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เอกสารรวมข่าว  

66  ปีปี  กกระบวนการพูดคุยสันติภาระบวนการพูดคุยสันติภาพพ  

ชายแดนชายแดนใใต/้ปาตานีต/้ปาตานี  

กุมภาพันธ 2556 – กันยายน 2562 
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สารบัญ 

                                 หนา 

28/02/56 – ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ       8 

29/02/56 – 5 ขอเรียกรองเบื้องตนของ BRN         10 

13/07/56 – คำแถลงการณความเขาใจรวมกันเพื่อการริเริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุข    17 

20/07/56 – BRN ยื่นหนังสือประทวง อางไทยผิดสัญญาขอตกลงยุติความรุนแรงชวงเดือนรอมฎอน   19 

07/08/56 – ประกาศมติสภาชรูอ (ที่ปรึกษา) BRN        20 

11/08/56 – ฮัสซัน ตอยิบ: BRN กับการพูดคยุเพ่ือสันติภาพ       22 

10/09/56 – สารจาก BRN: ตัวบทและนัยยะในขอเรยีกรอง 5 ขอ (ตอน 1)      28 

12/09/56 – เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติยืนยัน ไทยยังไมรับขอเรียกรองใดๆ     33 

17/09/56 – ฝายทหารไดแสดงจุดยืนชัดเจน 7 ขอตอที่ประชุม ศปก.กปต.      34 

23/09/56 – สารจาก BRN: “สิทธิความเปนเจาของ” คืออะไร (ตอน 2)       35 

08/11/56 – จิราพร บุนนาค: ประสบการณและบทเรียนของกระบวนการสนัติภาพใน Track 1    41 

14/11/56 – กัสตูรี มะหโกตา: สันติภาพปาตานี ตองมีเรารวมโตะ       47 

01/12/56 – ฮัสซัน ตอยิบ แถลงย้ำไทยตองรับขอเสนอ BRN และการเจรจาตองเปนวาระแหงชาต ิ   52 

28/02/57 – ปาฐกถาซัมซามิน [28 กุมภาพันธ 2557] ที่ Pat(t)ani      53 

28/02/57 – คำแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภาพ (PPP101) โดยอาบูฮาฟซ อัลฮากิม    63 

21/08/57 – พล.ต.นักรบ ยัน คสช. เดินหนาการพูดคุยสันติภาพ        69 

25/09/57 – อาบูฮาฟซ อลั-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง – การเดินทางครั้งสุดทาย    70 

26/11/57 – คำสั่งสำนักนายกรฐัมนตรีที่ 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ 

       พูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต        73 

28/01/58 – นายกฯประยุทธ ถกคุยสันติสุขใต วาง 3 ขั้นตอน พูดคุย ลงสัตยาบนั เดินโรดแมป   77 

28/02/58 – ดุลยปาฐก: พลตรี ชินวัตร แมนเดช         78 

28/02/58 – ดุลยปาฐก: การเดินทางสูสนัติภาพระยะที่ 2 โดยอาบูฮาฟซ อัลฮากิม      81 

20/03/58 – อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม: จิราพร บุนนาค – การพบกันครั้งสุดทายของเรา      87 

22/03/58 – คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 92/2558 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ 

       พูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ 2)       90 

26/05/58 – อาบูฮาฟซ อัลฮากิม: MARA Patani คืออะไร?       91 

26/06/58 – คณะพูดคยุสันติสขุเปดแถลงครั้งแรก ยืนยันไมไดหยุดชะงกั ผูเห็นตางเขารวมทุกกลุม    95 

27/08/58 – กลุม “มาราปตาน”ี เปดตัวกับสื่อเปนครั้งแรก กลางกรุงกัวลาลัมเปอร     98 

28/08/58 – ทีมเจรจามารา ปาตานีชี้ คุยกับทหารเปนบททดสอบแนวทางการเมืองกับรัฐไทย     106 

29/08/58 – เปดคำแถลง “พล.อ.อักษรา เกิดผล” หัวหนาคณะพูดคุยฯ กรณี MARA Patani     109 

08/09/58 – จังหวัดแดนใตประเทศไทย: ยังคง ‘วัตถุประสงคสูงสุด’ คือเอกราช      112 

01/10/58 – คำสั่งสำนักนายกรฐัมนตรีที่ 259/2558 เรื่อง แตงตั้งหัวหนาคณะพดูคยุเพ่ือสันตสุิข 

       จงัหวัดชายแดนภาคใต            115 
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สารบัญ (ตอ) 

                              หนา 

12/10/58 – บีอารเอ็นแถลง ไมปฏิเสธการเจรจา แตตองจริงใจ        117 

19/10/58 – คำสั่งสำนักนายกรฐัมนตรีที่ 306/2558 เรื่อง แตงตั้งขาราชการการเมือง    119 

03/01/59 – อาบูฮาฟซ อัลฮากิม: หนึ่งปการพูดคยุสันติภาพ เราอยูตรงไหน?      120 

24/02/59 – เมื่อทหารเปนคนผลักดันสันติภาพภาคใต         126 

28/02/59 – Key Note Address by Dato’ Sri AHMAD ZAMZAMIN HASHIM, Facilitator    129 

28/02/59 – Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “อาวัง ญาบัติ”       134 

28/02/59 – Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “พล.ท.นกัรบ บุญบัวทอง”      140 

03/03/59 – อาบูฮาฟซ อัลฮากีม: 7-5-3 และหนึ่ง?         143 

09/03/59 – พล.อ.อักษรา เผย เตรียมเจรจาสันติสุขคร้ังตอไป ยันคยุตัวจริง      147 

17/03/59 – คำตอคำ มารา ปาตานี ตอเหตุการณบุก ร.พ.เจาะไอรอง       149 

15/04/59 – พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง: กางแผนพูดคุยสนัติสุข        151 

20/04/59 – พูดคุยสันติสุขวุน พล.ท.นักรบ พนทีม         157 

28/04/59 – มาราฯผิดหวัง ไทยไมรับรอง TOR         158 

29/04/59 – บิ๊กตูไมหนุนเจรจาไฟใต           160 

29/04/59 – ‘อักษรา’ แจง พูดคุยสันติสุข ‘ดบัไฟใต’ เดนิหนา        162 

30/04/59 – ถึงคิว ‘กัสตูรี’ โพสตเฟซฯแจงเหตุพูดคุยสันตสุิขลม ยันยังไมจบ เดนิหนาตอแน     163 

24/05/59 – อาบูฮาฟซ อัลฮากิม: วิเคราะห TOR         165 

22/06/59 – ตัวแทนมาราปาตานีกับอนาคตของสันติภาพชายแดนใต       171 

13/07/59 – คุยสันติภาพกับอาบูฮาฟซ อัลฮากีม: ใครลงจากเวทีกอนคนนั้นแพ เพราะโลกมองเราอยู”   175 

23/08/59 – ไทย-มาราปาตาน ีมีแผนพูดคุยตนเดือนกันายน        179 

02/09/59 – หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขฯ ยันไมมลีงนาม TOR ยังไมหารือเซฟตี้โซน      181 

03/09/59 – ทิศทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใตหลังการพูดคุยเพื่อสันติสุข ไทย-มาราปาตานี    183 

08/09/59 – มารา ปาตานี ออกแถลงการณเก่ียวกับเหตุระเบิดที่ตากใบ       186 

20/09/59 – คณะพูดคยุสันติสขุฯ “การพูดคุยไมใชคำตอบทัง้ปวง” VS. มาราปาตานี “ไมพูดคยุก็ไมมีสันติภาพ” 187 

01/11/59 – แมทัพปยวัฒนจัดพบปะ 20 องคกรประชาสังคมครั้งแรก ชินวัฒนแจงการพูดคุยฯคืบหนา   191 

02/11/59 – พล.อ.อักษรา เกิดผล “ชีวิตผูบริสุทธิ์ในพ้ืนที่สำคัญย่ิงกวาศักดิ์ศรีใดๆ ขออยาปฏิเสธการพูดคุย”  195 

23/11/59 – การพูดคุยสันติภาพ.. พื้นที่ปลอดภัยคืบหนา 70%       198 

28/11/59 – สามจังหวัดชายแดนใต: จำเปนตอง “ทบทวน” ขอเรียกรองอิสรภาพ     199 

09/12/59 – “อักษรา” เผยถก “มาราฯ” กำหนด “พื้นทีป่ลอดภัย” อีกรอบสัปดาหหนา    203 

13/12/59 – ‘มาราปาตานี’ ประชุมสมาชิกครั้งใหญ ทบทวนแนวทางตอสู เดินหนาพูดคุยสนัตภิาพกับรัฐไทย  205 

23/12/59 – “พื้นที่ปลอดภัย” ใกลความจรงิ ฝายไทย-มาราปาตานี เห็นชอบกรอบแนวคิด    209 

24/12/59 – อาบูฮาฟซ อัลฮากีม: สองปการพูดคุยสันติภาพกบักาวยางเล็กๆที่คืบหนา    211 

24/12/59 – อักษราพบประชาสังคมชายแดนใต ย้ำตั้งกรรมการ 4 ฝายรวมกำกับพื้นที่ปลอดภัย   218 
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26/12/59 – คำแถลงขาวผลการประชุมคณะทำงานดานเทคนคิฯของหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขจังหวัด        

ชายแดนภาคใต“พื้นทีป่ลอดภัย” ใกลความจริง ฝายไทย-มาราปาตานี เห็นชอบกรอบแนวคิด    221 

30/12/59 – “พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ” ฉายภาพการพูดคยุสันติสุขป 59 และอนาคตสันติภาพชายแดนใต  223 

01/01/60 – “น.อ.จักรพงษ อภิมหาธรรม” CSO คือผูนำการเปลี่ยนแปลงนำชายแดนใตสูสันติภาพ   227 

18/01/60 – เลขาฯคณะพูดคุยสันตสิุขชี้ สะแปอิงเสียชีวิตไมกระทบพูดคุย      231 

22/02/60 – ไทยเผยกลุมมาราปาตานีตกลงสรางพื้นทีป่ลอดภัยนำรองที่ภาคใต     233 

23/02/60 – การใหสัมภาษณของหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิขุจังหวัดชายแดนภาคใต    234 

28/02/60 – “มาราปาตานี” แถลงผลการพูดคุยสันตสิุข เห็นชอบเลือก 1 อำเภอนำรอง “พ้ืนที่ปลอดภัย”  236 

28/02/60 – แถลงการณจากอุสตาซสุกรี ฮารี ในนามหัวหนาคณะพูดคุยของมาราปาตานี    238 

01/03/60 – การใหสัมภาษณของหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันตสิขุจังหวัดชายแดนภาคใต    240 

02/03/60 – มาราปาตานีประณามเหตุลอบยิงทำใหเด็กเสียชีวิต       241 

03/03/60 – การชี้แจงสื่อมวลชนของหัวหนาคณะพดูคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต    243 

16/03/60 – คาดเซฟตี้โซนชายแดนใต ใชเวลาเตรียมการรวมคร่ึงป      244 

10/04/60 – แถลงการณจาก BRN          247 

11/04/60 – “บิ๊กโบ” ชี้ “บีอารเอ็น” แถลงขอไทยเปลี่ยนทีมพูดคุยฯ เปนพวกตกขบวนก    249 

11/04/60 – บีอารเอ็นขอนานาชาติรวมสังเกตการณเจรจาสนัติภาพโดยตรงกับไทย     250 

11/04/60 – ทาทีตอแถลงการณขบวนการ BRN        255 

12/04/60 – Comment from Abu Hafez Al-Hakim        256 

12/04/60 – Comment from Kasturi Mahkota        258 

16/04/60 – “อักษรา” นัดคุยเลขาฯบีอารเอ็น ชี้แถลงการณไมนาเชื่อถือ      259 

07/05/60 – Ustaz Shukri Hari Speaks         260 

08/05/60 – เสียงจาก MARA Patani พื้นทีป่ลอดภัยเปนโมเดลใหมที่ทุกฝายตองหนนุเสริม    263 

10/05/60 – เลขานุการคณะพูดคุยฯ: การพูดคุยสันตสุิขยังคงเดินหนาตอไป แมเกิดเหตุระเบิด   267 

11/05/60 – “กัสตูรี มะโกตา” แกนนำพูโลออกประณามมือกอเหตุคารบอมบหางบิ๊กซีปตตานี   270 

21/06/60 – เทศมองไทย: “เซฟตี้โซน” ในทัศนะ “มาราปาตานี”      272 

23/06/60 – BRN – MARA Patani อวยพรอีดิลฟตรี เรียกรองสูสันติภาพ      274 

28/06/60 – ประเทศไทยเลง็เพ่ิมภาคีในการพูดคยุเพ่ือสันตสิขุ       277 

07/07/60 – ‘อักษรา’ ยืนยัน ‘พูดคุยสันตสุิข’ ไมใชยุทธศาสตรเอกราชป 75 ของ BRN  

      เผยกำลังสรางกลไกพืน้ทีป่ลอดภัย         280 

19/07/60 – กลัววุน! ไฟเขียวเลิก “ประเมินพ้ืนที่” ลุยประกาศเซฟตี้โซนชายแดนใต     282 

02/09/60 – BRN แถลงถลมรฐัไทย          285 

14/09/60 – ชะงักพูดคยุดับไฟใต “พ้ืนที่ปลอดภัย” ฝนคาง       287 

16/09/60 – พลเอกอักษรา: การพูดคุยสันตสุิขจะมีตอไป จนกวากลุมผูเห็นตางพรอมจัดตัง้พื้นที่ปลอดภัย   290 
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18/09/60 – MARA Patani’s Media Statement        293 

18/09/60 – แถลงการณของ MARA Patani         294 

20/09/60 – นายกฯโชวกึ๋นดบัไฟใต พื้นทีป่ลอดภัยตองตกลงทกุกลุม ดาสื่อดีแตพูด     295 

28/09/60 – อดีตเลขาฯสมช.ชี้เปรี้ยง “รัฐบาลทหาร” ฉุดพูดคยุดับไฟใตไมคืบ     298 

28/09/60 – เลื่อนซ้ำพูดคุยดับไฟใต – มาเลยเสนอ “ดูนเลาะ” ถกนอกรอบ “อักษรา”    303 

29/09/60 – บีอารเอ็นประกาศจะไมหยุดยิงจนกวารัฐบาลไทยเจรจาสันติภาพ 2 ฝายเทานั้น    306 

29/09/60 – การใหสัมภาษณของหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันตสิขุจังหวัดชายแดนภาคใต    312 

29/09/60 – พล.อ.อักษรา ยืนยันไมเจรจากับผูใชความรุนแรง       313 

08/12/60 – เลขานุการ คณะพูดคุยสันติสุข: รายละเอียดแนวทางการจัดตั้งพืน้ทีป่ลอดภัยพรอมแลว   315 

11/12/60 – พล.ต.สิทธิ: ตั้งเซฟเฮาสถกพื้นทีป่ลอดภัย – จำเปนไหมคุย “ดูนเลาะ แวมะนอ”    318 

15/02/61 – The Peace Dialogue Process – Third Year (2017)        322 

15/02/61 – คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ ตกลงกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ กำหนดพ้ืนทีป่ลอดภัย    326 

20/02/61 – ‘อักษรา’ เผยได ‘พื้นที่ปลอดภัย’ นำรองป 61 พรอมเซฟเฮาส ประสานทุกฝายดบัไฟใตแลว  327 

25/02/61 – เดินหนา ‘Safety Zone’ ชายแดนใต เปดตัว เม.ย.       329 

26/02/61 – เตรียมสรรหากรรมการ Safety Zone เมษาน้ี มาราปาตานีพรอมลงพ้ืนที่เตรยีมการ    331 

17/03/61 – เลขาฯคณะพูดคุยสันติสุข ระบุใชเวลา 6 เดือน กำหนดพื้นที่ปลอดภัยชายแดนใต   333 

14/03/61 – ดันผุด ‘เซฟเฮาส’ พักโทษ อักษราโทษสื่อตีความผิด      335 

23/03/61 – Exclusive: หัวหนาทีมมารา ปาตานี หมดหวังรัฐบาล หวังพึ่งพระบารมี ร.10    338 

23/03/61 – มารา ปาตานี: พืน้ที่ปลอดภัยยังไมใชขอสรุป ดานกองทัพภาค 4 แจงไมไดกาวลวงอำนาจคณะเจรจา  343 

24/03/61 – แมทัพ 4 เมิน “มาราฯ” ลั่นเดนิหนา “พาคนกลับบาน”      348 

27/03/61 – นายกฯ ปรามตอบโต “มาราปาตานี” แนะพูดคยุสรางสนัติสุข     350 

13/04/61 – วิวาทะ ‘มารา ปาตานี’ กับ ‘กองทัพภาคที่ 4’ หลังพ้ืนที่การเมืองเปดที่จังหวัดชายแดนใต   352 

01/05/61 – “อักษรา” ลั่นเดินหนาพื้นทีป่ลอดภัย มาราฯพรอมเมื่อไหรก็มารวมมือกัน    355 

12/05/61 – คณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขหวัง “มาราปาตานี” รบั อ.เจาะไอรอง เปน “เซฟตี้โซน”    357 

