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แนะน�ากลุ่มถักทอสันตภิาพ

  กลุม่ถกัทอสนัตภิาพ (กทส.) เป็นการรวมกลุม่ชาวพทุธ ทัง้พระภกิษ ุภิกษณุี 

และฆราวาส ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากชายแดนใต้ แต่ก็มีชาวพทุธจากพืน้ทีอ่ืน่ด้วย กทส. 

เป็นพ้ืนท่ีการแลกเปลี่ยนที่ต้อนรับชาวมุสลิมและเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มคีวามคิดและจดุยนืทางสังคมการเมืองท่ีหลากหลาย ซ่ึงเข้าร่วมในนามของตนเองหรอื

ในนามกลุม่โดยไม่ผกูพนักลุม่ของตน  กทส. ใช้วธิกีารสานเสวนาและการจัดโครงการ

ย่อยในระดบัชมุชนเป็นส�าคัญ โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอย่างสนัติ

ระหว่างคนกลุม่น้อยและคนกลุม่ใหญ่ในสงัคมไทย กจิกรรมส่วนใหญ่ของ กทส. จัดใน

ชายแดนใต้แต่กม็กีจิกรรมท่ีจดัขึน้ในกรุงเทพฯ และท่ีอ่ืนๆ เป็นครัง้คราว นอกจากนี้  

ยังมกีจิกรรมทีช่าวพทุธทัง้จากชายแดนใต้และส่วนกลาง ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ชือ่มประสาน 

หรือ Envoys ร่วมกันจดั เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจระหว่างชาวพทุธด้วยกนัและระหว่าง

ชาวพทุธกบัมสุลิม ทัง้ในและนอกพืน้ทีช่ายแดนใต้  กทส. ก่อตัง้ข้ึนในปี 2558 โดย 

การสนับสนุนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) มหาวิทยาลัย

มหิดล และจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์

รายงานเรื่อง

ความรู้สกึและข้อเสนอของชาวพุทธ
ต่อกระบวนการพูดคุยสันตภิาพ/สันตสิุข

เสนอโดยกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.)

เมษายน 2562
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โครงการการสัมภาษณ์ชาวพุทธชายแดนใต้
ในเรื่องความรู้สกึและข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย
สันตภิาพ/สันตสิุข ซึ่งมชีื่อย่อว่า “โครงการ Party C”

 การพูดคยุสนัตภิาพ/สนัตสิขุท่ีเป็นทางการมผีูร่้วมอยู ่3 ภาค ีคอื ภาค ีA (Party A) 

หมายถงึฝ่ายรฐับาล  ภาค ีB (Party B) หมายถึงฝ่ายกลุม่ผูเ้ห็นต่างซึง่มช่ืีอเรยีกว่า 

มารา ปาตานี และ ภาคี F (Party F) หมายถึงฝ่ายรัฐบาลมาเลเซีย ท�าหน้าที่เป็น 

ผูอ้�านวยความสะดวก (Facilitator) อย่างไรกดี็ ภาคประชาสงัคมซึง่เป็นเอกเทศจาก

ภาค ีA และภาค ีB น่าจะมพีืน้ทีแ่ละมส่ีวนร่วมในกระบวนการสนัตภิาพ/สนัตสิขุด้วย 

ดงันัน้ กลุม่ถกัทอสนัติภาพ (กทส.) ซึง่เป็นส่วนหน่ึงภาคประชาสงัคม จงึจดัท�าโครงการ

การสัมภาษณ์ชาวพุทธชายแดนใต้ ซึ่งมีชื่อย่อว่า โครงการ Party C เพื่อรวบรวม 

ความรู้สึกตลอดจนข้อเสนอต่อภาคี A และภาคี B โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว

การด�าเนนิการโครงการ Party C

 • กทส. ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) ได้จัดท�าแนว

ค�าถามในการสัมภาษณ์ชาวพุทธฯ ดังนี้

  1. ชื่อ ภูมิล�าเนา ที่พักอาศัยปัจจุบัน อาชีพการงานในอดีต อาชีพ 

การงานปัจจุบัน บทบาทของท่านเกี่ยวกับพุทธศาสนา

  2. ประสบการณ์ชีวิตของท่านที่เป็นความภาคภูมิใจ

  3. ท่านรู้สึกโกรธในเรื่องอะไร ชอบในเรื่องอะไร เสียใจในเรื่องอะไร  

ดีใจในเรื่องอะไร

  4.  ตั้งแต่ ปี 2547 ความรุนแรงส่งผลกระทบอะไรต่อท่านบ้าง 

  5.  ท่านคดิว่า อะไรคอืสาเหตลุกึๆ ของความขดัแย้งถงึตายทีด่�าเนนิอยู่

ในชายแดนใต้

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข2
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  6.  ตวัแทนรัฐบาลก�าลังพูดคุยกบัตวัแทนฝ่ายทีเ่หน็ต่างทีเ่รยีกชือ่ตัวเอง

ว่า มาราปาตานี โดยมีตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความ

สะดวก ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการพูดคุยนี้

  7.  ท่านคิดว่าเพ่ือให้เกิดสันติภาพท่านคิดว่ารัฐบาลกับผู้เห็นต่างควร 

พูดคุยกันในเรื่องอะไรบ้าง 7.1 เรื่องความปลอดภัยในประเด็น... 

7.2 ปากท้องในประเดน็...7.3 เรือ่งการศึกษาในประเดน็... 7.4 เรือ่ง

ความยตุธิรรมในประเดน็...7.5 เรือ่งการเมอืงการปกครองในประเดน็...

  8.  ในฐานะชาวพุทธ ท่านมข้ีอเสนออะไรต่อตวัแทนรฐับาลในการพดูคยุ 

สันติภาพ 

  9.  ในฐานะชาวพุทธ ท่านมข้ีอเสนออะไรต่อตวัแทน มารา ปาตาน ีในการ 

พูดคุยสันติภาพ

  10. ท่านมองภาพอนาคตอย่างไร อะไรคือความหวัง ความปรารถนา 

ของท่าน

  11. ท่านคิดว่าใครต้องท�าอะไรบ้างเพื่อให้ความหวังของท่านเป็นจริง

  12. ความเห็นอื่น ๆ

 • สมาชิก กทส. ได้ท�าการสัมภาษณ์ชาวพุทธใน 7 อ�าเภอของจังหวัดยะลา 

และใน 8 อ�าเภอของจังหวัดปัตตานี แต่ละอ�าเภอเลือกสัมภาษณ์ 1 ชุมชน 

แต่ละชุมชนเลือกสัมภาษณ์ 6 ฝ่ายประกอบด้วย พระ, ผู้ใหญ่บ้านหรือ 

ผู้ช่วย, สมาชิกสภา อบต., สตรี, เยาวชน, บุคคลทั่วไป ฝ่ายละ 1 รูป/คน 

รวมสัมภาษณ์ในยะลา 7x6 = 42 คน (ชาย 17 คน หญิง 25 คน) และรวม

สัมภาษณ์ในปัตตานี 8x6 = 48 คน (ชาย 29 คน หญิง 19 คน) ส�าหรับ

จังหวัดนราธิวาส ได้สัมภาษณ์ชาวพุทธจาก 10 อ�าเภอ โดยจ�านวนผู้ให้

สัมภาษณ์แปรผันระหว่าง 1 ถึง 16 คนต่ออ�าเภอ รวมทั้งหมด 50 คน  

(ชาย 20 คน หญิง 30 คน) 

กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) 3
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 • ผู้สัมภาษณ์เป็นสมาชิก กทส. ซึ่งได้ท�าการสัมภาษณ์ในเดือนตุลาคม 

2561  ผู้ประสานงานในการสัมภาษณ์ในแต่ละจังหวัด ได้แก่ นาฏนภางค์  

คล้ายนิมิตร (ยะลา) ธิดา วรรณลักษณ์ (นราธิวาส) ลม้าย มานะการ และ 

ดวงสุดา สร้อยอ�าไพ (ปัตตานี)

 • ผู้วิเคราะห์และเขียนรายงานการสัมภาษณ์ได้แก่ สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ิ 

(ยะลา) โคทม อารยีา (นราธิวาส และรายงานรวม) และอรรคณฐั วฒันสมบตัิ 

(ปัตตานี)

 •  ร่างรายงานรวมที่เป็นการประมวลผลการสัมภาษณ์ถูกตั้งชื่อว่า “รายงาน

ความรู้สึกและข้อเสนอแนะของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ-

สันติสุข” และได้เวียนให้คณะท�างานออกความเห็น

 • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทน กทส. และ สสมส. จ�านวน 18 คน 

ได้เดนิทางไปทีเ่มอืงโกตาบารู มลรฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี และได้เข้าพบ 

เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นและน�าเสนอรายงาน “ความรู้สึกฯ” ต่อตัวแทน

คณะพูดคุยฝ่ายมารา ปาตานี 5 คน ประกอบด้วย ผู้ท�าหน้าที่เป็นโฆษก มี

อาชีพแพทย์ (BIPP), แกนน�า BRN มีบ้านอยู่ยะลา เป็นอุสตาส, ฝ่ายความ

มัน่คง, แกนน�า BIPP อาชพีแพทย์, แกนน�า PULO บ้านอยู่บาเจาะ นราธิวาส 

การพูดคุยด�าเนินไปในบรรยากาศที่ดี มีการรับฟังซึ่งกันและกัน

 •  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทน กทส. (28 คน) และสสมส. (9 คน) 

ได้เข้าพบ พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาล 

และ พล.ท. พรศกัด์ิ พลูสวสัด์ิ แม่ทัพภาค 4 ทีค่่ายสรินิธร จงัหวดัยะลา เพือ่ 

แลกเปล่ียนความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ความไม่สงบและความต้องการ

ของชาวพุทธ ตลอดจนน�าเสนอรายงานฯ ซึ่งได้รับการรับฟังด้วยดี 

 •  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้มีการประชุม กทส. เพื่อปรับปรุงรายงานฯ 

เป็นครั้งสุดท้ายและวางแผนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข4
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การประมวลผลการสัมภาษณ์

คุณลักษณะผู้ให้สัมภาษณ์

 ในด้านอาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์จังหวัดยะลา ส่วนมากจะประกอบอาชีพเดียว

