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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
ปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตถื้อเป็นปัญหาความมัน่คงของชาติที่ส าคญั

ยิ่งปัญหาหน่ึง มีการก าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุดท่ีผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุด
ปัจจุบนั  แต่เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อน มีความสลบัซบัซอ้น อีกทั้งเป็นปัญหาเร้ือรังท่ียงัคงมี
ความรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ท าให้การแกไ้ขปัญหาเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  และยงั
ไม่มีท่าทีวา่จะยติุลงไดโ้ดยง่ายและในเร็ววนั ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ ท าให้เกิดการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นอยา่งมาก  ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีสังคมไทยควรตระหนกัและใส่ใจต่อการหา
แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งจริงจงั ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบใน
จงัหวดัภาคใตท่ี้น่าจะไดผ้ลคือ การใชก้ระบวนการพูดคุยสันติภาพ (peace dialogue) ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งจากสังคมในประเทศและจากนานาอารยประเทศ เพราะเป็นแนวทางสันติวิธี
ท่ีสอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตย ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย ไม่สุ่มเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการถูกวพิากษว์จิารณ์ในทางลบเหมือนเช่นการใชค้วามรุนแรง 

ปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัมิติอตัลกัษณ์ทางสังคม วฒันธรรม ความเป็นธรรม และระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ จึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ขดว้ยแนวทางทางการเมืองท่ีใช้สันติวิธีเป็นหลกั เพื่อท าให้ความ
รุนแรงลดระดบัลงจนสถานการณ์กลบัคืนสู่สภาวะปกติได ้โดยในระดบัยุทธศาสตร์ เป็นการพูดคุย
เพื่อสันติภาพกบักลุ่มผูก่้อความไม่สงบ ซ่ึงถือเป็นงานการเมืองเชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรม เป็นการท าความ
เขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูก้่อความไม่สงบ เพื่อน ามาวิเคราะห์และพิจารณาหาทางออก
ร่วมกนั ส่วนในระดบัยุทธวิธี เป็นการพูดคุยสันติภาพกบัภาคประชาชนในทุกพื้นท่ีของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพื่อส่งเสริมการพฒันาสัมพนัธ์ สร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจระหวา่งรัฐ
กบัประชาชนและระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม
รับผดิชอบแกไ้ขปัญหาร่วมกนัมากข้ึน 

เพื่อใหก้ระบวนการพดูคุยสันติภาพบรรลุผล ผูศึ้กษาเห็นวา่ กรณีความขดัแยง้ในอาเจห์ของ
อินโดนีเซียและไอร์แลนด์เหนือ ซ่ึงประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ
พูดคุยสันติภาพ  น่าจะเป็นบทเรียนท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยควรน ามาศึกษาในลักษณะ
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เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของปัญหา กระบวนการแกไ้ข และปัจจยัแห่งความส าเร็จ เพื่อ
น ามาปรับใชก้บัการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยอยา่งย ัง่ยนื 

ไทยสามารถน าบทเรียนเร่ืองการพูดคุยสันติภาพจากอาเจห์และไอร์แลนด์เหนือมาปรับใช้
ในประเด็นส าคญัๆ เช่น ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องหลักต้องมีเจตจ านงทางการเมืองท่ีจะยุติความขัดแยง้           
มีแผนการปฏิบติัการและขอ้เสนอท่ีชดัเจนและมีเหตุผล  ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัเหตุการณ์ความไม่สงบเขา้มามีส่วนร่วมในการพูดคุยสันติภาพ ส่วนรูปแบบการเจรจา
ควรเป็นการพดูคุยโดยตรงอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นความลบั เพราะเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน และควรมี
ขอ้ตกลง zip mouth policy ระหวา่งการพูดคุย  นอกจากน้ี การสนบัสนุนจากต่างประเทศเป็นปัจจยั
ส าคญัของความส าเร็จ โดยในกรณีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐบาลไทยน่าจะขอให้มาเลเซียและ
อินโดนีเซียช่วยกดดนักลุ่มก่อความไม่สงบให้เขา้ร่วมการพูดคุยสันติภาพ เน่ืองจากแกนน าและ
สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบจ านวนหน่ึงเขา้ไปเคล่ือนไหวอยูใ่นทั้งสองประเทศ 

อย่างไรก็ตาม  ไทยมีข้อจ ากัดของไทยท่ีท าให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพมีความ
ยากล าบากไดแ้ก่ความไม่เป็นเอกภาพระหวา่งรัฐบาลกบักองทพั กล่าวคือ ขณะท่ีรัฐบาลเร่ิมจดัให้มี
การพูดคุยสันติภาพ กองทพัซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพูดคุยสันติภาพ ยงัแสดงท่าทีแข็งกร้าว 
ปฏิเสธแนวทางดงักล่าว  ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ปัญหาคู่เจรจา  เน่ืองจากกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้หลายกลุ่ม ท่ีส าคญัคือไม่มีการเปิดเผยตวั โครงสร้าง และผูน้ า ทั้งยงัมี
กลุ่มยอ่ยหรือเซลลอิ์สระในการปฏิบติัการ อยา่งไรก็ตาม การพูดคุยหรือการเจรจากนัถือเป็นเร่ืองท่ีดี 
เพราะเป็นการเปิดทางน าไปสู่สันติภาพ ประเด็นไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัจริงหรือตวัปลอม แต่รัฐบาลตอ้งเจรจา
ไปเร่ือย ๆ อาจจะเป็นกลุ่มเก่าท่ีหมดบทบาทไปแล้วหรือกลุ่มใดก็ตาม เพราะการเปิดเวทีให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยอ่มส่งผลดีและ
คงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะประสบความส าเร็จในทนัที เน่ืองจากกระบวนการเจรจาตอ้งใชเ้วลา   

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีผูท้  าการศึกษาเห็นว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้คล่ีคลายลงได้คือ การใช้นโยบายการเมืองน าการทหาร การน้อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีให้เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบติั และมุ่งผลกัดนันโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พ.ศ. 2555 - 2557 ซ่ึงสภาความมัน่คงแห่งชาติจดัท าข้ึนเพื่อรองรับการแกไ้ขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ โดยระบุให้มีการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการพูดคุยแสวงหา
ทางออกจากความขดัแยง้ และการให้หลกัประกนัในการเขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ  นอกจากน้ี ตอ้งมีการมอบนโยบายการบูรณาการ
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เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิโดยเร็ว 
               ในส่วนของการด าเนินการ ฝ่ายรัฐควรส่งสัญญาณการมีเจตจ านงท่ีจะใช้กระบวนการ
พูดคุยสันติภาพเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ขณะท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องปรับกรอบความคิด 
(mindset) เพื่อยอมรับความแตกต่าง รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย  และท างานแบบ
บูรณาการมากข้ึน  ท่ีส าคญัคือ รัฐบาลเร่งพูดคุยท าความเขา้ใจกบักองทพัซ่ึงยงัคงมีแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล  เพื่อให้สามารถสั่งการและรับนโยบายไปปฏิบัติได ้ 
ตลอดจนมีความชัดเจนในการมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานน าไป
ปฏิบติัเพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นและสับสน รวมทั้งตอ้งเปิดพื้นท่ีใหภ้าคประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมทางการเมืองใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพถาวร
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

 
 
 

กติติกรรมประกาศ 
 
 

 ผูศึ้กษาขอขอบคุณผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ท่ีไดอ้นุมติัให้สถาบนั
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จดัการอบรมหลกัสูตรนักบริหารการทูต รุ่นท่ี 4 และไดเ้ชิญ
เจา้หนา้ท่ีส านกัข่าวกรองแห่งชาติเขา้ร่วมรับการอบรม 1 ท่าน รวมทั้งขอขอบคุณผูบ้ริหารระดบัสูง
ของส านักข่าวกรองแห่งชาติท่ีได้คดัเลือกและอนุมติัให้ผูศึ้กษาได้เข้าอบรมในหลักสูตรน้ี ซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อการท างานของผูศึ้กษา ทั้งในเชิงการบริหาร กระบวนการทางความคิด และความรอบรู้
ในวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง และท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านวิชาการคือ การสร้าง
เครือข่ายใหม่และการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างานกบัเพื่อนนกัศึกษาท่ีมาจาก
หลายหน่วยงาน 
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณ นายธีรวฒัน์   ภูมิจิตร  ผูอ้  านวยการสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ ์วโรปการ 
และเจา้หน้าท่ีสถาบนัฯ ทุกท่าน ท่ีท างานอย่างแข็งขนัและดูแลเอาใจใส่ผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคน
อยา่งเตม็ใจและดียิง่ตลอดระยะเวลาการอบรม 
 ส าหรับการจดัท ารายงานศึกษาคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บการสนบัสนุน
ด้านข้อมูลและเอกสารอ้างอิงจากคุณชูเกียรติ มาลินีรัตน์ และคุณคมข า ฉัตราคม นักการข่าว 
เช่ียวชาญ ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นก าลงัใจจากบุคคลในครอบครัว
ของผูศึ้กษาดว้ย 
 การท ารายงานคร้ังน้ีจะไม่มีคุณภาพ หากไม่ไดรั้บค าแนะน าท่ีดีและการเอาใจใส่ดูแลจาก
คณาจารยท่ี์ปรึกษาทุกท่าน คือ ศาสตราจารย ์ดร.ไชยวฒัน์ ค ้าชู ในฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  และ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร แสงชยั และเอกอคัรราชทูต จนัทร์ทิพา ภู่ตระกูล เพื่อให้เป็นเอกสารท่ี
มีประโยชน์ดา้นวชิาการ  ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่มา ณ โอกาสน้ี 
 หากมีส่วนใดของรายงานการศึกษาท่ีอาจคลาดเคล่ือนลว้นเป็นความรับผิดชอบของผูศึ้กษา 
และขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1.1.1 ภูมิหลังและความสําคญัของปญหา 
สถานการณความรุนแรงของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตรอบหลังสุด ท่ีเร่ิม

ปะทุข้ึนมาต้ังแตเหตุการณกลุมคนรายบุกเขาปลนอาวุธปนจากกองพันพัฒนาท่ี 4 คายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร บานปเหล็ง ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 4 
มกราคม 2547 ถือเปนจุดเร่ิมตนสําคัญ และยังคงยืดเยื้อตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันเปนเวลายาวนานถึง 
8 ป และกําลังยางเขาสูปท่ี 9  สงผลใหประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ และผูกอเหตุรุนแรงตองสูญเสียชีวิต
ไปประมาณ 5,500 คน และไดรับบาดเจ็บอีกกวา 9,500 คน ขณะท่ีภาครัฐตองทุมเทและสูญเสีย
งบประมาณจํานวนมากถึง 161,278 ลานบาทไปกับการแกไขปญหา และภาคเอกชนก็ตองสูญเสีย
ทรัพยสินจํานวนมากเชนกัน  ท่ีสําคัญปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวางตอ
การดํารงชีวิตอยางปกติสุขของประชาชน การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี  
ขณะเดียวกัน การแกไขปญหาในหวงท่ีผานมา โดยเฉพาะการใชมาตรการดานความม่ันคงและการ
บังคับใชกฎหมาย บางคร้ังเกิดความผิดพลาดจนสงผลกระทบตอภาพลักษณของไทย และยังเปน
การขยายผลและเปดชองใหสังคม รวมท้ังประชาคมระหวางประเทศ มองหรือเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึน
คลาดเคล่ือนไปจากขอเท็จจริงอีกดวย 

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตถือเปนปญหาความมั่นคงของชาติที่สําคัญ
ยิ่งปญหาหนึ่ง มีการกําหนดภารกิจและแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวไวในนโยบายของรัฐบาล
หลายชุดท่ีผานมาจนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน แตเนื่องจากปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนปญหาท่ีละเอียดออน มีความสลับซับซอน อีกท้ังเปนปญหาเร้ือรังท่ียังคงมีความรุนแรงอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน โดยไมมีทาทีวาจะยุติลงไดโดยงายและในเร็ววัน จึงสงผลลบและทําใหเกิดการสูญเสีย
อยางมากในหลาย ๆ ดาน ตามท่ีกลาวมาแลวในขางตน ดังนั้น จึงเปนเร่ืองท่ีสังคมไทยควรตระหนัก
และใสใจตอการหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงท่ีผานมายังไมคอยไดใหความสําคัญในการ
ใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (peace dialogue) มากเทาท่ีควร ท้ังท่ีไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการ
ท่ีดีท่ีสุดวิธีการหนึ่งสําหรับสังคมในการหาทางออกรวมกัน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางถาวรและยั่งยืนไดในที่สุด รวมท้ังนาจะเปนวิธีการที่สอดคลอง
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และเปนการนอมนําไปสูยุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีให “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” 

การใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงนาจะเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับทั้งจากสังคม    
ในประเทศและจากนานาอารยประเทศ เพราะเปนแนวทางสันติวิธีท่ีสอดคลองกับวิถีทาง
ประชาธิปไตย ไมกอใหเกิดการสูญเสีย ไมสุมเส่ียงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการถูก
วิพากษวิจารณในทางลบเหมือนเชนการใชความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพนาจะไดรับการยอมรับจากโลกอิสลาม รวมท้ังประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซ่ึงสวนใหญเปนมุสลิมดวย เพราะสอดคลองกับแนวทางคําสอนของอิสลามท่ีใหความสําคัญเร่ือง
ความสันติ ดังจะเห็นไดจากคําวา “อิสลาม” ซ่ึงมีท่ีมาจากรากศัพทภาษาอาหรับวา “ซะละมะ” 
หมายความวา “สันติ” และมุสลิมจะทักทายกันดวยการใหสลามเปนภาษาอาหรับ ซ่ึงมีความหมายวา 
“ขอความสันติจงมีแดทาน” และผูรับสลามจะกลาวตอบวา “ขอความสันติจงมีแดทานเชนกัน”    

ท่ีผานมา รัฐบาลมีความเช่ืออยูบนสมมติฐานท่ีวา ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เกิดจากการกระทําของคนจํานวนนอย โดยท่ีคนสวนใหญไมเห็นดวย แตอาจจะมีแนวรวมอยูบาง
เนื่องจากความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม จากการท่ีไมมีคุณภาพชีวิต
และระบบการศึกษาท่ีดี อยูในพื้นท่ีท่ียังไมไดรับการพัฒนา และจากพฤติกรรมของเจาหนาท่ีรัฐ    
ในสวนท่ีออกนอกกรอบของกฎหมาย โดยรัฐบาลหลายชุดเช่ือวาหากใชนโยบายการเมืองนําการทหาร
ดวยการซื้อใจประชาชนสวนใหญผานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีได ในขณะท่ีเจาหนาที่รัฐก็ไมสราง
เง่ือนไขเพิ่มเติม มวลชนก็จะตีตัวออกหางจากผูกอเหตุรุนแรง ทําใหแนวรวมลดจํานวนลง ชาวบาน
ในพื้นท่ีคอยแจงขาวและเปนหูเปนตาใหแกเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงจะทําใหงานการขาวถูกตองแมนยํามากข้ึน 
และนําไปสูการจับกุมผูกอความไมสงบได  เม่ือกลุมผูกอความไมสงบหมดไป ไมวาจะสาเหตุจาก
การขาดแนวรวมหรือจากการจับกุมปราบปรามโดยเจาหนาที่รัฐก็ตาม สันติสุขก็จะกลับคืนสู   
จังหวัดชายแดนภาคใตไดในท่ีสุด ทํานองเดียวกับการใชยุทธวิธี “แยกปลาออกจากน้ํา”  

อยางไรก็ตาม แมเปนท่ียอมรับกันวามาตรการในการแกไขปญหาท่ีจําเปนตองทําสวนหนึ่ง 
คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยางสอดคลองกับวิถีชีวิต เพื่อใหประชาชน      
ทุกหมูเหลากินดีอยูดี และสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามความเช่ือของตนไดอยางเสรี เปนแนวทาง
ถูกตองเหมาะสมและควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเต็มท่ีก็ตาม แตงานการเมืองของรัฐบาลท่ี
เนนการพัฒนาเปนหลัก ดวยการทุมเทงบประมาณจํานวนมาก ควบคูไปกับการใชมาตรการจับกุม 
ปรับเปล่ียนแนวความคิด และปราบปรามกลุมผูกอความไมสงบอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตาม
สมมติฐานขางตน อาจจะไมเพียงพอในการยุติความรุนแรง เนื่องจากยังคงมีความรุนแรงรายวัน
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องภายใตความพยายามแกไขปญหาจากทุกภาคสวน โดยท่ียังไมมีทีทาวาจะหยุด
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การสูญเสียลงได จึงทําใหเกิดคําถามข้ึนวา ถึงเวลาแลวหรือไมท่ีรัฐบาลจะตองเอาจริงเอาจังกับการ
พูดคุยกับกลุมผูกอเหตุรุนแรง ดวยการมอบหมายใหหนวยงานหรือกลุมบุคคลเฉพาะรับไป
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อทําความเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของคนกลุมนี้ และ
นําไปสูการหาทางออกท่ีเปนท่ียอมรับของท้ังสองฝาย 

โดยท่ีปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาความขัดแยงทางการเมืองท่ี
เกี่ยวเนื่องกับมิติอัตลักษณทางสังคม วัฒนธรรม ความเปนธรรม และระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนอยู จึงตองไดรับการแกไขดวยแนวทางทางการเมืองท่ีใชสันติวิธีเปนหลัก เพื่อทําใหความรุนแรง
ลดระดับลงจนสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติไดในท่ีสุด และเพื่อใหการแกไขปญหาตรงจุด 
รวมท้ังเปนท่ียอมรับของทุกฝายในพื้นท่ี โดยผานการใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพใน 2 ระดับ 
คือ 

1. ระดับยุทธศาสตร เปนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ (peace talks หรือ peace dialogue) กับกลุม
ผูกอความไมสงบ ซ่ึงถือเปนงานการเมืองเชิงรุกท่ีเปนรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง  ท้ังนี้ ความขัดแยงใน
หลายกรณีท่ัวโลก ไมวาจะเปนท่ีอาเจหในอินโดนีเซีย  ไอรแลนดเหนือในสหราชอาณาจักร หรือ
มินดาเนาในฟลิปปนส ก็เร่ิมตนคล่ีคลายลงดวยแนวทางนี้ท้ังส้ิน การพูดคุยกันเปนการทําความเขาใจ 
ความตองการของกลุมผูกอความไมสงบ เพื่อนํามาวิเคราะหและพิจารณาหาทางออกรวมกัน    
ที่จะเปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญในพื้นท่ี และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซ่ึงจะเปน
การแกไขปญหาที่ตรงจุดในการลดความรุนแรงผานการสื่อสารกับผูกระทําโดยตรง เพื่อยุติ          
การสูญเสียชีวิตของทุกฝายใหไดโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ การพูดคุยดังกลาว ไมใชการหาขาวอยางท่ีเคย
ปฏิบัติมา และท่ีสําคัญคือไมใชการเจรจาตอรองผลประโยชนกันแตอยางใด หากแตเปนการทํา
ความเขาใจกับพี่นองรวมชาติ ซึ่งเปนคนไทยดวยกันที่มีความคิดเห็นตางจากรัฐเพื่อหาทางออก
รวมกัน  

2) ระดับยุทธวิธี เปนการพูดคุยสันติภาพกับภาคประชาชน โดยครอบคลุมทุกพื้นท่ีใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสงเสริมการพัฒนาสัมพันธ สรางความเช่ือม่ัน และความไววางใจ
ระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนดวยกันเอง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความรูสึกมี
สวนรวมรับผิดชอบแกไขปญหารวมกันมากข้ึน ขณะท่ีรัฐจะไดขอมูลจากประชาชนท้ังท่ีเปนปญหา 
ความตองการ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น และความรูท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ ซ่ึงนอกจากจะทําให
ตกผลึกในการแกไขปญหารวมกันแลว ยังจะทําใหรัฐเขาใจ เขาถึง และนําไปสูการพัฒนาท่ี
ตอบสนองประชาชนในพ้ืนท่ีไดมากที่สุด ท้ังนี้ จากผลการจัดพูดคุยเพื่อสันติภาพดังกลาว เช่ือวา
ประชาชนจะใหความรวมมือในการแจงขาวสารและเบาะแสเร่ืองตางๆ แกรัฐมากข้ึน รวมท้ังรัฐยัง
สามารถใชประโยชนดานการขาวจากประชาชนท่ีเขารวมการสานเสวนาไดอีกทางหนึ่งดวย   
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หากนโยบายการเมืองนําการทหารหรือการใชงานพัฒนานําความมั่นคงของรัฐบาล มีการ
ดําเนินงานแบบสามขาคูขนานกันไป คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี การพูดคุย
เพื่อสันติภาพกับกลุมผูกอเหตุรุนแรงในการทําความเขาใจถึงสาเหตุท่ีตองใชความรุนแรง และการ
สานเสวนากับภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ก็นาจะเปนแนวทางการแกไขปญหาท่ีตรงเปามากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ 
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาท่ีมีความละเอียดออนและสลับซับซอน 
จําเปนตองใชแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนชุด (package) แบบรอบดาน (comprehensive) ดังนั้นเมื่อ
มีการนํากระบวนการพูดคุยสันติภาพมาใชแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
แลว จึงไมไดหมายความวาจะไมมีการบังคับใชกฎหมายตอผูกระทําผิด เพราะตองดําเนินไป
ตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานอยูแลว และก็ไมไดหมายความวาจะงดใชมาตรการ
ดานความม่ันคงหรือการทหาร เพียงแตตองเปนการใชมาตรการดานความม่ันคงอยางเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนงานการเมืองเทานั้น โดยทุกมาตรการ รวมท้ังการพัฒนาและการอํานวยความเปนธรรม 
จะตองสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน และดําเนินไปพรอมกัน  ดังนั้น ในเม่ือเปาหมายสูงสุด
ของรัฐบาลคือสันติสุขในพ้ืนท่ี หากมีทางเลือกอ่ืนท่ีอาจจะนํามาซ่ึงการบรรลุถึงเปาหมายนี้ได ก็ถือ
วาการใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีคุมคาตอการพิจารณาตัดสินใจ
ของรัฐบาล โดยศึกษาจากบทเรียนของประเทศท่ีมีปญหาในลักษณะใกลเคียงกัน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพอยางครอบคลุม 
2.  เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

ปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหการะบวนการพูดคุยสันติภาพท่ีผานมา และในปจจุบันยังไมประสบ
ความสําเร็จ 

3.  เพื่อศึกษาและเรียนรูประสบการณของประเทศท่ีนํากระบวนการพูดคุยสันติภาพมา
แกไขปญหาความไมสงบในประเทศอยางไดผล 

4.  เพื่อนําผลการศึกษามาเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตโดยสันติวิธี เพื่อใหสถานการณคล่ีคลาย และลดระดับความรุนแรงลงจนกลับคืน    
สูสภาวะปกติ  
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1)  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปญหาและการจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี 

และการนํากระบวนการพูดคุยสันติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญของแนวทางสันติวิธี มาใชในการแกไข
ปญหาความขัดแยง 

2) ศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพูดคุยสันติภาพในจังหวดัชายแดนภาคใตต้ังแตรัฐบาล
ชุดกอนหนาจนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน  

3)  ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศในอาเซียน กรณีอาเจห
ของอินโดนีเซีย และกรณีไอรแลนดเหนือ 

4) ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสันติวิธีในการแกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ผานการใชกระบวนการพูดคุยกับกลุมผูกอเหตุรุนแรง  บทสรุปการใชแนว
ทางการเจรจากับกลุมผูกอความไมสงบ  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ และปจจัยท่ีจะทําใหกระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพ 
 
1.4  วิธีการศึกษา 
 เปนการศึกษาในเชิงเอกสาร ดวยการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เชน รายงานขาวสาร หนังสือ และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ รวมท้ังเอกสารประเภทส่ือส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส จากนั้นนํามาวิเคราะหและสังเคราะหกอนเรียบเรียงนําเสนอเปนผลการศึกษา โดยอาศัย
ความรูและประสบการณท่ีเคยรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1) องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
2) ทําใหเขาใจถึงสภาพแวดลอม  ปญหา อุปสรรค ลอดจนปจจัยเกื ้อหนุนที่ทําให

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ท้ังของไทยและตางประเทศ ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 
3) ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพมาใชแกไขปญหา

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงนาจะเปนผลดีและเปนประโยชนตอการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยคาดวาจะทําใหสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตลดระดับลงจน
กลับคืนสูสภาวะปกติไดในท่ีสุด แมจะตองใชความอดทนอยางสูงและใชเวลานานหลายป 

