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ก่อนเป็ นลําดับแรก
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1
บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
(Executive Summary)
งานวิจยั ชิน้ นี ้เกิดขึ ้นในบริ บทที่พลวัตของสถานการณ์ความขัดแย้ ง
และกระบวนการสันติภาพในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กําลังขมวดปม
อยู่กับประเด็นเรื่ อง “พื ้นที่ปลอดภัย” โดยงานวิจัยตังต้
้ นจากความต้ องการ
“รบกวน” (disrupt) ประเด็นเรื่ องนี ้ที่ถกู พูดถึง ผลักดัน เรี ยกร้ อง ขับเคลื่อน
อย่างเร่ งรี บและรวบรัด พร้ อมกับมุ่งสัน่ คลอนความมัน่ ใจที่อาจจะมากเกินไป
ของผู้ใดก็ตามที่กําลังพูดแทน/ พูดในนามประชาชนในพื ้นที่ปาตานี/ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้ วยตระหนักเห็นสภาพการณ์ว่า แม้ ว่าพื ้นที ่ปลอดภัย เป็ น
ประเด็นที่มีการสนทนาระหว่าง Track-1 กับ Track-2 และ -3 อย่างเด่นชัด
และมีนยั สําคัญทางการเมืองอย่างยิ่ง ด้ วยตัวแสดงหลายกลุม่ ต่างสะท้ อนและ
ต้ องการสิ่งนี ้ แต่พวกเขาพูดถึงพื ้นที ่ปลอดภัย แบบเดียวกันหรื อไม่ ข้ อนีค้ ือ
โจทย์คําถามหลักที่งานวิจยั ประสงค์ที่จะคลีค่ ลายให้ ปรากฏ
ผู้วิจยั ทําการศึกษา “พื ้นที่ปลอดภัย” เพื่อตอบโจทย์ข้างต้ นด้ วยการ
วิจยั เชิงเอกสาร (documentary research) ควบคู่ไปกับการจัดประชุมเฉพาะ
กลุ่ม (focus group) รวบรวมข้ อ มูล ความเห็น จากการสนทนาอย่า ง
เฉพาะเจาะจงกับ กลุ่ม ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย แต่ ล ะส่ว น และเสริ ม ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) บุคคลบางท่านที่เป็ นตัวแสดงสําคัญ

2
ในกระบวนการสันติภาพปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทังหมดนี
้
้ขับเคลื่อน
บนฐานแนวคิดเกี่ยวกับความรุ นแรงและสันติภาพของโยฮัน กัลตุง (Johan
Galtung) ซึ่ง จํ า แนกความรุ น แรงออกเป็ น ความรุ น แรงทางตรง (direct
violence) ความรุนแรงเชิงโครงสร้ าง (structural violence) และความรุ นแรง
เชิงวัฒนธรรม (cultural violence) ซึง่ ในปรากฏการณ์จริ งนัน้ ความรุ นแรงทัง้
สามมักซ้ อนระดับร่วมส่งผลต่อเหตุการณ์โดยแยกกันไม่ขาดเสมอ และเมื่อเรา
พูดถึงพื น้ ที่ปลอดภัย ในฐานะเครื่ องมื อหนึ่ง สําหรั บหนุน เสริ ม กระบวนการ
“สันติภาพ” ก็จําต้ องเข้ าใจ และใช้ กรอบคิดเรื่ องสันติภาพเชิงลบ (negative
peace) กับสันติภาพเชิงบวก (positive peace) ของกัลตุงเป็ นแกนกลางของ
บทสนทนาด้ วยเช่นกัน
ผู้วิ จัย เริ่ มต้ น จากการศึก ษาเอกสารที่เ กี่ ย วข้ อง ประกอบกับ การ
ประชุมเฉพาะกลุม่ กับบางภาคส่วนและการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่รัฐ ผลลัพธ์ ชนั ้
แรกสะท้ อนว่า เมื่อพูดถึง “พื ้นที่ปลอดภัย” มีส้ มุ เสียงที่แตกต่างกันอย่างน้ อย
3 เฉดความหมาย ได้ แก่ (1) พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย (2) พื ้นที่ปลอดภัย
ภายใต้ กรอบโครงการประชารัฐร่ วมใจ และ (3) พื ้นที่สนั ติ จากนัน้ ผู้วิจยั ทํา
การยกร่ างความหมายอันแตกต่า งดัง กล่า วให้ อยู่ในรู ปของ “ตัวแบบกึ่ ง
ประยุกต์ ใช้ จริ ง” ประมวลทัง้ 3 ตัวแบบเข้ าไว้ ในเอกสารเดียวกันที่เรี ยกว่า
“สมุดประเด็น” (issue book) อันจะใช้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับจัดกระบวนการ
ประชุมเฉพาะกลุม่ เพื่อให้ ความเห็นและตัดสินใจให้ นํ ้าหนักกับตัวแบบทังสาม
้

3
หรื อทางเลือกความหมายอื่นๆ เกี่ยวกับพื ้นที่ปลอดภัย โดยกิจกรรมของแต่ละ
วงประชุมเฉพาะกลุ่มจะประกอบด้ วย 2 กิ จกรรมหลัก คือ การสนทนาใน
ลักษณะประชาหารื อเพื่อสะท้ อนความคิดเห็น และความรู้สกึ ออกมาอย่างเปิ ด
กว้ า งเสรี กับ การทํ า Dotmocracy

กระบวนการดัง กล่า วผู้วิ จัย ทํ า การ

ขับเคลื่อนในจํานวนทังสิ
้ ้น 6 เวที ได้ แก่ (1) กลุม่ คณะทํางานวาระผู้หญิ ง
ชายแดนใต้ (PAOW) (2) นักการเมืองชายแดนใต้ (3) ภาคประชาสังคม
ชายแดนใต้ (4) กํานัน-ผู้ใหญ่บ้านชายแดนใต้ (5) เจ้ าหน้ าที่กองอํานวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 และ (6) กลุม่ ไทยพุทธในพื ้นที่ชายแดนใต้
ตัวแบบที่ 1 พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัยเป็ นตัวแบบที่ถูกผลักดัน
มากจากคณะทํางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) เพื่อกันเอาการดําเนิน
ชีวิตของผู้หญิง รวมทังพลเรื
้
อนทัว่ ไป ออกจากการเป็ นเป้าของความรุ นแรง
จํ าเป็ นจะต้ องหนุนเสริ มการสร้ างหลักประกัน ความปลอดภัย ให้ กับ ‘พืน้ ที่
สาธารณะ’ อันหมายถึง พื ้นที่ที่ประชาชนใช้ ประโยชน์ร่วมกันในชี วิตประจํ าวัน
เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม ซึ่ ง พื น้ ที่ ที่ มี
ความสําคัญสูงสุดสี่อนั ดับแรกคือ ตลาด ถนน โรงเรี ยน และสถานประกอบ
ศาสนกิจของทุกศาสนา โดยกดดันเรี ยกร้ องผู้ใช้ กําลังอาวุธทุกฝ่ ายยุติการก่อ
เหตุรุนแรงและปฏิบตั ิการทางทหารในพืน้ ที่สาธารณะ พร้ อมกับส่งเสริ มให้
ชุ ม ชนเป็ นกลไกหลัก ของการรั ก ษาความปลอดภัย พื น้ ที่ ส าธารณะแทน
หน่วยงานความมั่น คงของรั ฐอันเป็ น คู่ขัดแย้ งและเป้าหมายของการโจมตี
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โดยตรง กระนัน้ ตัวแบบนี ้ก็มีอุปสรรคสําคัญคือ เป็ นการสร้ างอํานาจต่อรอง
และท้ าทายกับคูข่ ดั แย้ ง รวมทังความขาดแคลนทรั
้
พยากรสําหรับรักษาความ
ปลอดภัย อุปสรรคข้ อหลังนี ้โยงมาสูส่ งิ่ ที่ต้องแลกคือ อาจทําให้ ชมุ ชนตกอยู่ใน
สภาวการณ์ต้องพึ่งพิ งการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐ จึงหลีกเลี่ยงได้ ยากที่จะ
ถูกมองเป็ นฝ่ ายเดียวกัน หรื อกระทัง่ เป็ นเครื่ องมือของรัฐ
ตัวแบบที่ 2 พืน้ ที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารั ฐร่ วมใจ
เป็ นตัวแบบที่ถกู ผลักดันไปแล้ วตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2558 โดยภาครัฐ ตัวแบบ
นี ้เป็ นผลสืบเนื่องจากการประเมินสภาพการณ์ของรัฐว่าในระยะปั จจุบนั รัฐกับ
ภาคประชาชนมีขีดอํานาจมาก ในขณะที่ฝ่ายผู้คิดต่างจากรัฐมีอํานาจน้ อยลง
จึงเป็ นห้ วงเวลาเหมาะสมต่อการรุกคืบ โดยให้ ภาคประชาชนซึง่ เป็ นคนในเป็ น
ผู้เล่นหลัก พื ้นที่ปลอดภัยในตัวแบบนี ้เป็ นส่วนหนึ่งภายใต้ โครงการประชารัฐ
ร่ วมใจสร้ างอําเภอสันติสุข โดยการผนึกกํ าลังร่ วมกัน 3 ฝ่ าย ประกอบด้ วย
ภาครัฐ (ตํารวจ ทหาร ฝ่ ายปกครอง), ภาคประชาชน (ผู้นําศาสนา ผู้นําท้ องที่
ผู้นําท้ องถิ่น), และกลุม่ ผู้เห็นต่างจากรัฐ มา "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา และ
ร่ ว มประเมิ น ผล" ตามยุท ธศาสตร์ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มทุก ภาคส่ว น โดย
กําหนดให้ ศนู ย์ปฏิบตั ิการอําเภอ เป็ นศูนย์กลางการทํางานในระดับพื ้นที่ โดย
ดําเนินงาน 3 ด้ านหลัก คือ งานสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน งานการเมือง
และงานพัฒนา อุปสรรคสําคัญของตัวแบบนี ้คือ ความเป็ นไปได้ ที่ชุมชนอาจ
ไม่ใ ห้ ความร่ วมมื อด้ ว ยเหตุผลหรื อ ความกัง วลต่างๆ ขณะที่ช่ องว่างระดับ
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นโยบายกับปฏิบตั ิอนั เป็ นปั ญหาที่พบได้ ทวั่ ไปในการบริ หารรัฐกิจเกือบทังโลก
้
อาจส่งผลให้ การทํางานกับชุมชนนําไปสู่การสร้ างเงื่อนไขใหม่ ความเสี่ยงที่
ต้ องแลกคือ ตัวแบบนี ้จะพารัฐไปยืนอยู่ ณ จุดของการถูกทดสอบความจริ งใจ
อย่างหนักหน่วงเข้ มข้ น และแม้ ตวั แบบนี ้จะประกาศการทํางานร่ วมกัน 3 ฝ่ าย
คือ รัฐ ประชาชน และกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ แต่ในทางปฏิบตั ิ ถูกตีความไม่
ยากว่าเป็ นการร่ วมมือ 2 ฝ่ าย คือ รัฐกับภาคประชาชน เพื่อรุ กคืบกดดันฝ่ าย
ของผู้เห็นต่างฯ อันอาจทําให้ ความรุ นแรงกระจายตัวลงสูร่ ะดับชุมชนมากขึ ้น
คูข่ นานไปกับความเป็ นไปได้ ที่พลเรื อนจะเข้ าถึงอาวุธมากขึ ้น
ตัวแบบที่ 3 พืน้ ที่สันติ เป็ นตัวแบบที่สะท้ อนค่อนข้ างมากมาจาก
ภาคประชาสังคม ตัวแบบนีใ้ ห้ นํา้ หนักกับคุณ ลัก ษณะนามธรรมของพื ้น ที ่
ปลอดภัย เช่น การรับประกันคุณค่าสิทธิ มนุษยชน การเปิ ดกว้ างและผนวก
รวม (openness & inclusion) การทํางานหลายฝ่ าย (multilateral) ว่าเป็ น
องค์ ประกอบสําคัญที่ร่วมส่วนอยู่ในคําดังกล่าว พร้ อมกับยอมรั บให้ ความ
ขัดแย้ งยังคงสามารถดําเนินได้ ตอ่ ไป แต่ภายใต้ กฎเกณฑ์กติกาบางอย่าง และ
ไม่เพียงมุ่งจํากัดความรุ นแรงต่อสถานที่และตัวบุคคลเท่านัน้ หากแต่ม่งุ เป็ น
มาตรการหนึง่ ในการกระบวนการแปลงเปลีย่ นความขัดแย้ งโดยสันติวิธี พร้ อม
กับมุ่งหวังที่จะเพิ่มอํานาจ (empowerment) ให้ กับชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
จากความขัดแย้ งรุนแรง บนหลักคิดสําคัญคือ เราไม่อาจมี Safety zone หาก
ไม่รับประกัน Safety voice หลักการเหล่านี ้ถูกแปลงไปสูก่ ารกําหนดพื ้นที่จริ ง
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ผ่านการที่ชุมชนร่ วมมือกับหน่วยงานที่เป็ นกลางกําหนดพื ้นที่สนั ติขึ ้นมาใน
ชุมชนนัน้ และตังคณะทํ
้
างาน 3 ฝ่ าย ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่รัฐ ภาคประชาชน และ
กลุม่ ผู้คิดต่างจากรัฐ ทําหน้ าที่ติดตามสถานการณ์ ควบคูก่ บั การดําเนินงาน 3
เรื่ องหลัก คือ ควบคุมกํากับการเคลือ่ นไหวของบรรดากลุม่ ที่ติดอาวุธ ส่งเสริ ม
การพูด คุย สานเสวนา และสนับ สนุน การพัฒ นาทางสัง คมและเศรษฐกิ จ
อุปสรรคสําคัญของตัวแบบนี ้คือ ในความเป็ นจริ งแล้ ว เป็ นที่ยอมรับกันได้ ไม่
ยากว่าเราไม่มีหน่วยงานที่เป็ นกลาง ขณะที่เหตุรุนแรงในพื ้นที่มีลกั ษณะตัด
ข้ ามเส้ นภูมิศาสตร์ ทางการปกครองซึ่งมิอาจจํ ากัดกําหนดเขตแค่ชุมชนใด
ชุมชนหนึง่ เป็ นพื ้นที่สนั ติได้ นอกจากนี ้ สิง่ ที่ต้องแลกคือ ตัวแบบนี ้จะพาชุมชน
ที่เป็ นกลไกขับเคลือ่ นก้ าวไปสูก่ ารเป็ นตัวแสดงอีก 1 ฝ่ าย ผงาดขึ ้นมาระหว่าง
การขัดแย้ งปะทะกันของคู่ขดั แย้ ง ดังนัน้ ชุมชนมีแนวโน้ มถูกตังคํ
้ าถามและ
เจอแรงเสียดทานอย่างมากจากคูข่ ดั แย้ งทังสองฝ่
้
าย และข้ อท้ าทายสําคัญคือ
ชุมชนจะความเป็ นพื น้ ที่ กลาง รวมทัง้ เปิ ด กว้ า งและผนวกรั บกิ จกรรมทาง
การเมืองอย่างสันติของฝ่ ายต่างๆ ไว้ ได้ นานเพียงใด
ผลจากการสะท้ อนเสียงของผู้คนจาก 6 เวทีการประชุมเฉพาะกลุม่
ปรากฏผลลัพธ์ 6 เรื่ องสําคัญ ดังนี ้
1. เงื่อนไขเบือ้ งต้ น (precondition) ก่ อนการทําพืน้ ที่ปลอดภัย
คือ ความเข้ าใจต่อสถานการณ์ความรุ นแรงในพื ้นที่ การนิยามพื ้นที่ปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ชดั เจนว่าเป็ น “พื ้นที่สงคราม” หรื อ “พื ้นที่ขดั แย้ ง”
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การประเมินบทบาทของ “ปาร์ ตี ้แฝง” (ภัยแทรกซ้ อน) และการรับฟั งผลักดัน
การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย ตามเสียงสะท้ อนของคนตัวเล็กตัวน้ อยในระดับชุมชน
บนหลักการสําคัญคือ ต้ องให้ คนในพื ้นที่ได้ คิดออกแบบของเขาเอง
2. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 1 พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย ทรรศนะ
วิพากษ์ หลักเป็ นเรื่ องที่ว่า ข้ อเสนอนี ้เป็ นเพียงความพยายามทําให้ บางพื ้นที่
ปลอดจากภัยรุนแรงทางกายภาพ แต่ขาดมิติของการจัดการรากเหง้ าปั ญหาที่
ขับเคลื่อนจูงใจให้ คนใช้ ความรุ นแรง ขณะที่การประกาศพื ้นที่สาธารณะใด
เป็ นพื ้นที่ปลอดภัยก็ อาจเป็ นเสมือนชนวนที่ตกเป็ นเป้าของความรุ นแรงยิ่ง
กว่าเดิม เป็ นการเข้ าไปสร้ างอํานาจต่อรองต่อคูข่ ดั แย้ ง
3. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 2 พืน้ ที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการ
ประชารัฐร่ วมใจ ผู้เข้ าร่วมประชุมหลายท่านแสดงความกังวลว่า จะเป็ นการ
ไปท้ าทายปาร์ ตี ้บีอย่างมาก โดยเฉพาะแนวคิดเรื่ องการรักษาความปลอดภัย
โดยกลไกของชุมชนตามตัวแบบนี ้ ซึ่งหากรัฐทําการเสริ มเขี ้ยวเล็บในหมู่บ้าน
โดยเพิ่มศักยภาพกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ ผู้เห็นต่างที่ใช้ ความรุ นแรงก็ต้องเพิ่ม
ศักยภาพระดับปฏิบตั ิการตามไปด้ วยเป็ นเรื่ องปกติ จึงมีแนวโน้ มที่จะปรากฏ
พลเรื อนติดอาวุธมากขึ ้น หรื อพูดอีกแบบคือ พลเรื อนจะถูกเปลี ่ยนสภาพเป็ น
พลรบ เพิ่มมากขึ ้น อันสุม่ เสีย่ งต่อการเพิ่มความเสีย่ งที่จะมีคปู่ ฏิปักษ์ ในชุมชน
ขณะเดียวกัน หลายวงประชุมสะท้ อนตรงกันว่าจุดอ่อนหลักของตัวแบบนี ้คือ
“มีความเป็ นตัวแบบของรัฐมากเกินไป” รัฐแสดงบทบาทชี ้นํามากเกินไป และ

8
อาจกระทบต่อการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อันเป็ นกลไกสําคัญของการ
ขับเคลือ่ นตามตัวแบบนี ้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐกับ
ชาวบ้ านด้ วย
4. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 3 พืน้ ที่สันติ ผู้เข้ าร่ วมประชุมหลาย
ท่านสนับสนุนตัวแบบนี ้ ด้ วยเหตุที่เป็ นตัวแบบอันมุง่ จัดการรากเหง้ าของความ
รุ น แรง โดยเฉพาะในเรื่ อ งความเป็ น ธรรมและสัด ส่ว นอํ า นาจที่ ไ ม่ส มดุล
ระหว่างส่วนกลางกับท้ องถิ่ น พร้ อมกับเป็ นพืน้ ที่ที่เน้ นความเปิ ดกว้ างและ
ชุมชนเป็ นเจ้ าของ อย่างไรก็ ต าม ข้ อ กัง วลสําคัญ ต่อ ตัวแบบนี ค้ ือ แนวทาง
ปฏิบตั ิให้ เกิดขึ ้นจริ ง โดยเฉพาะในเรื่ องของการหาหน่วยงานที่เป็ นกลาง ซึง่ ทุก
วงประชุมล้ วนยอมรับว่า “ความเป็ นกลาง” ไม่มีอยู่จริ ง ทว่าแต่ละวงประชุมก็
ให้ ข้อเสนอเพื่ออุดช่องโหว่แตกต่างกันไป เช่น เสนอให้ สร้ าง “คณะกรรมการ/
คณะทํางานร่ วม” ที่ประกอบไปด้ วยตัวแทนหรื อเป็ นผู้เห็นใจสนับสนุนฝ่ าย
ต่างๆ เป็ นต้ น ส่วนการออกแบบกลไกนันจํ
้ าต้ องยึดสูตรความร่ วมมือสามฝ่ าย
ระหว่างรัฐ-ผู้เห็นต่าง-ภาคประชาสังคมและประชาชน หรื อสรุ ปเป็ นสมการว่า
“A+B+C” โดยรายละเอียดขึ ้นอยู่กับชุมชนแต่ละแห่งที่จะต้ องมีสิทธิ อํานาจ
เป็ นคนคิดเกี่ ยวกับรู ปแบบพืน้ ที่ปลอดภัยที่สอดคล้ องกับบริ บทเฉพาะของ
ตนเอง กระนัน้ ตัวแบบนี ้ประชาชนต้ องเป็ นผู้ริเริ่ มผลักดันเอง ทําให้ ชุมชนที่
ประกาศเป็ นพื ้นที่สนั ติจะกลายเป็ นเป้าของคู่ขัดแย้ งทัง้ สองฝ่ ายโดยตัวเอง
ทันที ซึ่งผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านหนึ่งเสนอขันตอนกระบวนการผลั
้
กดันด้ วยการ

9
นิยามว่า พื ้นที่สนั ติ คือ พื ้นที่สนั ติธรรมชาติ คือ ให้ มนั ค่อยๆ เป็ นไปตามบริ บท
ของสังคมเรา แบบค่อยๆ ปรับเปลี่ยน เหมือนนํ ้าซึมบ่อทราย และใช้ วิถีชีวิต
ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นตัวตัง้
5. บทสนทนาต่ อภาพรวมของประเด็ น พื น้ ที่ป ลอดภัย วง
ประชุมของ กอ.รมน.ภ.4 สะท้ อนว่า อันที่จริ งเป้าหมายที่ต้องการไปให้ ถึงคือ
ตัวแบบที่ 3 พื ้นที่สนั ติ แต่การจะผลักดันนันต้
้ องดําเนินการแบบค่อยเป็ นค่อย
ไปทีละขันตอน
้
โดยเริ่ มจากตัวแบบที่ 1 พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย ซึง่ ส่วนงานที่
ภาครัฐได้ ทําไปแล้ วสอดคล้ องกับตัวแบบที่ 1 คือ โครงการ “หมูบ่ ้ านปลอดเหตุ
คนปลอดภัย” ส่วนโครงการ “หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)” คือ
รากฐานของตัวแบบที่ 2 และสุดท้ าย ตัวแบบที่ 3 นันเป็
้ นเป้าหมายสุดท้ ายที่
อยากไปให้ ถึง ภายใต้ แผนโครงการ “หมูบ่ ้ านประชาธิปไตย” แต่ก่อนที่จะไปถึง
จุดนัน้ ได้ เบือ้ งแรกต้ องเริ่ มที่ปลู กฝังจิ ตสํานึก ปลู กฝังความคิดอุดมการณ์
สร้ างความพร้ อมให้ ห มู่บ้ า นโดยใช้ ก ลไกหลัก คื อ คณะกรรมการหมู่บ้ า น
ภาครัฐเข้ าไปสร้างความสมดุลระหว่างขัว้ อํานาจ ขณะที่วงประชุมนักการเมือง
เสนอว่า ข้ อควรคํานึงสําคัญของการผลักดันตัวแบบใดก็ตาม คือ ความเข้ าใจ
ว่า “พื ้นที่ปลอดภัย” ในอีกแง่หนึง่ แล้ ว ก็คือ “พื ้นที่แย่งชิง” ระหว่างรัฐกับกลุม่ ผู้
เห็นต่างที่ใช้ อาวุธ ยิ่งสร้ างกระแสให้ พื ้นที่หนึ่งๆ ปลอดภัยมากเท่าใด ก็จะยิ่ง
เป็ นการท้ าทายกันมากขึ ้น และในเมื่อมันมี “ความเป็ นการเมือง” ในเรื่ องนี ้
โจทย์สาํ คัญจึงอยูท่ ี่วา่ การจะสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย ก็ต้องพิจารณาด้ วยเช่นกัน
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ว่า จะมีสงิ่ ใดเป็ น “ข้ อแลกเปลีย่ น” เพื่อโน้ มน้ าวเชิงบวกให้ กลุม่ ผู้เห็นต่างที่ใช้
อาวุธนัน้ ยอมรับให้ พื ้นที่ (ตลอดทังบุ
้ คคล) บางลักษณะเป็ นพื ้นที่ปลอดภัย
6. ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ และประเด็นอื่นที่สําคัญกว่ าเรื่ อง
พืน้ ที่ปลอดภัย ในส่วนของปั จจัยแห่งความสําเร็ จสําหรับการจะสร้ างพื ้นที่
ปลอดภัย ประกอบด้ วย (1) ข้ อเสนอพื ้นที่ปลอดภัยใดใดต้ องมีความสามารถ
พอสมควรในการจัดการกับรากเหง้ าของความรุนแรง (2) มีการระบุวิธีการและ
มีกลไกตรวจสอบกรณีผ้ ลู ะเมิดก่อเหตุรุนแรง ใน/ต่อพื ้นที่ปลอดภัยที่กําหนด
(3) การพิจารณารู ปแบบของกลไกกลาง/ ร่ วมที่ชุมชนเจ้ าของพื ้นที่ต้องมีสว่ น
ออกแบบ (4) พื ้นที่ที่ไม่ค่อยมีเหตุรุนแรง มักเป็ นพื ้นที่ที่ชุมชนมีอํานาจ และ
ทักษะในการสือ่ สาร ต่อรองกับรัฐค่อนข้ างดี รัฐต้ องเปิ ดให้ ผ้ นู ําชุมชน สามารถ
เล่นบทบาทนําในพื ้นที่ได้ มากพอควร (5) ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการสัง่ การปฏิบตั ิ และความชอบธรรมของมาราปาตานี ที่กระทํา
การในนามตัวแทนของผูเ้ ห็นต่างจากรัฐ และ (6) จะต้ องมีกลไกหนุนเสริ มให้
ประชาชน (ปาร์ ตี้ “พี”) ตรงกลางที่เป็ นคนส่วนใหญ่มีความสามารถกดดัน
บังคับวิถีของคูข่ ดั แย้ งได้
ขณะเดียวกัน ผู้เข้ าร่วมประชุมหลายท่าน โดยเฉพาะจากวงของภาค
ประชาสังคมเห็นว่า “พื ้นที่ ไม่ ปลอดภัย” เป็ นอาการปลายเหตุ และ “ความไม่
ปลอดภัย” ในที่นี ้พันอยูก่ บั สาเหตุรากเหง้ าหลายประการทางการเมือง การพูด
ถึงและเร่ งรัดผลักดันการสร้ าง “พื ้นที่ปลอดภัย” โดยไม่ได้ จดั การกับรากเหง้ า
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ของปั ญหาความรุ นแรง จึงเป็ นเสมือนความพยายามเพียงแค่บําบัดอาการ
ของโรค หรื อเป็ นการรักษาตามอาการไปพลางเท่านัน้ อาจหยุดปฏิบตั ิการก่อ
เหตุรุนแรงไปได้ สกั พัก เช่น 5 ปี หรื อ 10 ปี แต่ในเมื่อรากของปั ญหาไม่ได้ รับ
การแก้ ไข ความรุ นแรงก็อาจเกิ ดระลอกใหม่ขึ ้นอีก ขณะที่บางท่านกังวลว่า
การที่สงั คมสนใจเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัยกันอยู่นี ้ อาจสะท้ อนแนวโน้ มที่บีบให้ นกั
เคลือ่ นไหวและคนในพื ้นที่พดู ในเรื่ องที่ “หดแคบ” ลงไปเรื่ อยๆ จนทําให้ ปัญหา
ใหญ่ และเรื่ องอันเป็ นใจกลางของความขัดแย้ ง เป็ นสิง่ ที่ไม่ถกู พูดถึงอีกต่อไป
ส่วนสุดท้ าย คือ การทํากิจกรรม Dotmocracy พบว่า เมื่อพิจารณา
ภาพรวมของทุกวงประชุม ตัวแบบที่ 3 พื ้นที่สนั ติได้ รับความนิยมมากที่สดุ
โดยมากจะเป็ นการสนับสนุนตรงหลักการและเหตุผล และให้ ความหมายว่า
พื ้นที่สนั ตินนเป็
ั ้ นเป้าหมายที่พวกเขาอยากไปให้ ถึง รวมทังยื
้ นยันความเห็น
ด้ วยกับการที่พื ้นที่ปลอดภัยจะต้ องมีความหมายครอบคลุมถึงพื ้นที่เปิ ดกว้ าง
ทางการเมืองและมุ่งจัดการกับรากเหง้ าของปั ญหามากกว่าจะให้ นํ ้าหนักกับ
เพียงยุติความรุ นแรงทางกายภาพ โดยมีเพียงวงของเจ้ าหน้ าที่ กอ.รมน. ภ.4
(ISOC) กับวงกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านเท่านัน้ ที่สนับสนุนตัวแบบที่ 2 และวงภาค
ประชาสังคมที่เห็นว่ามีเรื่ องอื่นที่สาํ คัญกว่าและควรถูกพูดถึงมากกว่า
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บทนํา
1. ทําไมต้ องพูดถึง “พืน้ ที่ปลอดภัย”
สถานการณ์ ปัญหาปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นชุดความ
ขัดแย้ งในลักษณะหยัง่ รากลึก (deep-rooted) ไม่สมมาตร (asymmetric)
และยืดเยื ้อเรื อ้ รัง (protracted) วงจรของความขัดแย้ งดังกล่าวสะท้ อนออกมา
ในรู ปของเหตุก่อความรุ นแรงทังสิ
้ ้น 15,530 ครัง้ ในช่วงเวลา 12 ปี นับตังแต่
้
มกราคม 2547 ถึงมีนาคม 2559 ซึ่งส่งผลให้ มีผ้ เู สียชีวิตและบาดเจ็บรวมกัน
ประมาณ 18,654 คน โดยที่ทงคนมุ
ั้
สลิมและพุทธต่างเป็ นเหยื่อของการใช้
ความรุ นแรงดังกล่าว 1 อันแสดงให้ เห็นว่าสถานการณ์ นี ้ยังมีลกั ษณะเป็ นชุด
0

