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ความพยายามในการสร้างสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงนั้น จ�าเป็นต้องมี
หลายฝ่ายเข้ามาเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นคูข่ ดั แย้งและกลุม่ ผูส้ นับสนุน บุคคลหรือองค์กร
ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและเชื่อมประสาน มวลชนของแต่ละฝ่าย ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ และสื่อมวลชน โดยทั้งหมดนี้ต่างก็มีมุมมอง ความคิดความเชื่อ
ความรู้สึกและความต้องการในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งนั้นๆ แตกต่างกันไป
ตามแต่ภมู หิ ลังและประสบการณ์ของแต่ละกลุม่ ซึง่ อาจส่งผลให้ความพยายามในการ
สร้างสันติภาพดังกล่าวต้องเผชิญกับความยากล�าบากมากขึ้น
ภายใต้ความเป็นจริงข้างต้น แก่นความคิดส�าคัญทีจ่ ะเชือ่ มโยงให้แต่ละฝ่ายซึง่ มีความ
หลากหลายนั้น สามารถท�างานร่วมกันและเดินไปบนเส้นทางเดียวกันได้ คือพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายในหลักคิดและกระบวนการของการสร้าง
สันติภาพ
ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของ 8 องค์กร
เครือข่าย คือ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้, ศูนย์ศกึ ษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ส�านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิ Berghof จึงมีความตั้งใจ
ทีจ่ ะผลิตสร้างทรัพยากรความรูด้ า้ นสันติภาพในรูปของรายงานและหนังสือคูม่ อื อย่าง
ต่อเนื่อง

หมายเหตุผเู้ ขียน: งานชิน้ นีเ้ ขียนให้สา� หรับศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative)
น�าเสนอครัง้ แรกในการประชุม “การติดตามและรายงานเกีย่ วกับสันติภาพ” (Peace Monitoring and Reporting
Workshop) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557 จัดโดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอส์ ที่กรุณาอ่านร่างแรกและให้ความเห็นและ
ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ ส่วนข้อบกพร่องใดๆ ย่อมเป็นของผู้เขียน

ด้วยหวังว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพที่ได้จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ
และจากการถอดบทเรียนประสบการณ์ของคนท�างานภาคสนามในพืน้ ทีข่ ดั แย้งต่างๆ
ทั่วโลก จะเป็นแหล่งทรัพยากรส�าหรับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะ

ได้ใช้ความรู้เหล่านี้นอกเหนือจากความเห็นและความรู้สึก เป็นฐานในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ของตนต่อไป

บทนํา

ทั้งนี้ศูนย์ฯ ใคร่ขอขอบคุณกระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (Norwegian Ministry of
Foreign Affairs) ส�าหรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ครั้งนี้
ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ

กรณีไอร์แลนด์เหนือมักจะถูกยกเป็นตัวอย่างของกระบวนการสันติภาพทีป่ ระสบความ
ส�าเร็จ หลายท่านที่สนใจติดตามและมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในภาคใต้ได้เดิน
ทางไปไอร์แลนด์เหนือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการหาข้อตกลงทางการเมืองด้วยสันติวิธี
ซึ่ ง นวั ต กรรมทางการเมื อ งอย่ า งหนึ่ ง ที่ ใช้ ใ นการน� า เอาเสี ย งประชาชนเข้ า มาใน
กระบวนการพูดคุยระหว่างคูข่ ดั แย้งกลุม่ ต่างๆ ในไอร์แลนด์เหนือก็คอื โพลสันติภาพ
(peace poll)
แม้วา่ ประเทศไทยจะเริม่ ต้นการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556
แต่ยังไม่ได้มีความก้าวหน้ามากนัก การสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงน่าจะมีส่วนส�าคัญต่อการผลักดันกระบวนการสันติภาพ
งานชิ้นนี้ศึกษาโพลสันติภาพซึ่งได้จัดท�าในช่วงเวลาเดียวกับที่กระบวนการสันติภาพ
ในไอร์แลนด์เหนือก�าลังด�าเนินอยู่ และได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และข้อท้าทาย
ในการน�าเอารูปแบบการท�าโพลในลักษณะนี้มาใช้ในภาคใต้
เนือ้ หาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงภูมหิ ลังความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือ
การท�าโพลสันติภาพ 10 ครั้งเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเจรจาและการอธิบายถึง
กระบวนการในการท�าโพลดังกล่าว ส่วนที่สองจะพูดถึงกรณีภาคใต้ของไทย ผู้เขียน
เริม่ ต้นด้วยการให้ภาพรวมเกีย่ วกับพัฒนาการความขัดแย้งในภาคใต้ โดยเฉพาะการ
พูดคุยสันติภาพในช่วงสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และทบทวนการท�าโพล
ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพในช่วงนั้น ในช่วงท้าย ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับประเด็นท้าทายและโอกาสส�าหรับการท�าโพลสันติภาพในภาคใต้
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และความรูส้ กึ ร่วมในความเป็นชาติสองแบบ ความริเริม่ ทีจ่ ะแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งด้วยวิถีทางทางการเมืองในช่วงสองทศวรรษประสบความล้มเหลว1 ในช่วงที่
ความขัดแย้งยังด�าเนินอยู่ ความสูญเสียทีก่ ระท�าโดยทุกกลุม่ ทัง้ ฝ่ายชาตินยิ มคาทอลิก
กลุ่มติดอาวุธของฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์และเจ้าหน้าที่ความมั่นคง รวมกัน
แล้วมีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,600 คน และมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 50,000 คน2
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ความเป็นมาของความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือ
ความขั ด แย้ ง ในไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า “The
Troubles” นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นของศริสต์ศตวรรษที่ 20
หลังสงครามกลางเมืองไอร์แลนด์ในช่วงปี ค.ศ. 1919-21 เกาะ
ไอร์แลนด์ถกู แบ่งออกเป็นสองส่วนคือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซงึ่
เป็นรัฐทีอ่ ยูท่ างตอนใต้ และไอร์แลนด์เหนือซึง่ เป็นดินแดนทาง
ตอนเหนือทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ กลุม่ ชาตินยิ ม
คาทอลิก (Nationalist Catholic) ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยใน
ไอร์แลนด์เหนือต้องการที่จะผนวกรวมเข้ากับสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ในขณะที่กลุ่มเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์ (Protestant Unionist) ต้องการคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษ
ชาวคาทอลิ ก รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองถู ก กี ด กั น ทั้ ง ในทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1968 การชุมนุมประท้วงของชาวคาทอลิก
ได้ขยายตัวไปสู่ความรุนแรง ในช่วงที่การเมืองก�าลังวุ่นวาย
หนักขึ้น รัฐบาลอังกฤษได้ตัดสินใจใช้นโยบายการปกครอง
ทางตรง (Direct Rule) ในปี 1972 กล่าวคือ รัฐบาลส่วนกลาง
ในอังกฤษเข้ามาท�าหน้าทีป่ กครองไอร์แลนด์เหนือแทนรัฐบาล
ท้องถิน่ ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งนีเ้ กิดจากอัตลักษณ์
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หลังจากความขัดแย้งรุนแรงด�าเนินไปกว่าสองทศวรรษก็ได้มีความพยายามจะน�า
พรรคการเมืองทั้งหลายมาเข้าร่วมการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1993
โดยเฉพาะพรรคที่เป็นตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธใต้ดินทั้งสองฝ่าย ในปี 1996 พรรค
การเมือง 10 พรรคได้รบั คัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมไอร์แลนด์เหนือเพือ่ สันติภาพและ
ความปรองดอง (Northern Ireland Forum for Peace and Reconciliation) พรรค
การเมืองเหล่านีม้ สี ทิ ธิสง่ ตัวแทนมาเข้าร่วมการเจรจาทีเ่ รียกว่า “การพูดคุยสเตอร์มอนท์”
(Stormont Talks) ซึง่ เป็นการพูดคุยเกีย่ วกับอนาคตของไอร์แลนด์เหนือร่วมกับรัฐบาล
อังกฤษและไอร์แลนด์ รวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกจ�านวนหนึง่ โดยมีเงือ่ นไขว่า
พวกเขาจะต้องรักษาข้อตกลงการหยุดยิง การพูดคุยสเตอร์มอนท์นมี้ นี ายจอร์จ มิตเชลล์
(George Mitchell) สมาชิกวุฒสิ ภาของสหรัฐอเมริกาเป็นประธาน
พรรคการเมืองเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์ 5 พรรคที่เข้าร่วม ได้แก่
1. The Ulster Unionist Party (พรรคเอกภาพนิยมอัลสเตอร์ - UUP) ซึ่งเป็น
พรรคการเมืองใหญ่ของฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์ที่เก่าแก่ที่สุด พรรคนี้มี
30 ที่นั่งในเวทีการพูดคุยสเตอร์มอนท์
2. The Democratic Unionist Party (พรรคเอกภาพนิยมประชาธิปไตย - DUP)
เป็นพรรคการเมืองของฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุด พรรค DUP
มี 24 ที่นั่งและเป็นพรรคฝ่ายเอกภาพนิยมที่แข็งกร้าวที่สุด
3. The United Kingdom Unionist Party (พรรคเอกภาพนิยมอังกฤษ - UKUP)
เป็นพรรคขนาดเล็กของฝ่ายเอกภาพนิยมซึ่งมี 3 ที่นั่งในการพูดคุยนี้
1

Colin Irwin, The People’s Peace Process in Northern Ireland (California: CreateSpace, 2002), p. 6.

2

BBC, The Troubles, undated, http://www.bbc.co.uk/history/troubles.
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4. The Progressive Unionist Party (พรรคเอกภาพนิยมก้าวหน้า - PUP) เป็นตัวแทน
ทางการเมืองของ Ulster Volunteer Force (กลุม่ อาสาสมัครอัลสเตอร์ - UVF)
ซึง่ เป็นกลุม่ ติดอาวุธใต้ดนิ ของฝ่ายเอกภาพนิยม มี 2 ทีน่ งั่ ในเวทีการพูดคุยนี้
5. The Ulster Democratic Party (พรรคประชาธิปไตยอัลสเตอร์ - UDP เป็น
ตัวแทนทางการเมืองของกลุ่ม Ulster Defence Association (สมาคมป้องกัน
อัลสเตอร์ - UDA) และ Ulster Freedom Fighters (กลุม่ ต่อสูเ้ พือ่ เสรีอลั สเตอร์
- UFF) มี 2 ทีน่ งั่ ในเวทีการพูดคุยนี้
พรรคการเมืองชาตินิยมคาทอลิก 2 พรรคที่เข้าร่วม ได้แก่
1. The Social Democratic and Labour Party (พรรคแรงงานและสังคมประชาธิปไตย
- SDLP) ซึง่ เป็นพรรคฝ่ายชาตินยิ มคาทอลิกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ มี 21 ทีน่ งั่ ในเวทีการเจรจานี้
พรรค SDLP มีเจตนารมณ์ในการต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ เี พือ่ รวมไอร์แลนด์เป็นหนึง่ เดียว
2. Sinn Féin เป็นพรรคการเมืองของ Irish Republican Army (กองก�าลัง
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - IRA) น�าโดยนายเจอรี่ อดัมส์ (Gerry Adams) มี 17 ทีน่ งั่
ในเวทีการเจรจานี้
พรรคการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 3 พรรคที่เข้าร่วม ได้แก่
1. The Alliance Party of Northern Ireland (พรรคพันธมิตรไอร์แลนด์เหนือ) เป็น
พรรคไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีทั้งตัวแทนของคาทอลิกและโปสเตสแตนต์
พรรคนี้มี 7 ที่นั่งในเวทีการเจรจา
2. The Northern Ireland Women’s Coalition (เครือข่ายผู้หญิงไอร์แลนด์เหนือ)
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อน�าวาระของผู้หญิงเข้าไปยังกระบวนการเจรจาสันติภาพ กลุ่มนี้มี
2 ที่นั่งในเวทีการเจรจา
3. The Labour Party of Northern Ireland (พรรคแรงงานแห่งไอร์แลนด์เหนือ)มี
2 ที่นั่งในเวทีการเจรจา3

รายชื่อนี้มาจากงานของโคลิน เออร์วิน The People’s Peace Process in Northern Ireland, op.cit.,
pp. 7-8.
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การเริ่มต้นของโพลสันติภาพ
ในขณะที่กระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น
ดร.โคลิน จอห์น เออร์วนิ (Dr. Colin John Irwin) ซึง่ เป็นนักวิจยั สถาบันไอริชศึกษา
แห่งมหาวิทยาลัย Queen’s University Belfast ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็น
หลายครัง้ มีการท�าโพล 10 ครัง้ ในช่วงปี ค.ศ. 1996-2008 โดย 8 ครัง้ แรกท�าขึน้ ในช่วง
4 ปีแรกซึ่งเป็นช่วงส�าคัญของการเจรจาสันติภาพ ดร.เออร์วินอธิบายว่าการท�า
โพลสันติภาพนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างการพูดคุยและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสืบค้นถึงปัญหาและทางออก การก�าหนดประเด็น
ส�าคัญ ค�าถามที่เกี่ยวข้องและการช่วยให้การเจรจาสันติภาพไม่ออกนอกลู่นอกทาง
โพลยังเป็นวิธีการสร้างการสื่อสารทางตรงระหว่างประชาชนกับนักการเมืองที่อยู่ใน
เวทีการเจรจาในเรือ่ งอนาคตของไอร์แลนด์เหนืออย่างเป็นระบบ โพลสามารถช่วยหา
จุดร่วมและประเด็นที่จะประนีประนอมกันได้ รวมถึงการทดสอบข้อตกลงในภาพรวม
ทัง้ ฉบับ พูดอีกอย่างก็คอื มันเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยสร้างการสือ่ สารข้ามระดับ (multitrack communications) ระหว่างพรรคการเมือง ภาคประชาสังคมและประชาชน
ทัง้ หมด โพลสันติภาพช่วยในการสร้างฉันทามติทนี่ า� ไปสูข่ อ้ ตกลงเบลฟาสต์ (Belfast
Agreement) ในปี 1998 ซึ่งได้รับฉันทามติจากประชาชนโดยผ่านการประชามติ
หลังจากนัน้ ดร.เออร์วนิ อธิบายว่าการท�างานนีจ้ ะต้องด�าเนินไปควบคูก่ บั กระบวนการ
ทางการเมืองเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาพรวม
ดร.เออร์วินและนักวิจัยคนอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย Queen’s University Belfast ได้
เริม่ ต้นท�าโพลครัง้ แรกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ค.ศ. 1996 ซึง่ เป็นการท�างาน
วิจัยเชิงวิชาการล้วนๆ โพลได้ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกเชิงนโยบาย
หลายๆ อย่างเพือ่ สร้างเสริมความสัมพันธ์ทด่ี ขี นึ้ ระหว่างชาวคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์
โพลครอบคลุมถึงปัญหาเรือ่ งการเลือกปฏิบตั แิ ละการกีดกันในเรือ่ งการจ้างงาน ระบบ
ต�ารวจ การศึกษา ภาษาไอริช การชุมนุม ที่อยู่อาศัยและพัฒนาการทางการเมือง4
เมื่อการพูดคุยสเตอร์มอนท์หยุดชะงักลงจึงได้เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบโพลในช่วง
ต้นปี 1997 เขาได้เริ่มต้นท�า “โพลสันติภาพ” ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ผู้มีส่วนได้

