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มุมมองของประชาชนชายแดนใต:
‘ความหวัง’ ในสถานการณความรุนแรงอันยดืเยือ้ใตรมเงาแหง ‘สันติภาพ’

ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต

สถานวิจัยความจัดแยงและความลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มอ. ปตตานี

ประชาชนเห็นดวยกับกระบวนการสันติภาพ?
เมื่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหวางรัฐกับกลุมบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณแตกตางซึ่งเลือกใช

ความรุนแรงตอสูกับรัฐ (กลุมบีอารเอ็น) ปรากฎข้ึนอยางเปดเผย ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเชื่อมั่นวา
การดําเนินการดังกลาวจะทําใหเกิดสันติภาพจริงๆ ไดมากนอยเพียงใด? คําถามที่วานี้นาสนใจและมีความละเอียดออน
อยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี (CSCD) จึงไดดําเนินการศึกษาโดยสุมตัวอยางจากตําบลทั้งหมดที่มีอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อพยายามคนหาคําตอบดังกลาวผานการสํารวจความคิดเห็น (Deep South Poll)1

สิ่งที่เราคนพบก็คือประชาชนรอยละ 67.17 ใหคะแนนผานเกณฑหรือใหการยอมรับและเชื่อมั่นตอ
กระบวนการสันติภาพที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยูกับกลุมบีอารเอ็น สวนอีกรอยละ 32.83 ใหคะแนนไมผานเกณฑ การ
ยอมรับและเชื่อมั่นกระบวนการสันติภาพนี้มีตัวเลือกในการใหคะแนนโดยประเมินจาก 0-10 ซึ่งหากผูประเมินให
คะแนนตั้งแต 5-10 ถือวาผานเกณฑหรือยอมรับ และใหความเชื่อมั่นหรือเกณฑผานมากกวารอยละ 50 แตถาให
คะแนนต่ํากวานี้ใหถือวาไมผานเกณฑหรือไมใหการยอมรับเชื่อมั่นกระบวนการสันติภาพ

ประเด็นนาสนใจก็คือวา เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในการประเมินดังกลาวโดยรวมแลว พบวามีระดับ
คะแนนที่ 5.16 ซึ่งสะทอนใหเห็นวามคีะแนนทีใ่หผานเกณฑในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเปนเพราะความเคลื่อนไหวใน
ครั้งนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการสันติภาพที่ “ริเริ่ม”การพูดคุยสันติภาพกัน จึงเปนไปไดที่จะยังคงมีปจจัยความ
เสี่ยงหรือความไมแนนอนอยูไมนอย ขณะที่ในบางสวนก็จําตองไดรับการแกไขเพื่อที่จะใหประชาชนมีความมั่นใจมาก
ยิ่งข้ึน

1 การสํารวจความคิดเห็นหรือ “โพล” คร้ังน้ีจัดทําขึ้นโดยคณะผูวิจัยซ่ึงประกอบดวย ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, เชาวเลิศ ลอมลิ้ม, ดุษณดาว เลิศพิพัฒน และ
วารุณี ณ นคร สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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แผนภาพท่ี 1 – ผลการใหคะแนนตอการยอมรับและเชื่อมั่นตอกระบวนการพูดคุยสันตภิาพ

การวิจัยสํารวจในครั้งนี้ไดสุมตัวอยางประชากรในระหวางวันที่ 21-25 มีนาคม 2556 หรือหลังจากการลงนาม
ในฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหวางสองฝายเกือบหนึ่งเดือน และกอนหนาจะมีการพูดคุย
อยางเปนทางการอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห การสุมตัวอยางดังกลาวมาจากฐานตําบล
ทั้งหมดที่มีอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อใหไดตําบลจํานวน 187 ตําบล จากนั้น
ก็สุมตัวอยางหมูบานในตําบลดังกลาว โดยไดกําหนดหมูบานตัวอยางจํานวน 374 หมูบาน จากนั้นจึงไดเก็บตัวอยาง
ประชากรหมูบานละ 5 คน รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมดประมาณ 1,870 ตัวอยาง จึงพอเชื่อไดวาไดมีการสุมตัวอยาง
ตามหลักวิชาการทางสถิติที่คอนขางกระจายทั้งพื้นที่และสัดสวนประชากร เพราะฉะนั้น ความเห็นของกลุมตัวอยางจึง
นาจะสะทอนใกลเคียงความเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดได

ปญหาที่สําคัญที่สุดในชุมชนคืออะไร?
การสํารวจฯ ยังไดตั้งคําถามใหประชาชนระบุปญหาที่สําคัญที่สุดในชุมชน แมัจะมีหลายประเด็นปญหาแตเมื่อ

ลําดับความสําคัญแลว ปญหายาเสพติดเปนประเด็นที่สําคัญมากที่สุดเปนลําดับแรก (รอยละ 70) ลําดับที่สองคือปญหา
การวางงาน (รอยละ 49) ปญหาสําคัญลําดับที่สามคือปญหาเหตุการณความไมสงบ (รอยละ 30) ในขณะที่ปญหาความ
ยากจนตามมาเปนลําดับที่สี่ (รอยละ 26) สวนปญหาสําคัญในลําดับที่หาคือปญหาการไมมีที่ดินทํากิน (รอยละ 17)
นอกจากนั้น ยังมีการกลาวถึงปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาความขัดแยงสวนตัวหรือระหวางกลุมในชุมชน รวมไปถึงปญหา
ความไมเปนธรรมของเจาหนาที่รัฐ กลาวโดยสรุปก็คือ ประชาชนระบุวาปญหาที่สําคัญในระดับชุมชนก็คือปญหายาเสพ
ติด การวางงาน และปญหาความไมสงบ ตามลําดับ

เมื่อใหลําดับความตองการเรงดวนในการชวยเหลือหรือแกปญหาจากภาครัฐ ความตองการของประชาชน
เรียงลําดับความสําคัญดังตอไปนี้ คือ การจางงานและอาชีพของเยาวชน (รอยละ 24.1) การแกปญหายาเสพติด (รอย
ละ 17.5) การเพิ่มรายไดของครัวเรือน (รอยละ 16.4) และการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว (รอยละ 10.8)
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ประเด็นปญหาเร่ืองการกอความไมสงบ
แมวาในระดับชุมชน ประชาชนจะกลาวถึงปญหายาเสพติดและปญหาการวางงาน แตเมื่อกลาวถึง ปญหาการ

กอความไมสงบในภาคใต มีผูตอบถึงรอยละ 43.1 ระบุวาในหมูบานหรือชุมชนของตนเองเคยเกิด เหตุการณความไม
สงบซึ่งถือไดวามีอยูในระดับคอนขางสูง เมื่อพิจารณาจากกลุมตัวอยางการศึกษาครั้งนี้ที่กระจายไปกวา 50 อําเภอ และ
187 ตําบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต

