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คำ�นิยม

สนัตสินทนา: เส้นทางเผชญิความรุนแรงชายแดนใต้, 2534–2554 เปน็
ร�ยง�นที่เขียนขึ้นเพื่อบอกกล่�วถึงเส้นท�งก�รแก้ไขปัญห�จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใตท้ีย่ดึมัน่แนวท�งสนัตวิธิว่ี�เปน็แนวท�งทีช่อบธรรมในก�ร
แก้ไขปัญห� โดยมีวิวัฒน�ก�รม�อย่�งย�วน�น ร�ยง�นฉบับนี้ได้ชี้ชัดว่�
ปญัห�ทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใตน้ัน้เปน็ปญัห�ก�รเมอืง ไมใ่ชเ่รือ่ง
ของคนร้�ยหรอือ�ชญ�กรรมธรรมด� แตเ่ปน็เรือ่งของก�รจดัก�รกบัอำ�น�จ
และก�รสร้�งดุลอำ�น�จระหว่�งประช�ชนกับรัฐ เช่นเดียวกับคว�มขัดแย้ง
ท�ง ก�รเมอืงในเรือ่งอืน่ๆ ในอดตี เชน่ คว�มขดัแยง้ท�งอุดมก�รณ์ระหว�่ง
รัฐกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) หรือคว�มขัดแย้งระหว่�ง
มวลชนสีต่�งๆ เมื่อไม่น�นม�นี้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญห�ก�รเมือง กล่�วคือ 
เปน็ก�รเรียกรอ้งเพือ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงคว�มสมัพันธท์�งอำ�น�จ ก�ร
ใช้กำ�ลังหรือก�รก่อก�รร้�ยเป็นเพียงเครื่องมือ ห�ได้หวังผลสำ�เร็จในก�ร
ยึดอำ�น�จเพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงได้ แต่เพื่อสร้�งอำ�น�จต่อรองให้กับ
ผูมี้อำ�น�จทีม่�เจรจ� เพือ่ปรบัเปลีย่นนโยบ�ย ท�่ท ีหรอืพฤตกิรรมเท�่นัน้ 

เป็นที่น่�สังเกตและควรต้องตั้งคำ�ถ�มว่� แล้วประช�ชนส่วนใหญ่ที่
ไม่ได้ใช้คว�มรุนแรงและปร�รถน�ที่จะอยู่อย่�งสงบหรือต่อสู้ด้วยสันติวิธี
ทั้งหล�ยนั้น จะส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�ง กล่�วคือเม่ือพวกเข�ลุกขึ้นและ
ส่งเสียงขอให้มีอำ�น�จในก�รจัดก�รตนเองและอน�คตของตนเองได้อย่�ง
จริงจัง แต่คนเหล�่นีไ้มม่อีำ�น�จตอ่รองอะไรม�กพอ นโยบ�ยของรฐัทีเ่ปน็
อยู่ซึ่งเชื่อกันว่�ม�ถูกท�งแล้วน้ัน คว�มหม�ยที่แท้คือไม่ต้องก�รก�ร
เปลี่ยนแปลงใด หรือลึกลงไปม�กกว่�นั้นก็คือกลัวสูญเสียอำ�น�จ และใช้
วธีิก�รจัดก�รปญัห�เฉพ�ะหน�้ทีอ่�จเกดิคว�มรุนแรง ผ�่นกลไกต�่งๆ ใน
ระบบอุปถัมภ์ แท้จริงก็คือเพียงต้องก�รให้ประช�ชนอยู่ใต้รัฐ พึ่งรัฐ และ
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ขอคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐ ซึ่งสวนท�งกับคว�มปร�รถน�ของประช�ชนท่ี
ตอ้งก�รกำ�หนดชะต�กรรมของตนเอง คดิเอง ทำ�เอง เพร�ะเป็นบ�้นเมอืง
อันเป็นที่รักของพวกเข�เอง

มีน�ยทห�รบ�งคนเล่�ให้ฟังว่�สะพ�นที่ช�วบ้�นสร้�งเองหรือมีส่วน
สร้�งจะไม่ถูกว�งระเบิดในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้เลยแม้แต่คร้ังเดียว ก�ร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่นั้น รัฐจะทำ�เพียงเชื่อว่�ก�รจัดก�รด้วยก�รพัฒน�
เศรษฐกิจให้มีคว�มเจริญจะรับมือได้ แต่จ�กประสบก�รณ์ที่ผ่�นม� แม้
เศรษฐกิจเจริญ แต่ร�กเหง้�ของปัญห�และคว�มรู้สึกท่ีต้นเหตุไม่ได้ถูกแก้ไข 
ปัญห�เหล่�นี้ก็ไม่ได้หมดไป ถึงสงบ แต่ก็ไม่ย่ังยืนและถ�วร น�ยทห�ร
ท่�นหนึ่งที่มีบทบ�ทในก�รเจรจ�สันติภ�พและภ�ยหลังต่อม�เคยพูดไว้ว่� 
“เร�ลองวธีิเดมิม�น�นแลว้ สถ�นก�รณไ์มไ่ดค้บืหน�้ไปไหน วนเวยีน เร�
น�่จะเปลีย่นวธิกี�รใหม่” หล�ยท�่นทีท่ำ�ง�นสนัตวิธิกีพ็ย�ย�มจะนำ�เสนอ
ว่�ถึงเวล�แล้วที่จะต้องเปลี่ยนที่ร�กเหง้�ของปัญห� ซึ่งเป็นกรอบคิดของ
ก�รแปลงเปลีย่นคว�มขดัแยง้ (Conflict Transformation) มิใชเ่พยีงแคก่�ร
แก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ที่เกิดเหตุหรือเพียงแต่ป้องกันเหตุเท่�นั้น

ตัวอย่�งที่ชี้ชัดในอดีตเมื่อครั้งสังคมไทยเผชิญกับคว�มขัดแย้งท�ง
อดุมก�รณใ์นยุคสงคร�มเยน็ มนี�ยทห�รกลุ่มหนึง่ทีน่ำ�เสนอตอ่ส�ธ�รณะ
เพื่อเตือนสติผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนั้นว่�ยิ่งปร�บก็ยิ่งโต นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยน 
แปลงครัง้สำ�คญัคอืก�รผลกัดันนโยบ�ย 66/23 ในหว้งเวล�นัน้มพ้ืีนทีส่แีดง
ที่คอมมิวนิสต์แทรกซึมม�กกว่� 50 จังหวัด ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องม�ต้ังแต่ปี 
2508 จนกระทั่งถึงปี 2523 เป็นเวล� 15 ปี ผู้คนในสังคมไทยสูญเสียไป
เกือบ 2,000 คน แต่ในช่วงเวล�ที่ไล่เลี่ยกันระหว่�ง 2547 จนกระทั่งถึงปี 
2560 นอกจ�กเร�จะสญูเสยีเงนิงบประม�ณไปร�วส�มแสนล�้นบ�ท บงัคบั
ใช้กฎหม�ยพิเศษถึง 3 ฉบับ เร�สูญเสียชีวิตของผู้คนไปม�กกว่� 6,000 
ร�ย บ�ดเจ็บอีกกว่� 12,000 ร�ย 

ฉะนั้น จึงเป็นโอก�สสำ�คัญที่รัฐบ�ล ซึ่งกำ�ลังเปลี่ยนสังคมไทยให้
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กล�ยเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ก็ควรเปลี่ยนวิธีคิดในก�รจัดก�รกับปัญห�ใน
ช�ย แดนภ�คใต้เป็นแนวท�ง 4.0 ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือก�รศึกษ�อย่�ง
จริงจังถึงปัญห�คว�มขัดแย้งที่ร�กเหง้�และเปล่ียนแปลงมัน ไม่ต้องรอให้
ถงึท�งตน้หรอืแกป้ญัห�แคเ่พยีงบรรลผุลเฉพ�ะหน�้ให้เกดิคว�มสงบเพียง
ช่ัวคร�วเท่�น้ัน แต่ให้เกิดผลระยะย�วในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งย่ังยืนและถ�วร

ขอชื่นชมผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญใน สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความ
รุนแรงชายแดนใต้้, 2534–2554 โดยเฉพ�ะ รศ. ดร.ม�รค ต�มไท อดีต
หัวหน้�คณะพูดคุยสันติภ�พฝ่�ยรัฐบ�ล ท่�นจิร�พร บุนน�ค อดีตรอง
เลข�ธิก�รสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ และท่�นสมเกียรติ บุญชู อดีตรอง
เลข�ธิก�รสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ รวมถึงทุกท่�นที่มีส่วนสำ�คัญในก�ร
ดำ�เนนิก�รผลกัดันเร่ืองน้ี ตลอดจนผู้เข�้ร่วมง�นทกุท�่นทีท่ำ�ใหก้�รทำ�ง�น
แกไ้ขปญัห�โดยยดึแนวท�งสนัตวิธิเีปน็ทศิท�งทีเ่ปน็รปูธรรมชัดเจนขึน้ใน
ปัจจุบัน และสำ�คญัทีส่ดุคอื คณะทำ�ง�นยทุธศ�สตรส์นัตวิธิ ี(คยส.) ทีเ่ปน็
แกนหลักในก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้จนแล้วเสร็จ ในอน�คต คยส. น่�จะ
มีส่วนสำ�คัญท่ีจะศึกษ�อย่�งจริงจังต่อเนื่องจ�กร�ยง�นฉบับนี้ เพื่อนำ�ไป
จัดทำ�ข้อเสนอต่อผู้กำ�หนดนโยบ�ยอีกท�งหนึ่งหรือทำ�ง�นร่วมกับหน่วย
ร�ชก�รของรัฐที่สนใจก�รรับมือกับปัญห�คว�มขัดแย้งด้วยสันติวิธีอย่�ง
จริงจังต่อไป

พิชัย รัตนพล 
คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี  

อดีตรองเลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
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ขณะทีก่ำ�ลงัจะตีพมิพร์�ยง�นฉบบันี ้ เส้นท�งหวนกลบัสูก่�รเลือกตัง้
ของประเทศไทยค่อยๆ ปร�กฏชัดเจนข้ึน คำ�ถ�มเก่ียวกับก�รเลือกต้ังวันน้ี 
ไมใ่ชว่�่ “จะมีก�รเลอืกต้ังหรือไม่?” แต่เปน็ว�่ “จะมกี�รเลอืกต้ังเมือ่ใด?” 
แมจ้ะยงัไมแ่นน่อนชดัเจนว�่จะเกดิขึน้เมือ่ใดในอน�คตระยะใกล้ แตพ่รรค
และกลุ่มก�รเมืองต่�งๆ ก็เร่ิมกิจกรรมของตนเท่�ที่จะกระทำ�ได้ในกรอบ
จำ�กัดที่คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) ผู้กุมอำ�น�จรัฐม�ตั้งแต่รัฐ-
ประห�ร 22 พฤษภ�คม 2557 กำ�หนดไว้ 

ขณะนี้ปร�กฏว่�ในภ�คใต้สุดที่คว�มขัดแย้งที่ถึงต�ยปะทุขึ้นหนัก
ตั้งแต่ต้นปี 2547 นักก�รเมืองในอดีตก็กลับม�รวมตัวกันใหม่ กลุ่มนักก�ร
เมอืงทีเ่คยทรงอิทธพิลในตอนใต้สุดอย�่งกลุ่มว�ดะห ์จบัมอืกนัในน�มของ 
“พรรค” ประช�ช�ติ มีนักก�รเมืองมล�ยูมุสลิมผู้มีช่ือเสียงในอดีตม�รวม
ตัวกนัหล�ยคนและชนูโยบ�ยก�รแกป้ญัห�คว�มรนุแรงในช�ยแดนใต ้แต่
ที่น่�สนใจที่สุด เห็นจะเป็นชื่อของอดีตข้�ร�ชก�รไทยพุทธซึ่งว่�กันว่�ได้
รับคว�มเชื่อถืออย่�งสูงในพื้นท่ีในระหว่�งท่ีเคยดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.) ได้ปร�กฏตัวขึ้น
อีกคร้ังในฐ�นะเลข�ธิก�รพรรคประช�ช�ติ ท่ีว่�น่�สนใจเพร�ะว่�แกนนำ�คน
หนึ่งของพรรคให้เหตุผลต่อก�รปร�กฏตัวดังกล่�วว่�เข�เป็นคนสำ�คัญใน 
“ก�รพดูคยุสนัตภิ�พ” ทีเ่ริม่ตน้ขึน้ในสมยัน�ยกรฐัมนตรย่ิีงลกัษณ ์ชนิวตัร1

1 Bangkok Post, August 25, 2018.
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หลังจ�กก�รยึดอำ�น�จของ คสช. เม่ือวันที่ 22 พฤษภ�คม 2557 
รัฐบ�ลที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� หัวหน้� คสช. ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
น�ยก รัฐมนตรสีนบัสนนุก�รพดูคยุสนัตภิ�พระหว�่งรฐับ�ลไทยกบัขบวน-
ก�รเคลื่อนไหวป�ต�นีให้ดำ�เนินต่อไปแต่ด้วยท่�ทีซึ่งเปลี่ยนจ�กเดิม ที่
สำ�คัญคือคว�มพย�ย�มย้ำ�เน้นสภ�วะปัญห�คว�มขัดแย้งที่ถึงต�ยภ�คใต้
ว่� เป็นปัญห�ภ�ยในไม่ใช่เร่ืองท่ีประเทศอ่ืนใดควรม�ข้องเก่ียว ด้วยเหตุน้ี
จึงออกคำ�ส่ังให้เปลี่ยนคำ�เรียกห�กระบวนก�รพูดคุยที่เร่ิมใช้ม�ตั้งแต่สมัย
รัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร จ�ก “ก�รพูดคุยสันติภ�พ” เป็น 
“ก�รพดูคุยสนัตสิขุ” พลเอกประยทุธอ์ธบิ�ยตอ่ส�ธ�รณชนว�่ “สนัตภิ�พ” 
เป็นจุดยุติของสงคร�มที่มีก�รใช้กองกำ�ลังม�ยึดพื้นที่สู้รบกัน ในส�ยต�
รัฐบ�ล คสช. ปัญห�ที่เกิดขึ้นในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ไม่ใช่สงคร�ม แต่
เป็นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย ดังนั้นสิ่งที่รัฐบ�ลพย�ย�มทำ�อยู่ในพ้ืนที่คือ
ก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย จงึเสนอให้เปล่ียนคำ�เรยีกห�จ�ก “ก�รพูดคยุสนัต-ิ
ภ�พ” เป็น “ก�รพูดคุยสันติสุข” แทน2

ปัญห�ในท�งทฤษฎีมีอยู่ว่� คำ� “สันติภ�พ” (peace) มิได้หม�ยถึง
สภ�วะทีต่รงข�้มกบัสงคร�มเท�่นัน้ ห�กยังหม�ยถงึสภ�วะก�รสิน้สุดของ
คว�มรุนแรงรูปต่�งๆ ทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้�ง หรือระดับวัฒน-
ธรรม ในกรณขีองภ�คใตอ้�จหม�ยถงึก�รส้ินสดุก�รสูร้บทีบ่�งฝ่�ยเรียกว�่ 
“คว�มขัดแย้งชนิดคว�มเข้มข้นต่ำ�” (low intensity conflict) หรือก�รที่
เงื่อนไขก�รดูแลปกครองพื้นที่อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จท�งทห�รยิ่งกว่�ในสภ�พ
ปรกติ 

2  โปรดพิจ�รณ� Chaiwat Satha-Anand, “Celestial Axe: On the Politics of Naming,” 
Center for Southeast Asian Studies, CSEAS Newsletter 76(Spring/Summer 2018), 
p. 020. ห�อ่�นออนไลน์ได้จ�ก SSRN: https://ssrn.com/abstract=3240390

https://ssrn.com/abstract=3240390
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แตท่ีน่�่สนใจอีกประก�รหนึง่คอื ท�งก�รไทยกใ็ช้คำ�เรียกห�ภ�วะสนัติ
นี้ว่� “ก�รพูดคุย” มิใช่ “ก�รเจรจ�” เพร�ะจุดจบของก�รเจรจ�คือก�ร
บรรลุข้อตกลงระหว่�งคู่ขัดแย้งบ�งประก�ร เป็นเร่ืองท�งก�รที่มีผู้ลงน�ม
ที่ได้รับมอบหม�ยลงน�มในข้อตกลงชัดเจน แต่ “สันติสนทน�” ที่เกิดขึ้น 
เป็นก�รพย�ย�มสร้�งบรรย�ก�ศแห่งคว�มคุ้นเคยและไว้ว�งใจในกันและ
กันรวมทั้งว�งใจในกระบวนก�รสันติภ�พด้วยก�รทำ�ให้คู่ขัดแย้งได้เผชิญ
หน�้กนัในหอ้งประชมุและห้องอ�ห�ร ใช้ป�กก� กระด�ษ และอปุกรณขี์ด
เขียนอิเล็กทรอนิกส์แทนก�รปะทะกันในป่�เข�ท่ีต่�งฝ่�ยถืออ�วุธสังห�ร
เข้�ใส่กัน 

“สันติสนทน�” ใช้เพียงคำ� “สันติ” จึงครอบคลุมทั้งคว�มพย�ย�มที่
เกิดขึ้นก่อนและหลังรัฐบ�ล คสช. ยิ่งกว่�นั้นยังให้คว�มสำ�คัญกับคำ� 
“สนทน�” (conversation) ในฐ�นะก�รตดิตอ่สือ่ส�รของมนษุย์ทีม่ไิดมุ้ง่ห� 
“ข้อเท็จคว�มจริง” หรือจะตอบคำ�ถ�มที่ลึกซึ้ง หรือจะโต้เถียงกันให้รู้แพ้
ชนะในท่ีสุด ที่สำ�คัญก�รสนทน�ไม่ใช่ก�รโฆษณ�ชวนเช่ือ จึงมิได้มุ่งจะ
ชี้นำ�ชักชวนให้ฝ่�ยท่ีเห็นต่�งจ�กตนม�เห็นเหมือนกับตน เพร�ะถือว่�คน
ที่อยู่ในกระบวนก�รสนทน�อ�จแตกต่�งกันโดยไม่ได้เห็นแย้งกันได้ (dif-

fering without disagreeing)3 และฐ�นคิดเช่นนี้เป็นส่วนสำ�คัญของกระ-
บวนก�รสันติภ�พแทบทุกหนแห่ง

ถ�้หวนไปพจิ�รณ�บทเรียนกระบวนก�รสนัตภิ�พในต�่งประเทศอย่�ง
กรณคีว�มขดัแยง้องักฤษ–ไอรแ์ลนดเ์หนอื จะพบว�่เสน้ท�งสูส่นัตอัิงกฤษ–

ไอร์แลนดเ์หนอืนัน้ย�วน�นเกอืบ 400 ป ีถ�้นบัจดุเริม่ตน้จ�กเมือ่ผูค้นจ�ก
สกอตแลนด์และอังกฤษขึ้นฝั่งแผ่นดินไอร์แลนด์ที่ Ulster ค.ศ. 1609 จ�ก

3  Michael Oakeshott, “The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind,” in 
Rationalism in Politics and Other Essays (London: Methuen & Co., 1962), p. 198.
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ก�รศึกษ�กรณีไอร์แลนด์เหนืออ�จสรุปบทเรียนสำ�คัญของกระบวนก�ร
สันติภ�พได้ 10 ประก�ร คือ แต่ละฝ่�ยล้วนเรียนรู้ส่ิงที่ต่�งกันจ�กกระ-
บวนก�รสนัตภิ�พ อีกทัง้ตวัตนของฝ�่ยทีเ่กีย่วขอ้งกแ็ปรเปลีย่นผ�่นกระ-
บวนก�รสันติภ�พไปด้วย, กระบวนก�รต้องมีผู้คนจ�กแทบทุกฝ่�ยม�มี
ส่วนร่วม, ต้องไม่มีเงื่อนไขต้ังไว้ก่อนก�รพูดคุย, คนท่ีอยู่ร่วมในกระบวน-
ก�รสันติภ�พต้องได้รับก�รปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย, ต้องเข้�ใจคว�ม
สำ�คัญของฝ่�ยที่ส�มโดยไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญฝ่�ยนั้นจนเกินควร, ก�รให้
คว�มช่วยเหลอืท�งเศรษฐกจิมปีระโยชนต่์อกระบวนก�รสนัตภิ�พ, แมค้น
ที่นั่งโต๊ะสนทน�มักเป็นชนช้ันนำ�แต่ก็ต้องใส่ใจกับคว�มสม�นฉันท์ในหมู่
ผูค้นส�มญั, ผูเ้กีย่วขอ้งตอ้ง “เอ�จริง” กบัประเดน็พูดคุยทกุเร่ือง (intense 
engagement), กระบวนก�รสันติภ�พต้องให้พื้นที่กับคู่ขัดแย้งที่อยู่ในส�ย
กล�ง เพร�ะพวกเข�กล�้เสีย่งเอ�ตนเองเข�้ม�ทำ�ง�นเพ่ือสนัต ิและตอ้งห�
ท�งควบคุมผลเสียจ�กผู้วิพ�กษ์ที่ไม่เห็นประโยชน์ของกระบวนก�รสันต-ิ
ภ�พและพย�ย�มชักใบให้เรือสันติภ�พอับป�ง (spoilers), และข้อสุดท้�ย
ก�รเปลี่ยนแปลงของโลกและสภ�พภ�ยในสังคมก�รเมืองมีผลต่อคว�ม
สำ�เร็จหรือล้มเหลวของกระบวนก�รสันติภ�พ4 

อนัทีจ่รงิบทเรียนเหล�่น้ีส่วนใหญ่เป็นส่ิงทีค่นทำ�ง�นด�้นคว�มขดัแยง้
ที่ถึงต�ยและกระบวนก�รสันติภ�พทร�บอยู่บ้�งแล้ว เพร�ะน่�จะเป็นสิ่ง
ที่เห็นกันได้ทั่วไป แต่ที่น่�สนใจยิ่งคือปัจจัยม�กม�ยที่ซ่อนอยู่เบื้องใต้
กระบวนก�รสนัตภิ�พ เพร�ะทีน่ัน่มทีัง้ก�รตอ่ต�้นก�รกอ่ก�รแยกดนิแดน 
ก�รต่อต้�นท�งข่�วกรอง สงคร�มซ่อนรูปแอบอยู่แทบทุกซอกมุมของ
กระบวนก�รสนัติภ�พ เพือ่กำ�กับกระบวนก�รสนัตภิ�พเบื้องบนให้เอือ้ตอ่

4  Timothy White (ed.), Lessons from the Northern Ireland Peace Process (Madison: 
University of Wisconsin Press, 2013).
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ฝ่�ยตนให้ม�กที่สุด5 
เพร�ะสันติสนทน�ทำ�ง�นอยู่บนเงื่อนไขเหล่�นี้ เส้นท�งสันติสนทน�

จึงมักย�กเย็น ย�วน�น ขรุขระด้วยขว�กหน�ม แต่ขณะเดียวกันก็มีสีสัน
น่�สนใจเป็นที่สุด

สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 เป็น
เร่ืองร�วกระบวนก�รสันติภ�พของไทย เป็นง�นเขียนโดย “คนใน” กระ-
บวนก�รพูดคุยสันติภ�พ ที่ไม่ได้เพ่ิงเริ่มต้นขึ้นในปี 2556 แต่เดินท�งม�
ย�วไกลดว้ยคว�มริเร่ิมและเพยีรพย�ย�มของผู้คนหล�กหล�ย โดยเฉพ�ะ
ข้�ร�ชก�รทั้งทห�รและพลเรือนที่มีส่วนร่วมทำ�ง�นปิดลับเพ่ือให้รัฐไทยมี
หนท�งติดต่อสื่อส�รกับนักสู้มล�ยูมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐ เพื่อห�ท�ง
ผอ่นเบ�และ/หรือยุติปญัห�คว�มรุนแรงในพ้ืนทีซ่ึง่เกดิขึน้และดำ�รงอยูก่อ่น
ก�รปะทุขึ้นครั้งหลังเมื่อเดือนมกร�คม 2547 เป็นเวล�น�นม�แล้ว 

สิ่งที่ปร�กฏอยู่ในง�นเขียนชิ้นน้ี มีทั้งข้อมูลทรงคุณค่�ที่ไม่น่�จะเป็น
ทีรู้่กันม�กนกัม�กอ่น และน�่จะทำ�ใหเ้หน็ไดว้�่ประเดน็สำ�คญับ�งเรือ่งเชน่
ปญัห�ก�รปกครองตนเอง (autonomy) ถกูเข�้ใจ พดูถงึ จดัว�งอย�่งไรใน
กระบวนก�รสันติภ�พของไทย ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นสันติสนทน�ใน
ห้วงเวล�ทีผ่�่นม�ทำ�ใหเ้หน็ว�่คนทำ�ง�นฝ�่ยรฐัของไทยเผชิญปญัห�สำ�คัญ
และออ่นไหวอย�่งคว�มหว�ดระแวงอย�่งไร พย�ย�มกอ่ร�่งสร�้งรปูคว�ม
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่�งฝ่�ยที่ขัดแย้งต่อสู้ด้วยกำ�ลังกันม�ย�วน�นอย่�งไร 

อ�จกล่�วได้ว่� ประสบก�รณ์ทำ�ง�นสันติสนทน�ของไทยในระดับ
บุคคลสะท้อนถึงปัจจัยที่กระบวนก�รสันติภ�พในที่ต่�งๆ ในโลกต้องก�ร
ม�กที่สุดสองประก�รคือ คว�มอดทนหรือขันติธรรมของผู้คนคู่ขัดแย้งทั้ง

5  Henry McDonald, “Unspoken Lessons from Northern Ireland’s Peace Process,” The 
Guardian, October 18, 2011.
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สองฝ่�ยจ�กระดับนโยบ�ยลงไปถึงภ�คประช�ชนที่จะเอื้อให้กระบวนก�ร
สันติภ�พฝ่�ข้�มอุปสรรคน�น�ไปได้ อีกประก�รหนึ่งคือ คว�มเข้�ใจใน
วุฒิภ�วะของกระบวนก�รสันติภ�พนั้นเอง (peace process maturity) 

ปรกติคำ�ถ�มเร่ืองวุฒิภ�วะของกระบวนก�รสันติภ�พ มักให้คว�ม
สำ�คัญกับคำ�ถ�มว่� ฝ่�ยต่อต้�นรัฐที่ใช้กำ�ลังจะพัฒน�วุฒิภ�วะท�ง ก�ร-
เมือง (political maturity) เพียงไร จึงจะพร้อมละว�งก�รใช้อ�วุธต่อต้�น
รัฐได้ 6 แต่ร�ยง�นเชิงนโยบ�ยชิ้นนี้ของ คยส. น่�จะช่วยให้เห็นวุฒิภ�วะ
ของกระบวนก�รสันติภ�พจ�กแง่มุมของคนทำ�ง�น ได้เข้�ใจว่�คนทำ�ง�น
สันติสนทน�ควรมีวุฒิภ�วะของกระบวนก�รสันติภ�พในแง่ที่มีทั้งคว�มรู้
และคว�มตระหนักรู้ (awareness) ว�่ กระบวนก�รสนัตภิ�พทำ�ง�นอย�่งไร 
โดยใส่ใจกับกระบวนก�รตัดสินใจต่�งๆ ที่เอ้ือต่อก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ใหก้ระบวนก�รสนัตภิ�พ ขณะทีก่พ็ย�ย�มห�หนท�งเอ�ชนะปจัจยัทีค่อย
พย�ย�มชักใบให้กระบวนก�รสันติภ�พอ่อนแรงอับป�งในเวล�เดียวกัน

คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธีผู้นำ�เสนอร�ยง�นเชิงนโยบ�ยชิ้นน้ี 
แรกตั้งขึ้นในปี 2544 เป็นคณะกรรมก�รในสังกัดสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ 
ร�ยง�นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ ประเมินสถ�นก�รณ์ 
เตือนภัยและเสนอแนวท�งก�รป้องกันและจัดก�รปัญห�คว�มขัดแย้งโดย
สนัติวธีิต่อรัฐบ�ลและส�ธ�รณชน รวมทัง้เผยแพร ่ประส�น ทำ�คว�มเข�้ใจ
แนวท�งสันติวิธีในก�รจัดก�รกับปัญห�คว�มขัดแย้งให้เป็นจุดยืนและ
ทิศท�งของช�ติที่อยู่ในจิตสำ�นึกของทุกฝ่�ย โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็น

6  Penetrante, Ariel Macaspac, Facilitating Intractable Political Transformation of 
Armed Rebel Groups: Bridging Gaps between Transformation and Peace Agree-

ments (March 28, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2030274 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2030274.

https://ssrn.com/abstract=2030274
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2030274
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ศูนย์กล�งของสันติภ�พและก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งด้วยสันติวิธี ต่อม�
ฐ�นะและบทบ�ทดังกล่�วยุติลงเมื่อสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติเห็นว่� 
แนวท�งสนัติวธิไีดพ้ฒัน�จนปร�กฏเปน็รูปธรรมในนโยบ�ยคว�มมัน่คงแหง่
ช�ติ พ.ศ. 2550–2554 แล้ว ปัจจุบัน คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี หรือ 
คยส. (Strategic Nonviolence Commission) ทำ�ง�นภ�ยใต ้โครงก�รยทุธ-
ศ�สตร์สนัตวิธิสีำ�หรบัสงัคมไทยในศตวรรษที ่21 ภ�ยใตส้ำ�นกัง�นกองทนุ
สนบัสนนุก�รวิจยั (สกว.) ในฐ�นะคณะทำ�ง�นท�งคว�มคดิด�้นยุทธศ�สตร ์
(Strategic Think Tank) ทีป่ระสมประส�นองคค์ว�มรูจ้�กประสบก�รณก์�ร
ทำ�ง�นด้�นคว�มมั่นคง จ�กก�รศึกษ�วิจัยด้�นสันติวิธีและก�รแปลง
เปลี่ยนขับเคลื่อนคว�มขัดแย้ง (Conflict Transformation) และจ�กก�ร
ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่�ยทั้งภ�คประช�ชนและภ�ครัฐในด้�นก�รแสวงห�
ท�งเลือกเพื่อเผชิญกับปัญห�คว�มขัดแย้งในสังคม7

คยส. เชือ่ว�่ก�รสำ�รวจเส้นท�งสันติสนทน�อนัย�กเยน็ ย�วน�น และ
มีสีสัน ก่อนจะม�เป็น “ก�รพูดคุยสันติภ�พ” ในสมัยน�ยกรัฐมนตรี 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนม�ถึง “ก�รพูดคุยสันติสุข” ในสมัยน�ยกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� ชิ้นนี้น่�จะมีคุณูปก�รในเชิงนโยบ�ยต่อก�ร
ว�งแนวท�งสันติสนทน�ในอน�คตไม่ว่�รัฐบ�ลจะเปล่ียนแปลงไปเป็นเช่นไร

คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธ ี
ตุล�คม 2561

7  ดรู�ยละเอยีดเกีย่วกบัคณะทำ�ง�นยทุธศ�สตรส์นัตวิธิทีีเ่กีย่วพนักบัง�นสนัตวิธิจี�กแง่มมุ
คว�มมั่นคงภ�ครัฐได้ ใน ดนัย มู่ส�, “สันติวิธีในมิติง�นคว�มมั่นคงไทย,” ใน ชัยวัฒน์ 
สถ�อ�นันท์ (บรรณ�ธิก�ร), พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย: ความรู้ ความลับ และ 
ความทรงจำา (กรุงเทพฯ: ของเร� Protestista, 2559), หน้� 252–256.





