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ค�าน�า

หลังจ�กก�รยึดอำ�น�จของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) เม่ือ
วันที่ 22 พฤษภ�คม 2557 รัฐบ�ลที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� 
หัวหน้� คสช. ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี ยังคงสนับสนุนก�ร
พดูคยุสนัตภิ�พระหว�่งรฐับ�ลไทยกบัขบวนก�รเคลือ่นไหวป�ต�นใีห้
ดำ�เนินต่อไปแต่ด้วยท่�ทีที่ต่�งไปจ�กเดิม ที่สำ�คัญคือคว�มพย�ย�ม
ย้ำ�เน้นสภ�วะปญัห�คว�มขดัแย้งทีถ่งึต�ยภ�คใตว่้�เปน็ปญัห�ภ�ยใน
ไม่ใช่เรื่องที่ประเทศอื่นใดควรม�ข้องเกี่ยว ด้วยเหตุนี้จึงออกคำ�สั่งให้
เปลีย่นคำ�เรยีกห�กระบวนก�รพูดคยุทีเ่ริม่ม�ตัง้แตส่มยัรฐับ�ลน�ยก
รฐัมนตรยีิง่ลกัษณ ์ชินวตัร จ�กก�รพูดคยุ “สนัตภิ�พ” (peace talk) 
เป็นก�รพูดคุย “สันติสุข” พลเอกประยุทธ์อธิบ�ยต่อส�ธ�รณชนว่�
อย่�นำ�เรื่องนี้ม�กดดันรัฐบ�ลเพร�ะ...

“จะทำ�ให้เร�เสียเปรียบโดยทันที เร�ต้องแก้ปัญห�อย่�งเป็น

ขั้นตอน ใช้ก�รเมืองนำ�ก�รทห�ร โดยรัฐบ�ลเป็นผู้กำ�หนด

นโยบ�ย ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รท้ังหมด...รัฐบ�ลต้องมั่นคง 

และแสดงคว�มจริงใจในก�รที่จะทำ�ให้สันติสุขเกิดขึ้นให้ได้ 

อย่�ไปใช้คำ�ว่�สันติภ�พ เพร�ะเร�ไม่ได้มีก�รสู้รบกัน เป็น

เรือ่งก�รกระทำ�ผดิกฎหม�ยและก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย ถ�้สูร้บ

คือสองฝ่�ย...ท่ีมีก�รใช้กองกำ�ลังยึดเมืองสู้กัน อย่�งนั้นคือ 

peace talking (sic) ก�รพดูคยุสนัตภิ�พ เอ�กำ�ลงัทีโ่นน่ทีน่ี่

เข้�ม�ปร�บปร�ม หยุดคว�มรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ผมไม่อย�ก

ใหไ้ปถงึตรงนัน้ เร�ไมต่อ้งก�รใหต้�่งช�ตเิข�้ม�มสีว่นเกีย่วขอ้ง 
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...ฉะนั้น อย่�เอ�ม�พันกัน”1

ไมว่�่พลเอกประยทุธจ์ะปร�รถน�เชน่ไร แตป่ญัห�คว�มขดัแยง้
ท่ีถึงต�ยในภ�คใต้ซึ่งคร่�ชีวิตผู้คนพลเมืองทั้งที่เป็นประช�ชนและ
ข�้ร�ชก�ร ทัง้ทีเ่ปน็มสุลมิและเปน็พุทธไปแลว้เกือบเจ็ดพนัคน กเ็ปน็
เร่ืองทีน่�น�ช�ตใิหค้ว�มสนใจม�น�นแลว้ จงึมหีนว่ยง�นและองคก์ร
จ�กต่�งประเทศไม่น้อยเข้�ม� “ทำ�ง�น” กับปัญห�คว�มรุนแรงใน
พื้นที่ภ�คใต้ เพ่ือทั้งทำ�คว�มเข้�ใจกับปัญห� และห�ท�งออกบ�ง
ลกัษณะ ตัวแสดงระหว�่งประเทศเหล�่น้ีทำ�ง�นในพืน้ทีห่ล�ยลักษณะ 
ไม่ว่�จะเป็นก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ ผลิตร�ยง�นคว�มเป็นไปเพื่อ
เปดิเผยต่อส�ธ�รณะ ใหท้นุรอนเพ่ือทำ�กิจกรรมรูปแบบต�่งๆ ในพืน้ที ่
ให้คว�มรู้ผู้คนผ่�นก�รฝึกอบรม ดูง�น จัดสัมมน�วิช�ก�ร ตัวละคร
บ�งตวักท็ำ�หน้�ทีผ่ลกัดันหรอืรณรงคใ์ห้รฐัปรับตนเปลีย่นท�งบ�งเรือ่ง 
หรือกระทั่งทำ�หน้�ที่เป็นคนกล�งเพื่อช่วยลดทอนแก้ไขคว�มขัดแย้ง
ระหว�่งท�งก�รไทยกับขบวนก�รติดอ�วุธ

คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธีผู้นำ�เสนอร�ยง�นเชิงนโยบ�ย
ชิ้นนี้ แรกต้ังข้ึนในปี 2544 เป็นคณะกรรมก�รในสังกัดสภ�คว�ม
มั่นคงแห่งช�ติ ร�ยง�นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ 
ประเมินสถ�นก�รณ์ เตือนภัยและเสนอแนวท�งก�รป้องกันและจัดก�ร
ปัญห�คว�มขัดแย้งโดยสันติวิธีต่อรัฐบ�ลและส�ธ�รณชน รวมทั้ง
เผยแพร่ ประส�น ทำ�คว�มเข้�ใจแนวท�งสันติวิธีในก�รจัดก�รกับ
ปัญห�คว�มขัดแย้งให้เป็นจุดยืนและทิศท�งของช�ติท่ีอยู่ในจิตสำ�นึก

1 “น�ยกฯ เผย เค�ะ 3 ขัน้ตอน หวงัคยุสนัตสิขุสำ�เรจ็,” ไทยรฐัออนไลน,์ 28 มกร�คม 
2558, http://www.thairath.co.th/content/477689.
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ของทุกฝ่�ย โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งของสันติภ�พและ
ก�รจดัก�รคว�มขดัแย้งด้วยสนัตวิธิ ีตอ่ม�ฐ�นะและบทบ�ทดงักล�่ว
ยุติลงเม่ือสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติเห็นว่� แนวท�งสันติวิธีได้พัฒน�
จนปร�กฏเป็นรูปธรรมในนโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ พ.ศ. 2550–
2554 แล้ว ปัจจุบัน คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี หรือ คยส. 
(Strategic Nonviolence Commission) ทำ�ง�นภ�ยใต้ โครงก�ร
ยุทธศ�สตร์สันติวิธีสำ�หรับสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 ภ�ยใต้สำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ในฐ�นะคณะทำ�ง�นท�งคว�มคิดด้�น
ยุทธศ�สตร์ (Strategic Think Tank) ที่ประสมประส�นองค์คว�มรู้
จ�กประสบก�รณก์�รทำ�ง�นด้�นคว�มมัน่คง จ�กก�รศกึษ�วิจัยด�้น
สนัตวิธิแีละก�รแปลงเปลีย่นขบัเคลือ่นคว�มขดัแยง้ (Conflict Trans-
formation) และจ�กก�รปฏสิมัพันธก์บัเครือข�่ยทัง้ภ�คประช�ชนและ
ภ�ครัฐในด้�นก�รแสวงห�ท�งเลือกเพื่อเผชิญกับปัญห�คว�มขัดแย้ง
ในสังคม2

คยส. ทำ�ร�ยง�นวิจัยเชิงนโยบ�ยว่�ด้วยก�รดำ�รงอยู่และก�รทำ�ง�น
ของตัวแสดงระหว�่งประเทศทีเ่ข�้ม�พัวพนักบัประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คว�มรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ช้ินน้ีจ�กก�รสำ�รวจเบ้ืองต้น
เมือ่ป ี2556 ในเวล�ส�มปีท่ีผ�่นม�น้ี แมส้ถ�นก�รณต์วัแสดงระหว�่ง
ประเทศในพ้ืนท่ีจะไม่ได้เปล่ียนแปลงไปม�กนัก แต่กล่�วได้ว่�หลังจ�ก
ทีก่�รพดูคยุเพ่ือสนัตภิ�พระหว�่งรฐับ�ลไทยกบัขบวนก�รเคลือ่นไหว

2 ดูร�ยละเอียดเกี่ยวกับคณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธีที่เกี่ยวพันกับง�นสันติวิธีจ�ก
แง่มุมคว�มมั่นคงภ�ครัฐได้ใน ดนัย มู่ส�, “สันติวิธีในมิติง�นคว�มมั่นคงไทย,” ใน 
ชัยวัฒน์ สถ�อ�นันท์ (บรรณ�ธิก�ร), พ้ืนท่ีสันติวิธี/หนทางสังคมไทย ความรู้ ความลับ 
และความทรงจำา (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์ของเร�, 2559), หน้� 252–256.
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ป�ต�นีเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะเมื่อต้นปี 2556 ตัวแสดงระหว่�งประเทศ
หล�ยองค์กรก็ปรับทิศเปลี่ยนท�งในก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ต�มไปด้วย

นอกจ�กองคก์รทีเ่ข�้ม�มีปฏิสมัพันธอ์ยู่เดมิแลว้ พบว่�มีองค์กร
หน�้ใหมท่ีเ่ร่ิมเข้�ม�มบีทบ�ทนับต้ังแต่ป ี2556 เปน็ตน้ม� ก�รสำ�รวจ
เพิ่มเติมของ คยส. พบว่� มีอยู่อย่�งน้อย 10 องค์กร เกือบทั้งหมด
เป็นองค์กรเอกชนระหว�่งประเทศ (INGOs) บทบ�ทหลกักระจ�ยอยู่
ทัง้ในฐ�นะผูใ้ห้ทนุสนบัสนุน (3) ก�รสนบัสนนุท�งวชิ�ก�ร (3) ก�ร
ผลักดันและรณรงค์ (3) และก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�ร (1) โดยยัง
ไม่มีองค์กรที่ทำ�หน้�ที่เป็นคนกล�งไกล่เกล่ียคว�มขัดแย้งหน้�ใหม่
ปร�กฏตัวขึ้นแต่อย่�งใด

