รายงานสรุปการประเมินผลของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในห้วง 40 วัน (วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2556)
โดย ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
……………………………………………………………
ตามที่รัฐบาล กาหนดนโยบายเร่งด่วนว่า “เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยน้อมนากระแสพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับ
ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง เห็นชอบตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.25552557 โดยมีสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ “มุ่งหวังให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่พร้อมและเอื้อ
ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ วิธี ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการจัดให้มีคณะพูดคุย
ตามกระบวนการสันติภาพกับคณะผู้แทนกลุ่มผู้มีความเห็นต่างจากรัฐ โดยกาหนดให้ริเริ่มสันติภาพเดือนรอมฎอน
ให้เ ป็น รู ปธรรม ประกอบกับส านักจุ ฬาราชมนตรีได้มีห นังสื อที่ สฬ.๑๘๕๓.๑๗๕.๐๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๖ เรื่อง คาแนะนาแนวทางปฏิบัติสาหรับส่วนราชการในเดือนรอมฎอน ประจาปี ฮ.ศ.1434 (พ.ศ.๒๕๕๖) นั้น
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วง
เดือนรอมฎอนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เป็นต้นมา โดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปฏิบัติภารกิจติดตามและตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอน และหลังเดือนรอมฎอน รวมเวลา ๖๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง
วัน ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๖) รวมทั้ง รวบรวมข้อมูล ความคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้ นา และ
หน่วยงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การประสานงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมสั นติภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1.สถานการณ์โดยรวม
ภายหลังจากการริเริ่มให้มีการพูดคุยสันติภาพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงห้วงรอมฎอนครบ 40
วัน (วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ) พบว่าสถิติการเสียชีวิตของประชาชนอันเนื่องมาจากเหตุความรุนแรงในปีนี้
(จานวน 49 ราย) ลดลงร้อยละ 50 (ครึ่งหนึ่ง) เมื่อเปรียบเทียบกับในรอบ 10 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ประชาชนเสียชีวิต
จานวน 98 ราย และปีนนี้ ับเป็นครั้งแรกที่สานักจุฬาราชมนตรีได้มีหนังสือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ชัดเจน
สาหรับช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งก่อให้เกิดความตื่ นตัวและขานรับโดยทั่วไปทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชนทุก
ภาคส่วน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติ ภายใต้หลักการความเข้าใจว่าจะร่วมกันยุติ
ความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้
การดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ หน่วยกาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร ตารวจ และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน) ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกาลังพลในหน่ วยรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วน ตามคาแนะนา
ของสานักจุฬาราชมนตรี พร้อมทั้ง ปรั บเปลี่ยนการปฏิบัติตามยุทธการเชิงรุกให้เ หลือเท่า ที่จาเป็น และมา
เน้นหนักการดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเป้าหมายอ่อนแอตามแผนงานเชิงรับทุกแผนงาน รวมทั้ง
การกวดขันปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนจากอาชญากรรมโดยทั่วไป นอกจากนี้ประชาชนโดยทั่วไป
ให้การตอบรับและพอใจเป็นอย่างมาก สาหรับการเปิดพื้นที่ในเขตหมู่บ้าน เพื่ออานวยความสะดวกให้สอดคล้อง
กับบรรยากาศของการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฏอน รวมทั้ง ได้เห็นด่านตรวจสกัดต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
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ให้ประชาชนที่ผ่านไป-มา
2.สรุปการดาเนินงานที่ผ่านมา
คณะทางานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจาทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และหากมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
