


ความคิดเกี่ยวกับสันติวิธี

สันติวิธีมิใช่เทคนิคที่เกิดข้ึน ซึ่งแต่ละสถานการณ์แวดล้อมจะพาไป  แท้จริงแล้ว สันติวิธี เป็นแบบแผนหรือระบบของการ
กระท าที่สอดคล้องกันในตัว  เกิดขึ้นจากแนวคิด หรือทัศนะการมองโลกและชีวิตแบบหน่ึงๆ เป็นพื้นฐาน   แนวคิดดังกล่าวเรียกอีก
อย่างว่า สมมุติฐานของสันติวิธี    สันติวิธีของบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ จะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงหรือหลายแนวคิด
ประกอบกัน ซึ่ง พระไพศาล วิสาโล (2550, หน้า 51) ได้จ าแนกดังต่อไปน้ี

1. ความขัดแย้งเป็นธรรมดาของชีวิตและสังคม เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธมันได้ ท่าทีที่พึงกระท าคือยอมรับว่ามันมีอยู่
จริง และแก้ไขจัดการมันอย่างถูกสภาพ  สันติวิธีมิได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือจ านนต่อความขัดแย้ง   แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เป็น
การสร้างความขัดแย้งให้เกิดข้ึน หากเป็นเพียงการท าให้ความขัดแย้งที่แฝงเร้นหรือพยายามปกปิดน้ัน ปรากฏออกมาตามที่มันเป็น 
โดยไม่ท าให้มันขยายลุกลาม การใช้ความรุนแรงมีแต่จะท าให้ความขัดแย้งลุกลามเพราะวัฎจักรแห่งการตอบโต้ขยายตัวต่อเนื่อง   
อย่างไรก็ตามพึงเข้าใจว่าความขัดแย้งที่พูดถึงน้ีหมายถึง ความขัดแย้งทางสังคมหรือในทางความสัมพันธ์ต่อกัน  มิได้รวมถึงความ
ขัดแย้งในจิตใจ   ความขัดแย้งอย่างหลังน้ี  สันติวิธีอาจก่อให้เกิดข้ึนได้ในจิตใจของคู่กรณีท าให้เกิดการต่อสู้ภายในระหว่างมโนธรรม
ส านึกกับอกุศลจิต  เกิดความสับสนวุ่นวายใจ ลังเลสงสัยในสิ่งที่ตนท า ภาวะขัดแย้งเช่นน้ีเป็นส่วนส าคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งดีงามและไม่พึงเข้าใจสับสนว่าเป็นความรุนแรงทางจิตใจ



2. ในความขัดแย้งนั้น ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกหรือผิดโดยสมบูรณ์ แต่ละฝ่ายย่อมมีส่วนถูกไม่
มากก็น้อย ไม่มีใครที่จะผูกขาดสัจธรรมโดยอ้างว่าตนเป็นฝ่ายถูกฝ่ายเดียว และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิด   ทั้งนี้ก็
เพราะว่าความเป็นจริงนั้นมีความซับซ้อน มีหลายรูปลักษณ์หลายด้าน และหลายแง่   ความขัดแย้งมักเกิดเพราะ
มองความเป็นจริงจากคนละด้าน  และแม้จะมองด้านเดียวกัน หรือแม้แต่รูปเดียวกัน   ในชีวิตจริงเราก็พบเสมอว่า
สิ่งที่แต่ละคนเห็นนั้นแตกต่างกันไป กล่าวคือ เป็นการเห็นจ าเพาะบางแง่บางความหมายของสิ่งที่เห็นเท่านั้น ใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง ข้อเท็จจริงที่แต่ละฝ่ายรับรู้หรือนึกว่ารู้นั้นจะแตกต่างกันไปเช่นกัน ความคิดที่ว่าไม่มีฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือผิดอย่างสิ้นเชิงท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งไม่มีสิทธิและไม่สามารถอ้างความชอบ
ธรรมที่จะก าจัดอีกฝ่ายหนึ่งได้ แนวคิดเช่นนี้  ไม่เพียงแต่จะท าให้การใช้ความรุนแรงไม่มีความชอบธรรมแล้ว  ยัง
เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้แก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี  เพราะสันติวิธีเป็นวิธีการที่เปิดช่องให้คู่กรณีสามารถแสดง
ข้อเท็จจริงของฝ่ายตนออกมาอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกตัดโอกาสด้วยการถูกท าร้ายถึงชีวิต  หรือถูกจับกุมคุมขัง
เสียก่อน  พร้อมกันนั้น สันติวิธีก็เอื้ออ านวยให้การสื่อข้อเท็จจริงของผู้กระท าการนั้นเป็นไปอย่างตรงเป้าชัดเจน  
ตรงกันข้ามกับการใช้ความรุนแรงและการกระท าด้วยอารมณ์ขุ่นมั่วแบบอื่นๆ   วิธีการดังกล่าวนอกจากจะท าให้
สื่อปัญหาไม่ได้ชัดเจนแล้วยังเบี่ยงเบนความสนใจประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้ง   อีกทั้งยังเป็นเหตุให้คู่กรณีรู้สึก
ถูกกระทบอย่างแรงเกิดกลไกป้องกันตนเอง ปิดหู ปิดตาไม่ยอมรับรู้ปัญหาที่ผู้กระท าการต้องการบอก    การมี
แนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานท าให้สันติวิธี    เป็นวิธีการต่อสู่เพื่อให้สัจจะปรากฏต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนในความขัดแย้ง



3. ความขัดแย้งนั้นจะระงับไปได้ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไข  มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าอยู่
ฝ่ายเดียว  ยิ่งกว่านั้นยังเชื่อต่อไปอีกว่าทุกคนและทุกฝ่ายมีศักยภาพที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ดังนั้น
การชี้ให้คู่กรณีเห็นถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งจึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดที่น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา การชี้ให้เห็นปัญหายังมีความหมายรวมถึงการที่ทุกฝ่ายพึงมองเห็นปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่ง
อย่างถ่องแท้  สันติวิธีนอกจากจะเอื้อให้เกิดกระบวนการสื่อสารปัญหา  และข้อเท็จจริงอย่างแจ่ม
ชัดด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังได้กล่าวมาแล้วยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคู่กรณีที่สร้างปัญหามี
บทบาทในการแก้ปัญหา   ทั้งด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้สันติวิธี  หรือด้วยการริเริ่มของตนเอง ทั้งนี้
เพราะสันติวิธีได้มุ่งสร้างความเป็นปฏิปักษ์กับคู่กรณีทั้งมิได้ใช้ความรุนแรงบีบบังคับ ขู่ หรือก าจัด
เขา อันเป็นการกระท าให้เขาต้องพ้นจากบทบาทฐานะในการแก้ปัญหาเสียแต่ต้น  มือมองในแง่นี้
สันติวิธีจึงมิใช่เรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งแต่เป็นวิธีการที่มุ่งให้เกิดสถานการณ์อย่าง
ใหม่  ซึ่งเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายกล่าวอีกนัยหนึ่ง  เป็นการชักน าคู่กรณีให้มาสู่จุดซึ่งเป็นที่พอใจของทุก
ฝ่าย



4. ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ต่างมีใจใฝ่ในความดีงาม แม้ผู้ที่ได้ชื่อว่าอ ามหิต
โหดเห้ียม ในส่วนลึกก็ยังมีความโน้มเอียงต่อความรักความกรุณา อ่อนไหวต่อความเจ็บปวดรวดร้าว
ของผู้อื่น  และแม้จะมีจิตใจหยาบกร้านเพียงใด คุณความดีจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็สามารถแผ่ซึม
ซับสัมผัสและมีพลานุภาพต่อจิตใจของเขาได้   แต่สาเหตุที่ความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ปรากฏต่อ
ภายนอกหรือไม่ส่งผลออกมาเป็นการกระท าอันดีงามก็เพราะความเป็นมนุษย์นั้นถูกบิดเบือนบดบัง
ด้วยอุดมการณ์  ทฤษฎีที่คับแคบแข็งกร้าว ความหลงใหลในอ านาจความยิ่งใหญ่และความ
ปรารถนาสิ่งปรนเปรออย่างไม่รู้จักพอ      สันติวิธีและการยอมทนกระท าหรือยอมรับความเจ็บปวด
โดยไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง  สามารถปลุกเร้าความดีงามที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของกรณี กระพือ
ประกายแห่งมโนธรรมและความรู้ผิดชอบชั่วดีในตัวเขาให้กลับมีพลังในการยับยั้งพฤติกรรมอันมิ
ชอบ  และหนุนให้เกิดการกระท าอันดีงามข้ึนมาได้   ยกเว้นก็แต่กรณีผู้วิกลจริตเท่านั้น ซึ่งความเป็น
มนุษย์ของเขาอาจแปรปรวนไป แต่คนทั่วไปย่อมสามารถจะรับรู้และตอบสนองต่อคุณธรรมความดี
งามของผู้อื่นได้



5. ศัตรูของมนุษย์ที่ต้องก าจัด  มิใช่ตัวบุคคล หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากคือความเลวร้ายภายใน อันได้แก่
ความคิดท่ีคับแคบ  ความใฝ่ในอ านาจและความโลภในทรัพย์สมบัติซึ่งได้แสดงออกมาเป็นการกระท าภายนอกหรือ
ปรากฏในรูประบบแผนความสัมพันธ์ที่มิชอบ โดยมีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลเป็นตัวเสริมให้ความเลวร้ายนั้น
แผ่ซ่านส่งผลกระทบผู้อื่นอย่างรุนแรงและกว้างขวางขึ้น   การฆ่าคนไม่อาจยับย้ังความเลวร้ายได้ตราบใดที่ระบบ
แบบแผนความสัมพันธ์อันมิชอบ  และปัจจัยแวดล้อมอันไม่เกื้อกูลยังด ารงอยู่   ทั้งยังปลุกเร้าส่งเสริมให้เกิด
ทัศนคติและภาวะจิตใจที่เป็นอกุศลดังกล่าว    สันติวิธีมิได้มีเป้าหมายที่ตัวบุคคล แต่หมายมุ่งไปที่การกระท าอันมิ
ชอบตลอดจนปัจจัยภายในภายนอกที่บ่มเพาะให้เกิดการกระท าดังกล่าวขึ้นมา

6. วิธีการต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย  หากปรารถนาสังคมที่สันติก็ต้องใช้วิธีการสันติ สังคมซึ่งผู้คนมีความ
รักความเอื้อเฟื้อต่อกัน    เคารพในชีวิตและความเป็นมนุษย์ของกันและกันมิอาจบังเกิดเป็นจริงได้    เว้นเสียแต่
จะใช้วิธีการซึ่งให้ความเคารพต่อมนุษย์ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ศัตรูหรือคู่กรณี  เมื่อเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งพึง
ประสงค์ก็จ าต้องใช้วิธีการที่เป็นประชาธิปไตยนั่นคือการใช้สันติวิธี  ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถคิดค้นและอยู่
ในแถวหน้าของการต่อสู้อย่างเท่าเทียมกัน  อีกทั้งยังสามารถปฏิเสธหรือถอนตัวจากการต่อสู้ได้ หากไม่เห็นด้วย



7. อ านาจมิได้เกิดจากอาวุธ หากขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือการยินยอม
เชื่อฟังของผู้อื่น เมื่อราษฎรไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง  พลทหารไม่เชื่อฟังนายพล  
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังเจ้านายบุคคลกลุ่มหลังย่อมสูญเสียอ านาจไป   ในทาง
กลับกันหากผู้ใช้สันติวิธีสามารถสร้างการยอมรับในหมู่ประชาชนและพรรคพวก
ของคู่กรณีได้ เขาย่อมมีอ านาจที่จะส่งผลกระท าต่อคู่กรณีได้โดยที่ไม่จ าต้อง
พึ่งพาอาวุธ



ประเภทของสันติวิธี

สันติวิธีมีหลายประเภท หลายลักษณะ  แต่วิธีการจ าแนก    เช่นการจ าแนกโดยพิจารณาการแสดงออก         
การจ าแนกตามความเคร่งครัดของสันติหรือจ าแนกตามระดับของเป้าหมาย

1. การพูดจาชักชวนและการเจรจาซึ่งรวมท้ังการเขียนโฆษณา

2. การใช้กระบวนการทางสถาบัน เช่น กระบวนการทางศาล ทางกฎหมาย  ทางการปกครอง

3. ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง เป็นการกระท าเพื่อแสดงออก คัดค้าน หรือสนับสนุนบางสิ่งบางอย่าง หรือ
เป็นการเข้าเผชิญหน้าคัดค้านการกระท าของคู่กรณีอย่างชัดเจน หรือได้แก่ การนัดหยุดงาน การเดินขบวน เป็น
ต้น

4. งานสร้างสรรค์ (Constructive Programme) คือการท างานระดบัพืน้ฐาน เพ่ือส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต  สรา้งทางเลือกหรอืสถาบนัใหม่ขึน้มา เรยีกง่าย ๆ ว่า งานพฒันา



จ าแนกตามระดับของสันติ

1. สันติวิธีเฉพาะคราวเฉพาะคร้ัง  ผู้ใช้อาจเชื่อมั่นหรือยอมรับการใช้ความรุนแรงอยู่ แต่ก็เห็นว่าในบางกรณีสันติวิธีก็มีส่วนส าคัญ สันติวิธีใน
ลักษณะน้ีอาจตามด้วยการใช้ความรุนแรงสลับหรือผสมผสานกัน

2. สันติวิธีที่เป็นแนวร่วมกับการใช้ความรุนแรง ผู้ใช้แม้จะเชื่อมั่นในสันติวิธี และใช้สันติวิธีโดยตลอด แต่ไม่ปฏิเสธผู้ที่ใช้ความรุนแรง มีความ
เข้าใจและพร้อมที่จะร่วมมือหรือเป็นแนวร่วมสนับสนุนกัน

3. สันติวิธีที่ปฏิเสธการฆ่ากันอย่างถึงที่สุด นอกจากจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้ว ยังไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือองค์กรแห่งความรุนแรง 
และปฏิเสธที่จะร่วมมือหรือเก่ียวข้องกับผู้ใช้ความรุนแรงอื่น ๆ

4. สันติวิธีแบบปฏิเสธการฆ่าสัตว์และมนุษย์ในทุกกรณี  เป็นการยอมรับสันติวิธี มิใช่จ าเพาะในแง่ของวิถีแห่งการกระท าเท่านั้น  แม้วิถีชีวิตก็
พยายามไม่ให้เป็นไปในทางเบียดเบียนแม้แต่สัตว์ (มังสวิรัต)ิ

5. สันติวิธีแบบปฏิเสธการท าลายแม้แต่ทรัพย์สิน คือ ไม่ใช้วิธีการที่ประทุษร้ายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน

6. สันติวิธีแบบเคร่งครัดในหลักธรรมพื้นฐานทางศาสนา คือ นอกจากจะไม่เบียดเบียนท าร้ายชีวิต ลักขโมยหรือท าลายทรัพย์สินแล้ว  ยังถือ
หลักสัจจะ ไม่พูดเท็จ และไม่ท าลายเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของคู่กรณี อีกด้วย



จ าแนกตามระดับของเป้าหมาย

1. สันติวิธีระดับชีวิต คือการพัฒนาตนให้ลดการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เบียดเบียนชีวิตอ่ืนน้อยลง มีจิตใจใฝ่เสียสละ เก้ือกูลผู้อ่ืน
ยิ่งข้ึน และมีความสงบในใจ

2. สันติวิธีในแวดวงรอบตัว คือ การแก้ไขข้อวิวาท ลดข้อขัดแย้งในเรื่องครอบครัว ที่ท างาน สร้างความปองดอง ให้ความเอ้ือเฟื้อ
เก้ือกูลกัน

3. สันติวิธีในชุมชน (ท้องถิ่น) คือ การแก้ไข ลดทอนการเอารัดเอาเปรียบ ขูดรีดในชุมชนหรือต่อบุคคลในชุมชน ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือสามัคคี พัฒนาชุมชนให้เจริญงอกงามขึ้นมีสภาพเก้ือกูลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติ

4. สันติวิธีในสังคม (ประเทศ) คือ การลดความรุนแรงทางกายภาพและทางโครงสร้างเช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การจับกุม
คุมขังโดยมิชอบ การเอารัดเอาเปรียบผู้ด้อยอ านาจ      ยุติสงครามกลางเมืองหรือกับเพื่อนบ้าน แก้ไขกฎหมาย ระบบโครงสร้างที่ไม่
เป็นธรรม พัฒนาโครงสร้างที่เกื้อกูลคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม เอ้ืออ านวยให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปลอด
โรคภัยไข้เจ็บ มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

5. สันติวิธีระหว่างประเทศ คือ การยุติสงครามและลดก าลังอาวุธในระดับภูมิภาค และระดับโลก สนับสนุนการป้องกันประเทศ
แบบไม่รุกราน    ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในโลก



แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความขัดแย้งที่
มุ่งเน้นไปสู่สันติภาพมีรายละเอียดต่อไปน้ี

ความหมายของความขัดแย้งและสันติวิธี

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ม า จ า ก ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ว่ า  “ Conflict”  ม า จ า ก ภ า ษ า ล ะ ติ น ว่ า  “ Configere”  แ ป ล ว่ า 
การต่อสู้ (Fight) การท าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอย หรือเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) การขัดซึ่งกันและกันหรือการเป็นปรปักษ์ 
(Opposition) หมายถึง “การที่บุคคลสองคน กลุ่มบุคคลมีความเห็น ความเชื่อ ความต้องการไม่เหมือนกัน โต้แย้งหรือโต้เถียงกันและดิ้นรน 
ต่อสู้และแข่งขันกัน” ขณะเดียวกันมีบุคคลต่าง ๆ ได้น าเสนอความหมายของความขัดแย้งไว้ดังน้ี

Tjosvold (Tjosvold, 1993: 245) ได้ให้ทัศนะต่อ “ความขัดแย้ง” ว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขของวาระที่ต่างกัน  และท าให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ  

Van Slyke (Van Slyke, 1999: 94) ได้นิยามถึงความขัดแย้งว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต่างฝ่ายต่าง
มีความต้องการเป้าหมายและความปรารถนา หรือความคิดที่เข้ากันไม่ได้ท าให้คนเราตกลงกันไม่ได้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ การแข่งขัน
กัน (competition) การที่ต้องพึ่งพากันและกัน (interdependence) และการรับรู้ที่เข้ากันไม่ได้ (Perceived incompatibility)  



Du Brin (Du Brin, 2003: 214) ไดใ้หค้วามหมายของความขดัแยง้ (conflict) ว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเรา้สองอย่างหรือ
มากกว่าพรอ้มกนัไมไ่ด ้ท าใหเ้กิดความสมัพนัธต์รงขา้มกนั  

Coffey, Cook, and Hunsaker (Coffey, Cook, and Hunsakar, 1994 : 112) ใหค้วามหมาย “ความขดัแยง้” คือการไม่เห็น
ดว้ยระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย (Disagreement between two or more parties) เช่นการท่ีคนสองคนมีความเห็น
ตา่งกนั การไมล่งรอยระหว่างกลุม่ หรอืระหว่างองคก์าร ซึง่ปัจจยัส  าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การตระหนกัของบุคคลต่อสถานการณห์นึ่งท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดการก าหนดเป้าหมายท่ีขดัแยง้กนัได ้ความขดัแยง้จึงมกัถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่ในความเป็นจริงแลว้ใน
บางกรณี ความขดัแยง้ก็เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดวิธีแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคไ์ด ้ดงันัน้จึงตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทัง้เชิงบวกและเชิง
ลบ    

ส่วนสันติวิธีน้ัน พระมหาหรรษา ธมมหาโส (พระมหาหรรษา ธมมหาโส, 2554: 175-176) ได้ให้ความหมายของสันติวิธีดังน้ี

