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รายงานเนือ้หาการเสวนาวิชาการ 

“จุดไฟในพาย:ุ สันติภาพในชายแดนภาคใตภายใตสถานการณความขัดแยงทางการเมืองปจจุบัน” 1 

 

งานเสวนานี้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2556 ณ หองบุญชู โรจนเสถียร ชั้น3 อาคารเอนกประสงค 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  จัดโดยศูนยศึกษาสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 วิทยากรประกอบดวย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมยศรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี, นายอัศโตรา โตะราแม อดีตคอลัมนิสตและผูส่ือขาวหนังสือพิมพ Utusan Malaysia, นายรอมฎอน 

ปนจอร ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch), อ.ชินทาโร ฮารา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, และ ผศ.ดร.อนุสรณ อุณโณ จากคณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูดําเนินรายการ คือ ผศ.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  

 

 
 

                                                             
1 ขอบคุณภาพประกอบทั้งหมดจาก Deep South Watch (http://www.deepsouthwatch.org/node/5088) 
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมยศรี 

ความเปนมาของกระบวนการสันติภาพและขอเสนอลาสุดของ BRN 

ส่ิงท่ีจะอธิบายมี 2 สวน สวนแรกคือ ความเปนมาของกระบวนการสันติภาพ ประกอบดวย สถานการณความ

รุนแรงในพ้ืนท่ี และพัฒนาการท่ีนํามาสูแนวทางสันติภาพ สวนท่ีสองจะวาดวยขอเสนอลาสุดของ BRN ซึ่งหลังจาก

การพูดคุยคร้ังสุดทายเม่ือเดือนมิถุนายน 2556 กับรัฐบาลไทย ทาง BRN2 ไดจัดทําเอกสารนี้สงมาใหรัฐบาลเพ่ือ

ขยายความขอเรียกรองของเขาใหมีความชัดเจนข้ึน ขอเรียกรองจะถูกใชเปนฐานในกระบวนการสรางสันติภาพในข้ัน

ตอไป   

 

ความเปนมาของกระบวนการสันติภาพ และส่ิงท่ีทําใหเกิดการพูดคุยเพื่อสันติภาพ  

เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีกาวเขาสูปท่ี 10 แลวนั้น เปนส่ิงท่ีมีพลวัตอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ 

ตั้งแตมกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน มีผูเสียชีวิตจากเหตุการณไปแลวประมาณ 5,700–5,800 คน มีผูบาดเจ็บ

ประมาณ 10,000 คน โดยในชวงระหวางป 2547-2550 จํานวนคร้ังของความรุนแรงและจํานวนความสูญเสียจาก

การตายและบาดเจ็บเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สวนในชวงท่ี 2 หรือหลังป 2551 เปนตนมา ปรากฏวาจํานวน

เหตุการณความรุนแรงลดลงจากจํานวนเฉล่ีย 160 คร้ัง/เดือน เหลือเฉล่ียราว 80–100 คร้ัง/เดือนเทานั้น แตทวา

จํานวนผูตายและผูบาดเจ็บกลับยังคงท่ี  และแมวาจํานวนเหตุการณจะเพ่ิมข้ึนในชวงปหลังๆ จํานวนผูตายและ

ผูบาดเจ็บก็ยังคงท่ีเชนกัน  โดยเฉล่ียจะมีคนตาย 2 คน และมีบาดเจ็บ 3 คนตอวันจากสถานการณความรุนแรง   

 นาสนใจวาตั้งแตตนป 2556 เปนตนมา ผูสูญเสียไดเปล่ียนจากท่ีสวนใหญเปนพลเรือนหรือผูบริสุทธิ์ท่ัวไป 

มาสูกลุม hard target หรือเปาแข็ง โดยมีการโจมตี การยิง การระเบิด ฯลฯ เจาหนาท่ีตํารวจ ทหาร ทหารพราน 

และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เยอะข้ึน  หรือโดยเฉล่ียประมาณ 60-70 % ของผูสูญเสียท้ังหมด ขณะท่ีกอน

หนานี้ประมาณ 60 % ของผูสูญเสียเปนพลเรือน     

                                                             
2 ขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติหรือในภาษา Barisan Revolusi Nasional (BRN) 
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CCSCS 

 เม่ือโยงลักษณะพลวัตท่ีวานี้เขากับกระบวนการสันติภาพ  เราอาจสรุปภาพเหตุการณความรุนแรงไดวา  1) 

มันเปนความรุนแรงท่ียืดเยื้อเร้ือรัง  2) ระดับของการตายและบาดเจ็บมีความคงท่ีและตอเนื่อง  3) ในระยะหลัง  

มีแนวโนมท่ีการกอเหตุโจมตีเนนเปาหมายไปท่ีเจาหนาท่ีรัฐ (ทหารและตํารวจ) มากข้ึน และ 4) มีแรงเฉื่อยภายในท่ี

คอยดึงใหความรุนแรงไมขยายตัวออกไปมากกวานี้ ท้ังนี้ แรงเฉื่อยในขอ 4) นี้คือพลังท่ีจะมาแปรเปล่ียนใหความ

ขัดแยงท่ีใชความรุนแรงกลายมาเปนความขัดแยงท่ีไมใชความรุนแรง หรือท่ีเรียกวา “กระบวนการสันติภาพ” 

 กระบวนการสันติภาพท่ีมีการพูดคุยกันระหวางขบวนการกอความไมสงบหรือ BRN  กับรัฐบาลไทย 

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางนโยบายของรัฐในชวง 2 ปท่ีผานมาท่ีนําโดยสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) กับ

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) โดยเปนกระบวนการท่ีถูกตองกฎหมายและถูกรับทราบ

โดยรัฐสภา และเปนนโยบายขอท่ี 8 ในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2555 – 

2557) ท่ีมีเปาหมายเพ่ือสรางสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศในการพูดคุยสันติภาพกับผูท่ีมีความเห็นแตกตางทาง

การเมืองในประเด็นแนวทางการปกครอง  การกระจายอํานาจ  และการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษท่ีสอดคลองกับ

ประวัติศาสตรของทองถิ่น  

 ขณะเดียวกันในชวง 2–3 ปท่ีผานมากิจกรรมและบทบาทของภาคประชาสังคม ส่ือ และนักวิชาการใน

ระดับพ้ืนท่ีไดขยายตัวเปนอยางมากในการสงเสริมการแกปญหาตามแนวทางแบบสันติ  มีการผลักดันแนวคิด “การ

พูดคุยสันติภาพ” (peace dialogue) มาโดยตลอดตั้งแตกอนหนาท่ีรัฐบาลจะมีนโยบายนี้มาดวยซ้ํา กระท่ังเดือน

กุมภาพันธ 2556  รัฐบาลนําโดย สมช. และ ขบวนการ BRN ก็ไดรวมลงนามกันในเอกสารเพ่ือแสดงความเห็น

พองรวมกัน (Consensus) ระหวาง 2 ฝาย ท่ีจะพูดคุยสันติภาพเพ่ือแกปญหาความม่ันคงในจังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยมีมาเลเซียเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator)  

 

ขอเสนออยางเปนทางการของ BRN 

หลังจากมีการลงนามแลวเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2556 การพูดคุยมีข้ึนสามคร้ังในปเดียวกัน คือ ในเดือนมีนาคม 

พฤษภาคม และมิถุนายน จุดเนนการพูดคุยสันติภาพท้ังสามคร้ังอยูท่ีรัฐบาลไทยมีขอเสนอตอฝาย BRN ใหยุติหรือ

ลดความรุนแรง ขณะท่ีฝาย BRN มีขอเสนอหลักในประเด็นวาดวยสิทธิ หรือการยอมรับในสิทธิและอัตลักษณของพ่ี

นองประชาชนมลายูปาตานีซึ่งเปนชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย BRN เนนถึงสิทธทิางการเมือง 

เสรีภาพ และการเปนอิสระจากรัฐไทย  

 อยางไรก็ดี นิยามความหมายในขอเรียกรองของ BRN มีการปรับเปล่ียนอยูตลอดในระหวางการพูดคุย 

กระท่ังลาสุดในเดือนตุลาคม 2556 ทาง BRN ไดจัดทําขอเสนอเปนเอกสารภาษาอังกฤษและภาษามลายูสงถึง

รัฐบาลไทยผานทางเลขาธิการ สมช. เพ่ืออธิบายรายละเอียดท่ีชัดเจนของขอเสนอท้ังหาขอ ตามคําขอของรัฐบาล

ไทยท่ีตองการใหทางฝาย BRN เสนอรายละเอียดของขอเสนอท้ังหา ดังนั้น เอกสารชิ้นนี้จึงถูกนํามาอภิปรายกันใน

สวนของรัฐบาล เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ และภาคประชาสังคมเพ่ือตีความถึงความตองการของ BRN อนึ่ง ในเอกสาร

นี้ BRN ระบุชัดวาพวกเขาไมไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยตองยอมรับขอเสนอท้ังหมดในทันที  แตเสนอในเชิงหลักการ

วาควรจะตองมาพูดคุยกันในเร่ืองขอเรียกรองท้ังหาในรายละเอียดอยางเปนข้ันเปนตอน และเสนอวาหากจะมี

กระบวนการนี้ก็ควรตองประกาศใหเปนวาระแหงชาติ โดยนําเสนอตอรัฐสภาของประเทศไทยดวย เม่ือหาตกลง
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เร่ืองขอเรียกรองท้ังหาขอไดแลว รัฐบาลจะตองจัดทําขอตกลงอยางเปนทางการ (official agreement) ท้ังนี้ ใน

เอกสารของ BRN มีการกําหนดจํานวนคร้ังการเจรจาและชวงเวลา (timeline) ดําเนินการตางๆ ไวดวย  

 ขอเรียกรองของ BRN เปนการเรียกรองใหยอมรับสถานภาพทางการเมืองของพ่ีนองประชาชนชาวปาตานี

หรือคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีสวนใหญเปนคนมลายูนับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายู  ซึ่งท่ีผานมา

สถานภาพนี้ยังไมไดรับการยอมรับ  ตามกระบวนการของ BRN ก็คือ เม่ือสิทธิทางการเมืองของชาวปาตานีไดรับ

การยอมรับ ก็จะมีขอตกลงการหยุดยิงและมีสัญญาสันติภาพ อยางไรก็ดี ทาทีของรัฐบาลไทยตั้งแตแรกจนกระท่ัง

ถึงปจจุบันนี้ก็คือการปฏิเสธไมยอมรับในทุกประเด็น ท้ังนี้ BRN เองก็จะพยายามปรับปรุงกระบวนการพูดคุยเพ่ือให

เปนท่ียอมรับมากข้ึน เชน การปรับปรุงองคประกอบของคณะผูแทนฝายตนจํานวน 15 คน ในการพูดคุยสันติภาพใน

รอบตอไป ท่ีจะประกอบดวย คณะผูแทนจาก BRN 7 คน นอกนั้นเปนตัวแทนจาก PULO3 และ  BIPP4 รวมท้ัง

นักกฎหมาย นักประวัติศาสตร ผูเชี่ยวชาญในทางสตรี เยาวชน  

 สําหรับเนื้อหาขอเรียกรองแตละขอท่ีไดรับการขยายความหรืออธิบายรายละเอียดโดย BRN มีดังนี้ 

1) ใหยอมรับ BRN ในฐานะท่ีเปนตัวแทน: เพ่ือเปนการยืนยันวานี่คือ การพูดคุยเจรจาระหวาง “นักตอสู

เพ่ือสันติภาพปาตานี” กับรัฐบาลไทย พวกเขาเนนคําวา “ประชาชาติมลายูปาตานี” (bungsa Malayu 

Patani) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญท่ีหมายถึงการยอมรับประชาชนมลายูปาตานี   BRN เนนความชอบธรรม

ของตนในฐานะท่ีเปนตัวแทน และย้ําวา BRN ไมใชขบวนการท่ีเรียกรองเร่ืองดินแดน แตเนน “การ

ปลดปลอย” หรือ “liberation” ซึ่งถือเปนสิทธิเสรีภาพตามกรอบรัฐธรรมนูญไทย หากขอเรียกรองนี้

ไดรับการสนองตอบ  BRN จะหยุดโจมตีเปาหมายออนหรือเปาหมายพลเรือนและเขตเมืองเขต

เศรษฐกิจจะไมเกิดเหตุการณความรุนแรงอีก 

2) ใหประเทศมาเลเซียเปนตัวกลางในการเจรจา: BRN เห็นวารัฐบาลไทยตองใหมาเลเซียทําหนาท่ีเปน

ตัวกลาง (mediator) ไมใชเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ซึ่งก็คือการยกระดับการพูดคุย 

(peace dialogue) มาเปนการเจรจาสันติภาพ (peace negotiation) โดยตอไปมาเลเซียจะชวยฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย หากขอเสนอนี้ไดรับการยอมรับก็หยุดโจมตีชุด

คุมครองครูและครู แตจะตองเปล่ียนชุดคุมครองครูจากทหารมาเปนอาสาสมัครทองถิ่นหรือพลเรือน  

และตองเปล่ียนทหารชุดคุมครองพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมาเปนพลเรือนดวย  

3) ใหองคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation—OIC), อาเซียน 

(ASEAN), และเอ็นจีโอตางๆ เขามามีสวนรวมเปนสักขีพยานในการพูดคุยสันติภาพ BRN เชื่อวา 

OIC ควรจะเขามามีสวนรวมเปนสักขีพยานเพ่ือสรางความไววางใจ ความตอเนื่องและเพ่ือยกระดับ

การพูดคุย หากตกลงกันไดใน BRN จะตอบสนองดวยการยอมทําขอตกลงในข้ันตอไปท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

                                                             
3 องคกรกูเอกราชสหปาตานี หรือในภาษาอังกฤษ คือ Patani United Liberation Organization (PULO) 
4 Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) 
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4) สิทธิของประชาคมมลายูปาตานีตองไดรับการยอมรับ: ขอนี้เปนหัวใจสําคัญและมีการโตแยงกันมาก  

ท้ังนี้ ทาง BRN หมายความถึง การยอมรับการดํารงอยูและยอมรับอํานาจอธิปไตยของประชาชาติปา

ตานีในดินแดนปาตานี ขอเรียกรองขอนี้เกี่ยวปญหารากเหงาอันไดแก การยึดครองและลิดรอนสิทธิ

ของประชาชนมลายูปาตานีโดยรัฐไทยในอดีต เปนปญหาเร่ือง “สิทธิในการกําหนดใจตัวเอง” (right of 

self-determination)  ของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังประเด็นสิทธิในทางการเมือง ความเสมอ