15/05/61 – พล.อ.ประยุทธยืนยัน พูดคุยสนัติสุขเดินหนาตอ แมมาเลเซียเปลี่ยนผูนำ    360 

15/05/61 – มาเลเซียแจงเลื่อนนัดพูดคยุ หวัน่มหาเธรทำเจรจาสะดดุ      362 

23/05/61 – Peace Talk at Cross Road, Again        364 

23/05/61 – โฆษกมาราปาตานี: จัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัยตองเลื่อนไป ไทยไมเซ็นเอกสาร    367 

06/06/61 – Takziah/ Condolence         369 

11/06/61 – ฆา 5 ศพที่บันนังสตา ยิงหมอตำบลสายบุรี สงสัยปมเซฟเฮาสปลิดชีพ “แบดุล”    371 

15/06/61 – Eidul Fitri Greeting from MARA Patani’s Chairman      374 

26/07/61 – พูดคุยสันติสุขใตสอสะดุด ลือมหาเธรปลดผูประสานงาน      377 

22/08/61 – “มหาธีร” ตั้งอดีต ผบ.สันติบาลมาเลย นั่งแทนผูอำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต   380 
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สารบัญ (ตอ) 

                              หนา 

20/09/61 – จอยกเครื่องคณะพูดคุยดับไฟใต         383 

25/09/61 – And the Light Goes Green         386 

11/10/61 – หน.คณะพูดคุยฯ ชี้แจงในทีป่ระชุม คปต.         388 

11/10/61 – จาก “อักษรา” เปน “อุดมชัย” คปต.ชงเปลี่ยนหัวหนาพูดคุยดับไฟใต     389 

12/10/61 – มาราพลัส +3 เสริมความเปนหนึ่งกอนการพูดคุยสันติภาพรอบใหมกับรัฐบาลไทย   391 

16/10/61 – เจรจาดับไฟใตไปตออยางไรในชวงทายรัฐบาลทหารไทย      393 

16/10/61 – นายกฯยืนยันแตงตั้งพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต เปนหัวหนาคณะพดูคยุคนใหม   400 

16/10/61 – ไฟเขียว “บ๊ิกเมา” แทน “อักษรา” - นายกฯลั่นไมมีเจรจา แคพูดคุย!     403 

22/10/61 – South Thai Rebels Deliver Warning Before Bangkok Summit     405 

22/10/61 – ชายแดนใต: ไทย-มาเลเซยีหวังผลดึงแกนนำเจรจาชุดใหม แตบีอารเอ็นย้ำขอคุยตรงกับรัฐไทย  410 

24/10/61 – “บิ๊กตู-มหาธีร” แถลงรวมพรอมผลักดันกระบวนการพูดคยุสันตสิุขชายแดนใต    417 

25/10/61 – การพูดคุยสันติภาพ “ดับไฟใต” ตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญไทย – ตันสรีราฮิม นอร   420 

25/10/61 – มหาเธร โมฮัมหมัด: ไมเชื่อมั่นในหลักการใชความรุนแรงเพ่ือแกปญหาชายแดนใต   422 

26/10/61 – หัวหนาคณะพูดคยุฯไทย-มาเล ทีมใหมวางแผนกระบวนเจรจา     427 

03/11/61 – เปดใจ ‘กัสตูรี มะหโกตา’ ประธานพูโล “ขอกลับมาตายบานเกิด”     431 

21/11/61 – ประวิตรประสงคใหบีอารเอ็นรวมโตะเจรจา       435 

25/11/61 – แกนนำบีอารเอ็นตอบรับรวมโตะพูดคุย “บิ๊กเมา” แยม ไมเสนอเงื่อนไขหยุดยิง    438 

27/11/61 – "บิ๊กปอม" โยนใตปวนเพราะ BRN ฝายคุมกองกำลังยังไมรวมโตะพูดคยุฯ    442 

27/11/61 – หัวหนาคณะพูดคยุฯเชิญกลุมดูนเลาะ แวมะนอ สภาองคกรนำบีอารเอ็นรวมโตะ              443 

07/12/61 – คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรทีี่ 327/2561 เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

                จังหวัดชายแดนภาคใต          445 

18/12/61 – อุดมชัยชี้ พูดคุยสันติภาพใต คุยไดทุกเรื่องกับทุกกลุม ไมตองรอ     448 

27/12/61 – ประเทศไทย ตัวแทนพูดคุยสนัติสุขมาเลเซีย เร่ิมตนเจรจาเบื้องตนกับกลุมผูเห็นตาง   450 

31/12/61 – The Peace Dialogue Process – Forth Year (2018)      453 

04/01/62 – 15 ปไฟใต...หมุดหมายสันตสิุข?         456 

04/01/62 – BRN Statement          459 

04/01/62 – บิ๊กเมาจับมือมาเลยดีเดยพูดคยุดับไฟใต – BRN แพรคลิปถามหาความจริงใจ    461 

04/01/62 – ราฮิม นูร หวังยุติปญหาไฟใตไดในสองป หากไทยแกรากเหงาปญหาตรงจุด    465 

04/01/62 – สรุปลการประชุมรวมระหวางคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขฯและผูอำนวยความสะดวก    467 

04/01/62 – คำแปลไมเปนทางการ แถลงการณของกลุม BRN       468 

06/01/62 – บทแถลงการณจากขบวนการ BRN (ฉบับแปล)       470 

10/01/62 – เปดตัวคณะพูดคุยดับไฟใตชดุใหม เปดทางแกกฎหมายเพื่อบรรลุขอตกลงสันติสุข   472 

25/01/62 – บิ๊กเมาหารือทูต ย้ำใหเกียรติผูเห็นตางฯ ไมบงัคับรวมโตะพูดคุย     475 
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03/02/62 – แถลงการณดวน มาราปาตานี ระงบัการพูดคุยสนัตภิาพกับไทยไปหลังการเลือกตั้งทั่วไป   477 

03/02/62 – แถลงการณ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต        479 

04/02/62 – การรื้อฟนการพูดคุยสันติสุขแดนใตประสบปญหา       480 

17/05/62 – “สุกรี ฮาร”ี ไขกอกหัวหนาคณะพูดคุยฯฝง “มาราฯ” จับตารื้อสองฝาย    483 

11/06/62 – ผูอำนวยความสะดวกมาเลยเยือนใต จับตา BRN รวมโตะพูดคุยฯ     485 

14/06/62 – อับดุลราฮิมนรู การพูดคุยเพื่อสันติสุข อาจเร่ิมใหมในสองสัปดาหหนา     486 

17/07/62 – ประเทศไทย ‘ไมจริงใจ’ ในการเจรจากับกลุมแบงแยกดินแดน     489 

23/07/62 – Mara Patani Statement         492 

23/07/62 – มาราปาตานี รองประชาคมโลกเขารวมแกปญหาใต       494 

05/08/62 – มาราปาตานี ทวงถามรัฐบาลไทย จะเดินหนากระบวนการพดูคุยเพื่อสนัติภาพหรอืไม   496 

05/08/62 – ประยุทธรับ กำลังหา หน.คณะพูดคุยฯไฟใต คนใหม       498 

08/08/62 – “อุดมชัย” ไดไปตอ...นายกฯสั่งลุยพูดคุยดับไฟใต       499 

17/08/62 – สื่อนอกตีขาว บีอารเอ็นหารือลับ จนท.ไทย       501 

19/08/62 – เจาหนาที่ยัน บีอารเอ็นกอเหตุระเบิดกรงุเทพ       502 

24/08/62 – ยังไมเปลี่ยนก็เดินตอ... “ทีมบิ๊กเมา” ไมรอ-นัดคุย “ซำซูดิง คาน”     505 

26/09/62 – รูจักหัวหนาพูดคุยดับไฟใตปายแดง พล.อ.วัลลภ รกัเสนาะ      507 

27/09/62 – นายกฯมาเลเซยี มหาเธร ไมคิดวาไทยจะใหจังหวัดชายแดนใตเปนเขตปกครองตนเอง   510 
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ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
28 กุมภาพันธ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ ได ถูกบรรจุ ไว ในฐานขอมูลขององคการสหประชาชาติดวย

http : //peacemaker .un .org/ thai land-dialogue2013 
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ฉันทมติท่ัวไปวาดวยกระบวนการสานเสวนาสันติภาพ 

รัฐบาลแหงประเทศไทยไดแตงตั้งใหเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (ตอแตนี้จะเรียกวาฝาย A) เปนหัวหนา

คณะสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมอันเอ้ืออำนวยแกการเสริมสรางสันติภาพในเหลาจังหวัดชายแดนภาคใต

ของประเทศไทย 

เรายินดีที่จะรวมสานเสวนาสันติภาพกับผูคนที่มคีวามคิดเห็นและอุดมการณแตกตางจากรัฐ (ตอแตนี้จะ

เรยีกวาฝาย B) ในฐานะผูมีสวนไดเสียฝายหนึ่งในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบของ

รัฐธรรมนูญไทย ขณะท่ีมาเลเซียจะคอยอำนวยความสะดวก จะมีการจัดหามาตรการรักษาความปลอดภัย   

แกบรรดาสมาชิกคณะทำงานรวมตลอดกระบวนการนี้ 

ทำและลงนามในกัวลาลัมเปอร 

เมือ่วันที ่28 กุมภาพันธ 2013 

สำหรับฝาย A      สำหรับฝาย B 

(พลโทภราดร พัฒนถาบุตร)       (อุสตาช ฮัสซัน ตอยิบ) 

  

สักขีพยาน 

(ดาโตะโมฮัมเหม็ด ทายุดดิน บิน อับดุล วาฮับ) 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงมาเลเซีย 

คัดลอกมาจาก เฟสบุ ค  ของ  ดร . เกษียร  เตชะพี ระ  อาจารยประจำคณะรั ฐศาสตร  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร  

h t tps : / /www.f acebook .com/photo .php?fb id=10200736761964313&set=pb .1319945109. -

2207520000 .1362859991 .&type=3&theater  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

5 ขอเรียกรองเบ้ืองตนของ BRN 
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5 ขอเรียกรองเบื้องตนของ BRN 
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บทแปล 

โดย: คณะทำงานของสถาบันพระปกเกลา (อ.อัฮหมดัสมบูรณ บัวหลวง) 

ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4635  

  

ขอเรียกรองเบ้ืองตน 

คณะผูแทน BRN 

ในการพูดคุยเรื่องสันติภาพกบัรัฐบาลไทย 

วันที่ 29 เมษายน 2013 

  

กลาววา: 

  

1. การพูดคุยครั้งนี้เปนการพูดคุยของขบวนการตอสูปาตานี โดยการนำของขบวนการปฏิวัติชนชาติมลายู  

   ปาตานี (BRN) กับรัฐบาลไทย เพราะ: 

  

       a. BRN คือองคปฏิวัตเิพ่ือเสรีภาพที่เปนตัวแทนของชาวมลายูปาตานี 

  

       b. BRN คือผูปกปองสิทธิและความสำคญัของชาวมลายูปาตานี 

  

       c. BRN คือผูนำการสื่อสารและความหวังของชาวมลายูปาตานี 

  

2. ขบวน การปฏิวัติชาติมลายูปาตานี BRN เห็นดวยกับการแตงตั้งใหประเทศมาเลเซีย เปนผูอำนวยความ

สะดวกและการเปนคนกลางที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงในการพูดคุยครั้งนี้ 

  

       a. เพื่อดำเนินการและนำความสำเร็จในการพูดคยุครั้งนี้ 

  

       b. เพ่ือการพูดคยุครั้งนี้ไดรบัการยอมรับและสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวมลายูปาตานีและสังคม 

           นานาชาต ิ

  

       c. เพ่ือใหไดรบัความสำเร็จในความพยายามการแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองในแผนดินปาตานี 

  

3. ตลอดระยะเวลาในการพูดคุยมีความจำเปนที่ตองมีตัวแทน (ของประเทศ) อาเซยีน โอไอซี และเอ็นจีโอ                

ที่เปนขอตกลงรวมกันท้ัง 2 ฝายคือฝาย BRN และรัฐบาลไทย เพราะ: 
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       a. ในเนื้อหาขอตกลงระหวาง BRNและรัฐบาลไทย จำเปนตองมีสักขีพยานจากประชาคมนานาชาติ    

           องคกรระหวางประเทศที่สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน (องคกร) ที่แสวงหาสันติภาพและความสันติสุข 

  

       b. เพ่ือใหการพูดคุยครั้งนี ้เปนหลักประกันที่มั่นคงแกทั้งสองฝาย 

  

 

4. รัฐบาลไทยตองยอมรับความเปนเจาของการเปนชนชาติมลายูบนแผนดินปาตานี  เพราะ: 

  

       a. ความจริงในความขัดแยงทีเ่กิดขึ้น คือการเขายึดครองสิทธิความเปนเจาของของชนชาติมลายูปาตานี 

  

       b. ปญหาสทิธิมนุษยชนและสิทธิความเปนเจาของในการกำหนดชะตากรรมตนเอง 

  

       c. ปญหาพันธะสัญญาในสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรมและอื่นๆ 

  

5. ฝายขบวนการปฏิวัติชนชาติมลายูปาตานี BRN เสนอเพ่ือรัฐบาลไทยตองใหอิสรภาพแกนักตอสูที่ตอสู   

กรณีการเรียกรองอิสรภาพใหกับปาตานี และใหลบ (ยกเลิก) หมายจับ (บุคคล) ของนักตอสูเพ่ือปาตานี โดย  

ไมมีเงื่อนไข เพราะ: 

  

       a. นักตอสูเพ่ือปาตานีคือผูปกปองประชาชน (เขา) ไมใชโจร (เขา) ไมใชขบวนการแบงแยกดินแดน (เขา) 

           ไมใชผูกอการราย 

  

       b. นักตอสูเพื่อปาตานีเปนผูสนับสนุนความยุติธรรม  ไมใชเปนผูกดขี่ขมเหง ไมใชผูที่กระทำความอธรรม  

           (เลวราย) และไมใชผูที่หลอกลวงประชาชน 

  

       c. นักสูเพ่ือปาตานีคือผูรักความสันติสขุอยางแทจริง ไมใชผูทำลาย (กอกวน สรางความเลวราย) และ  

          ไมใชพวกหัวรุนแรง 

  

กัวลาลัมเปอร 29 เมษายน 2013 

หัวหนาคณะ/ตัวแทน 

ขบวนการปฏิวัติชาติมลายูปาตานี BRN 

ที่มาเลยเซีย 

ฮาซัน ตอยิบ 
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บทแปล 

โดย: Hara Shintaro 

ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4301 

  

สำหรบการดำเนินการเจรจา พวกเรานำเสนอขอเรียกรองขั้นแรกท้ังหมดหาขอ  

  

1. การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นระหวางตวัแทนนักตอสูปาตานีที่นำโดยแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (บีอาร

เอ็น) กับรัฐบาลไทย เนื่องจาก 

  

       เอ. บีอารเอ็นเปนองคกรปลดปลอยซึ่งเปนตัวแทนสำหรับประชาชนชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานี  

  

       บ.ี บีอารเอ็นพิทักษสิทธิประโยชนประชาชนชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานี 

  

       ซ.ี บีอารเอ็นเปนองคกรท่ีไดรับมอบภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนชาว (เชื้อสาย)  

           มลายูปาตานี 

  

2. แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (บีอารเอ็น) เห็นดวยที่จะแตงตั้งรัฐบาลมาเลเซียเปนคนกลาง                

ผูไกลเกลี่ย ซึ่งมีสวนรวมโดยตรงในการเจรจา 

  

       เอ. เพื่อใหกระบวนการเจรจาดำเนินไปอยางสะดวกและประสบความสำเร็จ 

  

       บ.ี เพ่ือทีจ่ะกระบวนการนี้ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากสังคมมลายูปาตานีและสังคม 

           นานาชาติ (สังคมโลก) 

  

       ซ.ี เพื่อใหมีผูไกลเกลี่ยปญหาความขัดแยงทางการเมืองท่ีดินแดนปาตานี 

  

3. ตลอดชวงการเจรจาตองมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องคกรโอไอซี และองคกรเอ็นจีโอตางๆ เปน

พยาน เนื่องจาก 

  

       ในบริบทของการตกลง ระหวางบีอารเอ็นกับรัฐบาลไทย จำเปนตองมีพยานจากสังคมนานาชาติ 

       (สังคมโลก) และตัวแทนขององคกรระดับโลกที่ยึดถือหลักสิทธิมนษุยธรรม และนับถือหลักความยุติธรรม 

       และสันติภาพ เพ่ือทีจ่ะกระบวนการเจรจานี้มีการรับรองอยางตอเนื่องสำหรับทั้งสองฝาย  
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4. รัฐบาลไทยจำเปนตองยอมรับวาชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานีมีสิทธิความเปนเจาของตอดินแดนปาตานี 

เนื่องจาก 

  

       เอ. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในดินแดนปาตานีมีสาเหตุเนือ่งจากสทิธิความเปนเจาของของชาวมลายู 

           ถูกยึดไป (ถูกปฏิเสธ) (โดยฝายรัฐสยาม/ไทย) 

  

       บ.ี มีประเด็นปญหาในดานสิทธิมนุษยธรรมและสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง 

  

       ซ.ี มีประเด็นปญหาทางดานสิทธิการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม ฯลฯ 