ของความขัดแย้ งชนิดรุนแรงถึงตาย (deadly violent conflict) ด้ วย
สถานการณ์ปัญหาปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถกู ขับเคลือ่ นโดย
คู่ขดั แย้ งหลักคือ รัฐไทย กับขบวนการชาตินิยมมลายูปาตานี ซึ่งแม้ จะมีการ
เจรจา/พูดคุยในทางปิ ดลับมาตังแต่
้ ปี 2548 แต่เนื ้อหาสาระในกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสขุ ในทางเปิ ดที่ริเริ่ มตังแต่
้ เมื่อช่วงปี 2556 เป็ นต้ นมา
(ตังแต่
้ รอบบีอาร์ เอ็นมาจนถึงรอบมาราปาตานี) ยืนยันข้ อเท็จจริ งอย่างหนัก
แน่นว่า ความรุนแรงในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรากใหญ่ใจกลางอยู่
ที่เรื่ องการจัดโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงอํานาจเหนือพื ้นที่ปัญหา ด้ วยเหตุนี ้
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การใช้ ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นจากคู่ขดั แย้ งจึงมีฐานะเป็ นเครื่ องมือเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางการเมืองของแต่ละฝ่ าย เช่นเดียวกับที่ความริ เริ่ มกระบวนการ
พูดคุยเป็ นอีกเครื่ องมือทางเลือกในการต่อสู้ตอ่ รองของพวกเขา
แต่การต่อสู้ต่อรองไม่ว่าจะด้ วยเครื่ องมือ/วิธีการใช้ หรื อไม่ใช้ ความ
รุ นแรงระหว่างคู่ขดั แย้ ง ล้ วนเป็ นปฏิบตั ิการทางการเมืองที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การกํ า หนดชะตากรรมของประชาชนทัง้ หมดในพืน้ ที่ พลวัต ในการปะทะ
สังสรรค์ระหว่างคู่ขดั แย้ งจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้ องยอมรับการดํารงอยู่และ
การมีบทบาทร่วมของประชาชนทัว่ ไปในการตัดสินชะตากรรมของพวกเขาเอง
ในฐานะผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอันเป็ นจุดอ้ างอิงความชอบธรรมของทังรั้ ฐไทยและ
ขบวนการฯ ในทรรศนะของประชาชนเหล่านัน้ หากอิงกับผลการสํารวจความ
คิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace
Survey) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,559 คน จัดทําโดยสถาบันวิชาการและภาค
ประชาสังคม 15 องค์กร เมื่อช่วงที่ผา่ นมา พบว่า 5 เรื่ องที่มีลาํ ดับความสําคัญ
เร่งด่วนที่สดุ ที่ประชาชนปรารถนาให้ มีการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก ได้ แก่ (1) การแก้ ปัญหายาเสพติด (2) การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยใน
ชุมชน (3) การปรับปรุ งการบังคับใช้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมฯ
(4) การหลีกเลี่ยงก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อน (5) การตังคณะกรรมการ
้
หลายฝ่ ายตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของเหตุรุนแรงฯ 2
1
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จากผลคําตอบนี ้จะเห็นว่า 2 จาก 5 เรื่ องเป็ นความต้ องการการสร้ าง
ความปลอดภัย กล่าวคือ ข้ อ (2) เป็ นความปลอดภัยต่อพื ้นที่ ส่วนข้ อ (4) เป็ น
ความปลอดภัยต่อบุคคล นอกจากนี ้ หากพิจารณาคําตอบประเภท “ไม่ร้ ู ” กับ
“ไม่ตอบ” จะเห็นว่าเรื่ องการสร้ างความปลอดภัยในชุมชน มีสดั ส่วนของการ
จะตอบว่า “ไม่ร้ ู ” และ “ไม่ตอบ” น้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรการ
ดําเนินการทังหมด
้
ซึ่งอาจแปลความหมายได้ ว่า การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยใน
ชุมชนนอกจากจะเป็ นความปรารถนาหลักประการหนึ่งของประชาชนแล้ ว
ยังเป็ นมาตรการที่พวกเขาเห็นว่าสามารถสะท้ อนความรู้ สกึ ของตนออกมาได้
อย่างเปิ ดเผย หรื อเป็ นมาตรการที่พวกเขาเห็นว่า มีความจําเป็ นอย่างชัดเจน
โดยไม่ตอ้ งตัง้ ข้อสงสัยอันใดเหมือนเช่นข้ อมาตรการอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม “พื ้นที่ปลอดภัย” (Safety Zone) เป็ นคําที่ดเู หมือนจะ
เข้ าใจง่ายและไม่มีความซับซ้ อน แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วพบว่า ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ในสถานการณ์ ความรุ นแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับมีแนวโน้ มที่จะให้
คุณค่าความหมายกับคําดังกล่าวแตกต่างกันไปตามจุดยืนและนํ ้าหนักเน้ น
ของตนเอง แต่จะนิยามอย่างไรก็แล้ วแต่ พื ้นที ่ปลอดภัย ก็เป็ นวาระโดดเด่น
อันหนึ่งที่เคลื่อนตัวไปกับสถานการณ์ ความรุ นแรงและความพยายามสร้ าง
สันติภาพใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะหลังอย่างแนบแน่น
เมื่อพูดถึงการก่อตัวของประเด็นเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย นักวิชาการและ
ผู้ติดตามสถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จํานวนหนึง่ พาเราย้ อนกลับไปที่
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ปี พ.ศ.2554 โดยกล่าวว่า ความพยายามผลักดันการดําเนินมาตรการพื ้นที่
ปลอดภัยปรากฏชัดเจนขึ ้นเมื่อได้ มี “...การกําหนดพื ้นที่หยุดยิง ใน อ.ยี่งอ
อ.บาเจาะ และอ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส ระหว่างรัฐ กับกลุม่ ผู้ที่มีความเห็น
ต่าง (ขณะนันคื
้ อ กลุ่ม PLML)” 3 และต่อมาในปี แห่งการเริ่ มต้ นการพูดคุย
สันติภาพอย่างเป็ นทางการ คือ พ.ศ.2556 ได้ มีการประกาศการหยุดยิง 40 วัน
ในช่วงเดือนรอมฎอนข้ อตกลงครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
และบางส่วนของ สงขลา ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. ถึง 18 ส.ค. 4
3

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั มีความเห็นว่า การดําเนินการดังกล่าวเป็ นพืน้ ที ่
หยุดยิ งชัว่ คราว (temporal ceasefire zone) มากกว่าพื ้นที่ปลอดภัย (safety
zone) เพราะมุง่ เพียงทดสอบความจริ งใจ เจตจํานง ตลอดจนอํานาจควบคุม
สัง่ การของคูข่ ดั แย้ งอันเป็ นขันตอนส่
้
วนหนึง่ ของการพูดคุย มิได้ มีเป้าหมายยุติ
เหตุรุนแรงเชิงกายภาพโดยสิ ้นเชิง หรื อมุ่งขจัดความรุ นแรงและเงื ่อนไขของ
ความรุ นแรงในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ด้ วยสันติวิธีแต่อย่างใด ซึ่งถ้ าหากเรานับรวมพื ้นที ่
หยุดยิ งว่าเป็ นพื ้นที ่ปลอดภัยด้ วยแล้ ว ที่ถูกต้ องคือต้ องถอยไป พ.ศ.2553
(มิใช่ 2554) ซึ่งมีการดําเนินการทางลับกําหนดพื ้นที่หยุดยิงชั่วคราวในเขต
อ.ระแงะ อ.ยี่งอ และ อ.เจาะไอ-ร้ อง จ.นราธิวาส ตังแต่
้ 10 มิ.ย ถึง 10 ก.ค.
ซึง่ กัสตูรีกล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อแสดงความจริ งใจต่อรัฐบาลไทยเรื่ องการเปิ ด
เจรจาเกี่ยวกับอนาคตการเมือง พร้ อมกับการพิสจู น์วา่ PMLM (Patani Malay
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Liberation Movement) สามารถที่จะควบคุมพื ้นที่และสัง่ การกองกําลังที่
ปฏิบตั ิการอยูใ่ นท้ องถิ่นได้ จริ ง 5
4

ส่วนห้ วงปั จจุบนั พื ้นที ่ปลอดภัย ปรากฎต่อหน้ าพื ้นที่สื่อสาธารณะ
อย่างเป็ นทางการหลังจากที่คณะพูดคุยสันติสขุ นําโดยพล.อ.อักษรา เกิดผล
ได้ มีข้อเสนอ 3 ข้ อ ไปยัง กลุ่มมาราปาตานี ซึ่งหนึ่งข้ อในนัน้ คือ เรื่ องพืน้ ที่
ปลอดภัย ส่วนอีก 2 ข้ อเป็ นเรื่ องของความยุติธรรมและการพัฒนา 6 โดยแม้ ทงั ้
5

้
ก่ ารคิดเรื่ องนัน้
คูจ่ ะเห็นพ้ องเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย 7 แต่แนวทางและขันตอนไปสู
6

นับ เป็ น วาระหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ไม่ ล งรอยกัน มากในการพูด คุย สัน ติ สุข เมื่ อ ปลาย
เมษายน 2559 8 ส่วนใน Track อื่น เราจะเห็นการขยับเคลือ่ นของคณะทํางาน
วาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) อย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยตังแต่
้ ปลาย พ.ศ.2558
ที่ จ ะกดดัน ให้ คู่ขัด แย้ ง พิ จ ารณาเรื่ อ งพื น้ ที่ ป ลอดภัย อย่ า งจริ ง จัง ภายใต้
ข้ อเสนอพืน้ ทีส่ าธารณะปลอดภัย โดยร่ วมกันรณรงค์อย่างแข็งขันในช่วงก่อน
การพูดคุยสันติสขุ เมื่อ 2 กันยายน 2559 9 เราจึงกล่าวได้ อีกแบบว่า พื ้นที ่
ปลอดภัย เป็ นประเด็นที่มีการสนทนาระหว่าง Track-1 กับ Track-2 และ -3
อย่างเด่นชัดและมีนยั สําคัญทางการเมืองอย่างยิ่ง
แต่ พ วกเขาพู ด ถึง พื้ น ที่ ป ลอดภั ย แบบเดี ย วกั น หรื อ ไม่ นี่ คื อ
โจทย์ใหญ่ของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ความรุ นแรงอันยาวนานเป็ นทศวรรษในปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สง่ ผลให้ การมีพื ้นที่ปลอดภัยกลายเป็ นประเด็นสําคัญ
ไปโดยตัวของมันเอง และห้ วงปั จจุบนั มีการขับเคลือ่ นเรื่ องนี ้จากหลายองค์กร
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เครื อข่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มิใช่คู่ขดั แย้ งโดยตรงแต่เป็ นเหยื่อของความ
รุนแรง ได้ แก่ เด็กและสตรี นอกจากนี ้ ประเด็นเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัยยังเป็ นหมุด
ใจกลางเรื่ องหนึง่ ในการกําหนดพลวัตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสขุ ระหว่าง
รั ฐ ไทยกับมาราปาตานี ดังนัน้ การศึก ษาประเด็น เรื่ องพืน้ ที่ป ลอดภัยจึ ง มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรความรู้ สนับสนุนกระบวนการสันติภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในบริ บทเวลาที่ ตัวแสดงหลายฝ่ ายต่างก็ ผลักดันวาระ
“สร้ างพื ้นที่ปลอดภัย” ในเชิงกายภาพ
หากแต่เป็ นในภาษาและความหมายของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่าง
กันค่อนข้ างมากในเชิงแนวคิดและภาพการรับรู้ การย้ อนกลับมาตังต้
้ นจาก
การเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั สุ้มเสียงต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง และประมวลความเข้ าใจ
อันหลากหลายต่อแนวคิดและความหมายของคําว่า “พื ้นที่ปลอดภัย” จึงเป็ น
เรื่ องที่มีความสําคัญ เพื่อให้ บทสนทนาของผู้คนต่อเรื่ องนี ้ปรากฏและนําพา
“คู่สนทนา” ออกจากภาวะชะงักงัน (to break the deadlock) รอยต่อนี ้เป็ น
ขันตอนสํ
้
าคัญยิ่งก่อนหน้ าการจะสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นได้ จริ งในทาง
รูปธรรม ต่อไป
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2. เราจะพู ด ถึง “พื น้ ที่ ปลอดภัย” อย่ า งไรให้ หนุ น เสริ ม กระบวนการ
“สันติภาพ”
จากที่กล่าวถึงข้ างต้ น ขณะที่การผลักดันหรื อเรี ยกร้ องให้ ผลักดันการ
สร้ างพื ้นที่ปลอดภัยมีความเข้ มข้ นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกัน ความคิดเห็น
ความรู้ สึก และความกังวลต่อเรื่ องนี ้ โดยเฉพาะจากผู้คนในพื ้นที่ซึ่งอยู่นอก
ขอบวงของเวทีพดู คุย กลับเป็ นไปอย่างกระจัดกระจาย คําถามหลักในวันนี ้
จึงอาจไม่ได้ อยู่ที่จะ “ทํ า” พื ้นที่ปลอดภัยขึ ้นมาอย่างไร หากแต่อยู่ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียกับเรื่ องนี ้ “คิ ดและพูด” ถึงพื ้นที่ปลอดภัยอย่างไร เพราะมิอาจปฏิเสธ
ได้ วา่ ไม่วา่ พวกเขาจะมีสว่ นร่วมในกระบวนการพูดคุยมากน้ อยเพียงใดก็ตาม
แต่การตัดสินใจใดใดระหว่างคูข่ ดั แย้ งย่อมเป็ นการกําหนดชะตาชีวิตของผู้คน
ในพื ้นที่
กล่าวอย่างถึงที่สดุ งานชิน้ นีจ้ ึงมุ่งสะท้ อน “ความขาดตอน กระจัด
กระจาย” ของการให้ ความหมายเกี่ยวกับ “พืน้ ที่ปลอดภัย” โดยประมวล
ออกมาในรูปของบทสนทนาระหว่างทรรศนะที่หลากหลาย ด้ วยคาดหวังว่าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องจะเข้ าใจภาพดังกล่าวก่อนที่จะทําการผลักดันในทางปฏิ บตั ิ ใด
กระบวนท่า ของงานชิ น้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง เอกสาร (documentary
research) ควบคูไ่ ปกับการจัดประชุมเฉพาะกลุม่ (focus group) เพื่อรวบรวม
ข้ อมูลและความเห็นจากการสนทนาอย่างเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละส่วน และเสริ มด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
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บุคคลบางท่านที่เป็ นตัวแสดงสําคัญในกระบวนการสันติภาพปาตานี/ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่วงท่าที่กล่าวมานี ้ขยับเคลื่อนด้ วยท่าทีของการคาดหวังให้
“พื ้นที่ปลอดภัย” มีสว่ นหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพ รวมทังเป็
้ นพื ้นที่เปิ ด
กว้ างให้ ส้ มุ เสียงต่างๆ ปรากฏขึ ้นเพื่อจะถูกนับให้ รวมส่วนอยู่ในการกําหนด
และออกแบบพื ้นที่ปลอดภัยให้ กบั ชีวิตของพวกเขาเอง ท่าทีแบบนี ้จําเป็ นต้ อง
อิงอยูก่ บั ฐานแนวคิดเรื่องความรุ นแรงและสันติภาพอย่างแนบแน่น
แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและสันติภาพ
หากการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยหมายถึงการปลอดภัยจากความรุ นแรง
จุดแรกของการตังต้
้ นทําความเข้ าใจเรื่ องนี ้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้ องทบทวน
แนวคิดเกี่ ยวกับความรุ น แรง เพราะโดยปกติแล้ ว สังคมมักมองเห็นความ
รุนแรงเพียงที่ปรากฏรู ปออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ปะทะกันระหว่างมนุษย์ ซึ่ง
การขับเคลื่อนประเด็นสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยก็ดเู หมือนจะมีแนวความคิดไปใน
แบบแผนไม่ต่างกัน คือ ให้ นํ ้าหนักกับการเป็ นพื ้นที่ “ปลอดจากภัยของความ
รุนแรงทางกายภาพ” โดยมุง่ ยับยังความรุ
้
นแรงต่อ “ตัวบุคคล” และ “สถานที่”
เป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงโดยทัว่ ไป รวมทังในส่
้ วนของ
พื ้นที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ ถกู ขับเคลื่อนด้ วยความรุ นแรงทาง
กายภาพหรื อสิ่งที่โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) เรี ยกว่า “ความรุ นแรง
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ทางตรง” (direct violence) เพียงอย่างเดียว หากแต่มีมิติซบั ซ้ อนความรุนแรง
เชิงโครงสร้ าง (structural violence) และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural
violence) ด้ วย 10 โจทย์ที่นา่ สนใจก็คือ เราจะสามารถสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยจาก
9

ความรุ น แรงทางตรงได้ โดยเพิ ก เฉยที่ จ ะผนวกเอาการรั บ ประกัน ความ
ปลอดภัยจากความรุนแรงอีกสองลักษณะได้ หรื อไม่
คําถามดังกล่าวพันอยู่กบั ความเข้ าใจต่อแนวคิดเรื่ องสันติภาพด้ วย
เช่นกัน หากตังต้
้ นจากแนวคิดของโยฮัน กัลตุง จะพบว่าสันติภาพนันมี
้ สอง
ลักษณะ คือ สันติภาพเชิงลบ (negative peace) อันหมายถึง ภาวะปลอด
จากการประทุษร้ ายและทําร้ ายร่างกายกันในเชิงกายภาพ และสันติภาพเชิงบวก
(positive peace) อันหมายถึง ภาวะปราศจากความรุ นแรงในทุกลักษณะ
ด้ วยการที่สงั คมก่อรู ปทัศนคติ บรรยากาศ สถาบัน โครงสร้ างที่สถาปนาและ
รักษาไว้ ซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนบนฐานของการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ความเป็ นธรรม และความเท่าเทียม 11 สันติภาพเชิงบวกจึงไม่ใช่เพียงภาวะ
10

ปลอดจากความรุ นแรงเชิงโครงสร้ างและวัฒนธรรมเท่านัน้ หากแต่เกี่ยวกับ
การปลอดความรุ นแรงทุกลักษณะ ในฐานะที่มนั หมายถึง “การปรากฏดํารง
อยูข่ องระบบแห่งการเกื ้อกูลอาศัยและเที่ยงธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างมวล
มนุษย์” 12
ความเข้ าใจสันติภาพแบบนี ้ตังโจทย์
้
คําถามเพิ่มเติมให้ กบั การสร้ าง
พื ้นที่ปลอดภัยว่า เป็ นไปได้ จริ งหรื อที่เราจะสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยโดยหมายถึง

21
เพียงการเป็ นพื ้นที่สนั ติภาพเชิงลบ และเพิกเฉยหรื อให้ ความสําคัญลําดับรอง
กับการสถาปนาสันติภาพเชิงบวก เป็ นไปได้ จริ งหรื อที่การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย
จะสําเร็ จได้ ด้วยการทําเพียงรั บประกันการไม่ทําร้ ายร่ างกาย แต่ไม่ครุ่ นคิด
เพียงพอถึงการสร้ างพื ้นที่ที่ให้ หลักประกันสิทธิในความต้ องการพื ้นฐาน ความ
อยู่รอด ชีวิตที่ดี เสรี ภาพ และการปกป้องอัตลักษณ์ อันเป็ นรู ปธรรมหนึ่งของ
สิ่งที่กลั ตุงเรี ยกว่า “direct positive peace” 13 กล่าวอย่างถึงที่สดุ คือ เป็ นไป
ได้ มากน้ อยเพียงใดที่เราจะนึกถึงการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย (safety zone) โดย
ไม่ต้องคํานึงถึงการสร้ างพื ้นที่สนั ติภาพ (peace zone)
เข็มทิศแห่งแนวคิดและข้ อคําถามเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่ผ้ ูวิจัยจะใช้ เป็ น
หลักหนึง่ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและส่งต่อไปยังวงประชุมกลุม่ ย่อยในโอกาส
ต่างๆ ได้ ขบคิดและหาคําตอบที่สอดคล้ องและเป็ นไปได้ สําหรับพื ้นที่ปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป
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บทที่ 2
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เริ่ มต้ นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับประชุมเฉพาะกลุ่ม กับ บางภาคส่ว นและสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ รัฐ 14 ผลลัพธ์ ชัน้ แรก
1 3

สะท้ อนว่า เมื่อพูดถึง “พื ้นที่ปลอดภัย” มีส้ มุ เสียงที่แตกต่างกันอย่างน้ อย 3
เฉดความหมาย ได้ แก่ พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย พื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ กรอบ
โครงการประชารั ฐ ร่ ว มใจ และพื น้ ที่ ส ัน ติ จากนัน้ ผู้ วิ จั ย ทํ า การยกร่ า ง
ความหมายอันแตกต่างดังกล่าวให้ อยู่ในรู ปของ “ตัวแบบกึ่งประยุกต์ใช้ จริ ง”
ประมวลทัง้ 3 ตัวแบบเข้ าไว้ ในเอกสารเดียวกันที่เรี ยกว่า “สมุดประเด็น”
(issue book) อันจะใช้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับจัดกระบวนการประชุมเฉพาะกลุม่
เพื่อให้ ความเห็นและตัด สินใจให้ นํา้ หนักกับตัวแบบทัง้ สาม หรื อทางเลือ ก
ความหมายอื่นๆ เกี่ยวกับพื ้นที่ปลอดภัย โดยกิจกรรมของแต่ละวงประชุม
เฉพาะกลุม่ จะประกอบด้ วย 2 กิจกรรมหลัก คือ การสนทนาในลักษณะประชา
หารื อเพื่อสะท้ อนความคิดเห็น และความรู้ สึกออกมาอย่างเปิ ดกว้ างเสรี กับ
การทํา “Dotmocracy” อันหมายถึงกระบวนการที่ผ้ เู ข้ าร่ วมจะได้ รับสติ๊กเกอร์
คนละ 5 ดวง จากนัน้ นําไปแปะที่ประเด็นที่เห็นด้ วยหรื อชื่นชอบโดยจะเป็ นใน
ตัวแบบใดก็ได้ รวมทังสามารถเลื
้
อกกระจายนํ ้าหนักตามความชอบ หรื อเลือก
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เทคะแนนกระจุกอยู่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้ โดยเสรี 15 ทังนี
้ ้ กระบวนการ
14

ดังกล่าวผู้วิจยั ทําการขับเคลือ่ นในจํานวนทังสิ
้ ้น 6 เวที ดังนี ้
กลุ่มที่ร่วมประชุม

วันที่

สถานที่

1

คณะทํางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

8 ต.ค. 59

ปั ตตานี

2

นักการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้

26 ต.ค. 59

ยะลา

3

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้

29 ต.ค. 59

ยะลา

4

กํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน ชายแดนใต้

30 ต.ค. 59

ยะลา

5

เจ้ าหน้ าที่ กอ.รมน.ภ.4

1 พ.ย. 59

ปั ตตานี

6

กลุม่ ไทยพุทธ

29 พ.ย. 59

ปั ตตานี

ส่วนเนื ้อหาของพื ้นที่ปลอดภัยทัง้ 3 ตัวแบบ ในสมุดประเด็น มีดงั นี ้
ตัวแบบที่ 1: พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย
1.1 หลักการและเหตุผล
ตัวแบบนี ้ถูกผลักดันมากจากคณะทํางานวาระผู้หญิ งชายแดนใต้
(PAOW) ด้ วยข้ อเท็จจริ งว่า ความรุนแรงในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ลากยาวมาเป็ นทศวรรษนัน้ ได้ ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อผู้คนที่อาศัยใช้
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ชีวิตอยู่ในพื ้นที่แห่งนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิ ง เด็ก รวมถึงประชาชน
กลุม่ เปราะบาง กลุม่ PAOW ได้ เสนอว่า เพื่อกันเอาการดําเนินชีวิตของผู้หญิง
รวมทัง้ พลเรื อนทัว่ ไป ออกจากการเป็ นเป้าของความรุ นแรง จํ าเป็ นจะต้ อง
หนุนเสริ มการสร้ างหลักประกันความปลอดภัยให้ กับ ‘พืน้ ที่สาธารณะ’ อัน
หมายถึง พื ้นที่ที่ประชาชนใช้ ประโยชน์ร่วมกันในชี วิตประจํ าวัน เพื่อประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งพื ้นที่ที่มีความสําคัญสูงสุด
สี่อ นั ดับ แรกคือ ตลาด ถนน โรงเรี ยน และสถานประกอบศาสนกิ จของทุก
ศาสนา
1.2 สิ่งที่ต้องทํา
(1) ผู้ใช้ กาํ ลังอาวุธทุกฝ่ ายยุติการก่อเหตุเหตุรุนแรงและปฏิบตั ิการ
ทางทหารในพื ้นที่สาธารณะ พร้ อมประกาศให้ เป็ นเขตปลอดอาวุธ โดยอาจ
พิจารณานําแนวคิดในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาเป็ นแนวทาง
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้ งด้ วยวิธีการทางการเมือง ให้ คู่ขดั แย้ งนํา
ประเด็น พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย ของผู้ห ญิ งเป็ น วาระสํา คัญในการพูดคุย
พร้ อมกับเปิ ดพืน้ ที่ให้ ผ้ หู ญิ งภาคประชาสังคมได้ ทํา งานอย่างปลอดภัยและ
เป็ นอิสระ
(2) หน่ วยงานภาครั ฐและฝ่ ายความมั่นคง เพิ่มและปรั บปรุ ง
มาตรการรั ก ษาความปลอดภัยในพืน้ ที่ส าธารณะโดยเฉพาะจุด เสี่ย งให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการของคนในพื ้นที่ กันฐานที่ตงและ
ั้
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เจ้ าหน้ าที่ทหารให้ มีระยะห่างกับพื ้นที่สาธารณะมากขึ ้น แล้ วเปิ ดพื ้นที่สําหรับ
กลไกดําเนินงานหลายฝ่ าย (multilateral) รวมทังการมี
้
สว่ นร่วมของชุมชนและ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในระดับพื ้นที่สาธารณะนัน้ ซึ่งครอบคลุมถึง อส. และ ชรบ.
ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ รปภ. ให้ กบั กลไกของพื ้นที่ที่กล่าวถึงนี ้มากขึ ้น เช่น
กล้ องซีซีทีวี วิทยุสื่อสาร กรวยไฟกะพริ บ แผงกัน้ เป็ นต้ น โดยพื ้นที่สาธารณะ
ปลอดภัยแต่ละประเภท จะมีรายละเอียดของมาตรการที่แตกต่างกัน 16
15