สันติสนทนา: 

เส้นทางเผชิญความรุนแรง

ชายแดนใต้, 2534–2554







20  อารัมภบท

1  
อ�รัมภบท

คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นตั้งใจเสนอเรื่องร�วก�รพูดคุยสันติภ�พในรอบสอง
ทศวรรษ นับจ�กก�รริเริ่มในปี 2534 จนถึงก�รดำ�เนินง�นที่สิ้นสุดลงในปี 
2554 เน่ืองจ�กเหน็ว�่เรือ่งร�วก�รทำ�ง�นตดิตอ่พดูคยุกบัขบวนก�รใชค้ว�ม
รุนแรงในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้ในห้วงเวล�ที่ท�งก�รไม่มีนโยบ�ยเปิดเผย
ให้ส�ธ�รณชนรับทร�บ มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รต่อภ�พก�รพูดคุยสันต-ิ
ภ�พในป ี2555 จนถงึปจัจบุนั ซึง่เป็นก�รดำ�เนนิง�นในท�งเปดิ ให้มคีว�ม
สมบูรณ์ในแง่ของข้อเท็จจริง และสร้�งคว�มกระจ่�งชัดในแง่ของที่ม�และ
ภูมิหลัง

คณะผูจั้ดทำ�ค�ดหวงัว�่ภ�คสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งและผูค้นรุน่ใหม่ ทัง้ทีเ่ปน็
ตัวแสดงในคว�มขัดแย้งหรือท่ีสนใจในปัญห�ช�ยแดนใต้จะได้ศึกษ� โดย
นำ�เนื้อห�และประเด็นสำ�คัญของร�ยง�นไปขบคิดให้ส�ม�รถก้�วข้�ม
อุปสรรคและกับดักท�งคว�มคิดที่ฉุดรั้งคว�มก้�วหน้�ของก�รห�ท�งออก
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จ�กคว�มขัดแย้งในพื้นท่ีน้ี คณะผู้จัดทำ�ยังค�ดหวังว�่ก�รเสนอคว�มเป็น
จรงิเรือ่งนีต้อ่ส�ธ�รณะจะเสริมสร้�งคว�มเข�้ใจและคว�มตระหนกัตอ่สังคม
ไทยว่�ปัญห�ช�ยแดนใต้นั้นเป็นปัญห�ระดับประเทศที่ทุกภ�คส่วนต้อง
ไมป่ลอ่ยใหผู้ค้นทัง้ในสว่นทีต่ดิอยูใ่นวงัวนคว�มขดัแย้งและผูต้กเปน็เหยือ่
ของก�รใชค้ว�มรนุแรงซึง่ต�่งกเ็ปน็พีน่อ้งหรอืเพือ่นรว่มช�ตติอ้งเผชิญกบั
ชะต� กรรมที่เจ็บปวดม�น�นนับครึ่งศตวรรษแต่เพียงลำ�พัง และแสดงก�ร
มีสว่นร่วมอย�่งกว�้งขว�งเพือ่สนบัสนนุก�รเสรมิสร�้งพืน้ทีจ่ดัก�รกบัคว�ม
ขัดแย้งให้ผู้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญห�ไม่ว่�จ�กฝ่�ยใด มีเสรีภ�พ
ในก�รระบ�ยคว�มอึดอัด คว�มทุกข์และปัญห�ส่วนลึก ก�รสะท้อนคว�ม
ต้องก�รก�รเปลี่ยนแปลง รวมทั้งก�รถกแถลงในก�รห�ท�งออกที่เป็นไป
ได้ในก�รใหผู้้คนต�่งวัฒนธรรม ต่�งช�ติพันธุ์ ส�ม�รถอยูร่่วมกันไดอ้ย�่ง
มศีกัดิศ์ร ีและเท�่เทียมกันอย�่งแท้จริง เฉกเชน่คว�มสำ�เรจ็ท่ีสงัคมไทยได้

การเสนอความเป็นจริงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ
จะเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
ต่อสังคมไทยว่าปัญหาชายแดนใต้นั้นเป็น
ปัญหาระดับประเทศ
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เคยทำ�ให้ประจักษ์ม�แล้วในช่วงสงคร�มคว�มขัดแย้งด้�นลัทธิอุดมก�รณ์
ก�รปกครองในอดีต

เนือ้ห�ของร�ยง�นเริม่จ�กก�รอธิบ�ยโจทย์ปญัห�คว�มขดัแย้งทีเ่ปน็
เชื้อไฟของก�รใช้คว�มรุนแรงในพื้นที่ช�ยแดนใต้ไว้ให้เห็นว่� ห�กเข้�ใจ
โจทย์ผิด ก�รแก้ปัญห�ไม่ว่�ทุ่มเททรัพย�กรม�กม�ยเพียงใดก็ไม่เป็นผล

ใหก้�รใช้คว�มรนุแรงยตุลิงได้ ต�มดว้ย
ก�รถ่�ยทอดเรื่องร�วของคว�มพย�ม
ย�มแปรเปล่ียนก�รต่อสู้จ�กก�รใช้
คว�มรุนแรงม�เป็นก�รห�ท�ง ออกจ�ก
คว�มขัดแย้งโดยสันตวิิธผี�่นก�รพูดคยุ
สันติภ�พที่เกิดขึ้นตลอดเส้นท�งก�ร
ทำ�ง�นของตัวแสดงในแต่ละช่วงสมัย 
โดยแสดงให้เห็นทั้งคว�มริเริ่มที่เป็นจุด
เริ่มต้น ผลลงเอยของก�รพูดคุย คว�ม
พย�ย�มในก�รส�นต่อง�นพดูคยุทีห่ยดุ
ชะงักลงด้วยเหตุผลท่ีต่�งกัน และก�ร

เสนอเนื้อห�ที่สะท้อนหลักคิด กระบวนก�รทำ�ง�นของฝ่�ยรัฐ ถ้อยคำ�ที่
ได้ยินจ�กฝ่�ยขบวนก�รฯ และผลที่เกิดขึ้นต�มม�ไม่ว่�จะเป็นปัญห� 
อุปสรรค คว�มท้�ท�ย รวมทั้งบทเรียนที่ส่งต่อให้ภ�คส่วนเกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน

ร�ยง�นประกอบด้วยเน้ือห�สำ�คัญ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก แสดง
ใหเ้หน็ว�่ก�รมองโจทยป์ญัห�ในแงม่มุทีต่�่งกนัจ�กฝ�่ยทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ผลดั
เปล่ียนเข�้ม�รบัผดิชอบก�รแกป้ญัห�ท่ีเปน็เพยีงอ�ก�ร และคว�มไมส่อด 
คล้องของก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดนั้น เป็นประเด็นสำ�คัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่�สภ�พคว�มเป็นจริงของตัวปัญห�ที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อไฟ
คว�มขดัแยง้ ทัง้ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึก�รคงอยูข่องแนวคิดก�รรกัษ�คว�มมัน่คง

หากเข้าใจโจทย์ผิด 
การแก้ปัญหาไม่ว่า
ทุ่มเททรัพยากรมากมาย
เพียงใดก็ไม่เป็นผลให้ 
การใช้ความรุนแรง
ยุติลงได้
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กระแสหลักที่อ่อนไหวอย่�งม�กต่อคว�มพย�ย�มใดๆ หรือแม้แต่ว�ระท่ี
กำ�หนดเป็นนโยบ�ยระดับช�ติแล้วในก�รพูดคุยกับขบวนก�รที่ใช้คว�ม
รนุแรงเพือ่ห�ท�งออกจ�กคว�มขดัแยง้นัน้ ยงัมอิีทธิพลทีท่ำ�ให้ก�รใช้สนัติ
วิธีเป็นได้แค่เพียงท�งเลือกกระแสรองเท่�นั้น 

ส่วนที่สอง เรียบเรียงแยกแยะก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รติดต่อพูด
คยุกบัขบวนก�รใชค้ว�มรนุแรง แสดงถงึทีม่� ตวัแสดง แนวคิดก�รพูดคุย 
เนื้อห�ก�รพูดคุย ปัญห�และอุปสรรคที่ทำ�ให้ก�รพูดคุยล้มเลิกหรือหยุด
ชะงักในแต่ละช่วงสมัย

ส่วนที่ส�ม ข้อค้นพบจ�กก�รทำ�ง�นพูดคุยสันติภ�พที่ว�งสถ�นะคู่
พูดคุยฝ่�ยขบวนก�รฯ ในฐ�นะหุ้นส่วนก�รห�ท�งออกจ�กคว�มขัดแย้ง 
และก�รส่งต่อชุดคว�มคิดเชื่อมสู่ก�รพูดคุยสันติสุขที่รัฐบ�ลเห็นชอบให้
เป็นก�รทำ�ง�นท�งเปิดและกำ�หนดไว้อย่�งเด่นชัดในนโยบ�ยระดับช�ติ
จนถึงปัจจุบัน 

ส่วนที่สี่ เรื่องร�วปนเบื้องหลังแวดล้อมเส้นท�งก�รพูดคุยสันติภ�พ 
กรณีศึกษ�เฉพ�ะในช่วงก�รทำ�ง�นปี 2549 ถึง 2554 ที่ช้ีให้เห็นคว�ม
ท�้ท�ยของคณะทำ�ง�นพดูคยุสนัตภิ�พซึง่นำ�โดยฝ�่ยพลเรอืนทีไ่ดร้บัมอบ
หม�ยภ�รกิจก�รพูดคุยสันติภ�พจ�กรัฐบ�ล ต้องเผชิญจ�กคว�มไม่เช่ือม่ัน
ของฝ่�ยทห�ร คว�มกงัวลเรือ่งก�รยกระดบัจ�กฝ�่ยทีด่แูลง�นด�้นก�รต�่ง
ประเทศ ก�รแสดงขอ้มลูเกีย่วกบับทบ�ทของผูร้เิริม่และคว�มสำ�คญัของผู้
เช่ือมต่อ คว�มหว�ดระแวงและบททดสอบ และถ้อยคำ�ท่ีได้ยินจ�กคู่พูดคุย
ที่แสดงนัยยะต่อเป้�หม�ยก�รต่อสู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง 

และส่วนสุดท้�ย บทสรุปซึ่งลงท้�ยด้วยคว�มเห็นของคณะผู้จัดทำ�
เรื่ององค์ประกอบสำ�คัญหลักที่จะนำ�พ�กระบวนก�รพูดคุยไปสู่เป้�หม�ย
สันติภ�พได้ยั่งยืน
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2  
ที่ม�และคว�มมุ่งหวัง

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ เกิดจ�กเหตุผลสำ�คัญ 2 ประก�ร ประก�รแรก 
เร่ืองร�วเก่ียวกบัก�รพดูคยุสนัตภิ�พในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้หรือทีท่�ง
ร�ชก�รปรับม�เรียกข�นว่�ก�รพูดคุยเพื่อสันติสุขในปัจจุบัน1 ถูกนำ�เสนอ
ต่อส�ธ�รณะอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในรูปส่ิงพิมพ์ บทคว�มและข่�วส�รจ�กสื่อ
มวลชน ตลอดจนถ้อยแถลงและคำ�สัมภ�ษณ์ของบุคคล แต่โดยที่ก�รพูด

1 ก�รเปล่ียนชื่อเรียกข�นกระบวนก�รพูดคุยอย่�งเป็นท�งก�รจ�ก “สันติภ�พ” ม�เป็น 
“สันติสุข” เกิดข้ึนในช่วงแรกๆ หลังก�รรัฐประห�รในปี 2557 เพื่อตีกรอบปัญห�ให้อยู่ภ�ย
ใตก้�รควบคมุของรัฐบ�ลไทย อย�่งไรกต็�ม ถอ้ยคำ�เดยีวกนันีก้ป็ระสบกบัคว�มสบัสนเมือ่
ตอ้งแปล(ง)ไปเป็นภ�ษ�องักฤษ กรณุ�ดเูพิม่เตมิที ่Chaiwat Satha-Anand, “Celestial Axe: 
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).

https://newsletter.cseas.kyoto-u.ac.jp/nl76/76_05_seasia_keynote.html
https://newsletter.cseas.kyoto-u.ac.jp/nl76/76_05_seasia_keynote.html
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คุยซึง่เก่ียวโยงกบัคว�มพย�ย�มในก�รแกไ้ขปญัห�ในพืน้ทีดั่งกล�่วมคีว�ม
เป็นม�ม�กกว่�สองทศวรรษ มีคณะบุคคล องค์กร หรือกลไกรับผิดชอบ
ก�รดำ�เนินก�รท่ีหล�กหล�ย ประกอบกับก�รพูดคุยที่เกิดขึ้นก่อนปี 2555 
เป็นง�นที่ล่วงรู้ในวงแคบ สภ�พก�รณ์ข้�งต้นย่อมมีผลให้ก�รเสนอข้อมูล
ต่อส�ธ�รณะที่ผ่�นม�ไม่ครอบคลุมคว�มเป็นจริงได้ทั้งหมด 

ประก�รที่สอง ก�รพูดคุยสันติภ�พในช่องท�งปัจจุบันนั้นเป็นก�ร
ทำ�ง�นท�งเปิด ข้อมูลที่นำ�เสนอสู่ส�ธ�รณะทั้งจ�กคู่พูดคุย นักวิช�ก�ร 
ภ�คประช�สังคม และสื่อส�รมวลชน ได้สร้�งแรงเหวี่ยงที่มีผลต่อคว�ม
สนใจขององคก์รนอกภ�ครฐั และผูค้นกลุม่ต�่งๆ เพิม่ม�กข้ึนทกุขณะ แรง
เหวี่ยงดังกล่�วนี้ยังสร้�งคว�มค�ดหวังต่อภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งยังเป็นแรง
กระตุ้นที่ทำ�ให้เกิดทั้งกระแสก�รสนับสนุนและกระแสคัดค้�น ประกอบ
กับก�รเกิดภ�วะชะงกังนัสบืเนือ่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงรฐับ�ลม�เลเซยี ซึง่

เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ถึงต�าแหน่งแห่งที่ของการพูดคุยสันติภาพว่า
อยู่ตรงส่วนไหนของภาพรวมการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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สง่ผลต่อสถ�นะของบคุคลทีรั่ฐบ�ลม�เลเซยีชุดกอ่นมอบหม�ยใหท้ำ�หน�้ที่
อำ�นวยคว�มสะดวก ตลอดจนกระแสค�ดเด�ต่อคว�มเก่ียวข้องของท�งก�ร 
ม�เลเซยีในระยะจ�กนีว้�่จะเข�้ม�มบีทบ�ทแค่ไหนอย่�งไรในก�รใหค้ว�ม
ร่วมมือแก้ไขปัญห�ในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้

คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี จัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้โดยมีวัตถุ-
ประสงค์เพื่อเสริมสร้�งก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจถึงตำ�แหน่งแห่งที่ของก�ร
พูดคุยสันติภ�พว่�อยู่ตรงส่วนไหนของภ�พรวมก�รแก้ไขปัญห�จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ โดยหวังว่�ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคว�มขัดแย้งในจังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ ไม่ว่�จะเป็นฝ่�ยใด จะส�ม�รถมองเห็นภ�พของสถ�น-
ก�รณ์และสภ�วะแวดล้อมได้ชัดขึ้น และอย่�งน้อยก็ยังพอมองเห็นคว�ม
หวังว่�ก�รจัดก�รกับคว�มขัดแย้งที่เป็นเหตุของก�รใช้คว�มรุนแรงที่เป็น
อยู่นั้นไม่ย�กและเป็นไปได้ 

ร�ยง�นฉบบันีก้ำ�หนดขอบเขตก�รศกึษ�ครอบคลุมก�รทำ�ง�นเฉพ�ะ
ก�รพดูคุยสนัติภ�พในท�งปิด และต้ังใจท่ีจะไมร่�ยง�นก�้วก�่ยก�รดำ�เนนิ
ง�นพูดคุยสันติภ�พในท�งเปิดเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจ�กเป็นง�น
ที่กำ�ลังดำ�เนินก�ร จึงมีคว�มอ่อนไหวในแง่ของข้อมูลอยู่พอควร ก�รนำ�
เสนอเริ่มจ�กก�รให้ภ�พแสดงที่ม�ของเหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รใช้คว�มรุนแรง
อย่�งยืดเยื้อในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ จุดเปลี่ยนท�งนโยบ�ย ต�มด้วย
พฒัน�ก�รของก�รพดูคยุ และเรือ่งร�วตลอดเสน้ท�งเดนิของกระบวนก�ร
พูดคุยสันติภ�พที่เกิดขึ้นก่อนปี 2555 เพื่อสืบห�คำ�ตอบจ�กคำ�ถ�มสำ�คัญ 
5 ข้อ ได้แก่

1) เหตุผลและปัจจัยสำ�คัญใดที่ทำ�ให้ก�รพูดคุยสันติภ�พปร�กฏเป็น
นโยบ�ยระดับช�ต?ิ

2) ใครทำ�อะไรบ้�งในนโยบ�ยพูดคุยแบบนี?้ 
3) เรือ่งร�วเบือ้งหลงัใดทีมี่นัยสำ�คญัต่อก�รทำ�ใหเ้กดิก�รเชือ่มตอ่ของ

ก�รพูดคุยสันติภ�พ? 
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4) ก�รพูดคุยที่เป็นอยู่นำ�ไปสู่คำ�ตอบก�รแก้ปัญห�แบบเบ็ดเสร็จ
เหมือนที่อื่นหรือไม?่ เพร�ะเหตุใด? และ

5) ก�รตัดสินใจสุดท้�ยว่�รัฐส�ม�รถให้อะไรได้บ้�งกับข้อเรียกร้อง 
คว�มต้องก�รก�รเปล่ียนแปลงของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงขบวนก�รติดอ�วุธ? 
จะม�จ�กใคร? และใช้กรอบกฎหม�ยหรือพื้นฐ�นอื่นใดในก�รตัดสินใจนี?้

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นนี้ไม่ได้นำ�กระบวนก�รวิจัยท�งวิช�ก�รโดยทั่วไป
ม�ใช ้เนือ่งจ�กขอ้จำ�กดัเรือ่งทีม่�ของเอกส�รท่ีใชอ้�้งองิ เหตเุพร�ะเอกส�ร
ยังคงถูกกำ�หนดชั้นคว�มลับของท�งร�ชก�ร และเนื้อห�ที่นำ�เสนอเป็น
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อตัวบุคคลที่เคยมีส่วนรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในก�ร
ทำ�ง�น และบ�งสว่นยงัคงเกีย่วขอ้งกบัก�รพูดคุยสนัตภิ�พถึงปจัจบุนั ดว้ย
เหตุผลและข้อจำ�กัดข้�งต้น คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธีจึงเลือกใช้ก�ร
เสนอขอ้มูลทีเ่ป็นคำ�บอกเล�่ คว�มเหน็ และมมุมองจ�กประสบก�รณข์อง
คณะบุคคลที่เคยรับผิดชอบกับง�นเสนอแนะนโยบ�ยแก้ไขปัญห�จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้และมส่ีวนร่วมโดยตรงในก�รเจรจ�กบัขบวนก�รทีใ่ช้คว�ม
รุนแรงในช่วงแรกเริ่มต่อเนื่องม�ถึงก�รพูดคุยสันติภ�พในปัจจุบัน

เลือกใช้การเสนอข้อมูลท่ีเป็นค�าบอกเล่า 
ความเห็น และมุมมองจากประสบการณ์
ของคณะบุคคลที่เคยรับผิดชอบกับงาน
เสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และมีส่วนร่วมโดยตรงในการเจรจา
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3  
ปัญห�และท�งแก้
ที่(ยัง)ไม่ประสบผล

ปัญหาที่เผชิญ

ทุกคร้ังที่มีก�รกล่�วถึงปัญห�คว�มรุนแรงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
แม้มีก�รแสดงคว�มเห็นที่ต่�งกันออกไป แต่เมื่อได้ถกเถียงถึงเหตุผลที่
สนบัสนุนคว�มเห็นนัน้ๆ กไ็มมี่คว�มเหน็หรือก�รนยิ�มปญัห�ภ�คใตใ้ดที่
ผิดจ�กคว�มเปน็จรงิ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัมมุมองและบทบ�ทของแตล่ะตวัแสดง
ทีเ่ก่ียวข้องกับก�รแกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีน่ี ้คว�มจรงิอ�จถกูอธิบ�ย
ได้ทั้งจ�กมุมมองส�เหตุหรือมุมมองผลลัพธ์ของปัญห�ก�รใช้คว�มรุนแรง 
เพื่ออธิบ�ยประเด็นโจทย์ปัญห�นี้ให้ชัดเจนขึ้น จึงต้องพิจ�รณ�ก�รว�ง
นโยบ�ยคว�มมัน่คงแหง่ช�ตเิกีย่วกบัจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้อดตีผูบ้รหิ�ร
ระดับสูงของสำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ซึ่งรับผิดชอบง�นแก้
ปัญห�พ้ืนที่น้ี ให้ทัศนะว่�ก�รมองส�เหตุของคว�มรุนแรงในแต่ละช่วง
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ของนโยบ�ยมคีว�มต่�งกนัในจดุเนน้ บ�งช่วงมองว�่เกดิจ�กก�รข�ดก�ร
พัฒน�จึงทุ่มเทพัฒน�เศรษฐกิจและคว�มเป็นอยู่ บ�งช่วงเห็นว่�อ�จเป็น
เพร�ะอิทธิพลจ�กภ�ยนอก เช่นมีนักศึกษ�ไปเรียนที่ตะวันออกกล�งแล้ว 
กลับม�สร้�งปัญห� สร้�งอิทธิพลท�งคว�มคิดในก�รต่อสู้กับฝ่�ยรัฐ จึง
ออกม�ตรก�รควบคุมก�รไปเรียนต่อต่�งประเทศ บ�งช่วงก็ปร�กฏนโยบ�ย
ทีบ่ง่บอกว�่ปญัห�เกดิจ�กก�รเรยีนก�รสอนท�งด�้นศ�สน� ก�รแทรกแซง
หรือก�รลักลอบสนับสนุนจ�กต่�งประเทศ 

อย่�งไรก็ต�ม มีสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงไม่ว่�เป็นนโยบ�ย
ระดับช�ติหรือแผนปฏิบัติในระดับยุทธวิธี คือก�รมองคว�มรุนแรงว่�มี
ส�เหตุจ�กกลุ่มคนที่มีอุดมก�รณ์แบ่งแยกดินแดนจัดตั้งกองกำ�ลังติดอ�วุธ
ต่อสู้กับรัฐ ม�ตรก�รปร�บปร�มในลักษณะต่�งๆ จึงถูกนำ�ม�ใช้ตลอดม� 
แม้ในช่วงปี 2547 ที่เกิดเหตุปะทุของคว�มรุนแรงซึ่งคงคว�มต่อเนื่องม�

แม้มีการแสดงความเห็นท่ี
ต่างกันออกไป แต่เมื่อได้
ถกเถียงถึงเหตุผลที่สนับสนุน
ความเห็นนั้น ๆ  ก็ไม่มีความเห็น
หรือการนิยามปัญหาภาคใต้ใด
ที่ผิดจากความเป็นจริง ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับมุมมองและบทบาท
ของแต่ละตัวแสดงที่เก่ียวข้อง
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เป็นปีที่ 14 ในปัจจุบัน ได้มีก�รว�งนโยบ�ยที่ครอบคลุมก�รแก้ปัญห�ใน
หล�ก หล�ยมิติ แต่ทั้งหมดก็ดำ�เนินไปภ�ยใต้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยคว�ม
มัน่คงและกฎหม�ยพเิศษหล�ยฉบบั ทัง้หมดนีย้อ่มสะทอ้นว�่ฝ่�ยรฐัยงัคง
มองผู้ก่อคว�มรุนแรงในเชิงพฤติกรรมว่�เป็นผู้ก่ออ�ชญ�กรรม จึงมีคว�ม
ชอบ ธรรมในก�รบังคบัใชก้ฎหม�ยเหล�่นีต่้อผู้คนทีต้่องสงสยัหรอืมหีลักฐ�น
บ่งชี้ว่�เป็นผู้ละเมิดกฎหม�ย 

คำ�ถ�มวันน้ีคือ เม่ือมีก�รปร�บปร�ม มีก�รนำ�ผู้กระทำ�ผิดม�ดำ�เนิน
คดคีนแลว้คนเล�่ ปแีลว้ปีเล�่ เหตใุดจงึไมเ่ปน็ผลหยดุยัง้ก�รกอ่กำ�เนดิของ
ผู้คนที่เข้�ร่วมขบวนก�รใช้คว�มรุนแรงที่รัฐนิย�มว่�เป็นอ�ชญ�กรได้

อกีด�้นหนึง่ของมมุมองตอ่ปญัห�ภ�คใตซ่ึ้งมทีัง้จ�กฝ�่ยรฐัดว้ยกนัเอง
และจ�กบ�งภ�คส่วนในพื้นที่ กลับเห็นว่�คว�มรุนแรงที่เกิดเป็นผลเชื่อม

โยงกับคว�มรู้สึกเจ็บช้ำ�น้ำ�ใจ คว�ม
เกลยีดชงัตอ่ก�รปฏบิตัขิองเจ�้หน�้ที่
รฐับ�งคน บ�งฝ�่ย ทีไ่มใ่สใ่จในเรือ่ง
สทิธเิสรภี�พของประช�ชน มองข�้ม
คว�มละเอียดอ่อนท�งวิถีวัฒนธรรม
และก่อพฤติกรรมท�งลบในลักษณะ
ต่�งๆ ต่อช�วมล�ยูมุสลิมที่เป็นประ
ช�กรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบกับ
ผลของนโยบ�ยในอดีตที่มุ่งสร้�ง

คว�มมั่นคงของรัฐม�กกว่�คว�มมั่นคงของประช�ชน ก่อให้เกิดคว�มไม่
เป็นธรรม มองก�รเคลื่อนไหวของประช�ชนที่เห็นต่�งจ�กรัฐเป็นภัย
คุกค�ม จึงมีนโยบ�ยเข้�ไปควบคุมหรือปร�บปร�มเพื่อหยุดยั้งคว�ม
เคล่ือนไหวเพื่อให้พ้ืนที่ดังกล่�ว “ปร�ศจ�กก�รต่อต้�นและคว�มรุนแรง” 
หรือ “ส�ม�รถควบคุมระดับคว�มรุนแรงได”้ 

เหตุใดจึงไม่เป็นผลหยุดยั้ง
การก่อก�าเนิดของผู้คนที่
เข้าร่วมขบวนการใช้ความ
รุนแรงที่รัฐนิยามว่าเป็น
อาชญากรได้
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การแยกดินแดน VS 
ความอึดอัดของการอยู่ในดินแดนตัวเอง

นักก�รศ�สน�และนักวิช�ก�รในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบรรด�ผู้ที่
เดินท�งออกไปต่�งประเทศบอกเล่�คว�มรู้สึกในช่วงที่เข้�รับก�รศึกษ�ที่
ซ�อดีุอ�ระเบยีในชว่งเวล�น้ันว�่ พวกตนไมม่คีว�มรูส้กึภมูใิจใดๆ เหลอือยู่
ในคว�มเปน็สว่นหนึง่ของพลเมอืงในประเทศไทย ในคว�มรู้สกึนัน้พวกเข�
เห็นว่�เจ้�หน้�ท่ีรัฐกระทำ�เสมือนว่�คนมล�ยูเป็นเศษคน นักวิช�ก�รท่�นหน่ึง
บอกว่�มันเป็นท�งสองแพร่งที่ต้องเลือกระหว่�งเดินเข้�ร่วมกับขบวนก�ร
ตอ่สูด้ว้ยอ�วธุและคว�มรนุแรง 
หรือกลับม�ต่อสู้ท�งสันติโดย
ใช้ศ�สน�นำ� นักวิช� ก�รท่�น
เดียวกันนี้บอกว่�แม้ส่วนใหญ่
เลือกแนวท�งแรก แต่เข�และ
เพื่อนบ�งคนตัดสิน ใจกลับม�
ใช้คว�มรู้ระดับสูงที่ได้ร่ำ�เรียน
ม�เพ่ือสร้�งคนรุ่นใหม่ให้ยึดม่ัน
ศ�สน� ซึ่งเป็นแนวท�งแห่ง
สันติในก�รดำ�รงชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้คนต่�งศ�สน�และวิถีวัฒนธรรมด้วยคว�มอดทนและคว�มเข้�ใจ
ในคว�มต่�ง กระนั้นก็ดี ถึงปัจจุบันพวกเข�ยังรู้สึกว่�ถูกเจ้�หน้�ที่รัฐบ�ง
ส่วนมองพวกเข�ด้วยอคติและคว�มเคลือบแคลงม�โดยตลอด

เพือ่ชว่ยใหก้�รมองภ�พปญัห�ข�้งตน้ชดัขึน้ จงึควรยอ้นไปศกึษ�ก�ร
แก้ปญัห�จังหวดัช�ยแดนภ�คใต้ในอดตี ซ่ึงไดพ้บว�่คว�มเคลือ่นไหวเพือ่
ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง รวมถึงก�รต่อสู้โดยใช้คว�มรุนแรงนั้น เชื่อมโยง
โดยตรงกับเงือ่นไขจ�กฝ�่ยรฐั ทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มรูส้กึและคว�มเชือ่กบัผูค้น

พวกตนไม่มีความรู้สึกภูมิใจใด ๆ  
เหลืออยู่ในความเป็นส่วนหนึ่ง
ของพลเมืองในประเทศไทย 
ในความรู้สึกนั้นพวกเขาเห็นว่า
เจ้าหน้าที่รัฐกระท�าเสมือนว่า
คนมลายูเป็นเศษคน
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จ�กรุ่นสูรุ่่นว�่ประสบก�รณท์ีพ่วกเข�ถกูกระทำ�จ�กฝ่�ยรฐั ทำ�ใหไ้มม่ที�ง
เลือกอื่นนอกจ�กใช้คว�มรุนแรงต่อสู้เพื่อหวังผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 
กรณตีวัอย�่งทีเ่กดิขึน้เมือ่เกอืบหนึง่รอ้ยปทีีผ่�่นม�ในสมยัรชัก�ลที ่6 กบั
กรณีตัวอย่�งเมื่อปี 2549 สะท้อนให้เห็นว่�เงื่อนไขที่เกิดม�เกือบหนึ่ง
ศตวรรษ ถึงปัจจุบันก็ยังดำ�รงอยู่

ในรัชสมัยรัชก�ลที่ 6 มีก�ร
ว�งหลักรัฐประศ�สโนบ�ยเป็น
ระเบียบสำ�หรับปฏิบัติร�ชก�รเนื่อง
ดว้ยมณฑลปตัต�น ีซึง่พระร�ชท�น
คว�มเห็นชอบเมื่อ 6 กรกฎ�คม 
2466 ส�ระสำ�คัญบ�งตอนคือ “ยก 
เลิกหรือแก้ไขระเบียบการหรือวิธี

ปฏิบัติที่ทำาให้พลเมืองรู้สึกว่าเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม...ให้เจ้าหน้าที่
ปฏบัิติต่อพลเมอืงดว้ยความเปน็ธรรม และลงโทษเจา้หนา้ทีเ่มือ่กระทำาผิด...
เลือกเฟ้นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดีไปทำางานโดยให้ฝึกอบรม ฝึกฝนให้เข้าใจ
วัฒนธรรมของพืน้ทีก่อ่นไปทำางาน” เปน็ทีเ่ข้�ใจไดว้�่กอ่นทีจ่ะพระร�ชท�น
เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้ย่อมเกิดจ�กก�รที่วังหลวงได้รับร�ยง�นก�รร้อง
เรียนของร�ษฎรทีเ่ดอืดรอ้นจ�กเงือ่นไขคว�มไมเ่ปน็ธรรมต�่งๆ อันเกดิจ�ก
ก�รกระทำ�ของฝ่�ยเจ้�หน้�ที่ จึงมีก�รประก�ศระเบียบก�รปฏิบัติร�ชก�ร
สำ�หรับพื้นที่นี้ขึ้นไว้เป็นก�รเฉพ�ะ

ต่อม�อีก 80 กว่�ปี ภ�ยหลังขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีได้ไม่
น�น พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ ได้กล่�วถ้อยคำ�ประวัติศ�สตร์ที่จังหวัด
ปัตต�นีต่อหน้�ครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์
ต�กใบ และประช�ชน ผู้นำ�ศ�สน� และผู้แทนภ�คส่วนต่�งๆ นับพันคน 
เมือ่ 2 พฤศ จกิ�ยน 2549 ว�่ “ผมขอโทษแทนรฐับ�ลชดุทีแ่ลว้ และขอโทษ
แทนรัฐบ�ลนี้ ส่ิงที่เกิดขึ้นเพร�ะรัฐบ�ลชุดที่แล้ว ผมม�ขอโทษแทน ผม

