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ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่สําคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง
ที่มีการกําหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุด
ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน มีความ
สลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
ด้ ว ยความยากลํ า บาก และยั ง ไม่ มี ท่ า ที ว่ า จะยุ ติ ล งได้
โดยง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทําให้
เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก ดังนั้น
แต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาจึงเห็นความสําคัญและความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ภาครั
15 ฐและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความพยายามดําเนินการ
แก้ ไ ขปั ญ หาตามกรอบนโยบายมาแล้ ว หลายฉบั บ
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ แ ละปั ญ หาความรุ น แรงได้ รั บ
การแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางนําความ
สงบสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง
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ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์ค วามรุนแรงของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่
เหตุการณ์กลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็ง
ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นจุดเริ่มต้น
สําคัญ และยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 11 ปี และกําลังเข้าสู่ปีที่ 12 ส่งผลให้
ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ขณะที่ภาครัฐต้องทุ่มเท
และสูญเสียงบประมาณจํานวนมากไปกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่สําคัญปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงและกว้างขวางต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน เกิดภาวะการผลิตหดตัวเนื่องจากประชาชน
ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ต ามปกติ ทํ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
ผู้ประกอบการต้องเลิกหรือหยุดดําเนินกิจการเพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัย เกิดปัญหาการว่างงานสูง
ซึ่งซ้ําเติมปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ และทําให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐอีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อประชาชน
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และความมั่นคง การแก้ไขปัญหาจึงต้องดําเนินการให้ครอบคลุมสาเหตุของปัญหา
ในทุกมิติอย่างประสานสอดคล้อง เกื้อหนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
การใช้ ม าตรการด้ า นความมั่น คงและการบั งคั บใช้ ก ฎหมาย บางครั้ ง เกิด ความผิด พลาดจนส่ ง ผลกระทบ
ต่อภาพลั กษณ์ของไทย และยังเป็นการขยายผลและเปิ ดช่องให้สังคม รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ
มองหรือเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงอีกด้วย ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่สําคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง ได้มีการกําหนดภารกิจและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวไว้ในนโยบายของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน (อาภัสรา เฟื่องฟู, 2555, น. 1)
จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเหตุการณ์ความไม่สงบและจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2547–2558 (ข้อมูล ณ 7 ตุลาคม 2558) ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2547–2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558)
เหตุการณ์ (ครั้ง)
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
รวม

โจมตีที่ตั้ง

ซุ่มโจมตี

ยิง

ระเบิด

วางเพลิง

3
4
2
3
7
2
6
3
3
1
1
35

2
3
12
25
77
35
13
8
3
5
3
186

227
380
605
741
337
341
341
331
254
209
195
76
4,037

92
229
323
468
263
283
245
301
229
310
249
94
3,086

230
245
270
356
70
79
45
18
47
78
38
2
1,478

ที่มา : งานการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ฆ่าด้วยวิธีทารุณกรรม
(ฆ่าตัดคอ, ฆ่าแล้วเผา, ฆ่าตัดคอแล้วเผา)

1
14
7
26
7
12
4
5
1
2
8
2
89

ประสงค์
ต่ออาวุธ
27
125
9
3
1
3
1
5
174

ทําร้าย
19
9
5
4
2
2
1
2
1
45

รวม
601
1,005
1,235
1,625
759
757
652
671
540
610
495
180
9,130
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ตารางที่ 2 จํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2547–2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558)
ตํารวจ