ภาพจะยิ่งชัดเจนมากข้ึนเมื่อตั้งคําถามวาเคยมีประสบการณสวนตัวตอเหตุการณความไมสงบหรือไม พบวา
รอยละ 71 บอกวา “ไมเคย” มีประสบการณโดยตรงกับปญหาความไมสงบ แตวาในกลุมตัวอยางของผูที่ระบุวา “เคย
ม”ี ประสบการณกับเหตุการณความไมสงบนั้น ปรากฏวามคีนซึ่งมีเพื่อนหรือคนรูจักเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บหรือหาย
ตัวไปมีจํานวนสูงถึงรอยละ 25 ขอมูลที่นาสนใจก็คือวามีผูที่สมาชิกในครัวเรือนหรือญาติสนิทเสียชีวิตจากเหตุการณมี
อยูประมาณรอยละ 6 สวนผูที่เคยอยูในเหตุการณปราบปรามหรือปดลอมตรวจคนก็พบวามีอยูประมาณรอยละ 4 และ
เปนผูที่มีสมาชิกในครัวเรือนหรือญาติสนิทถูกจับหรือถูกเชิญตัวไปสอบสวนอยูรอยละ 4

ดังนั้น ขอมูลการสํารวจชุดนี้ยังสะทอนใหเห็นวาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดกระจายไปทั่วทั้ง
พื้นที่ในปจจุบัน โดยหลังจากที่คลื่นความรุนแรงไดผานมากวา 9 ป และมียังผลกระทบไมนอยตอผูคนในสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในภาพรวม มีผูที่รายงานวาเคยมีประสบการณโดยตรงตอเหตุการณความไมสงบในทุกประเภทรวมกัน
อยูประมาณรอยละ 29 ซึ่งถาคิดยอนกลับคาความเปนตัวแทนของประชากรจริงๆ ในพื้นที่ซึ่งมีประชากรมากกวา 2
ลานคนแลว ก็นาจะเปนตัวเลขที่สูงเปนอยางมาก โดยอาจเปนจํานวนหลักแสนคนหรือมากกวานั้น

เมื่อถามวาสถานการณความไมสงบมีผลกระทบตอปญหาเศรษฐกิจและการทํามาหากินของทานเพียง ใด?
ประชาชนมากถึงรอยละ 78.2 เชื่อวาเหตุการณความไมสงบมีผลอยางมากถึงมากที่สุดตอเศรษฐกิจ และ ชีวิตความ
เปนอยูทํามาหากินของตนเอง แสดงวาในรอบปที่ผานมา ความรุนแรงมีผลกระทบตอประชาชน สวนมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องเศรษฐกิจ ในการนี้รัฐบาลไดทุมงบประมาณจํานวนมากถึงกวาสองแสนลานบาท ในรอบ 9 ปที่ผานมาเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ประมาณรอยละ 50.7 พึงพอใจกับการ
แกปญหาดังกลาว สวนที่เหลืออีกดานหนึ่งไมพึงพอใจกับนโยบายการพัฒนาของรัฐ โดยมีอยูประมาณรอยละ 49 ที่มี
ความพึงพอใจนอย จึงกลาวไดวาความพยายามของรัฐในการแกปญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุความไมสงบ
ไดผลทั้งในดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจมากพอๆ กัน ซึ่งอาจจะนับไดวาเปนผลกระทบของนโยบายที่กํ้าก่ึงกันมาก

มุมมองดานลึกตอ ‘กระบวนการสันติภาพ’
ในความเชื่อมั่นที่มีตอกระบวนการสันติภาพดังที่กลาวไปแลวขางตนนั้น ผูใหคําตอบสวนใหญมีระดับความ

เชื่อมั่นยอมรับกระบวนการสันติภาพถึงรอยละ 67 และสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับคาเฉลี่ยประมาณ 5 หรือ 6
จากคะแนนเต็ม 10 เพื่อใหเขาใจภาพใหละเอียดข้ึน คณะผูวิจัยจึงเปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามสองกลุมใหญที่
เปนองคประกอบหลักของประชากรในพื้นที่ อันประกอบดวยคนมุสลิมและคนพุทธ ผลการวิจัยพบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนคนมุสลิมมีแนวโนมจะใหคะแนนความเชื่อมั่นตอกระบวนการสันติภาพสูงกวากลุมชาวไทยพุทธ
กลาวคือผูที่เปนมุสลิมใหคะแนนความเชื่อมั่น “ผานเกณฑ” ความเชื่อมั่นในระดับคาเฉลี่ย 5.24 สวนผูตอบ สวนผูที่เปน
ชาวพุทธใหคะแนนความเชื่อมั่นโดยเฉลี่ย 4.70 นาสังเกตวากลุมหลังนี้ระดับความเชื่อมั่นอยูในระดับ “ไมผานเกณฑ”
คะแนนความเชื่อมั่น ความแตกตางกันระหวางสองกลุมนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ สะทอนวา พี่นองชาวพุทธในพื้นที่อาจจะ
ยังมีความลังเลใจอยูบางตอกระบวนการสันติภาพในระยะเริ่มตน แตก็ควรสังเกตดวยวาคะแนนเฉลี่ยก็ไมต่ํามากนัก



มมุมองของประชาชนชายแดนใต: ‘ความหวัง’ ในสถานการณความรุนแรงอันยืดเยื้อใตรมเงาแหง ‘สันตภิาพ’

4

และยังอาจจะปรับสูงข้ึนไดถามีการชี้แจงทําความเขาใจตอกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ตลอดจนมีสัญญาณที่พอจะ
ใหหลักประกันตอความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนไทยพุทธมากข้ึนจากกระบวนการสันติภาพ

แผนภาพท่ี 2 – ระดับคะแนนความเชื่อมั่นและยอมรับตอการพูดคุยสันติภาพกับกลุมท่ีมีความเห็นตางจากรัฐ
ท่ีเลือกใชความรุนแรงในการตอสูกับรัฐ

ตารางท่ี 1 - เปรียบเทียบคะแนนความเชื่อมั่นกระบวนการสันตภิาพกับภูมิหลังศาสนา

ศาสนา Mean N Std. Deviation

อิสลาม 5.24 1480 1.945
พุทธ 4.70 325 2.200
Total 5.15 1805 2.004

ผลการวิจัยยังพบวาผูตอบแบบสอบถามซึ่งเคยมีประสบการณเหตุการณความไมสงบมีแนวโนมจะให คะแนน
ความเชื่อมั่นตอกระบวนการสันติภาพสูงกวากลุมผูไมเคยมีประสบการณ กลาวคือผูที่มีประสบการณ ใหคะแนนความ
เชื่อมั่น “ผานเกณฑ” ในระดับคาเฉลี่ย 5.38 สวนผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีประสบการณดังกลาวใหคะแนนความ
เชื่อมั่นโดยเฉลี่ยอยูที่ 5.07 ซึ่งอยูในระดับ “ผานเกณฑ” คะแนนความเชื่อมั่น ความแตกตางระหวางสองกลุมนี้มี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวายิ่งมีประสบการณเหตุการณความไมสงบดวยตัวเองก็ยิ่งจะเห็น
ดวยกับกระบวนการสันติภาพ
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ตารางท่ี 2 - เปรียบเทียบกับผูตอบสองกลุมท่ีเปนผูเคยมีประสบการณความรุนแรงจากความไมสงบและไมมีประสบการณฯ

