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คำ�นิยม
สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534–2554 เป็น
รายงานที่ เขี ย นขึ้ น เพื่ อ บอกกล่ า วถึ ง เส้ น ทางการแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ทยี่ ดึ มัน่ แนวทางสันติวธิ วี า่ เป็นแนวทางทีช่ อบธรรมในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน รายงานฉบับนี้ได้ชี้ชัดว่า
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ เป็นปัญหาการเมือง ไม่ใช่เรือ่ ง
ของคนร้ายหรืออาชญากรรมธรรมดา แต่เป็นเรือ่ งของการจัดการกับอำ�นาจ
และการสร้างดุลอำ�นาจระหว่างประชาชนกับรัฐ เช่นเดียวกับความขัดแย้ง
ทางการเมืองในเรือ่ งอืน่ ๆ ในอดีต เช่น ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่าง
รัฐกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) หรือความขัดแย้งระหว่าง
มวลชนสีต่างๆ เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาการเมือง กล่าวคือ
เป็นการเรียกร้องเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางอำ�นาจ การ
ใช้กำ�ลังหรือการก่อการร้ายเป็นเพียงเครื่องมือ หาได้หวังผลสำ�เร็จในการ
ยึดอำ�นาจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่เพื่อสร้างอำ�นาจต่อรองให้กับ
ผูม้ อี �ำ นาจทีม่ าเจรจา เพือ่ ปรับเปลีย่ นนโยบาย ท่าที หรือพฤติกรรมเท่านัน้
เป็นที่น่าสังเกตและควรต้องตั้งคำ�ถามว่า แล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงและปรารถนาที่จะอยู่อย่างสงบหรือต่อสู้ด้วยสันติวิธี
ทั้งหลายนั้น จะสามารถทำ�อะไรได้บ้าง กล่าวคือเมื่อพวกเขาลุกขึ้นและ
ส่งเสียงขอให้มีอำ�นาจในการจัดการตนเองและอนาคตของตนเองได้อย่าง
จริงจัง แต่คนเหล่านีไ้ ม่มอี �ำ นาจต่อรองอะไรมากพอ นโยบายของรัฐทีเ่ ป็น
อยู่ซึ่งเชื่อกันว่ามาถูกทางแล้วนั้น ความหมายที่แท้คือไม่ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงใด หรือลึกลงไปมากกว่านั้นก็คือกลัวสูญเสียอำ�นาจ และใช้
วิธกี ารจัดการปัญหาเฉพาะหน้าทีอ่ าจเกิดความรุนแรง ผ่านกลไกต่างๆ ใน
ระบบอุปถัมภ์ แท้จริงก็คือเพียงต้องการให้ประชาชนอยู่ใต้รัฐ พึ่งรัฐ และ
สั นติสนทนา
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ขอความช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งสวนทางกับความปรารถนาของประชาชนที่
ต้องการกำ�หนดชะตากรรมของตนเอง คิดเอง ทำ�เอง เพราะเป็นบ้านเมือง
อันเป็นที่รักของพวกเขาเอง
มีนายทหารบางคนเล่าให้ฟังว่าสะพานที่ชาวบ้านสร้างเองหรือมีส่วน
สร้างจะไม่ถูกวางระเบิดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เลยแม้แต่ครั้งเดียว การ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่นั้น รัฐจะทำ�เพียงเชื่อว่าการจัดการด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความเจริญจะรับมือได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แม้
เศรษฐกิจเจริญ แต่รากเหง้าของปัญหาและความรูส้ กึ ทีต่ น้ เหตุไม่ได้ถกู แก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้หมดไป ถึงสงบ แต่ก็ไม่ยั่งยืนและถาวร นายทหาร
ท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการเจรจาสันติภาพและภายหลังต่อมาเคยพูดไว้ว่า
“เราลองวิธเี ดิมมานานแล้ว สถานการณ์ไม่ได้คบ
ื หน้าไปไหน วนเวียน เรา
น่าจะเปลีย่ นวิธกี ารใหม่” หลายท่านทีท่ �ำ งานสันติวธิ กี พ็ ยายามจะนำ�เสนอ
ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนที่รากเหง้าของปัญหา ซึ่งเป็นกรอบคิดของ
การแปลงเปลีย่ นความขัดแย้ง (Conflict Transformation) มิใช่เพียงแค่การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดเหตุหรือเพียงแต่ป้องกันเหตุเท่านั้น
ตัวอย่างที่ชี้ชัดในอดีตเมื่อครั้งสังคมไทยเผชิญกับความขัดแย้งทาง
อุดมการณ์ในยุคสงครามเย็น มีนายทหารกลุม่ หนึง่ ทีน่ �ำ เสนอต่อสาธารณะ
เพื่อเตือนสติผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนั้นว่ายิ่งปราบก็ยิ่งโต นำ�ไปสู่การเปลี่ยน
แปลงครัง้ สำ�คัญคือการผลักดันนโยบาย 66/23 ในห้วงเวลานัน้ มีพนื้ ทีส่ แี ดง
ที่คอมมิวนิสต์แทรกซึมมากกว่า 50 จังหวัด ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2508 จนกระทั่งถึงปี 2523 เป็นเวลา 15 ปี ผู้คนในสังคมไทยสูญเสียไป
เกือบ 2,000 คน แต่ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันระหว่าง 2547 จนกระทั่งถึงปี
2560 นอกจากเราจะสูญเสียเงินงบประมาณไปราวสามแสนล้านบาท บังคับ
ใช้กฎหมายพิเศษถึง 3 ฉบับ เราสูญเสียชีวิตของผู้คนไปมากกว่า 6,000
ราย บาดเจ็บอีกกว่า 12,000 ราย
ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสสำ�คัญที่รัฐบาล ซึ่งกำ�ลังเปลี่ยนสังคมไทยให้
6

สั นติสนทนา

กลายเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ก็ควรเปลี่ยนวิธีคิดในการจัดการกับปัญหาใน
ชายแดนภาคใต้เป็นแนวทาง 4.0 ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือการศึกษาอย่าง
จริงจังถึงปัญหาความขัดแย้งที่รากเหง้าและเปลี่ยนแปลงมัน ไม่ต้องรอให้
ถึงทางต้นหรือแก้ปญ
ั หาแค่เพียงบรรลุผลเฉพาะหน้าให้เกิดความสงบเพียง
ชัว่ คราวเท่านัน้ แต่ให้เกิดผลระยะยาวในการอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืนและถาวร
ขอชื่นชมผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญใน สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความ
รุนแรงชายแดนใต้้, 2534–2554 โดยเฉพาะ รศ. ดร.มารค ตามไท อดีต
หัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพฝ่ายรัฐบาล ท่านจิราพร บุนนาค อดีตรอง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และท่านสมเกียรติ บุญชู อดีตรอง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนสำ�คัญในการ
ดำ�เนินการผลักดันเรือ่ งนี้ ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่านทีท่ �ำ ให้การทำ�งาน
แก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางสันติวธิ เี ป็นทิศทางทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนขึน้ ใน
ปัจจุบนั และสำ�คัญทีส่ ดุ คือ คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สนั ติวธิ ี (คยส.) ทีเ่ ป็น
แกนหลักในการจัดทำ�รายงานฉบับนี้จนแล้วเสร็จ ในอนาคต คยส. น่าจะ
มีส่วนสำ�คัญที่จะศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่องจากรายงานฉบับนี้ เพื่อนำ�ไป
จัดทำ�ข้อเสนอต่อผู้กำ�หนดนโยบายอีกทางหนึ่งหรือทำ�งานร่วมกับหน่วย
ราชการของรัฐที่สนใจการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีอย่าง
จริงจังต่อไป
พิชัย รัตนพล
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี
อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความ
รุนแรงชายแดนใต้, 2534–2554

ขณะทีก่ �ำ ลังจะตีพมิ พ์รายงานฉบับนี้ เส้นทางหวนกลับสูก่ ารเลือกตัง้
ของประเทศไทยค่อยๆ ปรากฏชัดเจนขึน้ คำ�ถามเกีย่ วกับการเลือกตัง้ วันนี้
ไม่ใช่วา่ “จะมีการเลือกตัง้ หรือไม่?” แต่เป็นว่า “จะมีการเลือกตัง้ เมือ่ ใด?”
แม้จะยังไม่แน่นอนชัดเจนว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ใดในอนาคตระยะใกล้ แต่พรรค
และกลุ่มการเมืองต่างๆ ก็เริ่มกิจกรรมของตนเท่าที่จะกระทำ�ได้ในกรอบ
จำ�กัดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้กุมอำ�นาจรัฐมาตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 กำ�หนดไว้
ขณะนี้ปรากฏว่าในภาคใต้สุดที่ความขัดแย้งที่ถึงตายปะทุขึ้นหนัก
ตั้งแต่ต้นปี 2547 นักการเมืองในอดีตก็กลับมารวมตัวกันใหม่ กลุ่มนักการ
เมืองทีเ่ คยทรงอิทธิพลในตอนใต้สดุ อย่างกลุม่ วาดะห์ จับมือกันในนามของ
“พรรค” ประชาชาติ มีนักการเมืองมลายูมุสลิมผู้มีชื่อเสียงในอดีตมารวม
ตัวกันหลายคนและชูนโยบายการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงในชายแดนใต้ แต่
ที่น่าสนใจที่สุด เห็นจะเป็นชื่อของอดีตข้าราชการไทยพุทธซึ่งว่ากันว่าได้
รับความเชื่อถืออย่างสูงในพื้นที่ในระหว่างที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ปรากฏตัวขึ้น
อีกครัง้ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ ทีว่ า่ น่าสนใจเพราะว่าแกนนำ�คน
หนึ่งของพรรคให้เหตุผลต่อการปรากฏตัวดังกล่าวว่าเขาเป็นคนสำ�คัญใน
“การพูดคุยสันติภาพ” ทีเ่ ริม
่ ต้นขึน้ ในสมัยนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร
1
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หลั ง จากการยึ ด อำ � นาจของ คสช . เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557
รัฐบาลที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกรฐั มนตรีสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการเคลื่อนไหวปาตานีให้ดำ�เนินต่อไปแต่ด้วยท่าทีซึ่งเปลี่ยนจากเดิม ที่
สำ�คัญคือความพยายามย้ำ�เน้นสภาวะปัญหาความขัดแย้งที่ถึงตายภาคใต้
ว่า เป็นปัญหาภายในไม่ใช่เรือ่ งทีป่ ระเทศอืน่ ใดควรมาข้องเกีย่ ว ด้วยเหตุน้ี
จึงออกคำ�สั่งให้เปลี่ยนคำ�เรียกหากระบวนการพูดคุยที่เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัย
รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร จาก “การพูดคุยสันติภาพ” เป็น
“การพูดคุยสันติสข
ุ ” พลเอกประยุทธ์อธิบายต่อสาธารณชนว่า “สันติภาพ”
เป็นจุดยุติของสงครามที่มีการใช้กองกำ�ลังมายึดพื้นที่สู้รบกัน ในสายตา
รัฐบาล คสช. ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่สงคราม แต่
เป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำ�อยู่ในพื้นที่คือ
การบังคับใช้กฎหมาย จึงเสนอให้เปลีย่ นคำ�เรียกหาจาก “การพูดคุยสันติภาพ” เป็น “การพูดคุยสันติสุข” แทน
ปัญหาในทางทฤษฎีมีอยู่ว่า คำ� “สันติภาพ” (peace) มิได้หมายถึง
สภาวะทีต่ รงข้ามกับสงครามเท่านัน้ หากยังหมายถึงสภาวะการสิน้ สุดของ
ความรุนแรงรูปต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง หรือระดับวัฒนธรรม ในกรณีของภาคใต้อาจหมายถึงการสิน้ สุดการสูร้ บทีบ่ างฝ่ายเรียกว่า
“ความขัดแย้งชนิดความเข้มข้นต่ำ� ” (low intensity conflict) หรือการที่
เงื่อนไขการดูแลปกครองพื้นที่อยู่ภายใต้อำ�นาจทางทหารยิ่งกว่าในสภาพ
ปรกติ
2
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แต่ทนี่ า่ สนใจอีกประการหนึง่ คือ ทางการไทยก็ใช้ค�ำ เรียกหาภาวะสันติ
นี้ว่า “การพูดคุย” มิใช่ “การเจรจา” เพราะจุดจบของการเจรจาคือการ
บรรลุข้อตกลงระหว่างคู่ขัดแย้งบางประการ เป็นเรื่องทางการที่มีผู้ลงนาม
ที่ได้รับมอบหมายลงนามในข้อตกลงชัดเจน แต่ “สันติสนทนา” ที่เกิดขึ้น
เป็นการพยายามสร้างบรรยากาศแห่งความคุ้นเคยและไว้วางใจในกันและ
กันรวมทั้งวางใจในกระบวนการสันติภาพด้วยการทำ�ให้คู่ขัดแย้งได้เผชิญ
หน้ากันในห้องประชุมและห้องอาหาร ใช้ปากกา กระดาษ และอุปกรณ์ขดี
เขียนอิเล็กทรอนิกส์แทนการปะทะกันในป่าเขาที่ต่างฝ่ายถืออาวุธสังหาร
เข้าใส่กัน
“สันติสนทนา” ใช้เพียงคำ� “สันติ” จึงครอบคลุมทั้งความพยายามที่
เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นและหลั ง รั ฐ บาล คสช . ยิ่ ง กว่ า นั้ น ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ คำ �
“สนทนา” (conversation) ในฐานะการติดต่อสือ
่ สารของมนุษย์ทมี่ ไิ ด้มงุ่ หา
“ข้อเท็จความจริง” หรือจะตอบคำ�ถามที่ลึกซึ้ง หรือจะโต้เถียงกันให้รู้แพ้
ชนะในที่สุด ที่สำ�คัญการสนทนาไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ จึงมิได้มุ่งจะ
ชี้นำ�ชักชวนให้ฝ่ายที่เห็นต่างจากตนมาเห็นเหมือนกับตน เพราะถือว่าคน
ที่อยู่ในกระบวนการสนทนาอาจแตกต่างกันโดยไม่ได้เห็นแย้งกันได้ (differing without disagreeing) และฐานคิดเช่นนี้เป็นส่วนสำ�คัญของกระบวนการสันติภาพแทบทุกหนแห่ง
ถ้าหวนไปพิจารณาบทเรียนกระบวนการสันติภาพในต่างประเทศอย่าง
กรณีความขัดแย้งอังกฤษ–ไอร์แลนด์เหนือ จะพบว่าเส้นทางสูส่ นั ติองั กฤษ–
ไอร์แลนด์เหนือนัน้ ยาวนานเกือบ 400 ปี ถ้านับจุดเริม่ ต้นจากเมือ่ ผูค้ นจาก
สกอตแลนด์และอังกฤษขึ้นฝั่งแผ่นดินไอร์แลนด์ที่ Ulster ค.ศ. 1609 จาก
3
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การศึกษากรณีไอร์แลนด์เหนืออาจสรุปบทเรียนสำ�คัญของกระบวนการ
สันติภาพได้ 10 ประการ คือ แต่ละฝ่ายล้วนเรียนรู้สิ่งที่ต่างกันจากกระบวนการสันติภาพ อีกทัง้ ตัวตนของฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องก็แปรเปลีย่ นผ่านกระบวนการสันติภาพไปด้วย, กระบวนการต้องมีผู้คนจากแทบทุกฝ่ายมามี
ส่วนร่วม, ต้องไม่มีเงื่อนไขตั้งไว้ก่อนการพูดคุย, คนที่อยู่ร่วมในกระบวนการสันติภาพต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย, ต้องเข้าใจความ
สำ�คัญของฝ่ายที่สามโดยไม่ได้ให้ความสำ�คัญฝ่ายนั้นจนเกินควร, การให้
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมีประโยชน์ตอ่ กระบวนการสันติภาพ, แม้คน
ที่นั่งโต๊ะสนทนามักเป็นชนชั้นนำ�แต่ก็ต้องใส่ใจกับความสมานฉันท์ในหมู่
ผูค้ นสามัญ, ผูเ้ กีย่ วข้องต้อง “เอาจริง” กับประเด็นพูดคุยทุกเรือ่ ง (intense
engagement), กระบวนการสันติภาพต้องให้พื้นที่กับคู่ขัดแย้งที่อยู่ในสาย
กลาง เพราะพวกเขากล้าเสีย่ งเอาตนเองเข้ามาทำ�งานเพือ่ สันติ และต้องหา
ทางควบคุมผลเสียจากผู้วิพากษ์ที่ไม่เห็นประโยชน์ของกระบวนการสันติภาพและพยายามชักใบให้เรือสันติภาพอับปาง (spoilers), และข้อสุดท้าย
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพภายในสังคมการเมืองมีผลต่อความ
สำ�เร็จหรือล้มเหลวของกระบวนการสันติภาพ
อันทีจ่ ริงบทเรียนเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็นสิง่ ทีค่ นทำ�งานด้านความขัดแย้ง
ที่ถึงตายและกระบวนการสันติภาพทราบอยู่บ้างแล้ว เพราะน่าจะเป็นสิ่ง
ที่เห็นกันได้ทั่วไป แต่ที่น่าสนใจยิ่งคือปัจจัยมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องใต้
กระบวนการสันติภาพ เพราะทีน่ นั่ มีทงั้ การต่อต้านการก่อการแยกดินแดน
การต่อต้านทางข่าวกรอง สงครามซ่อนรูปแอบอยู่แทบทุกซอกมุมของ
กระบวนการสันติภาพ เพือ่ กำ�กับกระบวนการสันติภาพเบื้องบนให้เอือ้ ต่อ
4
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ฝ่ายตนให้มากที่สุด
เพราะสันติสนทนาทำ�งานอยู่บนเงื่อนไขเหล่านี้ เส้นทางสันติสนทนา
จึงมักยากเย็น ยาวนาน ขรุขระด้วยขวากหนาม แต่ขณะเดียวกันก็มีสีสัน
น่าสนใจเป็นที่สุด
สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 เป็น
เรื่องราวกระบวนการสันติภาพของไทย เป็นงานเขียนโดย “คนใน” กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ที่ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2556 แต่เดินทางมา
ยาวไกลด้วยความริเริม่ และเพียรพยายามของผูค้ นหลากหลาย โดยเฉพาะ
ข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนที่มีส่วนร่วมทำ�งานปิดลับเพื่อให้รัฐไทยมี
หนทางติดต่อสื่อสารกับนักสู้มลายูมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐ เพื่อหาทาง
ผ่อนเบาและ/หรือยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงในพืน้ ทีซ่ งึ่ เกิดขึน้ และดำ�รงอยูก่ อ่ น
การปะทุขึ้นครั้งหลังเมื่อเดือนมกราคม 2547 เป็นเวลานานมาแล้ว
สิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนชิ้นนี้ มีท้ังข้อมูลทรงคุณค่าที่ไม่น่าจะเป็น
ทีร่ กู้ นั มากนักมาก่อน และน่าจะทำ�ให้เห็นได้วา่ ประเด็นสำ�คัญบางเรือ่ งเช่น
ปัญหาการปกครองตนเอง (autonomy) ถูกเข้าใจ พูดถึง จัดวางอย่างไรใน
กระบวนการสันติภาพของไทย ประสบการณ์การทำ�งานสันติสนทนาใน
ห้วงเวลาทีผ่ า่ นมาทำ�ให้เห็นว่าคนทำ�งานฝ่ายรัฐของไทยเผชิญปัญหาสำ�คัญ
และอ่อนไหวอย่างความหวาดระแวงอย่างไร พยายามก่อร่างสร้างรูปความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งต่อสู้ด้วยกำ�ลังกันมายาวนานอย่างไร
อาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ทำ�งานสันติสนทนาของไทยในระดับ
บุคคลสะท้อนถึงปัจจัยที่กระบวนการสันติภาพในที่ต่างๆ ในโลกต้องการ
มากที่สุดสองประการคือ ความอดทนหรือขันติธรรมของผู้คนคู่ขัดแย้งทั้ง
5
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สองฝ่ายจากระดับนโยบายลงไปถึงภาคประชาชนที่จะเอื้อให้กระบวนการ
สันติภาพฝ่าข้ามอุปสรรคนานาไปได้ อีกประการหนึ่งคือ ความเข้าใจใน
วุฒิภาวะของกระบวนการสันติภาพนั้นเอง (peace process maturity)
ปรกติคำ�ถามเรื่องวุฒิภาวะของกระบวนการสันติภาพ มักให้ความ
สำ�คัญกับคำ�ถามว่า ฝ่ายต่อต้านรัฐที่ใช้กำ�ลังจะพัฒนาวุฒิภาวะทางการเมือง (political maturity) เพียงไร จึงจะพร้อมละวางการใช้อาวุธต่อต้าน
รัฐได้ แต่รายงานเชิงนโยบายชิ้นนี้ของ คยส. น่าจะช่วยให้เห็นวุฒิภาวะ
ของกระบวนการสันติภาพจากแง่มุมของคนทำ�งาน ได้เข้าใจว่าคนทำ�งาน
สันติสนทนาควรมีวุฒิภาวะของกระบวนการสันติภาพในแง่ที่มีทั้งความรู้
และความตระหนักรู้ (awareness) ว่า กระบวนการสันติภาพทำ�งานอย่างไร
โดยใส่ใจกับกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กระบวนการสันติภาพ ขณะทีก่ พ็ ยายามหาหนทางเอาชนะปัจจัยทีค่ อย
พยายามชักใบให้กระบวนการสันติภาพอ่อนแรงอับปางในเวลาเดียวกัน
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธีผู้นำ�เสนอรายงานเชิงนโยบายชิ้นนี้
แรกตั้งขึ้นในปี 2544 เป็นคณะกรรมการในสังกัดสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์
เตือนภัยและเสนอแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวธิ ตี อ่ รัฐบาลและสาธารณชน รวมทัง้ เผยแพร่ ประสาน ทำ�ความเข้าใจ
แนวทางสันติวิธีในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งให้เป็นจุดยืนและ
ทิศทางของชาติที่อยู่ในจิตสำ�นึกของทุกฝ่าย โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็น
6



6 Penetrante, Ariel Macaspac, Facilitating Intractable Political Transformation of
Armed Rebel Groups: Bridging Gaps between Transformation and Peace Agreements (March 28, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2030274 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2030274.
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ศูนย์กลางของสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ต่อมา
ฐานะและบทบาทดั ง กล่ า วยุ ติ ล งเมื่ อ สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ ห็ น ว่ า
แนวทางสันติวธิ ไี ด้พฒ
ั นาจนปรากฏเป็นรูปธรรมในนโยบายความมัน่ คงแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2550–2554 แล้ว ปัจจุบัน คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี หรือ
คยส. (Strategic Nonviolence Commission) ทำ�งานภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์สนั ติวธิ สี �ำ หรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ส�ำ นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในฐานะคณะทำ�งานทางความคิดด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Think Tank) ทีป
่ ระสมประสานองค์ความรูจ้ ากประสบการณ์การ
ทำ�งานด้านความมั่นคง จากการศึกษาวิจัยด้านสันติวิธีและการแปลง
เปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) และจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในด้านการแสวงหา
ทางเลือกเพื่อเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม
คยส. เชือ่ ว่าการสำ�รวจเส้นทางสันติสนทนาอันยากเย็น ยาวนาน และ
มี สี สั น ก่ อ นจะมาเป็ น “การพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพ ” ในสมั ย นายกรั ฐ มนตรี
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนมาถึง “การพูดคุยสันติสุข” ในสมัยนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชิ้นนี้น่าจะมีคุณูปการในเชิงนโยบายต่อการ
วางแนวทางสันติสนทนาในอนาคตไม่วา่ รัฐบาลจะเปลีย่ นแปลงไปเป็นเช่นไร
7

คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี
ตุลาคม 2561
7

ด รู ายละเอียดเกีย่ วกับคณะทำ�งานยุทธศาสตร์สนั ติวธิ ที เี่ กีย่ วพันกับงานสันติวธิ จี ากแง่มมุ
ความมั่นคงภาครัฐได้ ใน ดนัย มู่สา, “สันติวิธีในมิติงานความมั่นคงไทย,” ใน ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ (บรรณาธิการ), พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย: ความรู้ ความลับ และ
ความทรงจำ� (กรุงเทพฯ: ของเรา Protestista, 2559), หน้า 252–256.
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เส้นทางเผชิญความรุนแรง
ชายแดนใต้, 2534–2554
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คณะผู้จัดทำ�รายงานตั้งใจเสนอเรื่องราวการพูดคุยสันติภาพในรอบสอง
ทศวรรษ นับจากการริเริ่มในปี 2534 จนถึงการดำ�เนินงานที่สิ้นสุดลงในปี
2554 เนือ
่ งจากเห็นว่าเรือ่ งราวการทำ�งานติดต่อพูดคุยกับขบวนการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วงเวลาที่ทางการไม่มีนโยบายเปิดเผย
ให้สาธารณชนรับทราบ มีความสำ�คัญยิ่งต่อการต่อภาพการพูดคุยสันติภาพในปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ซึง่ เป็นการดำ�เนินงานในทางเปิด ให้มคี วาม
สมบูรณ์ในแง่ของข้อเท็จจริง และสร้างความกระจ่างชัดในแง่ของที่มาและ
ภูมิหลัง
คณะผูจ้ ดั ทำ�คาดหวังว่าภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องและผูค้ นรุน่ ใหม่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ตัวแสดงในความขัดแย้งหรือที่สนใจในปัญหาชายแดนใต้จะได้ศึกษา โดย
นำ�เนื้อหาและประเด็นสำ�คัญของรายงานไปขบคิดให้สามารถก้าวข้าม
อุปสรรคและกับดักทางความคิดที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของการหาทางออก
20
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การเสนอความเป็นจริงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ
จะเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
ต่อสังคมไทยว่าปัญหาชายแดนใต้นั้นเป็น
ปัญหาระดับประเทศ

