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เกริ่นนํา 

ปรากฏการณ"ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�1ได�ดําเนินล-วงเข�าสู-ป_ที่สิบ ส-งผลให�มีผู�บาดเจ็บล�มตาย
จํานวนมากและยังผลให�มีเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ"ระหว-างผู�คนที่เก่ียวข�องไปไม-น�อย อาการความยืดเยื้อเร้ือรังของ
ความรุนแรงปรากฏข้ึนจนยากจะเยียวยาและฟ`aนฟูได�ด�วยแนวทางการทหารและวิธีการชนิดที่สังคมไทยเคยประสบพบ
เจอมาก-อน แต-กระนั้นเม่ือไม-นานมานี้ สัญญาณในทางบวกเก่ียวกับการแสวงหาหนทางคลี่คลายความขัดแย�งที่รุนแรง
ดังกล-าวด�วยแนวทางการเมืองก็เผยให�เห็นโอกาสหลายประการ  

กลางป_ 2554 องค"กรทางวิชาการภายในประเทศ อันได�แก- สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร" 
วิทยาเขตหาดใหญ-, สถานวิจัยความขัดแย�งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต� มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร" 
วิทยาเขตป%ตตานี, ศูนย"ข-าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร", สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล�า และองค"กรประชาสังคมอย-างศูนย"เฝ0าระวัง
สถานการณ"ภาคใต� ได�ร-วมกับมูลนิธิเบิร"กฮอฟจากประเทศเยอรมัน จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนมาอย-าง
ต-อเนื่องจนถึงป%จจุบัน โดยวางเป0าประสงค"ในเบื้องต�นไว�ดังนี้ คือ 

ประการแรก สร�างเวทีหรือพื้นที่กลาง (platform) ที่หลอมรวมเอาผู�คนที่เก่ียวข�องกับความขัดแย�งซ่ึงมีความ
คิดเห็นทางการเมืองและภูมิหลังอันแตกต-างหลากหลายเพื่อร-วมกันทํางานวิเคราะห"ความขัดแย�งและผลักดันการ
เปลี่ยนผ-านความขัดแย�งอย-างสร�างสรรค" 

 

แผนภาพท่ี 1 – ตัวแบบของเวที/พื้นท่ีกลางสร�างสันติภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
1 ตามการประกาศใช�กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต� จะครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดป%ตตานี ยะลา นราธิวาส และส่ีอําเภอของจังหวัดสงขลา คืออําเภอ               
จะนะ เทพา นาทวี และสะบ�าย�อย 
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ประการที่สอง ร-วมพัฒนาแผนที่เดินทางเพื่อสันติภาพและความเปkนธรรมในบริบทของความขัดแย�งชายแดน
ภาคใต� (หรือ “ปาตานี” (Patani) ในอีกแง-หนึ่ง2) ที่จะหนุนเสริมและสะท�อนความจําเปkนของกระบวนการสันติภาพใน
เส�นทางเดินที่ 1 (Track 1)3 พร�อมๆ กับปฏิบัติการในการสร�างสันติภาพและสนับสนุนความยุติธรรมที่หลากหลาย
ระดับ ซ่ึงในตอนท�าย จะก-อให�เกิดการทํางานร-วมกันของเครือข-ายที่มีความหลากหลายดังกล-าว  

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห"ความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีจํานวน 5 คร้ัง 
ระหว-างเดือนกันยายน 2554 – มิถุนายน 2555 ภายใต� “โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาการส-งเสริม
ทางด�านยุทธศาสตร"ของผู�สร�างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต�” นับว-าเปkนส-วนหนึ่งของความพยายามแสวงหาโอกาส
และความเปTนไปได�ของกระบวนการสร�างสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีผAานการรAวมกันพูดคุย
สนทนาเพ่ือวิเคราะห�ความขัดแย�งด�วยกระบวนการเคร่ืองมือตAางๆ โดยผู�คนที่มีภูมิหลังและความคิดเห็นที่
แตกตAางกัน โดยเคร่ืองมือดังกล-าวจะช-วยให�ผู�เข�าร-วมสามารถวิเคราะห"ความขัดแย�งเชิงระบบ (systemic conflict 
analysis) มองให�เห็นถึงความสลับซับซ�อนของความขัดแย�ง (complexify) และมีบทสรุปที่ตกผลึกเรียบง-ายต-อการ
เข�าใจสถานการณ"และการนําไปใช�เปkนแนวทางแก�ไขป%ญหา (simplify) ทั้งนี้ ด�วยความเชื่อที่ว-าเราจะไม-สามารถ    
เข�าใจความขัดแย�งได�หากไม-เข�าใจถึงความซับซ�อนของมัน และเราจะไม-สามารถแก�ไขความขัดแย�งได�หากไม-มีบทสรุป
รวบยอดที่ชัดเจนต-อการนําไปปฏิบัติ      

ข�อถกเถียงที่เกิดข้ึนในวงสนทนาจะฉายภาพให�เห็นความขัดแย�งที่ดํารงอยู-ได�แจ-มชัดข้ึน ที่สําคัญ ผู�เข�าร-วม
กระบวนการที่ต-างเปkน “คนใน” ในฐานะที่เปkนผู�คนที่อยู-กับความขัดแย�ง ผู�คนที่สัมผัสกับผลกระทบหรือได�รับ
ผลกระทบโดยตรง รวมไปถึงผู�คนที่มีความพยายามจะคลี่คลายป%ญหาความขัดแย�งดังกล-าวนี่เองที่มีส-วนสําคัญในการ
เปลี่ยนผ-านความขัดแย�งที่ดํารงอยู-ให�เดินไปทิศทางที่สร�างสรรค"และเอ้ือต-อการแสวงหาทางออกมากที่สุด 

บทเรียนจากหลายประเทศพบว-าหากกระบวนการแก�ไขป%ญหาความขัดแย�งเดินไปโดยไรซ่ึงบทบาทสําคัญ
ของ “คนใน” หรือผู�ที่เก่ียวข�องกับป%ญหาดังกล-าวโดยตรง ก็ยากที่ข�อตกลงสันติภาพหรือแนวทางแก�ไขป%ญหาที่ได�รับ
การเสนอข้ึนมานั้นจะมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน การให�ความสําคัญกับ “คนใน” ดังกล-าวอยู-บนฐานคิดที่ว-าพวก
เขาเหล-านั้นจะมีความชอบธรรมอย-างยิ่งต-อการเสนอว-าอนาคตสังคมที่พวกเขาอยู-จะหน�าตาควรเปkนเช-นไร สิ่งนี้เปkน
แนวคิดพื้นฐานของการแสวงหาพื้นที่กลางที่จะรวบรวมเอาผู�คนที่ซ่ึงเก่ียวข�องกับความขัดแย�งที่มีภูมิหลังและความ
คิดเห็นทางการเมืองที่แตกต-างกันให�สามารถเข�ามาร-วมกันคิด ถกเถียง วิเคราะห" กระทั่งสามารถผลักดันทํางาน
ร-วมกันในอนาคต  

กระบวนการดังกลAาวเปTนเปcาหมายในตัวมันเองสําหรับการสร�างพ้ืนที่การพูดคุยเพ่ือสันติภาพที่ปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย-างยิ่งในสถานการณ"ที่ความรุนแรงจากทุกฟากฝHายกําลังดําเนินอยู-อย-างไม-ลดละและกดดันเสียจนกระทั่ง
ว-าเปkนเร่ืองยากเย็นยิ่งนักที่จะได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย-างตรงไปตรงมากับผู�คนที่เห็นแตกต-างกัน 

ผู�เข�าร-วมประชุมสัมมนาทั้ง 5 คร้ัง ซ่ึงรวมแล�วประมาณ 50 คน ที่สลับหมุนเวียนกันไปบ�างในแต-ละรอบนั้น 
ประกอบไปด�วยผู�ที่มี “ความเห็นต-างทางการเมือง” จากหลากหลายภาคส-วนที่เน�น “คนในพื้นที่” เปkนหลัก ไม-ว-าจะ

                                           
2 ความแตกต-างในการใช�คําว-า Patani (ปาตานี) หรือ Pattani (ป%ตตานี) แสดงให�เห็นถึงความขัดแย�งหลักที่ดํารงอยู-ระหว-างวาทกรรม “(อาณาจักร) ปาตานี” 
และ “(จังหวัด) ป%ตตานี” ในฐานะที่คําแรกสะท�อนให�เห็นความปรารถนาทางการเมืองที่ยึดโยงอยู-กับประวัติศาสตร"เหนือพ้ืนที่อันยาวนาน และคําหลังที่เปkนหนึ่ง
ในช่ือจังหวัดชายแดนภาคใต�ภายใต�กรอบโครงสร�างการเมืองการปกครองของรัฐไทยที่สะท�อนการธํารงไว�ซ่ึงสถานภาพเดิม เมื่อเปkนเช-นนี้ การริเริ่มใช�คําว-า 
“Pa(t)tani” โดยคณะทํางานพ้ืนที่กลางสร�างสันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform – IPP) จึงเปkนการช้ีให�เห็นถึงความขัดแย�งหลักที่ดํารงอยู- 
3 กระบวนการสันติภาพในเส�นทางเดินที่ 1 หรือ Track 1 นี้ คือ ความพยายามในการสร�างสันติภาพระหว-างผู�กําหนดนโยบายของคู-ขัดแย�งหลักสองฝHาย 
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เปkนเจ�าหน�าที่รัฐ ผู�นําศาสนา นักธุรกิจ สมาชิกกลุ-มสตรีและเยาวชน ครู นักวิชาการ ตลอดจนคนทํางานของกลุ-ม
ประชาสังคมในมิติของสิทธิมนุษยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การเยียวยา การพัฒนาชุมชน สันติวิธี 
การศึกษา วัฒนธรรม และการปฏิรูปการเมืองการปกครอง โดยมีทั้งคนไทยพุทธ คนมลายูมุสลิม และคนจีน ตาม
สัดส-วนที่สะท�อนจํานวนประชากรในพื้นที่4 ทั้งนี้ทั้งนั้น แม�จะไม-สามารถกล-าวได�ว-าผู�เข�าร-วมเปkนตัวแทนของประชากร
ในพื้นที่ทั้งหมด แต-ก็สามารถสะท�อนความคิดเห็นของภาคส-วนต-างๆได�ครอบคลุมในระดับที่เพียงพอต-อการทําความ
เข�าใจภาพรวมของสถานการณ"ความขัดแย�งร-วมกัน  

การแลกเปลี่ยนข�างต�นนี้ถือได�ว-า “เปTนคร้ังแรกที่นําผู�เกี่ยวข�องและสัมพันธ�กับความขัดแย�งในมิติตAางๆมา
วิเคราะห�รAวมกัน ที่ผAานมา...ตAางฝfายตAางวิเคราะห�จากจุดยืนของตนเอง จึงทําให�นโยบายสาธารณะ ข�อเสนอ 
มาตรการทางกฎหมาย และกิจกรรมทางสังคมของภาคประชาสังคมมีแคAมุมเดียว ไมAกว�างขวาง”5    

ภูมิหลังและภารกิจหลักที่แตกต-างกันดังกล-าวของผู�เข�าร-วมมีส-วนสําคัญอย-างยิ่งที่ทําให�กรอบการมองป%ญหา
ความขัดแย�งในพื้นที่นั้นแตกต-างกัน ทั้งยังมีลักษณะการทํางานเพื่อสันติภาพที่แยกส-วนกัน หรือในที่นี้คือการมุ-งไปสู-
การสร�าง “สันติภาพในภาพย-อย (Peace Writ Little)” ซ่ึงถือเปkนสภาพการณ"ปกติในพื้นที่ซ่ึงอยู-ในท-ามกลางความ
ขัดแย�งที่ยืดเยื้อเร้ือรัง ทว-าความแตกต-างเหล-านี้ก็เปkนเงื่อนไขที่เอ้ือต-อการแสวงหาหนทางในการแก�ไขป%ญหาเพื่อก-อ
ร-างสร�างภาวะที่เรียกว-าสันติภาพ-ยุติธรรมด�วยเช-นกัน หากได�ร-วมกันนั่งลงและวิเคราะห"ความขัดแย�ง ซ่ึงเปkนข้ันตอน
สําคัญในการสร�างกรอบการมองป%ญหาในทิศทางเดียวกันและก-อความเปkนไปได�ในการทํางานร-วมกันเพื่อสร�าง 
“สันติภาพในภาพใหญ- (Peace Writ Large)” ในระยะต-อไป (กรุณาดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 ผู�เข�าร-วมประชุมต-างได�ร-วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นในการวิเคราะห"ความขัดแย�งในประเด็นดังนี้ 

1) ใครบ�างที่เกี่ยวข�องกับความขัดแย�งและความสัมพันธ�ระหวAางกลุAมตAางๆ มีลักษณะอยAางไร?  
(แผนที่ตัวแสดงและความสัมพันธ" – Actor-Relationship Mapping) 

2) กลุAมที่เกี่ยวข�องหลักมีความขัดแย�งในประเด็นได�บ�าง? 
(จุดยืน จุดสนใจ ความจําเปkนพื้นฐาน และความกลัว – Position, Interest, Need, and Fear) 

3) ปlจจัยอะไรที่เปTนแรงขับเคลื่อนให�ความขัดแย�งมีลักษณะรุนแรงยืดเย้ือเร้ือรัง? 
(แรงขับเคลื่อนความขัดแย�ง – Drivers of Conflict) 

4) แตAละกลุAมมีเร่ืองเลAาหรือมุมมองตAอประวัติศาสตร�ของความขัดแย�งอยAางไร?  
(เร่ืองเล-าของความขัดแย�ง – Narratives of Conflict)     

5) ความขัดแย�งดํารงอยูAภายใต�ปlจจัยแวดล�อมใด และมีความพยายามที่ผAานมาในการสร�างสันติภาพ
อยAางไรบ�าง? 
(บริบทของความขัดแย�ง – Context) 

                                           
4 การพิจารณาเชิญผู�เข�าร-วมวางอยู-บนหลักเกณฑ" 5 ประการ ได�แก- (1) มีความมุ-งมั่นที่จะยุติความรุนแรงและเปล่ียนผ-านความขัดแย�งดังกล-าวอย-างจริงจัง (2) 
สามารถสะท�อนเสียงผู�คนที่เกี่ยวข�องกับความขัดแย�งได� (3) มีเครือข-ายการทํางานที่สามารถขยายผลการทํางานต-อไปได� (4) เปkนคนที่มีจิตใจ เป�ดกว�างที่จะ
ทํางานกับคนที่เห็นแตกต-างกันหรือมีภูมิหลังต-างกันได� และ (5) สามารถทํางานร-วมกันกับผู�อื่นได�อย-างมีประสิทธิภาพ โดยจะหมุนเวียนกันเชิญเข�าร-วมในการ
ประชุมครั้งละประมาณ 30 คน 
5 คํากล-าวเป�ดการประชุมโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร"ภิรมย"ศรี ผู�อํานวยการสถานวิจัยความขัดแย�งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต� จากเอกสารสรุป
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห"ความขัดแย�ง: แผนภาพกลุ-มผู�ขัดแย�งและความสัมพันธ"” ครั้งที่ 1 ระหว-างวันที่ 18-19 กันยายน 2554 ภายใต�โครงการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาการส-งเสริมทางด�านยุทธศาสตร"ของผู�สร�างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยศูนย"เฝ0าระวังสถานการณ"ภาคใต� (Deep 
South Watch) ร-วมกับสถานวิจัยความขัดแย�งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี 
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เอกสารฉบับนี้จะเปkนบทสังเคราะห"ข�อคิดเห็นและมุมมองของผู�เข�าร-วมประชุมที่จะมีทั้งความเห็นร-วมและ
ความเห็นต-างในแต-ละประเด็นข�างต�นโดยอิงกับหลักการฉันทามติที่เพียงพอ (sufficient consensus) อันจะแสดงให�
เห็นว-าผู�ที่มีความคิดเห็นตลอดจนความเปkนมาที่หลากหลาย มีมุมมองต-อความขัดแย�งที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต�/ปาตานีอย-างไร และในอีกแง-หนึ่ง ข�อมูลและข�อคิดเห็นต-างๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ จะมิได�หยุดนิ่งตายตัว 
หากแต-จะมีความเปkนพลวัตและอาจเปลี่ยนแปลงได�อย-างต-อเนื่อง เพราะเปkนผลที่ได�จากกระบวนการวิเคราะห"ผ-าน
เคร่ืองมือต-างๆ ร-วมกัน ภายใต�บริบทของสถานการณ"และประสบการณ"ของแต-ละคน   

ในท�ายที่สุด หวังเปkนอย-างยิ่งว-าบทสังเคราะห"ดังกล-าวจะเปkนประโยชน"ที่จะกระตุ�นให�เกิดการถกเถียงหารือ
ในวงกว�างมากข้ึน ทั้งในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีและในสังคมไทยโดยรวม ตลอดจนจะเปkนข�อมูลที่
สามารถสร�างวาระร-วมที่จะใช�เปkนฐานสําหรับการทํางานร-วมกันในการแสวงหาทางออกที่ทุกฝHายพอจะยอมรับได�ใน
ระยะต-อไป    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

แผนภาพที่ แผนภาพที่ 22::  สสรุปรุปบทวิเคราะห�บทวิเคราะห�ความขัดแย�งจังหวัดชายแดความขัดแย�งจังหวัดชายแดนภาคใต�นภาคใต�//ปาตานีปาตานี  

ความต�องการ 

• ความเปkนธรรมและความสงบเรยีบร�อยในสังคม 

• ความสมานฉันท"ระหว-างกลุ-มคนต-างวัฒนธรรม 

• การมีส-วนร-วมทางการเมืองในการจัดการตนเอง 

การบังคับใช�
พรก.ฉุกเฉินฯ 

การตอบโต�ล�างแค�น 

ผลประโยชน  
ธุรกิจผิดกฎหมาย 

สังคมไทย 

ประชาคมระหวAางประเทศ 

ความต�องการ 

• เอกราชจากรัฐไทย 

• มีอิสระในการ
บริหารปกครองตาม
วิถีวัฒนธรรมของตน 

• ปกป0องวัฒนธรรม 
เกียรติ และศักดิ์ศรี
ของคนมลายูปาตานี 

• ได�รับความเปkนธรรม
ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม 

ความต�องการ 

• รักษาอํานาจ
อธิปไตยและ            
บูรณภาพแห-ง
ดินแดน 

• รักษาความสงบ
เรียบร�อยในสังคม 

• ปกป0องเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของรัฐไทย  

รัฐไทยรัฐไทย  
การดําเนินการให�ได�มา 

ซึ่งสิ่งที่ตนต�องการก"อให�เกิด
ปรากฏการณ�ความรุนแรง 

สถาบันพระมหากษัตริย" 

หน-วยงาน 
รัฐ 

รัฐบาล 

กอ.รมน. 

เรื่องเลAาของคนมลายู – “ปาตานี (Patani)  
เคยเปkนรัฐอิสระจากสยาม เราถูกรุกรานและถูกกระทําตลอดมา” 

เรื่องเลAาของคนสยาม/ไทย – “ป%ตตานี (Pattani)  
เปkนส-วนหนึ่งของรัฐไทยเราอยู-กันมาด�วยดจีนมีคนกลุ-มหนึ่งมาปลุกระดม” 

 

เรื่องเลAาของคนจีน –  
“เราเปkนเพียงผู�อยู-อาศัย” 

กลุAมเคลื่อนไหวเพื่อกลุAมเคลื่อนไหวเพื่อ
เอกราชปาตานีเอกราชปาตานี  

กลุ-ม 
แนวร-วม 

กลุ-ม 
อาร"เคเค 

กลุ-ม 
ในอดีต 

กลุ-ม
ป%จจุบัน 

ประชาสังคมประชาสังคม  

องค"กร/
เครือข-าย 

กลุ-มประชาชน 



  

���� 
แผนที่ตัวแสดงและความสัมพันธ� – Actor-Relationship Mapping: 

ใครบ�างท่ีเก่ียวข�องกับความขัดแย�งและความสัมพันธ�ระหวAางกลุAมตAางๆ เปTนอยAางไร? 
 (จากผลการประชุมสัมมนาวันที่ 18-19 กันยายน 2554 

ณ ห�องมะปราง คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี) 
 

�������������������������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3: แผนท่ีตัวแสดงและความสัมพันธ"ระหว-างกัน (Actor-Relationship Mapping) 

 
 กลุ-มที่เก่ียวข�องกับความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานี สามารถแบ-งออกได�เปkน 3 กลุ-มใหญ- คือ 
ฝHายรัฐไทย ฝHายขบวนการ และฝHายประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีคู-ขัดแย�งหลักคือ รัฐไทยกับกลุAมเคลื่อนไหวเพ่ือ       
เอกราชปาตานี (Merdeka movement) ในขณะที่กลุAมประชาสังคมในพ้ืนที่จะอยูAในฐานะมวลชนตรงกลาง
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ระหวAางทั้งสองฝfาย ซ่ึงภายในแต-ละฝHายเองนั้น ก็ยังคงมีความหลากหลายแยกย-อยเปkนกลุ-มต-างๆ ออกไปอีกดังจะ
กล-าวถึงต-อไป  
 ทั้งนี้ นอกจากสามกลุ-มใหญ-ดังกล-าวแล�ว ยังมีตัวแสดงอ่ืนที่มีส-วนเก่ียวข�องอีกด�วย คือ นักการเมือง 
สื่อมวลชน นักสิทธิมนุษยชน ประชาสังคมนอกพื้นที่ สังคมไทยโดยรวม ชาวปาตานีที่ลี้ภัยทางการเมือง องค"กร
ระหว-างประเทศ และรัฐบาลต-างประเทศ (กรุณาดูรายละเอียดของเคร่ืองมือวิเคราะห ใน “เคร่ืองมือที่ 1” ที่   
ภาคผนวก ค) 

 

 
 

แผนภาพท่ี 4: แผนท่ีตัวแสดงและความสัมพันธ"ระหว-างกันในรูปแบบแผนภาพอย-างง-าย (Simplified Actor-Relationship Mapping) 

 
1.1 กลุAมรัฐไทย – ประกอบไปด�วย  
 1) รัฐบาล ซ่ึงถือว-าเปkนผู�กําหนดนโยบายการแก�ไขป%ญหาและเปkนผู�บังคับบัญชาโดยตรงต-อกลไกรัฐ

ต-างๆ  
 2) หนAวยงานภาครัฐ ซ่ึงตามความเห็นของผู�เข�าร-วมประชุมได�จัดแบ-งความสําคัญในแง-ของบทบาท

ต-างๆ ออกเปkน ก) ฝBายความมั่นคง โดยมีองค"กรหลักคือกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) สภาความม่ันคงแห-งชาติ และสํานักงานตํารวจแห-งชาติ ข) ฝBายพัฒนา โดยมีองค"กรหลักคือศูนย"อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) ค) ฝBายกระบวนการยุติธรรม โดยมีองค"กรหลักคือสํานักงานตํารวจแห-งชาติ 



 
 

10/67 
 

สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม และ ง) ฝBายการศึกษา โดยมีองค"กรหลักคือกระทรวง 
ศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม 

 3) สถาบันพระมหากษัตริย� ซ่ึงเปkนที่กล-าวถึงในพื้นที่ว-ามีความสําคัญต-อการสร�างสันติภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใต� สะท�อนให�เห็นถึงการดํารงอยู-ของอํานาจหลักอํานาจหนึ่งที่ยังคงทรงอิทธิพลในสังคมไทย    

 ความสัมพันธ"กับตัวแสดงอ่ืนๆ 
- ความสัมพันธ ในเชิงลบ รัฐไทยถือเปkนคู-ขัดแย�งโดยตรงและรุนแรง (เส�นหยักทึบ) กับกลุ-มเคลื่อนไหว

เพื่อเอกราชปาตานี ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ"ที่ไม-ค-อยราบร่ืนนักหรืออาจจะขัดแย�งกันในบางช-วงเวลา 
(เส�นหยักบาง) กับองค"การความร-วมมืออิสลามหรือโอไอซี (Organization of Islamic Cooperation, OIC) และ
ประเทศมุสลิมอ่ืนๆ    

- ความสัมพันธ ในเชิงบวก รัฐไทยจะมีความสัมพันธ"ที่ดี (เส�นตรงหนึ่งเส�น) กับองค"กรภาคประชา
สังคมบางส-วนจากในและนอกพื้นที่ สหภาพยุโรป และองค"การสหประชาชาติ 

 ข�อสังเกต 
 จะเห็นได�ว-าตัวแสดงต-างๆ ที่ประกอบกันเปkนรัฐไทยนั้นมีความหลากหลาย แม�ว-าโดยหลักการของ

ระบอบประชาธิปไตยแล�ว รัฐบาลควรที่จะเปkนสถาบันที่มีบทบาทและอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจ แตAในความเปTน
จริงน้ัน กอ.รมน. กลับมีบทบาทมากกวAาในการกําหนดกรอบและทิศทางการแก�ไขปlญหา ด�วยเหตุนี้ การพูดคุยถึง
ฝHายรัฐไทย จึงมีการแยกแยะความแตกต-างออกจากกันอย-างชัดเจนระหว-าง “รัฐบาล” กับตัว “รัฐไทย” อันสะท�อนให�
เห็นถึงความไมAมีเอกภาพทั้งในเชิงกรอบความคิด กระบวนการตัดสินใจ และบทบาทการทํางานในการแก�ไข
ปlญหา 

 อนึ่ง นอกจากตัวแสดงที่เปkนทางการแล�ว ยังมีการพูดถึงตัวแสดงที่ถูกกล-าวถึงในพื้นที่ว-ามีความ
เก่ียวข�องกับรัฐไทย ซ่ึงตัวแสดงดังกล-าวมีอิทธิพลและบทบาทในพื้นที่โดยอาจจะทํางานด�วยงบลับที่ไม-ได�ทํางานภายใต�
นโยบายอย-างเปkนทางการของรัฐบาลหรือหน-วยงานรัฐโดยตรง แต-คนในพื้นที่ต-างรู�สึกได�ว-ามีตัวแสดงดังกล-าวอยู-ใน
พื้นที่จริง ตลอดจนกลุ-มอิทธิพลธุรกิจผิดกฎหมายต-างๆ ที่ยังไม-มีความชัดเจนว-ามีส-วนอิงแอบอยู-กับเจ�าหน�าที่รัฐส-วน
หนึ่งมากน�อยเพียงใด   

   
1.2 กลุAมเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชปาตานี – ฝHายนี้ประกอบไปด�วย  

1) กลุAมขบวนการเคลื่อนไหวที่เคยมีบทบาทสําคัญในอดีต ซ่ึงมีทั้ง แนวร-วมปลดปล-อยประชาชาติ 
ปาตานี (Barisan National Pemberbasan Patani - BNPP), ขบวนการเพื่อพิทักษ"ศาสนาอิสลาม (Persatuan 
Mepertahankan Agama Islam – PMAI), แนวร-วมปลดปล-อยอิสลามปาตานี Barisan Islam Pemberbasan 
Patani (BIPP), ขบวนการมูจาฮีดินปาตานี (Gerakan Mujahidin Patani - GMP), องค"กรกู�เอกราชสหปาตานี 
(Patani United Liberation Organization - PULO), ขบวนการแนวร-วมปฏิวัติแห-งชาติ (Barisan Revolusi 
Nasional - BRN), และ แนวร-วมเพื่อเอกราชแห-งปาตานี (United Front for the Independence of Patani - 
BERSATU) โดยในวงสนทนามีความเห็นว-าเฉพาะสามกลุ-มหลังเท-านั้นที่ยังคงบทบาททางการเมืองอยู-บ�างในป%จจุบัน 
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2) กลุAมขบวนการเคลื่อนไหวในปlจจุบัน ซ่ึงทางผู�เข�าร-วมสนทนาเรียกว-า “ผู�ปลดปล-อยปาตานี” 
(Patani liberator) มีกลุ-มอาวุโสบางส-วนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวมาตั้งแต-ในอดีต มวลชนรุ-นใหม-ที่ผ-านการจัดตั้งทาง
การเมืองที่กระจายและฝ%งตัวอยู-ในชุมชนต-างๆ และมีกองกําลังติดอาวุธหรือที่เรียกกันว-าอาร"เคเค (RKK)  