Mean N Std. Deviation

มีประสบการณ 5.38 540 2.062
ไมมีประสบการณ 5.07 1305 1.992
Total 5.16 1845 2.017

นอกจากนี้ประชาชนผูตอบแบบสอบถามยังมีขอเสนอประเด็นการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐกับกลุมที่มี
ความเห็นตางจากรัฐ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญหกอันดับแรกไดดังตอไปนี้ อันดับแรก เรื่องการหยุดยิงและยุติ
ความรุนแรงโดยทันทีของทุกฝาย (รอยละ 67) อันดับที่สอง เรื่องการถอนทหารออกจากพื้นที่ (รอยละ 35) อันดับที่
สาม คือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเจริญรุงเรือง (รอยละ 30) อันดับที่สี่ ควรมีการแก ปญหายาเสพติดรวมกัน
(รอยละ 23) อันดับที่หา ควรมีการการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (รอยละ 20) และอันดับหก ใหมีการอยูรวมกันระหวางคน
ตางศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 17)

แผนภาพท่ี 3 – กราฟแสดงการใหน้ําหนักตอประเด็นในการพูดคยุเจรจาท่ีควรจะเปนในมุมมองของประชาชนชายแดนใต



มมุมองของประชาชนชายแดนใต: ‘ความหวัง’ ในสถานการณความรุนแรงอันยืดเยื้อใตรมเงาแหง ‘สันตภิาพ’

6

ประเด็นสําคัญจากการสํารวจครั้งนี้อีกประการก็คือ ประชาชนยังเห็นดวยและสนับสนุนบทบาทของการสราง
เครือขายภาคประชาสังคมเพื่อใหเปนตาขายนิรภัยเสริมกระบวนการสันติภาพในระหวางการพูดคุยกับกลุมที่มีความ
คิดเห็นตางจากรัฐ (Safety Net)2 เมื่อถูกถามในเรื่องนีม้ีผูที่เห็นดวยหรือสนับสนุนสูงมากถึงรอยละ 86.2

แผนภาพท่ี 4 – ความคิดเห็นของประชาชนชายแดนใตตอการสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพ่ือหนุนเสริมกระบวนการสันตภิาพ

ความเชื่อมั่นไววางใจตอกลุมคนหรือองคกรตางๆ ในพ้ืนที่
การสรางบรรยากาศที่ดีในกระบวนการสันติภาพเปนกระบวนการของการสรางความเชื่อมั่นไววางใจ ของผูคน

ในสังคม การสรางความเชื่อมั่นไววางใจนี้ควรจะตองเกิดข้ึนในทุกระดับ เพื่อที่จะใหเกิดบรรยากาศการพูดคุยหรือสาน
เสวนาระหวางคนในสังคมที่มีความขัดแยง ซึ่งไมเพียงเฉพาะเปนการพูดคุยของผูคนในระดับสูงหรือผูกําหนดทิศทางของ
คูขัดแยงหลักเทานั้น หากแตยังตองสรางกระบวนการพูดคุยในระดับของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมและระหวาง
ผูคนในระดับรากหญาดวยเชนกัน ดังนั้น การทดสอบระดับของความเชื่อมั่นไววางใจของประชาชนที่มีตอบุคคล กลุม
และองคกรตางๆ ที่มีอยูในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีความสําคัญ

การสํารวจในที่นี้จะเปนการประเมินความเชื่อมั่นไววางใจที่ประชาชนมีตอกลุมบุคคลและกลุมองคกรทั้งเอกชน
และรัฐ โดยการสํารวจความเชื่อมั่นไววางใจจะพิจารณาจากภารกิจงานในสองประเภท คือในงานดานการพัฒนาและใน
งานดานกระบวนการสันติภาพ เมื่อถามเก่ียวกับความเชื่อมั่นไววางใจตอกลุมคนหรือองคกรในดานการพัฒนา
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามวางลําดับความเชื่อมั่นไววางใจลําดับที่ 1 ใหกับกลุมหมอ พยาบาล เจาหนาที่สาธารสุข

2 Safety Net ในที่น้ีหมายถึงเครือขายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพที่เปนเหมือนตาขายนิรภัยที่คอยเสริมใหกระบวนการพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพซ่ึง
ดําเนินการในระดับบนระหวางฝายรัฐกับขบวนการเดินหนาตอไปได แตการหนุนเสริมที่วาน้ีจะพัฒนาจากภาคประชาสังคมและเครือขายประชาชนในระดับราก
หญา เครือขายหนุนเสริมดังกลาวยังทําหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมปองกันความเสี่ยงและความไมแนนอนของสถานการณในกรณีที่การพูดคุยสันติภาพเกิด
ความลมเหลวหรือพบกับอุปสรรค (กรุณาดูรายละเอียดใน คณะทํางานพื้นที่กลางสรางสันติภาพจากคนใน, “ริเร่ิมพูดคุย: บทประเมินกระบวนการสันติภาพ
ชายแดนใต/ปาตานีหลังการลงนามในฉันทามติทั่วไปฯ,” http://www.deepsouthwatch.org/node/4014)
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เจาหนาที่อนามัย ลําดับที่ 2 คือ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและผูนําศาสนา (อิหมามหรือพระ) ลําดับที่ 3 คือ
ครูโรงเรียนรัฐบาล ลําดับที่ 4 คือ ศูนยอํานวยการบริหารชายแดนภาคใต (ศอ.บต). และลําดับ ที่ 5 คือ ผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอ เปนที่นาสังเกตวากลุมที่มีคะแนนต่ําสุดในดานความเชื่อมั่นไววางใจตอการพัฒนา คือ กองกําลัง
อส. และทหารพราน ทั้งสองกลุมนี้มีคาระดับความเชื่อมั่นไววางใจต่ําที่สุด

แผนภาพท่ี 5 – ลําดับความเชื่อมั่นไววางใจกลุมคนหรือองคกรเกี่ยวกับการพัฒนา

เมื่อถามความเชื่อมั่นไววางใจเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยและการสรางสันติภาพ กลุมที่ประชาชน ผูตอบ
แบบสอบถามใหความเชื่อมั่นไววางใจลําดับที่ 1 คือ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ลําดับที่ 2 คือครูโรงเรียน
รัฐบาล ลําดับที่ 3 คือ หมอ พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่อนามัย ลําดับที่ 4 คือ ศูนยอํานวยการบริหาร
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต) และ ลําดับที่ 5 คือ กํานัน/ผูใหญบาน สวนกลุมที่มีคะแนนต่ํามากคือ เจาหนาที่ทหารและ
ทหารพราน ซึ่งมีระดับคาความเชื่อมั่นไววางใจต่ําสุด
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แผนภาพท่ี 6 - ลําดับความเชื่อมัน่ไววางใจกลุมคน หรือองคกรเกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภัยและการสรางสันติภาพ

ความเชื่อมั่นไววางใจตอผูนําศาสนาที่มีอยูสูง รวมทั้งกลุมเจาหนาที่ในดานสาธารณสุข และกลุมครู แสดงให
เห็นวา ผูนําศาสนามักจะไดรับความเชื่อมั่นไววางใจมาก ซึ่งเปนแบบแผนที่มักปรากฎข้ึนทุกครั้งเมื่อมี การศึกษาสํารวจ
ความเชื่อมั่นไววางใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตกอนหนานี้3 แตเมื่อพิจารณาในสวนของกลุมบุคคลหรือ องคกรของ
รัฐ จะเห็นไดชัดวางานบริการที่ใกลชิดชุมชน เชน งานสาธารณสุขและการศึกษา ก็ยังไดรับการยอมรับคอนขางสูง

3 กรุณาพิจารณาผลการสํารวจกอนหนาน้ีที่เก่ียวของกับระดับความเชื่อมั่นไววางใจตอกลุมคนและองคกรตางๆ โดย CSCD ไดแก ป 2554 (ดูใน
“เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในทามกลาง 8 ปของความรุนแรง” http://www.deepsouthwatch.org/node/2871); ป
2553 (ดูใน “เมื่อกาวขามหน่ึงรอยเดือนของสถานการณจังหวัดชายแดนใต: เรากําลังจะไปทางไหน?” http://www.deepsouthwatch.org/node/3354);
และป 2552 (ดู ใน “ห า ป ห า เดื อน :  ร ายง านวิ เค ราะห สถ านการณความไม ส งบ ในจังห วัดชายแดนภาคใต ในรอบ  65  เดื อน ”
http://www.deepsouthwatch.org/node/343)
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แมวากลุมครูซึ่งมักเปนเปาหมายของการทํารายในบางครั้ง แตในระยะหลังผลจากการสํารวจความคิดเห็นก็แสดงใหเห็น
วาครูอาจจะมีระดับความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนมากข้ึน อาจจะเปนผลสะทอนจากการที่มีการปรับตัวในองคประกอบ
ของครูนอยหรือผูที่มตีําแหนงในระดับลาง ซึ่งมีบุคลากรทองถ่ินเขาไปทํางานมากข้ึนอยางเห็นไดชัด

นอกจากนี้องคกรที่มีบทบาทสูงเดนจนไดรับการยอมรับเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในระยะหลังคือ ศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ซึ่งไดรับการยอมรับมากในลําดับที่สี่ ทั้งในดานการพัฒนาและในดานความ
มั่นคงปลอดภัยกับในดานการผลักดันสันติภาพ บทบาทในกระบวนการสันติภาพของ ศอ.บต. จึงไดรับการยอมรับมาก
และสอดคลองกับนโยบายในปจจุบัน สวนองคกรที่ไดรับความเชื่อมั่นไววางใจต่ําสุด ยังคง เปน อส. เจาหนาที่ทหาร
และทหารพราน ซึ่งสะทอนใหเห็นปญหาในดานความมั่นคงของรัฐที่ยังคงแกไมตก โดยเฉพาะทหารพรานซึ่งไดรับความ
ไววางใจต่ําสุดตลอดมา

นอกจากนี้ เปนที่นาสนใจที่วาเจาหนาที่ตํารวจซึ่งในอดีตเคยไดรับความเชื่อมั่นไววางใจต่ํามากในระดับที่
ใกลเคียงกับทหารและทหารพราน จากการสํารวจในครั้งนี้ไดคะแนนความเชื่อมั่นไววางใจในระดับกลางๆ ไมต่ํามาก
แสดงใหเห็นวาตํารวจไดรับการปรับปรุงบทบาทและพฤติกรรมมากข้ึน ทําใหมีความคาดหวังในแงบวก ซึ่งแสดงใหเห็น
ศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการสันติภาพ หากไดรับการยกระดับใหมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนตอไป

การกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ?
หนึ่งในขอเสนอทางออกในการแกปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตคือการกระจายอํานาจหรือการปกครอง

ทองถ่ินในรูปแบบพิเศษ ขอเสนอดังกลาวไดรับการสนองตอบจากประชาชนในรอบปที่ผานมา ในการสํารวจครั้ง
เดียวกันนี้ เมื่อตั้งคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นวาควรใชการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินแบบพิเศษเพื่อแกปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมประชาชนที่ตอบแบบสอบถามรอยละ 17.2 บอกวาเห็นดวยอยางยิ่ง อีกรอยละ 37.9 บอก
วาเห็นดวย ในจํานวนนี้มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 30.4 ตอบวามีความเห็นกลางๆ สวนผูที่บอกวาไมเห็นดวยและไม
เห็นดวยอยางยิ่ง มีจํานวนรวมกันเพียงแครอยละ 14 เทานั้น

ประเด็นที่นาสนใจก็คือหากรวมเอาจํานวนผูที่ตอบวาเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งจะอยูในจํานวนถึงรอยละ
55 สะทอนใหเห็นวาประชาชนผูตอบมากกวาครึ่งเห็นดวยกับการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินแบบพิเศษเพื่อ
แกปญหาภาคใต มีเพียงแครอยละ 14 เทานั้นที่ไมเห็นดวย นี่เปนแนวโนมที่ดีที่คนสวนใหญในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตเห็นดวยกับขอเสนอในการปฎิรูปการปกครองทองถ่ินเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาความขัดแยงใน
วิธีการสันติ



มมุมองของประชาชนชายแดนใต: ‘ความหวัง’ ในสถานการณความรุนแรงอันยืดเยื้อใตรมเงาแหง ‘สันตภิาพ’

10

แผนภาพท่ี 7 - ควรใชการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษเพ่ือแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ความรุนแรงยังคงดํารงความยืดเย้ือเร้ือรังและซับซอน
อีกดานหนึ่ง เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใตตอสถานการณที่มีการพูดคุย

สันติภาพ สิ่งที่จะตองนํามาพิจารณาดวยก็คือ ในปจจุบันสถานการณความรุนแรงและความไมสงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่มี
ความคลี่คลายไปอยางไร? ขอมูลจากศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) แสดงวา ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตกวา 9 ป นับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนมีนาคม 2556 มีจํานวนเหตุการณความไม
สงบเกิดข้ึนแลว 12,946 เหตุการณ ทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันเปนจํานวน 15,578 คน ในจํานวนความ
สูญเสียดังกลาวประกอบไปดวยผูเสียชีวิต 5,617 ราย และบาดเจ็บ 9,961 ราย เวลากวา 9 ปจนถึง ณ เวลานี้ ความ
รุนแรงที่เกิดจากขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตไดกลายเปนหนี่งในเหตุการณทางการเมืองภายในที่นํามาซึ่งความ
สูญเสียและความบาดเจ็บลมตายกันมากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทยสมัยใหมในรอบ 80 ป นับตั้งแตมีการเลี่ยน
แปลงทางการเมือง พ.ศ. 2475 โดยการประมาณการณดังกลาวนั้นจะมก็ีแตเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในระหวางป
พ.ศ. 2508-2523 จากความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) เทานั้นที่มีความ
สูญเสียมากกวา4

