
 เดือนพฤศจิกายน 2559 เหตุการณความรุนแรงยังอยูในภาวะความ 
ตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา และยังคงมีสภาพความแปรปรวนอันเปนลักษณะที่ 
สำคัญของสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต แตจำนวนเหตุการณความรุนแรง 
ดีดตัวข�้นจากเดิมเล็กนอยแตไมมากเทากับเดือนสิงหาคมที่ผานมา

  สถิติจำนวนเหตุการณรวมท้ังผูเสียชีว�ต และบาดเจ็บในภาพรวมต้ังแต 
เดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (155 เดือน) มีเหตุการณ 
ทั้งสิ�น 15,999 เหตุการณในชวงนี้มีผูเสียชีว�ต และไดรับบาดเจ็บจำนวน 19,236 
ราย โดยแยกเปนจำนวนผูเสียชีว�ตรวม 6,794 ราย จำนวนผูบาดเจ็บ 12,442 ราย 
กลาวโดยเฉพาะในหวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นี้มีเหตุการณจำนวน 72 
ครั้ง ทำใหมีผูเสียชีว�ต 25 รายและมีผูบาดเจ็บ 40 ราย

ภาพรวมและสถานการณทั่วไป

DEEP SOUTH UPDATE 
พฤศจิกายน 2559

Deep South Incident Database

ความรุนแรงในเดือนพฤศจ�กายน
จำนวนเหตุการณความรุนแรง, จำนวนผูเส�ยชีว�ตและไดรับบาดเจ็บในเดือนพฤศจ�กายน
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เหตุการณ์ความรุนแรง เสียชีวิต บาดเจ็บ



ภาพรวมและสถานการณทั่วไป
 ลักษณะเดนของการกอเหตุความไมสงบในเดือนนี้มีลักษณะเปน 
ชุดเหตุการณใหญ 1 วัน คือ รูปแบบการกอเหตุในวันที่ 2 พฤศจิกายน 
เกิดเหตุการณทั้งสิ�น 16 ครั้งในวันเดียวกัน แยกเปนเหตุยิงจำนวน 6 ครั้ง ระเบิด 
2 ครั้ง เพลิงไหม 1 ครั้ง เผายางรถยนต 2 ครั้ง กอว�นาศกรรม 5 ครั้ง มีผูเสียชีว�ต 
3 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ซึ่งนอกเหนือจากจำนวนเหตุการณแลวยังมีมิติ 
ภูมิศาสตร และเวลาของการกอเหตุเขามาเก่ียวของอยางเดนชัดมาก คือการกอเหตุ 
ตามแนวเสนถนนหลักในพ�้นที่ 7 อำเภอใน ปตตานี นราธิวาส และสงขลา 
โดยเกิดเหตุในเวลาใกลเคียงกัน คือ ระหวางเวลา 21.30 - 22.10 น. และผลของ 
การปฏิบัติการเนนใหเกิดผลเชิงสัญลักษณและความเสียหายของทรัพยสินมาก
กวาการมุงเอาชีว�ต

[ ภาพที่ 1 ] ภาพแสดงการกอเหตุในวันที่ 2 พ.ย.

 ถาจะพ�จารณาถึงสาเหตุของการเกิดเหตุเชนนี้วาจะเปนผลมาจาก 
การลงพ�้นที่ครั้งแรกของพลเอกอุดมเดช สีตบุตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ก็ดู 
จะเปนการกลาวอางที่ไมมีขอมูลมารองรับ ซึ่งหากพ�จารณาตามความเปนจร�ง 
ของการเตร�ยมการกอเหตุนั้นก็ดูจะกระชั้นเกินกวาที่จะเตร�ยมปฏิบัติการไดทัน 
แตถาหากพ�จารณายอนไปในวันที่ 30 ตุลาคม เกิดเหตุว�สามัญหัวหนาแกนนำ 
กองกำลังติดอาวุธอารเคเค ซึ่งนับเปนเหตุการณแวดลอมกอนการเกิดชุด 
เหตุการณดังกลาว นาจะเปนสมมติฐานของสาเหตุไดดีกวาสมมติฐานแรก

