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การช่วยกนัขับเคลือ่นกระบวนการสันติภาพ 
ใน จชต. 

การพูดคุยสันติภาพ (ที่ผ่านมา) 
เก็บประเดน็ของฝ่ายรัฐ (Party A) 

เก็บประเดน็ของฝ่ายขบวนการต่อสู้ (Party B) 
เก็บประเดน็ของผู้อ านวยความสะดวก (จากมาเลเซีย) 

อดตี-ปัจจุบัน-อนาคต 

แนวคดิบางประการที่อาจช่วยขับเคล่ือนกระบวนการสันตภิาพ 
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ร่วมกัน 
แก้ปัญหาชายแดนใต้ 



การพูดคุยสันตภิาพ (ทีผ่่านมา) 



 
การเจรจาพูดคุยสันตภิาพม ี3 ทาง 

 
•ทางเอก (track I): หมายถึงกระบวนการกวัลาลมัเปอร์ท่ีเป็น
ทางการ มีตวัแทนรัฐบาลมาเลเซียเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
•ทางโท (track II): หมายถึงกระบวนการท่ีด าเนินการโดยตวัละคร
นอกภาครัฐ (non-state actors) หรือภาคประชาสังคม 
•ทางตรี (track III): หมายถึงการพดูคุยระดบัรากหญา้ ระดบั
ชุมชน ใชส้นัติวธีิเพื่อใหทุ้กคนปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ปกติ 
และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 



ทางเอก: คณะพูดคุยสันตสุิขฝ่ายรัฐ 
• คณะพดูคยุสนัติสขุประกอบด้วย 
 - พล.อ. อกัษรา เกิดผล หวัหน้าคณะ 
 - ผู้แทนกระทรวงตา่งประเทศ 
 - ผู้แทนกระทรวงยตุิธรรม 
 - ผู้แทนส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ 
 - ผู้แทนส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 
 - ผู้แทนกองทพับก 
 - ผู้แทน กอ.รมน. ภาค 4 สว่นหน้า 
 - ผู้แทน ศอ.บต. 
 - ผู้แทน กอ.รมน. เลขานกุาร 
 



ทางโทของการเจรจาพูดคุย 
•พฒันาภาคประชาสงัคมท่ีไม่แบ่งฝ่าย 
•พฒันาภาคการเมือง เปิดพื้นท่ีการเมือง ท่ีต่อสู้ดว้ยสนัติวธีิ ไม่ใช้
ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องการเปล่ียนแปลงท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของคนในพื้นท่ี 
• ตั้งวงสานเสวนา สร้างวาทกรรม และแสวงหาขอ้เสนอแนะท่ีมาจาก
การคิดแกปั้ญหาร่วมกนั (problem-solving) 
• ใชก้ารทูตพลเมือง (citizen’s  diplomacy) ภาคประชาสงัคมริเร่ิม
พดูคุยกบัทั้งภาครัฐและขบวนการฯ เพ่ือเสริมการพดูคุยทางเอกผา่น
การส่ือสารท่ีดีข้ึน และสะทอ้นความตอ้งการสู่การเจรจา  



Actors & Approaches to 
PeaceBuilding 

ตัวละครและวธีิการสร้างสันติภาพ 

ผู้น ารากหญ้า 

ผู้น าระดบักลาง 

ผู้น า 
ระดับสูง 

คณะท างานถกแถลงระดับ
ท้องถิ่นที่รวมหลายฝ่าย 

ประชุมปฏบิัตกิารแก้ไขปัญหา 
Problem-solving workshop 

การเจรจา 



เกบ็ประเดน็ของฝ่ายรัฐ (Party A) 



งานของรัฐบาลและของคณะพูดคุยสันตสุิข 
• รัฐบาลไดแ้บ่งงานการแกไ้ขปัญหา จชต. เป็น 7 กลุ่มงาน  
• การพดูคุยสนัติสุข อยูใ่นกลุ่มงานท่ี 7: งานแสวงหาทางออกจาก
ความขดัแยง้ ภายใตค้วามรับผิดชอบของ สมช. 
• ค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรีท่ี 230/2557 จดัโครงสร้างการบริหาร
จดัการแกไ้ขปัญหา จชต. เป็น 3 ระดบัคือ ระดบันโยบาย ระดบั
ปฏิบติั และระดบัพ้ืนท่ี 
• ระดบัปฏิบติัมีคณะพดูคุยเพ่ือสนัติสุขเป็นผูรั้บผดิชอบ ส่วนระดบั
พ้ืนท่ี ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหนา้นั้น 
มีภารกิจสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเก้ือกลูต่อการพดูคุย 
 