เมือ่ช่องท�งหลกัถกูสถ�ปน�และใหก้�รรบัรองอย่�งเปน็ท�งก�ร 
บทบ�ทของท�งก�รม�เลเซียดูจะโดดเด่นกว่�คนกล�งร�ยอ่ืนๆ อีกท้ัง
ยงัไมม่คีูแ่ขง่ใหมร่�ยใดปร�กฏตวัขึน้ ขณะทีต่วัแสดงระหว�่งประเทศ
บ�งหน่วยอ�ศัย “ตัวเช่ือมต่อ” ที่ประส�นง�นกับหุ้นส่วนอื่นๆ ใน
ระดบัพืน้ท่ี มเีพียงบ�งองคก์รเท�่น้ัน โดยเฉพ�ะผูใ้หท้นุสนบัสนนุจ�ก
โลกมุสลิม (ตุรกี) ที่พย�ย�มเชื่อมต่อกับตัวแสดงในระดับร�กหญ้�
โดยตรง ในขณะท่ี Geneva Call ซ่ึงรณรงค์ผลักดันก�รเค�รพหลักก�ร
มนุษยธรรมส�กลกบัฝ�่ยทีม่ศีกัยภ�พในก�รใชก้ำ�ลงัในพืน้ทีขั่ดแย้งท่ี
ถึงต�ย เป็นองค์กรต่�งประเทศองค์กรเดียวที่สร้�งปฏิสัมพันธ์กับ
คู่ขัดแย้งหลักในระดับตัดสินใจได้3

3 “องค์กร Geneva call ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยือนจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แสดง
จุดยืนลดเหตุคว�มรุนแรง จับมือ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ยืนยันให้คว�มร่วมมือด้�น
สิทธิมนุษยชน,” ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 28 มิถุน�ยน 2559, 
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แม้จะไม่พัวพันกับกระบวนก�รพูดคุยในระดับบนโดยตรง แต่เม่ือ
พิจ�รณ�ร�ยละเอียดของกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภ�ยใน
ประเทศแลว้ น�่สนใจว�่กจิกรรมเหล่�นัน้ลว้นแตห่นนุเสรมิศกัยภ�พ
ของหุ้นส่วนภ�ยใน โดยเฉพ�ะบรรด�กลุ่มและองค์กรภ�คประช�สังคม
ในพื้นที่ให้พร้อมรับมือต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กรณีที่ชัดเจน
ที่สุดเห็นจะเป็นก�รสนับสนุนด้�นองค์คว�มรู้ผ่�นก�รประชุมเชิง
ปฏิบัติก�รของทั้ง Geneva Call (International Humanitarian 
Law), มลูนธิเิอเชียโดยเฉพ�ะฝ�่ยทีท่ำ�ง�นด�้นคว�มขดัแยง้และก�ร
พัฒน�ที่มุ่งสนับสนุนประเด็นคว�มยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่�น (Tran-
sitional Justice)4, มห�วิทย�ลัยอุปป์ซ�ล� โดยโครงก�ร Uppsala 
Conflict Data Program หรือ UCDP (ก�รจัดเก็บและวิเคร�ะห์
ขอ้มลูคว�มรนุแรง), Nonviolent Peaceforce หรอื NP (ก�รปกปอ้ง
พลเรือนโดยสันติเสน�) และ the Rugiagli Initiative หรือ tRI 
(บทบ�ทของบุคคล�กรส�ธ�รณสุขในพื้นที่คว�มขัดแย้ง) นอกจ�กนี้ 
มูลนิธิศักยภ�พชุมชนยังร่วมมือกับ Minority Rights Group เพื่อ
บริห�รทุนสนับสนุนจ�กสหภ�พยุโรปให้กับกิจกรรมเสริมสร้�งสันติภ�พ
ขององค์กรในพื้นที่5

http://www.sbpac.go.th/index.php/2014-11-27-04-12-16/2014-12-08-03-51-
34/1898genevacall (สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎ�คม 2556).
4 Patrick Barron, “Can Transitional Justice Bring Peace to Thailand’s Deep 
South?,” The Asia Foundation, February 25, 2015, http://asiafoundation.
org/2015/02/25/cantransitionaljusticebringpeacetothailandsdeepsouth/ 
(accessed July 10, 2016).
5 “Thailand: Empowering Thai Civil Society Organizations Representing 
Marginalized Communities in the Southern Border Provinces,” Minority 
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ขณะเดียวกัน องค์กรเอกชนจ�กโลกมุสลิมก็ขย�ยคว�มร่วมมือ
ม�กยิง่ข้ึน โดยเฉพ�ะองค์กรช่วยเหลอืด้�นมนุษยธรรมทีม่ฐี�นในตรุก ี
ซึ่งเดิมนั้นจะมีเพียง IHH เป็นหลัก แต่หลัง พ.ศ. 2556 เป็นต้นม� 
หล�ยองค์กรก็เข้�ม�มีบทบ�ทม�กยิ่งขึ้น ได้แก่ Diyanet Vakfi และ 
Deniz Feneri Association ซึ่งเน้นหนักไปท่ีก�รช่วยเหลือด้�น ก�ร
ศึกษ� ก�รดูแลเด็กกำ�พร้� และด้�นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท�งศ�สน�
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ6 ในขณะที่ Dunia Melayu Dunia 
Islam (DMDI) จ�กม�เลเซยีนัน้ทำ�ง�นผส�นกบัผูน้ำ�ท�งก�รเมอืงใน
พืน้ทีบ่นฐ�นของวฒันธรรมท่ีมร่ีวมกนั7 ดูเหมอืนประเทศมสุลมิทัง้สอง
และองค์กรเอกชนที่มีฐ�นในประเทศดังกล่�วกำ�ลังผลักดันตนเองให้
ก้�วม�มีบทบ�ทนำ�ในเวทีก�รเมืองโลก โดยคว�มพย�ย�มที่จะใช้
อำ�น�จละมนุ (Soft Power) นำ�เสนอตนเองผ่�นกิจกรรม เพือ่มนษุย-
ธรรมและก�รสร้�งสันติภ�พ8

Rights Group International, http://minorityrights.org/whatwedo/thailandem 
poweringthaicivilsocietyorganizationsrepresentingmarginalizedcommuni 
tiesinthesouthernborderprovinces/ (accessed July 10, 2016).
6 ย�สมิน ซัตต�ร์, “ตุรกีกับคว�มช่วยเหลือเพื่อสันติภ�พในพื้นที่ขัดแย้งส�มจังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้/ป�ต�นี,” Binti Hamid Khan, 5 กรกฎ�คม 2558, http://www.
deepsouthwatch.org/node/7404 (สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎ�คม 2559).
7 “ตัง้สม�คมโลกมล�ยูโลกอิสล�มประเทศไทย ‘วันนอร’์ เปน็ประธ�น,” ประชาไท, 24 
สิงห�คม 2558, http://www.prachatai.com/journal/2015/08/60994 (สืบค้น
เมื่อ 10 กรกฎ�คม 2559).
8 Joseph S. Nye, Jr., “Soft Power,” Foreign Policy no. 80, Twentieth 
Anniversary (Autumn, 1990), pp. 153–171. 
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ห�กพิจ�รณ�จ�กส�ยต�ของหน่วยง�นคว�มมั่นคงที่มุ่งสนใจ
บทบ�ทขององคก์�รคว�มรว่มมอืโลกมสุลมิ (OIC) และสหประช�ช�ต ิ
จะพบว่�ทั้งสององค์กรจะเป็นองค์กรโลกบ�ลขน�ดใหญ่ มีกลไกก�ร
ทำ�ง�นที่สลับซับซ้อนและมีหน่วยง�นภ�ยในองค์กรโลกบ�ลที่ทำ�ง�น
กบัประเด็นซึง่เช่ือมโยงกบัปญัห�คว�มรนุแรงในภ�คใตข้องไทยได้ เชน่ 
สหประช�ช�ติมีหน่วยง�นในสังกัดเลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติ
ทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับเด็กๆ ในคว�มขัดแย้งด้วยกำ�ลังอ�วุธ (UN Office 
of the Special Representative of the SecretaryGeneral for 
Children and Armed Conflict) ซึ่งก็คงสนใจร�ยง�นกรณีภ�คใต้
ของประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเด็กกับ
ก�รใชค้ว�มรนุแรงในสถ�นก�รณข์ดักนัท�งอ�วธุ (Armed Conflict) 
ท่ีองค์กร Child Soldiers International ทำ�ข้ึนในปี 25579 ในขณะท่ี
มูลนิธิ Diyanet Vakfi ของตุรกีน้ันก็เพ่ิงได้รับรองสถ�นะองค์กรท่ีปรึกษ�
ด้�นก�รช่วยเหลือมนุษยธรรม (Humanitarian Aid Consultant) 
จ�กที่ประชุมสุดยอดของ OIC เมื่อเดือนเมษ�ยน 2559 ที่ผ่�นม�10

