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ฉันทามติท่ัวไปวGาด�วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
28 กุมภาพันธR 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีได� ถูกบรรจุไว� ในฐานข�อมูลขององคAการสหประชาชาติด�วย
http://peacemaker .un.org/thai land-dialogue2013 
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ฉันทมติท่ัวไปวGาด�วยกระบวนการสานเสวนาสันติภาพ 

รัฐบาลแห�งประเทศไทยได�แต�งต้ังให�เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ (ต�อแต�นี้จะเรียกว�าฝKาย A) เป(นหัวหน�า
คณะสนับสนุนให�เกิดสภาพแวดล�อมอันเอ้ืออํานวยแก�การเสริมสร�างสันติภาพในเหล�าจังหวัดชายแดนภาคใต�
ของประเทศไทย 

เรายินดีท่ีจะร�วมสานเสวนาสันติภาพกับผู�คนท่ีมีความคิดเห็นและอุดมการณAแตกต�างจากรัฐ (ต�อแต�นี้จะ
เรียกว�าฝKาย B) ในฐานะผู�มีส�วนได�เสียฝKายหนึ่งในการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�ภายใต�กรอบของ
รัฐธรรมนูญไทย ขณะท่ีมาเลเซียจะคอยอํานวยความสะดวก จะมีการจัดหามาตรการรักษาความปลอดภัย   
แก�บรรดาสมาชิกคณะทํางานร�วมตลอดกระบวนการนี้ 

ทําและลงนามในกัวลาลัมเปอรA 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2013 

สําหรับฝKาย A      สําหรับฝKาย B 

(พลโทภราดร พัฒนถาบุตร)       (อุสตาช ฮัสซัน ตอยิบ) 

  

สักขีพยาน 

(ดาโตVะโมฮัมเหม็ด ทายุดดิน บิน อับดุล วาฮับ) 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งมาเลเซีย 

คัดลอกมาจาก เฟสบุV ค  ของ ดร . เกษียร  เตชะพี ระ  อาจารยAประจําคณะรั ฐศาสตรA  มหาวิทยา ลัยธรรมศาสตรA  
h t tps : / /www.f acebook .com/photo .php?fb id=10200736761964313&set=pb .1319945109 . -
2207520000 .1362859991 .& type=3&theater  
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5 ข�อเรียกร�องเบ้ืองต�นของ BRN 
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บทแปล 
โดย: คณะทํางานของสถาบันพระปกเกล�า (อ.อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง) 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4635  
  

ข�อเรียกร�องเบ้ืองต�น 
คณะผู�แทน BRN 

ในการพูดคุยเรื่องสันติภาพกับรัฐบาลไทย 
วันท่ี 29 เมษายน 2013 

  
กลGาววGา: 
  
1. การพูดคุยครั้งนี้เป(นการพูดคุยของขบวนการต�อสู�ปาตานี โดยการนําของขบวนการปฏิวัติชนชาติมลายู  
   ปาตานี (BRN) กับรัฐบาลไทย เพราะ: 
  
       a. BRN คือองคAปฏิวัติเพ่ือเสรีภาพท่ีเป(นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี 
  
       b. BRN คือผู�ปกป�องสิทธิและความสําคัญของชาวมลายูปาตานี 
  
       c. BRN คือผู�นําการสื่อสารและความหวังของชาวมลายูปาตานี 
  
2. ขบวน การปฏิวัติชาติมลายูปาตานี BRN เห็นด�วยกับการแต�งต้ังให�ประเทศมาเลเซีย เป(นผู�อํานวยความ
สะดวกและการเป(นคนกลางท่ีมีส�วนเก่ียวข�องโดยตรงในการพูดคุยครั้งนี้ 
  
       a. เพ่ือดําเนินการและนําความสําเร็จในการพูดคุยครั้งนี้ 
  
       b. เพ่ือการพูดคุยครั้งนี้ได�รับการยอมรับและสร�างความเชื่อม่ันให�กับชาวมลายูปาตานีและสังคม 
           นานาชาติ 
  
       c. เพ่ือให�ได�รับความสําเร็จในความพยายามการแก�ป�ญหาความขัดแย�งทางการเมืองในแผ�นดินปาตานี 
  
3. ตลอดระยะเวลาในการพูดคุยมีความจําเป(นท่ีต�องมีตัวแทน (ของประเทศ) อาเซียน โอไอซี และเอ็นจีโอ                
ท่ีเป(นข�อตกลงร�วมกันท้ัง 2 ฝKายคือฝKาย BRN และรัฐบาลไทย เพราะ: 
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       a. ในเนื้อหาข�อตกลงระหว�าง BRNและรัฐบาลไทย จําเป(นต�องมีสักขีพยานจากประชาคมนานาชาติ    
           องคAกรระหว�างประเทศท่ีสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน (องคAกร) ท่ีแสวงหาสันติภาพและความสันติสุข 
  
       b. เพ่ือให�การพูดคุยครั้งนี้ เป(นหลักประกันท่ีม่ันคงแก�ท้ังสองฝKาย 
  
 
4. รัฐบาลไทยต�องยอมรับความเป(นเจ�าของการเป(นชนชาติมลายูบนแผ�นดินปาตานี  เพราะ: 
  
       a. ความจริงในความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน คือการเข�ายึดครองสิทธิความเป(นเจ�าของของชนชาติมลายูปาตานี 
  
       b. ป�ญหาสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป(นเจ�าของในการกําหนดชะตากรรมตนเอง 
  
       c. ป�ญหาพันธะสัญญาในสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรมและอ่ืนๆ 
  
5. ฝKายขบวนการปฏิวัติชนชาติมลายูปาตานี BRN เสนอเพ่ือรัฐบาลไทยต�องให�อิสรภาพแก�นักต�อสู�ท่ีต�อสู�   
กรณีการเรียกร�องอิสรภาพให�กับปาตานี และให�ลบ (ยกเลิก) หมายจับ (บุคคล) ของนักต�อสู�เพ่ือปาตานี โดย  
ไม�มีเง่ือนไข เพราะ: 
  
       a. นักต�อสู�เพ่ือปาตานีคือผู�ปกป�องประชาชน (เขา) ไม�ใช�โจร (เขา) ไม�ใช�ขบวนการแบ�งแยกดินแดน (เขา) 
           ไม�ใช�ผู�ก�อการร�าย 
  
       b. นักต�อสู�เพ่ือปาตานีเป(นผู�สนับสนุนความยุติธรรม  ไม�ใช�เป(นผู�กดข่ีข�มเหง ไม�ใช�ผู�ท่ีกระทําความอธรรม  
           (เลวร�าย) และไม�ใช�ผู�ท่ีหลอกลวงประชาชน 
  
       c. นักสู�เพ่ือปาตานีคือผู�รักความสันติสุขอย�างแท�จริง ไม�ใช�ผู�ทําลาย (ก�อกวน สร�างความเลวร�าย) และ  
          ไม�ใช�พวกหัวรุนแรง 
  
กัวลาลัมเปอรA 29 เมษายน 2013 
หัวหน�าคณะ/ตัวแทน 
ขบวนการปฏิวัติชาติมลายูปาตานี BRN 
ท่ีมาเลยAเซีย 
ฮาซัน ตอยิบ 
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บทแปล 
โดย: Hara Shintaro 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4301 
  
สําหร�บการดําเนินการเจรจา พวกเรานําเสนอข�อเรียกร�องข้ันแรกท้ังหมดห�าข�อ  
  
1. การเจรจาครั้งนี้เกิดข้ึนระหว�างตัวแทนนักต�อสู�ปาตานีท่ีนําโดยแนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติมลายูปาตานี (บีอารA
เอ็น) กับรัฐบาลไทย เนื่องจาก 
  
       เอ. บีอารAเอ็นเป(นองคAกรปลดปล�อยซ่ึงเป(นตัวแทนสําหรับประชาชนชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานี  
  
       บี. บีอารAเอ็นพิทักษAสิทธิประโยชนAประชาชนชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานี 
  
       ซี. บีอารAเอ็นเป(นองคAกรท่ีได�รับมอบภารกิจเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนชาว (เชื้อสาย)  
           มลายูปาตานี 
  
2. แนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติมลายูปาตานี (บีอารAเอ็น) เห็นด�วยท่ีจะแต�งต้ังรัฐบาลมาเลเซียเป(นคนกลาง                
ผู�ไกล�เกลี่ย ซ่ึงมีส�วนรวมโดยตรงในการเจรจา 
  
       เอ. เพ่ือให�กระบวนการเจรจาดําเนินไปอย�างสะดวกและประสบความสําเร็จ 
  
       บี. เพ่ือท่ีจะกระบวนการนี้ได�รับการยอมรับและความไว�วางใจจากสังคมมลายูปาตานีและสังคม 
           นานาชาติ (สังคมโลก) 
  
       ซี. เพ่ือให�มีผู�ไกล�เกลี่ยป�ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีดินแดนปาตานี 
  
3. ตลอดช�วงการเจรจาต�องมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องคAกรโอไอซี และองคAกรเอ็นจีโอต�างๆ เป(น
พยาน เนื่องจาก 
  
       ในบริบทของการตกลง ระหว�างบีอารAเอ็นกับรัฐบาลไทย จําเป(นต�องมีพยานจากสังคมนานาชาติ 
       (สังคมโลก) และตัวแทนขององคAกรระดับโลกท่ียึดถือหลักสิทธิมนุษยธรรม และนับถือหลักความยุติธรรม 
       และสันติภาพ เพ่ือท่ีจะกระบวนการเจรจานี้มีการรับรองอย�างต�อเนื่องสําหรับท้ังสองฝKาย  
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4. รัฐบาลไทยจําเป(นต�องยอมรับว�าชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานีมีสิทธิความเป(นเจ�าของต�อดินแดนปาตานี 
เนื่องจาก 
  
       เอ. ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในดินแดนปาตานีมีสาเหตุเนื่องจากสิทธิความเป(นเจ�าของของชาวมลายู 
           ถูกยึดไป (ถูกปฏิเสธ) (โดยฝKายรัฐสยาม/ไทย) 
  
       บี. มีประเด็นป�ญหาในด�านสิทธิมนุษยธรรมและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง 
  
       ซี. มีประเด็นป�ญหาทางด�านสิทธิการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม ฯลฯ 
  
5. ฝKายแนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติมลายูปาตานี (บีอารAเอ็น) เรียกร�องให�รัฐบาลไทยปล�อยผู�ท่ีถูกควบคุมตัว 
(นักโทษทางการเมือง/ผู�ต�องสงสัย) เนื่องจากคดีความม่ันคงทุกคน และยกเลิกหมายจับท่ีออกสําหรับนักต�อสู�
ปาตานีทุกคนโดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ 
  
  
สํานวนแปลท่ี 2 โดย: Abdulloh Wanahmad 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4300 
  
  
เพ่ือทําให�การเจรจาสันติภาพสามารถดําเนินไปได�อย�างราบรื่น เราขอยื่นข�อเสนอเบ้ืองต�นนี้ท้ังหมด 5 ข�อ
ด�วยกัน 
  
1.การเจรจาในครั้งนี้ถือเป(นการเจรจาระหว�างนักต�อสู�ชาวปาตานี (ท้ังหมด) ท่ีนําโดยขบวนการบีอารAเอ็นกับ
ทางรัฐบาลไทย 
  
       a. บีอารAเอ็น ถือเป(นองคAกรเพ่ือการปลดปล�อยท่ีเป(นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี 
  
       b. บีอารAเอ็นคือผู�ปกป�องสิทธิและผลประโยชนAของชาวมลายูปาตานีท้ังมวล 
  
       c. บีอารAเอ็นคือผู�ท่ีทําหน�าท่ีและนําพันธกิจของชาวมลายูปาตานี 
  
2.บีอารAเอ็นเห็นพ�องต�องกันท่ีมาเลเซียเป(นฝKายอํานวยความสะดวก (mediatur) ท่ีเก่ียวเนื่องโดยตรงในการ
เจรจาครั้งนี้ 
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       a. เพ่ือให�การเจรจาครั้งนี้สามารถดําเนินไปได�ด�วยดีและบรรลุตามเป�าหมาย 
  
       b. เพ่ือให�การเจรจาครั้งนี้ได�รับการยอมรับและความไว�วางใจจากชาวมลายูปาตานีตลอดจน 
          ประชาคมโลก 
 
       c. เพ่ือให�มีฝKายท่ีรับผิดชอบในการหาทางออกป�ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีปาตานี 
  
3.ตลอดช�วงการเจรจาต�องมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกโอไอซีและองคAกรเอ็นจีโอต�างๆ เป(น
สักขีพยาน 
  
       a. ในการเจรจาระหว�างขบวนการบีอารAเอ็นกับรัฐไทย จะต�องเป(นท่ีจะต�องรับรู�โดยองคAระหว�างประเทศ 
           และตัวแทนองคAกรระหว�างประเทศต�างๆท่ีทํางานในด�านสิทธิมนุษยชนท่ีต�องการเห็นความสงบสุข 
           สันติภาพและความม่ันคง 
  
       b. เพ่ือให�การเจรจาในครั้งนี้ได�มีหลักประกันท่ีแน�นอนสําหรับท้ังสองฝKาย 
  
4. ทางรัฐบาลไทยต�องยอมรับว�าชาวมลายูปาตานีย�อมมีสิทธิเหนือดินแดนปาตานีแห�งนี้ ด�วยเพราะว�า 
  
       a. รากเหง�าของป�ญหาความขัดแย�งท่ีดินแดนปาตานีแห�งนี้ก็คือการท่ีสิทธิของชาวมลายูปาตานีถูกปล�นไป 
  
       b. ในด�านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง 
  
       c. สิทธิในการจัดการด�านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และอ่ืน 
  
5. ทางฝKายบีอารAเอ็นขอเรียกร�องให�ทางรัฐบาลไทยทําการปล�อยตัวนักโทษท่ีต�อสู�เพ่ือปลดปล�อยปาตานีและให�
ยกเลิกหมายจับท้ังหมดโดยไม�มีเง่ือนไข 
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คําแถลงการณR 
ความเข�าใจรGวมกันเพ่ือการริเร่ิมเดอืนรอมฎอนแหGงสันติสุข 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 13 กรกฎาคม 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4479 

คําแถลงการณA 

ความเข�าใจร�วมกันเพ่ือการริเริ่มเดือนรอมฎอนแห�งสันติสุข 

ตัวแทนจากสภาความม่ันคงแห�งชาติประเทศไทย (ซ่ึงต�อไปเรียกว�า Party A) กับตัวแทนของแนวร�วม
ปฏิวัติแห�งชาติ (ซ่ึงต�อไปเรียกว�า Party B) ตาม ข�อตกลงหลักในการพูดคุยครั้งท่ีสี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอรAเม่ือ
วันท่ี 13 มิถุนายน 2013 ท่ีผ�านมา บรรลุความเข�าใจในการปฏิบัติเพ่ือริเริ่มความพยายามให�มีเดือนรอมฎอน 
2013 อันปราศจากความรุนแรงในจังวัดชายแดนภาคใต�ของประเทศไทย  

ช�วง เวลาในการดําเนินความพยายามร�วมดังกล�าวนี้เป(นเวลา 40 วัน ต้ังแต� วันท่ี 10 กรกฎาคม 2013 
ถึง วันท่ี 18 สิงหาคม 2013 (วันท่ี 1 เดือนรอมฎอน 1434 ฮิจเราะหAศักราช ถึงวันท่ี 10 เดือนเชาวัล 1434 
ฮิจเราะหAศักราช) และปฏิบัติในสามจังวัดชายแดนภาคใต� ได�แก� ป�ตตานี ยะลา นราธิวาส รวมห�าอําเภอใน
จังหวัดสงขลา ได�แก� นาทวี สะเดา จะนะ เทพา และสะบ�าย�อย  

ในช�วงเวลาดังกล�าว Party A จะมีความรับผิดชอบต�อการป�องกันอาชญากรรมและการเฝ�าสังเกตเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยของสาธารณชน Party A ก็รับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคน   
ไม�ว�าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะอย�างไรก็ตาม Party A จะงดใช�ปฏิบัติการเชิงรุกเก่ียวกับป�ญหาความ
ม่ันคงท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณAความไม�สงบในภาคใต�ด�วย  

ในช�วงเวลาดังกล�าว Party B ต�องพยายามและพิจารณาเพ่ือไม�ให�เกิดเหตุรุนแรง รวมไปถึงการโจมตี
ด�วยอาวุธ การวางระเบิด และการซุ�มโจมตีต�อเจ�าหน�าท่ีความม่ันคงและประชาชนท่ัวไป Party B ก็ต�อง
พยายามท่ีจะติดตามข�อตกลงครั้งนี้ โดยไม�ทําลายทรัพยAสินของรัฐและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน 
Party B รับรองว�าจะให�เกียรติ เคารพและปกป�องสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของคนท่ีไม�นับถือศาสนา
อิสลามด�วย  

ในช�วงเวลาดังกล�าว ท้ัง Party A และ Party B จะ ปฏิบัติอย�างจริงจังเพ่ือทําให�เดือนรอมฏอนแห�งปh 
2013 เป(นเดือนท่ีปราศจากความรุนแรง เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความจริงใจ ความเอาจริงเอาจังและความต้ังใจ
จากท้ังสองฝKายในการแสวงหาแนวทางแก�ไข�ป�ญหาความไม�สงบ โดยมีเวทีสันติสนทนาเป(นเวทีกลาง ท้ังสอง
ฝKายเชื่อว�าสันติสนทนาเป(นวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับสร�างสันติภาพ อันยั่งยืนและถาวรในจังหวัดชายแดนภาคใต�
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ของประเทศไทย ฝKายใดท่ีฝKาฝ�น รบกวน หรือไม�ปฏิบัติตามความเข�าใจร�วมกันครั้งนี้ก็ถือว�าเป(นฝKายท่ีไม�รัก 
สันติภาพ ฝKายท่ีไม�เคารพความใฝKฝ�นและความหวังของประชาชน  

ทุกฝKายท่ีเก่ียวข�องจําเป(นต�องเข�าใจ เคารพและยึดถือหลักการในความเข�าใจร�วมกันครั้งนี้ เพ่ือบรรลุ
เป�าหมายของการริ่เริ่มเดือนรอมฎอนแห�งสันติสุขในปh 2013 

  

ผู�อํานวยความสะดวกจากรัฐบาลมาเลเซีย 

สํานักเลขาธิการ 

คณะทํางานร�วมเพ่ือสันติสนทนาในภาคใต�ของประเทศไทย 

สภาความม่ันคงแห�งชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2013 
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BRN ย่ืนหนังสือประท�วงอ�างไทยผิดสัญญาข�อตกลงยุติความรุนแรง 
ชGวงเดือนรอมฎอน 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 20 กรกฎาคม 2556 
ท่ีมา: http://www.tnews.co.th/html/content/63879/ 
 

ฮัสซัน ตอยิบ แกนนําขบวนการบีอารAเอ็นได�ยื่นหนังสือประท�วงต�อดาโตVะ ซัมซามิน คนกลางเรื่องการเจรจา
สันติภาพระหว�างไทยกับกลุ�ม BRN โดยอ�างว�าไทยได�ละเมิดข�อตกลงเรื่องลดความรุนแรงท่ีตกลงกันไว�ก�อนหน�า
นี้ 
  
วันนี้ (20ก.ค.) ผู�สื่อข�าวรายงานว�า  นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนําขบวนการบีอารAเอ็น  ได�ทําการยื่นหลังสือต�อ  
ดาโตVะ สรี อาหAมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู�อํานวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพระหว�างไทยกับ BRN โดยอ�างว�า 
ทางฝKายไทยได�ละเมิดข�อตกลงเรื่องการลดความรุนแรงในช�วงเดือนรอมฎอน   
 
โดยทางฝKาย BRN ระบุว�าหวังจะหยุดการก�อความรุนแรงตามท่ีได�ตกลงกันไว� 100 เปอรAเซ็นตA แต�ทางแกนนํา
กลุ�มอ�างว�า การท่ีครูตาดีกา ผู�นําศาสนา คนท่ีมีคดีติดตัวและคนอ่ืนๆ หลายคนท่ีถูกฆ�าเสียชีวิตนั้น ทําให�
ประชาชนเกิดไม�เชื่อม่ันในกระบวนการสันติภาพท่ีเคยตกลงกันไว� จนเป(นสาเหตุให�ทางคนของ BRN หรือกลุ�ม
กองกําลัง RKK ออกมาตอบโต�ในเรื่องนี้ 
 
ส�วนด�านของพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ หรือ สมช. ออกมาเผยว�าได�
รับทราบการยื่นประท�วงเรื่องดังกล�าวแล�ว แต�ยังไม�เห็นหนังสือเป(นลายลักษณAอักษรตามท่ีเป(นข�าว ซ่ึงคาดว�า
หากมีการยื่นหนังสือประท�วงจริงอาจต�องใช�เวลากว�าเอกสารเป(นทางการจะมาถึง เนื่องจากต�องดําเนินการ
แปลภาษามาลายูเสียก�อน  
 
ส�วนเรื่องท่ีอ�างว�าทางไทยนั้นเป(นฝKายละเมิดข�อตกลงเรื่องสันติภาพช�วงเดือนรอมฎอนนั้น  เลขาธิการ 
สมช.  ยืนยันว�า ทางการไทยยังคงยึดหลักปฏิบัติเดิมคือ  จะใช�มาตรการการต้ังรับท่ีเข�มข�น แต�หากมีเหตุ     
ซ่ึงหน�า เราก็จําเป(นท่ีจะต�องทําการตอบโต� เพราะหากว�าถ�าเราตอบโต�ใดๆเลย ผลเสียก็ตกอยู�ท่ีฝKายเจ�าหน�าท่ี
ไทย ส�วนการท่ีจะให�ฝKายไทยปฏิบัติการก�อนนั้น ขอยืนยันว�า ไม�มีการปฏิบัติอย�างนั้นแน�นอน 
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ประกาศมติสภาชูรอ (ท่ีปรึกษา) BRN  
มีผู�ใช�นามวGา “Angkatan Bersenjata-BRN” ได� โพสตRคลิปวิดีโอลง 

ในเว็บไซตRยูทิวบRในหัวเร่ืองวGา “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN” 
ความยาว 1 นาที 40 วินาที 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 7 สิงหาคม 2556 

ท่ีมา: http://www.manager.co.th/south/viewnews.aspx?NewsID=9560000098045 

 
ผู�สื่อข�าวรายงานว�า มีผู�ใช�นามว�า “Angkatan Bersenjata-BRN” ได� โพสตAคลิปวิดีโอลงในเว็บไซตA 
ยูทิวบAในหัวเรื่องว�า “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN” ความยาว 1 นาที 40 วินาที  
ถูกเผยแพร�ตั้งแต�เม่ือวานนี้ (6 ส.ค.) โดยภาพในวิดีโอดังกล�าว เป(นบรรยากาศมืดทะมึน และสีสันออกทึมๆ 
ประกอบด�วยชายฉกรรจA 3 คน คนหนึ่งนั่งโตVะอ�านแถลงการณA ซ่ึงคาดว�าน�าจะเป(นภาษามลายู ส�วนอีก 2 คน
ยืนถืออาวุธป�นสงครามขนาบซ�าย-ขาว ท้ังหมดสวมหมวกไหมพรมป_ดคลุมใบหน�า แต�งชุดลายพรางทหาร และ
ผ�าใบลายพรางทหารทําเป(นฉากหลัง 
         
ท้ังนี้ เม่ือคลิปวิดีโอดังกล�าวท่ีเชื่อว�าเป(นของขบวนการบีอารAเอ็น โคออดิเนต (BRN Coordinate) หรือ
ขบวนการท่ีเคลื่อนไหวแบ�งแยกดินแดนในภาคใต�ของไทย และเป(นท่ีน�าสังเกตว�า ถูกเผยแพร�ในห�วงเวลาใกล�
สิ้นสุดเดือนรอมฎอน หรือเดือนแห�งการถือศีลอดของผู�นับถือศาสนาอิสลาม อีกท้ังเป(นการตามมาติดๆ กับข�าว
การขอถอนตัวของนายฮาซัน ตอยิบ แกนนํา BRN ในฐานะหัวหน�าทีมเจรจากับฝKายไทย ซ่ึงเม่ือถูกเผยแพร�ก็มี
การนําไปแชรAกันในสื่อสังคมออนไลนA และมีความพยายามหาผู�ท่ีจะแปลให�เป(นภาษาไทย 
         
ผู�สื่อข�าวรายงานด�วยว�า ในวันนี้ (7 ส.ค.) ผู�ใช�นามว�า shukur ในบล็อก OK Nation ก็ได�โพสตAคําแปลข�อความ
ของคลิปวิดีโอของบีอารAเอ็นดังกล�าวลงในหน�าวอลลAของตนเอง โดยใช�ชื่อว�า “คําแปลเบ้ืองต�นจากผู�ท่ีอ�างว�า
เป(นมติสภาชูรอ (ท่ีปรึกษา) BRN” ไว�ดังนี้… 
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ประกาศมติสภาชูรอ (ท่ีปรึกษา) BRN 
         

ขอความสันติสุขจงมีแดGทุกทGาน 
         

       BRN คือ ขบวนการหนึ่งท่ีต�องการปลดปลGอยชาวปาตานีจากการกดข่ีของนักลGาอาณานิคมสยาม 
ซ่ึงมีเปjาหมายท่ีจะสถาปนาความยุติธรรม สันติภาพ และความสงบสุขแกGชาวปาตานี  

ในความหมาย “แผGนดินท่ีอุดมสมบูรณRและมีพระเจ�าผู�ทรงอภัย”  
เม่ือพิจารณาข�อเสนอ 5 ข�อแรก และเง่ือนไข 7 ข�อหลัง เพ่ือบรรลุข�อตกลง (ความเข�าใจรGวม)  

30 วันเดือนรอมฎอน และ 10 วันเดือนเชาวาล พบวGา  
นักลGาอาณานิคมสยามมิได�ปฏิบัติตามเลยแม�แตGข�อเดียว  

ในทางกลับกัน นักลGาอาณานิคมสยามทําการบGอนทําลาย โกหก และยังคงเผยแผGการใสGร�ายกับชาวปาตานี 
         

       ดังนั้น เม่ือพิจารณาตามมติสภาชูรอ (ท่ีปรึกษา) BRN  
ตราบใดท่ีนักลGาอาณานิคมสยามยังมีจุดยืนดังกลGาว  

ดังนั้น นักลGาอาณานินิคมสยามไมGมีสิทธิท่ีสานตGอการสานเสวนาสันติภาพ  
และไมGมีสิทธิอยูGในพ้ืนแผGนดินปาตานี  

และจะไมGมีตัวแทน BRN ในการสานเสวนาสันติภาพกับตัวแทนนักลGาอาณานิคมสยามตลอดไป 
         

สุขสันตRวันตรุษอีดิ้ลฟmฏรฺ 
ขอความสันติสุข 

เอกราช  เอกราช  เอกราช 
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ฮัสซัน ตอยิบ: BRN กับการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ 
สถานีวิทยุร�วมด�วยช�วยกันสลาตัน (Media Selatan) 

สํานักข�าวประชาไท 
โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 

สื่อจากมาเลเซีย 

 ----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 11 สิงหาคม 2556 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2013/08/48130 

 

แปลสรุปเป(นภาษาไทยโดยอาจารยAชินทาโร� ฮารา 

บทสัมภาษณA ‘ฮัสซัน ตอยิบ’ ต�อสื่อมวลชนชายแดนใต� เรื่อง BRN กับการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ ย้ําป�ญหาไฟใต�
ต�องจบลงบนโตVะเจรจา วอนทุกฝKายร�วมมือสนับสนุน หากรัฐบาลให�อํานาจปกครอง ขอให�ม่ันใจว�าจะดํารง
ความยุติธรรม ปกครองตามกฎหมายอิสลาม พร�อมเคารพคนศาสนาอ่ืนและถือเป(นสมาชิกครอบครัว 

หมายเหตุ: ฮัสซัน ตอยิบ ตัวแทนขบวนการบีอารAเอ็น (BRN) ในฐานะหัวหน�าคณะตัวแทนการพูดคุยเพ่ือ
สันติภาพกับตัวแทนฝKายรัฐบาลไทยได�ให�สัมภาษณAคณะสื่อมวลชนจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� นําโดย
สถานีวิทยุร�วมด�วยช�วยกันสลาตัน (Media Selatan) พร�อมด�วยสํานักข�าวประชาไท โรงเรียนนักข�าวชายแดน
ใต� (DSJ) และสื่อจากมาเลเซีย เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 ท่ีผ�านมา ท่ีประเทศมาเลเซีย 

โดยเป(นการให�สัมภาษณAด�วยภาษามลายู ซ่ึงแปลสรุปเป(นภาษาไทยโดยอาจารยAชินทาโร� ฮารา อาจารยA
สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA (ม.อ.) วิทยาเขตป�ตตานี ท้ังนี้ คลิปเสียงสัมภาษณAดังกล�าว 
มีการออกอากาศในรายการโลกวันนี้ ของสถานีวิทยุ Media Selatan ระหว�างวันท่ี 7-8 สิงหาคม 2556 

 000 
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ข�อคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการสันติภาพเปpนอยGางไร ? 

ผมฮัสซัน ตอยิบ หวังว�ากระบวนการสันติภาพจะประสบความสําเร็จ แต�ฝKายรัฐบาลไทยก็จําเป(นต�องมีส�วนร�วม
อย�างจริงจัง เพ่ือแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งบนโตVะเจรจา นอกจากนี้มาเลเซียในฐานะผู�ไกลเกลี่ยไม�ใช�แค�          
ผู�อํานวยความสะดวกก็ต�องมีความจริงใจเหมือนกัน 

ดังนั้น ขอยืนยันว�าฝKาย BRN เอาจริงเอาจังในเรื่องกระบวนการสันติภาพ เพราะการต�อสู�ของเราไม�อาจจะ
สิ้นสุดในสนามรบ ไม�ว�าจะใช�เวลานานแค�ไหนก็ตาม แต�จุดจบของการต�อสู�ของเราอยู�บนโตVะเจรจา คนท่ีอ�างว�า
เราต�องการล�มโตVะเจรจานั้น คือแค�เอาจินตนาการตัวเองมาเล�าอย�างเดียว แน�นอนว�า ก�อนหน�านี้เราก็รบ
มาแล�ว แต�จุดจบก็ต�องเป(นโตVะเจรจา ฉะนั้นการเจรจาจําเป(นต�องเดินหน�าต�อไป ไม�มีการหยุดนิ่งหรือการชะงัก 

เปjาหมายในการโจมตีของ BRN ? 

เราไม�โจมตีเป�าหมายอ�อน (soft target) ท้ังโตVะอิหม�าม โตVะคอเต็บ โตVะบิหลั่น คนเหล�านี้ถือว�าเป(นเป�าหมาย
อ�อน รวมถึงย�านเศรษฐกิจด�วย เป�าหมายในการโจมตีของเราคือกองกําลังติดอาวุธเท�านั้น ไม�ว�าจะเป(นทหาร 
ตํารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว�า พ้ืนท่ีย�านเศรษฐกิจไม�จําเป(นต�องมี
เจ�าหน�าท่ีติดอาวุธมารักษาความปลอดภัย 

ผมขอแสดงความเสียใจต�อการจากไปของโตVะอิหม�ามมัสยิดกลางจังหวัดป�ตตานี แต�เราก็ไม�ทราบว�าเป(นฝhมือ
ของใคร ขอยืนยันอีกครั้งว�า เป�าหมายการโจมตีของเราคือกําลังติดอาวุธอย�างเท�านั้น เราไม�โจมตีเป�าหมาย
อ�อนหรือเป�าหมายเศรษฐกิจ ใครโจมตีเป�าหมายเหล�านี้ เราก็ไม�ทราบเหมือนกัน ต�องรอผลการสอบสวน 

รูปแบบการปกครองในความหมายและความต�องการของ BRN ? 

ถ�าสมมุติว�า รัฐบาลให�สิทธิแก�เราสามารถปกครองโดยตนเองได� การปกครองของเราก็ต�องเป(นการปกครองท่ี
ยุติธรรมท่ีสุด โดยมีกฎหมายอิสลามเป(นหลัก เม่ือมีการปกครองตามกฎหมายอิสลาม เราก็ต�องมองว�า คนท่ี 
นับถือศาสนาอ่ืนก็เป(นสมาชิกครอบครัวของเราเช�นกัน เม่ือเรากดข่ีพวกเขา ก็ถือว�าเป(น “ฮารอม” (ผิด
กฎหมายอิสลาม) และเป(นบาปด�วย 

เพราะฉะนั้น การปกครองของเราก็ต�องตามหลักการของศาสนาอิสลาม ชาวจีนและชาวสยามในปาตานีก็ไม�
ต�องเป(นห�วง ตัวอย�างประเทศมาเลเซียท่ีเป(นสังคมหลากหลายเชื้อชาติ สังคมของเราก็เป(นสังคมหลากหลาย
เชื้อชาติเช�นเดียวกัน ลองสังเกตดูชาวสยามในอําเภอตุมป�ต (Tumpat) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พวกเขาก็
สามารถสร�างวัดและปฏิบัติศาสนกิจของเขาได� การท่ีต�างคนต�างนับถือศาสนาท่ีแตกต�างกัน ก็ไม�มีป�ญหาตาม
หลักการอิสลาม 
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สถานการณRในเดือนรอมฎอนปrนี้เปpนอยGางไรบ�าง ? 

ในเดือนรอมฎอนปhนี้ มีเหตุรุนแรงน�อยลง และหวังว�าทุกท�านสามารถต�อนรับวันอีดิลฟ_ตรีอย�างสันติ แต�มันก็
ข้ึนอยู�กับท�าทีของรัฐบาลด�วย ถึงแม�ว�า ฝKายรัฐบาลไม�ปฏิบัติเง่ือนไขท้ังหมด 7 ข�อท่ีเราได�ยื่นมาแล�วแม�แต�ข�อ
เดียว แต�เราก็ให�การพิจารณาต�อการลดความรุนแรง เพราะฉะนั้นต้ังแต�วันแรกของเดือนรอมฎอนไม�มี
เหตุการณAเกิดข้ึน แต�ต�อมามีการใช�ความรุนแรงและมีคนเสียชีวิตทุกวัน จนทําให�คนในสนามอดทนไม�ได�          
จนต�องก�อนเหตุแต�เป(นการให�คําเตือนต�อรัฐบาล ไม�ใช�การแก�แค�น 

ขณะเดียวกัน สถานการณAในพ้ืนท่ีก็ไม�ได�เกิดข้ึนจากฝKายเดียว เพราะฉะนั้น ทุกฝKายไม�ว�าจะเป(นฝKาย BRN หรือ
ฝKายรัฐบาล ต�องร�วมมือกันเพ่ือสร�างสันติภาพ 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเดือนรอมฎอน? 

ตอนแรก ฝKายรัฐบาลอยากลดความรุนแรง แต�ฝKาย BRN พร�อมท่ีจะยุติความรุนแรงโดยมีเง่ือนไข 7 ข�อท่ีเราได�
เสนอแล�ว แต�ฝKายรัฐไม�รับเง่ือนไขเหล�านี้ ในเขตพ้ืนท่ีชนบทก็ยังมีทหารอยู�เต็มและยังมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึน
ไปอีก นอกจากนี้ก็มีการสกัดถนน การโจมตี การล�อมบ�าน การค�นบ�าน ฯลฯ แต�เราก็ใช�ความอดทน 

เหตุระเบิดท่ีเกิดข้ึนเป(นระยะในช�วงรอมฎอนนั้น คือคําเตือนต�อฝKายรัฐบาลไทย ไม�ใช�การตีกลับ ถ�าเป(นการตี
กลับ ถ�าคนของเราตายหนึ่งคน คนของเขาก็ต�องตายสิบคน การโจมตีในเดือนรอมฎอนเป(นคําเตือนต�อรัฐบาล
เท�านั้น ความเสียหายจึงมีไม�มาก 

พวกเราไม�ได�ลงนามในข�อตกลงการริเริ่มเดือนรอมฎอนสันติสุขนั้น เพราะมีเวลาน�อยมาก พวกเราอยากจะให�
นายกรัฐมนตรีเป(นคนลงนามในข�อตกลงก�อนเดือนรอมฎอน แต�ไม�มีการลงนาม อย�างไรก็ตาม เราก็ลดความ
รุนแรงได� แม�ไม�ใช� 100 เปอรAเซ็นตA แต�ประมาน 60-70 เปอรAเซ็นตA 

ก�อนถึงเดือนรอมฎอนก็มีเหตุการณAยิงโตVะครูท่ีปูลาฆาซิง (เหตุคนร�ายยิงนายอิสมาแอ ปาโอVะมานิ๊ อายุ 51 ปh 
เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 ท่ีอ.ยะรัง จ.ป�ตตานี) และสมาชิกขององคAกรเครือข�ายผดุงธรรมเพ่ือสันติภาพ 
(JOP) หลายคนก็ถูกยิงตาย (เช�น เหตุคนร�ายยิงนายตอเหล็บ สะแปอิง อายุ 44 ปh เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2556) คดีของพวกเขาก็ถูกยกฟ�องแล�ว แต�คนเหล�านี้ก็ถูกยิงตาย 

หลังจากเหตุการณAเหล�านี้ คนท่ีควบคุมนักรบในสนามก็โทรศัพทAมาหาผม และแจ�งว�าเด็กๆ ภายใต�การควบคุม
เสียความอดทนแล�ว แต�ผมก็ให�คําแนะนําว�าต�องใช�ความอดทน พวกเขาก็โทรศัพทAมาหาสองสามครั้ง แต�ผมก็
บอกว�าอดทนหน�อย 

ผมก็เสียใจด�วยท่ีว�าการลดความรุนแรงใน เดือนรอมฎอนเกิดข้ึนอย�างไม�เต็มที เพราะความต�องการของเราก็คือ 
ไม�อยากจะก�อให�เกิดเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนถึงวันท่ี 10 ของเดือนเชาวัล 
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การควบคุมของกําลังในสนาม? 

เราควบคุมพวกเขาอยู�มานานแล�ว แต�เม่ือเหตุการณAยิงสังหารเกิดข้ึนหลายเหตุการณA กองกําลังในสนามก็เสีย
ความอดทน แต�อย�างไรก็ตาม เราให�ความสําคัญกับข�อตกลงนั้น ถ�าฝKายรัฐยังปฏิบัติและใช�ความรุนแรง 
เหตุการณAก็เกิดข้ึน แต�มันเป(นแค�ชั่วคราว 

การพูดคุยรอบตGอไปจะเกิดข้ึนหรือไมG ? 

เวลาสําหรับการพูดคุยครั้งต�อไปยังไม�กําหนด แต�เราก็ได�เสนอเง่ือนไขแล�ว เพ่ือให�ฝKายรัฐบาลให�คําตอบต�อข�อ
เรียกร�อง 5 ข�อเบ้ืองต�นว�า จะรับได�หรือไม� ถึงแม�ไม�มีการพูดคุยอย�างเป_ดเผย แต�เราก็จะติดต�อสื่อสารกับฝKาย
ไทย โดยผ�านผู�อํานวยความสะดวก 

ในเดือนรอมฎอนเราก็ได�เจอกับผู�อํานวยความสะดวกสองครั้งแล�ว และ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห�งชาติ (สมช.) ซ่ึงเป(นตัวแทนฝKายไทยก็มาด�วย แต�เราไม�ได�เจอตัวต�อตัว แต�ติดต�อผ�านผู�
อํานวยความสะดวก 

ความรGวมมือกับขบวนการอ่ืนๆเปpนอยGางไรบ�าง ? 

เราได�ประสานงานกับขบวนการอ่ืนๆ แล�ว เช�น Patani United liberation Organization (PULO) และ 
Barisan Islam PembebasanPatani (BIPP) และท้ังสององคAกรก็รวมกันในการพูดคุยด�วย แต�องคAกร PULO 
มีหลายสาย ซ่ึงเป(นป�ญหาของ PULO เอง ฉะนั้น PULO ก็ต�องสร�างความเอกฉันทAในองคAกรเอง 

ความรวมมือจากฝuายตGางๆ เปpนอยGางไร ? 

ขอให�ข�าราชการท้ังหลายและองคAกร NGO ต�างๆ ทํางานอย�างจริงจัง ส�วนพรรคประชาธิป�ตยAนั้นเห็นว�ายาก
หน�อย แต�ถ�าพรรคนี้ประสงคAท่ีจะแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งก็ขอให�การสนับสนุนต�อกระบวนการสันติภาพ พวก
เขาอาจจะคิดว�า ถ�ากระบวนการสันติภาพท่ีนําโดยพรรคเพ่ือไทยประสบความสําเร็จ พรรคประชาธิป�ตยAจะเสีย
เก�าอ้ีจากภาคใต� พวกเขาไม�ควรคิดแบบนั้น ในโลกการเมือง คนท่ีดี คนท่ีทํางานเพ่ือประชาชนนั่นแหละท่ีจะ
ได�รับการสนับสนุนของประชาชน 

เราก็ขอเรียกร�องทุกคนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีปาตานี ไม�ว�าจะเป(นชาวมลายู ชาวจีน หรือชาวสยามก็ตาม ให�ความ
ร�วมมือเพ่ือสร�างสันติภาพ 
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บทบาทของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปpนอยGางไร? 

พ.ต.ท.ทักษิณให�การสนับสนุนอย�างเต็มทีต�อกระบวนการสันติภาพ มีบางคนอ�างว�า ผมสนิทกับนายทักษิณมาก 
แต�จริงๆ แล�วเราก็ไม�ใช�คนท่ีสนิทกัน ผมเจอกับ พ.ต.ท.ทักษิณผ�านมาเลเซีย เม่ือมีกระบวนการสันติภาพนี้
แหละ 

000 

‘5ข�อ 7 ข�อ’ เง่ือนไขเจรจาของ BRN 

5 ข�อ 7 ข�อ คือข�อเสนอท่ีฝKายบีอารAเอ็นยื่นเป(นเง่ือนไขในการพูดคุยสันติภาพต�อฝKายไทย ในช�วงท่ีผ�านมา ซ่ึงจะ
กลายเป(นประเด็นหลักท่ีฝKายบีอารAเอ็นจะใช�ในการพูดคุยเพ่ือสันติภาพในครั้งต�อๆไป มีเนื้อหาดังนี้ 

ข�อเสนอ 5 ข�อ 

นายฮัสซัน ตอยิบกับนายอับดุลการิม คอลิบ ตัวแทนฝKายบีอารAเอ็นแถลงผ�านเว็บไซตAยูทูปเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 
2556 มีเนื้อหาสรุป ดังนี้ 

1. ต�องให�ประเทศมาเลเซียเป(นคนกลางผู�ไกล�เกลี่ยไม�ใช�แค�ผู�อํานวยความสะดวก 

2. การพูดคุยสันติภาพเกิดข้ึนระหว�างชาวปาตานีท่ีนําโดยบีอารAเอ็นกับนักล�าอาณานิคมสยาม 

3. ในการพูดคุยต�องมีสักขีพยานจากกลุ�มประเทศอาเซียน องคAการความร�วมมืออิสลาม (โอไอซี) และองคAกร
พัฒนาเอกชน (NGO) 

4. ต�องปล�อยตัวผู�ถูกคดีความม่ันคงและยกเลิกหมายจับท้ังหมดโดยไม�มีเง่ือนไข 

5. ต�องยอมรับว�าองคAกร BRN. เป(นขบวนการปลดปล�อยชาวปาตานี ไม�ใช�กลุ�มแบ�งแยกดินแดน 

ข�อเสนอ 7 ข�อ 

นายฮัสซัน ตอยิบ แถลงผ�านเว็ปไซตAยูทูปวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 มีเนื้อหาเก่ียวกับมาตรการในเดือน
รอมฎอน-วันท่ี 10 เดือนเซาวัล สรุปดังนี้ 

1. ต�องถอนทหารและทหารพรานจากกองทัพภาค 1, 2 และ 3 และตํารวจท่ีถูกส�งมาจากส�วนกลางออกจาก
พ้ืนท่ีปาตานีท้ังหมด  
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2. แม�ทัพภาคท่ี 4 ต�องถอนทหารและทหารพรานออกจากเขตหมู�บ�านให�ไปอยู�ค�ายใหญ�ๆ ของแต�ละหน�วย  

3. ต�องถอนกําลังตํารวจและตํารวจชายแดนออกจากเขตหมู�บ�าน 

4. ปล�อย อส.(อาสาสมัครรักษาดินแดน) ท่ีนับถือศาสนาอิสลามให�กลับไปปฏิบัติศาสนกิจและใช�ชีวิตกับ
ครอบครัวในเดือน รอมฎอน  

5. ต�องไม�ทําการโจมตี สกัดถนน และการจับหรือควบคุมตัวอย�างเด็ดขาด  

6. นักล�าอาณานิคมสยามไม�สามารถจัดกิจกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวข�องกับเดือนรอม ฎอน  

7. เง่ือนไขดังกล�าวต�องลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และต�องประกาศในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2013 

นอกจากนี้ยังมีคําเตือนเพ่ิมเติมว�า  

1. ข�อเรียกร�องเดิม 5 ข�อต�องได�รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไทย  

2. การเจรจาสันติภาพต�องเป(นวาระแห�งชาติ  

3. ต�องกําหนดฐานะของหัวหน�าคณะตัวแทนไทยและฐานะของหัวหน�าคณะนั้นต�องม่ันคง  

4. ไม�มีการเจรจาลับหรือไม�เป_ดเผย 
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สารจาก BRN: ตัวบทและนัยยะในข�อเรียกร�อง 5 ข�อ (ตอน 1) 
เขียนโดย อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม 

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด (AwanBook) 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 10 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4706 

บทแปลภาษาไทยของบทความเรื่อง TUNTUTAN AWAL 5 PERKARA (Bahgian 1) ของ อาบูฮาฟ_ซ อัล-
ฮากีม จากบล็อกของศูนยAเฝ�าระวังสถานการณAภาคใต� (DSW) เกาะติดการพูดคุยสันติภาพปาตานีจากคนใน: 
ประเมินข�อเรียกร�องเบ้ืองต�นห�าประการ (ตอน 1) 

เป(นท่ีรับรู�กันมาแล�วว�า วินาทีนี้กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพปาตานีได�ถูกเลื่อนออกไปเป(นการชั่วคราว 
นับต้ังแต�ท่ีเริ่มเดินมาได�เพียง 6 เดือน และนี่คืออุปสรรคแรกท่ีได�ประสบกับกระบวนการพูดคุยครั้งนี้ หลังจาก
ท่ีการริเริ่มเพ่ือสันติภาพในห�วงเดือนรอมฏอนไม�ได�บรรลุตามวัตถุ ประสงคAท่ีได�วางไว�แต�อย�างใด 

ขณะนี้ฝKายขบวนการต�อสู�นั้น อยากจะย�อนกลับไปข�อเรียกร�องเบ้ืองต�น 5 ประการ ซ่ึงเป(นประเด็นท่ีได�รับการ
หยิบยกข้ึนมาในการพูดคุยครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2013 ท่ีผ�านมา 

ในการประชุมครั้งนั้น ทางฝKายขบวนการต�อสู�ก็ได�ให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อเสนอดังกล�าว และตามด�วยการยื่น
รายละเอียดข�อมูลอย�างเป(นทางการให�กับฝKายไทยในภายหลัง และทางคณะผู�แทนของฝKายไทยเองก็รับปากท่ี
จะกลับไปหารือกับทางรัฐบาล และอาจให�คําตอบกลับมาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

อย�างไรก็ตาม 4 เดือนผ�านไปแล�วก็ยังไม�มีคําตอบจากทางฝKายไทยเลย ซํ้าร�ายฝKายไทยเองยังคงต�องการให�มี
คําอธิบายท่ีกระจ�างชัดยิ่งกว�าเดิม ในสถานการณAท่ีกระบวนการพูดคุย “ถูกแขวน” เอาไว� ในระหว�างนี้          
การสื่อสารท้ังหมดจะกระทําโดยผ�านทางฝKายผู�อํานวยความสะดวกเท�านั้น โดยจะไม�มีการเผชิญหน�าบนโตVะ
เจรจาอีกต�อไป 

ข�อเรียกร�องท้ังห�า มีความสําคัญขนาดไหนกัน สําคัญจนแทบจะต�องกล�าวซํ้าหลายต�อหลายครั้งในการออก
แถลงการณAจากฝKายบีอารAเอ็น จนมีความจําเป(นต�องอาศัยอํานาจตามมติจากสภาชูรอของบีอารAเอ็นด�วยการ
ออกแถลงการณAโดยฝKายทหารทางเว็บไซตAยูทูปว�า “กระบวนการพูดคุยสันติภาพจะไม�เกิดข้ึนอีกต�อไป จนกว�า
จะได�รับคําตอบดังกล�าว”? 

ตามทัศนะของเรา หากว�าได�ใคร�ครวญอย�างละเอียดถ่ีถ�วนและบริสุทธิ์ใจแล�ว ข�อเรียกร�องในเบ้ืองต�นท้ัง 5 
ประการนั้น ไม�ได�เป(นข�อเรียกร�องท่ีแท�จริงอย�างท่ีควรจะเกิดข้ึนในการเจรจาต�อรองท่ีใดๆ ก็ตาม พึงสําเหนียก
ด�วยว�า กระบวนการสันติภาพปาตานี ณ ตอนนี้กําลังอยู�ในช�วงของการพูดคุย (dialog) เท�านั้น มิได�อยู�ในข้ัน
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ของการเจรจาต�อรอง (rundingan) แต�อย�างใด ฉะนั้นจึงไม�เกิดข�อคําถามท่ีว�า ฝKายขบวนการต�อสู�ได�กระทํา
การยื่นเรื่อง “ก�อนถึงเวลาท่ีเหมาะสม” อย�างท่ีบางฝKายเข�าใจกัน 

ความจริงแล�วข�อเรียกร�องเบ้ืองต�นท้ัง 5 ข�อนั้นเป(นเหมือนการรับประกันความจริงใจของฝKายขบวนการต�อสู�      
ต�อฝKายรัฐไทยมากกว�า การท่ีเราได�เข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ ก็เพ่ือต�องการท่ีจะแสวงหา
หนทางในการคลี่คลายป�ญหาความขัดแย�งปาตานีด�วยแนวทางการเมืองท่ีมีท้ังความยุติธรรม ความยั่งยืน และ
ความครอบคลุมรอบด�าน 

ในทางกลับกันทางฝKายไทยเองก็เหมือนว�า ยังกระตือรือร�นอยู�กับการเรียกร�องให�ลดเหตุรุนแรงหรือยุติการ
ปฏิบัติการทางการทหารอย�างสิ้นเชิง ซ่ึงเป(นท่ีสมควรแล�วท่ีทางฝKายไทยจะต�องเปลี่ยนทัศนคติและแสดงออก
ถึงความต้ังใจและความจริงใจด�วยการตอบสนองท่ีเป(นไปในทางบวก เพ่ือเป(นหลักประกันความจริงใจตามท่ีได�
ระบุไว�ในเง่ือนไข 5 ข�อดังกล�าว 

เราลองมาไตร�ตรองดูเป(นรายข�อถึงเนื้อหาในตัวบทและนัยยะท่ีแฝงอยู�ในเง่ือนไขท้ัง  5 ข�อดังกล�าว เพ่ือท่ีว�าเรา
จักได�เข�าใจอย�างถ�องแท�โดยปราศจากอคติ 

1. การเจรจาดังกลGาวนี้ เกิดข้ึนระหวGางขบวนการตGอสู�ชาวปาตานีท่ีนําโดยบีอารRเอ็นกับทางรัฐบาลไทย 

สิ่งท่ีเรียกร�องในท่ีนี้นั้น ก็เพ่ือให�มีการยอมรับว�าบีอารAเอ็นมีสถานะเป(นกลุ�มหลักในนามนักต�อสู�ปาตานีท้ังมวล 
และเป(นตัวแทนโดยชอบธรรมในการปกป�องสิทธิและผลประโยชนAของชาวมลายูปาตานี ท่ีสนับสนุนพันธกิจ
และความต�องการของประชาชนในการทวงคืนสิทธิของพวกเขา 

ข�อเรียกดังกล�าวถือว�าได�ผ�านการยินยอมจากคณะผู�แทนท่ีมีความชอบธรรม (Recognition of Legitimate 
Representative) ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้น ถือว�าเกิดข้ึนโดยปริยายไปแล�วจากท่ีมีการลงนามในฉันทามติท่ัวไปว�า
ด�วยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ เม่ือ 28 กุมภาพันธA 2013 ทางฝKายขบวนการต�อสู�หรือในฐานะฝKายท่ีมี
ความคิดเห็นต�างจากรัฐ (ในฐานะฝKายบี) อยู�ในสถานะท่ีได�รับการรับรองเช�นกัน นั่นหมายความว�านับจากนี้ไป 
ทางฝKายไทยจะต�อง “ปฏิบัติต�อ” แนวร�วมของฝKายขบวนการต�อสู�ท่ีได�รับการยอมรับเท�านั้น เพ่ือเป(นการ
หลีกเลี่ยงจากพวกท่ีฉวยโอกาสหรือพวกท่ีเป(นตัวสร�างความป��นปKวน (spoiler) 

กลุ�มใดก็ตามท่ีคิดว�าตนเองเป(น “ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย” (Stakeholder) อยู�ก็ควรท่ีจะทําเรื่องเป(นลายลักษณA
อักษร ยื่นผ�านผู�อํานวยความสะดวก (มาเลเซีย) อย�างเป(นทางการ เพ่ือท่ีว�าจะได�ทําการพิจารณาและเห็นพ�อง
ต�องกันจากท้ังสองฝKาย (ระหว�างตัวแทนของบีอารAเอ็นกับตัวแทนของไทย) และเป(นการสื่อให�รัฐไทยได�รับรู�ด�วย
ว�า ทางฝKายไทยเองมิควรท่ีจะ “เป_ดช�องทางการพูดคุย” กับกลุ�มอ่ืนไปพร�อมกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติภาพท่ีกําลังดําเนินการอยู�ในขณะนี้อย�างท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล�วในอดีต เพ่ือท่ีว�ากระบวนการสันติภาพนี้จะไม�
หยุดชะงักในท่ีสุด 
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2. บีอารRเอ็นเห็นพ�องต�องกันท่ีให�มาเลเซียเปpนคนกลางไกลGเกล่ียความขัดแย�ง (Mediator) ท่ีเก่ียวเนื่อง
โดยตรงตGอกระบวนการเจรจาในครั้งนี ้

ณ ตอนนี้สถานะของกระบวนการสันติภาพยังอยู�ในข้ันของการพูดคุย (Dialog) ระหว�างท้ังสองฝKาย (รัฐไทยกับ
ขบวนการต�อสู�) และยังอยู�ในข้ันของการสร�างความเชื่อม่ันระหว�างกัน (confidence building) เท�านั้น การ
เข�ามาข�องเก่ียวของรัฐบาลมาเลเซียในช�วงนี้จึงเป(นเพียงในฐานะบทบาทของผู�อํานวยความสะดวก 
(Facilitator) ท่ีต�องสงวนท�าทีเท�านั้น ดังเช�นท่ีดํารงสถานะความเป(นเจ�าภาพและเป(นผู�คอยทําหน�าท่ีส�งสาร 
(postman) 

แต�เม่ือกระบวนการสันติภาพดังกล�าวนี้ได�ยกระดับข้ึนไปอยู�ในข้ันของการเจรจาต�อรอง (Rundingan) ใน
อนาคต บทบาทในฐานะผู�ส�งสารก็คงจะไม�เหมาะสมอีกต�อไป การเข�ามีส�วนร�วมโดยตรงของทางมาเลเซียจะ
เป(นสิ่งท่ีเลี่ยงกันมิได� เม่ืออยู�ในข้ันนั้นแล�ว บางประเด็นท่ีสําคัญและมีความละเอียดอ�อนอาจถูกหยิบยกข้ึนมา
โดยท้ัง 2 ฝKาย แต�ถ�าหากเกิด “การก�อกวน” หรือ “การสร�างอุปสรรค” ท่ีอาจกระทบต�อกระบวนการ
สันติภาพได� เม่ือเป(นเช�นนั้นทางฝKายตัวกลางอาจเข�ามามีบทบาทโดยตรงเพ่ือทําการปลดเง่ือนไขบางประเด็นท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในสักวันหนึ่งข�างหน�า ซ่ึงกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพในอนาคตอาจมีตัวแสดงหลัก 3 ฝKาย 
(Three Parties) 

3. การเจรจาสันติภาพต�องมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกโอไอซี และองคRกรเอ็นจีโอตGางๆ 
ท่ีได�รับความเห็นชอบจากท้ัง 2 ฝuายมาเปpนสักขีพยาน 

เง่ือนไขดังกล�าวเป(นเรื่องปรกติท่ัวไปในการเจรจาระหว�างคู�ขัดแย�ง มิใช�เพียงแค�ว�าต�องอาศัยบทบาทของ
ตัวกลางท่ีดีและน�าเชื่อถือเพียงอย�างเดียวเท�านั้น หากแต�การได�รับรู�โดยคนนอกท่ีเป(นกลางก็มีความจําเป(น
อย�างยิ่ง โดยเฉพาะคนนอกท่ีสนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีปรารถนาในสันติภาพและความสงบสุข 

ด�วยเหตุนี้ เพ่ือว�าประเด็นใดก็ตามท่ีได�หยิบยกข้ึนมาพูดคุยและได�ตกลงกันจะได�รับการติดตาม เคารพยอมรับ 
และสังเกตการณAจากทุกฝKาย 

ความกังวลใจของรัฐไทยท่ียังคงยืนกรานมาโดยตลอดว�า ความขัดแย�งท่ีปาตานีเป(นเพียงเรื่องภายในประเทศ 
(domestic) เท�านั้น ถึงตอนนี้จะไม�เป(นอย�างนั้นอีกต�อไป กระบวนการทําให�กลายเป(นเรื่องสากล 
(internationalisation) นั้นจะทําให�กระบวนการสันติภาพปาตานีมีความง�ายดายมากยิ่งข้ึน จะทําให�
กระบวนการสันติภาพปาตานีจะสามารถดําเนินต�อไปได�อย�างราบรื่น และคงได�รับแรงหนุนจากทุกๆ ฝKายท่ีมี
ส�วนเก่ียวข�อง 
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4. ทางรัฐบาลไทยต�องยอมรับวGาชาวมลายูปาตานีมีสิทธิความเปpนเจ�าของเหนือดินแดนปาตาน ี

ในจํานวนข�อเรียกร�องท้ัง 5 ประการนั้น ข�อเรียกร�องประการท่ี 4 นี่เองท่ีได�กลายเป(นประเด็นร�อนท่ีก�อให�เกิด
คําถามในการพูดคุยด�วยฐานะท่ีเป(นประเด็นใจกลาง (core issue) ด�วยเหตุนี้ ข�อเรียกร�องประการนี้จึงมี
ความสําคัญยิ่งยวด และจําเป(นท่ีจะต�องอธิบายอย�างยืดยาวและละเอียดรอบคอบ ตลอดจนต�องคาบเก่ียว
เนื้อหาไปถึงประวัติศาสตรAและกฎหมายด�วย ผมใคร�ขอทําความเข�าใจในบทความต�อไป (ตอนท่ีสอง) ท่ีจะ
ตามมาในภายหลัง 

5. ฝuายบีอารRเอ็นขอเรียกร�องให�ทางรัฐบาลไทยปลGอยตัวนักโทษการเมืองและยกเลิกหมายจับให�แกGนักตGอสู�
ปาตานีท้ังหมดโดยไมGมีเง่ือนไข 

อีกเรื่องท่ีเป(นป�ญหาใหญ�ท่ีไม�สามารถท่ีจะดําเนินการได� (หรือจงใจท่ีจะไม�รับสนอง) โดยรัฐไทย นั่นก็คือเรื่อง
ความยุติธรรม โดยท่ีอาศัยอํานาจตามกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ (กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ความม่ันคง
ภายในฯ) ท่ีได�ลิดรอนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและจํากัดเสรีภาพของประชาชน โดยทางการไทยได�จับกุมชาว
มลายูปาตานีไปมิใช�น�อย อาศัยเพียงการแจ�งเบาะแสบุคคลท่ีตกเป(นผู�ต�องสงสัย หรือการจับกุมแบบเหวี่ยงแห 
ด�วยเหตุผลท่ีว�าพวกเขาอาจมีส�วนเก่ียวข�องกับการก�อความรุนแรงเป(นแนวร�วม หรือเคยก�อเหตุใดๆ โดย
ปราศจากหลักฐานท่ีชัดเจน 

ใครก็ตามท่ีมีความเห็นท่ีแตกต�างหรือวิพากษAวิจารณAรัฐบาลจะถูกข้ึนบัญชีในฐานะ “ฝKายตรงข�าม” หรือกบฏ 
ซ่ึงข�อเรียกร�องดังกล�าวมิได�เกินเลยแต�อย�างใด เพราะส�วนใหญ�ของผู�ถูกขังล�วนมาจากคดีทางการเมือง 

ถ�าหากเนื้อหาในการลงนามใน “ฉันทามติท่ัวไปว�าด�วยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ” เม่ือ 28 กุมภาพันธA 
2013 ท่ีได�ให�การยอมรับแล�วว�า พวกเขาคือคนท่ีมีความคิดเห็นและอุดมการณAท่ีต�างจากรัฐ และการจับกุม
ดังกล�าวเข�าข�ายในคดีทางการเมืองเช�นกัน และพวกเขาสมควรท่ีจะถูกปล�อยตัวหรือได�รับการนิรโทษกรรม 
(amnesty) โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ เช�นเดียวกับหมายจับท่ีออกโดยเพราะข�อกล�าวหาในทางการเมืองดังกล�าวควร
ท่ีจะยกเลิกท้ังหมด 

ตามท่ีได�กล�าวไว�ในตอนต�นแล�วว�า ข�อเรียกร�องท้ัง 5 ประการนั้นเสมือนเป(นหลักประกันความจริงใจตามท่ีทาง
ฝKายขบวนการได�ร�องขอ เพ่ือเป(นการปูทางให�กับกระบวนการสันติภาพในข้ันต�อไป 

ถ�าหากว�ากระบวนการสันติภาพนี้มิได�วางอยู�บนลู�ทางท่ีดีและฐานท่ีแข็งแกร�ง อาจเกิดความคลางแคลงใจกัน 
นั่นคือกระบวนการสันติภาพปาตานีท่ีมีความยาวนานและซับซ�อนยิ่งนี้ จะไม�สามารถตอบโจทยAให�กับทุกฝKายได� 
หากซ่ึงสิ่งนี้ได�เกิดข้ึนจริงถือเป(นความโชคร�ายของประชาชนชาวปาตานีท้ังมวล ทุกเชื้อชาติและสายตระกูลท่ี
จะยังคงหมุนเวียนอยู�กับความขัดแย�งทางการเมืองอย�างไม�มีวันจบสิ้น ในขณะท่ีชีวิตและทรัพยAสินของผู�คนจะ
ตกอยู�ภายในวังวนแห�งความโกลาหลนับร�อยพันป�ญหาท่ีคอยรังควานความสงบอยู�ร่ําไป 
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**ความคืบหน�าล�าสุด: เป(นท่ีทราบกันมาแล�วว�าเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2013 ทางการไทยได�ให�การตอบรับต�อ
ข�อเสนอของบีอารAเอ็นดังกล�าวผ�านทางผู�อํานวยความสะดวก ซ่ึงเป(นการแสดงให�เห็นว�าทางการไทยเองก็พร�อม
ท่ีจะรับข�อเสนอดังกล�าว นอกจากเง่ือนไขข�อ 4 เท�านั้น (ท่ีเก่ียวกับสิทธิความเป(นเจ�าของ) ท่ียังต�องการความ
กระจ�างชัดจากบีอารAเอ็นในข�อมูลท่ีเป(นรายละเอียดท่ีชัดเจน ซ่ึงในอีกไม�ช�านี้ ทางฝKายบีอารAเอ็นจะยื่นให�กับ
ฝKายไทยผ�านผู�อํานวยความสะดวก แต�คงไม�เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้อย�างแน�นอน และหลังจากนี้การพูดคุย
อย�างเป(นทางการ (ในทางเป_ด) จะเริ่มใหม�อีกครั้ง หลังจากท่ีมีกําหนดการออกมาอย�างชัดเจน โปรดติดตาม 

น้ําส�มสายชูและน้ําผึ้ง – จากนอกรั้วท่ีล�อมปาตานี 
เดือนซุลเกาะดะหA / กันยายน 2013 
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เลขาธิการสภาความมัน่คงแหGงชาติยืนยัน ไทยยังไมGได�รับข�อเรียกร�องใดๆ 

จากกลุGมบีอารRเอ็น 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 12 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://www.springnews.co.th/local/southern/65114 

 
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ (สมช.) กล�าวภายหลังการประชุม  

ศูนยAปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรAการแก�ป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�หรือศปก.กปต. ว�า  
 

ล�าสุดผู�อํานวยความสะดวกมาเลเซีย ได�ชี้แจงรายละเอียดของข�อเรียกร�องท้ัง 5 ข�อเพ่ิมเติมรวม 34 หน�ามาแล�ว 

ซ่ึงได�มอบหมายให�กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส�วนหน�าไปศึกษาและให�ศูนยA
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) นําไปพูดคุยกับภาคประชาชนด�วย ซ่ึงต�องได�ข�อสรุปมา
ประชุมใน ศปก.กปต. ก�อนสัปดาหAท่ี 3 ของเดือนตุลาคมท่ีจะมีการพูดคุยกับกลุ�มบีอารAเอ็นอีกครั้ง  
 

พร�อมยืนยันว�ายังไม�มีการรับข�อเสนอ 4 ข�อตามท่ีนายฮัตซันตอยิบกล�าวอ�าง เนื่องจากบางข�อยังไม�มีความ
ชัดเจนโดยเฉพาะข�อ 4 เรื่องสิทธิชาวมลายู และข�อ 5 เรื่องการปล�อยตัวผู�ถูกคุมขังซ่ึงเป(นเรื่องของกระบวนการ
พิจารณาของศาล 
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ฝuายทหารได�แสดงจุดยืนชัดเจน 7 ข�อตGอท่ีประชุมศูนยRปฏิบัติการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรRการแก�ไขปwญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 17 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/530216 

 
ท่ีประชุม ศปก.กปต. (ศูนยAปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรAการแก�ไขป�ญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต�) เม่ือสัปดาหAท่ีแล�ว 
 
ฝKายทหารได�แสดงจุดยืนชัดเจน 7 ข�อต�อท่ีประชุม เพ่ือเป(นแนวทางในการดําเนินการพูดคุยสันติภาพกับ 
บีอารAเอ็นต�อไป กล�าวคือ 
 
1. ยึดรัฐธรรมนูญไทยเป�นหลัก  
 
2. ไม�ยกสถานะของกลุ�มผู"ก�อเหตุรุนแรง  
 
3. เล่ียงข"อความท่ีเข"าเง่ือนไขยูเอ็น (องค-การสหประชาชาติ) และโอไอซี (องค-การความร�วมมืออิสลาม)  
 
4. ไม�ตอบข"อเรียกร"องเป�นลายลักษณ-อักษรในประเด็นท่ีส�อว�าจะผูกมัดในอนาคต  
 
5. ไม�จําเป�นต"องตอบทุกคําถาม แต�ควรเรียกร"องกลับไปบ"าง 
 
6. ตั้งคําถามเชิงรุกในเวทีการพูดคุย  
 
7. ทุกคําตอบท่ีเป�นลายลักษณ-อักษรจะถึงมือยูเอ็นและโอไอซี  
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สารจาก BRN (ตอน 2): “สิทธิความเปpนเจ�าของ” คืออะไร 
เขียนโดย อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม 

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด (AwanBook) 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 23 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://lovemahdi.igetweb.com/index.php?mo=10&art=41977403 

 

 

**ในตอนแรก (ต�นฉบับเดิม - http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/4706 บทแปลเป(นภาษาไทย 
- http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4723) ผู�เขียนได�แจกแจงรายละเอียดของข�อเรียกร�องเบ้ืองต�น 5 
ประการอย�างถ่ีถ�วน ยกเว�นเพียงเง่ือนไขประการท่ี 4 ซ่ึงเก่ียวข�องกับสิทธิของความเป(นเจ�าของ ในตอนท่ี 2 นี้
จึงใคร�วิพากษAถึงประการดังกล�าว - ผู�เขียน 
 
ข�อเรียกร�องเบ้ืองต�นประการท่ี 4 – รัฐบาลไทยต�องยอมรับถึงสิทธิความเป(นเจ�าของเหนือดินแดนปาตานีของ
ชนชาวมลายูปาตานี 
 
ตามท่ีได�อธิบายไปแล�วก�อนหน�านี้ถึงเง่ือนไขประการท่ี 4 ว�า เป(นประเด็นใจกลางท่ีได�กลายเป(นแกนหลักต�อ
เหล�าป�ญหาความขัดแย�งท่ียืดเยื้อยาวนานถึง 200 ปh การอภิปรายในเรื่องท่ีมีความสําคัญเช�นนี้ จะหลีกเลี่ยง
การกล�าวถึงความจริงในแง�ของประวัติศาสตรAการเมืองและกฎหมายมิได� 
 
เพ่ือทําความเข�าใจความคิดเก่ียวกับสิทธิความเป(นเจ�าของของชนชาติมลายูปาตานี จําเป(นต�องพิจารณาจาก
แง�มุม 3 ประการสําคัญดังต�อไปนี้ คือ 
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ประการแรกปาตานี คือ มาตุภูมิ (PATANI sebagai BUMI) 
ประการท่ี 2 ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุA (BANGSA MELAYU sebagai ETNIK) และ 
ประการท่ี 3 สิทธิความเป(นเจ�าของ คือ อํานาจของผู�ท่ีเป(นเจ�าของ (HAK PERTUANAN sebagai PEMILIK 
BERKUASA) 
 
จากนี้จะทําความเข�าใจเป(นรายข�อดังต�อไปนี้ 

1. ปาตานี คือ มาตุภูมิ 
 
เม่ือเอ�ยถึงคําว�าปาตานี สมควรอย�างยิ่งท่ีจะต�องย�อนกลับไปยังประวัติศาสตรA นักประวัติศาสตรAส�วนใหญ�ได�มี
ความเห็นพ�องต�องกันว�า บริเวณทางตอนใต�ของไทยท่ีประกอบไปด�วย 3 จังหวัด คือ ปาตานี ยะลา นราธิวาส 
และบางอําเภอของจังหวัดสงขลาป�จจุบัน ซ่ึงก�อนหน�านั้นบริเวณดังกล�าวเคยเป(นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ�ท่ีรู�จักกัน
ในชื่อลังกาสุกะ นักประวัติศาสตรAต�างคาดการณAว�า อาณาจักรแห�งนี้ได�กําเนิดข้ึนเม่ือคริสตAศตวรรษท่ี 1 หรือ
ก�อนหน�านั้นด�วยซํ้า 
 
ตามบันทึกของของชาวจีนระบุว�า เม่ือปh ค.ศ.515 กษัตริยAจากลังกาสุกะท่ีมีพระนามว�า พระเจ�าพากาดัตตา 
(Bhagadatta) ได�มีความสัมพันธAทางการทูตกับเมืองจีน และได�ทรงส�งทูตไปยังเมืองดังกล�าวเม่ือปh ค.ศ.523, 
531 และ ค.ศ.568 ในบันทึกของชาวจีนได�กล�าวถึงลังกาสุกะในสําเนียงต�างๆ เช�น ลังยาซิว (Lang-Ya-Shiao) 
ลังยาเซีย (Lang-Yi-Sia) ลังซีเจีย (Lang-see-chia) และอ่ืนๆ 
 
นี่หมายความว�า อาณาจักรลังกาสุกะได�อุบัติข้ึนก�อนหน�าท่ีอาณาจักรสุโขทัยจะถือกําเนิดข้ึนเสียอีก (ค.ศ.1238) 
ตามท่ีถูกอ�างโดยชาวสยามว�าเป(นยุคท่ีการปกครองเพ่ิงถูกสถาปนาข้ึน ในขณะท่ีอาณาจักรลาวท่ีได�สถาปนาข้ึน
ราวปh ค.ศ. 450 ซ่ึงก็ปกครองโดยชนชาติมอญ (มิได�มาจากชนชาติไทย) ท่ีเคยอยู�ภายใต�การปกครองของ
อาณาจักรเขมร จนกระท่ังถูกผนวกเข�าเป(นส�วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเม่ือ ค.ศ.1388 
 