งานของคณะพูดคุยสันตสุิข 
• คณะพดูคุยฯ ไดเ้สนอวาระการพดูคุยไว ้ 3 เร่ืองคือ พ้ืนท่ีปลอดภยั การพฒันา
ท่ีประชาชนตอ้งการเร่งด่วน และกระบวนการยติุธรรมทางเลือก และได้
แต่งตั้งคณะท างาน 3 ชุดเพ่ือท างานในแต่เร่ืองดงักล่าว 
• คณะพดูคุยฯไดก้ าหนดช่วงเวลาการพดูคุยเป็น 3 ระยะคือ 1) ระยะสร้างความ
ไวว้างใจ (เดิมก าหนดวา่จะเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 แต่ปัจจุบนัคาดวา่จะเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2559) 2) ระยะลงสัตยาบนั  หมายถึงการลงนามในขอ้ตกลงทาง
เทคนิค/ธุรการ/กติกาการพดูคุย (อยูใ่นขั้นตอนการหาขอ้ตกลงเก่ียวกบัค าศพัท์
บางค าท่ีจะใช)้ 3) ระยะแผนท่ีเดินทาง หมายถึงการหาขอ้ตกลงดา้นเน้ือหา
สาระและการท าตามขอ้ตกลง ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาหลายปี 



งานของคณะพูดคุยสันตสุิข 

•คณะพดูคุยฯรายงานวา่มีผลส าเร็จดงัน้ี 
 - สนบัสนุนการรวมกลุ่มผูเ้ห็นต่าง 6 กลุ่ม เป็นคู่สนทนา หรือท่ีเรียกวา่ Party 

B ตามขอ้ตกลง 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
 - บรรลุขอ้ตกลงท่ีจะลดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน 2558 
 - ตั้งคณะท างานทางเทคนิคร่วม 3 ฝ่าย 



ความคาดหวงัของคณะพูดคุยฯต่อภาคประชาสังคม 

•อยากใหค้นตรงกลางมาเห็นดว้ยกบัสนัติภาพและการ
พดูคุยสนัติภาพ 
•อยากใหภ้าคประชาสงัคมเป็นพลงัหนุนเสริมกระบวนการ
สนัติภาพ และแสดงออกวา่ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับประชาชน
คืออะไร การศึกษาท่ีดีท่ีสุดคืออะไร การเมืองการปกครอง
ท่ีดีคืออะไร เป็นตน้ 



เกบ็ประเดน็ของฝ่ายขบวนการต่อสู้ (Party B) 
ถ้อยแถลงของ อาวงั ญาบะ  

ประธานมาราปาตานี 



ความท้าทาย 
• กระบวนการพดูคุยไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจากกองทพัไทย 
• กลุ่มนกัต่อสู้ปลดปล่อยปาตานีบางกลุ่มในสนามยงัขาดความเขา้ใจท่ีดีต่อ
กระบวนการสนัติภาพ จึงไม่ใหก้ารสนบัสนุนต่อกระบวนการดงักล่าว 
• อุสตาซฮสัซนั ตอยบิ ไดถ้อนตวัออกจากต าแหน่งหวัหนา้คณะพดูคุยของบีอาร์
เอน็ หลงัจากท่านไดย้ืน่ 5 ขอ้เรียกร้องจากฝ่าย B ใหแ้ก่ฝ่าย A ซ่ึงการยอมรับ
ของขอ้เรียกร้องดงักล่าวนั้นเป็นเง่ือนไขส าคญัในการร้ือฟ้ืนกระบวนการพดูคุย
ข้ึนอีกคร้ัง  
• รัฐบาลไทยไดเ้ผชิญกบัวกิฤตทางการเมือง และสุดทา้ยกมี็การก่อรัฐประหาร 
นาไปสู่การชะงกังนัของกระบวนการพดูคุยสนัติภาพโดยอตัโนมติั  



สองกระบวนการในการพูดคุย 

• กระบวนการแรก คือ การพดูคุยระหวา่งคณะท างานเชิงเทคนิค เพ่ือเตรียมประเดน็
ต่างๆ ก่อนท่ีจะนาไปถึงโตะ๊พดูคุย การพดูคุยระดบัน้ีดาเนินการไปอยา่งไม่เป็น
ทางการ  
• กระบวนการท่ีสอง คือ การพดูคุยเพ่ือตดัสินใจลงมติ เป็นการพดูคุยประเดน็ต่างๆ ท่ี
ไดรั้บการตกลงในระดบัคณะท างานเชิงเทคนิคมาบา้งแลว้ และจะเป็นมติของการ
พดูคุยอยา่งเป็นทางการดว้ย  



