
กระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เมธัส อนุวัตรอุดม 
ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า 



ประเด็นแลกเปลี่ยน 
เน้นวิเคราะห์กระบวนการพูดคุยสันติภาพแง่กระบวนการ + เนื้อหา 
(2555 – 56) 
 
1) นิยามความเข้าใจ - ฐานคิด  
2) สิ่งที่เป็นอยู่ (ข้อดี-ข้อจ ากัด) 

3) สิ่งที่ควรด าเนินการต่อไป  



ตาย 1.6 คน 

/วนั 

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 13,434 ครั้ง ท าให้มีผู้เสียชีวิตรวม 5,755 ราย และผู้บาดเจ็บรวม 10,201 ราย* 
(ระหว่างเดือนมกราคม 2547 – มิถุนายน 2556) 

เจบ็ 2.9 คน 

/วนั 

3.9 เหตุ/วนั 

* ข้อมูลรวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่ยังมไิด้แยกแยะประเภท แต่สามารถสะท้อนถึงบรรยากาศแวดล้อมโดยรวมในพื้นที่ 
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รายงานการศึกษาของ "ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" (สตง.)  
เรื่อง “การบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2547-2552”  
อ้างถึงข้อมูลจากส านักงบประมาณระบุว่า ได้จัดสรรเงินงบประมาณในการแก้ไขและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2552 จ านวน 109,396.21 ล้านบาท  
 

ส่วนข้อมูลจากศูนย์ข่าวอิศรา ระบุว่า หากรวมงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2556  จะมีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 180,000 ล้านบาท  

ตลอด 9 ปี 5 เดือน ใช้งบประมาณไปเฉลี่ยวันละ  
 

52.4 ล้านบาท/วัน 
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ขัดแย้งยืดเยื้อ 
- สูญเสียรุนแรงเจ็บตาย 
- มีทั้งแรงหนุนและแรงต้านความพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
- ติดกับดักความขัดแย้ง - ไม่แพ้และไม่ชนะ 
- มีชีวิตของตัวเอง หลายปัจจัย ไม่มีใครควบคุมได้ 
- ไม่อาจแก้ไขได้ฝ่ายเดียว 



“กระบวนการสันติภาพ” = 
กิจกรรม/มาตรการต่างๆนอกเหนือจากการใช้ก าลังอาวุธ 
ที่คู่ขัดแย้งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยอาจร่วมกับภาคส่วนต่างๆด้วย 
เพื่อ 1) ยุติความรุนแรง และ 2) สร้างสังคมที่ทุกฝ่ายพออยู่ร่วมกันได้  
(negative peace + positive peace) 
* อ้างอิงจากกระบวนการ “พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน” (Insider Peacebuilders Platform – IPP) 

ยืดเยื้อ ต่างเชื่อว่าตนมีเหตุผลที่ชอบธรรม  แต่ตระหนักว่าไม่คุย ไม่ฟัง ไม่จบ 
 เกิดกระบวนการสันติภาพที่มีนัยส าคัญ 

สะท้อนว่า ต้องแก้ไขร่วมกัน – ไม่มีใครได้ตามใจทั้งหมด (มีทั้งได้มีทั้งให)้ 



รับฟัง/สะท้อนมุมมองความรู้สึก 
เกิดการเรียนรู ้
เกิดมุมมองใหม่ 
เกิดความเข้าใจ 

สร้าง/ปรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 
สร้างความเชื่อมั่นไว้ใจ 

เกิดทางออกใหม่ๆที่เป็นไปได้     
ในการแก้ไขปัญหา/ยุติข้อขัดแย้ง 

ได้ข้อสรุปร่วมกัน 

บรรลุข้อตกลง 
จากการเจรจา 

เป็นลายลักษณ์อักษร 

สันติสนทนา/การพูดคุยสันติภาพ (peace dialogue) 
โดยมีฝ่ายที่สามเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 

ความเข้มข้น/ขมวดปมของกระบวนการและสาระที่พูดคุย 

การเจรจาสันติภาพ (peace negotiation) 
โดยมีฝ่ายที่สามเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) 

DIALOGUE 
FACILITATION 

NEGOTIATION 
MEDIATION 



-- กระบวนการจัดท านโยบาย 
อยู่ในช่วงรอยต่อ 2 ขั้วการเมือง  

(มีความชอบธรรมเต็มที่) 
-- เปิดทางสู่การพูดคุยและการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคม 



รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลสุรยุทธ์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลย่ิงลักษณ์ 

ระยะเวลา 2548 – 2549 2549 – 2551 2551 – 2554 2555 - ? 

การเปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย เปิดเผย 

ผู้ริเริ่ม สมช. สมช. สมช. ฝ่ายการเมือง 

คู่พูดคุยหลัก รองเลขาฯสมช.กับพูโล
และกลุ่มอาวุโส 

ทีมสมช.กับพูโลและกลุ่ม
อาวุโส 

รองเลขาฯสมช.กับพูโล
และกลุ่มอาวุโส  

เลขาฯสมช.กับบีอาร์เอ็น 
พูโล และบีไอพีพี 

ประเด็นหลัก เงื่อนไขความรุนแรง เงื่อนไขความรุนแรง พิสูจน์ตัว-เงื่อนไขความ
รุนแรง-ปล่อยตัวนักโทษฯ 

พิสูจน์ตัว-ลดความรุนแรง 

ผู้ประสานงาน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สันติบาลมาเลเซีย/อดีตRD 

ข้อดี 1) ไม่เปิดเผย 
2) คุยเรื่องปลดล็อก 
3) ทีมพูดคุยรัฐบาล 

1) ไม่เปิดเผย 
2) คุยเรื่องปลดล็อก 
3) ทีมพูดคุยรัฐบาล 

1) ไม่เปิดเผย 
2) คุยเรื่องปลดล็อก 
3) ทีมพูดคุยรัฐบาล 

1) รับรู้เป็นทางการ 
2) ประสานรบ.มาเลเซยี 
3) บีอาร์เอ็น 

ข้อจ ากัด 1) เจตจ านงไม่ชัดเจน 
2) พูโล 

1) รัฐบาลชั่วคราว 
2) พูโล 

1) เจตจ านงไม่ชัดเจน 
2) พูโล 

1) เปิดเผยมากไป 
2) เน้นเพียงยุติเหตุ 
3) การเตรียมทีมรบ. 