ภาคทางเศรษฐกิจ และอัตลักษณในทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะตองไดรับการยอมรับ  

  นาสนใจวาในขอนี้ BRN ไดขยายความคําวา “อํานาจอธิปไตย” ท่ีไมไดหมายถึงการแบงแยก

ดินแดน แตเปนการเรียกรองสิทธิท่ีมีอยูของเขา ซึ่งอาจหมายถึง “สิทธิความเปนเจาของ” ท่ีมีมาตั้งแต

อดีตของปาตานีกอนจะมาเปนดินแดนสยามในป ค.ศ. 1776 นํามาสูเปาหมายของขอเรียกรองท่ีเปน 

“การปกครองตัวเองในขอบเขตจํากัด” ท่ีหมายถึงการยอมรับสิทธิของประชาชนมลายูปาตานี  การมี

เขตปกครองพิเศษ มีผูแทนพิเศษ  มีรัฐสภา มีผูวาราชการท่ีมาจากประชาคมมลายูปาตานี  หากขอ

เรียกรองนี้ไดรับการตอบสนองจากฝายไทย พวกเขาจะตอบแทนดวยการหยุดปฏิบัติการสูรบท้ังหมด 

ท้ังนี้ โดยมีเงื่อนไขวากองทัพภาค 1, 2, และ 3 ของไทยท่ีประจําการอยูในพ้ืนท่ี ตองปรับกําลังออก

จากพ้ืนท่ีอยางเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งทาง BRN ไดกําหนด timeline ในการหยุดยิงเอาไวแลวตลอดป 

2557 คือ  สงขลาหยุดเดือนมกราคม 2557  ยะลาหยุดเดือนเมษายน 2557 นราธิวาสหยุดเดือน

กรกฎาคม 2557  และปตตานีหยุดเดือนตุลาคม 2557  

5) ใหปลดปลอย “นักโทษการเมือง” รวมท้ังใหยกเลิกหมายจับท้ังหมดท่ีมีตอนักสูปาตานี   BRN มองวา

ผูท่ีถูกจับกุมตัวและถูกหมายจับไดตอสูเพ่ือประชาชน ไมใชเพ่ือการแบงแยกดินแดน ไดตอสูเพ่ือความ

ยุติธรรม ไมใชเปนทรราช เปนผูรักสันติ ไมใชพวกกอความวุนวาย BRN เสนอเงื่อนไขวา หากรัฐบาล

ปลอยตัวผูท่ีถูกควบคุมตัว 10 คนหรือปลดหมายจับ 10 หมายจับ พวกเขาจะหยุดปฏบัิติการ 1 อําเภอ 

และระบุดวยวาจะเร่ิมจากอําเภอไหนกอน   

 

 แมขอเรียกรองในหลายขอยังคงตองพูดคุยหาขอตกลงกันกอน แตเอกสารขอเรียกรองนีมี้ความสําคญัอยาง

ยิ่ง เพราะถือไดวาเปนเอกสารทางการเมืองชิ้นแรกท่ี BRN ไดสรางข้ึนมา โดยเปนขอเรียกรองท่ีมีความชัดเจน มี

เหตุผลอธิบายรองรับ และมีข้ันตอนในการดําเนินการ เอกสารชิ้นนี้เปนเสมือนโรดแมป (road map) หรือแผนท่ี

เดินทางสันติภาพในเสนทางท่ี 1 (Track1) ประเด็นท่ีอยากจะย้ําก็คือวา ไมวา Track1 หรือการเจรจาบนโตะเจรจา

ระหวางผูนําของท้ังสองฝายจะเปนอยางไรก็ตาม จะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม จะมีการชะงักงันหลายคร้ังหลายหน

หรือไมก็ตาม แตส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตอนนี้ก็คือวา ประเด็นขอเรียกรองนี้ไดลงไปสูการถกเถียงกันในพ้ืนท่ีสาธารณะและใน

หมูประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต   ซึ่งนับเปนมิติใหมท่ีจะทําใหภาคประชาสังคม (Track2) และภาคประชาชน

รากหญา (Track3) ของกระบวนการสันติภาพมีการพัฒนาตอไป 
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อัศโตรา โตะราแม 

ในฐานะท่ีตนไดเขาถึงและไดไปคุยกับตัวแทนกลุมตางๆ จึงอาจพอตอบคําถามท่ีถามวาคูเจรจาของรัฐไทยนั้นเปนตัว

จริงไหม ซึ่งตนก็คิดวานี่คือตัวจริง ไมใชตัวปลอม ซึ่งทาง สมช. และฝายทหารเองก็รูวาพวกเขาเปนตัวจริง สวนท่ีมี

การเขียนขาววาพวกเขาไมใชตัวจริงนั้นเปนเร่ืองท่ีไมถูกตอง ในฐานะท่ีตนเปนนักขาวอาวุโสท่ีอยูในวงการขาว 30 

กวาป จึงสามารถตรวจสอบขาวไดกับกลุมขบวนตางๆ ท่ีตอนนี้อยูในตางประเทศ และมีขอมูลพอควรเกี่ยวกับเร่ืองนี้   

 ในวันนี้มี 2 ประเด็นท่ีตองการจะพูด  เร่ืองแรกวาดวยการพูดคุยสันติภาพและกระบวนการสันติภาพวาจะ

เปนอยางไรตอ รวมท้ังสถานการณลาสุดของขบวนการตางๆ ท่ีตางประเทศ  สวนเร่ืองท่ีสองวาดวยความขัดแยงท่ี

สามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีจริงแลวนั้นเปนความขัดแยงระหวางพ่ีนองมลายูอิสลามท่ีมีความสัมพันธทางเลือดกับ

คนพุทธ ไมใชความขัดแยงระหวางชาวมลายูกับชาวไทยดังท่ีเราเขาใจกัน เดิมท่ีปาตานีเรามีท้ังคนมลายูมุสลิมและ

คนมลายูพุทธ ดังปรากฏในหนังสือของท่ีเขียนโดยเชคดาวุดอัลฟาตอนี ซึ่งเปนนักปราชญและนักวิชาการศาสนาคน

สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและในประเทศโลกมุสลิม   

 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการพูดคุยสันติภาพ 

การพูดคุยสันติภาพตอนนี้เกิดมีปญหา ปญหานี้ไมไดเกิดจากลุม BRN, PULO, หรือ BIPP หรือวากลุมตางๆ ของ

ขบวนการปาตานี  แตเกิดจากความวุนวายท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพฯ จําไดวาพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  พูดตลอดเวลาวา

การจะแกปญหาภาคใตนั้นจะตองแกท่ีกรุงเทพฯกอน  ปญหาการเมืองและความไมชัดเจนท่ีกรุงเทพฯ ไดสราง

ปญหาใหภาคใตดวย บางคร้ังท่ีภาคใตไมมีเหตุการณอะไรมาก แตเพราะกรุงเทพฯมีปญหา เขาก็ไปสราง

สถานการณกันท่ีภาคใต ซึ่งคนท่ีนั่น ฝายทหาร หรือฝายสันติบาลคงจะรูเร่ืองเหลานี้ดี ปจจุบันความวุนวายทาง

การเมืองท่ีเปนอยูก็ทําใหการพูดคุยสันติภาพตองสะดุดชะงักลง  

 อยางไรก็ดี ทางฝายขบวนฯ การเองก็มีปญหาเชนกัน  เพราะบางสวนของ BRN ไมพอใจทาทีการ

ตอบสนองของรัฐบาลไทยตอขอเสนอท้ังหาขอของพวกเขา ซึ่งรัฐบาลไดทําหนังสือตอบกลับมาถึงฮัสซัน ตอยิบ เม่ือ

วันท่ี 29 ตุลาคม 2556 ท่ีผานมา  โดยท่ีทางรัฐบาลกลับหันไปพูดถึงการรวมมือกันพัฒนาสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตและการสรางสวัสดิการในพ้ืนท่ีแทน นอกจากนั้นก็ยังมีปญหาขอสงสัยวาจดหมายจากรัฐบาลไทยท่ีสงมานั้น

เปนของจริงหรือของปลอมเนื่องจากไมมีเลขท่ีหนังสือ ไมมีตราทางราชการประทับ มีเพียงลายเซ็นของพลโทภราดร 

พัฒนถาบุตร (เลขาธิการ สมช.) แตจากการสอบถามกับทางมาเลเซีย ซึ่งเปนผูอํานวยความสะดวก ยืนยันไดวา

จดหมายจากรัฐบาลไทยคือของจริง ซึ่งตนฉบับจะมีเลขท่ีอางอิงครบถวน 

 สวนอีกปญหาก็คือวาทาง BRN ไดขอใหทางการไทยยกปญหาชายแดนภาคใตใหเปนวาระแหงชาติ และ

ตองการใหนายกฯ ยิ่งลักษณเปนผูประกาศเอง เม่ือไมสามารถทําได บางสวนใน BRN จึงไมเชื่อใจฝายไทยอีกตอไป 

และเร่ิมมีทาทีการแสดงความเห็นตอเร่ืองนี้ท่ีดวยภาษาท่ีแข็งกราวข้ึนผาน Youtube ลาสุด 

 นอกจากนั้นก็ยังมีปญหาตรงท่ีวาไดมีการกําหนดในการลงนามระหวางพลโทภารดรกับฮุสตาสฮาซัน ตอยบิ 

ไววา กระบวนการพูดคุยและขอตกลงตางๆ ตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเทากับเปนการจํากัดกรอบในการ

นิยาม “อธิปไตย” หรือ sovereignty ของประชาชนชาวมลายูปาตานี ซึ่งยังสามารถตีความและมีความเห็นกันได

หลากหลาย บางคนอาจบอกวา “อธิปไตยตองอยูในกรอบรัฐธรรมนูญ” บางคนอาจบอกวา “อธิปไตยตองเปนเอก
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ราช” เทานั้น สวนตัวคิดวาไมควรไปจํากัดการตีความและการเสนอความเห็นของผูคน แมจะเปนการตีความวาปา

ตานีตองเปนเอกราชก็ตาม และไมควรไปทําโทษจับกุมเขา ควรใหอิสระแกคนในการแสดงความคิดเห็นดังท่ีนานา

ประเทศทางยุโรปทางอเมริกาไดใหไว โดยเฉพาะในสเปนท่ีประชาชนในแควนบาสกตองการเอกราชและมีพรรค

การเมืองท่ีตองการเอกราช ในประเทศเหลานี้ผูคนสามารถพูดคุยกันถึงเอกราชและ autonomy ทางหนังสือพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน ไดอยางอิสระโดยไมตองถูกลงโทษ จับกุม หรือถูกอุม ลอบสังหาร เราควรตองตองปลอยพ้ืนท่ีใหคน

ท่ีคิดตาง อยากใหทางรัฐบาลนี้เปดพ้ืนท่ีแบบนี้ใหมากข้ึน  

 

ความเคล่ือนไหวของกลุมขบวนการในตางประเทศ 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 ท่ีผานมา มีการประชุม PULO ท่ีประเทศมาเลเซียโดยมีตัวแทนสมาชิก PULO มา

จาก 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ไทย และสวีเดน เพ่ือท่ีจะรวมกันใหเปนหนึ่งพรรค แตกระนั้นก็ยังไมสามารถรวมกัน

เปนพรรคเดียวได แตก็ยังเปนเร่ืองท่ีนาดีใจท่ีพวกเขาจากท้ัง 3 ประเทศสามารถรวมมือกันเพ่ือเขารวมพูดคุย

สันติภาพ เปนความกาวหนาอยางหนึ่งของขบวนการ PULO 

 การพูดคุยเจรจาสันติภาพนี้จะไปไดตอไหม? หากมองโลกในแงดียังคิดวาสามารถดําเนินตอไปได เรายังมี

ความหวังท่ีจะเปนจริงได แมรัฐบาลจะมีปญหาทางการเมืองและกระบวนการสันติภาพจะตองใชเวลานานก็ตาม ท่ี

สําคัญการสรางสันติภาพชายแดนภาคใตไมใชเร่ืองของประเทศไทยอยางเดียวเทานั้น แตเปนเร่ืองของอาเซียน 

(ASEAN) ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในป พ.ศ.2558 นี้ ท่ีภูมิภาคนี้จะเปนหนึ่งเดียวเหมือนกับทางยุโรป (EU) อาเซียนไม

ตองการใหปญหาชายแดนใตดํารงอยูตอไปในบริบทของการรวมตัวกันนี้ นี่คือปจจัยสําคัญท่ีทําใหประเทศไทยตอง

ฟงอาเซียน อีกท้ังอเมริกาก็ไมตองการใหภาคใตของไทยกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงกับการกอการรายสากล 

ดังนั้น ทางการไทยจึงตองสนับสนุนใหสันติภาพเกิดข้ึน    

  

 

อ.ชินทาโร ฮารา 

การถอดบทเรียนเพื่อไขกุญแจประตูการเจรจาสันติภาพ  

ตอนนี้ปฏิเสธไมไดวาตอนนี้กระบวนการสันติภาพท่ีเร่ิมตนมาตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ไดหยุดชะงักลง คลิป

จากทาง BRN ลาสุดใน Youtube ก็ระบุสถานะของอุสตาสฮัสซัน ตอยิบ วาเปนอดีตตัวแทนการเจรจาของ BRN 

จึงทําใหสถานการณการเจรจาไมมีความแนนอนมากข้ึนไปอีก แตท้ังนี้ ไมไดหมายความวา BRN ปดชองทางในการ

เจรจากัน นั่นคือ ประตูสําหรับการเจรจายังคงเปดอยู แตเขาใสกุญแจไว และเพ่ือท่ีจะเปดประตูนั้น ฝายรัฐไทย

ตองใหลูกกุญแจแก BRN นั่นก็คือการยอมรับตอขอเรียกรอง BRN ท้ัง 5 ขอ ลาสุดอุสตาสฮัสซัน ตอยิบก็บอกวา

การเจรจาจะเกิดข้ึนเม่ือ “นักลาอาณานิคมสยาม” ยอมรับขอเรียกรองท้ัง 5 ขอนี้ 

 ท้ังนี้ คําวา “นักลาอาณานิคมสยาม” เปนคําเกาท่ีโยงกับประวัติศาสตรของปาตานีในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของโลกมลายู ไมใชสวนหนึ่งของประเทศไทย  คําวา “นักลาอาณานิคมสยาม” เปนคําธรรมดาสามัญในสายตาและ

