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สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มอ. ปตตานี

ความรุนแรงท่ียืดเยื้อเรื้อรังและเขมขนยิ่งขึ้น

ความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันไดยางกาวเขา 105 เดือน ถานับนับตั้งแตเดือนมกราคม
2547 จนถึงเดือนกันยายน 2555 มีเหตุการณเกิดข้ึนรวมท้ังสิ้น 12,377 คร้ัง ทําใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ
รวมกันจํานวน 14,890 ราย แยกเปนผูเสียชีวิตรวม 5,377 ราย และผูบาดเจ็บรวม 9,513ราย สถานการณในป
2555 ผานไปแลว 9 เดือน ในปจจุบันสิ่งท่ีเปนท่ีรับรูกันก็คือความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเขาสูภาวะท่ี
เรียกวา “ความยืดเย้ือเร้ือรัง” และดูเหมือนภาพจะชัดเจนวามีความพยายามท่ีจะทําใหเกิดความเปนจริงเชิง
ประจักษของ “ความรุนแรงเชิงคุณภาพ” มากข้ึน ลักษณะดังกลาวก็คือความถี่และความเขมขนของความรุนแรง
ท่ียังอยูในระดับคงท่ี ในขณะท่ีคุณภาพของความรุนแรง อันไดแก จํานวนการตายและการบาดเจ็บ รวมท้ัง
ภาพลักษณของความรุนแรงจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและเดนชัดย่ิงข้ึน

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเหตุการณในแบบดังกลาวไดคลี่คลายมาตั้งแตป 2550 เปนตนมา จนถึงใน
ระยะหลัง อยางไรก็ตาม นับตั้งแตตนป 2555 เปนตนมา เปนท่ีนาสังเกตวาแบบแผนของการใชความรุนแรงใน
ภาคใตจะเพิ่มความซับซอนและทวีความเขมขนมากย่ิงข้ึน ในรอบ 9 เดือนของป 2555 น้ี จึงมีเหตุการณท่ีสําคัญ
หลายเหตุการณอันเปนขาวท่ีสะเทือนขวัญ และจํานวนคร้ังของเหตุการณในบางเดือนก็ถูกกระตุกใหเห็นเปนยอด
คลื่นสูงโดงข้ึนอยางเดนชัด ดังเชนเหตุการณในเดือนมีนาคมท่ีทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันภายในเดือน
เดียวกันถึง 603 คน และในเดือนสิงหาคมมีเหตุการณการกอความไมสงบสูงถึง 380 เหตุการณ กลาวไดวา
เหตุการณท้ัง สองเดือนดังกลาวทําลายสถิติการกอความรุนแรงรายเดือนในรอบ 9 ปกับ 9 เดือนนับตั้งแตเดือน
มกราคม 2547 - กันยายน 2555 กลาวคือ เดือนมีนาคม 2555 สถิติการบาดเจ็บบวกกับการตายในรายเดือน
สูงสุดตั้งแตป 2547 และเดือนสิงหาคม 2555 ก็มีสถิติความถี่ของการกอความไมสงบรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต
มกราคม 2547 เปนตนมา

ความเดนชัดของสถิติการกอเหตุความรุนแรงดังกลาวในระยะหลัง สะทอนใหเห็นวาสถานการณใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมี “ระดับความเขมขน” สูงข้ึน จนอาจจะเปนสิ่งท่ีพิสูจนใหเห็นภาพการเพิ่มระดับความ
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รุนแรงในทางคุณภาพและช้ีใหเห็นความตอเน่ืองของสภาพการณแหงความยืดเย้ือเร้ือรังของความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีหลีกหนีไมพน
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สถานการณท่ีมีความเขมขน ซับซอน และยอกยอน

กลาวในแงการวิเคราะห ป 2555 เหตุการณภาคใตไมเพียงรุนแรงเขมขนเทาน้ัน หากแตยังซับซอนและ
ยอกยอนมากย่ิงข้ึนอีกดวย ท้ังน้ี มีเหตุผลในการวิเคราะหดังกลาวอยูสองประการ คือ

ประการแรก ตั้งแตตนป 2555 เปนตนมา มีเหตุการณความไมสงบใหญๆ และมีผลกระทบอยางมาก ใน
วงกวางหลายคร้ัง จุดเนนในท่ีน้ีก็คือ การวิเคราะหสถานการณความไมสงบภาคใต หรือการกลาวถึงเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีน้ี มันไมใชเพียงแคการ “นับจํานวนตัวเลข” อยางตื้นๆ อยางธรรมดาๆ ดังท่ีมีการวิจารณกัน
ตัวเลขมีชีวิตและความสูญเสียอยางคณานับอยูเบ้ืองหลัง และการกระทําการกอเหตุการณความไมสงบในภาคใต
น้ัน สวนใหญเปนการกระทําโดย “มีจุดมุงหมาย” และมีเหตุผลรองรับท่ีสามารถจะตีความได สามารถจะเขาใจได
และเปนการกระทําเพื่อใหเกิด “การสื่อสารทางการเมือง” ดังจะเห็นไดจากการท่ีมีเหตุการณใหญในรอบปน้ีอยาง
นอยประมาณ 8 คร้ัง คือ

