในระดับ
นโยบายหรือหลักการได เพราะทุกสิ่งทุกอยางตองพึ่งพาอาศัยเกี่ยวพันกัน
5) ผูรวมพูดคุยตองบอกจุดยืนของตนใหแนชัด และพรอมที่จะฟงเพื่อเรียนรูและเขาใจ
จุดยืนของผูอื่น ซึ่งจะทําใหการติดตอปฏิสัมพันธกับผูอื่นประสบความสําเร็จได
6) คูพูดคุยจะไมดวนสรุปความเชื่อและจุดยืนของผูอื่นเร็วเกินไป แตควรหลีกเลี่ยงอคติ
และการตัดสินผูอื่น กอนที่จะไดฟงเขาพูดหรืออธิบาย
7) การปฏิสัมพันธกันดวยการสานเสวนาระหวางคนสองกลุมที่เชื่อและมีจุดยืนตางกันนั้น
ตองแบ งป นเรี ยนรู ด วยความเสมอภาค จนกระทั่ งความเข าใจผิ ดอาจเปลี่ยนแปลงไปได ข อ สํ า คั ญ
ความสัมพันธของทั้งสองฝายที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งสองฝาย
มีโอกาสเทากันและไดประโยชนดวยกัน (win - win conversion) มิใชฝายใดฝายหนึ่งครอบงําหรือ
ขมอีกฝายหนึ่ง (win - over conversion) การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจะเปนการเรียนรู การเขาใจ
การเสริมสรา งพลัง ใหกับทั้งสองฝา ยเทาๆ กัน หรือใกลเคียงกันมากที่สุด นับเปนสัญญาณของ
ความรวมมือที่จะเปนไปในทางสรางสรรคในโอกาสตอไป
8) เนื่องจากการพูดคุยสันติภาพจําเปนตองเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีจุดยืนหรือความ
เชื่อที่ตางกัน ในความตางนั้น ทั้งสองฝายตองพัฒนาความเชื่อใจและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน
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การพูดคุยกันในระดับนี้ตองหลีกเลี่ยงการมีวาระซอนเรน (hidden agenda) ในทุกกรณี เชน การเขา
ไปสานเสวนาเพื่อลวงความลับหรือใหเปนประโยชนกับฝายของตนมากที่สุด รวมทั้งตัวอยางของ
การพยายามทําตนใหกลมกลืนกับวัฒนธรรมของอีกฝายโดยไมไดมีความจริงใจ ดูเพียงเผินๆ อาจ
เปนเจตนาดี แตมองใหลึกซึ้งแลวเปนการบั่นทอนความไวเนื้อเชื่อใจและทําใหเกิดความระแวงใน
ที่สุด
9) ผูที่พ ร อมจะเข าสูการพูด คุย สัน ติภ าพตอ งกลาพอที่จ ะใชสติพิ จารณาวิเคราะหและ
วิพากษวิจารณความเชื่อของตน (self critical) และกลุมของตนเองในทางสรางสรรค เพื่อปรับปรุง
และลบจุดออนอยูเสมอ
10) การจะเขาใจผูอื่นที่เชื่อตางจากตน อาจทําไดโดยวิธีการทดลองกาวขามวัฒนธรรม โดยพัก
ความเชื่อของตนเองชั่วคราวเพื่อกาวขามไปเรียนรูและเขาใจประสบการณรวมกับผูที่เชื่อตางจากตน
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เกิดความเห็นอกเห็นใจและเขาใจผูอื่นอยางเขาเปนเขา
เมื่อเขาใจแลวจึงกาวขามกลับมาสูวัฒนธรรมและความเชื่อของตนเอง อยางไรก็ตาม การเขาใจจุดยืน
ของผูอื่นนี้จะไมเปนการผสมกลมกลืนความเชื่อหรือจุดยืน แตเปนการเขาใจแตไมปะปน เพื่อปองกัน
มิใหเกิดการผสมจุดยืนของหลาย ๆ ฝายจนกลายเปนความเชื่อใหม ซึ่งทั้งสองฝายไมประสงคให
เกิดขึ้น เพราะตางก็ตองการรักษาและดํารงคงเอกลักษณความเชื่อและจุดยืนของตนเองไวใหมากที่สุด
2. ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ไดเสนอใหนํากระบวนการสรางความเขาใจและ
ความไววางใจ ซึ่งเรียกวากระบวนการสรางพันธะสัญญาทางสังคม (social contract) ระหวางกันมา
ใชในจังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยตองสงเสริมการพูดคุยสันติภาพ (dialogue) ระหวาง 3 ฝาย คือ
คนไทยพุท ธสว นนอ ย คนไทยมุส ลิม สว นใหญ และภาครัฐ ซึ่ง ปจ จุบัน มีเทคนิคที่ ทํา ให ผูที่ มี
ความคิดเห็นตางกัน มาพูดคุยกันดวยมิตรไมตรี ไมเนนการโตเถียง เพราะเปนเรื่องตื้นเขินและ
ไมยกระดับจิตสํานึก แตเนนการฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) ซึ่งทําใหเขาไปสูจิตใจสวนลึก เขาไป
สัมผัสกับเมล็ดพันธุแหงความดีที่ฝงลึกอยูในตัวคนทุกคนไมวาชาติใดภาษาใด การพูดคุยสันติภาพ
ทําใหเกิดความเขาใจรวมและความไววางใจกัน ถอดชนวนความกลัวลึก ๆ ออกไปจากหัวใจและตกลง
กั น ได โดยมี พั น ธะสั ญ ญากั น เช น คนไทยพุ ท ธซึ่ ง เป น คนส ว นน อ ยจะได รั บ การเคารพสิ ท ธิ
สวนคนไทยมุสลิมซึ่งเปนคนสวนใหญ มีสิทธิที่จะมีวิถีชีวิตทางศาสนาอิสลาม จะไมมีการกระทําใดๆ
จากภาครัฐที่ไปลบลางความเชื่อทางศาสนา มีการจัดระเบียบการศึกษาที่คนไทยมุสลิมจะไดศึกษา
ทั้งสายศาสนาและสายสามัญ เพื่อเปดโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนไทยมุสลิม
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บทความ ประเวศ วะสี, ดับไฟใต สรางเงื่อนไขการวางอาวุธ รวมทําพันธะสัญญาทางสังคม (Social Contract)
สืบคนจาก http://prachatai.com/journal/2005/11/6530
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ขณะเดียวกัน ภาครัฐจะตองมีกลไกคัดสรรขาราชการที่ดี ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม เขาใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถสงเสริมการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของกลุมชนทั้งพุทธและมุสลิม หรือกลุมวัฒนธรรมอื่นใด ซึ่งพันธะทางใจตอกันนี้
มีคุณคามหาศาล ทําใหผานพนความยากลําบากตาง ๆ ได แตตองการกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่
ละเอียดออนและถูกตอง รวมทั้งตองดําเนินการดวยความเคารพตอกันของทุกฝาย เมื่อมีความเขาใจรวม
ไววางใจกัน และหายหวาดกลัว จะเปดโอกาสใหมีการพัฒนาใหมๆ รวมกันอีกมากมาย เพื่อสันติสขุ
อยางยั่งยืน ทั้งนี้ การเกิดกระบวนการสรางพันธะสัญญาทางสังคม จะตองมีองคกรที่เปนกลาง
ชวยประสานงาน และควรมีการสื่อสารใหเกิดการรับรูและมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมทัง้ จะตอง
มีการสรางเงื่อนไขการวางอาวุธดวย
3. Norbert Ropers นักวิชาการชาวเยอรมัน และผูอํานวยการ Berghof Peace Support
Foundation ซึ่งมีประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัย ในวิชาการเมืองระหวางประเทศ และ
วิชาสันติภาพและความขัดแยงศึกษา รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญดานงานวิจัยเรื่องกระบวนการ
สันติภาพในประเทศแถบเอเชีย มีมุมมองตอสันติภาพเปน 2 ความหมาย10 คือ สันติภาพในแงลบ
(negative peace) ซึ่งหมายถึงสภาพที่ไมมีเหตุการณความรุนแรงปรากฏทางกายภาพ หรือที่ Johan
Galtung บิดาของสันติวิธีรวมสมัยชาวนอรเวย ใหความหมายวา คือ ภาวะที่ปลอดจากความรุนแรง
ทางตรง คือภาวะที่ปราศจากการตอสูทํารายกัน แตความขัดแยงยังคงมีอยู เพราะปญหาพื้นฐานยัง
ไมไดรับการแกไข สวนสันติภาพในแงบวก (positive peace) Norbert Ropers มองวาเปนเรื่องที่
ครอบคลุมทั้งเรื่องความเปนธรรม ยุติธรรม ประชาธิปไตย สังคมและเศรษฐกิจที่ดี โดยมักเกิดขึ้น
ในกลุมชนที่มีความแตกตางดานอัตลักษณ เปนชนกลุมนอยที่ตองการใหสังคมใหญเห็นความสําคัญ
ขณะที่สังคมใหญกลับใชกําลังเขาไปกดทับความรุนแรงเอาไว ซึ่งเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในหลายประเทศ
และตองใชเวลายืดเยื้อนานนับสิบปหรือมากกวาในการแกไขปญหา สวน Galtung มองวา สันติภาพ
เชิงบวก คือภาวะที่ปราศจากความรุนแรงเชิงโครงสราง ภาวะที่ปราศจากความทุกขยากที่ไมเปน
ธรรมตาง ๆ ภาวะเชนนี้จึงเรียกไดวามีสันติภาพที่แทจริง คือมีสันติสุข
ทฤษฎีที่ Norbert Ropers นํามาใชในการอธิบายปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนาน กอน
จะเริ่มตนเขาสูกระบวนการสรางสันติภาพที่ยั่งยืน มีอยู 3 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีที่ 1 คูขัดแยงทั้งสองฝายตางไมยอมพบกัน ตอสูกันไปเรื่อยๆ โดยไมมีสัญญาณแหง
ชัยชนะของแตละฝาย ตอมาคูขัดแยงพบวาตัวเองไมมีหนทางเอาชนะ อยูในสถานการณที่มืดมน
ก็จะกดดันใหเกิดการเจรจา เชน สถานการณในซูดานเหนือกับซูดานใต
10

Norbert Ropers, กระบวนการสันติภาพเริ่มตนอยางไร? ทฤษฎีและประสบการณ สืบคนจาก
http://prachatailand.blogspot.com/2011/07/prachatai3info_24.html#4
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ทฤษฎีที่ 2 หนาตางแหงโอกาส เกิดจากการยินยอมเปลี่ยนแปลงโดยคูขัดแยงฝายใดฝายหนึ่ง
ซึ่ ง อาจเกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก เช น กรณี ค วามขั ด แย ง ระหว า งขบวนการอาเจห เ สรี กั บ รั ฐ บาล
อินโดนีเซีย ซึ่งกระบวนการที่ทําใหเกิดความสําเร็จ มาจากการยื่นมือเขามาชวยเหลือขององคกร
ระหวางประเทศ
ทฤษฎี ที่ 3 การได ม าซึ่ ง สั น ติ ภ าพที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น เป น กลุ ม ก อ นของผูที่
ปฏิเสธความรุนแรง จนเกิดภาวะสุกงอม ซึ่งปจจุบันกําลังมีความพยายามดําเนินการกันอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย

ขั้นตอนวิธีการจัดการปญหาความขัดแยงที่เคยนํามาใชในหลายประเทศ พบวาหากเหตุการณ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น มีลักษณะสูง ๆ ต่ํา ๆ แลว จะมีอยูจุดหนึ่งที่เรียกวาจุดเปลี่ยน (turning point) ของ
เหตุการณ ซึ่งจะนําไปสูจุดที่ทุกฝายของความขัดแยงถูกบีบรัดจากสถานการณใหเขาสูจุดที่เปนสภาวะ
ทางตัน (dead lock) และจําเปนตองหันหนาเขามาสูกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (dialogue process) เพื่อ
รวมกันหาทางออกในการลดความขัดแยงหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการเตรียมการเจรจา
(pre - negotiation) กอนจะนําไปสูการเจรจาสันติภาพ (peace negotiation) เพื่อกําหนดแนวทาง
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และมาตรการที ่จ ะจั ด การป ญ หาร ว มกั น โดยมี ข อ เสนอเกี่ ย วกั บ ตั ว แบบและวิ ธี ก ารจั ด การ
เปลี่ยนแปลงความขัดแยงอยู 3 แนวทาง (track) ดวยกัน คือ
แนวทางที่ 1 เปน แนวคิด ที่เ ปน จริง โดยเปน กระบวนการพูด คุย สัน ติภ าพระหวา งตัว
แสดงหลักของความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้น คือ ระหวางฝายรัฐกับฝายขบวนการใตดิน
หรือขบวนการแบงแยกดินแดน ซึ่งทั้งสองฝายเปนคูตอสูหลัก
แนวทางที่ 2 คือ กระบวนการที่องค กรภาคประชาสังคม กลุมผูนํา ปญญาชน องคก ร
พัฒนาเอกชน หรือกลุมตางๆ ในพื้นที่ เปนผูสรางพื้น ที่ในการพูดคุยกัน โดยกระบวนการนี้จะ
เปนตัวควบคุมใหแนวทางที่ 1 เดินไปสูหนทางที่ควรจะเปนและตามความตองการของประชาชน
สวนใหญในสังคม
แนวทางที่ 3 เปนฐานลางจากประชาชนจํานวนมากในระดับรากหญาที่อยูในพื้นที่ ซึ่ง
ตองการจะแสดงออกดวยเหมือนกัน หากสามารถทําใหแนวทางที่ 2 และแนวทางที่ 3 สามารถ
พัฒนาและเดินไปดวยกันได ก็จะทําใหเกิดพลังในการควบคุมที่สามารถดึงหรือเหนี่ยวรั้งแนวทางที่ 1
ใหเดินไปสูวิถีทางของสันติภาพไดในที่สุด
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2.4 สรุปกรอบแนวคิด
จะเห็นไดวาแนวความคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการดานสันติวิธีทั้งในประเทศและ
ต างประเทศ มี จุ ดร วมและประเด็ น สํ าคั ญประการหนึ่ งที่ ตรงกั น ซึ่ ง เกี่ ย วพั น และยึ ดโยงอยู กั บ
กระบวนการสันติวิธี ผานการเจรจาไกลเกลี่ยหรือพูดคุยกันระหวางคูขัดแยงสองฝาย ซึ่งอาจจะมี
ฝายที่สามหรือคนกลางเขามารวมหรือไม ก็ได ทั้งนี้ โดยมีสัจธรรมที่ไดรับการพิสูจนมาแลว คือ
“ความขัดแยงทุกเรื่องทุกที่บนโลกใบนี้ลวนยุติลงบนโตะเจรจา”

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 บทนํา
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนานตลอดมาตั้งแต
ตนกรุงรัตนโกสินทร โดยมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกันไปในแตละยุค ซึ่งพื้นฐานของปญหามี
หลากหลายมิติ อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นควรที่จะกลาวถึงสาเหตุสําคัญของปญหาความไมสงบ
และความพยายามในอดีตของรัฐบาลชุดตางๆ ของไทยที่จะแกปญหาดวยวิธีการพูดคุยสันติภาพ
เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจ กอนนําไปศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบกับบทเรียนจาก
ตางประเทศ คือ อาเจหของอินโดนีเซีย และไอรแลนดเหนือ ซึ่งประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา
โดยใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
3.2 พื้นฐานของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
จากเอกสารทางวิชาการและรายงานทางราชการตางๆ ไดมีการศึกษาถึงที่มาของปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย โดยเฉพาะการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ซึ่งนอกจากจะเปนการศึกษาแบบองครวม (holistic) แลว ยังถือวาเปน
การศึ ก ษาที่ มี เ ป า หมายในการหาข อ แนะนํ า เชิ ง นโยบายและมาตรการเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาจาก
สถานการณลาสุดในกรอบเวลาใกลเคียงกับการศึกษานี้
การศึกษาของ กอส.ไดอธิบายความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตวา เกิดจาก
เงื่อนไข 3 ประการ1ไดแก
ก. ปจจัยเชิงบุคคล ไดแก ผูกอความไมสงบและฝายรัฐที่ตอบโตดวยความรุนแรง
- ผูกอความไมสงบ
เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นเพราะมีผูเลือกใชความรุนแรง โดยเฉพาะเพื่อแบงแยกดินแดนที่
เกิดขึ้นมาแลวเกือบ 1 ศตวรรษ นับตั้งแตขบวนการของสมาคมรวมเผามลายูผูใหญ (Kumpulan
Melayu Raya-KAMPAR) ซึ่งไมพอใจรัฐบาลไทยที่ใหผูปกครองทองถิ่นมลายูสูญเสียอํานาจ จนมา
1

รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) พฤษภาคม 2549 เลมที่ 1 รายงานสาเหตุของ
ปญหาฯ หนา 13-34
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มีขบวนการแนวรวมแหงชาติมลายูปตตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani – BRN) ใน
ป 2503 กอนองคการพูโล (Patani United Liberation Organization – PULO) ในป 2511 และตามมา
ดวยขบวนการมูจาฮีดีนปตตานี (Gerakan Mujahidin Patani – GMP) ในป 2528 ที่อางตนเองวาเปน
นักสูเพื่อศาสนาอิสลาม จนกระทั่งมีแนวรวมเพื่อเอกราชปตตานี (Barisan Bersatu Kemerdekann –
BERSATU) ในป 2532
ปจจุบันเชื่อกันวา กลุมแบงแยกดินแดนที่เขมแข็งที่สุดคือ BRN-Coordinate ซึ่งมีปกยุวชน
(Pemuda) ตั้งแตป 2535 และมีกองกําลังระดับจรยุทธขนาดเล็กประจําถิ่น หรือ Runda Kumpulan
Kecil – RKK) มีการปฏิบัติเปนหนวยยอยอิสระ หรือ cells ซึ่งโครงสรางองคกรไมชัดเจน ทําใหการ
จับกุมมีความยากลําบาก
-ฝายรัฐ
ฝายความมั่นคงสรุปวา ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีปจจัยบุคคลที่เกี่ยวของคือ กลุมขบวนการกอ
ความไมสงบ กลุมอิทธิพลผลประโยชน และกลุมที่ทําเพราะสาเหตุสวนตัว การตอบโตของรัฐ
เชน กรณีกรือเซะ เมื่อ 28 เมษายน 2547 และกรณีตากใบเมื่อ 25 ตาคม 2547 ไดถูกกลุมกอความไม
สงบนําไปอางเพื่อสรางความชอบธรรม ขยายแนวรวม และตอบโตดวยความรุนแรง รวมทั้งเปน
ปจจัยที่ทําใหองคกรสิทธิมนุษยชนตางๆ รวมทั้งองคการความรวมมืออิสลามหรือ OICใหความ
สนใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเขาทางกลุมกอความไมสงบที่ตองการสรางเงื่อนไขใหเปน