ผลลัพธ ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความพยายามหยุดยิง 
3 อ าเภอ/ ท างานร่วมกัน 

ความพยายามลดความ
รุนแรงช่วงรอมฎอน 

ตารางเปรียบเทียบเบื้องต้น “ภาพรวมกระบวนการสันติภาพระดับบน (Track I) ของ 4 รัฐบาล” 
 

 
 
 



คุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็นที่ได้รับ
มอบหมายจากสภาองค์กรน า 

1 

 
  บีอาร์เอ็นเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหลัก 
    ที่มีบทบาทและมวลชนสมาชิกในพ้ืนที่  
  ที่ผ่านมาผู้ที่ไปคุยเป็นการคุยในนามส่วนตัว 
    ซึ่งไม่ได้รับมอบหมายจากสภาองค์กรน า  
  ประตูสู่บีอาร์เอ็นอย่างเป็นทางการด้าน 
    การพูดคุยสันติภาพคือ ฮัสซัน ตอยิบ 
  เป้าอ่อนลด/พุ่งเป้าหน่วยก าลัง – 5 วันแรกรอมฎอนเงียบ 
  (บางฝ่ายมีข้อมูลที่แตกต่างทั้งหมดอีกด้านหนึ่ง) 

ข้อดี 
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รัฐบาลไทยประสานนายกฯ
มาเลเซียอย่างเป็นทางการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคยุ 

2 

 
  ความใกล้ชิดกันทางพรมแดนภูมิศาสตร์ 
    และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม 
  มาเลเซียสามารถสื่อสารต่อรองกับ 
    กลุ่มที่เคลื่อนไหวได ้
  เป็นความต้องการแต่เดิมของบีอาร์เอ็นที่ต้องการให้มาเลเซียรับรู้ (คาดหวังให้เป็นส านักนายก
ฯ)  
    เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง  
  ตัวอย่าง: ไอร์แลนด์เหนือ - รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลไอร์แลนด์ 

ข้อดี 
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มีหลักประกันอย่างเปน็ทางการ 
ว่ารัฐบาลยอมรับ/รับรู้

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

3 

 
  บีอาร์เอ็นมั่นใจว่ารัฐบาลต้องการพูดคุย  
    ที่ผ่านมาต้องการจดหมายทางการ  
  ไม่ถูกปฏิเสธการรับรู้เช่นในอดีต 
  รัฐบาลไทยยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 
    มีบทบาทส าคัญต่อสันติสุขในพ้ืนที่ 
  ทั้งสองฝ่ายเริ่มมองว่าเห็นว่าการพูดคุยเป็น 
    แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 

ข้อดี 



หลังช่วงรอมฎอน 
ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันที่จะใช ้
แนวทางการพูดคุยกันต่อไป 

4 

 
  แม้จะยังไม่ชัดเจนถึงปัจจัยที่เกิดความรุนแรง 
    ช่วงกลางและปลายเดือนรอมฎอน 
  แม้จะยังไม่ชัดเจนในเจตนาของทั้งสองฝ่าย  
    ซึ่งอาจต้องการรักษาภาพที่จะไม่เป็นฝ่ายล้มโต๊ะ  
    ก่อน 

ข้อดี 

บีอาร์เอ็นยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าทางออกที่เป็นไปได ้

อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย 

5 

 
  บีอาร์เอ็นซึ่งมีมติให้ใช้แนวทางการทหารและปักธง 
    เอกราชมาตลอดมีท่าทีประนีประนอม และไม่ปฏิเสธ 
    ที่จะพิจารณาทางออกอ่ืนที่นอกเหนือจากเอกราช 



จุดเริ่มต้นในสภาพจ าเปน็ 

1 

  เป็นการประสานระหว่างรัฐบาลต่อ 
    รัฐบาลเป็นหลัก (สมช.-สมช.-สันติบาล)  
    สภาบีอาร์เอ็นไม่ได้รับรู้ในช่วงต้น  
    แม้จะไม่ปฏิเสธการพูดคุยก็ตาม 
  “ปลั๊ก” สะดุด (สันติบาล-ส านัก 
    นายกฯ/ อาแว ยาบะ-ฮัสซัน ตอยิบ) 
  เดิมไม่ใชฮ่ัสซัน – ขอมติหลังลงนาม 
  ขรุขระเล็กน้อย แต่ “ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ก็ต้องประคับประคองให้ส าเร็จ” 
  ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบัน ไม่มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ 
    และความไว้วางใจระหว่างทีมพูดคุยหลักสองฝ่าย โดยหลักแล้วจะสื่อสารผ่านมาเลเซีย  

ข้อจ ากัด 
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คลื่นลมภายในบีอาร์เอ็น 

2 

  บีอารเ์อ็นมีเอกภาพในการบริหารจัดการ 
    แต่ยังมีความเห็นต่างต่อกระบวนการและทางออก 
  ฮัสซันในฐานะปีกการเมืองต้องประคับประคอง 
    กระบวนการพูดคุยโดยโน้มน้าวให้ปีกการทหาร 
    เห็นประโยชน์และโอกาสของสันติภาพจากการพูดคุย 
  ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาลไทยเป็นหลัก 

ข้อจ ากัด 
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เห็นด้วย รอดูท่าท ีรอดูท่าท ี ไม่เห็นด้วย 

33% 33% 33% 

พร้อมใช้สันติวิธีหาก 
- รัฐบาลมีค าตอบต่อ 5 ข้อในทางสร้างสรรค์ 

- รัฐบาลจริงใจจะคุยโดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอทางการเมืองชัดเจน 

- ปฏิบัติการรุนแรงช่วงรอมฎอน 
- มองว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายเริ่มก่อน 

การประเมินนโยบายและท่าทีของบีอาร์เอ็นต่อการพูดคุย 

มติสภาใหญ่ – ใช้แนวทางพูดคุยและปฏิบัติการทางทหารเป็นคู่ขนาน 

- หยุดปฏิบัติการรุนแรงช่วงรอมฎอน 

-เอกราช 
- หวาดระแวงสูง 



เอกภาพทางความคิดและ 
การบริหารจัดการของ

หน่วยงานรัฐ 

3 

  มีหน่วยงานเจ้าภาพชัดเจนในทางกฎหมาย  
    แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจน  
  ไม่มีทีมเลขาฯที่ชัดเจนในการประสานจัดการเรื่อง 
    กระบวนการและเนื้อหาของการพูดคุย 
  ยังไม่ตกผลึกทางความคิด ไม่มีเวทีร่วมเพื่อหารือในเชิงลึก 
    อย่างเพียงพอต่อสาเหตุของปัญหาและทางออกที่ยอมรับได้ 
    ร่วมกันที่ประกอบด้วยฝ่ายการเมืองและผู้น าหน่วยงานหลักต่างๆ 
  หวังผลที่ยุติความรุนแรง แต่ไม่มีการก าหนด  
    negotiating range ที่ชัดเจนต่อทางออกทางการเมือง  
    (อาจเป็นเพราะยังไม่สุกงอม?) 

ข้อจ ากัด 
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ไม่มีการท างานร่วมเพื่อสรา้งความเชื่อม่ันไว้ใจ
ระหว่างสองฝ่าย 

(Confidence Building Measure – CBM) 

4 

  ขาดช่องทางสื่อสารตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่จะเปิดพ้ืนที่ 
    ปลอดภัยให้สามารถแสดงความเห็นได้ตรงไปตรงมา และได้สัมผัส “ใจ” 
    ของอีกฝ่าย (humanized approach)  
  ขาดการท างานร่วมกันที่จะให้แต่ละฝ่ายใช้การกระท าเป็นเครื่องพิสูจน์ 
    ความจริงใจ 
  แต่ละครั้งคุยกัน 1 วัน ครึ่งวันแก้รายงานการประชุม 
    ที่เหลือเป็นเพียงการ “คุยผ่านกัน ไม่ได้ยินกัน” 
    ปัจจุบันกลายเป็น “คุยกันทางกระดาษผ่านส่ือ” 
    ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้อ านวยความสะดวกด้วย 

ข้อจ ากัด 
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ความเข้าใจของสงัคมใหญ่ 
ที่ส่วนหนึ่งถูกผูกโยงกับการเมืองส่วนกลาง 
รวมทั้งความไม่เป็นเอกภาพของสงัคมจชต. 

5 

  การรับรู้ที่จ ากัดต่อสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้ง 
  การรับรู้ถูกเจือด้วยความชอบ/ไม่ชอบทางการเมือง 
  ความขัดแย้งภายในสังคมมลายูมุสลิม 

ข้อจ ากัด 



ท างานความคิดภายใน 
(intra-dialogue)  

ฝ่ายไทยระหว่างฝ่ายการเมือง  
คณะพูดคุยและหนว่ยงานหลกั 

1 

  ด้านกระบวนการ – จัดท าและหาข้อสรุปร่วมต่อ  
    Peace Roadmap 
  ด้านเนื้อหา –  มีข้อสรุปร่วมต่อทางออกทาง 
    การเมืองที่ยอมรับได้ 
  มีเวทีหารือวงปิดเริ่มจาก 10 หน่วยงานหลัก 
    ระหว่างสมช.(ขรก.สมช.)–กอรมน.–ศอ.บต.–     
    สตช.–กห.–มท.–สขช.–ยธ.–กต.–กฤษฎีกา  
    โดยมีรองนายกฯเป็นประธาน  

ข้อเสนอแนะ 
สร้างช่องทางสื่อสาร 

ที่ไม่เป็นทางการกับบีอาร์เอ็น 
และตั้งคณะท างานย่อย 

เพื่อท างานร่วมกัน 
  เพื่อคุยแบบเปิดใจและสัมผัสความเป็นมนุษย์ของ 
    กันและกัน จะมีประโยชน์มากกรณีท าความเข้าใจ 
    ประเด็นที่หาข้อสรุปได้ยากและกรณีการพูดคุย  
    ทางการหยุดชะงัก 
  โดยใชแ้ถวสองของแต่ละฝ่าย เริ่มจากปีกที่เห็น 
    ด้วยจากท้ังสองฝ่ายมาคุยกันให้เข้าใจและไว้ใจกันก่อน 
  ลดการพึ่งพามาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันเอง 
    โดยตรงได้ถ้าจริงใจและหาวิธีนอกกรอบ 
  ตั้งคณะท างานย่อยร่วมกันพิจารณาและท างานใน 
    ประเด็นส าคัญ เช่น ประวัติศาสตร/์ อัตลักษณ์ 
    วัฒนธรรม/ การศึกษา-ภาษา/ การบริหารจัดการพ้ืนที่  

2 



รัฐบาลสร้างกลไกที่ท าให้กลุม่ 
เห็นต่างอื่นๆ องค์กรประชาสงัคม 
ชุมชนไทยพุทธ ชุมชนมลายูมุสลิม 
อส.ชรบ.อรบ. รู้สึกว่าตนมีพื้นที่
แสดงความเห็นและความรู้สกึ 

3 

  โดยมอบหมายให้คณะบุคคลหรือเครือข่าย 
    องค์กรรับผิดชอบออกแบบกลไกรับฟังให้ชัดเจน 
    อย่างเป็นทางการและเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้เกิด 
    การเชื่อมต่อแทรก 1-3 เข้าด้วยกัน 
  ต้องแสดงให้เห็นว่าเสียงไปถึงจริงและรัฐบาล 
    รับฟังจริง 

