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การรเิริ่มการพดูคยุสนัติภาพอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2556 นบัเป็นจดุเปล่ียนในเชงินโยบายที่ส าคญัที่ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพลวตัความขดัแยง้ในชายแดนใต/้ปาตานี  หมดุหมายส าคญัทางประวตัิศาสตรท์ี่ไดส้รา้งมรดกของความ

ขดัแยง้ในชายแดนใตไ้วค้ือการลงนามในสนธิสญัญาองักฤษ-สยาม พ.ศ. 2452 (Anglo-Siamese Treaty of 1909)  ซึ่ง

ส่งผลใหด้ินแดนแถบนีถ้กูผนวกรวมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของสยามที่เป็นรฐัชาติสมยัใหม่  นโยบายกลมกลืนถกูต่อตา้นอย่าง

หนกัหน่วงจากคนมลายมูสุลิมในพืน้ท่ี การปราบปรามของรฐัไทยดว้ยจบักมุคมุขงั ด าเนินคด ี ไปจนถึงการอุม้หายได้

น าไปสู่การต่อตา้นท่ีรุนแรงมากขึน้  

กลุ่มเคลือ่นไหวตดิอาวธุที่ประกาศตวัว่าต่อสูเ้พื่อเอกราชไดก้่อตวัขึน้ครัง้แรกในชว่งครสิตท์ศวรรษ 1960 และไดม้ีการ

เคลื่อนไหวในป่าเขาในช่วงหลายทศวรรษในยคุสงครามเย็น  การต่อสูม้ีขึน้มีลงแตเ่ชือ้ไฟของการต่อตา้นไม่เคยมอดดบั  

โดยการต่อสูด้ว้ยอาวธุไดป้ะทขุึน้อีกครัง้ในพ.ศ. 2547 ซึง่นบัจากนัน้จนถึงปัจจบุนัเป็นช่วงเวลาที่ความขดัแยง้ไดส้รา้งความ

สญูเสียมากที่สดุ จากขอ้มลูของศนูยเ์ฝา้ระวงัสถานการณภ์าคใต ้(Deep South Watch) ตัง้แต่พ.ศ. 2547 ไดเ้กิดเหตกุารณ์

ความรุนแรงมากกวา่ 21,400 ครัง้ มีผูเ้สียชวีิตประมาณ 7,300 ราย และมีผูบ้าดเจ็บประมาณ 13,600 ราย (ขอ้มลู ณ เดือน

กมุภาพนัธพ์.ศ. 2565)2 เหตกุารณค์วามรุนแรงและความเสียหายไดล้ดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแปดปีที่ผ่านมา หลงัจากเริ่ม

มีการพดูคยุเพื่อสนัติภาพ  มีเหตกุารณรุ์นแรงเกิดขึน้ 481 ครัง้ โดยมีผูเ้สียชวีิต 113 คนและผูบ้าดเจ็บ 190 คน แมว้่าความ

สญูเสียจะมากขึน้กวา่ปีก่อนเล็กนอ้ย แต่ตวัเลขความเสียหายยงัค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงก่อนการพดูคยุเพื่อ

สนัติภาพ3 

ในปี พ.ศ. 2564 มีจ านวนผูเ้สียชวีิตในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 มากกว่าผูเ้สียชีวติจาก

การก่อความไม่สงบ อตัราการติดเชือ้โควิด-19 ทัง้ในและต่างประเทศและในสามจงัหวดัชายแดนใตเ้พิ่มสงูขึน้อย่างกา้ว

                                                           
1 ส่วนหนึ่งของบทความฉบบันีป้รบัปรุงจาก Rungrawee Chalermsripinyorat, “Thailand,” Counter Terrorist Trends and Analyses 14, 
no. 1 (January 2022): 43-49.  https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2022/01/CTTA-January-2022.pdf.  
2 ส าหรบัการศกึษาเชิงลกึเกี่ยวกบัความขดัแยง้ในชายแดนใตห้ลงัพ.ศ.  2547, โปรดด ูDuncan McCargo, Tearing Apart the Land: Islam 
and Legitimacy in Southern Thailand (Ithaca: Cornell University Press, 2008); Joseph Chinyong Liow and Don Pathan, 
Confronting Ghosts: Thailand’s Shapeless Southern Insurgency (Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2010); Sascha 
Helbardt, Deciphering Southern Thailand’s Violence: Organisation and Insurgent Practices of BRN–Coordinate (Singapore: 
ISEAS, 2015); Rungrawee Chalermsripinyorat, “Islam and the BRN’s Armed Separatist Movement in Southern Thailand,” Small 
War & Insurgencies, 2021. 
3 ขอ้มลูจากศนูยเ์ฝา้ระวงัสถานการณภ์าคใต,้ 31 มีนาคม 2565. 
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กระโดดท าใหร้ะบบบรกิารสาธารณสขุเกิดภาวะตงึตวัอยา่งรุนแรง จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นกลุ่มจงัหวดัที่มี

อตัราการติดเชือ้สงู    ในขณะที่อตัราการฉีดวคัซีนในปัตตานีและนราธิวาสในชว่งแรกๆ ค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรียบเทยีบกบัส่วน

อื่นของประเทศ โดยกลุ่มปาตานีซึ่งเป็นองคก์รประชาสงัคมไดส้ะทอ้นว่าคนมลายมูสุลิมในพืน้ที่ปฏิเสธการรบัวคัซีนดว้ย