เหตุการณสำคัญของงานการเมืองและนโยบายของรัฐที่มีนัยสำคัญตอพ�้นที่ 

 ในเดือนนี ้ม ีการดำเนินการดานการเมืองและนโยบายของรัฐ 
หนักหนวงมากข�้น เร�่มจากวันที่ 2 พฤศจิกายน พลเอกอุดมเดช สีตบุตร 
รัฐมนตร�ชวยวาการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนพ�เศษของ 
รัฐบาลในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต หร�อ ครม.สวนหนา ไดจัดประชุม 
เต็มคณะรวมกับผูนำศาสนา และตัวแทนคณะกรรมการอิสลาม 4 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต และพบปะตัวแทนชาวไทยพ�ทธในพ�้นที่ ซึ่งเปนการลงพ�้นที่เปนครั้งแรก 
หลังจากมีคำส่ังแตงต้ัง ซ่ึงนอกจากน้ีแลวยังไดมีการเปดเผยผลหาร�อเร�อ่งพ�น้ท่ี 
ปลอดภัย (safety zone) ท่ีมาเลเซียในเดือนท่ีแลวอีกดวย ซ่ึงเปนการแสดงทาทีท่ีเปน  

บวกมากข�น้จากทางฝายรัฐไทยท่ีมีตอกระบวนการพ�ดคุยสันติภาพ ซ่ึงผลการหาร�อ 
ที่ได คือ ทั้งสองฝายในหลักการกำหนดพ�้นที่ปลอดภัย โดยฝายมาราปตตานี 
ตองการใหฝายรัฐไทยเสนอรายละเอียดการทำพ�้นที่ปลอดภัยกอนการประชุม 
คณะทำงานเทคนิครวมในรอบตอไป แตขณะท่ีรัฐไทยเห็นวาควรจัดทำรายละเอียด 
รวมกัน
 
 นอกจากนั้นยังมีการตอกย้ำความคิดของการปรับโครงสรางจาก 
ทางฝายรัฐใหรองรับตอการจัดการสถานการณความไมสงบในพ�้นที่ภาคใต   
โดยมีการเสนอแนวคิดในการจะใหสำนักงานตำรวจแหงชาติปรับโครงสรางของ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต (ศชต.) ใหรวมกลับเขาเปนสวนราชการเดียวกัน คือ เปน “ กองบัญชาการ 
ตำรวจภูธรภาค 9 ” ตามเดิมซ่ึงการแยกศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศชต.) ออกไปเปนกองบัญชาการตั้งแตป 2552 นั้นมีจ�ดประสงคเพ�่อรองรับ 
สถานการณความไมสงบในพ�้นที่ ซึ่งผลกระทบของโครงสรางในปจจ�บันไดรับ 
เสียงว�พากษว�จารณวา เปนการรวมศูนยกำลังพลเขามาทำงานอำนวยการ 
มากกวาการลงพ�้นที่ปฏิบัติงานจร�ง
       
 มีการเพ�่มบทบาททางการทูตในเวทีทางการเมืองระหวางประเทศ                      
มากข�้น คือ มีการปฏิบัติการทางการทูตทหารอยางไมเปนทางการของ 
พล.อ.ประว�ตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร� และ รมว.กลาโหม ซึ่งไดพบ 
และพ�ดคุยกับ ดาตุก เซอร� ปงลีมา ฮีชามุดดิน บินตัน ฮุสเซน รมว.กห.มาเลเซีย 
ในการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียนอยางไมเปนทางการ ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน โดยทั้งสองฝายไดเนนย้ำการเดินหนาขยายผลความรวมมือ 
กันอยางใกลชิดในการวางรากฐานความม่ันคงชายแดนรวมกัน (ขยายผลจากการ 
ประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย - มาเลเซีย เม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559) 
เนนการแกปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะรวมยุติการ 
ใชความรุนแรงดวยการวางแผนเดินหนากระบวนการพ�ดคุยสันติสุข ซึ่งนับเปน 
การสงสัญญาณเชิงบวกในระดับรัฐตอรัฐกับประเทศมาเลเซียที่เปนผูอำนวย 
ความสะดวกในการพ�ดคุยสันติภาพ (mediator)
      