4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลใน
การพูดคุยสันติภาพกับกลุมผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตใหประสบความสําเร็จ 
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1.6  นิยามศัพท 
1.6.1  การพูดคุยสันติภาพ  (peace dialogue) 
David Bohm ศาสตราจารยเกียรติคุณดานฟสิกส มหาวิทยาลัยลอนดอน อธิบายคําวา 

dialogue1 เปนคําท่ีมาจากภาษาละติน dia+logos dia = ผาน (through) logos = คําพูด/ความหมาย ใน
ท่ีนี้หมายถึง ความหมายของคํา  หัวใจสําคัญของกระบวนการพูดคุยหรือสานเสวนาของ Bohm คือ 
การเปดโอกาสใหมีการฟงอยางลึกซ้ึง (deep listening) ซ่ึงถือเปนแกนหลักของการสนทนา โดยเปน
การฟงเพื่อเขาใจความหมาย เปนความกระหายอยากรูเร่ืองอยางใจจดใจจอ (suspension) ซ่ึงเกี่ยวของ
กับความต้ังใจฟง ในการสํารวจหาความหมายของผูพูด เปนความคิดท่ีวาถาผูพูดมีความต้ังใจท่ี
กลาวถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยอารมณความรูสึก พรอม ๆ กับเสนอความคิดอันใดอันหนึ่ง และผูพูดยังคง
รักษาความต้ังใจในการกลาวถึงส่ิงนั้นตอไป ไมตัดสินวาส่ิงท่ีคนอ่ืนพูดนั้นถูกหรือผิด  แตฟงอยาง
ต้ังใจ กระบวนการของความคิดจะดําเนินไปไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน นั่นคือ ท้ังผูพูดจะสามารถเขาใจ
ความหมายของส่ิงท่ีตนพูดและผูฟงอาจเขาใจส่ิงท่ีตนไดยินอยางลึกซ้ึงมากข้ึน ซ่ึงหากฟงอยางต้ังใจ 
จะนําไปสูสภาวะเปด เกิดการเรียนรูท่ีอาจมีความคิดบางอยางเกิดข้ึนในใจ และความคิดนั้นอาจจะ
ถูกนําไปใชในการเร่ิมตนของการกระทําท่ีมีคุณคาตอตนเองและสังคมในอนาคต  โดยเฉพาะการ
ลดความขัดแยง 

นอกจากนี้ กระบวนการพูดคุยอาจมีผลใหตางฝายตางมองเห็นมิติท่ีซอนเรนในความเช่ือ
และจุดยืนของตนเองได กลาวคือ ยิ่งไดเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับความเช่ือและจุดยืนของผูอ่ืน 
อาจทําใหเขาใจความเชื่อและจุดยืนของตนเองไดชัดเจนขึ้น เพราะอาจมีมิติและความเขาใจ
บางสวนท่ีอาจแฝงเรนโดยท่ีตนเองไมเขาใจ ไมไดสัมผัส หรือไมไดสนใจมากอน กลาวอีกนัยหนึ่ง
ในกระบวนการพูดคุย คูเสวนาทั้งสองฝายอาจเปนตัวชวยที่สําคัญในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
เขาใจ และเปล่ียนแปลง 

ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาด สุวรรณบุบผา กรรมการดําเนินงานศูนยศึกษาและพัฒนาสันติ
วิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  ใหความหมายของคําวา “พูดคุยสันติภาพ/สานเสวนา” หรือ “ศานต์ิเสวนา” 2           
วาหมายถึง กระบวนการกลุมในการจัดการกับความขัดแยง ท่ีอาศัยบุคคลท่ีสามชวยทําหนาท่ี
อํานวยการ ใหเกิดการพูดคุยสนทนากันระหวางกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของในสถานการณความขัดแยงท่ี
มีความตึงเครียดทางอารมณเปนสวนประกอบใหญ โดยมุงเนนท่ีจะลดอคติอันเกิดจากผลของความ
                                                                    
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
โดยท่ัวไปอาจแบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ 

1) การสานเสวนาในระดับหลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงมีเนื้อหาคอนขางเปนวิชาการ เนนการ
พูดคุยกันในระดับแนวคิด หลักการของแตละคน เพื่อเพิ่มขยายขอบเขตความรูของแตละฝายให
กวางข้ึน หรือกอใหเกิดภูมิปญญาท่ีลุมลึกแหลมคมมากข้ึน อันจะเปนพื้นฐานความคิดท่ีหนักแนน
เพียงพอสําหรับการแสวงหาการปฏิบัติรวมกันตอไป  

2) การสานเสวนาในระดับประสบการณ ซ่ึงเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
นานาประการท่ีแตละคนไดประสบพบมา เพื่อใหเกิดความเขาใจความรูสึกนึกคิด ความตึง เครียด 
ความหวาดกลัว  ความโกรธแคน  ความเกลียดชัง  ความฝน  ฯลฯ  ที่สอดแทรกมาพรอมเร่ือง
เลาและประสบการณของแตละคน   

3) การสานเสวนาในระดับปฏิบัติการ หรือบางครั้งเรียกวาการสานเสวนาแหงชีวิต ซ่ึงเนน
ใหเกิดการแกไขปญหารวมกัน เนื้อหาท่ีพูดคุยกันในการสานเสวนาระดับนี้ มักเปนปญหาสําคัญ
และเรงดวนตาง ๆ ท่ีทุกฝายกําลังเผชิญอยู เชน ปญหาส่ิงแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหาสิทธิ
มนุษยชน และปญหาเศรษฐกิจปากทอง เปนตน 

กลาวโดยสรุป การพูดคุยสันติภาพ หรือสานเสวนา หรือการประชาเสวนา (citizens dialogue) 
คือ กระบวนการมีสวนรวมที่เนนการฟงอยางตั้งใจ และการทําความเขาใจซึ่งกันและกันของผูมี
สวนไดสวน เสียทุกฝา ย  โดย เปดโอกาสใหผู  เ กี ่ย วขอ งไดแสดงความคิด เห็นอยา ง
สรางสรรคและสันติวิธีตอส่ิงท่ีตัวเองปรารถนาและตองการใหเกิดข้ึน ซ่ึงเปาหมายของกระบวนการ
สานเสวนา ไมจําเปนตองใหไดทางออกในการแกไขปญหาทุกคร้ังในทันทีก็ได  แตเปนกระบวนการท่ี
ทําใหทุกฝายเกิดความรูสึกหรือมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

การพูดคุยสันติภาพมักเปนกระบวนการอยางไมเปนทางการและไมมีโครงสรางตายตัว 
เปาหมายหรือผลสําเร็จของการสานเสวนาอาจไมใชเพื่อคนหาขอยุติและนําไปสูการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติไดในทันที แตเพื่อตองการทําใหเกิดความเขาใจรวมกันอยางถองแทตอประเด็น
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปญหาเหลานั้นมีความสลับซับซอนมากข้ึนทุกวัน โดยจะเนนการทําความเขาใจใน
ประเด็นท่ียังไมเขาใจกัน  ดังนั้น กระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยปองกัน
ความขัดแยงและชวยลดอคติของคน รวมถึงชวยแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี  
 1.6.2 การกอความไมสงบ (Insurgency) หมายถึง การตอสูระหวางกลุมผูอยูใตปกครองกับ
กลุมท่ีมีอํานาจในการปกครอง โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองตามความ
ตองการของตน  ในการปฏิบัติการกอความไมสงบนั้น จุดมุงหมายหลักของกลุมกอความไมสงบจึง
มิใชการเอาชนะทางการทหาร แตมุงเอาชนะดวยการทําลายอํานาจและการบริหารประเทศของ
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รัฐบาล ซ่ึงถือเปนอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งขีดความสามารถของรัฐในการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน สําหรับการกอเหตุรุนแรงของกลุมผูกอความไมสงบนั้น ไดแก การกอ
การราย สงครามกอความไมสงบ และการใชกําลังตามแบบ ซ่ึงเปนรูปแบบตางๆ ท่ีใชในการกอ
ความไมสงบ 

1.6.3 กลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย มีหลายกลุม ท่ีสําคัญ
ไดแก  กลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติปตตานี3 (Barisan National Pemberbasan Pattani - BNPP)  กลุม
แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู (Barisan Revolusri National - BRN) ซ่ึงปจจุบันแยกเปน 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 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
 

2.1  แนวคิดท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดสันติวิธี 
ในหวงระยะเวลาหลายปที ่ผานมา สถานการณภายในของไทยและบรรยากาศของ

สังคมไทยดํารงอยูในมิติของความขัดแยงในหลายกรณี ทําใหคําวา “สันติวิธี” ไดรับความสนใจและ
มีการกลาวถึงมาโดยตลอด ท้ังท่ีจริงแลวสันติวิธีไมไดเปนนวัตกรรมใหมของคนในสังคมแตอยางใด 
เพราะแนวทางหรือวิธีการนี้เคยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการความขัดแยง และสรางสันติสุข      
ใหเกิดข้ึนมาอยางตอเนื่องและยาวนานในหลายภูมิภาคของโลก อยางไรก็ดี สังคมในยุคโลกาภิวัตน
เปนสังคมท่ีมีความซับซอนและมีความหลากหลาย ท้ังเร่ืองคานิยม ทัศนคติ ภาษา ศาสนา กลุมชาติพันธุ 
และผลประโยชน ซ่ึงพยายามจะดํารงรักษาความเปนอัตลักษณของกลุมเอาไว จึงสงผลใหเกิดการ
เผชิญหนาและเกิดความขัดแยงข้ึนระหวางกลุมคนภายในสังคม ท้ังท่ีโดยสวนลึกแลวมนุษยทุกคน
ตองการความสันติมากกวาความรุนแรง 
 สถานการณความขัดแยงและความรุนแรงท่ีปรากฏในหลายสวนของโลก รวมท้ังปญหา
ความไมสงบท่ียังคงยืดเยื้อเร้ือรังและทําใหมีความสูญเสียรายวันเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ทําใหมีผูเกี่ยวของหลายฝายรวมกันเรียกรองและเสนอทางออกหรือแนวทางแกไขปญหาเพื่อลด
ความรุนแรง โดยเฉพาะการใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหา ซ่ึงเคร่ืองมืออันหนึ่งท่ีสามารถ
นํามาใชเสริมสรางสันติวิธีได คือ กระบวนการพูดคุยสันติภาพ (dialogue process) โดยการ
ประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคลท่ีมีความเช่ือและจุดยืนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงนับเปนวิธี
หนึ่งท่ีนาสนใจศึกษาและมีการนํามาพิจารณาภายในกลุมนักวิชาการ นักการเมือง และนักการทหาร 
โดยต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีวาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประเด็นท่ีผสมผสานกัน
ของปญหาชาตินิยมชาติพันธุมลายูปตตานี ท่ีตองการจะรักษาอัตลักษณท้ังภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมท่ีผูกพันมาต้ังแตดั้งเดิม ความตองการมีอํานาจในสังคม ความเปนธรรม คุณภาพชีวิต 
และการกินดีอยูดีตามวิถีชีวิตในทองถ่ิน แมวาความคิดเร่ืองการแบงแยกดินแดนจะมีอยูจริง แตก็ไม
นาจะเปนแนวคิดของประชาชนสวนใหญ  
\ 
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ดังนั้น นอกเหนือจากการนํากระบวนการพูดคุยสันติภาพมาใชกับกลุมผูกอเหตุรุนแรงแลว 
ยังสามารถใชกระบวนการดังกลาวกับประชาชนในทองถ่ิน โดยการเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ
ความรูสึกของประชาชนในทองถ่ินอยางเขาใจในลักษณะของการเอาใจเขามาใสใจเรา สรางกระบวนการ
มีสวนรวมอยางแทจริง ใหโอกาสประชาชนในทองถ่ินไดดูแลชีวิตและทรัพยสินของตัวเองมากข้ึน   
เปดโอกาสใหภาคประชาสังคมมีบทบาทในการสรางสันติภาพ และส่ิงสําคัญท่ีสุดกอนส่ิงอ่ืนใดคือ 
จะตองสรางความไววางใจใหเกิดข้ึน ซ่ึงสวนหน่ึงสามารถสรางผานกระบวนการพูดคุยสันติภาพได 
เพื่อฟนฟูความสัมพันธที่ดี ทําความจริงใหปรากฏ จัดการใหเกิดความยุติธรรมท้ังทางกฎหมาย
และทางสังคม เพราะสันติภาพจะตองยืนอยูบนความยุติธรรม ท้ังความยุติธรรมทางกฎหมายและ
ความยุติธรรมทางสังคม  

ความหมายและกระบวนการสันติวิธี 
 นักการศึกษาและนกัวิชาการดานสันติวิธีในสังคมไทยและตางประเทศไดใหความหมายและ
อธิบายกระบวนการสันติวิธีไวหลากหลายมิติและหลายสถานการณดวยกัน กลาวคือ 
 รองศาสตราจารย โคทม อารียา ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัย 
มหิดล ไดใหความหมายของ “สันติวิธี”1 ไววา หมายถึง วิธีการจัดการกับความขัดแยงวิธีหนึ่ง โดย
ใหเหตุผลวาการใชสันติวิธีเปนวิธีการท่ีนาจะมีการสูญเสียนอยท่ีสุด ท้ังระยะส้ันและระยะยาว ท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใชความรุนแรง ซ่ึงทุกฝายอางวาเปนวิธีการสุดทาย บางกรณี
สามารถบรรลุผลในระยะส้ันเปนรูปธรรมชัดเจน แตหากความขัดแยงดํารงอยูและถูกกดไว โอกาส
ที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวยอมมีอยู สวนในทางนามธรรม เชน ความเขาใจอันดี และความ
สามัคคีปรองดอง ยอมเกิดข้ึนไดยากดวยวิถีความรุนแรง ลักษณะสําคัญของสันติวิธี ไมใชวิธีท่ีเฉ่ือย
ชาหรือยอมจํานน แตเปนวิธีท่ีแข็งขันและตองใชความคิดสรางสรรค ไมใชยุทธวิธีท่ีเลือกใชในบาง
โอกาส แตเปนยุทธศาสตรท่ีปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ เปนสัจธรรมที่น า เ ชื่ อถือ  ไม ใช วิ ธี ที่ ดี ใน
เชิงกระบวนการเทานั้น แตเปนวิธีท่ีหวังผลและกลมกลืนกับวิธีการดวย   

การใชสันติวิธีเพื่อจัดการกับความขัดแยง มีดวยกัน 3 วิธี คือ 
 1) ปองกันไมใหเกิดความขัดแยง  ดวยการสรางสันติในใจของทุกคน  ไดแก การ
สงเสริมสันติวัฒนธรรม ขันติธรรม ความผอนปรน การลดอคติ การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และสิทธิมนุษยชน เปนตน 
 2) แกไขความขัดแยง เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึน คูกรณีมักคิดวาตนถูกและอีกฝายผิด ในกรณีนี้
ความยุติธรรมหมายถึงการพิสูจนวาใครผิดใครถูก โดยพ่ึงศาลยุติธรรมหรือศาลอ่ืน  ๆหรือพึ่งการไกลเกล่ีย
                                                                    
1 สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สันติวิธี : เครื่องมือในการจัดการความขัดแยง, 
หนา 10 
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โดยศาลหรืออนุญาโตตุลาการหรือผูมีอํานาจท่ีคูกรณียอมรับ อยางไรก็ตาม บางคูกรณีอาจยอมรับวา
ไมมีใครผิดถูกโดยสมบูรณ กรณีเชนนี้สามารถคลี่คลายความขัดแยงไปสูการชนะดวยกันท้ัง
สองฝาย วิธีการคล่ีคลายอาจเปนการเจรจากันโดยตรง หรือมีฝายท่ีสามมาชวยทําใหคูกรณีออกจาก
ตําแหนงหรือจุดท่ียืนอยู ไปสูพื้นท่ีการรับรูใหมท่ีสามารถเจรจาแบบถอยทีถอยปฏิบัติตอกันได 
 3) เยียวยาหรือติดตามผลความขัดแยง โดยเยียวยาผูแพดวยความใจกวางของผูชนะ หรือการ
เยียวยาซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิดการคืนดีหรือคืนสันติสูจิตใจ ผลเสียท่ีเกิดจากความขัดแยงจะได
หมดไปภายหลังการแกไขความขัดแยงแลว ตลอดจนปฏิบัติตามขอตกลงและขจัดเง่ือนไขความขัดแยง 
ใหบางเบาหรือหมดไป 
 ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ใหคํานิยาม “สันติวิธี”2 วา คือการปองกัน           
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสภาพการใชความรุนแรงและสงคราม โดยใหเหตุผลวาในการสงครามจะมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง สิทธิมนุษยชนเปนการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน
ของทุกคน ตอเม่ือมนุษยมีจิตสํานึกในศีลธรรมพื้นฐานนี้ จึงจะสามารถสรางการอยูรวมกันอยางสันติ
และย่ังยืนได  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงแนวความคิดของทฤษฎีความซับซอน  โดยมองวา
ปรากฏการณและปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เปนปญหาเชิงโครงสราง ซ่ึงแกไขไดยากในสังคมท่ีมีความ
สลับซับซอน เพราะสังคมดังกลาวเมื่อเกิดความขัดแยงจะมีแนวโนมไปสูความรุนแรงไดงาย หาก
ไมมีสถาบันใดที่มีพลังเพียงพอท่ีจะใชอํานาจเขาไปแกไขปญหา ดังนั้น ทางออกคือ ตองอาศัย
กระบวนการทางสังคม ซ่ึงตองใชเวลาพอสมควร หนทางหนึ่งก็คือ การนําแนวทางสันติวิธีมาใช
เปนยุทธศาสตรสําหรับสังคมท่ีสลับซับซอน  

สันติวิธีจะเขามาทําหนาท่ีระหวางรอยตอเช่ือม เพื่อใหเวลาในการปรับตัวของสังคมไทย 
หรือท่ีเรียกวา “ปรับกระบวนทัศน” (paradigm shift) จากวิธีเดิมท่ีใชอํานาจเขาไปแกไขปญหาแบบ
สังคมโบราณ ซ่ึงใชไมไดแลวในสังคมปจจุบัน จากการวิจัยพบวามีพลังงานเพียงอยางเดียวท่ีสามารถ
จะแกไขปญหาท่ีซับซอนได เปนพลังงานทางสังคม (social energy) ท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางกัน
จากหลายฝาย เนื่องจากการใชอํานาจไมสามารถแกไขปญหาท่ีมีความสลับซับซอนได นอกจาก
อาศัยความรวมมือกันของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เปนการนําขบวนการทางสังคมเขามาใชแกไขปญหา 
โดยขบวนการทางสังคมจะกอใหเกิดพลังงานข้ึน นับเปนการถักทอทางสังคม ทําใหเกิดพลังงานทาง
สังคมท่ีจะสรางความผูกพันซ่ึงกันและกัน ความเปนพวกพองพี่นองรวมชาติ แมจะมีความแตกตางใน
ดานตางๆ แทนการมองแบบแบงเขาแบงเรา หรือมองฝายท่ีเห็นตางเปนฝายตรงขามหรือเปนศัตรู
ดังเชนในอดีต 

                                                                    
2 อางแลว, หนา 11 
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 รองศาสตราจารย มารค ตามไท  กลาวถึงสันติวิธีไววามีอยู 2 ลักษณะ3 คือ 
1) สันติวิธีในการตอสูหรือเรียกรอง (peaceful demonstrate/protest) ซ่ึงเปนแนวทางที่ถูก

นํามาใชเม่ือเกิดความไมพอใจหรือมีความเห็นไมสอดคลองกับผูท่ีมีอํานาจ มีการดําเนินการในลักษณะ
ของการประทวง หรือการเรียกรอง หรือการตอสูโดยการยื่นหนังสือขอเขาพบ หรือการชุมนุมกัน
เพื่อแสดงออกถึงความไมเห็นดวย หรือแสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูมีอํานาจ โดย
สงบ สันติ ไมมีอาวุธ การตอสูในแนวทางนี้จะมีช่ือเรียกกันวา “การดื้อแพง” (civil disobedience) 
ซึ่งเปนแนวทางท่ีมีตนแบบจากแนวทางการตอสูแบบ “อหิงสา” ของมหาตมะ คานธี ในการตอสู
เรียกรองเอกราชของอินเดีย 

2) สันติวิธีในการแกไขปญหาขัดแยง (peaceful conflict resolution) เปนแนวทางท่ีใชใน
การแกไขปญหา หลังจากท่ีความขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดข้ึนแลว และพยายามท่ีจะยุติความขัดแยง
โดยการใชแนวทางที่สันติ ซ่ึงแนวทางท่ีเดนชัดท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหาความ
ขัดแยง คือ การเจรจาไกลเกล่ีย (negotiation) กันเองระหวางคูพิพาท หรือโดยมีคนกลางซ่ึงเปน
บุคคลท่ีสาม (เปนบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได) ชวยในกระบวนการไกลเกล่ีย โดยไมได
ทําหนาท่ีตัดสินช้ีขาด แตจะเปนผูกํากับการเจรจาใหดําเนินไปได อันจะนําไปสูทางออกคือการยุติ
ความขัดแยง เพราะจะมีผลลัพธท่ีนาจะเปนไปในลักษณะท่ีท้ังสองฝายตางไดประโยชน (win - win)         
การเจรจาไกลเกล่ียมีหลายรูปแบบ แตท่ีพบเห็นบอยคร้ัง ไดแก  

    2.1 การเจรจาโดยยึดจุดยืน (position-based negotiation) เปนการเจรจาท่ีมุงจะเอาแพ
เอาชนะกัน ซ่ึงตางฝายตางมีจุดยืนของตนเอง คูเจรจาจะปฏิบัติตอกันเหมือนเปนศัตรูกัน ความเช่ือ
ของการเจรจานี้จะเปนลักษณะ zero sum game ตามแนวคิดในทฤษฏีเกม (game theory) วาถาไมแพ       
ก็ตองชนะ ผลของการเจรจามักยอมรับการพบกันคร่ึงทาง (compromise) แตการเจรจาในลักษณะนี้  
ไมควรจะนํามาใชกับกรณีของความขัดแยงในนโยบายสาธารณะ  

    2.2 การเจรจาโดยยึดผลประโยชน (interest-based negotiation) การเจรจาในลักษณะน้ี
ไมมองถึงประโยชนของตนฝายเดียว แตจะมองและทําความเขาใจถึงความตองการความหวง
กังวลของฝายอ่ืน การเจรจาลักษณะนี้จะเกิดจากคูเจรจาทุกฝายมารวมกันแกไขปญหา เพื่อนําไปสู
การตัดสินใจรวมกัน โดยหวังใหความตองการของทุกฝายไดรับการตอบสนอง ทุกฝายจะไมระบุถึง
จุดยืนของตนเอง แตจะบอกถึงความหวัง ความตองการ ความหวงกังวล และความหวาดระแวง 
 
 

                                                                    
3 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท, “ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา”  พิมพครั้งที่ 2, สถาบันพระปกเกลา 
2547 หนา 101 - 103 
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ตารางแสดงความแตกตางระหวางการเจรจาโดยยึดจุดยืน กับการเจรจาโดยยึดผลประโยชน 
 

การเจรจาโดยยึดจุดยนื การเจรจาโดยยึดผลประโยชน 

- ใหไดสวนแบงมากท่ีสุดเทาท่ีทําได 
จากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

- ไดความพึงพอใจจากทุกฝาย 
 

- เปนผลลัพธแบบแพ-ชนะ - พยายามทําใหบรรลุความตองการของทุกฝาย 

- เกิดความสัมพันธแบบปฏิปกษ - ชวยใหเกิดความสัมพันธท่ีดี ชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน 

- ผลประโยชนของแตละฝายถูกมองวา 
เปนความขัดแยงอีกฝายหนึ่ง 

- มองหาจุดท่ีเห็นหรือมีประโยชน 
 

- พยายามเปดเผยของฝายตรงขามใหมากท่ีสุด 
ขณะเดียวกันพยายามปกปดของเราและทําให
ฝายตรงขามเขาใจผิด 

- แบงปนขอมูลและชวยกันสรางทางเลือก
เพื่อใหไดผลประโยชนดวยกันทุกฝาย 

- ผูมีสวนเกี่ยวของจะเร่ิมตนท่ีการตั้งความ
ตองการไวสูง และเปล่ียนจุดยืนอยางลังเล 

- มุงผลประโยชนรวม ไมใชจุดยืน 
 

- ใชการคุกคาม ถกเถียงในการใหได 
ผลลัพธท่ีดี 

- ใชเหตุผลและประสบการณจัดการกับปญหา 

 
อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอกระบวนการสันติภาพ สามารถจําแนกออกได

เปน 4 ประเด็นหลัก คือ  
ประเด็นแรก เปนเปาหมายระยะส้ันท่ีแตกตางกันระหวางกลุม บางคร้ังการทํางานของกลุมหนึง่

ไปลดทอนความคืบหนาของอีกกลุมหนึ่ง เชน ขอแตกตางระหวางกลุมท่ีมุงเนนการปกปองสิทธิ       
กับกลุมทํางานสรางกระบวนการพูดคุยเจรจากับผูใชความรุนแรง แมจะมีเปาหมายระยะยาว
ใกลเคียงกัน แตระหวางการทํางานก็ขัดแยงกันในเร่ืองแนวทาง ปญหาจึงอยูท่ีการประสานงาน
ระหวางกลุมเหลานี้ใหมีสวนหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน 

ประเด็นท่ีสอง ปญหาการประสานงานระหวางกลุมท่ีมีเปาหมายระยะยาวตางกัน เนื่องจาก
มีกลุมในสังคมจํานวนไมนอยท่ีเห็นการใชความรุนแรงเปนทางเลือกหลัก 

ประเด็นท่ีสาม ปญหาระหวางกลุมภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีกับนอกพ้ืนท่ี บางคร้ังตองจัดวาง
บทบาทใหมในการหนุนเสริมใหพลังจากภายในเปนกลไกขับเคล่ือนหลัก โดยพลังจากภายนอก
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สนับสนุนดวยการทํางานอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงข้ึนอยูกับจังหวะเวลาและความพรอม 
ประเด็นที่สี่ เปนอิทธิพลจากแหลงทุน เนื่องจากความเปนจริงที่ภาคประชาสังคมยังตอง