(3) ชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ ก ร และเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนให้ เกิดพื ้นที่ปลอดภัยของผู้หญิง สนับสนุนบทบาท
ของผู้หญิ งในกระบวนการสร้ างสันติภาพ และมีส่วนร่ วมและช่วยกันพัฒนา
มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื ้นที่สาธารณะตามบริ บทพื ้นที่
1.3 อุปสรรค
(1) อาจไม่ได้ รับการตอบสนองจากคู่ขดั แย้ งอย่างจริ งจัง เพราะ
ประเด็นนี ้เกี่ยวพันกับอํานาจต่อรอง รวมทังฐานความชอบธรรม
้
(และการบ่อนทําลายความชอบธรรม) ของทังสองฝ่
้
าย
(2) อาจไม่สามารถส่งเสริ มให้ ชุมชนบางแห่งรักษาความปลอดภัย
พืน้ ที่สาธารณะในพื ้นที่ตนเอง เพราะความกังวลต่อความไม่ปลอดภัยจาก
การแสดงบทบาทหลักในเรื่ องดังกล่าว
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(3) ความขาดแคลนของชุม ชนในด้ า นทรั พ ยากรสํา หรั บ รั ก ษา
ความปลอดภัย
1.4 สิ่งที่ต้องแลก
(1) ข้ อเสนอพื ้นที่สาธารณะปลอดภัยวางอยู่บนฐานความชอบธรรม
ที่รุ่มรวย โดยเฉพาะจากหลักของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่วน
ปั ญหาปาตานีมีมิติหนึ่งของการต่อสู้คือการเป็ นสงครามจิตวิทยาที่เกี่ยวพัน
กับการแย่งชิ งมวลชนผ่านยุทธศาสตร์ เอาชนะและควบคุมจิ ตใจประชาชน
พื ้นที่สาธารณะที่ถกู กําหนดให้ เป็ นพื ้นที่ปลอดภัยจะมีความเสี่ยงตกเป็ นพืน้ ที ่
เล่นชันเลิ
้ ศของสงครามจิตวิทยา ซึ่งขมวดปมอยู่ที่เรื่ องการสร้ าง/บ่อนทําลาย
ความชอบธรรมของคู่ขดั แย้ ง การสร้ างกลไกที ่เป็ นกลางในการกํากับกติกา
พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย โดยเฉพาะในมิติของตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง/ ค้ นหา
ความจริ ง และผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การลงโทษในความเป็ น ไปได้ ต่า งๆ จึ ง เป็ น
ประเด็นที่ต้องครุ่นคิดอย่างละเอียดและเป็ นรูปธรรมในขันต่
้ อไป
(2) ความขาดแคลนของชุม ชนในด้ า นทรั พ ยากรสํา หรั บ รั ก ษา
ความปลอดภัย เช่น กล้ อ งซีซีทีวี วิท ยุสื่อ สาร กรวยไฟกะพริ บ แผงกั น้
เทคนิควิธี ฯลฯ จะนําไปสูส่ ภาวการณ์ต้องพึ่งพิ งการสนับสนุนและการเป็ นพี่เลี ้ยง
จากรัฐ จึงหลีกเลี่ยงได้ ยากที่จะถูกมองเป็ นความร่ วมมือสองฝ่ ายเพื่อรุ กคืบ
ทางการเมืองต่อฝ่ ายผู้เห็นต่างจากรัฐ และอาจโน้ มนําพื ้นที่สาธารณะรวมทัง้
กลไกเหนือพื ้นที่เหล่านันเข้
้ าผูกพันในสถานการณ์ความรุนแรงมากขึ ้นกว่าเดิม

27
หากไม่สามารถจัดวางดุลยภาพเกี่ ยวกับความเป็ นกลางในโครงสร้ างและ
ปฏิบตั ิการของกลไกบริ หารความปลอดภัยในพื ้นที่สาธารณะได้ ดีเพียงพอ

ตัวแบบที่ 2: พืน้ ที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารัฐร่ วมใจ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตัวแบบที่สองเริ่ มต้ นจากการนิยามพืน้ ทีป่ ลอดภัยว่าเท่ากับพื ้นที่ที่ไม่
มี เหตุรุนแรง ปราศจากการใช้ อาวุธ สมาชิกชุมชนในพื ้นที่มีความเข้ าใจเห็นใจ
กัน และไม่มีคู่ขดั แย้ งในพื ้นที่ โดยกําหนดเป้าหมายอุดมคติไว้ ว่าจะต้ องเป็ น
พื ้นที่ที่รับประกันความปลอดจากภัยคุกคาม ประชาชนมีการใช้ ชีวิตร่ วมกัน
อย่า งสัน ติ สงบสุข และยั่ง ยื น ตัว แบบนี เ้ ป็ น ผลสืบ เนื่ อ งจากการประเมิ น
สภาพการณ์ของรัฐว่าในระยะปั จจุบนั รัฐกับภาคประชาชนมีขีดอํานาจมาก
ในขณะที่ฝ่ายผู้คิดต่างจากรัฐมีอํานาจน้ อยลง จึงเป็ นห้ วงเวลาเหมาะสมต่อ
การรุกคืบ โดยให้ ภาคประชาชนซึ่งเป็ นคนในเป็ นผู้เล่นหลัก ทังนี
้ ้ อาจจําแนก
ออกได้ เป็ นพื ้นที่ปลอดภัยที่อยูค่ งที่ เช่น อาคาร สถานที่ที่ผ้ คู นใช้ ร่วมกันอยู่ประจํา
และ/หรื อ มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ กับพื ้นที่ปลอดภัยที่เคลื่อนไหว เช่น
การจัดกิจกรรม งานประเพณีตา่ งๆ กล่าวอย่างกระชับ พื ้นที่ปลอดภัยในตัวแบบนี ้
เป็ นส่วนหนึง่ ภายใต้ โครงการประชารัฐร่ วมใจสร้างอําเภอสันติ สขุ 17 นัน่ เอง
16
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2.2 สิ่งที่ต้องทํา
ผนึกกําลังร่วมกัน 3 ฝ่ าย ประกอบด้ วย ภาครัฐ (ตํารวจ ทหาร ฝ่ ายปกครอง), ภาคประชาชน (ผู้นํา ศาสนา ผู้นํา ท้ อ งที่ ผู้นํา ท้ อ งถิ่ น ), และ
กลุ่ ม ผู้ เ ห็น ต่ างจากรั ฐ มา "ร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มทํ า และร่ ว ม
ประเมินผล" ตามยุทธศาสตร์ ประชาชนมีสว่ นร่ วมทุกภาคส่วน โดยกําหนดให้
ศูนย์ปฏิบตั ิการอําเภอ ที่มีนายอําเภอเป็ นหัวหน้ าศูนย์ เป็ นศูนย์กลางการทํางาน
ในระดับพื ้นที่ มีผ้ ูว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็ นผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในจังหวัดเป็ นผู้ขับ เคลื่อ นแผนงาน มีหน่วยเฉพาะกิ จหมายเลข 2 ตัว
หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน และสถานีตํารวจภูธรประจําพื ้นที่ ร่ วมปฏิบตั ิงาน
ในลักษณะบูรณาการ โดยเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ มีการนําร่ องอําเภอ
สันติสขุ ไปแล้ ว 5 อําเภอ ได้ แก่ อ.บาเจาะ และ อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส, อ.
หนองจิก จ.ปั ตตานี, อ.ยะหา จ.ยะลา และ อ.นาทวี จ.สงขลา กลไกดังกล่าว
มุง่ ทํา 3 งานหลักที่จะต้ องดําเนินการไปพร้ อมกัน ประกอบด้ วย
(1) งานสร้ างพื น้ ที่ ป ลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น เน้ น การสร้ างชุม ชน
หมู่บ้านเข้ มแข็ง ปลอดเหตุร้าย ปลอดยาเสพติด โดยมีผ้ ูนําท้ องที่และผู้นํา
ศาสนาเป็ นศูนย์กลาง มี 4 งานสําคัญ คือ งานบังคับใช้ กฎหมายตามแนวทาง
สัน ติ วิ ธี เช่ น การใช้ ม าตรการจากเบาไปหาหนัก การมี ส่ว นร่ ว มของผู้นํ า
ศาสนา ผู้นําในท้ องที่ ผู้นําท้ องถิ่น และเครื อญาติในทุกขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิ
เพื่ อ ความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ , งานควบคุม พื น้ ที่ และ
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ทํา หมู่บ้ า นให้ ป ลอดภัย , งานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ประชาชนมีสว่ นร่ วม โดย
การนํากําลังภาคประชาชนออกมาดูแลพื ้นที่ ตามแผนรักษาความปลอดภัย
ตําบล พร้ อมๆ กับการเสริ มสร้ างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่กํานัน
ผู้ใหญ่ บ้าน ชุดรั กษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และชุดควบคุมตําบล
(ชคต.) และงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหาภัยแทรกซ้ อน เช่น การป้องกันและ
ปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทัง้
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ และสิง่ แวดล้ อม
(2) งานการเมื อ ง มี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อสร้ างความปรองดอง
สมานฉันท์ ช่วยเหลือจุนเจือ เชิญชวนมาแก้ ปัญหาร่ วมกัน เช่นงานขับเคลื่อน
การเสริ มสร้ างความเข้าใจต่อกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ โดยขอความร่ วมมือ
จากผู้นําศาสนา นักการเมือง องค์ กรภาคประชาสังคม และองค์ กรพัฒนา
เอกชน เป็ นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์
(3) งานพัฒนา มุ่งหมายเพื่อพัฒนาโดยโครงการของรั ฐถึงระดับ
ครอบครัว ถึงตัว ถึงความคิด ให้ เกิดความรู้ สกึ ว่ารัฐดูแลและไม่ทอดทิ ้ง โดยมี
งานสําคัญที่จะต้ องเร่ งรั ดพัฒนาคุณภาพชี วิตประชาชนในพืน้ ที่ให้ มีความ
เป็ นอยู่ที่ ดี 8 งาน อาทิ เช่ น งานพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ตที่ ตอบสนองต่อ ความ
ต้ องการและความเดือดร้ อนของพี่น้องประชาชนเป็ นรายครอบครัว , งาน
ส่งเสริ มและพัฒนากลุม่ อาชีพในหมูบ่ ้ าน ตําบล และอําเภอ เช่น กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็ก (SME) และ โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น งาน
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พัฒนาตามศักยภาพพื ้นที่ เช่น การจัดตังโรงงานแปรรู
้
ปยางพารา การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้ างพื ้นฐาน เป็ นต้ น
2.3 อุปสรรค
(1) อาจไม่ได้ รับ ความร่ ว มมื อจากหมู่บ้า น/ ชุม ชนเป้าหมายมาก
เท่าที่ควร ด้ วยความกังวลต่อความไม่ปลอดภัยจากการแสดงบทบาทเชิงรุ ก
มากขึ ้นของชุมชนเอง
(2) ปั ญหาที่ปรากฏบ่อยครัง้ ในงานบริ หารนโยบายสาธารณะแทบทุกที่
คือ ปั ญหาการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Policy Implementation) สิ่งที่ต้อง
ระมัดระวัง คือ การสื่อสารและบริ หารนโยบายกับการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง
เป็ น อัน หนึ ่ง อัน เดีย วกัน เพราะหลายครั ง้ ของความล้ ม เหลวเกิ ด ขึน้ จาก
‘ยุทธวิธี’ กลับไปล้ ม ‘ยุทธศาสตร์ ’ เสียเอง
(3) สืบเนื่องจากข้ อ (2) “การแตกแถว” ของกําลังพลระดับพื ้นที่ที่จะ
เป็ นกลไกรักษาความปลอดภัยหลักมากขึ ้น อาจเป็ นปั จจัยเสี่ยงสร้ างเงื่อนไข
หากไม่มีการออกแบบระบบควบคุมบังคับบัญชาที่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอ
รวมทัง้ ไม่กํา หนดบทลงโทษและทํา การลงโทษจริ ง ในระดับ ที่เ ทีย บเท่า
การดําเนินคดีพลเรื อนที่ก่ออาชญากรรม
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2.4 สิ่งที่ต้องแลก
แม้ ตวั แบบนี ้จะประกาศการทํางานร่ วมกัน 3 ฝ่ าย คือ รัฐ ประชาชน
และกลุ่ ม ผู้ เห็ น ต่ า งจากรั ฐ แต่ ใ นทางปฏิ บ ั ติ ถู ก ตี ค วามไม่ ย ากว่ า
เป็ นการร่ ว มมื อ 2 ฝ่ าย คือ รัฐกับภาคประชาชน เพื่อรุ กคืบกดดันฝ่ ายของ
ผู้เห็นต่างฯ เพราะในกรอบการทํางานร่ วมกันตามตัวแบบนี ้ ผู้เห็นต่างฯ เข้ าร่ วม
ทํ า งานในกรอบกติ ก าที่ รั ฐ มี อํ า นาจนํ า และในกลไกที่ รั ฐ เป็ นเจ้ าภาพ
ระยะเวลาเท่านันจึ
้ งจะพิสจู น์ ‘ความจริ งใจ’ ของกระบวนการตามตัวแบบนี ้ได้
แต่กระนัน้ ระหว่างการเดินทางของเวลา อาจมีความเสี่ยงของการท้ าทาย
ต้ านทานการรุกคืบพื ้นที่อิทธิพลของฝ่ ายรัฐ โดยมีเป้าหมายคูข่ ดั แย้ ง คือ ภาคประชาชนที่ทํางานร่วมกับรัฐในระดับพื ้นที่ซงึ่ อาจมองว่ามิ ได้มีความเป็ นกลาง
หากแต่เป็ น ‘agency’ ของรัฐ เช่น อส. ชรบ. ดังนัน้ ความสําเร็ จของตัวแบบนี ้
จึงอาจต้ องยอมเสี่ยงกับการกระจายตัวของความรุ นแรงลงสูร่ ะดับรากหญ้ า
มากขึ ้น คูข่ นานไปกับความเป็ นไปได้ ที่พลเรื อนจะเข้ าถึงอาวุธมากขึ ้น

3. ตัวแบบที่ 3: พืน้ ที่สันติ
3.1 หลักการและเหตุผล
ในขณะที่ พื น้ ที่ ป ลอดภัย ตามแนวทางที่ ห นึ่ ง และสองให้ นํ า้ หนัก
สําคัญกับพืน้ ที ่ในความหมายทางกายภาพ ขณะเดียวกัน ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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ทัง้ เจ้ าหน้ าที่รัฐ นักวิชาการ ตลอดทังภาคประชาสั
้
งคมบางส่วนกลับพูดถึง
คุณลักษณะนามธรรมของพืน้ ทีป่ ลอดภัย เช่น การรับประกันคุณค่าสิทธิมนุษยชน
การเปิ ดกว้ างและผนวกรวม (openness & inclusion) การทํางานหลายฝ่ าย
(multilateral) ว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญร่ วมส่วนอยู่ในคําดังกล่าวด้ วย 18
17

การครุ่นคิดถึงพื ้นที่ปลอดภัยในเชิ งกายภาพ เพียงลักษณะเดียว จึงอาจไม่เพียงพอ
ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ งรุ นแรงถึงตาย ในเมื่อปมแห่งการก่อตัว
ของความรุ น แรงนั น้ ขมวดอยู่ ใ นเรื่ อ งความรุ น แรงเชิ ง โครงสร้ างและ
เชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่เปิ ดเผยตัวเองออกมาให้ จบั ต้ องมองเห็นในทางกายภาพ 19
18

ตัวแบบที่สามนี ้ตอบสนองด้ วยการนําเสนอ “พื ้นที่สนั ติ” (Zones of Peace; ZoP)
ซึ่งมุ่งทําให้ ความขัดแย้ งกลายเป็ นสถาบัน (institutionalization of conflict)
โดยยอมรับให้ ความขัดแย้ งยังคงสามารถดําเนินได้ ต่อไป แต่ภายใต้ กฎเกณฑ์
กติกาบางอย่าง 20 และไม่เพียงมุ่งจํากัดความรุ นแรงต่อสถานที่และตัวบุคคล
19

เท่า นัน้ หากแต่มุ่ง เป็ น มาตรการหนึ่ง ในการกระบวนการแปลงเปลี่ย น
ความขัด แย้ ง โดยสันติวิธี พร้ อมกับมุ่งหวังที่จะเพิ่มอํานาจ (empowerment)
ให้ กับชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งรุ นแรง บนหลักคิดสําคัญคือ
เราไม่อาจมี Safety zone หากไม่รับประกัน Safety voice
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3.2 สิ่งที่ต้องทํา
(1) ชุมชนร่ วมมือกับหน่ วยงานที่เป็ นกลาง ทําการโน้ มน้ าวเชิง
ศีลธรรมและเจรจาต่อรองกับคู่ขดั แย้ งในระดับพืน้ ที่/ปฏิบตั ิการ เพื่อนําไปสู่
การประกาศพื ้นที่สนั ติโดยชุมชน
(2) ชุมชนเป็ นกลไกแกนในการเฝ้าระวังตรวจสอบสถานการณ์โดย
ร่ ว มมื อ กับ หน่ วยงานที่ เ ป็ นกลาง รวมทัง้ ตัง้ คณะทํา งาน

3

ฝ่ าย

ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่รัฐ ภาคประชาชน และกลุม่ ผู้คิดต่างจากรัฐ ทําหน้ าที่
ติดตามสถานการณ์ ในพื ้นที่และพิสจู น์ตวั ผู้กระทําการก่อเหตุรุนแรงในพื ้นที่
ปลอดภัยที่กําหนด
(3) ภารกิ จหลัก ของกลไกมี 3 เรื่ อ งหลัก คือ หนึ่ ง ควบคุม กํา กับ
การเคลื่อ นไหวของบรรดากลุม่ ที่ติดอาวุธ และแสวงหาโอกาสก้ าวออกจาก
ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นภายในท้ องถิ่นชุมชนของตนเอง สอง ส่งเสริ มการพูดคุย
สานเสวนาและความเป็ นพหุนิยมภายในพืน้ ที่สนั ติเพื่อหนุนเสริ มการสร้ าง
สันติภาพ และ สาม สนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อก้ าวไปสู่
สันติภาพและความมัง่ คัง่ ที่ยงั่ ยืน 21
20

3.3 อุปสรรค
(1) ความสําเร็ จของพื ้นที่สนั ติในแนวทางตัวแบบนี ้ขึ ้นอยู่อย่างมาก
กับการที่ชุมชนต้ องร่ วมมือกับ “หน่วยงานเป็ นกลาง” ซึ่งปั จจุบนั หลายฝ่ ายที่
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เข้ ามาเกี่ยวข้ องในสถานการณ์ปัญหาปาตานีก็ยงั คงถูกตังคํ
้ าถามที่ต้องพิสจู น์
ในเรื่ องนี ้อยู่พอสมควร เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะสถานการณ์ปาตานีมีมิติของ
การสู้รบทางความคิด การระงับหรื อลดระดับความเข้ มข้ นของงานปฏิบตั ิการจิ ต วิ ท ยาต่อ สถาบันวิ ช าการ กลุ่ม ภาคประชาสัง คม องค์ ก รต่า งชาติ และ
องค์การระหว่างประเทศลงบ้ าง รวมทังเลิ
้ กใช้ สถาบันและบุคคลทางศาสนา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ งของตนเอง จะช่ ว ยเอื อ้ บรรยากาศที่ รั ง สรรค์
หน่วยงานที่เป็ นกลางในระดับที่หลายฝ่ ายยอมรับได้ ขึ ้นมาได้
(2) สถานการณ์ ค วามรุ น แรงในปาตานี มี ล ัก ษณะตัด ข้ า มเส้ น
ภูมิศาสตร์ ทางการปกครอง การสร้ างพื ้นที่สนั ติขึ ้นจากชุมชนเองอาจเป็ นกลไก
บรรเทาการก่อเหตุรุนแรงภายในชุมชนได้ แต่อาจไม่สามารถระงับยับยังการ
้
ก่ อ เหตุจ ากภายนอก หรื อ การใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานปลอดภัย เพื่ อ ไปก่ อ เหตุ
ภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็ นไปได้ ตรงนี ้มิใช่เรื่ องน่าแปลกใจหากจะ
เกิดขึ ้น แต่หมุดใหญ่ใจความสําคัญคือ กลไกที่ตงขึ
ั ้ ้นของพื ้นที่สนั ติจะต้ องมี
ความเป็ นกลางในระดับที่ยอมรับได้ รวมทังมี
้ ความสามารถระบุ (identifying)
ตัวแสดงที่ใช้ ความรุนแรง และเปิ ดเผยออกมาได้
3.4 สิ่งที่ต้องแลก
การขับเคลื่อนตามตัวแบบนีจ้ ะมีผลทําให้ “ชุมชน” ผงาดขึน้ เป็ น
อีก หนึ่ง ตัว แสดงทางการเมื อ งที่ มี อํา นาจต่ อ รองมากขึ น้ กว่ า ที่ ผ่ า นมา
ในสถานการณ์ ป าตานี แต่การเข้ าผูกพันแน่นหน้ าขึ ้นในการเมืองอันยุ่งยาก
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ของปาตานี ก็สร้ างความเสี่ยงในการเผชิญกับอันตรายมากกว่าเก่า เช่น ฝ่ ายรัฐ
อาจมองชุมชนหนึง่ ๆ ว่าเป็ นฝ่ ายเดียวกับกลุม่ ผู้เห็นต่างจากรัฐ ส่วนฝ่ ายผู้เห็นต่าง
จากรัฐซึ่งติดอาวุธก็อาจมองชุมชนเดียวกันว่ากําลัง ‘hijack’ การต่อสู้ที่พวกเขา
ลงทุนลงแรงไป เป็ นต้ น ชุมชนจึงอาจต้ องเผชิญแรงเสียดทานจากคู่ขดั แย้ ง
ทังสองฝั
้
่ ง การศึกษาวิจยั เพื่อแสวงหาปั จจัยองค์ประกอบอันเหมาะสมต่อการเลือก
กํ า หนดชุม ชนต้ น แบบ/นํา ร่ อ งพืน้ ที่ สนั ติ จึง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ องทํ าเป็ นขัน้ ต่อ ไป
ในขณะที่การยึดมัน่ ความเป็ นพื ้นที่กลาง (neutrality) รวมทังเปิ
้ ดกว้ างและ
ผนวกรั บ (openness & inclusion) กิ จกรรมทางการเมือ งอย่า งสัน ติข อง
ฝ่ ายต่างๆ เป็ นเงื่อนไของค์ประกอบสําคัญที่พื ้นที่สนั ติจําเป็ นต้ องมี
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บทที่ 3
ผลการวิจัย: บทสนทนาเกี่ยวกับ “พืน้ ที่ปลอดภัย”
ผู้วิจยั รวบรวมสุ้มเสียงอันสะท้ อนความหมายของ “พื ้นที่ปลอดภัย”
ในบทสนทนาของวงประชุมกลุ่มย่อม 6 กลุ่มซึ่งมี “สมุดประเด็น” เป็ นวัตถุหลัก
ของการสนทนา ผลลัพธ์ปรากฏออกมาเป็ นความกระจัดกระจายของทรรศนะ
ตลอดทังแฝงซึ
้
ง่ ความกังวลไม่น้อยกับพลวัตของการขับเคลื่อน “พื ้นที่ปลอดภัย”
ในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจยั อาศัยอํานาจของการเป็ นผู้ประพันธ์
หนังสือเล่มนี ้ ทําการประมวลการให้ ความหมายของผู้มีสว่ นอยู่ในบทสนทนา
กลุม่ ต่างๆ ออกเป็ น 6 ประเด็นสําคัญ: (1) เงื่อนไขเบื ้องต้ นก่อนการทําพื ้นที่
ปลอดภัย (2) บทสนทนาต่อตัวแบบที่ 1 พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย (3) บท
สนทนาต่อตัวแบบที่ 2 พื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารัฐร่ วมใจ (4) บท
สนทนาต่อตัวแบบที่ 3 พื ้นที่สนั ติ (5) บทสนทนาต่อภาพรวมของประเด็นพื ้นที่
ปลอดภัย และ (6) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จหรื อประเด็นอื่นที่ผ้ เู ข้ าร่ วมเห็นว่า
สําคัญกว่าเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จะถักทอการแสดงความเห็นในต่าง
กรรม ต่างวาระ จากต่า งบุคคลร้ อยเรี ย งต่อ เนื่ องกันในกรณี ที่ กํา ลัง พูด ถึ ง
ประเด็นเดียวกัน
ตอนสุดท้ ายของบทนี ้ จะเป็ นการนําเสนอผลการทํากิจกรรมอีกส่วน
ในแต่ ล ะวงประชุ ม เฉพาะกลุ่ม นั่น คื อ การทํ า Dotmocracy อัน เป็ น การ
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สะท้ อนความคิดเห็นของกลุม่ ต่างๆ ออกมาในรูปแบบที่พอจะวัดอุณหภูมิได้ ว่า
แต่ละวงประชุมนันให้
้ นํ ้าหนักกับตัวแบบใด หรื อเรื่ องใดเป็ นพิเศษ เมื่อกําลัง
สนทนาถึง “พื ้นที่ปลอดภัย”
1. เงื่อนไขเบือ้ งต้ น (precondition) ก่ อนการทําพืน้ ที่ปลอดภัย
บทสนทนาเรื่ องนี ้ปรากฏชัดจากวงประชุมเฉพาะกลุม่ ภาคประชาสังคม
ผู้เข้ าร่วมหลายท่านมีข้อวิพากษ์ ค่อนข้ างชัดเจนว่า “การสร้าง”พื ้นที่ปลอดภัย
เป็ นโครงการที่ดูเหมือนมีความพยายามนําเสนอ ผลักดัน และดําเนินการไป
ในทางปฏิ บตั ิ อย่างรวบรัดเร่ งรี บมากเกิ นไป ทังที
้ ่มีเรื่ องที่ควรพิจารณาก่อน
หลายประการอันจะเป็ นเหมือนสภาพเงื่อนไขเบื ้องต้ น (precondition) ที่ต้อง
กํ า หนดขึน้ ก่ อ นการคิ ด เรื่ อ งการสร้ างพื น้ ที่ ป ลอดภัย เงื่อ นไขเบื อ้ งต้ น ที่
สําคัญคือเรื่อง ความเข้ าใจต่ อสถานการณ์ ความรุ นแรงในพืน้ ที่ อันเป็ น
บริ บทแวดล้ อม (context) ของการ “จะ” เสนอสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย (content)
ดังนี 22้
21

1.1 ความรุ นแรงในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะ
คล้ ายกับสงครามอสมมาตร (asymmetric warfare) ที่ฝ่ายรัฐมีทรัพยากร
และขี ดอํา นาจในการสู้รบที่ เหนื อกว่าฝ่ ายผู้เห็ นต่า งจากรั ฐ อย่า งมหาศาล
ส่งผลให้ ปฏิบตั ิการทางการทหารของฝ่ ายที่ด้อยกําลังกว่าจําต้ องกระทําในรู ปของ
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การรบนอกแบบแผนกฎเกณฑ์สงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบริ บทแบบนี ้
การกดดันเรี ยกร้ องให้ ทงสองฝ่
ั้
าย โดยเฉพาะฝ่ ายผู้เห็นต่างจากรัฐจึงเป็ นเรื่ อง
ไม่สมเหตุสมผลอยูพ่ อสมควร คําถามสําคัญที่จะคลี่คลายให้ เห็นทางไปสูก่ าร
“จะ” สร้ างพืน้ ที่ปลอดภัยคือ “เรามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไปเสนอให้ กับ ฝ่ าย
ผู้เ ห็น ต่า งจากรัฐเพื่อให้ เขายุติปฏิบตั ิการทางการทหาร ต่อ/ใน พื ้นที่ที่เรา
กําหนดร้ องขอให้ เป็ นเขตปลอดภัย”
ประเด็นสืบเนื่องคือ ดังนันแล้
้ ว ในเบื ้องแรกเราจําเป็ นต้ องเข้ าใจก่อน
ว่ า การผลัก ดัน ข้ อ เสนอพื น้ ที่ ป ลอดภัย นัน้ เป็ นการกระทํ า ภายใต้ บ ริ บ ท
แวดล้ อมของการต่อสู้โดยใช้ ความรุนแรงระหว่างฝ่ ายรัฐกับฝ่ ายผู้เห็นต่างจาก
รัฐ และเมื่อพิจารณากระแสในปั จจุบนั จะเห็นว่า ข้ อเสนอพื ้นที่ปลอดภัยไป
สอดคล้ องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ การต่อสู้ของฝ่ ายรัฐอย่างแนบแน่น
ดังนัน้ หากจะเคลื่อนไหวผลักดันการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย ต้ องครุ่ นคิดอย่าง
ละเอีย ดรอบคอบว่า จะเคลื่อ นอย่า งไรไม่ใ ห้ ป ระเด็น ถูก คู่ข ัด แย้ ง นํา ไปใช้
แสวงประโยชน์ เป็ น “แท็กติก” กดดันต่อสู้เพื่อเอาชนะอีกฝ่ าย
1.2 การนิยามพืน้ ที่ปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ชัดเจน
ว่ าเป็ น “พืน้ ที่สงคราม” หรื อ “พืน้ ที่ขัดแย้ ง” เพราะหลักการ รู ปแบบ และ
กลไกของการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยในทังสองบริ
้
บทนัน้ มีความแตกต่างกัน
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1.3 วงประชุมหลายกลุม่ มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ไม่ว่าจะ
ผลักดันข้ อเสนอพื ้นที่ปลอดภัยในตัวแบบใดก็ตาม เงื่อนไขหลักของการทํ า คือ
จะต้ องใช้ กระบวนการรับฟั งและผลักดันตามเสียงสะท้ อนของคนตัวเล็กตัวน้ อยในระดับหมู่บ้าน ตําบล 23 โดยวางอยูบ่ นหลักการสําคัญคือ ต้ องให้
22