จากความขัดแย้งในพื้นที่นี้ คณะผู้จัดทำ�ยังคาดหวังว่าการเสนอความเป็น
จริงเรือ่ งนีต้ อ่ สาธารณะจะเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อสังคม
ไทยว่าปัญหาชายแดนใต้นั้นเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้อง
ไม่ปล่อยให้ผคู้ นทัง้ ในส่วนทีต่ ดิ อยูใ่ นวังวนความขัดแย้งและผูต้ กเป็นเหยือ่
ของการใช้ความรุนแรงซึง่ ต่างก็เป็นพีน่ อ้ งหรือเพือ่ นร่วมชาติตอ้ งเผชิญกับ
ชะตากรรมที่เจ็บปวดมานานนับครึ่งศตวรรษแต่เพียงลำ�พัง และแสดงการ
มีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางเพือ่ สนับสนุนการเสริมสร้างพืน้ ทีจ่ ดั การกับความ
ขัดแย้งให้ผู้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาไม่ว่าจากฝ่ายใด มีเสรีภาพ
ในการระบายความอึดอัด ความทุกข์และปัญหาส่วนลึก การสะท้อนความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการถกแถลงในการหาทางออกที่เป็นไป
ได้ในการให้ผู้คนต่างวัฒนธรรม ต่างชาติพันธุ์ สามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่าง
มีศกั ดิศ์ รี และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เฉกเช่นความสำ�เร็จทีส่ งั คมไทยได้
สั นติสนทนา
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เคยทำ�ให้ประจักษ์มาแล้วในช่วงสงครามความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์
การปกครองในอดีต
เนือ้ หาของรายงานเริม่ จากการอธิบายโจทย์ปญ
ั หาความขัดแย้งทีเ่ ป็น
เชื้อไฟของการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ไว้ให้เห็นว่า หากเข้าใจ
โจทย์ผิด การแก้ปัญหาไม่ว่าทุ่มเททรัพยากรมากมายเพียงใดก็ไม่เป็นผล
ให้การใช้ความรุนแรงยุตลิ งได้ ตามด้วย
การถ่ายทอดเรื่องราวของความพยาม
ยามแปรเปลี่ ย นการต่ อ สู้ จ ากการใช้
หากเข้าใจโจทย์ผิด
ความรุนแรงมาเป็นการหาทางออกจาก
การแก้ปัญหาไม่ว่า
ความขัดแย้งโดยสันติวิธผี า่ นการพูดคุย
ทุ่มเททรัพยากรมากมาย
สั น ติ ภ าพที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเส้ น ทางการ
เพียงใดก็ไม่เป็นผลให้
ทำ�งานของตัวแสดงในแต่ละช่วงสมัย
การใช้ความรุนแรง
โดยแสดงให้เห็นทั้งความริเริ่มที่เป็นจุด
ยุติลงได้
เริ่มต้น ผลลงเอยของการพูดคุย ความ
พยายามในการสานต่องานพูดคุยทีห่ ยุด
ชะงักลงด้วยเหตุผลที่ต่างกัน และการ
เสนอเนื้อหาที่สะท้อนหลักคิด กระบวนการทำ�งานของฝ่ายรัฐ ถ้อยคำ�ที่
ได้ยินจากฝ่ายขบวนการฯ และผลที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อุปสรรค ความท้าทาย รวมทั้งบทเรียนที่ส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน
รายงานประกอบด้วยเนื้อหาสำ�คัญ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก แสดง
ให้เห็นว่าการมองโจทย์ปญ
ั หาในแง่มมุ ทีต่ า่ งกันจากฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผลัด
เปลีย่ นเข้ามารับผิดชอบการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นเพียงอาการ และความไม่สอด
คล้องของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนดนั้น เป็นประเด็นสำ�คัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าสภาพความเป็นจริงของตัวปัญหาที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อไฟ
ความขัดแย้ง ทัง้ ยังชีใ้ ห้เห็นถึงการคงอยูข่ องแนวคิดการรักษาความมัน่ คง
22

อารัมภบท

กระแสหลักที่อ่อนไหวอย่างมากต่อความพยายามใดๆ หรือแม้แต่วาระที่
กำ�หนดเป็นนโยบายระดับชาติแล้วในการพูดคุยกับขบวนการที่ใช้ความ
รุนแรงเพือ่ หาทางออกจากความขัดแย้งนัน้ ยังมีอทิ ธิพลทีท่ �ำ ให้การใช้สนั ติ
วิธีเป็นได้แค่เพียงทางเลือกกระแสรองเท่านั้น
ส่วนที่สอง เรียบเรียงแยกแยะการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการติดต่อพูด
คุยกับขบวนการใช้ความรุนแรง แสดงถึงทีม่ า ตัวแสดง แนวคิดการพูดคุย
เนื้อหาการพูดคุย ปัญหาและอุปสรรคที่ทำ�ให้การพูดคุยล้มเลิกหรือหยุด
ชะงักในแต่ละช่วงสมัย
ส่วนที่สาม ข้อค้นพบจากการทำ�งานพูดคุยสันติภาพที่วางสถานะคู่
พูดคุยฝ่ายขบวนการฯ ในฐานะหุ้นส่วนการหาทางออกจากความขัดแย้ง
และการส่งต่อชุดความคิดเชื่อมสู่การพูดคุยสันติสุขที่รัฐบาลเห็นชอบให้
เป็นการทำ�งานทางเปิดและกำ�หนดไว้อย่างเด่นชัดในนโยบายระดับชาติ
จนถึงปัจจุบัน
ส่วนที่สี่ เรื่องราวปนเบื้องหลังแวดล้อมเส้นทางการพูดคุยสันติภาพ
กรณีศึกษาเฉพาะในช่วงการทำ�งานปี 2549 ถึง 2554 ที่ชี้ให้เห็นความ
ท้าทายของคณะทำ�งานพูดคุยสันติภาพซึง่ นำ�โดยฝ่ายพลเรือนทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายภารกิจการพูดคุยสันติภาพจากรัฐบาล ต้องเผชิญจากความไม่เชือ่ มัน่
ของฝ่ายทหาร ความกังวลเรือ่ งการยกระดับจากฝ่ายทีด่ แู ลงานด้านการต่าง
ประเทศ การแสดงข้อมูลเกีย่ วกับบทบาทของผูร้ เิ ริม่ และความสำ�คัญของผู้
เชือ่ มต่อ ความหวาดระแวงและบททดสอบ และถ้อยคำ�ทีไ่ ด้ยนิ จากคูพ่ ดู คุย
ที่แสดงนัยยะต่อเป้าหมายการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
และส่วนสุดท้าย บทสรุปซึ่งลงท้ายด้วยความเห็นของคณะผู้จัดทำ�
เรื่ององค์ประกอบสำ�คัญหลักที่จะนำ�พากระบวนการพูดคุยไปสู่เป้าหมาย
สันติภาพได้ยั่งยืน

สั นติสนทนา
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การจัดทำ�รายงานฉบับนี้ เกิดจากเหตุผลสำ�คัญ 2 ประการ ประการแรก
เรือ่ งราวเกีย่ วกับการพูดคุยสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือทีท่ าง
ราชการปรับมาเรียกขานว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขในปัจจุบัน ถูกนำ�เสนอ
ต่อสาธารณะอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ บทความและข่าวสารจากสื่อ
มวลชน ตลอดจนถ้อยแถลงและคำ�สัมภาษณ์ของบุคคล แต่โดยที่การพูด
1

การเปลี่ยนชื่อเรียกขานกระบวนการพูดคุยอย่างเป็นทางการจาก “สันติภาพ” มาเป็น
สันติสุข” เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ หลังการรัฐประหารในปี 2557 เพื่อตีกรอบปัญหาให้อยู่ภาย
ใต้การควบคุมของรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ถ้อยคำ�เดียวกันนีก้ ป็ ระสบกับความสับสนเมือ่
ต้องแปล(ง)ไปเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาดูเพิม่ เติมที่ Chaiwat Satha-Anand, “Celestial Axe:
1

“

On the Politics of Naming,” Center for Southeast Asian Studies, CSEAS Newsletter
76(Spring/Summer 2018), https://newsletter.cseas.kyoto-u.ac.jp/nl76/76_05_seasia_keynote.
html (accessed November 29, 2018).
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เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ถึงต�ำแหน่งแห่งที่ของการพูดคุยสันติภาพว่า
อยู่ตรงส่วนไหนของภาพรวมการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุยซึง่ เกีย่ วโยงกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีความ
เป็นมามากกว่าสองทศวรรษ มีคณะบุคคล องค์กร หรือกลไกรับผิดชอบ
การดำ�เนินการที่หลากหลาย ประกอบกับการพูดคุยที่เกิดขึ้นก่อนปี 2555
เป็นงานที่ล่วงรู้ในวงแคบ สภาพการณ์ข้างต้นย่อมมีผลให้การเสนอข้อมูล
ต่อสาธารณะที่ผ่านมาไม่ครอบคลุมความเป็นจริงได้ทั้งหมด
ประการที่สอง การพูดคุยสันติภาพในช่องทางปัจจุบันนั้นเป็นการ
ทำ�งานทางเปิด ข้อมูลที่นำ�เสนอสู่สาธารณะทั้งจากคู่พูดคุย นักวิชาการ
ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน ได้สร้างแรงเหวี่ยงที่มีผลต่อความ
สนใจขององค์กรนอกภาครัฐ และผูค้ นกลุม่ ต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ทุกขณะ แรง
เหวี่ยงดังกล่าวนี้ยังสร้างความคาดหวังต่อภาคส่วนต่างๆ ทั้งยังเป็นแรง
กระตุ้นที่ทำ�ให้เกิดทั้งกระแสการสนับสนุนและกระแสคัดค้าน ประกอบ
กับการเกิดภาวะชะงักงันสืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลมาเลเซีย ซึง่
สั นติสนทนา
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ส่งผลต่อสถานะของบุคคลทีร่ ฐั บาลมาเลเซียชุดก่อนมอบหมายให้ท�ำ หน้าที่
อำ�นวยความสะดวก ตลอดจนกระแสคาดเดาต่อความเกีย่ วข้องของทางการ
มาเลเซียในระยะจากนีว้ า่ จะเข้ามามีบทบาทแค่ไหนอย่างไรในการให้ความ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี จัดทำ�รายงานฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงตำ�แหน่งแห่งที่ของการ
พูดคุยสันติภาพว่าอยู่ตรงส่วนไหนของภาพรวมการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด จะสามารถมองเห็นภาพของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมได้ชัดขึ้น และอย่างน้อยก็ยังพอมองเห็นความ
หวังว่าการจัดการกับความขัดแย้งที่เป็นเหตุของการใช้ความรุนแรงที่เป็น
อยู่นั้นไม่ยากและเป็นไปได้
รายงานฉบับนีก้ �ำ หนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการทำ�งานเฉพาะ
การพูดคุยสันติภาพในทางปิด และตัง้ ใจทีจ่ ะไม่รายงานก้าวก่ายการดำ�เนิน
งานพูดคุยสันติภาพในทางเปิดเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นงาน
ที่กำ�ลังดำ�เนินการ จึงมีความอ่อนไหวในแง่ของข้อมูลอยู่พอควร การนำ�
เสนอเริ่มจากการให้ภาพแสดงที่มาของเหตุที่ทำ�ให้เกิดการใช้ความรุนแรง
อย่างยืดเยื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดเปลี่ยนทางนโยบาย ตามด้วย
พัฒนาการของการพูดคุย และเรือ่ งราวตลอดเส้นทางเดินของกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้นก่อนปี 2555 เพื่อสืบหาคำ�ตอบจากคำ�ถามสำ�คัญ
5 ข้อ ได้แก่
1) เหตุผลและปัจจัยสำ�คัญใดที่ทำ�ให้การพูดคุยสันติภาพปรากฏเป็น
นโยบายระดับชาติ?
2) ใครทำ�อะไรบ้างในนโยบายพูดคุยแบบนี?้
3) เรือ
่ งราวเบือ้ งหลังใดทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการทำ�ให้เกิดการเชือ่ มต่อของ
การพูดคุยสันติภาพ?
26
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เลือกใช้การเสนอข้อมูลที่เป็นค�ำบอกเล่า
ความเห็น และมุมมองจากประสบการณ์
ของคณะบุคคลที่เคยรับผิดชอบกับงาน
เสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และมีส่วนร่วมโดยตรงในการเจรจา

การพูดคุยที่เป็นอยู่นำ�ไปสู่คำ�ตอบการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
เหมือนที่อื่นหรือไม่? เพราะเหตุใด? และ
5) การตัดสินใจสุดท้ายว่ารัฐสามารถให้อะไรได้บ้างกับข้อเรียกร้อง
ความต้องการการเปลีย่ นแปลงของคนในพืน้ ที่ ซึง่ รวมถึงขบวนการติดอาวุธ?
จะมาจากใคร? และใช้กรอบกฎหมายหรือพื้นฐานอื่นใดในการตัดสินใจนี?้
การจัดทำ�รายงานนี้ไม่ได้นำ�กระบวนการวิจัยทางวิชาการโดยทั่วไป
มาใช้ เนือ่ งจากข้อจำ�กัดเรือ่ งทีม่ าของเอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิง เหตุเพราะเอกสาร
ยังคงถูกกำ�หนดชั้นความลับของทางราชการ และเนื้อหาที่นำ�เสนอเป็น
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อตัวบุคคลที่เคยมีส่วนรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการ
ทำ�งาน และบางส่วนยังคงเกีย่ วข้องกับการพูดคุยสันติภาพถึงปัจจุบนั ด้วย
เหตุผลและข้อจำ�กัดข้างต้น คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธีจึงเลือกใช้การ
เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นคำ�บอกเล่า ความเห็น และมุมมองจากประสบการณ์ของ
คณะบุคคลที่เคยรับผิดชอบกับงานเสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และมีสว่ นร่วมโดยตรงในการเจรจากับขบวนการทีใ่ ช้ความ
รุนแรงในช่วงแรกเริ่มต่อเนื่องมาถึงการพูดคุยสันติภาพในปัจจุบัน
4)

สั นติสนทนา
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ปัญหาและทางแก้
ที่(ยัง)ไม่ประสบผล

ปัญหาที่เผชิญ

ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แม้มีการแสดงความเห็นที่ต่างกันออกไป แต่เมื่อได้ถกเถียงถึงเหตุผลที่
สนับสนุนความเห็นนัน้ ๆ ก็ไม่มคี วามเห็นหรือการนิยามปัญหาภาคใต้ใดที่
ผิดจากความเป็นจริง ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั มุมมองและบทบาทของแต่ละตัวแสดง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีน่ ี้ ความจริงอาจถูกอธิบาย
ได้ทั้งจากมุมมองสาเหตุหรือมุมมองผลลัพธ์ของปัญหาการใช้ความรุนแรง
เพื่ออธิบายประเด็นโจทย์ปัญหานี้ให้ชัดเจนขึ้น จึงต้องพิจารณาการวาง
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติเกีย่ วกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบงานแก้
ปัญหาพื้นที่นี้ ให้ทัศนะว่าการมองสาเหตุของความรุนแรงในแต่ละช่วง
28
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แม้มีการแสดงความเห็นที่
ต่างกันออกไป แต่เมื่อได้
ถกเถียงถึงเหตุผลที่สนับสนุน
ความเห็นนั้น ๆ ก็ไม่มีความเห็น
หรือการนิยามปัญหาภาคใต้ใด
ที่ผิดจากความเป็นจริง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับมุมมองและบทบาท
ของแต่ละตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง

ของนโยบายมีความต่างกันในจุดเน้น บางช่วงมองว่าเกิดจากการขาดการ
พัฒนาจึงทุ่มเทพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ บางช่วงเห็นว่าอาจเป็น
เพราะอิทธิพลจากภายนอก เช่นมีนักศึกษาไปเรียนที่ตะวันออกกลางแล้ว
กลับมาสร้างปัญหา สร้างอิทธิพลทางความคิดในการต่อสู้กับฝ่ายรัฐ จึง
ออกมาตรการควบคุมการไปเรียนต่อต่างประเทศ บางช่วงก็ปรากฏนโยบาย
ทีบ่ ง่ บอกว่าปัญหาเกิดจากการเรียนการสอนทางด้านศาสนา การแทรกแซง
หรือการลักลอบสนับสนุนจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงไม่ว่าเป็นนโยบาย
ระดับชาติหรือแผนปฏิบัติในระดับยุทธวิธี คือการมองความรุนแรงว่ามี
สาเหตุจากกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนจัดตั้งกองกำ�ลังติดอาวุธ
ต่อสู้กับรัฐ มาตรการปราบปรามในลักษณะต่างๆ จึงถูกนำ�มาใช้ตลอดมา
แม้ในช่วงปี 2547 ที่เกิดเหตุปะทุของความรุนแรงซึ่งคงความต่อเนื่องมา
สั นติสนทนา

29

เป็นปีที่ 14 ในปัจจุบัน ได้มีการวางนโยบายที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาใน
หลากหลายมิติ แต่ทั้งหมดก็ดำ�เนินไปภายใต้การบังคับใช้กฎหมายความ
มัน่ คงและกฎหมายพิเศษหลายฉบับ ทัง้ หมดนีย้ อ่ มสะท้อนว่าฝ่ายรัฐยังคง
มองผู้ก่อความรุนแรงในเชิงพฤติกรรมว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม จึงมีความ
ชอบธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านีต้ อ่ ผูค้ นทีต่ อ้ งสงสัยหรือมีหลักฐาน
บ่งชี้ว่าเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย
คำ�ถามวันนี้คือ เมื่อมีการปราบปราม มีการนำ�ผู้กระทำ�ผิดมาดำ�เนิน
คดีคนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า เหตุใดจึงไม่เป็นผลหยุดยัง้ การก่อกำ�เนิดของ
ผู้คนที่เข้าร่วมขบวนการใช้ความรุนแรงที่รัฐนิยามว่าเป็นอาชญากรได้
อีกด้านหนึง่ ของมุมมองต่อปัญหาภาคใต้ซงึ่ มีทงั้ จากฝ่ายรัฐด้วยกันเอง
และจากบางภาคส่วนในพื้นที่ กลับเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดเป็นผลเชื่อม
โยงกับความรู้สึกเจ็บช้ำ�น้ำ�ใจ ความ
เกลียดชังต่อการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
รัฐบางคน บางฝ่าย ทีไ่ ม่ใส่ใจในเรือ่ ง
เหตุใดจึงไม่เป็นผลหยุดยั้ง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน มองข้าม
การก่อก�ำเนิดของผู้คนที่
ความละเอียดอ่อนทางวิถีวัฒนธรรม
เข้าร่วมขบวนการใช้ความ
และก่อพฤติกรรมทางลบในลักษณะ
รุนแรงที่รัฐนิยามว่าเป็น
ต่างๆ ต่อชาวมลายูมุสลิมที่เป็นประ
อาชญากรได้
ชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบกับ
ผลของนโยบายในอดี ต ที่ มุ่ ง สร้ า ง
ความมั่นคงของรัฐมากกว่าความมั่นคงของประชาชน ก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรม มองการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐเป็นภัย
คุกคาม จึงมีนโยบายเข้าไปควบคุมหรือปราบปรามเพื่อหยุดยั้งความ
เคลื่อนไหวเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว “ปราศจากการต่อต้านและความรุนแรง”
หรือ “สามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้”
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การแยกดินแดน VS
ความอึดอัดของการอยู่ในดินแดนตัวเอง

นักการศาสนาและนักวิชาการในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาผู้ที่
เดินทางออกไปต่างประเทศบอกเล่าความรู้สึกในช่วงที่เข้ารับการศึกษาที่
ซาอุดอี าระเบียในช่วงเวลานัน้ ว่า พวกตนไม่มคี วามรูส้ กึ ภูมใิ จใดๆ เหลืออยู่
ในความเป็นส่วนหนึง่ ของพลเมืองในประเทศไทย ในความรูส้ กึ นัน้ พวกเขา
เห็นว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั กระทำ�เสมือนว่าคนมลายูเป็นเศษคน นักวิชาการท่านหนึง่
บอกว่ามันเป็นทางสองแพร่งที่ต้องเลือกระหว่างเดินเข้าร่วมกับขบวนการ
ต่อสูด้ ว้ ยอาวุธและความรุนแรง
หรือกลับมาต่อสู้ทางสันติโดย
ใช้ศาสนานำ� นักวิชาการท่าน
พวกตนไม่มีความรู้สึกภูมิใจใด ๆ
เดียวกันนี้บอกว่าแม้ส่วนใหญ่
เหลืออยู่ในความเป็นส่วนหนึ่ง
เลือกแนวทางแรก แต่เขาและ
ของพลเมืองในประเทศไทย
เพื่อนบางคนตัดสินใจกลับมา
ในความรู้สึกนั้นพวกเขาเห็นว่า
ใช้ความรู้ระดับสูงที่ได้ร่ำ�เรียน
เจ้าหน้าที่รัฐกระท�ำเสมือนว่า
มาเพือ่ สร้างคนรุน่ ใหม่ให้ยดึ มัน่
คนมลายูเป็นเศษคน
ศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางแห่ง
สันติในการดำ�รงชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้คนต่างศาสนาและวิถีวัฒนธรรมด้วยความอดทนและความเข้าใจ
ในความต่าง กระนั้นก็ดี ถึงปัจจุบันพวกเขายังรู้สึกว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาง
ส่วนมองพวกเขาด้วยอคติและความเคลือบแคลงมาโดยตลอด
เพือ่ ช่วยให้การมองภาพปัญหาข้างต้นชัดขึน้ จึงควรย้อนไปศึกษาการ
แก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีต ซึง่ ได้พบว่าความเคลือ่ นไหวเพือ่
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงนั้น เชื่อมโยง
โดยตรงกับเงือ่ นไขจากฝ่ายรัฐ ทีก่ อ่ ให้เกิดความรูส้ กึ และความเชือ่ กับผูค้ น
สั นติสนทนา
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จากรุน่ สูร่ นุ่ ว่าประสบการณ์ทพี่ วกเขาถูกกระทำ�จากฝ่ายรัฐ ทำ�ให้ไม่มที าง
เลือกอื่นนอกจากใช้ความรุนแรงต่อสู้เพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กรณีตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เกือบหนึง่ ร้อยปีทผี่ า่ นมาในสมัยรัชกาลที่ 6 กับ
กรณีตัวอย่างเมื่อปี 2549 สะท้อนให้เห็นว่าเงื่อนไขที่เกิดมาเกือบหนึ่ง
ศตวรรษ ถึงปัจจุบันก็ยังดำ�รงอยู่
ในรั ช สมั ย รั ช กาลที่ 6 มี ก าร
วางหลั ก รั ฐ ประศาสโนบายเป็ น
การต่อสู้โดยใช้ความรุนแรง ระเบียบสำ�หรับปฏิบัติราชการเนื่อง
ด้วยมณฑลปัตตานี ซึง่ พระราชทาน
นั้น เชื่อมโยงโดยตรงกับ
ความเห็ น ชอบเมื่ อ 6 กรกฎาคม
เงื่อนไขจากฝ่ายรัฐ
2466 สาระสำ�คัญบางตอนคือ “ยก
เลิกหรื อ แก้ ไขระเบี ยบการหรื อ วิ ธี
ปฏิบัติที่ทำ�ให้พลเมืองรู้สึกว่าเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม...ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ติ อ่ พลเมืองด้วยความเป็นธรรม และลงโทษเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ กระทำ�ผิด...
เลือกเฟ้นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดีไปทำ�งานโดยให้ฝึกอบรม ฝึกฝนให้เข้าใจ
วัฒนธรรมของพืน้ ทีก่ อ่ นไปทำ�งาน” เป็นทีเ่ ข้าใจได้วา่ ก่อนทีจ่ ะพระราชทาน
เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้ย่อมเกิดจากการที่วังหลวงได้รับรายงานการร้อง
เรียนของราษฎรทีเ่ ดือดร้อนจากเงือ่ นไขความไม่เป็นธรรมต่างๆ อันเกิดจาก
การกระทำ�ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ จึงมีการประกาศระเบียบการปฏิบัติราชการ
สำ�หรับพื้นที่นี้ขึ้นไว้เป็นการเฉพาะ
ต่อมาอีก 80 กว่าปี ภายหลังขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่
นาน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวถ้อยคำ�ประวัติศาสตร์ที่จังหวัด
ปัตตานีต่อหน้าครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ตากใบ และประชาชน ผู้นำ�ศาสนา และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ นับพันคน
เมือ่ 2 พฤศจกิ ายน 2549 ว่า “ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดทีแ่ ล้ว และขอโทษ
แทนรัฐบาลนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้ว ผมมาขอโทษแทน ผม
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การที่อดีตผู้บัญชาการทหารบก
องคมนตรี และนายกรัฐมนตรีในต�ำแหน่ง
ประกาศถ้อยค�ำเช่นนี้ย่อมสะท้อนชัดเจน
ว่าท่านยอมรับความผิดพลาดในการ
ด�ำเนินนโยบายและการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ตามค�ำสั่งจากหน่วยเหนือ