4 International Crisis Group (ICG), Thailand: The Evolving Conflict in the South, 11 December 2012,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/thailand/241-thailand-the-evolving-conflict-in-the-south.pdf [accessed
10 April 2013]
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แผนภาพท่ี 8 - สถติิจํานวนผูเสยีชีวติและบาดเจ็บตั้งแตเดอืนมกราคม 2547 - มีนาคม 2556

ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2547-2550 มีระดับที่สูงมาก จึงเรียกไดวาเปน
สงครามขนาดเล็ก (small war) ในลักษณะความขัดแยงที่มีความเขมขนทางการทหารต่ํา (low-intensity conflict)
สถานการณกอรูปเปนสงครามการกอความไมสงบอยางคอนขางชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ในหวงเวลา 4 ปแรก ซึ่งในบางหวง
เวลามีการกอเหตุการณความไมสงบสูงถึง 300 ครั้งตอเดือน กลาวโดยรวมแลว เหตุการณ ระหวางป พ.ศ. 2547-2550
จะเกิดความรุนแรงมากถึง 160.47 ครั้งตอเดือนโดยเฉลี่ย แตถานับตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมาจนถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 นี้ จํานวนครั้งของความรุนแรงจะลดลงอยางชัดเจนจนถึง ประมาณเดือนละ 81.92 ครั้งตอเดือน แตแบบ
แผนความตอเนื่องของความรุนแรงพัฒนาไปเปนลักษณะ “ยืดเยื้อเรื้อรัง” ซึ่งเริ่มเห็นภาพชัดเจนตั้งแตป พ.ศ. 2551-
2556 เมื่อมีการใชกําลังทหารและกองกําลังของรัฐมากกวา 60,000 นาย ลงมากดดันในพื้นที่มากข้ึน รวมทั้งการจัดตั้ง
กองกําลังก่ึงทหารและอาสาสมัคร พลเรือนติดอาวุธปองกันตนเอง รวมทั้งหมดแลวกองกําลังของฝายรัฐในทุกชนิดจะสูง
ถึงกวา 150,000 นาย ลักษณะความยืดเยื้อเรื้อรังของความรุนแรงและการใชมาตรการทางทหารและกฏหมายพิเศษทํา
ใหความรุนแรงดูเหมือนจะลดลงในทางปริมาณ แตมีความซับซอนและยอกยอนมากข้ึน ในแงที่วา ดานหนึ่ง มีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนในเชิงคุณภาพ กลาวคือ จํานวนความถ่ีของความรุนแรงลดลงแตการสูญเสียทั้งจากการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บไมลดลง แตในอีกดานหนึ่งก็เกิดความรุนแรงที่สูงข้ึนบางครั้ง บางชวงข้ึนสูงต่ําสลับกันไปตลอดเวลา แนวโนม
ความรุนแรงตอเนื่องแบบนี้ไมเคยยุติลงเลย

แผนภาพท่ี 9 – กราฟแสดงแนวโนมของเหตกุารณกอความไมสงบตั้งแตเดือนมกราคม 2547 - มีนาคม 2556
โดยเปรียบเทียบเปนรายเดือน
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นอกจากนี้ ภาวะดังกลาวไดกอตัวข้ึนเปนลักษณะความซับซอนยอกยอนของความรุนแรง ความหมาย ก็คือรัฐ

ใชกําลังในการปราบปรามการกอความไมสงบอยางคอนขางรุนแรงเขมขนดวยการสงกําลังและจัดตั้ง กองกําลังติดอาวุธ
เพื่อตอสูกับการกอความไมสงบ และยังใชมาตรการบังคับใชกฏหมายพิเศษในการตอสูกับ สถานการณ เชน การ
ประกาศกฏอัยการศึกในทั่วทั้งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและสี่อําเภอของจังหวัด สงขลา ซึ่งไดประกาศใชมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ ยังประกาศบังคับใชกฏหมายพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (หรือ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เพื่อยับยั้งการขยายตัวของการกอความไมสงบ การดําเนินการในลักษณะดังกลาว
มีผลทําใหระดับความรุนแรงในแงความถ่ีของการเกิดเหตุการณลดลงก็จริง แตในทางกลับกันก็มีแรงตานอยางเปนระบบ
ของอีกฝาย ทําใหความรุนแรงไดกอเกิดสภาพของความยืดเยื้อเรื้อรังที่มีลักษณะตอเนื่องและมีแบบแผนกระโดดข้ึนสูง
ต่ําอยูตลอดเวลา ภาพทีส่ะทอนใหเห็นก็คือ นี่เปนการตอสูระหวางพลังของสองฝายอยางชัดเจน

แผนภาพท่ี 10 – กราฟแสดงแนวโนมและสัดสวนของจํานวนคร้ังของเหตุการณและจํานวนผูบาดเจ็บลมตาย
ท่ีบงชี้ใหเห็นความรุนแรงเชิงคุณภาพ
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ความตอเนื่องของเหตุการณอาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนของการพัฒนาการความขัดแยงในจังหวัดชายแดน ภาคใต

ซึ่งเริ่มเห็นไดชัดในชวงป พ.ศ. 2555-2556 ดังจะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2555 ความรุนแรงในพื้นที่เริ่ม ขยับสูงหรือเพิ่ม
ระดับข้ึน จากที่มีเหตุการณครั้งใหญประมาณ 8 ครั้ง5 โดยครั้งที่สําคัญคือการระเบิดที่เมืองหาดใหญและยะลาในวันที่
31 มีนาคม ซึ่งทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากถึงประมาณ 600 คน นอกจากนี้ ในเดือนกรกฏาคมยังมีการ
โจมตีชุดลาดตระเวณของตํารวจที่ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และการโจมตีชุดปฏิบัติเคลื่อนที่ของทหารที่
อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ซึ่งทําใหเจาหนาที่สูญเสียรวม 9 นาย ทั้งสองกรณีเปนเหตุการณใหญที่กลายเปนขาวดัง
ตอมาในเดือนสิงหาคมมีการกอเหตุกอกวนทั่วทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและสี่อําเภอในสงขลารวมประมาณ 300
กวาจุด และในเดือนกันยายนปเดียวกันก็มเีหตุการณระเบิดอีกครั้งที่ตลาดในอําเภอสายบุรีทําใหมีผูเสียชีวิต 6 รายและ
บาดเจ็บอีก 44 ราย