ทัศนคติของชาวมลายู ซึ่งถือวาการปกครองของรัฐสยามหรือประเทศไทยเปนการปกครองแบบอาณานิคม    
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CCSCS 

 กระบวนการพูดคุยเจรจาสันติภาพเคยเกิดข้ึนมากอนหนานี้แลวหลายคร้ังโดยผูดําเนินการหลายชุด ซึ่ง

กระบวนการสันติภาพท่ีดีควรเปนเร่ืองท่ีเปดเผย ไมควรทําแบบใตดินท่ีไมมีใครรูเร่ืองดวย แมปจจุบันกระบวนการ

พูดคุยสันติภาพแบบเปดเผยจะชะงักงัน แตเราก็สามารถถอดบทเรียนไดหลายอยาง กอนหนานี้กลุมประชาสังคม

ตางๆ ในพ้ืนท่ีแทบจะไมมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพ เหมือนเปนเพียงผูชมผานทางโทรทัศน ขอมูลตางๆ ก็

ไมไดถูกสงลงมา แมแตเอกสารขอเรียกรองหาขอของ BRN ทางรัฐไทยก็ยังไมเปดเผย ท่ีไดมาก็คือขอมูลท่ีร่ัว

ออกมา เอกสารท่ีวานี้ทางอุสตาสฮัสซัน ตอยิบ ไดสงไปยังผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) คือ มาเลเซีย แลว

มาเลเซียแปลใหเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เอกสารชิ้นนี้เกี่ยวของกับอนาคตของปาตานี แตคนปาตานกีลับไมมี

ทางจะรูไดยกเวนขอมูลท่ีร่ัวมา การเจรจาสันติภาพท่ีไมมีบทบาทของคนในพ้ืนท่ีนั้นขาดประสิทธิภาพ  และสุดทายก็

จะหยุดชะงัก ตอนนี้บางคนเขาใจวากระบวนการนี้ลมไปแลวเพราะไมมีการดําเนินการตอมานานแลว ใน

ขณะเดียวกันตนเห็นวาประชาสังคมในพ้ืนท่ียังมีเสถียรภาพไมเพียงพอและยังขาดยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน 

เพราะฉะนั้นในชวงท่ีการพูดคุยสันติภาพยังหยุดชะงักนี้ ก็ถือวาเปนโอกาสของภาคประชาสังคมท่ีจะปรับปรุง ถอด

บทเรียน เพ่ือท่ีจะประชาสังคมจะไดมีสวนรวมและกลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการเจรจาตอไป   

 

การถอดบทเรียนกระบวนการสันติภาพในตางแดน 

ในกระบวนการสันติภาพ ฝายรัฐไทยแทบไมมีเอกภาพ  พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก มักให

สัมภาษณซึ่งมีเนื้อหาตรงกันขามกับการใหสัมภาษณของพลโทภราดร เลขาธิการ สมช. อยูบอยคร้ัง แตละ

หนวยงานก็มักใหขาวตามใจชอบ ดูเหมือนวาแทบจะไมมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในฝายรัฐ 

นางสาวยิ่งลักษณมอบหมายหนาท่ีในเร่ืองนี้ใหกับพลโทภราดร แตหนวยวาทางฝายทหารสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดโดยไมมีขอจํากัดอะไร ทําใหคําอธิบายตางๆ ไมตรงกัน 

 นอกจากนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีการแกไขความขัดแยงในลักษณะของประเทศอื่นๆ จะพบวารัฐไทยมี

ความจริงจังหรือเจตนารมณในการแกปญหาความขัดแยงท่ีชายแดนภาคใตนอยมาก จนดูเหมือนวายังไมมีความ

ความจริงใจมากพอ ท่ีประเทศฟลิปปนสผูนําประเทศเขามีการพยายามเจรจาสันติภาพกับผูนํากลุมกบฏแนวรวม

ปลดปลอยอิสลามโมโร (MILF: Moro Islamic Liberation Front) มาอยางยาวนานตั้งแตในรุนของพอแมของ

ประธานาธิบดีคนปจจุบัน ประธานาธิบดีอาคิโนคนปจจุบันนี้ซึ่งเปนลูกของนางอาควิโน อดีตประธานาธิบดีผูซี่งเคย

พบกับผูนํากลุมกบฏมากอน ไดแสดงเจตจํานงท่ีชัดเจนในการทําใหกระบวนการสันติภาพเปนวาระหรือภารกจิสําคญั

ของเขาในฐานะประธานาธิบดีท่ีจะดํารงตําแหนงอยูเปนเวลา 6 ป การแสดงความตั้งใจจริงเชนนี้มีสวนอยางมากท่ี

ทําใหอีกฝายหนึ่งเกิดความม่ันใจในตัวผูนําของประเทศ ตรงกันขาม นาวสาวยิ่งลักษณเทาท่ีจําไดไมเคยแสดง

เจตนารมณทางการเมืองของทานตอเร่ืองนี้และไมเคยแสดงความจริงจังตอการสรางระบวนการสันติภาพเม่ือ

เปรียบเทียบกับกรณีมินดาเนาในฟลิปปนส    

 ปกติแลวในกระบวนการสันติภาพมักจะมีนักการเมืองท่ีเรามักจะเรียกวา Mr. Peace หรือ Madam Peace 

ในกรณีของมินดาเนา Mr.Peace ก็นาจะเปนประธานาธิบดีคนปจจุบัน สวนกรณีปาตานีไมมี Mr. Peace หรือ 

Madam Peace ท่ีจะมาแสดงตัวชัดเจนวาจะเปนผูขับเคล่ือนในขบวนการสันติภาพ  สวนทางฝาย BRN ก็ตอง

ปรับปรุงตนเองเชนกัน  โครงสราง BRN ยังเปนความลับอยางสูง เราไมทราบเลยวา BRN มีโครงสรางแบบไหน 
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มีสมาชิกกี่คน แตหลังจากขบวนการสันติภาพเร่ิมตน ความลับและกําลังของ BRN ก็เสียหายไปสวนหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นส่ิงจําเปนท่ี BRN ตองใหความสําคัญก็คือ การรักษาความชอบธรรม BRN ตองเขาใจวาการใชความ

รุนแรง โดยเฉพาะการโจมตีกลุมเปาหมายออนจะทําใหกลุมตนเสียความชอบธรรม เราไมสามารถยอมทนใหเกิด

การฆาคนท่ีไมมีอาวุธ แตตอนนี้ BRN ยังดําเนินการในส่ิงเหลานี้อยู ซึ่งนาจะหยุดไดแลวและถาเปนไปได BRN 

นาจะออกแถลงการณหรือแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากฝายตน มิฉะนั้นเหตุการณความรุนแรงทุก

อยางก็จะถูกเหมารวมวาเปนการกระทําของ BRN อันจะทําใหความชอบธรรมของ BRN ลดลง 

 ปญหาสําคัญมากอีกสวนมาจากการท่ีใชประเทศมาเลเซียเปนตัวกลาง เนื่องจากมาเลเซียไมไดเปนเพียง

ตัวกลางหรือผูอํานวยความสะดวก (facilitator) แตเปน mediator ซึ่งมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) มากกวาท่ี

จะเปนตัวกลางในความหมายท่ีแทจริง  ดังนั้น การท่ีจะปลอยใหมาเลเซียเปนผูไกลเกล่ียตนคิดวาคงจะมีความเส่ียง

สูง อาจจะทําใหกระบวนการสันติภาพลมอีกคร้ัง  เพราะฉะนั้นจําเปนตองกระจายบทบาทไมใหรวมศูนยโดย

ประเทศมาเลเซีย อาจจําเปนตองหาคนกลางท่ีมีความเหมาะสมมากกวาหรือจัดใหใหมีตัวกลางอื่นมารวมกับทาง

มาเลเซีย  

 เราจะเห็นวายังมีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขท้ังจากฝายรัฐบาลไทย  ฝายBRN   ฝายประชาสังคมใน

พ้ืนท่ี และฝายมาเลเซีย ตนเองก็ไมแนใจวากระบวนการสันติภาพรอบหนาจะเกิดข้ึนเม่ือไหร ทางฝายไทยเองไม

ทราบวาใครจะไดเปนรัฐบาลตอไป ส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุดของกระบวนการนี้ก็คือ รัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ ถาเราสังเกตดู 

คําแนะนําท่ีมาจาก BRN จะเห็นวา BRN ใหคําแนะนําท่ีดีในฐานะท่ีเปนคูเจรจา ฝาย BRN มีความจริงจังตอ

กระบวนการนี้ พวกเขาแนะนําใหฝายไทยมีเสถียรภาพ  แตหลังจากมีคําแนะนํานี้ฝายไทยก็กลับมีเสถียรภาพ

นอยลงๆ ฝาย BRN ยังตองการใหการเจรจาเปนวาระแหงชาติ ส่ิงท่ีพวกเขาไมตองการมากท่ีสุดคือการท่ี

กระบวนการสันติภาพตองหยุดชะงักลงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล    

 

 

รอมฎอน ปนจอร 

การเคล่ือนไหวของประชาชนปาตานีในขบวนการสรางสันติภาพ 

นอกเหนือจากการพูดคุยและความทาทายของคูขัดแยงหลักบนโตะพูดคุยระหวาง สมช. ในฐานะตัวแทนรัฐไทย กับ

ขบวนการ BRN ในฐานะท่ีเปนแกนหลักของฝายขบวนการปลดปลอยปาตานีแลว ยังมีความเคล่ือนไหวหรือพลวัต

การเปล่ียนแปลงในชวงเกือบ 1 ปท่ีผานมานอกโตะการเจรจาพูดคุยอยางมากดวย วิทยากรท้ัง 3 ทานบนเวทีนี้ 

(ผศ.ศรีสมภพ อัศโตรา และ อ.ชินทาโร) ตางก็บทบาทสูงมากในสวนนี้ อ.ชินทาโรเองก็มีบทบาทท่ีสําคัญและมาอยู

ในจังหวะท่ีดีมากในการแปลเอกสารท่ีสําคัญมากของ BRN เปนภาษาไทย ซึ่งชวยใหสังคมไทยไดเขาใจสถานการณ

นี้ไดมากข้ึน    

 กรณี Deep South Watch ท่ีตนเองทํางานอยู ไดพยายาม monitor ความรุนแรงมาอยางตอเนื่อง แต

เม่ือ 2 – 3 ปท่ีผานมาไดพยายาม monitor ความเคล่ือนไหวท่ีอธิบายการเปดพ้ืนท่ีทางการเมืองเพ่ิมข้ึนมาดวย เรา

มองวา “กระบวนการสันติภาพ” คือ การดึงคูขัดแยงและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเขาสูกระบวนการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมท่ีใชวิธีการทางการเมืองหรือการไมใชความรุนแรงมาเปนดานหลักของการตอรองตอสู  เราไมไดบอกให
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ทุกฝายจับมือกันแลวก็นั่งลงคุยกันดวยความสุภาพเรียบรอย แตเราพยายามทําใหการตอสูเปนการตอสูในการท่ีไม

ใชปน ไมใชระเบิด เราพยายามชี้ถึงบทบาทขององคกรภาคประชาสังคม ซึ่งเปนตัวแสดงท่ีสําคัญท่ีไมใชรัฐและไมถือ

ปน แตไดทํางานท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงอยูในพ้ืนท่ี 

   

บทบาทและความสัมพันธของกลุมตางๆในขบวนการสันติภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตามปกติแลวนั้นผูท่ีมีบทบาทในกระบวนการพูดคุยเจรจาสันติภาพมักเปนเพียงคนขางบนจํานวนนอยจาก

ท้ังสองฝาย คนเหลานี้เองก็ไมไดอยากจะพูดและตอรองใหคนอื่นๆ ไดยิน เพราะอาจกอใหเกิดปญหาเร่ืองการนํา

หรือวิกฤตศรัทธาจากสมาชิกของแตละฝายตอผูนําของตนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในเนื้อหาการตอรอง ซึ่งเปน

ธรรมชาติของการเมือง แตดวยเหตุนี้ในระยะหลังๆ บทบาทของภาคประชาสังคมจึงมีสวนสําคัญมากในการกดดัน

ใหพวกเขาท้ังสองฝายหันมาคุยกัน นอกจากนั้น จากสถิติและสัดสวนของผูเสียชีวิตจากความรุนแรงท่ีสวนมากกลับ

ไมใชท้ังเจาหนาท่ีฝายรัฐและฝายท่ีขบวนการท่ีถือปน ก็ยิ่งทําใหภาคประชาสังคมมีน้ําหนักมากข้ึนท่ีจะลุกข้ึนมาบอก

วาพวกคุณควรนั่งลงและพูดคุยกัน หรือนั่งลงและตอสูแบบอื่นๆ ท่ีไมตองใชปนท่ีมันจะแฉลบมาสูความสูญเสียของ

คนท่ีไมไดถือปน 

 ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการพูดคุยสันติภาพท่ีเร่ิมตนเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ท่ีประเทศ

มาเลเซียก็คือ การท่ีเปนการริเร่ิมกระบวนการสันติภาพในท่ีเปด กอนหนานี้ไมใชไมมีการพูดคุยระหวางตัวแทนฝาย

รัฐไทยและฝายกระบวนการมากอน โดยมีการคุยกันตลอดตั้งแตป 2547-48 ตั้งแตรัฐบาลทักษิณ  รัฐบาลสุรยุทธ 

แมกระท่ังรัฐบาลประชาธิปตย  และมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ  แตส่ิงท่ีรัฐบาลยิ่งลักษณทําแตกตางไปก็คือวา  แมวา

จะไมไดประกาศโดยยิ่งลักษณเอง แตการผลักดันใหมีการพูดคุยเพ่ือสันติภาพท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร ไดทําให
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กระบวนการสันติภาพนี้เปนท่ีรับรูกันในทางสาธารณะ  นํามาสูการอภิปรายถกเถียงอยางกวางขวาง มีการรับรูกัน

ถึงเนื้อหาท่ี BRN เสนอ ทาทีของฝายไทยท้ังหมดท้ังมวลทําใหเราพบวาทิศทางของการจัดการความขัดแยงท่ี

ชายแดนใตเปล่ียนไปจากหลายปท่ีผานมา และทําใหหนาตาของไฟใตเปล่ียนไปจากเดิมอยางลิบลับ   

 แนนอนมีคนตั้งคําถามตอการพูดคุยสันติภาพกันมาก ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสนับสนุนมากดวย  บางสวน

อาจตองการใหแกปญหาดวยวิธีอื่น เชนบางสวนของฝายรัฐไทยยังตองการรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพของ

ดินแดน การสนับสนุนใหกองทัพเขาไปจัดการกับปญหาและบังคับใชกฎหมายอยางเต็มท่ี บางสวนของอีกฝงอาจ

ตองการเอกราชของปาตานี แตตางก็ตองการชวงชิงความไดเปรียบในการตอสูดวยวิธีการอื่นๆ ท่ีนอก

นอกเหนือไปจากการพูดคุย ท้ังนี้ ขอเสนอของ BRN ท้ังหาขอท่ีไดเสนอในการเจรจาตอรองไดแสดงใหเห็นวาพวก

เขาทําการบานมาเปนอยางดี   

 

การขยายพื้นท่ีทางการเมืองในการจัดการความขัดแยง 

เม่ือพ้ืนท่ีการเจรจาเปดตอสาธารณะ บทสนทนาและกรอบของการมองปญหาเกี่ยวกับปญหาชายแดนใตก็เปล่ียนไป

อยางชัดเจน เดิมมีการถกเถียงกันวาสาเหตุความรุนแรงท่ีชายแดนใตมาจากยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือ

แมกระท่ังยอนไปไกลถึงกลุมกอการรายสากล บอกวาไปฝกท่ีโนนท่ีนี่ เชื่อมโยงกับเจไอบาง อัลกออิดะหบาง แต

หลังจากวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ท่ีเราไดเห็นอุสตาสฮัสซัน ตอยิบและคณะ เห็นคณะผูเจรจาฝายไทย และเห็น

รัฐบาลมาเลเซียลงทุนเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เราไดเห็นตัวแสดงในความขัดแยงอยางชัดเจนข้ึน 

และการทําความเขาใจปญหาชายแดนใตก็เปล่ียนจากความสะเปะสะปะมาเนนท่ีใจกลางสําคัญ ซึ่งก็คือประเด็นท่ีวา

พ้ืนท่ีและผูคนแถบนั้นควรมีการปกครองในลักษณะใด “สิทธิความเปนเจาของดินแดน” ท่ี BRN หยิบยกข้ึนมาเปน

ประเด็นนั้นควรจะเปนอยางไรและควรจัดการอยางไร ท่ีสําคัญก็คือ ท้ังฝายรัฐไทยและฝายขบวนการตองวางกรอบ

ปญหาหรือตั้งโจทยท่ีชัดเจน เดิมความไมชัดเจนเกิดจากการเปนองคกรลับของ BRN ท่ีทําใหไมสามารถรับรู

ความคิดและทิศทางการตอสูของพวกเขาได แตเม่ือขอเสนอท้ังหาขอของพวกเขาออกมาก็ชวยใหเรารูไดวาเรากาํลัง

เผชิญกับปญหาอะไร 

 เม่ือกระบวนการพูดคุยเจรจาไดมาสูพ้ืนท่ีสาธารณะ กต็องมีการตอสูในพ้ืนท่ีทางการเมือง ซึ่งตองใชเทคนคิ

วิธีท่ีตางไปจากการใชกําลังทางทหาร ฝายรัฐไทยเองก็พยายามทําใหเสียงของ BRN มีน้ําหนักนอยลง  ในขณะท่ี 

BRN ก็พยายามท่ีจะหยิบยกประเด็นของตัวเองข้ึนมาในทางสาธารณะ นี่คืออาณาบริเวณใหมของความขัดแยงท่ีเรา

ไมเคยเผชิญกอนหนานี้ตลอด 10 ปท่ีผานมา   พลวัตหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือการเกิดข้ึนของตัวแสดงฝายท่ีสาม

นอกเหนือจากฝายรัฐไทยและฝาย BRN ซึ่งก็คือ เครือขายภาคประชาสังคม ท่ีรวมถึงกลุมนักเคล่ือนไหว นักศึกษา 

และเยาวชน ท่ีพยายามจะมีบทบาทกําหนดทิศทางการพูดคุยใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ผานทางการตั้ง

คําถาม ถกเถียง และมีขอเสนอตอคูสนทนาบนโตะการเจรจา ตลอดหลายเดือนท่ีผานมามีความพยายามทําแผนท่ี

เสนทางสันติภาพ (road map) ท่ีเสนอมาจากฝายท่ีสาม แมวา BRN จะมีแผนการเดินของเขาเองวาเขาจะตอรอง

กับรัฐไทยอยางไร  แตวาเสียงของคนในพ้ืนท่ีผานการทํา workshop การประชุมสัมมนา ก็ถกเถียงอภิปราย

เกี่ยวกับทางออกเหลานี้ดวยเชนกัน การเติบโตข้ึนของบทสนทนาเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแยงไดกระจายตวัอยู

ในส่ือทองถิ่นตางๆ ซึ่งคนกรุงเทพฯอาจจะไมคอยไดยิน มีรายการทอลกทางวิทยุวันละสองชั่วโมงและเปดโฟนอินกับ
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ชาวบาน คุยกันเปนภาษามลายู มีการติดตามขาวสารบนโตะการพูดคุยเจรจาในหมูชาวบานอยางคึกคัก ไมวาเราจะ

เห็นดวยหรือไมกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพท่ีกัวลาลัมเปอรหรือไมก็ตาม แตพ้ืนท่ีการพูดคุยถกเถียงในเร่ืองนี้ใน

ระดับลางไดขยายตัวไปมากอยางเห็นไดชัด    

 ในสวนเว็บไซตของ Deep South Watch เองก็พบวามีการเพ่ิมจํานวนของบล็อก (blog) ซึ่งผูคนท่ัวไป (ท่ี

ไมใชกองบรรณาธิการ) ไดมาสมัครไวเพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการเขียนงาน ท้ังนี้ ในป 2556 นี้งานเขียนเกี่ยวกับขบวนการ

สันติภาพเพ่ิมข้ึนกวาปกอนๆ มากมาย ในขณะเดียวกันปฏิบัติการการเปดเวทีเสวนาก็เยอะตามมา โดยเฉพาะในหมู

คนชั้นกลาง กลุมองคกรประชาสังคม และโดยเฉพาะนักศึกษา นอกจากนั้น กลุมประชาสังคมตางๆ ท่ีมีฐานการ

ทํางานท่ีแตกตางกัน ก็พยายามเชื่อมโยงงานของตนเขากับประเด็นสันติภาพ ไมวาจะเปนกลุมศาสนาหรือ กลุมท่ี

ทํางานดานวัฒนธรรม นอกจากนั้นในดานการใชภาษามลายูก็ดูจะไดรับการยอมรับเพ่ิมมากข้ึน ผูคนกลาท่ีจะใช

ภาษามลายูในการส่ือสาร  มีหนังสือพิมพภาษามลายูสองสามฉบับเกิดข้ึนใหมในปนี้ มีเวทีพูดคุยเสวนาวาดวยการ

สรางสันติภาพ (Bicara Patani, Bicara Damai) ในระดับชุมชนทองถิ่นตําบลตางๆ กวา 40 เวทีแลว เวทีเหลานี้

เกิดข้ึนเพราะชาวบานในท่ีตางๆ ตื่นตัว ตองการท่ีจะรูวากระบวนการสันติภาพนี้เดินไปถึงไหนแลว มีทิศทางไหม มี

อนาคตไหม รวมท้ังมีคําถามแรงๆ วามันจะนําไปสูการตัดตอนมิใหเอกราชของปาตานีไดเกิดจริงไหม  

 นอกจากนั้นในชวงหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ก็มีแถลงการณของกลุมองคกรตางๆ เกิดข้ึนจํานวนมาก

เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ลาสุดแถลงการณท่ีสําคัญมากนอกเหนือจากแถลงการณของฮัสซัน ตอยิบ แลว ก็คอื

แถลงการณของ “เครือขายชาวไทยพุทธ” ฉบับท่ี 1 ท่ีเรียกรองใหกองกําลังติดอาวุธทุกฝายหยุดกระทําความรุนแรง

ตอผูบริสุทธิ์ นี่คือเปนเสียงของชนกลุมนอยในพ้ืนท่ี พวกเขาพยายามสงเสียงวาพวกเราควรตองไดมีสวนรวมใน

กระบวนการสันติภาพในอนาคต และนี่คือขอเรียกรองของพวกเขาท่ีมีตอคนท่ีถือปน  

 จะเห็นไดวาความคึกคักและการมีสวนรวมเหลานี้เกิดข้ึนไดก็เพราะวาตัวแสดงในความขัดแยงไดมีความแจม

ชัดข้ึน และการกําหนดกรอบปญหาก็ชัดเจนข้ึน เนื่องจากกระบวนการพูดคุยสันติภาพในระดับบนไดเกิดข้ึนในท่ี

สาธารณะ อันสงผลทําใหตัวแสดงทุกคนท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ีสามารถรับลูกตอได ทําใหเกิดการถกเถียง การตั้ง

คําถาม และการแตงเติมภาพฝน อยางกวางขวางในระดับพ้ืนท่ี 

 ตัวแสดงสุดทายท่ีนาสนใจก็คือแหลงเงินทุนระหวางประเทศ ไมวาจะเปนสหประชาชาติ (UN), United 

Nations development Programme (UNDP), UNESCO , World Bank (WB) หรือแมกระท่ังมูลนิธิระหวาง

ประเทศอยาง Asia Foundation องคกรเหลานี้ไดหันมาใหทุนสนับสนุนแกกลุมองคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี

เพ่ือใหมาหนุนเสริมงานสรางสันติภาพ   

 นี่คือพลังอํานาจของสันติภาพท่ีคลายๆ กับเปนการยืนยันวาตอนนี้ในระดับพ้ืนท่ีตองการหาทางออก  

เพราะวา 10 ปท่ีผานมาตองจมกับการใชความรุนแรงของทุกฝาย คลายๆ กับท่ี อ.ชินทาโร ย้ําวาความรุนแรงทําให

ท้ังฝายรัฐและขบวนการปาตานีมีปญหาความชอบธรรมและเร่ิมตีบตัน ท้ังนี้ ความทาทายก็คือวาเม่ือเขาสูวิถีทาง

ทางการเมือง ก็จําเปนตองไดรับการยอมรับจากตัวแสดงอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร กลุม เครือขายท่ีมีฐานมา

จากประชาชนในพ้ืนท่ี  นี่นับเปนความทาทายและเร่ืองราวใหมๆ ท่ีท้ังสองฝายตองเผชิญ   

 ในสถานการณปจจุบัน การพูดคุยสันติภาพกําลังชะงักงัน ซึ่งเปนผลมาจากขอเสนอของ BRN ท้ังหา

ประการท่ีเสนอมาในแบบท่ีเรียกวาตีตรงใจกลางความขัดแยง ท้ังนี้ ท้ังสองฝายยังมีปญหาความเปนหนึ่งเดียว
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ภายใน ในฝายไทย สมช. ไดริเร่ิมการเจรจาไปกอน แลวจึงคอยกลับมาหาฉันทามติรวมกันระหวางหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพ จึงมีความไมคอยเปนเนื้อเดียวกันระหวางกองทัพ กระทรวงการตางประเทศ 

และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาชายแดนภาคใต นี่คือความทาทายท่ีฝายรัฐไทยกําลังประสบ ในทาง

กลับกัน ฝายขบวนการ BRN ก็มีปญหาแบบเดียวกัน นั่นคือ ฝายกองกําลังทหารในระดับพ้ืนท่ียังตองการบรรลุซึ่ง

เอกราช จึงมีความไมเปนเนื้อเดียวกันกับฝายการเมือง การเปนองคกรลับและการใชแนวทางการทหารมาโดยตลอด

ไดทําใหลักษณะการตอสูของฝายขบวนการปาตานีถูกชวงชิงการนําโดยฝายการกองกําลังทหารมาโดยตลอด ท้ังนี้ 

ฝายท่ีสามตองเพ่ิมแรงกดดันและเรียกรองกับท้ังฝายรัฐไทยและฝาย BRN ใหสรางพ้ืนท่ีหรือสรางอํานาจการ

ตอรองใหกับปกการเมืองในฝายตนเองใหไดมากท่ีสุด   

 เรายังมีโอกาสอีกมากกอนถึงการเลือกตั้งวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 แมวาระหวางทางนี้จะไมมีเวทีพูดคุยท่ี

กัวลาลัมเปอรก็ตาม แตเราก็ยังมีโอกาสท่ีจะหยิบยกใหการพูดคุยสันติภาพมีฐานะเปนนโยบายของพรรคการเมือง

หรือนโยบายฝายรัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลพรรคไหนก็ตาม ขณะท่ีทาง BRN ก็กําลังประสบกับการเขามามีสวน

แบงรบทบาทในการเจรจาจาก PULO และ BIPP  หรือกองกําลังทหารในฝายตัวเอง นี่ก็เปนความทาทาย

เหมือนกัน อนึ่ง เราพบวาคูขัดแยงท้ังสองฝายตางก็เห็นวากระบวนการสันติภาพยังเปนส่ิงท่ีจําเปน และในพ้ืนท่ีของ

สันติภาพนี้พวกเขาตองตอรองและชวงชิงใหไดมากท่ีสุด  แตท้ังนี้การขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองในการจัดการความ

ขัดแยงจําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันขององคกรหรือคนท่ีไมไดถือปนในการสรางพ้ืนท่ีตรงกลางหรือภาค

ประชาสังคม  

 
 

ผศ.ดร.อนุสรณ  อุณโณ 

ชาวบานนอกกระบวนการสันติภาพกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองในกรุงเทพฯ 

ในฐานะท่ีเปนผูศึกษาภาคสนามหรือวานักมานุษยวิทยาท่ีศึกษาชาวบาน จึงจะมาเลาใหฟงวาไดพูดคุยชาวบานใน

พ้ืนท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการสันติภาพและสถานการณการเมืองในกรุงเทพฯ อยางไร   

 ตั้งแตท่ีเร่ิมมีม็อบนกหวีดและเร่ิมมีความไมสงบท่ีกรุงเทพฯ เม่ือประมาณเดือนหนึ่งท่ีผานมา ตนไดรับ

โทรศัพทหลายตอหลายคร้ังจากคนในหมูบาน ตอนเชาบาง ตอนบายบาง ตอนเย็นบาง ตอนดึกบาง บางทีตอนบาย

เจาของรานน้ําชาก็โทรมาบอกวาอาจารยชวยวิเคราะหหนอย จะเปดรานน้ําชาตอน 4 โมงเย็นตองอภิปรายและ

วิเคราะหสถานการณการเมืองใหคนในรานน้ําชาฟง เพ่ือนอีกคนก็มักโทรมาบอกใหเปดโทรทัศนดูรายการทาง
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การเมืองท่ีเกี่ยวของกับความวุนวายในกรุงเทพฯ ประเด็นก็คือวา อะไรท่ีทําใหคนท่ีในหมูบานแหงนี้ ซึ่งไมใชคนใน

แวดวงภาคประชาสังคมและแทบไมเคยเขากระบวนการฝกอบรมใดๆ ของเครือขาย/องคกรตางๆ เลยเลย มาสนใจ

อยางมากตอเร่ืองราวความวุนวายโกลาหลทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพฯ  

 ในท่ีนี้ผมอยากจะเลาถึงสามเร่ือง เร่ืองแรกวาดวยการเมืองระดับชาต ิยอนกลับไปท่ีการเลือกตั้งระดับชาติ

เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ท่ีผานมา ซึ่งพรรคประชาธิปตยชนะการเลือกตั้งในภาคใตกวาดเรียบแทบไมเหลือเลย 

ยกเวนสองท่ีนั่งใน จ.ปตตานี และหนึ่งท่ีนั่งใน จ.สตูล ซึ่งผูไดรับการเลือกตั้งท้ังสามท่ีนั่งนี้ก็ไมมีใครสังกัดพรรคเพ่ือ

ไทย หมูบานท่ีศึกษาเปนเขตเลือกตั้งท่ีสองของ จ.ยะลา ผลการเลือกตั้งปรากฏวาพรรคเพ่ือไทยชนะท้ังคะแนน ส.ส.