อยากยืน่ มือออกไปแล้วบอกว่าผมเป็นคนผิด ผมขอกล่าวคำ�ขอโทษด้วยใจ
จริง” และกล่าวย้ำ�เพิ่มว่า “ผมเคยพยายามคัดค้านนโยบายหลายประการ
ของรัฐบาลชุดที่แล้ว และผมก็มีส่วนผิดที่คัดค้านนโยบายแล้วไม่เป็นผล
เขาจึงให้ผมอยูใ่ นลักษณะทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ วันนีผ้ มจึงต้องเอ่ยคำ�ขอโทษ
อีกครั้งหนึ่ง” แน่นอนว่าการที่อดีตผู้บัญชาการทหารบก องคมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีในตำ�แหน่ง ประกาศถ้อยคำ�เช่นนีย้ อ่ มสะท้อนชัดเจนว่าท่าน
ยอมรับความผิดพลาดในการดำ�เนินนโยบายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ตามคำ�สั่งจากหน่วยเหนือในเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขก่อความโกรธแค้น
สร้างความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ตกเป็นเหยื่อการใช้อำ�นาจ
เกินขอบเขตจากฝ่ายรัฐซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
ทั้งสองกรณีดังที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของ
สถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ว่าเงือ่ นไขต่างๆ จากฝ่ายรัฐทีเ่ กิดขึน้ เกือบร้อยปี
ก็ยงั คงปรากฏอยู่ และด้วยความเป็นจริงตามทีย่ กเป็นกรณีตวั อย่างข้างต้น
จะเห็นว่านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับ
ปัจจุบนั (2560–2562) ยังคงเน้นการให้ความสำ�คัญกับการขจัดเงือ่ นไขทีเ่ อือ้
ต่อการใช้ความรุนแรงไว้ในวัตถุประสงค์ข้อแรก
สั นติสนทนา
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เนื้อหาของนโยบายในส่วนนี้ได้ระบุถึงความสำ�คัญของ “การเสริม
สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างรัฐกับประชาชน โดยให้คดั เลือกและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำ�นึก มีทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงสันติ เคารพสิทธิ
มนุษยชน ให้มีกลไกติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้
อยูใ่ นกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ นโยบายยังได้ให้ความ
สำ�คัญกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน ประเพณี เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเคร่งครัด”
แน่นอนว่าหน่วยงานในพืน้ ทีย่ อ่ ม
ต้องนำ�นโยบายส่วนนี้ไปปฏิบัติทำ�ให้
เงื่อนไขหลายเรื่องได้รับการแก้ไข แต่
หากยืนยันว่าเงื่อนไข
บางเรื่องยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม หาก
ความไม่ชอบธรรมนั้น
ยืนยันว่าเงือ่ นไขความไม่ชอบธรรมนัน้
ได้รับการแก้ไขหมดแล้ว
ได้รับการแก้ไขหมดแล้ว ก็เกิดคำ�ถาม
ก็เกิดค�ำถามว่าแล้วเหตุ
ว่าแล้วเหตุจูงใจใดที่ยังเป็นแรงผลักให้
จูงใจใดที่ยังเป็นแรงผลัก
คนรุ่นใหม่ออกมาใช้ความรุนแรงต่อสู้
ให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้
ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบยัง
ความรุนแรงต่อสู้
ดำ�เนินต่อไป เหตุใดจึงยังปรากฏข้อ
ร้องเรียนของราษฎรทั้งทางเปิดและที่
เป็นการภายในเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ลักษณะต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่รัฐยังคงปรากฏต่อเนื่อง

34

ปั ญหาและทางแก้ที่(ยัง)ไม่ประสบผล

ความพยายามแปรเปลี่ยนการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง

หลังปี 2540 มีการปรับกระบวนการจัดทำ�นโยบายภาคใต้จากเดิมที่
เคยกำ�หนดจากส่วนกลางมาเป็นการรับฟังคนในพืน้ ที่ ทำ�ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็น
ว่าตนมีความไม่มั่นคงในชีวิตอย่างไร มีความอึดอัด ความกลัว ความ
หวาดระแวงจากสาเหตุใด กล่าวได้วา่ นโยบายเกีย่ วกับจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ปี 2542–2546 ถือเป็นนโยบายที่มีแนวทางแก้ปัญหาความห่วงใยต่างๆ
ของประชาชน ทำ�ให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาชน แต่ผคู้ น
ที่สนใจในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยตั้งคำ�ถามว่าเหตุใดถึงยังมี
ปัจจัยหล่อเลี้ยงการใช้ความรุนแรงให้ดำ�รงอยู่ และได้เพิ่มระดับมากขึ้นใน
ช่วงหลังปี 2547?
จากการศึกษาของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ สั น ติ วิ ธี (กยส .)
แต่ผู้คนที่สนใจในปัญหา
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งต่อมา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ แ ปรสภาพมาเป็ น คณะทำ � งาน
เคยตั้งค�ำถามว่าเหตุใดถึง
ยุทธศาสตร์สันติวิธีในทศวรรษที่ 21
ยังมีปัจจัยหล่อเลี้ยงการ
( คยส .) ภายใต้ สำ � นั ก งานกองทุ น
ใช้ความรุนแรงให้ด�ำรงอยู่
สนับสนุนการวิจัย พบว่านอกเหนือ
และได้เพิ่มระดับมากขึ้นใน
จากความรุนแรงที่มีเชื้อไฟจากการ
ช่วงหลังปี 2547?
รั ง แกและอคติ จ ากคนบางส่ ว นใน
ภาครัฐ การไม่เคารพวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ประวัติศาสตร์และความเชื่อที่เล่าขานแล้ว ความพยายาม
“แก้ ปั ญ หา ” ของรั ฐ บาลดู จ ะเป็ น การ “เพิ่ ม ปั ญ หา ” ให้ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
เพราะภายใต้นโยบายที่ได้รับการยอมรับแล้วนั้นเวลานำ�ไปปฏิบัติกลับไม่
สอดคล้องและสวนทางกันด้วยเหตุผลทีอ่ ยูใ่ นใจหรือผูป้ ฏิบตั เิ ชือ่ ว่าวิธขี องตน
สั นติสนทนา
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ความพยายาม “แก้ปัญหา” ของรัฐบาลดูจะเป็นการ
“เพิ่มปัญหา” ให้ซับซ้อนมากขึ้น เพราะภายใต้นโยบาย
ที่ได้รับการยอมรับแล้วนั้นเวลาน�ำไปปฏิบัติกลับ
ไม่สอดคล้องและสวนทางกันด้วยเหตุผลที่อยู่ในใจ
หรือผู้ปฏิบัติเชื่อว่าวิธีของตนได้ผลกว่า

ได้ผลกว่า นายทหารระดับสูงท่านหนึ่งระบุว่า “หลักปฏิบัติของหน่วยงาน
ความมัน่ คง โดยเฉพาะกองทัพผูป้ ฏิบตั ใิ นพืน้ ทีค่ อื ต้องทำ�ตามคำ�สัง่ ไม่วา่
ทหารจะมีความคิดดีเพียงใด หรือนโยบายจะก้าวหน้าแค่ไหน หากมีค�ำ สัง่
เฉพาะหน้าออกมาไม่วา่ จะเป็นอย่างไรก็ตอ้ งรับผิดชอบปฏิบตั ติ าม” เมือ่ การ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้จากการร่วมคิดร่วมเสนอของประชาชน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือความเชือ่ ว่าถูกหลอก ยิง่ เกิดเหตุรนุ แรงโดยฝ่ายทีท่ �ำ งานกับ
รัฐกระทำ�เสียเอง อาทิ เหตุการณ์ตากใบ หรือเหตุสงั หารหมูใ่ นมัสยิด เหตุ
วิสามัญฆาตกรรมหลายต่อหลายเหตุการณ์ ตลอดจนการซ้อมทรมานและ
อืน่ ๆ ทีค่ นเชือ่ ว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั กระทำ�โดยเจตนา สถานการณ์แบบนีเ้ ป็นแรง
กระตุ้นวงจรการแก้แค้นเอาคืน ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือช่วยก่อกำ�เนิดนัก
ต่อสู้รุ่นใหม่เข้าร่วมขบวนการใช้ความรุนแรงอย่างไม่สิ้นสุด
อดีตข้าราชการระดับสูงของ สมช. ซึง่ รับผิดชอบการเสนอแนะนโยบาย
และมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการปรั บ ทิ ศ ทางของนโยบายแก้ ปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้หลังปี 2540 ให้ความเห็นว่าแม้ขบวนการติดอาวุธที่ต่อสู้
กับฝ่ายรัฐได้แยกออกเป็นหลายกลุ่ม และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรตลอดจนแกนนำ�ของกลุ่มมาเป็นระยะๆ แต่แรงจูงใจการต่อสู้ไม่ได้
แปรเปลี่ยนตามไปด้วย การดำ�รงอยู่ของความสามารถในการต่อสู้ด้วย
ความรุนแรงกับฝ่ายรัฐได้บ่งบอกว่ามีการถ่ายทอดความคิดความเชื่อและ
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อุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมไปกับการปรับแนวทาง วิธีการ และกลยุทธ์
การต่อสู้เชิงรุกกับรัฐอยู่เนืองๆ
คำ�ถามสำ�คัญของหน่วยงานรัฐในอดีต คือขบวนการติดอาวุธมีความ
คิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ ที่สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้อย่างไร?
และมีเป้าหมายต่อสู้เพื่อสิ่งใด? คำ�ตอบโดยสรุปจากฝ่ายรัฐคือขบวนการฯ
เหล่านีต้ อ้ งการแยกดินแดนปกครองตนเอง แต่ไม่มหี น่วยงานใดตัง้ คำ�ถาม
ว่า เหตุใดคนจำ�นวนหนึ่งถึงไม่อยากอยู่กับรัฐไทย?
ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2547
กยส . ใช้ ค วามพยายามหลายครั้ ง
ในการสื่อสารให้ฝ่ายบริหารที่เป็น
ค�ำตอบโดยสรุปจากฝ่ายรัฐ
ผู้ตัดสินใจทางนโยบายเข้าใจความ
คือขบวนการฯ เหล่านี้
เป็นจริงของปัญหาความรุนแรงจาก
ต้องการแยกดินแดน
มุมมองที่แตกต่างจากแนวทางแก้
ปกครองตนเอง แต่ไม่มี
ปัญหาในอดีต ในบันทึกรวม 3 ฉบับ
หน่วยงานใดตั้งค�ำถามว่า
ที่ กยส. มีถึงนายกรัฐมนตรีในขณะ
เหตุใดคนจ�ำนวนหนึ่ง
นั้ น ได้ อ ธิ บ ายว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ถึงไม่อยากอยู่กับรัฐไทย?
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอาชญา
กรรมทีม่ นี ยั ยะทางการเมือง แต่การ
ที่รัฐบาลเข้าใจว่าความรุนแรงที่เพิ่ม
ขึ้นไม่ใช่ความรุนแรงทางการเมืองเช่นในอดีต จึงยุบเลิกหน่วยงานทาง
การเมืองทีเ่ คยแก้ปญ
ั หาได้ผลอย่างศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำ�รวจ ทหารที่ 43
(พตท.43) เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมจึงแก้ไขด้วยวิธีการอย่าง
ตำ�รวจทีน่ �ำ ไปสูค่ วามผิดพลาดมากมาย ก่อความหวาดระแวงและขยายช่อง
ว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
ทางออกที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือการทบทวนวิธีสร้าง
สั นติสนทนา
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ความเข้มแข็งของรัฐโดยอาศัยกำ�ลังอาวุธ และมุง่ จับอาชญากรเป็นแนวทาง
หลัก มาเป็นการสร้างความมัน่ คงอย่างใหม่โดยการวางรากฐานความมัน่ คง
บนความเป็นจริงทางสังคมและอาศัยสันติวฒ
ั นธรรมทีด่ �ำ รงอยูใ่ นสังคมไทย
เป็นแนวทางหลัก คือเอาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพืน้ ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้น
พยายามให้ผคู้ นในพืน้ ทีน่ ดี้ �ำ เนินชีวติ อย่างมุสลิมได้ในรัฐไทยทีเ่ ป็นบ้านของ
เขา เช่นที่ปรากฏในนโยบายความมั่นคงเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2542–2546 ส่วนการอาศัยสันติวฒ
ั นธรรมนัน้ ต้องเริม่ ต้นให้ความสำ�คัญ
กับมิติทางวัฒนธรรมเพื่อลดทอนความเกลียดชัง ลดทอนความเชื่อว่าการ
ใช้เพียงมาตรการจับกุมปราบปรามจะแก้ปญ
ั หาได้ เงือ่ นไขสันติวฒ
ั นธรรม
นี้จะทำ�ให้ประชาชนยอมรับหรือไม่ยอมรับการกระทำ�ของรัฐ และยังเป็น
ตัวแปรสำ�คัญต่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
นอกจากความเห็นของ กยส. ในเรือ่ งแนวคิดสันติวฒ
ั นธรรมทีส่ บื เนือ่ ง
จากนโยบายปี 2542–2545 ข้างต้นแล้ว การผลักดันแนวคิดเปลี่ยนวิธีต่อสู้
จากความรุนแรงมาใช้แนวทางสันติวิธียังถูกเสนอจากหลายทาง เช่น ข้อ
เสนอของรัฐมนตรีจาตุรนต์ ฉายแสง และข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ต่อมาหลังเหตุรัฐประหารในปี 2549
สมช . ได้ ข ยายแนวทางนี้ ม าปรากฏอยู่ ใ นคำ � สั่ ง สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่
206/2549 เรือ
่ ง นโยบายเสริมสร้างสันติสขุ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีร่ ะบุ
ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีพื้นฐานที่แท้จริงจากความต้องการ
ของประชาชนในการมีสว่ นร่วมและการดำ�รงอยูใ่ นสังคมไทยบนพืน้ ฐานของ
ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารกำ�หนดแนวทางเพือ่ ส่งเสริม
ให้มีช่องทางสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างและเลือกใช้
ความรุนแรงด้วยการปรับความเข้าใจกับบุคคลกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
นโยบายในข้อนี้นับว่ามีผลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการพูดคุยสันติภาพภายใต้
ความเห็นชอบทางนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้น
ที่ ผ่ า นมาการพู ด คุ ย เพื่ อ หาวิ ธี อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ ก รณี จั ง หวั ด
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ที่ผ่านมาการพูดคุยเพื่อหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงานยากที่จะผลักดัน
ให้ปรากฏเป็นนโยบายในระดับชาติ เนื่องจากไปด้วยกัน
ไม่ได้กับแนวคิดการรักษาความมั่นคงกระแสหลัก

ชายแดนภาคใต้ เป็นงานยากที่จะผลักดันให้ปรากฏเป็นนโยบายในระดับ
ชาติ เนือ่ งจากไปด้วยกันไม่ได้กบั แนวคิดการรักษาความมัน่ คงกระแสหลัก
บ้างมองว่าสถานการณ์อยู่ในความควบคุมไม่จำ�เป็นต้องคุย บ้างกังวลว่า
จะเป็นการยกระดับปัญหาและทำ�ให้เกิดการแทรกแซงจากภายนอก บ้าง
มองว่าเป็นสัญญาณว่ารัฐกำ�ลังพ่ายแพ้ อย่างไรก็ดี แม้ปรากฏเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนแล้ว แต่การปฏิบัติก็นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะขับเคลื่อนต่อไปโดย
เปิดเผย เนื่องมาจากอิทธิพลของแนวคิดการรักษาความมั่นคงแบบเดิม
และความเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านด้วยความไม่เข้าใจของสังคมไทยต่อบริบท
ของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถึงคราทีส่ งั คมโดยรวมต้องถามตัวเองแล้วว่า จะปล่อยให้ความรุนแรง
ทีพ่ รากชีวติ ผูค้ นไปมากกว่าหกพันคน บาดเจ็บอีกนับหมืน่ ไม่นบั รวมความ
สูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ก่อนปี 2547 ความเสียหายทางด้านจิตใจ ความเสียโอกาส
ในทุกด้านและทุกมิติที่เป็นผลจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ดำ�เนินต่อไป
เพียงเพราะการมองผู้คนที่เห็นต่างบนพื้นฐานของความเป็นศัตรู หรือจะ
หันมามองผูเ้ ห็นต่างเป็นมิตรและเพือ่ นร่วมชาติ เพราะการมองทัง้ สองแบบ
นำ�ไปสู่แนวทางและการปฏิบัติ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน
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ผูค้ นส่วนใหญ่อาจรับรูเ้ พียงว่าการพูดคุยกับขบวนการทีใ่ ช้ความรุนแรงต่อสู้
กับรัฐในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เริม่ เมือ่ ต้นปี 2555 ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะ
การพูดคุยทีว่ า่ นัน้ ได้รบั การเปิดเผยสูส่ าธารณชนมาเป็นระยะ บางส่วนอาจ
รับรู้ว่ามีการพูดคุยก่อนหน้านั้น แต่ไม่กระจ่างชัดในรายละเอียดของที่มา
และเรื่องราว บางส่วนเข้าใจในทำ�นองว่าที่ดำ�เนินการในอดีตนั้นเป็นงานที่
แอบทำ�กันเอง ซึง่ ทีจ่ ริงก็อาจเกิดความเชือ่ เช่นนัน้ ได้ เพราะการพูดคุยบาง
กรณี ไม่ปรากฏความแน่ชัดของที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพือ่ สลายความคลุมเครือด้านการรับรู้ เนือ้ หาในบทนีจ้ งึ นำ�ความเป็น
จริงของเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ มานำ�เสนอให้เห็นทีม่ าและพัฒนาการทีเ่ ริม่ ต้นด้วย
การเจรจากับขบวนการติดอาวุธ มาถึงการพูดคุยสันติภาพ ซึง่ เป็นรอยต่อ
ที่สำ�คัญต่อการพูดคุยสันติสุขในภาษาเรียกขานของฝ่ายรัฐในปัจจุบัน
การเจรจากับกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ
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การเจรจากับกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับรัฐใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อแรกเริ่ม มีพัฒนาการ
จากผลส�ำเร็จของนโยบายใต้ร่มเย็นและการ
ใช้แนวคิดการเจรจากับบุคคลระดับแกนน�ำใน
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)

แรกเริม่ มีพฒ
ั นาการจากผลสำ�เร็จของนโยบายใต้รม่ เย็นและการใช้แนวคิด
การเจรจากับบุคคลระดับแกนนำ�ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
(พคท.) โดยกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 4 (กอ.รมน.
ภาค 4) ที่นำ�ไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งและการยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการมีบทบาทสำ�คัญใน
การเป็นตัวกลางเจรจายุติการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
(จคม.) กับรัฐบาลมาเลเซีย จนบรรลุข้อตกลงสันติภาพสามฝ่ายระหว่าง
ไทย–มาเลเซีย–พรรคคอมมิวนิสต์มลายา ในปี 2532
ด้วยประสบการณ์และทีมงานนายทหารทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและทักษะ
การทำ�งานด้านการเจรจายุติการต่อสู้กับกองกำ�ลังของ พคท. และ จคม.
ตามทีก่ ล่าวแล้ว กอ.รมน. ภาค 4 จึงได้น�ำ แนวทางเดียวกันนีม้ าปรับใช้กบั
กรณีขบวนการฯ ทีฝ่ า่ ยรัฐเรียกขานในตอนนัน้ ว่าเป็นกลุม่ แบ่งแยกดินแดน
สั นติสนทนา
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แนวคิดในการเจรจากับขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนนั้นเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อว่า
สถานการณ์ภัยคุกคามจากกลุ่มดังกล่าว
ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการเจรจากับ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนนั้นเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อว่าสถานการณ์ภัย
คุกคามจากกลุ่มดังกล่าวยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ แต่ก็คาดหวังว่าการ
เปิดการเจรจาอาจเป็นทางเลือกที่นำ�ไปสู่การเร่งยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
หลังปี 2530 ฝ่ายทหารโดยกองทัพภาคที่ 4 ได้เริ่มการเจรจาให้
สมาชิกในขบวนการแบ่งแยกดินแดนเข้ามารายงานตัวเป็นผูร้ ว่ มพัฒนาชาติ
ไทย แต่ท�ำ ได้ระยะหนึง่ ก็ตอ้ งล้มเลิกไป เนือ่ งจากมีคนเข้าร่วมในโครงการ
ไม่มาก ต่อมาในช่วงปี 2534–2535 กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งคณะทำ�งานขึ้น
2 คณะ ส่วนใหญ่เป็นทีมงานชุดเดียวกับที่ทำ�งานในกรณี จคม. ทำ�หน้าที่
ติดต่อกับสมาชิกของกลุ่ม PULO และ BRN ตามลำ�ดับ มีการส่งผู้แทนไป
พบทางลับกับแกนนำ�ในพื้นที่อิทธิพลของขบวนการฯ และที่อาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศในหลายโอกาส การพูดคุยดังกล่าววางน้�ำ หนักกับการชักชวน
สมาชิกระดับนำ�ของขบวนการฯ ให้เดินทางกลับมาร่วมพัฒนาพื้นที่
จากข้อมูลการพูดคุยกับอดีตข้าราชการระดับสูงของ สมช. ที่เคยรับ
ผิดช อบงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าวัตถุประสงค์การ
เจรจาในช่วงก่อนปี 2545 ได้วางน้ำ�หนักเพื่อโน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด
หรือเข้ามามอบตัว มีการช่วยเหลือเรือ่ งทีเ่ ป็นเงือ่ นไขทางคดีความ อย่างไร
ก็ตาม มีเสียงสะท้อนจากฝ่ายขบวนการฯ ว่าฝ่ายทหารใช้การเจรจาโดยมี
วัตถุประสงค์แอบแฝงเรื่องการหาข่าวและหวังผลให้เกิดความอ่อนแอใน
ขบวนการฯ
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หลังปี 2548 เมือ่ การปะทุของ
เหตุความรุนแรงรอบใหม่ผ่านไป
ราว ๆ 1 ปี ฝ่ายบริหารระดับสูงใน
วัตถุประสงค์การเจรจา
รัฐบาล ได้ริเริ่มติดต่อการพูดคุย
ในช่วงก่อนปี 2545 ได้วาง
กับสมาชิกของขบวนการติดอาวุธ
น�้ำหนักเพื่อโน้มน้าวให้เปลี่ยน
ขึ้นอีกครั้ง การติดต่อเริ่มแรกแม้
ความคิดหรือเข้ามามอบตัว
เป็นการทำ�งานในลักษณะชิมลาง
คื อ ทดสอบว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้
เพียงใด แต่ก็มีผลในช่วงเวลาถัดมาที่ผู้นำ�รัฐบาลให้ความเห็นชอบและมี
การวางเป้าหมายต่างจากอดีตทีม่ งุ่ เอาชนะ แต่เป็นการสร้างความไว้วางใจ
และร่วมกันหาวิธีลดการเผชิญหน้านำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการทำ�ความเข้าใจพัฒนาการของการพูดคุยฯ ซึง่ ค่อนข้าง
ซับซ้อนและมีตัวแสดงเกี่ยวข้องหลายคณะ จึงขอจำ�แนกการทำ�งานตาม
ลักษณะของตัวแสดงหรือกลไกที่รับผิดชอบ และลำ�ดับของห้วงเวลา ดังนี้
การเจรจาที่ริเริ่มในระดับหน่วยงาน

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยการเจรจาและการพูดคุยทางวิชาการที่
หน่วยงานริเริม่ ดำ�เนินการเอง มิได้มกี ารสัง่ การโดยตรงจากรัฐบาล แต่ฝา่ ย
บริหารรับทราบ โดยจะต้องเอ่ยถึงประเด็นความพยายามจัดให้มกี ารเจรจา
ด้วย เพราะเป็นส่วนหนึง่ ของความเคลือ่ นไหวสำ�คัญทีบ่ ง่ ชีบ้ ทบาทของตัว
แสดงที่เกี่ยวข้อง
1) ห้วงปี 2534–2537