3) กลุAมแนวรAวม ซ่ึงเปkนกลุ-มบุคคลที่ถูกกระทําและ/หรือเลือกปฏิบัติโดยไม-เปkนธรรม หรือรู�สึกว-าไม-ได�
รับความเปkนธรรมจากนโยบายและการปฏิบัติการของภาครัฐ โดยกลุ-มนี้จะมีทั้งบุคคลที่ได�รับผลกระทบโดยตรงหรือมี
ผู�ใกล�ชิดที่ตกเปkนเหยื่อจากการกระทําของรัฐซ่ึงอาจเรียกว-าแนวร-วมมุมกลับ และนักศึกษา นักคิด ป%ญญาชนที่มี
อุดมการณ"รับใช�สังคม ซ่ึงกลุ-มบุคคลทั้งหมดนี้ต-างมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะที่เปkนพันธมิตรกัน (เส�นตรงบางสอง
เส�น) 
 ทั้งนี้ กลุ-มขบวนการที่เคลื่อนไหวในอดีตและป%จจุบันยังคงมีความสัมพันธ"ที่แนบแน-นต-อกัน (เส�นตรง
ทึบ) ในขณะที่กลุ-มขบวนการที่เคลื่อนไหวในป%จจุบันในส-วนของมวลชนจัดตั้งในพื้นที่และกลุ-มแนวร-วมจะมีอิทธิพลต-อ
กันและกัน (ลูกศร) ในลักษณะของการสื่อสารรับฟ%งและพึ่งพาอาศัยกัน   

 ความสัมพันธ"กับตัวแสดงอ่ืนๆ 
- ความสัมพันธ ในเชิงลบ กลุ-มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีถือเปkนคู-ขัดแย�งโดยตรงและรุนแรง 

(เส�นหยักทึบ) กับรัฐไทย ในขณะเดียวกัน เฉพาะกลุ-มที่ติดอาวุธอย-างอาร"เคเคก็ขัดแย�งอย-างรุนแรงกับกลุ-มรณรงค"ด�าน
สิทธิมนุษยชนด�วยเช-นกัน (เส�นหยักทึบ)  

- ความสัมพันธ ในเชิงบวก ในส-วนขององค"การความร-วมมืออิสลาม สหภาพยุโรป และองค"การ
สหประชาชาตินั้นจะมีความสัมพันธ"แบบไม-เปkนทางการ (เส�นประบาง) กับกลุ-มเคลื่อนไหวที่เคยมีบทบาทสําคัญในอดตี
เปkนหลัก ในขณะที่กลุ-มเคลื่อนไหวในป%จจุบันจะมีความสัมพันธ"แบบไม-เปkนทางการกับภาคประชาสังคมในพื้นที่
บางส-วน ชาวปาตานีที่ลี้ภัยการเมือง ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง แต-อย-างไร
ก็ตาม ความสัมพันธ"แบบไม-เปkนทางการกับประเทศต-างๆ ดังกล-าวนั้น ก็ยังไม-มีความชัดเจนว-ามีความใกล�ชิดกันมาก
น�อยเพียงใด  

 ข�อสังเกต 
 เปkนที่น-าสังเกตว-า ในส-วนของเส�นความสัมพันธ"ที่ระบุถึงความขัดแย�งรุนแรงกับฝHายรัฐไทยนั้น ได�โยง

เข�าโดยตรงกับ “รัฐไทย” มิใช- “รัฐบาล” ซ่ึงกล-าวได�ว-าฝfายเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชปาตานีน้ันมีความขัดแย�งโดยตรง
กับรัฐไทย มิใชAเฉพาะเจาะจงกับรัฐบาลใดรัฐบาลหน่ึง  
 

1.3 กลุAมประชาสังคมในพ้ืนที่ – กลุ-มนี้ประกอบไปด�วย  
1) องค�กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations, CSOs) ซ่ึงเปkนองค"กรที่ทํางานในมิติ

ต-างๆ อาทิ ด�านสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรม สาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาชุมชนและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เยาวชนและสตรี และการปฏิรูปการเมืองการปกครอง     

2) กลุAมประชาชนภาคสAวนตAางๆ ซ่ึงมีหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมคือมลายูและไทย และศาสนาคือ
อิสลาม พุทธ คริสต" ฮินดู และอ่ืนๆ โดยในส-วนของ ก) คนมลายูมุสลิม จะมีกลุ-มหลักๆ คือ กลุ-มผู�นําศาสนาสายเก-า 
ผู�นําศาสนาสายใหม- ผู�นําศาสนาสายดะวะห" กลุ-มที่สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว นักวิชาการ องค"กรพัฒนาเอกชน 
สื่อทางเลือก กลุ-มอิทธิพล และกลุ-มที่เก่ียวข�องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ข) คนไทยพุทธ จะมีกลุ-มหลักๆ คือพระ 
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นักวิชาการ องค"กรพัฒนาเอกชน กองกําลังป0องกันตนเอง สื่อ นักธุรกิจ และกลุ-มที่เก่ียวข�องกับธุรกิจผิดกฎหมาย และ 
ค) คนจีน ซ่ึงจะมีกลุ-มหลักๆ คือ สมาคม ชุมชนธุรกิจห�างร�าน และกลุ-มที่เก่ียวข�องกับธุรกิจผิดกฎหมาย  
 อนึ่ง ทั้งองค"กรภาคประชาสังคมและกลุ-มประชาชนภาคส-วนต-างๆ มีความสัมพันธ"กันในลักษณะที่เปkน
พันธมิตรกัน (เส�นตรงบางสองเส�น) 

 ความสัมพันธ"กับตัวแสดงอ่ืนๆ 
- ความสัมพันธ ในเชิงลบ กลุ-มประชาสังคมในพื้นที่นี้ไม-มีความขัดแย�งกับฝHายใด  
- ความสัมพันธ ในเชิงบวก ในส-วนความสัมพันธ"กับรัฐไทยนั้น ถือว-ามีความสัมพันธ"ที่แน-นแฟ0นกัน 

(เส�นตรงทึบ) ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ"แบบไม-เปkนทางการ (เส�นประบาง) กับทางกลุ-มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราช
ปาตานี และเปkนพันธมิตรกัน (เส�นตรงบางสองเส�น) กับนักวิชาการและองค"กรภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ รวมถึง
องค"กรภาคประชาสังคมนอกประเทศด�วย  

 ข�อสังเกต 
       กลุ-มประชาสังคมในพื้นที่นั้น แยกออกเปkนสองส-วนคือส-วนขององค"กรภาคประชาสังคมที่ทํางานใน
บทบาทที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและแก�ไขป%ญหาในพื้นที่ และส-วนของกลุ-มประชาชนซ่ึงมีชาติพันธุ"ศาสนาที่
หลากหลาย โดยประเด็นสําคัญคือ นอกจากทั้งสองสAวนดังกลAาวจะอยูAในฐานะที่เปTนผู�กระทําการสําคัญให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมแล�ว ตAางก็ยังต�องตกอยูAในฐานะที่เปTนผู�ได�รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ดํารงอยูAอีกด�วย
ในขณะเดียวกัน 
      เนื่องจากภายในกลุ-มประชาสังคมในพื้นที่นั้นมีความหลากหลาย จึงมีความสัมพันธ"กับกลุ-มอ่ืนๆ ที่
แตกต-างกันอย-างเห็นได�ชัด แม�ว-าโดยรวมแล�วจะมีความสัมพันธ"ในทิศทางบวกกับรัฐไทย นักการเมือง และยังตกอยู-
ภายใต�อิทธิพลของสื่อกระแสหลักเหมือนกัน (เส�นทึบใหญ-) แต-ก็พบว-ามีความสัมพันธ"ที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช-น การที่
แหล-งทุนระหว-างประเทศมีอิทธิพลเหนือองค"กรประชาสังคม การมองเห็นความสัมพันธ"ที่ไม-ค-อยราบร่ืนนักระหว-าง
ชาวมุสลิมในพื้นที่กับผู�คนในสังคมไทยโดยรวม ทว-ากลับเปkนมีความสัมพันธ"อันดีกับประเทศเพื่อนบ�าน เปkนต�น 
  

1.4 ตัวแสดงอ่ืน – กลุ-มนี้ประกอบไปด�วย  
1) นักการเมือง ซ่ึงมีทั้งนักการเมืองระดับชาติและท�องถ่ิน 
2) สื่อมวลชน ซ่ึงมีทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกทั้งในและนอกพื้นที่ 
3) ผู�นําศาสนา – ซ่ึงโดยภาพรวมแล�ว ถือเปkนกลุ-มที่มีบทบาทสําคัญและเปkนที่ยอมรับของคนในพื้นที่

อย-างมาก ซ่ึงทําให�ผู�นําศาสนากับรัฐไทยและกลุ-มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีมีรูปแบบความสัมพันธ"ที่หลากหลาย  
4) นักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีบทบาทในการนําเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนและผลักดันมิให�มีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน โดยกลุ-มนี้ถูกมองว-ามีสถานะที่อยู-ตรงกลางระหว-างรัฐไทยและกลุ-มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานี 
5) องค�กรประชาสังคม/นักวิชาการนอกพ้ืนที่ ซ่ึงมีความสัมพันธ"ในลักษณะเปkนพันธมิตรกันกับกลุ-ม

ประชาสังคมในพื้นที่ ทั้งในแง-ของการทํางานร-วมกันและ/หรือสนับสนุนช-วยเหลือซ่ึงกันและกัน   
6) สังคมไทยโดยรวม ซ่ึงมีการตั้งข�อสังเกตถึงความสัมพันธ"ระหว-างสังคมไทยโดยรวมกับกลุ-ม

เคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีว-ามีลักษณะอย-างไร ระหว-างการรู�สึกเปkนปฏิป%กษ"ขัดแย�งกัน การหวาดระแวงกันและกัน
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แต-ไม-ถึงข้ันเปkนปฏิป%กษ"ต-อกัน หรือการไม-ต�องการที่จะยุ-งเก่ียวด�วยซ่ึงอาจจะเปkนไปได�จากสองสาเหตุคือ การไม-ได�ให�
ความสําคัญหรือการมองว-ากลุ-มคนที่ก-อความไม-สงบเปkนศัตรูอันเปkนหน�าที่โดยตรงของหน-วยงานรัฐที่จะต�องจัดการ  

7) ชาวปาตานีที่ลี้ภัยการเมือง ซ่ึงถือเปkนพันธมิตรกันกับกลุ-มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานี  
8) กลุAมอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมาย ซ่ึงมีส-วนทําให�สถานการณ"ในพื้นที่มีความสับสนมากข้ึน โดย

กลุ-มอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมายเหล-านี้ ได�แฝงตัวอยู-ในภาคส-วนต-างๆ ทั้งในส-วนของภาครัฐและที่มิใช-ภาครัฐ  
9) องค�กรระหวAางประเทศ ซ่ึงมีทั้งที่เปkนองค"กรรวมกลุ-มของประเทศสมาชิกต-างๆ เช-น โอไอซี 

องค"การสหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป เปkนต�น และองค"กรพัฒนาเอกชนระหว-างประเทศ โดยอาจจะมีบทบาท
สําคัญในการแสดงความคิดเห็นต-อรัฐบาลไทยและ/หรือการสนับสนุนงบประมาณในการทํางานขององค"กรต-างๆใน
ประเทศ ซ่ึงองค"กรระหว-างประเทศเหล-านี้ มีความสัมพันธ"ที่ดีกับฝHายรัฐไทย และความสัมพันธ"แบบไม-เปkนทางการกับ
ฝHายเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีโดยเฉพาะอย-างยิ่งในส-วนของกลุ-มที่มีบทบาทเคลื่อนไหวในอดีต     

10) รัฐบาลตAางประเทศ โดยประเทศที่มีบทบาทสําคัญคือประเทศมุสลิม ได�แก-มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และกลุ-มประเทศในตะวันออกกลาง ซ่ึงประเทศต-างๆ เหล-านี้มีความสัมพันธ"อย-างไม-เปkนทางการกับกลุ-มเคลื่อนไหว
เพื่อเอกราชปาตานีโดยเฉพาะอย-างยิ่งในส-วนของกลุ-มที่มีบทบาทเคลื่อนไหวในป%จจุบัน แต-อย-างไรก็ตาม ยังคงเปkน
ประเด็นถกเถียงกันอยู-ถึงระยะความสัมพันธ"ระหว-างกันว-ามีความใกล�ชิดกันมากน�อยเพียงใด ทั้งนี้ มีข�อสังเกตส-วนหนึ่ง
จากผู�เข�าร-วมว-า เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินการในส-วนของรัฐบาลมาเลเซียต-อกลุ-มเคลื่อนไหวและต-อรัฐบาลไทยที่ผ-าน
มาจนกระทั่งถึงป%จจุบันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเปkนพลวัตตามแต-ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต-ก็จะยังคงตั้งอยู-บนพื้นฐานของ
การคํานึงถึงผลประโยชน"ของชาติเปkนหลัก ซ่ึงก็เปkนเร่ืองสากลในการดําเนินนโยบายของตนมากกว-าการมุ-งแต-เพียง
ตอบสนองความต�องการของฝHายใดฝHายหนึ่ง ในขณะที่เม่ือพิจารณาความสัมพันธ"ระหว-างประชาชนในรัฐเคดาห" กลัน-
ตัน และตรังกานู กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีนั้น ดูเหมือนจะมีความใกล�ชิดกันมากกว-า
ความสัมพันธ"ระหว-างรัฐต-อรัฐดังที่กล-าวไป    
      อีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันคือมุมมองของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียต-อทางออกของ
ป%ญหาความขัดแย�งที่เกิดข้ึน โดยเปkนที่ชัดเจนต-อสาธารณะว-าประเทศมาเลเซียมีความเห็นว-าการปกครองตนเอง 
(Autonomy) โดยชาวปาตานีภายใต�รัฐไทยน-าจะเปkนทางออกที่เหมาะสม ส-วนความสัมพันธ"แบบไม-เปkนทางการ
ระหว-างกันนั้น ทางกลุ-มเคลื่อนไหวจะมีความสัมพันธ"กับป%จเจกบุคคลที่อยู-ในพรรคฝHายค�านของมาเลเซียมากกว-า
รัฐบาล ในส-วนของรัฐบาลอินโดนีเซียเอง ดูเหมือนว-าจะยังมิได�มีมุมมองที่ชัดเจนต-อจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีว-า
จะเปkนอย-างไร แต-หากพิจารณาในแง-ประสบการณ"ทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียนั้น นับว-าเปkนแรงบันดาลใจ
ในการต-อสู�ตามแนวทางปฏิวัติ (Revolusi) แก-คนรุ-นใหม-ส-วนหนึ่งในพื้นที่ มากกว-าประสบการณ"ทางการเมืองของ
ประเทศมาเลเซีย   
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���� 
จุดยืน จุดสนใจ ความจําเปTนพ้ืนฐาน และความกลัว – Position, Interest, Need, and Fear: 

กลุAมท่ีเก่ียวข�องหลักมีความขัดแย�งในประเด็นใดบ�าง? 
 (จากผลการประชุมสัมมนาวันที่ 16-17 ตุลาคม 2554 

ณ ห�องประชุมเชคดาวดุ อัลฟาฏอนี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี) 
 

�������������������������� 
 
การค�นหาประเด็นที่ขัดแย�งกันระหวAางกลุAมตAางๆ สามารถระบุได�จากความต�องการของกลุAมตAางๆ 

ซ่ึงสามารถแบ-งออกได�เปkน 4 ระดับ ตั้งแต-ระดับที่เห็นได�ชัดเจนที่สุดไปจนกระทั่งถึงระดับที่ลึกที่สุด คือ จุดยืน จุด
สนใจ ความจําเปkนพื้นฐาน และความกลัว ตามลําดับ การทราบถึงจุดยืน จุดสนใจ ความจําเปTนพ้ืนฐาน และความ
กลัว6 ของกลุAมหลักที่เกี่ยวข�องกับความขัดแย�งจะทําให�เกิดความเข�าใจถึงความคิดและการกระทําของฝfายตAางๆ 
ซึ่งถือเปTนสAวนสําคัญอีกสAวนหน่ึงของการวิเคราะห�ความขัดแย�ง กล-าวคือ ความต�องการทั้งสี่ระดับดังกล-าวเปkนสิ่งที่
จะทําให�รู�ว-าแต-ละฝHายเคลื่อนไหวไปเพื่ออะไร และในอีกด�านหนึ่ง ประเด็นเหล-านี้จะเปkนตัวตั้งต�นให�ผู�เก่ียวข�อง
สามารถนํามาพูดคุยหรือเจรจาหาทางออกจากความขัดแย�งร-วมกัน (กรุณาดูรายละเอียดของเคร่ืองมือวิเคราะห ใน 
“เคร่ืองมือที่ 2” ที่ภาคผนวก ค) 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงความต�องการดังกล-าวนี้ อาจจะพบว-าแม�ในบางระดับ แต-ละฝHายอาจมีความ
ต�องการที่แตกต-างกัน แต-พอถึงระดับที่ลงลึกไปกว-านั้น ความต�องการหรือประเด็นที่ดูเหมือนจะขัดแย�งกันอาจจะ
สอดคล�องต�องกันก็เปkนได� ด�วยเหตุนี้ การพูดคุยเพ่ือสันติภาพ (peace talk) จึงอาจต�องเร่ิมต�นจากการพิจารณา
ถึงความกลัว ไลAไปที่ความจําเปTนพ้ืนฐาน จุดสนใจ แทนที่จะพูดคุยถกเถียงกันในจุดยืนของแต-ละฝHายเสียแต-แรกเร่ิม   

ทั้งนี้ จากการแลกเปลี่ยนในวงสนทนา สามารถแยกแยะความต�องการทั้ง 4 ระดับของตัวแสดงหลักคือ 
รัฐไทย กลุ-มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานี และกลุ-มประชาสังคม ได�ดังต-อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1: ความต�องการของกลุ-มหลักท่ีเกี่ยวข�องในความขัดแย�ง 
ความต�องการ รัฐไทย กลุAมเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชปาตานี กลุAมประชาสังคม 

จุดยืน อธิปไตยและบูรณภาพแห-งดินแดน –> 
ประเทศไทยเปkนหน่ึงเดียว “แบ-งแยก
ไม-ได�”   

เอกราชและเปkนอิสระจากรัฐไทย โดย
จัดต้ังรัฐชาติเปkนของตนเอง 

- สันติภาพและความยุติธรรม 
- การสร�างความเข�มแข็งให�กบั

ประชาชน 
- อํานาจในการจัดการตนเอง 

(ยกเว�นด�านต-างประเทศ 
การทหาร และการคลัง) (ประชา

                                           
6 ดร.นอร"เบิร"ต โรเปอร"ส (Dr.Norbert Ropers) ผู�อํานวยการโครงการประจําทวีปเอเชีย มูลนิธิเบิร"คฮอฟ (Berghof Foundation) ได�ให�ความหมายของทั้ง 4 
คําดังกล-าวไว�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห"ความขัดแย�งครั้งที่ 2: การแสวงหาประเด็นความขัดแย�งผ-านจุดยืน จุดสนใจ ความจําเปkนพ้ืนฐาน และ
ความกลัว” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี ว-า 1) จุดยืน (position) คือ ส่ิงที่เราบอกคนอื่นว"าเราต�องการอะไร 
ซ่ึงเปkนส่ิงที่สามารถจะเปล่ียนแปลงได� ขึ้นอยู-กับบริบทและสถานการณ" โดยอาจเปkนได�ทั้งแข็งกร�าวและประนีประนอม 2) จุดสนใจ (interest) คือ ส่ิงที่เรา
ต�องการจริงๆ เปkนความต�องการที่สะท�อนอยู-ภายในแวดวงของกลุ-มเดียวกัน ซ่ึงอาจจะไม-จําเปkนต�องเหมือนกับที่ประกาศเปkนจุดยืนก็ได� 3) ความจําเปkนพ้ืนฐาน 
(need) คือ ส่ิงที่เราจะขาดเสียไม"ได� ซ่ึงถือว-าเปkนความต�องการในระดับที่ลึกกว-าจุดยืนและจุดสนใจ โดยหากขาดซ่ึงส่ิงนี้เสียแล�ว จะกระทบต-อการดํารงอยู-ของ
ตน และ 4) ความกลัว (fear) คือ ส่ิงที่เราหวาดกลัว ซ่ึงกล-าวอีกในนัยหนึ่งคือ เราไม-ต�องการที่จะสูญเสียอะไร ซ่ึงถือเปkนส่ิงที่อยู-ลึกลงไปในใจมากที่สุด       
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ความต�องการ รัฐไทย กลุAมเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชปาตานี กลุAมประชาสังคม 
สังคมมลายู) 

- การรักษาโครงสร�างอํานาจ
การเมืองการปกครองเดิม 
(ประชาสังคมไทย) 

จุดสนใจ - รักษาความสงบเรียบร�อยในสังคม
ด�วยมาตรการป0องกันและปราบปราม
การก-อเหตุรุนแรง 

- รวมศูนย"อํานาจและธํารงไว�ซ่ึง ‘ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย"’ ซ่ึงถือเปkน
ความม่ันคงของรัฐ ตลอดจน
งบประมาณและทรัพยากร   
(กอ.รมน.) 

- ผ-อนคลายโครงสร�างอํานาจรัฐด�วย
การกระจายอํานาจ (รัฐบาล) 

- ใช�อํานาจเพื่อผลประโยชน"ตัวเองและ
ขจัดกลุ-มคนท่ีเห็นต-างจากรัฐหรือเปkน
อริกับตน (ทหารพราน) 

- ความเปkนอิสระในด�านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีอาํนาจใน
การกําหนดวิถีชวีิตและการจัดสรร
ทรัพยากรในสังคมของตนเอง 
(autonomy) 

- มีพื้นท่ีทางการเมืองของตนเอง 

- คงไว�ซ่ึงความเปkนธรรม ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใดๆ 

- มีการกระจายอํานาจสู-ประชาชน 
- มีการปกครองท�องถิ่นขนาดใหญ-  

(ประชาสังคมมลายู)  
- มีเอกราชจากรัฐไทย (ประชา

สังคมมลายู)  
- มีความสมานฉันท"ระหว-าง          

พหุวัฒนธรรม (ประชาสังคมไทย) 
- มีพลังอํานาจในการต-อรองกับรัฐ

มากขึ้นในลักษณะของการ
รวมกลุ-ม 

ความจําเปTน - ดํารงความเปkนรัฐไทย  
- รักษาเกียรติยศและศักด์ิศรี  
- รักษาเสถียรภาพทางการเมือง 

(รัฐบาล) 
- มีงานทําและมีเงินใช� (ทหารพราน) 

- มีความเปkนธรรมในการดํารงชีวิต 
- สามารถดําเนินวิถีชวีิตได�ตามความเช่ือ 

ศาสนา และวัฒนธรรมของตนเอง  

- มีส-วนร-วมทางการเมือง 
- มีอํานาจในการจัดการตนเอง 

(ประชาสังคมมลายู) 
- ได�รับการยอมรับและร-วมมือจาก

ทุกฝHาย  

ความกลัว - กลัวสูญเสียอาํนาจและดินแดน 
(รัฐบาล-กอ.รมน.) 

- กลัวเสียผลประโยชน" (กอ.รมน.) 
- กลัวตายและตกงาน (ทหารพราน) 

- กลัวถูกกลืนกลายชาติพันธุ" ศาสนา และ
วัฒนธรรม จนต�องสูญเสียอัตลักษณ"
และความเปkนตัวตนมลายูปาตานี 

- กลัวไม-สามารถต้ังรัฐชาติของตนเองได� 
- กลัวความไม-ปลอดภัยในชีวิต (กลัวตาย) 
- กลัวความไม-จริงใจจากรัฐไทย  

- กลัวความสูญเสียของสังคม 
- กลัวสูญเสียอัตลักษณ" 
- กลัวความไม-ปลอดภัยในชีวิต 
- กลัวถูกเข�าใจผิดจากรัฐและสังคม

ว-าช-วยเหลือคนผิด 
- กลัวไม-ได�มีส-วนร-วมทางการเมือง 
- กลัวไม-ได�รับการยอมรับและความ

ร-วมมือจากฝHายต-างๆ 

 
จากข�อมูลที่ได�พูดคุยกันในวงสนทนา จะเห็นได�ว-าคู-ขัดแย�งหลักคือรัฐไทยและกลุAมเคลื่อนไหวเพ่ือ          

เอกราชปาตานีตAางมีความชัดเจนในการระบุจุดยืน จุดสนใจ ความจําเปTน และความกลัว (กรุณาดูแผนภาพที่ 3)  
ในขณะที่กลุAมประชาสังคมน้ันมีความต�องการในทั้งสี่ระดับดังกลAาวที่หลากหลายกวAา ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงความ
หลากหลายไม-ว-าจะเปkนในแง-ของเป0าหมายหรือฐานคิดในการทํางานของกลุ-มคนที่ประกอบกันข้ึนเปkนภาคประชา
สังคม โดยเฉพาะอย-างยิ่งข�อถกเถียงที่แยกแยะให�เห็นความแตกต-างระหว-างประชาสังคมมลายูและประชาสังคมไทย 
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แผนภาพท่ี 5: แผนภาพจุดยืน จุดสนใจ ความจาํเปkน และความกลัวของคู-ขัดแย�งหลักท่ีย-อยให�เข�าใจง-าย 

 
      เม่ือพิจารณาจุดยืนของคู-ขัดแย�งหลัก ซ่ึงของรัฐไทยได�แก-บูรณภาพแห-งดินแดนและของกลุ-มเคลื่อนไหว
เพื่อเอกราชปาตานีคือ รัฐอิสระนั้น จะเห็นได�ว-ามีความห-างกันสุดข้ัว แตกต-างกันมากจนไม-มีทางที่จะเข�าใกล�กันได�เลย 
เปkนจุดยืนที่สะท�อนว-าจะมีเพียงฝHายใดฝHายหนึ่งเท-านั้นที่ได�สิ่งที่ตนต�องการ แต-เม่ือมองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งถึงจุดสนใจ 
คือความสงบเรียบร�อยและอิสระเสรีภาพแล�ว จะเห็นว-าจุดสนใจของทั้งสองฝHายเร่ิมขยับเข�าใกล�กันมากข้ึน ไม-ได�ห-าง
กันจนเปkนไปไม-ได�จะที่ตอบสนองดังเช-นในกรณีของจุดยืน และเม่ือมองลึกลงไปอีกถึงความจําเปkน ก็จะยิ่งเข�าใกล�เคียง
กันมากข้ึนไปอีก จนกระทั่งถึงชั้นที่ลึกที่สุดคือ ความกลัวหรือข�อกังวลใจ จะมีความคล�ายคลึงกันในแง-ที่ว-าทั้งสองฝHาย
กลัวที่จะสูญเสียอัตลักษณ"ของตน จากจุดยืนจนกระทั่งถึงจุดสนใจ เม่ือลงลึกลงไปจะเห็นความต�องการที่คล�ายคลึงกัน
มากข้ึนเร่ือยๆของทั้งสองฝHาย      

     สําหรับจุดสนใจของกลุ-มประชาสังคมมลายูบางส-วนมีอยู-อย-างน�อยสองประเด็น คือ การเปkนเอกราช 
(Merdeka) ของปาตานี และการมีอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) ภายใต�กรอบของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงความ
แตกต-างนี้อาจจะเนื่องมาจากเปkนความต�องการที่แตกต-างกันจริงๆ และ/หรืออาจจะเปkนเพราะความรู�สึกว-าประเด็น
หลังนั้นเปkนสิ่งที่สามารถพูดและเรียกร�องได�อย-างเป�ดเผย ในขณะที่ประเด็นแรกนั้นไม-อาจเรียกร�องได�ในที่สาธารณะ
เนื่องจากเปkนสิ่งที่ขัดกับกฎหมายและอาจสูญเสียแรงสนับสนุนจากสังคมไทย    

อนึ่ง มีการตั้งข�อสังเกตจากวงสนทนาว-าคู-ขัดแย�งหลักฝHายหนึ่งคือขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราช     
ปาตานีนั้น ไม-ได�ปรากฏตัวชัดเจนในทางสาธารณะ ตลอดจนมิได�มีการประกาศข�อเรียกร�องชัดเจนต-อรัฐไทย
เช-นเดียวกัน เม่ือเปkนเช-นนี้ การค�นหาประเด็นความขัดแย�งที่แนAนอนชัดเจนจึงจําเปTนต�องอาศัยกระบวนการพูดคุย
กับฝfายตAางๆ เพ่ือขัดเกลาให�ประเด็นเหลAาน้ันแหลมคมย่ิงขึ้น 
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นอกจากนี้ หลังจากผู�เข�าร-วมได�ทดลองใช�วิธีการนําประเด็นข�อขัดแย�งที่ผ-านการระดมมาก-อนหน�านี้มา
แปลงเปkนประเด็นเพื่อนําเสนอในวงสนทนาด�วยวิธีการสลับบทบาท ทั้งนี้ เพื่อสร�างกระบวนการเรียนรู�ผ-านการฟ%ง
อย-างตั้งใจและการพูดคุยในมุมที่ไม-ใช-ฝHายตนเอง (กรุณาดูรายละเอียดของเคร่ืองมือวิเคราะห ใน “เคร่ืองมือที่ 3” ที่
ภาคผนวก ค) ก็พบว-า เม่ือต�องสลับบทบาทในการพูดคุยในฐานะที่เปkนสมาชิกของอีกกลุ-มชาติพันธุ"หนึ่งนั้น แม�วAา
หลายคนจะสามารถสะท�อนเร่ืองราวที่อAอนไหวได�อยAางตรงไปตรงมา แตAก็ตAางตระหนักวAาจําต�องใช�ความ
ระมัดระวังอยAางย่ิง ในขณะที่เม่ือตนต�องตกเปTนฝfายที่ต�องรับฟlง ก็เปTนเร่ืองยากย่ิงที่จะยอมรับได�โดยงAาย  