                     สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติทำนโยบายการบร�หารและการ                  
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562 ที่มีวัตถุประสงคเพ�่อให 
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย สงบสันติ พัฒนาการมีสวนรวม 
ของทุกฝายในพ�้นที่ ใหสังคมไทย และสังคมในพ�้นที่ยอมรับ และเห็นคุณคาของ 
การอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม และรวมกันในการแกไขปญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต พัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจสรางความเชื่อมั่น 
และหลักประกันความตอเน่ืองของกระบวนการพ�ดคุยเพ�อ่สันติสุขจังหวัดชายแดน 
ภาคใต และสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณความเปนจร�งที่เกิดข�้นตอ 
สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการแสดงเจตจำนงในการแกปญหา 
ชายแดนภาคใตอยางเปนทางการของฝายรัฐไทย
  
 
 



 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตร�มีมติให 5 อำเภอ ซึ่งไดแก เทพา 
จะนะ สะบายอย นาทว� (สงขลา) และแมลาน (ปตตานี) เปนพ�้นที่ปรากฏเหตุการณ 
กระทบความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต 1 ธันวาคม 2559 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนัยยะของการประกาศนี้ ทำใหเห็นถึงลำดับของ 
การใหความสำคัญในเร�่องของการกอความไมสงบในพ�้นที่ดังกลาวเปนเร�่องที่ไม
สงผลกระทบรุนแรงตอความมั่นคงของชาติ เทากับในพ�้นที่อื่นๆในสามจังหวัด 
ชายแดนใต ซ่ึงเดิมในพ�น้ท่ีดังกลาวเคยประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และไดยกเลิกไปแลว

 และตอมาในวันที่ 24 พฤศจิกายน พล.อ.อุดมเดช ประชุมคณะทำงาน 
ผูแทนพ�เศษแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต พ�จารณาจัดซื้อ CT SCAN
ตรวจว�นิจฉัยเชิงนิติเวช และจัดทำขอมูลนักเร�ยนท่ีไปศึกษาตอตางประเทศ และมีการ 
พ�ดถึงการทำพ�พ�ธภัณฑที่จังหวัดนราธิวาส และนอกจากนั้นนายภาณุ อุทัยรัตน
(ผูแทนพ�เศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต) กลาวถึง 
โครงการพาคนกลับบานซ่ึงเปนโครงการท่ีเปดโอกาสใหผูเห็นตางจากรัฐ และเคย 
ตอสูกับรัฐดวยว�ธีรุนแรงหันกลับมามีสวนรวมกับสังคม และผูไดรับผลกระทบ 
จากเหตุการณความรุนแรงใหกลับมาอยูภูมิลำเนาเดิมไดวาที่ผานมามีผูเขารวม 
โครงการดังกลาวมากกวา 5,000 คน ซึ่งฝายรัฐไทยถือเปนความสำเร็จในการ 
ดำเนินการแกไขปญหาในพ�น้ท่ี จากนัยยะของยุทธว�ธีน้ีเคยประสบความสำเร็จมาแลว 
ในสมัย พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ในการตอสูกับขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต 
มาลายา โดยความรวมมือลับๆ กับทางรัฐบาลมาเลเซีย