1. สันติวิธี คือการไม่ใช้ก าลัง หรืออ านาจ ในกระแสของการจัดการความขัดแย้ง ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์น้ัน เราจะใช้อ านาจ
เข้าไปจัดการ ซึ่งอ านาจที่เรามักจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือน้ันแทนที่จะใช้อ านาจร่วม (Power with) แต่เรากลบัใช ้อ  านาจเหนือ (Power 
over) ซึง่อ  านาจเหนือมกัจะเดินเคียงคูก่บักระบวนการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา



1. สันติวิธี คือการเชื่อฟัง การให้ค านิยามของสันติวิธีในลักษณะนี้มักจะเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจ
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการทหาร ที่มุ่งหวังให้กลุ่มคนที่มีอ านาจ
น้อยกว่าเคารพเช่ือฟัง อุปมาเช่นเดียวกับเด็กควรเคารพผู้ใหญ่ ฉะนั้น ภาษาทั่ว ๆ ไป คือ อย่าหือ เช่น ไม่ควร
โต้เถียง ถกเถียง และวิพากษ์วิจารณ์ แม้บางคร้ังจะเป็นการแสดงความเห็น หรือแสดงออกับนฐานของเหตุและ
ผลก็ตาม

2. สันติวิธีคือการไม่ก่อความวุ่นวาย ส่วนใหญ่กลุ่มบุคคลที่มักจะนิยามสันติวิธีในลักษณะนี้เนือง ๆ คือ รัฐ หรือ
อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จากอ านาจรัฐ อย่างไรก็ดี การสร้างความวุ่นวายในลักษณะนี้ การดื้อ
แพ่ง (Civil Disobedience) กลุ่มคนที่ใช้สันติวิธีชนิดก่อความวุ่นวายมักจะเป็นกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องความ
เท่าเทียม และเที่ยงธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์และความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจการเข้าถึงทรัพยากร 
และอ านาจทางการเมือง การที่จะท าให้ข้อเรียกร้องของกลุ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มคนทั่วไปในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพื่อให้รัฐพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มตนอย่าง
รอบด้านมากย่ิงขึ้นจนน าข้อเรียกร้องดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติหรือก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ



4. สันติวิธีคือการท าตามกฎหมาย กลุ่มคนที่มองสันติวิธีในความหมายนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น รัฐ เช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้อาจจะรวมถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม จากการใช้สันติวิธีที่ดื้อแพ่งต่อกฎหมาย ประเด็น
ปัญหานี้เกิดจากการที่ประชาชนบางกลุ่มเห็นว่ากลุ่มตนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม หรือไม่ได้รับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์และความต้องการอย่างเท่าเทียม จึงน าเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวผ่านกิจกรรมการประท้วง เป้าหมายการ
ประท้วงคือการแสดงออกหรือท าให้รัฐหรือคนทั่วไปได้ยินสิ่งที่คนเหล่านี้พยายามจะพูดหรือสื่อความ ฉะนั้น เมื่อจ าเป็นการ
แสดงออกทางการกระท า หรือการพูดเพื่อสื่อความมากยิ่งข้ึน จึงมีความจ าเป็นที่กลุ่มเหล่านี้ต้องดื้อแพ่งต่อกฎหมายบางข้อ 
เช่น กฎหมายจราจรและกฎหมายว่าด้วยการใช้เสียง รวมถึงการบุกรุกสถานที่ราชการซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ

เมื่อกล่าวโดยสรุป สันติวิธีในความหมายทั่วไปแสดงนัยถึงการตีความหมายกลุ่มคนสองกลุ่ม คือ รัฐและประชาชน ที่
ขัดแย้งกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ ความต้องการ ความสัมพันธ์ ข้อมูล ค่านิยม และโครงสร้าง โดยพยายามที่จะให้แต่ละฝ่าย
มีท่าทีที่พึงประสงค์ต่อการแสดงออก จะเห็นได้ว่าในความหมายที่หนึ่งนั้นเป็นข้อเรียกร้องจากประชาชนที่ไม่ต้องการให้รัฐ
ใช้ก าลัง หรือแก้ปัญหาด้วยการใช้อ านาจหรือความรุนแรง ในขณะเดียวกันรัฐเองก็มีมุมมองว่า รัฐจะสนใจต่อข้อเรียกร้องใน
กรณีที่ประชาชนที่เรียกร้องเช่ือฟังรัฐ ไม่ก่อความวุ่นวายและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีประชาชนบางกลุ่มมีความเห็น
ที่ต่างกันว่า รัฐควรเช่ือและฟังข้อเท็จจริงของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่รอบด้าน แต่การที่รัฐไม่ฟังท าให้ประชาชน
ต้องรวมตัวกันประท้วงทั้งในรูปของการก่อความวุ่นวายและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายบางประการ



ส่วนโคทม อารียา (โคทม อารียา, 2546: 23) ได้กล่าวว่า สันติวิธี คือวิธีการจัดการกับความขัดแย้งวิธีหนึ่ง 
การใช้สันติวิธีมีเหตุผลส าคัญตรงที่ว่า เป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรม
และนามธรรม ผิดกับการใช้ความรุนแรง ซึ่งทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย ซึ่งบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะ
สั้นเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่หากความขัดแย้งด ารงอยู่เพียงแต่ถูกกดไว้ โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงในระยะยาวย่อม
มีอยู่ ส่วนในทางนามธรรม เช่น ความเข้าใจอันดีความสามัคคีปรองดองนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยากด้วยวิถีความรุนแรง 
บางคนมองสันติวีในลักษณะปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจ เช่น การใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง เพื่อให้รัฐหรือผู้มีอ านาจ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือพฤติกรรมบางคน    ใช้สันติวิธี เพราะความเชื่อว่าจะให้ผลที่ย่ังยืนและเป็นไปตามหลัก
จริยธรรม หรือศาสนธรรม บางคนใช้สันติวิธีตามหลักการบริหารเพื่อลดความขัดแย้งไปใส่รูปแบบอื่นที่จะจัดการ
ได้ดีกว่า โดยไม่ใช้ความรุนแรง

ในขณะที่ไพศาล วงศ์วรสิทธิ์ (ไพศาล วงศ์วรสิทธิ์, 2533) กล่าวว่า “สันติวิธี คือ วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง 
หรือตอบโต้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างย่ิง ที่เป็นการประทุษร้ายต่อ
ร่างกายและชีวิต”



2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี   ประกอบด้วย 

2.1 แนวคิดเรื่องการยอมรับในความหลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน

โยฮัน กัลตุง นักสันติภาพผู้มีความโดดเด่นในแง่ของสันติภาพแบบพหุนิยม มองว่า ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ การด ารงชีวิต (Survival) การมีความเป็นอยู่ที่ดี (Welfare) การมีเสรีภาพ (Feedom) 
และการมีเอกลักษณ์และความรู้สึกมีความหมายในชีวิต (Identity) เป็นตัวแปรส าคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
ความรุนแรงในสังคม หากมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอ กัลตุง ได้น าเสนอ ทางเลือกให้แก่
สังคมในประเด็น สันติภาพเชิงโครงสร้าง โดยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสันติภาพไว้ว่า สันติภาพไม่ได้เป็นเพียง
สันติภาพในระดับประเทศหรือรัฐชาติเท่านั้น หากหมายถึง สันติภาพในสังคม สันติภาพระหว่างภายนอกและ
ภายในตัวมนุษย์และสันติภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นสันติภาพที่ครอบคลุมทั้งธรรมชาติมนุษย์ สังคมและ
โลก กัลตุงชี้ว่า ทั้งหมดนี้จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ ความหลากหลาย 
(Pluralism) และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Symbiosis) 



2.2 แนวคิดเรื่อง ความสามัคคี

มารค ตามไท (มารค ตามไท: 63-64) กล่าวว่า ความสามัคคี หมายถึง ศักยภาพของสังคมที่จะท าบางอย่างร่วมกันใน
บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ความสามัคคีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฎทุกวันในสังคม แต่จะด ารงอยู่ในลักษณะของแฝง 
ซึงของแฝงในมิตินี้ หมายถึง ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้สามัคคีจะเกิดขึ้นหรือแสดงออกมาได้เมื่อคนในสังคมต้องการความร่วมมือ
เพ่ือกระท าการอะไรบางอย่างหรือปกป้องอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองว่ามีคุณค่าและเมื่อใดคุณค่าดังกล่าวมี
แนวโน้มจะถูกท าลายเมื่อนั้นความสามัคคีจะถูกเรียกขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ในการปกป้อง ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง
และนับว่าน่าจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งในสังคมไทยก็คือ เป้าหมายที่แต่ละคนในสังคมก าลังจะท าร่วมกันนั้น เป็นเป้าหมาย
เดียวกันหรือไม่  ค าถามก็คือ หากทุกคนและแต่ละคนมีเป้าหมายต่างกัน มีค่านิยมต่างกัน มีทัศนคติ มีวัฒนธรรม หรือ
พื้นฐานทางความเช่ือที่แตกต่างกันแล้ว ความสามัคคีจะถูกน ามาใช้ได้อย่างไร และจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ค าตอบก็คือการ
ให้ทุกคนในสังคมนั้นหากติการ่วมกัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานทางการปฏิบัติส าหรับก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มากกว่าที่จะให้
คนในสังคมพยายามจะหาคุณค่าหรือโลกทัศน์ร่วมกัน สรุปว่าหากทุกคนหากติการ่วมกันจะท าให้ความสามัคคีท างานได้
และเกิดขึ้นในสังคม



2.3 แนวคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชน

กฎบัตรสหประชาชาติอันเป็นที่มาของการจัดท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมิได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า สิทธิมนุษยชนเอาไว้แต่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับค าว่า สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่ง
ประเด็นหลักของข้อกฎหมายนี้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights -UDHR)  เช่น ขอ้ท่ี 1 เก่ียวกบัหลกัการของสิทธิมนษุยชนคือ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์สิทธ์ิเสรภีาพ ความเสมอภาคและความเป็นพ่ีนอ้งว่ามนษุยท์ัง้หลายเกิด
มามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัดิแ์ละสิทธิ ต่างมีเหตผุลและมโนธรรมและควรปฏิบตัิต่อ
กนัดว้ยเจตนารมณแ์ห่งภารดรภาพ



2.4 แนวคิดเรื่อง ความยุติธรรม 

เพระเหตุไร การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีจึงต้องมีความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง  ประเวศ วะสี (ประเวศ วะสี, 
2542: 22-23) ได้ช้ีให้เห็นความส าคัญในประเด็นนี้ว่าสังคมต้องมีความยุติธรรม ความยุติธรรมในสังคมเป็นรากฐานของความ
เจริญ สังคมใดก็ตามที่ขาดความยุติธรรม สังคมนั้นไม่อาจก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองได้ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือจิตใจแต่กลับเป็นบ่อเกิดความทุกข์ ความขัดแย้ง การเสียก าลังใจและน าไปสู่วิกฤติด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ก าลังเผชิญอยู่ ความยุติธรรมในสังคมจึงเป็นเรื่องส าคัญ   เท่าที่ผ่านมาสังคมไทยยังให้ความส าคัญกับเรื่องนี้น้อย
เกินไป

2.5 แนวคิดเรื่อง ความไว้วางใจ (Trust) และ ความสัมพันธ์ (Relationship) 

แนวคิดทั้งสองประการนี้ ปรากฎอยู่ในหนังสือ ความขัดแย้ง หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา ซึ่งแต่งโดยวันชัย วัฒน
ศัพท์ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550 : 108-110) ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิดที่ว่าด้วยความยุติธรรม (Justice) อ านาจ (Power) ความ
ไว้วางใจ (Trust) และความสัมพันธ์ (Relationship) ปัญหามีว่าทั้งสองประเด็นหลังมีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่างไร
เมื่อกล่าวถึงความไว้วางใจโดยเขามองว่าความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญในปัญหาความขัดแย้งซึ่งเหตุผลนั้นเขาได้สร้างแผนภูมิ
ไว้ดังนี้



วิธีการ หรือกระบวนการ สัมพันธภาพ

เป้าหมาย



แผนภาพที่ 1 แสดงความไว้วางใจกับความขัดแย้ง

จะเห็นว่า แม้ว่าเป้าหมายของประเด็นที่จะน าเสนอเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือประโยชน์สักปานใดก็ตาม   หากวิธีการ
หรือกระบวนการในการน าเสนอขาดหลักจิตวิทยาหรือขาดขั้นตอนและกระบวนการที่นุ่มนวลแล้วความขัดแย้งมักจะ
เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ประเด็นของค าว่า จงอ่อนในประเด็นของคน และจงแข็งในประเด็นปัญหา อันเป็นการเกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่บนฐานของความไว้วางใจซึ่งความไว้วางใจมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมหรือเป็นกาวในการสมานสามเหลี่ยม
ดังกล่าวเข้าหากัน ดังนั้นเขาจึงเสนอเหลี่ยมที่ 3 คือความสัมพันธ์ ขึ้นมาเป็นฐานรองรับความไว้วางใจ      จะเห็นว่า 
เหล่ียมที่ 1 และ 2 ไม่สามารถด าเนินไปอย่างราบรื่นได้ หากความสัมพันธ์อยู่ในภาวะของความบกพร่องและอ่อนแอซึ่ง
สรุปได้ว่าถ้าคนเราไว้ใจกัน  เขาท างานร่วมกันแม้มีความขัดแย้งก็ผ่านไปได้หรือแก้กันได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่ไว้วางใจ
กัน   ความขัดแย้งก็อาจจะกลายไปสู่การล้มล้างท าลายกันและแก้ปัญหาได้ยาก  ด้วยเหตุนี้ ความไว้วางใจคือตัวเชื่อมที่
ส าคัญในสามเหลี่ยมดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการของความสมานฉันท์ในการท างานและการด ารงอยู่ในสังคมเป็นไป
อย่างราบรื่นมากขึ้น   ถึงกระนั้นแนวคิดสามเหลี่ยมแห่งความไว้วางใจนี้ มีความสอดรับอย่างย่ิงกับแนวคิดเรื่อง
ความสัมพันธ์ (Relationship) ซึ่งเขามองว่ามุมหนึ่งของสามเหลี่ยมที่ส าคัญมากก็คือสัมพันธภาพ



2.6 แนวคิดเรื่อง การมีส่วนร่วม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ อะไร เจมส์ แอล เครตัน (James L.Creighton) 
ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล  มี
ความต้องการและมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน

วันชัย วัฒนศัพท์ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550) ช้ีว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชน
มีส่วนร่วมตั้งแต่น้อยที่สุด คือ การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่ารัฐจะท าอะไรหลังจากได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนั้นแจ้งให้
ประชาชนทราบ   ถัดขึ้นมาคือการที่รัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลังจากได้ข้อมูลไปแล้วก่อนตัดสินใจ คือ ประชา
พิจารณ์ สูงขึ้นมาอีกคือประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องหรือในโครงการเพื่อให้เกิดข้อยุติโดยฉันทามติ
และสูงที่สุด คือการสามารถลงมติแต่ละคนทีละคนว่าเอาหรือไม่เอาในกระบวนการประชามติและได้น าเสนอการแก้ปัญหา
ข้อพิพาทไว้ ดังนี้

ในการจัดการความขัดแย้งชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มนุษยชาติได้ออกแบบวิธีการและเครื่องมือไว้ 3 ชุดด้วยกัน



การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ (Peaceful Diplomatic Means) 

เมื่อกล่าวถึงการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีแห่งการทูตเชิงสันตินั้น สามารถจ าแนกสันติวิธีตามแนวนี้ได้ 4 วิธี 
กล่าวคือ การเจรจา การไต่ส่วน การเจรจาไกล่เกลี่ย และการประนีประนอม

การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึง กระบวนการของการแสดงออกซึ่งข้อเสนอที่ต้องการให้ได้รับ
การตกลงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในเร่ืองท่ีมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป การเจร
จ าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของการต่อรองระหว่างกลุ่มที่รู้สึกว่าจะเกิดความขัดแย้งแล้ว แต่ละกลุ่มจึงพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม หรือบุคคลที่เป็นคู่พิพาท เพื่อแสดงออกในข้อเสนอที่
ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานร่วมกัน อันแสดงถึงความตั้งใจและความพยายามในการเจรจาที่มุ่งหมายให้มี
การตกลงระหว่างกัน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่อรอง เพื่อให้ได้บรรลุผลเป็นการตกลงที่จะถือปฏิบัติต่อกันใน
อนาคต



การไต่สวน (Inquiry) แนวทางนี้เป็นวิธีที่มุ้งเน้นการจัดการข้อพิพาททั้งในระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ เมื่อกล่าวถึงระบบการไต่สวนในระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศนั้น 
เกิดจากผลการประชุมสันติภาพครั้งแรกท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี ค .ศ. 1899 ในมาตรา 9 
และ 14 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการไต่สวนว่าหากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูตอันเนื่องมาจาก
ความขัดแย้งกันให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้นอ านวยความสะดวกในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา โดย
หาข้อเท็จจริงอันแน่ชัดด้วนการสืบสวนท่ีปราศจากความล าเอียงและด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การสร้างความสมานฉันท์โดยการไกล่เกลี่ย (Reconciliation) การไกล่เกลี่ยเป็นการปฏิบัติของรัฐท่ี
สาม  ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยทางเจรจาเพื่อให้คู่กรณีท าความตกลงกันใน
ปัญหาข้อพิพาทแต่ในลักษณะของการไกล่เกลี่ยก็มีแนวทางในการด าเนินการออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ



การไกล่เกล่ียโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางหมายถึงกระบวนการที่คู่กรณีซึ่งอาจจะ
เป็นรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกต่างกันในเรื่อง
ต่างๆ แล้วจึงร่วมกันตัดสินใจน าไปสู่ผลที่คู่เจรจาพึงพอใจถ้าคู่เจรจาเข้าใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันได้
อย่างดี  ไม่ต้องมีคนกลางมาเป็นผู้ก ากับกระบวนการแต่โดยส่วนใหญ่กว่าที่จะตัดสินใจมาร่วมเจรจา ความขัดแย้ง
ก็กลายไปเป็นข้อพิพาทอย่างรุนแรงจ าเป็นต้องมีคนกลางมาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่เรียกว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยคน
กลาง จะเห็นว่า กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นแนวทางท่ีขยายเพิ่มเติมจากการเจรจาโดยมีบุคคลที่สาม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลที่สามนี้ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินปัญหาโดยตรงแต่คน
กลางนี้จะช่วยคู่กรณีท่ีเกิดความขัดแย้งกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีเป็นที่ยอมรับ

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นเพียงผู้ช่วยติดต่อ (Good Officer or Facilitator) การช่วยติดต่อเป็นการ
ใช้ความเพียรพยายามของรัฐที่สามหรือบุคคลที่สามที่จะน าคู่พิพาทมาพบปะพูดคุย และปรึกษาหารือร่วมกัน อัน
เป็นการใช้ความพยายามในการระงับเพื่อให้สันติภาพด ารงอยู่ต่อไป ไม่ถือเป็นการแทรกแซงแต่อย่างใด 



การประนีประนอม (Compromising)  การประนีประนอมระหว่างประเทศเป็นวิธีระงับข้อพิพาทโดยคณะกรรมาธิการหรือ
ตัวแทนระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งคู่กรณีที่ขัดแย้งกันได้ตกลงแต่งตั้งข้ึน    พยายามประนีประนอมโดยแสวงหาข้อแก้ไขที่สมเหตุสมผลใน
ความขัดแย้งเพื่อให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้       

การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีกฎหมาย (Peaceful Legal Means)

เมื่อกล่าวถึงการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางกฎหมายเชิงสันติ (Peaceful Legal Means) นั้น สามารถจ าแนกสันติวิธีตามแนวนี้ได้ 
3 วิธี กล่าวคือ อนุญาโตตุลาการ   (Arbitration)    กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย 
(Legislative Approach)