อย-างไรก็ตาม จากผลการประเมินการพูดคุยและรับฟ%งดังกล-าวทําให�พบข�อสังเกตที่น-าสนใจว-าลักษณะ
ของความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีน้ันมีแนวโน�มที่กลุAมหรือฝfายตAางๆ มีอํานาจไมAเทAากัน 
กล-าวคือ ในด�านหนึ่ง มีกลุ-มคนฝHายหนึ่งที่มีอํานาจมากกว-าและสามารถกําหนดทิศทางการแก�ป%ญหาได�มากกว-า แต-ใน
อีกด�านก็มีอีกฝHายที่มีอํานาจด�อยกว-ามาก ซ่ึงเปkนฝHายที่รู�สึกว-าตัวเองถูกกดดันและจําต�องต-อสู�ดิ้นรนเพื่อพยายามที่จะ
เรียนรู�อีกฝHายได�มากกว-า การรับรู�ที่แตกต-างกันเหล-านี้นี่เองที่สะท�อนอํานาจที่ไม-เท-ากันท-ามกลางความขัดแย�งที่ดํารง
อยู- 
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แรงขับเคลื่อนความขัดแย�ง – Drivers of Conflict: 

ปlจจัยอะไรท่ีเปTนแรงขับเคล่ือนให�ความขัดแย�งมีลักษณะรุนแรงยืดเย้ือเรื้อรัง? 
 (จากผลการประชุมสัมมนาวันที่ 11-12 ธันวาคม 2554 

ณ ห�องประชุมเชคดาวดุ อัลฟาฏอนี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี) 
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 การวิเคราะห"แรงขับเคลื่อนที่ทําให�ความขัดแย�งมีลักษณะรุนแรงยืดเยื้อเร้ือรัง (conflict drivers, กรุณาดู
รายละเอียดของเคร่ืองมือวิเคราะห ใน “เคร่ืองมือที่ 4” ที่ภาคผนวก ค) จะทําให�มองเห็นได�ชัดเจนว-า มีแรงขับและ
สาเหตุใดบ�างที่ทําให�ความขัดแย�งรุนแรงเกิดขึ้นและดํารงอยูAอยAางยืดเย้ือ โดยมีหลายป%จจัยสัมพันธ"และเชื่อมโยงกัน
จนก-อเกิดเปkนปรากฏการณ"ต-างๆ ภายใต�ระบบที่มีความสลับซับซ�อน (complex system) ในขณะที่ปรากฏการณ"
หนึ่งเปkนผลจากแรงขับหนึ่ง ปรากฏการณ"ดังกล-าวนั้นก็อาจกลายมาเปkนแรงขับของอีกปรากฏการณ"หนึ่งต-อเนื่องกันไป 
ก-อเกิดระบบที่แรงขับต-างๆ มีความสัมพันธ"เชื่อมโยงกันอย-างซับซ�อน กล-าวคือ ปรากฏการณ"หนึ่งๆ มิได�เปkนแรงขับที่
ดําเนินไปเปkนเส�นตรง (linear) โดยไม-ย�อนกลับไปสู-ผลลัพธ" หากแต-มีความเชื่อมโยงไปขับเคลื่อนอีกปรากฎการณ"หนึ่ง
ซ่ึงส-งผลสะท�อนกันไปมาอย-างเปkนระบบ 

ลักษณะดังกล-าวได�สะท�อนถึงความจริงประการหนึ่งว-า ในขณะที่ผู�เก่ียวข�องทุกฝHายซ่ึงพยายามดําเนินการ 
ทุกอย-างเพื่อให�บรรลุเป0าหมายที่ตนต�องการ ทุกฝHายกลับได�ร-วมกันสร�างระบบหรือก-อให�เกิดป%จจัยที่เสริมกันเปkน       
แรงขับให�ความขัดแย�งดํารงอยู- โดยที่สุดท�ายแล�วต-างก็ไม-มีฝHายใดฝHายหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ"และระบบ
ดังกล-าวได�เลย ดังคํากล-าวที่ว-า “เม่ือความขัดแย�งเร่ิมต�น เราคิดวAานAาจะจัดการได� แตAถึงวันหน่ึง ความขัดแย�งจะ
กัดกินเราจนไมAสามารถจัดการอะไรได�อีก” (“From we have a conflict to the conflict has us”7)  
 ทั้งนี้ โดยธรรมชาติของระบบนั้น เม่ือระบบทํางานไปสักระยะหนึ่งก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง แต-อย-างไรก็ตาม 
การทําความเข�าใจแรงขับ ป%จจัยต-างๆ ที่สัมพันธ"เชื่อมโยงกัน จะทําให�มองเห็นภาพรวมของทั้งระบบว-ามีแรงขับใด
เชื่อมโยงกันอยู-บ�างอย-างไร เพราะเหตุใดระบบจึงดํารงอยู-และยืดเยื้อยาวนาน ซ่ึงหากมองเห็นภาพเช-นนี้ก็จะสามารถ
มองเห็นช-องทางที่จะเข�าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก�ไขระบบดังกล-าวได�ต-อไป 

                                           
7 โดย Dr.Fredrich Glasl นักวิชาการด�านการแก�ไขความขัดแย�งชาวเยอรมัน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 6: ป%จจัยที่เปkนแรงขับความขัดแย�ง (conflict drivers)



  

 จากการวิเคราะห"แรงขับความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานีโดยผู�เข�าร-วมสนทนานั้น (กรุณาดู
แผนภาพที่ 6) เร่ิมแรกได�ใช� “ปรากฏการณ"ความรุนแรง” เปkนสถานการณ"ตั้งต�นในการวิเคราะห"แรงขับที่เก่ียวข�องทั้ง
ระบบ โดยขมวดควบรวมจากหลายคําเข�าด�วยกัน เช-น เหตุการณ"รายวัน การฆ-ารายวัน หรือเหตุระเบิดต-างๆ ซ่ึง
ผู�เข�าร-วมมองว-าป%จจัยที่ก-อให�เกิดความรุนแรงข้ึนนั้น มาจากหลายป%จจัยเชื่อมโยงกัน ไม-ว-าจะเปkนความมุ-งม่ันในการ
ปกป0องอัตลักษณ"ความเปkนตัวตนของแต-ละฝHายทั้งฝHายไทยพุทธและมลายูปาตานี โดยมีขบวนการเคลื่อนไหวที่มี
พัฒนาการในการก-อเหตุความรุนแรงมาเปkนลําดับ  

นอกจากแรงขับทางด�านการปกปcองรักษาอัตลักษณ�วัฒนธรรมของแตAละฝfายแล�ว ยังมีแรงขับในลักษณะ
ของปฏิกิริยาตอบโต�การปฏิบัติของเจ�าหน�าที่รัฐ ไม-ว-าจะเปkนในส-วนของการล�างแค�นเอาคืนจากการต-อสู�ปะทะกัน
ของกองกําลังทั้งสองฝHาย หรือการตอบโต�จากการถูกปฏิบัติอย-างไม-เปkนธรรมที่ก-อให�เกิด “ป%จจุบันบาดแผล” อัน
สอดคล�องกับการรับรู�และสะสมของ “ประวัติศาสตร"บาดแผล” อีกทางหนึ่ง ซ่ึงในส-วนหลังนี้สัมพันธ"กันมากกับการ
บังคับใช�พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ในแง-ของการไม-ได�
รับความเปkนธรรมจากกระบวนการยุติธรรม อันสะท�อนให�เห็นถึงความไมAเปTนประชาธิปไตยอยAางแท�จริงของการ
เมืองไทยที่รัฐบาลพลเรือนอาจไม-มีอํานาจสูงสุดตามที่ควรจะเปkนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงความ
อAอนแอ/อAอนล�าของระบบราชการไทยที่อาจทําให�ขาดประสิทธิภาพและเอกภาพในการทํางาน โดยความรุนแรงที่
เกิดข้ึน ตลอดจนแรงขับดังที่กล-าวไปได�ทําให�เจ�าหน�าที่รัฐและประชาชนเกิดความไมAไว�วางใจซึ่งกันและกัน ไม-เพียง
เท-านี้ ความรุนแรงในพื้นที่อีกส-วนหนึ่งยังมีแรงขับมาจากผลประโยชน�สAวนตัวของกลุAมอิทธิพลและเจ�าหน�าที่รัฐ
บางสAวนที่แสวงประโยชน"จากสถานการณ"และงบประมาณแผ-นดินอีกด�วย เกิดการทุจริตในโครงการรัฐต-างๆ ทําให�
ความขัดแย�งมีมิติที่ซับซ�อนมากข้ึน 
 กล-าวโดยละเอียดแล�ว ปรากฏการณ"ความรุนแรงที่เกิดข้ึนนับจากอดีตจนถึงป%จจุบัน แรงขับเคลื่อนของ
ทางด�าน “ขบวนการมลายูปาตานี” มาจากสองป%จจัยหลัก คือ “ประวัติศาสตร�บาดแผล” โดยมีนัยถึง “จิตสํานึก
ของสังคมมลายูปาตานี” ที่ถูกสั่งสมมานานจากเหตุการณ�ที่สร�างความสูญเสียนองเลือดกัน กระทบต-อขวัญของ
สังคมในพื้นที่อย-างรุนแรง ป%จจัยที่สองคือ “นโยบายบาดแผล” ซึ่งเปTนผลผลิตของรัฐที่คิดออกมาเพ่ือควบคุม
เหตุการณ�ความรุนแรง อาทิ นโยบายแบ-งแยกปกครอง หรือ การผสมกลมกลืน ทั้งสองเหตุป%จจัยเปkนแรงขับหลักที่ 
ทําให�เกิดการรวมตัวของคนในพื้นที่จํานวนหนึ่งจนกลายเปkนขบวนการมลายูปาตานี โดยคําว-า “ปาตานี” ในที่นี้
หมายถึงรัฐในอดีต ขบวนการดังกล-าวเกิดข้ึนเพื่อปกป0องประชาชนปาตานี เพื่อนําไปสู-การมีรัฐของตัวเองข้ึนมาอีกคร้ัง
ดังเช-นในอดีต ส-วนคําว-า “มลายู” ในที่นี้อาจจะไม-ได�จํากัดเฉพาะคนชาติพันธุ"หรือสายเลือดเดียวกันเท-านั้น หากแต-มา
จาก “ชาติพันธะ” ที่คนในสังคมเดียวกันต-างมีพันธะเดียวกัน มีวัฒนธรรมที่ก-อตัวข้ึนภายใต�รัฐและอํานาจอธิปไตย
เดียวกัน    
 ในส-วนของแรงขับของอีกฝHายหนึ่ง คือ “ความเปTนรัฐชาติไทย” ซึ่งมีความมุAงม่ันในการปกปcอง “ความ
เปTนไทย” โดยจะเห็นได�ว-าทั้งสองฝHายมีแรงขับเหมือนกันประการหนึ่งคือ ความมุAงม่ันในการปกปcองความเปTนตัวตน
ของตัวเอง ทหารจึงปกป0องความม่ันคงของราชอาณาจักรเม่ือเกิดเหตุการณ"ความไม-สงบที่ส-งสัญญาณความไม-ม่ันคง
ต-อรัฐ ซ่ึงเห็นได�ชัดเจนตั้งแต-ป_ 2547 จนถึงป%จจุบันว-านโยบายรัฐบาลของทุกพรรคการเมืองในการแก�ป%ญหาชายแดน
ใต�/ปาตานี ไม-สามารถกําหนดได�อย-างอิสระ ไม-อาจคานอํานาจของฝHายความม่ันคงได� หากแตAนโยบายรัฐบาลกลับ
ได�รับอิทธิพลจากการกําหนดทAาทีของฝfายความม่ันคง อันเห็นได�จากการบังคับใช�กฎหมายพิเศษ การจัดตั้งหมู-บ�าน
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เสรีไทย การมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู-บ�าน (ชรบ.) เปkนต�น โดยส-วนหนึ่งก็มาจากการปกป0องคนไทยพุทธในพื้นที่ที่
อาจมองได�ว-ากลุ-มตนก็มีประวัติศาสตร"ที่เปkนบาดแผลเช-นเดียวกัน           

อนึ่ง นอกจากปรากฏการณ"ความรุนแรงจะสร�างวงจร (loop) ในทางลบแล�ว ยังส-งผลให�เกิดวงจรในทางบวก
อีกด�านหนึ่งอยู-ด�วยในขณะเดียวกัน กล-าวคือ ความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนาน ประกอบการรณรงค�ขององค�กรภาค
ประชาสังคมบางส-วน ได�ทําให�รัฐบาลหลายชุดและหน-วยงานรัฐจํานวนหนึ่งริเร่ิมกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุAม
ขบวนการเคลื่อนไหว โดยมีองค"กรระหว-างประเทศและองค"กรภาคประชาสังคมภายในประเทศส-วนหนึ่งเปkน
ผู�สนับสนุนกระบวนการหรือพยายามประสานการพูดคุย แต-อย-างไรก็ตาม แม�จะปรากฏร-องรอยของการพูดคุย
สันติภาพอยู- แตAกระบวนการดังกลAาวที่ผAานมาก็ไมAอาจสAงผลตAอการลดความรุนแรงในพ้ืนที่ได�อยAางมีนัยสําคัญ ซ่ึง
อาจจะเปkนเพราะป%จจัยของความไม-เอกภาพของหน-วยงานรัฐและการขาดอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการตัดสินใจของ
ผู�นํารัฐบาล รวมถึงความหวาดระแวงระหวAางกันและกัน ไม-ว-าจะเปkนระหว-างรัฐกับขบวนการ รัฐกับประชาชน และ
ในหมู-ประชาชนด�วยกันเองที่ยังคงมีอยู-สูง 

นอกจากการริเร่ิมพูดคุยสันติภาพแล�ว ความสูญเสียจากความรุนแรงยังได�นํามาสู-การรณรงค�ขององค�กร 
สิทธิมนุษยชนตAางๆ เพื่อต-อต�านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร�างความเปkนธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน ซ่ึง
ก็ส-งผลให�เจ�าหน�าที่รัฐปฏิบัติหน�าที่ด�วยความระมัดระวังมากยิ่งข้ึน และสามารถบรรเทาความรู�สึกว-าไม-ได�รับความเปkน
ธรรมของคนในพื้นที่ได�ในระดับหนึ่ง  

ในอีกด�านหนึ่งของปรากฏการณ"เชิงบวกคือ การขยายวงของการถกเถียงเร่ืองการกระจายอํานาจที่กว�าง
มากข้ึน ซ่ึงเปkนความพยายามที่จะแสวงหาทางออกต-อความรุนแรงและ/หรือปรับปรุงแก�ไขความด�อยประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ ตลอดจนการบริหารจัดการในเชิงอํานาจการปกครองและจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ ถือเปkนความ
พยายามในทางการเมืองที่อาจส-งผลต-อการตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งในอนาคตของขบวนการมลายูปาตานีในสAวนที่
เน�นการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยที่กระบวนการเป�ดพื้นที่ให�มีการถกเถียงเร่ืองนี้สามารถขยายวงการรับรู�ได�มาก
ข้ึนนั้น ก็เนื่องจากการสนับสนุนของสื่อด�วยอีกส-วนหนึ่ง   

อย-างไรก็ตาม ความพยายามในการแก�ไขปlญหาไมAวAาจะเปTนการพูดคุยสันติภาพระหวAางรัฐกับกลุAม
ขบวนการ หรือการเปtดพ้ืนที่ถกเถียงเร่ืองการกระจายอํานาจน้ัน ก็อาจจะยังไมAสามารถดําเนินไปได�อยAางราบร่ืน
มากนักในชAวงน้ี เนื่องจากเหตุป%จจัยของป%ญหาความเปkนประชาธิปไตยของระบบการเมืองไทย ความอ-อนแอของ
ระบบราชการ ความไม-ไว�วางใจระหว-างฝHายต-างๆ ที่เก่ียวข�อง รวมทั้งสถานการณ"ทางการเมืองใหญ-ที่อาจส-งผลให�
นโยบายของรัฐบาลชุดต-างๆขาดความชัดเจนและต-อเนื่อง ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็อาจจะส-งผลย�อนกลับให�สถานการณ"ทวีความ
รุนแรงมากข้ึนได�อีกในฐานะที่เปkนปฏิกิริยาตอบโต�ต-อความไม-คืบหน�าหรือล�มเหลวของกระบวนการสันติภาพก็เปkนได� 
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แผนภาพท่ี 7: ป%จจัยท่ีเปkนแรงขับความขัดแย�งในรูปแบบแผนภาพอย-างง-าย (Simplified Conflict Drivers) 

 
 อนึ่ง จากแผนภาพที่ 6 ซ่ึงมีความสลับซับซ�อนนั้น สามารถที่จะย-อยให�แผนภาพมีความเรียบง-ายมากข้ึน
ตามที่ปรากฏเปkนแผนภาพที่ 7 โดยที่แผนภาพดังกล-าวจะทําให�เห็นถึงวงจร (loops) ทั้งหมด 4 วงชัดเจนมากข้ึน 
ดังต-อไปนี้ 
 วงจรที่หน่ึง (เส�นสีแดง) จะเปTนวงจรที่เกี่ยวข�องกับการเกิดเหตุการณ�รุนแรง ซ่ึงมีเหตุป%จจัยจากการ          
ตอบโต�การปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่รัฐบางส-วนที่อาจไม-เปkนไปตามหลักนิติธรรมและ/หรือเลือกปฏิบัติ ใน
ขณะเดียวกัน ทางฝHายรัฐก็บังคับใช�พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในฐานะที่เปkนเคร่ืองมือในการแก�ไขป%ญหาความรุนแรงในพื้นที่ แต-
การบังคับใช�พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯก็เปkนเหตุป%จจัยหนึ่งที่ทําให�เกิดความรู�สึกว-าไม-ได�รับความเปkนธรรม อันนําไปสู-การตอบโต�
เจ�าหน�าที่รัฐ เปkนวงจรลักษณะนี้อยู-เร่ือยไป ทั้งนี้ หากต�องการที่จะออกจากวงจรดังกล-าว อาจจะต�องพิจารณาไม-ต-อ
อายุการบังคับใช�พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซ่ึงถือเปkนแรงขับเคลื่อนสําคัญ 
 วงจรที่สอง (เส�นสีเขียว) จะเปTนวงจรที่เกี่ยวข�องกับความพยายามในการแก�ไขปlญหา ซ่ึงก็เปkนผล
ทางบวกจากการเกิดเหตุความรุนแรงที่ผ-านมาเปkนระยะเวลานาน โดยมีการรณรงค"ของภาคประชาสังคมเพื่อป0องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่รัฐบางส-วน การพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว-างกลุ-มบุคคล
จากฝHายรัฐกับกลุ-มผู�เห็นต-างจากรัฐ และการจัดเวทีถกเถียงเร่ืองการกระจายอํานาจในฐานะที่อาจจะเปkนทางออกหนึ่ง
ต-อความขัดแย�งรุนแรง  
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แต-อย-างไรก็ตาม ความพยายามที่กล-าวไปนี้ ณ ป%จจุบัน มีเพียงการรณรงค"เร่ืองสิทธิมนุษยชนเร่ืองเดียว
เท-านั้นที่มีส-วนในการลดความรุนแรงในแง-ของการลดเงื่อนไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงก็ไม-ได�มีผลโดยทันที หากแต-
ต�องใช�เวลาระยะหนึ่งกว-าที่จะส-งผลต-อการแก�ไขป%ญหา ในขณะที่ความพยายามอีกสองแนวทางที่เหลือกลับยังไม-อาจมี
ผลในการลดความรุนแรงได�จริง เนื่องจากป%จจัยความไม-เปkนประชาธิปไตยของการเมืองไทย ดังที่ปรากฏในวงจรที่
สาม (เส�นสีนํ้าตาล) ซึ่งเปTนอุปสรรคตAอการแก�ไขปlญหา  

นอกจากนี้ ความไม-เปkนประชาธิปไตยของการเมืองไทยยังทําให�พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯยังถูกบังคับใช�อยู-อย-าง
ต-อเนื่อง แม�ว-าจะมีเสียงเรียกร�องจากพื้นที่ให�หยุดต-ออายุพ.ร.ก.ดังกล-าวก็ตาม ซ่ึงก็ส-งผลต-อเนื่องไปถึงการตอบโต�การ
ปฏิบัติหน�าที่เจ�าหน�าที่รัฐต-อไปอีก ดังที่แสดงให�เห็นในวงจรที่สี่ (เส�นสีมAวง)         
 วงจรดังกล-าวทั้งหมดนี้ สะท�อนให�เห็นแรงขับหรือป%จจัยสําคัญที่ส-งผลต-อสถานการณ"และความพยายามใน
การแก�ไขป%ญหา ซ่ึงผลการวิเคราะห"นี้จะเปkนประโยชน"ในการพิจารณาถึงช-องทางที่จะเข�าไปแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ป%จจัย (entry point) ให�เกิดผลในทางบวกต-อไป  
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� 
เร่ืองเลAาของความขัดแย�ง – Narratives of Conflict: 

แตAละกลุAมมีเรื่องเลAาหรือมุมมองตAอประวัติศาสตร�ของความขัดแย�งอยAางไร? 
 (จากผลการประชุมสัมมนาวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 

ณ ห�องประชุมเชคดาวดุ อัลฟาฏอนี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี) 
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 ในทุกความขัดแย�ง แตAละกลุAม/ฝfายตAางก็จะมีมุมมองทางประวัติศาสตร�ของตนเอง ซึ่งแตกตAางกันไปตาม 
“เร่ืองเลAา”8 (narrative) หรือความทรงจําที่ถูกถAายทอดสAงตAอกันมาจากรุAนสูAรุAน ดังนั้น ในความขัดแย�งหนึ่งๆ จะ
ไม-มีเร่ืองเล-าเร่ืองเพียงเร่ืองเดียว จะไม-มีประวัติศาสตร"ที่เปkนหนึ่งเดียว หากแต-เปkนประวัติศาสตร"หรือเร่ืองราวของทุก
คนทุกฝHายที่เก่ียวข�องว-า จากมุมมองของตน ความขัดแย�งเกิดข้ึนและดํารงอยู-ได�อย-างไร และเม่ือความขัดแย�ง
ขยายตัวมากขึ้น ความแตกตAางของเร่ืองเลAาที่ได�ยินก็จะมีมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะทําให�เห็นว-าแต-ละฝHายมองความขัดแย�ง
เดียวกันนั้นแตกต-างกันมากน�อยเพียงใดอย-างไร  

ฉะนั้น เวลาพูดถึงความขัดแย�ง เรามักจะไม-ใช�คําว-า “ประวัติศาสตร"” (history) แต-จะใช�คําว-า “เร่ืองเล-า” 
(narrative) เพราะนี่คือเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณ"ที่แต-ละฝHายต-างตีความตามมุมมองของตนเอง ซ่ึงจะมีความ
แตกต-างกันมากน�อยกันไปตามระดับของความเก่ียวข�องกับความขัดแย�ง หากเราไมAเข�าใจเร่ืองราวที่แตกตAางกัน
เหลAาน้ี ความขัดแย�งก็จะจบลงไมAได� ที่สําคัญคือ หากเราไมAเรียนรู�ซึ่งกันและกันวAายืนอยูAบนความเชื่อแบบไหน
แล�ว กระบวนการแก�ไขก็เดินตAอไปไมAได� และหากเราไมAเข�าใจเร่ืองเลAาของคนอ่ืน เราก็จะไมAสามารถแก�ไขความ
ขัดแย�งได�เลย9 
 ทั้งนี้ ทางผู�เข�าร-วมสนทนาได�ตกลงที่จะให�มีการ “เล-าเร่ืองราว” จากกลุ-มชาติพันธุ"ในพื้นที่ซ่ึงมีอยู-สามกลุ-ม
เปkนหลัก คือ คนสยาม (ไทย) คนจีน และคนมลายู พร�อมๆ กับการรับฟ%งอย-างตั้งใจ ในขณะเดียวกันก็บรรจุเหตุการณ"
ที่ตนคิดว-าสําคัญให�อยู-ในแผนที่เส�นเวลาที่เรียงเปkนคู-ขนานกันไป (Timeline, กรุณาดูรายละเอียดของเคร่ืองมือ
วิเคราะห ใน “เคร่ืองมือที่ 5” ที่ภาคผนวก ค) 
 “เร่ืองเล-า” ที่แต-ละคนเล-าต-อวงสนทนามีดังต-อไปนี้ 
 
 
 

                                           
8 นิยาม “เรื่องเล-า” ของกระบวนการนี้ คือ ความทรงจําร-วมกันของกลุ-มอัตลักษณ"ใดอัตลักษณ"หนึ่ง เปkนชุดของเรื่องราวที่เกี่ยวข�องประวัติศาสตร"ความขัดแย�งว-า
แต-ละฝHายมองแบบใด อย-างไร และเรื่องเล-านั้นไปสร�างความชอบธรรมต-อการกระทําของแต-ละฝHายว-าเพราะเหตุใดจึงตัดสินใจทําอย-างใดอย-างหนึ่ง อันรวมถึง
การจับอาวุธในการต-อสู�หรือการใช�กําลังเข�าจัดการกับความขัดแย�ง ซ่ึงโดยทั่วไป มุมมองของเรื่องเล-ามักจะมีอย-างน�อย 2 ด�าน  ด�านหนึ่งเปkนเรื่องราวที่ตัวเองตก
เปkนเหย่ือที่ถูกกระทํา มีความคับข�องใจต-างๆ ในขณะที่อีกด�านหนึ่งของเรื่องเล-าจะบอกว-าฝHายตนย่ิงใหญ-เพียงใด   
9
 คําอธิบายนํากระบวนการโดย ดร.นอร"เบิร"ต โรเปอร"ส ผู�อํานวยการโครงการประจําทวีปเอเชีย มูลนิธิเบิร"คฮอฟ จากเอกสารสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การวิเคราะห"ความขัดแย�ง ครั้งที่ 4: เรื่องเล-าของความขัดแย�ง” ระหว-างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ภายใต�โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาการ
ส-งเสริมทางด�านยุทธศาสตร"ของผู�สร�างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยศูนย"เฝ0าระวังสถานการณ"ภาคใต� (Deep South Watch) ร-วมกับสถานวิจัยความ
ขัดแย�งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตป%ตตานี 
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4.1 เร่ืองเลAาของคนสยาม/ไทย – ‘เราเคยอยู�กันมาด�วยดีจนมีคนกลุ�มหน่ึงมาปลุกระดม’ 

  
แผนภาพท่ี 8: ช-วงเวลาเร่ืองเล-าประวัติศาสตร"ขัดแย�งกลุ-มคนไทยพุทธในพื้นท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานี 

 
“ที่น่ีใชAอาณาจักรปาตานีหรือไมA?”  
 