ก็จะให้มีการประชุมฉุกเฉินเร่งด่วนทันที ตามสถานการณ์แต่ละห้วงเวลา นอกจากนี้ ได้แบ่งคณะทางานออกเป็น
ทีมจังหวัด รวม 4 ทีม (ได้แก่ ทีมจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสงขลา) โดยแต่ละทีมจะมีแหล่งข่าว
และผู้ประสานงานพื้นที่จานวนหนึ่ง เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และความ
ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป คือ
2.1 อานวยการ ประสานงาน และสนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจในช่ว งรอมฎอน เช่น การแจกอินทผาลัม
และมอบเงินสนับสนุน มัสยิดในการจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา รวมทั้ง การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ตาม
คาแนะนาของสานักจุฬาราชมนตรี
2.2 การติดตาม เร่งรัด พิสูจน์ทราบในคดีสาคัญ ที่มีเสียงสะท้อนว่ามีความเคลือบแคลงสงสัยในเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอน
2.3 การติดตามรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในทุกภาคส่วน ผ่านทางบัณฑิตอาสา
กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และคลี่คลายความขัดแย้ง ที่อาจจะก่อให้เกิดวงจร
ของความรุนแรงซ้าซ้อนในพื้นที่
2.5 การติดตามประเมินผลปฏิกิริยาและท่าที่ของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพ
2.6 การสนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพ
3.สรุปการประเมินผลสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมฎอน ในห้วง 40 วัน (วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๖)
3.1 ผลสะท้อนสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
(1) สถิติเหตุการณ์รุนแรงในห้วง 40 วัน รอมฎอนปีนี้ (วันที่ 10 กรกฎาคม-วันที่ 18 สิงหาคม
2556) เกิดเหตุจานวน 79 ครั้ง ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อนๆ โดยลดลงร้อยละ 25.26 (อัตราเฉลี่ยในรอบ 10 ปี
เกิดจานวน 105.70 ครั้ง)
(2) สถิติการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์รุนแรงในห้วง 40 วัน รอมฎอนปีนี้ (วันที่ 10
กรกฎาคม-วันที่ 18 สิงหาคม 2556) มีจานวน 29 ราย ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อนๆ ในรอบ 10 ปี โดยลดลง
ร้อยละ 35.26 (อัตราเฉลี่ยในรอบ 10 ปี มีจานวน 44.80 ราย)
(3) สถิติการเสีย ชีวิตอัน เนื่องมาจากเหตุการณ์รุนแรงในห้ ว ง 40 วัน รอมฎอนปีนี้ (วันที่ 10
กรกฎาคม-วันที่ 18 สิงหาคม 2556) เฉพาะที่เป็นประชาชนมีจานวน 9 ราย ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย ลดลงมากที่สุดใน
รอบ 10 ปี โดยมีอัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 68.85 (อัตราเฉลี่ยในรอบ 10 ปี มีจานวน 28.90 ราย
เ พื่ อ
ความชัดเจนในการวิเคราะห์ผลสะท้อนจาการพูดคุยสันติภาพที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในพื้นที่ อาจ
แยกสถานการณ์ออกเป็น ๔ ช่วงเวลา ดังนี้
3.๑.1 ช่วงภายหลั งการลงนามความร่ วมมือการพู ดคุย สัน ติภ าพ ถึ งก่อ นเดือนรอมฎอน
(ระหว่าง ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) เมื่อเทียบเคียงกับห้วงเวลาที่ผ่านมา ตัวเลขการก่อเหตุรุนแรง
ในช่ว งระหว่างต้ น เดื อนมีน าคม ถึงต้ น เดือ นกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่ งเป็น ช่ว งภายหลั งที่ไ ด้มีก ารเปิ ดการพูดคุ ย
สันติภาพกับกลุ่ม BRN พบว่าสถิติการก่อเหตุร้ายในห้วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น แต่จานวนการสูญเสียลดลง
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เดียวกัน ของปีที่ผ่านมา
3.1.๒ ในช่วงสัปดาห์แรกของรอมฎอน (ระหว่าง ๑๐-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) มีเหตุการณ์
เกิดขึ้นเพียง ๑ ครั้ง นับเป็นปรากฏการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ ๑๐ ปีของการใช้ความรุนแรง ประชาชน
ในพื้นที่ แสดงการขานรับอย่างกว้างขวางต่อผลการพูดคุยสันติภาพ ปรากฏการณ์นี้ยังสะท้อนว่าฝ่ายกาลังในพื้นที่
สนองตอบความริเริ่มแห่งสันติภาพห้วงเดือนรอมฎอน
3.1.๓ ช่วงสัปดาห์ที่สองและสามของรอมฎอน (ระหว่าง ๑๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖) แม้จะมี
เหตุความรุนแรงเกิดขึ้น ๑๓ ครั้ง ซึ่งถือเป็นสถิติที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อเทียบเคียงกับห้วงเดียวกัน
ของเดือนรอมฎอนปีที่แล้ว ที่เกิดเหตุ รวม 3๐ ครั้ง
3.1.๔ ช่วงวันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เกิดขึ้นในความถี่ที่สูงมาก เหตุผลน่าจะมา