มาตลอด (เช่น กลุม่พระ นกัเรยีนนกัศกึษา บณัฑติอาสา ข้าราชการ) มเีพยีงบางคนใน 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกร ที่เคยท�างานในอาชีพอื่นมาก่อน ส�าหรับ

บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระภิกษุย่อมท�าหน้าท่ีเผยแผ่ศาสนา ส่วน

ฆราวาสนั้นก็ท�าหน้าที่ชาวพุทธที่ดี แต่มีถึง 30 คนท่ีไม่ระบุบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธ

ศาสนา

  ในบรรดาผูใ้ห้สมัภาษณ์จงัหวดันราธิวาส (50 คน) มพีระ 3 รปู ฆราวาสส่วนมาก 

จะประกอบอาชีพเดียวมาตลอด ในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ (17 คน 

ท�าสวน 7 คนค้าขาย 4 คนรับจ้าง) รองลงไปท�างานในภาครัฐ (5 คนรับราชการ 6 คน

เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วย) มีแม่บ้าน 3 คน ในด้านศาสนกิจ ส่วนใหญ่จะท�าบุญและ

สวดมนต์

  ในบรรดาชาวพุทธปัตตานีจ�านวน 48 คนที่ให้สัมภาษณ์ มีพระ 8 รูป ฆราวาส

ส่วนมากจะประกอบอาชพีเดียวโดยยงัไม่เคยเปลีย่นอาชพี ในปัจจบุนัส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพอิสระ (11 คนรับจ้าง 7 คนค้าขาย 6 คนท�าการเกษตร) รองลงไปท�างานใน 

ภาครัฐ (รับราชการหรือเป็นข้าราชการบ�านาญ หรือเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภา 

อบต.) มีนกัศกึษาและบัณฑติอาสา 4 คน และแม่บ้าน 3 คน ในด้านศาสนกจิชาวพทุธ 

ที่ให้สัมภาษณ์มักจะเข้าวัดท�าบุญเป็นประจ�า และมี 4 คน ที่เป็นกรรมการวัดหรือ

กรรมการส�านักสงฆ์ 
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การสรุปค�าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

 1  ความภาคภูมใิจของผู้ให้สัมภาษณ์

 ผู้ให้สัมภาษณ์ชาวยะลาส่วนมาก (ร้อยละ 55.5) เล่าถึงความภาคภูมิใจที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน เช่น พระภิกษุทั้ง 6 รูปภาคภูมิใจในการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา ข้าราชการและสมาชิกสภา อบต. ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ

ความเป็นธรรม ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร นักศึกษา 

พูดถึงความภาคภูมิใจที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

  ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชาวนราธิวาสส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถงึความภาคภูมใิจ ร้อยละ 28 

ไม่ตอบว่าอะไรคือความภาคภูมิใจของตนหรือตอบแบบก�ากวม ส่วนร้อยละ 42 เลือก

ตอบถึงสิ่งที่เคยเป็นความภาคภูมิใจในอดีต เมื่อชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกัน 

ฉันพีน้่องและไปมาหาสูก่นัอย่างมคีวามสุข มร้ีอยละ 30 ทีแ่สดงออกถึงความภาคภมิูใจ

ท่ีมใีนปัจจุบนั แบ่งเป็นร้อยละ 12 ภาคภมูใิจในหน้าทีก่ารงานและการท�ามาหากินโดย

สุจริต ร้อยละ 8 ภาคภูมิใจในศรัทธาทางพุทธศาสนา ร้อยละ 6 ภูมิใจที่เกิดมาเป็น 

คนไทย ส่วนร้อยละ 4 ดีใจที่สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี

  ผู้ให้สัมภาษณ์ชาวปัตตานีส่วนใหญ่ตอบค�าถามข้อน้ี (ที่ไม่ตอบมีเพียง 7 คน)  

มีอยู่ 10 คนที่ภูมิใจในอาชีพการงานที่ท�าอยู่หรือที่เคยท�า 13 คนภูมิใจในงานจิตอาสา 

เช่น กิจกรรมช่วยเหลือคนในชุมชน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่วนอีกคนหน่ึง 

ภูมิใจทั้งในอาชีพและกิจกรรมจิตอาสา มี 12 คนภูมิใจในความเป็นพุทธ และ 

อีก 7 คนในความเป็นคนไทย

 2  สาเหตุที่ท�าให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกโกรธ

  ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชาวยะลารูส้กึโกรธโดยระบเุหตดุงัน้ี ร้อยละ 36 พดูถงึการปฏบิตัิ 

(ของรัฐ) ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกันระหว่างพุทธกับมุสลิม ร้อยละ 33 โกรธท่ี

เกิดความไม่สงบ ความรุนแรง การฆ่ากันเองของคนไทย ส่วนร้อยละ 21 โกรธที่ (ชาว

มุสลิม) ฆ่าหรือท�าร้ายชาวพุทธ รวมถึงคนในครอบครัวของตน

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข6
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 สาเหตุที่ผู้ให้สัมภาษณ์ชาวนราธิวาสระบุบ่อยที่สุดว่าท�าให้โกรธคือการฆ่า 

คนบรสิทุธิ ์คนไม่รูอ้ะไร คนทีไ่ม่มีทางสู ้บางคนโกรธทีเ่หตกุารณ์ไม่สงบลงสกัท ีมคีวาม

วุนวาย ความไม่เป็นธรรมมาตลอด จึงอยากถามว่าท�าไม จนบางคนหันมาโกรธและ 

หาว่าภาครัฐท�าให้เหตุการณ์ยืดเยื้อ

 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชาวปัตตานส่ีวนมาก (25 คน) มคีวามรูส้กึโกรธเกีย่วกบัเหตกุารณ์

ไม่สงบหรือการใช้ความรุนแรง ในจ�านวนนี้ มี 7 คนที่ระบุถึงผู้ถูกกระท�าซ่ึงได้แก ่

ผูบ้ริสทุธิแ์ละชาวพุทธ และม ี2 คนทีร่ะบวุ่าตนเองหรอืคนในครอบครวัเป็นเหยือ่ความ

รุนแรง มีผู้ตอบ 5 คนที่โกรธรัฐว่าปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติระหว่าง

พุทธกับมุสลิม และโกรธที่รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ มี 7 คนที่ระบุสาเหตุ

ที่รู้สึกโกรธไว้หลากหลาย ส่วนอีก 10 คนเลือกที่จะไม่ตอบหรือตอบว่าไม่มีความโกรธ

 

 3  ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง

  ความรุนแรงส่งผลต่อชีวิตของชาวพุทธจังหวัดยะลากลุ่มนี้ โดยเฉพาะในเรื่อง

ความไม่ปลอดภยัในการด�าเนนิชวีติ การประกอบอาชพี และความหวาดระแวงในการ 

มีปฎสิัมพันธ์กับชมุชนต่างกลุม่ศาสนา-ชาติพันธุ ์ในจ�านวนคนพุทธทั้ง 42 คน มี 4 คน

ที่ระบุว่าตนและคนในครอบครัวเคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางตรง

  ชาวนราธิวาส 14 คนที่ตอบค�าถามนี้ระบุว่าหวาดกลัวในการเดินทาง เช่น  

ไม่กล้าใช้รถจักรยานยนต์ ไม่เดินทางในตอนกลางคืน มีปัญหาในการไปตลาดเพื่อ 

ซื้อของหรือขายของ มี 19 คนตอบว่าหวาดระแวง เช่น กลัวสถานการณ์ กังวลเมื่อ 

คนรอบข้างหรอืเพือ่นเสยีชวีติ เป็นห่วงพ่อแม่ ต้องคอยระวังตัวตลอด พระรูปหน่ึงบอกว่า 

ออกบิณฑบาตไม่ได้ มีผู้ตอบคนหนึ่งเล่าว่าตนยังหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดในปี 

2550 เมื่อแผงขายผักของตนถูกระเบิดและตัวเองบาดเจ็บสาหัส

 ความรุนแรงมีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างต่อชาวพุทธปัตตานีที่ตอบค�าถาม ม ี

ผูต้อบ 10 คนทีร่ะบวุ่าตนเองถกูท�าร้ายหรอืคนในครอบครวัถกูท�าร้ายจนบางคนเสยีชวีติ  

มี 5 คนระบุว่าการเดินทางไม่ปลอดภัย มี 13 คนท่ีระบุกว้างๆ ว่า ชีวิตความเป็นอยู่

เปลี่ยนไป ติดขัดและยากล�าบาก นอกจากนี้ มี 8 คน ระบุชัดว่าเป็นการติดขัดในการ
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ประกอบอาชีพ ท�าให้ขาดรายได้ ในจ�านวนนี้ มีหนึ่งคนที่พูดถึงการติดขัดในการศึกษา

เล่าเรยีน ส่วนในด้านผลกระทบทางจิตใจ มีผูต้อบ 7 คนท่ีระบวุ่ารูส้กึว้าวุ่น หวาดระแวง 

มีพระรปูหนึง่บอกว่าออกบณิฑบาตไม่ได้ ทีเ่หลอื 4 คนจะไม่ตอบหรอืตอบไม่ตรง ไม่ชดั

 