อาศัยแหลงทุนจากภายนอก ซ่ึงผลกระทบประการสําคัญคือการทําใหเร่ืองหลักกลายเปนเร่ืองรองไป 
 พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผูอํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
มองวากระบวนการสันติภาพมีส่ิงสําคัญ 2 ประการ4 คือ  
 ประการแรก คือ การแสดงความสัมพันธระหวางมาตรการทางเศรษฐกิจ การศึกษา         
การพัฒนา และกระบวนการสันติวิธี โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางมาตรการลดความรุนแรงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาล โดยต้ังคําถามถึงยุทธศาสตรการพัฒนาวาจะสามารถทําไดหรือไม 
หากยังไมลดความรุนแรง การพัฒนาที่มีประโยชนอยางแทจริงตองเปนการพัฒนาที่มาจากลางขึ้น
บน ทิศทางการพัฒนาที่จะชวยแกไขปญหาตองมาจากพื้นที่และตองมาจากหลายสวนของพื้นท่ี 
สวนสําคัญสวนหนึ่งคือ ผูนําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงไมมีสวนรวมในการพัฒนา เพราะ
ขาดความไววางใจ ขณะท่ีสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งคือ การบังคับใชกฎหมายกับการลดความรุนแรง 
ถาหากการลดความรุนแรงคือการพูดคุยกับผูใชความรุนแรงหรือผูกอการ ส่ิงท่ียากท่ีสุดในการ
พูดคุยและชักชวนใหผูใชความรุนแรงหรือผูกอการเขามาในกระบวนการสันติภาพ คือการที่
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เปนเหตุการณท่ีไมสามารถจัดการไดดวยกระบวนการทางกฎหมาย 
ซ่ึงทําใหการลดความรุนแรงทําไดยากมาก ทั้งนี้ กระบวนการสรางสันติภาพจะตองมีการจัดลําดับ
มาตรการตางๆ ใหมีการเช่ือมโยงกันดวย 
 ประการที่สอง คือ การออกแบบกระบวนการสันติภาพ เปนการออกแบบวาจะอยู
รวมกันอยางไร เปาหมายสุดทายของกระบวนการสันติภาพ คือตองการอยูรวมกันอยางไร โดย
จะตองเห็นรูปรางสังคมท่ีตองการจะใหเกิดขึ้น แมจะมีมาตรการหลายขอ แตในท่ีสุดตองมีภาพให
เห็นวาสังคมจะเปนอยางไร ซ่ึงตองเปนสังคมที่ตองการจะใหเกิดข้ึนดวย กระบวนการสันติภาพจึงแยก
ไมออกจากส่ิงท่ีเปนนามธรรม คือตองการเห็นสังคมเปนอยางไร เพราะประชาชนในพ้ืนที่อาจจะ
ตองการเห็นสังคมซึ่งไมเหมือนกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนอยากเห็น ดังนั้นจะทําอยางไร 
กระบวนการสันติภาพตองอยูบนพื้นฐานวาตองการเห็นสังคมเปนอยางไร 
 ศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ศาสตราจารยประจําภาควิชาการเมืองการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักวิชาการดานสันติวิธี และประธานคณะทํางาน

                                                                    
4 พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ,  ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ คํากลาวเปดการสัมมนาเครือขาย
ภาคประชาสังคม สืบคนจาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php  
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ยุทธศาสตรสันติวิธี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาวถึงสันติวิธี5วา เปนคําท่ี
รวบรวมวิธีการเผชิญหนากับความขัดแยงหลายรูปแบบ  ท้ังการประทวง การไมใหความรวมมือ และการ
เขาแทรกแซงโดยตรง แตการกระทําท้ังหมดนี้ ผูกระทําการหรือเวนจะกระทําการบางอยาง 
ดําเนินการโดยไมใชความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางกายภาพ  (Sharp, Waging Nonviolent 
Struggle (2005): 41) 

ขบวนการสันติวิธีมีหลากหลายรูปแบบ เชน สันติวิธีแบบเลือกเร่ือง (selective non-violence) 
เชนขบวนการคัดคานอาวุธนิวเคลียรในสหรัฐฯ และสันติวิธีแบบหลักการครอบคลุมทุกเร่ือง 
(principled non-violence) เชนกลุมศาสนาบางกลุมท่ีไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบ ท้ังใน
ชีวิตประจําวันและไมเขารวมกิจกรรมทางการเมืองเพราะเห็นวามีปญหาความรุนแรง   

อหิงสาเปนแนวทางการตอสูดวยสันติวิธีของมหาตมะ คานธีท่ีใชตอสูกับจักรวรรดินิยม
อังกฤษ  มีน้ําหนักสําคัญอยูท่ีพลังสัจจะและจิตวิญญาณของคน เปนการตอสูชนิดท่ีมีเปาหมายเพื่อ
ความเปนธรรมโดยไมเบียดเบียนคูตอสูไมใชความรุนแรงทางกายภาพกับเขา  ท่ีสําคัญไมเกลียดชัง
เขา และหากมีอะไรเกิดข้ึนผูใชอหิงสาจะตองยอมทนรับทุกขเสียเอง ในแงนี้การกลาวรายปายสีคน
ท่ีไมเห็นดวยกับตนก็ถือวาไมใชอหิงสา  

ขณะท่ีอารยะขัดขืน (civil disobedience) ก็เปนการใชสันติวิธีท่ีมุงเปล่ียนแปลงกฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐบาล โดยมุงกระตุนใหสังคมโดยรวมเห็นวามีความอยุติธรรมเกิดข้ึน เพราะมี
ลักษณะเดนอยูท่ี เปนการละเมิดกฎหมาย เปนการกระทําสาธารณะโดยแจงใหทางบานเมืองทราบกอน 
และผูกระทํายอมรับผลของการละเมิดกฎหมายนั้น ส่ิงสําคัญคือ เม่ือสังคมเห็นคนดีถูกกฎหมาย
บานเมืองลงโทษ ก็จะกระตุนสํานึกแหงความยุติธรรมในสังคมข้ึน จนไปแกไขกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐเสียใหม ในแงนี้ถาไมยอมใหกฎหมายบานเมืองลงโทษก็ไมใชอารยะขัดขืน  

อยางไรก็ตาม ขบวนการสันติวิธีท่ีบริสุทธ์ิหาไดยากในโลก เนื่องจากมักเปนขบวนการท่ี
ประกอบดวยประชาชนหลากหลายมารวมดวยแรงจูงใจตางกัน ท้ังนี้ ถาขบวนการประกาศใชการตอสู
ดวยสันติวิธีเปนดานหลัก ก็คือวาเปนขบวนการสันติวิธี แตถามีการใชความรุนแรงมาผสมในการตอสู 
ก็จะสงผลลดความชอบธรรมของขบวนการลงเสมอ 

ดร.ชัยวัฒน เห็นวา สันติวิธีไมใชการตอสูท่ีจะรับประกันความสําเร็จ แตอาจนํามาซ่ึงความ
รุนแรงตอตัวผูใชได และเง่ือนไขสําคัญของการตอสูดวยสันติวิธีคือ การใชแนวทางสานเสวนา 
(dialogue) โดยเฉพาะถาความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางผูคนท่ีตางกันดวยศาสนาและชาติพันธุ ก็คง
ตองอาศัยการสานเสวนาขามศาสนา-ชาติพันธุเปนสําคัญ 
                                                                    
5 ชัยวัฒน สถาอานันท, ทําความเขาใจสันติวิธีสันติวิธีคืออะไร? สืบคนจาก 
http://www.skyd.org/site/view.php?group=5&aid=355 
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2.2 ทฤษฎีความขัดแยง (conflict theory) 
         ทฤษฎีความขัดแยงเปนเคร่ืองช้ีวัดใหประจักษถึงวิวัฒนาการทางความคิดของความขัดแยง
ท่ีมีพัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน โดยรากฐานของทฤษฎีความขัดแยงพัฒนามาจากสมมติฐานท่ีวา 
"สังคม คือ ระบบท่ีมีลักษณะซับซอนของความไมเทาเทียมกัน (inequality) และความขัดแยง 
(conflict) จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคม" เพื่อใหเกิดความเขาใจในทฤษฎีความขัดแยงอยาง
ครอบคลุมในหลายมุมมอง ไดแก ดานสังคมวิทยา ดานจิตวิทยา ดานมนุษยวิทยาและดานคุณคา 
(คานิยม) และทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อทําใหเห็นวามุมมองของนักวิชาการจากหลายสาขาวิชา 
ตอ "ความขัดแยง” นั้นมีความเหมือนและความแตกตางกันในประเด็นสําคัญใดบาง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการสรางองคความรูเพื่อการจัดการความขัดแยงในสังคมไทยตอไป 

1. Lewis A. Coser (ค.ศ. 1913 – 2003) เปนนักทฤษฎีความขัดแยงท่ีมองวา ประเด็นเร่ือง
ความชอบธรรม (legititmacy)  เปนสาเหตุของความขัดแยง 6และเนนวา ระเบียบสังคมจะมีอยูได
ตองมีความเห็นพองตองกันอยูระดับหนึ่ง และความไมมีระเบียบท่ีเกิดจากความขัดแยงจะเกิดข้ึน
เม่ือความเห็นพองตองกันลดลง หรือเม่ือสูญเสียความชอบธรรมของการจัดระเบียบสังคมในแบบท่ี
เปนอยู ซ่ึงคือเม่ือไมชองทางใหระบายความทุกขโศก หรือกลุมท่ีสูญเสียประโยชนถูกปดโอกาส     
ก็จะไมยอมรับความชอบธรรมของการกระจายทรัพยากรท่ีเปนอยู และสรางความขัดแยงจากการท่ี
มีการกระตุนอารมณความรูสึกในการตอตาน 

Coser ระบุวา ชุมชนหรือกลุมสังคมขนาดเล็กท่ีมีความสัมพันธแบบปฐมภูมิจะมีโครงสราง
แบบปดและการควบคุมทางสังคมที่เขมขน จะมีความขัดแยงเกิดข้ึนนอย แตเม่ือใดท่ีเกิดความ
ขัดแยงมักจะรุนแรงมาก เพราะไมมีทางระบายออกทางอ่ืน สวนในสังคมท่ีมีความสัมพันธเปน
ระบบพึ่งพาอาศัยเชิงหนาท่ี โครงสรางจะยืดหยุนมากข้ึนและความรุนแรงของความขัดแยงมีนอย 
 อยางไรก็ตาม ความขัดแยงกอใหเกิดผลท้ังดานบวกและดานลบ Coser อธิบายวาความขัดแยง
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไมมีกลุมทางสังคมกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีมีความสมาน
สามัคคีอยางสมบูรณ เพราะความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของสภาวะหนึ่งของมนุษย ท้ังในความเกลยีด
และความรักตางก็มีความขัดแยงท้ังส้ิน อยางไรก็ตาม ความขัดแยงสามารถแกปญหาความแตกแยก
และทําใหเกิดความสามัคคีภายในกลุมได เพราะในกลุมมีท้ังความเปนมิตรและความเปนศัตรูอยู
ดวยกัน Coser มีความเห็นวาความขัดแยงเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
สามารถทําใหสังคมเปล่ียนชีวิตความเปนอยูจากดานหน่ึงไปสูอีกดานหน่ึงได เพราะหากสมาชิกใน
สังคมเกิดความไมพึงพอใจตอสังคมที่อยู ก็จะพยายามทําการเปล่ียนแปลงสถานการณนั้นๆ ให

                                                                    
6 ผศ.ปาริชาติ สุขุม, ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) หนา 30 
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เปนไปตามเปาหมายใหได  
 Coser ยังเสนอวา ความขัดแยงยังสามารถทําใหเกิดการแบงกลุม ลดความเปนปรปกษ 
พัฒนาความซับซอนของโครงสรางกลุมในดานความขัดแยงและรวมมือ และสรางความแปลกแยก
กับกลุมตางๆ เปนตน  
 2. Ralf Dahrendorf (ค.ศ. 1929 – 2009) เปนนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันท่ีเสนอวา ความ
ขัดแยงในสังคมมีสาเหตุมาจากความไมเทาเทียมกันในเร่ืองของสิทธิอํานาจ (Authority)7 กลุมท่ี
เกิดข้ึนภายในสังคมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ กลุมท่ีมีสิทธิอํานาจ กับกลุมท่ีไมมีสิทธิ
อํานาจ สังคมจึงเกิดกลุมแบบไมสมบูรณ (Guasi groups) ของท้ังสองฝายท่ีตางมีผลประโยชนแอบแฝง 
(Latent Interest) อยูเบ้ืองหลัง ดังนั้น  แตละฝายจึงตองพยายามรักษาผลประโยชนของตนเอาไว  
โดยมีผูนําทําหนาท่ีในการเจรจาเพ่ือปรองดองผลประโยชนซ่ึงกันและกัน สวนระดับของความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจะรุนแรงมากหรือรุนแรงนอยนั้นข้ึนอยูกับการจัดการและการประสานผลประโยชน
ของกลุมท่ีครอบงํา และเสนอความคิดวา ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนผลมาจากความกดดันจาก
ภายนอกโดยสังคมอ่ืนๆ Dahrendorf มีความเห็นวาความขัดแยงสามารถทําใหโครงสรางสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงได เกิดแบบแผนใหมของการจัดระเบียบสังคมโดยประเภทของการเปล่ียนแปลง ความ
รวดเร็วของการเปล่ียนแปลง และขนาดของการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง 
เชน อํานาจกลุม ความกดดันของกลุม ฯลฯ  อยางไรก็ตาม ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมสามารถ
ควบคุมไดดวยการประนีประนอม   
 
2.3  ทฤษฎีการพูดคุยสันติภาพ 
 1. ทฤษฎีการพูดคุยสันติภาพของ  Leonard Swidler ศาสตราจารยชาวอเมริกัน และ       
นักเทววิทยาคริสตศาสนา ซ่ึงสงเสริมใหทุกฝายไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน8 เนนความสําคัญของการ
ส่ือสารสองทาง ของคนสองคนหรือคนสองกลุมท่ีเช่ือตางกัน เปนการสนทนากันและแลกเปล่ียนเรียนรู
ความเช่ือของแตละฝาย โดยสอดคลองกับคําสอนและความเช่ือของศาสนาน้ันๆ (objective method) 
และในขณะเดียวกันก็พยายามสื่อสารใหอีกฝายเขาใจความหมายและคุณคาของสิ่งที่ตนเชื่อวา 
ความเช่ือนั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดของตน (subjective method) และอาจมีความหมายสําหรับผูอ่ืนท่ีรวม
                                                                    
7 อางแลว หนา 20 
8 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 ท้ังนี้ Swidler ไดเสนอทาทีท่ีควรเปนจุดเร่ิมตนกอนการสานเสวนา ดังนี้ 
 1)  การพูดคุยสันติภาพตองเปนการเปดใจกวาง เพื่อเรียนรูความเชื่อและทัศนะท่ีตางจาก
ตนเอง เพื่อเพิ่มความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเขาใจผิดและอคติที่อาจมี 
และเพื่อรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ท่ีทั้งสองฝายเห็นพองตองกัน 
 2)  การพูดคุยสันติภาพเปนปฏิสัมพันธของบุคคลทั้งสองฝาย คูเสวนาทั้งสองฝายตาง
เรียนรู แบงปน ยอมรับซ่ึงกันและกัน เปนความสัมพันธท่ีจะหลีกเล่ียงการครอบงํา (imperialism) 
 3)  ผูรวมเสวนาท้ังสองฝายตองมีความซ่ือสัตยและจริงใจท้ังตอตนเองและตอผูรวมเสวนา ทั้งสอง
ฝายตองมีความไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน และไมจําเปนตองยอมรับทุกส่ิงทุกอยางอยางไมจริงใจ 
(lazy tolerance) นั่นคือ ส่ิงท่ีตนไมเห็นดวยและไมถูกหลักการ ก็ไมจําเปนจะตองคลอยตามอยางงาย ๆ 
เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยงกับเพื่อน จุดยืนความเช่ือของตนยังมีอยู เพียงแตใจกวางพอท่ีจะฟงและ
อยูรวมกับผูท่ีคิดและเชื่อตางจากเราได การแสดงความจริงใจเคารพผูอ่ืนเปนการสรางความ
ไววางใจในเบ้ืองตน ท่ีจะนําไปสูการสานเสวนาในลําดับตอไป 
 4)  ในการพูดคุยสันติภาพ ควรเลือกเรื่องที่จะสนทนาในระดับเดียวกัน เชน เรื่อง   
ในระดับหลักการของตนกับเรื่องระดับหลักการของผูอื ่น  หรือแบงปนประสบการณใน
ระดับปฏิบัติและรับฟงประสบการณระดับปฏิบัติของคูเสวนา แตมิไดหมายความวาผูที่เปนนัก
ปฏิบัติจะไมสามารถสนทนาและวิพากษวิจารณเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูท่ีอยูในระดับ
นโยบายหรือหลักการได เพราะทุกส่ิงทุกอยางตองพึ่งพาอาศัยเกี่ยวพันกัน 
 5)  ผูรวมพูดคุยตองบอกจุดยืนของตนใหแนชัด และพรอมท่ีจะฟงเพื่อเรียนรูและเขาใจ
จุดยืนของผูอ่ืน ซ่ึงจะทําใหการติดตอปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนประสบความสําเร็จได 
 6)  คูพูดคุยจะไมดวนสรุปความเช่ือและจุดยืนของผูอ่ืนเร็วเกินไป แตควรหลีกเล่ียงอคติ
และการตัดสินผูอ่ืน กอนท่ีจะไดฟงเขาพูดหรืออธิบาย 
 7)  การปฏิสัมพันธกันดวยการสานเสวนาระหวางคนสองกลุมท่ีเช่ือและมีจุดยืนตางกันนั้น 
ตองแบงปนเรียนรูดวยความเสมอภาค จนกระท่ังความเขาใจผิดอาจเปล่ียนแปลงไปได ขอสําคัญ
ความสัมพันธของท้ังสองฝายท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ตองเปนการเปล่ียนแปลงท่ีท้ังสองฝาย
มีโอกาสเทากันและไดประโยชนดวยกัน (win - win conversion) มิใชฝายใดฝายหนึ่งครอบงําหรือ
ขมอีกฝายหนึ่ง (win - over conversion) การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจะเปนการเรียนรู การเขาใจ 
การเสริมสรางพลังใหกับทั้งสองฝายเทาๆ กัน หรือใกลเคียงกันมากท่ีสุด นับเปนสัญญาณของ
ความรวมมือท่ีจะเปนไปในทางสรางสรรคในโอกาสตอไป 
 8)  เนื่องจากการพูดคุยสันติภาพจําเปนตองเกิดข้ึนโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีจุดยืนหรือความ
เชื่อที่ตางกัน ในความตางนั้น ทั้งสองฝายตองพัฒนาความเชื่อใจและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
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การพูดคุยกันในระดับนี้ตองหลีกเล่ียงการมีวาระซอนเรน (hidden agenda) ในทุกกรณี เชน การเขา
ไปสานเสวนาเพ่ือลวงความลับหรือใหเปนประโยชนกับฝายของตนมากท่ีสุด รวมท้ังตัวอยางของ
การพยายามทําตนใหกลมกลืนกับวัฒนธรรมของอีกฝายโดยไมไดมีความจริงใจ ดูเพียงเผินๆ อาจ
เปนเจตนาดี แตมองใหลึกซึ้งแลวเปนการบ่ันทอนความไวเนื้อเช่ือใจและทําใหเกิดความระแวงใน
ท่ีสุด 
 9)  ผูท่ีพรอมจะเขาสูการพูดคุยสันติภาพตองกลาพอท่ีจะใชสติพิจารณาวิเคราะหและ
วิพากษวิจารณความเช่ือของตน (self critical) และกลุมของตนเองในทางสรางสรรค เพื่อปรับปรุง
และลบจุดออนอยูเสมอ 
 10)  การจะเขาใจผูอ่ืนท่ีเช่ือตางจากตน อาจทําไดโดยวิธีการทดลองกาวขามวัฒนธรรม โดยพัก
ความเช่ือของตนเองช่ัวคราวเพื่อกาวขามไปเรียนรูและเขาใจประสบการณรวมกับผูท่ีเช่ือตางจากตน 
จนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลงจากภายใน เกิดความเห็นอกเห็นใจและเขาใจผูอ่ืนอยางเขาเปนเขา 
เม่ือเขาใจแลวจึงกาวขามกลับมาสูวัฒนธรรมและความเช่ือของตนเอง อยางไรก็ตาม การเขาใจจุดยืน   
ของผูอ่ืนนี้จะไมเปนการผสมกลมกลืนความเช่ือหรือจุดยืน แตเปนการเขาใจแตไมปะปน เพื่อปองกัน  
มิใหเกิดการผสมจุดยืนของหลาย ๆ ฝายจนกลายเปนความเช่ือใหม ซ่ึงท้ังสองฝายไมประสงคให
เกิดข้ึน เพราะตางก็ตองการรักษาและดํารงคงเอกลักษณความเช่ือและจุดยืนของตนเองไวใหมากท่ีสุด 

2.  ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ไดเสนอใหนํากระบวนการสรางความเขาใจและ
ความไววางใจ ซ่ึงเรียกวากระบวนการสรางพันธะสัญญาทางสังคม (social contract) ระหวางกันมา
ใชในจังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยตองสงเสริมการพูดคุยสันติภาพ (dialogue) ระหวาง 3 ฝาย คือ 
คนไทยพุทธสวนนอย คนไทยมุสลิมสวนใหญ และภาครัฐ ซึ่งปจจุบันมีเทคนิคท่ีทําใหผูท่ีมี    
ความคิดเห็นตางกัน มาพูดคุยกันดวยมิตรไมตรี ไมเนนการโตเถียง เพราะเปนเร่ืองต้ืนเขินและ      
ไมยกระดับจิตสํานึก แตเนนการฟงอยางลึกซ้ึง (deep listening) ซ่ึงทําใหเขาไปสูจิตใจสวนลึก เขาไป
สัมผัสกับเมล็ดพันธุแหงความดีท่ีฝงลึกอยูในตัวคนทุกคนไมวาชาติใดภาษาใด การพูดคุยสันติภาพ   
ทําใหเกิดความเขาใจรวมและความไววางใจกนั ถอดชนวนความกลัวลึก ๆ ออกไปจากหวัใจและตกลง
กันได โดยมีพันธะสัญญากัน เชน คนไทยพุทธซ่ึงเปนคนสวนนอยจะไดรับการเคารพสิทธิ        
สวนคนไทยมุสลิมซ่ึงเปนคนสวนใหญ มีสิทธิท่ีจะมีวิถีชีวิตทางศาสนาอิสลาม จะไมมีการกระทําใดๆ 
จากภาครัฐที่ไปลบลางความเชื่อทางศาสนา มีการจัดระเบียบการศึกษาท่ีคนไทยมุสลิมจะไดศึกษา  
ท้ังสายศาสนาและสายสามัญ เพื่อเปดโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนไทยมุสลิม  
 

                                                                    
9 บทความ ประเวศ วะสี, ดับไฟใต สรางเง่ือนไขการวางอาวุธ รวมทําพันธะสัญญาทางสังคม (Social Contract) 

สืบคนจาก http://prachatai.com/journal/2005/11/6530 
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ขณะเดียวกัน ภาครัฐจะตองมีกลไกคัดสรรขาราชการที่ดี ซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม เขาใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถสงเสริมการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของกลุมชนท้ังพุทธและมุสลิม หรือกลุมวัฒนธรรมอ่ืนใด ซ่ึงพันธะทางใจตอกันนี้       
มีคุณคามหาศาล ทําใหผานพนความยากลําบากตาง ๆ ได แตตองการกระบวนการพูดคุยสันติภาพท่ี
ละเอียดออนและถูกตอง รวมท้ังตองดําเนินการดวยความเคารพตอกันของทุกฝาย เม่ือมีความเขาใจรวม 
ไววางใจกัน และหายหวาดกลัว จะเปดโอกาสใหมีการพัฒนาใหมๆ รวมกันอีกมากมาย เพื่อสันติสุข
อยางยั่งยืน ท้ังนี้ การเกิดกระบวนการสรางพันธะสัญญาทางสังคม จะตองมีองคกรท่ีเปนกลาง     
ชวยประสานงาน และควรมีการส่ือสารใหเกิดการรับรูและมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมท้ังจะตอง
มีการสรางเง่ือนไขการวางอาวุธดวย 

3.  Norbert Ropers นักวิชาการชาวเยอรมัน และผูอํานวยการ Berghof Peace Support 
Foundation ซ่ึงมีประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัย ในวิชาการเมืองระหวางประเทศ และ
วิชาสันติภาพและความขัดแยงศึกษา รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญดานงานวิจัยเรื่องกระบวนการ
สันติภาพในประเทศแถบเอเชีย มีมุมมองตอสันติภาพเปน 2 ความหมาย10 คือ สันติภาพในแงลบ 
(negative peace) ซ่ึงหมายถึงสภาพท่ีไมมีเหตุการณความรุนแรงปรากฏทางกายภาพ หรือท่ี Johan 
Galtung บิดาของสันติวิธีรวมสมัยชาวนอรเวย ใหความหมายวา คือ ภาวะท่ีปลอดจากความรุนแรง
ทางตรง คือภาวะท่ีปราศจากการตอสูทํารายกัน แตความขัดแยงยังคงมีอยู เพราะปญหาพ้ืนฐานยัง
ไมไดรับการแกไข สวนสันติภาพในแงบวก (positive peace) Norbert Ropers มองวาเปนเร่ืองท่ี
ครอบคลุมท้ังเร่ืองความเปนธรรม ยุติธรรม ประชาธิปไตย สังคมและเศรษฐกิจที่ดี โดยมักเกิดข้ึน
ในกลุมชนท่ีมีความแตกตางดานอัตลักษณ เปนชนกลุมนอยท่ีตองการใหสังคมใหญเห็นความสําคัญ 
ขณะท่ีสังคมใหญกลับใชกําลังเขาไปกดทับความรุนแรงเอาไว ซ่ึงเกิดข้ึนหลายพื้นท่ีในหลายประเทศ
และตองใชเวลายืดเยื้อนานนับสิบปหรือมากกวาในการแกไขปญหา สวน Galtung มองวา สันติภาพ
เชิงบวก คือภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงเชิงโครงสราง ภาวะท่ีปราศจากความทุกขยากท่ีไมเปน
ธรรมตาง ๆ ภาวะเชนนี้จึงเรียกไดวามีสันติภาพท่ีแทจริง คือมีสันติสุข 