แม่ทพั ภาคที่ 4 (พลโท กิตติ รัตนฉายา —ยศในขณะนัน้ ) ได้มอบหมาย
สั นติสนทนา
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คณะทำ�งานเจรจากับกลุ่ม PULO เดินทางไปเจรจากับแกนนำ�ของกลุ่มนี้
รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ครั้งที่สองที่กรุงดามัสกัส
ประเทศซีเรีย การเจรจาทัง้ สองครัง้ นีท้ จี่ ริงมีความหมายมากในแง่ของความ
สามารถในการติดต่อเพือ่ นำ� ตนกูบรี อ กอตอนีรอ เลขาธิการกลุม่ PULO มา
ร่วมในเวทีเจรจา โดยมีการดำ�เนินงานเป็น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนแรก
คือการส่งนายทหารการข่าวไปพบกับสมาชิกระดับนำ�ในช่วงปี 2534–2535
เริม่ จาก ผูบ้ งั คับบัญชากองกำ�ลังติดอาวุธของ PULO ในพืน้ ทีเ่ ขตเทือกเขา
รอยต่อจะแนะ–ศรีสาคร แต่เขาบอกว่าไม่มีอำ�นาจตัดสินใจเรื่องการเจรจา
ต่อมาจึงเริม่ ขัน้ ตอนทีส่ องด้วยการติดต่อกับหัวหน้าฝ่ายการเมือง ใน
ช่วงที่เดินทางจากสวีเดนมายังกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยใช้เวลาประสานงาน
พูดคุยเป็นระยะมากกว่า 3 เดือน ในที่สุดหัวหน้าฝ่ายการเมืองของ PULO
ได้หารือกับฝ่ายต่างๆ จนได้ข้อยุติ โดยสภาสูงสุดของพูโล (Maktab Tertingi) ได้จัดประชุมที่นครมักกะฮ์ ซาอุดีอาระเบีย เห็นชอบให้มีการเจรจา
กับผูแ้ ทนฝ่ายทหาร ทัง้ ได้มอบหมายให้ฝา่ ยการเมืองเดินสายขอความร่วม
มือจากขบวนการกลุม่ อืน่ ๆ นอกจากนี้ ยังได้สง่ ผูแ้ ทนไปพบกับผูแ้ ทนของ
องค์การทีป่ ระชุมโลกอิสลาม (OIC) ให้รบั ทราบในทำ�นองขอความเห็นชอบ
ด้วย หลังจากสรุปผลการหารือข้างต้นให้เลขาธิการ PULO ทราบ และ
ผู้ประสานงานทั้งสองฝ่ายได้จัดทำ�
เอกสารมีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับกรอบ
คณะเจรจาของกองทัพ
การพูดคุยเป็นที่ยอมรับได้
ภาคที่ 4 พยายามโน้มน้าว
จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนที่สาม
ให้กลุ่ม PULO รับทราบและ
หรื อ การเจรจาเต็ ม คณะ ผู้ แ ทน
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง กองทัพภาคที่ 4 นำ�โดยนายทหาร
ของสถานการณ์ นโยบาย
ผู้ เ คยมี บ ทบาทเจรจาสั น ติ ภ าพ
และกติกาของบ้านเมือง
ระหว่างมาเลเซียกับฝ่าย จคม. ส่วน
ที่เปิดกว้าง
กลุ่ม PULO แสดงให้เห็นถึงความ
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เป็นเอกภาพด้วยการนำ�แกนนำ�ฝ่ายกองกำ�ลัง ฝ่ายการเมืองและต่าง
ประเทศ เข้าร่วมการในเวทีเจรจาภายใต้การนำ�ของเลขาธิการด้วยตัวเอง
ทั้งสองครั้ง
คณะเจรจาของกองทัพภาคที่ 4 พยายามโน้มน้าวให้กลุ่ม PULO รับ
ทราบและตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ นโยบายและกติกา
ของบ้านเมืองที่เปิดกว้างให้ผู้เห็นต่างสามารถเข้ามาผลักดันการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองการปกครองผ่านกระบวนการทางการเมืองได้ ในการ
พบกันครัง้ ทีส่ อง คณะเจรจาฝ่ายกองทัพภาคที่ 4 ได้เชิญเลขาธิการ PULO
มารับการรักษาอาการป่วยทีเ่ มืองไทย
โดยรับปากว่าจะอำ�นวยความสะดวก
ให้ ส่วนฝ่าย PULO ไม่ได้ยนื่ ข้อเสนอ
แผนจัดการเจรจาครั้งที่
ที่เป็นทางการ แต่ระบุว่าอาจเสนอ
สามกับกลุ่ม PULO ต้อง
ในเวทีเจรจารอบต่อไป ทัง้ เกริน่ ถึงข้อ
ล้มเลิกไปโดยความเห็น
เสนอในอดี ต ของหะยี สุ ห ลงไว้ เ ป็ น
ของหน่วยเหนือภายหลัง
หลัก แต่กล่าวปฏิเสธคำ�เชิญให้เดิน
ที่พบว่ากลุ่ม PULO แสวง
ทางมารักษาอาการป่วยที่เมืองไทย
ประโยชน์จากเวทีเจรจา
ฝ่ายทหารประเมินว่าเขาเกรงถูกกล่าว
เพื่อยกสถานะของกลุ่ม
หาจากพวกเดียวกันว่าโดนทางการ
ไทยซื้อตัว
แผนจัดการเจรจาครั้งที่สามกับกลุ่ม PULO ต้องล้มเลิกไปโดยความ
เห็นของหน่วยเหนือภายหลังที่พบว่ากลุ่ม PULO แสวงประโยชน์จากเวที
เจรจาเพือ่ ยกสถานะของกลุม่ ด้วยการใช้ภาพและข้อมูลการเจรจากับคณะ
เจรจาของกองทัพ ไปแอบอ้างต่อ OIC และบรรดาประเทศโลกมุสลิมว่า
รัฐบาลไทยยอมรับสถานะของกลุ่ม นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ข้อความต่อ
ประชาชนและต่างประเทศว่าฝ่ายรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการเจรจายุติ
ปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นมาก็ไม่มีการจัดเวทีเจรจากับฝ่าย PULO อีก
สั นติสนทนา
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คงเหลือแต่การติดต่อเป็นครั้งคราวในระดับบุคคลผ่านผู้ประสานงานเพื่อ
ดำ�รงช่องทางการสื่อสารไว้
2) ปี 2538

ความพยายามทีจ่ ะเจรจากับขบวนการติดอาวุธเกิดขึน้ อีกครัง้ จากความ
ริเริม่ ของ ตันศรีอบั ดุลราฮิม มูฮมั หมัด นอร์ (Tan Sri Abdul Rahim Mohd.
Noor) ผูบ
้ ญ
ั ชาการตำ�รวจมาเลเซีย และดาตุกโนเรียน มาย (Datuk Norian
Mai) ผู้บัญชาการสันติบาลมาเลเซียในขณะนั้น ซึ่งได้เดินทางมาประเทศ
ไทยเพื่อพบกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อธิบดีกรมตำ�รวจ
แม่ทัพภาคที่ 4 โดยเสนอช่วยเหลือ
ทางการไทยในการแก้ไขปัญหาการก่อ
ความไม่ส งบ ด้ว ยเหตุผลของความ
สืบเนื่องจากที่ฝ่ายไทย
ปรารถนาดีทม่ี ตี อ่ กันสืบเนือ่ งจากทีฝ่ า่ ย
มีบทบาทช่วยเหลืออย่าง
ไทยมีบทบาทช่วยเหลืออย่างสำ�คัญใน
ส�ำคัญในการยุติความ
การยุติความขัดแ ย้งและการต่อสู้ด้วย
ขัดแย้งและการต่อสู้
อาวุธระหว่างทางการมาเลเซียกับกอง
ด้วยอาวุธระหว่าง
กำ�ลัง จคม.
ทางการมาเลเซียกับ
วิธีการที่ฝ่ายมาเลเซียเสนอช่วย
กองก�ำลัง จคม.
เหลือคือการอำ�นวยความสะดวกการ
เจรจาระหว่างผู้แทนทางการไทยกับ
ผู้แทนขบวนการฯ โดยกำ�หนดเงื่อนไขว่าการเจรจาสันติภาพจะไม่ถูกใช้
เพือ่ ส่งเสริมประโยชน์อนื่ ๆ ขององค์กรฝ่ายทหาร ตำ�รวจ และการข่าวกรอง
สำ�หรับเป้าหมายการเจรจานั้น จะเน้นการยุติปัญหาลัทธิแบ่งแยกดินแดน
ก่อน แต่ก็ไม่ละเลยปัญหาอาชญากรรม
เพื่อการนี้ฝ่ายไทยและมาเลเซียจึงได้แต่งตั้งคณะทำ�งานร่วมเพื่อ
ดำ�เนินการในรายละเอียด โดยกำ�หนดและแยกบุคคลกลุม่ เป้าหมายเป็น 2
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กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็นแกนนำ�ทางความคิดและนิยมแนวทางรุนแรง ใช้
แนวทางการพบปะเจรจาเพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวธิ ี และ 2) กลุม่
สมาชิกของขบวนการฯ ที่อยู่ในฐานะอาชญากร ใช้หลักฐานการกระทำ�ผิด
ทางอาญาประกอบการดำ�เนินการตามข้อตกลงทางด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ของทั้ง 2 ฝ่าย
ฝ่ายมาเลเซียโดยตำ�รวจสันติบาลที่
เข้าถึงแกนนำ�ของขบวนการฯ ที่อาศัยอยู่
มีการปรับนโยบายโดย
ในมาเลเซีย ได้เชิญขบวนการกลุ่มต่างๆ
ให้ยุติความร่วมมือนี้
เข้าประชุมทีก่ องบัญชาการตำ�รวจในกัวลา
กับฝ่ายมาเลเซีย
ลัมเปอร์ มารับทราบถึงความร่วมมือที่จะ
เนื่องจากฝ่ายทหาร
เกิดขึ้นและขอให้สมาชิกของขบวนการฯ
ต้องการเจรจาเป็นราย
ให้ความร่วมมือและรวมตัวกันเจรจากับ
บุคคล มากกว่าการ
ทางการไทย อย่างไรก็ตาม แผนความร่วม
รวมกลุ่มเจรจาตามที่
มือกับฝ่ายมาเลเซียได้ยตุ ลิ งก่อนทีจ่ ะมีการ
ฝ่ายมาเลเซียเสนอ
เริม่ ทำ�งาน ฝ่ายมาเลเซียยืนยันว่าได้พดู คุย
กับขบวนการกลุม่ ต่างๆ แล้ว ต้องการรวม
ตัวกันเพือ่ เจรจากับฝ่ายรัฐบาล แต่ในช่วงรอยต่อหลังการเปลีย่ นแม่ทพั ภาค
ที่ 4 มีการปรับนโยบายโดยให้ยตุ คิ วามร่วมมอื นีก้ บั ฝ่ายมาเลเซีย เนือ่ งจาก
ฝ่ายทหารต้องการเจรจาเป็นรายบุคคล มากกว่าการรวมกลุ่มเจรจาตามที่
ฝ่ายมาเลเซียเสนอ
3) ปี 2545

ช่วงเวลานีเ้ ป็นห้วงทีส่ ถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วามสงบ
แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีกลุ่มนักวิชาการไทยมุสลิมในประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นแกนนำ�ทางปัญญาของขบวนการก่อความไม่สงบ และมีอิทธิพลสูงต่อ
การชี้นำ�ความคิดและและสร้างแรงกระตุ้นการต่อสู้ในกลุ่มเยาวชน คณะ
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กรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธีของ
สมช. เห็นว่า สภาพการณ์ขา้ งต้น
พัฒนาความเป็นมิตรและ
อาจนำ�ไปสู่การปลุกกระแสการ
ความเข้าใจระหว่างกัน
ต่อสู้ด้วยความรุนแรงขึ้นมาใหม่
อีกทั้งจะได้รับทราบทัศนะ
และท่าทีของปัญญาชนไทย สมควรมีการศึกษาเรียนรู้มูลเหตุ
ที่แกนนำ�ทางปัญญากลุ่มนี้ยังคง
มุสลิมที่มีถิ่นพ�ำนักใน
มีแนวคิดการใช้ความรุนแรงเป็น
มาเลเซียได้ชัดเจนขึ้น
เครื่องมือไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวัง
กยส. จึงได้จัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ
ระหว่างนักวิชาการไทยกับปัญญาชนไทยมุสลิมที่เป็นแกนนำ�ทางปัญญา
ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน เพื่อพัฒนาความเป็นมิตรและความเข้าใจ
ระหว่างกัน อีกทั้งจะได้รับทราบทัศนะและท่าทีของปัญญาชนไทยมุสลิม
ที่มีถิ่นพำ�นักในมาเลเซียได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถ
กำ�หนดแนวทางป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระยะต่อไปได้ ทัง้ นีไ้ ด้แต่งตัง้
คณะทำ�งานทางวิชาการเป็นกลไกดำ�เนินการ ได้มกี ารพบปะกับนักวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการพูด
คุยทางวิชาการครั้งที่สองที่กำ�หนดในเบื้องต้นว่าจะจัดขึ้นในประเทศไทย
นั้นได้ถูกระงับไปเนื่องจากฝ่ายบริหารในขณะนั้นเปลี่ยนใจไม่สนับสนุนให้
มีการดำ�เนินการต่อ
4) หลังปี 2547

หลังเกิดเหตุรนุ แรงในต้นปี 2547 คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้เสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการพูดคุยสันติภาพเพื่อ
เปลี่ยนกระแสการต่อสู้ด้วยความรุนแรงมาใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้
ปัญหาความขัดแย้ง ในปี 2548 ได้มีการประสานงานระหว่างนายมหาธีร์
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โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานองค์การ Perdana
Global Peace และนายมูคริส มหาธีร์ (Dato’ Seri Haji Mukhriz bin Mahathir) ซึ่งเป็นบุตรชาย กับอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ในฐานะประธาน กอส. และผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์รกั ษาความปลอดภัยในขณะนัน้
ในฐานะกรรมการ กอส. ได้จัดตั้งกรอบความร่วมมือที่เรียกว่า Langkawi
Process โดยฝ่ายมาเลเซียประสานสมาชิกของขบวนการก่อความไม่สงบ
เพื่อพูดคุยกับฝ่ายไทย นำ�ไปสู่การพบปะพูดคุยที่เกาะลังกาวีรวม 2 ครั้ง

กอส. ได้เสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการพูด
คุยสันติภาพเพื่อเปลี่ยนกระแสการต่อสู้
ด้วยความรุนแรงมาใช้แนวทางสันติวิธี
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ผู้แทนทางการไทยในขณะนั้นนำ�โดยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย ส่วนฝ่ายขบวนการฯ ประกอบด้วยผูน้ �ำ รุน่ เก่าจากกลุม่ BERSATU,
BRN-Congress, GMP, BIPP และ PULO โดยมี ชาสริล เอสเคย์ อับดุลเลาะห์
(Datuk Shazryl Eskay Abdullah) นักธุรกิจมาเลเซียซึง
่ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์
ไทยในลังกาวี ทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยความสะดวกการพูดคุยดังกล่าว ผูแ้ ทนฝ่าย
ขบวนการฯ ได้จดั ทำ�ข้อเสนอ “Road Map to Peace in Southern Thailand”
เสนอฝ่ายรัฐบาลในช่วงก่อนเกิดเหตุรัฐประหารกันยายน 2549 ข้อเสนอ
ดังกล่าวมีอยู่ 8 ประเด็น ครอบคลุมเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีกิจการมุสลิม
และองค์กรประสานงานกิจการมุสลิม การใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาใช้
งาน การจัดมาตรการเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วน
สั นติสนทนา
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ทางการไทยไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องนี้
กรอบความร่วมมือดังกล่าวได้ยุติลง เนื่องจาก
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การน�ำของอัลดุลเลาะห์ บาดาวี
ไม่สนับสนุนบทบาทดังกล่าวของ ดร.มหาธีร์

เจ้าหน้าที่มุสลิมทั้งฝ่ายพลเรือนและกองกำ�ลังทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
การปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
นิรโทษกรรม การตั้งคณะสอบสวนเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน และการตั้ง
คณะติดตามผลการดำ�เนินการตามประเด็นที่เรียกร้อง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ทางการไทยไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องนี้ กรอบ
ความร่วมมือดังกล่าวได้ยตุ ลิ ง เนือ่ งจากรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำ�ของ
อัลดุลเลาะห์ บาดาวี ไม่สนับสนุนบทบาทดังกล่าวของ ดร.มหาธีร์ อดีต
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่จริงแล้ว นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประสงค์ที่จะ
เดินหน้าในเรื่องนี้ต่อ โดยวางแผนว่าหากรัฐบาลไทยเห็นชอบก็จะมอบ
หมายให้หน่วยข่าวกรองต่างประเทศเข้ามามีบทบาทแทนองค์การนอกภาค
รัฐของอดีตนายกฯ มหาธีร์ แต่ในที่สุดแผนการดังกล่าวนี้ได้แปรสภาพ
ไปเป็นส่วนหนึง่ ของกรอบความร่วมมือของฝ่ายทหารในท้ายทีส่ ดุ อย่างไร
ก็ตาม ไม่ปรากฏการพูดคุยที่ว่าเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่อย่างใด
ในปี 2549 ฝ่ายทหารของไทยกับมาเลเซียได้รว่ มมือจัดตัง้ คณะทำ�งาน
ร่วมสองฝ่ายขึ้นมา (counterpart) โดยฝ่ายมาเลเซียจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ
Taskforce 2010 โดยมีอดีตเจ้ากรมข่าวทหารเป็นหัวหน้าคณะ ส่วนฝ่ายไทย
จัดตัง้ Taskforce 960 โดยมีผชู้ ว่ ยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าวเป็นหัวหน้า
คณะ กรอบความร่วมมือนี้มีวาระในด้านความพยายามเข้าถึงสมาชิกใน
ขบวนการติดอาวุธเพื่อนำ�ไปสู่การพูดคุยรวมอยู่ด้วย แต่ดำ�เนินการใน
ขอบเขตที่จำ�กัด เมื่อพบว่าฝ่ายมาเลเซียพยายามขยายบทบาทของ Task50
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เกินเลยจากทีต่ กลงไว้กบั ฝ่ายไทย อาทิ เมือ่ พฤศจิกายน 2550
ทาง Taskforce 2010 ได้จัดตั้งมูลนิธิ SuTERA (Welfare and Education
Foundation for Southern Thailand) มีการระดมเงินทุน 100,000 ริงกิต
จากชาวมาเลเซียและชาวไทยมุสลิมทีอ่ าศัยอยูใ่ นมาเลเซียเพือ่ ดำ�เนินโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำ�ให้ฝ่ายไทยแสดงความไม่เห็นด้วย
นอกจากนี้ ฝ่ายมาเลเซียยังจัดพาผูแ้ ทนขบวนการฯ บางส่วนไปพบกับเจ้า
หน้าทีข่ ององค์การ OIC โดยพลการ ในทีส่ ดุ กรอบความร่วมมือนีก้ ไ็ ด้สน้ิ สุด
ลง ภายหลังทีฝ่ า่ ยไทยแสดงความไม่พอใจและนายกรัฐมนตรีอบั ดุลเลาะห์
บาดาวี ของมาเลเซียสั่งยุบชุดเฉพาะกิจดังกล่าวลง
force 2010

การพูดคุยที่ดำ�เนินการโดยคณะบุคคล

มีความพยายามของบุคคลหลายคณะ ทั้งอดีตนักการเมืองที่เคยเป็น
นายทหารระดับสูงและนักวิชาการ ในการติดต่อพูดคุยกับกลุม่ บุคคลทีอ่ า้ ง
ว่าเป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับขบวนการติดอาวุธผ่านช่องทางที่เข้าถึงในต่าง
ประเทศ มีทงั้ ทีเ่ ป็นกรณีเสนอข่าวสร้างความสนใจต่อสาธารณชน และกรณี
ทีไ่ ม่เป็นข่าว ในความเป็นจริงนัน้ มีการติดต่อพูดคุยระดับกลุม่ ย่อยอีกมาก
เป็นงานระดับยุทธวิธีโดยเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายทหาร ตำ�รวจ และพลเรือน
แต่ขอหยิบยกมาเฉพาะบางกรณีเท่านั้น
ในความเป็นจริงนั้นมีการติดต่อพูดคุย
ระดับกลุ่มย่อยอีกมาก เป็นงานระดับ
ยุทธวิธีโดยเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายทหาร
ต�ำรวจ และพลเรือน
สั นติสนทนา
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กรณีแรก พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง ได้เปิดเผยก่อนที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ของ
กองทัพบกเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2551 โดยเสนอภาพข่าวคำ�ประกาศ
หยุดยิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุม่ บุคคลทีอ่ า้ งว่าเป็นตัวแทนกลุม่
ใต้ดินรวมภาคใต้ หรือลังกาสุกะ ว่าได้มีการพูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่เป็น
สมาชิกขบวนการก่อความไม่สงบมาระยะหนึง่ แล้ว แต่กร็ ะบุวา่ ยังไม่ได้แจ้ง
รายละเอียดให้รัฐบาลทราบ แต่หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏความคืบหน้าการ
พูดคุยในช่องทางที่พลเอกเชษฐาริเริ่มไว้แต่อย่างใด
กรณีทสี่ อง พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ อดีตแม่ทพั ภาคที่ 4 ในขณะ
ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองและคณะนายทหารจำ�นวนหนึ่ง เปิดการเจรจา
กับกลุ่ม Patani Malay Consultative Congress นำ�โดย นายวาฮัยยุดิน
(Wahyuddin) การพบปะจัดขึ้นหลายครั้งในช่วงปลายปี 2551 โดยมี นาย
ยูซุฟ คัลลา (Jusuf Kalla) รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียและทีมงานที่เป็น
ฝ่ายการเมืองทำ�หน้าทีเ่ ป็นคนกลางและประสานงาน กรณีขา้ งต้นได้ยตุ ลิ ง
หลังสื่อโทรทัศน์ในอินโดนีเซียเสนอภาพข่าวการพบปะที่ทำ�เนียบประธานาธิบดีเมืองโบกอร์ และสื่อมวลชนไทยนำ�มาเผยแพร่ต่อ ทำ�ให้ทางการ
ไทยและอินโดนีเซียไม่สบายใจ
นอกจากการเจรจาทั้งสองกรณีดังกล่าวแล้ว ก็มีการติดต่อพูดคุยใน
ทางลับเกิดขึน้ อีกหลายครัง้ อาทิ กรณีกอ่ นหน้านัน้ ในปี 2545 อดีตนายก
รัฐมนตรีท่านหนึ่งได้ส่งผู้แทนซึ่งเป็นนายทหารระดับสูงไปพบกับผู้แทน
ของขบวนการฯ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์และกรณีนักการเมืองในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เดินทางไปพบปะกับสมาชิกของขบวนการฯ ที่อาศัยอยู่ใน
มาเลเซียเป็นระยะๆ แต่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่นกัน
สำ�หรับทางด้านภาควิชาการนัน้ นายอัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง นัก
วิชาการอิสระทีท่ �ำ งานด้านสันติวธิ ี ได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรนอกภาค
รัฐจากเยอรมนีในการเดินทางไปพบปะกับสมาชิกของกลุ่มพูโลในเยอรมนี
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และสวีเดน ต่อมานักวิชาการคนเดียวกันนี้ยังมีบทบาทร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนอกภาครัฐจากญี่ปุ่น จัด
ให้มีการพูดคุยทางวิชาการเป็นครั้งคราวกับสมาชิกของขบวนการที่อาศัย
ในต่างประเทศ โดยมีอดีตรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ในฐานะ
ทีป่ รึกษาสำ�นักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นแกนการ
ขับเคลือ่ นช่องทางการพูดคุยทางวิชาการนี้ ร่วมกับนักวิชาการของสถาบันฯ
และเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส)
กิจกรรมเหล่านีข้ ยายช่องทางการติดต่อกับคนรุน่ ใหม่ของขบวนการฯ
ต่อสูไ้ ด้พอควร มีการพบปะในต่างประเทศเป็นครัง้ คราว แนวคิดในช่วงนัน้
คือการเปิดช่องทางพูดคุยกึง่ ทางการ (Track 1.5) หนุนเสริมการพูดคุยช่อง
ทางหลักกับการพูดคุยในระดับประชาชน และดำ�รงการติดต่อกับคนของ
ขบวนการต่อสูใ้ นช่วงทีก่ ารพูดคุยช่องทางหลักชะงักงัน อย่างไรก็ตาม การ
ดำ�เนินงานของสถาบันพระปกเกล้าฯ เป็นไปในลักษณะทีไ่ ม่เป็นข่าว และ
ยังเชื่อมโยงในระดับคณะทำ�งานของ กอ.รมน. ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุย
สันติภาพในช่วงภายหลังปี 2555

การเปิดช่องทางพูดคุยกึ่งทางการ
(Track 1.5) หนุนเสริมการพูดคุย
ช่องทางหลักกับการพูดคุยในระดับ
ประชาชน และด�ำรงการติดต่อกับ
คนของขบวนการต่อสู้ในช่วงที่การ
พูดคุยช่องทางหลักชะงักงัน
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การพูดคุยที่ได้รับการสนับสนุนทางนโยบายจากรัฐบาล

หลังการปะทุรอบใหม่ของเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2547 ได้มคี วาม
ริเริม่ จากองค์กร The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) ซึง่ ทำ�งาน
ด้านสันติภาพมีส�ำ นักงานใหญ่ในนครเจนีวา ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนเงินทุน
จากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และบางประเทศในยุโรป เสนอให้ความร่วมมือ
กับนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นเพื่อการศึกษาและประเมินสถานการณ์
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเปิดช่องทางติดต่อพูดคุยกับ
สมาชิกขบวนการที่ใช้ความรุนแรง
HD ได้ศึกษาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในช่วง
ปี 2547 สรุปข้อค้นพบในชั้นต้น 3 ประเด็น ได้แก่
• ขบวนการติดอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่อสู้กับรัฐนั้นเป็น
กลุ่มที่มีสมาชิกกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่ และยากที่จะพิสูจน์
ทราบตัวบุคคลที่เป็นแกนนำ�ของขบวนการฯ
• แกนนำ�รุ่นเก่าของขบวนการฯ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำ�สั่ง
การใช้ความรุนแรงในปัจจุบัน
• ไม่มีกลุ่มใดๆ ออกมาระบุความรับผิดชอบกับการก่อเหตุร้าย
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ HD ทาบ
ทามความเห็นชอบของผูน้ �ำ รัฐบาล
ในขณะนั้น ได้นำ�ไปสู่การจัดเวที
พูดคุยกับขบวนการทีต่ อ่ สูก้ บั รัฐใน
ทางลับ โดยเริ่มในกลางปี 2548
แล้วหยุดชะงักไปชั่วขณะ ต่อมามี
การเปลี่ยนคณะบุคคลเพื่อสานต่อ
การพู ด คุ ย อี ก ครั้ ง ในต้ น ปี 2549
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จากจุดเริ่มต้นที่ HD
ทาบทามความเห็น
ชอบของผู้น�ำรัฐบาล
ในขณะนั้น ได้น�ำไปสู่
การจัดเวทีพูดคุยกับ
ขบวนการที่ต่อสู้กับรัฐ
ในทางลับ
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ต่อเนือ่ งถึงต้นปี 2551 และระหว่างปลายปี 2551 ถึงกลางปี 2554 ภายใต้การ
สนับสนุนและการตัดสินใจทางนโยบายของผู้นำ�รัฐบาล 3 ชุด ซึ่งสามารถ
จำ�แนกการดำ�เนินการออกเป็น 3 ระยะ ตามสมัยของรัฐบาล ดังนี้
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (ห้วงปี 2547–2549)