ข้อเสนอแนะ ประชาสังคมและสื่อชว่ยกัน
หนุนเสริม โดยเผยแพร่
ความรู้เรื่องกระบวนการ

สันติภาพและเนือ้หาสาระที่
เป็นประเด็นใจกลาง และ
เปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนต่างๆ
ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

อย่างอิสระ 

4 

  ทุกฝ่ายต่างอ้างประชาชน  
  จัดเวทีสาธารณะเพื่อทุกฝ่ายได้พูดคุยถึงทางออก 
    อย่างต่อเนื่องในประเด็นปัญหาใจกลาง  
    (ยุติธรรม/ บริหารปกครอง/ วิถีวัฒนธรรม)   
  เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และท าความเข้าใจอย่าง 
    ค่อยเป็นค่อยไป ล าพังทีมพูดคุยระดับบนอาจมี 
    ข้อจ ากัดที่จะสื่อสารขับเคลื่อนสังคม 



รัฐบาล, กองทัพ ฯลฯ กลุ่มขบวนการ 

ภาคประชาสังคม 
นอกพื้นที่ 

ภาคประชาสังคม 
ในพื้นที่ 

กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

เครือข่าย/  
ข้อต่อ 

A
R

EA
S 

O
F 

O
P

ER
A

TI
O

N
 

III 

II 

I 

ผู้ท่ีมีอิทธิพล
ทางความคิด 

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(มลายูมุสลิม – ไทยพุทธ – จีน) 

ระดับกลุ่มผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจทางการเมือง 

ระดับองค์กร 
ประชาสังคม  

(นักการศาสนา, ครู, 
นักวิชาการ, นักธุรกิจ, 
สื่อมวลชน, NGOs, 
นักศึกษา, องค์กร

วิชาชีพ) 

ระดับชุมชนรากหญ้า 

ผลักดันข้อเสนอทางการเมืองท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน / เชื่อมประสานภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างชุมชน
ฐานรากกับกลุ่มผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพื่อ

สร้างช่องทางสื่อสารท่ีท่ัวถึง 

การพูดคุยและการเจรจาสันติภาพเพื่อหา
แนวทางยุติความรุนแรงและหาทางออกท่ีทุก

ฝ่ายยอมรับได้ 

เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุก
ฝ่ายแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี / สร้าง
ความร่วมมือด้วยกิจกรรม

ต่างๆ ในระดับชุมชน / งาน
ดูแลเยียวยาและลดอคติฯลฯ 

แนวทาง/ยุทธศาสตร์ ระดับ (Track) 

ผู้ท่ีมีอิทธิพล
ทางความคิด 





เสวนาวงเล็กอภิปรายแลกเปลีย่นในมหาวิทยาลัย/ร้านหนังสอื 
เผยแพร่ข่าวสารกระบวนการสันติภาพในชุมชน 
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพ 

จัดนิทรรศการภาพถ่ายสื่อสันติภาพ 
จัดหลักสูตรเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ/ประเด็นเก่ียวข้อง 

จัดสัมมนาเรียนรู้กรณีศึกษาต่างประเทศ 
จัดกระบวนการพูดคุยภายใน/ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 

รณรงค์แสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนะผา่นแถลงการณ์ 

ฯลฯ 
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  เตรียมความพร้อมมากขึ้นก่อนเดินทางไปพูดคุย 
  มทีีมเลขาฯเข้มแข็ง เข้าใจประเด็นและกระบวนการ 
  มีทีมที่ปรึกษารับมอบชัดเจนเพื่อท างานวางแผนจริงจังระยะยาว 
  มีระยะเวลาในการพูดคุยแต่ละครั้งนานขึ้น โดยอาจมอบให้คณะท างานคุยในรายละเอียด 
  มเีอกสารสรุปเนื้อสาระที่คุย one-text ค่อยๆสะสมต่อยอด  
  สามฝ่ายส่ือสารกับสังคมใหญ่และมวลชน โดยมีแนวปฏิบัติในการส่ือสารของทีมพูดคุยที่ 
    ไปทางเดียวกันและให้เห็นความคืบหน้าของเนื้อหาสาระแบบต่างฝ่ายต่างได้ทั้งคู่ (win-win) 

 

ข้อเสนอแนะ 



(ร่าง) 
แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

[PEACE ROADMAP FOR THE DEEP SOUTH OF THAILAND] 

ระหว่างเดือนเมษายน 2556 – เมษายน 2558 
 

เสนอต่อ 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

โดย 
ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 





ขั้นตอนและกรอบเวลากระบวนการพูดคุยสันติภาพ (เมษายน 2556 – เมษายน 2558)  

ตั้งคณะท างาน
ร่วมในการก าหนด

กรอบแนวทาง
และกระบวนการ

ท างานเพื่อ
เสริมสร้างความ

เชื่อมั่นระหว่างกัน 
(Roadmap) 

ก าหนดกรอบ
ประเด็น 

การพูดคุย 
ในการหา 

ข้อตกลงสันติภาพ 
(Framework  

for Negotiation) 

1. คณะผู้แทนระดับสูง          ประชุมทุก 3 เดือน (8 ครั้ง) 
2. คณะท างานหลัก              ประชุมทุก 1 เดือน (24 ครั้ง)  
3. คณะท างานย่อยเชิงเทคนิค ประชุมตามความเหมาะสม 

2556 2557 2558 

ระยะการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสภาวะที่เกื้อกูลตอ่การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 
ระยะการพูดคุยเจรจาหาขอ้ตกลงสันติภาพท่ียอมรบัได้รว่มกัน 

ด าเนินกิจกรรม/
มาตรการที่เห็นว่า
จะสามารถสรา้ง

ความเชื่อมั่น
ระหว่างกันได้อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป 
(Confidence 