คนในพื น้ ที่ ไ ด้ คิ ด ออกแบบของเขาเอง 24 เพราะการออกแบบพื น้ ที่ 2 3

ปลอดภัยต้ องขึน้ อยู่กับบริ บทเฉพาะของปั ญหาที่เผชิญ 25 พื ้นที่ปลอดภัย
24

ที ่ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของประชาชนเป็ น เรื่ อ งสํ า คัญ ที่ สุด ส่ ว น
กระบวนการหรื อขันตอนการทํ
้
านันเป็
้ นเรื่ องรอง 26
25

1.4 การประเมินบทบาทของ “ปาร์ ตีแ้ ฝง” (ภัยแทรกซ้ อน) วง
ประชุมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านสะท้ อนข้ อกังวลออกมาว่า ปั จจุบนั เมื่อกลุ่มต่างๆ
พูดถึง “พื ้นที่ปลอดภัย” มักเป็ นการพูดบนฐานมุมมองต่อความรุ นแรงระหว่าง
คู่ขัดแย้ ง คือ รัฐไทย กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งในทรรศนะของวงกํานันผู้ใหญ่ บ้าน มุมมองแบบนีเ้ ป็ นสิ่งที่ ตงั ้ คํา ถามได้ โดยอาจต้ องถอยกลับมา
ทบทวนประเมินสถานาการณ์ ใหม่ว่า สาเหตุตงต้
ั ้ นของความรุ นแรงคืออะไร
และคําว่า “ขบวนการฯ” ในวันนี ้ เหมือนหรื อต่างจาก “ขบวนการฯ” ในอดีต
และโอกาสที่ “ขบวนการฯ” เหล่านี ้จะหายไปมีกี่มากน้ อยเปอร์ เซ็นต์ ในสอง
คําถามนี ้ เมื่อย่อลงมาพิจารณาเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย จะเห็นว่า ย้ อนกลับไปตังต้
้ น
ที่ช่วง พ.ศ.2547 มีตวั แสดง 2 ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับความรุ นแรงคือ ผู้เห็นต่าง กับรัฐ
ซึ่งในการขัดแย้ งกันด้ วยความรุ นแรงระยะแรก ยังเป็ นไปแบบไร้ แบบแผน
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กฎเกณฑ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความขัดแย้ งมีความยืดเยื ้อเรื อ้ รัง กลับมีอีกกลุม่
ที่เล่นบทบาทสําคัญในการก่อเหตุรุนแรง ซึง่ แฝงเข้ ามาอยู่ ในระหว่าง 2 ฝ่ ายที่
ขัดแย้ งกันอยู่เดิม นัน่ คือ พวกแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ ความไม่สงบ
หรื ออาจเรี ยกชื่อแบบทีเล่นทีจริ งได้ วา่ “ปาร์ ตี ้แฝง” โดยเราจะเห็นว่า ผู้ก่อเหตุรุ นแรงมีหลายชุด หากพิจารณาในภาพของการต่อสู้ต่อรองทางการเมืองที่
จําต้ องเดิมพันด้ วยการแย่งชิงมวลชนแล้ ว ก็เข้ าใจได้ ไม่ยากว่า ในแบบแผน
ปกติแล้ ว ทังปาร์
้ ตี ้เอและปาร์ ตี ้บีน่าจะต้ องพยายามขัดแย้ งโดยไม่ให้ กระทบ
กับชาวบ้ านมากนัก เพราะจะเป็ นผลลบ แต่ด้วยจุดศูนย์ดลุ แบบนี ้เอง การ “ก่อเหตุ”
รุนแรงก็จึงสามารถถูกนําไปใช้ ใส่ร้ายป้ายสีได้ รวมถึงถูกชุดก่อเหตุรุนแรงของ
ภัยแทรกซ้ อน หรื อ (ปาร์ ตี ้แฝง) กระทําลงมือโดยแปะป้ายในนามหรื อสวมรอย
ในภาพส่วนหนึง่ ของปาร์ ตี ้เอ หรื อปาร์ ตี ้บี 27
26

ดังนันแล้
้ ว จะเห็นได้ ว่าตราบใดที่ยงั มีปาร์ ตี ้แฝงอยู่นี ้ การสร้ างพื ้นที่
ปลอดภัยย่อมไม่อาจกระทําได้ สาํ เร็ จเต็มที่ แต่กระนัน้ ก็อาจพอ “กระชับพื ้นที่
รุ นแรง” ลงได้ มาก หากปาร์ ตี ้เอ และปาร์ ตี ้บี หยุดปฏิบตั ิการทางการทหาร
ดังนัน้ ข้ อเสนอคือ ฝ่ ายรัฐ (A) และกลุม่ ผู้เห็นต่าง (B) มาร่ วมมือกันกําจัดภัย
แทรกซ้ อ นเพื่ อ ให้ ส ภาวะของสถานการณ์ ก ลับ คื นมาเป็ น ความขัด แย้ ง แค่
ระหว่าง 2 ฝ่ ายเหมือนเดิมก่อนถึงจะได้ เจรจากันได้ ตามจริ ง เพราะในสภาวะ
ปั จจุบนั เราจํามันใจได้ อย่างไรว่าเหตุรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึน้ นันเป็
้ นฝี มือของ
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กลุ่มผู้เห็นต่างที่กระทําด้ วยความเห็นต่างทางการเมื องจริ ง มิใช่การก่อเหตุ
โดยปาร์ ตี ้แฝง หรื อการก่อเหตุเพื่อตอบสนองประโยชน์ของปาร์ ตี ้แฝง 28
27

2. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 1: พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย
สําหรับผู้ที่ติดตามพลวัตของประเด็น “พื ้นที่ปลอดภัย” ในบริ บท
สถานการณ์ รุนแรงปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะหลังก็จะเห็นว่า
ตัวแบบที่ 1 ซึ่งเรี ยกร้ องผลักดันโดยกลุม่ คณะทํางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
(PAOW) โดยวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ โจมตี จ ากหลายๆ ฝ่ ายอยู่ม ากพอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากความรู้ สึกเชื่ อมโยงระหว่างกิ จกรรมผลักดันพืน้ ที่
สาธารณะปลอดภัย กับ เหตุก ารณ์ ค วามรุ น แรงต่อ พื น้ ที่ ส าธารณะที่ อ ยู่ใ น
ข้ อเสนอ ซึ่งมักเกิดในห้ วงเวลาที่สอดคล้ องไล่เลี่ยกัน จนทําให้ หลายฝ่ ายก็คง
อดคิดไม่ได้ วา่ สอดคล้ องกันอย่างตังใจมิ
้ ใช่บงั เอิญ
กระนัน้ สิ่งที่ ต้อ งยอมรั บคื อ กลุ่ม PAOW เป็ นกลุ่ม แรกๆ ที่ ร่า ง
ข้ อเสนอ “พื ้นที่ปลอดภัย” อย่างเป็ นรู ปธรรมและพยายามเข้ าผูกพันในทาง
ปฏิบตั ิในกระบวนการพูดคุยผ่านการรณรงค์ และยื่นข้ อเสนอเรี ยกร้ องกดดันคู่
ขัดแย้ ง แทนที่จะให้ ค่ขู ดั แย้ งเป็ นตัวแสดงนํากําหนดออกแบบพื ้นที่ปลอดภัย
ดังนัน้ จึงอาจเป็ นธรรมมากกว่าหากจะเริ่ มต้ นหัวข้ อ นี ด้ ้ ว ยการเผยให้ เ ห็น
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การตอบโต้ ของพวกเธอต่อกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ตา่ งๆ รวมทังการขยายความ
้
ให้ เห็นจุดยืนของพวกเธอต่อประเด็น “พื ้นที่ปลอดภัย” อย่างชัดเจนมากขึ ้น

2.1 เสียงสะท้ อนจากกลุ่ม PAOW 29
กลุม่ PAOW มองว่า ในเชิ งหลักการและเหตุผล สิ่งที่เป็ นจุดเด่นของ
ข้ อเสนอพื ้นที่สาธารณะปลอดภัย คือ การยืนอยูบ่ นฐานมุมมองทางเพศสภาพ
(gender perspective) พื ้นที่สาธารณะแต่ละแห่งที่กําหนดเป็ นพื ้นที่ปลอดภัย
ล้ วนมีคณ
ุ ค่า/ ความหมายต่อผู้หญิง ขณะเดียวกัน ชุดข้ อเสนอนี ้ก็เป็ นผลมา
จากการรับฟั งความเห็นของผู้หญิ งที่ได้ รับผลกระทบจากความรุ นแรงทังสิ
้ ้น
ดังนัน้ จึงเป็ น “เสียงทีม่ ี ความชอบธรรม” ในการเรี ยกร้ องพื ้นที่ปลอดภัยจากคู่
ขัดแย้ ง
ประเด็นถัดมา คือ สิ่งที่ผ้ วู ิจัยเห็นค่อนข้ างมากว่าเป็ นความกังวล
สําคัญของฝ่ ายรัฐเมื่อพูดถึงพื ้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่มีประเด็นนี ้
ปรากฏเด่นชัดขึ ้นในบทสนทนาของภาคประชาสังคมและภาควิชาการในพื ้นที่
ก็คือ ความกังวลเรื่ อง “สภาพบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และความ
เป็ นไปได้ในการเข้ามาขององค์ การระหว่างประเทศ” เนื่องจากแง่มมุ หนึ่งของ
การสนทนาเกี่ ย วกับ พื น้ ที่ ป ลอดภัย นัน้ สามารถเกี่ ย วโยงไปยัง กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law; IHL) หรื อที่
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เรี ยกในชื่อเล่นว่า “กฎหมายสงคราม” ในประเด็นนี ้ กลุม่ PAOW สะท้ อนว่า
แม้ ใ นส่ว นของหลัก การและเหตุผ ลของข้ อ เสนอพวกเธอจะะอ้ า งอิ ง หลัก
กฎหมาย IHL แต่ก็ด้วยความตระหนักว่า การบังคับใช้ หรื อภาคปฏิบตั ิของ
กฎหมายนี ้ต้ องเข้ าเกณฑ์ที่ตวั กฎหมายกําหนดอันเป็ นเรื่ องที่สร้ างข้ อถกเถียง
กว้ างขวางและไม่ได้ รับการยอมรับจากคูข่ ดั แย้ ง โดยเฉพาะรัฐ เช่น การต้ องยอมรับ
ว่าสถานการณ์ขดั แย้ งเป็ น “การขัดกันทางอาวุธ” (armed conflict) เป็ นต้ น
ซึ่งข้ อเสนอของตัวแบบที่ 1 อ้ างอิงหลักกฎหมาย IHL โดยมุ่งหวังเพียงนํามโนทัศน์
หลักคิดของกฎหมายนี ้มาเรี ยกร้ องกดดันคู่ขดั แย้ ง เพื่อปกป้องพลเรื อนเพียง
เท่ า นั น้ มิ ไ ด้ หมายมุ่ ง จะกดดั น ให้ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายนี ท้ ั ง้ ฉบั บ และ
กระบวนการ
ข้ อเสนอพื ้นที่สาธารณะปลอดภัยของ PAOW ผลักดันบนฐานของ
การประเมินสถานการณ์ ว่า เนื่องจากสถานการณ์ ปัจจุบัน คู่ขัดแย้ งต่า งยัง
“วัดใจ” กันไปมา และข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏสะท้ อนความเป็ นไปได้ สงู ว่า รัฐจะ
ขับเคลื่อนพื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารั ฐร่ วมใจ ตามตัวแบบที่ 2
ให้ เ กิ ด ขึน้ ดังนัน้ กลุม่ PAOW จึงเสนอตัวแบบที่ 1 พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย
คู่ขนานไปด้ วยเพื่อส่งต่อสูว่ งพูดคุยสันติสขุ และเรี ยกร้ องให้ ปฏิบตั ิการทางทหาร
อันรวมถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐเอง ถอยระยะห่างจากพื ้นที่สาธารณะมากขึ ้นในสถานการณ์ ที่ค่ขู ัดแย้ งยังไม่อาจหาทางออกร่ วมกันได้
โดยในเจตนาจริ งแล้ ว เป้าหมายปลายทางนัน้ พวกเธอต้ องการพื ้นที่ปลอดภัย
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ในกรอบคิดของตัวแบบที่ 3 คือ พื ้นที่สนั ติ แต่เมื่อพิจารณาความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ ปั จจุบนั ต้ องเริ่ มขยับเดินจากตัวแบบที่ 1 ก่อน จากนันจึ
้ งทําการ
ขยายฐาน ส่งเสียงให้ ดงั ขึ ้น ควบคู่ไปกับทําการเรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจพืน้ ที่ ปลอดภัยตัวแบบที่ 2 และ 3 ไปด้ วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง “พื ้นที่สาธารณะ
ปลอดภัย” ไม่ได้ สนใจแค่สนั ติ ภาพเชิ งลบ (negative peace) หรื อการยุติ
ความรุนแรงทางกายภาพเท่านัน้ หากแต่ที่มองว่าการเรี ยกร้ องพื ้นที่สาธารณะ
ให้ ปลอดภัยเป็ นความจํ าเป็ นเฉพาะหน้าที่ต้องทําเร่งด่วนก่อนเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม กลุม่ PAOW ก็เล็งเห็นว่า การเคลื่อนงานของพวกเธอเอง
มีอุปสรรคหลายประการ ซึ่งบางข้ อก็สอดคล้ องกับการสะท้ อนของกลุ่มอื่นๆ
ที่สาํ คัญคือ (1) เรามองไม่เห็นตัวผู้ก่อเหตุรุนแรง เพราะเขาไม่แสดงตัวและ
ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ ้น (2) ไม่สามารถปฏิบตั ิ
จริ งได้ เพราะกําหนดพื ้นที่เป้าหมายเป็ นพื ้นที่สาธารณะในทุกแห่งของปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) ตัวแบบที่ 1 แม้ จะถูกหยิบยกเข้ าไปคุยในวงพูดคุย
เพื่อสันติสขุ แต่นนั่ คือการคุยระหว่างปาร์ ตี ้เอกับปาร์ ตี ้บี “ที่เป็ นมาราปาตานี”
คําถามที่ตามมาคือ มาราปาตานีนนสามารถกระทํ
ั้
าการและตัดสินใจแทนในนาม
“ปาร์ ตี บ้ ีทงั ้ หมด” ได้ จ ริ งหรื อไม่ และปาร์ ตี บ้ ีที่จับอาวุธอยู่ในพืน้ ที่ มีท่า ที
อย่างไรต่อข้ อเสนอของกลุ่ม PAOW (4) ตัว แบบนีจ้ ะสร้ างความมั่นใจ
ประสิทธิ ภาพ และกรอบประเมินชี ว้ ัดความสําเร็ จอย่างไร และ (5) ถูกตัง้
คําถามจากคูข่ ดั แย้ ง กล่าวคือ รัฐก็มองว่ากลุม่ ที่ขบั เคลื่อน (PAOW) เป็ นฝ่ าย
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ปาร์ ตี ้บี ส่วนปาร์ ตี ้บีเองก็มองว่าเป็ นฝ่ ายเดียวกับรัฐ ซึ่งข้ อหลังนี ้ก็ต้องยอมรับ
ว่ามีการคิดแบบนี ้จริ ง เพราะการเคลื่อนผลักดันตัวแบบที่ 1 สอดคล้ องกับ
แนวดําเนินงานของรั ฐ จึงไม่แปลกที่จะถูกเข้ าใจผิดมาตลอดว่า “เข้ าทางรัฐ”
หรื อถูกรัฐใช้ เป็ นเครื่ องมือ ความสุม่ เสีย่ งนี ้ PAOW ตระหนักพอสมควรและทําให้
เคลือ่ นงานอย่างระมัดระวังมาโดยตลอด บนจุดยืนสําคัญคือ การไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด
และการเน้ นยํ ้าหลักสันติวิธีและสิทธิมนุษยชน
2.2 บทวิพากษ์ ต่อข้ อเสนอพืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย
สิ่งที่กลุ่ม PAOW กล่าวไว้ ถูกต้ องคือ ข้ อเสนอของพวกเธอระดม
รวบรวมมาจากบรรดาเหยื่อและผู้สญ
ู เสีย ดังนัน้ จึงเป็ น “เสียงที ่มีความชอบ
ธรรม” ในการเรี ยกร้ อง แต่ในบริ บทของความขัดแย้ งปาตานี/ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ “ความชอบธรรม” ก็เป็ นสมรภูมิรบสําคัญ ทังนี
้ ้ก็เพราะสถานการณ์
มิ ไ ด้ มี เ พี ย งฉากหน้ า ของการใช้ ค วามรุ น แรงด้ ว ยอาวุธ เพื่ อ เอาชนะกัน
ทางการทหารเท่านัน้ เพราะคูข่ ดั แย้ งต่างตระหนักรู้ ว่าจุดชี ้ขาดชัยชนะนันอยู
้ ่ที่
การยอมรับของประชาชนในพื ้นที่ตอ่ ความชอบธรรมในอํานาจปกครองในแง่นี ้แล้ ว
ฉากการต่อ กรจึง มีค วามเป็ นการเมื อง การก่อ เหตุจํา นวนมากในปาตานี /
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ผ ่า นมา เป็ น ไปโดยปราศจากการอ้ า งผลงาน
หรื อ ส่ง สัญ ญาณแสดงตัวจากฝ่ ายที่ใช้ ความรุ นแรง หลังเหตุการณ์ระเบิดจึง
เป็ นเรื่ อ งของฝุ่ นควัน แห่ ง ความคลุม เครื อ อัน เป็ นพื น้ ที่ เ ล่ น สํ า คัญ ของ
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ปฏิบตั ิการข่าวสาร (Information Operation; IO) ของตัวแสดงทางการเมือง
ต่างๆ
ดังนัน้ หลังการเกิ ดเหตุความรุ นแรงจึงเป็ นอีกกระดานเกมหนึ่ง ที่
สํา คัญ ของฉากใหญ่ แ ห่ ง การต่ อ สู้ต่ อ รองทางการเมื อ งในประเด็ น ปั ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมสงครามจิตวิทยาซึ่งขมวดปม
อยู่ที่เ รื่ อ งการสร้ าง/บ่อ นทํ าลายความชอบธรรม เพื่อ ดึง ดูด แย่งชิ ง มวลชน
ภายใต้ บริ บทที่ตัวแสดงทางการเมืองฝ่ ายต่างๆ ตระหนักรู้ ดีว่า จุดศูนย์ ดุล
สําคัญของการชนะศึกนี ้คือการ เอาชนะและควบคุมจิตและใจของประชาชน
(winning and “control” heart & mind) ในแง่นี ้แล้ ว พื ้นที่สาธารณะ
ปลอดภัยที่วางอยู่บนฐานความชอบธรรมอันรุ่ มรวย และสัมพันธ์ กับสภาพ
จิตวิทยาของสังคมทังภายในพื
้
้นที่และสังคมใหญ่อย่างมหาศาล 30 เป็ นพืน้ ที ่เล่น
29

ชันเลิ
้ ศของสงครามจิตวิทยา
จากการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม ผู้วิจัยพบว่า ผู้เข้ าร่ วมจํานวนมาก
ต่างก็ ตระหนักและกังวลเนื่องด้ วยสภาพการณ์ ดังกล่าวข้ างต้ นนีม้ ากพอดู
ทรรศนะหลักปรากฏดังนี ้
(1) ข้ อพิจารณาพืน้ ที่สาธารณะปลอดภัยในฐานะเครื่ องมือ
หนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพ (?) ผู้เข้ าร่ วมส่วนหนึ่งจากวงประชุม
นักการเมืองชายแดนใต้ มองว่า พื ้นที่สาธารณะปลอดภัยเป็ นแนวทางที่ทําได้ ยาก
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เพราะต่างฝ่ ายต่างไม่เคารพกติกา แต่หากฝ่ ายรัฐเริ่ มให้ การเคารพกติกาก่อน
โดยอาจปรับแนวปฏิบตั ิด้านความมัน่ คงที่ลดเงื่อนไขเดิม และไม่สร้ างเงื่อนไขเพิ่ม
ก็ อาจเป็ นการกดดันให้ กลุ่มผู้เห็นต่างที่ส้ ดู ้ วยอาวุธจํ าต้ องปรั บเข้ ายอมรั บ
กติกาตามในท้ ายที่สดุ 31 กระนัน้ ความยุ่งยากประการถัดมา คือ หากเกิด
30

เหตุรุนแรงขึ ้นมาในพื ้นที่สาธารณะที่กําหนดให้ เป็ นพื ้นที่ปลอดภัย จะใช้ กลไก
อะไร และอย่างไรในการพิสจู น์ทราบว่าผู้ใดเป็ นคนก่อเหตุลงมือ 32
31

ความคาดหวังให้ ค วามขัดแย้ ง เป็ นไปอย่า งมี อารยะมากขึน้ ตาม
ทิศทางข้ างต้ นนี ้อาจจะเป็ นไปได้ จริ ง แต่บทสะท้ อนจากวงประชุมของภาค
ประชาสังคมกลับมองว่า จุดอ่อนสําคัญที่ทําให้ ตวั แบบที่ 1 อาจไม่ได้ ช่วยหนุน
เสริ มกระบวนการสันติภาพ คือ ข้ อเสนอเป็ นเพียงความพยายามทําให้ บางพื ้นที่
ปลอดจากภัยรุนแรงทางกายภาพ แต่ขาดมิติของการจัดการรากเหง้ าปั ญหาที่
ขับเคลือ่ นจูงใจให้ คนใช้ ความรุนแรง 33
32

(2) การเรี ยกร้ องพืน้ ที่ปลอดภัยที่อาจทําให้ พืน้ ที่ไม่ ปลอดภัย
กว่ าเดิม (?) การผลักดันพื ้นที่สาธารณะปลอดภัยจะเป็ นการเข้ าไปสร้ าง
อํานาจต่อรองต่อคูข่ ดั แย้ ง การประกาศพื ้นที่สาธารณะใดเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยก็
อาจเป็ นเสมือนชนวน ที่ตกเป็ นเป้าของความรุนแรงยิง่ กว่าเดิม 34 โดยผู้เข้ าร่วม
33

ประชุมท่านหนึ่งในวงประชุมเฉพาะกลุม่ กํานัน-ผู้ใหญ่บ้านชายแดนใต้ กล่าว
อุปมาไว้ วา่
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“พืน้ ที ่ใดก็ตาม หากมี สายล่อฟ้า ก็จะเกิ ดเหตุ แต่ถ้าไม่ มี
ตัว ชนวน โอกาสในการเกิ ด เหตุก็ จ ะลดลง ดัง นั้น แล้ ว
แนวปฏิ บตั ิ สําคัญของการสร้างพืน้ ที ่ปลอดภัยตามตัวแบบ
นี ้ คือ การลด ตัวชนวน ออกจากพืน้ ทีส่ าธารณะ” 35
เช่นเดียวกับวงประชุมเจ้ าหน้ าที่ กอ.รมน. ภ.4 ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมท่านหนึ่ง
สะท้ อนความกังวลเอาไว้ วา่ การผลักดันข้ อเสนอตัวแบบนี ้โดยปาร์ ตี ้ซี จะส่งผล
ให้ ปาร์ ตี ซ้ ี เสี่ยงตกอยู่ใน หรื อเข้ าเกี่ ยวพันในพลวัตของความรุ นแรงมากขึ น้
ในขณะที่ตวั แสดงที่สมั พันธ์ กบั การก่อเหตุรุนแรงในพื ้นที่สาธารณะ คือ ปาร์ ตี ้บี
ที่มกั ก่อเหตุสร้ างสถานการณ์เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจ ปมเงื่อนหลักจึงอยู่ที่ว่า
การผลักดัน ข้ อเสนอตัวแบบนี ้ ปาร์ ตีบ้ ีจะยอมรั บได้ หรื อไม่ 36 (และจะยอม
3 5

เพราะอะไร – ผู้วิจยั )
กลุม่ ไทยพุทธก็มองอย่างกังวลตรงกันกับประเด็นนี ้ บนฐานของการที่
พวกเขาเข้ าใจว่า พื ้นที่สาธารณะปลอดภัยอาจถูกใช้ เป็ นเกมการเมืองของคูข่ ดั แย้ ง
เพราะสัง เกตเห็ น ได้ ว่า เมื่ อประกาศหรื อ ออกแถลงการณ์ พื น้ ที่ ส าธารณะ
ปลอดภัยบริ เวณไหนก็ จะมีลกั ษณะเหมือนกับเป็ นการไปท้ าทายและชี เ้ ป้า
อัน มัก ตามมาด้ วยการก่อเหตุในพื ้นที่สาธารณะเสมอ เช่น ตลาด หรื อหน้ า
โรงเรี ยน เป็ นต้ น ทําให้ ร้ ู สึกสุ่มเสี่ยงกังวลว่า ผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจจงใจก่อเหตุ
ต่อเป้าหมายตามที่ภาคประชาสังคมเสนอ และยิ่งการขับเคลื่อนผลักดันตัว
แบบนี ้อาจมีการสื่อสารที่เข้ มข้ นมากเกินไป จนทําให้ เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์
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กันอย่างกว้ างขวาง ก็อาจกลายเป็ นเป้าอันท้ าทายปาร์ ตี ้บีที่ใช้ ความรุ นแรง
ยิ่งขึ ้น 37
36

(3) ปั ญหาของการกําหนดเป้ าหมายไว้ กับ “พืน้ ที่สาธารณะ”
ผู้เข้ าร่วมประชุมจากหลายวงมีข้อวิพากษ์ ค่อนข้ างมากกับการจํากัดขอบเขต
การเรี ยกร้ องพื ้นที่ปลอดภัยไว้ ที่ “พื ้นที่สาธารณะ” กล่าวคือ ทรรศนะทางทีห่ นึ่ง
มองว่าทําได้ ยาก“พื ้นที่สาธารณะ” หมายถึง พื ้นที่สาธารณะทุกแห่งของทัง้
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ เมื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิแล้ ว
เป็ นเรื่ องที่ควบคุมให้ สําเร็ จได้ ยาก เพราะปฏิเสธไม่ได้ ว่า “ตัวแทน” ฝ่ ายปาร์ ตี ้บี
ที่รับประเด็นพื ้นที่ปลอดภัยไปพิจารณาไม่สามารถควบคุมปฏิบตั ิการก่อเหตุ
ได้ ทงสามจั
ั้
งหวัด 38
37