การทำ�งานในช่วงสมัยรัฐบาลชุดนี้เป็นการตัดสินใจในวงแคบของ
นายกรฐั มนตรี และมอบให้ฝา่ ยการเมืองทีเ่ ป็นอดีตนายทหารระดับสูงและ
มีประสบการณ์ดา้ นความมัน่ คงเป็นผูเ้ ดินทางไปพบปะพูดคุยกับผูแ้ ทนของ
ขบวนการฯ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ โดยในเดือนตุลาคม 2547 ภาย
หลังเหตุการณ์ตากใบ HD ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีท่านนี้
ให้ติดต่อกับขบวนการติดอาวุธเพื่อพูดคุยกับผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ต่อมาใน
เดือนมิถุนายน 2548 จึงส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคใหญ่ใน
รัฐบาล ซึ่งเคยเป็นนายทหารระดับสูงในหน่วยงานด้านการข่าวของฝ่าย
ทหาร เป็นผู้แทนพิเศษเดินทางไปพูดคุยกับผู้แทนฝ่ายขบวนการฯ ที่นคร
เจนีวา ในฝ่ายของขบวนการฯ นั้น
ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่ม BERSATU,
GMIP, BRN Congress และ PULO
การพูดคุยที่เจนีวาเกิด
โดย HD เป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก
ขึ้นรวม 2 ครั้ง และยุติ
และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ลงโดยไม่มีข้อสรุปหรือ
การพูดคุยทีเ่ จนีวาเกิดขึน้ รวม
ความตกลงใด ๆ
2 ครั้ ง และยุ ติ ล งโดยไม่ มี ข้ อ สรุ ป
หรือความตกลงใดๆ ต่อมานายก
รัฐมนตรีคนเดียวกันจึงตัดสินใจยุติการพูดคุย แต่ขอให้ HD ติดตามความ
เคลื่อนไหวของสมาชิกขบวนการที่ต่อสู้กับรัฐ ทว่า HD ตอบปฏิเสธโดย
ระบุเหตุผลว่าไม่ใช่ภารกิจขององค์กร การติดต่อทางตรงระหว่าง HD กับ
รัฐบาลในขณะนั้นจึงหยุดชะงักไป อย่างไรก็ตาม HD ยังติดตามศึกษา
สั นติสนทนา
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สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนโดยต่อเนือ่ งทัง้ ในมาเลเซียและ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นว่าการพูดคุยทีเ่ กิดขึน้ แม้หยุดชะงักไปแต่
ก็พิสูจน์ว่าการติดต่อกับขบวนการติดอาวุธเพื่อการพูดคุยกับฝ่ายรัฐบาล
สามารถจัดขึ้นได้ในทางลับด้วยมาตรการที่เหมาะสมนั้นมีความเป็นไปได้
ในต้นปี 2549 ผู้อำ�นวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียของ HD ได้ติดต่อกับ
ดร.มารค ตามไท กรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี (กยส.) ของสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ พูดคุยเรือ่ งการเปิดช่องทางพูดคุยสันติภาพในชายแดน
ใต้ขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมา ดร.มารค ได้นำ�ผู้อำ�นวยการคนดังกล่าวเข้าพบ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องการสานต่อการพูดคุย
กับขบวนการติดอาวุธ เลขาธิการ สมช. เห็นด้วย และมอบให้ กยส. เป็น
กลไกทำ � หน้ า ที่ พู ด คุ ย แต่ ก่ อ นที่ จ ะ
ดำ�เนินการขอให้หารือกับผู้บัญชาการ
ทหารบก ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการแก้ ไข
เลขาธิการ สมช. เห็นด้วย
และมอบให้ กยส. เป็นกลไก ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ด้ ว ย
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าให้ดำ�เนินการเป็น
ท�ำหน้าที่พูดคุย
เรือ่ งปิดลับ และจำ�กัดบทบาทของ HD
ไว้ในฐานะผูอ้ �ำ นวยความสะดวก (facilitator) ไม่ใช่ตัวกลาง (mediator) ทั้งนี้ เลขาธิการ สมช. ได้รายงานการ
ดำ�เนินการเรื่องนี้ต่อรองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
เพื่อรับทราบ โดยระบุว่าเป็นภารกิจระดับหน่วยนโยบาย
ในช่วงรอยต่อหลังการรัฐประหารปลายปี 2549 เวทีพูดคุยสันติภาพ
เกิดการชะลอชั่วขณะ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนในทางนโยบายของ
รัฐบาลชุดใหม่ แต่ได้ดำ�รงการติดต่อกับคู่พูดคุยเพื่อรักษาช่องทางสื่อสาร
ระหว่างสองฝ่ายไว้ผ่านผู้อำ�นวยความสะดวกตลอดเวลา
การพูดคุยสันติภาพที่ สมช. รับผิดชอบ และมี HD เป็นผูอ้ �ำ นวยความ
สะดวกถูกเรียกขานว่า Geneva Process ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการพบปะกับขบวน56
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การทีต่ อ่ สูก้ บั รัฐ ซึง่ ต่อมาเรียกขานภายในแวดวงผูร้ บั ผิดชอบว่า “ขบวนการปัตตานี” นัน้ เริม่ ต้นทีน่ ครเจนีวา ในระยะแรกของการพูดคุยมีผแู้ ทน
จากกลุม่ PULO ทัง้ ในส่วนทีอ่ ยูใ่ นมาเลเซีย สวีเดน และซีเรียเข้าร่วมพูดคุย
พร้อมผู้นำ�ระดับอาวุโสจากกลุ่ม
BIPP ต่ อ มาผู้ แ ทน PULO ได้ นำ �
ผู้ แ ทนกลุ่ ม BRN Coordinate
ในที่สุดจากความพยายาม
(BRN-C) เข้ า ร่ ว มการพู ด คุ ย ใน
ของ HD และความน่าเชื่อถือ
สัดส่วนเท่ากับจำ�นวนของผู้แทน
ของหัวหน้าคณะพูดคุย
PULO การเข้ า ร่ ว มพู ด คุ ย ของผู้
ฝ่ายรัฐบาล หัวหน้าผู้แทน
แทนกลุ่ม BRN-C ในช่วง 2 ครั้ง
ของกลุ่ม BRN-C จึงตกลง
แรก เป็นการพูดคุยผ่านเครือ่ งมือ
ใจพบกับหัวหน้าคณะพูดคุย
สื่อสาร เนื่องจากพวกเขากังวล
ฝ่ายรัฐบาลเป็นการส่วนตัว
เรื่ อ งความไม่ ป ลอดภั ย จากการ
ที่เมืองเมดาน
ถูกติดตาม แต่ในที่สุดจากความ
พยายามของ HD และความน่า
เชื่อถือของหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาล หัวหน้าผู้แทนของกลุ่ม BRN-C
จึงตกลงใจพบกับหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลเป็นการส่วนตัวที่เมือง
เมดาน เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย นำ�ไปสูก่ ารเข้าร่วมในเวทีอย่างเต็มคณะ
ในการประชุมครั้งถัดมา การพูดคุยในกรอบ Geneva Process โดย กยส.
ได้ด�ำ เนินต่อเนือ่ งมาจนถึงรัฐบาลหลังรัฐประหารกลางเดือนกันยายน 2549
1

ถ้อยคำ�เรียกขานขบวนการต่อสู้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เห็นแย้งแตกต่างกันเพราะสัมพันธ์
กับคำ�ศัพท์ที่เรียกขานพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่เป็นปัญหา ในขณะที่ทางราชการจะมีคำ�
ทางการอย่าง “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือในกรณีนคี้ อื “ปัตตานี” แต่ฝา่ ยขบวนการต่อสู้
เองกลับพอใจที่จะเรียกขานตนเองโดยสัมพันธ์กับถ้อยคำ� “ปาตานี” มากกว่า งานชิ้นนี้จะ
ใช้คำ�ว่า “ขบวนการฯ” ในบริบทที่กล่าวถึงอย่างเป็นการทั่วไปและตั้งใจให้เปิดกว้างต่อการ
ตีความ
1
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รัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ห้วงปี 2549–2550)

กล่าวได้วา่ การพูดคุยสันติภาพในช่วงรัฐบาลชุดนีม้ คี วามก้าวหน้าอย่าง
มากทั้งในแง่ของการสร้างความไว้วางใจกับคู่พูดคุย ความสามารถในการ
นำ�สมาชิกของ BRN จากพื้นที่เข้าร่วมเวทีพูดคุย การมีส่วนร่วมและเอก
ภาพของหน่วยงานความมัน่ คงและหน่วยงานด้านการข่าวในการสนับสนุน
การพูดคุย และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้ง
กลไกระดับสูงเพื่อรับผิดชอบภารกิจการ
พูดคุยสันติภาพ
เป็นครั้งแรกที่มีการ
ในด้านการเสริมสร้างความไว้วางใจ
จัดตั้งกลไกระดับสูง
เพื่อรับผิดชอบภารกิจ นั้น เริ่มจากการออกคำ�สั่งนายกรัฐมนตรีที่
206/2549 เรื่องนโยบายเสริมสร้างสันติสุข
การพูดคุยสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนหนึ่งของ
คำ�สั่งดังกล่าวได้กำ�หนดนโยบายให้มีการ
ส่งเสริมช่องทางสร้างความเข้าใจกับกลุม่ ทีม่ คี วามเห็นต่างและเลือกใช้ความ
รุนแรง ที่จริงแล้วในอีกความหมายหนึ่งของนโยบายที่ว่านี้คือการพูดคุย
สันติภาพเป็นการดำ�เนินการภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติทปี่ ระกาศโดย
เปิดเผยต่อสาธารณชน แม้การพูดคุยเป็นภารกิจที่ปิดลับก็ตาม เรื่องนี้ถือ
เป็นสัญญาณทางบวกต่อกลุม่ ทีร่ ว่ มพูดคุยสันติภาพ นอกจากนีแ้ ล้วรัฐบาล
ยังได้จดั สรรงบประมาณค่าใช้จา่ ยครอบคลุมภารกิจนีข้ นึ้ โดยเฉพาะ ไม่ตอ้ ง
ให้องค์กรที่สามสนับสนุนบางส่วนเช่นที่ผ่านมา
การตัดสินใจเชิงรุกทีม่ นี ยั สำ�คัญมากต่อการสร้างความเชือ่ มัน่ ว่ารัฐบาล
ชุดนี้มุ่งมั่นเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีคือการที่ผู้นำ�ระดับสูงของฝ่าย
บริหารในขณะนัน้ เดินทางไปพบปะพูดคุยกับผูแ้ ทนขบวนการฯ ด้วยตัวเอง
ที่บาห์เรนในช่วงปลายปี 2550 แม้บอกกล่าวกับผู้แทนฝ่ายขบวนการฯ ว่า
เป็นการไปพบในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ห่วงใยสถานการณ์ปัญหาที่เกิด
ขึ้น แต่สถานะความเป็นผู้นำ�ระดับสูงมีผลอย่างมากต่อความรู้สึกเชื่อมั่น
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และความไว้วางใจทีข่ บวนการฯ มีตอ่
ฝ่ายบริหารในขณะนั้น
รัฐบาล
เดินทางไปพบปะ
ในด้านกลไกพูดคุยนัน้ นายก
พูดคุยกับผู้แทน
รัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความ
ขบวนการฯ ด้วย
มั่นคงแห่งชาติได้มีคำ�สั่งสภาความ
ตัวเองที่บาห์เรนใน
มัน่ คงแห่งชาติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ช่วงปลายปี 2550
พูดคุยสันติภาพเป็นกลไกรับผิดชอบ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มกี ลไกระดับสูงอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะคณะกรรมการอำ�นวยการ
หรือ Steering Committee โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีสมาชิก
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารบก
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่ง
ชาติ ทำ�หน้าที่อำ�นวยการ ให้ทิศทาง และตัดสินใจทางนโยบายเกี่ยวกับ
การพูดคุยสันติภาพในกรอบที่ สมช. ดำ�เนินการ เชือ่ มต่อกับงานแก้ปญ
ั หา
ด้านอืน่ ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทีฝ่ า่ ยทหารดำ�เนินการก่อนหน้านัน้ กับ
ฝ่ายมาเลเซียให้เป็นไปในลักษณะที่สอดรับกัน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีการเปลีย่ นรัฐบาลในต้นปี 2551 การพูดคุยสันติภาพได้หยุดชะงักลง เนื่องจากเลขาธิการ สมช. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ไม่สนับสนุน และ
เสนอนายกรัฐมนตรี มีคำ�สั่งยุบคณะกรรมการพูดคุยสันติภาพของ สมช.
มีค�ำสั่งยุบคณะกรรมการพูดคุยสันติภาพ
ของ สมช. เป็นผลให้การพูดคุยในกรอบ
Geneva Process ได้หยุดชะงักไป
สั นติสนทนา
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เป็นผลให้การพูดคุยในกรอบ Geneva Process ได้หยุดชะงักไปจนสิ้นสุด
ช่วงสมัยนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายด้วยเหตุผลจากฝ่ายการเมืองดูเป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจได้ของขบวนการฯ พวกเขาตระหนักดีถึงเหตุความวุ่นวายจากปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองในช่วงดังกล่าวว่าไม่ได้กระทบเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหา
ภาคใต้ แต่รวมถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นกัน
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ห้วงปี 2551–2554)

การพูดคุยสันติภาพที่หยุดชะงักไปเกือบ 1 ปี ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมา
พิจารณาภายหลังนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี
ในปลายปี 2551 จากการประสานงานของนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ ทำ�ให้เกิดการหารือนอกรอบระหว่างนายอภิสทิ ธ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัด
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารบก ดร.มารค ตามไท และ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สมช. เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการสานต่อกระบวนการ
พูดคุยในกรอบ Geneva Process ในทีส่ ดุ ได้
ในที่สุดได้มีความ
มีความเห็นชอบทางนโยบายให้ด�ำ เนินการ
เห็นชอบทางนโยบาย
ต่อ โดยเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 นายก
ให้ด�ำเนินการต่อ
รัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคง
แห่งชาติได้มคี �ำ สัง่ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพูดคุยเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยคณะบุคคลชุดเดิมทีเ่ คยได้รบั การแต่งตัง้ จาก
นายกรัฐมนตรี พล. อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยมี ดร.มารค ตามไท นักวิชาการผู้ เชี่ ยวชาญด้านสัน ติภ าพเป็น ประธาน ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ นกลไกศึ กษา
ประเมินทัศนคติและแนวคิดกับทุกฝ่ายที่มีความเห็นและแนวคิดแตกต่าง
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จากรัฐ ซึ่งรวมถึงขบวนการฯ กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพตามที่กำ�หนด
ไว้ในนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการพูดคุยฯ ของ สมช. ได้รบั การสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คง เช่น ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่ง
ชาติ และผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ในการให้ค�ำ ปรึกษาและข้อแนะนำ�ทีม่ ผี ลให้
การพูดคุยกับขบวนการฯ มีพฒ
ั นาการในทางบวกมาตามลำ�ดับ นอกจากนี้
การที่กองทัพบกและสำ�นักข่าวกรอง
แห่ ง ชาติ ไ ด้ ส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มในคณะ
กรรมการพูดคุยฯ ประกอบกับมีการ
ฝ่ายบริหารชุดใหม่
จัดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ยกเลิกโครงการ
เดินทางไปประชุมของผูแ้ ทนจากขบวน
ที่ท�ำมา แต่หันไป
การฯ ทั้ ง หมด เป็ น สั ญ ญาณสำ � คั ญ
ด�ำเนินการในช่อง
ที่เพิ่มความเชื่อม ั่นให้ขบวนการฯ เห็น
ทางใหม่โดยการน�ำ
รูปธรรมความจริงใจของรัฐบาลในการ
รัฐบาลมาเลเซียเข้ามา
สนับสนุนภารกิจนี้
มีบทบาทอ�ำนวย
การพูดคุยในกรอบ Geneva Proความสะดวก
cess สิ้นสุดลงภายหลังรัฐบาลนายกฯ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้วยเหตุผลเดียว
กับความชะงักงันทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังรัฐบาลภายใต้การนำ�ของพลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ กล่าวคือฝ่ายบริหารชุดใหม่ยกเลิกโครงการที่ทำ�มา แต่หันไป
ดำ�เนินการในช่องทางใหม่โดยการนำ�รัฐบาลมาเลเซียเข้ามามีบทบาท
อำ�นวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพแทนองค์กรต่างประเทศก่อนหน้านี้
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5

จาก “ฝ่ายตรงข้าม”
สู่ “หุ้นส่วน” หาทางออก
จากความขัดแย้ง
คำ�ถามมีอยูว่ า่ ในห้วงการดำ�เนินการพูดคุยสันติภาพตามกรอบของ Geneva
Process นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี แ นวคิ ด และแนวทางใดที่ ยึ ด ถื อ เป็ น
กรอบการทำ�งาน? ที่สำ�คัญ ผลลัพธ์ของแนวทางดังกล่าวนั้นมีหน้าตาเป็น
เช่นไร? เนื้อหาในบทนี้จึงเป็นความพยายามจะตอบคำ�ถามข้างต้นโดยให้
รายละเอียดที่เห็นว่าเป็นสาระสำ�คัญซึ่งอันที่จริงพัฒนามาสู่ข้อเสนอของ
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการกำ�หนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
การพูดคุยสันติสขุ ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ให้เป็นแนวทางดำ�เนินการถึงปัจจุบัน แต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่
ผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั การปฏิบตั วิ า่ สามารถเดินไปตามแนวทาง
ดังกล่าวนี้ได้มากน้อยเพียงใด ประกอบกับสถานการณ์และปัจจัยตัวแปร
ที่ย่อมเปลี่ยนไปในวันข้างหน้า
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ในห้วงการด�ำเนินการพูดคุยสันติภาพตามกรอบ
ของ Geneva Process นั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานมีแนวคิดและแนวทางใดที่ยึดถือเป็นกรอบ
การท�ำงาน? ที่ส�ำคัญ ผลลัพธ์ของแนวทาง
ดังกล่าวนั้นมีหน้าตาเป็นเช่นไร?

กรอบแนวคิด

การพูดคุยสันติภาพที่ สมช. ริเริม่ มีเป้าหมายทีต่ า่ งจากลักษณะการพูด
คุยในอดีตทีม่ งุ่ เน้นการโน้มน้าว ชักชวนให้สมาชิกของขบวนการฯ เดินทาง
กลับคืนสู่บ้านเกิดและร่วมกับรัฐในการแก้ปัญหา แต่กรอบการทำ�งานนี้
มุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับขบวนการที่ต่อสู้กับรัฐ เพื่อพัฒนาสู่ความ
ร่วมมือในการร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและการอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติ โดยวางเป้าหมายไว้เป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อลดสภาวะการเผชิญหน้าและการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ มุ่งให้เกิดความตระหนักว่าสิ่งที่
กองกำ�ลังติดอาวุธต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นกัน
สั นติสนทนา
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การพูดคุยสันติภาพไม่ใช่สูตรส�ำเร็จของการ
แก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากแต่
เป็นหนทางสู่การเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่าย
มีช่องทางการสื่อสาร

ระยะยาว มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันหาทางเลือกที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
รูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความแตกต่าง
นอกจากนี้ กรอบคิดสำ�คัญก็คือการพิจารณาว่าการพูดคุยสันติภาพ
ไม่ใช่สูตรสำ�เร็จของการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากแต่เป็น
หนทางสู่การเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายมีช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ และสร้างทางเลือกการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ด้วยแนวทางสันติแทน
การใช้ความรุนแรง
ส่วนบทบาทขององค์กรที่สามนั้นถือเป็นเรื่องจำ�เป็นในช่วงเริ่มต้น
เพราะฝ่ายรัฐเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่กำ�หนดบทบาทองค์กรที่สามใน
ฐานะเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก (facilitator) เท่านัน้ ไม่ใช่ตวั กลาง (mediator) และเมือ
่ การพูดคุยผ่านพ้นขัน้ ตอนการสร้างความไว้วางใจ (Confidential Building Measures: CBMs) ก็เป็นไปได้ทบ
ี่ ทบาทขององค์กรทีส่ ามอาจ
ลดน้อยลง หรือปรับเปลี่ยนไปทำ�หน้าที่อื่น
แนวทางดำ�เนินการ

ที่จริงมีแนวทางดำ�เนินการในรายละเอียดมาก แต่เป็นเรื่องอ่อนไหว
เกินกว่าจะนำ�มาเปิดเผยในทีน่ ี้ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั ทำ�จึงขอหยิบยกเฉพาะ
แนวทางในประเด็นทีช่ ว่ ยให้เห็นภาพการทำ�งานตามกรอบความคิดข้างต้น
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ซึ่งพอจะสรุปได้ 7 ประเด็น ดังนี้คือ
1) การสือ
่ ให้ขบวนการฯ เรียนรูแ้ ละตระหนักเองว่าประเด็นการแบ่งแยก
ดินแดนเพือ่ ปกครองตนเองไม่สามารถต่อรองได้ (non-negotiable) แต่พร้อม
เปิดพื้นที่ถกแถลงรูปแบบการอยู่ร่วมกันที่เหมาะสมภายใต้โครงสร้างการ
ปกครองที่มีอยู่ตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้
2) หลี ก เลี่ ย งการพู ด คุ ย ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขแลกเปลี่ ย น เน้ น การ
ดำ�เนินการในลักษณะมาตรการฝ่ายเดียว (unilateral) คือต่างฝ่ายต่างทำ�
3) มีชอ
่ งทางการประสานข้อมูลระหว่างกันเพือ่ ป้องกันความเข้าใจผิด
หรือการแทรกแซงจากฝ่ายที่สาม
4) ไม่จัดทำ�รูปเอกสารข้อตกลงใดๆ แต่มีสรุปการพูดคุยในเชิงหลัก
การและเป็นทีย่ อมรับของทัง้ สองฝ่ายโดยองค์กรทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก
5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่สาม สนองตอบผลประโยชน์การแก้
ปัญหาของรัฐบาล
6) กำ�หนดมาตรการเสริมสร้างความไว้วางใจและพิสจ
ู น์การมีอทิ ธิพล
ควบคุมการใช้ความรุนแรง อาทิ ให้มกี ารหยุดยิงเป็นระยะเวลาหนึง่ ในพืน้ ที่
ใดพื้นที่หนึ่ง
7) รักษาความลับของการพูดคุย ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดในขั้นตอน
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน

ประเด็นการแบ่งแยกดินแดนเพื่อ
ปกครองตนเองไม่สามารถต่อรองได้
(non-negotiable) แต่พร้อมเปิด
พื้นที่ถกแถลงรูปแบบการอยู่ร่วมกัน
สั นติสนทนา
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ข้อค้นพบจากการพูดคุย

จากการทำ�งานในกระบวนการพูดคุยสันติภาพในช่วงปี 2549 ถึงปี
2554 มีข้อค้นพบสำ�คัญ 3 ประเด็น คือ ประการแรก กลุ่มขบวนการฯ ที่
เข้าร่วมพูดคุยสันติภาพได้แสดงให้เห็นถึงการมีอทิ ธิพลควบคุมการใช้ความ
รุ น แรงในพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ของจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยขบวนการฯ
ได้ปฏิบัติการยุติความรุนแรงฝ่ายเดียวเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2553 ในพื้นที่ 3 อำ�เภอของจังหวัดนราธิวาส
ภายใต้การรับทราบของรัฐบาลและกองทัพบก
ประการที่สอง มีความเป็นไปได้ว่าโครงสร้างขบวนการต่อสู้ใน
ปัจจุบันอาจต่างจากอดีตที่อยู่ภายใต้การชี้นำ�ของสมาชิกระดับผู้นำ�เพียง
กลุ่มเดียว และเป็นไปได้อย่างมากที่แกนนำ�แต่ละขั้วอาจมีอิทธิพลหรือ
ควบคุมได้เฉพาะกลุ่มย่อยที่ปฏิบัติการในพื้นที่ การประเมินนี้สะท้อนจาก
การที่ขบวนการฯ ต้องใช้เวลาในการสื่อสารกับหน่วยกำ�ลัง ยิ่งในสภาวะที่
ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพืน้ ทีไ่ ด้เนือ่ งจากความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
จากการถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ย่อมต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการประสานกับคน
ภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ขบวนการฯ หยิบยกขอให้ฝ่ายรัฐมีมาตรการ
พิเศษให้ความคุ้มครองพวกเขาในช่วงที่ต้องเดินทางเข้าพื้นที่
ความริเริ่มให้ภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งซึ่ง
รวมถึงชาวไทยพุทธในพื้นที่เดินทางไปพูดคุยกับ
ขบวนการฯ รวม 3 ครั้ง ส่งผลให้ขบวนการฯ
เรียนรู้ว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะกระท�ำการในนาม
ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่ฝ่ายเดียว
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ประการสุดท้าย สมาชิกขบวนการฯ ที่อาศัยในต่างประเทศรับรู้การ
เปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในพืน้ ทีไ่ ม่มากนัก ทัง้ นี้ อาจมาจากหลายสาเหตุ
ทัง้ ไม่สตู้ ระหนักว่าประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้เพิม่ บทบาทในการมีสว่ น
ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความริเริ่มให้ภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งซึ่งรวม
ถึงชาวไทยพุทธในพืน้ ทีเ่ ดินทางไปพูดคุยกับขบวนการฯ รวม 3 ครัง้ ส่งผล
ให้ขบวนการฯ เรียนรู้ว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะกระทำ�การในนาม
ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่ฝา่ ยเดียว ประชาชนเองมีเป้าหมาย
เคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน แต่ใช้วิธีต่างจากการต่อสู้ของ
ขบวนการฯ กล่าวคือ ภาคประชาชนนั้นไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
การส่งต่อชุดความคิดหลังสิ้นสุด Geneva Process

อดีตรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติให้ความเห็นว่าการพูดคุย
สันติภาพในกรอบ Geneva Process นั้น แม้จะไม่สามารถช่วยให้สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดน้อยลง แต่ก็ควรพิจารณา
ว่าความรุนแรงเหล่านัน้ ถือเป็นผลจากความขัดแย้ง แม้การลดความรุนแรง
เป็นเรื่องจำ�เป็น แต่มิได้หมายความ
ว่าเมื่อความรุนแรงลดลงแล้วปัญหา
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาค
แม้การลดความรุนแรง
ใต้จะหมดไป
เป็นเรื่องจ�ำเป็น แต่มิได้
ผลที่ ไ ด้ จ ากการพู ด คุ ย ทั้ ง ใน
หมายความว่าเมื่อความ
เรือ่ งทีข่ บวนการฯ แสดงให้เห็นความ
รุนแรงลดลงแล้วปัญหา
สามารถควบคุมการใช้ความรุนแรง
ความขัดแย้งในจังหวัด
ด้วยการหยุดยิงทีผ่ า่ นมา และทีก่ �ำ ลัง
ชายแดนภาคใต้จะหมดไป
สั นติสนทนา
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จะดำ�เนินการในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าเดิมหากรัฐบาลชุดใหม่สนับสนุน
ท่าทียืดหยุ่นเรื่องเป้าหมายการแบ่งแยกดินแดน การเห็นความสำ�คัญของ
ภาคประชาสังคมและการมีโอกาสได้พูดคุยกับภาคประชาสังคมที่ทำ�งาน
อยู่ในพื้นที่โดยตรง ทั้งหมดนี้เป็นชิ้นส่วนของงานที่เป็นพื้นฐานสำ�คัญยิ่ง
ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาความรุนแรงควบคูไ่ ปกับการจัดการความขัดแย้ง
ที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่เกิดรอยต่อของรัฐบาลหลังปี 2554 ได้เกิดการเปลี่ยนคณะ
บุคคลที่รับผิดชอบภารกิจการพูดคุยสันติภาพ แต่ประเด็นข้อเสนอแนะที่
คณะพูดคุยสันติภาพชุดเดิมได้เสนอแนะให้ สมช. รับไปพิจารณามีอยู่ 2
ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก คือ การรักษาและสนับสนุนให้ชิ้นส่วนของงานเสริมสร้าง
สันติภาพที่สร้างไว้ให้ดำ�เนินต่อไป
ส่วนทีส่ อง คือ การริเริม่ งานส่งเสริมการพูดคุยในระหว่างสมาชิกของ
ขบวนการติดอาวุธกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ดึงทัง้ หมดสูเ่ วทีการพูดคุยสันติภาพ งาน
ส่วนนีน้ บั ว่ามีความสำ�คัญในช่วงถัดไป เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาแม้จะสามารถผูก
สัมพันธ์กับกลุ่มที่มาพูดคุยอย่างได้ผล แต่กลุ่มดังกล่าวควบคุมกองกำ�ลัง
ในพื้นที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แม้จะมีความตั้งใจและใช้ความพยายาม
อย่างไรหากยังมีฝา่ ยทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการพูดคุยสันติภาพ การควบคุมความ
รุนแรงก็คงทำ�ได้ในขอบเขตที่จำ�กัดและก็อาจรักษาไว้ได้ไม่นาน
แม้การพูดคุยสันติภาพในกรอบ Geneva Process ได้สนิ้ สุดลงในกลาง
ปี 2554 พร้อมกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่พลวัตจากการพูดคุย
ข้างต้นได้นำ�ไปสู่การกำ�หนดให้การพูดคุยสันติภาพเป็นวาระสำ�คัญใน
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555–2557
และฉบับต่อมา ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งสืบเนือ่ งจากคำ�สัง่ นายกรัฐมนตรีเมือ่ ปี 2549
แต่มเี นือ้ หาทีช่ ดั เจนและยังถูกประกาศเป็นนโยบายระดับชาติ สาธารณชน
และประชาคมระหว่างประเทศรับทราบอย่างกว้างขวาง ในขณะที่การพูด
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จาก “ฝ่ ายตรงข้าม” สู่ “หุ้นส่ วน” หาทางออกจากความขัดแย้ง

การพูดคุยสันติภาพได้รับการสานต่อ
โดยกลไกและคณะบุคคลรับผิดชอบ
ชุดใหม่ ท�ำงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คุยสันติภาพได้รับการสานต่อโดยกลไกและคณะบุคคลรับผิดชอบชุดใหม่
ทำ�งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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เส้นทางสันติภาพ

ภาวะความชะงักงันในช่วงรอยต่อของรัฐบาลทีท่ �ำ ให้การพูดคุยสันติภาพใน
ระยะที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่องนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรที่ส่งผล
ให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำ�หนดไว้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ
เมือ่ พิจารณาภาพปัญหาการพูดคุยทีก่ �ำ ลังดำ�เนินไปในปัจจุบนั แล้ว เห็นว่า
โอกาสการเกิดขึน้ ของปัจจัยทีเ่ ป็นตัวแปรการทำ�งานนีใ้ นอนาคตก็นา่ จะยัง
มีอยูต่ อ่ ไป หากผูท้ รี่ บั ผิดชอบทุกฝ่ายไม่ตระหนักถึงปัจจัยตัวแปรทีเ่ กิดขึน้
ในห้วงที่ผ่านมา
ผู้จัดทำ�รายงานเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลของประเทศใดจะยอมพูดคุยกับ
ขบวนการติดอาวุธที่มีวัตถุประสงค์การต่อสู้เพื่อการปกครองตนเองตราบ
เท่าที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์หรือยังเป็นฝ่ายได้เปรียบการต่อสู้อยู่
ความหมายคือการมองว่าเมือ่ พูดคุยกับฝ่ายทีต่ อ่ ต้านอาจส่งสัญญาณว่ารัฐ
กำ�ลังเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ�นั้น ที่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มองแบบนั้น เมื่อติด
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มีตัวแปรที่ส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้เกิดขึ้น
อยู่เป็นระยะ ๆ

อยู่กับกับดักของการเอาชนะฝ่ายที่ต่อต้าน กรณีของจังหวัดชายแดนภาค
ใต้นั้นไม่ต่างกัน เนื่องจากการพูดคุยในอดีตเป็นการหาวิธีเอาชนะหรือ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงใน
ภาคใต้ซงึ่ ปะทุรนุ แรงหลังปี 2547 เป็นต้นมา สร้างความกระอักกระอ่วนต่อ
การตัดสินใจทางนโยบายว่า ลำ�พังการเพิม่ ขีดความสามารถในการคุม้ ครอง
ความปลอดภัย การรักษาความมั่นคงในพื้นที่ และการพัฒนาต่างๆ นั้น
เพียงพอต่อความสามารถที่จะเอาชนะฝ่ายที่ใช้กำ�ลังต่อสู้กับรัฐได้หรือไม่?
ในที่สุดก็เกิดจุดเปลี่ยนในทางนโยบายโดยเพิ่มความสำ�คัญในการ
สร้างสภาวะที่สร้างสรรค์ต่อกระบวนการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้คน
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีบทบาทร่วม
แก้ปัญหา และการเพิ่มทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการหาช่องทางติดต่อพูดคุย
กับขบวนการติดอาวุธ ดังเช่นการพูดคุยสันติภาพหลังปี 2549 ที่ได้กล่าว
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ถึงแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อริเริ่มปูทางสู่การ
แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อริเริ่ม
พูดคุยแล้ว การสนับสนุนในทางนโย
ปูทางสู่การพูดคุยแล้ว
บายนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย แม้จะเป็น
การสนับสนุนในทาง
เส้นทางขรุขระ แต่ก็มีค่าต่อการเรียนรู้
นโยบายนั้นจะเกิดขึ้น
เรือ่ งราวตลอดเส้นทางเดินของการ
ได้โดยง่าย แม้จะเป็น
ทำ�งานด้านสันติภาพในจังหวัดชายแดน
เส้นทางขรุขระ แต่ก็มี
ภาคใต้เฉพาะกรณีศกึ ษาจากช่วงปี 2549
ค่าต่อการเรียนรู้
ถึง 2553 จึงเป็นส่วนสำ�คัญของรายงาน
ฉบั บ นี้ ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะฝ่ายใดควรศึกษาเรียนรู้ นำ�มาเป็นโอกาสสร้างสรรค์การทำ�งานในอนาคตให้เป็นกระบวนการที่สามารถเลื่อนไหลสู่เป้า
หมายการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ ไม่ว่าจะยาวนานอีกเท่าใดก็ตาม
ท่าทีของกองทัพต่อบทบาทของฝ่ายพลเรือน
ในภารกิจพูดคุยสันติภาพ

เป็นที่ทราบกันว่ากองทัพบกนั้นมีบทบาทสำ�คัญในการควบคุมและ
กำ�กับการปฏิบัติงานของฝ่ายทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา การริเริ่มเปิดการติดต่อพูดคุยกับขบวนการที่มีกองกำ�ลัง
ต่อสู้กับรัฐท่ามกลางการก่อเหตุรุนแรงในวงกว้างหลังปี 2547 ย่อมจำ�เป็น
ต้องชี้แจงและแสวงหาการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง
มิเช่นนัน้ เมือ่ ผลการพูดคุยถูกนำ�ไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีก่ ย็ ากทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากฝ่ายกำ�ลัง ซึ่งมีอำ�นาจในการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมงาน
ความมัน่ คงในพืน้ ที่ ฝ่ายขบวนการฯ เอง ได้กล่าวยอมรับบทบาทของฝ่าย
ทหารว่ามีความสำ�คัญ พวกเขาเรียนรู้ว่ากองทัพเป็นกลไกที่มีอิทธิพลต่อ
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การแปรเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางไหน
การเข้าพบผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกในปี 2549 และท่านต่อๆ มาของคณะ
พูดคุยสันติภาพของ สมช. ทีด่ �ำ เนินไปเป็นระยะๆ มีสว่ นสำ�คัญมากทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดการสนับสนุนทางบวกต่อการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการดำ�เนินภารกิจนี้
ของฝ่ายพลเรือน การพบปะเหล่านี้เปิดโอกาสให้คณะพูดคุยได้อธิบายถึง
แนวคิด เป้าหมาย ขอบเขต และ
แนวทางการพูดคุย ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบทางนโยบายระดับสูงแล้ว
จ�ำเป็นต้องชี้แจงและ
ประกอบกับการยืนยันว่าการพูดคุย
แสวงหาการสนับสนุนจาก
สันติภาพดังกล่าวเป็นไปในทางลับ
ผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งก็มักได้รับการตอบสนองในทาง
โดยตรง มิเช่นนั้นเมื่อผล
บวกจากกองทัพเสมอมา อาทิ การ
การพูดคุยถูกน�ำไปปฏิบัติ
ส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพบก
ในพื้นที่ก็ยากที่จะได้รับการ
เข้าร่วมในคณะพูดคุยสันติภาพ การ
สนับสนุนจากฝ่ายก�ำลัง
สัง่ การเป็นการภายในให้หน่วยกำ�ลัง
ในพื้นที่ระงับปฏิบัติการเชิงรุกของ
ฝ่ายความมัน่ คงเพือ่ เสริมสร้างสภาวะทีเ่ กือ้ หนุนต่อปฏิบตั กิ ารฝ่ายเดียวของ
ขบวนการฯ ในการยุติการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ 3 อำ�เภอของจังหวัด
นราธิวาส เป็นเวลา 1 เดือน ในกลางปี 2553 เป็นต้น
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีฝ่ า่ ยพลเรือนจะสามารถทำ�ให้กองทัพเชือ่ มัน่ ว่าสามารถ
ทำ�งานด้านการพูดคุยสันติภาพซึง่ ในอดีตล้วนดำ�เนินการโดยฝ่ายทหารเป็น
หลัก จึงไม่แปลกที่มักถูกตั้งคำ�ถามอยู่เสมอเกี่ยวกับการมองสถานการณ์
ภาคใต้ อาทิ ความเชือ่ มโยงของงานพูดคุยสันติภาพกับการแก้ปญ
ั หาในด้าน
อื่นๆ วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในขบวนการฯ ที่จะพูดคุย การป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงเรื่องการยกระดับของขบวนการฯ และการแสวงโอกาส
ขยายผลสู่เวทีประชาคมระหว่างประเทศ ที่จริงคำ�ถามและข้อสงสัยแบบนี้
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การยอมรับและการสนับสนุนจากกองทัพบกนั้น
เกิดจากองค์ประกอบอื่นที่ส�ำคัญไม่น้อยกว่าการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับทางกองทัพ นั่นก็คือ
การที่คณะพูดคุยสันติภาพฯ มีหัวหน้าคณะที่เป็น
นักวิชาการซึ่งแต่งตั้งโดยค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี

เป็นประโยชน์มากทีช่ ว่ ยให้เกิดการแลกเปลีย่ นความเห็นทีต่ า่ งออกไปจาก
มุมมองของกองทัพ
อย่างไรก็ตาม การยอมรับและการสนับสนุนจากกองทัพบกนั้นเกิด
จากองค์ประกอบอื่นที่สำ�คัญไม่น้อยกว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นกับทาง
กองทัพ นัน่ ก็คอื การทีค่ ณะพูดคุยสันติภาพฯ มีหวั หน้าคณะทีเ่ ป็นนักวิชาการซึ่งแต่งตั้งโดยคำ�สั่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ผูน้ �ำ กองทัพน่าจะสังเกตเห็นว่านอกจากเป็นผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ
จากนายกรัฐมนตรีแล้ว การเป็นนักวิชาการอิสระนั้นมีสถานะที่ไม่เป็น
ทางการจนเกินไป กล่าวอีกทางหนึ่งก็คือเป็นสถานะที่อาจลดข้อผูกพันที่
เป็นผลจากการพูดคุยในประเด็นที่ไม่คาดหวังลงได้
ปัจจัยสำ�คัญสุดซึง่ เป็นผลให้กองทัพบกสนับสนุนงานพูดคุยสันติภาพ
ที่ดำ�เนินการโดยคณะพูดคุยของ สมช. คือการที่นายกรัฐมนตรีให้ความ
สำ�คัญและให้เวลากับการอำ�นวยการและกำ�กับทิศทางการพูดคุยสันติภาพ
โดยเป็นประธานการประชุมคณะอำ�นวยการพูดคุยสันติภาพทุกครัง้ ทัง้ ก่อน
และหลังการพูดคุยสันติภาพ ในการประชุมเหล่านั้นก็มีทั้งผู้บัญชาการ
ทหารบก ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่ง
ชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหัวหน้าคณะพูดคุยซึ่งล้วน
เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองทุกครั้ง
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ความกังวลเรื่องการยกระดับ

ความระแวงว่าการพูดคุยสันติภาพจะถูกขบวนการฯ นำ�ไปใช้ประโยชน์
ในการหาแรงสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศและอาจนำ�ไปสู่การเข้า
มาแทรกแซงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กลายเป็นประเด็นที่
หลายฝ่ายแสดงข้อกังวล เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีสงิ่ บ่งชีถ้ งึ ความพยายามและ
การดำ�เนินการในหลายลักษณะจากทางฝ่ายของขบวนการฯ ในการดึง
องค์กรต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน
การต่อสู้ ประเด็นนี้มีความสำ�คัญ
อย่างมากที่จำ�เป็นต้องถกแถลงกับ
มีความจ�ำเป็นแล้วที่ต้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็น
เลือกว่ารัฐบาลจะเป็นฝ่าย
เงื่อนไขสำ�คัญหนึ่งในการตัดสินใจ
ริเริ่มติดต่อพูดคุยกับฝ่าย
ทางนโยบาย กล่าวคือการพิจารณา
ที่ต่อสู้หรือปิดประตูและ
ว่ามีความจำ�เป็นแล้วทีต่ อ้ งเลือกว่า
ปล่อยให้พวกเขาเดินงาน
รัฐบาลจะเป็นฝ่ายริเริม่ ติดต่อพูดคุย
เพื่อดึงองค์กรต่างประเทศ
กั บ ฝ่ า ยที่ ต่ อ สู้ ห รื อ ปิ ด ประตู แ ละ
เข้ามาสนับสนุนสร้างแรง
ปล่ อ ยให้ พ วกเขาเดิ น งานเพื่ อ ดึ ง
กดดันให้รัฐบาลต้องยอม
องค์กรต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน
เปิดการพูดคุยก่อน
สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลต้องยอม
เปิดการพูดคุยก่อน การเดินสาย
อธิบายเรื่องนี้ดำ�เนินไปเป็นระยะๆ ทั้งกับกองทัพบกดังที่กล่าวแล้ว และ
กับกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานด้านการข่าว
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำ�คัญกับประเด็น
นี้อย่างมาก ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะงานของกระทรวงเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันมิให้ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาก้าวก่ายแทรก
แซงกิจการภายในของประเทศ ข้อกังวลข้างต้นถูกสะท้อนจากเจ้าหน้าทีท่ กุ
สั นติสนทนา
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ระดับไม่ว่าผู้บริหารของกระทรวง เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่ กระทั่ง
เคยมีเอกอัครราชทูตท่านหนึ่งที่ประจำ�อยู่ในประเทศแถบยุโรป ติดต่อให้
คณะพูดคุยสันติภาพเดินทางไปพบเพื่อทักท้วง หลังจากที่ทราบว่าคณะ
พูดคุยฯ เดินทางไปประชุมกับองค์กรที่ทำ�หน้าที่อำ�นวยความสะดวกการ
พูดคุยสันติภาพ โดยเข้าใจว่าคณะพูดคุยฯ กำ�ลังตกเป็นเครื่องมือแสวง
ประโยชน์ของทัง้ องค์กรดังกล่าวและขบวนการติดอาวุธ อีกทัง้ ยังขอให้เดิน
ทางกลับในทันที เหตุการณ์นผี้ า่ นไปได้เพียงแค่การทำ�ความเข้าใจถึงทีม่ า
ทีไ่ ปและนโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งนี้ อย่างไรก็ตาม แม้การอธิบายข้างต้น
นัน้ ไม่สามารถคลายข้อกังวลของเอกอัครราชทูตท่านดังกล่าวได้ แต่กถ็ อื ว่า
เป็นประโยชน์ในแง่การสะท้อนให้เห็นถึงความจำ�เป็นในการทำ�ความเข้าใจ
กับฝ่ายบริหารของกระทรวงฯ ในเวลาต่อมา
ประเด็นสำ�คัญๆ ที่คณะพูดคุยฯ ชี้ให้เห็นว่าเหตุใดจึงไม่ควรนำ�เอาข้อ
กังวลด้านการแทรกแซงจากต่างประเทศมาเป็นอุปสรรคการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาของคณะพูดคุยฯ ที่เคยถกแถลงกับฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในช่วงเวลานั้นและควรค่าแก่การ
เรียนรู้เป็นบทเรียนมีอยู่ 5 ประเด็น ดังนี้ ประการแรก กลุ่มคนที่รวมตัว
เป็นขบวนการต่อสู้กับฝ่ายรัฐนั้นมิได้เป็นศัตรูจากภายนอก แต่เป็นผู้คนที่
อยู่ร่วมในประเทศเดียวกับเรามาช้านาน พวกเขาเป็นพลเมืองไทยที่ออก
มาต่อสู้จากเหตุผลความเห็นต่างด้านการเมืองการปกครองและความรู้สึก
ว่าถูกเอาเปรียบ ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับความเป็นธรรม
ประการที่สอง การพูดคุยกับกลุ่มคนดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่รับ
ฟังปัญหาและความทุกข์ที่พวกเขาประสบ และแลกเปลี่ยนความเห็นถึง
กระบวนการทำ�งานร่วมกันในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
สั น ติว ิ ธี แทนการใช้ความรุน แรงต่อ กัน ที่ ค ร่ า ชี วิ ตผู้ ค นและสร้ า งความ
บอบช้ำ�อย่างสาหัสในทุกๆ ด้านต่อพื้นที่และต่อสังคมโดยรวม
ประการทีส่ าม มีความเป็นไปได้ทอี่ าจมีการแสวงประโยชน์จากการ
76

เรื่องราวสองข้างเส้ นทางสั นติภาพ

พูดคุยสันติภาพ ทั้งในแง่ของการยกระดับปัญหาและการดึงต่างประเทศ
เข้ามาแทรกแซง เพราะเคยเกิดขึน้ แล้วหลายต่อหลายครัง้ แต่การหยิบยก
เป้าหมาย ขอบเขต และมาตรการที่ชัดเจนว่าการพูดคุยเป็นวาระที่เกี่ยว
ข้องเฉพาะคูพ่ ดู คุย และเน้นให้ตระหนักตัง้ แต่ตน้ ว่าภารกิจนีต้ อ้ งการเพียง
องค์กรทีเ่ ข้ามาสนับสนุนอำ�นวยความสะดวกให้กบั ทัง้ สองฝ่ายเท่านัน้ รวม
ทัง้ มีการติดตามผลในช่องทางต่างๆ ได้ชว่ ยลดโอกาสการถูกแสวงประโยชน์
ตามข้อกังวลดังกล่าว แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่าความพยายามในการดึง
องค์กรต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องได้หมดไป เนื่องจากยังมีกลุ่มอื่นที่ยัง
ไม่ได้เข้าร่วมการพูดคุย และบางกลุ่มต้องการต่อสู้ตามแนวทางเดิมต่อไป
(ในบทที่ผ่านมาได้อธิบายเรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว)
ประการทีส่ ่ี เป็นธรรมชาติของ
คนตั ว เล็ ก เมื่ อ ถู ก รั ง แกจากคนตั ว
ใหญ่ เมือ่ สูไ้ ม่ได้กต็ อ้ งไปชวนคนอืน่
ทั้งหมดนี้หากเกิดขึ้น
มาช่วยต่อสู้ ขบวนการฯ ก็ไม่ตา่ งกัน
ได้จริงแล้ว พื้นที่ซึ่ง
ทีเ่ ป็นฝ่ายเสียเปรียบในแง่ของกำ�ลัง
คนนอกถูกดึงมาเล่น
ในการต่อสู้กับรัฐ การเข้าหาองค์กร
ย่อมลดน้อยลง
ระหว่างประเทศเป็นการหาที่พึ่งซึ่ง
พวกเขาเห็นว่าเป็นพลังหนุนช่วยให้
พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อฝ่ายรัฐเป็นฝ่ายเปิดช่องทางพูดคุย
และแสดงให้เห็นความจริงใจ รวมทั้งมีหลักประกันว่านโยบายนี้จะดำ�เนิน
ไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้ง
ไม่มีเงื่อนไขทางลบเกิดขึ้นในพื้นที่อีก ทั้งหมดนี้หากเกิดขึ้นได้จริงแล้ว
พื้นที่ซึ่งคนนอกถูกดึงมาเล่นย่อมลดน้อยลง
ประการสุดท้าย การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนือ่ งกับฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมายของขบวนการฯ ใน
การขอรับการสนับสนุน ให้รับทราบถึงนโยบายและความก้าวหน้าของ
สั นติสนทนา
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กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ตลอดจนการแก้ปญ
ั หาด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นทีอ่ งค์กรดังกล่าวให้ความสนใจติดตาม ย่อมลดแรงจูงใจในการเข้า
มาแทรกแซงหรือก้าวก่ายการดำ�เนินงานของฝ่ายรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลของกระทรวงการต่างประเทศเรือ่ งการยกระดับ
ปัญหาชายแดนใต้ยังคงมีอยู่เนื่องจากขบวนการฯ ประกอบด้วยหลายกลุ่ม
และบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมยังมีความพยายามเช่นนั้นอยู่ ทั้งบางส่วนของ
กลุ่มที่เข้าร่วมพูดคุยเองก็ยังหาโอกาสพบปะกับเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่าง
ประเทศเช่นกัน แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าพวก
เขายังไม่เชือ่ มัน่ เสียทีเดียวว่าการพูดคุยกับ
ฝ่ายรัฐบาลจะนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาตรงกับ
ข้อมูล มุมมอง และ
เป้าหมายของขบวนการฯ หรือไม่เพียงใด
ข้อชี้แนะของผู้บริหาร
กระทรวงต่างประเทศ ทัง้ หมดนีจ้ งึ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของฝ่าย
รัฐในการสร้างความมัน่ ใจและความไว้วางใจ
ทั้งระดับรัฐมนตรี
กับขบวนการฯ ว่าการพูดคุยจะมีความต่อ
ปลัดกระทรวง และ
เนื่องภายใต้หลักการของความน่าเชื่อถือ
ในระดับเจ้าหน้าที่ ได้
เพิ่มความรอบคอบและ (ไม่ใช่เพื่อหาข่าว) การยอมรับในสถานะ
และหลักประกันด้านความปลอดภัย
ช่วยให้ประเด็นที่น�ำไป
ข้ อ มู ล มุ ม มอง และข้ อ ชี้ แ นะของผู้
ถกแถลงในเวทีพูดคุย
บริหารกระทรวงต่างประเทศทั้งระดับรัฐ
สันติภาพชัดเจนขึ้น
มนตรี ปลัดกระทรวง และในระดับเจ้าหน้าที่
ได้เพิ่มความรอบคอบและช่วยให้ประเด็น
ที่นำ�ไปถกแถลงในเวทีพูดคุยสันติภาพชัดเจนขึ้น อาทิ บทบาทและความ
เคลื่อนไหวของตัวแสดงระดับต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวโยงกับ
ปัญหาภาคใต้และการพูดคุยสันติภาพ ทางเลือกในแง่ของรูปแบบการอยู่
ร่วมกันในอนาคตทีเ่ ป็นไปได้ กล่าวได้วา่ กระทรวงการต่างประเทศถือเป็น
กลไกสำ�คัญหนึง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องมีสว่ นร่วมในภารกิจการพูดคุยสันติภาพนัน่ เอง
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บทบาทของผู้ริเริ่มและความสำ�คัญของผู้เชื่อมต่อ

ความสำ�เร็จในการสร้างการยอมรับแนวความคิดการแปรเปลี่ยนวิธี
ต่อสูจ้ ากการใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวธิ ที นี่ �ำ ไปสูก่ ารกำ�หนดเป็น
นโยบายในระดับชาติและเป็นที่มาของการพูดคุยสันติภาพนั้นย่อมมีความ
เกีย่ วข้องกับบทบาทและความพยายามของบุคคลหรือคณะบุคคลในหลาย
ระดับ ทั้งในการริเริ่ม ขยายแนวคิด และแสวงหาผู้รอบรู้เพื่อมีส่วนร่วม
รังสรรค์ความคิดเป็นข้อเสนอแนะในทางนโยบาย รวมทั้งบทบาทของผู้
เชื่อมรอยต่อการดำ�เนินการเมื่อถึงระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและฝ่าย
บริหารที่เข้ามาแทนที่ เรื่องราวเหล่านี้ไม่สู้เป็นที่ล่วงรู้ของบุคคลภายนอก
มากนัก ภายใต้พลวัตของสถานการณ์ทางการเมืองและการคงอยู่ของ
แนวคิดการรักษาความมั่นคงกระแส
หลักทีย่ งั มีอยู่ บทบาทของผูเ้ ชือ่ มต่อ
นั้นมีความสำ�คัญในอันที่ช่วยให้การ
เรื่องราวเหล่านี้
พูดคุยสันติภาพในชายแดนภาคใต้
ไม่สู้เป็นที่ล่วงรู้ของ
เดิ น หน้ า ไปถึ ง จุ ด ที่ สั ง คมไทยเริ่ ม
บุคคลภายนอกมากนัก
ตระหนักถึงความสำ�คัญ แม้สว่ นใหญ่
ยังไม่เห็นด้วยแต่กระแสการสนับสนุน
จากภาคส่วนต่างๆ ก็เพิ่มขึ้น ในที่นี้ขอกล่าวถึงคณะบุคคลและบุคคลที่มี
บทบาทริเริ่ม สนับสนุน และเชื่อมต่อให้งานเดินหน้าในทางปฏิบัติเกิดขึ้น
เป็นจริงได้ใน 2 ระดับ
คณะทำ�งานวิชาการของ สมช.

