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4 ภาพอนาคต - จังหวดัชายแดนใต้
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ภาพ#1: บุหงาบีแตบรายง
ท้ังรัฐและขบวนการฯไม่ปรับตัว



ภาพ#1: บุหงาบีแตบรายง
ท้ังรัฐและขบวนการฯไม่ปรับตวั (1)

 ตรรกะฝ่ายขบวนการฯ : "เมด็เงิน หยาดเหง่ือ แรงกาย ชีวิตเลือด
เนื้อ จะไมสู่ญเปล่า...เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึน้เร่ือยๆ”

 ตรรกะฝ่ายรัฐ : "เรามาถูกทางแล้ว แกะรอยและหยุดยัง้ปฏิบติัการ
ได้มากขึ้นเร่ือยๆ ใกล้จะถึงระดับนำาของขบวนการแล้ว ต้องใช้ 
“ยาแรง” กันบ้าง แต่จำากัดวง มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ถูกแรงตอบ
บ้างเป็นธรรมดา ชวิีตเลือดเนื้อของเจ้าหน้าที ่= เสียสละใหญ่หลวง
เพ่ือชาติ”



ภาพ#1: บุหงาบีแตบรายง
ท้ังรัฐและขบวนการฯไม่ปรับตวั (2)

ผลลพัธ ์:
 ขบวนการ => ทุ่มมาก ตายมาก
 รัฐ => เปลืองงบ แก้ปัญหาไม่ได้
 คนในพื้นที่ => โกรธ กลัว ไม่ไว้ใจกัน เกลียดชัง แตกแยก  

เศรษฐกิจฝืดเคือง หนุ่มสาวไม่มีงานทำา ยาเสพติดผสมโรง



ภาพ#2: บุหงามือลอ
ภาครฐัปรับตวัฝา่ยเดยีว



ภาพ#2: บุหงามือลอ/รัฐปรบัตวั (1)

ตรรกะ : สายพริาบโน้มน้าวให้คนในกองทัพ/ฝ่ายความมัน่คง 
ยอมรับฟงัได้มากขึน้ ว่า...

 การทหารนำาการเมือง ≠ ความมั่นคง & ปลอดภยั ได้ยั่งยนื
 กำาลังทหาร แก้ "ความเชื่อหลงผดิ” ไม่ได้ ต้องสูด้้วยความคิด
 ต้องเปิดพืน้ที่ให้สู้ด้วยหนทางอืน่ : การเมือง สือ่สาร โน้มน้าว 

ไม่ให้ความร่วมมืออยา่งสันติวิธ ีกระบวนการยติุธรรม



ภาพ#2: บุหงามือลอ/รัฐปรบัตวั (2)

 การเมือง : กระจายอำานาจ&งบ, คนหลากหลาย
กลุ่มมีสว่นกำาหนด/ตดัสินใจเชิงนโยบาย, ใช้กฎหมายเป็นธรรม ฯลฯ

 ศาสนา : ใหค้วามสำาคัญตอ่ผู้นำาศาสนา&องค์กรท้องถิ่น, ส่งเสรมิสาย
สามัญและสายศาสนาเท่าเทียม, จัดระเบยีบแหล่งเริงรมย ์ฯลฯ

 ภาษา : เห็นประโยชน์พหุภาษา => เคารพอัตลักษณ ์& ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ในโลกมุสลิม, ประกาศภาษามลาย ู(ภาษาทำางาน) + 
ไทย (ภาษาทางการ) ฯลฯ

 ประวัติศาสตร์ : รับฟัง/ชำาระประวัตศิาสตร์ ผิดว่าตามผิด ขอโทษ 
ลงโทษ ชดเชย ให้อภยักรณถีกูเข้าใจผดิ ฯลฯ



ภาพ#2: บหุงามือลอ/รฐัปรับตวั (3)