ดังนั้น ภาพรวมของสถานการณในป พ.ศ. 2555 จึงดูเหมือนวาเหตุการณความรุนแรงจะเพิ่มมากข้ึน และเมื่อ
ข้ึนตนป พ.ศ. 2556 ก็มีแนวโนมของสถานการณที่นาสนใจ เริ่มตนตั้งแตเดือนมกราคมที่มเีหตุการณความไมสงบเกิดข้ึน
ถึง 117 ครั้ง ขณะทีใ่นเดือนกุมภาพันธก็เกิดเหตุการณความรุนแรง 101 ครั้ง และเดือนมีนาคมสูงถึง 131 ครั้ง นับเปน
การเกิดเหตุการณความไมสงบที่ “สูงกวาคาเฉลี่ยตอเดือน” ของเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ถานับจากเดือนมกราคม
พ.ศ. 2551 เปนตนมาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมคีาเฉลี่ยตอเดือนอยูทีป่ระมาณ 81.92 ครั้ง ในชวงตนปที่ผาน

5 กรุณาดูรายละเอียดใน ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, “9 เดือนของปที่ 9: ในสถานการณความรุนแรงอันยอกยอน กระบวนการสันติภาพปาตานียังคงกาวเดินไป
ขางหนา,” 2 พฤศจิกายน 2555, http://www.deepsouthwatch.org/node/3670
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มา เหตุการณความรุนแรงครั้งสําคัญทีก่ลายเปนขาวใหญก็คือเหตุการณในวันที่ 13 กุมพาพันธที่มีการโจมตีฐาน
ปฏิบัติการของกองกําลังนาวิกโยธินที่บานยือลอ ตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยกองกําลังของ
ขบวนการบีอารเอ็นจํานวนประมาณ 30 คน ผลจากการสูรบดังกลาว ทําใหฝายที่เขาโจมตีเสียชีวิตถึง 16 คน

แผนภาพท่ี 11 – กราฟแสดงแนวโนมของระดับความรุนแรงท่ีเพ่ิมสูงขึน้ในระยะหลัง

แผนภาพท่ี 12 – กราฟแสดงพัฒนาการและชวงเวลาของความรุนแรงซ่ึงพิจารณาจากคาเฉลี่ยตอเดือน

พลวัตและพัฒนาการของสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตชี้ใหเห็นแรงเหวี่ยง (momentum)
ของความรุนแรงที่เคลื่อนตัวสลับพลิกไปมาอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในชวงระยะแรกนับตั้งแตชวงระหวางป พ.ศ. 2547-
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2550 ที่ความรุนแรงมีความเขมขนสูง โดยเฉลี่ยเหตุการณตอเดือนในชวงนี้มีจํานวนประมาณ 160.47 ครั้งตอเดือน
ตอมาในชวงระยะหลังคือในชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2556 มีเหตุการณเกิดข้ึนโดยเฉลี่ย 81.92 ครั้งตอเดือน ซึ่งดู
เหมือนจะลดลงในภาพรวม แตไมควรมองขามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงในเชิงคุณภาพและความซับซอน
ยอกยอนของสถานการณซึ่งทําใหในชวงเวลานี้บังเกิดพลวัตหรือการไหวตัวของความรุนแรงและความขัดแยงที่สามารถ
แบงออกไดเปน 2 ชวงยอยๆ คือ

1) ชวงแรกระหวางป พ.ศ. 2551-2554 อันเปนชวงระยะแรกที่มีเหตุการณเกิดข้ึนโดยเฉลี่ย 77.29 ครั้งตอ
เดือน ซึ่งเปนผลจากการปรับตัวทางนโยบายการทหารหรือวิธีการจัดการของกองกําลังแหงรัฐที่มีความเขนขนและนูน
ข้ึน รวมทั้งมาตรการการใชกฏหมายพิเศษซึ่งได “กด” ความรุนแรงลงไปไดระดับหนึ่ง

2) ชวงหลังระหวางป พ.ศ. 2555-2556 อันเปนชวงระยะปจจุบัน ซึ่งพบวามีเหตุการณความรุนแรงสูงข้ึนมาอีก
ระดับหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ คาเฉลี่ยเหตุการณจํานวน 102.2 ครั้งตอเดือน ในแงนี้จะเห็นไดชัดเจนวา “อีก
ฝาย” ก็มีการปรับตัวดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาการเพิ่มระดับของความรุนแรงในชวงหลังนี้มีนัย
ความหมายที่จะตองพิจารณาในแงพัฒนาการของสถานการณอันเกิดจากตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวของหลายตัว ซึ่งสะทอน
ใหเห็นการปรับตัวของพลังจากหลายฝายในพื้นที่ความรุนแรงแหงนี้นั่นเอง

จุดเปลี่ยนสถานการณ: การทหารยัน พ้ืนที่ทางการเมืองเปด
ขอสังเกตที่นาพิจารณาก็คือการปรับตัวทางการทหารไมใชเกิดกับฝายรัฐเทานั้น ฝาย “ขบวนการ” ก็ดู

เหมือนมีการปรับตัวดวย การดํารงรักษาระดับความรุนแรงและความมุงหมายของตนเองแสดงใหเห็นจาก การที่มีการใช
ความรุนแรงที่เนนเปาหมายการโจมตีชัดเจนยิ่งข้ึน ดังที่อธิบายไปแลววาไดปรากฎสภาวะของความรุนแรงเชิงคุณภาพ
ข้ึนนับตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยในความหมายนี้ก็คือระดับความถ่ีของความรุนแรงลดลงแตการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
เหยื่อหรือเปาหมายของความรุนแรงไมลดลง แตกลับมีแนวโนมคงที่และแกวงไกวสูงต่ําในระดับที่เหมือนเดิม

นอกจากนี้ นับตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา ความยืดเยื้อเรื้อรังของความรุนแรงและยอดของผูบาดเจ็บลม
ตายสะสมสงผลสรางแรงกดดันที่ทําใหเราไดเห็นแนวโนมของการยอมรับและการเปดเผยตัวออกมาอยางชัดเจนและ
อยางเปนทางการของ “ตัวแสดงหลัก” ที่เปนฝายตรงขามกับรัฐซึ่งกอความรุนแรงนั่นคือขบวนการ BRN (Barisan
Revolusi Nasional – National Liberation Front) นี่เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สําคัญ หลังจากที่คูตอสูของรัฐ
ดังกลาวนี้ถูกปดบังจากฝายรัฐมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยที่กอนหนานี้มีความพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึงอยาง
เฉพาะเจาะจง แตกลับใชคํากวางๆ วาเปน “ผูกอความไมสงบ” หรือ “ผูกอความรุนแรง” เทานั้น