วันท่ี 29 มกราคม เกิดเหตุคนรายใชอาวุธปนเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ยิงใสฐานปฏิบัติการ
กองรอยทหารพราน 4302 บานนาดํา ม. 3 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี จํานวน 3 นัด แตไมมีใครไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังเกิดเหตุผูบัญชาการกองรอยทหารพรานท่ี 4302 จัดกําลังออกสกัดกั้นตามแผนเผชิญ
เหตุของหนวย โดยนํากําลังออกมาสกัดกั้นบริเวณบานกาหยี ม.1 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี เม่ือไดพบ
กับรถตองสงสัย ผูบัญชาการกองรอยฯ ไดสั่งคนภายในรถใหลงจากรถ เม่ือคนในรถจํานวนหน่ึงไดรีบลงจากรถ
ดวยความตกใจ เปนเหตุใหมีการยิงเกิดข้ึนจากฝายเจาหนาท่ี บุคคลตองสงสัยภายในรถเสียชีวิต 4 ราย และ
ไดรับบาดเจ็บ 4 ราย เหตุการณดังกลาวกลายเปนขอถกเถียงของคนในพื้นท่ีและบรรดาญาติของผูเสียหาย
เน่ืองจากรถคันดังกลาวบรรทุกราษฎร ซ่ึงกําลังเดินทางไปทําพิธีละหมาดใหแกผูเสียชีวิตตางหมูบาน ซ่ึงจะมี
เฉพาะเยาวชนและผูสูงอายุเทาน้ัน ทําใหแมทัพภาคท่ี 4 ตองสั่งการใหหนวยทหารพรานท่ี 4302 ยายออกจาก
ฐานปฏิบัติการในพื้นท่ีภายใน 24 ช่ัวโมง และดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงอยางเรงดวน รวมถึงเยียวยา
ครอบครัวของผูท่ีไดรับผลกระทบทันที เหตุการณคร้ังน้ีเปนการเปดฉากความตอเน่ืองของความรุนแรงตอมาในป
น้ี

วันท่ี 9 กุมภาพันธ เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดรถยนตหรือคารบอมบบริเวณสี่แยกหนา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปตตานี ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตตานี ทําใหราษฎรเสียชีวิต ณ ท่ีเกิดเหตุ 1 ราย
และไดรับบาดเจ็บ 14 ราย เจาหนาท่ีตรวจสอบพื้นท่ีเกิดเหตุ พบคนรายนําวัตถุระเบิดแสวงเคร่ืองซุกซอนไวใน
รถยนตกระบะย่ีหออีซูซุ รุนดรากอนอาย สีบรอนซ ท่ีนํามาจอดไวบริเวณริมถนนหนาสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปตตานีตั้งแตเวลา 07.16 น. กอนน่ังซอนทายรถจักรยานยนตเพื่อนท่ีมาจอดรอไวหลบหนีไป ตอมาเม่ือ
เวลา 08.05 น. คนรายไดจุดชนวนระเบิดออกซิเจนนํ้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม จุดชนวนระเบิดดวยวิทยุ
สื่อสาร ทําใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บดังกลาว

วันท่ี 31 มีนาคม เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดคารบอมบท่ีจังหวัดยะลา บริเวณสี่แยกถนนจงรักษตัด
กับถนนรวมมิตร (หนารานขาวตมรุงเรือง) สงผลทําใหบานเรือนเสียหายหลายคูหา แรงระเบิดทําใหรถตูติดแกส
เกิดระเบิดข้ึนอีกคร้ังและระหวางท่ีเจาหนาท่ีเขาระงับเหตุ คนรายไดกดชนวนระเบิดคารบอมบซ่ึงจอดอยูบริเวณ
หนารานสะดวกซ้ือ 7-Eleven บริเวณปากทางเขาโรงแรมปารควิว จากเหตุระเบิดดังกลาวสงผลทําใหมีผูเสียชีวิต
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10 ราย และไดรับบาดเจ็บอีก 127 ราย ภายในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 13.00 น. ท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ขณะท่ีประชาชนและนักทองเท่ียวกําลังจับจายซ้ือสินคาท่ีหางลีการเดนพลาซา เหตุระเบิดก็เกิดข้ึนอยาง
รุนแรงและมี ควันพุงออกมาจากบริเวณช้ันใตดิน ซ่ึงเปนลานจอดรถของหาง ทําใหประชาชนและนักทองเท่ียว
หนีตายกันอลหมานและมีจํานวนมากท่ีติดอยูภายในหาง เจาหนาท่ีตองเรงดับเพลิงและชวยชีวิตผูท่ีติดอยูภายใน
เม่ือเจาหนาท่ีสามารถควบคุมเพลิงเอาไวไดและเดินทางเขาไปตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุพบรถยนตเกงถูกแรง
ระเบิดฉีกขาดออกเปน 2 ทอน แรงระเบิดทําใหพื้นช้ันจอดรถเปนหลุมกวางประมาณ 2 เมตร และทําใหรถท่ีจอด
อยูบริเวณใกลเคียงไดรับความเสียหายนับรอยคัน เจาหนาท่ีสรุปวาเกิดจากคนรายลอบวางระเบิดคารบอมบ
เน่ืองจากมีลักษณะใกลเคียงกับการกอเหตุในพื้นท่ีจังหวัดยะลา เหตุรุนแรงดังกลาวสงผลทําใหมีผูเสียชีวิต 5 ราย
ไดรับบาดเจ็บอีก 354 ราย มีท้ังประชาชนท่ัวไปและนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียรวมอยูดวย

เหตุการณทั้งสองเหตุการณทําใหจํานวนผูบาดเจ็บรวมกับผูเสียชีวิตในเหตุการณเดือนมีนาคม
ทั้งเดือนสูงที่สุดนับตั้งแตมีเหตุการณความไมสงบภาคใตที่เร่ิมขึ้นในป 2547!!!