ภายหลังปี 2540 สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติโดยการริเริม่ ของ
นายพิชัย รัตนพล อดีตรองเลขาธิการ สมช. พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์
ความขัดแย้งภายในประเทศได้บง่ ชีแ้ นวโน้มการขยายตัวของความขัดแย้ง
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ในวงกว้าง ทั้งความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐและระหว่างประชาชน
กับประชาชนว่า ไม่สามารถจัดการให้คลี่คลายลงได้ หากปราศจากการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทีอ่ ยูน่ อกภาครัฐ สำ�หรับหน่วยงานความมัน่ คง
แล้ว เป็นเรือ่ งค่อนข้างยากทีผ่ อู้ ยูน่ อกภาครัฐ ทัง้ นักวิชาการ องค์กรพัฒนา
เอกชน นักเคลือ่ นไหว และผูน้ �ำ ภาคประชาชนจะให้ความไว้ใจโดยง่าย เมือ่
เวลาผ่านไปพร้อมกับการแสดงให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นความตั้งใจจริงและ
การเปิดกว้างของผูบ้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงานความมัน่ คงระดับนโยบาย
อย่าง สมช. ความเชื่อใจจากผู้คนภายนอกเริ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ มีนัก
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรนอกภาครัฐที่รอบรู้ด้านการจัดการ
ความขัดแย้งได้เข้ามาร่วมงานในรูปคณะทำ�งานวิชาการของ สมช. ซึ่งได้
พัฒนาเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์สนั ติวธิ ี ของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ในเวลาต่อมา

การเข้าหาฝ่ายรัฐด้วยกันเองโดยเฉพาะ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของฝ่ายทหารและ
ฝ่ายปกครอง ตลอดจนการท�ำงานและ
ประสานงานแบบจับเข่าคุย ได้สร้างโอกาสให้
เรียนรู้ความทุกข์และความเป็นจริงของ
สภาพปัญหาความขัดแย้ง

แม้การทำ�งานด้านความมัน่ คงในมิตใิ หม่ไม่ได้เกิดขึน้ โดยง่าย เนือ่ งจาก
เป็นการสวนทางกับหลักนิยมของการรักษาความมัน่ คงกระแสหลัก อย่างไร
ก็ดี การเข้าหาฝ่ายรัฐด้วยกันเองโดยเฉพาะผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงของฝ่าย
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ทหารและฝ่ายปกครอง ตลอดจนการทำ�งานและประสานงานแบบจับเข่า
คุย ได้สร้างโอกาสให้เรียนรู้ความทุกข์และความเป็นจริงของสภาพปัญหา
ความขัดแย้งจากนักวิชาการ นักเคลือ่ นไหว แกนนำ�ภาคประชาชนโดยตรง
แน่นอนว่าความพยายามหลายครั้งนั้นล้มเหลว แต่หลายครั้งก็ประสบผล
สำ�เร็จในแง่การเสริมสร้างความเข้าใจต่อบริบททีเ่ ปลีย่ นไปของความมัน่ คง
และหันมาสนับสนุน ส่วนการทำ�งานในแนวดิ่งด้วยการเข้าพบฝ่ายบริหาร
รวมแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรี ก็ต้องใช้ความพยายามในหลายลักษณะ ทั้ง
การรายงานด้วยเอกสาร การชี้แจงในที่ประชุม และการขอเข้าพบเป็น
การณ์เฉพาะ
กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ต่างกัน ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วก่อน
หน้ า นี้ ว่ า มี ทั้ ง ผู้ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยและผู้ ที่ เ ห็ น ต่ า งออกไปแม้ แ ต่ ภ ายในองค์ ก ร
นโยบายอย่าง สมช. เองนั้น ก็มิใช่มีผู้เห็นด้วยทั้งหมด ที่ผ่านมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนผู้บริหารในบางช่วง การทำ�งานด้านสันติวิธีก็สะดุดลงเช่นกัน บาง
ครัง้ ถึงขัน้ ยกเลิกคณะกรรมการพูดคุยสันติภาพทีน่ ายกรัฐมนตรีทา่ นเดิมใน
ฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีคำ�สั่งแต่งตั้งไว้ บางครั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพูดคุยขึน้ มาใหม่ทงั้ ยวง โดยไม่สนใจว่าผูท้ มี่ อบหมายให้มา
ทำ�งานนี้มีความเข้าใจปัญหาภาคใต้และกระบวนการพูดคุยสันติภาพมาก
น้อยแค่ไหน เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ต่ำ�กว่าสองครั้ง
ฝ่ายบริหารและภาคการเมือง

การพูดคุยสันติภาพเป็นงานทีเ่ กีย่ วโยงกับปัจจัยหลายด้านและจำ�เป็น
ต้องหาลู่ทางความเป็นไปได้จนถึงขั้นเปิดช่องทางการสื่อสารที่ไม่เปิดเผย
กับฝ่ายต่างๆ แต่ที่สำ�คัญที่สุดคือการสื่อสารภายในกับฝ่ายบริหารที่ต้อง
อาศัยผู้ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี ภายใต้สถานการณ์ที่มีความ
เห็นต่างเรือ่ งการพูดคุยสันติภาพของผูบ้ ริหารหน่วยงานระดับสูง ความเห็น
ชอบของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่ช่วยให้งานพูดคุยสันติภาพก่อร่างขึ้นเป็น
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ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเห็นต่าง
เรื่องการพูดคุยสันติภาพของผู้บริหาร
หน่วยงานระดับสูง ความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่ช่วยให้งานพูดคุย
สันติภาพก่อร่างขึ้นเป็นจริงและเดินหน้า
ไปอย่างต่อเนื่อง

จริงและเดินหน้าไปอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้หน่วยเกีย่ วข้องสนับสนุนหรืออย่าง
น้อยก็ไม่ขัดขวางความริเริ่มนี้ และที่มีผลสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ
ได้สร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายที่ต่อสู้กับรัฐว่าการพูดคุยสันติภาพนี้ ไม่ใช่
เรื่องเฉพาะกิจเช่นในอดีต
ในช่วงนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ แม้เป็นช่วงเริ่มต้น
ของการพูดคุยสันติภาพ แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดของ
การทำ�งานนี้ เนื่องจากความเข้าใจและประสบการณ์ของนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่เคยมีบทบาทในการเจรจาทางลับกรณีความขัดแย้ง 3 ฝ่ายใน
กัมพูชามาก่อน ทีส่ �ำ คัญคือความเอาใจใส่ทงั้ การแนะนำ� การเชือ่ มโยงการ
ทำ�งานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาในกองทัพเพื่อให้งานแก้
ปัญหาภาคใต้ด้านต่างๆ เดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการประชุม
หน่วยความมั่นคงระดับสูง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ในบางครั้ง) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้า
คณะพูดคุยสันติภาพ ในรูปกรรมการอำ�นวยการ (Steering Committee)
โดยมีนายกรฐั มนตรีเป็นประธานการประชุมด้วยตนเองทุกครัง้ เพือ่ อำ�นวย
การภารกิจนี้โดยตรง
การดำ�เนินงานข้างต้นถือเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ในฐานะประธานสภา
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ความมัน่ คงแห่งชาติแต่งตัง้ คณะกรรมการพูดคุยสันติภาพภายใต้สภาความ
มั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกทำ�หน้าที่พูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่าง
จากรัฐ รวมถึงสมาชิกในขบวนการใช้ความรุนแรง อันเป็นการสอดรับกับ
นโยบายส่งเสริมให้มชี อ่ งทางสร้างความเข้าใจกับกลุม่ ทีม่ คี วามเห็นแตกต่าง
และเลือกใช้ความรุนแรง ตามคำ�สัง่ สำ�นักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2549 เรือ่ ง
นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดนี้มีผล
อย่างมีนัยสำ�คัญที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
และคูพ่ ดู คุยให้ความไว้วางใจถึงขัน้ นำ�สมาชิกขบวนการฯ จากพืน้ ทีเ่ ข้าร่วม
กระบวนการพูดคุย
ในช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระบวนการพูดคุย
ซึง่ ก่อนหน้านีห้ ยุดชะงักไปประมาณ 1 ปี เนือ่ งจากฝ่ายบริหารทีร่ บั ผิดชอบ
บ้านเมืองในขณะนั้นไม่สนับสนุนนโยบายการพูดคุย ประเด็นน่าสนใจใน
ช่วงรอยต่อนี้และมีผลให้รัฐบาลภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ เห็นชอบให้สานต่อกระบวนการพูดคุยทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่ปี 2549 คือ
บทบาทของผู้เชื่อมต่อซึ่งมาจากฟากการเมือง บุคคลสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลัง
คือ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ในขณะนัน้ ผู้
ซึ่งมีความสนใจและเข้าใจแก่นของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และติดตามรับรูร้ บั ทราบสถานการณ์ภาคใต้มาอย่างต่อเนือ่ งจากการทำ�งาน
ในคณะกรรมาธิการของรัฐสภา ทัง้ ในช่วงทีเ่ ป็นสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร การประสานงานระหว่างนายไกรศักดิก์ บั เจ้าหน้าทีร่ ะดับ
สูงของสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและอดีตหัวหน้าคณะพูดคุย
สันติภาพ ดำ�เนินไปอย่างเงียบๆ คู่ขนานกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภาย
ใต้การนำ�ของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบกับมีแรงหนุนจากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางท่าน
ผู้เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ที่สำ�คัญคือผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ให้
โอกาสอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพเข้าพบหลายครัง้ และไม่ขดั ข้องที่
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จะให้การสนับสนุน เมือ่ ทุกอย่างลงตัวในทีส่ ดุ ได้น�ำ ไปสูก่ ารจัดทำ�ข้อเสนอ
อย่างเป็นทางการจากสำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ขออนุมตั ดิ �ำ เนิน
การพูดคุยสันติภาพเพือ่ เป็นการสานต่อจากรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
การรือ้ ฟืน้ กระบวนการพูดคุยรอบทีส่ อง นายไกรศักดิใ์ นฐานะกรรมการ
พูดคุยสันติภาพ ได้เข้าร่วมการพบปะพูดคุยกับขบวนการฯ เกือบหนึ่งปี
ด้วยบุคลิกที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สมาชิกขบวนการฯ เองก็ทราบว่านาย
ไกรศักดิม์ คี วามมุง่ มัน่ ทำ�งานเพือ่ สังคมมา
อย่างยาวนาน เป็นผลให้ความไว้วางใจ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ที่จริงก็อาจเป็น
อาจเป็นเพราะสมาชิก
เพราะสมาชิกขบวนการฯ บางคนทำ�หน้าที่
ขบวนการฯ บางคน
เหมือนฝ่ายการเมืองให้กับการต่อสู้ของ
ท�ำหน้าที่เหมือนฝ่าย
ขบวนการฯ เมื่อนักการเมืองพูดคุยกัน
การเมืองให้กับการ
ย่อมสือ่ สารและเข้าใจได้เร็วขึน้ ต่อมานาย
ต่อสู้ของขบวนการฯ
ไกรศักดิ์สมัครใจถอนตัวจากคณะพูดคุย
เมื่อนักการเมือง
สันติภาพ เนื่องจากเห็นว่าองค์ประกอบ
พูดคุยกันย่อมสื่อสาร
คณะพดู คุยมีผแู้ ทนจากกองทัพบกเข้าร่วม
และเข้าใจได้เร็วขึ้น
แล้ว แต่ก็คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้อง
หลังเรื่อยมา
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เป็นผู้นำ�ที่ให้เกียรติและเปิดกว้างในการรับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการพูดคุยสันติภาพ การตัดสินใจทาง
นโยบายไม่กระทำ�โดยลำ�พัง แต่เกิดขึ้นภายหลังจากการปรึกษาหารือกับ
หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงระดับสูงแล้ว การทำ�งานในรูปกรรมการ
อำ�นวยการทางนโยบายที่เคยใช้สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอก สุรยุทธ์
ก็ถูกนำ�กลับมาใช้อีกครั้ง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทุก
ครั้งเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การสั่งการและการขานรับของหน่วยปฏิบัติก็เป็น
เอกภาพ อาทิ เมื่อขบวนการฯ รับที่จะพิสูจน์ให้เห็นความตั้งใจและความ
84

เรื่องราวสองข้างเส้ นทางสั นติภาพ

จริงใจในการพูดคุย รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมการ
ใช้ความรุนแรงโดยสั่งการให้ยุติความรุนแรงฝ่ายเดียวในพื้นที่ 3 อำ�เภอ
ของจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงกลางปี 2553 ผู้บัญชาการ
ทหารบกก็สงั่ การเป็นการภายในให้หน่วยกำ�ลังในพืน้ ทีย่ ตุ ปิ ฏิบตั กิ ารเชิงรุก
ทางทหารในห้วงเดียวกันเพือ่ แสดงความจริงใจต่อการริเริม่ ของขบวนการฯ
แน่ น อนที่ สุ ด ว่ า การทำ � งานทั้ ง หมดนี้ มิ ไ ด้ ล่ ว งรู้ ต่ อ บุ ค คลภายนอก
อีกกรณีหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ แสดงให้เห็นถึงความกล้าตัดสินใจ
สนับสนุนมาตรการสร้างความไว้วางใจต่อคูพ่ ดู คุยคือการให้ความเห็นชอบ
ต่อข้อเสนอให้มีบุคคลที่ขบวนการฯ เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาร่วมในกลไกที่
ปรึกษาของหน่วยงานในพืน้ ทีท่ จ่ี ดั ตัง้ ขึน้
เพือ่ เปิดโอกาสให้เรียนรูโ้ ดยตรงถึงการ
ทำ�งานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
เรื่องนี้แม้เปิดเผยใน
ภาคใต้ของฝ่ายรัฐ เรื่องนี้แม้เปิดเผย
รายละเอียดไม่ได้ แต่ก็
ในรายละเอียดไม่ได้ แต่ก็สำ�คัญที่จะ
ส�ำคัญที่จะเรียนรู้ว่า
สิ่งที่พูดคุยบนโต๊ะ จะไม่ เรี ย นรู้ ว่ า สิ่ ง ที่ พู ด คุ ย บนโต๊ ะ จะไม่
สามารถทำ�ให้เป็นจริงได้เลย หากไม่น�ำ
สามารถท�ำให้เป็นจริง
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จริงอยู่ที่การ
ได้เลย หากไม่น�ำไปสู่
พูดคุยในช่วงนั้นดำ�เนินไปในทางลับ
การปฏิบัติในพื้นที่
และรับรู้ในวงจำ�กัด แต่เรื่องสำ�คัญๆ
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น สั ญ ญาณของความ
จริงใจก็สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ เมือ่ ฝ่ายบริหารทีม่ อี �ำ นาจการตัดสินใจทาง
นโยบาย ฝ่ายประจำ�ที่ควบคุมหน่วยปฏิบัติมีการทำ�งานที่ใกล้ชิดและเห็น
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน
ประเด็นสุดท้ายที่ควรบันทึกไว้เกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลพลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายอภิสทิ ธ์ เวชชาชีวะ กับการขับเคลือ่ นกระบวนการพูดคุยสันติภาพก็คือ ความเข้าใจต่อประเด็นอันละเอียดอ่อนของการ
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พูดคุยสันติภาพ ทีอ่ าจต่างจากทีเ่ ป็นไปในระยะต่อมา กล่าวคือทัง้ สองท่าน
ให้ความสำ�คัญเข้ามาอำ�นวยการภารกิจนี้โดยตรง ไม่มอบให้รองนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเข้ามารับผิดชอบแทน และยังให้ความสำ�คัญกับความ
เห็นของหน่วยปฏิบตั ิ ทัง้ ความเห็นสนับสนุนและความเห็นต่าง ไม่เร่งสรุป
คำ�สั่งการทางนโยบายจนกว่าได้ข้อยุติ
ความหวาดระแวงและบททดสอบ

ความไว้วางใจเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดที่นำ�พาความก้าวหน้าสู่การพูดคุย
ระหว่างคู่ขัดแย้งและเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งแต่ละฝ่ายต้องพิสูจน์
ให้เห็น การทดสอบเกิดขึ้นเป็นระยะ ในช่วงแรกๆ นั้นอาจมองไม่ออกว่า
ถูกทดสอบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่าบททดสอบนั้นล้ำ�ลึกและยากที่จะ
ก้าวผ่านไปโดยง่าย
ผู้แทนขบวนการฯ ล้วนใช้นามแฝงหรือชื่อจัดตั้งทั้งในการแนะนำ�ตัว
เองและการลงทะเบียนเข้าพัก ทัง้ ยังวางคนไว้รอบนอกสถานทีป่ ระชุมและ
ที่พักด้วยความระแวงว่าอาจถูกฝ่ายรัฐสืบหาข้อมูลตัวบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ทางการข่าว แต่โดยที่คณะพูดคุยฝ่ายรัฐวางจุดยืนชัดเจนตั้งแต่
เริม่ แรกและฝ่ายบริหารในขณะนัน้ ต่าง
เห็นด้วยกับจุดยืนนี้ว่าจะไม่ใช้การพูด
ในช่วงแรก ๆ นั้นอาจ
คุยสันติภาพเพือ่ หาข่าว ทำ�ให้ในทีส่ ดุ
มองไม่ออกว่าถูกทดสอบ
สมาชิกของขบวนการฯ ต่างก็ทยอย
แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็
บอกเรือ่ งราวส่วนตัวในวงสนทนานอก
พบว่าบททดสอบนั้น
รอบการประชุม อาทิ ครอบครัวและ
ล�้ำลึกและยากที่จะก้าว
ชุมชนที่เป็นบ้านเกิด ที่จริงดูเหมือน
ผ่านไปโดยง่าย
เป็นการบอกเล่าเมือ่ สนิทสนมกันเพียง
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พอ แต่ในส่วนลึกนัน้ เป็นการทดสอบว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับสมาชิกในครอบครัวหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลออกไปหรือไม่ประการใด
เช่นเดียวกับกรณีสมาชิกระดับนำ�ของขบวนการฯ คนหนึง่ ทีม่ ถี นิ่ พำ�นัก
ในกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย ซึ่งถือหนังสือเดินทางไทยในการเดินทาง
เข้า–ออก จากซีเรีย เมื่อต้องเข้าร่วมเวทีพูดคุยสันติภาพในปี 2550 ฝ่าย
ขบวนการฯ ร้องขอให้ชว่ ยประสานการ
ต่ออายุหนังสือเดินทางซึง่ ต้องต่ออายุ
ทุกรอบหนึง่ ปี ทีฝ่ า่ ยกงสุล สถานทตู
การที่เขาใช้หนังสือเดินทาง
ไทยในประเทศแถบตะวันออกกลาง
ไทยเดินทางไปยังประเทศ
เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้รบั สำ�เนาหนังสือเดิน
ต่าง ๆ โดยไม่ถูกระงับหรือ
ทางและทะเบียนบ้านจากสมาชิกของ
ถูกกักตัวได้พิสูจน์ว่าฝ่าย
ขบวนการในการฯ ใช้อ้างอิงเพื่อการ
เราไม่ได้ท�ำงานเพื่อหาข่าว
ประสานกับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เหตุการณ์
ผ่านไปมากกว่าสามปี สมาชิกคนดัง
กล่าวซึง่ กลับมาเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยในปี 2553 ทีก่ รุงจาการ์ตา กล่าว
ในทีป่ ระชุมแสดงความขอบคุณความจริงใจทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือดังกล่าว
การทีเ่ ขาใช้หนังสือเดินทางไทยเดินทางไปยังประเทศต่างๆ โดยไม่ถกู ระงับ
หรือถูกกักตัวได้พิสูจน์ว่าฝ่ายเราไม่ได้ทำ�งานเพื่อหาข่าว
กรณีสำ�คัญที่มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจอีกกรณีหนึ่งคือเรื่องที่
ขบวนการฯ ร้องขอให้ฝ่ายรัฐพิจารณาปล่อยตัวนักโทษซึ่งเป็นผู้นำ�อาวุโส
ของขบวนการฯ จากเรือนจำ� เพื่อแสดงความจริงใจของฝ่ายรัฐว่ามุ่งมั่นที่
จะเดินไปในแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปี 2550
เป็นก ารขอให้ปล่อยตัวโดยไม่ได้ใช้เป็นเงือ่ นไขใดๆ หลังจากได้รบั นโยบาย
จากฝ่ายบริหารให้รบั ไปดำ�เนินการโดยให้ยดึ ความเป็นไปได้ตามกรอบของ
กฎหมายและระเบียบทีม่ อี ยู่ ทัง้ ต้องสอดคล้องกับความสมัครใจของผูต้ อ้ งขัง
ด้วยเป็นสำ�คัญ เมือ่ การประสานงานผ่านไประยะหนึง่ ผลออกมาว่านักโทษ
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อาวุโสทัง้ 3 คน ตัดสินใจไม่ถอนคดีทยี่ นื่ ฎีกาไว้ (ด้วยความเชือ่ มัน่ ส่วนตัว
ว่าในที่สุดศาลจะตัดสินปล่อยตัว) การไม่ผลีผลามรับปากกับขบวนการฯ
และการประสานงานที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการพบพูดคุยกับนักโทษทั้ง
สามคนอยู่เป็นระยะ กลับเป็นการทดสอบของฝ่ายขบวนการฯ ว่าฝ่ายรัฐ
จริงจังกับเรือ่ งดังกล่าวเพียงใด ทีจ่ ริงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าการปล่อยตัว
จะเกิดขึ้นโดยง่าย พวกเขาสามารถระบุคร่าวๆ ได้ว่าคณะพูดคุยได้เข้าพบ
นักโทษทัง้ สามกีค่ รัง้ และเมือ่ ใดบ้าง
อีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีคนหาย
เรื่องนี้เกิดในปี 2553 ขบวนการฯ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือขบวนการฯ
ขอให้ตรวจสอบการหายตัวไปของ
บอกว่าทราบเรื่องนี้
บุคคลทีร่ ะบุวา่ เป็นคนของพวกเขา
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่
โดยให้ ข้ อ มู ล ว่ า โดนเจ้ าห น้ า ที่
ต้องการทดสอบความ
ตำ�รวจจับตัวและหายตัวไปหลังได้
จริงใจของฝ่ายรัฐ
รับการปล่อยตัว ภายหลังการตรวจ
สอบทางลึกพบว่าบุคคลดังกล่าวได้
ทำ�งานกับฝ่ายทหารการข่าวในพื้นที่ ประเด็นก็คือหากเปิดเผยเรื่องนี้ให้
ขบวนการฯ ทราบ บุคคลผูน้ กี้ เ็ สีย่ งทีจ่ ะถูกกำ�จัดจากฝ่ายเดียวกัน แต่หาก
นิง่ เฉยไม่บอกความเป็นจริงกับขบวนการฯ ก็เสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียความไว้วางใจ
ที่มีต่อกัน แต่เมื่อคำ�นึงถึงความสำ�คัญของความไว้วางใจแล้ว ในที่สุดจึง
ตัดสินใจแจ้งเบาะแสนีใ้ ห้ขบวนการฯ ทราบ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือขบวนการฯ บอก
ว่าทราบเรือ่ งนีม้ าระยะหนึง่ แล้ว แต่ตอ้ งการทดสอบความจริงใจของฝ่ายรัฐ
เรือ่ งนีท้ า้ ยสุดทราบว่าขบวนการฯ เองตระหนักว่าเมือ่ สมาชิกในพืน้ ทีถ่ กู เปิด
เผยตัวก็มที างเลือกน้อยมากทีจ่ ะอยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ดยไม่ถกู กดดัน หลายคนต้อง
ยอมทำ�งานให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกรณีข้างต้นนี้
ทีจ่ ริงบททดสอบความไว้วางใจมีหลากมิติ ทีย่ กเป็นกรณีตวั อย่างข้าง
ต้นเป็นการทดสอบความไว้วางใจว่าสามารถเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหน ใน
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อีกมิตหิ นึง่ เป็นการทดสอบความไว้วางใจในการได้การยอมรับสถานะคูพ่ ดู
คุยจากรัฐแบบไหน? นอกจากการซักถามอยู่เป็นระยะแล้ว ผู้แทนขบวน
การฯ ยังปรารถนาสัมผัสความเป็นจริงด้วยตัวเอง ทีส่ �ำ คัญคือการได้พบปะ
พูดคุยทางลับกับผูน้ �ำ ระดับสูงท่านหนึง่ ของรัฐบาลในช่วงปี 2550 ในประเทศ
แถบตะวันออกกลาง แม้กล่าวออกตัวว่าท่านเดินทางไปพบในฐานะประชาชน
คนหนึง่ ทีห่ ว่ งใยชะตากรรมของพีน่ อ้ งร่วมชาติ แต่นบั ว่ามีความหมายมาก
ที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับห้วงเวลาก่อนหน้านั้น
ทัง้ นี้ ยังมีบททดสอบอีกหลายกรณี แต่เรือ่ งราวละเอียดอ่อนเกินกว่า
จะนำ�มาเปิดเผยในห้วงเวลาปัจจุบนั ด้านขบวนการฯ ทีท่ �ำ หน้าทีพ่ ดู คุยเอง
ก็ถกู ตรวจสอบจากฝ่ายเดียวกันโดยเฉพาะความระแวงว่าความคุน้ เคยอาจ
ทำ�ให้บางคนเอนเอียงกับฝ่ายรัฐ
ถ้อยคำ�ที่ได้ยิน: สู้เพื่อเอกราชหรือเป้าหมายอื่น