 “ยุคแรก คนที่อยูAที่น่ีมาจากหลายเผAาหลายชาติ เพราะพื้นที่นี้เปkนเพียงเกาะเล็กๆ ที่เข�ามาพักอาศัย หลบ
ลมร�อน หลบลมมรสุม แต-คนที่อยู-ที่นี่ทุกคนคงจะรู�ว-าที่นี่มีคนซาไก คนพ้ืนเมือง ถือเปTนคนดั้งเดิมบนแผAนดินน้ี 
ต-อมาคนเหล-านี้ถูกบุกรุก มีการรบการต-อสู� เขาเลยหนีไปอยู-ธารโต พัทลุง ตรังบ�าง บางส-วนก็หนีเข�ามาเลย"”  
 “ต-อมาผู�คนอีกหลายกลุ-ม ทั้งพุทธ  มุสลิม  โปรตุเกส  ศรีลังกา  ฝร่ังเศส  เดินทางเข�ามาค�าขายบริเวณแหลม
นี้  เขาเรียกว-าแหลมตาชี หรือแหลมป%ตตานี เม่ือเร่ิมมีการค�าขายเพื่อความอยู-รอดก็เร่ิมมีการตั้งกลุ-ม ก�ก เหล-าข้ึนมา 
สมัยน้ันยังไมAมีอาณาจักร ไมAมีเมือง ซ่ึงเราจะสืบรากเหง�าได�ด�วยสายเลือดของพวกเราทุกคนที่อยู-ที่นี้ จะพบว-าคน
บริเวณน้ีสAวนใหญAเปTนลูกผสม สายเลือดจีน สายเลือดโปรตุเกส ผมเปkนคนไทย ทวดเปkนคนจีน แต-ทวดฝHายแม-เปkน
มุสลิมจึงมีความกลืมกลืนอยู-กับคนในพื้นที่นี้ และพูดได�เต็มปากว-าเปkนคนป%ตตานีโดยกําเนิด โดยแท�ต�องผสมผสาน
สายเลือด ถ�าใครไม-ทราบเร่ืองเหล-านี้ บรรพบุรุษจะเสียใจ”   
 “เข�าสูAสมัยอยุธยาที่เคยเปTนอาณาจักรใหญAโต พระนเรศวรเปkนกษัตริย"ที่ยิ่งใหญ- ตีหัวเมืองฝHายเหนือ ฝHายใต�
ลงมาไปถึงมาเลย" ณ เวลานั้น สมัยก-อนก็มีหัวเมือง มีเมืองยะรัง เมืองหนองจิก เมืองรามันห" เมืองระแงะ มีเมืองอยู-
ไม-ก่ีเมือง โดยเจ�าเมืองที่ตั้งตนข้ึนมา ผมคิดว-าทุกคนคงรู�แต-ไม-พูด แล�วทําไมถึงมีการนับถืออิสลามในช-วงนั้นทั้งที่
ขณะน้ันเปTนเมืองพุทธ ซ่ึงเมืองที่มีหลักฐานอยู-ถึงวันนี้ คือ ยะรัง เพราะแถบน้ีเปTนทะเลหมด เมืองจึงสร�างอยูAที่ยะรัง 
ถ�ายอมให�มีการขุดที่บริเวณน้ันเราจะได�เรียนรู�ประวัติศาสตร�นับจากสุโขทัย บริเวณน้ันมีวัดวาอารามตAางๆ อยูAใต�
ดิน มีพระพุทธรูปที่กรมศิลปากรขุดได�แล�วคร่ึงหนึ่ง หลังจากนั้นก็ไม-ให�ขุดต-อ” 
  “ขณะน้ันอยุธยาก็สAงคนไปอยูAตามหัวเมือง มีหลายกลุ-มที่ลงมาอยู-จากอยุธยา จากอ-างทอง สุพรรณบุรี 
บริเวณนี้ก็มีภาษาพูดอยุธยาอยู- เช-นที่พิเทน (ต.พิเทน อ.ทุ-งยางแดง จ.ป%ตตานี) ยังใช�ภาษาเจ�าเมืองอยู- บริเวณตั้งแต-
ยะหร่ิงไปจนถึงตากใบพูดภาษาอ-างทอง ความหลากหลายทางภาษาเหลAาน้ีบอกเราประการหน่ึงวAา ในพ้ืนที่น้ีคร้ัง
แรกคงจะไมAเปTนอาณาจักรอะไรมาก ที่มาของผู�คนในพื้นที่ก็เปkนจุดเร่ิมต�นความแตกต-างของเร่ืองเล-าจากทั้งสองฝHาย 
(ไทย-มลายู)” 
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 “การเปkนอาณาจักร ณ พื้นที่นี้ มีเร่ืองเลAาวAาในสมัยพระนเรศวร มีราชาองค"หนึ่งระหว-างเดินทางกลับเมือง 
เผอิญเกิดไม-สบาย เม่ือสอบถามหาหมอจากในท�องถ่ิน ก็มีเงื่อนไขว-าถ�าราชายอมให�หมออิสลามรักษา หากหายปfวย
ต�องให�ประชาชนชาวเมืองนับถือศาสนาอิสลามให�หมด นี้ก็เปkนเร่ืองเล-าอีกเร่ืองว-าศาสนาอิสลามเข�ามาในบริเวณนี้
อย-างไร” 

“ตอนเด็กๆ ปูHเล-าให�ฟ%งว-า ตาของปูHอยู-ที่ตรังกานูและหนีมาที่กลันตัน เพราะวAารบแพ�กับทางโน�น...ภาพรวม
ของคนสยามที่อยู-ในกลันตันหรือตรังกานูนั้น แต-ก-อนอยู-รวมกลุ-มกันเปkนชุมนุม มีวัดเปkนศูนย"รวม หากมีป%ญหาใดก็จะ
ไปปรึกษาหลวงพ-อ แม�พระจะไม-อยากยุ-งกับการเมือง แต-โดยโครงสร�างหากมีนโยบายจากส-วนกลางก็ต�องลงมาหา
หลวงพ-อก-อน การออกไปรบกับมลายูพอคนสยามแพ� สAวนหน่ึงหนีมาทันก็มารวมตัวกันที่กลันตัน และอีกสAวนที่หนี
ไมAทันก็โดนบังคับให�เปลี่ยนศาสนา... ญาติที่หนีไม-ทันก็จะโดนจับเข�ามาโซ�ะยาวี (เข�าสุหนัต) หมดเลย...ช-วงนั้นน-าจะ
เปkนรัตนโกสินทร"ตอนต�น ถ�าจําไม-ผิด”  

“เข�าสูAยุครัตนโกสินทร�ตอนต�น เปkนยุคการล-าอาณานิคมของต-างชาติมากมาย ที่เร่ิมเข�ายึดพื้นที่ โดยฝร่ังเศส
เข�ายึดทางเขมร ลาว นับจากทางใต�ข้ึนมาอังกฤษก็ยึดพื้นที่บริเวณนี้ไว� ซ่ึงมีประชากรที่ส-งมาจากอยุธยาที่มาอยู-ใน 13 
รัฐของมาเลเซียป%จจุบัน คนไทยใน 13 รัฐดังกลAาวที่ไมAอยากอยูAในปกครองของอังกฤษก็ทยอยเดินทางกลับเข�าไทย
เพ่ือหาที่อยูAอาศัย และคนที่กลับมาส-วนใหญ-เปkนบรรดาเจ�าเมืองต-างๆ ที่อยุธยาเคยส-งไปอยู-ตามหัวเมือง อดีตเรียกกัน
ว-า 'โตxะหัวเมือง' มาจากไทรบุรี ปาลิส กลันตัน ตรังกานู โดยใช�หลายเส�นทางกลับเข�ามา เช-น เส�นทาง อ.สะบ�าย�อย  
เบตง เปkนต�น” 
 “ต-อมาสมัยรัชกาลที่ 5 เพ่ืออยูAให�รอดในยุคลAาอาณานิคม และเพ่ือไมAให�หัวเมืองตAางๆ รอบนอกเกิดการ          
แข็งข�อ รัชกาลที่ 5 ทรงทําสองอยAางพร�อมกัน คือสAงลูกหลานที่มีอยูAลงมาดูแลหัวเมืองตAางๆ พร�อมกับสถาปนารัฐ 
(ประชาชาติ) ใหมA เปลี่ยนการปกครองจากหัวเมืองเปkนแบบเทศาภิบาล '7 หัวเมือง' (ได�แก- เมืองป%ตตานี สายบุรี 
หนองจิก ยะหร่ิง ระแงะ รามันห" และยะลา) จึงถูกลดอํานาจเปkนเพียงมณฑลเทศาภิบาล” 
 “ยุคกAอนสงครามโลก เศรษฐกิจมาเลย"แย-มาก รัฐบาลอังกฤษจะเก็บภาษีที่ดินจากคนสยามเยอะ ตากับยาย
เลยต�องย�ายมาอยูAฝlyงไทย คือที่ตลิ่งสูง สุไหงปาดี เม่ือก-อนเปkนปHาหมดเลย ซ่ึงน-าจะเปkนช-วงเดียวกับที่ไทยเร่ิม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให�แห-งชาติแล�วก็ให�คนถือครองที่ดิน เขาเล-ากันว-าเวลาจะไปเอาที่ดิน จะโยนลูกหมาก
ไป แล�วให�ลูกหมากงอก หลังจากนั้นก็จะเข�าไปหักร�างถางพง และจากปHาพรุก็ทําให�กลายเปkนที่นา”  

“มีอีกเร่ืองหนึ่งที่น-าสนใจ ทวดของผมถือเปkนคนรํ่ารวยในสมัยนั้น คนมุสลิมจะเรียกว-า 'โต�ะนอฆอ' เขาชื่อ
โนห"ราพุทธ เปkนมโนห"ราแล�วเคยไปเล-นในวัด เคยไปเล-นที่โกตาบารูด�วย โนห"ราคุดมาตั้งรกรากที่สุไหงปาดีในยุคที่เกิด
สงครามโลก คนมลายูก็จะมายืมข�าวของทวดผม พอยืมมากๆ ไมAมีเงินจAาย ก็เลยเอาเปTนที่ดินมาแลก เนื่องจาก
ที่ดินสมัยนั้นราคาถูกมาก หรือคนมลายูจะไปแสวงบุญที่เมกกะห�ก็จะเอาที่ดินมาขายกับทวด ขายกันไมAแพง” ซ่ึง
นับเปkนอีกเร่ืองเล-าแสดงแง-มุมการอาศัยพึ่งพิงกันระหว-างคนสองศาสนิกในอดีต 
 “เข�าสูAชAวงสงครามเย็น เกิดการเรียกร�องให�การปกครองในพื้นที่สอดรับกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ การเสียชีวิต
ของฮัจญีสุหลง (ฮัจญีสุหลง อับดุลกาเดร� ผู�นําศาสนาคนสําคัญ) ที่คนในพ้ืนที่สงสัยวAาทางการจับถAวงนํ้า เปTน
จุดเร่ิมต�นเข�าสูAการกAอตั้งขบวนการบีอาร�เอ็น ในป_ 2503 บีเอ็นพีพี พูโล และเบอร"ซาตู...เปkนยุคสงครามกองโจร ป{ 
2507 เร่ิมมาใช�สงครามมวลชนที่เกี่ยวข�องกับประชาชนและกลุAมเยาวชนทั้งหลายที่เข�ามาตAอสู�...มีการจัดตั้ง
ชัดเจน...เพ่ือให�เกิดกระแสความแตกแยก...ตAอต�านอํานาจรัฐ”  
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“จนกระทั่งถึง 2518 ช-วงนั้นก็จะตรงกับช-วงที่ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปการเมืองการปกครองในลักษณะที่
รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง เกิดป%ญญาชน 14 ตุลาข้ึน ในพื้นที่นี้ก็มีการเคลื่อนไหวของประชาชนด�วย ในรัฐบาลสมัย
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปkนนายกรัฐมนตรี มีเหตุการณ"สําคัญ 'สะพานกอตอ' หนAวยทหารนาวิกโยธินจับคนมุสลิม
ฆAาโยนลงสะพานกอตอ จนเหตุการณ�บานปลายมีการประท�วงเรียกร�องความเปTนธรรมที่หน�าศาลาวAาการจังหวัด
ปlตตานีแล�วมีคนโยนระเบิดใส-กลุ-มผู�ชุมนุม มีผู�บาดเจ็บเสียชีวิตจํานวนมากก-อนจะย�ายมาชุมนุมใหญ- ณ มัสยิดกลาง
ป%ตตานี เปkนการชุมนุมประท�วงคร้ังประวัติศาสตร"ในสามจังหวัดภาคใต� ที่มีป%ญญาชนจากส-วนกลางร-วมด�วย” 
 “ช-วงป_ 2521 – 2526 มีเหตุการณ"ที่สร�างความรู�สึกสั่งสมมาจากอดีตจนถึงป%จจุบัน ในฐานะชาวสยามที่อยู-
ในพื้นที่หรือชาวพุทธก็มีเร่ืองเล-า หรือคําที่สะเทือนใจ คือคําวAา 'กลัวแขก'”   

“แม�แต-ญาติพี่น�องผมที่เปkนครูที่เคยโดนจับมัดและโดนยิงที่เสาธงและก็เผาโรงเรียน ยังมีเร่ืองของความกลัว
ของคนพุทธ เช-น คนพุทธยืนโบกรถโดยสาร ถนนสายปาลัส – มายอ  ก็จะมีคนดักเรียกรถกลางทางแล�วให�แยกคน
พุทธ-คนมุสลิม คนพุทธจะโดนยิง เร่ืองเล-านี่ก็สะพัดไปทั่ว เปkนต�น”  
 “ป{ 2521 นอกจากคนไทยพุทธถูกฆAา เร่ิมมีการเผาโรงเรียนจํานวนมาก จับครูไปเรียกคAาไถA สมัยเปkน
นักเรียนได�ยินครูเล-าให�ฟ%งว-า ครูป%ตตานีถูกพูโลจับ เร่ืองรํ่าลือไปถึงครูสงขลา จนกระทั่งชAวงป{ 2535-2536 เร่ิมมี
ขบวนการเผาโรงเรียน ฆAาครู ฆAาคนพุทธที่รุนแรงมากที่ปานาเระ ทําให�กลุ-มคนพุทธกลัวมากจนเล-าสืบต-อกันมา 
จนกระทั่งเกิดเหตุที่พรหมประสิทธิ์ หลังจากที่วัดบ�านเกาะโดนเผา เร่ืองเล-าลักษณะนี้ก็โดนนํากลับมาเล-าใหม-เกือบทุก
คร้ัง เม่ือเกิดเหตุร�ายกับคนพุทธ”  
 “ส-วนชาวบ�านมุสลิมเองบางทีก็พูดไม-ตรงความจริงหรือเล-าเร่ืองไม-ตรงกับความจริง เพราะมีกลุAมจัดตั้งที่คอย
ควบคุมชาวบ�านอยูA...ดังเช-น กรณีเหตุการณ� 131 คนไทยเชื้อสายมลายูมุสลิมที่อพยพไปอยู-ฝ%�งมาเลเซีย10...ทําไมไม-
กลับประเทศไทย...ก็...เนื่องจากว-าใน 131 คน มีนักจัดตั้งอยู-ในนั้น 7 คน ไม-ยอมให�ชาวบ�านกลับมา...(เขา) คอย
ควบคุมไว�” 

“มีการสร�างระบบตั้งแตAป{ 2537 – 2547 มีการจัดตั้งกองกําลังหรือกลุAมองค�กรขึ้นมา ในช-วงที่มีการจัดตั้ง
เขาก็เพิ่มเร่ืองเล-าที่มีผลต-อจิตใจและฮึกเหิมในการต-อสู� อย-างเร่ืองเล-าศาสนาถือว-าเปkนเร่ืองเล-าที่สําคัญมากที่มีผลต-อ
จิตใจ โดยบวกเอาประวัติศาสตร"และเชื้อชาติเข�าไปด�วย...เปkนเร่ืองเล-าที่พยายามสร�างคนเข�าสู-อุดมการณ"และ
ขบวนการ” 
 “ตั้งแตAสิงหาคมป{ 2550 เกิดเหตุการณ�ฆAาและเผาในหมูAบ�านที่มีหลายศาสนิก ชุมชนพุทธมุสลิมอยู-ด�วยกัน
หลายคร้ัง โดยที่ไม-รู�ใครทํา ระหว-างการลงเยี่ยมเยียนชาวพุทธที่อยู-ในพื้นที่ระหว-างพุทธมุสลิมประมาณ 13 จุด  
ความรู�สึกของคนพุทธที่ไปร-วมงานศพจะก-นด-าคนที่กระทํา มองว-าคนที่กระทําคือมุสลิม เราในฐานะคนที่ทํางานกับคน
มุสลิม รู�สึกมากว-าเหตุการณ"นี้จะไม-จบ เม่ือเช็คความรู�สึกกับพี่น�องมุสลิมเขาก็สะเทือนใจในเหตุการณ"ดังกล-าว เฉพาะ
การเหมารวมว-ามุสลิมเปkนคนกระทํา คิดว-าเปTนการกระทําที่ตั้งใจให�เกิดความแตกแยกระหวAาง 2 ศาสนิกและหลาย
พื้นที่ไม-ยอมให�ทีมเยียวยาเข�าไปในพื้นที่ได�อีกแล�ว” 
 “ในช-วงที่เกิดเหตุการณ"ความรุนแรงมากข้ึน ระหวAางป{ 2554-2555 ภาคประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้น
ตามลําดับเชAนกัน มีการก-อตั้งสภาประชาสังคม สามารถมีกิจกรรมที่หลอมคนทํางานหลายฝHายให�เกิดการทํางาน

                                           
10 กรณีที่คนไทยเช้ือสายมลายูจํานวน 131 คน ได�แสวงหาที่ล้ีภัยในประเทศมาเลเซีย โดยกล-าวว-าพวกตนถกูคุกคามจากการใช�อํานาจของเจ�าหน�าทีร่ัฐ ซ่ึงเปkนผล
มาจากการบังคับใช�พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ"ฉกุเฉิน พ.ศ.2548 
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ร-วมกันเพื่อเคลื่อนไหวเร่ืองกระบวนการสันติภาพ และมีบทบาทชอบธรรมที่จะเล-นบทนี้ เพราะรัฐมีความล�มเหลวใน
การจัดการปlญหา”  

“ไมAอยากเอAยถึงหรือเลAาย�อนหลังถึงเหตุการณ�ความรุนแรงที่ผAานมา ทั้งการขAมขูA การลอบฆAา การเผา 
และตัดคอ เร่ืองราวเหลAาน้ีย่ิงเลAาย่ิงเปTนการโหมกระพือไฟและเต็มไปด�วยความเจ็บปวด”  

“เราถือว-าพื้นที่นี้เปkนพื้นที่ปลอดภัย” 
“น-าจะหาเร่ืองเล-าที่ดีมาเล-าสู-กันฟ%งบ�าง”  
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4.2 เร่ืองเลAาของคนมลายู – ‘เราถูกรุกรานและถูกกระทําตลอดมา’ 

 
แผนภาพท่ี 9: ช-วงเวลาเร่ืองเล-าประวัติศาสตร"ขัดแย�งกลุ-มคนมลายูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานี 

 
“ความเปTนตัวตนปาตานีน้ันเปTนอยAางไร?”  
 
  “โดยเร่ิมที่ 'ความเปkนปาตานี' ซ่ึงมีตัวตนคือคนมลายู และคนมลายูกับคนพ้ืนเมืองก็มีความตAางกัน 
เพราะว-าคนพื้นเมืองจะไม-มีการพัฒนา เช-น ซาไกหรืออูรักลาโว�ยที่อยู-ทางฝ%�งอันดามัน ซ่ึงจะไม-ปฏิเสธการหยิบยื่นของ
อารยธรรมอ่ืนมากนัก ปาตานีคือความเปkนด-านในคาบสมุทรมลายู ไม-ได�แตกต-างจากแผ-นดินส-วนอ่ืนๆ ที่มีเจ�าเมือง
คอยดูแล และเจ�าเมืองก็จะมีความเปkนอิสระต-อกัน”   
 “อยากให�มองวิธีคิดไล-เรียงตามยุคสมัย ความเปkนมลายู ความเปkนปาตานี ประวัติศาสตร�กAอนจะมีลังกาสุกะ  
มาที่ปาตานีดารุสลาม ประชาชนนับถืออิสลาม ในที่สุดราชาก็รับศาสนา หลังจากที่คนสอนศาสนา โต�ะปาไซมา
รักษาลูกสาวตัวเอง นี่เปkนเงื่อนไขการรับศาสนา คําว-า 'ดารุสลาม' มีข�อถกเถียงเร่ืองรายละเอียด ป{ 2329 ปาตานีถูก
ตี แพ�สงคราม ในประวัติศาสตร"ญี่ปุHนเขียนไว�  ถ�าฝ%�งรัฐเขียน ก็จะเขียนเบากว-านั้น ถ�าคนพื้นที่เขียน ก็จะเขียนว-า
แผ-นดินถูกยึด เชลยก็ถูกอพยพไป มีทั้งอพยพไปที่กรุงเทพฯ และอพยพไปที่ฝ%�งชายแดนมาเลเซีย” 
 “ความแตกต-างของเร่ืองเล-าและการเขียนบันทึกประวัติศาสตร"จากมุมมองที่ต-างกันจึงไปเชื่อมโยงกับที่
ตัวแทนกลุ-มคนไทยกล-าวก-อนหน�านี้ เก่ียวกับการใช�เร่ืองเล-าเพื่อปลุกระดม เช-น เร่ือง 'ร�อยหวาย' ในกลุ-มเชลยมลายู 
ซ่ึงการร�อยหวายเปTนสิ่งที่มีอยูAจริง และเร่ืองนี้ก็มีการบอกเล-าจากยายสู-ยาย เปkนเร่ืองอ�างอิงทางประวัติศาสตร"  ที่
น-าสนใจคือประวัติศาสตร"ของฝร่ังยังเขียนว-า สยามคือความรุนแรง ความทารุณ เหยียบคนที่ท�อง เอาช�างมาเหยียบ 
สําหรับคนแถวนี้จะเรียกคนไทยว-า 'ซีแยป`อโระฮีญา' ซ่ึง ป`อโระฮีญา ที่แปลว-า ‘ท�องเขียว’ นี้ หมายถึง สูงสุดของ
ความโหดเห้ียม”  

“แต-ในขณะเดียวกัน การแพ�สงครามก็คือการแตAงตั้งคนพ้ืนที่ปกครองเปTนเหมือนประเทศราช มีเจ�าเมือง 2 
คน คือ 'ลามีเด็น' กับ 'ป%งกาลัน' ก็เปkนกบฏ สยามก็จะเอาพวกหัวรุนแรงไปกรุงเทพฯ หมด มีการอพยพเปkนคร้ังที่ 2”  
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 “ตAอมาป{ 2352 ชAวงรัชกาลที่ 3 แบAงเปTน 7 หัวเมือง ถือเปTนทฤษฎีแยกปกครองโดยรัฐไทย ที่หัวเมืองยะ
หร่ิง เจ�าเมืองที่ถูกแต-งตั้งเปkนพุทธ เพราะฉะนั้น ความเปkนเจ�าเมืองของยะหร่ิงให�ความสวามิภักดิ์กับรัฐไทยมาโดย
ตลอด นามสกุลอับดุลบุตรและพิพิธภักดี จะมีเร่ืองนี้มาตลอด คนที่ถูกแต-งตั้งคือไพร-มาจากจะนะ ป%ตตานี หนองจิก 
โดยเฉพาะเจ�าเมืองหนองจิกระยะหลังก็เปkนคนพุทธ” 
 “ถึงป{ 2445 ชAวงลAาอาณานิคม ประวัติศาสตร"ที่ฝ%�งไทยเขียน คือ การมีเรือป`นอยู-ที่ปากอ-าวเปkนความจําเปkน
ที่รัชกาลที่ 5 ต�องสร�าง 'ความเปkนรัฐชาติ' (Nation-State) ข้ึนมา เพื่อให�ทุกอย-างรวมกันเปkนความเข�มแข็งภายใต�รัฐ
เดี่ยว มีการยุบหัวเมืองทั้ง 7 เปkนเทศาภิบาล คือจังหวัด พัฒนาการเหล-านี้กลายเปkนบันทึกทางประวัติศาสตร" รัชกาลที่ 
5 บอกว-าคิดผิดไปแล�วที่เอาวิธีของฝร่ังมาแบ-ง คือ ยุบหัวเมืองทั้งหลายที่ฝ%�งลาวด�วย ส-วนฝ%�งมลายูก็ปรับเปkนระบบ
เทศาภิบาล นี้เปkนจุดเร่ิมต�นของการรวมศูนย�อํานาจปlจจุบัน” 
  “การรวมศูนย"อํานาจดังกล-าว บรรดาเจ�าเมือง ภาวะตอนน้ันสยามก็นําเรือป�นมาอยูAที่ปากอAาวปาตานี
เชAนกัน เพื่อจับคนที่แข็งข�อ ขณะที่ฝHายรัฐบันทึกประวัติศาสตร"แง-ลบว-าคนเหล-านี้แข็งข�อเพราะอยากมีอํานาจเอง ซ่ึง
แตกต-างเปkนคนละเร่ืองเหมือนกับข�อเรียกร�อง 7 ข�อของฮัจญีสุหลงที่เกี่ยวกับเร่ืองการดํารงอัตลักษณ� การใช�ภาษา 
การคัดเลือกผู�นํา หากสังเกตจนถึงปlจจุบันที่ผู�นําสAงมาจากรัฐสAวนกลางล�วนเปTนคนพุทธทั้งหมด ส-งผู�นํามาอย-าง
เดียวไม-พอ ยังส-งคนคุมหรือกองกําลังมาด�วย กลายเปkนจุดเร่ิมต�นของการรักษาโครงสร�างการเมืองการปกครอง
รูปแบบใหม- คือ ใช�กําลังเข�ามาคอยควบคุมกํากับการลุกข้ึนของคนในพื้นที่ ทั้งที่ การทวงสิทธิ์จากฝfายมลายูคร้ังแรก
เปTนการตAอสู�บนพ้ืนฐานของการเรียกร�องอยAางสันติ” 
  “ในป{ 2445 ถ�าเราจะพูดถึงความเจ็บปวด ไม-ใช-เฉพาะของคนปาตานีฝHายเดียว คนล�านนา คนเชียงใหม-  
มณฑลทั้งหมดถูกยุบหมด ทว-าที่อ่ืนปลุกแล�วไม-ลุกข้ึนสู� ช-วงป_ 2445-2446 หนา บุนนาค (หรือพระยาเดชานุชิต สยามิ
ศรภักดิ์ พิริยะพาหะ) เปkนคนแรกที่สยามส-งมาชิงดินแดนคืน หลังจากมีการแบ-งจังหวัดไปอยู-กับมาเลย" ชAวงเวลาน้ีมี
หลายเหตุการณ�ที่นAาสนใจ จนกลายเปTนความเบ็ดเสร็จ ทําให�คนในพ้ืนที่ถูกควบคุมด�วยอํานาจทางการเมืองจาก
รัฐสAวนกลาง” 
 “คนชาติพันธุ"มลายูปาตานีเปkนคนซ่ือตรง ช-วงป_ 2445 เติงกูอับดุลกอเดร� กามารุดดิน (หรือพระยาวิชิต
ภักดี เจ�าเมืองปlตตานีคนสุดท�าย) ถูกหลอกให�ลงนามเอกสารที่สยามรAางมาเปTนนิติกรรมสัญญา โดยเนื้อหาสัญญา
นั้นสยามจะไม-ยึดอํานาจอธิปไตย ให�คงสถานะเจ�าเมืองอยู- ทําให�อับดุลกาเดร"ตัดสินใจลงนาม เม่ือส-งร-างสัญญากลับไป
กลายเปkนหนังสือมอบอํานาจอธิปไตยให�กับสยาม อับดุลกอเดร"จึงเดินทางไปพบตัวแทนของอังกฤษที่อยู-สิงคโปร"เพื่อ
ร�องเรียนด�วยตัวเอง แต-อังกฤษก็ไม-ได�ทําอะไร หลังจากอับดุลกอเดร�รู�วAาถูกหลอกก็มีความไมAพอใจที่ถูกกระทําอยAาง
น้ันจึงจัดตั้งกลุAมขบวนการติดอาวุธและขึ้นเปTนแกนนําเอง”  
 “หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 การที่ญี่ปุHนเข�ามายังแหลมมลายูได�นํากลันตัน ตรังกานู และปะลิสเข�ามาคืนให�กับ
รัฐสยาม แต-เม่ือญี่ปุHนแพ�สงคราม อังกฤษก็เรียกร�องเอาดินแดนที่เสียให�ญี่ปุHนคืน แตAอังกฤษมีข�อตกลงสัญญาไว�
กับเติงกูอับดุลกอเดร� หากชAวยเหลือให�อังกฤษชนะสงครามโลกคร้ังที่ 2 จะเอาดินแดนมาเลย�คืนให�กับคนมลายู 
ตรงนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร"ชัดเจน แต-เนื่องจากการแพ�สงครามของญี่ปุHนซ่ึงไทยให�การสนับสนุน อังกฤษถูกบีบ
โดยอเมริกา 2 ข�อ คือห�ามรัฐบาลอังกฤษยุAงเกี่ยวกรณีรัฐปlตตานี และ สอง สยามยินดีจะให�ข�าวสารกับรัฐบาล
อังกฤษสองแสนห�าหม่ืนตัน แสดงว-าข�อตกลงที่อังกฤษทํากับเติงกูอับดุลกอเดร"ไม-ประสบความสําเร็จ หักล�างกันเอง 
อังกฤษเลยเรียกเติงกูอับดุลกอเดร"ไปพบ ขออย-าเรียกร�องอิสรภาพในป%ตตานีได�ไหม เพราะอังกฤษต�องการข�าวสาร 
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และเสนอว-าหากชาวมลายูอยู-ภายใต�รัฐไทยไม-ได� ก็จงโยกย�ายมาอยู-ในดินแดนมลายาของอังกฤษ นี่ ก็เปkน
ประวัติศาสตร"ค�นดูได�ในพิพิธภัณฑ"หรือหอสมุดแห-งชาติอังกฤษ เพราะฉะน้ันประวัติศาสตร�ทั้งหมดที่พวกเราพูด
ไมAใชAแคAเร่ืองเลAา” 