ถึงแม�ว�าลังกาสุกะจะเป(นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ�ในยุคสมัยหนึ่ง แต�เม่ือเสื่อมอํานาจลงก็ได�ตกอยู�ภายใต�อาณาจักร
อ่ืนท่ีมีอิทธิพลเหนือกว�า อย�างเช�น อาณาจักรศรีวิชัย (ศูนยAอํานาจอยู�ท่ีเมืองปาลิมบัง เกาะสุมาตรา) 
อาณาจักรมัชปาหิต (ศูนยAกลางอํานาจอยู�ท่ีเกาะชวา) และอาณาจักรสุโขทัยท่ีใช�อํานาจปกครองผ�านเมือง
บริวารอย�างตามพรลิงคA (ศูนยAกลางอยู�ท่ีเมืองลิกอรA) 
 
ในขณะท่ีอํานาจการปกครองจากภายนอกเสื่อมลง อาณาจักรลังกาสุกะได�กลับมามีอํานาจและได�รับอิสรภาพ
อีกครั้ง ร�องรอยทางประวัติศาสตรAในรูปของโบราณสถานและสถานประกอบศาสนกิจยังมีให�เห็นได�อย�างท่ัวท้ัง
บริเวณจังหวัดทางภาคใต�ป�จจุบัน โดยเฉพาะจุดศูนยAกลางของเมือง พระราชวังมะฮลีฆัย (KOTA MAHLIGAI) 
ท่ีอยู�รอบๆ บริเวณบ�านจาเละ ในอําเภอยะรัง จังหวัดป�ตตานีป�จจุบัน 
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เม่ือศูนยAกลางการปกครองได�ย�ายไปยังสถานท่ีใหม� ณ กรือเซะ หรือท่ีปาตา อีนี (PataIni, หรือบางแหล�งข�อมูล
ได�เขียนว�าหมู�บ�านเปาะตานี, Pak Tani) แล�วจึงได�ตั้งชื่อเมืองนี้ว�าปาตานี จนกระท่ังเจ�าเมืองได�เข�ารับอิสลาม 
(จากเดิมท่ีนับถือศาสนาพุทธ) และได�วางรากฐานการปกครองแบบอิสลาม และยังได�ตั้งชื่อใหม�ว�า ปาตานี    
ดารุสสลาม 
 
ทว�าเม่ือการรุกรานจากสยาม (ท่ีต�องการแผ�ขยายอาณาเขต) หลายต�อหลายครั้ง นับต้ังแต�สมัยอยุธยา               
จวบจนกระท่ังประสบความสําเร็จเม่ือปhค.ศ.1786 ในสมัยการปกครองของกษัตริยAรัชกาลท่ี 1 แห�งราชวงศAจักรี 
นับต้ังแต�นั้นเป(นต�นมา สถานะของเมืองปาตานีก็แปรเปลี่ยนอย�างค�อยเป(นค�อยไปจากเมืองท่ีเคยมีอํานาจ และ
อิสระ สุดท�ายกลายเป(นส�วนหนึ่งของประเทศไทยในป�จจุบัน 
 
เพราะฉะนั้นไม�ว�าแผ�นดินแห�งนี้จะเรียกว�าลังกาสุกะ ปาตานี ปาตานีดารุสสลาม มณฑลป�ตตานี หรือเหมือน
อย�างป�จจุบันนี้ท่ีถูกแยกเป(นจังหวัดเล็กจังหวัดน�อย ซ่ึงประกอบไปด�วยจังหวัดป�ตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลา ซ่ึงอยู�ในภาคใต�ของประเทศไทย ซ่ึงในความเป(นจริงแล�วต�างก็เป(นภูมิประเทศเดียวกัน แผ�นดินเดียวกัน 
กระท่ังน�านฟ�าและน�านน้ําอันเดียวกัน 
 
ถึงแม�ว�าในห�วงขณะหนึ่ง แนวชายแดนและอาณาบริเวณท่ีเคยปกครองได�เปลี่ยนไปแล�ว แต�ในทางภูมิศาสตรA
มิได�เปลี่ยนแปลงแต�อย�างใด 
 
2. ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุA 
 
อาณาจักรลังกาสุกะถูกระบุโดยนักประวัติศาสตรAว�า เป(นรัฐมลายูท่ีได�รับอิทธิพลมาจากอินเดีย (Indianised 
Malay State) บนพ้ืนฐานท่ีถูกยึดครองและปกครองโดยชนชาวมลายู การใช�ภาษามลายู การมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมมลายู มีศาสนาตามความเชื่อท่ีได�รับอิทธิพลจากอินเดีย นั่นก็คือศาสนาฮินดูในยุคแรก ก�อนท่ีจะ
เปลี่ยนเป(นศาสนาพุทธในเวลาต�อมา 
 
ภาษาเขียนก็เช�นกันท่ีเป(นการยืมมาจากตัวอักษรภาษาสันสกฤตในแบบป�ลลวะ ยกเว�นในสมัยของปาตานี            
ดารุสสลามเท�านั้นท่ีการเขียนได�หยิบยืมตัวอักษรมาจากอักษรอาหรับท่ีรู�จักกันในนามอักษรยาวี 
 
ในบรรดา “รัฐมลายูท่ีได�รับอิทธิพลจากอินเดีย” (Indianised Malay States) อ่ืนๆ ท่ีเคยดํารงอยู�ในหมู�เกาะ
บนคาบสมุทรมลายู อันได�แก� อาณาจักรศรีวิชัย ตามพรลิงคA มัชปาฮิต มะละกา เทมาเส็ก (สิงคโปรA) และอ่ืนๆ 
ถึงแม�ว�าจะยังมีชนชาติอ่ืนนอกเหนือจากชาวมลายูท่ีเคยอาศัยอยู�บนคาบสมุทรมลายู (Malay Peninsula) เช�น
ชาวมอญ (พม�า) ชาวเขมร ชาวสุมาตรา ชาวชวา ชาวสยามไต (ทางตอนใต�) ชาวสยาม (ไทย) ชนเผ�าพ้ืนเมือง
และอ่ืนๆ แต�ชนชาวมลายูถือเป(นชนชาติท่ีเด�นชัดและเป(นผู�กุมอํานาจหลัก 
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หลักฐานการต้ังรกรากและการดํารงอยู�ของอํานาจของคนมลายูในแหลมมลายูแห�งนี้ ไม�ได�เป(นเรื่องยากเย็นท่ี
จะค�นพบ สิ่งสําคัญท่ีดํารงอยู�ส�วนใหญ�ก็คือรากศัพทAในภาษามลายู เริ่มจากบริเวณคอคอดกระ (กระ) ฉาฮายา
หรือจายา (ไชยา) ลิกอรA (นครศรีธรรมราช) ซูรัต(สุราษฎรAธานี) บือดือลุง (พัทลุง) ฆือรือบี (กระบ่ี) บูหงา (พูงา/
พังงา) บูกิต (ภูเก็ต) รือนุง (ระนอง) ตือรัง (ตรัง) สิงโกรา (สงขลา) ปาตานี (ป�ตตานี) ยาลา (ยะลา) มือนารา
(นราธิวาส) และสะตูล (สตูล) 
 
นี่ยังไม�รวมถึงชื่ออําเภอและหมู�บ�านเล็กๆท่ีจํานวนมิน�อยมาจากคําภาษามลายู เพียงแต�ว�าภายหลังจากท่ีถูกยึด
ครอง สําเนียงเรียกได�เปลี่ยนไปตามอิทธิพลของภาษาอ่ืน (สยาม) หรือเป(นการเปลี่ยนไปเป(นชื่อตามภาษา
สยามไปเลย 
 
สามารถสรุปได�ว�า นับต้ังแต�สมัยลังกาสุกะจนถึงยุคปาตานีดารุสสลาม จวบกระท่ังวันนี้ ความเป(นมาและ
คุณลักษณะเด�นชัดของชาวมลายูท่ีได�อาศัยอยู�แผ�นดินแห�งนี้ ได�สืบทอดกันมาจากรุ�นสู�รุ�นไม�เคยเปลี่ยนแปลง 
นอกจากความเชื่อทางศาสนาเท�านั้นท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากศาสนาฮินดูเป(นศาสนาพุทธและสุดท�ายศาสนา
อิสลาม 

3.สิทธิความเป(นเจ�าของ–คืออํานาจของผู�ท่ีเป(นเจ�าของ 
 
ในทางภาษาสิ่งนี้หมายถึง "สิทธิของผู�ท่ีเป(นเจ�าของ” (Ownership right) สิทธิความเป(นเจ�าของ เป(นแนวคิด
ทางการเมืองอย�างหนึ่ง ท่ีหมายถึง "สิทธิท่ีได�รับหรือท่ีได�มาโดยคนผู�หนึ่งหรือชนกลุ�มหนึ่งท่ีจะครอบครองสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย�างถูกต�อง โดยท่ีเขาหรือพวกเขานั้นถืออํานาจอันโดยสมบูรณAเหนือสิ่งนั้น” (It is the RIGHT 
given to, or attained by or acquired by  a person or people, to OWN something rightfully, 
which he or they possess ABSOLUTE POWER over it) 
 
ด�วยสิทธิท่ีถืออยู�นี่เอง ผู�เป(นเจ�าของท่ีมีสิทธิดังกล�าวอย�างชอบธรรมนั้น จะเป(นผู�มีอํานาจเต็มและมีอิสระในการ
ตัดสินใจทุกเรื่องท่ีเหมาะสมและเป(นเรื่องดีงามต�อสิ่งท่ีตนเป(นเจ�าของ 
 
ตัวอย�างง�ายๆ เช�น มีคนครอบครองท่ีดินแปลงหนึ่งด�วยความชอบธรรม ไม�ว�าจะเป(นโดยการซ้ือ การ
แลกเปลี่ยน การให�หรือการได�รับมรดกตกทอด ตามหลักท่ีถูกต�องชอบธรรมนั้น ท่ีดินดังกล�าวย�อมเป(นสิทธิของ
ผู�ถือครอง (Ownership Right) เขาย�อมมีอํานาจอย�างเต็มท่ีบนท่ีดินดังกล�าว และมีอิสระท่ีจะทําสิ่งใดต�อท่ีดิน
แปลงนั้น ไม�ว�าจะเป(นการปลูกผัก สร�างบ�าน ให�เช�า หรือจะขาย หากว�ามีคนต�องการท่ีจะเช�าท่ีดินแปลง
ดังกล�าว ผู�เช�านั้นมิอาจก�าวก�ายต�อสิทธิความเป(นเจ�าของท่ีแท�จริงได� 
 
หากมีชนกลุ�มหนึ่งท่ีไม�รู�ว�ามาจากท่ีใด ได�รุกรานและทําการปล�นโดยวิธีการบังคับหรือขับไล�เจ�าของเดิมออกไป 
เขาก็ยังมิได�หมดสิทธิจากการเป(นเจ�าของท่ีดินแปลงดังกล�าวแต�อย�างใด เจ�าของท่ีดินเดิมนั้นยังมีสิทธิและ
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จําต�องทวงคืนสิทธิบนท่ีดินแปลงนั้นกลับคืนมา เพราะนั่นคือสิทธิโดยชอบธรรม 
 
นับจากสมัยอาณาจักรลังกาสุกะจวบกระท่ังถึงยุคสมัยปาตานีดารุสสลาม สิทธิความเป(นเจ�าของในแง�ของ
อํานาจอธิปไตย (sovereignty) นั้นอยู�ในมือของกษัตริยA สุลต�าน หรือนักปกครองท่ีมาจากชนชาวมลายูท่ีได� 
สืบทอดตลอดมาในแผ�นดินแห�งนี้จากรุ�นสู�รุ�น แม�ว�าแรกเริ่มนั้นความเชื่อเรื่องศาสนาจะไม�เหมือนกับช�วงสมัย
อาณาจักรลังกาสุกะ (ฮินดูและพุทธ) แต�ในเวลาต�อมาได�เปลี่ยนมาสู�ความเป(นอิสลาม พวกเขาเหล�านั้นล�วนมี
ท่ีมาจากวงศAตระกูลเชื้อสายเดียวกันนั่นก็คือคนมลายู นั่นหมายความว�าสิทธิความเป(นเจ�าของในแง�ของอํานาจ
การปกครองนั้นอยู�ในอุ�งมือของคนมลายู 
 
ถึงแม�ว�าในบางช�วงนั้น ลังกาสุกะหรือปาตานีได�เสื่อมอํานาจลงเพราะถูกรุกรานจากภายนอก รวมถึงถูกจํากัด
และตกอยู�ภายใต�อาณัติของคนอ่ืน ความจริงแล�วสิทธิความเป(นเจ�าของคนมลายูบนแผ�นดินแห�งนี้ยังไม�หมดสิ้น
ไปกับการถูกยึดครองดังกล�าวแต�อย�างใด ถึงแม�สิทธิท่ีว�านี้จะถูกปฏิเสธก็ตาม 
 
ครั้นเม่ือปาตานีดารุสสลามตกอยู�ในเง้ือมมือของสยามในปh ค.ศ.1786 คนมลายูก็สูญเสียอํานาจในการปกครอง 
แต�สิทธิความเป(นเจ�าของของคนมลายูปาตานีก็ยังไม�สูญสลายไปถึงแม�จะถูกปฏิเสธจากนักล�าอาณานิคมสยาม    
ก็ตาม 
 
จากนั้นเริ่มมีชาวมลายูลุกข้ึนมาต�อต�านอํานาจสยามบนแผ�นดินปาตานีท่ีนําโดยเต็งกูลามิดดีน, ดาโตVะป�งกาลัน, 
เต็งกูอับดุลกอเดรA กามารุดดีน และลูกชายท�านเต็งกูมะฮAมูด มะฮAยิดดีน, ต�วนโตVะครูหะญีสุหลง และอ่ืนๆ 
นับต้ังแต�ยุคสมัยท่ีอยู�ภายใต�อาณานิคมจวบกระท่ังถึงยุคสมัยของนักต�อสู�ในป�จจุบัน 
 
เป�าหมายของพวกเขานั้นก็ไม�มีอะไรนอกเหนือไปจากการทวงคืนสิทธิท่ีถูกลิดรอนไปเท�านั้น นั่นก็คือสิทธิ
อํานาจในการปกครอง เพราะว�าแผ�นดินแห�งนี้เป(นสิทธิความเป(นเจ�าของของชนชาวมลายูท่ีต�องทวงกลับคืนมา
เพ่ือมอบให�กับผู�เป(นเจ�าของท่ีแท�จริง นั่นก็คือคนมลายูปาตานี 
 
เปรียบได�กับตอนท่ีอยุธยาตกอยู�ภายใต�การยึดครองของพม�าเม่ือปh ค.ศ.1569 ชาวสยามก็ได�ลุกข้ึนมาเพ่ือกอบกู�
แผ�นดินกลับคืนมา เพราะพวกเขาสํานึกดีว�าการได�สูญเสียแผนดินนั้น เป(นการเพียงพอแล�วท่ีชาวสยามจะมี
ความรู�สึกถึงสิทธิความเป(นเจ�าของของชนชาติสยามเหนือแผ�นดินอยุธยา เม่ือช�วงปhค.ศ.1593 ภายใต�การนํา
ขององคAกษัตริยAพระนเรศวร ชาวสยามจึงสามารถขับพม�าออกไปและกลับมามีอํานาจใหม�อีกครั้ง 
 
เหตุการณAท่ีคล�ายกันได�หวนกลับมาอีกครั้งเม่ือช�วง ค.ศ.1767 เม่ืออยุธยาได�ตกอยู�ภายใต�อํานาจของพม�าอีก
ครั้ง แต�พระเจ�าตากสินมหาราชและชาวสยามได�ทําการกอบกู�เอกราชได�จนสําเร็จ จากนั้นก็ได�ย�ายศูนยAกลางไป
ยังกรุงธนบุรีหลังจากท่ีเมืองอยุธยาได�รับความเสียหายย�อยยับจากสงครามอย�างหนัก ความสํานึกท่ีจะกอบกู�
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อธิปไตยการปกครองท่ีได�สูญเสียไปนั้น ต�องอาศัยหลักความเชื่อม่ันท่ีความศรัทธาท่ีแน�วแน�และสัจจริงว�าสิทธิ
ความเป(นเจ�าของเหนือแผ�นดินสยามนั้นเป(นของปวงชนชาวสยามท้ังมวล 
 
พอจะกล�าวได�หรือไม�ว�าท้ัง 2 เหตุการณAนี้ กษัตริยAท้ัง 2 พระองคA ไม�ว�าจะเป(นพระนเรศวรและพระเจ�าตากสิน
นั้น คือผู�ก�อการกบฏ ผู�แบ�งแยกดินแดน หรือผู�ก�อการร�าย เพียงแค�ว�าพระองคAท้ังสองได�ทําการต�อสู�เพ่ือ
ปลดปล�อยแผ�นดินเกิดจากอาณัติของศัตรู? คงไม�อย�างแน�นอน! เช�นเดียวกับนักต�อสู�ปาตานีท่ีไม�ควรเรียกว�า
เป(นผู�กบฏ ผู�แบ�งแยกดินแดน หรือผู�ก�อการร�าย เพราะพวกเขาเองก็กระทําการเหมือนอย�างพระองคAท้ังสอง 
 
ในบริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานีซ่ึงกําลังดําเนินการอยู�ในตอนนี้ ประเด็นเรื่องของสิทธิความเป(น
เจ�าของของชนชาวมลายูปาตานีบนผืนแผ�นดินปาตานีท่ีได�รับการปฏิเสธจากรัฐไทย ได�กลายเป(นหนึ่งเง่ือนไข
พ้ืนฐานเพ่ือกระบวนการพูดคุยจักได�ดําเนินได�อย�างต�อเนื่อง ทางฝKายนักต�อสู�ได�เรียกร�องให�การปฏิเสธนั้นเป(น
โมฆะ โดยการยอมรับว�าชนชาวมลายูปาตานีจะมีสิทธิความเป(นเจ�าของเหนือแผ�นดินปาตานี 
 
ในกรอบของสิทธิความเป(นเจ�าของท่ีประกอบด�วย:สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม (Justice and Basic 
Human Rights) ของสังคมมลายูปาตานีจะต�องได�รับการยอมรับและความเคารพ สิทธิในการกําหนด         
ชะตากรรมตนเอง (Right to Self-Determination) พันธะสัญญาทางการเมืองเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม
ท่ีมีหลักประกันและโดยเฉพาะอย�างยิ่งทางรัฐบาลไทยจําเป(นต�องเป_ดโอกาสและพ้ืนท่ีเพ่ือให�ชาวมลายูปาตานี
สามารถปกครองตนเองในดินแดนปาตานีได� รูปแบบและขอบเขตในการบริหารและอํานาจการปกครองจะต�อง
ร�วมกันพิจารณาในรายละเอียดในระหว�างกระบวนการพูดคุยเม่ือถึงข้ันการเจรจาในภายหลัง 
 
ถ�าหากว�าฝKายไทยปรารถนาในความสงบสุขท่ีแท�จริง พวกเขาก็ควรจะตอบรับและตกลงด�วยดีต�อข�อเรียกร�อง
เบ้ืองต�นท้ัง 5 ประการนี้ในระหว�างการพูดคุย เพ่ือให�กระบวนการสันติภาพสามารถก�าวไปข�างหน�าได� เพ่ือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต�จะได�สัมผัสดอกผลของสันติภาพอย�างท่ัวกัน หลังจากท่ีได�ประสบกับกลียุคมานาน 
 
**** ความคืบหน�า : ทางฝKายบีอารAเอ็นได�ยื่นรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขเบ้ืองต�น 5 ประการแก�ทางฝKายไทย 
(รวมท้ังข�อ 4) ผ�านทางผู�อํานวยความสะดวก (มาเลเซีย) แล�ว ทางฝKายไทยได�ขอเวลาอีกสักระยะเพ่ือทําการ
หารือและคงจะให�คําตอบในช�วงเวลาท่ีเหมาะสม ถ�าคําตอบเป(นไปในทางบวก ก็คือว�าทางฝKายไทยนั้นตกลงท่ี
จะรับเง่ือนไขท้ังห�าดังกล�าวไปพิจารณา วงล�อของกระบวนการสันติภาพท่ีกัวลาลัมเปอรAจะสามารถขับเคลื่อน
ใหม�ได�อีกครั้ง 
 
เขียนโดย อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม 
แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด (AwanBook) 
ต�นฉบับเดิมภาษามลายู: http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/ 
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อิมรอน ซาเหาะ 

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 

 ----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 8 พฤศจิกายน 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6372 

จิราพร บุนนาค อดีตรองเลขา สมช. เผยประสบการณAทํางานสนัติภาพในกระบวนการใน Track 1 ระหว�างบรรยาย  
ในหลักสูตรการเปลี่ยนผ�านความขัดแย�งของวิทยาลัยประชาชน เล�าย�อนความการพูดคุยระหว�างรัฐไทยกับขบวนการฯ 
จากเจนีวาโปรเสส (Geneva Process) จนถึงกระบวนการพูดคุยที่แคแอล ผ�านหลายรัฐบาล หลากตัวละคร สะท�อน
มุมมองแต�ละฉาก พร�อมระบุการเดินหน�าต�อจากนี้ควรเร่ิมต�นจากการให�ความสนใจที่ 5 ข�อเรียกร�องบีอารAเอ็นและ
โน�มน�าวใจคนทีไ่ม�เห็นด�วยในฝKายตนเอง 

วันเสารAที่ 11 ตุลาคม 2557 ที่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรA (ม.อ.ป�ตตานี) วิทยาลัยประชาชน 
(People’s College) จัดบรรยายเร่ือง “ความพยายามทั้งหมดของ Track 1 ต�อสันติภาพในชายแดนใต�/ปาตาน”ี ใน
หลักสูตรการเปลี่ยนผ�านความขัดแย�ง โดยมีนางจิราพร บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
(สมช.) เป(นวิทยากร โดยได�กล�าวถึงบทบาทของกระบวนการสนัติภาพในกลุ�มระดบันาํ หรือที่เข�าใจว�าเป(น
กระบวนการใน Track 1 และอนาตคของการพูดคุยดังกล�าวว�าจะเป(นอย�างไรต�อไป 

การเสวนาคร้ังนี้เป(นส�วนหนึ่งของการจัดวงเสวนาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ความขัดแย�งในระยะเปลี่ยนผ�าน 
วิทยาลัยประชาชน ต�อเนื่องหลังจากเวทีเสวนาว�าด�วย Track 2 และ Track 3 หรือกระบวนการสันติภาพในระดับ
องคAกรและเครือข�ายประชาสังคมและระดับประชาชน รากหญ�ามาแล�วก�อนหน�านี ้

“ต�องให�เขามีความสุขบนแผGนดินของตัวเอง” 

นางจิราพร บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ (สมช.) กล�าวว�า ตนได�ติดตามการ
ทํางานของหน�วยงานด�านความม่ันคงมาโดยตลอด ไม�ว�าจะเป(นด�านนโยบาย คือ สํานักงานสภาความม่ันคง
แห�งชาติ (สมช.) และฝKายปฏิบัติ คือกองทัพ กรมการปกครองและตํารวจ ประกอบกับสนใจในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน จึงเข�าไปอยู�ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรAด�านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต� 

นางจิราพร เชื่อว�า ความม่ันคงของประชาชนเกิดข้ึนไม�ได�โดยลําพัง ถ�าไม�คํานึงถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพ 
สิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของความเป(นมนุษยAท่ีเท�าเทียมกัน หากไม�มีสิ่งเหล�านี้แล�วก็ไม�มีวันท่ีจะเกิดความ
ม่ันคงของประชาชนและของชาติได� 



 40 

 

“สิ่งท่ีจะพูดต�อไปนี้ไม�ได�พูดเพราะเกษียณแล�ว แต�ได�คิดและพูดแบบนี้มาต้ังแต�ก�อนเกษียณ และได�กําหนดเป(น
นโยบายด�านความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงกําหนดไว�ในช�วงต�นๆของวิสัยทัศนAว�า ให�มุสลิมอยู�ได�อย�าง
มุสลิม อัตลักษณAของคนในพ้ืนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะฉะนั้นจะต�องให�เขามีความสุขกับการเป(นมุสลิมในพ้ืนท่ีของ
ตัวเองหรือในแผ�นดินของตัวเอง” นางจิราพร กล�าว 

จุดเริ่มต�นการพูดคุย บทบาทของ HDC และเจนีวาโปรเสส 

นางจิราพร ได�เล�าความเป(นมาของกระบวนการแก�ป�ญหาภาคใต�ท่ีดําเนินการใน Track 1 หรือจากกลุ�มผู�นํา
ระดับสูงว�า ตนเองเป(นส�วนหนึ่งในกลุ�มคนเหล�านี้ท่ีเชื่อม่ันในการแก�ป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วย
กระบวนการสร�างสันติภาพท่ีต�องมีจุดเริ่มต�นมาจากการพูดคุย โดยเม่ือปลายปh 2548 ในขณะท่ีตนดํารง
ตําแหน�งเป(นรองเลขาธิการ สมช. มีองคAกรจากต�างประเทศองคAกรหนึ่งชื่อ Center for Humanitarian 
Dialogue ซ่ึงมีชื่อย�อว�า HDC (จากท่ีเดิมชื่อ Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue) มี
สํานักงานอยู�ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรAแลนดA และได�รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ
กระบวนการพูดคุยในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแย�ง 

นางจิราพร กล�าวต�อไปว�า HDC สนใจป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� และได�ติดต�อขอเข�าพบผู�นํารัฐบาลไทยใน
ขณะนั้น คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพ่ือมาทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึงนายกฯทักษิณให�ติดต�อไปทางเลขาธิการ สมช.
ในขณะนั้นคือ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล และทาง สมช.ก็ไม�ขัดข�องท่ี HDC จะเข�ามาทํางานในเรื่องนี้ 

“ตอนนั้น เลขาธิการ สมช.เห็นว�าตนเองทํางานด�านภาคใต�มานานต้ังแต�ก�อนปh 2542 จึงมอบหมายให�เป(น
หัวหน�าคณะในการดําเนินการพูดคุยกับคณะท่ี HDC ระบุว�าเป(นคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�และเป(น
ตัวแทนขบวนการต�อสู�ฝKายละ 4 คน คณะพูดคุยชุดนี้ถือว�าเป(น Track 1 ในสมัยนั้น และเรียกชื่อการพูดคุยครั้ง
นั้นว�า เจนีวาโปรเสส (Geneva Process)” 

PULO สองสาย และ BIPP บนโต~ะพูดคุย  

นางจิราพร กล�าวว�า การพูดคุยของคณะพูดคุยดังกล�าวเริ่มต�นครั้งแรกท่ีกรุงเจนิวา เพราะสํานักงานใหญ�ของ 
HDC อยู�ท่ีนั่น และ HDC มองว�าฝKายขบวนการสะดวกท่ีจะเดินทางมายังกรุงเจนีวา เพราะส�วนใหญ�พํานักอยู�ท่ี
สวีเดน ซ่ึงขณะนั้นนายกัสตูรี มะหAโกตา จะเป(นหัวหน�าทีมพูดคุยฝKายขบวนการ นอกจากนั้นยังมีกลุ�มของนาย
ซัมซุดดีน คาน ซ่ึงมาจากกลุ�ม PULO เช�นกัน แต�แยกการพูดคุย 

“การพูดคุยในขณะนั้นดําเนินการอย�างลับๆ ไม�เป_ดเผยสู�สาธารณะ ซ่ึงตอนนั้นตัวแทนฝKายขบวนการยังไม�มี
ตัวแทนจากกลุ�ม BRN แต�มีตัวแทนจากกลุ�ม BIPP ซ่ึงเป(นอูลามาอAหรือผู�รู�ศาสนา” 

นางจิราพร สะท�อนว�า จากการพูดคุยท่ีเจนีวาท้ังกับกลุ�มของนายกัสตูรีและกลุ�มของนายซัมซุดดีน ผลปรากฏ
ว�าไม�ได�มีการพูดถึงประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ เพราะท้ังสองกลุ�มพูดแต�เพียงป�ญหาของตนเองเท�านั้น 



 

 

41 

 

และตัวแทนจากกลุ�ม BIPP ได�เน�นย้ําว�า หากจะดําเนินการพูดคุยเพ่ือสันติภาพก็ไม�สามารถท่ีจะคุยเพียงแค�
กลุ�มเดียวได� เพราะยังมีอีกหลายกลุ�ม 

ความล�มเหลวและการถอนตัวของ BIPP 

นางจิราพร เล�าด�วยว�า มีอยู�ช�วงหนึ่งของการพูดคุยท่ีมีการตกลงกันว�าจะลดความรุนแรงท้ังจากฝKายรัฐไทยและ
ฝKายขบวนการ ซ่ึงตัวแทนรัฐไทยในขณะนั้นไม�มีตัวแทนท่ีมาจากกองทัพ จึงต�องกลับมาปรึกษากับกองทัพก�อน 
และทางผู�บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในขณะนั้น คือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได�ส�งนายทหารท�านหนึ่งเข�า
ร�วมพูดคุยกับฝKายของกลุ�มนายกัสตูรี ส�วนหนึ่งก็เพ่ือท่ีจะพิสูจนAว�ากลุ�มของนายกัสตูรีใช�ตัวจริงหรือเปล�า และมี
มติร�วมกันว�าจะลดความรุนแรงในพ้ืนท่ีไหน แต�ผลปรากฏว�าไม�สําเร็จ 

“กลางปh 2550 ในช�วงท่ี พล.อ.สุรยุทธA จุลานนทA เป(นนายกรัฐมนตรี อุซตาสจาก BIPP ได�ถอนตัวออกจากการ
พูดคุย ซ่ึงความจริงแล�วเขาสนิทกับอุซตาสฮัสซัน ตอยิบ และเป(นท่ีปรึกษาของอุซตาสฮัสซัน โดยมีคุณหมออีก
ท�านเป(นทีมงาน ซ่ึงท้ังสองท�านต�อมาได�เข�าไปเก่ียวข�องกับกระบวนการ Track 1 ในป�จจุบัน” นางจิราพร 
กล�าว 

หลังจากนั้น ในช�วงปลายปh 2550 หรือต�นปh 2551 ระดับสูงของภาครัฐได�ให� HDC จัดการพูดคุยกับกลุ�มของ
คุณกัสตูรีท่ีอินโดนีเซีย แต�ไม�มีผลอะไรตามมาจากการพูดคุยครั้งนั้น เพราะอยู�ในระหว�างช�วงเปลี่ยนผ�านรัฐบาล 

การปรากฏตัวของ BRN  

นางจิราพร เล�าต�อไปว�า ในช�วงนายสมัคร สุนทรเวช ต�อด�วยนายสมชาย วงศAสวัสด์ิ เป(นนายกรัฐมนตรี ไม�มี
การพูดถึงประเด็นป�ญหาในจังหวัดชายแดนใต�เลย ทาง HDC ไม�ได�ดําเนินการเรื่องนี้ต�อ เพราะมองว�ารัฐบาล
ไม�ได�ให�ความสําคัญต�อประเด็นป�ญหาความไม�สงบในภาคใต�มากนัก แต�ทางฝKายอุซตาซท่ีเคยถอนตัวออกไป
กลับไม�ได�อยู�นิ่งเฉย โดยได�ไปพูดคุยกับกลุ�ม BRN ว�าทางออกอีกทางหนึ่งท่ีน�าจะเลือกใช�ก็คือการพูดคุยเพ่ือ
สันติภาพ ซ่ึงยังไม�เคยมีใครพูดถึง เพราะก�อนหน�านี้เป(นการดําเนินการท่ียังไม�มีการพูดคุยเรื่องกระบวนการ 
สันติภาพ 

นางจิราพร เล�าต�ออีกว�า อุซตาซท�านดังกล�าวได�คุยกับตัวแทนกลุ�ม BRN 5 คน แต�มีเพียง 1 คนเท�านั้นท่ีคิดว�า
การพูดคุยเพ่ือสันติภาพเป(นอีกทางท่ีน�าเลือกมากกว�าการใช�ความรุนแรง ก�อนท่ีอีกหลายคนจะเริ่มให�ความ
สนใจในภายหลังหลังจากท่ีมีการยกตัวอย�างกรณีจากต�างประเทศท่ียังไม�เคยปรากฎว�ากลุ�มท่ีใช�ความรุนแรง
ประสบผลสําเร็จในการต�อสู�เรียกร�อง 

ส�วนในฝKายไทยเองก็มีการพูดคุยถึงความสําคัญของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ โดยเฉพาะกรรมาธิการ
วุฒิสภา ซ่ึงมีคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต�เป(นกรรมาธิการอยู�ด�วย รวมไปถึงกลุ�มนักวิชาการ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม 
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ทวี สอดสGอง และ ทักษิณ ชินวัตร 

“ในช�วงปh 2552 ดิฉันและทีมจากสถาบันพระปกเกล�าได�ดําเนินการพูดคุยกับอุซตาซและคุณหมอดังท่ีกล�าว
มาแล�วข�างต�น ซ่ึงดิฉันเรียกว�า Track 1.5 และดิฉันมีความเชื่อว�ากระบวนการพูดคุยหยุดไม�ได� ถ�าหยุดหรือขาด
ตอน จะมาเริ่มต�นใหม�ก็จะต�องสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจกันใหม� ดิฉันมองว�า Track 1.5 รวมท้ัง Track 2 และ 
Track 3 จะช�วยให� Track 1 เดินต�อไปได�”  นางจิราพร กล�าว 

นางจิราพร กล�าวต�อด�วยว�า การพูดคุยครั้งนี้มีจุดเริ่มต�นมาจากท่ีหลังจากตนเองทํางานใน Track 1.5 มาอย�าง
ต�อเนื่อง ทําให�คิดว�าการพูดคุยเพ่ือสันติภาพใน Track 1 ถึงเวลาท่ีจะต�องเริ่มต�นได�แล�ว เพราะตนมองว�าคนใน
พ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ี รวมท้ังขบวนการหรือนักต�อสู�เอง ผ�านความเจ็บปวดและความสูญเสียจากความรุนแรงมามาก 
จึงคิดว�าถึงเวลาท่ีจะต�องหาทางออกท่ีไม�ใช�ความรุนแรงต�อกัน หรือหากจะยังคงใช�ความรุนแรงต�อไป คู�ขัดแย�ง
ต�องไม�ใช�ประชาชนผู�บริสุทธิ์ 

นางจิราพร กล�าวว�า ในช�วงปh 2554 พ.ต.อ.ทวี สอดส�อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คาดการณAว�าจะได�มาดํารง
ตําแหน�งเลขาธิการ ศอ.บต. (ศูนยAอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต�) ตนกับทีมสถาบันพระปกเกล�าเข�า
ไปหา พ.ต.อ.ทวี และเสนอแนวคิดการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ โดยรัฐไทยจะต�องเป(นผู�ส�งสัญญาณก�อนว�าต�องการ
พูดคุย ซ่ึง พ.ต.อ.ทวี เองก็เห็นด�วย 

“ดิฉันก็คิดว�าคุณทวีคงจะไปเล�าให�คุณทักษิณฟ�ง กระท่ังคุณทักษิณบินตรงไปยังมาเลเซีย จึงเป(นจุดเริ่มต�นของ
กระบวนการพูดคุยครั้งใหม�อย�างท่ีปรากฏตามข�าว” 

นางจิราพร เล�าต�อว�า ก�อนการพูดคุย ตํารวจสันติบาลของมาเลเซียได�เชิญตัวกลุ�มขบวนการเพ่ือมาพบคุณ
ทักษิณ ซ่ึงจํานวนคนท่ีได�เข�าพบคุณทักษิณเป(นไปตามท่ีทางมาเลเซียได�กําหนดไว� โดยมีตัวแทนจาก BRN, 
PULO และ BIPP 
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สะท�อนบทเรียนการพูดคุยเคแอล 

นางจิราพร สะท�อนว�า หัวหน�าทีมพูดคุยสันติภาพของไทย ซ่ึงประกอบด�วย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร 
เลขาธิการ สมช. รวมถึง พ.ต.อ.ทวี สอดส�อง เลขาธิการ ศอ.บต. และ พล.อ.นิพัทธA ทองเล็ก ปลัดกระทรวง
กลาโหม ร�วมทีม ซ่ึงนางจิราพรมองว�าในกระบวนการพูดคุยครั้งใหม�ของไทย ไม�มีความต้ังใจและจริงใจมากพอ 
รวมท้ังไม�มีประสบการณA และไม�มีทักษะในเรื่องกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ ซ่ึงต�อมาได�มีการเชิญ
นักวิชาการเข�ามาร�วมใน Track 1 เพ่ือให�มีความชอบธรรมมากข้ึน 

นางจิราพร เล�าว�า เม่ือถึงเวลาพูดคุย ปรากฏว�าทางฝKายขบวนการสะท�อนว�าทางการไทยไม�เตรียมการอะไรเลย
ก�อนมีการพูดคุย และการประชุมใช� 3 ภาษา จึงทําให�เสียเวลาในการแปล เม่ือจบการพูดคุยก็ไม�สามารถสรุป
ประเด็นได� ดังท่ีดิฉันกล�าวไว�แล�วข�างต�นว�า ทางฝKายไทยไม�มีความต้ังใจและจริงใจมากเพียงพอ เหมือนทําไป
เพ่ือสร�างภาพทางการเมืองเท�านั้น ยกเว�นนักวิชาการท่ีเชื่อม่ันในกระบวนการพูดคุยเพราะเคยผ�านงานท่ี
เก่ียวกับประสบการณAจากต�างประเทศ 

นางจิราพร กล�าวต�ออีกว�า ทางฝKาย BRN จึงมองว�าหากเป(นแบบนี้ต�อไป การพูดคุยจะไม�เกิดผลอะไรกับ
ประชาชน จึงปรากฏข�อเสนอ 5 ข�อออกมา ปรากฏว�าสื่อของไทยไปนําเสนอข�าวว�าทางฝKายขบวนการต้ัง
เง่ือนไข จนเกิดกระแสไม�รับข�อเสนอ รวมไปถึง ผบ.ทบ.ในขณะนั้น (ซ่ึงดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีในป�จจุบัน) 
ก็ย้ําชัดว�า ไม�รับข�อเสนอ ในขณะท่ีตนมองว�าเจตนาของ BRN คือต�องการทราบว�าฝKายไทยจะทําความเข�าใจ
และเห็นความสําคัญของข�อเสนอ 5 ข�อหรือไม�? ข�อเสนอเป(นไปได�หรือไม�? แล�วจะคุยกันต�อย�างไร? 

อนาคตต�องเริ่มต�นท่ี 5 ข�อเรียกร�อง 

นางจิราพร กล�าวว�า การพูดคุยเพ่ือสันติภาพจะเกิดข้ึนอย�างแน�นอนในอนาคต แม�ทางฝKายกองทัพจะเรียกว�า
การพูดคุยเพ่ือสันติสุขก็ตาม เห็นได�จากการท่ีฝKายรัฐไทยมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวหัวหน�าคณะพูดคุยเพ่ือสันติ
สุข หลังจากท่ีมีเสียงคัดค�านมาจากฝKายขบวนการฯ ต�อการแต�งต้ัง พล.อ.อกนิษฐA หม่ืนสวัสด์ิ เป(นหัวหน�าทีม
พูดคุย และดูเหมือนจะเปลี่ยนให� พล.อ.อักษรา เกิดผล เป(นหัวหน�าทีมแทน ซ่ึงนับเป(นสัญญาณท่ีดีต�ออนาคต
การพูดคุย หากท้ังสองฝKายยอมรับบุคคลท่ีเป(นหัวหน�าคณะพูดคุย 

อดีตรองเลขาธิการ สมช. สะท�อนความเห็นว�า ในภาวะท่ีรัฐบาลมีอํานาจอยู�ในมืออย�างเต็มท่ีเหมือนในป�จจุบัน
นี้ ซ่ึงสามารถใช�ในทางสร�างสรรคAได� และการเรียนรู�จากกรณีการพูดคุยท่ีกัวลาลัมเปอรAท่ีผ�านมาและกรณีจาก
ต�างประเทศ สามารถเป(นบทเรียนท่ีดีในการดําเนินการพูดคุยในครั้งต�อๆ ไป และหากรัฐบาลอยากให�การ
พูดคุยเพ่ือสันติภาพดําเนินต�อไปได� สิ่งแรกท่ีจะต�องทําก็คือ การกลับไปสนใจและให�ความสําคัญกับข�อเสนอ 5 
ข�อของฝKาย BRN และจะต�องดําเนินการพูดคุยด�วยความจริงจังและจริงใจ สันติภาพจึงจะบังเกิดผล 
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นางจิราพร กล�าวต�อว�า ประเด็นสําคัญอีกเรื่องคือการท่ีคู�พูดคุยท้ังสองฝKายจะต�องสื่อสารเพ่ือทําความเข�าใจ
และโน�มน�าวจูงใจให�กลุ�มท่ียังมีท�าทีเฉยๆ หรือไม�เห็นด�วยกับกระบวนการพูดคุยในฝKายตนเอง ได�ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการพูดคุย โดยเชื่อม่ันว�าจะนําไปสู�สันติภาพได�จริง 

“สําหรับการเริ่มต�นพูดคุยใน Track 1 ครั้งใหม� ควรให�ความสําคัญกับการสร�างบรรยากาศของความไว�เนื้อ     
เชื่อใจ ความม่ันใจในความปลอดภัย และการคิดหาทางออกร�วมกัน เพ่ือให�เกิดผลต�อสันติภาพได�จริง” 

นางจิราพร กล�าวย้ําอีกว�า นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญอีกเรื่องคือความจําเป(นของการพูดคุยบนโตVะพูดคุยท่ีทํา
ให�ได� ความชัดเจนถึงเจตนารมณAและความหมายท่ีเข�าใจตรงกันในข�อเสนอห�าข�อหรือข�อเสนออ่ืนๆ ท่ีจะมี
ตามมาต�อไปนั้น ท้ังนี้ เพ่ือไม�ให�เกิดความเข�าใจผิด และเกิดทัศนคติท่ีไม�ดีระหว�างกัน รวมท้ังการให�ความสําคัญ
กับเรื่องท่ีมีการตกลงหลังมีการพูดคุยแล�ว ควรมีการดําเนินการอย�างเป(นรูปธรรมด�วย 
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กัสตูรี มะหRโกตา: สันตภิาพปาตานี ต�องมีเรารGวมโต~ะ! 
อัศโตรา โตVะราแม และมูฮําหมัด ดือราแม 

 ----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 14 พฤศจิกายน 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4941 

 

ถอดคําสัมภาษณA “กัสตูรี มะหAโกตา” ยืนยันขบวนการพโูลรวมเป(นหนึ่งแล�วเพื่อเตรียมส�ง 2 ตัวแทนร�วมโตVะพดูคุย
สันติภาพปาตานีกับฝKายไทย ระบุสู�อีก 50 ปhสุดท�ายก็ต�องจบด�วยการเจรจา พร�อมข�อเสนอตั้งคณะผู�แทนแห�งชาติ    
ปาตานี ย้าํป�ญหาไม�อาจแก�ได�โดยคนคนเดียวหรือเพียงขบวนการเดียว “เราต�องอยู�ร�วมโตVะเดียวกัน” 

แม�ว�ากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพปาตานีระหว�างตัวแทนรัฐบาลไทยกับขบวนการบีอารAเอ็น (BRN)                
ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปแล�วหลายเดือน ทว�าเบ้ืองหลังความเงียบนั้นก็มีความเคลื่อนไหวอย�างมีนัยสําคัญ
หลายอย�าง  

ล�าสุดคือการพบปะระหว�าง “กัสตูรี มะหAโกตา” ซ่ึงระบุตําแหน�งในนามบัตรว�าเป(น “ประธานขบวนการพูโล” 
โดยเขียนยศ พ.อ. (COL.) นําหน�าชื่อตัวเอง กับดาโตVะซัมซามิน ฮาซิม ผู�อํานวยความสะดวกในการพูดคุยฝKาย
มาเลเซียเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 ท่ีผ�านมา เพ่ือหารือถึงการเข�าร�วมโตVะพูดคุยในฝKายขบวนการต�อสู�ท่ี            
ปาตานี ซ่ึงมีแนวโน�มว�าฝKายพูโลจะส�งตัวแทน 2 คนเข�าร�วมกับฝKายบีอารAเอ็น 

ท่ีผ�านมา เป(นท่ีรับรู�กันดีในกลุ�มผู�ท่ีติดตามสถานการณAชายแดนใต�ว�า ขบวนการพูโล หรือ Patani United 
Liberation Organisation (PULO) แตกออกเป(น 3 กลุ�ม คือกลุ�มของกัสตูรี มะหAโกตา กลุ�มของนายซัมซูดิง 
ค�าน และกลุ�มของนายลุกมาน บินลีมา ซ่ึงกัสตูรียืนยันเองว�า ตอนนี้พูโลท้ัง 3 กลุ�มได�รวมเป(นหนึ่งแล�ว เพ่ือ
เตรียมเข�าร�วมการพูดคุยสันติภาพครั้งต�อไป................ 
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คุณมีบทบาทอะไรในกระบวนการสันติภาพท่ีกําลังดําเนินอยูGในขณะนี้? 

กัสตูรี- ก�อนอ่ืนผมขอขอบคุณฝKายมาเลเซียท่ีรับเป(นเจ�าภาพดําเนินการเรื่องนีใ้นฐานะผู�อํานวยความสะดวกใน
การพูดคุย เพราะเรื่องนี้มันไม�ใช�เรื่องธรรมดามันเป(นเรื่องระดับรัฐบาล และผมขอร�องประชาชนปาตานีท้ังมวล
ว�า อย�างท่ีผมกล�าวไปแล�วว�า ทุกความขัดแย�งต�องจบลงด�วยการเจรจา ซ่ึงตอนนี้โอกาสได�เป_ดแล�วลองคว�า
โอกาสนี้ไว�เถิด 

ถามว�าเม่ือไหร�จะจบนั้น มันก็ต�องใช�เวลาซ่ึงมันก็เป(นเรื่องปกติ เราอย�าได�ท�อ เพราะถึงเราจะรบกันอีก 50 ปh
ข�างหน�า เราก็ต�องเจรจาอยู�ดี อย�างตอนนี้ไทยเองก็ยอมท่ีจะเจรจาอย�างเป_ดเผยแล�ว เราก็จงคว�าโอกาสนี้ไว� 

สําหรับผมแล�วเราในฐานะคนปาตานีอย�าได�ดูถูกคนอ่ืนเลยหรือคณะผู�แทนพูดคุย ถ�าเรามัวแต�ดูถูกพวกด�วย
กันเอง หรือเหมือนอย�างท่ีว�าถ�าเจรจากันแล�วจะถูกฝKายไทยหลอกอันนั้นไม�น�าจะถูกนัก เท�าท่ีทราบมาว�าการ
เจรจารอบหน�าท่ีจะถึงนี้ ผมจะเข�าไปร�วมด�วย ช�วยๆกันขอพรด�วยนะครับ 

คุณได�หารือกับฝuายขบวนการบีอารRเอ็นแล�วหรือไมGอยGางไร? 

กัสตูรี- สําหรับกลุ�มบีอารAเอ็นนั้น ผมมอบหมายให�ฝKายผู�อํานวยการสะดวกดําเนินการเรื่องนี้ ซ่ึงผมจะไม�มีการ
ติดต�อโดยตรง แต�อินชาอัลลอฮA (หากพระองคAทรงประสงคA) ในอนาคตความต้ังใจของเรา เราจะสร�างให�มีทีม
คณะผู�แทนเจรจาแห�งชาติปาตานี  

ทําไมสังคมชอบตั้งแงGตGอการปรากฏตัวของกัสโตรี มะฮRโกตา? 

กัสตูรี- ผมเองจะให�คําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดก็ค�อนข�างยาก เพราะถ�าดูจากอายุแล�วผมจะหนุ�มกว�าผู�นําหลายๆ
ท�าน และต�างคิดว�าผมต�องการมีบทบาทในการเจรจา ซ่ึงผมคิดว�าเป(นการคาดเดาเท�านั้น หลายๆครั้งผมเน�นย้ํา
อยู�ตลอดว�า การคลี่คลายป�ญหาจะไม�สามารถกระทําโดยผมคนเดียวได� และจะไม�จบลงด�วยขบวนการอ่ืนเพียง
ขบวนการเดียว เราต�องอยู�ร�วมโตVะเดียวกัน 

ทGานเช่ือวGาฝuายไทยมีความจริงใจท่ีจะคล่ีคลายปwญหานี้? 

กัสตูรี- ข้ึนชื่อว�ามนุษยAนั้น เราไม�อาจจะหลีกพ�นไปจากผลประโยชนAได�แม�แต�น�อย เราก็มีผลประโยชนA รัฐไทย
เองก็มีผลประโยชนA แต�มีความแตกต�างกับอดีตท่ีผ�านมาเขาเองก็ไม�ง�ายนักท่ีจะยอมรับการเจรจาในทางเป_ดเผย 
นั่นเป(นภาพท่ีสะท�อนให�เห็นว�า ตอนนี้เขาได�ทุ�มเทอย�างมหาศาลในสิ่งท่ีเขาได�ทําในวันนี้ 

เราก็ต�องยอมรับความจริงในจุดนี้ว�าการท่ีรัฐบาลจะต�องมานั่งเจรจากับขบวนการต�อสู�มันไม�ใช�เรื่องง�าย เราให�
ความเคารพในส�วนนี้ แต�ผมใคร�ขอย้ําว�า ผลประโยชนAมันย�อมมีอยู�แล�วเป(นเรื่องปกติธรรมดา 
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มีคําถามหนึ่งจากกลุGมคนหนุGมบางสGวนในพ้ืนท่ีซ่ึงพวกเขาไมGเช่ือม่ันรัฐบาลและฝuายทหาร เพราะในชGวงท่ีมี
กระบวนการสันติภาพก็มีความพยายามตามเก็บ (ตามสังหาร) กลุGมคนในพ้ืนท่ีด�วย เหตุการณRลักษณะนี้
ไมGได�สร�างความหวาดกลัวให�พวกผู�นําท่ีอยูGในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพหรอกหรือ 

กัสตูรี- สิ่งท่ีเกิดข้ึนนี้เป(นเรื่องท่ีน�าเศร�าใจยิ่งนัก แต�ขณะเดียวกันเราก็ต�องรู�ด�วยว�ากระบวนการสันติภาพกําลัง
ดําเนินอยู�นี้ยังอยู�ในช�วงเริ่มต�นเท�านั้น และเรายังต�องช�วยกันคิดท่ีจะเสริมสร�างกระบวนสันติภาพนี้ให�ดีท่ีสุดแต�
ในระหว�างนี้ท่ีมีการตามเก็บนั้นเป(นเรื่องปกติในช�วงการพูดคุย เพราะยังไม�มีข�อตกลงและยังไม�ได�ทําข�อตกลง
ใดๆ 

กระบวนการสันติภาพในปwจจุบันทGานสนับสนุนหรือไมG? 

กัสตูรี- เราสนับสนุนเต็มท่ีร�อยเปอรAเซ็นตAต�อกระบวนการสันติภาพท่ีเพ่ิงจะเริ่มต�นข้ึนนี้ แน�นอนคงต�องมีความ
บกพร�องเป(นธรรมดา ด�วยเหตุนี้เรามาช�วยกันปรับปรุงแก�ไขความบกพร�องเหล�านั้น เราลองมาช�วยกันคิดและ
ให�กระบวนการสันติภาพนี้มีความสมบูรณAพร�อม ไม�ต�องไปคิดท่ีจะให�มีกระบวนการอ่ืนอีกนอกเหนือจากนี้ 

กระบวนการสันติภาพครั้งนี้เป(นครั้งท่ีนอกเหนือการคาดการณAท่ีเป(นการเป_ดเผยท่ีเป(นวาระและมีฝKายผู�อํานวย
ความสะดวก เป(นต�น ด�วยเหตุนี้ความบกพร�องเหล�านั้นเราต�องมาช�วยกันแก�ไข 

จะหลีกเล่ียงและออกหGางความบกพรGองเหลGานั้นอยGางไร? 

กัสตูรี- ความบกพร�องท่ีมีอยู� ตามท่ีเราเห็นก็คือทางฝKายไทยเองก็ยังไร�เอกภาพ ไม�ว�าจะเป(นฝKายรัฐบาล ฝKาย
กองทัพและฝKายวัง เช�นเดียวกันกับฝKายขบวนการ เราเองยังไม�มีการแต�งต้ังคณะผู�แทนเจรจาแห�งชาติ เรา
จําเป(นต�องคิดเพ่ือให�ฝKายขบวนการสามารถต้ังคณะผู�แทนแห�งชาติปาตานี ไม�ใช�เจาะจงไปท่ีขบวนการใด
ขบวนการหนึ่ง 

อย�างไรก็ตาม เราก็ยอมรับในศักยภาพและอํานาจของขบวนการใดขบวนการหนึ่ง แต�ก็ในกระบวนการพูดคุยนี้
เท�านั้นซ่ึงผมเชื่อม่ันว�าการมีคณะผู�แทนแห�งชาตินั้นจะทําให�เราไม�มีความเหลือมล้ําระหว�างกัน 

นั่นหมายความวGาเปpนการขับเคล่ือนของประชาชนโดยท่ัวกัน? 

กัสตูรี- นั่นคือสิ่งท่ีเราต�องการแต�เราต�องไม�ลืมว�า ตัวแสดงหลักนั้นต�องเป(นฝKายขบวนการอยู�ดี แต�ใน
ขณะเดียวกัน ฉากหลังนั้นจะครอบคลุมไปถึงองคAกรภาคประชาสังคมทุกกลุ�มในพ้ืนท่ี และนี่ก็เช�นกันมิใด
เจาะจงเฉพาะคนมลายู เพราะปาตานีไม�ใช�เป(นของคนมลายูอย�างเดียว แต�ยังมีคนไทยพุทธอีกด�วยท่ีอาศัยอยู�
ท่ีนี่จากรุ�นสู�รุ�น และก็มีคนจีน 
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ศาสนาอิสลามก็ยังสอนด�วยว�า เราต�องให�ความเคารพต�อศาสนิกอ่ืนด�วย นั่นคือหลักการอิสลาม เราต�อง           
นอบน�อมอ�อนโยนกับคนท่ีไม�ใช�อิสลาม ไม�ใช�แค�กับคนมลายูและอิสลามด�วยกันเท�านั้น  

ส่ิงท่ีนGาสนใจก็คือต�องเอาประชาชนเข�ามามีสGวนรGวมด�วย 

กัสตูรี- เพราะปาตานีเป(นของคนปาตานี ส�วนพูโลเป(นเพียงกลุ�มเล็กๆ กลุ�มหนึ่งแต�ใช�ว�าประชาชนปาตานีจะอยู�
เคียงข�างเราหมดเช�นเดียวกับขบวนการอ่ืนๆ เขาก็เป(นแค�เพียงกลุ�มคนเสี้ยวหนึ่งเท�านั้น  

แต�ในช�วงหลังมานี้เราได�เห็นถึงกระบวนการพูดคุยสันติภาพท่ีมีความก�าวหน�าสู� จุดท่ีเราต�องการ เราลองให�
โอกาสพวกเขาสักหน�อยหนึ่งเราต�างก็อดทนโดยส�วนตัวผมเห็นว�า ตอนนี้ทุกภาคส�วนได�เข�ามามีส�วนร�วมแล�ว 

มีเสียงสะท�อนจากในพ้ืนท่ีวGาคนท่ีอยูGนอกประเทศมีความเหนื่อยล�าแล�วจึงต�องการแคGออโตนอมิ (การ
ปกครองตนเอง) การกระจายอํานาจ ไมGต�องการเอกราชแล�ว พวกเขาไมGเคยเข�าใจบริบทจริงในพ้ืนท่ี      
แตGเสียงของคนหนุGมในพ้ืนท่ียํ้าวGาต�องการเอกราชเทGานั้น? 

กัสตูรี- ขอเรียนว�าไม�มีใครสักคนเดียวท่ีไม�ต�องการเอกราช เราต�องเข�าใจถึงคําว�าอิสรภาพ (Merdeka) และคน
ท่ีต�องการเอกราชเองก็ยังไม�เข�าใจด�วยซํ้าว�าอะไรคือเอกราช เราต�องเข�าใจถึงคําว�าเอกราช 

ในส�วนของพูโลและขบวนการอ่ืนๆ ก็ได�บัญญัติไว�ในธรรมนูญของตนเองว�าเป�าหมายสูงสุดคือเอกราช แต�
คําถามก็คือว�า เม่ือเราได�เข�าสู�การพูดคุยท่ีนั่นก็ต�องมีกระบวนการต�อรองกันไปมาและไม�มีความขัดแย�งใดท่ี
สามารถแก�ไขได�ด�วยการใช�อาวุธ มันต�องคลี่คลายด�วยการพูดคุย 

แต�เม่ือเราเข�าสู�การพูดคุยมันก็ต�องมีการต�อรองกันโดยอัตโนมัติถือเป(นเรื่องปกติ แต�เป�าหมายของเราก็จะยังคง
เป(นเอกราชเช�นเดิม และเราอาจไม�ลดเป�าหมายของเราลงไปสู�การปกครองแบบออโตนอมิ ไปสู�เขตปกครอง
พิเศษ แต�เราจะฟ�งว�ารัฐไทยจะให�อะไรแก�เรา  

ถ�าไทยไม�ให�เอกราชแล�วอะไรล�ะท่ีเขาจะให� แต�เท�าท่ีผมได�ฟ�งมานั้น ผมก็มีความเห็นตรงกันกับคนหนุ�มๆ
ท้ังหลาย เราต�องการเอกราชแต�ไทยไม�ให�เอกราช แล�วไปขอออโตนอมิ ซ่ึงถ�าอย�างนี้ก็เป(นการท่ีผิดเราเป(นนัก
ต�อสู�ก็ไม�ควรอย�างยิ่งท่ีจะไปลดเป�าหมายของเราเอง มันต�องเป(นฝKายไทยเท�านั้น 

อย�างกรณีความขัดแย�งท่ีอาเจะหA (ประเทศอินโดนีเซีย) ตอนเจรจาท่ีเฮลซิงกิ ประเทศฟ_นแลนดA ซ่ึงฝKาย
อินโดนีเซียย้ําอยู�ตลอดต้ังแต�แรกเริ่มการพูดคุยว�า ถ�าจะคุยเรื่องเอกราชเขาก็จะไม�คุยด�วยอย�างเด็ดขาด แต�ถ�า
จะคุยเรื่องอ่ืนเราคุยได�  

ในวันนี้เราก็อยากจะฟ�งจากฝKายไทย สมมุติว�าฝKายไทยบอกว�า เขาจะไม�คุยเรื่องเอกราช แต�จะให�แค�ออโตนอมิ 
ในท่ีนี้เราก็มาดูอีกครั้งว�าเราจะคุยเรื่องออโตนอมิต�อไหม แต�จนถึงวันนี้ไทยเองก็ยังไม�ได�บอกเราเลยว�า จะให�
อะไรแก�เรา คนปาตานีเท�านั้นท่ีพูดว�าอยากได�ออโตนอมิแต�พูโลไม�มี 
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อดีตนายกรัฐมนตนี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยพบคุณไหม? 

กัสตูรี- ยังไม�ได�พบ 

หลังจากเปpนคนพลัดถ่ินมานาน เม่ือการพูดคุยสันติภาพกําลังดําเนินอยูGเชGนนี้ คุณมีความหวังวGาอยากจะ
กลับบ�านเกิดหรือไมG? 

กัสตูรี- ผมคงจะกลับหากว�าสิ่งท่ีได�นําเสนอไปแล�วถูกตอบรับ เพราะถ�าผมพูดในฐานะส�วนตัวแล�ว ก็อยากจะ
กลับด�วยเง่ือนไขท่ีแน�นอน แต�ไม�ใช�กลับไปเพ่ือมอบตัวหรือเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ เพราะไม�อยากให�เกิดข�อ
ครหาในตัวผม 

เรื่องนี้ผมก็ต�องกลับไปหารือกันในวงของเราก�อนถึงผลดีผลร�ายถ�าไม�ดีเราก็ไม�กลับ แต�ถ�าดีก็คงไม�มีอะไร แต�ถ�า
กลับไปมอบตัวนั้นไม�เคยมีในหัวสมองแม�แต�น�อย เราจะหลีกเลี่ยงประเด็นท่ีจะทําให�เกิดความเข�าใจผิดว�า
กลับไปเพ่ือมอบตัว เพราะประชาชนปาตานีท่ีกําลังรอเราอยู�และได�ฝากความหวังไว�กับเรา ซ่ึงเรามิอาจปล�อย
ความหวังของประชาชนท้ิงได� 

หนึ่งในเง่ือนไขท่ีจะกลับไปนั้นก็คือต�องปลGอยนักโทษในเรือนจํากGอนด�วยหรือไมG? 

กัสตูรี- ต�องปล�อยตัวคนในเรือนจําก�อน ไม�ว�าจะเป(นหะยีสะมะแอ หะ ยีดาโอVะ (แกนนําขบวนการพูโลซ่ึงถูก
คุมขังในเรือนจําในประเทศไทย) ซ่ึงผมเองก็เคยเสนอไปยังรัฐบาลไทยไปแล�ว ซ่ึงหากมีเรื่องนี้บางทีเราก็จะ
พิจารณาเรื่องนี้ 

ในการปล�อยตัวคนของพูโลท้ังสามท�านนั้น (หะยีสะมะแอ ท�าน้ํา, หะยีดาโอVะ ท�าน้ํา, หะยีบือโด) ต�องให�
ประชาชนมีส�วนร�วมในพิธีด�วยอย�างท่ีผมบอกต้ังแต�ต�นว�าเรื่องนี้ผมต�องกลับไปหารือก�อน 

หากโอกาสท่ีจะเกิดสิ่งไม�ดีในการกลับบ�านของผมนั้นแทบไม�มี เราก็จะไม�ทําให�ความหวังของประชาชนสูญ
เปล�า เพราะผู�นําของเราท่ีแล�วๆมานั้นประชาชนได�ฝากความหวังไว�มาก แต�สุดท�ายผู�นําเหล�านั้นกลับสร�าง
ความผิดหวังให�ประชาชนเอง เราไม�อยากให�การต�อสู�ท่ีปาตานีล�มแล�วลุกลุกแล�วล�มเช�นอดีต  

หากมีการปลGอยตัวจริงกล�ากลับไหม? 