การเปดตัวแสดงหลักดังกลาวทําใหการอธิบายถึงสาเหตุแหงความรุนแรงที่พาดพิงถึงขบวนการคายาเสพติด
หรือน้ํามันเถ่ือนออนตัวลง เพราะถึงแมวาจะมีความพยายามอธิบายวาเหตุการณความไมสงบภาคใตที่วุนวายสับสน
อยางมากเพราะมี “เงื่อนไขที่ซับซอนไมไดจํากัดวงอยูที่อุดมการณของกลุมแบงแยกดินแดน” แตยังมีเรื่องของขบวน
การคายาเสพติดและพวกคาของเถ่ือนเขามาเก่ียวของดวย แตทุกวันนี้หนวยงานรัฐที่เก่ียวของก็ยังไมพบหลักฐาน
รูปธรรมที่โยงใยอยางชัดเจนและอยางเปนระบบระหวางขบวนการบีอารเอ็น พูโล เครือขายตางๆ ของขบวนการเหลานี้
กับการคายาเสพติดและคาน้ํามันเถ่ือน เทาที่พบก็มีแตเปนบางสวนที่เปน จุดยอยๆ ในระดับลางเทานั้น จึงไมมีหลักฐาน
มารองรับคําอธิบายเชื่อมโยงโดยตรงของสมมติฐานดังกลาว

ในขณะทีภ่าพที่เราสามารถเห็นไดชัดเจนกวาก็คือความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการตอสูที่เรียกวา
ความขัดแยงที่ใชกําลังอาวุธ (armed conflict) ระหวางรัฐกับองคกรตอตานรัฐที่มีฐานการสนับสนุนจากองคกร
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เครือขายและมีกองกําลังอาวุธเพื่อปฏิบัติการใชความรุนแรงอยางเปนระบบ มีจุดมุงหมายทางการเมืองและอุดมการณ
เพื่อแบงแยกดินแดนหรือมุงตอสูในประเด็นทางการเมืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับปญหาอัตลักษณ ประวัติศาสตร ชาติพันธุ
และศาสนา

ทิศทางในทางการเมืองปจจุบันจะพบวาจากการที่สถานการณความรุนแรงมีการปรับตัวในการใชกําลังของสอง
ฝายก็คือจากการที่รัฐใชการปรับตัวและระดมกําลังเขากดสถานการณความรุนแรงตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงป พ.ศ.
2554 สถานการณการสูรบไดเปลี่ยนไปเปนภาวะตรึงกําลังในทางยุทธศาสตรและยุทธวิธี ลักษณะของการตรึงกําลังกัน
ดังกลาวทําใหสถานการณเริ่มมีความรุนแรงข้ึนนับตั้งแตป พ.ศ. 2555 ดวยพลังของแรงกดและแรงดึงกําลังสูกันระหวาง
สองฝาย

ในสถานการณเชนนี้เราจึงเห็นภาพของการสรางดุลกําลังของสองฝาย เริ่มจากการปรับตัวทางการทหารของ
ฝายรัฐในการใชกําลังอยางหนักควบกับงานการเมืองในแนวทางสานใจสูสันติ และอีกดานหนึ่งการปรับตัวทางยุทธวิธี
ของบีอารเอ็น โดยมีการเปดเผยการใชกําลังอยางโจงแจง เชน การโจมตีอยางเปดเผยและหนักหนวง โดยมุงเนนไปที่
การโจมตีเปาหมายเขมแข็งแข็ง (hard targets) ไมวาจะเปนทหารหรือกองกําลังของฝายรัฐอ่ืนๆ สลับกับการโจมตี
เปาหมายออนแอ (soft targets) ที่เปนชุมชนเมือง โดยใชการโจมตีใหญ ขอมูลในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนของการโนมเอียงไปในทางการโจมตี เปาหมายเขมแข็ง เชน ทหาร ตํารวจ ทหารพราน และ
อส.

ดังสามารถพิจารณาจากสัดสวนผูเสียชีวิตที่เปนฝายกองกําลังของรัฐตอผูเสียชีวิตทั้งหมด ในเดือนมกราคม
เทากับรอยละ 21.88 ตอมาในเดือนมีนาคมก็สูงข้ึน ถึงรอยละ 36.84 ถารวมทั้งผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บที่เปนกองกําลัง
ทหาร ตํารวจ ทหารพราน และ อส. ในเดือนมกราคม จะพบวามีถึงประมาณรอยละ 46.84 แตในเดือนมีนาคมกลับ
สูงข้ึนถึงรอยละ 54.56 สภาพเชนนี้ทําใหสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ดูเหมือนยกระดับความเขมขนมากข้ึน แตใน
ขณะเดียวกันปฏิบัติการของฝายขบวนการก็ถูกตรึงไวดวยกําลังของฝายรัฐที่กระจายตัวไปทั่วทั้งพื้นที่ ในทางยุทธศาสตร
จึงกลาวไดวาเปนการยันกันทั้งในทางการทหารและในทางการเมือง
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แผนภาพท่ี 13 – สัดสวนของผูเสียชวีติและบาดเจ็บจากเหตกุารณความไมสงบท่ีเปนหมายเขมแข็ง (กลุมทหาร ตํารวจ ทหาร
พราน และ อส.) โดยเปรียบเทียบกับผูสูญเสียท้ังหมดในชวงเดือนมกราคม, กุมภาพันธ และมีนาคม 2556

อยางไรก็ตาม แรงถวงดุลที่มีสําคัญอยางยิ่งในสถานการณการยันกันในทางการทหารก็คือการปรับตัวทาง
นโยบายสันติภาพของรัฐดวยการออก “นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557”
โดยสภาความมั่นคงแหงชาติ นโยบายดังกลาวประกาศชัดเจนวาจะตองมุงสรางสภาวะแวดลอม ที่เอ้ือตอการพูดคุยใน
การแสวงหาทางออกจากความขัดแยง และใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของและผูมีสวนไดเสียใน
กระบวนการเสริมสรางสันติภาพ ทางฝายทหารก็มีการเดินนโยบายสันติภาพ ผานกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ที่ไดประกาศนโยบาย “สานใจสูสันติ” ซึ่งเนนการเปดโอกาสใหผูมี
ความเห็นตางจากรัฐไดมีชองทางสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแกไขปญหา ในขณะที่ศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ก็เดินหนานโยบายเปดพื้นที่จัดการ “พูดคุยสันติภาพ” ตามแนวนโยบาย
ดังกลาว

ในอีกดานหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเองก็เกิดการตื่นตัวของภาคประชาสังคมและ นักวิชาการเพื่อ
สรางพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพตามแนวทางที่เรียกวา “กระบวนการสันติภาพปาตานี” หรือ “Pa(t)tani Peace
Process, PPP” และแนวทางการสราง “พื้นที่กลางสรางสันติภาพจากคนใน” หรือ “Insider Peacebuilders
Platform, IPP” ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน

กระบวนการสันติภาพเปนพลังที่สําคัญอีกสวนหนึ่งในการถวงดุลการใชความรุนแรงในสถานการณที่มีการยัน
กันในทางการทหาร เพราะเปนการการสรางพื้นที่กลางและสรางพื้นที่การสื่อสารสาธารณะ กลาวในอีก แงหนึ่ง
สันติภาพเปนการเปดพื้นที่และสนามในทางการเมืองใหกับทุกฝายใหเขามารวมกันแกปญหาความ ขัดแยงดวยวิธีการ
สันติ ผลที่เกิดข้ึนตามมาก็คือสนามแหงสันติภาพถูกสรางข้ึนและพื้นที่ทางการเมืองที่ไมใช ความรุนแรงก็จะถูกเปดออก
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กลาวโดยสรุปก็คือการยันกันทางการทหารและการเปดพื้นที่ทางการเมืองที่ตาม มาในปจจุบันจะนํามาซึ่ง “จุดเปลี่ยน
ของสถานการณ” (turning point) ที่นําไปสูแนวทางสันติภาพที่กําลังเดินหนาอยูในปจจุบัน