9 Child Soldiers International and Cross Cultural Foundation, “Southern 
Thailand: Ongoing Recruitment and Use of Children by Armed Groups,” 
Child Soldiers International, January 2015, http://www.childsoldiers.org/
Handlers/Download.ashx?IDMF=9732d9e4-4520-404c89a3-f3a51984b8f5 
(accessed July 10, 2016).
10 “Turkiye Diyanet Foundation, Humanitarian Aid Consultant of the Organ-
isation of Islamic Cooperation,” Turkiye Diyanet Foundation, http://www.di-
yanetvakfi.org.tr/enUS//site/icerik/turkiyediyanetvakfiislamisbirligiteskilatiin-
saniyardimdanismanlikstatusu1754 (accessed July 10, 2016).
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คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี (คยส.) เชื่อว่� นโยบ�ยของรัฐ
ต่อตัวแสดงระหว่�งประเทศซึ่งสัมพันธ์กับปัญห�คว�มรุนแรงภ�คใต้
ท่ีรอบคอบและเป็นคุณต่อคว�มมั่นคงในระยะย�ว ควรข้ึนต่อข้อมูล 
คว�มรู้ และคว�มเข้�ใจก�รทำ�ง�นของตัวแสดงระหว่�งประเทศเหล่�น้ี
ภ�ยใต้กรอบก�รทำ�ง�นด้�นคว�มมั่นคงและก�รระหว่�งประเทศที่
ก้�วหน�้ยืดหยุ่นพอจะเผชิญคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ

คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี 
สิงห�คม 2559







ตัวแสดงระหว่างประเทศ
ในความขัดแย้งถึงตาย

ที่ชายแดนใต้:
การส�ารวจเบื้องต้น





— 19 —

ความน�า

ก�รยกระดับปัญห�คว�มขัดแย้งที่ถึงต�ยในช�ยแดนใต้ของ
ประเทศไทยใหเ้ปน็เรือ่งในระดับส�กล ถอืเปน็ปญัห�สำ�หรบัผูก้ำ�หนด
นโยบ�ยและผูค้นในสงัคมไทยตลอดเวล�เกือบสบิปีทีค่ล่ืนคว�มรุนแรง
ปะทุขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นม� ภ�ครัฐมักอธิบ�ยว่�ปัญห�
คว�มรุนแรงนี้เป็น “ปัญห�ภ�ยในประเทศ” คำ�อธิบ�ยเช่นนี้เป็นเรื่อง
ปกติ เพร�ะเป็นธรรมด�ที่รัฐ (บ�ล) จะกังวลว่�อำ�น�จอธิปไตยของ
ตนจะถูกละเมิดและแทรกแซงจ�ก “ตัวแสดงภ�ยนอก” (outsider 
actors) อื่นใดไม่ว่�จะเป็นรัฐหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐก็ต�ม

แต่ในคว�มเป็นจริง ตัวแสดงระหว่�งประเทศเหล่�นี้ก็เข้�ม�
เก�ะเกีย่วสมัพันธก์บัผูค้นและองค์กรต�่งๆ ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้
อยูแ่ลว้ ไมว่�่จะเปน็ในแง่ของก�รติดต�มสถ�นก�รณแ์ละผลิตร�ยง�น
เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ ก�รให้ทุนสนับสนุนองค์กรเอกชนภ�ยในประเทศ
เพือ่ทำ�กจิกรรมในรูปแบบต�่งๆ ก�รใหค้ว�มรูผ้�่นก�รฝกึอบรม ก�ร
ดงู�น และจดัสมัมน�วชิ�ก�ร รวมไปถงึก�รผลกัดนัหรอืรณรงคเ์รยีก
รอ้งให้รฐัปรบัเปลีย่นทศิท�งในบ�งประเดน็เฉพ�ะ หรอืแมแ้ตบ่ทบ�ท
ในก�รเป็นคนกล�งไกล่เกลี่ยคว�มขัดแย้งระหว่�งท�งก�รไทยกับ
ขบวนก�รติดอ�วุธที่กำ�ลังต่อสู้กับรัฐในปัจจุบัน

ในก�รพูดคุยเพื่อสันติภ�พระหว่�งตัวแทนรัฐบ�ลและตัวแทน
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งช�ติมล�ยูป�ต�นีหรือ “บีอ�ร์เอ็น” (BRN) 
เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 ท�งบีอ�ร์เอ็นก็แสดงทีท่�เรียกร้องให้
ม�เลเซยีทำ�หน้�ทีเ่ปน็ตัวกล�งไกล่เกลีย่กรณขีดัแยง้นี ้(mediator) คอื
เปล่ียนจ�กที่เคยเป็น “ผู้อำ�นวยคว�มสะดวก” (facilitator) เช่นที่ทั้ง
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สองฝ�่ยยอมรับม�แต่แรก หรอืขอ้เรียกร้องให ้OIC และองคก์รเอกชน
น�น�ช�ติเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ีประจักษ์พย�นในสันติสนทน�ระหว่�งท้ังสอง
ฝ่�ย หรือ เมื่อวันที่ 4 มิถุน�ยน 2556 น�ยกรัฐมนตรีของม�เลเซีย 
Najib Razak กล�่วเปดิก�รประชุมเรือ่ง “Islam and the New Era 
of ASEAN countries: Unity of Thought, Prosperity Together” 
ที่กัวล�ลัมเปอร์ มีคว�มตอนหน่ึงสนับสนุนก�รจัดตั้งเขตปกครอง
พิเศษในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของไทย (www.pmo.gov.my) 
ท้ังหมดนี้ส่งผลให้เกิดก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ในวงกว้�งเกี่ยวกับบทบ�ท
ของ “คนนอก” ท่ีจะเข้�ม�กำ�หนดทิศท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่ “เร�” 
กำ�ลังเผชิญอยู่ และ “คนนอก” บ�งร�ย เช่นม�เลเซียและโอไอซีก็ดู
จะเป็นตัวแสดงที่ผู้กำ�หนดนโยบ�ยในรัฐบ�ลกังวลอยู่ม�ก อันน่�จะ
เป็นผลม�จ�กสถ�นะทั้งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้�นและองค์กรระหว่�ง
ประเทศของโลกมสุลมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัประช�กรมสุลมิส่วนนอ้ย
ในประเทศ

คว�มเปน็จรงิทีค่วรตระหนกัคอื คว�มรนุแรงภ�คใตข้องไทยเปน็
ปัญห�ที่น�น�ช�ติสนใจและมีสถ�นะเป็นปัญห�ส�กลม�ตั้งแต่ต้น1 
คำ�ถ�มคือ สังคมและรัฐไทยควรมองบทบ�ทและท่�ทีขององค์กร
ระหว่�งประเทศเหล่�นี้อย่�งไร? โดยเฉพ�ะเมื่อไม่ส�ม�รถจะกีดกัน
ก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรจ�กภ�ยนอกในก�รจัดก�รกับปัญห�

1 แมตธวิ วเีลอร,์ “สหรฐัอเมรกิ� สงคร�มตอ่ต�้นก�รกอ่ก�รร�้ย และ คว�มรนุแรงใน
ช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทย” และ อิมติย�ส ยูซุฟ, “คว�มรุนแรงภ�คใต้ของไทย
และโลกมุสลิม,” ใน ชัยวัฒน์ สถ�อ�นันท์ (บรรณ�ธิก�ร), แผ่นดินจินตนาการ 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2551).
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คว�มขัดแย้งได้ ขณะท่ีบทเรียนก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งและองค์คว�มรู้
ในด�้นก�รวจัิยเพ่ือสนัติภ�พเองก็ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของตวัแสดง
ในทุกภ�คส่วน โดยเฉพ�ะบทบ�ทตัวแสดงระหว่�งประเทศ ทั้งใน
ฐ�นะท่ีเปน็องคก์รภ�คประช�สงัคมและองคก์�รของรฐัต�่งประเทศที่
มีส่วนเก้ือหนุนให้กระบวนก�รแปลงเปล่ียนคว�มขัดแย้งภ�ยในประเทศ
เป็นไปได้

ร�ยง�นวิจัยเชิงนโยบ�ยชิ้นนี้เป็นก�รสำ�รวจเบื้องต้นต่อก�ร
ดำ�รง อยู่ของตัวแสดงระหว่�งประเทศที่เข้�ม�พัวพันกับประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคว�มรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในปัจจุบัน 
เพร�ะเชื่อว่�นโยบ�ยของรัฐต่อตัวแสดงระหว่�งประเทศเหล่�นี้ควร
ขึน้ต่อก�รตระหนกัว�่ ตวัแสดงระหว�่งประเทศเหล�่นีท้ำ�ง�นในพืน้ที่
อย่�งไร? ดังนั้น ก�รศึกษ�น้ีจึงมุ่งพิจ�รณ�ข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ยวกับ
องค์กรหรือหน่วยง�นดังกล่�วว่�เป็นใคร? ม�จ�กประเทศใด? เป็น
องค์กรประเภทไหน? เข้�ม�มีบทบ�ทเมื่อใด? สนใจประเด็นอะไร? 
ทำ�กิจกรรมอะไร? และมบีทบ�ทตลอดจนสมัพนัธก์บัตัวแสดงภ�ยใน
ประเทศอย่�งไร คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตรส์นัตวิธิ ี(คยส.) เชือ่ว�่ขอ้มลู
เบ้ืองต้นเหล่�น้ีน่�จะสำ�คัญต่อทิศท�งก�รกำ�หนดนโยบ�ยของรัฐใน
บริบทคว�มขัดแย้งในยุคโลก�ภิวัตน์ ที่มีผู้คนและองค์กรหล�กหล�ย
เข้�ม�เกี่ยวข้องกับปัญห�ภ�ยในรัฐ จนรัฐและสังคมเองอ�จต้องทำ� 
คว�มเข้�ใจใหม่ต่อปัญห�ก�รแทรกแซงอธิปไตยของรัฐจ�กที่เคยคิด
เคยเชือ่ม�แตเ่ดิม คุณปูก�รของก�รศกึษ�นีย้งัจะชว่ยขย�ยมมุมองตอ่
ก�รให้คว�มหม�ยของปัญห�คว�มขัดแย้งท่ียืดเย้ือย�วน�น ผ่�นก�ร
ทำ�ง�นขององค์กรทัง้ภ�ยนอกและในพ้ืนที ่กจิกรรมของตวัแสดงทีม่�
จ�กภ�ยนอกอ�จช่วยให้เห็นช่องว่�งของปัญห�ที่ถูกมองข้�มไปโดย
คนใน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้กำ�หนดนโยบ�ยส�ม�รถรับมือกับคว�มขัดแย้งที่
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ถึงต�ยในภ�คใต้ด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์บนฐ�นของคว�มเป็นจริงใน
ปัจจุบัน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รมุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญห�เก่ียวกับ
อธปิไตยคอ่นข�้งม�ก ทัง้ทีจ่รงิแลว้มปีระเดน็ปญัห�ทีข่อ้งเกีย่วกบัก�ร
ให้คว�มหม�ยต่อคว�มขัดแย้งที่ถูกมองข้�มไปโดยรัฐและสังคมไทย 
ขณะท่ีกิจกรรมขององค์กรระหว�่งประเทศทัง้ในสว่นทีเ่ปน็ก�รรว่มมอื
กับพ้ืนท่ีหรือหน่วยง�นต่�งๆ เหล่�นี้น่�จะช่วยอุดช่องว่�งของก�ร
ประเมินปัญห�ท่ีอ�จข�ดห�ยไปในกระบวนก�รสร้�งสันติภ�พก็เป็นได้
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กรอบและวิธีการท�างาน