การต่อสู้โดยใช้ความรุนแรง
นั้น เชื่อมโยงโดยตรงกับ
เงื่อนไขจากฝ่ายรัฐ
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อย�กยืน่มอืออกไปแลว้บอกว�่ผมเปน็คนผดิ ผมขอกล่�วคำ�ขอโทษดว้ยใจ
จริง” และกล่�วย้ำ�เพิ่มว่� “ผมเคยพย�ย�มคัดค้�นนโยบ�ยหล�ยประก�ร
ของรัฐบ�ลชุดที่แล้ว และผมก็มีส่วนผิดที่คัดค้�นนโยบ�ยแล้วไม่เป็นผล 
เข�จงึให้ผมอยูใ่นลกัษณะทีไ่ม่ให้คว�มร่วมมอื วนันีผ้มจงึต้องเอย่คำ�ขอโทษ
อีกครั้งหน่ึง” แน่นอนว่�ก�รที่อดีตผู้บัญช�ก�รทห�รบก องคมนตรี และ
น�ยกรฐัมนตรีในตำ�แหน่ง ประก�ศถอ้ยคำ�เชน่นีย้อ่มสะทอ้นชดัเจนว�่ท�่น
ยอมรับคว�มผิดพล�ดในก�รดำ�เนินนโยบ�ยและก�รปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่
ต�มคำ�สั่งจ�กหน่วยเหนือในเหตุก�รณ์ที่เป็นเงื่อนไขก่อคว�มโกรธแค้น 
สร้�งคว�มทุกข์ทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจของผู้ตกเป็นเหย่ือก�รใช้อำ�น�จ
เกินขอบเขตจ�กฝ่�ยรัฐซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้�นั้น

ทั้งสองกรณีดังท่ียกม�เป็นตัวอย่�งได้สะท้อนถึงคว�มเป็นจริงของ
สถ�นก�รณ์ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนว่�เง่ือนไขต่�งๆ จ�กฝ่�ยรัฐท่ีเกิดข้ึนเกือบร้อยปี
กย็งัคงปร�กฏอยู ่และดว้ยคว�มเปน็จริงต�มทีย่กเปน็กรณีตวัอย�่งข�้งตน้
จะเห็นว่�นโยบ�ยก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ฉบับ
ปจัจบุนั (2560–2562) ยงัคงเน้นก�รให้คว�มสำ�คญักบัก�รขจดัเง่ือนไขทีเ่อ้ือ
ต่อก�รใช้คว�มรุนแรงไว้ในวัตถุประสงค์ข้อแรก 

การที่อดีตผู้บัญชาการทหารบก 
องคมนตรี และนายกรัฐมนตรีในต�าแหน่ง 
ประกาศถ้อยค�าเช่นนี้ย่อมสะท้อนชัดเจน
ว่าท่านยอมรับความผิดพลาดในการ
ด�าเนินนโยบายและการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ตามค�าส่ังจากหน่วยเหนือ
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เน้ือห�ของนโยบ�ยในส่วนนี้ได้ระบุถึงคว�มสำ�คัญของ “ก�รเสริม
สร้�งคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจระหว�่งรฐักบัประช�ชน โดยใหค้ดัเลอืกและพฒัน�
เจ้� หน้�ที่ให้มีจิตสำ�นึก มีทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงสันติ เค�รพสิทธิ
มนุษย ชน ให้มีกลไกติดต�มตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่รัฐให้
อยูใ่นกรอบของกฎหม�ยอย�่งเครง่ครดั นอกจ�กนี ้นโยบ�ยยังไดใ้หค้ว�ม
สำ�คัญกับก�รเสริมสร้�งคว�มเชื่อม่ันในกระบวนก�รยุติธรรมแก่ประช�ชน 
โดยให้เจ้�หน้�ที่รัฐมีคว�มตระหนักในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ 
แบบแผน ประเพณี เค�รพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเคร่งครัด”

แนน่อนว�่หน่วยง�นในพ้ืนทีย่่อม
ต้องนำ�นโยบ�ยส่วนนี้ไปปฏิบัติทำ�ให้
เงื่อนไขหล�ยเรื่องได้รับก�รแก้ไข แต่
บ�งเร่ืองยังมีอยู่ อย่�งไรก็ต�ม ห�ก
ยนืยนัว่�เงือ่นไขคว�มไมช่อบธรรมนัน้
ได้รับก�รแก้ไขหมดแล้ว ก็เกิดคำ�ถ�ม
ว่�แล้วเหตุจูงใจใดที่ยังเป็นแรงผลักให้
คนรุ่นใหม่ออกม�ใช้คว�มรุนแรงต่อสู้ 
ส่งผลให้สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบยัง
ดำ�เนินต่อไป เหตุใดจึงยังปร�กฏข้อ
ร้องเรียนของร�ษฎรทั้งท�งเปิดและที่

เป็นก�รภ�ยในเก่ียวกับคว�มไม่เป็นธรรมและก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ลักษณะต่�งๆ โดยเจ้�หน้�ที่รัฐยังคงปร�กฏต่อเนื่อง

หากยืนยันว่าเงื่อนไข
ความไม่ชอบธรรมนั้น
ได้รับการแก้ไขหมดแล้ว 
ก็เกิดค�าถามว่าแล้วเหตุ
จูงใจใดที่ยังเป็นแรงผลัก
ให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้
ความรุนแรงต่อสู้
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ความพยายามแปรเปลี่ยนการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง

หลังปี 2540 มีก�รปรับกระบวนก�รจัดทำ�นโยบ�ยภ�คใต้จ�กเดิมที่
เคยกำ�หนดจ�กส่วนกล�งม�เป็นก�รรับฟังคนในพ้ืนที ่ทำ�ใหเ้กดิกระบวน-
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ในก�รแสดงคว�มคิดเห็น
ว่�ตนมีคว�มไม่มั่นคงในชีวิตอย่�งไร มีคว�มอึดอัด คว�มกลัว คว�ม
หว�ดระแวงจ�กส�เหตใุด กล�่วไดว้�่นโยบ�ยเกีย่วกบัจงัหวดัช�ยแดนภ�ค
ใต้ ปี 2542–2546 ถือเป็นนโยบ�ยที่มีแนวท�งแก้ปัญห�คว�มห่วงใยต่�งๆ 
ของประช�ชน ทำ�ให้เกดิก�รยอมรับอย�่งกว�้งขว�งจ�กประช�ชน แตผู่ค้น
ที่สนใจในปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เคยตั้งคำ�ถ�มว่�เหตุใดถึงยังมี
ปัจจัยหล่อเล้ียงก�รใช้คว�มรุนแรงให้ดำ�รงอยู่ และได้เพ่ิมระดับม�กขึ้นใน
ช่วงหลังปี 2547?

จ�กก�รศกึษ�ของคณะกรรม-
ก�รยุทธศ�สตร์สันติวิธี  (กยส .) 
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ซ่ึงต่อม�
ได้แปรสภ�พม�เป็นคณะทำ�ง�น
ยุทธศ�สตร์สันติวิธีในทศวรรษที่ 21 
(คยส.) ภ�ยใต้สำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รวิจัย พบว่�นอกเหนือ
จ�กคว�มรุนแรงที่มีเชื้อไฟจ�กก�ร
รังแกและอคติจ�กคนบ�งส่วนใน
ภ�ครัฐ ก�รไม่เค�รพวัฒนธรรมท่ี
หล�กหล�ย ประวัติศ�สตร์และคว�มเชื่อที่เล่�ข�นแล้ว คว�มพย�ย�ม 
“แก้ปัญห�” ของรัฐบ�ลดูจะเป็นก�ร “เพ่ิมปัญห�” ให้ซับซ้อนม�กขึ้น 
เพร�ะภ�ยใต้นโยบ�ยที่ได้รับก�รยอมรับแล้วนั้นเวล�นำ�ไปปฏิบัติกลับไม่
สอดคล้องและสวนท�งกันด้วยเหตุผลท่ีอยู่ในใจหรือผู้ปฏิบัติเช่ือว่�วิธีของตน

แต่ผู้คนที่สนใจในปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เคยต้ังค�าถามว่าเหตุใดถึง
ยังมีปัจจัยหล่อเลี้ยงการ
ใช้ความรุนแรงให้ด�ารงอยู่ 
และได้เพิ่มระดับมากข้ึนใน
ช่วงหลังปี 2547?
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ได้ผลกว่� น�ยทห�รระดับสูงท่�นหน่ึงระบุว่� “หลักปฏิบัติของหน่วยง�น
คว�มม่ันคง โดยเฉพ�ะกองทพัผูป้ฏบิตัใินพืน้ทีค่อืตอ้งทำ�ต�มคำ�สัง่ ไมว่�่
ทห�รจะมีคว�มคดิดเีพยีงใด หรอืนโยบ�ยจะก�้วหน�้แคไ่หน ห�กมคีำ�สัง่
เฉพ�ะหน้�ออกม�ไม่ว่�จะเป็นอย่�งไรก็ต้องรับผิดชอบปฏิบัติต�ม” เม่ือก�ร
ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีได้จ�กก�รร่วมคิดร่วมเสนอของประช�ชน 
สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืคว�มเชือ่ว�่ถกูหลอก ยิง่เกิดเหตรุนุแรงโดยฝ�่ยทีท่ำ�ง�นกบั
รฐักระทำ�เสยีเอง อ�ทิ เหตุก�รณ์ต�กใบ หรอืเหตุสงัห�รหมูใ่นมสัยดิ เหตุ
วิส�มัญฆ�ตกรรมหล�ยต่อหล�ยเหตุก�รณ์ ตลอดจนก�รซ้อมทรม�นและ
อืน่ๆ ทีค่นเชือ่ว�่เจ�้หน�้ทีร่ฐักระทำ�โดยเจตน� สถ�นก�รณแ์บบนีเ้ป็นแรง
กระตุ้นวงจรก�รแก้แค้นเอ�คืน ที่เลวร้�ยไปกว่�นั้นคือช่วยก่อกำ�เนิดนัก
ต่อสู้รุ่นใหม่เข้�ร่วมขบวนก�รใช้คว�มรุนแรงอย่�งไม่สิ้นสุด

อดตีข�้ร�ชก�รระดบัสงูของ สมช. ซึง่รบัผดิชอบก�รเสนอแนะนโยบ�ย
และมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รปรับทิศท�งของนโยบ�ยแก้ปัญห�จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้หลังปี 2540 ให้คว�มเห็นว่�แม้ขบวนก�รติดอ�วุธที่ต่อสู้
กับฝ่�ยรัฐได้แยกออกเป็นหล�ยกลุ่ม และมีก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�ง
องค์กรตลอดจนแกนนำ�ของกลุ่มม�เป็นระยะๆ แต่แรงจูงใจก�รต่อสู้ไม่ได้
แปรเปลี่ยนต�มไปด้วย ก�รดำ�รงอยู่ของคว�มส�ม�รถในก�รต่อสู้ด้วย
คว�มรุนแรงกับฝ่�ยรัฐได้บ่งบอกว่�มีก�รถ่�ยทอดคว�มคิดคว�มเช่ือและ

ความพยายาม “แก้ปัญหา” ของรัฐบาลดูจะเป็นการ 
“เพิ่มปัญหา” ให้ซับซ้อนมากขึ้น เพราะภายใต้นโยบาย
ที่ได้รับการยอมรับแล้วนั้นเวลาน�าไปปฏิบัติกลับ
ไม่สอดคล้องและสวนทางกันด้วยเหตุผลที่อยู่ในใจ
หรือผู้ปฏิบัติเชื่อว่าวิธีของตนได้ผลกว่า
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อุดมก�รณ์จ�กรุ่นสู่รุ่นพร้อมไปกับก�รปรับแนวท�ง วิธีก�ร และกลยุทธ์
ก�รต่อสู้เชิงรุกกับรัฐอยู่เนืองๆ 

คำ�ถ�มสำ�คัญของหน่วยง�นรัฐในอดีต คือขบวนก�รติดอ�วุธมีคว�ม
คิด คว�มเช่ือ และอุดมก�รณ์ ที่สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รต่อสู้อย่�งไร? 
และมีเป้�หม�ยต่อสู้เพื่อสิ่งใด? คำ�ตอบโดยสรุปจ�กฝ่�ยรัฐคือขบวนก�รฯ 
เหล�่น้ีต้องก�รแยกดนิแดนปกครองตนเอง แตไ่มม่หีนว่ยง�นใดตัง้คำ�ถ�ม
ว่� เหตุใดคนจำ�นวนหนึ่งถึงไม่อย�กอยู่กับรัฐไทย?

ในชว่งหกเดอืนแรกของป ี2547 
กยส. ใช้คว�มพย�ย�มหล�ยครั้ง
ในก�รสื่อส�รให้ฝ่�ยบริห�รที่เป็น
ผู้ตัดสินใจท�งนโยบ�ยเข้�ใจคว�ม
เปน็จริงของปญัห�คว�มรนุแรงจ�ก
มุมมองที่แตกต่�งจ�กแนวท�งแก้
ปัญห�ในอดีต ในบันทึกรวม 3 ฉบับ
ที่ กยส. มีถึงน�ยกรัฐมนตรีในขณะ
นั้น ได้อธิบ�ยว่� ส่ิงที่เกิดขึ้นใน
จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้เปน็อ�ช ญ�
กรรมทีม่นียัยะท�งก�รเมอืง แต่ก�ร
ที่รัฐบ�ลเข้�ใจว่�คว�มรุนแรงที่เพิ่ม
ขึ้นไม่ใช่คว�มรุนแรงท�งก�รเมืองเช่นในอดีต จึงยุบเลิกหน่วยง�นท�ง 
ก�รเมืองทีเ่คยแก้ปัญห�ได้ผลอย�่งศูนยอ์ำ�นวยก�รบรหิ�รจงัหวดัช�ยแดน
ภ�คใต้ (ศอ.บต.) และกองบัญช�ก�รผสมพลเรือน ตำ�รวจ ทห�รที่ 43 
(พตท.43) เพร�ะเห็นว่�เป็นปัญห�อ�ชญ�กรรมจึงแก้ไขด้วยวิธีก�รอย่�ง
ตำ�รวจทีน่ำ�ไปสู่คว�มผิดพล�ดม�กม�ย กอ่คว�มหว�ดระแวงและขย�ยชอ่ง
ว่�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐกับประช�ชน

ท�งออกที่เสนอต่อน�ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือก�รทบทวนวิธีสร้�ง

ค�าตอบโดยสรุปจากฝ่ายรัฐ
คือขบวนการฯ เหล่านี้
ต้องการแยกดินแดน
ปกครองตนเอง แต่ไม่มี
หน่วยงานใดต้ังค�าถามว่า 
เหตุใดคนจ�านวนหนึ่ง
ถึงไม่อยากอยู่กับรัฐไทย?
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คว�มเขม้แขง็ของรฐัโดยอ�ศยักำ�ลงัอ�วธุ และมุง่จบัอ�ชญ�กรเปน็แนวท�ง
หลกั ม�เปน็ก�รสร�้งคว�มมัน่คงอย�่งใหมโ่ดยก�รว�งร�กฐ�นคว�มมัน่คง
บนคว�มเปน็จริงท�งสังคมและอ�ศัยสันติวฒันธรรมทีด่ำ�รงอยูใ่นสงัคมไทย
เป็นแนวท�งหลัก คือเอ�คว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเป็นจุดเร่ิมต้น 
พย�ย�มใหผู้ค้นในพืน้ทีน่ีด้ำ�เนนิชวีติอย�่งมสุลิมไดใ้นรฐัไทยทีเ่ปน็บ�้นของ
เข� เช่นที่ปร�กฏในนโยบ�ยคว�มมั่นคงเกี่ยวกับจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
พ.ศ. 2542–2546 ส่วนก�รอ�ศยัสนัติวฒันธรรมนัน้ ตอ้งเร่ิมตน้ให้คว�มสำ�คญั
กับมิติท�งวัฒนธรรมเพ่ือลดทอนคว�มเกลียดชัง ลดทอนคว�มเช่ือว่�ก�ร
ใชเ้พยีงม�ตรก�รจบักมุปร�บปร�มจะแกป้ญัห�ได ้ เงือ่นไขสนัตวิฒันธรรม
น้ีจะทำ�ให้ประช�ชนยอมรับหรือไม่ยอมรับก�รกระทำ�ของรัฐ และยังเป็น
ตัวแปรสำ�คัญต่อระดับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐกับประช�ชน

นอกจ�กคว�มเห็นของ กยส. ในเร่ืองแนวคดิสนัตวิฒันธรรมทีส่บืเนือ่ง 
จ�กนโยบ�ยปี 2542–2545 ข้�งต้นแล้ว ก�รผลักดันแนวคิดเปลี่ยนวิธีต่อสู้
จ�กคว�มรุนแรงม�ใช้แนวท�งสันติวิธียังถูกเสนอจ�กหล�ยท�ง เช่น ข้อ
เสนอของรัฐมนตรีจ�ตรุนต ์ฉ�ยแสง และขอ้เสนอของคณะกรรมก�รอสิระ
เพื่อคว�มสม�นฉันท์แห่งช�ติ (กอส.) ต่อม�หลังเหตุรัฐประห�รในปี 2549 
สมช. ได้ขย�ยแนวท�งนี้ม�ปร�กฏอยู่ในคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่ 
206/2549 เร่ือง นโยบ�ยเสรมิสร�้งสันตสิขุในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ ทีร่ะบุ
ว่�สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบที่เกิดขึ้นมีพื้นฐ�นที่แท้จริงจ�กคว�มต้องก�ร
ของประช�ชนในก�รมสีว่นรว่มและก�รดำ�รงอยูใ่นสงัคมไทยบนพืน้ฐ�นของ
คว�มเปน็อตัลักษณเ์ฉพ�ะ เปน็ครัง้แรกทีม่กี�รกำ�หนดแนวท�งเพือ่สง่เสรมิ
ให้มีช่องท�งสร้�งคว�มเข้�ใจกับกลุ่มที่มีคว�มเห็นแตกต่�งและเลือกใช้
คว�มรุนแรงด้วยก�รปรับคว�มเข้�ใจกับบุคคลกลุ่มเป้�หม�ยในทุกระดับ 
นโยบ�ยในข้อนี้นับว่�มีผลอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รพูดคุยสันติภ�พภ�ยใต้
คว�มเห็นชอบท�งนโยบ�ยจ�กน�ยกรัฐมนตรีในช่วงนั้น

ที่ผ่�นม�ก�รพูดคุยเพ่ือห�วิธีอยู่ร่วมกันอย่�งสันติกรณีจังหวัด
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ช�ยแดนภ�คใต้ เป็นง�นย�กที่จะผลักดันให้ปร�กฏเป็นนโยบ�ยในระดับ
ช�ต ิ เนือ่ง จ�กไปดว้ยกันไม่ไดกั้บแนวคดิก�รรกัษ�คว�มมัน่คงกระแสหลกั 
บ้�งมองว่�สถ�นก�รณ์อยู่ในคว�มควบคุมไม่จำ�เป็นต้องคุย บ้�งกังวลว่�
จะเป็นก�รยกระดับปัญห�และทำ�ให้เกิดก�รแทรกแซงจ�กภ�ยนอก บ้�ง
มองว่�เปน็สัญญ�ณว่�รฐักำ�ลงัพ�่ยแพ ้อย่�งไรกด็ ีแมป้ร�กฏเปน็นโยบ�ย
ที่ชัดเจนแล้ว แต่ก�รปฏิบัติก็นับว่�เป็นเรื่องย�กที่จะขับเคล่ือนต่อไปโดย
เปิดเผย เนื่องม�จ�กอิทธิพลของแนวคิดก�รรักษ�คว�มมั่นคงแบบเดิม 
และคว�มเส่ียงที่จะถูกต่อต้�นด้วยคว�มไม่เข้�ใจของสังคมไทยต่อบริบท
ของคว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ถงึคร�ท่ีสังคมโดยรวมต้องถ�มตัวเองแลว้ว่� จะปลอ่ยใหค้ว�มรุนแรง
ทีพ่ร�กชวิีตผูค้นไปม�กกว�่หกพนัคน บ�ดเจบ็อกีนบัหมืน่ไมน่บัรวมคว�ม
สญูเสยีทีเ่กดิขึน้กอ่นป ี2547 คว�มเสียห�ยท�งด�้นจติใจ คว�มเสยีโอก�ส
ในทุกด้�นและทุกมิติที่เป็นผลจ�กคว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ดำ�เนินต่อไป
เพียงเพร�ะก�รมองผู้คนที่เห็นต่�งบนพื้นฐ�นของคว�มเป็นศัตรู หรือจะ
หนัม�มองผูเ้ห็นต่�งเป็นมิตรและเพือ่นร่วมช�ต ิ เพร�ะก�รมองทัง้สองแบบ
นำ�ไปสู่แนวท�งและก�รปฏิบัติ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นแตกต่�งกัน

ที่ผ่านมาการพูดคุยเพื่อหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงานยากที่จะผลักดัน
ให้ปรากฏเป็นนโยบายในระดับชาติ เนื่องจากไปด้วยกัน
ไม่ได้กับแนวคิดการรักษาความมั่นคงกระแสหลัก
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ผูค้นสว่นใหญอ่�จรบัรูเ้พยีงว�่ก�รพดูคยุกับขบวนก�รทีใ่ช้คว�มรนุแรงตอ่สู้
กับรัฐในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใตเ้ริม่เมือ่ตน้ป ี2555 ทีเ่ปน็เชน่นัน้เพร�ะ
ก�รพดูคุยทีว่่�นัน้ไดร้บัก�รเปดิเผยสูส่�ธ�รณชนม�เปน็ระยะ บ�งสว่นอ�จ
รับรู้ว่�มีก�รพูดคุยก่อนหน้�นั้น แต่ไม่กระจ่�งชัดในร�ยละเอียดของที่ม�
และเรื่องร�ว บ�งส่วนเข้�ใจในทำ�นองว่�ที่ดำ�เนินก�รในอดีตนั้นเป็นง�นที่
แอบทำ�กนัเอง ซ่ึงท่ีจริงก็อ�จเกิดคว�มเชือ่เชน่นัน้ได ้ เพร�ะก�รพดูคยุบ�ง
กรณี ไม่ปร�กฏคว�มแน่ชัดของที่ม�และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

เพือ่สล�ยคว�มคลมุเครอืด�้นก�รรับรู ้ เนือ้ห�ในบทนีจ้งึนำ�คว�มเปน็
จรงิของเรือ่งร�วทีเ่กิดขึน้ม�นำ�เสนอใหเ้หน็ทีม่�และพฒัน�ก�รทีเ่ริม่ตน้ดว้ย
ก�รเจรจ�กับขบวนก�รตดิอ�วธุ ม�ถงึก�รพดูคยุสนัตภิ�พ ซึง่เป็นรอยตอ่
ที่สำ�คัญต่อก�รพูดคุยสันติสุขในภ�ษ�เรียกข�นของฝ่�ยรัฐในปัจจุบัน

ก�รเจรจ�กับกลุ่มติดอ�วุธที่ต่อสู้กับรัฐในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เมื่อ
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แรกเริม่ มพีฒัน�ก�รจ�กผลสำ�เร็จของนโยบ�ยใตร่้มเย็นและก�รใช้แนวคิด
ก�รเจรจ�กับบุคคลระดับแกนนำ�ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
(พคท.) โดยกองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน ภ�คที่ 4 (กอ.รมน. 
ภ�ค 4) ที่นำ�ไปสู่ก�รคลี่คล�ยคว�มขัดแย้งและก�รยุติก�รต่อสู้ด้วยอ�วุธ
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทั้งก�รมีบทบ�ทสำ�คัญใน
ก�รเป็นตัวกล�งเจรจ�ยุติก�รต่อสู้ระหว่�งกลุ่มโจรจีนคอมมิวนิสต์มล�ย� 
(จคม.) กับรัฐบ�ลม�เลเซีย จนบรรลุข้อตกลงสันติภ�พส�มฝ่�ยระหว่�ง
ไทย–ม�เลเซีย–พรรคคอมมิวนิสต์มล�ย� ในปี 2532

ดว้ยประสบก�รณ์และทมีง�นน�ยทห�รทีม่คีว�มเช่ียวช�ญและทักษะ
ก�รทำ�ง�นด้�นก�รเจรจ�ยุติก�รต่อสู้กับกองกำ�ลังของ พคท. และ จคม. 
ต�มท่ีกล�่วแลว้ กอ.รมน. ภ�ค 4 จงึไดน้ำ�แนวท�งเดยีวกนันีม้�ปรบัใชก้บั
กรณขีบวนก�รฯ ทีฝ่�่ยรฐัเรยีกข�นในตอนนัน้ว�่เปน็กลุ่มแบง่แยกดนิแดน

การเจรจากับกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับรัฐใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อแรกเริ่ม มีพัฒนาการ
จากผลส�าเร็จของนโยบายใต้ร่มเย็นและการ
ใช้แนวคิดการเจรจากับบุคคลระดับแกนน�าใน
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)
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ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใตไ้ด้เชน่กนั อย�่งไรกต็�ม แนวคดิในก�รเจรจ�กบั
ขบวนก�รแบ่งแยกดินแดนนั้นเกิดขึ้นภ�ยใต้คว�มเช่ือว่�สถ�นก�รณ์ภัย
คุกค�มจ�กกลุ่มดังกล่�วยังอยู่ในภ�วะที่ควบคุมได้ แต่ก็ค�ดหวังว่�ก�ร
เปิดก�รเจรจ�อ�จเป็นท�งเลือกที่นำ�ไปสู่ก�รเร่งยุติคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

หลังปี 2530 ฝ่�ยทห�รโดยกองทัพภ�คท่ี 4 ได้เริ่มก�รเจรจ�ให้
สม�ชกิในขบวนก�รแบง่แยกดินแดนเข�้ม�ร�ยง�นตวัเปน็ผูร้ว่มพฒัน�ช�ติ
ไทย แต่ทำ�ได้ระยะหนึง่กต็อ้งลม้เลิกไป เนือ่งจ�กมคีนเข�้รว่มในโครงก�ร
ไม่ม�ก ต่อม�ในช่วงปี 2534–2535 กองทัพภ�คที่ 4 จัดตั้งคณะทำ�ง�นขึ้น 
2 คณะ ส่วนใหญ่เป็นทีมง�นชุดเดียวกับที่ทำ�ง�นในกรณี จคม. ทำ�หน้�ที่
ติดต่อกับสม�ชิกของกลุ่ม PULO และ BRN ต�มลำ�ดับ มีก�รส่งผู้แทนไป
พบท�งลับกับแกนนำ�ในพื้นที่อิทธิพลของขบวนก�รฯ และที่อ�ศัยอยู่ใน
ต่�งประเทศในหล�ยโอก�ส ก�รพดูคยุดังกล�่วว�งน้ำ�หนกักบัก�รชกัชวน
สม�ชิกระดับนำ�ของขบวนก�รฯ ให้เดินท�งกลับม�ร่วมพัฒน�พื้นที่ 

จ�กข้อมูลก�รพูดคุยกับอดีตข้�ร�ชก�รระดับสูงของ สมช. ที่เคยรับ
ผิด ชอบง�นแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พบว่�วัตถุประสงค์ก�ร
เจรจ�ในช่วงก่อนปี 2545 ได้ว�งน้ำ�หนักเพื่อโน้มน้�วให้เปลี่ยนคว�มคิด
หรือเข�้ม�มอบตวั มกี�รชว่ยเหลอืเรือ่งทีเ่ป็นเงือ่นไขท�งคดคีว�ม อย่�งไร
ก็ต�ม มีเสียงสะท้อนจ�กฝ่�ยขบวนก�รฯ ว่�ฝ่�ยทห�รใช้ก�รเจรจ�โดยมี
วัตถุประสงค์แอบแฝงเรื่องก�รห�ข่�วและหวังผลให้เกิดคว�มอ่อนแอใน 
ขบวนก�ร ฯ

แนวคิดในการเจรจากับขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนนั้นเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อว่า
สถานการณ์ภัยคุกคามจากกลุ่มดังกล่าว
ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้
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หลงัปี 2548 เม่ือก�รปะทขุอง
เหตุคว�มรุนแรงรอบใหม่ผ่�นไป
ร�ว ๆ  1 ปี ฝ�่ยบรหิ�รระดบัสูงใน
รัฐบ�ล ได้ริเริ่มติดต่อก�รพูดคุย
กับสม�ชิกของขบวนก�รติดอ�วุธ
ขึ้นอีกครั้ง ก�รติดต่อเร่ิมแรกแม้
เป็นก�รทำ�ง�นในลักษณะชิมล�ง 
คือทดสอบว่�มีคว�มเป็นไปได้
เพียงใด แต่ก็มีผลในช่วงเวล�ถัดม�ที่ผู้นำ�รัฐบ�ลให้คว�มเห็นชอบและมี
ก�รว�งเป�้ หม�ยต�่งจ�กอดตีทีมุ่ง่เอ�ชนะ แตเ่ปน็ก�รสร้�งคว�มไวว้�งใจ
และร่วมกันห�วิธีลดก�รเผชิญหน้�นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว 

เพ่ือให้ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจพัฒน�ก�รของก�รพูดคุยฯ ซ่ึงค่อนข้�ง
ซับซ้อนและมีตัวแสดงเก่ียวข้องหล�ยคณะ จึงขอจำ�แนกก�รทำ�ง�นต�ม
ลักษณะของตัวแสดงหรือกลไกที่รับผิดชอบ และลำ�ดับของห้วงเวล� ดังนี้

การเจรจาที่ริเริ่มในระดับหน่วยงาน

เนื้อห�ในส่วนนี้ประกอบด้วยก�รเจรจ�และก�รพูดคุยท�งวิช�ก�รที่
หนว่ยง�นรเิริม่ดำ�เนินก�รเอง มิได้มีก�รสัง่ก�รโดยตรงจ�กรฐับ�ล แตฝ่�่ย
บรหิ�รรบัทร�บ โดยจะตอ้งเอ่ยถงึประเด็นคว�มพย�ย�มจดัใหม้กี�รเจรจ�
ดว้ย เพร�ะเปน็สว่นหนึง่ของคว�มเคลือ่นไหวสำ�คัญทีบ่ง่ช้ีบทบ�ทของตวั
แสดงที่เกี่ยวข้อง

1) ห้วงปี 2534–2537 
แม่ทัพภ�คท่ี 4 (พลโท กิตติ รัตนฉ�ย� — ยศในขณะน้ัน) ได้มอบหม�ย

วัตถุประสงค์การเจรจา
ในช่วงก่อนปี 2545 ได้วาง
น�้าหนักเพื่อโน้มน้าวให้เปลี่ยน
ความคิดหรือเข้ามามอบตัว
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คณะทำ�ง�นเจรจ�กับกลุ่ม PULO เดินท�งไปเจรจ�กับแกนนำ�ของกลุ่มนี้
รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ครั้งที่สองที่กรุงด�มัสกัส 
ประเทศซเีรยี ก�รเจรจ�ทัง้สองครัง้นีท้ีจ่ริงมคีว�มหม�ยม�กในแงข่องคว�ม
ส�ม�รถในก�รติดต่อเพ่ือนำ� ตนกูบีรอ กอตอนีรอ เลข�ธิก�รกลุ่ม PULO ม�
ร่วมในเวทเีจรจ� โดยมีก�รดำ�เนนิง�นเปน็ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่ขัน้ตอนแรก 
คือก�รส่งน�ยทห�รก�รข่�วไปพบกับสม�ชิกระดับนำ�ในช่วงปี 2534–2535 
เร่ิมจ�ก ผูบ้งัคบับญัช�กองกำ�ลงัตดิอ�วธุของ PULO ในพ้ืนทีเ่ขตเทอืกเข�
รอยต่อจะแนะ–ศรีส�คร แต่เข�บอกว่�ไม่มีอำ�น�จตัดสินใจเรื่องก�รเจรจ� 