1.1 อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง กระบวนการที่ทั้งคู่สมัครใจขอให้บุคคลที่สามที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย    
เป็นผู้ช่วยตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้งซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งมีมานานนับพันปีแล้วทั้งในสมัยกรีกและโรมันก็
ได้น าวิธีการน้ีมาใช้เมื่อศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบว่า อนุญาโตตุลาการถูกน ามาใช้เพื่อระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับรัฐ ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งน้ีก็ด้วยเหตุว่าข้อพิพาทระหว่างรัฐ
น้ันอาจน ามาซึ่งการใช้ก าลังอาวุธเข้าต่อสู้กัน



1.2 กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การท่ีสถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระบบท่ีสังคม
ยอมรับเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทซึ่งวิธีการนี้เป็นการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาระหว่างกันเอง
ไปสู่กระบวนการของรัฐโดยคู่กรณีด าเนินการจ้างทนายความให้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการสู้คดีซึ่งมี
การน าสืบต่อหน้าบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง    คณะผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนแล้วแต่ระบบ

1.3 กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจัดได้ว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้อีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันวิธีการนี้ด าเนินการโดยภาครัฐ
โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายในรูปแบบของพระราชก าหนดหรือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 
(Amnesty Act) ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นความขัดแย้งในประเด็นใหญ่ๆ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากน าผู้กระท าผิดมาลงโทษอาจจะก่อให้เกิดความโกลาหลได้   กรณี
เช่นนี้เห็นได้จากการท่ีรัฐออกพระราชก าหนดนิรโทษกรรมเรื่องปืนและนิรโทษกรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้น ถึงกระนั้นการออกกฎหมายในลักษณะนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับ
คดีอาญาในประเด็นท่ีรุนแรง



ทางเลือกเชิงสันติอื่นๆ (Peaceful Alternative Means)

เมื่อกล่าวถึงสันติวิธีชนิดที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ตามที่มักจะมีการใช้ในโลกนี้ประกอบด้วย

การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว (Avoiding or withdrawing) วิธีการนี้เป็นการหลบฉาก หรือการถอนตัวออกจาก
ประเด็นที่ก าลังมีความขัดแย้งในอเมริกาเหนือ    บริบทของการหลีกเลี่ยงเป็นวิธีไม่ก้าวร้าวแต่ไม่ร่วมมือในสังคมหรือชุมชน
จ านวนมากที่ยึดค่านิยม เช่น ชาวเอเชียและชาวละตินอเมริกา   เช่ือว่าการหลีกเลี่ยงปัญหาและการโอนอ่อนผ่อนตามนั้นมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเอาไว้     

การเผชิญหน้า (Confrontation) เมื่อเราประเมินย่างรอบด้านแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังหาบทสรุปหรือข้อยุติ
ที่ชัดเจนไม่ได้   การเผชิญหน้าเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมไปถึงการเจรจาตกลงถึงข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายก็จะ
เกิดขึ้น   

การโน้มน้าว (Persuasion) เป็นวิธีการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนวิธีคิด
ความรู้สึกและความคิดเห็นโดยใช้วิธีการอุปมาอุปมัยรวมถึงรูปแบบที่ใช้เหตุผลประกอบ     



การสนับสนุน (Supporting) คือ การให้โอกาสบุคคลที่อยู่ภายใต้ความกดดันสามารถระบายความรู้สึกความคิดเห็น 
ความโกรธ หรือไม่พอใจและช่วยให้การตัดสินใจง่ายว่าจะท าอะไร  ผู้สนับสนุนไม่จ าเป็นต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเสมอไป คือ 
อาจใช้การสนับสนุนเป็นช่องทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการแทรกแซงแข่งขัน

การแข่งขันและการผลักดัน (Competing and Forcing) วิธีการแข่งขันจะใช้เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความส าคัญ
กับจุดมุ่งหมายมากกว่าความสัมพันธ์ บุคคลนั้นอาจใช้อ านาจในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการใช้อ านาจในการท า
ให้ผู้อื่นท าตามด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขาอาจจ าเป็นต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องหลักการและสิทธิที่สมควรได้    วิธีการนี้เน้นวิธีการ
แบ่งสันปันส่วน (Distributive Approach) การใช้วิธีการนี้ อาจท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ หรือแพ้ได้ เพราะว่ามุ่งเน้นเรื่อง
ผลประโยชน์ (Interests) มากกว่ามุ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์ (Relationship)

การโอนอ่อนผ่อนตาม (Accommodating) การโอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่นอาจน ามาใช้ในกรณีที่มีความห่วงใยต่อ
ความสัมพันธ์มากกว่าเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป้าหมายของข้อตกลงประเภทนี้ออกมาในรูปแบบของ
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายอื่น  โดยที่เราต้องยอมเสียประโยชน์พฤติกรรมในการโอนอ่อนผ่อนตามรวมถึงการท าตามค าสั่ง
การเห็นคล้อยตามความคิดผู้อื่นหรือการยอมให้เป็นไปตามความปรารถนาของอีกฝ่าย    ลักษณะนิสัยดังกล่าวถูกมองว่า
อ่อนแอหรือต้องการความสงบ



การร่วมมือกัน (Collaborating) การร่วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึงการบรูณาการหรือการแก้ไขปัญหาซึ่งมักให้
ความส าคัญและมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน เป็นทั้งการรุกและร่วมมือคือเกิดการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆ ฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบ   เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่เน้นวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยและการไกล่เกลี่ยคนกลาง     เป็นการใช้วิธีบูรณาการและ
การแบ่งสันปันส่วนในการเจรจาไกล่เกลี่ย    แม้แนวทางน้ีจะให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์แต่เป้าหมายก็มุ่งเน้นไปที่การยุติความ
ขัดแย้งและผลการเจรจายุติความขัดแย้งที่ตามมาภายหลัง

การมีส่วนร่วม (Participation) วันชัย วัฒนศัพท์ ได้ชี้ว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็มี
ความจ าเป็นต้องอาศัยหลักการหลาย ๆ ด้าน  เช่นกันโดยเขาได้น าเสนอหลักการและเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางเลือกหรือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ

การลงมติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) การลงคะแนนเสียง จัดว่าเป็นแนวทางสันติวิธีอีกรูปแบบหน่ึงที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติ
หรือวิธีการเพื่อลงมติเพื่อตัดสินหรือหาทางออกให้แก่ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดข้ึนในประเด็นต่างๆ วิธีการน้ีในแต่ละองค์การ
ระหว่างประเทศมีความแตกต่างกันออกไป   ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบขององค์กรต่างๆ ที่ได้ระบุไว้หรือวางเป็นแนวทางปฏิบัติที่ด าเนิน
สืบต่อกันมา โดยทั่วไปแล้วการลงคะแนนเสียงในองค์การระหว่างประเทศจะแบ่งเป็น 2 วิธี คือแบบเอกฉันท์ (Unanimity) แบบเสียง
ข้างมาก (Majority) ทั้งน้ีการลงคะแนนเสียงทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวอาจจะใช้ในองค์การระหว่างประเทศองค์การเดียวก็ได้



ในการสร้างความปรองดองท่ีท าให้สังคมไทยสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง 

ในแง่สันติวิธีระดับโครงสร้าง กอส.เสนอมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรงที่โครงสร้าง 7 ประการ ได้แก่

1. ออกกฎหมายให้ชุมชนมีสิทธิจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานความเชื่อทางศาสนา

2. แก้ปัญหาการว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. สร้างประสิทธิภาพของการด าเนินกระบวนการยุติธรรม ด้วยความจริง – หลักนิติธรรม – ความพร้อมรับผิด และเสริมความเข้มแข็งของสังคม
ด้วยการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมรักษาความยุติธรรม

4. ปรับปรุงระบบกฎหมายอิสลามในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. แก้ไข พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

6. คงสภาพความหลากหลายในระบบการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ  การศึกษาสามัญและให้ความส าคัญกับนักเรียนไทยในต่างประเทศ

7. เสริมสร้างให้สันติวิธีเป้นแนวทางหลักในนโยบายแก้ไขปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้



ในแง่สันติวิธีระดับวัฒนธรรม กอส.เสนอมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่ 

1. ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขอบเขตทั่วประเทศ

2. ส่งเสริมให้สันติวิธีเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนไทยในการเผชิญกับความขัดแย้งทั้งประเทศ ทั้งน้ีเพราะเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไป
โดยเฉพาะในกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ที่มี “ความห่างทางวัฒนธรรม” อยู่ไม่น้อยว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธีได้ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงจัดการกับปัญหาให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

3. ประกาศให้ภาษามลายูปัตตานีเป็นภาษาท างาน (Working Language) เพิ่มเติมอีกภาษาหน่ึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งน้ี
เพราะชาวบ้านในพื้นที่รู้ภาษาไทยอยู่น้อย ซึ่งท าให้มีอุปสรรคในการติดต่อกับราชการ จนอาจท าให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมข้ึน

4. จัดให้มีสานเสวนาเพื่อสมานฉันท์

5. สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  ต่อต้านความรุนแรง   มาตรการข้อน้ีมีความน่าสนใจประการหน่ึง คือ เสนอเรื่องการเพิ่มความทน
กันได้หรือ “ขันติธรรม” ให้มีมากขึ้นเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไม่หลงไปติดกับดักของความรุนแรง โดยเฉพาะในประเด็นการ
ให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย



เจรจาสันติภาพ 3 จังหวัดภาคใต้

ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าหนึ่งทศวรรษ   มี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
คณะผู้แทนของคู่ขัดแย้งหลักได้ปรากฎตัวต่อสาธารณะและลงนามในเอกสารช่ือ “General consensus document to 
launch a dialogue process for peace in the border provinces of southern Thailand” ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็น
กรอบพื้นฐานส าหรับการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรือ dialogue (ซึ่งได้รับการแปลเป็นไทยโดยชัยวัฒน์ สถาอานันท์ว่า ‘สันติ
สนทนา’)  ทั้งนี้ การลงนามเอกสารดังกล่าวถือเป็นก้าวใหม่ที่ส าคัญของกระบวนการเจรจาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แต่เราคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่า กระบวนการสันติภาพยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ อีกมากมายใน
อนาคต

หากเราพิจารณาถึงแนวทางของกระบวนการเพื่อสันติภาพแล้ว เราคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่า การลงนามเจรจาเพื่อ
สันติภาพนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี   แต่การลงนามดังกล่าวก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเท่านั้น 
เนื่องจากเป็นการประสานงานกันในระดับบน (Top-level) กล่าวคือ เป็นการประสานงานกันในระดับผูม้ีอ านาจรัฐและฝา่ย
ขบวนการปาตานีเพ่ือเจรจาสันติภาพ  ซึ่งถือว่าเป็นการเจรจาเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้



อย่างไรก็ตาม กระบวนการเพื่อสันติภาพดังกล่าวจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้เลย หากขาดกระบวนการ
ส่วนที่เหลือ คือในส่วนของภาคประชาสังคมและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยภาคประชาสังคมหมายถึง
องค์กรภาคประชาชนและภาคสังคม  ซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม NGOs นักวิชาการ สื่อมวลชนและกลุ่ม
นักศึกษาในพื้นที่    ทั้งนี้ องค์กรภาคประชาชนจะช่วยท าหน้าที่ประสานระหว่างผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดในชุมชน รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่ไปจนถึงการ
ผลักดันความคิดเห็นต่างๆ นั้นให้เป็นรูปธรรมและน าไปสู่ข้อเสนอทางการเมืองที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะขาดรากฐานที่ส าคัญไปไม่ได้เลย คือ กลุ่มบุคคลในระดับชุมชน 
(bottom-level stakeholders) ที่เปรียบเสมือนรากฐานที่ส าคัญของสังคม จะเป็นกลุ่มที่เปิดพื้นที่
การอยู่ร่วมกันและเปิดรับฟังความเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซ่ึงการเจรจาสันติภาพจะไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย หากปราศจากความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันของชุมชนชายแดนใต้
และปาตานี



บทเรียนการเจรจาเพื่อสันติภาพจากต่างประเทศ

บทเรียนการเจรจาเพื่อสันติภาพจากต่างประเทศ    กรณีศึกษาการสร้างสันติภาพในมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ฟิลิปปินส์มี
ปัญหากับมุสลิมภาคใต้มานานนับศตวรรษ ปัญหาเกิดจากสเปนเข้าครอบครองฟิลิปปินส์และพยายามให้มุสลิมซึ่งอยู่ทางใต้เป็นสเปน 
(Hispanization) แต่ไม่ส าเร็จ สิ่งที่สเปนท าได้คือส่งชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นคริสเตียนหรือชาวสเปนเข้าไปครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ของมินดา
เนา   ในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเข้าครอบครอง   แม้สหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถน าชาวฟิลิปปินส์และชาวอเมริกันไปกล่อมเกลามุสลิมได้ก็
ตาม   แต่ก็ได้ส่งเสริมให้บรรษัทข้ามชาติของอเมริกันเข้าไปลงทุนมากมาย ท าให้เกิดปัญหาสะสมในภาคใต้จนน ามาสู่การแบ่งแยกดินแดน
ของมุสลิมภาคใต้   ปัญหาภาคใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มความรุนแรงตั้งแต่ ค.ศ. 1945 แต่รัฐบาลก็มิได้น่ิงนอนใจ   

ในสมัยประธานาธิบดีแมกไซไซ รัฐบาลออกกฎหมายให้จัดตั้ง Mindanao State University ในเมืองมาราวีเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ของภาคใต้    ในเวลาต่อมาคณะกรรมาธิการบูรณาการแห่งชาติได้ร่างกฎหมายเข้าสู่สภาและได้หยั่งเสียงประชามติประชาชนในมิ นดา
เนาว่าจะอยู่ในเขตปกครองตนเองหรือไม่        ปรากฏว่ามีประชาชนเพียง 3 จังหวัดเท่าน้ันที่ต้องการคือ โกตาบาโต ลาเนาเดลซูร์ และ
ซูลู กฎหมายได้ผ่านสภา ใน ค.ศ. 1957 ในสมัยประธานาธิบดีการ์เซีย รัฐบาลได้ออกกฎหมายเลขที่ 3034 เพื่อจัดตั้งหน่วยงานพัฒนามิน
ดาเนา   แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีมาร์กอส ค.ศ. 1972 นูร มิซูอารี ได้เป็นตัวตั้งตัวตีก่อตั้งกลุ่ม แนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front – MNLF) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล แบ่งแยกดินแดนบางส่วนให้มุสลิมปกครองตนเอง   



ในขณะน้ันผู้ร่วมเจรจามี 3 ฝ่าย คือ ประธานาธิบดีมาร์กอส, องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)   และอินโดนีเซียเป็นตัวกลาง
เจรจา ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงที่ตริโปลีว่าจะช่วยพัฒนาภาคใต้  แต่ประธานาธิบดีมาร์กอสก็มิได้ด าเนินการตามข้อตกลงท าให้เกิดความ
ขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น   ในสมัยประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน ได้มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้  พร้อมๆ กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของสมัยประธานาธิบดีมาร์กอสดว้ย จึงได้บรรจุเขตปกครองตนเองแห่งมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region of Muslim Mindanao 
- ARMM) ไว้ในรัฐธรรมนูญโดยได้ด าเนินการเมืองการปกครองท้องถิ่น พร้อมระบุให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตปกครอง
ตนเองแห่งมุสลิมมินดาเนา (ARMM) รวมทั้งได้ก าหนดกรอบกว้างๆ ของการพัฒนาซึ่งไม่ต่างจากกรอบที่แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร
(Moro Islamic Liberation Front – MILF) เรียกร้องในปัจจุบัน  เพียงแต่การท ากรอบข้อตกลงเป็นข้อผูกมัดที่แตกรายละเอียดจาก
หัวข้อ กว้างๆ ออกไปให้ชัดเจนยิ่งข้ึนเท่าน้ัน   

การด าเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ได้มีการหยั่งเสียง ประชามติประชาชนที่ต้องการอยู่ในเขตปกครองตนเองด้วย  
ซึ่งมีอยู่ 4 จังหวัด กับอีก 1 เมือง ได้ประสบความส าเร็จในสมัยประธานาธิบดีรามอส ใน ค.ศ. 1997 โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ศึกษาความขัดแย้งและด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ   อีกทั้งได้น าภาคประชาชนลงไปท างาน
เพื่อกล่อมเกลาชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือคาทอลิกกับชาวมุสลิมและชนเผ่าอ่ืน ๆ ให้เข้าใจกัน  ยอมรับกัน และได้สร้างหลักสูตร Peace 
Education ขึ้น 



รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจโดยได้ขอให้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา  (USAID), องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญ่ีปุ่น (JICA), องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
แคนาดา (CIDA) ไปช่วยซึ่งนับว่าได้ผลเป็นอย่างยิ่งส่วนกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation 
Front – MILF) ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันใน ค.ศ. 1984 ไม่เห็นด้วยกับจังหวัดที่เป็นเขตปกครองตนเองที่กลุ่มแนวร่วม
ปลดปล่อยแห่งชาติ โมโร (Moro National Liberation Front – MNLF) ตกลงกับรัฐบาล  

กลุ่มนี้ต้องการขยายเขตให้ครอบคลุมมากไปกว่านั้น ในสมัยประธานาธิบดีอาร์ โรโย ได้ขอร้องให้มาเลเซียเป็นตัวกลาง
การเจรจา โดยมีกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และประเทศต่าง ๆ สังเกตการณ์การเจรจา ใน ค.ศ. 2008  
กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อย อิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) ได้เรียกร้องขอขยายดินแดนออกไปโดยได้
ร่าง“บันทึกความเข้าใจแห่งข้อตกลงว่าด้วยเขตธรณีของบรรพบุรุษมุสลิม” (Memorandum of Agreementon the 
Muslim Ancestral Domain - MOA-AD) เสนอรัฐบาลเพื่อยกร่างกฎหมายหลักของตนเอง  โดยได้ระบุเรื่องการจัดการกับ
กองก าลังของตนเองรวมทั้งระบบการเงิน การคลัง การศึกษา และความมั่นคงภายใน 



ซึ่งในครั้งน้ันรัฐบาลอาร์โรโยได้น าเข้าสภาเพื่อพิจารณา  และเซ็นข้อตกลงหลังจากการประชุม แต่ศาลสูงให้หยุดการเซ็น
ข้อตกลงด้วยเสียง 8–7 โดยได้ประกาศว่าบางเขตเป็นเขตที่มีกลุ่มคริสเตียน และชนกลุ่มน้อยอ่ืน ๆ อาศัยอยู่ และเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ระบุเขตปกครองพิเศษแห่งมุสลิมมินดาเนา (ARMM) ไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 จากเหตุน้ีท าให้เกิดการโจมตี
จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) ต่อชุมชนคริสเตียนในมินดาเนา ท าให้มีผู้
อพยพไปในที่พักพิงใหม่ประมาณ 750,000 คน และเสียชีวิต 400 คน เหตุการณ์ในครั้งน้ันเป็นช่วงปลายสมัยของประธานาธิบดีอาร์
โรโยมา     ในสมัยประธานาธิบดีอากีโน ในเดือนกรกฎาคม 2010 ได้ท าการเจรจาใหม่ โดยได้ขอร้องให้ Marvic Leonen อดีต
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เป็นประธานการเจรจาจากฝ่ายรัฐบาล มาเลเซียเป็นตัวกลางการเจรจา (facilitator -
Third party) และได้เดินทางไปพบ Murad Ebrahim ที่โตเกียว   ซึ่งทั้งสอง ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยมีการเจรจากันที่มาเลเซีย
หลายรอบจนกระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม 2010 เพื่อให้เกิดสันติสุขในฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีอากีโนก็ได้ประกาศที่จะเพิ่มจังหวัดจากที่
เคยมีอยู่ในเขตปกครองตนเอง แห่งมุสลิมมินดาเนา (ARMM) จึงน ามาซึ่งการเซ็นกรอบข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดย
มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาลมีประธานฝ่ายเจรจา คือ Marvic Leonen ผู้เจรจาคือ Teresita Deles และ
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เบนิกโน อากีโนที่ 3 ฝ่ายกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) 
มีประธานการเจรจาคือ Murad Ebrahim ผู้เจรจา คือ Mohagher Iqbal ฝ่ายมาเลเซีย ประธานผู้ไกล่เกลี่ย คือนายกรัฐมนตรีนา
ญิบ รอซัก ผู้ไกล่เกลี่ย คือ DatoTengko Abdul Ghafar