กัสตูรี- โดยส�วนตัวผมพร�อมจะกลับหากปราศจากการโดนป�ายสี และเรื่องนี้ผมจะต�องหารือในวงของเราอีก
ครั้ง หากท่ีประชุมเห็นชอบก็จะกลับ อินชาอัลลอฮA (หากพระองคAทรงประสงคA) หากมีหลักประกันในความ
ปลอดภัย และเราอาจเรียกร�องให�มีตัวแทนองคAกรภายนอกเข�ามามีส�วนร�วมเป(นสักขีพยานในการปล�อยตัว 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีผมกังวลใจคือการปล�อยตัวผู�ท่ีอยู�ในเรือนจํานั้น เราอยากให�ข�องเก่ียวกับวาระกระบวนการ
สันติภาพท่ีเป(นความพยามของขบวนการเอง ไม�ใช�ปล�อยตัวเพราะครบกําหนดแล�วก็ให�ผมกลับไป ถ�าเป(น
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เช�นนั้นคงไม�ถูกต�อง หมายความว�าต�องปล�อยตัวเพราะเป(นข�อเรียกร�องจากฝKายเรา เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
สันติภาพท่ีกําลังดําเนินการในป�จจุบัน เราไม�ต�องการให�ปล�อยตัวเพราะครบกําหนดแล�วลากไปให�เก่ียวข�องกับ
เราอันนี้ เราไม�ต�องการ 
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เผยแพรGเม่ือ 1 ธันวาคม 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5005 
 

นายฮัสซัน ตอยิบ ได�ออกประกาศในสื่ออนไลนAผ�านเว็บไซตA youtube.com เพ่ือชี้แจงและแสดงจุดยืนของ
ขบวนการ BRN ในช�วงคํ่าของวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ท่ีผ�านมา ในขณะท่ีสถานการณAทางการเมืองของประเทศ
ไทยกําลังอยู�ในความสับสน 

การออกมากล�าวคําชี้แจงและจุดยืนผ�านสื่อสังคมออนไลนAในครั้งนี้เช�นเดียวกับครั้งก�อนๆ ท่ีได�รับความสนใจ
จากคนท่ัวไปในสื่อสังคมออนไลนAโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีได�แชรAคลิบอย�างรวดเร็ว ซ่ึงโรงเรียน
นักข�าวชายแดนใต�ได�แปลตามเนื้อหาดังนี้ 

ด�วยพระนามของอัลลอฮAผู�ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอ 

ขอความสันติสุขจงมีแด�ท�าน 

ข�าพเจ�าฮะซัน ตอยิบ  อดีตคณะผู�แทนการเจรจาบีอารAเอ็น 

คําชี้แจงและจุดยืน 
บีอารAเอ็นคือขบวนการการเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล�อยปาตานีจากอาณัติการปกครองของนักล�าอาณานิคมสยาม 
ในการท่ีจะสร�างความยุติธรรมและความเจริญรุ�งเรืองให�เกิดข้ึนแก�ประชาชนชาวปาตานีท้ังมวลตามประโยค
ท่ีว�าเอกราชปาตานี (patani merdeka) นี่คือสันติภาพท่ีแท�จริง ไม�ใช�สันติภาพภายใต�ระบอบของนักล�าอาณา
นิคมสยาม  

เก่ียวกับเรื่องการเจรจาต�อจากนี้ไป อาศัยมติท่ีประชุมของสภาชูรอ / สภาเพ่ือการปฏิวัติท่ีได�แถลงเม่ือวันท่ี 6 
สิงหาคม 2013 ดังนี้ 
1 การเจรจาจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือข�อเรียกร�องเบ้ืองต�น 5 ข�อนั้น ได�ผ�านการเห็นชอบจากรัฐสภาไทย และได�
ดําเนินการอย�างสมบูรณA 
2 กระบวนการเจรจาสันติภาพต�องเป(นวาระแห�งชาติและกล�าวประกาศโดยนายกรัฐมนตรีไทยเท�านั้น  

ขอแสดงความเคารพ 
เอกราช เอกราช เอกราช 
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ปาฐกถาซัมซามิน [28 กุมภาพันธR 2557] ท่ี Pat(t)ani:  
การพูดคุยสันติภาพเดนิหน�าตGอได�ด�วยการทําให�ครอบคลุมทุกกลุGม  

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 
 ----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 7 มีนาคม 2557 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5426 

 

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต�ได�ถอดคําพูดของดาโตVะ ศรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาชิมผู�อํานวยความสะดวกใน
คณะทํางานร�วมเพ่ือกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (JWG-PDP) ท่ีแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข�อ “กระบวนการ
สร�างสันติภาพปาตานี 1 ปh ท่ีผ�านมา และอีกหลายปhต�อจากนี้ ”  ภายในงาน วันสื่อสันติภาพชายแดนใต�/             
ปาตานี PPP 101: 10 ปh ความรุนแรง 1 ปh สนามสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานี                                           
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2557 ท่ีคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ป�ตตานี 

ดาโตVะซัมซามินกล�าวเกริ่นนําด�วยการออกตัวว�าไม�ม่ันใจว�าตนจะสามารถพูดอะไรท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อดังกล�าว
ในเวลาถึง 45 นาทีนี้ได� แต�เห็นความจําเป(นในฐานะผู�อํานวยความสะดวกของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
ระหว�างทางการไทยกับขบวนการเคลื่อนไหวปาตานีท่ีต�องมีส�วนร�วมโดยตรงกับผู�คนกลุ�มต�างๆ ในพ้ืนท่ี ถือได�
ว�านี่เป(นการบรรยายในท่ีสาธารณะในหัวข�อดังกล�าวเป(นครั้งแรก และในวาระนี้ เขาขอใช�คําท่ีหยิบยืมจาก
หนังสือเชิญของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรAท่ีกล�าวถึงพ้ืนท่ีแห�งนี้ว�าเป(น Pat(t)ani (ต�อไปจะใช�คําว�า 
“ชายแดนใต�/ปาตานี” – กองบรรณาธิการ) เพ่ือทดแทนคําอย�างภาคใต�ของประเทศไทยหรือจังหวัดต�างๆ            
ในพ้ืนท่ีซ่ึงกําลังอภิปรายกันอยู�นี้ 

เขากล�าวต�อว�า เม่ือปลายปh 2012 ตนได�รับแจ�งจากท�านนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ว�าต�องการ
แต�งต้ังตนให�เป(นผู�อํานวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว�างรัฐบาลไทยกับบุคคลท่ีมี            
ความคิดเห็นต�างจากรัฐในชายแดนใต�/ปาตานี (Pat[t]ani) ในตอนนั้น ตนได�ตอบรับทันทีโดยท่ีไม�ได�ลังเลใจ
เพราะถือว�าได�รับเกียรติอย�างยิ่งในการจะสร�างประโยชนAให�กับพ้ืนท่ีซ่ึงมีเหตุการณAความไม�สงบมาเป(น
ระยะเวลายาวนาน การเข�าไปมีส�วนร�วมครั้งนี้ยังสําคัญอย�างยิ่ง เนื่องจากถือเป(นครั้งแรกในรัฐบาลท้ังเจ็ดชุด
ของไทยนับต้ังแต�ปh 2004 ท่ีผ�านมาท่ีแสดงออกต�อสาธารณะว�าต�องการหาทางออกทางการเมือง 

ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจของขบวนการ BRN ในการท่ีจะออกจากมุมมืดมาสู�สาธารณะนั้นเป(นการตัดสินใจ
ท่ีกล�าหาญ ตนถือว�าเป(นการกระทําท่ีน�าชื่นชม อีกท้ังเป(นการแสดงให�เห็นว�าสังคมมลายูพยายามท่ีจะแสวงหา
แนวทางอันสันติแทนท่ีจะต�อสู�ด�วยกําลังอาวุธ การทําหน�าท่ีผู�อํานวยความสะดวกยังถือเป(นเกียรติของประเทศ
มาเลเซียและตนเองอีกด�วย 
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เผยก�าวแรกหลัง 28 กุมภา วางกรอบการพูดคุย 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวต�อว�า ในวาระท่ีครบรอบหนึ่งปhของการลงนามในเอกสารฉันทามติท่ัวไปว�าด�วย
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ตนจึงอยากเล�าให�ฟ�งโดยสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในรอบปhท่ีผ�านมา การประชุม 
ในครั้งแรกระหว�างบรรดาผู�แทนของไทยกับผู�แทนขบวนการ BRN นั้นเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2013 
หลังจากนั้นก็มีการประชุมอย�างต�อเนื่องอีก 3 ครั้ง ในการประชุมครั้งแรกนั้น วาระของการประชุมอยู�ท่ี           
การยกร�างกรอบการทํางานร�วมกันในกระบวนการพูดคุย (Term of Reference, TOR) ซ่ึงมีประเด็นมากมาย 
ในจํานวนนั้นมีประเด็นท่ีสําคัญคือภาษา ท่ีประชุมตกลงกันว�าต�องการใช� 3 ภาษา ในระหว�างการประชุมนั่นคือ 
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�อํานวยความสะดวก ภาษาไทยสําหรับตัวแทนการพูดคุยฝKายไทย และภาษามลายู
สําหรับตัวแทนพูดคุยฝKายขบวนการ BRN ส�วนประเด็นอ่ืนๆ ก็ยังมีการตกลงกันในเรื่องการใช�ภาษาอังกฤษ
สําหรับการเขียนเอกสาร จดหมาย คําแนะนํา และการอ�างอิง รวมไปถึงข�อตกลงในเรื่องของจํานวนของผู�แทน
ของแต�ละฝKายในการประชุม 

“สําหรับการประชุมในอีกสามครั้งต�อมานั้นเป(นช�วงเวลาท่ีสร�างความเชื่อม่ันไว�วางใจและความเข�าใจใน
ประเด็นป�ญหาต�างๆ เพ่ือท่ีจะให�ทุกคนมีความเข�าใจร�วมกัน” 

อดีตผู�อํานวยการสํานักข�าวกรองมาเลเซียผู�นี้กล�าวด�วยว�า ไม�ใช�เรื่องง�ายเลยท่ีจะสร�างความไว�ใจและความ
เข�าใจท่ีตรงกัน เพราะต�างฝKายต�างก็มีความรู�สึกท่ีเป(นปฏิป�กษAต�อกันมาเป(นระยะเวลายาวนาน เป(นเรื่องท่ี           
พอเข�าใจได�ถึงธรรมชาติและความอ�อนไหวของประเด็นป�ญหาเหล�านี้ เรียกได�ว�าเกือบทุกคนท่ีอยู�โตVะพูดคุย  
แห�งนี้อาจจะได�รับผลกระทบจากป�ญหาท่ีเกิดข้ึนไม�ทางใดก็ทางหนึ่ง 

“เพราะฉะนั้นจึงไม�น�าประหลาดใจเลยท่ีทุกๆ คนท่ีอยู�บนโตVะการพูดคุยอาจจะมีมุมมองท่ีแข็งกร�าวใน        
บางประเด็นท่ีอภิปรายกัน และข�อเรียกร�องหลายเรื่องท่ีหยิบยกข้ึนมาบนโตVะก็อาจจะไม�เป(นท่ีชอบใจของ                      
อีกฝKายหนึ่ง” 

แม�การพูดคุยหยุดชะงัก แตGยังเช่ือเดินหน�าตGอได�   

ดาโตVะซัมซามิน ระบุว�า การพูดคุยอย�างเป(นทางการอาจจะหยุดชะงักด�วยสาเหตุหลายประการ ถึงว�าแม�ว�าการ
พูดคุยสันติภาพจะหยุดชะงัก แต�ในฐานะท่ีตนเป(นผู�อํานวยความสะดวกในกระบวนการดังกล�าวนี้ก็ได�
ดําเนินงานการทูตในแบบไปๆ มาๆ (shuttle diplomacy) โดยตลอด อีกท้ังยังมีการปรึกษาหารือกับท้ังสอง
ฝKาย นําสารส�งต�อให�กับท้ังสองฝKาย โชคดีท่ีการดําเนินการทางทูตไม�มีป�ญหาใดๆ มากนักการพูดคุยจึงยังดําเนิน
อยู�ผ�านผู�อํานวยความสะดวก 

“แต�เพราะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีดังท่ีผ�านมา บางคนจึงคิดว�ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นได�ล�มเหลว
ไปแล�ว นี่เป(นความเข�าใจท่ีไม�ถูกต�อง เราควรเข�าใจและยอมรับความจริงว�ากระบวนการพูดคุยนั้นยังอยู�ในข้ัน
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เริ่มแรก การหาทางออกจากความขัดแย�งนั้นเป(นกระบวนการท่ีสลับซับซ�อนและข้ึนอยู�กับป�จจัยจํานวนมาก  
สิ่งท่ีเกิดข้ึนตอนนี้ผมเชื่อว�าเป(นเพียงการหยุดชะงักลงชั่วคราวของการพูดคุยสันติภาพ สถานการณAท่ีกรุงเทพฯ 
ในขณะนี้ได�ยืดเวลาของภาวะชะงักงันนี้ นี่เป(นสิ่งท่ีพอเข�าใจได�ว�าการประชุมเพ่ือพูดคุยอย�างเป(นทางการนั้น
อาจไม�สามารถกระทําได�ในเวลานี้ เนื่องจากข�อจํากัดของรัฐบาลในกรุงเทพฯผมเป(นคนมองโลกในแง�ดีคือ      
เม่ือป�ญหาท่ีกรุงเทพได�รับการคลี่คลายลงไปแล�ว กระบวนการการพูดคุยสันติภาพก็สามารถดําเนินการต�อไป
ได�” 

ผู�อํานวยความสะดวกชาวมาเลเซียกล�าวต�อว�า การมองโลกในแง�ดีของตนนั้นวางอยู�บนป�จจัยหลายประการ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งจากการท่ีสัมผัสได�จากท้ังสองฝKายว�า ถึงแม�มีความคิดเห็นซ่ึงแตกต�างกันหลายประการ
หากแต�ได�ให�พันธะสัญญาหรือให�ความเชื่อใจกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพแล�วนี่เอง ประกอบกับการสื่อสาร
ท่ีต�อเนื่องระหว�างสองฝKายผ�านผู�อํานวยความสะดวกจะช�วยบรรเทาเบาบางความไม�เข�าใจระหว�างกันไปได� 

สําหรับเรื่องท่ีมีความเข�าใจผิดต�อกันอย�างกรณีช�วง 2 สัปดาหAแรกของการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอน ซ่ึง
อย�างน�อยก็มีความรู�สึกท่ีสัมผัสได�ถึงสันติภาพเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี สิ่งท่ีเกิดข้ึนไม�เพียงแต�พิสูจนAต�อประชาชนคนไทย
ท้ังประเทศเท�านั้น หากแต�พิสูจนAให�กับผู�คนท้ังโลกว�า หากท้ังสองฝKายมีความมุ�งม่ันต�อกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติภาพแล�ว การดําเนินการท่ีเป(นรูปธรรมเพ่ือลดความรุนแรงนั้นสามารถทําได� ไม�มีใครสามารถท่ีจะปฏิเสธ
ข�อเท็จจริงได�และเป(นประสบการณAท่ีเป(นประโยชนAอย�างมากท่ีจะเป(นจุดเริ่มต�นสําหรับท้ังสองฝKาย 

ยันรัฐไทยคุยถูกตัว หนุน BRN จัดสรรท่ีนั่งกลุGมตGางๆ 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวต�อว�า เม่ือรัฐบาลไทยตัดสินใจท่ีจะเข�ามาพูดคุยกับขบวนการ BRN มีการต้ังคําถามว�า
เป(นการกระทําท่ีถูกต�องหรือไม� และมีคําถามว�าขบวนการ BRN เป(นตัวแทนของประชาชนชายแดนใต�/ปาตานี
(Pat[t]ani) ท้ังหมดหรือไม�เพียงใด เพราะยังมีกลุ�มอ่ืนๆ ท่ียังคงเคลื่อนไหวอยู�ในพ้ืนท่ีอยู�เช�นกัน อย�างไรก็ตาม 
การท่ีรัฐบาลตัดสินใจเข�าร�วมกับกระบวนการบนสมมติฐานและความคิดท่ีว�า BRN เป(นกลุ�มท่ีมีความเข�มแข็ง
และมีการเคลื่อนไหวมากท่ีสุดในปาตานี ดังนั้นจึงควรท่ีจะได�รับมอบอํานาจให�นําเสียงเรียกร�องและจุดสนใจ
ของประชาชนชายแดนใต�/ปาตานี (Pat[t]ani)  

“ผมเองก็เห็นพ�องกับแนวความคิดนี้” 

ดาโตVะซัมซามินกล�า วด�วยว�า ตนยังได�สนับสนุนเน�นไปท่ีหลักการครอบคลุมทุกฝKาย (inclusivity) ต้ังแต�
เริ่มแรก โดยได�ร�องขอและสนับสนุนให�คณะพูดคุยของ BRN ไม�เพียงแต�รวบรวมเอากลุ�มนักต�อสู�กลุ�มอ่ืนๆ อาทิ
เช�น PULO, BIPP, MUJAHIDDIN และกลุ�มอ่ืนๆ เท�านั้น หากแต�ยังได�รวมไปถึงกลุ�มเอ็นจีโอ องคAกรภาค
ประชาสังคม กลุ�มเคลื่อนไหวเยาวชน กลุ�มสตรี กลุ�มศาสนา (ท้ังมุสลิมและไม�ใช�มุสลิม) ป�ญญาชนและ
นักวิชาการ กลุ�มสาขาวิชาชีพต�างๆ และกลุ�มอ่ืนๆ ท่ีรู�สึกว�าจุดสนใจและมุมมองของตนเองควรถูกรับฟ�งและ
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นําเสนอ ถึงแม�ว�าบุคคลเหล�านี้จะไม�สามารถจะมีตัวแทนบนโตVะพูดคุยอันเนื่องจากข�อจํากัดของกระบวนการ
พูดคุยบนโตVะก็ตาม 

“ในเรื่องนี้ผมมีความยินดีอย�างยิ่งท่ีจะแจ�งให�ทราบด�วยว�าคณะพูดคุยฝKาย BRN ท่ีนําโดยอุซตาสฮัสซัน ตอยิบ 
นั้นยอมรับแนวคิดดังกล�าวนี้ และจะมีการมอบหมายให�ฝKายของเขานําเสียงกลุ�มอ่ืนๆ ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับปาตานีด�วยโดยการจัดสรรท่ีนั่งในคณะพูดคุยไว�ให�ด�วย” 

ผู�อํานวยความสะดวกกล�าวว�า เราจะเห็นการเปลี่ยนชื่อของคณะพูดคุยด�วยเช�นกัน กล�าวคือไม�ใช�อย�างท่ีรู�จักใน
ขณะนี้ว�าเป(น “คณะพูดคุยฝKาย BRN” แล�ว แต�มีความหมายสะท�อนจุดสนใจของชายแดนใต�/ปาตานี 
(Pat[t]ani) ในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกด�วย เพราะฉะนั้นตนได�ฝากแก�คณะพูดคุยให�ตัดสินใจโดยพวก
เขาเอง โดยจัดสรรท่ีนั่งให�แก�กลุ�มอ่ืนๆ เรื่องนี้ไม�ใช�เรื่องของทางการมาเลเซียท่ีจะตัดสินใจ แต�เป(นเรื่องของ
คู�กรณีท่ีจะต�องตัดสินใจ กลุ�มต�างๆ เหล�านี้ จะมีการพบปะกันในไม�ช�านี้เพ่ือจัดต้ังเป(นตัวแทนของชายแดนใต�/
ปาตานี (Pat[t]ani) อย�างแท�จริง   

ดาโตVะซัมซามิน ระบุว�า ตนมีความยินดีท่ีจะประกาศว�า PULO ซ่ึงขณะนี้มีอยู�สามกลุ�มย�อยได�มีการตกลง
ร�วมกันท่ีจะจัดต้ังคณะทํางานร�วมระหว�างพวกเขาเพ่ือเป(นตัวแทนจุดสนใจของ PULO ในกระบวนการพูดคุย 
บรรดาผู�นําของท้ังสามกลุ�มได�มีการลงนามในข�อตกลงท่ีเรียกว�า “คําประกาศเดือนมุฮัรรอม” (Muharram 
Declaration) ในช�วงปลายเดือนพฤศจิกายนท่ีผ�านมา เพ่ือแสดงถึงพันธะสัญญาท่ีจะเข�าร�วมกับกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพ นอกจากนี้ BIPP เองก็ต�องการเข�ามาร�วมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพด�วย 

แจงวาระของมาเลเซีย มุGงสร�างความรุGงเรืองรอบทิศ 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวด�วยว�า การแต�งต้ังให�ประเทศมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุย 
สันติภาพนั้นก็มีการกล�าวหาว�ามาเลเซียไม�ได�เป(นตัวกลางท่ีเหมาะสม เพราะมีวาระของตนเองตนอยากจะบอก
ว�าต้ังแต�สมัยนายกรัฐมนตรีมหาเธรA อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเริ่มดําเนินนโยบายท่ีว�า “เจริญรุ�งเรืองกับ
เพ่ือนบ�านไปด�วยกัน” (prosper thy neighbour) ท่ีเน�นไปท่ีการสร�างความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�าน ซ่ึง
จะทําให�เกิดความเจริญรุ�งเรืองตามมา หากเพ่ือนบ�านเจริญ มาเลเซียก็จะได�รับประโยชนA ความเจริญรุ�งเรืองใน
ท่ีนี้จึงจะเกิดข้ึนได�ก็ต�อเม่ือมีสันติภาพและเสถียรภาพ 

มาเลเซียยอมรับความจริง ท่ีว�าความขัดแย�งปาตานี [Pat(t)ani] นั้นเป(นประเด็นป�ญภายในประเทศของไทย 
แต�ก็เป(นความจริงเช�นกันท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�นั้นมีเขตแดนร�วมกับรัฐของประเทศมาเลเซีย ความไร�
เสถียรภาพในพ้ืนดังกล�าวไม�เพียงแต�ส�งผลกระทบโดยตรงต�อมิติด�านความม่ันคงเท�านั้น หากแต�ยังส�งผลต�อ
ผลประโยชนAในด�านต�างๆ อีกด�วย อย�างน�อยก็ในแง�ความสัมพันธAทวิภาคีกับประเทศไทย 
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“ผลประโยชนAของมาเลเซียในประเด็นป�ญหาดังกล�าวอาจเปลี่ยนไปเป(นมุมมองท่ีแตกต�างไปจากนี้เป(นแน� หาก
ว�าสามจังหวัดท่ีกล�าวข�างต�นอยู�ในท่ีอ่ืนสักท่ี ยกตัวอย�างเช�นเช�น หากอยู�ทางภาคเหนือของประเทศไทยใกล�
พรหมแดนท่ีติดกับประเทศจีน” 

ยํ้าถ�อยคํานาจิบ ปwดหนุนแบGงแยกดินแดน  

ดาโตVะซัมซามิน อธิบายต�อว�า ในการปาฐกถาพิเศษท่ีการประชุมหัวข�อ “ศาสนา อิสลามและยุคใหม�ของ
ประเทศอาเซียน: เอกภาพแห�งโลกทัศนAสู�ความเจริญรุ�งเรืองร�วมกัน” (Islam and the New Era of Asean 
Countries: Unity of Worldview Towards a Shared Prosperity) เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2013 นั้น 
นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค กล�าวเรียกร�องไปยังชนกลุ�มน�อยมุสลิมในประเทศฟ_ลิปป_นสA ไทย และพม�า ว�าให�ลืม
ความคิดเก่ียวกับรัฐมุสลิมท่ีเป(นอิสระได�แล�ว พวกเขาควรต�องทดแทนด�วยการยอมรับภาระหน�าท่ีภายในรัฐ
ประชาชาติป�จจุบัน และสร�างสรรคAความแข็งแกร�งให�กับชนชาติของตนเองท้ังในด�านศีลธรรมและเศรษฐกิจ 
สังคมมุสลิมเหล�านี้จําต�องเข�าใจว�าพวกเขาต�องอาศัยอยู�ภายใต�รัฐบาลแห�งชาติในป�จจุบันและละเว�นจากการก�อ
ความรุนแรง  

ในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีนาจิบยังได�เน�นย้ําว�าชนกลุ�มน�อยเหล�านี้มีสิทธิและสิทธิพิเศษ (privileges) ท่ีควร
จะได�รับจากรัฐบาลของพวกเขา ซ่ึงแสดงออกมาเป(นทางเลือกในการให�มีการปกครองตนเอง (autonomy) ท่ีมี
ความหมายสําหรับชนกลุ�มน�อยมุสลิมเหล�านี้เพ่ือท่ีจะปกป�องอัตลักษณAทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม  

“ถ�อยแถลงของดาโตVะศรี นาจิบนั้นเป(นการปฏิเสธอย�างชัดเจนต�อข�อเสนอท่ีว�ามาเลเซียมีวาระซ�อนเร�นในการ
ให�ความช�วยเหลือให�จังหวัดต�างๆ เหล�านี้ได�รับเอกราชหรือแยกตัวจากประเทศไทย”  

อีกด�านหนึ่งประเทศ มาเลเซียต�องการให�ความช�วยเหลือและต�องการท่ีจะเป(นคนกลางท่ีมีความซ่ือสัตยAใน
ฐานะท่ีเป(นประเทศเพ่ือนบ�าน ซ่ึงมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบต�อประเทศไทย รวมท้ังมีสิทธิและจุดสนใจ
ท่ีจะต�องร�วมกันพิจารณาโดยประเทศไทย 

“ถามว�ามาเลเซียมีวาระของตนเองหรือไม� ผมขอตอบว�าใช� วาระของมาเลเซียคือการเป(นตัวกลางให�กับ
ข�อตกลงระหว�างรัฐบาลไทยและกลุ�ม หรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในชายแดนใต�/ปาตานี (Pat[t]ani) ท่ีครอบคลุม
รอบด�าน ยุติธรรม และยั่งยืน เพราะฉะนั้น ผมอยากจะเน�นว�าข�อตกลงสันติภาพท่ีมีลักษณะดังกล�าวนั้นจะไม�
เพียงเป(นประโยชนAต�อสังคมไทยและกลุ�มบุคคลและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในปาตานีเท�านั้น หากแต�รวมถึงเป(น
ประโยชนAต�อประเทศมาเลเซียด�วย” 

หนุนแนวทางปกครองตนเอง แตGรัฐไทย-คนปาตานีต�องคุยกันเอง 

อดีตผู�อํานวยการสํานักข�าวกรองมาเลเซีย กล�าวด�วยว�า ท�านนายกรัฐมนตรีนาจิบ ใช�คําว�า “autonomy”     
(ออโตโนมี) ในฐานะท่ีเป(นคําท่ัวไปท่ีอ�างอิงกับรูปแบบของการบริหารหรือการปกครองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
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มากกว�าจะหมายถึงการแบ�งแยกดินแดนโดยชนกลุ�มน�อย ประเทศมาเลเซียมีความเต็มใจท่ีจะช�วยเหลือชน  
กลุ�มน�อยเหล�านี้ในการพูดคุยกับรัฐบาลของพวกเขา อย�างไรก็ตาม ลักษณะขอบเขตและเนื้อหาสาระการ
ปกครองตนเอง (autonomy) นั้นก็หาได�เป(นการตัดสินใจของมาเลเซียไม� ในกรณีของชายแดนใต�/ปาตานี 
(Pat[t]ani) ก็ข้ึนอยู�กับรัฐบาลของประเทศไทยและประชาชปาตานีท่ีจะต�องตัดสินใจ อย�างท่ีเราทราบกันดีว�า
รูปแบบของการปกครองตนเองท่ีใช�กันอยู�ท่ัวโลกนั้นมีอยู�หลากหลายรูปแบบ ท้ังในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
รวมถึงมาเลเซียเองด�วย 

“อย�างตัวผมเอง หากเดินทางมาจากคาบสมุทรมลายูเพ่ือจะไปยังรัฐซาบาหA ผมจําเป(นท่ีจะต�องใช�หนังสือ
เดินทาง ผมอาจจะถูกปฏิเสธจากจากสํานักงานตรวจคนเข�าเมืองของรัฐซาบาหAก็ได� ถึงแม�ว�าผมจะเป(นชาว
มาเลเซียก็ตาม เพราะท่ีนั่นเป(นเขตปกครองพิเศษ ซ่ึงหลายคนอาจจะไม�ทราบ ดังนั้นอํานาจการปกครอง
ตนเองท่ีเราพูดกันอยู�นี้ ไม�ใช�เรื่องท่ีมาเลเซียจะตัดสินใจ คนปาตานีกับรัฐบาลต�องนั่งคุยกัน แล�วตัดสินใจว�า
อะไรคือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด” 

เช�นเดียวกันสําหรับการลงนามสันติภาพระหว�างรัฐบาลฟ_ลิปป_นสAและกลุ�ม MILF ข�อตกลงระบุว�าจะมีการจัดต้ัง
เขตปกครองพิเศษท่ีมินดาเนา ประเทศฟ_ลิปป_นสA ผมอยากจะพูดจากประสบการณAว�า ขอให�ทุกท�านดูว�าเป(น
ข�อตกลงท่ีครอบคลุมแทบจะทุกสิ่งทุกอย�าง ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิท่ีจะแบ�งป�นความม่ันค่ังของทรัพยากรธรรมชาติ  

เขากล�าวต�อว�า มาเลเซียยังขอเน�นย้ําด�วยว�าเป(นสิทธิอํานาจของรัฐบาลไทยและผู�ผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียในพ้ืนท่ีท่ี
จะเลือกให�ประเทศใดก็ได�ให�เข�ามาช�วยอํานวยความสะดวกในการแก�ป�ญหา ประเทศมาเลเซียขอให�พึงระลึก
ด�วยว�าผลประโยชนAแห�งชาตินัน้ยังถูกพิจารณาจากการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งต�างๆด�วย ดังท่ีเหตุผลท่ีระบุไว�
ข�างต�น ให�ความระวัดระวังต�อจุดสนใจต�างๆ จากการแก�ไขความขัดแย�งนั้น ในท�ายท่ีสุดนั้น มาเลเซียจะต�องมี
การพิจารณาพันธะผูกพันและความร�วมมือใดๆ ก็ตามต�อข�อตกลงสันติภาพนั้นๆ แม�ว�าในท�ายท่ีสุดก�อผลเสียต�อ
ผลประโยชนAแห�งชาติก็ตาม    

“ผมต�องขอเน�นย้ําในท่ีนี้ด�วยว�าประเทศมาเลเซียพร�อมท่ีทําหน�าท่ีใดก็ตามท่ีคู�ขัดแย�งต�องการให�เราทํา และเรา
จะพยายามทําตามความรับผิดชอบนั้นและดําเนินการสุดความสามารถของเรา” 

หนึ่งปrบนเส�นทางอันขรุขระ สะท�อนความหมาย “สันติภาพ” ท่ีตGางสุดข้ัว 

ดาโตVะซัมซามินกล�าวว�า ในช�วงหนึ่งปhท่ีผ�านมา เส�นทางการการพูดคุยสันติภาพนั้นขรุขระ เนื่องจากเผชิญ
ป�ญหาและอุปสรรคหลายประการ ป�ญหาท่ีเป(นพ้ืนฐานท่ีสุดคือเรื่องความไม�ไว�วางใจระหว�างท้ังสองฝKายใน 
ด�านหนึ่งรัฐบาลยอมรับว�า BRN เป(นองคAประกอบและผู�เล�นหลักของป�ญหา แต�ถึงอย�างนั้น ก็ยังสงสัยว�าคณะ
พูดคุยฝKาย BRN ท่ีนําโดยฮัสซัน ตอยิบ นั้นได�รับอาณัติโดยสมบูรณAจากระดับนําของ BRN มากน�อยเพียงใด 
หรือสงสัยว�า BRN จะสามารถกระทําตามท่ีได�ให�คําม่ันในกระบวนการพูดคุยได�หรือไม�เพียงใด 
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“แต�เนื่องจากความล�มเหลวของการพูดคุยอย�างลับๆ กับรัฐบาลในอดีต BRN เองก็มีความกังขาต�อการริเริ่มใน
ป�จจุบันนี้ พวกเขาต้ังคําถามว�าการริเริ่มรอบนี้เป(นของจริงหรือไม�เพียงใด หรือว�าเป(นเพียงอีกความพยายาม
หนึ่งของรัฐบาลท่ีชักพาพวกเขาไปในแนวทางท่ีผิดพลาดและมุ�งหวังเป_ดโปงบรรดากลุ�มเคลื่อนไหวเหล�านี้    
เท�านั้นเอง” 

เขากล�าวต�อว�า ถึงแม�ว�าท้ังสองฝKายจะพูดถึงและต�องการท่ีจะมีสันติภาพ แต�มุมมองจากท้ังสองฝKายต�อ
กระบวนการท่ีจะได�มาซ่ึงสันติภาพนั้นก็ต�างกันสุดข้ัว นี่คือสิ่งท่ี โยฮัน กัลตุง (Johan Gultung) บิดาของวิชา
สันติศึกษาพูดถึงสันติภาพเชิงลบกับสันติภาพเชิงบวก (Negative Peace vs Positive Peace) กล�าวคือ 
สันติภาพในความหมายของรัฐบาลไทยคือการท่ี BRN แลกกลุ�มต�างๆ จะต�องหยุดการกระทําความรุนแรง 
ก�อนท่ีทางรัฐบาลจะทําตามของเรียกร�องของพวกเขา ในด�านกลับกัน BRN ก็ยืนกรานให�รัฐบาลยอมรับข�อ
เรียกร�องของพวกเขา ก�อนท่ีพวกเขาจะหยุดกระทําความรุนแรง ดังนั้น ภาระจึงตกอยู�ท่ีมาเลเซียในฐานะ         
ผู�อํานวยความสะดวกในการให�ทําให�แน�ใจว�าท้ังสองฝKายจะมีจุดท่ีบรรจบกัน อันเป(นจุดท่ีสันติภาพจะก�อตัวข้ึน  

“เป(นเรื่องท่ีไม�ง�ายเลย” 

อีกประเด็นหนึ่งคือ ระดับการประสานความร�วมมือภายในท้ังสองฝKาย ท้ังในฝKายรัฐบาลและฝKาย BRN แต�ละ
ฝKายต�างก็ต�องเผชิญกับความขัดแย�งและความแตกต�างภายใน ซ่ึงทําให�เป(นเรื่องลําบากอย�างยิ่งสําหรับพวกเขา
ท่ีจะมีความเป(นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีการแสดงความมุ�งม่ันท่ีสมบูรณAในการกระทําของพวกเขา เหตุการณA
ท่ีเกิดข้ึนระหว�างการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอนได�พิสูจนAให�เห็นในจุดนี้แล�ว สิ่งเหล�านี้ได�ขยายน้ําหนักของ
ป�จจัยของความไม�วางใจต�อกัน 

28 กุมภาฯ เปล่ียนมุมมองใหมG ยันกระบวนการพูดคุยยังไมGล�ม 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวต�อว�า การลงนามในฉันทามติท่ัวไป (General Consensus) ทําให�หลายคนเกิด
ประหลาดใจ เพราะในช�วงหลายปhท่ีผ�านมารัฐบาลไทยได�ปฏิเสธทุกอย�างท่ีเชื่อมโยงกับความพยายามพูดคุย
หรือติดต�อกับ “ผู�ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต�างในภาคใต�” แต�แล�วเม่ือมีการลงนามครั้งประวัติศาสตรAในเอกสาร
ฉันทามติท่ัวไป ก็ได�ทําให�ประเด็นท้ังหมดเข�าสู�มิติมุมมองใหม� มันได�เปลี่ยนจุดโฟกัสของความสนใจไม�เพียงแต�
เฉพาะประชาชนในประเทศไทยเท�านั้น หากแต�รวมไปถึงประชาคมนานาชาติด�วยเช�นกัน 

“ดังนั้นจึงข้ึนอยู�กับท้ังสองฝKายท่ีจะต�องทําให�เกิดความสําเร็จอย�างรวดเร็ว หลายต�อหลายคนได�แสดงความ
คิดเห็นว�าไม�อาจจะประสบความสําเร็จได�ตั้งแต�จุดเริ่มต�น เพราะคิดว�ากระบวนการจะล�มเหลว ดังนั้นท้ังสอง
ฝKายจะต�องพยายามให�เกิดความก�าวหน�า ซ่ึงหากไม�เกิดการพัฒนา จะทําให�หลายคนคิดว�ากระบวนการพูดคุย
เพ่ือสันติภาพเกิดความล�มเหลว ผมจะเน�นว�ากระบวนการท้ังหมดอยู�ในระยะการเริ่มต�นเท�านั้น” 

ผู�อํานวยความสะดวกชาวมาเลเซีย อธิบายว�า ในกรณีรัฐบาลฟ_ลิปป_นสAกับกลุ�ม MILF นั้น มีการพูดคุยอย�างไม�
เป(นทางการก�อนท่ีจะเป_ดเผยต�อสารธารณชน ซ่ึงพบว�ามีข�อมูลน�อยมากท่ีรั่วไหลต�อสื่อมวลชน จะมีก็เพียง
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ข�อมูลท่ีมาจากการแถลงข�าวของท้ังสองฝKายเท�านั้น สําหรับการแถลงการณAอย�างเป(นทางการโดยผ�านผู�อํานวย
ความสะดวกในกรณีมินดาเนา นั้นเกิดข้ึนในปh 2006 หรือเป(นเวลาถึง 5 ปh หลังจากการริเริ่มกระบวนการอย�าง
เป(นทางการในปh 2001 สิ่งเหล�านี้ทําให�กระบวนการสันติภาพมินดาเนาเป(นความลับเท�าท่ีจําเป(นและมีความ
สงบพอท่ีจะสร�างสภาพแวดล�อมของการทําความเข�าใจระหว�างแต�ละฝKาย และถึงท่ีสุดคือมีการอภิปรายและ
ต�อรองกันโดยปราศจากการขุดคุ�ยโดยสาธารณชน โดยเฉพาะอย�างยิ่งสื่อมวลชน  

“นี่เป(นสิทธิพิเศษท่ีกระบวนการสันติภาพปาตานียังไม�มี จริงๆ แล�วการเจรจาต�อรอง (negotiation) หรือการ
โต�เถียงนั้นมีอยู�ในพ้ืนท่ีสาธารณะจํานวนไม�น�อย ไม�ใช�เพียงสองฝKายเท�านั้น แต�โดยคนอ่ืนๆ ท่ีรู�สึกว�าพวกเขามี
สิทธิท่ีจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆบ�อย ครั้งสิ่งท่ีเรียกว�าข�อมูลข�าวสารหือข�อเท็จจริงท่ีถูก
นําเสนอระหว�างการโต�แย�งกันนั้นก็ไม�ใคร�จะเท่ียงตรงและเป(นข�อมูลท่ีผิดๆ ซ่ึงสร�างความสับสนและแตกแยก
ท�ามกลางผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและสาธารณชนตามมา” 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวต�อว�า ในกรณีนี้ มีบทความในหนังสือพิมพAภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู�สองชิ้นท่ี
กล�าวถึงเรื่อง นี้ในฉบับวันท่ี 27 กุมภาพันธA 2556ชิ้นแรกเรียกการริเริ่มเพ่ือสันติภาพในครั้งนี้ว�าเป(น “ความ
พยายามปล้ําผีลุกปลุกผีนั่ง” (กรุณาคลิกดู Deep South talks: a fresh attempt to revive the corpse) 
ซ่ึงเป(นคําท่ีแรงมาก ส�วนอีกชิ้นหนึ่งเป(นการมองท้ังกระบวนการด�วยมุมมองท่ีแตกต�างกันอย�างมาก (กรุณาคลิก
ดู Lessons from the South, city protests) ในฐานะคนต�างชาติ สิ่งนี้ไม�ได�ทําให�ตนท�อถอย หากแต�เตือน
ให�ตระหนักว�าความโน�มเอียงของทัศนะต�างๆ ในท้ังสองบทความนี้ต�อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

การพูดคุยสันติภาพเปmดชGองทําความเข�าใจปwญหาใหมG 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวด�วยว�า ท้ังๆ ท่ีเต็มไปด�วยความแตกต�างและความยากลําบาก ตนกลับรู�สึกดีใจท่ีจะกล�าว
ในท่ีนี้ว�าท้ังสองฝKายต�างแสดงความมุ�งม่ันท่ี จะเข�าร�วมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ พัฒนาการในกรุงเทพ
อาจจะขัดขวางกระบวนการพูดคุยสันติภาพในระดับท่ีเป(นทางการอยู�บ�างเป(นการชั่วคราว ตอนนี้จึงยังไม�มีการ
พูดคุยอย�างเป(นทางการระหว�างสองฝKาย เนื่องจากสถานะท่ียังเป(นภาวะชั่วคราวของรัฐบาลการพูดคุยได�รับ
การพิสูจนA แล�วว�าแม�จะมีจุดยืนท่ีแตกต�างกันในประเด็นต�างๆ มากมายระหว�างพวกเขา ท้ังสองฝKายก็สามารถ
ทํางานเพ่ือให�สถานการณAของประชาชนชายแดนใต�/ปาตานี (Pat[t]ani) ดีข้ึนตามท่ีพวกเขาปรารถนา 

มุมมองท่ีสําคัญอีกด�าน หนึ่งของกระบวนการพูดคุยสันติภาพก็คือประเด็นท่ีมีอยู�ตอนนี้สามารถเรียกความ
สนใจจากสาธารณชนท่ัวไปได� ไม�เพียงแต�เฉพาะผู�ได�รับผลกระทบในสามจังหวัดเท�านั้น หากแต�หมายรวมถึง
สังคมไทยท้ังหมด ประเด็นท่ีเป(นป�ญหาอย�างสิ่งท่ีเรียกว�า “ชาวมลายูปาตานี” (Pat[t]ani Malays) ได�
กลายเป(นประเด็นท่ีมีการอภิปรายอย�างเป_ดเผยในหลายเวที สร�างความตระหนักรู�ครั้งยิ่งใหญ�ให�เกิดข้ึน
ประชาชนท่ัวไปว�าป�ญหาท่ีกําลังเผชิญนี้คืออะไร และจําเป(นต�องหยิบยกกล�าวถึงป�ญหาอย�างรอบด�าน
ครอบคลุมอย�างไร การมีส�วนร�วมอย�างแข็งขันของกลุ�มเอ็นจีโอ องคAกรภาคประชาสังคม ป�ญญาชน กลุ�ม
เคลื่อนไหวเยาวชน หรือกลุ�มอ่ืนๆ จากสามจังหวัดในการอภิปรายและโต�เถียงอย�างเป_ดเผยกําลังเกิดข้ึนอย�าง       
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มีความหวัง พวกเขาได�ให�ความประทับใจและสัญญาณท่ีเข็มแข็งว�าประเด็นต�างๆ ท่ีกําลังถกเถียงอยู�นี้ไม�ได�ถูก
ผูกขาดหรือเป(นเรื่องของเฉพาะคนท่ีถือป�น และใช�กําลังเข�าต�อสู�เท�านั้น หากแต�เป(นของพลเมืองในปาตานี 
(Pat[t]ani) ทุกคน 

ผู�อํานวยความสะดวกจาก มาเลเซีย กล�าวต�อว�า เป(นเรื่องเศร�าใจสําหรับตนท่ีเกิดเหตุการณAความรุนแรงเม่ือ        
2 – 3 อาทิตยAท่ีผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเกิดข้ึนต�อเป�าหมายอ�อน ไม�ว�าจะเป(นสตรี เด็ก และคนชรา          
เราพยายามท่ีจะสร�างบรรยากาศท่ีสงบและความรู�สึกปลอดภัย ในกรณีกระบวนการสันติภาพมินดาเนานั้น
บรรดาผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียจะไม�สนับสนุนความพยายามเพ่ือสันติภาพใดๆเลย  

“หากพวกเขาไม�รู�สึกว�าปลอดภัยในการทํางานและใช�ชีวิตหรือทํากิจกรรมประจําวัน ดังนั้นการลดลงหรือว�า
การขจัดความรุนแรงแบบถอนรากถอนโคนในปาตานีสามารถท่ีจะทําได�หากทุกฝKายมีข�อตกลงท่ีจะหยุดใช�
ความรุนแรงในฐานะท่ีเป(นเครื่องมือในการบรรลุถึงสิ่งท่ีพวกเขาต�องการ การหยุดยิงดังกล�าวนี้อาจเกิดข้ึนได� 
ท้ังในแบบท่ีเป(นการหยุดยิงบางส�วนหรือในแบบเต็มรูปก็ได�” 

แง�มกองเลขาฯ ยกรGาง Roadmap เตรียมหยุดยิง 2015 

ดาโตVะซัมซามิน กล�าวต�อว�า ตนอยากจะขอกล�าวว�า ฝKายกองเลขานุการได�มีการยกร�าง “แผนท่ีเดินทางของ
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ” (Roadmap of the Peace Dialogue Process) ไว�แล�วและด�วยพัฒนาการใน
เชิงบวกของข้ันตอนริเริ่มของการพูดคุยสันติภาพ กองเลขานุการท่ีค�อนข�างจะมองโลกในแง�ดีจึงอยากจะ
ผลักดันข�อตกลงหยุดยิงให�ได�ภายในปh 2015 อย�างไรก็ดี หากมองตามสภาพความเป(นจริงในตอนนี้แล�ว 
เนื่องจากมีพัฒนาการท่ีหลากหลายและสถานการณAในป�จจุบัน เราจําเป(นต�องทบทวนร�างแผนท่ีดังกล�าวใน
ท่ีสุด ถึงกระนั้น การหยุดยิงท่ีมีความหมายจะเป(นไปได�จริงนั้นก็ข้ึนอยู�กับวว�าท้ังสองฝKายสามารถพบปะและ
ทํางานร�วมกันในกรอบการทํางานร�วม (TOR) แต�จุดเน�นสําคัญของความพยายามของเราในอนาคตอันสั้นนี้         
คือการทํางานเพ่ือให�มีการหยุดยิงและยุติการปฏิป�กษAต�อกัน 

แต�เนื่องจากความไม�แน�นอนของสถานการณAท่ีกรุงเทพฯกองเลขานุการของการพูดคุยสันติภาพรู�สีกว�าจําต�องมี
แผนท่ีจะให�ผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วมผ�านการประชุม การสัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ       
ผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียจําเป(นท่ีจะต�องได�รับการแจ�งข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับพลวัตของการพูดคุยสันติภาพและ       
ทําให�มีแรงสนับสนุนกระบวนการจากพวกเขา เราอยากสนับสนุนให�ทาง BRN ได�ได�พบปะพูดคุยกับผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียอ่ืนๆ ในวาระท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาสู�โตVะเจรจา เพ่ือท่ีจะให�ความคิดเห็นของกลุ�มอ่ืนๆ ได�รับการ
นําเสนอ 

“สิ่งนี้จะเป_ดโอกาสให�พวกเขาได�ถกเถียงและเห็นพ�องกันในประเด็นความเป(นตัวแทนของคณะพูดคุยสันติภาพ
ไปด�วย” 
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ดาโตVะซัมซามิน กล�าวท้ิงท�ายว�า ตนอยากจะเน�นย้ําว�าสถานะของการพูดคุยสันติภาพในป�จจุบันเป(นเพียงภาวะ
ชะงักงันเท�านั้น ตนเชื่ออย�างเต็มเปh�ยมว�ารัฐบาลใดก็ตามท่ีถูกจัดต้ังข้ึนโดยได�รับมอบอํานาจเต็มจากประชาชน
จะไม�สามารถละท้ิงการพูดคุยสันติภาพได�อย�างแน�นอน นี่เป(นเพราะการท่ีฝKายบริหารตระหนักแก�ใจดีว�า
จําเป(นต�องมีทางออกทางการเมืองท่ีรอบด�านต�อป�ญหาแทนท่ีจะมุ�งเน�นไปท่ีมิติอ่ืนท้ังในแง�ของเศรษฐกิจและ
การทหาร  

“สิ่งท่ีทําได�ในชั่วเวลาสั้นๆ คือเป(นการแสดงให�เห็นว�ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นจะวางพ้ืนฐานของการ 
แก�ป�ญหาของชายแดนใต�/ปาตานี (Pat[t]ani) ท่ีเต็มไปด�วยความหมายและรอบด�านครอบคลุม” 

  

หมายเหตุ: กรณุาอ�านต�นฉบับคํากล�าวปาฐกถาฉบับภาษาอังกฤษของดาโตVะซัมซามินได�ท่ี Zamzamin's Speech in Peace 
Media Day Festival 2014: "Peace Dialogue in Pa(t)tani Peace Process: One Year On and Years Later" 
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คําแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภาพ (PPP101) 28 กุมภาพันธR 2557                  
โดย อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 28 กุมภาพันธR 2557 
ท่ีมา: http://www.citizenthaipbs.net/node/3885 

ฮาร�า ชินทาโร และทีม DSW แปล 

ด�วยพระนามของอัลเลาะฮA ผู�ทรงเมตตา ผู�ทรงกรุณาปราณีเสมอ 

ท�านประธาน 

แขกผู�มีเกียรติและท�านผู�ร�วมอภิปราย 

ท�านสุภาพบุรุษและท�านสุภาพสตรีครับ 

ขอความสันติจงมีแด�ทุกท�าน 

เราขอขอบคุณผู�จัดงานในครั้งนี้ท่ีให�พ้ืนท่ีและโอกาสสําาหรับนักต�อสู�ปาตานีในการส�งเสียงสะท�อนความคิดเห็น
ของพวกเขาในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพในสถานท่ีอันทรงเกียรตินี้ 

การพบปะกันในครั้งนี้คงเป(นสิ่งท่ีไม�สมบูรณAเป(นแน� หากเสียงของนักสู�ปาตานีไม�ได�ถูกรับฟ�ง เราพยายามฝKาฝ�น
มาเป(นเวลาหลายปh ด�วยหยาดเหง่ือและเลือดเนื้อเพ่ือจะปกป�องศักศรียAของเชื้อชาติ ศรัทธา และผืนแผ�นดิน
ของประชาชนมลายูปาตานี 

เราอยากจะย้ําเตือนทุกท�านในท่ีนี้ว�าความขัดแย�งปาตานีนั้นหาได�เกิดข้ึนมาเพียง 10 ปhเท�านั้น หากแต�เป(น
ความขัดแย�งทางการเมือง ประวัติศาสตรA และสังคมท่ีดําเนินมาตลอดระยะลากว�าสองร�อยปh นั่นหมายความว�า 
ความยากลําบากและความทุกขAทรมานท่ีชาวมลายูปาตานีฝ�นทนกล้ํากลืนภายใต�ระบอบอาณานิคมของไทยนั้น
ยาวนานและเต็มไปด�วยความเจ็บปวดมากกว�าความทุกขAทรมานของผู�คนชาติพันธุAอ่ืนๆ ในปาตานี โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับชาวไทยพุทธนับต้ังแต�ปh 2547 เป(นต�นมา แต�กระนั้น เราก็ตGอสู�กับระบอบอาณานิคม
ของไทยเทGานั้น ขณะท่ีชาวไทยหาได�เปpนศัตรูของเราไมG 

เป(นเรื่องจําเป(นอย�างยิ่งท่ีจะย้ําเตือนให�ระลึกด�วยว�าเราเลือกการต�อสู�ด�วยกําลังอาวุธ ก็เพราะว�าในอดีตรัฐไทย
ไม�เคยได�ยินเก่ียวกับชะตากรรมของประชาชนเลย บรรดาผู�นําของเราในอดีตซ่ึงต�อสู�ผ�านรัฐสภาหรือการ
เรียกร�องบนหลักการสิทธิมนุษยชนก็มักต�องประสบกับการถูกจับกุมหรือไม�ก็ถูกคุมขัง บางคนยังถูกฆาตกรรม
หรือจําต�องหลบหนีลี้ภัยในต�างแดน ท่ีน�าเศร�าก็คือสถานการณAเหล�านั้นก็ยังคงดํารงอยู�ในทุกวันนี้ 
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ทุกท�านครับ 

การเข�าไปมีส�วนร�วมในกระบวนการสันติภาพของนักต�อสู�ปาตานีไม�ได�เป(นเรื่องใหม� ก�อนหน�าจะมีกระบวนการ
สันติภาพท่ีกัวลาลัมเปอรAในป�จจุบันนี้ เราก็เคยเข�าสู�กระบวนการอ่ืนๆ อย�างไม�เป(นทางการ โดยมีรัฐบาล           
บางประเทศและกลุ�มองคAกรเอกชนบางกลุ�มทําหน�าท่ีประสานงาน ซ่ึงพอจะระบุถึงชื่อของกระบวนการเหล�านี้
ได�บ�าง เช�น เจนีวา, โบกอรA, ลังกาวี เป(นต�น มันช�วยเตือนความทรงจําได�ว�ากระบวนการใดก็ตามท่ีปราศจาก
การวางแผนและการจัดการท่ีดีแล�วก็มักประสบกับความล�มเหลวในท�ายท่ีสุด กระบวนการสันติภาพท่ี
กัวลาลัมเปอรAจะต�องประสบกับสภาพการณAเดียวกัน หากป�ญหาและความอ�อนด�อยของกระบวนการก�อนหน�า
นี้ไม�ได�รับการกล�าวถึง 

บรรดากระบวนการสันติภาพก�อนหน�านี้ดําเนินการอย�างป_ดลับและมีป�ญหาเก่ียวกับความเป(นตัวแทนและการ
มีอํานาจท่ีได�รับมอบหมายชัดเจนหรือชอบธรรมเพียงพอ ท้ังสองฝKายต�างเข�าสู�โตVะพูดคุยด�วยเป�าหมายท่ี
แตกต�างกัน ในขณะท่ีจุดประสงคAของบรรดานักต�อสู�นั้นหมายจะประเมินความจริงใจและความมุ�งม่ันในการ
แก�ป�ญหาความขัดแย�งของรัฐไทย ส�วนฝKายไทยก็เข�ามาเพียงเพ่ือหาข�าวกรองและแสวงหาหนทางท่ีจะยุติความ
รุนแรง ในขณะเดียวกันก็ค�นหาว�าบรรดาตัวแทนของฝKายนักต�อสู�นั้นสามารถควบคุมสั่งการเหล�านักรบในพ้ืนท่ี
ได�มากน�อยเพียงใด ไม�มีการยอมรับสถานะของบรรดานักต�อสู� ด�วยเหตุนี้พวกเขาก็ยังถูกมองว�าเป(นเพียง
ผู�ก�อการร�าย 

แต�กระบวนการสันติภาพท่ีกัวลาลัมเปอรAมีข�อแตกต�างกันอยู�บ�าง ถึงแม�ว�าในช�วงเริ่มแรกจะยังมีเรื่องท่ียังต�อง
ถกเถียงกันอยู� แต�กระบวนการสันติภาพครั้งนี้เริ่มต�นอย�างเป_ดเผย ด�วยการประกาศอย�างเป(นทางการจาก
รัฐบาลไทยภายใต�การนําของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณA ชินวัตร โดยมีตัวแทนฝKายไทยท่ีเป(นข�าราชการระดับสูง 
(เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ) และมีทางการมาเลเซียรับบทบาทเป(นผู�อํานวยความสะดวก (facilitator) 
ส�วนฝKายนักต�อสู�ได�รับการยอมรับเป(น “ผู�ท่ีมีความคิดเห็นและอุดมการณAท่ีแตกต�างจากรัฐ” โดยมีอุสตาซ 
ฮัสซัน ตอยิบ เป(นตัวแทนจากบีอารAเอ็น (แนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติ) นี่ถือเปpนครั้งแรกท่ีกระบวนการสันติภาพ
ปาตานีได�ดําเนนิการอยGางเปpนทางการและได�รับการยอมรับเปpนอยGางดีจากประชาคมท้ังในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ 

ถึงแม�ว�าฝKายนักต�อสู�จะต�องถูก “ผูกมัด” ให�อยู�ภายใต�กรอบของรัฐธรรมนูญไทย ตามท่ีมีการระบุไว�ใน             
“ฉันทามติท่ัวไปว�าด�วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ” ซ่ึงลงนามในวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2556 ก็ตาม แต�เราก็ได�
เข�าร�วมพูดคุยเพ่ือค�นหาทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากการใช�กําลังอาวุธ เพ่ือให�ได�มาทางออกของความ
ขัดแย�งปาตานีท่ีมีความยุติธรรม ความรอบด�าน และความย่ังยืน พวกเราเชื่อว�าด�วยวิธีการพูดคุยและการ
เจรจา ท้ังสองฝKายสามารถบรรลุข�อตกลงเก่ียวกับการลดความรุนแรง หรือแม�แต�การยุติการใช�ความรุนแรง
ท้ังหมด และต�อไปก็จะสามารถบรรลุข�อตกลงเก่ียวกับการกําหนดสถานะของปาตานีในอนาคต 
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ถึงแม�ว�าในช�วงแรก ยังมีนักต�อสู�บางคนท่ีมีความคลางแคลงใจต�อกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ เพราะผู�ท่ีริเริ่ม
กระบวนการดังกล�าวคืออดีตนายกรัฐมนตรีซ่ึงสร�างความเจ็บช้ําน้ําใจต�อชาวปาตานีในโศกนาฏกรรมท่ี
มัสยิดกรือเซะและตากใบ แต�เราก็ตอบรับคําขอร�องนั้นก็เนื่องจากในศาสนาอิสลามมีคําสอนว�า เราควรตอบรับ
ข�อเสนอเพ่ือสันติภาพแม�ว�าจะมาจากศัตรูของเราเองก็ตาม ดังเช�นระบุไว�ในอายะฮฺท่ี 61 ของซูเราะฮฺอัล-
อัลฟาลของอัล-กุรอาน ความว�า “และหากพวกเขา (ศัตรู) โอนอ�อนมาเพ่ือการประนีประนอมแล�ว เจ�าก็จงโอน
อ�อนตามเพ่ือการนั้นด�วย และจงมอบหมายแต�อัลเลาะฮAเถิด แท�จริงนั้นพระองคAคือผู�ทรงได�ยินทรงรอบรู�”  
ด�วยเหตุนี้ เราจึงเข�าร�วมในกระบวนการสันติภาพ ในขณะท่ีบางคนยังมีข�อสงสัยและเลือกท่ีจะเฝ�ามองก�อน 

ในการประชุมครั้งแรกๆ ของกระบวนการ (ครั้งแรกในวันท่ี 28 มี.ค. 2556 และครั้งท่ีสองในวันท่ี 29 เม.ย. 
2556) การพูดคุยนั้นยังคงเป(นเรื่องพ้ืนฐานของการพูดคุยสันติภาพเท�านั้น ยังไม�มีการเจรจา แม�แต�การนําเสนอ
เง่ือนไขใดๆ ก็ไม�มี ท่ีจริงแล�วการพูดคุยในช�วงเริ่มต�นควรมุ�งเน�นไปท่ีการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันโดย
ไม�ต�องเป_ดเผย แต�สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ในข้ันตอนแรกของกระบวนการสันติภาพคือการนําเสนอรายงานข�าวโดย
สื่อ โดยเฉพาะสื่อไทยท่ีรายงานข�าวซ่ึง “ตีปh บ” ให�กับเสียงวิพากษAวิจารณA การคาดเดา คํากล�าวหา และเข�าข�าง 
คณะพูดคุยฝKายไทยก็มักจะให�ความเห็นท่ี “ล�นเกิน” ก�อนและหลังการพูดคุยทุกครั้ง คําพูดของบรรดาผู�นําจาก
ฝKายรัฐไทยก็บ�งบอกถึงการขาดเอกภาพของฝKายตน สถานการณAเช�นนี้ไม�เอ้ือต�อความคืบหน�าของกระบวนการ
สันติภาพและจะเป(นความเสี่ยงต�อกระบวนการดังกล�าว 

เนื่องจากไม�มี “แผนท่ีเดินทาง” (roadmap / pata jalan) ท่ีชัดเจนสําหรับกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ ฝKาย
นักต�อสู�ได�เริ่มแสดงจุดยืนให�ชัดเจนแถลงการณAผ�านยูทูบ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2556 โดยนําเสนอข�อเรียกร�อง 
5 ประการเพ่ือให�กระบวนการสันติภาพครั้งนี้อยูGในแนวทางท่ีถูกต�องตGอไป ข�อเรียกร�องดังกล�าวถูกนําเสนอ
อย�างเป(นทางการในการพูดคุยครั้งท่ีสอง เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 

ดูเหมือนว�าฝKายรัฐไทยนั้นสนใจเพียงเรื่องการยุติหรือการลดความรุนแรงของฝKายนักต�อสู�อย�างเดียว เห็นได�
ชัดเจนจากการพูดคุยครั้งท่ีสามเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 เม่ือฝKายรัฐไทยนําเสนอการลดปฏิบัติการทาง
ทหารอย�างจํากัดจากท้ังสองฝKาย หรืออีกนัยหนึ่งคือการหยุดยิงชั่วคราวตลอดช�วงเดือนรอมฎอน ซ่ึงรู�จักกันใน
นาม “การริเริ่มสันติภาพแห�งเดือนรอมฎอน” ฝKายนักต�อสู�ก็ตอบสนองข�อเสนอดังกล�าวโดยเพ่ิมเติมเง่ือนไข
บางอย�างเข�าไป 

ทุกท�านครับ 

เราทุกคนทราบกันอย�างดีว�า “การริ่เริ่มสันติภาพแห�งเดือนรอมฎอน” จบลงอย�างไร เราได�เรียนรู�บทเรียน
ประการสําคัญท่ีว�า การท่ีจะริเริ่มดําเนินการในเรื่องใดท่ีมีความสําคัญเชGนนี้ เราจําเปpนต�องวางแผน, 
อภิปราย, กล่ันกรอง และปรึกษาหารือกันถึงรายละเอียดจนกวGาทุกฝuายจะสามารถตกลงกันได� 
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เราเห็นว�ามีจุดอ�อนสําคัญในการริเริ่มสันติภาพแห�งเดือนรอมฎอนดังกล�าว หนึ่งในจุดอ�อนเหล�านั้นคือ การ
ดําเนินการท่ีเกิดข้ึนก�อนเวลาอันเหมาะสมในขณะท่ียังไม�มีมาตรการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน 
(confidence building measures) การดําเนินการในเรื่องสําคัญท่ีปราศจากการวางแผนและอภิปราย
ร�วมกันเช�นนั้นผิดหลักข�อตกลงการหยุดยิงท่ัวไป นอกจากนี้ การริ่เริ่มสันติภาพแห�งเดือนรอมฎอนยังเป(นการ
ประกาศโดยฝKายเดียว (ฝKายผู�อํานวยความสะดวก) เท�านั้น ท้ังๆ ท่ียังไม�มีข�อตกลงกันท่ีแน�นอนเก่ียวกับ  
“กรอบของการริเริ่มสันติภาพแหGงเดือนรอมฎอน 2013” ซ่ึงเป(นเอกสารจํานวน 7 หน�า ไม�มีการทําข�อตกลง
อย�างเป(นทางการและยังไม�มีการลงนามใดๆ ท้ังสิ้น นั่นหมายความว�า แต�ละฝKายสามารถฝKาฝ�นเง่ือนไขและ
กรอบต�างๆ ได�ทุกเม่ือ การริเริ่มนี้ยังไม�มีกรรมการหรือคณะทํางานติดตามผลท่ีเป(นกลาง (monitoring team) 
เพ่ือตรวจสอบผู�ท่ีฝKาฝ�นข�อตกลงซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และสิ่งท่ีสําคัญคือ ไม�มีการให�ข�อมูลข�าวสารท่ี
เพียงพอต�อสาธารณชนเก่ียวกับเง่ือนไขและกรอบข�อตกลง มาตรการในการปกป�องคุ�มครองประชาชน และ
การร�องเรียนในกรณีท่ีมีการละเมิดจากฝKายหนึ่งฝKายใด 

สิ่งท่ีน�าเสียใจท่ีสุดคือ ในช�วงสัปดาหAแรกของเดือนรอมฎอนปhท่ีแล�ว เหตุวิสามัญฆาตกรรมนักกิจกรรม
เคลื่อนไหวและผู�ท่ีเคยตกเป(นผู�ถูกกล�าวหาในคดีความม่ันคงก็เกิดข้ึนหลายครั้ง ซ่ึงทําให�กองกําลังติดอาวุธของ
บีอารAเอ็นต�องการระงับการมีส�วนร�วมในการพูดคุย ถ�อยแถลงจากสภาชูรอก็ได�การประกาศโดยสมาชิกของกอง
กําลังติดอาวุธของบบีอารAเอ็นผ�านทางยูทูบในวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ในท่ีสุด ความล�มเหลวท่ีฝuายไทยไมG
ปฏิบัติตามขอบเขตและเง่ือนไขท่ีบันทึกไว�ในเอกสารข�างต�นท่ีฝuายไทยเปpนผู�นําเสนอเองนั้น ทําให�ฝuายนัก
ตGอสู�ตัดสินใจระงับการเข�ารGวมในการพูดคุยอยGางเปpนทางการ (อยGางเปmดเผย) จนกวGาฝuายไทยยอมรับ
ข�อเสนอเบ้ืองต�นท้ัง 5 ประการ โดยหลักการและจนกวGารัฐสภาไทยจะรับรองข�อเรียกร�องดังกลGาวเสียกGอน 

เม่ือปลายเดือนสิงหาคม 2556 ฝKายไทยได�ขอคําอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับข�อเรียกร�อง 5 ประการ หลังจาก
นั้น ฝKายนักต�อสู� (บีอารAเอ็น) ก็ได�ส�งคําอธิบายในเอกสาร 38 หน�าผ�านผู�อํานวยความสะดวก เป(นอีกครั้งหนึ่งท่ี
น�าเสียดายคือ ฝKายไทยใช�เวลานานเกินไปกว�าจะให�คําตอบ ท้ังๆ ท่ีบรรยากาศในภาคใต�ยังไม�มีความแน�นอน 
และความวุ�นวายทางการเมืองในกรุงเทพฯ ก็เริ่มก�อตัวข้ึน หนังสือตอบรับจากหัวหน�าคณะพูดคุยฝKายไทยซ่ึง 
ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ก็ระบุเพียงว�า “ข�อเรียกร�องเบ้ืองต�น 5 ประการนั้นเปpนส่ิงท่ีพอยอมรับได�ในการ
อภิปรายตGอจากนี้” 

คําตอบดังกล�าวหาใช�เป(นสิ่งท่ีฝKายนักต�อสู�คาดหวังไว� เพราะไม�ได�ระบุอย�างชัดเจนเป(นการเฉพาะเจาะจงว�าจะ
ยอมรับข�อเรียกร�อง 5 ประการ “โดย หลักการ” เพ่ือให�มีการอภิปรายในลําดับตGอไป ซํ้าร�าย ข�อเรียกร�อง
ดังกลGาวนั้นยังไมGได�รับการยอมรับเปpน “วาระแหGงชาติ” โดยองคRกรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ ซ่ึงก็คือ
รัฐสภาไทยนั่นเอง ถ�าหากว�าข�อเรียกร�อง 5 ประการไม�ได�รับการยอมรับ “โดยหลักการ” เพ่ือการพูดคุยใน 
ครั้งต�อๆ ไปแล�ว สิ่งท่ีน�าวิตกกังวลสําหรับพวกเรา ก็คือข�อเรียกร�องแต�ละข�อนั้นจะถูกปฏิเสธโดยฝKายไทยใน
ท่ีสุด นอกจากนี้ หากข�อเรียกร�องยังไม�ได�รับการรับรองจากรัฐสภาและเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต 
คงจะเป(นป�ญหาสําหรับการดําเนินการการพูดคุยอย�างแน�นอน 
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ทุกท�านครับ 

ทุกวันนี้ มีหลายคนพูดกันว�า กระบวนการสันติภาพกัวลาลัมเปอรAประสบความล�มเหลวแล�ว เพราะมีความ
ขัดแย�งทางการเมืองท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงยังไม�มีจุดจบ และมีการประกาศจากหัวหน�าคณะพูดคุยบีอารAเอ็น อุสตาซ 
ฮัสซัน ตอยิบ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ผ�านคลิปยูทูบว�าท�านจะ “ถอนตัว” 

เราไม�ควรลืมว�ากระบวนการดังกล�าวนี้เริ่มต�นอย�างเป(นทางการ และจนถึงบัดนี้ ยังไม�มีฝKายใดท่ีประกาศ           
อย�างเป(นทางการว�าจะถอนตัวออกจากกระบวนการนี้ ไม�ว�าจะเป(นฝKายรัฐไทย ฝKายนักต�อสู� (บีอารAเอ็น) หรือ
มาเลเซียเองก็ตาม ด�วยเหตุนี้ กระบวนการสันติภาพจึงถือว�า “ยุติลงชั่วคราว” ตามสาเหตุบางอย�างท่ีทุกคน
ทราบกัน แต�จะมีการเริ่มใหม�ในเม่ือทุกฝKายสามารถแก�ไขป�ญหาอุปสรรคท้ังหมดลงไปได� 

ฝKายนักต�อสู�ยังคงมีส�วนร�วมอย�างต�อเนื่องในกระบวนการสันติภาพดังกล�าวผ�านคณะพูดคุยชุดป�จจุบัน                
ในอนาคต คณะผู�แทนจากฝKายนักต�อสู�ค�อยๆ ได�รับการยกระดับด�วยการเพ่ิมการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�          
ส�วนเสียชาวปาตานีทุกกลุ�ม ซ่ึงจะเป(นท่ีรู�จักในฐานะประชาคมเช้ือชาติมลายูปาตานี 

พวกเราหวังว�าจะมีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีส�วนร�วมอย�างต่ืนตัวของ
ประชาชนท่ีมาจากทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกภูมิหลัง ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาในปาตานี เพ่ือสร�างความเข�าใจ
ว�า สันติภาพเป(นสิ่งท่ีดีงามต�อชาวปาตานีทุกคน พวกเราหวังว�ากิจกรรมขององคAกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ
องคAกรประชาสังคม (CSOs) ทุกกิจกรรมมีเป�าหมายเพ่ือสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ โดยไม�ถูกสกัดก้ันหรือ
ได�รับการขัดขวางจากฝKายใด 

พวกเราขอเรียกร�องให�รัฐบาลไทยปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตย โดยให�โอกาสและพ้ืนท่ีแก�ประชาชน
เพ่ือให�ประชาชนสามารถแสดงความต�องการอันแท�จริงของพวกเขา โดยไม�จําเป(นต�องอาศัยความรุนแรงเพ่ือให�
ได�มาซ่ึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง หรือแม�แต�การพูดถึง “เอกราช ” ก็ตาม เป(นเรื่องท่ี
สมเหตุสมผลสําหรับรัฐบาลใดๆ ก็ตามท่ีจะเผชิญหน�ากับประชาชนของตนเองด�วยคําพูดและความคิดมากกว�า
กระสุนป�น และระเบิด ท้ังยังเป(นเรื่องท่ีชาญฉลาดกว�าหากเราจะเริ่มพูดคุยเรื่องสันติภาพ ณ วันนี้ ถึงแม�ว�าการ
พูดคุยนั้นต�องใช�เวลา 10 ถึง 15 ปh ก็เป(นการดีกว�าต�อสู�กันโดยใช�ความรุนแรงไปอีก 20 ถึง 30 ปh ก�อนท่ีเริ่ม
พูดคุยสันติภาพ 

ณ โอกาสนี้ พวกเราขอเรียกร�องให�เป_ดโอกาสสําหรับ “ผู�ท่ีมีความคิดเห็นและอุดมการณAท่ีแตกต�างไปจากรัฐ” 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งบรรดานักต�อสู�ปาตานีให�ได�รับการต�อนรับอย�างปลอดภัย สําหรับการเดินทางมาปาตานี  
เพ่ือพบปะและพูดคุยกับประชาชนของเราและสาธารณชนชาวไทยโดยท่ัวไปด�วย เราหวังว�าสักวันหนึ่งนักต�อสู�
ปาตานีจะได�เกียรติให�กล�าวถ�อยแถลงต�อประชาชนท้ังประเทศในรัฐสภาไทยว�าท่ีจริงแล�ว พวกเราแสวงหา
ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ  
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พวกเราขอจบคําปราศรัยในวันนี้โดยอ�างคํากล�าวของอดีตประธานองคAกรปลดปล�อยปาเลสไตนA ( PLO) นาย
ยัสเซอรA อาราฟ�ต ณ องคAการสหประชาชาติในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2517 ว�า: 

“ในวันนี้ ผมมาท่ีนี้ ผมได�นําเอาก่ิงไม�มะกอกและป�นของนักต�อสู�เพ่ือเสรีภาพมาด�วย อย�าให�ก่ิงไม�มะกอกนั้น
หลุดพ�นจากมือของผมไป” 

และสุดท�าย ท�านก็ได�กล�าวอีกว�า 

“สงครามนั้นปะทุข้ึนท่ีปาเลสไตนAและท่ีปาเลสไตนAนี่เองท่ีสันติภาพจะก�อเกิดข้ึน” 

ในทํานองเดียวกัน ณ วันนี้ พวกเราขอจบด�วยถ�อยคําว�า: 

"Hari ini kami datang membawa BUNGA RAYA sebagai simbol kedamaian, tanpa membawa 
senjata. Perang juga telah meletus di Patani, dan di Patani juga akan lahir kedamaian sesuai 
dengan gelarannya PATANI DARUSSALAM” 

“วันนี้ เรามาพร�อมดอกชะบาซ่ึงเป(นสัญลักษณAแห�งสันติภาพ โดยไม�พกพาอาวุธใดๆ สงครามได�ปะทุข้ึนท่ี         
ปาตานี และท่ีปาตานีนี่เองท่ีสันติภาพจะก�อเกิดข้ึน สมฉายานามปาตานีดารุสลาม (ปาตานี ดินแดนแห�ง
สันติภาพ)" 

  

ขอให�สันติสุขจงมีแด�ท�าน 

ขอขอบคุณครับ 

อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม 

(จากนอกรั้วปาตานี - ในฐานะเป(นผู�แทนนักต�อสู�ปาตานีบนโตVะพูดคุย) 

28 กุมภาพันธA 2557  
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พล.ต.นักรบ ยัน คสช. เดินหน�าการพูดคุยสันติภาพ 
 ----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 21 สิงหาคม 2557 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2014/08/55160 

 

พล.ต.นักรบ กล�าวระหว�างการเสวนาว�า ขอยืนยันกระบวนการสันติภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�               
ยังเดินหน�าต�อไป เพราะจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 98/2557 เรื่องการ
แก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� และคําสั่ง คสช. ฉบับท่ี 96/2557 เรื่อง การแต�งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือดําเนินการสร�างกระบวนการสันติภาพในพ้ืนท่ี  
 
ในขณะท่ีนโยบายบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�ก็ระบุให�มีการส�งเสริมการพูดคุย ซ่ึงขณะนี้กําลัง
อยู�ในระหว�างการยกร�างฉบับใหม�ท่ีจะต�องมีการระบุให�ชัดเจนมากข้ึนกว�าเดิม และคาดว�าจะแล�วเสร็จเร็วๆ นี้ 
ซ่ึงนโยบายฉบับป�จจุบันก็มีการระบุถึงการส�งเสริมให�มีการพูดคุยสันติภาพ เพียงแต�ขณะนี้ประเทศไทยยังไม�มี
รัฐบาลท่ีเป(นทางการ จึงทําการเป_ดตัวยากมาก 
  
“ผมคิดว�าอีก 2 สัปดาหA จะมีรัฐบาลอย�างเป(นทางการ เม่ือมีรัฐบาลแล�ว คิดว�าสามารถท่ีดําเนินการ
กระบวนการสันติภาพได�ชัดเจนข้ึน โดยเป_ดพ้ืนท่ีสาธารณะให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�มี                
ส�วนร�วมกับกระบวนสันติภาพมากท่ีสุด พร�อมท้ังมีการเดินสายพบปะกับประชาชนท่ัวประเทศ เพ่ือทําความ
เข�าใจในเรื่องกระบวนการสันติภาพ ท่ีสําคัญหน�วยงานฝKายความม่ันคงจะร�าง Roadmap กระบวนการ
สันติภาพของรัฐบาลและนําไปรับฟ�งความเห็นของประชาชน” พล.ต.นักรบ เป_ดเผย 
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อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณR บัวหลวง – การเดินทางคร้ังสดุท�าย 
 ----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 25 กันยายน 2557 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6204 

 
แปลโดย เวทิน ทิชากร 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ข�อเขียนนี้เป(นเนื้อหาที่เผยแพร�คร้ังแรกในบล็อกของ Abu Hafiz Al-Hakim ที่ชื่อ 
“AHMADSOMBOON BUALUANG - His Last and Final Journey” ซ่ึงอัพโหลดเม่ือวันที่ 23 กันยายนที่   
ผ�านมา ดังที่ ‘อาบูฮาฟ_ซ’ กล�าวไว�ในตอนต�นว�าข�อเขียนดังกล�าวเป(นบนัทึกช�วงเวลาสดุท�ายของ ‘อัฮหมัดสมบูรณA         
บัวหลวง’ ในระหว�างการเดินทางในการทํางานสันติภาพ กองบรรณาธิการเห็นว�าคําอุทิศของผู�ทีเ่ดินทางร�วมกับเขา  
ในเวลาสุดท�ายเช�นนี้ จะฉายภาพให�เขายังคงมีชีวิตอยู�เสมอในการทํางานเพื่อสันติภาพของผู�คนที่ยังคงมีลมหายใจอยู� 
ขอขอบคุณ ‘เวทิน ทชิากร’ ที่ลงแรงแปลบทความชิ้นนี้ออกมาด�วยถ�อยคําที่งดงาม 

000 

(คําอุทิศแด�นักเคลื่อนไหวเพ่ือสันติภาพ ผู�ร�วมงาน เพ่ือน และพ่ีชาย) 

**หมายเหตุ: ข�าพเจ�าได�รับบทความนี้จากผู�ท่ีรGวมเดินทางกับเขาเปpนครั้งสุดท�ายในตGางประเทศ ผู�เขียนคน
นี้ไมGต�องการเปmดเผยตัวตน ข�าพเจ�านําเสนอบทความนี้โดยไมGได�มีการตัดตGอหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ภาพท่ีได�
แนบมาด�วยนี้คือภาพสุดท�ายของเขากGอนท่ีจะข้ึนรถไฟ – อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากิม 

“ข�าพเจ�ารู�จักอัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง, นักวิชาการท่ีมีบุคลิกโดดเด�นไม�เหมือนใคร, ผ�านงานเขียน คําแถลง 
และการให�สัมภาษณAของเขามานานก�อนท่ีจะได�พบเจอตัวจริง ความรอบรู�ของเขาในเรื่องประวัติศาสตรAปาตานี 
ท้ังในมิติทางการเมืองและสังคม ตลอดจนเรื่องกระบวนการสันติภาพปาตานี ทําให�เขายืนโดดเด�นเป(นสง�าใน
บรรดาผู�คนร�วมยุคสมัย จนถึงบัดนี้ ข�าพเจ�าไม�คิดว�าจะหาใครมาทดแทนเขาได�หากพิจารณาในแง�ของความ
ตระหนักรู� การทํางานหนัก ความทุ�มเท และความสามารถในการเข�าถึงบุคคลในหลากหลายภาคส�วน           
ท้ังเจ�าหน�าท่ีรัฐ นักกิจกรรมทางสังคม และผู�คนในกลุ�มเคลื่อนไหวมลายูปาตานี ท่ีต�างให�การยอมรับเขา         
อย�างกว�างขวาง ภารกิจท่ีเขาให�ความสําคัญท่ีสุดตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา (และจะยังคงเป(นอยู�ต�อไป) คือการ
ทํางานเพ่ือให�เกิดสันติภาพท่ีปาตานีด�วยวิถีทางแห�งสันติ 

สําหรับข�าพเจ�าแล�ว ถือว�าเป(นเกียรติอย�างแท�จริงท่ีได�มีโอกาสทํางานร�วมกับเขาเพ่ือสันติภาพในปาตานี       
ได�ซึมซับความคิดคุณค�าและคุณสมบัติอันสูงส�งท่ีทําให�เขาเป(นบุคคลท่ีโดดเด�นเช�นนี้ในวิถีทางของตนเอง       
อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง (หรือท่ีเรียกกันในหมู�คนใกล�ชิดว�า “แบมะ” หรือบางทีก็ “อาเยาะมะ”) เป(นผู�ชายท่ี           
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หลายคนรัก น�อยคนนักท่ีจะไม�พอใจเขา และไม�มีแม�แต�คนเดียวท่ีจะเกลียดเขาได�ลง ข�าพเจ�าอยากจะแบ�งป�น
ช�วงขณะสุดท�ายของชีวิตเขากับทุกท�านท่ีรู�จักและรักเขา 

ในการเดินทางเพ่ือไปทํางานครั้งสุดท�ายกับชาวต�างชาติอีกคนหนึ่ง เราได�เดินทางไปดินแดนท่ีห�างไกล ท่ีซ่ึงเขา
ได�ปูทางพูดคุยกับบุคคลต�างๆ มาล�วงหน�าแล�ว ทําให�การเดินทางของพวกเราครั้งนี้ราบรื่น เราพบปะผู�คน
มากมาย ได�ฟ�ง ได�คุย ได�แลกเปลี่ยน และแม�กระท่ังถกเถียงกันกับเขาเหล�านั้น เพ่ือท่ีจะทําให�สันติภาพท่ี            
ปาตานีไม�เป(นเพียงแค�ภาพลวงตา หากแต�สามารถเป(นความจริงท่ีเกิดข้ึนได� เราเดินทางด�วยเครื่องบิน รถไฟ 
รถประจําทางรถยนตA และการเดินเท�า จากการเดินทางในครั้งก�อนๆ ข�าพเจ�าได�มีโอกาสรับรู�ถึงป�ญหาสุขภาพ
และยาต�างๆ ท่ีเขาใช� ซ่ึงโดยรวมแล�วก็ดูแข็งแรงดีและพร�อมเสมอสําหรับการเดินทาง 

เท่ียวสุดท�ายของการเดินทางครั้งนี้มีกําหนดท่ีจะใช�เวลาบนรถไฟท้ังสิ้นสองชั่วโมงครึ่ง โดยมีปลายทางคือเมือง
ท่ีห�างไกลแห�งหนึ่ง ครึ่งทางระหว�างนั่งอยู�บนรถไฟ ข�าพเจ�าสังเกตเห็นว�าเขาดูเหนื่อยและเหง่ือออกมาผิดปกติ 
ตอนแรกข�าพเจ�านึกว�าเป(นเพียงความอ�อนล�าจากการเดินทาง แต�เม่ือสีหน�าเขาเริ่มซีดลงและหายใจไม�ออก 
ข�าพเจ�าจึงรู�ทันทีว�าเกิดอะไรข้ึน นี่คือภาวะหัวใจล�มเหลว 