  

5. ฝายแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (บีอารเอ็น) เรียกรองใหรัฐบาลไทยปลอยผูที่ถูกควบคุมตัว 

(นักโทษทางการเมือง/ผูตองสงสัย) เนื่องจากคดีความมั่นคงทุกคน และยกเลิกหมายจับที่ออกสำหรับนักตอสู

ปาตานีทุกคนโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

  

  

สำนวนแปลที่ 2 โดย: Abdulloh Wanahmad 

ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4300 

  

  

เพื่อทำใหการเจรจาสันติภาพสามารถดำเนินไปไดอยางราบรื่น เราขอยืน่ขอเสนอเบือ้งตนนี้ทั้งหมด 5 ขอ

ดวยกัน 

  

1.การเจรจาในครั้งน้ีถือเปนการเจรจาระหวางนักตอสูชาวปาตานี (ทัง้หมด) ที่นำโดยขบวนการบีอารเอ็นกับ

ทางรัฐบาลไทย 

  

       a. บีอารเอ็น ถือเปนองคกรเพ่ือการปลดปลอยที่เปนตัวแทนของชาวมลายูปาตานี 

  

       b. บีอารเอ็นคือผูปกปองสทิธิและผลประโยชนของชาวมลายูปาตานีท้ังมวล 

  

       c. บีอารเอ็นคือผูทีท่ำหนาทีแ่ละนำพันธกิจของชาวมลายูปาตานี 

  

2.บีอารเอ็นเห็นพองตองกันท่ีมาเลเซียเปนฝายอำนวยความสะดวก (mediatur) ที่เก่ียวเนื่องโดยตรงในการ

เจรจาครั้งนี้ 
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       a. เพื่อใหการเจรจาคร้ังนี้สามารถดำเนินไปไดดวยดีและบรรลุตามเปาหมาย 

  

       b. เพ่ือใหการเจรจาครั้งนี้ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากชาวมลายูปาตานีตลอดจน 

          ประชาคมโลก 

 

       c. เพ่ือใหมีฝายที่รับผิดชอบในการหาทางออกปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่ปาตาน ี

  

3.ตลอดชวงการเจรจาตองมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกโอไอซีและองคกรเอ็นจีโอตางๆ เปน

สักขีพยาน 

  

       a. ในการเจรจาระหวางขบวนการบีอารเอ็นกับรัฐไทย จะตองเปนที่จะตองรับรูโดยองคระหวางประเทศ 

           และตัวแทนองคกรระหวางประเทศตางๆที่ทำงานในดานสิทธิมนุษยชนที่ตองการเห็นความสงบสุข 

           สันติภาพและความมั่นคง 

  

       b. เพ่ือใหการเจรจาในครั้งนี้ไดมีหลักประกันที่แนนอนสำหรับทั้งสองฝาย 

  

4. ทางรัฐบาลไทยตองยอมรับวาชาวมลายูปาตานียอมมีสิทธิเหนือดินแดนปาตานีแหงนี้ ดวยเพราะวา 

  

       a. รากเหงาของปญหาความขัดแยงที่ดินแดนปาตานีแหงน้ีก็คือการที่สิทธิของชาวมลายูปาตานีถูกปลนไป 

  

       b. ในดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง 

  

       c. สิทธิในการจัดการดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และอ่ืน 

  

5. ทางฝายบีอารเอ็นขอเรียกรองใหทางรัฐบาลไทยทำการปลอยตัวนักโทษที่ตอสูเพ่ือปลดปลอยปาตานแีละให

ยกเลิกหมายจับทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไข 
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คำแถลงการณ 

ความเขาใจรวมกันเพือ่การริเริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุข 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 13 กรกฎาคม 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4479 

คำแถลงการณ 

ความเขาใจรวมกันเพ่ือการริเริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุข 

ตัวแทนจากสภาความมั่นคงแหงชาติประเทศไทย (ซึ่งตอไปเรียกวา Party A) กับตัวแทนของแนวรวม

ปฏิวัติแหงชาติ (ซึ่งตอไปเรียกวา Party B) ตาม ขอตกลงหลกัในการพูดคุยครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอรเมื่อ

วันที่ 13 มิถนุายน 2013 ทีผ่านมา บรรลุความเขาใจในการปฏิบัติเพ่ือริเริ่มความพยายามใหมีเดือนรอมฎอน 

2013 อันปราศจากความรนุแรงในจังวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  

ชวง เวลาในการดำเนินความพยายามรวมดังกลาวนี้เปนเวลา 40 วัน ตั้งแต วันที่ 10 กรกฎาคม 2013 

ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2013 (วันท่ี 1 เดือนรอมฎอน 1434 ฮิจเราะหศักราช ถึงวันท่ี 10 เดือนเชาวัล 1434 

ฮิจเราะหศักราช) และปฏิบัติในสามจังวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส รวมหาอำเภอใน

จังหวัดสงขลา ไดแก นาทวี สะเดา จะนะ เทพา และสะบายอย  

ในชวงเวลาดังกลาว Party A จะมีความรับผิดชอบตอการปองกันอาชญากรรมและการเฝาสังเกตเพื่อ

รักษาความปลอดภัยของสาธารณชน Party A ก็รบัรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคน   

ไมวาจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะอยางไรก็ตาม Party A จะงดใชปฏิบัติการเชิงรกุเก่ียวกับปญหาความ

มั่นคงที่เกิดขึ้นจากสถานการณความไมสงบในภาคใตดวย  

ในชวงเวลาดังกลาว Party B ตองพยายามและพิจารณาเพ่ือไมใหเกิดเหตุรุนแรง รวมไปถึงการโจมตี

ดวยอาวุธ การวางระเบิด และการซุมโจมตีตอเจาหนาที่ความมั่นคงและประชาชนทั่วไป Party B ก็ตอง

พยายามที่จะตดิตามขอตกลงครั้งนี้ โดยไมทำลายทรัพยสินของรัฐและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน 

Party B รับรองวาจะใหเกียรติ เคารพและปกปองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของคนท่ีไมนับถือศาสนา

อิสลามดวย  

ในชวงเวลาดังกลาว ทั้ง Party A และ Party B จะ ปฏิบัติอยางจริงจังเพ่ือทำใหเดือนรอมฏอนแหงป 

2013 เปนเดือนที่ปราศจากความรนุแรง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ ความเอาจริงเอาจังและความต้ังใจ

จากทั้งสองฝายในการแสวงหาแนวทางแกไขปญหาความไมสงบ โดยมีเวทีสันติสนทนาเปนเวทีกลาง ทั้งสอง

ฝายเชื่อวาสันติสนทนาเปนวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับสรางสันติภาพ อันย่ังยืนและถาวรในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ของประเทศไทย ฝายใดท่ีฝาฝน รบกวน หรือไมปฏิบัติตามความเขาใจรวมกันครั้งนี้ก็ถือวาเปนฝายที่ไมรัก 

สันติภาพ ฝายที่ไมเคารพความใฝฝนและความหวังของประชาชน  

ทุกฝายที่เก่ียวของจำเปนตองเขาใจ เคารพและยึดถือหลักการในความเขาใจรวมกันครั้งนี้ เพื่อบรรลุ

เปาหมายของการริ่เริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุขในป 2013 

  

ผูอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลมาเลเซีย 

สำนักเลขาธิการ 

คณะทำงานรวมเพ่ือสันติสนทนาในภาคใตของประเทศไทย 

สภาความมั่นคงแหงชาติ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2013 
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BRN ย่ืนหนงัสือประทวงอางไทยผิดสัญญาขอตกลงยุติความรุนแรง 

ชวงเดือนรอมฎอน 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 20 กรกฎาคม 2556 
ท่ีมา: http://www.tnews.co.th/html/content/63879/ 

 

ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำขบวนการบีอารเอ็นไดยื่นหนังสือประทวงตอดาโตะ ซัมซามิน คนกลางเรื่องการเจรจา

สันติภาพระหวางไทยกับกลุม BRN โดยอางวาไทยไดละเมิดขอตกลงเรื่องลดความรนุแรงท่ีตกลงกันไวกอนหนา

นี้ 

  

วันนี้ (20ก.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา  นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำขบวนการบีอารเอ็น  ไดทำการย่ืนหลังสือตอ  

ดาโตะ สร ีอาหมัด ซมัซามนิ ฮาซิม ผูอำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพระหวางไทยกับ BRN โดยอางวา 

ทางฝายไทยไดละเมิดขอตกลงเรื่องการลดความรุนแรงในชวงเดอืนรอมฎอน   

 

โดยทางฝาย BRN ระบุวาหวังจะหยุดการกอความรุนแรงตามท่ีไดตกลงกันไว 100 เปอรเซ็นต แตทางแกนนำ

กลุมอางวา การท่ีครูตาดีกา ผูนำศาสนา คนที่มีคดีติดตัวและคนอื่นๆ หลายคนที่ถูกฆาเสียชีวิตนั้น ทำให

ประชาชนเกิดไมเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพที่เคยตกลงกันไว จนเปนสาเหตุใหทางคนของ BRN หรือกลุม

กองกำลัง RKK ออกมาตอบโตในเรื่องนี้ 

 

สวนดานของพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ หรือ สมช. ออกมาเผยวาได

รับทราบการยื่นประทวงเรื่องดังกลาวแลว แตยังไมเห็นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามที่เปนขาว ซึ่งคาดวา

หากมีการย่ืนหนังสือประทวงจริงอาจตองใชเวลากวาเอกสารเปนทางการจะมาถึง เนื่องจากตองดำเนินการ

แปลภาษามาลายูเสียกอน  

 

สวนเรื่องที่อางวาทางไทยนั้นเปนฝายละเมิดขอตกลงเรื่องสันติภาพชวงเดือนรอมฎอนนั้น  เลขาธิการ 

สมช.  ยืนยันวา ทางการไทยยังคงยึดหลักปฏิบัติเดิมคือ  จะใชมาตรการการตั้งรบัท่ีเขมขน แตหากมีเหตุ     

ซึ่งหนา เราก็จำเปนที่จะตองทำการตอบโต เพราะหากวาถาเราตอบโตใดๆเลย ผลเสียก็ตกอยูที่ฝายเจาหนาที่

ไทย สวนการที่จะใหฝายไทยปฏิบัติการกอนนั้น ขอยืนยันวา ไมมีการปฏิบัติอยางนั้นแนนอน 
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ประกาศมติสภาชูรอ (ท่ีปรึกษา) BRN  
มีผูใชนามวา “Angkatan Bersenjata-BRN” ได โพสตคลิปวิดีโอลง 

ในเว็บไซตยูทิวบในหัวเรื่องวา “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN” 

ความยาว 1 นาที 40 วินาที 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 7 สิงหาคม 2556 

ท่ีมา: http://www.manager.co.th/south/viewnews.aspx?NewsID=9560000098045 

 

ผูสื่อขาวรายงานวา มีผูใชนามวา “Angkatan Bersenjata-BRN” ได โพสตคลิปวิดีโอลงในเว็บไซต 

ยูทิวบในหัวเรื่องวา “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN” ความยาว 1 นาที 40 วินาที  

ถูกเผยแพรตั้งแตเมื่อวานนี้ (6 ส.ค.) โดยภาพในวิดีโอดังกลาว เปนบรรยากาศมืดทะมึน และสีสันออกทึมๆ 

ประกอบดวยชายฉกรรจ 3 คน คนหนึ่งนั่งโตะอานแถลงการณ ซึ่งคาดวานาจะเปนภาษามลายู สวนอีก 2 คน

ยืนถืออาวุธปนสงครามขนาบซาย-ขาว ทั้งหมดสวมหมวกไหมพรมปดคลุมใบหนา แตงชุดลายพรางทหาร และ

ผาใบลายพรางทหารทำเปนฉากหลัง 

         

ทั้งนี้ เม่ือคลิปวิดีโอดังกลาวที่เชื่อวาเปนของขบวนการบีอารเอ็น โคออดิเนต (BRN Coordinate) หรือ

ขบวนการที่เคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย และเปนที่นาสังเกตวา ถูกเผยแพรในหวงเวลาใกล

สิ้นสดุเดือนรอมฎอน หรือเดือนแหงการถือศีลอดของผูนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งเปนการตามมาติดๆ กับขาว

การขอถอนตัวของนายฮาซัน ตอยิบ แกนนำ BRN ในฐานะหัวหนาทีมเจรจากับฝายไทย ซึ่งเม่ือถูกเผยแพรก็มี

การนำไปแชรกันในสื่อสังคมออนไลน และมคีวามพยายามหาผูที่จะแปลใหเปนภาษาไทย 

         

ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ในวันนี้ (7 ส.ค.) ผูใชนามวา shukur ในบล็อก OK Nation ก็ไดโพสตคำแปลขอความ

ของคลิปวิดีโอของบีอารเอ็นดังกลาวลงในหนาวอลลของตนเอง โดยใชชื่อวา “คำแปลเบื้องตนจากผูท่ีอางวา

เปนมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN” ไวดังนี…้ 
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ประกาศมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN 

         

ขอความสันติสุขจงมีแดทุกทาน 

         

       BRN คือ ขบวนการหนึ่งที่ตองการปลดปลอยชาวปาตานีจากการกดขี่ของนักลาอาณานิคมสยาม 

ซึ่งมีเปาหมายที่จะสถาปนาความยุติธรรม สันติภาพ และความสงบสุขแกชาวปาตานี  

ในความหมาย “แผนดินที่อุดมสมบูรณและมีพระเจาผูทรงอภัย”  

เม่ือพิจารณาขอเสนอ 5 ขอแรก และเง่ือนไข 7 ขอหลัง เพื่อบรรลุขอตกลง (ความเขาใจรวม)  

30 วันเดือนรอมฎอน และ 10 วันเดือนเชาวาล พบวา  

นักลาอาณานิคมสยามมิไดปฏิบัติตามเลยแมแตขอเดียว  

ในทางกลับกัน นักลาอาณานิคมสยามทำการบอนทำลาย โกหก และยังคงเผยแผการใสรายกับชาวปาตานี 

         

       ดังนัน้ เม่ือพิจารณาตามมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN  

ตราบใดที่นักลาอาณานิคมสยามยังมีจุดยืนดังกลาว  

ดังนั้น นักลาอาณานินิคมสยามไมมีสิทธิท่ีสานตอการสานเสวนาสันติภาพ  

และไมมีสิทธิอยูในพื้นแผนดินปาตานี  

และจะไมมีตัวแทน BRN ในการสานเสวนาสันติภาพกับตัวแทนนักลาอาณานิคมสยามตลอดไป 

         

สุขสันตวันตรุษอีด้ิลฟฏรฺ 

ขอความสันติสุข 

เอกราช  เอกราช  เอกราช 
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ฮัสซัน ตอยิบ: BRN กบัการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน (Media Selatan) 

สำนักขาวประชาไท 

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

สื่อจากมาเลเซีย 

 ----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 สิงหาคม 2556 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2013/08/48130 
 

แปลสรุปเปนภาษาไทยโดยอาจารยชินทาโร ฮารา 

บทสัมภาษณ ‘ฮสัซัน ตอยิบ’ ตอสื่อมวลชนชายแดนใต เรื่อง BRN กับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ย้ำปญหาไฟใต

ตองจบลงบนโตะเจรจา วอนทุกฝายรวมมือสนับสนุน หากรัฐบาลใหอำนาจปกครอง ขอใหมั่นใจวาจะดำรง

ความยุติธรรม ปกครองตามกฎหมายอิสลาม พรอมเคารพคนศาสนาอ่ืนและถือเปนสมาชิกครอบครัว 

หมายเหตุ: ฮัสซัน ตอยิบ ตัวแทนขบวนการบีอารเอ็น (BRN) ในฐานะหัวหนาคณะตัวแทนการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพกับตัวแทนฝายรัฐบาลไทยไดใหสัมภาษณคณะสื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นำโดย

สถานวีิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน (Media Selatan) พรอมดวยสำนักขาวประชาไท โรงเรียนนักขาวชายแดน

ใต (DSJ) และสื่อจากมาเลเซีย เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 ที่ผานมา ที่ประเทศมาเลเซีย 

โดยเปนการใหสัมภาษณดวยภาษามลายู ซึ่งแปลสรุปเปนภาษาไทยโดยอาจารยชินทาโร ฮารา อาจารย

สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร (ม.อ.) วิทยาเขตปตตานี ท้ังนี้ คลิปเสียงสัมภาษณดังกลาว 

มีการออกอากาศในรายการโลกวันนี้ ของสถานีวิทยุ Media Selatan ระหวางวันท่ี 7-8 สิงหาคม 2556 

 000 
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ขอคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพเปนอยางไร ? 