ปญหาสากล เพราะการตอสูดวยยุทธวิธีการกอความไมสงบหรือการรบนั้น จะไมสามารถเอาชนะ
ฝายรัฐได และจะไมนําไปสูเปาหมายในการแบงแยกดินแดนได หากไมมีปจจัยภายนอกสนับสนุน
- ความสัมพันธของชาวพุทธกับมุสลิมในพื้นที่
กอส.ไดแบงระดับความสัมพันธของประชาชนในพื้นที่เปน 2 ระดับคือ ความสัมพันธใน
แนวดิ่ ง หรื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ประชาชน และความสั ม พั น ธ ใ นแนวนอน หรื อ
ความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งความสัมพันธในแนวนอนนี้ เปนสิ่งที่ตองให
ความสําคัญและเรงฟนฟู เนื่องจากมีแนวโนมที่จะเลวรายลงและลอแหลมตอการทําใหเกิดความ
แตกแยกกันมากขึ้น
ข. ปจจัยเชิงโครงสราง
ไดแ ก ความไม เ ปน ธรรมที่ เ กิด ขึ้น จากกระบวนการยุติ ธ รรมและการปกครองที่ เ ป น อยู
รวมทั้งปญหาทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ประชาชนสวนใหญประสบ ในชวงป 25363 – 2546
สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยติดอันดับ 1 – 4 จังหวัดที่มีสัดสวนคนจนดานรายไดมากที่สุด
ของภูมิภาค โดยมีผลิตภัณฑตอหัวประมาณ 25,291 บาท ซึ่งต่ํากวาจังหวัดในภาคใตและภาคอื่นๆ
ของประเทศ โดยมีคนจนสูงถึง 311,500 คน หรือรอยละ 47.6 และพบวาในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหว
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ของกลุมกอความไมสงบ มีปญหาความขัดแยงในการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะปญหาอุทยานแหงชาติ
ทับที่ทํากินของชาวบาน ทําใหเกิดความกดดันตอชาวบานในการแกปญหา
นอกจากนี้ การศึกษาที่ไมเอื้ออํานวยใหประชาชนมีพลังเอาชนะการทาทายของสังคมใน
รูปแบบตางๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม ทัศนคติของชาวบานที่มีอัตลักษณเปนคนไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูตอการศึกษาสายสามัญของภาครัฐที่เกรงวา จะเปนเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายู
ทําใหคานิยมที่จะศึกษาตามปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมากกวา สงผลใหการ
เขาร วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสหลักไมเอื้ออํานวยเทาที่ ควร ขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็เพงเล็งปอเนาะวา มีสวนสนับสนุนหรือเปนแหลงบมเพาะของกลุมกอความไมสงบ
ค. ปจจัยทางวัฒนธรรม
ลักษณะเฉพาะทางศาสนา ภาษา และชาติพันธุในพื้นที่คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และ
ประวัติศาสตรปตตานี ถูกนํามาเปนเงื่อนไขในสังคมที่สรางความชอบธรรมใหกับฝายที่ใชความรุนแรง
หรือทําใหผูคนไมนอยยอมรับ หรือเห็นดวยกับฝายที่ใชความรุนแรง ซึ่งกลุมกอความไมสงบไดอาศัย
เงื่อนไขทางชาติพันธุ และศาสนา เปนขออางใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรงในการตอสู
เพื่อเปาหมายของตนในนามอัตลักษณของความเปนมลายูมุสลิม
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีอัตลักษณในความเปนคนมลายูมุสลิมชัดเจน
คือเปนเชื้อสายมลายู พูดภาษามลายูปตตานี และแมจะเปนชาวมุสลิมสายซุนหนี่เชนเดียวกับชาวไทย
มุสลิมสวนใหญ แตดวยความแตกตางดานเชื้อชาติและที่มาของการตั้งรกรากในแผนดินไทย จึงทําให
แตกตางจากมุสลิมในหลายภาคของไทย โดยชาวไทยมุสลิมเชื่อวาตนอยูในพื้นที่ดังกลาวกอนที่จะ
ถูกรวมเขามาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ขณะที่ชาวไทยมุสลิมสวนอื่นมีบรรพบุรุษที่
โยกยายมาตั้งรกรากในประเทศไทย
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
สาเหตุหลักมาจากปญหาเชิงโครงสราง คือ การไมไดรับความเปนธรรมทั้งในดานการศึกษา การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การใชทรัพยากร ที่สําคัญคือ การไมไดรับความยุติธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรม โดยไมมีพื้นที่ในการแสดงออกหรือเรียกรอง เมื่อเชื่อมโยงเขากับสาเหตุรองคือ ความแตกตาง
ดานศาสนา เชื้อชาติ และภาษา ซึ่งถือเปนอัตลักษณของมลายูปตตานีและถูกปลุกปนวากําลังถูกลืนและ
ถูกทําลาย และปจจัยเชิงบุคคลที่กลุมกอความไมสงบเลือกใชความรุนแรงในการจัดการปญหา
ทําใหจังหวัดชายแดนภาคใตตองตกอยูภายใตสถานการณการกอความไมสงบที่ยังไมมีทาทีวาจะยุติ
ในเร็ววัน
ในรายงานของ กอส. ระบุอยางชัดเจนวา ปญหาความไมสงบไมใชปญหาขัดแยงทางศาสนา
ซึ่งผูศึกษาเห็นดวยอยางยิ่ง มิเชนนั้น ความขัดแยงหรือความรุนแรงคงไมจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่
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สามจังหวัดชายแดนภาคใต จึงเห็นไดวาผูกอความไมสงบพยายามดึงเอาปจจัยศาสนามาอางเพื่อ
ความชอบธรรมของพวกตน และเพื่ อ ปลุ ก เร า กระแสประชาคมโลกอิ ส ลาม แต ก็ ไ ม ป ระสบ
ความสําเร็จ แมไดพยายามอยางตอเนื่องในการดึงเอาองคกรความรวมมืออิสลามเขามาเกี่ยวของใน
การการแกปญหาความไมสงบ
3.3 ผลการศึกษาการใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ตางๆ
3.3.1 ความพยายามในการแกไขปญหาของรัฐบาลไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน
มาตรการและแนวทางแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ที่ ฝ า ยรั ฐ
ดําเนินการมาโดยตลอดตั้งแตป 2547 เปนตนมา คือ ความพยายามที่จะลดความเขมขนของความ
รุนแรง (de - escalation) แตสามารถลดลงไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น โดยความรุนแรงยังคงเกิดขึ้น
และมีภาวะขึ้นๆ ลงๆ อยูจนถึงปจจุบัน เปนความขัดแยงที่ยืดเยื้อเรื้อรัง (protracted conflicts) ซึ่งการ
แกไขปญหาจะตองเปนการแกไขสิ่งที่เปนสาเหตุของปมปญหาหรือการแกไขปญหาเชิงรากเหงา
(root cause) เชน ประเด็นเรื่องชาติพันธุ ประวัติศาสตร และอัตลักษณ มิฉะนั้นการบริหารจัดการตางๆ
ของฝายรัฐเพื่อลดความรุนแรง ทั้งโครงการเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาตางๆ หรือแมแตการใช
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานการณ ก็อาจจะไมสามารถลดความรุนแรงลงไปได
การพบปะพูด คุย หรือ การเจรจาสัน ติภ าพกับ ขบวนการแบง แยกดิน แดนในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต ไมถือวา เปน เรื่อ งใหมแ ตอยา งใด เจาหนาที่รัฐเคยมีความพยายามที่จะพูดคุยเจรจา
มาแล วหลายครั้ งตั้ งแต ในอดี ตจนถึ งป จจุ บั น และมี การดํ าเนิ นการอยู ในหลายระดั บ ทั้ งที่ เป นการ
ดําเนินการ ของหนวยงานดานความมั่นคง ฝายทหารและฝายพลเรือน มีทั้งที่ดําเนินการอยางเปน
ทางการและเปนการสวนตัว มีทั้งที่เปนการติดตอโดยตรงและมีฝายที่สามเปนผูประสานงานให ซึ่งสวน
ใหญเปนการดําเนินการในทางลับ เนื่องจากนโยบายในทางเปดของรัฐบาลและกองทัพจะไมยอมรับ
ในเรื่องการเปดเจรจา โดยมีการประกาศยืนยันจุดยืนตอสาธารณะมาโดยตลอดวา ไมสนับสนุนแนว
ทางการเจรจากับกลุมผูกอเหตุรุนแรง โดยอางเหตุผลวาการดําเนินการเชนนั้นจะเปนการยกระดับ
ใหกับสถานภาพของกลุมผูกอเหตุรุนแรง
การพูดคุยเจรจาในหวงที่ผานมาของไทยยังไมกอใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม โดยมีทั้ง
ที่ประสบกับความลมเหลวจนตองยุติลงกลางคัน และที่ยังคงมีการดําเนินการกันอยูอยางตอเนื่องในปจจุบัน
ซึ่งมีการกอตัวขึ้นในหลายชองทางและมีสัญญาณบงชี้ไปในทิศทางที่ดี สาเหตุที่ค วามพยายาม
ดังกลาวไมประสบผลเนื่องจากการขาดความจริงจังอยางตอเนื่อง ในสวนของรัฐบาลและผูที่เกี่ยวของ
ก็มักไมคอยยอมรับวามีการพูดคุยเจรจาเกิดขึ้นทั้งในอดีตหรือที่กําลังดําเนินการกันอยูในปจจุบัน
ขณะที่กลุมผูกอเหตุรุนแรงเองก็มีปญหาในเรื่องความไมชัดเจนและความไรเอกภาพของกลุมผูนํา
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รวมทั้งยอมรับดวยวายังมีกลุมอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมดวย อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา
แกนนําขบวนการแบงแยกดินแดนที่อาศัยอยูในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมพูโล พยายามออกมาให
สัมภาษณตอสื่อมวลชนและออกแถลงการณในเว็บไซตของกลุมพูโล เรียกรองใหรัฐบาลไทยเปด
การเจรจาสันติภาพกับกลุมพูโล ตลอดจนขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมอื่นๆ โดยอางวาการแกไข
ป ญ หาความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต อ งจบลงด ว ยการเจรจา และเป น หนทางที่จะ
นําสันติภาพกลับคืนมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต
การพบปะเจรจาหรื อ การพู ด คุย เพื่อ สัน ติภ าพกับ ขบวนการแบง แยกดิ น แดนเริ่ ม มา
ตั ้ ง แต ส มั ย ของรั ฐ บาลชุ ด นายชวน หลี ก ภั ย ซึ่ ง มี ค วามพยายามหาชอ งทางในการติด ตอ กับ
ขบวนการแบงแยกดินแดน โดยมีการเดินทางไปพบปะพูดคุยกับตัวแทนระดับนําของกลุมพูโลใน
ตางประเทศรวม 2 ครั้ง ทําใหไดรับรูขอเสนอของกลุมพูโล ที่ตองการขอจัดตั้งรัฐปตตานีขึ้นมาเปน
อิสระปกครองตนเอง อยางไรก็ตาม ผลการเจรจาไมมีความคืบหนา ประกอบกับรัฐบาลพรรคประชาธิปตย
และกองทัพบกไมยอมรับผลการเจรจา จึงทําใหตองยุติการดําเนินการไปในที่สุด
ตอมาในสมัยรัฐบาลชุดพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร มาเลเซียเริ่มเขามามีบทบาท โดย
ตุน ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปนคนกลางในการประสานงานใหมี
การพบปะพูดคุยกันระหวางตัวแทนฝายทหารของไทย กับตัวแทนของขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมตางๆ
เชน กลุม BERSATU กลุมพูโล กลุม BIPP กลุม BRN Congress และกลุมมูจาฮีดีนปตตานี (GMP)
โดยมีการพบปะทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งนําไปสูการจัดทําแผนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เกาะลังกาวี
มาเลเซีย อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวตองยุติไปในที่สุดหลังจากที่มีการนําขอมูลนี้มาเปดเผย
ตอสื่อมวลชน ในหวงกอนที่จะเกิดเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
ในสมัยรัฐบาลชุดพลเอก สุรยุทธ จุลานนท รัฐบาลมาเลเซียไดเสนอตัวเขามาเปนคนกลาง
ในการเจรจาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตระหวางรัฐบาลไทยกับขบวนการแบงแยก
ดินแดน โดยรัฐบาลมาเลเซียไดติดตอตัวแทนขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมตางๆ ทั้งที่พักอาศัยอยู
ในมาเลเซียและประเทศอื่น ๆ มารวมพบปะพูดคุย เพื่อรวบรวมขอเสนอและขอเรียกรองที่จะนําไป
ยื่นใหกับตัวแทนฝายไทย อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินการไมมีความคืบหนา เนื่องจากมีขอจํากัดบาง
ประการที่ฝายไทยไมอาจยอมรับได ประกอบกับยังไมอาจพิสูจนไดวาตัวแทนขบวนการแบงแยก
ดินแดน ที่มารวมพบปะพูดคุยกับฝายมาเลเซีย เปนผูที่มีบทบาทอยางแทจริงในการควบคุมสั่งการ
กลุมผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
สวนในสมัยรัฐบาลชุดนายสมชาย วงศสวัสดิ์ มีการพบปะพูดคุยสันติภาพที่เมืองโบกอร
ประเทศอินโดนีเซีย (Bogor talks) ซึ่งฝายอินโดนีเซียเปนผูริเริ่มจัดการประชุม เปนการดําเนินการ
ตอเนื่องมาจากความรวมมือระหวางรัฐบาลชุดนายสมัคร สุนทรเวช กับรัฐบาลอินโดนีเซีย ผลการพูดคุย
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ทั้ง สองฝา ยตา งเห็น พอ งที่จ ะยุติค วามขัด แยง และการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
พรอมทั้งกําหนดนัดหมายจะพบปะพูดคุยกันอีก 2 ครั้ง แตฝายอินโดนีเซียเปดเผยเรื่องการพบปะ
พูดคุยผานทางสื่อมวลชนอินโดนีเซียจนเปนขาวไปทั่วโลก ทั้งที่เปนเรื่องลับ ซึ่งสรางความไมสบายใจ
ใหกับประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ของอินโดนีเซีย รวมทั้งฝายไทยดวย เพราะรัฐบาลไทย
ไมตองการใหถูกมองวา เปดโอกาสใหรัฐบาลประเทศเพื่อนบานเขามามีบทบาทแทรกแซงปญหา
ความขัดแยงภายในประเทศ ในขณะที่ปญหาของฝายอินโดนีเซียเกิดจากการแยงชิงบทบาทและ
ผลงานระหวางประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดี ซึ่งเปนคูแขงขันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
อิน โดนีเ ซีย จัด ขึ้นในป 2552 นอกจากนี้ ตัว แทนของกลุมกอความไมสงบยังเปนเพีย งตัว แทน
ที่มาจากกลุมเล็กๆ หลายกลุมรวมกัน สวนใหญเปนผูที่อาศัยอยูนอกประเทศไทย และเชื่อกันวามี
บทบาทไมมากนักในปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะไมมีเลย
ตอมาในสมัย รัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลุมพูโลที่ใ ชชื่อวา ขบวนการ
ปลดปลอยมลายูปตตานี (Patani Malaya Liberation Movement : PMLM) ประกาศหยุดยิงชั่วคราว
ฝายเดียวหรือ การปฏิบัติก ารยุติก ารใชค วามรุน แรงฝา ยเดีย ว เฉพาะการโจมตีเปาหมายที่เปนกอง
กําลังของรั ฐบาลไทยซึ่ งทํ าหนาที่รักษาความสงบเรี ยบร อยในพื้นที่ 3 อํ าเภอของจัง หวัดนราธิว าส
ประกอบดวยอําเภอระแงะ อําเภอยี่งอ และอําเภอเจาะไอรอง เปนระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันที่
10 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2553โดยมีเปาหมายสําคัญคือ เพื่อแสดงความจริงใจตอรัฐบาลไทยใน
การเปดเจรจาและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเพื่อพิสูจนวา
กลุม PMLM สามารถควบคุมพื้นที่และสั่งการกองกําลังที่ปฏิบัติการอยูในทองถิ่นไดจริง ซึ่งถือเปนหนึ่ง
ในมาตรการพิสูจนบทบาทการควบคุมกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ที่แตกตางไปจากกระบวนการพูดคุย
กอนหนานี้ และไดรับความสนใจจากหลายฝายโดยเฉพาะสื่อมวลชน อยางไรก็ตาม แมวากรณีนี้จะถือ
เปนผลจากกระบวนการพูดคุยที่โดดเดนและนาจะเปนสัญญาณที่ดีตอกระบวนการสันติภาพ แตผลของ
การหยุดยิงชั่วคราวดังกลาวกลับไมมีความชัดเจน และรัฐบาลไทยก็ไมไดแสดงทาทีตอบรับตอเรื่อง
นี้ จึงทําใหไมปรากฏความคืบหนาใด ๆ ตอสาธารณะ ทั้งที่มาตรการหยุดยิงชั่วคราวในบางพื้นที่ ถือ
เปนจุดเริ่มตนของการกาวไปสูการเจรจาสันติภาพ
ในชวงรอยตอรัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นางสาว
รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยจาก International Crisis Group (ICG) ซึ่งเปนองคกรเอกชนที่ทํางาน
ในพื้นที่ขัดแยงทั่วโลก ระบุในเวทีเสวนาเรื่อง “นโยบายดับไฟใตรัฐบาลยิ่งลักษณ กับแนวโนมการพูดคุย
สันติภาพ” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 วานายถวิล เปลี่ยนศรี ขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ เคยกลาวถึงนโยบายใหมีการพูดคุยกับผูที่เห็นตางจากรัฐเพื่อแกไขปญหา ซึ่งถือ
เปนจุดเปลี่ยนของระดับนโยบายที่สําคัญอันหนึ่งวารัฐไทยพรอมพูดคุยกับผูที่เห็นตางแลว โดยเปน
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ความรวมมือระหวางสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กับองคกรเอกชนตางประเทศชื่อ Centre for