เราร�องขอเจ�าหน�าท่ีรถไฟสําหรับการช�วยเหลือทางการแพทยAฉุกเฉิน แต�ไม�มีอุปกรณAช�วยเหลือใดๆอยู�บนรถไฟ
เลย สิ่งเดียวท่ีเจ�าหน�าท่ีทําให�ได�คือหยุดรถท่ีสถานีถัดไปท่ีอยู�ห�างออกไปอีก 8-10 นาที ซ่ึงจะมีรถพยาบาลรอ
อยู� ในฐานะท่ีมีความรู�ทางการแพทยA ข�าพเจ�าทราบดีว�า 8-10 นาทีนี้คือช�วงเวลาสําคัญท่ีสุดท่ีจะชี้เป(นชี้ตาย 
หากไม�ได�รับการปฐมพยาบาลท่ีเหมาะสม ผลลัพธAอาจจะหมายถึงชีวิต อย�างไรก็ตาม อัลลอฮฺเท�านั้นท่ีจะ
กําหนดชะตากรรมของเขา สิ่งเดียวท่ีข�าพเจ�าพอทําได�ในเวลานั้นจึงเป(นเพียงการขอดุอาอAและมอบหมาย 
ต�ออัลลอฮฺ – สวดภาวนาและยินยอมต�อการกําหนดของพระองคA 

ก�อนท่ีรถไฟจะถึงสถานี เขาหมดสติไปแล�ว ทีมแพทยAฉุกเฉินได�ข้ึนมาบนรถไฟและเริ่มข้ันตอนการกู�ชีพด�วยการ
เปKาลมหายใจเข�าทางปากและป� มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR) เป(นเวลาประมาณ 20 
นาที มันเป(นความพยายามท่ีสิ้นหวังและข�าพเจ�ารู�แล�วว�าเรากําลังสูญเสียเขาไป เราเตรียมใจท่ีจะรับผลท่ี
เลวร�ายท่ีสุด 

อีกสิบนาทีต�อมา เขาอยู�ในห�องฉุกเฉินของโรงพยาบาลท�องถ่ิน สามสิบนาทีถัดจากนั้น หมอคนหนึ่งกับพยาบาล
อีกคนหนึ่งเดินมาหาเราพร�อมกับข�าวร�าย การเดินทางครั้งสุดท�ายของเขาบนโลกใบนี้ได�ส้ินสุดลงแล�ว 

ถึงเพ่ือนๆ และคนรักของเขาทุกท�าน ข�าพเจ�าเชื่อว�าการสูญเสียครั้งใหญ�นี้ได�บาดลึกเจ็บปวดด่ังแผลในใจของ
พวกเราทุกคน แต�ในฐานะท่ีเป(นคนหนึ่งท่ีอยู�กับเขา ณ ขณะลมหายใจสุดท�ายของเขา มองเห็นเขาจากไปกับตา 
ไกลบ�านไกลครอบครัว ข�าพเจ�าได�กระซิบข�างหูของเขาด�วยถ�อยคําสุดท�ายท่ีว�า “ไมGมีพระเจ�าองคRใดนอกจาก
อัลลอฮฺ” เราจึงเป(นหนึ่งในผู�ท่ีรู�สึกเจ็บปวดและรวดร�าวเป(นท่ีสุด 
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ตอนนี้แบมะของเราได�เริ่มออกเดินทางครั้งสุดท�ายสู�อีกมิติและพรมแดนหนึ่ง ท่ีท่ีดวงวิญญาณมากมายได�ไป
ผจญภัยก�อนเราแต�ไม�มีวันกลับมา มันเป(นการเดินทางชั่วนิรันดรAเพ่ือพบกับผู�ทรงสร�าง พระองคAอัลลอฮฺ 

ในฐานะท่ีเป(นสัญลักษณAหนึ่งแห�งสันติภาพปาตานี เขาได�ท้ิงมรดกแห�งฝ�นและภารกิจท่ียังไม�สิ้นสุดแก�ปาตานี
และประชาชนท้ังปวง เราผู�อยู�ข�างหลังทําได�แค�ถามตัวเองว�า เราจะทําดีท่ีสุดได�เพียงใดในการทํางานสานต�อ
ความฝ�นของเขา ความฝ�นของเรา เพ่ือบรรลุสันติภาพท่ียั่งยืนอย�างแท�จริงสําหรับปาตานีดารุสสลาม 

ถึงแบมะ ข�าพเจ�าจะขอสรุปเพียงว�า : แท�จริงเราเปpนเปpนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแนGแท�เราจะต�องกลับคืน
สูGพระองคR ขออัลลอฮฺมีเมตตาและอํานวยพรอันประเสริฐแด�เขา และขอให�อาจารยAอัฮหมัดสมบูรณAได�รับการ
ตอบแทนในสิ่งดีงามท่ีเขาได�สร�างสรรคAมาท้ังชีวิต...อามีน” 

นําเสนอโดย 

อาบูฮาฟmช อัล-ฮากิม 

23 กันยายน 2014 

แปลโดย 

เวทิน ทิชากร 
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นายกฯประยุทธR ถกคุยสันติสุขใต� วาง 3 ข้ันตอน พูดคุย ลงสตัยาบัน เดินโรดแมป 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 28 มกราคม 2558 
ท่ีมา: http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000010942 

 

 

“การพูดคุยจะต�องสร�างความไว�วางใจ โดยให�ทางมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวกในการหากลุ�มต�างๆ           
ท่ีเห็นต�าง อย�าไปเรียกชื่อกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งไม�ได� คนท่ีมาทําอะไรนี้เป(นคนไทยท้ังนั้น ฉะนั้นขอให�ใช�คําว�าผู�เห็น
ต�างหลายกลุ�มแล�วกัน อย�าไปให�เครดิตใครท้ังสิ้น มันเป(นเรื่องของภายในประเทศ อย�าไปเอาคนอ่ืนมา
เก่ียวข�อง ซ่ึงตรงนี้เป(นการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน ต�องหาคนท่ีต�องการจะยุติความรุนแรงให�ได�อย�าง
แท�จริง  
 
หมายความว�ากลุ�มไหนก็ตามต�องมา จะแยกพวกกันไม�ได� จะแยกเป(นฝKายทหาร ฝKายการเมืองไม�ได� ต�องไป
รวมกันให�ได� อันนี้เป(นหน�าท่ีของทางมาเลเซีย ซ่ึงเขาก็รับปากว�าจะดําเนินการเรื่องนี้ให� เม่ือหามาได�แล�วก็ต�อง
พูดคุยกลุ�มนั้นกลุ�มนี้ จะลดความรุนแรงตรงนั้นตรงนี้ได�ก�อนไหม เอาเล็กๆไปก�อน หยุดการใช�ระเบิดได�ไหม 
เพ่ือให�ชัดเจนว�าใช�หรือไม� ถ�าจะพูดเหมารวมไปท้ังหมดอย�างท่ีผ�านมาคงไม�ได� เขาก็ใช�ความรุนแรงมากดดันเรา
อยู�เรื่อยๆ ฉะนั้นตรงนี้ท่ีอยู�ในข้ันตอนท่ีหนึ่งต�องรีบทํา” พล.อ.ประยุทธAกล�าว 
        
พล.อ.ประยุทธAกล�าวต�อว�า เม่ือชัดเจนว�ามาครบทุกพวกทุกกลุ�มแล�ว และทุกคนมีความเห็นชอบร�วมกันว�าจะ
ยุติความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และนําป�ญหาต�างๆมาแก�ไขในระยะต�อไปก็เข�าไปสู�ข้ันท่ี 2 ของการพูดคุย คือการลง
สัตยาบัน เป(นการลงสัตยาบันธรรมดา ท่ีเป(นลักษณะของข�อตกลงว�าจะยุติความรุนแรง แสวงหาทางออก
ร�วมกันด�วยสันติวิธี กําหนดโรดแมปการดําเนินการในแต�ละเรื่อง ซ่ึงครั้งท่ีแล�วสองส�วนไปทําทีเดียว มีการเซ็น
ลงนามมันไม�ใช� มันทําไม�ได� เพราะทุกฝKายไม�ได�เห็นร�วมกัน  
 
ท้ังนี้เม่ือเริ่มลงสัตยาบันได�ก็จะเข�าสู�ข้ันท่ี 3 คือ การเดินตามโรดแมป ซ่ึงกําหนดข้ันต�นไว�คือ 1. ยุติความรุนแรง
และจะดูแลคนเหล�านี้อย�างไร 2. เรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีการเรียกร�องต�างๆ ซ่ึงเราก็รับฟ�งมา
ก�อน และจะนํามาหารืออีกที 3. เรื่องการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ํา และ 4. เรื่องของอัตลักษณA ประเพณี 
วัฒนธรรม ท่ีต�องมาพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีกท่ีไม�ได�กล�าวถึง ซ่ึงอาจจะมีหลายป�ญหา รวมถึงเรื่อง
กฎหมายอิสลาม ตนได�รวบมาท้ังหมดเพ่ือต้ังเป(นหัวข�อ เพ่ือเดินตามโรดแมปเป(นเรื่องๆ 
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ดุลยปาฐก: พลตรี ชินวัตร แม�นเดช 
อิมรอน ซาเหาะ และกองบรรณาธิการ  

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 28 กุมภาพันธR 2558 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2015/02/58146 

 
การพูดคุยสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานีรอบใหม�จะไปอย�างไร ฟ�งความเคลื่อนไหวจากสองฝKาย ใน“ดุลยปาฐก
ว�าด�วย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม�” ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานี ครั้งท่ี 2” สันติ            
(ท่ีมองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace ท่ี ม.อ.ป�ตตานี โดยพล.ต.ชินวัฒนA แม�นเดช และอาบูฮาฟ_ซ          
อัลฮากีม 

 
 

เวลา 10.00 น.วันท่ี 28 มกราคม 2558 ในงาน“วันสื่อสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานี ครั้งท่ี 2” สันติ                   
(ท่ีมองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace ท่ีหอประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป�ตตานี (ม.อ.ป�ตตานี) พล.ต.ชินวัฒนA แม�นเดช ผู�อํานวยการศูนยAสันติ
สุข กองอํานวยการรักษาความสงบภายในภาค 4 ส�วนหน�า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ผู�แทนแม�ทัพภาคท่ี 4 และ 
อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม จากขบวนการ BIPP สมาชิกอาวุโสในฝKายต�อสู�เพ่ืออิสรภาพปาตานี ได�สลับกันแสดง
ปาฐกถา ในหัวข�อ “ดุลยปาฐกว�าด�วย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม�” ต�อหน�าภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี
จํานวนมาก ซ่ึงอาบูฮาฟ_ซได�แสดงผ�านคลิปวีดิโอ 
  
พล.ต.ชินวัฒนA เริ่มต�นแสดงปาฐกถาด�วยคําว�า “เม่ือพูดถึงสันติสุข เราคงไม�สามารถก�าวผ�านคําว�าสันติภาพไป
ได�” ก�อนจะอธิบายโดยสรุปดังนี้ 
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“วันนี้ขอยืนยันว�า นโยบายสําคัญของรัฐบาลนี้ คือการแก�ป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�โดยสันติวิธีและ
ขับเคลื่อนกระบวนพูดคุยต�อไป โดยนําบทเรียนและจุดอ�อนของการพูดคุยครั้งท่ีผ�านมามาวิเคราะหA เพ่ือให�
กระบวนการพูดคุยครั้งใหม�บรรลุเป�าหมาย และร�วมกันสร�างสันติสุขให�เกิดข้ึน 
 
ท่ีผ�านมาแม�ทัพภาคท่ี 4ได�เตรียมพ้ืนท่ีของกองทัพในการรองรับการขับเคลื่อนสันติสุข โดยดําเนินการลดความ
รุนแรงจากเจ�าหน�าท่ีรัฐท้ังหมดก�อนและพยายามไม�ใช�กฎหมายพิเศษมาใช�แก�ป�ญหา การติดตาม ป_ดล�อม 
ตรวจค�นขนาดใหญ�ได�ยุติลงแล�ว คงดํารงไว�เพียงการใช�กําลังชุดเล็กเข�าไปบังคับใช�กฎหมายกับกลุ�มบุคคลท่ีมี 
หมายศาลเท�านั้น เริ่มจากเบาไปหาหนักเพ่ือหลีกเลี่ยงการวิสามัญโดยสิ้นเชิง เราพยายามใช�กระบวนการพูดคุย
กับผู�มีหมายเพ่ือให�ออกมาแสดงตัวและเข�าสู�กระบวนการยุติธรรม 
 
หน�าท่ีท่ีเหลือคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสินของพ่ีน�องประชาชน โดยให�พ่ีน�องประชาชน เข�า
มามีส�วนร�วมกําหนดแนวคิด กําหนดวิธีการตามยุทธศาสตรAทุ�งยางแดงโมเดล มาตรการต�อมา ทหารหรือ
เจ�าหน�าท่ีรัฐทุกคนต�องเป(นคนดี เรามีการตรวจเจ�าหน�าท่ีทุกรอบเดือน หากคนใดเก่ียวข�องกับยาเสพติดเราจะ
ลงโทษและให�ออกนอกพ้ืนท่ี มีการเก็บลายนิ้วมือและ DNA ตรวจปลอกกระสุนทุกปลอกและบันทึกไว� ถ�า
กระสุนของเจ�าหน�าท่ีรัฐคนใดปรากฏในท่ีเกิดเหตุอย�างไรเหตุผล จะถูกดําเนินการตามกฏหมาย เราพยายาม
ควบคุมเจ�าหน�าท่ีให�อยู�ในกรอบของกฏหมาย 
 
สําหรับกําลังประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู�บ�าน เราทดสอบ
ปลอกกระสุนทุกกระบอกและเก็บลายนิ้วมือทุกคน เพ่ือหามาตรการป�องกันไม�ให�ใช�กระสุนป�นนอกหน�าท่ีหรือ
เกินอํานาจหน�าท่ี หากใครผิดทุกคนจะถูกลงโทษทางกฏหมาย 
 
ในช�วงท่ีผ�านมา เราได�ขับเคลื่อนการเข�าไปพูดคุยกับพ่ีน�องประชาชนโดยตรง โดยเป_ดเวทีพูดคุยกับชาวบ�าน
มาแล�วไม�ต่ํากว�า 300 เวที เพ่ือสื่อสารระหว�างพ่ีน�องประชาชน เรานําความต�องการประชาชนมาเป(นศูนยAกลาง 
เราได�จัดเรียงลําดับความเร�งด�วนของป�ญหาและความต�องการของพ่ีน�องประชาชน และจะดําเนินการ
แก�ป�ญหาเหล�านั้น 
 
งานเร�งด�วนตอนนี้คือการสร�างเส�นทาง 37 เส�นทาง ใช�งบประมาณกว�า 800 ล�านบาท เรื่องการศึกษา เราคุย
กับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ประเทศอียิปตAให�รับเด็กนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยม 6 จากประเทศไทย เดิมรับเด็ก
นักเรียนท่ีจบศาสนาชั้น 10 แต�ป�จจุบันนักเรียนของไทยสามารถไปศึกษาต�อด�านสามัญได�แล�ว” 
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“สันติภาพ”กับ “สันติสุข” 
“สันติภาพคืออะไร ? ในความหมายเชิงตรรกะท่ีเราพูดกันหรือในความหมายในเชิงพ้ืนท่ีมันคืออะไร ? ถ�าเราให�
ความหมายเหมือนกันเราก็ขับเคลื่อนเหมือนกัน แต�ถ�าเราให�ความหมายแตกต�างกัน แน�นอนว�าเราย�อม
ขับเคลื่อนต�างกัน 
 
สันติภาพ คือข�อบ�งชี้ของการอยู�ร�วมกันโดยปกติสุขของสังคม ในสังคมท่ีมีความแตกต�างหลากหลาย หากมนุษยA
มุ�งท่ีจะทําให�เกิดความเกลียดชังกัน แก�งแย�งฆ�าฟ�นกัน แน�นอนว�านั้นไม�ใช�สันติภาพ และนั้นคือต�นเหตุของ
ตรรกะท่ีตรงข�ามกับสันติภาพ  
 
หากมนุษยAยอมรับและเคารพในความเป(นสังคมพหุวัฒนธรรม ปลายทางมันก็คือสันติภาพ มนุษยAไม�ทะเลาะกัน 
ไม�แก�งแย�ง ไม�ฆ�าฟ�นกัน สันติภาพก็เกิดข้ึน เม่ือเป(นเช�นนี้แล�ว สันติภาพจึงเป(นกุญแจดอกสําคัญท่ีจะทําให�เรา
ไปสู�ประตูแห�งสันติสุขได� 
  
สันติภาพคือพ้ืนฐานของสันติสุข 
“จากท่ีกล�าวมาข�างต�น มันจึงทําให�เห็นว�าสันติภาพคือพ้ืนฐานของการเดินไปสู�สันติสุข และเป(นพ้ืนฐานสําคัญ
ของกระบวนการพัฒนาท้ังหมดท้ังสิ้นของสังคม ไม�ว�าจะเป(นการพัฒนาทางวัฒนธรรม และทางจริยธรรมท่ีต�อง
ดําเนินการควบคู�และสร�างสมดุลให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน หากพัฒนาแต�วัตถุโดยขาดการพัฒนาทาง
จริยธรรม วัตถุจะนําทางเรา ท�ายท่ีสุดจะนํามนุษยAไปสู�การแก�งแย�งชิงดี เกิดความขัดแย�ง มันก็จะทําลาย
สันติภาพเช�นกัน 
 
ความขัดแย�งเยียวยาได�ด�วยวัฒนธรรมและจริยธรรม สังคมจะต�องนําเสนอประวัติศาสตรAในเชิงอารยธรรม และ
ความสัมพันธAของมนุษยAในเชิงวัฒนธรรม ภายใต�การยอมรับและให�เกียรติวัฒนธรรมของกันและกัน 
เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีกล�าวมาท้ังหมดภาคประชาสังคมมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีจะกําหนด องคAประกอบท้ังหลายของ
การขับเคลื่อนไปสู�สันติภาพได� 
 
ดังนั้นการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพให�สําเร็จได�นั้น ไม�ได�อยู�ท่ีนโยบายของรัฐบาล แต�อยู�ท่ีทุกองคาพยพ
ท่ีจะต�องช�วยกันขับเคลื่อนไปด�วยกัน และเชื่อว�าสันติสุขอยู�ไม�ไกล 
 
สุดท�ายขอยืนยันว�า นโยบายของรัฐบาลอยู�บนหลักการสันติวิธีอย�างม่ันคง กระบวนการพูดคุยเป(นนโยบายหลัก
สําคัญท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการ ขอให�ม่ันใจ เพราะเราได�นําบทเรียนจากครั้งท่ีแล�วไปสู�การวางยุทธศาสตรAการ
พูดคุยครั้งใหม� เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAหลัก นั่นก็คือการสร�างสันติสุขร�วมกันในสังคมแห�งนี้ให�ได�” 
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ดุลยปาฐก: การเดินทางสูGสันติภาพระยะท่ี 2 โดยอาบูฮาฟmซ อัลฮากิม 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 28 กุมภาพันธR 2558 
ท่ีมา: http://www.citizenthaipbs.net/node/4814 

 

หมายเหตุ: บทแปลการปาฐกถา จากเวที ‘ดุลยปาฐกว�าด�วย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม�' โดย อาบูฮาฟ_ซ 
อัลฮากีม สมาชิกกลุ�มผู�มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต�างจากรัฐ ในส�วนของ party B ในวันสื่อสันติภาพชายแดน
ใต�/ปาตานี คร้ังที่ 2 2015 สันต ิ(ที่มองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace เสารAที่ 28 ก.พ. 2558 ณ ห�องประชุม
ใหญ� (ห�อง 900) ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป�ตตาน ี

 

การเดินทางสูGสันติภาพ ระยะที่ 2 
(ปาฐกถาในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานี - 28 กุมภาพันธR 2558)  

ในนามของอัลลอฮฺ ผู�ทรงกรุณาปราณีและทรงเมตตาเสมอ 

ท�านประธาน แขกผู�มีเกียรติ ท�านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอสันติจงมีแด�ทุกท�าน 

ขอสรรเสริญแด�องคAอัลลอฮฺ หลังจากหนึ่งปhผ�านไป นี่เป(นอีกครั้งท่ีข�าพเจ�าได�เข�าร�วมการประชุมอันทรงเกียรตินี้
เพ่ือเสนอ ความคิดเห็นของเราเก่ียวกับความคืบหน�าครั้งล�าสุดในกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี                
ข�าพเจ�าขอขอบคุณผู�จัดงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานีมา ณ ท่ีนี้ด�วย 
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ท�านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ในวันนี้ เม่ือสองปhก�อน เหตุการณAประวัติศาสตรAได�เกิดข้ึนท่ีกัวลาลัมเปอรA    
เม่ือมีการลงนามในเอกสารฉันทามติท่ัวไปว�าด�วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว�าง พล.ท.ภราดร            
พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ ผู�แทนฝKายรัฐบาลไทย กับอุสตาซฮาซัน ตอยิบ กลุ�มบีอารAเอ็น 
(Barisan Revolusi Nasional หรือขบวนการแนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติ) ในฐานะผู�แทนฝKายนักรบเพ่ือเสรีภาพ
ปาตานี พิธีลงนามครั้งนี้มีสักขีพยานคือ ดาโตVะมูฮัมหมัด ตา¡ุดดิน อับดุลวาฮับ เลขาธิการสภาความม่ันคง
แห�งชาติมาเลเซีย ครั้งนั้นจึงเป(นการเริ่มต�นกระบวนการพูดคุยสันติภาพอย�างเป(นทางการระหว�างรัฐบาลไทย
กับนักรบเพ่ือเสรีภาพปาตานี ในขณะท่ีมาเลเซียรับบทบาทเป(นผู�อํานวยความสะดวก 

ผู�คนจํานวนมากตอบรับเหตุการณAนี้ด�วยความคาดหวังอย�างสูงว�า สันติภาพจะบรรลุถึงได�ด�วยกระบวนการ
พูดคุยมากกว�าการใช�ความรุนแรงหรืออาวุธ อย�างไรก็ตาม ยังมีบางคนท่ีคลางแคลงใจและต้ังข�อกังขา หรือ
ซํ้าร�ายกว�านั้นคือต�อต�านขัดขวางการเคลื่อนไหวในเชิงบวก ซ่ึงรวมถึงกลุ�มผู�นํากองทัพไทยในตอนนั้น        
ด�วยเหตุผลท่ีมีแต�พวกเขาเท�านั้นท่ีรู�แก�ใจ 

เราตระหนักเช�นกันว�า กระบวนการสันติภาพท่ีเพ่ิงเริ่มต�นไม�ถึงหนึ่งปhต�องถูกทดสอบอย�างฉุกละหุก          
ด�วย “ข�อตกลงริเริ่มสันติภาพเดือนรอมฎอน” ท่ีล�มเหลวกลางคัน ในขณะท่ีท้ังสองฝKายยังไม�พร�อมเต็มท่ี
สําหรับข�อตกลงแบบนั้น อีกท้ังยังมะงุมมะงาหราในความมืดเพ่ือพยายามสร�างความเข�าใจและเสริมสร�าง 
ความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน 

ในประการสุดท�าย เราทุกฝKายต�างทราบดีว�า กระบวนการท้ังหมดต�องหยุดชะงักลงเนื่องจากการถอนตัวของ
อุสตาซฮาซัน ตอยิบในฐานะหัวหน�าคณะผู�แทนฝKายบีอารAเอ็นและการท่ีพล.ท.ภราดรประกาศเลื่อนการพูดคุย
ครั้งต�อไปอันเป(นผลมาจากวิกฤตการณAทางการเมืองภายในประเทศไทยท่ีกําลังบานปลาย ซ่ึงลงเอยด�วยการ
รัฐประหารของกองทัพเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 มีความวิตกกังวลถึงชะตากรรมของการพูดคุยสันติภาพ
ในตอนนั้น อย�างไรก็ตาม หลังจากนั้นสี่เดือน รัฐบาลทหารก็ยืนยันท่ีจะสานต�อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
และเห็นพ�องให�มาเลเซียกลับมารับบทบาทเป(นผู�อํานวยความสะดวกเช�นเดิม 

ถึงแม�ไม�มีการตอบรับอย�างเป(นทางการจากกลุ�มนักรบเพ่ือเสรีภาพปาตานี แต�เราเชื่อว�ากองทัพส�งสัญญาณใน
เชิงบวก เราเห็นด�วยว�าการสานต�อกระบวนการสันติภาพพึงใช�ข�อตกลงท่ัวไปท่ีลงนามกัน ไว�เม่ือสองปhก�อน 
เป(นรากฐานในการเดินหน�าต�อ ดังท่ีพวกเราคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นไว�ว�า  

“คําบางคําหรือวลีบางวลีจําเปpนต�องได�รับการแก�ไขหรือตัดท้ิงไปด�วยซํ้า เพราะคําเหลGานี้ไมGสอดคล�องกับ
รัฐบาลไทยชุดปwจจุบัน เชGน วลีท่ีวGา ‘ภายใต�กรอบรัฐธรรมนูญไทย’ รัฐบาลไทยชุดปwจจุบันปกครองด�วย 
กฎอัยการศึก มิใชGด�วยรัฐธรรมนูญ” 

ในส�วนของเรานั้น ไม�ว�าเราจะมีส�วนร�วมในการพูดคุยกับกองทัพหรือไม� ไม�ใช�ประเด็นสําคัญ สําหรับรัฐบาลไทย 
ไม�ว�ารัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน อํานาจโดยพฤตินัยอยู�ท่ีกองทัพ ความเป(นไปทางการเมืองล�าสุดชักนําให�
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เราเผชิญหน�ากับกองทัพ ซ่ึงเป(นองคAประกอบสําคัญของอํานาจสูงสุด ถึงแม�การวัดความจริงใจของกองทัพเป(น
เรื่องยาก แต�เราก็จะตรวจสอบพฤติกรรมของกองทัพในทุกด�านต�อไป เราพร�อมท่ีจะพูดคุยกับใครก็ได�ตราบท่ี
อีกฝuายจริงใจและจริงจังตGอการพูดคุย ไมGวGาจะเปpนรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน กระบวนการพูดคุย
สันติภาพยGอมได�รับการตอบรับจากทุกฝuาย โดยเฉพาะในทัศนะของสังคมโลก หากกระบวนการนั้นจัดข้ึน
ในบรรยากาศประชาธิปไตยภายใต�หลักนิติธรรมมากกวGาภายใต�เง้ือมเงาของรัฐบาลเผด็จการทหาร 

อย�างไรก็ตาม เราดําเนินการอย�างรอบคอบ อุสตาซฮาซัน ตอยิบ เคยเสนอว�า ประเทศไทยควรรับรอง
กระบวนการพูดคุยสันติภาพข้ึนเปpนวาระแหGงชาติ โดยได�รับการเห็นชอบจากรัฐสภาและมีการประกาศอย�าง
เป(นทางการ วิธีการนี้จะช�วยสะท�อนให�เห็นความจริงใจของฝKายไทยและรับประกันความต�อเนื่องของ
กระบวนการอันเปราะบางเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอนาคต ทวGาจนถึงบัดนี้ เรายังไมGเห็นส่ิงนี้เกิดข้ึน เราไม�
อยากเห็นกระบวนการสันติภาพหยุดชะงักหรือถึงข้ันล�มเหลว แล�วจากนั้นค�อยกลับมาดําเนินการใหม�โดย
เปลี่ยนผู�รับผิดชอบและวิธีปฏิบัติทุกครั้งท่ีเกิด “อุบัติเหตุทางการเมือง” ในประเทศไทย 

การพบปะอย�างเป(นทางการระหว�างนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับมาเลเซียเม่ือต�นเดือนธันวาคม 2557 ใน
กรุงกัวลาลัมเปอรAส�งผลให�เกิดยุทธศาสตรAสามเส�าสําหรับการพูดคุย สิ่งนี้แสดงให�เห็นว�าฝKายต�างๆท่ีเก่ียวข�องมี
ความจริงใจท่ีจะรื้อฟ�¢นกระบวนการสันติภาพอีกครั้ง ถึงแม�กองทัพไทยจะเปลี่ยนชื่อการพูดคุยครั้งใหม�
เป(น “การพูดคุยสันติสุข” ด�วยเหตุผลท่ีเราเข�าใจดี แต�ท่ีโตVะพูดคุยก็ยังคงใช�คําเรียกอย�างเป(นทางการ
ว�า “การพูดคุยสันติภาพ” 

ท�านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

เพ่ือสร�างหลักประกันให�เกิดความราบรื่นและความโปร�งใสของกระบวนการพูดคุยท่ีใกล�จะกลับมาดําเนินการ
ใหม� เราอยากต้ังข�อสังเกตดังต�อไปนี้: 

1. เป�าหมายหลักของกระบวนการพูดคุยสันติภาพไม�ควรเพ�งเน�นเพียงแค�การลดหรือขจัดความรุนแรงเท�านั้น 
แต�ควรสํารวจหาสาเหตุรากเหง�าและเหตุผลว�าทําไมชาวปาตานีจึงจําต�องหยิบอาวุธข้ึนต�อสู�กับการปกครองของ
ไทยด�วย 

2. ทางออกทางการเมืองใดๆ ไม�ควรเอ้ือประโยชนAต�อฝKายใดฝKายหนึ่ง แง�มุมใดแง�มุมหนึ่งหรือเป(นทางออก
ชั่วคราวเท�านั้น แต�พึงเป(นทางออกท่ีเป(นธรรม ครอบคลุมและยั่งยืน 

3. แต�ละฝKายพึงนั่งลงท่ีโตVะพูดคุยอย�าง “มือเปล�า” กล�าวคือ ปราศจากเง่ือนไขต้ังแง�ท่ีอาจทําให�อีกฝKายประสบ
ความยากลําบากหรือตกอยู�ในสถานะท่ีเสียเปรียบ 

4. กระบวนการพูดคุยควรเริ่มต�นด�วยมาตรการเสริมสร�างความไว�วางใจและค�อยๆ เดินหน�าอย�างช�าๆ ต�อเม่ือ
ท้ังสองฝKายพร�อม โดยปราศจากการเร�งรัดกดดัน โดยมีความจริงใจท่ีน�าเชื่อถือต�อกันและกัน 
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5. แนวทางการดําเนินการหรือโรดแมปควรร�างร�วมกันท้ังสองฝKายท่ีเก่ียวข�องในกระบวนการพูดคุยโดยตรง 
กล�าวคือ ไม�ถูกกําหนดจากฝKายใดฝKายหนึ่งหรือฝKายอ่ืนๆ โดยมีฝKายท่ีสาม (ผู�อํานวยความสะดวก)                     
คอยสังเกตการณAและอํานวยความสะดวก เพ่ือให�บรรลุข�อตกลงร�วมกันในข้ันตอนต�อไป 

6. ท้ังสองฝKายจะหารือและตกลงกันบนกรอบอ�างอิงพ้ืนฐานบางประการ ซ่ึงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันตลอดท้ังกระบวนการพูดคุยภายในกรอบเวลาท่ีมีเหตุมีผลอันสมควรในทุกประเด็นและในทุกข้ันตอน            
ท้ังนี้รวมถึงการตกลงร�วมกันในการเชิญฝKายอ่ืนๆ เข�าสู�โตVะการพูดคุยในฐานะผู�สังเกตการณAและ/หรือ
ผู�สนับสนุนกระบวนการ 

7. ท้ังสองฝKายจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตกลงกันเก่ียวกับมาตรการเชิงปฏิบัติ เพ่ือลดปฏิบัติการ             
ความรุนแรงและการปะทะกันด�วยอาวุธ ตามด�วยข�อตกลงหยุดยิงช่ัวคราวหรือจํากัดขอบเขต โดยมีการ
แต�งต้ังคณะเฝ�าระวังและตรวจสอบท่ีได�รับการยอมรับจากท้ังสองฝKาย 

8. เริ่มต�นการพูดคุยสันติภาพบนสถานะท่ีเท�าเทียมกันตามเง่ือนไขและบรรทัดฐานท่ีนานาชาติยอมรับ 

9. ข�อตกลงหยุดยิงถาวรจะบรรลุถึงได�ด�วยการลงนามในข�อตกลงสันติภาพ ตามด�วยการนํารายละเอียดของ
ข�อตกลงและคําแนะนําในข�อตกลงนั้นไปปฏิบัติให�เกิดผล 

ด�วยเหตุนี้ เราจึงขอสรุปวGา กระบวนการพูดคุยสันติภาพควรเริ่มต�นด�วยมาตรการเสริมสร�างความไว�วางใจ
และการรGางโรดแมปรGวมกัน ตามด�วยข�อตกลงรGวมกันเก่ียวกับประเด็นพ้ืนฐานและประเด็นสําคัญท่ีจะ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในข้ันตอนตGอไป หลังจากลงนามในข�อตกลงหยุดยิงช่ัวคราวแล�ว การพูดคุย
สันติภาพอยGางจริงจังสามารถดําเนินตGอในบรรยากาศสันติและพึงปรารถนา ซ่ึงในท�ายท่ีสุดจะนําไป        
สูGข�อตกลงสันติภาพและการนําไปปฏิบัติให�เกิดผล 

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในส�วนของสมาชิกคณะนักรบเพ่ือเสรีภาพปาตานีก็ คือ ความคุ�มกันทาง
การเมือง รัฐบาลของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียควรให�การรับรองและสร�างหลักประกันความคุ�มกัน
อย�างเต็มท่ีแก�พวกเขา ไม�ใช�แค�จัดหามาตรการความปลอดภัยให�เท�านั้น ความคุ�มกันควรครอบคลุมถึงความ
คุ�มครองเต็มท่ีตลอดกระบวนการสันติภาพท้ังหมด ไม�ว�า ณ สถานท่ีประชุม ในระหว�างการเดินทางหรือใน
บ�านเรือนของพวกเขา รวมท้ังควรได�รับโอกาสในการเดินทางเข�าหรือออกจากประเทศใดๆ รวมท้ังประเทศไทย 
โดยเฉพาะหากเก่ียวข�องกับกระบวนการสันติภาพ 

เราตระหนักดีว�า กลไกกองทัพบางหน�วยงานภายใต�กองทัพภาคท่ี 4 ได�เริ่มต�น “ความริเริ่มพูดคุยสันติสุข”  
ในระดับท�องถ่ินกับนักกิจกรรมองคAกรภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชุม
สื่อสารกัน เราไม�มีข�อคัดค�านต�อเรื่องนี้ตราบท่ีไม�มีการข�มขู� คุกคามหรือกดดันต�อผู�มีความคิดเห็นแตกต�างจาก
รัฐหรือกองทัพ ถ�ารัฐบาลทหารมีความจริงใจและใจกว�าง ก็ไมGควรมีเหตุผลใดๆ วGาทําไมประชาชนจึงไมG
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ควรมีพ้ืนท่ีและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนอยGางเสรีโดยปราศจากความกลัวเกรงใดๆ ท้ังนี้
รวมถึงการอนุญาตให�ส่ือมวลชนท�องถ่ินและสถานีวิทยุชุมชนกลับมาเปmดดําเนินการอีกครั้งหลังจากถูก 
“ส่ังให�เงียบ” นับตั้งแตGรัฐประหารเปpนต�นมา 

เม่ือต�นเดือนนี้ ศูนยAอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายใน (กอ.รมน.) ของกองทัพภาคท่ี 4 ร�วมกับนายทหารเกษียนอาวุโส ได�ประกาศในกรุงเทพฯ ว�า รัฐบาล
ทหารใกล�จะคลี่คลายความขัดแย�งในภาคใต�หลังจากยึดอํานาจเพียงไม�ก่ีเดือน เราอยากเตือนดังนี้ว�า จะเป(น
เรื่องไร�สาระอย�างยิ่งท่ีจะด�วนสรุปว�าความขัดแย�งยืดเยื้อ ยาวนานกว�า 200 ปhสามารถแก�ไขได�ภายในไม�ก่ีเดือน
โดยไม�มีการเจรจาต�อรองกับนักรบเพ่ือเสรีภาพปาตานีผู�เป(นตัวแทนของประชาชนชาวมลายูปาตานี มันเป(นแค�
มายาภาพและการฝ�นกลางวันโดยแท� เหตุการณAวางระเบิดครั้งล�าสุดในนราธิวาสเม่ือสัปดาหAท่ีแล�วควรเป(นสิ่ง 
เตือนใจสําหรับเราทุกคนว�า ไม�มีทางลัดสู�สันติภาพนอกจากการพูดคุยสันติภาพเท�านั้น 

ท�านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

ประการสุดท�ายก็คือ เราอยากเน�นย้ํา ณ ท่ีนี้ว�า ถึงแม�มีการสนับสนุนอย�างกว�างขวางต�อกระบวนการพูดคุย
สันติภาพและมีความคาด หวังอย�างสูงจากประชาชน แต�พึงสังวรว�า การพูดคุยสันติภาพยGอมไร�ความหมาย 
ถ�า: 

1. รัฐบาลทหารต�องการแค�ลดหรือขจัดความรุนแรงโดยไม�สนใจสาเหตุรากเหง�าของความขัดแย�งทางการเมือง
และอาวุธในปาตานี 

2. ไม�มีการสํารวจทบทวนและแก�ไขความอ�อนแอและล�มเหลวของกระบวนการก�อนหน�านี้ 

3. ความอยุติธรรม การกักขังหน�วงเหนี่ยวทางการเมือง การกลั่นแกล�งข�มเหงรายบุคคล การวิสามัญฆาตกรรม
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนต�อชาวมลายูปาตานียังรุนแรงและระบาดไปท่ัว 

4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการกดดันและข�มขู�คุกคามของประชาชนมลายูปาตานียังไม�
มีหลักประกันเต็มท่ีท่ีทําให�พวกเขาสามารถแสดงทัศนะและความปรารถนาท่ีแท�จริงออกมาได� 

5. ชีวิตประจําวันของประชาชนปาตานียังถูกกดข่ีและตกอยู�ภายใต�กฎหมายท่ีเข�มงวดโหดร�ายสามฉบับ 
กล�าวคือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณAฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร และกฎอัยการศึก 

6. สิทธิการสืบทอดจากบรรพบุรุษและสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนปาตานีและสิทธิการกําหนดชะตากรรม
ตนเองของชาวปาตานียังไม�ได�รับการหยิบยกข้ึนมาอภิปราย 
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กระบวนการพูดคุยสันติภาพยGอมใช�เวลายาวนานและเส�นทางยGอมเต็มไป ด�วยอุปสรรคขวากหนาม เรา
เน�นยํ้ามาตั้งแตGต�นแล�ววGา ถ�าท้ังสองฝuายมีความจริงใจและเช่ือม่ันวGาความขัดแย�งนี้สามารถคล่ีคลายได� 
ด�วยการพูดคุยอยGางสันติ มันยGอมเปpนการดีกวGา ถ�าเราเริ่มต�นกันตั้งแตGบัดนี้แทนท่ีจะตGอสู�กันตGอไปอีกสิบ 
ย่ีสิบ หรือห�าสิบปr เพ่ิมจํานวนผู�บาดเจ็บล�มตายและความเสียหายตGอท้ังสองฝuาย กGอนท่ีเราจะยอมก�าว   
เข�ามาพูดคุยกันท่ีโต~ะเจรจาในท�ายท่ีสุด 

สุดท�ายนี้ อีกครั้งท่ีข�าพเจ�าขอมอบช�อดอก “ชบา” แด�ประชาชนผู�รักสันติทุกท�านเพ่ือเป(นสัญลักษณAแห�ง
สันติภาพ 

ขอบคุณอย�างยิ่ง 

ขอความสันติและความกรุณาปราณีของพระองคRจงมีแดGทุกทGาน 

อาบูฮาฟmซ อัลฮากีม, จากนอกรั้วปาตานี  
28 กุมภาพันธR 2558 / 9 ญามาดิลเอาวัล 1436 
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อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากีม: จิราพร บุนนาค – การพบกันคร้ังสุดท�ายของเรา 
 ----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 20 มีนาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6972 

 
แปลโดย เวทิน ทิชากร 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ข�อเขียนขนาดสัน้ชิน้นี้เป(นของ ‘อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม’ ซ่ึงเผยแพร�ในบล็อกของเขาคร้ัง
แรกในวันที่ 19 มีนาคมที่ผ�านมาในชื่อ ‘JIRAPORN BUNNAG - Our Last Encounter’ โดยเป(นคําอุทิศให�แก�    
พี่แจ£ จิราพร บุนนาค กรรมการที่ปรึกษา สํานักสนัติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล�า และอดีตรองเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห�งชาติผู�ผลักดนัยุทธศาสตรAสันติวิธีในภาครัฐมาโดยตลอด หลังจากเธอจากไปเม่ือวันที่ 14 มีนาคม
ด�วยอาการที่ทรุดหนักจากโรงมะเร็ง กองบรรณาธิการเห็นว�าข�อเขียนชิ้นนี้เป(นหลักฐานที่บนัทกึการทํางานเพื่อ 
สันติภาพของ ‘พี่แจ£’ ที่ผ�านมาจนถึงวาระสุดท�าย จึงขอนําบทแปลเป(นภาษาไทยมาเผยแพร�อีกคร้ัง                             
ขอบคุณ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่กรุณาแปลความเป(นภาษาไทยด�วยถ�อยคําที่งดงามอีกเช�นเคย 

อนึ่ง อาบูฮาฟ_ซ ยังได�เคยบนัทึกถึงการสูญเสียของ ‘อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง’ คนทาํงานสนัตภิาพคนสาํคัญอีกคนไป
ก�อนหน�านี้ (กรุณาดูข�อเขียนของเขาที่ ‘AHMADSOMBOON BUALUANG - His Last and Final Journey’ 
และบทแปล ‘อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณR บัวหลวง – การเดินทางคร้ังสุดท�าย’) นับว�าเขาได�มีส�วนร�วม
ในการทํางานสําคัญอยู�เบื้องหลงัร�วมกับทั้งเขาและเธอมาโดยตลอด 

000 

(คําอุทิศแด� พ่ีแจ� จิราพร บุนนาค – ผู�ผลักดันสันติภาพในชายแดนใต�) 

ความรู�สึกแรกของเราท่ีมีต�อท�านเม่ือพบกันครั้งแรกคือ ผู�หญิงร�างเล็กคนนี้จะเข�าใจความเจ็บปวดของ
ประชาชนชายแดนใต�ท่ีถูกทอดท้ิงได�อย�างไรในเม่ือใช�เวลาทํางานเกือบท้ังชีวิตอยู�ในศูนยAกลางอํานาจ            
ท่ีดูแสนห�างไกล? เธอจะเข�าถึงความจริงอันขมข่ืน ซ่ึงประชาชนท่ีไม�เหมือนเธอเลยท้ังวิถีชีวิตและเชื้อชาติ ต�อง
ประสบพบเจออยู�ทุกเม่ือเชื่อวันในพ้ืนท่ีท่ีต�องเผชิญกับความไม�สงบทางการเมืองมายาวนานได�หรือ?   

แต�เพียงแค�นั่งฟ�งคําพูดท่ีนุ�มนวลแต�หนักแน�นของท�านเพียงไม�ก่ีชั่วโมง เราเห็นได�เลยว�า ท�านไม�เพียงแต�
รับทราบเรื่องราวความทุกขAยากของประชาชนมากกว�าท่ีเราคิดเท�านั้น แต�ท�านยังรับรู�ถึงความเจ็บปวดของ 
พวกเขาเหล�านั้นได�ราวกับว�าท�านได�อยู�ท�ามกลางเหยื่อของความรุนแรง ความอยุติธรรม และการเลือกปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ีด�วย 

เสียงของท�านอาจจะบางเบา แต�เจตจํานงกลับแกร�งดังเหล็กกล�า ท�านได�สอนผู�หญิงโดยเฉพาะเหยื่อ ให�ลุกยืน
โดยปราศจากความกลัว ให�ส�งเสียงแม�ในภาวะท่ีดูมืดมน 
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จากท่ีเราได�พบเจอกันมากว�า 5-6 ปh เราได�คุยกันหลายเรื่อง ไม�ว�าจะเป(นการศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเด็นทางสังคม และความเป(นอยู�ของประชาชน การพูดคุยท่ีต�อเนื่องในเรื่องเหล�านี้ ได�พัฒนาไปจนในท่ีสุด
ได�ขยายไปสู�ประเด็นการเมืองและกระบวนการสันติภาพ 

ท้ังหมดนี้เกิดข้ึนหลังฉากโดยมีคนรับรู�เพียงหยิบมือท่ีอยู�บน “สองฟากฝ��งของกําแพง” เป�าหมายหลักของ          
พวกเราคือทําอย�างไรกระบวนการสันติภาพจึงจะเกิดข้ึนและเดินหน�าได�อย�างยั่งยืน เราไม�อาจกล�าวได�ว�า
กระบวนการสันติภาพท่ีเกิดข้ึนเม่ือสองปhก�อน เป(นผลจากการโน�มน�าวของเราต�อคู�ขัดแย�งท้ังสองฝKาย แต�สิ่งท่ี
เราได�เห็นนั้น มันคือดอกผลของสิ่งท่ีเราได�พูดคุยและทํางานร�วมกันมาเงียบๆ เพ่ือให�กระบวนการได�ริเริ่มเดิน
ไป 

ความเหนื่อยล�าจากการเดินทางและสุขภาพท่ีทรุดโทรมลงของท�าน ไม�ได�ขวางก้ันความมุ�งม่ันท่ีจะเชื่อมต�อกับ
ผู�คนจากสองฟากฝ��งเพ่ือสื่อสารและแปรเปลี่ยนความต้ังใจท่ีบริสุทธิ์ไปสู�สันติภาพท่ีเป(นไปได�และยั่งยืนใน
ความหมายท่ีแท�จริง 

ในวันสุดท�ายท่ีพบกัน มันช�างปวดใจท่ีต�องเห็นท�านซ่ึงดูเปราะบางและซูบผอมบนเก�าอ้ีรถเข็น ด้ันด�นเดินทาง
จากบ�านของท�านมา เพ่ือท่ีจะพูดกับเราเพียงคําสองคําแม�จะถูกทัดทานจากครอบครัวและคนใกล�ชิด และยิ่ง
น�าเศร�าข้ึนไปอีกท่ีต�องพบว�า ท�านไม�สามารถได�ยินสิ่งท่ีพวกเราพูดต�อท�านได�ท้ังหมด และเราเองก็ไม�สามารถ
เข�าใจสิ่งท่ีท�านต�องการจะพูดได�เต็มท่ี 

เราสัมผัสได�ถึงความทนทุกขAของท�านท่ีต�องผ�านกระบวนการรักษาด�วยเคมีบําบัด แม�เราจะอวยพรท�านให�หาย
ปKวยโดยเร็วด�วยคําปลอบโยนและการให�กําลังใจ แต�ลึกๆ ในหัวใจ เราก็รู�ดีว�านี่จะเป(นครั้งสุดท�ายท่ีได�พบกัน 

วันเสารAท่ี 14 มีนาคม 2558 เวลา 19.36 น. เราได�รับข�อความจากเพ่ือนสนิทคนหนึ่งว�า: พ่ีแจ£จากไปแล�วอย�าง
สงบเม่ือประมาณหนึ่งชั่วโมงท่ีแล�ว เราต�างสวดมนตAให�ท�าน ขอให�ท�านไปสู�สุคติ เช�าวันนี้ได�กระซิบข�างๆ ท�าน
ว�างานและความฝ�นของท�านจะได�รับการสานต�อไป 

ภายในเวลาไม�ถึงหกเดือน เราได�สูญเสียบุคคลสองคนท่ีสร�างคุณูปการท่ีคู�ควรแก�การยอมรับและนับถือใน 
ฐานะของผู�ขับเคลื่อนสันติภาพแห�งชายแดนใต�: อาจารยAอัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง (20 กันยายน 2557) และ
ท�านจิราพร บุนนาค (14 มีนาคม 2558) ท้ังสองคือกําลังสําคัญของสถาบันพระปกเกล�า 
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“ข�าจะพูดอย�างไรได�อีก.. 

เม่ือมีความนัยอีกมากมายจะบอก.. 

ขณะท่ี...ถ�อยคํากลับน�อยนัก.. 

และ...น้ําหมึกมีน�อยนิด.. 

แต�ความรู�สึกมันเอ�อล�น.. 

และครั้นเธอจากไป...จะท้ิงไว�เพียงช�องว�าง อยู�กลางใจ เราทุกคน” – นิรนาม 

  

แด�คนท่ีท�านรัก ครอบครัว และเพ่ือน ขอจงม่ันใจว�า สิ่งท่ีพ่ีแจ£เฝ�าใฝKฝ�นตลอดมาท่ีจะเห็นสันติภาพและทํางาน
หนักมาตลอดเพ่ือฝ�นนั้น จะเป(นความจริง.....สักวัน 

โดย อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากิม – จากนอกรั้วปาตานี 

19 มีนาคม 2015 / 28 ญะมาดิล เอาวาล ฮ.ศ.1436 

แปลโดย เวทิน ทิชากร 

19 มีนาคม 2558 
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม: MARA Patani คืออะไร? 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 26 พฤษภาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7212 

แปลโดย สะรอนี บินมะหAมูด อัศศอบรียA 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: บทความช้ินน้ีเขียนโดยอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม หน่ึงในบล็อกเกอรAท่ีเป(นสมาชิกกลุ�มแนวร�วมอิสลาม
ปลดปล�อยปาตานี (BIPP) เผยแพร�ครั้งแรกในบล็อกของเขาเป(นภาษามลาย ูท่ีนี่ และแปลเป(นภาษาอังกฤษ ท่ีนี่              
กองบรรณาธิการเห็นว�าข�อสงสัยเก่ียวกับองคAกรท่ีช่ือว�ามาร�า ปาตานีน้ันเป(นท่ีถกเถียงอย�างแพร�หลายในป�จจุบัน                        
ในขณะเดยีวกันการปรากฎตัวขององคAกรร�มท่ีว�าน้ียังถือเป(นพัฒนาการใหม�ของกระบวนการสันตภิาพท่ีน�าสนใจ                      
กองบรรณาธิการจึงแปลบทความดังกล�าวเป(นภาษาไทยอีกครั้งเพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจ ได�ตดิตามความเคลื่อนไหวครั้งน้ีอย�างใกล�ชิด
ต�อไป 

รายงานข�าวของสถาบันข�าวอิศราเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคมและของหนังสือพิมพAบางกอกโพสตAเม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคมท่ีผ�านมาได�กล�าวถึงการจัดต้ังองคAกรท่ีมีชื่อว�า Majlis Amanah Rakyat Patani หรือเรียกชื่อย�อ
ว�า MARA PATANI (มาร�า ปาตานี) ในขณะท่ี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตตAภิรมยAศรี นักวิชาการด�านสันติภาพใน
ภาคใต�ก็ได�กล�าวถึง MARA ในรายการโทรทัศนAผ�านอินเตอรAเน็ต "Thaivoicemedia" เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม
ท่ีผ�านมาว�าองคAกรดังกล�าวเป(นความพยายามของมาเลเซียในฐานะผู�อํานวยความสะดวกของกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพ โดยรวบรวมกลุ�มองคAกรท่ีเป(นขบวนการต�อสู�ปาตานีจํานวน 6 กลุ�มให�อยู�ภายใต�องคAกรร�ม
ดังกล�าว อย�างไรก็ตาม เนื้อหาในรายงานท่ีกล�าวมานี้ยังมีบางส�วนท่ีไม�ตรงกับข�อเท็จจริงและยังเกิดข�อสงสัยใน
รายงานข�าวท้ังหมดท่ีกล�าวมานั้นด�วย 

ก�อนหน�านี้ในช�วงหลายเดือนท่ีผ�านมามีข�าวลือเก่ียวกับการเกิดข้ึนของ MARA PATANI มากมาย มีท้ังการ
ต้ังสมมติฐานไปต�างๆ นานา มีท้ังการคาดเดา หรือแม�แต�มีการกล�าวหาในเรื่องราวท่ีเก่ียวกับ MARA PATANI 
ด�วยความรู�สึกท่ีจะต�องรับผิดชอบในการให�ข�อมูลท่ีแท�จริงจากแหล�งข�อมูลท่ีใกล�ชิดและเชื่อถือได� ข�าพเจ�าจึง
ใคร�ขอใช�โอกาสนี้เพ่ืออธิบายอย�างย�อๆ ในสิ่งข�าพเจ�าเข�าใจเก่ียวกับ MARA PATANI 

เดิม MARA PATANI (Majlis Amanah Rakyat Patani, หรือพอจะแปลได�วGาสภาอะมานะฮRแหGง
ประชาชนปาตานี – กองบรรณาธิการ)  เป(นสิ่งท่ีริเริ่มโดยสมาชิก BRN (แนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติ) ท่ีสนับสนุน
การเจรจาต�อรองว�าจะเป(นกระบวนการเชิงรุกหนึ่งท่ีจะนําไปสู�การพูดคุยเพ่ือสันติภาพ องคAกรดังกล�าวก�อต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 โดยกลุ�มสมาชิก BRN ท้ังรุ�นเก�าและรุ�นใหม� รวมถึงกลุ�มเยาวชน, อุลามาอA และ
กลุ�มติดอาวุธ ซ่ึงพวกเขาถือว�าพวกเขาเป(น “คณะผู�ก�อการใน BRN” (Kumpulan Bertindak BRN)  ท่ีมี
แนวโน�มต�องการหาทางแก�ป�ญหาทางการเมืองด�วยวิธีการเจรจากับรัฐบาลไทย 

แม�จะไม�เป(นท่ีแน�ชัดว�าพวกเขาได�รับการสนับสนุนจากองคAกรแม�ของ BRN หรือจากกลุ�มติดอาวุธของ BRN 
มากน�อยเพียงใด แต�กระนั้นพวกเขาก็มองโลกในแง�ดีท่ีว�า หากความพยายามของพวกเขาเกิดดอกผลใน
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ทางบวก พวกเขาย�อมได�รับการสนับสนุนและความช�วยเหลือจากท้ังสองกลุ�มดังกล�าว รวมไปถึงถึงจาก
ประชาชนโดยรวมอีกด�วย ภาระและความรับผิดชอบของการริเริ่มครั้งนี้ว�าจะได�รับการยอมรับจากองคAกรนํา 
ของ BRN หรือไม�นั้นวางอยู�บนบ�าของพวกเขาแล�ว 

ในช�วงกลางเดือนมีนาคม 2558 คณะผู�ก�อการใน BRN กลุ�มนี้ได�นําเสนอแนวคิดและเป_ดโอกาสให�กลุ�มนักต�อสู�
ปาตานีกลุ�มอ่ืนๆ เข�าร�วมเป(นหนึ่งในองคAกรร�มดังกล�าวนี้และร�วมกันกําหนดแนวทางในการต�อสู� รวมท้ังกําหนด
ข�อเรียกร�องร�วมในการเข�าสู�การเจรจาสันติภาพกับฝKายรัฐบาลไทย 

หลังการเจรจาถกถียงกันอย�างยาวนานเป(นเวลาหลายวัน ท�ายสุดทุกฝKายเห็นชอบว�าองคAกรร�มดังกล�าวนี้ต�องมี
การปรับโครงสร�างและตกลงกันให�ชื่อเรียกขานใหม�ว�า MAJLIS SYURA PATANI และชื่อย�อขององคAกรยังคง
เป(น MARA PATANI (เพ่ือเป(นยอมรับการริเริ่มของ BRN) ซ่ึงมีชื่อภาษาอังกฤษว�า PATANI 
CONSULTATIVE COUNCIL (PCC, หรืออาจแปลได�วGาสภาชูรอแหGงปาตานี – กองบรรณาธิการ) โดยมี
องคAกรเข�าร�วมท่ีประกอบด�วย 

            1. แนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติมลายูปาตานี (คณะผู�ก�อการใน BRN)  

            2. แนวร�วมอิสลามปลดปล�อยปาตานี (BIPP) 

            3. องคAการปลดปล�อยสหปาตานี (PULO-P4) 

            4. องคAการปลดปล�อยสหปาตานี (PULO-dspp) 

            5. องคAการปลดปล�อยสหปาตานี (PULO-mkp) 

            6. ขบวนการมูญาฮิดีนอิสลามปาตานี (GMIP) 

การเข�าร�วมในองคAกร MARA PATANI ของหกองคAกรนักต�อสู�ปาตานีในครั้งนี้ส�งผลให� MAJLIS SYURA 
PATANI (MARA PATANI) เป(นองคAกรท่ีรวมตัวกันของกลุ�มนักต�อสู�เพ่ือปาตานีท้ังหมดท่ียังคงทํางานอยู�ใน           
ทุกวันนี้ ท่ีแม�ว�าการริเริ่มขององคAกรนี้เป(นความพยายามเฉพาะของ BRN ก็ตาม แต�จากการยืนยันของ
แหล�งข�าวภายในการก�อตัวของ MAJLIS SYURA PATANI ท่ีเกิดข้ึนใหม�นี้เกิดข้ึนจากความร�วมมือและ
ความเห็นพ�องต�องกันของทุกองคAกรโดยปราศจากการชี้นํา การหนุนเสริม หรือกดดันจากมาเลเซียในฐานะ             
ผู�อํานวยความสะดวกแต�อย�างใด 

MARA PATANI ณ ป�จจุบันมีเพียงสมาชิกจากตัวแทนหกองคAกรนักต�อสู�ดังท่ีกล�าวมาเท�านั้น ในอนาคต MARA 
PATANI จะเป_ดรับบรรดาตัวแทนจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มต�างๆ ในปาตานีเข�าร�วมในองคAกรร�มดังกล�าวนี้ 
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เพ่ือจะได�ร�วมกันพิจารณาถึงแนวทางและเป�าหมายและข�อเรียกร�องทางการเมือง อันเป(นความต�องการท่ี
แท�จริงของประชาชนปาตานี 

แม�ว�ากระบวนการก�อตัวของ MARA PATANI จะถูกมองจากบางคนว�าเป(นความพยายามในลักษณะ Top-
down หรือจากบนลงล�าง โดยไม�ได�เกิดจากเสียงรากหญ�าในหมู�ประชาชนชาวปาตานี แต�แน�นอนกระบวนการ
ต�อสู�เพ่ือเรียกร�องอิสรภาพและเอกราชย�อมไม�เป(นท่ีสงสัยว�าความพยายามนี้เป(นดอกผลการริเริ่มจากกลุ�ม
องคAกรนักต�อสู�เหล�านั้นท่ีได�ต�อสู�เรียกร�องมากกว�าครึ่งศตวรรษ 

เป�าหมายการก�อต้ัง MARA PATANI ไม�ใช�เป(นเพียงการนําพาตนเองเข�าร�วมการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย
เท�านั้น แต�จะมุ�งดําเนินการเพ่ือให�ได�รับการยอมรับและสนับสนุนจากนานาชาติในฐานะการต�อสู�ของประชาชน
ชาวปาตานีในกรอบคิด “สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง (Right to Self-Determination) อีกด�วย และ
ต�องยืนยันด�วยว�าแม�ว�าองคAกรนักต�อสู�เพ่ือปาตานีท้ังหมดต�างเห็นชอบ ท่ีจะเข�าร�วมกระบวนการเจรจา
สันติภาพ แต�ไม�มีแม�แต�องคAกรใดท่ีจะละท้ิงข�อเรียกร�องเพ่ือเอกราชของปาตานีท่ีพวกเขาต�อสู�มาอย�างยาวนาน
แต�อย�างใด 

ในฐานะท่ีเป(นองคAกรร�มท่ีเกิดข้ึนใหม� แน�นอนว�า MARA PATANI นั้นไม�ได�ไร�ซ่ึงจุดอ�อนและข�อจํากัดในหลายๆ 
ด�าน แต�ด�วยความต้ังใจและความจริงจังของทุกๆ ฝKายท่ีหนุนเสริมและมีความเห็นพ�องต�องกัน เป(นท่ีคาดหวัง
ว�า MARA PATANI จะม่ันคงแข็งแรงในอนาคต 

เป(นไปได�ว�า MARA PATANI อาจไม�ใช�ตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับการบรรลุความมุ�งหวังของชาวปาตานี แต� ณ 
วินาทีนี้ MARA PATANI ถือเป(นเสียงของฉันทามติเพียงหนึ่งเดียวท่ีสามารถจะขับเน�นออกมาเพ่ือรับความ
สนับสนุนจากประชาชนทุกหมู�เหล�า ท้ังนี้ ไม�ว�าจะมีกระบวนการเจรจาสันติภาพหรือไม�ก็ตาม 

มีข�อกังวลประการหนึ่งจากผู�สังเกตการณAท่ีว�า MARA PATANI จะประสบความล�มเหลวหากว�าสมาชิกของ 
BRN ท่ีมีบทบาทภายใน MARA PATANI ซ่ึงในท่ีนี้ก็คือคณะผู�ก�อการใน BRN นั้นไม�ได�เป(นผู�ท่ีมีฉันทานุมัติ 
(mandate) จากองคAกร ท่ีจริงแล�วเรื่องนี้ยังไม�ถึงเวลาท่ีจะประเมินอย�างเป(นภาวะวิสัยว�า MARA PATANI นั้น
จะมีความสามารถท่ีจะทําอะไรได�อย�างมีประสิทธิผลในกระบวนการพูดคุย องคAกรนี้จะเติบโตและพัฒนาสู�
เป�าหมายหรืออาจจะเป(นไปในทางกลับกันยังข้ึน อยู�กับเวลาและสถานการณAเท�านั้นท่ีจะเป(นตัวกําหนด 

ในช�วงเวลาอันใกล�นี้ กองเลขานุการของ MARA PATANI จะจัดให�มีการประชุมหรือการพบปะกันของสมาชิก
ใน MAJLIS SYURA PATANI เพ่ือยืนยันถึงสถานภาพขององคAกร พร�อมๆ กับร�วมกําหนดแนวทางการต�อสู�และ
ถือเป(นการประกาศเป_ดตัวองคAกรอย�างเป(นทางการ 

สุดท�ายนี้ แหล�งข�าวใน MARA PATANI ยังได�คาดหวังว�าองคAกรประชาสังคม (CSOs) องคAกรเอกชนนอก
ภาครัฐ (NGOs) นักเคลื่อนไหว และประชาชนชาวปาตานีท่ีต�องการการเปลี่ยนแปลง ต�องการความยุติธรรม 
และอิสรภาพ จะให�การสนับสนุน MARA PATANI ในฐานะท่ีเป(นหนึ่งเสียงและหนึ่งแนวทาง (SATU SUARA 
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dan SATU SALURAN) ท่ีจะรักษาเจตนารมณAและความมุ�งมาดปรารถนาของประชาชนมลายูปาตานี 
นอกจากนี้แล�ว พวกเขายังได�เรียกร�องต�อกลุ�มต�างๆ ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียในปาตานีให�ตอบรับข�อเรียกร�องของ 
MARA PATANI เม่ือยามท่ีขอให�มายืนเคียงบ�าเคียงไหล�แบกรับภาระอันหนักอ้ึงนี้ 

พวกเราทุกคนคงต�องรอผลการตอบรับจากทุกๆ ฝKายว�าจะเป(นอย�างไรหลังจากท่ี MARA PATANI เป_ดตัวอย�าง
เป(นทางการในอีกไม�ช�า 

อาบูฮาฟmส อัลฮากิม   

จากนอกรั้วปาตานี 

23 พฤษภาคม 2558 
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คณะพูดคุยสันติสุขเปmดแถลงคร้ังแรก “ยืนยันไมGได�หยุดชะงัก ผู�เห็นตGางเข�ารGวมทุกกลุGม 
พร�อมเดินหน�าแก�ความขัดแย�ง”  

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 26 มิถุนายน 2558 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2015/06/60008 

เลขานุการทีมพูดคุยสันติสุขชายแดนใต� ออกคําชี้แจงกรณีความคาดเคลื่อนในการนําเสนอข�าวเก่ียวกับ
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข เผยการพูดคุยไม�ได�หยุดชะงักแต�ยังเป_ดต�อสาธารณะไม�ได�เพราะอยู�ในช�วง 
สร�างความเชื่อม่ันระหว�างกัน ยืนยันท้ังสองฝKายจะใช�กระบวนการพูดคุยเป(นเครื่องมือแก�ป�ญหาความขัดแย�ง 
และจะคุยกันอย�างต�อเนื่อง แจงเหตุผลรัฐไม�ยอมรับ MARA Patani แต�พร�อมร�วมใจให�ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจได�อย�างปลอดภัยในช�วงรอมฎอน 

 

  

27 มิ.ย. 2558 ต�อไปนี้เป(นคําชี้แจงของเลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� กรณีความ
คาดเคลื่อนในการนําเสนอข�าวเก่ียวกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงชี้แจงโดย 
พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง รองผู�อํานวยการศูนยAประสานงานการปฏิบัติท่ี 5 ในฐานะเลขานุการคณะทํางาน
พูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต�ท่ีกองบัญชาการกองทัพบก เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558โดยมี พล.อ.   
อักษรา เกิดผล ประธานคณะท่ีปรึกษากองทัพบกในฐานะหัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุขร�วมชี้แจงด�วย โดยมี
เนื้อหาและรายละเอียดดังนี้  
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สํานักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต.(สล.คณะพูดคุยฯ) ฉบับท่ี 1/2558 วนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 

คําช้ีแจงของเลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 

กรณี ความคาดเคล่ือนในการนําเสนอขGาวเก่ียวกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 

สืบเนื่องจากมีความคาดเคลื่อนในการรายงานข�าวของสื่อมวลชนเก่ียวกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสร�างสันติสุข
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ในหลายประเด็น อาทิเช�น พูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขว�าล�าช�า หยุดชะงัก 
และคุยกับบุคคลท่ีไม�ใช�ตัวจริง หรือไม�มีตัวแทนกลุ�มท่ีมีความเห็นแตกต�างจากรัฐบาลเข�าร�วมครบทุกกลุ�ม    
เป(นต�น ซ่ึงจากการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนดังกล�าวเป(นผลให�ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต�เกิดความไม�เข�าใจนั้น คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ขอชี้แจงเพ่ือให�สื่อมวลชนมีความ
เข�าใจท่ีถูกต�อง ดังนี้ 

1. กระบวนการพูดคุยเพ่ือสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�เป(นกระบวนการสันติวิธีตามหลักสากลท่ี
มุ�งเน�นการพูดคุยสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจระหว�างตัวแทนฝKายรัฐบาลกับกลุ�มท่ีมีความเห็นแตกต�างจากรัฐ เพ่ือ
แสวงหาแนวทางแก�ไขป�ญหาร�วมกันบนแนวทางสันติวิธี กระบวนการนี้ตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียในฐานผู�
ประสานงานและอํานวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ ได�ประสานงานเชิญตัวแทนกลุ�มท่ีเห็นต�างจากรัฐใน
พ้ืนท่ี จชต. เข�าร�วมกระบวนการได�ครบทุกกลุ�มตามท่ีพลเอกประยุทธ จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานคณะอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขได�ให�กรอบนโยบายการดําเนินการพูดคุยแก�คณะทํางานพูดคุยเพ่ือ
สันติสุข ท่ีมีพลเอกอักษรา เกิดผล ประธานท่ีปรึกษากองทัพบกเป(นประธาน โดยดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 3 ระยะท่ีรัฐบาลอนุมัติไว� 

2. ตัวแทนกลุ�มท่ีมีความเห็นต�างจากรัฐ ประกอบไปด�วยตัวแทนชื่อกลุ�มท่ีใช�เรียกคือ กลุ�มแนวร�วมปฏิวัติ
แห�งชาติมลายู (BRN) และกลุ�มแนวร�วมปลดปล�อยแห�งชาติป�ตตานี (BIPP) ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามป�ตตานี 
(GMIP) และกลุ�มย�อยขององคAกรปลดปล�อยรัฐป�ตตานี (PULO) ท้ัง 3 กลุ�มย�อย สมัครใจเข�ามาร�วมพูดคุยกับ
ตัวแทนรัฐบาลไทยและผู�ประสานงานและอํานวยความสะดวก 2 ครั้ง แต�ไม�มีการแถลงข�าวหรือเป_ดเผย
รายละเอียดการพูดคุย เนื่องจากอยู�ในข้ันกระบวนการสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้นการท่ี
สื่อมวลชนบางสํานักรายงานว�า กระบวนการพูดคุยฯ มีความล�าช�า ไม�มีความคืบหน�า จึงเป(นความเข�าใจท่ี
คลาดเคลื่อน เพราะกระบวนการพูดคุยเกิดข้ึนแล�ว และมีตัวแทนกลุ�มท่ีมีความเห็นต�างจากรัฐเข�าร�วมพูดคุย  
ทุกกลุ�ม 

3. กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�มีความก�าวหน�า มีตัวแทนกลุ�มท่ีมีความเห็นแตกต�าง
จากรัฐ สมัครใจเข�าร�วมพูดคุยทุกกลุ�ม และมีความไว�เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันเพ่ิมมากเรื่อยๆ ทําให�คณะทํางาน
พูดคุยเพ่ือสันติสุข เชื่อม่ันว�าหลังจากมีความเห็นชอบร�วมกันว�าจะให�การพูดคุยเป(นเครื่องมือในการแก�ไข
ป�ญหาความขัดแย�งและสร�างสันติสุขร�วมกันในพ้ืนท่ี โดยท้ังสองฝKายจะมีการนําป�ญหาต�างๆ มาแก�ไขร�วมกันใน
ระยะต�อไป คือระยะท่ี 2 ของการพูดคุย คือการลงสัตยาบันท่ีเป(นลักษณะของข�อตกลงร�วมกันว�าอะไรท่ีเป(น
สาเหตุหรือป�ญหาของความขัดแย�งและจะร�วมกันแก�ไขได�อย�างไรตามแนวทางสันติวิธี จึงนําไปสู�การกําหนด
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แผนการดําเนินการหรือโรดแมปในแต�ละเรื่อง โดยคาดว�าจะเข�าสู�ข้ันท่ี 2 ของกระบวนการพูดคุยช�วงต�นปh 
2559 

 4. ความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เป(นป�ญหาภายในของประเทศไทย กระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขจึงเป(นการพูดคุยระหว�างตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนกลุ�มท่ีมีความคิดความเห็นแตกต�างจากรัฐ 
ซ่ึงไม�ได�อยู�ในสถานะชนกลุ�มน�อยของประเทศแต�อย�างใดต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมี
ความเห็นว�า ไม�เหมาะสมท่ีจะเรียกตัวแทนกลุ�มท่ีมีความเห็นแตกต�างจากรัฐว�า MARA Patani ซ่ึงเป(นกลุ�มท่ีผู�
เห็นต�างจากรัฐจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป(นตัวแทนในการพูดคุย แต�มิได�หมายความว�า ตัวแทนฝKายรัฐบาลไทยปฏิเสธท่ีจะ
พูดคุยกับผู�ท่ีมีความเห็นต�าง แต�ในทางปฏิบัติท่ีผ�านมานั้น ท้ัง 2 ฝKายมีความไว�เนื้อเชื่อใจกันมาข้ึนเรื่อย เห็นได�
จากการท่ีมีการพูดคุยร�วมกัน 3 ฝKาย คือ ตัวแทนรัฐบาลไทย กับกลุ�มท่ีมีความเห็นแตกต�างจากรัฐ และผู�
ประสานงานและอํานวยความสะดวกมาแล�ว 2 ครั้ง และก็ได�มีการตกลงร�วมกันว�าจะพูดคุยต�อไปอย�างต�อเนื่อง
จนกว�าจะบรรลุวัตถุประสงคAท่ีได�ตั้งไว�ต�อไป 

 5. อย�างไรก็ตาม การพูดคุยเพ่ือสันติสุขอย�างเป(นทางการ เป(นการพูดคุยโดยใช�ปhกการเมืองเป(นหลัก และอาจ
ยังมีบางกลุ�มบางฝKาย โดยเฉพาะในกลุ�มท่ีใช�ความรุนแรง ยังไม�เห็นชอบหรือยังลังเลท่ีจะเข�าร�วม ดังนั้น 
สถานการณAความรุนแรงในพ้ืนท่ีจึงยังไม�ยุติได�อย�างสิ้นเชิง ท้ังนี้ระหว�างท่ีกระบวนการพูดคุยดําเนินอยู�นั้น 
เจ�าหน�าท่ีความม่ันคงก็ยังคงต�องทําหน�าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยให�กับพ่ีน�องประชาชนอย�างเต็มท่ีด�วย 