การลงนามในครั้งน้ีมีพยานเป็นสมาชิกสภา สมาชิกสภาสูง น าโดย Juan Ponce Enile และ Enrile ประธานสภาล่าง น าโดย 
Fellciano Belmonte รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเขต ARMM และจังหวัดใกล้เคียง ตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย ตัวแทนจากกลุ่ม 
MNLF และกลุ่ม MILF และตัวแทนจากสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น สวีเดน อังกฤษ ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ เช่น Centes For Humanitarian Dialogue, Asia Foundation, JICA, USAID และ Muhamadiyah (สีดา สอนศรี, 2555) 
กรอบข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นแนวทางแรกเพื่อมุ่งไปสู่การยุติความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาล ฟิลิปปินส์  และกลุ่มแนวร่วม
ปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front - MILF) น าไปสู่การสร้างหลักการ กระบวนการและกลไกร่วมกันเพื่อ
เปลี่ยนผ่านไปสู่หน่วยการปกครองตนเองบังซาโมโรภายใน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ในระดับบุคคล (direct nonviolence) สันติวิธีระดับโครงสร้าง (structural nonviolence) และสันติวิธีระดับวัฒนธรรม 
(cultural nonviolence) 

ในแง่การวิเคราะห์ปัจจัยระดับโครงสร้างอันเป็น “ที่มา” ของความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้น้ัน มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ    
ได้แก่ 1. การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหน่ึงทีเดียว เน่ืองจากไม่สามารถท าให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไป
อย่างที่ควรจะเป็น   2. เศรษฐกิจท้องถ่ิน   3. การศึกษา   4. ประชากร และ   5. ภูมิศาสตร์ชายแดน   ส่วนปัจจัยชั้นวัฒนธรรมนั้น
มีอยู่ 2 ประการ   1. ภาษา-ศาสนา   2. ประวัติศาสตร์ ส่วนข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงนั้น ในแง่สันติวิธีทางตรง กอส.
เสนอมาตรการสมานฉันท์เฉพาะหน้า 3 ประการ คือ 1. จัดตั้งหน่วยสันติเสนา 2. การสานเสวนากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 3. 
เจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าลักษณะพิเศษของพื้นที่



ในแง่สันติวิธีระดับโครงสร้าง กอส. เสนอมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรงที่โครงสร้าง 7 ประการ ได้แก่

1. ออกกฎหมายให้ชุมชนมีสิทธิจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานความเช่ือทางศาสนา

2. แก้ปัญหาการว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. สร้างประสิทธิภาพของการด าเนินกระบวนการยุติธรรม ด้วยความจริง -หลักนิติธรรม-ความพร้อมรับผิด และเสริม
ความเข้มแข็งของสังคมด้วยการให้สาธารณชนเข้ามีส่วนร่วมรักษาความยุติธรรม

4. ปรับปรุงระบบกฎหมายอิสลามในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. แก้ไขพรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

6. คงสภาพความหลากหลายในระบบการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ การศึกษาสามัญและให้ความส าคัญกับนักเรียนไทย
ในต่างประเทศ

7. เสรมิสรา้งใหส้นัตวิิธีเป็นแนวทางหลกัในนโยบายแกไ้ขปัญหาความรุนแรงจงัหวดัชายแดนภาคใต ้



ในแง่สันติวิธีระดับวัฒนธรรม กอส. เสนอมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่

1. ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขอบเขตทั่วประเทศ

2. ส่งเสริมให้สันติวิธีเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนไทยในการเผชิญกับความขัดแย้งทั้งประเทศ ทั้งน้ีเพราะเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไป
โดยเฉพาะในกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ที่มี “ความห่างทางวัฒนธรรม” อยู่ไม่น้อยว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธีได้ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงจัดการกับปัญหาให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

3. ประกาศให้ภาษามลายูปัตตานีเป็นภาษาท างาน (Working Language) เพิ่มเติมอีกภาษาหน่ึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งน้ี
เพราะชาวบ้านในพื้นที่รู้ภาษาไทยอยู่น้อย ซึ่งท าให้มีอุปสรรคในการติดต่อกับราชการ จนอาจท าให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมข้ึน

4. จัดให้มีสานเสวนาเพื่อความสมานฉันท์

5. สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ต่อต้านความรุนแรง มาตรการข้อน้ีมีความน่าสนใจประการหน่ึง คือเสนอเรื่องการเพิ่มความทน
กันได้หรือ “ขันติธรรม” ให้มีมากขึ้น เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไม่หลงไปติดกับดักของความรุนแรง  โดยเฉพาะในประเด็น
การให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย



นอกจากนี้ กอส. ยังเสนอมาตรการการเมืองสมานฉันท์ โดยให้ออก พรบ.สมานฉันท์ ในจังหวัดชายแดน
ใต้ (หรือเรียกว่า “พรบ.ดับไฟใต้”) สมทบอีกชั้นหนึ่งด้วย ทั้งนี้โดยให้มีการตั้งองค์กรรับผิดชอบอีก 3 องค์กร 
ได้แก่ 1. ศูนย์อ านวยการยุทธศาสตร์สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศยส.)  2. สภาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 3. กองทุนสนับสนุนการเยียวยาและสมานฉันท์

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มีลักษณะส าคัญในเชิงวิชาการและทาง
ปฏิบัติ  คือ เป็นปรากฎการณ์ทางสัคมซึ่งเป็นลักษณะของ “ปรัชญาแนวคิดทฤษฎี” ซึ่งมีกรอบทัศนะมุ่งสู่ความ
สันติสุขสมานฉันท์ทางสังคมที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วย  “กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์” (Restorative 
Justice Process) ใช้เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้หลายระดับรวมทั้งระดับที่มีการด าเนินคดีใน
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นขั้นที่มีความขัดแย้งสูงสุดในสังคม



จากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic 
Liberation Front – MILF) ประกาศขอ้ตกลงยตุิการก่อความไม่สงบท่ียืดเยือ้มานานและมีการ
ลงนามประกาศฯ ดงักล่าว ในวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2555 สามารถวิเคราะหค์วามเหมือนและ
ความแตกต่างของปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยกบัฟิลิปปินส ์ ปรากฏตามตารางท่ี 2 
ดงันี ้

ตารางที่ 2 วิเคราะหค์วามเหมือนและความแตกต่างของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยกับฟิลปิปินส์



หวัข้อ ฟิลิปปินส์ ไทย

สาเหตุ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนโดยชาวมสุลมิในภาคใตข้องฟิลปิปินส์

มีปัจจัยร่วมอ่ืนนอกจากความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เช่น การไม่ได้รบัความเป็น
ธรรมจากภาครฐั ยาเสพติด

เงือ่นไขทางกฎหมาย ระบอบประธานาธิบดีแบ่งแยกการปกครองเป็นมลรฐัจึง
ตัง้เขตปกครองพิเศษไดง้่าย

เป็นรฐัเด่ียวการจดัตัง้เขตปกครองพิเศษท าไดย้ากและถูก
วพิากษว์จิารณม์าก

เงือ่นไขทางประวัตศิาสตร์ มีรากเหงา้มาจากความตอ้งการปกครองตนเองหลงัหมด
ยคุลา่อาณานิคมและมีความขดัแยง้กนัระหวา่งศาสนา

ความขดัแยง้ยาวนานและสลบัซบัซอ้นมากกว่าและมีการ
น าประเด็นทางศาสนามาเป็นเครื่องมือ

รูปแบบของกลุ่มผู้ก่อการร้าย มีองค์กรมีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนและมีผู้น  าท่ี มีอ  านาจ
ชัดเจน รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงสามารถเจรจากับผู้น  าได้
โดยตรง

ผูก้่อการไม่เปิดเผยตวัตน รฐับาลไทยไม่สามารถระบุไดว้่า
องคก์รใดหรือใครคือผูน้  า

เสถียรภาพ

ของรัฐบาล

เสถียรภาพทางการเมืองค่อนขา้งมั่นคงมีเอกภาพและมี
ความต่อเน่ืองในนโยบายสนัติภาพของแต่ละรฐับาล

ปัญหาทางการเมืองและการเปล่ียนรัฐบาลบ่อย ท าให้
ขาดเอกภาพและความต่อเน่ืองของนโยบายดับไฟใตใ้น
แต่ละรฐับาล

กระบวนการ

เจรจา

มีกระบวนการเจรจาอย่างเ ป็นทางการ (Formal 

Negotiation)  คือกระบวนการเจรจาสันติภาพ
ฟิลปิปินส์

ไม่ มีตัวแทนหรือองค์กรท่ีท าหน้า ท่ีเจรจาอย่ างเป็น
ทางการชดัเจน

ท่ีมา : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, กระบวนการสนัติภาพโมโรกบัสถานการณ์ จชต. ของไทย, 2555



ทั้งนี้กระบวนการเจรจาสันติภาพในฟิลิปปินส์เป็นลักษณะของความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win Solution) 
โดยฝ่ายรัฐบาลไดร้ับการยอมรับจากนานาชาติและเป็นการส่งผลดีต่อคะแนนนยิม    ขณะที่กลุ่มแนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลาม
โมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) ก็ยังคงอ านาจในการปกครองท้องถิ่นของตนไว้ได้เช่นกัน กระบวนการ
เจรจาดังกล่าวถือเป็นตัวแบบหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธ ี(Peace Process) ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายชัดเจนที่
จะเจรจาและเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับ จึงน าไปสู่การเจรจาสันติภาพด้วยสันติวิธีได้ อย่างไรก็ตามหากด าเนินการไป
แล้วไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ต่างตกลงกันไว้ก็อาจจะน าไปสู่สถานการณ์สู้รบกันอีกครั้งหนึ่ง

ส าหรับกรณีของประเทศไทยซึ่งอยู่ในบริบทที่ต่างกัน การแก้ปัญหาแบบสันติวิธีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันต่อความหลากหลายของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
(Culture Diversity) เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกภาคส่วนควรร่วมกันขับเคลื่อนใน
ด้านการให้การศึกษาต่อประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่า
สถานการณ์ในฟิลิปปินส์ก็ตาม (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2555)



อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากมินดาเนาอาจน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้ ดังนี้ 

1. ควรท าให้ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาอื่น ๆ อยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยรัฐบาล
มีหน้าท่ีต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย

2. ต้องสร้างฉันทามติของชาติว่าต้องการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสันติสุข ต้องหาความร่วมมือจากทุกกลุ่มพลังในสังคม เช่น ผู้น า
ศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้น าทางการเมือง โดยจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อน ามาซึ่งสันติสุขในสังคม

3. ควรจัดให้มีการพูดคุยหลาย ๆ คร้ัง อย่างไม่เป็นทางการ และเปิดใจพูดคุยกันพร้อมรับฟังข้อเสนออย่างจริงจัง โดยมีคนกลางที่ทั้ง
สองฝ่ายยอมรับ ยกตัวอย่างกรณีมินดาเนา แม้ว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนท้ังกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโม โร (Moro National Liberation 
Front – MNLF) และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) ในช่วงแรกจะยึดจุดยืนคือแบ่งแยกดินแดน
แต่ในภายหลังก็เปลี่ยนจุดยืน โดยเน้นท่ีสิทธิในการปกครองตนเองภายใต้รัฐบาลฟิลิปปินส์

4. บทบาทของคนกลางในการแก้ไขปัญหามีความส าคัญมากในการท าให้คู่กรณีตกลงกันได้ โดยในช่วงเริ่มต้นอาจเป็นการจัดพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการหลาย ๆ คร้ัง เพื่อไม่ให้คู่กรณีรู้สึกผูกมัดว่าต้องบรรลุข้อตกลงให้ได้ แต่เป็นการพูดคุยเพื่อท าความเข้าใจซึ่งกั นและกันอย่าง
จริงใจ ต้องอาศัยระยะเวลา และเมื่อสถานการณ์สุกงอม ท้ังสองฝ่ายก็จะขึ้นสู่โต๊ะเจรจาด้วยความเต็มใจ คนกลางจะเข้ามามีบทบาทท าให้
บรรยากาศในการเจรจ าเป็นไปได้ด้วยดี เช่น ขอให้มีการหยุดยิง หยุดความรุนแรงระหว่างที่มีการเจรจา ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกคนกลางที่
ทั้งสองฝ่ายให้การยอมรับจึงมีความส าคัญและคนกลางควรที่จะมีทักษะส าคัญในการท าหน้าที่ผ่าทางตันเมื่อคู่กรณีไม่สามารถพูดคุยกันได้เพื่อช่วย
ให้ท้ังสองฝ่ายหาข้อตกลงร่วมกันได้



5. ถ้าหากทุกฝ่ายพร้อมในการขึ้นสู่โต๊ะเจรจา ต้องมีจุดร่วมกันคือไม่มีการแบ่งแยกดินแดนและการขอเรียกร้องให้เป็นเอกราช แต่สิ่งที่
ส าคัญที่สุดคือการประกันสิทธิของมุสลิมทุกคนให้เท่าเทียมกันกับทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งการเจรจาจะต้องด าเนินต่อไป แม้ว่าจะ
ใช้เวลายาวนานเพียงใด แม้ว่าในระหว่างการเจรจาจะเกิดการก่อความไม่สงบขึ้น ต้องเปิดช่องทางมีพื้นที่ให้กับการพูดคุยกันต่อไป

6. ภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ ควรท างานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อท าให้เกิดสันติสุขอย่างย่ังยืน

ข้อจ ากัดของไทยในการพูดคุยสันติสุขเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ปัญหาคู่เจรจา เน่ืองจากกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายกลุ่ม ที่ส าคัญ คือไม่มีการเปิดเผยตัว 
โครงสร้าง และผู้น า ซึ่งเป็นข้อที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีมินดาเนาท าให้กระบวนการการพูดคุยสันติสุขด าเนิน
ไปอย่างล่าช้า เพราะฝ่ายรัฐต้องคอยวิเคราะห์และพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นตัวจริง ใครมีอิทธิพลหรือมีอ านาจในการตัดสินใจหรือสั่งการ 
ใครคือผู้ที่สมควรพูดคุยด้วย ที่ส าคัญ คือ สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะ BRN Co-ordinate ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มหลักที่ก่อ
ความไม่สงบ มีความแตกแยกภายในระหว่างสมาชิกกลุ่มรุ่นเก่าที่ต้องการเจรจากับสมาชิกรุ่นใหม่ที่ต้องการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน
ต่อไป

2. ความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลท าให้การบริหารจัดการไม่มีความชัดเจนในทาง



3. บุคคลที่เข้าร่วมการพูดคุย รวมถึงคนกลาง (mediator) หรือผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ต้องมีความสามารถหรือทักษะในการ
พูดคุยหรือเจรจาสูง มีความเต็มใจ เสียสละ เชื่อถือและไว้ใจได้รักษาความลับได้ และท างานอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่เปลี่ยนตัวบ่อย ๆ ปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวเน่ืองกับ
มิตอัิตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นธรรม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ จึงต้องได้รับการแก้ไขด้วยแนวทางการเมืองที่ใช้สันติ
วิธีเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลในอดีตที่ผ่าน ๆ มาได้พยายามที่จะใช้กระบวนการพูดคุยสันติสุขกับผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ แต่ก็มีข้อจ ากัดหลาย
ประการทั้งของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ เช่น ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ไม่
มีเวทีร่วมหารือเชิงลึกอย่างเพียงพอ ยังไม่ตกผลึกทางความคิดของปัญหาและทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับ รวมทั้งปัญหาคู่เจรจา เน่ืองจาก
กลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐมีหลายกลุ่ม ที่ส าคัญคือไม่มีการเปิดเผยตัว โครงสร้าง และผู้น า การพูดคุยที่ผ่านมาของไทยจึงยังไม่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแต่รัฐบาลต้องเจรจาไปเรื่อย ๆ เพราะการเปิดเวทีให้กลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมส่งผลดีและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความส าเร็จในทันทีเน่ืองจากกระบวนการเจรจาต้องใช้เวลา

ส าหรับบทเรียนจากกรณีการสร้างสันติภาพในมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าของการพูดคุย
หรือการแสวงหาสันติภาพของมินดาเนาแสดงให้เห็นถึงความเตรียมพร้อมของรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร
(Moro Islamic Liberation Front – MILF) ในการมุ่งแสวงหาสันติภาพในภูมิภาคอย่างจริงจัง แม้การด าเนินการดังกล่าวจะอยู่ใน
ระหว่างเส้นทางที่อาจต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ในข้ันตอนของการน ากฎหมายต่าง ๆ ไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญ
ที่สุดในตอนน้ี คือ ทุกฝ่ายมีการให้ความส าคัญกับแผนที่น าทาง (Roadmap) ที่ถูกออกแบบให้ทุก ๆ ขั้นตอนน้ันอยู่ภายในขอบเขตที่
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีความยืดหยุ่น ความโปร่งใส ความครอบคลุมและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยที่ได้จากการปรึกษาหารือ
ในวงกว้าง ประสบการณ์จากรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) 
ดังกล่าวน่าจะเป็นแรงบังดาลใจส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยต่อไป



ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่ส าคัญยิ่งปัญหาหนึ่งที่มีการก าหนดให้
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน     แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน มี
ความสลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก   และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้โดยง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ท าให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สังคมไทยควรตระหนัก และใส่ใจต่อการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่ง
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น่าจะได้ผลคือการใช้กระบวนการพูดคุยสันติสุข
กับกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั้งจากสังคมในประเทศไทย และจากนานา
อารยประเทศเพราะเป็นแนวทางสันติวิธีที่สอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตย  ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ไม่สุ่มเสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเหมือนเช่นการใช้ความรุนแรง 



ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

สันติภาพ หมายถึง การยุติความขัดแย้งและความรุนแรงด้วยความพยายามที่จะท าให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการด ารงอยู่
ร่วมกันของประชาชนในพื้นทีสามจังหวัดชายแดนใต้   

“ความขัดแย้งทุกเรื่องทุกที่บนโลกใบน้ีล้วนยุติลงบนโต๊ะเจรจา” เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์แล้วและไม่มีใครปฏิเสธ หลายคนจึง
เชื่อว่าการจะหยุดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ย่อมหนีไม่พ้นการ “เปิดเจรจา” เช่นกัน      

การเข้าถึงองค์ความรู้ในเรื่อง “การเจรจาสันติภาพ” ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ เน่ืองจาก
ในที่สุดสถานการณ์ความขัดแย้งย่อมเดินไปสู่โต๊ะเจรจาดังที่กล่าวแล้ว และการเจรจาที่จะมีข้ึนไม่วันใดวันหน่ึงในอนาคต จักต้อง
ได้รับฉันทานุมัติและมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ (ทั้งจากสถานการณ์และการเจรจาโดยตรง) จึงจะก่อร่างสร้าง
สันติภาพได้อย่างย่ังยืน



ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) หมายถึง สภาวะการณ์ของชาติอันประกอบไปด้วย กลุ่มคน หรือประชาชน ท่ีมีวัฒนธรรม 
ประเพณี แหล่งกาเนิด ประวัติศาสตร์ ภาษา เดียวกันหรือร่วมกัน อาศัยอยู่ในดินแดนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภายใต้การน าของรัฐบาลที่มีอ านาจ
อธิปไตย ในการปกครองดินแดนดังกล่าวด้วยตนเองอยู่ในสภาพท่ีมีความปลอดภัยจากภยันตรายท้ังปวง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การเสี่ยงใด ๆ 

การสร้างความปลอดภัย และความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน    ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคม พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่นๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมี
เอกภาพ  ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการด าเนินงาน 
การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเน่ืองกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพ
ในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง   