Humanitarian Dialogue (HDC) ซึ่งรวมกันจัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางแกนนําขบวนการ
แบงแยกดินแดนกลุมพูโลและกลุม BRN Coordinate กับแกนนําภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี
จุดประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพูดคุยที่จะดําเนินการในโอกาสตอไป
ตอมาในสมัยรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พลตํารวจเอก วิรุฬ ฟนแสน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเปนบุคคลหนึ่งที่มีสวนรวมในการจัดทํานโยบายแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของพรรคเพื่อไทย ไดไปรวมแสดงความคิดเห็นในเวที
เสวนา เรื่ อ ง “นโยบายดั บไฟใต รั ฐบาลยิ่ งลั กษณ กั บแนวโน มการพู ดคุ ยสั นติ ภาพ” เมื่ อวั นที่ 26
กันยายน 2554โดยเห็นวา ขอเสนอเรื่องการเจรจาสันติภาพ เปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางจริงจัง ไมวา
จะเปนทางเป ด หรือทางปด รัฐบาลชุดนี้ก็ตองทํา อีกทั้ง พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไดรับมอบหมายใหเ ปน ผูกํา กับ ดูแ ลนโยบายความมั่น คงในจัง หวัด ชายแดนภาคใต เปดเผย
เมื่อ 14 มีน าคม 2555 ยอมรับ วา ในทางลับ ไดมีก ารมอบหมายใหพัน ตํารวจเอก ทวี สอดสอง
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ รวมพบปะพูดคุยกับแกนนําขบวนการแบงแยกดินแดน โดยมีสภาความมั่นคงแหงชาติของ
มาเลเซีย เปนผูประสานงานกับตัวบุคคลที่ฝายไทยควรจะพูดคุยดวย เพื่อใหสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตดีขึ้น
3.3.2 บทบาทของตางชาติในการแกไขปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
มาเลเซีย
กลุมกอความไมสงบ นอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการกอเหตุรายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ของไทยแล ว ยังมีการเคลื่อนไหวในตางประเทศ โดยเฉพาะในมาเลเซีย ซึ่งถือเปนที่ มั่นหลัก
เนื่องจากมีแกนนําและสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดนจํานวนมากอาศัยและเคลื่อนไหวอยู ทั้งในลักษณะของ
การใชดินแดนมาเลเซียเปนที่พักพิง หลบซอน พบปะหารือ จัดประชุม ประสานงาน วางแผนการ จัดหา
เงินทุน ปฏิบัติการจิตวิทยา โฆษณาชวนเชื่อ เผยแพรอุดมการณ และขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ
ปจจัยพื้นฐานที่เปนตัวเชื่อมโยงสําคัญระหวางกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
กับมาเลเซีย คือ ความผูกพันดานชาติพันธุความเปนมลายู ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และสภาพภูมิประเทศ
บริเวณชายแดนที่เอื้ออํานวย นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชนดานการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง
เขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความเคลื่อนไหวของกลุมกอความไมสงบจะอยูภายใตการควบคุม
ดูแลอยางใกลชิดจากหนวยงานดานความมั่นคงของมาเลเซีย แตยังไมมีหลักฐานที่ชี้ชัดวา ทางการ
มาเลเซียใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนกลุมกอความไมสงบ
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ทาทีเห็นอกเห็นใจของนักการเมือง องคกรเอกชน และเจาหนาที่ระดับทองถิ่นบางสวนใน
มาเลเซีย เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกื้อกูลตอกลุมกอความไมสงบ โดยเฉพาะนักการเมืองพรรคปาสที่เปน
รัฐบาลทองถิ่นในรัฐทางเหนือของมาเลเซีย และสมาคมยุวมุสลิมมาเลเซีย ที่แสดงทาทีเขาขางและ
ให กํ าลัง ใจกลุ มก อ ความไม สงบอยางชัด เจน รวมทั้งนา จะให การสนั บสนุ น ในดา นต างๆ ด ว ย
ซึ่งนอกจากเปนเพราะความผูกพันในดานชาติพันธุ และความเปนมุสลิมดวยกันแลว ยังนาจะเปน
เพราะการไดรับขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง และพรรคปาสยังหวังผลดานการเมืองจากชาวไทยมุสลิม
สองสัญชาติที่อาศัยและประกอบอาชีพอยูมาเลเซียซึ่งมีเปนจํานวนมาก
สําหรับทาทีของรัฐบาลมาเลเซีย เนื่องจากปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
สงผลกระทบตอมาเลเซียทั้งทางตรงและทางออม ผูนํามาเลเซียจึงแสดงทาทีตองการเขามาบทบาท
ในการไกไขปญหาหลายครั้งในฐานะคนกลาง แตมีเงื่อนไขวาผูนําไทยตองเปนฝายรองขออยาง
เปนทางการ สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะเปนปญหาที่เกี่ยวพันกับชาวมุสลิม ทําใหมีความออนไหว
เปนพิเศษ รัฐบาลมาเลเซียจึงตองมีความระมัดระวังในการดําเนินการเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ มาเลเซีย
นาจะตองการใหปญหาดังกลาวยุติลงเนื่องจากเกรงวา ความรุนแรงจะลุกลามเขาไปในมาเลเซีย และ
จะกระทบตอมาเลเซียซึ่งกําลังพัฒนาประเทศใหเปนผูนําประเทศมุสลิมสายกลาง และหากมาเลเซีย
ประสบความสําเร็จในการเปนคนกลาง จะทําใหบทบาทของมาเลเซียในโลกมุสลิมเพิ่มขึ้นและเปน
ที่ยอมรับมากขึ้น
ไทยคงปฏิเสธบทบาทของมาเลเซียไมได เนื่องจากปญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีพรมแดนติด
กับมาเลเซียและเปนที่ทราบกันดีวา แกนนําและสมาชิกกลุมกอความไมสงบจํานวนหนึ่งเขาไปหลบ
ซ อ นตั ว และประกอบชี พ ในมาเลเซี ย ทํา ให ไ ทยไม สามารถหลี ก เลี่ ย งการขอความรว มมื อ จาก
มาเลเซียได ดังนั้น ไทยจึงควรกดดั นมาเลเซียให ความชว ยเหลือและรว มมืออยา งจริงจัง โดย
ชี้ใหเห็นวาเปนปญหาความมั่นคงรวมกัน เพราะปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ปจจัยแทรกซอนจากปญหาการลักลอบขนสินคาหนีภาษี การลักลอบคาอาวุธ การขนน้ํามันเถื่อน
และ ป ญ หายาเสพติ ด ซึ่ ง กลายเป น ป ญ หาอาชญากรรมข า มชาติ เ พราะเกี่ ย วพั น กั น อยู ใ นพื้ น ที่
ชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อใหมาเลเซียรวมมือกับไทยอยางเต็มที่และทําใหปญหายุติโดยเร็ว
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเขามามีบทบาทในเรื่องการพูดคุยสันติภาพเพื่อแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยในสมัยของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ตอเนื่องมาถึงสมัยของ
นายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ โดยมีการพูดคุยสันติภาพที่เมืองโบกอรระหวางตัวแทนของฝายไทย
คือ พล.อ.ขวัญชาติ กลาหาญ อดีตแมทัพภาคที่ 4 และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
กับตัวแทนของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีอดีตรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา
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ของอินโดนีเซีย ซึ่งเปนผุมีประสบการณการพูดคุยสันติภาพอาเจห เปนผูจัดเมื่อกันยายน 2551 เพื่อ
คลี่คลายสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต อย างไรก็ ตาม การเผยแพรขาวดังกลาวทางสื่ ออยาง
กวางขวาง ไดสรางความไมสบายใจใหกับประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ของอินโดนีเซีย
อยางมาก เนื่องจากถือวาเปนเรื่องลับและเปนเรื่องละเอียดออน ขณะที่ฝายรัฐบาลและกองทัพไทย
ในสมัยนั้นไดออกมาปฏิเสธไมรับรูการพูดคุยดังกลาว และระบุวาเปนการดําเนินการสวนตัวของ
พล.อ.ขวัญชาติ การเคลื่อนไหวเพื่อการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใตจึงยุติไป
อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีความพยายามของทั้งฝายไทยและอินโดนีเซียที่จะใหอินโดนีเซียเปน
แหลงพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสันติภาพ โดยปรากฏรายงานวา องคกรตางประเทศที่มีบทบาทดานการพูดคุย
สันติภาพ เชน Humanitarian Dialogue Center – HDC ไดจัดเสวนาสันติภาพระหวางภาคประชา
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตกับสมาชิกของกลุมกอความไมสงบ ที่บาหลี อินโดนีเซีย โดยมี
เปาประสงคเ พื่อรว มกันหาแนวทางที่จะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสัน ติภาพในรั ฐบาลชุด นี้
ซึ่งหากอินโดนีเซียสามารถผลักดันกระบวนการสันติภาพนี้ไดสําเร็จ ก็จะสรางชื่อเสียงและเสริม
บทบาทของประเทศในเวทีการเมืองระหวางประเทศ
องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC)
บทบาทของ OIC ถือเปนปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญตอการแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาลไทยในเวทีระหวางประเทศ เพราะหาก OIC มีการพิจารณาวา
มีความจําเปนตองเขาแทรกแซง ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจะกลายเปนปญหา
นานาชาติ (International Issue) ที่จะสงผลใหรัฐบาลไทยตองตกเปนฝายเสียเปรียบ เพราะตองถูกกดดัน
ใหยอมรับขอเสนอตางๆ ที่อาจสงผลตออํานาจอธิปไตย ดังนั้น การดําเนินการทางการทูตเชิงรุกตอ
OIC โดยเฉพาะการชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจถึ ง แนวทางในการแก ไ ขป ญ หาหรื อ ประเด็ น ที่ อ าจส ง
ผลกระทบตอการแกไขปญหา จึงเปนเรื่องที่ตองรีบดําเนินการในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเขาใจผิด
และเพื่อให OIC คงหลักการที่ไดเคยแถลงวา ปญหาชายแดนภาคใตไมใชเรื่องความขัดแยงทางดาน
ศาสนาและจะเคารพอธิปไตยของไทย
OIC กอตั้งเมื่อป 2514 ปจจุบันมีสมาชิก 57 ประเทศ โดยไทยมีสถานะเปนประเทศผูสังเกตการณ
วัตถุประสงคของการกอตั้งคือ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก ขจัดการแบงแยกเชื้อชาติ
และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังสงเสริมความรวมมือและความเขาใจระหวางประเทศ
สมาชิกกับประเทศอื่นๆ ที่สําคัญคือ สนับสนุนการตอสูของชาวมุสลิมเพื่อปกปองเกียรติภูมิ เอกราช
และสิทธิแหงชาติของชาวมุสลิม เลขาธิการคนปจจุบันของ OIC คือศาสตราจารย ดร.เอกเมเลดดิน
อีซาโนกลู ชาวตุรกี
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สําหรับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต แมวา OIC ยังไมไดแทรกแซง แตก็
แสดงความสนใจและหวงใยปญหาดังกลาวเปนระยะ เนื่องจากปญหาความไมสงบในภาคใตมคี วาม
เกี่ยวของกับชาวมุสลิม ที่ผานมา OIC ไดกลาวพาดพิงถึงสถานการณภาคใตเปนเฉพาะเจาะจงเปน
ครั้งแรกเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2548 โดย OIC มองวิธีการแกไขปญหาไปในเชิงลบ และไดแสดงความกังวล
และไมพอใจวา สถานการณในภาคใตมีการหลั่งเลือดเนื่องจากความรุนแรง รวมทั้งมีความเคลือบแคลง
ในบางกรณีที่รัฐบาลไมสามารถใหคําตอบได คือ กรณีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร
ทนายความ กรณีกรือเซะ และตากใบ จึงตองการใหมีการสอบสวนดวยความเปนธรรม รวมทั้ง
ต อ งการให มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในภาคใต โ ดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยได
ตอบสนองดวยการจัดจั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบกรณีตากใบและกรือเซะ
ตอมาเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายการแกไขปญหาดวยแนวทางสมานฉันทและสันติวิธี
และยังดําเนินแนวทางดานการทูตดวยการชี้แจงนโยบายดังกลาวกับประเทศที่มีผลตอการแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบกับมีการปลอยตัวผูตองหาคดีความมั่นคง
การกล า วคํ า ขอโทษของ พล.อ.สุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท อดี ต นายกรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง การพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหภาพลักษณของการแกไขปญหาไดรับการตอบรับที่ดี
จาก OIC โดย OIC แสดงความชื่นชมนโยบายการแกไขปญหาของรัฐบาลที่อยูบนพื้นฐานสันติวิธี
และการพูดคุยระหวางกันวา มีความคิดสรางสรรค และเปนแนวทางถูกตองที่จะนําไปสูการแกไขปญหา
รวมทั้งยังเห็นดวยกับการรื้อฟนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางไรก็ตาม OIC เปนเปาหมายที่กลุมกอความไมสงบพยายามนําเสนอขอมูลที่เปนลบ
ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมพูโลไดพยายามผลักดันให OIC พิจารณาสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต
ในที่ประชุม เพื่อจัดทําคําแถลงการณขั้นสุดทาย (Final Communique) และจัดทํารางขอมติเรื่อง
ชนกลุมนอยในประเทศที่ไมใชสมาชิก OIC ในลักษณะที่เปนลบตอภาพลักษณของไทยมาอยางตอเนื่อง
เชน ในการประชุม OIC ที่ประเทศเซเนกัลเมื่อ 13 – 15 มีนาคม 2551 ตัวแทนพูโลไดสงหนังสือ
ขอความเปนธรรมใหเลขาธิการ OIC ผานฝายกิจการชนกลุมนอย แตฝายไทยสามารถยับยั้ง/ชะลอ
การมอบแกเลขาธิการ OIC ไวได รวมทั้งจะออกขอมติเกี่ยวกับปญหาภาคใตเปนการเฉพาะ แตกระทรวง
การตางประเทศของไทยสามารถยับยั้งไวไดเชนกัน
ลาสุดเมื่อพฤษภาคม 2555 เลขาธิการ OIC สงผูแทนพิเศษมาเยือนไทยเพื่อรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาลชุดปจจุบันในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ตลอดจนรับทราบถึงพัฒนาการของสถานการณ และความคืบหนาการแกไขปญหา เพื่อให OIC
สามารถสนับสนุนแนวนโยบายและมาตรการเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย ขณะเดียวกัน ก็มาเก็บขอมูลเพื่อนําไปรายงานในที่ประชุม ซี่งสะทอนวา OIC ยังคงสนใจ
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และเฝาติดตามสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งมีเหตุปจจัยมาจาก
แรงกดดันภายใน OIC เอง เนื่องจากมีสมาชิกหลายประเทศที่ไดรับขอมูลในทางลบตอไทย และ
เห็นวาไทยยังแกไขปญหาไมดีพอ นอกจากนี้ กลุมกอความไมสงบ โดยเฉพาะกลุมพูโลยังเนนการทํางาน
กับองคกรตางประเทศมากขึ้น โดยสามารถเขารวมและแสดงความเห็นในการประชุมกลุมยอยตางๆ
รวมทั้งของ OIC ดวย
บทบาทของ OIC ในแงของยุทธศาสตรมีสวนสําคัญตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางมาก เพราะสามารถพิจารณานําเรื่องชาวมุสลิมไมไดรับความเปนธรรมมาเปนวาระพิเศษ
เพื่อใหสมาชิกพิจารณาวาจะเขาแทรกแซงปญหาดังกลาวหรือไม และหากพิจารณาวาจะตองเขาไป
เกี่ยวของ ปญหาภาคใตก็จะกลายเปนปญหาระดับนานาชาติทันที และจะสงผลใหนานาชาติสามารถ
เขาแทรกแซงปญหาดังกลาวไดทันที ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงตองใชแนวทางและชองทางการทูต
เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ ซึ่งจะไดผลสัมฤทธิ์ดีกวา เพราะเปนการแสดงความจริงใจและไดรับขอมูล
ที่ถูกตองจากฝายรัฐ แทนที่จะปลอยให OIC ไดรับขอมูลขาวสารจากองคกรพัฒนาเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ เชน กลุม Human Rights Watch เชนที่ผานมา
3.3.3 สถานการณปจจุบันและแนวโนม
เชื่อวาจะมีการขับเคลื่อนไปสูกรอบการพูดคุยเพิ่มขึ้น ภายใตการดําเนินการของ ศอ.บต.