ตลอดช่วงการพูดคุยสันติภาพไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องเป้าหมายการ
ต่อสูเ้ ป็นวาระของการพูดคุย เนือ่ งจากต้องการเน้นให้มาตรการสร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดผลก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้แทนขบวนการฯ ได้สะท้อนถึง
ความสำ�คัญของการพูดคุยทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นตอของปัญหาและพยายามสือ่
ให้ฝ่ายรัฐบาลตระหนักถึงความต้องการถกแถลงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คนปาตานีกับคนกรุงเทพฯ ว่าจะอยู่ใต้อำ�นาจหรือจะมีอำ�นาจปกครองของ
ตนเอง มากกว่าการพูดคุยเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่ง
พวกเขาเห็นว่าเป็นงานที่ไม่ว่ารัฐบาลประเทศไหนก็มีหน้าที่ต้องทำ�อยู่แล้ว
พวกเขาบางคนกล่าวว่าตัวเขาเองได้ปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากที่
เคยพูดถึงการปฏิวัติมาสู่จุดที่ต้องมองตามความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อถูก
ตั้งคำ�ถามนอกรอบว่าเหตุใดข้อความในสื่อออนไลน์ของขบวนการฯ ตั้งใจ
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ชีช้ วนสร้างแรงบันดาลใจให้คน
รุ่นใหม่เข้าร่วมขบวนการแยก
พวกเขาบางคนกล่าวว่า
ดิ น แดน คำ � ตอบที่ ไ ด้ คื อ เมื่ อ
ตัวเขาเองได้ปรับเปลี่ยนบทบาท
ต้องการคนเข้าร่วมขบวนการ
ตัวเองจากที่เคยพูดถึงการ
ต่อสู้คงไม่มีแรงบันดาลใจอื่นที่
ปฏิวัติมาสู่จุดที่ต้องมอง
ดีกว่าถ้อยคำ�สร้างความหวัง
ตามความเป็นจริงมากขึ้น
ต่ อ เป้ า หมายนี้ ตั ว เขาเองดู
เหมือนไม่มั่นใจว่าการต่อสู้จะ
เดินไปถึงจุดไหน แต่เขาก็บอกว่าเรื่องราวจากพฤติกรรมและการปฏิบัติที่
เป็นเงือ่ นไขทางลบของเจ้าหน้าทีร่ ฐั นีเ่ องทีช่ ว่ ยหล่อเลีย้ งแรงบันดาลใจการ
ต่อสู้นี้โดยตรง
ที่จริงขบวนการฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับต่างๆ เกี่ยวกับ
การปกครองทีเ่ ขาต้องการ ซึง่ รวมถึงการศึกษารัฐธรรมนูญไทยในส่วนทีว่ า่
ด้วยการกระจายอำ�นาจ แต่กม็ ขี อ้ จำ�กัดของการตีความขอบเขตการกระจาย
อำ�นาจทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายดังกล่าว พวกเขาให้ความสนใจอย่างมากต่อ
การอธิบายถึงรูปแบบการปกครองของท้องถิ่นในโอกาสที่ได้พูดคุยกับ
ตัวแทนภาคประชาสังคมที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสำ�คัญกับเสียงเรียกร้องและความต้อง
การของประชาชนในท้องถิน่ นัน้ ๆ และความริเริม่ เชิงสร้างสรรค์นอกกรอบ
เดิมๆ ของทางราชการ
ทัง้ หมดนีย้ อ่ มสะท้อนว่าขบวนการฯ มีความยืดหยุน่ ต่อการพูดคุยเพือ่
หาวิธีออกจากความขัดแย้งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขายอมรับว่ากอง
กำ�ลังติดอาวุธที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่บางส่วนเป็นพวกสุดโต่งที่ต้องการใช้
ความรุนแรงต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลต่อไป
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คำ�ตอบท้ายสุด แต่ไม่(น่า)ใช่สุดท้าย

คำ�ถามละเอียดอ่อนทีส่ ดุ ทีข่ บวนการฯ มีตอ่ ฝ่ายรัฐบาลว่าท้ายทีส่ ดุ แล้ว
จะให้อะไรกับเสียงเรียกร้องจากการต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดินแดนปาตานีในถ้อยคำ�ที่เขาเรียกขาน?
ไม่วา่ รัฐบาลหรือหน่วยงานความมัน่ คงระดับสูงก็ไม่มคี �ำ ตอบทีช่ ดั เจน
ทางหนึง่ คือส่งเสริมและสนับสนุนให้เปิดช่องทางการพูดคุยกับขบวนการที่
ใช้ความรุนแรงโดยกำ�หนดเป็นนโยบายระดับชาติที่สาธารณชนรับทราบ
แต่อกี ทางหนึง่ ก็ดเู หมือนต้องการให้การพูดคุยมุง่ สูก่ ารคลีค่ ลายสถานการณ์
ความรุนแรงเพียงเพือ่ ทุกฝ่ายจะร่วมมือ
กันพัฒนาพื้นที่ให้ก้าวหน้าได้ในทุกๆ
ด้าน โดยไม่มีคำ�ตอบชัดเจนเกี่ยวกับ
เมื่อถึงวันนั้นก็ยัง
ข้อเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลง ถ้า
ไม่แน่ว่าใครและกลไกใด
พูดให้ตรงก็คือลักษณะการเมืองการ
ที่จะสามารถเป็นผู้ให้
ปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้ควรจะ
ค�ำตอบสุดท้ายนี้
เป็นแบบใด?
คำ�ตอบสุดท้ายเท่าทีไ่ ด้รบั ฟังจาก
การทำ�งานไม่ว่าจากผู้นำ�ของกองทัพหรือผู้นำ�รัฐบาลก็คือทุกอย่างต้อง
ดำ�เนินไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญไทย แต่ขบวนการฯ ก็ตง้ั คำ�ถามว่าทีจ่ ริง
รัฐธรรมนูญย่อมแก้ไขปรับปรุงได้หากสถานการณ์เปลีย่ นไป เมือ่ ถึงวันนัน้
ก็ยังไม่แน่ว่าใครและกลไกใดที่จะสามารถเป็นผู้ให้คำ�ตอบสุดท้ายนี้
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สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาท้าทายการปกครอง
ของประเทศไทยมามากกว่ากึ่งศตวรรษ เมื่อส่วนหนึ่งของพลเมืองปฏิเสธ
อำ�นาจรัฐและจัดตัง้ กองกำ�ลังติดอาวุธต่อต้านรัฐ หวังผลว่าจะทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ฝ่ายรัฐที่มีอำ�นาจปกครองมองว่าการต่อต้านนี้
เป็นการท้าทายอำ�นาจจึงหาวิธีควบคุมสถานการณ์ให้สงบ ไม่ให้เกิดหรือ
สามารถยุตคิ วามรุนแรงจากการท้าทายนี้ แต่วธิ แี ก้ปญ
ั หาผ่านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ทีป่ รับเปลีย่ นหาวิธแี ก้ปญ
ั หาตามทีเ่ ข้าใจในแต่ละช่วงสมัย
นัน้ ก็ยงั ไม่ประสบผลสำ�เร็จ และดูเหมือนความสำ�เร็จทีพ่ ยายามวัดมาตลอด
คือสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้น หากสถิติการก่อเหตุลดลงผลประเมินก็จะ
บอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเป็นเช่นนี้เรื่อยมา
ด้านกองกำ�ลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาต่อต้านอำ�นาจรัฐ แม้มี
ความเข้มแข็งมากหรือน้อยแปรเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา แต่ปฏิบัติการ
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แต่วิธีแก้ปัญหาผ่านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนหา
วิธีแก้ปัญหาตามที่เข้าใจในแต่ละ
ช่วงสมัยนั้นก็ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ

ใช้ความรุนแรงลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะย่อมบ่งชี้ว่าพวกเขาไม่ได้
ลดละความมุ่งมั่นในการต่อสู้แต่อย่างใด
การเจรจากับกองกำ�ลังติดอาวุธในระยะแรกๆ นัน้ เป็นเพียงความริเริม่
ทีห่ วังผลว่าจะเสริมสร้างความเข้าใจกับคูต่ อ่ สูแ้ ละน่าจะนำ�พากลับคืนมาอยู่
ร่วมกันได้ในสังคม โดยเชือ่ ว่าหากฝ่ายรัฐเปิดกว้างให้โอกาสการหันกลับมา
ร่วมมือแก้ปญ
ั หาไปด้วยกัน ฝ่ายกองกำ�ลังติดอาวุธก็อาจตกลงยุตกิ ารต่อสู้
ด้วยอาวุธเช่นที่เคยทำ�เป็นผลสำ�เร็จในกรณีความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์ก่อนหน้านี้
แต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นไปตามทีฝ่ า่ ยรัฐต้องการ เพราะขบวนการฯ
ที่จับอาวุธต่อสู้ไม่ไว้ใจว่าฝ่ายรัฐนั้นมีความจริงใจมากพอ เหตุเพราะสิ่งที่
พวกเขาสัมผัสกับการแก้ปญ
ั หาในพืน้ ทีภ่ ายใต้แนวทางทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับ
รักษาความมัน่ คงของรัฐมากกว่าการรักษาความมัน่ คงในคุณค่าและวิถชี วี ติ
สั นติสนทนา
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ของพลเมืองนัน่ เอง การเจรจาทีไ่ ม่สามารถดำ�เนินเป็นกระบวนการให้สอด
รับกันระหว่างการสร้างความคาดหวังกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึง
สวนทางกันอยู่เสมอ
การปรับแนวคิดการเจรจามา
เป็นงานที่เรียกขานว่าการพูดคุย
สิ่งที่พวกเขาสัมผัสกับ
สั น ติ ภ าพระหว่ า งผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ
การแก้ปัญหาในพื้นที่
มอบหมายจากฝ่ายรัฐกับตัวแทน
ภายใต้แนวทางที่ให้ความ
กลุ่มที่เป็นคู่ขัดแย้งในฐานะที่พวก
ส�ำคัญกับรักษาความ
เขาเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทย
มั่นคงของรัฐมากกว่า
ที่มีความเห็นต่างในด้านการเมือง
การรักษาความมั่นคงใน
การปกครอง เพือ่ สร้างความไว้วาง
คุณค่าและวิถีชีวิตของ
ใจและปูทางสูก่ ารทำ�งานร่วมกันใน
พลเมืองนั่นเอง
ระยะยาวนั้ น เริ่ ม ดำ � เนิ น การในปี
2549 และช่วงต่อจากนั้น การพูด
คุยดังกล่าวเกิดขึน้ พร้อมกับความกังวลของหลายฝ่ายว่าการจัดวางสถานะ
คูข่ ดั แย้งในลักษณะนีแ้ ละการทีม่ อี งค์กรต่างประเทศเข้ามาเกีย่ วข้องจะกลาย
เป็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจนำ�ไปสู่การยกระดับทำ�ให้ปัญหาชายแดนภาคใต้
กลายเป็นประเด็นสากล
อย่างไรก็ตาม ความห่วงกังวลข้างต้นในอีกมุมหนึง่ นัน้ กลับเป็นประ
โยชน์อย่างมาก ทัง้ ในแง่ทชี่ ว่ ยให้การทำ�งานรอบคอบมากขึน้ และก่อความ
ตระหนักว่าหากเราไม่พยายามคลีค่ ลายความขัดแย้งทีเ่ ป็นเรือ่ งภายในของ
ประเทศด้วยตัวเราเองแล้ว เมือ่ ปล่อยให้ถงึ จุดทีค่ วามรุนแรงยากเกินควบคุม
และส่งผลกระทบวงกว้างออกไป เมื่อนั้นคนภายนอกก็จะขอเข้าร่วมและ
แทรกแซงเพือ่ แก้ปญ
ั หา ถึงตอนนัน้ ข้อกังวลเรือ่ งการยกระดับให้เป็นประเด็น
สากลก็ยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
ความไม่ตอ่ เนือ่ งของการพูดคุยสันติภาพทีด่ �ำ เนินการโดยฝ่ายรัฐและ
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ความคลางแคลงใจของการใช้นโยบายสันติวธิ กี บั การปฏิบตั ทิ ใี่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่
สอดคล้องกับนโยบายเป็นสองปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การติดต่อพูดคุยโดยตรง
กับแกนนำ�ในขบวนการติดอาวุธไม่สามารถทำ�ได้ ไม่เฉพาะปัญหาความ
ไว้วางใจเท่านัน้ ทีท่ �ำ ให้เกิดข้อจำ�กัดนี้ การเคลือ่ นไหวแบบปิดลับในลักษณะ
องค์กรใต้ดนิ ของขบวนการติดอาวุธเพือ่ ป้องกันการเปิดเผยตัวตนจากการ
ถูกติดตามก็เป็นอีกข้อจำ�กัดหนึ่งที่ทำ�ให้ฝ่ายรัฐไม่สามารถเข้าถึงแกนนำ�
เหล่านี้ได้

ความไม่ต่อเนื่องของการพูดคุยสันติภาพที่ด�ำเนินการ
โดยฝ่ายรัฐและความคลางแคลงใจของการใช้นโยบาย
สันติวิธีกับการปฏิบัติที่ในพื้นที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
นโยบายเป็นสองปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การติดต่อพูดคุย
โดยตรงกับแกนน�ำในขบวนการติดอาวุธไม่สามารถท�ำได้

การประสานกับฝ่ายที่สามซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากขบวนการฯ ที่ต่อสู้กับรัฐจึงเป็นทางเลือกเดียวของความเป็น
ไปได้ในการเข้าถึงบุคคลสำ�คัญในขบวนการฯ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นตัวกลาง
การสื่อสารในระยะเริ่มแรกของการติดต่อและอำ�นวยความสะดวกในช่วง
ระยะการพูดคุยสันติภาพ ดังกรณีขององค์กร HD ทีเ่ ข้ามาทำ�หน้าทีด่ งั กล่าว
ในช่วงปี 2549 ถึงปี 2553 หรือกรณีรฐั บาลมาเลเซียในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี
ยังมีองค์กรหรือตัวแสดงระหว่างประเทศอีกมากทีม่ คี วามพยายามเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับการพูดคุยสันติภาพ
การพูดคุยเป็นงานสำ�คัญหนึง่ ในกระบวนการสันติภาพ ความหมายคือ
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การพูดคุยกับคู่ขัดแย้งโดยไม่สามารถสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ขัดแย้ง
ให้เกือ้ กูลต่อการพูดคุยนัน้ ไม่อาจนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้แท้จริง แม้ในช่วง
การพูดคุยในช่วงหลังปี 2549 ที่ก้าวหน้าในแง่ของการสร้างความไว้วางใจ
แต่การทำ�งานในลักษณะปิดลับและมีการรับรูใ้ นวงจำ�กัดนัน้ ย่อมไม่สามารถ
ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีไ่ ด้ เหตุเพราะไม่ใช่การทำ�งานทีเ่ ป็นกระ
บวนการเชือ่ มต่อกับงานด้านอืน่ ๆ กล่าวคือ ยังไม่ใช่กระบวนการสันติภาพ
อย่างที่ควรเป็น
อย่างไรก็ตาม หากถามว่าเราได้อะไรจากการพูดคุยสันติภาพตั้งแต่
หลังปี 2549 เป็นต้นมา? คำ�ตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ ก็คอื การสะท้อนว่าแนวทาง
พูดคุยที่ให้ความสำ�คัญกับสถานะคู่พูด
คุยในฐานะเพือ่ นร่วมชาติ ไม่ใช่ศตั รูจาก
แนวทางพูดคุยที่ให้ความ ภายนอก เป็นวิธีสร้างความมั่นใจและ
ส�ำคัญกับสถานะคู่พูดคุย ก่อความไว้วางใจระหว่างกันทีไ่ ด้ผล สิง่
สำ�คัญมากไปกว่านัน้ ก็คอื การทำ�ให้เกิด
ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ
การยอมรับจากรัฐบาลตั้งแต่นั้นมาให้
ไม่ใช่ศัตรูจากภายนอก
กำ � หนดประเด็ น การพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพ
เป็นวิธีสร้างความมั่นใจ
ปรากฏในนโยบายระดับชาติวา่ ด้วยเรือ่ ง
และก่อความไว้วางใจ
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างกันที่ได้ผล
หรือที่แปรเปลี่ยนมาเป็นนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปัจจุบันนั่นเอง
กระบวนการสันติภาพที่สามารถนำ�พาไปสู่เป้าหมายได้แท้จริงนั้น
อย่างน้อยควรประกอบด้วยการออกแบบหรือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรการและงานต่างๆ ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรกับมาตรการลด
ความรุนแรง และสามารถจัดลำ�ดับว่าเรือ่ งใดควรทำ�ก่อนหลัง การสร้างการ
มีสว่ นร่วมของคนในพืน้ ทีไ่ ม่วา่ เป็นเรือ่ งการพัฒนา การศึกษา ศาสนาและ
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วิถีวัฒนธรรม การอำ�นวยความยุติธรรม และอื่นๆ ที่สะท้อนความจริงใจ
ของการให้เกียรติและความเท่าเทียมนัน้ เป็นเรือ่ งทีผ่ คู้ นในพืน้ ทีแ่ ละขบวนการต่อสู้ต่างยืนยันความสำ�คัญในประเด็นข้างต้นนี้
นอกจากนี้ กระบวนการสันติภาพควรเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดแค่
เฉพาะการลดและยุติความรุนแรงเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้น หากแต่วาง
เป้าหมายในระยะยาวโดยการออกแบบว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร กล่าวคือ
สามารถมองเห็นรูปร่างของสังคมที่ทุกฝ่ายพิจารณาแล้วว่าการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันตินั้นเป็นไปได้ สังคมในรูปแบบที่ปรารถนานี้จะเกิดขึ้นได้แท้จริง
กระบวนการสันติภาพควรเป็น
กระบวนการที่ไม่หยุดแค่เฉพาะ
การลดและยุติความรุนแรงเพียง
เป้าหมายเดียวเท่านั้น หากแต่วาง
เป้าหมายในระยะยาวโดยการออกแบบ
ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายพร้อมลงทุน เริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับปรุง
กติกาของสังคมให้มพี น้ื ทีส่ �ำ หรับผูค้ นต่างความคิดและอุดมการณ์ให้สามารถ
สร้างความฝันของตนเองได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�ลาย
ชีวิตของผู้คนดังที่เป็นอยู่
การพูดคุยสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทไี่ ด้ด�ำ เนินการมาตลอด
หลายปีกอ่ นหน้านีน้ นั้ มีเป้าหมายแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา บางช่วงเน้น
เป้าหมายการหาข่าว ในขณะทีบ่ างช่วงเวลาก็เป็นเพียงการซือ้ เวลา ไม่ได้
มุ่งไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างจริงจัง แต่สำ�หรับเป้าหมายที่มุ่งไปสู่การ
สั นติสนทนา
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สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง ในที่นี้อาจเรียกว่า
“การพูดคุยสันติภาพทีจ
่ ริงใจ” นัน้ ก็ยงั มีรายละเอียดของเป้าหมายทีต่ า่ งกัน
ได้ กล่าวคือ ฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการฯ อาจมองว่าการพูดคุยสันติภาพนัน้
ไม่ใช่อะไรอื่น หากแต่เป็นการมุ่งหาคำ�ตอบที่ทั้งสองฝ่ายรับได้ ด้วยเหตุนี้
คู่พูดคุยสันติภาพจึงเป็นผู้สร้างสันติภาพในพื้นที่กันเองโดยไม่เกี่ยวกับ
ประชาชนในพื้นที่
แต่ในอีกด้านหนึง่ ฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการฯ อาจมองว่าคูพ่ ดู คุยสันติภาพนัน้ ไม่ใช่ผสู้ ร้างสันติภาพในพืน้ ทีก่ นั เอง แต่เป็นเพียงผูช้ ว่ ยสร้างกระบวนการที่จะนำ�ไปสู่สันติภาพ การพูดคุยสันติภาพจึงเป็นการวางแผนที่
เดินทาง (roadmap) ไปสูก่ ารสร้างสันติภาพทีฝ่ า่ ยพูดคุยรับได้ ในกรณีหลัง
นีอ้ าจนำ�ภาคประชาสังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมการพูดคุย
สันติภาพในระดับทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจมาจากแต่ละฝ่าย (track 1) ด้วย ดังที่
เคยทดลองทำ�มาแล้วในสมัยของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เป้าหมายของการพูดคุยสันติภาพทีจ่ ริงใจจะเปลีย่ นไปตามสถานการณ์
และลักษณะของการสร้างสันติภาพในช่วงนัน้ ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีเ่ ริม่ การพูดคุย
สันติภาพรอบใหม่ ควรจะเริม่ ด้วยคำ�ถามทีว่ า่ “ขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วงไหน?” และ
“ในช่วงนี้เป้าหมายการพูดคุยสันติภาพควรเป็นอะไร?”
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เกี่ยวกับคณะทำ�งาน
ยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.)

คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.) มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า
Strategic Nonviolence Commission (SNC) แรกตั้ ง ขึ้ น ในปี 2544 ในชื่ อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์สนั ติวธิ ี (กยส.) ภายใต้สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์
เตือนภัยและเสนอแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวธิ ตี อ่ รัฐบาลและสาธารณชน รวมทัง้ เผยแพร่ ประสาน ทำ�ความเข้าใจ
แนวทางสันติวิธีในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งให้เป็นจุดยืนและ
ทิศทางของชาติที่อยู่ในจิตสำ�นึกของทุกฝ่าย โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ต่อมา
ฐานะและบทบาทดังกล่าวยุติลงเมื่อสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นว่า แนว
ทางสันติวธิ ไี ด้พฒ
ั นาจนปรากฏเป็นรูปธรรมในนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
พ.ศ. 2550–2554 แล้ว
ปัจจุบนั คยส. ทำ�งานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สนั ติวธิ สี �ำ หรับสังคม
ไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในฐานะคณะทำ�งานทางความคิดด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Think Tank)
ที่ประสมประสานองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำ�งานด้านความมั่นคง
จากการศึกษาวิจยั ด้านสันติวธิ แี ละการแปลงเปลีย่ นขับเคลือ่ นความขัดแย้ง
(Conflict Transformation) และจากการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาค
ประชาชนและภาครัฐในด้านการแสวงหาทางเลือกเพื่อเผชิญกับปัญหา
ความขัดแย้งในสังคม
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