วันท่ี 25 กรกฎาคม คนรายไมทราบจํานวนลอบวางระเบิดตํารวจชุดรักษาความปลอดภัยครู สถานี
ตํารวจภูธรทาธง ทําใหเจาหนาท่ีเสียชีวิตจํานวน 5 นาย และไดรับบาดเจ็บจํานวน 1 ราย ขณะท่ีตํารวจจํานวน 6
นาย ทําการลาดตระเวนเสนทางและ รปภ.ครูบนถนนสายสาเมาะ-อูเปาะ ดวยรถยนตกระบะย่ีหอมาสดา เม่ือ
มาถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุ คนรายไดจุดชนวนระเบิดข้ึนทําใหรถยนตกระบะของเจาหนาท่ีตํารวจเสียหลักตกลงขาง
ทาง จากน้ันกลุมคนรายไมทราบจํานวนท่ีซุมอยูขางทางไดใชอาวุธปนสงครามยิงเขาใส เปนเหตุใหเจาหนาท่ี
ตํารวจเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ

ตอมาวันท่ี 28 กรกฎาคม คนรายประมาณ 15 คน ใชรถยนตกระบะจํานวน 3 คัน เปนพาหนะใชอาวุธ
ปนสงครามประกอบยิงชุดปฏิบัติการทหารท่ี 2 รอย.ร.15321 กองกําลังเฉพาะกิจ (ฉก.) ปตตานี 25 ทําใหทหาร
เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุจํานวน 4 นาย และไดรับบาดเจ็บจํานวน 2 นาย ขณะเกิดเหตุ ชุดลาดตระเวนไดจัดกําลัง
จํานวน 6 นาย ใชรถจักรยานยนต 3 คัน เปนพาหนะเขาตรวจสอบความเรียบรอยบริเวณตลาดนัดบานมายอ
ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตตานี หลังเสร็จสิ้นภารกิจไดเดินทางกลับฐานปฏิบัติการเม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุคนราย
ประมาณ 15 คนใชรถยนตกระบะจํานวน 3 คัน ขับตามประกบคันตอคัน จากน้ันคนรายท่ีน่ังอยูกระบะหลัง
ประมาณ 4-6 คนตอคันไดใชอาวุธสงครามยิงใสทําใหรถจักรยานยนต 2 คันแรกของเจาหนาท่ีลมลง จากน้ัน
คนรายท่ีน่ังอยูในรถกระบะท้ังสองคันไดลงจากรถเขามาจอยิงซํ้า ทําใหทหารเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุจํานวน 4 นาย
และไดแยงชิงอาวุธปนเอ็ม 16 เอ 4 จํานวน 4 กระบอก พรอมอุปกรณเคร่ืองแบบสนามไปดวย สวนรถคันท่ี 3
ของเจาหนาท่ี ซ่ึงขับตามหลังมาถูกคนรายท่ีน่ังอยูในกระบะยิงใส ทําใหรถลมลงขางทาง ทหารท้ังสองจึงไดหลบ
เขาท่ีกําบัง คนรายไดลงจากรถจะเขามายิงซํ้าแตไดมีการยิงตอบโต ทําใหคนรายหลบข้ึนรถไปและไดขับรถกลับ
โดยหลบหนีมุงหนาเขา อ.มายอ จ.ปตตานี

เหตุการณทั้งหมดถูกเปดเผยในโทรทัศนวงจรปดของเจาหนาที่ ทําใหกลายเปนขาวโดงดังไปทั่ว
ประเทศและยังเผยแพรอยางกวางขวางในขาวของตางประเทศอีกดวย

ในวันท่ี 31 กรกฏาคม เกิดเหตุคนรายไมทราบจํานวนลอบวางระเบิดบริเวณหลังโรงแรมซีเอสปตตานี
แรงระเบิดทําใหราษฎรไดรับบาดเจ็บเล็กนอยจํานวน 5 ราย จากการตรวจสอบพบเปนระเบิดแสวงเคร่ืองบรรจุใน
ถังแกสหุงตมนาหนัก 15 กก. จุดชนวนดวยวิทยุสื่อสารซ่ึงซุกซอนในรถยนตกระบะย่ีหออีซูซุดีแมคตอนเดียวสีนํ้า
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เงินสวมทะเบียนปลอม ซ่ึงเปนรถท่ีคนรายปลนมาเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายนท่ีผานมาโดยคนรายนํามาจอดไวบริเวณ
หลังโรงแรมซ่ึงอยูติดกับหมอแปลงไฟฟา แรงระเบิดทําใหหมอแปลงไฟฟาเสียหายและเกิดเพลิงไหมเล็กนอย
บริเวณโรงครัวของโรงแรม แตก็เปนขาวใหญอีกขาวหน่ึงเชนกัน เพราะโรงแรมซีเอสปตตานีเปนท่ีรูจักของคน
ท่ัวไปในฐานะท่ีเปนพื้นท่ีกลางของการประชุมสัมมนาในจังหวัดชายแดนภาคใต