กระบวนการระดบัประชาชน 
• ประชาชนทุกกลุ่มสามารถผลกัดนัไดด้ว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
และผูค้นฝ่ายต่างๆ กมี็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมและขบัเคล่ือนให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมได ้เพราะกระบวนการสนัติภาพนั้น ไม่ได้
จ ากดัเฉพาะเพียงบทบาทของฝ่าย A หรือฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ฝ่าย 
B ส่ือมวลชน องคก์รภาคประชาสังคม สถาบนัการศึกษา 
คณะกรรมการอิสลาม และองคก์รภาคประชาสงัคมต่างๆ กค็วร
ตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการสนัติภาพ เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนของ
สงัคมไดส้ามารถแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอตามความ
ตอ้งการของพวกเขาในกระบวนการดงักล่าว  



สภาซูรอแห่งปาตานี 

•กลุ่มนกัต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีกลุ่มต่างๆ และองคก์รภาคประชาชนปา
ตานีน่ีเองท่ีเป็นผูแ้ทนของประชาชนปาตานี เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าประสงคใ์น
การสร้างความเป็นหน่ึง ทั้งในทางความคิดและการกระท าของฝ่าย B ใน
กระบวนการสนัติภาพกบัรัฐบาลไทย สภาชูรอแห่งปาตานี หรือท่ีรู้จกักนัใน
นาม มาราปาตานี จึงถูกก่อตั้งข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นกลไกหน่ึงในการสร้างความ
เป็นเอกภาพ และในฐานะเป็นองคก์รทางการเมืองระดบัสูงของประชาชน
ปาตานี  



การยอมรับมาราปาตานี 

• การยอมรับอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลไทยต่อมาราปาตานีจึงเป็นหน่ึงในเง่ือนไขท่ี
จ าเป็นเพ่ือขบัเคล่ือนกระบวนการสนัติภาพในกา้วต่อไป  
• มาราปาตานีเองกย็งัคงไม่มัน่ใจในความมุ่งมัน่จริงจงัของรัฐบาลไทยในการแสวงหา
แนวทางแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีมีความยติุธรรม การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และมีความ
ยัง่ยนื น่ีคือขอ้ทา้ทายส าหรับรัฐบาลไทย และพวกเขาจ าเป็นตอ้งแสดงความจริงจงั
และจริงใจต่อมาราปาตานีดว้ย  



3 ข้อเรียกร้อง 

• ขอ้แรก กระบวนการสนัติภาพควรตอ้งมีสถานะเป็นวาระแห่งชาติ  
• ขอ้สอง รัฐบาลไทยควรตอ้งยอมรับสถานะของมาราปาตานีเป็นองคก์รทางการเมือง
ของกลุ่มบุคคลผูมี้ความเห็นและอุดมการณ์ท่ีแตกต่าง  
• ขอ้สาม คณะเจรจาของมาราปาตานีควรตอ้งไดรั้บสิทธิคุม้กนัในการด าเนินคดีทาง
กฎหมาย (immunity)  



พืน้ทีป่ลอดภัย 
• การจดัตั้งเขตพ้ืนท่ีปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์ความขดัแยง้ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
และไม่สามารถประกาศไดโ้ดยฝ่ายเดียว 
• เขตพ้ืนท่ีปลอดภยัสามารถจดัตั้งข้ึนไดภ้ายหลงัจากท่ีทั้งสองฝ่ายต่างตก
ลงกนัในเชิงแนวคิดแลว้เท่านั้น ขา้พเจา้เห็นวา่แต่ละฝ่ายนั้นต่างกมี็
แนวคิดเก่ียวกบัเขตพ้ืนท่ีปลอดภยัของตนเองอยู ่และแนวคิดของฝ่าย
หน่ึงๆ นั้นยงัแตกต่างไปจากของอีกฝ่ายหน่ึง ดงันั้น ประเดน็เก่ียวกบั
แนวคิดและเขตพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บเลือกใหจ้ดัตั้งเป็นเขตพ้ืนท่ีปลอดภยันั้น
เป็นประเดน็ท่ีควรจะมีการปรึกษาหาหรือกนัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะ
ประกาศการจดัตั้งเขตพ้ืนท่ีปลอดภยัดงักล่าวต่อสาธารณชน  



เกบ็ประเดน็ของผู้อ านวยความสะดวก (จากมาเลเซีย) 