หลายสาเหต ุซึ่งรวมถงึความไม่เชื่อมั่นในรฐับาลและความรูส้กึกงัขาในคณุภาพของวคัซีนที่ผลิตจากประเทศจีน ชาวมสุลิม

บางส่วนยงัเชื่ออีกว่าการรบัวคัซนีเป็นเรื่องผิดหลกัศาสนาอิสลาม4 แต่เมื่อวิกฤตการณด์า้นโรคระบาดรุนแรงมากขึน้  ก็ท า

ใหป้ระชาชนในภาคใตเ้ขา้รบัวคัซีนเป็นจ านวนมากขึน้   

ในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด-19 กลุ่ม BRN คงการเคลื่อนไหวอยู่ในระดบัต ่า เพื่อไมใ่หเ้ป็นการซ า้เตมิสถานการณ์

ทางดา้นสขุภาพและเศรษฐกิจที่ย  ่าแย่5 โดยก่อนหนา้นี ้BRN ไดป้ระกาศหยดุยงิฝ่ายเดียวในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 25636

เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดใีนดา้นการมมีนษุยธรรมในเวทกีารเมืองระหวา่งประเทศ ซึ่งกลุม่ BRN ไดร้ะบดุว้ยว่าการ

หยดุยิงฝ่ายเดียวดงักล่าวเป็นไปตามขอ้เรียกรอ้งของนายอนัโตนิโอ กเูตรเ์รส เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติที่ออกมา

เรียกรอ้งใหคู้่ขดัแยง้ทั่วโลกหยดุยิงเนื่องจากความรุนแรงของภาวะโรคระบาด7 อย่างไรก็ตาม การหยดุยงิก็ตอ้งยตุิลง

ภายในชว่งเวลาเพียงไม่ถงึเดือน เมื่อสมาชิกของ BRN สามคนถกูฝ่ายทหารของไทยวิสามญัฆาตกรรมในวนัท่ี 30 เมษายน 

พ.ศ. 25638   

นอกจากนี ้กลุ่มแนวรว่ม BRN ไดล้งนามใน “ค าแถลงพนัธะสญัญา” (Deed of Commitment) กบั Geneva Call ในวนัที่ 

15 มกราคม พ.ศ. 25639   โดยใจความส่วนใหญ่ของค าแถลงเนน้ไปท่ีการปกป้องเด็กจากผลกระทบของความขดัแยง้ที่ใช้

อาวธุและมีการระบถุึงการคุม้ครองพลเรือนจากผลหรืออนัตรายจากปฏิบตัิการทางการทหาร”10  แมว้่าการลงนามใน “ค า

แถลงพนัธะสญัญา” กบัองคก์รพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศที่ท  างานดา้นการปกป้องพลเรือนจากความขดัแยง้ที่ใชอ้าวธุ

อาจจะช่วยสรา้งความชอบธรรมใหก้บั BRN ได ้ แต่ในชว่งที่ผ่านมากย็งัมกีารก่อเหตตุ่อพลเรือน เช่น การสงัหารสมาชิก

                                                           
4 The Patani Task Force on Covid-19 (เดอะปาตานี), “รายงานสรุปสถานการณป์ระจ าพืน้ที่ประจ าสปัดาห”์, 30 มิถนุายน 2564, 
https://bit.ly/3mnolQD (เขา้ดขูอ้มลูวนัที่ 3 ตลุาคม 2564) 
5 การสมัภาษณผ์่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซก์บัสมาชิกระดบักลางของ BRN ที่ใกลช้ิดกบัฝ่ายการเมือง, 1 ตลุาคม 2564. 
6 Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), “Declaration of BRN’s Response to Covid-19,” press statement, 3 April 2020, 
https://www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2020/06/Thailand-BRN-Ceasefire-Text.pdf.  
7 Diaspora Patani, “Pengistiharan genap satu tahun rundingan BRN dengan Kerajaan Thai” [แถลงการณเ์นื่องในโอกาสครบรอบ
หนึ่งปีของการเจรจาระหว่าง BRN กบัประเทศไทย], 15 February 2021, แถลงการณฉ์บบัภาษาองักฤษของ BRN ดไูดท้ี่หนา้เฟซบุ๊ก 
https://bit.ly/3ipAjrG 
8 Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), “BRN Condemns the Actions of the Thai Military During the Covid-19 Crisis,” 
press statement, 1 May 2020. การกลบัมาปฏบิตัิการทางการทหารของ BRN ยงัไดถ้กูบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มลูของมหาวิทยาลยัเอดินเบอระ
เกี่ยวกบั “Ceasefires in a Time of Covid-19”, โปรดด ู
https://pax.peaceagreements.org/static/covid19ceasefires/?fbclid=IwAR19_UdyI18nfe6Jb4EiuXCTk_hp9f27Fs  
XXuSw2M6P7aaqBmjpQOmB9A-Q. 
9 ส าหรบั “Deed of Commitment under Geneva Call for the Protection of children from the Effects of Armed Conflict”, โปรดด ู
http://theirwords.org/?country=THA&ansa=283&document_type=3&fbclid=IwAR20OjFu79R3TbeA9pE_S5RkE Mo. 
10 เร่ืองเดียวกนั 
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ครอบครวัชาวพทุธสามคนในเดือนเมษายน พ.ศ. 256411 ซึ่งหากวา่เป็นการปฏิบตัิการของ BRN ก็อาจจะท าเกดิค าถามต่อ