ปี

ทหาร

เจ้าหน้าทีร่ ถไฟ

ครู

ผู้นาํ ท้องถิ่น

ผู้นาํ ศาสนา

ประชาชน

รวม

เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

59
41
45
43
28
22
17
20
20
34
28

133
129
137
204
163
121
156
130
79
69
65

16
18
32
80
41
48
41
49
39
93
38

46
121
157
341
307
248
201
252
253
350
132

3
11
18
16
8
7
9
7
6
5
6

1
17
25
22
9
6
5
14
4
8
1

1
1
1
-

2
2
35
3
-

4
16
31
33
26
24
21
23
12
16

2
4
3
19
77
12
9
9
7
2
8

3
3
1
1
5
1
1
3

2
7
4
1
8
2
-

76
212
358
471
210
225
209
213
198
123
127

211
517
648
996
408
507
371
454
676
267
312

161
282
469
644
320
330
302
315
288
268
218

395
788
977
1,586
964
896
745
902
1,024
696
518

2558

7

42

23

107

1

1

-

-

2

3

2

-

48

146

83

299

รวม

364

1,428

518

2,515

97

113

3

42

208

155

20

24

42

ที่มา : งานการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

2,470 5,513 3,680 9,790
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จากตารางที่ 1 สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายภาคแดนใต้และ ตารางที่ 2 จํานวน
ผู้ เสีย ชีวิตและบาดเจ็ บ จากเหตุ ก ารณ์ค วามไม่ส งบในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ปี 2547–2558 จากข้อมู ล
ของศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เฉพาะที่เกี่ยวกับการก่อความไม่สงบไม่รวม
อาชญากรรม ได้เกิดเหตุการณ์โจมตีที่ตั้ง ซุ่มโจมตี ยิง ระเบิด วางเพลิง ฆ่าด้วยวิธีทารุณกรรม ประสงค์
ต่ออาวุธ และทําร้าย ประมาณ 9,130 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งตํารวจ ทหาร ครู เจ้าหน้าที่รถไฟ ผู้นําท้องถิ่น
ผู้นําศาสนาและประชาชน ประมาณ 3,680 คน บาดเจ็บ ประมาณ 9,790 คน จะเห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกือบ 12 ปีแล้ว แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรง และความสูญเสียที่ผ่านมา
มีแนวโน้มของความรุนแรงที่ลดลง แต่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ยังคงมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการ
ก่อเหตุร้ายได้ตลอดเวลาเพื่อต้องการสร้างความแตกแยกและความสูญเสียขึ้นในประเทศ ด้วยวิถีทางแห่งความ
รุนแรง ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอันยืดเยื้อเรื้อรัง มีลักษณะโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งจะทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก
สาเหตุของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนทําให้เกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ
เป็นจํานวนมาก สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาความไม่สงบดังกล่าวโดยแยกเป็นแต่ละด้านได้ ดังนี้
ด้านการเมือง การผนวกดินแดนรัฐปัตตานีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม จากสนธิสัญญา
กําหนดเขตแดนระหว่างสยามและอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2452 ประกอบกับการปรับโครงสร้างทางการปกครอง
โดยการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากต้องการสร้างบูรณภาพเหนือดินแดนสยาม
เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาติตะวันตก ทําให้ผู้ปกครองรัฐปัตตานีเดิมสูญเสียอํานาจ และนโยบายรัฐนิยม
สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ปลุกระดมให้คนทั้งชาติต้องทําตัวให้เป็นคนไทย จึงจะถือว่ารักชาติ
โดยภายใต้นโยบายรัฐนิยมมีการห้ามใช้ภาษามลายู ห้ามสวมหมวกแบบมุสลิม ห้ามผู้หญิงใช้ผ้าคลุมศีรษะ
ผู้ชายห้ามนุ่งผ้าโสร่ง ให้เปลี่ยนชื่อที่ไม่เป็นไทยให้เป็นไทย ใครฝ่าฝืนต้องถูกจับกุมลงโทษ รวมทั้ง การหาย
สาบสูญของ หะยีสุหรง บิน อับดุลการ์เด บิดาของ นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี และ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะถูกเรียกไปรายงานตัวตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2497 นอกจากนี้ ยังมีบางเหตุการณ์ที่ซ้ําเติมบาดแผลในอดีต เช่น เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ
จังหวัดปัตตานี เหตุการณ์ที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต้น (“ศอ.บต.ขุด 4 รากเง้าไฟใต้
กับ 6 แนวทางแก้ไขเลี่ยงกับดักรุนแรง”, 2557) นอกจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ปัจจัยทางศาสนาเกี่ยวกับอิสลามได้ถูกนํามาตีความจากฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้กับการกระทําของตนรวมถึงการสร้างแนวร่วมจากประชาชนในพื้นที่ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอีกด้วย
ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนที่เกิดจากสภาพสังคมแบบปิดของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา ไม่ว่าจะเป็นภาวการณ์ว่างงาน ปัญหาการไร้การศึกษา ปัญหา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประกอบกั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการจั ด สรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ทํ า ให้ เ กิ ด ความกดดั น
ต่อชาวบ้าน
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกปิดทับด้วย
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่พยายามสร้างความเป็นไทยแก่สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่าปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะปรากฏมานานแล้ว แต่ดูเหมือนว่ารัฐและสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการยอมรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และกลายเป็นปัญหาในปัจจุบัน
ด้ า นการศึ ก ษา ทั ศ นคติ ข องชาวบ้ า นที่ เ ป็ น คนไทยมุ ส ลิ ม เชื้ อ สายมลายู ต่ อ การศึ ก ษาสายสามั ญ
ของภาครัฐที่เกรงว่าจะเป็นเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายู ทําให้ค่านิยมที่จะศึกษาตามปอเนาะหรือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมากกว่า
ด้านกระบวนการยุติธรรม การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนสร้างความข้องใจในหมู่ประชาชนโดยไม่มีการลงโทษแก่ผู้กระทําผิด ด้วยเหตุผล
เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพในการดําเนินงานร่วมกันของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายสืบสวน สอบสวน จึงพบว่าในทางปฏิบัติมักมีข่าวการซ้อม ทารุณกรรม หรือการบีบ
บังคั บเอาข้อมูล จากผู้ ต้องสงสั ย ผู้ ถูกจั บ หรือผู้ต้องหาอยู่บ่อยครั้ง (คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
สภาผู้แทนราษฎร, 2553, น. 54-60)
อนึ่ง ปัญหาแต่ละด้านที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับความแตกต่างด้านศาสนา เชื้อชาติ
และภาษา ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของมลายูปัตตานีและถูกปลุกปั่นว่ากําลังถูกกลืนและถูกทําลาย และจากกลุ่ม
ก่อความไม่สงบเลื อกใช้ ความรุนแรงในการจัดการปัญ หา ทํ าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องตกอยู่ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ
นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540–ปัจจุบัน
จากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความมั่ น คงของประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และความจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารทบทวน และ
ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของแต่ละรัฐบาล ได้มีการปรับนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งปรากฏตามตารางเปรียบเทียบแต่ละรัฐบาล ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบนโยบายคณะรัฐมนตรีในสมัยของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540–ปัจจุบัน
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