ปาฐกถาของผู้อ านวยความสะดวก Dato’ Zamzamin 

• ขอใชค้  าวา่ ปาตานี เพ่ือหมายถึง  3 จงัหวดั 4 อ าเภอ ในชายแดนใต ้
• ขอแบ่งการพดูคุยเป็นสองรอบ รอบแรกภายใตรั้ฐบาลยิง่ลกัษณ์ รอบสอง
ภายใตรั้ฐบาลประยทุธ์ 
• ในการพดูคุยท่ีผา่นมา ความไม่ไวว้างใจกนันั้นอยูใ่นระดบัสูง 
• รัฐบาลไทยตอ้งการระงบัความรุนแรงใหไ้ดก่้อน ส่วน BRN ขอใหท้ า
ตามขอ้เรียกร้องก่อนท่ีจะยติุความรุนแรง 
• ระดบัการประสานงานภายในของแต่ละฝ่ายยงัมีปัญหาแมจ้ะดีข้ึนกวา่ใน
รอบแรก 



ปาฐกถาของ Dato’ Zamzamin 
• บางส่วนของกองก าลงัติดอาวธุยงัหาทางบ่อนท าลายการพดูคุย 
• มีหลายคนเหลือเกินท่ีอา้งตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญ แต่ไป ๆ มา ๆ กลบัให้
ขอ้มูลท่ีท าใหส้ าคญัผดิ 
• มีหลายคนอา้งตนเป็นผูน้ าของกองก าลงั แต่แทท่ี้จริงกไ็ม่ใช่ 
• มีขอ้สงสยัวา่ MARA ไดร้วมฝ่ายต่าง ๆ ของกองก าลงัไดค้รบถว้น
เพียงใด 
• รัฐบาลไทยยงัไม่ใหก้ารยอมรับวา่ MARA เป็นตวัแทนเพียงผูเ้ดียว
ของฝ่ายท่ีเห็นต่าง ซ่ึงส่งผลใหบ้างฝ่ายไม่ยอมรับ MARA 



ปาฐกถาของ Dato’ Zamzamin 
• หลายฝ่ายรวมทั้ง BRN ยอมรับวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่เป็นประเดน็ของ
กลุ่มกองก าลงัต่าง ๆ หากเป็นประเดน็ของประชาชนปาตานี 
• ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะเพ่ิมองคป์ระกอบของ MARA จากท่ีมีแต่
ตวัแทนของกองก าลงั ใหมี้ตวัแทนของฝ่ายท่ีไม่ใชก้ าลงัติดอาวธุดว้ย 
• ต่อขอ้สงสยัวา่ อาวงั ญาบะ ประธานมาราปาตานีใช่ผูน้ าระดบัสูงท่ีไดรั้บ
อาณติัจาก BRN หรือไม่นั้น อาวงัเองกก็ล่าววา่ ตนพร้อมท่ีจะเปิดทางให ้
หากผูน้ าท่ีเหมาะสมกวา่ของ BRN จะมาท าหนา้ท่ีแทน   



ปาฐกถาของ Dato’ Zamzamin 

• อยา่งไรกดี็  Dato’ Zamzamin เห็นวา่ คณะกรรมการกลางของ MARA ก็
ประกอบดว้ยสมาชิกระดบัสูงของ BRN อยูแ่ลว้ 
• และสมาชิกระดบัสูงคนอ่ืน ๆ คงจะมาร่วมใน MARA เม่ือมีความคืบหนา้ในการ
พดูคุย 
• Dato’ Zamzamin เขา้ใจวา่รัฐบาลไทยตกลงท่ีจะก าหนดใหก้ารพดูคุยฯเป็นวาระ
แห่งชาติแลว้ 

 



ค าเชิญชวนของ Dato’ Zamzamin ต่อภาคประชาสังคม 

• ขอใหภ้าคประชาสงัคมออกมาอยูแ่ถวหนา้ มาพบปะกนั มา
อภิปราย มาแถลงจุดยนืร่วมในประเดน็ต่าง ๆ รวมทั้งประเดน็
ท่ีวา่การพดูคุยควรด าเนินไปอยา่งไร 
• เลือกตั้งตวัแทนภาคประชาสงัคมมาเป็นกรรมการกลางของ 

MARA เพื่อเป็นปากเสียงของภาคประชาสงัคม และประสานการ
เรียกร้องของภาคประชาสงัคมกบัของฝ่ายกองก าลงั เพ่ือให ้
MARA กลายมาเป็นตวัแทนของประชาชนปาตานี 