เจตจ านงในการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาของขบวนการในเรื่องการคุม้ครองพลเรือนที่ไม่ติดอาวธุได ้ 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ  

ประเทศไทยไดร้เิริ่มพดูคยุเพื่อสนัติภาพอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2556 ในสมยัรฐับาลยิง่ลกัษณ ์ชินวตัร  ซึ่งนบัเป็นครัง้

แรกที่รฐัไทยจดัการพดูคยุกบักลุ่มกบฏมลายมูสุลิมที่ต่อสูเ้รียกรอ้งเอกราชอยา่งเป็นทางการและมกีารเปิดเผยต่อ

สาธารณะ  โดยมมีาเลเซยีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก แมว้่าการพดูคยุในยคุนัน้จะเกดิขึน้เพยีง 10 เดือน แต่ไดเ้ปล่ียนแปลง

พลวตัของความขดัแยง้อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งการปรบัทิศทางนโยบายในครัง้นัน้ไดผ้ลกัให ้ BRN แสดงตนออกสู่สาธารณะ

เป็นครัง้แรกและเริ่มสื่อสารกบัสาธารณะผ่านส่ือทัง้กระแสหลกัและส่ือสงัคมออนไลน ์ แมว้า่จะยงัคงรกัษาความลบัในเรื่อง

ผูน้  าองคก์ร โครงสรา้งการปฏิบตัิภายในและสมาชิกของขบวนการ12 

เมื่อพลเอกประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนัน้ กา้วขึน้มาเป็นนายกรฐัมนตรหีลงัก่อการรฐัประหารในปี 

พ.ศ. 2557  กลุ่ม BRN ไดป้ฏิเสธที่จะเขา้รว่มการพดูคยุสนัติภาพกบัรฐับาลที่น าโดยกองทพั  ดว้ยเหตนุีจ้ึงไดม้ีการจดัตัง้

องคก์รรม่ของขบวนการปลดปล่อยปาตานีชื่อว่า “มาราปาตานี” ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนในการพดูคยุกบัรฐับาลไทย13 โดยฝ่าย

ไทยมีพลเอกอกัษรา เกิดผลเป็นหวัหนา้คณะพดูคยุ  และในชว่งปลายของรฐับาลก็ไดเ้ปล่ียนเป็นพลเอกอดุมชยั ธรรมสาโร

รชัต ์ อดีตแม่ทพัภาคสี่ แต่มาราปาตานกี็ประสบปัญหาเรื่องความชอบธรรมเนื่องจากถกูมองวา่ไม่สามารถควบคมุและสั่ง

การผูท้ี่ปฏิบตัิการทางการทหารในพืน้ท่ีได ้ ประกอบกบัความหวาดกลวัของรฐัไทยว่าการรบัรองเอกสารต่างๆ อย่างเป็น

ทางการจะเป็นการยอมรบัซึง่การด ารงอยู่ของกลุ่มกบฏและอาจส่งผลใหเ้กิดการยกระดบัองคก์รเหล่านีใ้หเ้กิดการยอมรบั

ในระดบันานาชาติ และเกรงว่าจะน าไปสู่การยกระดบัความขดัแยง้ไปสู่การแบ่งแยกดินแดนในท่ีสดุ   ดว้ยปัจจยัดงักล่าว  

จึงท าใหก้ารพดูคยุสนัติภาพในยคุรฐับาลทหารไมค่่อยมคีวามคืบหนา้เท่าที่ควร  แต่ผลอนัเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึงที่อาจ

เรียกว่าเป็นผลทางออ้มคือจ านวนผูเ้สียชีวติมีแนวโนม้ลดลงนบัตัง้แต่เริม่ตน้การพดูคยุอยา่งเป็นทางการ  ทัง้นีเ้หตผุล

ส าคญัก็คือ BRN ไดป้รบัเปล่ียนยทุธศาสตรม์าเนน้งานการเมืองและลดการปฏิบตัิการดา้นการทหารลง  เพื่อสรา้ง

ความชอบธรรมและการสนบัสนนุจากนานาชาติมากขึน้  

                                                           
11 ในเหตกุารณด์งักล่าว พ่อคา้จากหาดใหญ่ ลกูสาว และหลานชายวยัผูใ้หญ่ถกูยิงเสียชีวิตและรถยนตก์ระบะของพวกเขาถกูเผา หลงัจากกลุ่ม
มือปืนขี่จกัรยานยนตบ์กุยิงรถของพวกเขาจนท าใหร้ถยนตก์ระบะแฉลบเขา้ขา้งทาง เจา้หนา้ที่เช่ือว่าเหตดุงักล่าวเป็นการตอบโตก้รณีวิสามญั
ฆาตกรรม ซึ่งผูต้อ้งสงสยัรายหนึ่งถกูฝ่ายความมั่นคงยิงเสียชีวิตอ าเภอยี่งอ จ. นราธิวาส ซึ่งอยู่ใกลเ้คียงกนัเม่ือสองวนัก่อน  โปรดด ูMariyam 
Ahmad and Matahari Ismail, “5 People Die in Spate of Violence in Thai Deep South,” Benar News, 26 April 2021.  
https://www.benarnews.org/english/news/thai/family-killed-04262021170445.html.  
12 ส าหรบัรายละเอียดการพดูคยุสนัติภาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ โปรดด ูRungrawee Chalermsripinyorat, “The Shifting Battleground: 
Peace Dialogue in Thailand’s Malay-Muslim South” in After the Coup: The National Council for Peace and Order Era and the 
Future of Thailand, ed. Michael J. Montesano, Terence Chong and Mark Heng (Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2019), 
pp. 148–153. 
13 มาราปาตานี (Majlis Syura Patani, Patani Consultative Council) ประกอบดว้ยกลุ่มปลดปล่อยปาตานีสี่กลุ่ม ไดแ้ก่ – Barisan Islam 
Pembebasan Patani (กลุ่มแนวรว่มปลดแอกอิสลามปาตานี – BIPP), องคก์รปลดปล่อยสหปาตานี (PULO), Gerakan Mujahideen Islam 
Patani (ขบวนการมจูาฮีดีนอิสลามปาตานี – GMIP) และสมาชิก BRN จ านวนหนึ่ง 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/family-killed-04262021170445.html
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หลงัการเลือกตัง้ทั่วไปในปี พ.ศ. 2562 ไดม้กีารปรบัเปล่ียนตวัแทนในการพดูคยุสนัติภาพอกีครัง้หน่ึง โดยกลุ่ม BRN กลบั