 4  สาเหตลุกึๆ ของความขดัแย้งถงึตายทีด่�าเนนิอยูใ่นชายแดนใต้

 ชาวพุทธยะลาที่ตอบค�าถามน้ีจ�านวนครึ่งหนึ่งมองว่าสาเหตุของความไม่สงบ 

มาจากประเด็นการเมืองการปกครองคือ แนวคิดแบ่งแยกดินแดนร่วมกับเรื่อง 

ผลประโยชน์และปัญหาทางสงัคมอืน่ๆ เช่น ปัญหายาเสพตดิ และปัญหาผูม้อีทิธพิลใน

พืน้ท่ี ในขณะทีช่าวพทุธอกีเกอืบครึง่หนึง่มองว่า ปัญหายาเสพติด การบดิเบอืนค�าสอน 

ทางศาสนา และผลประโยชน์ทัง้จากการค้าของเถ่ือน เป็นสาเหตขุองความไม่สงบ ไม่ใช่

การที่คนบางกลุ่มมีแนวคิดแบ่งแยกดินแดน

  ชาวพุทธนราธิวาสที่ตอบค�าถามนี้ส่วนใหญ่มองว่าสาเหตุมาจากความต้องการ

แบ่งแยกโดยจ�าแนกการแบ่งแยกเป็น 3 ลักษณะคือ 1) การแบ่งแยกทางศาสนา  

(ร้อยละ 50 ระบุสาเหตุนี้ โดยบางคนระบุหลายสาเหตุ) ซึ่งหมายถึงการยุยงให้เกิด

ความเข้าใจผิดระหว่างศาสนิก  2) การแบ่งแยกพื้นที่ (ร้อยละ 44) ซึ่งหมายรวมถึง

การแยกพื้นที่อยู่อาศัย การแยกพื้นที่ท�ามาหากิน ไปจนถึงการไล่ชาวพุทธออกไปจาก

พืน้ที ่และ  3) การแบ่งแยกดนิแดน (ร้อยละ 34) ซ่ึงหมายถงึการแยกออกไปตัง้ประเทศ

ใหม่ที่เป็นเอกราช ผู้ตอบส่วนน้อยจะระบุสาเหตุอื่น โดยร้อยละ 14 กล่าวถึงสาเหตุที ่

มาจากผลประโยชน์แทรกซ้อน เช่น การค้ายาเสพติด การค้าของเถื่อน การค้ามนุษย์ 

การคอร์รัปชั่น ขณะท่ีร้อยละ 6 คิดว่าสาเหตุมาจากการสร้างสถานการณ์หรือการ 

ไม่เอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้งบประมาณให้หมด 

 ชาวพุทธปัตตานีที่ให้สัมภาษณ์ระบุสาเหตุหลักๆ ไว้ 3 สาเหตุดังนี้ 1) สาเหตุ

น่าจะมาจากฝ่ายทีเ่หน็ต่างจากรฐัทีต้่องการแบ่งแย่งดนิแดน บวกกบัภยัแทรกซ้อน (ม ี

ผูต้อบ 17 คน)  2) สาเหตนุ่าจะมาจากฝ่ายรฐั เช่น สาเหตดุ้านการปกครอง การบงัคบั

ใช้กฎหมายทีห่ย่อนยาน การใช้จ่ายงบประมาณ และเรือ่งผลประโยชน์ (มีผูต้อบ 14 คน) 

3) สาเหตุไม่ใช่เรื่องการเมือง หากเป็นปัญหายาเสพติด อิทธิพลในพื้นที่ การบิดเบือน 

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข8
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ค�าสอนทางศาสนา ความไม่เข้าใจกนัของคน ความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา และ

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น (มีผู้ตอบ 12 คน) ที่เหลือ 5 คน ไม่ตอบหรือ

ไม่แน่ใจ 

 

 5  ความเห็นต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพระหว่าง
ตัวแทนรัฐบาลกับตัวแทนมาราปาตานี

 ชาวพุทธยะลากลุ่มน้ีไม่ได้ให้ความสนใจหรือมีความคาดหวังต่อการพูดคุย 

สนัตสิขุ/สนัตภิาพ ร้อยละ 73.8 มีทัศนคติด้านลบต่อภาคีการพูดคยุ ท้ังรฐับาลไทย (เช่น 

รูส้กึว่ารฐับาลไทยไม่มคีวามจรงิใจในการเจรจา) และมาราปาตาน ี(ไม่ใช่ตวัแทนทีแ่ท้จรงิ 

ของกลุม่ผูเ้หน็ต่างจากรฐั) รวมถงึบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผูอ้�านวยความสะดวก 

(มองว่าไม่น่าจะมคีวามเป็นกลาง) และการพดูคยุไม่มคีวามโปร่งใส และคดิว่าเป็นปัญหา

ของประเทศไทยที่ควรจัดการกันเอง ไม่ต้องอาศัยคนนอกเข้ามาเป็นคนกลาง

  ผู้ตอบชาวนราธิวาสส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46) ไม่ให้คุณค่าแก่กระบวนการพูดคุย

และเลือกที่จะมองข้ามไปเลยโดยไม่ตอบค�าถามนี้ หรือตอบว่าไม่ทราบข่าว ไม่รู้จัก 

ร้อยละ 12 ตอบตรงๆ ว่าไม่เห็นด้วย ส่วนร้อยละ 10 ไม่คาดหวังจากกระบวนการนี้ 

โดย 1 คนให้เหตุผลว่า คุยไปก็แค่นั้น รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้ว มีร้อยละ 40 ที่ตอบว่า

ไม่เชื่อในกระบวนการนี้ บางคนไม่เช่ือว่าผู้พูดคุยจะจริงใจ บางคนไม่เชื่อใจผู้อ�านวย

ความสะดวก แต่บางคนแม้ไม่เชือ่กย็งัแบ่งรบัแบ่งสูอ้ยูบ้่าง หลังจากบอกว่าไม่เช่ือแล้วยัง

มคีวามเห็นต่อท้ายว่า แต่ยงัดกีว่าไม่ท�าอะไรเลย หรอืแต่ไม่มอีะไรดไีปกว่านี ้ทัง้หมดนี้ 

มีเพียงคนเดียวที่ฝากความหวังไว้บ้าง โดยขอให้คุยกันแบบสันติทั้งสองฝ่าย

  ผู้ตอบชาวปัตตานีมีทั้ง 1) เห็นด้วย (17 คน โดยบางคนมีข้อเสนอเพิ่มเติม เช่น 

การพูดคุยควรท�าอย่างเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้รับทราบ)  2) ไม่เห็นด้วย (16 คน) 

และ  3) เหน็ด้วยบ้าง คอื อยากให้พดูคยุกนัเองภายในประเทศมากกว่าทีจ่ะให้มาเลเซยี

เป็นผู้อ�านวยความสะดวก (มีผู้ตอบ 3 คน) ที่เหลือตอบว่าไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือ 

ไม่ตอบ
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 6  ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและมาราปาตานคีวรคุยกันเรื่องอะไร

  ประเด็น 3 ประเด็นส�าคัญที่ชาวพุทธยะลากลุ่มนี้เห็นว่าภาคีการพูดคุยควร

น�าไปพิจารณาร่วมกันคือ 1) สร้างความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง

ของประชาชน 2) การให้ความเท่าเทียมแก่คนจากทุกกลุ่มศาสนา ไม่เลอืกปฏบิตั ิและ  

3) ความเท่าเทียมกนัทางด้านสทิธทิางการศึกษาระหว่างคนมลายมูสุลมิและคนไทยพทุธ

  ในเรื่องความปลอดภัย ชาวพุทธนราธิวาสร้อยละ 74 มีความเห็นว่าควรพูดคุย

ในเรื่องการป้องกันการฆ่า และป้องกันการท�าร้ายคนพุทธและคนบริสุทธิ์ ในจ�านวนนี้  

ผูต้อบร้อยละ 14 ขอให้ดแูลความปลอดภยัในทกุพืน้ทีอ่ย่างใกล้ชดิ ส่วนร้อยละ 14 ขอให้ 

ดูแลความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ในเรื่องปากท้อง ผู้ที่ตอบอยากให้ผู้พูดคุยสนใจการ

ส่งเสรมิอาชพี รวมทัง้การค้าขาย และการท�าสวน ทัง้นีเ้พือ่ให้ทกุคนมรีายได้ มบีางคน

อยากให้พูดคุยกันในเรื่องการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปท�างาน ไปค้าขาย 

รวมทั้งการเดินทางในเวลากลางคืน และมี 2 คนที่ขอให้สนใจเรื่องการว่างงาน เพราะ

คิดว่าทุกคนควรมีรายได้ ในเรื่องการศึกษา ผู้ที่ตอบเห็นความส�าคัญของการสนับสนุน

การศึกษา โดยเน้นการให้โอกาสหรือให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ผู้ตอบบางคนให้

เหตุผลว่า เด็กที่ไม่ได้เรียนจะติดยา หรือค้ายาเสพติด

  ชาวพุทธปัตตานีมีความเห็นว่า ในประเด็นความปลอดภัย ส่วนมาก (19 คน) 

เหน็ว่าควรพูดคยุในเรือ่ง การสร้างความปลอดภยัโดยเฉพาะเรือ่งการเดนิทาง อกี 4 คน 

เห็นว่าควรพูดคุยเร่ืองพื้นที่ปลอดภัย ส่วนอีก 4 คนเห็นว่าควรพูดคุยในเรื่องความ

ปลอดภัยของผูบ้รสิทุธิ ์ในประเดน็ปากท้องผูใ้ห้สมัภาษณ์ส่วนมาก (17 คน) เน้นในเรือ่ง

ราคาพืชผล อีก 13 คนอยากให้พูดคุยในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ส่วนอีก 4 คนย้อนไป

ที่ประเด็นความปลอดภัย คือเน้นในเรื่องในเรื่องความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ  

ในประเดน็การศกึษา มผู้ีตอบจ�านวนน้อย คือ 6 คนเห็นว่าควรยกเรือ่งโอกาสการเข้าถึง 

การศึกษามาพูดคุย อีก 5 คนขอให้พูดคุยเรื่องการให้ทุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

ส่วนผู้ตอบ 5 คนเห็นว่าควรพูดคุยในเรื่องการให้นักเรียนต่างศาสนาได้เรียนร่วมกัน  

ในประเด็นความยุติธรรม ผู้ตอบส่วนมาก (12 คน) ขอให้พูดคุยในเรื่องการปฏิบัติต่อ

ชาวพุทธและมุสลิมอย่างเท่าเทียมกัน มี 4 คนท่ีขอให้พูดคุยในเรื่องการสร้างความ 

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข10
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เชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรม ส่วน 3 คนคิดว่าควรคุยกนัในเรือ่งการให้ความยตุธิรรม

แก่ผูเ้หน็ต่างทีก่ลบัใจ ในประเดน็การเมอืงการปกครอง มผีูต้อบจ�านวนน้อยรวมกนัแล้ว

เพียง 12 คน ในจ�านวนนี้ 5 คน ขอให้คุยในเรื่องการปกครองท่ีดูแลประชาชนอย่าง 

เท่าเทียมและทั่วถึง มี 4 คนที่อยากให้คุยในเรื่องความสุจริต ส่วนอีก 3 คนอยากให้ 

การเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตย

  