ผมฮัสซัน ตอยิบ หวังวากระบวนการสันติภาพจะประสบความสำเร็จ แตฝายรัฐบาลไทยก็จำเปนตองมีสวนรวม

อยางจริงจัง เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงบนโตะเจรจา นอกจากนี้มาเลเซียในฐานะผูไกลเกลี่ยไมใชแค          

ผูอำนวยความสะดวกก็ตองมีความจริงใจเหมือนกัน 

ดังน้ัน ขอยืนยันวาฝาย BRN เอาจริงเอาจังในเรื่องกระบวนการสันติภาพ เพราะการตอสูของเราไมอาจจะ

สิ้นสุดในสนามรบ ไมวาจะใชเวลานานแคไหนก็ตาม แตจุดจบของการตอสูของเราอยูบนโตะเจรจา คนที่อางวา

เราตองการลมโตะเจรจานั้น คือแคเอาจินตนาการตวัเองมาเลาอยางเดียว แนนอนวา กอนหนานี้เราก็รบ

มาแลว แตจุดจบก็ตองเปนโตะเจรจา ฉะนั้นการเจรจาจำเปนตองเดินหนาตอไป ไมมีการหยุดนิ่งหรือการชะงัก 

เปาหมายในการโจมตีของ BRN ? 

เราไมโจมตีเปาหมายออน (soft target) ท้ังโตะอิหมาม โตะคอเต็บ โตะบิหลัน่ คนเหลานี้ถือวาเปนเปาหมาย

ออน รวมถึงยานเศรษฐกิจดวย เปาหมายในการโจมตีของเราคือกองกำลังติดอาวุธเทานั้น ไมวาจะเปนทหาร 

ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เพราะฉะน้ันเราอยากจะบอกวา พื้นที่ยานเศรษฐกิจไมจำเปนตองมี

เจาหนาที่ติดอาวธุมารักษาความปลอดภัย 

ผมขอแสดงความเสียใจตอการจากไปของโตะอิหมามมัสยิดกลางจังหวัดปตตานี แตเราก็ไมทราบวาเปนฝมือ

ของใคร ขอยืนยันอีกครั้งวา เปาหมายการโจมตีของเราคือกำลังติดอาวุธอยางเทานั้น เราไมโจมตีเปาหมาย

ออนหรือเปาหมายเศรษฐกิจ ใครโจมตีเปาหมายเหลานี้ เราก็ไมทราบเหมือนกัน ตองรอผลการสอบสวน 

รูปแบบการปกครองในความหมายและความตองการของ BRN ? 

ถาสมมุติวา รัฐบาลใหสิทธิแกเราสามารถปกครองโดยตนเองได การปกครองของเราก็ตองเปนการปกครองที่

ยุติธรรมท่ีสุด โดยมีกฎหมายอิสลามเปนหลัก เมื่อมีการปกครองตามกฎหมายอิสลาม เราก็ตองมองวา คนที่ 

นับถือศาสนาอ่ืนก็เปนสมาชิกครอบครัวของเราเชนกัน เมื่อเรากดขี่พวกเขา ก็ถือวาเปน “ฮารอม” (ผิด

กฎหมายอิสลาม) และเปนบาปดวย 

เพราะฉะนั้น การปกครองของเราก็ตองตามหลักการของศาสนาอิสลาม ชาวจีนและชาวสยามในปาตานีก็ไม

ตองเปนหวง ตัวอยางประเทศมาเลเซียที่เปนสังคมหลากหลายเชื้อชาติ สังคมของเราก็เปนสังคมหลากหลาย

เชื้อชาติเชนเดยีวกัน ลองสงัเกตดูชาวสยามในอำเภอตุมปต (Tumpat) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พวกเขาก็

สามารถสรางวัดและปฏิบัติศาสนกิจของเขาได การท่ีตางคนตางนบัถือศาสนาที่แตกตางกัน ก็ไมมีปญหาตาม

หลักการอิสลาม 
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สถานการณในเดือนรอมฎอนปนี้เปนอยางไรบาง ? 

ในเดือนรอมฎอนปนี้ มีเหตุรุนแรงนอยลง และหวังวาทุกทานสามารถตอนรับวันอีดิลฟตรีอยางสันติ แตมันก็

ขึน้อยูกับทาทีของรัฐบาลดวย ถึงแมวา ฝายรัฐบาลไมปฏบิัติเงื่อนไขทั้งหมด 7 ขอที่เราไดยื่นมาแลวแมแตขอ

เดียว แตเราก็ใหการพิจารณาตอการลดความรุนแรง เพราะฉะนั้นตั้งแตวันแรกของเดือนรอมฎอนไมมี

เหตุการณเกิดขึ้น แตตอมามีการใชความรุนแรงและมีคนเสียชีวิตทุกวัน จนทำใหคนในสนามอดทนไมได          

จนตองกอนเหตุแตเปนการใหคำเตือนตอรัฐบาล ไมใชการแกแคน 

ขณะเดียวกัน สถานการณในพื้นท่ีก็ไมไดเกิดขึ้นจากฝายเดียว เพราะฉะนั้น ทุกฝายไมวาจะเปนฝาย BRN หรอื

ฝายรัฐบาล ตองรวมมือกันเพ่ือสรางสันติภาพ 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน? 

ตอนแรก ฝายรัฐบาลอยากลดความรุนแรง แตฝาย BRN พรอมที่จะยุติความรุนแรงโดยมีเงื่อนไข 7 ขอที่เราได

เสนอแลว แตฝายรัฐไมรับเง่ือนไขเหลานี้ ในเขตพื้นที่ชนบทก็ยังมีทหารอยูเต็มและยังมีการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น

ไปอีก นอกจากนี้ก็มีการสกัดถนน การโจมตี การลอมบาน การคนบาน ฯลฯ แตเราก็ใชความอดทน 

เหตุระเบิดที่เกิดข้ึนเปนระยะในชวงรอมฎอนนั้น คือคำเตือนตอฝายรัฐบาลไทย ไมใชการตีกลับ ถาเปนการตี

กลับ ถาคนของเราตายหนึ่งคน คนของเขาก็ตองตายสิบคน การโจมตีในเดือนรอมฎอนเปนคำเตือนตอรัฐบาล

เทานัน้ ความเสียหายจึงมีไมมาก 

พวกเราไมไดลงนามในขอตกลงการรเิริ่มเดือนรอมฎอนสันติสุขนั้น เพราะมีเวลานอยมาก พวกเราอยากจะให

นายกรัฐมนตรีเปนคนลงนามในขอตกลงกอนเดือนรอมฎอน แตไมมีการลงนาม อยางไรก็ตาม เราก็ลดความ

รุนแรงได แมไมใช 100 เปอรเซ็นต แตประมาน 60-70 เปอรเซ็นต 

กอนถึงเดือนรอมฎอนก็มีเหตุการณยิงโตะครทูี่ปูลาฆาซงิ (เหตุคนรายยิงนายอิสมาแอ ปาโอะมานิ๊ อายุ 51 ป 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่อ.ยะรัง จ.ปตตานี) และสมาชิกขององคกรเครือขายผดุงธรรมเพ่ือสันติภาพ 

(JOP) หลายคนก็ถูกยิงตาย (เชน เหตุคนรายยิงนายตอเหล็บ สะแปอิง อายุ 44 ป เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 

2556) คดีของพวกเขาก็ถูกยกฟองแลว แตคนเหลานี้ก็ถูกยิงตาย 

หลังจากเหตุการณเหลานี้ คนที่ควบคมุนักรบในสนามก็โทรศัพทมาหาผม และแจงวาเด็กๆ ภายใตการควบคุม

เสียความอดทนแลว แตผมก็ใหคำแนะนำวาตองใชความอดทน พวกเขาก็โทรศัพทมาหาสองสามครั้ง แตผมก็

บอกวาอดทนหนอย 

ผมก็เสียใจดวยที่วาการลดความรุนแรงใน เดือนรอมฎอนเกิดข้ึนอยางไมเต็มท ีเพราะความตองการของเราก็คือ 

ไมอยากจะกอใหเกิดเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนถึงวันที่ 10 ของเดือนเชาวัล 
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การควบคุมของกำลังในสนาม? 

เราควบคุมพวกเขาอยูมานานแลว แตเมือ่เหตุการณยิงสังหารเกิดขึ้นหลายเหตุการณ กองกำลงัในสนามก็เสีย

ความอดทน แตอยางไรก็ตาม เราใหความสำคัญกับขอตกลงนั้น ถาฝายรัฐยังปฏิบัติและใชความรนุแรง 

เหตุการณก็เกิดข้ึน แตมันเปนแคชั่วคราว 

การพูดคุยรอบตอไปจะเกิดขึ้นหรือไม ? 

เวลาสำหรับการพูดคยุครั้งตอไปยังไมกำหนด แตเราก็ไดเสนอเงื่อนไขแลว เพ่ือใหฝายรัฐบาลใหคำตอบตอขอ

เรียกรอง 5 ขอเบื้องตนวา จะรับไดหรือไม ถึงแมไมมีการพูดคุยอยางเปดเผย แตเราก็จะติดตอสื่อสารกับฝาย

ไทย โดยผานผูอำนวยความสะดวก 

ในเดือนรอมฎอนเราก็ไดเจอกับผูอำนวยความสะดวกสองครั้งแลว และ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ

สภาความม่ันคงแหงชาต ิ(สมช.) ซึ่งเปนตัวแทนฝายไทยก็มาดวย แตเราไมไดเจอตัวตอตัว แตติดตอผานผู

อำนวยความสะดวก 

ความรวมมือกับขบวนการอื่นๆเปนอยางไรบาง ? 

เราไดประสานงานกับขบวนการอ่ืนๆ แลว เชน Patani United liberation Organization (PULO) และ 

Barisan Islam PembebasanPatani (BIPP) และทั้งสององคกรก็รวมกันในการพูดคุยดวย แตองคกร PULO 

มีหลายสาย ซ่ึงเปนปญหาของ PULO เอง ฉะนั้น PULO ก็ตองสรางความเอกฉันทในองคกรเอง 

ความรวมมือจากฝายตางๆ เปนอยางไร ? 

ขอใหขาราชการท้ังหลายและองคกร NGO ตางๆ ทำงานอยางจริงจัง สวนพรรคประชาธิปตยนั้นเห็นวายาก

หนอย แตถาพรรคนี้ประสงคที่จะแกไขปญหาความขัดแยงก็ขอใหการสนับสนุนตอกระบวนการสันติภาพ พวก

เขาอาจจะคดิวา ถากระบวนการสันติภาพท่ีนำโดยพรรคเพ่ือไทยประสบความสำเร็จ พรรคประชาธิปตยจะเสีย

เกาอี้จากภาคใต พวกเขาไมควรคิดแบบนั้น ในโลกการเมือง คนท่ีดี คนที่ทำงานเพ่ือประชาชนนั่นแหละที่จะ

ไดรบัการสนับสนุนของประชาชน 

เราก็ขอเรียกรองทุกคนที่อยูในพ้ืนที่ปาตานี ไมวาจะเปนชาวมลายู ชาวจีน หรือชาวสยามก็ตาม ใหความ

รวมมือเพ่ือสรางสันติภาพ 
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บทบาทของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปนอยางไร? 

พ.ต.ท.ทักษิณใหการสนับสนุนอยางเต็มทีตอกระบวนการสันติภาพ มีบางคนอางวา ผมสนิทกับนายทักษิณมาก 

แตจริงๆ แลวเราก็ไมใชคนที่สนิทกัน ผมเจอกับ พ.ต.ท.ทักษิณผานมาเลเซีย เม่ือมีกระบวนการสันติภาพนี้

แหละ 

000 

‘5ขอ 7 ขอ’ เง่ือนไขเจรจาของ BRN 

5 ขอ 7 ขอ คือขอเสนอที่ฝายบีอารเอ็นย่ืนเปนเงื่อนไขในการพูดคยุสันติภาพตอฝายไทย ในชวงที่ผานมา ซึ่งจะ

กลายเปนประเด็นหลักที่ฝายบีอารเอ็นจะใชในการพูดคุยเพ่ือสันติภาพในครั้งตอๆไป มีเนื้อหาดังน้ี 

ขอเสนอ 5 ขอ 

นายฮสัซัน ตอยิบกับนายอับดุลการมิ คอลิบ ตัวแทนฝายบีอารเอ็นแถลงผานเว็บไซตยูทูปเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 

2556 มีเนื้อหาสรุป ดังนี้ 

1. ตองใหประเทศมาเลเซียเปนคนกลางผูไกลเกลี่ยไมใชแคผูอำนวยความสะดวก 

2. การพูดคยุสันติภาพเกิดขึ้นระหวางชาวปาตานีที่นำโดยบีอารเอ็นกับนักลาอาณานิคมสยาม 

3. ในการพูดคยุตองมีสักขีพยานจากกลุมประเทศอาเซียน องคการความรวมมืออิสลาม (โอไอซี) และองคกร

พัฒนาเอกชน (NGO) 

4. ตองปลอยตัวผูถูกคดีความมั่นคงและยกเลิกหมายจับทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไข 

5. ตองยอมรับวาองคกร BRN. เปนขบวนการปลดปลอยชาวปาตานี ไมใชกลุมแบงแยกดินแดน 

ขอเสนอ 7 ขอ 

นายฮัสซัน ตอยิบ แถลงผานเว็ปไซตยูทูปวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีเนื้อหาเก่ียวกับมาตรการในเดือน

รอมฎอน-วันท่ี 10 เดือนเซาวัล สรุปดังนี้ 

1. ตองถอนทหารและทหารพรานจากกองทัพภาค 1, 2 และ 3 และตำรวจท่ีถูกสงมาจากสวนกลางออกจาก

พ้ืนทีป่าตานีทั้งหมด  
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2. แมทัพภาคที่ 4 ตองถอนทหารและทหารพรานออกจากเขตหมูบานใหไปอยูคายใหญๆ ของแตละหนวย  

3. ตองถอนกำลังตำรวจและตำรวจชายแดนออกจากเขตหมูบาน 

4. ปลอย อส.(อาสาสมัครรักษาดินแดน) ท่ีนับถือศาสนาอิสลามใหกลับไปปฏิบัติศาสนกิจและใชชีวิตกับ

ครอบครัวในเดือน รอมฎอน  

5. ตองไมทำการโจมตี สกัดถนน และการจับหรือควบคุมตัวอยางเดด็ขาด  

6. นักลาอาณานิคมสยามไมสามารถจัดกิจกรรมทางสังคมที่เก่ียวของกับเดือนรอม ฎอน  

7. เงือ่นไขดังกลาวตองลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และตองประกาศในวันที ่3 กรกฎาคม 2013 

นอกจากนี้ยังมีคำเตือนเพ่ิมเติมวา  

1. ขอเรียกรองเดมิ 5 ขอตองไดรบัความเห็นชอบจากรัฐสภาไทย  

2. การเจรจาสันติภาพตองเปนวาระแหงชาติ  

3. ตองกำหนดฐานะของหัวหนาคณะตัวแทนไทยและฐานะของหัวหนาคณะนั้นตองมั่นคง  

4. ไมมีการเจรจาลับหรือไมเปดเผย 
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สารจาก BRN: ตัวบทและนัยยะในขอเรียกรอง 5 ขอ (ตอน 1) 
เขียนโดย อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม 

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮหมัด (AwanBook) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 10 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4706 

บทแปลภาษาไทยของบทความเรื่อง TUNTUTAN AWAL 5 PERKARA (Bahgian 1) ของ อาบูฮาฟซ อัล-

ฮากีม จากบล็อกของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (DSW) เกาะติดการพูดคุยสันติภาพปาตานีจากคนใน: 

ประเมนิขอเรียกรองเบื้องตนหาประการ (ตอน 1) 

เปนทีร่ับรูกันมาแลววา วินาทนีี้กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพปาตานีไดถูกเลื่อนออกไปเปนการชั่วคราว 

นับตั้งแตท่ีเริ่มเดนิมาไดเพียง 6 เดือน และนี่คืออุปสรรคแรกที่ไดประสบกับกระบวนการพูดคุยครั้งน้ี หลังจาก

ที่การริเริ่มเพ่ือสันติภาพในหวงเดือนรอมฏอนไมไดบรรลตุามวัตถุ ประสงคทีไ่ดวางไวแตอยางใด 

ขณะนี้ฝายขบวนการตอสูนั้น อยากจะยอนกลับไปขอเรียกรองเบ้ืองตน 5 ประการ ซึ่งเปนประเด็นที่ไดรบัการ

หยิบยกขึ้นมาในการพูดคุยครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2013 ที่ผานมา 

ในการประชุมครั้งนัน้ ทางฝายขบวนการตอสูก็ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับขอเสนอดังกลาว และตามดวยการย่ืน

รายละเอียดขอมูลอยางเปนทางการใหกับฝายไทยในภายหลัง และทางคณะผูแทนของฝายไทยเองก็รับปากที่

จะกลับไปหารือกับทางรฐับาล และอาจใหคำตอบกลับมาในระยะเวลาที่เหมาะสม 

อยางไรกต็าม 4 เดือนผานไปแลวก็ยังไมมีคำตอบจากทางฝายไทยเลย ซ้ำรายฝายไทยเองยังคงตองการใหมี

คำอธิบายที่กระจางชัดยิ่งกวาเดิม ในสถานการณท่ีกระบวนการพูดคุย “ถูกแขวน” เอาไว ในระหวางนี้          

การสื่อสารทั้งหมดจะกระทำโดยผานทางฝายผูอำนวยความสะดวกเทานั้น โดยจะไมมีการเผชิญหนาบนโตะ

เจรจาอีกตอไป 

ขอเรยีกรองท้ังหา มีความสำคัญขนาดไหนกัน สำคัญจนแทบจะตองกลาวซ้ำหลายตอหลายครั้งในการออก

แถลงการณจากฝายบีอารเอ็น จนมคีวามจำเปนตองอาศัยอำนาจตามมติจากสภาชูรอของบีอารเอ็นดวยการ

ออกแถลงการณโดยฝายทหารทางเว็บไซตยูทูปวา “กระบวนการพูดคุยสันตภิาพจะไมเกิดขึ้นอีกตอไป จนกวา

จะไดรับคำตอบดังกลาว”? 