ในการแถลง
นโยบายดังกล่าว
ยังไม่ปรากฏ
ถ้อยคําว่า
“จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ในคํา
แถลงนโยบาย

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 2 พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

ในการแถลง
นโยบายดังกล่าว
ยังไม่ปรากฏ
ถ้อยคําว่า
“จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ในคํา
แถลงนโยบาย

นโยบายเร่งด่วนที่
จะเริ่มดําเนินการ
ในปีแรก
1.2 แก้ไขปัญหา
ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยน้อม
นําแนวทาง
พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” มาดําเนิน
ภารกิจในด้าน
ความมั่นคงและ
ด้านการพัฒนา
โดยให้มีความ
สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ วิถีชีวิต

นโยบายเร่งด่วนที่
จะเริ่มดําเนินการ
ในปีแรก
1.2 แก้ไขปัญหา
ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยน้อมนํา
แนวทางพระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” มาดําเนิน
ภารกิจด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ด้านการพัฒนา
เพื่อปรับปรุง
ส่งเสริมธรรมาภิบาล
ซึ่งรวมถึงการ

ข้อ 8 นโยบาย
รักษาความมั่นคง
ของรัฐ ระบุว่า
รัฐบาลจะแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดย
ระดมทรัพยากร
และปรับปรุงการ
บริหารจัดการทั้ง
ปวงตามหลักการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
และใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว

ข้อ 5 นโยบายการ
รักษาความมั่นคง
ของรัฐ
5.1 ส่งเสริมการ
ผนึกกําลังระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม และ
ภาควิชาการ เพื่อ
การป้องกันประเทศ
อย่างต่อเนื่องใน
ยามปกติและ
นําไปสู่การระดม
สรรพกําลังเพื่อ
ยกระดับขีด
ความสามารถของ
กองทัพให้เพียงพอ
และทันเวลาใน
ยามไม่ปกติ ทัง้ นี้