ต่อม�จึงเริม่ขัน้ตอนทีส่องด้วยก�รตดิตอ่กบัหวัหน�้ฝ�่ยก�รเมอืง ใน
ช่วงที่เดินท�งจ�กสวีเดนม�ยังกรุงกัวล�ลัมเปอร์ โดยใช้เวล�ประ ส�นง�น
พูดคุยเป็นระยะม�กกว่� 3 เดือน ในที่สุดหัวหน้�ฝ่�ยก�รเมืองของ PULO 
ได้ห�รือกับฝ่�ยต่�งๆ จนได้ข้อยุติ โดยสภ�สูงสุดของพูโล (Maktab Tert-

ingi) ได้จัดประชุมที่นครมักกะฮ์ ซ�อุดีอ�ระเบีย เห็นชอบให้มีก�รเจรจ�
กบัผูแ้ทนฝ�่ยทห�ร ท้ังไดม้อบหม�ยให้ฝ�่ยก�รเมอืงเดนิส�ยขอคว�มรว่ม
มอืจ�กขบวนก�รกลุม่อ่ืนๆ นอกจ�กนี ้ยงัไดส้ง่ผูแ้ทนไปพบกบัผูแ้ทนของ
องคก์�รท่ีประชุมโลกอิสล�ม (OIC) ให้รับทร�บในทำ�นองขอคว�มเหน็ชอบ
ด้วย หลังจ�กสรุปผลก�รห�รือข้�งต้นให้เลข�ธิก�ร PULO ทร�บ และ

ผู้ประส�นง�นท้ังสองฝ่�ยได้จัดทำ�
เอกส�รมเีนือ้ห�ส�ระเกีย่วกบักรอบ
ก�รพูดคุยเป็นที่ยอมรับได้ 

จ�กนั้นจึงเริ่มข้ันตอนที่ส�ม
หรือก�รเจรจ�เต็มคณะ ผู้แทน
กองทัพภ�คที่ 4 นำ�โดยน�ยทห�ร
ผู้ เคยมีบทบ�ทเจรจ�สันติภ�พ
ระหว�่งม�เลเซยีกบัฝ�่ย จคม. สว่น
กลุ่ม PULO แสดงให้เห็นถึงคว�ม

คณะเจรจาของกองทัพ
ภาคที่ 4 พยายามโน้มน้าว
ให้กลุ่ม PULO รับทราบและ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ นโยบาย
และกติกาของบ้านเมือง
ที่เปิดกว้าง



สันติสนทนา 45

เป็นเอกภ�พด้วยก�รนำ�แกนนำ�ฝ่�ยกองกำ�ลัง ฝ่�ยก�รเมืองและต่�ง
ประเทศ เข้�ร่วมก�รในเวทีเจรจ�ภ�ยใต้ก�รนำ�ของเลข�ธิก�รด้วยตัวเอง
ทั้งสองครั้ง 

คณะเจรจ�ของกองทัพภ�คที่ 4 พย�ย�มโน้มน้�วให้กลุ่ม PULO รับ
ทร�บและตระหนกัถงึก�รเปลีย่นแปลงของสถ�นก�รณ์ นโยบ�ยและกตกิ�
ของบ้�นเมืองที่เปิดกว้�งให้ผู้เห็นต่�งส�ม�รถเข้�ม�ผลักดันก�รเปล่ียน 
แปลงท�งก�รเมืองก�รปกครองผ่�นกระบวนก�รท�งก�รเมืองได้ ในก�ร
พบกันคร้ังทีส่อง คณะเจรจ�ฝ�่ยกองทพัภ�คที ่4 ไดเ้ชิญเลข�ธกิ�ร PULO 
ม�รบัก�รรักษ�อ�ก�รปว่ยท่ีเมืองไทย 
โดยรับป�กว่�จะอำ�นวยคว�มสะดวก
ให ้สว่นฝ�่ย PULO ไมไ่ด้ยืน่ขอ้เสนอ
ที่เป็นท�งก�ร แต่ระบุว่�อ�จเสนอ
ในเวทเีจรจ�รอบตอ่ไป ทัง้เกริน่ถงึขอ้
เสนอในอดีตของหะยีสุหลงไว้เป็น
หลัก แต่กล่�วปฏิเสธคำ�เชิญให้เดิน
ท�งม�รักษ�อ�ก�รป่วยท่ีเมืองไทย 
ฝ�่ยทห�รประเมนิว�่เข�เกรงถกูกล�่ว
ห�จ�กพวกเดียวกันว่�โดนท�งก�ร
ไทยซื้อตัว 

แผนจัดก�รเจรจ�คร้ังที่ส�มกับกลุ่ม PULO ต้องล้มเลิกไปโดยคว�ม
เห็นของหน่วยเหนือภ�ยหลังที่พบว่�กลุ่ม PULO แสวงประโยชน์จ�กเวที
เจรจ�เพือ่ยกสถ�นะของกลุม่ ดว้ยก�รใชภ้�พและขอ้มลูก�รเจรจ�กบัคณะ
เจรจ�ของกองทัพ ไปแอบอ้�งต่อ OIC และบรรด�ประเทศโลกมุสลิมว่�
รัฐบ�ลไทยยอมรับสถ�นะของกลุ่ม นอกจ�กนี้ ได้เผยแพร่ข้อคว�มต่อ
ประช�ชนและต่�งประเทศว่�ฝ่�ยรัฐบ�ลไม่มีคว�มจริงใจในก�รเจรจ�ยุติ
ปัญห�ที่เกิดขึ้น หลังจ�กนั้นม�ก็ไม่มีก�รจัดเวทีเจรจ�กับฝ่�ย PULO อีก 

แผนจัดการเจรจาครั้งท่ี
สามกับกลุ่ม PULO ต้อง
ล้มเลิกไปโดยความเห็น
ของหน่วยเหนือภายหลัง
ท่ีพบว่ากลุ่ม PULO แสวง
ประโยชน์จากเวทีเจรจา
เพื่อยกสถานะของกลุ่ม
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คงเหลือแต่ก�รติดต่อเป็นคร้ังคร�วในระดับบุคคลผ่�นผู้ประส�นง�นเพื่อ
ดำ�รงช่องท�งก�รสื่อส�รไว้

2) ปี 2538
คว�มพย�ย�มท่ีจะเจรจ�กับขบวนก�รติดอ�วุธเกิดข้ึนอีกคร้ังจ�กคว�ม

รเิริม่ของ ตนัศรอีบัดุลร�ฮมิ มฮูมัหมดั นอร ์ (Tan Sri Abdul Rahim Mohd. 
Noor) ผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจม�เลเซยี และด�ตกุโนเรยีน ม�ย (Datuk Norian 
Mai) ผู้บัญช�ก�รสันติบ�ลม�เลเซียในขณะนั้น ซึ่งได้เดินท�งม�ประเทศ 
ไทยเพื่อพบกับเลข�ธิก�รสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ อธิบดีกรมตำ�รวจ 

แม่ทัพภ�คที่ 4 โดยเสนอช่วยเหลือ
ท�งก�รไทยในก�รแกไ้ขปญัห�ก�รกอ่
คว�มไม่สงบ ด้วยเหตุผลของคว�ม
ปร�รถน�ดีท่ีมีต่อกันสืบเน่ืองจ�กทีฝ่่�ย
ไทยมบีทบ�ทช่วย เหลืออย่�งสำ�คัญใน
ก�รยุติคว�มขัด แย้งและก�รต่อสู้ด้วย
อ�วุธระหว่�งท�งก�รม�เลเซียกับกอง
กำ�ลัง จคม.

วิธีก�รท่ีฝ่�ยม�เลเซียเสนอช่วย
เหลือคือก�รอำ�นวยคว�มสะดวกก�ร
เจรจ�ระหว่�งผู้แทนท�งก�รไทยกับ

ผู้แทนขบวนก�รฯ โดยกำ�หนดเงื่อนไขว่�ก�รเจรจ�สันติภ�พจะไม่ถูกใช้
เพือ่ส่งเสริมประโยชนอ์ืน่ๆ ขององคก์รฝ�่ยทห�ร ตำ�รวจ และก�รข�่วกรอง 
สำ�หรับเป้�หม�ยก�รเจรจ�นั้น จะเน้นก�รยุติปัญห�ลัทธิแบ่งแยกดินแดน
ก่อน แต่ก็ไม่ละเลยปัญห�อ�ชญ�กรรม

เพื่อก�รนี้ฝ่�ยไทยและม�เลเซียจึงได้แต่งต้ังคณะทำ�ง�นร่วมเพื่อ
ดำ�เนิน ก�รในร�ยละเอยีด โดยกำ�หนดและแยกบคุคลกลุม่เป�้หม�ยเปน็ 2 

สืบเนื่องจากที่ฝ่ายไทย
มีบทบาทช่วยเหลืออย่าง
ส�าคัญในการยุติความ
ขัดแย้งและการต่อสู้
ด้วยอาวุธระหว่าง
ทางการมาเลเซียกับ
กองก�าลัง จคม.
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กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็นแกนนำาทางความคิดและนิยมแนวทางรุนแรง ใช้
แนวท�งก�รพบปะเจรจ�เพือ่ห�ท�งแกไ้ขปญัห�ดว้ยสันตวิิธี และ 2) กลุ่ม
สมาชิกของขบวนการฯ ที่อยู่ในฐานะอาชญากร ใช้หลักฐ�นก�รกระทำ�ผิด
ท�งอ�ญ�ประกอบก�รดำ�เนินก�รต�มข้อตกลงท�งด้�นกระบวนก�รยุติธรรม
ของทั้ง 2 ฝ่�ย

ฝ่�ยม�เลเซียโดยตำ�รวจสันติบ�ลท่ี
เข้�ถึงแกนนำ�ของขบวนก�รฯ ที่อ�ศัยอยู่
ในม�เลเซีย ได้เชิญขบวนก�รกลุ่มต่�งๆ 
เข�้ประชมุทีก่องบญัช�ก�รตำ�รวจในกวัล�
ลัม เปอร์ ม�รับทร�บถึงคว�มร่วมมือที่จะ
เกิดขึ้นและขอให้สม�ชิกของขบวนก�รฯ 
ให้คว�มร่วมมือและรวมตัวกันเจรจ�กับ
ท�ง ก�รไทย อย่�งไรกต็�ม แผนคว�มร่วม
มอืกบัฝ�่ยม�เลเซยีได้ยตุลิงกอ่นทีจ่ะมกี�ร
เร่ิมทำ�ง�น ฝ่�ยม�เลเซียยืนยันว่�ได้พูดคุย
กบัขบวนก�รกลุม่ต�่งๆ แลว้ ตอ้งก�รรวม
ตัวกันเพือ่เจรจ�กบัฝ�่ยรฐับ�ล แตใ่นชว่งรอยตอ่หลงัก�รเปล่ียนแมท่พัภ�ค
ที ่4 มกี�รปรับนโยบ�ยโดยใหย้ตุคิว�มรว่ม มอืนีก้บัฝ�่ยม�เลเซยี เนือ่งจ�ก
ฝ่�ยทห�รต้องก�รเจรจ�เป็นร�ยบุคคล ม�กกว่�ก�รรวมกลุ่มเจรจ�ต�มที่
ฝ่�ยม�เลเซียเสนอ

3) ปี 2545
ชว่งเวล�นีเ้ปน็ห้วงทีส่ถ�นก�รณ์ในจังหวดัช�ยแดนภ�คใตม้คีว�มสงบ 

แต่คว�มเป็นจริงแล้วยังมีกลุ่มนักวิช�ก�รไทยมุสลิมในประเทศเพื่อนบ้�น
เป็นแกนนำ�ท�งปัญญ�ของขบวนก�รก่อคว�มไม่สงบ และมีอิทธิพลสูงต่อ
ก�รชี้นำ�คว�มคิดและและสร้�งแรงกระตุ้นก�รต่อสู้ในกลุ่มเย�วชน คณะ

มีการปรับนโยบายโดย
ให้ยุติความร่วมมือนี้
กับฝ่ายมาเลเซีย 
เนื่องจากฝ่ายทหาร
ต้องการเจรจาเป็นราย
บุคคล มากกว่าการ
รวมกลุ่มเจรจาตามที่
ฝ่ายมาเลเซียเสนอ
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กรรมก�รยุทธศ�สตร์สันติวิธีของ 
สมช. เหน็ว�่ สภ�พก�รณข์�้งตน้
อ�จนำ�ไปสู่ก�รปลุกกระแสก�ร
ต่อสู้ด้วยคว�มรุนแรงขึ้นม�ใหม่ 
สมควรมีก�รศึกษ�เรียนรู้มูลเหตุ
ที่แกนนำ�ท�งปัญญ�กลุ่มนี้ยังคง
มีแนวคิดก�รใช้คว�มรุนแรงเป็น
เครื่องมือไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่
ค�ดหวัง 

กยส. จึงได้จัดโครงก�รพบปะแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นเชิงวิช�ก�ร
ระหว่�งนักวิช�ก�รไทยกับปัญญ�ชนไทยมุสลิมที่เป็นแกนนำ�ท�งปัญญ�
ของขบวนก�รแบ่งแยกดินแดน เพื่อพัฒน�คว�มเป็นมิตรและคว�มเข้�ใจ
ระหว่�งกัน อีกทั้งจะได้รับทร�บทัศนะและท่�ทีของปัญญ�ชนไทยมุสลิม
ที่มีถิ่นพำ�นักในม�เลเซียได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องท�งหนึ่งท่ีส�ม�รถ
กำ�หนดแนวท�งป้องกันปัญห�ท่ีอ�จเกิดข้ึนในระยะต่อไปได้ ท้ังน้ีได้แต่งต้ัง
คณะทำ�ง�นท�งวิช�ก�รเป็นกลไกดำ�เนินก�ร ได้มีก�รพบปะกับนักวิช� ก�ร 
กลุ่มเป้�หม�ย 1 ครั้งในกรุงกัวล�ลัมเปอร์ อย่�งไรก็ต�ม ช่องท�งก�รพูด
คุยท�งวิช�ก�รคร้ังที่สองที่กำ�หนดในเบื้องต้นว่�จะจัดขึ้นในประเทศไทย
นั้นได้ถูกระงับไปเนื่องจ�กฝ่�ยบริห�รในขณะนั้นเปล่ียนใจไม่สนับสนุนให้
มีก�รดำ�เนินก�รต่อ

4) หลังปี 2547
หลงัเกดิเหตุรุนแรงในต้นป ี2547 คณะกรรมก�รอสิระเพ่ือคว�มสม�น-

ฉันท์แห่งช�ติ (กอส.) ได้เสนอรัฐบ�ลให้ส่งเสริมก�รพูดคุยสันติภ�พเพื่อ
เปลี่ยนกระแสก�รต่อสู้ด้วยคว�มรุนแรงม�ใช้แนวท�งสันติวิธีในก�รแก้
ปัญห�คว�มขัดแย้ง ในปี 2548 ได้มีก�รประส�นง�นระหว่�งน�ยมห�ธีร์ 

พัฒนาความเป็นมิตรและ
ความเข้าใจระหว่างกัน 
อีกทั้งจะได้รับทราบทัศนะ
และท่าทีของปัญญาชนไทย
มุสลิมที่มีถิ่นพ�านักใน
มาเลเซียได้ชัดเจนขึ้น
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โมฮมัหมดั อดตีน�ยกรฐัมนตรมี�เลเซยี ในฐ�นะประธ�นองคก์�ร Perdana 
Global Peace และน�ยมูคริส มห�ธีร์ (Dato’ Seri Haji Mukhriz bin Ma-

hathir) ซึ่งเป็นบุตรช�ย กับอดีตน�ยกรัฐมนตรี น�ยอ�นันท์ ปันย�รชุน 
ในฐ�นะประธ�น กอส. และผู้บัญช�ก�รศูนย์รักษ�คว�มปลอดภัยในขณะน้ัน 
ในฐ�นะกรรมก�ร กอส. ได้จัดต้ังกรอบคว�มร่วมมือที่เรียกว่� Langkawi 
Process โดยฝ่�ยม�เลเซียประส�นสม�ชิกของขบวนก�รก่อคว�มไม่สงบ 
เพื่อพูดคุยกับฝ่�ยไทย นำ�ไปสู่ก�รพบปะพูดคุยที่เก�ะลังก�วีรวม 2 ครั้ง 

ผู้แทนท�งก�รไทยในขณะน้ันนำ�โดยผู้บัญช�ก�รศูนย์รักษ�คว�ม
ปลอดภัย สว่นฝ�่ยขบวนก�รฯ ประกอบดว้ยผูน้ำ�รุน่เก�่จ�กกลุม่ BERSATU, 
BRN-Congress, GMP, BIPP และ PULO โดยมี ช�สริล เอสเคย์ อับดุลเล�ะห์ 
(Datuk Shazryl Eskay Abdullah) นกัธรุกจิม�เลเซยีซึง่เปน็กงสลุกิตตมิศกัดิ์
ไทยในลงัก�ว ีทำ�หน�้ทีอ่ำ�นวยคว�มสะดวกก�รพดูคยุดงักล�่ว ผูแ้ทนฝ�่ย
ขบวนก�รฯ ได้จัดทำ�ข้อเสนอ “Road Map to Peace in Southern Thailand” 
เสนอฝ่�ยรัฐบ�ลในช่วงก่อนเกิดเหตุรัฐประห�รกันย�ยน 2549 ข้อเสนอ
ดังกล่�วมีอยู่ 8 ประเด็น ครอบคลุมเร่ืองก�รแต่งตั้งรัฐมนตรีกิจก�รมุสลิม
และองค์กรประส�นง�นกิจก�รมุสลิม ก�รใช้ภ�ษ�มล�ยูถ่ินเป็นภ�ษ�ใช้
ง�น ก�รจัดม�ตรก�รเสริมสร้�งคว�มไว้ว�งใจซึ่งรวมถึงก�รเพ่ิมสัดส่วน

กอส. ได้เสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการพูด
คุยสันติภาพเพื่อเปลี่ยนกระแสการต่อสู้
ด้วยความรุนแรงมาใช้แนวทางสันติวิธี
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
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เจ้�หน้�ที่มุสลิมท้ังฝ่�ยพลเรือนและกองกำ�ลังทห�รที่ปฏิบัติง�นในพ้ืนที่ 
ก�รปรับปรุงโครงสร�้งก�รศกึษ� ก�รลงทนุและก�รพัฒน�เศรษฐกจิ ก�ร
นิรโทษกรรม ก�รต้ังคณะสอบสวนเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน และก�รตั้ง
คณะติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รต�มประเด็นที่เรียกร้อง เป็นต้น 

อย่�งไรก็ต�ม ท�งก�รไทยไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องนี้ กรอบ
คว�มร่วมมือดงักล�่วไดย้ตุลิง เนือ่งจ�กรฐับ�ลม�เลเซยีภ�ยใตก้�รนำ�ของ 
อัลดุล เล�ะห์ บ�ด�วี ไม่สนับสนุนบทบ�ทดังกล่�วของ ดร.มห�ธีร์ อดีต
น�ยก รัฐมนตรีม�เลเซีย ที่จริงแล้ว น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซียประสงค์ที่จะ
เดินหน้�ในเรื่องนี้ต่อ โดยว�งแผนว่�ห�กรัฐบ�ลไทยเห็นชอบก็จะมอบ
หม�ยใหห้นว่ยข�่วกรองต่�งประเทศเข�้ม�มบีทบ�ทแทนองคก์�รนอกภ�ค
รัฐของอดีตน�ยกฯ มห�ธีร์ แต่ในที่สุดแผนก�รดังกล่�วนี้ได้แปรสภ�พ
ไปเป็นสว่นหนึง่ของกรอบคว�มรว่มมอืของฝ�่ยทห�รในท้�ยทีส่ดุ อย�่งไร
ก็ต�ม ไม่ปร�กฏก�รพูดคุยที่ว่�เกิดขึ้นหลังจ�กนั้นแต่อย่�งใด

ในปี 2549 ฝ�่ยทห�รของไทยกบัม�เลเซยีไดร้ว่มมอืจดัต้ังคณะทำ�ง�น
ร่วมสองฝ่�ยขึ้นม� (counterpart) โดยฝ่�ยม�เลเซียจัดตั้งชุดเฉพ�ะกิจ 
Taskforce 2010 โดยมอีดตีเจ�้กรมข�่วทห�รเปน็หัวหน�้คณะ สว่นฝ่�ยไทย
จัดต้ัง Taskforce 960 โดยมผีูช้ว่ยเสน�ธกิ�รทห�รบกฝ่�ยข�่วเปน็หวัหน�้
คณะ กรอบคว�มร่วมมือนี้มีว�ระในด้�นคว�มพย�ย�มเข้�ถึงสม�ชิกใน
ขบวนก�รติดอ�วุธเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพูดคุยรวมอยู่ด้วย แต่ดำ�เนินก�รใน
ขอบเขตที่จำ�กัด เมื่อพบว่�ฝ่�ยม�เลเซียพย�ย�มขย�ยบทบ�ทของ Task-

ทางการไทยไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องนี้  
กรอบความร่วมมือดังกล่าวได้ยุติลง เนื่องจาก
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การน�าของอัลดุลเลาะห์ บาดาวี 
ไม่สนับสนุนบทบาทดังกล่าวของ ดร.มหาธีร์
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force 2010 เกนิเลยจ�กท่ีตกลงไวก้บัฝ�่ยไทย อ�ทิ เม่ือพฤศจกิ�ยน 2550 
ท�ง Taskforce 2010 ได้จัดตั้งมูลนิธิ SuTERA (Welfare and Education 
Foundation for Southern Thailand) มีก�รระดมเงินทุน 100,000 ริงกิต 
จ�กช�วม�เลเซยีและช�วไทยมสุลิมทีอ่�ศยัอยูใ่นม�เลเซยีเพือ่ดำ�เนนิโครง-
ก�รในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ทำ�ให้ฝ่�ยไทยแสดงคว�มไม่เห็นด้วย 
นอกจ�กนี ้ฝ�่ยม�เลเซยียงัจดัพ�ผูแ้ทนขบวนก�รฯ บ�งสว่นไปพบกบัเจ�้
หน้�ท่ีขององค์ก�ร OIC โดยพลก�ร ในท่ีสุดกรอบคว�มร่วมมือน้ีก็ได้ส้ินสุด
ลง ภ�ยหลงัท่ีฝ�่ยไทยแสดงคว�มไมพ่อใจและน�ยกรฐัมนตรีอับดลุเล�ะห ์
บ�ด�วี ของม�เลเซียสั่งยุบชุดเฉพ�ะกิจดังกล่�วลง 

การพูดคุยที่ดำาเนินการโดยคณะบุคคล

มีคว�มพย�ย�มของบุคคลหล�ยคณะ ทั้งอดีตนักก�รเมืองที่เคยเป็น
น�ยทห�รระดบัสงูและนกัวชิ�ก�ร ในก�รตดิตอ่พดูคยุกบักลุม่บคุคลทีอ่�้ง
ว่�เป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับขบวนก�รติดอ�วุธผ่�นช่องท�งที่เข้�ถึงในต่�ง
ประเทศ มทีัง้ทีเ่ป็นกรณีเสนอข�่วสร้�งคว�มสนใจตอ่ส�ธ�รณชน และกรณี
ทีไ่ม่เปน็ข�่ว ในคว�มเป็นจรงินัน้มีก�รตดิตอ่พดูคยุระดบักลุม่ยอ่ยอกีม�ก 
เป็นง�นระดับยุทธวิธีโดยเจ้� หน้�ที่รัฐทั้งฝ่�ยทห�ร ตำ�รวจ และพลเรือน 
แต่ขอหยิบยกม�เฉพ�ะบ�งกรณีเท่�นั้น 

ในความเป็นจริงนั้นมีการติดต่อพูดคุย
ระดับกลุ่มย่อยอีกมาก เป็นงานระดับ
ยุทธวิธีโดยเจ้าหน้าที่รัฐท้ังฝ่ายทหาร 
ต�ารวจ และพลเรือน
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กรณีแรก พลเอก เชษฐ� ฐ�นะจ�โร อดีตผู้บัญช�ก�รทห�รบก ใน
ฐ�นะหัวหน้�พรรคก�รเมือง ได้เปิดเผยก่อนที่สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 5 ของ 
กองทัพบกเมื่อกล�งเดือนกรกฎ�คม 2551 โดยเสนอภ�พข่�วคำ�ประก�ศ
หยดุยงิในจังหวดัช�ยแดนภ�คใต ้โดยกลุม่บคุคลทีอ่�้งว�่เป็นตวัแทนกลุม่
ใต้ดินรวมภ�คใต้ หรือลังก�สุกะ ว่�ได้มีก�รพูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่เป็น
สม�ชกิขบวนก�รก่อคว�มไม่สงบม�ระยะหนึง่แลว้ แตก่ร็ะบวุ่�ยังไมไ่ดแ้จง้
ร�ยละเอียดให้รัฐบ�ลทร�บ แต่หลังจ�กนั้นก็ไม่ปร�กฏคว�มคืบหน้�ก�ร
พูดคุยในช่องท�งที่พลเอกเชษฐ�ริเริ่มไว้แต่อย่�งใด

กรณทีีส่อง พลเอก ขวญัช�ติ กล�้ห�ญ อดตีแมท่พัภ�คที ่4 ในขณะ
ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองและคณะน�ยทห�รจำ�นวนหนึ่ง เปิดก�รเจรจ�
กับกลุ่ม Patani Malay Consultative Congress นำ�โดย น�ยว�ฮัยยุดิน 
(Wahyuddin) ก�รพบปะจัดขึ้นหล�ยครั้งในช่วงปล�ยปี 2551 โดยมี น�ย
ยูซุฟ คัลล� (Jusuf Kalla) รองประธ�น�ธิบดีอินโดนีเซียและทีมง�นที่เป็น
ฝ�่ยก�รเมอืงทำ�หน�้ทีเ่ปน็คนกล�งและประส�นง�น กรณีข�้งตน้ไดยุ้ตลิง
หลังสื่อโทรทัศน์ในอินโดนีเซียเสนอภ�พข่�วก�รพบปะที่ทำ�เนียบประธ�-
น�ธิบดีเมืองโบกอร์ และส่ือมวลชนไทยนำ�ม�เผยแพร่ต่อ ทำ�ให้ท�งก�ร
ไทยและอินโดนีเซียไม่สบ�ยใจ

นอกจ�กก�รเจรจ�ทั้งสองกรณีดังกล่�วแล้ว ก็มีก�รติดต่อพูดคุยใน 
ท�งลบัเกดิขึน้อีกหล�ยคร้ัง อ�ท ิกรณีก่อนหน�้นัน้ในป ี2545 อดตีน�ยก
รัฐมนตรีท่�นหนึ่งได้ส่งผู้แทนซึ่งเป็นน�ยทห�รระดับสูงไปพบกับผู้แทน
ของขบวนก�รฯ ในกรุงกัวล�ลัมเปอร์และกรณีนักก�รเมืองในพ้ืนที่จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้เดินท�งไปพบปะกับสม�ชิกของขบวนก�รฯ ที่อ�ศัยอยู่ใน
ม�เลเซียเป็นระยะๆ แต่ไม่ทร�บวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่นกัน 

สำ�หรับท�งด�้นภ�ควชิ�ก�รนัน้ น�ยอฮัหมดั สมบรูณ ์บวัหลวง นกั
วิช�ก�รอสิระทีท่ำ�ง�นด�้นสนัติวธิ ีได้รบัก�รสนบัสนนุจ�กองคก์รนอกภ�ค
รัฐจ�กเยอรมนีในก�รเดินท�งไปพบปะกับสม�ชิกของกลุ่มพูโลในเยอรมนี
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และสวีเดน ต่อม�นักวิช�ก�รคนเดียวกันนี้ยังมีบทบ�ทร่วมกับสถ�บัน
พระปกเกล้� ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�กองค์กรนอกภ�ครัฐจ�กญี่ปุ่น จัด
ให้มีก�รพูดคุยท�งวิช�ก�รเป็นคร้ังคร�วกับสม�ชิกของขบวนก�รที่อ�ศัย
ในต่�งประเทศ โดยมีอดตีรองเลข�ธิก�รสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิในฐ�นะ
ทีป่รกึษ�สำ�นักสันติวธีิและธรรม�ภบิ�ล สถ�บนัพระปกเกล�้ เปน็แกนก�ร
ขับเคล่ือนช่องท�งก�รพูดคุยท�งวิช�ก�รน้ี ร่วมกับนักวิช�ก�รของสถ�บันฯ 
และเครือข่�ยผู้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรเสริมสร้�งสังคมสันติสุข (4ส) 

กจิกรรมเหล�่นีข้ย�ยชอ่งท�งก�รติดตอ่กบัคนรุน่ใหมข่องขบวนก�รฯ 
ตอ่สูไ้ดพ้อควร มกี�รพบปะในต�่งประเทศเป็นครัง้คร�ว แนวคดิในช่วงนัน้
คอืก�รเปดิชอ่งท�งพดูคยุกึง่ท�งก�ร (Track 1.5) หนนุเสรมิก�รพูดคยุช่อง
ท�งหลักกับก�รพูดคุยในระดับประช�ชน และดำ�รงก�รติดต่อกับคนของ
ขบวนก�รตอ่สูใ้นชว่งทีก่�รพดูคยุชอ่งท�งหลักชะงกังนั อย่�งไรก็ต�ม ก�ร
ดำ�เนนิง�นของสถ�บนัพระปกเกล�้ฯ เปน็ไปในลักษณะทีไ่มเ่ปน็ข�่ว และ
ยังเชื่อมโยงในระดับคณะทำ�ง�นของ กอ.รมน. ที่เก่ียวข้องกับก�รพูดคุย
สันติภ�พในช่วงภ�ยหลังปี 2555

การเปิดช่องทางพูดคุยก่ึงทางการ 
(Track 1.5) หนุนเสริมการพูดคุย
ช่องทางหลักกับการพูดคุยในระดับ
ประชาชน และด�ารงการติดต่อกับ
คนของขบวนการต่อสู้ในช่วงท่ีการ
พูดคุยช่องทางหลักชะงักงัน
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การพูดคุยที่ได้รับการสนับสนุนทางนโยบายจากรัฐบาล

หลังก�รปะทุรอบใหม่ของเหตุก�รณ์คว�มรนุแรงในป ี2547 ไดมี้คว�ม
ริเร่ิมจ�กองค์กร The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) ซึง่ทำ�ง�น
ด�้นสนัติภ�พมสีำ�นกัง�นใหญใ่นนครเจนวี� ซึง่ไดร้บัก�รสนบัสนนุเงนิทนุ
จ�กรัฐบ�ลสวิตเซอร์แลนด์และบ�งประเทศในยุโรป เสนอให้คว�มร่วมมือ
กับน�ยกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นเพื่อก�รศึกษ�และประเมินสถ�นก�รณ์
คว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และเปิดช่องท�งติดต่อพูดคุยกับ
สม�ชิกขบวนก�รที่ใช้คว�มรุนแรง 

HD ได้ศึกษ�คว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่เกิดขึ้นในช่วง
ปี 2547 สรุปข้อค้นพบในชั้นต้น 3 ประเด็น ได้แก่ 

•  ขบวนก�รติดอ�วุธในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่ต่อสู้กับรัฐนั้นเป็น 
กลุ่มที่มีสม�ชิกกระจ�ยตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ และย�กที่จะพิสูจน์
ทร�บตัวบุคคลที่เป็นแกนนำ�ของขบวนก�รฯ

•  แกนนำ�รุ่นเก่�ของขบวนก�รฯ ไม่น่�จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำ�ส่ัง
ก�รใช้คว�มรุนแรงในปัจจุบัน

•  ไม่มีกลุ่มใดๆ ออกม�ระบุคว�มรับผิดชอบกับก�รก่อเหตุร้�ย

จ�กจุดเร่ิมต้นที่ HD ท�บ 
ท�มคว�มเห็นชอบของผูน้ำ�รฐับ�ล
ในขณะนั้น ได้นำ�ไปสู่ก�รจัดเวที
พดูคยุกบัขบวนก�รทีต่อ่สูก้บัรัฐใน
ท�งลับ โดยเร่ิมในกล�งปี 2548 
แล้วหยุดชะงักไปชั่วขณะ ต่อม�มี
ก�รเปลี่ยนคณะบุคคลเพื่อส�นต่อ
ก�รพูดคุยอีกครั้งในต้นปี 2549 