เขา้มารว่มการพดูคยุสนัติภาพ  ซึ่งเป็นผลของการพดูคยุกนัในทางลบัระหว่างตวัแทนของฝ่ายไทยและ BRN ภายใตก้รอบ

ที่เรียกวา่ “ความรเิริ่มเบอรลิ์น” (Berlin initiative)  ซึง่ด  าเนินการโดยองคก์รเอกชนระหวา่งประเทศแห่งหนึ่งในยโุรป ซึง่ 

Berlin initiative นีไ้ดช้่วยเปิดทางไปสู่การพดูคยุสนัติภาพครัง้ใหม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถน า BRN กลบั

เขา้มาสู่โต๊ะพดูคยุอีกครัง้หน่ึง  โดยพลเอกประยทุธ ์ ซึ่งไดก้ลบัมาเป็นนายกรฐัมนตรเีป็นสมยัที่สองไดแ้ต่งตัง้พลเอกวลัลภ 

รกัเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาติเป็นหวัหนา้ “คณะพดูคยุเพื่อสนัติสขุจงัหวดัชายแดนภาคใต”้  

ส าหรบัคณะพดูคยุฝ่าย BRN น าโดยนายอานสั อบัดลุเราะหม์าน (หรือมีอีกชื่อว่า ฮีพนี มะเระห)์  อานสัเป็นอดีตหวัหนา้

ฝ่ายการเมืองของ BRN  เขาไดร้บัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาจากอินโดนเีซียและอียิปตแ์ละเป็นอดีตอสุตาซ (ครูสอน

ศาสนา) ที่โรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ ในจงัหวดัยะลา บคุคลส าคญัอีกคนจาก BRN ไดแ้ก่ นายอบัดลุอาซิส ญะบลั หรือเป็น

ที่รูจ้กัในอีกชื่อวา่ “อาจารยว์าฮิด” หรือ “วาฮิด ฮายอีาแซ” อดีตครูสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนเอกชนอิสลามขนาดใหญ่

แห่งหนึ่งในจงัหวดันราธิวาส อาจารยว์าฮิดนบัเป็นตวัแทน BRN คนแรกที่ส่ือสารกบัคนนอกเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า BRN ตอ้งการที่จะสื่อสารกบัประชาคมนานาชาตินอกเหนือไปจากโลกมลาย ู  ขอ้มลูจากคนภายใน BRN ระบวุ่า

อาจารยว์าฮดินัน้มีความใกลช้ิดกบัอบัดลุเลาะห ์ แวมานอและนายเด็ง แวกะจิ ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นสองบคุคลส าคญัในฝ่าย

ทหารของ BRN ทัง้นีก้ารเขา้มีส่วนรว่มของอาจารยว์าฮิดนา่จะเป็นส่ิงบ่งชีว้า่การพดูคยุสนัตภิาพรอบใหม่นีไ้ดร้บัการ

สนบัสนนุจากฝ่ายทหารของขบวนการ14 

ก่อนการพดูคยุเพื่อสนัติภาพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คณะพดูคยุชดุใหม่ฝ่ายไทยมีท่าทีที่อ่อนลงโดยอนญุาตใหก้ลุ่มผู้

สงัเกตการณท์ัง้จากในและต่างประเทศเขา้รว่มรบัฟังการพดูคยุ “ในฐานะส่วนตวั”15 มีผูส้งัเกตการณอ์ิสระเขา้รว่มหา้คนซึ่ง

รวมถงึนกัการเมือง นกัการทตูชาวตา่งประเทศและนกัวิชาการไทยหน่ีงคน16 โดยก่อนหนา้นีส้ามปี BRN ไดเ้รียกรอ้งใหม้ี

การจดัตัง้กระบวนการสนัติภาพที่น่าเชื่อถือ โดยใหม้ีผูไ้กล่เกล่ียที่เป็นกลางและมีผูส้งัเกตการณจ์ากนานาชาติเขา้รว่ม17 

อย่างไรกด็ี มาเลเซียยงัคงแสดงท่าทีลงัเลที่จะใหม้ีตวัแทนฝ่ายที่สามจากองคก์รหรือประเทศอื่นๆ เขา้รว่ม โดย

ต ารวจสนัติบาลมาเลเซียไดค้ดัคา้นการเขา้รว่มของผูส้งัเกตการณใ์นการประชมุครัง้แรก “จนนาทีสดุทา้ย”18 