ตลอดระยะเวล�เกือบสิบปีท่ีผ่�นม�มีองค์กรระหว่�งประเทศและ
หน่วยง�นต่�งประเทศทำ�ง�นเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
จำ�นวนม�ก แต่ยังไม่มีง�นวิจัยหรือก�รสำ�รวจสถ�นะขององค์กรเหล่�น้ี
อย่�งจริงจัง คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี พบว่�มีง�นศึกษ�ที่
เกีย่วขอ้งอยู่บ�้ง บ�งสว่นเปน็ง�นศึกษ�ทีมุ่ง่เนน้วิเคร�ะหบ์ทบ�ทของ
ตัวแสดงหลกับ�งองค์กรทีส่มัพันธก์บัง�นพฒัน�ในพืน้ทีค่ว�มขดัแยง้2 
บ้�งก็เป็นง�นศึกษ�องค์กรสนับสนุนเงินทุนที่สัมพันธ์กับองค์กรภ�ค
ประช�สังคมในพ้ืนท่ี3 หรอืไม่กเ็ปน็ก�รพิจ�รณ�คว�มสมัพนัธร์ะหว่�ง
กรณีช�ยแดนใต้กับบ�งประเทศ4 บ�งกลุ่มประเทศ5 หรือแม้กระทั่ง

2 Adam Berk, “Peripheral Conflicts and Limits to Peacebuilding: Foreign Aid 
and the Far South of Thailand,” (Ph.D. thesis, Department of Development 
Studies, School of Oriental and African Studies, University of London, 
2011)..
3 Apichaya OIn, “Partnership of International Funding Agencies and Civil 
Society Organizations in Peace Building Process in Southern Border Prov-
ince of Thailand,” (M.A. thesis, Faculty of Political Science, Chulalongkorn 
University, 2012).
4 เช่น ง�นศึกษ�คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งสหรฐัอเมริก�กบัปัญห�คว�มขดัแยง้ในช�ยแดน
ใต้ใน แมตธิว วีลเลอร์, “สหรัฐอเมริก� สงคร�มต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย และคว�ม
รนุแรงในช�ยแดนภ�คใตข้องประเทศไทย,” ใน แผ่นดนิจนิตนาการ, หน�้ 475–546..
5 เช่น ก�รศกึษ�คว�มสมัพนัธก์บักลุม่ประเทศมสุลมิใน Imtiyaz Yusuf, “The South-
ern Thailand Conflict and the Muslim World,” Journal of Muslim Minority 
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บ�งองคก์ร6 ง�นศกึษ�เหล�่นีมี้คว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสงู แต่ดูจะยงัไมม่ี
ง�นศึกษ�สำ�รวจในภ�พรวมซึ่งน่�จะจำ�เป็นต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย
ของรัฐต่อพื้นที่ช�ยแดนใต้ในบริบทคว�มรุนแรงเช่นนี้

ก�รสำ�รวจของคณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธีจำ�กัดกรอบก�ร
ทำ�ง�นอยู่ที่ก�รเก็บข้อมูลพ้ืนฐ�นขององค์กรระหว่�งประเทศหรือ
หน่วยง�นต�่งประเทศ โดยรวบรวมผ�่นเอกส�รหรอืเวบ็ไซตเ์ผยแพร่
ขององค์กรเหล่�น้ันโดยตรง ตลอดจนง�นวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และสอบท�น
ข้อมูลในบ�งระดับกับผู้ปฏิบัติง�นขององค์กรหุ้นส่วนภ�ยในหรือใน
ท้องถิ่น โดยว�งกรอบก�รพิจ�รณ�ไว้เฉพ�ะองค์กรหรือหน่วยง�นที่
แสดงบทบ�ททีพ่อเปน็ทีป่ระจกัษใ์นรอบ 1 ปทีีผ่�่นม� หรอืนบัตัง้แต่
มีน�คม 2555 จนถึงปัจจุบัน (2556) โดยถือเอ�ปี 2555 เป็นหมุด
หม�ยสำ�คัญเพร�ะกรอบนโยบ�ยก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ พ.ศ. 2555–2557 เริ่มมีผลบังคับใช้หลังผ่�นคว�ม
เห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรีและก�รรับทร�บของรัฐสภ�

คงต้องกล่�วด้วยว่�มีองค์กรและหน่วยง�นอีกจำ�นวนไม่น้อยที่
เข้�ม�มีบทบ�ทในห้วงเวล�เกือบสิบปีที่ผ่�นม� แต่ไม่อยู่ในร�ยก�ร
ก�รสำ�รวจในครั้งนี้ เนื่องจ�กมีบ�งองค์กรที่จำ�ต้องยุติบทบ�ทลงไป
กอ่นหน�้กรอบเวล�ทีก่ำ�หนดดว้ยเหตผุลเงือ่นไขต�่งๆ ขณะเดยีวกนั 
ก�รสำ�รวจคร้ังนีก็้ไมร่วมเอ�สถ�นเอกอคัรร�ชทตูประจำ�ประเทศไทย
ของประเทศต่�งๆ เข้�ไว้ด้วย เนื่องจ�กถือว่�ส่วนใหญ่ก�รดำ�เนิน

Affairs vol. 27, no. 2, (2007), pp. 319–339. และ อิมติย�ส ยูซุฟ, “คว�มรุนแรง
ในภ�คใต้ของไทยและโลกมุสลิม,” ใน แผ่นดินจินตนาการ, หน้� 547–596.
6 เช่น องค์กรระหว่�งประเทศอย�่ง OIC ใน จรัญ มะลูลีม, OIC: องค์การมุสลิมโลก
ในโลกมุสลิม (กรุงเทพฯ: ศย�ม, 2555).
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กิจกรรมของสถ�นทูตมีสถ�นะท่ัวไปเป็นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของสถ�นทูต
เหล่�น้ันโดยขึน้อยูร่ะเบยีบท�งก�รทตูปกต ิซึง่แตกต�่งไปจ�กองคก์ร
และหนว่ยง�นทีด่ำ�เนินกจิกรรมเปน็ก�รเฉพ�ะ นอกจ�กนี ้ก�รสำ�รวจ
ในคร้ังน้ียงัไมร่วมถึงสถ�บนัวชิ�ก�รต�่งประเทศทีม่สีว่นสนบัสนนุก�ร
ทำ�วิจัยและก�รตีพิมพ์ง�นท�งวิช�ก�ร ตลอดจนก�รจัดประชุมสัมมน�
ในต่�งประเทศ เพร�ะก�รศึกษ�แบบนี้เป็นง�นสำ�รวจพรมแดนก�ร
ศึกษ�เร่ืองคว�มรุนแรงภ�คใต้เชิงวิช�ก�รโดยตรงที่อยู่นอกขอบข่�ย
ก�รศึกษ�นี้

นอกเหนือไปจ�กนี้ ยังเป็นไปได้ที่จะมีบ�งองค์กรที่ไม่ส�ม�รถ
รวบรวมข้อมูลได้ ซ่ึงอ�จเกิดข้ึนเพร�ะข้อจำ�กัดของก�รสำ�รวจไม่ท่ัวถึง
เอง หรือข้อจำ�กัดอันเน่ืองจ�กก�รเข้�ถึงข้อมูล เช่น กรณีคว�มร่วมมือ
ท�งทห�รระหว่�งหน่วยง�นต่�งประเทศกับองค์กรท่ีเป็นหุ้นส่วนภ�ยใน 
เป็นต้น
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ตัวแปร: โครงร่างแผนผัง

ตวัแสดงระหว�่งประเทศในก�รศกึษ�นีม้จีำ�นวนม�กและมลีกัษณะ
แตกต่�งกัน ร�ยง�นน้ีจึงจัดระเบียบข้อมูลเหล่�น้ีโดยพิจ�รณ� “ตัวแปร” 
ที่สำ�คัญ ได้แก่

1) ช่ือและช่ือย่อ (name and abbreviation) หม�ยถึง ช่ือองค์กร
และชื่อย่อขององค์กรนั้นๆ7

2) ประเภท (type) หม�ยถึง ลักษณะของตัวแสดงระหว่�ง
ประเทศที่แตกต่�งกัน ส�ม�รถจำ�แนกแยกแยะได้ดังต่อไปนี้