 6. ในช�วงรอมฎอนหรือเดือนแห�งการถือศีลอด ซ่ึงพ่ีน�องมุสลิมร�วมกันปฏิบัติศาสนกิจอย�างพร�อมเพรียง         
กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีรัฐในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให�พ่ีน�อง
มุสลิมเดินทางไปประกอบศาสนกิจอย�างดีท่ีสุด ขณะเดียวกันคณะพูดคุยสันติสุขก็ได�พูดคุยกับตัวแทนกลุ�มท่ีมี
ความเห็นแตกต�างจากรัฐในประเด็นดังกล�าวนี้ ซ่ึงท้ัง 2 ฝKายต�างมีความเห็นตรงกันว�า ต�องการให�ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสามารถปฏิบัติศาสนกิจได�อย�างปลอดภัย โดยเจ�าหน�าท่ี และประชาชนในทุกภาคส�วนต�องร�วมมือกันใน
การดูแลพ้ืนท่ีเพ่ือให�ห�วงเวลาดังกล�าว เป(นห�วงเวลาท่ีมีแต�ความสงบสันติปลอดจากเหตุรุนแรง เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติศาสนกิจของพ่ีน�องมุสลิม มิใช�ข�อตกลงหยุดยิงอย�างท่ีสื่อมวลชนบางแห�งรายงานแต�อย�างใด 

อนึ่ง กระบวนการพูดคุยกับผู�ท่ีมีความเห็นต�างจากรัฐเพ่ือสร�างสันติสุขในพ้ืนท่ี จชต. ภายใต�นโยบายของรัฐบาล
ชุดป�จจุบัน มีคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือพูดคุยสันติสุขชายแดนใต�ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป(นประธานทําหน�าท่ี
กํากับนโยบาย และมีคณะพูดคุยทําหน�าท่ีพูดคุยกับคณะตัวแทนผู�ท่ีมีความเห็นแตกต�างจากรัฐ และมี
คณะทํางานระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีพลโทปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค 4 เป(นประธาน ทําหน�าท่ีพูดคุยประสานกับ
กลุ�มภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี จชต. เพ่ือสร�างสภาวะแวดล�อมในพ้ืนท่ีให�เก้ือกูลต�อ
กระบวนการพูดคุย ดังนั้น การกล�าวอ�าง หรือการให�สัมภาษณAกับสื่อมวลชนท่ีเก่ียวข�อง และท่ีอาจสร�างความ
เสียหายกับการแก�ไขป�ญหา จชต. รวมท้ังกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขท่ีกําลังดําเนินการอยู�จากบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีอ�างเป(นตัวแทนรัฐบาลก็ตาม ขอให�สื่อมวลชนเข�าใจว�าไม�ได�เก่ียวข�องใดๆท้ังสิ้นกับกระบวนการพูดคุยฯ เพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ของรัฐบาล ท้ังนี้คณะพูดคุยฯ จะแจ�งความคืบหน�าให�ทราบเป(นระยะต�อไป 
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กลุGม “มาราปาตานี” เปmดตัวกับสื่อเปpนคร้ังแรก กลางกรุงกัวลาลมัเปอรR  
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 27 สิงหาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-TALK-MARA-08272015082313.html 

โดย รพี มามะ 

 

 
 

นายฮาวัง ญาบัต (กลาง) แกนนําบีอารAเอ็น ในฐานะประธานกลุ�มร�วมเจรจา “มาราปาตานี” พร�อมด�วยสมาชิก
จากลุ�มขบวนการต�างๆ ในจังหวัดชายแดนใต� ร�วมแถลงข�าวแก�สื่อมวลชนในกรุงกัมลาลัมเปอรA 27 ส.ค. 2558  
 
เบนารAนิวสA  
กรุงกัวลาลัมเปอรA มาเลเชีย -- ในวันพฤหัสบดี (27 ส.ค. 2558) ท่ีห�องประชุมชั้น 22 โรงแรมพรีเมียร�า กลุ�มผู�
เห็นต�างจากรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีรวมตัวกันเป(นกลุ�มร�วม เจรจา มาราปาตานี (MARA Patani) ได�
เป_ดตัวต�อสื่อมวลชนเป(นครั้งแรก และได�เป_ดแถลงข�าวแสดงจุดยืน หลังจากท่ีได�รวมกลุ�มมาเม่ือต�นเดือน
พฤษภาคม 
 
นายอาวัง ญาบัต ประธานกลุ�มมาราปาตานี กล�าวว�า วัตถุประสงคAท่ีพบปะสื่อมวลชนในครั้งนี้ เพ่ือท่ีจะทํา
ความเข�าใจในแนวทางของกลุ�มมาราปาตานีท่ีแท�จริง ท่ีสามารถเป_ดเผยได� และหวังให�สื่อมวลชนนําข�อมูล
เหล�านี้ไปนําเสนอ เพ่ือสนับสนุนให�มีการพูดคุยและสามารถนําไปสู�ความสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 
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“การก�อต้ังกลุ�มมาราปาตานีข้ึนมาเพ่ือให�การต�อสู�เป(นไปตามหลักสันติวิธี ส�วนการใช�กําลังหรือการใช�อาวุธก็
ต�องไปสู�ข้ันตอนของการหยุดความรุนแรงของท้ังสองฝKาย อยู�ท่ีการสร�างความเข�าใจ ความไว�วางใจซ่ึงกันและ
กัน” นายอาวัง ญาบัต กล�าว 
 
สําหรับกลุ�มมาราปาตานีท่ีรวมตัวกันจาก 6 กลุ�มในครั้งนี้ มีข�อแตกต�างจากกลุ�มท่ีพูดคุยท่ีผ�านมาคือ ทางกลุ�ม
มาราปาตานี เป_ดกว�างให�ทุกกลุ�มสามารถเข�ามาร�วมอยู�ในกลุ�มนี้ได� ไม�เฉพาะเพียง 6 กลุ�มนี้ กลุ�มเอ็นจีโอ หรือ
ภาคประชาสังคมต�างๆ ก็สามารถเข�ามาอยู�ร�วมกันได� และเม่ือทุกกลุ�มเข�ามาอยู�ในมาราปาตานี เหตุการณAก็จะ
สามารถลดลงได� แต�ก็คงจะต�องใช�เวลาอีกระยะหนึ่ง อย�างไรก็ตาม นายอาวังเป_ดเผยต�อไปว�า ตนเชื่อว�ายังมี
กลุ�มท่ีไม�เห็นด�วยกับกระบวนการพูดคุย แต�ทางมาราปาตานีจะยังต�องเดินหน�าพูดคุยต�อไป 
 
สําหรับผู�แทนกลุ�มมาราปาตานีท่ีได�เป_ดตัวพบปะกับสื่อมวลชนไทยนั้น ประกอบด�วยสมาชิกรวม 7 คน คือ นาย
อาวัง ญาบัต ผู�แทนจากกลุ�มบีอารAเอ็นเป(นประธานกลุ�มมาราปาตานี นายสุกรี ฮารี ผู�แทนจากกลุ�มบีอารAเอ็น 
เป(นหัวหน�าคณะเจรจาของกลุ�มมาราปาตานี นายหะยีอาหะมัด ชูโว ผู�แทนจากกลุ�มบีอารAเอ็น นายอาบูฮา
ฟ_ส  อัลฮากิม ผู�แทนจากกลุ�ม บีไอพีพี (BIPP) นายอาบู ยาซีม ผู�แทนจากกลุ�มจีเอ็มไอพี (GMIP) พ.อ. กัสตูรี 
มาหAโกตา ผู�แทนจากกลุ�มพูโล เอ็มเคพี และนายอาบูอัครัม บินฮาซัน ผู�แทนจากกลุ�มพูโลดีเอสพีพี 
 
“มาราปาตานี” ใช�ชื่อภาษาอังกฤษว�า MARA Patani (Majis Syura Patani) เป(นชื่อขององคAกรร�วมท่ีกลุ�ม          
บีอารAเอ็นดําริก�อต้ังข้ึนมาเพ่ือเป(นแกนกลางในการเจรจากับทางการไทย ซ่ึงดาโตVะ ซัมซามิน (Dato Sri 
Ahmad Zamzamin Hashim) สํานักงานเลขานุการของคณะทํางานร�วมกระบวนการพูดคุยสันติสุข (Joint 
Working Group—Peace Dialogue Process, JWG-PDP) ของมาเลเซีย ได�เป(นประธานประสานการ
ประชุมของกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐบาลไทยหกกลุ�ม จนกระท่ังท้ังหกกลุ�มได�เห็นด�วยและรับรองกลุ�มมาราปาตานี 
ในวันท่ี 5 เดือนมิถุนายนท่ีผ�านมา 
 
ข�อเรียกร�องจากฝuายมาราปาตานี  
ทางด�านนายสุกรี ฮารี หัวหน�าคณะเจรจาของกลุ�มมาราปาตานี กล�าวว�า การพูดคุยสันติสุขกับคณะฝKายไทย
เม่ือวันอังคารท่ีผ�านมานั้น ทางกลุ�มได�เสนอข�อเรียกร�องไปจํานวน 3 ข�อ คือ  
ให�ยกป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�เป(นวาระแห�งชาติ  
ยอมรับกลุ�มมาราปาตานี และ 
ให�ความคุ�มครองทางกฎหมายต�อทีมงานพูดคุยจากท้ังหกกลุ�ม จํานวน 15 คน  
ซ่ึงได�มีการเสนอไปในท่ีประชุมไว�เม่ือวันอังคารท่ีผ�านมานั้น ยังไม�ได�รับคําตอบ  
 
สําหรับเรื่องให�ป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�เป(นวาระแห�งชาตินั้น เป(นเรื่องท่ีสําคัญเพราะหากไม�เป(นวาระ
แห�งชาติก็จะไม�มีความต�อเนื่องของการพูดคุย 
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ในเรื่องดังกล�าว ในเบ้ืองต�น พลตรีนักรบ บุญบัวทอง ในฐานะเลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทยได�
กล�าวแก�เบนานิวสAในวันนี้ว�า ทางการไทยได�รับข�อเสนอดังกล�าวมาแล�ว แต�ยังไม�ได�เข�ากระบวนการพิจารณา 
ซ่ึงจะดําเนินการต�อไป 
 
นายสุกรีกล�าวเพ่ิมเติมว�า ถ�าหากรัฐบาลไทยจริงใจท่ีจะเดินหน�าสันติภาพต�อไป ตนอยากให� พล.อ. ประยุทธ 
จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี สามารถใช� ม. 44 กําหนดเรื่องนี้ได� เพราะทราบมาว�ายังไม�ได�มีการกําหนดให�การ
พูดคุยเพ่ือสันติสุขเป(นวาระแห�งชาติ 
 
ทางด�านนายอาบูฮาฟ_ส  อัลฮากิม ผู�แทนจากกลุ�ม บีไอพีพี (BIPP)  กล�าวเสริมว�า เรื่องวาระแห�งชาติได�ถูก
เสนอข้ึนมาหลายครั้ง ต้ังแต�นายฮาซัน ตอยิบ  เพ่ือให�เกิดความต�อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
ไทยซ่ึงเปลี่ยนแปลงบ�อยครั้ง เม่ือเปลี่ยนรัฐบาล ก็เริ่มพูดคุยนับหนึ่งใหม� 
 
“โดยรัฐบาลล�าสุดของพลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ก็ถือว�าวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ท่ีผ�านมา 
เป(นการเริ่มต�นพูดคุยอีกครั้ง ซ่ึงทางกลุ�มก็มองเห็นว�า หากไม�เป(นวาระแห�งชาติก็จะไม�มีความต�อเนื่องในการ
พูดคุย จึงขอความชัดเจนจากรัฐบาลในเรื่องนี้ด�วย” นายอาบูฮาฟ_ส กล�าว 
 
นายอาบูฮาฟ_ส  กล�าวว�า ขณะนี้รัฐบาลไทยยังคงเรียกมาราปาตานีว�า Party B อยู� และมีคําขยายความว�า เป(น
ผู�ท่ีเห็นต�างจากรัฐ ทางมาราปาตานีอยากให�รัฐบาลไทยเจาะจงไปว�า Party B คือ มาราปาตานี 
 
แต�อย�างไรก็ตามหากข�อเสนอท้ัง 3 ไม�มีการยอมรับ ก็คงจะเดินหน�าพูดคุยต�อไป แต�จะพูดคุยลึกลงไปใน
สาระสําคัญไม�ได� เพราะยังไม�มีการยอมรับ ส�วนข�อเสนอของฝKายไทย จํานวน 3 ข�อ นั้น ก็จะนํากลับมา
พิจารณาภายในกลุ�มต�อไป นายอาบูฮาฟ_สกล�าวท้ิงท�าย 
 
มุมมองตGอสถานการณRจังหวัดชายแดนใต� 
นายสุกรี ฮารี ได�กล�าวเพ่ิมเติมว�า การต�อสู�ของกลุ�มบีอารAเอ็นในจังหวัดชายแดนภาคใต�นั้น มีมาต้ังแต�
ยุค 1960 โดยมีรูปแบบการต�อสู�แบบใต�ดินไม�สามารถเป_ดเผยได� ไม�ต�องการให�ใครรู� ไม�มีการประกาศ สําหรับ
แต�ละกลุ�มท่ีทําการต�อสู�กับรัฐบาลไทยนั้น ต�องยอมรับว�าแต�ละกลุ�ม ไม�ว�าจะเป(นกลุ�มพูโล จีเอ็มไอพี บีไอพีพี 
ต�างก็จะมีสองส�วนในการต�อสู�เหมือนกัน คือ ฝKายการเมืองและฝKายกองกําลังติดอาวุธ แต�อย�างไรก็ตาม สําหรับ
กลุ�มบีอารAเอ็นนั้น ไม�มีนโยบายท่ีจะโจมตีเป�าหมายอ�อนแอ แต�อย�างใด จะเน�นไปยังเป�าหมายแข็งแกร�ง ส�วน
เป�าหมายอ�อนแอท่ีได�รับผลกระทบก็เกิดจากการถูกลูกหลง 
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“ในเรื่องของเหตุการณAความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ต�องยอมรับว�าขบวนการพูดคุยสันติภาพตอนนี้ ยังอยู�แค�เพียง
สร�างความไว�เนื้อเชื่อใจ จะให�ยุติสถานการณAความรุนแรงคงเป(นไปไม�ได� เพราะว�ายังไม�ถึงข้ันเซ็นสัญญาหยุด
ยิง” นายสุกรีกล�าว 
 
“หากท้ังสองฝKายมีความจริงใจเชื่อว�ากระบวนการสันติภาพจะเดินต�อไปได� แต�ถ�าอีกฝKายหนึ่งไม�มีความจริงใจ 
คิดว�าจะมีการใช�ความรุนแรงต�อไป และหากยังไม�มีการยอมรับข�อเสนอท้ัง 3 ข�อ ท่ีได�เสนอไปเม่ือวันอังคาร 
เหตุการณAความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ก็จะไม�มีกลุ�มไหนออกมายอมรับว�าเป(นคนทํา และในทุกขบวนการ
สันติภาพย�อมมีกลุ�มผู�ก�อกวนเสมอท้ังฝKายรัฐไทยและฝKายมาราปาตานี” 
 
การแยกเป(นรัฐอิสระยังคงเป(นเป�าหมายหลักของการเจรจากับประเทศไทยของกลุ�มมารา ปาตานี ในการเริ่ม
พูดคุยสันติสุขสําหรับจังหวัดชายแดนใต�อีกครั้ง แต�ยังไม�ได�มีการพูดคุยเรื่องนี้ในระหว�างการประชุมลับกับคณะ
ผู�แทนฝKายไทยในกรุงกัวลาลัมเปอรAในวันอังคารท่ี 25 ส.ค. นาย อาวังกล�าวในวันพฤหัสบดี 
 
“จริงๆแล�ว ข�อเรียกร�องท่ีเป(นจุดมุ�งหมายท่ีดิ้นรนต�อสู�กันมานานหลายศตวรรษของชาวมุสลิมมลายูท่ีต�องการ
แยกเป(นรัฐอิสระในภาคใต�ของไทยก็ยังคงมีอยู�” นายอาวัง ยะบะ ประธานกลุ�มมาราปาตานี กล�าวในวัน
พฤหัสบดีท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA "เป(นข�อเรียกร�องท่ีอยู�ในเป�าหมายหลัก" นายอาวังกล�าว 
 
ต�อข�อซักถามของผู�สื่อข�าวท่ีว�า ประชาชนจะสนับสนุนกลุ�มมาราป�ตตานีมากน�อยแค�ไหน นายอาวัง ญาบัต 
ประธานกลุ�มมาราปาตานี ตอบว�า "เชื่อว�าประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต�จะสนับสนุนพวกตนมากข้ึน 
เพราะความชัดเจนในการต�อสู�ให�ความเป(นธรรมกับประชาชน แค�บีอารAเอ็นกลุ�มเดียวมีสมาชิกถึง 9,000 คน 
ไม�รวมกลุ�มอ่ืน โดยขณะนี้ กลุ�มขบวนการฯเป(นผู�เสียสละในการต�อสู�แบกภาระเพ่ือประชาชน และเม่ือถึงเวลา 
เราจะให�ประชาชนเลือกการปกครอง จะเป(นเอกราช ปกครองตนเอง หรือจะอยู�ขอบเขตใด เพ่ือกําหนดคน
ของประชาชนป�ตตานี โดยคนป�ตตานี" 
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สรุปยGอ 
MAJLIS SYURA PATANI (MARA Patani) – Patani Consultative Council (PCC) 

สภาชูรอปาตานี (มาราปาตานี) – สภาท่ีปรึกษาปาตานี (พีซีซี) 
--------------------------------------------------- 

ความเปpนมา 
25 ตุลาคม 2557  MAJLIS AMANAH RAKYAT PATANI (MARA PATANI) ได�ถูกริเริ่มข้ึนโดย BRN 
15 มีนาคม 2558 BRN เสนอ MARA PATANI ต�ออีก 6 กลุ�ม ซ่ึงได�เห็นร�วมกันท่ีจะต้ัง MAJLIS  

SYURA PATANI (MARA Patani) 
5 มิถุนายน 2558 MARA Patani ได�รับการยอมรับและรับรองจากผู�เข�าร�วมการประชุม 

MARA Patani    
 
นิยาม 
องคAกรร�มของกลุ�มเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล�อยปาตานีท่ีมุ�งแสวงหาแนวทางแก�ไขป�ญหาปาตานีท่ีเป(นธรรม 
ครอบคลุม และยั่งยืน 
 
องคRกรสมาชิก 

1. Barisan Revolusi Nasional (BRN) 
2. Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) 
3. Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) 
4. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu (PULO-DSPP) 
5. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu (PULO-MKP) 
6. Pertubuhan Persatuan Pembebasan Patani (PULO-P4) 

 
วิสัยทัศนR 
บริหารปกครองปาตานีดารุสสลาม  
 
พันธกิจ 

แสวงหาทางออกทางการเมืองท่ีเป(นธรรม ครอบคลุม และยั่งยืนร�วมกัน 

 
บทบาท 
เป(นพ้ืนท่ีปรึกษาหารือสําหรับกลุ�มเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล�อยปาตานีทุกกลุ�ม รวมท้ังองคAกรภาคประชาสังคม 
องคAกรพัฒนาเอกชน นักการเมืองท�องถ่ิน ผู�เชี่ยวชาญและนักวิชาการท่ีมีความเหมาะสม 
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วัตถุประสงคR 

1. เพ่ือสร�างเอกภาพและแบกรับความรับผิดชอบร�วมกันกับประชาชนปาตานีในการต�อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง 

2. เพ่ือเอ้ืออํานวยให�การต�อสู�ทางการเมืองมีความก�าวหน�าและต�อเนื่อง 
3. เพ่ือเป_ดพ้ืนท่ีและสร�างโอกาสให�กลุ�มเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล�อยปาตานีทุกกลุ�ม รวมท้ังภาคประชา

สังคม ฯลฯ ได�แสดงความคิดเห็นและข�อแนะนํา ตลอดจนร�วมกันตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง            
ทางการเมืองบนโตVะเจรจา 

4. เพ่ือเป_ดพ้ืนท่ีให�ผู�เชี่ยวชาญและนักวิชาการได�ให�คําปรึกษา ข�อโต�แย�ง และข�อมูลท่ีชัดเจนในสายงาน      
ท่ีเก่ียวข�องแก�ทีมเจรจาบนโตVะเจรจา 

5. เพ่ือให�ประชาคมระหว�างประเทศเชื่อม่ัน ช�วยเหลือ และสนับสนุนการต�อสู�ของปาตานี 
 

มาราปาตานี 
กัวลาลัมเปอรA 27 สิงหาคม 2558 
 
แปลโดยเมธัส อนุวัตรอุดม 
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สันติภาพภาคใต�: ทีมเจรจามารา ปาตานีช้ี คุยกับทหาร 
เปpนบททดสอบแนวทางการเมืองกับรัฐไทย  

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 28 สิงหาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/7537 

บีบีซีไทย 

 
“เราทําได� ถ�ารัฐบาลจริงใจ” มะสุกรี ฮารี หัวหน�าทีมเจรจากลุ�มมารา ปาตานีกล�าวหลังจากท่ีเขาและทีมงาน
ในกลุ�มพบปะเป_ดตัวกับสื่อท้ังไทยและมาเลเซียตลอดท้ังวันในวันท่ี 27 ส.ค.ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA และหนึ่งใน
คําถามสําคัญสําหรับกลุ�มซ่ึงเป(นท่ีรวมของผู�เห็นต�างห�ากลุ�มคือบีอารAเอ็น พูโลสองกลุ�ม บีไอพีพีและจีเอ็มไอพี  
ก็คือคําถามถึงความเป(นตัวแทนกลุ�มผู�เห็นต�างซ่ึงเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเหตุใดจึงเจรจากับรัฐบาลไทย 
 

 



 106 

 

“รัฐบาลไทยไม�ว�าจะชุดไหนเวลาตัดสินใจก็ต�องผ�านทหารเป(นในข้ันสุดท�าย ไม�มีทางผ�านข้ันตอนนี้ไปได�”      
อารีฟ มุกตารA จากกลุ�มพูโลอธิบาย มะสุกรีเห็นด�วย เขาเชื่อว�าการเจรจาต�อรองจะได�หรือไม�ได�อะไรข้ึนอยู�กับ
ทหาร ดังนั้นในเวลานี้ซ่ึงทหารคุมอํานาจจีงเป(นโอกาสท่ีดี เพราะหากทหารตกลง การพูดคุยจะหาทางออก
ให�กับความขัดแย�งได�ไม�ยาก ขณะเดียวกันวันนี้ก็เป(นเวลาของการทดสอบความจริงใจและจริงจังของทหาร 
สําหรับพวกเขา การเข�าร�วมการพูดคุยหนนี้จึงเป(น “การทดสอบ” ครั้งสําคัญว�าหนทางของการเจรจาจะ
เป(นไปได�เพียงใดหรือไม�  
 
พวกเขายกตัวอย�างเรื่องของการยกระดับการพูดคุยให�เป(นวาระแห�งชาติซ่ึงเป(นเรื่องท่ีกลุ�มนําเสนอมาต้ังแต�ใน
การพบปะกันหนแรกเม่ือเดือนเม.ย. และต�อมาอีกเม่ือเดือนมิ.ย.จนถึงครั้งล�าสุดคือเม่ือ 25 ส.ค.ท่ีผ�านมา       
กลุ�มนําเสนอทุกครั้งขอให�รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชาผลักดันเรื่องนี้ให�เป(นวาระแห�งชาติ จนบัดนี้
พวกเขาก็ยังรอการตอบสนองของรัฐบาลอยู� 
 
“ทหารมีมาตรา 44 หากพวกเขาจะทําพวกเขาก็ทําได�” มะสุกรีว�า ต�อคําถามท่ีว�าทีมพูดคุยฝKายไทยระบุแล�วว�า 
รัฐบาลให�ความสําคัญกับการพูดคุยเสมือนเป(นวาระแห�งชาติอยู�แล�วนั้น อาบูฮาฟ_ส อัลฮากิม ซ่ึงทําหน�าท่ีโฆษก
ของกลุ�มยืนยันว�า สิ่งท่ีพวกเขาอยากเห็นคือ การทําให�เรื่องนี้เป(นลายลักษณAอักษร เพราะท่ีผ�านมาการให�คําม่ัน
อย�างเดียวอาจเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลา “เราทําอย�างนี้ไม�ใช�เพ่ือตัวเรา แต�เพ่ือความต�อเนื่องของการพูดคุย
สันติภาพ” เขากล�าวในการแถลงข�าวโดยชี้ว�าการพูดคุยก�อนหน�านี้มันก็ชะงักเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล 
 
นอกเหนือจากเรื่องการทําให�การพูดคุยสันติภาพซ่ึงรัฐบาลเรียกว�าสันติสุขให�เป(นวาระแห�งชาติแล�ว กลุ�มมารา 
ปาตานี ยังเสนอให�รัฐบาลทําให�กระบวนการพูดคุยเป(นจริงเป(นจังได�มากข้ึนด�วยให�หลักประกันความปลอดภัย
ไม�จับกุมสมาชิกในทีมเจรจาของกลุ�มจํานวน 15 คน พร�อมท้ังเสนอให�รับรองสถานะของกลุ�ม เช�นอย�างน�อยใน
บรรดาเอกสารต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการเจรจาควรใส�ชื่อกลุ�มมารา ปาตานี แทนท่ีจะใช�คําว�า ปารAตี้บี ในทุกครั้ง  
 
ตัวแทนกลุ�มมารา ปาตานีย้ําว�าปราศจากการตอบสนองต�อสามข�อนี้ พวกเขายังคงถือว�า การพูดคุยสันติภาพ
เป(นเพียงการพูดคุยกันอย�างไม�เป(นทางการ แต� “ถ�ารัฐบาลจริงจัง และอยากยุติเรื่องนี้จริงๆ ถ�าเขาทําจริง เราก็
ทําได�” มะสุกรีกล�าว 
 
กลุ�มมารา ปาตานีเป_ดตัวด�วยการชี้แจงภารกิจ แผนงาน ตลอดจนโครงสร�างของกลุ�มต�อสื่อมวลชนท้ังไทยและ
ต�างประเทศ นับเป(นการแถลงข�าวหนแรกท�ามกลางการจับตาของฝKายไทย 
 
ในการพบปะสื่อไทย มีคําถามว�าอาวัง ยาบะ มะสุกรี ฮารี และอาหมัด จูโว ได�รับฉันทานุมัติจากกลุ�มบีอารAเอ็น
จริงหรือไม� เรื่องนี้มะสุกรีตอบว�า บีอารAเอ็นเป(นองคAกรลับ การดําเนินการทุกอย�างของพวกเขาล�วนเป(น
ความลับท้ังสิ้น  
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อย�างไรก็ตาม ตัวแทนบีอารAเอ็นท้ังมะสุกรีและอาวังกล�าวว�า บีอารAเอ็นได�ตอบสนองข�อเรียกร�องบางอย�างจาก
ฝKายไทยซ่ึงต�อมาพวกเขายอมรับว�า คือการหยุดใช�ความรุนแรงบางช�วงของเดือนถือศีลอด  

 
ยังมีคําถามจากผู�สื่อข�าวเรื่องความเป(นไปได�ของการหยุดยิงหรือยุติการใช�ความรุนแรงในเวลานี้เนื่องจากเริ่ม
พูดคุยกันแล�ว ตัวแทนกลุ�มมารา ปาตานีอธิบายว�า เรื่องนี้ยังเร็วเกินกว�าจะพูดกันเพราะการหยุดยิงต�องเป(นผล
มาจากการทําข�อตกลงจากการเจรจาสันติภาพ เวลานี้สองฝKายเพียงแต�เริ่มต�นด�วยการพยายามสร�างความ
ไว�วางใจซ่ึงกันและกันเท�านั้น  

 

แต�กับประเด็นเรื่องของการใช�ความรุนแรงกับเป�าหมายท่ีอ�อนแอหรือประชาชนท่ีไม�เก่ียวข�อง ตัวแทนกลุ�ม          
มารา ปาตานีบอกว�า กลุ�มไม�มีนโยบายท่ีจะทําร�ายเป�าหมายท่ีอ�อนแอ ส�วนกับคําถามท่ีว�า กลุ�มควรจะแสดง
ความชัดเจนเช�นมีแถลงการณAในแต�ละครั้งท่ีเกิดเหตุรุนแรงสําคัญได�ระบุว�ามีส�วนเก่ียวข�องเพียงใดกับเหตุ
รุนแรงนั้นๆ โดยบอกว�าเรื่องนี้จะนําไปหารือกันต�อไป 
 
ในเรื่องของเป�าหมายการพูดคุยในท่ีประชุมแถลงข�าวต�อสื่อมาเลเซีย พวกเขาระบุว�าท้ังห�ากลุ�มไม�เคยทอดท้ิง 
เป�าหมายการต�อสู� นั่นคือเพ่ือเอกราช แต�คําคํานี้ไม�เป(นท่ียอมรับของฝKายไทย เม่ือจะเข�าร�วมการพูดคุยพวกเขา
กล�าวถึงเป�าหมายว�า ต�องการใช�หนทางการพูดคุยเพ่ือให�ได�มาซ่ึง “การกําหนดชะตากรรมของตนเองของคน 
ปาตานี” อาวัง ยาบะ ประธานกลุ�มมารา ปาตานีบอกว�าเรื่องนี้จะสามารถต�อรองได�มากแค�ไหนให�ข้ึนอยู�กับ
การพูดคุย ซ่ึงในท�ายท่ีสุดยังต�องการการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให�ช�วยตัดสินในสิ่งท่ีได�มาว�าเป(นท่ี
ยอมรับของพวกเขาหรือไม�  
 
ส�วนมะสุกรี ฮารีระบุว�า การพูดคุยกับรัฐบาลหนนี้ กลุ�มมารา ปาตานีต�องการเป(นตัวแทนของคนทุกกลุ�มท่ีเป(น
คนในพ้ืนท่ีเพ่ือจะต�อรองผลประโยชนAให�พวกเขา ไม�ใช�เพียงคนเชื้อสายมาลายูเท�านั้น แต�รวมถึงคนเชื้อสายจีน
หรือไทยท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีเป(นคนด้ังเดิมด�วย เนื่องจากคนเหล�านี้เองก็ไม�ได�รับความเป(นธรรมจากรัฐไทย พร�อมระบุ
ว�า พวกเขามีแผนงานท่ีจะร�วมมือกับคนในพ้ืนท่ีท่ีจะสานต�อต�อไปไม�ว�าการพูดคุยจะเป(นอย�างไรก็ตาม 
 
มารา ปาตานีบอกว�า พวกเขาเห็นว�าข้ันตอนของกระบวนการสันติภาพยังต�องใช�เวลาอีกยาวนาน ลําพังการ
กําหนดกติกาพูดคุยร�วมกันก็จะต�องใช�เวลาอีกไม�ต่ํากว�าสามหรือสี่เดือน 
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เปmดคําแถลง “พล.อ.อกัษรา เกิดผล” หัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต�  
กรณี MARA Patani  

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 29 สิงหาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7544 

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุขฯ ชี้ MARA PATANI ต�องออกมาเพราะถูกสื่อกล�าวถึงบ�อย 
ระบุฝKายไทยยอมรับแล�วในฐานะ Party B ชี้การพูดคุยเป(นวาระแห�งชาติแล�วหลัง สมช.กําหนดในนโยบาย 
และต�องต้ังคณะทํางานร�วมกําหนดรายละเอียดคุ�มครองทางกฎหมายคณะพูดคุยซ่ึงนายกรัฐมนตรียินดี
สนับสนุน ส�วนข�อเรียกร�องฝKายไทย คือพ้ืนท่ีปลอดภัย การพัฒนา และให�โอกาสทุกคนเข�าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ล�วนทําเพ่ือประชาชน ย้ําทุกครั้งท่ีคุยนายกฯให�เน�นเรื่องความจริงใจของรัฐบาล 

 

ต�อไปนี้เป(นคําให�สัมภาษณAของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน�าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� 
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 หลังจากการแถลงข�าวเป_ดตัวของ MARA PATANI ท่ีนําโดยนายอาวัง ยาบะ 
ประธาน MARA PATANI ซ่ึงเป(นองคAกรร�วมของขบวนการต�อเพ่ือเอกราชปาตานีหรือกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐ         
ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย มีเนื้อหาดังนี้ 

................................................................... 
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พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน�าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� 

28 สิงหาคม 2558 

การพูดคุยสันติสุขนั้น ได�มีการพูดคุยกันมาอย�างต�อเนื่อง แต�เหตุท่ียังไม�สามารถเป_ดเผยรายละเอียดได�นั้น 
เพราะยังอยู�ในข้ันการสร�างความไว�วางใจ และมีผลกระทบโดยตรงต�อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในห�วงเดือนรอมฎอน และวันเข�าพรรษาท่ีผ�านมา ซ่ึงคณะพูดคุยฯ ต�องการให�       
พ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ปฏิบัติศาสนกิจด�วยความเรียบร�อยปลอดภัย และก็ได�รับความ
ร�วมมืออย�างดีจากกลุ�มผู�เห็นต�างทุกกลุ�ม ผมต�องถือโอกาสนี้ขอบคุณท�านผู�ว�าราชการจังหวัด, ท�านแม�ทัพภาคท่ี 
๔, ท�านผู�อํานวยการศูนยAอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต�, ท�านผู�นําศาสนา, ผู�นําท�องถ่ิน, ท�องท่ี, 
นักวิชาการ และภาคประชาชนทุกกลุ�มอาชีพท่ีร�วมมือกันสร�างสันติสุขในพ้ืนท่ีครับ 

ท้ังนี้ การพูดคุยท่ีได�ดําเนินการมาจนถึงป�จจุบันนั้น ได�ยึดถือกรอบนโยบายของท�านนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�มาโดยตลอด ทําให�เกิดความก�าวหน�า และทุกครั้ง
ท่ีคณะพูดคุยฯ ได�มีการพบปะพูดคุยกับกลุ�มผู�เห็นต�างฯ ท�านนายกรัฐมนตรีก็จะให�ข�อสั่งการ ข�อเน�นย้ํา และข�อ
ห�วงใยทุกครั้ง โดยครั้งนี้ก็เช�นกัน  ท�านก็ได�เน�นในเรื่องความจริงใจของรัฐบาลในการแก�ป�ญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต�ทุกเรื่องตามท่ีประชาชนต�องการ และอยากให�กลุ�มผู�เห็นต�างฯ ร�วมมือกับคณะพูดคุยฯ เพ่ือนําไปสู�        
สันติสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความม่ันคงปลอดภัย 

ผมขอเรียนถึงข�อเสนอของฝKายเรา (รัฐบาลไทย) ท้ัง ๓ ข�อ ไม�ว�าจะเป(นเรื่องความปลอดภัยของพ้ืนท่ี          
การพัฒนาในพ้ืนท่ีเฉพาะเรื่องสําคัญท่ีต�องรีบทําก�อน รวมท้ังการให�โอกาสทุกคนเข�าถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยเท�าเทียมกัน โดยจะเห็นได�ว�าท้ัง ๓ ข�อล�วนทําเพ่ือ “ประโยชนAของประชาชน” ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต� อย�างแท�จริง ไม�ใช�ทําเพ่ือชื่อเสียงของคณะพูดคุยฯ แต�อย�างใด ดังนั้น ฝKายเราจึงต�องการความร�วมมือ
จากกลุ�มผู�เห็นต�างฯ ช�วยบอกเราว�าต�องการอะไร ตรงไหน อย�างไร เพราะเขามักอ�างเสมอว�าเป(นผู�แทนปวงชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ถ�าเป(นจริงก็สมควรร�วมมือกับเรา บอกสังคมไปเลยว�าเราจะทํากันแบบนี้ 
ประชาชนจะสะท�อนความเป(นจริงออกมาเองว�าเห็นด�วยหรือไม� 

สําหรับโครงสร�าง “มาราปาตานี” และข�อเรียกร�องของเขานั้น เป(นเรื่องปกติท่ีเขาต�องออกมาพยายามอธิบาย
ให�สังคมเข�าใจ เพราะสาเหตุเกิดจากการท่ีสื่อมวลชนชอบไปกล�าวถึงเขาบ�อยๆ แต�ไม�ถูกต�องและยังพยายาม
วิเคราะหAลงรายละเอียดอีก แต�ก็ยังไม�ตรงกับข�อเท็จจริง  ดังนั้น เขาจึงต�องออกมาชี้แจง ส�วนข�อเรียกร�องก็เป(น
เรื่องท่ีเขาห�วงกังวลเก่ียวกับสถานะขององคAกรเอง คือ “การ ให�เรายอมรับองคAกร มาราปาตานี” และ “การ
เสนอให�การพูดคุยเป(นวาระแห�งชาติ” เพราะห�วงเรื่องความต�อเนื่อง รวมท้ัง “การขอความคุ�มครองทาง
กฎหมาย” เนื่องจากสมาชิกหลายคนยังมีคดีความติดตัว สรุปคือเขาต�องการให�เรารับรองความถูกต�อง       
ชอบธรรมของ “มารา” ก�อนนั่นเอง โดยยังไม�ได�กล�าวถึงความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงแตกต�างจาก
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ข�อเสนอท้ัง ๓ ข�อ ของฝKายไทยท่ีได�นําเรียนท�านนายกรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบแล�ว โดยมุ�งเน�นทําเพ่ือพ่ีน�อง
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป(นสําคัญ 

อย�างไรก็ดี คณะพูดคุยฯ ได�มีคําตอบท้ัง ๓ ข�อ อยู�แล�วดังนี้ คือ การยอมรับในองคAกรนั้น เราให�การยอมรับอยู�
แล�วในฐานะ Party B ท่ีมาร�วมพูดคุยสันติสุข แต�องคAกรจะได�รับการยอมรับจากสังคมหรือไม�นั้น ย�อมข้ึนอยู�
กับแนวทางต�อสู�ขององคAกรว�าใช�แนวทางใด ระหว�างการใช�ความรุนแรงหรือสันติวิธี ถ�าหาก “มารา” เองยืนยัน
ในแนวทางสันติ ก็ย�อมได�รับการสนับสนุนยอมรับจากประชาชนเช�นเดียวกัน เพราะโดยข�อเท็จจริง ประชาชน
ไม�ได�สนับสนุนคณะพูดคุยฯ ท้ัง Party A และ Party B แต�เขาสนับสนุนแนวทางสันติวิธี (ผลสํารวจความ
คิดเห็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป�ตตานีในห�วงเดือน ส.ค.๕๘) 

ในเรื่องขอให�การพูดคุยสันติสุขเป(นวาระแห�งชาติ คงต�องอธิบายอีกครั้งว�า สภาความม่ันคงแห�งชาติ (สมช.) ได�
กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ให�มีความต�อเนื่องไว�แล�ว (นโยบายความม่ันคงแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดย
คณะพูดคุยฯ ฝKายไทย (Party A) ก็ล�วนแล�วแต�ประกอบด�วยผู�แทนส�วนราชการในตําแหน�งหลักท่ีมีความสําคัญ 
และไม�ติดยึดกับตัวบุคคลเพราะเป(นงานท่ีต�องทําอย�างต�อเนื่อง และฝKาย “มารา” (Party B) ก็เช�นเดียวกันท่ี
ต�องจัดผู�แทนมาร�วมพูดคุยกับเราในจํานวนสมาชิกท่ีเท�ากัน จึงไม�ต�องห�วงเรื่องการเป(นวาระแห�งชาติและความ
ต�อเนื่อง โดยจะเห็นได�ว�าทุกรัฐบาลไทยได�ให�ความสําคัญต�อการแก�ป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�มาโดยตลอด 
สังเกตจากการมีนโยบาย, มียุทธศาสตรA และมีคณะกรรมการหลายคณะ ตลอดจนยังได�ต้ังงบประมาณประจําปh
ไว�อีกด�วย ซ่ึงถือว�าเป(นตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการเป(นวาระแห�งชาติ 

สําหรับเรื่องสุดท�าย คือ การคุ�มครองให�ความปลอดภัยทางกฎหมาย หรือ “Immunity” ท่ีพูดถึงกันบ�อยนั้น 
ในเรื่องนี้เป(นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และเก่ียวข�องกับหลายส�วนราชการ โดยต�องดําเนินการอย�าง
รอบคอบเพราะจะมีผลทางกฎหมาย และความร�วมมือของส�วนราชการด�านความม่ันคงหลายหน�วยงานท่ีจะ
ผิดพลาดหรือเลือกปฏิบัติไม�ได� ทุกคนย�อมได�สิทธิเท�าเทียมกันภายใต�กฎหมายไทย โดยในเรื่องนี้ จําเป(นต�อง
จัดต้ัง Joint Working Group  หรือ “คณะทํางานร�วม” ข้ึนมาเพ่ือจัดทําร�างรายละเอียดของการดําเนินการให�
ตรงความต�องการของทุกฝKายต�อไป โดยท�านนายกรัฐมนตรีพร�อมยินดีให�การสนับสนุน 

กล�าวโดยสรุป ผมในฐานะหัวหน�าคณะพูดคุยฯ ต�องกราบขอบพระคุณท�านนายกรัฐมนตรีท่ีได�กรุณามอบ
นโยบาย และให�ข�อสั่งการ ให�คําแนะนํา ตลอดจนข�อเน�นย้ํามาโดยตลอด จนคณะพูดคุยประสบความก�าวหน�า
มาโดยลําดับท่ีสามารถดึงทุกกลุ�ม ทุกพวก และทุกฝKายมาอยู�บนโตVะพูดคุยเพ่ือสันติสุขได�สําเร็จ และต�อง
ขอขอบคุณ Party B ท่ีให�ความร�วมมือ 
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จังหวัดแดนใต�ประเทศไทย: ยังคง ‘วัตถุประสงคRสูงสุด’ คือเอกราช  
แถลงในวีดีโอของบีอารRเอ็น 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 8 กันยายน 2558 
ท่ีมา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-BRN-09082015164518.html 

โดยนาซือเราะ 

 
 

อับดุล คาริม คาลิบ ของกลุ�มบีอารAเอ็น (Barisan Revolusi Nasional - BRN) ได�อ�านคําแถลงการณAผ�านวิดีโอ 
ออนไลนAต�อต�าน "นักล�าอาณานิคมไทย" เม่ือ 7 กันยายน 2558  

ภาพจาก วีดีโอยูทูบ  

ท�ามกลางความพยายามในการเริ่มต�นใหม�ของการพูดคุยสันติสุขอย�างเป(นทางการระหว�างกลุ�มองคAกรร�วม   
มารา ปาตานี ตัวแทนกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต� และคณะผู�แทนรัฐบาลไทย ครั้งนี้ถือ
เป(นครั้งท่ีสาม ซ่ึงได�เริ่มข้ึนโดยมีการประชุมลับระหว�างท้ังสองฝKาย เม่ือวันท่ี 25 ส.ค. 2558 ท่ีผ�านมา ท่ี
ประเทศมาเลเซีย 

สํานักประชาสัมพันธAบีอารAเอ็น (BRN - Information Bureau) ออกแถลงการณAผ�านยูทูบในรอบ 3 ปhของการ
พูดคุย และเป(นครั้งแรกในรอบปh 2558 เม่ือวันท่ี 7 ก.ย. 2558 คลิปถูกแชรAโดย Assalamualaikum Wr.Wb. 
ใช�ชื่อเรื่องว�า "นักล�าอาณานิคมไทย" คําแถลงการณAของสํานักประชาสัมพันธAบีอารAเอ็น ผู�อ�านแถลง             
นายอับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) โดยแถลงเป(นภาษามลายู และมีคําบรรยายเป(นภาษาอังกฤษ 
เวลาในการแถลงประมาณ 6 นาที 

ในวีดีโอไม�ได�มีการกล�าวถึงมารา ปาตานี แต�อย�างใด 
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สถานการณAท่ีกําลังเป(นอยู�ของสังคมมลายูปาตานีตลอดระยะเวลากว�าสองศตวรรษ นับต้ังแต�ปh 1786 ท่ีได�
ประจักษAต�อสาธารณชนว�า มันได�ส�งผลกระทบอย�างร�ายแรงในทุกๆ ด�าน ไม�ว�าจะเป(นด�านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม แม�กระท่ังด�านวัฒนธรรม ผลกระทบดังกล�าวมีต�นเหตุมาจากนักล�าอาณานิคมสยามท่ีได�ดําเนินการอย�าง
เป(นระบบผ�านนโยบาย “แบ�งแยกแล�วปกครอง” และได�ผนวกเข�าเป(นส�วนหนึ่งของสยามประเทศด�วย           
วิถีท่ีไร�ซ่ึงความชอบธรรม 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรAภิรมยAศรี ผู�อํานวยการศูนยAเฝ�าระวังสถานการณAภาคใต� กล�าวว�า แถลงการณAครั้งนี้เป(น
ของกลุ�มบีอารAเอ็นบางส�วนท่ียังสนับสนุนเชื่อม่ันในแนวทางของบีอารAเอ็นท่ีทํามาตลอดในการต�อสู�โดยการใช�
กําลัง ซ่ึงถือเป(นแถลงการณAท่ีแสดงจุดยืนเดิมของขบวนการ 

“เป(นการสะท�อนภายในของบีอารAเอ็นว�า ในกลุ�มมีความคิดเห็นท่ีต�างกันในเรื่องของการพูดคุยสันติภาพ แต�
ภาพรวมเชื่อว�า ไม�ได�มีผลกระทบอะไรต�อการพูดคุยสันติสุขหรือสันติภาพ โดยเฉพาะฝKายท่ียังสนับสนุนเชื่อม่ัน
แนวทางบีอารAเอ็น เพ่ือเป(นการตอบสนองความรู�สึกของคนอีกส�วนหนึ่ง” 

“ชาติเดียว ภาษาเดียว”  

ผู�อ�านคําแถลงการณAของบีอารAเอ็นจากวีดีโอ นาย อับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ได�แถลงต�อไป
ว�า  

“นานาประเทศต�างประจักษAชัดแล�วว�านักล�าอาณานิคมสยามนั้น ไม�ได�ให�ความเคารพในศักด์ิศรีของความเป(น
มนุษยA และสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองให�กับทุกชนชาติท่ีอยู�ภายใต�การปกครอง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 
ชนชาวมลายูปาตานี นับประสาอะไรกับการเจรจาสันติภาพท่ีมิอาจเชื่อได�ว�านักล�าอาณานิคมสยามนั้น จะไม�มี
การหลอกลวงชาวปาตานีเหมือนอย�างท่ีแล�วมา...” 

“ตราบใดท่ีแนวคิดทางการเมืองของนักล�าอาณานิคมสยามยังไม�เปลี่ยนแปลง และไม�ยอมรับในสิทธิในการ
กําหนดชะตากรรมตนเองของชาวมลายูปาตานีท่ีสอดคล�องกับกฎบัตรแห�งสหประชาชาติได� ตราบนั้น การต�อสู�
ของชาวมลายูปาตานีจักยังคงดําเนินต�อไป จนกว�าชะตากรรมของชนชาวมลายูปาตานีจะได�รับอิสรภาพ” 

“สุดท�ายนี้เราขอยืนยันว�า แถลงการณAฉบับนี้เพ่ือเป(นท่ีรับรู�ของประชาชนของเราและประชาชาติของเราอย�าง
ท่ัวกันว�า จุดยืนของเราและแนวคิดของเราคือหนึ่งเดียว หนึ่งประชาชาติ หนึ่งภาษา หนึ่งรัฐชาติ ไม�เลี้ยวซ�าย 
ไม�เลี้ยวขวา การรับอิสรภาพ เอกราช และตายในหนทางของอัลลอหA” 

สําหรับนายอับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ผู�อ�านคําแถลงการณAของบีอารAเอ็น ถือเป(นครั้งท่ี 3 ซ่ึง
ครั้งแรกได�แถลงร�วมกับนายฮัสซัน ตอยิบ สมาชิกบีอารAเอ็น (BRN) เม่ือวันท่ี 26 เม.ย. 2556 และครั้งท่ี 2 ในปh
เดียวกัน เม่ือวันท่ี 28 พ.ค. 2556 ส�วนครั้งท่ี 3 นี้เป(นครั้งแรกของปh 2558 ในส�วนของการร�วมวงพูดคุยสันติสุข
รอบนี้ นาย อับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ไม�ได�เข�าร�วม 
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ในวันอังคารท่ี 25 ส.ค. 2558 เจ�าหน�าท่ีรัฐผู�แทนคณะพูดคุยสันติสุขฝKายไทย ได�พบปะเข�าร�วมประชุมลับกับ
ตัวแทนองคAกรร�ม MARA Patani ท่ีเป(นตัวแทนของกลุ�มผู�เห็นต�างท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA ซ่ึงท้ังสองฝKายต�างมา
พร�อมกับข�อเสนอ 3 ข�อของแต�ละฝKาย และการเห็นพ�องในหลักการเพ่ือปูทางสู�การพูดคุยสันติสุขครั้งต�อไปใน
อนาคต 

และในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ส.ค. 2558 กลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐท่ีรวมตัวกันเป(นกลุ�มร�วมเจรจา โดยนาย อาวัง 
ญาบัต เป(นประธานกลุ�มเจรจา “มารา ปาตานี” (MARA Patani) และนายสุกรี ฮารี หัวหน�าคณะเจรจา ได�
เป_ดตัวต�อสื่อมวลชนเป(นครั้งแรกท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเชีย เจ�าภาพผู�ประสานการพูดคุย 

ความจริงใจตGอการพูดคุยสันติสุข  

พลตรีนักรบ บุญบัวทอง หนึ่งในคณะผู�แทนรัฐบาลไทยในกระบวนการพูดคุยสันติสุข และเป(นผู�ท่ีมีส�วนในการ
พยายามชักชวนให�กลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต� หวนกลับมาสู�โตVะเจรจาเป(นครั้งแรก 
นับต้ังแต�การเจรจารอบสุดท�ายท่ีมีประเทศมาเลเซียเป(นตัวกลาง และท่ีจัดข้ึนในยุครัฐบาลพลเรือนท่ีนําโดย        
ยิ่งลักษณA ชินวัตร ได�สะดุดลงเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ได�กล�าวแก�เบนารAนิวสAว�า 

“ไม�ได�กระทบกับกระบวนการพูดคุยอยู�แล�ว ซ่ึงต�องเดินหน�าต�อ รัฐบาลไทยนั้น มีความจริงใจในการพูดคุย  
สันติสุขอยู�แล�ว เขาพูดในจุดยืนของเขา แต�วีดีโอนี้อัดมาเม่ือไหร�ไม�ทราบ และไม�ได�โจมตี MARA Patani ด�วย 
เพราะถ�าหากไม�เห็นด�วยกับกระบวนการพูดคุยก็ต�องกล�าวถึงมารา” 

“เรื่องประวัติศาสตรAเป(นประวัติศาสตรAห�วงเดียว ไม�ได�พูดก�อนหน�านั้นว�าเม่ือก�อนเป(นอะไรมาก�อน” 

“ประวัติศาสตรAการยึดครองต�องดูว�าเกิดอะไรข้ึนในขณะนั้น เช�น การบูรณาการดินแดนท่ีท่ัวโลกเขาทํากันหมด 
เม่ือก�อนไม�มีดินแดน ภายหลังจึงมีการบูรณาการ ถ�าสยามอ�อนแอ ปาตานีจะมายึดสยามไหม อย�าลืมว�าสมัย
นั้น อาณาจักรไชยารุ�งเรืองท่ีสุด” 

“เรื่องการพูดคุยคราวหน�านั้น คงจะยังไม�เป(นทางการเพราะว�า ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องของ
เง่ือนไขสามข�อท่ีมีการยกข้ึนมาในคราวท่ีแล�วก�อน” 
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บีอารRเอ็นแถลง ไมGปฏิเสธเจรจา แตGต�องจริงใจ 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 12 ตุลาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/669566 

เว็บไซตAสํานักข�าวอิศรารายงานวันนี้ (12ต.ค.) ว�า กลุ�มบีอารAเอ็น ซ่ึงหน�วยงานความม่ันคงไทยเชื่อว�ามีบทบาท
สูงสุดในสถานการณAความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต�กว�า 1 ทศวรรษท่ีผ�านมา ออกแถลงการณAเป(น
เอกสารภาษาอังกฤษ ลงท�ายว�ามาจากแผนกประชาสัมพันธAของขบวนการ ณ วันจันทรAท่ี 12 ตุลาคม 2558 

สาระสําคัญของแถลงการณAคล�ายๆ กับเนื้อหาในคลิปวีดีโอท่ีแถลงโดยนายอับดุลการิม คาลิบท่ีออกมาเม่ือวัน
อังคารท่ี 8 กันยายน 2558 คือ ไม�ไว�วางใจกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ในป�จจุบัน 
เพราะไม�ไว�วางใจรัฐบาลไทย โดยหากจะให�กลุ�มเคลื่อนไหวไว�วางใจ ต�องมีคนกลางและผู�สังเกตการณAจาก
นานาชาติเข�าร�วมสังเกตการณAการพูดคุย  

ประเด็นท่ีเป(นข�อเสนอดังกล�าว ตรงกับส�วนหนึ่งของข�อเรียกร�องของบีอารAเอ็นเม่ือครั้งร�วมโตVะพูดคุยสันติภาพ
กับรัฐบาลไทยเม่ือปh 2556 ซ่ึงมีนายฮัสซัน ตอยิบ แกนนําบีอารAเอ็นเป(นหัวหน�าคณะพูดคุยฝKายผู�เห็นต�างจากรัฐ 
ขณะท่ีฝKายไทยในขณะนั้นมีพลโทภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติเป(นหัวหน�า 

-------------------------------- 

สําหรับคําแปลโดยสรุปของแถลงการณAบีอารAเอ็น ระบุว�า แนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติป�ตตานี หรือบีอารAเอ็น แถลง
ว�า นับต้ังแต�ปh พ.ศ.2503 ถึงทุกวันนี้ นับเป(นเวลา 55 ปhแล�วท่ีบีอารAเอ็นได�ปกป�องเสรีภาพของป�ตตานีผ�าน
กระบวนการปฏิวัติประชาชน ซ่ึงบีอารAเอ็นได�รับบทเรียนอันทรงคุณค�าในช�วงเวลาของการต�อสู�เพ่ือเอกราชว�า
การต�อสู�อย�างไม�ลดละ ทําให�ความเสียสละอันยิ่งใหญ�และการตัดสินใจอันแน�วแน�ในการรักษาความไว�วางใจ
ของประชาชนผู�เจ็บปวดเป(นจริงข้ึนมาได� ท้ังหลายท้ังปวงคือ เอกราชไม�ได�มาด�วยการยึดครอง หรือผ�าน
ข�อจํากัดแห�งการร�องขอ 

ท้ังนี้ ไม�ได�หมายความว�าบีอารAเอ็นปฏิเสธกระบวนการสันติภาพผ�านการเจรจาสันติภาพ และการเจรจาต�อรอง 
แต�กระบวนการสันติภาพจะต�องมีเกียรติและจริงใจ ต�องมีความจริงใจในการปฏิบัติ กระบวนการสันติภาพต�อง
ไม�ถูกใช�เป(นกลอุบายทางการเมือง เพ่ือหลอกลวงและบ่ันทอนความก�าวหน�าในยุทธศาสตรAของชาวป�ตตานี 
การเจรจาต�อรองจะต�องกระทําอย�างเป(นทางการ สอดคล�องกับมาตรฐานและปทัสถานระหว�างประเทศ ซ่ึง
ต�องมีผู�ไกล�เกลี่ยและผู�สังเกตการณAจากรัฐอ่ืนมามีส�วนร�วมด�วย เพราะสิ่งท่ีป�ตตานีกังวลคือการท่ีรัฐหนึ่งเข�า      
ยึดครองรัฐอ่ืน อีกท้ังสถานะและการดํารงอยู�ของชาติป�ตตานีจะต�องได�รับการยอมรับ 
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บีอารAเอ็นเชื่อว�า ประชาชนทุกคนของป�ตตานี ไม�ว�าจะมีภูมิหลังหรือศาสนาใด สมควรมีชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต 
นั่นคือปลอดการยึดครอง ปลอดการกดข่ี และปลอดการเลือกปฏิบัติ  

ท�อนท�ายของแถลงการณA บีอารAเอ็นระบุด�วยว�า “ไม�ใช�เรื่องท่ีเป(นไปไม�ได�ท่ีป�ตตานีจะได�รับอิสรภาพ อิสรภาพ 
อิสรภาพ” 
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม: หน่ึงปrการพูดคุยสันติภาพ เราอยูGตรงจุดไหน? 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 3 มกราคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7940 

แปลโดย สะรอนี ดือเระ  

หมายเหตุ: ข�อเขียนชิ้นนี้แปลมาจาก SETAHUN  DIALOG  DAMAI-  di mana kita? ซ่ึงเป(นบทความที่อัพโหลดใน
บล็อกของอาบูอาฟ_ซ อัลฮากีม เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซ่ึง เป(นวนัครบรอบการไปเยือนมาเลเซียอย�างเป(นทางการ
ของ พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา พร�อมพบปะหารือกับนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อสานต�อการพูดคุยเพื่อ 
“สันติภาพ” ที่ดําเนินมาตั้งแต�รัฐบาลยิ่งลักษณA อาบูฮาฟ_ซยังเขียนบทความดังกล�าวเป(นภาษาอังกฤษอีกด�วย (กรุณาดู
ที่ ONE YEAR of PEACE DIALOGUE - where are we?) การแปลคร้ังนี้กองบรรณาธิการเลอืกแปลจากต�นฉบบัใน
ภาษามลายูเป(นหลัก 

(อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม เป(นหนึ่งในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของมาราปาตาน ีข�อเขียนนี้เป(นทัศนะส�วนตัวไม�ใช�ความ
คิดเห็นที่เป(นทางการของมาราปาตานี) 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 นับเป(นวันครบรอบ 1 ปh การพูดคุยสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย   
ท่ีเราสามารถเรียกได�ว�าเป(นการพูดคุยรอบท่ี 2 โดยนับจากวันท่ีมีการพบปะกันระหว�างพล.อ.ประยุทธA             
จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยกับดาโตVะ ศรีนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 
2557 ในการพบกันครั้งนั้น ท้ังสองฝKายเห็นพ�องท่ีจะเริ่มกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพอีกครั้ง หลังจากท่ีต�อง
หยุดชะงักลงเม่ือปลายปh 2556 อันเนื่องจากความขัดแย�งทางการเมืองในประเทศไทย ท้ังนี้ การพูดคุย
สันติภาพท่ีเริ่มข้ึนในสมัยรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยภายใต�การนําของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณA ชินวัตร ท่ีมีการ            
ลงนามในวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2556 นั้น เราเรียกว�าการพูดคุยรอบท่ี 1 โดยในครั้งนั้นนับเปpนกระบวนการพูด 
คุยสันติภาพอยGางเปpนทางการครั้งแรกระหวGางรัฐบาลไทยกับนักตGอสู�ปาตานี ซ่ึงมีขบวนการแนวรGวมปฏิวัติ
แหGงชาติมลายูปาตานีหรือ BRN เปpนตัวแทน 

ก�อนหน�านั้น รัฐบาลไทยได�มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 230/2557 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 ท่ีให�มี
กลไกการขับเคลื่อนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน 3 ระดับ ระดับบนคือระดับนโยบายในการกํากับดูแลการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขโดยมีนายกรัฐมนตรีเป(นประธาน ระดับกลางคือคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขท่ีมีพล.อ.อักษรา เกิดผล 
เป(นประธาน และระดับท่ีสามคือคณะกรรมการระดับพ้ืนท่ีภายใต�การกํากับดูแลของกองทัพภาคท่ี 4 

ในระหว�างนั้นได�มีการจัดต้ังองคAกรร�มโดย 6 องคAกรขบวนการนักต�อสู�ปาตานีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2558 โดย
ใช�ชื่อว�า MAJLIS SYURA PATANI (มัจลิสชูรอปาตานีหรือสภาชูรอแห�งปาตานี) หรือ MARA Patani องคAกรนี้
เกิดจากการริเริ่มโดยกลุ�มเคลื่อนไหว BRN กลุ�มหนึ่งท่ีเริ่มการเคลื่อนไหวในนาม MAJLIS AMANAH RAKYAT 
PATANI (มัจลิสอะมานะหฮAระยัตปาตานี หรือ สภาอามานะฮAประชาชนปาตานี) มาต้ังแต� 25 ตุลาคม 2557 
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และในวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 สภาชูรอแห�งปาตานีก็ได�มีการประกาศการจัดต้ัง MARA Patani อย�างเป(น
ทางการโดยมีตัวแทนจากท้ัง 6 องคAกรเข�าร�วมอย�างพร�อมเพรียง 

ดังนั้น เปpนท่ีเข�าใจกันวGาการพูดคุยสันติสุขรอบ 2 ก็คือการพูดคุยระหวGางคณะพูดคุยสันติสุขฝuายไทย           
(ในนามฝuาย A) กับคณะพูดคุย MARA Patani (ในนามฝuาย B) ในขณะท่ีรัฐบาลมาเลเซียยังคงมีบทบาท
เปpนผู�อํานวยความสะดวกเชGนเดิม 

การพบกันครั้งแรกระหว�างสองฝKายนี้เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2558 ท่ีกัวลาลัมเปอรA อันเป(นการพบกัน
อย�างป_ดลับและไม�เป(นทางการเป(นครั้งแรก โดย พล.อ.อักษรา เดินทางมากับผู�ช�วย 2 คน คนแรกเป(น
เจ�าหน�าท่ีระดับสูงจากสํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติร�วมกับนายทหารระดับนายพลอีกคนหนึ่ง ในขณะท่ี
ฝKาย MARA Patani มีตัวแทนจาก 6 องคAกร ประกอบด�วยนายอาวัง ญาบะ ในฐานะประธาน MARA Patani 
กับอีก 5 ผู�นําองคAกรหรือตัวแทนผู�นําองคAกรท่ีก�อตัวเป(น MARA Patani 

การพบกันครั้งแรกนี้ไม�ได�มีวาระท่ีเป(นการเฉพาะเจาะจงนอกจากการทําความรู�จักกันและเพ่ือเป(นการ         
เตรียมตัวของท้ังสองฝKายสําหรับการพบกันอีกครั้งหนึ่งในการพูดคุยสันติสุข พล.อ.อักษรา ได�ยืนยันว�าตัวท�าน
ได�รับการแต�งต้ังโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีและไม�มีกระบวนการพูดคุยในช�องทางอ่ืนนอกจากกลุ�มท่ีท�านเอง
เป(นผู�นํา ทางด�านประธาน MARA Patani ได�แจ�งแก�ทางการไทยถึงการก�อต้ังองคAกร MARA Patani ท่ีจะเป(น
ผู�เข�าร�วมพูดคุยสันติภาพกับฝKายไทยต�อไป 

ในการพบกันครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ท้ังสองฝKายและฝKายผู�อํานวยความสะดวกเข�าร�วมเต็มคณะ 
MARA Patani (ฝKาย B) นําโดยอุซตาซมูฮัมหมัดซุกรี ฮารี ฝKายรัฐไทยนําโดย พล.อ.อักษรา และฝKายผู�อํานวย
ความสะดวกนําโดยดาโตVะศรี ซัมซามิน ฮาชิม ในการประชุมสั้นๆ ครั้งนั้น พล.อ.อักษราได�ยืนยันว�าตนเองไม�ใช�
แค�เพียงเป(นตัวแทนของของรัฐบาลไทยเท�านั้น แต�ได�กล�าวอ�างด�วยว�าตนเป(นตัวแทนประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ท้ังหมดในการท่ีจะพูดคุยกับฝKายนักต�อสู� ท�านยังได�เรียกร�องให�ฝKาย B เห็นชอบร�วมกันสําหรับ
การกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย (safety zone) ในเดือนรอมฎอนท่ีจะมาถึงในอีกไม�ก่ีวันข�างหน�า 

ตัวแทนฝKาย B ได�ตั้งคําถามถึงข�อกล�าวอ�างของพล.อ.อักษรา ท่ีระบุว�าตัวท�านเป(นตัวแทนประชาชนท้ังหมดใน
จังหวัดชายแดนภาคใต�นั้น รวมไปถึงประชาชนมลายูปาตานีท่ีได�ให�การสนับสนุนการต�อสู�ของพวกเรามาอย�าง 
ยาวนาน และยังรวมไปถึงบรรดานักต�อสู�บนโตVะพูดคุยแห�งนี้ด�วยหรือไม�? คําถามนี้ไม�ได�รับคําตอบอย�างเป(น
รูปธรรมจากฝKาย A แต�อย�างใด 

สําหรับประเด็นการกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยในเดือนรอมฎอนนั้น ฝKาย B ปฏิเสธข�อเสนอนั้นด�วยเหตุผล               
สองประการ ประการแรก เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด (10 วันก�อนถึงเดือนรอมฎอน) และประการท่ีสองซ่ึง
สําคัญกว�านั้นคือ กระบวนการพูดคุยครั้งนี้ยังไม�ได�มีสถานะท่ีเป(นทางการ อย�างไรก็ตาม ฝKาย B จะพิเคราะหA
พิจารณาข�อเสนอนี้อย�างลึกซ้ึงโดยไม�มีเง่ือนไขผูกมัดใดๆ 
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การพบกันครั้งนั้นจบลงโดยท้ังสองฝKายเห็นพ�องต�องกันว�าการเริ่มต�นข้ึนใหม�ของการพูดคุยรอบท่ี 2 นี้คือวันท่ี 
1 ธันวาคม 2557 และวางอยู�บนจิตวิญญาณ (semangat) ของการพูดคุยในรอบท่ี 1 ท่ีเริ่มต�นข้ึนเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธA 2556 กระบวนการพูดคุยครั้งนี้ยังคงเปpนอยูGในข้ันการสร�างความไว�วางใจ (confidence 
building) และการพบปะกันท้ังหมดในระดับนี้ถือวGาเปpน “การประชุมท่ีไมGเปpนทางการ” 

การพบกันครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 นับว�าเป(น “การประชุมท่ีไม�เป(นทางการครั้งท่ี 2” โดยมี
ผู�เข�าร�วมเต็มคณะจากทุกฝKาย ในครั้งนี้ตัวแทนฝKาย B ได�ให�ความกระจ�างอย�างเป(นทางการเก่ียวกับ MAJLIS 
SYURA PATANI หรือ MARA Patani ต�อตัวแทนฝKายไทยอย�างท่ีมีการร�องขอ (อ�างอิง : http://www.deep 
southwatch.org/node/7204 ในภาษามลายู และ http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7211 
ในภาษาอังกฤษ) โดยมีการนําเสนอเป(น "slide presentation" พร�อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข�องก็ได�มอบให�แก�
หัวหน�าคณะฝKาย A ผ�านผู�อํานวยความสะดวก 

หัวหน�าคณะพูดคุยฝKาย A ได�กล�าวขอบคุณฝKาย B เพราะได�ร�วมกันทําให�เดือนรอมฎอนท่ีผ�านมามีสถิติ
เหตุการณAความรุนแรงน�อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับรอมฎอนในปhก�อน แม�ว�าจะมีสถิติเพ่ิมข้ึนในช�วงท�าย ท�านยังเชิญ
ชวนให�มีการแถลงข�าวร�วมกันสําหรับการเริ่มต�นกระบวนการพูดคุยอย�างเป(นทางการ ฝKาย B ได�ปฏิเสธข�อเสนอ
ดังกล�าวไป แต�ในขณะเดียวกันก็ได�ยื่นข�อเสนอสามข�อเพ่ือให�การพูดคุยเปลี่ยนเป(นกระบวนการท่ีเป(นทางการ 
ดังนี้ 

1. รัฐบาลไทยเห็นชอบท่ีจะประกาศและยอมรับ MARA Patani เป(นฝKาย B ในการพูดคุยสันติภาพ (ไม�ใช�ใน
ฐานะ “กลุ�มผู�มีความเห็นต�างจากรัฐ”) 

2. การพูดคุยสันติภาพต�องประกาศเป(นวาระแห�งชาติโดยรัฐบาลไทย และกระบวนการจะต�องมีความต�อเนื่อง
แม�ว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, และ 

3. ให�การคุ�มกันทางกฎหมาย (immunity) แก�สมาชิกคณะพูดคุยสันติสุข MARA Patani เพ่ือเอ้ือต�อความ
สะดวก รวมไปถึงการเดินทางมายังประเทศไทย 

ฝKายพล.อ.อักษรา ได�ขอท่ีจะพิจารณาอย�างรอบด�านต�อข�อเสนอดังกล�าว และจะให�คําตอบท่ีชัดเจนในโอกาส
อ่ืน โดยในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได�มีสามข�อเสนอ 

1. ขอให�กําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดลําดับความสําคัญเรGงดGวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

2. กําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยรGวมกัน (safety zone) ในจังหวัดชายแดนภาคใต� และ 

3. ให�ทุกฝuายเข�าถึงกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรมอยGางเทGาเทียมกัน 
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สําหรับฝKาย B แล�วข�อเสนอท้ังสามข�อเป(นสิ่งท่ีดีและเป(นประโยชนA และแน�นอนว�าประเด็นเหล�านี้จะเป(นหนึ่ง
ในหลายๆ ประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาพูดคุยบนโตVะ แต�กระนั้น เม่ือกระบวนการนี้ยังคงมีฐานะท่ีไม�เป(นทางการ
และอยู�ในข้ันการสร�างความไว�วางใจ ประเด็นต�างๆ คงไม�สามารถให�ความเห็นชอบและดําเนินการได�โดยท่ียัง
ไม�มีข�อตกลงอย�างเป(นทางการ ฝKาย B ได�ขอให�ฝKาย A แสดงความจริงใจและความจริงจังด�วยการพิจารณา
ข�อเสนอ 3 ข�อ เพ่ือท่ีว�ากระบวนการดังกล�าวจะมีความเป(นทางการในท่ีสุด 

ในช�วงท�ายของการพบปะกันครั้งนั้น ท้ังสองฝKายได�รับมอบร�างเอกสารกรอบข�อกําหนดในการทํางานร�วมกัน 
(Terms of Reference – ToR) ท่ีฝKายมาเลเซียได�ยกร�างเตรียมไว�ให�ในฐานะผู�อํานวยความสะดวก ท้ังฝKาย A 
และฝKาย B ถูกร�องขอให�รับไปพิจารณาใคร�ครวญ ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมในส�วนต�างๆ ท่ีแต�ละฝKายเห็นควร          
ส�วนการพูดคุยเรื่องของ ToR นี้จะมีการกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

ในช�วงเช�าของวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 สื่อมวลชนไทยหลายคนได�มีโอกาสพบกับตัวแทน MARA Patani ใน
การพูดคุยแบบโตVะกลม และในช�วงบ�ายได�มีการแถลงข�าวต�อสื่อมวลชนท่ีมีตัวแทนจากสื่อมวลชนไทย มาเลเซีย 
รวมท้ังสื่อมวลชนจากนานาชาติ การพบกับสื่อมวลชนท้ังสองครั้งนั้น นับเป(นครั้งแรกท่ีมีการรายงานเป(น
จํานวนมากท้ังสื่อมวลชนท�องถ่ิน สื่อมวลชนนานาชาติและสื่อสังคมออนไลนA MARA Patani ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ว�าพร�อมสําหรับการพูดคุยสันติภาพเพ่ือหาทางแก�ไขความขัดแย�งด�วยความเป(นธรรม ท่ัวถึง และยั่งยืนสําหรับ          
ปาตานี และต�อสู�เพ่ือกําหนดชะตากรรมของตนเองของประชาชน 

ในช�วงต�นเดือนตุลาคม 2015 ฝKาย B ได�รับหนังสือตอบกลับจากปารAตี้ A ผ�านผู�อํานวยความสะดวก หนังสือท่ี
ลงนามโดยหัวหน�าคณะพูดคุยฝKาย A ฉบับนั้นได�ให�ความเห็นและทบทวนอย�างละเอียดต�อข�อเสนอสามข�อของ
ฝKาย B ในการพบปะกันครั้งสุดท�าย  ดูเหมือนว�าฝKาย A ได� “จัดการ” ผสมผสานข�อเสนอของฝKาย A และของ
ฝKาย B เข�าด�วยกันราวกับว�าเป(นสิ่งเดียวกันและดูจะสัมพันธAกัน ดังนี้ 

1. การยอมรับสถานะของ MARA Patani เชื่อมโยงกับความปลอดภัยของประชาชนและการลดลงของความ
รุนแรง 

2. ประเด็นวาระแห�งชาติจะเชื่อมโยงกับลําดับความสําคัญเร�งด�วนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู�คน 

3. การให�ความคุ�มกันทางกฎหมายกับสมาชิกฝKาย B จะเชื่อมโยงกับการเข�าถึงอย�างเท�าเทียมกันทางกฎหมาย / 
ข้ันตอนการพิจารณาคดี 