“ชAวงเวลาที่สร�างผลกระทบรุนแรงทั้งคนมลายูและคนจีน คือ ในชAวงยุคจอมพล ป. โดยเฉพาะการ
ประกาศ ใช�นโยบายรัฐนิยม 12 ข�อ แม�กระทั่งน�องของนายอดุลย" ณ สายบุรี (หรือเติงกูญาลาล" นาเซร") ก็ถูกจับขังไว� 
นี่คือความรู�สึกของคนมลายูที่ถูกคุกคามมาโดยตลอด และ 'รัฐนิยม' ที่ถูกสร�างในยุคนี้มีผลต-อกระบวนการเปkน
ชาตินิยมถึงป%จจุบัน ซึมซับเปkนรากฐานของรัฐไทย” 
  “พอมาถึงการต-อสู�ของฮัจญีสุหลง อับดุลกอเดร" ผู�นําศาสนาคนสําคัญ หลังจากไปอยู-มักกะห"มาเกือบ 20 ป_
เม่ือกลับมาเห็นสังคมที่ถูกกดข่ีข-มเหงในเร่ืองของวัฒนธรรม ท-านก็เลยต-อสู� ณ วันนั้น ในตําแหน-งของประธาน
คณะกรรมการอิสลามคนแรกที่ได�จากโครงร-างของปรีดี พนมยงค" ท-านรวมเหล-าบรรดาผู�ศรัทธาและประกาศขอ 7 ข�อ 
(ป_ 2490) ต-อมาป_ 2491 ทAานฮัจญีสุหลงถูกจับ ก็ไมAมีการพิพากษา ไมAมีการเอาโทษสําหรับคนที่เกี่ยวข�องในกรณีที่
ทAานหายตัวไป เหมือนกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร สิ่งหนึ่งที่น-าสังเกต คือรัฐไทยไม-เคยขอโทษเลย แต-กลับไป
สร�างมัสยิดกลางป%ตตานีชดเชยให� จึงไม-แปลกที่คนมุสลิมจํานวนหนึ่งไม-ไปละหมาดที่นั่น เพราะนั่นคือการเยียวยาคน
ป%ตตานีคร้ังที่ 2 หลังจากที่การเยียวยาคร้ังแรก คือมัสยิดรายอ”   
 “เม่ือสู�บนดินไมAได� ประกอบกับการต-อสู�อย-างต-อเนื่องของตนกูมะห"มูด มะห"ยิดดีน จนกระทั่งพัฒนามาสูA
การจับอาวุธ ซ่ึงเปkนยุคที่ต-อเนื่องกับยุคของสงครามเย็นระหว-าง 2 ค-ายคือคอมมิวนิสต"กับทุนนิยม ก็เกิดขบวนการบี
ไอพีพี บีอาร"เอ็น พูโล ฯลฯ  นี่คือขบวนการที่เกิดข้ึน มีการประกาศสู�ใต�ดินหลายอย-างเปkนเร่ืองในอดีตที่ต-อเนื่องมา
จนถึงป%จจุบัน”   

“ผมเปkนคนดุซงญอ ประวัติศาสตร"ไทยประกาศให�คนดุซงญอเปkนหมู-บ�านกบฏ เม่ือประวัติศาสตร"เร่ิมต�นมีผล
ถึงอนาคตอีกยาวไกล ทั้งที่ข�อเท็จจริงในขณะนั้น ป{ 2495 ชาวบ�านมลายูมุสลิมกําลังตAอสู�กับโจรจีนคอมมิวนิสต� 
มลายา (จคม.) และองค�การคอมมิวนิสต� (อกค.) เวลาจีน อกค. เข�ามาในหมู-บ�าน เราต�องหลบหนีลงใต�ดิน ผมก็หนี
ด�วย ที่ดุซงญอ สถานีตํารวจก็ไม-มี สถานีอนามัยก็ไม-มี ถนนก็ไม-มี เวลาหนีต�องวิ่งไปตามคันนา ไม-มีใครพึ่งได�เลย เม่ือ
หมู-บ�านมีโจรผู�ร�าย ชาวบ�านเลยรวมตัวกันเพื่อสู� แต-มีคนเปkนสายให�ทางการไปบอกตํารวจว-า พวกนี้รวมตัวเพื่อต-อต�าน
อํานาจรัฐ  ตํารวจก็ยกพลมา ทั้งเดินเท�าทั้งรถจิ๊บ จึงเกิดการปะทะกัน เร่ืองอยAางน้ีเปTนประวัติศาสตร�บาดแผลที่ใสA
ร�ายตAอประชาชนที่ไมAได�ทําผิดกฎหมาย ผู�บริสุทธิ์ถูกใส-ร�ายผ-านประวัติศาสตร"ถึงป%จจุบัน” 
 “ชAวงป{ 2500 – 2518 มีเหตุการณ�เกิดขึ้นมากมาย เทือกเขาบูโดกลายเปTนที่มาของการขึ้นยศตํารวจ
ทั้งหลาย ช-วงนี้เปkนรัฐบาลที่ทุกคนบอกว-าเปkนเผด็จการ คือช-วงของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน" ต-อเนื่องกับจอมพลถนอม 
กิตติขจร อย-างไรก็ตาม ขบวนการก็ยังสู�ต-ออยู- เกิดเหตุการณ"ที่ว-าพูโลจับครูเพื่อตอบโต�ฝHายรัฐ คนสงสัยว-าแล�วทําไม
ต�องจับครู หรือฆ-าครูซึ่งเปkนประชาชน อธิบายได�ว-า ครูคือกลไกเก้ือหนุนรัฐ การจัดการกับครูก็คือการตอบโต�กับกลไก
การปกครองเท-านั้นเอง”  
 “แน-นอนที่สุด เม่ือคนถูกกด ก็ยAอมต�องใช�วิธีที่หลากหลายในการตAอสู� ช-วงนี้มีเหตุการณ"สําคัญมาก เช-น 
'เหตุการณ"กอตอ' ที่ตัวแทนจากกลุ-มคนไทยพุทธได�เล-าก-อนหน�านี้บ�างแล�ว แต-อยากเล-าในมุมมองที่ต-างกันในฐานะที่
อยู-ในเหตุการณ"ตั้งแต-เร่ิมต�นที่กรุงเทพฯ...จากการเคลื่อนไหวของกลุ-มนักศึกษารามคําแหง ไปถึงการเจรจาที่ลาน
วัฒนธรรม มีการใช�เวทีเสวนาเพื่อเป�ดประเด็นของความอยุติธรรมที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาที่ผ-านมา โดยเฉพาะในยุค
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ป_ 2500 เปkนต�นมา มีการเคลื่อนขบวนในตลาด คนเข�าร-วมชุมนุมเรือนหม่ืน กลAาวได�วAาเปTนการตAอสู�โดยสันติวิธีที่
ยาวนานถึง 45 วัน ณ ตอนนั้นแรงหนุนสําคัญไม-ใช-คนในขบวนการใต�ดินอย-างเดียวที่ออกมาพูด นิสิตนักศึกษา อาทิ 
เกรียงกมล เลาหะไพโรจน", พีรพล ตริยะเกษม, ประสาร มฤคพิทักษ" และสุธรรม แสงประทุม คนเหล-านี้คือคนมาช-วย
เพราะเร่ิมเกิดขบวนการต-อต�านเผด็จการแล�ว มีขบวนการนักศึกษาออกสู-ชนบท นับเปTนคร้ังแรกที่คนข�างนอกมาดูวAา
คนที่น่ีเขาพูดภาษามลายูกันอยAางไร  และนี่คือส-วนหนึ่งของขบวนการนักศึกษาป_  2519 'หยุดป%ตตานี' เปkนการ
รณรงค"ให�ลดการใช�อาวุธ” 
 “ขบวนการเคลื่อนไหวเหลAาน้ี ทําให� ส.ส.กลุAมหน่ึงนําโดยเดAน โตxะมีนา ไปสังกัดพรรคประชาธิปlตย� และ
สAงผลให�ประชาธิปlตย�ชนะการเลือกตั้ง ทว-าการเคลื่อนไหวของกลุ-มขบวนการก็ยังมีอยู- อย-างไรก็ดี ช-วงป_ 2525 – 
2529 มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระบบรัฐสภา ที่ถือเปkนการเคลื่อนไหวด�วยสันติวิธี ขณะน้ันมีมุมมองวAาการมี
อํานาจทางการเมืองจะชAวยแก�ปlญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต�ได� มีการชิงการเปkนรัฐมนตรี และสร�างระบบ
โควตาข้ึนมา” 
  “ในห�วงทศวรรษที่ 2520 อันเปTนกระแสหลังการปฏิวัติอิหรAาน กระแสการฟ��นฟูอิสลามมีอิทธิพลสAงผล
ตAอการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมมุสลิมทั้งในระดับสากลและพ้ืนที่ชายแดนภาคใต�ของไทยด�วย จึงเกิดการ
เคลื่อนไหวเร่ืองฮิญาบ ด�านรัฐไทย ในสมัยของรัฐบาลชวน หลีกภัย รัฐมนตรีบางคนบอกว-าผ�าผืนเดียวก็เปkนความ
ม่ันคงนะ กรณีการเคลื่อนไหวเรียกร�องให�มีการแก�ระเบียบให�นักศึกษาสตรีสามารถสวมใส-ฮิญาบได�ในวิทยาลัยครูยะลา 
เม่ือปลายป_ 2530 ถึงต�นป_ 2531 จนกระทั่งกลายเปTนเหตุประท�วงอยูAประมาณสัปดาห�หน่ึง แม�จุดเร่ิมต�นของการ
เคลื่อนไหวเกิดข้ึนในวงเมืองยะลาและวิทยาลัยครูยะลา ทว-าขณะนั้นประชาชนในพื้นที่เร่ิมคลุมญิฮาบก-อนหน�านั้นแล�ว 
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา พ-อแม-ที่เคร-งครัดในหลักศาสนาก็ให�คลุมแล�ว เพื่อสร�างการต-อรองต-อสู�เชิงสัญลักษณ"
ผ-านอัตลักษณ"ข้ึนมา” 
 “นอกจากน้ัน ชAวงป{ 2530-2533 ยังมีการประท�วงปลดปลAอยมัสยิดกรือเซะ โดยให�เพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนมัสยิดกรือเซะเปkนโบราณสถาน คนนําชุมนุมขณะนั้นคือ หมอดิง (สรยุทธ สกุลนาสันติศาสน") ซ่ึงมีมวลชน
หนุนหลังจํานวนมาก ในที่สุดมัสยิดกรือเซะที่เราเห็นในวันนี้ เปkนผลงานการประท�วงอยAางสันติของคนปlตตานี ทําให�
ความเชื่อเร่ืองตํานานเจ�าแมAลิ้มกอเหน่ียวเปลี่ยนไป (เร่ืองเจ�าแม-สาปแช-งไม-ให�สร�างมัสยิดจนแล�วเสร็จ – ผู�เรียบ
เรียง) ซึ่งรัฐใช�ตํานานน้ีกลบเกลื่อนการเผามัสยิดกรือเซะในชAวงของการโจมตีปาตานีในอดีต” 
 “ชAวงป{ 2535 – 2545 กลุAมวาดะห�ประสบความสําเร็จในการมีรัฐมนตรี และนายวันมูหะมัดนอร" มะทา 
เปkน ประธานรัฐสภาที่เปkนคนไทยมุสลิมคนแรก กระน้ันในป{ 2536 ก็ยังเกิดเหตุการณ�เผาโรงเรียน 36 แหAง ในขณะ
ที่คุณเด-น โต�ะมีนาเปkนรัฐมนตรีช-วยว-าการกระทรวงมหาดไทย ก็ไม-ทราบว-าทําไมจับคนก-อเหตุไม-ได� และครูยังเปkน
เหยื่ออยู-ตลอดเวลา อันนี้ไม-ทราบทําไมจับไม-ได�สักที...ซ่ึงอาจจะเปkนการดิสเครดิตทางการเมืองให�เห็นว-าไม-สามารถคุม
พื้นที่ได�ก็เปkนได� เพราะว-าการปฏิบัติการดังกล-าวไม-ได�อยู-ในวิสัยของขบวนการที่กําลังอ-อนล�าช-วงนั้น”  
  “นับจากป{ 2544 มีมุมมองตAางจากกลุAมไทยพุทธที่ระบุวAาเปTนชAวงที่มีกระแสปลุกระดมสูง ในเชิงบริบท
เกิดกระแสต�านการก-อการร�ายจากปฎิบัติการถล-มตึกเวิร"ลเทรดเซ็นเตอร" 9/11 (วันที่ 11 กันยายน 2544) ประชาชน
ในพื้นที่มีการเกาะติดกระแสในโลกมุสลิมมากข้ึน และเหตุการณ�ปล�นป�นเร่ิมตั้งแตA 2545 เปTนการปล�นเล็กๆ บ�าง
แล�ว ขณะเดียวกันก็เร่ิมมีการอุ�มคนหายไปจากในพ้ืนที่จํานวนมากเสมือนใบไม�รAวง จนกระทั่งเกิดข้ึนเหตุการณ�
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ปล�นป�น 4 มกราคม 2547 มีการอุ�มทนายสมชายหายไป มีการประกาศใช�กฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจํานวนมาก จนกระทั่งความรุนแรงมีพลวัตสูงข้ึน สร�างความแตกแยกระหว-างพุทธและมุสลิม”    
 “ในส-วนเร่ืองเล-าของปาตานีเมอร"เดกา ตอนเด็กๆ ผมถามพ-อว-า ทําไมเพื่อนที่โรงเรียนชอบล�อว-าชื่อยาว ดู
นามสกุลแล�วเรียกยาก พAอบอกวAานามสกุลที่ยาวน้ีแสดงวAา ในอดีตคนมลายูปาตานีเคยมีอาณาจักรเปTนของตัวเอง 
ทั้งชื่อและนามสกุลเพ่ือบอกคนรุAนหลังวAาเราเคยมีอํานาจอธิปไตยเปTนของตนเอง ผมจึงซึมซับตํานานปาตานีนับ
จากนั้น เช-น เร่ืองเล-าช-วงแพ�สงคราม ก็ได�ยินว-าคนปาตานีถูกจับเปkนเชลยศึกไปที่กรุงเทพฯ เม่ือมีโอกาส...ได�เจอกับคน
มุสลิมริมคลองแสนแสบบ�าง แถวหนองจอกบ�าง ก็ได�ยินเร่ืองเล-าที่มาของคําว-า 'แสนแสบ' ซ่ึงฟ%งแล�วก็แสนเจ็บปวด
เหมือนกัน เพราะ 'แสนแสบ' มาจากเร่ืองเล-าบรรดาเชลยศึกจากปาตานี ต�องขุดคลองด�วยมือเปล-า เชลยคนหนึ่งปHวย
ขุดไม-ไหว ผู�คุมเชลยมาเห็นคิดวAาอู�งานจึงฟาดด�วยหางกระเบนเข�าที่หลัง เชลยก็ตะโกนด�วยความเจ็บปวดวAา แสน
แสบ” 
 “เร่ืองเลAาทั้งหมดน้ีเปTนเร่ืองที่เราคุ�นเคยดี เพราะทวดเลAาให�กับปูf ปูfเลAาให�กับพAอ พAอเลAาให�กับพ่ี พ่ีเลAา
ให�กับผม เร่ืองที่ผมเองไปประสบ และก็สามารถเลAาตAอๆ กันไป ส-วนข�อถกเถียงที่อาจจะมีจากนี้ไปว-าเร่ืองเล-าจะเปkน
ข�อเท็จจริงหรือไม- ก็ตรวจสอบยากมาก ด�วยคืออดีตระยะไกล ทว-าก็มีผลต-อการขับเคลื่อนของขบวนการต-างๆ 
ตลอดเวลา สําหรับผม สนใจเร่ืองเล-าที่เพิ่งเกิดข้ึนนับจากป_ 2547 เปkนต�นมา ที่ผู�คนยุคป%จจุบันสัมผัส ประสบด�วย
ตนเอง เห็นเอง เพื่อนเรา คนใกล�ชิด สัมผัสเอง จะจัดการอย-างไร สิ่งเหล-านี้อยู-ในนิยามของการปลุกระดมบนฐานคิด
ของรัฐหรือไม-?”   
 “ผมเปkนเปkนมลายูตรังกานู เชื้อสายมาเลย" และมีเลือดผสมทางปากีฯ บ�าง สมัยเด็กพ่ีน�องของแมAจะพาไป
พิพิธภัณฑ�ที่ตรังกานูหรือที่กลันตัน ทั้งสองแหAงมีเร่ืองที่เลAาถึงปาตานีพอสมควร แสดงวAาเม่ือกAอนไมAใชAเร่ืองเลAา
เพราะมีหลักฐานยืนยัน คนตรังกานูบอกกันว-า ตรังกานูเปkนรัฐที่ถูกสร�างโดยเจ�าที่มาจากปาตานี และกลันตันก็เปkน
ส-วนหนึ่งของตรังกานู แสดงว-าคนรุ-นผมสามารถรับรู�ว-า เม่ือกAอนเรามีอธิปไตยที่เปTนของตัวเอง เพียงแคAเรามีกําลัง
น�อยกวAาคนจากลุAมนํ้าเจ�าพระยา ทําให�เราแพ�สงคราม จึงเกิดบาดแผลตAางๆ การปรุงแต-เร่ืองเล-าก็เพื่อให�เราหลุด
จากการเปkนคนไทย เพราะคนแพ�ถูกกระทําอยู-ตลอดเวลา คนมลายูมีความรู�สึกแบบนี้ ความชอบธรรมของการสู�จึงมี
อยู-ตลอดเวลา”   
 “จนมาถึงป{ 2547 นอกเหนือจากการเปTนลูกหลานของเร่ืองเลAาแล�ว ก็กลายมาเปTนคนที่สามารถเลAาเร่ือง
ได�เอง หลังจากเหตุการณ"ปล�นป`น ช-วงการเลือกตั้งหนึ่งซ่ึงมีรายชื่อชาวบ�านหายไปจากหมู-บ�าน 200 กว-าชื่อ ยังไม-ทัน
ได�ร�องเรียนเลย ก็ถูกทหารเชิญตัวไปและถูกขังในค-ายป�เหล็ง 2 วัน ในวันแรกที่ถูกขังรวมกับชาวบ�าน 7-8 คน กลัว
มาก ในใจร�องไห�ไปนานแล�ว แต-ต�องสร�างภาพว-าไม-กลัวไว�ก-อน ส-วนชาวบ�านนี่กลัวสารพัดแม�กระทั่งเสียงรถยนต" 
ตอนน้ีมีคนสู�ด�วยเร่ืองเลAาที่ประสบเองวAาคนมลายูโดนอะไรบ�าง หรือกรณีนักศึกษา 7 คนไปสอนกฎหมายให�กับ
ชาวบ�านก็ถูกจับ นักศึกษาราชภัฏยะลาถูกทําสารพัด ถูกช็อตไฟใต�เสื้อใต�กางเกง เปtดแอร� เอานํ้าราด เร่ืองเลAาน้ี
เปTนข�อเท็จจริง เม่ือเลAาแล�วก็เปTนแรงกระตุ�นให�นักศึกษาลงพ้ืนที่มากขึ้น จะถือว-าเปkนเร่ืองเล-าปลุกระดมหรือไม-?” 
 “จริงๆ แล�วความเจ็บปวดของคนวัดไมAได�วAาใครเจ็บปวดมากกวAากัน แตAคนทั่วไปไมAคAอยรับรู�วAาคนมลายู
ต�องเผชิญกับอะไร ตรงกันข�ามหากทหารสักคนหนึ่งเสียชีวิตไม-ว-าด�วยหน�าที่หรือด�วยเหตุใด ผู�ประกาศข-าวชื่อดังก็หา
เงินด�วยการสร�างกระแสรักชาติ ที่สร�างความเกลียดชังระหว-างคนไทยกับคนมลายู ยิ่งเปkนแรงกระตุ�นให�คนใน
ขบวนการสู�มากข้ึน”   
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 “เร่ืองตํานานเจ�าแม-ลิ้มกอเหนี่ยวไม-คิดว-าจะบานปลายถึงขนาดนี้ เพราะตํานานเจ�าแมAมี 2 ชุดในพ้ืนที่         
กรือเซะ ตํานานแรกเร่ิมต�นที่คนจีนเล-ามานานแล�ว โดยการนําของจีนฮกเก๋ียนเข�ามาในประเทศไทย เร่ืองเล-าคือ
น�องสาวมาตามแล�วพี่ชายไม-ยอมกลับก็เลยฆ-าตัวตาย ก็จบแค-นั้นหลักฐานก็ยังมีอยู-ในป%จจุบัน ถามคนจีนในป%ตตานี 
เขาก็บอกว-าสมัยก-อนเขาก็ไปเซ-นไหว�บริเวณนั้น แต-ต-อมากลุ-มคนจีนที่มาอยู-ที่ป%ตตานี เพื่อสร�างศรัทธาของเจ�าแม-มาก
ข้ึนก็เลยเขียนตํานานใหม-เปkนตํานานโกหก บอกว-าสุสานเดิมอยู-สุไหงโกลกแล�วย�ายมาอยู-ตรงนี้ อันนี้ก็เปkนเร่ืองใหญ- 
ทั้งยังบันทึกชัดเจนว-า น�องสาวมาหาพี่ชายให�กลับบ�าน พี่ชายไม-กลับก็เสียใจ เลยฆ-าตัวตายในมัสยิดที่พี่ชายเปkนผู�
ก-อสร�าง ซ่ึงความจริงเร่ืองนี้ไม-น-าเชื่อถือ เพราะว-าสถาปนิกจีนที่สร�างอาคารถาวรสักแห-งต�องมีศิลปะหลงเหลืออยู- ทว-า
มัสยิดนี้เปkนศิลปะอาหรับล�วนๆ และตํานานหลังจากฆ-าตัวตาย ลิ้มกอเหนี่ยวสาปแช-งขอให�มัสยิดนี้สร�างไม-เสร็จ หาก
ว-ามีการพยายามสร�างก็ขอให�ฟ0าผ-า การบันทึกชัดเจนเช-นนี้เปkนเร่ืองรับไม-ได�มาก ซ่ึงมีข�อสังเกตว-าตํานานที่สร�างใหมA
หวังได�เงินจากการบริจาคมหาศาล เปTนเร่ืองผลประโยชน� โดยไมAใสAใจตAอคนมุสลิม ด�วยมัสยิดเปTนของอัลเลาะห� 
การเขียนตํานานเชAนน้ีถือเปTนการลบหลูAศาสนา” 
 “หรือกรณีเร่ืองแพ�สงครามก็ไมAใชAเร่ืองเลAา เปTนสงครามที่หฤโหดมาก เอาช�างมาเหยียบหญิงท�อง เด็ก คน
ที่บาดเจ็บไม-ตาย ก็เปkนเชลยไปกรุงเทพฯ ประวัติศาสตร"นี้ปรากฏในหนังสือของ เซอร" ฟรานซิส ไลท" เขียนชัดเจน ถูก
จัดเก็บอยู-ที่พิพิธภัณฑ"อังกฤษ คนไปคัดเอกสารนี้คือ นิอันวาร" นิมะห"มูด ขณะนั้น เซอร" ฟรานซิส มาทําเหมือนแร-ที่
ป%ตตานี แล�วเกิดเหตุการณ"จึงจดข�อมูลทั้งหมดส-งไปให�ผู�ว-าการที่อินเดีย เพราะฉะนั้นอย-ากล-าวหาว-าคนมลายูบิดเบือน
ประวัติศาสตร" นี้เปkนความปวดร�าวของคนมลายูเนื่องจากการแพ�สงคราม” 
 “ยามเอ-ยถึงเร่ืองเล-าปาตานี คิดว-ามี ตัว t ก่ีตัว? ถ�า Patani สะกดด�วย t ตัวเดียว จะแสดงถึงยุค Patani 
Kingdom เปkนยุคอาณาจักร ไม-ได�เปkน Nation-State (รัฐชาติ) คนปาตานีจะไม-เขียนป%ตตานี ที่ถูกคือ 'ฟาฏอนี' ที่มี
รากภาษาจากอาหรับ สําหรับ Pattani ซ่ึงสะกดด�วย t สองตัวนั้น คือป%ตตานีสมัยตกเปkนประเทศราชของสยาม
จนกระทั่งถึงป%จจุบัน”  
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4.3 เร่ืองเลAาของคนจีน – ‘เราเป&นเพียงผู�อาศัย’ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพท่ี 10: ช-วงเวลาเร่ืองเล-าประวติัศาสตร"ขัดแย�งกลุ-มคนจีนในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต�/ปาตานี 

 
“เราเปTนแคAผู�อาศัยใชAไหม?” 
 
 “เม่ือเร่ิมต�นชวนคุยหาเร่ืองเล-าความขัดแย�งจากมุมมองคนจีน ก็รู�สึกวAาคนจีนไมAได�มีประวัติศาสตร�อะไรเลย
ในพ้ืนที่น้ี อาจจะเห็นร-องรอยการเข�ามาอยู-ในพื้นที่ แต-สุดท�ายเร่ืองเล-าก็หายไป ยิ่งช-วงของความขัดแย�งมากข้ึน เร่ือง
เล-าของคนจีนก็ยิ่งหายไปจากความทรงจําของสังคม เหลือแต-ความทรงจําของคนมลายูและสยาม”  