[ ภาพที่ 2 ] ภาพกราฟเสนแสดงจำนวนเหตุการณเดือน พ.ย.แบบ 30 วัน

ความกาวหนาของการพ�ดคุยสันติภาพ

 การพ�ดคุยกัน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ในระดับคณะทำงาน 
เชิงเทคนิค Joint Technical Team (JTT) ซึ่งเปนการพ�ดคุยกันอยางปดลับ 
เฉพาะคู เจรจาหลังจากที ่ ไดพ�ดคุยกันครั ้งแรกในชวงปลายเดือนตุลาคม 
ถึงเร�่องการรวมกันสรางพ�้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) เพ�่อปกปองพลเร�อน 
หร�อเปาหมายท่ีออนแอ (Soft Targets) รวมท้ังความพยายามในการยุติความรุนแรง 
ในบางพ�น้ท่ี ซ่ึงการพ�ดคุยคร้ังกอนยังไมมีผลอยางเปนรูปธรรมแตมีความกาวหนา 
เพ�่มข�้น ในการพ�ดคุยกันครั้งที่สองในเร�่องการใหคำนิยามที่ชัดเจนมากข�้น และ 
พยายามกำหนดวัตถุประสงค และองคาพยพของพ�้นที่ปลอดภัย ซึ่งบรรยากาศ 
ของการพ�ดคุยมีความผอนคลายมากข�้น และรับฟ�งกันมากข�้น นอกเหนือจาก 
การพ�ดคุยดังกลาวทาง MARA ไดมีขอเสนอเพ�่อใหคูเจรจา (Party A) พ�จารณา 
เพ�่มเติมคือ (1) ตองการใหมีการรับรองความปลอดภัย และปกปองตัวแทนของ 
MARA Patani ในระดับทองถิ�น (2) ตองการใหปลอยตัวนักโทษทางการเมือง 
บางสวน และ (3) เสนอใหพ�จารณายกเลิกการดำเนินการสรางโรงไฟฟาถานหิน 
ในเขตพ�้นที่สามจังหวัดชายแดนใตและสงขลา และนอกจากนั้นยังมีการพ�ดถึง 
ความพยายามที่จะพ�ดคุยกันตอครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม และยังไมไดกำหนด 
สถานที่ และวันที่แนนอน

บวกมากข�น้จากทางฝายรัฐไทยท่ีมีตอกระบวนการพ�ดคุยสันติภาพ ซ่ึงผลการหาร�อ 
ที่ได คือ ทั้งสองฝายในหลักการกำหนดพ�้นที่ปลอดภัย โดยฝายมาราปตตานี 
ตองการใหฝายรัฐไทยเสนอรายละเอียดการทำพ�้นที่ปลอดภัยกอนการประชุม 
คณะทำงานเทคนิครวมในรอบตอไป แตขณะท่ีรัฐไทยเห็นวาควรจัดทำรายละเอียด 
รวมกัน
 
 นอกจากนั้นยังมีการตอกย้ำความคิดของการปรับโครงสรางจาก 
ทางฝายรัฐใหรองรับตอการจัดการสถานการณความไมสงบในพ�้นที่ภาคใต   
โดยมีการเสนอแนวคิดในการจะใหสำนักงานตำรวจแหงชาติปรับโครงสรางของ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต (ศชต.) ใหรวมกลับเขาเปนสวนราชการเดียวกัน คือ เปน “ กองบัญชาการ 
ตำรวจภูธรภาค 9 ” ตามเดิมซ่ึงการแยกศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศชต.) ออกไปเปนกองบัญชาการตั้งแตป 2552 นั้นมีจ�ดประสงคเพ�่อรองรับ 
สถานการณความไมสงบในพ�้นที่ ซึ่งผลกระทบของโครงสรางในปจจ�บันไดรับ 
เสียงว�พากษว�จารณวา เปนการรวมศูนยกำลังพลเขามาทำงานอำนวยการ 
มากกวาการลงพ�้นที่ปฏิบัติงานจร�ง
       
 มีการเพ�่มบทบาททางการทูตในเวทีทางการเมืองระหวางประเทศ                      
มากข�้น คือ มีการปฏิบัติการทางการทูตทหารอยางไมเปนทางการของ 
พล.อ.ประว�ตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร� และ รมว.กลาโหม ซึ่งไดพบ 
และพ�ดคุยกับ ดาตุก เซอร� ปงลีมา ฮีชามุดดิน บินตัน ฮุสเซน รมว.กห.มาเลเซีย 
ในการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียนอยางไมเปนทางการ ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน โดยทั้งสองฝายไดเนนย้ำการเดินหนาขยายผลความรวมมือ 
กันอยางใกลชิดในการวางรากฐานความม่ันคงชายแดนรวมกัน (ขยายผลจากการ 
ประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย - มาเลเซีย เม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559) 
เนนการแกปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะรวมยุติการ 
ใชความรุนแรงดวยการวางแผนเดินหนากระบวนการพ�ดคุยสันติสุข ซึ่งนับเปน 
การสงสัญญาณเชิงบวกในระดับรัฐตอรัฐกับประเทศมาเลเซียที่เปนผูอำนวย 
ความสะดวกในการพ�ดคุยสันติภาพ (mediator)
      