ด�วยเหตุว�าคําอธิบายดังกล�าวนั้นคลุมเครือและไม�มีความชัดเจน ฝKาย B เลือกท่ีจะไม�ตอบกลับต�อหนังสือ
ดังกล�าวและจะขอความชัดเจนท่ีเป(นรูปธรรมมากข้ึนในการพบปะกันครั้งหน�า สิ่งท่ีพอจะเข�าใจได�คือ ฝKาย A 
ยังคงไม�ยอมรับ MARA Patani ในฐานะฝKาย B ยังไม�มีความชัดเจนในกรณีวาระแห�งชาติและข�อเสนอเรื่องการ
คุ�มกันทางกฎหมายก็ยังคงคลุมเครือ 
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การพบกันครั้งสุดท�ายคือเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ท่ีมีเพียงสมาชิกของท้ังสองฝKายเพียงบางส�วนเท�านั้น
ท่ีเข�าร�วม เป�าหมายการพบกันครั้งนี้มีข้ึนเพ่ือพิจารณาข�อเสนอของฝKาย A ท่ีจะจัดให�มีคณะเลขานุการร�วม 
(ฝKาย A และ B) ร�วมกับผู�อํานวยความสะดวกเพ่ือพิจารณาในเรื่องเทคนิค ในช�วงท�ายของการพบปะกันสั้นๆ นี้ 
ฝKาย B ได�บอกป�ดข�อเสนอนั้นเพราะกระบวนการยังไม�เป(นทางการ ด�วยเหตุนั้น ทุกฝKายเห็นชอบท่ีจะให�มีการ
ประชุมด�านเทคนิคในวันรุ�งข้ึน โดยให�แต�ละฝKายต้ังคณะทํางานฝKายเทคนิคของตนเองเพ่ือพิจารณาร�าง ToR ท่ี
นําเสนอโดยฝKายมาเลเซีย 

ในวันรุ�งข้ึน 12 พฤศจิกายน 2558 คณะทํางานฝKายเทคนิคของท้ังสองฝKายได�พบกันเพ่ือพิจารณาร�างเอกสาร 
ToR แต�เนื่องจากฝKาย A ไม�ได�นําเสนอร�าง ToR ของฝKายตน จึงมีเพียงร�าง ToR ของฝKาย B ท่ีเตรียมไว�เท�านั้น
ท่ีมีการพิจารณา ซ่ึงพบว�ามีหลายจุดท่ีเป(นข�อขัดแย�งและมีความเห็นไม�ตรงกันของท้ังสองฝKาย ท้ังชื่อและ
เนื้อหาในร�างเอกสาร ToR ของฝKาย B ท้ังนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการโต�แย�งท่ียืดเยื้อ ฝKาย B ได�มอบหมายให�ปารAตี้ A 
เพ่ือพิจารณาและแก�ไข เพ่ิมเติม ตัดทอนในสิ่งท่ีต�องการให�ฝKาย B พิจารณาในภายหลัง โดยท้ังสองฝKาย
เห็นชอบท่ีจะมีการประชุมฝKายเทคนิคเพ่ือพิจารณา ToR ในภายหลัง 

ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการรายงานข�าวของสื่อมวลชนไทย เช�น ศูนยAข�าวอิศรา ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 
รายการมอรAนิ่งนิวสA ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 และคมชัดลึก วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 ท่ีรายงานว�าใน
การประชุมครั้งนั้นทุกฝKายเห็นชอบท่ีจะให�มีพ้ืนท่ีปลอดภัยในสองอําเภอ คือ บาเจาะและเจาะไอร�อง           
จ.นราธิวาสนั้น เราขอยืนยันว�ารายงานข�าวนั้นไม�เป(นความจริงและไม�มีพ้ืนฐานจากข�อเท็จจริงแต�อย�างใด 
ประเด็นนี้ไม�ได�มีการพูดคุยกันเลยบนโตVะตลอดสองวันของการพบปะ เรื่องนี้ได�ถูกปฏิเสธโดย MARA Patani 
ผ�านสื่อมวลชนหลักของไทยไปแล�ว (อ�างอิง :http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7800) เรื่องนี้
มีจุดประสงคAเพ่ือสร�างความหวังปลอมๆ ให�กับประชาชนว�าสันติภาพใกล�จะเป(นจริง 

ในช�วงหลังนี้ยังพบว�ามีการยืนยันจากโฆษกของทหารว�าเป�าหมายของพวกเขาในกระบวนการพูดคุยสันติสุข 
คือการลดความรุนแรงท่ีคาดกันว�าเป(นการปฏิบัติการของฝKายนักต�อสู�ฝKายเดียว ท้ังๆ ท่ีคนท่ัวไปรับรู�ว�ามี
เหตุการณAความรุนแรงท่ีกระทําโดยฝKายรัฐ/ทหาร และกลายเป(นสิ่งท่ีปกติในกลุ�มพวกเขาท่ีมักจะหลุดพ�นจาก
การพิพากษาเม่ือพบว�ากระทําความผิด 

MARA Patani ขอย้ําในความมุ�งม่ันอีกครั้งหนึ่งท่ีจะเดินหน�าแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งโดยสันติด�วย
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ เราขอให�ฝKายไทยอย�าได�พยายามหาวิธีท่ีจะเปลี่ยนจุดยืนนี้ด�วยการบิดเบือน
ไปจากประเด็นใจกลางท่ีสําคัญอันเป(นรากเหง�าท่ีแท�จริงของความขัดแย�งในภาคใต� 

มีการคิดคํานวณอยGางรอบคอบวGา หากฝuายไทยเปล่ียนจุดยืนของตนโดยยอมรับสถานะของ MARA 
Patani ในฐานะท่ีเปpนฝuาย B ในกระบวนการนี้แทนท่ีจะเรียกวGา “กลุGมผู�เห็นตGางจากรัฐ” หากวGาเรื่องนี้
ไมGได�รับความสนใจอยGางแท�จริง ก็เปpนไปได�ท่ีฝuาย MARA Patani เองก็จะเรียกฝuาย A วGา “ผู�แทนท่ีได�รับ
แตGงตั้งจากคณะรัฐประหารท่ีผิดกฎหมาย” และแน�นอนว�าพวกเขาคงไม�ชอบใจเช�นกัน 
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กระบวนการสันติภาพปาตานีเป(นกระบวนการท่ียาวนาน หนึ่งในเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะก�อให�เกิดสันติภาพท่ีแท�จริง
ท่ีปาตานีคือ ความยุติธรรมท่ีเป(นความรับผิดชอบสําคัญของฝKายผู�ปกครองรัฐไทย มิใช�เพียงต�องปฏิบัติในการ
อํานวยความเป(นธรรมเท�านั้น แต�จะต�องทําให�ประชาชนผู�ท่ีสิทธิของตนถูกละเมิดนั้นเห็นและรู�สึกได�ว�าตน 
ได�รับความเป(นธรรม นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายท่ีโหดร�ายถึงสามฉบับท่ียังคงเป(นโซ�ตรวนประชาชนอยู�ทุกวันนี้ 
ท้ังกฎหมายความม่ันคงภายใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก คําเตือนจากองคAการนิรโทษกรรมสากล
เก่ียวกับรายงานสถานการณAด�านลบของรัฐบาลไทยท่ีมาจากการก�อรัฐประหาร โดยเฉพาะในแง�ของสิทธิ
มนุษยชนและความยุติธรรมจะต�องได�รับการพิจารณาอย�างจริงจัง 

“ปราศจากความยุติธรรม ยGอมไมGมีสันติภาพ” 

Abu Hafez Al-Hakim - จากนอกรั้วปาตานี 

1 ธันวาคม 2015/19 ซอฟ�ร 1437 H 
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เมื่อทหารเปpนคนผลักดนัสันติภาพภาคใต� 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 24 กุมภาพันธR 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/8146 

“คนข�างบ�านผมถามว�าไปคุยกับเขาทําไม ทําไมไม�จับเลย ผมก็ไม�รู�จะบอกยังไงเหมือนกัน”: เม่ือทหารเป(นคน
ผลักดันสันติภาพภาคใต�  

 

คํ่าวันท่ี 24 ก.พ. เป(นครั้งแรกท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดพูดคุยกับ
นักข�าวต�างประเทศเรื่องความคืบหน�าของการพูดคุยสันติภาพภาคใต� พลโทนักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะ
พูดคุยเพ่ือสันติสุขเป_ดคอมพิวเตอรA ฉายภาพสถิติและโครงสร�างการทํางานแก�ป�ญหาภาคใต�ท่ียอดบนสุดของ
โครงสร�างคือ พลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีเป(นผู�รับผิดชอบ มีหน�วยงานราชการท้ังพลเรือนและ
ทหารอยู�ภายใต�โครงสร�างนี้ ถือว�าเป(นโครงสร�างใหม�ของรัฐบาล คสช. เขาอธิบายอย�างละเอียดถึงข้ันตอนการ
ทํางาน ใครเป(นใครในเรื่องการพูดคุย “สันติสุข”  
 
“ผมเป(นนักรบ ผมเป(นคนท่ีวางแผนเรื่องการปฎิบัติการมาโดยตลอด” ชีวิตมาถึงจุดหักเห หันมาทําเรื่อง
สันติภาพเม่ือได�เข�าร�วมเรียนในหลักสูตรสันติภาพของสถาบันพระปกเกล�า “เรียนตอนแรกก็รับไม�ได� ทําไมต�อง
คุย แต�เรียนไปสักสองสามเดือนก็เริ่มเข�าใจมากข้ึน” และพลโทนักรบกลายเป(นคนเดียวท่ีทํางานในคณะพูดคุย
ท้ังในทีมใหม�และทีมเก�าภายใต�รัฐบาลยิ่งลักษณA เขาบอกเล�าถึงบทเรียนหลายอย�าง แต�สิ่งแรกท่ีเลขานุการ
คณะพูดคุยทําในการแถลง คือเรียกความเชื่อม่ัน เขายืนยันว�าสังคมต�องม่ันใจว�ารัฐบาลคุยถูกคนเพราะคนท่ีนั่ง
ร�วมโตVะพูดคุยด�วย คือส�วนหนึ่งของ 32 รายชื่อท่ีไทยยื่นให�กับมาเลเซียว�าต�องการตัวอยู�บนโตVะการพูดคุย แต�
ท้ังนี้ทุกคนเข�าร�วมโดยไม�มีการบังคับ  
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พลโทนักรบยืนยันว�า กระบวนการสันติภาพเริ่มต�นแต�ไม�จําเป(นต�องลดความรุนแรงได�ทันที สิ่งท่ีต�องทําคือต�อง
พยายามสร�างพันธมิตรมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะนี้ท้ังสองด�านท่ีนั่งโตVะพูดคุยไม�ว�าฝKายมารา ปาตานีหรือฝKายไทย         
มีท้ังคนท่ีเห็นด�วยกับการพูดคุยราวครึ่งหนึ่ง ส�วนท่ีเหลือ 30% อยู�กลางๆ อีก 15-20% ไม�เห็นด�วยอย�างรุนแรง 
เขาเชื่อว�าต�องดึงคนท่ีอยู�ตรงกลางให�เข�าร�วมมากท่ีสุด ส�วนคนท่ีไม�เห็นด�วย เม่ือกระบวนการเดินหน�าได�ผล จะ
เจอแรงกดดันให�ยกเลิกความรุนแรงเอง 
 
เม่ือผู�สื่อข�าวต�างประเทศถามว�าเชื่อได�อย�างไรว�ารัฐบาลทหารจะทํางานพูดคุยสันติภาพได�ดีกว�ารัฐบาลพลเรือน 
เลขานุการคณะพูดคุยบอกทันทีว�า เพราะทีมงานชุดใหม�มีแผนงาน ข้ันตอนท่ีชัดเจน มีการประเมินผล ต�างจาก
ชุดท่ีผ�านมาท่ีดูเหมือนจะมองเห็นเป(นงานท่ีง�าย ท่ีน�าสนใจคือเขาเป_ดเผยว�า ไม�มีการทํารายงานการทํางาน
เสนอต�อ ผบ.ทบ.ในขณะนั้นคือพลเอกประยุทธA และไม�มีรายงานทางการท่ีจะนํามาใช�สานต�อได�ยกเว�นของเขา
ท่ีทําเองเพ่ือนําเสนอต�อ ผบ.ทบ.ในเวลานั้น  
 
ความเห็นของพลโทนักรบคงตอกย้ําความคิดของกลุ�มผู�เห็นต�างท่ีเคยให�สัมภาษณAบีบีซีไทยไว�ชัดเจนว�า ในเม่ือ
ทหารเป(น “ตัวจริง” ของการต�อรองทางการเมืองกับรัฐบาลไทย การพูดคุยกับทหารหนนี้คือบททดสอบ      
อันสําคัญของกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาล การเป_ดเผยของพลโทนักรบถึงการทํางานของคณะพูดคุยชุดเก�า
เท�ากับบอกเล�าจุดอ�อนท่ีทหารมีส�วนร�วมรับรู�ไม�มาก มาถึงหนนี้เลขานุการคณะพูดคุยยืนยันว�า ต�องมี
กระบวนการสร�างความไว�ใจ ซ่ึงก็เป(นสิ่งท่ีทํามาจนถึงขณะนี้ เพราะการพูดคุยยังไม�ได�แตะประเด็นท่ีจะคุยกัน
จริงๆ เขาย้ําว�า เรื่องนี้ไม�ง�าย กระบวนการของต�างประเทศใช�เวลากันนับปhกว�าจะกําหนดหัวข�อคุยกันได� แต� 
หนนี้ทีมไทยมีแผนชัดเจน 
 
“เราวางเป�าหมายจะคุยให�ได�ผลในสามปh มินดาเนาเขาทําสิบเจ็ดปh ขณะนี้เราผ�านมาปhกว�าแล�ว แต�ยังอยู�ใน
ข้ันตอนของการสร�างความม่ันใจ” พลโทนักรบเล�าต�อเหมือนจะมีอารมณAขัน “ถ�าสําเร็จเราจะทําสถิติโลก 
ต�างประเทศคงจะมาเรียนรู�จากเรา”  
 
ในเรื่องของการพูดคุยภายใต� คสช. ท่ีผ�านมามีการพบปะเต็มคณะอย�างไม�เป(นทางการสี่หน บวกกับการทํางาน
ของคณะพูดคุยชุดเล็กในการกําหนดกติกาการพูดคุยซ่ึงจวนจะแล�วเสร็จ ประเด็นท่ีเคยติดขัดก็แก�ไขไปได�ท้ังใน
เรื่องการยอมรับมารา ปาตานี การกําหนดให�เป(นวาระแห�งชาติ และในเรื่องของการยกเว�นไม�เอาผิดทาง
กฎหมายสมาชิกทีมพูดคุยในระหว�างท่ีมีการคุยกัน การพูดคุยอย�างเป(นทางการคาดว�าจะเป(นภายในเดือน
มีนาคม จะเริ่มด�วยการทดสอบความไว�ใจซ่ึงกันและกันด�วยเรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย สิ่งท่ีดูเหมือนจะเป(น
ความคืบหน�าอีกประการในสายตาของพลโทนักรบคือเรื่องท่ีว�ามารา ปาตานียอมรับแล�วว�าหลักการของสังคม
ในพ้ืนท่ีต�องเป(นการอยู�ร�วมกันแบบพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดใต�เป(นพ้ืนท่ีของทุกคนไม�ใช�เฉพาะมุสลิม 
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แต�อุปสรรคสําคัญของกระบวนการพูดคุยในเวลานี้ก็ยังมีหลายประการ พลโทนักรบยอมรับว�า ความยุ�งยากใน
การผลักดันกระบวนการสันติภาพไม�ใช�อยู�ท่ีฝKายตรงข�าม แต�อยู�ในฝKายตัวเองเนื่องจากผู�คนไม�เดือดร�อนและ         
ไม�เห็นด�วยว�าเหตุใดจึงต�องไปพูดคุย มีเรื่องแทรกซ�อนเช�นความขัดแย�งท่ีออกไปในแนวศาสนา เช�นเรื่องการท่ี
คนในพ้ืนท่ีไม�เห็นด�วยเรื่องการสร�างพุทธมณฑลในป�ตตานี อีกอย�างท่ีเป(นอุปสรรค คือสิ่งท่ีพลโทนักรบเรียกว�า 
“นักค�าสันติภาพ” คือคนท่ีอยากเข�ามามีบทบาทในการดําเนินการเองเพราะเรื่องของเงินและมองว�าทหาร      
ทําไม�ได� ป�ญหาหลักด�วยคือนักการเมือง  
 
“ป�ญหาภาคใต�ป�ญหาหลักคือเรื่องการเมือง การแย�งชิงพ้ืนท่ีคะแนนเสียงทางการเมือง หัวคะแนนเป(นกลุ�ม       
ผู�เห็นต�าง เคยเห็น ส.ส.ในใต�ออกมาช�วยแก�ป�ญหาม่ังไหม ไม�มี รัฐบาลเราไม�มีผลประโยชนA เรามีแต�ทหารท่ีไป
ตายและอยากกลับบ�านทุกคน เมษาและตุลานี้เราพยายามถอนทหารและให�กําลังท�องถ่ินดูแลตัวเอง 
ผลประโยชนAอยู�ท่ีการเมืองท�องถ่ินและการเมืองระดับชาติท้ังสิ้น” 
 
ขณะนี้สิ่งท่ีคณะพูดคุยต�องการคือแรงสนับสนุนและบรรยากาศจากในพ้ืนท่ี “เราต�องการอย�างมากคือพลังใน
การสนับสนุนการพูดคุย การประณาม ปฏิเสธความรุนแรงในพ้ืนท่ีมันจะช�วยเราอย�างมาก และเซฟต้ีโซน” 
และดูเหมือนว�าจะไม�ใช�แค�ในพ้ืนท่ีเท�านั้น อาจจะเรียกว�าท่ัวประเทศท่ีแรงสนับสนุนยังเป(นป�ญหาใหญ�อย�างท่ี
พลโทนักรบเองก็บอก “คนข�างบ�านผม เขาถามผมว�าไปคุยทําไม ทําไมไม�จับเลย ผมก็ไม�รู�จะตอบเขาอย�างไร
เหมือนกัน” 
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"3rd Pa(t)tani Peace Media Day and Peace Assembly of 2016: 
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28 Feb 2016 

Faculty of Communication Science 
Prince of Songkhla University, Pattani Campus, PATTANI 

---------------- 
 

Key Note Address by 
Dato' Sri AHMAD ZAMZAMIN HASHIM 

Facilitator 
JWG Peace Dialogue Process on Southern Thailand 

"Facilitating the Peace Dialogue: 
Challenges and Next Steps" 

 
Assalamualikum Warahmatullah Hiwabarakatuh, 
Sawadikap 
and a very good Morning. 
 
Learned members of the academia, faculty staff and students of Prince 
Songkhla University, Pattani Campus, 
 
Excellencies, Distinguished Guests, social activists from Civil Societies, 
Ladies and Gentlemen, 
 
First and foremost, allow me to express my sincere appreciation to the Prince Songkhla 
University, Pattani Campus, or in short PSU, in particular to Asst. Prof. Dr. Srisompob 
Jitpiromsri, Director of The Centre for conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), PSU, 
for extending an invitation to me to deliver a key note address at this esteemed university in 
conjunction with the Conference organized by CSCD entitled "3rd Pa(t)tani Peace Media 
Day and Peace Assembly of 2016: Peace, Moving Forward". I consider it an honour to be 
again invited to this distinguished university to address a forum of distinguished and learned 
audience. Regrettably, because of a clash of schedule, I am unable to attend this conference 
and personally deliver my speech. Nonetheless, despite not being physically present my spirit 
is with all of you present today at the conference. 
 
Let me also take this opportunity to congratulate and thank PSU, particularly CSCD for the 
noble effort of actively promoting awareness among the general public of the issue of the 
Conflict in Patani. This is is view of the fact that the issue of the Conflict in Patani is not the 
monopoly of any particular group or groups but belongs to all stakeholders, including the 
general public, in Patani. 
 
 
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen 
 
I have been asked to speak on "Facilitating the Peace Dialogue: Challenges and Next Steps". 
Before I proceed further, for purposes of consistency and that we are on the same page of the 
geographical area that we will be discussing, allow me to borrow the term used by PSU in the 
invitation letter to me. Instead of using the term South Thailand or Southern Thailand a 
Southern Border Provinces to refer to the affected areas of discussion i.e the provinces of 
Pattani, Yala and Narathiwat, and the 4 areas in the Province of Songkhla, I would 
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instead use the term "Pat(t)ani", with the letter "t" in (-) as used in the PSU letter. In this 
regard over the course of my speech I may use the term "Pat(t)ani" conflict, problem, issue 
etc interchangeably to refer to our topic of discussion. 
 
I would like to classify the present dialogue process of the Patani Conflict as that of Round 
Two. Round One started with the signing of the MOU between the representative of the 
Government of Thailand and the BRN on 28th Feb 2013, and today may be considered as the 
3rd anniversary of the dialogue process. We cannot deny the fact that the decision by the then 
Prime Minister of Thailand, Honourable YINGLUCK SHINAWATRA to start the peace 
dialogue was significant because it was the first time after seven Thai governments, since 
2004, to publicly acknowledged the need for a political solution to the most violent conflict in 
South East Asia. It was a brave decision indeed, despite the serious consequences. The BRN's 
decision to come out of its shadows into the open (at least for some of its representative) was 
also commendable, indicating that it was willing to finding an amicable solution other than 
through arm struggle. 
 
After four rounds of the so-called Official Meeting, Round One was short lived due to some 
unforeseen circumstances. Nonetheless, I believed that some progresses were made. The one 
that stands out most was the fact that if both parties were to sit down together and discuss 
they could actually agree and achieve certain understanding despite their vast differences and 
antagonism.  
 
I consider Round 2 started when HE General PRAYUTH CHAN-OCHA, the current Thai 
PM met Malaysian PM HE Dato Sri NAJIB RAZAK in Kuala Lumpur on 1st Dec 2014 
where he stated his commitment to the dialogue process and that Malaysia is to continue to 
act as Facilitator. At the same meeting both leaders agreed on three points: 1. that All 
stakeholders in the conflict must be involved; 2. that there must be a common or unified 
demand; and 3. violence must be reduced. The commitment given by HE Gen Prayuth 
quashed all speculations that the new Military Government was not interested in finding a 
solution at the negotiating table. 
 
Since the start of round two, both parties have had four (4) unofficial meetings. Two 
Technical Committee meetings were also held to specifically discuss the Terms of Reference 
(TOR) for future conduct of the dialogue process. One significant unofficial meeting was 
between the Head of Dialogue Panel of The Government of Thailand and the leaders of six 
armed groups active in Patani, namely the BRN, 3 PULO Factions, BIPP and GIMP. 
From the discussions during the unofficial meetings, it is very obvious the road ahead to 
achieving a lasting peace is very bumpy indeed. To start with, I could sense there is still a 
high level of mistrust of each other's sincerity and commitment towards the process by both 
parties. On the part of the Government, though it recognized BRN's major role in the conflict, 
there may still be lingering doubts as to whether those representing the BRN, particularly 
Awang Jabat, has the full mandate of the organization. Another issue is whether the armed 
groups, including the BRN, could control those actively involved in the violent incidents in 
Patani. On the part of the Armed Groups, because of past experiences, they find difficulty to 
put their trust on the commitment of the government. As the present military government is 
temporary in nature, the armed group is asking whether this dialogue process is for real. 
The main question is whether the next government that takes over will honour the 
commitment and agreement that that will be made by the present government. Or is it just 
another attempt to deceive and expose the leaders, as it happened in the past initiatives. 
 



 130 

 

Although both parties were talking about and wanting to have peace, each side's view to the 
process of achieving peace is poles apart. This is what Johan Galtung, the father of peace 
studies refers to the concept of "Negative Peace vs Positive Peace". The Government's 
connotation of peace is that the BRN and other groups must cease acts of violence 
before the Government would concede to their demands. On the other hand the BRN is 
insisting that the Government must deliver and grant them their demands before they would 
cease acts of violence. It is therefore the function and duty of the Facilitator to ensure that 
both parties could come to a meeting point where peace could be established. 
 
Another stumbling block in this initial stage of the dialogue process is the level of 
coordination on both sides. Though this problem is not that serious as compared to the 
situation in round one, it however may affect the effectiveness of whatever understandings 
that may have been agreed upon in the future. On the part of Armed groups, though the 
level of cooperation between them has improved, there are still elements within each armed 
groups that may not only be unsympathetic but more importantly, totally against the dialogue 
process the process and would pursue to sabotage it. 
 
I strongly support the idea that public debate and awareness of the conflict should be 
encouraged. Nonetheless negotiating through the media and publicly may be a stumbling 
block and negative impact to the progress of the dialogue process. It is noticed that there are 
too many experts have emerged and not only publicly expressed their views but, 
unfortunately sometimes, information that much of the time were inaccurate and misleading. 
There are also many personalities who want to be recognized as leaders and claimed to speak 
on behalf of their respective groups, though in reality did not have the authority to do 
so. These have aroused uneasiness and misunderstandings between both parties. 
 
A very significant development that has evolved during round 2 is the formation of Majlis 
Syura Rakyat Patani or MARA, an umbrella organization that is supposed comprises all stake 
holders in the Patani conflict. There have been questions and skepticisms, on the part of 
many, including the Government, as whether the present Chairman of MARA, AWANG 
JABAT from BRN, has the full support and mandate of BRN. Issues have been raised that 
MARA is not inclusive as at the moment it only comprise of representatives of the major 
factions of the Armed Groups. There have been doubts as to the effectiveness of MARA, 
foremost is the fact that MARA has yet to be recognized by the Government of Thailand, (it 
may have its own reasons) as the sole representative of the stakeholders in the Patani conflict. 
Without this recognition, those currently steering MARA has little legitimacy to claim 
that they are representing the stakeholders of Patani, thus rendering them ineffective. 
 
As I mentioned above, the formation of MARA is a very significant development in the 
dialogue process. This is because it not only bring all the major armed factions together under 
one umbrella organization but also important is to involve all other stakeholders in the Patani 
conflict. This is in line with the views of both PM Prayuth and PM Najib that all stakeholders 
must be involved. What is most significant in this development is that for the first time in the 
history of the Patani conflict, it has been publicly accepted, particularly by the Armed 
Groups, most notably the BRN that the issue is not the monopoly of any group, but it 
is an issue of the people of Patani. At the moment The Central committee of MARA 
comprise only representatives of Armed Groups and the secretariat is awaiting the non-armed 
groups to fill in the quota. 
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As to whether Uztaz Awang Jabat has the full mandate or a real leader of the BRN or 
otherwise, the Secretariat is of the view that he is the best available BRN leader that has 
agreed to come out in public to initiate the process. Moreover Uztaz Awang Jabat has made it 
publicly known that he is willing to, and will, step aside if there is a better and more capable 
BRN personality who wants to come up in the open and take over the helm of MARA. There 
have also been suggestions that the BRN is not supportive of, or worse is against, MARA and 
the dialogue process. I would like to present a different view: I accept the fact that not 
everybody in BRN supports MARA and the Dialogue Process. However the personalities that 
are in the Dialogue Panel and the Central Committee of MARA are, to our knowledge, senior 
members of BRN leadership. I don't think I should wait for everybody to agree before 
proceeding with the dialogue process as, I think it would not be in the interests of the 
stakeholders in the Patani conflict. My task is to move on, and believe that those fence sitters, 
and even those who have been against the idea of dialogue, would be encourage to join once 
they see progress have been made through the process. 
 
Despite these obstacles and problems, I am of optimistic that there is light at the end of this 
dialogue process tunnel. For one, with the commitment given by Gen Prayuth, the present 
military government may be able to deliver certain things that the normal civilian government 
is unable to do so. For a start, I have been made to understand that the Government has 
agreed to adopt this dialogue process as a national agenda, a demand that has been put 
forward by the Armed Groups even during Round One. 
 
Though very little have been made known or published as to what have been achieved, I may 
confess here that it has been very encouraging indeed. Both parties, despite their differences 
and disagreements on a number of issues, have given their commitment and assurances to the 
peace dialogue. This constant communication between the two sides, through the facilitator, 
helped to erase misunderstandings. We have to accept the fact that much of the time of the 
past few months have been spent by both sides to try to create confidence and a better 
understanding not only of each other but also of the issues at hand. We should acknowledged 
and accept the fact that this dialogue process is still in an embryonic or early stage. Conflict 
resolution is a complex process and depends on a number of factors. 
 
There is therefore a need for all stakeholders to be involved. In this regard I would like to 
urge and encourage all NGOs, CSOs, organizations in Patani, be it Women, Religious, 
youths, academics and all those who think they have a stake in the Patani Conflict, to come 
forward and meet, discuss, resolved and state your coordinated stand on the dialogue process 
and as to how it should proceed. I also would like to urge you to elect your representatives to 
represent you at the MARA central committee to synchronize your demands and aspirations 
with those of the Armed Groups. Only then you would be able to get yourself directly 
involved and be represented in the dialogue process and MARA be truly representative of the 
people of Patani. As I mentioned earlier, you are part of MARA and should therefore 
participate and being represented. 
 
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen 
 
Malaysia's appointment as the Facilitator for the Peace Dialogue has not gone down well with 
certain quarters, with some accusing that Malaysia is not the right intermediary because it has 
an agenda. In his keynote address at the symposium on "Islam and the New Era of Asean 
Countries: Unity of Worldview Towards a Shared Prosperity" at the Institute of Islamic 
Understanding Malaysia on 4th June 2013, Dato' Sri Najib clearly refutes any suggestion that 
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Malaysia has the hidden agenda of helping the related provinces to gain independence or 
separated from Thailand. 
 
On the other hand, Malaysia would like to extend a helping hand and be an honest broker. As 
a neighbour, we have obligations, responsibilities towards Thailand but we also have our 
rights and interests that should be taken into consideration by Thailand. Does Malaysia have 
an agenda? I would certainly say yes. Malaysia's agenda is to help brokered a comprehensive, 
everlasting and just agreement between the Government of Thailand and the affected 
parties/stakeholders in Patani. I would also like to stress here that this comprehensive, 
everlasting and just agreement should not only be for the benefits and interests of the 
people of Thailand and the affected parties/stakeholders in Patani but also that of Malaysia. 
 
Malaysia has also stressed that it is the prerogative of the Government of Thailand and the 
stakeholders in the affected areas to choose which ever country they would like to help them 
facilitate in solving the problem. Malaysia's only caution is that Malaysia's interests should 
also be considered in any resolution to the conflict. This is because of its close proximity to 
Patani, Malaysia will have to review its commitment and cooperation to any resolution if it 
comes to the conclusion that the resolutions were against its national interests.  
 
However Malaysia would like to stress that we are ever ready to play whatever role the 
parties concerned would like us to be. And we will undertake the responsibility and perform 
to our utmost ability, so long as it is not against our national interests. 
 
As I stood on this platform two years ago, I am optimistic that there is a future in the dialogue 
process of the conflict in Patani.  
 
May I take this opportunity to wish all of you a successful and enlightened meeting and May 
Allah S.W.T. shower his blessings on those participating in the conference. 
 
Thank You. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

133 

 

Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “อาวัง ญาบัติ” 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 1 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8174 

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 

 

“อาวัง ญาบัต” ประธานสภาชูรอแห�งปาตานี (MARA PATANI) องคAกรร�มของขบวนการชาตินยิมมลายปูาตานีที่ก�อตั้ง
ข้ึนเพื่อเข�าสู�กระบวนการพูด คุยเพื่อสันติภาพกับตัวแทนรัฐบาลไทยได�ออกมาสื่อสารสาธารณะอีกคร้ังผ�าน “ดุลย
ปาฐก : เวทีรายงานความคืบหน�าของการพูดคุยสนัติภาพ” ใน งาน“วันสื่อสันติภาพชายแดนใต�/ปาตานี คร้ังที่ 3 และ
สมัชชาสนัติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly 2016” เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธA 2559 ที่
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป�ตตาน ี(ม.อ.ป�ตตานี) 

ถ�อยแถลงในวาระครบรอบ 
กระบวนการสันติภาพปาตานีปrท่ี 3 

อาวัง ญาบัติ 
ประธานมารา ปาตานี 

ขอให�สันติภาพจงมีแด�ทุกท�าน 

อัลฮัมดุลิลลอฮฺ บรรดาการสรรเสริญเป(นของอัลลอฮฺ ด�วยฉันทานุมัติจากพระองคAทําให�เราสามารถจัดงาน
รําลึกถึงการลงนามในเอกสารฉันทามติท่ัวไปว�าด�วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการต�อสู�เพ่ือแสวงหาสิทธิใน
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การกําหนดชะตากรรมด�วยตนเอง การลงนามฉันทามติดังกล�าวถือว�าเป(นเหตุการณAครั้งประวัติศาสตรAครั้งหนึ่ง
สําหรับประชาชนชาวมลายูปาตานีเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2556 ซ่ึงเวียนมาบรรจบในวันนี้ในการรําลึก
ข�อตกลงดังกล�าว เราควรนึกถึงประสบการณAท่ีได�ผ�านมา ท้ังก�อนและหลังการลงนามฉันทามติ                
ความผิดพลาดในอดีตเป(นบทเรียนและเราก็ต�องเรียนรู�จากประสบการณA เพ่ือให�กระบวนการพูดคุยสันติภาพ
รอบท่ีสองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

ข�าพเจ�าขอขอบคุณฝKายผู�จัดงานครั้งนี้ท่ีได�เชิญข�าพเจ�าเพ่ือกล�าวคําปราศรัยในโอกาสรําลึกวาระครบรอบสามปh
การลงนามฉันทามติว�าด�วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีท่ีจัดข้ึนมาในปhนี้ 

พ่ีน�องท่ีเคารพท้ังหลาย 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีเป(นหนึ่งในวิธีการค�นหาแนวทางแก�ไขต�อความขัดแย�ง ซ่ึงมีการตกลงกัน
ระหว�างรัฐบาลไทยกับองคAกรบีอารAเอ็นในฐานะท่ีเป(นตัวแทนของนักต�อสู�ปลดปล�อยปาตานี กระบวนการ
ดังกล�าวควรต�องมีส�วนร�วมจากทุกฝKายอย�างครอบคลุม และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�มควรต�องให�ความจริงจัง
และสนับสนุนต�อกระบวนการดังกล�าว กระบวนการพูดคุยลักษณะนี้ได�เกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ีท่ีประสบความขัดแย�ง
ดังเช�นในปาตานีของเรา สําหรับประชาชนปาตานีท่ีมีความคิดทางอุดมการณAท่ีแตกต�างไปจากรัฐบาลไทย การ
พูดคุยสันติภาพครั้งนี้ถือเป(นหนึ่งในทางเลือก เพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขความขัดแย�งโดยสันติวิธ ี

เม่ือสามปhท่ีแล�ว กระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีก็ต�องประสบกับความท�าทายมากมาย ความท�าทาย
ยิ่งใหญ�ท่ีสุด ซ่ึงเป(นท่ีมาของความท�าทายอ่ืนๆ คือความเป(นปรป�กษAกันและความเกลียดชังกันระหว�างรัฐบาล
ไทยกับผู�มีความคิดทางอุดมการณAท่ีต�างกัน ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณAได�มีการพบปะกันอย�างเป(น
ทางการเพ่ือการพูดคุยท้ังหมดสามครั้ง แต�การพบปะดังกล�าวก็ไม�ได�บรรลุผลสําเร็จใดๆ สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงๆ            
บนโตVะพูดคุยก็คือคณะพูดคุยจากท้ังสองฝKายได�แสดงท�าทีของความเป(นศัตรู ความโกรธ ความแค�น และความ
เศร�าต�อความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากฝhมือของอีกฝKายหนึ่ง เป(นการพบปะกันเพ่ือระบายความรู�สึกเชิงลบและแสดง
ความเป(นปรป�กษAต�อกัน การพูดคุยเช�นนี้ไม�ใช�วิธีการท่ีเหมาะสมต�อการหาแนวทางแก�ไขป�ญหาของความ 
ขัดแย�ง ด�วยเหตุนี้กระบวนการพูดคุยจึงไม�ใคร�จะมีความคืบหน�าเท�าท่ีควร 

ความท�าทายต�างๆ ซ่ึงท�ายท่ีสุดแล�วได�ทําให�การพูดคุยอย�างเป(นทางการรอบแรกต�องหยุดชะงักนั้นมีดังต�อไปนี้ 

ข�อแรก กระบวนการพูดคุยไม�ได�รับการสนับสนุนอย�างเต็มท่ีจากกองทัพไทย 

ข�อสอง กลุ�มนักต�อสู�ปลดปล�อยปาตานีบางกลุ�มในสนามยังขาดความเข�าใจท่ีดีต�อกระบวนการสันติภาพ      
พวกเขาจึงไม�ให�การสนับสนุนต�อกระบวนการดังกล�าว ถึงแม�ว�าการสนับสนุนจากพวกเขาต�อกระบวนการนั้นมี
ความสําคัญอย�างยิ่งก็ตาม 
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ข�อสาม อุสตาซฮัสซัน ตอยิบ ได�ถอนตัวออกจากตําแหน�งหัวหน�าคณะพูดคุยของบีอารAเอ็น หลังจากท�านได�ยื่น 
5 ข�อเรียกร�องจากฝKาย B ให�แก�ฝKาย A ซ่ึงการยอมรับของข�อเรียกร�องดังกล�าวนั้นเป(นเง่ือนไขสําคัญในการ          
รื้อฟ�¢นกระบวนการพูดคุยข้ึนอีกครั้ง 

ข�อสี่ รัฐบาลไทยได�เผชิญกับวิกฤตทางการเมือง และสุดท�ายก็มีการก�อรัฐประหาร ซ่ึงนําไปสู�การล�มรัฐบาลท่ีนํา
โดยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณA อวสานของรัฐบาลยิ่งลักษณAได�นําไปสู�การชะงักงันของกระบวนการพูดคุย
สันติภาพโดยอัตโนมัติ เนื่องจากท้ังสองฝKายก็ไม�มีคณะพูดคุยเจรจาของตนอีกต�อไป 

สิ่งเดียวท่ียังคงมีอยู�จากรอบท่ีแล�ว คือฉันทามติท่ัวไปฯ ท่ีเราหวนรําลึกถึง ณ วันนี้ ด�วยเจตนารมณAของ      
ฉันทามติท่ัวไปฯ ท่ีลงนามเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2556 และเนื่องจากการแสดงความจริงจังของรัฐบาลไทย
ชุดป�จจุบัน เราจึงตอบรับข�อเสนอจากผู�อํานวยความสะดวกเพ่ือท่ีจะริเริ่มกระบวนการสันติภาพข้ึนมารอบ
ใหม�  

การพูดคุยสันติภาพรอบท่ีสองนี้จะดําเนินการโดยแบ�งออกเป(นสองกระบวนการ  

กระบวนการแรก คือ การพูดคุยระหว�างคณะทํางานเชิงเทคนิค เพ่ือเตรียมประเด็นต�างๆ ก�อนท่ีจะนําไปถึงโตVะ
พูดคุย การพูดคุยระดับนี้ดําเนินการไปอย�างไม�เป(นทางการ 

กระบวนการท่ีสอง คือ การพูดคุยเพ่ือตัดสินใจลงมติ เป(นการพูดคุยประเด็นต�างๆ ท่ีได�รับการตกลงในระดับ
คณะทํางานเชิงเทคนิคมาบ�างแล�ว และจะเป(นมติของการพูดคุยอย�างเป(นทางการด�วยการดําเนินการพูดคุย
ตามกระบวน การดังกล�าวข�างต�นจะได�ผลในทางปฏิบัติมากข้ึน ในการกําหนดทิศทางของการพูดคุยสันติภาพ
รอบท่ีสอง และเอ้ือต�อข้ันตอนต�อไปของกระบวนการสันติภาพโดยภาพรวม 

พ่ีน�องท่ีเคารพท้ังหลาย  

กระบวนการสันติภาพจะไม�สามารถบรรลุเป�าหมายอย�างสมบูรณAได� ตราบใดท่ีทุกฝKายท่ีมีเก่ียวข�องยังขาดการมี
ส�วนร�วมในกระบวนการดังกล�าว ด�วยเหตุนี้ ประชาชนในพ้ืนท่ีก็ต�องมีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพ พร�อมๆ กับการตระหนักถึงหลักการท่ีครอบคลุมผู�คนทุกกลุ�ม เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม
สามารถเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการดังกล�าวด�วย 

สําหรับกระบวนการสันติภาพในระดับประชาชนนั้น ผู�คนทุกกลุ�มสามารถผลักดันได�ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย
และผู�คนฝKายต�างๆ ก็มีสามารถเข�ามามีส�วนร�วมและขับเคลื่อนให�เกิดผลเป(นรูปธรรมได� เพราะกระบวนการ
สันติภาพนั้น ไม�ได�จํากัดเฉพาะเพียงบทบาทของฝKาย A หรอืฝKายรัฐบาลเท�านั้น ฝKาย B สือ่มวลชน องคAกรภาค
ประชาสังคม สถาบันการศึกษา คณะกรรมการอิสลาม และองคAกรภาคประชาสังคมต�างๆ ก็ควรต�องมีส�วนร�วม
ในกระบวนการสันติภาพ เพ่ือให�ทุกภาคส�วนของสังคมได� สามารถแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอตามความ
ต�องการของพวกเขาในกระบวนการดังกล�าว 
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เราเข�าใจกันว�ากระบวนการพูดคุยหรือการเจรจานั้นเกิดข้ึนระหว�างรัฐบาลไทย ซ่ึงเรียกขานกันว�าฝKาย A และผู�
มีความเห็นเชิงอุดมการณAต�างจากรัฐบาลไทย ซ่ึงเรียกกันในนามฝKาย B 

ต�องเน�นย้ํา ณ ตรงนี้ว�าฝKาย B หรือผู�มีความเห็นเชิงอุดมการณAท่ีแตกต�างจากรัฐบาลไทยในความขัดแย�งท่ี      
ปาตานีนั้น คือประชาชนปาตานีในกระบวนการสันติภาพ กลุ�มนักต�อสู�เพ่ือปลดปล�อยปาตานี กลุ�มต�างๆ และ
องคAกรภาคประชาชนปาตานีนี่เองท่ีเป(นผู�แทนของประชาชนปาตานี เพ่ือให�บรรลุถึงเป�าประสงคAในการสร�าง
ความเป(นหนึ่ง ท้ังในทางความคิดและการกระทําของฝKาย B ในกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาลไทย สภาชูรอ
แห�งปาตานี หรือท่ีรู�จักกันในนามมาราปาตานี จึงถูกก�อต้ังข้ึนมาเพ่ือให�เป(นกลไกหนึ่งในการสร�างความเป(น
เอกภาพ และในฐานะเป(นองคAกรทางการเมืองระดับสูงของประชาชนปาตานี 

ความขัดแย�งท่ีปาตานีนั้น หาได�เป(นเพียงความขัดแย�งทางอาวุธเท�านั้น แต�เป(นความขัดแย�งท่ีเป(นผลพวงมา
จากการปกครองระบบอาณานิคมของรัฐบาลไทยท่ีมีต�อประชาชนปาตานีอีกด�วย ทุกฝKายจําเป(นต�องเข�าใจใน
ประเด็นนี้ และรัฐบาลไทยก็ไม�ควรแสร�งทําเป(นไม�รับรู�เรื่องราวในแง�มุมดังกล�าว ด�วยเหตุนี้เอง แนวทางแก�ไข
ความขัดแย�งท่ีปาตานีจึงต�องมีท้ังความเป(นธรรม การมีส�วนร�วมจากทุกฝKาย และมีความยั่งยืน นี่คือสิ่งท่ีมารา
ปาตานีต�องการท่ีจะบรรลุถึงในการต�อสู�ทางการเมือง 

มาราปาตานีได�รับการยอมรับจากหลายฝKายในฐานะท่ีเป(นองคAกรทางการเมืองของประชาชนปาตานี เพ่ือ
เผชิญหน�ากับรัฐบาลไทยในกระบวนการสันติภาพ ดังนั้น การยอมรับอย�างเป(นทางการจากรัฐบาลไทยต�อมารา
ปาตานีจึงเป(นหนึ่งในเง่ือนไข ท่ีจําเป(นเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในก�าวต�อไป  

เช�นนี้แล�ว ไม�ว�าจะชอบใจหรือไม�ก็ตาม, มาราปาตานีก็จะเป(นท้ังศัตรูและมิตรกับรัฐบาลไทยบนโตVะพูดคุยใน
เวลาเดียวกัน 

พ่ีน�องท่ีเคารพท้ังหลาย 

ในบริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานี เรายังต�องเผชิญหน�ากับอุปสรรคมากมาย และหนึ่งในอุปสรรคท่ี
ยิ่งใหญ�ท่ีสุดคือทัศนคติเชิงลบซ่ึงกันและกันระหว�าง ฝKาย A กับฝKาย B เราสังเกตเห็นว�าฝKายรัฐบาลหรือ “ฝKาย 
A” (Party A) ยังมีข�อสงสัยและข�อกังวลเก่ียวกับมาราปาตานีในฐานะเป(น “ฝKาย B” เพราะพวกเขายังคงกังขา
ว�ามาราปาตานี หรือ “ฝKาย B” (Party B) นั้น จะมีความสามารถควบคุมสถานการณAความม่ันคงในพ้ืนท่ีได�
หรือไม� อีกท้ังรัฐบาลไทยเองก็ยังมองว�าสถานะของความขัดแย�งท่ีปาตานีนั้น เป(นประเด็นป�ญหา
ภายในประเทศ ท้ังหมดนี้ล�วนเป(นความท�าทายสําหรับมาราปาตานี 

ข�าพเจ�าขอกล�าวอย�างชัดเจนว�า มาราปาตานีเองก็ยังคงไม�ม่ันใจในความมุ�งม่ันจริงจังของรัฐบาลไทยในการ
แสวงหาแนวทางแก�ไขความขัดแย�งท่ีมีความยุติธรรม การมีส�วนร�วมจากทุกฝKาย และมีความยั่งยืน นี่คือข�อ           
ท�าทายสําหรับรัฐบาลไทย และพวกเขาจําเป(นต�องแสดงความจริงจังและจริงใจต�อมาราปาตานีด�วย เนื่องจากมี
ความท�าทายท่ีท้ังสองฝKายจําเป(นต�องเผชิญอยู� 
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กระบวนการสันติภาพจึงจําเป(นต�องเริ่มต�นด�วยการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน นั่นคือ การพูดคุยใน
ประเด็นต�างๆ ท่ีท้ังสองฝKายสามารถแสดงออกถึงความมุ�งม่ันจริงจังและสะท�อนถึงความจริงใจในการแสวงหา
แนวทางแก�ไขท่ีมีความยุติธรรม การมีส�วนร�วมจากทุกฝKาย และความยั่งยืนเพ่ือบรรลุให�ถึงเป�าหมายในการ
สถาปนาสันติภาพท่ีแท�จริงบนผืนแผ�นดินปาตานี ในขณะเดียวกัน ในช�วงกระบวนการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกัน
และกัน ประเด็นท่ีจําเป(นต�องพูดคุยกันคือประเด็นท่ีเป(นประโยชนAต�อประชาชนในพ้ืนท่ี  

ข�าพเจ�าได�รับทราบว�า คณะกรรมการเพ่ือการเจรจาของฝKายมาราปาตานีได�ยื่นข�อเสนอสามประการตามความ
จําเป(นของฝKาย B เพ่ือให�การกระบวนการพูดคุยมีเสถียรภาพมากข้ึน ซ่ึงเป(นสิ่งท่ีฝKาย A ควรต�องตอบสนอง 
ท้ังนี้ก็เพ่ือเสริมสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน 

ข�อแรก กระบวนการสันติภาพควรต�องมีสถานะเป(นวาระแห�งชาติ 

ข�อสอง รัฐบาลไทยควรต�องยอมรับสถานะของมาราปาตานีเป(นองคAกรทางการเมืองของกลุ�มบุคคลผู�มี
ความเห็นและอุดมการณAท่ีแตกต�าง 

ข�อสาม คณะเจรจาของมาราปาตานีควรต�องได�รับสิทธิคุ�มกันในการดําเนินคดีทางกฎหมาย (immunity) 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ข�าพเจ�าได�รับทราบมาว�า ข�อเสนอแนะท้ังสามข�อนั้น ได�มีการอภิปรายกันบ�างแล�วในการพบปะ
พูดคุยของคณะทํางานเชิงเทคนิค มีอยู�หนึ่งประเด็นท่ีได�บรรลุข�อตกลงกันแล�ว และอีกสองประเด็นจะมีการ  
ตกลงกันตามความจําเป(นท่ีสอดคล�องต�อสถานการณA 

ส�วนคณะเจรจาฝKายไทยก็ได�ยื่นข�อเสนอสามประเด็นเพ่ืออภิปรายกันในระหว�างท่ีกระบวนการสร�างความ
ไว�วางใจซ่ึงกันและกัน 

ข�อแรก การจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยหรือ “เซฟต้ีโซน” ในฐานะท่ีเป(นโครงการนําร�องของกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ 

ข�อสอง การพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยดังกล�าวเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ก็เพ่ือ
สร�างสังคมสันติสุข 

ข�อสาม สถาปนาความยุติธรรมท่ีเท�าเทียมกันสําหรับทุกภาคส�วนของสังคม 

ฝKายมาราปาตานีได�รับการชี้แจงเก่ียวกับท้ังสามประเด็นนี้ข�างต�นจากฝKาย A แล�ว ต�อจากนี้ไปคณะกรรมการ
ระดับนําและคณะทํางานคลังสมองของมาราปาตานีจะได�อภิปรายถึงประเด็นเหล�านั้น และลงความเห็น 
ต�อจากนั้นคณะทํางานเจรจาของฝKาย B จึงจะสามารถกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งบนโตVะพูดคุยในข้ันตอน
ต�อไป 
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พ่ีน�องท่ีเคารพท้ังหลาย 

เราได�รับทราบว�าประชาชนในพ้ืนท่ีได�เรียกร�องให�มีการจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย เราก็ได�รับรู�ถึงข�าวสารเก่ียวกับ
ความพยายามของกองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดให� อ.บาเจาะและ อ.เจาะไอร�อง เป(นเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยมา
บ�างแล�ว 

การจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยภายใต�สถานการณAความขัดแย�งไม�ใช�เรื่องง�าย และไม�สามารถประกาศได�โดย       
ฝKายเดียว ดังเช�นท่ีเราได�รับฟ�งมา ไม�เคยมีใครสามารถกระทําได�อย�างนั้น ถ�าหากว�าสิ่งนี้ได�เกิดข้ึนจริงๆ ย�อม
แสดงให�เห็นว�ายังมีบางอย�างท่ีไม�ถูกต�องในกระบวนการสันติภาพปาตานีอยู� และนี่คือความท�าทายภายในท่ี
รัฐบาลไทยต�องแก�ไข 

เขตพ้ืนท่ีปลอดภัยสามารถจัดต้ังข้ึนได�ภายหลังจากท่ีท้ังสองฝKายต�างตกลงกันในเชิงแนวคิดแล�วเท�านั้น ข�าพเจ�า
เห็นว�าแต�ละฝKายนั้นต�างก็มีแนวคิดเก่ียวกับเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยของตนเองอยู� และแนวคิดของฝKายหนึ่งๆ นั้นยัง
แตกต�างไปจากของอีกฝKายหนึ่ง ดังนั้น ประเด็นเก่ียวกับแนวคิดและเขตพ้ืนท่ีซ่ึงได�รับเลือกให�จัดต้ังเป(นเขต 
พ้ืนท่ีปลอดภัยนั้นเป(นประเด็นท่ีควรจะมีการปรึกษาหาหรือกันเป(นการล�วงหน�า ก�อนท่ีจะประกาศการจัดต้ัง
เขตพ้ืนท่ีปลอดภัยดังกล�าวต�อสาธารณชน 

การสถาปนาสันติภาพท่ีปาตานีนั้นไม�ใช�สิ่งท่ีเป(นไปไม�ได� สันติภาพสามารถเกิดข้ึนได�โดยการมีส�วนร�วมอย�าง
จริงจังและความเสียสละจากท้ังสองฝKาย โดยยอมรับความล�มเหลวและความผิดพลาดจากการพูดคุยและเจรจา
เพ่ือสันติภาพในอดีต 

ทุกฝuายจําเปpนต�องยอมรับวGาผลสําเร็จของการเจรจาสันติภาพนั้น สามารถนําไปสูGการแก�ไขปwญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนปาตานีได� และในขณะเดียวกัน แนวทางดังกลGาวก็สามารถเปpนปราการอัน
แข็งแกรGงเพ่ือรักษาความม่ันคงและการ ปjองกันประเทศของไทยได�ด�วยเชGนกัน 

พ่ีน�องท่ีเคารพท้ังหลาย 

ข�าพเจ�าขออนุญาตลงท�ายคํากล�าวในครั้งนี้ด�วยการชักชวนพ่ีน�องประชาชนปาตานีทุกท�าน เรามาร�วมกัน           
โอบอุ�มและคํ้าจุนกระบวนการสันติภาพปาตานีท่ีว�านี้ เพ่ือแสวงหาและบรรลุถึงเสรีภาพ ความม่ันคง                
ความยุติธรรม สันติภาพ และเพ่ืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

ขอขอบคุณ และขอให�ความสันติจงมีแด�ทุกท�าน 
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Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง” 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 1 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8177 

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 

 

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานกุารคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ได�รายงานความคืบหน�าของการ
พูดคุยสันติสุข ในชGวง“ดุลยปาฐก : เวทีรายงานความคืบหน�าของการพูดคุยสันติภาพ”ภายในงาน“วันสื่อสันติภาพ
ชายแดนใต�/ปาตานี คร้ังที ่3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly 
2016” เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธR 2559 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR วิทยาเขตปwตตานี 
(ม.อ.ปwตตานี) 

พล.ท.นักรบเป(นนายทหารเพียงคนเดียวท่ีร�วมคณะพูดคุยสันติภาพในฝKายรัฐบาลไทยต้ังแต�การพูดคุยรอบท่ี
แล�ว จนมาถึงการพูดคุยรอบใหม�นี้ รัฐบาลก็ตั้งให�เขาเป(นเลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข ทําให�เขามองเห็น
พัฒนาการและเข�าใจของกระบวนการพูดคุยมาตลอดเพราะทํางานนี้มาอย�างต�อเนื่อง 

ส่ือสําคัญตGอการหนุนเสริมสันติภาพ 

พล.ท.นักรบ กล�าวว�า ดีใจท่ีได�มางานนี้อีกครั้ง มาครั้งแรกในปh 2556 โดยมาร�วมงานพูดคุยท่ีโตVะเฉยๆ ไม�ได�มา
ปาฐกถาเหมือนครั้งนี้ และคิดว�าสื่อคือองคAภาคประชาสังคมท่ีมีความสําคัญมากในการท่ีจะช�วยหนุนเสริม
กระบวนการสันติภาพได� 
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ป�ญหาความขัดแย�งในพ้ืนท่ีชายแดนใต�ท่ีกําลังแก�ไขกันอยู�ในป�จจุบัน ความจริงก็เหมือนกับความขัดแย�งอ่ืนๆ 
ท่ัวโลก ไม�ว�าจะเป(นความขัดแย�งทางด�านความคิดทางกายภาพหรืออ่ืนๆ โดยเฉพาะป�ญหาของอัตลักษณAท่ี
แตกต�างกัน ประเด็นจึงอยู�ท่ีว�าเราจะอยู�ร�วมกันด�วยความแตกต�างได�อย�างไร 

ป�ญหาอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ การบริหารจัดการท่ีไม�ลงตัวของรัฐไทยเองจนทําให�ชายแดนใต�หลุดออกจาก
พ้ืนท่ีสันติสุขไป 

12 ปrมี 7 รัฐบาลแตGขาดเสถียรภาพจึงแก�ปwญหาไมGได� 

พล.ท.นักรบ กล�าวต�อไปว�า ความขัดแย�งในต�างประเทศท่ีสามารถแก�ไขป�ญหาได�ส�วนหนึ่งเป(นเพราะการบริหาร 
งานของรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ แต�ในประเทศไทยตลอด 12 ปhท่ีผ�านมา เรามีถึง 7 รัฐบาล แสดงให�เห็นถึงการ
ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลไทย จนไม�สามารถท่ีจะมาลงมาแก�ไขป�ญหาชายแดนใต�ได�เต็มขีดความสามารถ 
เพราะติดอยู�กับป�ญหาภายในสถานการณAทางการเมืองไทย 

รัฐบาลท่ีผ�านๆมา มีความจริงใจในการแก�ไขป�ญหามาโดยตลอด แต�ด�วยสภาวะทางการเมืองท่ีไม�นิ่งทําให�เป(น
อุปสรรคในการแก�ไขป�ญหา แต�หากพูดถึงเรื่องสันติภาพเห็นได�ชัดว�ามีความก�าวหน�า เพราะช�วงปhแรกๆ 
หน�วยงานฝKายความม่ันคงต�างไม�ยอมรับการพูดคุยกับผู�เห็นต�าง จนช�วงหลังมีการยอมรับมากข้ึนจนเกิดการ
เป_ดตัวในปh 2556 (กรณีการลงนามในฉันทามติท่ัวไปว�าด�วยการพูดคุยสันติภาพ) และมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน
ตามลําดับ 

การพูดคุยเปpนปwจจัยลดเหตุรุนแรง ขยับเปjาจาก 10 เหลือ 3 ปr 

พล.ท.นักรบ กล�าวด�วยว�า จากสถิติเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ตั้งแต�ปh 2556 เป(นต�นมา แสดงให�เห็น
ว�าการพูดคุยเป(นป�จจัยท่ีทําให�มีเหตุการณAความรุนแรงลดลง ท่ีสําคัญรัฐบาลป�จจุบันทํางานอย�างมีแบบแผน
มากข้ึน เราศึกษาดูงานการแก�ไขความขัดแย�งในระดับสากลจากหลายประเทศ แล�วมาประยุกตAใช�ในการแก�ไข
ป�ญหาในพ้ืนท่ีชายแดนใต� 

“การแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งในพ้ืนท่ีต�างๆ ใช�เวลานาน บางประเทศเป(นสิบๆปh แต�สําหรับในพ้ืนชายแดนใต�
ผมต้ังเป�าหมายไว�ว�า 10 ปhจะสามารถแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งนี้ได� แต�รัฐบาลมีคําสั่งให�ดําเนินการให�เร็วข้ึน  
จึงคิดว�าจะใช�เวลา 3 ปh ซ่ึงเราดําเนินการมาแล�ว 1 ปh 2 เดือน ถือว�าเดินมาได�ครึ่งทางแล�ว สิ่งท่ีได�ก็คือความไว�
เนื้อเชื่อใจกัน เพราะในช�วงแรกเรายังไม�รู�จักกัน แม�แต�มาเลเซียท่ีเป(นผู�อํานวยความสะดวกตนก็ยังไม�รู�จัก 
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วางกติกาพูดคุยใกล�เสร็จแล�ว 

พล.ท.นักรบ กล�าวอีกว�า การพูดคุยครั้งแรกไม�เหมือนเป(นการพูดคุยสันติสุขแต�อย�างใด เพราะคุยกันไม�ค�อยจะ
รู�เรื่อง แต�หลังจากท่ีได�คุยกันเต็มคณะ 4 ครั้ง จนมาถึงเดือนรอมฎอนท่ีผ�านมาท่ีมีการตกลงว�าจะทํางานร�วมกัน
จนทําให�เป(นเดือนรอมฎอนท่ีมีเหตุการณAตํ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปh ทําให�เห็นได�ชัดว�าเราทํางานร�วมกันได� 

ป�จจุบันกระบวนการพูดคุยถือว�าอยู�ในช�วงท่ีกําลังร�างกติกา เพราะการพูดคุยก็เหมือนฟุตบอล หากไม�มีกติกา   
ก็เล�นกันไม�ได� และหากกติกาเสร็จภายใน 2 อาทิตยAนี้ จะมีการพูดคุยครั้งท่ี 5 อย�างไม�เป(นทางการเกิดข้ึน และ
จะมีการทดลองของท้ังสองฝKาย ตัวอย�างการทดลองเช�น พ้ืนท่ีปลอดภัย เป(นต�น ซ่ึงหากทําได�จริงคนท่ีจะได�รับ
ประโยชนAก็คือประชาชน สิ่งท่ีท�าทายของการพูดคุยก็คือ จะทําอย�างไรให�การพูดคุยเดินไปอย�างต�อเนื่อง 
เป(นไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว� 

นายกฯบรรจุในรGางกฎหมายใหมGเตรียมเข�าสภา 

ขณะท่ีเรื่องการยอมรับ ต�องตอบว�ายังไม�สามารถท่ีจะยอมรับกลุ�มมาราปาตานีได� เหตุผลก็คือต�องถามกลับไป
ยังเขาว�า เขาสามารถคุมพ้ืนท่ีได�หรือยัง หากยังไม�สามารถคุมได�ก็ไม�สามารถท่ีจะยอมรับได� และท่ีสําคัญคนใน
พ้ืนท่ียอมรับกลุ�มมาราปาตานีหรือยัง หรือรู�จักกลุ�มมาราปาตานีหรือไม�? ส�วนชื่อท่ีจะใช�เรียกในกติกาจะใช�         
ฟุตโน�ตในการอธิบายการเรียกชื่อกลุ�ม ซ่ึงมีความต�างระหว�างท้ังสองฝKาย 

ในส�วนประเด็นวาระแห�งชาติ นายกรัฐมนตรีของไทยบรรจุไว�แล�วในกฎหมายฉบับใหม�ท่ีกําลังจะเข�าสู�สภาเร็วๆ 
นี้ ส�วนเรื่องการขอสิทธิคุ�มครองทางกฎหมายก็เป(นเรื่องท่ียังไม�สามารถท่ีจะดําเนินการได� เพราะเราเป(นรัฐ จะ
ไปทําลายระบบยุติธรรมย�อมไม�ได� และเกรงว�ากรณีอ่ืนๆ จะเอาเป(นตัวอย�างในการบังคับใช� 

จะดึงคนตรงกลางให�เห็นด�วยกับสันติภาพ 

“สิ่งท่ีท�าทายสําหรับผมก็คือ ความต�อเนื่องของการพูดคุยและประชาชนในพ้ืนท่ี แน�นอนว�ามีท้ังท่ีเห็นด�วยและ
ไม�เห็นด�วยกับการพูดคุย และคนจํานวนมากคือคนท่ีอยู�ตรงกลางไม�ได�บอกเจตจํานงว�าเห็นด�วยหรือไม�เห็น 
ด�วย ซ่ึงเป(นกลุ�มคนท่ีสําคัญท่ีเราจะต�องมาร�วมกันคิดว�า จะทําอย�างไรให�เขาได�เข�ามาสู�กลุ�มคนท่ีเห็นด�วยกับ
สันติภาพ” 

ประเด็นสุดท�ายก็คือ แทร็กสอง ต�องเป(นพลังในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ และจะต�องร�วมกันเชิญ
ชวนผู�คนท่ีอยู�ตรงกลางให�หันมาสนับสนุนสันติภาพให�มากข้ึน แล�วหลังจากนั้นคณะพูดคุยท้ังสองฝKายจะรับ
ป�ญหาหรือข�อเสนอของท�านมาคุยกันว�า สิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับท�านคืออะไร? เช�นการศึกษาท่ีดีท่ีสุดสําหรับท�านคือ
อะไร การเมืองการปกครองท่ีดีสําหรับท�านเป(นอย�างไร? เหล�านี้เป(นต�น 
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ครั้งหนึ่ง ป�าข�างบ�านผมถามผมว�า ไปคุยกับเขาทําไม ทําไมไม�จับเขา มันแสดงให�เห็นว�ายังมีคนจํานวนมากท่ียัง
ไม�เข�าใจกระบวนการสันติภาพ หรือคนท่ีอยู�ตรงกลางระหว�างเห็นด�วยกับไม�เห็นด�วย โจทยAก็คือ จะทําอย�างไร
ให�คนท่ีอยู�ตรงกลางหันมาเข�าใจตรงกันว�า สันติภาพคือสิ่งท่ีดีท่ีสุด 
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากีม: 7-5-3 และหน่ึง? 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 3 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8258 

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด 

หมายเหตุ: บทแปลข�างล�างนี้มาจากบทความของอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม ที่ชื่อ “7-5-3 dan SATU ?” ซ่ึงเผยแพร�       
คร้ังแรกในบล็อกของเขาเม่ือวันที่ 3 มีนาคมที่ผ�านมา กองบรรณาธิการเห็นว�าคําอธบิายจากเสยีงที่แตกต�างเหล�านี้
น�าจะเป(นประโยชนAต�อกระบวนการสันติภาพโดยรวม จึงแปลเป(นภาษาไทยและนํามาเผยแพร�อีกคร้ัง 

------------------------- 

ปกติข�าพเจ�าจะเขียนเรื่องท่ีมีสารัตถะและมีใจความสําคัญ 

ซ่ึงครั้งนี้ก็เช�นกัน แต�มาในแบบสบายๆ และแน�นอนคงจะหนีไม�พ�นการพูดคุยในเรื่องท่ีเก่ียวกับปาตานี 

ในระหว�างท่ีดื่มกาแฟในยามเช�าหรือน้ําชาในช�วงบ�าย เรามาร�วมกันหาความหมายในสิ่งท่ีข�าพเจ�ายกมา นั่นคือ
หมายเลข 7 5 3 และ 1 ดังกล�าว? 

เจ็ด 

หากเราย�อนไปยังเหตุการณAท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 60 ปhท่ีแล�ว เม่ือครั้งท่ีการต�อสู�เพ่ือศาสนาและชนชาติของต�วนฆูรู
ฮัจญีสุหลง ซ่ึงได�ยื่นข�อเสนอเจ็ดข�อแก�รัฐบาลสยาม ณ ขณะนั้น 

คงไม�จําเป(นท่ีจะต�องบอกกล�าวอีกแล�วว�าข�อเรียกร�องดังกล�าวนั้นมีเนื้อหาอะไรบ�าง เพราะเป(นท่ีทราบกันดีใน
สังคมและถูกแพร�หลายไปแล�ว 

ผลสุดท�าย เราก็ต�างรับรู�ไปแล�วว�าท�านถูกกล�าวหาเป(นขบถจนถูกจับกุมคุมขัง และในท่ีสุดก็ถูกฆาตกรรมโดย
ปราศจากสุสาน 

โลกทัศนRของเจ�าอาณานิคมสยาม ณ ขณะนั้น ชGางคับแคบย่ิงนัก เพราะด�วยอคติและความรู�สึกชาตินิยม
สุดโตGง (ultranasionalis) จนมองวGาข�อเรียกร�องดังกลGาวเปpนภัยคุกคามตGอบูรณภาพของประเทศท่ียึดม่ัน
ถือม่ันกับแนวคิดชาตินิยมสยามและความเปpนรัฐเดี่ยว 

ถึงแม�ในข�อเรียกร�องดังกล�าวจะไม�มีคําว�า ‘เมอรAเดกา’ หรือ ‘การแบ�งแยกดินแดน’ อยู�ในนั้นสักคําก็ตาม             
แต�สุดท�ายก็ต�องจบลงอย�างน�าเศร�า 
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พวกเขาเรียกร�องสิทธิและความยุติธรรมด�วยวิถีทางอันสันติ ถึงแม�ว�าจะไม�มีการใช�ความรุนแรง หรือวิธีนอก
กฎหมาย แต�ในท่ีสุดก็ต�องเสียชีวิตด�วยการฆาตกรรม หรือไม�ก็ต�องลี้ภัยออกนอกประเทศ 

เนื่องจากการเคลื่อนไหวเรียกร�องสิทธิด�วยสันติวิธีตามวิถีแห�งประชาธิปไตยไม�ได�รับความสนใจ ชาวมลายูเองก็
เริ่มมีการจัดต้ังองคAกรการต�อสู�เพ่ือปลดปล�อยด�วยอาวุธหลากหลายองคAกรข้ึนมาจนถึงวันนี้ 

นั่นก็คือเปpนจุดเริ่มต�นของความขัดแย�งทางการเมืองด�วยกําลังอาวุธอยGางแท�จริง ซ่ึงไมGเคยได�รับการ
ยอมรับจากสยาม 

วันนี้เกือบท้ังหมดของข�อเรียกร�องดังกล�าวกําลังหรืออยู�ในระหว�างการดําเนินการโดยรัฐ ซ่ึงสมมติว�าสิ่งเหล�านี้
ถูกสนองโดยรัฐบาล ณ เวลานั้น  มีหรือท่ีต�วนฆูรูฮัจยีสุหลงจะต�องพลีชีพ (ชาฮีด) มีหรือท่ีจะก�อเกิดกลุ�ม
ขบวนการเพ่ือปลดปล�อยต�างๆ และคงจะหาได�มีการต�อต�านด�วยความรุนแรงตามท่ีเราเห็นอยู� ณ วันนี้ 

ห�า 

เม่ือสามปhท่ีแล�ว มีการลงนามฉันทามติท่ัวไปว�าด�วยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธA 
2013 ซ่ึงเป(นท่ีทราบกันดี 

นี่ถือเปpนครั้งแรกท่ีมีกระบวนการสันติภาพอยGางเปpนทางการเกิดข้ึนระหวGางรัฐบาลไทยและขบวนการตGอสู�
ปาตานี 

ในครั้งนั้นทางฝKายขบวนการแนวร�วมปฏิวัติแห�งชาติมลายูปาตานี (BRN) ได�ยื่นข�อเรียกร�องเบ้ืองต�น (tuntutan 
awal) จํานวนห�าข�อ เพ่ือให�กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพสามารถดําเนินคืบหน�าต�อไปได� ข�อเรียกร�อง
เหล�านั้นยังไม�ถือเป(นข�อเรียกร�องหลัก (tuntutan utama) แต�อย�างใด 

แต�น�าเสียดายท่ีกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพดังกล�าวมิอาจอยู�ได�นานนักด�วยเหตุผลอย�างท่ีทราบกันดี 
ถึงแม�ทางรัฐบาลไทยได�แถลงไว�ว�าจะนําข�อเสนอท้ังห�าข�อกลับไปพิจารณาต�อไป แต�สถานการณAทางการเมืองท่ี
ไม�มีเสถียรภาพได�นําไปสู�การทํารัฐประหาร ซ่ึงส�งผลให�กระบวนการสันติภาพพลอยหยุดชะงักไปด�วย 

สาม 

กระบวนการสันติภาพได�เริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งโดยรัฐบาลทหาร พร�อมๆ กับการจัดต้ังองคAกรร�มข้ึนมา โดยเป(น
การรวมกันท้ัง 6 กลุ�มขบวนการต�อสู� ภายใต�ชื่อสภาชูราแห�งปาตานีหรือมาราปาตานี 

เนื่องจากตัวแสดงหลักในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงของท้ังสองฝKาย นั่นก็คือรัฐบาลทหาร
จากฝKายรัฐไทย และกลุ�มมาราปาตานีในฝKายของกลุ�มต�อสู� เป(นท่ีแน�นอนแล�วว�าข�อตกลงใหม�จะต�องได�รับการ
เห็นชอบร�วมกันก�อนท่ีกระบวนการสันติภาพอย�างเป(นทางการครั้งใหม�จะเริ่มข้ึน 
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ในการนี้ทางกลุ�มมาราปาตานีได�เสนอเง่ือนไขสามข�อด�วยกัน 

1. ให�การยอมรับกลุ�มมาราปาตานีในฐานะฝKายบี (Parti B) 

2. กระบวนการสันติภาพจะต�องเป(นวาระแห�งชาติ และ 

3. การให�ความคุ�มกันทางกฎหมาย (imuniti) ให�กับคณะพูดคุยฝKายมาราปาตานี 

จําเปpนท่ีจะต�องยืนยันวGา นั่นเปpนเพียงข�อเสนอแนะ (Cadangan) ไมGใชGเปpนข�อเรียกร�อง (Tuntutan) แตG
อยGางใด เหตุผลในการนําเสนอท้ังสามข�อดังกล�าวนั้นก็ได�มีการอภิปรายกันไปบ�างแล�ว 

ถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงวิจารณAตั้งคําถามมากมายเก่ียวกับข�อเรียกร�องของกลุ�มมาราปาตานีว�ามีเพียงสามข�อ
เท�านั้นหรือ ขณะท่ีในสมัยฮัจญี สุหลง ในอดีตนั้นมีอยู�จํานวนเจ็ดข�อ และของบีอารAเอ็นอีกห�าข�อ?? 