การพดูคยุสนัติภาพครัง้ใหม่นีด้เูหมือนจะมีแนวโนม้ที่ดี แต่การระบาดของโควิด19 ไดท้ าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการเดินทางซึง่

ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชมุแบบพบหนา้กนัได ้  โดย BRN ไม่ตอ้งการใหจ้ดัการหารือแบบเป็นทางการผ่านระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซ ์  โดย BRN ไดเ้สนอใหม้ีการพดูคยุครัง้ต่อไปในประเทศที่สาม แต่ขอ้เสนอนีไ้ดร้บัการปฏิเสธโดยมาเลเซีย อีกทัง้

                                                           
14 การสื่อสารสว่นตวักบัสมาชิกระดบัสงูของ BRN, 21 มกราคม 2563.   
15 พลเอกวลัลภ รกัเสนาะ หวัหนา้คณะพดูคยุเพ่ือสนัติสขุฯ กล่าวในการแถลงข่าวที่ท  าเนียบรฐับาล 31 มกราคม 2563.  
16 การสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ไทยที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงในการพดูคยุสนัติภาพ, กรุงเทพมหานคร, 14 กมุภาพนัธ ์2563. 
17 ค าแถลงของ BRN, 10 เมษายน 2560. 
18 การสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ไทยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงในการพดูคยุสนัติภาพ, กรุงเทพฯ, 14 กมุภาพนัธ ์2563; การสมัภาษณผ์่านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซก์บัสมาชิก BRN ระดบักลางที่มีความใกลช้ิดกบัฝ่ายการเมือง, 1 ตุลาคม 2564. 
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มาตรการล็อกดาวนภ์ายในประเทศยงัท าใหส้มาชิก BRN เดินทางไปหารือกบัคณะผูอ้  านวยความสะดวกมาเลเซียได้

ล าบาก19 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 อาจารยว์าฮดิไดอ้อกมาแถลงผา่นยทูปูถึงประเด็นส าคญัในการพดูคยุกบัรฐับาลไทย  โดย

เขาไดแ้ถลงวา่คณะท างานทางเทคนิคไดป้ระชมุผา่นวิดีโอคอนเฟอเรนซใ์นวนัท่ี 3 กมุภาพนัธเ์พื่อหารือการเตรียมการ

พดูคยุอยา่งเป็นทางการรอบท่ีสาม โดยทัง้สองฝ่ายไดห้ารือในเรือ่ง: 1) การแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยใชว้ิธีการทาง

การเมืองที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ท่ี 2) การลดปฏิบตัิการทางการทหาร 3) การมีส่วนรว่มของ

องคก์รภาคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน ผูน้  าศาสนา ฝ่ายการเมือง และชมุชน ในกระบวนการพดูคยุ โดยยดึแนว

ทางการมีส่วนรว่มของทกุฝ่าย20 

ค าแถลงของอาจารยว์าฮดิมีความส าคญัดว้ยเหตผุลสองประการ ประการแรก เป็นการบ่งชีว้า่ BRN พรอ้มที่จะเขา้รว่ม

การพดูคยุกบัรฐับาลไทยโดยพรอ้มที่จะลดเปา้หมายในเรื่องการเรียกรอ้งเอกราชและแสวงหาทางออกทางการเมืองที่

เหมาะสมรว่มกนั  โดยประเด็นนีเ้ป็นประเด็นถกเถียงที่แหลมคมในบรรดาสมาชิกและผูส้นบัสนนุของฝ่ายขบวนการมา

หลายปี รวมไปถึงนกัเคลื่อนไหวมลายมูสุลิมซึ่งเรยีกรอ้งสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง นบัตัง้แต่ตวัแทนของ BRN ที่

น าโดยอสุตาซฮสัซนั ตอยิบไดล้งนามใน “ฉนัทามติทั่วไปวา่ดว้ยกระบวนการพดูคยุเพื่อสนัติภาพ” (General Consensus 

on Peace Dialogue Process) ที่กรุงกวัลาลมัเปอรใ์นวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 เพื่อเขา้รว่มการพดูคยุสนัติภาพกบั

รฐับาลไทย ซึ่งในฉนัทามตดิงักล่าวไดร้ะบวุ่าการพดูคยุตอ้งด าเนินการ “ภายใตก้รอบรฐัธรรมนญูไทย” จึงท าใหน้กั

เคลื่อนไหวบางส่วนออกมาคา้นการเขา้มีส่วนรว่มของ BRN ในการพดูคยุสนัติภาพ โดยมองวา่การกระท าดงักลา่วเสมือน

เป็นการละทิง้การตอ่สูอ้นัศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือทวงคืนมาตภุมูิปาตานี อย่างไรกต็าม สมาชกิ BRN อาวโุสรายหน่ึงที่ใหส้มัภาษณ์

กบัผูเ้ขียนมองการเคล่ือนไหวของขบวนการเป็นการสะสมชยัชนะ การยอมรบัรูปแบบการปกครองตนเองบางส่วนไม่ได้

หมายถึงการการละทิง้การต่อสูเ้พื่อเมอร์เดกา (อิสรภาพ)21  

ประการทีส่อง การออกมาสนบัสนนุในเรื่องหลกัการมีส่วนรว่มของทกุภาคสว่น (inclusivity) แสดงใหเ้ห็นวา่ BRN ยินดีที่

จะใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ เขา้มามส่ีวนรว่มในกระบวนการสนัติภาพ การท่ีจะท าใหก้ระบวนการสนัติภาพประสบความส าเรจ็