รวมกับภาคประชาสังคม เนื่องจากนายปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม (อดีตอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) เคยเปนแกนนําคนหนึ่งของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่เขารวมพบปะพูดคุยกับแกนนําขบวนการแบงแยกดินแดนมาแลว อยางไรก็ตาม
ทาทีของฝายกองทัพโดยเฉพาะพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก กลับแสดงออก
อยางเปดเผยวาไมเห็นดวยกับการเปดพื้นที่พูดคุยกับกลุมผูกอเหตุรุนแรง เชนเดียวกับพลโท อุดมชัย
ธรรมสาโรรัชต แมทัพภาคที่ 4 ที่กลาววา ปกติแลวคนที่เปนคนแพยอมอยากที่จะเจรจา แตเราไมใชคนแพ
ดังนั้น ก็ไมจําเปนที่จะตองเจรจา เราสูไดอยูแลว และทุกฝายก็พยายามตอสูอยู ซึ่งคําพูดดังกลาว
ไดกลายเปนที่มาของวาทกรรมในเชิงการทหารที่วา “ผูชนะไมเจรจา”
ในสว นของกลุม พูโ ลไดอ อกแถลงการณผา นเว็บ ไซตเ มื่อ วัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2554
ระบุวา นายกัสตูรี มะหโกตา ไดรับความไววางใจดวยคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการกลาง
แตงตั้งใหเปนประธานกลุมพูโล เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสภาวะความทาทายใหมๆ ในการตอสูเพื่อกําหนดอนาคตของชาวมลายูมุสลิมในปจจุบัน
ซึ่งมีการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงภายในของกลุมพูโลครั้งลาสุดนี้วา อาจเปนกลยุทธในการ
ขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น เพื่ อ ยกระดั บ บทบาทของนายกั ส ตู รี มะหโ กตา ในการเปน ผู นํ า ของ
กระบวนการเจรจากับรัฐบาลไทย เนื่องจากนายกัสตูรี มะหโกตา เปนผูแทนคนหนึ่งของขบวนการ
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แบงแยกดินแดนที่เขารวมพบปะพูดคุยกับแกนนําภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใต
การอํานวยความสะดวกของ HDC
3.3.4 บทเรียนจากตางประเทศ
ก. กรณีศึกษาอาเจหของอินโดนีเซีย
ความเปน มา อิน โดนีเ ซีย ประสบปญ หาการเรีย กรอ งแบง แยกดิน แดนในหลายพื้น ที่
แตมีกรณีที่นาศึกษาและนํามาเทียบเคียงกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
คือ การเรียกรองเอกราชของขบวนการอาเจหเสรี (Gerakan Aceh Merdeka - GAM) ซึ่งใชระยะเวลาใน
การตอสูดวยกําลังอาวุธยาวนานถึง 29 ป ในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียไดริเริ่มเจรจากับ GAM โดยอาศัย
คนกลาง ที่มีประสบการณและเปนที่ยอมรับในความสามารถมาทําหนาที่อํานวยความสะดวกใน
การเจรจา สงผลใหมีการทําขอตกลงสันติภาพ โดย GAM ยอมสลายตัวและยุติความเคลื่อนไหวที่มี
เปาหมายแบงแยกจังหวัดอาเจหเปนรัฐอิสระจากอินโดนีเซีย ขณะที่จังหวัดอาเจหไดรับสถานะใหมี
ความเปนอิสระในการปกครองตนเองแบบพิเศษ (special autonomy)
กรณีอาเจหไดใหภาพที่คลายคลึงกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวม 3
ประการ คือ 1) มีความเคลื่อนไหวที่ตองการแบงแยกดินแดน 2) ใชประเด็นชาติพันธุนิยม การ
ไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐ และใชเรื่องราวทางประวัติศาสตร มาเปนประเด็นเหตุผลในการ
เคลื่อนไหว และ 3) สมาชิกขบวนการหลายคนพักอาศัยอยูในมาเลเซีย ยุโรป และสแกนดิเนเวีย ซึ่ง
เปนทั้งแหลงวางแผนปฏิบัติการ แหลงหลบซอนพักพิงและทํามาหากิน อยางไรก็ตาม แมวาปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีความคลายคลึงกับการเรียกรองแบงแยกดินแดนใน
อาเจห แตก็ยังมีเงื่อนไขและสภาพแวดลอมบางอยางที่แตกตางกัน ประการสําคัญที่มีความแตกตาง
กันอยางมากคือ ขบวนการแบงแยกดินแดนของไทยมีหลายกลุม ปฏิบัติงานเปนอิสระจากกัน ไม
สามารถชี้ชัดไดวากลุมใดเปนผูนําที่แทจริง ที่สําคัญคือ ไมปรากฎตัวและโครงสรางขององคกร
อย า งเป น ทางการ นอกจากนี้ ผู ป กครองและประชาชนส ว นใหญ ข องไทยยั งนั บถื อ ศาสนาที่
แตกตางจากประชาชนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย
ปญหาในอาเจหเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2493 โดยมีสาเหตุมาจากสํานึกของความเปน
ชาตินิยม ซึ่งเปนสํานึกทางประวัติศาสตรแหงความเปนรัฐอิสระที่เจริญรุงเรือง และความไมเปนธรรม
ในการจัดสรรผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ2 นอกจากนี้ ยังมาจากการใชประวัติศาสตรในทางที่
ไมถูกตอง การควบคุมการใชกฎหมายอิสลามของรัฐบาล และการเพิ่มจํานวนชาวชวาในอาเจห3
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สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน, รัฐกับสังคมมุสลิมในอินโดนีเซีย จุลสารความมั่นคงศึกษา พฤศจิกายน 2550 หนา
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ในป 2496 มี การจั ดตั้ งกลุ มดารุ ล อิ สลาม ในการต อสู เพื่ อเอกราช และต อมาในป 2502
ประธานาธิบดีซูการโนไดยอมรับหลักการใหอาเจหเปนพื้นที่พิเศษในการปกครองตนเองทางดาน
ศาสนา การศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรม แตไมเปนจริงในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ การคนพบน้ํามัน
และกาซธรรมชาติในป 2514 ในอาเจห ทํารายไดมหาศาลใหกับรัฐบาลอินโดนีเซีย แตชาวอาเจหไดรับ
ผลประโยชนนอยมาก ซึ่งไมเปนธรรมกับชาวอาเจห จึงมีการจัดตั้งขบวนการอาเจหเสรี (Gerakan Aceh
Merdeka – GAM) ขึ้นในธันวาคม 2519 มีนายฮะซัน ดิ ติโร ซึ่งสืบทอดเชื้อสายมาจากสุลตานองค
สุดทาย เป น ผู นํา เพื่อเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนจังหวัดอาเจหดวยกําลังอาวุธในป เดียวกัน
การตอสูของ GAM อาจแบงเปน 3 ชวง ชวงแรกเปนชวงการกอตั้งระหวางป 2519 – 2532 ซึ่ง
ถูกกวาดลางเกือบหมด ชวงที่สอง ระหวางป 2532 – 2534 GAM ไดรับความชวยเหลือดานการฝกอบรม
จากตางประเทศ และการสนับสนุนดานการเงินจากลิเบียและอิหราน ประธานาธิบดีซูฮารโตประกาศให
อาเจหเปนเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษ และสงกําลังเขาปราบปรามการกอความไมสงบ อยางหนัก ซึ่ง
สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางกวางขวาง หมูบานที่ถูกสงสัยถูกเผาทําลาย
มีการลักพาตัวผูตองสงสัยและนําตัวไปทรมาน ทั้งนี้ องคการนิรโทษกรรมสากลเชื่อวา มีประชาชน
ประมาณ 7,000 คนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน ประชาชนอาเจหจํานวนมากหันมาสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของ GAM และเขาเป นแนวรวมมากขึ้ น 4 ตอมาในป 2539 รัฐบาลประกาศยุติการ
เคลื่อนไหวของ GAM เนื่องจากสามารถทําลายกองกําลังไดแลว สมาชิก GAM ที่รอดชีวิตหลบหนีไป
พักพิงอยูใน ใน ชวงที่สาม ระหวางป 2542 – 2545 ซึ่งเปนชวงที่ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางใน
อาเจห ทั้งการบริจาค การมีกองกําลังที่เขมแขง ซึ่งมาจากผูที่สูญเสียจากการสูรบในชวงแรก5
GAM กลับมาฟนฟุสถานภาพขึ้นใหมหลังจากประธานาธิบดีซูฮารโตถูกโคนลมในป 2541 และ
การตั ดสิ นใจของประธานาธิบดีฮาบิบีที่ให ถอนทหารออกจากอาเจหซึ่งเป นสวนหนึ่งของการปฏิรู ป
ประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย GAM มีโอกาสชักชวนเยาวชนดวยการใชความโหดรายของทหารอินโดนีเซีย
เปนเครื่องมือ ตอมารัฐบาลประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการโนปุตรี ตัดสินใจเพิ่มจํานวนทหารในอาเจหและ
เปดการรุกใหญในป 2546 – 2547 และประสบความสําเร็จ พลเรือนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก6 GAM สูญเสีย
สมาชิกประมาณรอยละ 50
การเจรจาสันติภาพ
รัฐบาลอินโดนีเซีย และ GAM เริ่มตนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติปญหาในอาเจหมาตั้งแตป 2543
ในสมัยของประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน วาฮิด โดยทั้งสองฝายลงนามในขอตกลงยุติการเปนปรปกษ
4

เมธัส อนุวัตรอุดม, เขาสรางสันติอยางไรในอาเจห? สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
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(Cessation of Hostilities Agreement : COHA) เมื่อ 9 ธันวาคม 2545 ในสมัยประธานาธิบดีเมกาวาตี
ซูการโนปุตรี แตภายหลังการลงนามขอตกลงก็ยังมีการปะทะกัน เนื่องจากทั้งสองฝายยังคงมีทาที
ไมไววางใจซึ่งกันและกันอยู และตามขอตกลงดังกลาวก็มิไดกําหนดใหจัดตั้งกลไกที่เปนกลางขึ้น
เพื่อมีอํานาจบังคับควบคุมใหทุกฝายปฏิบัติตามขอตกลงแตอยางใดดวย ขณะที่ศูนยเจรจาเพื่อสิทธิ
มนุษยชน อังรี ดูนังต (Henri Dunant Centre for Humanitarian Dialogue : HDC) ซึ่งทําหนาที่เปนคน
กลางในการเจรจา ก็ไมสามารถประนีประนอมเพื่อจัดใหมีการประชุมประเมินผลการปฏิบัติตาม
ขอตกลงได โดย GAM ยังคงเคลื่อนไหวสะสมอาวุธและกอการรายตอไป สวนประธานาธิบดีเมกา
วาตี ซูการโนปุตรี ก็ไมสามารถควบคุมทหารใหปฏิบัติตามขอตกลงไดเชนกัน ทั้งสองฝายจึงกลับไป
ตอสูกันเหมือนเดิม กอนจะเริ่มกลับมาเจรจาสันติภาพกันอีกในป 2548 โดยมี Crisis Management
Initiative (CMI) ซึ่งมีอดีตประธานาธิบดี Martti Ahtisaari ของฟนแลนด เปนประธาน ทําหนาที่คน
กลางจัดการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเจรจา
การเจรจามีขึ้นรวม 5 ครั้ง กอนที่ทั้งสองฝายลงนามบันทึกความเขาใจเมื่อ 15 สิงหาคม
2548 และมีการจัดตั้งคณะสังเกตการณอาเจห (Aceh Monitoring Mission : AMM) ประกอบดวย
ตัวแทนจากประเทศในสหภาพยุโรปและอาเซียน เพื่อทําหนาที่สังเกตการณการปฎิบัติตามบันทึกความ
เขาใจในอาเจห จัดการความขัดแยง และสอบสวนขอกลาวหาหากมีการละเมิดขอตกลง สําหรับ
ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหรัฐบาลอินโดนีเซียและ GAM ตองกลับมาเจรจาสันติภาพกันอีก สวนหนึ่ง
นาจะเปนเพราะไดรับแรงกระตุนจากเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวและสึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม
2547 ซึ่งสงผลใหจังหวัดอาเจหไดรับความเสียหายรุนแรงมากที่สุดกวาพื้นที่อื่น ๆ และมีผูเสียชีวิต
จํานวนมาก ประกอบกับอินโดนีเซียนาจะไดรับแรงกดดันสวนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาที่สัญญาจะ
ยอมใหค วามช ว ยเหลื อ ทางทหาร หากอิ น โดนี เ ซี ย เจรจาสั น ติ ภ าพกั บ GAM ขณะที่ GAM
ก็ ตองการใหมีการหยุดยิง หลังจากถูกทหารอินโดนีเซียกวาดลางอยางหนักทั้งกอนและหลังเกิด
เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย GAM อางวาเพื่อใหการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขใน
จังหวัดอาเจหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจจัยหลักที่ทําใหการเจรจาดังกลาวนําไปสูการบรรลุขอตกลง นาจะเปนเพราะ
1) CMI มีประสบการณในการจัดกระบวนการเจรจา โดยใหทั้งสองฝายเสนอในสิ่งที่ตนเอง
ตองการทั้งหมด และจะไมมีการตกลงเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดกอน แตจะเปนการตกลงครั้งเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จและรอบดาน นอกจากนี้ คนกลางที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ย มีประสบการณ บารมี เปนที่ยอมรับ
และไดรับความไววางใจจากทั้งสองฝาย รวมทั้งมีกลไกที่ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขอตกลง
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2) การที่ GAM ไมหยิบยกประเด็นการแบงแยกดินแดนขึ้นมาเจรจา โดยอางวาไมตองการ
ใหการเจรจามีปญหาและไมสามารถเจรจาตอไปได
3) แรงกดดัน จากเหตุก ารณภัย พิบัติท างธรรมชาติใ นจัง หวัด อาเจหที่ส รา งความ
เสียหายอยางรุนแรงจนไมอยูในสภาพและวิสัยที่ทั้งฝายรัฐบาลอินโดนีเซียและ GAM จะรณรงค
ตอสูกันตอไปได และความรูสึกเหนื่อยลาจากการตอสูของทั้งสองฝาย รวมทั้งการที่ตระหนักแลววา
แมจะไมพายแพในเวลาอันใกล แตก็จะไมมีหนทางเอาชนะอีกฝายได
4) ประชาคมระหวางประเทศตองการใหทั้งสองฝายยุติความขัดแยง นอกเหนือจากความ
จําเปน ความตองการ และการคํานึงถึงผลประโยชนที่แตละฝายมีและจะไดรับจากกระบวนการเจรจา
สันติภาพดังกลาว
5) การที่ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ของอินโดนีเซีย สามารถควบคุมกลไกของ
รัฐโดยเฉพาะกองทัพ ใหมีเอกภาพในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได
6) บรรยากาศของการพัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย ไดเปดพื้นที่ความคิดและ
ทางการเมืองใหแกกลุมตาง ๆ ในสังคมมากขึ้น
7) ผูนําทางการเมืองสงสัญญาณชัดเจนวาตองการที่จะพูดคุยกับฝาย GAM เพื่อหาขอตกลง
ไปสูสันติภาพ (Peace Talk) และมีการเปลี่ยนแนวคิดในการมอง GAM วาเปนพี่นองกัน ไมใชศัตรู
8) ทางออกที่ตกลงกันไดนั้น เปนทางออกที่รักษาหนาตา เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทั้ง
สองฝาย
หลังจากการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลกับ GAM ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในอาเจห รวม 4 ประการ คือ 1) ขบวนการติดอาวุธเปลี่ยนเปนพรรคการเมือง
2) การจับอาวุธขึ้นตอสูเปลี่ยนเปนการตอสูในรัฐสภา 3) การโฆษณาชวนเชื่อเปลี่ยนเปนอํานาจการ
บริหาร และ 4) ยุควางระเบิดเปลี่ยนไปสูยุคการพัฒนา สําหรับสาระสําคัญในบันทึกความเขาใจ
GAM จะยกเลิกการเรียกรองเอกราชของอาเจห และสงมอบอาวุธใหรัฐบาลอินโดนีเซีย สมาชิก
GAM ไดรับนิรโทษกรรมและที่ถูกจับกุมจะไดรับการปลอยตัว ยกเวนสมาชิก GAM ที่ถูกจับกุมใน
คดีอาญา นอกจากนี้ สมาชิก GAM ยังไดรับที่ดินทํากินและทุนเริ่มตนชีวิตจํานวนหนึ่ง
ดานการบริหารการปกครอง กําหนดใหรัฐบาลกลางดูแลดานกิจการตางประเทศ การปองกัน