นโยบายเร่งด่วนที่
จะเริ่มดําเนินการ
ในปีแรก
1.1.2 จัดให้มี
สํานักงานบริหาร
ราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เป็นองค์กรถาวร
เพื่อทําหน้าที่แก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
พื้นที่ชายแดน
ภาคใต้โดยยึดมั่น
หลักการสร้าง
ความสมานฉันท์
และแนวทาง
“เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ใช้
กระบวนการ

นโยบายเร่งด่วนที่
จะเริ่มดําเนินการ
ในปีแรก
1.5 เร่งนําสันติสุข
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนกลับมา
สู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ควบคู่ไปกับการ
ขจัดความยากจน
ยาเสพติด และ
อิทธิพลอํานาจมืด
โดยน้อมนํากระแส
พระราชดํารัสพระ
บาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว“เข้าใจ

ข้อ 2 การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ
2.2 เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โดยนํายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริม
การพูดคุยสันติสุข
กับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการ
ยุติธรรมตามหลัก
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นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 2 พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

ที่สุด รวมทั้งมุง่
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชนใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน
โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
การสร้างความ
สมานฉันท์ ทั้งใน
ระดับชาติและใน
ระดับพื้นที่ การ
อํานวยความเป็น
ธรรมและความ
ยุติธรรม การขจัด
อิทธิพลอํานาจมืด
การประพฤติ
ทุจริตผิดกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ของ

วัฒนธรรม และ
ความเชื่อของ
ประชาชน ตลอด
ทั้งอํานวยความ
เป็นธรรมและ
ความยุติธรรม โดย
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
สร้างความสมานฉันท์
และสันติสุขใน
พื้นที่โดยเร็วที่สุด

อํานวยความเป็น
ธรรมและความ
ยุติธรรม ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ ซึ่งรวมถึง
การจัดให้มีบริการ
สาธารณะขัน้ พื้นฐาน
อย่างทั่วถึง โดยให้
ภารกิจต่าง ๆ
มีความสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และ
ความเชื่อของ
ประชาชน รวมทั้ง
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
และมีการจัดการ
อย่างมีเอกภาพ

ในยามปกติรัฐบาล
จะเสริมสร้างและ
ใช้ศักยภาพของ
กองทัพสนับสนุน
การพัฒนาพลัง
อํานาจของชาติ
ทุกด้าน เพื่อให้
ประเทศมีความ
มั่นคงและมั่งคัง่
ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มีความสมานฉันท์
สามารถป้องกัน
บรรเทา และแก้ไข
ปัญหาที่สําคัญของ
ชาติ ได้แก่ ปัญหา
การก่อความไม่
สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดน

ยุติธรรมกับ
ผู้กระทําผิดอย่าง
เคร่งครัดและเป็น
ธรรม กําหนด
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นเขต
พัฒนาพิเศษที่มี
การสนับสนุน
แหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ํา สิทธิ
พิเศษด้านภาษี
และอุตสาหกรรม
ฮาลาล รวมทั้ง
สนับสนุนให้เป็น
เขตพัฒนาพิเศษที่
มีความยืดหยุ่น
และหลากหลาย
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

เข้าถึง พัฒนา”
เป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี
โดยเน้นการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือในทุกภาค
ส่วนกับประชาชน
ในพื้นที่ อํานวย
ความยุติธรรม
อย่างทั่วถึง เพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาค พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่
เคารพอัตลักษณ์
ขนบธรรมเนียม

นิติธรรมและหลัก
สิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเป็นพหุสังคม
ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน
เพื่อซ้ําเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มี
อิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะ
เพิ่มระดับ
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นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 2 พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

รัฐอย่างเฉียบขาด
ควบคู่ไปกับการ
ขจัดความยากจน
การพัฒนา
การศึกษา และ
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม
ของประชาชน
ตลอดจนร่วมมือ
กับนานาประเทศ
โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ้านในการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้าม