อดตี-ปัจจุบัน-อนาคต 



มิติเวลา 
• กระบวนการสนัติภาพควรครอบคลุมถึง 
 - การเยยีวยาอดีต การเปิดพ้ืนท่ีใหมี้การศึกษาและน าเสนอประวติัศาสตร์ท่ี
หลากหลาย ยอมรับส่วนท่ีรัฐสยาม/รัฐไทยและขบวนการต่อสู้ฯไดก้ระท าไปซ่ึงเป็น
การละเมิดต่อคนในพ้ืนท่ี มีกิจกรรมและสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการยอมรับและเห็น
คุณค่าของอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของคนในพ้ืนท่ี ฯลฯ 
 - การแกไ้ขวกิฤติความขดัแยง้ การลดความรุนแรง และการไม่สร้างเง่ือนไข
ความขดัแยง้เพ่ิมข้ึน 
 - การสร้างสงัคมพหุวฒันธรรมนิยม การอยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทร และการมี
วสิยัทศัน์รวมกนัต่อชีวติท่ีดีในอนาคต 



การเยยีวยาอดตี 
• การเยยีวยาอดีต ไดแ้ก่การต่อรองกนัใหม่ในเร่ืองอตัลกัษณ์ ซ่ึงอาจรวมถึง
การมีเร่ืองเล่าใหม่ซ่ึงเป็น ‘ความจริง’ หรือมี ‘พ้ืนท่ี’ ส าหรับทุก ๆ คน 
ความยติุธรรมสมานฉนัท ์และการเยยีวยาสังคม 
• การเยยีวยาสงัคมหมายถึงการเยยีวยาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเยยีวยาบุคคล และ
การเยยีวยาในระดบัจุลภาค การเยยีวยาสังคมอาจรวมถึง (ก) การยอมรับ
ความผิดพลาดในอดีต-การขออภยัอยา่งมีพิธีการ-การใหอ้ภยั-การคืนดี 
(ข) การปรึกษาหารือวา่ วตัถุใดท่ีไดส้ร้างเป็นอนุสรณ์แต่มีผลเป็นการ
ตอกย  ้าบาดแผลทางใจของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง วตัถุใดท่ีพึงสร้างเป็นอนุสรณ์
ของการอยูร่่วมกนัอยา่งสุขสงบ แลว้ด าเนินการร่วมกนัจากผลของการ
ปรึกษาหารือนั้น 
 



การลดความรุนแรง: พืน้ทีป่ลอดภัย 
• ขอใหห้ารือกบัปีกทางทหารของขบวนการใหย้อมรับแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ีปลอดภยั 
ซ่ึงหมายถึงสนัติภาพเชิงลบในบางพ้ืนท่ี และอาจตอ้งด าเนินการใหก้ารพดูคุยมี
ความคืบหนา้อยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหข้บวนการเห็นวา่สามารถสร้าง
อ านาจต่อรองทางการเมืองและลดความไม่สมมาตรของอ านาจไดโ้ดยสนัติวธีิ 
• ความปลอดภยัอาจมีหลายมิติ เช่น ในทางภูมิศาสตร์คือมีพ้ืนท่ี เช่นอ าเภอเป็น
พ้ืนท่ีปลอดภยั ในทางสถานท่ี เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มสัยดิ วดั เป็นสถานท่ี
ปลอดภยั ในเชิงบุคคล เช่น ใหเ้ดก็ ผูห้ญิง คนชรา คนพิการ นกับวช ผูน้ าศาสนา 
เป็นบุคคลปลอดภยั และในเชิงเวลา เช่น ใหเ้ดือนรอมฎอนและช่วงเขา้พรรษา
เป็นเวลาปลอดภยั  
 



 
พืน้ทีป่ลอดภัย จากงานวจิัยของอาทติย์  ทองอนิทร์ 

 
•ตัวแบบที่ 1 พืน้ที่สาธารณะปลอดภัย ซ่ึงมุ่งกนัเอาการด าเนินชีวติของพลเรือนทัว่ไป
ในพื้นท่ีท่ีประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกนัในชีวติประจ าวนั ออกจากการเป็นเป้าของ
ความรุนแรง ตัวแบบที่ 2 พืน้ที่ปลอดภัยภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ซ่ึงมุ่งใช้
กลไกผูน้ าทอ้งท่ีของมหาดไทยเป็นแกนปฏิบติังาน 3 ดา้นหลกัในระดบัหมู่บา้น 
ต าบล  คือ งานสร้างพื้นท่ีปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนื งานการเมือง และงานพฒันา และตัว
แบบที ่3 พืน้ที่สันติ ซ่ึงใหน้ ้ าหนกัพื้นท่ีปลอดภยัวา่ตอ้งมิใช่เพียงทางกายภาพเท่านั้น 
หากแต่ตอ้งมุ่งแกไ้ขสาเหตุรากเหงา้ของความรุนแรงดว้ยการรับประกนัคุณค่าสิทธิ
มนุษยชน การเปิดกวา้งและผนวกรวม (openness & inclusion) และเพิ่มอ านาจ 
(empowerment) ใหแ้ก่ชุมชน 