3

8

4

Ibid., p. 13.
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ส่วนเสียทัง้ หมดในความขัดแย้งมีสว่ นร่วมในการร่างและยอมรับค�าถาม 2) ผูเ้ ข้าร่วม
ในโพลสันติภาพจากทุกๆ กลุ่มจะต้องตอบทุกค�าถาม 3) ผลของการท�าโพลจะต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะ5 พรรคการเมืองทัง้ 10 พรรคส่งตัวแทนมาท�างานร่วมกันในเรือ่ งนี้
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ เวลาในการท�าโพลและร่างสุดท้ายของค�าถามจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากตัวแทนทั้ง 10 พรรคการเมืองที่เข้าร่วมในกระบวนการเจรจาสันติภาพ
ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโพลจะไม่ถูกละเลยหรือปฏิเสธอย่างง่ายๆ6
การท�าโพลสันติภาพในสองครั้งแรกมุ่งเน้นไปที่กระบวนการหรือ “ลักษณะของโต๊ะ
เจรจา” โพลครั้งที่ 3 เกี่ยวข้องกับประเด็นใหญ่ๆ ในข้อตกลงสันติภาพ โพลครั้งที่ 4
เป็นการทดสอบข้อเสนอเรื่องข้อตกลงทางการเมืองกับความคิดเห็นของสาธารณชน
โพล 4 ครัง้ ถัดมาเกีย่ วข้องกับปัญหาในการน�าข้อตกลงสันติภาพไปปฏิบตั 7ิ นอกเหนือ
จากโพลครั้งแรกแล้วโพลอื่นๆ ได้ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเห็นหน้า การเก็บกลุ่มตัวอย่าง
ท�าโดยหน่วยงานวิจัยทางการตลาดไอร์แลนด์เหนือ (Market Research Northern
Ireland) ใน 48 พื้นที่โดยใช้วิธีก�าหนดโควต้าของกลุ่มตัวอย่าง (quota samples) ให้
ครอบคลุมหลายเขตเพื่อให้ตัวอย่างนั้นสามารถสะท้อนถึงอายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม
ศาสนาและพื้นที่ทางกายภาพได้8
ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปโพลที่ 2-109
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โพล 2 - หลังการเลือกตั้ง
ช่วงเวลา

จัดท�าในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997

บริบท

IRA ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ท�าให้ Sinn Féin ต้องออกจากการเจรจา
DUP และ UKUP ได้เรียกร้องให้การวางอาวุธเป็นเงื่อนไขส�าหรับ
การพูดคุยในอนาคต

ประเด็น

โพลนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบรรยากาศที่ดีส�าหรับกระบวนการ
สั น ติ ภ าพหลั ง การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรในอั ง กฤษ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม โพลมีประเด็นเกีย่ วกับกระบวนการและขัน้ ตอน
ในการวางอาวุธและความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่ม
ติดอาวุธใต้ดิน

ผลลัพธ์

ร้อยละ 94 ของคนไอร์แลนด์เหนือต้องการการเจรจาที่นา� ไปสู่ข้อตกลง
ทางการเมือง พวกเขาต้องการจะเห็นการพูดคุยที่ทุกพรรคการเมือง
เข้าร่วม ทุกพรรครักษาสัญญาในการหยุดยิง การปลดอาวุธควรเป็น
ประเด็นแยกต่างหาก หลังการท�าโพล พรรคแรงงานซึง่ น�าโดยนายโทนี่
แบลร์ ได้จัดตั้งรัฐบาลในระดับประเทศ หลังจากนั้นพรรค Sinn Féin
ได้รับอนุญาตให้กลับมาร่วมโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่ง

Colin Irwin, The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How Peace Polls are Democratizing
the Peace Making Process (California: CreateSpace, 2012), p. 4.

5

6

Ibid., p. 1.

Colin Irwin, The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How Peace Polls are Democratizing
the Peace Making Process, op. cit., p. 10.
7

8

Ibid., p. 27.

ผลสรุปของโพลมาจากงานของ ดร. โคลิน เออร์วิน The People’s Peace Process in Northern
Ireland, op. cit., Chapter 1; Colin Irwin, The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How
Peace Polls are Democratizing the Peace Making Process , op.cit., Chapter 3 and Colin
Irwin, “How Public Opinion Polls were Used in Support of the Northern Ireland Peace
Process”, The Global Review of Ethnopolitics, Vol.1, No.1 (September 2001), pp. 62-73.
9

10

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ส�าหรับโพล 1-การสร้างสันติภาพและนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียดได้ที่
The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How peace polls are democratizing the peace
making processes - Colin Irwin (http://www.academia.edu/20349237/The_Peoples_Peace_-_Pax
_Populi_Pax_Dei)
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โพล 3 - การพูดคุยสเตอร์มอนท์

โพล 4 - การแสวงหาข้อตกลงทางการเมือง

ช่วงเวลา

จัดท�าในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 1997

ช่วงเวลา

ธันวาคม ค.ศ. 1997

บริบท

พรรค DUP and UKUP ปฏิเสธที่จะร่วมเจรจาต่อ หากพรรค
Sinn Féin อยู่ด้วย พรรค UUP กล่าวว่าจะปรึกษากับฐานเสียงระดับ
“รากหญ้า” ของพรรคก่อนตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือไม่ ถ้าหากว่า
พรรค UUP ไม่อยู่ร่วม การเจรจาก็อาจจะล่มเพราะจะไม่มีตัวแทน
ของฝ่ายเอกภาพนิยมเข้าร่วมเลย

บริบท

การพูดคุยอย่างเป็นทางการสะดุดลงเนื่องจากประเด็นกระบวนการ
พรรคการเมืองยังคงเจรจาเรื่องเนื้อหาต่อไปโดยผ่านโพลสันติภาพ

ประเด็น

โพลในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับข้อเสนอทางออกทางการเมืองหลายอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบค�าถาม 273 ข้อในเอกสาร 24 หน้า
ในส่วนแรก ผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องให้น�้าหนักความส�าคัญต่อรากเหง้า
ของปัญหา 19 ข้อ และ 17 ขั้นตอนที่จะน�าไปสู่สันติภาพที่ย่ังยืน
มีค�าถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของชาวไอร์แลนด์เหนือ การปฏิรูปต�ารวจ
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ กลไกและสถาบั น ทางการเมื อ งหลั ก ในข้ อ ตกลง
เบลฟาสต์

ผลลัพธ์

การท�าโพลครัง้ นีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าข้อตกลง
สันติภาพควรมีกลไกของสภานิติบัญญัติท้องถิ่น สถาบันเหนือ/ใต้
ซึ่งน�าโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ จัดการกับปัญหาด้านวัฒนธรรม สังคม
และการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่จะท�าหน้าที่ให้การศึกษา
ตรวจสอบมาตรฐานและน�าคดีขึ้นสู่ศาล การปฏิรูประบบต�ารวจสอง
ระดับเพื่อมุ่งให้เกิดการรับชาวคาทอลิกเข้าท�างานมากขึ้น คณะมนตรี
เกาะไอร์แลนด์ที่จะท�าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างลอนดอน
ดับบลิน คาร์ดิฟฟ์ เอดินเบิร์กและเบลฟาสต์ ผลการส�ารวจนี้มีความ
ใกล้เคียงกับเนื้อหาในข้อตกลงเบลฟาสต์เป็นอย่างยิ่ง

ประเด็น

ค�าถามในโพลคือ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้พรรคที่ตนสนับสนุน
อยู่ร่วมการเจรจาต่อไปหรือไม่

ผลลัพธ์

ร้อยละ 92 ตอบว่า “ต้องการ” โดยผู้สนับสนุนของ Sinn Féin
ร้อยละ 100 และผูส้ นับสนุนของ DUP ร้อยละ 76 ให้การสนับสนุนในเรือ่ งนี้
โพลแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ
และการให้กลุ่มเอกภาพนิยมเข้าร่วมการเจรจาต่อไป หลังการท�าโพล
กลุ่มเอกภาพนิยมได้ตัดสินใจอยู่ร่วมการเจรจาต่อไปแต่ปฏิเสธที่จะนั่ง
เจรจาร่วมโต๊ะกับ Sinn Féin
¡ Belfast Telegraph, 11 September 1997
(ที่มาภาพ: http://www.peacepolls.org/
cgi-bin/generic?instanceID=10)
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โพลสันติภาพ:
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โพล 5 - ข้อตกลงสันติภาพแบบครอบคลุม
ช่วงเวลา

มีนาคม ค.ศ. 1998

ช่วงเวลา

เผยแพร่ 3-4 มีนาคม ค.ศ. 1999

บริบท

พรรค DUP และ UKUP อยูน่ อกเวทีการเจรจา Sinn Féin ก็ไม่จริงจัง
กับการเจรจามากนัก

บริบท

ประเด็น

ค�าถามในโพลได้รับการรับรองโดยพรรคการเมืองที่ยังอยู่ในโต๊ะเจรจา
ที่เหลือ 7 พรรค สองค�าถามหลักคือ 1) ถ้าหากว่าพรรคการเมือง
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการเลือกเข้ามาอยู่ในเวทีการเจรจาสเตอร์มอนท์
เห็นชอบกับข้อตกลงสันติภาพ คุณจะลงคะแนนเห็นชอบกับร่างนี้
ในการลงประชามติ ห รื อ ไม่ 2) ถ้ า หากคุ ณ ตอบว่ า “เห็ น ชอบ”
แต่พรรคการเมืองที่คุณสนับสนุนไม่เห็นชอบกับข้อตกลงนี้ คุณจะยัง
คงยอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่

รายละเอียดเกีย่ วกับสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลใหม่ได้รบั ความเห็นชอบ
ในการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ เลื อ กสภาไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ ใหม่ ใ นเดื อ น
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 แต่ฝ่ายเอกภาพนิยมปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรัฐบาล
กับพรรค Sinn Féin ถ้าหากพรรค Sinn Féin ปฏิเสธที่จะปลดอาวุธ

ประเด็น

ได้มกี ารจัดท�าโพลขึน้ ร่วมกับพรรค Sinn Féin และ PUP ซึง่ เป็นพรรค
ในสภาทีเ่ ป็นตัวแทนของกลุม่ ติดอาวุธกลุม่ หลักเพือ่ หาทางออกส�าหรับ
ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาล

ผลลัพธ์

ร้อยละ 90 ของประชากรในไอร์แลนด์เหนือต้องการเห็นกระบวนการ
สันติภาพประสบความส�าเร็จและยินดีที่จะสนับสนุนให้ตัวแทนทาง
การเมืองของพวกเขาแสวงหาหนทางประนีประนอม แต่ก็ไม่สามารถ
หาข้อยุติในประเด็นดังกล่าวได้ การเจรจาก็ดา� เนินต่อไป

ผลลัพธ์
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โพล 6 - การน�าข้อตกลงเบลฟาสต์ไปปฏิบัติ

ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นชอบในค�าถามแรก และร้อยละ
50 เห็นชอบในค�าถามทีส่ อง ชุมชนทัง้ โปรเตสแตนต์และคาทอลิกยังคง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการปฏิรูปในบางด้าน แต่พวกเขายินดีที่จะ
รับรองข้อตกลงโดยรวมนี้ พรรคการเมือง รวมถึงรัฐบาลอังกฤษและ
ไอร์แลนด์ได้พจิ ารณาผลโพลนีอ้ ย่างจริงจัง การส�ารวจนีม้ คี วามส�าคัญ
มากเพราะได้แสดงให้เห็นว่าร่างข้อตกลงสันติภาพที่พรรคการเมือง
ทั้ง 7 พรรคให้การเห็นชอบนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ถ้าหากมีการลงประชามติในเรื่องนี้ หลังการท�าโพล ร่างข้อตกลง
สันติภาพก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนและ
ผ่านการลงประชามติทั่วทั้งเกาะไอร์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
1998 โดยผู้ไปออกเสียงร้อยละ 71.2 ในไอร์แลนด์เหนือได้ลงคะแนน
เห็นชอบ ส่วนผูไ้ ปใช้สทิ ธิในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ร้อยละ 95 ได้ให้การ
เห็นชอบ หลังจากนั้นนายเดวิด ทริมเบิล หัวหน้าพรรค UUP ได้รับ
การเลือกตั้งให้เป็น First Minister ของไอร์แลนด์เหนือคนแรก และ
ได้มีการเลือกตั้งสภาไอร์แลนด์เหนือในเดือนกันยายน ค.ศ. 199810

¡ Belfast Telegraph, 3 March 1999
(ที่มาภาพ: http://www.peacepolls.org/
cgi-bin/generic?instanceID=10)

“Northern Ireland 1988-1999”, BBC, 23 October 2003.
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โพล 7 - มิตเชลล์รีวิว
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โพล 8 - อนาคตของกระบวนการสันติภาพ
ช่วงเวลา

25 พฤษภาคม ค.ศ. 2000

บริบท

ท่าทีที่แข็งกร้าวของฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์และ IRA ต่อ
ประเด็นเรื่องการปลดอาวุธท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลต้องยุติ
ลงในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ตอนที่พรรค UUP ยอมรับเงื่อนไข
ของมิตเชลล์รีวิวในการเข้าร่วมรัฐบาลกับ Sinn Féin พวกเขาได้วาง
เงื่อนไขว่าการปลดอาวุธของ IRA นั้นควรจะมีกรอบเวลาที่แน่ชัด
และควรจะวางก�าหนดเวลาเพื่อให้มีการประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง
ในประเด็นดังกล่าว แต่ว่าก็ไม่มีความคืบหน้าจากทางฝ่าย IRA
ทางฝ่ายเอกภาพนิยมโปสเตสแตนต์จึงตัดสินใจถอนตัวจากรัฐบาล

ผลของโพลครั้ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ แ ปลกใหม่ จ ากเดิ ม มาก แต่ ว ่ า พรรคที่ ใ ห้
การสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพทุกพรรคได้เข้ามามีส่วนร่วม

ประเด็น

โพลได้ทดสอบข้อเสนอใหม่เกีย่ วกับการจัดการเรือ่ งการปลดอาวุธซึง่
เกี่ยวข้องกับ “การเก็บอาวุธในที่ซึ่งไม่อาจน�ามาใช้ได้” รวมทั้งเรื่อง
การปฏิรูปต�ารวจและการลดก�าลังทหารโดยรวม