ทฤษฎีท่ี Norbert Ropers นํามาใชในการอธิบายปญหาความขัดแยงท่ียืดเยื้อยาวนาน กอน
จะเร่ิมตนเขาสูกระบวนการสรางสันติภาพท่ียั่งยืน มีอยู 3 ทฤษฎี คือ 

ทฤษฎีท่ี 1  คูขัดแยงท้ังสองฝายตางไมยอมพบกัน ตอสูกันไปเร่ือยๆ โดยไมมีสัญญาณแหง
ชัยชนะของแตละฝาย ตอมาคูขัดแยงพบวาตัวเองไมมีหนทางเอาชนะ อยูในสถานการณท่ีมืดมน     
ก็จะกดดันใหเกิดการเจรจา เชน สถานการณในซูดานเหนือกับซูดานใต 
                                                                    
10Norbert Ropers, กระบวนการสันติภาพเริ่มตนอยางไร? ทฤษฎีและประสบการณ สืบคนจาก 

http://prachatailand.blogspot.com/2011/07/prachatai3info_24.html#4 
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 ทฤษฎีท่ี 2  หนาตางแหงโอกาส เกิดจากการยินยอมเปล่ียนแปลงโดยคูขัดแยงฝายใดฝายหนึ่ง 
ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน กรณีความขัดแยงระหวางขบวนการอาเจหเสรีกับรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงกระบวนการท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ มาจากการยื่นมือเขามาชวยเหลือขององคกร
ระหวางประเทศ 
 ทฤษฎีที่ 3  การไดมาซึ่งสันติภาพที่เกิดจากการรวมตัวกันเปนกลุมกอนของผูท่ี
ปฏิเสธความรุนแรง จนเกิดภาวะสุกงอม ซ่ึงปจจุบันกําลังมีความพยายามดําเนินการกันอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนวิธีการจัดการปญหาความขัดแยงท่ีเคยนํามาใชในหลายประเทศ พบวาหากเหตุการณ
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน มีลักษณะสูง ๆ ตํ่า ๆ แลว จะมีอยูจุดหนึ่งท่ีเรียกวาจุดเปล่ียน (turning point) ของ
เหตุการณ ซ่ึงจะนําไปสูจุดท่ีทุกฝายของความขัดแยงถูกบีบรัดจากสถานการณใหเขาสูจุดท่ีเปนสภาวะ
ทางตัน (dead lock) และจําเปนตองหันหนาเขามาสูกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (dialogue process) เพื่อ
รวมกันหาทางออกในการลดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนมีการเตรียมการเจรจา  
(pre - negotiation) กอนจะนําไปสูการเจรจาสันติภาพ (peace negotiation) เพื่อกําหนดแนวทาง
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และมาตรการที ่จะจัดการปญหารวมกัน โดยมีขอเสนอเกี่ยวกับตัวแบบและวิธีการจัดการ
เปล่ียนแปลงความขัดแยงอยู 3 แนวทาง (track) ดวยกัน คือ 

แนวทางที่ 1  เปนแนวคิดที่เปนจริง โดยเปนกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางตัว
แสดงหลักของความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน คือ ระหวางฝายรัฐกับฝายขบวนการใตดิน
หรือขบวนการแบงแยกดินแดน ซ่ึงท้ังสองฝายเปนคูตอสูหลัก 
 แนวทางที่ 2  คือ กระบวนการที่องคกรภาคประชาสังคม กลุมผูนํา ปญญาชน องคกร
พัฒนาเอกชน หรือกลุมตางๆ ในพื้นที่ เปนผูสรางพื้นที่ในการพูดคุยกัน โดยกระบวนการนี้จะ
เปนตัวควบคุมใหแนวทางที่ 1 เดินไปสูหนทางที่ควรจะเปนและตามความตองการของประชาชน
สวนใหญในสังคม 
 แนวทางท่ี 3  เปนฐานลางจากประชาชนจํานวนมากในระดับรากหญาท่ีอยูในพื้นท่ี ซ่ึง
ตองการจะแสดงออกดวยเหมือนกัน หากสามารถทําใหแนวทางท่ี 2 และแนวทางท่ี 3 สามารถ
พัฒนาและเดินไปดวยกันได ก็จะทําใหเกิดพลังในการควบคุมท่ีสามารถดึงหรือเหน่ียวร้ังแนวทางท่ี 1 
ใหเดินไปสูวิถีทางของสันติภาพไดในท่ีสุด 
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2.4 สรุปกรอบแนวคิด 
 จะเห็นไดวาแนวความคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการดานสันติวิธีท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ มีจุดรวมและประเด็นสําคัญประการหนึ่งท่ีตรงกัน ซ่ึงเกี่ยวพันและยึดโยงอยูกับ
กระบวนการสันติวิธี  ผานการเจรจาไกลเกล่ียหรือพูดคุยกันระหวางคูขัดแยงสองฝาย ซ่ึงอาจจะมี   
ฝายท่ีสามหรือคนกลางเขามารวมหรือไม ก็ได ท้ังนี้ โดยมีสัจธรรมท่ีไดรับการพิสูจนมาแลว คือ 
“ความขัดแยงทุกเร่ืองทุกท่ีบนโลกใบนี้ลวนยุติลงบนโตะเจรจา”  



 
  

 บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
3.1  บทนํา 

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดข้ึนอยางตอเนื่องยาวนานตลอดมาต้ังแต
ตนกรุงรัตนโกสินทร โดยมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกันไปในแตละยุค ซ่ึงพื้นฐานของปญหามี
หลากหลายมิติ  อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นควรท่ีจะกลาวถึงสาเหตุสําคัญของปญหาความไมสงบ
และความพยายามในอดีตของรัฐบาลชุดตางๆ ของไทยท่ีจะแกปญหาดวยวิธีการพูดคุยสันติภาพ 
เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจ กอนนําไปศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบกับบทเรียนจาก
ตางประเทศ คือ อาเจหของอินโดนีเซีย และไอรแลนดเหนือ ซ่ึงประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา
โดยใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
 
3.2  พื้นฐานของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

จากเอกสารทางวิชาการและรายงานทางราชการตางๆ ไดมีการศึกษาถึงท่ีมาของปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย โดยเฉพาะการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ซ่ึงนอกจากจะเปนการศึกษาแบบองครวม (holistic) แลว ยังถือวาเปน
การศึกษาท่ีมีเปาหมายในการหาขอแนะนําเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อแกไขปญหาจาก
สถานการณลาสุดในกรอบเวลาใกลเคียงกับการศึกษานี้ 

การศึกษาของ กอส.ไดอธิบายความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตวา  เกิดจาก
เง่ือนไข  3 ประการ1ไดแก 
   ก. ปจจัยเชิงบุคคล ไดแก ผูกอความไมสงบและฝายรัฐท่ีตอบโตดวยความรุนแรง 
            - ผูกอความไมสงบ 
  เหตุการณรุนแรงเกิดข้ึนเพราะมีผูเลือกใชความรุนแรง โดยเฉพาะเพ่ือแบงแยกดินแดนท่ี
เกิดข้ึนมาแลวเกือบ 1 ศตวรรษ นับต้ังแตขบวนการของสมาคมรวมเผามลายูผูใหญ (Kumpulan 
Melayu Raya-KAMPAR) ซ่ึงไมพอใจรัฐบาลไทยท่ีใหผูปกครองทองถ่ินมลายูสูญเสียอํานาจ จนมา

                                                                    
1 รายงานคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ (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 ท่ีอางตนเองวาเปน
นักสูเพื่อศาสนาอิสลาม จนกระท่ังมีแนวรวมเพื่อเอกราชปตตานี (Barisan Bersatu Kemerdekann – 
BERSATU) ในป 2532 
       ปจจุบันเช่ือกันวา กลุมแบงแยกดินแดนท่ีเขมแข็งท่ีสุดคือ BRN-Coordinate ซ่ึงมีปกยุวชน 
(Pemuda) ต้ังแตป 2535 และมีกองกําลังระดับจรยุทธขนาดเล็กประจําถ่ิน หรือ Runda Kumpulan 
Kecil – RKK) มีการปฏิบัติเปนหนวยยอยอิสระ หรือ cells ซ่ึงโครงสรางองคกรไมชัดเจน ทําใหการ
จับกุมมีความยากลําบาก 
 -ฝายรัฐ 
  ฝายความม่ันคงสรุปวา ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมีปจจัยบุคคลท่ีเกี่ยวของคือ กลุมขบวนการกอ
ความไมสงบ กลุมอิทธิพลผลประโยชน และกลุมท่ีทําเพราะสาเหตุสวนตัว  การตอบโตของรัฐ  
เชน กรณีกรือเซะ  เม่ือ 28 เมษายน 2547 และกรณีตากใบเม่ือ 25 ตาคม 2547 ไดถูกกลุมกอความไม
สงบนําไปอางเพ่ือสรางความชอบธรรม ขยายแนวรวม และตอบโตดวยความรุนแรง รวมทั้งเปน
ปจจัยท่ีทําใหองคกรสิทธิมนุษยชนตางๆ รวมท้ังองคการความรวมมืออิสลามหรือ OICใหความ
สนใจตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนการเขาทางกลุมกอความไมสงบที่ตองการสรางเง่ือนไขใหเปน
ปญหาสากล เพราะการตอสูดวยยุทธวิธีการกอความไมสงบหรือการรบนั้น จะไมสามารถเอาชนะ
ฝายรัฐได และจะไมนําไปสูเปาหมายในการแบงแยกดินแดนได หากไมมีปจจัยภายนอกสนับสนุน 
          -   ความสัมพันธของชาวพุทธกับมุสลิมในพ้ืนท่ี 
         กอส.ไดแบงระดับความสัมพันธของประชาชนในพื้นท่ีเปน 2 ระดับคือ ความสัมพันธใน
แนวด่ิง  หรือความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน  และความสัมพันธในแนวนอน  หรือ
ความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน ซ่ึงความสัมพันธในแนวนอนนี้ เปนส่ิงท่ีตองให
ความสําคัญและเรงฟนฟู เนื่องจากมีแนวโนมท่ีจะเลวรายลงและลอแหลมตอการทําใหเกิดความ
แตกแยกกันมากข้ึน 
         ข. ปจจัยเชิงโครงสราง  
            ไดแก ความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการยุติธรรมและการปกครองท่ีเปนอยู 
รวมท้ังปญหาทางเศรษฐกิจและทรัพยากรท่ีประชาชนสวนใหญประสบ ในชวงป 25363 – 2546  
สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยติดอันดับ 1 – 4 จังหวัดท่ีมีสัดสวนคนจนดานรายไดมากท่ีสุด
ของภูมิภาค โดยมีผลิตภัณฑตอหัวประมาณ 25,291 บาท ซ่ึงตํ่ากวาจังหวัดในภาคใตและภาคอ่ืนๆ 
ของประเทศ โดยมีคนจนสูงถึง 311,500 คน หรือรอยละ 47.6  และพบวาในพื้นท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหว
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ของกลุมกอความไมสงบ มีปญหาความขัดแยงในการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะปญหาอุทยานแหงชาติ
ทับท่ีทํากินของชาวบาน ทําใหเกิดความกดดันตอชาวบานในการแกปญหา   
             นอกจากนี้ การศึกษาท่ีไมเอ้ืออํานวยใหประชาชนมีพลังเอาชนะการทาทายของสังคมใน
รูปแบบตางๆ ท้ังทางโลกและทางธรรม ทัศนคติของชาวบานท่ีมีอัตลักษณเปนคนไทยมุสลิม      
เช้ือสายมลายูตอการศึกษาสายสามัญของภาครัฐท่ีเกรงวา จะเปนเคร่ืองมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายู 
ทําใหคานิยมท่ีจะศึกษาตามปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมากกวา สงผลใหการ       
เขารวมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสหลักไมเอ้ืออํานวยเทาท่ีควร ขณะเดียวกัน 
ภาครัฐก็เพงเล็งปอเนาะวา มีสวนสนับสนุนหรือเปนแหลงบมเพาะของกลุมกอความไมสงบ 
        ค.  ปจจัยทางวัฒนธรรม 
             ลักษณะเฉพาะทางศาสนา ภาษา และชาติพันธุในพื้นท่ีคือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และ
ประวัติศาสตรปตตานี ถูกนํามาเปนเง่ือนไขในสังคมท่ีสรางความชอบธรรมใหกับฝายท่ีใชความรุนแรง 
หรือทําใหผูคนไมนอยยอมรับ หรือเห็นดวยกับฝายท่ีใชความรุนแรง ซ่ึงกลุมกอความไมสงบไดอาศัย
เง่ือนไขทางชาติพันธุ และศาสนา เปนขออางใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรงในการตอสู
เพื่อเปาหมายของตนในนามอัตลักษณของความเปนมลายูมุสลิม 
            ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีอัตลักษณในความเปนคนมลายูมุสลิมชัดเจน 
คือเปนเช้ือสายมลายู พูดภาษามลายูปตตานี และแมจะเปนชาวมุสลิมสายซุนหนี่เชนเดียวกับชาวไทย
มุสลิมสวนใหญ แตดวยความแตกตางดานเช้ือชาติและท่ีมาของการต้ังรกรากในแผนดินไทย จึงทําให
แตกตางจากมุสลิมในหลายภาคของไทย โดยชาวไทยมุสลิมเช่ือวาตนอยูในพื้นท่ีดังกลาวกอนท่ีจะ
ถูกรวมเขามาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ขณะท่ีชาวไทยมุสลิมสวนอ่ืนมีบรรพบุรุษท่ี
โยกยายมาต้ังรกรากในประเทศไทย 
            ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
สาเหตุหลักมาจากปญหาเชิงโครงสราง คือ การไมไดรับความเปนธรรมท้ังในดานการศึกษา การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การใชทรัพยากร ท่ีสําคัญคือ การไมไดรับความยุติธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรม โดยไมมีพื้นท่ีในการแสดงออกหรือเรียกรอง  เม่ือเช่ือมโยงเขากับสาเหตุรองคือ ความแตกตาง
ดานศาสนา เช้ือชาติ และภาษา ซ่ึงถือเปนอัตลักษณของมลายูปตตานีและถูกปลุกปนวากําลังถูกลืนและ
ถูกทําลาย และปจจัยเชิงบุคคลท่ีกลุมกอความไมสงบเลือกใชความรุนแรงในการจัดการปญหา       
ทําใหจังหวัดชายแดนภาคใตตองตกอยูภายใตสถานการณการกอความไมสงบท่ียังไมมีทาทีวาจะยุติ
ในเร็ววัน   
          ในรายงานของ กอส. ระบุอยางชัดเจนวา ปญหาความไมสงบไมใชปญหาขัดแยงทางศาสนา  
ซ่ึงผูศึกษาเห็นดวยอยางยิ่ง มิเชนนั้น ความขัดแยงหรือความรุนแรงคงไมจํากัดอยูเฉพาะในพื้นท่ี
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สามจังหวัดชายแดนภาคใต  จึงเห็นไดวาผูกอความไมสงบพยายามดึงเอาปจจัยศาสนามาอางเพ่ือ
ความชอบธรรมของพวกตน และเพื่อปลุกเรากระแสประชาคมโลกอิสลาม แตก็ไมประสบ
ความสําเร็จ แมไดพยายามอยางตอเนื่องในการดึงเอาองคกรความรวมมืออิสลามเขามาเกี่ยวของใน
การการแกปญหาความไมสงบ 
           
3.3  ผลการศึกษาการใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีตางๆ   

3.3.1 ความพยายามในการแกไขปญหาของรัฐบาลไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน  
        มาตรการและแนวทางแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีฝายรัฐ
ดําเนินการมาโดยตลอดต้ังแตป 2547 เปนตนมา คือ ความพยายามท่ีจะลดความเขมขนของความ
รุนแรง       (de - escalation) แตสามารถลดลงไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น โดยความรุนแรงยังคงเกิดข้ึน
และมีภาวะข้ึนๆ ลงๆ อยูจนถึงปจจุบัน เปนความขัดแยงท่ียืดเยื้อเร้ือรัง (protracted conflicts)  ซึ่งการ
แกไขปญหาจะตองเปนการแกไขสิ่งที่เปนสาเหตุของปมปญหาหรือการแกไขปญหาเชิงรากเหงา 
(root cause) เชน ประเด็นเร่ืองชาติพันธุ ประวัติศาสตร และอัตลักษณ มิฉะนั้นการบริหารจัดการตาง  ๆ
ของฝายรัฐเพื่อลดความรุนแรง ท้ังโครงการเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาตางๆ หรือแมแตการใช
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานการณ ก็อาจจะไมสามารถลดความรุนแรงลงไปได 
         การพบปะพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพกับขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไมถือวาเปนเรื่องใหมแตอยางใด  เจาหนาท่ีรัฐเคยมีความพยายามท่ีจะพูดคุยเจรจา
มาแลวหลายคร้ังต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน และมีการดําเนินการอยูในหลายระดับ ท้ังท่ีเปนการ
ดําเนินการ  ของหนวยงานดานความม่ันคง ฝายทหารและฝายพลเรือน มีท้ังท่ีดําเนินการอยางเปน
ทางการและเปนการสวนตัว มีท้ังท่ีเปนการติดตอโดยตรงและมีฝายท่ีสามเปนผูประสานงานให ซ่ึงสวน
ใหญเปนการดําเนินการในทางลับ เนื่องจากนโยบายในทางเปดของรัฐบาลและกองทัพจะไมยอมรับ
ในเร่ืองการเปดเจรจา โดยมีการประกาศยืนยันจุดยืนตอสาธารณะมาโดยตลอดวา ไมสนับสนุนแนว
ทางการเจรจากับกลุมผูกอเหตุรุนแรง โดยอางเหตุผลวาการดําเนินการเชนนั้นจะเปนการยกระดับ
ใหกับสถานภาพของกลุมผูกอเหตุรุนแรง 
         การพูดคุยเจรจาในหวงท่ีผานมาของไทยยังไมกอใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม โดยมีท้ัง
ท่ีประสบกับความลมเหลวจนตองยุติลงกลางคัน และท่ียังคงมีการดําเนินการกันอยูอยางตอเนื่องในปจจุบัน 
ซ่ึงมีการกอตัวข้ึนในหลายชองทางและมีสัญญาณบงช้ีไปในทิศทางท่ีดี สาเหตุที่ความพยายาม
ดังกลาวไมประสบผลเนื่องจากการขาดความจริงจังอยางตอเนื่อง ในสวนของรัฐบาลและผูท่ีเกี่ยวของ   
ก็มักไมคอยยอมรับวามีการพูดคุยเจรจาเกิดข้ึนท้ังในอดีตหรือท่ีกําลังดําเนินการกันอยูในปจจุบัน 
ขณะท่ีกลุมผูกอเหตุรุนแรงเองก็มีปญหาในเร่ืองความไมชัดเจนและความไรเอกภาพของกลุมผูนํา 
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รวมท้ังยอมรับดวยวายังมีกลุมอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมดวย อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา
แกนนําขบวนการแบงแยกดินแดนท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมพูโล พยายามออกมาให
สัมภาษณตอส่ือมวลชนและออกแถลงการณในเว็บไซตของกลุมพูโล เรียกรองใหรัฐบาลไทยเปด
การเจรจาสันติภาพกับกลุมพูโล ตลอดจนขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมอ่ืนๆ โดยอางวาการแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตองจบลงดวยการเจรจา และเปนหนทางท่ีจะ
นําสันติภาพกลับคืนมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต 
         การพบปะเจรจาหรือการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับขบวนการแบงแยกดินแดนเริ่มมา
ตั้งแตสมัยของรัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ซ่ึงมีความพยายามหาชองทางในการติดตอกับ
ขบวนการแบงแยกดินแดน โดยมีการเดินทางไปพบปะพูดคุยกับตัวแทนระดับนําของกลุมพูโลใน
ตางประเทศรวม 2 ครั้ง ทําใหไดรับรูขอเสนอของกลุมพูโล ท่ีตองการขอจัดต้ังรัฐปตตานีข้ึนมาเปน
อิสระปกครองตนเอง  อยางไรก็ตาม ผลการเจรจาไมมีความคืบหนา ประกอบกับรัฐบาลพรรคประชาธิปตย
และกองทัพบกไมยอมรับผลการเจรจา จึงทําใหตองยุติการดําเนินการไปในท่ีสุด 
         ตอมาในสมัยรัฐบาลชุดพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร มาเลเซียเร่ิมเขามามีบทบาท โดย         
ตุน ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปนคนกลางในการประสานงานใหมี       
การพบปะพูดคุยกันระหวางตัวแทนฝายทหารของไทย  กับตัวแทนของขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมตาง  ๆ
เชน กลุม BERSATU  กลุมพูโล  กลุม BIPP  กลุม BRN Congress และกลุมมูจาฮีดีนปตตานี (GMP) 
โดยมีการพบปะท้ังหมด 6 คร้ัง ซ่ึงนําไปสูการจัดทําแผนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีเกาะลังกาวี 
มาเลเซีย  อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวตองยุติไปในท่ีสุดหลังจากท่ีมีการนําขอมูลนี้มาเปดเผย
ตอส่ือมวลชน ในหวงกอนท่ีจะเกิดเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
         ในสมัยรัฐบาลชุดพลเอก สุรยุทธ จุลานนท รัฐบาลมาเลเซียไดเสนอตัวเขามาเปนคนกลาง
ในการเจรจาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตระหวางรัฐบาลไทยกับขบวนการแบงแยก
ดินแดน โดยรัฐบาลมาเลเซียไดติดตอตัวแทนขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมตางๆ ท้ังท่ีพักอาศัยอยู
ในมาเลเซียและประเทศอ่ืน ๆ มารวมพบปะพูดคุย เพื่อรวบรวมขอเสนอและขอเรียกรองท่ีจะนําไป
ยื่นใหกับตัวแทนฝายไทย อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินการไมมีความคืบหนา เนื่องจากมีขอจํากัดบาง
ประการท่ีฝายไทยไมอาจยอมรับได ประกอบกับยังไมอาจพิสูจนไดวาตัวแทนขบวนการแบงแยก
ดินแดน    ท่ีมารวมพบปะพูดคุยกับฝายมาเลเซีย เปนผูท่ีมีบทบาทอยางแทจริงในการควบคุมส่ังการ
กลุมผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
         สวนในสมัยรัฐบาลชุดนายสมชาย วงศสวัสดิ์ มีการพบปะพูดคุยสันติภาพท่ีเมืองโบกอร 
ประเทศอินโดนีเซีย  (Bogor talks) ซ่ึงฝายอินโดนีเซียเปนผูริเร่ิมจัดการประชุม เปนการดําเนินการ  
ตอเนื่องมาจากความรวมมือระหวางรัฐบาลชุดนายสมัคร สุนทรเวช กับรัฐบาลอินโดนีเซีย  ผลการพูดคุย 