แนวคดิบางประการทีอ่าจช่วยขับเคลือ่นกระบวนการสันติภาพ 



• ความขดัแยง้ใน จชต. เป็นความขดัแยง้อสมมาตร (asymmetrical) ท่ีควรช่วยใหส้มมาตรข้ึน 
• สาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้คือนโยบายบงัคบักลมกลืน (assimilation) ทางวฒันธรรม ซ่ึง
ควรเปล่ียนเป็นนโยบายพหุวฒันธรรมนิยม 
• สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหก้ระบวนการสนัติภาพไม่คืบหนา้คือการขาดความพร้อม (readiness) จึง
ควรส่งเสริมเหตุปัจจยัท่ีช่วยใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะเจรจา 
• ขณะน้ีเราอยูใ่นขั้นตอนท่ีเรียกไดว้า่เป็นการพดูคุยก่อนการเจรจา (pre-negotiation) ซ่ึงควร
จดัการใหดี้เพ่ือจะไดเ้ขา้สู่การเจรจา 
•  ความขดัแยง้หลกัในจชต. เป็นเร่ืองการเมืองการปกครอง เน้ือหาส าคญัของการเจรจาคือการ
ปกครองตนเอง (territorial self-governance TSG) จึงควรมีการก าหนดหลกัการและ
การศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั 
• ค าถามส าหรับอนาคตอนัไกลคือ cosmopolitanism และความยติุธรรมทางสงัคม จะถ่วงดุล
ลทัธิชาตินิยมและโลกาภิวตัน์ไดห้รือไม่เพียงใด 



ทฤษฎ ี– อดมั เคอร์ลเกีย่วกบัความขัดแย้งอสมมาตร 
•ความสมดุลแห่งอ านาจเปิดโอกาสการเจรจา 

ไม่สันติ ไม่สันติ สันติ 

สมดุล 3. เจรจา 4. พฒันาอยา่งสันติ 

ไม่สมดุล 1. สร้างจิตส านึก 2. เผชิญหนา้ 

ขดัแยง้แฝง ขดัแยง้ปรากฏ ขดัแยง้แปลง
เปล่ียน 

อ านาจ 
สัมพันธ์ 

สนัติวิธี 



การแปลงเปลีย่นความขดัแย้งทีไ่ม่สมดุลทางอ านาจ 
Transforming Asymmetric Conflicts 

การกดข่ี  
ความอยตุิธรรม 
ความขดัแย้งแฝง 

ทศันคติเปล่ียนไป เจรจา-ไกลเ่กลี่ย 

ความสมัพนัธ์เปลี่ยนไป 
มีการจดัสรรอ านาจอยา่งสมดลุ 

ความตระหนักรู้ 
ถงึการกดข่ี-ความอยตุิธรรม 
ความขดัแย้งแฝง 

การรวมกลุ่ม  
การเสริมอ านาจ 

การเผชิญหน้า 

ความสัมพนัธ์ใหม่ 
อ านาจมีความสมดุล 



การสร้างความพร้อมในการเจรจา 
• คู่ขดัแยง้มีทางเลือกคือ 1) สูร้บกนัต่อไปในระดบัปัจจุบนั 2) เพิ่มความรุนแรงข้ึน 3) หาพวก 
พนัธมิตร แนวร่วม ใหก้วา้งขวางข้ึน 4) พดูคุยพอเป็นพิธี 5) มีความตั้งใจจริงท่ีจะยติุความ
ขดัแยง้โดยการเจรจา 

• มีแนวคิดแนวหน่ึงคือการเจรจาจะเกิดข้ึนเม่ือมีความสุกงอม (ripeness) คือมาถึงทางตนัท่ีต่าง
ฝ่ายต่างสูญเสียมากจนยอมเลือกทางท่ี 5) ขา้งตน้ 

• มีแนวคิดอีกแนวหน่ึงคือการเจรจาเกิดข่ึนเม่ือมีความพร้อม คือเม่ือคู่ขดัแยง้มีแรงจูงใจและมี
ความหวงัในผลลพัธ์การเจรจา 

• ทั้ง Party A และ Party B ต่างกป็ระกอบดว้ยสายเหยีย่ว สายกลาง และสายพิราบ การสร้างความ
พร้อมวิธีหน่ึงคือการสร้างพื้นท่ีตรงกลาง (ทั้งในระดบับน ระดบักลางและระดบัรากหญา้) ให้
สายกลางและสายพิราบของทั้งสองฝ่ายไดม้าสานเสวนา/ถกแถลงกนั แลว้จึงพยายามใหส้าย
เหยีย่วเขา้มาร่วมเท่าท่ีท าได ้