ตามทัศนะของเรา หากวาไดใครครวญอยางละเอียดถ่ีถวนและบรสิุทธิ์ใจแลว ขอเรียกรองในเบื้องตนทั้ง 5 

ประการนั้น ไมไดเปนขอเรียกรองที่แทจริงอยางท่ีควรจะเกิดข้ึนในการเจรจาตอรองท่ีใดๆ ก็ตาม พึงสำเหนียก

ดวยวา กระบวนการสันติภาพปาตานี ณ ตอนน้ีกำลังอยูในชวงของการพูดคยุ (dialog) เทานั้น มิไดอยูในข้ัน
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ของการเจรจาตอรอง (rundingan) แตอยางใด ฉะนั้นจึงไมเกิดขอคำถามที่วา ฝายขบวนการตอสูไดกระทำ

การยื่นเรื่อง “กอนถึงเวลาที่เหมาะสม” อยางที่บางฝายเขาใจกัน 

ความจรงิแลวขอเรียกรองเบื้องตนทั้ง 5 ขอนั้นเปนเหมือนการรับประกันความจริงใจของฝายขบวนการตอสู      

ตอฝายรัฐไทยมากกวา การท่ีเราไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ ก็เพื่อตองการท่ีจะแสวงหา

หนทางในการคลี่คลายปญหาความขัดแยงปาตานีดวยแนวทางการเมืองที่มีทั้งความยุติธรรม ความย่ังยืน และ

ความครอบคลุมรอบดาน 

ในทางกลับกันทางฝายไทยเองก็เหมือนวา ยังกระตือรือรนอยูกับการเรียกรองใหลดเหตุรุนแรงหรือยุติการ

ปฏิบตัิการทางการทหารอยางสิ้นเชิง ซึ่งเปนที่สมควรแลวที่ทางฝายไทยจะตองเปลี่ยนทัศนคติและแสดงออก

ถงึความตัง้ใจและความจริงใจดวยการตอบสนองที่เปนไปในทางบวก เพ่ือเปนหลักประกันความจริงใจตามท่ีได

ระบุไวในเงื่อนไข 5 ขอดังกลาว 

เราลองมาไตรตรองดูเปนรายขอถึงเน้ือหาในตัวบทและนัยยะที่แฝงอยูในเงื่อนไขทั้ง  5 ขอดังกลาว เพื่อที่วาเรา

จักไดเขาใจอยางถองแทโดยปราศจากอคติ 

1. การเจรจาดังกลาวนี้ เกิดข้ึนระหวางขบวนการตอสูชาวปาตานีที่นำโดยบีอารเอน็กับทางรัฐบาลไทย 

สิ่งท่ีเรียกรองในที่นี้นั้น ก็เพ่ือใหมีการยอมรบัวาบีอารเอ็นมีสถานะเปนกลุมหลักในนามนักตอสูปาตานีท้ังมวล 

และเปนตวัแทนโดยชอบธรรมในการปกปองสิทธิและผลประโยชนของชาวมลายูปาตานี ที่สนับสนุนพันธกิจ

และความตองการของประชาชนในการทวงคนืสิทธิของพวกเขา 

ขอเรียกดังกลาวถือวาไดผานการยินยอมจากคณะผูแทนที่มีความชอบธรรม (Recognition of Legitimate 

Representative) ซึ่งในทางปฏิบัตินัน้ ถือวาเกิดขึ้นโดยปริยายไปแลวจากท่ีมีการลงนามในฉันทามติทั่วไปวา

ดวยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันตภิาพ เมื่อ 28 กุมภาพันธ 2013 ทางฝายขบวนการตอสูหรือในฐานะฝายที่มี

ความคดิเห็นตางจากรัฐ (ในฐานะฝายบี) อยูในสถานะที่ไดรับการรับรองเชนกัน นั่นหมายความวานบัจากนี้ไป 

ทางฝายไทยจะตอง “ปฏิบัติตอ” แนวรวมของฝายขบวนการตอสูที่ไดรับการยอมรับเทานั้น เพื่อเปนการ

หลีกเลี่ยงจากพวกที่ฉวยโอกาสหรือพวกที่เปนตัวสรางความปนปวน (spoiler) 

กลุมใดก็ตามท่ีคิดวาตนเองเปน “ผูมีสวนไดสวนเสีย” (Stakeholder) อยูก็ควรที่จะทำเรื่องเปนลายลักษณ

อักษร ยื่นผานผูอำนวยความสะดวก (มาเลเซีย) อยางเปนทางการ เพ่ือที่วาจะไดทำการพิจารณาและเห็นพอง

ตองกันจากทั้งสองฝาย (ระหวางตัวแทนของบีอารเอ็นกับตัวแทนของไทย) และเปนการสื่อใหรัฐไทยไดรับรูดวย

วา ทางฝายไทยเองมิควรที่จะ “เปดชองทางการพูดคุย” กับกลุมอ่ืนไปพรอมกับกระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพที่กำลังดำเนินการอยูในขณะน้ีอยางที่เคยเกิดข้ึนมาแลวในอดีต เพื่อที่วากระบวนการสันติภาพนี้จะไม

หยุดชะงกัในท่ีสุด 
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2. บีอารเอ็นเห็นพองตองกันท่ีใหมาเลเซียเปนคนกลางไกลเกล่ียความขัดแยง (Mediator) ที่เกี่ยวเนื่อง

โดยตรงตอกระบวนการเจรจาในครั้งนี้ 

ณ ตอนนี้สถานะของกระบวนการสันติภาพยังอยูในข้ันของการพูดคุย (Dialog) ระหวางทั้งสองฝาย (รัฐไทยกับ

ขบวนการตอสู) และยังอยูในข้ันของการสรางความเชื่อมั่นระหวางกัน (confidence building) เทานั้น การ

เขามาของเก่ียวของรัฐบาลมาเลเซียในชวงนี้จึงเปนเพียงในฐานะบทบาทของผูอำนวยความสะดวก 

(Facilitator) ที่ตองสงวนทาทีเทานั้น ดังเชนที่ดำรงสถานะความเปนเจาภาพและเปนผูคอยทำหนาที่สงสาร 

(postman) 

แตเมื่อกระบวนการสันติภาพดังกลาวนี้ไดยกระดบัขึ้นไปอยูในข้ันของการเจรจาตอรอง (Rundingan) ใน

อนาคต บทบาทในฐานะผูสงสารก็คงจะไมเหมาะสมอีกตอไป การเขามีสวนรวมโดยตรงของทางมาเลเซียจะ

เปนสิ่งที่เลี่ยงกันมิได เมื่ออยูในขั้นนั้นแลว บางประเด็นที่สำคัญและมีความละเอียดออนอาจถูกหยิบยกขึ้นมา

โดยทัง้ 2 ฝาย แตถาหากเกิด “การกอกวน” หรือ “การสรางอุปสรรค” ที่อาจกระทบตอกระบวนการ

สันติภาพได เม่ือเปนเชนน้ันทางฝายตัวกลางอาจเขามามีบทบาทโดยตรงเพ่ือทำการปลดเงื่อนไขบางประเด็นที่

อาจจะเกิดข้ึนในสักวันหน่ึงขางหนา ซึ่งกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพในอนาคตอาจมีตัวแสดงหลัก 3 ฝาย 

(Three Parties) 

3. การเจรจาสันติภาพตองมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกโอไอซี และองคกรเอ็นจีโอตางๆ 

ที่ไดรบัความเห็นชอบจากทั้ง 2 ฝายมาเปนสักขีพยาน 

เงื่อนไขดังกลาวเปนเรื่องปรกติทั่วไปในการเจรจาระหวางคูขัดแยง มิใชเพียงแควาตองอาศัยบทบาทของ

ตัวกลางที่ดีและนาเชื่อถือเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตการไดรับรูโดยคนนอกท่ีเปนกลางก็มีความจำเปน

อยางยิ่ง โดยเฉพาะคนนอกที่สนบัสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีปรารถนาในสันติภาพและความสงบสุข 

ดวยเหตุนี้ เพื่อวาประเด็นใดก็ตามท่ีไดหยิบยกขึน้มาพูดคุยและไดตกลงกันจะไดรับการตดิตาม เคารพยอมรับ 

และสังเกตการณจากทุกฝาย 

ความกังวลใจของรัฐไทยที่ยังคงยืนกรานมาโดยตลอดวา ความขัดแยงที่ปาตานีเปนเพียงเรื่องภายในประเทศ 

(domestic) เทานั้น ถึงตอนนี้จะไมเปนอยางนั้นอีกตอไป กระบวนการทำใหกลายเปนเรื่องสากล 

(internationalisation) นั้นจะทำใหกระบวนการสันติภาพปาตานีมีความงายดายมากยิ่งขึ้น จะทำให

กระบวนการสันติภาพปาตานีจะสามารถดำเนินตอไปไดอยางราบรื่น และคงไดรับแรงหนุนจากทุกๆ ฝายที่มี

สวนเก่ียวของ 
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4. ทางรัฐบาลไทยตองยอมรับวาชาวมลายูปาตานีมสีิทธิความเปนเจาของเหนือดินแดนปาตานี 

ในจำนวนขอเรียกรองทั้ง 5 ประการนั้น ขอเรียกรองประการที่ 4 นี่เองที่ไดกลายเปนประเด็นรอนที่กอใหเกิด

คำถามในการพูดคุยดวยฐานะที่เปนประเด็นใจกลาง (core issue) ดวยเหตุนี ้ขอเรียกรองประการนี้จึงมี

ความสำคัญย่ิงยวด และจำเปนทีจ่ะตองอธิบายอยางยืดยาวและละเอียดรอบคอบ ตลอดจนตองคาบเกี่ยว

เนื้อหาไปถึงประวัติศาสตรและกฎหมายดวย ผมใครขอทำความเขาใจในบทความตอไป (ตอนที่สอง) ที่จะ

ตามมาในภายหลัง 

5. ฝายบีอารเอ็นขอเรียกรองใหทางรัฐบาลไทยปลอยตัวนักโทษการเมืองและยกเลิกหมายจับใหแกนักตอสู

ปาตานีทั้งหมดโดยไมมีเง่ือนไข 

อีกเรื่องที่เปนปญหาใหญที่ไมสามารถท่ีจะดำเนินการได (หรือจงใจที่จะไมรับสนอง) โดยรัฐไทย นั่นก็คือเรื่อง

ความยุติธรรม โดยที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ (กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ความมั่นคง

ภายในฯ) ที่ไดลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและจำกัดเสรีภาพของประชาชน โดยทางการไทยไดจับกุมชาว

มลายูปาตานีไปมิใชนอย อาศัยเพียงการแจงเบาะแสบุคคลที่ตกเปนผูตองสงสัย หรือการจับกุมแบบเหวี่ยงแห 

ดวยเหตุผลที่วาพวกเขาอาจมีสวนเก่ียวของกับการกอความรนุแรงเปนแนวรวม หรือเคยกอเหตุใดๆ โดย

ปราศจากหลักฐานที่ชัดเจน 

ใครก็ตามที่มีความเห็นที่แตกตางหรือวิพากษวิจารณรัฐบาลจะถูกขึ้นบัญชีในฐานะ “ฝายตรงขาม” หรือกบฏ 

ซึ่งขอเรยีกรองดังกลาวมิไดเกินเลยแตอยางใด เพราะสวนใหญของผูถูกขังลวนมาจากคดีทางการเมือง 

ถาหากเนื้อหาในการลงนามใน “ฉันทามติท่ัวไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ” เม่ือ 28 กุมภาพันธ 

2013 ท่ีไดใหการยอมรับแลววา พวกเขาคือคนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณท่ีตางจากรัฐ และการจับกุม

ดังกลาวเขาขายในคดีทางการเมืองเชนกัน และพวกเขาสมควรที่จะถูกปลอยตัวหรือไดรบัการนิรโทษกรรม 

(amnesty) โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ เชนเดียวกับหมายจับที่ออกโดยเพราะขอกลาวหาในทางการเมืองดังกลาวควร

ที่จะยกเลิกทั้งหมด 

ตามที่ไดกลาวไวในตอนตนแลววา ขอเรียกรองทั้ง 5 ประการนั้นเสมือนเปนหลักประกันความจริงใจตามที่ทาง

ฝายขบวนการไดรองขอ เพื่อเปนการปูทางใหกับกระบวนการสันตภิาพในข้ันตอไป 

ถาหากวากระบวนการสันติภาพนี้มิไดวางอยูบนลูทางท่ีดีและฐานที่แข็งแกรง อาจเกิดความคลางแคลงใจกัน 

นั่นคือกระบวนการสันติภาพปาตานีที่มีความยาวนานและซับซอนยิ่งนี้ จะไมสามารถตอบโจทยใหกับทุกฝายได 

หากซึ่งสิ่งนี้ไดเกิดขึ้นจริงถือเปนความโชครายของประชาชนชาวปาตานีทั้งมวล ทุกเชื้อชาติและสายตระกูลที่

จะยังคงหมุนเวียนอยูกับความขัดแยงทางการเมืองอยางไมมีวันจบสิ้น ในขณะท่ีชีวิตและทรัพยสินของผูคนจะ

ตกอยูภายในวังวนแหงความโกลาหลนับรอยพันปญหาที่คอยรังควานความสงบอยูร่ำไป 
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**ความคืบหนาลาสุด: เปนที่ทราบกันมาแลววาเม่ือวนัที่ 2 กันยายน 2013 ทางการไทยไดใหการตอบรับตอ

ขอเสนอของบีอารเอ็นดังกลาวผานทางผูอำนวยความสะดวก ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาทางการไทยเองก็พรอม

ที่จะรับขอเสนอดังกลาว นอกจากเงื่อนไขขอ 4 เทานั้น (ที่เก่ียวกับสิทธิความเปนเจาของ) ที่ยังตองการความ

กระจางชัดจากบีอารเอ็นในขอมูลที่เปนรายละเอียดท่ีชัดเจน ซึ่งในอีกไมชานี้ ทางฝายบีอารเอ็นจะยื่นใหกับ

ฝายไทยผานผูอำนวยความสะดวก แตคงไมเกินส้ินเดอืนกันยายนนี้อยางแนนอน และหลังจากนี้การพูดคยุ

อยางเปนทางการ (ในทางเปด) จะเริ่มใหมอีกครั้ง หลังจากท่ีมีกำหนดการออกมาอยางชัดเจน โปรดติดตาม 

น้ำสมสายชูและน้ำผึ้ง – จากนอกรั้วที่ลอมปาตานี 

เดือนซุลเกาะดะห / กันยายน 2013 
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เลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติยืนยัน ไทยยังไมไดรับขอเรียกรองใดๆ 

จากกลุมบีอารเอ็น 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 12 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://www.springnews.co.th/local/southern/65114 

 
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กลาวภายหลงัการประชุม  

ศูนยปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตหรือศปก.กปต. วา  
 

ลาสุดผูอำนวยความสะดวกมาเลเซีย ไดชี้แจงรายละเอียดของขอเรียกรองท้ัง 5 ขอเพิ่มเติมรวม 34 หนามาแลว 

ซึ่งไดมอบหมายใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 สวนหนาไปศึกษาและใหศูนย

อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) นำไปพูดคุยกับภาคประชาชนดวย ซึ่งตองไดขอสรุปมา

ประชุมใน ศปก.กปต. กอนสัปดาหท่ี 3 ของเดือนตุลาคมท่ีจะมีการพูดคุยกับกลุมบีอารเอ็นอีกครั้ง  
 

พรอมยืนยันวายังไมมีการรับขอเสนอ 4 ขอตามทีน่ายฮัตซันตอยิบกลาวอาง เนื่องจากบางขอยังไมมีความ

ชัดเจนโดยเฉพาะขอ 4 เรือ่งสิทธิชาวมลายู และขอ 5 เรื่องการปลอยตัวผูถูกคุมขังซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการ

พิจารณาของศาล 
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ฝายทหารไดแสดงจุดยืนชัดเจน 7 ขอตอที่ประชุมศูนยปฏิบัติการคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 17 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/530216 

 

ที่ประชุม ศปก.กปต. (ศูนยปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหา 

จังหวดัชายแดนภาคใต) เม่ือสัปดาหท่ีแลว 

 

ฝายทหารไดแสดงจุดยืนชัดเจน 7 ขอตอท่ีประชุม เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการพูดคุยสันติภาพกับ 

บีอารเอ็นตอไป กลาวคือ 

 

1. ยึดรัฐธรรมนูญไทยเปนหลัก  

 

2. ไมยกสถานะของกลุมผูกอเหตุรุนแรง  

 

3. เลี่ยงขอความที่เขาเงื่อนไขยูเอ็น (องคการสหประชาชาติ) และโอไอซี (องคการความรวมมืออิสลาม)  

 