จากวงจรของการตอบโต้ความรุนแรงจากเชื้อของเหตุการณ์ในสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ อาทิ การตอบโต้จากฝ่าย
BRN ซึ่งอ้างว่ามาจากการยั่วยุจากฝ่ายรัฐ การก่อเหตุของกลุ่มที่ต้องการบ่อนทาลายกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
หรือกองกาลังของกลุ่มที่เห็นต่าง และเหตุจากอาชญากรรมปกติที่เป็นภัยแทรกซ้อนซึ่งยังสืบหาผู้กระทาผิดไม่ได้
เหตุการณ์ในช่วงที่สี่ตามที่กล่าว มีผลทาให้สถิติการก่อเหตุในอัตราเฉลี่ยของเดือนรอมฎอนในปี ๒๕๕๖
สูงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากมีการแยกแยะเหตุการณ์ ตาม ๓.๑.๑ ถึง ๓.๑.๓ พบว่ามีนัยที่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลเชิงบวกจากกระบวนการพูดคุยสันติภาพ และอาจพลิกสถานการณ์ให้เบาบางลงได้หากไม่มีเหตุการณ์ที่เป็น
ปัจจัยแทรกซ้อนดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น
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-123.3 ปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆในพื้นที่
(๑) ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ ผู้นาศาสนา ผู้นา
ท้องถิ่น และกลุ่มสตรี ล้วนขานรับความริเริ่มในการพูดคุยสันติภาพและสนับสนุนให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพ
ดาเนินต่อไป ในบางพื้นที่ปรากฏการจัดเวทีการพูดคุยระหว่างชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นเครือข่ายสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ
ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาศาสนา ค่อนข้างเชื่อมั่นและ
เห็นด้วยว่า กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่มีอยู่ขณะนี้ สามารถทาให้เหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนรอมฎอนลดลง
มากในช่วงสัปดาห์แรกถึงช่วงสัปดาห์ที่สาม แต่ช่วงหลังจากนั้นสถานการณ์ได้ลุกลามรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งเป็น
ทีร่ ู้สึกผิดหวังและเสียใจของประชาชนโดยทั่วไป
ประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าภายหลังการพูดคุยสันติภาพเกิดขึ้น สถิติการสูญเสียของประชาชนลด
น้อยลง แต่ไม่สามารถลดความหวาดกลัวหรือความหวาดระแวงของประชาชนลงได้
อย่างไรก็ตามภายใต้ความคาดหวังต่อผลสาเร็จของกระบวนการสันติภาพ ประชาชนบางส่วนได้
สะท้อนความต้องการให้ฝ่ายรัฐวางน้าหนักการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างที่อยู่ในพื้นที่ มากกว่ากลุ่มที่อยู่นอกประเทศ
บางส่ วนต้องการให้รัฐ สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลให้ ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่ วมทางใดทางหนึ่งให้ การพูดคุย
เดินหน้าต่อไปได้ อาทิ การตั้งคาถามว่าไปพูดคุยแล้วได้อะไรกลับมา และจะทาอะไรต่อไป
บางส่ ว นเห็ น ว่ า ฝ่ า ยรั ฐ ควรเพิ่ ม ความรอบคอบ ไม่ ผ ลี ผ ลามให้ ข้ อ มู ล บางเรื่ อ งที่ เ ป็ น ความ
ละเอียดอ่อน ต่อบุคคลภายนอก หรือต่อสาธารณะเร็วเกินไป
กล่าวได้ว่าคนในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องการให้การ
พูดคุยเดินหน้าเพื่อยุติความรุนแรงและการสูญเสีย รวมทั้งให้ก้าวพ้นชะตากรรมที่โหดร้ายและทนทุกข์โดยเร็ว
ปฏิกิริยานี้ค่อนข้างต่างจากท่าทีของคนในสังคมใหญ่ของประเทศ ที่ไม่แสดงการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยอย่าง
ชัดเจนนัก บางส่วนของสังคมมีความเห็นเชื่อมโยงประเด็นการพูดคุยสันติภาพกับประเด็นทางการเมือง
(๒) กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ความริเริ่มสันติภาพห้วงรอมฎอน จุดกระแสความตื่นตัว
ขององค์ ก รภาคประชาชน ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ในการแสดงบทบาทความเป็ น ตั ว ตนของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(stakeholders) กับสถานการณ์ความขัดแย้ง อาทิ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่มอิสระต่างยืนยัน
จุดยืนในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพ และต้องการให้ฝ่ายรัฐกดดันกลุ่มผูเห็นต่าง ให้ลดการใช้ความ
รุนแรง ทั้งให้ข้อสังเกตเชิงแนะนาให้คณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อเพิ่ม
อานาจการต่อรองกับฝ่ายผู้เห็นต่างหรือกรณีกลุ่มซึ่งเป็นเครือข่ายของเยาวชนและนักศึกษาชายแดนใต้ ที่จัดเวทีรับ
ฟังความเห็นจากชาวบ้านในวงกว้างอย่างต่อเนื่องในประเด็นทางด้านการเมือง/การปกครอง และการจัดเสวนา
เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ และกรณีกลุ่มเครือข่ายผดุงความเป็นธรรมเพื่อสันติ ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้เคยถูก
ควบคุมตัว หรืออดีตจาเลยในคดีความมั่นคง ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จุดกระแสกดดันรัฐบาลโดยการเรียกร้องให้
มาเลเซียในฐานะผู้อานวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพ ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างกลไกเพื่อป้องกัน
การถูกลอบสังหารให้กับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนในพื้นที่ จากเหตุการณ์สังหารอดีตจาเลยหลายคน โดยระบุว่าเหตุ
ลอบสั งหารมีความถี่มากขึ้นภายหลังเปิ ดกระบวนการพูดคุยสั นติภาพระหว่างผู้ แทนรัฐบาลกับฝ่ ายผู้ เห็ นต่าง
องค์กรภาคประชาชนเห็นว่าการเยียวยาของภาครัฐในช่วงหลังสร้างการยอมรับ และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่มาก
ขึ้น กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในสันติวิธีของภาครัฐมากขึ้น และต้องการให้สนับสนุนการ
พูดคุยสันติภาพต่อไป นอกจากนี้อยากให้รัฐจัดเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพูดคุยสันติภาพให้
มากขึ้น โดยต้องการให้นาข้อมูลที่สะท้อนปัญหาและความสาเร็จในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในระดับส่วนกลางและ
สังคมไทยในภาพรวมให้มากขึ้น

-13(๓) ภาคสื่ อ มวลชนในพื้ น ที่ สื่ อ สารมวลชนในพื้น ที่ ต่ างขานรับ ต่ อ กระบวนการพูด คุ ย สั น ติ ภ าพ
และเปิดพื้นที่ข่าวสนับสนุนบรรยากาศสนับสนุนการพูดคุย อาทิ เผยแพร่ความเห็นของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการ
พูดคุย เสนอข่าวเจาะลึกสะท้อนความต้องการและจุดยืนของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
ของ BRN หรือเสนอความเห็นต่อฝ่ายรัฐในเรื่องเดียวกัน
4. จุดอ่อนและข้อจากัด
4.๑ การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ในเรื่องหลักการของการยุติความรุนแรงห้วงรอมฎอน ตลอดจน
กระบวนการพูดคุยสันติภาพในภาพรวม ให้รับรู้และมีความเข้าใจอยู่ในวงจากัด โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทาหน้าที่พบปะ
ชี้แจงประชาชนทาให้โอกาสในการสร้างปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการพูดคุยและการลดความรุนแรงไม่เกิดขึ้น
อย่างที่ควรจะเป็น แม้มีการแก้ไขในภายหลังแต่ก็เสียดายโอกาสที่ผ่านไป
4.๒ ความเห็ นที่ยังไม่ตรงกันของแกนนากลุ่ ม ผู้เห็นต่างต่อกระบวนการพูดคุยสั นติภ าพ มีผลโดยตรง
ต่อการคงอยู่ของปฏิบัติการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ ไม่นับรวมกับกลุ่มที่เป็น spoiler หลายกลุ่มที่ยังมีความเห็นต่าง
เกี่ยวกับการพูดคุย
4.๓ การตีความที่อาจไม่ตรงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ อาทิ การปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ หรือ
การปฏิบัติที่ต่อเนื่องจากเหตุปะทะด้วยกาลัง สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้เห็นต่างไปคนละแบบกับเจ้าหน้าที่ เป็นผล
ให้วงจรของความรุนแรงปะทุขึ้นอีกครั้งหลังความสงบในช่วงเริ่มต้นของรอมฎอน
4.๔ การที่ทั้ง ๒ ฝ่ายไม่ได้จัดตั้งกลไกประสานงานในลักษณะ real time หรือการติดต่อสื่อสารแบบ
hot line ทาให้การป้องกันความเข้าใจมีข้อจากัด และความหวาดระแวงต่อกันขยายตัว
5. ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพ
5.๑ การเร่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกระดับเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
ทั้งข้อมูลในด้านนโยบาย เป้าหมาย กระบวนการขับเคลื่อนการพูดคุย และกลุ่มผู้เห็นต่างที่เป็นผู้พูดคุย
5.๒ การสื่ อสารเผยแพร่ ข้อมู ล เกี่ยวกับ กระบวนการพู ดคุย สั น ติภ าพอย่างเป็ นระบบและต่อ เนื่อ งให้
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในพื้นที่และในสังคมใหญ่ มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมให้ความเห็นและเตรียมความ
พร้อมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยให้ความสาคัญเร่งด่วนกับผู้อยู่ในพื้นที่เป็นลาดับแรก
5.๓ เอกภาพและการสนับสนุนของส่วนราชการโดยเฉพาะจากผู้นาหน่วยทุกระดับ ในการเสริมสร้าง
สภาวะแวดล้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพในแนวทางที่สอดคล้องกัน
5.๔ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหลักทุกหน่วยในส่วนกลาง และการเชื่อมประสานกับ
หน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ เป็นปัจจัยสาคัญในลาดับต้นของการเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนกระบวนการ
พูดคุย สั น ติภ าพให้ เดิน หน้ าต่อไปอย่ างรอบคอบ สามารถลดความเสี่ ยง และเพิ่มโอกาสของความส าเร็จตาม
เป้าหมาย
6.ข้อเสนอแนะในภาพรวม
6.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยควรสนับสนุนแนวทางต่างๆ ในการยุติความรุนแรงในพื้นที่โดยต้องมีความ
พยายามลดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง และร่วมกันคลี่คลายวงจรของความรุนแรงที่ทับซ้อนกันกับเรื่องอื่นๆ
ในพื้นที่
6.2 ควรเร่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสันติภาพที่ดาเนินการอยู่ขณะนี้และประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าให้ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
6.3 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพให้เป็นที่เข้าใจและมีความเชื่อมั่นของ
ประชาชนโดยทั่วไป
……………………………………………………………

ภาคผนวก
สถานการณ์ด้านความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยสานัก
สารสนเทศและดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า จั ด ท าดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น การค้ า การลงทุ น 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและกาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ การจัดทาดัชนีการค้า
การลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นาประเด็นด้านความมั่นคงมาสารวจและพยากรณ์ร่วมกับประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการริเริ่มบูรณาการจัดทาเป็นหน่วยงานแรกตั้งแต่เกิดสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดทามาก่อน ซึ่งการสารวจครอบคลุมผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ดาเนิน
ธุ ร กิ จ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อาทิ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง ยานยนต์ / จั ก รยาน อุ ต สาหกรรม บริ ก ารโรงแรม /
โรงพยาบาล/ร้านอาหาร และอื่นๆ โดยเริ่มออกรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งจะออกรายงานในแต่ละ
เดือนไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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สาหรับเดือนมิถุนายน 2556 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ 39.9 (พฤษภาคม เท่ากับ 37.8) แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีสาเหตุจากการออกมาใช้จ่ายซื้อสินค้าและอาหารของชาวไทย -มุสลิม
มากขึ้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประกอบกับชาวไทย-มุสลิมที่เดินทางไปทางานในประเทศมาเลเซีย
เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่ในช่วงเดือนรอมฎอนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ทางการค้าและการลงทุนดี
ขึ้นกว่าเดือนก่อน ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เนื่องจากผลการเจรจาเพื่อลด
ความรุนแรงในพื้นที่ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านความมั่นคง
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-2ทั้งนี้ ถ้าแยกดัชนีเป็น 2 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง พบว่า ผู้ประกอบการมี
ความเชื่อมั่น ด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 39.5 ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านความมั่นคง อยู่ที่ 30.8 ซึ่งสู งกว่าดัชนีในเดือน
พฤษภาคมที่มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 38.0 และ 25.5 ตามลาดับ แสดงว่า ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านธุรกิจ
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากสถานการณ์ทางการค้าที่ดีขึ้น ประกอบกับความร่วมมือในการเจรจาสันติภาพเพื่อ
ลดการเกิดความรุนแรงในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในสถานการณ์เพิ่มมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการมีความหวังและคาดการณ์ในเชิงบวกว่า สถานการณ์จะดีขึ้นในอีก
3 เดือนข้างหน้า โดยดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นเป็น 42.7 และดัชนีความเชื่อมั่นด้านความมั่ นคง
เพิ่มขึ้นเป็น 32.0 เนื่องจากการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับรัฐบาลไทย เพื่อลดเหตุความ
รุนแรงตลอดช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลา 40 วัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่มากขึ้น
……………………………………………………………