เม่ือกลางดึกคืนวันท่ี 31 สิงหาคม เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดภายในหางซูเปอรดีพารตเมนตสโตร
จังหวัดยะลา ทําใหเกิดเพลิงไหมข้ึน โดยตนเพลิงเกิดข้ึนท่ีบริเวณหองเก็บของดานหลังของหางและไฟไดลุกลาม
ไปอยางรวดเร็วจนลามกินสวนตางๆ ของอาคารซ่ึงติดกับบานเรือนของประชาชนในวันเดียวกันน้ันในเวลา
ประมาณ 05.00 น. คนรายกอเหตุกอกวนสรางสถานการณโดยนําธงชาติประเทศมาเลเซียและวัตถุตองสงสัย
วัตถุระเบิดปายขอความตอตานเจาหนาท่ีรัฐวางไวตามจุดตางๆ ท้ัง 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
ในจังหวัดนราธิวาส 96 จุด จังหวัดยะลา 40 จุดจังหวัดปตตานี 142 จุด และจังหวัดสงขลา 18 จุด การกอ
เหตุการณกอกวน พรอมกันในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังสามจังหวัดและสี่อําเภอของสงขลา ถือเปน
ปฏิบัติการรวมในเวลาเดียวกันคร้ังใหญในขอบเขตท่ีกวาง

แมจะไมมีผูเสียชีวิตเลย แตก็ทําใหเดือนสิงหาคม 2555 มีเหตุการณความไมสงบมากกวาสาม
รอยจุด ซ่ึงสรางสถิติจํานวนคร้ังของการกอความไมสงบรายเดือนสูงที่สุดในรอบ 9 ป นับตั้งแตมกราคม
2547 เปนตนมา

วันท่ี 21 กันยายน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี คนรายประมาณ 3 หรือ 4 คนขับข่ีรถยนตกระบะวีโก
เปนพาหนะ ใชอาวุธปนสงครามยิงใสรานทองกมลพรรณ แตไมมีผูใดบาดเจ็บ ตอมาในขณะท่ี เจาหนาท่ีกําลัง
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุไดเกิดระเบิดข้ึน เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 6 ราย และไดรับบาดเจ็บจํานวน 44 ราย
กอนหนาท่ีจะเกิดเหตุการณ คนรายไดนําใบปลิวมาแจกจายใหกับคนในพื้นท่ีขมขูใหปดรานในชวงวันศุกร หาก
ใครไมทําตามจะเกิดอันตราย

ผลกระทบของเหตุการณท่ีตอเน่ืองกันในชวงเดียวกันน้ีทําใหผูประกอบการและรานคาตางๆ ในพื้นท่ี
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอของสงขลา ปดทําการสวนใหญในวันศุกรถัดมาตลอดเวลาท้ังสามหรือสี่
สัปดาหของเดือนกันยายน/ตุลาคมจนถึงสุดสัปดาหแหงวันหยุดฮารีรายอ ซ่ึงพอจะช้ีใหเห็นวาผูกอความไมสงบ
ในภาคใตสามารถใชท้ังงานการทหารและงานการเมืองสงผลสะเทือนอยางลึกซ้ึงตอสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดเปนอยางมาก นอกจากน้ีแลวก็ยังทําใหสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตในป
2555 มีความรุนแรงและเขมขนเปนพิเศษโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับมีท่ีผานมาเชน ป 2554
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ประการท่ีสอง แบบแผนความรุนแรงของเหตุการณในป 2555 มีลักษณะท่ีซับซอนและยอกยอนย่ิงข้ึน

ดวย ในท่ีน้ีควรสังเกตดวยวา แมเหตุการณจะเพิ่มข้ึนและจํานวนความถี่ของเหตุการณบางคร้ัง บางเดือนก็
กระตุกเปนยอดคลื่นสูงโดงข้ึน แตระดับของความรุนแรงโดยท่ัวไปท่ีเกิดข้ึน ก็ไมไดมีลักษณะไตบันไดพุงข้ึนสูง
อยางตอเน่ืองเหมือนการขยายตัวของความรุนแรงเปนข้ันๆ จึงไมเปนความรุนแรงท่ีมีลักษณะท่ีสับสนอลหมาน
จนควบคุมไมได อันสะทอนใหเห็น “แรงดึง” หรือ “แรงถวง” บางอยางท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทําใหความรุนแรงมีลักษณะท่ี
ตอเน่ือง แตก็มีความแนนอนและมีคาคงท่ีปรากฏใหเห็นดวย

แรงถวงดุลของความรุนแรง ?