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่เป็น
ธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธีผ่านกลไกต่างๆ   



รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือน ค าสอนของศาสนาน าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนตามยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  รวมทั้งศาสตร์พระราชารวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง 
และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นย า  และทันเวลา โดย
เสริมสร้างพัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้
ทันสมัย  ทันสถานการณ์ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่สามารถครอบคลุมการใช้
งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเน่ือง มีการบูรณาการข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความ
มั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน  รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน  ประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่าง
แน่นแฟ้น 



การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สามารถแก้ไขปัญหาร่ วมกันได้
อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และความเป็น
แกนกลางของอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ   ท าการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุกๆ ด้าน   
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซ่ึงได้แก่ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส าคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่นๆ ที่ จะช่วยสร้าง
เสริมเสถียรภาพ ในภูมิภาค   

การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ  และที่มิใช่ภาครัฐเพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และโลกมีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ   พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อ
ประชาชน  สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือ  และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทุกระดับ
ของอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงอาเซียน  รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ  ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทย
ในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความส าคัญ  รวมไปถึงการเสริ มสร้าง
พลังบวกหรืออ านาจแบบนุ่มนวลของไทย  โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์
พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ  ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 



ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 

สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ/หรือสนับสนุน  การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยจัดเป็นโครงการน าร่อง (Pilot 
Project) ตามความพร้อมของชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อความมั่นคงได้มีกิจกรรมที่น ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน /ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนชายแดนไทย   และความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยลดข้อขัดแย้งที่น าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคง 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง สันติวิธี อาทิ ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้น าภาค
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่จะลดระดับ ความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคมขยายตัวไปสู่การใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 



ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน ทั้ง
ในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา รวมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจและมีทักษะการจัดการความ
ขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้กฎกติกาของภาครัฐ   ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือของชุมชนใน
การจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและ ผู้แทน
ภาควิชาการและสื่อสารมวลชนเพ่ือเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งของคนในสังคมที่ยอมรับร่วมกันได้

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่เคยว่างจากความขัดแย้ง ไม่ว่าจะในระดับใด   มนุษย์มิได้ถือก าเนิดมาเหมือนกัน
แต่เป็นความแตกต่างอันเป็นสิ่งที่ได้มาจากพันธุกรรม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2539, หน้า 
36) 



เพราะเหตุใดมนุษย์และสังคมจึงต้องขัดแย้งกันหรือว่าบนฐานของความขัดแย้งแท้ที่จริงแล้ว   เหตุผลที่ต้องขัดแย้งก็
เพราะความขัดแย้งเป็นสิ่งจ าเป็น (Necessary) หรือเป็นธรรมชาติ (Nature) ของมนุษย์และสังคมนั่นเอง    

จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้เกิดการตั้งค าถามว่าสุดท้ายแล้ว  เหตุการณ์ที่ขัดแย้งน้ันเป็นบุญที่
ก่อให้เกิดการรังสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคม หรือว่าเป็นบาปที่ท าให้มนุษย์และสังคมจมอยู่กับปัญหาและความวุ่นวายระหว่างมนุษย์กับ
สังคม  

แต่ด้านของนักขัดแย้งวิทยา (Conflict Theorists) หรือนักสังคมวิทยา (Social Theorists)    เสนอความคิดว่า “มนุษย์
เป็นสัตว์สังคม” (Social Animals) เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  เป็นผลผลิตมาจากการคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันของประชาชน       
การที่มนุษย์จะสามารถอยู่รอดในสังคมได้น้ันจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยทางชีวภาพ  และปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของตนเอง  

ค าถามมีว่า “ความอยาก หรือ ความต้องการ” ได้เข้าไปสัมพันธ์กับความขัดแย้งอย่างไร   เน่ืองจากมนุษย์และสังคมไม่
เข้าใจในธรรมชาติของความอยากและความต้องการที่แท้จริงจึงท าให้อยู่ในวัฏจักรของความขัดแย้ง 



สันติวิธีมิใช่เทคนิคที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละสถานการณ์แวดล้อมจะพาไป  แท้จริงแล้ว สันติวิธี เป็นแบบแผนหรือระบบของการกระท าที่
สอดคล้องกันในตัว  เกิดขึ้นจากแนวคิด หรือทัศนะการมองโลกและชีวิตแบบหน่ึงๆ เป็นพื้นฐาน   แนวคิดดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่า สมมุติฐาน
ของสันติวิธี    สันติวิธีของบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ จะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงหรือหลายแนวคิดประกอบกันได้จ าแนกดังต่อไปน้ี

สันติวิธีมิได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือจ านนต่อความขัดแย้ง   แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น หาก
เป็นเพียงการท าให้ความขัดแย้งที่แฝงเร้นหรือพยายามปกปิดน้ัน ปรากฏออกมาตามที่มันเป็น โดยไม่ท าให้มันขยายลุกลาม 

การใช้ความรุนแรงมีแต่จะท าให้ความขัดแย้งลุกลามเพราะวัฎจักรแห่งการตอบโต้ขยายตัวต่อเน่ือง   อย่างไรก็ตามพึงเข้าใจว่า
ความขัดแย้งที่พูดถึงน้ีหมายถึง ความขัดแย้งทางสังคมหรือในทางความสัมพันธ์ต่อกัน  มิได้รวมถึงความขัดแย้งในจิตใจ   

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีที่รัฐบาลและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพยายามด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเป็นแนวทางที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิธีที่น่าจะมีการสูญเสี ย
น้อยที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง นับตั้งแต่มีการพูดคุยแบบเต็มคณะอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกในปี 2558 การพูดคุยมี
ความก้าวหนา้และไดข้อ้ยุติท่ีส  าคญั อาทิ การใหค้วามเห็นชอบในหลักการท่ีจะลดเหตุความรุนแรงในหว้งเดือนรอมฎอน (เราะ
มะฎอน)  เมื่อปี 2558



ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ระดมสรรพก าลังเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งมี
การจัดสรรงบประมาณ และส่งก าลังทหารลงไปในพื้นที่เป็นจ านวนมากแล้วก็ตาม แต่ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่ส าคัญ     

รัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้พยายามปรับเปลี่ยนนโยบายการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องมาโดยตลอด โดยเฉพาะแนวคิดการ
พูดคุยกับกลุ่มที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่           เหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างรัฐบาล
ไทยกับกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (Barisan Revolsi Nasional Melayu Patani) หรือ BRN แต่การเจรจาด าเนินไปได้
ระยะหน่ึงก็ต้องยุติลงโดยยังไม่มีการตกลงใด ๆ ของทั้งสองฝ่ายเน่ืองจากมีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยใน
ขณะน้ัน (ฐปนีย์ เอียดศรีไชย, 2561) 

เพื่อที่จะท าให้การพูดคุยเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาและได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยค าสั่งดังกล่าวก าหนดให้
มีกลไกการท างานใน 3 ระดับ เพื่อให้กระบวนการพูดคุยฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี



ระดับที่ 1 ให้มี “คณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” (The Steering Committee for Peace 
Dialogue) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่
ปรึกษาที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นท่ีพิจารณา โดยให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน
เก่ียวเนื่องกับมิติอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นธรรม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ จึงต้องได้รับการแก้ไขด้วยแนวทางการเมืองที่
ใช้สันติวิธีเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาได้พยายามที่จะใช้กระบวนการพูดคุยสันติสุขกับผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ แต่ก็มีข้อจ ากัด หลาย
ประการท้ังของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ เช่น ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ไม่มีเวที
ร่วมหารือเชิงลึกอย่างเพียงพอ ยังไม่ตกผลึกทางความคิดของปัญหาและทางออกท่ีทุกฝ่ายยอมรับ รวมท้ังปัญหาคู่เจรจา เนื่องจากกลุ่มผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐมีหลายกลุ่ม ที่ส าคัญคือไม่มีการเปิดเผยตัว โครงสร้าง และผู้น า 



การพูดคุยที่ผ่านมาของไทยจึงยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแต่รัฐบาลต้องเจรจาไปเรื่อย ๆ เพราะการเปิดเวทีให้กลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมส่งผลดีและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความส าเร็จในทันทีเนื่องจากกระบวนการเจรจาต้องใ ช้เวลา ดังนั้น 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงและลดความสูญเสียได้มากที่สุดก็คือการ “เจรจา” เพราะจะน าพาความสนัติสขุมาให้
ไดด้ีที่สดุ เพียงแตจ่ะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการแกปั้ญหา  โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐต้องด าเนินการ คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การจับกุม การตั้งด่านตรวจ การประกันตัว 
การออกหมายจับ ให้กระท าโดยมีหลักฐาน และมีการตรวจสอบจากหลายๆ ฝ่าย (ไม่มีการจับแพะ) รัฐควรให้หลักประกันแก่คนในพื้นที่ ที่จบการศึกษาสายศาสนา เพื่อ
ใช้วุฒิการศึกษาในการท างาน หรือรับราชการ มีรายได้พอแก่การเลี้ยงชีพ      

รัฐต้องไม่สร้างวาทกรรมในด้านลบ แต่ควรหาแนวทางในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศให้ใช้ศักยภาพของนักศึกษาที่จบ
จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์กับทางรัฐและหาแนวทางพัฒนาอย่างสร้างสรรค์      

รัฐควรจัดสวัสดิการของโรงเรียน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสัดส่วนที่เท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับโรงเรียนของรัฐ รัฐควรมีนโยบาย และ
แนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะและจะต้องยกเลิกระบบเส้นสายให้หมดไป       จัดให้มีมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมออก
จากพื้นที่และให้จัดการเป็นวาระเร่งด่วน และ ศอ.บต. ควรมีนโยบายในการรับบุคคลในพื้นที่ จชต. เข้ารับราชการเพื่อรับใช้พื้นที่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นธรรม 



ควรหาทางช่วยเหลือ ผู้ต้องหาที่ถูกหมายคดีความมั่นคง หากศาลยกฟ้องแล้ว ให้แจ้งยกเลิกหมายให้กับผู้เสียหายโดยเร็ว เพื่อให้
เกิดผลกระทบกับเกียรติยศ และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้เสียหายให้น้อยที่สุดให้ ศอ .บต. จัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันตัวของผู้ต้องหาให้รัฐเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกหมาย พระราชก าหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขึ้นศาล      

ให้รัฐจัดระเบียบในการดูแลผู้ต้องขังมุสลิมให้สามารถปฏิบัติตนอยู่ในครรลองและวิถีศาสนา      รัฐต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกหมาย 
พ.ร.ก. อย่างประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตตามปกติ      

จัดให้มีการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาท่ี 2 ในสถานท่ีราชการ รวมท้ังการจัดท าป้ายสถานท่ีราชการต่างๆ ป้ายหมู่บ้านโดยมีภาษามลายู 
หรือภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย    สร้างโอกาสให้ความรู้ด้านสิทธิทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยร่วมมือกับศูนย์ทนายความมุสลิม หรือนัก
สิทธิมนุษยชน ให้รัฐหามาตรการเร่งด่วนในการจัดการปัญหายาเสพติด และมีการติดตามประเมินผลในเร่ืองนี้อย่างอย่างเข้มข้น     

รัฐและประชาชนควรประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้องค์กรเอกชนให้เข้าใจถึงการแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม และไม่กีด
กันในการเข้าท างาน    รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐแต่งตัวมิดชิด  เคารพวัฒนธรรมของคนในพื้นที่     ประชา ชน
ควรศึกษาสิทธิของตนเองในเร่ืองต่างๆ  และควรมีการสร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย     อีกท้ังจากการลงพื้นท่ีเก็บข้อ มูล
เห็นว่าแนวทางการเยียวยาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนน้ันพบว่างานเยียวยายังไม่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อกลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานการเยียวยา
แต่ละรายไม่เหมือนกัน 



ประชาชนยังมีความหวาดระแวงต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ         การเยียวยาให้กับประชาชนล่าช้า และกรอบ
ระยะเวลาไม่ชัดเจนข้อมูลข่าวสารงานเยียวยายังไม่ทั่วถึง ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ทราบหลักเกณฑ์ และเข้าใจแนวทางการเยียวยา 
ข้อมูลงานเยียวยา   ยังไม่บูรณาการในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเยียวยาทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐไม่ควรเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่
ควรให้ความส าคัญกับการเยียวยาด้านจิตใจ      การเข้ามาหาผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่จากเงินเยียวยา 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเยียวยา รัฐควรด าเนินการโดยควรให้การเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม 
ทั่วถึงและครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ถูกหมาย, พ.ร.ก. ด้วย      ควรให้การเยียวยาประชาชนอย่างทันท่วงที และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
และช่วยเหลือให้ถึงที่สุด   ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรหลานผู้ได้รับผลกระทบ จนจบการศึกษา เท่าที่ต้องการ ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ซ้อมและข่มขู่ (การเยียยาด้านจิตใจกรณีผู้ถูกหมาย, พ.ร.ก.)  

ควรให้การเยียวยาในทุกๆ ด้านไม่ว่าการศึกษา อาชีพ สาธารณสุข  โดยเฉพาะควรให้ความส าคัญด้านจิตใจมากกว่าให้เงิน 
และมีการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง    ควรจัดให้มีการแจ้งข่าวสารการเยียวยาแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งในเรื่องแนวทาง หลักเกณฑ์ โดยให้บัณฑิตอาสา ผู้น าชุมชน เป็นผู้แจ้งข่าวสารในระดับพื้นที่ให้มีการ
เยียวยาระดับชุมชน โดยให้คณะกรรมการของชุมชนเป็นผู้บริหารกองทุนร่วมกับชุมชน จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงิน
เยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อแนะน าการบริหารเงิน รวมถึงกิจกรรมเยียวยาอื่นๆ 



ในระดับพื้นที่ ควรจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่ศูนย์เยียวยาประจ าชุมชน   เพื่อติดตาม
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ โดยให้รัฐกับองค์กรประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ 
เช่น คณะกรรมการมัสญิด คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาชูรอควรมีการบูรณาการด้าน
ข้อมูล ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน     ควรมีเวที
แลกเปลี่ยน และสรุปการท างานร่วมกันระหว่างผู้ท างานเยียวยาในทุกองค์กรเพื่อติดตาม 
ประเมินผลการท างาน ควรให้ผู้น าในชุมชน จัดตั้งเครือข่ายการท างานเพื่อเย่ียมเยียนผู้
ได้รับผลกระทบ รวมถึงมีการระดมทุนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้วยหลักการศาสนา 
(ดะอ์วะฮ์ ตับลีฆ) ด้วยคนในชุมชนต้องแสวงหาช่องทางในการแจ้งข้อมูลด้านเยียวยาแก่
เจ้าหน้าที่รัฐที่ประชาชนไว้วางใจจัดกิจกรรมค่ายอาสา เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และ
จัดทีมลงเย่ียมเยียนในระดับครัวเรือน ควรเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่องการเยียวยา และเสนอ
ต่อภาครัฐเพื่อด าเนินการแก้ไขบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ 



ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่ส าคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง
ที่มีการก าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน     แต่
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรง
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากล าบาก   และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ
ลงได้โดยง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ท าให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็น
จ านวนมาก 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สังคมไทยควรตระหนัก และใส่ใจต่อการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น่าจะ
ได้ผลคือการใช้กระบวนการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ซ่ึงเป็นวิธีการที่ได้รับการ
ยอมรับทั้งจากสังคมในประเทศไทย และจากนานาอารยประเทศเพราะเป็นแนวทางสันติวิธีที่สอดคล้อง
กับวิถีทางประชาธิปไตย  ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเหมือนเช่นการใช้ความรุนแรง 



ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
มากกว่า 10 ปี ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 



อย่างไรก็ตาม   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   คณะผู้แทนของคู่ขัดแย้งหลักได้
ปรากฎตัวต่อสาธารณะและลงนามในเอกสารชื่อ “General consensus document to 
launch a dialogue process for peace in the border provinces of southern 
Thailand” ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นกรอบพื้นฐานส าหรับการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรือ 
dialogue (ซึ่งได้รับการแปลเป็นไทยโดยชัยวัฒน์ สถาอานันท์ว่า ‘สันติสนทนา’) ทั้งนี้ การ
ลงนามเอกสารดังกล่าวถือเป็นก้าวใหม่ที่ส าคัญของกระบวนการเจรจาสันติภาพ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

แต่เราคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่า กระบวนการสันติภาพยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ต่างๆ อีกมากมายในอนาคต   ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นระบอบที่เอื้อ
ต่อการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติภาพท่ามกลางบริบททางการเมืองสมัยใหม่



หากเราพิจารณาถึงแนวทางของกระบวนการเพื่อสันติภาพแล้ว เราคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่าการลงนามเจรจาเพื่อ
สันติภาพนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี    แต่การลงนามดังกล่าวก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเท่านั้น 
เนื่องจากเป็นการประสานงานกันในระดับบน (Top-level) กล่าวคือ เป็นการประสานงานกนัในระดบัผูมี้อ  านาจ
รฐัและฝ่ายขบวนการปาตานี เพ่ือเจรจาสันติภาพ   ซึ่งถือว่าเป็นการเจรจาเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และหา
ทางออกที่ทกุฝ่ายยอมรบัได้

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเพื่อสันติภาพดังกล่าวจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้เลย   หากขาดกระบวนการ
ส่วนที่เหลือ คือในส่วนของภาคประชาสังคมและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่  โดยภาคประชาสังคมหมายถึงองค์กร
ภาคประชาชนและภาคสังคม ซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม NGOs นักวิชาการ สื่อมวลชนและกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ 
ทั้งนี้ องค์กรภาคประชาชนจะช่วยท าหน้าที่ประสานระหว่างผู้มีอิทธิพลทางความคิดในชุมชน รับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่ จนไปถึงการผลักดันความคิดเห็นต่างๆ นั้นให้
เป็นรูปธรรมและน าไปสู่ข้อเสนอทางการเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 



รูปแบบการเจรจา หมายถึง การเจรจาแบบมุ่งเน้นความร่วมมือหรือแบบมี
หลักการ ซึ่งเป็นการช่วย รักษาสัมพันธภาพของคู่กรณีมุ่งเน้น  การตัดสินใจและ
ปัญหา โดยยึดจุดสนใจร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีมากท่ีสุด

สันติภาพ หมายถึง การยุติความขัดแย้งและความรุนแรงด้วยความพยายามที่
จะท าให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการด ารงอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นทีสามจังหวัด
ชายแดนใต้   



“ความขัดแย้งทุกเรื่องทุกที่บนโลกใบน้ีล้วนยุติลงบนโต๊ะเจรจา” เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์แล้ว
และไม่มีใครปฏิเสธ หลายคนจึงเชื่อว่าการจะหยุดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ย่อมหนีไม่พ้นการ “เปิดเจรจา” เช่นกัน      

การเข้าถึงองค์ความรู้ในเรื่อง “การเจรจาสันติภาพ” ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะ
ประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ เนื่องจากในที่สุดสถานการณ์ความขัดแย้งย่อมเดินไปสู่โต๊ะเจรจา
ดังที่กล่าวแล้ว และการเจรจาที่จะมีข้ึนไม่วันใดวันหนึ่งในอนาคต จักต้องได้รับฉันทานุมัติและมี
ส่วนร่วมจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ (ทั้งจากสถานการณ์และการเจรจาโดยตรง)
จึงจะก่อร่างสร้างสันติภาพได้อย่างยั่งยืน



ความม่ันคงแห่งชาติ ( National Security ) หมายถึง สภาวะการณ์ของชาติอันประกอบ
ไปด้วย กลุ่มคน หรือประชาชน ท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งกาเนิด ประวัติศาสตร์ ภาษา เดียวกันหรือร่วมกัน 
อาศัยอยู่ในดินแดนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภายใต้การน าของรัฐบาลที่มีอ านาจอธิปไตย ในการปกครองดินแดน
ดังกล่าวด้วยตนเองอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยจากภอันตรายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การเส่ียงใด ๆ 