ผลลัพธ์ :
 รัฐ/ทหารใกลชิ้ดประชาชน, การศึกษาสามัญ&ศาสนาดีข้ึน
 ชุมชนเข้มแข็ง มีงานทำา มีทุน/ตลาดต่างประเทศ (โดย

เฉพาะโลกมุสลมิ) มากข้ึน
 มวลชนฝา่ยขบวนการฯลดลง ขบวนการฯเริ่มเสื่อม 
 ขบวนการฯยกระดับความรุนแรง ยิ่งเสยีแรงหนนุจากต่าง

ประเทศ รัฐยึดมั่นแนวทางใหม่นี้ ความรุนแรงจากฝา่ย
ขบวนการไม่มีผลในระยะยาว



ภาพ#3: บุหงารายอ
ขบวนการฯปรับตัวฝา่ยเดยีว



ภาพ#3: บุหงารายอ
/ขบวนการฯปรับตัว (1)
ตรรกะ :
 ปฏิบัติการรนุแรง -> พทุธ/มุสลิมหวาดกลัว -> เสียมวลชน

จากภายในขบวนการฯ
 ผลลัพธ์ข้ึนๆลงๆ แต่โดยรวม วิธีเดิม ไม่เห็นทางถึงเป้าหมาย 

“กอบกู้เอกราช!!” เสยีที
 ปีกการเมืองมีอิทธิพล & บทบาทนำาทางความคิด เหนือหรือ

ควบคู่ ปีกการทหาร



ภาพ#3: บุหงารายอ
/ขบวนการฯปรับตัว (2)
 การเมือง : แสดงความพรอ้มเจรจา ทำางานการเมืองอธิบายกับ

สาธารณะถึงสาระสำาคัญทีท่ำาใหลุ้กข้ึนสู้
 ศาสนา : ปรบัวิธีการให้อยู่ในกรอบศาสนา, จำากัดเป้าหมายโจมตี, 

เป็นปากเสียงแทนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทัง้พุทธ&มุสลิม; 
 จาก “กาเฟรหรับีย์” (คนต่างศาสนาที่เป็นคู่สงคราม) 

 “→ กาเฟรซิมมีย์” (คนต่างศาสนาใต้ปกครองของอิสลาม) 
& “กาเฟรมุอาฮัด (คนต่างศาสนาที่ทำาสัญญาไม่รกุราน/ละเมิดกัน)



ภาพ#3: บุหงารายอ
/ขบวนการฯปรับตัว (3)

 ภาษา : ส่งเสริมให้คนในพื้นที่รู้ภาษาไทย เพิ่มจากภาษาพื้น
ถ่ิน เพื่อรู้เขา-รู้เรา & สื่อสาร/แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่าง
เท่าเทียม

ผลลพัธ:์ รฐัเป็นฝ่ายตั้งรบั ถูกต่อต้าน/ไม่ไว้ใจ เสียมวลชน กลไก
รฐัแตกแยก มวลชนหนนุขบวนการฯมากข้ึน



ภาพ#4: บุหงารำาไป
ภาครัฐและขบวนการฯรับตัวท้ังคู่



ภาพ#4: บุหงารำาไป/ปรับตวัท้ังคู่

ตรรกะ : รัฐพิสูจน์ "จริงใจ/จรงิจัง" + ขบวนการฯพสูิจน์ "ตัวจริง”
 รัฐ : ลดกำาลังทหารอย่างมข้ัีนตอน  ปรบัปรงุกระบวนการ

ยุติธรรมใหเ้ที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ ยกเลิกกฎหมายพิเศษ
 ขบวนการฯ : เปิดเผยตัวตน เผชิญหน้าด้วยวิถีการเมอืง ยก

ระดับเป็นการเคล่ือนไหวภาคประชาชน/ต้ังพรรคการเมอืง มี
โครงการพัฒนาช่วยเหลือคนในพื้นที ่ รฐัรับรองความปลอดภัย 