แรงถวงดังกลาวน้ีเกิดจากอะไร? แรงกดดันท่ีจํากัดการขยายตัวของความรุนแรงนาจะมาจากสาเหตุ
สําคัญอยางนอยสามประการ คือ

ประการแรก บทบาทของกองกําลังของฝายรัฐในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
กลาวคือ รัฐมีกลไกในดานหลักก็คือกองกําลังทหารและตํารวจประจําการรวมกับกองกําลังกึ่งทหารเชนทหาร
พรานและอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) รวมแลวประมาณ 60,000 กวาคน ทําหนาท่ีเปนฝายตอบโตและใช
มาตรการทางกฎหมายตอกลุมกองกําลังฝายกอความไมสงบ เชน บีอารเอ็น โคออรดิเนต และพูโล โดยผาน
อํานาจตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเงื่ อนไขปกติและใชอํานาจ
ตามกฎหมายพิเศษคือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
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มาตรการทางการทหารท่ีใชก็คือ “การประกอบกําลัง” ในพื้นท่ีโดยเฉพาะในระดับของการบัญชาการสนาม (field
command) มีหนวยปฏิบัติการในหมูบาน หนวยตอบโตเคลื่อนท่ีเร็ว หนวยลาดตระเวน เขาปะทะการปดลอม
ตรวจคนจับกุมและทําลายขบวนการท่ีเปนกองกําลังติดอาวุธท่ีไมใชรัฐ นอกจากน้ี กองกําลังของรัฐยังรวมไปถึง
กองกําลังติดอาวุธฝายพลเรือนหรืออาสาสมัครท่ีมีอยูประมาณกวา 80,000 คน ประกอบดวย ชรบ. และ อรบ. ใน
หมูบานตางๆ ท้ังหมดประมาณ 3,000 กวาหมูบานท่ัวท้ังจังหวัดชายแดนภาคใต กองกําลังติดอาวุธของรัฐเปน
กองกําลังในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ (อักษรยอ ปปส.) ประกอบดวยกําลังรบ
หลัก กําลังกึ่งทหาร และกําลังประชาชน ซ่ึงท้ังหมดน้ีรวมท้ังทหาร ตํารวจ ทหารพราน อส. ชรบ. และ อรบ. รวม
กําลังท้ังหมดจะมีอยูประมาณ 150,000 นาย

จากการวิเคราะหของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต กองกําลั งฝายความม่ันคงของรัฐท่ีมากมาย
ประมาณ 150,000 คนน้ี ดํารงอยูเพื่อตอสูกับกองกําลังฝายขบวนการตอตานรัฐหรือขบวนการบีอารเอ็น พูโล
และฝายตางๆ ท่ีเรียกวา “ูแว” ซ่ึงแหลงขาวทางการทหารเองระบุวามี อยูประมาณ 9,616 คน แมจะมีการ
ควบคุมสถานการณไดในบางระดับ แตก็ทําใหสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนลักษณะท่ีเรียกวา ความ
ขัดแยงดวยการใชกําลังอาวุธ (Armed Conflict) อยางชัดเจน

ปจจัยท่ีเปนแรงถวงการขยายตัวของความรุนแรงประการท่ีสอง คือ การปรับตัวของนโยบายสันติภาพ
ของรัฐ ท้ังจากรัฐบาล (ฝายการเมือง) และฝายความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญเกิดข้ึนในการกําหนด
นโยบายระดับสูงในตอนตนป 2555 เม่ือสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ประกาศ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ
เกี่ยวกับปญหาภาคใตฉบับใหมในช่ือ “นโยบายการบริหารและการพัฒนาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตปพ.ศ.
2555-2557” ซ่ึงประกาศในเดือนมีนาคม 2555 มีการกําหนดวาจะมีการ
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“.... สรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและให
หลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในกระบวน การ
เสริมสรางสันติภาพ...”

นอกจากน้ียังมุงท่ีจะสรางการจัดการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนกระบวนการโดย
การมีสวนรวมอยางเปนระบบอยางบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนและวางอยูบน
ขอมูลท่ีถูกตอง การใชความรูในการจัดการปญหาอยางถูกตอง ในสวนของกองทัพภาคท่ี 4 โดยกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา ก็ไดประกาศนโยบาย “สานใจสูสันติ” ซ่ึงเนนการเปดโอกาสใหผูมี
ความเห็นตางจากรัฐไดมีชองทางสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแกไขปญหา สวนยุทธศาสตรท่ี
กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนานํามาใชไดแก 6 ยุทธศาสตร หรือ ยุทธศาสตร 6 แทง ท่ีมีการเรียงลําดับไวดังน้ี คือ
การทําความเขาใจกับประชาชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการแกปญหาภัยทับซอนความยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชนและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชน
ในขณะท่ี ศอ.บต. ก็มีการกําหนดยุทธศาสตร 9 ขอ ใหสอดคลองกับนโยบาย สมช. ดังกลาว โดยเฉพาะใน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 คือ “.... การสรางพื้นท่ีและสภาพแวดลอมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดย
สันติวิธี ….”