                                     29 

ทั้งสองฝายตางเห็นพองที่จะยุติความขัดแยงและการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พรอมท้ังกําหนดนัดหมายจะพบปะพูดคุยกันอีก 2 คร้ัง แตฝายอินโดนีเซียเปดเผยเร่ืองการพบปะ
พูดคุยผานทางส่ือมวลชนอินโดนีเซียจนเปนขาวไปท่ัวโลก ท้ังท่ีเปนเร่ืองลับ ซ่ึงสรางความไมสบายใจ
ใหกับประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ของอินโดนีเซีย รวมท้ังฝายไทยดวย เพราะรัฐบาลไทย   
ไมตองการใหถูกมองวา เปดโอกาสใหรัฐบาลประเทศเพ่ือนบานเขามามีบทบาทแทรกแซงปญหา
ความขัดแยงภายในประเทศ ในขณะที่ปญหาของฝายอินโดนีเซียเกิดจากการแยงชิงบทบาทและ
ผลงานระหวางประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดี ซึ่งเปนคูแขงขันในการเลือกต้ังประธานาธิบดี
อินโดนีเซียจัดขึ้นในป 2552 นอกจากนี้ ตัวแทนของกลุมกอความไมสงบยังเปนเพียงตัวแทน
ที่มาจากกลุมเล็กๆ หลายกลุมรวมกัน สวนใหญเปนผูที่อาศัยอยูนอกประเทศไทย และเช่ือกันวามี
บทบาทไมมากนักในปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะไมมีเลย  
         ตอมาในสมัยรัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กลุมพูโลที่ใชชื่อวา ขบวนการ
ปลดปลอยมลายูปตตานี (Patani Malaya Liberation Movement : PMLM) ประกาศหยุดยิงช่ัวคราว
ฝายเดียวหรือการปฏิบัติการยุติการใชความรุนแรงฝายเดียว เฉพาะการโจมตีเปาหมายท่ีเปนกอง
กําลังของรัฐบาลไทยซ่ึงทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ี 3 อําเภอของจังหวัดนราธิวาส 
ประกอบดวยอําเภอระแงะ อําเภอยี่งอ และอําเภอเจาะไอรอง เปนระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันท่ี 
10 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2553โดยมีเปาหมายสําคัญคือ เพื่อแสดงความจริงใจตอรัฐบาลไทยใน
การเปดเจรจาและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังเพื่อพิสูจนวา
กลุม PMLM สามารถควบคุมพื้นท่ีและส่ังการกองกําลังท่ีปฏิบัติการอยูในทองถ่ินไดจริง ซ่ึงถือเปนหนึ่ง
ในมาตรการพิสูจนบทบาทการควบคุมกองกําลังติดอาวุธในพื้นท่ีท่ีแตกตางไปจากกระบวนการพูดคุย
กอนหนานี้ และไดรับความสนใจจากหลายฝายโดยเฉพาะส่ือมวลชน อยางไรก็ตาม แมวากรณีนี้จะถือ
เปนผลจากกระบวนการพูดคุยท่ีโดดเดนและนาจะเปนสัญญาณท่ีดีตอกระบวนการสันติภาพ แตผลของ
การหยุดยิงช่ัวคราวดังกลาวกลับไมมีความชัดเจน และรัฐบาลไทยก็ไมไดแสดงทาทีตอบรับตอเร่ือง
นี้ จึงทําใหไมปรากฏความคืบหนาใด ๆ  ตอสาธารณะ ท้ังท่ีมาตรการหยุดยิงช่ัวคราวในบางพื้นท่ี ถือ
เปนจุดเร่ิมตนของการกาวไปสูการเจรจาสันติภาพ 
          ในชวงรอยตอรัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กับรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นางสาว
รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยจาก International Crisis Group (ICG) ซ่ึงเปนองคกรเอกชนท่ีทํางาน       
ในพื้นท่ีขัดแยงท่ัวโลก ระบุในเวทีเสวนาเร่ือง “นโยบายดับไฟใตรัฐบาลยิ่งลักษณ กับแนวโนมการพูดคุย
สันติภาพ” เม่ือวันท่ี 26 กันยายน  2554 วานายถวิล เปล่ียนศรี ขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานสภา
ความม่ันคงแหงชาติ เคยกลาวถึงนโยบายใหมีการพูดคุยกับผูท่ีเห็นตางจากรัฐเพื่อแกไขปญหา ซ่ึงถือ
เปนจุดเปล่ียนของระดับนโยบายท่ีสําคัญอันหนึ่งวารัฐไทยพรอมพูดคุยกับผูท่ีเห็นตางแลว โดยเปน
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ความรวมมือระหวางสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ กับองคกรเอกชนตางประเทศช่ือ Centre for 
Humanitarian Dialogue (HDC) ซ่ึงรวมกันจัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางแกนนําขบวนการ
แบงแยกดินแดนกลุมพูโลและกลุม BRN Coordinate กับแกนนําภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี
จุดประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพูดคุยท่ีจะดําเนินการในโอกาสตอไป 
          ตอมาในสมัยรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  พลตํารวจเอก วิรุฬ ฟนแสน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรระบบบัญชีรายช่ือ พรรคเพื่อไทย ซ่ึงเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของพรรคเพ่ือไทย ไดไปรวมแสดงความคิดเห็นในเวที
เสวนา เร่ือง “นโยบายดับไฟใตรัฐบาลยิ่งลักษณ กับแนวโนมการพูดคุยสันติภาพ” เม่ือวันท่ี 26 
กันยายน 2554โดยเห็นวา ขอเสนอเร่ืองการเจรจาสันติภาพ เปนเร่ืองท่ีตองดําเนินการอยางจริงจัง ไมวา
จะเปนทางเปดหรือทางปด รัฐบาลชุดนี้ก็ตองทํา อีกท้ัง พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนผูกํากับดูแลนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต เปดเผย
เมื่อ 14 มีนาคม 2555 ยอมรับวา ในทางลับไดมีการมอบหมายใหพันตํารวจเอก ทวี สอดสอง 
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และเลขาธิการสภาความม่ันคง
แหงชาติ รวมพบปะพูดคุยกับแกนนําขบวนการแบงแยกดินแดน โดยมีสภาความม่ันคงแหงชาติของ
มาเลเซีย  เปนผูประสานงานกับตัวบุคคลท่ีฝายไทยควรจะพูดคุยดวย เพื่อใหสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตดีข้ึน 

3.3.2  บทบาทของตางชาติในการแกไขปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 มาเลเซีย 
 กลุมกอความไมสงบ นอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการกอเหตุรายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทยแลว ยังมีการเคล่ือนไหวในตางประเทศ โดยเฉพาะในมาเลเซีย ซ่ึงถือเปนท่ีม่ันหลัก 
เนื่องจากมีแกนนําและสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดนจํานวนมากอาศัยและเคล่ือนไหวอยู ท้ังในลักษณะของ
การใชดินแดนมาเลเซียเปนท่ีพักพิง หลบซอน พบปะหารือ จัดประชุม ประสานงาน วางแผนการ จัดหา
เงินทุน ปฏิบัติการจิตวิทยา โฆษณาชวนเช่ือ เผยแพรอุดมการณ และขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ 
 ปจจัยพื้นฐานท่ีเปนตัวเช่ือมโยงสําคัญระหวางกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
กับมาเลเซีย คือ ความผูกพันดานชาติพันธุความเปนมลายู ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และสภาพภูมิประเทศ
บริเวณชายแดนท่ีเอ้ืออํานวย  นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชนดานการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง
เขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความเคลื่อนไหวของกลุมกอความไมสงบจะอยูภายใตการควบคุม    
ดูแลอยางใกลชิดจากหนวยงานดานความม่ันคงของมาเลเซีย แตยังไมมีหลักฐานท่ีช้ีชัดวา ทางการ
มาเลเซียใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนกลุมกอความไมสงบ 
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 ทาทีเห็นอกเห็นใจของนักการเมือง องคกรเอกชน และเจาหนาท่ีระดับทองถ่ินบางสวนใน
มาเลเซีย เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเกื้อกูลตอกลุมกอความไมสงบ โดยเฉพาะนักการเมืองพรรคปาสที่เปน
รัฐบาลทองถ่ินในรัฐทางเหนือของมาเลเซีย และสมาคมยุวมุสลิมมาเลเซีย ท่ีแสดงทาทีเขาขางและ
ใหกําลังใจกลุมกอความไมสงบอยางชัดเจน รวมท้ังนาจะใหการสนับสนุนในดานตางๆ ดวย        
ซ่ึงนอกจากเปนเพราะความผูกพันในดานชาติพันธุ และความเปนมุสลิมดวยกันแลว ยังนาจะเปน
เพราะการไดรับขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง และพรรคปาสยังหวังผลดานการเมืองจากชาวไทยมุสลิม
สองสัญชาติท่ีอาศัยและประกอบอาชีพอยูมาเลเซียซ่ึงมีเปนจํานวนมาก 
 สําหรับทาทีของรัฐบาลมาเลเซีย เนื่องจากปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
สงผลกระทบตอมาเลเซียท้ังทางตรงและทางออม ผูนํามาเลเซียจึงแสดงทาทีตองการเขามาบทบาท
ในการไกไขปญหาหลายคร้ังในฐานะคนกลาง  แตมีเง่ือนไขวาผูนําไทยตองเปนฝายรองขออยาง
เปนทางการ สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะเปนปญหาท่ีเกี่ยวพันกับชาวมุสลิม ทําใหมีความออนไหว
เปนพิเศษ รัฐบาลมาเลเซียจึงตองมีความระมัดระวังในการดําเนินการเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ มาเลเซีย
นาจะตองการใหปญหาดังกลาวยุติลงเน่ืองจากเกรงวา ความรุนแรงจะลุกลามเขาไปในมาเลเซีย และ
จะกระทบตอมาเลเซียซ่ึงกําลังพัฒนาประเทศใหเปนผูนําประเทศมุสลิมสายกลาง  และหากมาเลเซีย
ประสบความสําเร็จในการเปนคนกลาง จะทําใหบทบาทของมาเลเซียในโลกมุสลิมเพิ่มข้ึนและเปน
ท่ียอมรับมากข้ึน   

ไทยคงปฏิเสธบทบาทของมาเลเซียไมได เนื่องจากปญหาเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีพรมแดนติด
กับมาเลเซียและเปนท่ีทราบกันดีวา แกนนําและสมาชิกกลุมกอความไมสงบจํานวนหนึ่งเขาไปหลบ
ซอนตัวและประกอบชีพในมาเลเซีย ทําใหไทยไมสามารถหลีกเล่ียงการขอความรวมมือจาก
มาเลเซียได  ดังนั้น ไทยจึงควรกดดันมาเลเซียใหความชวยเหลือและรวมมืออยางจริงจัง โดย
ช้ีใหเห็นวาเปนปญหาความม่ันคงรวมกัน เพราะปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ปจจัยแทรกซอนจากปญหาการลักลอบขนสินคาหนีภาษี การลักลอบคาอาวุธ การขนน้ํามันเถ่ือน 
และ ปญหายาเสพติด ซ่ึงกลายเปนปญหาอาชญากรรมขามชาติเพราะเกี่ยวพันกันอยูในพื้นท่ี
ชายแดนไทย – มาเลเซีย  ท้ังนี้  เพื่อใหมาเลเซียรวมมือกับไทยอยางเต็มท่ีและทําใหปญหายุติโดยเร็ว 

อินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียเขามามีบทบาทในเร่ืองการพูดคุยสันติภาพเพื่อแกไขปญหาความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยในสมัยของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ตอเนื่องมาถึงสมัยของ
นายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ โดยมีการพูดคุยสันติภาพท่ีเมืองโบกอรระหวางตัวแทนของฝายไทย
คือ พล.อ.ขวัญชาติ กลาหาญ อดีตแมทัพภาคที่ 4 และอดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม     
กับตัวแทนของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีอดีตรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา 
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ของอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนผุมีประสบการณการพูดคุยสันติภาพอาเจห เปนผูจัดเม่ือกันยายน 2551 เพื่อ
คล่ีคลายสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต อยางไรก็ตาม การเผยแพรขาวดังกลาวทางสื่ออยาง
กวางขวาง      ไดสรางความไมสบายใจใหกับประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ของอินโดนีเซีย
อยางมาก เนื่องจากถือวาเปนเร่ืองลับและเปนเร่ืองละเอียดออน ขณะท่ีฝายรัฐบาลและกองทัพไทย
ในสมัยนั้นไดออกมาปฏิเสธไมรับรูการพูดคุยดังกลาว และระบุวาเปนการดําเนินการสวนตัวของ  
พล.อ.ขวัญชาติ  การเคล่ือนไหวเพื่อการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใตจึงยุติไป 
             อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีความพยายามของท้ังฝายไทยและอินโดนีเซียท่ีจะใหอินโดนีเซียเปน
แหลงพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสันติภาพ โดยปรากฏรายงานวา องคกรตางประเทศท่ีมีบทบาทดานการพูดคุย

สันติภาพ เชน  Humanitarian Dialogue Center – HDC ไดจัดเสวนาสันติภาพระหวางภาคประชา
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตกับสมาชิกของกลุมกอความไมสงบ ท่ีบาหลี อินโดนีเซีย โดยมี
เปาประสงคเพื่อรวมกันหาแนวทางที่จะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพในรัฐบาลชุดนี้       
ซ่ึงหากอินโดนีเซียสามารถผลักดันกระบวนการสันติภาพนี้ไดสําเร็จ ก็จะสรางช่ือเสียงและเสริม
บทบาทของประเทศในเวทีการเมืองระหวางประเทศ 

องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC)  
บทบาทของ OIC ถือเปนปจจัยภายนอกท่ีมีสวนสําคัญตอการแกไขปญหาความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาลไทยในเวทีระหวางประเทศ เพราะหาก OIC มีการพิจารณาวา      
มีความจําเปนตองเขาแทรกแซง ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจะกลายเปนปญหา
นานาชาติ (International Issue) ท่ีจะสงผลใหรัฐบาลไทยตองตกเปนฝายเสียเปรียบ เพราะตองถูกกดดัน 
ใหยอมรับขอเสนอตางๆ ท่ีอาจสงผลตออํานาจอธิปไตย  ดังนั้น การดําเนินการทางการทูตเชิงรุกตอ 
OIC โดยเฉพาะการช้ีแจงทําความเขาใจถึงแนวทางในการแกไขปญหาหรือประเด็นท่ีอาจสง 
ผลกระทบตอการแกไขปญหา จึงเปนเร่ืองท่ีตองรีบดําเนินการในทันทีเพื่อหลีกเล่ียงความเขาใจผิด 
และเพื่อให OIC คงหลักการที่ไดเคยแถลงวา ปญหาชายแดนภาคใตไมใชเร่ืองความขัดแยงทางดาน
ศาสนาและจะเคารพอธิปไตยของไทย                                                                 
 OIC กอต้ังเม่ือป 2514 ปจจุบันมีสมาชิก 57 ประเทศ โดยไทยมีสถานะเปนประเทศผูสังเกตการณ 
วัตถุประสงคของการกอต้ังคือ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก ขจัดการแบงแยกเช้ือชาติ 
และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังสงเสริมความรวมมือและความเขาใจระหวางประเทศ
สมาชิกกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีสําคัญคือ สนับสนุนการตอสูของชาวมุสลิมเพื่อปกปองเกียรติภูมิ เอกราช 
และสิทธิแหงชาติของชาวมุสลิม เลขาธิการคนปจจุบันของ OIC คือศาสตราจารย ดร.เอกเมเลดดิน 
อีซาโนกลู ชาวตุรกี 
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 สําหรับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต แมวา OIC ยังไมไดแทรกแซง แตก็
แสดงความสนใจและหวงใยปญหาดังกลาวเปนระยะ เนื่องจากปญหาความไมสงบในภาคใตมีความ
เกี่ยวของกับชาวมุสลิม ท่ีผานมา OIC ไดกลาวพาดพิงถึงสถานการณภาคใตเปนเฉพาะเจาะจงเปน
คร้ังแรกเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2548 โดย OIC มองวิธีการแกไขปญหาไปในเชิงลบ และไดแสดงความกังวล
และไมพอใจวา สถานการณในภาคใตมีการหล่ังเลือดเนื่องจากความรุนแรง รวมท้ังมีความเคลือบแคลง
ในบางกรณีท่ีรัฐบาลไมสามารถใหคําตอบได คือ กรณีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร 
ทนายความ กรณีกรือเซะ และตากใบ จึงตองการใหมีการสอบสวนดวยความเปนธรรม รวมทั้ง
ตองการใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคใตโดยไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงรัฐบาลไทยได
ตอบสนองดวยการจัดจั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาตรวจสอบกรณีตากใบและกรือเซะ  
 ตอมาเม่ือรัฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบายการแกไขปญหาดวยแนวทางสมานฉันทและสันติวิธี 
และยังดําเนินแนวทางดานการทูตดวยการช้ีแจงนโยบายดังกลาวกับประเทศท่ีมีผลตอการแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบกับมีการปลอยตัวผูตองหาคดีความม่ันคง 
การกลาวคําขอโทษของ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท อดีตนายกรัฐมนตรี รวมท้ังการพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหภาพลักษณของการแกไขปญหาไดรับการตอบรับท่ีดี
จาก OIC โดย OIC แสดงความช่ืนชมนโยบายการแกไขปญหาของรัฐบาลท่ีอยูบนพื้นฐานสันติวิธี
และการพูดคุยระหวางกันวา มีความคิดสรางสรรค และเปนแนวทางถูกตองท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหา 
รวมท้ังยังเห็นดวยกับการร้ือฟนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
 อยางไรก็ตาม  OIC เปนเปาหมายท่ีกลุมกอความไมสงบพยายามนําเสนอขอมูลท่ีเปนลบ
ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมพูโลไดพยายามผลักดันให OIC พิจารณาสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในท่ีประชุม เพื่อจัดทําคําแถลงการณข้ันสุดทาย (Final Communique) และจัดทํารางขอมติเร่ือง    
ชนกลุมนอยในประเทศท่ีไมใชสมาชิก OIC ในลักษณะท่ีเปนลบตอภาพลักษณของไทยมาอยางตอเนื่อง 
เชน ในการประชุม OIC ท่ีประเทศเซเนกัลเม่ือ 13 – 15 มีนาคม 2551 ตัวแทนพูโลไดสงหนังสือ   
ขอความเปนธรรมใหเลขาธิการ OIC ผานฝายกิจการชนกลุมนอย แตฝายไทยสามารถยับยั้ง/ชะลอ
การมอบแกเลขาธิการ OIC ไวได รวมท้ังจะออกขอมติเกี่ยวกับปญหาภาคใตเปนการเฉพาะ แตกระทรวง
การตางประเทศของไทยสามารถยับยั้งไวไดเชนกัน   

ลาสุดเม่ือพฤษภาคม 2555 เลขาธิการ OIC สงผูแทนพิเศษมาเยือนไทยเพื่อรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาลชุดปจจุบันในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตลอดจนรับทราบถึงพัฒนาการของสถานการณ และความคืบหนาการแกไขปญหา เพื่อให OIC 
สามารถสนับสนุนแนวนโยบายและมาตรการเสริมสรางสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย  ขณะเดียวกัน ก็มาเก็บขอมูลเพื่อนําไปรายงานในท่ีประชุม ซ่ีงสะทอนวา OIC ยังคงสนใจ
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และเฝาติดตามสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีเหตุปจจัยมาจาก
แรงกดดันภายใน OIC เอง เนื่องจากมีสมาชิกหลายประเทศท่ีไดรับขอมูลในทางลบตอไทย และ 
เห็นวาไทยยังแกไขปญหาไมดีพอ นอกจากนี้ กลุมกอความไมสงบ โดยเฉพาะกลุมพูโลยังเนนการทํางาน
กับองคกรตางประเทศมากข้ึน โดยสามารถเขารวมและแสดงความเห็นในการประชุมกลุมยอยตางๆ 
รวมท้ังของ OIC ดวย 
 บทบาทของ OIC ในแงของยุทธศาสตรมีสวนสําคัญตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางมาก เพราะสามารถพิจารณานําเร่ืองชาวมุสลิมไมไดรับความเปนธรรมมาเปนวาระพิเศษ 
เพื่อใหสมาชิกพิจารณาวาจะเขาแทรกแซงปญหาดังกลาวหรือไม  และหากพิจารณาวาจะตองเขาไป
เกี่ยวของ ปญหาภาคใตก็จะกลายเปนปญหาระดับนานาชาติทันที และจะสงผลใหนานาชาติสามารถ
เขาแทรกแซงปญหาดังกลาวไดทันที ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงตองใชแนวทางและชองทางการทูต    
เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจ ซ่ึงจะไดผลสัมฤทธ์ิดีกวา เพราะเปนการแสดงความจริงใจและไดรับขอมูล
ท่ีถูกตองจากฝายรัฐ แทนท่ีจะปลอยให OIC ไดรับขอมูลขาวสารจากองคกรพัฒนาเอกชนท้ังในและ
ตางประเทศ เชน กลุม Human Rights Watch เชนท่ีผานมา 
      3.3.3  สถานการณปจจุบันและแนวโนม  
      เชื่อวาจะมีการขับเคลื่อนไปสูกรอบการพูดคุยเพิ่มข้ึน ภายใตการดําเนินการของ ศอ.บต.
รวมกับภาคประชาสังคม เนื่องจากนายปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม (อดีตอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) เคยเปนแกนนําคนหนึ่งของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีเขารวมพบปะพูดคุยกับแกนนําขบวนการแบงแยกดินแดนมาแลว  อยางไรก็ตาม 
ทาทีของฝายกองทัพโดยเฉพาะพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก กลับแสดงออก
อยางเปดเผยวาไมเห็นดวยกับการเปดพื้นท่ีพูดคุยกับกลุมผูกอเหตุรุนแรง เชนเดียวกับพลโท อุดมชัย 
ธรรมสาโรรัชต แมทัพภาคที่ 4  ท่ีกลาววา ปกติแลวคนท่ีเปนคนแพยอมอยากท่ีจะเจรจา แตเราไมใชคนแพ  
ดังนั้น ก็ไมจําเปนท่ีจะตองเจรจา  เราสูไดอยูแลว และทุกฝายก็พยายามตอสูอยู ซ่ึงคําพูดดังกลาว   
ไดกลายเปนท่ีมาของวาทกรรมในเชิงการทหารท่ีวา “ผูชนะไมเจรจา”  
           ในสวนของกลุมพูโลไดออกแถลงการณผานเว็บไซตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554  
ระบุวา นายกัสตูรี มะหโกตา ไดรับความไววางใจดวยคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการกลาง 
แตงต้ังใหเปนประธานกลุมพูโล เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสภาวะความทาทายใหมๆ ในการตอสูเพื่อกําหนดอนาคตของชาวมลายูมุสลิมในปจจุบัน   
ซึ่งมีการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงภายในของกลุมพูโลครั้งลาสุดนี้วา อาจเปนกลยุทธในการ
ขับเคล่ือนและผลักดันเพื่อยกระดับบทบาทของนายกัสตูรี มะหโกตา  ในการเปนผู นําของ
กระบวนการเจรจากับรัฐบาลไทย เนื่องจากนายกัสตูรี มะหโกตา เปนผูแทนคนหนึ่งของขบวนการ
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แบงแยกดินแดนท่ีเขารวมพบปะพูดคุยกับแกนนําภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใต
การอํานวยความสะดวกของ HDC  
      3.3.4  บทเรียนจากตางประเทศ    
      ก.  กรณีศึกษาอาเจหของอินโดนีเซีย 
            ความเปนมา  อินโดนีเซียประสบปญหาการเรียกรองแบงแยกดินแดนในหลายพื้นท่ี 
แตมีกรณีที่นาศึกษาและนํามาเทียบเคียงกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 
คือ การเรียกรองเอกราชของขบวนการอาเจหเสรี (Gerakan Aceh Merdeka - GAM) ซ่ึงใชระยะเวลาใน
การตอสูดวยกําลังอาวุธยาวนานถึง 29 ป ในท่ีสุดรัฐบาลอินโดนีเซียไดริเร่ิมเจรจากับ GAM โดยอาศัย
คนกลาง  ที่มีประสบการณและเปนที่ยอมรับในความสามารถมาทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกใน
การเจรจา สงผลใหมีการทําขอตกลงสันติภาพ โดย GAM ยอมสลายตัวและยุติความเคล่ือนไหวท่ีมี
เปาหมายแบงแยกจังหวัดอาเจหเปนรัฐอิสระจากอินโดนีเซีย ขณะท่ีจังหวัดอาเจหไดรับสถานะใหมี
ความเปนอิสระในการปกครองตนเองแบบพิเศษ (special autonomy)  

กรณีอาเจหไดใหภาพท่ีคลายคลึงกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวม 3 
ประการ คือ  1) มีความเคล่ือนไหวท่ีตองการแบงแยกดินแดน 2) ใชประเด็นชาติพันธุนิยม การ
ไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐ และใชเร่ืองราวทางประวัติศาสตร มาเปนประเด็นเหตุผลในการ
เคล่ือนไหว และ 3) สมาชิกขบวนการหลายคนพักอาศัยอยูในมาเลเซีย ยุโรป และสแกนดิเนเวีย ซ่ึง
เปนท้ังแหลงวางแผนปฏิบัติการ แหลงหลบซอนพักพิงและทํามาหากิน อยางไรก็ตาม แมวาปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีความคลายคลึงกับการเรียกรองแบงแยกดินแดนใน
อาเจห แตก็ยังมีเง่ือนไขและสภาพแวดลอมบางอยางท่ีแตกตางกัน ประการสําคัญท่ีมีความแตกตาง
กันอยางมากคือ ขบวนการแบงแยกดินแดนของไทยมีหลายกลุม ปฏิบัติงานเปนอิสระจากกัน ไม
สามารถช้ีชัดไดวากลุมใดเปนผูนําท่ีแทจริง ท่ีสําคัญคือ ไมปรากฎตัวและโครงสรางขององคกร
อยางเปนทางการ  นอกจากนี้  ผูปกครองและประชาชนสวนใหญของไทยยังนับถือศาสนาท่ี
แตกตางจากประชาชนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย 
 ปญหาในอาเจหเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือ 17 สิงหาคม 2493 โดยมีสาเหตุมาจากสํานึกของความเปน
ชาตินิยม ซ่ึงเปนสํานึกทางประวัติศาสตรแหงความเปนรัฐอิสระท่ีเจริญรุงเรือง และความไมเปนธรรม
ในการจัดสรรผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ2 นอกจากนี้ ยังมาจากการใชประวัติศาสตรในทางท่ี
ไมถูกตอง การควบคุมการใชกฎหมายอิสลามของรัฐบาล และการเพ่ิมจํานวนชาวชวาในอาเจห3 
                                                                    