 ผลลัพธ์ : เกิดการเจรจา 2-3 ฝ่าย & เปิดเวทสีาธารณะปรกึษา
หารือจดัความสัมพันธ์ใหม่ทีเ่ทีย่งธรรม & ก่อคุณูปการแก่กัน



สัญญาณเปล่ียนแปลง
แนวโน้มด้านการเมือง (กุญแจ#1) : มีการเจรจาบ้าง แต่ทิศทาง

ไม่ชัดเจน ขาดเจตจำานง&ข้อผูกมัด
แนวโน้มด้านสงัคม (กุญแจ#2)
 สังคมพหุวัฒนธรรม
 ภาคประชาสังคม : รวมตัว ทำางานทางความคิดกับฝ่ายต่างๆ 

เปิดเวทีสาธารณะเชิงนโยบาย
 ผู้หญิงและเยาวชน มีบทบาทมากข้ึน



แนวทางขับเคล่ือน (1)

ที่มา Adam Curle (1971)

 ไมส่นัติ                     ความสมัพนัธ์                         สนัติ
          สงบน่ิง                 ป่ันป่วน                  พฒันา

  ต่ำา                                              สงู
การตระหนักต่อการดำารงอยู่ของความขัดแย้ง

3. เจรจา 4. สนัติภาพ
ท่ียัง่ยืน

1.ให้การศกึษา

        ความขดัแย้งแฝง      

2. เผชิญหน้า
ความขดัแย้งปรากฏ

ไมส่มดลุ
สมดลุอำานาจ

บทบาท
ภาคประชาสังคม



แนวทางขับเคล่ือน (2) : ส่ิงท้าทาย
 ผู้ได้ประโยชน์จากความรุนแรง : กลุม่ท่ีไดง้บฯเพิม่, 

กลุม่ค้าอาวุธ, คา้ยาเสพตดิ, กลุ่มอิทธิพลท้องถ่ิน
 อุปสรรคอื่นๆ : คอร์รัปช่ัน, การเมืองชาติอ่อนแอ, 

ปัญหาระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ/มอือาชีพ, 
ความรูส้ึกพึ่งอาวุธ



แนวทางขับเคล่ือน (3) : หนทางข้างหน้า
เวทีท่ียืดหยุ่น & ปรับตวัอย่างชาญฉลาด 
(Smart Flexible Platform)

บทบาท :   (1) แสวงความร่วมไม้ร่วมมอืได้
อย่างสืบเนือ่ง รับมือปัญหาใหม่ๆ ได้ 

(2) โน้มน้าวกลุ่มได้ประโยชน์จากความรนุแรง 
  ใหเ้หน็ประโยชน์ที่มากกว่า จากสันติภาพ
(3) มุ่งสู่ทศิทางใหร้ัฐและขบวนการฯ 

เปิดโต๊ะเจรจา (หลายฝ่าย)



ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ : สายสัมพันธ์ ไว้ใจ ร่วมมือ
 ยงัไม่เป็นสานเสวนาระดับปฏิบตัิการ 
 เป็นเพียงสานเสวนาระดับประสบการณ์ ส่วนใหญ่เนน้

 (1) การแก้ไขปัญหาระยะสั้น => หมดหวัง
 (2) หวังพึง่ปัจจัย/องค์กรภายนอก : ประชาสังคม วิชาการ ภาครัฐ 

=> ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ตระหนักถึงพลัง/ศักยภาพเชิงรุกของตน
=> หวังพึ่งรัฐ ทั้งที่ไม่ไว้ใจรัฐ

 ม ี“ก้าวข้ามออกไป” / นัดพูดคุยข้ามกลุ่ม & คิดงานอนาคตรว่ม
 ส่ิงทา้ทาย : ทฤษฎีกาลักนำ้าแหง่การสร้างสันติภาพ



ดาวน์โหลดหนังสือเล่มเต็มไดท่ี้...
http://www.peace.mahidol.ac.th หรือ

http://chaisuk.wordpress.com/2011/07/22/thai-deep-south-scenario/
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