การสร้างความปลอดภัย และความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้
ปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน    
ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม พหุ
วัฒนธรรม รวมท้ังได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่นๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ  ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ ความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นท่ี แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ  ตลอดถึง
การติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความ
ยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลดความรุนแรง   

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม
ในพื้นท่ีให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป พร้อม
เสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธีผ่านกลไกต่างๆ   



รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือน ค าสอนของศาสนาน าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ  
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกกลุ่มประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  รวมทั้งศาสตร์พระราชารวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 



การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้ง
เตือน ระงับยับย้ัง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง 
แม่นย า  และทันเวลา โดยเสริมสร้างพัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าว
กรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย  ทันสถานการณ์ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ 
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการ
ข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน  
รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน  ประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น



การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อ
การพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของ
ประชาคมอาเซียน  และความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ   ท าการแลกเปลี่ยน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุกๆ ด้าน   ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซ่ึงได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส าคัญในภูมิภาค 
และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่นๆ ที่จะ
ช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพ ในภูมิภาค   



การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ  และ
ที่มิใช่ภาครัฐเพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลกมีการพัฒนาไปสู่
สันติสุขอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ   
พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน  
สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนา
ความร่วมมือ  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงอาเซียน  รวมถึง
ระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ  ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ 
ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความส าคัญ  รวมไปถึงการ
เสริมสร้างพลังบวกหรืออ านาจแบบนุ่มนวลของไทย  โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชา 
ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ  ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 



ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ
โดยสันติวิธี 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทาง สันติวิธี อาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าองค์กร
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าภาค
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่จะลดระดับ ความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งอันเกิดจาก
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคมขยายตัวไปสู่การใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น



ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา รวมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจและมีทักษะ
การจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้กฎกติกาของภาครัฐ   ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือของ
ชุมชนในการจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียมารว่มมือ
กนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงานภาครฐั  ผูท้ี่ประสบ
ความเดือดรอ้นและ ผูแ้ทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชนเพ่ือเจรจาหาขอ้ยติุความขัดแยง้ของคนในสงัคมที่
ยอมรบัรว่มกนัได้



ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่เคยว่างจากความขัดแย้ง ไม่ว่าจะในระดับใด   มนุษย์มิได้ถือก าเนิดมา
เหมือนกันแต่เป็นความแตกต่างอันเป็นสิ่งที่ได้มาจากพันธุกรรม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม (ชัยวัฒน์ สถา
อานันท,์ 2539, หน้า 36) 

เพราะเหตุใดมนุษย์และสังคมจึงต้องขัดแย้งกันหรือว่าบนฐานของความขัดแย้งแท้ที่จริงแล้ว   เหตุผลที่
ต้องขัดแย้งก็เพราะความขัดแย้งเป็นสิ่งจ าเป็น (Necessary) หรือเป็นธรรมชาติ (Nature) ของมนุษย์และสังคม
นั่นเอง    

จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้เกิดการตั้งค าถามว่าสุดท้ายแล้ว  เหตุการณ์ที่ขัดแย้ง
นั้นเป็นบุญที่ก่อให้เกิดการรังสรรค์ส่ิงดีงามให้แก่สังคม หรือว่าเป็นบาปที่ท าให้มนุษย์และสังคมจมอยู่กับปัญหาและ
ความวุ่นวายระหว่างมนุษย์กับสังคม  



แต่ด้านของนักขัดแย้งวิทยา (Conflict Theorists) หรือนักสังคมวิทยา (Social Theorists) เสนอความคิดว่า 
“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” (Social Animals) เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  เป็นผลผลิตมาจากการคบค้าสมาคมซึ่งกันและกัน
ของประชาชน การที่มนุษย์จะสามารถอยู่รอดในสังคมได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยทางชีวภาพ  และปัจจัยด้านอื่นๆ 
เพื่อสนองความต้องการของตนเอง  

ค าถามมีว่า “ความอยาก หรือ ความต้องการ” ได้เข้าไปสัมพันธ์กับความขัดแย้งอย่างไร   เนื่องจากมนุษย์
และสังคมไม่เข้าใจในธรรมชาติของความอยากและความต้องการที่แท้จริงจึงท าให้อยู่ในวัฏจักรของความขัดแย้ง



สันติวิธีมิใช่เทคนิคที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละสถานการณ์แวดล้อมจะพาไป  แท้จริง
แล้ว สันติวิธี เป็นแบบแผนหรือระบบของการกระท าที่สอดคล้องกันในตัว  เกิดขึ้นจากแนวคิด 
หรือทัศนะการมองโลกและชีวิตแบบหนึ่งๆ เป็นพื้นฐาน   แนวคิดดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่า 
สมมุติฐานของสันติวิธี    สันติวิธีของบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ จะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดใด
แนวคิดหนึ่งหรือหลายแนวคิดประกอบกันได้จ าแนกดังต่อไปนี้

สันติวิธีมิได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือจ านนต่อความขัดแย้ง   แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่
เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น หากเป็นเพียงการท าให้ความขัดแย้งที่แฝงเร้นหรือ
พยายามปกปิดนั้น ปรากฏออกมาตามที่มันเป็น โดยไม่ท าให้มันขยายลุกลาม 



การใช้ความรุนแรงมีแต่จะท าให้ความขัดแย้งลุกลามเพราะวัฎจักร
แห่งการตอบโต้ขยายตัวต่อเนื่อง   อย่างไรก็ตามพึงเข้าใจว่าความขัดแย้ง
ที่พูดถึงนี้หมายถึง ความขัดแย้งทางสังคมหรือในทางความสัมพันธ์ต่อกัน  
มิได้รวมถึงความขัดแย้งในจิตใจ   



กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีที่รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องพยายามด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเป็นแนวทางที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิธี
ที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง นับตั้งแต่มีการพูดคุยแบบเต็มคณะอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกใน
ปี 2558 การพดูคยุมีความกา้วหนา้และไดข้อ้ยตุิท่ีส  าคญั อาทิ การใหค้วามเห็นชอบในหลกัการท่ีจะลดเหตคุวามรุนแรงใน
หว้งเดือนรอมฎอน (เราะมะฎอน)  เมื่อปี 2558



ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ระดมสรรพก าลังเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ และส่งก าลังทหารลงไปในพื้นที่เป็นจ านวนมากแล้วก็ตาม แต่ปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็น
ปัญหาความมั่นคงของชาติที่ส าคัญ     

รัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้พยายามปรับเปลี่ยนนโยบายการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะแนวคิดการพูดคุยกับกลุ่มที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่           เหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
ทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ระหว่างรฐับาลไทยกบักลุม่แนวรว่มปฏิวตัิแหง่ชาติมลายปัูตตานี 
(Barisan Revolsi Nasional Melayu Patani) หรือ BRN แต่การเจรจาด าเนินไปไดร้ะยะหนึ่งก็ตอ้งยตุิลงโดย
ยงัไม่มีการตกลงใด ๆ ของทั้งสองฝ่ายเน่ืองจากมีเหตุการณค์วามขัดแยง้ทางการเมืองของประเทศไทยใน
ขณะนัน้ (ฐปนีย์ เอียดศรไีชย, 2561) 



เพื่อที่จะท าให้การพูดคุยเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาและได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 
ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การจดัตัง้กลไกขบัเคลื่อนกระบวนการพดูคยุเพ่ือสนัติสุขจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยค าสั่งดงักล่าวก าหนดใหมี้กลไกการท างานใน 3 ระดบั เพ่ือใหก้ระบวนการพดูคยุฯ ได้ด  าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้



ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองท่ีมีความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวเนื่องกับมิติอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นธรรม 
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ จึงต้องได้รับการแก้ไขด้วยแนวทางการเมืองท่ีใช้สันติวิธีเป็นหลัก ซึ่ง
รัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมาได้พยายามท่ีจะใช้กระบวนการพูดคุยสันติสุขกับผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ แต่ก็มี
ข้อจ ากัดหลายประการท้ังของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐ เช่น ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ไม่มีเวทีร่วมหารือเชิงลึกอย่างเพียงพอ ยังไม่ตกผลึกทาง
ความคิดของปัญหาและทางออกท่ีทุกฝ่ายยอมรับ รวมท้ังปัญหาคู่เจรจา เนื่องจากกลุ่มผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐมีหลายกลุ่ม ท่ีส าคัญคือไม่มีการเปิดเผยตัว โครงสร้าง และผู้น า 

การพูดคุยท่ีผ่านมาของไทยจึงยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแต่รัฐบาลต้องเจรจาไป
เรื่อย ๆ เพราะการเปิดเวทีให้กลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ย่อมส่งผลดีและคงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะประสบความส าเร็จในทันทีเนื่องจากกระบวนการเจรจาต้อง
ใช้เวลา ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงและลด
ความสูญเสียได้มากท่ีสุดก็คือการ “เจรจา” เพราะจะน าพาความสนัติสุขมาใหไ้ดดี้ท่ีสุด เพียงแต่
จะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการแกปั้ญหา  โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี ้



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐต้องด าเนินการ คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น 
การจับกุม การตั้งด่านตรวจ การประกันตัว การออกหมายจับ ให้กระท าโดยมีหลักฐาน และมีการตรวจสอบจาก
หลายๆ ฝ่าย (ไม่มีการจับแพะ) รัฐควรให้หลักประกันแก่คนในพื้นที่ ที่จบการศึกษาสายศาสนา เพื่อใช้วุฒิการศึกษาใน
การท างาน หรือรับราชการ มีรายได้พอแก่การเลี้ยงชีพ      

รัฐต้องไม่สร้างวาทกรรมในด้านลบ แต่ควรหาแนวทางในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงนักศึกษาที่จบ
จากต่างประเทศให้ใช้ศักยภาพของนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์กับทางรัฐและหาแนวทางพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์      



รัฐควรจัดสวัสดิการของโรงเรียน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสัดส่วนที่เท่าเทียม หรือ
ใกล้เคียงกับโรงเรียนของรัฐ รัฐควรมีนโยบาย และแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะและจะต้อง
ยกเลิกระบบเส้นสายให้หมดไป จัดให้มีมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมออกจากพื้นที่และให้
จัดการเป็นวาระเร่งด่วน และ ศอ.บต. ควรมีนโยบายในการรับบุคคลในพื้นที่ จชต. เข้ารับราชการเพื่อรับใช้พื้นที่ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสมเป็นธรรม    



ควรหาทางช่วยเหลือ ผู้ต้องหาที่ถูกหมายคดีความมั่นคง หากศาลยกฟ้องแล้ว ให้แจ้งยกเลิกหมาย
ให้กับผู้เสียหายโดยเร็ว เพื่อให้เกิดผลกระทบกับเกียรติยศ และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้เสียหายให้น้อยที่สุดให้ 
ศอ.บต. จัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวของผู้ต้องหาให้รัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ถูกหมาย พระราชก าหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขึ้นศาล      

ให้รัฐจัดระเบียบในการดูแลผู้ต้องขังมุสลิมให้สามารถปฏิบัติตนอยู่ในครรลองและวิถีศาสนา รัฐต้องให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกหมาย พ.ร.ก.อย่างประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตตามปกติ      

จัดให้มีการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาที่ 2 ในสถานท่ีราชการ รวมทั้งการจัดท าป้ายสถานที่ราชการต่างๆ 
ป้ายหมู่บ้านโดยมีภาษามลายู หรือภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย    สร้างโอกาสให้ความรู้ด้านสิทธิทาง
กฎหมายแก่ประชาชนโดยร่วมมือกับศูนย์ทนายความมุสลิม หรือนักสิทธิมนุษยชน ให้รัฐหามาตรการเร่งด่วน
ในการจัดการปัญหายาเสพติด และมีการติดตามประเมินผลในเรื่องนี้อย่างอย่างเข้มข้น     



รัฐและประชาชนควรประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้องค์กรเอกชนให้เข้าใจถึงการแต่งกายที่ถูกต้อง
ตามหลักการอิสลาม และไม่กีดกันในการเข้าท างาน    รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของ
รัฐแต่งตัวมิดชิด  เคารพวัฒนธรรมของคนในพื้นที่     ประชาชนควรศึกษาสิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ  และ
ควรมีการสร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย     อีกทั้งจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เห็นว่า
แนวทางการเยียวยาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนั้นพบว่างานเยียวยายังไม่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อ
กลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานการเยียวยาแต่ละรายไม่เหมือนกัน    

ประชาชนยังมีความหวาดระแวงต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ         การเยียวยาให้กับประชาชน
ล่าช้า และกรอบระยะเวลาไม่ชัดเจนข้อมูลข่าวสารงานเยียวยายังไม่ทั่วถึง ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ และเข้าใจแนวทางการเยียวยา ข้อมูลงานเยียวยา   ยังไม่บูรณาการในระดับหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานเยียวยาทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐไม่ควรเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ควรให้ความส าคัญกับการเยียวยา
ด้านจิตใจ      การเข้ามาหาผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่จากเงินเยียวยา 



ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเยียวยา รัฐควรด าเนินการโดยควรให้การเยียวยากับผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม ท่ัวถึงและครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ถูกหมาย, พ.ร.ก. ด้วย      ควรให้การเยียวยา
ประชาชนอย่างทันท่วงที และมีกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน และช่วยเหลือให้ถึงท่ีสุด   ส่งเสริมการศึกษา
ให้กับบุตรหลานผู้ได้รับผลกระทบ จนจบการศึกษา เท่าท่ีต้องการ ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างมี
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ซ้อมและข่มขู่ (การเยียยาด้านจิตใจกรณีผู้ถูกหมาย, พ.ร.ก.)  

ควรให้การเยียวยาในทุกๆ ด้านไม่ว่าการศึกษา อาชีพ สาธารณสุข  โดยเฉพาะควรให้
ความส าคัญด้านจิตใจมากกว่าให้เงิน และมีการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง    ควรจัดให้มีการแจ้งข่าวสารการเยียวยาแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ท้ังในเรื่องแนวทาง 
หลักเกณฑ์ โดยให้บัณฑิตอาสา ผู้น าชุมชน เป็นผู้แจ้งข่าวสารในระดับพื้นท่ีให้มีการเยียวยาระดับ
ชุมชน โดยให้คณะกรรมการของชุมชนเป็นผู้บริหารกองทุนร่วมกับชุมชน จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อแนะน าการบริหารเงิน รวมถึงกิจกรรมเยียวยาอ่ืนๆ 



ในระดับพื้นที่ ควรจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่ศูนย์เยียวยาประจ าชุมชน   เพื่อติดตามดูแลผู้
ได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ โดยให้รัฐกับองค์กรประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ เช่น คณะ
กรรมการมัสญิด คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาชูรอควรมีการบูรณาการด้านข้อมูล ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน     ควรมีเวทีแลกเปลี่ยน และสรุป
การท างานร่วมกันระหว่างผู้ท างานเยียวยาในทุกองค์กรเพื่อติดตาม ประเมินผลการท างาน ควรให้
ผู้น าในชุมชน จัดตั้งเครือข่ายการท างานเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงมีการระดมทุนใน
ชุมชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้วยหลักการศาสนา (ดะอ์วะฮ์ ตับลีฆ) ด้วยคนในชุมชนต้องแสวงหา
ช่องทางในการแจ้งข้อมูลด้านเยียวยาแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ประชาชนไว้วางใจจัดกิจกรรมค่ายอาสา 
เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และจัดทีมลงเยี่ยมเยียนในระดับครัวเรือน ควรเก็บข้อมูลการวิจัย 
เรื่องการเยียวยา และเสนอต่อภาครัฐเพื่อด าเนินการแก้ไขบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ 



กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2018 ในประเทศฟิลิปปินส์ : การ
แก้ไขความขัดแย้งในมินดาเนา  โดยให้สิทธิการปกครองตนเองและให้ได้รับ
การชดเชยอยา่งยุตธิรรม



ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยได้ในหลายบริบทไม่ว่าจะ
เป็นวิธีแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในประเทศ   สิทธิและเหตุผลในการ
ปกครองตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรมของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้ง  นโยบายของรัฐบาลในการจัดการปกครองระหว่างภาคใต้
ตอนล่างของไทยอย่างนราธิวาส ยะลาและปัตตานีที่มีชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยแต่เป็น
คนส่วนใหญ่ในประเทศและมินดาเนาซึ่งอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในการปกครองหลายยุคสมัยเริ่มจากประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน อี มาร์กอส คอราซอน 
อากิโน ฟิเคล วี รามอส โจเซฟ เอสตราดา มาเรีย มาคาปากัลป์ อารโ์รโย เบนิกโน อากิ
โนที่ III



ความจริงแท้ของความรุนแรงของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะมาจากความล้มเหลวในการเสนอความต้องการ
ของสังคมที่มีความหลากหลายต่อรัฐที่มีกลุ่มชาติพันธ์อยู่หลายกลุ่ม  ความต้องการที่จะมีกระบวนการตัดสินใจด้วย
ตนเอง  การควบคุมของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ละเลย  และท่ีถือเป็นความส าคัญอย่างย่ิงยวดและเป็นสาเหตุแห่งการต่อสู้ก็คือการไม่ได้รับความยุติธรรม  การขาด
ความเชื่อมโยงในการเข้าถึงทรัพยากรที่ชนกลุ่มน้อยต้องอาศัยทรัพยากรเหล่านี้เพื่อความอยู่รอด  เพราะขาดซึ่งสิ่ง
เหล่านี้   การพัฒนาก็จะไม่เกิดขึ้น ความขาดแคลนปัจจัยข้างต้นเป็นสาเหตุและที่มาของความรุนแรงที่เยียวยาและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างยากล าบาก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้พบได้ทั่วโลกในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฟิลิปปินส์เอง   
ทั้งนี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบปัญหาในประเทศ ยอมไม่อาจพัฒนาให้มีความย่ังยืนได้ถ้าปราศจากสันติภาพ และ
แน่นอนที่สุด สันติภาพย่อมไม่เกิดขึ้น  หากไม่มีการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในเขตแดนบังซาโมโร
ของมินดาเนา



ความรุนแรงในมินดาเนาว่ามาจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์  ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวจะกลายเป็นความรุนแรงได้  หาก
ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมหรือแม้แต่เอกลักษณ์ของพวกเขาที่ถูกละเลย   และไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง   
การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์จึงไม่อาจหนีพ้นได้  และท้ายที่สุดก็จบลงด้วยความสูญเสียชีวิตของผู้คนจ านวนมากที่ไม่
อาจเรียกคืนได้น่ันคือการสูญเสียชีวิตในอาณาบริเวณที่ผู้คนได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง



ส าหรับชาวโมโรแล้ว  ระยะเวลาที่ยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษที่ความรุนแรงได้ถือก าเนิดขึ้นนับจากเมื่อ
ชาวโมโรลุกฮือต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักหน่วง  เริ่มคลี่คลายตัวลงและเริ่มแลเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  เมื่อ
รัฐบาลเริ่มเจรจาสันติภาพกับชาวโมโรใน ค.ศ. 1975 น าไปสู่การลงนามข้อตกลงตริโปลี ในยุคสมัยของมุอัมมัร
อัล กอซซาฟีย์หรือกัดดาฟีแห่งลิเบีย  ซึ่งปกครองภายใต้ความเป็นรัฐมวลชนที่ให้ความส าคัญต่อปัญหาชนกลุ่ม
น้อยมุสลิมในมินดาเนาที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยแห่งชาติโมโร เอ็มเอ็นแอลเอฟ (Moro 
National Liberation Front) โดยลิเบียท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความสะดวกหรือเป็นตัวกลางการเจรจาพูดคุยเพื่อ
สันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม เอ็มเอ็นแอลเอฟ 