 7  ข้อเสนอต่อตัวแทนรัฐบาลในการพูดคุยสันตสิุข/สันตภิาพ

 ชาวพุทธยะลาส่วนมากมีข้อเสนอต่อตัวแทนรัฐบาลดังนี้ 1) การแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบ และ 2) การวางตัวของรัฐบาล/การเตรียมตัวของรัฐบาลในการพูดคุย

สันติภาพ ในประเดน็ที ่1) นัน้ ชาวพทุธเสนอว่ารฐัต้องปรบัการท�างานให้สอดคล้องกนั

ทุกภาคส่วน และท�าความเข้าใจความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม และให้ความ

ยุติธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในประเด็นที่ 2) นั้น ชาวพุทธ 

เสนอว่า รัฐต้องให้ความจริงใจในการพูดคุยสันติภาพ และการสร้างความโปร่งใสและ

ความเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในการพูดคุยสันติภาพ โดยเปิดเผยข้อมูลหรือผลของการ

เจรจาให้ประชาชนได้รบัทราบและติดตามเป็นระยะๆ รัฐบาลควรรบัฟังปัญหาในระดบั

ท้องถิ่นก่อนไปเจรจากับมาราปาตานี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

  ในส่วนของชาวพทุธนราธวิาส เนือ่งจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหน็ด้วย

กบักระบวนการพดูคยุสนัตภิาพ/สนัตสิขุ แทนทีจ่ะมขีอ้เสนอต่อตวัแทนรฐับาลในการ

พูดคุย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) จึงเลือกที่จะมีข้อเสนอต่อฝ่ายรัฐบาลโดยทั่วไปมากกว่า 

และอีกส่วนหน่ึง (ร้อยละ 24) เลือกที่จะไม่ตอบ ไม่ให้ความหวัง หรือไม่ให้ข้อเสนอ

เพราะเหน็ว่ารัฐแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ จงึมเีพยีงร้อยละ 20 คนทีม่ข้ีอเสนอแนะเชงิแก้ไข

ความขัดแย้งผ่านการพูดคุย แบ่งเป็นร้อยละ10 ที่เสนอว่า ทุกภาคส่วนรวมทั้งรัฐบาล

ต้องช่วยกันคลี่คลายปัญหาอย่างจริงจัง ร้อยละ 6 ท่ีให้ก�าลังใจ โดยขอให้ท�าส�าเร็จ

และให้การพูดคุยเป็นแบบสุจริตและเป็นไปด้วยดี และให้มุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

ร้อยละ 4 แนะน�าวิธีแก้ไขปัญหาคือ ให้จับมือกับผู้น�าศาสนา และให้จัดกิจกรรมร่วม

ระหว่างชุมชนสองศาสนา
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 ชาวพุทธปัตตานีจ�านวนหนึ่ง (18 คน) มีข้อเสนอให้ภาครัฐด�าเนินการเลยโดย 

ไม่เกี่ยวกับการพูดคุย เช่น ดูแลความปลอดภัย อ�านวยความยุติธรรม ท�าความสงบสุข

ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และให้ความส�าคัญแก่ชาวพุทธมากขึ้น ส�าหรับข้อเสนอที่เกี่ยวกับ

การพูดคุย มีผู้ตอบ 18 คนซึ่งให้ความเห็นที่หลากหลาย พอสรุปได้ว่า ขอให้เตรียมตัว

ให้ดี พูดคุยให้ตรงประเด็น พูดคุยอย่างจริงจังต่อเนื่อง รายงานผลให้ประชาชนทราบ 

และพูดคุยให้เป็นผลส�าเร็จ 

 

 8  ข้อเสนอต่อตัวแทนมาราปาตาน ีในการพูดคุยสันตภิาพ

  ข้อเสนอที่ชาวพุทธยะลากลุ่มนี้มีต่อมาราปาตานีมี 2 ข้อเสนอหลักคือ 1) การ

ท�างาน/ปฏิบัติการของมาราปาตานีในเรื่องความขัดแย้งชายแดนใต้ และ 2) บทบาท

ของมาราปาตานใีนการเป็นตวัแทนกลุม่ผู้เหน็ต่างจากรฐัในกระบวนการพดูคยุสนัตสิขุ/

สันติภาพ  ส�าหรับข้อเสนอที่ 1) นั้น ชาวพุทธยะลาขอให้มาราปาตานียุติการใช้ความ

รุนแรง หยุดการใช้ประเด็นศาสนามาขับเคลื่อนสร้างความแตกแยก เพราะความ 

แตกต่างทางศาสนาไม่ใช่ปัญหาชายแดนใต้ หยดุการบีบค้ันกดดนัให้ชาวพทุธในชายแดนใต้ 

ต้องหนอีอกจากพ้ืนที ่ ส�าหรบัข้อเสนอที ่2 นัน้ ชาวพทุธอยากให้มาราปาตานพียายาม

น�าเอาตัวแทนของกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่มมาเข้าสู่การเจรจาโดยตรง ให้เคารพคู่เจรจา

และท�างานร่วมกนัอย่างจริงจัง มีความจริงใจในการเจรจา ถ้อยทถ้ีอยอาศัยในการเจรจา 

เสนอข้อเสนอ/ทางออกทีเ่ป็นรปูธรรม ระบตุวัตนและความต้องการของกลุ่มผู้เหน็ต่าง

แต่ละกลุ่มให้ได้ และขอให้ทุกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการพูดคุยอย่างจริงจัง 

  ชาวพุทธนราธวิาสมข้ีอเสนอต่อตวัแทนมาราปัตตานซีึง่อาจแบ่งได้เป็นข้อเสนอ

ต่อมาราปาตานีโดยทัว่ไป (มผีูเ้สนอ 15 คน) และข้อเสนอทีเ่ก่ียวกบัการพดูคุย (มผู้ีเสนอ 

28 คน) ส่วน 19 คน เลือกที่จะไม่ตอบ (เนื่องจากบางคนมีหลายข้อเสนอ จ�านวนรวม

จึงมากกว่า 50 คน) ข้อเสนอที่เสนอต่อกลุ่มมาราปาตานีโดยทั่วไป สะท้อนถึงความ 

คบัข้องใจทีม่ต่ีอกลุม่ดงักล่าว เช่น เสนอให้หยดุฆ่าและหยดุท�าร้ายคนพทุธ หรือเสนอว่า 

ควรให้เกียรติการนับถือศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจของคนพุทธ ส�าหรับข้อเสนอ

ต่อการพูดคุย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42) เป็นการขอให้ตัวแทนพูดคุยอย่างจริงใจ และ 

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข12
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ตรงไปตรงมา เมื่อคุยกันแล้วต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ มีข้อเสนอให้ 

ทกุภาคส่วน (รวมทัง้มาราปาตาน)ี จบัมอืกันแก้ปัญหามใิห้รนุแรงไปกว่านี ้และร้อยละ 6 

เป็นข้อเสนอในเชิงให้ก�าลังใจหรือฝากความหวังคือ อยากให้ชายแดนใต้สงบร่มเย็น  

ท�ายังไงก็ได้ให้เกิดความสงบสุข และขอให้เจรจาจนได้ข้อสรุปที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย

 ชาวพทุธปัตตานีท่ีตอบค�าถามจ�านวน 15 คน อยากสือ่สารกบัตวัแทนมาราปัตตานี

เพื่อขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ขอให้หยุดท�าร้ายผู้บริสุทธิ์ หยุดบิดเบือนศาสนา 

ปฏบัิตติามกฎหมาย และหนัมาร่วมกนัพัฒนา อีก 2 คนห่วงใยความปลอดภยัของชาวพุทธ 

โดยเฉพาะ ในขณะที่ 15 คน มีข้อเสนอต่อการพูดคุย เช่น การเป็นตัวแทนของกลุ่ม

ผู้เห็นต่าง ขอมีสติและเหตุผล ขอให้เปิดเผยเป้าหมายและความต้องการ และขอให้

ท�าตามข้อตกลงที่จะมีร่วมกัน ส่วนที่เหลือ 16 คน ขอไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงค�าถาม

 

 9  ความหวัง และความปรารถนาของชาวพุทธที่ให้สัมภาษณ์

  ชาวพทุธยะลาทีใ่ห้สมัภาษณ์มคีวามหวงัทีจ่ะเห็นสังคมชายแดนใต้เป็น 1) สงัคม

ที่มีสันติและความสงบสุข ปราศจากความรุนแรง ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข (17 คน หรือ ร้อยละ 40.4)  2) 

สงัคมท่ีกลบัไปเป็นเหมอืนก่อนเกดิเหตกุารณ์ปี 2547 (11 คน หรอื ร้อยละ 26.1) และ 

3) สังคมพหวุฒันธรรม เน้นการอยูร่่วมกนัของกลุม่ศาสนาต่างๆ บนบรรทดัฐานของความ

เคารพ ไม่มีการแบ่งแยกทางศาสนา ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างดี 

(8 คน ร้อยละ 19) มีอีก 2 คน (ร้อยละ 4.8) ที่บอกว่าไม่มีความหวัง ผู้ที่ตอบว่าไม่มี

ภาพอนาคต ให้เหตุผลว่า “เหตุการณ์คงจะยุติได้ยาก” หรือมองว่า “สถานการณ์ไม่มี

ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” อีก 2 คน (ร้อยละ 4.8) บอกว่าอยากเห็นสังคมชายแดนใต ้

เป็นสังคมแห่งความจริงใจ โดยเฉพาะความจริงใจจากเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนอีก 1 คน 

(ร้อยละ 2.4) ตอบว่าอยากเห็นสังคมชายแดนใต้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบสังคมหรือ

การเมืองการปกครองใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

 ดเูหมือนว่าชาวพทุธนราธวิาสทีใ่ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) จะมองไม่เหน็ 

อนาคตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ในจ�านวนนี้มีร้อยละ 36 ตอบว่า แม้จะไม่มีหรือมีความหวัง
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อย่างเลือนราง แต่แสดงความปรารถนาว่า อยากให้เหตุการณ์ร้ายสงบโดยเร็ว อยาก