ขณะที่ท รรศนะทางที ่สองกลับ เห็ นว่า การพูด คุย ของคู่ขัด แย้ งใน
ประเด็นนี ้ ไม่ควรจํากัดอยูแ่ ค่พื ้นที่สาธารณะบางหมวดหมู่ หากแต่ต้องพูดคุย
กันเพื่อให้ พื ้นที่ทงหมดในสามจั
ั้
งหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย ส่วน
ทรรศนะทางทีส่ าม มองว่า การเรี ยกร้ อง “พื ้นที่สาธารณะ” ปลอดภัยอาจทําให้
เกิ ดความสับ สนและยุ่ง ยากมากขึน้ ต่อการพูด คุยสันติ สุข ที่คู่ขัดแย้ ง กํ า ลัง
พิจารณาการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยในภาพกว้ าง ทังนี
้ ้ก็เพราะข้ อเสนอในตัวแบบ
ที่ 1 นี ้เสนอบนฐานของพื ้นที่สาธารณะเป็ นจุดๆ ส่วนวงพูดคุยสันติสขุ นันกํ
้ าลัง
ดําเนินการหารื อเพื่อกําหนดพื ้นที่ปลอดภัย “ในเชิงเขตภูมิศาสตร์ ปกครอง” 39
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(4) สูตรความสําเร็ จของการทําให้ พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย
(?) ผู้เข้ าร่วมประชุมท่านหนึง่ ในวงประชุม กอ.รมน. ภ.4 สะท้ อนว่า ระยะหลัง
เหตุการณ์ความรุ นแรง ต่อ/ใน พื ้นที่สาธารณะมีจํานวนที่น้อยลง โดยเฉพาะ
พื ้นที่เขตเมืองที่ไม่ค่อยเกิ ดเหตุ กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงคือ เขตตัวเมือง
ยะลา ซึง่ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้
เขายังได้ ฉายภาพความเป็ นอยู่ของเบตงว่า มีความสงบสุขมากพอสมควร
ภาพความสงบสุขตรงนี ้ “ขึ้ นอยู่กับชุมชนด้วยว่ าจะร่ วมมื อกับรัฐแค่ไหน”
ขณะที่รัฐพร้ อมที่จะขยายพื ้นที่ปลอดภัยอยูแ่ ล้ ว ซึง่ กรณีของเบตง “ต้ นทุนทาง
สังคม” มีความสําคัญค่อนข้ างมากในการทําให้ พวกเขามีชุมชนอันเข้ มแข็ง
ในประเด็นนี ้เองผู้เข้ าร่วมประชุมอีกท่านจากวงเดียวกันเสริ มว่า หากถอดบทเรี ยน
จากเบตง สิ่งที่เป็ นขอเสนอเพื่อต่อยอดต้ นทุนสังคม และสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั ชุมชน คือ
“เราน่าจะทําให้เด็กๆได้เติ บโตร่ วมกัน เพือ่ ทีค่ นต่างศาสนา
จะได้ เ ข้ า ใจร่ ว มกัน ว่ า แต่ ล ะศาสนามี ข้ อ จํ า กัด อย่ า งไร
มิ ตรภาพ ความเป็ นเพือ่ น มันมี ความสนิ ทสนมกันเร็ วมาก
เด็กทีน่ ีไ่ ม่ได้เรี ยนด้วยกันตัง้ แต่เด็ก แต่ในระบบการศึกษา
ก็ควรจะเปิ ดโอกาสให้ศึกษามิ ติในเชิ งศาสนากันด้วย” 40
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จากข้ างต้ นจะเห็นว่า นิยามเชิงขอบเขตพื ้นที่ของ “พื ้นที่สาธารณะ”
ในมุมมองของกลุม่ PAOW ผู้เสนอตัวแบบนี ้ กับมุมมองของเจ้ าของทรรศนะที่
ผู้วิจัยรวบรวมไว้ ในข้ อที่ (4) นี ้มีระดับไม่เท่ากัน กล่าวคือ สําหรับ PAOW
“พื ้นที่สาธารณะ” มีลกั ษณะเป็ นจุดเฉพาะ ซึง่ ดํารงอยูอ่ ย่างกระจายตัวทังสาม
้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ตลาด โรงเรี ยน มัสยิด ส่วน “พื ้นที่สาธารณะ” ใน
ความหมายของผู้แสดงความเห็นในข้ อ (4) อันรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คง
ด้ วยนัน้ พวกเขาหมายถึง “เขตพื ้นที่เมือง”

3. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 2: พืน้ ที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารั ฐ
ร่ วมใจ
การสนทนาในวงประชุมเฉพาะกลุม่ ทังหมด
้
เสียงกระแสหลักเป็ นไป
ในทางที่กังวลและไม่เห็นด้ วยกับการขับเคลื่อนพื ้นที่ปลอดภัยตามตัวแบบนี ้
ด้ วยเหตุผลที่สะท้ อนออกมาใน 3 ข้ อหลัก คือ
(1) จุดแตกหักอยู่ท่ ีหมู่บ้าน การขับเคลือ่ นตัวแบบนี ้ จะเป็ นการไป
ท้ าทายปาร์ ตี ้บีอย่างมาก ซึ่งทําให้ พื ้นที่ที่ถกู กําหนดปฏิบตั ิตามตัวแบบที่ 2 นี ้
อาจมีความสุม่ เสีย่ งมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดเรื่ องการรักษาความปลอดภัยโดยกลไกของชุมชนตามตัวแบบนี ้ เพราะหากพิจารณาที่ฐานคิด ก็
จะเห็นได้ ว่า พื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารัฐร่ วมใจนัน้ สะท้ อนสายธาร
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ความต่อเนื่องของหลักคิดที่ว่า “จุดแตกหักอยู่ที่หมู่ บ้าน” ซึ่งหากรัฐทําการ
เสริ มเขี ้ยวเล็บในหมูบ่ ้ าน โดยเพิ่มศักยภาพกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ ผู้เห็นต่างที่
ใช้ ความรุนแรงก็ต้องเพิ่มศักยภาพระดับปฏิบตั ิการตามไปด้ วยเป็ นเรื่ องปกติ 41
40

จึงมีแนวโน้ มที่จะปรากฏพลเรื อนติดอาวุธมากขึ ้น หรื อพูดอีกแบบคือ พลเรื อน
จะถู ก เปลี ่ย นสภาพเป็ นพลรบ เพิ่ม มากขึน้ อันสุ่ม เสี่ยงต่อ การทํา ให้ เกิ ด คู่
ปฏิ ปั ก ษ์ ใ นชุ ม ชนมากขึ น้ 42 อัน จะเห็ น ได้ ไ ม่ ย ากว่ า ในอนาคตต่ อ ไป จุ ด
4 1

เผชิ ญ หน้ า มี โอกาสจะขยับ เคลื่อ นมาที่ ห มู่บ้า นมากขึน้ และความรุ นแรงมี
แนวโน้ มกระจายตัวมากขึ ้น
ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ความเป็ นไปได้ ตรงนี ้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คง
เองก็คงจะเห็นภาพความเสีย่ งเช่นกัน จึงสะท้ อนออกมาในวงประชุมว่า โจทย์
ที่ ต้ อ งครุ่ น คิ ด คื อ หากมี ค วามร่ ว มมื อ ทํ า งานกัน ระหว่ า งรั ฐ กับ ชุ ม ชนแล้ ว
“ชาวบ้ านจะรับแรงกดดันจากปาร์ ตี ้บีได้ หรื อไม่” เพราะต้ องยอมรับว่า พื ้นที่ปลอดภัยในตัวแบบนี ้เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ม่งุ ดําเนินการไปที่ชุมชนให้ ชุมชนช่วย
กดดันปาร์ ตี ้บีให้ แสดงตัวออกมา ในกรณีคนไม่มีคดีใดก็ แสดงตัวเพื่อแสดง
ความจริ งใจ ส่วนคนที่มีคดีติดตัวก็แสดงตัว แล้ วนําไปผ่านกระบวนการทาง
กฎหมาย 43
42

ส่วนวงประชุมนักการเมืองชายแดนใต้ สะท้ อนอีกแบบหนึ่งว่า หาก
รัฐยังคงยืนยันจะเดินหน้ าสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยตามตัวแบบนี ้ โจทย์ที่ต้องกังวล
อาจมิใช่วา่ “ชาวบ้ านจะรับแรงกดดันจากปาร์ ตี ้บีได้ หรื อไม่” หากแต่อาจอยู่ที่
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การต้ องนิยามคําว่า “พื ้นที่ปลอดภัย” ในความหมายของการปลอดการสู้รบ
ปลอดทังนั
้ กต่อสู้กลุม่ ผู้เห็นต่างและกําลังรบของฝ่ ายรัฐ คู่ขดั แย้ งต้ องไม่สง่ พลรบ
เข้ าไปในพืน้ ที่ที่กําหนดทังคู
้ ่ และคู่ขดั แย้ งต้ องตกลงกันให้ ได้ ว่ากลไกรั กษา
ความปลอดภัยในพื ้นที่จะเป็ นอย่างไร โดยต้ องยึดหลักว่าชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
ของกลไกดังกล่าว รวมทังจั
้ ดตัง้ กลไกกลางที่เป็ นคณะทํางานรวมเอาผู้เห็นด้ วย
กับฝ่ ายต่างๆ (multi partiality) ทํางานร่ วมกันเพื่อตรวจสอบในกรณีที่เกิด
ความรุนแรงขึ ้น 44
43

(2) จุดอ่ อนอยู่ท่ ีการชีน้ ําโดยรัฐ ผู้เข้ าร่วมประชุมส่วนหนึ่งสะท้ อน
ว่า พื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารัฐร่ วมใจนันมี
้ ความ “เป็ นตัวแบบ
ของรัฐมากเกินไป” หากรัฐประสงค์สร้ างพื ้นที่ปลอดภัยด้ วยกลไกของท้ องที่
(มหาดไทย) ตามตัวแบบนี ้ก็อาจทําได้ แต่สารัตถะของเนื ้องานจะต้ องไม่ใช่
การให้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทําหน้ าที่เสมือน “กองกําลังของรัฐ” เพื่อ “เอาชนะ/
พิชิต” ฝ่ ายตรงข้ าม หากแต่ต้องเป็ นการทําในเนื ้องานที่เกี่ยวกับการสร้ างพื ้นที่
ปลอดภัยโดยการเปิ ดพืน้ ที ่ และรับประกันความปลอดภัยให้ กบั การแสดงออก
ซึง่ ความเห็นต่าง เพราะในแง่ของงานรักษาความปลอดภัย ปกติก็เป็ นภารกิจ
ของกลไกท้ องที่อยู่แล้ ว พร้ อมกันนัน้ จําเป็ นต้ องเริ่ มจากการพูดคุยหารื อกับ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทัง้ โต๊ ะอิมามในพืน้ ที่ให้ ดี ไม่ใช่เพียงการสัง่ การหรื อ
มอบนโยบาย top-down ลงมาเพียงถ่ายเดียว 45 ข้ อกังวลนี ้สะท้ อนออกมาใน
44

ทิศทางเดียวกันจากวงประชุมนักการเมืองชายแดนใต้ ที่มองว่า กระบวนการ

54
ของรัฐในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนนันเป็
้ นเรื่ องที่ต้องตังคํ
้ าถาม เพราะที่
ผ่านมา ชาวบ้ านแทบไม่มีส่วนร่ วม หากแต่เป็ นรั ฐที่ไปกําหนดกรอบเกณฑ์
และกําหนดบุคคลขับเคลื่อน ดังนัน้ โครงการ “ประชารัฐ” โดยเนื ้อของการปฏิบตั ิ
แล้ วจึงเป็ นโครงการ “รัฐประชา” 46
ทางด้ านกลุม่ ไทยพุทธที่มิใช่องค์กรจัดตังก็
้ ม่งุ วิพากษ์ ลกั ษณะ topdown นี ้เช่นกัน โดยผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านหนึ่งแสดงความรู้ สกึ ไม่เห็นด้ วยกับ
การที่รัฐบีบให้ ชมุ ชนเข้ าร่วมและกดดันฝ่ ายขบวนการฯ โดยเธอระบุวา่ “ในการ
ถูกบังคับให้ทําอะไร ไม่เอาเด็ดขาด” ข้ อความนี ้สะท้ อนว่า แม้ ท่าทีของเธอจะ
ปฏิเสธการทํางานเชิงรุก (ที่มากเกินไป) ของรัฐ แต่ก็มิได้ เป็ นเพราะเห็นใจฝ่ าย
ขบวนการฯ หากแต่น่าจะเป็ นเพราะคาดหวังว่าการทํางานต่อชุมชนใดๆ ควร
ต้ องให้ เสรี พอสมควรต่อชุมชนในการเล่นบทบาทนําเหนือพื ้นที่ของชุมชนเอง
(3) จุดเสี่ยงอยู่ท่ ีผ้ ูนําชุมชน ตัวแบบนี ้ขับเคลื่อนโดยมุ่งตอบโจทย์
เงื่อนไขนโยบายของรัฐเป็ นสําคัญโดยมุ่งสลายพืน้ ที่อิทธิ พลของฝั่ งตรงข้ าม
อย่างเห็นได้ ชดั และเป็ นส่วนหนึ่งในการต่อสู้แย่งชิงมวลชน หรื อการต่อสู้ด้วย
มาตรการทางการเมือง เพราะแม้ กระทัง่ เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงเองก็ยอมรับว่า
ความสําเร็ จของตัวแบบนี ้ สิง่ ที่ต้องคํานึงถึงข้ อแรกๆ คือ “ผูน้ ําชุมชนอยู่ข้างรัฐ
หรื อไม่” และ “ความจริ งใจของผูน้ ําชุมชนต่อการทํางานร่ วมกับรัฐ” เป็ นปั จจัย
สํา คัญ สํา หรั บ การบ่ง ชี ค้ วามสํา เร็ จ ของตัว แบบนี ้ 47 ดัง นัน้ จึง ไม่แ ปลกที่
46

การขับ เคลื่อ นตัว แบบนี ้อาจส่งผลทําให้ ประชาชน โดยเฉพาะผู้เห็นต่างจากรัฐ
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เกิดความไม่ไว้ วางใจ และอาจกระทบต่อการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อัน
เป็ นกลไกสําคัญของการขับเคลื่อนตามตัวแบบนี ้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็ น
สะพานเชื่อมระหว่างรัฐกับชาวบ้ านด้ วย 48
47

ทัง้ นี ้ วงประชุม กํา นัน -ผู้ใ หญ่ บ้ า นซึ่ง จํา เป็ น ต้ อ งมีส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง
กับตัวแบบนีอ้ ย่างมากหากถูกขับเคลือ่ นในพื ้นที่ของพวกเขา ได้ สะท้ อนความ
กังวลในประเด็นนี ้ค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะในส่วนมาตรการที่ “ผู้นําชุมชนเป็ น
กลไกเชื่อมในการเสริ มสร้ างความเข้ าใจกับผู้เห็ นต่าง” ซึ่งผู้เข้ าร่ วมประชุม
วงกํานัน-ผู้ใ หญ่ บ้ า นส่วนหนึ่งมองว่าข้ อความนี ้มีปัญหาอย่างน้ อย 2 ข้ อ คือ
(1) ข้ อความนี ้สะท้ อนสมมติฐานว่า ผู้นําชุมชนอยู่ในพวกของกลุม่ ผู้เห็นต่าง
และ (2) ข้ อความนี ้ ในฐานะมาตรการปฏิบตั ิ ทําให้ ผ้ นู ําชุมชนวางตัวลําบาก
ในการเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐกับลูกบ้านในชุมชน 49
48

ผู้วิจยั สรุ ปว่า พื ้นที่ปลอดภัยตัวแบบที่ 2 มีความเกี่ยวข้ องกับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงที่สดุ เนื่องจากการทํางานของตัวแบบนี ้อิงอย่างมากกับ
กลไกการปกครองท้ องที่ของมหาดไทย (หมูบ่ ้ าน ตําบล และอําเภอ) ดังนัน้ จึง
มิใช่เรื่ องแปลกที่วงประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีความกังวลกับการผลักดัน
ตัวแบบนี ้มากเป็ นพิเศษ ผู้วิจยั คาดหวังว่า เราอาจเข้าใจความกังวลเหล่านี ้
ด้ วยสายตาแบบเดีย วกับ ผู้นํา ชุม ชนได้ บ้ า ง ผ่า นการพิจ ารณาครุ่ น คิด กับ
บทสนทนาในวงประชุมที่ผ้ วู ิจยั ตัดเอาหลากช่วงตอน จากหลายๆ จุดเวลาใน
ระหว่างประชุม มาร้ อยถักต่อเรี ยงเป็ นประโยคเนื ้อเดียวกันว่า
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“ผูน้ ํา(ชุมชน) ตอนนีถ้ ูกบีบจากทัง้ สองข้าง เหมื อนกล้ วยปิ้ ง
วางตัวลําบาก ก็เลยทํ าตัวไม่ถูก จะไปบี บ 4 เสาหลักผูน้ ํา
ในพืน้ ทีใ่ ห้ขบั เคลือ่ นกลไกนี ้ ก็ถูกมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐ
ถ้าไม่ร่วมมื อ ก็จะกลายเป็ นคนเห็นต่างไปเสียเอง” 50

4. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 3: พืน้ ที่สันติ
4.1 เหตุผลหลักที่คนสนับสนุนพืน้ ที่สันติ
ในภาพรวมพบว่า วงประชุม เฉพาะกลุ่ม ทุก วงต่า งเห็ น ด้ ว ยและ
สนับสนุนตัวแบบที่ 3 โดยเฉพาะหลักการและเหตุผล ที่หลายคนให้ ความหวัง
ว่าตัวแบบนี ้เป็ นเป้าหมายของคําว่า “พื ้นที่ปลอดภัย” ซึ่งควรต้ องปลอดภัย
พร้ อมทังมี
้ ศกั ดิ์ศรี เท่ากันระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดพื ้นที่ให้ ทกุ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 51 อนึ่ง เหตุผลหลักที่คนจํานวนมาก
50

ในแต่ละวงประชุมสนับสนุนตัวแบบนี ้ คือ
(1) การมุ่งจัดการรากเหง้ าของความรุ นแรง เหตุผลสนับสนุนตัว
แบบที่สามข้ อนี ้ก่อตัวขึ ้นจากการตระหนักในสภาพความเป็ นจริ งของพื ้นที่ว่า
“ความปลอดภัย” นันเป็
้ น “อาการปลายเหตุ” แต่ “ต้ นเหตุ” เป็ นเรื่ องที่ยืดเยื ้อ
เรื อ้ รังมานาน ซึ่งเรื่ องสําคัญลําดับแรกสุด คือ “ความเป็ นธรรม” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ต้องให้ ความเป็ นธรรมกับประชาชนใน

57
พื ้นที่ และรัฐต้ องคํานึงถึงการอํานวยความเป็ นธรรม ขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึง
พืน้ ที่ปลอดภัยในนิยามของพืน้ ที่ส นั ติ รั ฐ ต้ อ งเน้ น “เรื่ อ งเชิ ง บวก” ให้ ม าก
ไม่ใ ช่มุ่ง ลดความรุ นแรงทางกายภาพเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องลดการกระทําอยุติธรรมที่เป็ นเงื่อนไขด้ วย และต้ องเป็ นเรื่ องที่ทําก่อนการจะไปพูดถึง
พื ้นที่ปลอดภัยเสียด้ วยซํ ้า ซึ่งหากลดเรื่ องความอยุติธรรมได้ ความก้ าวหน้ า
ในเรื่ องอื่นๆ ก็จะตามมา 52
51

นอกจากเรื่ อ งความเป็ น ธรรมแล้ ว อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ มี ผ้ ูส ะท้ อ น
ออกมาว่ า เป็ นรากของปั ญ หาคื อ สั ด ส่ วนอํ า นาจที่ ไ ม่ สมดุ ล ระหว่ าง
ส่ วนกลางกับท้ องถิ่น ที่โครงสร้ างอํานาจปกครองพื ้นที่โดยมากเป็ นคนของ
ส่ว นกลางมากกว่า ท้ อ งถิ่ น โดยผู้เ ข้ าร่ วมประชุมท่า นหนึ่ง เสนอให้ ท ดลอง
เปลี่ยนโครงสร้ างอันเป็ นปั ญหาดังกล่าวให้ สะท้ อนตัวแทนทางการเมืองที่มา
จากและเป็ นของคนท้ องถิ่นมากขึ ้น 53
52

(2) ความเปิ ดกว้ างและชุ มชนเป็ นเจ้ าของ จุด เด่นของพืน้ ที่
ปลอดภัยตามตัวแบบที่ 3 อยูต่ รงที่ช่วยสลายคําถามเรื่ อง “ความเป็ นเจ้ าของ”
ลงไปได้ เพราะหมายมุง่ สร้ างพื ้นที่ที่ “ใช้ ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน” ระหว่างฝ่ ายต่างๆ
พร้ อมกับเป็ นตัวแบบที่สมั ผัสกับประเด็นโครงสร้ างอํานาจในตัวเอง เพราะ
ประสงค์จะเพิ่มอํานาจและความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน 54 ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านหนึ่ง
53

ในวงภาคประชาสัง คมแสดงทรรศนะว่า มิติสํา คัญ เมื่อ พูด ถึง เรื่ อ งนี ก้ ็ คือ
พื น้ ที่ป ลอดภัย ในความหมายของการเป็ นพืน้ ที่ท่ ีปลอดภัยต่ อการแสดง

58
ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ใช่พื ้นที่ของการปิ ดกัน้ การแสดงออก ซึ่งใน
ความเป็ นจริ งนัน้ “พื ้นที่ปลอดภัย” ในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏ
อยู่แล้ วโดยเนื ้อหาสาระ เพียงแต่ไมได้ ถูกเรี ยก หรื อบัญญัตินิยามให้ เรี ยกชื่อ
“พื ้นที่ปลอดภัย” เท่านันเอง
้ พื ้นที่ปลอดภัยในที่นี ้ หมายถึง “พืน้ ที่กิจกรรม
ทางการเมืองที่ใช้ ต่อสู้ ต่ อรองประเด็นปั ญหาและความต้ องการของคน
ในพื น้ ที่ โ ดยไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง” ซึ่ง กิ จ กรรมที่มีอ ยู่ใ นพื น้ ที่คือ ตัว ชี ว้ ัด
ความปลอดภัย และความสันติ ในตัว มันเอง หากตราบใดที่ คนในพืน้ ที่ยัง
สามารถมีกิจกรรมทางการเมืองที่มิใช่การใช้ อาวุธได้ อยู่ นัน่ คือ พื ้นที่ปลอดภัย
โดยสาระ โดยไม่ต้องประทับตราด้ วยวาทกรรม “พื ้นที่ปลอดภัย” 55 พูดอีกแบบ
สําหรับวงประชุมภาคประชาสังคม “Safety Zone จะเกิดขึ ้นได้ จําเป็ นต้ องมี
Safety Voice”
4.2 ความกังวลและข้ อเสนอของผู้คนต่ อการผลักดันพืน้ ที่สันติ
กระนัน้ ก็ ต าม ทุ ก วงประชุ ม ยัง คงแสดงออกถึ ง ความกั ง วลใน
รายละเอียดอยู่พอสมควร เกี่ ยวกับสิ่งที่ต้องทําหรื อแนวทางปฏิบตั ิ รวมทัง้
ความเสีย่ งของผลกระทบข้ างเคียง ดังนี ้
(1) ปั ญหาว่ าด้ วย “ความเป็ นกลาง” ทุกวงประชุมล้ วนยอมรับว่า
“ความเป็ นกลาง” ไม่มีอยู่จริ ง เพราะ “แม้แต่ เราเองก็ ไม่ กลาง เพราะเราไม่
ไว้ใ จใคร เราไว้ใ จแค่ ต ัว เราเอง” 56 นั่น ทํ า ให้ ย ากที่ จ ะเดิ น หน้ า ไปถึ ง พื น้ ที่ ปลอดภัยในความหมายของพื ้นที่สนั ติได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละวงประชุมก็ให้

59
ข้ อเสนอเพื่ออุดช่องโหว่แตกต่างกันไป กล่าวคือ กลุม่ PAOW เสนอให้ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้ องร่วมกันสร้ าง “กลไกกลาง/ กลไกร่ วม” โดยกลุม่ ผู้หญิงควรมีบทบาทสําคัญ
ในการผลักดันตัวแบบนี ้ เช่น อาจเปิ ดเวทีพื ้นที่พูดคุย เป็ นต้ น ดังนัน้ พูดอีกแบบ
สําหรับข้ อเสนอของ PAOW ก็คือ นําตัวแบบที่ 1 พื ้นที่สาธารณะเป็ นฐานที่ยืน
แล้ วบวกเพิ่ ม หลัก คิ ด กั บ สิ่ ง ที่ ต้ องทํ า ของตัว แบบที่ 3 พื น้ ที่ ส ัน ติ เ ข้ ามา
ดําเนินการ 57 ส่วนวงนักการเมืองชายแดนใต้ เสนอให้ สร้ าง “คณะกรรมการ/
56

คณะทํางานร่วม” ที่ประกอบไปด้ วยผู้คนที่ไม่ได้ เป็ นกลาง แต่เป็ นตัวแทนหรื อ
เป็ นผู้เห็นใจสนับสนุนฝ่ ายต่างๆ เพียงแต่มีท่าทีประนีประนอมอยู่บ้างและ
สามารถทํางานร่ วมกับผู้คิดเห็นแตกต่างได้ มานัง่ เป็ นแกนกลางประสานงาน
ร่วมกัน 58
57

ในขณะที่วงเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงกลับเห็นว่า คนกลางมีอยู่ นัน่ คือ
ประชาชน 59 และวงไทยพุทธมีผ้ ูเข้ าร่ วมท่า นหนึ่งเสนอให้ อ าศัยกลไกของ
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องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) เนื่องจากใกล้ ชิดกับประชาชนในพื ้นที่มากที่สดุ
ในขณะที่ผ้ เู ข้ าร่วมอีกท่านมองว่า “หน่วยงานที่เป็ นกลาง” ก็ต้องพิจารณาจาก
วิถีชีวิตและบริ บทเฉพาะของชุมชนที่เราอยูเ่ ป็ นตัวตัง้ ถ้ าเราเห็นว่าตัวแสดงใด
เป็ นกลางในพื ้นที่เรา ก็ชวนเข้ ามาทํา ถ้ าเห็นว่าไม่เป็ นกลาง ก็ไม่ต้องชวนเข้ า
มาร่ ว ม ส่ว นคนสุด โต่ ง ก็ ไ ม่ ดึ ง เข้ า มาทํ า คํ า ว่ า “เป็ น กลาง” ในที่ นี ้ ไม่ ไ ด้
หมายถึงยุติธรรม แต่หมายถึง ไม่ใช่คขู่ ดั แย้ ง ไม่เข้ ากับฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดและไม่

60
เข้ าข้ างตนเองด้ วย รวมทังต้
้ องเข้ าใจบริ บทของสถานการณ์ โดย “เป็ นกลาง
ตามสถานการณ์” เป็ นกรณีๆ ไป 60
59

(2) การออกแบบกลไกขับเคลื่อนการสร้ างพืน้ ที่สันติ ผู้เข้ าร่ วม
ประชุ ม บางท่า นเสนอว่ า ปั จ จัย แรกที่ สํา คัญ ที่ สุด ของการทํ า ให้ ตัว แบบนี ้
สามารถปฏิ บัติได้ จริ ง คือ ต้ องทําให้ เกิ ดความเข้ าใจตรงกันเกี่ ยวกับหลักการ
เหตุผล และแนวดําเนินการของตัวแบบนี ้เสียก่อน โดยผู้นําชุมชนเป็ นเจ้ าภาพหลัก
และทํ า โดยมุ่ง เน้ น แก้ ปั ญ หาที ล ะประเด็ น ไป ซึ่ ง อาจไม่ ไ ด้ แ ตะเรื่ อ งความ
ขัดแย้ งระหว่างปาร์ ตี ้เอ กับปาร์ ตี ้บี ตังแต่
้ จงั หวะขยับแรก เช่น อาจตังต้
้ นจาก
การมุง่ ร่วมกันแก้ เรื่ องยาเสพติด จากนันค่
้ อยขยายไปสูค่ วามร่วมมือแก้ ปัญหา
ในประเด็นอื่นๆ ต่อ เป็ นต้ น 61
60

ส่วนประเด็นเรื่ อง “กลไกกลาง/ กลไกร่วม” นัน้ ต้ องอาศัยการทํางาน
อย่ า งร่ ว มมื อ กั น สามฝ่ ายระหว่ า งรั ฐ -ผู้ เห็ น ต่ า ง-ภาคประชาสัง คมและ
ประชาชน หรื อสรุ ปเป็ นสมการว่า “A+B+C” แต่คําถามสําคัญอยู่ที่ว่า A, B
และ C ในที่นี ้ จะต้ องเป็ นตัวแทนในระดับไหนจากแต่ละฝ่ าย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือ A และ B นัน้ จะได้ รับการยอมรับจาก “ระดับนโยบาย” ของทัง้
สองฝ่ ายหรื อไม่ ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมประชุมในวงกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งทดลอง
เสนอสูตรแก้ สมการนี ้ว่า คําตอบหนึ่งที่อาจเป็ นไปได้ คือ การดึงเอาสายพิราบ
หรื อปี กการเมืองของรัฐ (A) และกลุม่ ผู้เห็นต่าง (B) มาร่ วม โดยในส่วนของ B
นัน้ จะต้ องเป็ นระดับคุมกําลัง มีอํานาจสัง่ การปฏิบตั ิระดับพื ้นที่ได้ พอสมควร

61
ส่วนภาคประชาสังคม (C) ที่เข้ ามาเป็ นตัวแทนก็ต้องยอมรับในชะตากรรมที่
จะเกิดขึ ้น ซึ่งที่กล่าวมานี ้เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการตอบเท่านัน้ เราอาจตอบ
ด้ วยสูตรอื่นอีกก็ได้ แต่เงื่อนไขสําคัญคือ หากโจทย์นี ้ไม่ได้ รับการปลดปลงให้
ชัดเจนกระจ่าง ก็จะกลายเป็ นการเพิ่มระดับของปั ญหาแทนที่จะแก้ ปัญหา 62
61