เขต และคะแนนพรรค โดย ผูสมัคร ส.ส.ประชาธิปตย ไดคะแนนไป 100 คะแนนกวา สวนผูสมัครพรรคเพ่ือไทยได 

300 คะแนนกวา ท้ังนี้ พรรคเพ่ือไทยชนะคะแนนในพ้ืนท่ีอําเภอรามัน แตไปแพท่ี อ.ยะหา ซึ่งอยูในเขตเลือกตั้ง

เดียวกัน เม่ือรวมคะแนนจากท้ังสองอําเภอปรากฏวาพรรคประชาธิปตยชนะ ส่ิงนี้ชี้ใหเห็นวาผลคะแนนการเลือกตั้ง

ในระดับหมูบานไมไดเปนทิศทางเดียวกับภาพรวมใหญของภาคใตท้ังหมด  เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเขาใจไดวา

เหตุใดคนในหมูบานจึงมีความสนใจใครรูท่ีจะติดตามเร่ืองราวในกรุงเทพฯ   เพราะการลงคะแนนเลือกตั้งจะสัมพันธ

กับพรรคการเมืองท่ีเขาเลือก ท่ีนาสนใจก็คือวาการเลือก ส.ส. ของคนในหมูบานนี้ไมไดวางอยูบนความภักดตีอพรรค

การเมืองเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนท่ีภาคเหนือหรือภาคอีสาน แตสวนใหญแลวจะเลือกบนฐานความนิยมชมชอบสวนตัว

บวกกับเสนสายความสัมพันธในเชิงเครือญาติและสมัครพรรคพวก  นาสนใจวาในระยะหลังๆ จะมีคอการเมืองมี

การพูดถึงนโยบายพรรคมากข้ึน นอกจากนั้นตอนนี้พวกเขาก็ติดตามขาวการลงรับสมัครเลือกตั้งวันท่ี 2 ก.พ. 2557 

ของผูสมัครในพ้ืนท่ี และมีความพรอมอยากจะไปกาคะแนนเลือกตั้งวันท่ี 2 กุมภาพันธมาก ซึ่งหากการเลือกตั้งถูก

ลมแนนอนวาพวกเขาตองรูสึกถึงการถูกลมสิทธใินการเลือกตั้ง  

 

พลเมืองชั้น 2 ในพื้นท่ีความขัดแยงท่ีชายแดนภาคใตและในการเมืองระดับประเทศ  

เร่ืองท่ีสอง หากมองความขัดแยงทางการเมืองในระดับประเทศวาเกี่ยวของกับความขัดแยงในเร่ืองสีเส้ือ ก็นาสนใจ

วาแมคนท่ีชายแดนภาคใตจะไมไดบงชี้ตัวเองเขากับเส้ือแดงมากเทากับคนทางเหนือและทางอีสาน แตผูคนใน

หมูบานท่ีศึกษามีความเห็นอกเห็นใจคนเส้ือแดงมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับคนเส้ือเหลือง ดูเหมือนวาการเคล่ือนไหว

ตอสูของกลุมเส้ือแดงจับใจชาวบานท่ีนี่มากกวา โดยเฉพาะในประเด็น 2 มาตรฐาน ท่ีหมายถึงผูท่ีถูกกระทํา หรือผู

ท่ีถูกผลักไปใหอยูชายขอบ ดังนั้น การท่ีฝายนุรักษนิยมหยิบยกเอาประเด็นประเภท “ขายชาติ ฉอโกง คอรัปชั่น ไม

เปนคนดี” มาอางจึงไมจับใจคนท่ีนี่มากเทากับโวหารของอีกฝงในเร่ืองการถูกเบียดขับ การถูกกระทํา  สอง

มาตรฐาน การไดรับความไมเปนธรรม นอกจากนั้น “การเปนคนดี” ในจริยธรรมของอิสลามกับพุทธศาสนาก็ดูจะ

อธิบายกันคนละแบบ ดังนั้นวาทกรรมอยางท่ีฝายม็อบนกหวีดมักใชจึงไมจับใจคนท่ีนี่ 

 เชนเดียวกับคนเส้ือแดงท่ีตองเผชิญกับความไมเปนธรรมทางการเมืองและกฎหมาย ชาวบานท่ีชายแดน

ภาคใตก็เผชิญกับความไมเปนธรรมนี้มามาตั้งแตในอดีต โดยเฉพาะความไมเปนธรรมทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่ง

กินความมากกวา “สองมาตรฐาน” จนนํามาสูการเคล่ือนไหวเรียกรองทางการเมืองและความขุนของความคบัแคนใจ 

เชน การท่ีชาวบานไมสามารถระบุเชื้อชาติท่ีแทจริงของตัวเองท่ีในเอกสารทางราชการตางๆ มีการหามไมใหกรอก

ชองเชื้อชาติวา “มลายู” ในแบบฟอรมราชการ เชน แบบฟอรมใบขออนุญาตพกปน โดยท่ีเจาหนาท่ีก็ไมสามารถให
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เหตุผลไดวาทําไมจึงตองหามเชน ในขณะท่ีเชื้อชาติอื่น (เชน เชื้อชาติจีน) ไดรับการอนุญาตใหกรอกได เหตุการณใน

ชีวิตประจําวันท่ีนาความคับแคนใจเชนนี้ทําใหคนท่ีนั่นรูสึกวาพวกตนเปนพลเมืองชั้นสอง  นี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่ง

เทานั้นทามกลางเหตุการณอีกจํานวนมากในชีวิตประจําวัน ส่ิงนี้สามารถเชื่อมโยงเขากับความขัดแยงทางการเมือง

ระดับชาติท่ีเปนความขัดแยงระหวางสองฝกฝายซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองตางกัน มีจินตนาการทางสังคมท่ีไม

เหมือนกัน  โดยกลุมหนึ่งเรียกรองความเทาเทียมกันและความเสมอกัน  ขณะท่ีอีกกลุมหนึ่งบอกวาคนไมเทากัน คน

ไมจบปริญญาตรีจะตองมีสิทธทิางการเมืองนอยกวาคนท่ีจบ เปนตน     

 เร่ืองท่ีสามคือการท่ีการคุยสันติภาพไดขยับมาใกลตัวผูคนมากข้ึน แมวาคนเหลานี้ในหมูบานท่ีศึกษาแทบไม

มีใครเลยท่ีเคยไปสัมผัสกระบวนการพูดคุยสันติภาพไมวาในระดับใดก็ตาม แตคนสวนใหญในหมูบานเทาท่ีตนไดคุย

ดวย ตางก็เห็นดวยกับการพูดคุยสันติภาพท่ีเกิดข้ึนในระดับตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนของBRN ท้ังนี้ ก็

เพราะวาตั้งแตตนป 2547 ท่ีผานมา  คนในหมูบานแหงนี้มีประสบการณเชนเดียวกับในอีกหลายสังคมในจังหวัด

ชายแดนภาคใตท่ีมีความรุนแรงปะทุข้ึนมาและดําเนินมาอยางตอเนื่อง อนึ่ง ทามกลางวิธีการตางๆ ท่ีทางฝายรัฐ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายความม่ันเคยคงใชมา ชัดเจนวาไมสามารถคล่ีคลายปญหาได ดังนั้น การมีความเปนไปได

ใหมๆ จึงเปนเร่ืองท่ีดีและไมไดทําใหตองสูญเสียอะไรเพ่ิมเติม ชาวบานท่ีนี่จึงเฝาติดตามขาวคราวและใหกําลังใจใน

การเจรจามาตั้งแตตนทามกลางการตั้งคําถามหรือตั้งขอสงสัยตอกระบวนการพูดคุยเจรจาสันติภาพของส่ือมวลชน

และฝายตางๆ นอกจากนั้น ชาวบานท่ีนี่ยังสนใจติดตามขาวสารสถานการณการเมืองและความไมสงบท่ีกรุงเทพ

มาก เพ่ือนของตนในหมูบานมักโทรมาปลุกตอน 6 โมงเชา หรือตอน 5-6 ทุม เพ่ือบอกใหดูรายการการเมืองตางๆ 

ทางโทรทัศนท่ีกําลังออกอากาศ รวมท้ังบางรายก็โทรมาหาเพ่ือขอใหชวยวิเคราะหสถานการณการเมืองใหฟง คน

เหลานี้ในหมูบานตระหนักวาการพูดคุยสันติภาพอยางเปนทางการและเปดเผย เกิดข้ึนจากกระบวนการผลักดันของ

รัฐบาลชุดปจจุบัน  เพราะเหตุนี้เม่ือความวุนวายทางการเมืองเกิดข้ึน เม่ืออีกฝงตองการจะลมรัฐบาลซึ่งเปนผู

ผลักดันกระบวนการพูดคุยนี้ พวกเขาจึงเฝาติดตามขาวอยางใกลชิด และแนนอนวาไมคอยเห็นดวยหากรัฐบาลนี้

จะตองลมไปเพราะม็อบ อันจะสงผลใหกระบวนการเจรจาหรือพูดคุยสันติภาพตองลมไปดวย   

 อยางไรก็ดี ถึงแมวาคนเหลานี้จะคอนขางเห็นดวยและมีใจสนับสนุนรัฐบาลชุดปจจุบันและไมเห็นดวยกับ

ม็อบสุเทพ แตพวกเขาก็ไมไดออกมาเคล่ือนไหวแสดงตัวหรือแสดงความคิดเห็นมาก แมบางสวน เชน ผูนําทางการ

จะมาแสดงพลังปกปองรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เชน การเอาดอกไมมามอบใหท่ี ศอ.บต. ก็ตาม แตชาวบานก็

ท่ัวๆ ไปก็ไมไดไปรวม  แตถึงกระนั้น ชาวบานจํานวนไมนอยก็สามารถเขาถึงส่ือหรือโลกอินเตอรเน็ตได ในชวงท่ีม็อบ

นกหวีดในกรุงเทพฯ เขายึดสถานท่ีราชการตางๆ กปปส.ยะลาก็มาท่ี ศอ.บต.แลวกดดันใหเจาหนาท่ีในนั้น มารวม

เดินขบวนกับพวกเขา ภาพเหลานี้มีการแชรกันในโซเชียลมีเดีย ปรากฏมีคอมเมนตบางสวนท่ีปราฎข้ึนในทํานองท่ีไม

พอใจและตั้งคําถามวา หากคนในพ้ืนท่ีซึ่งเปนคนมลายูมุสลิมไปทําเชนนี้บางอะไรจะเกิดข้ึน คงไดลูกปนกลับมา ส่ิงนี้

ยิ่งตอกย้ําภาวะสองมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากคนทําท่ีอางวาทําไปเพ่ือชาติ  อางวาเปนตัวแทนของมวลมหา

ประชาชน ชาวบานในพ้ืนท่ีเฝามองส่ิงเหลานี้อยู และพวกเขาก็ส่ังสมความรูสึกความไมพอใจ นี่คือเหตุผลท่ีวาทําไม

คนในหมูบานท่ีไปศึกษาจึงคอนขางท่ีจะไมเห็นดวยกับม็อบสุเทพ   
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ชวงท่ี2 

 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมยศรี 

สภาวะขบวนการสันติภาพท่ีชะงักงันจากความขัดแยงทางการเมืองระดับชาติ และแนวโนมในอนาคต 

ในกระบวนการสันติภาพนั้นมีอยูสามเสนทาง (tracks) เสนทางสายท่ี1 หรือ track 1 คือ การพูดคุยระหวางรัฐบาล

กับฝายขบวนการซึ่งประกอบดวยกลุมตางๆ เปน track ในระดับบน แนวโนมทิศทางของ track นี้ก็คือวา ยังจะเดิน

ตอไป แตอาจจะเปล่ียนรูปแบบไปหากมีการเปล่ียนรัฐบาล แนนอนวาองคประกอบของคณะผูแทนฝายไทยคงจะตอง

เปล่ียนไป แนวทางวิธีการในการพูดคุยก็อาจจะเปล่ียนไป โดยอาจจะเนนการพูดคุยแบบไมเปดเผย ปดลับ ไมเปน

ทางการ และไมไปสูพ้ืนท่ีสาธารณะดังในปจจุบัน ท้ังนี้ การพูดคุยแบบปดลับอาจเปนประโยชนในแงท่ีวาหากการ

พูดคุยสันติภาพถาเปดเผยสูสาธารณะมากไปอาจจะทําใหเกิดความไมแนนอนข้ึนหลายอยาง มีความตึงเครียด

เพราะวาถูกเฝามองติดตามมากเกินไปจากส่ือหรือประชาชนท่ัวไป   แตแนนอนวาการพูดคุยจะตองเดินตอไป ทุกๆ 

ฝายยอมรับแลววาแนวทางสันติภาพในการแกไขปญหาภาคใตนั้นเปนส่ิงท่ีถูกตอง  และ Track1 นี้คงจะดําเนินไปใน

เชิงสัญลักษณ สวนความคืบหนาของขอเรียกรองหาขอของ BRN ก็คงอาจจะยังไมไดเห็นในระยะนี้ ข้ึนอยูกับวารัฐ