มีบางคนท่ีวิพากษAวิจารณAว�า กลุ�มมาราปาตานียื่นข�อเสนอเพ่ือผลประโยชนAของตนเองและพวกพ�องเท�านั้น 
ไม�ใช�เพ่ือประโยชนAของประชาชนแต�อย�างใด 

เปpนอีกครั้งหนึ่งท่ีกลุGมมาราปาตานีได�ช้ีแจงวGา ท้ังสามข�อข�างต�นนั้นเปpนเพียงข�อเสนอแนะเปpนเพียงข้ันการ
เตรียมการเพ่ือให�กระบวนการสันติภาพสามารถดําเนินการได�อยGางเปpนทางการเทGานั้น ไมGใชGเปpนข�อ
เรียกร�องแตGประการใด 

สําหรับป�จจุบัน กระบวนการสันติภาพยังอยู�ในข้ันตอนของการสร�างความไว�วางใจ จะเป(นการเร็วเกินไป
สําหรับการยื่นข�อเรียกร�องท่ีบางครั้งอาจส�งผลกระทบต�อกระบวนการสันติภาพได� อย�างท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล�ว
ก�อนหน�านี้ 

หนึ่ง  

เม่ือกระบวนการสันติภาพได�ดําเนินอย�างเป(นทางการไปแล�ว สถานะของกระบวนการจะมีเสถียรภาพมากข้ึน 
กระบวนการสร�างความเชื่อม่ันจะดีข้ึน แผนการดําเนินการ (โรดแมป) จะมีความชัดเจน จะเป(นการยกระดับสู�
ข้ันตอนต�อไป นั่นก็คือข้ันตอนการเจรจาต�อรองท่ีจะต�องเดินคู�ขนานกับช�วงเวลาของการหยุดยิง 

ใช�แล�ว, การแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งท่ียืดเยื้อเรื้อรังมาอย�างยาวนาน จักต�องผ�านช�วงเวลาของการหยุดยิงและ
การเจรจาพร�อมๆ กันไป 

ดังนั้น ในข้ันตอนของการเจรจาต�อรองนี่เอง ทางกลุ�มมาราปาตานีจะยื่นข�อเรียกร�องต�อไป   

ในข้ันตอนดังกล�าว ข�อเรียกร�องของกลุ�มมาราปาตานีจะไม�ใช�เจ็ดข�อหรือสามหรือห�าข�ออีกต�อไป 
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ทางกลุGมมาราปาตานีคาดไว�วGาจะมีเพียงข�อเรียกร�องหนึ่งเดียวเทGานั้น 

แลัวอะไรเลGาคือข�อเรียกร�องหนื่งเดียวดังกลGาว? 

ขอให�พวกเรารอคอยว�าหนึ่งข�อเรียกร�องนั้นคืออะไร.. 

ในขณะท่ีเรากําลังรอคอยอยู�นี้ เรามาด่ืมกาแฟหรือชากันไปก�อน. 

("เข�าใจว�าคณะทํางานเชิงเทคนิคท่ีอยู�ในกระบวนการสันติภาพท้ังฝKาย A และฝKาย B ใกล�จะบรรลุของข�อตกลง
ในกรอบการทํางานร�วมกัน (Term of References – ToR) เหลือแค�การตอบรับจากท้ังสองฝKายเท�านั้น และ
กระบวนการสันติภาพดังกล�าวนี้ก็จะเริ่มข้ึนอย�างเป(นทางการในอนาคตอันใกล�นี้") 

......................... 

อาบู ฮาฟmซ อัลฮากีม – จากนอกรั้วปาตานี 

3 มีนาคม 2016 / 23 ญามาดิลเอาวัล 1437 
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พล.อ.อักษรา เผย เตรียมเจรจาสันตสิุขคร้ังตGอไป ยันคุยตัวจริง 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 9 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news/64707 

 

“อักษรา” เผย เตรียมพูดคุยสันติสุขใต�ครั้งตGอไป ยัน คุยกับตัวจริง อยูGข้ันสร�างความไว�ใจ เสนอกลุGม        
เห็นตGางกําหนดพ้ืนท่ีลดกGอเหตุ เตรียมเปmดตัวหนังสือแจกปชช.แจ�งความคืบหน�า 

วันนี้ (9 มี.ค.) ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน�าคณะพูดคุย   
สันติสุขชายแดนภาคใต� กล�าวถึงความคืบหน�าการพูดคุยสันติสุขว�า กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นเป(น 1 ใน 7 
กลุ�มงาน เพ่ือแสวงหาทางออกของความขัดแย�ง ซ่ึงท่ีผ�านมามีการพูดคุยกับแนวร�วมกลุ�มผู�เห็นต�างอย�าง
ต�อเนื่อง ท้ังการพูดคุยแบบเป(นทางการ และไม�เป(นทางการ โดยขณะนี้มีแนวทางท่ีจะให�ประชาชนในพ้ืนท่ี       
ขับไล�ความรุนแรงออกจากพ้ืนท่ี รัฐบาลมีความชัดเจนในทุกด�าน และมีระเบียบรองรับ ไม�ว�าจะเป(นคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี และคณะพูดคุยท่ีมาจากตัวแทนส�วนราชการ ซ่ึงการพูดคุยครั้งต�อไปนั้น ข้ึนอยู�กับความพร�อม
ของกลุ�มผู�เห็นต�าง ซ่ึงการพูดคุยครั้งต�อไปนั้น กรอบทางเทคนิคสองข�อท่ียังติดค�างอยู�ขณะนี้เสร็จเรียบร�อยแล�ว 
จากนี้จะนําไปเสนอให�มาเลเซียในฐานะผู�อํานวยความสะดวก เพ่ือนัดหมายเจรจาแบบเต็มคณะในครั้งต�อไป 
โดยรัฐบาลต�องการสร�างความไว�วางใจระหว�างกัน โดยจะขอให�ลดการก�อเหตุ ให�กลุ�มผู�เห็นต�างกําหนดพ้ืนท่ี
ด�วยตัวเอง ขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีต�างก็ทําหน�าท่ีดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 37 อําเภอของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต�อยู�แล�ว 

“ทุกคนอ�างว�าทําเพ่ือประชาชน เราอยากบอกว�าประชาชนไม�ต�องการความรุนแรง แต�ต�องการความสงบ ซ่ึง
ต�องปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบจากทุกฝKาย ขณะนี้อยู�ในช�วงของการสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจระหว�างกัน 
ดังนั้นจะไว�ใจกันได�ก็ต�องไม�มีเหตุ เพราะถ�ามีเหตุเราก็ยังไม�ไว�ใจ ตอนนี้เรากําลังเอาพลังประชาชนในพ้ืนท่ีเป(น
สําคัญ เพราะประชาชนต�องการการพัฒนา ความยุติธรรม ความสงบเรียบร�อย ซ่ึงขณะนี้กลุ�มผู�เห็นต�างเองก็
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กําลังคิดอยู�ว�าจะบอกอะไรเรา เราต�องการสันติสุข แล�วใครต�องการความรุนแรง ใครมีข�อเรียกร�อง ใครมี
เง่ือนไข ไม�ใช�เรา” พล.อ.อักษรา กล�าว 

พล.อ.อักษรา กล�าวว�า อย�างไรก็ตาม เชื่อว�าแนวทางการพูดคุยสันติสุขนี้ จะได�รับการสานต�อจากรัฐบาลหน�า 
เพราะถือเป(นแนวทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับการแก�ป�ญหาความขัดแย�ง พ้ืนท่ีความขัดแย�งใน 3 จังหวัดภาคใต�นั้น เป(น
ความหวังของสังคมไทย และเชื่อว�าป�ญหาเหล�านี้จะดีข้ึนตามลําดับแต�ต�องใช�เวลา ยืนยันว�า การพูดคุยทุกครั้ง
ท่ีผ�านมา เป(นการพูดคุยกับกลุ�มผู�ก�อเหตุตัวจริง เนื่องจากก�อนการพูดคุยแต�ละครั้ง ทางคณะพูดคุยจะมีบัญชี
รายชื่อของผู�ท่ีจะมาพูดคุยเพ่ือส�งให�มาเลเซียและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังสํานักงานข�าวกรองแห�งชาติ               
กอ.รมน.ภาค 4 ส�วนหน�า ผู�ว�าราชการจังหวัด ผู�นําทางศาสนา ฯลฯ ได�ตรวจสอบ และตอนนี้ตัวละครท่ี
เก่ียวข�องได�ปรากฏตัวครบแล�ว ไม�ว�าจะเป(นผู�สร�างป�ญหา ผู�แก�ป�ญหาและหน�วยงานเก่ียวข�อง ท้ังแม�ทัพภาค 4 
ศอ.บต. ผู�นําศาสนา เอ็นจีโอ สื่อมวลชนในพ้ืนท่ี และผู�ได�รับผลกระทบ ดังนั้นจึงอยู�ท่ีประชาชนว�าจะเชื่อใคร 
ประชาชนต�องสนับสนุนการพูดคุยและประณามความรุนแรง 

พล.อ.อักษรา กล�าวต�อว�า ขณะนี้ทางคณะพูดคุยกําลังจัดทําหนังสือเก่ียวกับแนวทางการแก�ไขป�ญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต�ด�วยการพูดคุยสันติสุข ต้ังแต�ปh 2558-2559 ท่ีผ�านมา ว�ามีความคืบหน�าอย�างไรบ�าง ท้ังนี้ เพ่ือ
สร�างความเข�าใจให�กับประชาชน เนื่องจากท่ีผ�านมา ประชาชนยังมาเข�าใจเก่ียวกับการทํางานของเราเท�าท่ีควร 
โดยจะมีท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจะพิมพAให�เพียงพอต�อความต�องการของผู�ท่ีสนใจ 

เม่ือถามว�า ผู�ก�อเหตุยังมีแนวคิดท่ีจะแบ�งแยกดินแดนอยู�หรือไม� พล.อ.อักษรา กล�าวว�า นี่มันยุคสมัยไหนแล�ว 
วันนี้ไม�มีใครพูดเรื่องนี้แล�ว บริบทต�างๆได�ก�าวข�ามเรื่องดังกล�าวไปแล�ว แต�ประชาชนในพ้ืนท่ีจะเป(นผู�กําหนดว�า
ต�องการความสงบหรือไม� และประชาชนเองก็ต�องประณามความรุนแรง และขณะนี้ทีมพูดคุยสันติสุขมีความ
เป(นเอกภาพ และเชื่อว�าประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นด�วยและอยู�ข�างรัฐบาล ต�อต�านความรุนแรง 
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คําตGอคํา มารา ปาตานี ตGอเหตุการณRบุก ร.พ.เจาะไอร�อง 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 17 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2016/03/64674 

โดยทวีพร คุ�มเมธา 

ตัวแทนมารา ปาตานี องคAกรร�มของขบวนการเพ่ือเอกราชสามจว.ชายแดนใต� ชี้ ความไม�สงบวันครบรอบ
สถาปนาบีอารAเอ็น ไม�ใช�สัญญาณต�อต�านมารา และกล�าวว�า พร�อมยอมรับหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว�าง
ประเทศ 

17 มี.ค. 59 อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม สมาชิกคนหนึ่งของมารา ปาตานี องคAกรร�มของขบวนการปลดปล�อยปาตานี 
หรือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต� ตอบคําถามประชาไทเม่ือวานนี้ ถึงเหตุการณAความรุนแรงเม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 
ซ่ึงมีการก�อเหตุไม�สงบหลายจุด รวมถึงการใช�โรงพยาบาลเจาะไอร�อง จ.นราธิวาส เป(นท่ีม่ันในการต�อสู�กับค�าย
ทหารพรานซ่ึงอยู�ตรงข�าม 

เนื่องจากสองอําเภอท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุดคือ อ.เจาะไอร�อง และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซ่ึงเป(นสองในห�า 
อําเภอสันติสุข นําร�อง (ซ่ึงหมายถึง อําเภอท่ีเป(นพ้ืนท่ีปลอดภัย) ซ่ึงเป(นโครงการท่ีฝKายทหารไทยกล�าวอ�างฝKาย
เดียว มีผู�วิเคราะหAว�า การโจมตีอย�างหนักในสองอําเภอดังกล�าวคือการส�งสัญญาไม�เอากระบวนการพูดคุย 
สันติภาพ และไม�เอามารา ปาตานี  

ท้ังนี้ วันท่ี 13 มี.ค. เป(นวันครบรอบ 56 ปhการก�อต้ังบีอารAเอ็น องคAกรเพ่ือเอกราชปาตานีซ่ึงเชื่อว�า มีกําลัง
นักรบในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด บีอารAเอ็นนั้นเคยแสดงท�าทีปฏิเสธมาราและการพูดคุยสันติภาพท้ังทางตรงและทาง 
อ�อม 

แม�ไม�มีผู�เสียชีวิตจากเหตุการณAหลังเหตุการณAดังกล�าว ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�และ
องคAกรสิทธิมนุษยชนระหว�างประเทศ ต�างออกมาประณามการบุกโรงพยาบาล และเรียกร�องให�ท้ังฝKาย
ขบวนการและฝKายไทยเคารพหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว�างประเทศ ซ่ึงห�ามปฏิบัติการทางทหาร และการ
ต้ังค�ายทหารในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน และพ้ืนท่ีชุมชน  

(อาบูฮาฟ_ซ ให�สัมภาษณAประชาไทเป(นภาษาอังกฤษ บทสัมภาษณAด�านล�างเป(นคําแปลอย�างไม�เป(นทางการโดย
ประชาไท)  

1. มารา ปาตานี เห็นอยGางไรตGอการกGอความไมGสงบหลายจุดในวันท่ี 13 มีนาคม โดยเฉพาะในอําเภอ   
เจาะไอร�อง มาราเห็นวGา การโจมตีในอําเภอท่ีถูกประกาศเปpนโครงการนํารGองอําเภอสันติสุขนั้น เปpน
สัญญาณตGอต�านการเจรจาสันติภาพหรือไมG  
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เราไม�รู�แน�นอนว�าใครเป(นผู�ก�อเหตุท่ีโรงพยาบาล แต�สิ่งต�างๆ ชี้ว�าน�าจะเป(นฝhมือของนักรบอารAเคเค (นักรบกลุ�ม
บีอารAเอ็น) เม่ือพิจารณาว�าวันท่ี 13 มีนาคมนั้นมีความสําคัญทางสัญลักษณA และยังมีการก�อเหตุท่ีจุดอ่ืนด�วย  

เหตุการณAนี้ไม�เก่ียวกับมารา ปาตานี เห็นได�จากว�า เหตุการณAทํานองเดียวกันนี้เคยเกิดข้ึนหลายครั้งในอดีต 
ก�อนท่ีจะมีมาราด�วยซํ้า 

ถ�าจะมีการส�งสัญญาณใดๆ มันคงเป(นการเตือนว�า รัฐไทยต�องจริงจังกับการแก�ป�ญหาท่ีต�นเหตุของความขัดแย�ง 
และหลีกเลียงจากการกระทําท่ีไม�ยุติธรรมท่ีเราเห็นอยู�ทุกวันนี้ เพราะฝKายทหารของขบวนการก็จะเอาคืนอย�าง
สมํ่าเสมอ จนถึงวันนี้ ท้ังมาราและฝKายไทยยังไม�ได�ตกลงอะไรเก่ียวกับพ้ืนท่ีปลอดภัย เม่ือไรท่ีการพูดคุย
สันติภาพเริ่มอย�างเป(นทางการแล�ว เราถึงจะคุยกันเรื่องความเป(นไปได� และหาข�อตกลงกันว�า จะทําอย�างไรให�
เกิดพ้ืนท่ีความปลอดภัย และหากลไกท่ีเหมาะสมทําให�มันเวิรAค 

เพราะฉะนั้น เนื่องจากยังไม�มีการตกลงเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย มันก็ไม�มีเหตุผลท่ีจะบอกว�านี่คือการต�อต�านมารา 
พ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีเจาะไอร�องนั้น เป(นเพียงข�อเสนอฝKายเดียวของกองทัพภาคท่ีสี่ เม่ือพิจารณาว�าพ้ืนท่ีดังกล�าว
เป(นท่ีม่ันของนักรบอารAเคเค การตอบโต�เช�นนั้นก็เป(นสิ่งท่ีเข�าใจได�  

  

2. การเจรจาสันติภาพจะได�รับผลกระทบจากปฏิบัติการเม่ือวันอาทิตยRหรือไมG อยGางไร   

ส�วนตัวผมไม�เห็นว�าเหตุการณAจะกระทบกับกระบวนการพูดคุย ในทางตรงข�าม มันยิ่งจําเป(นท่ีจะต�องเดินหน�า
เรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย ให�มีข�อตกลงกันเรื่องนี้อย�างเร็วท่ีสุดท่ีจะเป(นไปได� ตอนนี้ท้ังปารAตี้เอ และปารAตี้บี กําลังจะ
สรุปเรื่องศัพทAเทคนิคในข�อตกลงในเร็ววันนี้ ถ�าทุกฝKายโอเคแล�ว เราก็จะได�เดินหน�าการเจรจาสันติภาพอย�าง
เป(นทางการ 

  

3. ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีตGางเรียกร�องให�ท้ังฝuายไทยและฝuายขบวนการนํากฎหมายมนุษยธรรมสากล 
มาใช� มารา ปาตานีเห็นอยGางไรกับข�อเสนอนี้ 

เราได�ยินเรื่องการเรียกร�องให�นํากฎหมายมนุษยธรรมระหว�างประเทศมาใช� และเราเห็นด�วยอย�างท่ีสุด  

กล�าวถึงเหตุการณAล�าสุด เป�าหมายหลักของการปฏิบัติการคือหน�วยทหารและทหารพราน ซ่ึงต้ังอยู�ใกล�กับ
โรงพยาบาล ขณะท่ีมันเป(นเป�าท่ีชอบธรรม แต�การใช�พ้ืนท่ีโรงพยาบาลซ่ึงกระทบต�ออุปกรณAและบุคลากรเพ่ือ
ไปถึงเป�าหมายการโจมตีนั้น เป(นสิ่งท่ีขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว�างประเทศมากๆ การท่ีทหารและทหาร
พรานไปต้ังค�ายอยู�ใกล�กับโรงพยาบาลก็ไม�ต�างกัน เพราะฉะนั้น ท้ังสองฝKายได�ละเมิดหลักกฎหมายดังกล�าว  
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เพราะฉะนั้น มันจึงสําคัญท่ีท้ังสองฝKายต�องตกลงร�วมกันเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยในกระบวนการสันติภาพ และ
หลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว�างประเทศควรถูกประยุกตAใช� ท้ังฝKายไทยและนักรบอารAเคเคจะต�อง
ได�รับการศึกษาเก่ียวกับหลักการของกฎหมายและกฎท่ีเก่ียวข�อง  
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พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง: กางแผนพูดคุยสันติสุข 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 15 เมษายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8485 

โดยฮัสซัน โตVะดง โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง กางแผนยุทธศาสตรAพูดคุยสนัติสุขชายแดนใต�ในเวทีกัมปงตักวา ระบุว�าคืบหน�าสู�ข้ันที ่6 จาก
ทั้งหมด 10 ข้ันตอนของการสร�างความไว�วางใจ กับข�อท�าทายที่ต�องดําเนินตามแผนให�สําเร็จในอีก 2 ปhที่เหลือตามที่
รัฐบาลต�องการความต�อเนื่องในนโยบายและการดึงเสียงสนบัสนุนจากคนตรงกลาง 

 

เส�นทางสู�สันติภาพภายใต�กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขชายแดนใต�ของรัฐจะเดินไปอย�างไร ท�ามกลางเสียง
สนับสนุน เสียงคัดค�าน และความรุนแรงรายวัน สิ่งสําคัญท่ีสุดส�วนหนึ่งน�าจะเป(นความต�อเนื่องในนโยบาย
รัฐบาลและการดําเนินไปตามแผนยุทธศาสตรAท่ีวางไว� 

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขาธิการพูดคณะคุยสันติสุขเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต�ภาคใต�ท่ีมีพล.อ.อักษรา 
เกิดผล เป(นหัวหน�าคณะ พล.ท.นักรบได�รับมอบหมายจากรัฐบาลให�เขียนแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยเพ่ือ         
สันติสุขฯ ข้ึนมาแล�วเร�งดําเนินการตามแผนให�สําเร็จภายในปh 2560 

การดําเนินตามแผนนี้จะสําเร็จมากน�อยแค�ไหนและอย�างไรกับระยะท่ีเหลืออีก 2 ปhนั้น ลองมาดูก�อนว�าในแผน
ยุทธศาสตรAนี้มีอะไรบ�าง พล.ท.นักรบ ได�บรรยายเรื่องนี้ในการสัมมนาท่ีจัดข้ึนโดยเครือข�ายชุมชนศรัทธา          
“กัมปงตักวา” ในหัวข�อ “ทางรอดกระบวนการสร�างสันติภาพปาตานี” เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 ท่ีผ�านมา    
ท่ีห�องประชุมองคAการบริหารส�วนตําบล (อบต.) บานา อ.เมือง จ.ป�ตตานี ให�สมาชิกเครือข�ายของชุมชนศรัทธา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต�กว�า 50 คนได�รับฟ�งโดยสรุปดังนี้ 
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กางแผนยุทธศาสตรRพูดคุยสันติสุขชายแดนใต� 

พล.ท.นักรบ กล�าวนําว�า การแก�ไขป�ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต�ในขณะนี้กําลังอยู�ในข้ันท่ีสองซ่ึงก็คือ “การ
ปฏิบัติการเชิงรุกควบคู�การพัฒนา” ท่ีเริ่มมาต้ังแต� 2554 ซ่ึงชี้วัดว�าสถานการณAกําลังดีข้ึนเป(นลําดับ การพูดคุย
เพ่ือสันติสุขเป(นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย�งของรัฐบาล ซ่ึงต�องทําควบคู�ไปกับการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนท่ีและงานพัฒนาในมิติ ต�างๆ ยืนยันการพูดคุยนั้นมีมาโดยตลอดหลายปhก�อนหน�านี้ 
แต�รัฐเริ่มมีเอกภาพทางความคิดมากข้ึนหลังจากท่ีมีการระบุเอาไว�ใน “นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต�” จนกระท่ังมามาลงนามในปh 2556 และมีการพูดคุยกันอย�างเป(นทางการ แต�ป�ญหาท่ีพบก็คือ
เรายังไม�มียุทธศาสตรAในการพูดคุยและการเตรียมความพร�อมท่ีดีพอ การพูดคุยในรัฐบาลท่ีแล�วจึงประสบกับ
ข�อจํากัดมากมาย 

พล.ท.นักรบ กล�าวว�า เม่ือรัฐบาลนี้สานต�อการพูดคุย ตนได�รับมอบหมายให�ยกร�างแผนยุทธศาสตรAการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ข้ึนมา โดยมีข้ันตอน 3 ระยะ ได�แก� ระยะท่ี 1 คือการสร�างความไว�วางใจ 
ประกอบด�วย 10 ข้ันตอน ระยะท่ี 2 คือ การลงนามในสัตยาบัน และระยะท่ี 3 คือการจัดทําแผนท่ีเดินทาง
หรือ Road Map เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�อย�างยันยืน 

ในการทําแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ นั้นได�มาจากการระดมสมองและสรรพกําลังจากหลาย         
ภาคส�วน รวมไปถึงการศึกษาตัวอย�างในอาเจะหA ประเทศอินโดนีเซีย และในมินดาเนา ประเทศฟ_ลิปป_นสA รวม
ไปถึงบทเรียนท่ีได�รับจากกรณีของไอรAแลนดAเหนือ ซ่ึงแต�ละท่ีก็แตกต�างกัน แต�เราก็ปรับให�สอดคล�องกับ
ประเทศไทยโดยเริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2558 เป(นต�นมา 

10 ข้ันตอนการสร�างความไว�วางใจ 

พล.ท.นักรบ กล�าวต�อไปว�า สําหรับข้ันตอนการสร�างความไว�วางใจนั้น ตนขอย้ําว�าเป(นข้ันตอนท่ียากท่ีสุด 
เพราะคนท่ีขัดแย�งกันจะไว�วางใจกันนั้นไม�ง�าย อย�างไรก็ตาม การดําเนินการ 1 ปh กับอีก 3 เดือนท่ีผ�านมาก็มี
ความคืบหน�า ซ่ึงสอดคล�องตาม 10 ข้ันตอนในแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ ดังต�อไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสร�างความสัมพันธRกับมาเลเซีย  

เริ่มต�นต้ังแต�วันแรก เนื่องจากคณะของฝKายทางการไทยไม�เคยรู�จักผุ�อํานวยความสะดวกกันมาก�อน ความไม�
ไว�วางใจต�อมาเลเซียก็มีอยู�สูง ดังนั้นตนต�องทําความรู�จักกับดาโตVะสรี อาหAหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู�อํานวยความ
สะดวกในการพูดคุยสันติสุขด�วยการเดินทางไปเจอเขาท่ีประเทศมาเลเซีย ทานอาหารด�วยกัน ตีกอลAฟด�วยกัน 
และบางครั้งก็พามาเท่ียวเมืองไทย ทางเขาก็พาเราไปพูดคุยและทานอาหารด�วยกันท่ีมาเลเซีย เพ่ือสร�างความ
ไว�วางใจระหว�างกัน ใช�เวลาในการสร�างความไว�วางใจในช�วงนี้ถึง 3 เดือนด�วยกัน 
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ข้ันตอนท่ี 2 จัดบัญชีรายช่ือกลุGมผู�คิดเห็นตGางจากรัฐ 

เม่ือมีความไว�วางใจต�อกันแล�ว ทางฝKายรัฐก็ได�จัดบัญชีรายชื่อกลุ�มผู�คิดเห็นต�างจากรัฐ จํานวน 32 คนท่ีอยู�ใน
ประเทศมาเลเซีย เป(นกลุ�มท่ีรัฐอยากคุยด�วยและยืนยันว�าเป(นตัวจริงโดยความเห็นชอบของหน�วยงานทางด�าน
การข�าวว�าเป(นกลุ�มผู�เห็นต�างซึงอยู�ฝKายตรงกันข�ามจริงๆ เราส�งรายชื่อให�รัฐบาลมาเลเซียเพ่ือรวบรวมบุคคล
เหล�านี้และเชิญมาพูดคุยกัน บัญชีรายชื่อเหล�านี้ได�รับความเห็นชอบจากกองอํานวยรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภาค 4 ส�วนหน�า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักข�าวกรองแห�งชาติ สภาความม่ันคงแห�งชาติ (สมช.) เป(นต�น 

ข้ันตอนท่ี 3 การสร�างความสัมพันธRกับกลุGมผู�เห็นตGางจากรัฐ  

หลังจากส�งท้ัง 32 รายชื่อให�มาเลเซียแล�ว ทางฝKายมาเลเซียก็ต�องไปสร�างความสัมพันธAกับกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐ 
เม่ือท้ัง 2 ฝKายคือฝKายไทยกับกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐเกิดความไว�วางใจต�อมาเลเซียแล�ว ทางมาเลเซียก็จะเชิญท้ัง 
2 ฝKาย เข�ามาพูดคุยกันโดยมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวก ซ่ึงท่ีผ�านมามีการพูดคุยกันแล�ว 4 ครั้งใน
ระยะเวลา 1 ปh 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ทดสอบเบ้ืองต�น  

ท่ีจริงได�มีการทดสอบเบ้ืองต�นไปแล�วเม่ือช�วงเดือนรอมฎอนปh 2558 ท่ีผ�านมา โดยมีการพูดคุยในทางลับว�า
ขอให�เดือนรอมฎอนปh 2558 เป(นเดือนรอมฎอนแห�งสันติสุขและเป(นเดือนแห�งการประกอบศาสนากิจ        
ผลออกมาปรากฏว�าเป(นเดือนรอมฎอนท่ีมีเหตุการณAต่ําท่ีสุดนับแต�ปh 2547 – 2559 



 

 

155 

 

อย�างไรก็ตาม เดือนรอมฎอนปh 2558 ก็ยังมีเหตุการณAเกิดข้ึนบริเวณชายแดน เช�น ในพ้ืนท่ี อ.สุไหงโก-ลก          
จ.นราธิวาส อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ปาดังเบซารA จ.สงขลา เป(นต�น นี่คือบททดสอบเบ้ืองต�นท่ีเราทํากันมาแล�ว 
และท่ีสําคัญ เป(นบททดสอบท่ีผ�าน 

ข้ันตอนท่ี 5 ตั้งคณะทํางานเทคนิครGวม  

 คณะทํางานเทคนิคร�วมเป(นคณะทํางานชุดเล็กของท้ังสองฝKาย มีหน�าท่ีพูดคุยรายละเอียดในประเด็นต�างๆได� 
และสามารถพูดคุยได�หลายวันติดต�อกัน สามารถนอนคุย นั่งคุย คุยระหว�างกินข�าวได�  เพราะคณะพูดคุยชุด
ใหญ�ไม�สามารถท่ีจะพูดคุยรายละเอียดได� เพราะบนโตVะการพูดคุยชุดใหญ�นั้นบางครั้งไม�อาจหาข�อยุติกันได�
โดยง�าย อีกท้ังยังต�องมีการแปลภาษาถึง 3 ภาษา การจัดต้ังคณะทํางานชุดเล็กเป(นวิธีการหนึ่งในการแก�ป�ญหา
ดังกล�าว ซ่ึงในกระบวนการพูดคุยท่ีอ่ืนก็ถือปฏิบัติกันเป(นปกติ 

คณะทํางานชุดนี้มีตนซ่ึงนอกจากจะทําหน�าท่ีเป(นเลขานุการคณะพูดคุยชุดใหญ�แล�ว ยังเป(นหัวหน�าคณะทํางาน
ชุดเล็กของฝKายรัฐบาลอีกด�วย ส�วนคณะทํางานนั้นมาจากเจ�าหน�าท่ีของกระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการ
ต�างประเทศ, กองทัพบก, กอ.รมน. เป(นต�น ท่ีผ�านมาคณะทํางานเทคนิคร�วม ซ่ึงมีท้ังฝKายรัฐบาลและกลุ�มผู�คิด
ต�างได�มีการพบปะกันแล�ว 3 ครั้งท่ีประเทศมาเลเซีย คือท่ีเมืองปhนัง 1 ครั้ง และท่ีกัวลาลัมเปอรA 2 ครั้ง 
จนกระท่ังได�มาซ่ึงกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุยซ่ึงถือเป(นข้ันตอนท่ี 6 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํากรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุย  

ขณะนี้การดําเนินงานท้ังหมดอยู�ในข้ันตอนนี้ คือ การกําหนดกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุย ซ่ึงร�วมกัน
จัดทําเสร็จเป(นท่ีเรียกบร�อยแล�วจากการพูดคุยกับกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐเม่ือช�วงเดือนมีนาคม 2559 ท่ีผ�านมา 
ถามว�าทําไมต�องมีกรอบกติกาในการพูดคุยสันติสุข คําตอบก็คือเป(นเรื่องท่ีคล�ายกับเล�นฟุตบอล หากไม�มีกติกา
ก็เล�นฟุตบอลไม�ได� เป(นต�น การพูดคุยสันติสุขก็เหมือนกัน ต�องมีกรอบในการพูดคุยสันติสุขด�วยเช�นกัน 

หากไม�มีกติกาพูดคุยสันติสุข ก็เหมือนกับการพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณAท่ีเม่ือพูดคุยครั้งท่ี 2 ก็มี
การยื่นข�อเสนอ 5 ข�อ จากฝKายบีอารAเอ็น ทําให�การพูดคุยเดินหน�าต�อไปไม�ได� ซ่ึงในความเป(นจริงข�อเสนอ 5 
ข�อนั้น ถ�าเทียบตอนนี้ก็อยู�ในข้ันตอนท่ี 9 หรือ 10 ตามแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยฯ ฉบับนี้ 

กรอบกติกาทําให�การพูดคุยสันติสุขเดินหน�าได� เพราะมีการพูดคุยอย�างเป(นข้ันตอน ซ่ึงกรอบกติกานี้จะนําข้ึน
บนโตVะพูดคุยสันติสุขระหว�างคณะพูดคุยฝKายไทยกับฝKายกลุ�มผู�เห็นต�างในเดือนเมษายน 2559 นี้ 
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ข้ันตอนท่ี 7 การทดสอบข้ันก�าวหน�า 

การทดสอบข้ันก�าวหน�า ความสําคัญอยู�ท่ีการพูดคุยเรื่องกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยร�วมกัน หรือ Safety Zone ซ่ึง
เรื่องนี้ได�บรรจุเป(นวาระในการพูดคุยสันติสุขเรียบร�อยแล�ว เพ่ือให�คณะพูดคุยสันติสุขชุดใหญ�เห็นชอบก�อนจึง
จะสามารถดําเนินการต�อได� 

เม่ือโตVะพูดคุยสันติสุขเห็นชอบเรื่องนี้แล�ว ก็จะโยนให�คณะทํางานชุดเล็กไปดําเนินการต�อ โดยตนจะให�ทางกลุ�ม
ผู�เห็นต�างจากรัฐเป(นผู�เลือกพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีปลอดภัยนี้เป(นการทํางานร�วมกันของ 3 ฝKาย คือ รัฐ ประชาชน และกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐ ซ่ึงต�างจาก
อําเภอสันติสุขท่ีกําลังดําเนินการอยู�ในพ้ืนท่ีตอนนี้ เพราะเป(นการทํางานร�วมระหว�างประชาชนกับเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
แต�ไม�มีกลุ�มผู�คิดต�างจากรัฐทํางานด�วย ทําให�ยังมีเหตุไม�สงบอยู� 

แต�อย�างไรก็ตาม ไม�ใช�ว�าพ้ืนท่ีปลอดภัยจะไม�มีเหตุไม�สงบเลย เพราะในพ้ืนท่ียังมีกลุ�มท่ีไม�เห็นด�วยกับการ
พูดคุยสันติสุขอยู� และยังมีพวกค�าของเถ่ือน น้ํามันเถ่ือนและยาเสพติดอยู� 

ข้ันตอนท่ี 8 การพูดคุยเรื่องปwญหา 

การพูดคุยเรื่องป�ญหา เป(นการรับทราบป�ญหาจากกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐว�า เขามีป�ญหาอะไรถึงต�องใช�อาวุธ 
เช�น การศึกษาในพ้ืนท่ีไม�สอดคล�องกับความต�องการของประชาชน ซ่ึงหากตนมีข�อมูลผมก็จะให�คําตอบบนโตVะ
การพูดคุยสันติสุขไปเลยว�ารัฐได�ทําอะไรบ�างเก่ียวกับการศึกษาในพ้ืนท่ี แต�หากไม�มีข�อมูล ก็นําประเด็นนี้ไปเป_ด
เวทีถามประชาชนว�าต�องการการศึกษารูปแบบใด 

หรือเรื่องการเมืองปกครอง เช�น ประชาชนต�องการเขตปกครองพิเศษหรือต�องการเลือกผู�ว�าราชการจังหวัด ตน
ก็จะลงมาเป_ดเวทีในพ้ืนท่ีถามประชาชน จากนั้นก็จะนําข�อเสนอของประชาชนมานําเสนอบนโตVะพูดคุย แต�
ต�องนําไปเสนอรัฐบาลก�อนว�ามีความเห็นอย�างไร จะต�องแก�ไขเพ่ิมเติมตรงไหน ผมจะทําอย�างนี้ไปเรื่อยๆ 
เพ่ือให�ได�ข�อเสนอ 

ข้ันตอนท่ี 9 การประเมินและทบทวน 

ข้ันตอนท่ี 10 การจัดทําข�อตกลงฉบับสมบูรณR 

ระยะท่ี 2, 3 ทําอยGางท่ีท่ัวโลกทํากัน 

พล.ท.นักรบ กล�าวอีกว�า ข�ามไประยะท่ี 2 คือ การลงนามสันตาบัน โดยมีการระบุอย�างชัดเจนว�าจะต�องแก�
อะไรบ�าง ซ่ึงการแก�ป�ญหาเหล�านี้ กลุ�มผู�คิดเห็นต�างจากรัฐต�องยกเลิกก�อเหตุความไม�สงบในพ้ืนท่ี โดย
ดําเนินการควบคู�กับกระบวนการยุติธรรม คือ ทําอย�างไรให�กลุ�มคนท่ีมีความคิดเห็นต�างรัฐกลับมาในประเทศ
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สําหรับคนท่ีอยากกลับ นักโทษในเรือนจําจะดําเนินการนิรโทษกรรมหรือไม� คนท่ีมีหมายจับจะยกเลิกหรือไม� 
รูปแบบอย�างนี้ทํากันท่ัวโลก 

ระยะท่ี 3 การจัดทํา Road Map เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยนําหมวดการศึกษา การเมืองการ
ปกครอง มาต้ังคณะทํางานศึกษาอย�างจริงจัง ต้ังระยะเวลาในการแก�ไข ก่ีเดือน ก่ีปh เพ่ือกําหนดให�เป(น Road 
Map ในระหว�างนี้มีการต้ังคณะกรรมการหยุดยิงและถอนกําลังทหารออกพ้ืนท่ี ซ่ึงในกระบวนการสันติภาพ         
ท่ัวโลกก็ทํากันอย�างนี้ 

ส่ิงท�าทายของท้ัง 2 ฝuาย 

พล.ท.นักรบกล�าวด�วยว�า สําหรับสิ่งท�าทายต�อกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขชายแดนใต�มี 4 ข�อหลักๆ ดังนี้ 

เรื่องแรก ความต�อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลบ�อย และอนาคตประเทศไทยไม�รู�ว�า
จะเปลี่ยนอีกก่ีรัฐบาล แต�รัฐบาลชุดป�จจุบันให�ตนยกร�างยุทธศาสตรAการพูดคุยฯ ให�สําเร็จในปh 2560 นั้น ใน
ความเป(นจริงแล�วตนคิดว�าในปh 2560 น�าจะอยู�ข้ันตอนของการลงนามสัตยาบันเท�านั้นเอง เพราะกระบวนการ
สันติภาพต�องใช�ระยะเวลานาน ตัวอย�างในประเทศฟ_ลิปป_นสAก็ใช�เวลา 17 ปh ไอรAแลนดAเหนือ 30 ปh แต�อย�างไร
ก็ตาม รัฐบาลนี้ก็ได�บรรจุวาระการพูดคุยสันติสุขไว�ในนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�
ฉบับใหม� ซ่ึงยกร�างเสร็จเรียบร�อยแล�วในขณะนี้และกําลังจะเข�าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

เรื่องท่ีสอง ความไว�วางใจระหว�างปารAตี้ A (ฝKายรัฐบาล), ปารAตี้ B (ฝายมาราปาตานี) และผู�อํานวยความ
สะดวก ข้ันตอนในการสร�างความไว�วางใจใช�เวลานาน อย�างไรก็ตามภายในระยะเวลา 1 ปh 3 เดือนท่ีผ�านมา มี
การพบเจอกันแล�วเพียง 7 ครั้ง เป(นคณะทํางานชุดใหญ� 4 ครั้งและคณะเทคนิคร�วม 3 ครั้ง ทําให�ยังไม�สามารถ
สร�างความไว�วางใจได�อย�างเต็มท่ีมากนัก แต�ก็สามารถสร�างความไว�วางใจได�เรื่อยๆ 

เรื่องท่ีสาม การโน�มน�าวและชักจูงกลุ�มท่ีตรงกลางระหว�างเห็นด�วยกับไม�เห็นของท้ัง 2 ฝKายท้ัง Party A และ 
Party B ให�มาสนับสนุนการพูดคุย โดยเฉพาะประชาชนท่ีต�องสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข เนื่องจากช�วงนี้ได�
เป_ดโอกาสให�มีการพูดคุยแล�ว 

เรื่องสุดท�าย การสนับสนุนจากภาคประชาสังคม (Track 2) และประชาชนระดับรากหญ�า และคนส�วนใหญ�
ของประเทศ (Track 3) สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข 
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พูดคุยสันติสุขวุGน พล.ท.นักรบ พ�นทีม 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 20 เมษายน 2559 
ท่ีมา: สํานักข�าวอิศรา 

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ส�อเค�ามีป�ญหาอีกคร้ัง เม่ือมีข�าวยืนยันว�า พล.ท.นักรบ                
บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยฯ ถูกปรับพ�นจากคณะ  

พล.ท.นักรบ ยอมรับว�า ขณะนี้ไม�ได�ทํางานให�กับคณะพูดคุยฯแล�ว และได�ปรับตําแหน�งจากรองผู�อํานวยการ
ศูนยAประสานการปฏิบัติท่ี 5 หรือ รองศปป.5 เป(นผู�ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  

ส�วนการทํางานของคณะพูดคุยฯจะมีทิศทางอย�างไรต�อไป โดยเฉพาะการนัดหมายพูดคุยคณะใหญ�กับกลุ�ม         
มารา ปาตานี ช�วงปลายเดือน เม.ย.นี้นั้น พล.ท.นักรบ บอกว�า ไม�ทราบเรื่องและไม�ได�รับข�าวสารใดๆ เลย 

สําหรับ พล.ท.นักรบ มีบทบาทในคณะพูดคุยฯ และในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต�มาตลอด ต้ังแต�เม่ือ
ครั้งการพูดคุยกับกลุ�มบีอารAเอ็นในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณA ชินวัตร เม่ือปh 2556 พล.ท.นักรบ ก็เป(นหนึ่ง
ในคณะพูดคุยฯ ในฐานะตัวแทนจากกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.  

ต�อมาในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา ท่ีสานต�อกระบวนการพูดคุยกับกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐ 6 กลุ�ม 
ภายใต�ชื่อองคAกร "มารา ปาตานี" เม่ือปh 2558 พล.ท.นักรบ ก็ถือเป(นคียAแมนคนสําคัญ และได�รับแต�งต้ังเป(น
เลขานุการ รวมท้ังเป(นโฆษกของคณะพูดคุย 

นอกจากนั้น พล.ท.นักรบ ยังทําหน�าท่ีเป(นหัวหน�าคณะทํางานเทคนิค หรือคณะพูดคุยชุดเล็ก เพ่ือประสานงาน
กับมารา ปาตานี และรัฐบาลมาเลเซีย ในฐานะผู�อํานวยความสะดวก เพ่ือกําหนดประเด็นการพูดคุยของคณะ
พูดคุยชุดใหญ�ด�วย  

พล.ท.นักรบ เป(นนักเรียนเตรียมทหารรุ�น 24 โดยเขาเพ่ิงติดยศพลโท ในการปรับย�ายนายทหารวาระประจําปh 
เม่ือวันท่ี 1 ต.ค.ปhท่ีแล�ว และรับราชการในศูนยAประสานการปฏิบัติท่ี 5 หรือ ศปป.5 ของ กอ.รมน.ซ่ึง
รับผิดชอบป�ญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต�มานานหลายปh เขามีบทบาทอย�างสูงในการเขียนแผน
และโครงสร�างของหน�วยงานความม่ันคงในภารกิจดับไฟใต�  

สําหรับอนาคตกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ ยังไม�ชัดเจนว�าจะมีการนัดพบปะกันระหว�างคณะพูดคุยชุด
ใหญ� ช�วงราวปลายเดือน เม.ย.ถึงต�นเดือน พ.ค.ตามท่ีมีการนัดหมายกันหรือไม� เพราะมีข�าวว�านายกรัฐมนตรี
ยังไม�พอใจผลการพูดคุยของคณะทํางานชุดเล็กท่ีประสานงานกับ มารา ปาตานี ขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุรุนแรง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�อย�างต�อเนื่อง 
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มาราฯ ผิดหวัง ไทยไมGรับรอง TOR 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 28 เมษายน 2559 
ท่ีมา: สํานักข�าวอิศรา 

มารา ปาตานี เผยผลประชุมร�วมกับคณะพูดคุยเพื่อสันตสิุขฝKายรัฐบาลไทย ยอมรับผิดหวังไทยไม�ยอมรับรองร�าง         
ทีโออารA แต�ยังให�เวลาพิจารณาทบทวน ทว�าระหว�างนี้จะไม�มีการพูดคุยประเด็นอ่ืนโดยเฉพาะ "พื้นที่ปลอดภัย"  

ผู�ใช�นามว�า อาบู ฮาฟmซ อัล ฮากิม ซ่ึงทํางานให�กับมารา ปาตานี ได�เผยแพร�เอกสารคล�ายชอรAตโน�ต สรุปผล
การประชุมระหว�างคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงระบุสถานะว�าเป(นการพบปะพูดคุยแบบ
เต็มคณะอย�างไม�เป(นทางการรอบท่ี 3 เม่ือวันพุธท่ี 27เม.ย.59 ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย 

หัวหน�าคณะพูดคุยของท้ังสองฝKาย คือ พล.อ.อักษรา เกิดผล กับ อุสตาซ มะสุกรี ฮารี โดยมี ดาโต~ะ สรี           
อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม จากมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวก ใช�เวลาการประชุม 1 ชั่วโมง 15 นาที 

วาระการประชุมท่ีสําคัญก็คือ การให�ความเห็นชอบร�างข�อตกลงท่ีเป(นกรอบการพูดคุย หรอืทีโออารA และการ
นําเสนอแนวคิดเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยร�วมกัน ซ่ึงเป(นข�อเสนอของฝKายรัฐบาลไทย  

ผลการประชุมก็คือ หัวหน�าคณะพูดคุยฝuายไทยบอกกับวงพูดคุยวGา ไมGพร�อมลงนามรับรองรGางทีโออารR ซ่ึง
ฝuายมารา ปาตานี รู�สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของฝuายไทย แตGก็ให�ความเคารพ ฉะนั้นประเด็นเรื่องพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจึงไมGถูกหยิบยกข้ึนมาหารือกัน 

สําหรับความเห็นของฝKายมารา ปาตานี ก็คือ ไม�แน�ใจว�าฝKายไทยต�องการทบทวนร�างทีโออารA หรือจะแขวนไว� 
หรือจะยกร�างใหม� ทราบแต�เพียงว�านายกรัฐมนตรีของไทยยังไม�อนุมัติร�างทีโออารAฉบับนี้  

ร�าง TOR ผ�านการตกลงร�วมกันของคณะทํางานเทคนิคร�วมฯ หลังจากประชุมกันมา 3 รอบ ตั้งแต�เดือน 
ต.ค.ปCท่ีแล"ว จนถึงเดือน มี.ค.ปCนี้ เช่ือว�าน�าจะเป�นการปูทางสําหรับกระบวนการพูดคุยอย�างเป�นทางการ
ให"เดินหน"าต�อไปได" ขณะท่ีคณะกรรมการอํานวยการของมารา ปาตานี ให"ความเห็นชอบกับร�างทีโออาร-นี้
ตั้งแต�ต"นเดือน เม.ย. 

มีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปลี่ยนตัว พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง ออกจากคณะพูดคุยฯ โดยฝKายมารา           
ปาตานี มองว�าเหตุผลของการเปลี่ยนตัวอาจสะท�อนผ�านการตัดสินใจเรื่องร�างทีโออารA เพราะ พล.ท.นักรบ 
เป(นตัวจักรสําคัญ และเห็นหัวหน�าคณะทํางานเทคนิคร�วมฯฝKายไทย ท้ังยังเคยมองในแง�ดีว�า ร�างทีโออารAจะ
ได�รับการรับรองจากรัฐบาลไทยและคณะพูดคุยฝKายไทย  
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มารา ปาตานี ยังเห็นว�า ตราบใดท่ีกระบวนการพูดคุยยังดําเนินอย�างไม�เป(นทางการอยู�เช�นนี้ สืบเนื่องจากร�าง 
ทีโออารAไม�ได�รับการรับรอง ประเด็นใหญ�ๆ ท่ีต�องหารือกันต�อไป เช�น การกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย ก็จะไม�ถูก
หยิบยกมาหารือร�วมกัน 

ในตอนท�ายของเอกสารสรุปผลการพูดคุยฯยังระบุวGา ทีโออารR เปรียบเหมือนกฎหรือข�อบังคับในเกมกีฬา 
ซ่ึงหากไมGมี ก็ไมGสามารถเลGนตGอไปได� ฉะนั้น มารา ปาตานี จะให�เวลากับฝuายไทยเพ่ือตัดสินใจใหมGในเรื่อง
นี้ เพราะการรับรองรGางทีโออารR จะเปpนสัญญาณหนึ่งท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความจริงใจและความมุGงม่ันของ
รัฐบาลไทยในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข และผลักดันให�กระบวนการเดินหน�าตGอไป 
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บ๊ิกตูGไมGหนุนเจรจาดับไฟใต� 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 29 เมษายน 2559 
ท่ีมา: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1461911235 

 

 

เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน�าคสช. กล�าวถึง
ความคืบหน�าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต�ท่ีมีกระแสจะไม�เป(นผลสําเร็จว�า  

อยากเตือนว�าการวิพากษAวิจารณAโดยท่ีไม�มีข�อมูลก็เขียนกันอยู�นั่น แก�ป�ญหาไม�สําเร็จ พูดคุยสันติภาพไม�สําเร็จ
บ�างมันจะแก�ได�อย�างไร ถ�าอีกฝKายมีเจตนารมณAท่ีตรงกันก็จะแก�ได�  

ตนเห็นท่ีสื่อมวลชนเขียนระบุว�าทําไมไม�จริงใจในการแก�ป�ญหา มันยอมรับกระบวนการได�หรือไม� ผิดกฎหมาย
หรือไม� เป(นการสร�างอาชญากรรมท่ีร�ายแรงหรือไม� กลุ�มผู�เห็นต�างท่ีเอาป�นมายิงกันนั้นผิดกฎหมาย องคAกรท่ีมี
ชื่อข้ึนตามทะเบียนต�างๆ เหล�านั้นก็ผิดกฎหมายท้ังหมด รัฐบาลไม�สามารถท่ีจะนํากฎหมายในประเทศไป
ต�อรองได� ประเทศไทยเจรจากับผู�กระทําความผิดไม�ได� เอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาว�ากัน ซ่ึงต�อง
ดูตรงนี้และคณะพูดคุยก็จะนําเรื่องไปหารือว�าเขาจะยอมรับได�หรือไม� ถ�ายอมรับไม�ได�ก็กลับมา 

“ทําไมเราต�องไปยอมรับกติกาในการให�เรียกชื่อ ไม�เห็นใครเขาจะสนใจ แล�วมันมีก่ีกลุ�มรู�ม๊ัย แล�วรู�ม๊ัยทําไมเขา
ต�องไปคุยท่ีต�างประเทศ เพราะเจรจากับใครไม�ได� รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นมันถึงต�อง
ไปคุยนอกประเทศ และจะไปดึงเขาเข�ามาในประเทศอีก ไม�เข�าใจกันซักเรื่อง แล�วก็วิพากษAวิจารณAส�งเดชไป
เรื่อย หลายคนนะ ผมดูตามหน�าหนังสือพิมพA ก็วิจารณAกันไปเรื่อย อยากนี่อยากโน�นแต�ไม�เคยเข�าใจ  

เราน�ะหลีกเลี่ยงอยู�แล�วเรื่องการพูดคุย รัฐบาลท่ีแล�วอยากจะคุยก็เชิญ ผมก็ต�องมาตามแก�อยู�นี่ไง แล�วมันจะ
จบม๊ัยล�ะ คุยกันน�ะ เจตนาวันแรกก็ไม�ตรงกันแล�วท่ีจะขอให�ผมเรียกชื่อกลุ�มเขา ผมรับรองชื่อเขาได�ม้ัย ถ�ามันมี
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ชื่อข้ึนก็จะมีกลุ�มอ่ืนตามมาเรื่อยๆ แล�ววันหลังก็ข้ึนทะเบียนไป รัฐก็ผิด ฉะนั้นใครไปคุยในประเทศเม่ือไหร� ก็ผิด
กฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญเม่ือนั้น” พล.อ.ประยุทธA กล�าวและว�า เข�าใจให�ตรงกันด�วย ทําให�คนเขาสงบ อย�าไป
เพ่ิมศักยภาพในการพูดคุยว�าถ�าหากพูดคุยแล�วจะกดดันจากการใช�ความรุนแรงและอาวุธ ตนให�ไม�ได� ดังนั้น
การท่ีขอให�เป(นพ้ืนท่ีป_ดเพ่ือดูแลกิจกรรม ดูแลครู เด็กนักเรียน ก็ค�อยๆทํา ถ�าคิดว�าจะพูดคุยกัน ถ�าพูดคุยแล�ว
จะเร�งรัดให�เรียกชื่อ ให�แสดงความจริงใจ ให�กําหนดในรัฐธรรมนูญว�าให�เป(นวาระแห�งชาติ มันอะไรกัน การ
แก�ป�ญหาภาคใต�ก็เป(นวาระแห�งชาติอยู�แล�ว 

หัวหน�าคสช. กล�าวอีกว�า “เขียนให�ดีนะ ผมจะติดตาม เพราะฝKายความม่ันคงแจ�งมา เขาบอกว�ารับไม�ได� การ
แก�ป�ญหาวุ�นวายสับสนไปหมด เพราะการสร�างกระแสในสังคมไม�เข�าใจ ไม�ตรงกันหมด ไอ�นี่พูดอย�าง ไอ�นั่นพูด
อย�าง  

รัฐบาลเขาต้ังหลักไว�แล�ว มีเจตนารมณAท่ีตั้งใจจะแก�ป�ญหาของชาติให�เป(นธรรม เท�าเทียม ใครบอกไม�เป(นธรรม 
ไม�เท�าเทียมก็ร�องมา จะสอบให� ใครจะกลับบ�านก็มีกระบวนการมาตรา 21 เขามีไว�หมดแล�ว มันจะอะไรกันอีก 
ก็เริ่มกันไม�ได�แล�วมันจะไปตรงอ่ืนได�อย�างไร บางอย�างในตําราก็คือตํารา วิชาการก็คือวิชาการ มันอยู�ท่ีการ
ปฏิบัติ นี่คือความแตกต�างในการทํางาน ไม�ใช�เอาป�ญหาทุกป�ญหามาตีกัน มันไปไหนไม�ได�ท้ังนั้น” 
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‘อักษรา’ แจง พูดคุยสนัติสุข ‘ดับไฟใต�’ เดินหน�า 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 29 เมษายน 2559 
ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news/121302  

“อักษรา” แจง พูดคุยสนัติสุข “ดับไฟใต�” เดินหน�า ชี้ อย�าโยงประเด็น ย�าย พล.ท.นักรบ 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุข กล�าวภายหลังจากการเดินทางไป
พูดคุยของคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต� ว�า กระบวนการพูดคุยเพ่ือยังคงดําเนินการต�อไป และ
ยังคงอยู�ในกรอบนโยบายของพล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ในระยะของการสร�างความ
ไว�วางใจ  ซ่ึงต�องใช�เวลาในการดําเนินการ และไม�ได�หยุดชะงักแบบท่ีสื่อมวลชนบางสํานักและนักวิเคราะหA   
บางท�านเข�าใจ  ท้ังยังมีความพยายามนําไปเชื่อมโยงกับ พล.ท.นักรบ บุญบัวทองท่ีถูกปรับย�ายออก นั่นเป(น
เพราะรับพระราชทานยศสูงข้ึน อีกท้ังมีการปรับย�ายตามวาระ โดยข�อเท็จจริงแล�ว ตนก็ได�รับการแต�งต้ังโดย
นายกฯ เช�นเดียวกับผู�แทนส�วนราชการอ่ืนๆ ท่ีส�งมาร�วมเป(นคณะพูดคุย รวม 8 หน�วยงาน และในห�วงนี้ก็มีการ
ปรับเปลี่ยนตามวาระกันหลายท�าน 

พล.อ.อักษรา กล�าวต�อว�า ท่ีสําคัญท่ีสุดคือกระบวนการพูดคุยยังคงเดินหน�าต�อไปตามปกติ และเม่ือ 27 
เมษายนท่ีผ�านมา ทางคณะได�มีการเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพ่ือทําความเข�าใจกับกลุ�มผู�เห็นต�างฯ หรือ 
Party B แล�ว ซ่ึงตนได�ฝากความปรารถนาดีของนายกฯ พร�อมท้ังขอบคุณท่ีทุกฝKายยังคงร�วมกันพูดคุยเพ่ือ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย�งให�เกิดความสันติสุขในพ้ืนท่ีต�อไป   

อย�างไรก็ตาม ขอชี้แจงว�ายังมีเพียงเรื่องเดียวท่ีฝKายเราและฝKายผู�เห็นต�างฯยังมองไม�ตรงกัน คือ ตนต้ัง
คณะทํางานเทคนิคให�ไปช�วยกันกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย เพ่ือสร�างความไว�วางใจกับประชาชน  แต�ทางฝKายผู�เห็น
ต�างฯ อยากได�บันทึกข�อตกลงร�วม เหมือนกับท่ีเคยเรียนแล�วว�าเขาไม�มีสถานะอะไร ในขณะท่ีฝKายเรามีคําสั่ง
สํานักนายกฯ ชัดเจน  เพราะฉะนั้นตนจึงเรียนว�า สมควรพิสูจนAความไว�วางใจกันก�อน เพราะบันทึกข�อตกลง
เป(นเพียงจุดเริ่มต�นของความร�วมมือ ถ�าหากยังมีเหตุการณAความรุนแรงในพ้ืนท่ี สังคมจะไม�ไว�ใจกระบวนการ
พูดคุยฯ  ดังนั้นจึงจําเป(นต�องยุติความรุนแรงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งให�ได�ก�อน แล�วจึงมาร�วมกันจัดทําข�อตกลงให�
ครอบคลุมการปฏิบัติในห�วงเวลาของระยะการสร�างความไว�วางใจ 

“สิ่งท่ีเราพยายามทํา คือ ความพยายามแยกกลุ�มผู�เห็นต�างฯ ท่ีต�อสู�เพ่ืออุดมการณAออกจากขบวนการผิด
กฎหมายอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ�มผู�เห็นต�างฯ หรือ Party B ก็มีความเข�าใจ คือ เม่ือไว�ใจแล�วก็จะเกิดความร�วมมือในการ
จัดทําบันทึกข�อตกลงร�วมกันต�อไป ส�วนบันทึกข�อตกลงท่ีดําเนินการมาแล�ว ฝKายเราจะได�ให�ส�วนราชการท่ี
เก่ียวข�องไปตรวจดูถ�อยคําไม�ให�ขัดแย�งต�อกฎหมายและกติกาสากล โดย สมช.จะนํากราบเรียนให� พล.อ.
ประยุทธA นายกฯเห็นชอบก�อน” พล.อ.อักษรา กล�าวและว�า ขอให�ม่ันใจว�าการพูดคุยเพ่ือสันติสุขมิได�หยุดชะงัก
ลงอย�างท่ีนักวิเคราะหAบางท�านได�ให�ความเห็นไว�  และยืนยันยังคงเดินหน�าต�อไปเหมือนเดิม 
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ถึงคิว “กัสตูรี” โพสตRเฟซฯแจงเหตุพูดคุยสันติสุขลGม ยันยังไมGจบ เดนิหน�าตGอแนG 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 30 เมษายน 2559 
ท่ีมา: สํานักข�าวอิศรา  

มีรายงานจากหน�วยงานความม่ันคงของรัฐบาลว�า เม่ือวันศุกรAที ่29 เม.ย.59 นายกัสตูรี มะหAโกตา แกนนาํกลุ�มพูโล 
เอ็มเคพี (PULO MKP) ซ่ึงเป(นแกนนํา มารา ปาตาน ีได�โพสตAคลิปวิดีโอชี้แจงผลการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต�กับคณะพูดคุยของรัฐบาลไทย  

 

การพูดคุยแบบเต็มคณะ มีข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 27 เม.ย.59 ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย แต�ดําเนินไปได�
เพียง 1 ชั่วโมงเศษก็ต�องยุติ เนื่องจากฝKายไทยไม�ลงนามรับรองในบันทึกความตกลงเก่ียวกับกรอบการพูดคุย 
หรือทีโออารA โดยให�เหตุผลว�านายกรัฐมนตรียังไม�อนุมัติ ต�อมา พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกฯและ
หัวหน�าคสช. ให�สัมภาษณAว�า ไม�สามารถยอมรับข�อเรียกร�องของมาราปาตานีได� 

หลังจากนั้น 2 วัน นายกัสตูรี โพสตAคลิปวีดีโอความยาว 11.20 นาที ผ�านเฟซบุVคของตนเองท่ีใช�ชื่อว�า Kasturi 
Mahkota และกล�าวเป(นภาษามาเลยA โดยฝKายความม่ันคงไทยรายงานคําแปลเป(นภาษาไทยว�า ฝKายไทยไม�
ยอมรับข�อเสนอ 3 ข�อของมารา ปาตานี ทําให�ทาง มารา ปาตานี จําเป(นต�องยุติการพูดคุยเอาไว�ก�อน จนกว�า
ฝKายไทยจะยอมรับข�อเสนอนั้น  

และฝากถึงชาวมลายูป�ตตานีว�าอย�าได�กังวล เพราะมารา ปาตานี จะทําหน�าท่ีให�ดีท่ีสุดในฐานะตัวแทนของชาว
มลายูปาตานี การพูดคุย ณ ตอนนี้อยู�ในข้ันตอนเริ่มต�น ถ�าเปรียบเสมือนการละหมาดก็เพ่ิงจะเรียนรู�
กฎระเบียบข้ันตอนของการละหมาดเท�านั้น ยังไม�ได�เริ่มละหมาดเลย ฉะนั้นขอให�วางใจ การเจรจายังมีต�ออีก
แน�นอน 

“ทีมข�าวอิศรา” ได�โหลดคลิปดังกล�าวมาแปลเพ่ือเก็บรายละเอียด ได�ข�อมูลเพ่ิมเติมอีกเล็กน�อย เนื่องจากคลิป
มีป�ญหาในการรับชม แต�ก็สามารถถอดความได�บางตอนว�า การพูดคุยเม่ือวันท่ี 27 เม.ย.ท่ีผ�านมา ท่ีกรุง
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กัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป(นการพูดคุยครั้งท่ี 4 เป(นการพบกันระหว�างคณะใหญ�ของรัฐบาลไทยกับ 
มารา ปาตานี การพูดคุยท่ีผ�านมายังไม�มีการพูดคุยเรื่องใหญ� เป(นการพูดคุยข้ันท่ี 1 เทียบกับการละหมาด ก็อยู�
ระหว�างหาชุดท่ีสะอาด สถานท่ีสะอาด ดูเวลาละหมาด และทิศทางของกิบลัตท่ีจะละหมาด 

การพูดคุยเป(นการพบปะกันเพ่ือคุยถึงข�อตกลงท่ีคณะทํางานกลุ�มย�อยระหว�างไทยกับมารา ปาตานี ได�ร�วมทํา 
ทีโออารA ซ่ึงในท่ีประชุมคณะใหญ�เม่ือวันท่ี 27 เม.ย. ยังมี 3-4 ข�อในทีโออารAท่ีไม�ยอมรับ   
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม: วิเคราะหR TOR 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 24 พฤษภาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8764 

แปลโดย เวทิน ทิชากร 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: บทแปลชิน้นี้แปลมาจากบทความต�นฉบับในบล็อกของอาบฮูาฟ_ซ อัลฮากิม คือ 
“Dissecting the T-O-R” ซ่ึงกองบรรณาธิการเห็นว�า บทความชิ้นนี้ให�ภาพความคืบหน�าล�าสดุที่เป(นประเด็นป�ญหา 
ของการพูดคุยสันติภาพจากแง�มุมของผู�ที่มีบทบาทบนโตVะพูดคุยได�เป(นอย�างด ีเพื่อต�อเติมความเข�าใจสถานการณA
ล�าสุด ทางกองบรรณาธิการจึงขอนํามาเสนอในทีนี้ ขอขอบคุณ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่ลงแรงแปลงานชิ้นนี้อย�างละเอียด
รอบคอบ 

 

วิเคราะหR TOR 

การประชุมครั้งล�าสุดของคณะทํางานรGวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (Joint Working Group-
Peace Dialogue Process, JWG-PDP) ซ่ึงเป(นชื่อทางการของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (ท่ียังไม�เป(น
ทางการ) ระหว�างรัฐบาล(ทหาร)ไทย [Thai (military) Government, TmG] กับขบวนการปลดปล�อยปาตานี 
(MARA Patani) เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA หัวหน�าคณะของปารAตี้เอ พลเอก
อักษรา เกิดผล ได�แจ�งท่ีประชุมว�ารัฐบาลทหารไทยยังไม�พร�อมท่ีจะเห็นชอบร�างข�อกําหนดการพูดคุย (Terms 
of Reference, TOR) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีของไทยยังไม�อนุมัติ อย�างไรก็ตาม ยังไม�มีใครทราบเหตุผลท่ี
แท�จริง 

วันถัดมา 28 เมษายน 2559 มาราปาตานีได�ออกแถลงการณA อัพเดทส้ันๆเก่ียวกับการประชุมวันท่ี 27/4/59 
ซ่ึงเผยแพร�อย�างกว�างขวางตามสื่อต�างๆ “แม�ว�าเราจะผิดหวังกับการตัดสินใจดังกล�าว แต�ก็เคารพการตัดสินใจ
นั้น ส�วนประเด็นเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยไม�ได�มีการพูดถึง” (ดู http://www.deepsouthwatch.org/node/8600 
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เวอรAชั่นภาษาอังกฤษของบทความ 27 เมษายน 2559) [ดูข�าวในภาษาไทยท่ี http://www.deepsouth 
watch.org/dsj/8666] มาราปาตานีจะให�เวลารัฐบาลทหารไทยอย�างเต็มท่ีในการพิจารณาร�าง TOR และ
ขอให�แจ�งแก�ผู�อํานวยความสะดวกต�อไป 

ปฏิกิริยาตอบสนองจากรัฐบาลทหารไทยก็รวดเร็วและรุนแรงพอกัน “...ประเทศไทยไม�สามารถเจรจากับ
ผู�กระทําผิดกฎหมาย จะต�องยึดกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเป(นหลัก” นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธA 
จันทรAโอชากล�าว “ทําไมเราต�องยอมรับข�อเรียกร�องท่ีว�าจะให�เรียกเขาอย�างไร? คุณรู�ไหมว�าเขามีก่ีกลุ�ม? คุณรู�
ไหมว�าทําไมต�องคุยต�างประเทศ เพราะมันคุยในประเทศไม�ได�” (ดู http://www.thaivisa.com/forum/ 
topic/913816-pm-shuns-peace-dialogue-with-separatist-groups/)    

พลเอกอักษราดูเป(นการทูตมากกว�า “การพูดคุยกับกลุ�มผู�ก�อความไม�สงบในภาคใต�ยังคงมีอยู� แต�การหยุดยิง
บางพ้ืนท่ีจะต�องเกิดข้ึนก�อนประเทศไทยจะเห็นชอบข�อกําหนดในการเดินหน�ากระบวนการสันติภาพ” หัวหน�า
ทีมเจรจาของกรุงเทพกล�าวเม่ือวันศุกรA 

“ถ�ายังคงมีความรุนแรงในพ้ืนท่ี สังคมจะไม�เชื่อม่ันการพูดคุยสันติสุข” พลเอกอักษรากล�าวสองวันหลังจากท่ีนํา
คณะพูดคุยไปประชุมท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรAกับทีมเจรจาของฝKายผู�ก�อความไม�สงบ 

“ด�วยเหตุนี้ การยุติความรุนแรงในพ้ืนท่ีจะต�องเกิดข้ึน และเม่ือนั้น เราจึงจะสามารถเตรียมการเรื่อง TOR ท่ี
ครอบคลุมช�วงการสร�างความไว�วางใจ” เขาบอกกับผู�สื่อข�าวในกรุงเทพ (ดู http://www.benarnews.org/ 
english/news/thai/talks-folo-04292016135059.html) 

ณ จุดนี้ ดูเหมือนท้ังสองฝKายได�กล�าวถึงเอกสารชิ้นหนึ่งบ�อยครั้งแต�มีคนเข�าใจมันน�อยมาก คือ TOR (Terms 
of Reference/ ข�อกําหนดในการปฏิบัติ) การประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ซ่ึงเดิมคาดว�าจะมีการ
รับรองเอกสารนี้ กลับยุติลงหลังจากคุยกันไปแค� 75 นาที ก�อให�เกิดข�อสงสัยและคําถามมากมาย TOR คือ
อะไร? สําคัญอย�างไร? ทําไมประเทศไทยจึงไม�รับรองแม�ว�าทีมเทคนิคท้ังสองฝKายจะตกลงกันได�แล�ว? 