อีกสูตรหนึง่ ที่สะท้ อนมาจากผู้เข้ าร่วมประชุมท่านหนึง่ จากวงไทยพุทธ
คือ การเสนอให้ ใช้ กลไกของตัวแบบที่ 2 แต่ขบั เคลือ่ นด้ วยหลักการและเหตุผล
ของตัวแบบที่ 3 โดยเธอให้ เหตุผลว่า “เพราะตัวแบบที่ 2 เป็ นสิ่งที่ดําเนินการ
มาแล้ ว ก็น่าจะสามารถใช้ กลไกที่มีอยู่เป็ นฐานสําหรับเดินหน้ าต่อไปได้ คือ
กลไกของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีคณะกรรมการ/คณะทํางานอยู่แล้ วในพื ้นที่
แต่สว่ นที่เป็ นปั ญหาของตัวแบบที่ 2 ก็ไม่ต้องนํามาผสม นัน่ คือ การที่บางครัง้
รัฐคิดเองแทนชุมชน โดยหลักการที่จะต้ องนํามาแทนที่ คือ ไม่อยากให้ คนนอก
เข้ า มาคิ ด แทนชุม ชน ต้ อ งให้ ชุ ม ชนเป็ นคนคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบพื น้ ที่ ปลอดภัยเอง” 63
(3) การออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนการสร้ างพืน้ ที่สันติ วง
ประชุ ม ไทยพุ ท ธค่ อ นข้ างมี ค วามกระตื อ รื อร้ นที่ จ ะทดลองออกแบบ
กระบวนการและขันตอนการทํ
้
าพื ้นที่สนั ติให้ ปรากฏในทางปฏิบตั ิ โดยพวกเขา
วิเคราะห์วา่ หากตกลงใจผลักดันตัวแบบนี ้ ก็คงต้ องเริ่ มกระบวนการด้ วยการสร้ าง
ความเข้ าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําให้ ไปในทิศทางเดียวกันก่อน บนหลักคิดว่า
“อย่ าคิดแทนชาวบ้ าน” จากนันจึ
้ งเป็ นขันของการพิ
้
จารณาเลือกพื ้นที่ที่จะ

62
ขับเคลื่อนโดยใช้ เกณฑ์ 3 ข้ อ คือ หนึ่ ง สถิ ติการเกิ ดเหตุรุนแรงของพืน้ ที่
ทังหมดในปาตานี
้
/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอง โครงสร้ างประชากรมุสลิมพุทธในแต่ละพืน้ ที่ชุมชน และ สาม ต้ องเป็ นพืน้ ที่ที่ปาร์ ตีเ้ อและบีในระดับ
ปฏิบัติการ/พืน้ ที่ ได้ รับการอนุมตั ิจากระดับนโยบายทัง้ สองฝ่ ายให้ เข้ าร่ วม
ผลักดันพื ้นที่สนั ติ 64
63

ลําดับต่อมา คือ การลงรายละเอียดโดยกําหนดขอบเขตพื ้นที่ที่จะ
ขับเคลื่อน และระบุตัวแสดงที่เกี่ ยวข้ องและต้ องเข้ ามาทํางานร่ วมกัน โดย
คํานึงว่าการทํางานตามตัวแบบพื ้นที่สนั ติมุ่งจัดการกับรากเหง้ าของความ
รุนแรงอันจะทําให้ การทํางานมีลกั ษณะรอบด้ าน (comprehensive) เกี่ยวโยง
กับหลากมิติ ดังนัน้ ตัวแสดงที่เกี่ยวข้ องก็จึงไม่ใช่เพียงคู่ขดั แย้ งในระดับพื ้นที่
เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน ในแต่ละชุมชนย่อมมีคนถูกหมายหัวหรื อจับตา
จากฝ่ ายรัฐ ถ้ าหากเราจะทําพื ้นที่สนั ติ ก็ต้องเปิ ดกว้ างให้ ทงหมดกั
ั้
บทุกฝักฝ่ าย
ทางความคิด ผู้เห็นต่างต้ องสามารถเข้ ามาแสดงออกในพื ้นที่นี ้ได้ ด้วยอย่าง
แท้ จริ ง 65
64

ส่วนผู้เ ข้ าร่ วมประชุม วงไทยพุทธท่านหนึ่ง เสนอคํ าใหม่ว่า “สัน ติ
ธรรมชาติ” โดยเธอนิยามว่า สิ่งที่เราต้ องทํา คือ ต้ องใช้ ต้นทุนทางสังคมและ
บริ บทของชุมชนเป็ นฐานในการกําหนดกรอบว่าจะต้ องทําอะไรบ้ างเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย สําคัญที่วา่ เราจะสร้ างพื ้นที่ของเราอย่างไร
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“พืน้ ที ่สนั ติ ในที ่นี้ หมายถึง พื ้นที ่สนั ติ ธรรมชาติ กล่าวคื อ
ให้มนั ค่อยๆ เป็ นไปตามบริ บทของสังคมเรา แบบค่ อยๆ
ปรับเปลี ่ยน เหมื อนนํ้ าซึ มบ่ อทราย ใช้วิถีชีวิตธรรมชาติ
ของมนุษย์เป็ นตัวตัง้ ” 66

(4) การเอือ้ ประโยชน์ ให้ กับการต่ อสู้ของ “ปาร์ ตีบ้ ี” ความกังวล
ส่วนนี ้ถูกสะท้ อนค่อนข้ างมาก จากวงประชุมเจ้ าหน้ าที่จาก กอ.รมน. ภ.4 โดย
แม้ จะยอมรับว่าตัวแบบที่ 3 ค่อนข้ างสมบูรณ์ที่สดุ แต่พร้ อมกันนันก็
้ ลอ่ แหลม
มากที่สดุ ที่อาจทําให้ รุนแรงมากขึ ้นจนคุมสภาพไม่อยู่ หากมีการผลักดันตาม
ตัวแบบที่ 3 อาจถูกใช้ เป็ นแหล่งพักพิงกบดาน หรื อพื ้นที่ปลอดภัยของผู้ก่อเหตุรุนแรง (safe haven) เสียเอง การจะตัดสินใจผลักดันตัวแบบนี ้ เป็ นเรื่ องที่ต้อง
“มาจากระดับนโยบาย” 67
(5) ความเสี่ ย งที่ ชุ ม ชนต้ อ งแบกรั บ ตัว แบบที่ ส ามแม้ จ ะให้
ความหวังและคุณค่าต่อประชาชนตัวเล็กตัวน้ อยค่อนข้ างมาก แต่สิ่งที่ต้องแลก
ก็คือ ชุมชนที่ทําตัวแบบนี ้จะก้ าวขึ ้นมาเป็ นหนึ่งตัวแสดงสําคัญที่กําหนดทิศ
ความขัดแย้ ง ซึง่ เดิมทีมีเพียงสองฝ่ ายเล่นกันอยู่ นัน่ คือ รัฐกับผู้เห็นต่าง ดังนัน้
แม้ ว่า ตัว แบบนี จ้ ะน่า สนใจที่ สุด ในทรรศนะของผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม หลายคน
เพราะประชาชนจะมีส่ว นร่ ว มมากที่ส ุด แต่ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มเหล่า นัน้ ต่า งก็ กัง วล
อยู่ใ นขณะเดีย วกัน ว่า อุปสรรคสําคัญคือปาร์ ตี ้เอและบีจะยอมมาร่ วมกับ
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ชุมชนหรื อไม่ ขณะที่ความเสีย่ งที่นา่ กลัวที่สดุ คือ ตัวแบบนี ้ประชาชนต้ องเป็ น
ผู้ริเริ่ มผลักดันเอง ทําให้ ชุมชนที่ประกาศเป็ นพื ้นที่สนั ติจะกลายเป็ นเป้าของ
คู่ขดั แย้ งทังสองฝ่
้
ายโดยตัวเองทันที อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่วมท่านหนึง่ ในวงไทยพุทธ
เสนอว่า หากลองพิจารณาเปรี ยบเทียบทั ้งสามตัวแบบของพื ้นที่ปลอดภัย
ตัวแบบที่ 1 และ 2 มีคนดําเนินงานขับเคลือ่ นอยู่แล้ ว ส่วนตัวแบบที่ 3 ยังไม่มี
เจ้ า ภาพออกแบบการทํา งาน ดัง นัน้ เราอาจจะกลัว กับ สิ่ง ที่ต้ อ งแลกหรื อ
ความเสี่ยงที่อาจเผชิญ แต่ก็เป็ นสิง่ ที่ต้องนํามาประกอบการออกแบบรูปแบบ
การทํางาน เพื่อหาแนวทางลดความเสีย่ งและป้องกันความกลัวนี ้ไว้ ก่อนได้ 68
67

ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านหนึ่งในวงไทยพุทธสะท้ อนความรู้ สึกในเรื่ องนี ้
ว่า ความเห็นด้ วยกับหลักการและเหตุผลของพื ้นที่สนั ติ เพราะ “มันทํ าให้เรา
รู้สึกว่าเป็ นของเราจริ งๆ” ส่วนความเสีย่ งอันเป็ นสิง่ ที่ต้องแลกนัน้ อันที่จริ งแล้ ว
ขึ ้นอยู่กบั การกําหนดรู ปแบบการเคลื่อนไหวของชุมชนเราเอง และหากชุมชน
เข้ ม แข็ ง พอก็ จ ะสามารถตอบคํ า ถามคู่ขัด แย้ ง ได้ ไ ม่ ย าก นอกจากนี ้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบ “สิ่งที่ต้องแลก” ของทังสามตั
้
วแบบ เธอรับได้ กับสิ่งที่ต้องแลก
ของตัวแบบที่ 3 มากที่สดุ 69
68

4.3 พืน้ ที่สันติในความหมายและการดําเนินการของรัฐ
ในวงประชุมเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คง ผู้เข้ าร่ วมท่านหนึ่งได้ ให้ ข้อมูลว่า
ในความเป็ นจริ งนัน้ ภาครัฐได้ ดําเนินการสิง่ ที่เป็ นเนื ้อหาสาระของตัวแบบที่ 3
พื ้นที่สนั ติอยูแ่ ล้ ว การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยในมิติการทํางานของรัฐ ดําเนินคู่ขนาน
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ไปกั บ งานพู ด คุ ย สัน ติ สุข ในระดับ พื น้ ที่ กั บ กลุ่ม ผู้ เห็ น ต่ า ง ภายใต้ กรอบ
ยุทธศาสตร์ การสร้ างสภาวะแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการพูดคุยสันติสขุ โดยความรับผิดชอบหลักของ กอ.รมน. ร่ วมกับกลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ งด้ วยสันติวิธีของ ศอ.บต. ซึ่งใช้ กระบวนการสานเสวนาในชุมชน อันมี
กลไกดําเนินงานหลักคือทีมงานของสถาบันสิทธิ มนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้ วิธีการเปิ ดพื ้นที่ให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั ญหาและความต้ องการของชุมชน รวมทังเสนอชุ
้
ดของการแก้ ไขปั ญหา
โดยมีข้อเน้ นยํา้ เงื่ อนไขปฏิบัติงานสําคัญคือ (1) การเข้ าร่ วมสานเสวนาต้ อ ง
เป็ นไปโดยสมัครใจ “ห้ ามเกณฑ์ชาวบ้ าน” เด็ดขาด กับ (2) ภาครัฐไม่กํากับ
กระบวนการหากแต่เป็ นผู้เข้าไปนัง่ รับฟัง ผลสะท้ อนของการเคลื่อนงานนีด้ ี
มาก ชาวบ้ านรู้สกึ เป็ นเจ้ าของเวที รัฐก็คํานึงถึงสันติวิธีเป็ นหลักสําคัญ 70
69

ทัง้ นี ้ ที่ ผ่ า นมา กระบวนการนี ถ้ ูก ขับ เคลื่ อ นไปแล้ ว ใน 6 อํ า เภอ
ประกอบไปด้ วย ยะหา รามัน ระแงะ รื อเสาะ ยะหริ่ ง และสายบุรี ปั ญหาที่ทกุ พื ้นที่
สะท้ อนตรงกันคือ ยาเสพติด ส่วนปั ญหาที่มีความเร่ งด่วนในกรณี อ.ยะหริ่ ง
คือการศึกษา อ.ระแงะ คือ ปั ญหาเรื่ องการเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบ และ
อ.ยะหา คือเรื่ องศาสนาว่ามันมีการทําให้ เข้ าใจคลาดเคลื่อนและถูกนําไปใช้
ประโยชน์ ความกังวลเหล่านี ้ภาครัฐต้ องเอามาแก้ ไขให้ ได้ ขณะเดียวกัน ผลที่ได้
ตามมาจากการใช้ กระบวนการนี ้ในตัวมันเอง ก็คือ การที่ประชาชนเกิดการเรี ยนรู้
ว่าปั ญหาชุมชนต้ องแก้ ที่ชุมชน และอาจทําให้ มมุ มองของประชาชนก้ าวข้ าม
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การมองเพียงเรื่ องคูข่ ดั แย้ งปาร์ ตี ้เอ-ปาร์ ตี ้บีไปเลย เพราะจะเห็นได้ ว่า การคุย
เรื่ องกระบวนการสันติภาพเป็ นเรื่ องที่ไกลตัวชาวบ้าน เรื่ องใกล้ตวั คือ ยาเสพติด
ปากท้ อง และการศึกษามากกว่า 71
70

5. บทสนทนาต่ อภาพรวมของประเด็นพืน้ ที่ปลอดภัย
จากการรวบรวมสุ้มเสียงของวงประชุมเฉพาะกลุ่มต่างๆ ปรากฏ
เสียงสะท้ อนหลัก ดังนี ้
(1) พืน้ ที่ปลอดภัยแบบเป็ นขัน้ เป็ นตอน วงของเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คง
ของพื ้นที่ปลอดภัยทัง้ 3 ตัวแบบอย่างเป็ นขันตอนที
้
่ตอ่ เนื่องกัน โดยทังหมดนั
้
น้
ได้ อ ยู่ภายใต้ แ ผนการของรั ฐ ว่า ยุท ธศาสตร์ ภาพใหญ่ ข องรั ฐ มี 3 ระยะ
(phases) คือ (1) พ.ศ.2548-2554: ควบคุมสถานการณ์และยุติสภาพปั ญหา
(2) พ.ศ.2554-2559: ปฏิบตั ิการเชิงรุกและเร่ งรัดงานพัฒนาเสริ มความมัน่ คง
และ (3) พ.ศ.2559 หรื อปั จจุบนั เป็ นต้ นมา: เสริ มสร้ างสันติสขุ พัฒนาอย่าง
ยั่ง ยื น มุ่ง สู่ก ารใช้ กลไกรั ฐ ปกติ และกํ า ลัง ในพื น้ ที่ อัน รวมถึ ง กลไกกํ า ลัง
ประชาชน
ภาพใหญ่เชิงยุทธศาสตร์ ตรงนี ้จะสัมพันธ์ กบั การเคลื่อนตัวของงาน
“พื ้นที ่ปลอดภัย” ของรั ฐด้ วย ซึ่งส่วนงานที่สอดคล้ องกับตัวแบบที่ 1 คือ
โครงการ “หมู่บ้านปลอดเหตุ คนปลอดภัย” ส่วนโครงการ “หมู่บ้านอาสา
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พัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)” คือ รากฐานของตัวแบบที่ 2 และสุดท้ าย
ตัวแบบที่ 3 นันเป็
้ นเป้าหมายสุดท้ ายที่อยากไปให้ ถึง ภายใต้ แผนโครงการ
“หมูบ่ ้ านประชาธิปไตย” แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนันได้
้ เบื ้องแรกต้ องเริ่ มที่ปลูกฝัง
จิตสํานึก ปลูกฝังความคิดอุดมการณ์ สร้ างความพร้ อมให้ หมูบ่ ้ านโดยใช้ กลไก
หลักคือ คณะกรรมการหมูบ้าน ภาครัฐเข้ าไปสร้ างความสมดุลระหว่ างขั้ว
อํานาจ เช่น ระหว่างท้ องที่กบั ท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมประชุมจากวง กอ.รมน.ภ.
4 ท่านหนึง่ สะท้ อนแนวทางดําเนินการเอาไว้ อย่างน่าสนใจว่า
“เราต้องยึดกุมจิ ตใจของคนในพืน้ ที ่ Winning heart and
mind ประชาชนและแนวร่ วม พร้ อมกับโดดเดี ่ยวคนติ ด
อาวุธ” 72

(2) การเมืองในการสร้ างพืน้ ที่ปลอดภัย: ผู้เข้ าร่ วมประชุมในวง
นักการเมืองชายแดนใต้ วิพากษ์ ว่า “พื ้นที่ปลอดภัย” ในอีกแง่หนึ่งแล้ ว ก็คือ
“พื ้นที่แย่งชิง” ระหว่างรัฐกับกลุม่ ผู้เห็นต่างที่ใช้ อาวุธ ยิ่งสร้ างกระแสให้ พื ้นที่
หนึ่งๆ ปลอดภัยมากเท่าใด ก็จะยิ่งเป็ นการท้ าทายกันมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้เข้ าร่ วมอีกท่านในวงเดียวกันกลับวิเคราะห์ในอีกมุมหนึ่งว่า เมื่อพิจารณา
ลักษณะของเป้าหมายอย่างอ่อน อันได้ แก่ พลเรื อน และสถานที่สาธารณะที่
เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตประจําวัน จะพบว่า ผู้ใช้ ความรุนแรงสร้ างความสูญเสียต่อ
เป้าหมายลักษณะนี ้ ส่วนใหญ่เป็ นตัวแสดงจากฝ่ ายผู้เห็นต่างจากรัฐ ดังนัน้
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การจะสร้ างพื น้ ที่ป ลอดภัย ก็ ต้ อ งพิจ ารณาด้ ว ยเช่น กัน ว่า จะมีสิ่ง ใดเป็ น
“ข้ อแลกเปลี่ยน” เพื่อโน้ มน้ าวเชิงบวกให้ กลุม่ ผู้เห็นต่างที่ใช้ อาวุธนัน้ ยอมรับ
ให้ พืน้ ที่ (ตลอดทัง้ บุคคล) บางลัก ษณะเป็ น พื น้ ที่ป ลอดภัย ซึ่ง อาจจะเป็ น
ข้ อ แลกเปลี่ย นที่ฝ่ายรัฐอาจเสนอก่อนมี 2 เรื่ องใหญ่ คือ (1) การเปิ ดพื ้นที่
ทางการเมืองให้ กบั ผู้เห็นต่างที่ตอ่ สู้โดยสันติวิธี กับ (2) การรับประกันการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นธรรมต่อผู้เห็นต่างที่ใช้ อาวุธ สองข้ อนี ้เป็ นสิ่งที่อาจพิจารณาเสนอเพื่อ
แลกกับการให้ ฝ่ายผู้เห็นต่างตกลงเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย 73
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(3) ความกั ง วลต่ อ ฝ่ ายรั ฐ :

ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ท่า นหนึ่ง ในวง

นักการเมืองชายแดนใต้ เสนอว่า ปั ญหาหลักของรัฐคือความไม่ตอ่ เนื่อง ไม่เป็ น
เอกภาพ และการเมืองภายในฝ่ ายเดียวกัน ดังนัน้ อาจต้ องพิจารณาร่ างกฎหมาย
จัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะกิ จ อันมีลกั ษณะเป็ นองค์ ก รอิสระและมีอํานาจเต็ ม
พอสมควรเพื่อแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะที่อาจดูต้นแบบ
จากกลไกที่ ป รึ ก ษาประธานาธิ บดี ฟิ ลิป ปิ นส์ ใ นการแก้ ไขปั ญหามิน ดาเนา
นอกจากนี ้ นัจมุดดีนก็ได้ สะท้ อนว่า ประชาชนมีความไม่เชื่อมัน่ มากขึ ้นว่ารัฐ
จะเอาจริ งเรื่ องกระบวนการพูดคุย การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอาจทําให้ เกิด
ปั ญ หาเรื่ อ งความไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจในการทํ า งานร่ วมกัน กับ ฝ่ ายมาราปาตานี
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาโครงสร้ างของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ ไข
ปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้ ว ก็พบว่า ไม่มีตวั แทนจากฝ่ ายประชาชนใน
พื ้นที่เลย อันนําไปสูค่ วามกังวลเรื่ องความจริ งจัง และจริ งใจของรัฐ 74
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6. ปั จจั ยแห่ งความสํา เร็ จ และประเด็น อื่นที่ สํา คัญ กว่ า เรื่ องพืน้ ที่
ปลอดภัย
6.1 ปั จจัยแห่ งความสําเร็จของการสร้ างพืน้ ที่ปลอดภัย
ผู้วิจัยทําการรวบรวมเสียงสะท้ อนอันต่างกรรม ต่างวาระ ต่างตัว
บุคคลกัน แต่พูดประเด็นเดียวกัน คือ ปั จจัยอันสนับสนุนให้ การสร้ างพืน้ ที่
ปลอดภัย (ไม่ว่าจะตัวแบบใดก็ตาม) สามารถเกิดความสําเร็ จหรื อมีความ
เป็ นไปได้ ซึง่ สรุปออกมาได้ 6 ข้ อ ดังนี ้
(1) องค์ประกอบสําคัญของพื ้นที่ปลอดภัย คือ การทําความเข้ าใจ
และจัดการกับรากเหง้ าของความรุ นแรง ไม่ใช่เพียงมุ่งยุติปฏิบตั ิการความ
รุนแรงทางกายภาพเท่านัน้ รวมทังต้
้ องให้ ความสําคัญกับการเคารพสิทธิ การ
สร้ างความยุติธรรม และการเคารพอัตลักษณ์ ของพื ้นที่ด้วย พร้ อมกันนัน้ ก็
ต้ องเปิ ดพืน้ ที่ทางการเมืองที่กว้ างพอจะสามารถแก้ ไขปั ญหาและตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ โดยไม่พอกพูนความคับข้ องและตอกยํ ้าความ
ไม่เป็ นธรรม
(2) การจะต้ องระบุวิธีตรวจสอบกรณีมีผ้ ูละเมิดกระทําการก่อเหตุ
รุ น แรง ต่ อ /ใน พื น้ ที่ ป ลอดภัย นัน้ ๆ ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ องมี ก ารออกแบบ
หน่วยงานหรื อกลไกที่มีพลังมากพอจะกดดันคูข่ ดั แย้ งได้ ด้วย
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(3) การพิจารณารู ปแบบของกลไกกลาง/ หน่วยงานกลางที่จะ
กํ า กับหลักการกติ กาของพื น้ ที่ ป ลอดภัย ในเบือ้ งแรกทุก คนเห็ นตรงกัน ว่า
หน่วยงาน “กลาง” นันเป็
้ นสิ่งไม่อาจเกิดขึ ้นจริ งได้ แต่สว่ นที่จะเติมต่อช่องโหว่นี ้
จะเป็ นรูปแบบใดนัน้ คือ เรื่ องที่ต้องอภิปรายในรายละเอียดกันต่อไประหว่างผู้
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง แต่ต้องเป็ นไปบนหลักคิดสําคัญคือ “ชุมชนเจ้ าของพื ้นที่ต้องมี
ส่ว นออกแบบ” ขณะเดี ยวกัน กลไกที่อ าจวางไว้ ใ นเบื อ้ งแรก ก็ อ าจเป็ น
เครื อข่ายคณะทํางานในลักษณะของการ “เปิ ดพืน้ ที่” จนกระทั่งพืน้ ที่นนั ้
กลายเป็ น “พืน้ ที่กลาง” ที่รวมเอาคนหลายกลุม่ ที่อาจเห็นต่างแต่สามารถ
ทํางานร่ วมกันได้ เข้ ามาช่วยกันประคับประคองการแก้ ไขปั ญหา และกํากับ
หลักการกติกาพื ้นที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คําถามอีกข้ อหนึ่งก็คือ ขอบเขต
ของพื ้นที่กลาง หรื อขอบเขตความกว้ างขวางของการเข้ าร่ วมในกลไกกลางว่า
จะเป็ นกลไกที่เปิ ดรับ/มีส่วนร่ วมเฉพาะระดับพื ้นที่ ระดับประเทศ หรื อระดับ
ระหว่างประเทศ
(4) ชุ ม ชนมี อํ า นาจ และทั ก ษะในการสื่ อ สาร ต่ อ รองกั บ รั ฐ
ค่ อนข้ างดี เนื่องจากแบบแผนที่ผ่านมา กรณีชุมชนที่มีความสามารถแบบนี ้
มักไม่ค่อยมี เหตุการณ์ ความรุ นแรงเกิ ด ขึน้ ขณะเดี ยวกัน ปั จ จัยสําคัญอี ก
ประการที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการสร้ างพื น้ ที่ ป ลอดภัย รวมทัง้ การ
ขับเคลื่อนงานแก้ ปัญหาและงานพัฒนาต่างๆ ในพื ้นที่ คือ ผู้นําชุมชน ผู้นํา
ท้ องที่ และผู้นําศาสนา หวาดกลัวไม่กล้ าทําอะไรมาก แสดงบทบาทไม่ได้
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เต็มที่ เพราะถ้ าเล่นบทบาทเชิงรุ กมากก็ อาจโดนรัฐเข้ าใจผิดว่าเป็ นแกนนํา
ฝ่ ายตรงข้ าม ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ งแล้ ว นโยบายหลายอย่างสามารถกระทํา
จากข้ างล่างขึ ้นไปได้ (bottom-up) ซึง่ การจะขับเคลือ่ นแนวทางจากล่างขึ ้นบน
ได้ นนั ้ ผู้นําต้ องมีจุดยืนและพยายาม ให้ ชาวบ้ านมีจุดยืนตาม เพื่อร่ วมกันทํา
นโยบายที่ฐานราก นัน่ คือ หมูบ่ ้ านและตําบล
(5) การเข้ า ใจสภาพจริ งของมาราปาตานี ว่ามี “command &
control” เหนือปฏิบตั ิการในพื ้นที่มากน้ อยเพียงใด รวมไปถึง คํ าถามพ่วงว่า
มาราปาตานีมี “ความชอบธรรม” (legitimacy) ที่จะกระทําการในนาม
ตัวแทนของผูเ้ ห็นต่างจากรัฐมากเพียงใด หากเราอนุมานตามความเป็ นไปได้
ว่ามี BRN ส่วนที่ไม่เห็นด้ วยหรื อไม่เข้ าร่วมกับการพูดคุยภายใต้ ความเป็ นตัวแทน
ของมาราปาตานี ก็จําเป็ นต้ องเข้ าใจสภาพจริ งของ BRN ด้ วยว่า (1) สิ่งที่พวกเขา
เคยแสดงออกมาว่าเป็ นความต้ อ งการ คือ หลักประกันของการพูดคุยที่ มี
มาตรฐานสากล และ (2) ที่ผ่านมา BRN เป็ นกลุม่ ที่สื่อสารด้ วยการปฏิบตั ิมา
ตลอด ไม่ใช่การสื่อสารผ่านคําพูด หาก BRN (ซึ่งอนุมานความเป็ นไปได้ ว่ามี
เฉดที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ วยหรื อ ไม่ ร่ ว มกั บ กระบวนการพู ด คุ ย ที่ ดํ า เนิ น ไปอยู่ ) จะ
แสดงออกซึง่ การปฏิเสธข้ อเสนอ ก็ไม่แปลกที่จะสื่อสารผ่านการก่อเหตุรุนแรง
ดังนันแล้
้ ว การจะผลักดันข้ อเสนอพื ้นที่ปลอดภัย จะต้ องไม่ไปเป็ นการท้ าทาย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มากเกินไป และควรจะดําเนินการอย่างเงียบๆ ไม่ต้องประกาศ
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ให้ เป็ นข่าว เพื่อไม่ให้ ตกเป็ นจุดสนใจของสังคมมากนัก อันจะทําให้ ประเด็น
นันกลายเป็
้
นเป้าอันเหมาะสมสําหรับการโจมตี
(6) ฝ่ ายรัฐ (ปาร์ ตี ้เอ) และฝ่ ายผู้เห็นต่างจากรัฐ (ปาร์ ตี ้บี) ส่วนที่ใช้
ความรุ นแรง ต่างก็มีหลักคิดและวิธีการต่อสู้ของตนเอง ผู้ได้ รับผลกระทบคือ
คนที่อยูต่ รงกลางระหว่างคู้ขดั แย้ งนี ้ โจทย์ที่ควรพิจารณาคือ จะทําอย่ างไรให้
ประชาชน (ปาร์ ต้ี “พี”) ตรงกลางที่เป็ นคนส่ วนใหญ่ มีความสามารถ
กดดันบังคับวิถขี องคู่ขัดแย้ งได้ ซึง่ ไม่เพียงแต่เฉพาะประเด็นพื ้นที่ปลอดภัย
เท่านัน้ หากยังรวมถึงวิถีของการขัดแย้ งกันในภาพใหญ่ที่ควรกดดันให้ เข้ าสู่
กระบวนการพูดคุยเจรจาอย่างจริ งจัง
ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านหนึ่งเสนอว่า แนวทางที่อาจเป็ นไปได้ คือการ
เริ่ มจากบทบาทของภาคประชาสังคม (ปาร์ ตี ้ซี) ที่ต้องตังต้
้ นจากการพิจารณา
สภาพจริ งของตนเองก่อนว่า (1) ภาคประชาสังคมสําคัญตัวเองเกินไปไหมที่
หลายๆ ครัง้ กระทําการและพูดในนามของประชาชน (ปาร์ ตี ้พี) อย่างค่อนข้ าง
เสมือนกับเป็ นตัวแทนอย่างสมบูรณ์ แต่ (2) สิง่ ที่ปฏิเสธไม่ได้ ก็คือ ภาคประชา
สังคมหลายองค์กรมีข้อต่อเชื่อมกับประชาชนกลุม่ ต่างๆ หรื อเรี ยกอีกแบบว่า
“มีมวลชนของตนเอง” ดังนัน้ โจทย์แนวทางถัดมาคือ ทําอย่างไรที่ภาคประชา
สังคมจะดึง พลัง มวลชนออกมา หรื อ สร้ างการประสานพลังเคลื่อนไหวกับ
ประชาชนให้ เข้ มแข็งขึ ้น เพื่อสร้ างพลังต่อรองในการกดดันวิถีขดั แย้ งระหว่าง
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ปาร์ ตี ้เอ กับปาร์ ตีบ้ ี จนกระทัง่ “พลังตรงกลาง” (ปาร์ ตี ้ซี + ปาร์ ตี ้พี) มี
ศักยภาพมากพอจะให้คณ
ุ ให้โทษกับทังปาร์
้ ตี ้เอ และปาร์ ตี ้บีได้ บ้าง
6.2 เรื่องที่สาํ คัญกว่ าการสร้ างพืน้ ที่ปลอดภัย
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจํ านวนมากจากวงของภาคประชาสังคมมองว่า
“พื ้นที่ปลอดภัย” ไม่ใช่เรื่ องที่มีความสําคัญลําดับแรกสุดสํา หรับการแก้ ไข
ปั ญหาความรุ นแรงในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีอีกหลายเรื่ องที่
สําคัญจะนํามาเสวนาประชุมกันมากกว่าการสร้ าง “พื ้นที่ปลอดภัย” เนื่องจาก
“พื น้ ที่ ไม่ ปลอดภัย ” เป็ น อาการปลายเหตุ และ “ความไม่ป ลอดภัย ”
ในที่ นี พ้ ัน อยู่กับ สาเหตุรากเหง้ าหลายประการในทางการเมือง การพูดถึงและ
เร่ งรัดผลักดันการสร้ าง “พืน้ ที่ปลอดภัย” โดยไม่ได้ จัดการกับรากเหง้ าของ
ปั ญหาความรุนแรง จึงเป็ นเสมือนความพยายามเพียงแค่บําบัดอาการของโรค
หรื อเป็ นการรั กษาตามอาการไปพลางเท่านัน้ อาจหยุดปฏิบัติการก่อเหตุรุนแรงไปได้ สกั พัก เช่น 5 ปี หรื อ 10 ปี แต่ในเมื่อรากของปั ญหาไม่ได้ รับการแก้ ไข
ความรุนแรงก็อาจเกิดระลอกใหม่ขึ ้นอีก
นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่ วมประชุมส่วนหนึ่งยังเน้ นยํา้ ว่า มีเรื่ องสําคัญที่
ต้ องแก้ ไขหรื อนําไปพิจารณาก่อนจะไปก้ าวไปสู่ขนของการพู
ั้
ดถึง “พื ้นที่ปลอดภัย” โดยผู้เข้ าร่วมท่านหนึง่ อุปมาว่า
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“เสมื อ นคนกํ า ลัง หิ วข้ า ว แต่ เ รากลับ ยื ่ น กาแฟให้ ดื่ ม
ดื ่มอย่างไรก็ไม่ หายหิ ว เพราะต้องการกิ นข้าว มิ ใช่ กาแฟ
ที ่ ก ล่ า วเช่ น นี ้ ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ไม่ อ ยากดื ่ ม กาแฟ
แต่ ค นหิ ว ข้ า ว ต้อ งให้กิ น ข้ าวให้อิ่ มก่ อ น แล้ว จึ งค่ อ ยไป
คิ ดถึงการดืม่ กาแฟ”