ร้อยละ 85 ของผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้มิตเชลล์รีวิวประสบผลส�าเร็จ
ร้อยละ 44 คิดว่ามิตเชลล์รีวิวจะประสบความส�าเร็จ เสียงสนับสนุน
ข้อตกลงเบลฟาสต์ลดลงจากร้อยละ 71 ในการท�าประชามติเหลือ
ร้อยละ 65 โดยฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์นั้นแบ่งเป็น 50/50
ความเชื่อใจกันระหว่างฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์กับชาตินิยม
คาทอลิกค่อนข้างต�่า ประชาชนต้องการให้นักการเมืองหาข้อสรุป
มิตเชลล์รวี วิ ช่วยให้กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือเดินหน้าไปได้
ด้วยการก�าหนดเงื่อนไขเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ นายเดวิด
ทริมเบิล น�าทีมพรรค UUP เข้าร่วมรัฐบาล เจอรี่ อดัมส์ ผลักดันให้
IRA แต่งตั้ง “คนกลาง” เพื่อท�างานกับคณะกรรมการอิสระระหว่าง
ประเทศเพื่อการปลดอาวุธ รัฐบาลอังกฤษได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ
การปฏิรูปต�ารวจ

ผลลัพธ์

ร้อยละ 72 ของผูส้ นับสนุนฝ่ายเอกภาพนิยมโปสเตสแตนต์ตอ้ งการให้
พรรคทีต่ นสนับสนุนกลับเข้าไปในรัฐบาลร่วมกับ Sinn Féin หลังการ
ท�าโพล ฝ่ายเอกภาพนิยมโปสเตสแตนต์ได้ยอมรับแนวคิดเรื่องการ
ปลดอาวุธในลักษณะ “สมัครใจ” ซึ่งเป็นมาตรการในการสร้างความ
เชื่อมั่น ส่วน IRA ก็ยอมรับแนวคิดเรื่องการปลดอาวุธด้วยการน�า
อาวุธไปเก็บไว้สถานที่ที่ปลอดภัยและมีการตรวจตราแต่ไม่อาจน�ามา
ใช้งานได้ ฝ่ายเอกภาพนิยมได้ท�าการลงคะแนนเสียงว่าจะกลับ
เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรค Sinn Féin หรือไม่ในวันที่ 27 พฤษภาคม
โดยฝ่ายที่เห็นชอบชนะอย่างฉิวเฉียดด้วยคะแนน 459 ต่อ 403

ช่วงเวลา

จัดท�าตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม ค.ศ. 1999

บริบท

การเจรจาในช่วงหน้าร้อนปี 1999 ประสบความล้มเหลว เมื่อฝ่าย
เอกภาพนิยมปฏิเสธที่จะรับต�าแหน่งในคณะรัฐมนตรี หาก Sinn Féin
ไม่ยอมปลดอาวุธ ในขณะที่พรรค Sinn Féin ยืนยันว่าจะต้องไม่มี
เงื่อนไขใดๆ อีกส�าหรับการตั้งรัฐบาล เมื่อเผชิญกับสภาวะทางตัน
ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง มีแรงสนับสนุนให้นายจอร์จ มิตเชลล์ เข้ามา
ช่วยไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า “มิตเชลล์รีวิว” และได้มีการ
ท�าโพลอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนับสนุนการเจรจานี้

ประเด็น
ผลลัพธ์
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โพล 9 - การกระจายอ�านาจและสถานะของกระบวนการสันติภาพ

โพล 10 - สภาและรัฐบาลของไอร์แลนด์เหนือ (ไม่สมบูรณ์)

ช่วงเวลา

19-20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003

ช่วงเวลา

ประมาณพฤศจิกายน ค.ศ. 2008

บริบท

ในช่วงปี 2002 ปฏิบัติการของ IRA ที่ยังคงไม่ยุติอย่างเด็ดขาด
ท�าให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นในข้อตกลงเบลฟาสต์ซึ่งท�าให้รัฐบาล
ต้องยุติการท�างานอีกครั้งหนึ่ง

บริบท

ประเด็น

จัดการกับประเด็นที่เหลืออยู่เกี่ยวกับข้อตกลง

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 การทดลองเรื่องการแบ่งสรรอ�านาจ
(power sharing) ส่อแววว่าจะล้มเหลว พรรค DUP และ Sinn Féin
ได้งดการประชุมรัฐบาลจนกว่าจะมีการกระจายอ�านาจในเรื่องต�ารวจ
และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ไอร์แลนด์เหนือ

ผลลัพธ์

โพลได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สาธารณชนไม่ พ อใจกั บ ความล้ ม เหลวของ
ตัวแทนทางการเมืองและปรารถนาที่จะเห็นความมั่นคงทางการเมือง
เสียงสนับสนุนข้อตกลงเบลฟาสต์จากร้อยละ 71 ในการลงประชามติ
ตกลงมามากที่สุดที่ร้อยละ 62 โดยฝ่ายชาตินิยมคาทอลิกให้คะแนน
ร้ อ ยละ 91 ส่ ว นฝ่ า ยเอกภาพนิ ย มโปรเตสแตนต์ นั้ น ให้ ค ะแนน
เพี ย งร้ อ ยละ 36 ประเด็ น เรื่ อ งการปลดอาวุ ธ ซึ่ ง ถู ก เลื่ อ นอั น ดั บ
ความส�าคัญไปอยูท่ า้ ยๆ ก็กลับมาอยูใ่ นประเด็นต้นๆ ของความสนใจอีก
ร้อยละ 61 เชื่อว่าข้อตกลงจะล้มเหลวเพราะว่าฝ่ายเอกภาพนิยมนั้น
ไม่มีความจริงใจในการท�าตามข้อตกลง และอีกร้อยละ 61 เท่าๆ กัน
ก็เชื่อว่าความผิดนั้นเป็นของฝ่ายชาตินยิ มคาทอลิก มีเพียงผูส้ นับสนุน
ของพรรค Sinn Féin เพียงร้อยละ 2-3 เท่านั้นที่ต่อต้านการยกเลิก
กลุ่มติดอาวุธ แม้ว่าร้อยละ 21 จะยังคิดว่าการปลดอาวุธนั้นเป็นเรื่อง
ที่รับไม่ได้

ประเด็น

ได้มกี ารร่างแบบสอบถามเกีย่ วกับเรือ่ งต�ารวจและกระบวนการยุตธิ รรม
และปัญหาทีย่ งั เป็นข้อขัดแย้งอืน่ ๆ เช่น เรือ่ งการศึกษา สิทธิทางภาษา
และอนาคตของ Long Kesh ซึง่ เป็นคุกทีม่ ชี อื่ เสียงในการคุมขังนักโทษ
ทั้งฝ่ายเอกภาพนิยมและชาตินิยมที่ถูกศาลตัดสินแล้ว The Joseph
Rowntree Charitable Trust ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนทางการเงิน
ให้กบั การท�าโพลสันติภาพทีผ่ า่ นมาไม่ประสงค์ทจี่ ะเข้าร่วม เพราะเห็น
ว่าในช่วงหลังความขัดแย้งต้องการให้กระบวนการทางการเมืองปกติ
ด�าเนินไป โพลนี้จึงไม่มีการด�าเนินการจนเสร็จสิ้น

ผลลัพธ์

ไม่สมบูรณ์

¡ Belfast Telegraph, 19 February 2003
(ที่มาภาพ: http://www.peacepolls.org/
cgi-bin/generic?instanceID=10)

เบื้องหลังการทํางาน
เงื่ อ นไขส� า คั ญ ที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง ของการท� า โพลสั น ติ ภ าพก็ คื อ พรรคการเมื อ งใน
กระบวนการสันติภาพจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและเห็นชอบกับค�าถาม
กระบวนการร่างค�าถามนั้นส�าคัญมาก จ�าเป็นจะต้องตั้งค�าถามที่ตรงประเด็น มีการ
เลือกสรรถ้อยค�าอย่างระมัดระวังเพือ่ ให้ผลลัพธ์ทไี่ ด้นนั้ เกิดประโยชน์กบั การแก้ปญ
ั หา
ความขัดแย้ง โพลสันติภาพนั้นแตกต่างจากโพลที่อิงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (partisan
poll) ซึ่งคู่ขัดแย้งหรือผู้ที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสันติภาพ (spoilers) มักจะ
น�ามาใช้เพื่อผลักดันวาระของตนหรือเพื่อคงไว้ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โพลเลือกข้าง
มักจะไม่สนใจข้อห่วงใยของฝ่ายอื่นๆ11 การน�าเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในความ

Colin Irwin, 20 Peace Lessons from Northern Ireland to Israel and Palestine (California:
CreateSpace,
p. 2.Lessons from Northern Ireland to Israel and Palestine (California:
11
Colin Irwin, 2012),
20 Peace
CreateSpace, 2012), p. 2.
11
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ขัดแย้งมาร่วมในงานวิจัยอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างความเป็นกลาง โดยเริ่มตั้งแต่
การวางโครงร่างการวิจัย การร่างค�าถาม การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์และเผยแพร่ผลการวิจัย12
กระบวนการร่างค�าถามมีขั้นตอนดังต่อไปนี13้
1. จะมีการส่งจดหมายไปยังพรรคการเมืองเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมออกแบบและ
ส�ารวจความคิดเห็น
2. ในช่วงเริ่มแรกจะเป็นการประชุมกับเจ้าหน้าที่พรรคเพื่อเลือกตัวแทนเจรจา ผู้ซึ่ง
จะท�าหน้าที่อภิปรายในเรื่องวิธีการ หัวข้อ กรอบเวลาและการตีพิมพ์ผลโพล
3. หัวข้อหรือ “ร่างแรก” ของค�าถามจะถูกส่งไปยังพรรคการเมืองเพื่อให้ถกเถียง
อภิปราย โดยจะมีการแนบเอกสารปะหน้ากลับมาซึง่ สรุปมุมมองของพรรคการเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิจัย หัวข้อ เวลาและการตีพิมพ์ผลโพล
4. การประชุมครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไปร่วมกับตัวแทนของพรรคจะเน้นไปที่การ
ทบทวนร่างค�าถามและข้อเรียกร้องของพรรคทีต่ อ้ งการให้แก้ไขหรือเพิม่ เติมเนือ้ หา
5. การประชุมครั้งที่สามและจดหมายในครั้งต่อๆ ไปและในร่างค�าถามจะระบุถึง
ข้อเรียกร้องที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
6. เมื่อร่างค�าถามเริ่มจะเข้าที่แล้ว ก็จะส่งไปทดสอบว่าจะมีปัญหาในการท�าวิจัย
ภาคสนามหรือไม่ ในเรื่องความเข้าใจในเนื้อหาและความยาวของแบบสอบถาม
พรรคจะระบุสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในรอบสุดท้ายและแจ้งว่าค�าถามใดจะ
สามารถดึงออกและน�าไปใส่ไว้ในโพลครั้งถัดไปได้หากจ�าเป็น
7. การแก้ไขครั้งสุดท้ายจะท�าโดยกลุ่มที่ลงไปส�ารวจความคิดเห็นโดยจะดูจากข้อมูล
ที่ได้จากการทดสอบภาคสนาม การแก้ไขนี้จะอยู่ในร่างสุดท้ายซึ่งจะถูกส่งไปยัง

Colin Irwin, The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How Peace Polls are Democratizing the Peace Making Process, op. cit., p. 227.

12

13

20

Colin Irwin, The People’s Peace Process in Northern Ireland, op. cit., p. 83.

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

พรรคการเมืองต่างๆ พร้อมกับเอกสารปะหน้าซึ่งระบุถึงก�าหนดช่วงเวลาในการ
ท�าโพลและก�าหนดการตีพิมพ์ผลโพล
8. นับจากช่วงนี้เป็นต้นไป พรรคการเมืองจะไม่สามารถก้าวก่ายในการท�าวิจัย
การวิเคราะห์และการตีพิมพ์ผลโพลได้ แต่จะได้รับรายงานสถิติฉบับเต็มและ
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผลโพลได้อย่างเต็มที่หากต้องการ
ช่วงเวลาของการจัดท�าและตีพมิ พ์ผลการส�ารวจควรจะตรงกับช่วงเวลาทีจ่ ะต้องมีการ
ตัดสินใจประเด็นส�าคัญๆ ในการเจรจา เพือ่ ให้โพลสันติภาพมีผลต่อนโยบาย14 โพลควร
จะมีสว่ นช่วยในการ “ก�าหนดวาระ” ไม่ใช่ “ตามกระแส” พรรคการเมืองควรจะรูส้ กึ เป็น
เจ้าของงานวิจัยนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ให้ความส�าคัญต่อผลโพลอย่างจริงจัง ข้อคิด
ในเชิงปฏิบตั อิ นั หนึง่ ก็คอื ควรจะท�างานกับตัวแทนมากกว่าแกนน�าพรรคซึง่ มีแนวโน้มที่
จะยึดติดกับแนวทางของพรรค ตัวแทนพรรคสามารถคิดนอกกรอบได้มากกว่าซึง่ เป็น
สิง่ ทีจ่ า� เป็นส�าหรับกระบวนการทีต่ อ้ งการความอดทนอดกลัน้ มากทีเดียว การออกแบบ
ค�าถามมักจะใช้เวลาหลายเดือนและการท�าโพลก็ใช้เวลาหลายสัปดาห์15 โดยเฉลีย่ แล้ว
แบบสอบถามหนึง่ ฉบับจะต้องผ่านการร่างประมาณ 8 ครัง้ ก่อนทีพ่ รรคการเมืองทัง้ หมด
จะเห็นชอบร่วมกันได้ พรรคการเมืองต่างไม่ตอ้ งการจะพบร่วมกันเป็นกลุม่ ดังนัน้ จึงต้อง
มีการจัดประชุมแยกกันเป็นร้อยๆ ครัง้ เพือ่ พูดคุย วิเคราะห์และร่างค�าถามเป็นร้อยๆ ข้อ16
โดยปกติแล้วจะมีพรรคหนึง่ ทีย่ กประเด็นขึน้ มาและจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากพรรค
อืน่ ๆ ก่อนทีจ่ ะใส่ประเด็นนัน้ ในแบบสอบถาม17
เป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อให้มั่นใจว่า
กลุ่มตัวอย่างในการท�าแบบสอบถามนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ปัจจัยหลักที่ต้องดูคือเพศ อายุ ชนชั้นทางสังคม พื้นที่ทางกายภาพ ศาสนาและความ
Colin Irwin, The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How Peace Polls are Democratizing
the Peace Making Process, op. cit, p. 4.
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Colin Irwin, The People’s Peace Process in Northern Ireland, op. cit, p. 52.

16

Ibid., p. 34.