ใน ค.ศ. 1996 รัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม เอ็มเอ็นแอลเอฟก็ลงนามข้อตกลงสันติภาพที่เรียกกันว่าข้อตกลง
สันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร การท าข้อตกลงสันติภาพแม้จะเป็น
นิมิตรหมายที่ดีต่ออนาคตของการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มเอ็มเอ็นแอลเอฟ กระนั้นการตกลง
ดังกล่าวก็ยังน้อยไปที่จะท าให้เกิดสันติภาพถาวรในดินแดนมินดาเนาที่มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น



รัฐบาลประสบความล้มเหลวในการหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งในมินดาเนา  เนื่องมาจาก
หลากหลายปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอก  โดยเฉพาะอย่างย่ิง เขตปกครองตนเองของบังซาโมโร ไม่อาจ
ขับเคล่ือนให้เกิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในการปกครองตนเองได้ส าเร็จ

ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ากฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ  
อันเป็นข้อตกลงที่มีความเกี่ยวพันและครอบคลุมกับเขตแดนบังซาโมโรทั้งหมดและลงนามโดยรัฐบาลกับกลุ่มเอ็ม
ไอ แอลเอฟ ในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2014 ในสมัยการปกครองของประธานาธิบดีเบนิกโน อากีโนที่ II  โดย
กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญจะครอบคลมทุกมิติของบังซาโมโร เช่น คณะกรรมาธิการเปลี่ยนผ่าน  
ซึ่งด าเนินงานภายใต้ส านักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพของประธานาธิบดี  มีการตั้ ง
คณะกรรมการทั้งสองฝ่าย   อันเป็นกรอบข้อตกลงร่วมกัน



ความขัดแย้งและการต่อสู้ในมินดาเนามาจากหลากหลายมิติเช่นการกลมกลืนในการจัดการปกครองของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมามีการ
บังคับให้กลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆ เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่  ซึ่งไม่ได้กระท าผ่านทางวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่เป็นการกระท าที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การเมืองและเศรษฐกิจในเวลาเดียวกัน  การมีอ านาจน าเพื่อสร้างอ านาจข้ึนมาปกครอง   การที่ผู้น ารัฐ ซึ่งเป็นรัฐพหุสังคมไม่ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการใช้มาตรการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม  ทั้งนี้รัฐตั้งใจที่จะท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ขาดอ านาจและก าจัดส านึกของ
ความเป็นเอกลักษณ์ทั้งๆ ที่ความรับผิดชอบพื้นฐานภายใต้ปทัสถานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศน้ันต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ต้องไม่ท าลายความแตกต่างที่มีอยู่



เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบันมาจากการไม่ยอมรับแนวทางการกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม  การมีอ านาจน าและการเป็นผู้ปกครองแต่พวกเดียว  การไม่ยอมรับพหุวัฒนธรรมโดยใช้การแทรกแซงทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างไม่เป็นมิตร   และเพื่อก าหนดรูปแบบการปกครองตนเองให้เหมาะสมกับความขัดแย้งในมินดาเนา  จึงต้องมีการทบทวนถึง
การรวมมินดาเนาเข้ากับรัฐบาลกลางของฟิลิปปินส์พร้อมๆ ไปกับบริบทรอบด้านทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองของ
ชาวมินดาเนาด้วยทั้งนี้จะพบว่าเมื่อสเปนเข้าครองฟิลิปปินส์พวกเขาก็ไม่ได้รับความส าเร็จในการครอบครองดินแดนบังซาโมโรแต่อย่างใด  
นอกจากน้ีชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นชาวคริสเตียนก็ถูกใช้ให้ต่อสู้กับชาวโมโรด้วยเช่นกัน



ในมิติของพื้นที่มินดาเนาถือเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม    เป็นพื้นที่กว้างใหญ่   
ที่น่าสนใจก็คือชาวสเปนไม่สามารถสร้างการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจเพื่อครอบครองมินดาเนาได้  ชาวโมโรกับ
สเปนจึงเข้าสู้สงครามความขัดแย้งยาวนานถึงสามทศวรรษ

ชาวโมโรต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรวมดินแดนของชาวโมโรเข้ากับรัฐบาลฟิลิปปินส์
และเจ้าอาณานิคม   ทั้งน้ีเศรษฐกิจของกลุ่มชายขอบถูกละเลย    ยิ่งไปกว่าน้ันวัฒนธรรมของชาวโมโร และอัตลักษณ์อิสลามก็
ถูกละเลยเช่นกัน  การต่อสู้ระหว่างชาวโมโรกับรัฐบาลฟิลิปปินส์จึงเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ใน ค.ศ. 1972 โดยมีการโจมตี
ส านักงานใหญ่ของต ารวจแห่งชาติที่เมืองมาราวี  รวมทั้งกองทหารอีกหลายค่ายไม่เว้นแม้แต่กองก าลังติดอาวุ ของชาวโมโรเอง    
นอกจากน้ีการใช้กฎหมายที่ดินหลายฉบับก็ไม่ได้ท าประโยชน์ให้กับชาวโมโรส่วนใหญ่   ทั้งน้ีกฎหมายที่ดินดังกล่าวยังปิดทาง
ไม่ให้ชาวโมโรถือครองที่ดินของบรรพบุรุษ   จากสัมมะโนประชากร ค.ศ.1970 แสดงให้เห็นว่าชาวโมโรร้อยละ 80 ไม่มีที่ดินไว้
ครอบครองจนก่อให้เกิดปัญหาในการด ารงชีวิต   หน่ึงในสาเหตุของการมีกองก าลังติดอาวุธก็มาจากปัจจัยดังกล่าว ภายใต้
กฎหมายที่อยู่อาศัยชาวโมโรและกลุ่มที่ไม่ใช่คริสเตียนถูกก าหนดให้มีที่ดินได้อย่างมากที่สุด 10 เฮ็กตาร์ในเวลาต่อมาชาวโมโร
สามารถมีที่ดินได้แค่ 4 เฮ็กตาร์ในขณะที่รัฐอนุญาตให้ที่อยู่อาศัยแก่ชาวคริสเตียนลดลงจาก 24 เฮ็กตาร์เป็น 16 เฮ็กตาร์ ซึ่ง
โดยทั่วไปก็ยังมากกว่าชาวมุสลิมอย่างมีนัยส าคัญ



จากกฎหมายฉบับนี้และอีกหลายฉบับท าให้นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ที่เป็นชาวอเมริกันและชาวฟิลิปปินส์
ช้ันสูงที่เป็นคริสเตียนมีโอกาสจับจองที่ดินเพื่อการเพาะปลูกในที่ดินที่เป็นบรรพบุรุษของชาวโมโร ตลอดระยะเวลาการ
ครอบครองฟิลิปปินส์ของสเปนกว่า 300 ปีและสหรัฐกว่า 50 ปี มีการออกกฎหมายของอาณานิคมเพื่อจับจองที่ดินที่เป็น
บรรพบุรุษของชาวโมโร ชาวโมโรถูกแบ่งแยกในการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัย   ที่เป็นดังนั้นเพราะชาวมุสลิมในมินดาเนา
ขาดการศึกษาและยากจน   ขาดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือด าเนินการไปยังรัฐบาลจึงไม่อาจต้านทานข้อก าหนดที่เอารัดเอา
เปรียบของรัฐบาลได้  จุดสูงสุดระหว่าง ค.ศ.1948 ถึง 1960 คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นชาวคริส
เตียนจ านวน 1.5 ล้านคนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอย่างรุนแรง  นอกเหนือไปจากการที่ชาวโมโรจะขาดที่
ท ากินและตามมาด้วยความยากจนแล้ว  ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 จนถึงทศวรรษ 1970 ชาวโมโรยังถูกกีดกันไม่ให้
มีส่วนร่วมในการปกครองชุมชนของพวกเขา   ระบบราชการในดินแดนของชาวโมโรกลายเป็นการครอบง าของชาว
ฟิลิปปินส์ที่เป็นชาวคริสเตียนในขณะที่ชาวโมโรต้องกลายเป็นคนชายขอบ ดินแดนของชาวโมโรจึงลดน้อยลง  ตั้งแต่
ทศวรรษที่ 70 ชาวโมโรที่เคยปกครองดินแดนต่างๆ ในมินดาเนาลดลงโดยชาวคริสเตียนได้เข้าไปปกครองดินแดนที่เป็น
ของชาวโมโรในทุกระดับ



• ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นจากหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ชาวโมโรเรียกร้องการรักษาเอกลักษณ์ของชาวโมโร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์อิสลามที่ถูกลดความส าคัญจากการแทรกแซงของรัฐโดยเฉพาะกฎอัยการศึก ค.ศ.1970 ถึง 1972 
โดยชาวโมโรกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง   บวกกับความโหดร้ายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะลดบทบาทของศาสนาอิสลามลง
ไปในขณะที่ชาวโมโรเองต้องการจะมีชีวิตอยู่ภายใต้วิถีชีวิตอิสลาม  กฎหมายอิสลามหรือชารีอะฮ์เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ
รวมทั้งความต้องการที่จะให้รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอิสลามไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางโลกที่ทันสมัย  และการ
เรียนศาสนาในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (มัดเราะซะฮ)์ ภายในชุมชนของพวกเขา

• ความไม่พอใจของชาวโมโรในด้านอ่ืนได้แก่ความรู้สึกที่ไม่มีความปลอดภัยทางด้านกายภาพในฐานะของความเป็นชาติพันธุ์
ที่มีส่วนร่วมกับศาสนาอิสลาม  ความไม่มั่นคงที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานที่ท าให้ชาวโมโรจ านวนมากลุกฮือเข้าสู่การใช้อาวุธต่อสู้กับ
บุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อป้องกันตัวเอง  ทั้งน้ีชาวโมโรมีความคิดว่ารัฐบาลเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้พวกเขาได้รับความขม
ขื่นและความรู้สึกไม่มั่นคง  พวกเขารู้สึกได้เป็นอย่างดีถึงการเพิกเฉยของรัฐบาลและการเรียกร้องการปกครองอิสระของพวกเขา
ก็ถูกกีดกัน



จากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่าผู้น าของฟิลิปปินส์ต่างก็มีส่วนต่อการพูดคุยสันติภาพกับชาวโมโรและรับรู้ถึง
การมีส่วนร่วมของชาวโมโรในฟิลิปปินส์ว่าด้วยการจัดตั้งเขตปกครองตนเอง เช่นในสมัยของเฟอร์ดินาน อี .มาร์กอส มีการยินยอม
จากรัฐบาลที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งใน ค.ศ. 1975 อันเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อตกลงตริโปลี 1976 โดยมีองค์การความร่วมมือ
อิสลาม (Organization of Islamic cooperation) ซึ่งในสมัยน้ันยังใช้ชื่อว่า Organization of Islamic Conference แต่มีชื่อย่อ
เหมือนกันคือ OIC เป็นข้อตกลงให้มีเขตปกครองตนเองด้วยการจัดตั้งรัฐบาลภูมิภาค  ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับรัฐบาลกลาง    
ผลการลงประชามติใน 13 จังหวัดแสดงให้เห็นถึงการ ให้ความส าคัญกับกฎหมายส่วนบุคคลของชาวมุสลิม  การจัดตั้งศาลกฎหมาย
อิสลามหรือชาริอะฮ์ อันเป็นกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานที่ชาวมุสลิมให้การยอมรับและยึดเอาเป็น
ข้อก าหนดของชีวิตอยู่ทั่วดินแดนมินดาเนา



ประธานาธิบดีคอราซอน   อากิโนได้พบกับนูร มิซอูารี ประธานกลุ่มเอ็มเอ็นแอลเอฟ พร้อมกับกล่าวถึงรัฐธรรมนูญใหม่ของ
ฟิลิปปินส์ใน ค.ศ. 1987 ที่ได้วางรากฐานในเขตของชาวมุสลิมแห่งมินดาเนาให้เป็นเขตปกครองตนเอง   ในสมัยของประธานาธิบดี
อากิโนเช่นกันที่ศาลชาริอะฮ์ ซึ่งเป็นศาลศาสนาได้ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อชาวมุสลิมแห่งมินดาเนาโดยอยู่ใต้อ านาจตุลาการของฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตามกลุ่มเอ็มเอ็นแอลเอฟยังคงไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขบางประการ การต่อสู้ด้วยอาวุธของชาวโม โร อีกครั้งจึงไม่
อาจหลีกหนีได้



ในสมัยของรัฐบาลฟิเดล.วี.รามอส มีการปรับกระบวนท่าครั้งใหญ่เพื่อให้สันติภาพเกิดขึ้นในมิ นดาเนา  
ประธานาธิบดีรามอสมีความกระตือรือร้นที่จะให้ปัญหาภาคใต้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ให้มากที่สุด  จึงเจรจากับเอ็มเอ็น
แอลเอฟ โดยมีองค์การมุสลิมโลกทีใ่หญ่ที่สุดและมีจ านวนสมาชิกเป็นรองแค่สหประชาชาติเท่านั้นอย่าง OIC เป็นตวักลาง
ในการเจรจา

ก่อนที่จะหมดวาระประธานาธิบดีรามอสได้ปูทางส าคัญเอาไว้ส าหรับสันติภาพในอนาคตด้วยการจัดตั้งสภาภาคใต้
ฟิลิปปินส์เพ่ือสันติภาพและพัฒนาสมัชชาที่ปรึกษาอันเป็นสองหน่วยงานที่ริเริ่มการผลักดันให้เกิดสันติภาพที่ถาวร

เมื่อมาถึงสมัยของประธานาธิบดีเอสตราดาการเจรจาสันติภาพได้รับการสานต่อ  ตัวประธานาธิบดีเองได้เจรจา
กับกลุ่มเอ็มไอแอลเอฟ   หรือแนวร่วมปลดปล่อยโมโรอิสลาม  อันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของชาวโมโรที่ใช้การต่อสู้ทางอาวุธ 
อย่างไรก็ตามการใช้ก าลังทหารแทนการเจรจาในเวลาต่อมาท าให้กลุ่มเอ็มไอแอลเอฟโต้ตอบด้วยการโจมตีกลับ  แม้ว่าจะ
มีการพบปะพูดคุยในตอนแรกแต่การใช้นโยบายทางทหารก็จบลงด้วยความรุนแรงมากกว่าสันติภาพ   หลังจากนั้น
ประธานาธิบดีเอสตราดาต้องการจะยุติความรุนแรงด้วยการเจรจาอีกครั้งกับกลุ่มเอ็มไอแอลเอฟ ซึ่งท าให้มีการหยุดยิง
ช่ัวคราว



ในสมัยของประธานาธิบดีมาคาปากัลป์-อาร์โรโย เธอพยายามสร้างความเท่าเทียมที่ถาวรและท้าทายปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีต   
พยายามเจรจากับกลุ่มเอ็มไอแอลเอฟและน านโยบายข้อตกลงใน ค.ศ. 1986 มาใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล  ที่ส าคัญคือการออกรัฐบัญญัติ
เลขที่ 9054 อันเป็นกฎหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเขตปกครองตนเอง  การออกรัฐบัญญัติดังกล่าว
เป็นความมุ่งหวังที่จะเห็นการรวมเอาผลประโยชน์ทั้งหมดในกระบวนการเจรจาสันติภาพเข้าด้วยกัน   สาระส าคัญของรัฐบัญญัติน้ีคือ
การมีผู้แทนของภูมิภาคการปกครองตนเองในรัฐบาลกลางและการแต่งตั้งผู้แทนในคณะรัฐมนตรีจากภูมิภาคที่ปกครองตนเอง  



รัฐบัญญัติ 9054 ยังน าไปสู่ขอบเขตของอ านาจศาลยุติธรรมมุสลิมหรือชาริอะฮ์ มีการบูรณาการของโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม (มัดเราะซะฮ์) เข้าไปในระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์  โดยกระทรวงศึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและอนุญาตให้มีโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลามในภูมิภาคที่ปกครองตนเอง   ในสมัยของประธานาธิบดี เบนิกโน อากิโนที่ III เขาได้พบกับฮัช มุร็อด อิบรอฮีม ซึ่ง
เป็นประธานกลุ่มเอ็มไอแอลเอฟเพื่อผลักดันให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงในมินดาเนา  ให้ความส าคัญกับความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธ์ุที่ฟิลิปปินส์ได้เผชิญปัญหามายาวนาน ศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับปัญหาของชาวโมโร และข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายคือ
ฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มเอ็มไอแอลเอฟ   ด้วยเหตุนี้ข้อตกลงค.ศ. 2014 ของเขาจึงครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับเขตบังซาโมโรที่มีการเน้นย้ า
ในเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเมือง และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของชาวโมโร



ในที่สุดรัฐบัญญัติเลขที่ 11054 หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองตนเองของเขตบังซาโมโรมุสลิมมินดาเนาก็ได้ผ่าน
สภาล่างและสภาสูงในปี 2018 เรียกกันว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2018 ซึ่งมีหลากหลายมิติที่น าไปสู่การปกครองที่ยั่งยืนใน
รูปแบบการปกครองดินแดนหรือการจัดการปกครองตนเอง  ทั้งน้ีลักษณะส าคัญของกฎหมายบังซาโม โรให้ความส าคัญกับการ
ยอมรับความยุติธรรมและความชอบธรรมของสาเหตุและการเกิดขึ้นของเขตบังซาโมโร กระบวนการทางรัฐธรรมนูญของการ
ปกครองตนเองในภูมิภาคจึงมีอ านาจเหนืออาณาเขต  รวมทั้งอ านาจการปกครองตนเองของรัฐบาลบังซาโมโร ศาลชาริอะฮ์หรือ
ศาลยุติธรรมที่มีบทบัญญัติมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน  การจัดการความสมบูรณ์กับหน่วยงานของรัฐบาล  การครอบคลุมทุกประเด็น
ของการมีส่วนร่วมในภูมิภาคปกครองตนเอง การปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่มุสลิมได้แก่ชาวคริสเตียน และกลุ่ มลูมาดในเขตการ
ปกครองบังซาโมโร การให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  การท าให้ระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมีความ
เข้มแข็ง  การจัดการกลไกการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยุติธรรม  การช่วยเหลือชุมชนมุสลิมนอกภูมิภาคบังซาโม โร การมีส่วนร่วม
ของภูมิภาคการปกครองตนเองโมโร รัฐบาลบังซาโมโรและความสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่น  การฟื้นฟูและโครงการพัฒนาส าหรับ
ชาวโมโร ความเป็นอิสระทางการเมือง กลไกความรับผิดชอบและการจัดการปกครองที่ดี กลไกในการเปลี่ยนผ่าน  รวมทั้งการ
รักษาเอกภาพของชาติ อ านาจอธิปไตย และการรวมเขตแดน



ในท้ายที่สุดอาจกล่าวได้ว่ามากกว่า 4 ทศวรรษของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และกองก าลังปฏิวัติโมโรทั้ง
กลุ่มเอ็มเอ็นแอลเอฟและกลุ่มเอ็มไอแอลเอฟ    ในที่สุดตัวแบบการปกครองในภูมิภาคหรือเขตบังซาโม โรก็มีรูปแบบที่มีความ
เป็นรูปธรรมที่น าสู่การปฏิบัติได้   ทั้งนี้ภูมิภาคการปกครองตนเองบังซาโมโรได้มีการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในกฎหมายบังซาโมโร
ประกอบรัฐธรรมนูญไว้เรียบร้อยแล้ว    หนังสือว่าด้วยกฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นความพยายามของผู้เขียน
ที่จะพูดถึงแง่มุมอันหลากหลายรวมถึงการหาทางออกให้ภูมิภาคบังซาโมโรเพ่ือที่ชาวโมโรจะได้อยู่ร่วมกับชนกลุ่มใหญ่ในประเทศ
ได้อย่างมีเอกภาพและความเข้าใจและเป็นหนึ่งในทางเลือกว่าด้วยการปกครองตนเองที่ไม่ใช้ความรุนแรงโดยชาวโม โรจะมี
อ านาจเพียงพอที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นความต้องการพื้นฐานในการปกครองตนเอง  สามารถยืนหยัดอยู่กับวัฒนธรรมของ
ตนเองอันเป็นวัฒนธรรมมุสลิมที่ชาวโมโรให้การยอมรับ     ทั้งนี้อนาคตของชาวโมโรย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายบังซาโมโรประกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีลักษณะครอบคลุมในทุกแง่มุมอย่างแท้จริง

กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นความจ าเป็นของชาวโมโรที่จะได้เห็นสันติภาพเกิดขึ้นในการปกครอง
ตนเอง   ถึงที่สุดแล้วผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีของชาวโม โรมาโดยตลอดย่อมมี
ความเช่ือว่ากฎหมายบังซาโมโรมีศักยภาพเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จและได้อยู่กับสันติภาพที่พวกเขาแสวงหามาอย่าง
ยาวนานตลอดไป



โอกาสเกดิสันตภิาพ
ถาวรบนคาบสมุทร

เกาหลี ?