ฟื้นฟูสายสัมพันธ์ให้กลับมาเป็นเพ่ือนกันเหมือนในอดีต ในบรรดาผู้ตอบ (ร้อยละ 

40) ท่ีมีความหวัง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 22) หวังให้เหตุการณ์สงบ หวังว่าจะไม่เกิดเหต ุ

สะเทือนใจ หวังให้ประชาชนปลอดภัย (แม้แต่จะยาก) ส่วนอีกร้อยละ 12 หวังให ้

สามจังหวัดชายแดนใต้มีความเจริญ ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนแต่ก่อน เศรษฐกิจดี 

คนกลบัมาเทีย่ว และอกีร้อยละ 6 ฝากความหวังไว้แก่รฐั หวงัว่ารฐัจะแก้ปัญหาได้ส�าเรจ็

 ชาวพุทธปัตตานีจะเน้นการเสนอภาพอนาคตมากกว่าการเสนอภาพความหวัง 

เป็นธรรมดาที่ผู้ตอบค�าถามทุกคน (37 คน) อยากมีอนาคตที่สันติ แต่ก็มีอยู่ 11 คน ที่

เลือกที่จะไม่ตอบ ตอบว่าไม่มีความหวัง หรือตอบไม่ตรง ในบรรดาผู้ที่ตอบ 37 คนนั้น 

ส่วนใหญ่ (26 คน) จะเน้นสนัติสงัคมทีทุ่กคนปลอดภยั 9 คนเน้นการกลบัไปเหมอืนเดิม 

ที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันดีและไม่หวาดระแวง ขณะที่ 2 คนเสนอภาพของสังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เน้นความเท่าเทียม และไม่แบ่งแยก

 

 10  ใครต้องท�าอะไรบ้างเพื่อให้ความหวังเป็นจรงิ

 ชาวพุทธยะลาส่วนมากตอบค�าถามน้ีว่า การสร้างสังคมแห่งสันติและความ 

สงบสขุนัน้จะต้องเน้นบทบาทของรฐั (15 คน ร้อยละ 35.7 ) การท�างานร่วมกนัระหว่าง

ภาครัฐและประชาชนให้มากกว่าเดิม (10 คน ร้อยละ 23.8) โดยเน้นให้รัฐต้องปฏิบัติ

ต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมกว่าที่เป็นอยู่ จึงจะสามารถ

แก้ปัญหาความไม่สงบนี้ได้อย่างยั่งยืน และทุกภาคส่วนในสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหา (10 คน ร้อยละ 23.8)

  หากแจงนับเฉพาะชาวพุทธนราธิวาสที่ตอบค�าถามนี้ โดยบางคนให้หลาย 

ค�าตอบ พบว่าร้อยละ 42 เน้นการพึ่งตนเอง หรือการพึ่งกันเองของชาวพุทธ ส่วน 

ร้อยละ 54 ตอบว่าต้องพึ่งบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น เสนอให้ร่วมมือกัน

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชน ผู้น�าศาสนา ชาวพุทธ ชาวมุสลิม ฯลฯ มี 

ร้อยละ 24 ที่หวังให้รัฐบาล หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง มาช่วยแก้ปัญหา

ความทุกข์ของประชาชน และช่วยเหลือประชาชน 
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 ดเูหมอืนว่าชาวพุทธปัตตานีจะต้ังใจตอบค�าถามน้ี โดยมุง่ตอบว่า “ใคร” จะเป็น 

“ตวัละคร” (actors) ทีส่�าคญัในการท�าให้เกดิสันติสุข แน่นอนทีค่�าตอบจะมหีลากหลาย

ซึ่งสรุปได้ดังนี้ มีผู้ตอบ 3 คนที่หวังพึ่งบารมีขององค์พระประมุข มี 16 คนที่คิดว่าการ

สันตสิงัคมจะเกดิขึน้ได้โดยอาศยัความร่วมมอืของทกุภาคส่วน ขณะท่ี 19 คนหวงัพึง่รฐั 

ซึง่แบ่งย่อยได้ดงันี ้10 คนคดิว่ารฐัเป็นหลกั 6 คนเสนอให้รฐักบัฝ่ายเหน็ต่างร่วมมอืกนั 

และอีก 3 คนขอให้รัฐร่วมมือกับผู้น�าศาสนาและประชาชน อย่างไรก็ดี มีผู้ตอบ 6 คน

ทีไ่ม่กล่าวว่าใครคอืตวัละครหลกั หากเน้นทีจ่ะตอบว่าท�าอย่างไรมากกว่า เช่น เสนอให้

ใช้มาตรการทางกฎหมาย ใช้งบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ เน้นการให้อภัย เป็นต้น 

มีบางคนให้สองค�าตอบและ 5 คนไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงค�าถาม

 

 11  บทสรุป

 ชาวพุทธในชายแดนใต้มีความภาคภูมิใจในอาชีพ ในหน้าที่การงาน ในการมี 

จิตอาสาและการมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และภูมิใจในการเป็นชาวพุทธและชาวไทย 

แต่บ่อยครั้งที่ความภาคภูมิใจถูกลดทอนด้วยความกลัว ความโกรธ ความเสียใจ วิถี

ชีวิตของชาวพุทธต้องเปลี่ยนไป เพราะเหตุการณ์ความรุนแรง มีความไม่ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปท�างาน ไปค้าขายหรือไป

ตดิต่อกบัคนนอกพืน้ที ่มกีารสญูเสยีคนในครอบครวัและญาตมิิตรไปกบัเหตกุารณ์รุนแรง 

มีชีวิตในความทุกข์ ความคับข้องใจ และความหวาดระแวง 

 ชาวพุทธท่ีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุหลักของความรุนแรงคือการ 

แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ทางพื้นที่ ไปจนถึงแบ่งแยกดินแดน 

ส่วนสิง่ทีเ่รยีกว่าภยัแทรกซ้อนนัน้เป็นสาเหตรุอง มบีางคนระบวุ่าสาเหตมุาจากการไม่

เข้าใจกนัและความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรม ชาวพทุธจ�านวนหนึง่ทีไ่ม่มากนกั 

มองว่าปัญหาเกิดแต่เจ้าหน้าที่ที่หย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายและสนใจแต่การ

ใช้งบประมาณ 

 ชาวพทุธส่วนมากไม่เชือ่หรอืไม่มัน่ใจว่ากระบวนการพดูคุยสนัตภิาพจะช่วยแก้

ปัญหาได้ โดยตั้งข้อสงสัยในเรื่องการเอาจริงเอาจัง การเป็นตัวแทนของฝ่ายเห็นต่าง 
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ความเป็นกลางของฝ่ายอ�านวยความสะดวก แต่บางคนก็บอกว่า พูดคุยกันดีกว่าไม่ท�า

อะไรเลย และบางคนพอจะหวังได้ว่าการพูดคุยอาจน�าไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหา 

  ในทัศนะของชาวพุทธ การพุดคุยควรเน้นในเรื่องความปลอดภัย การส่งเสริม

อาชพี การศกึษาทีเ่ท่าเทียมและท่ัวถึง มจี�านวนหนึง่ท่ีไม่มากนักอยากให้พดูคยุในเรือ่ง

การให้นักเรียนต่างศาสนาได้เรียนร่วมกัน ในเรื่องความยุติธรรม อยากให้คุยกันเรื่อง

ความเท่าเทยีมในกระบวนการยตุธิรรม มจี�านวนหนึง่ทีไ่ม่มากนกัทีก่ล่าวถงึการอ�านวย

ความยุติธรรมแก่ผู้เห็นต่างที่กลับใจ หรือกล่าวถึงการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย 

 ด้วยเหตุที่ชาวพุทธมีความรู้สึกว่าตนเองถูกกระท�า และตกอยู่ในความทุกข ์

มาเป็นเวลายาวนาน มุมมองต่อสถานการณ์จึงมักเป็นในทางลบ หรือเป็นการมองโลก

ในแง่ร้าย (pessimism) และอยากมีข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อด�าเนินการได้เลยโดยไม่

รอการพูดคุย เช่น การท�าความเข้าใจกับประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งให้ความส�าคัญแก ่

ชาวพทุธมากขึน้ การตดิตามคนผดิมาลงโทษ การให้ความเป็นธรรม ในขณะเดยีวกันก็

หวงัให้ฝ่ายรฐับาลพดูคยุแบบสจุริต โปร่งใส จริงจงั ต่อเนือ่ง เตรยีมตัวให้ดี รวมทัง้การ

รบัฟังปัญหาท้องถิน่ก่อนการพดูคยุ มชีาวพทุธจ�านวนหนึง่ทีไ่ม่มากนกัทีฝ่ากความหวงั 

ให้การพูดคุยส�าเร็จได้ด้วยดี

 ชาวพทุธมข้ีอเสนอต่อฝ่ายมาราปาตานโีดยตรง เช่น ขอให้ยตุคิวามรนุแรง หยดุ

การฆ่า และหยุดท�าร้ายคนพุทธ หยุดการขับไล่ชาวพุทธออกจากพื้นที่ ไม่ใช้ประเด็น

ศาสนามาสร้างความแตกแยก ขณะเดยีวกนักม็ข้ีอเสนอท่ีเกีย่วกบัการพดูคยุ เช่น ขอให้ 

ทุกกลุ่มมาร่วมเจรจา ขอให้ระบุตัวตนและความต้องการให้ชัด ขอให้เคารพคู่เจรจา 

และท�างานร่วมกันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา จนได้ข้อสรุปที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย และขอ

ให้น�าข้อตกลงไปปฏิบัติด้วย

 ชาวพุทธมองภาพอนาคตที่พึงปรารถนาตรงกัน นั่นคือ สังคมที่สันติ สงบสุข 

ทุกคนปลอดภัย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยความเคารพ เป็น

สังคมที่เจริญ คนกลับมาเที่ยว และมีการไปมาหาสู่กันเหมือนแต่ก่อน 

 ในการท�าให้ภาพอนาคตของสนัตสิงัคมเป็นจรงิ ชาวพทุธจ�านวนมากคดิว่าเป็น

หน้าที่ของทุกภาคส่วน ท้ังราชการ เอกชน ชาวพุทธ ชาวมุสลิม ที่จะร่วมมือกันเพ่ือ 

ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข16
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เป้าหมายน้ี ขณะที่ชาวพุทธอีกจ�านวนหนึ่งให้ความส�าคัญแก่ภาครัฐในอันท่ีจะปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน อย่างไรก็ดี มีชาวพุทธจ�านวนหนึ่งที่เห็นว่า ก่อนอื่นต้องพึ่งตนเอง และ 