ประเทศ ความมั่นคงของชาติ การเงินการคลัง ยุติธรรมและเสรีภาพในการนับถือศาสนา รวมทั้ง
นโยบายตาง ๆ ที่สอดคลองตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่อาเจหจะมีอํานาจในการออกกฎหมายตาง ๆ
มี ธ ง เพลง และตราประจํ า จั ง หวั ด ของตนเอง รวมทั้ ง ประกาศใช ก ฎหมายอิ ส ลามในพื้ น ที่ ไ ด
ตลอดจนใหมีการเลือกตั้งผูวาการจังหวัดอาเจห และใหอาเจหจัดตั้งพรรคการเมืองทองถิ่นได
นอกเหนือ จากการจัดตั้ งศาลสิทธิ มนุ ษยชนและคณะกรรมการเพื่ อสั จ จะและความสมานฉัน ท
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(Truth and Reconciliation Commission) ในอาเจห ดานเศรษฐกิจอาเจหมีอํานาจในการจัดหา
เงินกู การลงทุน และการทองเที่ยวจากตางประเทศ มีอํานาจในกําหนดอัตราดอกเบี้ยและภาษี โดยตอง
เปนไปตามขอบังคับของธนาคารกลางอินโดนีเซีย และมีอํานาจจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเอง โดยจะไดรับสวนแบงรายไดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติในสัดสวนรอยละ 70

ข. กรณีศึกษาไอรแลนดเหนือ
ความเปนมา
ไอรแลนดเหนือตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะไอรแลนดและอยูทางฝงตะวันออกของอังกฤษ
ในชวงศตวรรษที่ 16 ชาวอังกฤษและสก็อตแลนดซึ่งนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทจํานวนมาก
เริ่มเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูทางตอนเหนือของเกาะไอรแลนดตามนโยบาย Plantation of Ulster ทําใหชุมชนเดิมที่
เปนชาวไอรชิที่นับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก รูสึกวาตนเองถูกขโมยดินแดนไป นับจากนั้น ชาวไอริช
เริ่มมีการตอตานที่จะมีอิสระในการปกครองตนเองจากอังกฤษ และเริ่มทวีความเขมขนมากขึ้น จนในป 1921
อังกฤษและไอรแลนดไดลงนามในสนธิสัญญา Government of Ireland Act ที่ยินยอมให 26 แควนบนเกาะ
ไอรแลนดแยกตัวเปนรัฐอิสระไอรแลนด ในขณะที่อีก 6 แควนทางตอนเหนือของเกาะจะยังคงเปนสวนหนึ่ง
ของสหราชอาณาจักรตอไป โดยไดรับอนุญาตใหมีสภาเปนของตนเอง การแบงประเทศครั้งนี้ทําให
ไอรแลนดเหนือซึ่งมีประชากรที่เปนโปรแตสแตนทประมาณรอยละ 60 และอีกรอยละ 40 เปนคาทอลิก
กลายเปนพื้นที่แหงความขัดแยงรุนแรงระหวางกลุม Unionist ซึ่งสวนใหญเปนโปรแตสแตนทที่ตองการเปน
สวนหนึ่งของอังกฤษตอไป กับกลุม Nationalist ซึ่งสวนใหญเปนคาทอลิกที่ตองการแยกตัวเปนอิสระออก
จากอังกฤษ เพื่อผนวกเขากับสาธารณรัฐไอรแลนด
กลุม Unionist ซึ่งเปนเสียงสวนใหญในไอรแลนดเหนือกุมอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมมาเกือบ 50 ป จนกระทั่งในป 2511 ชาวคาทอลิกไดประทวงเดินขบวนเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอง
ความเทาเทียมทางสังคม รวมทั้งใหยุติการกดขี่กีดกันชาวคาทอลิก การประทวงไดขยายตัวเปนความรุนแรง
จากการปะทะระหวางกองกําลังประชาชนสองฝายอยางกวางขวาง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในไอรแลนดเหนือ
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เปนที่รูจักกันในนามของ The Troubles ตอมาในป 2513 กองกําลัง Irish Republican Army (IRA) เริ่มใช
กําลังในการตอสูกับกองกําลังของอังกฤษ มีการใชกองกําลังปะทะกันในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งการลอบวาง
ระเบิด และการลอบสังหาร ความรุนแรงขยายตัวอยางกวางขวาง ขณะเดียวกัน ความแตกแยกระหวางชาว
คาทอลิกกับโปรแตสแตนทก็รุนแรงขึ้นดวย ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตอเหตุรุนแรง และรูสึกไม
ปลอดภัย นอกจากนี้ ความไมไววางใจระหวางพรรคการเมือง รวมทั้งประชาชนก็ขยายตัวตามไปดวย
เปนผลใหรัฐบาลอังกฤษระงับการทํางานของสภาไอรแลนดเหนือและเขามาควบคุมปกครองไอรแลนด
เหนือโดยตรงแทน เหตุการณไดพัฒนาไปสูความรุนแรงมากขึ้นอีก เมื่อทหารอังกฤษยิงกลุมผูชุมนุม
ประทวงในเมือง Derry ทําใหมีผูเสียชีวิต 14 คน และสงผลใหประชาชนใหการสนับสนุน IRA มากขึ้น
การตอสูที่ยาวนานถึง 35 ปในไอรแลนดเหนือสงผลใหมีผูเสียชีวิตกวา 3.600 คน และสงผลกระทบตอ
รางกายและจิตใจอีกหลายหมื่นคน
สาเหตุรากเหงาของความขัดแยงในไอรแลนดเหนือเกิดจากความรูสึกของกลุม Nationalist คาทอลิก
วา ถูกกดขี่จากกลุม Unionist และไมไดรับความเปนธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมจาก
รัฐบาลอั งกฤษ ทั้ งในเรื่ องของการจั ดสรรที่อยูอาศัย การจางงาน การศึกษา การเข าถึ งทรัพยากรตางๆ
ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมือง นอกจากนี้ แตละฝายยังมีความกลัววา อัตลักษณของตนจะถูกกลืน
หายไปกับของอีกฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสรีภาพในการนับถือและประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ
หลังเกิดความขัดแยงรุนแรง วิถีชีวิตของชุมชน ทั้งที่อยูอาศัยและโรงเรียนถูกขีดแยกออกจากกันอยางชัดเจน
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่รัฐที่เกิดจากการสลายการชุมนุม และการตรวจคนจับกุม ทําใหแนว
รวม IRA เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
การเจรจาสันติภาพ
เหตุการณ The Troubles ทําใหประชาชนตระหนักถึงความรายแรง และไมตองการใหเกิดเหตุการณ
เหลานี้อีกตอไป ที่สําคัญ ไมตองการใหเยาวชนรุนหลังตองเผชิญกับความเลวรายเชนนี้ ในป 2533 รัฐบาล
อังกฤษเริ่มการพูดคุยสันติภาพกับ IRA เพื่อหาทางยุติความรุนแรง ตอมาในป 2535 รัฐบาลไอรแลนดเริ่ม
พูดคุยกับพรรค Sinn Fein ในป 2536 รัฐบาลไดออกคําประกาศสันติภาพ (Joint Declaration on Peace)
มีสาระสําคัญที่ระบุวา รัฐบาลอังกฤษจะยึดมั่นในสิทธิของประชาชนไอรแลนดเหนือในการตัดสินใจทาง
การเมือง และกําหนดอนาคตของตนเอง (self determination) โดยรัฐบาลทั้งสองจะรวมกันจัดทําขอตกลง
เพื่อใหเกิดสันติภาพถาวรในไอรแลนดเหนือ7 อยางไรก็ตาม กระบวนการเจรจาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดนั้นมี
ความผันแปรตลอดเวลา การเจรจาในแตละหวงเวลาตองอาศัยการติดตอสัมพันธ ผอนปรน การแสดงทาที
แข็งกราวและประนีประนอม โดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของแตละหวง
7
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ในชวงป 2537 – 2540 การประกาศหยุดยิงของ IRA และการยกเลิกปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดใน
ป 2537 รวมทั้งการยุติความเคลื่อนไหวของกลุมติดอาวุธ Unionist ทําใหสถานการณเริ่มดีขึ้น แตการที่
อังกฤษเรียกรองให IRA ปลดและทําลายอาวุธกอนที่ Sinn Fein จะเขาสูเจรจา ทําให Sinn Fein ไมพอใจ
ประกอบกับบางฝายเห็นวาควรนํากําลังกึ่งทหารเขามาในกระบวนการเจรจาดวย แตไมสามารถตกลงกันได
ทําใหหลายฝายไมมั่นใจในความจริงใจของแตละฝายนัก
ในกุมภาพันธ 2538 เอกสารกรอบความตกลงไดรับการเผยแพรสูสาธารณะ ซึ่งสวนใหญเปนการตก
ลงกันทางการเมือง เชน โครงการรวมของรัฐบาลในการสรางเอกภาพของไอรริช เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาล
อังกฤษและไอรแลนดไดใชกระบวนการเจรจาแบบ twin track โดยมีเนี้อหาสาระเกี่ยวกับการเปนเอกราช และ
ไดประกาศหลักการมิทเชลล 6 ขอ ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานของนายจอรจ มิทเชลล วุฒิสมาชิกของ
สหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ ในการนี้ นายจอรจ มิทเชลล เปนผูนําการประชุมในเวที
นานาชาติ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขารวมในการเจรจา และกําหนดมาตรการสรางความเชื่อมั่น รวมทั้ง
กระบวนการเลือกตั้งผูเขารวมในการเจรจาที่มาจากทุกฝาย ซึ่งมีจํานวนถึง 110 คน ขณะเดียวกัน ก็ใหกําลัง
กึ่งทหารมอบอาวุธในระหวางการเจรจาทุกฝาย ทั้งนี้ หลายฝาย โดยเฉพาะฝายที่ใชกําลังกึ่งทหารแสดงความ
พอใจ ในสวนของสาธารณรัฐไอรแลนดไดจัดการลงประชามติเมื่อพฤศจิกายน 2538 เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับดินแดนภาคเหนือ
ในป 2539 อังกฤษปฏิเสธที่จะเจรจากับ Sinn Fein ทําให IRA ยกเลิกการหยุดยิง โดยใหเหตุผลวา
อังกฤษเปนฝายไมยอมเจรจา IRA ไดวางระเบิดในกรุงลอนดอนครั้งใหญ ทําใหมีผูเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ
40 คน ความเสียหายมีมูลคาถึง 150 ลานปอนด อยางไรก็ตาม การเจรจายังคงดําเนินตอไปตามหลักการมิทเชลล
บางครั้งฝายที่ไมพอใจเงื่อนไขก็ไมเขารวม ดังเชน Sinn Fein หรือใชความรุนแรงเพื่อสรางอํานาจตอรอง
เหตุรุนแรงจึงยังดําเนินตอไป
ในป 2540 เมื่ออังกฤษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี จากนายจอหน เมเจอรมาเปนนายโทนี แบลร ไดมี
นโยบายสานตอการเจรจาสันติภาพกับทุกฝาย โดยยึดหลักการมิทเชลล และยอมให IRA เขาสูการเจรจาโดย
ไมตองทําลายอาวุธทั้งหมดตามขอเรียกรองเดิม ในที่สุด อังกฤษ ไอรแลนด และกลุม Nationalist สามารถ
จัดทําความตกลงกันไดในเมื่อ 10 เมษายน 2541 เรียกวา Belfast Agreement หรือ Good Friday Agreement
นับเปนความตกลงที่ครอบคลุมอยางรอบดาน ทั้งเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ทําใหคนทุกสวนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและเสนอทางออกเพื่อประเทศชาติ หรือ inclusive government การปลอยตัวนักโทษ
การเมือง การลดกําลังทหาร การปรับกําลังกึ่งทหาร แบบสํารวจความเห็นชั่วคราวในการรวมไอริช มาตรการ

42
เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง และความรูสึกภาคภูมิใจในความเทาเทียมของประชาคมสองแหงในไอรแลนดเหนือ8
โดยใชเวลานับตั้งแตการเจรจาจนสําเร็จนานถึง 8 ป
ผลของกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ ไดแบงอํานาจการบริหารในไอรแลนดเหนือ การ
ถายโอนอํานาจจากสวนกลาง เพื่อใหไอรแลนดเหนือปกครองตนเอง ทั้งยังเปดโอกาสใหชาวคาทอลิกเขาไป
มีสวนรวมในการเมืองระดับชาติ สามารถเปนผูแทนเขาไปในรัฐสภาของอังกฤษ รวมทั้งการปฏิรูปตํารวจที่
กําหนดสัดสวนโปรแตสแตนทกับคาทอลิกอยางเหมาะสม ตลอดจนการเยียวยาครอบครัวผูสูญเสียจากเหตุ
รุนแรง
การลงนามในความตกลงดังกลาว แมจะถือวาเปนการยุติขอขัดแยง แตยังมีการดําเนินการหลัง
จากนั้นอีกหลายประการ โดยเฉพาะการลงประชามติในไอรแลนดเหนือ และการลงประชามติเกี่ยวกับการ
แกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีทั้งเห็นดวย เปนกลาง และคัดคาน บทบัญญัติที่ไดรับการปรับเกี่ยวของกับสิทธิ
พลเมืองของชาวไอริช และเสนทางสันติภาพของการรวมไอริช การค้ําประกันการวางอาวุธของกําลังกึ่งทหาร
และการประกันการเปนสหภาพในอนาคต ผลการลงประชามติ ชาวคาทอลิก(ไอริช) ใหการสนับสนุน
มากกวาชาวอังกฤษ หรือสก็อตแลนดในพื้นที่
หลังความตกลง ความขัดแยงระหวาง Unionist กับ Nationalist ในเรื่องการมอบอาวุธ ทําใหอังกฤษ
ไดระงับกลไดดานบริหารและนิติบัญญัติของไอรแลนดเหนือในป 2545 อีกทั้งยังหาขอตกลงเกี่ยวกับ
กิจการตํารวจไมได เพราะความไมไววางใจตอกัน แตทั้งสองพรรคไดกลับมาบริหารไอรแลนดเอีกครั้งในป
2550 แตในป 2551 ทหารอังกฤษถูกยิงเสียชีวิต อีก 2 คนบาดเจ็บ พนักงานสงพิซซา 2 คนบาดเจ็บขณะปะทะ
กันดวยปนใกลคายทหาร ซึ่ง Real IRA ไดออกมายอมรับการกระทําดังกลาว นอกจากนี้ ในป 2553 ไดเกิด
เหตุระเบิดรถยนตนอกศาลที่นิวรี่ แตไมมีผูใดประกาศความรับผิดชอบ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1) ประชาชนและผูที่เกี่ยวของกับความขัดแยงไดตระหนักถึงปญหาที่ตามมา และเริ่มเหนื่อยหนาย
กับเหตุการณที่รายแรง
2) มีความเขาใจถึงปญหาของความขัดแยง และเกิดความไววางใจฝายตรงขาม เพราะไดมีโอกาสฟง
ความคิดของฝายตรงกันขาม เห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น โอกาสที่ทําใหศัตรูรูจักกันก็มาจากการที่ไดอยูใน
เรือนจําดวยกัน จึงทําใหมีโอกาสพูดคุยกันและสรางความไววางใจ
3) มีการฟงเสียงประชาชน และเขาใจถึงความตองการและเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามา
มีบทบาทในกระบวนการสันติภาพ ไมวาจะเปนนักการเมือง ตํารวจ ทหาร นักโทษ นักวิชาการ โดยใหทุก
ฝายไดมีขอติดเห็นของตน รวมทั้งการจัดทําขอเสนอที่จะใหทุกฝายไดรับการกระทําที่เสมอภาคกัน ทั้งใน
8

อางถึงแลว
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ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ขนธรรมเนียมประเพณี และศาสนา
4) รัฐบาลอังกฤษยอมรับวากระทําผิด รัฐบาลไดพูดกับประชาชนวา เหตุการณที่ผานมา รัฐบาล
กระทําผิด ไมถูกตอง และขอโทษ ซึ่งเปนจุดที่ทําใหผูกอการราย เริ่มไวใจรัฐบาล และรัฐบาลควรเปนผูนํา
ในการแกปญหา
5) บทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร และอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน .ซึ่งตระหนักถึง
ความรุนแรงของเหตุการณ The Troubles และมีการสัญญาที่จะฟนฟูเศรษฐกิจในไอรแลนดเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เรื่องการจางงานและการลงทุนจากสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม กรณีศึกษาปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อในไอรแลนดเหนือกอนเขาสูกระบวนการ
สันติภาพ พบวาตองมีการดําเนินการใหไดกอนใน 9 ประเด็น คือ
1) ตอ งรวบรวมกลุมที่มีอิทธิพลในการสรางความรุน แรงใหไ ดกอน โดยพบวา กลุมที่
แฝงตัวอยูในกลุมกอการราย ไมถูกรวมอยูในการเจรจาตั้งแตตน
2) ระหวางการเจรจา ตองยอมรับวาจะยังเกิดความรุนแรงอยู
3) กระบวนการสันติภาพตองเปนตนแบบของการใหและการรับตลอดเวลา โดยตอง
ยอมรับวาแตละฝายตองมีสวนที่ไดและสวนที่เสีย