พัฒนาการของนโยบายความม่ันคงและสันติภาพโดยฝายรัฐเปนความตอเน่ืองของวิวัฒนาการใน
นโยบายการจัดการปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีเร่ิมมาตั้งแตป 2547 เร่ิมตั้งแตการประกาศบังคับใช
พระราชบัญญัติกฏอัยการศึกในป พ.ศ.2547 จนกระท่ังมีการประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินในป พ.ศ.2548 การรัฐประหารลมรัฐบาลทักษิณและใชมาตรการทางการทหารอยางหนักใน
การปดลอมตรวจคนและเพิ่มกําลังทหารในป พ.ศ.2550การออกพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 การออกกฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2553 และใน
ท่ีสุดก็มีการออกนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ (สมช.) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 นโยบายและมาตรการดังกลาวตอบสนองปญหาเฉพาะหนาในแต
ละหวงเวลา แตทวาสถานการณความไมสงบก็คลี่คลายพัฒนาการมาถึงจุดท่ียังยึดเย้ือเร้ือรังมากข้ึนในระยะหลัง
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อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของวาทกรรมทางนโยบายรัฐท่ีเนนการเมืองนําการทหาร และแนวทาง

สันติก็มีจุดอับในตัวเองอยางรุนแรง ในดานหน่ึง เกิดปญหาการวางยุทธศาสตรและเปาหมายท่ีมากมายและ
ชัดเจนมากข้ึน แตการนําไปสูการปฏิบัติยังมีปญหามาโดยตลอด ความสับสนในการจัดการทางนโยบายจึง
เกิดข้ึนเม่ือมีปญหาวาใครจะเปนฝายนําในการดําเนินนโยบายความม่ันคงภาคใต ท้ัง กอ.รมน. และ ศอ.บต.ตาง
ก็มีกฎหมายรองรับสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และ
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2553 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลจึง
ตองอาศัย “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534” แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (กปต.) เพื่อแกปญหานโยบายและยุทธศาสตรภาคใตให
เกิด “เอกภาพและบูรณาการในการปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ” โดยรัฐบาลตั้งใจใหเปนองคกร
อํานวยการระดับชาติเพื่อสั่งการอํานวยการกํากับติดตามบูรณาการและขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตและยุทธศาสตรอยางมีเอกภาพจากน้ันก็สั่งใหรัฐมนตรีทุกกระทรวงนําแผนของสภาความม่ันคงแหงชาติ
(สมช.) ท่ีแปลงเปนแผนปฏิบัติการ 29 วัตถุประสงคไปทบทวน เพราะความเช่ือท่ีวาแผนดังกลาวจะเปนแผน
ประจําวันใหแตละกระทรวงพิจารณาเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกระทรวงของตนเองใหเปนแผนยุทธศาสตรและใหจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวน จากน้ันใหรีบสงกลับไปท่ีเลขาธิการ สมช.
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ตัวเลขรหัสแผนยุทธการดับไฟใต 9-5-29 ท่ีตั้งเปาหมายใหเกิดบูรณาการและการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปก.กปต.) ก็ยังไมมี
ความกาวหนา โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือฝายการเมืองกลับมีปญหากับการจัดการภายในรัฐบาลเอง โดยยังไม
สามารถหาผูรับผิดชอบท่ีแทจริง ท่ีมีศักยภาพและความรูประสบการณเพียงพอในการแกปญหาภาคใตได
ประเด็นท่ีสําคัญก็คือแม จะกําหนดโครงสรางอํานาจหนาท่ี กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรรวม มากมายถึง 29 ขอ แตเม่ือขาดเจตนาทางการเมืองท่ีชัดเจนและเขมแข็ง (strong political will)
ตัวเลขท่ีตั้งไว 9-5-29 ก็กลายเปนเลขศูนยเม่ือไมสามารถขับเคลื่อนจริงได และเม่ือถูกรุกทางการทหารและ
การเมืองดวยคลื่นการโจมตีพรอมกันอยางเปนระบบจากขบวนการกอความไมสงบในชวงเดือนกรกฎาคม เดือน
สิงหาคม และเดือนกันยายน นับตั้งแตชวงเดือนรอมฏอนเปนตนมา รัฐจึงดูเหมือนตกเปนฝายรับอีกคร้ัง
สถานการณจึงกลายเปนมีความรุนแรงเขมขนย่ิงข้ึนพรอมกับความยอกยอนของสถานการณท่ีซับซอนยุงยาก
ย่ิงข้ึน

ประการสุดทาย คือ ปญหาสําคัญของการใชภาษาวาทกรรมทางนโยบายและชุดความคิดท่ีกาวหนาของ
รัฐท่ียังมีขีดจํากัดซ่ึงไมมองการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นภาคประชาสังคมและองคกรระดับรากหญาท่ีเปน “คน
ใน” พื้นท่ีและเขาใจปญหาจริงๆ น่ีคือปญหาของการมองกระบวนการสันติภาพท่ีไมชัดเจน สันติภาพท่ีแทจริง
และย่ังยืนตองอาศัยกระบวนการท่ีเกิดจากคนในเทาน้ัน การปรับระบบการบริหารรัฐกิจใหมีประสิทธิภาพ
นอกจากจะทําไดยากแลว ยังไมใชการแกปญหา ความขัดแยงจริงๆ อีกดวย

ตัวแปรที่สําคัญในการแกปญหาความรุนแรงเพื่อสรางสันติในจังหวัดชายแดนภาคใตคือ
กระบวนการที่เกิดจากภายใน พลังของภาคประชาสังคมในพื้นที่ซ่ึงควรจะไดรับการ สงเสริมใหมี
บทบาท เปนตัวกลาง และ “พื้นที่กลาง” ในกระบวนการสันติภาพ