2 สุภาคพรรณ ต้ังตรงไพโรจน, รัฐกับสังคมมุสลิมในอินโดนีเซีย จุลสารความมั่นคงศึกษา พฤศจิกายน 2550 หนา 
35 – 40   
3 Tenku Daud Beureueh, Aceh Movement สืบคนจาก http://en Wikipedia.org/wiki/free-Aceh Movement 
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 ในป  2496 มีการจัดต้ังกลุมดารุล อิสลาม ในการตอสูเพื่อเอกราช และตอมาในป 2502 
ประธานาธิบดีซูการโนไดยอมรับหลักการใหอาเจหเปนพื้นท่ีพิเศษในการปกครองตนเองทางดาน
ศาสนา การศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรม  แตไมเปนจริงในทางปฏิบัติ  นอกจากนี้ การคนพบน้ํามัน
และกาซธรรมชาติในป 2514 ในอาเจห ทํารายไดมหาศาลใหกับรัฐบาลอินโดนีเซีย แตชาวอาเจหไดรับ
ผลประโยชนนอยมาก ซ่ึงไมเปนธรรมกับชาวอาเจห จึงมีการจัดต้ังขบวนการอาเจหเสรี (Gerakan Aceh 
Merdeka – GAM)  ข้ึนในธันวาคม 2519  มีนายฮะซัน ดิ ติโร ซ่ึงสืบทอดเช้ือสายมาจากสุลตานองค
สุดทาย เปนผูนําเพื่อเคล่ือนไหวแบงแยกดินแดนจังหวัดอาเจหดวยกําลังอาวุธในปเดียวกัน 
 การตอสูของ GAM อาจแบงเปน 3 ชวง ชวงแรกเปนชวงการกอต้ังระหวางป  2519 – 2532  ซ่ึง
ถูกกวาดลางเกือบหมด ชวงท่ีสอง ระหวางป 2532 – 2534 GAM ไดรับความชวยเหลือดานการฝกอบรม
จากตางประเทศ  และการสนับสนุนดานการเงินจากลิเบียและอิหราน ประธานาธิบดีซูฮารโตประกาศให
อาเจหเปนเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษ  และสงกําลังเขาปราบปรามการกอความไมสงบ อยางหนัก ซ่ึง
สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางกวางขวาง หมูบานท่ีถูกสงสัยถูกเผาทําลาย         
มีการลักพาตัวผูตองสงสัยและนําตัวไปทรมาน  ท้ังนี้ องคการนิรโทษกรรมสากลเช่ือวา มีประชาชน
ประมาณ 7,000  คนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน ประชาชนอาเจหจํานวนมากหันมาสนับสนุน
การเคล่ือนไหวของ GAM และเขาเปนแนวรวมมากข้ึน 4 ตอมาในป 2539  รัฐบาลประกาศยุติการ
เคล่ือนไหวของ GAM เนื่องจากสามารถทําลายกองกําลังไดแลว สมาชิก GAM  ท่ีรอดชีวิตหลบหนีไป
พักพิงอยูใน ใน ชวงท่ีสาม ระหวางป 2542 – 2545 ซ่ึงเปนชวงท่ีไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางใน
อาเจห ท้ังการบริจาค การมีกองกําลังท่ีเขมแขง ซ่ึงมาจากผูท่ีสูญเสียจากการสูรบในชวงแรก5  
 GAM กลับมาฟนฟุสถานภาพข้ึนใหมหลังจากประธานาธิบดีซูฮารโตถูกโคนลมในป 2541 และ
การตัดสินใจของประธานาธิบดีฮาบิบีท่ีใหถอนทหารออกจากอาเจหซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการปฏิรูป
ประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย  GAM  มีโอกาสชักชวนเยาวชนดวยการใชความโหดรายของทหารอินโดนีเซีย
เปนเคร่ืองมือ ตอมารัฐบาลประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการโนปุตรี ตัดสินใจเพิ่มจํานวนทหารในอาเจหและ
เปดการรุกใหญในป 2546 – 2547 และประสบความสําเร็จ พลเรือนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก6  GAM สูญเสีย
สมาชิกประมาณรอยละ 50 
 การเจรจาสันติภาพ 
 รัฐบาลอินโดนีเซีย และ GAM เร่ิมตนการเจรจาสันติภาพเพ่ือยุติปญหาในอาเจหมาต้ังแตป 2543    
ในสมัยของประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน วาฮิด โดยท้ังสองฝายลงนามในขอตกลงยุติการเปนปรปกษ 
                                                                    
4 เมธัส อนุวัตรอุดม, เขาสรางสันติอยางไรในอาเจห? สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา  
5
 Tenku Daud Beureueh, Aceh Movement สืบคนจาก http://en/Wikipedia.org/wiki/free-Aceh Movement 

6 อางแลว 
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(Cessation of Hostilities Agreement : COHA) เม่ือ 9 ธันวาคม 2545 ในสมัยประธานาธิบดีเมกาวาตี     
ซูการโนปุตรี แตภายหลังการลงนามขอตกลงก็ยังมีการปะทะกัน เนื่องจากท้ังสองฝายยังคงมีทาที
ไมไววางใจซ่ึงกันและกันอยู  และตามขอตกลงดังกลาวก็มิไดกําหนดใหจัดต้ังกลไกท่ีเปนกลางขึ้น 
เพื่อมีอํานาจบังคับควบคุมใหทุกฝายปฏิบัติตามขอตกลงแตอยางใดดวย ขณะที่ศูนยเจรจาเพื่อสิทธิ
มนุษยชน อังรี ดูนังต (Henri Dunant Centre for Humanitarian Dialogue : HDC) ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคน
กลางในการเจรจา ก็ไมสามารถประนีประนอมเพ่ือจัดใหมีการประชุมประเมินผลการปฏิบัติตาม
ขอตกลงได โดย GAM ยังคงเคล่ือนไหวสะสมอาวุธและกอการรายตอไป  สวนประธานาธิบดีเมกา
วาตี ซูการโนปุตรี ก็ไมสามารถควบคุมทหารใหปฏิบัติตามขอตกลงไดเชนกัน ท้ังสองฝายจึงกลับไป
ตอสูกันเหมือนเดิม กอนจะเร่ิมกลับมาเจรจาสันติภาพกันอีกในป 2548 โดยมี Crisis Management 
Initiative (CMI) ซ่ึงมีอดีตประธานาธิบดี Martti Ahtisaari ของฟนแลนด เปนประธาน ทําหนาท่ีคน
กลางจัดการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเจรจา 
   การเจรจามีข้ึนรวม 5 คร้ัง กอนท่ีท้ังสองฝายลงนามบันทึกความเขาใจเม่ือ 15 สิงหาคม 
2548 และมีการจัดต้ังคณะสังเกตการณอาเจห (Aceh Monitoring Mission : AMM) ประกอบดวย
ตัวแทนจากประเทศในสหภาพยุโรปและอาเซียน เพื่อทําหนาท่ีสังเกตการณการปฎิบัติตามบันทึกความ
เขาใจในอาเจห จัดการความขัดแยง และสอบสวนขอกลาวหาหากมีการละเมิดขอตกลง สําหรับ
ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหรัฐบาลอินโดนีเซียและ GAM ตองกลับมาเจรจาสันติภาพกันอีก สวนหนึ่ง
นาจะเปนเพราะไดรับแรงกระตุนจากเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวและสึนามิ เม่ือ 26 ธันวาคม 
2547  ซ่ึงสงผลใหจังหวัดอาเจหไดรับความเสียหายรุนแรงมากท่ีสุดกวาพื้นท่ีอ่ืน ๆ และมีผูเสียชีวิต
จํานวนมาก ประกอบกับอินโดนีเซียนาจะไดรับแรงกดดันสวนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาท่ีสัญญาจะ
ยอมใหความชวยเหลือทางทหาร  หากอินโดนีเซียเจรจาสันติภาพกับ  GAM ขณะที่ GAM 
ก็ตองการใหมีการหยุดยิง หลังจากถูกทหารอินโดนีเซียกวาดลางอยางหนักทั้งกอนและหลังเกิด
เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย GAM อางวาเพื่อใหการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขใน
จังหวัดอาเจหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
             ปจจัยหลักท่ีทําใหการเจรจาดังกลาวนําไปสูการบรรลุขอตกลง นาจะเปนเพราะ  
             1) CMI มีประสบการณในการจัดกระบวนการเจรจา โดยใหท้ังสองฝายเสนอในส่ิงท่ีตนเอง
ตองการทั้งหมด และจะไมมีการตกลงเฉพาะเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดกอน แตจะเปนการตกลงคร้ังเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จและรอบดาน นอกจากนี้ คนกลางท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ีย มีประสบการณ บารมี เปนท่ียอมรับ 
และไดรับความไววางใจจากท้ังสองฝาย รวมท้ังมีกลไกท่ีควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขอตกลง 
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               2) การที่ GAM ไมหยิบยกประเด็นการแบงแยกดินแดนข้ึนมาเจรจา โดยอางวาไมตองการ
ใหการเจรจามีปญหาและไมสามารถเจรจาตอไปได   
               3) แรงกดดันจากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดอาเจหที่สรางความ
เสียหายอยางรุนแรงจนไมอยูในสภาพและวิสัยท่ีท้ังฝายรัฐบาลอินโดนีเซียและ GAM จะรณรงค
ตอสูกันตอไปได และความรูสึกเหนื่อยลาจากการตอสูของท้ังสองฝาย รวมท้ังการท่ีตระหนักแลววา
แมจะไมพายแพในเวลาอันใกล แตก็จะไมมีหนทางเอาชนะอีกฝายได   
               4)  ประชาคมระหวางประเทศตองการใหท้ังสองฝายยุติความขัดแยง นอกเหนือจากความ
จําเปน ความตองการ และการคํานึงถึงผลประโยชนท่ีแตละฝายมีและจะไดรับจากกระบวนการเจรจา
สันติภาพดังกลาว   
               5)  การที่ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ของอินโดนีเซีย สามารถควบคุมกลไกของ
รัฐโดยเฉพาะกองทัพ ใหมีเอกภาพในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได  
               6) บรรยากาศของการพัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย ไดเปดพื้นท่ีความคิดและ
ทางการเมืองใหแกกลุมตาง ๆ ในสังคมมากข้ึน  
               7) ผูนําทางการเมืองสงสัญญาณชัดเจนวาตองการที่จะพูดคุยกับฝาย GAM เพื่อหาขอตกลง
ไปสูสันติภาพ (Peace Talk) และมีการเปล่ียนแนวคิดในการมอง GAM วาเปนพี่นองกัน ไมใชศัตรู  
               8) ทางออกท่ีตกลงกันไดนั้น เปนทางออกท่ีรักษาหนาตา เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของท้ัง
สองฝาย 
 หลังจากการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลกับ GAM ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนในอาเจห รวม 4  ประการ คือ 1) ขบวนการติดอาวุธเปล่ียนเปนพรรคการเมือง       
2) การจับอาวุธข้ึนตอสูเปล่ียนเปนการตอสูในรัฐสภา 3) การโฆษณาชวนเช่ือเปล่ียนเปนอํานาจการ
บริหาร และ 4) ยุควางระเบิดเปล่ียนไปสูยุคการพัฒนา สําหรับสาระสําคัญในบันทึกความเขาใจ 
GAM จะยกเลิกการเรียกรองเอกราชของอาเจห และสงมอบอาวุธใหรัฐบาลอินโดนีเซีย สมาชิก 
GAM ไดรับนิรโทษกรรมและท่ีถูกจับกุมจะไดรับการปลอยตัว ยกเวนสมาชิก GAM ท่ีถูกจับกุมใน
คดีอาญา  นอกจากนี้ สมาชิก GAM ยังไดรับท่ีดินทํากินและทุนเร่ิมตนชีวิตจํานวนหนึ่ง    
  ดานการบริหารการปกครอง กําหนดใหรัฐบาลกลางดูแลดานกิจการตางประเทศ การปองกัน
ประเทศ ความม่ันคงของชาติ การเงินการคลัง ยุติธรรมและเสรีภาพในการนับถือศาสนา รวมท้ัง
นโยบายตาง ๆ ท่ีสอดคลองตามรัฐธรรมนูญ  ขณะที่อาเจหจะมีอํานาจในการออกกฎหมายตาง ๆ     
มีธง เพลง และตราประจําจังหวัดของตนเอง รวมท้ังประกาศใชกฎหมายอิสลามในพ้ืนท่ีได  
ตลอดจนใหมีการเลือกต้ังผูวาการจังหวัดอาเจห และใหอาเจหจัดต้ังพรรคการเมืองทองถ่ินได 
นอกเหนือจากการจัดต้ังศาลสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการเพ่ือสัจจะและความสมานฉันท 
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(Truth and Reconciliation Commission) ในอาเจห  ดานเศรษฐกิจอาเจหมีอํานาจในการจัดหา
เงินกู การลงทุน และการทองเท่ียวจากตางประเทศ มีอํานาจในกําหนดอัตราดอกเบ้ียและภาษี โดยตอง
เปนไปตามขอบังคับของธนาคารกลางอินโดนีเซีย และมีอํานาจจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเอง โดยจะไดรับสวนแบงรายไดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติในสัดสวนรอยละ 70 
    

 
 

         ข.  กรณีศึกษาไอรแลนดเหนือ 
ความเปนมา 
ไอรแลนดเหนือต้ังอยูทางตอนเหนือของเกาะไอรแลนดและอยูทางฝงตะวันออกของอังกฤษ  

ในชวงศตวรรษท่ี 16  ชาวอังกฤษและสก็อตแลนดซ่ึงนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทจํานวนมาก
เร่ิมเขาไปต้ังถ่ินฐานอยูทางตอนเหนือของเกาะไอรแลนดตามนโยบาย Plantation of Ulster ทําใหชุมชนเดิมท่ี
เปนชาวไอรชิท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก รูสึกวาตนเองถูกขโมยดินแดนไป  นับจากนั้น ชาวไอริช
เร่ิมมีการตอตานท่ีจะมีอิสระในการปกครองตนเองจากอังกฤษ และเร่ิมทวีความเขมขนมากข้ึน จนในป 1921 
อังกฤษและไอรแลนดไดลงนามในสนธิสัญญา Government of Ireland Act ท่ียินยอมให 26 แควนบนเกาะ
ไอรแลนดแยกตัวเปนรัฐอิสระไอรแลนด ในขณะท่ีอีก 6 แควนทางตอนเหนือของเกาะจะยังคงเปนสวนหนึ่ง
ของสหราชอาณาจักรตอไป  โดยไดรับอนุญาตใหมีสภาเปนของตนเอง  การแบงประเทศคร้ังนี้ทําให
ไอรแลนดเหนือซ่ึงมีประชากรท่ีเปนโปรแตสแตนทประมาณรอยละ 60 และอีกรอยละ 40 เปนคาทอลิก 
กลายเปนพื้นท่ีแหงความขัดแยงรุนแรงระหวางกลุม Unionist ซ่ึงสวนใหญเปนโปรแตสแตนทท่ีตองการเปน
สวนหนึ่งของอังกฤษตอไป กับกลุม Nationalist ซ่ึงสวนใหญเปนคาทอลิกท่ีตองการแยกตัวเปนอิสระออก
จากอังกฤษ เพื่อผนวกเขากับสาธารณรัฐไอรแลนด  

กลุม Unionist ซ่ึงเปนเสียงสวนใหญในไอรแลนดเหนือกุมอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมมาเกือบ 50 ป จนกระท่ังในป 2511  ชาวคาทอลิกไดประทวงเดินขบวนเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรอง
ความเทาเทียมทางสังคม รวมท้ังใหยุติการกดข่ีกีดกันชาวคาทอลิก  การประทวงไดขยายตัวเปนความรุนแรง
จากการปะทะระหวางกองกําลังประชาชนสองฝายอยางกวางขวาง  ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในไอรแลนดเหนือ
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เปนท่ีรูจักกันในนามของ The Troubles  ตอมาในป  2513 กองกําลัง Irish Republican Army (IRA)  เร่ิมใช
กําลังในการตอสูกับกองกําลังของอังกฤษ  มีการใชกองกําลังปะทะกันในพ้ืนท่ีตางๆ รวมท้ังการลอบวาง
ระเบิด และการลอบสังหาร  ความรุนแรงขยายตัวอยางกวางขวาง   ขณะเดียวกัน ความแตกแยกระหวางชาว
คาทอลิกกับโปรแตสแตนทก็รุนแรงข้ึนดวย  ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตอเหตุรุนแรง และรูสึกไม
ปลอดภัย  นอกจากนี้ ความไมไววางใจระหวางพรรคการเมือง รวมท้ังประชาชนก็ขยายตัวตามไปดวย         
เปนผลใหรัฐบาลอังกฤษระงับการทํางานของสภาไอรแลนดเหนือและเขามาควบคุมปกครองไอรแลนด
เหนือโดยตรงแทน  เหตุการณไดพัฒนาไปสูความรุนแรงมากขึ้นอีก เม่ือทหารอังกฤษยิงกลุมผูชุมนุม
ประทวงในเมือง Derry  ทําใหมีผูเสียชีวิต 14 คน และสงผลใหประชาชนใหการสนับสนุน IRA มากข้ึน     
การตอสูท่ียาวนานถึง 35 ปในไอรแลนดเหนือสงผลใหมีผูเสียชีวิตกวา 3.600 คน และสงผลกระทบตอ
รางกายและจิตใจอีกหลายหม่ืนคน 

สาเหตุรากเหงาของความขัดแยงในไอรแลนดเหนือเกิดจากความรูสึกของกลุม Nationalist คาทอลิก 
วา ถูกกดข่ีจากกลุม Unionist  และไมไดรับความเปนธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมจาก
รัฐบาลอังกฤษ ท้ังในเร่ืองของการจัดสรรท่ีอยูอาศัย การจางงาน การศึกษา การเขาถึงทรัพยากรตาง  ๆ
ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมือง  นอกจากนี้ แตละฝายยังมีความกลัววา อัตลักษณของตนจะถูกกลืน
หายไปกับของอีกฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสรีภาพในการนับถือและประกอบกิจกรรมทางศาสนา   และ
หลังเกิดความขัดแยงรุนแรง วิถีชีวิตของชุมชน ท้ังท่ีอยูอาศัยและโรงเรียนถูกขีดแยกออกจากกันอยางชัดเจน 
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาท่ีรัฐท่ีเกิดจากการสลายการชุมนุม และการตรวจคนจับกุม ทําใหแนว
รวม IRA เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก 

การเจรจาสันติภาพ 
เหตุการณ The Troubles ทําใหประชาชนตระหนักถึงความรายแรง และไมตองการใหเกิดเหตุการณ

เหลานี้อีกตอไป  ท่ีสําคัญ ไมตองการใหเยาวชนรุนหลังตองเผชิญกับความเลวรายเชนนี้  ในป  2533 รัฐบาล
อังกฤษเร่ิมการพูดคุยสันติภาพกับ IRA เพื่อหาทางยุติความรุนแรง  ตอมาในป 2535 รัฐบาลไอรแลนดเร่ิม
พูดคุยกับพรรค Sinn Fein  ในป 2536 รัฐบาลไดออกคําประกาศสันติภาพ (Joint Declaration on Peace)              
มีสาระสําคัญท่ีระบุวา รัฐบาลอังกฤษจะยึดม่ันในสิทธิของประชาชนไอรแลนดเหนือในการตัดสินใจทาง
การเมือง และกําหนดอนาคตของตนเอง (self determination) โดยรัฐบาลท้ังสองจะรวมกันจัดทําขอตกลง
เพื่อใหเกิดสันติภาพถาวรในไอรแลนดเหนือ7  อยางไรก็ตาม กระบวนการเจรจาต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดนั้นมี
ความผันแปรตลอดเวลา  การเจรจาในแตละหวงเวลาตองอาศัยการติดตอสัมพันธ ผอนปรน การแสดงทาที
แข็งกราวและประนีประนอม โดยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของแตละหวง 

                                                                    
7 Northern Ireland peace process,  สืบคนจาก www.Wikipedia.com 
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ในชวงป  2537 – 2540 การประกาศหยุดยิงของ IRA และการยกเลิกปฏิบัติการทางทหารท้ังหมดใน
ป 2537 รวมท้ังการยุติความเคลื่อนไหวของกลุมติดอาวุธ Unionist  ทําใหสถานการณเร่ิมดีข้ึน แตการที่
อังกฤษเรียกรองให IRA ปลดและทําลายอาวุธกอนท่ี Sinn Fein จะเขาสูเจรจา ทําให Sinn Fein ไมพอใจ  
ประกอบกับบางฝายเห็นวาควรนํากําลังกึ่งทหารเขามาในกระบวนการเจรจาดวย แตไมสามารถตกลงกันได 
ทําใหหลายฝายไมม่ันใจในความจริงใจของแตละฝายนัก 

ในกุมภาพันธ 2538 เอกสารกรอบความตกลงไดรับการเผยแพรสูสาธารณะ ซ่ึงสวนใหญเปนการตก
ลงกันทางการเมือง เชน โครงการรวมของรัฐบาลในการสรางเอกภาพของไอรริช เปนตน  นอกจากนี้ รัฐบาล
อังกฤษและไอรแลนดไดใชกระบวนการเจรจาแบบ twin track โดยมีเนี้อหาสาระเกี่ยวกับการเปนเอกราช และ
ไดประกาศหลักการมิทเชลล 6 ขอ ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินงานของนายจอรจ มิทเชลล วุฒิสมาชิกของ
สหรัฐฯ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ  ในการนี้ นายจอรจ มิทเชลล เปนผูนําการประชุมในเวที
นานาชาติ โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของเขารวมในการเจรจา และกําหนดมาตรการสรางความเช่ือม่ัน รวมทั้ง
กระบวนการเลือกต้ังผูเขารวมในการเจรจาท่ีมาจากทุกฝาย ซ่ึงมีจํานวนถึง 110 คน  ขณะเดียวกัน ก็ใหกําลัง
กึ่งทหารมอบอาวุธในระหวางการเจรจาทุกฝาย  ท้ังนี้ หลายฝาย โดยเฉพาะฝายท่ีใชกําลังกึ่งทหารแสดงความ
พอใจ  ในสวนของสาธารณรัฐไอรแลนดไดจัดการลงประชามติเม่ือพฤศจิกายน 2538 เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับดินแดนภาคเหนือ 

ในป 2539  อังกฤษปฏิเสธท่ีจะเจรจากับ Sinn Fein ทําให IRA ยกเลิกการหยุดยิง โดยใหเหตุผลวา 
อังกฤษเปนฝายไมยอมเจรจา    IRA ไดวางระเบิดในกรุงลอนดอนคร้ังใหญ ทําใหมีผูเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 
40 คน ความเสียหายมีมูลคาถึง 150  ลานปอนด  อยางไรก็ตาม การเจรจายังคงดําเนินตอไปตามหลักการมิทเชลล  
บางคร้ังฝายท่ีไมพอใจเง่ือนไขก็ไมเขารวม ดังเชน  Sinn Fein หรือใชความรุนแรงเพ่ือสรางอํานาจตอรอง  
เหตุรุนแรงจึงยังดําเนินตอไป 

ในป 2540 เม่ืออังกฤษเปล่ียนนายกรัฐมนตรี จากนายจอหน เมเจอรมาเปนนายโทนี แบลร ไดมี
นโยบายสานตอการเจรจาสันติภาพกับทุกฝาย โดยยึดหลักการมิทเชลล และยอมให IRA  เขาสูการเจรจาโดย
ไมตองทําลายอาวุธท้ังหมดตามขอเรียกรองเดิม  ในท่ีสุด อังกฤษ ไอรแลนด และกลุม Nationalist สามารถ
จัดทําความตกลงกันไดในเมื่อ 10 เมษายน 2541 เรียกวา Belfast Agreement หรือ  Good Friday Agreement  
นับเปนความตกลงท่ีครอบคลุมอยางรอบดาน ท้ังเร่ืองของการจัดต้ังรัฐบาลท่ีทําใหคนทุกสวนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและเสนอทางออกเพ่ือประเทศชาติ  หรือ  inclusive government การปลอยตัวนักโทษ
การเมือง การลดกําลังทหาร การปรับกําลังกึ่งทหาร แบบสํารวจความเห็นช่ัวคราวในการรวมไอริช มาตรการ
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เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง และความรูสึกภาคภูมิใจในความเทาเทียมของประชาคมสองแหงในไอรแลนดเหนือ8 
โดยใชเวลานับต้ังแตการเจรจาจนสําเร็จนานถึง 8 ป 

ผลของกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ ไดแบงอํานาจการบริหารในไอรแลนดเหนือ  การ
ถายโอนอํานาจจากสวนกลาง เพื่อใหไอรแลนดเหนือปกครองตนเอง ท้ังยังเปดโอกาสใหชาวคาทอลิกเขาไป
มีสวนรวมในการเมืองระดับชาติ สามารถเปนผูแทนเขาไปในรัฐสภาของอังกฤษ รวมท้ังการปฏิรูปตํารวจท่ี
กําหนดสัดสวนโปรแตสแตนทกับคาทอลิกอยางเหมาะสม ตลอดจนการเยียวยาครอบครัวผูสูญเสียจากเหตุ
รุนแรง 

การลงนามในความตกลงดังกลาว แมจะถือวาเปนการยุติขอขัดแยง แตยังมีการดําเนินการหลัง
จากนั้นอีกหลายประการ โดยเฉพาะการลงประชามติในไอรแลนดเหนือ และการลงประชามติเกี่ยวกับการ
แกไขรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีท้ังเห็นดวย เปนกลาง และคัดคาน  บทบัญญัติท่ีไดรับการปรับเกี่ยวของกับสิทธิ
พลเมืองของชาวไอริช และเสนทางสันติภาพของการรวมไอริช การคํ้าประกันการวางอาวุธของกําลังกึ่งทหาร 
และการประกันการเปนสหภาพในอนาคต ผลการลงประชามติ ชาวคาทอลิก(ไอริช) ใหการสนับสนุน
มากกวาชาวอังกฤษ หรือสก็อตแลนดในพื้นท่ี 

หลังความตกลง ความขัดแยงระหวาง Unionist กับ Nationalist ในเร่ืองการมอบอาวุธ ทําใหอังกฤษ
ไดระงับกลไดดานบริหารและนิติบัญญัติของไอรแลนดเหนือในป 2545  อีกท้ังยังหาขอตกลงเกี่ยวกับ
กิจการตํารวจไมได เพราะความไมไววางใจตอกัน แตท้ังสองพรรคไดกลับมาบริหารไอรแลนดเอีกคร้ังในป 
2550  แตในป 2551 ทหารอังกฤษถูกยิงเสียชีวิต อีก 2 คนบาดเจ็บ พนักงานสงพิซซา 2 คนบาดเจ็บขณะปะทะ
กันดวยปนใกลคายทหาร ซ่ึง Real IRA ไดออกมายอมรับการกระทําดังกลาว  นอกจากน้ี ในป 2553 ไดเกิด
เหตุระเบิดรถยนตนอกศาลท่ีนิวร่ี แตไมมีผูใดประกาศความรับผิดชอบ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1) ประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงไดตระหนักถึงปญหาท่ีตามมา และเร่ิมเหนื่อยหนาย

กับเหตุการณท่ีรายแรง 
2) มีความเขาใจถึงปญหาของความขัดแยง และเกิดความไววางใจฝายตรงขาม เพราะไดมีโอกาสฟง