Colin Irwin, 20 Peace Lessons from Northern Ireland to Israel and Palestine (California:
CreateSpace, 2012), p. 14.
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ภักดีทางการเมือง ค�าถามจะถูกน�าไปทดสอบในพืน้ ทีท่ มี่ กี ลุม่ ชนชัน้ แรงงานของทัง้ ฝ่าย
เอกภาพนิยมโปสเตสแตนท์และชาตินิยมคาทอลิกเพื่อทดสอบว่าภาษาที่ใช้สามารถ
สื่อความได้ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค�าที่ใช้ มีการใส่คา� อธิบาย
หรือเกริ่นน�าเพิ่มเติมเพื่อท�าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น18 นักวิจัยจ�าเป็นต้องชัดเจนในเรื่อง
จริยธรรมการท�าวิจัยด้วย เช่น ใครเป็นผู้ทา� วิจัย ใครให้การสนับสนุนงบประมาณและ
การเผยแพร่ผลโพลต่อสาธารณชนจะท�าอย่างไร19 นักวิจัยมักจะต้องพบกับความ
ท้าทายในการหาสมดุลระหว่างการรักษาความเป็นกลางและการหาทุนทีใ่ ห้ความเป็น
อิสระและเป็นที่ยอมรับของพรรคการเมืองทุกพรรค20 การท�าโพลแต่ละครั้งใช้เงิน
ประมาณ 11,000 ปอนด์ (ประมาณ 517,000 บาท ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์เท่ากับ
47 บาท) การใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (quota samples) จะเร็วและถูกกว่าวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง (random samples)

ภาคใต้ของไทย
ความเป็นมาของความขัดแย้งในภาคใต้
การต่อสู้ด้วยอาวุธของคนกลุ่มน้อยคนมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยนั้นเกิดขึ้นจากความขมขื่นในทาง
ประวัตศิ าสตร์ การปราบปรามของรัฐและความรูส้ กึ แปลกแยก
กับสังคมไทยซึง่ มีประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ พืน้ ที่
นีเ้ ดิมเคยเป็นอาณาจักรปาตานีและถูกผนวกเป็นส่วนหนึง่ ของ
รัฐไทยหลังจากที่สยามและอังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญา
Anglo-Siamese Treaty เมื่อปี พ.ศ. 2452 การต่อต้านการ
ปกครองของไทยนั้นเกิดขึ้นมาโดยตลอด มีบางช่วงที่เข้มข้น
และบางเวลาก็ลดน้อยลงแต่วา่ ไม่เคยยุตลิ งอย่างสิน้ เชิง ความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับขบวนการ “ปลดปล่อย” ปาตานีได้
ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งในช่วงปี 2547 ซึ่งเริ่มต้นจาก
เหตุการณ์ปล้นปืนในค่ายทหารที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 4
มกราคม นับจากนั้น มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,700 คนและบาดเจ็บ
อีกกว่า 12,000 คน22 รูปแบบการก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นการ

นักวิจัยจะท�างานร่วมกับหนังสือพิมพ์เบลฟาสต์เทเลกราฟ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มี
ผูอ้ า่ นมากทีส่ ดุ ในไอร์แลนด์เหนือซึง่ ครอบคลุมประชากรทุกๆ กลุม่ แม้วา่ หนังสือพิมพ์
ฉบับนีม้ กั จะถูกมองว่ามีความโน้มเอียงไปในทางของฝ่ายเอกภาพนิยมโปรเตสแตนต์
สือ่ มักจะเลือกหยิบบางประเด็นทีพ่ วกเขาสนใจ ซึง่ มักจะไม่สามารถท�าให้เห็นภาพรวม
ของโพล นักวิจยั จึงได้ทา� ข้อตกลงกับหนังสือพิมพ์เบลฟาสต์เทเลกราฟ ว่าทางกลุม่ จะ
เผยแพร่ผลโพลเฉพาะในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เพื่อแลกกับพื้นที่หนึ่งหน้าเต็มเป็นเวลา
2-4 วันติดต่อกัน นักวิจัยยังได้เขียนสารคดีซึ่งจะอนุญาตให้บรรณาธิการแก้ไขได้
เฉพาะในแง่สไตล์การเขียนเท่านั้น แต่หนังสือพิมพ์ก็ยังคงเป็นผู้ก�าหนดข่าวหน้าแรก
และพาดหัว วิธีนี้เป็นความพยายามของนักวิจัยในการจัดการกับจารีตปฏิบัติของสื่อ
ทีม่ ปี ญ
ั หาซึง่ ส่งผลในทางลบต่อการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง21 ปัญหานีส้ ะท้อนให้เห็นถึง
ความส�าคัญของการสร้างวิธกี ารรายงานข่าวแบบ “สือ่ สันติภาพ” (peace journalism)
ให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่รายงานข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง
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Colin Irwin, The People’s Peace Process in Northern Ireland, op.cit., p. 45.
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Ibid., p. 47.
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Ibid., p. 50.
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สถิติรวบรวมโดยฐานข้อมูลเหตุรุนแรงในภาคใต้ (Deep South Incidents Database - DSID)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, ข้อมูลนับถึงเดือนกรกฎาคม 2559
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ภาคใต้ของไทย

ลอบยิง การระเบิดและการวางเพลิง กลุ่มเป้าหมายหลักในการโจมตีคือเจ้าหน้าที่รัฐ
ครูโรงเรียนรัฐ ทหารและต�ารวจ คนพุทธและมุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือกับรัฐ
ปฏิบตั กิ ารของขบวนการปลดปล่อยปาตานีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ทา� งานแบบปิดลับและ
ส่วนใหญ่ไม่มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการก่อเหตุ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลไทยพยายามจะใช้มาตรการทางการทหารปราบปรามขบวนการปลดปล่อยปา
ตานีแต่กไ็ ม่ประสบความส�าเร็จ ในขณะเดียวกันฝ่ายขบวนการเองก็ไม่สามารถเอาชนะ
ทางทหารได้เช่นกัน พลเรือนซึง่ รวมถึงผูห้ ญิงและเด็กตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรง รัฐบาล
ไทยพยายามยืนยันว่าปัญหาภาคใต้เป็น “เรือ่ งภายใน” และไม่ตอ้ งการให้ประเทศอืน่ ๆ
และองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมหรือแทรกแซงในการแก้ไขปัญหาภาคใต้
การเปลีย่ นแปลงในทางนโยบายทีส่ า� คัญเกิดขึน้ ในช่วงรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ผูท้ ม่ี บี ทบาท
ส�าคัญในการริเริ่มการพูดคุยสันติภาพคือนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ที่ล้ีภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศ เขาได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนายนาจิบ ราซัค
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเดือนมกราคม 255423 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ นางสาว
ยิ่งลักษณ์ได้สานต่อเรื่องนี้กับนายนาจิบระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
เพือ่ แนะน�าตัวหลังเข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากได้พบกัน นายนาจิบก็ได้จดั
แถลงข่าวร่วมโดยเขากล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากมาเลเซียในการ
แสวงหาทางออกในระยะยาวส�าหรับปัญหาภาคใต้ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายของรัฐบาลไทยต่อมาเลเซียอย่างส�าคัญ24 โดยก่อนหน้านีร้ ฐั บาลไทยได้ปฏิเสธ
ข้อเสนอของมาเลเซียทีจ่ ะช่วยท�าหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็น
ทางการ ผู้ที่มีบทบาทอย่างส�าคัญในการริเริ่มการพูดคุยในครั้งนี้คือ พล.ท. ภราดร
พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการ
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีความ
ใกล้ชิดกับทักษิณ ภายหลังการประสานงานและพูดคุยกันอย่างเงียบๆ หลายเดือน
ก็ได้มีการประกาศลงนาม “ฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ”
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(General Consensus on the Peace Dialogue Process) ระหว่างรัฐบาลไทย (โดยมี
พล.ท. ภราดร เป็นผู้แทน) กับ BRN (โดยมีนายฮัสซัน ตอยิบ เป็นผู้แทน) ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 255625
ข้อตกลงดังกล่าวมีสาระส�าคัญ 5 ประการ คือ 1) พล.ท. ภราดร ในฐานะเลขาธิการ
สมช. จะเป็นผู้น�าคณะท�างานเพื่อ “สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง
สันติภาพ” 2) รัฐบาลไทย (ปาร์ตี้ A) ต้องการทีจ่ ะ “ร่วมพูดคุยกับผูท้ มี่ คี วามเห็นและ
อุดมการณ์ทแี่ ตกต่างจากรัฐ” (ปาร์ตี้ B) 3) กระบวนการนีจ้ ะด�าเนินการภายใต้กรอบ
ของรัฐธรรมนูญไทย 4) มาเลเซียจะเป็นผู้อ�านวยความสะดวก (facilitator) และ
5) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยจะได้รับหลักประกันเรื่องความปลอดภัย นายนาจิบได้
แต่งตั้งให้นายอาหมัด ซัมซามิน บิน ฮาชิม ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าแผนกวิจัยของส�านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยความสะดวก พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “คณะท�างานร่วม
กระบวนการสันติภาพในภาคใต้ของไทย (Joint Working Group Peace Dialogue
Process on Southern Thailand” - JEG-PDP)26
การประชุมครั้งแรกระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยและขบวนการปลดปล่อยปาตานีจัดขึ้นใน
สถานที่ปิดลับ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ตัวแทนจากไทยมี
ทั้งหมด 9 คนซึ่งน�าโดยเลขาธิการ สมช. และตัวแทน 6 คนจากฝ่ายปาร์ตี้ B โดย 5
คนมาจาก BRN และอีกหนึ่งคนเป็นสมาชิกของ PULO-DSPP27 ฝ่ายไทยได้
เรียกร้องให้ BRN ละเว้นการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอและพื้นที่ชุมชน ในขณะที่ BRN
เรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ความเป็นธรรมกับคนมลายูมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรม28 ก่อน
การพูดคุยครัง้ ที่ 2 จะมาถึงเพียงสามวัน อุสตาซฮัสซันและนายอับดุลการิม สองตัวแทน
ของฝ่าย BRN ได้ออกมาสร้างความประหลาดใจด้วยการออกแถลงการณ์ตอ่ สาธารณะ
เป็นครั้งแรกผ่านยูทูบในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมิได้แจ้งผู้อ�านวยความสะดวก
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“Parties agree dialogue terms”, Bangkok Post, 1 March 2013.

ส�านักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย, ใบแถลงข่าว, 13 มีนาคม 2556 (ภาษามาเลย์), www.pmo.gov.
my/?menu=news&news_id=11153&page=1731&news_cat=4 (สืบค้น 29 มิถุนายน 2557).
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28

สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่างรัฐบาลไทยกับ BRN, 2556.
25

ภาคใต้ของไทย

หรือฝ่ายไทยทราบล่วงหน้า29 ในการแถลงนัน้ นายฮัสซันได้อธิบายว่าการก่อตัง้ BRN
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติของคนมลายูปาตานี เพือ่ สร้างอุมมะห์
(ประชาชาติ) ที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งหมายรวมถึงทั้งคนเชื้อสายไทย มลายูและจีนที่
อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินปาตานี พวกเขาต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้อสิ รภาพและการปกครองทีม่ คี วาม
ยุติธรรมสูงสุดและได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์
หลังจากนั้นนายอับดุลการิมได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปาตานี “ตกเป็นอาณานิคม” ของ
สยามตั้งแต่ปี 2328 ซึ่งท�าให้คนมลายูปาตานีต้องอยู่ภายใต้การปกครองแบบ “กดขี่”
และ “โหดร้าย” ขบวนการปลดปล่อยปาตานีจึงบังเกิดขึ้น เขาแถลงปิดท้ายด้วย
การยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อถึง “เจ้าอาณานิคมสยาม” ดังนี้ 1) ให้ยอมรับมาเลเซียเป็น
ผูไ้ กล่เกลีย่ ไม่ใช่เพียงผูอ้ า� นวยความสะดวก 2) ให้ยอมรับว่าการพูดคุยกับคนปาตานี
ครั้งนี้น�าโดย BRN และ “เจ้าอาณานิคมสยาม” 3) ให้ยอมรับให้มีสักขีพยานจาก
ประเทศอาเซียน องค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation
- OIC) และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ 4) ให้ปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวและยกเลิก
หมายจับในคดีความมั่นคงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข 5) ให้ยอมรับว่า BRN เป็น
ขบวนการปลดปล่อยปาตานี ไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน
ฝ่าย BRN ได้เสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อนี้ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2556 แต่ว่าตัวแทนฝ่ายไทยไม่ได้ให้ค�าตอบที่แน่ชัด ฝ่ายไทยได้ขอให้ BRN แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมกลุม่ ติดอาวุธด้วยการลดความรุนแรง แต่ฝา่ ย BRN
ก็ยืนยันว่าจะต้องยอมรับข้อเสนอของตนก่อนที่จะมีการพูดคุยต่อไป ข้อเรียกร้อง
ของ BRN ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเมืองไทย พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น กล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง
ทั้ง 5 ข้อ โดยระบุว่าปัญหานี้ควรจะเป็น “เรื่องภายใน” นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ซึง่ เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพูดว่าการให้มาเลเซียมาท�าหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ และให้องค์กร
ระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะท�าให้ปัญหาความขัดแย้ง “มีความซับซ้อน”
มากยิ่งขึ้น
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ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 นายอาดัม มูฮัมหมัด นอร์ เป็นบุคคลที่สามที่ได้ออกมา
อ่านแถลงการณ์ผ่านวิดีโอยูทูบ เขาอธิบายถึง 3 ประเด็นหลักที่ท�าให้เกิดการต่อต้าน
ในปาตานี ประการแรก คนมลายูปาตานีถกู บังคับให้ใช้ชวี ติ ภายใต้ “การกดขีแ่ ละการ
ปกครองแบบอาณานิคมของสยามที่โหดร้ายเป็นเวลาหลายร้อยปี” มีการสังหารคน
มลายูจ�านวนมากและบางคนก็หายตัวไป โดยไม่ทราบว่าหลุมฝังศพอยู่ที่ใด ประการ
ทีส่ อง คนรุน่ ใหม่ตอ้ งสูญเสียอัตลักษณ์อนั เป็นผลจากการเปลีย่ นระบบการศึกษาแบบ
มลายูเป็นไทย และประการสุดท้าย คนมลายูต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากจนแม้ว่าดินแดน
จะอุดมสมบูรณ์ คนมลายูหลายแสนคนต้องอพยพไปท�างานในมาเลเซียหรือประเทศ
อื่นๆ เพราะไม่สามารถท�ามาหากินที่บ้านเกิดได้
นายอาดัมได้ขยายความข้อเรียกร้อง 5 ข้อของ BRN ที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาส�าคัญประเด็นหนึ่ง มีการเรียกร้องให้รัฐไทยยอมรับ “สิทธิความ
เป็นเจ้าของ” (hak pertuanan/supremacy rights) ของคนมลายูมสุ ลิมเหนือแผ่นดิน
ปาตานี โดยแทนทีข่ อ้ ความเดิมทีว่ า่ ต้องการให้ยอมรับว่าพวกเขาเป็น “ผูป้ ลดปล่อย”
ไม่ใช่ “ผู้แบ่งแยกดินแดน”30 เขาอธิบายว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจาก “สิทธิความ
เป็นเจ้าของ” ของคนมลายูถูกปฏิเสธ มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การก�าหนดชะตาชีวติ ของตนเอง รวมถึงปัญหาด้านสิทธิการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
และสังคมวัฒนธรรม อีกสีว่ นั ถัดมา BRN ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 โดยนายอับดุล
การิม ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ความไร้เอกภาพของรัฐไทยในการด�าเนินนโยบายภาคใต้และ
เรียกร้องให้รัฐก�าหนดเรื่องนี้เป็น “วาระแห่งชาติ”31 การเคลื่อนไหวนอกเวทีนี้เกิดขึ้น
ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่การพูดคุยครั้งที่สามจะมาถึง

“ค�าอธิบาย: ข้อเรียกร้องขั้นแรก 5 ข้อ 29 เมษายน 2556” (Penjelasan 5 tuntutan awal : BRN
29.04.2013), YouTube, 24 พฤษภาคม 2556 (ภาษามาเลย์), http://www.youtube.com/
watch?v=x6r5WxFlBlY (สืบค้น 15 มิถุนายน 2557).
30

“แถลงการณ์ของแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) ฉบับที่ 3 (Pengisytiharan dari
Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) K-3), YouTube, 28 พฤษภาคม 2556 (ภาษา
มาเลย์), http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9vCoPDi80Rc (สืบค้น
15 มิถุนายน 2557).