(1)  องค์ก�รระหว่�งประเทศ (International Organizations: 
IOs) ได้แก่ หน่วยง�นที่จัดตั้งข้ึนภ�ยใต้คว�มร่วมมือ
ระหว�่งรัฐทีม่�กกว�่สองแหง่ขึน้ไป เพือ่ใหบ้รรลซุึง่เป�้
หม�ยทีม่รีว่มกนัของบรรด�รฐัภ�คีสม�ชิก ซึง่ในกรณนีี้
หม�ยรวมไปถงึองคก์รย่อยทีอ่ยูภ่�ยใตค้ว�มรว่มมอืของ
องค์กรหลัก เช่น สหประช�ช�ติ และ UNDP รวมทั้ง
องค์ก�รคว�มร่วมมือโลกอิสล�ม (OIC) ด้วย

(2)  องค์กรเอกชนระหว่�งประเทศ (International Non 
Governmental Organizations: INGOs) หม�ยถึง 
องค์กรหรือเครือข่�ยที่ไม่ใช่รัฐ จัดตั้งขึ้นต�มเป้�หม�ย
ที่มีอยู่เป็นก�รเฉพ�ะ และมีพื้นที่ปฏิบัติง�นอยู่ทั่วโลก 

7 ในบ�งองคก์รซึง่มท่ีีม�จ�กประเทศในภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออก-
กล�ง จะใช้ชื่อย่อที่แปรม�จ�กชื่อเต็มในภ�ษ�ที่แตกต่�งไป
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โดยมสีำ�นกัง�นใหญอ่ยู่ในประเทศใดประเทศหนึง่ อ�ท ิ
Human Rights Watch (HRW)

(3)  องค์ก�รของของรฐับ�ลต่�งประเทศ (Foreign Govern-
mental Organizations: FGOs) หม�ยถึง องค์กร
หรือหน่วยง�นที่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรัฐบ�ล
ต่�งประเทศ แต่มีภ�รกิจเป็นก�รเฉพ�ะในพื้นที่ต่�งๆ
ทั่วโลก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รให้เงินทุนสนับสนุนต่อ
หน่วยง�นทั้งของรัฐและไม่ใช่ในประเทศอื่น ตัวอย่�ง
องค์กรประเภทนี ้อ�ท ิองคก์�รเพือ่ก�รพฒัน�ระหว่�ง
ประเทศของสหรัฐอเมริก� (USAID)

(4)  องค์กรเอกชนต่�งประเทศ (Foreign NonGovern-
mental Organizations: FNGOs) หม�ยถงึ องคก์รที่
ไม่ใช่รัฐ ซ่ึงมีฐ�นก�รทำ�ง�นอยู่ในประเทศใดประเทศหน่ึง 
และมีกิจกรรมหรือก�รให้คว�มสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
เป็นก�รเฉพ�ะต่อองค์กรหรือหน่วยง�นที่เป็นหุ้นส่วน
ของตนเองในประเทศไทย โดยเฉพ�ะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับพ้ืนที่ช�ยแดนภ�คใต้ ตัวอย่�งองค์กรเหล่�นี้ อ�ทิ 
กลุม่อ�ม�น ี(Pertubuhan Kebajikan Aman Patani 
Malaysia: AMANI)

(5)  หน่วยง�นของรัฐบ�ลต่�งประเทศ (Foreign Govern-
mental: FG) หม�ยถึง หน่วยง�นที่เป็นท�งก�รของ
รัฐบ�ลต่�งประเทศ ซ่ึงเดิมมีบทบ�ทหน้�ท่ีต�มโครงสร้�ง
ก�รบริห�รของรัฐนั้นๆ แต่เข้�ม�มีบทบ�ทในกรณี
ช�ยแดนภ�คใต้ต�มภ�รกิจเฉพ�ะ อ�ทิ สำ�นักน�ยก
รัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐม�เลเซีย
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3) ประเทศฐ�นที่ตั้ง (base/origin) หม�ยถึง ประเทศอันเป็น
ทีต้ั่งของสำ�นกัง�นหรอืสำ�นกัง�นใหญข่ององคก์รหรือหนว่ยง�นนัน้ๆ

4) บทบ�ทหน้�ที่ (role/function) หม�ยถึง ก�รประมวลก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และ
คว�มสัมพันธ์กับองค์กรหรือบุคคลท่ีถือเป็นหุ้นส่วนภ�ยในประเทศไทย 
โดยส�ม�รถแยกแยะออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

(1) ก�รติดต�มและประเมินสถ�นก�รณ์ (monitoring)
(2) ก�รผลักดันและรณรงค์ (advocacy)
(3) ก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�ร (academic support)
(4) ก�รให้ทุนสนับสนุน (donor)
(5) ก�รเป็นคนกล�งไกล่เกลี่ยคว�มขัดแย้ง (mediation)

5) หุ้นส่วนภ�ยใน (insider partners) หม�ยถึง ตัวแสดง
ภ�ยในประเทศหรอืภ�ยในพ้ืนทีจั่งหวดัช�ยแดนภ�คใต ้(insider/local 
actors) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงระหว่�งประเทศต่�งๆ ในรูปแบบ
ที่ขึ้นอยู่กับบทบ�ทหน้�ที่ของตัวแสดงภ�ยนอกเป็นด้�นหลัก หม�ย-
คว�มว่�หุ้นส่วนภ�ยในบ�งองค์กรอ�จมีคว�มสัมพันธ์ที่หล�กหล�ย
กับตัวแสดงภ�ยนอกท่ีแตกต่�งกัน ในขณะเดียวกัน ก�รเก็บข้อมูล
ตัวแปรดังกล่�วยังประเมินระดับของก�รแสดงบทบ�ทของหุ้นส่วน
ภ�ยในแต่ละตัวแสดงว�่เน้นหนักบทบ�ทใดระหว�่งระดบัช�ตกิบัระดบั
ท้องถิ่นอีกด้วย

6) ระดับของก�รพัวพันเกี่ยวข้อง (level of engagement) 
หม�ยถึง แนวท�งที่ตัวแสดงระหว่�งประเทศเหล่�นี้จะเข้�ไปพัวพัน
เก่ียวข้องกับหุ้นส่วนภ�ยในประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยแบ่ง
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ระดับของแนวท�งหรือยุทธศ�สตร์ดังกล่�วออกเป็น 3 ระดับ8 ดังนี้

(1)  ก�รพัวพันในระดบัสูง (level 1) คอื แนวท�งสร�้งปฏ-ิ
สัมพันธ์กับผู้กำ�หนดนโยบ�ยหรือผู้กำ�หนดทิศท�ง ซึ่ง
อ�จจะเปน็ฝ�่ยนโยบ�ยของรฐัทัง้ผูน้ำ�ท�งก�รเมอืงและ
ผู้นำ�ท�งก�รทห�รของคู่ขัดแย้งหลัก 

(2)  ก�รพัวพันในระดับกล�ง (level 2) คือ แนวท�งสร้�ง
คว�มร่วมมือหรือปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มและองค์กรภ�ค
ประช�สังคม ที่มีภ�วะก�รนำ�ในด้�นต่�งๆ เช่น ผู้นำ�
ศ�สน�และจิตวิญญ�ณ ผู้นำ�ในเครือข่�ยที่อยู่บนฐ�น
ท�งช�ติพันธุ ์นักวชิ�ก�รและปญัญ�ชนส�ธ�รณะทัว่ไป 
ตลอดจนผู้นำ�ในองค์กรเอกชนในพื้นที่ซึ่งมีบทบ�ทนำ�

(3)  ก�รพัวพันในระดับร�กหญ้� (level 3) คือ แนวท�ง
สร้�งปฏิสัมพันธ์กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งอ�จเรียก
ได้ว่�เป็นส�มัญชนที่เผชิญกับผลของคว�มขัดแย้งหรือ
คว�มรนุแรงม�กทีส่ดุ คนกลุม่นีห้ม�ยรวมถงึผูน้ำ�ชมุชน 
ผู้นำ�กลุ่มทำ�ง�นในท้องถิ่น เป็นต้น

7) ห้วงเวล�ของก�รเข้�ม�พัวพันเกี่ยวข้อง (entry time) ของ
ตัวแสดงระหว�่งประเทศทีย่งัคงมบีทบ�ทอยูใ่นปจัจบุนั โดยพจิ�รณ�
ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นม�จนถึงปัจจุบัน

8 แนวท�งนี้ประยุกต์ม�จ�กง�นของ John Paul Lederach, Building Peace: 
Sustainable Reconciliation in Divided Societies (Washington DC: United 
States Institute of Peace Press, 1997), pp. 37–39.
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ข้อค้นพบและข้อสังเกต

คว�มลำ�บ�กใจของรัฐไทยในก�รรับมือกับ “ก�รแทรกแซง” ของ
ตัวแสดงระหว�่งประเทศเปน็สิง่ทีเ่ข�้ใจได ้เพร�ะรฐัสมยัใหมด่ำ�รงอยู่
เพื่อธำ�รงอำ�น�จอธิปไตยของตนเหนือขอบเขตดินแดนใต้อำ�น�จนั้น 
ก�รที่รัฐหรือองค์กรอื่นใดจะเข้�ม�ดำ�เนินก�รใดๆ เหนือดินแดนดัง
กล่�วจะกระทำ�ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐเจ้�ของ
อำ�น�จอธปิ ไตยนัน้ๆ ในกรณทีีป่ญัห�คว�มขดัแยง้รนุแรงถงึข้ันกรอ่น
อำ�น�จอธิปไตยของรัฐจนเกิดสภ�พที่บ�งคนเรียกว่� รัฐล้มเหลว 
(failed state) และไม่ส�ม�รถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนพลเมืองของ
ตนซึ่งเป็นหน้�ที่พื้นฐ�นที่สุดของรัฐ รัฐอื่นๆ หรือประช�คมระหว่�ง
ประเทศก็อ�จร่วมกันพิจ�รณ�ห�หนท�งแก้ไข นี่คือประเด็นปัญห�
สำ�คัญเรื่องคว�มรับผิดชอบในก�รปกป้องคุ้มครองชีวิตคน (respon-
sibility to protect–R2P)