ข้ อ ความอุป มาข้ า งต้ น แน่น อนว่ า “กาแฟ” คื อ อุป มาถึ ง “พื น้ ที่
ปลอดภัย” แต่สําหรับอุปมาของ “ข้ าว” ผู้วิจัยขอไม่ตีความ สําหรับผู้วิจัย
“ข้ าว” ในที่นี ้อุปมาถึงสิง่ ใดเป็ นเรื่ องสําคัญน้ อยกว่าการครุ่นคิดพิจารณาว่าเรา
เห็นด้ วยหรื อไม่กับ (1) คนกําลังหิวข้ าว และ (2) คนต้ องการกินข้ าวก่อนดื่ม
กาแฟ สําหรับผู้ที่ยืนยันว่าต้ องกินกาแฟหรื อไม่เห็นด้ วยกับข้ อเปรี ยบเปรยนี ้
ข้ อ ความอุ ป มาข้ างต้ นก็ ไ ร้ ความหมายที่ จ ะตี ค วาม การทํ า ความเข้ าใจ
ความหมายอุปมาของ “ข้ าว” จึงเป็ นสิ่งสงวนที่ผ้ วู ิจัยไม่ประสงค์ สร้ างชุด
คําอธิบายอันจะเป็ นการยุติกระบวนการ หากแต่เรี ยกร้ องการสร้ างบทสนทนา
ต่อจากผู้อา่ นที่เฉพาะเจาะจง
ผู้เข้ าร่วมประชุมอีกท่านแสดงความกังวลว่า หากพิจารณาภาพรวม
ของพลวัตความขัดแย้ งในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขารู้สกึ ถึงแนวโน้ ม
ที่บีบให้ นกั เคลื่อนไหวและคนในพื ้นที่พดู ในเรื่ องที่ “หดแคบ” ลงไปเรื่ อยๆ จน
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ทําให้ ปัญหาใหญ่ และเรื่ องอันเป็ นใจกลางของความขัดแย้ ง เป็ นสิง่ ที่ไม่ถกู พูด
ถึงอีกต่อไป

7. Dotmocracy: ตัวแบบใดขายดีท่ ีสุด?
การทํากิจกรรม Dotmocracy ปรากฏผล ดังนี ้

7.1 วงประชุมกลุ่ม PAOW
• อันดับที่ 1 แนวทางที่สาม 52 คะแนน เน้ นตรง หลักการและเหตุผล
กับ สิ่ งทีต่ อ้ งทํา
• อันดับที่ 2 แนวทางที่หนึง่ 47 คะแนน เน้ น สิ่ งทีต่ อ้ งทํา ทังสามเรื
้
่ อง
• อันดับที่ 3 แนวทางที่สอง 7 คะแนน เน้ นตรง สิ่ งที ่ต้องทํ า ในเรื่ อง
“ขยายโครงการพัฒนาของรั ฐให้ เข้าถึ งระดับครัวเรื อน เพิ่มรายได้
และคุณค่าชีวิต
7.2 วงประชุมกลุ่มนักการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
• อันดับที่ 1 แนวทางที่สาม 30 คะแนน เน้ นตรงหลักการ ข้ อความที่
พูดถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน และการเปิ ดพื ้นที่ทางการเมือง
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• อันดับที่ 2 แนวทางที่สอง 17 คะแนน เน้ นตรงหลักการ ในข้ อความที่
ระบุวา่ คนในชุมชนรักกัน
• อันดับที่ 3 แนวทางที่หนึง่ 7 คะแนน
7.3 วงประชุมภาคประชาสังคมชายแดนใต้ (CSOs)
• อันดับที่ 1 ข้ อคิดเห็นอื่นๆ จํานวน 65 คะแนน หมายถึงกลุม่ จํานวน
ที่ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า (1) จํ า เป็ น ต้ อ งพูด ถึ ง การสร้ างเงื่ อ นไขเบื อ้ งต้ น
(precondition) ก่อนการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย และ (2) มีเรื่ องที่
สําคัญจะต้ องพูดถึงมากกว่าเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย
• อันดับที่ 2 แนวทางที่สาม 50 คะแนน เน้ นตรงหลักการ ข้ อความที่
พูดถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน และการเปิ ดพื ้นที่ทางการเมือง
• อันดับที่ 3 แนวทางที่หนึง่ 2 คะแนน เน้ นตรงสิ่ งทีต่ อ้ งทํา ในข้ อความ
ที่ระบุว่า ผู้ใช้ กําลังอาวุธทุกฝ่ ายยุติการก่อเหตุ และการเคลื่อนไหว
ทางการทหารในพื ้นที่สาธารณะ
• อันดับที่ 4 แนวทางที่สอง 0 คะแนน
7.4 วงประชุมกํานัน – ผู้ใหญ่ บ้าน ชายแดนใต้
• อันดับที่ 1 แนวทางที่สอง จํานวน 23 คะแนน อย่างไรก็ตาม คะแนน
ในส่วนนี ้มิได้ ให้ ไว้ กบั ตัวแบบที่ผ้ บู รรยายนําเสนอ หากแต่เป็ นการให้
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คะแนนกับ “ข้ อเสนอเพิ่มเติม” หากจะต้ องผลักดันการสร้ างพื ้นที่
ปลอดภัยตามตัวแบบนี ้ โดยจําแนกเป็ นการให้ คะแนนกับข้ อเสนอ
“ขออํานาจแก้ ปัญหาเอง” จํานวน 22 คะแนน และการให้ คะแนนกับ
ข้ อเสนอ “รัฐบาลต้ องรับฟั งอย่างแท้ จริ ง” จํานวน 1 คะแนน
• อันดับที่ 2 แนวทางที่สาม 19 คะแนน เน้ นตรงการมีคณะทํางานที่
เป็ นกลไกกลาง จํานวน 10 คะแนน
• อันดับที่ 3 แนวทางที่หนึ่ง 3 คะแนน โดยเป็ นการให้ คะแนนกับ
ประเด็นว่า การผลักดันพื ้นที่ปลอดภัยตามตัวแบบนี ้ต้ องคํานึงถึง
การคงอยูข่ อง “สายล่อฟ้า/ตัวชนวน” และการนําตัวชนวนนี ้ออกห่าง
จากพื ้นที่สาธารณะที่กําหนดให้ ปลอดภัย
7.5 วงประชุมเจ้ าหน้ าที่ กอ.รมน.ภ.4
• อันดับที่ 1 แนวทางที่สอง 12 คะแนน
• อันดับที่ 2 แนวทางที่หนึง่ 7 คะแนน
• อันดับที่ 3 แนวทางที่สาม 6 คะแนน
• อันดับที่ 4 เงื่อนไขเบื ้องต้ น (precondition) 5 คะแนน
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7.6 วงประชุมกลุ่มไทยพุทธ
• อันดับที่ 1 แนวทางที่สาม 34 คะแนน เน้ นตรง หลักการและเหตุผล
สิ่ งทีต่ อ้ งทํา ในเรื่ องพื ้นที่พดู คุย และ สิ่ งทีต่ อ้ งแลก ที่วงประชุมเสนอว่า
เป็ นสิ่งที่ก้าวข้ ามได้ เรา “สามารถสร้ างชุมชนต้ นแบบ/ นําร่ องได้ จริ ง
ในทางปฏิบตั ิ”
• อันดับที่ 2 แนวทางที่สอง 8 คะแนน เน้ นตรง หลักการและเหตุผล
และสิ่ งที ่ต้องทํ า เรื่ อง “ขยายโครงการพัฒนาของรัฐให้ เข้าถึ งระดับ
ครัวเรื อน เพิ่มรายได้ และคุณค่าชีวิต”
• อันดับที่ 3 แนวทางที่หนึ่ง 3 คะแนน เน้ นตรง สิ่ งที ่ต้องทํ า ในเรื่ อง
“ผู้ใช้ กําลังอาวุธทุกฝ่ ายยุติการก่อเหตุ การเคลื่อนไหวทางการทหาร
ในพื น้ ที่ ส าธารณะ” และ “ชุม ชน/ภาคประชาสัง คม สนับ สนุน
บทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ”
จากผลลัพธ์ ของ Dotmocracy ข้ างต้ น สามารถทําการสรุ ปเปรี ยบเทียบ
ได้ ตามตารางด้ านล่าง ดังนี ้
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1 = ตัวแบบที่ 1 พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย
2 = ตัวแบบที่ 2 พื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารัฐร่วมใจ
3 = ตัวแบบที่ 3 พื ้นที่สนั ติ
4 = เงื่อนไขเบื ้องต้ น (precondition) ก่อนการทําพื ้นที่ปลอดภัย
5 = เรื่ องที่คิดว่าสําคัญจะต้ องถูกพูดถึงมากกว่าเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย
1

2

3

4

5

PAOW

47

7

52

-

-

นักการเมือง

7

17

30

-

-

CSOs

2

0

50

-

65

กํานัน-ผญบ.

3

23*

19

-

-

ISOC

7

12

6

5

-

ไทยพุทธ

3

8

34

-

-

หมายเหตุ * หมายถึ ง คะแนนในส่ว นนี ม้ ิ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ กับ ตัว แบบที่ ผ้ ูบ รรยาย
นําเสนอ แต่เป็ นการให้ คะแนนกับ “ข้ อเสนอเพิ่มเติม” หากจะต้ องผลักดันการ
สร้ างพื น้ ที่ป ลอดภัยตามตัว แบบนี ้ อันเป็ น การให้ ค ะแนนกับ ข้ อ เสนอ “ขอ
อํานาจแก้ ปัญหาเอง” จํานวน 22 คะแนน
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จากตารางข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า หากพิจารณาภาพรวมของทุกวงประชุม
ตัวแบบที่ 3 พื ้นที่สนั ติได้ รับความนิยมมากที่สดุ โดยมากจะเป็ นการสนับสนุน
ตรงหลักการและเหตุผล และให้ ความหมายว่าพื ้นที่สนั ตินนเป็
ั ้ นเป้าหมายที่
พวกเขาอยากไปให้ ถึง รวมทัง้ ยืนยันความเห็นด้ วยกับการที่พื ้นที่ปลอดภัย
จะต้ องมีความหมายครอบคลุมถึงพื ้นที่เปิ ดกว้ างทางการเมืองและมุ่งจัดการ
กับ รากเหง้ า ของปั ญ หามากกว่า จะให้ นํา้ หนัก กับ เพีย งยุติค วามรุ น แรง
ทางกายภาพ
มีเพียงวงเจ้ าหน้ าที่ กอ.รมน. ภ.4 (ISOC) กับวงกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน
เท่านัน้ ที่สนับสนุนตัวแบบที่ 2 แต่ก็ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โดย ISOC เห็นด้ วย
กั บ หลั ก การและเหตุ ผ ลตลอดทั ง้ แนวปฏิ บั ติ ข องตั ว แบบ ส่ ว นกํ า นั น ผู้ใหญ่บ้าน กลับเน้ นความสําคัญของข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมที่พวกเขามีต่อตัวแบบนี ้
ว่า สามารถใช้ เ ป็ น ฐานได้ เพีย งแต่ห ลัก คิด คือ จะต้ อ งไม่ใ ช่ก ารเป็ น กลไก
รั บ การสัง่ การแบบ Top-down จากรั ฐ หากแต่กลไกนีจ้ ะต้ องมีอํานาจ
ตัดสินใจเองได้ มากพอสมควรด้ วย
ส่วนวงของภาคประชาสังคมสะท้ อนอย่างแตกต่างออกไปมากที่สดุ
โดยเห็นว่า เรื่ องพืน้ ที่ ปลอดภัยนัน้ เป็ นอาการปลายเหตุ และกัง วลว่าหาก
สังคมให้ นํ ้าหนักกับเรื่ องนี ้มากก็อาจจะกลบลบการมองเห็นปั ญหาใจกลางที่
สําคัญมากกว่าอันเป็ นเรื่ องที่ขมวดปมพันอยู่กับความเป็ นธรรมและอํานาจ
ทางการเมือง ดังนัน้ ในการทํา Dotmocracy พวกเขาจึงสะท้ อนอย่างมากว่า
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หากพิจารณาในบริ บทใหญ่ของปั ญหาความรุนแรงและกระบวนการสันติภาพ
ในปาตานี / จังหวัด ชายแดนภาคใต้ แ ล้ ว “มีเ รื่ อ งที่ สํา คัญ จะต้ อ งถูก พูด ถึ ง
มากกว่าเรื่ องพื ้นที่ปลอดภัย”
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บทที่ 4
บทสรุ ป และบทชวนสนทนาต่ อเรื่ อง “ความเป็ นกลาง”
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ตังต้
้ นจากความต้ องการ “รบกวน” (disrupt) ประเด็น
เรื่ องพื ้นที่ปลอดภัยอันถูกพูดถึง ผลักดัน เรี ยกร้ อง ขับเคลื่อนอย่างเร่ งรี บและ
รวบรัด ให้ เห็นสภาพการณ์ของท่าทีของผู้เกี่ยวข้ องว่ามีความกระจัดกระจาย
แฝงนัยความรู้สกึ บางอย่างอันเข้ มข้ น เช่น ความกังวลต่อสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
พวกเขา อันกําลังถูกขับเคลือ่ น พูดถึงต่อหน้ าต่อตาพวกเขา โดยที่พวกเขามิได้
มีสว่ นกําหนดมันเท่ากับคนบางกลุม่
เป้าหมายผลลัพธ์ของงานวิจยั นี ้จึงมิใช่การนําเสนอเชิงนโยบาย หรื อ
เสนอตัวแบบเชิงปฏิบตั ิตามขนบนิยมของงานวิจยั เสนอหน่วยราชการแต่อย่างใด
หากแต่ม่งุ สัน่ คลอนความมัน่ ใจที่อาจจะมากเกินไปของผู้ใดก็ตามที่กําลังพูด
แทน/ พูดในนามประชาชนในพื ้นที่ปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้ อมกับ
สะท้ อนให้ เห็นบทสนทนาอันรุ่ มรวยไปด้ วยความคิดเห็น และความรู้ สึกของ
ผู้คนที่มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ไม่มีส่วนตัดสินใจ เพื่อคาดหวังว่า การหารื อและ
ตัดสินใจจัดทํ าพื ้นที่ปลอดภัยในรู ปแบบใดก็ตามจะเป็ นไปโดยเริ่ มต้ นครุ่นคิ ด
พิจารณาความกังวลต้ องการของผู้คนเหล่านี ้ก่อนเป็ นลําดับแรก
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ในวัน ที่ ง านวิ จัย ชิ น้ นี เ้ สร็ จ สิน้ กระบวนการเก็ บ รวบรวมสุ้ม เสี ย ง
สะท้ อน ผู้วิจัยพบว่าหัวใจของปั ญหาในการสร้ างพืน้ ที่ปลอดภัยคือ ทุกคน
อยากมีสว่ นร่วมในเรื่ องนี ้มากกว่าที่เป็ นอยู่ และสะท้ อนชัดเจนถึงความรู้ สกึ ไม่
พอใจระคนกับ กัง วลต่อ การขับ เคลื่อ นประเด็ น พื น้ ที่ ป ลอดภัย ซึ่ง เป็ น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาโดยตรง แต่กลับเป็ นไปในกระบวนการที่ให้ ความรู้สกึ
ว่าปิ ดกันไม่
้ รับฟั ง ด้ วยเหตุนี ้ จึงสําคัญมากที่ต้องมีกระบวนการรวบรวมเสียง
สะท้ อน และจําเป็ นอย่างมากที่จะต้ องสร้ างหลักประกันให้ “เสียงปลอดภัย
(safety voice)” ก่อนหรื อพร้ อมกับการสร้ าง “พืน้ ที่ปลอดภัย (safety zone)”
ซึง่ สาระสําคัญของผลวิจยั สามารถสรุปเป็ นหัวข้ อได้ ดังนี ้
1. เงื่อนไขเบือ้ งต้ น (precondition) ก่ อนการทําพืน้ ที่ปลอดภัย
คือ ความเข้ าใจต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื ้นที่ ใน 4 ประเด็นด้ วยกัน: (1)
ความรุ นแรงในปาตานี/ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลกั ษณะคล้ ายกับสงคราม
อสมมาตร (asymmetric warfare) (2) การนิย ามพืน้ ที่ ปาตานี/ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ ชดั เจนว่าเป็ น “พื ้นที่สงคราม” หรื อ “พื ้นที่ขดั แย้ ง” (3) พื ้นที่
ปลอดภัย ตัว แบบใดก็ ต าม ต้ องตัง้ ต้ นจากการเปิ ด พื น้ ที่ ใ ห้ กับ เสี ย งของ
ประชาชนในพื ้นที่ได้ คิดออกแบบของเขาเอง และ (4) การประเมินบทบาทของ
“ปาร์ ตี ้แฝง” (ภัยแทรกซ้ อน) ที่มีตอ่ สถานการณ์ก่อเหตุรุนแรง
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2. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 1: พืน้ ที่สาธารณะปลอดภัย มีเสียง
สะท้ อนสําคัญ 4 เรื่ องใหญ่ คือ (1) การวิพากษ์ ว่าเป็ นแนวทางที่ทําได้ ยาก
เพราะต่างฝ่ ายต่า งไม่เ คารพกติ กาและกฎเกณฑ์ ของการขัดกันทางอาวุธ
แต่หากจะผลักดันตัวแบบนี ้ รัฐจะต้ องเป็ นฝ่ ายเริ่ มเคารพกติกาก่อน กระนัน้
คําถามที่ตามมาคือ จะใช้ กลไกอะไรในการพิสจู น์กรณีมีการละเมิดก่อเหตุรุ น แรงในพื น้ ที่ ส าธารณะปลอดภัย ขณะที่ ปั ญ หาหลัก ของตัว แบบนี ้ คื อ
ขาดมิติ การจัด การรากเหง้ าปั ญหาที่ ขับเคลื่อนจูงใจให้ ค นใช้ ความรุ น แรง
(2) การประกาศพื ้นที่สาธารณะใดเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยก็อาจเป็ นเสมือนชนวน
ที่ทําให้ ตกเป็ นเป้าของความรุ นแรงยิ่งกว่าเดิม (3) ผู้เข้ าร่ วมประชุมจากหลายวง
วิพากษ์ คอ่ นข้ างมากกับการจํากัดขอบเขตการเรี ยกร้ องพื ้นที่ปลอดภัยไว้ เพียง
ที่ “พื ้นที่สาธารณะ” และ (4) เราสามารถหากรณีตวั อย่างที่ดีของการทําให้
พื ้นที่สาธารณะปลอดภัยได้ หรื อไม่ การรักษาความปลอดภัยของเมืองยะลา
และเบตงสามารถเป็ นกรณีที่ถอดบทเรี ยนสูตรความสําเร็ จได้ หรื อไม่ ซึ่ง ณ จุดนี ้
จะเห็นว่า ผู้เสนอโจทย์ นีค้ ือ กอ.รมน.ภ.4 นิยามพืน้ ที่สาธารณะในเชิ งของ
“เขตเมือง” ส่วนกลุ่ม PAOW ซึ่งเป็ นตัวแสดงหลักที่เสนอตัวแบบพื ้นที่ สาธารณะปลอดภัยนิยามพื ้นที่สาธารณะเป็ นจุดเฉพาะ เช่น ตลาด โรงเรี ยน
3. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 2: พืน้ ที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการ
ประชารัฐร่ วมใจ ผู้เข้ าร่วมวงประชุมจํานวนมากมวิตกกังวลกับการผลัก ดัน
ตัว แบบนี ้ เนื่ อ งจากว่ า (1) เมื่ อ รั ฐ ทํา การเสริ มเขี ้ ย วเล็ บ เพิ่ ม ศักยภาพ
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กํานัน ผู้ใหญ่ บ้านแล้ ว กลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ ความรุ นแรงก็ ต้องเพิ่มศักยภาพ
ระดับปฏิบตั ิการตามไปด้ วยเป็ นเรื่ องปกติ จึงมีแนวโน้ มที่จะปรากฏพลเรื อน
ติดอาวุธมากขึ ้น และความเป็ นไปได้ ที่ความรุ นแรงจะกระจายตัวก็จะเพิ่มขึ ้น
(2) ตัวแบบนี ้รัฐมีบทบาทชี ้นํากําหนดมากเกินไป (3) การขับเคลื่อนตัวแบบนี ้
อาจส่งผลทําให้ ประชาชน โดยเฉพาะผู้เห็นต่างจากรัฐเกิดความไม่ไว้ วางใจ
และทําให้ ผ้ นู ําชุมชนมีความเสีย่ ง
4. บทสนทนาต่ อตัวแบบที่ 3: พืน้ ที่สันติ หลายวงประชุม
สนับสนุนตัวแบบนี ้ เพราะเป็ นตัวแบบที่มงุ่ จัดการรากเหง้ าของความรุ นแรง มี
ความเปิ ด กว้ าง สะท้ อนความเป็ นเจ้ าของของชุมชน พืน้ ที่ปลอดภัยในที่ นี ้
หมายถึง “พืน้ ที่กิจกรรมทางการเมืองที่ใช้ ต่อสู้ ต่อรองประเด็นปั ญหาและ
ความต้ องการของคนในพื ้นที่โดยไม่ใช้ ความรุ นแรง” ซึ่งตอบโจทย์ที่ว่า “พื ้นที่
ปลอดภัย (Safety Zone) จะเกิดขึ ้นได้ จําเป็ นต้ องให้ หลักประกันต่อการส่ง
เสียงทางการเมืองอย่างปลอดภัย (Safety Voice)” อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่ วม
จํานวนมากก็กงั วลกับแนวทางนําตัวแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งด้ วยเหตุผลของ
ปั ญหาเกี่ยวกับความเป็ นกลางที่หาได้ ยาก โดยมีผ้ เู สนอว่าสูตรของการสร้ าง
ตัวแบบนี ้คือต้ องเป็ นการประสานทํางานสามฝ่ ายคือ รัฐ ผู้เห็นต่าง และชุมชน
กับประชาสังคม (A+B+C) ในขณะที่ผ้ เู ข้ าร่ วมอีกท่านเสนอว่า สามารถใช้
กลไกของผู้นําท้ องที่ตามตัวแบบที่ 2 เป็ นฐานได้ แต่กลไกนี ้ต้ องขับเคลื่อนด้ วย
หลักการของตัวแบบที่ 3 คือ การเปิ ดกว้ าง เปิ ดพื ้นที่ทางการเมือง มิใช่การเป็ น
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กองกํ า ลัง ให้ กับ รั ฐ โดยหลัก คิ ด สํ า คัญ ของการผลัก ดัน คื อ “อย่ า คิ ด แทน
ชาวบ้ าน” ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่ วมประชุมอีกท่านเสนอแนวคิด พืน้ ที่สันติธรรมชาติ
คือ การค่อยๆ ผลักดันขับเคลื่อนให้ เป็ นไปตามบริ บทของชุมชนแต่ละแห่ง
ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน เหมือนนํ ้าซึมบ่อทราย และใช้ วิถีชีวิตธรรมชาติของมนุษย์
เป็ นตัวตัง้ กระนันก็
้ ดี
5. บทสนทนาต่ อภาพรวมของประเด็นพืน้ ที่ปลอดภัย วง
ประชุม เจ้ าหน้ า ที่ค วามมั่น คงเสนอให้ มองพืน้ ที่ป ลอดภัยทั ง้