31

“ค�าประกาศของแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติมลายูปาตานี”, YouTube, 26 เมษายน 2556 (ภาษามาเลย์),
http://www.youtube.com/watch?v=3XzxHyvRu1U&feature=share (สืบค้น 15 มิถุนายน 2557).
29
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การพบกันครั้งที่ 3 มีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนเริ่มต้น
เดือนรอมฎอนไม่นานนัก ฝ่ายไทยได้ขอให้ทางปาร์ตี้ B อธิบายความหมายของค�าว่า
“สิทธิความเป็นเจ้าของ” เหนือแผ่นดินปาตานีของคนมลายูมสุ ลิม โดยแถลงการณ์รว่ ม
ที่ออกหลังการพูดคุยได้ระบุว่าฝ่าย BRN จะส่งค�าอธิบายมาถึงรัฐบาลไทยเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ตกลงส�าคัญทีเ่ กิดขึน้ จากการพูดคุยกันในครัง้ นีค้ อื มีการสัญญา
ในหลักการว่าจะลดระดับความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน
โอกาสที่จะได้เห็นเดือนรอมฎอนที่ปราศจากความรุนแรงนั้นดูจะน้อยลง หลังจากที่
อุสตาซฮัสซันได้แถลงผ่านยูทูบในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยเขากล่าวว่า BRN
ขอเรียกร้องให้รัฐไทยท�าตามเงื่อนไข 7 ประการ คือ 1) ต้องถอนก�าลังทหารและ
ทหารพรานจากภาคอืน่ ๆ และต�ารวจทีม่ าจากส่วนกลางออกไปจากปาตานี (ซึง่ หมายถึง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 5 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา) 2) แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อง
ถอนทหารและทหารพรานออกจากเขตหมูบ่ า้ นและให้กลับไปอยูใ่ นค่ายใหญ่ของแต่ละ
หน่วย 3) รัฐสยามต้องถอนก�าลังต�ารวจและต�ารวจตระเวนชายแดนออกจากหมู่บ้าน
ในปาตานี 4) อนุญาตให้อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่เป็นมุสลิมลาหยุดตลอด
เดือนรอมฎอน เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติศาสนกิจและใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่าง
สมบูรณ์ 5) หยุดการโจมตี การปิดกั้นบนท้องถนนและการจับกุมโดยเด็ดขาด
6) “เจ้าอาณานิคมสยาม” ต้องหยุดจัดกิจกรรมทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับเดือนรอมฎอน
7) ให้นายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศยอมรับเงื่อนไขนี้ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม
2556 นอกจากนี้ยังขอให้รัฐออกค�าสั่งงดขายสุราและปิดสถานบันเทิงตลอดเดือน
รอมฎอน32
เป็นทีค่ าดการณ์ได้วา่ ข้อเสนอทัง้ 7 ข้อนีเ้ ป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลไทยยอมรับได้ยาก จุดเปลีย่ น
ส�าคัญเกิดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สองวันก่อนเริ่มต้นเดือนถือศีลอด OIC
ได้ออกแถลงการณ์เพือ่ สนับสนุนการลดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน หลังจากที่
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้เข้าพบกับ Professor Ekmeleddin Ihsanoglu ที่กรุงอิสตันบูล
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ประเทศตุรกี 33 การออกแถลงการณ์ในช่วงเวลานั้นมีส่วนกดดันให้ BRN ต้องท�าตาม
ข้อเรียกร้องเรือ่ งการลดความรุนแรง ในวันต่อมา นายซัมซามินได้เตรียมจัดแถลงข่าว
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่ว่าต้องยกเลิกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย มีการ
วิเคราะห์กนั ว่าการแถลงข่าวต้องยกเลิกไปเนือ่ งจากว่า BRN ปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมการ
แถลงข่าว แต่ในที่สุดการท�างานการทูตในเบื้องหลังก็สัมฤทธิผล มีการท�าข้อตกลง
“ความเข้าใจร่วม: การริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอน 2556” (Common Understanding : Ramadan Peace Initiative) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สองวันหลังการ
เริม่ ต้นเดือนละศีลอด โดยส�านักเลขานุการของผูอ้ า� นวยความสะดวกมาเลเซียได้ออก
แถลงการณ์ว่าฝ่ายปาร์ตี้ A และ B ตกลงที่จะ “ท�างานหนักเพื่อท�าให้เดือนรอมฎอน
เป็นช่วงเวลาที่ปราศจากความรุนแรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจ พันธกิจ
และความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน”
โดยข้อตกลงนี้มีผลย้อนหลังและครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึง
18 สิงหาคม 2556 (วันที่ 1 รอมฎอน 1434 ฮิจเราะห์ศักราช จนถึง 10 เชาวาล 1434
ฮิจเราะห์ศักราช)34
จากการส�ารวจสถิติเหตุรุนแรงที่รวบรวมโดย กอ.รมน. ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ถึง 20
กรกฎาคม 2556 มีเหตุการณ์เพียง 2 ครั้งที่ กอ.รมน. ระบุว่าเป็นการกระท�าของ
“ผู้ก่อเหตุรุนแรง” ทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุระเบิดในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ซี่งส่ง
ผลให้ อส. เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย และทหารบาดเจ็บ 1 นาย แต่จุดพลิกผัน
ที่ท�าให้ความรุนแรงปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกิดจากการเสียชีวิตของคนมลายูมุสลิม
ใน 3 เหตุการณ์35 เหตุการณ์แรกคือการซุ่มยิงนายตอเหล็บ สะแปอิง อายุ 42 ปี
ด้วยปืนเอ็ม 16 เสียชีวิตใน อ. บันนังสตา จ. ยะลา เหตุการณ์ที่สองคือการดักยิงนาย
มะยาหะลี อาลี อายุ 44 ปีเสียชีวติ ขณะขีร่ ถจักรยานยนต์ไปกรีดยางในอ�าเภอเดียวกัน36
OIC supports South peace dialogue”, Bangkok Post, 8 July 2013.

33 “

Joint Working Group Peace Dialogue Process on Southern Thailand (JWG-PDP), Common
Understanding: Ramadan Peace Initiative, press statement, 12 July 2013.
34

“ค�าประกาศแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) ฉบับที่ 4” (Pengistiharan dari Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani ( B.R.N ) K-4), You Tube, 24 มิถุนายน 2556 (ภาษา
มาเลย์), https://www.youtube.com/watch?v=EC5hYrI5Grg (สืบค้น 15 มิถุนายน 2557).

32

28

Anthony Davis, “Separatists Strike: The Ramadan Offensive in southern Thailand”, Jane’s
Terrorism & Security Monitor, 16 August 2013.
35

36

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), 2556, ข้อมูลที่มอบให้ผู้เขียน
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เหตุการณ์ทที่ า� ให้สถานการณ์ถงึ จุดเดือดคือการวิสามัญฆาตกรรมนายมะสุเพียน มามะ
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแนวร่วมขบวนการในระหว่างการปิดล้อมบ้านพักที่ จ. นราธิวาส
ในวันที่ 19 กรกฎาคม37 สองวันต่อมามีการติดป้ายหลายสิบป้ายและพ่นสีสเปรย์
ตามท้องถนนทัว่ 8 อ�าเภอในนราธิวาสเพือ่ ประณามรัฐบาลไทยว่าเป็นผู้ “หลอกลวง”
และเรียกร้องให้ทหารออกจากพื้นที่ 38 ในช่วง 9 วันสุดท้ายในระหว่างวันที่ 31
กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2556 มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นถึง 35 ครั้ง ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อ
เทียบกับในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ซึ่งมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณเดือนละ
24 ครั้ง39
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 สองวันก่อนที่จะสิ้นสุดเดือนรอมฎอน มีการเผยแพร่วิดีโอ
ยูทูบอันใหม่โดยกลุ่มที่ใช้ชื่อเป็นภาษามาเลย์แปลว่า “กองทัพ BRN” วิดีโอคลิปนี้
แตกต่างจากครัง้ ก่อนๆ ทีผ่ แู้ ทนของปาร์ตี้ B เป็นผูแ้ ถลงเองและเป็นการพูดแบบเปิด
หน้า ในคลิปนี้ชายสามคนนั่งเรียงกันในเงาสลัวโดยทั้งหมดสวมหมวกไหมพรมปิด
หน้า สองคนข้างๆ แนบปืนสงครามไว้ขา้ งตัว ชายคนทีน่ งั่ อยูต่ รงกลางได้แถลงว่าสภา
ชูรอตัดสินใจที่จะถอนตัวจากการพูดคุยสันติภาพเพราะว่ารัฐบาลสยามยังไม่ยอมรับ
ข้อเรียกร้องหลัก 5 ข้อ รวมถึงเงื่อนไข 7 ข้อในช่วงเดือนรอมฎอน40
นายซั ม ซามิ น พยายามผลั ก ดั น การพู ด คุ ย ให้ ด�า เนิ น ต่ อ ไปได้ เขาได้เดินทางมา
กรุงเทพฯ เพื่อมอบเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 5 ข้อจาก BRN ให้กับ
ฝ่ายไทย41 ประเด็นทีม่ ปี ญ
ั หามากทีส่ ดุ ก็คอื ความหมายของค�าว่า “ความเป็นเจ้าของ”
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 เอกสารฉบับนั้นระบุว่าพวกเขา “ไม่ได้เรียกร้องการแยกตัวเป็น
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ประเทศใหม่” แต่เรียกร้องเขตปกครองพิเศษในทางวัฒนธรรมและพื้นที่ พวกเขามี
ข้อเสนอ 10 ข้อต่อรัฐบาลไทย 1) อนุญาตให้คนปาตานีมลายูปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม
ประเพณีบนฐานของศาสนาอิสลาม 2) จัดตั้งเขตปกครองพิเศษ 3) ก�าหนดสัดส่วน
ที่นั่งส�าหรับตัวแทนคนมลายูปาตานีในสภา 4) ให้คนมลายูปาตานีเป็นผู้ว่าราชการ
เขตปกครองพิเศษและมีรองผู้ว่าฯ สองคน โดยเป็นคนพุทธ 1 คน และมุสลิม 1 คน
5) ก�าหนดโควต้าพิเศษต�ารวจท้องถิน่ ส�าหรับคนมลายูมสุ ลิม 6) ก�าหนดโควต้าพิเศษ
ส�าหรับคนมลายูมุสลิมในคณะรัฐมนตรี 7) อนุญาตให้ส�านักงานของกอฏี (ผู้ตัดสิน
ตามหลักกฎหมายอิสลาม) จัดการเรือ่ งเกีย่ วกับอิสลาม 8) อนุญาตให้มสี อื่ ภาษามลายู
9) อนุญาตให้นา� ส่วนหนึง่ ของภาษีและรายได้ทอ้ งถิน่ มาใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้42
BRN อธิบายว่าพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเห็นด้วย “ในหลักการ” ของข้อ
เรียกร้องทัง้ 5 ข้อ ส่วนรายละเอียดนัน้ สามารถพูดคุยกันได้ในช่วงกระบวนการพูดคุย
BRN ยังบอกว่าจะเพิ่มองค์ประกอบตัวแทนปาร์ตี้ B ให้มีตัวแทนที่หลากหลายจาก
สังคมมลายูมุสลิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมาชิก BRN 3 คน สมาชิก PULO 2 คน
สมาชิก Barisan Islam Pembebasan Patani (แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปาตานีBIPP) 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
การค้าและสังคม43 แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยไม่สามารถหา
ฉันทามติรว่ มกันได้วา่ จะมีทา่ ทีอย่างไรต่อข้อเรียกร้องของ BRN โดยกองทัพได้แสดง
ความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน44 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม รัฐบาลก็ได้ยื่นค�าตอบ
ไปเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านผู้อ�านวยความสะดวก โดยแจ้งไปว่ารัฐบาล “ยินดีที่
จะหารือ” ข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ45

“วิสามัญ “มะสุเพียน มามะ” มือบึ้มทหารเจาะไอร้อง ดับคาบ้านพัก”, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 19
กรกฎาคม 2556.

37

“แขวนป้ายผ้าพ่นสีไล่ทวี-ภราดร ทหารต�ารวจ เกลื่อนเมืองนราฯ 38 จุด”, ASTV ผู้จัดการออนไลน์,
22 กรกฎาคม 2556 .

38

Anthony Davis, “Separatists Strike: The Ramadan Offensive in southern Thailand”, Jane’s
Terrorism & Security Monitor, 16 August 2013.

39

“แถลงการณ์มติสภาชูรอของแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น)”, YouTube, 6 สิงหาคม
(ภาษามาเลย์), http://www.youtube.com/watch?v=8JE9NiawBL8 (สืบค้น15 มิถุนายน 2557).

40

41

30

สัมภาษณ์อาหมัด ซัมซามิน บิน ฮาชิม, กัวลาลัมเปอร์, มิถุนายน 2557.

ค�าอธิบายของ BRN ในเรื่องข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อ (BRN Explanations On the Five Preliminary Demands of the National Revolutionary Front Panel) ผู้อ�านวยความสะดวกมาเลเซีย
ได้น�าเอกสารนี้ไปยื่นให้กับปาร์ตี้ A ที่กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน 2556.
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อ้างแล้ว.

44

สัมภาษณ์นายทหารระดับสูง, ปัตตานี, ตุลาคม 2556.