เม่ือรฐัเผชิญกบัปญัห�คว�มขดัแย้งทีถ่งึต�ย (deadly conflicts) 
ภ�ยในประเทศ ประช�คมน�น�ช�ติกม็แีนวท�งเผชญิปญัห�นีอ้ยูอ่ย�่ง
นอ้ย 3 แนวท�ง คอื ปอ้งกนั เผชิญหน้� และเยียวย�รกัษ� โดยทัว่ไป
รัฐมักพย�ย�มจัดก�รเรื่องเหล่�นี้ด้วยตนเองและไม่ประสงค์ให้รัฐอื่น
เข้�ม� “จัดก�ร” ให้ เพร�ะเกรงประช�คมโลกจะเข้�ใจว่�รัฐหมดคว�ม
ส�ม�รถเผชิญหน�้กบัปญัห�เหล�่นัน้แลว้ ในกรณขีองคว�มรนุแรงใน
ช�ยแดนภ�คใต้ของไทยเองกพ็บว�่มตีวัแสดงระหว�่งประเทศจำ�นวน
ม�กเข้�ม�มีบทบ�ทพัวพันเก่ียวข้อง แม้ว่�จะยังไม่ส�ม�รถกล่�วได้ว่�
รัฐไทยตกอยู่ในสภ�วะรัฐล้มเหลว แต่บทบ�ทขององค์กรเหล่�น้ีต่อ
ปัญห�คว�มรุนแรงก็มีส่วนสะท้อนให้เห็นข้อจำ�กัดของรัฐเองในก�ร
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รับมือกับคว�มรุนแรงดังกล�่ว
ก�รสำ�รวจในเบ้ืองต้นคร้ังน้ีพบว่�มีองค์กรและหน่วยง�นจ�ก

ภ�ยนอกถึง 44 องค์กร ท่ียังคงแสดงบทบ�ทอยู่ในปัจจุบัน เม่ือพิจ�รณ�
แยกแยะต�มประเภทต่�งๆ แล้ว จะเห็นได้ว่�องค์กรเอกชนระหว่�ง
ประเทศน้ันมสีดัสว่นจำ�นวนม�กทีส่ดุ ในขณะท่ีหนว่ยง�นหรอืองคก์ร
ของรัฐต่�งประเทศนั้นมีสัดส่วนน้อยที่สุด ดังต�ร�งข�้งล่�งนี้

ต�ร�งที่ 1:  ร�ยชื่อองค์กรหรือหน่วยง�นระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับช�ยแดนใต้
จำ�แนกเป็นร�ยประเภท

ที่ ประเภท ชื่อองค์กร/หน่วยง�น

1. องค์ก�รระหว่�ง

ประเทศ (IOs) 

• Committee Against Torture (CAT)

•  Office of the High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR)

• Organization of Islamic Cooperation (OIC)

•  United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women (UN Women)

• United Nation Development Programme (UNDP)

• United Nations Children’s Fund (UNICEF)

•  Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances (WGEID)

• World Bank 
2 องค์กรเอกชน

ระหว่�งประเทศ 

(INGOs)

• Action Aid International (ActionAid)

•  Asian Federation Against Involuntary 

Disappearances (AFAD)

• Asian Human Rights Commission (AHRC)

• Amnesty International (AI)

• Care International
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ที่ ประเภท ชื่อองค์กร/หน่วยง�น

. องค์กรเอกชน

ระหว่�งประเทศ 

(INGOs) (ต่อ)

• Centre for Humanitarian Dialogue (HD)

• Human Rights Watch (HRW)

• International Crisis Group (ICG)

• International Commission of Jurists (ICJ)

• International Committee of the Red Cross (ICRC)

• Initiatives for International Dialogue (IID)

• InterNews

• Nonviolence International Southeast Asia (NISEA)

• Oxfam

• Save the Children International (SCI)

• The Asia Foundation (TAF)

• World Assembly of Muslim Youth (WAMY)

3. องค์ก�รของ

รัฐบ�ลต�่ง

ประเทศ 

(FGOs)

• Australian Agency for International Development 

(AusAid)

• Canada Fund for Local Initiative (CFLI)

• International Islamic Relief Organization (IIROSA)

•  United State Agency for International Development 

(USAID)
4 องค์กรเอกชน

ต่�งประเทศ 

(FNGOs)

• Berghof Foundation (BF)

• Eid Bin Muhammad AlThani Charitable Association

• Friedrich Ebert Stiftung (FES)

• Friedrich Naumann Stiftung (FNS)

• Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

• Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

•  Peace Architecture and Conflict Transformation 

Alliance (PACTA)

•  Persatuan Ulama’ Malaysia Cawangan Negeri Johor 

(PUM Johor)
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ที่ ประเภท ชื่อองค์กร/หน่วยง�น

4. องค์กรเอกชน

ต�่งประเทศ 

(FNGOs) (ต่อ)

•  Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Pulau Pinang 

(PUMPP)

•  Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia 

(AMANI)

• Society of the Revival of Islamic Heritage (RIHS)

• Sasakawa Peace Foundation (SPF)

5. หน่วยง�นของ

รัฐบ�ลต่�ง

ประเทศ (FGs)

• Kuwait’s Ministry of Awqaf and Islamic Affairs

• Prime Minister’s Office of Malaysia

• Qatar’s Ministry of Endowment and Islamic Affairs

ในจำ�นวนองค์กรเหล่�นี้โดยม�กมีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ในภูมิภ�ค
ยโุรปและอเมรกิ�เหนือ บ�้งกเ็ปน็องค์ก�รระหว�่งประเทศหรอืองคก์ร
เอกชนต�่งประเทศทีท่ำ�ง�นในระดบัส�กล (global level) ตวัแสดงที่
มฐี�นอยูใ่นเอเชียกระจ�ยตวัอยูท่ัง้ในภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
และตะวันออกกล�ง (ดูแผนภ�พที่ 2)

เม่ือพิจ�รณ�จ�กข้อมูลในมิติต่�งๆ ทำ�ให้พบแนวโน้มและข้อสังเกต
ดังนี้

ประก�รแรก บทบ�ทอันหล�กหล�ยและภ�รกิจที่ทับซ้อนกัน
ของตัวแสดงระหว่�งประเทศ ส�ม�รถจำ�แนกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1) ก�รประเมินสถ�นะของประเทศ
2) ก�รผลักดันประเด็นหรือแนวท�งเฉพ�ะบ�งเรื่อง อ�ทิ ใน

เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิท�งก�รเมือง
3) บทบ�ทก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�ร
4) ก�รสนับสนุนท�งด้�นเงินทุนในก�รทำ�กิจกรรม และ
5) ก�รเข้�เกี่ยวข้องกับปัญห�คว�มรุนแรงโดยตรงในฐ�นะผู้
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สนับสนุนฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงหรือกระบวนก�รแก้ไขคว�มขัดแย้ง (พิจ�รณ�
ในแผนภ�พที ่3)

จะเห็นได้ว่�ในแง่ของจำ�นวนแลว้ บทบ�ทของตวัแสดงเหล�่นีจ้ะ
กระจุกตัวอยู่ในฐ�นะของผู้ให้ทุนสนับสนุนเป็นด้�นหลัก โดยพบว่�
องคก์รเหล�่นีจ้ำ�นวนไมน้่อยทีแ่สดงบทบ�ทหลกัม�กกว่�หนึง่ประเภท 
ดังในกรณีของมูลนิธิเอเชีย ที่ทั้งสนับสนุนกลุ่มองค์กรภ�คประช�
สังคมในพ้ืนที่ในก�รดำ�เนินง�น แต่ตัวมูลนิธิเองก็ทำ�หน้�ที่ในก�ร
สนับสนุนท�งวิช�ก�รไปด้วย ขณะที่บทบ�ทของก�รติดต�มสถ�น-
ก�รณ์และจัดทำ�ร�ยง�น ตลอดจนก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�รเองก็
ดูเหมือนจะเป็นบทบ�ทสำ�คัญที่บ�งองค์กรเน้นหนัก โดยดำ�เนินก�ร
ควบคู่ไปกิจกรรมด้�นอื่นๆ  พร้อมกันไปด้วย

น่�สังเกตว่�บทบ�ทของตัวแสดงท่ีทำ�หน้�ท่ีเป็นคนกล�งไกล่เกล่ีย
คว�มขัดแย้งนั้นจะกระจ�ยตัวออกไป โดยที่ไม่สู้มีบทบ�ทหลักด้�น
อ่ืนๆ ซ้อนไปด้วย อย่�งน้อยก็ไม่ได้แสดงบทบ�ทด้�นอ่ืนๆ ที่ชัดเจน
ม�กนัก ควรกล่�วด้วยว่�ในระยะหลังๆ บ�งองค์กรที่เคยทำ�หน้�ที่
ประส�นคว�มร่วมมือในก�รพูดคุยเพ่ือสันติภ�พในท�งลับก็ริเริ่ม
ภ�รกิจง�นในด้�นสนับสนุนท�งวิช�ก�รให้กับภ�คประช�สังคมใน
พื้นที่ม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง Center for Humanitarian 
Dialogue (HD)