4. ไมตอบขอเรียกรองเปนลายลักษณอักษรในประเด็นที่สอวาจะผูกมัดในอนาคต  

 

5. ไมจำเปนตองตอบทุกคำถาม แตควรเรียกรองกลับไปบาง 

 

6. ตั้งคำถามเชิงรุกในเวทีการพูดคุย  

 

7. ทุกคำตอบที่เปนลายลักษณอักษรจะถึงมือยูเอ็นและโอไอซี  
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สารจาก BRN (ตอน 2): “สิทธิความเปนเจาของ” คืออะไร 
เขียนโดย อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม 

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮหมัด (AwanBook) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 กันยายน 2556 
ท่ีมา: http://lovemahdi.igetweb.com/index.php?mo=10&art=41977403 

 

 

**ในตอนแรก (ตนฉบับเดิม - http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/4706 บทแปลเปนภาษาไทย 

- http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4723) ผูเขียนไดแจกแจงรายละเอียดของขอเรียกรองเบ้ืองตน 5 

ประการอยางถ่ีถวน ยกเวนเพียงเงื่อนไขประการที่ 4 ซึ่งเก่ียวของกับสิทธิของความเปนเจาของ ในตอนที่ 2 นี้

จึงใครวิพากษถึงประการดังกลาว - ผูเขยีน 

 

ขอเรียกรองเบื้องตนประการท่ี 4 – รัฐบาลไทยตองยอมรับถึงสิทธิความเปนเจาของเหนือดินแดนปาตานีของ

ชนชาวมลายูปาตานี 

 

ตามที่ไดอธิบายไปแลวกอนหนานี้ถึงเง่ือนไขประการท่ี 4 วา เปนประเด็นใจกลางท่ีไดกลายเปนแกนหลักตอ

เหลาปญหาความขัดแยงที่ยืดเย้ือยาวนานถึง 200 ป การอภิปรายในเรื่องที่มีความสำคัญเชนนี้ จะหลีกเลี่ยง

การกลาวถึงความจริงในแงของประวัติศาสตรการเมืองและกฎหมายมิได 

 

เพื่อทำความเขาใจความคดิเก่ียวกับสิทธิความเปนเจาของของชนชาติมลายูปาตานี จำเปนตองพิจารณาจาก

แงมุม 3 ประการสำคัญดังตอไปนี้ คือ 
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ประการแรกปาตานี คือ มาตุภูมิ (PATANI sebagai BUMI) 

ประการที่ 2 ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุ (BANGSA MELAYU sebagai ETNIK) และ 

ประการที่ 3 สิทธิความเปนเจาของ คือ อำนาจของผูที่เปนเจาของ (HAK PERTUANAN sebagai PEMILIK 

BERKUASA) 

 

จากนี้จะทำความเขาใจเปนรายขอดังตอไปนี้ 

1. ปาตานี คอื มาตุภูมิ 

 

เมื่อเอยถึงคำวาปาตานี สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองยอนกลับไปยังประวัติศาสตร นักประวัติศาสตรสวนใหญไดมี

ความเห็นพองตองกันวา บริเวณทางตอนใตของไทยท่ีประกอบไปดวย 3 จังหวัด คือ ปาตานี ยะลา นราธิวาส 

และบางอำเภอของจังหวัดสงขลาปจจุบัน ซึง่กอนหนานั้นบรเิวณดังกลาวเคยเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญที่รูจักกัน

ในชื่อลังกาสุกะ นักประวัติศาสตรตางคาดการณวา อาณาจักรแหงนี้ไดกำเนิดขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 1 หรือ

กอนหนานั้นดวยซ้ำ 

 

ตามบันทึกของของชาวจีนระบุวา เมื่อป ค.ศ.515 กษัตริยจากลังกาสุกะที่มีพระนามวา พระเจาพากาดัตตา 

(Bhagadatta) ไดมีความสัมพันธทางการทูตกับเมืองจีน และไดทรงสงทูตไปยังเมืองดังกลาวเมื่อป ค.ศ.523, 

531 และ ค.ศ.568 ในบันทึกของชาวจีนไดกลาวถึงลังกาสุกะในสำเนียงตางๆ เชน ลังยาซิว (Lang-Ya-Shiao) 

ลังยาเซีย (Lang-Yi-Sia) ลังซีเจีย (Lang-see-chia) และอ่ืนๆ 

 

นี่หมายความวา อาณาจักรลังกาสุกะไดอุบัติข้ึนกอนหนาที่อาณาจักรสุโขทัยจะถือกำเนิดขึ้นเสียอีก (ค.ศ.1238) 

ตามที่ถูกอางโดยชาวสยามวาเปนยุคท่ีการปกครองเพ่ิงถูกสถาปนาขึ้น ในขณะที่อาณาจักรลาวที่ไดสถาปนาขึ้น

ราวป ค.ศ. 450 ซึง่ก็ปกครองโดยชนชาติมอญ (มิไดมาจากชนชาติไทย) ที่เคยอยูภายใตการปกครองของ

อาณาจักรเขมร จนกระทั่งถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเม่ือ ค.ศ.1388 

 

ถึงแมวาลังกาสุกะจะเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญในยุคสมัยหนึ่ง แตเม่ือเสื่อมอำนาจลงก็ไดตกอยูภายใตอาณาจักร

อ่ืนที่มีอิทธิพลเหนือกวา อยางเชน อาณาจักรศรีวิชัย (ศูนยอำนาจอยูที่เมืองปาลิมบัง เกาะสุมาตรา) 

อาณาจักรมัชปาหิต (ศูนยกลางอำนาจอยูท่ีเกาะชวา) และอาณาจักรสุโขทัยที่ใชอำนาจปกครองผานเมือง

บริวารอยางตามพรลิงค (ศูนยกลางอยูที่เมืองลิกอร) 

 

ในขณะที่อำนาจการปกครองจากภายนอกเสื่อมลง อาณาจักรลังกาสุกะไดกลับมามีอำนาจและไดรบัอิสรภาพ

อีกครั้ง รองรอยทางประวัติศาสตรในรูปของโบราณสถานและสถานประกอบศาสนกิจยังมีใหเห็นไดอยางท่ัวทั้ง

บริเวณจังหวัดทางภาคใตปจจุบัน โดยเฉพาะจุดศูนยกลางของเมือง พระราชวังมะฮลีฆัย (KOTA MAHLIGAI) 

ที่อยูรอบๆ บริเวณบานจาเละ ในอำเภอยะรัง จังหวัดปตตานีปจจุบัน 
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เมื่อศูนยกลางการปกครองไดยายไปยังสถานที่ใหม ณ กรือเซะ หรือท่ีปาตา อีนี (PataIni, หรือบางแหลงขอมูล

ไดเขียนวาหมูบานเปาะตานี, Pak Tani) แลวจึงไดตั้งชื่อเมืองนี้วาปาตานี จนกระทัง่เจาเมืองไดเขารับอิสลาม 

(จากเดิมที่นับถือศาสนาพุทธ) และไดวางรากฐานการปกครองแบบอิสลาม และยังไดตั้งชื่อใหมวา ปาตานี    

ดารุสสลาม 

 

ทวาเมื่อการรุกรานจากสยาม (ท่ีตองการแผขยายอาณาเขต) หลายตอหลายครั้ง นับตั้งแตสมัยอยุธยา               

จวบจนกระทั่งประสบความสำเร็จเมื่อปค.ศ.1786 ในสมัยการปกครองของกษัตรยิรัชกาลท่ี 1 แหงราชวงศจักรี 

นับตั้งแตน้ันเปนตนมา สถานะของเมืองปาตานีก็แปรเปลี่ยนอยางคอยเปนคอยไปจากเมืองท่ีเคยมีอำนาจ และ

อิสระ สุดทายกลายเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน 

 

เพราะฉะนั้นไมวาแผนดินแหงนี้จะเรียกวาลังกาสุกะ ปาตานี ปาตานีดารุสสลาม มณฑลปตตานี หรือเหมือน

อยางปจจุบันนี้ที่ถูกแยกเปนจังหวัดเล็กจังหวัดนอย ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ

สงขลา ซึ่งอยูในภาคใตของประเทศไทย ซึ่งในความเปนจริงแลวตางก็เปนภูมิประเทศเดียวกัน แผนดนิเดียวกัน 

กระท่ังนานฟาและนานน้ำอันเดียวกัน 

 

ถึงแมวาในหวงขณะหนึ่ง แนวชายแดนและอาณาบรเิวณที่เคยปกครองไดเปลี่ยนไปแลว แตในทางภูมิศาสตร

มิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

 

2. ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุ 

 

อาณาจักรลงักาสุกะถูกระบุโดยนักประวัติศาสตรวา เปนรัฐมลายูที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย (Indianised 

Malay State) บนพ้ืนฐานที่ถูกยึดครองและปกครองโดยชนชาวมลายู การใชภาษามลายู การมีวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมมลายู มีศาสนาตามความเชื่อที่ไดรบัอิทธิพลจากอินเดีย นั่นก็คือศาสนาฮินดูในยุคแรก กอนทีจ่ะ

เปลี่ยนเปนศาสนาพุทธในเวลาตอมา 

 

ภาษาเขียนก็เชนกันท่ีเปนการยืมมาจากตัวอักษรภาษาสันสกฤตในแบบปลลวะ ยกเวนในสมัยของปาตานี            

ดารุสสลามเทานั้นท่ีการเขียนไดหยิบยืมตัวอักษรมาจากอักษรอาหรับที่รูจักกันในนามอักษรยาวี 

 

ในบรรดา “รัฐมลายูทีไ่ดรบัอิทธิพลจากอินเดีย” (Indianised Malay States) อ่ืนๆ ที่เคยดำรงอยูในหมูเกาะ

บนคาบสมุทรมลายู อันไดแก อาณาจักรศรวีิชัย ตามพรลิงค มัชปาฮิต มะละกา เทมาเส็ก (สิงคโปร) และอื่นๆ 

ถึงแมวาจะยังมีชนชาติอ่ืนนอกเหนือจากชาวมลายูท่ีเคยอาศัยอยูบนคาบสมุทรมลายู (Malay Peninsula) เชน

ชาวมอญ (พมา) ชาวเขมร ชาวสุมาตรา ชาวชวา ชาวสยามไต (ทางตอนใต) ชาวสยาม (ไทย) ชนเผาพ้ืนเมือง

และอื่นๆ แตชนชาวมลายูถือเปนชนชาติท่ีเดนชัดและเปนผูกุมอำนาจหลัก 
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หลักฐานการตั้งรกรากและการดำรงอยูของอำนาจของคนมลายูในแหลมมลายูแหงนี ้ไมไดเปนเรื่องยากเย็นที่

จะคนพบ สิ่งสำคญัที่ดำรงอยูสวนใหญก็คือรากศัพทในภาษามลายู เริ่มจากบริเวณคอคอดกระ (กระ) ฉาฮายา

หรอืจายา (ไชยา) ลิกอร (นครศรธีรรมราช) ซูรัต(สุราษฎรธานี) บือดือลุง (พัทลุง) ฆือรือบี (กระบี่) บูหงา (พูงา/

พังงา) บูกิต (ภูเก็ต) รือนุง (ระนอง) ตือรัง (ตรัง) สิงโกรา (สงขลา) ปาตานี (ปตตานี) ยาลา (ยะลา) มือนารา

(นราธิวาส) และสะตูล (สตูล) 

 

นี่ยังไมรวมถึงชื่ออำเภอและหมูบานเล็กๆที่จำนวนมินอยมาจากคำภาษามลายู เพียงแตวาภายหลังจากที่ถูกยึด

ครอง สำเนียงเรียกไดเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของภาษาอ่ืน (สยาม) หรือเปนการเปลี่ยนไปเปนชื่อตามภาษา

สยามไปเลย 

 

สามารถสรุปไดวา นับตั้งแตสมัยลังกาสุกะจนถึงยุคปาตานีดารุสสลาม จวบกระทั่งวันนี้ ความเปนมาและ

คุณลักษณะเดนชัดของชาวมลายูท่ีไดอาศัยอยูแผนดินแหงนี้ ไดสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนไมเคยเปลี่ยนแปลง 

นอกจากความเชื่อทางศาสนาเทานั้นทีม่ีความเปลีย่นแปลงจากศาสนาฮินดูเปนศาสนาพุทธและสุดทายศาสนา

อิสลาม 

3.สิทธิความเปนเจาของ–คืออำนาจของผูที่เปนเจาของ 

 

ในทางภาษาสิ่งนี้หมายถึง "สิทธิของผูที่เปนเจาของ” (Ownership right) สิทธิความเปนเจาของ เปนแนวคิด

ทางการเมืองอยางหนึ่ง ที่หมายถึง "สิทธิท่ีไดรับหรอืทีไ่ดมาโดยคนผูหนึ่งหรอืชนกลุมหนึ่งที่จะครอบครองสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดอยางถูกตอง โดยที่เขาหรอืพวกเขานั้นถืออำนาจอันโดยสมบูรณเหนือสิ่งน้ัน” (It is the RIGHT 

given to, or attained by or acquired by  a person or people, to OWN something rightfully, 

which he or they possess ABSOLUTE POWER over it) 

 

ดวยสิทธิที่ถืออยูนี่เอง ผูเปนเจาของที่มีสิทธิดังกลาวอยางชอบธรรมนั้น จะเปนผูมีอำนาจเต็มและมีอิสระในการ

ตัดสินใจทุกเรื่องที่เหมาะสมและเปนเรื่องดีงามตอสิ่งท่ีตนเปนเจาของ 

 

ตัวอยางงายๆ เชน มีคนครอบครองท่ีดินแปลงหนึ่งดวยความชอบธรรม ไมวาจะเปนโดยการซื้อ การ

แลกเปลี่ยน การใหหรือการไดรบัมรดกตกทอด ตามหลักที่ถูกตองชอบธรรมนั้น ท่ีดินดังกลาวยอมเปนสิทธิของ

ผูถือครอง (Ownership Right) เขายอมมีอำนาจอยางเตม็ที่บนที่ดินดังกลาว และมีอิสระที่จะทำสิ่งใดตอที่ดนิ

แปลงนัน้ ไมวาจะเปนการปลูกผัก สรางบาน ใหเชา หรือจะขาย หากวามีคนตองการที่จะเชาที่ดินแปลง

ดังกลาว ผูเชานั้นมิอาจกาวกายตอสิทธิความเปนเจาของที่แทจริงได 

 

หากมีชนกลุมหนึ่งที่ไมรูวามาจากที่ใด ไดรกุรานและทำการปลนโดยวิธีการบังคับหรอืขับไลเจาของเดิมออกไป 

เขาก็ยังมิไดหมดสิทธิจากการเปนเจาของท่ีดินแปลงดังกลาวแตอยางใด เจาของที่ดินเดิมนั้นยังมสีิทธิและ
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จำตองทวงคืนสิทธิบนที่ดินแปลงนั้นกลับคืนมา เพราะนั่นคือสิทธิโดยชอบธรรม 

 

นับจากสมัยอาณาจักรลังกาสุกะจวบกระทั่งถึงยุคสมัยปาตานีดารสุสลาม สิทธิความเปนเจาของในแงของ

อำนาจอธิปไตย (sovereignty) นั้นอยูในมือของกษัตริย สุลตาน หรือนักปกครองท่ีมาจากชนชาวมลายูที่ได 

สืบทอดตลอดมาในแผนดินแหงน้ีจากรุนสูรุน แมวาแรกเริ่มนั้นความเชื่อเรื่องศาสนาจะไมเหมือนกับชวงสมัย

อาณาจักรลังกาสุกะ (ฮินดูและพุทธ) แตในเวลาตอมาไดเปลี่ยนมาสูความเปนอิสลาม พวกเขาเหลานั้นลวนมี

ที่มาจากวงศตระกูลเชื้อสายเดียวกันนั่นก็คือคนมลายู นั่นหมายความวาสิทธิความเปนเจาของในแงของอำนาจ

การปกครองนั้นอยูในอุงมือของคนมลายู 

 

ถึงแมวาในบางชวงน้ัน ลังกาสกุะหรือปาตานีไดเสื่อมอำนาจลงเพราะถูกรุกรานจากภายนอก รวมถึงถูกจำกัด

และตกอยูภายใตอาณัติของคนอื่น ความจริงแลวสิทธิความเปนเจาของคนมลายูบนแผนดินแหงนี้ยังไมหมดสิ้น

ไปกับการถูกยึดครองดังกลาวแตอยางใด ถึงแมสิทธิที่วานี้จะถูกปฏิเสธก็ตาม 

 

ครัน้เมื่อปาตานดีารุสสลามตกอยูในเง้ือมมือของสยามในป ค.ศ.1786 คนมลายูก็สูญเสียอำนาจในการปกครอง 

แตสิทธิความเปนเจาของของคนมลายูปาตานีก็ยังไมสูญสลายไปถึงแมจะถูกปฏิเสธจากนักลาอาณานิคมสยาม    

ก็ตาม 

 

จากนั้นเริ่มมีชาวมลายูลุกข้ึนมาตอตานอำนาจสยามบนแผนดินปาตานีท่ีนำโดยเต็งกูลามิดดีน, ดาโตะปงกาลัน, 