ภาคใต้ โดยน้อม
นําแนวทาง
พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” และ
ปัญหาภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
การก่อการร้าย
รวมทั้ง
อาชญากรรม
ภายในประเทศ
และที่มลี ักษณะ
ข้ามชาติประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งรวมไป
ถึงยาเสพติด ผู้
หลบหนีเข้าเมือง

นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

เพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย
ความสมานฉันท์
และสันติสุขใน
พื้นที่โดยเร็วที่สุด

ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมการ
กระจายอํานาจ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบ
ที่สอดคล้องกับ
ลักษณะพื้นที่โดย
ไม่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้
จะมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนให้มี
เอกภาพทั้งใน
ระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ
รวมทั้งปรับปรุง
พัฒนากฎหมาย
และระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้

ปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และ
องค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้
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นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 2 พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

ชาติ และการก่อ
ความไม่สงบ
บริเวณชายแดน

แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย
การค้าสิ่งของผิด
กฎหมาย การค้า
มนุษย์ และการ
กระทําอันเป็นโจร
สลัด

นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

สอดคล้อง ทันสมัย
กับสภาพความ
เป็นจริงของปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
ความไม่สงบอย่าง
เป็นธรรม
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วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2540–ปัจจุบัน
จากตารางคํ าแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่ เกี่ยวกั บจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540–
ปัจจุบัน จะเห็นว่า คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ดังกล่าว ยังไม่ปรากฏถ้อยคําว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในคําแถลง
นโยบาย โดยส่วนใหญ่เป็นการแถลงนโยบายที่กล่าวถึงภาพรวมหลักในแต่ละนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อาจเนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบของจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นขณะนั้ น ยั ง อยู่ ใ นภาวะที่ ไ ม่ รุ น แรง
และไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2556, น.5)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ในการแถลงนโยบายดังกล่าวยังไม่ปรากฏถ้อยคําว่า “จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ในคําแถลงนโยบาย โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการแถลงนโยบายที่กล่าวถึงภาพรวมหลักในแต่ละนโยบาย
ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในหมวด 5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเช่นเดียวกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
อาจเนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นยังอยู่ในภาวะที่ไม่รุนแรงและไม่มี
ความขัดแย้งที่รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556, น.5)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 2) แถลงต่อ
รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม พ.ศ. 2548 ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในหมวด 5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในการแถลงนโยบายดังกล่าวได้เริ่มปรากฏถ้อยคําว่า “จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ในคําแถลงนโยบาย ข้อ 8 ว่าด้วยนโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ ได้ระบุว่า รัฐบาลจะแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุงการบริหารจัดการทั้งปวงตามหลักการเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา และใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขึ้นในพื้นที่โดยเร็วที่สุด รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างความสมานฉันท์ ทั้งในระดับชาติและ
ในระดับพื้นที่ การอํานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรม การขจัดอิทธิพล อํานาจมืด การประพฤติทุจริต
ผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเฉียบขาด ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน
ตลอดจนร่ วมมื อกั บ นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้า นในการพัฒ นา ป้ องกั น และแก้ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อความไม่สงบบริเวณชายแดน
อย่างไรก็ตาม ในคํ าแถลงนโยบายดังกล่าวนี้ เป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายหลังเหตุการณ์
เมื่ อวั นที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 คื อ เหตุ ก ารณ์ ป ล้น ปืน จากกองพัน พัฒ นาที่ 4 ค่ า ยกรมหลวงนราธิว าส
ราชนครินทร์อันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนานและ
เกิดความสูญเสียต่อประเทศชาติและประชาชน (สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556, น.6)
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คํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก สุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เมื่อวันที่ 3
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2549 ในการแถลงนโยบายดังกล่าวได้กําหนดการแก้ ไขปัญหาความไม่สงบในจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ไว้ใน “นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ” โดยกําหนดเป็นนโยบายย่อยลําดับที่ 1 ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการผนึกกําลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อการป้องกันประเทศ