ประก�รท่ีสอง จ�กมุมมองของรัฐบ�งคนอ�จเห็นว่�ตัวแสดง
ระหว่�งประเทศเหล่�นี้เข้�ม�แทรกแซง (penetrate) อ�ณ�บริเวณ
อำ�น�จรัฐ ในแง่นี้ห�กเรียงจ�กระดับก�รถูกแทรกแซงอำ�น�จรัฐจ�ก
น้อยสุดถึงม�กที่สุด โดยพิจ�รณ�จ�กก�รเข้�ม�เก่ียวข้องกับปัญห�
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คว�มรุนแรงภ�คใต้จ�กคว�มสัมพันธ์กับประเด็น คว�มเก่ียวข้องกับ
ตวัแสดงในพ้ืนที ่และท่ีสดุก�รมบีทบ�ทห�ท�งยตุคิว�มรนุแรงโดยตรง 
จะเห็นกิจกรรมของตัวแสดงระหว่�งประเทศดังนี้

1) ก�รประเมนิสถ�นะของประเทศในประเดน็เฉพ�ะ เชน่ เร่ือง
สิทธิมนุษยชน สันติภ�พ และคว�มขัดแย้งที่ถึงต�ย ฯลฯ

2) ก�รผลักดันประเด็นเฉพ�ะ เช่น เรียกร้องให้ประเทศไทย
ปรบัเปลีย่นแนวท�งก�รคุม้ครองด้�นสทิธมินษุยชนและคว�มยุติธรรม 
ตลอดจนเรียกร้องผลักดันให้รัฐบ�ลไทยให้สัตย�บันต่อกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับก�รจำ�กัดโอก�สในก�รละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น

3) ก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�ร ซ่ึงมีรูปแบบหล�กหล�ย ต้ังแต่ก�ร
ใหท้นุก�รศกึษ�ในส�ข�ต�่งๆ หรอืจดัอบรมทกัษะในประเดน็เฉพ�ะ 
รวมไปถึงก�รสนับสนุนก�รจัดเวทีวิช�ก�ร ก�รให้ทุนศึกษ�วิจัย ตลอดจน
ก�รจัดพิมพ์หนังสือและเอกส�รที่เกี่ยวข้อง

4) ก�รสนับสนุนงบประม�ณในก�รดำ�เนินกิจกรรมขององค์กร
หุ้นส่วนภ�ยใน บทบ�ทลักษณะนี้มักจะต้องอ�ศัยก�รยินยอมจ�กรัฐ
อยู่ด้วย อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับคว�มพร้อมขององค์กรภ�ยในประเทศ
อีกด้วย

5) ก�รเข้�ม�มีส่วนในก�รเผชิญกับคว�มขัดแย้งโดยตรง ไม่ว่�
จะในฐ�นะผู้อำ�นวยคว�มสะดวก (facilitator) หรือในฐ�นะคนกล�ง
ไกล่เกลี่ยคว�มขัดแย้ง (mediator) ซึ่งอ�จเรียกได้ว่�เป็นบทบ�ทที่
แทรกผ่�นคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รกบัปญัห�คว�มขดัแย้งทีถ่งึต�ย
ของรัฐม�กที่สุด ที่น่�สนใจก็คือองค์กรที่มีบทบ�ทหลักในภ�รกิจนี้
มีสัดส่วนน้อยที่สุดในบรรด�องค์กรระหว่�งประเทศที่แสดงบทบ�ท
เชื่อมโยงกับช�ยแดนใต้ กล่�วคือ มีเพียง 3 องค์กร เท่�นั้น หรือคิด
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เป็นเพียงร้อยละ 7 ของจำ�นวนองค์กรเหล่�น้ัน สภ�พเช่นน้ีอ�จสะท้อน
คว�มเฉพ�ะเจ�ะจงของภ�รกิจซ่ึงจำ�เป็นต้องเร่ิมต้นจ�กก�รสร้�งคว�ม 
ไว้ว�งใจต่อคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่�ย

จ�กมมุของรฐัจงึมที�งเลอืกอยูส่องท�ง คอื ท�งแรกเหน็ว�่ก�ร
ดำ�รงอยู่และบทบ�ทขององค์กรต่�งประเทศในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่�
รัฐกำ�ลังสูญศักยภ�พในก�รแก้ปัญห�นี้ และดังนั้นต้องพึ่งพ�อำ�น�จ
จ�กภ�ยนอก ห�กคิดเหน็เช่นน้ีกจ็ะห�ท�งลดทอนบทบ�ทขององคก์ร
เหล่�น้ีลง เพ่ือฟ้ืนฟูคว�มม่ันใจในตนเองคืออำ�น�จรัฐไทยเหนือดินแดน
ทีถู่กคว�มรนุแรงคุกค�มอยู ่สว่นท�งทีส่องเหน็ว�่ปญัห�คว�มรนุแรง
ในภ�คใต้ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ อ�จแก้ให้ตกไปหรือเบ�ลงได้ด้วยก�ร
ประส�นห�คว�มร่วมมือกับตัวแสดงต่�งประเทศในระดับที่รัฐและ
ภ�คประช�สังคมเห็นว่�สมควร ท้ังน้ีเพร�ะเม่ือพิจ�รณ�จ�กข้อเท็จจริง
จะพบว่�บทบ�ทขององค์กรระหว่�งประเทศอย่�ง OIC ในบ�งกรณี 
เช่นก�รลดทอนปัญห�คว�มขัดแย้งท�งช�ติพันธุ์ในฟิลิปปินส์ก็นับ
ได้ว่�เป็นคว�มสำ�เร็จ9 ขณะที่ม�เลเซียก็มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วย
ผ่อนเบ�ปัญห�ทั้งในกรณีฟิลิปปินส์และในภ�คใต้ของไทยตลอดม�10 

9 Jamail Kamlian, “The Role of the OIC in the Mindanao Peace Process: A 
Success Story of A Third Party Intervention,” Islamic Millennium vol. II, no. 2 
(JanMarch, 2002), pp. 143–156.
10 Rita Camilleri, “Malaysia: a Tale of Two Conflicts: nonMuslim neighbours 
and Muslim Minorities,” La Trobe University Centre for Dialogue, Working 
Paper 2007/1.
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ประก�รทีส่�ม เมือ่พจิ�รณ�ระดบัของก�รพวัพนัเกีย่วขอ้งผ�่น
ปฏิสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภ�ยใน พบว่�จุดเน้นของตัวแสดงระหว่�ง
ประเทศเหล่�นี้คือ ก�รทำ�หน้�ที่หนุนเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกับองค์กร
และเครือข่�ยภ�คประช�สังคมภ�ยในซ่ึงเป็นตัวแสดงที่อยู่ในระดับ
กล�งเป็นหลัก (ดูแผนภ�พที่ 4) ในขณะที่ส�ยสัมพันธ์ที่องค์กรจ�ก
ภ�ยนอกต่อเชื่อมไปยังหุ้นส่วนที่อยู่ทั้งในระดับผู้กำ�หนดนโยบ�ย 
(ระดับ 1) และในระดับร�กหญ้� (ระดับ 3) ก็มีอยู่บ้�งแต่ยังมีคว�ม
สัมพันธ์ที่เบ�บ�งกว่�

ในขณะทีต่วัแสดงสำ�คญัอย�่งบีอ�รเ์อน็ ซึง่หล�ยฝ�่ยเช่ือว�่เปน็
องคก์รนำ�ในก�รปลดปล่อยป�ต�นทีีมุ่ง่หวังเคลือ่นไหวดว้ยกำ�ลงัอ�วุธ
น้ันมีส�ยสัมพันธ์ท่ีน้อยม�กกับตัวแสดงต่�งๆ จ�กข้อมูลเปิดเผยเท่�ท่ี
สำ�รวจพบ แต่เป็นไปได้ว่�ในท�งปฏิบัติ องค์กรที่เคลื่อนไหวอย่�ง
ปดิลบัดงักล�่วกพ็ย�ย�มตอ่เช่ือมกบัตวัแสดงระหว�่งประเทศอยูบ่�้ง 
อย่�งไรก็ต�ม ก�รเช่ือมต่อผ่�นท�งก�รของม�เลเซียในฐ�นะผู้ทำ�
หน้�ทีผู้่อำ�นวยคว�มสะดวกในกรณสีนัตสินทน�กบัท�งก�รไทยน�่จะ
เป็นเพียงก�รปฏิสัมพันธ์เดียวที่ปร�กฏชัดเจนของพวกเข�

ประก�รที่สี่ องค์กรเอกชนระหว่�งประเทศเป็นองค์กรที่เข้�ม�
พัวพันเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ช�ยแดนใต้ม�กที่สุดในปัจจุบัน ในขณะที่
หน่วยง�นที่เป็นของรัฐบ�ลต่�งประเทศนั้นเข้�ม�เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 
อ�จอธบิ�ยได้ว�่ก�รเข�้ม�ในฐ�นะทีเ่ปน็ “องคก์รทีไ่มใ่ช่รฐั” ดจูะเปน็
เงื่อนไขที่จะทำ�ให้เข้�ม�แทรกแซงได้ง่�ยกว่�องค์กรท่ีเป็นของรัฐและ
องค์ก�รระหว่�งประเทศ ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นปัญห�ในด้�นพิธีก�ร 
สถ�นะขององค์กรอย่�งหลังนั้นอ�จเป็นที่จับจ้องของรัฐยิ่งกว่�
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ประก�รท่ีห้� ในแง่ของห้วงเวล� ก�รปร�กฏตัวครั้งแรกของ
ตัวแสดงระหว่�งประเทศเหล่�นี้ดูจะสัมพันธ์กับสถ�นก�รณ์คว�ม
รุนแรงในพื้นที่ กล่�วคือ ก�รปะทุขึ้นของคว�มรุนแรงในปี 2547 ได้
เรง่ให้ตัวแสดงระหว�่งประเทศเข�้ม�มบีทบ�ทเพิม่จ�กทีเ่คยมอียูเ่ดมิ 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ก�รสนับสนุนเงินทุนพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�  
โดยเฉพ�ะจ�กโลกอ�หรบั ม�สู่บทบ�ทของตวัแสดงทีห่ล�กหล�ยขึน้ 
โดยเฉพ�ะตวัแสดงทีม่บีทบ�ทในก�รตดิต�มและร�ยง�นสถ�นก�รณ์
คว�มขัดแย้งและก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ในแง่นี้ ปี 2547 จึงเป็น
ทัง้ปทีีค่ว�มรนุแรงปะทขุึน้ครัง้ใหม่ พรอ้มๆ กบัก�รเข�้ม�ของตวัแสดง
ระหว่�งประเทศ