เต็งกูอับดุลกอเดร กามารุดดีน และลูกชายทานเต็งกูมะฮมูด มะฮยิดดีน, ตวนโตะครูหะญีสุหลง และอ่ืนๆ 

นับตั้งแตยุคสมัยที่อยูภายใตอาณานิคมจวบกระทั่งถึงยุคสมัยของนักตอสูในปจจุบัน 

 

เปาหมายของพวกเขานั้นก็ไมมีอะไรนอกเหนือไปจากการทวงคืนสิทธิที่ถูกลิดรอนไปเทานั้น นั่นก็คือสิทธิ

อำนาจในการปกครอง เพราะวาแผนดินแหงนี้เปนสิทธิความเปนเจาของของชนชาวมลายูที่ตองทวงกลับคืนมา

เพื่อมอบใหกับผูเปนเจาของที่แทจริง นั่นก็คือคนมลายูปาตานี 

 

เปรียบไดกับตอนท่ีอยุธยาตกอยูภายใตการยึดครองของพมาเมื่อป ค.ศ.1569 ชาวสยามก็ไดลุกขึ้นมาเพ่ือกอบกู

แผนดินกลับคืนมา เพราะพวกเขาสำนึกดีวาการไดสูญเสียแผนดินนั้น เปนการเพียงพอแลวที่ชาวสยามจะมี

ความรูสึกถึงสิทธิความเปนเจาของของชนชาติสยามเหนือแผนดินอยุธยา เมื่อชวงปค.ศ.1593 ภายใตการนำ

ขององคกษัตริยพระนเรศวร ชาวสยามจึงสามารถขับพมาออกไปและกลับมามีอำนาจใหมอีกครั้ง 

 

เหตุการณที่คลายกันไดหวนกลับมาอีกครั้งเม่ือชวง ค.ศ.1767 เมื่ออยุธยาไดตกอยูภายใตอำนาจของพมาอีก

ครัง้ แตพระเจาตากสินมหาราชและชาวสยามไดทำการกอบกูเอกราชไดจนสำเร็จ จากนั้นก็ไดยายศูนยกลางไป

ยังกรุงธนบุรหีลังจากที่เมืองอยุธยาไดรบัความเสียหายยอยยับจากสงครามอยางหนัก ความสำนึกที่จะกอบกู
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อธิปไตยการปกครองท่ีไดสูญเสียไปนั้น ตองอาศัยหลักความเชื่อม่ันที่ความศรทัธาที่แนวแนและสัจจริงวาสิทธิ

ความเปนเจาของเหนือแผนดินสยามนั้นเปนของปวงชนชาวสยามท้ังมวล 

 

พอจะกลาวไดหรือไมวาทั้ง 2 เหตุการณนี้ กษัตริยทั้ง 2 พระองค ไมวาจะเปนพระนเรศวรและพระเจาตากสิน

นั้น คือผูกอการกบฏ ผูแบงแยกดินแดน หรือผูกอการราย เพียงแควาพระองคท้ังสองไดทำการตอสูเพื่อ

ปลดปลอยแผนดินเกิดจากอาณัติของศตัรู? คงไมอยางแนนอน! เชนเดียวกับนักตอสูปาตานีทีไ่มควรเรียกวา

เปนผูกบฏ ผูแบงแยกดินแดน หรือผูกอการราย เพราะพวกเขาเองก็กระทำการเหมือนอยางพระองคทั้งสอง 

 

ในบริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานีซึ่งกำลังดำเนินการอยูในตอนน้ี ประเดน็เรื่องของสิทธิความเปน

เจาของของชนชาวมลายูปาตานีบนผืนแผนดินปาตานีท่ีไดรับการปฏิเสธจากรัฐไทย ไดกลายเปนหนึ่งเงื่อนไข

พ้ืนฐานเพ่ือกระบวนการพูดคุยจักไดดำเนินไดอยางตอเนื่อง ทางฝายนักตอสูไดเรียกรองใหการปฏิเสธนั้นเปน

โมฆะ โดยการยอมรับวาชนชาวมลายูปาตานีจะมีสิทธิความเปนเจาของเหนอืแผนดินปาตานี 

 

ในกรอบของสิทธิความเปนเจาของที่ประกอบดวย:สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม (Justice and Basic 

Human Rights) ของสังคมมลายูปาตานีจะตองไดรับการยอมรับและความเคารพ สิทธิในการกำหนด         

ชะตากรรมตนเอง (Right to Self-Determination) พันธะสัญญาทางการเมืองเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม

ที่มีหลักประกันและโดยเฉพาะอยางย่ิงทางรัฐบาลไทยจำเปนตองเปดโอกาสและพื้นที่เพ่ือใหชาวมลายูปาตานี

สามารถปกครองตนเองในดินแดนปาตานีได รปูแบบและขอบเขตในการบริหารและอำนาจการปกครองจะตอง

รวมกันพิจารณาในรายละเอียดในระหวางกระบวนการพูดคุยเมื่อถึงข้ันการเจรจาในภายหลัง 

 

ถาหากวาฝายไทยปรารถนาในความสงบสุขท่ีแทจริง พวกเขาก็ควรจะตอบรบัและตกลงดวยดีตอขอเรียกรอง

เบื้องตนทั้ง 5 ประการนี้ในระหวางการพูดคุย เพื่อใหกระบวนการสันติภาพสามารถกาวไปขางหนาได เพ่ือ

ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใตจะไดสมัผัสดอกผลของสันตภิาพอยางทั่วกัน หลังจากที่ไดประสบกับกลียุคมานาน 

 

**** ความคบืหนา : ทางฝายบีอารเอ็นไดย่ืนรายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขเบื้องตน 5 ประการแกทางฝายไทย 

(รวมทั้งขอ 4) ผานทางผูอำนวยความสะดวก (มาเลเซีย) แลว ทางฝายไทยไดขอเวลาอีกสักระยะเพื่อทำการ

หารือและคงจะใหคำตอบในชวงเวลาที่เหมาะสม ถาคำตอบเปนไปในทางบวก ก็คือวาทางฝายไทยนั้นตกลงที่

จะรับเง่ือนไขทั้งหาดังกลาวไปพิจารณา วงลอของกระบวนการสันติภาพที่กัวลาลัมเปอรจะสามารถขับเคลื่อน

ใหมไดอีกครั้ง 

 

เขียนโดย อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม 

แปลโดย อับดุลเลาะ วนัอะฮหมัด (AwanBook) 

ตนฉบับเดิมภาษามลายู: http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/ 
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จิราพร บุนนาค: ประสบการณและบทเรียนของกระบวนการสันติภาพใน Track 1 
อิมรอน ซาเหาะ 

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

 ----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 8 พฤศจิกายน 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6372 

จิราพร บุนนาค อดีตรองเลขา สมช. เผยประสบการณทำงานสนัติภาพในกระบวนการใน Track 1 ระหวางบรรยาย  

ในหลักสูตรการเปลี่ยนผานความขัดแยงของวิทยาลัยประชาชน เลายอนความการพูดคุยระหวางรัฐไทยกับขบวนการฯ 

จากเจนีวาโปรเสส (Geneva Process) จนถึงกระบวนการพูดคยุที่แคแอล ผานหลายรัฐบาล หลากตัวละคร สะทอน

มุมมองแตละฉาก พรอมระบุการเดินหนาตอจากนี้ควรเริ่มตนจากการใหความสนใจที่ 5 ขอเรียกรองบีอารเอ็นและ

โนมนาวใจคนทีไ่มเห็นดวยในฝายตนเอง 

วันเสารที ่11 ตุลาคม 2557 ที่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร (ม.อ.ปตตานี) วิทยาลัยประชาชน 

(People’s College) จัดบรรยายเรื่อง “ความพยายามทั้งหมดของ Track 1 ตอสันติภาพในชายแดนใต/ปาตานี” ใน

หลักสูตรการเปลี่ยนผานความขดัแยง โดยมีนางจิราพร บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(สมช.) เปนวิทยากร โดยไดกลาวถึงบทบาทของกระบวนการสนัติภาพในกลุมระดบันำ หรือที่เขาใจวาเปน

กระบวนการใน Track 1 และอนาตคของการพูดคุยดังกลาววาจะเปนอยางไรตอไป 

การเสวนาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการจัดวงเสวนาในหลักสูตรประกาศนียบตัร ความขัดแยงในระยะเปลี่ยนผาน 

วิทยาลัยประชาชน ตอเนื่องหลงัจากเวทีเสวนาวาดวย Track 2 และ Track 3 หรือกระบวนการสันติภาพในระดับ

องคกรและเครือขายประชาสังคมและระดับประชาชน รากหญามาแลวกอนหนานี ้

“ตองใหเขามีความสุขบนแผนดินของตัวเอง” 

นางจิราพร บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กลาววา ตนไดติดตามการ

ทำงานของหนวยงานดานความมั่นคงมาโดยตลอด ไมวาจะเปนดานนโยบาย คอื สำนักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ (สมช.) และฝายปฏิบัติ คือกองทัพ กรมการปกครองและตำรวจ ประกอบกับสนใจในเร่ืองสิทธิ

มนษุยชน จึงเขาไปอยูในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

นางจิราพร เชื่อวา ความมั่นคงของประชาชนเกิดขึ้นไมไดโดยลำพัง ถาไมคำนึงถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ 

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทยีมกัน หากไมมีสิ่งเหลานี้แลวก็ไมมีวันที่จะเกิดความ

มั่นคงของประชาชนและของชาติได 
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“สิ่งท่ีจะพูดตอไปนี้ไมไดพูดเพราะเกษียณแลว แตไดคิดและพูดแบบน้ีมาตั้งแตกอนเกษียณ และไดกำหนดเปน

นโยบายดานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกำหนดไวในชวงตนๆของวิสัยทัศนวา ใหมุสลิมอยูไดอยาง

มุสลิม อัตลักษณของคนในพื้นที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นจะตองใหเขามีความสุขกับการเปนมุสลิมในพื้นที่ของ

ตัวเองหรือในแผนดินของตัวเอง” นางจิราพร กลาว 

จุดเริ่มตนการพดูคุย บทบาทของ HDC และเจนีวาโปรเสส 

นางจิราพร ไดเลาความเปนมาของกระบวนการแกปญหาภาคใตท่ีดำเนินการใน Track 1 หรือจากกลุมผูนำ

ระดับสูงวา ตนเองเปนสวนหนึ่งในกลุมคนเหลานี้ที่เชื่อมั่นในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวย

กระบวนการสรางสันติภาพที่ตองมีจุดเริ่มตนมาจากการพูดคุย โดยเมื่อปลายป 2548 ในขณะที่ตนดำรง

ตำแหนงเปนรองเลขาธิการ สมช. มีองคกรจากตางประเทศองคกรหนึ่งชื่อ Center for Humanitarian 

Dialogue ซึ่งมีชื่อยอวา HDC (จากท่ีเดิมชื่อ Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue) มี

สำนักงานอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด และไดรับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อดำเนินการเก่ียวกับ

กระบวนการพูดคุยในพ้ืนที่ที่มีความขัดแยง 

นางจิราพร กลาวตอไปวา HDC สนใจปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และไดติดตอขอเขาพบผูนำรัฐบาลไทยใน

ขณะนั้น คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อมาทำงานในพื้นที่ ซึ่งนายกฯทักษิณใหติดตอไปทางเลขาธิการ สมช.

ในขณะนั้นคือ พล.อ.วินัย ภัททยิกุล และทาง สมช.ก็ไมขัดของที่ HDC จะเขามาทำงานในเรื่องนี้ 

“ตอนนั้น เลขาธิการ สมช.เห็นวาตนเองทำงานดานภาคใตมานานตั้งแตกอนป 2542 จึงมอบหมายใหเปน

หัวหนาคณะในการดำเนินการพูดคุยกับคณะที่ HDC ระบุวาเปนคนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและเปน

ตัวแทนขบวนการตอสูฝายละ 4 คน คณะพูดคุยชุดนี้ถือวาเปน Track 1 ในสมัยนั้น และเรียกชื่อการพูดคุยครั้ง

นั้นวา เจนีวาโปรเสส (Geneva Process)” 

PULO สองสาย และ BIPP บนโตะพดูคุย  

นางจิราพร กลาววา การพูดคุยของคณะพูดคุยดังกลาวเริ่มตนครั้งแรกที่กรุงเจนิวา เพราะสำนักงานใหญของ 

HDC อยูที่นั่น และ HDC มองวาฝายขบวนการสะดวกที่จะเดินทางมายังกรุงเจนีวา เพราะสวนใหญพำนักอยูที่

สวีเดน ซึ่งขณะนั้นนายกัสตูรี มะหโกตา จะเปนหัวหนาทีมพูดคุยฝายขบวนการ นอกจากนั้นยังมีกลุมของนาย

ซัมซุดดนี คาน ซึ่งมาจากกลุม PULO เชนกัน แตแยกการพูดคุย 

“การพูดคุยในขณะนั้นดำเนินการอยางลับๆ ไมเปดเผยสูสาธารณะ ซึ่งตอนนั้นตัวแทนฝายขบวนการยังไมมี

ตัวแทนจากกลุม BRN แตมีตัวแทนจากกลุม BIPP ซึ่งเปนอูลามาอหรือผูรูศาสนา” 

นางจิราพร สะทอนวา จากการพูดคุยที่เจนีวาทั้งกับกลุมของนายกัสตูรีและกลุมของนายซมัซุดดีน ผลปรากฏ

วาไมไดมีการพูดถึงประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพ เพราะทั้งสองกลุมพูดแตเพียงปญหาของตนเองเทาน้ัน 
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และตัวแทนจากกลุม BIPP ไดเนนย้ำวา หากจะดำเนินการพูดคุยเพ่ือสันติภาพก็ไมสามารถท่ีจะคุยเพียงแค

กลุมเดียวได เพราะยังมอีีกหลายกลุม 

ความลมเหลวและการถอนตัวของ BIPP 

นางจิราพร เลาดวยวา มีอยูชวงหนึ่งของการพูดคุยที่มีการตกลงกันวาจะลดความรุนแรงทั้งจากฝายรัฐไทยและ

ฝายขบวนการ ซึ่งตัวแทนรัฐไทยในขณะน้ันไมมีตัวแทนที่มาจากกองทัพ จึงตองกลับมาปรึกษากับกองทัพกอน 

และทางผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในขณะนั้น คือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ไดสงนายทหารทานหนึ่งเขา

รวมพูดคุยกับฝายของกลุมนายกัสตูรี สวนหน่ึงก็เพ่ือท่ีจะพิสูจนวากลุมของนายกัสตูรีใชตัวจริงหรือเปลา และมี

มติรวมกันวาจะลดความรุนแรงในพ้ืนที่ไหน แตผลปรากฏวาไมสำเร็จ 

“กลางป 2550 ในชวงที่ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี อุซตาสจาก BIPP ไดถอนตัวออกจากการ

พูดคุย ซ่ึงความจริงแลวเขาสนิทกับอุซตาสฮัสซนั ตอยิบ และเปนท่ีปรกึษาของอุซตาสฮัสซัน โดยมีคุณหมออีก

ทานเปนทีมงาน ซึ่งทั้งสองทานตอมาไดเขาไปเก่ียวของกับกระบวนการ Track 1 ในปจจุบัน” นางจิราพร 

กลาว 

หลังจากนั้น ในชวงปลายป 2550 หรอืตนป 2551 ระดับสูงของภาครัฐไดให HDC จัดการพูดคุยกับกลุมของ

คุณกัสตูรีท่ีอินโดนีเซีย แตไมมีผลอะไรตามมาจากการพูดคุยครั้งน้ัน เพราะอยูในระหวางชวงเปลี่ยนผานรฐับาล 

การปรากฏตัวของ BRN  

นางจริาพร เลาตอไปวา ในชวงนายสมัคร สุนทรเวช ตอดวยนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี ไมมี

การพูดถึงประเด็นปญหาในจังหวัดชายแดนใตเลย ทาง HDC ไมไดดำเนินการเรื่องนี้ตอ เพราะมองวารัฐบาล

ไมไดใหความสำคัญตอประเด็นปญหาความไมสงบในภาคใตมากนัก แตทางฝายอุซตาซที่เคยถอนตัวออกไป

กลับไมไดอยูนิ่งเฉย โดยไดไปพูดคุยกับกลุม BRN วาทางออกอีกทางหนึ่งที่นาจะเลือกใชก็คือการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพ ซึ่งยังไมเคยมีใครพูดถึง เพราะกอนหนานี้เปนการดำเนินการท่ียังไมมีการพูดคุยเรื่องกระบวนการ 

สันติภาพ 

นางจิราพร เลาตออีกวา อุซตาซทานดังกลาวไดคุยกับตัวแทนกลุม BRN 5 คน แตมีเพียง 1 คนเทานั้นท่ีคิดวา

การพูดคุยเพื่อสันติภาพเปนอีกทางท่ีนาเลือกมากกวาการใชความรนุแรง กอนที่อีกหลายคนจะเร่ิมใหความ

สนใจในภายหลังหลังจากที่มีการยกตัวอยางกรณีจากตางประเทศที่ยังไมเคยปรากฎวากลุมท่ีใชความรนุแรง