และขอ้ตกลงมคีวามยั่งยืน มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งเปิดใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียในทกุภาคสว่นไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มให้

มากที่สดุ 

เมื่อภาวะการระบาดของโควดิ19 เริ่มคล่ีคลายลง คณะพดูคยุของฝ่ายไทยและ BRN ก็ไดก้ลบัมาพบกนัอีกครัง้ในวนัท่ี 11-

12 มกราคม พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นการประชมุอย่างเป็นทางการครัง้แรกในรอบเกือบสองปี  โดยการประชมุในครัง้นีไ้ดร้บัรอง

กรอบการพดูคยุที่ไดม้กีารหารือกนั กล่าวคือ การพดูคยุต่อไปจะยึดถือสารตัระในสามประเด็นหลกั คือ 1) การลดความ

                                                           
19 การสมัภาษณผ์่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซก์บัสมาชิกระดบักลางของ BRN ที่มีความใกลช้ิดกบัฝ่ายการเมือง, 1 ตุลาคม 2564. 
20 Diaspora Patani, “Pengistiharan genap satu tahun rundingan BRN dengan Kerajaan Thai” [แถลงการณเ์นื่องในโอกาสครบรอบ
หนึ่งปีของการเจรจาระหว่าง BRN กบัประเทศไทย], 15, February 2021. 
21 การสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ที่ระดบัสงูของ BRN, 18 กนัยายน 2559. 
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รุนแรง 2) การปรกึษาหารือกบัประชาชนในพืน้ท่ี และ 3) การแสวงหาทางออกทางการเมือง โดยทัง้สองฝ่ายไดจ้ดัตัง้กลไก

ในเรื่องผูป้ระสานงาน และคณะท างานรว่มของทัง้สองฝ่ายในแตล่ะประเด็น22 

อาจกลา่วไดว้่าการพดูคยุสนัติภาพในภาคใตก้ าลงัค่อยๆ ขยบัจากชว่งเวลาของการสรา้งความไวเ้นือ้เชื่อใจไปสู่การพดูคยุ

ในประเด็นสารตัถะซึ่งนบัว่าเป็นความกา้วหนา้ที่ส  าคญั  แมว้า่จะยงัมีขอ้หว่งใยในหลายๆ ดา้น  ทัง้ความหวาดกลวัในเรื่อง

การยกระดบัความขดัแยง้ซึง่ยงัคงมีอยูใ่นหน่วยงานของรฐับางส่วน  ความไม่มั่นใจว่าฝ่ายทหารของ BRN จะสนบัสนนุและ

ใหค้วามรว่มมือกบัการพดูคยุสนัติภาพมากนอ้ยแค่ไหน  ในฝ่าย BRN เองก็อาจจะยงัคงคลางแคลงใจวา่รฐับาลไทยจะ

ยินยอมที่จะแบ่งอ านาจทางการเมืองใหจ้รงิหรือไม่และมากนอ้ยเพียงไร  การเลือกตัง้ที่จะมาถงึจะเปล่ียนสมการในเรื่อง

การพดูคยุสนัติภาพอยา่งไร ทัง้หมดนีเ้ป็นส่ิงที่ตอ้งเฝา้ติดตามกนัต่อไปในอนาคต    

เราไม่ควรจะคาดหวงัว่าจะมีขอ้ตกลงสนัติภาพอยา่งครอบคลมุในอนาคตอนัใกล ้ กระบวนการสนัติภาพนัน้มกัจะตอ้งใช้

เวลานานและควรตอ้งผา่นการถกเถียงกนัอย่างกวา้งขวาง ครอบคลมุและรอบคอบซึง่ตอ้งใชเ้วลาและตอ้งมคีวามอดทนสงู  

แต่ขอ้ดีอยา่งหน่ึงก็คือตราบใดที่กระบวนการสนัติภาพด าเนินไปไดอ้ย่างมีความหมาย   กน็่าจะสง่ใหร้ะดบัความรุนแรงใน

พืน้ท่ีอยู่ในระดบัท่ีไม่สงูนกั ประชาชนพอจะสามารถด าเนินชวีิตปกติของตนได ้ ในขณะที่ความขดัแยง้ก าลงัผ่าน

กระบวนการในการคล่ีคลายไปอย่างชา้ๆ  

สันตภิาพในมุมมองของประชาชน 

ในขณะท่ีการพดูคยุสนัติภาพด าเนินไปแมจ้ะยงัไมม่ีผลลพัธอ์ย่างเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน แต่กถื็อวา่กา้วหนา้ไปอยา่งชา้ๆ ใน

ภาพลกัษณข์องฝ่ายประชาชนนัน้ เห็นไดช้ดัวา่คนในพืน้ท่ีส่วนมากมคีวามรูส้กึวา่สถานการณย์งัคงเหมือนเดมิและอาจจะ

แย่ลงกว่าเดิมดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก Peace Survey ซึ่งเป็นการด าเนินการรว่มกนัระหว่างสถาบนัสนัติศกึษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ และเครือข่ายวชิาการขององคก์รวชิาการและภาคประชาสงัคมในนาม “เครือขา่ยวิชาการ 

Peace Survey” ผลการวิจยัส ารวจความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ก่ียวกบักระบวนการ

สนัติภาพในปี พ.ศ. 2564 พบว่ารอ้ยละ 60.8 ของผูต้อบรูส้กึว่าสถานการณเ์หมือนเดิมและแย่ลง ในส่วนของภมูิหลงั