45

สัมภาษณ์ตัวแทนการพูดคุยฝ่ายไทย, ปัตตานี, ตุลาคม 2556.
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ภาคใต้ของไทย

ในขณะที่ดูจะมีสัญญาณบวกว่าการพูดคุยอาจจะด�าเนินต่อไปได้ สถานการณ์ใน
กรุงเทพฯ ก็เริม่ ตึงเครียด การประชุมทีก่ า� หนดไว้ในวันที่ 27 พฤศจิกายนถูกเลือ่ นออก
ไปโดยไม่ มี ก�า หนดหลั ง จากที่ ผู้ ค นเรื อ นแสนซึ่ ง น� าโดยคณะกรรมการประชาชน
เพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ออกมาเดินถนนประท้วงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่ง
คาดการณ์กันว่าจะเป็นการล้างผิดให้นายทักษิณที่ถูกตัดสินจ�าคุก 2 ปีในข้อหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 อุสตาซฮัสซันก็ได้ออกมาแถลงผ่าน
วิดีโอคลิปบนยูทูบหลังจากการนัดหมายประชุมถูกยกเลิกไป เขากล่าวว่าการพูดคุย
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐสภาไทยรับรองข้อเรียกร้องของ BRN และรัฐบาลไทยต้อง
ประกาศให้การพูดคุยสันติภาพเป็นวาระแห่งชาติ
คลิปนี้เผยแพร่โดยใช้ชื่อ “อดีตผู้แทน BRN” ซึ่งท�าให้มีการวิเคราะห์กันว่าอุสตาซ
ฮัสซันอาจจะถูกปลดจากการเป็นตัวแทนแล้ว หรือบางส่วนก็ตีความว่าการใช้ค�าว่า
“อดีต” นั้นหมายถึงว่าการพูดคุยนั้นได้ยุติลงแล้ว46 เมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศ
ยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากผูช้ มุ นุมเรือนแสน
ในใจกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้การพูดคุยในรอบแรกนี้ต้องยุติลง ต่อมาการจัดการ
เลือกตั้งถูกขัดขวางโดยกลุ่ม กปปส. จึงท�าให้ผลการเลือกตั้งไม่สมบูรณ์ สถานการณ์
ทางการเมืองยังคงตึงเครียด จนกระทั่งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) น�าโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก่อการรัฐประหาร
และจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้น

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ในช่วงต้นปี 2558 ฝ่ายขบวนการเริ่มรวมตัวกันและได้มีการตั้งองค์กรร่มชื่อว่า
“มาราปาตานี” โดยมีการแถลงข่าวครัง้ แรกในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน มาราปาตานี
มีสมาชิกจากกลุ่ม BIPP PULO-DSPP POLO-MKP ขบวนการมูจาฮีดินอิสลาม
ปัตตานี (GMIP) และมีสมาชิกของ BRN บางคนเข้าร่วม แต่ว่าสภาองค์กรน�าของ
BRN ไม่ได้ให้ฉนั ทานุมตั ใิ นการเข้าร่วมกับมาราปาตานีในครัง้ นี้ การพูดคุยล่าช้าออก
ไปเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันในเรื่องกรอบกติกาการพูดคุย (Term of
References-TOR) ได้47

การสํารวจความคิดเห็นเรื่องการพูดคุยสันติภาพที่ผ่านมา
ในช่วงทีก่ ารพูดคุยสันติภาพด�าเนินไปภายใต้รฐั บาลยิง่ ลักษณ์ในปี 2556 มีการท�าโพล
9 ครั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ต่างก็ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นในเดือนมีนาคม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการ
เริม่ ต้นการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภริ มย์ศรี ผูอ้ า� นวยการ
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (Center for
Conflict Studies and Cultural Diversity - CSCD) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ได้ท�าโพล 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและมิถุนายนตามล�าดับ หาดใหญ่โพลซึ่งจัด
ท�าโดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ทา� โพล 4 ครัง้ ในเดือนมีนาคม เมษายน
พฤษภาคม-มิถุนายนและตุลาคม อ.อับดุลการีม อัสมะแอ แห่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ได้ทา� โพล 1 ครัง้ ภายใต้การรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสียงภาษามลายู ศอ.บต. โดยโพลทั้ง 9 ครั้งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพูดคุยได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.
เดินทางไปพบกับนายนาจิบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 1
ธันวาคม 2557 โดยรัฐบาลได้ใช้คา� ว่า “การพูดคุยสันติสุข” แทนค�าว่า “การพูดคุย
สันติภาพ” โดยดูเหมือนจะเน้นในเรื่องการสร้างความสงบสุขในพื้นที่เป็นหลัก

“ค�าอธิบายและค�ายืนยัน” (Penjelasan Dan Penegasan), YouTube, 1 ธันวาคม 2556 (ภาษา
มาเลย์), http://www.youtube.com/watch?v=bcWmriF3TNM. (สืบค้น 18 มิถุนายน 2557).

46

32

Rungrawee Chalermsripinyorat, “Regime’s stance hurts South peace talks”, Bangkok Post,
9 May 2016.
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โพลสันติภาพ:
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1. หาดใหญ่โพล: “พลิกโฉมการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”48
ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 1-5 มีนำคม พ.ศ. 2556

ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 9-13 เมษำยน 2556

กลุ่มตัวอย่าง

ประชำชน 1,002 คนที่อำศัยอยู่ในจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี ยะลำ
และนรำธิวำส ร้อยละ 50.4 ของผูต้ อบแบบสอบถำมเป็นคนพุทธ
ส่วนอีกร้อยละ 47.6 เป็นคนมุสลิม

กลุ่มตัวอย่าง

ประชำชน 1,005 คนซึ่งอำศัยอยู่ในจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี ยะลำ
และนรำธิวำส ร้อยละ 69.8 ของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นคนพุทธ
ส่วนอีกร้อยละ 27.6 เป็นคนมุสลิม

ผลลัพธ์

ควำมพึงพอใจผลงำนของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำภำคใต้อยูใ่ น
ระดับร้อยละ 62.6 ผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกำรพูดคุยกับกลุม่
BRN นั้ น จะไม่ ส ำมำรถแก้ ป ั ญ หำในสำมจั ง หวั ด ชำยแดน
ภำคใต้ได้ ในขณะที่ร้อยละ 37.4 คิดว่ำสำมำรถแก้ได้ ส�ำหรับ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำภำคใต้ ร้อยละ 39.2 คิดว่ำต้องกำร
ให้รัฐบำลเจรจำกับ “กลุ่มผู้ก่อกำรร้ำย”, ร้อยละ 23.2 ต้องกำร
ให้มีกำรถอนทหำร อีกร้อยละ 19.3 ต้องกำรให้เปิดช่องให้
“ผูห้ ลงผิด” กลับเข้ำสูส่ งั คมปกติโดยผ่ำนมำตรำ 21 ของ พ.ร.บ.
กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรซึ่งมีลักษณะคล้ำย
กำรนิรโทษกรรม

ผลลัพธ์

ร้อยละ 48.2 ของผู้ตอบแบบสอบถำมคิดว่ำปัญหำสำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้เป็นปัญหำต่อควำมมั่นคงของประเทศมำกที่สุด
รองลงมำคือปัญหำยำเสพติด (ร้อยละ 16.6) ปัญหำพืน้ ทีท่ บั ซ้อน
เขำพระวิหำร (ร้อยละ 11) และปัญหำกำรหมิ่นสถำบันพระมหำกษัตริย์ (ร้อยละ 10.8) ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 61.7 เห็นว่ำ
แนวโน้มของปัญหำสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้หลังมีกำรพูดคุย
กับกลุม่ BRN จะเหมือนเดิม ร้อยละ 31.9 เห็นว่ำปัญหำมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น และร้อยละ 6.4 คิดว่ำปัญหำมีแนวโน้มคลี่คลำยลง
ร้อยละ 64.2 ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอกลุ่ม BRN ที่จะจัดให้
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นเขตปกครองแบบพิเศษในรูปแบบ
มหำนครปัตตำนีหรือปัตตำนีมหำนคร ร้อยละ 57.9 ไม่เห็นด้วย
กับกำรจัดตั้งเป็นเขตปกครองแบบพิเศษโดยยึดโมเดลอำเจะห์
ประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 46.6 ไม่เห็นด้วยกับกำรจัดให้เป็น
เขตปกครองพิเศษ ร้อยละ 59.7 ไม่เห็นด้วยกับกำรยกเลิก
กฎหมำยพิเศษ ร้อยละ 57.2 ไม่เห็นด้วยกับกำรถอนทหำรออก
จำกพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ และร้อยละ 40.5 ไม่เห็นด้วยกับกำรใช้
กองก�ำลังท้องถิ่นในกำรดูแลพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็ม ดำวน์โหลดได้จำก http://www.hu.ac.th/press/images_upload/2013312154
91.pdf.
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2. หาดใหญ่โพล: “ประชาชนคิดอย่างไรกับปัญหาความมั่นคงของรัฐ”49

ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็ม ดำวน์โหลดได้จำก http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20134221
0561.pdf.
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3. นิด้าโพล: “รัฐบาลไทยกับการนั่งโต๊ะเจรจากับกลุ่มบีอาร์เอ็น (BRN)”50
ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 14-15 มีนำคม 2556

ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 14-16 มีนำคม 2556

กลุ่มตัวอย่าง

1,669 คนทั่วประเทศ

กลุ่มตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ร้อยละ 64.89 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั่วประเทศเห็นด้วยกับ
กำรตัดสินใจของรัฐบำลไทยในกำรนั่งโต๊ะเจรจำกับกลุ่ม BRN
ร้อยละ 23.91 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 11.20 ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ ร้อย
ละ 67.69 ของผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่งอำศัยอยู่นอกเขตสำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้เห็นด้วยกับกำรพูดคุยสันติภำพ ร้อยละ
23.09 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 9.22 ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 56
ของผู้ตอบแบบสอบถำมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เห็นด้วย
กับกำรพูดคุย ร้อยละ 26.50 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 17.50
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 41.88 ของผู้ตอบแบบสอบถำม
ทั่วประเทศเห็นว่ำควำมรุนแรงในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เท่ำเดิม ร้อยละ 25.70 เห็นว่ำควำมรุนแรงลดลง ร้อยละ 17.38
เห็นว่ำควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น และร้อยละ 2.04 เห็นว่ำควำมรุนแรง
ยุติลง อีกร้อยละ 13 ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ

1,569 คน (1,037 คนในกรุงเทพฯ และ 532 ในสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้)

ผลลัพธ์

ในภำพรวมทั่วประเทศ ร้อยละ 57.57 เห็นด้วยกับ “กำรเจรจำ”
กับกลุ่ม BRN ร้อยละ 25.46 ไม่เห็นด้วยกับกำรเจรจำ และ
ร้อยละ 16.97 เฉยๆ ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 63.59 เห็นด้วยกับ
“กำรเจรจำ” ร้อยละ 24.62 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 11.79 เฉยๆ
ในภำคใต้ ร้อยละ 42.11 เห็นด้วยกับกำรเจรจำ ร้อยละ 27.63
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 30.26 เฉยๆ ร้อยละ 42.03 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมเชื่อว่ำ “กำรเจรจำ” จะช่วยลดควำมรุนแรงใน
ภำคใต้ ร้อยละ 27.59 เห็นว่ำคงไม่คอ่ ยได้ผล ร้อยละ 17.47 เห็นว่ำ
จะช่วยให้ภำคใต้สงบเร็วขึ้น และร้อยละ 12.91 คิดว่ำคงไม่ได้ผล
ส�ำหรับควำมคิดในเรือ่ งกำรมีสว่ นร่วมของผูค้ นกลุม่ ต่ำงๆ ในกำร
แก้ไขปัญหำภำคใต้ให้ประสบควำมส�ำเร็จ ร้อยละ 30.89 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดว่ำผู้แทนภำคประชำชนควรจะมีส่วนร่วม
ใน “กำรเจรจำ” ร้อยละ 22.55 คิดว่ำทหำร/ต�ำรวจควรมีสว่ นร่วม
ร้อยละ 15.40 คิดว่ำนักวิชำกำรควรมีสว่ นร่วม ร้อยละ 13.45 คิดว่ำ
นักกำรเมืองควรมีส่วนร่วม ร้อยละ 9.50 คิดว่ำข้ำรำชกำรควรมี
ส่วนรวม และร้อยละ 4.75 คิดว่ำ NGO ควรมีส่วนร่วม

ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็ม ดำวน์โหลดได้จำก nidapoll.nida.ac.th/multimedia/Myfiles/Poll%20
2556/31-56/FullText_NIDAPoll_31-2556.pdf.
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4. สวนดุสิตโพล: “การแก้ปัญหาภัยใต้ในสายตาประชาชน”51

ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็ม ดำวน์โหลดได้จำก http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2556/2556136
3485254.pdf.
51
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ภาคใต้ของไทย

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

5. CSCD/ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: “มุมมองของประชาชนชายแดนใต้:
‘ความหวัง’ ในสถานการณ์ความรุนแรงอันยืดเยือ้ ใต้รม่ เงาแห่ง ‘สันติภาพ’”52
ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 21-25 มีนำคม 2556

กลุ่มตัวอย่าง

1,870 คนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้และ 4 อ�ำเภอในจังหวัด
สงขลำ ร้อยละ 79.14 ของผู้ตอบแบบสอบถำมนับถือศำสนำ
อิสลำม และร้อยละ 17.37 นับถือศำสนำพุทธ

ผลลัพธ์

6. หาดใหญ่โพล: “ตอบโจทย์การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”53

ร้อยละ 67.17 ของผู้ตอบแบบสอบถำมให้กำรยอมรับและมีควำม
เชื่อมั่นต่อกำรพูดคุยสันติภำพที่รัฐบำลไทยก�ำลังด�ำเนินอยู่กับ
BRN ร้อยละ 32.83 ให้คะแนนไม่ผำ่ นเกณฑ์ คนมุสลิมมีแนวโน้ม
จะให้คะแนนควำมเชือ่ มัน่ ต่อกระบวนกำรสันติภำพสูงกว่ำกลุม่ คน
ไทยพุทธ ผู้ที่เป็นมุสลิมให้คะแนนควำมเชื่อมั่น “ผ่ำนเกณฑ์”
ควำมเชื่อมั่นในระดับค่ำเฉลี่ย 5.24 (จำกคะแนนเต็มสิบ) ส่วน
ผู้ที่เป็นคนพุทธให้คะแนนควำมเชื่อมั่นโดยเฉลี่ย 4.70 ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมองว่ำกำรหยุดยิงเป็นประเด็นทีม่ คี วำมส�ำคัญเป็น
อันดับแรก (ร้อยละ 67) อันดับ 2 คือเรื่องกำรถอนทหำรออกจำก
พืน้ ที่ (ร้อยละ 35) อันดับ 3 คือกำรพัฒนำ (ร้อยละ 30) อันดับ 4
กำรแก้ปญ
ั หำยำเสพติดร่วมกัน (ร้อยละ 23) อันดับ 5 กำรยกเลิก
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ร้อยละ 20) และอันดับ 6 กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำง
คนต่ำงศำสนำและวัฒนธรรม (ร้อยละ 17) ในเรื่องกำรกระจำย
อ�ำนำจหรือกำรปกครองท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ ร้อยละ 17.2 บอกว่ำ
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง อีกร้อยละ 37.9 เห็นด้วย ร้อยละ 30.4 มีควำม
เห็นกลำงๆ มีผู้ที่ตอบ “ไม่เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง”
รวมกันร้อยละ 14 ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 86.2 เห็นด้วยและ
สนับสนุนบทบำทของกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำสังคมเพือ่ ให้
เป็นตำข่ำยนิรภัยเสริมกระบวนกำรสันติภำพในระหว่ำงกำรพูดคุย
กับกลุ่มที่มีควำมเห็นต่ำงจำกรัฐ (safety net)

ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม-4 มิถุนำยน 2556

กลุ่มตัวอย่าง

1,002 คนในจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี ยะลำและนรำธิวำส ไม่มขี อ้ มูล
เกี่ยวกับภูมิหลังทำงศำสนำของผู้ตอบแบบสอบถำม

ผลลัพธ์

ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำรแก้ปัญหำภำคใต้ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมร้อยละ 39.3 ต้องกำรให้รัฐบำล “เจรจำกับกลุ่ม
ผู้ก่อกำรร้ำย” รองลงมำคือกำรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และน�ำ
พ.ร.บ.ควำมมัน่ คงฯ มำใช้แทน (ร้อยละ 25.3) ร้อยละ 15 ต้องกำร
ให้ถอนก�ำลังทหำรออกจำกพื้นที่ และร้อยละ 12.9 ต้องกำรให้
เปิดช่องให้ “ผู้หลงผิด” กลับเข้ำสู่สังคมปกติโดยใช้กลไกตำม
มำตรำ 21
ในประเด็นข้อเรียกร้อง 5 ข้อของ BRN ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยร้อยละ 58.9 ไม่เห็นด้วยที่รัฐบำลต้อง
ยอมรับสถำนะของ BRN ว่ำเป็นองค์กรปลดปล่อยปัตตำนี มิใช่
กลุม่ แบ่งแยกดินแดน รองลงมำ ร้อยละ 58.3 ไม่เห็นด้วยทีร่ ฐั บำล
จะต้องปล่อยผู้ต้องหำอย่ำงไม่มีเงื่อนไขและต้องระงับกำรออก
หมำยจับผู้ต้องสงสัย ร้อยละ 50.6 ไม่เห็นด้วยที่กำรเจรจำจ�ำกัด
เฉพำะตัวแทนคนมลำยูซงึ่ น�ำโดย BRN แต่รอ้ ยละ 54.7 เห็นด้วย
กับกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำจังหวัดส�ำหรับ
คนไทยมุสลิมที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทุกกรณี

ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็มดำวน์โหลดได้จำก http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20137191
6571.pdf.
53
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ดูรำยละเอียดรำยงำนได้จำก http://www.deepsouthwatch.org/node/4147.
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ภาคใต้ของไทย

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

7. CSCD/ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: “การศึกษาทัศนคติของประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ่ เหตุการณ์ปจั จุบนั ท่ามกลางกระบวนการสันติภาพ”54

8. สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา: “สันติภาพทีป่ ระชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต”55

ช่วงเวลา

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 9-11 มิถุนำยน 2556

ช่วงเวลา

ส�ำรวจในช่วงเดือนตุลำคม 2556

กลุ่มตัวอย่าง

2,006 คนซึ่งอำศัยอยู่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

กลุ่มตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ในประเด็นเกี่ยวกับควำมเชื่อมั่นในกำรพูดคุยสันติภำพ ร้อยละ
76.6 ให้คะแนนมำกกว่ำ 5 คะแนนขึ้นไป (โดยมีคะแนนเต็ม 10)
ส�ำหรับประเด็นทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถำมต้องกำรให้พดู คุยกัน เรือ่ งที่
ได้รับคะแนนมำกกว่ำ 7 คะแนนได้แก่ 1) เรื่องกำรแก้ปัญหำ
ยำเสพติด (8.23 คะแนน) 2) กำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำก
ควำมรุนแรง (7.82 คะแนน) 3) กำรหลีกเลี่ยงกำรก่อเหตุควำม
รุนแรงหรือปฏิบตั กิ ำรกับเป้ำหมำยทีเ่ ป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (7.73 คะแนน)
ข้อเสนอของ BRN ได้รบั คะแนนประมำณ 5-7 คะแนน ประเด็น
เรื่ อ งกำรต้ อ งเปลี่ ย นกำรพู ด คุ ย สั น ติ ภ ำพให้ เ ป็ น กำรเจรจำ
สันติภำพได้รับคะแนนเฉลี่ย 6.94 คะแนน เรื่องกำรให้รัฐบำล
มำเลเซียเป็นตัวกลำงผู้ไกล่เกลี่ยแทนที่จะเป็นแค่ผู้อ�ำนวยควำม
สะดวกได้คะแนนเฉลี่ย 6.11 คะแนน เรื่องกำรให้มีพยำนจำกชำติ
อำเซียน OIC หรือเอ็นจีโอองค์กรอิสระต่ำงๆ ได้คะแนนเฉลี่ย
5.90 คะแนน เรื่องกำรต้องตระหนักถึงกำรด�ำรงอยู่และอ�ำนำจ
ของประชำชำติมลำยูปำตำนีได้คะแนนเฉลี่ย 5.75 คะแนน
เรือ่ งกำรปล่อยนักโทษคดีควำมมัน่ คงและยกเลิกหมำยจับทัง้ หมด
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 5.47 คะแนน

1,046 คนซึง่ อำศัยอยูใ่ นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร้อยละ 88.9 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นคนมุสลิมและร้อยละ 8.2 เป็นคนพุทธ

ผลลัพธ์

ในเกณฑ์วัดที่มีคะแนนเต็ม 4 ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ 3.34
คะแนนส�ำหรับกำร “เห็นด้วยกับกำรพูดคุย/เจรจำ” รองลงมำคือ
กำรเชื่อว่ำกำรพูดคุยและกำรเจรจำจะสร้ำงสันติภำพได้ส�ำเร็จ
โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.96 คะแนน ส่วนเรื่องกำรเห็นด้วยกับตัวแทน
BRN ว่ำเป็นตัวแทนคนมลำยูมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
และเรื่องกำรเห็นด้วยกับตัวแทนฝ่ำยไทยที่น�ำโดยพลโทภรำดร
และคณะ มีคำ่ เฉลี่ย 2.87 คะแนน ในประเด็นปัญหำที่ต้องกำร
ให้รัฐบำลแก้ไข ผู้ตอบแบบสอบถำมให้คะแนนเรียงตำมล�ำดับ
ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) ให้ นั ก กำรเมื อ งรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ประชำชน
2) แก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่น 3) ให้ประชำชนมีอ�ำนำจตัดสินใจ
ปัญหำท้องถิน่ มำกขึน้ /ปกครองตนเอง 4) ให้มกี ำรกระจำยอ�ำนำจ
สู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้มำกขึ้น 5) กำรออกเสียงประชำมติ
เกี่ยวกับอนำคตของภำคใต้ 6) อยำกเห็นรูปแบบกำรปกครอง
ที่รวมสำมจังหวัดเป็นหนึ่งเขตปกครองและมีกำรเลือกตั้งผู้น�ำ
สูงสุดและให้ยกเลิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 7) อยำก
ให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นและภูมิภำคเหมือนเดิม แต่อยู่ใต้
ศอ.บต. 8) อยำกให้แยกแต่ละจังหวัดเป็น 3-4 เขต ให้เลือกตั้ง
ผู้วำ่ กำรเขตและยกเลิกนำยก อบจ.

ดู “เปิดผลโพลล์ชำยแดนใต้รอบสอง หนุนกำรพูดคุยสันติภำพเพิ่มขึ้น”, ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
ภำคใต้, 25 มิถุนำยน 2556, สืบค้นจำก http://www.deepsouthwatch.org/node/4397.

54
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ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็มดูได้ที่ http://www.deepsouthwatch.org/node/4951.
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ภาคใต้ของไทย

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

9. หาดใหญ่โพล: “ผลลัพธ์การเจรจาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”56
ช่วงเวลา

ส�ำรวจในช่วงวันที่ 3-7 ตุลำคม 2556

กลุ่มตัวอย่าง

801 คนซึง่ อำศัยอยูใ่ นจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส
ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 62.1 เป็นคนพุทธและร้อยละ 35 เป็น
คนมุสลิม

ผลลัพธ์

ในเกณฑ์วดั ทีม่ คี ะแนนเต็ม 10 ผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพอใจ
ในภำพรวมของกำรแก้ปัญหำสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ระดับ
ปำนกลำง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.14 คะแนน ในเรื่องของควำม
จริงใจของแต่ละกลุ่มต่อกำรเจรจำกับกลุ่ม BRN รัฐบำลไทยได้
5.05 คะแนน ประเทศมำเลเซียได้รับ 5.03 คะแนนและ BRN
ได้รับ 4.94 คะแนน ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 63.1 คิดว่ำ
ข้อเรียกร้องของ BRN นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญไทย ร้อยละ 58.5
คิดว่ำ “กำรเจรจำ” กับกลุ่ม BRN ไม่ส่งผลต่อกำรเสียดินแดน
ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร้อยละ 50.9 เห็นด้วยกับกำรที่
รัฐบำลไทยมีกำรพูดคุยระหว่ำงตัวแทนนักสูเ้ พือ่ สันติภำพปัตตำนี
ผ่ำนตัวแทนกลุ่ม BRN ร้อยละ 47.6 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม
ไม่เห็นด้วยที่รัฐบำลไทยจะต้องปล่อยตัวนักโทษที่ถูกคุมขังด้วย
เหตุผลทำงกำรเมืองและยกเลิกหมำยจับทั้งหมด ร้อยละ 45.6
ไม่เห็นด้วยที่รัฐบำลไทยต้องยอมรับอธิปไตยหรืออ�ำนำจสูงสุด
ในกำรปกครองของรัฐปัตตำนีมำเลย์บนผืนแผ่นดินปัตตำนี และ
ร้อยละ 45.5 ไม่เห็นด้วยทีร่ ฐั บำลต้องยอมให้ตวั แทนชำติอำเซียน
โอไอซีและองค์กรพัฒนำเอกชน เป็นสักขีพยำนในกำรพูดคุย
สันติภำพ

โพลสันติภาพกับความขัดแย้งในภาคใต้ของไทย?
จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตถึงควำมเป็นไปได้ที่จะท�ำโพลสันติภำพ
ในภำคใต้ของไทย ดังนี้
1. ภูมหิ ลังทำงศำสนำและชำติพนั ธุข์ องผูต้ อบแบบสอบถำมมีสว่ นส�ำคัญต่อควำมเข้ำใจ
ถึงรำกเหง้ำของปัญหำและทำงออกจำกควำมขัดแย้ง ในไอร์แลนด์เหนือ จำกกำร
ส�ำรวจประชำกรในปี ค.ศ. 2012 สัดส่วนระหว่ำงชำวโปรเตสแตนต์กับคำทอลิกคือ
48:4557 แม้วำ่ ประชำกรทีน่ บั ถือศำสนำคริสต์นกิ ำยโปรเตสแตนต์จะลดลง แต่วำ่ สัดส่วน
ของคนทัง้ สองฝ่ำยยังคงใกล้เคียงกันมำก ซึง่ แตกต่ำงจำกกรณีภำคใต้ของไทย สัดส่วน
ของคนมุสลิมกับคนพุทธในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้อยู่ที่ประมำณ 80:20 ดังนั้น
กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นจะต้องค�ำนึงถึงทัง้ ควำมคิดเห็นข้ำมกลุม่ ศำสนำและชำติพนั ธุ์
และควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มคนที่มีภูมิหลังเหมือนกัน กำรพิจำรณำถึงทำงเลือกและ
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ โดยดูจำกควำมเห็นของผู้ที่อำศัยอยู่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยรวมๆ อำจมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะมองข้ำมควำมเห็นของคนพุทธและคนต่ำงศำสนำและ
ชำติพันธุ์ได้ ในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ ได้มีกำรใช้หลักกำร “ฉันทำมติที่เพียงพอ”
(sufficient consensus) ซึ่งหมำยถึงว่ำเสียงส่วนใหญ่ของแต่ละฝ่ำยจะต้องเห็นด้วย
กับข้อตกลงนี้ ถ้ำหำกว่ำมีผู้ไม่เห็นด้วยในกลุ่มศำสนำเดียวกันเกินกว่ำร้อยละ 50
ข้อเสนอนั้นก็อำจจะมีปัญหำ58 ค�ำถำมที่ควรต้องพิจำรณำคือในกำรคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงควรจะเอำเรือ่ งสัดส่วนประชำกรในพืน้ ทีไ่ ปเป็นข้อพิจำรณำในกำรท�ำโพลด้วย
หรือไม่ เพรำะจะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผลโพล ในกำรท�ำโพลที่ผ่ำนมำกับกลุ่มคนใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรก�ำหนดสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมค่อนข้ำงสะท้อน
ถึงสัดส่วนประชำกรตำมควำมเป็นจริง ยกเว้นหำดใหญ่โพลซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมเป็นคนพุทธ
2. ดังที่ได้กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้ โพลที่สนับสนุนฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง (partisan poll) อำจ
จะก่อให้เกิดผลลบต่อกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ หรือผูท้ ที่ ำ� ตัว