ความคิดของฝายตรงกันขาม เห็นใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน โอกาสที่ทําใหศัตรูรูจักกันก็มาจากการที่ไดอยูใน
เรือนจําดวยกัน จึงทําใหมีโอกาสพูดคุยกันและสรางความไววางใจ 

3) มีการฟงเสียงประชาชน และเขาใจถึงความตองการและเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามา
มีบทบาทในกระบวนการสันติภาพ ไมวาจะเปนนักการเมือง ตํารวจ ทหาร นักโทษ นักวิชาการ โดยใหทุก
ฝายไดมีขอติดเห็นของตน รวมท้ังการจัดทําขอเสนอท่ีจะใหทุกฝายไดรับการกระทําท่ีเสมอภาคกัน ท้ังใน

                                                                    
8 อางถึงแลว 
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ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ขนธรรมเนียมประเพณี และศาสนา 
4) รัฐบาลอังกฤษยอมรับวากระทําผิด รัฐบาลไดพูดกับประชาชนวา เหตุการณท่ีผานมา รัฐบาล

กระทําผิด ไมถูกตอง และขอโทษ ซ่ึงเปนจุดท่ีทําใหผูกอการราย เร่ิมไวใจรัฐบาล และรัฐบาลควรเปนผูนํา
ในการแกปญหา 

5) บทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร และอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน .ซ่ึงตระหนักถึง
ความรุนแรงของเหตุการณ The Troubles  และมีการสัญญาท่ีจะฟนฟูเศรษฐกิจในไอรแลนดเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เร่ืองการจางงานและการลงทุนจากสหรัฐฯ  

อยางไรก็ตาม กรณีศึกษาปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อในไอรแลนดเหนือกอนเขาสูกระบวนการ
สันติภาพ พบวาตองมีการดําเนินการใหไดกอนใน 9 ประเด็น คือ  
 1) ตองรวบรวมกลุมที่มีอิทธิพลในการสรางความรุนแรงใหไดกอน โดยพบวากลุมท่ี
แฝงตัวอยูในกลุมกอการราย ไมถูกรวมอยูในการเจรจาต้ังแตตน 
 2) ระหวางการเจรจา ตองยอมรับวาจะยังเกิดความรุนแรงอยู 
 3)  กระบวนการสันติภาพตองเปนตนแบบของการใหและการรับตลอดเวลา โดยตอง
ยอมรับวาแตละฝายตองมีสวนท่ีไดและสวนท่ีเสีย 
 4)  ผูชนะตองขายความคิดเร่ืองสันติภาพใหประชาชนทุกกลุมยอมรับใหได กระบวนการ
สันติภาพไมสามารถดําเนินการโดยผูนําแตเพียงฝายเดียว ตองทําใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
จากการกอสงคราม เชื่อม่ันวาจะไมมีผลกระทบซํ้าซอนจากการวางอาวุธหรือขอตกลง และจะไมเยย
หยันฝายตรงขาม 
 5) การพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ และมองไกลไปถึงอนาคต เกี่ยวกับความขัดแยงที่อาจจะ
ปะทุข้ึนมาอีก เพื่อท่ีจะเขาไปจัดการปองกัน 
 6) การพัฒนาตองเกิดพรอมกับกระบวนการสันติภาพ 
 7) สันติภาพกับความยุติธรรมตองมาพรอมกัน เพราะถายังมีการละเมิดอีกฝาย จะทําให
กระบวนการสันติภาพลมเหลวและขาดความนาเช่ือถือ 
 8) สนธิสัญญาหยุดยิง ตองมีขอตกลงระยะยาวท่ีจะไมกลับมาใชความรุนแรงอีก เพื่อใหเกิด
สันติภาพในระยะยาว และจะตองพูดถึงเร่ืองการเมืองประกอบดวย 
 9) การแกไขปญหาควรจะอยูในวิถีท่ีเหมาะสมกับชุมชนหรือเฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ แทนท่ีจะ
นํารูปแบบจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ มาปรับใชในการหาหนทางสูสันติภาพ 
3.4  สรุปผลการศึกษา 
         3.4.1 การใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพของไทย   
  เม่ือพิจารณารูปแบบการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพในอดีต โดยยึดถือแนวคิดตัวแบบ
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การจัดการความขัดแยงของ Norbert Ropers แลว พบวาสวนใหญใชตัวแบบตามแนวทางท่ี 1 โดย
เปนกระบวนการพูดคุยเจรจาระหวางตัวแสดงหลักของความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน คือ 
ระหวางฝายรัฐกับฝายขบวนการใตดินหรือขบวนการแบงแยกดินแดน ซ่ึงท้ังสองฝายเปนคูตอสู
หลัก ตอมาการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพท่ีดําเนินการในระยะหลัง ซ่ึงอยูภายใตการอํานวย
ความสะดวกของ HDC ถือไดวามีความแตกตางจากทุกคร้ังท่ีผานมา โดยเปนการใชแนวคิดตัวแบบ
ตามแนวทางท่ี 2 ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีองคกรภาคประชาสังคม กลุมผูนํา ปญญาชน องคกรพัฒนา
เอกชน หรือกลุมตาง  ๆ  ในพื้นที่ เปนผูสรางพื้นที่ในการพูดคุยหรือเจรจากัน  นอกจากนี้     
ยังมีความพยายามของนักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีจะผลักดันนําแนวคิดตัวแบบตาม
แนวทางที่ 3 มาใชในกระบวนการสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต ผานการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเปนฐานลางในระดับรากหญา 

 อยางไรก็ตาม พบวาการพูดคุยสันติภาพของไทยในประเด็นปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตยังอยูในข้ันเร่ิมตน  และอาจตองใชหลักการหรือทฤษฎีท้ังของ Bohm และ Swidler 
ท่ีใหความสําคัญกับความเสมอภาค และการตัดตัวตนของผูรวมสานเสวนา นอกจากนั้นในระดับ
ประสบการณ ผูมีประสบการณสามารถเรียนรูโดยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันได 
(dialogue of experience) อยางไรก็ตาม รูปแบบของการพูดคุยสันติภาพที่เหมาะจะพัฒนาให
เกิดขึ้น อาจเริ่มตนจากการพูดคุยระดับชีวิตที่รวมกันแกไขปญหาท่ีทุกคนตางก็ไดรับผลกระทบ
ท้ังส้ิน ซ่ึงในสวนของไทย นาจะหมายถึงภาคประชาชนไมวาจะมีความแตกตางกันทางดาน
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม  โดยใหเปนการพูดคุยในลักษณะที่เปนความรับผิดชอบตอ
ปญหาของสวนรวมรวมกัน  

 กลาวโดยสรุป การพูดคุยสันติภาพท่ีเนนกระบวนการสรางความสัมพันธใหมระหวาง
บุคคลท่ีมีความเช่ือตางกันและมีจุดยืนตางกันใหมีโอกาสไดพูด ฟง เรียนรู เจริญเติบโต เปล่ียนแปลง
อคติความเขาใจผิด และอาจรวมมือกันทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนของชุมชนรวมกันได นับเปนสันติ
วิธีท้ังในฐานะเครื่องมือและกระบวนการ เพราะไมไดใชความรุนแรงท้ังทางกาย วาจา และใจ ถึงแม
ระหวางการพูดคุยสันติภาพอาจเกิดความตึงเครียดข้ึนได แตก็เปนความพยายามท่ีจะเขาใจปญหาและ
ปจจัยเง่ือนไขของผูเกี่ยวของกับความขัดแยงไดมากข้ึน จะสามารถเขาถึงความตองการ ความ
ชวยเหลือ และวิธีการในการแกไขสถานการณท่ีแทจริงมากข้ึน และจะสามารถพัฒนาใหเกิด
กิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม แสดงออกถึงความรวมมือและความเขาใจระหวางกันของคนในสังคม 
 3.4.2  บทเรียนจากอาเจห 
 พบวาในการเขาสูการเจรจาสันติภาพ รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และ
ขอเสนอท่ีมีเหตุผล กลาวคือขอเสนอนิรโทษกรรมให GAM โดยยินยอมใหปลอยตัวนักโทษ และ   



                                     45 

ผูถูกคุมขังหลังจากลงนามในขอตกลง 2 สัปดาห  โดยขอกลาวหาตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการถูกยกเลิก ผูท่ีอาศัยอยูในตางประเทศเดินทางกลับอินโดนีเซียอยางไมมีเง่ือนไข นักโทษ
และผูถูกคุมขังท้ังหมดจากตัวเลขของรัฐบาลมีจํานวน 2,700 คนไดรับอิสรภาพ นอกจากนี้ รัฐบาล
อินโดนีเซียยังมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม ชาวอาเจหไดรับการแบงผลประโยชน
รอยละ 70  เพื่อนํามาขับเคล่ือนเศรษฐกิจของอาเจห 
 ท่ีสําคัญคือ คําม่ันสัญญาจากรัฐบาลในการจัดการกับความขัดแยงท่ีรุนแรงในชวงสมัย
ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน  สามารถชักชวนใหฝายทหารสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ
ดวยบารมีท่ีประธานาธิบดียูโดโนเคยเปนทหารมากอน ขณะที่รองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา จัดทํา
โครงรางการพูดคุยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐสภา  ท้ังนี้ ทหารถือเปนปจจัยสําคัญอีกสวนหนึ่ง
ในการพูดคุยสันติภาพ  ขณะท่ีการสนับสนุนจากตางประเทศก็เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ มี
การเชิญทูตตางประเทศ เชน สหรัฐฯ อังกฤษ สวีเดน ฟนแลนด ญ่ีปุน ออสเตรเลีย และสิงคโปร 
เปนตน เพื่อขอรับการชวยเหลือ โดยเฉพาะการขอใหทูตสวีเดนชวยเหลือรัฐบาลในการกดดันให
ผูนํา GAM เขารวมการเจรจา  นอกจากนี้ ภาวะผูนําของนาย Martti Ahtisaari ท่ีกําหนดประเด็นการ
ปกครองพิเศษในการเจรจาเทานั้น โดยไมรับขอเสนอการเปนเอกราช ไมวาจะใชถอยคําใดท้ังส้ิน    
ก็เปนท่ียอมรับของท้ังฝายรัฐบาลอินโดนีเซียและฝาย GAM  ท้ังนี้  ความจงรักภักดีและการเชื่อฟง
ผูนําของสมาชิก GAM เปนขอดีท่ีทําใหการพูดคุยสําเร็จ โดยระหวางการพูดคุย ไมปรากฏการ
สูญเสียชีวิตแมแตคนเดียว นับเปนความรวมมือท่ีทําใหกระบวนการสันติภาพไปสูความสําเร็จ 
 ในระหวางการเจรจา มีขอตกลงใหใช zip mouth policy โดยท้ังฝายรัฐบาลและ GAM 
ไมไดรับอนุญาตใหขาวแกส่ือมวลชนในประเด็นท่ีกําลังเจรจา  การเจรจาจึงสามารถดําเนินไปได
อยางตอเนื่อง ไมมีขอโตเถียง หรือการวิจารณ หรือการยั่วยุท่ีไมเปนประโยชนในการส่ือไปยัง
มวลชน  ท้ังนี้ รูปแบบของการเจรจาท่ีใชการพูดคุยโดยตรงแตอยางไมเปนทางการ มีความสําคัญ
อยางยิ่ง การพูดคุยโดยตรงหมายถึง ท้ังสองฝายพูดคุยกันตัวตอตัว และเปดใจ ซึงมีขอดีท่ีขอความ
ไมถูกสงโดยฝายท่ีสาม แตสามารถส่ือกันไดโดยตรง ไมตองมีการตีความ และมีแตขอสรุปเทานั้น 

นอกจากนี้ ความเต็มใจและความสามารถของทั้งสองฝายในการติดตอสัมพันธระหวาง
บุคคลเปนเร่ืองสําคัญเชนเดียวกัน ไมมีประเด็นใดท่ีไมไดรับการแกไข  ความสัมพันธสวนบุคคลท่ี
ใกลชิดและการสนทนาที่ตอเนื่องชวยใหบรรลุขอตกลงในประเด็นท่ีไมไดรับการแกไขบนโตะ
เจรจา  
 3.4.3  บทเรียนจากไอรแลนดเหนือ 

การพูดคุยสันติภาพของไอรแลนดเหนือครอบคลุมทุกฝายท่ีเกี่ยวของในความขัดแยงหรือ
วิกฤติการณ ไมวาจะเปนผูนําประเทศ นักการเมือง นักวิชาการ องคกรสันติภาพ  นักสิทธิมนุษยชน 
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อดีตนักโทษ ทําใหไดรับความนาเช่ือถือต้ังแตแรกเร่ิม ลดความหวาดระแวง และสามารถส่ือสารกัน
โดยตรง ทําใหไดรับรูปญหาของอีกฝายหนึ่ง นอกจากนี้ ท้ังสองฝายยังยึดถือในกฎเกณฑของการ
ดําเนินการและการลงโทษ  ขณะท่ีฝายท่ีสามมีความยืดหยุน เขาใจบทบาทของตนในฐานะเปน
ผูรักษาความยุติธรรม และไดรับการยินยอมใหเปนผูเขารวมการเจรจาจากทุกฝาย  ดังเชนบทบาท
ของนายโทนี แบลร อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายเอทิน นายกรัฐมนตรีไอรแลนดเหนือ และนาย
จอรจ มิทเชลล วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ในฐานะทูตพิเศษสหรัฐฯ ท่ีสอดรับกันอยางดี และสามารถไดรับ
การยอมรับจากพลังเงียบ ซ่ึงมีสวนในการสนับสนุนการยุติความขัดแยงท่ีมีมานาน 

ท่ีสําคัญในการรางสัญญาสันติภาพ ทุกฝายในความขัดแยงชวยกันหาจุดรวม (common ground) 
ในการจัดทําสัญญา และนํามาจัดทําเปนพื้นฐานของสัญญาสันติภาพท่ีจะตองรวมกันพิจารณาตอไป 
นายจอรจ มิทเชลล ในฐานะประธานการเจรจาสันติภาพไอรแลนดเหนือหลายฝายไดใชเวลาถึง 22 
เดือนในการจัดทํารางอนุสัญญา (accord) นี้ และสงใหกับฝายการเมือง 8 ฝายพิจารณา  
 

3.5  วิเคราะหความเหมือนและความตางปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ไทยกับอาเจหและไอรแลนดเหนือ  

ท่ีผานมารัฐบาลไทยหลายชุดพยายามใชกระบวนการพูดคุยแกไขปญหาความไมสงบ แต
การดําเนินการมีลักษณะลุมๆ ดอนๆ ขาดความตอเนื่องท้ังดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  การ
ดําเนินการจึงยังอยูในข้ันเร่ิมตนเทานั้น  และอาจกลาวไดมา ไมสามารถนําบทเรียนของอาเจหหรือ
ไอรแลนดท้ังหมดมาใชแกปญหาของไทยได  เพราะมีท้ังความเหมือนและความตางดาน
สภาพแวดลอมและการดําเนินการดังนี้  

1.  ปญหาชาติพันธุ  เม่ือเปรียบเทียบกับไอรแลนดเหนือ พบวา ไอรแลนดเหนือไมมีปญหา
ดานชาติพันธุ เพราะในพื้นท่ีขัดแยงเปนคนท่ีมีชาติพันธุเดียวกัน เชนเดียวกับคนในอาเจหและ
อินโดนีเซียท่ีมีชาติพันธุเดียวกัน ท้ังนี้ คนชาติพันธุเดียวกันอาจมีความรูสึกเห็นใจและเขาใจกันได
เร็วกวาคนตางเช้ือชาติ ขณะท่ีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญเปนคนชาติพันธุมลายู 

2.  ปญหาดานศาสนา ปญหาขัดแยงในไอรแลนดเหนือสวนหนึ่งเกิดจากการนับถือศาสนา
เดียวกันแตตางนิกาย ซ่ึงเปนผลใหมีวิธีคิด การดําเนินชีวิตท่ีแตกตาง ท่ีสําคัญคือ การต้ังขอรังเกียจ
อีกนิกายหนึ่ง  สวนอาเจห อินโดนีเซีย ประชาชนนับถือศาสนาเดียวกัน ขณะท่ีในจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย นับถือคนละศาสนา  อยางไรก็ตาม ปญหาความไมสงบไมไดเกิดจากความขัดแยง
ทางศาสนา แตกลุมกอความไมสงบนําศาสนามาอางและใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมประชาชน
และสรางความแตกตางทางศาสนาใหเห็นประชาชนชาวพุทธเปนศัตรู 
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3.  ปญหาอัตลักษณ มีเหมือนกันท้ัง 3 แหง  ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหาอัตลักษณ
ตามแนวทางศาสนาอิสลาม ต้ังแตการดําเนินชีวิต ศาล การศึกษา การใชภาษา และอ่ืนๆ ในขณะท่ี
ประชาชนสวนใหญของไทยเปนชาวพุทธ  กอนหนานี้ ชาวไทยพุทธและมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเคยอยูรวมกันอยางสันติ แตตองมาบาดหมางและกลายเปนศัตรูกันเม่ือการกอความไมสงบ
รุนแรงข้ึน และมีการปลุกเราเร่ืองอัตลักษณของความเปนมลายูปตตานี  นอกจากนี้ กลุมกอความไม
สงบพยายามสรางความรุนแรงและหวาดกลัวเพื่อขับไลชาวพุทธออกจากพ้ืนท่ี 

4.  ปญหาสืบเนื่องจากประวัติศาสตร มีลักษณะคลายกันในไอรแลนดเหนือ อาเจห และ
จังหวัดชายแดนภาคใต กลาวคือ ผูปกครองหรือผูบริหารประเทศสงคนท่ีตางศาสนาหรือนิกายเขา
ไปในพื้นท่ีขัดแยง และกลายเปนผูกดข่ีผูท่ีอาศัยอยูกอน โดยเฉพาะอาเจหและจังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีเคยเปนรัฐอิสลามท่ีมีความรุงเรืองมากอนและถูกผนวกเขาไปในประเทศนั้นๆ ทําใหมี
ความตองการปกครองตนเองเหมือนเชนในอดีต 

5.  ปญหาพื้นท่ีการเมือง มีลักษณะคลายกันท้ังในไอรแลนด อาเจห และจังหวัดชายแดน
ภาคใต แตในไอรแลนดเหนือยังคงมีการเมืองในสภา ขณะท่ีในอาเจหและจังหวัดชายแดนภาคใตใน
อดีตมีสวนรวมทางการเมืองนอย แตปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใตเปดโอกาสใหคนในพื้นท่ีมี
พื้นท่ีและบทบาททางการเมืองมากข้ึน ท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  

6.  ปญหาการอํานวยความยุติธรรม มีปญหาท้ังสามแหง ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการท่ีฝายรัฐ
ใชเปนเคร่ืองมือในการตอตานการกอความไมสงบ  สําหรับในจังหวัดชายแดนภาคใต มีปญหา
ความลาชาในการอํานวยความยุติธรรม โดยเฉพาะในเหตุการณรุนแรงคร้ังใหญ  และการหาย
สาบสูญของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความของสมาชิกกลุมกอความไมสงบ 

7.  ปญหาการจัดสรรทรัพยากร ในอาเจหมีปญหามาก ความยากจนของชาวอาเจหมาจาก
การแบงรายไดท่ีมาจากทรัพยากรของอาเจหไปใหรัฐบาลอินโดนีเซียใชจายในสวนกลาง ซ่ึงชาวอา
เจหเห็นวาไมเปนธรรม ทําใหอาเจหไมมีโอกาสพัฒนา  รวมท้ังการท่ีชาวชวาเขามาประกอบอาชีพ
ในอาเจหจํานวนมาก เปนการลดโอกาสคนในพ้ืนท่ี  แตในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีทรัพยากรอยู
มากท่ียังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี  ประชากรสวนใหญจึงอยูในสภาพท่ียากจน  

8. ปญหาความรุนแรง ในไอรแลนดเหนือและอาเจหตางกับในจังหวัดชายแดนภาคใต 
กลาวคือในสองพื้นท่ี ฝายรัฐใชความรุนแรงในการปราบปรามกลุมกอความไมสงบต้ังแตเร่ิมแรก 
แตในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการใชความรุนแรงนอยกวาท้ังสองพื้นท่ี  และความสูญเสียมา
จากการกระทําของกลุมกอความไมสงบเปนสําคัญ โดยใชวิธีการกอการรายตอประชาชนท่ีบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงสวนใหญเปนชาวพุทธ รวมท้ังเจาหนาท่ีรัฐ ครู ตํารวจ พระสงฆ ประชาชนท่ัวไป 
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9. ปญหาคูเจรจา  กลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมีหลายกลุม  โดยกลุมท่ีมี
ศักยภาพในการกอเหตุมากท่ีสุดคือ กลุม BRN Co-ordinate ซ่ึงไมเปดเผยโครงสรางและผูนํา และยัง
มีกลุมยอยๆ หรือเซลลอิสระในการปฏิบัติการ ตางจากขบวนการในอาเจหและไอรแลนดเหนือท่ีมี
โครงสรางชัดเจน และสามารถทราบวาผูใดหรือกลุมใดมีอิทธิพลอยางแทจริง 

 10.  ปญหาความไมมีเอกภาพในการแกไขปญหาของฝายรัฐ ขณะท่ีผูนําอินโดนีเซีย 
อังกฤษ และไอรแลนดเหนือมุงแกไขปญหาความขัดแยงอยางจริงจัง มีการบูรณาการกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และสามารถส่ังการกองทัพได  แตรัฐบาลไทยและกองทัพยังมีความคิดเห็นแตกตางกันใน
เร่ืองการพูดคุยสันติภาพ เชนเดียวกับกลุมกอความไมสงบท่ียังไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึง
นับเปนอุปสรรคสําคัญในการแกไขปญหาความไมสงบ 
 

3.6  การนําบทเรียนจากตางประเทศมาใชในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย 

นักวิชาการตะวันตกบางทานมีความเห็นวา การพูดคุยสันติภาพในความขัดแยงพื้นท่ีหนึ่ง 
ไมอาจนํามาใชไดอยางสมบูรณแบบ การแกไขปญหาขัดแยงในพื้นท่ีหนึ่งจึงไมใชแบบจําลองท่ีจะ
สามารถนําไปใชกับอีกพื้นท่ีหนึ่งได แตจําเปนตองประยุกตใชใหรองรับกับปญหาขัดแยงนั้นๆ   
ดังนั้น ในการนําบทเรียนจากตางประเทศมาใชกับการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ของไทย คงตองมีการปรับท้ังในแงกระบวนทัศนและวิธีปฏิบัติ ตองมีการวิเคราะหปญหา 
สภาพแวดลอม ผูเลนในพ้ืนท่ี และโครงสรางของกลุมกอความไมสงบอยางจริงจังและตอเนื่อง 
เนื่องจากอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยและปจจัยแวดลอมตางๆ  

3.6.1  ประเด็นท่ีไทยสามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาฯ ไดแก   
1.  การมีเจตจํานงทางการเมือง โดยท้ังฝายรัฐบาลและกลุมกอความไมสงบตองมีเจตจํานง

ทางการเมือง มีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน มีขอเสนอท่ีมีเหตุผล ท่ีสําคัญ ตองมีความมุงม่ันแนวแน
ท่ีจะยุติการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ จึงตองมีความอดทนอดกลั้นเพราะเปนกระบวนการพูดคุยท่ี
ตองใชเวลา ท่ีสําคัญ ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เพื่อใหกระบวนการพูดคุยดํารงอยูได มีความ
ตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูความคุนเคย ความไววางใจระหวางกัน และความสําเร็จในท่ีสุด 

2.  รูปแบบการเจรจา ใชการพูดคุยโดยตรงอยางไมเปนทางการ หมายถึงท้ังสองฝาย
สามารถพูดคุยกันตัวตอตัว และเปดใจ โดยขอความไมตองถูกสงผานโดยบุคคลท่ีสาม สามารถส่ือ
กันไดโดยตรง ไมตองมีการตีความ 

3.  ระหวางการพูดคุยสันติภาพ ควรมีขอตกลง zip mouth policy แบบท่ีอินโดนีเซียใช โดย
ไมอนุญาตใหท้ังท้ังฝายรัฐบาลและกลุมกอความไมสงบใหขาวแกส่ือมวลชนในประเด็นท่ีกําลัง
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พูดคุย ซ่ึงจะทําใหการพูดคุยหรือการเจรจาสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ไมมีขอโตเถียง หรือ
การวิจารณ หรือแมแตการยั่วยุ  

4.  การสนับสนุนจากตางประเทศเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ  ในกรณีของอาเจห 
รัฐบาลอินโดนีเซียไดขอความชวยเหลือจากสหรัฐฯ อังกฤษ สวีเดน ฟนแลนด ญ่ีปุน ออสเตรเลีย 
และสิงคโปร  โดยเฉพาะการขอใหรัฐบาลสวีเดนกดดัน GAM ใหเขารวมการเจรจา ซ่ึงในกรณีของ
จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลไทยนาจะขอใหมาเลเซียและอินโดนีเซียชวยกดดันกลุมกอความไม
สงบใหเขารวมการพูดคุยสันติภาพ เนื่องจากแกนนําและสมาชิกกลุมกอความไมสงบจํานวนหนี่ง
เขาไปเคล่ือนไหวอยูในท้ังสองประเทศ 

5.  การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับเหตุการณความไมสงบเขามามี
สวนรวมในการพูดคุยสันติภาพ เหมือนเชนกรณีของไอรแลนดเหนือ ซ่ึงบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เจรจามาจากท้ังฝายบริหาร นักการเมือง นักวิชาการและผูเช่ียวชาญ และท่ีสําคัญคือประชาชน ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความเขาใจและเห็นใจกัน รวมท้ังสามารถแกไขถึงปญหารากเหงาในพ้ืนท่ีความขัดแยงได
อยางครอบคลุมทุกมิติอีกดวย  สําหรับไทย ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนทั้งในและนอก
พื้นท่ีขัดแยงใหความสนใจกับการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมานานหลาย
ปแลว นอกจากน้ี ยังมีความพยายามขององคกรตางๆ ท้ังในและตางประเทศท่ีจะผลักดันการพูดคุย
ดังกลาว ซ่ึงปจจุบันถือวาอยูในแรกแลวเพื่อสรางการรับรูท่ีกวางขวางจนทําใหรัฐบาลตองหันมาใช
วิธีการพูดคุย ซ่ึงถือวาอยูในข้ันเร่ิมตนแลว 