เมื่อคว�มรุนแรงยืดเยื้อไปอีกร�วส�มถึงสี่ปี ก�รริเริ่มโครงก�ร
เกี่ยวกับช�ยแดนใต้ของหน่วยง�นในโครงสร้�งของสหประช�ช�ติก็
ปร�กฏตัวหน�แน่นขึ้นอีก พร้อมๆ กับก�รสนับสนุนเงินทุนต่อ
ภ�คประช�สังคมจ�กองค์กรระหว่�งประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่
ยังดำ�รงอยู่ถึงปัจจุบัน

น่�สังเกตว่� บทบ�ทขององค์กรที่คอยเป็นคนกล�งไกล่เกลี่ย
คว�มขดัแย้งนัน้กเ็ริม่ขึน้ตัง้แตเ่มือ่แรกทีค่ว�มรนุแรงปะทขุึน้ (ในกรณี
ของ HD) แม้จะมีก�รดำ�เนินก�รพูดคุยเพ่ือสันติภ�พอยู่บ้�ง แต่ดูเหมือน
ว่�สภ�พแวดล้อมท�งก�รเมืองยังไม่เอื้ออำ�นวยให้แนวท�งก�รนั่งลง
สนทน�กับกลุ่มติดอ�วุธเป็นไปได้และมีแรงสนับสนุนท�งก�รเมือง
ที่ม�กเพียงพอ คว�มจำ�เป็นในก�รพูดคุยดูจะเพิ่มสูงขึ้นต�มคว�ม
หน�แน่นของคว�มรุนแรงที่ยังคงดำ�รงอยู่อย่�งยืดเยื้อเรื้อรัง ในขณะ
ที่อีกด้�นหนึ่ง ผู้กำ�หนดนโยบ�ยเองก็เปิดกว้�งรับ “คว�มช่วยเหลือ” 
จ�กองค์กรต่�งประเทศม�กขึ้น แนวโน้มดังกล่�วเป็นก�รสะท้อนให้
เห็นว่�รัฐเลือกที่จะรับมือกับสถ�นก�รณ์ใหม่ที่แตกต่�งไปกว่�เดิม 
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อย่�งน้อยๆ ก็ต่�งไปจ�กในห้วงเร่ิมแรกของคล่ืนคว�มรุนแรง ท่ีผู้กำ�หนด
นโยบ�ยกังวลว่�จะยกระดับให้เร่ืองร�วที่ช�ยแดนใต้ไปเช่ือมโยงกับ
ก�รก่อก�รร้�ยส�กลและเอื้อให้มห�อำ�น�จเข้�ม�แทรกแซงกิจก�ร
ภ�ยในอย่�งย�กจะทัดท�น

ประก�รท่ีหก แม้ก�รสำ�รวจในเบ้ืองต้นจะมีข้อจำ�กัดให้ย�กต่อก�ร
ประเมินผลสะเทือนจ�กก�รแสดงบทบ�ทของตัวแสดงระหว่�งประเทศ 
แต่ข้อมูลข้�งต้นก็สะท้อนให้เห็นว่� กรณีคว�มรุนแรงช�ยแดนใต้ของ
ประเทศไทยได้กล�ยเป็นประเด็นส�กลไปแล้ว มีแนวโน้มที่น่�สนใจ
ในระยะหลังท่ีอ�จบ่งช้ีให้เห็นทิศท�งท่ีรัฐจะว�งนโยบ�ยรับมือในอน�คต 
เช่น บทบ�ทขององค์กรที่เป็นแหล่งทุนขน�ดใหญ่อย�่ง USAID และ 
UNDP ที่มีโครงก�รสนับสนุนองค์กรที่ทำ�ง�นในพื้นที่ในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับก�รเพ่ิมศักยภ�พของผู้คนในท้องถ่ินด้�นต่�งๆ ขณะ
เดยีวกนั แนวโนม้ขององคก์รทีท่ำ�ง�นสนบัสนนุสนัตภิ�พในชว่งไมก่ีป่ี
ทีผ่�่นม�กข็ย�ยคว�มรว่มมอืทีน่อกเหนอืไปจ�กบทบ�ทของคนกล�ง
ท่ีไกล่เกลี่ยคว�มขัดแย้งอย่�ง PACTA, HD และรัฐบ�ลม�เลเซีย 
ไปสู่ก�รเสริมพลังและบทบ�ทของภ�คประช�สังคมและประช�ชนใน
ชมุชนม�กย่ิงขึน้ ผ�่นก�รเก�ะเกีย่วในด้�นก�รสนบัสนุนแหลง่ทนุและ
ก�รให้คว�มรู้ท�งวิช�ก�ร ตลอดจนสร้�งโอก�สเรียนรู้ประสบก�รณ์
จ�กคว�มขัดแย้งในที่ต่�งๆ เช่น BF, SPF, LBH และ IID ตลอดไป
จนถึงองค์กรขน�ดใหญ่อย่�งธน�ค�รโลก เป็นต้น บทบ�ทเหล่�นี้
กำ�ลงัขย�ยตวัเพ่ิมม�กขึน้ต�มบรรย�ก�ศของก�รสร�้งสนัตภิ�พ ซึง่ก็
คือก�รขย�ยพื้นที่ท�งก�รเมืองที่เพิ่มม�กขึ้นในพื้นที่

ข้อมูลพื้นฐ�นและข้อสังเกตข้�งต้นคงพอจะชี้ให้เห็นได้ว่�กรณี
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คว�มขัดแย้งที่ถึงต�ยในช�ยแดนใต้ของประเทศไทยนั้นเป็นสน�ม
ทำ�ง�นและเป็นพ้ืนท่ีในส�ยต�ของน�น�ช�ติเพียงใด ก�รตระหนัก
ถึงคว�มเป็นจริงดังกล่�วช่วยทำ�ให้เห็นสภ�วะที่รัฐประสบกับคว�ม
ท�้ท�ยในก�รจดัก�รกบัปญัห�ระหว�่งรฐักับชนกลุม่นอ้ยในพืน้ที ่อกี
ท้ังยงัสะทอ้นคว�มเปน็จรงิสำ�คัญอกีประก�รหนึง่ว�่ รฐัไมส่�ม�รถจะ
ทำ�หน้�ที่อย่�งที่ควรจะเป็นได้อย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด โดยปร�ศจ�ก
ปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงต่�งๆ ได้อีกต่อไป

ปญัห�จึงมอียูว่�่รฐัจะรบัมอืกบัก�รปร�กฏตวัของ “คนนอก” ที่
มีคว�มปร�รถน�จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสันติภ�พเหล่�นี้อย่�งไร 
จริงอยู่ท่ีในระยะหลังผู้กำ�หนดนโยบ�ยบ�งส่วนจะเปิดกว้�งและยินยอม
ใหอ้งคก์รเหล�่น้ีเข�้ม�เก�ะเกีย่วสมัพันธม์�กขึน้ แตก่�รรบัรูถ้งึสถ�นะ
ดงักล่�วทำ�ใหผู้ค้นทีเ่หน็และเช่ือในคว�มศักด์ิสทิธิข์องอธปิไตยแหง่รฐั
อ�จเห็นว่� ก�รริเริม่ขบัเคลือ่นนโยบ�ยดว้ยท�่ทใีหม่ๆ  ชนดิทีส่มัพนัธ์
กบัตวัแสดงต�่งประเทศเพ่ือช่วยกนัห�หนท�งแกป้ญัห� “ภ�ยใน” นัน้
เองเป็นปัญห�

ด้วยเหตุนี้ ผู้กำ�หนดนโยบ�ยอ�จจำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รทำ�คว�ม
เข�้ใจตอ่สภ�พคว�มเปน็จรงิไมใ่ช่คว�มหว�ดระแวง เพร�ะคว�มเปน็
จริงจะชี้ให้เห็นว่� ปัญห�คว�มรุนแรงที่คุกค�มชีวิตของผู้คนในพื้นที่
ภ�คใต้คงไม่อ�จให้ยุติลงได้โดยง่�ย และขณะนี้สถ�นะของปัญห�
ทำ�ให้มีตัวแสดงต่�งประเทศหล�กหล�ยปร�กฏข้ึน ในส�ยต�ของตัว
แสดงต่�งประเทศเหล�่นีม้หีล�ยเรือ่งทีเ่กีย่วพนักบัปญัห�อนัเปน็สิง่ที่
ภ�ครัฐยังไม่มีหรือมีบทบ�ทน้อย ร�ยง�นนี้น่�จะทำ�ให้ฝ่�ยกำ�หนด
นโยบ�ยเห็นช่องว่�งเหล่�น้ี เห็นได้ว่�มีตัวแสดงเช่นไร ทำ�ง�นในระดับใด 
ท้ังหมดน้ีเพ่ือขย�ยโอก�สในเชิงนโยบ�ยท่ีช่วยให้รัฐได้สถ�ปน�ขอบข่�ย
คว�มร่วมมือกับตัวแสดงระหว่�งประเทศเหล่�นี้ในท�งสร้�งสรรค์ 
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เพือ่สถ�ปน�คว�มมัน่คงทีย่ั่งยืนชนิดทีใ่หค้ว�มเค�รพตอ่คว�มเปน็จรงิ 
เพื่อห�หนท�งลดคว�มรุนแรงที่คร่�ชีวิตผู้คนและทำ�ล�ยสังคมเช่นที่
เกิดขึ้นม�เกือบหนึ่งทศวรรษ