อย่างต่อเนื่องในยามปกติและนําไปสู่การระดมสรรพกําลังเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้เพียงพอ
และทั น เวลาในยามไม่ป กติ ทั้ งนี้ ในยามปกติรัฐ บาลจะเสริ ม สร้า งและใช้ศั กยภาพของกองทัพสนับสนุ น
การพัฒนาพลังอํานาจของชาติทุกด้าน เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและมั่งคั่งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสมานฉันท์ สามารถป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาที่สําคัญของชาติ ได้แก่ ปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนําแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
ปั ญ หาภั ย คุ ก คามในรู ป แบบใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ การก่ อ การร้ า ย รวมทั้ ง
อาชญากรรมภายในประเทศและที่มีลักษณะข้ามชาติประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย การค้ า สิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย การค้ า มนุ ษ ย์ และการกระทํ า อั น เป็ น โจรสลั ด
(สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556, น.6)
คํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี นายสมั ค ร สุ น ทรเวช นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ รั ฐ สภา
ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในหมวด 5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ในการแถลงนโยบายดังกล่าวได้กําหนดนโยบาย “การแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ซึ่งมีทั้งหมด 19
นโยบาย โดยนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกกําหนดไว้ในลําดับที่ 2
และเป็นการน้อมนําแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดําเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและ
ด้ า นการพั ฒ นา โดยให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะเฉพาะของพื้ น ที่ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม และความเชื่ อ
ของประชาชน ตลอดทั้งอํานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่
โดยเร็วที่สุด (สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556, น.7)
คํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี นายสมชาย วงศ์ ส วั ส ดิ์ นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ รั ฐ สภา
ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในหมวด 5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ในการแถลงนโยบายดังกล่าว ได้กําหนดนโยบาย “การแก้ไขความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ซึ่งมีทั้งหมด 16 นโยบาย
โดยนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกกําหนดไว้ในลําดับที่ 2 ซึ่งได้น้อมนํา
แนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดําเนินภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ด้านการพัฒนาเพื่อปรับปรุงส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมถึงการอํานวยความเป็นธรรม
และความยุ ติ ธ รรม ด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ให้ มี บ ริ ก ารสาธารณะขั้ น พื้ น ฐาน
อย่างทั่วถึงโดยให้ภารกิจต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ
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ของประชาชนรวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการจัดการอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ความสมานฉันท์ และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
อนึ่ง รายละเอียดนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
ในวั น ดั ง กล่ า ว ที่ เ กี่ ย วกั บ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จะปรากฏรายละเอี ย ดคล้ า ยคลึ ง กั บ คํ า แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
แต่มีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย (สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556, น.7)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วันที่ 29
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในการแถลงนโยบายดังกล่าว ได้กําหนดนโยบาย “การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ” ไว้ ใ นนโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะเริ่ ม ดํ า เนิ น การในปี แ รก ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 4 นโยบาย
โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กําหนดไว้ในนโยบาย
ลําดับที่ 1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชน
และเอกชนในการลงทุนและการบริโภค โดยนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นนโยบายย่อย ในลําดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดจะเป็นการจัดให้มีสํานักงานบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรถาวรเพื่อทําหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการ
สร้างความสมานฉันท์แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม (สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556, น.8)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในหมวด 5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ในการแถลงนโยบายดังกล่าวได้กําหนดนโยบาย “การแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ซึ่งมีทั้งหมด 16 ข้อ
โดยข้อที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กําหนดไว้ในลําดับที่ 5 เร่งนํา
สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไป
กับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่
โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับ
สภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