จะยอมรับมากนอยขนาดไหน โดยเฉพาะหากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล แตหากรัฐบาลชุดปจจุบันยังไดเปนรัฐบาล

ตอการเลือกตั้งก็เชื่อวาจะยังมีการพูดคุยตอไปในแนวทางเดิม คงจะมีการพบปะท่ีกัวลาลัมเปอร และในฝาย

ขบวนการอาจจะมีองคประกอบของผูแทนการเจรจาเพ่ิมเขามา เชน อาจมี PULO เขามารวมดวย   

 อยางไรก็ตาม ในระยะยาวการขับเคล่ือนโดยประชาสังคม (Track 2) และประชาชน (Track 3)  จะมี

ความสําคัญมากกวาโตะเจรจาระหวางตัวแทนรัฐไทยและตัวแทน BRN ไมวาจะเปล่ียนรัฐบาลหรือไมก็ตาม ปจจุบัน

การขับเคล่ือนโดยประชาสังคมหรือประชาชนโดยท่ัวไปในเร่ืองนี้มีความเขมแข็งข้ึนมาก สภาประชาคมจังหวัด

ชายแดนภาคใตกําลังทํางานแนวทางสันติภาพและมีการผลักดันขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง ท่ีนาสนใจก็คือวาแมแตพ่ี

นองไทยพุทธในพ้ืนท่ีเองก็มามีสวนรวมในขบวนการสันติภาพมากข้ึน  มีการตั้งกลุม มีการพูดคุยกัน และไดเรียกรอง

ใหมีการพูดคุยสันติภาพตอไปดวย  บทบาทพ่ีนองชาวพุทธท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเดนชัดใน Track2 เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก 

เพราะพวกเขาก็เปนสวนหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนหุนสวนสันติภาพ ท่ีไมใชมีเพียงแคคนมุสลิมหรือคน

มลายูเทานั้น   

 สวนใน Track3 หรือการเคล่ือนไหวระดับรากหญาก็ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเรียกรอง

ตางๆ ท่ีจะออกมาจาก Track3 นี้มีแนวโนมวาจะมีความหลากหลายมากข้ึน คนรุนใหมท่ีพยายามจะขับเคล่ือน

กิจกรรมการพูดคุยเสวนาวาดวยสันติภาพในระดับชุมชนหมูบาน รวมท้ังมีการเคล่ือนไหวและขอเรียกรองใหมๆ ท่ีทา

ทายกระบวนการสันติภาพดวย นี่คือพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ี 

 การเคล่ือนไหวเพ่ือสันติภาพท้ังสามระดับจะดําเนินตอไป ท้ังนี้ ตอไป Track1 อาจเปนไปในเชิงสัญลักษณ

มากกวา ในระยะส้ันเราจะคาดหวังกับ Track  1 ไมไดมากนัก เพราะบางคร้ังมันก็เดินหนา บางคร้ังก็ถอยหลัง แต

จะมีบทบาทในเชิงสัญลักษณเสียมากกวา สวน Track2 และ Track3 จะมีบทบาทมากข้ึนและเขมแข็งข้ึน  ท้ังนี้ 

หาก Track 1 จะมีความคืบหนาก็คงเปนการตกลงกันในรายละเอียดถึงข้ันตอนการเจรจาท่ีจะมีข้ึนในระยะยาว 
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 ท้ังนี้ ขอเรียกรองสําคัญในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต อันไดแก “การจัดการปกครองทองถิ่นแบบ

พิเศษ” “Autonomy” หรือ “การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด” ควรเปนขอเรียกรองท่ีถูกหยิบยกเขาไปในการพูดคุย

ระดับชาติ ปญหาความขัดแยงในภาคใตควรตองเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปในระดับชาติ ท่ีเดินไปพรอมกับการ

ปฏิรูปการเมืองของประเทศในภาพรวม เพ่ือใหแนวทางการแกไขปญหาในภาคใตชัดเจนยิ่งข้ึนและนํามาสูการปฏิรูป

การบริหารการปกครอง ความยุติธรรม และความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

 

อัศโตรา  โตะราแม 

พหุสังคมในประวัติศาสตรมลายูปาตาน ี

ในท่ีนี้อยากจะเนนย้ําในประเด็นท่ีวา “ชาวมลายูปาตานี” คือใครกันแน? คนสวนใหญมักเขาใจวา “คนปาตานี” คือ 

มลายูมุสลิมเทานั้น แตท่ีจริงแลวคนปาตานีเปนผูนับถือพุทธมาตั้งแตสมัยลังกาสุกะ ซึ่งในคร้ังโบราณ “บูดากอง” 

หรือ “พัทลุง” ก็เปนศูนยกลางการเรียนศาสนาพุทธท่ีสําคัญท่ีแมแตชาวจีนก็ตองมาแวะเรียนท่ีนี่กอนเดินทางไป

ศึกษาตอท่ีอินเดียและเนปาล ดังนั้น ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในท่ีชายแดนใตในขณะนีจึ้งเปนความขัดแยงของพ่ีนองท่ีมี

ความสัมพันธทางเลือดหรือมาจากชาติพันธุเดียวกัน อันไดแกคนมลายูอิสลามและคนมลายูพุทธ ท้ังนี้ มีงานศึกษา

ทางประวัติศาสตรท่ีระบุวาคนมลายูท่ีเปนอิสลามเรียกคนมลายูท่ีนับถือพุทธวา “มลายูท่ีนับถือพระพุทธรูป”   

 ท่ีจริงแลวศาสนาไมไดมีปญหาแตการตีความคนผูท่ีนับถือศาสนาไดสรางปญหา ผูสรางศาสนาท้ังศาสนา

พุทธหรือศาสนาอิสลามไมไดตองการใหผูท่ีนับถือศาสนาของตนไปรบกับใคร  แตถาคนมุสลิมจะ “ญิฮาด” ก็เปน

เพราะวาถูกรุกรานกอน  ถาไมมีคนรุกราน ก็จะไมไปรบกับคนอื่น  ชาวพุทธก็เชนกันท่ีจะฆาสัตวแมแตมดก็ยังบาป 

นี่คือหลักการของทุกศาสนา แตคนมักตีความตามเหตุผลสวนตนเพ่ือผลประโยชนและการเมือง 

 เดิมปาตานีเปนพหุสังคมท่ีมีคนมลายู คนสยาม และคนจีนอาศัยอยู มีงานศึกษาทางประวัติศาสตรระบุวา

คนจีนนําความรูและเทคโนโลยีมาสูปาตานี สวนคนดัชหรือฮอลแลนดก็นําเทคโนโลยีการสรางอาวุธมาท่ีนี่ เดิมคนใน

ปาตานีเขาไมพูดวาตนเปนคนสยามหรือคนมลายู เพราะไดอยูกันอยางปกติสุข สวนคนท่ีพาศาสนาอสิลามและภาษา

มลายูมาท่ีนี่ก็คือคนมุสลิมจากเกาะสุมาตรา นอกจากนั้นก็ยังมีคนมอญและคนลาวมาจากทางดานเหนือท่ีมาอยูท่ีปา

ตานีเปนเวลานานแลว ปาตานีไมใชมีเพียงชาติพันธุชาติเดียว คนตางๆ อยูรวมกันมาไดโดยไมมีปญหา ดังนั้น ความ

เปนคนมลายูปาตานีของคนสมัยนี้จึงไมสามารถแยกออกจากคนสยามหรือคนจีนไดเลย ปจจุบันในหมูบานท่ีกรือเซะมี

คนมลายูมุสลิมท่ีหนาตาเปนแบบชาวจีนจํานวนมาก ตระกูลของคนจีนเหลานี้เองท่ีสรางสุเหราท่ีนั่น ตนก็กําลังจะทํา

หนังสารคดีเกี่ยวกับความเปนมาของคนมลายูท่ีกรือเซะ นอกจากนั้นในบางหมูบานท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เรา

ก็จะพบคนมุสลิมท้ังท่ีมีหนาตาแบบจีน อาหรับ เปอรเชีย ชวา มลายู ปนกันไปหมด  

 

รอมฎอน  ปนจอร 

คูตอรองในกระบวนการเจรจาสันติภาพของ BRN ตองอยูบนหลักประชาธิปไตย  

ในสวนของความขัดแยงทางการเมืองท่ีกรุงเทพฯ ตนอานสถานการณผานทาทีของอุสตาสฮัสซัน ตอยิบ ผานคลิปใน

ยูทูปลาสุดเม่ือตอนตนเดือนธันวาคม 2556 ท่ีมีน้ําเสียงท่ีแข็งกราวและมีเพดานของขอเรียกรองท่ีสูงมากและอยู

นอกเหนือจากขอเรียกรองในเอกสารหาขอของ BRN นั่นคือ การเรียกรองใหทางรัฐทางการไทยหยิบยกเอาเร่ือง
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CCSCS 

การพูดคุยสันติภาพไปอภิปรายในรัฐสภาและใหทานนายกรัฐมนตรีประกาศเร่ืองนี้เปนวาระแหงชาติ ตนมองวา

จังหวะเวลาท่ีอุสตาสฮัสซัน ตอยิบ พูดถึงเร่ืองนั้นเปนจังหวะเวลาท่ีความขัดแยงทางการเมืองในกรุงเทพฯ เขม็ง

เกลียวมาก ตนคิดวา BRN หรืออยางนอยท่ีสุดก็คืออุสตาสฮัสซัน ตองการท่ีจะส่ือสารวาคูนทนาท่ีเขาจะตอรอง

เจรจาดวยในอนาคตควรจะตองวางอยูบนหลักการของประชาธิปไตยและรัฐสภา เขาตองการใหกระบวนการพูดคุย

นี้ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะท่ีเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยดวย หากมองในกระดานความขัดแยงใน

กรุงเทพฯ ตนคิดวา BRN ตองการคุยกับรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง นี่คือความชาญฉลาดและความเขาใจการ

เมืองไทยของพวกเขา พวกเขารูวาศัตรูท่ีพวกเขาตองการจะตอรองดวยนั้นควรจะเปนใคร    

 แมการพูดคุยเจรจาแบบเปนทางการในสถานการณปจจุบันกําลังชะงักงัน แตนับแตตั้งแตวันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2556 เปนตนมา โอกาสไดเปดข้ึนมากมายแกทุกฝาย รวมท้ัง BRN ท่ีไดรับสถานะในทางการเมือง

อยางท่ีไมเคยมีมากอน เปนสถานะท่ีศัตรูของตัวเองคือรัฐไทยและ facilitator คือมาเลเซียมอบให อันนี้เปน

ความสําคัญท่ีทาง BRN ตองชวงชิง ถามวาพวกเขามีความพรอมท่ีจะสูในสนามแบบใหมหรือเปลา ท่ีไมใชสนามรบ 

ไมใชการใชกําลัง ตนก็ยังไมแนใจในคําตอบ BRN เองคงตองถกเถียงกัน หาทาง หาวิธีตางๆ ในการรักษาตนทุน

ในทางการเมืองนี้เอาไวตอไป 

 แนนอนมีความแตกแยกทางความคิดและความเห็นท่ีไมลงรอยกันท้ังภายใน BRN และระหวางขบวนการ

ตอสูตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการอภิปรายถกเถียงกันภายใน หรือ “การพูดคุยสันติภาพกันเองภายใน” เชนกับ

เดียวท่ีเกิดข้ึนในฝายรัฐไทย ทามกลางสถานการณความขัดแยงทางการเมืองระดับชาติระหวางฝายตอตานและ

ฝายรัฐบาลจนมานํามาซึ่งการกําหนดเลือกตั้งใหมนี้ เราควรหยิบยกประเด็นความจําเปนของการพูดคุยสันติภาพ

ข้ึนมาอภิปรายในฐานะสวนหนึ่งของการ “ปฏิรูปการเมือง” โดยอาจทําเปนขอเสนอตอพรรคการเมืองท่ีเสนอตัวมา

เปนรัฐบาลในอนาคตไมวาจะเปนพรรคใดก็ตาม ท้ังนี้ ดวยวิธีการเหลานี้จะชวยสรางหลักประกันใหกับฝาย BRN ได

วาสังคมไทยพรอมท่ีจะพูดคุยหรือใชวิธีการทางการเมืองตอรองกับพวกเขา 

 นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเร่ืองการอาง “ประชาชน” หรือ “ประชาชนปาตานี” ซึ่งกลุมคนท่ีเคล่ือนไหวเพ่ือ

ปลดปลอยปาตานีมักอาง เราอาจจะตองมานิยาม “ประชาชนปาตานี” ใหมใหชัดวาคือใคร ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ

มากในการท่ีจะออกแบบการอยูรวมกันในอนาคต นี่เปนภาระของคนท้ังหมด ไมวาจะเปนผูนําทางความคิด 

นักวิชาการ นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร นักรัฐศาสตร นักนิติศาสตร นักโนน นักนี่ และนักปฏิบัติการทาง

สังคมตางๆ ท่ีนอกเหนือจากผูคนในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวโยงกับความขัดแยงโดยตรงในการสรางบทสนทนาในระดับตางๆ 

เพ่ือหาความลงตัวในทางประวัติศาสตรท่ีจะบอกวาประชาชนปาตานีคือใคร 

 อีกประเด็นหนึ่งท่ี BRN จําเปนตองตระหนักอยางยิ่งก็คือการรับมือกับสนามการตอสูในแบบใหมท่ีพวกเขา

ไมคุนเคย BRN จําเปนตองปฏิรูปตัวเอง เนื่องจากจะตองเผชิญหนากับสถานการณท่ีวาจะทําอยางไรถึงจะโนมนาว

ใจใหคนไทยท้ังประเทศและประชาคมนานาชาติใหหลักประกันหรือใหความชอบธรรมกับการเคล่ือนไหวและขอ

เรียกรองของพวกเขา   

 ประเด็นสุดทาย คนปาตานีเองและสังคมไทยอาจจะตองชวยกันคิดหรือวานิยามคําวา “อิสรภาพของคนปา

ตานี” เสียใหม ท่ีอาจจะเปนคํานิยามท่ีไมจําเปนตองแข็งตายตัวหรือหมายถึง “ความเปนเอกราช” แตเพียงอยาง
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เดียว โดยตองเปนคํานิยามท่ีผานการถกเถียงอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง ไมใชการนิยามจากขางบนหรือจาก 

Track1 เทานั้น  

 ปจจุบันเรากําลังอยูในจุดเปล่ียนท่ีสําคัญของสังคมและการเมืองไทย รวมท้ังของการเมืองปตตานีดวย   