พึ่งกันเองในหมู่ชาวพุทธ

การประเมนิผล “โครงการ Party C”

 • โครงการฯ มีปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานและการท�าการ

สมัภาษณ์ในระดับชมุชน ซึง่บางแห่งเข้าถึงยาก มปัีญหาในการสมัภาษณ์ชาวพทุธ 

ที่จังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปตามแผน การเขียนรายงานมีความล่าช้าส�าหรับ 

บางจงัหวดั การขาดเวลาในการปรกึษาหารอืในระหว่างคณะท�างานฯ ด้วยกนั และ

ในการเข้าพบ Party A เวลาส่วนหนึง่หมดไปกบัการน�าเสนอในรปูแบบ ท�าให้เหลอื

เวลาน้อยไปส�าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ทั่วถึง

  • ปัญหาและอปุสรรคข้างต้นอาจลดน้อยลงหากมเีวลามากขึน้ในการเตรยีม 

งานและตดิตามงานด้วยความละเอยีด รอบคอบ และมคีวามอ่อนไหวต่อความรูส้กึ

ของสมาชิก กทส. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น 

  • จดุแขง็ของโครงการฯ คอืการมคีวามเป็นวชิาการและมผีลงานทีเ่ป็นการ

รวบรวมความเหน็จากชาวพทุธในชมุชนแทนทีจ่ะเป็นความเห็นของชาวพทุธทีเ่ป็น

ผู้น�า โครงการฯ มีส่วนช่วยให้ กทส. ได้รับการยอมรับจาก Party A และ Party B 

อกีทัง้เป็นการน�าเสนอให้ท้ังสอง Parties รบัทราบถงึความต้องการการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคม ในฐานะ Party C 

  • การที่ Party A และ Party B ยอมรับ กทส. น่าจะมีส่วนช่วยให้สมาชิก 

กทส. เหน็บทบาทของตนในฐานะสมาชกิได้ดยีิง่ขึน้ ทัง้ในฐานะผูเ้ชือ่มประสานใน

หมู่ชาวพุทธและในการเพิ่มโอกาสการท�างานร่วมกับภาคประชาสังคมโดยรวม
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Report on

The feelings and suggestions of Buddhists 
concerning the peace dialogue process

Presented by Weaving Peace Together (WPT) Group

April 2019

Introduction to Weaving Peace Together Group

  Weaving Peace Together (WPT) is a group of Buddhists including 

monks, female monks (Bhikhuni) and lay people, most of whom come 

from the Southern Border Provinces with some from other areas. WPT 

is recognized as a platform of exchange that welcomes Muslims and 

government officials. The members in this group have different social 

and political views and positions. They join the WPT on their own or on 

behalf of a group they represent but without binding their group. Mainly, 

WPT’s activities consist of dialogues and small projects at community 

level, with an objective to promote the peaceful coexistence between the 

minority and the majority in Thailand. Most of WPT’s activities are held 

in the Southern Border Provinces with only some organized in Bangkok 

or other places. In addition, there are some activities carried out by the 

group’s so-called “envoys” who are Buddhists from both southern and 

central regions with a mandate to promote mutual understanding among 

Buddhists and between Buddhists and Muslims, both in and out of the 

Southern Border areas. WPT was established in 2015 with the support 

from The Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University 

(IHRP) and the government of Switzerland. 
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Interviewing Buddhists in the Southern Border Provinces 
 about their feelings and suggestions concerning 
the peace dialogue process, dubbed “Party C Project”

 The official peace dialogue has 3 main parties, i.e. Party A: the Thai 

government, Party B: those who have different views who call themselves 

MARA Patani, and Party F: the Malaysian government, who acts as  

a facilitator. However, the civil society sector, which is independent from 

Party A and Party B, should have their own space and participate in 

this peace process. As a result, WPT, a part of said civil society, initiated  

a project to interview Buddhists in the Southern Border Provinces about 

their feelings and suggestions to Party A and B concerning the peace 

dialogue process. Through the “Party C Project”, as the group calls it  

(C stands for civil society), WPT aims to contribute to the inclusivity of 

the peace process. 

Implementation of Party C Project

 •  WPT and The Institute of Human Rights and Peace Studies created 

a set of questions to ask interviewees: 

  1. Name, hometown, recent address, previous occupation (s), 

present occupation, and role of Buddhism in their lives

  2. Experiences that the interviewees are proud of

  3.  What are you angry at? What do you like? What are you sorry 

about? What are you happy about? 

  4.  Since 2004, what impact has the violence had on you? 

  5.  What do you think is the real cause of the deadly conflict in 

the Southern Border Provinces? 

  6. As the government delegation is talking with MARA Patani, 
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who has different views, and this talk is facilitated by  

representatives from Malaysian government, what do you 

think about this dialogue?

  7. To bring about peace, what subjects should the government 

and the dissenters discuss on?  7.1 Security: ...7.2 Livelihoods: ... 

7.3 Education: ... 7.4 Justice: ...7.5 Politics: ...

  8.  As a Buddhist, what suggestions would you like to give to 

the government officials in the peace dialogue? 

  9.  As a Buddhist, what suggestions would you like to give to 

the representatives of MARA Patani in the peace dialogue?

  10. What are your future perspectives? What are your hopes and 

aspiration? 

  11. Who, do you think, should take action so that your hopes 

would come true? 

  12. Other opinions

 • The members of WPT interviewed Buddhists in 7 districts of Yala 

Province and 8 districts of Pattani Province. Interviews were carried 

out in one village in each district. In each of these villages, 6 people 

were interviewed: a monk, a village head or an assistant, a member 

of a Subdistrict Administrative Organization (SAO), a woman,  

a youth, and another person. Totally, there were 42 interviewees 

in Yala Province (17 males and 25 females), and 48 interviewees in 

Pattani Province (29 males and 19 females). In Narathiwat Province, 

the Buddhists from 10 districts were interviewed, 1-16 persons from 

each district, with a total number of 50 interviewees (20 males and 

30 females). 

 • The interviewers were members of WPT and they conducted the 

interviews in October 2018. The coordinators of this interview in 
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each province include Ms. Natnapang Klainimit (Yala), Ms. Thida 

Wannalak (Narathiwat), Ms. Lamai Manakarn and Ms. Duangsuda 

Soiampai (Pattani). 

 • The analysts and the writers of interview report include Ms. Suphatmet 

Yunyasit (Yala), Mr. Gothom Arya (Narathiwat and overall report), 

and Mr. Akkanut Wattanasombat (Pattani). 

 • The report of the interview results was reviewed by the WPT working 

group in charge of this project. 

 • On 12 November 2018, 18 representatives from WPT and 

IHRP traveled to Kota Bharu, Kelantan, Malaysia and met with  

5 representatives from MARA Patani. They presented the findings 

from the interviews and discussed the peace dialogue process, and 

exchange opinions with, while presenting “Report on feelings and 

suggestions of Buddhists concerning the peace dialogue process” to, 

5 representatives from MARA Patani namely a member of BIPP  

who is a medical doctor and the speaker of MARA Patani, a member 

of BRN who is an ustaz in Yala Province, a member of MARA Patani 

in charge of security, another member of BIPP who is also a medical 

doctor, and a member of PULO from Bacho, Narathiwat Province. 

The dialogue proceeded in a pleasant and friendly manner. 

 •  On 14 November 2018, 28 representatives from WPT and 9 from 

IHRP met General Udomchai Thammasarorat, head the governmental 

delegation in the peace talk, Lieutenant General Pornsak Pulsawat, 

commander of Region 4 Army, and other security officers at  

Sirindhorn Camp, Yala Province, in order to exchange ideas and views 

about the unrest situation and the needs of Buddhists, as well as to 

present the findings from the interviews. 

 •  On 26 January 2019, a final version of the report based on the 

interviews was approved at a meeting of WPT. 
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Characteristics of interviewees 

 Most of the interviewees in Yala Province have been doing only one 

job all their lives (e.g. monks, students, graduate volunteers, government of-

ficials); however, some of the housewives and some of those working in the  

agricultural sector used to do other jobs before. Referring to the role of 

Buddhism, monks generally propagate the religion while laymen behave 

themselves as decent Buddhists. Yet, as many as 30 persons refused to say 

about their role in Buddhism. 

  Of the 50 interviewees in Narathiwat Province, three were monks, and 

most of the laymen have had only one job all their life. At present, most of 

them are self-employed (17 work in agriculture, 7 do business, and 4 work for 

hire), followed by those who work in the government agencies (5 government 

officials, 6 village headmen or assistants), and 3 housewives. In religious affairs, 

most of them just make merit and say prayers. 

  Among 48 Buddhist interviewees in Pattani Province, there were  

8 monks, and most of the laymen have had only one job all their life.  

At present, most of them are self-employed (11 work for hire, 7 do business, 

and 6 work in agriculture), followed by those who work in the government 

agencies (government officials or pensioners, or village headmen or members 

of SAO. Also, there were 4 students and graduate volunteers and  

3 housewives. In reference to religion, the Buddhist interviewees always go 

to temple and make merit there. Four of them are members of committees 

of temples or monasteries (that are yet to be registered as temples). 
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Summary of answers from the interviewees

 1   Pride of the interviewees 

 Most of the interviewees in Yala Province (55.5%) said that they are 

proud of their occupations. For instance, 6 monks were very proud of their 

propagation of Buddhism while the government officials and members 

of SAO were proud to provide justice to people. The self-employed, e.g.  

businessmen, farmers, and students, mentioned taking pride in their  

participation in community affairs. 