4) ผู ชนะต องขายความคิ ดเรื่ องสั นติ ภาพให ประชาชนทุ กกลุ มยอมรั บให ได กระบวนการ
สันติภาพไมสามารถดําเนินการโดยผูนําแตเพียงฝายเดียว ตองทําใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการกอสงคราม เชื่อมั่นวาจะไมมีผลกระทบซ้ําซอนจากการวางอาวุธหรือขอตกลง และจะไมเยย
หยันฝายตรงขาม
5) การพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ และมองไกลไปถึงอนาคต เกี่ยวกับความขัดแยงที่อาจจะ
ปะทุขึ้นมาอีก เพื่อที่จะเขาไปจัดการปองกัน
6) การพัฒนาตองเกิดพรอมกับกระบวนการสันติภาพ
7) สันติภาพกับความยุติธรรมตองมาพรอมกัน เพราะถายังมีการละเมิดอีกฝาย จะทําให
กระบวนการสันติภาพลมเหลวและขาดความนาเชื่อถือ
8) สนธิสัญญาหยุดยิง ตองมีขอตกลงระยะยาวที่จะไมกลับมาใชความรุนแรงอีก เพื่อใหเกิด
สันติภาพในระยะยาว และจะตองพูดถึงเรื่องการเมืองประกอบดวย
9) การแกไขปญหาควรจะอยูในวิถีที่เหมาะสมกับชุมชนหรือเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ แทนที่จะ
นํารูปแบบจากพื้นที่อื่น ๆ มาปรับใชในการหาหนทางสูสันติภาพ
3.4 สรุปผลการศึกษา
3.4.1 การใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพของไทย
เมื่อพิจารณารูปแบบการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพในอดีต โดยยึดถือแนวคิดตัวแบบ
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การจัดการความขัดแยงของ Norbert Ropers แลว พบวาสวนใหญใชตัวแบบตามแนวทางที่ 1 โดย
เปนกระบวนการพูดคุยเจรจาระหวางตัวแสดงหลักของความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้น คือ
ระหวางฝายรัฐกับฝายขบวนการใตดินหรือขบวนการแบงแยกดินแดน ซึ่งทั้งสองฝายเปนคูตอสู
หลัก ตอมาการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพที่ดําเนินการในระยะหลัง ซึ่งอยูภายใตการอํานวย
ความสะดวกของ HDC ถือไดวามีความแตกตางจากทุกครั้งที่ผานมา โดยเปนการใชแนวคิดตัวแบบ
ตามแนวทางที่ 2 ซึ่งเปนกระบวนการที่องคกรภาคประชาสังคม กลุมผูนํา ปญญาชน องคกรพัฒนา
เอกชน หรือกลุ ม ต า ง ๆ ในพื้ น ที่ เป น ผู ส ร า งพื้ น ที่ ใ นการพู ด คุ ย หรื อ เจรจากั น นอกจากนี้
ยั ง มี ค วามพยายามของนักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน ที่จะผลักดันนําแนวคิดตัวแบบตาม
แนวทางที่ 3 มาใชในกระบวนการสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต ผานการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนที่เปนฐานลางในระดับรากหญา
อยางไรก็ตาม พบวาการพูดคุยสันติภาพของไทยในประเด็นปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตยังอยูในขั้นเริ่มตน และอาจตองใชหลักการหรือทฤษฎีทั้งของ Bohm และ Swidler
ที่ใหความสําคัญกับความเสมอภาค และการตัดตัวตนของผูรวมสานเสวนา นอกจากนั้นในระดับ
ประสบการณ ผูมีประสบการณสามารถเรียนรูโดยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่ง กัน และกัน ได
(dialogue of experience) อยางไรก็ตาม รูปแบบของการพูด คุย สั น ติภ าพที่เ หมาะจะพัฒ นาให
เกิ ด ขึ้ น อาจเริ่ม ตน จากการพู ด คุย ระดั บ ชีวิต ที่รวมกันแกไขปญหาที่ทุกคนตางก็ไดรับผลกระทบ
ทั้ งสิ้ น ซึ่ ง ในสว นของไทย นา จะหมายถึ ง ภาคประชาชนไม ว า จะมีค วามแตกตางกั น ทางด า น
สถานภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยให เ ป น การพู ด คุ ย ในลั ก ษณะที่ เ ป น ความรับผิดชอบตอ
ปญหาของสวนรวมรวมกัน
กลาวโดยสรุป การพูดคุยสันติภาพที่เนนกระบวนการสรางความสัมพันธใหมระหวาง
บุคคลที่มีความเชื่อตางกันและมีจุดยืนตางกันใหมีโอกาสไดพูด ฟง เรียนรู เจริญเติบโต เปลี่ยนแปลง
อคติความเขาใจผิด และอาจรวมมือกันทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชนรวมกันได นับเปนสันติ
วิธีทั้งในฐานะเครื่องมือและกระบวนการ เพราะไมไดใชความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา และใจ ถึงแม
ระหวางการพูดคุยสันติภาพอาจเกิดความตึงเครียดขึ้นได แตก็เปนความพยายามที่จะเขาใจปญหาและ
ปจจัยเงื่อนไขของผูเ กี่ยวข องกับความขัดแยงได มากขึ้น จะสามารถเขาถึงความตองการ ความ
ชว ยเหลือ และวิ ธีก ารในการแกไขสถานการณที่แ ทจ ริง มากขึ้ น และจะสามารถพัฒนาใหเ กิด
กิจกรรมที่เปนรูปธรรม แสดงออกถึงความรวมมือและความเขาใจระหวางกันของคนในสังคม
3.4.2 บทเรียนจากอาเจห
พบวาในการเขาสูการเจรจาสันติภาพ รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และ
ขอเสนอที่มีเหตุผล กลาวคือขอเสนอนิรโทษกรรมให GAM โดยยินยอมใหปลอยตัวนักโทษ และ
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ผู ถู ก คุ ม ขั ง หลั ง จากลงนามในข อ ตกลง 2 สั ป ดาห โดยข อ กล า วหาตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการถูกยกเลิก ผูที่อาศัยอยูในตางประเทศเดินทางกลับอินโดนีเซียอยางไมมีเงื่อนไข นักโทษ
และผูถูกคุมขังทั้งหมดจากตัวเลขของรัฐบาลมีจํานวน 2,700 คนไดรับอิสรภาพ นอกจากนี้ รัฐบาล
อินโดนีเซียยังมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม ชาวอาเจหไดรับการแบงผลประโยชน
รอยละ 70 เพื่อนํามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเจห
ที่สําคัญคือ คํามั่นสัญญาจากรัฐบาลในการจัดการกับความขัดแยงที่รุนแรงในชวงสมัย
ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน สามารถชักชวนใหฝายทหารสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ
ดวยบารมีที่ประธานาธิบดียูโดโนเคยเปนทหารมากอน ขณะที่รองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา จัดทํา
โครงรางการพูดคุยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐสภา ทั้งนี้ ทหารถือเปนปจจัยสําคัญอีกสวนหนึ่ง
ในการพูดคุยสันติภาพ ขณะที่การสนับสนุนจากตางประเทศก็เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ มี
การเชิญทูตตางประเทศ เชน สหรัฐฯ อังกฤษ สวีเดน ฟนแลนด ญี่ปุน ออสเตรเลีย และสิงคโปร
เปนตน เพื่อขอรับการชวยเหลือ โดยเฉพาะการขอใหทูตสวีเดนชวยเหลือรัฐบาลในการกดดันให
ผูนํา GAM เขารวมการเจรจา นอกจากนี้ ภาวะผูนําของนาย Martti Ahtisaari ที่กําหนดประเด็นการ
ปกครองพิเศษในการเจรจาเทานั้น โดยไมรับขอเสนอการเปนเอกราช ไมวาจะใชถอยคําใดทั้งสิ้น
ก็เปนที่ยอมรับของทั้งฝายรัฐบาลอินโดนีเซียและฝาย GAM ทั้งนี้ ความจงรักภักดีและการเชื่อฟง
ผูนําของสมาชิก GAM เปนขอดีที่ทําใหการพูดคุยสําเร็จ โดยระหวางการพูดคุย ไมปรากฏการ
สูญเสียชีวิตแมแตคนเดียว นับเปนความรวมมือที่ทําใหกระบวนการสันติภาพไปสูความสําเร็จ
ในระหวางการเจรจา มีขอตกลงใหใช zip mouth policy โดยทั้งฝายรัฐบาลและ GAM
ไมไดรับอนุญาตใหขาวแกสื่อมวลชนในประเด็นที่กําลังเจรจา การเจรจาจึงสามารถดําเนินไปได
อยางตอเนื่อง ไมมีขอโตเถียง หรือการวิจารณ หรือการยั่วยุที่ไมเปนประโยชนในการสื่อไปยัง
มวลชน ทั้งนี้ รูปแบบของการเจรจาที่ใชการพูดคุยโดยตรงแตอยางไมเปนทางการ มีความสําคัญ
อยางยิ่ง การพูดคุยโดยตรงหมายถึง ทั้งสองฝายพูดคุยกันตัวตอตัว และเปดใจ ซึงมีขอดีที่ขอความ
ไมถูกสงโดยฝายที่สาม แตสามารถสื่อกันไดโดยตรง ไมตองมีการตีความ และมีแตขอสรุปเทานั้น
นอกจากนี้ ความเต็มใจและความสามารถของทั้งสองฝายในการติดตอสัมพันธระหวาง
บุคคลเปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกัน ไมมีประเด็นใดที่ไมไดรับการแกไข ความสัมพันธสวนบุคคลที่
ใกลชิดและการสนทนาที่ตอเนื่องชวยใหบรรลุขอตกลงในประเด็นที่ไมไดรับการแกไขบนโตะ
เจรจา
3.4.3 บทเรียนจากไอรแลนดเหนือ
การพูดคุยสันติภาพของไอรแลนดเหนือครอบคลุมทุกฝายที่เกี่ยวของในความขัดแยงหรือ
วิกฤติการณ ไมวาจะเปนผูนําประเทศ นักการเมือง นักวิชาการ องคกรสันติภาพ นักสิทธิมนุษยชน
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อดีตนักโทษ ทําใหไดรับความนาเชื่อถือตั้งแตแรกเริ่ม ลดความหวาดระแวง และสามารถสื่อสารกัน
โดยตรง ทําใหไดรับรูปญหาของอีกฝายหนึ่ง นอกจากนี้ ทั้งสองฝายยังยึดถือในกฎเกณฑของการ
ดําเนินการและการลงโทษ ขณะที่ฝายที่สามมีความยืดหยุน เขาใจบทบาทของตนในฐานะเปน
ผูรักษาความยุติธรรม และไดรับการยินยอมใหเปนผูเขารวมการเจรจาจากทุกฝาย ดังเชนบทบาท
ของนายโทนี แบลร อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายเอทิน นายกรัฐมนตรีไอรแลนดเหนือ และนาย
จอรจ มิทเชลล วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ในฐานะทูตพิเศษสหรัฐฯ ที่สอดรับกันอยางดี และสามารถไดรับ
การยอมรับจากพลังเงียบ ซึ่งมีสวนในการสนับสนุนการยุติความขัดแยงที่มีมานาน
ที่สําคัญในการรางสัญญาสันติภาพ ทุกฝายในความขัดแยงชวยกันหาจุดรวม (common ground)
ในการจัดทําสัญญา และนํามาจัดทําเปนพื้นฐานของสัญญาสันติภาพที่จะตองรวมกันพิจารณาตอไป
นายจอรจ มิทเชลล ในฐานะประธานการเจรจาสันติภาพไอรแลนดเหนือหลายฝายไดใชเวลาถึง 22
เดือนในการจัดทํารางอนุสัญญา (accord) นี้ และสงใหกับฝายการเมือง 8 ฝายพิจารณา
3.5 วิเคราะหความเหมือนและความตางปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ไทยกับอาเจหและไอรแลนดเหนือ
ที่ผานมารัฐบาลไทยหลายชุดพยายามใชกระบวนการพูดคุยแกไขปญหาความไมสงบ แต
การดําเนินการมีลักษณะลุมๆ ดอนๆ ขาดความตอเนื่องทั้งดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การ
ดําเนินการจึงยังอยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น และอาจกลาวไดมา ไมสามารถนําบทเรียนของอาเจหหรือ
ไอร แ ลนด ทั้ ง หมดมาใช แ ก ป ญ หาของไทยได เพราะมี ทั้ ง ความเหมื อ นและความต า งด า น
สภาพแวดลอมและการดําเนินการดังนี้
1. ปญหาชาติพันธุ เมื่อเปรียบเทียบกับไอรแลนดเหนือ พบวา ไอรแลนดเหนือไมมีปญหา
ดานชาติพันธุ เพราะในพื้นที่ขัดแยงเปนคนที่มีชาติพันธุเดียวกัน เชนเดียวกับคนในอาเจหและ
อินโดนีเซียที่มีชาติพันธุเดียวกัน ทั้งนี้ คนชาติพันธุเดียวกันอาจมีความรูสึกเห็นใจและเขาใจกันได
เร็วกวาคนตางเชื้อชาติ ขณะที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญเปนคนชาติพันธุมลายู
2. ปญหาดานศาสนา ปญหาขัดแยงในไอรแลนดเหนือสวนหนึ่งเกิดจากการนับถือศาสนา
เดียวกันแตตางนิกาย ซึ่งเปนผลใหมีวิธีคิด การดําเนินชีวิตที่แตกตาง ที่สําคัญคือ การตั้งขอรังเกียจ
อีกนิกายหนึ่ง สวนอาเจห อินโดนีเซีย ประชาชนนับถือศาสนาเดียวกัน ขณะที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย นับถือคนละศาสนา อยางไรก็ตาม ปญหาความไมสงบไมไดเกิดจากความขัดแยง
ทางศาสนา แตกลุมกอความไมสงบนําศาสนามาอางและใชเปนเครื่องมือในการควบคุมประชาชน
และสรางความแตกตางทางศาสนาใหเห็นประชาชนชาวพุทธเปนศัตรู
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3. ปญหาอัตลักษณ มีเหมือนกันทั้ง 3 แหง ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหาอัตลักษณ
ตามแนวทางศาสนาอิสลาม ตั้งแตการดําเนินชีวิต ศาล การศึกษา การใชภาษา และอื่นๆ ในขณะที่
ประชาชนสวนใหญของไทยเปนชาวพุทธ กอนหนานี้ ชาวไทยพุทธและมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเคยอยูรวมกันอยางสันติ แตตองมาบาดหมางและกลายเปนศัตรูกันเมื่อการกอความไมสงบ
รุนแรงขึ้น และมีการปลุกเราเรื่องอัตลักษณของความเปนมลายูปตตานี นอกจากนี้ กลุมกอความไม
สงบพยายามสรางความรุนแรงและหวาดกลัวเพื่อขับไลชาวพุทธออกจากพื้นที่
4. ปญหาสืบเนื่องจากประวัติศาสตร มีลักษณะคลายกันในไอรแลนดเหนือ อาเจห และ
จังหวัดชายแดนภาคใต กลาวคือ ผูปกครองหรือผูบริหารประเทศสงคนที่ตางศาสนาหรือนิกายเขา
ไปในพื้นที่ขัดแยง และกลายเปนผูกดขี่ผูที่อาศัยอยูกอน โดยเฉพาะอาเจหและจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่เคยเปนรัฐอิสลามที่มีความรุงเรืองมากอนและถูกผนวกเขาไปในประเทศนั้นๆ ทําใหมี
ความตองการปกครองตนเองเหมือนเชนในอดีต
5. ปญหาพื้นที่การเมือง มีลักษณะคลายกันทั้งในไอรแลนด อาเจห และจังหวัดชายแดน
ภาคใต แตในไอรแลนดเหนือยังคงมีการเมืองในสภา ขณะที่ในอาเจหและจังหวัดชายแดนภาคใตใน
อดีตมีสวนรวมทางการเมืองนอย แตปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใตเปดโอกาสใหคนในพื้นที่มี
พื้นที่และบทบาททางการเมืองมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
6. ปญหาการอํานวยความยุติธรรม มีปญหาทั้งสามแหง ซึ่งสวนใหญเกิดจากการที่ฝายรัฐ
ใชเปนเครื่องมือในการตอตานการกอความไมสงบ สําหรับในจังหวัดชายแดนภาคใต มีปญหา
ความลาชาในการอํานวยความยุติธรรม โดยเฉพาะในเหตุการณรุนแรงครั้งใหญ และการหาย
สาบสูญของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความของสมาชิกกลุมกอความไมสงบ
7. ปญหาการจัดสรรทรัพยากร ในอาเจหมีปญหามาก ความยากจนของชาวอาเจหมาจาก
การแบงรายไดที่มาจากทรัพยากรของอาเจหไปใหรัฐบาลอินโดนีเซียใชจายในสวนกลาง ซึ่งชาวอา
เจหเห็นวาไมเปนธรรม ทําใหอาเจหไมมีโอกาสพัฒนา รวมทั้งการที่ชาวชวาเขามาประกอบอาชีพ
ในอาเจหจํานวนมาก เปนการลดโอกาสคนในพื้นที่ แตในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีทรัพยากรอยู
มากที่ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ประชากรสวนใหญจึงอยูในสภาพที่ยากจน
8. ปญหาความรุนแรง ในไอรแลนดเหนือและอาเจหตางกับในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลาวคือในสองพื้นที่ ฝายรัฐใชความรุนแรงในการปราบปรามกลุมกอความไมสงบตั้งแตเริ่มแรก
แตในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการใชความรุนแรงนอยกวาทั้งสองพื้นที่