เหตกุารณค์วามไม่สงบในพืน้ท่ีมผีลกระทบต่อประชาชนและต่อความเชื่อมั่นท่ีมีต่อรฐับาลตัง้แต่ปี 2556 นัน้ ปรากฏวา่ใน

ขณะที่เหตกุารณค์วามรุนแรงลดลง แต่ผลการส ารวจกลบัพบวา่คนส่วนมากยงัไม่แนใ่จว่าสถานการณด์ีขึน้หรือไม่ 

แมว้า่สถานการณค์วามไม่สงบจะยืดเยือ้มากวา่ 18 ปี แต่ประชาชนยงัเห็นวา่ การพดูคยุ/เจรจาจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม

ในการแกปั้ญหา จากการส ารวจความคิดเห็นฯพบวา่ ประชาชนมากถงึรอ้ยละ 63 2 สนบัสนนุการใชก้ารพดูคยุเป็นแนวทาง

ในการแกปั้ญหานี ้ แมก้ารพดูคยุ/เจรจาจะเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่เห็นดว้ย แต่เมื่อถามถงึความกา้วหนา้ของการพดูคยุ 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มองไมเ่ห็นความกา้วหนา้การพดูคยุ  เห็นไดจ้ากแค่รอ้ยละ 27.8 มองเห็น

ความกา้วหนา้ในการพดูคยุ จากการสอบถามความเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีถงึรอ้ยละ 38.9 รูส้กึเชื่อมั่นและเชื่อมั่นเป็น

อย่างมากวา่กระบวนการพดูคยุที่ด  าเนินการอยู่ขณะนีจ้ะแกปั้ญหาไดส้ าเรจ็ ขณะที่ยงัคงมีประชาชน รอ้ยละ 26.1 รูส้กึไม่

เชื่อมั่นและไมเ่ชื่อมั่นเลย เมื่อถามประชาชนในพืน้ท่ีว่ามคีวามหวงัวา่จะเกิดขอ้ตกลงสนัติภาพในอกี 5 ปีขา้งหนา้ไดห้รือไม ่

                                                           
22 คณะพดูคยุเพ่ือสนัติสขุจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ ใบแถลงขา่ว,13 มกราคม 2565.  
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พบว่าประชาชนมีความหวงัเพิ่มมากขึน้เมื่อเทียบกบัผลการส ารวจก่อนหนา้นีใ้นปี 2562 โดยผูต้อบท่ีมีความหวงัมากและมี

ความหวงัคิดเป็นรอ้ยละ 49.8 ในขณะที่ผูท้ี่ค่อนขา้งไมม่ีความหวงัและไม่มีความหวงัเลยคิดเป็นรอ้ยละ 26.7 

 

แหล่งที่มา: เครือขา่ยวิชาการ PEACE SURVEY, รายงานการแถลงผลการส ารวจความคิดเหน็ของ

ประชาชนต่อกระบวนการสนัติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ครัง้ที่ 6, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

https://cscd.psu.ac.th/th/node/342 

เมื่อพิจารณาผลของคะแนนดงัที่ไดแ้สดงในภาพสเปคตรมัแห่งความหวงั ส าหรบัขอ้แรกที่วา่ดว้ยทศันะที่สนบัสนนุการ

พดูคยุ/เจรจา เมื่อดรูอ้ยละของค าตอบในเชงิบวก (สนบัสนนุ) จะอยู่ที่รอ้ยละ 63.2 เมื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมิน

ความเชื่อมั่นของตวัเอง โดยรวมคะแนนของ “เชื่อมั่น” และ “เชื่อมั่น อย่างยิ่ง” เขา้ไวด้ว้ยกนั จะมีสดัส่วนของคะแนนรอ้ยละ 

38.9 เมื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมิน ความกา้วหนา้ของการพดูคยุ/เจรจา ผลของคะแนนเชิงบวกที่ระบวุา่ “กา้วหนา้” 

กบั “กา้วหนา้อย่างยิ่ง” รวมกนัแลว้อยู่ที่รอ้ยละ 30.3 และสดุทา้ยกบัค าถามที่ใหพ้ิจารณาว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความหวงัมากนอ้ยเพียงใดว่าจะเกิดขอ้ตกลงสนัติภาพในอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยน าคะแนน “มีความหวงั” และ “มี ความหวงั

มาก” มารวมเขา้ไวด้ว้ยกนัจะอยูท่ี่รอ้ยละ 49.8 

 กลา่วโดยสรุป โดยภาพรวมการสนบัสนนุการพดูคยุสนัติภาพ/สนัติสขุ (63.2%) จะสงูมากกว่าเมื่อเทียบกบัความ

คาดหวงั (49.8) ความเชื่อมั่น (38.9%) และการมองความกา้วหนา้ (30.3%) ในตวัแบบที่พบจากการส ารวจ Peace Survey 

ครัง้ล่าสดุในปี พ.ศ. 2564 ประชาชนมองความกา้วหนา้ของการพดูคยุในระดบัค่อนขา้งต ่าซึ่งก็สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์

ขา้งตน้ท่ีว่าความคาดหวงัว่าจะมขีอ้ตกลงสนัติภาพอย่างครอบคลมุในอนาคตอนัใกลย้งัไม่ดีนกั 
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แหล่งที่มา: เครือขา่ยวิชาการ PEACE SURVEY, รายงานการแถลงผลการส ารวจความคิดเหน็ของ