  Most of the interviewees in Narathiwat Province declined to comment 

on what they were proud of, while 28% of them did not identify their pride 

or, if so, answered with ambiguity. 42% said they had been proud in the past 

that both Buddhists and Muslims could live alongside one another peacefully 

and happily. Only 30% of them expressed what they are currently proud of: 

12% are proud of their occupation, 8% are proud of Buddhism, 6% are 

proud of being Thai people, and 4% are very glad to help their children get 

bachelor degrees. 

  Most of the interviewees in Pattani Province answered this question 

(except only 7 interviewees). Ten of them are proud of their occupations, both 

present and in the past. 13 of them are proud of their volunteer jobs, such as 

helping people in the community, promoting Thai customs and cultures, etc. 

Another one was proud of his occupation and his volunteer job. 12 of them 

are proud of being Buddhists while 7 are proud of being Thai people. 

 2  Reasons for interviewees to be angry

  The interviewees in Yala Province gave the following reasons for their 

anger: 36% referred to unequal treatment of the government officials toward 

Buddhists and Muslims, 33% were angry due to the unrest, violence, and  
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killing of Thai people, and 21% are angry because Muslims killed and attacked 

Buddhists, including their family members. 

  The main reason for anger of the interviewees in Narathiwat Province 

is the killing of innocent people including those who are a soft target. Some 

are very angry and wonder why the unrest situation and the unfair treatment 

have not ended. They just wanted to know about this and some of them 

accused the government officials of letting this situation go on and on. 

  Most of the interviewees in Pattani Province (25 persons) are very angry 

about the unrest and violence. Seven of them talked about the victims,  

innocent people and Buddhists, and two of them stated that they themselves 

and their family members were direct victims of this violence. Five interviewees 

mentioned their anger at the government’s unequal treatment of Buddhists 

and Muslims and its inability to cope with this problem. Seven interviewees 

gave a variety of other reasons for their anger while another 10 decided not 

to answer or said that they were not angry. 

 

 3  Impact of the violence

  The violence has several effects on the life of Buddhists in Yala Province, 

especially insecurity in daily life, occupation, and interaction with those who 

have different religions and ethnicity. Out of 42 Buddhists, four indicated that 

they and their family were direct victims of violence. 

  14 interviewees in Narathiwat Province stated that they were afraid 

while travelling; for example, they did not dare to ride a motorcycle during 

night time, causing difficulty when they wanted to go to market to buy or sell 

anything. 19 interviewees expressed their fear about the situation and their 

worry for their parents, particularly when their friends or people close to them 

died. One monk said he could not collect alms, and one interviewee admitted 

he is still traumatized from 2007 when his vegetable stall was bombed and 

he got injured. 
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  There are both severe and mild effects of the violence on the Buddhist 

interviewees in Pattani Province. 10 interviewees said they or their family were 

attacked, and some died. Five persons indicated that travel was not safe, 

and 13 said broadly that their living conditions have changed for the worse. 

Eight people said clearly that they had difficulty in doing their job, resulting 

in a decrease in income. One of them mentioned the problem of education. 

Concerning the psychological consequences, seven interviewees answered they 

were upset and afraid. One monk said he could not go out to collect alms. 

Four people did not answer the question about the impact of the violence.

 

 4  The causes of deadly conflict in the Southern Border Provinces

  About half of the Buddhist interviewees in Yala Province thought  

political issues are the real causes of the unrest. They mentioned issues including 

secessionism and social problems such as drugs trafficking, local influential 

persons, etc. The other half thought that drug addiction, twisted religious 

doctrines, and illicit trade are the causes of the unrest, not secession. 

  Most of the Buddhists in Narathiwat Province who had answered the 

question said the real cause is the desire for separation. Three different kinds 

of separation were referred to: 1) Religious separation - the effort to create 

misunderstanding among those who have different religions (50% of the 

interviewees), 2) Area separation which means the separation of living areas 

and working areas, while pressing the Buddhists to move out (44%), and  

3) territorial separation which means the longing for the establishment of the 

a new and independent nation (34%). Just a few interviewees indicated other 

causes, for instance, only 14% mentioned conflict of interest such as drug 

trafficking, contraband trade, human trafficking, etc. Meanwhile, 6% said 

the real cause was a desire to maintain the unrest and so that government 

officials could continue to enjoy the budget. 
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  The interviewees in Pattani Province mentioned 3 major causes:  

1) The dissenters who want secession and other complications (answered by 

17 interviewees), 2) The government who is more concerned about politics 

at the center, weak law enforcement, abuse of budget, and the greed for 

benefits (answered by 14 interviewees), and 3) Non-political issues, e.g. drug 

problems, local influence, twisted religious doctrines, misunderstanding, 

different cultures, languages, and historical backgrounds, etc., (answered by 

12 interviewees). The other five interviewees did not answer the question. 

 

 5  Opinions toward the peace dialogue process between the 
government representatives and those from MARA Patani

  The group of Buddhists in Yala Province had not paid any attention to, 

or express any hope about, this peace dialogue. About 73.8% of them 

had a negative attitude towards the parties in the dialogue, both the Thai  

government (e.g. no sincerity from the Thai government in this dialogue) and 

MARA Patani (not being the real representatives of the dissenters). A negative 

attitude was also expressed towards the role of the Malaysian government as 

facilitator (not being neutral) and about the conduct of dialogue which was 

not transparent. Many of them thought that the problem should be solved 

and coped with by Thailand with no need of intervention from other countries. 

  The majority of interviewees in Narathiwat Province (46%) had not 

paid any attention to the peace dialogue and did not want to answer this 

question, with some answering that they had no knowledge whatsoever 

about this peace process. About 12% directly disagreed with the process 

while 10% did not expect anything from it. One of the interviewees said the 

dialogue is useless because the government sticks to its own policies. About 

40% said they did not believe in this process. Some said the parties are not 

sincere in the dialogue and the facilitator could not be trusted. Some of the 

interviewees, though not believing in this process, saw that it was better than 
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doing nothing. Only one interviewee hoped that both parties would talk in  

a peaceful manner. 

  Among the interviewees in Pattani Province: 1) 17 of them agreed 

with peace dialogue with some additional suggestions, e.g. the talk should 

be publicized, 2) 16 of them disagreed, and 3) three of them partially agreed 

and explained that the dialogue should be conducted within Thailand, without 

facilitation from Malaysia. The rest of the interviewees did not answer this 

question or said they did not know about the peace dialogue. 

 

 6   What issues should representatives from the government and 
from MARA Patani talk about? 

  There are three issues that the Buddhists interviewed in Yala Province 

would like the parties to discuss: 1) security in daily life, particularly safety 

while travelling, 2) equal treatment of people irrespective of their religious 

identity, and 3) equal right to education for both Muslims and Buddhists. 

  Regarding security, 74% of the Buddhists interviewed in Narathiwat 

Province said the dialogue should focus on preventing the killing and attacks on 

Buddhists and innocent people. 14% of them asked for security in all aspects 

of life while the other 14% emphasized the security in daily life. Referring 

to the issue of living, the interviewees wanted promotion and support for 

employment, trade, and farming so that everybody could have his/her own 

income. Some would like the representatives to discuss about assistance for 

daily commuting, especially at night. Two of the interviewees proposed that 

the issue of unemployment should be discussed as they thought everyone 

should have income. In reference to education, the interviewees realized the 

importance of educational promotion, focusing on scholarship for the poor 

students. Some of them attributed that the uneducated were prone to drug 

addiction and drug trafficking. 
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  19 Buddhists in Pattani thought that, on the issue of security, the 

parties should talk about safe commuting. Four of them said the safety zone 

should be discussed while the other four said the safety of innocent people 

should be addressed. Regarding the issue of living conditions, most of them 

(17 persons) focused on the prices of agricultural products and 13 persons 

wanted the parties to talk about employment promotion. Four interviewees 

hoped the parties would focus on employment security. On education, six of 

the interviewees wanted the parties to discuss about educational opportunities, 

five of them longed for equal access to scholarships, and the other five hoped 

the students of different religions could learn together in the same class.  

Regarding justice, most of the interviewees (12) wanted the parties to address 

the equal and fair treatment of both Muslims and Buddhists. Four of them 

suggested the discussion on judicial process while the other three suggested 

that the dialogue should cover the topic of justice for the dissenters who 

changed their mind and wanted to return to the fold. On political issues, only 

12 interviewees answered this question. Five of them asked for a discussion 

on fair governance and four asked for integrity to be a topic. Three wanted 

to political issues to be handled in a democratic manner.

 

 7   Suggestions to the government representatives in the peace 
dialogue process

  The Buddhists interviewed in Yala Province would like the government 

to 1) solve the problems linked to the unrest, and 2) prepare and position itself 

well in the peace dialogue. In the first suggestion, the Buddhists proposed 

that the government must work with all stakeholders while being aware of 

the demands of people and providing them with equal treatment. Regarding 

the second suggestion, the Buddhists wanted the government to be sincere 

and transparent in the peace dialogue by regularly sharing information and 

results of the dialogue. In addition, the government should listen carefully to 
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the voices of the local population in order to get accurate information before 

starting the dialogue with MARA Patani. 

  In the case of the Buddhists interviewed in Narathiwat Province, as 

most of them did not agree with this peace dialogue, they (56%) instead 

preferred to directly address the government. However, 24% of them 

chose not to answer nor to give any suggestions since they thought the  

government was unable to solve any problems. Therefore, only 20% of them 

gave suggestions through the interview. 10% suggested that all parties  

including the government should work hand in hand to find the best  

solutions to the problem. About 6% gave moral support to the two delegations 

and hoped that the talks would take place in good faith and be successful in 

coping with the ongoing conflict. Meanwhile, 4% suggested the government 

delegation should collaborate with religious leaders and hold joint activities 

for both Muslims and Buddhists. 

  Some of the Buddhists in Pattani Province (18 persons) suggested that 

the government should take action immediately and did not need to rely on 

this dialogue, for example in the areas of providing security, providing justice, 

creating peace, and paying more attention to the Buddhists. Nonetheless, the 

18 interviewees did provide a variety of suggestions about the peace dialogue. 

In summary, they asked the government to be well prepared for the dialogue, 

focus seriously on the issues, report the outcome to people, and be successful 

in the peace dialogue. 