สันติภาพท่ีเกิดจากกระบวนการภายใน: จากเล็กไปสูใหญ

กระบวนการสันติภาพท่ีเกิดจากคนในคืออะไร? สิ่งน้ีคือการเปลี่ยนแปลงความขัดแยงท่ีจะนําไปสูการ
สรางพื้นท่ีรวม สิ่งท่ีสําคัญก็คือ แนวคิดใหมท่ีมองวาความขัดแยง “ไมใช” สิ่งท่ีตองขจัดออกไป แตอาจจะเปนสิ่งท่ี
มีคุณคาและเปนสิ่งท่ีจําเปนอันหลีกเลี่ยงไมไดตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนา ในอีกดานหน่ึง
แนวคิดน้ีก็มองวาการใชความรุนแรงเปน “สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงได”ในความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางฝายท่ีขัดแยง
กัน สิ่งท่ีสําคัญก็คือการทําใหเกิด ความสัมพันธในเชิงสรางสรรคระหวางตัวแสดงของความขัดแยงและการทําให
เกิดโครงสรางหรือกลไกตางๆ ท่ีจําเปนตอการสรางสันติภาพท่ีย่ังยืน

มีคําถามอยางมากวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรายวัน ซ่ึงดูเหมือนจะรุนแรงเขมขนข้ึนเปนชวงๆในระยะหลัง
น้ัน อาจจะทําใหกระบวนการสันติภาพปาตานีท่ีเสนอโดยภาคประชาสังคมและนักวิชาการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ดูเปนเร่ืองท่ียากเย็น ไมเช่ือมโยงหรือสอดคลองกับการเกิดเหตุความรุนแรงรายวันและการกอเหตุรุกดวย
การเมืองผสมการทหารโดยฝายขบวนการกอความไมสงบ ความจริงแผนผังสันติภาพในภาคใต หรือ Road Map
for Deep South Peace กําลังถูกสรางข้ึนแลวในสถานการณปจจุบัน กระบวนการสันติภาพมีฐานะเปน
กระบวนการท่ีเดินกาวหนาไปเปนข้ันๆ จากเล็กไปสูใหญ สิ่งท่ีถูกเรียกวา กระบวนการสันติภาพปาตานี หรือ
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Pa(t)tani Peace Processes (PPP)1 น้ัน จึงเปนการสรางพื้นท่ีในทางการเมืองท่ีซับซอนและหักเหไมเปน
เสนตรง อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความขัดแยงดวยโครงสรางการสนับสนุนสันติภาพท่ีหลากหลายและ
ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณซ่ึงจะกอใหเกิดวาทกรรมทางการเมืองหรือชุดความคิดเพื่อสนับสนุนการสราง
สันติภาพอยางมีพลังและย่ังยืน

การเกิดกระบวนการสันติภาพมีหนทางท่ีจะตองกาวเดินไปขางหนาท่ีเรียกวาแผนท่ีเดินทางหรือ Road
Map ในท่ีน้ี การสรางแผนท่ีเดินทางไปสูสันติภาพดังกลาวจะมีอยูสองแนวทาง คือ

แนวทางแรก เนนท่ีผลสุดทายของสันติภาพท่ีเปนเปาหมายใหญ (peace-writ-large) ในกระบวนการน้ีมี
คนหลายๆ ฝายและหลายๆ พวก ซ่ึงตางก็มีเปาหมายสุดทายท่ีเปนเร่ืองใหญซ่ึงแตกตางกัน เชน ขบวนการตอสู
เพื่ออิสรภาพปาตานีหรือกลุมแบงแยกดินแดนท่ีตองการแยกดินแดนเปนรัฐเอกราชใหม ดานรัฐไทยก็ตองการ
รักษาสิทธิธรรม การรักษาความสงบและปกปองอํานาจอธิปไตยและความม่ันคงแหงชาติ เพื่อรักษาสถานภาพ
เดิมเอาไว ในขณะท่ีภาคประชาสังคมในพื้นท่ีก็ตองการการกระจายอํานาจการปกครองและแกปญหาความ
ขัดแยง สวนชาวบานในระดับรากหญาก็เรียกรองตองการความยุติธรรม และการแกปญหาเศรษฐกิจปากทอง
เปนตน ดังน้ัน คําวา “สันติภาพใหญ” ก็คือทุกฝาย โดยเฉพาะรัฐกับขบวนการฯ มาพูดคุยกันหรือหาทางเจรจา
ตกลงกันเพื่อใหมีขอตกลง “ยุติความรุนแรง” การพูดคุยเจรจาสันติภาพหรือไมก็รบกันจนแพชนะกันไปขางหน่ึง
แลวก็เกิดสันติภาพในเชิงลบ (negative peace) ดังน้ัน ภาพใหญของกระบวนการสันติภาพจะถูกสรางดวยการ
ตอสู การพูดคุยและตอรองระหวางกัน ตัวอยางเชนในกรณีของมินดาเนาในปจจุบัน สองฝายผานการรบ การ
พูดคุย เจรจา และการตอรองเปนเวลายาวนาน จนในท่ีสุดก็เกิดการตกลงกัน รัฐบาลฟลิปปนสยอมรับฐานะชน
ชาติบังซาโมโรและเกิดขอตกลงกรอบการเจรจาสันติภาพในท่ีสุด