จากจุดเริ่มต้นท่ี HD 
ทาบทามความเห็น
ชอบของผู้น�ารัฐบาล
ในขณะนั้น ได้น�าไปสู่
การจัดเวทีพูดคุยกับ
ขบวนการท่ีต่อสู้กับรัฐ
ในทางลับ
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ต่อเน่ืองถึงต้นปี 2551 และระหว่�งปล�ยปี 2551 ถึงกล�งปี 2554 ภ�ยใต้ก�ร
สนับสนุนและก�รตัดสินใจท�งนโยบ�ยของผู้นำ�รัฐบ�ล 3 ชุด ซึ่งส�ม�รถ
จำ�แนกก�รดำ�เนินก�รออกเป็น 3 ระยะ ต�มสมัยของรัฐบ�ล ดังนี้

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (ห้วงปี 2547–2549)
ก�รทำ�ง�นในช่วงสมัยรัฐบ�ลชุดนี้เป็นก�รตัดสินใจในวงแคบของ

น�ยก รัฐมนตร ีและมอบให้ฝ�่ยก�รเมอืงทีเ่ปน็อดตีน�ยทห�รระดบัสูงและ
มปีระสบก�รณ์ด้�นคว�มม่ันคงเป็นผู้เดนิท�งไปพบปะพดูคยุกบัผู้แทนของ
ขบวนก�รฯ เพื่อทดสอบคว�มเป็นไปได้ โดยในเดือนตุล�คม 2547 ภ�ย
หลังเหตุก�รณ์ต�กใบ HD ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กน�ยกรัฐมนตรีท่�นนี้
ให้ติดต่อกับขบวนก�รติดอ�วุธเพื่อพูดคุยกับผู้แทนฝ่�ยรัฐบ�ล ต่อม�ใน
เดือนมิถุน�ยน 2548 จึงส่งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรของพรรคใหญ่ใน
รัฐบ�ล ซ่ึงเคยเป็นน�ยทห�รระดับสูงในหน่วยง�นด้�นก�รข่�วของฝ่�ย
ทห�ร เป็นผู้แทนพิเศษเดินท�งไปพูดคุยกับผู้แทนฝ่�ยขบวนก�รฯ ที่นคร
เจนีว� ในฝ่�ยของขบวนก�รฯ นั้น
ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่ม BERSATU, 
GMIP, BRN Congress และ PULO 
โดย HD เปน็ผู้อำ�นวยคว�มสะดวก
และรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย 

ก�รพดูคยุทีเ่จนวี�เกดิขึน้รวม 
2 ครั้ง และยุติลงโดยไม่มีข้อสรุป
หรือคว�มตกลงใดๆ ต่อม�น�ยก
รัฐมนตรีคนเดียวกันจึงตัดสินใจยุติก�รพูดคุย แต่ขอให้ HD ติดต�มคว�ม
เคลื่อนไหวของสม�ชิกขบวนก�รที่ต่อสู้กับรัฐ ทว่� HD ตอบปฏิเสธโดย
ระบุเหตุผลว่�ไม่ใช่ภ�รกิจขององค์กร ก�รติดต่อท�งตรงระหว่�ง HD กับ
รัฐบ�ลในขณะน้ันจึงหยุดชะงักไป อย่�งไรก็ต�ม HD ยังติดต�มศึกษ�

การพูดคุยที่เจนีวาเกิด
ข้ึนรวม 2 ครั้ง และยุติ
ลงโดยไม่มีข้อสรุปหรือ
ความตกลงใด ๆ
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สถ�นก�รณค์ว�มขดัแยง้ในจงัหวดัช�ยแดนโดยตอ่เนือ่งทัง้ในม�เลเซยีและ
จังหวดัช�ยแดนภ�คใต ้และเหน็ว�่ก�รพดูคุยทีเ่กดิขึน้แมห้ยุดชะงกัไปแต่
ก็พิสูจน์ว่�ก�รติดต่อกับขบวนก�รติดอ�วุธเพื่อก�รพูดคุยกับฝ่�ยรัฐบ�ล
ส�ม�รถจัดขึ้นได้ในท�งลับด้วยม�ตรก�รที่เหม�ะสมนั้นมีคว�มเป็นไปได้

ในต้นปี 2549 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยภูมิภ�คเอเชียของ HD ได้ติดต่อกับ 
ดร.ม�รค ต�มไท กรรมก�รยุทธศ�สตร์สันติวิธี (กยส.) ของสภ�คว�ม
มัน่คงแห่งช�ต ิเพือ่พดูคยุเรือ่งก�รเปดิชอ่งท�งพูดคุยสนัตภิ�พในช�ยแดน
ใต้ขึ้นม�อีกคร้ัง ต่อม� ดร.ม�รค ได้นำ�ผู้อำ�นวยก�รคนดังกล่�วเข้�พบ
เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ เพื่อห�รือเร่ืองก�รส�นต่อก�รพูดคุย
กับขบวนก�รติดอ�วุธ เลข�ธิก�ร สมช. เห็นด้วย และมอบให้ กยส. เป็น

กลไกทำ�หน้�ที่พูดคุย แต่ก่อนที่จะ
ดำ�เนินก�รขอให้ห�รือกับผู้บัญช�ก�ร
ทห�รบก ซึ่งรับผิดชอบก�รแก้ไข
ปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ด้วย 
ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ว่�ให้ดำ�เนินก�รเป็น
เรือ่งปดิลบั และจำ�กดับทบ�ทของ HD 
ไวใ้นฐ�นะผูอ้ำ�นวยคว�มสะดวก (facil-

itator) ไม่ใช่ตัวกล�ง (mediator) ทั้งนี้ เลข�ธิก�ร สมช. ได้ร�ยง�นก�ร
ดำ�เนินก�รเรื่องนี้ต่อรองน�ยกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบง�นด้�นคว�มมั่นคง
เพื่อรับทร�บ โดยระบุว่�เป็นภ�รกิจระดับหน่วยนโยบ�ย 

ในช่วงรอยต่อหลังก�รรัฐประห�รปล�ยปี 2549 เวทีพูดคุยสันติภ�พ
เกิดก�รชะลอชั่วขณะ เนื่องจ�กต้องรอคว�มชัดเจนในท�งนโยบ�ยของ
รัฐบ�ลชุดใหม่ แต่ได้ดำ�รงก�รติดต่อกับคู่พูดคุยเพื่อรักษ�ช่องท�งสื่อส�ร
ระหว่�งสองฝ่�ยไว้ผ่�นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกตลอดเวล�

ก�รพดูคยุสนัตภิ�พที ่สมช. รบัผดิชอบ และม ีHD เปน็ผูอ้ำ�นวยคว�ม
สะดวกถูกเรียกข�นว่� Geneva Process ท้ังน้ี เน่ืองจ�กก�รพบปะกับขบวน-

เลขาธิการ สมช. เห็นด้วย 
และมอบให้ กยส. เป็นกลไก
ท�าหน้าที่พูดคุย
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ก�รทีต่่อสูก้บัรฐั ซึง่ตอ่ม�เรยีกข�นภ�ยในแวดวงผู้รบัผดิชอบว�่ “ขบวน-
ก�รปตัต�นี”1 นัน้ เริม่ตน้ทีน่ครเจนวี� ในระยะแรกของก�รพูดคุยมผีูแ้ทน
จ�กกลุ่ม PULO ท้ังในส่วนท่ีอยู่ในม�เลเซีย สวีเดน และซีเรียเข้�ร่วมพูดคุย 
พร้อมผู้นำ�ระดับอ�วุโสจ�กกลุ่ม 
BIPP ต่อม�ผู้แทน PULO ได้นำ�
ผู้แทนกลุ่ม BRN Coordinate 
(BRN-C) เข้�ร่วมก�รพูดคุยใน
สัดส่วนเท่�กับจำ�นวนของผู้แทน 
PULO ก�รเข้�ร่วมพูดคุยของผู้
แทนกลุ่ม BRN-C ในช่วง 2 ครั้ง
แรก เปน็ก�รพดูคยุผ�่นเครือ่งมอื
สื่อส�ร เน่ืองจ�กพวกเข�กังวล
เร่ืองคว�มไม่ปลอดภัยจ�กก�ร
ถูกติดต�ม แต่ในท่ีสุดจ�กคว�ม
พย�ย�มของ HD และคว�มน่�
เชื่อถือของหัวหน้�คณะพูดคุยฝ่�ยรัฐบ�ล หัวหน้�ผู้แทนของกลุ่ม BRN-C 
จึงตกลงใจพบกับหัวหน้�คณะพูดคุยฝ่�ยรัฐบ�ลเป็นก�รส่วนตัวที่เมือง
เมด�น เก�ะสุม�ตร� อินโดนเีซยี นำ�ไปสู่ก�รเข�้รว่มในเวทอีย่�งเตม็คณะ
ในก�รประชุมคร้ังถัดม� ก�รพูดคุยในกรอบ Geneva Process โดย กยส. 
ไดด้ำ�เนินต่อเนือ่งม�จนถงึรฐับ�ลหลงัรฐัประห�รกล�งเดอืนกนัย�ยน 2549 

1 ถ้อยคำ�เรียกข�นขบวนก�รต่อสู้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เห็นแย้งแตกต่�งกันเพร�ะสัมพันธ์
กับคำ�ศัพท์ที่เรียกข�นพื้นที่หรืออ�ณ�บริเวณที่เป็นปัญห� ในขณะท่ีท�งร�ชก�รจะมีคำ�
ท�งก�รอย�่ง “จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต”้ หรอืในกรณนีีค้อื “ปตัต�น”ี แต่ฝ�่ยขบวนก�รต่อสู้
เองกลับพอใจที่จะเรียกข�นตนเองโดยสัมพันธ์กับถ้อยคำ� “ป�ต�นี” ม�กกว่� ง�นชิ้นนี้จะ
ใช้คำ�ว่� “ขบวนก�รฯ” ในบริบทที่กล่�วถึงอย่�งเป็นก�รทั่วไปและต้ังใจให้เปิดกว้�งต่อก�ร
ตีคว�ม

ในที่สุดจากความพยายาม
ของ HD และความน่าเชื่อถือ
ของหัวหน้าคณะพูดคุย
ฝ่ายรัฐบาล หัวหน้าผู้แทน
ของกลุ่ม BRN-C จึงตกลง
ใจพบกับหัวหน้าคณะพูดคุย
ฝ่ายรัฐบาลเป็นการส่วนตัว
ท่ีเมืองเมดาน
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รัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ห้วงปี 2549–2550)
กล่�วได้ว่�ก�รพูดคุยสันติภ�พในช่วงรัฐบ�ลชุดน้ีมีคว�มก้�วหน้�อย่�ง

ม�กทั้งในแง่ของก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจกับคู่พูดคุย คว�มส�ม�รถในก�ร 
นำ�สม�ชิกของ BRN จ�กพื้นที่เข้�ร่วมเวทีพูดคุย ก�รมีส่วนร่วมและเอก
ภ�พของหน่วยง�นคว�มมัน่คงและหนว่ยง�นด�้นก�รข�่วในก�รสนบัสนนุ

ก�รพูดคุย และเป็นครั้งแรกที่มีก�รจัดตั้ง
กลไกระดับสูงเพื่อรับผิดชอบภ�รกิจก�ร
พูดคุยสันติภ�พ

ในด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มไว้ว�งใจ
น้ัน เร่ิมจ�กก�รออกคำ�สั่งน�ยก รัฐมนตรีที่ 
206/2549 เรื่องนโยบ�ยเสริมสร้�งสันติสุข
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยส่วนหนึ่งของ
คำ�ส่ังดังกล่�วได้กำ�หนดนโยบ�ยให้มีก�ร

สง่เสริมชอ่งท�งสร�้งคว�มเข�้ใจกบักลุม่ทีม่คีว�มเหน็ต�่งและเลอืกใช้คว�ม
รุนแรง ที่จริงแล้วในอีกคว�มหม�ยหนึ่งของนโยบ�ยที่ว่�นี้คือก�รพูดคุย
สนัตภิ�พเปน็ก�รดำ�เนนิก�รภ�ยใตก้รอบนโยบ�ยระดบัช�ตทิีป่ระก�ศโดย
เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน แม้ก�รพูดคุยเป็นภ�รกิจที่ปิดลับก็ต�ม เรื่องนี้ถือ
เปน็สญัญ�ณท�งบวกต่อกลุม่ทีร่่วมพดูคยุสนัตภิ�พ นอกจ�กนีแ้ล้วรฐับ�ล
ยงัไดจั้ดสรรงบประม�ณค�่ใชจ้�่ยครอบ คลมุภ�รกจินีข้ึน้โดยเฉพ�ะ ไมต่อ้ง
ให้องค์กรที่ส�มสนับสนุนบ�งส่วนเช่นที่ผ่�นม�

ก�รตดัสินใจเชงิรุกทีม่นียัสำ�คญัม�กต่อก�รสร�้งคว�มเช่ือมัน่ว�่รฐับ�ล
ชุดนี้มุ่งมั่นเดินหน้�แก้ปัญห�ด้วยสันติวิธีคือก�รที่ผู้นำ�ระดับสูงของฝ่�ย
บรหิ�รในขณะนัน้เดินท�งไปพบปะพดูคยุกับผูแ้ทนขบวนก�รฯ ดว้ยตวัเอง
ที่บ�ห์เรนในช่วงปล�ยปี 2550 แม้บอกกล่�วกับผู้แทนฝ่�ยขบวน ก�รฯ ว่� 
เป็นก�รไปพบในฐ�นะประช�ชนคนหนึ่งที่ห่วงใยสถ�นก�รณ์ปัญห�ที่เกิด
ขึ้น แต่สถ�นะคว�มเป็นผู้นำ�ระดับสูงมีผลอย่�งม�กต่อคว�มรู้สึกเชื่อมั่น

เป็นครั้งแรกที่มีการ
จัดตั้งกลไกระดับสูง
เพื่อรับผิดชอบภารกิจ
การพูดคุยสันติภาพ
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และคว�มไวว้�งใจทีข่บวนก�รฯ มต่ีอ
รัฐบ�ล

ในด�้นกลไกพดูคยุนัน้ น�ยก
รัฐมนตรีในฐ�นะประธ�นสภ�คว�ม
มั่นคงแห่งช�ติได้มีคำ�ส่ังสภ�คว�ม
ม่ันคงแห่งช�ตแิตง่ตัง้คณะกรรมก�ร
พดูคยุสนัตภิ�พเป็นกลไกรบัผดิชอบ
เร่ืองน้ีโดยเฉพ�ะ นอกจ�กนี้ ยังจัด
ให้มีกลไกระดับสูงอย�่งไมเ่ปน็ท�งก�รในลกัษณะคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
หรือ Steering Committee โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น มีสม�ชิก
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงกล�โหม ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ ผู้บัญช�ก�รทห�รบก 
เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่ง
ช�ติ ทำ�หน้�ที่อำ�นวยก�ร ให้ทิศท�ง และตัดสินใจท�งนโยบ�ยเกี่ยวกับ
ก�รพดูคุยสนัตภิ�พในกรอบที ่สมช. ดำ�เนนิก�ร เชือ่มตอ่กบัง�นแกป้ญัห�
ด�้นอืน่ๆ ภ�ยใตก้รอบคว�มร่วมมอืทีฝ่�่ยทห�รดำ�เนนิก�รก่อนหน�้นัน้กบั
ฝ่�ยม�เลเซียให้เป็นไปในลักษณะที่สอดรับกัน

อย�่งไรกต็�ม เมือ่มกี�รเปลีย่นรฐับ�ลในตน้ป ี2551 ก�รพดูคยุสนัต-ิ
ภ�พได้หยุดชะงักลง เน่ืองจ�กเลข�ธิก�ร สมช. ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก
รฐับ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยกรฐัมนตรสีมคัร สนุทรเวช ไม่สนบัสนนุ และ
เสนอน�ยกรัฐมนตรี มีคำ�ส่ังยุบคณะกรรมก�รพูดคุยสันติภ�พของ สมช. 

ฝ่ายบริหารในขณะนั้น
เดินทางไปพบปะ
พูดคุยกับผู้แทน
ขบวนการฯ ด้วย
ตัวเองท่ีบาห์เรนใน
ช่วงปลายปี 2550

มีค�าสั่งยุบคณะกรรมการพูดคุยสันติภาพ
ของ สมช. เป็นผลให้การพูดคุยในกรอบ 
Geneva Process ได้หยุดชะงักไป
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เป็นผลให้ก�รพูดคุยในกรอบ Geneva Process ได้หยุดชะงักไปจนสิ้นสุด
ช่วงสมัยน�ยกรัฐมนตรีสมช�ย วงศ์สวัสด์ิ อย่�งไรก็ดี ก�รเปล่ียนแปลง
ท�งนโยบ�ยดว้ยเหตผุลจ�กฝ�่ยก�รเมอืงดเูปน็เรือ่งทีเ่ข�้ใจไดข้องขบวน-
ก�ร ฯ พวกเข�ตระหนักดีถึงเหตุคว�มวุ่นว�ยจ�กปัญห�คว�มขัดแย้ง
ท�งก�รเมืองในช่วงดังกล่�วว่�ไม่ได้กระทบเฉพ�ะประเด็นก�รแก้ปัญห�
ภ�คใต้ แต่รวมถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นกัน

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ห้วงปี 2551–2554) 
ก�รพูดคุยสันติภ�พที่หยุดชะงักไปเกือบ 1 ปี ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นม�

พจิ�รณ�ภ�ยหลงัน�ยอภสิิทธ์ิ เวชช�ชีวะ ขึน้ดำ�รงตำ�แหนง่น�ยกรัฐมนตรี
ในปล�ยปี 2551 จ�กก�รประส�นง�นของน�ยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รอง
หัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์ ทำ�ให้เกิดก�รห�รือนอกรอบระหว่�งน�ยอภิสิทธ์ 
เวชช�ชีวะ น�ยกรัฐมนตรี กับเลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ปลัด
กระทรวงก�รต่�งประเทศ ผู้บัญช�ก�รทห�รบก ดร.ม�รค ต�มไท และ

เจ้� หน้�ที่ระดับสูงของ สมช. เพื่อพิจ�รณ�
คว�มเปน็ไปไดใ้นก�รส�นตอ่กระบวนก�ร
พดูคยุในกรอบ Geneva Process ในทีส่ดุได้
มคีว�มเหน็ชอบท�งนโยบ�ยใหด้ำ�เนนิ ก�ร
ต่อ โดยเมื่อ 18 กรกฎ�คม 2552 น�ยก
รัฐมนตรีในฐ�นะประธ�นสภ�คว�ม มั่นคง
แห่งช�ติได้มีคำ�ส่ังสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ

แต่งต้ังคณะกรรมก�รพูดคุยเพื่อส่งเสริมกระบวนก�รสันติภ�พจังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต ้ประกอบดว้ยคณะบคุคลชุดเดมิทีเ่คยไดร้บัก�รแตง่ตัง้จ�ก
น�ยกรฐัมนตร ีพล. อ. สรุยทุธ ์จลุ�นนท ์โดยมี ดร.ม�รค ต�มไท นกัวชิ�-
ก�รผู้เชี่ยวช�ญด้�นสันติภ�พเป็นประธ�น ทำ�หน้�ที่เป็นกลไกศึกษ� 
ประเมินทัศนคติและแนวคิดกับทุกฝ่�ยที่มีคว�มเห็นและแนวคิดแตกต่�ง

ในที่สุดได้มีความ
เห็นชอบทางนโยบาย
ให้ด�าเนินการต่อ
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จ�กรัฐ ซึ่งรวมถึงขบวนก�รฯ กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อก�รใช้คว�มรุนแรงใน
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เพื่อส่งเสริมกระบวนก�รสันติภ�พต�มที่กำ�หนด
ไว้ในนโยบ�ยเสริมสร้�งสันติสุขจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รพดูคุยฯ ของ สมช. ไดร้บัก�รสนบั-
สนนุจ�กหวัหน�้สว่นร�ชก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มมัน่คง เช่น ปลดักระทรวง
ก�รต�่งประเทศ ปลดักระทรวงยตุธิรรม ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัข�่วกรองแหง่
ช�ติ และผู้บัญช�ก�รทห�รบก ในก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อแนะนำ�ท่ีมีผลให้ 
ก�รพูดคุยกับขบวนก�รฯ มีพัฒน�ก�รในท�งบวกม�ต�มลำ�ดับ นอกจ�กน้ี 
ก�รที่กองทัพบกและสำ�นักข่�วกรอง
แห่งช�ติได้ส่งผู้แทนเข้�ร่วมในคณะ
กรรมก�รพูดคุยฯ ประกอบกับมีก�ร
จัดงบประม�ณสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยก�ร
เดนิท�งไปประชมุของผูแ้ทนจ�กขบวน
ก�ร ฯ ทั้งหมด เป็นสัญญ�ณสำ�คัญ
ที่เพิ่มคว�มเชื่อ ม่ันให้ขบวนก�รฯ เห็น
รูปธรรมคว�มจริงใจของรัฐบ�ลในก�ร
สนับสนุนภ�รกิจนี้

ก�รพูดคุยในกรอบ Geneva Pro-

cess สิ้นสุดลงภ�ยหลังรัฐบ�ลน�ยกฯ 
อภิสิทธ์ิ เวชช�ชีวะ ด้วยเหตุผลเดียว
กบัคว�มชะงกังนัท่ีเกดิขึน้ภ�ยหลงัรัฐบ�ลภ�ยใตก้�รนำ�ของพลเอกสุรยทุธ ์
จุล�นนท์ กล่�วคือฝ่�ยบริห�รชุดใหม่ยกเลิกโครงก�รที่ทำ�ม� แต่หันไป
ดำ�เนินก�รในช่องท�งใหม่โดยก�รนำ�รัฐบ�ลม�เลเซียเข้�ม�มีบทบ�ท
อำ�นวยคว�มสะดวกก�รพูดคุยสันติภ�พแทนองค์กรต่�งประเทศก่อนหน้�น้ี

ฝ่ายบริหารชุดใหม่
ยกเลิกโครงการ
ที่ท�ามา แต่หันไป
ด�าเนินการในช่อง
ทางใหม่โดยการน�า
รัฐบาลมาเลเซียเข้ามา
มีบทบาทอ�านวย
ความสะดวก
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5  
จ�ก “ฝ่�ยตรงข้�ม” 
สู่ “หุ้นส่วน” ห�ท�งออก
จ�กคว�มขัดแย้ง

คำ�ถ�มมีอยูว่่�ในหว้งก�รดำ�เนนิก�รพดูคยุสนัตภิ�พต�มกรอบของ Geneva 
Process นั้นเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นมีแนวคิดและแนวท�งใดที่ยึดถือเป็น 
กรอบก�รทำ�ง�น? ที่สำ�คัญ ผลลัพธ์ของแนวท�งดังกล่�วนั้นมีหน้�ต�เป็น
เช่นไร? เน้ือห�ในบทน้ีจึงเป็นคว�มพย�ย�มจะตอบคำ�ถ�มข้�งต้นโดยให้
ร�ยละเอียดที่เห็นว่�เป็นส�ระสำ�คัญซึ่งอันที่จริงพัฒน�ม�สู่ข้อเสนอของ
สำ�นักง�นสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ขับเคลื่อน
ก�รพดูคยุสนัตสิขุของรฐับ�ล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อช� ทีไ่ดร้บัอนมุตัิ
ให้เป็นแนวท�งดำ�เนินก�รถึงปัจจุบัน แต่ถึงอย่�งนั้นก็มีคว�มเป็นไปได้ที่
ผลลพัธอ์�จแตกต�่งกนั ขึน้อยู่กบัก�รปฏบิตัวิ�่ส�ม�รถเดนิไปต�มแนวท�ง
ดังกล่�วนี้ได้ม�กน้อยเพียงใด ประกอบกับสถ�นก�รณ์และปัจจัยตัวแปร
ที่ย่อมเปลี่ยนไปในวันข้�งหน้�
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กรอบแนวคิด 

ก�รพูดคยุสนัตภิ�พท่ี สมช. รเิริม่มเีป�้หม�ยท่ีต�่งจ�กลักษณะก�รพูด
คยุในอดตีทีมุ่่งเน้นก�รโน้มน้�ว ชกัชวนใหส้ม�ชกิของขบวนก�รฯ เดินท�ง
กลับคืนสู่บ้�นเกิดและร่วมกับรัฐในก�รแก้ปัญห� แต่กรอบก�รทำ�ง�นนี้
มุ่งสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจกับขบวนก�รที่ต่อสู้กับรัฐ เพ่ือพัฒน�สู่คว�ม
ร่วมมอืในก�รรว่มกนัแสวงห�ท�งออกจ�กคว�มขดัแยง้และก�รอยู่รว่มกนั
อย่�งสันติ โดยว�งเป้�หม�ยไว้เป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะสั้น มีเป้�หม�ยเพื่อลดสภ�วะก�รเผชิญหน้�และก�รใช้คว�ม
รุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนสร้�งก�รเรียนรู้ มุ่งให้เกิดคว�มตระหนักว่�สิ่งที่
กองกำ�ลงัตดิอ�วธุตอ่สูเ้พือ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงนัน้ อ�จไมต่รงกบัคว�ม
ต้องก�รของประช�ชนที่อย�กเห็นก�รเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นกัน 

ในห้วงการด�าเนินการพูดคุยสันติภาพตามกรอบ
ของ Geneva Process น้ันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานมีแนวคิดและแนวทางใดท่ียึดถือเป็นกรอบ
การท�างาน? ที่ส�าคัญ ผลลัพธ์ของแนวทาง
ดังกล่าวนั้นมีหน้าตาเป็นเช่นไร?
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ระยะยาว มีเป้�หม�ยเพื่อร่วมกันห�ท�งเลือกที่เหม�ะสมเกี่ยวกับ
รูปแบบก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติภ�ยใต้คว�มแตกต่�ง

นอกจ�กนี้ กรอบคิดสำ�คัญก็คือก�รพิจ�รณ�ว่�ก�รพูดคุยสันติภ�พ
ไม่ใช่สูตรสำ�เร็จของก�รแก้ปัญห�ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ห�กแต่เป็น
หนท�งสู่ก�รเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่�ยมีช่องท�งก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�ม
ไว้ว�งใจ และสร้�งท�งเลือกก�รต่อสู้เชิงอุดมก�รณ์ด้วยแนวท�งสันติแทน
ก�รใช้คว�มรุนแรง

ส่วนบทบ�ทขององค์กรที่ส�มน้ันถือเป็นเรื่องจำ�เป็นในช่วงเร่ิมต้น 
เพร�ะฝ่�ยรัฐเข้�ไม่ถึงกลุ่มเป้�หม�ย แต่กำ�หนดบทบ�ทองค์กรท่ีส�มใน
ฐ�นะเปน็ผูอ้ำ�นวยคว�มสะดวก (facilitator) เท�่นัน้ ไมใ่ช่ตวักล�ง (medi-

ator) และเม่ือก�รพดูคยุผ�่นพน้ขัน้ตอนก�รสร�้งคว�มไวว้�งใจ (Confiden-

tial Building Measures: CBMs) กเ็ป็นไปได้ทีบ่ทบ�ทขององค์กรทีส่�มอ�จ
ลดน้อยลง หรือปรับเปลี่ยนไปทำ�หน้�ที่อื่น

แนวทางดำาเนินการ

ที่จริงมีแนวท�งดำ�เนินก�รในร�ยละเอียดม�ก แต่เป็นเรื่องอ่อนไหว
เกินกว�่จะนำ�ม�เปดิเผยในทีน่ี ้อย�่งไรกต็�ม ผูจ้ดัทำ�จงึขอหยบิยกเฉพ�ะ
แนวท�งในประเดน็ทีช่ว่ยใหเ้หน็ภ�พก�รทำ�ง�นต�มกรอบคว�มคดิข�้งตน้

การพูดคุยสันติภาพไม่ใช่สูตรส�าเร็จของการ
แก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากแต่
เป็นหนทางสู่การเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่าย
มีช่องทางการสื่อสาร
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ซึ่งพอจะสรุปได้ 7 ประเด็น ดังนี้คือ
1) ก�รส่ือให้ขบวนก�รฯ เรียนรู้และตระหนักเองว่�ประเด็นก�รแบ่งแยก

ดินแดนเพ่ือปกครองตนเองไม่ส�ม�รถต่อรองได้ (non-negotiable) แต่พร้อม
เปิดพื้นที่ถกแถลงรูปแบบก�รอยู่ร่วมกันท่ีเหม�ะสมภ�ยใต้โครงสร้�งก�ร
ปกครองที่มีอยู่ต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้

2) หลีกเลี่ยงก�รพูดคุยในเรื่องที่เป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยน เน้นก�ร
ดำ�เนินก�รในลักษณะม�ตรก�รฝ่�ยเดียว (unilateral) คือต่�งฝ่�ยต่�งทำ�  

3) มีชอ่งท�งก�รประส�นขอ้มลูระหว�่งกนัเพือ่ปอ้งกนัคว�มเข�้ใจผดิ
หรือก�รแทรกแซงจ�กฝ่�ยที่ส�ม 

4) ไม่จัดทำ�รูปเอกส�รข้อตกลงใดๆ แต่มีสรุปก�รพูดคุยในเชิงหลัก
ก�รและเป็นทีย่อมรับของทัง้สองฝ�่ยโดยองค์กรทีเ่ปน็ผู้อำ�นวยคว�มสะดวก

5) ให้คว�มร่วมมือกับองค์กรที่ส�ม สนองตอบผลประโยชน์ก�รแก้
ปัญห�ของรัฐบ�ล

6) กำ�หนดม�ตรก�รเสรมิสร�้งคว�มไวว้�งใจและพสิจูนก์�รมอีทิธพิล
ควบคมุก�รใชค้ว�มรนุแรง อ�ท ิใหม้กี�รหยดุยงิเปน็ระยะเวล�หน่ึงในพืน้ท่ี
ใดพื้นที่หนึ่ง

7) รักษ�คว�มลับของก�รพูดคุย ซ่ึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดในขั้นตอน
ก�รเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มไว้ว�งใจระหว่�งกัน

ประเด็นการแบ่งแยกดินแดนเพื่อ
ปกครองตนเองไม่สามารถต่อรองได้ 
(non-negotiable) แต่พร้อมเปิด
พื้นที่ถกแถลงรูปแบบการอยู่ร่วมกัน
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ข้อค้นพบจากการพูดคุย 

จ�กก�รทำ�ง�นในกระบวนก�รพูดคุยสันติภ�พในช่วงปี 2549 ถึงปี 
2554 มีข้อค้นพบสำ�คัญ 3 ประเด็น คือ ประก�รแรก กลุ่มขบวนก�รฯ ที่
เข�้ร่วมพดูคยุสนัตภิ�พไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึก�รมอีทิธพิลควบคมุก�รใชค้ว�ม
รุนแรงในพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยขบวนก�รฯ 
ได้ปฏิบัติก�รยุติคว�มรุนแรงฝ่�ยเดียวเป็นเวล� 1 เดือน ในช่วงเดือน
มิถุน�ยนถึงเดือนกรกฎ�คม 2553 ในพื้นที่ 3 อำ�เภอของจังหวัดนร�ธิว�ส 
ภ�ยใต้ก�รรับทร�บของรัฐบ�ลและกองทัพบก 

ประก�รท่ีสอง มีคว�มเป็นไปได้ว่�โครงสร้�งขบวนก�รต่อสู้ใน
ปัจจุบันอ�จต่�งจ�กอดีตที่อยู่ภ�ยใต้ก�รชี้นำ�ของสม�ชิกระดับผู้นำ�เพียง
กลุ่มเดียว และเป็นไปได้อย่�งม�กท่ีแกนนำ�แต่ละขั้วอ�จมีอิทธิพลหรือ
ควบคุมได้เฉพ�ะกลุ่มย่อยที่ปฏิบัติก�รในพื้นที่ ก�รประเมินนี้สะท้อนจ�ก
ก�รที่ขบวนก�รฯ ต้องใช้เวล�ในก�รสื่อส�รกับหน่วยกำ�ลัง ยิ่งในสภ�วะที่
ไมส่�ม�รถเดนิท�งเข�้ม�ในพืน้ทีไ่ด้เนือ่งจ�กคว�มเสีย่งด�้นคว�มปลอดภยั
จ�กก�รถูกเจ้�หน้�ที่จับกุม ย่อมต้องใช้เวล�เพ่ิมขึ้นในก�รประส�นกับคน
ภ�ยในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ขบวนก�รฯ หยิบยกขอให้ฝ่�ยรัฐมีม�ตรก�ร
พิเศษให้คว�มคุ้มครองพวกเข�ในช่วงที่ต้องเดินท�งเข้�พื้นที่