การแกปญหาภายใตรมเงาของสันติภาพที่ย่ังยืน
แมกระบวนการสันติภาพในปจจุบันจะมีความเสี่ยงแฝงอยูดวย กระนั้นก็ตาม จากการสํารวจความคิด เห็นของ

ประชาชนในพื้นที่ดังที่กลาวไปแลวขางตนก็สอดคลองกับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในโพลสํานักอ่ืนที่
ประชาชนประมาณสองในสามสนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่ริเริ่มอยางเปนทางการในวันที่ 28 กุมภาพันธที่ผานมา6

นี่เปนฐานที่เขมแข็งสําหรับฝายตางๆ ที่เขารวมกระบวนการอันจะถือไดวาเปนอาณัติสัญญานโดยปริยายที่สนับสนุน
กระบวนการสันติภาพและพยายามสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสรางความแข็งแกรงใหกับกระบวนการสันติภาพ แต
เราก็ตองตระหนักวาจากประสบการณของที่อ่ืน ความสนับสนุนตอกระบวนการนี้อาจจะลดลงไดเมื่อกระบวนการ
สันติภาพไปพบกับอุปสรรคที่เปนวิกฤติ สิ่งทาทายที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือกระบวนสันติภาพที่จะสําเร็จไดนั้นตอง
อาศัยการยินยอมและผอนปรนประนีประนอมจากทุกฝาย การประนีประนอมดังกลาวอาจทําใหคนของแตละฝาย
ผิดหวังที่ตั้งตารอคอยผลลัพทที่วาดหวังมานานและคาดหวังจะไดรับการตอบแทนเยียวยาจากความเจ็บปวดและขมข่ืน
ในอดีตของฝายตน

ปญหาอีกประการหนึ่งของกระบวนการสันติภาพทุกแหงก็คือทุกฝายที่เก่ียวของจะยังคงตกอยูภายใตความเชื่อ
หรือทัศนคติที่ถูกสรางสมมานานในเรื่อง “ความไมเชื่อมั่นไววางใจ ความระแวงสงสัย และความรูสึกเปนปฏิปกษ”ตอ
ฝายอ่ืน สันติภาพสําหรับพวกเขาแตละฝายอาจจะมีความหมายตางกัน รัฐบาลและฝายสนับสนุนรัฐตองการใหฝาย
ขบวนการผูกอการยุติความรุนแรงกอนเปนลําดับแรก “เมื่อใดที่ยุติความรุนแรงไดสําเร็จ เราจึงจะพูดเรื่องอ่ืนกันได เชน
การประนีประนอมทางการเมืองอ่ืนๆ” สวนฝายขบวนการและแนวรวมก็ตองการ “ความยุติธรรม ความเสมอภาค และ
รูปแบบการปกครองรวมกันบางประเภทในดินแดนของตนเอง” เมื่อใดที่พวกเขามองเห็นความกาวหนาที่มีความหมาย
สําคัญและนาเชื่อถือในเรื่องดังกลาว พวกเขาจึงจะยอมยุติความรุนแรง เปนตน

เพื่อจัดการกับปญหาที่ยอกยอนดังกลาว ความกาวหนาไปสูสันติภาพเชิงลบ (negative peace, การยุติความ
รุนแรง) และสันติภาพเชิงบวก (positive peace, ความยุติธรรม ความเสมอภาค และการจัดการตามเจตนารมณของ
ตนเอง) จึงไมอาจจะแกไขไดดวยเพียงแคมีกลุมผูสรางสันติภาพ (peacebuilders) เฉพาะที่เก่ียวของกับการพูดคุย
เจรจาสันติภาพอยางเปนทางการเทานั้น (หรือที่เรียกกันวาเสนทางสายที่ 1) กระบวนการสันติภาพจักตองมีการระดม
การสนับสนุนจากประชาชนในวงกวางเพื่อสรางพลังสันติภาพทั้งในแงมุมของสันติภาพเชิงบวกและสันติภาพเชิงลบ

อันที่จริง การสรางสันติภาพไดเดินมาสองสามปกอนหนานี้แลวจาก “คนใน” หลายฝายที่ประกอบดวยองคกร
ภาคประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวในระดับรากหญา (ที่เรียกกันวาเสนทางสายที่ 2 และเสนทางสายที่ 3)
ในขณะนี้ จึงเปนหวงเวลาอันเหมาะสมที่กระบวนการสันติภาพจากคนในดังกลาวจะสรางสะพานเชื่อมกับกระบวนการ
สันติภาพในเสนทางสายที่ 1 หรือการพูดคุยเจรจรสันติภาพอยางเปนทางการ

กลาวโดยสรุปก็คือการจะทําใหกระบวนการสันติภาพยั่งยืนในขณะนี้ กระบวนการสันติภาพจําตองแผรมเงา
ออกไปใหมากที่สุด จะตองใหความสําคัญกับความตองการและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งสราง
สันติภาพกาวเล็กๆ ในจํานวนที่มากที่สุดเทาที่จะมากไดในหมูประชาชนทุกหมูเหลา ชวยกันสราง เครือขายความ

6 กรุณาดูผลสํารวจความคิดเห็นในบางสํา นัก อาทิ เชน นิดา โพล (ดู ใน “รัฐบาลไทยกับการน่ัง โตะ เจรจา กับกลุ มบีอาร เ อ็น ( BRN) ,”
http://nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/en/2012-08-06-13-57-45/400-28-1-56) และสวนดุสิตโพล (ดูใน “ ‘การแกปญหาภัยใต’ ในสายตา
ประชาชน,” http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2556/25561363485254.pdf)
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ปลอดภัยที่สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพโดยภาคประชาสังคมใหเขมแข็ง รวบรวมและขยายการ สนับสนุนกระบวนการ
สันติภาพจากทุกฝาย สรางแรงหมุนหรือแรงเหวี่ยงที่ดึงดูดใจเพื่อสนับสนุนการเปดเผย กระบวนการสันติภาพไปสู
สาธารณะ กระบวนการสันติภาพของจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองศึกษาบทเรียน จากประเทศอ่ืน เชน ในกรณี
ไอรแลนดเหนือที่กลุมผูสนุบสนุนสันติภาพจากหลายฝายรวมมือกันกับองคกรภาค ประชาสังคมและสื่อมวลชนที่มีจิตใจ
เปดกวางเพื่อสรางพื้นที่สาธารณะและการสนับสนุนจากประชาชนในวงกวาง เพื่อหนุนชวยกระบวนการเจรจาสันติภาพ
ใหยั่งยืนในที่สุด