1 คําวา “Pa(t)tani” ในที่น้ีสะทอนใหเห็นความขัดแยงหลักที่ดํารงอยูระหวางวาทกรรม “(อาณาจักร) ปาตานี” และ “(จังหวัด)
ปตตานี” ในฐานะที่คําแรกสะทอนใหเห็นความปรารถนาทางการเมืองที่ยึดโยงอยูกับประวัติศาสตรเหนือพื้นที่อันยาวนาน และคํา
หลังที่เปนหน่ึงในชื่อจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบโครงสรางการเมืองการปกครองของรัฐไทยที่สะทอนการธํารงไวซ่ึง
สถานภาพเดิม Pa(t)tani ยังหมายรวมไปถึงกระบวนการที่จําเปนตองตอรองระหวางสองวาทกรรมดังกลาวในสนามความขัดแยง
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13แนวทางท่ีสอง เปนการสรางสันติภาพโดยเนนท่ีกระบวนการสันติภาพขนาดยอย (peace-writ-little) อัน
เปนการสรางพื้นท่ีสันติขนาดเล็ก เปนข้ันๆ แบบสะสมเพิ่มพูน (incremental approach) โดยท่ีกระบวนการ
ดังกลาวจะรวมเอาทุกฝายเขามารวมกันอยูใน “พื้นท่ีของความสัมพันธ” แบบน้ี ผูท่ีอยูในกระบวนการดังกลาว
อาจจะรวมไปถึงขบวนการตอตานรัฐ สถาบันเกา ทหาร ตํารวจ พลเรือน กลุมประชาสังคม ชาวบานท้ังชาวไทย
พุทธและมลายูมุสลิม และผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ

แนวทางแบบท่ีสองจะทําใหเกิดขอตกลงท่ีอาศัยกระบวนการและมีหลักการรวมกันอันเปนท่ีรับกันได
ระหวางผูมีสวนไดเสียทุกฝาย กระบวนการสันติภาพแบบน้ีอาศัย “คนใน” ท่ีสรางพื้นท่ีกลางหรือพื้นท่ีรวม
(common space) เพื่อการแกปญหาอยางเปนข้ันเปนตอนรวมกัน พรอมท้ังสงเสริมสันติภาพในแงมุมตางๆ เชน
เร่ืองวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การศึกษา การทํามาหากินรวมกันอยางสงบสุข ความยุติธรรมในชีวิตประจําวัน
และการเยียวยาความสูญเสียตางๆ จากเหตุความไมสงบ เปนตน

ดังท่ีกลาวในตอนตน กระบวนการสันติภาพขนาดยอยไมไดเปนเพียงกระบวนการท่ีเปนเสนทางเดียวซ่ึง
กาวไปสูสันติภาพ แตมุงจะสราง “พื้นท่ีทางการเมือง” ท่ีซับซอนและหักเหไมเปนเสนตรง อันจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความขัดแยงดวยโครงสรางท่ีสนับสนุนสันติภาพท่ีหลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ
กระบวนการน้ีจะกอใหเกิดการสรางวาทกรรมทางการเมือง หรือชุดความคิดเพื่อสนับสนุนสันติภาพอยางมีพลัง
และย่ังยืน
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14
จุดท่ีสําคัญในความสัมพันธระหวางสันติภาพขนาดยอยและขนาดใหญก็คือ ในทายท่ีสุดสันติภาพขนาด

ยอยจะไปทาบทับกับสันติภาพขนาดใหญ ซ่ึงก็จะนําไปสูการพูดคุยเจรจาเร่ืองใหญๆ ดังท่ีปรากฏในแผนท่ี
เดินทางแบบท่ีหน่ึงไดในท่ีสุด น่ีคือสิ่งท่ีภาคประชาสังคมและองคกรเครือขายในระดับรากหญาในพื้นท่ีกําลัง
พัฒนาตัวเอง ซ่ึงนําไปสูขอเสนอในกระบวนการสันติภาพ เชน ขอเสนอเร่ืองการปกครองพิเศษ การพูดคุยเพื่อ
สันติภาพกับกลุมท่ีมีความเปนแตกตาง การสรางความยุติธรรม การเยียวยาครอบครัวผูสูญเสียจากเหตุการณ
การแกปญหายาเสพติดและการปฏิรูปงานความม่ันคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

กลาวโดยสรุป สถานการณที่รุนแรงที่ยืดเยื้อและยอกยอน สะทอนใหเห็นวาลักษณะพิเศษของ
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มี “ระดับความเขมขน” สูงขึ้น แตในขณะเดียวกันกระบวนการ
สันติภาพของคนในก็กําลังเดินหนาไปพรอมๆ กันดวย เปนภาพการเพิ่มระดับความรุนแรงในทาง
คุณภาพและชี้ใหเห็นความตอเน่ืองของสภาพการณแหงความยืดเยื้อเร้ือรังของความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต แตขณะเดียวกัน ก็สะทอนภาพการถวงดุลความรุนแรงที่เกิดจากกระบวนการสันติภาพ
ที่ยังมีศักยภาพ พลังแหงสงครามและสันติภาพจะยังคงถวงดุลเปนเอกภาพของสิ่งที่ตรงกันขามกันตอไป
จนกวาพลังของสันติจะเหนือกวาและนําไปสูการเปลี่ยนความขัดแยงในที่สุด