                     สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติทำนโยบายการบร�หารและการ                  
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562 ที่มีวัตถุประสงคเพ�่อให 
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย สงบสันติ พัฒนาการมีสวนรวม 
ของทุกฝายในพ�้นที่ ใหสังคมไทย และสังคมในพ�้นที่ยอมรับ และเห็นคุณคาของ 
การอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม และรวมกันในการแกไขปญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต พัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจสรางความเชื่อมั่น 
และหลักประกันความตอเน่ืองของกระบวนการพ�ดคุยเพ�อ่สันติสุขจังหวัดชายแดน 
ภาคใต และสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณความเปนจร�งที่เกิดข�้นตอ 
สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการแสดงเจตจำนงในการแกปญหา 
ชายแดนภาคใตอยางเปนทางการของฝายรัฐไทย
  
 
 

 ขอสังเกตแรกจากการดำเนินการทางดานการเมือง และนโยบายของ 
ฝายรัฐไทย ในหวงเดือนพฤศจิกายนนี้แสดงใหเห็นถึงการขยับตัวตอกระบวนการ 
พ�ดคุยสันติภาพมากข�น้กวาในสมัยท่ีพลโทนักรบ บุญบัวทอง ทำหนาท่ีเปนเลขานุการ 
คณะพ�ดคุยสันติสุข ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการกำหนดแนวทางการพ�ดคุยวามีฉันทมติ 
รวมกันของฝายรัฐไทยมากข�น้กวาเดิม

 ขอสังเกตที่สอง จากขอเสนอของ MARA Patani ในประเด็นเร�่องของ 
โรงไฟฟาถานหินนั้น อาจจะตั้งขอสังเกตไดวามีความพยายามอิงเสียงจากใน 
พ�้นที่ ไมวาจะเปนประเด็นขอเสนอของการพ�ดคุยในครั้งกอนที่มีการรับขอเสนอ 
ของเคร�อขายผูหญิงในการเปนฐานอางอิงการขยับเขยื้อนการพ�ดคุยเร�่องพ�้นที่ 
ปลอดภัย (safety zone) ซึ่งแสดงใหเห็นวา MARA ก็มีความพยายามที่จะชวงชิง 
มวลชนในเวทีทว�ภาคีมากข�้น

 แนวโนมการเกิดเหตุในเดือนพฤศจิกายน มีเหตุการณทั้งหมด 72 ครั้ง
สวนใหญเปนการยิงจำนวน 40 ครั้ง ใชระเบิด 12 ครั้ง เก็บกูระเบิด 3 ครั้ง 
เกิดเพลิงไหม 2 ครั้งและวางเพลิง 2 ครั้ง เผายางรถยนต 2 ครั้ง นาสังเกตวา 
มีการเกิดชุดเหตุการณในวันที่ 2 พฤศจิกายนเกิดเหตุรวมทั้งสิ�น 16 ครั้ง 
ในวันเดียว เหตุการณอื่นๆ มีลักษณะการกระจายไปทั่ว ซึ่งไมตางจากสองเดือน 
ท่ีผานมามากนักเพ�ยง แตมีการดีดตัวข�น้ของจำนวนเหตุการณเชิงสัญญะในตนเดือน
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ฐานขอมูลเหตุการณชายแดนใต (DSID) เปนโครงการภายใตการจัดการ
และประสานงานโดยสถานว�จัยความขัดแยงและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตปตตานี

Deep South Incident Database

info@deepsouthdata.org
www.deepsouthwatch.org/dsid

:ยดโำทดัจ etadpU htuoS peeD  
คณะ Deep South Incident Database team.