เจ้าหน้าท่ี 

มสุลิม 
ผู้ ก่อเหต ุชาว

พทุธ 
ชาวพทุธนอกพืน้ท่ี 

มสุ 
ลิม 
นอก
พืน้ท่ี 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ/ฝ่ายนโยบาย 

ชายแดนใต้ 

ชาย
แดน
ใต้ 

สมัพนัธ์ปฏิปักษ์ 

สมัพนัธ์ลุม่ดอน 

CSO มสุลิม 

CSO พทุธ-มสุลิม 

CSO 
พทุธ 

ประเทศเพ่ือนบ้าน/
ประเทศมสุลิม 

องค์กรท่ีมาเก่ียวข้อง  IOs, 
INGOs, FGOs, FNGOs, FGs 



พหุวฒันธรรมกบัพหุวฒันธรรมนิยม 
• สงัคมพหุวฒันธรรม (multicultural society) หมายถึงสงัคมท่ีมีชุมชนวฒันธรรมตั้งแต่สอง
ชุมชนข้ึนไป 
• สงัคมท่ีตอบสนองต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยพยายามกลมกลืนชุมชนวฒันธรรม
ต่าง ๆ ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด ใหเ้ขา้มาอยูใ่นวฒันธรรมกระแสหลกัแลว้ละก ็เรียกไดว้า่
เป็นสงัคมเอกวฒันธรรมนิยม (monoculturalist)  
• สงัคมท่ีตอบสนองต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมดว้ยความยนิดีและทะนุถนอมความ
หลากหลาย รวมทั้งเคารพขอ้เรียกร้องทางวฒันธรรมของชุมชนต่าง ๆ แลว้ละก ็เรียกไดว้า่เป็น
สงัคมพหุวฒันธรรมนิยม (multiculturalist) 
• พหุวฒันธรรมอา้งถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่สังคมมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ส่วนพหุ
วฒันธรรมนิยมอา้งถึงการตอบสนองทางบวกต่อขอ้เทจ็จริงนั้น  

 



ค าถามต่อพหุวฒันธรรมนิยมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

• ท่านเห็นวา่ภายในชุมชนวฒันธรรมชาวพทุธ และวฒันธรรมชาวมุสลิมในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีคุณค่าท่ีแตกต่างมากหลายหรือไม่ ความหลากหลายดงักล่าวมีขอ้ดี
ขอ้เสียอยา่งไร 
• ท่านเห็นวา่การสานเสวนาระหว่างชุมชนชาวพทุธและชุมชนชาวมุสลิมในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จะช่วยใหช้าวพทุธและชาวมุสลิมเขา้ใจตนเองไดดี้ข้ึนหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
• ท่านคิดวา่สงัคมชายแดนใตเ้ป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลายแบบเอกวฒันธรรมนิยม 
หรือแบบพหุวฒันธรรมนิยม การส่งเสริมแนวคิดพหุวฒันธรรมนิยมจะช่วย
ขบัเคล่ือนกระบวนการสนัติภาพไดบ้า้งหรือไม่ อยา่งไร 



การพูดคุยก่อนการเจรจา 
• ในช่วงการพดูคุยก่อนการเจรจา นอกจากจะตอ้งพยายามลดความรุนแรงแลว้ ยงัควร
ใชช่้วงเวลาน้ีเพ่ือปรึกษาหารือ/ถกแถลง/วเิคราะห์ความขดัแยง้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้
ความสมัพนัธ์เร่ิมดีข้ึน 
• เม่ือความสมัพนัธ์เร่ิมดีข้ึน กค็วรปรึกษาหารือในเร่ืองการลดความไม่เป็นธรรม ความ
เหล่ือมล ้า และการจดัการผลประโยชน์ใหล้งตวัมากข้ึน (ลดการเลือกปฏิบติั ลดการ
คิดเอาเองหรือ perception วา่มีการเลือกปฏิบติั ลดการฉอ้ฉล) 
• ควรมีการศึกษาทางเลือกท่ีเป็นไปไดแ้ละน่าจะเหมาะสมกบับริบทของ จชต. และ
สงัคมไทยในประเดน็ท่ียาก เช่น การศึกษาหหุวฒันธรรม การเมืองการปกครอง การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื  ฯลฯ 



การปกครองตนเอง 
• ควรท าความเขา้ใจใหต้รงกนัในเร่ืองของ self-determination วา่มิใช่การลงประชามติในเร่ือง
ความเป็นเอกราช ซ่ึงไม่อยูใ่นกรอบของการพดูคุย/เจรจา หากหมายถึงการก าหนดใจตนเอง
ในทางการเมือง-การปกครองงทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของคนในพื้นท่ี 