ส�ำหรับผลโพลฉบับเต็มดำวน์โหลดได้จำก http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20131014
1151.pdf.
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“Census figures: NI Protestant population continuing to decline”, BBC, 11 December 2012.
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Colin Irwin, The People’s Peace Process in Northern Ireland, op.cit., p.42.
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เป็นอุปสรรคต่อกระบวนกำรสันติภำพ (spoilers) ใช้โพลเพือ่ ผลักดันวำระของตนเอง
หรือเพื่อคงสภำพที่เป็นอยู่ กำรรักษำควำมเป็นกลำงของโพลจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมำก
ซึ่งสำมำรถท�ำได้ด้วยกำรให้องค์กรที่มีควำมเป็นกลำงเป็นผู้ท�ำโพลสันติภำพและ
แสวงหำแหล่งทุนที่เป็นอิสระ ให้ทุกฝ่ำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรท�ำโพล
กำรเขียนค�ำถำมต้องท�ำอย่ำงละเอียดรอบคอบและมีควำมสมดุล ในกำรท�ำโพล
ครั้งก่อนๆ จะเห็นได้ว่ำภำษำที่ใช้ในบำงโพลอำจสะท้อนถึงจุดยืนที่เอนเอียงไปทำง
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งของคู่ขัดแย้ง โดยเฉพำะฝ่ำยรัฐบำลไทย ไม่ว่ำจะตั้งใจหรือไม่ก็ตำม
ภำษำทีใ่ ช้ในบำงโพลสะท้อนถึงอคติตอ่ คนมลำยูมสุ ลิม ในบำงโพลผูต้ อบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นคนพุทธ เช่น หำดใหญ่โพล ซึ่งท�ำให้ถูกมองได้ว่ำโพลนั้นอิงกับฝ่ำย
รัฐบำลไทย แหล่งทุนก็เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีอ่ ำจท�ำให้มขี อ้ กังขำในเรือ่ งควำมเป็นกลำง
คนมลำยูมสุ ลิมบำงคนก็ตงั้ ค�ำถำมกับควำมน่ำเชือ่ ถือของโพล CSCD ด้วยเหตุทโี่ พลนี้
ได้รับทุนสนับสนุนจำก ศอ.บต.59
3. ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในกำรท�ำโพลจะต้องมีกำรคิดอย่ำงละเอียดรอบคอบเพื่อให้
ผู ้ ต อบค� ำ ถำมรู ้ สึก สบำยใจและปลอดภั ย ในกำรให้ ค วำมเห็นอย่ ำ งตรงไปตรงมำ
ในไอร์แลนด์เหนือ นักวิจยั ได้ให้ Market Research Northern Ireland สัมภำษณ์กลุม่
ตัวอย่ำง 1,000 คนแบบเห็นหน้ำ แต่กำรท�ำเช่นนีอ้ ำจเป็นปัญหำในบริบทของภำคใต้
เพรำะหลำยๆ ประเด็นนัน้ เป็นเรือ่ งทีอ่ อ่ นไหว เช่น เรือ่ งกำรปกครองตนเอง กำรตัง้ เขต
ปกครองพิเศษ ยังมิตอ้ งพูดถึงเรือ่ งเอกรำช แม้วำ่ จะมีกำรเปิดพืน้ ทีพ่ ดู คุยเรือ่ งนีใ้ นพืน้ ที่
สำธำรณะได้มำกขึ้น ผู้ตอบค�ำถำมอำจรู้สึกหวำดกลัวที่จะแสดงควำมคิดเห็นทำง
กำรเมืองอย่ำงตรงไปตรงมำต่อหน้ำนักวิจยั ทีไ่ ม่รจู้ กั หรือไม่คนุ้ เคย ในกำรท�ำโพลที่
ผ่ำนมำ CSCD ได้ใช้วธิ ใี ห้ผตู้ อบค�ำถำมท�ำอย่ำงปิดลับและส่งแบบสอบถำมนัน้ กลับ
มำยั ง ส� ำ นั ก งำนของนั ก วิ จั ย ในซองที่ ป ิ ด ผนึ ก อย่ ำ งดี โดยไม่ ไ ด้ มี ก ำรระบุ ชื่ อ ใน
แบบสอบถำมนัน้ 60 วิธนี กี้ เ็ ป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งควำมปลอดภัย
กับผู้ตอบแบบสอบถำม นอกจำกนี้อำจจะพิจำรณำจัดท�ำแบบสอบถำมสองภำษำคือ

สนทนำส่วนตัว, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ผู้อ�ำนวยกำร CSCD และศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้,
14 พฤษภำคม 2557.
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เพิ่งอ้ำง.

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ภำษำไทยและภำษำมลำยูเพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถำมเข้ำใจเนือ้ หำได้ดยี งิ่ ขึน้ (อำจจะ
เขียนด้วยอักษรยำวีหรือโรมัน) เพรำะบำงคนอำจถนัดในกำรอ่ำนภำษำมลำยูมำกกว่ำ
4. กำรใส่ประเด็นเรื่องเอกรำชเป็นทำงเลือกทำงกำรเมืองนั้นอำจจะเป็นสิ่งที่อ่อนไหว
มำกเพรำะเป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญไทย ในไอร์แลนด์เหนือนัน้ เป็นทีช่ ดั เจนว่ำฝ่ำย
เอกภำพนิยมโปรเตสแตนต์และชำตินยิ มคำทอลิกมีควำมรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
ทำงกำรเมือง (political belonging) ทีต่ ำ่ งกัน ฝ่ำยคำทอลิกต้องกำรทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่
ของสำธำรณรัฐไอร์แลนด์ ส่วนโปรเตสแตนต์ต้องกำรคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษ
และทำงเลือกทั้งสองอย่ำงก็ถูกบรรจุไว้ในโพลสันติภำพ ด้วยข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำย
ในประเทศไทย กำรใส่เรือ่ งเอกรำชในฐำนะทีเ่ ป็นทำงเลือกหนึง่ ในทำงกำรเมืองมีควำม
เสี่ยงที่จะถูกมองว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ละเมิดกฎหมำยและอำจจะมีแรงต่อต้ำนจำกฝ่ำย
อนุรกั ษ์นยิ มในประเทศไทยได้ รวมถึงอำจจะท�ำให้กำรท�ำโพลนีห้ มิน่ เหม่ตอ่ กำรละเมิด
กฎหมำย แต่หำกว่ำไม่ใส่ประเด็นนี้ไว้ก็อำจจะถูกคนมลำยูมุสลิมบำงส่วนวิพำกษ์
วิจำรณ์ว่ำโพลนี้ไม่มีควำมเป็นกลำงและไม่สมดุล
5. คุณลักษณะที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของโพลสันติภำพคือพรรคกำรเมืองที่เข้ำร่วมกำร
เจรจำมีสว่ นร่วมในกำรท�ำโพล ซึง่ กำรท�ำโพลทีผ่ ำ่ นมำในภำคใต้ของไทยไม่มลี กั ษณะ
ดังกล่ำว ค�ำถำมในกำรท�ำโพลที่ผำ่ นมำค่อนข้ำงกว้ำง บำงครั้งกำรร่ำงค�ำถำมในโพล
ก็ไม่ได้มกี ำรเลือกใช้คำ� อย่ำงละเอียดรอบคอบนักและแสดงให้เห็นถึงอคติของนักวิจยั
เอง หลำยครั้งก็ไม่ได้ถำมค�ำถำมที่เป็นหัวใจส�ำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมรูข้ องผูท้ ที่ ำ� โพลเกีย่ วกับปัญหำในภำคใต้ ถ้ำหำกต้องกำรจะท�ำโพลสันติภำพซึง่
แตกต่ำงจำกเดิมและมีอทิ ธิพลอย่ำงส�ำคัญจ�ำเป็นจะต้องมีกระบวนกำรท�ำให้คขู่ ดั แย้ง
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบค�ำถำมซึ่งจะต้องร่ำงขึ้นอย่ำงพิถีพิถัน จะต้องถำม
ค�ำถำมทีเ่ ป็นแก่นกลำงส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อถกเถียงในกำรพูดคุยอย่ำงเป็นทำงกำร
ในช่วงเวลำนั้น
โพลสันติภำพเป็นเครื่องมือที่มีศักยภำพในกำรน�ำเอำเสียงของภำคประชำชนเข้ำมำ
ในเวทีกำรพูดคุยอย่ำงเป็นทำงกำร กำรมีส่วนร่วมของคู่ขัดแย้งจะเป็นหลักประกันว่ำ
พวกเขำจะพิจำรณำผลอย่ำงจริงจังและโพลจะไม่ถูกปฏิเสธง่ำยๆ ในไอร์แลนด์เหนือ
ดร.เออร์วนิ ได้รบั ควำมสนับสนุนจำกนำยจอร์จ มิตเชลล์ วุฒสิ มำชิกของสหรัฐอเมริกำ
ซึ่งเป็นประธำนในกำรเจรจำ ในตอนแรกทั้งรัฐบำลอังกฤษและไอร์แลนด์ไม่เห็นด้วย
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กับกำรท�ำวิจัยอิสระในครั้งนี้ พวกเขำไม่ต้องกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่ำงค�ำถำม
ออกแบบงำนวิจยั หรือให้ทนุ สนับสนุน61 พรรคกำรเมืองบำงพรรคเข้ำร่วมอย่ำงตัง้ อกตัง้ ใจ
โดยเฉพำะพรรคที่มีควำมเห็นทำงกำรเมืองแบบกลำงๆ ในขณะที่พรรคอื่นๆ ไม่ค่อย
กระตือรือร้นมำกนัก กลุ่มติดอำวุธใต้ดินของทั้งสองฝ่ำยมีสำยสัมพันธ์อยู่กับพรรค
กำรเมืองบำงพรรคอยู่ ดังนั้นพวกเขำจึงมีตัวแทนเข้ำร่วมในกำรท�ำโพลสันติภำพโดย
ผ่ำนตัวแทนพรรคดังกล่ำว
ในบริบทภำคใต้ของไทย เป็นเรือ่ งท้ำทำยทีจ่ ะท�ำขัน้ ตอนแรกนีใ้ ห้สมั ฤทธิผล เนือ่ งจำก
ว่ำหน่วยงำนฝ่ำยรัฐเองก็ไม่ได้มีควำมเห็นที่เป็นเอกภำพ ดังนั้นอำจจ�ำเป็นต้องมี
ตัวแทนในกำรท�ำโพลทีม่ ำจำกหลำยหน่วยงำนหรือไม่ ในส่วนของ BRN ด้วยลักษณะ
กำรท�ำงำนแบบปิดลับ BRN จะสำมำรถส่งตัวแทนเข้ำมำร่วมในกำรท�ำโพลได้หรือไม่
อย่ำงไรก็ดี ดูเหมือนว่ำโอกำสนัน้ จะมีมำกยิง่ ขึน้ เมือ่ BRN ได้สง่ ตัวแทนมำร่วมพูดคุย
สันติภำพกับรัฐไทยในช่วงรัฐบำลยิ่งลักษณ์ นอกจำกนี้ยังมีค�ำถำมว่ำกลุ่มปลดปล่อย
ปำตำนีอื่นๆ ควรจะมีส่วนร่วมในกำรท�ำโพลสันติภำพด้วยหรือไม่ กลุ่มคนพุทธ
ภำคประชำสังคมควรจะมีตัวแทนด้วยหรือไม่ เหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของค�ำถำมหลักๆ
ที่จะต้องมีกำรพิจำรณำ
6. กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองระหว่ำงฝ่ำยสนับสนุนนำยทักษิณกับฝ่ำยชนชั้นน�ำอนุรักษ์
นิยมท�ำให้เกิดกำรแตกแยกทำงกำรเมืองอย่ำงรุนแรงในสังคมไทยและเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำภำคใต้ กำรพูดคุยสันติภำพได้ยุติลงหลังจำกที่นำงสำว
ยิง่ ลักษณ์ยบุ สภำ ดร.เออร์วนิ ได้ให้ขอ้ แนะน�ำว่ำกำรท�ำโพลสันติภำพนัน้ จะมีประโยชน์
ก็ต่อเมื่อกระบวนกำรสันติภำพก�ำลังด�ำเนินอยู่ ไม่มีประโยชน์ที่จะให้ควำมหวังกับ
ผู้คน เมื่อโอกำสที่จะเห็นกระบวนกำรสันติภำพคืบหน้ำนั้นเป็นศูนย์ 62 อย่ำงไรก็ดี
ดร.เออร์วนิ ได้แนะน�ำว่ำในสภำวะทีก่ ำรพูดคุยระหว่ำงคูข่ ดั แย้งนัน้ หยุดชะงัก ควรทีจ่ ะ
ใช้ชอ่ งทำงกำรสือ่ สำรทีน่ ำ่ เชือ่ ถือเพือ่ เผยแพร่ “ค�ำอธิบำยทีต่ รงไปตรงมำ” ในประเด็น

โพลสันติภาพ:
การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ต่ำงๆ ซึ่งเป็นหัวใจของควำมขัดแย้ง63 ในกรณีภำคใต้ แม้ว่ำรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์
จะตัดสินใจเดินหน้ำกำรพูดคุยอย่ำงเป็นทำงกำรทีม่ มี ำเลเซียเป็นผูอ้ ำ� นวยควำมสะดวก
ต่อไป หลำยฝ่ำยก็ยังตั้งข้อกังขำว่ำกำรพูดคุยนี้จะน�ำไปสู่กำรถกเถียงในเชิงเนื้อหำ
อย่ำงแท้จริงและสร้ำงควำมเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นรูปธรรมได้หรือไม่ ในสภำวกำรณ์ทสี่ ทิ ธิ
และเสรีภำพในกำรแสดงออกในประเทศไทยถูกจ�ำกัดอย่ำงยิ่ง กองทัพยังแสดงให้
เห็นว่ำไม่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนทำงกำรเมืองใดๆ โดยเฉพำะในประเด็นเกี่ยวกับกำร
กระจำยอ�ำนำจ ในสถำนกำรณ์เช่นนีอ้ ำจจะเริม่ ต้นกำรท�ำโพลสันติภำพด้วยกำรส�ำรวจ
ในประเด็นใหญ่ๆ ทีไ่ ม่ออ่ นไหวมำกนัก เช่น ควำมเห็นของประชำชนต่อรำกเหง้ำของ
ควำมขัดแย้งในภำคใต้ กำรพิจำรณำว่ำสถำนกำรณ์พร้อมส�ำหรับกำรท�ำโพลสันติภำพ
หรือไม่จ�ำเป็นต้องดูจังหวะก้ำวของกำรพูดคุยสันติภำพอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำมีควำม
ชัดเจนและคืบหน้ำมำกน้อยเพียงใดด้วย
7. สื่อสำรมวลชนมีสว่ นส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรท�ำโพลสันติภำพ ดร.เออร์วินสะท้อนให้
เห็นว่ำแบบแผนและกำรปฏิบัติตำมจำรีตของสื่อนั้นอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้ง ซึ่งในกรณีภำคใต้ของไทยก็อำจจะมีปัญหำในลักษณะเดียวกัน กำร
รำยงำนข่ำวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภำคใต้นั้นลดลงอย่ำงมำกทั้งในเชิงคุณภำพและ
ปริมำณนับตั้งแต่กำรรัฐประหำรในปี 2557 ถ้ำหำกต้องกำรให้กำรท�ำโพลสันติภำพ
ประสบควำมส�ำเร็จ สิ่งส�ำคัญคือต้องสร้ำงและรักษำกำรติดต่อกับสื่อกระแสหลักที่
ส�ำคัญๆ กำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้กับพวกเขำในประเด็นดังกล่ำวย่อม
เป็นส่วนที่ส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของโพลสันติภำพ สื่อทำงเลือก เช่น เว็บไซต์และ
โซเชียลมีเดียก็เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับกำรกระจำยข้อมูล
ข่ำวสำรไปยังประชำชน ในระยะยำวมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องสร้ำงวัฒนธรรม “วำรสำร
ศำสตร์สันติภำพ” ในหมู่นักข่ำวรุ่นใหม่ๆ เพื่อให้กำรท�ำงำนของสื่อเกื้อหนุนต่อควำม
พยำยำมในกำรสร้ำงสันติภำพ

Colin Irwin, The People’s Peace: ‘Pax Populi, Pax Dei’ How Peace Polls are Democratizing
the Peace Making Process, op. cit., p. 19.
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Colin Irwin, 20 Peace Lessons from Northern Ireland to Israel and Palestine, op. cit., pp.
11-12.
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Colin Irwin, The People’s Peace Process in Northern Ireland, op. cit., p. 85.
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