Building) 

ตั้ง
คณะท างาน

ย่อยเชิง
เทคนิคเพื่อ
พิจารณา
ประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องใน
รายละเอียด 

ด าเนิน
กระบวนการ
พูดคุยเจรจา

เพื่อหา
ข้อตกลงที่
ยอมรับได้
ร่วมกันใน 

แต่ละประเด็น 

บรรลุข้อตกลง
สันติภาพ

ระหว่างกัน 

Peace 
Roadmap 

ความรุนแรง 
เร่ิมลดลง 
อย่างมี

นัยส าคัญ 

ประเด็น
ส าคัญ 

ที่ต้องหารือ
เพ่ือน าไปสู่
สันติภาพ 
ที่ย่ังยืน 

ข้อตกลง 
หยุดยิงชั่วคราว 

พิจารณา
ข้อตกลงใน
การหยุดยิง
ช่ัวคราว 

คณะท างาน
ย่อยเชิงเทคนิค
เพ่ือพิจารณา

ประเด็นที่
เกี่ยวข้องใน
รายละเอียด 

พัฒนาการของ
การพูดคุยเจรจา 

ข้อตกลง
สันติภาพ 

ที่ทุกฝ่ายยอมรับ
ได้ร่วมกัน 

มาตรการ 
เชิงบวกเพ่ือ

สร้าง
บรรยากาศ 
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ระยะการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสภาวะที่เกื้อกูลตอ่การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 
ระยะการพูดคุยข้อตกลงสันติภาพ 

ม.ค. มิ.ย. เม.ย. มี.ค. ก.พ. พ.ค. ก.ค. ธ.ค. ต.ค. ก.ย. ส.ค. พ.ย. 

การลงนามในฉันทามติ
ท่ัวไปว่าด้วยกระบวน 
การพูดคุยสันติภาพ

ระหว่างผู้แทนของรัฐบาล
ไทยและผู้แทนของกลุ่ม 

บีอาร์เอ็น 

แต่งตั้งคณะผู้แทนระดับสูง 
(Delegation Team) 

ท่ีครอบคลุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(ศอ.บต./กอ.รมน./สขช./สตช./

กห./กต./ยธ.) 

พิจารณาวาระการพูดคุย (agenda)  ท่ี
สองฝ่ายเห็นพ้องกันส าหรับการพบกัน
ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ จากการ
ประสานงานโดยทีมอ านวยความ

สะดวกในการพูดคุย 

    พูดคุยครั้งแรกอย่างเป็นทางการเพื่อ  
1) ท าความเข้าใจร่วมกันต่อกรอบแนวทางการพูดคุย อาทิ ระยะเวลาและความถี่ในการพูดคุย/ การจดบันทึก/ การออกแถลงการณ์รว่ม/ 
การพิจารณาบทบาทของสื่อมวลชน/ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ส่ือสารกับสาธารณะ/ ข้อตกลงในการเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงคณะพูดคุย/ การ
รักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพูดุคย เป็นต้น  
2) ตั้งคณะพูดคุยหลัก (Dialogue Team) และ  
3) พิจารณามาตรการเบื้องต้นในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน (Confidence Building Measures) 

ด าเนินมาตรการ
เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นระหว่าง
กันในเบื้องต้น 

พูดคุยหารือ ด าเนินการ และติดตามผล
อย่างต่อเน่ืองถึงมาตรการในการ

เสริมสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอนว่ามีการด าเนินการในส่วนใดบ้างท่ีแต่
ละฝ่ายพร้อมจะเสนอให้และคาดหวังอะไร
จากอีกฝ่าย (โดยอาจจะเป็นในมิติด้านอัต

ลักษณ์และความมั่นคง) 

เอกสารฉันทามติทั่วไป
ว่าด้วยกระบวนการ

พูดคุยสันติภาพระหว่าง
ผู้แทนของรัฐบาลไทย
และผู้แทนของกลุ่ม 

บีอาร์เอ็น 

คณะผู้แทนระดับสูงที่
ครอบคลุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยมีเลขาฯ
สมช.เป็นหัวหน้าคณะ 

วาระการพูดคุยที่ทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องกันในการพบกัน 
ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ 

กรอบแนวทางการพูดคุย 

คณะพูดคุยหลักสองฝ่าย 

การส่งสัญญาณเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น 

ระดับความไว้วางใจกันมีมากขึ้น 

มาตรการเพิ่มเติมในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น 
อาทิ การเริ่มลดความรุนแรง/ การส่งเสริมการ
ใช้ภาษา/ การยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯ/ การส่ง

อาวุธคืนบางส่วน/ การปล่อยตัวนักโทษ 

ความรุนแรง
ลดลงอย่าง 
มีนัยส าคัญ 

ร่วมกันพิจารณา
กรอบประเด็นการ
พูดคุยเพื่อน าไปสู่
ข้อตกลงสันติภาพ 

แต่ละฝ่ายก าหนด
กรอบประเด็น
การพูดคุยเพื่อ
น าไปสู่ข้อตกลง

สันติภาพ 

กรอบประเด็นการพูดคุย 
เพื่อน าไปสู่ข้อตกลงสันติภาพ 

ของแต่ละฝ่าย 



(ร่าง) แผนท่ีเดินทางสู่สันติภาพ – Peace Roadmap (เมษายน 2556 – เมษายน 2558) 
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ระยะการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสภาวะที่เกื้อกูลตอ่การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และระยะการพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงสันติภาพ 

ม.ค. มิ.ย. เม.ย. มี.ค. ก.พ. พ.ค. ก.ค. ธ.ค. ต.ค. ก.ย. ส.ค. พ.ย. 

แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ
เพื่อร่วมกันพิจารณา 

ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 
(Joint Task Force for 
Temporary Ceasefire) 

กรอบประเด็นการ
พูดคุยเพื่อน าไปสู่

ข้อตกลงสันติภาพท่ี 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน 

1) ความมั่นคง 
2) การบริหารปกครอง 
3) การศึกษา 
4) ภาษา 
5) วัฒนธรรม 
6) ประวัติศาสตร์ 
7) การพัฒนา 

8)   การปฏิรูปกฎหมาย 
9)   การวางอาวุธและ 
      การกลับคืนสู่สังคม 
10) การยอมรับในอตัลักษณ์ 
      และความหลากหลาย 
11) ความยุติธรรมในระยะ 
     เปลี่ยนผ่าน/ สิทธิมนุษยชน 

ร่วมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว
และเอกสารความเข้าใจร่วมกันใน 

กรอบประเด็นการพูดคุยเจรจาสันติภาพ 

คณะท างานเฉพาะกิจ
เพื่อร่วมกันพิจารณา

ข้อตกลงหยุดยิง
ชั่วคราว 

แต่งตั้งคณะท างานย่อย 
ในแต่ละประเด็น 

(Working Groups) 
เพื่อพูดุคุยประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องในรายละเอียด 

ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและ 
เอกสารความเข้าใจร่วมกันในกรอบ
ประเด็นการพูดคุยเจรจาสันติภาพ 

คณะท างานย่อย
ในแต่ละประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามข้อตกลง

โดยภาคประชาสังคม 

ด าเนินการพูดคุยเจรจาในประเด็นต่างๆ
เพื่อหาข้อตกลงสันติภาพ 

โดยก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

การหยุดยิงชั่วคราว 

กระบวนการพูดคุย
เจรจาเพื่อหาข้อตกลง

สันติภาพ 
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บรรลุข้อตกลงสันติภาพ 
ท่ียอมรับได้ร่วมกัน 

หารือประเด็นกลไกการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการตาม

ข้อตกลงสันติภาพ 

ข้อตกลงสันติภาพ 

กลไกการติดตาม
ตรวจสอบการ 

ด าเนินการตามข้อตกลง 

การด าเนินการตาม
ข้อตกลงสันติภาพ 

สันติภาพที่ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



 ชี้ประเด็นปัญหาใจกลางของความขัดแย้ง (ข้อ 4 ส าคัญที่สุด) 
 

 จะยุติความรุนแรงได้ยั่งยืน สาระการพูดคุยต้องมองลึกถึงเงื่อนไขความ
รุนแรง (ไทยเน้นเพียงเรื่องความรุนแรง) 
 

 5 ข้อเรียกร้องเป็นกรอบของการพูดคุยเจรจา หากทั้งสองฝ่ายสามารถมี
ข้อสรุปร่วมในทั้ง 5 ข้อนี้ได้จากการเจรจาระดับบน และการรับฟังเสียง
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง สันติภาพจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 

 5 ข้อนี้ ขอให้คณะผู้แทนฝ่ายไทย “ตอบสนอง” คือ มีความเห็นประกอบ
เหตุผลตอบกลับอย่างเป็นทางการผ่านผู้อ านวยความสะดวก [รับ-ไม่รับ 
(บางส่วน/ทั้งหมด)-มีค าถาม-มีข้อสังเกต-มีเงื่อนเวลา-ฯลฯ] – นี่คือการ
พูดคุยกัน!!!  
 

 ท่าทีของฝ่ายไทยต่อ 5 ข้อ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฝ่ายไทยพร้อมและ
จริงใจที่จะพูดคุยเจรจาปัญหาใจกลางหรือไม่ (ในมุมมองบีอาร์เอ็น) 

 
 
 



จุดยืน 
 
 
 

จุดสนใจ 
 
 
 

รัฐบาลไทยยอมรับ (acknowledge) บีอาร์เอ็นในฐานะตัวแทนชาวปาตานี 

•  มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่พลเมืองไทย 
   พึงมีตามรธน. 
•  มีหลักประกันความปลอดภัยที่จะไม่ถูกจับกุม 
•  ต้องการมีอิสระเสรีภาพเป็นส าคัญ ไม่ได้ 
    เรียกร้องที่จะแยกดินแดนไปจากราชอาณาจักร 
    ไทย (เป็นองค์กรเรียกร้องอิสรภาพ ไม่ใช่ 
    องค์กรแยกดินแดน) 

1 

ข้อคิดเห็น 
 
 
 

•  ต้องการการยอมรับ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความ 
    เสมอภาคเท่าเทียม (กรณีกัมของอาเจะห์ –  
   “with dignity for all”) 
•  ท าให้ทีมพูดคุยบีอาร์เอ็นมีน้ าหนักมากขึ้นใน 
    การโน้มน้าวมวลชนของตน (โดยเฉพาะสมาชิก 
    ที่ยังต้องการเอกราช)  
•  ป้องกันกลุ่มบุคคลที่อาจฉวยโอกาสและหา 
    ประโยชน์จากการพูดคุย 
•  รบ.ไทยสามารถอ้างได้ว่าเอกสารฉันทามติทั่วไป  
    28/2 เป็นการยอมรับโดยปริยายแล้วในแง่หนึ่ง    



จุดยืน 
 
 
 

จุดสนใจ 
 
 
 

ขอให้รัฐบาลไทยยอมรับมาเลเซียเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย 

•  ต้องการเห็นการพูดคุยมีความจริงจังเข้มข้นขึ้น 
    เป็นการเจรจา 
•  มาเลเซียถือว่าเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญ 
    ในการสร้างสันติภาพ หากมีบทบาทที่เข้มแข็ง 
    ขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ 

2 

ข้อคิดเห็น 
 
 
 