“(ทําไมเปkนอย-างนั้น?) เพราะคนจีนเปTนผู�อาศัย เปkนคนกลุ-มน�อยมากสําหรับพื้นที่นี้ และเราก็ไมAเคยมี
ปlญหาขัดแย�งกับใครที่น่ี...ความเปkนคนกลุ-มน�อยก็มีความหลากหลายอยู-ภายใน...คนอ่ืนอาจจะมองวAาเราเปTนคนจีน 
แตAในคนจีนสามารถแยกยAอยได�อีก มีจีนแคระ จีนใหญ- จีนฮกเก้ียน กวางตุ�ง ไหหลํา ซ่ึงมีความหลากหลายตามกลุ-ม
ของตัวเอง มีที่มาที่ไป และช-วงเวลาที่เข�ามาอยู-ก็ไม-เท-ากัน” 
 “ตํานานเจ�าแมAลิ้มกAอเหน่ียวเปTนตัวเร่ิมต�นบอกเลAาวAาคนจีนฮกเกี้ยนเข�ามากAอนกลุAมจีนอ่ืน และอยู-ที่นี่มา
ตั้งแต-เม่ือใด และอยู-อย-างสัมพันธ"กับคนในพื้นที่อย-างไร ถ�าเล-าข�ามป%ญหาตํานานเจ�าแม-ลิ้มกอเหนี่ยวก-อนหน�านี้ และ
มุ-งมองเร่ืองตํานานกับความสัมพันธ"กับผู�คนในพื้นที่ พบว-าเร่ืองเล-าหรือตํานานได�สะท�อนความสัมพันธ"ระหว-างคน
มลายูกับรัฐ (สยาม – ส-วนกลาง) มากกว-าสัมพันธ"กับกลุ-มชาติพันธุ"อ่ืน เพราะว-ารัฐมาสร�างตํานานใหม- ทั้งเร่ืองเล-า          
เจ�าแม-ลิ้มกอเหนี่ยว และเหตุการณ"ดุซงญอ และมีข�อสังเกตว-าคนจีนเปTนชาติพันธุ�ที่ทําตัวให�สอดคล�องกลมกลืนกับ
สิ่งที่มีอยูAได�มากที่สุด”  
 “พ-อเปkนคนจีนที่เข�ามาอยู-อาศัย เขาเรียกคนไทยว-า 'เซ่ียมญิ่น' เหมือนที่คนมลายูเรียกคนไทยว-า 'ซีแย' และ
เขาเรียกคนปาตานีว-า 'ฟาญิ่น' ฟา คือ ฟาตอนี คนจีนเคารพคนพ้ืนที่ถึงขนาดน้ี ช-วงที่เกิดสงครามดุซงญอ พ-ออายุ
ยี่สิบสาม ผู�นํามุสลิมที่ระดมชาวบ�านชื่อ โต�ะแบเลาะห" ภรรยาเขาเรียนอยู-ห�องเดียวกับแม- สองครอบครัวจึงค-อนข�าง
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ผูกพันกันอยู- กลับมาเร่ืองการเกิดเหตุ เห็นได�ชัดว-าพอเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับพี่น�องมุสลิม ให�เกียรติเขา ชAวงกAอนเกิด
เหตุเขาก็มากระซิบบอกเหตุลAวงหน�ากับพAอแมAหมดวAาจะเกิดเหตุนะ ต�องหนีหลบไปห�องใต�ดิน ที่บ�านมีห�องใต�ดิน” 
 “พอเกิดสงครามดุซงญอ คนจีนที่ขายหมูโดนไล-ฆ-าจนเสียชีวิต เพราะเขาไม-ได�เปkนคนในพื้นที่ เขาไม-รู�นี่คือ
ลักษณะของม็อบ ทีนี้พ-อก็ทําการค�าอยู-ในพื้นที่ เราเห็นว-าการเกิดเหตุการณ"แต-ละคร้ัง คนจีนจะไมAได�รับผลกระทบ
เทAาไร เพราะวAาคนจีนคAอนข�างระวังในการปฏิสัมพันธ�กับคนที่ไปอยูAด�วย” 
 “ยกตัวอย-างตอนเด็กๆ ผมช-วยพ-อซ้ือยาง คนมุสลิมที่คิดทุจริตก็มี ไมAใชAวAาเปTนคนดีทั้งหมด บางคนจะเอา
ก�อนหินใส-ในข้ียาง พ-อไปซ้ือมานานมีผมไปช-วยยก แล�วเรายก เราเห็นน้ําหนักเกิน ก�อนอย-างนี้ไม-ควรจะเกินกิโลหนึ่ง 
พอชั่งได�ประมาณ 2 กิโล ผมยกทิ้งดังตู�มใหญ- เรารู�สึกไม-ใช- นี่มันหินแล�ว แต-ก็คิดราคาให�เขาปกติ ‘เพราะอะไรรู�ไหม?’  
พ-อบอกว-าถ�าเราไปแจ�งตํารวจ เขาโดนจับจะลําบาก ญาติพ่ีน�องเขาอีก แล�วเรายังอยูAในพ้ืนที่น้ี นี่คือความระวังของ
พ-อ”  
 “ความเปkนคนจีนของพ-อ สัญชาติก็ยังเปkนจีน ไม-ได�เปkนไทย ทําให�ต�องพ่ึงพ่ีน�องมุสลิมเยอะ การไปต-อใบ        
ต-างด�าว หรือเอกสารทํานองนี้ แต-ก-อนจะมีกลุ-มผู�นําที่เปkนมุสลิมช-วยอยู- ส-วนผมเปkนคนอีกรุ-นหนึ่งกลับต�องไปทะเลาะ
กับรัฐ กลายเปkนตํารวจเข�ามาเอาเปรียบเรา แทนที่เราจะรบกับคนมุสลิม แต-กลายเปkนว-าเรารบกับเจ�าหน�าที่รัฐ 
เพราะฉะน้ันระหวAางจีนกับมุสลิมถือวAาไมAมีปlญหา” 
  “สิ่งที่สะท�อนคนมลายูจีนอย-างผมผ-านความเปkนอยู- เช-น เร่ืองอาหาร ตอนเด็กผมกินอาหารมุสลิมจนติด  
เช-น ทุเรียนใส-บูดู หลายคนคงไม-เคยได�ยินในชีวิตเลย แต-ผมกินตั้งแต-เด็ก มีศาสนาอยู-ในวิถีชีวิตประจําวัน ผมฟ%งเสียง
ละหมาดวันละ 5 คร้ัง เพราะว-าบ�านผมอยู-ตรงข�ามมัสยิด ผมก็ผูกพันเสียงละหมาด เสียงอาซาน ผูกพันเข�าไปใน
สายเลือด ไมAรู�สึกวAาเปTนความแปลกแยกอะไรเลย” 
 “เร่ืองสงครามดุซงญอ ฟ%งจากพ-อซ่ึงเปkนคนสุดท�ายที่มีชีวิตร-วมในเหตุการณ" ขณะนี้อายุเกือบ 90 ป_แล�วเล-า
ว-า ตอนแรก พอเราบอกว-าโจรคนจีนมาปล�นที่ดุซงญอ โจรจีนไม-ใช-สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต"มลายา โจรจีนคือ
โจรก�กมินตั๋งนะ เพราะฉะนั้นมีความต-างกัน เวลาก�กมินตั๋งมาปล�น ชาวบ�านถูกฆ-า พ-อก็ถูกจับเปkนหนึ่งในนั้น พ-อจะ
สนิทกับกํานันที่ดุซงญอ ก็โดนจับไปด�วยกัน ต�องไปแบกหาม ด�วยความโกรธแค�น ตอนหลังพ-อก็เลยไปสมัครเปkน
สมาชิกคอมมิวนิสต"มลายาด�วย พ-อเปkนสมาชิกคอมมิวนิสต"มลายาอยู- 2 ป_ที่เบตง ได�เล-าการเมืองภายในให�ฟ%ง พรรค
คอมมิวนิสต"มลายาเวลาพูดถึงที่เบตงหรือที่สะเดา แบ-งเปkน 2 สายความเชื่อ คือ สายเหมา เจ�อ ตุง กับสายมาร"กซิสต"  
ที่โครงการจุฬาภรณ"พัฒนาเปkนสายเหมา เจ�อ ตุง นําโดยจิน เปkง แล�วรองลงมาเปkนอาเฉิน ส-วนที่ป�ยมิตรก็เปkนสาย
มาร"กซิสต" กลุ-มที่สะบ�าย�อยก็เปkนอีกกลุ-มหนึ่ง เคยปะทะฆ-ากันตายด�วยซํ้า และมีอีกกลุ-มแยกไปอยู-ที่แว�ง ผู�นําพรรค
คอมมิวนิสต"มลายาที่แว�งเปkนคนมุสลิม ทีนี้พอเกิดเหตุการณ"ความไม-สงบในสามจังหวัด จึงมีข-าวออกมาจากฝHายความ
ม่ันคงช-วงหนึ่งว-า อดีตพรรคคอมมิวนิสต"มลายามีส-วนกับการก-อเหตุไฟใต� คือ กลุ-มที่แว�ง”  

“อาจพูดได�วAา คนจีนได�รับผลกระทบจากรัฐไทยมากกวAา จากยุคก-อนสุโขทัยไม-มีป%ญหา เพราว-าเราเปkนผู�
เข�ามาอยู-อาศัย เรามาจากแผ-นดินจีนและอยู-เมืองไทยกันเยอะ เปkนสมัยที่มองโกลบุก มีกบฏไต�ผิง คนจีนในเมืองไทย
แบAงเปTน 5 กลุAมภาษา ซึ่งมีความชํานาญและอาชีพแตกตAางกันด�วย สังเกตได�ว-าคนจีนที่มีอยู-อย-างหลากหลายจะไม-
ขัดแย�งกันเอง เห็นชัดที่เบตง คนจีนเข�ากับชุมชนได�งAาย อาชีพหลักจะเปTนพAอค�าคนกลาง คนจีนกวางตุ�งจะ
ทําอาหารเก-ง รายการอาหารจีนชื่อดังมาจากกลุ-มนี้ เช-น ไก-เบตง หม่ีหยก ฯลฯ ส-วนคนจีนฮกเก๋ียนจะทําการค�าใน
ฐานะคนกลางแล�วก็จะมีสายสัมพันธ"กับป_นัง สิงคโปร" ขณะที่คนจีนแต�จิ๋วจะทําร�านขายของกลาง” 
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 “ต-อมายุครัตนโกสินทร" สมัยรัชกาลที่ 6  ซ่ึงรังเกียจคนจีน คนจีนที่ป%ตตานีก็ได�รับผลกระทบไปด�วย ดังนั้น
เวลาพูดถึงประวัติศาสตร�บาดแผลระหวAางสยาม (ซีแย) กับมลายู เวลาคนมุสลิมพูดเร่ืองเหลAาน้ีแทบไมAมีเร่ืองเลAา
ของคนจีนอยูAภายในน้ัน ทั้งที่เราได�รับผลกระทบด�วย และเนื่องจากแต-ละเหตุการณ"แทบจะไม-มีคนจีนตกเปkนเหยื่อ
หรือมีน�อยมากก็ตาม ก็เลยไม-มีปฏิกิริยา แต-ในขณะเดียวกัน จากฐานต�นทุนของวิถีชีวิตที่ผูกพันกันมาอยูAแล�ว ถือวAา
จีนกับมลายูแทบจะชAวยกันด�วยซ้ําไป ไม-ค-อยมีความขัดแย�ง ที่เปรียบเทียบคงเหมือนมุสลิมในศรีลังกา คือ เรา
พยายามอยูAอยAางกลมกลืนกับคนในพ้ืนที่”   
 “ในชAวงรัฐนิยม11 คนจีนได�รับผลกระทบไมAตAางจากคนมุสลิม ถูกสั่งปtดโรงเรียนจีนทั้งสามจังหวัด
ชายแดนใต� ไมAให�สอนภาษาจีนอีก ซ่ึงลูกจีนก็ไม-มีสิทธิ์พูดภาษาจีนในโรงเรียนอยู-แล�ว ขณะที่ภาษาใต�ก็พูดไม-ได�เท-าใด
นัก ส-วนคนมลายูก็พูดมลายูในโรงเรียนไม-ได�  ในช-วงที่มีขจก. (ขบวนการโจรก-อการร�าย) และพรรคคอมมิวนิสต"ใน
ประเทศไทย คนจีนจํานวนหนึ่งเปkนคอมมิวนิสต"อยู-ในพื้นที่ ก็มีญาติๆ คุณตา น�องชายคุณตาถูกจับใส-โซ-ตรวนและถูก
เนรเทศออกจากประเทศนี้ ไปอยู-แคนาดาก็มี ประเด็นอย-างนี้คนจีนถูกกระทําจากรัฐและนโยบายรัฐตอนนั้น” 

“เร่ืองเล-าที่คนยะลาและคนจีนยะลาจะจําได�มากที่สุด คือ ระเบิดที่สนามช�างเผือก เพราะว-าทําให�ในหลวง
ไมAได�เสด็จมาที่จังหวัดยะลาอีกเลย ก็เล-ากันไปว-าใครทํา วิธีการ...ระเบิดใส-กระบอกข�าวหลาม ใครเปkนคนป0องกัน คน
ที่ออกมาป0องกันในหลวงขณะที่เสียงระเบิดดังข้ึนก็คือคนมุสลิม ก็จะเห็นว-าความสัมพันธ"ไม-มีอะไรมาก” 
 “ในการประท�วงที่มัสยิดกรือเซะ ตอนเด็กจําได�ว-ามีการประท�วงแต-ไม-รู�ว-าประท�วงอะไร ก็ถูกสั่งจากบ�านว-า  
ห�ามนั่งรถเมล"ผ-านกรือเซะ เดี๋ยวจะถูกจับลงไปจากรถ ถ�ามีหน�าตาอย-างนี้ไปจะอันตราย ในชAวงเวลาเหลAาน้ี ในพ้ืนที่
จะมีเร่ืองเลAาทํานองเดียวกับที่กลุAมไทยพุทธเลAาไว�แล�ววAาคนพุทธที่น่ังรถไปด�วย อาจถูกจับลงมาแล�วก็แยก ที่ยะลา
ก็มี  เปkนสายเบตง เร่ืองเล-าต-อกันว-า มีเถ�าแก-คนหนึ่งเดินทางมาจากเบตง แล�วถูกเรียกรถให�หยุด เขาตกใจมาก ในช-วง
จังหวะที่ชุลมุนวุ-นวาย มีพระอยู-ด�วย 2 องค" พระให�เขาไปซ-อนใต�เบาะ ให�นอนไปในที่นั่งของรถ ตอนน้ันอุดมการณ�
ตAอสู�ชัดเจน ไมAฆAาคนที่เปTนนักบวช เพราะฉะน้ันเขาอยูAกับพระจึงรอดมาได�”   
 “ภายหลังจากสถานการณ�รุนแรงป{ 2547 เปTนต�นมา ไมAมีชAวงเวลาที่ชัดเจนวAาคนจีนเร่ิมได�รับผลกระทบ
ในชAวงเวลาน้ี รู�แตAวAาพอเร่ิมเกิดเหตุการณ�คนจีนก็เร่ิมที่จะเคลื่อนย�ายออกนอกพ้ืนที่ ที่เคยอยู-ในตําบลหมู-บ�านต-างๆ 
อพยพย�ายเข�ามาอยู-ในเมือง เช-น คนจีนที่ที่ค�าขายอยู-ฝ%�งตลาดเก-าเปkนชุมชนเล็กๆ ข�างทางรถไฟ เขาถูกไล-เวียนยิงไป
แต-ละบ�านๆ ก็ย�ายข�ามทางรถไฟมาอยู-ฝ%�งฉนวนกาซาเพื่อความปลอดภัย”  
 “คนจีนรู�สึกถูกกดดันให�ออกจากพ้ืนที่ด�วยวิธีตAางๆ ไม-ว-าจะเปkนเร่ืองของการตามไล-ยิงคนจีนในหมู-บ�าน 
วางระเบิดย-านการค�าในยะลา สุไหงโกลก หรือสุไหงปาดี ที่เล-าให�ฟ%งว-าเกิดอย-างนี้ข้ึนมา อาจเพราะมีการแขAงขันทาง
การค�ามากขึ้น เราไม-รู�หรอกว-าการไปยิงเถ�าแก-ไม�ของหมู-บ�านในบาลอ เปkนเร่ืองที่จะไล-คนจีนออกหรือเก่ียวข�องกับ
ขบวนการอย-างไร แต-พอเกิดเหตุก็เร่ิมคิดปlกใจเชื่อวAาขบวนการหรือคนมุสลิมกําลังจะเข�ามาเทคโอเวอร�กิจการ ซ่ึง
ไม-รู�ว-าข�อเท็จจริงเปkนอย-างไร แต-ความคิด ความรู�สึกเชื่อเช-นนี้แล�ว แล�วก็มีการรวมกลุ-มเพื่อจัดการตนเองของคนไทย
และคนจีนร-วมกัน โดยไม-ใช-คนจีนแยกมารวมกลุ-มกันเอง และมี 3 รูปแบบในการรวมกลุAมกันคือ กลุAมที่รัฐจัดตั้ง 
กลุAมที่เรารวมกันเอง และกลุAมที่รัฐให�การสนับสนุน” 

                                           
11 นโยบายรัฐนิยม เปkนนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามในช-วงป_ 2482 – 2485 โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือปลุกความรักชาติและปรับวัฒนธรรมของ
คนในชาติให�มีความเปkนไทยเหมือนกันทั่วประเทศ มีทั้งหมด 12 ฉบับ ซ่ึงเกี่ยวข�องกับการดําเนินชีวิต เช-น การ�องเพลงชาติไทย การใช�ภาษาไทย และการแต-ง
กายให�เปkนสากลแบบ “สุภาพชน” เปkนต�น 
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 “สําหรับวลี 'กลัวแขก'...คนจีนไม-ได�กลัว คนจีนจะพูดเสมอว-า เม่ือคนพ้ืนเมืองลุกขึ้นมาใสAกางเกง ซึ่งเปTน
สัญลักษณ�ของความทันสมัย เขามีความรู�มากขึ้น มาค�าขายอยูAในพ้ืนที่เรา คนจีนก็ต�องหนีเพราะคนจีนไมAสู� และ
เลือกหนีไป ซ่ึงในสถานการณ"ที่เปkนอยู-คนจีนก็หนีจริงๆ” 
  “ตั้งแต-ป_ 2547 เปkนต�นมา คนจีนในพื้นที่รู�สึกการเปลี่ยนแปลง 2-3 อย-างด�วยกัน คือ ความรู�สึกเราไมAคAอย
ปลอดภัย ไมAรู�จะไปตรงไหน ไมAรู�จะคุยกับใครที่เราไว�ใจได� ความสัมพันธ�ระหวAางคนมลายูกับคนจีนก็คAอนข�าง
เปลี่ยนไปมาก ไม-สนุกเหมือนที่เราเล-ากันไปแล�ว ในเร่ืองเศรษฐกิจ รู�ถึงคู-แข-งที่มีมากข้ึน พื้นที่ทางเศรษฐกิจหดลง เช-น 
ถนนสายกลางยะลา สังเกตเห็นร�านค�าคนมลายูสลับร�านคนจีน และหลายร�านคนจีนต�องเช-าบ�านมลายู  ตอนน้ีเหมือน
คนมลายูเอาคืนไมAให�คนจีนอยูAแล�ว ส-วนเร่ืองของการเมือง ทั้งระดับท�องถ่ินและเทศบาล จะเห็นวAามีคนมลายูเข�าไป
อยูAในทีมของการบริหารงานมากขึ้น จะไม-มีพรรคเดียวที่เปkนคนจีนอย-างเดียว คนไทยพุทธ มุสลิมก็มีแล�ว เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงประชากร เชิงโครงสร�างมากข้ึน”   
 “ทุกวันนี้การแข-งขันสูงข้ึน ต�องยอมรับวAาเม่ือกAอน คนจีนเปTนคนกําหนดและคุมอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ลูกน�องเปkนคนพุทธกับคนมุสลิม คนจ-ายภาษีก็คือพวกคนจีน ทุกวันนี้การมีองค"ความรู� การศึกษา จากการเคยเปkน
ลูกน�องเขา ทุกวันน้ีธุรกิจแทบทุกอยAางคนมุสลิมทําได�เหมือนคนจีน เคยคิดว-าร�านทองเปkนธุรกิจผูกขาดของคนจีน 
ทุกวันนี้ลูกน�องที่เปkนมุสลิมที่อยู-หน�าร�าน ดูทองเปkน มีเงิน ขายสวนยางได� มีเงินจากต-างประเทศ เป�ดร�านทองได�แล�ว 
คนจีนจะรู�สึกดีมากกวAาหากมีการแขAงขันทางการตลาดอยAางเสรี มีคุณภาพ ตรงไปตรงมา แตAถ�ามีการแขAงขันโดย
ใช�วิธีการเอาระเบิดไปแขวนไว�ที่หน�าบ�านและบังคับให�ออกไป การยิงเถ�าแก-โรงไม� ซ่ึงไม-รู�ว-าข�อเท็จจริงคืออะไร 
คําถามสําคัญคือใครข้ึนมารับผลประโยชน"หลังจากนั้น” 
 
 



  

4.4 เส�นขนานแหAงประวัติศาสตร�? 
 

ตารางท่ี 2: เร่ืองเล-าของคนสยาม/ไทย คนมลายู และคนจีนในยุคสมัยต-างๆ 

          เรื่องเลAา 

 ยุคสมัย 

เร่ืองเลAาของคนสยาม/ไทย เร่ืองเลAาของคนมลายู เร่ืองเลAาของคนจีน 

ยุคแรก - คนซาไกคือคนพืน้เมือง
ดั้งเดิม 
- เม่ือเปkนอาณาจักร ผู�คน
อาศัยอยู-หลากหลายเชื้อชาติ 
ซ่ึงขณะนั้นเปkนเมืองพุทธ แต-
เปลี่ยนเปkนอิสลามเพราะ
ราชายอมรับอิสลามเพื่อ
รักษาอาการปHวย 
-กษัตริย"อยุธยาเข�มแข็ง 
สามารถตีเมืองได�ไกลถึงเขต
ที่เปkนมาเลเซียในป%จจบัน 
เม่ือถึงยุคอ-อนแอ ทางใต�เลย
แข็งข�อ 
- ผู�คนจากมาเลย"อพยพ
โยกย�ายมาอยู- เนื่องจาก
ภาวะอดอยาก 
- มีการอพยพผู�คนจากภาค
กลางมาอาศัยอยู-ในพื้นที ่

- ปาตานีเปkนอาณาจักรที่มี
อธิปไตยเปkนของตนเอง  
- เปลี่ยนมาเปkนอิสลามเพราะ
ราชายอมรับอิสลามเพื่อรักษา
อาการปHวย 

- คนจีนเปkนเพียงผู�อยู-
อาศัยและมีความ
หลากหลายในกลุ-มคนจีน
ด�วยกัน  
- ตํานานเจ�าแม-ลิ้มกอ
เหนี่ยว ซ่ึงสะท�อนว-าคน
จีนฮกเก้ียนเข�ามาก-อน
กลุ-มอ่ืนๆ แต-เร่ืองเล-านี้
ถูกรัฐสร�างข้ึนมาใหม-ใน
เวลาต-อมา 

รัตนโกสินทร�
ตอนต�น 
(2325-2444) 

- คนสยามไปรบที่ตรังกานู 
แต-หลังจากรบแพ�ก็โดนคน
มลายูบงัคับให�เปลี่ยนศาสนา 
บางส-วนก็หนีกลบัข้ึนมา 
- ทางใต�เกิดกบฏแข็งเมือง 
สยามจึงยกกองทัพมาปราบ 

- ปาตานีถูกตี แพ�สงคราม มี
เชลยถูกอพยพไปยังเมืองหลวง
เปkนระลอก การร�อยหวายมีอยู-
จริง ระหว-างสงครามเหตุการณ"
โหดเห้ียม เช-น เอาช�างมาเหยียบ
หญิงท�อง เปkนต�น 
- ชื่อคลอง “แสนแสบ” มาจาก
เสียงตะโกนของเชลยด�วยความ
เจ็บปวดจากการถูกฟาดด�วยหาง
กระเบนเข�าที่หลังโดยผู�คุม 

คนจีนไม-ขัดแย�งกับใคร มี
ความสัมพันธ"ที่ดีกับ
ชุมชนต-างๆ และคน
มุสลิมตลอดมา 
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          เรื่องเลAา 

 ยุคสมัย 

เร่ืองเลAาของคนสยาม/ไทย เร่ืองเลAาของคนมลายู เร่ืองเลAาของคนจีน 

- รัชกาลที่ 3 (2352) แบ-งเปkน 7 
หัวเมืองซ่ึงเปkนการแบ-งแยกและ
ปกครองโดยสยาม แต-งตั้งคน
พุทธมาปกครอง 
- เร่ิมมีการอพยพคนจากภาค
กลางเข�ามาตัง้ถ่ินฐาน 
(Transmigration) 

รัตนโกสินทร�
ตอนกลาง/
รัชกาลท5-7  
(2445-2479) 

รัชกาลที่ 5 ทรงส-งคนและ
ลูกหลานมาดูแลมณฑล
เทศาภิบาลซ่ึงรวม 7 หัวเมือง
คือ ป%ตตานี สายบุรี หนองจิก 
ยะหร่ิง ระแงะ รามันห" และ
ยะลาเข�าด�วยกัน เพื่อให�รอด
พ�นจากการล-าอาณานิคม 

- รัชกาลที่ 5 ทรงสร�างความเปkนรัฐ
ชาติ การยบุ 7 หัวเมืองเปkน
เทศาภิบาลเปkนจุดเร่ิมต�นของ
การรวมศูนย"อํานาจ คนในพืน้ที่
ถูกควบคุมด�วยอํานาจทาง
การเมืองจากรัฐส-วนกลาง ทําให�
เกิดการต-อต�าน 

- เติงกูอับดุลกาเดร" กามารุดดินถูก
สยามหลอกให�ลงนามในสัญญา
ว-าจะมอบอํานาจอธปิไตยให�
สยาม จึงเกิดขบวนการตอบโต�
ด�วยอาวุธข้ึน 
สนธิสัญญาแองโกล-สยาม 1909 

สงครามโลกคร้ังที่ 
2 
(2480-2490) 

คนสยามและคนมลายูต-าง
ถ�อยทีถ�อยอาศัยกัน 
ช-วยเหลือซ่ึงกันและกัน ยืม
ข�าวของกัน “คนมลายูจะไป
แสวงบุญที่มักกะห"ก็จะเอา
ที่ดินมาขายกับทวด ขายกัน
ไม-แพง”   
 
 
 

- นโยบายรัฐนยิมของจอมพล ป. 
สร�างผลกระทบรุนแรงต-อคน
มลายูซึ่งรู�สึกถูกคุกคามมาโดย
ตลอด 

นโยบายรัฐนยิมของ 
จอมพล ป. สร�าง
ผลกระทบรุนแรงต-อคน
จีน โรงเรียนจนีถูกสั่งป�ด 
และห�ามมิให�เรียน
ภาษาจนี 
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          เรื่องเลAา 

 ยุคสมัย 

เร่ืองเลAาของคนสยาม/ไทย เร่ืองเลAาของคนมลายู เร่ืองเลAาของคนจีน 

ยุคสงครามเย็น
และหลังสงคราม
เย็น (2490-
2547) 

- มีคนในพื้นทีส่งสยัว-าฮัจญ-ี
สุหลงซ่ึงได�ยื่นข�อเรียกร�อง 7 
ข�อ ถูกทางการจับถ-วงน้าํ 
เปkนจุดเร่ิมต�นของขบวนการ
และสงครามกองโจร  
- มีการจัดตั้ง BRN, BNPP, 
PULO, GMP และ Bersatu 
ทําสงครามกองโจร  สร�าง
กระแสความแตกแยกและ
และบ-มเพาะจัดตั้งให�ผู�คน
ต-อต�านอํานาจรัฐ  
- เหตุการณ"ชุมนุมใหญ-ที่
มัสยิดกลางป_ 2518 หลังจาก
การสังหารมุสลิมทีส่ะพาน 
กอตอ 
- คนไทยพทุธถูกฆ-าตายอย-าง
น-าสะเทือนใจจํานวนมากเกิด 
“ความกลัวของคนพุทธ” 
- มีการเผาโรงเรียนจํานวน
มาก มีการจับครูไปเรียกค-า
ไถ- 
- มีเหตุการณ"ปะทะกันหลาย
คร้ังระหว-างกองทัพกับกอง
กําลังของขบวนการฯ  

- ฮัจญีสุหลงเรียกร�อง 7 ข�อซ่ึง
เปkนเร่ืองของการดํารงอัต
ลักษณ" แต-ก็ถูกจับโดยไม-มีคํา
พิพากษาและหายตัวไป โดยไม-
มีการเอาผิดกับคนที่เก่ียวข�อง 

- เกิดขบวนการต-อสู�ที่ติดอาวุธ
หลากหลายกลุ-ม GAMPAR, 
BNPP (BIPP), BRN, PULO, 
GIP, GMP และ Bersatu 

- เหตุการณ"ดุซงญอที่ชาวบ�าน
รวมกันสู�โจรจีนคอมมิวนสิต" 
กลับถูกทางการมองว-ารวมตัว
ต-อต�านรัฐไทย กลายเปkน
บาดแผลในประวัติศาสตร" 

- ประท�วงกรณีสะพานกอตอที่
มัสยิดกลางป%ตตานี มีการ
เคลื่อนไหวร-วมกับนักศึกษา
จากส-วนกลาง 

- การรวมกลุ-มของ ส.ส.มุสลิมใน
นาม “กลุ-มวาดะห"” เพื่อสู�ใน
การเมืองระบบรัฐสภา 

- กระแสฟ`aนฟูอิสลามส-งผลให�มี
การเคลื่อนไหวเร่ืองฮิญาบและ
กรณีมัสยิดกรือเซะ 

- การเผาโรงเรียนในป_ 36 โรง 
ในป_ 2536 ขณะที่ ส.ส.มลายู
มุสลิมดํารงตาํแหน-งสําคัญ 

ยุทธการใบไม�ร-วงและการปล�น
ป`นหลายจุด 
 

- สาเหตุของสงคราม
ดุซง-ญอคือการที่
ชาวบ�านลุกข้ึนป0องกัน
ตนเองจากโจรจีนก�ก
มินตั๋ง (ไม-ใช-
คอมมิวนิสต"มลายา) 
- คนจีนบางส-วนเข�าร-วม
ต-อสู�กับพรรคคอมิวนิสต" 
มลายา (พคม.) 
- เหตุการณ"ที่คนจีน
ยะลาจาํได�มากที่สดุคือ
เหตุระเบิดที่สนาม
ช�างเผือก เพราะทาํให�ใน
หลวงไม-ได�เสด็จมาที่
ยะลาอีกเลย 
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          เรื่องเลAา 

 ยุคสมัย 

เร่ืองเลAาของคนสยาม/ไทย เร่ืองเลAาของคนมลายู เร่ืองเลAาของคนจีน 

2547-ปlจจุบัน - เหตุการณ"ปล�นปน̀, กรณี 
28 เมษา ตากใบ  
- มีการกระทําที่ตั้งใจสร�าง
ความแตกแยกระหว-าง 
ศาสนิกอย-างต-อเนื่อง  
- มีกลุ-มจัดตั้งคอยควบคุม
ชาวบ�านมุสลิมเพื่อสร�าง
ความหวาดกลัวในพืน้ที ่
- กองกําลังที่ฝ�กจาก
ต-างประเทศกลบัเข�ามา
ปฏิบัติการ 
- ขบวนการค�ายาเสพติด
เติบโต ซ่ึงเชื่อมมโยงกบ
ขบวนการฯ 
- มีการชุมนุมประท�วงหลาย
คร้ัง  
- มีหลายกรณีที่เปkนการ
สังหารอย-างเห้ียมโหด รวม
ไปถึงพระสงฆ" 
- มีการย�ายออกนอกพื้นที่  
- ระยะหลังก็ได�มีความ
พยายามของภาคประชา
สังคมเพื่อเคลื่อนไหวเร่ือง
สันติภาพมากข้ึน 

- เม่ือการต-อสู�เรียกร�องด�วยสันติ
วิธีไม-ได�ผล ขบวนการต-อสู�ใต�ดนิ
จึงเกิดข้ึน ท-ามกลางการปฏิบัตทิี่
ไม-เปkนธรรมจากรัฐไทยที่ยังคงมี
อยู-อย-างต-อเนื่องถึงป%จจุบนั 
- เกิดเหตุการณ"สําคัญ อาทิเช-น 
ปล�นป`น 4 มกรา, การอุ�มฆ-าและ
กรณีทนายสมชาย, การประท�วง, 
กรือเซะ, ตากใบ, ไอร"ปาแย, 
อิหม-ามยะผา, ปโุละปูโย ฯลฯ 
- มีการประกาศใช� พ.ร.ก.        
ฉุกเฉินฯ 
 