:ยดโงียรเบียรเ   ดุษณดาว เล�ศพ�พัฒน และ ศร�สมภพ จ�ตรภิรมยศร� 
:ยดโิติถส  ีชานสันพ ณรภาภุส

:ยดโนที่ผแ  ง็ซเูก ามลัซิน          
ออกแบบโดย:  ร�ตนมนจรโจ� ยีนสนัศ

:ยดโยาถพาภ  ร�ตนมนจรโจ� นตัรยัช
esabataD tnedicnI htuoS peeD ลูมอขนาฐกาจดมหงทั้ลูมอข

:กาจนุทบัรดไนี้นางยาร  ยีชเอเิธินลูม

 ลมเีออตดิตาณุรก etadpU htuoS peeD บัรรคัมสรากงอต

ตู ปณ.6  ปณฝ.รูสะมิแล
ยทไศทเะรป 10049  ีนาตตปงอืมเอภเำอ

 เหตุการณหลายคร้ังในเดือนพฤศจิกายน ยังดำรงเปาหมายสวนใหญ 
เปนเปาหมายออนหร�อพลเร�อนอยูเหมือนเดิม และเพ�่มเติมเปาหมายเปนทหาร 
หร�ออาสาสมัครทหารพรานเพ�่มข�้นจากเดือนกอนซึ่งไมมีทหารที่ไดรับบาดเจ็บ 
หร�อเสียชีว�ตเลย ในชวงปลายเดือนมีการเพ�่มระดับของจำนวนเหตุการณมากข�้น 
และในวันท่ีปฏิบัติการหนักก็เกิดเหตุคนรายถูกว�สามัญฆาตกรรม และหลังจากน้ัน 
ก็เกิดเหตุที่มากข�้นกวาทุกวันไปจนถึงสิ�นเดือนจึงทำใหกราฟเหตุการณความ 
รุนแรงรวม 155 เดือน เร�่มเชิดหัวข�้นอีกครั้ง ถึงแมวาแนวโนมการพ�ดคุย 
เร�่มไดรับการยอมรับมากข�้น หลายกรณีไมสามารถหาสาเหตุที่เปนรูปธรรมได 
แตเห็นไดชัดวามีแนวโนมปฏิบัติการความรุนแรงที่สามารถเชื่อมโยงเหตุปจจัยไป
กับปฏิบัติการปดลอมตรวจคน และการทำว�สามัญฆาตกรรม ตอกลุมผูตองสงสัย 
วามีความผิดในคดีความมั่นคง และการกอเหตุความรุนแรงกอนหนานี้

จำนวนเหยื่อความรุนแรงในเดือนพฤศจิกายน
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 สิ�งท่ีควรจะตองติดตามตอไปอยางใกลชิด คือ บทบาททางดานการเมือง 
และนโยบายของทางฝายรัฐไทย จะเปนตัวแปรหลักที่ทำใหเขาใจวา ทาทีที่มีตอ 
กระบวนการพ�ดคุยสันติภาพจะออกมาในเชิงรุกหร�อเชิงรับ และบทบาทของ 
MARA Patani ท่ีจะแสดงใหทุกฝายยอมรับความเปนตัวแทนในการเจรจาไดอยาง 
เต็มรูปแบบไดขนาดไหน การชวงชิงมวลชนและการสรางความชอบธรรมของ 
การเปนตัวแทนนั้นยังคงจะตองรอพ�สูจนตอไป

 ซึ่งในการพ�สูจนตัวตนของคูขัดแยงยังตองใชเวลาอีกมากที่จะทำให 
เกิดความไววางใจกันไดมากข�้นกวาเดิม แตสิ�งที่ทำไดคือความพยายามที่จะสราง 
สันติภาพจากฐานราก การสรางความเขมแข็งของระดับทองถิ�น ความพยายาม 
ของภาคประชาสังคมยังคงเปนตัวจักรสำคัญที่ทำใหกระบวนการสันติภาพยังคง
เดินตอไปไดไมแหงตายอยางเดียวดาย ซึ่งยังคงถือเปนสัญญาณเชิงบวกของ 
กระบวนการสันติภาพที่ยังพยายามดำรงอยูตอไป

[ ภาพที่ 3 ] จำนวนเหยื่อความรุนแรง
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