•  ในทางปฏิบัติ มาเลเซียมีบทบาทสูงใน 
    กระบวนการ ทุกอย่างต้องผ่านมาเลเซียก่อน  
    รวมทั้งประเด็นที่จะพูดคุยกันบนโต๊ะ ซึ่งถือว่าม ี
    ความเกี่ยวข้องในระดับเข้มข้นที่คล้ายกับคนกลาง 
    แล้ว  
•  รบ.ไทยยืนยันได้ถึงบทบาทในการปฏิบัติดังกล่าว 
    โดยไม่จ าเป็นต้องเรียกว่าเป็นคนกลางอย่าง 
    เป็นทางการ  
•  หัวใจส าคัญอยู่ที่ความจริงจังและจริงใจของรัฐบาล 
    ไทยในการพูดคุยเจรจามากกว่า 



จุดยืน 
 
 
 

จุดสนใจ 
 
 
 

รบ.ไทยและบีอาร์เอ็นต้องตกลงร่วมกันที่จะให้โอไอซี อาเซียน และเอ็นจีโอเป็นสักขีพยาน 

•  ต้องการเห็นการพูดคุยมีความจริงจังเข้มข้นขึ้น 
    เป็นการเจรจา 
•  เพื่อให้กระบวนการมีความน่าเชื่อถือและ 
    โปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการไม่ปฏิบัติตาม 
    ข้อตกลง 
•  เพื่อให้มีองค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุน 
    กระบวนการและการฟื้นฟู  

3 

ข้อคิดเห็น 
 
 
 

•  หัวใจส าคัญอยู่ที่ความจริงจังและจริงใจของรัฐบาล 
    ไทยในการพูดคุยเจรจาและการปฏิบัติตามสิ่งที่ได ้
    ตกลงกัน 
•  สักขีพยานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เมื่อ 
    กระบวนการด าเนินไปถึงปลายทาง   
•  อาจมีทางเลือกอ่ืน เช่น การตั้งกลุ่มผู้สังเกตการณ์  
    หรือ การแจ้งผลความคืบหน้าการพูดคุยอย่าง 
    ต่อเนื่องต่อคณะบุคคลที่สองฝ่ายเห็นร่วมกัน  



จุดยืน 
 
 
 

จุดสนใจ 
 
 
 

รบ.ไทยต้องยอมรับการด ารงอยู่ของชนชาติมลายูปาตานีและสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือดินแดนปาตานี 

•  ต้องการให้รัฐให้หลักประกันคุ้มครองสิทธิ 
    เสรีภาพของประชาชนมลายูปาตานีตาม 
    ที่บัญญัติไว้ในรธน. 
•  ต้องการให้รัฐยอมรับ/รับรู้ (acknowledge)  
    ว่าในอดีตปาตานีเคยเป็นรัฐอิสระ 
•  ต้องการให้ชาวมลายูปาตานีมีอ านาจและอิสระ 
    ในการบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ภายใต้อธิปไตย 
    ของไทย (นี่คือความหมายของ self    
    determination ที่สามารถสะท้อนและรักษา 
    ความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของดินแดนนี้)  

4 

ข้อคิดเห็น 
 
 
 

•  หัวใจส าคัญอยู่ที่การยอมรับ “ความเป็นตัวตน”  
    ซึ่งรวมถึง “ความจริง” ทางประวัติศาสตร์ของ 
    พื้นที่ และความต้องการมีอิสระเป็นตัวของตัวเอง    
•  รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ขึ้นอยู่กับการ 
    พูดคุยเจรจา และเสียงประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที ่
•  สามารถคุยถึงการปลดเงื่อนไขความคับข้องใจได้ 
    อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากประเด็นทาง 
    วัฒนธรรม    
•  ตั้งคณะท างานร่วมเพื่อพิจารณารายละเอียด  
    ความชัดเจน และกรอบเนื้อหาที่เห็นร่วมกัน 



 เอาความกังวลและข้อสงสัยไปคุยในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ   
 
 ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับข้อ 4 ซึ่งต้องคุยด้วยข้อมูลและความรู ้ 
        สิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตนเอง (Right of Self Determination) 
            (ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ – กรณีการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวในประเทศอื่น) 
        มุมมองต่อประวัติศาสตร์ของพื้นที่ 
        ความต้องการพื้นฐานของประชาชน/ ความไม่เป็นธรรมทางสังคมวัฒนธรรม 
            (รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาสังเคราะห์วิเคราะห์ให้เป็นระบบ น าไปฟังความเห็นทุกกลุ่ม) 
        การบริหารจัดการพื้นที่/ ความหมายของ Limited Autonomy/  
            หลักประกันว่าจะไม่น าไปสู่การแยกดินแดนหรือเรียกร้องเอกราชอีก 



“พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน” 

รัฐบาล กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 

ส่วนเนื้อหา 
(Substance) 

 
 
 



กลุ่ม 
อาร์เคเค 

กลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือ 
เอกราชปาตานี 

กลุ่ม 
ในอดีต 

กลุ่ม 
ปัจจุบัน 

กลุ่ม 
แนวร่วม 

กอ.รมน. 

รัฐไทย 

รัฐบาล หน่วยงาน
รัฐ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งสิ่งท่ีตนต้องการก่อให้เกิด 
ปรากฏการณ์ความรุนแรง 

สรุปบทวิเคราะห์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี  
โดย “พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน” (IPP) 

ความต้องการ 
• เอกราชจากรัฐไทย 
• มีอิสระในการบริหาร

ปกครองตามวิถี
วัฒนธรรมของตน 

• ปกป้องรักษา
วัฒนธรรม เกียรติ 
และศักดิ์ศรีของคน
มลายูปาตานี 

• ได้รับความเป็นธรรม
ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดย
สามารถด าเนินชีวิต
ตามวิถีที่ต้องการ 

ความต้องการ 
• ปกป้องรักษาอ านาจ

อธิปไตยและ               
บูรณภาพแห่ง
ดินแดน 

• รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในสังคม 

• ปกป้องเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของรัฐไทย 

การตอบโต้ล้างแค้น 

ประชาสังคม 

องค์กร/
เครือข่าย 

กลุ่มประชาชน 

การบังคับใช้
พรก.ฉุกเฉินฯ 

ผลประโยชน์ 
ธุรกิจผิดกฎหมาย 

ความต้องการ 
• ความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยในสงัคม 
• ความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม 
• การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการจัดการตนเอง 