3.6.2  ขอจํากัดของไทยซ่ึงจะทําใหกระบวนการพูดคุยสันติภาพไมราบร่ืนเทาท่ีควร ไดแก   
1.  ปญหาคูเจรจา  เนื่องจากกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมีหลายกลุม      

ท่ีสําคัญคือไมมีการเปดเผยตัว โครงสราง และผูนํา ท้ังยังมีกลุมยอยหรือเซลลอิสระในการ
ปฏิบัติการ ซ่ึงเปนขอท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีอาเจหหรือไอรแลนดเหนือ 
ทําใหกระบวนการการพูดคุยสันติภาพดําเนินไปอยางลาชา เพราะฝายรัฐตองคอยวิเคราะหและ
พิสูจนทราบใหไดวา ใครเปนตัวจริง ใครมีอิทธิพล/อํานาจในการตัดสินใจหรือส่ังการ ใครคือผูท่ี
สมควรพูดคุยดวย ท่ีสําคัญคือ สมาชิกลุมกอความไมสงบ โดยเฉพาะ BRN Co-ordinate ซ่ึงเช่ือวา
เปนกลุมหลักท่ีกอความไมสงบ มีความแตกแยกภายในระหวางสมาชิกกลุมรุนเกาท่ีตองการเจรจา 
กับสมาชิกรุนใหมท่ีตองการตอสูเพื่อแบงแยกดินแดนตอไป 

2.  ความไมเปนเอกภาพระหวางรัฐบาลกับกองทัพ กลาวคือ รัฐบาลเร่ิมจัดใหมีการพูดคุย
สันติภาพ ขณะที่กองทัพซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพูดคุยสันติภาพ ยังแสดงทาทีแข็งกราว ปฏิเสธ
แนวทางดังกลาว 
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3.  บุคคลท่ีเขารวมการพูดคุย รวมหมายถึงคนกลาง (mediator) หรือผูอํานวยความสะดวก 
(facilitator) ตองมีความสามารถหรือทักษะในการพูดคุย/เจรจาสันติภาพสูง มีความเต็มใจ เสียสละ 
เช่ือถือและไวใจได รักษาความลับเปน และทํางานอยางตอเนื่อง ไมใชเปล่ียนตัวบอยๆ  

4.  รัฐบาลตองมีจุดมุงหมายและแผนการดําเนินการที่ชัดเจน เปนข้ันตอน และมีการ
เตรียมการที่ดี  รวมท้ังตองวางแผนรับมือในกรณีท่ีกระบวนการพูดคุยมีความคืบหนาหรือลมเหลว  
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บทท่ี 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

4.1  บทสรุป 
การพูดคุยสันติภาพถือเปนการแกไขปญหาการกอการรายหรือการกอความไมสงบดวยวิธี

ทางการเมือง  และสามารถยุติความขัดแยงและความรุนแรงอยางไดผลในหลายพื้นท่ี เชน อาเจห
ของอินโดนีเซีย ไอรแลนดเหนือ เปนตน  ปจจุบันยังคงมีการพูดคุยสันติภาพในพื้นท่ีขัดแยงอีก
หลายแหง ซ่ึงรวมท้ังประเทศไทย  ท้ังนี้ ความสําเร็จจากกรณีของไอรแลนดเหนือเปนความหวังของ
การพูดคุยในการแกไขปญหาขัดแยง ท้ังยังถือเปนตัวแบบของการพูดคุยสันติภาพในพื้นท่ีตางๆ 
ดวย  

การที่ฝายรัฐเปนฝายริเร่ิมเสนอการพูดคุย จะทําใหฝายรัฐไดเปรียบทางการเมือง โดยอาจ
เสนอผานส่ือมวลชน แตตองไมมีขอผูกมัดท่ีจะทําใหนําไปใชถกเถียงเพื่อแลกกับผลประโยชน หรือ
ฝายรัฐอาจใชคนกลางท่ีเช่ือถือในการส่ือสารไปยังกลุมท่ีตองการพูดคุยดวย เชนใชรัฐมนตรี ผูท่ี
ไดรับความไววางใจจากท้ังสองฝายและสังคม เจาหนาท่ีขาวกรอง เพื่อปองกันความเส่ียงและรักษา
ความลับ รวมท้ังการปฏิเสธการเกี่ยวของกับรัฐบาล 

การพูดคุยตองมีจุดหมายท่ีชัดเจนต้ังแตแรก เพื่อใหคูเจรจาตระหนักวาเร่ืองใดไมสามารถ
ผอนปรนได ดังเชนท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียไมยินยอมใหอาเจหแยกตัวเปนเอกราช  นอกจากนี้ ควรมี
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย  กลุมใดเปนมิตร หรือศัตรู หรือเปนกลาง กลุมท่ีใชความรุนแรง หรือ
สันติวิธี ผูนํากลุมท่ีมีอิทธิพล กลุมท่ีออนแอ กลุมอุดมการณ และอ่ืนๆ เพื่อหาชองทางติดตอกับกลุม
เหลานั้น  ท้ังนี้ กลุมมักจะเขารวมการพูดคุยเม่ือเห็นวาจะเปนฝายพายแพในการใชกําลังในการใช
กําลัง  อยางไรก็ตาม กลุมท่ีไมมีบทบาทมากนักและเห็นแกประโยชนของกลุมเปนหลัก จะเปนกลุม
ท่ีเกล้ีกลอมไดงาย  บางกลุมใชการเจรจาเพื่อจัดกลุมใหมหรือติดอาวุธใหม และกลับมาสูรบตามเดิม 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพมักผันแปรตลอดเวลา บางคร้ังก็ลมเหลวหรือยอนกลับไปสูจุด
เดิม ถึงแมการพูดคุยไมมีผลสัมฤทธ์ิทันทีทันใด   แตก็เปนการสรางอิทธิพลและอาจเปล่ียนความ
คิดเห็นของกลุมกอความไมสงบ รวมท้ังเปนชองทางในการไดรับขอมูลขาวกรองท่ีมีคุณคาของกลุม
กอความไมสงบได  การพูดคุยยังชวยลดความนาเช่ือถือตอกลุมท่ีเรียกรองสันติภาพมาเปนเวลานาน 
แตในเวลาเหลานั้นกลับใชความรุนแรง  การพูดคุยยังสามารถสรางความขุนเคืองใหกับกลุมอ่ืนท่ี
ไมไดเขารวมการเจรจา และกลุมยอยๆ อาจหันไปตอตานกันเอง  ขณะเดียวกัน การพูดคุยมีผลตอ
ความรุนแรง ซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ซ่ึงนับเปนความเส่ียงท่ีไมพึงปรารถนา 
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บทเรียนจากอาเจหและไอรแลนดเหนือแสดงใหเห็นวา การพูดคุยสันติภาพตองครอบคลุม
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยง พรอมท้ังตองมีการวางกฎเกณฑไวเปนกรอบการเจรจา  
นอกจากนี้ การจัดทํารางสัญญาก็ตองมีกลยุทธตางๆ  รวมท้ังการหาจุดรวม ซ่ึงแมจะตองใช
เวลานาน แตผลท่ีไดรับจะคุมคา  สําหรับบุคคลท่ีเกี่ยวของ ตองมีความเขมแข็งและจริงใจท่ีจะทําให
เกิดสันติภาพท่ีแทจริง  อยางไรก็ตาม แมวาจะมีสันติภาพในไอรแลนดเหนือดวยการปฏิบัติตาม
สัญญา แตความรุนแรงก็ไมไดยุติในทันที 

ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตมีเ ง่ือนไขท่ีแตกตางและคลายคลึงกับเง่ือนไขของ
ไอรแลนดเหนือและอาเจหหลายประการ โดยเฉพาะความตองการแบงแยกดินแดนของกลุมกอ
ความไมสงบ ซ่ึงถือวาปตตานีเปนรัฐอิสระท่ีรุงเรืองมากอนหนานี้ เชนเดียวกับอาเจห จึงกอความ
รุนแรงเพื่อเรียกรองใหมีการนําปญหาเขาสูการพิจารณาในเวทีระหวางประเทศ และมีความหวังจะ
ไดรับชัยชนะ อยางไรก็ตาม  สถานะและทาทีของกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทยแตกตางจากกลุมผูกอความไมสงบในอาจหและไอรแลนดเหนือ คือ ไมมีการประกาศ
ตัวอยางเปดเผย  และยังมีความแตกแยกระหวางกลุมตางๆ และภายในกลุมเอง โดย BRN Co-ordinate 
ซ่ึงทางการไทยเช่ือวาเปนกลุมท่ีใชความรุนแรง ก็ยังมีฝายท่ีตองการพูดคุยสันติภาพ และสมาชิกรุน
ใหมท่ีตองการใหตอสูเพื่อแบงแยกดินแดนตอไป สวนกลุมพูโลซ่ึงมีบทบาทนําในการเคล่ือนไหว
ในตางประเทศและ เรียกรองใหมีการเจรจาตลอดมา  กลับปรากฏในเว็บไซต Patanipost.net            
ท่ีอางวา กลุมพูโลใหมไมเคยเรียกรองการเจรจากับรัฐบาลไทย และตองการใหมีการนําปญหาเขาสู
เวทีระหวางประเทศมากกวา  

ดังนั้น การนําตัวแบบของประเทศหนึ่งมาใชกับพื้นท่ีขัดแยงของอีกประเทศหนึ่ง ควรใช
ดวยความระมัดระวัง เพราะแตละพื้นท่ีขัดแยงยอมมีภูมิหลัง ระดับของปญหา และองคประกอบท่ี
ตางกันไป จึงตองนํามาศึกษาและปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีนั้นๆ อยางไรก็ตาม การ
เจรจาไมใชหลักประกันวาความรุนแรงจะยุติลงทันที แตการเจรจาหรือการพูดคุยมักดําเนินควบคู
ไปกับความรุนแรงจนกวาคูเจรจาจะบรรลุขอยุติท่ีแทจริง 

ความเคล่ือนไหวขององคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ ประกอบกับการแสดงทาทีของ
ประเทศตางๆ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหภาพยุโรป เปนตน รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ท่ี
ตองการใหมีการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการเจรจาหรือการใชสันติวิธี ทําให
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเร่ิมเขาสูข้ันตอนการพูดคุยข้ันแรก  ขณะเดียวกัน กลุมกอความไมสงบ
บางกลุมพยายามผลักดันผานส่ือมวลชน หรือการส่ือสารเชิงกลยุทธ และการปฏิบัติการขาวสาร
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางการรับรูของประชาชนในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองราวความ
ไมยุติธรรมและเหตุการณท่ีมีความสูญเสียคร้ังใหญ เชน กรือเซะ ตากใบ ไอปารแย เปนตน จนเกิด
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ภาวะสุกงอม จนรัฐบาลตองยอมที่จะใชการพูดคุย แตขณะเดียวกัน กลุมกอความไมสงบไดเรงกอ
เหตุท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน เพื่อยกระดับความสนใจจากองคการการประชุมอิสลาม และนําเร่ืองเขา
สูการพิจารณาในการประชุม ซ่ึงจะเปนอีกกาวหนึ่งของการเสนอปญหาในเวทีระหวางประเทศ   

หากเปรียบเทียบข้ันตอนการเจรจาสันติภาพแลว อาจกลาวไดวา ขณะน้ีการแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกําลังเขาสูข้ันตอนแรก ซ่ึงเปนการผลักดันของภาคประชา
สังคมตางๆ ใหเขาสูการพูดคุยระหวางฝายรัฐกับกลุมกอความไมสงบซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีสอง กอน
นําไปสูการจัดทําขอตกลง และการปฏิบัติหลังการทําขอตกลง   

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตระยะหลัง มีแบบแผนของ

รูปแบบความรุนแรงที่หลากหลาย มีลักษณะการขับเคลื่อนอยางมีเปาหมาย ดําเนินการในหลาย
พื้นท่ีในหวงเวลาใกลเคียงกัน มีแนวโนมเปนการประสานการโจมตี มุงสรางความเสียหายทั้งตอ
เปาหมายท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐ พลเรือน และยานชุมชนใจกลางเมืองท่ีสําคัญ รวมท้ังเปาหมายท่ีเปน
สัญลักษณทางศาสนา  ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนความยืดเยื้อเ ร้ือรังของความขัดแยง  (conflict 
perpetuation) อันเปนสถานการณท่ีมักเกิดข้ึนในพื้นท่ีความรุนแรงหลายแหงในโลกท่ีไมมี
กระบวนการแกไขอยางเหมาะสมถูกตอง ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบยอนหลังกลับไปต้ังแตป 2547 
จนกระท่ังถึงปจจุบัน พบวาถึงแมสถิติตัวเลขจํานวนเหตุการณความรุนแรงจะมีแนวโนมลดตํ่าลงก็
ตาม แตจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่ม
สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงขอมูลดังกลาวเปนสัญญาณเตือนใหสังคมไทยตระหนักวา ขณะน้ีความ
รุนแรงในบริบทของปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตยังนาเปนหวงอยางยิ่ง 
ขณะเดียวกันยังพบวามีแนวโนมวาองคกรระหวางประเทศและประชาคมระหวางประเทศ 
พยายามเขามามีบทบาทในกระบวนการคลี่คลายปญหาขัดแยงภายในของไทยมากขึ้น โดยอาง
เหตุผลดานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองทบทวนยุทธศาสตรการจัดการกับปญหาความ
ขัดแยงดังกลาว  บนพื้นฐานของการใชแนวทางสันติวิธี ซึ่งหมายถึงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของอํานาจรัฐในทิศทางท่ีควรจะเปน โดยไมใชความรุนแรง ควบคูไปพรอมกับการสราง
ความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการเผชิญหนาและรับมือกับความรุนแรง ตลอดจนแสวงหา
ทางเลือกดานนโยบายท่ีทุกฝายสามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาได 
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การสถาปนาอํานาจรัฐและเสริมสรางความเขมแข็งของรัฐ ในมุมมองของสันติวิธี เปนการ
พยายามสรางดุลยภาพระหวางความม่ันคงของรัฐบนรากฐานความเขมแข็งของสังคม ขอเสนอตาง ๆ 
ท้ังเร่ืองความพยายามเปดพื้นท่ีทางการเมืองใหกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันต้ังตน
ออกแบบนโยบายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความพยายามในการ
สรรหาชองทางการพูดคุยเพื่อยุติความรุนแรง ตลอดจนเปดพื้นที่ใหมีการถกเถียงหรือรวมกัน
ผลักดันและสถาปนาสถาบันทางการเมืองขึ้นใหม ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ในพื้นท่ี ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตสะทอนสถานะท่ีเขมแข็งของรัฐในระยะยาว  และยังเอ้ือตอ
สัมพันธภาพท่ีม่ันคงระหวางรัฐกับประชาชน บนพื้นฐานของความไววางใจซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ 
ตองยอมรับกันวาผูนํารัฐบาลหลายคนมีกรอบความคิด (mindset) ท่ีติดยึดจนกลายเปนทิฐิและยังคง
ยึดตามความเคยชิน เนื่องจากไมชอบการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหไมคอยเปดรับความคิดและ
ทางเลือกใหม ๆ  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผูทําการศึกษาเห็นวา จะชวยแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหคล่ีคลายลงไดคือ  

1)  การใชนโยบายการเมืองนําการทหาร เพราะปญหาเกิดข้ึนจากการเมือง ตองแกดวยวิธี
ทางการเมือง ไมใชวิธีทางการทหาร ซ่ึงไมใชเฉพาะแตปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต แตรวมไปถึงทุกท่ี  

2)  การนอมนํายุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีให เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดม่ันแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานในการแกไข
ปญหา 

3)  ผลักดันนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 - 2557 ซ่ึง
สภาความม่ันคงแหงชาติจัดทําข้ึนเพื่อรองรับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงถือเปน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลชุดปจจุบัน เพื่อใชเปนกรอบในการแกไขปญหา ซ่ึงหัวใจสําคัญของ
นโยบายนี้มุงเนนการใชมาตรการทางการเมืองนําการทหารอยางชัดเจน  พรอมทั้งยึดหลัก
กระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน กับสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพูดคุย
สันติภาพ แสวงหาทางออกจากความขัดแยงท่ียืดเยื้อเร้ือรังภายใตเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และเปนหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ ไมใชเปนเง่ือนไขของการนําไปสูการ
แบงแยกดินแดน นอกจากนี้ ยังเปดใหสังคมภายนอกประเทศมีสวนสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูล
ตอการแกไขปญหา เสริมสรางความเขาใจระหวางบุคคลท่ีมีความแตกตางใหเกิดการเรียนรูยอมรับ 
ตระหนักในคุณคาของการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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นโยบายดังกลาวมีเปาประสงครวม 9 ประการ และมีแนวคิดเร่ืองการพูดคุยสันติภาพ
สอดแทรกรวมอยูดวย คือ 1)ใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยและปกติสุข 2)ขจัดและ
ปองกันเง่ือนไขท่ีเอ้ือตอการใชความรุนแรงจากทุกฝาย 3)เสริมสรางความเขาใจระหวางรัฐกับ
ประชาชน และประชาชนกับประชาชน และความรวมมือระหวางกัน 4)พัฒนาไปตามความตองการ
ของประชาชนและเคารพวิถีชีวิต 5) เสริมสรางคุณคาการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายของ
วัฒนธรรม 6)สรางความเขาใจตอสังคมโดยสวนรวมใหเขาใจถึงสถานการณท่ีแทจริง 7)ใหสังคม
ภายนอกสนับสนุนและเกื้อกูลการแกไขปญหา 8)สรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม เอ้ือตอการ
พูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแยง และการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ และ 9)การสรางเอกภาพและ
ประสิทธิภาพของทุกภาคสวน ท้ังนี้สาระสําคัญของนโยบายนี้มีกรอบความคิดที่สอดคลอง
กับแนวทางแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีกลุมนักคิดและนักวิชาการบาง

กลุมเคยเสนอมากอนหนานี้แลว 
 4) มอบนโยบายการบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
               4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
  การที่จะใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายถูกนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ฝายรัฐจําเปนตอง  

1) แสดงเจตจํานงทางการเมือง โดยผูนําประเทศตองมีเจตจํานงทางการเมือง (political will) 
อยางม่ันคงและชัดเจนท่ีจะใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังจะตองสงสัญญาณการมีเจตจํานงดังกลาวไปยังทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหมีเจตจํานงเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาตรงกัน 

2) การปรับกรอบความคิด (mindset) ในภาครัฐ ใหเปดกวางในการยอมรับความแตกตาง 
รับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางและหลากหลาย การมีสวนรวมและความเขาใจเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจในระบอบประชาธิปไตย เชน การสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินใน
รูปแบบท่ีสอดคลองกับลักษณะพื้นท่ี โดยไมขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีตัวอยางจาก
กรณีอินโดนีเซียท่ีเปนรัฐเดี่ยวเหมือนไทย แตมีการกระจายอํานาจใหจังหวัดหรือทองถ่ินมากข้ึน 
รวมท้ังการปรับกรอบความคิดใหมองคนท่ีมีความแตกตางกันท้ังทางดานชาติพันธุและดานความคิด 
วาเปนพี่นองรวมชาติท่ีสามารถอยูรวมกันได 

3) การสรางเอกภาพในการทํางาน ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูนําประเทศวา จะทํา
ใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะกองทัพยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชกระบวนการสานเสวนาไดหรือไม หรือไดมากนอย
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เพียงใด ซ่ึงรัฐบาลคงตองพูดคุยทําความเขาใจกับกองทัพ เพื่อใหสามารถส่ังการและรับนโยบายไป
ปฏิบัติ  เนื่องจากปจจุบันมุมมองและกรอบความคิดของกองทัพยังคงมุงเนน/ใหความสําคัญกับงาน
ดานยุทธวิธีเพื่อปราบปรามกลุมกอความไมสงบ เนื่องจากการกอเหตุรุนแรงไดสรางความเสียหาย
ท้ังตอความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 4) การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนใหแตละหนวยงานรับทราบ
และนําไปปฏิบัติ  ขณะเดียวกัน ตองมีการกําหนดกรอบการทํางานเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ
ระหวางหนวยงานดานความม่ันคง และตองดําเนินการในทางลับ รวมท้ังตองใหหนวยงานที่มี
ประสบการณเปนผูดําเนินการ ซ่ึงจะทําใหไมมีการแขงขันกันทํางานแบบเอาหนา ลดการทํางานท่ี
ซํ้าซอนกัน มีเอกภาพ และมีการบูรณาการกัน เพราะแตละหนวยงานจะทราบวา หนวยงานใดเปน
เจาภาพหลัก มีขอบเขตการทํางานอยางไรบาง และหนวยงานใดเปนหนวยงานสนับสนุน มีขอบเขต
การทํางานอยางไรบาง 

5)  ฝายรัฐตองเปดพื้นท่ีใหภาคประชาชนในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากที่สุด 
เปน ตองใหประชาชนไดมีสวนรวมในเร่ืองของทิศทางการพัฒนา ในกระบวนการยติุธรรมตองมี
ความเสมอภาคและความยืดหยุนควบคูกันไป รวมถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของทุกคน 
ขณะเดียวกนั ส่ือก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหเกดิแนวทางสันติวิธี โดยส่ือตองมีความเปน
กลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และไมนําเสนอขอมูลท่ีจะสงเสริมใหเกิดความรุนแรง  

6)  การใหกระบวนการพดูคุยสันติภาพสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ีในการหาทางออกและ
แกไขปญหารวมกัน โดยการพูดคุยจะไดผลตองอาศัยความอดทน เพราะมักไมใหผลทันทีทันใด 
เนื่องจากไมไดมุงแกไขปญหาเฉพาะหนา แตใหผลในระยะยาวและยัง่ยนืกวา  

การใชกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุมกอความไมสงบ ควรดําเนินไปดวยความหวัง
มากกวาความหวาดกลัว  มีความจริงใจและจริงจังและดําเนินการอยางตอเนื่อง แตตองกระทําดวย
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีแผนการทํางานเปนข้ันตอน และประการสําคัญท่ีสุดคือ ตองมีการทํา
ขอตกลงกันใหชัดเจนระหวางคูเจรจาท้ังสองฝาย (หรือสามฝายในกรณีท่ีมีคนกลาง) วาจะตองดําเนินการ
กันอยางเปนความลับ ไมนํามาเปดเผยตอส่ือมวลชน เพราะถือเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดออน เม่ือคู
เจรจาท้ังสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงและยอมรับขอเสนอของกันและกันแลว จึงจะมีการเปดเผย
ตอส่ือมวลชนในข้ันตอนสุดทาย เพราะเปนเร่ืองปกติท่ัวไปท่ีในระหวางการเจรจา จะมีท้ังขอเสนอ
ของแตละฝายท่ีรับไดและรับไมได ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเจรจาตอรองกัน จนกวาจะถึงจุดลง
ตัวและเปนท่ียอมรับของท้ังสองฝายในท่ีสุด  

การพูดคุยหรือการเจรจากันถือเปนเร่ืองท่ีดี เพราะเปนการเปดทางนําไปสูสันติภาพ ประเด็น
ไมไดอยูท่ีตัวจริงหรือตัวปลอม แตรัฐบาลตองเจรจาไปเร่ือย ๆ อาจจะเปนกลุมเกาที่หมดบทบาท
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ไปแลวหรือกลุมใดก็ตาม เพราะการเปดเวทีใหกลุมตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ยอมสงผลดีและคงเปนไปไมไดที่จะประสบความสําเร็จ
ในทันที เนื่องจากกระบวนการเจรจาตองใชเวลา การท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลมาเลเซียแสดง
บทบาทเปนตัวกลาง และใหความสนใจกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 
อาจมองไดวาเปนความรวมมือของอาเซียนท่ีจะเขามาแกไขปญหานี้ ซ่ึงจะทําใหมีพลัง เพราะ
ขบวนการแบงแยกดินแดนมีหลายกลุมหลายพวก ดังนั้น ตองดึงเขามาสูโตะเจรจา สุดทายก็จะบีบ
ใหกลุมที่ไมยอมรับขอเสนอ ตองเปดเผยตัวออกมา และจะทําใหรูวามีขบวนการใดบางท่ียัง
เคล่ือนไหวอยูในพื้นท่ี 

ทาทีของรัฐบาลในระยะหลัง กลาวไดวาคอนขางเปดกวางในการพิจารณาขอเสนอการ
ปกครองรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน
ท่ีแถลงตอรัฐสภา เม่ือ 23 สิงหาคม 2554 ไดกําหนดใหสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง
สวนทองถิ่นในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ โดยมีเง่ือนไขสําคัญคือ ตัวแบบดังกลาว
จะตองไมขัดและอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม 
เปาหมายสุดทายของกระบวนการปรับโครงสรางดังกลาว ก็คือ การแกไขปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงดวยสันติวิธี ดังนั้นการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะตองเช่ือมโยงกับการสรางพื้นท่ีในการ
พูดคุยสานเสวนาระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยง เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีตรงกับความตองการของคนในพ้ืนที่ และทุกฝายสามารถอยูรวมกันได
อยางมีเกียรติและเปนปกติสุข ซ่ึงจะเปนพื้นฐานรองรับความชอบธรรมของรัฐในทายท่ีสุด 
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