ความริเริ่มให้ภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งซึ่ง
รวมถึงชาวไทยพุทธในพื้นที่เดินทางไปพูดคุยกับ
ขบวนการฯ รวม 3 ครั้ง ส่งผลให้ขบวนการฯ 
เรียนรู้ว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะกระท�าการในนาม
ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่ฝ่ายเดียว
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ประก�รสุดท้�ย สม�ชิกขบวนก�รฯ ที่อ�ศัยในต่�งประเทศรับรู้ก�ร
เปลีย่นแปลงเชงินโยบ�ยในพืน้ทีไ่มม่�กนกั ทัง้นี ้อ�จม�จ�กหล�ยส�เหต ุ
ทัง้ไมสู่ต้ระหนกัว่�ประช�ชนและภ�คส่วนต�่งๆ ไดเ้พ่ิมบทบ�ทในก�รมีสว่น
ร่วมแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดขึ้น คว�มริเริ่มให้ภ�คประช�สังคมกลุ่มหนึ่งซึ่งรวม
ถึงช�วไทยพุทธในพ้ืนท่ีเดินท�งไปพูดคุยกับขบวนก�รฯ รวม 3 คร้ัง ส่งผล
ให้ขบวนก�รฯ เรียนรู้ว่� พวกเข�ไม่ได้อยู่ในฐ�นะที่จะกระทำ�ก�รในน�ม
ประช�ชนจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ได้แต่ฝ่�ยเดยีว ประช�ชนเองมเีป�้หม�ย
เคลื่อนไหวให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงเช่นกัน แต่ใช้วิธีต่�งจ�กก�รต่อสู้ของ
ขบวนก�ร ฯ กล่�วคือ ภ�คประช�ชนนั้นไม่ใช้คว�มรุนแรงเพื่อให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลง

การส่งต่อชุดความคิดหลังสิ้นสุด Geneva Process 

อดตีรองเลข�ธิก�รสภ�คว�มม่ันคงแหง่ช�ตใิหค้ว�มเหน็ว�่ก�รพดูคยุ
สันติภ�พในกรอบ Geneva Process นั้น แม้จะไม่ส�ม�รถช่วยให้สถ�น-
ก�รณ์คว�มรุนแรงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ลดน้อยลง แต่ก็ควรพิจ�รณ�
ว่�คว�มรุนแรงเหล่�น้ันถือเป็นผลจ�กคว�มขดัแยง้ แม้ก�รลดคว�มรนุแรง
เป็นเร่ืองจำ�เป็น แต่มิได้หม�ยคว�ม
ว่�เม่ือคว�มรุนแรงลดลงแล้วปัญห�
คว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�ค
ใต้จะหมดไป 

ผลที่ได้จ�กก�รพูดคุยทั้งใน
เร่ืองท่ีขบวนก�รฯ แสดงใหเ้ห็นคว�ม
ส�ม�รถควบคุมก�รใช้คว�มรุนแรง
ดว้ยก�รหยดุยงิทีผ่่�นม� และทีก่ำ�ลงั

แม้การลดความรุนแรง
เป็นเรื่องจ�าเป็น แต่มิได้
หมายความว่าเมื่อความ
รุนแรงลดลงแล้วปัญหา
ความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะหมดไป
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จะดำ�เนินก�รในขอบเขตท่ีกว้�งขว�งกว่�เดิมห�กรัฐบ�ลชุดใหม่สนับสนุน 
ท่�ทียืดหยุ่นเร่ืองเป้�หม�ยก�รแบ่งแยกดินแดน ก�รเห็นคว�มสำ�คัญของ
ภ�คประช�สังคมและก�รมีโอก�สได้พูดคุยกับภ�คประช�สังคมที่ทำ�ง�น
อยู่ในพื้นที่โดยตรง ทั้งหมดนี้เป็นชิ้นส่วนของง�นที่เป็นพื้นฐ�นสำ�คัญยิ่ง
ทีจ่ะนำ�ไปสูก่�รแกป้ญัห�คว�มรุนแรงควบคูไ่ปกบัก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง
ที่เป็นร�กเหง้�ของปัญห�ที่เกิดขึ้น 

ในช่วงที่เกิดรอยต่อของรัฐบ�ลหลังปี 2554 ได้เกิดก�รเปล่ียนคณะ
บุคคลที่รับผิดชอบภ�รกิจก�รพูดคุยสันติภ�พ แต่ประเด็นข้อเสนอแนะที่
คณะพูดคุยสันติภ�พชุดเดิมได้เสนอแนะให้ สมช. รับไปพิจ�รณ�มีอยู่ 2 
ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก คือ ก�รรักษ�และสนับสนุนให้ช้ินส่วนของง�นเสริมสร้�ง
สันติภ�พที่สร้�งไว้ให้ดำ�เนินต่อไป 

สว่นทีส่อง คอื ก�รรเิริม่ง�นส่งเสรมิก�รพดูคยุในระหว่�งสม�ชกิของ
ขบวนก�รติดอ�วธุกลุม่ต่�งๆ เพ่ือดงึทัง้หมดสูเ่วทกี�รพดูคยุสนัตภิ�พ ง�น
สว่นนีน้บัว�่มคีว�มสำ�คญัในชว่งถดัไป เนือ่งจ�กทีผ่�่นม�แมจ้ะส�ม�รถผกู
สัมพันธ์กับกลุ่มที่ม�พูดคุยอย่�งได้ผล แต่กลุ่มดังกล่�วควบคุมกองกำ�ลัง
ในพื้นที่ได้เพียงบ�งส่วนเท่�นั้น แม้จะมีคว�มตั้งใจและใช้คว�มพย�ย�ม
อย�่งไรห�กยงัมฝี�่ยทีไ่ม่เห็นด้วยกบัก�รพดูคยุสนัตภิ�พ ก�รควบคุมคว�ม
รุนแรงก็คงทำ�ได้ในขอบเขตที่จำ�กัดและก็อ�จรักษ�ไว้ได้ไม่น�น

แมก้�รพดูคยุสนัตภิ�พในกรอบ Geneva Process ไดส้ิน้สดุลงในกล�ง
ปี 2554 พร้อมกับรัฐบ�ลน�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ แต่พลวัตจ�กก�รพูดคุย
ข้�งต้นได้นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดให้ก�รพูดคุยสันติภ�พเป็นว�ระสำ�คัญใน
นโยบ�ยก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พ.ศ. 2555–2557 
และฉบบัตอ่ม� ซึง่ถอืเปน็เรือ่งสบืเนือ่งจ�กคำ�สัง่น�ยกรัฐมนตรีเมือ่ป ี2549 
แตม่เีนือ้ห�ทีช่ดัเจนและยงัถกูประก�ศเปน็นโยบ�ยระดบัช�ต ิส�ธ�รณชน
และประช�คมระหว่�งประเทศรับทร�บอย่�งกว้�งขว�ง ในขณะที่ก�รพูด
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คุยสันติภ�พได้รับก�รส�นต่อโดยกลไกและคณะบุคคลรับผิดชอบชุดใหม่ 
ทำ�ง�นต่อเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน

การพูดคุยสันติภาพได้รับการสานต่อ
โดยกลไกและคณะบุคคลรับผิดชอบ
ชุดใหม่ ท�างานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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6  
เรื่องร�วสองข้�ง
เส้นท�งสันติภ�พ

ภ�วะคว�มชะงกังนัในชว่งรอยตอ่ของรฐับ�ลทีท่ำ�ให้ก�รพูดคุยสนัติภ�พใน
ระยะที่ผ่�นม�ข�ดคว�มต่อเนื่องนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่�มีตัวแปรที่ส่งผล
ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มแผนที่กำ�หนดไว้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ 
เมือ่พจิ�รณ�ภ�พปญัห�ก�รพดูคยุทีก่ำ�ลงัดำ�เนนิไปในปจัจบุนัแล้ว เห็นว�่
โอก�สก�รเกดิขึน้ของปจัจยัทีเ่ปน็ตวัแปรก�รทำ�ง�นนีใ้นอน�คตกน็�่จะยงั
มีอยูต่่อไป ห�กผูท้ีร่บัผดิชอบทกุฝ�่ยไมต่ระหนกัถงึปจัจยัตวัแปรทีเ่กดิขึน้
ในห้วงที่ผ่�นม� 

ผู้จัดทำ�ร�ยง�นเชื่อว่�ไม่มีรัฐบ�ลของประเทศใดจะยอมพูดคุยกับ
ขบวนก�รติดอ�วุธที่มีวัตถุประสงค์ก�รต่อสู้เพื่อก�รปกครองตนเองตร�บ
เท่�ท่ียังส�ม�รถควบคุมสถ�นก�รณ์หรือยังเป็นฝ่�ยได้เปรียบก�รต่อสู้อยู่ 
คว�มหม�ยคอืก�รมองว�่เมือ่พดูคยุกบัฝ�่ยทีต่อ่ต�้นอ�จสง่สญัญ�ณว�่รฐั
กำ�ลังเป็นฝ่�ยเพลี่ยงพล้ำ�น้ัน ที่จริงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่มองแบบนั้น เมื่อติด
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อยู่กับกับดักของก�รเอ�ชนะฝ่�ยที่ต่อต้�น กรณีของจังหวัดช�ยแดนภ�ค
ใต้นั้นไม่ต่�งกัน เนื่องจ�กก�รพูดคุยในอดีตเป็นก�รห�วิธีเอ�ชนะหรือ
ส�ม�รถควบคมุสถ�นก�รณไ์ด ้อย�่งไรกต็�ม สถ�นก�รณค์ว�มรนุแรงใน
ภ�คใตซ้ึง่ปะทรุนุแรงหลงัป ี2547 เปน็ตน้ม� สร้�งคว�มกระอักกระอ่วนตอ่
ก�รตัดสนิใจท�งนโยบ�ยว�่ ลำ�พงัก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รคุม้ครอง
คว�มปลอดภัย ก�รรักษ�คว�มมั่นคงในพ้ืนที่ และก�รพัฒน�ต่�งๆ นั้น
เพียงพอต่อคว�มส�ม�รถที่จะเอ�ชนะฝ่�ยที่ใช้กำ�ลังต่อสู้กับรัฐได้หรือไม?่ 

ในที่สุดก็เกิดจุดเปลี่ยนในท�งนโยบ�ยโดยเพิ่มคว�มสำ�คัญในก�ร
สร้�งสภ�วะที่สร้�งสรรค์ต่อกระบวนก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจระหว่�งผู้คน 
ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รเข้�ม�มีบทบ�ทร่วม
แก้ปัญห� และก�รเพิ่มท�งเลือกอื่นๆ รวมถึงก�รห�ช่องท�งติดต่อพูดคุย
กับขบวนก�รติดอ�วุธ ดังเช่นก�รพูดคุยสันติภ�พหลังปี 2549 ท่ีได้กล่�ว

มีตัวแปรที่ส่งผลให้การด�าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้เกิดข้ึน
อยู่เป็นระยะ ๆ
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ถึงแล้ว แต่ไม่ใช่ว่�เมื่อริเริ่มปูท�งสู่ก�ร
พูดคุยแล้ว ก�รสนับสนุนในท�งนโย
บ�ยนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยง่�ย แม้จะเป็น
เส้นท�งขรุขระ แต่ก็มีค่�ต่อก�รเรียนรู้

เร่ืองร�วตลอดเสน้ท�งเดนิของก�ร
ทำ�ง�นด�้นสนัตภิ�พในจงัหวดัช�ยแดน
ภ�คใต้เฉพ�ะกรณีศึกษ�จ�กช่วงปี 2549 
ถึง 2553 จึงเป็นส่วนสำ�คัญของร�ยง�น
ฉบับนี้ที่ผู้เก่ียวข้องกับปัญห�จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ ไม่ว่�จะฝ่�ยใดควรศึกษ�เรียนรู้ นำ�ม�เป็นโอก�สสร้�ง-
สรรค์ก�รทำ�ง�นในอน�คตให้เป็นกระบวนก�รที่ส�ม�รถเล่ือนไหลสู่เป้�
หม�ยก�รแก้ปัญห�ที่ยั่งยืนได้ ไม่ว่�จะย�วน�นอีกเท่�ใดก็ต�ม

ท่าทีของกองทัพต่อบทบาทของฝ่ายพลเรือน
ในภารกิจพูดคุยสันติภาพ

เป็นที่ทร�บกันว่�กองทัพบกนั้นมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รควบคุมและ
กำ�กับก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยทห�รในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ตลอด
หล�ยปีที่ผ่�นม� ก�รริเริ่มเปิดก�รติดต่อพูดคุยกับขบวนก�รที่มีกองกำ�ลัง
ต่อสู้กับรัฐท่�มกล�งก�รก่อเหตุรุนแรงในวงกว้�งหลังปี 2547 ย่อมจำ�เป็น
ต้องชี้แจงและแสวงห�ก�รสนับสนุนจ�กผู้บัญช�ก�รทห�รบกโดยตรง 
มเิชน่นัน้เม่ือผลก�รพดูคยุถกูนำ�ไปปฏบิตัใินพืน้ทีก่ย็�กทีจ่ะไดร้บัก�รสนบั-
สนุนจ�กฝ่�ยกำ�ลัง ซึ่งมีอำ�น�จในก�รบังคับใช้กฎหม�ยและควบคุมง�น
คว�มมัน่คงในพืน้ที ่ฝ�่ยขบวนก�รฯ เอง ไดก้ล่�วยอมรบับทบ�ทของฝ�่ย
ทห�รว่�มีคว�มสำ�คัญ พวกเข�เรียนรู้ว่�กองทัพเป็นกลไกที่มีอิทธิพลต่อ

แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อริเริ่ม
ปูทางสู่การพูดคุยแล้ว 
การสนับสนุนในทาง
นโยบายนั้นจะเกิดข้ึน
ได้โดยง่าย แม้จะเป็น
เส้นทางขรุขระ แต่ก็มี
ค่าต่อการเรียนรู้
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ก�รแปรเปลี่ยนสถ�นก�รณ์ในพื้นที่ไม่ว่�จะเป็นท�งไหน 
ก�รเข�้พบผู้บญัช�ก�รทห�รบกในป ี2549 และท่�นตอ่ๆ ม�ของคณะ

พดูคยุสนัติภ�พของ สมช. ทีด่ำ�เนนิไปเปน็ระยะๆ มสีว่นสำ�คัญม�กทีส่ง่ผล
ให้เกิดก�รสนับสนุนท�งบวกต่อก�รสร้�งคว�มเช่ือม่ันต่อก�รดำ�เนินภ�รกิจน้ี
ของฝ่�ยพลเรือน ก�รพบปะเหล่�นี้เปิดโอก�สให้คณะพูดคุยได้อธิบ�ยถึง
แนวคิด เป้�หม�ย ขอบเขต และ
แนวท�งก�รพูดคุย ซึ่งผ่�นคว�ม
เห็นชอบท�งนโยบ�ยระดับสูงแล้ว 
ประกอบกับก�รยืนยันว่�ก�รพูดคุย
สันติภ�พดังกล่�วเป็นไปในท�งลับ 
ซึ่งก็มักได้รับก�รตอบสนองในท�ง
บวกจ�กกองทพัเสมอม� อ�ท ิก�ร
สง่น�ยทห�รระดับสูงจ�กกองทพับก
เข�้รว่มในคณะพดูคยุสันติภ�พ ก�ร
สัง่ก�รเปน็ก�รภ�ยในให้หนว่ยกำ�ลงั
ในพื้นที่ระงับปฏิบัติก�รเชิงรุกของ
ฝ�่ยคว�มมัน่คงเพือ่เสรมิสร�้งสภ�วะทีเ่กือ้หนนุตอ่ปฏบิตักิ�รฝ�่ยเดยีวของ
ขบวนก�รฯ ในก�รยุติก�รใช้คว�มรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 อำ�เภอของจังหวัด
นร�ธิว�ส เป็นเวล� 1 เดือน ในกล�งปี 2553 เป็นต้น

ไมใ่ชเ่รือ่งง�่ยทีฝ่่�ยพลเรือนจะส�ม�รถทำ�ใหก้องทพัเชือ่มัน่ว�่ส�ม�รถ
ทำ�ง�นด�้นก�รพดูคยุสันตภิ�พซึง่ในอดีตลว้นดำ�เนนิก�รโดยฝ�่ยทห�รเปน็
หลัก จึงไม่แปลกที่มักถูกตั้งคำ�ถ�มอยู่เสมอเกี่ยวกับก�รมองสถ�นก�รณ์
ภ�คใต้ อ�ทิ คว�มเช่ือมโยงของง�นพูดคุยสันติภ�พกับก�รแก้ปัญห�ในด้�น
อื่นๆ วิธีก�รเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยในขบวนก�รฯ ที่จะพูดคุย ก�รป้องกัน
หรือลดคว�มเส่ียงเร่ืองก�รยกระดับของขบวนก�รฯ และก�รแสวงโอก�ส
ขย�ยผลสู่เวทีประช�คมระหว่�งประเทศ ที่จริงคำ�ถ�มและข้อสงสัยแบบนี้

จ�าเป็นต้องชี้แจงและ
แสวงหาการสนับสนุนจาก
ผู้บัญชาการทหารบก
โดยตรง มิเช่นนั้นเมื่อผล
การพูดคุยถูกน�าไปปฏิบัติ
ในพื้นท่ีก็ยากท่ีจะได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ายก�าลัง
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เป็นประโยชนม์�กทีช่ว่ยใหเ้กดิก�รแลกเปลีย่นคว�มเหน็ทีต่�่งออกไปจ�ก
มุมมองของกองทัพ 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รยอมรับและก�รสนับสนุนจ�กกองทัพบกนั้นเกิด
จ�กองค์ประกอบอ่ืนที่สำ�คัญไม่น้อยกว่�ก�รแลกเปล่ียนคว�มเห็นกับท�ง
กองทพั นัน่กค็อืก�รทีค่ณะพูดคยุสนัตภิ�พฯ มหีวัหน�้คณะทีเ่ป็นนกัวชิ�-
ก�รซ่ึงแต่งต้ังโดยคำ�ส่ังน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�นสภ�คว�มมั่นคง
แห่งช�ติ ผู้นำ�กองทพัน�่จะสังเกตเหน็ว�่นอกจ�กเปน็ผูไ้ดร้บัคว�มไวว้�งใจ
จ�กน�ยกรัฐมนตรีแล้ว ก�รเป็นนักวิช�ก�รอิสระนั้นมีสถ�นะที่ไม่เป็น
ท�งก�รจนเกินไป กล่�วอีกท�งหนึ่งก็คือเป็นสถ�นะที่อ�จลดข้อผูกพันที่
เป็นผลจ�กก�รพูดคุยในประเด็นที่ไม่ค�ดหวังลงได้

ปจัจัยสำ�คญัสดุซึง่เป็นผลใหก้องทัพบกสนบัสนนุง�นพดูคยุสนัตภิ�พ
ท่ีดำ�เนินก�รโดยคณะพูดคุยของ สมช. คือก�รที่น�ยกรัฐมนตรีให้คว�ม
สำ�คญัและใหเ้วล�กบัก�รอำ�นวยก�รและกำ�กบัทศิท�งก�รพูดคุยสนัตภิ�พ 
โดยเปน็ประธ�นก�รประชมุคณะอำ�นวยก�รพดูคยุสนัตภิ�พทกุครัง้ทัง้กอ่น
และหลังก�รพูดคุยสันติภ�พ ในก�รประชุมเหล่�นั้นก็มีทั้งผู้บัญช�ก�ร
ทห�รบก ปลดักระทรวงก�รต�่งประเทศ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัข�่วกรองแหง่
ช�ติ เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ และหัวหน้�คณะพูดคุยซึ่งล้วน
เข้�ร่วมประชุมด้วยตัวเองทุกครั้ง

การยอมรับและการสนับสนุนจากกองทัพบกนั้น
เกิดจากองค์ประกอบอื่นที่ส�าคัญไม่น้อยกว่าการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับทางกองทัพ นั่นก็คือ
การที่คณะพูดคุยสันติภาพฯ มีหัวหน้าคณะที่เป็น
นักวิชาการซึ่งแต่งตั้งโดยค�าสั่งนายกรัฐมนตรี
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ความกังวลเรื่องการยกระดับ

คว�มระแวงว่�ก�รพูดคุยสันติภ�พจะถูกขบวนก�รฯ นำ�ไปใช้ประโยชน์
ในก�รห�แรงสนับสนุนจ�กองค์กรระหว่�งประเทศและอ�จนำ�ไปสู่ก�รเข้�
ม�แทรกแซงก�รแก้ปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้กล�ยเป็นประเด็นที่
หล�ยฝ่�ยแสดงขอ้กงัวล เนือ่งจ�กทีผ่�่นม�มสีิง่บง่ชีถ้งึคว�มพย�ย�มและ
ก�รดำ�เนินก�รในหล�ยลักษณะจ�กท�งฝ่�ยของขบวนก�รฯ ในก�รดึง
องคก์รต�่งประเทศเข�้ม�สนบัสนนุ 
ก�รต่อสู้ ประเด็นนี้มีคว�มสำ�คัญ
อย่�งม�กที่จำ�เป็นต้องถกแถลงกับ
หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง เพร�ะเป็น
เงื่อนไขสำ�คัญหนึ่งในก�รตัดสินใจ
ท�งนโยบ�ย กล�่วคอืก�รพจิ�รณ�
ว�่มคีว�มจำ�เปน็แลว้ทีต่อ้งเลอืกว�่
รัฐบ�ลจะเปน็ฝ�่ยรเิริม่ตดิตอ่พดูคยุ
กับฝ่�ยที่ต่อสู้หรือปิดประตูและ
ปล่อยให้พวกเข�เดินง�นเพื่อดึง
องคก์รต�่งประเทศเข�้ม�สนบัสนนุ
สร้�งแรงกดดันให้รัฐบ�ลต้องยอม
เปิดก�รพูดคุยก่อน ก�รเดินส�ย
อธิบ�ยเรื่องนี้ดำ�เนินไปเป็นระยะๆ ทั้งกับกองทัพบกดังที่กล่�วแล้ว และ
กับกระทรวงก�รต่�งประเทศ รวมทั้งหน่วยง�นด้�นก�รข่�ว 

กระทรวงก�รต่�งประเทศเป็นหน่วยง�นที่ให้คว�มสำ�คัญกับประเด็น
นี้อย่�งม�ก ซ่ึงก็เป็นที่เข้�ใจได้เพร�ะง�นของกระทรวงเกี่ยวข้องกับก�ร
ป้องกันมิให้ต่�งประเทศหรือองค์กรระหว่�งประเทศเข้�ม�ก้�วก่�ยแทรก 
แซงกจิก�รภ�ยในของประเทศ ขอ้กงัวลข�้งตน้ถูกสะทอ้นจ�กเจ�้หน�้ทีท่กุ

มีความจ�าเป็นแล้วที่ต้อง
เลือกว่ารัฐบาลจะเป็นฝ่าย
ริเริ่มติดต่อพูดคุยกับฝ่าย
ท่ีต่อสู้หรือปิดประตูและ
ปล่อยให้พวกเขาเดินงาน
เพื่อดึงองค์กรต่างประเทศ
เข้ามาสนับสนุนสร้างแรง
กดดันให้รัฐบาลต้องยอม
เปิดการพูดคุยก่อน
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ระดับไม่ว่�ผู้บริห�รของกระทรวง เอกอัครร�ชทูต และเจ้�หน้�ที่ กระทั่ง
เคยมีเอกอัครร�ชทูตท่�นหนึ่งท่ีประจำ�อยู่ในประเทศแถบยุโรป ติดต่อให้
คณะพูดคุยสันติภ�พเดินท�งไปพบเพื่อทักท้วง หลังจ�กที่ทร�บว่�คณะ
พูดคุยฯ เดินท�งไปประชุมกับองค์กรที่ทำ�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกก�ร
พูดคุยสันติภ�พ โดยเข้�ใจว่�คณะพูดคุยฯ กำ�ลังตกเป็นเครื่องมือแสวง
ประโยชนข์องทัง้องคก์รดงักล�่วและขบวนก�รตดิอ�วธุ อีกทัง้ยังขอให้เดนิ
ท�งกลบัในทนัท ี เหตกุ�รณน์ีผ้�่นไปไดเ้พยีงแค่ก�รทำ�คว�มเข�้ใจถึงทีม่�
ทีไ่ปและนโยบ�ยของรฐับ�ลในเร่ืองนี ้อย�่งไรกต็�ม แมก้�รอธบิ�ยข�้งตน้
นัน้ไม่ส�ม�รถคล�ยขอ้กงัวลของเอกอคัรร�ชทตูท�่นดงักล่�วได ้แตก่ถื็อว�่
เปน็ประโยชนใ์นแงก่�รสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคว�มจำ�เปน็ในก�รทำ�คว�มเข�้ใจ
กับฝ่�ยบริห�รของกระทรวงฯ ในเวล�ต่อม�

ประเด็นสำ�คัญๆ ที่คณะพูดคุยฯ ชี้ให้เห็นว่�เหตุใดจึงไม่ควรนำ�เอ�ข้อ
กังวลด้�นก�รแทรกแซงจ�กต่�งประเทศม�เป็นอุปสรรคก�รพูดคุยสันติ-
ภ�พ ซึ่งเป็นข้อพิจ�รณ�ของคณะพูดคุยฯ ที่เคยถกแถลงกับฝ่�ยบริห�ร
และเจ้�หน้�ที่กระทรวงก�รต่�งประเทศในช่วงเวล�นั้นและควรค่�แก่ก�ร
เรียนรู้เป็นบทเรียนมีอยู่ 5 ประเด็น ดังนี้ ประก�รแรก กลุ่มคนที่รวมตัว
เป็นขบวนก�รต่อสู้กับฝ่�ยรัฐนั้นมิได้เป็นศัตรูจ�กภ�ยนอก แต่เป็นผู้คนที่
อยู่ร่วมในประเทศเดียวกับเร�ม�ช้�น�น พวกเข�เป็นพลเมืองไทยท่ีออก
ม�ต่อสู้จ�กเหตุผลคว�มเห็นต่�งด้�นก�รเมืองก�รปกครองและคว�มรู้สึก
ว่�ถูกเอ�เปรียบ ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม

ประก�รที่สอง ก�รพูดคุยกับกลุ่มคนดังกล่�วเป็นก�รเปิดพ้ืนที่รับ
ฟังปัญห�และคว�มทุกข์ที่พวกเข�ประสบ และแลกเปลี่ยนคว�มเห็นถึง
กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันในก�รแสวงห�ท�งออกจ�กคว�มขัดแย้งโดย
สันติ วิธี แทนก�รใช้คว�มรุนแรงต่อกันที่คร่�ชีวิตผู้คนและสร้�งคว�ม
บอบช้ำ�อย่�งส�หัสในทุกๆ ด้�นต่อพื้นที่และต่อสังคมโดยรวม 

ประก�รทีส่�ม มคีว�มเปน็ไปไดท้ีอ่�จมกี�รแสวงประโยชนจ์�กก�ร
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พูดคุยสันติภ�พ ทั้งในแง่ของก�รยกระดับปัญห�และก�รดึงต่�งประเทศ
เข�้ม�แทรกแซง เพร�ะเคยเกดิขึน้แลว้หล�ยตอ่หล�ยครัง้ แตก่�รหยิบยก
เป้�หม�ย ขอบเขต และม�ตรก�รที่ชัดเจนว่�ก�รพูดคุยเป็นว�ระที่เกี่ยว 
ขอ้งเฉพ�ะคูพ่ดูคุย และเนน้ใหต้ระหนกัตัง้แตต่น้ว�่ภ�รกจินีต้้องก�รเพยีง
องค์กรทีเ่ข�้ม�สนบัสนุนอำ�นวยคว�มสะดวกใหก้บัท้ังสองฝ�่ยเท�่นัน้ รวม
ทัง้มกี�รตดิต�มผลในชอ่งท�งต่�งๆ ไดช้ว่ยลดโอก�สก�รถกูแสวงประโยชน์
ต�มข้อกังวลดังกล�่ว แตท้ั่งนีไ้มไ่ด้หม�ยคว�มว�่คว�มพย�ย�มในก�รดงึ
องค์กรต่�งประเทศเข้�ม�เกี่ยวข้องได้หมดไป เนื่องจ�กยังมีกลุ่มอื่นท่ียัง
ไม่ได้เข้�ร่วมก�รพูดคุย และบ�งกลุ่มต้องก�รต่อสู้ต�มแนวท�งเดิมต่อไป 
(ในบทที่ผ่�นม�ได้อธิบ�ยเรื่องนี้ไว้บ้�งแล้ว)

ประก�รท่ีส่ี เป็นธรรมช�ติของ
คนตัวเล็กเม่ือถูกรังแกจ�กคนตัว
ใหญ่ เมือ่สูไ้มไ่ด้กต็อ้งไปชวนคนอ่ืน
ม�ช่วยต่อสู้ ขบวนก�รฯ ก็ไม่ต่�งกัน
ท่ีเป็นฝ่�ยเสยีเปรยีบในแงข่องกำ�ลงั
ในก�รต่อสู้กับรัฐ ก�รเข้�ห�องค์กร
ระหว่�งประเทศเป็นก�รห�ที่พึ่งซึ่ง
พวกเข�เห็นว�่เปน็พลงัหนนุชว่ยให้
พวกเข�บรรลุเป้�หม�ยที่ต้องก�ร เมื่อฝ่�ยรัฐเป็นฝ่�ยเปิดช่องท�งพูดคุย
และแสดงให้เห็นคว�มจริงใจ รวมทั้งมีหลักประกันว่�นโยบ�ยนี้จะดำ�เนิน
ไปอย่�งต่อเนื่องและเป็นไปอย่�งสอดคล้องกับก�รปฏิบัติในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ไม่มีเงื่อนไขท�งลบเกิดขึ้นในพื้นที่อีก ทั้งหมดนี้ห�กเกิดขึ้นได้จริงแล้ว 
พื้นที่ซึ่งคนนอกถูกดึงม�เล่นย่อมลดน้อยลง

ประก�รสดุท�้ย ก�รตดิตอ่ประส�นง�นอย่�งตอ่เนือ่งกบัฝ่�ยบริห�ร
และเจ้�หน้�ที่องค์กรระหว่�งประเทศที่เป็นเป้�หม�ยของขบวนก�รฯ ใน
ก�รขอรับก�รสนับสนุน ให้รับทร�บถึงนโยบ�ยและคว�มก้�วหน้�ของ

ทั้งหมดนี้หากเกิดข้ึน
ได้จริงแล้ว พื้นท่ีซึ่ง
คนนอกถูกดึงมาเล่น
ย่อมลดน้อยลง
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กระบวนก�รพดูคยุสนัตภิ�พ ตลอดจนก�รแกปั้ญห�ด�้นต�่งๆ โดยเฉพ�ะ
ประเดน็ทีอ่งคก์รดงักล�่วให้คว�มสนใจตดิต�ม ย่อมลดแรงจงูใจในก�รเข�้
ม�แทรกแซงหรือก้�วก่�ยก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยรัฐบ�ล 

อย่�งไรก็ต�ม ข้อกังวลของกระทรวงก�รต่�งประเทศเร่ืองก�รยกระดับ
ปัญห�ช�ยแดนใต้ยังคงมีอยู่เน่ืองจ�กขบวนก�รฯ ประกอบด้วยหล�ยกลุ่ม 
และบ�งกลุ่มที่ไม่ได้เข้�ร่วมยังมีคว�มพย�ย�มเช่นนั้นอยู่ ทั้งบ�งส่วนของ
กลุ่มที่เข้�ร่วมพูดคุยเองก็ยังห�โอก�สพบปะกับเจ้�หน้�ที่องค์กรระหว่�ง