สังคมไทยโดยรวม 

ประชาคมระหว่างประเทศ 

เรื่องเล่าของคนมลายู - “ปาตานี (Patani)  
เคยเป็นรัฐอิสระจากสยาม เราถูกรุกรานและถูกกระท าตลอดมา” 

เรื่องเล่าของคนไทย/สยาม - “ปัตตานี (Pattani)  
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย เราอยู่กันมาด้วยดีจนมคีนกลุ่มหนึ่งมาปลุกระดม” 

เรื่องเล่าของคนจีน –  
“เราเป็นเพียงผู้อยู่อาศัย” 



รู้สึกว่าอัตลักษณ ์
ถูกกดทับ/  

แผ่นดินถูกรุกราน 

รู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 
ทางสังคม/ เศรษฐกิจ (พลเมืองชั้นสอง)/ 

 รู้สึกไมเ่ป็นตัวของตัวเอง  

รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่/ ประชาธิปไตย 

มีอ านาจทางการเมือง 
ในการดูแลตนเอง/ 

เอกราช 

ได้รับความเป็นธรรมทางการเมือง 
และความเสมอภาคทางกฎหมาย/ 

มีอ านาจทางการเมืองในการดูแลตนเอง 

ได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเสมอภาคทางสังคม/ เศรษฐกิจ 
เป็นตัวของตัวเองในการด าเนินชีวิต 

 

ปัญหาใจกลาง 
และเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงความรุนแรง 

ความต้องการ 

กลุ่มชาวบ้าน 
ฐานราก 

กลุ่มตื่นตัว 
ทางการเมือง 

กลุ่มต่อต้าน 
อ านาจรัฐ 

รู้สึกถูก‘ปกครอง’ ในนัยของการถูกยึดครอง 
/ความไม่เป็นธรรม 

มุมมอง “ประชาชน” และ 
ความเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่ม 

ประเด็นโครงสร้างการบริหารปกครอง 

“เอกราช” = การมีรัฐของตนเอง (ความหมายตรงตัว)/ การมีอิสระเป็นตัวของตัวเอง (ความหมายกว้าง) 

รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม/  

แปลกแยกจากผู้ปกครอง 

การศึกษา/ภาษา/ 
ศาสนา -สอดคล้อง 

กระจายอ านาจ/ 
รูปแบบพิเศษ 

รูปแบบพิเศษ/ 
รัฐอิสระ 



กระจายอ านาจ 
(อบจ./เทศบาล/อบต.) 
ถ่ายโอนตามเจตนารมณ์ 

รวมศูนย์ 
 

เอกราช เขตปกครองพิเศษ กระจายอ านาจ 
(ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 

พื้นที่ต่อรอง 
(Negotiating range) 

รัฐ 
ขบวน 
การ 

กลุ่มประชาสังคม 
 

(เปิด) พื้นที่ทางการเมือง 
 

ความเป็นไปได้ต่อทางออกของปัญหา 

ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย 



จุดยืน 
 
 
 

จุดสนใจ 
 
 
 

รบ.ไทยต้องปล่อยนักโทษการเมืองและถอนหมายจับผู้ต้องหาคดีความมั่นคง 

•  นักโทษการเมืองและผู้ต้องหาคดีความมั่นคง 
    เป็นผู้ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 
•  ต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจว่าต้องการ 
    ที่จะเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในพ้ืนที่ (ด้วยการ 
    ยอมรับว่าการต่อสู้เกิดขึ้นเพราะมีเงื่อนไข 
    ความไม่เป็นธรรม และหากยอมรับความเห็น 
    ต่าง การปล่อยตัวจะเป็นวิธีรูปธรรม) 
•  สามารถด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน  
    ไม่ต้องท าทันทีทั้งหมด 
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ข้อคิดเห็น 
 
 
 

•  ไม่ต้องท าทันทีทั้งหมด แต่อาจพิจารณาร่วมกัน 
    เป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม/ก าหนด 
    ประเภทการกระท าผิด เพื่อมิให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
    รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม (อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง 
    – พระราชทานอภัยโทษ – กฎหมายนิรโทษกรรม) 

•  ต้องการสื่อสารถึง “นักต่อสู”้ และแนวร่วม 
    มวลชนว่าปีกการเมืองไม่ได้ทอดทิ้งปีกการทหาร 
•  สามารถใช้รายละเอียดการด าเนินการทาง 
   กระบวนการยุติธรรมข้อนี้เป็นมาตรการสร้างความ 
   เชื่อมั่นระหว่างกัน (ปล่อยตัว/ผ่อนปรน-หยุดยิง)  



ความเห็นร่วมเบื้องต้น 
 

1) การพูดคุยสันติภาพเป็นแนวทางที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา 
2) ทางออกที่ยอมรับได้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3) การลดและยุติความรุนแรงเพ่ือสันติสุขในพื้นที่เป็นความประสงค์ร่วมกัน 
4) ข้อตกลงสุดท้ายต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rlj8axGEBqCsFM&tbnid=fOLNHtON63eIBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://libcom.org/library/consensus-its-discontents&ei=e_lCUqSaDoPsrAeyxIC4Cw&bvm=bv.53077864,d.bmk&psig=AFQjCNFLMF1Plp81w7CP0WZ-N6QcNgo2JA&ust=1380207331120584


ทัศนคติของการพยายามมองหาช่องทางท่ีจะน าไปสู่แสงสว่างในภาวะท่ีมืดมนที่สุด / เปิดประตูทีละบาน เชื่อมต่อกระบวนการ 
+ เรียนรู้ประเด็น การคิดบวกและคิดนอกกรอบ เส้นทางกระบวนการสันติภาพไม่เคยมีทางตัน 