จริงๆ TOR ไม�ใช�อะไรใหญ�โต มันเป(นเพียงชุดของกติกาและกฎเกณฑAสําหรับสองฝKายหรือมากกว�านั้นท่ีจะเห็น 
ร�วมกันและปฏิบัติตามในการติดต�อสัมพันธAระหว�างกัน ถือเป(นข�อกําหนดพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินกิจกรรม
ใดๆ ไม�ว�าจะเป(นเกมการแข�งขัน ธุรกิจ หรือการติดต�อสัมพันธAอ่ืนๆ ในกรณีนี้ ก็คือข�อกําหนดสําหรับการพูดคุย
สันติภาพระหว�างรัฐบาลทหารไทยและมาราปาตานี วัตถุประสงคAหลัก คือ ให�แต�ละฝKายได�ตระหนักถึงจุดยืน 
บทบาทความรับผิดชอบและข�อจํากัดในการพูดคุยกับอีกฝKาย สิ่งสําคัญสําหรับ TOR คือ จะต�องได�รับการ
เห็นชอบจากท้ังสองฝKาย 

มันไม�สมเหตุสมผลท่ีจะตกลงอะไรกันไปในเรื่องสําคัญๆ โดยปราศจากกติกาหรือข�อกําหนดท่ีท้ังสองฝKาย
จะต�องมีในการปฏิบัติต�อกันและกัน ไม�มีประโยชนAอะไรท่ีจะตกลงเรื่องสําคัญในกระบวนการสันติภาพโดยไม�มี 
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TOR ตัว TOR นี้จะเป(นสิ่งท่ีสร�างความเชื่อม่ันให�แก�กันและกัน ในกระบวนการสันติภาพครั้งก�อนภายใต�รัฐบาล
พลเรือนซ่ึงมีคุณยิ่งลักษณAฯ เป(นนายกรัฐมนตรี ได�มีการลงนามในฉันทามติท่ัวไปในวันท่ี 28 กุมภาพันธA 2556 
และ TOR ก็ได�รับการอนุมัติง�ายๆ ในการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2556 โดยไม�ติดขัดอะไร 

ถึงแม�ว�า TOR ขณะนี้จะยังเป(นแค� “ร�าง” และไม�เหมาะสมท่ีจะเป_ดเผยรายละเอียดเนื้อหาท่ีเขียนไว�ในร�าง
ดังกล�าวนั้น แต�การให�เห็นภาพคร�าวๆ ว�าร�าง TOR ท่ีว�านี้เก่ียวกับเรื่องอะไรและสองฝKายมีการพูดคุยกัน
อย�างไร ก็จะเป(นประโยชนAต�อสาธารณชนและผู�สนใจ 

ร�าง TOR นี้มี 8 หัวข�อในภาพรวมดังนี้ 

หัวข�อท่ี 1 ฉายภาพความเป(นมาของกระบวนการสันติภาพ 

หัวข�อท่ี 2 ระบุถึงคู�พูดคุย ปารAตี้เอ (ประเทศไทย) และบี (มาราปาตานี) 

หัวข�อท่ี 3 กําหนดรายละเอียดบทบาทของผู�อํานวยความสะดวก (มาเลเซีย) 

หัวข�อท่ี 4 กล�าวถึงการต้ังคณะทํางานเชิงเทคนิค 

หัวข�อท่ี 5 กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรA 

หัวข�อท่ี 6 ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเชิงธุรการ 

หัวข�อท่ี 7 กล�าวถึงการจัดการกับประเด็นอ�อนไหวท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัย ตลอดจนการคุ�มครองปารAตี้บี 

หัวข�อท่ี 8 ป_ดท�ายด�วยคําขอแก�ไขและเปลี่ยนแปลงข�อกําหนด 

ร�าง TOR ล�าสุดนี้ ได�รับรองกระบวนการท่ีเริ่มต�นมาต้ังแต�วันท่ี 28 กุมภาพันธA 2556 ซ่ึงอํานวยความสะดวก
โดยมาเลเซีย ร�าง TOR ฉบับนี้มุ�งหมายท่ีจะเริ่มต�นกระบวนการท่ีเป(นทางการ โดยประเทศไทยได�ให�
ความสําคัญกับการพูดคุยสันติภาพว�าเป(นวาระแห�งชาติ คําว�า “Immunity” (ความคุ�มกันทางกฎหมาย) ท่ี
อาจจะก�อให�เกิดข�อถกเถียงมากๆ ก็ไม�ได�ปรากฏอยู�ท่ีใดเลยในเอกสารความยาวหกหน�านี้ 

ท้ังสองฝKายได�แต�งต้ังทีมเทคนิคเพ่ือเป(นคณะทํางานทางเทคนิคสําหรับการจัดทําร�าง TOR พลโทนักรบ         
บุญบัวทองเป(นหัวหน�าทีมของปารAตี้เอ ในขณะท่ีอุสตาซสุกรี ฮารีเป(นหัวหน�าของปารAตี้บี มีการแลกเปลี่ยน 
ถกเถียง โต�แย�ง และตรวจสอบร�างเอกสารโดยคณะทํางานดังกล�าว หลังจากประชุมกันสามรอบตลอดช�วง
ระยะเวลาห�าเดือน ในท่ีสุดก็ได�ข�อสรุปและเห็นชอบร�วมกันในวันท่ี 23 มีนาคม 2559 

ร�าง TOR ท่ีเห็นร�วมกันจะปูทางไปสู�กระบวนการท่ีเป(นทางการเนื่องจากข�อเสนอ 3 ข�อของมาราปาตานีได�ถูก
ระบุไว�แล�วในเอกสาร (ดูข�อเสนอของมาราปาตานีในรายละเอียดได�ท่ี http://www.deepsouthwatch.org/ 
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node/7833) [ดูเวอรAชั่นแปลไทยท่ี http://www.deepsouthwatch. org/dsj/7940] ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว�า
ข�อเสนอดังกล�าวไม�ใช�ข�อเรียกร�องแต�อย�างใด เม่ือกระบวนการเป(นทางการแล�ว ประเด็นเนื้อหาต�างๆ จะถูก
หยิบยกข้ึนมาพูดคุยกัน ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีปลอดภัยด�วย คณะกรรมการกํากับทิศทางของมาราปาตานีได�อนุมัติร�าง 
TOR นี้แล�วช�วงต�นเดือนเมษายน 2559 

จากท้ังหมด 8 หัวข�อในร�าง TOR ตอนท่ีมีการพูดคุยกันมากท่ีสุดคือ หัวข�อท่ี 2, 5, และ 7 ซ่ึงแลกเปลี่ยน
โต�เถียงกันนานหลายชั่วโมง หัวข�อท่ี 2 เก่ียวข�องกับการระบุว�าใครคือปารAตี้บี รัฐบาลทหารไทยเสนอให�เรียกว�า 
“กลุ�มผู�มีความเห็นแตกต�างจากรัฐ” โดยไม�ได�เอ�ยถึงชื่อ “มาราปาตานี” ในการพูดคุยครั้งก�อน (2556) มีการ
ระบุถึง BRN แต�ครั้งนี้เราต�องการให�ระบุชัดมากข้ึน กลุ�มขบวนการไม�ใช�แค� BRN แต�คือมาราปาตานี ซ่ึงเป(น
องคAกรร�มท่ีตั้งข้ึนโดยหกกลุ�มขบวนการ (ดู “มาราปาตานีคืออะไร?http://www.deepsouthwatch.org/ 
node/7211)  [ดูเวอรAชั่นแปลไทยท่ี  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7212] 

เราเข�าใจข�อกังวลของรัฐบาลทหารไทยท่ีว�า การยอมรับมาราปาตานีในฐานะคู�พูดคุยเปรียบเสมือนกับการให�
การรับรองและยกระดับสถานะของขบวนการเคลื่อนไหวปาตานี ซ่ึงเป(นสิ่งท่ีรัฐบาลทหารไทย หรือไม�ว�ารัฐบาล
ชุดใดของไทยก็ตาม พยายามเสมอมาท่ีจะหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ การปฏิเสธท่ีจะยอมรับคู�พูดคุยของคุณโดยเว�นท่ี
จะเอ�ยถึงชื่อของเขานั้น หมายถึงการไม�ให�เกียรติกันและใจท่ีคับแคบ มันแสดงให�เห็นว�าไม�จริงใจท่ีจะมี
ปฏิสัมพันธAกับอีกฝKาย 

คํากล�าวของพลเอกอักษราท่ีอ�างว�าไม�รับมาราปาตานีหรือไม�รับร�าง TOR เพราะยังมีความรุนแรงเกิดข้ึน
ต�อเนื่องนั้น ไม�ได�มีความเชื่อมโยงกันเลยและเป(นเหตุผลท่ีรับไม�ได� ผู�เชี่ยวชาญด�านสันติภาพส�วนใหญ�เห็นพ�อง
ว�า ความรุนแรงไม�มีทางท่ีจะยุติลงได�ในทันทีท่ีกระบวนการสันติภาพเริ่มต�นข้ึน ในบางกรณี ความรุนแรงกลับ
เพ่ิมข้ึนด�วยซํ้าไป และอย�าลืมว�า ความรุนแรงในพ้ืนท่ีมาจากท้ังสองฝKายและจากกลุ�มคนไม�ทราบฝKาย ไม�ใช�มา
จากกลุ�มขบวนการเพียงฝKายเดียว 

สืบเนื่องจากท่ีพลเอกอักษรากล�าวอีกว�า ไม�มีความชัดเจนว�ามาราปาตานีมีความชอบธรรมเพียงใดในฐานะ
องคAกรร�มท่ีจะมาเจรจาในนามของกลุ�มผู�ก�อความไม�สงบ และผู�ก�อความไม�สงบในระดับต�างๆ ให�การสนับสนุน
อย�างเป(นเอกภาพหรือไม� “อย�างท่ีผมเคยพูดไว�ก�อนหน�านี้ พวกเขาไม�มีสถานะท่ีชัดเจน ในขณะท่ีเราได�รับ
คําสั่งจากสํานักนายกรัฐมนตรี [ท่ีจะเจรจา] ดังนั้น ผมอยากจะบอกว�า เราควรสร�างความเชื่อม่ันระหว�างกัน
ต�อไป” พลเอกอักษรากล�าว (ดู http://www.benarnews.org/english/news/thai/talks-folo-
04292016135059.html) 

ในมุมมองของมาราปาตานี เราได�ร�องขอให�ปารAตี้เอยอมรับ ซ่ึงไม�จําเป(นต�องรับรอง ว�าเราคือคู�สนทนาในทาง
พฤตินัย กล�าวคือ ปารAตี้บีมิใช�ใครอ่ืนนอกจากมาราปาตานี คําถามสําคัญยิ่งในประเด็นนี้ คือ “คนๆ หนึ่งจะ
นับว�ามีความจริงใจและตรงไปตรงมาได�อย�างไร ในเม่ือเขาไม�แม�กระท่ังเอ�ยถึงชื่อคนท่ีเขาคุยอยู�ด�วย?” 
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การแลกเปลี่ยนในประเด็นพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรAท่ีอยู�ในหัวข�อท่ี 5 ค�อนข�างจะราบรื่น แรกเริ่มทีเดียว มารา     
ปาตานีเสนอให�ครอบคลุมห�าจังหวัด ซ่ึงอยู�บนฐานของนิยามจังหวัดชายแดนภาคใต� แต�ต�อมาภายหลังก็ได�
ข�อสรุปท่ีสามจังหวัด (ป�ตตานี ยะลา และนราธิวาส) และสี่อําเภอในจังหวัดสงขลา ในขณะท่ีสตูลและสะเดา 
แม�จะไม�ได�รวมอยู�ในร�าง TOR นี้ แต�คณะทํางานเชิงเทคนิคก็ตกลงท่ีจะระบุไว�ในบันทึกการประชุมว�าจะมีการ
หารือต�อไปในอนาคต การระบุเช�นนี้จะทําให�ประชาชนในท้ังสองพ้ืนท่ีดังกล�าวสามารถตัดสินใจได�ด�วยตนเอง
ว�าต�องการจะเป(นส�วนหนึ่งของข�อตกลงทางการเมืองในอนาคต หรือจะอยู�อย�างท่ีเป(นในขณะนี้ 

ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยนกันอย�างเข�มข�นคือในหัวข�อท่ี 7 ซ่ึงเดิมได�เน�นไปท่ี “Immunity” (ความคุ�มกันทาง
กฎหมาย) คําๆ นี้ค�อนข�างอ�อนไหวสําหรับรัฐบาลทหารไทย เราจึงหาคําอ่ืนมาแทน คือ “การให�ความปลอดภัย
และความคุ�มครองแก�ปารAตี้บี” (Security Facilitation and Protection for Party B) ซ่ึงมีนัยยะของการให�
หลักประกันความปลอดภัยจากการถูกคุมขังและดําเนินคดีในการเดินทางเข�าและออกจากประเทศไทย รวมถึง
ขณะท่ีอยู�ในประเทศไทยในภารกิจท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสันติภาพ 

มาตรการท่ีเหมาะสมนี้ เป(นไปเพ่ือเอ้ืออํานวยให�สมาชิกของปารAตี้บีสามารถทําหน�าท่ีทางการเมืองและภารกิจ
ของตนได�โดยไม�ถูกขัดขวางหรือรบกวน ซ่ึงกระบวนการสันติภาพอ่ืนๆ ท่ัวโลกก็มีมาตรการเช�นเดียวกันนี้ แม�
คําว�า “ความคุ�มกันทางกฎหมาย” จะไม�ปรากฏในร�าง TOR ท้ังสองฝKายก็ตกลงท่ีจะระบุประเด็นดังกล�าวไว�ใน
บันทึกการประชุมสําหรับการพูดคุยในอนาคต การจะสร�างพ้ืนท่ีปลอดภัยหรือการหยุดยิงแบบจํากัดพ้ืนท่ีใน
อนาคต จําเป(นต�องพูดถึงเรื่องความคุ�มกันทางกฎหมายกันอีกครั้ง เนื่องจากเป(นประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับ
สมาชิกของปารAตี้บีท่ีจะต�องเป_ดเผยตัวในพ้ืนท่ีดังกล�าว 

สําหรับข�อเสนอให�กระบวนการสันติภาพเป(น “วาระแห�งชาติ” นั้น ก็ผ�านไปโดยราบรื่นแล�ว ท้ังสองฝKายตกลงท่ี
จะเขียนไว�ในร�าง TOR เพ่ือเป(นหลักประกันว�า กระบวนการจะมีความต�อเนื่องแม�จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
รัฐบาลทหารไทยเองก็ได�ยืนยันในหลายโอกาสและในเอกสารต�างๆ รวมถึงคํายืนยันต�อองคAการความร�วมมือ
อิสลาม (OIC) ในปh 2550 ว�า การแก�ไขความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�ถือเป(นวาระแห�งชาติ 

ช�วงหลังๆ นี้ มีคําแถลงท่ีไม�ค�อยบวกนักจากรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหน็บแนมเราว�าเป(น “ผู�กระทําผิด
กฎหมาย” ในขณะท่ีพลเอกอักษราก็บอกว�า เรา มาราปาตานี ไม�มีสถานะท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงไม�จําเป(นต�อง
ได�รับความคุ�มกันทางกฎหมายหรือการคุ�มครองความปลอดภัย สมาชิกของมาราปาตานีมองว�าถ�อยแถลง          
ท้ังสองนี้เป(นการดูถูกพวกเราและไม�มีเหตุมีผล 

“เราไม�ต�องการให�มีการพูดคุยสันติภาพ” นายกรัฐมนตรีกล�าว “แต�เพราะรัฐบาลท่ีแล�วเริ่มต�นไว� เราเลยต�องทํา
ต�อ ท้ังท่ีรู�ว�าจะไม�สามารถแก�ป�ญหาได�” และกล�าวต�อว�า “รัฐบาลท่ีแล�วยืนยันท่ีจะทํา เราก็เลยถูกบังคับให�เดิน
ต�อ ผมบอกไม� ผมจะไม�เรียกมาราปาตานี และจะไม�รับรองใครท้ังนั้น มันผิดกฎหมาย” (ดู http://www. 
isranews.org/south-news/scoop/item/46609-tor_46609.html) 
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เราไม�อยากพูดให�เสียมารยาท แต�มันก็ต�องย้ําเตือนรัฐบาลเช�นเดียวกันว�า สถานะของพวกเขาก็เป(นป�ญหาพอๆ 
กัน ด�วยความจริงท่ีว�ารัฐบาลนี้ได�อํานาจมาอย�างผิดกฎหมายจากการรัฐประหาร ถ�าการทํารัฐประหารล�มเหลว 
ผู�ท่ีก�อการก็จะกลายเป(นกบฏและจะต�องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไทย เราต�องการท่ีจะเตือนความจํา
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธAฯ ถึงเม่ือครั้งไปเยือนกรุงกัวลาลัมเปอรAในวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ท่ีได�พบกับ
นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก เพ่ือขอให�เริ่มต�นกระบวนการสันติภาพอีกครั้งโดยมีมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความ 
สะดวก สาระสําคัญของการเยือนครั้งนั้นขัดแย�งอย�างยิ่งกับคําสัมภาษณAข�างต�นของพล เอกประยุทธAฯ 

ในกระบวนการสันติภาพใดๆ ก็ตาม การเคารพให�เกียรติกันและกันและการใช�การทูตท่ีเหมาะสม ถือเปpน 
การปฏิบัติท่ีสําคัญหากท้ังสองฝuายจริงใจและต�องการท่ีจะประสบความสําเร็จ เราจําเปpนต�องรGวมมือกัน มิใชG
ขัดขวางกัน เราจําเปpนต�องเปmดใจและยืดหยุGน มิใชGปmดใจและแข็งกร�าวตGอกัน เราจําเปpนต�องประนีประนอม
และหันหน�าเข�าหากัน มิใชGตั้งแงGและเผชิญหน�ากัน เราต�องค�นหาความต�องการและข�อกังวลของกันและกัน 
รGวมกันทํางานเพ่ือหาทางออกท่ีเปpนไปได�และดีท่ีสุดในการบรรลุสันติภาพท่ีเปpนธรรม รอบด�าน และย่ังยืน
สําหรับประชาชนปาตานี ไมGวGาเขาเหลGานั้นจะเปpนเช้ือชาติ ศาสนา หรือชนช้ันใด           

อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากิม – จากนอกรั้วปาตานี 

19 พฤษภาคม 2559/ 12 Sha’ban 1437 H 

  

(ผู�เขียนเป(นสมาชิกของคณะพูดคุยสันติภาพมาราปาตานี ข�อคิดเห็นในบทความชิ้นนี้เป(นข�อคิดเห็นส�วนตัวของ
ผู�เขียนและไม�ได�สะท�อนความเห็นท่ีเป(นทางการของมาราปาตานี) 

เวทิน ทิชากร – แปล 

จากบทความ “Dissecting the T-O-R” โดย Abu Hafez Al-Hakim 
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ตัวแทนมาราปาตานีกับอนาคตของสันติภาพชายแดนใต� 
ทวีพร คุ�มเมธา 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 22 มิถุนายน 2559 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2016/06/66455 

 

อาบูฮาฟFซ อัลฮากีม โฆษกอย�างไม�เป�นทางการของมารา ปาตานี องค-กรร�มของขบวนการเอกราชสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต" ยืนยันว�า การพูดคุยสันติภาพยังไม�ล�ม ตอบปIญหาคาใจเร่ืองความเป�นตัวจริง พร"อมถก
ยุทธศาสตร-มารา 

 
อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม ให�สัมภาษณAในห�องทํางาน ซ่ึงประดับด�วยภาพของมัสยิดเก�าแก�ของปาตานี                                                       

ซ่ึงคือ มัสยิดตะโละมาโนะ และมัสยิดกรือเซะ 

คามาลุดิน ฮานาพี หรือท่ีรู�จักกันในนาม อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม แกนนําและโฆษกอย�างไม�เป(นทางการของมารา 
ปาตานี (MARA Patani) องคAกรร�มของขบวนการปลดปล�อยเอกราชปาตานี ให�สัมภาษณAกับประชาไทเป(น
ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย หลังการเจรจาสันติภาพหยุดชะงักมาต้ังแต�เดือนเมษายน 2559 เพราะฝKาย
ไทย หรือ ปารAตี้เอ (Party A) ปฏิเสธไม�เซ็นข�อกําหนดในการพูดคุย หรือทีโออารA (Terms of References: 
TOR) พร�อมท้ังยังปลดเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต� อย�าง พล.ท. นักรบ บุญบัวทอง ซ่ึงเป(นผู�ท่ี
ทํางานใกล�ชิดกับโตVะเจรจา ทีโออารAท่ีเป(นหมันฉบับดังกล�าวได�วางข�อกําหนดการพูดคุยท่ีตอบสนองต�อ
ข�อเสนอสามข�อของมารา อันได�แก� ให�การพูดคุยสันติภาพเป(นวาระแห�งชาติ, ให�ยอมรับ “มาร�า ปาตานี” ใน
ฐานะคู�เจรจาอย�างเป(นทางการในฐานะปารAตี้บี (Party B), และให�ยกเว�นการรับผิดตัวแทนมารา เพ่ือให�
สามารถเข�าประเทศไทยมารับฟ�งความเห็นของประชาชนได� อันเป(นเง่ือนไขของมารา ก�อนจะนําไปสู�การเจรจา
อย�างเป(นทางการต�อไป 
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ภายใต�รัฐบาลทหาร การพูดคุยกับขบวนการปลดแอกเอกราชถูกเรียกว�าไดอะล็อก 2 เป(นการพูดคุยท่ีริเริ่มโดย
รัฐบาลทหารไทยกับองคAกรร�มของขบวนการชื่อ มารา ปาตานี ซ่ึงประกอบด�วยหลากหลายองคAกร โดยมีการ
พบปะพูดคุยกันครั้งแรกเม่ือเดือน มิ.ย. 2558 ในขณะท่ีการพูดคุยสันติภาพซ่ึงถูกริเริ่มโดยรัฐบาลยิ่งลักษณA   
ชินวัตร ในปh 2556 กับบีอารAเอ็นซ่ึงนําโดยนายฮัสซัน ตอยิบ การพูดคุยนี้ถูกเรียกว�าไดอะล็อก 1 แต�การเจรจา
จบลงอย�างค�างเต่ิง หลังจากบีอารAเอ็นซ่ึงเป(นขบวนการท่ีมีกองกําลังในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ยื่นข�อเสนอห�าข�อท่ียาก
จะตอบสนอง และรัฐบาลยิ่งลักษณAเจอภัยการเมืองภายในจากกลุ�มผู�ชุมนุม กปปส. และถูกรัฐประหารในท่ีสุด 
การเจรจาท้ังสองครั้งมีรัฐบาลมาเลเซียเป(นคนกลาง หรือท่ีเรียกอย�างเป(นทางการว�า “ผู�อํานวยความสะดวก”  

 

อนึ่ง เม่ือครั้งท่ีอาบูฮาฟ_ซให�สัมภาษณAประชาไทครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2559  เขามีท�าทีท่ีมีความหวังกับการ
เจรจากับรัฐบาลทหาร ซ่ึงฝKายขบวนการมองว�าเป(นผู�ท่ีมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจมากกว�ารัฐบาลพลเรือน 
มากกว�านี้ ในการพบกันครั้งนี้ เขาได�กล�าวกับประชาไทนอกรอบว�า ในยุครัฐบาลทหาร มารามุ�งหวังสร�างความ
ต�อเนื่องของกระบวนการเจรจาสันติภาพเป(นหลัก และยังต�องจับตาดูความผกผันของการเมืองไทยว�าจะ
ออกมาอย�างไร ซ่ึงเชื่อว�าน�าจะกระทบต�อการเจรจาสันติภาพอย�างแน�นอน  

 

ฝuายไทยได�เสนอหรือเรียกร�องให�มีการหยุดความรุนแรงชGวงเดือนรอมฎอนหรือไมG 

ไม�มีการตกลงเรื่องการหยุดยิงช�วงเดือนรอมฎอน แต�เราได�รับการติดต�อจากปารAตี้เอว�า พวกเขาต�องการ
ข�อตกลงเก่ียวกับการหยุดยิงช�วงรอมฎอน อย�างไรก็ตาม มาราปาตานีได�ปฏิเสธข�อเสนอดังกล�าวด�วยสอง
เหตุผล หนึ่ง ข�อเสนอดังกล�าวมาช�ามาก เรามีเวลาไม�ถึงเดือนท่ีจะเตรียมการ  สอง กระบวนการยังไม�ได�ถูกทํา
ให�เป(นทางการ ปารAตี้เอยังไม�ได�ลงนามในทีโออารA เม่ือปราศจากการทําให�กระบวนการเป(นทางการ เราก็ไม�
สามารถดําเนินการพูดคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยได� ซ่ึงการหยุดยิงเป(นหัวใจของพ้ืนท่ีปลอดภัย จริงๆ แล�ว การ
หยุดยิงช�วงรอมฎอนน�าจะเป(นโอกาสท่ีดีในการสร�างควมม่ันใจซ่ึงกันและกันในข้ันต�นของกระบวนการพูดคุย
เพ่ือสันติภาพ  

  

ไดอะล็อก 2 ไปถึงไหนแล�ว มันจบแล�วหรือยัง ดูเหมือนวGามารา ปาตานีได�ช�วิธีการท่ีหลากหลายในการ
กดดันให�รัฐบาไทยจริงจังกับการเจรจาสันติภาพ วิธีการเหลGานั้นรวมถึงการเปmดตัวมารา ปาตานี ตGอส่ือท่ี
กรุงกัวลาลัมเปอรR การดึงองคRการความรGวมมืออิสลาม (OIC) มาพูดคุยกับพวกคุณ แตGก็ดูเหมือนรัฐบาล
ไทยก็ยังไมGจริงจัง คุณจะทําอยGางไรตGอไป 
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เรายังอยู�ในข้ันต�นขอกระบวนการเจรจาสันติภาพ เรายังอยู�ในข้ันของการทําทีโออารAซ่ึงยังไม�ได�ถูกลงนาม 
เพราะฉะนั้น กระบวนการยังไม�เป(นทางการ แล�วคุณจะบอกได�อย�างไรว�า มันจบลงแล�ว ความจริงท่ีว�ามารา  
ปาตานีได�พยายามดึงโอไอซี สื่อมวลชน และองคAกรระหว�างประเทศมามีส�วนร�วม ตอกย้ําให�เห็นว�า พวกเรามี
พันธสัญญาต�อกระบวนการสันติภาพท่ีเราจะพยายามหาทางออกด�วยวิธีสันติ สิ่งท่ีเราจะทําต�อไปคือ รอคําตอบ
จากปารAตี้เอเรื่องทีโออารA เราอยากรู�ว�า ประเด็นอะไรของทีโออารAท่ีเขาไม�พอใจ และเราก็รอฟhดแบ็ก พวกเขา
จะต�องส�งฟhดแบ็กและความเห็นผ�านผู�อํานวยความสะดวก ซ่ึงเราก็รออยู�  

 

คําถามสําคัญคําถามหนึ่งท่ีรัฐบาลไทยต�องเจอเสมอๆ คือ มารา ปาตานี เปpนตัวจริงหรือไมG มีกําลังใน
ควบคุมหรือไมG เพราะบีอารRเอ็นบางกลุGมออกมาสGงสัญญาณตGอต�านมารา และการพูดคุยสันติภาพเสมอๆ 
ผGานแถลงการณRหรือแอคช่ันตGางๆ เม่ือคนไทยนอกสามจังหวัดมีความสงสัยเคลือบแคลงตGอการเจรจา
สันติภาพ รัฐบาลก็ถูกกดดันให�เคลียรRความสงสัยเคลือบแคลงนั้น คุณคิดวGาการท่ีฝuายขบวนการเพ่ือ           
เอกราชปาตานีล�มเหลวในการรวมกันเปpนหนึ่งเดียว โดยเฉพาะในสGวนของบีอารRเอ็น เปpนเหตุหนึ่งท่ีนําไปสูG
การหยุดชะงักของกระพูดคุยสันติภาพหรือไมG 

มารา ปาตานีนั้นเป(นตัวจริง เพราะประกอบด�วยกลุ�มขบวนการปลดปล�อยห�ากลุ�ม และเจ�าหน�าท่ีฝKายความ
ม่ันคงไทยก็เข�าใจเรื่องนี้ดี เราทราบกันดีว�า บุคคลท่ีอยู�ในมารา และกลุ�มท่ีอยู�ในมารา เก่ียวข�องกับการเจรจา
สันติภาพครั้งก�อนท่ีมีข้ึนในยุครัฐบาลพลเรือนภายใต�นายกยิ่งลักษณAก็เก่ียวข�องกับการเจรจาครั้งนี้ คุณบอก
ไม�ได�ว�า คนเหล�านี้ไม�ใช�ตัวจริง เพราะเขาเป(นสมาชิกตัวจริงขององคAกรเหล�านั้น ซ่ึงเป(นองคAกรตัวจริงเช�นกัน 
ส�วนเรื่องความแตกต�างทางความเห็นภายในบีอารAเอ็นนั้น เรามองว�าเป(นเรื่องภายใน เป(นเรื่องท่ีบีอารAเอ็นต�อง
แก�ไขเพ่ือตัวเอง มันเป(นเรื่องปกติมากของกระบวนการสันติภาพท่ีจะมีความขัดแย�งในหมู�สมาชิกองคAกร แม�แต�
ในปารAตี้เอเอง ในยุคไดอะล็อก 1 ทหารก็ไม�ได�เห็นด�วยเท�าไหรนัก แม�ว�าทหารจะอยู�บนโตVะเจรจาก็ตาม ถ�าเกิด
จะมีการเจรจาสันติภาพเกิดข้ึนหลังจากนี้อีก คนท่ีจะมาร�วมก็จะเป(นคนกลุ�มเดิมท่ีรัฐบาลไทยกําลังคุยด�วยใน
ขณะนี้   

 

ขบวนการเพ่ือเอกราชปาตานีเคยคิดถึงการเพ่ิมแนวรGวมและการสนับสนุนจากคนไทยนอกปาตานีบ�าง
ไหม  

ใช� เราก็กําลังคิดอยู� เพราะมันไม�มีเหตุผลว�าทําไมประชาชนไทยไม�สามารถสนับสนุนเราได� เพราะนี้ไม�ใช�เรื่อง
ศาสนา มันไม�เก่ียวกับศาสนา แต�ทุกอย�าง [ของการต�อสู�ของเรา] เก่ียวกับความยุติธรรม และการถูกพรากสิทธิ
และเสรีภาพตลอดเวลาท่ีผ�านมา เราถูกกดข่ีและรังแกอย�างไม�รู�จบ และภายใต�รัฐบาลทหารในป�จจุบัน ชาวไทย
โดยท่ัวไปได�รับรู�ถึงความเจ็บปวดของการอยู�ใต�การกดข่ีของรัฐบาลไทย ซ่ึงมีการกดข่ี การกีดกัน และการถูก
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พรากสิทธิ ด�วยเหตุนี้พวกเขาควรจะได�ตระหนักและเห็นด�วยว�า พวกเราท่ีอาศัยอยู�ในปาตานีรู�สึกอย�างไรใน
หลายปhท่ีผ�านมา    

ทราบมาวGา คุณได�เชิญภาคประชาสังคมจากปาตานีมาพูดคุยกับคุณ คุณคุยกับพวกเขาวGาอะไร และคุณได�
ข�อสรุปจากการพูดคุยอยGางไรบ�าง  

ภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอเป(นหัวใจสําคัญของการแก�ป�ญหาความขัดแย�งของปาตานี เพราะพวกเขามาจาก
ประชาชน บทบาทท่ีสําคัญมากๆ ของพวกเขาคือ การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ หน�าท่ีของพวกเขาไม�ใช�
การมีส�วนร�วมกับการพูดคุยระหว�างปารAตี้เอและบี แต�แสดงบทบาทสนับสนุนเพ่ือให�กระบวนการยั่งยืนผ�านการ
แสดงความเห็น การให�คําแนะนํา หรือแม�แต�คําวิจารณAทางช�องทางท่ีเหมาะสม ทําให�เสียงของพวกเขาถูกได�ยิน 
และบทบาทของพวกเขาก็จะถูกยอมรับมากข้ึน เพ่ือท่ีจะเป(นส�วนหนึ่งของภาพใหญ�ของกระบวนการสันติภาพ  

สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีพวกเราอยากให�พวกเขารับรู�คือ อะไรคือมารา มาราทําอะไร และมีวิสัยทัศนAเก่ียวกับอนาคตท่ี
เราต�องการ ซ่ึงคือการแก�ป�ญหาโดยใช�การเมืองผ�านกระบวนการสันติภาพ เม่ือพวกเขาเข�าใจว�าเราคือใครและ
เราต�องการอะไร บางทีพวกเขาจะสามารถเล�นบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพได�ดีข้ึน และถ�า
หากเกิดเหตุการณAท่ีไม�คาดคิดท่ีทําให�กระบวนการต�องหยุด พวกเขาก็สามารถมีบทบาทเป(นตาข�ายปลอดภัย 
(safety net) เพ่ือปกป�องกระบวนการสันติภาพได� เพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมจะต�องเพ่ิมศักยภาพของ
ตัวเองเพ่ือจะท่ีจะมีบทบาท ท่ีสําคัญดังท่ีกล�าวมา  

มูฮําหมัด ดือราแม บ.ก. โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต" ช�วยเหลือในการรายงานข�าวช้ินนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 176 

 

คุยสันติภาพกับอาบูฮาฟmซ อัลฮากีม:  
“ใครลงจากเวทีกGอนคนน้ันแพ� เพราะโลกมองเราอยูG”  

อิมรอน ซาเหาะ 
มูฮําหมัด ดือราแม 

โรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 13 กรกฎาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9095 

สัมภาษณAพิเศษ ‘อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม’ จากมาราปาตานีเพื่อวัดอุณหภูมิกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ชี้ใครลงจากเวที
ในตอนนี้ก�อนถือว�าแพ� เพราะโลกกําลังมองดูอยู� ยืนยันการหารือวงเทคนิคยังเดินหน�าต�อ ยกบทเรียนจากมินดาเนาที่
ต�องเอาศาสนานําหน�า ฉวยโอกาสให�สันติภาพและมอบหมายต�อพระเจ�า จากการต�อสู�ด�วยกําลงัสู�การต�อสู�ในทาง
การเมือง วันนี้ ‘เอกราช’ เป(นเร่ืองที่ต�องถกเถียงกัน 

 

เม่ือไม�นานมานี้ อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม โฆษกอย�างไม�เป(นทางการของมารา ปาตานี (MARA Patani) องคAกรร�ม
ของขบวนการปลดปล�อยเอกราชปาตานี ได�ให�สัมภาษณAโรงเรียนนักข�าวชายแดนใต� (DSJ) ถึงความคืบหน�า
ของกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี/กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� มีเนื้อหา
น�าสนใจ ดังนี้ 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพตอนนี้อยูGตรงไหนและจะไปข�างหน�าอยGางไร? 

อาบูฮาฟmซ - ตอนนี้ติดอยู�ท่ีกรอบข�อตกลงการพูดคุยหรือ TOR คือ เราเห็นด�วยแล�วในระดับคณะทํางานเชิง
เทคนิคร�วมของท้ังสองฝKาย แต�เม่ือไปถึงนายกรัฐมนตรีของไทยกลับไม�ยอมลงนาม เราก็ทําได�แค�รอฟ�งคําตอบ 
ถ�าเราใจร�อนแล�วไปกล�าวหาว�าฝKายไทยไม�ยอมคุยด�วยและหยุดแค�นี้ คงไม�มีอะไรดีแน�ๆ เพราะกระบวนพูดคุยท่ี
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ทํามาก็จะหยุดลง ดังนั้นเราจะต�องใจเย็น เพราะหากการพูดคุยหยุดก็จะส�งผลต�อเรื่องอ่ืนๆด�วย เช�น ตอนนี้เรา
ก็ได�เดินสายไปยังท่ีต�างๆ หรือประเทศต�างๆ เพ่ือเรียนรู�กระบวนการสันติภาพและอธิบายกระบวนการ
สันติภาพของพ้ืนท่ีเรา 

กระบวนการสันติภาพจะดีหรือไม�ดี เราควรให�มันเดินต�อไป แต�อย�าให�เราขาดทุน ตอนนี้เรายังไม�ขาดทุน อย�าง
กรณี TOR เองท่ี พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา ไม�ยอมลงนาม เราก็มาดูกันใหม�ได�ว�าจะต�องแก�ตรงไหน อย�าง
ล�าสุดท่ีประชุมสภาความม่ันคง หรือ สมช. ของไทยก็ประชุมกันว�าส�วนไหนบ�างท่ีไม�เหมาะสม และในส�วนไหน
ท่ีไม�เหมาะสมก็ให�แจ�งมาทางเรา เราก็คุยกันใหม�ได� 

ขณะนี้ฝKายไทยได�ส�งคําตอบมาแล�ว ส�งผ�านคนกลางคือประเทศมาเลเซียมา ซ่ึงมาเลเซียแจ�งมาแล�วว�าทาง
กรุงเทพส�งคําตอบมาแล�ว และทางเราก็ได�ประชุมหารือกันเป(นท่ีเรียบร�อยแล�ว และได�มอบหมายให�กับทางฝKาย
คลังสมอง (think tank) ของเรา นํากลับไปพิจารณาต�อว�า จะแก�ไขส�วนไหนและอย�างไรบ�างถึงจะเหมาะสม 

เหตุผลท่ีเราไม�ควรใจร�อนแล�วหยุดการพูดคุยเพราะไม�พอใจฝKายไทยนั้น หากเปรียบเทียบตอนนี้ก็เหมือนกับเรา
ยืนอยู�บนเวทีแล�ว หมายถึงท้ังสองฝKายอยู�บนเวทีแล�ว และโลกกําลังมองเราอยู� แม�การพูดคุยจะยังไม�เกิดข้ึน
อย�างเป(นทางการก็ตาม แต�โลกก็มองดูอยู� และใครลงจากเวทีก�อนคนนั้นแพ� แพ�ในท่ีนี่คือแพ�ในทางการเมือง 

ถ�าเราลงจากเวทีก�อน โลกจะกล�าวหาว�าเราเป(นผู�ก�อการร�ายท่ีไม�ยอมพูดคุยสันติภาพ แต�หากรัฐไทยลงจากเวที
ก�อน โลกจะมองว�ารัฐไทยไม�จริงจังไม�จริงใจในการแก�ไขป�ญหา ท้ังสองฝKายไม�สามารถท่ีจะลงจากเวทีได�
ในตอนนี้ 

แม� พล.อ.ประยุทธA บอกว�าไม�อยากคุยกับพวกนอกกฎหมาย แต�เอาเข�าจริงเขาก็ถอยไม�ได� เพราะหากดูนัยทาง
การเมืองแล�ว พล.อ.ประยุทธA เป(นคนเดินทางมายังกัวลาลัมเปอรAด�วยตัวเอง มาบอกกับนาจิบ ราซัค 
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียว�าขอให�สานต�อการพูดคุย ไม�ใช�นาจิบเดินทางไปกรุงเทพฯ นัยคือคุณเองไปขอ     
ลูกสาวเขา แล�วอยู�ๆจะไม�เอาลูกสาวเขา แบบนี้คนจะมองว�าเป(นคนไม�ดีแน�ๆ ซ่ึงโลกกําลังมองอยู� 

เรารอได� ไม�ได�ขาดทุนอะไร และคณะทํางานเชิงเทคนิคร�วมก็คุยกันได�เสมอ แม�จะไม�มีพล.ท.นักรบ (พล.ท.
นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯท่ีถูกปลดออก) แล�วก็ไม�เป(นไร เราจะรอดูว�าคนใหม�เป(นใคร 
แต�เอาเข�าจริงการไม�มี พล.ท.นักรบ ฝKายเราเองก็กังวลเหมือนกัน แต�เราจะรอดูว�าใครจะมาแทน ซ่ึงเราก็รอได�
เพ่ือให�การพูดคุยเดินหน�าต�อไปได� เพราะหากการพูดคุยเดินหน�าไม�ได� ก็จะส�งผลต�อการทํางานของภาคประชา
สังคมด�วย 

กระบวนการสันติภาพนั้น แม�ไม�ดี แต�ก็ยังดีกว�าการไม�มีกระบวนการสันติภาพเลย ผมเคยคุยกับตัวแทน
ขบวนการ MILF ของมินดาเนา (แนวร�วมปลดปล�อยอิสลามโมโรท่ีเคลื่อนไหวในภาคใต�ของประเทศฟ_ลิปป_นสA) 
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เขาบอกว�า เม่ือก�อนเขาก็เป(นเหมือนกับท่ีเราเป(นนั่นแหละ แม�แต�จะกินข�าวโตVะเดียวกันกับฝKายรัฐบาลเขาก็ยัง
ไม�ต�องการ เพราะไม�มีความไว�เนื้อเชื่อใจกัน ต�องใช�เวลาพอสมควรกว�าจะไว�วางใจได� 

ข�อแนะนําหนึ่งจาก MILF คือ เขาให�เอาอิสลามหรือศาสนามานําหน�า แล�วทุกอย�างจะดีข้ึน ศาสนาเราสอนว�า
อย�าสิ้นหวังกับกระบวนการสันติภาพ หากเห็นว�าเขาต�องการสันติภาพ เราควรฉวยโอกาสนั้นสร�างสันติภาพ ท่ี
เหลือก็มอบหมายแด�พระเจ�า แม�เขาจะไม�จริงใจกับเราก็ให�เราเชื่อในผลตอบแทนจากพระเจ�า 

MILF ยังบอกกับผมอีกว�า รัฐบาลฟ_ลิปป_นสAเองก็เคยหลอกเรามาหลายครั้ง แต�ทุกครั้งท่ีรัฐบาลหลอกเรา โลกก็
ยิ่งเห็นใจเรามากข้ึน แม�ท่ีผ�านมาล�าสุดกฎหมาย BBL (กฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร) ท่ีไม�ผ�านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา แต�เราก็จะเดินหน�าต�อไป แต�ไม�ใช�การแบกอาวุธไปสู� แต�เดินหน�าการพูดคุยกันต�อไป เราเดินมาแล�วครึ่ง
ทาง เพราะถ�าเราหยุดก็เหมือนกับเราจะต�องกลับไปนับหนึ่งใหม� 

ความไว�วางใจตอนนี้มีมากน�อยเพียงใด? 

อาบูฮาฟmซ - ไม�มี ยังไม�มีความไว�เนื้อเชื่อใจกัน เพราะเพ่ิงพูดคุยกันได�ไม�นาน บางทีอาจต�องใช�เวลา 10 ปhถึงจะ
ไว�ใจกันได� สิ่งท่ีรัฐไทยกลัวมากท่ีสุด คือกลัวว�าเราต�องการเอกราช ในทางการเมือง เรายืนยันว�าเราไม�ได�
ต�องการเอกราช เอกราชเท�านั้นท่ีเราต�องการ ไม�ใช� แต�เราต�องการอํานาจในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง 

ตัวอย�างเช�น เรากําลังจะเดินทางไปหางานหาเงินท่ีกรุงเทพฯ แต�เม่ือเดินทางไปแล�วยังไม�ทันถึงกรุงเทพฯ ถึงแค�
ราชบุรี เราก็ได�งานทํา มีเงินใช�เยอะแยะ หากถามว�าเรายังต�องการท่ีจะไปกรุงเทพอีกหรือไม� คําตอบคือ ไม�
จําเป(นแล�ว เพราะได�สิ่งท่ีต�องการแล�ว เรื่องนี้ก็เช�นกัน ให�ในสิ่งท่ีเราต�องการ เม่ือได�ในสิ่งท่ีเราต�องการแล�ว   
เอกราชก็ไม�จําเป(นแล�วก็ได� 

หากเราสามารถจัดการในเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเอง ก็ถือว�าเราได�ในสิ่งท่ีต�องการแล�ว 
พรมแดนแทบจะไม�มีความหมายในป�จจุบัน นี่คือยุคของเรา ถึงยุคของลูกหลานเราก็ไปว�ากันใหม� เช�น หากเรา
มีหนี้ 10 บาท เราทวงแล�วทวงอีก แต�เขาบอกว�าให�ได�แค� 7 บาท ตอนนี้หากเราฉลาดพอ เราก็เอามาก�อน 7 
บาท ส�วนท่ีเหลือก็อย�าลืม ค�อยทวงกันใหม� 

คนท่ีเรียนรัฐศาสตรAจะรู�ว�ายุคนี้ไม�ใช�ยุคของการเรียกร�องเอกราชแล�ว แต�เป(นยุคของการเรียกร�องสิทธิ ประเทศ
สุดท�ายท่ีเราเห็นว�าได�รับเอกราชคือติมอรAเลสเต� แล�วเขาได�อะไรบ�าง? ไม�ได�อะไรเลย ออสเตรเลียได�ไปหมดเลย 
นี่คือบทเรียนท่ีเราควรเรียนรู� จนมีคําพูดของนายกรัฐมนตรีติมอรAฯ ว�า ถ�าเรากลับไปปกครองตนเองอยู�ภายใต�
ประเทศอินโดนีเซียใหม�น�าจะดีกว�านี้ เรื่องนี้ก็ยังเป(นท่ีถกเถียงภายในขบวนการเช�นกัน 
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ในปrนี้ 3 เดือนแรกของปrนี้มีเหตุการณRรุนแรงมาก แตGหลังจากนั้นเหตุการณRน�อยลง มันเก่ียวข�องกับการ
พูดคุยของมาราปาตานีหรือไมG? 

อาบูฮาฟmซ - สถิติอาจบอกว�าเป(นไปในลักษณะนั้น แต�ในการปฏิบัติการของขบวนการท่ีข้ึนๆ ลงๆ ส�วนหนึ่ง
เก่ียวข�องกับทรัพยากรมนุษยAหรือกองกําลัง จังหวะ และอาวุธ เป(นต�น แต�ต�อให�ไม�มีการพูดคุย เหตุการณAก็
เป(นไปในลักษณะนั้น ในช�วงท่ียังไม�มีการพูดคุยเหตุรุนแรงก็ข้ึนๆ ลงๆ เช�นกัน แต�สิ่งท่ีเปลี่ยนภายหลังมีการ
พูดคุยคือแกนนําหรือสมาชิกบีอารAเอ็นจากท่ีเคยคิดว�าจะใช�ปฏิบัติการณAทางการทหารอย�างเดียว ส�วนหนึ่งก็มา
เห็นด�วยกับการพูดคุย 

ดังนั้น เม่ือมีการพูดคุยและยังมีเหตุรุนแรงอยู�ก็ถือว�าเป(นเรื่องปกติ เป(นไปไม�ได�ท่ีเม่ือมีการพูดคุยแล�วความ
รุนแรงจะหยุดลงทันที เพราะฝKายท่ีเชื่อในการใช�กําลังทางการทหารก็ยังมีอยู� 

บางคนเห็นว�าความรุนแรงลดลงในช�วงต�นรอมฎอนอาจเก่ียวกับการพูดคุย ซ่ึงก็อาจเป(นไปได�และเป(นไปไม�ได� 
ในทางลับๆ อาจมีข�อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย�างระหว�างบีอารAเอ็นกับรัฐบาลก็ได� แต�ในทางหลักการแล�วไม�มีท่ี
ระบุว�าให�หยุดสงครามในเดือนรอมฎอน มีแต�ให�หยุดในเดือนอ่ืนซ่ึงอิสลามกําหนดไม�ให�มีสงครามในสี่เดือน แต�
ไม�ใช�เดือนรอมฎอน คนท่ีบอกว�าไม�มีสงครามในเดือนรอมฎอนเป(นแค�ข�ออ�างเท�านั้น 

ไอเดียแรกๆ ท่ีมีการบอกว�าให�ยุติความรุนแรงในเดือนรอมฎอนมาจากการท่ีพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร (อดีต
เลขาธิการ สมช.หัวหน�าคณะพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณA ชินวัตร) พบปะกับผู�นําศาสนาท่ีจังหวัด
ยะลา และเกิดแนวคิดรอมฎอนสันติสุข ยุติความรุนแรง ตอนนั้นมีการทดลองใช� เพ่ิมเวลาอีก 10 วัน เป(น 40 
วัน แต�ทดลองได�ไม�ก่ีวันก็ยิงกันใหม� ส�วนหนึ่งก็บอกว�าฝKายทหารของไทยไม�ทําตามสัญญา เพราะยังไปป_ดล�อม
ตรวจค�น ในขณะท่ีฝKายบีอารAเอ็นก็หยุดยิงจริงๆ และบางส�วนก็กลับบ�านในช�วงนั้น 
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ไทย-มาราปาตานี มีแผนพูดคุยต�นเดือนกันยายน 
 นาซือเราะ 
นานี ยูซุฟ 

----------------------------------- 
เผยแพรGเม่ือ 23 สิงหาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-peacetalk-08232016170615.html 

เจ�าหน�าท่ีฝKายความม่ันคงของไทย และโฆษกมาราปาตานี ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของขบวนการแบ�งแยก
ดินแดนในสามจังหวัดชายแดนใต� กล�าวว�า ท้ังสองฝKายจะกลับสู�ขบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขอีกครั้งในต�นเดือน
กันยายน หลังจากสะดุดลงในปลายดือนเมษายน ท่ีผ�านมา 

นายอาบู ฮาฟ_ซ อัล-ฮาคิม กล�าวแก�เบนารAนิวสAเม่ือวันจันทรAนี้ว�า คณะกรรมการร�วมทางเทคนิกของทางฝKาย
ไทย (ปารAตี้-เอ) และ ของมาราปาตานี (ปารAตี้-บี) และได�มีความคืบหน�าในการพิจารณาเง่ือนไขการพูดคุยหรือ 
TOR จนน�าท่ีจะสามาถจะกลับมาสู�เจรจาอย�างเป(นทางการได�อีกครั้ง 

“ฝKายเทคนิคของทางฝKายไทย (ปารAตี้-เอ) และ ของมาราปาตานี (ปารAตี้-บี) มีความคืบหน�าเป(นอย�างมากในการ
พูดคุยเรื่องทีโออารA เมือวันท่ี 16 สิงหาคม ซ่ึงมีการอะลุ�มอล�วยกัน เราจะเริ่มการเจรจาเป(นทางการโดยเร็ว” 
นายอาบู ฮาฟ_ซ กล�าวแก�เบนารAนิวสA 

ในวันนี้ แหล�งข�าวในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 และเป(นหนึ่งใน
คณะกรรมการทางเทคนิก ได�เป_ดเผยว�า การเจรจาเต็มคณะ น�าจะมีข้ึนในวันท่ี 2 กันยายน ท่ีจะถึงนี้ 

“หลังจากท่ีเราคณะชุดเล็กฝKายไทยและมาราปาตานีเห็นชอบใน TOR ร�วมกันครั้งต�อไป คณะพูดคุยชุดใหญ�ก็
จะเข�าไปคุยกันประมาณวันท่ี 2 กันยายน นี้ โดยมีมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวก” แหล�งข�าว กอ.รมน. คน
ดังกล�าว กล�าวแก�เบนารAนิวสAในวันนี้ 

‘พวกเขาต�องหยุดความรุนแรง’ 

ทางด�านพลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ได�กล�าวแก�ผู�สื่อข�าวในวันอังคารนี้ว�า ตนได�สั่งการให�ฝKาย
ความม่ันคงพิจารณาเพ่ือกําหนดวันในการพูดคุยสันติสุขกับ ทางมาราปาตานีครั้งต�อไปอยู�จริง แต�ย้ําว�าฝKายผู�
เห็นต�างต�องแสดงความจริงใจในการลดเหตุรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต� 

“มีการกําหนดคร�าวๆ ซ่ึงได�ให�ฝKายความม่ันคงพิจารณาอยู�... ถ�าจริงใจต�องหยุดความรุนแรงให�ได�ก�อน ไม�ใช�เอา
ประเด็นความรุนแรงมาเร�งรัดการพูดคุย” พลเอกประยุทธA กล�าวแก�ผู�สื่อข�าว หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
คณะรัฐมนตรีท่ีทําเนียบรัฐบาล 
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พลเอกประยุทธA ยังแบ�งรับแบ�งสู�ในเรื่องการพูดคุยกับทางฝKายขบวนการแบ�งแยกดินแดนท่ีคณะพูดคุยเพ่ือ  
สันติสุขของฝKายไทย เรียกว�า “ผู�เห็นต�างจากรัฐ” โดยพลเอกประยุทธA กล�าวว�า การพูดคุยฯ เป(นการกระทํา
โดยปารAตี้-เอและปารAตี้-บี ไม�ใช�รัฐบาลไทย ส�วนรัฐบาลไทยไม�สามารถพูดคุยกับผู�เห็นต�างบนดินแดนไทยได� 
เพราะละเมิดกฎหมาย 

“ตราบใดท่ีมีความเห็นต�าง เรามองว�าทําผิดกฎหมายไทยไม�ได� เราจะไปพูดคุยกับใครในประเทศก็ยังไม�ได�เลย 
จึงต�องไปคุยกันท่ีประเทศเพ่ือนบ�าน เพราะเราเป(นรัฐบาลจะไปพูดกับคนทําผิดไม�ได�” พลเอกประยุทธA กล�าว 

นับต้ังแต�การก�อความไม�สงบระลอกใหม�ตั้งแต�วันท่ี 4 มกราคม 2547 เป(นต�นมา มีผู�เสียชีวิตในการต�อสู�ของ
กลุ�มแบ�งแยกดินแดนท่ีต�องการอิสรภาพเหนือจังหวัดป�ตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา 
ไปแล�วเกือบ 7,000 ราย 

เม่ือปลายเดือนเมษายนท่ีผ�านมา การพูดคุยเพ่ือสันติสุขสะดุดลง เพราะทางคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฝKายไทยท่ี
นําโดยพลเอกอักษรา เกิดผล ไม�ยอมรับร�างทีโออารA ท่ีเป(นเหมือนกติกาในการเจรจาท่ีทางคณะอนุกรรมการ
ทางเทคนิคท่ีนําทีมโดยพลโทนักรบ บุญบัวทอง ได�ให�ความเห็นชอบไปก�อนหน�านั้นแล�ว 

“ทีโออารAเป(นเหมือนกฎกติกาท่ีหากไม�มีเสียแล�ว ก็ไม�สามารถมีการแข�งขันกีฬานั้นๆได�” นายอาบู ฮาฟ_ซ กล�าว
ในเดือนเมษายนท่ีผ�านมา 

อย�างไรก็ตาม ท้ังนายอาบู ฮาฟ_ซ และแหล�งข�าวฝKายไทย ไม�สามารถจะเป_ดเผยเนื้อหาของทีโออารAได� 

รพี มามะ จากนราธิวาส มีส�วนร�วมในรายงานฉบับนี้ 
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หัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุขฯ ยันไมGมลีงนาม TOR ยังไมGหารือเซฟตีโ้ซน 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 2 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2016/09/67735 

2 ก.ย. 2559 อาบูฮาฟ_ส อัลฮากีม จากกลุ�มมาราปาตานี (MARA Patani) ได�แถลงข�อสรุปหลังจากการพูดคุย
กับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เป(นหัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุข
จังหวัดชายแดนใต� ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย หลังจากใช�เวลาในการพูดคุยถึง 3 ชั่วโมง โดยฝKาย  
มาราปาตานีมีสุกรี ฮารี เป(นหัวหน�า และมีฝKายมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวก  
 
ฐปณียA เอียดศรีไชย ผู�ประกาศข�าวภาคสนามรายการข�าว 3 มิติ ทางไทยทีวีสีช�อง 3 โพสตAผ�านเฟซบุVก 
Thapanee Ietsrichai ระบุว�า  
 
การให�สัมภาษณAของหัวหน�าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทยท่ีกรุงเทพ พล.อ.อักษรา เป_ดเผยภายหลังการ
เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเพ่ือพูดคุยกับผู�เห็นต�างว�า การพูดคุยในครั้งนี้เป(นไปตามการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีท่ีต�องการให�เกิดความสงบในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป(นส�วนหนึ่งของข้ันตอนการพูดคุยข้ันตอนตามปกติ เป(น
ระยะสร�างความไว�วางใจ โดยความไว�วางใจไม�ได�หมายถึงเฉพาะกลุ�มปาต้ีเอ แต�เป(นการสร�างความไว�วางใจ
ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�  
 
พล.อ.อักษรากล�าวปฏิเสธว�า การพูดคุยในครั้งนี้ ไม�มีการลงนามในบันทึกข�อตกลงทางธุรการ หรือ TOR 
เนื่องจากทางมาเลเซียเป(นผู�อํานวยความสะดวกในการพูดคุยว�าแต�ละฝKายควรมีก่ีคน ภาษาท่ีใช�ในการพูดคุย
ควรเป(นภาษาไทยหรือภาษามาลายู ควรมีล�ามแปลหรือไม� และค�าใช�จ�ายควรมีประมาณเท�าไหร� โดยในวันนี้
คณะพูดคุยฝKายไทยได�นําข�อห�วงใยของนายกรัฐมนตรีท่ีต�องการให�มีการยุติเหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ีก�อนท่ีจะมี
การพูดคุย และคณะพูดคุยยังได�นําหนังสือของคณะทํางานวาระผู�หญิงชายแดนใต�ยื่นให�กับกลุ�มผู�เห็นต�างหรือ
ปารAตี้บี ซ่ึงทางปารAต้ีบีจะนํารับไปพิจารณา และจะตอบกลับมาเป(นเอกสาร เพ่ือเป(นข�อพิจารณาในการพูดคุย
ครั้งต�อไป  
 
ท้ังนี้ ยังไม�มีการกําหนดวันพูดคุยรอบหน�า จะข้ึนอยู�กับความพร�อมของทุกฝKาย ซ่ึงทางประเทศมาเลเซียจะเป(น
ผู�กําหนดผ�านทางสํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ (สมช.)  
 
ท้ังนี้ พล.อ.อักษรากล�าวปฏิเสธว�า การพูดคุยครั้งนี้ยังไม�ได�มีการหารือถึงพ้ืนท่ีปลอดภัยหรือเซฟต้ีโซน ทางไทย
ได�ใช�โอกาสนี้สอบถามกับกลุ�มผู�เห็นต�างว�าเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป(นฝhมือฝKายใด ซ่ึงทางกลุ�มผู�เห็นต�างได�ยืนยัน
ชัดเจนว�าไม�ได�เก่ียวข�องและไม�ใช�ผู�กระทํา และจะร�วมมือกับฝKายไทยในการสร�างสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด
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ชายแดนภาคใต�ต�อไป 
 
อย�างไรก็ตาม พล.อ.อักษรา ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว�า ในการพูดคุยครั้งนี้ กลุ�มผู�เห็นต�างมีจํานวน 6 กลุ�ม ซ่ึงมาครบ
ท้ังหมด 
  
ลําดับเวลาการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (ข�อความโดย Rungrawee Chalermsripinyorat) 
 
1 ธันวาคม 2557 การพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขรอบนี้เริ่มต�นอย�างเป(นทางการเม่ือนายกรัฐมนตรี ประยุทธA 
จันทรAโอชาได�ไปพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัคท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA 
 
27 สิงหาคม 2558 MARA Patani เป_ดตัวกับสื่อมวลชนท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA 
 
27 เมษายน 2559 ฝKายไทยปฏิเสธการรับรอง TOR ท่ีคณะทํางานเทคนิคร�วมกันร�างเป(นเวลาหลายเดือน 
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ทิศทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต�หลังการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
ไทย-มาราปาตานี  

บล็อกของ Thapanee Ietsrichai 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 3 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/9390 

 

 

  

มีสัญญานท่ีดีต�อการสร�างสันติภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เม่ือคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทยและกลุ�ม
มาราปาตานี เห็นด�วยท่ีพูดคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยหรือ Safty Zone และกรอบการปฏิบัติในการพูดคุยหรือ 
TOR แต�ยังไม�มีการลงนาม เพราะเป(นการพูดคุยอย�างไม�เป(นทางการ  

คุณฐปณียA เอียดศรีไชย รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอรAประเทศมาเลเซีย 
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นายอาบูฮาฟ_ส อัล ฮากิม ตัวแทนกลุ�มมาราปาตานี แถลงข�าวกับสื่อมวลชนไทยและมาเลเซีย หลังเสร็จสิ้นการ
พูดคุยกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทยตามนัดหมายผู�อํานวยความสะดวกมาเลเซีย มีประเด็นเห็นชอบ
ร�วมกันใน 4 ประเด็นคือ 

1.  ยอมรับข�อกําหนดการปฏิบัติ Terms of Reference หรือ TOR ฉบับท่ีแก�ไขล�าสุด 

2.  เห็นด�วยในหลักการท่ีจะพูดคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือ Safety Zone ในการพูดคุยครั้งต�อไป 

3.  ยอมรับข�อเสนอของคณะทํางานวาระผู�หญิงชายแดนใต�เพ่ือสันติภาพ และ  

4.  การประชุมของคณะทํางานเพ่ือสันติสุขไทยและมาราปาตานี ยังเป(นการพูดคุยแบบไม�เป(นทางการ 

ตัวแทนมาราปาตานียอมรับว�าผลการพูดคุยวันนี้เป(นสัญญาณท่ีดีต�อการสร�างสันติภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต� ในการประชุมครั้งหน�าจะหารือถึงรายละเอียดในการกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย ซ่ึงมาราปาตานีต�องการ  
รับฟ�งความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีและภาคประชาสังคม เพ่ือนํามาพูดคุยบนโตVะเจรจา 

"เรากําลังคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย (Saftey Zone) ขณะนี้มีคณะทํางานวาระผู�หญิงชายแดนใต�เพ่ือสันติภาพเป(น
เพียงองคAกรเดียวท่ีส�งข�อเสนอเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย เราอยากให�องคAกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ยื่น
ข�อเสนอ คําแนะนํามายังโตVะพูดคุย เพ่ือจะเสนอต�อปารAตี้บี และเราต�องการความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี
ด�วย" 

มารา ปาตานี เชื่อม่ันว�าการพูดคุยเพ่ือสันติภาพจะเดินหน�าได�และยังดําเนินการอยู� โดยผลการพูดคุยทางกลุ�ม 
BRN ก็เห็นด�วย เพราะ BRN เป(นสมาชิกมาราปาตานี เชื่อว�า BRN จะสื่อสารถึงสมาชิกในพ้ืนท่ีได� 

การพูดคุยวันนี้ ฝKายมารา ปาตานี มีอุสตาส สุกรี ฮารี เป(นหัวหน�าคณะพูดคุย พร�อมสมาชิก 12 คน แต�           
อุสตาสสุกรี ไม�ได�ร�วมแถลงข�าว ผู�แถลงข�าว 6 คน มาจากกลุ�ม BRN 2 คน, BIPP 2 คน, และ GIMP 2 คน โดย
คณะผู�นํา เช�น นายอาวัง จาบัท ประธานมารา ปาตานี ไม�ได�ร�วมด�วย 

ส�วนของไทยมีพลเอก อักษรา เกิดผล หัวหน�าคณะพูดคุยสันติสุขและคณะ ซ่ึงให�สัมภาษณAท่ีประเทศไทย 
ยืนยันว�ายังไม�มีการลงนาม ใน TOR 

เนื่องจากทางมาเลเซียในฐานะผู�อํานวยความสะดวกจะต�องจัดทําในรายละเอียดท้ังจํานวนผู�พูดคุย เรื่องภาษา
ท่ีใช�ในการพูดคุย ควรเป(นภาษาไทยหรือภาษามาลายู ควรมีล�ามหรือไม� และค�าใช�จ�ายอย�างไร                  
คณะพูดคุยฝKายไทยได�นําข�อห�วงใยของนายกรัฐมนตรีท่ีต�องการให�มีการยุติเหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ีก�อนท่ีจะมี
การพูดคุย 
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"การพูดคุยในครั้งนี้เป(นไปตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีต�องการให�เกิดความสงบในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป(นส�วนหนึ่ง
ของข้ันตอนการพูดคุยข้ันตอนตามปกติเป(นระยะสร�างความไว�วางใจ โดยความไว�วางใจไม�ได�หมายถึงเฉพาะ
กลุ�มปาต้ีเอแต�เป(นการสร�างความไว�วางใจให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต�" พล.อ.อักษรา 
เกิดผล หัวหน�าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

พลเอก อักษรา เป_ดเผยด�วยว�า คณะพูดคุยยังได�นําหนังสือของคณะทํางานวาระผู�หญิงชายแดนใต�เพ่ือ
สันติภาพ กลุ�มผู�เห็นต�างหรือปารAตี้บี ซ่ึงทางปารAต้ีบีจะนํารับไปพิจารณา และจะตอบกลับมาเป(นเอกสาร เพ่ือ
เป(นข�อพิจารณาในการพูดคุยครั้งต�อไป ซ่ึงยังไม�ทราบว�าเม่ือใด เพราะทางมาเลเซียจะเป(นผู�กําหนดผ�านทาง
สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ 

พลเอกอักษรา เป_ดเผยด�วยว�า ทางไทยได�สอบถามกลุ�มผู�เห็นต�างว�าเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป(นฝhมือฝKายใด          
ทางกลุ�มผู�เห็นต�างได�ยืนยันชัดเจนว�าไม�ได�เก่ียวข�องและไม�ใช�ผู�กระทํา และจะร�วมมือกับฝKายไทยในการสร�าง
สันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ต�อไป 

ตรงกับคําถามของสมาชิกมาราปาตานี ท่ีตอบเรื่องนี้กับผู�สื่อข�าวท่ีถามถึงเหตุระเบิด 7 จังหวัดใต� ว�าพวกเขาได�
ตอบคณะพูดคุยของไทยไปแล�ว รวมท้ังข�อตกลงวันนี้ ไม�มีการลงนามเพราะยังไม�ใช�การประชุมอย�างเป(น
ทางการ 

ผลการพูดคุยระหว�างไทยกับมารา ปาตานี วันนี้ถือว�าเป(นความคืบหน�าในช�วง 1 ปh หลังกลุ�มมาราปาตานี 
เป_ดตัวเป(นองคAกรร�มพูดคุยกับรัฐไทย เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 แม�ข�อเสนอสําคัญยังไม�มีการพูดคุยท้ังเรื่อง
การยอมรับชื่อ มารา ปาตานี เป(นปารAตี้บีในคณะพูดคุย /วาระแห�งชาติ และการคุ�มครองทางกฏมายหรือ 
Immunity 

โดยเรื่องชื่อปารAตี้ บี ในการพูดคุยนั้น ฝKายไทยได�เรียกว�าผู�คิดต�างจากรัฐ แต�มารา ปาตานี ก็มีสิทธิ์จะเรียกชื่อ
กลุ�มว�าอย�างไรก็ได� แต�ในโตVะพูดคุยทางไทยขอสงวนสิทธิ์ว�าปารAตี้ เอ คือ คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทย และ 
ปารAตี้บีคือ กลุ�มผู�คิดต�างจากรัฐ 

# ข�าว 3 มิติ 
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มารา ปาตานี ออกแถลงการณRเก่ียวกับเหตุระเบิดท่ีตากใบ 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 8 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/9430 

 เผยแพร�ครั้งแรกท่ีเพจ Mara Patani - OfficialPage 

แปลโดย Hara Shintaro 

แถลงการณR 

ตามเหตุระเบิดหน�าโรงเรียนท่ีอําเภอตากใบเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 ท่ีผ�านมา                                      
ฝKายมารา ปาตานี ขอประณามการใช�ความรุนแรงท่ีทําให�พลเรือนรวมถึงเด็กเสียชีวิตและได�รับบาดเจ็บ 

ฝKายมารา ปาตานี ขอแสดงความเสียใจต�อผู�ท่ีเป(นเหยื่อและผู�ท่ีได�รับความเสียหายทุกท�าน พร�อมขอเรียกร�อง
ให�ฝKายรัฐบาลดําเนินการสืบสวนอย�างละเอียดเพ่ือให�เห็นว�าใครเป(นผู�ก�อเหตุท่ีแท�จริง 

ณ โอกาสนี้ ฝKายมารา ปาตานี ขอยืนยันว�า พวกเรายึดม่ันในแนวทางสันติวิธีเพ่ือแก�ไขป�ญหาความขัดแย�ง          
โดยผ�านการพูดคุยสันติภาพ และขอเรียกร�องทุกฝKายปฏิบัติการโดยอาศัยวิจารณญาณ โดยไม�ให�เป�าหมายอ�อน
เป(นเหยื่อของความขัดแย�งในอนาคต 

มารา ปาตานี 

7 กันยายน 2559 
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คณะพูดคุยสันติสุขฯ “การพูดคุยไมGใชGคําตอบท้ังปวง VS  
มารา ปาตานี “ไมGพูดคุยก็ไมGมีสันติภาพ” 

โรงเรียนนักขGาวชายแดนใต� (DSJ) 
----------------------------------- 

เผยแพรGเม่ือ 20 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9470 

พล.อ.อักษรา เผย นายกมาเลยA-ไทยต�องการให�หยุดความรุนแรงก�อน ชี้การพูดคุยไม�ใช�คําตอบทัง้ปวงของการลดเหตุ
รุนแรง แต�เป(นความรับผิดชอบของกอ.รมน.ภาค 4 สน. และการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน เป_ดคําแถลงของ         
มูฮําหมัดซุกรี ฮารี ยนืยัน“ไม�มีการพูดคุย ไม�มีสนัติภาพ” ยกผลประชามติคือจุดยืนของประชาชนปาตาน ี

 

พล.อ.อักษรา เกิดผล - มูฮําหมัดซุกรี ฮารี 

พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน�าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� 
ได�ออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 ถึงกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย 
และพล.อ. ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยได�พบปะหารือกันอีกครั้ง เม่ือวันท่ี 9กันยายน 2559 
ว�า ท้ังสองได�ยืนยันในความร�วมมือเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต�ในปh 
2560 ต�อไป 

“โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธAอยากให�ทุกฝKายแสดงความจริงใจ และต�องการหยุดความรุนแรงให�ได�ก�อน 
เพราะทุกครั้งท่ีมีการพูดคุยฯก�อนและหลังจะต�องมีเหตุการณAความรุนแรงท่ี ฝKายไทยเรายอมรับไม�ได� เพราะมัก
มีการสูญเสียท่ีเกิดกับพ่ีน�องประชาชนผู�บริสุทธิ์อยู�เสมอ” 

พล.อ.อักษรา ชี้แจงต�อไปว�า ดังนั้น รัฐบาลท้ังสองประเทศจึงพร�อมท่ีจะสานต�อกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
อันเป(นแนวทางสันติวิธีต�อไป เพราะรัฐบาลไทยไม�ได�มองว�าผู�เห็นต�างฯเป(นผู�ก�อการร�าย แต�มองเป(นผู�กระทํา
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ความผิด ซ่ึงมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�องรองรับอยู�แล�ว เช�น มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.การรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และโครงการพาคนกลับบ�านของกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในภาค 4 ส�วนหน�า เป(นต�น 

 

ช้ีการพูดคุยไมGใชGคําตอบท้ังปวงของการลดเหตุรุนแรง 

พล.อ.อักษรา ชี้แจงอีกว�า ท้ังนี้การพูดคุยเพ่ือสันติสุขนั้นไม�ใช�คําตอบท้ังปวงของการลดเหตุความรุนแรงใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� แต�เป(นความรับผิดชอบของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 
ส�วนหน�า และทุกส�วนราชการในพ้ืนท่ีต�างหากท่ีต�องกําหนดให�มีมาตรการระวังป�องกันท้ังเชิงรุก–เชิงรับ รวมท้ัง
การมีส�วนร�วมของภาคประชาชนทุกกลุ�มอาชีพและทุกศาสนาท่ีจะเป(นป�จจัยสําคัญในการป�องกันและสามารถ
ลดเหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ีได�อย�างแท�จริง 

พล.อ.อักษรา ชี้แจงด�วยว�า สําหรับการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ เป(นเพียงแนวทางสันติวิธีท่ีเป(นความพยายามใน
การแสวงหาทางออกจากความขัดแย�งร�วมกับกลุ�มผู�เห็นต�างจากรัฐทุกกลุ�ม/ทุกพวก/ทุกฝKายเพ่ือสร�างความ
ไว�วางใจจนเกิดความร�วมมือในการสร�างสันติสุขให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยอาจเริ่มต�นให�เกิดความปลอดภัยข้ึนใน
พ้ืนท่ีใดก�อนก็ได� และให�ภาคประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดความต�องการด�านความปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีดังกล�าว และขยายผลความปลอดภัยไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�
ต�อไป 

คําแถลงของมูฮําหมัดซุกรี ฮารี ยืนยัน“ไมGมีการพูดคุย ไมGมีสันติภาพ” 

ขณะท่ีในคําแถลงของนายมูฮําหมัดซุกรี ฮารี หัวหน�าคณะพูดคุยฝKายมาราปาตานี (หัวหน�าคณะเจรจาสภาซูรอ
ปาตานี) ท่ีมีต�อการพูดคุยกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ เมือวันท่ี 2 กันยายน 2559 ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรA 
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ประเทศมาเลเซียท่ีมีพล.อ.อักษราและดาโตVะซัมซามิน ฮาชิม ผู�อํานวยความสะดวกการพูดคุยฝKายมาเลเซีย
รวมอยู�ด�วย โดยสมาชิกมาราปาตานีถูกนําคําแถลงท่ีเป(นภาษามลายูมาเป_ดเผย 

โดยคําแถลงระบุเนื้อหาบางส�วนว�า “เรามีความเชื่อและมีความม่ันใจว�าแท�จริงเรายึดม่ันในแนวทางท่ีว�า          
ทุกความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนบนหน�าแผ�นดินนี้ สามารถแก�ไขโดยการพูดคุย หากไม�มีการพูดคุยแล�ว ความขัดแย�ง
ทุกอย�างย�อมยากท่ีจะแก�ไขหรือดังคํากล�าวท่ีว�า “ไม�มีการพูดคุย ไม�มีสันติภาพ” ไม�ใช� “ไม�มีสันติภาพ ไม�มีการ
พูดคุย”(No talk, No peace, Bukan, No peace, No talk) 
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ยกผลประชามติคือจุดยืนของประชาชนปาตานี 

มูฮําหมัดซุกรี แถลงอีกว�า “ท�านท้ังหลาย ควรตระหนักว�าความขัดแย�งท่ีปาตานีท่ีเกิดข้ึนมาเป(นเวลานาน
มาแล�ว เป(นไปไม�ได�ท่ีจะแก�ไขด�วยการใช�เวลาเพียงวันสองวัน แต�ด�วยความพยายามอย�างเข�มแข็งและจริงจัง
ของท้ังสองฝKาย และด�วยความร�วมมือจากทุกฝKายท่ีมีความสําคัญท่ีดําเนินการโดยตรงและไม�ใช�โดยตรง ดังนั้น
การแก�ป�ญหาท่ีครอบคลุม เป(นธรรม และยั่งยืน จะประสบผลในท�ายท่ีสุด เพราะทุกการเริ่มต�นจะต�องมี
จุดสิ้นสุด...  สอง + สอง = สี่ ไม�ใช� สอง + สอง = ห�า” 

มูฮําหมัดซุกรี แถลงด�วยว�า “กระผมอยากให�ทุกท�านให�ความสนใจเก่ียวกับสาเหตุท่ีประชาชนปาตานีลงมติ   
ไม�รับร�างรัฐธรรมนูญท่ีรัฐบาลไทยได�จัดให�มีการลงประชามติเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2016 เม่ือเร็วๆ นี้ สาเหตุ
เพราะเกิดสิ่งท่ีไม�ถูกต�องในกระบวนการนั้น ดังนั้น นี่คือจุดยืนของประชาชนปาตานี และเราเป(นตัวแทนของ
พวกเขาเหล�านั้นอย�างแท�จริง พวกเขาจะปฏิเสธ หากว�าพวกเขาพบเห็นหรือรู�สึกว�ามีสิ่งท่ีไม�ถูกต�อง โดยเฉพาะ 
อย�างยิ่งเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิต�างๆของพวกเขา 

มูฮําหมัดซุกรี ป_ดท�ายคําแถลงด�วยคําว�า “บรรลุความสําเร็จ  บรรลุความสําเร็จ และจะบรรลุความสําเร็จ    
พระผู�เป(นเจ�าจะอยู�กับเรา และพระเจ�าจะทําลายล�างความไม�เป(นธรรมท่ีปาตานี อามีน” (Berjaya, berjaya, 
tetap berjaya. Allah bersama kita dan Allah akan menghancurkan kezaliman di Patani, 
Aamin.) อุสตาซ มูฮําหมัดซุกรี ฮารี หัวหน�าคณะเจรจาสภาซูรอปาตานี (มาราปาตานี) กัวลาลัมเปอรA 
2/9/2016 
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