เราอยูในชวงท่ีปนดินน้ํามันใหเปนรูปราง และจังหวะแบบนี้ตองอาศัยความอดทนของทุกฝายในการท่ีจะถกเถียงกัน

ซึ่งๆ หนาในประเด็นท่ีสําคัญ กรณีปญหาปาตานีไดขยับมากาวหนากวาความขัดแยงท่ีกรุงเทพฯ ไปพอสมควรแลว 

ในแงท่ีวามันเผยใหเห็นวาความขัดแยงหลักคืออะไร และมีพยายามท่ีจะเผชิญหนากับความขัดแยงเหลานั้นใหได  

ในขณะท่ีการเมืองไทยยังมีบทเรียนหลายอยางท่ีพอจะเรียนรูได  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพยายามนิยามปญหาใหชัดวา

เรากําลังเผชิญหนากับอะไร เราขัดแยงกันเร่ืองอะไร แลวเราจะหาจุดลงตัวไดอยางไร  เพียงแตวาเร่ืองนี้ไม

สามารถสําเร็จลุลวงไดจากเพียงคนชั้นนําหรือแกนนําของแตละฝาย แตจะตองอาศัยพลังทางสังคม  แนนอนวา

ชาวบานตองเหนื่อยในการติดตามสถานการณรายวัน แตทุกคนตองชวยกันสรางบรรยากาศของสันติภาพใหเกิดข้ึน 

ไมอยางนั้นความสูญเสียก็ตองเกิดข้ึนอยูอยางนี้  

  

 

อ.ชินทาโร ฮารา 

ความเหมือนและตางของขอเรียกรองตออธิปไตยของสุเทพและ BRN 

หากเชื่อมโยงปญหาท่ีชายแดนใตกับปญหาการเมืองท่ีศูนยกลางหรือกรุงเทพฯ การท่ีม็อบยึดสะพานชมัยมรุเชษฐ

และบุกรุกสถานท่ีราชการนั้นเปนส่ิงท่ีพวกเขาทําได แตหากเปนผูสนับสนุน BRN บางท่ีทําแบบนี ้ลองนึกดูวาอะไร

จะเกิดข้ึน หรือแมแตการชุมนุมอยางเรียบรอยในฐานะเปนผูสนับสนุน BRN จะสามารถทําไดบางไหม แมวาท้ังสุ

เทพและ BRN ตางก็มีฐานะเปนกบฏเชนเดียวกัน แตส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนท่ีภาคใตซึ่งมีการประกาศกฎอัยการศึกก็คือ ผู

ชุมนุมสนับสนุน BRN ก็จะถูกควบคุมตัวโดยทันทีเปนเวลา 35 วัน คือ 7 วัน ตามประกาศกฎอัยการศึก และอีก 

28  วันตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่งศาลอนุญาตใหควบคุมตัว

ไดในฐานะผูตองสงสัย ท้ังนี้ ส่ิงเหลานี้จะไมเกิดข้ึนกับผูชุมนุมในเวลานี้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือนของตนท่ีชื่อ อันวาร (มูฮัม

หมัดอัณวัร หะยีเตะ) ก็กําลังถูกคุมขังอยูท้ังๆ เขาไมเคยมีสวนรวมในการกอการราย หากมีการชุมนุมท่ีชายแดนใตก็

คงถูกปราบปรามอยางหนักโดยอํานาจรัฐอยางเชนกรณีตากใบท่ีมีคนตาย 85 คน  

 คําพูดของคุณสุเทพในหนังสือพิมพ Washington Post เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม ท่ีวา “This will be the 

first time that the people, the owners of the country, stand up to take back their sovereign power.” 

แปลเปนภาษาไทยก็คือ “นี่จะเปนคร้ังแรกของประชาชนซึ่งเปนเจาของแผนดินลุกข้ึนมาเรียกรองทวงคืนอํานาจ

อธิปไตย”  มีความเหมือนกับคําพูดของ BRN ท่ีพูดถึง sovereign power หรืออํานาจสูงสุดในการปกครอง ซึ่ง

ลวนเปนการเรียกรองสิทธิของคนท่ีเปนเจาของแผนดิน  แตท้ังนี้ท้ังสองมีขอแตกตางกันท่ีชัดเจน คือ ขอเรียกรอง

ของคุณสุเทพแทบจะหลุดจากกรอบรัฐธรรมนูญ สวนขอเรียกรองหาขอของ BRN ไดอางวาดําเนินการภายใต

รัฐธรรมนูญทุกขอ แตทําไมฝายท่ีเรียกรองนอกกรอบรัฐธรรมนูญกลับยังอยูได สวนอีกฝายหนึ่งเรียกรองสิทธิตางๆ 

ท่ีอยูภายใตรัฐธรรมนูญนั้น ทางฝายรัฐกลับไมยอมรับ  
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 ตนอยากใหนักวิชาการและนักเคล่ือนไหวทางสังคมท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีชวยศกึษาพิจารณาถงึความชอบ

ธรรมของ BRN วามีมากนอยแคไหนใน 2 เร่ือง คือ 1) เร่ืองประวัติศาสตร ท่ีนาจะมีการศึกษาวาพวกเขาคิดและ

ตีความประวัติศาสตรวาอยางไร ท้ังนี้ ในบรรดาคนไทยท่ีตีความประวัติศาสตรปาตานี งานของ อ.ธเนศ อาภรณ

สุวรรณ นั้นเปนท่ียอมรับไดมากท่ีสุดโดย BRN  ในขณะท่ีคนไทยผูเขียนประวัติศาสตรปาตานีรายอื่นๆ มักเขียน

จากมุมมองของนักลาอาณานิคม  และ 2) การตั้งแงไมรับขอเรียกรองของคนไทยปาตานีหรือขอเรียกรองของ BRN 

ในทุกขอท้ังหมด ท้ังๆ ท่ีขอเรียกรองบางสวนเปนส่ิงไมขัดแยงมากและรัฐไทยนาจะสามารถยอมรับไดอยางสบาย 

 ในสวนของประเด็นท่ีวาปญหาความขัดแยงทางการเมืองท่ีศูนยกลาง/กรุงเทพฯ จะเกี่ยวของกับสันติภาพ

ตนมองวา หากรัฐบาลท่ีไดมามีแนวความคิดท่ีไมใหความสําคัญตอคนตางจังหวัด  ดูถูกคนตางจังหวัด  หรือวา

คุณคาของคะแนนเสียงของแตละจังหวัดจะไมเทากัน รัฐบาลแบบนี้จะใหความสําคัญกับกระบวนการสันติภาพได

อยางไร ตนเชื่อวารัฐบาลท่ีดีจะตองยอมรับฟงเสียงขางนอยและชนกลุมนอย ดังนั้น หากคุณสุเทพไดตั้งสภา

ประชาชนและรัฐบาลชุดใหม ตนคอนขางม่ันใจวาไมนาจะมีความคืบหนาในกระบวนการสันติภาพ  ท่ีผานมาทาง

พรรคฝายคุณสุเทพก็ไมคอยพูดเร่ืองการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   ท้ังท่ีจํานวนยอดรวมผูเสียชีวิตท่ีนี่ก็

พอๆ กับเหตุการณ 11 กันยายน และเปนปญหาท่ีสรางความเสียหายรายรุนแรงมาก 

 

ผศ.ดร.อนุสรณ อุณโณ 

อํานาจทางศีลธรรมอยางเบ็ดเสร็จในพื้นท่ีความขัดแยงท่ีชายแดนใตและในการเมืองสวนกลาง 

 สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหทําไมคนในหมูบานตนไปศึกษาไมคอยลุกข้ึนออกมาพูดหรือเปลงเสียง หรือ

เคล่ือนไหวเพ่ือแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนก็คือ การท่ีความไมสงบในชวง 10 ปท่ีผานมา ไดกระทบกับชีวิตของ

พวกเขาอยางลึกซึ้งและกวางขวางอยางมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการท่ีอํานาจเกี่ยวกับความเปนความตายท่ีพวกเขา

เผชิญอยูทุกเม่ือเชื่อวันในชีวิตประจําวันไดทวีความเขมขนรุนแรงมากข้ึน ท้ังนี้ ในจํานวนตัวเลขของคนท่ีบาดเจ็บลม

ตาย แมสวนใหญเปนผลมาจากความขัดแยงทางการเมืองและอุดมการณ  แตในสัดสวนท่ีไมนอยเลยเกิดจากสาเหตุ

อื่นๆ เชน เจาหนาท่ีรัฐนอกรีต ขบวนการผิดกฎหมาย  ความขัดแยงในการเมืองทองถิ่น ความขัดแยงเร่ืองสวนตัว   

 สวนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือวา หากไมนับรวมในชวงหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ผูเสียชีวิตกวาคร่ึงหนึ่งจาก

เหตุการณความรุนแรงในรอบ 10 ปท่ีผานมาเปนพลเรือนชาวมุสลิม ซึ่งสวนใหญมีความเกี่ยวของไมในทางใดก็ทาง

หนึ่งกับหนวยงานดานความม่ันคง แมจะมีบางสวนท่ีเปนความรุนแรงประเภทสุมท่ีมักเกิดในเขตเมืองเพ่ือสรางความ

สะเทือนขวญัปะปนมาดวยก็ตาม ท้ังนี้ ในกรณีความรุนแรงแบบเฉพาะเจาะจง ชาวบานมักมีวิธีการท่ีจะเอาตัวเองให

รอดพนไปจากหวงโซหรือวังวนของความรุนแรง/ความขัดแยงนี้   

 อีกประเด็นท่ีนาสนใจก็คือวา สมาชิกของขบวนการในระดับหมูบานไมไดมีสถานะท่ีนาสะพรึงกลัวในสายตา

ของชาวบาน คนท่ีออกจากหมูบานไปรวมขบวนการและไปกอความรุนแรงก็ลวนเปนญาติสนิทมิตรสหายพ่ีนองกับ

ชาวบานคนอื่นๆ ดังนั้น บุคคลเหลานี้ในสายตอของชาวบานจึงไมใชบุคคลท่ีนาสะพรึงกลัวแตอยางใด และชาวบานก็

มีวิธีการและเรียนรูท่ีจะอยูกับสมาชิกของขบวนการในชวงเวลาท่ีสมาชิกเหลานั้นกลับมาบาน 

 ในพ้ืนท่ีท่ีตนศึกษา บุคคลท่ีนาสะพรึงกลัวในสายตาของชาวบานกลับไมใชสมาชิกของฝายขบวนการมาก

เทากับเจาหนาท่ีรัฐนอกรีตท่ีมีอิทธิพลและผูนําฝายปกครอง ไดแก กํานัน ผูใหญบาน นาสนใจวาสถานะความนา
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สะพรึงกลัวของบรรดาผูนําทองถิ่นเหลานี้ไดถูกทําใหมีความเขมขนข้ึนผานสถานการณความไมสงบตรงนี้ เนื่องจาก

ผูนําเหลานี้เปนสวนหนึ่งหรือเปนกลไกท่ีเจาหนาท่ีรัฐ ไมวาจะเปนฝายความม่ันคงหรือฝายการปกครองใชในการ

จัดการปญหา ท้ังในสวนท่ีเปนชองทางปกติและชองทางไมปกติ  ชองทางไมปกติในท่ีนี้ก็คือ การมอบอํานาจให ซึ่ง

ในภาษาวิชาการเรียกวา outsource sovereignty หมายถึง การมอบหรือผองถายอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให ใน

กรณีชายแดนภาคใตก็คือการมอบอํานาจในการจัดการพ้ืนท่ีอยางเบ็ดเสร็จให โดยไมสนใจวาผูไดรับอํานาจนั้นจะใช

อํานาจอยางไร เพียงแตขอใหมีหลักประกันไดวาในพ้ืนท่ีตรงนั้นจะไมมีเหตุการณความไมสงบเกิดข้ึน  ท้ังนี้ ในบาง

พ้ืนท่ีสามารถทําไดถาหากผูนําทองถิ่นมีบารมี มีความเด็ดขาด มีความเอาจริงเอาจังพอ ดังจะเห็นไดจากการท่ีไมมี

เหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ท่ีอาจมีขอบเขตในระดับตําบลหรือหลายตําบล 

 นอกเหนือจากการเปนหลักประกันวาจะไมเกิดเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีของตัวเองอีกแลว บรรดาผูนํา

ทองถิ่นเหลานี้ก็ใชความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการปกครองดานอื่นๆดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปองกันการลักเล็ก

ขโมยนอยและการหามเสพและจําหนายยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีท่ีมีการใชอํานาจในลักษณะ outsource 

sovereignty พบวาเหตุการณการลักเล็กขโมยนอยและอาชญากรรมขนาดเล็กแทบจะไมเกิดข้ึน การแพรระบาดของ

ยาเสพติดก็ไมมี เพราะเด็กวัยรุนหวาดกลัวหนีไปเสพในพ้ืนท่ีตําบลอื่นจนหมด นอกจากนั้นมีการเลากันวาในบานผูนาํ

ท่ีมีอิทธิพลบางคนถึงกับมีหองขังหรือคุกภายในบาน  หากจับตัวผูกระทําผิด เชน วัยรุนท่ีลักขโมยเศษยางพาราหรือ

ท่ีเสพยาเสพติดได ก็จะถูกนําตัวไปกักไวในบาน หลังจากนั้นก็มีการไตสวนโดยผูมีอิทธิพลรายนั้นๆ ในกรณีท่ีเปนการ

ลักเล็กขโมยนอยก็เรียกใหพอแมของเด็กวัยรุนท่ีกระทําผิดมารับทราบและเสียคาสินไหม เลากันวาคาปรับจะมีมูลคา

เปน 3 เทาของมูลคาของส่ิงท่ีขโมยมา โดยหนึ่งสวนคืนใหกับเจาทุกข  อีกสองสวนท่ีเหลือจะถูกบริจาคเปนสาธารณ

กุศล ซึ่งบางสวนก็จะถูกนําไปใชพัฒนามัสยิด  

 นี่คือการใชอํานาจทางศีลธรรมอยางเบ็ดเสร็จท่ีทําในนามคุณงามความดี ทําในนามของความถูกตอง และ

ใชในการปกครองพ้ืนท่ีตรงนั้น ตอใหผูนําคนนั้นจะโหดรายใชปนอากายิงเขาไปในบานเพ่ือขับไลเด็กวัยรุนท่ีกําลังม่ัว

สุมยาเสพติดกัน แตทุกคนยังใหความเคารพแมจะรูสึกสะพรึงกลัวดวยอยางมากก็ตาม นี่คืออํานาจเชิงศีลธรรมแบบ