 

 8   Proposals to the MARA Patani representatives in the peace 
dialogue process

  There were two proposals to MARA Patani from the Buddhists interviewed 

in Yala Province: 1) concerning the conduct of MARA Patani in the conflict, 

and 2) concerning the role of MARA Patani as a dissenter group in the peace 

dialogue process. Regarding the first proposal, MARA Patani was asked to 
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end the violence and the use of religion to propel violence and disharmony. 

Different religions have never been thought to be the cause of problems in 

the Southern Border Provinces. The group should stop forcing Buddhists to 

move out of the area. Concerning the second proposal, the Buddhists wanted 

MARA Patani to persuade all groups of dissenters to join this peace dialogue, 

willingly and sincerely. Thus, the dialogue partners would be the actual  

representatives of all dissenters and any resolutions stemming from the  

dialogue could be effectively implemented. 

  15 Buddhists in Narathiwat Province made general suggestions to 

MARA Patani, 28 others made more specific suggestions regarding the peace 

dialogue, while 19 others decided not to answer this question (the total 

number of answers exceeded 50 since one might make several suggestions). 

The general suggestions reflected the frustration of Buddhists toward MARA 

Patani, and they asked the group to stop killing and attacking Buddhist 

people and to respect the religious traditions and customs of other religions. 

Regarding proposals for the peace dialogue, most of them (42%) asked the 

representatives to be sincere. They also suggested that all parties (including 

MARA Patani) should work hand in hand to solve the problem of violence. 

At the same time, 6% of them just gave moral support and expressed their 

hope that the dialogue would generate helpful resolutions and the Southern 

Border Provinces would soon become peaceful. 

  15 Buddhist interviewees from Pattani wanted to communicate with 

the representatives from MARA Patani and asked the group to change its 

practices. They wished it to cease attacks on innocent people, stop twisting 

religious doctrines, respect the laws, and promote development. The other 

two interviewees were worried about the security of Buddhists and the other 

15 proposed that MARA Patani should be sensible and sincere, reveal the aim 

and demands of the group, and should any agreements be reached the group 

must promise to respect them. The other 16 interviewees refused to answer 

this question. 
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 9   Hopes and desires of the Buddhist interviewees

  The interviewees in Yala Province hoped that the Southern Border 

Provinces would be: 1) a peaceful society without violence in which people 

feel secure in life and property (17 interviewees or 40.4%), 2) a society like the 

one before the year 2004 (11 interviewees or 26.1%), and 3) a multi-cultural 

society focusing on the coexistence of people who have different religions,  

based on respect, equal rights, and friendly interaction without any  

discrimination (8 interviewees or 19%). Two interviewees (4.8%) who saw 

neither hope nor future said “it is quite difficult for the situation to end” 

or “the situation has not got better at all”. The other two (4.8%) said they 

wanted the Southern Border society to be one with sincerity, especially the 

sincerity of government officials. One interviewee (2.4%) hoped that the 

politics and social system of the Southern Border Provinces be changed into 

a new society and new governance in compliance with the existing reality 

prevailing in the area. 

  It seemed that most of the Buddhists interviewed in Narathiwat Province 

(60%) saw no bright future. Nevertheless, 36% of them added that despite 

their feeling of no-hope, they still wish that the unrest situation would end 

in the near future, and the relationship among people would return to what 

it was in the past. Among the interviewees who still have some hope (40%), 

most of them (22%) hoped that the situation would end without further 

tragedies. They longed for the safety among people (though difficult). The 

other 12% hoped that the three Southern Border Provinces would prosper 

through friendly relations between people as in the past, good economy and 

improved tourism. The other 6% placed their hopes in the government’s hand, 

expecting the government to finally solve the problems. 

  The Buddhists interviewed in Pattani Province preferred to present 

their views on desirable scenarios rather than their hopes. It is natural that all  

interviewees (37 persons) would like to see a peaceful future. Yet,  
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11 interviewees refused to answer the question or answered with pessimism, 

or gave unclear answers. Of all of the 37 interviewees who answered this 

question, most of them (26) focused on the desire for a peaceful society while 

9 of them wanted to go back to the old society where all communities had a 

good relationship with no suspicion. Meanwhile, two interviewees suggested 

a future of a multi-cultural society based on equality and non-discrimination. 

 

 10   Who should take action, and what should be done to make 
the hopes come true? 

  Most of the Buddhists interviewed in Yala province answered that the 

government is responsible for establishing a peaceful society (15 interviewees 

or 35.7%). 10 interviewees or 23.8% thought that this would need more 

collaboration between government and people, which would require the 

government treating different groups with equality and fairness so that the 

problem could be solved in a sustainable manner. Another 10 interviewees, 

or 23.8%, said that the participation of all sections of society is necessary in 

solving this problem. 

  Referring to the Buddhists in Narathiwat Province who answered this 

question, 42% focused on self-reliance among Buddhists while 54% said it 

was necessary to rely on assistance from outside individuals or agencies, e.g. 

government officials, private sectors, religious leaders, Buddhists, Muslims, 

etc. About 24% hoped that the government, various agencies, and other 

stakeholders would provide assistance to people who are suffering from the 

unrest. 

  Buddhists in Pattani Province focused on “who” would be vital “actors” 

to bring about peace. Three interviewees placed reliance on the power of 

the King, while 16 interviewees said that peace in society could be initiated 

by collaboration between all parties. The other 19 placed their hope in the 

government. Of these, 10 said the government is the main player, 6 suggested 
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 the government and the dissenters should collaborate with each other, and 

the other 3 asked for cooperation between the government, religious leaders, 

 and people. Six interviewees did not mention who were the main actors; 

instead, they made suggestions on how to solve the problem, such as use 

of legal measures, efficient use of the budget, focusing on forgiveness, etc. 

Some interviewees gave more than one answers and 5 interviewees did not 

answer the question. 

 

 11  Conclusion

  The Buddhists interviewed in the Southern Border Provinces were 

proud of their occupation, their career, their voluntarism and activities within  

communities, and especially proud of being Buddhist and Thai citizens.  

However, their pride was tainted by fear, anger, and sadness in such a manner 

that their ways of practicing Buddhism have been changing. There is no longer 

security of life and property, especially while they are traveling to work, to do 

their business, or to meet with people outside their communities. Some have 

lost their family members and relatives to the violence. They have had to live 

with suffering, frustration, and fear. 

  Most of the Buddhist interviewees believed that the main cause of this 

violence is secession, which might be related to religion or sovereignty over 

the territory. They also believed there may be some secondary causes of the 

violence including misunderstandings due to the difference in languages, 

culture and religion. Only a few Buddhists thought that the problem occurred 

from the ineffective enforcement of law by the authorities who are focusing 

mainly on how to spend the budget. 

  Most of them do not believe, or are not certain, that the peace dialogue 

could help to resolve the situation. They still have doubt about the earnestness 

of government officials, the sincerity of the dissenters, and the neutrality of 

the facilitator. Nonetheless, some said it was better to talk than to do nothing, 
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while some hoped that the dialogue would lead to collaboration to solve this 

ongoing problem. 

  In the view of the Buddhists interviewed, the dialogue should focus 

on security, promotion of employment, and equal education. Some of them 

wanted the dialogue to cover education in which students of different religions 

should learn about justice together. Some preferred that the dialogue focus 

on equality in the judicial process. Only a few of them mentioned the justice 

for the dissenters who had changed their mind and wanted to return to the 

fold, and a few mentioned the necessity of a democratic administration. 

  Since the Buddhists interviewed felt that they had to endure all sorts 

of offences and suffered for such a long time, they view the current situation 

very negatively and are pessimistic about the future. They therefore suggested  

that the government not wait for the outcome of the peace dialogue:  

instead, the government should take immediate action against the dissenters.  

The government should try to create understanding among people of all 

walks of life while paying more attention to Buddhists. In addition, the culprits 

should be punished and the innocent should receive protection and justice. 

Meanwhile, the government should take part in the dialogue with honesty, 

transparency, eagerness, and preparedness. The government should also listen 

to local voices before joining the talk. Some of the Buddhists hoped that the 

dialogue would eventually be successful. 

  The interviewees had also some proposals for MARA Patani, including 

end the violence, stop killing, stop attacking Buddhists, stop forcing Buddhists 

to move away, and stop creating disunity over religious issues. At the same 

time, some suggested that all groups should join in the dialogue, the  

representation and the dissenter’s demands should be clear, and that the  

dialogue partners should be respected. They hoped they would work together 

with sincerity and open minds until they reach a conclusion and find solutions 

that meet the expectation of all parties who would agree to implement them. 

 All the Buddhists interviewed have the same vision of a peaceful society 
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where everybody is safe. It would be a multi-cultural society where people 

could respectfully exchange their opinions. It would be a civilized society where 

people communicate with one another in a friendly manner. 

  Achieving such a peaceful society, the interviewees believe, is the  

responsibility of all parties: government, the private sector, Buddhist people, 

and Muslim people. Some of the interviewees stressed that the government 

must do its job with equity, fairness, and efficiency, and must seek  

cooperation from the people. Nevertheless, some insisted that they should 

rely on themselves first and then on other Buddhists. 
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Evaluation of “Party C Project”

  • The project had difficulties to conduct interview at community level. 

Some communities were very difficult to access and it was especially hard 

to interview the Buddhists in some areas as planned. The report writing 

was behind schedule so there was not enough time for discussion among 

the members of the research working group. When WPT members met 

Party A, too much time was spent on the presentation of the report, and 

there was little time for sharing opinions. 

  • The aforementioned problems and difficulties could have been 

reduced if there had been more time for preparation, better follow-up on 

data collection, and greater sensibility to the feelings of WPT members 

who participated in this project. 

  • The strength of this project is that it has a certain academic  

character and reflects the views from grassroots Buddhists rather than 

from Buddhist leaders. The project has helped WPT to be well accepted by 

Party A and Party B. In addition, the project induces both parties to have 

greater awareness of the demands of civil society and of the necessity to 

accept the participation of civil society and the concept of civil society as 

another party to the dialogue namely the Party C. 

  • The recognition of WPT as a group by Party A and Party B would 

help its members to be better aware of the role they could play as WPT’s 

members and as connectors among Buddhists at large. They will have 

greater opportunities to cooperate with other civil society organizations. 
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