และความสูญเสียมา
จากการกระทําของกลุมกอความไมสงบเปนสําคัญ โดยใชวิธีการกอการรายตอประชาชนที่บริสุทธิ์
ซึ่งสวนใหญเปนชาวพุทธ รวมทั้งเจาหนาที่รัฐ ครู ตํารวจ พระสงฆ ประชาชนทั่วไป
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9. ปญหาคูเจรจา กลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมีหลายกลุม โดยกลุมที่มี
ศักยภาพในการกอเหตุมากที่สุดคือ กลุม BRN Co-ordinate ซึ่งไมเปดเผยโครงสรางและผูนํา และยัง
มีกลุมยอยๆ หรือเซลลอิสระในการปฏิบัติการ ตางจากขบวนการในอาเจหและไอรแลนดเหนือที่มี
โครงสรางชัดเจน และสามารถทราบวาผูใดหรือกลุมใดมีอทิ ธิพลอยางแทจริง
10. ป ญ หาความไม มี เ อกภาพในการแก ไ ขป ญ หาของฝ า ยรั ฐ ขณะที่ ผู นํ า อิ น โดนี เ ซี ย
อังกฤษ และไอรแลนดเหนือมุงแกไขปญหาความขัดแยงอยางจริงจัง มีการบูรณาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และสามารถสั่งการกองทัพได แตรัฐบาลไทยและกองทัพยังมีความคิดเห็นแตกตางกันใน
เรื่องการพูดคุยสันติภาพ เชนเดียวกับกลุมกอความไมสงบที่ยังไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
นับเปนอุปสรรคสําคัญในการแกไขปญหาความไมสงบ
3.6 การนําบทเรียนจากตางประเทศมาใชในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย
นักวิชาการตะวันตกบางทานมีความเห็นวา การพูดคุยสันติภาพในความขัดแยงพื้นที่หนึ่ง
ไมอาจนํามาใชไดอยางสมบูรณแบบ การแกไขปญหาขัดแยงในพื้นที่หนึ่งจึงไมใชแบบจําลองที่จะ
สามารถนําไปใชกับอีกพื้นที่หนึ่งได แตจําเปนตองประยุกตใชใหรองรับกับปญหาขัดแยงนั้นๆ
ดังนั้น ในการนําบทเรียนจากตางประเทศมาใชกับการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ของไทย คงต อ งมี ก ารปรั บ ทั้ ง ในแง ก ระบวนทั ศ น แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต อ งมี ก ารวิ เ คราะห ป ญ หา
สภาพแวดลอม ผูเลนในพื้นที่ และโครงสรางของกลุมกอความไมสงบอยางจริงจังและตอเนื่อง
เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและปจจัยแวดลอมตางๆ
3.6.1 ประเด็นที่ไทยสามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาฯ ไดแก
1. การมีเจตจํานงทางการเมือง โดยทั้งฝายรัฐบาลและกลุมกอความไมสงบตองมีเจตจํานง
ทางการเมือง มีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน มีขอเสนอที่มีเหตุผล ที่สําคัญ ตองมีความมุงมั่นแนวแน
ที่จะยุติการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ จึงตองมีความอดทนอดกลั้นเพราะเปนกระบวนการพูดคุยที่
ตองใชเวลา ที่สําคัญ ตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อใหกระบวนการพูดคุยดํารงอยูได มีความ
ตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูความคุนเคย ความไววางใจระหวางกัน และความสําเร็จในที่สุด
2. รู ป แบบการเจรจา ใช ก ารพู ด คุ ย โดยตรงอย า งไม เ ป น ทางการ หมายถึ ง ทั้ ง สองฝ า ย
สามารถพูดคุยกันตัวตอตัว และเปดใจ โดยขอความไมตองถูกสงผานโดยบุคคลที่สาม สามารถสื่อ
กันไดโดยตรง ไมตองมีการตีความ
3. ระหวางการพูดคุยสันติภาพ ควรมีขอตกลง zip mouth policy แบบที่อินโดนีเซียใช โดย
ไมอนุญาตใหทั้งทั้งฝายรัฐบาลและกลุมกอความไมสงบใหขาวแกสื่อมวลชนในประเด็นที่กําลัง
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พูดคุย ซึ่งจะทําใหการพูดคุยหรือการเจรจาสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ไมมีขอโตเถียง หรือ
การวิจารณ หรือแมแตการยั่วยุ
4. การสนับสนุนจากตางประเทศเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ ในกรณีของอาเจห
รัฐบาลอินโดนีเซียไดขอความชวยเหลือจากสหรัฐฯ อังกฤษ สวีเดน ฟนแลนด ญี่ปุน ออสเตรเลีย
และสิงคโปร โดยเฉพาะการขอใหรัฐบาลสวีเดนกดดัน GAM ใหเขารวมการเจรจา ซึ่งในกรณีของ
จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลไทยนาจะขอใหมาเลเซียและอินโดนีเซียชวยกดดันกลุมกอความไม
สงบใหเขารวมการพูดคุยสันติภาพ เนื่องจากแกนนําและสมาชิกกลุมกอความไมสงบจํานวนหนี่ง
เขาไปเคลื่อนไหวอยูในทั้งสองประเทศ
5. การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียกับเหตุการณความไมสงบเขามามี
สวนรวมในการพูดคุยสันติภาพ เหมือนเชนกรณีของไอรแลนดเหนือ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เจรจามาจากทั้งฝายบริหาร นักการเมือง นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ และที่สําคัญคือประชาชน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเขาใจและเห็นใจกัน รวมทั้งสามารถแกไขถึงปญหารากเหงาในพื้นที่ความขัดแยงได
อยางครอบคลุมทุกมิติอีกดวย สําหรับไทย ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่ขัดแยงใหความสนใจกับการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมานานหลาย
ปแลว นอกจากนี้ ยังมีความพยายามขององคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศที่จะผลักดันการพูดคุย
ดังกลาว ซึ่งปจจุบันถือวาอยูในแรกแลวเพื่อสรางการรับรูที่กวางขวางจนทําใหรัฐบาลตองหันมาใช
วิธีการพูดคุย ซึ่งถือวาอยูในขั้นเริ่มตนแลว
3.6.2 ขอจํากัดของไทยซึ่งจะทําใหกระบวนการพูดคุยสันติภาพไมราบรื่นเทาที่ควร ไดแก
1. ปญหาคูเจรจา เนื่องจากกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมีหลายกลุม
ที่ สํ า คั ญ คื อ ไม มี ก ารเป ด เผยตั ว โครงสร า ง และผู นํ า ทั้ ง ยั ง มี ก ลุ ม ย อ ยหรื อ เซลล อิ ส ระในการ
ปฏิบัติการ ซึ่งเปนขอที่แตกตางอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอาเจหหรือไอรแลนดเหนือ
ทําใหกระบวนการการพูดคุยสันติภาพดําเนินไปอยางลาชา เพราะฝายรัฐตองคอยวิเคราะหและ
พิสูจนทราบใหไดวา ใครเปนตัวจริง ใครมีอิทธิพล/อํานาจในการตัดสินใจหรือสั่งการ ใครคือผูที่
สมควรพูดคุยดวย ที่สําคัญคือ สมาชิกลุมกอความไมสงบ โดยเฉพาะ BRN Co-ordinate ซึ่งเชื่อวา
เปนกลุมหลักที่กอความไมสงบ มีความแตกแยกภายในระหวางสมาชิกกลุมรุนเกาที่ตองการเจรจา
กับสมาชิกรุนใหมที่ตองการตอสูเพื่อแบงแยกดินแดนตอไป
2. ความไมเปนเอกภาพระหวางรัฐบาลกับกองทัพ กลาวคือ รัฐบาลเริ่มจัดใหมีการพูดคุย
สันติภาพ ขณะที่กองทัพซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพูดคุยสันติภาพ ยังแสดงทาทีแข็งกราว ปฏิเสธ
แนวทางดังกลาว
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3. บุคคลที่เขารวมการพูดคุย รวมหมายถึงคนกลาง (mediator) หรือผูอํานวยความสะดวก
(facilitator) ตองมีความสามารถหรือทักษะในการพูดคุย/เจรจาสันติภาพสูง มีความเต็มใจ เสียสละ
เชื่อถือและไวใจได รักษาความลับเปน และทํางานอยางตอเนื่อง ไมใชเปลี่ยนตัวบอยๆ
4. รั ฐ บาลต อ งมี จุ ด มุ ง หมายและแผนการดํ า เนิ น การที่ชั ด เจน เป น ขั้ น ตอน และมี ก าร
เตรียมการที่ดี รวมทั้งตองวางแผนรับมือในกรณีที่กระบวนการพูดคุยมีความคืบหนาหรือลมเหลว
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
การพูดคุยสันติภาพถือเปนการแกไขปญหาการกอการรายหรือการกอความไมสงบดวยวิธี
ทางการเมือง และสามารถยุติความขัดแยงและความรุนแรงอยางไดผลในหลายพื้นที่ เชน อาเจห
ของอินโดนีเซีย ไอรแลนดเหนือ เปนตน ปจจุบันยังคงมีการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่ขัดแยงอีก
หลายแหง ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ ความสําเร็จจากกรณีของไอรแลนดเหนือเปนความหวังของ
การพูดคุยในการแกไขปญหาขัดแยง ทั้งยังถือเปนตัวแบบของการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่ตางๆ
ดวย
การที่ฝายรัฐเปนฝายริเริ่มเสนอการพูดคุย จะทําใหฝายรัฐไดเปรียบทางการเมือง โดยอาจ
เสนอผานสื่อมวลชน แตตองไมมีขอผูกมัดที่จะทําใหนําไปใชถกเถียงเพื่อแลกกับผลประโยชน หรือ
ฝายรัฐอาจใชคนกลางที่เชื่อถือในการสื่อสารไปยังกลุมที่ตองการพูดคุยดวย เชนใชรัฐมนตรี ผูที่
ไดรับความไววางใจจากทั้งสองฝายและสังคม เจาหนาที่ขาวกรอง เพื่อปองกันความเสี่ยงและรักษา
ความลับ รวมทั้งการปฏิเสธการเกี่ยวของกับรัฐบาล
การพูดคุยตองมีจุดหมายที่ชัดเจนตั้งแตแรก เพื่อใหคูเจรจาตระหนักวาเรื่องใดไมสามารถ
ผอนปรนได ดังเชนที่รัฐบาลอินโดนีเซียไมยินยอมใหอาเจหแยกตัวเปนเอกราช นอกจากนี้ ควรมี
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย กลุมใดเปนมิตร หรือศัตรู หรือเปนกลาง กลุมที่ใชความรุนแรง หรือ
สันติวิธี ผูนํากลุมที่มีอิทธิพล กลุมที่ออนแอ กลุมอุดมการณ และอื่นๆ เพื่อหาชองทางติดตอกับกลุม
เหลานั้น ทั้งนี้ กลุมมักจะเขารวมการพูดคุยเมื่อเห็นวาจะเปนฝายพายแพในการใชกําลังในการใช
กําลัง อยางไรก็ตาม กลุมที่ไมมีบทบาทมากนักและเห็นแกประโยชนของกลุมเปนหลัก จะเปนกลุม
ที่เกลี้กลอมไดงาย บางกลุมใชการเจรจาเพื่อจัดกลุมใหมหรือติดอาวุธใหม และกลับมาสูรบตามเดิม
กระบวนการพูดคุยสันติภาพมักผันแปรตลอดเวลา บางครั้งก็ลมเหลวหรือยอนกลับไปสูจุด
เดิม ถึงแมการพูดคุยไมมีผลสัมฤทธิ์ทันทีทันใด แตก็เปนการสรางอิทธิพลและอาจเปลี่ยนความ
คิดเห็นของกลุมกอความไมสงบ รวมทั้งเปนชองทางในการไดรับขอมูลขาวกรองที่มีคุณคาของกลุม
กอความไมสงบได การพูดคุยยังชวยลดความนาเชื่อถือตอกลุมที่เรียกรองสันติภาพมาเปนเวลานาน
แตในเวลาเหลานั้นกลับใชความรุนแรง การพูดคุยยังสามารถสรางความขุนเคืองใหกับกลุมอื่นที่
ไมไดเขารวมการเจรจา และกลุมยอยๆ อาจหันไปตอตานกันเอง ขณะเดียวกัน การพูดคุยมีผลตอ
ความรุนแรง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ซึ่งนับเปนความเสี่ยงที่ไมพึงปรารถนา
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บทเรียนจากอาเจหและไอรแลนดเหนือแสดงใหเห็นวา การพูดคุยสันติภาพตองครอบคลุม
ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความขั ด แย ง พร อ มทั้ ง ต อ งมี ก ารวางกฎเกณฑ ไ ว เ ป น กรอบการเจรจา
นอกจากนี้ การจั ด ทํ า ร า งสั ญ ญาก็ ต อ งมี ก ลยุ ท ธ ต า งๆ รวมทั้ ง การหาจุ ด ร ว ม ซึ่ ง แม จ ะต อ งใช
เวลานาน แตผลที่ไดรับจะคุมคา สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของ ตองมีความเขมแข็งและจริงใจที่จะทําให
เกิดสันติภาพที่แทจริง อยางไรก็ตาม แมวาจะมีสันติภาพในไอรแลนดเหนือดวยการปฏิบัติตาม
สัญญา แตความรุนแรงก็ไมไดยุติในทันที
ป ญ หาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี เ งื่ อ นไขที่ แ ตกต า งและคล า ยคลึ ง กั บ เงื่ อ นไขของ
ไอรแลนดเหนือและอาเจหหลายประการ โดยเฉพาะความตองการแบงแยกดินแดนของกลุมกอ
ความไมสงบ ซึ่งถือวาปตตานีเปนรัฐอิสระที่รุงเรืองมากอนหนานี้ เชนเดียวกับอาเจห จึงกอความ
รุนแรงเพื่อเรียกรองใหมีการนําปญหาเขาสูการพิจารณาในเวทีระหวางประเทศ และมีความหวังจะ
ไดรับชัยชนะ อยางไรก็ตาม สถานะและทาทีของกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทยแตกตางจากกลุมผูกอความไมสงบในอาจหและไอรแลนดเหนือ คือ ไมมีการประกาศ
ตัวอยางเปดเผย และยังมีความแตกแยกระหวางกลุมตางๆ และภายในกลุมเอง โดย BRN Co-ordinate
ซึ่งทางการไทยเชื่อวาเปนกลุมที่ใชความรุนแรง ก็ยังมีฝายที่ตองการพูดคุยสันติภาพ และสมาชิกรุน
ใหมที่ตองการใหตอสูเพื่อแบงแยกดินแดนตอไป สวนกลุมพูโลซึ่งมีบทบาทนําในการเคลื่อนไหว
ในตางประเทศและ เรียกรองใหมีการเจรจาตลอดมา กลับปรากฏในเว็บไซต Patanipost.net
ที่อางวา กลุมพูโลใหมไมเคยเรียกรองการเจรจากับรัฐบาลไทย และตองการใหมีการนําปญหาเขาสู
เวทีระหวางประเทศมากกวา
ดังนั้น การนําตัวแบบของประเทศหนึ่งมาใชกับพื้นที่ขัดแยงของอีกประเทศหนึ่ง ควรใช
ดวยความระมัดระวัง เพราะแตละพื้นที่ขัดแยงยอมมีภูมิหลัง ระดับของปญหา และองคประกอบที่
ตางกันไป จึงตองนํามาศึกษาและปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ อยางไรก็ตาม การ
เจรจาไมใชหลักประกันวาความรุนแรงจะยุติลงทันที แตการเจรจาหรือการพูดคุยมักดําเนินควบคู
ไปกับความรุนแรงจนกวาคูเจรจาจะบรรลุขอยุติที่แทจริง
ความเคลื่อนไหวขององคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับการแสดงทาทีของ
ประเทศตางๆ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหภาพยุโรป เปนตน รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่
ตองการใหมีการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการเจรจาหรือการใชสันติวิธี ทําให
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเริ่มเขาสูขั้นตอนการพูดคุยขั้นแรก ขณะเดียวกัน กลุมกอความไมสงบ
บางกลุมพยายามผลักดันผานสื่อมวลชน หรือการสื่อสารเชิงกลยุทธ และการปฏิบัติการขาวสาร
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางการรับรูของประชาชนในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องราวความ
ไมยุติธรรมและเหตุการณที่มีความสูญเสียครั้งใหญ เชน กรือเซะ ตากใบ ไอปารแย เปนตน จนเกิด
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ภาวะสุกงอม จนรัฐบาลตองยอมที่จะใชการพูดคุย แตขณะเดียวกัน กลุมกอความไมสงบไดเรงกอ
เหตุที่มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อยกระดับความสนใจจากองคการการประชุมอิสลาม และนําเรื่องเขา
สูการพิจารณาในการประชุม ซึ่งจะเปนอีกกาวหนึ่งของการเสนอปญหาในเวทีระหวางประเทศ
หากเปรียบเทียบขั้นตอนการเจรจาสันติภาพแลว อาจกลาวไดวา ขณะนี้การแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกําลังเขาสูขั้นตอนแรก ซึ่งเปนการผลักดันของภาคประชา
สังคมตางๆ ใหเขาสูการพูดคุยระหวางฝายรัฐกับกลุมกอความไมสงบซึ่งเปนขั้นตอนที่สอง กอน