14
อย่างไรก็ตามในสมั ยรัฐบาล นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร ได้มี การลงนามใน “ข้อตกลงทั่วไปว่าด้ วย
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ” ระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานและมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการจํานวน 3 ครั้ง แต่กระบวนการ
เจรจาในรัฐบาลนี้ได้หยุดชะงักลงเพราะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไรก็ดี นโยบายการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ได้ระบุถึงการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม
ผู้เห็นต่างจากรัฐอย่างชัดเจน ทั้ง ๆ ที่มีการริเริ่มกระบวนการพูดคุยอย่างเปิดเผยและเป็นทางการในรัฐบาลนี้
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และมีเนื้อหาระบุถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อ
การพู ด คุ ย กั บ ผู้ เ ห็ น ต่ า งจากรั ฐ ในการแสวงหาทางออกจากความขั ด แย้ ง นั้ น มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ห ลั ง รั ฐ บาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงนโยบาย
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2557 ในการแถลงนโยบายดังกล่าว ได้กําหนดการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไว้ใน “นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” โดยกําหนดเป็นนโยบายย่อยลําดับที่
2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามา
ใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความ
เชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามหลั ก นิ ติ ธ รรมและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ควบคู่ กั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการ
ฉวยโอกาสก่ อ ความรุ น แรงแทรกซ้ อ นเพื่ อ ซ้ํ า เติ ม ปั ญ หาไม่ ว่ า จากผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลดังกล่าว
ข้างต้น ได้เขียนเรื่องการพูดคุยสันติสุขเอาไว้ ตอนหนึ่งว่า “ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ” ซึ่งถือเป็นการเขียนนโยบายการพูดคุยสันติสุขเอาไว้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกและได้ดําเนินงานสานต่อ
การพูดคุยสันติสุขต่อจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกข้อความหนึ่งคือ “ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง” ถือว่าตรงกับ
แนวคิดของฝ่ายทหารที่มองว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการ
แบ่งแยกดินแดนอย่างเดียว แต่มีปมเหตุจากภัยแทรกซ้อน อิทธิพลท้องถิ่นด้วย
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บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ซึ่งความไม่สงบดังกล่าวมีสาเหตุมาจากด้านการเมือง
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ า นการศึ ก ษา และด้ า น
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต และส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียในกลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ชีวิต และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในภาพรวม ปัญหานี้ได้กลายเป็น “วาระแห่งชาติ”
ที่ทุกรัฐบาลต้องหยิบขึ้นมากําหนดเป็นนโยบายสําคัญ และภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความพยายามดําเนินการแก้ไข
ปัญหาตามกรอบนโยบายมาแล้วหลายฉบับ ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ความรุนแรงก็ยังปรากฏอยู่ ดังนั้น จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป รวมถึงการปฏิบัติตาม
นโยบาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนพยายามร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาด้วยการยึดหลักสันติวิธี และหลักกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบนํามา
เป็นเงื่อนไขในการสร้างสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ
ซับซ้อนสูง ต้องใช้ระยะเวลาในการนําความสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะ
บางประการ ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เป็นนโยบายที่มาจากความต้องการ
ของทุกฝ่ายและการนํานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติจะต้องมีความต่อเนื่อง มีการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่โดยใช้กลไกของอาสาสมัคร นักศึกษา ไปตามบ้านของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
2. ดําเนินนโยบายเป็นมิตรและรั กษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมุสลิมทุกประเทศโดยเฉพาะ
กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าการลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจน
ทําความเข้าใจกับประเทศมุสลิมโดยชี้แจงให้เห็นว่าประเทศไทยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามแนวทางสั น ติ วิ ธี ส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ กรรมทางศาสนาอิ ส ลามและให้ ค วามยุ ติ ธ รรม
แก่ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา
3. เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการประจําที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่านการศึกษา
เรียนรู้ให้เข้าใจ เข้าถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องฝึกอบรมให้เรียนรู้ เข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. รัฐบาลต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและเร่งแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เรื่องป่า
ชุมชน และการประมงชายฝั่ง
5. สนับสนุนให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทุกด้าน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ลดความหวาดระแวงระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาหรือมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และ
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เข้ า มามีส่ ว นร่ วมในการแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ส งบ เพื่อ จะได้เ กิ ด จิ ตสํ า นึ ก ร่ ว มกั น ในการสร้ า งความมั่ น คง
ทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นําท้องที่ เห็นความสําคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่นและพัฒนาท้องที่ตลอดจนเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างจริงจัง
6. ยึดถือแนวทางสันติวิธีและความสมานฉันท์ เสริมสร้างความยุติธรรมให้เป็นหัวใจหลักของการ
อํานวยความเป็นธรรม นอกจากนี้ต้องสร้างความเป็นเอกภาพในการกําหนดนโยบายการบริหารงานยุติธรรม
และลดเงื่อนไขที่สร้างความไม่ยุติธรรม
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