มีการคาดการณก์นัว่าการประชุมสดุยอดระหว่างผูน้  าเกาหลีเหนือกบัเกาหลีใตเ้มษายนท่ีผ่าน
มา จะน ามาซึง่การท าขอ้ตกลงสญัญาสนัติภาพเพ่ือยตุิสงครามระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ท่ีมีมายาวนานถึง 68 ปี

ในทางเทคนิคต้องถือว่าประเทศเกาหลีทั้ง 2 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะสงคราม 
เพราะเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่เคยท าข้อตกลงยุติสงครามอย่างเป็นทางการและไม่มีการท า
สนธิสัญญาสันติภาพมาก่อน

ขอ้ตกลงในปี 1953 เป็นเพียงขอ้ตกลงหยดุยิงระหว่างเกาหลีเหนือ สหรฐั และจีน โดยเกาหลี
ใตไ้มไ่ดร้ว่มลงนามดว้ย

นบัแต่หลงัสงครามเกาหลีเป็นตน้มา เรื่องท่ีสรา้งปัญหาความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมา
อยา่งตอ่เน่ือง คือ ประเด็นปัญหาอาวธุนวิเคลียร์

อาจกลา่วไดว้่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศท่ีถกูสหรฐัขม่ขูด่ว้ยอาวุธนิวเคลียรอ์ย่างเป็นระบบมาก
ท่ีสดุในโลก ตัง้แต่เดือนมกราคม 1958 หลงัจากมีขอ้ตกลงหยดุยิงไดป้ระมาณ 4 ปีครึ่ง สหรฐัไดน้ า
อาวธุนวิเคลียร์มาตดิตัง้ในประเทศเกาหลีใตเ้ป็นเวลานาน 33 ปี



จึงไม่น่าประหลาดใจว่าท าไมเกาหลีเหนือจึงมีแรงจงูใจคิดพฒันาอาวธุนิวเคลียร์
เพ่ือเป็นการป้องปรามภยัคกุคามด้านอาวธุนิวเคลียรจ์ากสหรฐัอเมริกา

ในปี 1990 สหรฐัอา้งว่ามหีลกัฐานจากภาพถ่ายดาวเทยีมทีแ่สดงว่าเกาหลเีหนือก าลงั
พฒันาอาวุธนิวเคลยีร์

แต่เกาหลเีหนือก็ได้ประกาศว่าจะยอมให้ส านักงานพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(IAEA) มาตรวจสอบ โดยมเีงือ่นไขว่าสหรฐัจะต้องถอนอาวุธนิวเคลยีร์ออกไปจากคาบสมุทร
เกาหลทีีส่หรฐัไดน้ าเขา้มาในเกาหลใีต้

นาย Hans Blix หวัหน้า IAEA ยนืยนัว่าเกาหลเีหนือต้องการหลกัประกนัว่าสหรัฐจะไม่
โจมตเีกาหลเีหนือ แต่สหรฐัปฏเิสธขอ้เสนอของเกาหลเีหนือ

แม้ว่าสหรฐัได้ประกาศถอนอาวุธนิวเคลียร์ออกไปจากเกาหลีใต้เมื่อเดือนธันวาคม
ปลายปี 1991

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝ่ายทหารของสหรฐัเหน็ว่าอาวุธนิวเคลยีร์ไม่จ าเป็นอีกต่อไปแล้ว
ส าหรบัป้องกนัเกาหลใีต้

นี่จงึเป็นเหตุผลหนึ่งทีเ่กาหลเีหนือกบัเกาหลใีตล้งนามประกาศรว่มกนัเมือ่วนัที ่20 
มกราคม 1992 วา่จะมกีารปลดอาวุธนิวเคลยีร ์(Denuclearization) บนคาบสมุทรเกาหล ีคอืเกาหลี
ทัง้สองฝ่ายจะไมม่กีารผลติ ทดลอง มไีวใ้นครอบครอง หรอืการใชอ้าวุธนิวเคลยีร ์นอกจากการใช้
พลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัตเิทา่นัน้



และตอ่มาเกาหลีเหนือจงึไดล้งนามขอ้ตกลงกบั IAEA ยินยอมใหมี้การเขา้
มาตรวจสอบโรงงานนิวเคลียรข์องตน
ตอนนัน้ เกาหลีเหนือพยายามรกัษาค ามั่นที่จะปลดอาวธุนิวเคลียรข์องตน เห็นไดจ้าก
การยินดีที่จะให ้IAEA เขา้มาตรวจสอบ

แตก่ลบัเป็นฝ่ังสหรฐัเองที่ปฏิเสธการจะใหห้ลกัประกนัว่าจะไม่รุกรานเกาหลี
เหนือ และคงการซอ้มรบประจ าระหว่างสหรฐักบัเกาหลีใตอ้ยา่งตอ่เน่ืองตลอดมา
ท าใหเ้กิดความไม่ไวว้างใจซึง่กนัและกนัตามมา

ประกอบกับ เ ก าหลี เ หนื อ เ อ งมอ ง ว่ า ล า พัง อ า วุ ธ ธ ร ร มดา  ห รื อ 
conventional weapon ของชาตตินไม่สามารถป้องกนัตนเองและรบัมือกบั
ภยัคกุคามจากสหรฐัไดอ้ย่างเพยีงพอ จึงตอ้งพฒันาอาวธุนวิเคลยีรอ์ย่างจรงิจงั



วกิฤตการณนิ์วเคลยีรบ์นคาบสมุทรเกาหลคีรั้งแรก
ในช่วงปี 1993-1994 เกิดวิกฤตนิวเคลียรบ์นคาบสมทุรเกาหลีเป็น

ครัง้แรก มีความตึงเครียดอย่างหนัก เพราะทางฝ่ังเกาหลีเหนือเองก็รู ้สึกไม่มั่นคง 
เน่ืองจากมองว่าเกาหลีใตแ้ละโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสหรฐั ยงัเป็นภยัคกุคามตอ่ตน
ประกอบกับความไม่แน่ใจในชาตพิันธมติรของตนอย่างจนีและรัสเซียทีห่นั
ไปสถาปนาความสัมพันธท์างการทตูกับประเทศเกาหลใีต้เพือ่ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิ

ในช่วงหลังจากสิน้สุดยุคสงครามเย็น เกาหลีเหนือจึงยิ่งเห็นถึงความ
จ าเป็นตอ้งพึ่งตนเองในการรกัษาความมั่นคง

ตอนนัน้สหรฐัภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีคลินตนั เตรียมจะไปถล่ม
จดุที่คิดว่าเป็นที่ตัง้อาวุธนิวเคลียรข์องเกาหลีเหนือ จนกระทั่ งอดีตประธานาธิบดี
คารเ์ตอรไ์ดช้ว่ยเจรจาไกลเ่กลี่ย ท  าใหเ้กิดขอ้ตกลงที่เรยีกกนัว่า
“Agreed Framework” ในปี 1994



ขอ้ตกลงดงักลา่วมีสาระส าคญัคือ สหรฐัตกลงที่จะใหห้ลกัประกนัว่า
จะไม่คกุคามเกาหลีเหนือดว้ยอาวุธนิวเคลียร ์และทัง้สองฝ่ายจะด าเนินการ
เพ่ือสถาปนาความสมัพนัธท์ี่เป็นปกติทัง้การเมืองและเศรษฐกิจ

ในขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือจะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร ์โดยที่
สหรฐัจะช่วยส่งน า้มันดิบใหเ้กาหลีเหนือไดใ้ช ้ในช่วงที่เกาหลีเหนือท าลาย
เครื่องปฏิกรณนิ์วเคลียรร์ะบบที่สามารถผลิตอาวธุนิวเคลียรไ์ด้

แตก่็ไม่ไดมี้การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงดงักลา่ว
โดยสหรัฐมักจะกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตาม

ขอ้ตกลง
ในขณะที่ผูน้  าบางคนของสหรัฐ อย่างเช่น อดีตรฐัมนตรีกลาโหม    

วิลเลียม แพร์รี ในสมยัรฐับาลคลินตนั และอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ ไม่
เคยโทษว่าฝ่ายเกาหลเีหนอืเป็นฝ่ายละเมดิขอ้ตกลงปี 1994 ก่อน





ประมาณหนึ่งปีถัดมาเกาหลีเหนือไดท้ดลองอาวุธนิวเคลียรล์ูกแรกในสมัย
ประธานาธิบดคีิม จอง อิล เป็นเหตใุหถ้กูนานาชาติคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจในเวลาตอ่มา
และทดลองลูกท่ีสองในปี 2009 ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีคิม จอง อึน ท่ีสืบทอด
อ านาจต่อจากบิดาตัง้แต่ปลายปี 2011 ก็ไดท้ดลองอาวุธนิวเคลียรอ์ีกสี่ลูก คือในปี 
2013 หนึ่งลูก ต่อมาในปี 2016 สองลูก และในปี 2017 อีกหนึ่งลูก พรอ้มทัง้
ทดสอบขีปนาวธุระยะไกล (ICBM) อีกหลายลกู

เกาหลีเหนือเร่ิมทดลองอาวุธนิวเคลียร์
ในปี 2003 เริ่มมีการเจรจา 6 ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบนคาบสมทุรเกาหลี ซึ่งรวมทัง้จีน ญ่ีปุ่ นและ

รสัเซีย ในการเจรจา 6 ฝ่าย ครัง้ที่ 3 ในปี 2005 ไดม้ีขอ้ตกลงที่ยืนยนัหลกัการของขอ้ตกลงในปี 1994 
คือเกาหลีเหนือพรอ้มท่ีจะปลดอาวุธนิวเคลียร ์และสหรฐัสัญญาว่าจะไม่รุกรานเกาหลีเหนือทัง้ดว้ยอาวุธ
นิวเคลียร ์หรืออาวุธธรรมดา และทั้งสองฝ่ายจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยจะด าเนินการเพื่ อน าไปสู่
ความสมัพนัธท์ี่เป็นปกติระหวา่งสหรฐัและเกาหลีเหนือ

พรอ้มทัง้จะจดัท าสนธิสญัญาสนัติภาพอยา่งถาวรเพ่ือแทนท่ีขอ้ตกลงสงบศกึในปี 2003
แต่คลอ้ยหลงัจากขอ้ตกลงปี 2005 ดงักล่าวไดเ้พียงหนึ่งวนั สหรฐัไดป้ระกาศยึดเงินบญัชีของ

เกาหลีเหนือจ านวน 23 ลา้นดอลลารส์หรฐัท่ีฝากไวใ้นธนาคาร Banco Delta Asia ซึ่งตัง้อยู่ในมาเก๊า
ประเทศจีน



• ทัง้นี ้เกาหลีเหนืออา้งว่าเพือ่เตรียมป้องกนัตวัเอง เนื่องจากฝ่ายสหรฐัและพนัธมิตรไม่ได้
ด าเนนิการใหเ้กาหลเีหนอืมั่นใจในความมั่นคงของประเทศและรฐับาลของตน

• สถานการณค์วามขดัแยง้ในคาบสมทุรเกาหลีจึงยืดเยือ้และไม่ไวว้างใจกนัเป็นระยะเรื่อยมา 
และจะตงึเครียดหรือผ่อนปรนก็มกัขึน้อยู่กบันโยบายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะฝ่ังเกาหลี
ใตใ้นช่วงปี 2000 โดยประธานาธิบดีคิม แด จุง รวมถึงปี 2007 โดยประธานาธิบดีโน 
มนู ฮยอน ท่ีท าใหท้ัง้สองประเทศไดม้ีการประชมุสดุยอดของผูน้  าระหวา่งกัน และมีขอ้ตกลง
ท่ีจะอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ โดยมีการตัง้โซนพฒันาเศรษฐกิจรว่มกนั

• การประชุมสุดยอดระหว่างผูน้  าสองชาติที่จะเกิดขึ้นถือเป็นการประชุมครัง้ที่ 3 โดย
ประธานาธิบดเีกาหลีใตค้นปัจจุบนั นายมนุ แจ อนิ ซึ่งเคยท าหนา้ที่เสมือนเป็นเลขาธิการ
ของประธานาธิบดีโน มุน ฮยอน และค่อนข้างเข้าใจท่าทีของเกาหลีเหนือ ท าให้มี
บรรยากาศเป็นไปในเชงิบวกและสถานการณค์วามขดัแยง้ดูผอ่นคลายลง

• เมื่อตอนที่เขาขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีใหม่ๆ นายมุน แจ อิน ได้ให้สัมภาณ์
หนงัสือพิมพ์วอชิงตนัโพสต์ว่า “เกาหลีใตค้วรเป็นผูน้  าในการแกไ้ขปัญหาบนคาบสมุทร
เกาหล ีเป็นสิ่งไม่ถูกตอ้งทีช่ะตากรรมของคนเกาหลไีม่วา่ในเกาหลเีหนอืหรือเกาหลใีต ้จะถูก
ตดัสนิโดยพลงัทีม่าจากภายนอกประเทศ”



เม่ือทัง้สองชาติมีการกระชับความสัมพันธ์มากขึน้ในงานโอลิมปิกฤดูหนาว 
2018 เกาหลีเหนือมีการเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก และส่งนกักีฬาฮอกกีห้ญิงมารว่ม
ทีมเดียวกนักบันกักีฬาของเกาหลีใตภ้ายใตธ้งรวมชาติ

พรอ้มส่งตวันอ้งสาวผูน้  าเกาหลีเหนือ ช่ือ คิม โย จอง มาร่วมพิธีเปิดโอลิมปิก
ดว้ย

หลังจากนั้นก็มีการส่งนักรอ้งชาวเกาหลีใตไ้ปแสดงในเกาหลีเหนือเพ่ือเช่ือม
สมัพนัธไมตรี และผูน้  าคิม จอง อึน ก็มีการถ่ายภาพรว่มกนักบันกัรอ้ง ท าใหเ้ห็นภาพว่า
ผูน้  าเกาหลีเหนือเองก็ไม่ไดด้เูป็นยกัษเ์ป็นมารตามที่ชาติตะวนัตกกล่าวหา

ตอนสมัยที่ประธานาธิบดีคิม จอง อิล บิดาของประธานาธิบดีคนปัจจุบนัยงัมี
ชีวิตอยู่ เขาเชิญประธานาธิบดีบิล คลินตัน มาเกาหลีเหนือ แต่คลินตันส่ งรัฐมนตรี
ตา่งประเทศ นางแมเดอลิน อลัไบรต์ มาตอนปี 2000 แลว้ไดพ้บกบัคิม จอง อิล

เธอบอกว่าเธอรูส้กึประทบัใจทีผู่น้  าเกาหลเีหนอืเป็นคนมี
เหตมุผีล รอบรูค้วามเป็นไปของโลก สามารถท างานร่วมกนัได้ ก็
กลบัไปจะใหค้ลนิตนัมาเอง แตก่็ถูกนกัการเมอืงฝ่ายอนรุกัษนยิมใน
สหรฐัโจมตวี่าไปอ่อนขอ้ใหผู้น้  าเผดจ็การเกาหลเีหนอื



เราตอ้งไม่ลืมว่าส่ือตะวันตกมักวาดภาพผูน้  าเกาหลีเหนือตั้งแต่รุ่นปู่
จนถึงรุน่ปัจจบุนัว่าเป็นตวัรา้ยกาจ

นาย Mike Pompeo ไดไ้ปพบกบัผูน้  าเกาหลีเหนือ นายคิม จอง 
อนึ และไดก้ล่าวว่าจากการพบปะกบัผูน้  าเกาหลีเหนือ เห็นว่าผูน้  าเกาหลีเหนือมี
บุคลิกเป็นคนน่าคบและมีความพรอ้มในการเจรจากับประธานาธิบดีทรมัป์ท่ี
ก าหนดท่ีจะใหมี้ขึน้ในเดือนพฤษภาคมหรอืเดือนมิถนุายนนี้

การเจรจาสันติภาพล่าสุดท่ีเกิดขึน้ล่าสุดเป็นความตอ้งการท่ีเกาหลี
เหนือแสดงออกมาตัง้นานแลว้ว่าตอ้งการเจรจา และตอ้งการแกไ้ขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายท่ีผู้น  าเกาหลีเหนือคนปัจจุบันให้ความส าคัญ 
ขณะเดียวกัน ฝ่ังเกาหลีเหนือเองก็มีอ านาจต่อรองมากขึน้เพราะตนเองมี
ความสามารถและศกัยภาพในการพฒันาอาวธุนิวเคลียร ์





ผลของการเจรจาครัง้นีอ้อกมาแบบทีท่ัง้สองฝ่ายพอใจ

เป็นสญัญาณที่ดี และจะเป็นแรงกดดนัตอ่สหรฐัดว้ยวา่ขนาดเกาหลีทัง้สองชาติยงัอยูด่ว้ยกันได ้สหรฐั
จะมากดดนัอะไรอีก สหรฐัจะจรงิใจมากนอ้ยแคไ่หน มีความจ าเป็นไหมในการมีอ านาจในคาบสมทุรเกาหลี

แต่ดูท่าทีทรมัป์ เขาก็บอกว่า ถา้ไม่ส  าเร็จก็เลิกเจรจา หากคราวนีถ้้าเจรจากันแลว้ สหรฐัเกิดเบีย้ว
สัญญาขึน้มาอีก เกาหลีเหนือซึ่งผลิตนิวเคลียรไ์ด้แล้วก็คงกลับไปท าอีก และสถานการณ์ความขัดแย้งบน
คาบสมทุรเกาหลีก็จะวนเวียนกลบัไปซ า้รอยเดิม

อย่างไรก็ดี  ผูน้  าเกาหลีเหนือไดป้ระกาศยุติการทดลองอาวธุนิวเคลียรแ์ละขีปนาวธุ และยงัใหค้  ามั่น
วา่เกาหลีเหนือจะไมเ่ป็นฝ่ายใชอ้าวธุนิวเคลียรก์่อน หากไมถ่กูโจมตีดว้ยอาวธุนิวเคลียรก์่อน เหมือนอย่างท่ีเคยได้
ประกาศจดุยืนเชน่นีม้าก่อน และจะหนัมาเนน้พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ค าประกาศดงักล่าวนี ้ถือว่าเป็นการรุกเชิงสนัติภาพ (Peace Offensive) จึงตอ้งคอยติดตามดู
ว่าสหรัฐภายใต้การน าของทรัมป์จะตอบสนองต่อท่าทีนีข้องเกาหลีเหนืออย่างไร เมื่อผู้น  าเกาหลีเหนือกับ
สหรฐัอเมรกิาจะพบกนัในอีกประมาณสองเดือนขา้งหนา้นี ้

ถา้การเจรจาสันติภาพเพื่อหาขอ้ตกลงเป็นไปดว้ยความจริงใจของทั้งสอง
ฝ่ายก็คงแกปั้ญหาได้

แตท่ี่ผ่านมามีเหตหุลายประการที่ตา่งฝ่ายต่างบิดเบือนไม่ท าตามขอ้ตกลง 
มีการอา้งและโยนความผิดใหก้นัและกนัทัง้คู่

ท าใหปั้ญหาความขดัแยง้ในคาบสมทุรเกาหลีมีความผนัผวนอยูเ่สมอ



หมายเหตุ : ผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และได้ศึกษาเหตุการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีมากกว่า 
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