เบ็ดเสร็จ ถึงแมจะดูเหมือนวาไดชวยแกปญหาในระยะส้ันหรือเฉพาะหนา แตในระยะยาวก็ไมแนใจวาจะแกปญหา

อะไรไดไหม เพราะเราไมมีหลักประกันอะไรวาคุณธรรมของบุคคลเชนนั้นมันจะคงเสนคงวา  เราจะมีมาตรการอะไร

ไปปองกันทานผูนําหรือทานผูปกครองผูมีศีลธรรมอันสูงสงไมใหใชอํานาจผิดเพ้ียนไป นอกจากนั้น เราก็ยังไมอาจ

แนใจไดวาจะถูกเหวี่ยงแหหรือจะโดนหางเลขเม่ือไหร  หลายกรณีทุกคนท่ีไปพบทานผูนําเหลานี้ก็ตองนั่งตัวหงอกม

หนา ไมสามารถแสดงความเห็นได   

 จะเห็นไดวาอํานาจเหนือความเปนความตายในชีวิตของผูคนในหมูบานดังท่ีกลาวมาเปนอํานาจเชิงศีลธรรม

แบบเบ็ดเสร็จ และรูปแบบอํานาจแบบนี้กค็ลายคลึงกับส่ิงท่ี กปปส.กําลังทํา นั่นก็คือ การอางอํานาจศีลธรรมความ

ดีและไดริบอํานาจของผูอื่นมาดําเนินการเสียเอง  ดังจะเห็นไดจากการจะตั้ง “สภาประชาชน” และเลือกสมาชิก 

100 คนข้ึนมาเองบนฐานของศีลธรรมความดี ท้ังนี้ การใชอํานาจทางศีลธรรมอยางเบ็ดเสร็จในลักษณะนี้เปนรูปแบบ

ท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูคนอยูทุกเม่ือเชื่อวัน นอกจากผูนําทองถิ่น คนอื่นๆ ก็พยายามใชอํานาจแบบนี้ดวย

เชนกันไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐทองถิ่น ผูประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือแมแตในฝายขบวนการเองก็

ตาม ดังนั้น เม่ือมองกลุมผูชุมนุมท่ีกรุงเทพฯ ในตอนนี้ ไมวาพวกเขาจะใสเส้ือคลุมแบบไหน  จะใชโวหารแบบไหน  
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จะอางวาเปนสมัชชาหรือประชาสังคมแบบไหน จะอางโวหารตางๆ จะอางการกระจายอํานาจตางๆ ก็ไมสามารถจะ

แกปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในภาคใตไดตราบเทาท่ีวิถีอํานาจท่ีใชคืออํานาจเชิงศีลธรรมแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีเปนเร่ือง

ของการอวดอาง แอบอางความดี  เพ่ือริบอํานาจและผูกขาดความถูกตองไวแตเพียงผูเดียว   

 
ผูเขารวมฟงการเสวนา 

 

 

ชวงถาม-ตอบ 

คําถาม 1 –เปนไปไดไหมท่ีในอนาคตกลุมขบวนการ เชน BRN หรืออื่นๆ จะเขาสูกระบวนการเลือกตั้ง มีตัวแทน

ของเขาในสภาบางเพ่ือผลักดันขอเสนอ และคนภายนอกก็จะไดรับรูส่ิงนี้การจากการส่ือโดยตรงของเขาท่ีไมถูก

บิดเบือน การเขาสูการเลือกตั้งอาจเปนคูขนานกับการเคล่ือนไหวปกติของพวกเขา 

คําถาม 2 -ในการพูดคุยสันติภาพมี Track1, 2, และ 3 แตตนนั้นเปน Track3.9  นั่นคือ เปนคนนอกพ้ืนท่ี  มีทาง

ไหนท่ีคนนอกพ้ืนท่ีจะสามารถสงเสริมหรือวาสนับสนุนใหเกิดสันติภาพท่ีชายแดนใตได   

คําถาม 3 – ตนสนใจการสรางสันติภาพในระดับชีวิตประจําวัน ปจจุบันมีความเกลียดชังระหวางคนตางภูมิภาค 

โดยเฉพาะระหวางคนใตกับคนเหนือและคนอีสาน ยิ่งเม่ือเกิดปญหาเส้ือเหลืองเส้ือแดงก็ยิ่งเกลียดชังกันมากข้ึน จะ

ทําอยางไรใหคนจากตางภูมิภาคอยูใกลกันไดมากข้ึนในทางวัฒนธรรม  

 

อัศโตรา - ขอตอบคําถามขอแรก ตนเคยพูดหลายคนในฝายขบวนการวาเปนไปไดไหมหาก BRN หรือ PULO ตั้ง

พรรคการเมืองท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พวกเขาบอกยังไมถึงเวลาและถึงจะทําเชนนั้นจํานวนเสียงของพวกเขาก็ไม

มากพอท่ีจะผลักดนัส่ิงใดในการเมืองระดับชาติและรัฐสภา แตถาเปนสภาของพ้ืนท่ีเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดน

ภาคใตก็อาจเปนไปไดมากกวา แตนี่หมายความวาตองมีการตั้งมหานครปตตานีกอน คือรวมสามจังหวัดเปนหนึ่ง

หรือท่ีพวกเขาเรียกวา “Satu Patani” แตหากเปนการเมืองในระดับประเทศก็คงเปนเหมือนอยางกํานันสุเทพหรือ

พรรคประชาธิปตยท่ีลงเลือกตั้งเม่ือไหรก็แพ ดังนั้น ทาง  BRN และ PULO จึงยังใชวิธีอื่นในการท่ีไมใชการ

เลือกตั้งในการตอสู   

 



23 

 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ – ขอตอบเร่ืองการมีสวนรวมของคนนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในการสรางสันติภาพ   ใน

ภาพรวม ขบวนการสันติภาพไมใชข้ึนอยูกับเฉพาะในพ้ืนท่ีเทานั้น แตคนไทยท่ีอยูในภาคอื่นๆ ลวนมีบทบาทสําคัญ 

จุดเปล่ียนจะเกิดเม่ือคนท่ีอื่นเขาใจปญหาของพ่ีนองจังหวัดชายแดนภาคใตและมีความเห็นอกเห็นใจ ในสวนนีต้วัเชือ่ม

ท่ีสําคัญก็คือ Track 2 ท่ีเปนกลุมคนชนชั้นกลางท่ีเขาใจในปญหานี้และเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสันติภาพ 

ชวยทําใหเกิดพ้ืนท่ีกลางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะในการถกเถียงทําความเขาใจปญหาภาคใตและปญหาอื่นๆ ของประเทศ 

เกิดแนวทางการแกปญหาท่ีไมตองใชความรุนแรง นี่อาจเปนการมองโลกสวย แตตนมองโลกสวยจากท่ีๆ มีสงคราม 

 

รอมฎอน – ขณะนีย้ังไมถึงเวลาของพวกเขาในเร่ืองการตั้งพรรคการเมืองและลงเลือกตั้ง แมวามันเปนส่ิงท่ีควรจะ

เปน เพราะวาในเงื่อนไขโครงสรางของรัฐไทยก็ไมอนุญาตใหมีพรรคการเมืองเฉพาะทองถิ่นในลักษณะแบบนี้ 

รัฐธรรมนูญไมอนุญาต และรัฐก็ขาดความพรอมในเชิงความคิดท่ีจะเปดใหคนท่ีเห็นตางจากรัฐไดมีพ้ืนท่ีทางการเมือง

แบบเปนทางการ ในสวนของขบวนการตอสูเพ่ือปาตานีเองพวกเขายังไมพรอมมากนักท่ีจะสูแบบเปดเผยหรือใน

ระบบการเมือง พวกเขายังตองปฏิบัติการทางการทหารกับทางการเมืองควบคูกันไป พวกเขาจําเปนตองเรียนรูท่ีจะ

ตอสูทางการเมืองและส่ือสารทางการเมือง เพ่ือโนมนาวใจคนท้ังสังคมไทยใหเห็นดวยกับเขา และอนุญาตใหเขามีท่ี

ยืนทางการเมืองอยางมากพอ พวกเขาตองเรียนรูวาความตองการของพวกเขาท่ีไดรับแรงสนับสนุนจากคนในพ้ืนท่ี

นั้นก็มีแรงเสียดสีตานทานมากจากคนสวนใหญของประเทศ 

 เราจําเปนตองตั้งคําถามตอสาธารณะวาสังคมไทยเห็นถึงความจําเปนในการจัดการปญหาชายแดนภาคใต

ดวยวิธีอื่นท่ีไมใชการใชอาวุธและความรุนแรงแลวหรือยัง เราตองทําใหเกิดการทบทวนใครครวญวาความสูญเสีย 

ชีวิตของคนเราสงเขาไปแกปญหาในภาคใตแลวตองตาย นํามาซึ่งทางออกในปจจุบันอยางไร เราจําเปนตองฟง

ครอบครัวท่ีสูญเสียเพ่ือสรางบทสนทนาเหลานี้ใหเพ่ิมมากข้ึน และชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของกระบวนการพูดคุย

สันติภาพ   

 ถาเราตั้งโจทยของปญหาความขัดแยงไมชัดแนวทางตางๆ ท่ีถูกนําเสนอก็อาจไมมีประโยชน ประเดน็สําคญั

ก็คือคนท่ีปาตานีจะกําหนดชะตากรรมของตัวเองไดอยางไร  และจะแชรอํานาจ จะแชรความคาดหวังกับรัฐกับ

สังคมไทยโดยรวมอยางไร สวนวิธีการจะเปนอยางไรก็ข้ึนอยูบนการวินิจฉัยปญหาในโจทยใหญนี้กอน 

 

ผศ.ดร.อนุสรณ – ขอตอบคําถามขอสุดทาย มักมีการเขาใจผิดกันวาคนใตท่ีมากอความรุนแรงทางการเมืองท่ี

กรุงเทพฯ ในขณะนี้คือคนจากมุสลิมสามจังหวัดภาคใต แตท่ีจริงแลวคนใตท่ีมาเคล่ือนไหวในเวลานี้แทบท้ังหมดเปน

คนไทยพุทธมาจากภาคใตตอนบน คือ ตั้งแตหาดใหญ นครศรีธรรมราช สุราษฎรฯ ข้ึนมา กรณีความรุนแรงท่ีหนา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคนจํานวนมากคิดวาเปนฝมือของวัยรุนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งอาศยักนัอยูแถว

หนารามฯ อยางไรก็ดี คําชี้แจงของชมรมนักศึกษามลายูจากปตตานี ยะลา และนราธิวาส ออกมาแลววา พวกเขา

ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวหรือชุมนุมของกลุมท่ีเรียกตัวเองวา “นักศึกษารามคําแหง” กลุมนี้แตอยางใด  

 เหตุท่ีทําใหคนจํานวนมากในสังคมเขาใจผิดแบบนี้ก็คือ ภาพความรุนแรงของเหตุการณท่ีหนารามฯ 

คลายคลึงกับภาพความรุนแรงของท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังการผลิตคําจําพวก “โจรใต” โดยส่ือมวลชน

กระแสหลัก ท้ังนี้ นาสนใจวา ตอนนี้รัฐกลับกาวหนากวาส่ือมวลชนกระแสหลัก ในคําใหสัมภาษณของเลขาธิการ 



24 

 

สมช.หรือนายทหารบางทาน ไดเรียกกลุมท่ีเคล่ือนไหววา “ผูเห็นตางจากรัฐ” ขณะท่ีส่ือมวลชนกระแสหลัก

โดยเฉพาะหนังสือพิมพหัวสีท้ังหลายยังใชแตคําจําพวก “โจรใต” เปนสวนใหญ  นี่คือการสรางมายาคติ  ทันทีท่ี

เกิดเหตุท่ีกรุงเทพฯ ก็เลยใชคําวา “โจรใต” ท้ังนี้ ผูท่ีคิดเชนนี้มีท้ังพวกท่ีอยูตรงขามกับรัฐบาลและพวกท่ีสนับสนุน

รัฐบาล บางคนก็ถึงกับตั้งขอสังเกตวาการท่ี “โจรใต” มาอยูกรุงเทพฯ กันหมดเพ่ือประทวงรัฐบาลจึงทําให

เหตุการณในภาคใตสงบลงชั่วคราว นี่คือความเชื่อ เพราะจากสถิติพบวาการยิง การฆารายวัน การลักลอบรุมทํา

รายหรือสังหารเจาหนาท่ีรัฐก็ยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แตกลับถูกกลบไปดวยขาวการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ี

กรุงเทพจนหมด  การนําการชุมนุมของ กปปส. มาโยงเขากับขวนการตอสูท่ีชายแดนภาคใตคือความเขาใจท่ี

คลาดเคล่ือนอยางมากท่ีเกิดจากมายาคติซึ่งบรรดาส่ือกระแสหลักสรางเอาไว  เราจึงจําเปนจะตองระมัดระวังและ

มีวิจารณญาณในการรับส่ือเหลานี้ดวย   

 ส่ิงท่ีจําเปนอีกอยางก็คือ การสรางความอดทน อดกล้ัน และมีความเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

หลากหลาย  คนจํานวนมากในประเทศไทยไมสามารถทําใจใหยอมรับกับคนสามจังหวัดภาคใตได ไมสามารถจะ

ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรมของผูคน แคเห็นการทําวัตรปฏิบัติกิจทางศาสนาอีกแบบ

หนึ่งก็มักมีความรูสึกวาแตกตางจากตน สังคมไทยจําเปนตองเติบโตในอีกแบบเพ่ือท่ีจะอยูกับความหลากหลายทาง

สังคมและวฒันธรรมใหได รวมท้ังความหลากหลายของขอเสนอเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท่ีไมจําเปนตองเปน

แบบท่ีเราคุนเคยมาตลอดเพียงแบบเดียว 

 

อ.ชินทาโร – บทบาทตอการสรางสันติภาพของคนนอกพ้ืนท่ีมีความสําคัญมาก ส่ิงท่ีคนนอกพ้ืนท่ีตองทําก็คือ

พยายามเขาใจปญหาและใหความสําคัญตอประเด็นชายแดนภาคใต  ตอนนี้คนกรุงเทพยังใสใจและใหความสําคัญ

กับปญหาชายแดนภาคใตนอยมาก นอกจากนั้นการเรียนรูทางประวัติศาสตรก็มีความสําคัญมากเพราะจะทําให

เขาใจถึงความเปนมาของกลุมชาติพันธุมลายู จนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

CCSCS 