3 ตั ว

แบบอย่ างเป็ นขัน้ ตอนต่ อเนื่ องกัน โดยตังต้
้ นจากตัวแบบพื ้นที่สาธารณะ
ปลอดภัยซึ่งสอดคล้ องกับการดําเนินงานของรัฐ คือ โครงการ “หมู่บ้านปลอดเหตุ
คนปลอดภัย” ขันต่
้ อมา คือ ตัวแบบที่ 2 พื ้นที่ปลอดภัยภายใต้ โครงการประชารัฐ
อัน เป็ น สะท้ อ นในโครงการ “หมู่บ้ า นอาสาพัฒ นาป้อ งกัน ตนเอง (อพป.)”
ส่วนตัวแบบที่ 3 พื ้นที่สนั ติ คือเป้าหมายบันปลายที
้
่เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงเอง
ก็ หวัง จะไปให้ ถึ ง ภายใต้ ก รอบของแผนโครงการ “หมู่บ้านประชาธิ ป ไตย”
ในขณะที่วงประชุมอื่นหลายกลุม่ มองว่า เมื่อพูดถึง “พื ้นที่ปลอดภัย” ในอีกแง่หนึ่ง
มัน คือ “พื น้ ที่แ ย่ง ชิ ง มวลชน” ระหว่า งรั ฐ กับ กลุ่ม ผู้ เ ห็น ต่า งที่ใ ช้ อ าวุธ
ดัง นั น้ ในภาพรวมจะต้ องไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การเมื อ งในการสร้ างพื น้ ที่
ปลอดภัยด้ วย
6. ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ และประเด็นอื่นที่สําคัญกว่ าเรื่ อง
พืน้ ที่ปลอดภัย ปั จจัยสนับสนุนให้ การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย (ไม่ว่าจะตัวแบบ
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ใดก็ตาม) สามารถเกิดความสําเร็ จหรื อเป็ นไปได้ มีทงสิ
ั ้ ้น 6 ข้ อ คือ (1) จัดการ
กับรากเหง้ าของความรุ นแรง & เปิ ดพื ้นที่ทางการเมือง (2) มีหลักเกณฑ์
แนวทางตรวจสอบผู้ละเมิดอย่างชัดเจน (3) กลไกกลางที่เป็ นพื ้นที่กลางและ
ชุมชนเป็ นเจ้ าของ (4) ชุมชนมีอํานาจ & ทักษะต่อรองกับรัฐได้ ดี ผู้นําชุมชน
สามารถแสดงบทบาทนําได้ เต็มที่โดยไม่โดยหวาดระแวง (5) เข้ าใจสภาพจริ ง
ของ “ปาร์ ตี ้บี” ว่า Command & Control และ ความชอบธรรมอยู่ตรงไหน
และ (6) หนุนเสริ มให้ “ปาร์ ตี ้พี” (ประชาชน) ตรงกลางที่เป็ นคนส่วนใหญ่มี
ความสามารถกดดันบังคับวิถีของคูข่ ดั แย้ ง
ส่วนวงประชุมหลายกลุม่ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมมองอีกทาง
หนึ่งว่า มีอีกหลายเรื่ องที่สําคัญจะนํามาเสวนาประชุมกันมากกว่าการสร้ าง
“พื ้นที่ปลอดภัย” เนื่องจาก “พื ้นที่ ไม่ ปลอดภัย” เป็ นอาการปลายเหตุ และ
“ความไม่ปลอดภัย” ในที่นี ้พันอยู่กบั สาเหตุรากเหง้ าหลายประการในทางการเมือง
การพูดถึงและเร่ งรัดผลักดันการสร้ าง “พื ้นที่ปลอดภัย” โดยไม่ได้ จัดการกับ
รากเหง้ าของปั ญหาความรุ นแรง จึงเป็ นเสมือนความพยายามเพียงแค่บําบัด
อาการของโรค หรื อ เป็ น การรั ก ษาตามอาการไปพลางเท่า นัน้ อาจหยุด
ปฏิบตั ิการก่อเหตุรุนแรงไปได้ สกั พัก เช่น 5 ปี หรื อ 10 ปี แต่ในเมื่อรากของ
ปั ญหาไม่ได้ รับการแก้ ไข ความรุนแรงก็อาจเกิดระลอกใหม่ขึ ้นอีก
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คํากล่ าวตาม
...กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้ ว ยังมีกระต่ายกับเต่า อาศัยอยู่ในป่ า วัน
หนึ่งเต่าก็ ลุกขึน้ มาท้ ากระต่าย “เรามาวิ่งแข่งกันเถอะ” กระต่ายก็รับคําท้ า
และแล้ วทังสองก็
้
แข่งขันกัน กระต่ายวิ่งเร็ วนําหน้ าออกไปก่อน ก็ไปแอบงี บ
หลับอยู่ใต้ มะพร้ าว ด้ วยความลําพองว่าอย่างไรเสียตื่นขึ ้นมา ตนก็ถึงเส้ นชัย
และชนะเต่าแน่นอน....
ต่อจากนี ้ท่านคงทราบบทจบตายตัวบทนันได้
้ ดีว่าคืออะไร นิทานจบ
ลงแล้ ว แม่ก็หนั มามองลูกสาววัยสี่ขวบ ที่นิทานก่อนนอนเป็ นเงื่อนไขแลกกับ
ความว่านอนสอนง่ายในบางเรื่ อง และหวังจะเห็นเธอหลับพริ ม้ แม่จะได้ นอนเสียที
แต่ตรงกันข้ าม ในความสลัวนันดวงตากลมใส
้
ยังวาววับๆ ราวกับเปลวเทียนไหว
“แม่ ค ะ แม่ ค ะ น้ อ งเต่ า รู้ ว่ า วิ่ ง แข่ ง กับ กระต่า ย ยัง ไงๆก็ แ พ้ แล้ ว เค้ า ไปท้ า
กระต่ายทําไมคะ” แม่เจ้ า! ก็เพิ่งฉุกคิดเหมือนกัน ทําไมเราไม่เคยตังคํ
้ าถามนี ้
มาก่อน ฟั งมายังไงก็เล่าไปอย่างนัน้ เลยบ่ายเบี่ยงถามลูกกลับดีกว่า “ลูกคิดว่า
ถ้ าลูกเป็ นเต่าลูกจะทําอย่างนันไหม”
้
เด็กติดนิทานทําตาปริ บๆ อยู่สกั ครู่ หนึ่ง
แล้ วตอบเสียงมัน่ คงว่า “ถ้ าลูกเป็ นเต่า ลูกจะท้ ากระต่ายใหม่ว่า ให้ แข่งกัน
บนบกครึ่ ง ทาง ลงนํ า้ ครึ่ ง ทาง” ความรู้ สึกที่ จํา ได้ ในตอนนัน้ จนถึง วัน นีค้ ื อ
ความรู้สกึ ถึงเหมือนหนามฉลาดตํา...มันเจ็บอย่างมีคณ
ุ ค่าจริ งๆ
นิทาน-สารสันติภาพที่คนฟั งสอนคนเล่าเรื่ องนี ้ดิฉนั นํามาใช้ เป็ นการเกริ่ น
“บทตาม” ที่ ท่ า นกํ า ลัง อ่ านหลังการอ่ านรายงานฉบับพกพาที่ รวบรวมโดย
อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์ เรื่ อง “พืน้ ที่ปลอดภัยในปาตานี/ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ” ฉบับนี ้จบลง ก็เพียงเพื่อจะเสนอให้ เห็นแง่มมุ ว่าการแก้ ปัญหาความ-
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ขัดแย้ งรุ นแรงที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นนั ้ วิธีคิด วิธีทําที่จํามาแล้ วก็คิดและ
ทําไปแบบเดิมๆ เหมือนการเล่านิทานและเนื ้อหานิทานสามัญกระต่ายกับเต่านัน้
คงมีแต่ความบังเอิญเท่านันที
้ ่จะสําเร็ จได้
การล้ มหายตายจากของผู้ คนในพื น้ ที่ นี ไ้ ม่ ว่ า จะเป็ นพลเรื อ น
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ รวมทัง้ ขบวนการนัก สู้แ ละกลุ่ม แอบแฝงแสวงผลประโยชน์
ที่ ใ ช้ อ าวุธ แก้ ปั ญ หานัน้ รวมกันแล้ วเป็ นเรื อนหมื่น และยังมีผ้ บู าดเจ็บพิการ
มีแม่หม้ าย มีเด็กกําพร้ าจํานวนมากมายที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเพียงแค่สิบปี ที่ผ่าน
ด้ วยผลกระทบอันใหญ่หลวงนี ้เป็ นความชอบธรรมที่มากเกินพอที่จะนําเสนอ
เรื่ องความพยายามที่จะสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม การริ เริ่ มหัวข้ อนี ้
ถือว่ายังอยู่ในระดับอนุบาลเท่านัน้ ถ้ าจะใช้ การเลื่อนชัน้ ขึ ้นมัธยมแบบปกติ
คงไม่ทนั การ เห็นมีแต่การต้ อง “บ่มอย่างมีศาสตร์ และมีศิลป์ ” ให้ สกุ อย่างพอดิบพอดี ที่ไม่พลาดเน่าไปเสียก่อนเท่านัน้ ที่พอจะเป็ นหนทางลดความเสี่ยง เพิ่ม
ความปลอดภัยได้ จริ ง
ในฐานะที่ ดิ ฉ ั น เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ข องมู ล นิ ธิ เ อเชี ย ที่ ไ ด้ มี โ อกาส
เข้ าสัง เกตการณ์ อยูใ่ นขันตอนของการรั
้
บฟั งเสียงสะท้ อนจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในพื ้นที่ เช่น กลุ่ม ผู้หญิ ง กลุ่ม ประชาสัง คม กํา นันผู้ใ หญ่บ้า น ผู้นํา ชุม ชน
คนพุทธในพื ้นที่ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คง ได้ สมั ผัสความดีใจที่ระคนไปกับ
ความหวาดหวัน่ คับข้ องใจ ความไม่เชื่อมัน่ ความวิตกกังวล และความกลัว
การตอบโต้ ที่ยากจะคาดเดา กลัวว่าอุณหภูมิความรุนแรงจะร้ อนขึ ้นไปกว่าเดิม
อีกถ้ าการริ เริ่ มที่มีชีวิตผู้คนพลเรื อนเป็ นตัวประกันครัง้ นี ้ล้ มเหลวลง ถ้ าการเขียน
คําตามนี ้จะมีความหมายบ้ าง ดิฉนั อยากจะวิงวอนให้ การอ่าน การวิเคราะห์
และการวินิจฉัยข้ อค้ นพบรายงานฉบับนี ้ของท่านเป็ นไปด้ วยความมีอเุ บกขา
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และในที่สดุ ท่านจะผนึกความปรารถนาดี พลังใจ พลังสติปัญญาในการร่ วม
แก้ ปัญหาความขัดแย้ ง ที่ยืด เยื อ้ เรื อ้ รั ง ที่เ กิ ด ขี น้ ในสามจัง หวัด ชายแดนใต้
ให้ เกิ ดความสุข สงบ สันติขึ ้นในเวลาที่ไม่สายเกินไป
ด้ วยความศรัทธาในสันติทรรศน์ – สันติวิธี
เรืองรวี พิชัยกุล
ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส
มูลนิธิเอเชีย
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Michael Becker. Practitioner’s Guide: Peace Zones. www.method
finder.net/download_all.html?file=files/documents/methods_exam
ples/0088%20-%20Peace%20Zones%20-%20Method.pdf.
access 16 July 2016. เป็ นต้ น
ส่วนการประชุมเฉพาะกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสขุ ในระดับพื ้นที่. การเสวนากลุ่มย่ อย เรื่ อง
“การสร้ างพืน้ ที่ปลอดภัย”. วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมพาร์ ควิว
จ.ปั ตตานี และ; มูลนิธิเอเชีย. การเสวนา “แนวโน้ มสถานการณ์ ความ
ขัดแย้ งทั่วโลก และจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ปาตานี ”. วันที่ 4-5
มิถนุ ายน 2559 ณ ลากูนา่ รี สอร์ ท จ.สตูล.
สําหรับการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่รัฐในเบื ้องต้ นนันประกอบด้
้
วย พลโทนักรบ
บุญบัวทอง. สัมภาษณ์ . วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศปป.5 กอ.รมน.
และ; นายพรชาต บุนนาค. สัมภาษณ์ . วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ
ทําเนียบรัฐบาล.
15

16

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Dotmocracy” โปรดดู, http://www.dotmo
cracy.org/faq#n1248. access 5 December 2016.
แนวทางการ รปภ. พื ้นที่สาธารณะปลอดภัย:
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• ตลาด: มีการจัดวางระเบียบของตลาดทัง้ การจอดรถ ทางเข้ าออกของ
ตลาด มีการวางจุดตรวจเป็ นระยะ แต่จุดตรวจเหล่านันควรมี
้
ระยะห่าง
พอสมควรกับตลาด ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดที่มีประสิทธิ ภาพทังในบริ
้
เวณ
ตลาดและที่จอดรถ มีการจัดประชุมทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในตลาดอย่างสมํ่าเสมอ
• โรงเรี ย น: ลดจํ า นวนเจ้ าหน้ า ที่ ค้ ุม ครองครู เมื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการ
คุ้มครองครูแล้ วควรกลับไปที่ฐานและไม่ควรเข้ ามายุง่ เกี่ยวกับกิจกรรมใน
โรงเรี ยน เปิ ดช่องทางให้ ผ้ ปู กครองได้ มีโอกาสสื่อสารถึงความกังวลใจต่อ
การคุ้มครองโรงเรี ยนโดยเจ้ าหน้ าที่ทหาร ให้ ผ้ นู ําชุมชนเข้ ามามีบทบาทใน
การดูแ ลความปลอดภัย ของโรงเรี ย นมากขึ น้ จัด ทํ า ป้ า ยรณรงค์ ใ ห้
โรงเรี ยนเป็ นพื ้นที่ปลอดภัย ปลอดความรุนแรง ตังฐานที
้
่มนั่ ทางการทหาร
• ถนน: ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดและไฟสว่างในจุดเสี่ยง ลดการลาดตระเวน
ตามถนน ให้ เจ้ าหน้ าที่อยู่ประจําที่ฐานมากขึ ้น ตังฐานในบริ
้
เวณที่ห่าง
จากถนนมากขึ ้น ให้ อส. หรื อ ชรบ. ดูแลรั บผิดชอบความปลอดภัยบน
ท้ องถนนมากขึ ้น แบ่งพื ้นที่ความรับผิดชอบโดยอิงกับพื ้นที่หมูบ่ ้ าน/ชุมชน
และมีการประเมินผลการดูแลความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ
• มัสยิด วัด สถานที่ประกอบศาสนกิจ: ลดจ านวนเจ้ าหน้ าที่ทหารในพื ้นที่
ประกอบศาสนกิ จ แต่สนับสนุนให้ คนในชุมชนช่วยกันสอดส่อง มีส่วน
ร่วม และมีศกั ยภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยมากขึ ้น โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งให้ ผ้ หู ญิงและเยาวชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการเป็ นหูเป็ นตาดูแล
ความปลอดภัย ตรวจการเข้ าออกบริ เวณมัสยิดหรื อวัด
• ป้อ ม ชรบ. : ข้ อ เสนอจากเวที ใ ห้ เ พิ่ ม ป้า ยบอกจุ ด ส าคัญ ให้ ชรบ.
รับผิดชอบเรื่ องความปลอดภัยในพื ้นที่มากขึ ้น โดย ชรบ. เป็ นคนในพื ้นที่
เอง มีการประเมินการทํางานชุด ชรบ. อย่างสม่ าเสมอจัดหาอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิ ภาพอย่างเพีย งพอ เช่น วิท ยุสื่อ สาร กล้ อ งวงจรปิ ด อุปกรณ์
กระจายเสียง กรวย ไฟกระพริ บ ไฟฉาย แผงกัน้ ฯลฯ จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ฟื ้น ฟูอ งค์ ความรู้ ในการใช้ อุปกรณ์ ต่า งๆ การปฏิ บัติ ภารกิ จ
ประจําวัน และการรับมือกับสถานการณ์ ฉกุ เฉิน มีการอยู่เวรยามตลอด
24 ชั่วโมงและรายงานความคืบหน้ าเป็ นระยะต่อคนในชุมชน เช่น การ
รายงานผ่านกลุ่มไลน์ หรื อเสียงตามสาย เป็ นต้ น หรื อด่านตรวจโดยมี
ระยะห่างจากบริ เวณโรงเรี ยน
โปรดดู, คณะทํางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ . ข้ อเสนอเชิงนโยบาย “พืน้ ที่
สาธารณะปลอดภัยสําหรั บผู้หญิงชายแดนใต้ ”. สนับสนุนโดยมูลนิธิ
เอเชีย, 2559.
17

จรัส บํารุงเสนา. “โครงการประชารัฐร่วมใจสร้ างอําเภอสันติสขุ ”, ใน สํานัก
ประชาสั ม พั น ธ์ เขต 6.
(ออนไลน์ ).
http://region6.prd.
go.th/ewt_news.php?nid=10133&filename=index. เข้ าถึ งเมื่อ 27
ก.ย.59.
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เช่น นักวิชาการบางส่วนเรี ยกร้ องให้ สถาบันวิชาการในปาตานี เป็ นพื ้นที่
ปลอดภัยสําหรับการแสดงออก ทางความคิดเห็น ให้ โอกาสทุกฝ่ ายได้ มา
พู ด คุ ย หาทางออกร่ ว มกั น เพื่ อ ลดความรุ น แรง และปู ท างไปสู่
กระบวนการสัน ติ ภ าพอย่า งยั่ง ยื น หรื อ ภาคประชาสัง คมบางส่ว นที่
เรี ยกร้ องการแก้ ไขปั ญหาให้ อยูใ่ นหลักการพื ้นฐานของกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมอย่างเป็ นธรรม และมากกว่านันคื
้ อการ
เรี ยกร้ องทุกฝ่ ายให้ มีการคุ้มครองปกป้องประชาชน โดยเฉพาะเด็กๆ ใน
พื ้นที่อย่างจริ งจัง โปรดดู, “พื ้นที่ปลอดภัย”, ใน ไทยโพสต์ . (ออนไลน์).
http://www.thaipost.net/?q=พื ้นที่ปลอดภัย. เข้ าถึงเมื่อ 28 กันยายน
2559; พลโทนักรบ บุญบัวทอง อดีตเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสขุ
มองว่า “เมื่อใดที่พดู ถึงการสร้ าง Safety zone หรื อการจะทํางานตาม
กรอบโครงการประชารัฐในพื ้นที่ Safety Zone จะต้ องเป็ นการทํางาน
ร่วมกันของ 3 ฝ่ ายเสมอ ได้ แก่ ฝ่ ายรัฐ ฝ่ ายตรงข้ ามหรื อฝ่ ายผู้ก่อความไม่
สงบ และภาคประชาชนในพื ้นที่ จึงจะเข้ าองค์ประกอบ และการทํางาน
ร่ วมกันตรงนี ้พันอยู่กับการสร้ างความไว้ วางใจในระดับขันสู
้ ง กล่าวคือ
เมื่อเปิ ดพื ้นที่ Safety zone แล้ ว จะมีการทดสอบทัง้ 3 ฝ่ าย เพื่อเป็ นการ
สร้ างความไว้ วางใจระหว่ า งกั น ” ใน, พลโทนัก รบ บุ ญ บัว ทอง.
สัมภาษณ์ . วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศปป.5 กอ.รมน. และ; ผู้เข้ าร่ วม
เสวนาท่านหนึง่ ในโครงการเสวนาเมือ่ ช่วงเดือนพฤษภาคมว่า “โมเดลของ
ประชารั ฐแทบจะไม่มี อะไรที่ แ ตกต่างจากทุ่งยางแดงโมเดล เป็ นการ
ประกาศพื ้นที่ปลอดภัยเพียงฝ่ ายเดียว และเมื่อพูดถึงสารัตถะแก่นแกน
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ของแนวคิดแล้ ว แนวคิดของประชารัฐและ Safety Zone นันมี
้ ความ
แตกต่างกันอย่างมาก เพราะ Safety Zone นันคงจะต้
้
องมีการหารื อกับ
หลายฝ่ ายเพื่อทํางานร่ วมกัน” ใน, มูลนิธิเอเชีย. การเสวนา “แนวโน้ ม
สถานการณ์ ความขัดแย้ งทั่วโลก และจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ปา
ตานี”. วันที่ 4-5 มิถนุ ายน 2559 ณ ลากูนา่ รี สอร์ ท จ.สตูล.
19

โปรดดูความสัมพันธ์ ระหว่างความรุ นแรง 3 ชันภู
้ มิ (stratas) ได้ ใน, Johan
Galtung. “Violence, Peace, and Peace Research”, in Journal of
Peace Research. Vol.6, No.3, 1969, pp.167-191 and; Johan
Galtung. “Cultural Violence”, in Journal of Peace Research.
Vol.27, No.3, 1990, pp.291-305.

20

Landon E. Hancock. From Fear to Sanctuary: A Typology of Zones
of Peace. (online). http://scar.gmu.edu /zopstypology.pdf. access
6 July 2016.

21

ในส่วนนี ้ ผู้วิจยั นําแนวคิดมาจากงานของนิโกลัส แชลล์และมิเชล เบกเกอร์
ซึง่ ในรายละเอียดของภารกิจ 3 ประการข้ างต้ นนัน้ พวกเขาเสนอว่าความ
ขัดแย้ งที่ฝังรากลึกและยืดเยื ้อเรื อ้ รังในแต่ละพื ้นที่ย่อมก่อตัวขึ ้นอย่างมี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง จึงไม่อาจมีสตู รสําเร็ จในการสร้ างพื ้นที่สนั ติที่
ใช้ ได้ สําหรับทุกๆ สถานการณ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ได้ ถอดบทเรี ยน
จากกรณีศึกษาพื ้นที่ขดั แย้ งต่างๆ แล้ วสังเคราะห์แบบแผนร่ วมออกมา
เป็ นตัวแบบการสร้ างพื ้นที่สนั ติ อันประกอบด้ วย 4 ระยะ 12 ขันตอน
้
ซึ่ง
แน่นอนว่าในทางปฏิบตั ิจริ งแล้ ว แต่ละขันตอนย่
้
อมมีความเหลื่อมซ้ อน
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และไม่สามารถแยกชันกั
้ นออกได้ อย่างเด็ดขาด รวมทังกระบวนการสร้
้
าง
พื ้นที่สนั ติในแต่ละกรณีศกึ ษาก็อาจผันแปรไปตามความเหมาะสมเฉพาะ
กรณีไป กระนันก็
้ ตาม เราก็ยงั สามารถนําตัวแบบดังกล่าวไปใช้ เป็ นตุ๊กตา
เพื่อศึกษาประยุกต์และสร้ างแรงบันดาลใจต่อยอดในกรณีเฉพาะของเรา
เองได้ อย่างน่าสนใจยิ่ง ดังนี ้
(1) ระยะเริ่ มต้ น (Initiation Phase)
มี 4 ขันตอนอั
้
นเสมือน “งานวางโครงสร้ าง” ก่อนประกาศพื ้นที่สนั ติใน
ระยะต่อไป: ขันตอนที
้
่ 1 การทําความเข้ าใจความขัดแย้ ง ขัน้ ตอนที่ 2
การระบุตัว ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย และผู้ส นับ สนุน พร้ อมทัง้ กํ า หนด/จัด
ประเภทสถานะ บทบาท ผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
เหล่า นัน้ ขัน้ ตอนที่ 3 การกํ า หนดวิ ส ัย ทัศ น์ แ ละวางแผนที่ จํ า ต้ อ งลง
รายละเอียดไปถึงแผนปฏิบตั ิการ และขันตอนที
้
่ 4 ชุมชน (โดยเฉพาะผู้นํา
ชุมชน) ริ เริ่ มพูดคุย ดึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ าร่ วมเป็ นตัวแสดง โดยยึด
หลักฉันทามติ (consensus) และการผนวกรวม (inclusiveness)
(2) ระยะของการประกาศพื ้นที่สนั ติ (Declaration Phase)
ประกอบด้ วย 2 ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 5 การจัดทําข้ อตกลงร่ วมเกี่ยวกับ
พื ้นที่สนั ติระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ข้ อตกลงพื ้นที่สนั ติ (Peace Zone
Agreement) นีอ้ ย่างน้ อยจะต้ องระบุถึงวัตถุประสงค์ ความคาดหวัง
บทบาท นโยบาย ความรับผิดชอบ และข้ อผูกพันของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
มี ต่ อ พื น้ ที่ ส ัน ติ และ ขัน้ ตอนที่ 6 การประกาศเขตพื น้ ที่ ส ัน ติ ซึ่ ง ควร
ตามมาด้ ว ยการเฉลิม ฉลองของชุมชนอย่า งไม่เ ป็ น ทางการเพื่ อ สร้ าง

101

ความสําคัญเชิงสัญญะและเอื ้อให้ เกิดประสบการณ์ ผูกพันร่ วม รวมทัง้
อํานวยให้ เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความเห็นและทัศนคติใน
ระดับบุคคลระหว่างคนที่เข้ าร่วม
(3) ระยะของการรักษาการดํารงอยูแ่ ละการทํางานของพื ้นที่สนั ติ
ประกอบด้ ว ย 4 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ ตอนที่ 7 การพัฒ นาศัก ยภาพอย่า ง
ต่อเนื่องระหว่างผู้นําท้ องถิ่ นและสมาชิ กชุมชน ทัง้ ในส่วนที่เป็ นทักษะ
องค์ ค วามรู้ ทัศ นคติ ที่ เ สริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ เครื อ ข่ า ยสัน ติ ภ าพ
ขันตอนที
้
่ 8 การร่วมกันผลักดันข้ อตกลงพื ้นที่สนั ติภาพไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง
ขันตอนนี
้
้คือการเปลี่ยนบทบาทของชุมชนและเครื อข่ายสนับสนุนจาก
‘นายหน้ าขายสันติภาพ’ (brokers of peace) ไปเป็ น ‘ผู้จัดการ’
(managers) และ ‘ผู้ใช้ ’ (implementators) เครื่ องมือจัดการความ
ขัดแย้ งเครื่ องมือต่างๆ โดยผ่านกลไกเชิงองค์กร (organizational body)
ที่จดั ตังขึ
้ ้น ซึง่ อาจอยู่ในรู ปของสภาสันติภาพ (peace council) แนวร่ วม
ท้ องถิ่น (local coalition) หรื ออื่นๆ แต่หลักสําคัญคือ ต้ องรับประกันการ
มีส่วนร่ วมและการรับฟั งเสียงอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้มีสว่ นได้ ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ ขัน้ ตอนที่ 9 การเพิ่มความเข้ มแข็งให้ กับโครงสร้ างของ
พื ้นที่สนั ติ ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่พื ้นที่ช่วยกันออกแบบตามความ
เหมาะสม เช่ น หลัก สูต ร/โครงการศึก ษาสัน ติ ภาพ การรวมกลุ่ม เป็ น
อาสาสมัค รสัน ติ ภ าพ หรื อ การจัด ตัง้ หน่ว ยงานที่ มี ภารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบ
เฉพาะด้ านเพิ่มเติม เป็ นต้ น และ ขันตอนที
้
่ 10 การเฝ้าระวังติดตามและ
ตรวจสอบ ซึ่ง อัน ที่ จ ริ ง งานนี เ้ ป็ น กระบวนการระยะยาวที่ จํ า ต้ อ งทํ า
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ต่อเนื่องมาตังแต่
้ ขนตอนที
ั้
่ 1 แต่ในขันนี
้ ้ ภารกิจนี ้จะครอบคลุมเรื่ องหลัก
คือ การเฝ้าระวังติดตามการนําข้ อตกลงร่ วมไปปฏิบตั ิ บทบาทของฝ่ าย
ต่างๆ ที่เ กี่ ย วข้ องและการละเมิด รวมทัง้ ตรวจสอบประสิท ธิ ภ าพการ
ทํางานของเครื่ อ งมือจัดการความขัดแย้ งที่ใช้ ขณะเดียวกัน ก็ ปฏิเสธ
ไม่ได้ วา่ นโยบายและกฎหมายของรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลท้ องถิ่นที่
มีผลกระทบ (ทังเชิ
้ งบวกและลบ) ต่อพลวัตของพื ้นที่สนั ติก็ย่อมเป็ นสิ่งที่
ต้ องถูกประเมินตรวจสอบด้ วยเช่นเดียวกัน และ
(4) ระยะของการทําให้ พื ้นที่สนั ติมีความยัง่ ยืน (Sustaining Phase)
ประกอบด้ วย 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 11 การประเมินผลความสําเร็ จ
และล้ มเหลวของเป้าหมายแห่งพื ้นที่สนั ติที่กําหนดไว้ แต่แรก หากกล่าวใน
เชิงงารบริ หารนโยบายแล้ ว ก็อาจเทียบเคียงได้ ว่า ขันตอนที
้
่ 10 คือ การ
ตรวจสอบติดตามผลผลิต (outputs) ของการปฏิบตั ิงานตามแผนของ
ข้ อ ตกลง ที่ อ าจกํ า หนดตัว ชี ว้ ัด ประเมิ น ผลตามขัน้ ตอนดํ า เนิ น งาน
(Milestone) ได้ ส่วนขันตอนที
้
่ 11 นี ้ มุ่งที่จะตรวจสอบประเมินผลลัพธ์
(outcomes) โดยเทียบกับเกณฑ์ของเป้าหมาย (goals) ของวิสยั ทัศน์
แห่ ง พื น้ ที่ ส ั น ติ ที่ กํ า หนดไว้ ตลอดจนการถอดบทเรี ยนร่ ว มกั น ใน
กระบวนการที่ ทํ า มา และสุด ท้ า ยคื อ ขัน้ ตอนที่ 12 การนํ า การถอด
บทเรี ยนในขันตอนที
้
่แล้ วบวกกับข้ อเสนอเกี่ยวกับการออกแบบพื ้นที่สนั ติ
ในอนาคตมาพัฒนายกระดับพื ้นที่สนั ติเดิมให้ เข้ มแข็งมากขึ ้น และนําไป
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ชุมชนอื่นเพื่อขยายขอบเขตของพื ้นที่สนั ติออกไป
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