ประเทศเช่นกัน แต่ก็เป็นที่เข้�ใจได้ว่�พวก
เข�ยงัไม่เชือ่มัน่เสยีทีเดยีวว�่ก�รพดูคยุกบั
ฝ่�ยรัฐบ�ลจะนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�ตรงกับ
เป้�หม�ยของขบวนก�รฯ หรือไม่เพียงใด 
ทัง้หมดนีจ้งึข้ึนอยูกั่บคว�มส�ม�รถของฝ่�ย
รฐัในก�รสร�้งคว�มมัน่ใจและคว�มไวว้�งใจ
กับขบวนก�รฯ ว่�ก�รพูดคุยจะมีคว�มต่อ
เนื่องภ�ยใต้หลักก�รของคว�มน่�เชื่อถือ 
(ไม่ใช่เพื่อห�ข่�ว) ก�รยอมรับในสถ�นะ 
และหลักประกันด้�นคว�มปลอดภัย

ข้อมูล มุมมอง และข้อช้ีแนะของผู้
บริห�รกระทรวงต่�งประเทศทั้งระดับรัฐ
มนตรี ปลัดกระทรวง และในระดับเจ้�หน้�ท่ี 
ได้เพิ่มคว�มรอบคอบและช่วยให้ประเด็น

ที่นำ�ไปถกแถลงในเวทีพูดคุยสันติภ�พชัดเจนขึ้น อ�ทิ บทบ�ทและคว�ม
เคลื่อนไหวของตัวแสดงระดับต่�งๆ ในประเทศเพื่อนบ้�นที่เกี่ยวโยงกับ
ปัญห�ภ�คใต้และก�รพูดคุยสันติภ�พ ท�งเลือกในแง่ของรูปแบบก�รอยู่
ร่วมกนัในอน�คตทีเ่ป็นไปได ้กล�่วไดว้�่กระทรวงก�รต�่งประเทศถอืเปน็
กลไกสำ�คัญหน่ึงท่ีจำ�เป็นต้องมีส่วนร่วมในภ�รกิจก�รพูดคุยสันติภ�พน่ันเอง

ข้อมูล มุมมอง และ
ข้อชี้แนะของผู้บริหาร
กระทรวงต่างประเทศ
ทั้งระดับรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง และ
ในระดับเจ้าหน้าที่ ได้
เพิ่มความรอบคอบและ
ช่วยให้ประเด็นที่น�าไป
ถกแถลงในเวทีพูดคุย
สันติภาพชัดเจนขึ้น
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บทบาทของผู้ริเริ่มและความสำาคัญของผู้เชื่อมต่อ

คว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งก�รยอมรับแนวคว�มคิดก�รแปรเปลี่ยนวิธี
ต่อสูจ้�กก�รใชค้ว�มรนุแรงม�เปน็แนวท�งสนัตวิธิทีีน่ำ�ไปสูก่�รกำ�หนดเปน็
นโยบ�ยในระดับช�ติและเป็นที่ม�ของก�รพูดคุยสันติภ�พนั้นย่อมมีคว�ม
เกีย่วขอ้งกบับทบ�ทและคว�มพย�ย�มของบคุคลหรอืคณะบคุคลในหล�ย
ระดับ ทั้งในก�รริเร่ิม ขย�ยแนวคิด และแสวงห�ผู้รอบรู้เพื่อมีส่วนร่วม
รังสรรค์คว�มคิดเป็นข้อเสนอแนะในท�งนโยบ�ย รวมท้ังบทบ�ทของผู้
เชื่อมรอยต่อก�รดำ�เนินก�รเมื่อถึงระยะเปลี่ยนผ่�นท�งก�รเมืองและฝ่�ย
บริห�รที่เข้�ม�แทนที่ เรื่องร�วเหล่�นี้ไม่สู้เป็นที่ล่วงรู้ของบุคคลภ�ยนอก
ม�กนัก ภ�ยใต้พลวัตของสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองและก�รคงอยู่ของ
แนวคิดก�รรักษ�คว�มมั่นคงกระแส
หลกัท่ียงัมอียู ่บทบ�ทของผูเ้ช่ือมต่อ
นั้นมีคว�มสำ�คัญในอันที่ช่วยให้ก�ร
พูดคุยสันติภ�พในช�ยแดนภ�คใต้
เดินหน้�ไปถึงจุดที่สังคมไทยเริ่ม
ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญั แมส้ว่นใหญ่
ยงัไมเ่ห็นดว้ยแตก่ระแสก�รสนับสนนุ
จ�กภ�คส่วนต่�งๆ ก็เพิ่มขึ้น ในที่นี้ขอกล่�วถึงคณะบุคคลและบุคคลที่มี
บทบ�ทริเริ่ม สนับสนุน และเชื่อมต่อให้ง�นเดินหน้�ในท�งปฏิบัติเกิดขึ้น
เป็นจริงได้ใน 2 ระดับ

คณะทำางานวิชาการของ สมช. 
ภ�ยหลงัปี 2540 สำ�นักง�นสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ติโดยก�รรเิริม่ของ

น�ยพิชัย รัตนพล อดีตรองเลข�ธิก�ร สมช. พิจ�รณ�เห็นว่�สถ�นก�รณ์
คว�มขดัแยง้ภ�ยในประเทศไดบ้ง่ชีแ้นวโนม้ก�รขย�ยตวัของคว�มขดัแย้ง

เรื่องราวเหล่านี้
ไม่สู้เป็นที่ล่วงรู้ของ
บุคคลภายนอกมากนัก



80 เรื่องราวสองข้างเส้นทางสันติภาพ 

ในวงกว้�ง ทั้งคว�มขัดแย้งระหว่�งประช�ชนกับรัฐและระหว่�งประช�ชน
กับประช�ชนว่� ไม่ส�ม�รถจัดก�รให้คล่ีคล�ยลงได้ ห�กปร�ศจ�กก�รมี
สว่นรว่มของภ�คสว่นต�่งๆ ทีอ่ยูน่อกภ�ครฐั สำ�หรบัหนว่ยง�นคว�มมัน่คง
แลว้ เปน็เรือ่งคอ่นข�้งย�กทีผู้่อยูน่อกภ�ครฐั ท้ังนกัวชิ�ก�ร องค์กรพฒัน�
เอกชน นกัเคลือ่นไหว และผู้นำ�ภ�คประช�ชนจะใหค้ว�มไวใ้จโดยง�่ย เมือ่
เวล�ผ่�นไปพร้อมกับก�รแสดงให้ภ�คส่วนต่�งๆ เห็นคว�มตั้งใจจริงและ
ก�รเปิดกว�้งของผูบ้รหิ�รระดบัสงูจ�กหนว่ยง�นคว�มมัน่คงระดบันโยบ�ย
อย่�ง สมช. คว�มเชื่อใจจ�กผู้คนภ�ยนอกเริ่มม�กขึ้นต�มลำ�ดับ มีนัก
วิช�ก�รและผู้ทรงคุณวุฒิจ�กองค์กรนอกภ�ครัฐที่รอบรู้ด้�นก�รจัดก�ร
คว�มขัดแย้งได้เข้�ม�ร่วมง�นในรูปคณะทำ�ง�นวิช�ก�รของ สมช. ซึ่งได้
พฒัน�เปน็คณะกรรมก�รยทุธศ�สตรส์นัตวิธิ ีของสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ติ 
ในเวล�ต่อม�

แม้ก�รทำ�ง�นด้�นคว�มม่ันคงในมิติใหม่ไม่ได้เกิดข้ึนโดยง่�ย เน่ืองจ�ก
เปน็ก�รสวนท�งกบัหลกันยิมของก�รรักษ�คว�มมัน่คงกระแสหลัก อย�่งไร
กด็ ีก�รเข�้ห�ฝ�่ยรฐัดว้ยกนัเองโดยเฉพ�ะผูบ้งัคับบญัช�ระดบัสงูของฝ่�ย

การเข้าหาฝ่ายรัฐด้วยกันเองโดยเฉพาะ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของฝ่ายทหารและ
ฝ่ายปกครอง ตลอดจนการท�างานและ
ประสานงานแบบจับเข่าคุย ได้สร้างโอกาสให้
เรียนรู้ความทุกข์และความเป็นจริงของ
สภาพปัญหาความขัดแย้ง
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ทห�รและฝ่�ยปกครอง ตลอดจนก�รทำ�ง�นและประส�นง�นแบบจับเข่�
คุย ได้สร้�งโอก�สให้เรียนรู้คว�มทุกข์และคว�มเป็นจริงของสภ�พปัญห�
คว�มขดัแยง้จ�กนกัวชิ�ก�ร นกัเคลือ่นไหว แกนนำ�ภ�คประช�ชนโดยตรง 
แน่นอนว่�คว�มพย�ย�มหล�ยครั้งนั้นล้มเหลว แต่หล�ยครั้งก็ประสบผล
สำ�เร็จในแงก่�รเสรมิสร�้งคว�มเข�้ใจตอ่บรบิททีเ่ปล่ียนไปของคว�มม่ันคง
และหันม�สนับสนุน ส่วนก�รทำ�ง�นในแนวดิ่งด้วยก�รเข้�พบฝ่�ยบริห�ร 
รวมแม้กระทั่งน�ยกรัฐมนตรี ก็ต้องใช้คว�มพย�ย�มในหล�ยลักษณะ ทั้ง
ก�รร�ยง�นด้วยเอกส�ร ก�รชี้แจงในที่ประชุม และก�รขอเข้�พบเป็น 
ก�รณ์เฉพ�ะ

กรณีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ก็ไม่ต่�งกัน ดังที่ได้อธิบ�ยไว้แล้วก่อน
หน้�นี้ว่�มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่เห็นต่�งออกไปแม้แต่ภ�ยในองค์กร
นโยบ�ยอย่�ง สมช. เองน้ัน ก็มิใช่มีผู้เห็นด้วยทั้งหมด ที่ผ่�นม�เมื่อมีก�ร
เปล่ียนผู้บริห�รในบ�งช่วง ก�รทำ�ง�นด้�นสันติวิธีก็สะดุดลงเช่นกัน บ�ง
ครัง้ถงึขัน้ยกเลกิคณะกรรมก�รพูดคุยสันติภ�พทีน่�ยกรฐัมนตรีท่�นเดมิใน
ฐ�นะประธ�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติมีคำ�สั่งแต่งตั้งไว้ บ�งครั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมก�รพดูคยุขึน้ม�ใหมท่ัง้ยวง โดยไมส่นใจว�่ผูท้ีม่อบหม�ยใหม้�
ทำ�ง�นนี้มีคว�มเข้�ใจปัญห�ภ�คใต้และกระบวนก�รพูดคุยสันติภ�พม�ก
น้อยแค่ไหน เหตุก�รณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ต่ำ�กว่�สองครั้ง 

ฝ่ายบริหารและภาคการเมือง 
ก�รพดูคยุสันติภ�พเป็นง�นทีเ่ก่ียวโยงกบัปจัจัยหล�ยด�้นและจำ�เปน็

ต้องห�ลู่ท�งคว�มเป็นไปได้จนถึงขั้นเปิดช่องท�งก�รสื่อส�รที่ไม่เปิดเผย
กับฝ่�ยต่�งๆ แต่ที่สำ�คัญที่สุดคือก�รส่ือส�รภ�ยในกับฝ่�ยบริห�รที่ต้อง
อ�ศัยผู้ที่เช่ือมต่อโดยตรงกับน�ยกรัฐมนตรี ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่มีคว�ม
เห็นต่�งเร่ืองก�รพดูคยุสันตภิ�พของผูบ้รหิ�รหนว่ยง�นระดบัสงู คว�มเหน็
ชอบของน�ยกรัฐมนตรีเท�่นั้นที่ช่วยให้ง�นพูดคุยสันติภ�พก่อร่�งขึ้นเป็น
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จริงและเดนิหน้�ไปอย�่งต่อเน่ือง ทำ�ให้หน่วยเกีย่วขอ้งสนบัสนนุหรอือย�่ง
น้อยก็ไม่ขัดขว�งคว�มริเริ่มนี้ และที่มีผลสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�กันคือ
ได้สร้�งคว�มมั่นใจให้กับฝ่�ยท่ีต่อสู้กับรัฐว่�ก�รพูดคุยสันติภ�พนี้ ไม่ใช่
เรื่องเฉพ�ะกิจเช่นในอดีต 

ในช่วงน�ยกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ แม้เป็นช่วงเร่ิมต้น
ของก�รพูดคุยสันติภ�พ แต่ก็ถือว่�เป็นก�รเริ่มต้นแบบก้�วกระโดดของ
ก�รทำ�ง�นนี้ เนื่องจ�กคว�มเข้�ใจและประสบก�รณ์ของน�ยกรัฐมนตรี
ในฐ�นะที่เคยมีบทบ�ทในก�รเจรจ�ท�งลับกรณีคว�มขัดแย้ง 3 ฝ่�ยใน
กัมพชู�ม�กอ่น ทีส่ำ�คญัคอืคว�มเอ�ใจใสท่ัง้ก�รแนะนำ� ก�รเชือ่มโยงก�ร
ทำ�ง�นของผู้บริห�รระดับสูงและผู้บังคับบัญช�ในกองทัพเพ่ือให้ง�นแก้
ปัญห�ภ�คใต้ด้�นต่�งๆ เดินไปในทิศท�งเดียวกัน โดยจัดให้มีก�รประชุม
หน่วยคว�มมั่นคงระดับสูง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ในบ�งครั้ง) เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ ผู้บัญช�ก�รทห�รบก และหัวหน้�
คณะพูดคุยสันติภ�พ ในรูปกรรมก�รอำ�นวยก�ร (Steering Committee) 
โดยมนี�ยก รัฐมนตรเีปน็ประธ�นก�รประชมุดว้ยตนเองทกุครัง้ เพือ่อำ�นวย
ก�รภ�รกิจนี้โดยตรง 

ก�รดำ�เนนิง�นข�้งตน้ถอืเปน็คร้ังแรกทีไ่ด้มคีำ�สัง่ในฐ�นะประธ�นสภ� 

ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความเห็นต่าง
เรื่องการพูดคุยสันติภาพของผู้บริหาร
หน่วยงานระดับสูง ความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีเท่านั้นท่ีช่วยให้งานพูดคุย
สันติภาพก่อร่างขึ้นเป็นจริงและเดินหน้า
ไปอย่างต่อเนื่อง
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คว�มม่ันคงแหง่ช�ตแิตง่ตัง้คณะกรรมก�รพดูคยุสนัตภิ�พภ�ยใต้สภ�คว�ม
มั่นคงแห่งช�ติเป็นกลไกทำ�หน้�ที่พูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่มีคว�มเห็นต่�ง
จ�กรัฐ รวมถึงสม�ชิกในขบวนก�รใช้คว�มรุนแรง อันเป็นก�รสอดรับกับ
นโยบ�ยส่งเสรมิให้มชีอ่งท�งสร�้งคว�มเข�้ใจกบักลุ่มทีม่คีว�มเหน็แตกต�่ง
และเลอืกใชค้ว�มรนุแรง ต�มคำ�สัง่สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีที ่206/2549 เรือ่ง
นโยบ�ยเสริมสร้�งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ทั้งหมดนี้มีผล 
อย่�งมีนัยสำ�คัญที่สร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับกระบวนก�รพูดคุยสันติภ�พ
และคูพ่ดูคยุให้คว�มไว้ว�งใจถงึขัน้นำ�สม�ชกิขบวนก�รฯ จ�กพ้ืนทีเ่ข�้รว่ม
กระบวนก�รพูดคุย 

ในช่วงรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ กระบวนก�รพูดคุย
ซึง่กอ่นหน�้นีห้ยดุชะงกัไปประม�ณ 1 ป ี เนือ่งจ�กฝ่�ยบรหิ�รทีร่บัผดิชอบ
บ้�นเมืองในขณะน้ันไม่สนับสนุนนโยบ�ยก�รพูดคุย ประเด็นน่�สนใจใน
ช่วงรอยต่อนี้และมีผลให้รัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 
เวชช�ชวีะ เหน็ชอบใหส้�นตอ่กระบวนก�รพดูคยุทีเ่ริม่ม�ตัง้แตปี่ 2549 คอื
บทบ�ทของผู้เชื่อมต่อซึ่งม�จ�กฟ�กก�รเมือง บุคคลสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลัง
คอื น�ยไกรศกัดิ ์ชณุหะวณั รองหวัหน�้พรรคประช�ธปิตัย์ในขณะนัน้ ผู้
ซึ่งมีคว�มสนใจและเข้�ใจแก่นของคว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
และติดต�มรบัรูร้บัทร�บสถ�นก�รณ์ภ�คใตม้�อย�่งตอ่เนือ่งจ�กก�รทำ�ง�น
ในคณะกรรม�ธกิ�รของรัฐสภ� ทัง้ในช่วงทีเ่ปน็สม�ชิกวฒิุสภ�และสม�ชิก
สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร ก�รประส�นง�นระหว�่งน�ยไกรศกัดิก์บัเจ�้หน�้ทีร่ะดับ
สูงของสำ�นักง�นสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติและอดีตหัวหน้�คณะพูดคุย
สันติภ�พ ดำ�เนินไปอย่�งเงียบๆ คู่ขน�นกับก�รจัดตั้งรัฐบ�ลชุดใหม่ภ�ย
ใต้ก�รนำ�ของพรรคประช�ธิปัตย์ ประกอบกับมีแรงหนุนจ�กสม�ชิกสภ�
ผู้แทนร�ษฎรพรรคประช�ธิปัตย์ในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้บ�งท่�น 
ผู้เห็นด้วยกับแนวท�งน้ี ท่ีสำ�คัญคือผู้บัญช�ก�รทห�รบกในขณะนั้นได้ให้
โอก�สอดตีหวัหน�้คณะพดูคยุสนัตภิ�พเข้�พบหล�ยครัง้ และไมข่ดัขอ้งที่
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จะใหก้�รสนบัสนนุ เมือ่ทกุอย�่งลงตวัในทีส่ดุไดน้ำ�ไปสูก่�รจดัทำ�ขอ้เสนอ
อย�่งเป็นท�งก�รจ�กสำ�นกัง�นสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิขออนมุตัดิำ�เนนิ
ก�รพูดคุยสันติภ�พเพ่ือเป็นก�รส�นต่อจ�กรัฐบ�ลพลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์

ก�รร้ือฟ้ืนกระบวนก�รพูดคุยรอบท่ีสอง น�ยไกรศักด์ิในฐ�นะกรรมก�ร
พูดคุยสันติภ�พ ได้เข้�ร่วมก�รพบปะพูดคุยกับขบวนก�รฯ เกือบหนึ่งปี
ด้วยบุคลิกที่เปิดเผยตรงไปตรงม� สม�ชิกขบวนก�รฯ เองก็ทร�บว่�น�ย

ไกรศักดิม์คีว�มมุง่มัน่ทำ�ง�นเพ่ือสงัคมม�
อย่�งย�วน�น เป็นผลให้คว�มไว้ว�งใจ
พัฒน�ไปอย่�งรวดเร็ว ที่จริงก็อ�จเป็น
เพร�ะสม�ชกิขบวนก�รฯ บ�งคนทำ�หน�้ที่
เหมือนฝ่�ยก�รเมืองให้กับก�รต่อสู้ของ
ขบวนก�ร ฯ เมื่อนักก�รเมืองพูดคุยกัน
ยอ่มส่ือส�รและเข�้ใจไดเ้รว็ขึน้ ตอ่ม�น�ย
ไกรศักดิ์สมัครใจถอนตัวจ�กคณะพูดคุย
สันติภ�พ เนื่องจ�กเห็นว่�องค์ประกอบ
คณะ พดูคยุมผีูแ้ทนจ�กกองทพับกเข�้รว่ม
แล้ว แต่ก็คอยให้ก�รสนับสนุนอยู่เบื้อง
หลังเรื่อยม�

น�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เป็นผู้นำ�ที่ให้เกียรติและเปิดกว้�งในก�รรับฟัง
คว�มเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องก�รพูดคุยสันติภ�พ ก�รตัดสินใจท�ง
นโยบ�ยไม่กระทำ�โดยลำ�พัง แต่เกิดขึ้นภ�ยหลังจ�กก�รปรึกษ�ห�รือกับ
หัวหน้�หน่วยง�นคว�มมั่นคงระดับสูงแล้ว ก�รทำ�ง�นในรูปกรรมก�ร
อำ�นวยก�รท�งนโยบ�ยที่เคยใช้สมัยรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรีพลเอก สุรยุทธ์
ก็ถูกนำ�กลับม�ใช้อีกคร้ัง โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นก�รประชุมทุก
ครั้งเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ก�รสั่งก�รและก�รข�นรับของหน่วยปฏิบัติก็เป็น
เอกภ�พ อ�ทิ เมื่อขบวนก�รฯ รับที่จะพิสูจน์ให้เห็นคว�มตั้งใจและคว�ม

อาจเป็นเพราะสมาชิก
ขบวนการฯ บางคน
ท�าหน้าที่เหมือนฝ่าย
การเมืองให้กับการ
ต่อสู้ของขบวนการฯ 
เมื่อนักการเมือง
พูดคุยกันย่อมสื่อสาร
และเข้าใจได้เร็วขึ้น
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จรงิใจในก�รพดูคุย รวมถงึแสดงใหเ้หน็ถงึคว�มส�ม�รถในก�รควบคมุก�ร
ใช้คว�มรุนแรงโดยส่ังก�รให้ยุติคว�มรุนแรงฝ่�ยเดียวในพื้นที่ 3 อำ�เภอ
ของจังหวัดนร�ธิว�ส เป็นเวล�หนึ่งเดือนในช่วงกล�งปี 2553 ผู้บัญช�ก�ร
ทห�รบกกส่ั็งก�รเป็นก�รภ�ยในให้หน่วยกำ�ลังในพืน้ทีย่ตุปิฏบิติัก�รเชิงรกุ
ท�งทห�รในหว้งเดยีวกนัเพือ่แสดงคว�มจริงใจตอ่ก�รริเร่ิมของขบวนก�รฯ 

แน่นอนท่ีสุดว่�ก�รทำ�ง�นทั้งหมดนี้มิได้ล่วงรู้ต่อบุคคลภ�ยนอก 
อีกกรณีหนึ่งที่น�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ แสดงให้เห็นถึงคว�มกล้�ตัดสินใจ
สนับสนุนม�ตรก�รสร�้งคว�มไว้ว�งใจตอ่คูพ่ดูคยุคอืก�รใหค้ว�มเหน็ชอบ
ต่อข้อเสนอให้มีบุคคลที่ขบวนก�รฯ เห็นว่�เหม�ะสมเข้�ม�ร่วมในกลไกที่

ปรึกษ�ของหน่วยง�นในพ้ืนท่ีท่ีจัดต้ังข้ึน 
เพือ่เปดิโอก�สใหเ้รยีนรู้โดยตรงถึงก�ร
ทำ�ง�นแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ย แดน
ภ�คใต้ของฝ่�ยรัฐ เรื่องนี้แม้เปิดเผย
ในร�ยละเอียดไม่ได้ แต่ก็สำ�คัญท่ีจะ
เรียนรู้ว่�สิ่งที่พูดคุยบนโต๊ะ จะไม่
ส�ม�รถทำ�ให้เป็นจริงได้เลย ห�กไม่นำ�
ไปสู่ก�รปฏิบัติในพ้ืนที่ จริงอยู่ที่ก�ร
พูดคุยในช่วงนั้นดำ�เนินไปในท�งลับ
และรับรู้ในวงจำ�กัด แต่เรื่องสำ�คัญๆ 
ที่สะท้อนให้เห็นสัญญ�ณของคว�ม

จรงิใจกส็�ม�รถนำ�ไปปฏบัิตไิด้ เมือ่ฝ�่ยบรหิ�รทีม่อีำ�น�จก�รตดัสนิใจท�ง
นโยบ�ย ฝ่�ยประจำ�ที่ควบคุมหน่วยปฏิบัติมีก�รทำ�ง�นที่ใกล้ชิดและเห็น
สอดคล้องเป็นแนวท�งเดียวกัน 

ประเด็นสุดท้�ยที่ควรบันทึกไว้เก่ียวกับบทบ�ทของรัฐบ�ลพลเอก 
สรุยทุธ์ จุล�นนท ์และน�ยอภสิทิธ์ เวชช�ชวีะ กบัก�รขบัเคลือ่นกระบวน-
ก�รพูดคุยสันติภ�พก็คือ คว�มเข้�ใจต่อประเด็นอันละเอียดอ่อนของก�ร

เรื่องนี้แม้เปิดเผยใน
รายละเอียดไม่ได้ แต่ก็
ส�าคัญที่จะเรียนรู้ว่า
สิ่งที่พูดคุยบนโต๊ะ จะไม่
สามารถท�าให้เป็นจริง
ได้เลย หากไม่น�าไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่
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พดูคยุสนัตภิ�พ ทีอ่�จต่�งจ�กทีเ่ปน็ไปในระยะตอ่ม� กล�่วคอืทัง้สองท�่น
ให้คว�มสำ�คัญเข้�ม�อำ�นวยก�รภ�รกิจนี้โดยตรง ไม่มอบให้รองน�ยก
รัฐมนตรีหรือรฐัมนตรเีข�้ม�รบัผดิชอบแทน และยังใหค้ว�มสำ�คัญกบัคว�ม
เห็นของหน่วยปฏบิตั ิทัง้คว�มเหน็สนบัสนนุและคว�มเหน็ต�่ง ไมเ่รง่สรปุ
คำ�สั่งก�รท�งนโยบ�ยจนกว่�ได้ข้อยุติ

ความหวาดระแวงและบททดสอบ

คว�มไว้ว�งใจเป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีสุดที่นำ�พ�คว�มก้�วหน้�สู่ก�รพูดคุย
ระหว่�งคู่ขัดแย้งและเป็นเรื่องย�กที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งแต่ละฝ่�ยต้องพิสูจน์
ให้เห็น ก�รทดสอบเกิดขึ้นเป็นระยะ ในช่วงแรกๆ นั้นอ�จมองไม่ออกว่�
ถูกทดสอบ แต่เมื่อเวล�ผ่�นไปก็พบว่�บททดสอบนั้นล้ำ�ลึกและย�กที่จะ
ก้�วผ่�นไปโดยง่�ย 

ผู้แทนขบวนก�รฯ ล้วนใช้น�มแฝงหรือช่ือจัดตั้งทั้งในก�รแนะนำ�ตัว
เองและก�รลงทะเบยีนเข�้พกั ทัง้ยงัว�งคนไวร้อบนอกสถ�นทีป่ระชุมและ
ที่พักด้วยคว�มระแวงว่�อ�จถูกฝ่�ยรัฐสืบห�ข้อมูลตัวบุคคลด้วยวัตถุ-
ประสงค์ท�งก�รข่�ว แต่โดยที่คณะพูดคุยฝ่�ยรัฐว�งจุดยืนชัดเจนตั้งแต่

เริม่แรกและฝ่�ยบริห�รในขณะนัน้ต�่ง
เห็นด้วยกับจุดยืนนี้ว่�จะไม่ใช้ก�รพูด
คยุสนัตภิ�พเพ่ือห�ข�่ว ทำ�ให้ในทีส่ดุ
สม�ชิกของขบวนก�รฯ ต่�งก็ทยอย
บอกเรือ่งร�วสว่นตวัในวงสนทน�นอก
รอบก�รประชุม อ�ทิ ครอบครัวและ
ชุมชนที่เป็นบ้�นเกิด ที่จริงดูเหมือน
เปน็ก�รบอกเล�่เมือ่สนิทสนมกนัเพียง

ในช่วงแรก ๆ  นั้นอาจ 
มองไม่ออกว่าถูกทดสอบ 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็
พบว่าบททดสอบนั้น
ล�้าลึกและยากที่จะก้าว
ผ่านไปโดยง่าย
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พอ แต่ในส่วนลกึนัน้เปน็ก�รทดสอบว�่มอีะไรเกดิขึน้กบัสม�ชิกในครอบ-
ครัวหลังจ�กที่เปิดเผยข้อมูลออกไปหรือไม่ประก�รใด

เชน่เดียวกบักรณีสม�ชกิระดับนำ�ของขบวนก�รฯ คนหนึง่ทีม่ถีิน่พำ�นกั
ในกรุงด�มัสกัส ประเทศซีเรีย ซ่ึงถือหนังสือเดินท�งไทยในก�รเดินท�ง
เข้�–ออก จ�กซีเรีย เมื่อต้องเข้�ร่วมเวทีพูดคุยสันติภ�พในปี 2550 ฝ่�ย
ขบวนก�รฯ ร้องขอให้ช่วยประส�นก�ร
ตอ่อ�ยหุนงัสอืเดนิท�งซึง่ตอ้งตอ่อ�ยุ
ทกุรอบหนึง่ป ีทีฝ่�่ยกงสุล สถ�น ทตู
ไทยในประเทศแถบตะวันออกกล�ง 
เปน็ครัง้แรกทีไ่ดร้บัสำ�เน�หนงัสอื เดนิ
ท�งและทะเบยีนบ�้นจ�กสม�ชกิของ
ขบวนก�รในก�รฯ ใช้อ้�งอิงเพื่อก�ร
ประส�นกับฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง เหตุก�รณ์
ผ่�นไปม�กกว่�ส�มปี สม�ชิกคนดัง
กล�่วซึง่กลบัม�เข�้ร่วมกระบวนก�รพดูคยุในป ี2553 ทีก่รงุจ�ก�รต์� กล�่ว
ในทีป่ระชมุแสดงคว�มขอบคณุคว�มจริงใจทีไ่ดร้บัคว�มช่วยเหลือดงักล่�ว 
ก�รทีเ่ข�ใชห้นงัสอืเดินท�งไทยเดินท�งไปยังประเทศต�่งๆ โดยไมถ่กูระงบั
หรือถูกกักตัวได้พิสูจน์ว่�ฝ่�ยเร�ไม่ได้ทำ�ง�นเพื่อห�ข่�ว

กรณีสำ�คัญที่มีผลต่อก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจอีกกรณีหนึ่งคือเร่ืองที่
ขบวนก�รฯ ร้องขอให้ฝ่�ยรัฐพิจ�รณ�ปล่อยตัวนักโทษซึ่งเป็นผู้นำ�อ�วุโส
ของขบวนก�รฯ จ�กเรือนจำ� เพื่อแสดงคว�มจริงใจของฝ่�ยรัฐว่�มุ่งมั่นท่ี
จะเดินไปในแนวท�งแก้ปัญห�โดยสันติวิธี เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปี 2550 
เปน็ ก�รขอให้ปลอ่ยตัวโดยไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงือ่นไขใดๆ หลงัจ�กไดร้บันโยบ�ย
จ�กฝ�่ยบรหิ�รใหร้บัไปดำ�เนนิก�รโดยใหย้ดึคว�มเป็นไปไดต้�มกรอบของ
กฎ หม�ยและระเบียบท่ีมีอยู่ ท้ังต้องสอดคล้องกับคว�มสมัครใจของผู้ต้องขัง
ดว้ยเป็นสำ�คญั เมือ่ก�รประส�นง�นผ�่นไประยะหนึง่ผลออกม�ว�่นกัโทษ

การท่ีเขาใช้หนังสือเดินทาง
ไทยเดินทางไปยังประเทศ
ต่าง ๆ  โดยไม่ถูกระงับหรือ
ถูกกักตัวได้พิสูจน์ว่าฝ่าย
เราไม่ได้ท�างานเพื่อหาข่าว
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อ�วุโสทัง้ 3 คน ตัดสินใจไม่ถอนคดีทีย่ืน่ฎีก�ไว ้ (ดว้ยคว�มเชือ่มัน่สว่นตัว
ว่�ในท่ีสุดศ�ลจะตัดสินปล่อยตัว) ก�รไม่ผลีผล�มรับป�กกับขบวนก�รฯ 
และก�รประส�นง�นที่เกิดข้ึนจริง โดยเฉพ�ะก�รพบพูดคุยกับนักโทษทั้ง
ส�มคนอยู่เป็นระยะ กลับเป็นก�รทดสอบของฝ่�ยขบวนก�รฯ ว่�ฝ่�ยรัฐ
จรงิจังกบัเรือ่งดงักล�่วเพยีงใด ทีจ่รงิพวกเข�ไมไ่ด้ค�ดหวงัว�่ก�รปลอ่ยตวั
จะเกิดขึ้นโดยง่�ย พวกเข�ส�ม�รถระบุคร่�วๆ ได้ว่�คณะพูดคุยได้เข้�พบ
นกัโทษทัง้ส�มกีค่รัง้และเม่ือใดบ�้ง

อีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีคนห�ย 
เร่ืองน้ีเกิดในปี 2553 ขบวนก�รฯ 
ขอให้ตรวจสอบก�รห�ยตัวไปของ
บุคคลทีร่ะบุว�่เปน็คนของพวกเข� 
โดยให้ข้อมูลว่�โดนเจ้� หน้�ที่
ตำ�รวจจับตัวและห�ยตัวไปหลังได้
รับก�รปล่อยตัว ภ�ยหลังก�รตรวจ
สอบท�งลกึพบว�่บคุคลดังกล�่วได้
ทำ�ง�นกับฝ่�ยทห�รก�รข่�วในพื้นที่ ประเด็นก็คือห�กเปิดเผยเรื่องนี้ให้
ขบวนก�ร ฯ ทร�บ บคุคลผูน้ีก้เ็สีย่งท่ีจะถกูกำ�จดัจ�กฝ�่ยเดียวกนั แตห่�ก
นิง่เฉยไมบ่อกคว�มเปน็จริงกบัขบวนก�รฯ กเ็สีย่งทีจ่ะสญูเสยีคว�มไวว้�งใจ
ที่มีต่อกัน แต่เมื่อคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของคว�มไว้ว�งใจแล้ว ในที่สุดจึง
ตัดสนิใจแจ้งเบ�ะแสนีใ้หข้บวนก�รฯ ทร�บ ส่ิงทีเ่กดิขึน้คือขบวนก�รฯ บอก
ว�่ทร�บเรือ่งนีม้�ระยะหนึง่แลว้ แตต่อ้งก�รทดสอบคว�มจริงใจของฝ่�ยรัฐ 
เรือ่งนีท้�้ยสดุทร�บว�่ขบวนก�รฯ เองตระหนกัว�่เมือ่สม�ชกิในพืน้ทีถ่กูเปดิ
เผยตวักม็ที�งเลอืกนอ้ยม�กทีจ่ะอยู่ในพืน้ทีโ่ดยไมถ่กูกดดนั หล�ยคนตอ้ง
ยอมทำ�ง�นให้กับเจ้�หน้�ที่รัฐเช่นกรณีข้�งต้นนี้

ทีจ่ริงบททดสอบคว�มไว้ว�งใจมหีล�กมติ ิทีย่กเป็นกรณตีวัอย่�งข�้ง
ต้นเป็นก�รทดสอบคว�มไว้ว�งใจว่�ส�ม�รถเช่ือใจได้ม�กน้อยแค่ไหน ใน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือขบวนการฯ 
บอกว่าทราบเรื่องนี้
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่
ต้องการทดสอบความ
จริงใจของฝ่ายรัฐ
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อกีมิติหนึง่เปน็ก�รทดสอบคว�มไวว้�งใจในก�รไดก้�รยอมรบัสถ�นะคูพ่ดู
คุยจ�กรัฐแบบไหน? นอกจ�กก�รซักถ�มอยู่เป็นระยะแล้ว ผู้แทนขบวน
ก�รฯ ยงัปร�รถน�สมัผสัคว�มเปน็จรงิดว้ยตวัเอง ทีส่ำ�คัญคือก�รไดพ้บปะ
พูดคุยท�งลับกับผู้นำ�ระดับสูงท่�นหน่ึงของรัฐบ�ลในช่วงปี 2550 ในประเทศ
แถบตะวันออกกล�ง แม้กล่�วออกตัวว่�ท่�นเดินท�งไปพบในฐ�นะประช�ชน
คนหน่ึงท่ีห่วงใยชะต�กรรมของพีน่อ้งรว่มช�ต ิแตน่บัว�่มคีว�มหม�ยม�ก
ที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับห้วงเวล�ก่อนหน้�นั้น 

ทัง้นี ้ยงัมบีททดสอบอกีหล�ยกรณ ีแตเ่รือ่งร�วละเอียดอ่อนเกนิกว�่
จะนำ�ม�เปิดเผยในหว้งเวล�ปจัจบุนั ด�้นขบวนก�รฯ ทีท่ำ�หน�้ทีพู่ดคยุเอง
ก็ถูกตรวจสอบจ�กฝ�่ยเดยีวกนัโดยเฉพ�ะคว�มระแวงว�่คว�มคุน้เคยอ�จ
ทำ�ให้บ�งคนเอนเอียงกับฝ่�ยรัฐ

ถ้อยคำาที่ได้ยิน: สู้เพื่อเอกราชหรือเป้าหมายอื่น

ตลอดช่วงก�รพูดคุยสันติภ�พไม่ได้มีก�รหยิบยกเรื่องเป้�หม�ยก�ร
ตอ่สูเ้ปน็ว�ระของก�รพูดคยุ เนือ่งจ�กตอ้งก�รเนน้ใหม้�ตรก�รสร�้งคว�ม
ไว้ว�งใจให้เกิดผลก่อน อย่�งไรก็ต�ม ผู้แทนขบวนก�รฯ ได้สะท้อนถึง
คว�มสำ�คัญของก�รพดูคยุทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ตอของปญัห�และพย�ย�มสือ่
ให้ฝ่�ยรัฐบ�ลตระหนักถึงคว�มต้องก�รถกแถลงถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
คนป�ต�นีกับคนกรุงเทพฯ ว่�จะอยู่ใต้อำ�น�จหรือจะมีอำ�น�จปกครองของ
ตนเอง ม�กกว่�ก�รพูดคุยเรื่องก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่ง
พวกเข�เห็นว่�เป็นง�นที่ไม่ว่�รัฐบ�ลประเทศไหนก็มีหน้�ที่ต้องทำ�อยู่แล้ว

พวกเข�บ�งคนกล่�วว่�ตัวเข�เองได้ปรับเปลี่ยนบทบ�ทตัวเองจ�กที่
เคยพูดถึงก�รปฏิวัติม�สู่จุดที่ต้องมองต�มคว�มเป็นจริงม�กขึ้น เมื่อถูก
ต้ังคำ�ถ�มนอกรอบว่�เหตุใดข้อคว�มในสื่อออนไลน์ของขบวนก�รฯ ตั้งใจ
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ช้ีชวนสร�้งแรงบนัด�ลใจใหค้น
รุ่นใหม่เข้�ร่วมขบวนก�รแยก
ดินแดน คำ�ตอบที่ได้คือเมื่อ
ต้องก�รคนเข้�ร่วมขบวนก�ร
ต่อสู้คงไม่มีแรงบันด�ลใจอื่นที่
ดีกว่�ถ้อยคำ�สร้�งคว�มหวัง
ต่อเป้�หม�ยนี้ ตัวเข�เองดู
เหมือนไม่มั่นใจว่�ก�รต่อสู้จะ

เดินไปถึงจุดไหน แต่เข�ก็บอกว่�เร่ืองร�วจ�กพฤติกรรมและก�รปฏิบัติที่
เปน็เงือ่นไขท�งลบของเจ�้หน�้ทีร่ฐันีเ่องทีช่่วยหล่อเล้ียงแรงบนัด�ลใจก�ร
ต่อสู้นี้โดยตรง

ที่จริงขบวนก�รฯ มีก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในระดับต่�งๆ เกี่ยวกับ
ก�รปกครองทีเ่ข�ตอ้งก�ร ซึง่รวมถงึก�รศกึษ�รัฐธรรมนญูไทยในสว่นทีว่�่
ดว้ยก�รกระจ�ยอำ�น�จ แต่กม็ขีอ้จำ�กดัของก�รตคีว�มขอบเขตก�ร กระจ�ย
อำ�น�จทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหม�ยดงักล�่ว พวกเข�ใหค้ว�มสนใจอย่�งม�กตอ่
ก�รอธิบ�ยถึงรูปแบบก�รปกครองของท้องถิ่นในโอก�สที่ได้พูดคุยกับ
ตัวแทนภ�คประช�สังคมที่เป็นฝ่�ยบริห�รของเทศบ�ลแห่งหนึ่งในพื้นที่
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ที่ให้คว�มสำ�คัญกับเสียงเรียกร้องและคว�มต้อง 
ก�รของประช�ชนในทอ้งถิน่นัน้ๆ และคว�มรเิร่ิมเชงิสร�้งสรรคน์อกกรอบ
เดิมๆ ของท�งร�ชก�ร 

ทัง้หมดนีย้อ่มสะทอ้นว�่ขบวนก�รฯ มคีว�มยืดหยุน่ตอ่ก�รพูดคุยเพ่ือ
ห�วิธีออกจ�กคว�มขัดแย้งเช่นกัน อย่�งไรก็ต�ม พวกเข�ยอมรับว่�กอง
กำ�ลังติดอ�วุธที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่บ�งส่วนเป็นพวกสุดโต่งที่ต้องก�รใช้
คว�มรุนแรงต่อสู้กับฝ่�ยรัฐบ�ลต่อไป

พวกเขาบางคนกล่าวว่า
ตัวเขาเองได้ปรับเปลี่ยนบทบาท
ตัวเองจากที่เคยพูดถึงการ
ปฏิวัติมาสู่จุดที่ต้องมอง
ตามความเป็นจริงมากขึ้น
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คำาตอบท้ายสุด แต่ไม่(น่า)ใช่สุดท้าย

คำ�ถ�มละเอยีดออ่นทีส่ดุท่ีขบวนก�รฯ มต่ีอฝ�่ยรฐับ�ลว�่ท�้ยทีส่ดุแล้ว
จะให้อะไรกบัเสยีงเรียกรอ้งจ�กก�รตอ่สูเ้พือ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่น แปลงในพืน้ที่
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ หรือดินแดนป�ต�นีในถ้อยคำ�ที่เข�เรียกข�น?

ไมว่่�รฐับ�ลหรือหนว่ยง�นคว�มมัน่คงระดบัสงูกไ็มม่คีำ�ตอบทีชั่ดเจน 
ท�งหนึง่คอืสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ปดิช่องท�งก�รพูดคุยกบัขบวนก�รที่
ใช้คว�มรุนแรงโดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยระดับช�ติที่ส�ธ�รณชนรับทร�บ 
แตอ่กีท�งหนึง่กดู็เหมอืนต้องก�รให้ก�รพดูคุยมุง่สูก่�รคล่ีคล�ยสถ�นก�รณ์
คว�มรนุแรงเพียงเพือ่ทุกฝ�่ยจะรว่มมอื
กันพัฒน�พื้นที่ให้ก้�วหน้�ได้ในทุกๆ 
ด้�น โดยไม่มีคำ�ตอบชัดเจนเกี่ยวกับ
ข้อเรียกร้องเรื่องก�รเปลี่ยนแปลง ถ้�
พูดให้ตรงก็คือลักษณะก�รเมืองก�ร
ปกครองที่เหม�ะสมกับพื้นที่นี้ควรจะ
เป็นแบบใด?

คำ�ตอบสดุท�้ยเท�่ทีไ่ดร้บัฟงัจ�ก
ก�รทำ�ง�นไม่ว่�จ�กผู้นำ�ของกองทัพหรือผู้นำ�รัฐบ�ลก็คือทุกอย่�งต้อง
ดำ�เนินไปต�มกรอบของรัฐธรรมนูญไทย แต่ขบวนก�รฯ ก็ต้ังคำ�ถ�มว่�ท่ีจริง
รัฐธรรมนญูยอ่มแกไ้ขปรบัปรงุไดห้�กสถ�นก�รณ์เปล่ียนไป เมือ่ถึงวนันัน้
ก็ยังไม่แน่ว่�ใครและกลไกใดที่จะส�ม�รถเป็นผู้ให้คำ�ตอบสุดท้�ยนี้

เมื่อถึงวันนั้นก็ยัง
ไม่แน่ว่าใครและกลไกใด
ที่จะสามารถเป็นผู้ให้
ค�าตอบสุดท้ายนี้
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สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นปัญห�ท้�ท�ยก�รปกครอง
ของประเทศไทยม�ม�กกว่�กึ่งศตวรรษ เม่ือส่วนหนึ่งของพลเมืองปฏิเสธ
อำ�น�จรฐัและจดัต้ังกองกำ�ลังติดอ�วธุต่อต้�นรฐั หวงัผลว�่จะทำ�ใหเ้กดิก�ร
เปลี่ยนแปลงที่ต้องก�ร ฝ่�ยรัฐที่มีอำ�น�จปกครองมองว่�ก�รต่อต้�นนี้
เป็นก�รท้�ท�ยอำ�น�จจึงห�วิธีควบคุมสถ�นก�รณ์ให้สงบ ไม่ให้เกิดหรือ
ส�ม�รถยตุคิว�มรนุแรงจ�กก�รท้�ท�ยนี ้แตว่ธิแีกป้ญัห�ผ�่นนโยบ�ยและ
ยทุธศ�สตรต์�่งๆ ทีป่รับเปลีย่นห�วธิแีกป้ญัห�ต�มทีเ่ข�้ใจในแตล่ะชว่งสมยั
นัน้กยั็งไมป่ระสบผลสำ�เรจ็ และดูเหมอืนคว�มสำ�เรจ็ทีพ่ย�ย�มวดัม�ตลอด
คือสถิติคว�มรุนแรงที่เกิดข้ึน ห�กสถิติก�รก่อเหตุลดลงผลประเมินก็จะ
บอกว่�ส�ม�รถควบคุมสถ�นก�รณ์ได้แล้วเป็นเช่นนี้เรื่อยม� 

ด้�นกองกำ�ลังติดอ�วุธกลุ่มต่�งๆ ที่ตั้งขึ้นม�ต่อต้�นอำ�น�จรัฐ แม้มี
คว�มเข้มแข็งม�กหรือน้อยแปรเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวล� แต่ปฏิบัติก�ร
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ใช้คว�มรุนแรงลักษณะต่�งๆ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะย่อมบ่งช้ีว่�พวกเข�ไม่ได้
ลดละคว�มมุ่งมั่นในก�รต่อสู้แต่อย่�งใด

ก�รเจรจ�กบักองกำ�ลงัตดิอ�วธุในระยะแรกๆ นัน้เปน็เพยีงคว�มรเิริม่
ทีห่วงัผลว�่จะเสริมสร้�งคว�มเข�้ใจกบัคูต่อ่สูแ้ละน�่จะนำ�พ�กลับคนืม�อยู่
ร่วมกันได้ในสังคม โดยเช่ือว่�ห�กฝ่�ยรัฐเปิดกว้�งให้โอก�สก�รหันกลับม�
ร่วมมือแก้ปญัห�ไปดว้ยกนั ฝ�่ยกองกำ�ลงัตดิอ�วธุกอ็�จตกลงยตุกิ�รตอ่สู้
ด้วยอ�วุธเช่นท่ีเคยทำ�เป็นผลสำ�เร็จในกรณีคว�มขัดแย้งด้�นลัทธิอุดม-
ก�รณ์ก่อนหน้�นี้ 

แต่คว�มเป็นจริงกลับไม่เป็นไปต�มท่ีฝ่�ยรัฐต้องก�ร เพร�ะขบวน ก�รฯ 
ที่จับอ�วุธต่อสู้ไม่ไว้ใจว่�ฝ่�ยรัฐนั้นมีคว�มจริงใจม�กพอ เหตุเพร�ะสิ่งที่
พวกเข�สมัผสักบัก�รแกป้ญัห�ในพืน้ทีภ่�ยใตแ้นวท�งทีใ่ห้คว�มสำ�คัญกบั
รกัษ�คว�มมัน่คงของรฐัม�กกว�่ก�รรกัษ�คว�มมัน่คงในคณุค�่และวถิชีวีติ

แต่วิธีแก้ปัญหาผ่านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่ปรับเปลี่ยนหา
วิธีแก้ปัญหาตามที่เข้าใจในแต่ละ
ช่วงสมัยนั้นก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ
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ของพลเมืองนัน่เอง ก�รเจรจ�ทีไ่มส่�ม�รถดำ�เนนิเปน็กระบวนก�รใหส้อด
รับกันระหว่�งก�รสร้�งคว�มค�ดหวังกับคว�มเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึง
สวนท�งกันอยู่เสมอ

ก�รปรับแนวคดิก�รเจรจ�ม�
เป็นง�นท่ีเรียกข�นว่�ก�รพูดคุย
สันติภ�พระหว่�งผู้แทนที่ได้รับ
มอบหม�ยจ�กฝ่�ยรัฐกับตัวแทน
กลุ่มที่เป็นคู่ขัดแย้งในฐ�นะที่พวก
เข�เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทย
ที่มีคว�มเห็นต่�งในด้�นก�รเมือง
ก�รปกครอง เพือ่สร�้งคว�มไวว้�ง 
ใจและปทู�งสูก่�รทำ�ง�นรว่มกนัใน
ระยะย�วนั้นเร่ิมดำ�เนินก�รในปี 
2549 และช่วงต่อจ�กนั้น ก�รพูด
คุยดังกล่�วเกดิข้ึนพรอ้มกบัคว�มกงัวลของหล�ยฝ�่ยว�่ก�รจดัว�งสถ�นะ
คู่ขัดแย้งในลักษณะน้ีและก�รท่ีมีองค์กรต่�งประเทศเข้�ม�เก่ียวข้องจะกล�ย
เป็นคว�มสุ่มเสี่ยงที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รยกระดับทำ�ให้ปัญห�ช�ยแดนภ�คใต้
กล�ยเป็นประเด็นส�กล 

อย�่งไรกต็�ม คว�มหว่งกงัวลข�้งตน้ในอีกมมุหนึง่นัน้กลับเปน็ประ
โยชน์อย�่งม�ก ทัง้ในแงท่ี่ชว่ยใหก้�รทำ�ง�นรอบคอบม�กขึน้และกอ่คว�ม
ตระหนกัว่�ห�กเร�ไมพ่ย�ย�มคลีค่ล�ยคว�มขดัแยง้ทีเ่ปน็เรือ่งภ�ยในของ
ประเทศด้วยตัวเร�เองแล้ว เม่ือปล่อยให้ถึงจุดท่ีคว�มรุนแรงย�กเกินควบคุม
และส่งผลกระทบวงกว้�งออกไป เมื่อนั้นคนภ�ยนอกก็จะขอเข้�ร่วมและ
แทรกแซงเพ่ือแก้ปัญห� ถึงตอนน้ันข้อกังวลเร่ืองก�รยกระดับให้เป็นประเด็น
ส�กลก็ย�กที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

คว�มไมต่อ่เนือ่งของก�รพดูคยุสนัตภิ�พทีด่ำ�เนนิก�รโดยฝ�่ยรฐัและ

สิ่งที่พวกเขาสัมผัสกับ
การแก้ปัญหาในพื้นท่ี
ภายใต้แนวทางท่ีให้ความ
ส�าคัญกับรักษาความ
มั่นคงของรัฐมากกว่า
การรักษาความมั่นคงใน
คุณค่าและวิถีชีวิตของ
พลเมืองนั่นเอง
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คว�มคล�งแคลงใจของก�รใชน้โยบ�ยสันตวิธิกัีบก�รปฏบิตัทิีใ่นพืน้ทีซ่ึง่ไม่
สอดคลอ้งกับนโยบ�ยเป็นสองปัจจยัสำ�คญัทีท่ำ�ใหก้�รตดิตอ่พดูคยุโดยตรง
กับแกนนำ�ในขบวนก�รติดอ�วุธไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ไม่เฉพ�ะปัญห�คว�ม
ไวว้�งใจเท�่นัน้ทีท่ำ�ใหเ้กดิขอ้จำ�กดันี ้ก�รเคลือ่นไหวแบบปดิลบัในลกัษณะ
องคก์รใตด้นิของขบวนก�รตดิอ�วธุเพือ่ปอ้งกนัก�รเปดิเผยตวัตนจ�กก�ร
ถูกติดต�มก็เป็นอีกข้อจำ�กัดหนึ่งที่ทำ�ให้ฝ่�ยรัฐไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแกนนำ�
เหล่�นี้ได้ 

ก�รประส�นกับฝ่�ยที่ส�มซึ่งเป็นองค์กรต่�งประเทศที่ได้รับคว�ม
ไว้ว�งใจจ�กขบวนก�รฯ ที่ต่อสู้กับรัฐจึงเป็นท�งเลือกเดียวของคว�มเป็น
ไปได้ในก�รเข้�ถึงบุคคลสำ�คัญในขบวนก�รฯ เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นตัวกล�ง
ก�รส่ือส�รในระยะเริ่มแรกของก�รติดต่อและอำ�นวยคว�มสะดวกในช่วง
ระยะก�รพูดคุยสันติภ�พ ดังกรณีขององค์กร HD ท่ีเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ีดังกล่�ว
ในชว่งป ี2549 ถงึป ี2553 หรอืกรณีรฐับ�ลม�เลเซยีในปจัจบุนั อย่�งไรกด็ ี
ยงัมอีงคก์รหรอืตวัแสดงระหว�่งประเทศอกีม�กทีม่คีว�มพย�ย�มเข�้ม�มี
ส่วนเกี่ยวข้องท�งใดท�งหนึ่งกับก�รพูดคุยสันติภ�พ

ก�รพูดคุยเป็นง�นสำ�คัญหน่ึงในกระบวนก�รสันติภ�พ คว�มหม�ยคือ

ความไม่ต่อเนื่องของการพูดคุยสันติภาพที่ด�าเนินการ
โดยฝ่ายรัฐและความคลางแคลงใจของการใช้นโยบาย
สันติวิธีกับการปฏิบัติที่ในพื้นที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
นโยบายเป็นสองปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การติดต่อพูดคุย
โดยตรงกับแกนน�าในขบวนการติดอาวุธไม่สามารถท�าได้
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ก�รพูดคุยกับคู่ขัดแย้งโดยไม่ส�ม�รถสร้�งสภ�วะแวดล้อมในพื้นที่ขัดแย้ง
ใหเ้กือ้กลูตอ่ก�รพดูคยุนัน้ไมอ่�จนำ�ไปสูก่�รแกป้ญัห�ไดแ้ทจ้ริง แมใ้นช่วง
ก�รพูดคุยในช่วงหลังปี 2549 ที่ก้�วหน้�ในแง่ของก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจ 
แตก่�รทำ�ง�นในลกัษณะปดิลบัและมกี�รรับรูใ้นวงจำ�กดันัน้ยอ่มไมส่�ม�รถ
ทำ�ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงในพืน้ทีไ่ด ้ เหตเุพร�ะไมใ่ช่ก�รทำ�ง�นท่ีเป็นกระ
บวนก�รเชือ่มต่อกับง�นด�้นอ่ืนๆ กล�่วคอื ยงัไมใ่ชก่ระบวนก�รสนัตภิ�พ
อย่�งที่ควรเป็น 

อย่�งไรก็ต�ม ห�กถ�มว่�เร�ได้อะไรจ�กก�รพูดคุยสันติภ�พตั้งแต่
หลงัป ี2549 เปน็ต้นม�? คำ�ตอบทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุก็คอืก�รสะทอ้นว�่แนวท�ง

พูดคุยที่ให้คว�มสำ�คัญกับสถ�นะคู่พูด
คยุในฐ�นะเพ่ือนรว่มช�ต ิไมใ่ชศ่ตัรจู�ก
ภ�ยนอก เป็นวิธีสร้�งคว�มมั่นใจและ
กอ่คว�มไวว้�งใจระหว�่งกนัทีไ่ดผ้ล สิง่
สำ�คญัม�กไปกว�่นัน้กคื็อก�รทำ�ใหเ้กดิ
ก�รยอมรับจ�กรัฐบ�ลตั้งแต่นั้นม�ให้
กำ�หนดประเด็นก�รพูดคุยสันติภ�พ
ปร�กฏในนโยบ�ยระดบัช�ตวิ�่ดว้ยเรือ่ง
ก�รแก้ปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
หรือที่แปรเปลี่ยนม�เป็นนโยบ�ยก�ร
บริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้ในปัจจุบันนั่นเอง

กระบวนก�รสันติภ�พที่ส�ม�รถนำ�พ�ไปสู่เป้�หม�ยได้แท้จริงนั้น
อย่�งน้อยควรประกอบด้วยก�รออกแบบหรือแสดงให้เห็นคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งม�ตรก�รและง�นต่�งๆ ว่�เชื่อมโยงกันอย่�งไรกับม�ตรก�รลด
คว�มรุนแรง และส�ม�รถจดัลำ�ดับว�่เรือ่งใดควรทำ�กอ่นหลงั ก�รสร�้งก�ร
มีสว่นร่วมของคนในพืน้ทีไ่มว่�่เปน็เรือ่งก�รพฒัน� ก�รศกึษ� ศ�สน�และ

แนวทางพูดคุยที่ให้ความ
ส�าคัญกับสถานะคู่พูดคุย
ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ 
ไม่ใช่ศัตรูจากภายนอก 
เป็นวิธีสร้างความมั่นใจ
และก่อความไว้วางใจ
ระหว่างกันที่ได้ผล
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วิถีวัฒนธรรม ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม และอื่นๆ ที่สะท้อนคว�มจริงใจ
ของก�รใหเ้กียรติและคว�มเท่�เทียมน้ันเปน็เร่ืองทีผู้่คนในพืน้ทีแ่ละขบวน-
ก�รต่อสู้ต่�งยืนยันคว�มสำ�คัญในประเด็นข้�งต้นนี้ 

นอกจ�กนี้ กระบวนก�รสันติภ�พควรเป็นกระบวนก�รที่ไม่หยุดแค่
เฉพ�ะก�รลดและยุติคว�มรุนแรงเพียงเป้�หม�ยเดียวเท่�นั้น ห�กแต่ว�ง
เป้�หม�ยในระยะย�วโดยก�รออกแบบว่�จะอยู่ร่วมกันอย่�งไร กล่�วคือ 
ส�ม�รถมองเห็นรูปร่�งของสังคมที่ทุกฝ่�ยพิจ�รณ�แล้วว่�ก�รอยู่ร่วมกัน
อย่�งสันตินั้นเป็นไปได้ สังคมในรูปแบบที่ปร�รถน�นี้จะเกิดขึ้นได้แท้จริง

ก็ต่อเมื่อทุกฝ่�ยพร้อมลงทุน เริ่มจ�กก�รปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับปรุง
กติก�ของสังคมให้มีพ้ืนท่ีสำ�หรับผู้คนต่�งคว�มคิดและอุดมก�รณ์ให้ส�ม�รถ
สร้�งคว�มฝนัของตนเองไดโ้ดยไมใ่ชค้ว�มรนุแรงและไมจ่ำ�เปน็ตอ้งทำ�ล�ย
ชีวิตของผู้คนดังที่เป็นอยู่

ก�รพดูคยุสนัตภิ�พในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใตท้ีไ่ดด้ำ�เนนิก�รม�ตลอด
หล�ยปกีอ่นหน�้นีน้ัน้มีเป้�หม�ยแตกต่�งกนัในแต่ละช่วงเวล� บ�งช่วงเนน้
เป�้หม�ยก�รห�ข�่ว ในขณะทีบ่�งชว่งเวล�กเ็ปน็เพียงก�รซือ้เวล� ไมไ่ด้
มุ่งไปสู่ก�รสร้�งสันติภ�พอย่�งจริงจัง แต่สำ�หรับเป้�หม�ยที่มุ่งไปสู่ก�ร

กระบวนการสันติภาพควรเป็น 
กระบวนการที่ไม่หยุดแค่เฉพาะ
การลดและยุติความรุนแรงเพียง
เป้าหมายเดียวเท่านั้น หากแต่วาง
เป้าหมายในระยะยาวโดยการออกแบบ
ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร
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สร้�งสันติภ�พในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้อย่�งแท้จริง ในที่นี้อ�จเรียกว่� 
“ก�รพดูคยุสนัติภ�พท่ีจริงใจ” น้ันก็ยงัมีร�ยละเอยีดของเป�้หม�ยทีต่�่งกนั
ได้ กล่�วคือ ฝ่�ยรัฐและฝ่�ยขบวนก�รฯ อ�จมองว่�ก�รพูดคุยสันติภ�พน้ัน
ไม่ใช่อะไรอ่ืน ห�กแต่เป็นก�รมุ่งห�คำ�ตอบท่ีทั้งสองฝ่�ยรับได้ ด้วยเหตุนี้ 
คู่พูดคุยสันติภ�พจึงเป็นผู้สร้�งสันติภ�พในพื้นที่กันเองโดยไม่เกี่ยวกับ
ประช�ชนในพื้นที่ 

แตใ่นอกีด�้นหนึง่ฝ�่ยรฐัและฝ�่ยขบวนก�รฯ อ�จมองว�่คูพ่ดูคยุสนัต-ิ
ภ�พน้ันไม่ใชผู่ส้ร�้งสนัตภิ�พในพืน้ทีก่นัเอง แตเ่ปน็เพยีงผูช้ว่ยสร้�งกระ-
บวนก�รท่ีจะนำ�ไปสู่สันติภ�พ ก�รพูดคุยสันติภ�พจึงเป็นก�รว�งแผนที่
เดนิท�ง (roadmap) ไปสูก่�รสร�้งสนัตภิ�พทีฝ่�่ยพดูคุยรับได ้ในกรณีหลงั
นีอ้�จนำ�ภ�คประช�สังคมในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใตม้�รว่มก�รพูดคยุ
สันติภ�พในระดับท่ีได้รับมอบอำ�น�จม�จ�กแต่ละฝ่�ย (track 1) ด้วย ดังท่ี
เคยทดลองทำ�ม�แล้วในสมัยของน�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ 

เป้�หม�ยของก�รพูดคุยสันติภ�พท่ีจริงใจจะเปล่ียนไปต�มสถ�นก�รณ์
และลักษณะของก�รสร้�งสันติภ�พในช่วงน้ัน ดังน้ันทุกคร้ังท่ีเร่ิมก�รพูดคุย
สนัติภ�พรอบใหม ่ควรจะเริม่ด้วยคำ�ถ�มทีว่�่ “ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงไหน?” และ 
“ในช่วงนี้เป้�หม�ยก�รพูดคุยสันติภ�พควรเป็นอะไร?”
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เกี่ยวกับคณะทำางาน 
ยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.)

คณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์สันติวิธี (คยส.) มีชื่อในภ�ษ�อังกฤษว่� 
Strategic Nonviolence Commission (SNC) แรกตั้งขึ้นในปี 2544 ในชื่อ 
คณะกรรมก�รยทุธศ�สตรส์นัตวิธิ ี (กยส.) ภ�ยใตส้ภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิ
ร�ยง�นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ ประเมินสถ�นก�รณ์ 
เตือนภัยและเสนอแนวท�งก�รป้องกันและจัดก�รปัญห�คว�มขัดแย้งโดย
สนัติวธีิต่อรฐับ�ลและส�ธ�รณชน รวมทัง้เผยแพร ่ประส�น ทำ�คว�มเข�้ใจ
แนวท�งสันติวิธีในก�รจัดก�รกับปัญห�คว�มขัดแย้งให้เป็นจุดยืนและ
ทิศท�งของช�ติที่อยู่ในจิตสำ�นึกของทุกฝ่�ย โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กล�งของสันติภ�พและก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งด้วยสันติวิธี ต่อม�
ฐ�นะและบทบ�ทดังกล่�วยุติลงเมื่อสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติเห็นว่� แนว 
ท�งสนัตวิธิไีด้พฒัน�จนปร�กฏเปน็รูปธรรมในนโยบ�ยคว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิ
พ.ศ. 2550–2554 แล้ว 

ปจัจุบนั คยส. ทำ�ง�นภ�ยใตโ้ครงก�รยุทธศ�สตรส์นัตวิธิสีำ�หรับสงัคม
ไทยในศตวรรษที่ 21 ภ�ยใต้สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) 
ในฐ�นะคณะทำ�ง�นท�งคว�มคิดด้�นยุทธศ�สตร์ (Strategic Think Tank) 
ที่ประสมประส�นองค์คว�มรู้จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นคว�มมั่นคง 
จ�กก�รศกึษ�วจิยัด�้นสันตวิธิแีละก�รแปลงเปล่ียนขบัเคล่ือนคว�มขดัแยง้ 
(Conflict Transformation) และจ�กก�รปฏิสัมพันธ์กับเครือข่�ยทั้งภ�ค
ประช�ชนและภ�ครัฐในด้�นก�รแสวงห�ท�งเลือกเพ่ือเผชิญกับปัญห�
คว�มขัดแย้งในสังคม
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