- คนจีนถูกกดดันให�ออก
จากพื้นที่ด�วยวิธีการ
ต-างๆ ไม-ว-าจะเปkนการไล-
เวียนยิงไปแต-ละบ�าน 
หรือการวางระเบิด
ร�านค�า เร่ิมรู�สึกไม-
ปลอดภัย  
- ความสัมพันธ"ระหว-าง
คนจีนและมลายูเร่ิม
เปลี่ยนไป ไม-เหมือนใน
อดีตแล�ว 
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4.5 พ้ืนที่เลAาเร่ือง: เข�าใจ ‘อดีต’ ให�อยูAกันได�ใน ‘อนาคต’ 
 โดยสรุปแล�ว เร่ืองเล-าของคนสยามหรือไทยพุทธนั้น จะมองว-าดินแดนแหAงน้ีมีผู�คนที่แตกตAางหลากหลาย
โดยภายหลังผู�คนได�เร่ิมเข�านับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงคนตAางศาสนาชาติพันธุ�ก็สามารถอยูAรAวมกันได�แบบถ�อยทีถ�อย
อาศัยกัน จนมาถึงยุคหนึ่งที่มีการจัดตั้งกองโจรขึ้นมาเพ่ือให�เกิดกระแสความแตกแยกและตAอต�านอํานาจรัฐ โดยใช�
ศาสนา ประวัติศาสตร" และเชื้อชาติเปkนเร่ืองราวในการดึงคนเข�าสู-ขบวนการจัดตั้งดังกล-าว และพยายามสร�างความ
หวาดกลัวให�กับคนไทยพุทธด�วยการใช�ความรุนแรง รวมทั้งควบคุมคนมุสลิมส-วนใหญ-ให�อยู-ภายใต�ขบวนการ ซ่ึงการ
ทําร�ายคนไทยพุทธเหล-านี้ก็ได�สร�างเร่ืองราวที่เปkนบาดแผลเจ็บปวดให�กับคนไทยพุทธเช-นเดียวกัน อย-างไรก็ตาม อยาก
ให�มองไปข�างหน�า หากคิดถึงแตAความเจ็บปวดในอดีตก็จะไมAมีวันอยูAรAวมกันได�   
 ในขณะที่เร่ืองเล-าของคนมลายู จะเปTนเร่ืองราวความเจ็บปวดของชนชาติอันมีสํานึกแหAงความภูมิใจใน
ประวัติศาสตร�ความเปTนมาอันรุAงเรืองของอาณาจักรปาตานี มีอํานาจอธิปไตยของตนเอง และมีอัตลักษณ"วัฒนธรรม
ของตนที่เข�มข�น ซึ่งถูกรุกรานกดขี่จากรัฐสยามในอดีต และถูกกระทําอย-างไม-เปkนธรรมจากรัฐไทยทั้งที่เล-าต-อกันมา
และที่ประสบพบเห็นได�ในป%จจุบัน เปTนบาดแผลที่ทําให�ชาวปาตานีมีความชอบธรรมที่จะลุกขึ้นตAอสู�เรียกร�องความ
เปTนธรรม ด�วยเหตุนี้ เร่ืองเล-าจึงเต็มไปด�วยประวัติศาสตร"แห-งการต-อสู�ทั้งด�วยสันติวิธีและกําลังอาวุธกับอํานาจรัฐไทย 
เพื่อฟ`aนคืนตัวตนและธํารงอัตลักษณ"ของตนสู-คนรุ-นต-อไป โดยที่เร่ืองเลAาและสํานึกดังกลAาวได�ถูกถAายทอดจากรุAนสูAรุAน 
และยังคงทรงพลังและมีชีวิตอยูAในใจของคนมลายูตลอดไป   
 สําหรับเร่ืองเล-าของคนจีนนั้น คนจีนไมAได�มีสํานึกทางประวัติศาสตร�รAวมกับไทยอยAางที่คนมลายูโดยเฉพาะ
รุAนปlจจุบันที่อาจมองเหมารวมวAา ‘คนจีนก็เหมือนคนไทยพุทธ’ หากแต-มีความรู�สึกของความเปkนชนชาติและความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงก็มีบาดแผลทางประวัติศาสตร"จากการปฏิบัติและนโยบายรัฐนิยมของไทยในอดีตที่
พยายามกลืนกลายวัฒนธรรมของคนจีน แต-คนจีนก็ดําเนินชีวิตในลักษณะที่ผสมกลมกลืนเข�ากับผู�อ่ืนและชุมชน
โดยรอบ โดยมองวAาตนเองเปTนเพียงผู�อยูAอาศัย ไม-ขัดแย�งกับใครและพยายามเน�นการทํามาค�าขาย ซ่ึงโดยธรรมชาติ
ของอาชีพก็จะไม-ขัดแย�งหรือป%ญหาอะไรกับใครโดยเฉพาะกับคนมุสลิมในพื้นที่ซ่ึงถือว-ามีความสัมพันธ"กันที่ดีตลอดมา 
แต-อย-างไรก็ตาม ในช-วงหลังมาน้ี เร่ิมรู�สึกวAาถูกคนมลายูมุสลิมกดดันให�ออกนอกพ้ืนที่ และมีบางสAวนที่ได�อพยพ
ออกไปแล�วจริงๆ แตAก็มีบางสAวนที่เร่ิมหันมารวมกลุAมกับคนไทยพุทธเพ่ือปcองกันตัวเองด�วยในขณะเดียวกัน  
 ภายหลังจากที่ผู�เข�าร-วมได�นําเสนอเร่ืองเล-าของตัวเองและได�ฟ%งเร่ืองเล-าของคนอ่ืน ก็มีข�อสังเกตจาก
ผู�เข�าร-วมว-าการพิจารณาประวัติศาสตร"เหตุการณ"ใดเหตุการณ"หนึ่ง คงจะต�องคํานึงถึงบริบททางสังคมการเมืองและ
ป%จจัยแวดล�อมต-างๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู-ด�วย อีกทั้งในกรณีที่พูดถึงตัวละครใดตัวละครหนึ่งนั้น อาจต�องพิจารณาให�ลึก
ลงรายละเอียดวAาแท�จริงแล�วมีใครเกี่ยวข�องบ�าง และการกระทําน้ันๆ มีสาเหตุมาจากอะไร เพ่ือมิให�เกิดการเหมา
รวมหรือการมองคนละมุมในเร่ืองเดียวกัน  

แต-ที่สําคัญเหนืออ่ืนใดคือ การเล-าและฟ%งเร่ืองราวของกันและกันนั้น มิได�ทําให�เร่ืองราวที่แตกต-างกันมา
หลอมรวมเปkนเร่ืองเดียวเหมือนกัน ซ่ึงเปkนสิ่งที่เปkนไปไม-ได� หากแต-ได�ทําให�เกิดความเข�าใจกันมากข้ึนว-า ‘อดีต’ สAงผล
อยAางไรตAอการกระทําของแตAละฝfายใน ‘ป*จจุบัน’ และได�ทําให�ผู�เข�าร-วมบางส-วนเร่ิมตระหนักว-าทAามกลางเร่ืองเลAาที่
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แตกตAางกันและอาจไมAสามารถหลอมรวมเปTนประวัติศาสตร�เดียวได�น้ี แตAละฝfายจะหันมาพิจารณาวAาจะสามารถ
ติดตAอสัมพันธ�และอยูAรAวมกันในพ้ืนที่น้ีตAอไปใน ‘อนาคต’ ได�อยAางไร 
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���� 
บริบทของความขัดแย�ง (Context) 

และการประเมินความพยายามในการสร�างสันติภาพท่ีผAานมา 
 (จากผลการประชุมสัมมนาวันที่ 10-13 มิถุนายน 2555 

ณ บ�านลลิตา โฮมสเตย" รีสอร"ท จังหวัดสตูล) 
 

�������������������������� 
 
การวิเคราะห"บริบทของความขัดแย�งนี้ ถือได�ว-าเปkนจุดเชื่อมตAอจากการที่ได� “มองไปข�างหลัง” ไปแล�ว 

คือการวิเคราะห"ถึงตัวแสดง ความสัมพันธ"ระหว-างตัวแสดงต-างๆ ประเด็นที่ขัดแย�งตลอดจนความต�องการพื้นฐานของ
คู-ขัดแย�งหลักและรอง เร่ืองเล-าที่แต-ละตัวแสดงมีต-อประวัติศาสตร"ของความขัดแย�ง รวมถึงแรงขับเคลื่อนที่ทําให�ความ
ขัดแย�งเกิดข้ึนและดํารงอยู- ไปสูAการ “มองไปข�างหน�า” คือ การประเมินความพยายามในการสร�างสันติภาพที่ผ-านมา 
และการจัดทําแผนที่เส�นทางสันติภาพ (Roadmap) ที่ทุกฝHายยอมรับได�ในที่สุด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 11: เคร่ืองมือวิเคราะห"ความขัดแย�งและการจัดทําแผนท่ีนาํทางสู-สันติภาพ 

 

Pat(t)ani 
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5.1 บริบทของความขัดแย�งจังหวัดชายแดนภาคใต�  
  ประเด็นบริบทของความขัดแย�งเปkนเสมือนการมองที่ถอยออกมาก�าว 
  หนึ่งจากตัวความขัดแย�งเพื่อมองให�เห็นว-ามีป%จจัยแวดล�อมอะไรบ�าง 
  จากนอกพื้นที่และนอกประเด็นที่ขัดแย�งกันโดยตรง แต-เก่ียวข�องกับ 
  ความเปkนไปของความขัดแย�ง ซ่ึงจะแบ-งออกเปkน 3 ส-วนคือ 1) ป%จจัยที่ 
  ส-งเสริมให�เกิดสันติภาพ 2) ป%จจัยที่เปkนอุปสรรคต-อการเกิดสันติภาพ  
  หรือในอีกนัยหนึ่งคือทําให�สถานการณ"เลวร�ายลงหรือคงที่ (status  
  quo) และ 3) ป%จจัยที่ยังไม-ชัดเจนว-าจะหนุนเสริมหรือขัดขวาง 
  สันติภาพ โดยผู�เก่ียวข�องจะวิเคราะห"บริบทของความขัดแย�งโดยมอง 
  ผ-านป%จจัยเหล-านี้ร-วมกัน (ดูรายละเอียดของเคร่ืองมือวิเคราะห ใน  
 “เคร่ืองมือที่ 6” ที่ภาคผนวก ค) 
  
 

แผนภาพที่ 12: ป%จจัยแวดล�อมภายนอกพ้ืนที่ที่เปkนบริบทของความขัดแย�ง 
 

หลังจากที่ผู�เข�าร-วมได�แบ-งกลุ-มวิเคราะห"ป%จจัยแวดล�อมต-างๆแล�ว ท�ายที่สุดก็สามารถสังเคราะห"บริบทของ
ความขัดแย�งจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานี ออกมาเปkนแผนภาพได�ดังต-อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 13: บริบทของความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ ปาตานี 
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ตารางท่ี 3: ลําดับความสําคัญของบริบทของความขัดแย�งในจังหวัดชายแดนภาคใต�/ ปาตานีโดยแยกตามลักษณะของป%จจัยแวดล�อม 
 

ปlจจัยที่ไมAชัดเจน ปlจจัยที่สAงเสริมสันตภิาพเชิงบวก ปlจจัยที่เปTนอุปสรรค 

“Succession” (18) OIC (องค"การความร-วมมอือิสลาม) (15) นโยบายความมั่นคงไม-มีเอกภาพ (8) 

ผลกระทบจากอาเซียน (14) กระบวนการสันติภาพในต-างประเทศ: อาเจะห"/ ติมอร" (8)  ความแข็งตัวของอดุมการณ"ชาตินิยม (8) 

ทุน/ความช-วยเหลือจากต-างประเทศ (6) บทบาทของนักวิชาการจุดประกายเรื่องกระจายอํานาจ (6) ความไร�เสถียรภาพของการเมืองไทย (8) 

นโยบายของรัฐบาลมาเลเซียต-อป%ญหาชายแดนใต� (4) บทบาทของพรรคอัมโนในการเปkนตัวกลาง (6)  วาทกรรม "การก-อการร�าย" (6) 

การเมืองภายในมาเลเซีย (3) องค"กรเอกชนระหว-างประเทศ (4) ชนช้ันนําได�ประโยชน"จากทรัพยากร (5) 

บทบาทของอนิโดนีเซีย (2) กลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ OHCHR (3) ความแตกแยกทางการเมอืงระดับมวลชน (2) 

บทบาทของส่ือ (2) ความสัมพันธ"แน-นแฟ0นปชช.มาเลย" + จชต. (3) ป%ญหาความเช่ือมัน่ต-อระบบยุติธรรม (2) 

บทบาทของกลุ-มการเมืองในสังคมไทย (1) บทบาทประชาสังคมนอกพ้ืนที่ให�มีพ้ืนที่พูดคุย (2) ผลประโยชน"ระหว-างรัฐ ทําให�เพิกเฉยต-อป%ญหา (2) 

คนของขบวนการในต-างประเทศ (1) นักสิทธิมนุษยชน (1) นโยบายการศึกษาแห-งชาติ (2) 

นโยบายเยียวยาของรัฐบาล (1) Arab Spring พ.ต.ท.ทักษิณกับการพูดคุยสันติภาพ (2) 

การเป�ดประเทศของพม-า Social media  Islamphobia (ความหวาดกลัวอิสลาม) (1)  

ประชาชนนอกพ้ืนที ่ กระแสการฟ̀aนฟูเรือ่งศลธรรม ค.ขัดแย�งรัฐบาลกับฝHายค.มั่นคงเร่ืองพูดคุยสันติภาพ (1) 

 ธนาคารอิสลาม ยุทธศาสตร"ป�ดล�อมพ้ืนทีข่องมหาอํานาจ (1) 

 แหล-งทุนต-างประเทศหนุนกระบวนการสันติภาพ กพ.ไม-รับรองวฒิุการศึกษาจากประเทศมุสลิม 

 กระแสการกระจายอํานาจนอกพื้นที่ เช-น เชียงใหม- หรือนครราชสีมา ค.ขัดแย�งทางการเมอืงส-งผลต-อการเบิกจ-ายงบฯ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต� 

  
 การวิเคราะห"บริบทของความขัดแย�งจะทําให�เรามองเห็น ‘จุดเปลี่ยน’ และ ‘โอกาส’ ที่จะเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย�งไปสู-เส�นทางของสันติภาพมากข้ึน เม่ือคิดถึงทางออกจากความขัดแย�ง เราต�องคิดถึงป%จจัยเชิงบวกเหล-านี้ด�วย 
เนื่องจากจะช-วยชี้ทิศทางว-าควรจะวางน้ําหนักไว�ที่ป%จจัยใดบ�าง ในขณะเดียวกัน ก็ต�องคํานึงว-ามีป%จจัยทางลบใดที่
จะต�องเข�าไปจัดการหรือลดความเสี่ยงลง ในส-วนของป%จจัยที่ยังไม-ชัดเจนคงจะต�องเฝ0าติดตามว-าจะมีความสัมพันธ"ไป
ในทางบวกหรือลบ ซ่ึงจะส-งผลต-อการแก�ไขป%ญหาต-อไปในอนาคต 
 
5.2 จากสภาพปlญหาสูAการแสวงหาทางออก 
 การจะเร่ิมต�นแสวงหาทางออกอย-างเปkนระบบได�นั้น สิ่งแรกที่ต�องทําคือ การประเมินความพยายามในการ
แสวงหาทางออกหรือการสร�างสันติภาพที่ผ-านมา ว-าผู�ที่เก่ียวข�องจากภาคส-วนต-างๆได�ดําเนินการอะไรไปแล�วบ�าง ผล
ของการดําเนินการเปkนอย-างไร และควรต�องมีการพัฒนาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอย-างไรต-อไป และเพื่อให�สามารถ
ประเมินความพยายามดังกล-าวได�ใกล�เคียงความเปkนจริงมากที่สุด ก็จะมีการออกแบบมาตรวัดเปkนคะแนนจากมากถึง
น�อย คะแนนมากหมายถึงการมีส-วนในการลดความรุนแรงและสร�างสันติภาพได�มาก ส-วนคะแนนน�อยคือมีส-วนในการ
ลดความรุนแรงและสร�างสันติภาพได�น�อย 
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ตารางท่ี 4: ผลการประเมินความพยายามในการสร�างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต�ที่ผ-านมา 

 

ความพยายามสร�างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต�ที่เห็นได�ชัดเจนมีอย-างน�อยสองงานคือ  
(1) การรณรงค"ยกเลิกการบังคับใช�พรก.ฉุกเฉินฯโดยภาคประชาสังคม และ 
(2) การออกนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2555-2559 โดยสํานักงานสภา

ความม่ันคงแห-งชาติ (สมช.) ที่มุ-งเน�นการเป�ดพื้นที่พูดคุยประเด็นการกระจายอํานาจที่สอดคล�องกับอัตลักษณ"ท�องถ่ิน
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ-มบุคคลที่มีอุดมการณ"แตกต-างจากรัฐ 

นอกเหนือจากความพยายามสองข�อนี้แล�ว ทางผู�เข�าร-วมได�ระดมความเห็นความพยายามอ่ืนๆออกมาได�อีก
อย-างน�อย 15 ข�อ ดังนี้ 

(3) การรณรงค"เร่ืองการปกครองตนเอง 
(4) การมีส-วนร-วมทางการเมืองของภาคประชาชน 
(5) บทบาทของขบวนการนักศึกษา 
(6) บทบาทของภาคประชาสังคมในการแก�ไขป%ญหา ซ่ึงรวมถึงการเป�ดพื้นที่ให�กับผู�เห็นต-างได�พูดคุย 
(7) บทบาทของ ศอ.บต. 
(8) กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ  
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(9) องค"กรระหว-างประเทศที่ทํางานด�านสันติภาพ 
(10) งานพัฒนาของ กอ.รมน. ซ่ึงรวมถึงการส-งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
(11) นโยบายการปราบปรามยาเสพติด 
(12) การใช�กระบวนทัศน"อิสลามในการพัฒนาชุมชน 
(13) โครงการส-งเสริมการสอนภาษามลายู 
(14) โครงการ “ชื่อบ�านนามเมือง” 
(15) การใช�ทหารพรานแทนทหารหลัก 
(16) การส-งเสริมกิจกรรมสันติภาพในเด็กและเยาวชน 
(17) การเยียวยา 
ทั้งนี้ เม่ือนําคะแนนที่ผู�เข�าร-วมได�ประเมินมาจําแนกเปkน 3 กลุ-มใหญ-ๆ จะเห็นชัดเจนมากข้ึนว-าความ

พยายามแต-ละข�อดังกล-าวมีความสําคัญต-อการสร�างสันติภาพมากน�อยเพียงใด ดังตารางต-อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5: ลําดับความสําคัญของความพยายามในการสร�างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีผ-านมา 
 

ลําดับความสําคัญ การดําเนินการ คะแนน 
ก) มีแนวโน�มท่ีจะทําให�เกิดสันติภาพได�มาก 1) การประกาศใช�นโยบาย จชต. พ.ศ. 2555-59 ของ สมช.  

2) การยกเลิก พรก. ฉุกเฉินฯ 
3) บทบาทของขบวนการนักศึกษา 
4) การเยียวยา 
5) บทบาทของภาคประชาสังคม ซ่ึงรวมถึงการเป�ดพ้ืนท่ีพูดคุย 
6) การส-งเสริมกิจกรรมสันติภาพในเด็กและเยาวชน 
7) การรณรงค"เรื่องการปกครองตนเอง 
8) การใช�กระบวนทัศน"อิสลามในการพัฒนาชุมชน 
9) องค"กรระหว-างประเทศท่ีทํางานด�านสันติภาพ 

10 – 4 
10 – 4 

9 
9 – 6 
9 – 4 

8 
7 
7 
6 

ข) ยังไมAชัดเจนว-ามีแนวโน�มท่ีจะทําให�เกิด
สันติภาพได�มากน�อยเพียงใด 

10) งานพัฒนาของ กอ.รมน. ซ่ึงรวมถึงการส-งเสริมความเข�มแข็ง
ของชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 

11) กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ  
12) การมีส-วนร-วมทางการเมืองของภาคประชาชน 
13) นโยบายปราบปรามยาเสพติด 

10 – 3 
 

9 – 2 
5 
5 

ค) มีแนวโน�มท่ีจะทําให�เกิดสันติภาพได�น�อย 14) บทบาทของ ศอ.บต. 
15) โครงการ “ช่ือบ�านนามเมือง” 
16) โครงการส-งเสริมการสอนภาษามลายู 
17) การใช�ทหารพรานแทนทหารหลัก 

5 – 3 
4 
3 
0 

 



 
 

50/67 
 

 อย-างไรก็ตาม คงต�องเน�นด�วยว-าผลการประเมินดังกล-าวนี้ข้ึนอยู-กับข�อมูลและความคิดเห็นของผู�เข�าร-วม  
ตลอดจนพัฒนาการหรือผลของความพยายามดังกล-าว ณ ขณะที่ทําการประเมิน (มิถุนายน 2555)  ด�วยเหตุนี้ จึงมีผล
ของการประเมินจึงเปลี่ยนแปลงได�อยู-เสมอด�วยเหตุป%จจัยตามที่ได�กล-าวไป นโยบายหรือการกระทําเดียวกัน ฝHายหนึ่ง
อาจจะมองว-ามีโอกาสที่ทําให�เกิดสันติภาพได�มาก แต-อีกฝHายหนึ่งอาจจะมองว-ามีโอกาสน�อย ส-งผลให�คะแนนมีความ
หลากหลายเนื่องจากมุมมองและประสบการณ"ที่แตกต-างกันของแต-ละฝHาย เช-น เร่ืองกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
กับกลุ-มที่ต-อสู�กับรัฐ หรือนโยบายด�านการพัฒนาของหน-วยงานต-างๆ เปkนต�น  

ดร.นอร"เบิร"ต โรเปอร"ส ได�ยกตัวอย-างจากกรณีของศรีลังกาเพิ่มเติมว-า คร้ังหนึ่ง ภาคประชาสังคม 15 องค"กร
ในศรีลังกามีการรณรงค"ให�ศรีลังกาเปkนสหพันธรัฐ โดยเชื่อว-าน-าจะเปkนทางออกต-อความขัดแย�งได� แต-คู-ขัดแย�งทั้งสอง
ฝHายยังไม-ยอมรับและยังยึดม่ันในจุดยืนเดิมของตนชัดเจน เพราะฝHายหนึ่งต�องการกุมอํานาจศูนย"กลางไว� ในขณะที่อีก
ฝHายหนึ่งก็ต�องการเปkนเอกราช เพราะฉะนั้น เม่ือถามคนที่เก่ียวข�องกับการรณรงค"ผลักดันดังกล-าวว-าจะส-งผลดีต-อ
สันติภาพหรือไม- ความเห็นก็จะแตกออกเปkนสองส-วน คือไม-เชื่อว-าจะสําเร็จ ขณะที่อีกด�านหนึ่งก็มองว-าเปkนแนวทางที่
ดีที่น-าจะนําไปสู-สันติภาพได� 
 นอกเหนือจากมุมมองที่แตกต-างกันต-อความพยายามเดียวกันแล�วนั้น ผลดีหรือผลเสียของแต-ละความ
พยายามในการสร�างสันติภาพนั้น ยังข้ึนอยู-กับระยะเวลาและบริบทของสถานการณ"ด�วย กล-าวคือ แนวทางหนึ่งอาจ
เหมาะสมกับช-วงระยะเวลาหนึ่ง แต-เม่ือเวลาผ-านไป อาจจะต�องมีการประเมินประสิทธิภาพกันใหม-ก็ได� เช-น การเกิด
ข�อตกลงหยุดยิงในศรีลังกาเม่ือป_ 2545-47 ซ่ึงพบว-า ในช-วงต�นของการหยุดยิง ความรุนแรงลดลงอย-างเห็นได�ชัด ทั้ง
สองฝHายต-างสนับสนุนข�อตกลงดังกล-าว แต-เม่ือเวลาผ-านไปกลับพบว-าการหยุดยิงเพียงอย-างเดียว ส-งผลให�สถานการณ"
ดีข้ึนเพียงระยะเดียวเท-านั้น สุดท�ายความรุนแรงก็หวนคืนมาและสถานการณ"ก็กลับแย-ลง   
 

 
แผนภาพท่ี 14: ความสัมพันธ"ระหว-างตัวแสดง กระบวนการ และโครงการในการทํางานสร�างสันติภาพ 

 

จากการประเมินความพยายามในการสร�างสันติภาพดังกล-าว ผู�เข�าร-วมจํานวนหนึ่งตั้งข�อสังเกตว-า หาก
พิจารณาในภาพรวมแล�ว พบว-าเวลาพูดถึงการสร�างสันติภาพนั้น จะต�องวิเคราะห"และประเมินใน 3 มิติ คือ 1) ตัว
แสดง ซ่ึงหมายถึงตัวบุคคล หน-วยงาน หรือองค"กร 2) กระบวนการ ซ่ึงหมายถึงวิธีการในการดําเนินการ และ 3) 
โครงการในการทํางาน (ดูแผนภาพที่ 9) โดยทั้ง 3 มิตินี้ต-างมีความเชื่อมโยงสัมพันธ"กัน เช-น การจะประเมินขบวนการ
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นักศึกษา จะต�องดูว-าเปkนใครบ�างที่เก่ียวข�อง มีการเคลื่อนไหวอย-างไร และเคลื่อนไหวในเร่ืองอะไร ผ-านโครงการหรือ
งานในลักษณะใด ตลอดจนแต-ละตัวแสดงและงานต-างๆนั้น มีความเก่ียวข�องสัมพันธ"กันอย-างไร เปkนต�น ซ่ึงสะท�อนให�
เห็นว-า กระบวนการสันติภาพจะเดินหน�าไปได� ต�องมีการเคลื่อนเปkนวงล�อ จะพิจารณาแบบแยกส-วนไม-ได�  
  

 
���������������� 



  

ภาคผนวก  
ก – เปcาหมายของการวิเคราะห�ความขัดแย�ง 

เป0าหมายของการวิเคราะห"ความขัดแย�ง (conflict analysis) คือ การทําความเข�าใจว-าใครเก่ียวข�องกับความ
ขัดแย�งบ�าง อะไรเปkนเหตุป%จจัยที่ทําให�ความขัดแย�งเกิดข้ึนและดํารงอยู-อย-างต-อเนื่อง และแต-ละฝHายนั้นต�องการอะไร
ที่ก-อให�เปkนประเด็นที่ขัดแย�ง ตลอดจนมีเร่ืองเล-าเก่ียวกับความขัดแย�งแตกต-างกันอย-างไรบ�าง ซ่ึงจะทําให�ผู�วิเคราะห"
สามารถมองเห็นร-วมกันถึงความเปkนไปได�ในการลดความรุนแรงและนําเสนอทางออกที่จะนําไปสู-สันติภาพที่ยั่งยืนได�
ในที่สุด 

 
แผนภาพท่ี ก-1: ขั้นตอนสู-การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสันติยุติธรรม (just peace) 

 
แน-นอนที่สุด ในพื้นที่ความขัดแย�งรุนแรง จะมีองค"กรหรือกลุ-มบุคคลที่ทํางานในพื้นที่โดยมุ-งหวังที่จะแก�ไข