ประชาชนต่อกระบวนการสนัติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ครัง้ที่ 6, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

https://cscd.psu.ac.th/th/node/342 

 

แนวโน้มในอนาคต 

ความกา้วหนา้ในการพดูคยุสนัตภิาพและสถานการณค์วามขดัแยง้ในชายแดนใตจ้ะด าเนินไปไดม้ากนอ้ยเพียงไร มีปัจจยั

หลกัที่พึงพิจารณาอยา่งนอ้ยสามประการ ประการแรกคือ “สายเหยี่ยว” ของทัง้สองฝ่ายจะขดัขวางกระบวนการพดูคยุ

หรือไม่ ในฝ่ายรฐัไทย มีความคิดเห็นที่แตกตา่งว่าควรจะด าเนนิการพดูคยุสนัติภาพต่อไปหรือไม่อย่างไร โดยนายทหาร

ระดบัสงูบางคนอาจมีขอ้กงัขาต่อแนวทางของคณะพดูคยุฯ ที่น าโดยพลเอกวลัลภซึ่งพวกเขามองวา่มีท่าทีท่ีโอนอ่อนตอ่ 

BRN มากเกินไป  การด าเนินการใด ๆ ของคณะพดูคยุฯ หากไม่ไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลและหน่วยงานภาครฐัที่

เก่ียวขอ้งก็อาจจะท าใหก้ระบวนการพดูคยุหยดุชะงกัลงได ้   ในขณะเดียวกนั สมาชกิ BRN บางส่วน โดยเฉพาะในฝ่าย

ทหารก็เคยออกมาแสดงท่าทคีดัคา้นการเขา้รว่มการพดูคยุของขบวนการมาก่อน  แมว้่าคณะพดูคยุชดุปัจจบุนัของ BRN ดู

เหมือนจะไดร้บัการยอมรบัจากฝ่ายทหาร  แต่กย็งัเป็นไปไดท้ี่พวกเขาจะออกมาแสดงทา่ทีหรือปฏิบตัิการใดๆ ที่เป็นการ

ขดัขวางหรือไม่เป็นผลบวกต่อการพดูคยุ 

ประการท่ีสอง บรรยากาศการเมืองไทยในภาพกวา้งยงัคงไม่คอ่ยเอือ้ต่อการสรา้งฉนัทามตใินเรือ่งการแสวงหาทางออก

ทางการเมอืงในเรื่องความขดัแยง้ในชายแดนใตร้ว่มกนั  การท่ีกองทพัยงัคงมีบทบาทและอิทธิพลสงูในทางการเมืองเป็นขอ้

ทา้ทายที่ส  าคญั รฐับาลซึง่น าโดยพลเอกประยทุธย์งัมีท่าทีไมช่ดัเจนในการยินยอมพจิารณาแบง่อ านาจใหม้ีการปกครอง

เฉพาะพืน้ท่ีในลกัษณะเขตปกครองพิเศษ  แตใ่นขณะเดียวกนั การเคล่ือนไหวต่อตา้นรฐับาลอนรุกัษ์นิยมที่น าโดยเยาวชน

คนหนุ่มสาวที่ไดก้่อตวัขึน้อยา่งกวา้งขวางตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 อาจจะมีส่วนส าคญัในการเปล่ียนแปลงภมูิทศันท์างการเมือง

ของไทยในอนาคตอย่างมีนยัส าคญั  ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อทิศทางของกระบวนการสนัติภาพในจงัหวดัชายแดนใตด้ว้ย  ใน
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ระยะยาวของการพดูคยุเพื่อสนัตภิาพและกระบวนการต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินควบคู่กนัไป โดยยากที่จะ

แยกออกจากกนัได ้ 

ประการท่ีสาม ความคดิเห็นและความรูส้กึของประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการพดูคยุสนัติภาพเป็นส่ิงที่จะตอ้งใหค้วามส าคญั 

ดงัจะเห็นไดจ้ากหนึ่งในหวัขอ้การพดูคยุกค็ือการปรกึษาหารือและการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีซึง่ใน

กระบวนการนีส้ถาบนัทางวชิาการที่อยู่ในพืน้ท่ีโดยเฉพาะสถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรค์วรจะมีส่วนใน

การหนนุเสรมิภาคประชาชนดว้ยการสรา้งผลงานทางวชิาการดา้นสนัติศกึษาและความขดัแยง้และเชื่อมต่อกบัภาคประชา

สงัคมไปจนถงึระดบัรากหญา้ งานวิชาการท่ีด าเนินการไปแลว้คือการช่วยกนัสรา้งความเขม้แข็งของเครือข่ายวชิาการ 

Peace Survey กเ็ป็นหนึ่งในความพยายามในดา้นนี ้ งานวิชาการในดา้นอื่นๆ เช่นงานวจิยัเรื่องการเมืองการปกครอง 

การศกึษาเรื่องกระบวนการสนัตภิาพและตวัแบบการบรหิารงานในพืน้ท่ี รวมทัง้การประเมินการท างานนโยบายของรฐั การ

ติดตามเฝา้ระวงัความรุนแรงดว้ยฐานขอ้มลูทางวิชาการก็จะเป็นส่วนช่วยเสรมิสรา้งสนัติภาพไดอ้ยา่งค่อนขา้งจะเขม้แขง็ 

เพื่อใหป้ระชาชนเป็นจดุศนูยถ์ว่ง (Center of Gravity) ของกระบวนการสนัติภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 