นําไปสูการจัดทําขอตกลง และการปฏิบัติหลังการทําขอตกลง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ร ะยะหลั ง มี แ บบแผนของ
รูปแบบความรุนแรงที่หลากหลาย มีลักษณะการขับเคลื่อนอยางมีเปาหมาย ดําเนินการในหลาย
พื้นที่ในหวงเวลาใกลเคียงกัน มีแนวโนมเปนการประสานการโจมตี มุงสรางความเสียหายทั้งตอ
เปาหมายที่เปนเจาหนาที่รัฐ พลเรือน และยานชุมชนใจกลางเมืองที่สําคัญ รวมทั้งเปาหมายทีเ่ ปน
สั ญ ลั ก ษณ ท างศาสนา ซึ่ ง อาจเรี ย กได ว า เป น ความยื ด เยื้ อ เรื้ อ รั ง ของความขั ด แย ง (conflict
perpetuation) อั น เป น สถานการณ ที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ค วามรุ น แรงหลายแห ง ในโลกที่ ไ ม มี
กระบวนการแกไขอยางเหมาะสมถูกตอง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังกลับไปตั้งแตป 2547
จนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวาถึงแมสถิติตัวเลขจํานวนเหตุการณความรุนแรงจะมีแนวโนมลดต่ําลงก็
ตาม แตจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม และมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนสัญญาณเตือนใหสังคมไทยตระหนักวา ขณะนี้ความ
รุ น แรงในบริ บ ทของป ญ หาความขั ด แย ง ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ยั ง น า เป น ห ว งอย า งยิ่ ง
ขณะเดียวกันยังพบวามี แ นวโน ม ว า องค ก รระหวา งประเทศและประชาคมระหวา งประเทศ
พยายามเข า มามีบทบาทในกระบวนการคลี่คลายปญหาขัดแยงภายในของไทยมากขึ้น โดยอาง
เหตุผลดานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนที่รัฐบาลจะตองทบทวนยุทธศาสตรก ารจั ด การกั บ ป ญ หาความ
ขั ด แย ง ดั ง กล า ว บนพื ้ น ฐานของการใช แ นวทางสั น ติ ว ิ ธี ซึ่ ง หมายถึ งการเสริมสรางความ
เขมแข็งของอํานาจรัฐในทิศทางที่ควรจะเปน โดยไมใชความรุนแรง ควบคูไปพรอมกับการสราง
ความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการเผชิญหนาและรับมือกับความรุนแรง ตลอดจนแสวงหา
ทางเลือกดานนโยบายที่ทุกฝายสามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาได
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การสถาปนาอํานาจรัฐและเสริมสรางความเขมแข็งของรัฐ ในมุมมองของสันติวิธี เปนการ
พยายามสรางดุลยภาพระหวางความมั่นคงของรัฐบนรากฐานความเขมแข็งของสังคม ขอเสนอตาง ๆ
ทั้งเรื่องความพยายามเปดพื้นที่ทางการเมืองใหกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันตั้งตน
ออกแบบนโยบายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความพยายามในการ
สรรหาชองทางการพูดคุยเพื่อยุติความรุนแรง ตลอดจนเปด พื้น ที่ใ หมีก ารถกเถีย งหรือ รว มกัน
ผลักดันและสถาปนาสถาบันทางการเมืองขึ้นใหม ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ในพื้ น ที่ สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นแล ว แต ส ะท อ นสถานะที่ เ ข ม แข็ ง ของรั ฐ ในระยะยาว และยั ง เอื้ อ ต อ
สัมพันธภาพที่มั่นคงระหวางรัฐกับประชาชน บนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
ตองยอมรับกันวาผูนํารัฐบาลหลายคนมีกรอบความคิด (mindset) ที่ติดยึดจนกลายเปนทิฐิและยังคง
ยึดตามความเคยชิน เนื่องจากไมชอบการเปลี่ยนแปลง จึงทํา ใหไ มคอยเปดรับความคิดและ
ทางเลือกใหม ๆ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผูทําการศึกษาเห็นวา จะชวยแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหคลี่คลายลงไดคือ
1) การใชนโยบายการเมืองนําการทหาร เพราะปญหาเกิดขึ้นจากการเมือง ตองแกดวยวิธี
ทางการเมือง ไมใชวิธีทางการทหาร ซึ่งไมใชเฉพาะแตปรากฏการณที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต แตรวมไปถึงทุกที่
2) การนอมนํายุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ให เขาใจ เขาถึง
พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานในการแกไข
ปญหา
3) ผลักดันนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 - 2557 ซึ่ง
สภาความมั่นคงแหงชาติจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งถือเปน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลชุดปจจุบัน เพื่อใชเปนกรอบในการแกไขปญหา ซึ่งหัวใจสําคัญของ
นโยบายนี้มุง เน น การใชม าตรการทางการเมือ งนํา การทหารอยา งชัด เจน พรอ มทั้ง ยึด หลัก
กระบวนการยุต ิธ รรมและหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชน กั บ สร า งสภาวะแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การพู ด คุ ย
สันติภ าพ แสวงหาทางออกจากความขัดแยงที่ยืดเยื้อเรื้อรังภายใตเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และเปนหลักสากลที่ไดรับการยอมรับ ไมใชเปนเงื่อนไขของการนําไปสูการ
แบงแยกดินแดน นอกจากนี้ ยังเปดใหสังคมภายนอกประเทศมีสวนสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูล
ตอการแกไขปญหา เสริมสรางความเขาใจระหวางบุคคลที่มีความแตกตางใหเกิดการเรียนรูยอมรับ
ตระหนักในคุณคาของการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
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นโยบายดังกลาวมี เ ปาประสงครวม 9 ประการ และมีแ นวคิด เรื่องการพูด คุยสั น ติภ าพ
สอดแทรกรวมอยูดวย คือ 1)ใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยและปกติสุข 2)ขจัดและ
ปองกันเงื่อนไขที่เอื้อตอการใชความรุนแรงจากทุกฝาย 3)เสริมสรางความเขาใจระหวางรัฐกับ
ประชาชน และประชาชนกับประชาชน และความรวมมือระหวางกัน 4)พัฒนาไปตามความตองการ
ของประชาชนและเคารพวิ ถี ชี วิ ต 5) เสริ มสร างคุ ณค าการอยู ร วมกั นภายใต ค วามหลากหลายของ
วัฒนธรรม 6)สรางความเขาใจตอสังคมโดยสวนรวมใหเขาใจถึงสถานการณที่แทจริง 7)ใหสังคม
ภายนอกสนับสนุนและเกื้อกูลการแกไขปญหา 8)สรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม เอื้อตอการ
พูด คุย แสวงหาทางออกจากความขัด แยง และการใหห ลัก ประกัน ในการเข ามามี สว นร วมของ
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ และ 9)การสรางเอกภาพและ
ประสิทธิภาพของทุ ก ภาคส ว น ทั้ ง นี้ ส าระสํา คั ญ ของนโยบายนี้ มี ก รอบความคิ ด ที่ ส อดคล อ ง
กั บ แนวทางแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่กลุมนักคิดและนักวิชาการบาง
กลุมเคยเสนอมากอนหนานี้แลว
4) มอบนโยบายการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
การที่จะใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายถูกนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ฝายรัฐจําเปนตอง
1) แสดงเจตจํานงทางการเมือง โดยผูนําประเทศตองมีเจตจํานงทางการเมือง (political will)
อยางมั่นคงและชัดเจนที่จะใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งจะตองสงสัญญาณการมีเจตจํานงดังกลาวไปยังทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีเจตจํานงเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาตรงกัน
2) การปรับกรอบความคิด (mindset) ในภาครัฐ ใหเปดกวางในการยอมรับความแตกตาง
รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลาย การมีสวนรวมและความเขาใจเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจในระบอบประชาธิปไตย เชน การสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นใน
รูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ โดยไมขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีตัวอยางจาก
กรณีอินโดนีเซียที่เป นรัฐเดี่ยวเหมือนไทย แตมีการกระจายอํานาจใหจังหวัดหรือทองถิ่นมากขึ้น
รวมทั้งการปรับกรอบความคิดใหมองคนที่มีความแตกตางกันทั้งทางดานชาติพันธุและดานความคิด
วาเปนพี่นองรวมชาติที่สามารถอยูรวมกันได
3) การสรางเอกภาพในการทํางาน ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูนําประเทศวา จะทํา
ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกองทัพยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชกระบวนการสานเสวนาไดหรือไม หรือไดมากนอย
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เพียงใด ซึ่งรัฐบาลคงตองพูดคุยทําความเขาใจกับกองทัพ เพื่อใหสามารถสั่งการและรับนโยบายไป
ปฏิบัติ เนื่องจากปจจุบันมุมมองและกรอบความคิดของกองทัพยังคงมุงเนน/ใหความสําคัญกับงาน
ดานยุทธวิธีเพื่อปราบปรามกลุมกอความไมสงบ เนื่องจากการกอเหตุรุนแรงไดสรางความเสียหาย
ทั้งตอความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
4) การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนใหแตละหนวยงานรับทราบ
และนําไปปฏิบัติ ขณะเดียวกัน ตองมีการกําหนดกรอบการทํางานเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ
ระหวางหนวยงานดานความมั่นคง และตองดําเนินการในทางลับ รวมทั้งตองใหหนวยงานที่มี
ประสบการณเปนผูดําเนินการ ซึ่งจะทําใหไมมีการแขงขันกันทํางานแบบเอาหนา ลดการทํางานที่
ซ้ําซอนกัน มีเอกภาพ และมีการบูรณาการกัน เพราะแตละหนวยงานจะทราบวา หนวยงานใดเปน
เจาภาพหลัก มีขอบเขตการทํางานอยางไรบาง และหนวยงานใดเปนหนวยงานสนับสนุน มีขอบเขต
การทํางานอยางไรบาง
5) ฝายรัฐตองเปดพื้นทีใ่ หภาคประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากที่สุด
เปน ตองใหประชาชนไดมสี วนรวมในเรือ่ งของทิศทางการพัฒนา ในกระบวนการยุติธรรมตองมี
ความเสมอภาคและความยืดหยุนควบคูกันไป รวมถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของทุกคน
ขณะเดียวกัน สื่อก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหเกิดแนวทางสันติวิธี โดยสื่อตองมีความเปน
กลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และไมนําเสนอขอมูลที่จะสงเสริมใหเกิดความรุนแรง
6) การใหกระบวนการพูดคุยสันติภาพสามารถทํางานไดอยางเต็มทีใ่ นการหาทางออกและ
แกไขปญหารวมกัน โดยการพูดคุยจะไดผลตองอาศัยความอดทน เพราะมักไมใหผลทันทีทันใด
เนื่องจากไมไดมุงแกไขปญหาเฉพาะหนา แตใหผลในระยะยาวและยัง่ ยืนกวา
การใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุมกอความไมสงบ ควรดําเนินไปดวยความหวัง
มากกวาความหวาดกลัว มีความจริงใจและจริงจังและดําเนินการอยางตอเนื่อง แตตองกระทําดวย
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีแผนการทํางานเปนขั้นตอน และประการสําคัญที่สุดคือ ตองมีการทํา
ขอตกลงกันใหชัดเจนระหวางคูเจรจาทั้งสองฝาย (หรือสามฝายในกรณีที่มีคนกลาง) วาจะตองดําเนินการ
กันอยางเปนความลับ ไมนํามาเปดเผยตอสื่อมวลชน เพราะถือเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน เมื่อคู
เจรจาทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงและยอมรับขอเสนอของกันและกันแลว จึงจะมีการเปดเผย
ตอสื่อมวลชนในขั้นตอนสุดทาย เพราะเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ในระหวางการเจรจา จะมีทั้งขอเสนอ
ของแตละฝายที่รับไดและรับไมได ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเจรจาตอรองกัน จนกวาจะถึงจุดลง
ตัวและเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝายในที่สุด
การพูดคุยหรือการเจรจากันถือเปนเรื่องที่ดี เพราะเปนการเปดทางนําไปสูสันติภาพ ประเด็น
ไมไดอยูที่ตัวจริงหรือตัวปลอม แตรัฐบาลตองเจรจาไปเรื่อย ๆ อาจจะเปนกลุมเกาที่ห มดบทบาท
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ไปแลว หรือ กลุม ใดก็ต าม เพราะการเปด เวทีใ หก ลุม ตา ง ๆ ไดมีสว นรว มในการแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ยอมสงผลดีและคงเปนไปไมไดที่จะประสบความสําเร็จ
ในทันที เนื่องจากกระบวนการเจรจาตองใชเวลา การที่รัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลมาเลเซียแสดง
บทบาทเปนตัวกลาง และใหความสนใจกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
อาจมองไดวาเปนความรว มมือของอาเซียนที่จะเขามาแกไขปญหานี้ ซึ่งจะทําให มีพลัง เพราะ
ขบวนการแบงแยกดินแดนมีหลายกลุมหลายพวก ดังนั้น ตองดึงเขามาสูโตะเจรจา สุดทายก็จะบีบ
ใหก ลุ ม ที ่ไ มย อมรับ ขอ เสนอ ตอ งเป ด เผยตั ว ออกมา และจะทํา ให รูว า มีข บวนการใดบ า งที่ ยั ง
เคลื่อนไหวอยูในพื้นที่
ทาทีของรัฐบาลในระยะหลัง กลาวไดวาคอนขางเปดกวางในการพิจารณาขอเสนอการ
ปกครองรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน
ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อ 23 สิงหาคม 2554 ไดกําหนดใหสงเสริมการกระจายอํา นาจการปกครอง
สว นทอ งถิ่น ในรูป แบบที่ส อดคลอ งกับ ลัก ษณะพื้น ที่ โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ ตัวแบบดังกลาว
จะตองไมขัดและอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม
เปาหมายสุดทายของกระบวนการปรับโครงสรางดังกลาว ก็คือ การแกไขปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงดวยสันติวิธี ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองเชื่อมโยงกับการสรางพื้นที่ในการ
พูดคุยสานเสวนาระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยง เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ตรงกับความตองการของคนในพื้นที่ และทุกฝายสามารถอยูรวมกันได
อยางมีเกียรติและเปนปกติสุข ซึ่งจะเปนพื้นฐานรองรับความชอบธรรมของรัฐในทายที่สุด
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