ป%ญหาตามข�อมูลความรู�และประสบการณ"ของตนที่แตกต-างกันไป ไม-ว-าจะเปkนงานคุ�มครองสิทธิมนุษยชน งานเยียวยา
ผู�ได�รับผลกระทบ งานพัฒนาชุมชน งานเสริมสร�างสมรรถนะความเข�มแข็งของชุมชน กลุ-มสตรี และเยาวชน งาน
การศึกษา งานด�านการเมืองการปกครอง งานสื่อสารสังคม ฯลฯ เปkนต�น ซ่ึงอาจเรียกการทํางานในลักษณะนี้ว-าเปkน
งานสร�าง “สันติภาพในภาพย-อย” (peace writ little) กล-าวคือเปkนการทํางานโดยมีเป0าหมายเดียวกันคือ สันติสุขใน
สังคม หากแต-เปkน ‘ภาพย-อย’ เนื่องจากมีลักษณะต-างคนต-างทํา แยกย-อยออกจากกัน  
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คําถามสําคัญคือ คนทํางานจะมีข้ันตอนหรือวิธีการอย-างไรที่จะทําให�เกิดการคิดร-วมกัน มองเห็นเป0าหมาย
เดียวกัน และเติมเต็มงานของกันและกันโดยไม-สูญเสียความเปkนอิสระในการทํางานส-วนของตน เปkนการรวมตัวให�เกิด
พลังสู- “สันติภาพในภาพกว�าง” (peace writ large) ซ่ึงสามารถนําไปสู-การยุติความรุนแรงและสังคมที่มีสันติยุติธรรม
ได�ในท�ายที่สุด โดยแนวทางหนึ่งที่กลุ-มคนเหล-านี้จะร-วมกันทําได� คือ “การวิเคราะห"ความขัดแย�งร-วมกัน” ซ่ึงจะเปkน
การสร�างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู�ที่ทํางานสันติภาพทุกฝHายซ่ึงเปkนเจ�าของป%ญหา (Platform of Insider 
Peacebuilders – IPP) ในการคิดวิเคราะห"ความขัดแย�งและแสวงหาทางออกที่พอยอมรับได�ร-วมกัน 
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ข – 8 องค�ประกอบในการวิเคราะห�ความขัดแย�ง 
 ในแวดวงการทํางานสันติวิธีในระดับสากลนั้น นักสันติวิธีหรือนักจัดการความขัดแย�งมักจะพิจารณาถึง
องค"ประกอบ 8 ด�านสําหรับการวิเคราะห"ความขัดแย�ง ได�แก- 1) ประวัติศาสตร"ของความขัดแย�ง 2) บริบทของความ
ขัดแย�ง 3) คู-ขัดแย�งหลัก ตัวแสดงที่เก่ียวข�อง และความสัมพันธ"ระหว-างกัน 4) ประเด็นความขัดแย�ง 5) แรงขับความ
ขัดแย�งและพลวัต (conflict drivers and dynamics) 6) ภาพอนาคต 7) ข�อเสนอต-อการแก�ไขป%ญหา 8) ศักยภาพใน
การแก�ไขป%ญหา ดังมีรายเอียดต-อไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี ข-1: องค"ประกอบในการวิเคราะห"ความขัดแย�ง 

 
1. คูAขัดแย�งหลัก ตัวแสดงที่เกี่ยวข�อง และความสัมพันธ�ระหวAางกัน – เพื่อพิจารณาว-ามีใครเก่ียวข�อง

บ�างในความขัดแย�ง และผู�ที่เก่ียวข�องเหล-านั้นมีความสัมพันธ"กันอย-างไร มีใครเปkนคู-ขัดแย�งหลัก คู-
ขัดแย�งรอง และลดหลั่นลงมาตามลําดับ  

2. ประวัติศาสตร�ของความขัดแย�ง – จะเปkนเร่ืองราวหรือ “เร่ืองเล-า” (narratives) ของแต-ละฝHาย ไม-มี
ความขัดแย�งใดที่จะมีประวัติศาสตร"เดียว หรือมีเร่ืองเล-าเพียงเร่ืองเดียว  

3. ประเด็นความขัดแย�ง – เพื่อพิจารณาว-าขัดแย�งกันเร่ืองอะไร ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับความรู�สึก การให�คุณค-า
และทัศนคติของแต-ละฝHาย โดยสามารถแบ-งประเด็นหรือความต�องการออกได�เปkน 4 ระดับ คือ จุดยืน 
จุดสนใจ ความจําเปkน และความกลัว  
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4. แรงขับความขัดแย�งและพลวัต – เพื่อพิจารณาว-าป%จจัยใดบ�างที่ทําให�ความขัดแย�งดํารงอยู- บุคคล การ
กระทํา หรือนโยบายใดที่ทําให�ความขัดแย�งรุนแรงเคลื่อนตัวไปเปkนพลวัต ซ่ึงรวมถึงมิติในเชิงบวกที่มี
ส-วนทําให�ความขัดแย�งคลี่คลายได�ด�วยเช-นเดียวกัน 

5. บริบทของความขัดแย�ง – ซ่ึงมีทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ   

6. ภาพอนาคต – เพื่อพิจารณาถึงจินตนาการภาพอนาคตที่อาจเปkนไปได�ในแบบต-างๆ ซ่ึงจะทําให�
ผู�เก่ียวข�องสามารถมองเห็นฉากทัศน"ต-างๆได�ว-ามีความเปkนไปได�อย-างไรบ�างทั้งในกรณีภาพอนาคตที่
ความขัดแย�งยังคงดํารงอยู-และที่ยุติลง อันจะสะท�อนให�เห็นอนาคตอันพึงหลีกเลี่ยงและหมุดหมายที่พึง
ปรารถนา 

7. ข�อเสนอในการแก�ไขปlญหา – เพื่อพิจารณาว-ามีข�อเสนอใดบ�างน-าจะลดความขัดแย�งรุนแรงและนําไปสู-
ทางออกต-อป%ญหาได�ในท�ายที่สุด 

8. ศักยภาพในการแก�ไขปlญหา – เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพหรือโอกาสที่ปรากฏข้ึนหรืออาจจะซ-อนอยู-ใน
สถานการณ"ความขัดแย�ง พอจะมีโอกาสหรือศักยภาพใดๆที่จะเอ้ือต-อการแก�ไขป%ญหาหรือไม- ซ่ึง
ศักยภาพและโอกาสเหล-านี้ สามารถที่จะนํามาใช�แปรเปลี่ยนความขัดแย�งได�ในอนาคต โดยแท�จริงแล�ว 
หากพิจารณาให�ลึกซ้ึงแล�ว มักจะมองเห็นโอกาสหรือศักยภาพในการแก�ไขป%ญหาอยู-เสมอแม�จะอยู-
ท-ามกลางความมืดมนเพียงใดก็ตาม       

 
แผนภาพท่ี ข-2: ตัวอย-างของการวิเคราะห"ความขัดแย�ง 
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ค – เครื่องมือ (tools) ท่ีในการวิเคราะห�ความขัดแย�ง 
 

เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 11::  การทําแผนที่ตัวแสดงและความสัมพันธ�การทําแผนที่ตัวแสดงและความสัมพันธ�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ค-1: ตัวอย-างแผนภาพและสัญลักษณ"ต-างๆ 

 
วัตถุประสงค� เพื่อให�เห็นว-ามีใครเก่ียวข�องบ�างในความขัดแย�ง และแต-ละฝHายมีความสัมพันธ"กันอย-างไร 
 
กระบวนการ 1)  แบ-งกลุ-มผู�เข�าร-วมออกเปkนกลุ-มละประมาณ 6-7 คน ตามความสมัครใจที่คิดว-าจะสามารถ

แลกเปลี่ยนและทํางานร-วมกันได�จนจบกระบวนการ   
 2)  ให�แต-ละกลุ-มเร่ิมระบุ “ตัวแสดง” (actors) ทั้งหมดที่เก่ียวข�องในความขัดแย�งและเขียนชื่อตัว

แสดงนั้นลงบนกระดาษวงกลมโดยพิจารณาขนาดตามอิทธิพลของตัวแสดงที่มีต-อความขัดแย�ง  
 3)  เม่ือได�ตัวแสดงพอสมควรแล�ว ให�ระบุความสัมพันธ"ระหว-างตัวแสดง และจัดวางตําแหน-งของตัว

แสดงตามความเหมาะสม โดยลากเส�นความสัมพันธ"ระหว-างตัวแสดงต-างๆ ตามสัญลักษณ"ที่กําหนด 
 4) หากสมาชิกในกลุ-มมีความเห็นไม-ตรงกัน ขอให�ใช�เวลาถกเถียงกันจนได� “ฉันทามติที่เพียงพอ” 

(sufficient consensus) ของกลุ-ม หากมีประเด็นใดที่ตกลงกันไม-ได�จริงๆ ให�เขียนข�อเห็นต-าง
เหล-านั้นลงบนกระดาษฟลิบชาร"ท และทําสัญลักษณ"สีแดงลงบนแผนภาพ 
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5)  หลังจากใช�เวลาประมาณสองชั่วโมง ให�นําเสนอแผนภาพต-อกลุ-มใหญ- ทั้งนี้ ระหว-างการ
นําเสนอของแต-ละกลุ-ม จะเป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร-วมกระบวนการได�ตั้งคําถามข�อสงสัยต-างๆ ไปพร�อม
กันด�วย  
6)  หลังจากรับฟ%งการนําเสนอของทุกกลุ-มแล�ว ให�แต-ละกลุ-มนําข�อคิดเห็นหรือประเด็นที่ได�จาก
กลุ-มอ่ืนๆกลับมาพิจารณาแผนภาพของกลุ-มตน ว-าจะมีการปรับปรุงแก�ไขเพิ่มเติมหรือไม-อย-างไร 
ทั้งนี้ ก็เพื่อขยับภาพความคิดเห็นที่หลากหลายให�เข�าใกล�กันมากที่สุดเท-าที่จะยอมรับกันได� 
7)  ให�แต-ละกลุ-มระบุจุดเร่ิมต�นที่อาจจะเข�าไปเก่ียวข�อง ทํางาน หรือจัดการกับตัวแสดงและ
ความสัมพันธ"ต-างๆ เพื่อที่จะให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได� แล�วอาจนําเสนออีกคร้ังหนึ่ง
หรืออาจจะบันทึกความเห็นไว�เปkนลายลักษณ"อักษรก็ได�   
8)  มีกระบวนการที่จะรวมแผนภาพของแต-ละกลุ-ม เข�าเปkนแผนภาพเดียว โดยให�แต-ละกลุ-มส-ง
ผู�แทนมาสองคน เพื่อพิจารณาการรวมแผนภาพร-วมกัน 
9)  นําเสนอแผนภาพที่รวมแล�วต-อกลุ-มใหญ-เพื่อให�ได�ความเห็นร-วมกัน   
 

อุปกรณ สําคัญ - กระดาษวงกลมขนาดต-างๆ (อาจจะตัดเปkนสามขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ-) 
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เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 22::  ““ปอกหัวหอมปอกหัวหอม” ” ((oonniioonn))  ––  กะเทากะเทาะเปลือกประเด็นความขัดแย�งะเปลือกประเด็นความขัดแย�ง  
 
วัตถุประสงค� เพื่อค�นหาความต�องการของกลุ-มต-างๆ ซ่ึงจะ

สะท�อนให�เห็นว-ามีประเด็นใดบ�างที่ขัดแย�ง
หรือสอดคล�องกัน  

 
กระบวนการ 1)  อธิบายความต�องการ 4 ระดับ คือ 

จุ ด ยื น  (position) จุ ด ส น ใ จ  (interest) 
ความจําเปkน (need) และความกลัว (fear)  

 2)  จัดกลุ-มผู�เข�าร-วมกลุ-มละ 3 คน ให�เลือก
ตัวแสดงมา 3 ตัวที่กลุ-มคิดว-าสําคัญและ
อยากหยิบยกมาค�นหาความต�องการ โดยให�
เวลา 5 นาที หลังจากนั้นก็นําเสนอต-อกลุ-ม
ใหญ- โดยให�วิทยากรกระบวนการเปkนผู�จัด
กลุ-ม และเรียงลําดับความสําคัญร-วมกับ
ผู�เข�าร-วม   

 3)  แบ-งกลุ-มย-อย 4 กลุ-ม เพื่อวิเคราะห"ความ
ต�องการทั้งสี่ระดับของตัวแสดงที่กลุ-มได�เลือกไว�แล�ว  

 4)  นําเสนอผลต-อกลุ-มใหญ- 
5)  หลังจากรับฟ%งการนําเสนอของทุกกลุ-มแล�ว ให�แต-ละกลุ-มนําข�อคิดเห็นหรือประเด็นที่ได�จาก
กลุ-มอ่ืนๆกลับมาพิจารณาตารางของกลุ-มตน ว-าจะมีการปรับปรุงแก�ไขเพิ่มเติมหรือไม-อย-างไร ทั้งนี้ 
ก็เพื่อขยับภาพความคิดเห็นที่หลากหลายให�เข�าใกล�กันมากที่สุดเท-าที่จะยอมรับกันได� 
6)  มีกระบวนการที่จะรวมตารางของแต-ละกลุ-ม เข�าเปkนตารางเดียว โดยให�แต-ละกลุ-มส-งผู�แทนมา
สองคน เพื่อพิจารณาการรวมตารางเข�าด�วยกัน 
7)  นําเสนอตารางที่รวมแล�วต-อกลุ-มใหญ-เพื่อให�ได�ความเห็นร-วมกัน   
 

อุปกรณ สําคัญ - กระดาษฟลิบชาร"ทที่ตีตารางแบ-งประเภทตัวแสดงและความต�องการทั้งสี่ระดับ  
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ค-2: ตัวอย-างแผนภาพและ
ตารางของกิจกรรม ‘ปอกหัวหอม’ 
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เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 33::  ““อAางปลาอAางปลา” ” ––  การสลับที่และการสลับที่และตั้งใจตั้งใจฟlงฟlง  
 

วัตถุประสงค� 1)  กิจกรรมอ-างปลาเปkนตัวเชื่อมกิจกรรมหัวหอมที่ค�นหาประเด็นความขัดแย�งจากความต�องการ 4 
ระดับ โดยแปลงมาเปkนประเด็นที่ใช�ในกระบวนการพูดคุย ความกลัวในใจของแต-ละฝHาย ความ
จําเปkนพื้นฐานที่ขาดไม-ได� จุดสนใจ และจุดยืน ซ่ึงสามารถจะเปkนจุดเร่ิมต�นในการเตรียมตัวเข�าสู-
กระบวนการพูดคุยเจรจาเพื่อสันติภาพ 

 2)  กิจกรรมอ-างปลาจะทําให�เราเรียนรู�การฟ%งอย-างตั้งใจ (active listening) ซ่ึงจะเปkนการฟ%งอย-าง
ใส-ใจและตั้งใจ โดยปกติ เวลาที่สองฝHายที่ขัดแย�งเจอกันก็ยากที่จะฟ%งกัน เพราะต-างฝHายต-าง
อยากจะพูดเร่ืองของตนเอง อ-างปลาจึงเปkนกิจกรรมที่วางเงื่อนไขให�แต"ละฝBายได�รับฟ*งและพูดในมุม
ของอีกฝBาย 

 3)  กิจกรรมอ-างปลามุ-งหวังให�มีการสลับบทบาทกันระหว-างสองกลุ-ม และให�แต-ละฝHายหยิบยก
ประเด็นการพูดคุยในมุมของฝHายที่ตนเองสวมบทบาท โดยถือว-ากําลังเตรียมการไว�พูดคุยกับอีกฝHาย
หนึ่ง 

 
กระบวนการ 1)  แบ-งกลุ-มผู�เข�าร-วมออกเปkน 2 กลุ-มตาม

กลุ-มอัตลักษณ"เดียวกัน แล�วจัดให�นั่งเปkน
วงกลม 2 วง คือวงในและวงนอก ทั้งนี้ ให�
เว�นเก�าอ้ีว-างไว� 1 ตัวในวงใน โดยมีคนชวน
คุย (ดําเนินรายการ) นั่งอยู-วงละ 1 คน 

 2) ให�คนในวงในพูดถึง “ประเด็นที่ต�องการ
พูดคุยหรือเจรจากับอีกฝHาย” โดยสมมติว-า
ตนเองพูดในฐานะของอีกฝHายหนึ่ง (สวม
บทบาทเปkนอีกกลุ-มหนึ่ง ซ่ึงจะเปkนใครก็ได�
แต-ต�องเปkนบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด
ของฝHายนั้นๆ) ในขณะที่ให�คนวงนอกนั่งฟ%ง
และจดประเด็นสําคัญว-าตนเองมีข�อสังเกต
อะไรบ�างจากที่ได�ฟ%ง 

 3)  หากคนวงในต�องการฟ%งความเห็นจาก
คนวงนอก หรือต�องการให�นําพาวงในให�คุย
ต-อไปได�ในกรณีที่เกิดติดขัด ให�คนวงในสามารถเชิญคนวงนอกมานั่งเก�าอ้ีว-างแล�วพูดได� ทั้งนี้ รวมไป
ถึงกรณีที่ผู�ฟ%งจากวงนอกต�องการสะท�อนเร่ืองราวในมุมของตัวเอง ก็สามารถขออนุญาตคนวงในเข�า
มาพูด โดยหากผ-านความเห็นชอบ คนวงในก็จะต�องกําหนดเวลาของการพูดด�วย   

แผนภาพท่ี ค-3: แผนภาพอธิบายกิจกรรม ‘อ-างปลา’ 
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 4) หลังจากผลัดกันพูดเสร็จสิ้นทั้งสองวงแล�ว ให�ผู�เข�าร-วมทั้งหมดประเมินว-า “อีกฝHายพูดถึงประเด็น

ที่อยู-ในใจคุณได�ดีเพียงใด?” โดยให�แต-ละคนสามารถแปะสติกเกอร"ดาวได�คนละหนึ่งดวง ดังภาพ
ตัวอย-าง 

 
 

แผนภาพท่ี ค-4: แผนภาพแสดงการประเมินจากการฟ%งในกิจกรรมอ-างปลา 

 
อุปกรณ สําคัญ - เก�าอ้ีตามจํานวนคน พร�อมเก�าอ้ีว-างอีก 1 ตัว 
  - กระดาษฟลิบชาร"ทที่ตีเส�นเพื่อการประเมิน 
 - สติ๊กเกอร"เพื่อใช�เปkนคะแนนสําหรับการประเมิน 
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เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 44::  ““แรงขับความขัดแย�งแรงขับความขัดแย�ง” ” ––  การวิเคราะห�เชิงระบบการวิเคราะห�เชิงระบบ  
 

วัตถุประสงค� 1)  เพื่อให�เห็นว-ามีป%จจัยหรือแรงขับ (conflict drivers) ใดบ�างที่ทําให�ความขัดแย�งเกิดข้ึนและ
ดํารงอยู-อย-างยืดเยื้อ 

 2)  เพื่อให�เห็นความเชื่อมโยงของป%จจัยหรือแรงขับต-างๆซ่ึงเก่ียวข�องสัมพันธ"กันเปkนระบบ 
(systemic) ซ่ึงจะเปkนประโยชน"ต-อการเข�าแก�ไขหรือแปรเปลี่ยนให�เปkนโอกาสสําหรับการสร�าง
สันติภาพ 

 

กระบวนการ 1)  แบ-งกลุ-มผู�เข�าร-วมออกเปkนกลุ-มละประมาณ 6-7 คน ตามความสมัครใจที่คิดว-าจะสามารถ
แลกเปลี่ยนและทํางานร-วมกันได�จนจบกระบวนการ   

 2)  ให�แต-ละกลุ-มเร่ิมระบุ “ปรากฏการณ"ความขัดแย�ง” ว-ามีอะไรบ�างในป_ป%จจุบัน ซ่ึงเปkน
ปรากฏการณ"สําคัญ  

 3)  ให�แต-ละกลุ-มระบุ “แรงขับ” ที่เปkนสาเหตุหรือเหตุป%จจัยของปรากฏการณ"นั้น หลังจากนั้นก็ให�
ขยายการวิเคราะห"ออกต-อไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะพบว-าปรากฏการณ"หนึ่งอาจจะเปkนแรงขับของอีก
ปรากฏการณ"หนึ่งเชื่อมโยงกันไป   

 4)  ให�แต-ละกลุ-มระบุ “ความสัมพันธ"ระหว-างปรากฏการณ"กับแรงขับต-างๆ และให�ความหมายแก-
แต-ละความสัมพันธ"นั้นตามสัญลักษณ"ที่กําหนด 

แผนภาพท่ี ค-5: แผนภาพอธิบายการทําแผนท่ี ‘แรงขับ’ 
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5)  ขอให�สมาชิกในแต-ละกลุ-มชวนกันถกเถียง 2 คําถามสําคัญ คือ ทําไมความขัดแย�งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต�จึงยืดเยื้อ? และจะมีช-องทางใดบ�างที่จะสามารถแปรเปลี่ยนความขัดแย�งได�? 
6)  หลังจากใช�เวลาประมาณสองชั่วโมง ให�นําเสนอแผนภาพต-อกลุ-มใหญ- ทั้งนี้ ระหว-างการ
นําเสนอของแต-ละกลุ-ม จะเป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร-วมกระบวนการได�ตั้งคําถามข�อสงสัยต-างๆ ไปพร�อม
กันด�วย   
7)  หลังจากรับฟ%งการนําเสนอของทุกกลุ-มแล�ว ให�แต-ละกลุ-มนําข�อคิดเห็นหรือประเด็นที่ได�จาก
กลุ-มอ่ืนๆกลับมาพิจารณาแผนภาพของกลุ-มตน ว-าจะมีการปรับปรุงแก�ไขเพิ่มเติมหรือไม-อย-างไร 
ทั้งนี้ ก็เพื่อขยับภาพความคิดเห็นที่หลากหลายให�เข�าใกล�กันมากที่สุดเท-าที่จะยอมรับกันได� 
8)  อาจให�แต-ละกลุ-มระบุจุดเร่ิมต�นที่อาจจะเข�าไปเก่ียวข�อง ทํางาน หรือจัดการกับตัวแสดงและ
ความสัมพันธ"ต-างๆ เพื่อที่จะให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได� แล�วอาจนําเสนออีกคร้ังหนึ่ง
หรืออาจจะบันทึกความเห็นไว�เปkนลายลักษณ"อักษรก็ได�     
9)  มีกระบวนการที่จะรวมแผนภาพของแต-ละกลุ-ม เข�าเปkนแผนภาพเดียว โดยให�แต-ละกลุ-มส-ง
ผู�แทนมาสองคน เพื่อพิจารณาการรวมแผนภาพร-วมกัน 
10) นําเสนอแผนภาพที่รวมแล�วต-อกลุ-มใหญ-เพื่อให�ได�ความเห็นร-วมกัน   

 
อุปกรณ สําคัญ - กระดาษฟลิบชาร"ท 
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เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 55::  ““เร่ืองเลAาเร่ืองเลAา” ” ––  ประวัติศาสตร�แหAงความขัดแย�งประวัติศาสตร�แหAงความขัดแย�ง  
 

วัตถุประสงค� 1)  เพื่อให�เข�าใจเร่ืองเล-าของกันและกัน อันจะเปkนประโยชน"ต-อการทําความเข�าใจความคิดความ
เชื่อและการกระทําระหว-างกัน 

 2) เพื่อให�เห็นถึงความแตกต-างของเร่ืองเล-า ซ่ึงอาจปรับให�เร่ืองเล-าเข�าใกล�หรือมีความใกล�เคียงกัน
มากข้ึน อันจะเปkนประโยชน"ต-อการลดประเด็นที่ขัดแย�งกันลง  

 
 

 

แผนภาพท่ี ค-6: ความหมายของ ‘เร่ืองเล-าของความขัดแย�ง’ 

แผนภาพท่ี ค-7: เป0าหมายของเคร่ืองมือ ‘เร่ืองเล-าของความขัดแย�ง’ 
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แผนภาพท่ี ค-8: การจัดทําแผนท่ีเร่ืองเล-าของความขัดแย�ง 

แผนภาพท่ี ค-9: ตัวอย-างแผนท่ีเร่ืองเล-าของความขัดแย�ง 
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กระบวนการ 1)  แบ-งกลุ-มผู�เข�าร-วมตามกลุ-มหลักที่เก่ียวข�องกับความขัดแย�ง เช-น แบ-งตามกลุ-มชาติพันธุ" เปkนต�น   
 2)  ให�แต-ละกลุ-มระดมเร่ืองเล-าในอดีต/ป%จจุบัน และนํามาจัดวางเปkน “ช-วงเวลา” (timeline) 
 3)  หลังจากใช�เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ให�แต-ละกลุ-มมานําเสนอเร่ืองเล-าของตน โดยกลุ-มอ่ืนๆ

จะต�องเป�ดใจฟ%งอย-างจริงจัง โดยอาจจะมีคําถามได�แต-ต�องเปkนการถามเพื่อทําความเข�าใจ มิใช-เปkน
การถามเพื่อจับผิด โต�แย�ง หรือชี้ผิดชี้ถูก    

 4)  หลังจากนําเสนอครบแล�ว ให�ชวนผู�เข�าร-วมถกเถียง 2 คําถามสําคัญ คือ ได�ประโยชน"อะไรจาก
เคร่ืองมือนี้บ�าง? และเคร่ืองมือนี้จะช-วยประสานความสัมพันธ"ระหว-างกลุ-มต-างๆในพื้นที่ได�อย-างไร 
หรือจะมีส-วนช-วยให�เกิดสันติภาพได�หรือไม- อย-างไร?  

 
อุปกรณ สําคัญ - กระดาษฟลิบชาร"ท 
 
 
 

แผนภาพท่ี ค-10: ตัวอย-างแผนท่ีเร่ืองเล-าของกรณีความขัดแย�งในศรีลังกา 
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เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 66::    การวิเคราะห�บริบทของคการวิเคราะห�บริบทของความขัดแย�งวามขัดแย�ง  
 

วัตถุประสงค� 1)  เพื่อสํารวจป%จจัยแวดล�อมนอกพื้นที่ที่ส-งเสริมการสร�างสันติภาพ ป%จจัยที่เปkนอุปสรรคต-อการ 
                         สร�างสันติภาพ และป%จจัยที่ยังไม-ชัดเจนว-าจะหนุนเสริมหรือเปkนอุปสรรคต-อการสร�างสันติภาพ 
 2)  เพื่อนําป%จจัยแวดล�อมที่ได�มาเปkนข�อมูลประกอบการจัดทําแผนที่นําทางสู-สันติภาพ  

 
  กระบวนการ 

1) แบ-งกลุ-มผู�เข�าร-วมเปkน 4 กลุ-มตามความสมัครใจ 
2) ให�เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสํารวจป%จจัยแวดล�อม

นอกพื้นที่ที่ส-งเสริมการสร�างสันติภาพ ป%จจัยที่เปkน
อุปสรรคต-อการสร�างสันติภาพ และป%จจัยที่ยังไม-
ชัดเจนว-าจะหนนุเสริมหรือเปkนอุปสรรคต-อการสร�าง
สันติภาพ 

3) ให�น้ําหนักของอิทธิพลของแต-ละป%จจัย โดยกําหนดให�
แต-ละป%จจยัเปkนวงกลมที่มีขนาดแตกต-างกันเพื่อ
สะท�อนถึงอิทธิพลที่มีต-อสถานการณ"ที่มากน�อยต-างกัน  

4) ให�แต-ละกลุ-มนําเสนอผลการพูดคุย และหาความ
เหมือนและความต-างของความคิดเห็นจากแต-ละกลุ-ม 
โดยที่ทีมวิทยากรกระบวนการจะจัดกลุ-มป%จจยัของแต-
ละกลุ-มเพื่อให�ได�เห็นภาพใหญ-ของบริบทความขัดแย�ง

จากผู�เข�าร-วม    
 
อุปกรณ สําคัญ - กระดาษฟลิบชาร"ท และกระดาษที่ตัดเปkนวงกลมขนาดต-างๆกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ค-11: ป%จจยัแวดล�อมภายนอกพื้นท่ี 

แผนภาพท่ี ค-12: ตัวอย-าง
แผนภาพการวิเคราะห"บริบท

ความขัดแย�งในศรีลังกา 
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เคร่ืองมือที่ เคร่ืองมือที่ 77::    การการประเมินความพยประเมินความพยายามในการสร�างสันติภาพที่ผAานมาายามในการสร�างสันติภาพที่ผAานมา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค�  

1) เพื่อพิจารณาว-ามีความพยายามสร�างสันติภาพอย-างไรและจากฝHายใดบ�างที่เปkนรูปธรรม  
2) เพื่อประเมินว-าความพยายามแต-ละด�านดังกล-าวมีจุดแข็งหรือจุดอ-อนอย-างไรต-อการสร�างสันติภาพ 

 
กระบวนการ 

1) แบ-งกลุ-มผู�เข�าร-วมเปkน 3 กลุ-มตามความสมัครใจ 
2) ให�เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการวิเคราะห"ความพยายามในการสร�างสนัติภาพจากทุกฝHาย 
3) แต-ละกลุ-มนาํเสนอผล โดยทีมวทิยากรกระบวนการจะนาํความพยายามแต-ละด�านของแต-ละกลุ-มมาจัดกลุ-ม

และสังเคราะห"ให�อยู-ในตารางเดยีวกัน ซ่ึงจะเรียงลาํดับความพยายามดังกล-าวตามความเห็นร-วมของแต-ละ
กลุ-ม (หากทุกกลุ-มพูดถึงความพยายามเดียวกันก็จะอยู-ในลาํดับต�นๆ) 

4) ให�ผู�เข�าร-วมให�คะแนนความพยายามแต-ละด�าน โดยประเมินว-าความพยายามดังกล-าวมีจุดแข็งหรือจุดอ-อน
ต-อการสร�างสันติภาพมากน�อยเพียงใด จากระดับ 1 (ไม-มีส-วนในการทําให�เกิดสันติภาพเลยแม�แต-น�อย) ถึง 
10 (มีส-วนในการทาํให�เกิดสันตภิาพอย-างมาก)  

 
อุปกรณ สําคัญ - กระดาษฟลิบชาร"ท 
 - สติ๊กเกอร"คะแนน 
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