• รัฐธรรมนูญก าหนดใหรั้ฐไทยเป็นรัฐเด่ียว (unitary) การปกครองในรูปแบบสมาพนัธรัฐ หรือ
สหพนัธรัฐ กน่็าจะอยุน่อกกรอบของการพดูคุย/เจรจาดว้ย 

• จึงมีประเดน็ท่ีวา่ การปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน จชต. ควรมีความเป็นอิสระ/เอกเทศ (autonomy) 
มากนอ้ยเพียงไร  จะมีการถ่ายโอนอ านาจ (devolution) หรือกระจายอ านาจ (decentralization) 
จากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด และในจงัหวะ ขั้นตอนและช่วงเวลาใด 

• ท่ีส าคญัคือ จะท าอยา่งไรมิใหก้ารถ่ายโอนอ านาจสู่คนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี กลายมาเป็นการเอา
เปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่คนส่วนนอ้ยในพื้นท่ี   



ความคบืหน้าการพูดคุยสันตภิาพ/สันตสุิข 
• ในวนัองัคาร (21 กมุภาพนัธ์ 2560) น้ี พลเอกอกัษรา เกิดผล หวัหนา้คณะพดูคุยสนัติสุข 
กล่าววา่ในสปัดาห์หนา้ ตนเองจะน าคณะฯ เดินทางไปพดูคุยกบักลุ่มมาราปาตานี ท่ี
ประเทศมาเลเซีย โดยจะเป็นการหารือถึงการก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภยัร่วมกนัในระดบั
เทคนิค และยงัมีการหารืออยา่งเป็นทางการอีกดว้ย 
• อาบูฮาฟิซ อลัฮาคิมโฆษกกลุ่มมาราปาตานีกล่าวยนืยนัวนัน้ีวา่ การพดูคุยระหวา่งสองฝ่าย
จะมีข้ึนในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ "จะเป็นการประชุมหน่ึงวนั เพื่อยนืยนักรอบการท างาน
ทัว่ไป ในการก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภยั โดยคณะพดูคุยดา้นเทคนิคร่วมกนั และอาจจะมีค า
แถลงการณ์ร่วมออกมา เม่ือส้ินสุดการพดูคุยร่วมกนั‚ 
•  ประเทศมาเลเซียไดอ้  านวยความสะดวกในการพดูคุยสนัติสุข ไม่วา่จะเป็นการพดูคุย
ระหวา่งคณะเทคนิคชุดเลก็หรือ คณะพดูคุยชุดใหญ่เตม็คณะของฝ่ายรัฐบาลไทย และกลุ่ม
มาราปาตานี ซ่ึงการพดูคุยคร้ังน้ีจะเป็นการเจรจาสนัติภาพอยา่งเป็นทางการอีกรอบหน่ึง  



ความคบืหน้าการพูดคุยสันตภิาพ/สันตสุิข 
• อาบูฮาฟิส อลัฮากิม ในนามมารา ปาตานีระบุวา่ ในการประชุมวนัน้ี (28 กมุภาพนัธ์ 2560)
คณะท างานร่วมกระบวนการพดูคุยสนัติภาพ/สนัติสุข (JWG –PDP) ไดเ้ห็นชอบและอนุมติั
โครงร่างกรอบขอ้ก าหนดเร่ืองพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือ General Frame Work For Safety Zone 
Implementation และเห็นร่วมกนัท่ีจะเตรียมพ้ืนท่ี 5 อ าเภอ หน่ึงอ าเภอในปัตตานี สองอ าเภอ
ในนราธิวาสและอีกสองอ าเภอในยะลาซ่ึงจะเลือกเพียงอ าเภอเดียวส าหรับพ้ืนท่ีน าร่อง 
• หลงัจากน้ีฝ่ายเทคนิคของทั้งสองฝ่าย (JTT) จะร่างร่ายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ เพ่ือ
ก าหนดคณะผูติ้ดตาม (Assessment team) ลงส ารวจไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีถูกเลือกและจดัท าขั้น
เตรียมการส าหรับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและคณะท างานร่วมกระบวนการพดูคุย
สนัติภาพ/สนัติสุข (JWG-PDP) เพ่ือตั้งคณะกรรมการร่วม (JAC) ในอ าเภอดงักล่าว โดย
คณะกรรมการร่วมจะประกอบดว้ยตวัแทนฝ่าย A ตวัแทนฝ่าย B และตวัแทนจากองคก์ร
ประชาสังคม (NGO/CSO) และประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการพ้ืนท่ีปลอดภยัในช่วงเวลา
เตรียมการ 3 เดือนและช่วงเวลาด าเนินการ 3 เดือน 
 