ประสบผลสำเร็จในการตอสูเรียกรอง 

สวนในฝายไทยเองก็มีการพูดคุยถึงความสำคัญของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยเฉพาะกรรมาธิการ

วุฒิสภา ซึ่งมีคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตเปนกรรมาธิการอยูดวย รวมไปถึงกลุมนกัวิชาการ สื่อมวลชน และ

ภาคประชาสังคม 
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ทวี สอดสอง และ ทักษิณ ชินวัตร 

“ในชวงป 2552 ดิฉันและทีมจากสถาบันพระปกเกลาไดดำเนินการพูดคุยกับอุซตาซและคุณหมอดังที่กลาว

มาแลวขางตน ซึ่งดิฉันเรียกวา Track 1.5 และดิฉันมีความเชื่อวากระบวนการพูดคยุหยุดไมได ถาหยุดหรือขาด

ตอน จะมาเริ่มตนใหมก็จะตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันใหม ดิฉันมองวา Track 1.5 รวมทั้ง Track 2 และ 

Track 3 จะชวยให Track 1 เดินตอไปได”  นางจิราพร กลาว 

นางจิราพร กลาวตอดวยวา การพูดคุยครั้งนี้มีจุดเริ่มตนมาจากที่หลังจากตนเองทำงานใน Track 1.5 มาอยาง

ตอเนื่อง ทำใหคิดวาการพูดคุยเพื่อสันติภาพใน Track 1 ถึงเวลาที่จะตองเริ่มตนไดแลว เพราะตนมองวาคนใน

พ้ืนที่ เจาหนาที ่รวมทั้งขบวนการหรือนักตอสูเอง ผานความเจ็บปวดและความสูญเสียจากความรุนแรงมามาก 

จึงคิดวาถึงเวลาที่จะตองหาทางออกท่ีไมใชความรุนแรงตอกัน หรือหากจะยังคงใชความรุนแรงตอไป คูขัดแยง

ตองไมใชประชาชนผูบริสุทธ์ิ 

นางจิราพร กลาววา ในชวงป 2554 พ.ต.อ.ทวี สอดสอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คาดการณวาจะไดมาดำรง

ตำแหนงเลขาธิการ ศอ.บต. (ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต) ตนกับทีมสถาบันพระปกเกลาเขา

ไปหา พ.ต.อ.ทวี และเสนอแนวคิดการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยรัฐไทยจะตองเปนผูสงสัญญาณกอนวาตองการ

พูดคุย ซ่ึง พ.ต.อ.ทวี เองก็เห็นดวย 

“ดิฉันก็คิดวาคุณทวีคงจะไปเลาใหคุณทักษิณฟง กระทั่งคุณทักษิณบินตรงไปยังมาเลเซีย จึงเปนจุดเริม่ตนของ

กระบวนการพูดคุยครั้งใหมอยางที่ปรากฏตามขาว” 

นางจิราพร เลาตอวา กอนการพูดคุย ตำรวจสันติบาลของมาเลเซียไดเชิญตัวกลุมขบวนการเพ่ือมาพบคุณ

ทักษิณ ซึ่งจำนวนคนที่ไดเขาพบคุณทักษิณเปนไปตามท่ีทางมาเลเซียไดกำหนดไว โดยมีตัวแทนจาก BRN, 

PULO และ BIPP 
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สะทอนบทเรียนการพูดคุยเคแอล 

นางจิราพร สะทอนวา หัวหนาทีมพูดคุยสันติภาพของไทย ซึ่งประกอบดวย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร 

เลขาธิการ สมช. รวมถึง พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการ ศอ.บต. และ พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก ปลัดกระทรวง

กลาโหม รวมทีม ซึ่งนางจิราพรมองวาในกระบวนการพูดคุยครั้งใหมของไทย ไมมีความตั้งใจและจริงใจมากพอ 

รวมท้ังไมมปีระสบการณ และไมมีทักษะในเรื่องกระบวนการพูดคยุเพื่อสันติภาพ ซึ่งตอมาไดมีการเชิญ

นักวิชาการเขามารวมใน Track 1 เพื่อใหมีความชอบธรรมมากขึ้น 

นางจิราพร เลาวา เมื่อถึงเวลาพูดคุย ปรากฏวาทางฝายขบวนการสะทอนวาทางการไทยไมเตรียมการอะไรเลย

กอนมีการพูดคุย และการประชุมใช 3 ภาษา จึงทำใหเสียเวลาในการแปล เมื่อจบการพูดคุยก็ไมสามารถสรุป

ประเด็นได ดังท่ีดิฉันกลาวไวแลวขางตนวา ทางฝายไทยไมมีความต้ังใจและจริงใจมากเพียงพอ เหมือนทำไป

เพื่อสรางภาพทางการเมืองเทานั้น ยกเวนนักวิชาการที่เชื่อมั่นในกระบวนการพูดคุยเพราะเคยผานงานที่

เก่ียวกับประสบการณจากตางประเทศ 

นางจิราพร กลาวตออีกวา ทางฝาย BRN จึงมองวาหากเปนแบบนี้ตอไป การพูดคุยจะไมเกิดผลอะไรกับ

ประชาชน จึงปรากฏขอเสนอ 5 ขอออกมา ปรากฏวาสื่อของไทยไปนำเสนอขาววาทางฝายขบวนการตั้ง

เงื่อนไข จนเกิดกระแสไมรับขอเสนอ รวมไปถึง ผบ.ทบ.ในขณะนั้น (ซึ่งดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน) 

ก็ย้ำชัดวา ไมรบัขอเสนอ ในขณะที่ตนมองวาเจตนาของ BRN คือตองการทราบวาฝายไทยจะทำความเขาใจ

และเห็นความสำคญัของขอเสนอ 5 ขอหรือไม? ขอเสนอเปนไปไดหรือไม? แลวจะคุยกันตอยางไร? 

อนาคตตองเริ่มตนที่ 5 ขอเรียกรอง 

นางจิราพร กลาววา การพูดคุยเพ่ือสันติภาพจะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคต แมทางฝายกองทัพจะเรียกวา

การพูดคุยเพื่อสันติสุขก็ตาม เห็นไดจากการที่ฝายรัฐไทยมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติ

สุข หลังจากที่มีเสียงคัดคานมาจากฝายขบวนการฯ ตอการแตงต้ัง พล.อ.อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ เปนหัวหนาทีม

พูดคุย และดูเหมือนจะเปลี่ยนให พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาทีมแทน ซึ่งนับเปนสัญญาณที่ดีตออนาคต

การพูดคุย หากทั้งสองฝายยอมรับบุคคลที่เปนหัวหนาคณะพูดคยุ 

อดีตรองเลขาธิการ สมช. สะทอนความเห็นวา ในภาวะที่รัฐบาลมีอำนาจอยูในมืออยางเต็มที่เหมือนในปจจุบัน

นี้ ซึ่งสามารถใชในทางสรางสรรคได และการเรยีนรูจากกรณีการพูดคุยที่กัวลาลมัเปอรท่ีผานมาและกรณีจาก

ตางประเทศ สามารถเปนบทเรียนที่ดีในการดำเนินการพูดคุยในครั้งตอๆ ไป และหากรัฐบาลอยากใหการ

พูดคุยเพ่ือสันตภิาพดำเนินตอไปได สิ่งแรกที่จะตองทำก็คือ การกลับไปสนใจและใหความสำคัญกับขอเสนอ 5 

ขอของฝาย BRN และจะตองดำเนินการพูดคุยดวยความจริงจังและจริงใจ สันติภาพจึงจะบังเกิดผล 
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นางจริาพร กลาวตอวา ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือการที่คูพูดคุยทั้งสองฝายจะตองสื่อสารเพ่ือทำความเขาใจ

และโนมนาวจูงใจใหกลุมที่ยังมีทาทีเฉยๆ หรือไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุยในฝายตนเอง ไดตระหนักและ

เห็นความสำคญัของการพูดคุย โดยเชื่อมั่นวาจะนำไปสูสันติภาพไดจริง 

“สำหรับการเริ่มตนพูดคุยใน Track 1 ครั้งใหม ควรใหความสำคัญกับการสรางบรรยากาศของความไวเนื้อ     

เชื่อใจ ความมั่นใจในความปลอดภัย และการคิดหาทางออกรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลตอสันติภาพไดจริง” 

นางจิราพร กลาวย้ำอีกวา นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือความจำเปนของการพูดคุยบนโตะพูดคยุที่ทำ

ใหได ความชัดเจนถึงเจตนารมณและความหมายที่เขาใจตรงกันในขอเสนอหาขอหรอืขอเสนออื่นๆ ที่จะมี

ตามมาตอไปนั้น ทั้งนี้ เพ่ือไมใหเกิดความเขาใจผิด และเกิดทศันคติที่ไมดีระหวางกัน รวมทั้งการใหความสำคัญ

กับเร่ืองท่ีมีการตกลงหลังมีการพูดคุยแลว ควรมีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรมดวย 
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กสัตูรี มะหโกตา: สันติภาพปาตานี ตองมีเรารวมโตะ! 
อัศโตรา โตะราแม และมูฮำหมัด ดือราแม 

 ----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 14 พฤศจิกายน 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4941 

 

ถอดคำสัมภาษณ “กัสตูรี มะหโกตา” ยืนยันขบวนการพูโลรวมเปนหนึ่งแลวเพ่ือเตรียมสง 2 ตัวแทนรวมโตะพูดคุย

สันติภาพปาตานีกับฝายไทย ระบุสูอีก 50 ปสุดทายก็ตองจบดวยการเจรจา พรอมขอเสนอตั้งคณะผูแทนแหงชาต ิ   

ปาตานี ย้ำปญหาไมอาจแกไดโดยคนคนเดียวหรือเพียงขบวนการเดียว “เราตองอยูรวมโตะเดียวกัน” 

แมวากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพปาตานีระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับขบวนการบีอารเอ็น (BRN)                

ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปแลวหลายเดือน ทวาเบื้องหลังความเงียบน้ันก็มีความเคลื่อนไหวอยางมีนยัสำคัญ

หลายอยาง  

ลาสุดคือการพบปะระหวาง “กัสตูรี มะหโกตา” ซึ่งระบุตำแหนงในนามบัตรวาเปน “ประธานขบวนการพูโล” 

โดยเขียนยศ พ.อ. (COL.) นำหนาชื่อตัวเอง กับดาโตะซัมซามิน ฮาซิม ผูอำนวยความสะดวกในการพูดคุยฝาย

มาเลเซยีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ทีผ่านมา เพ่ือหารือถึงการเขารวมโตะพูดคุยในฝายขบวนการตอสูที่            

ปาตานี ซึ่งมีแนวโนมวาฝายพูโลจะสงตัวแทน 2 คนเขารวมกับฝายบีอารเอ็น 

ที่ผานมา เปนท่ีรับรูกันดีในกลุมผูท่ีติดตามสถานการณชายแดนใตวา ขบวนการพูโล หรือ Patani United 

Liberation Organisation (PULO) แตกออกเปน 3 กลุม คือกลุมของกัสตูรี มะหโกตา กลุมของนายซัมซูดิง 

คาน และกลุมของนายลุกมาน บินลีมา ซึ่งกัสตูรยีืนยันเองวา ตอนนี้พูโลทั้ง 3 กลุมไดรวมเปนหนึ่งแลว เพื่อ

เตรียมเขารวมการพูดคยุสันติภาพครัง้ตอไป................ 

คุณมีบทบาทอะไรในกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยูในขณะนี้? 

กัสตูรี- กอนอื่นผมขอขอบคุณฝายมาเลเซียที่รับเปนเจาภาพดำเนินการเรื่องนี้ในฐานะผูอำนวยความสะดวกใน

การพูดคุย เพราะเรื่องนี้มันไมใชเรื่องธรรมดามันเปนเรื่องระดับรัฐบาล และผมขอรองประชาชนปาตานีทั้งมวล
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วา อยางที่ผมกลาวไปแลววา ทุกความขัดแยงตองจบลงดวยการเจรจา ซึ่งตอนน้ีโอกาสไดเปดแลวลองควา

โอกาสนี้ไวเถิด 

ถามวาเมื่อไหรจะจบนั้น มันก็ตองใชเวลาซึ่งมันก็เปนเรื่องปกติ เราอยาไดทอ เพราะถึงเราจะรบกันอีก 50 ป

ขางหนา เราก็ตองเจรจาอยูดี อยางตอนนี้ไทยเองก็ยอมที่จะเจรจาอยางเปดเผยแลว เราก็จงควาโอกาสนี้ไว 

สำหรับผมแลวเราในฐานะคนปาตานีอยาไดดูถูกคนอื่นเลยหรอืคณะผูแทนพูดคยุ ถาเรามัวแตดูถูกพวกดวย

กันเอง หรือเหมือนอยางที่วาถาเจรจากันแลวจะถูกฝายไทยหลอกอันนั้นไมนาจะถูกนัก เทาที่ทราบมาวาการ

เจรจารอบหนาที่จะถึงนี ้ผมจะเขาไปรวมดวย ชวยๆกันขอพรดวยนะครับ 

คุณไดหารือกับฝายขบวนการบีอารเอ็นแลวหรือไมอยางไร? 

กัสตูรี- สำหรับกลุมบีอารเอ็นนั้น ผมมอบหมายใหฝายผูอำนวยการสะดวกดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งผมจะไมมีการ

ติดตอโดยตรง แตอินชาอัลลอฮ (หากพระองคทรงประสงค) ในอนาคตความตั้งใจของเรา เราจะสรางใหมีทมี

คณะผูแทนเจรจาแหงชาติปาตานี  

ทำไมสังคมชอบตั้งแงตอการปรากฏตัวของกัสโตรี มะฮโกตา? 

กัสตูร-ี ผมเองจะใหคำตอบท่ีถูกตองที่สุดก็คอนขางยาก เพราะถาดูจากอายุแลวผมจะหนุมกวาผูนำหลายๆ

ทาน และตางคดิวาผมตองการมีบทบาทในการเจรจา ซึ่งผมคิดวาเปนการคาดเดาเทานั้น หลายๆครั้งผมเนนย้ำ

อยูตลอดวา การคลี่คลายปญหาจะไมสามารถกระทำโดยผมคนเดียวได และจะไมจบลงดวยขบวนการอ่ืนเพียง

ขบวนการเดียว เราตองอยูรวมโตะเดียวกัน 

ทานเช่ือวาฝายไทยมีความจริงใจท่ีจะคลีค่ลายปญหานี้? 

กัสตูรี- ขึ้นชื่อวามนุษยนั้น เราไมอาจจะหลีกพนไปจากผลประโยชนไดแมแตนอย เราก็มีผลประโยชน รัฐไทย

เองก็มีผลประโยชน แตมีความแตกตางกับอดีตที่ผานมาเขาเองก็ไมงายนักที่จะยอมรับการเจรจาในทางเปดเผย 

นั่นเปนภาพที่สะทอนใหเห็นวา ตอนนี้เขาไดทุมเทอยางมหาศาลในสิ่งที่เขาไดทำในวันนี้ 

เราก็ตองยอมรับความจริงในจุดนี้วาการท่ีรัฐบาลจะตองมานั่งเจรจากับขบวนการตอสูมันไมใชเร่ืองงาย เราให

ความเคารพในสวนน้ี แตผมใครขอย้ำวา ผลประโยชนมันยอมมีอยูแลวเปนเรื่องปกติธรรมดา 

มีคำถามหนึง่จากกลุมคนหนุมบางสวนในพื้นที่ซึ่งพวกเขาไมเชื่อม่ันรัฐบาลและฝายทหาร เพราะในชวงที่มี

กระบวนการสันติภาพก็มีความพยายามตามเก็บ (ตามสังหาร) กลุมคนในพื้นที่ดวย เหตุการณลักษณะนี้

ไมไดสรางความหวาดกลัวใหพวกผูนำที่อยูในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรอกหรือ 
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กัสตูร-ี สิ่งท่ีเกิดขึ้นนี้เปนเรื่องที่นาเศราใจยิ่งนัก แตขณะเดียวกันเราก็ตองรูดวยวากระบวนการสันติภาพกำลัง

ดำเนินอยูนี้ยังอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น และเรายังตองชวยกันคิดท่ีจะเสริมสรางกระบวนสันติภาพนี้ใหดีท่ีสุดแต

ในระหวางนี้ที่มีการตามเก็บนั้นเปนเรื่องปกติในชวงการพูดคุย เพราะยังไมมีขอตกลงและยังไมไดทำขอตกลง

ใดๆ 

กระบวนการสันติภาพในปจจุบันทานสนับสนุนหรือไม? 

กัสตูรี- เราสนับสนุนเต็มที่รอยเปอรเซ็นตตอกระบวนการสันติภาพที่เพิ่งจะเริ่มตนขึ้นนี้ แนนอนคงตองมีความ

บกพรองเปนธรรมดา ดวยเหตุนี้เรามาชวยกันปรับปรุงแกไขความบกพรองเหลานั้น เราลองมาชวยกันคิดและ

ใหกระบวนการสันติภาพนี้มีความสมบูรณพรอม ไมตองไปคิดที่จะใหมีกระบวนการอ่ืนอีกนอกเหนือจากนี้ 

กระบวนการสันติภาพครั้งน้ีเปนครั้งที่นอกเหนือการคาดการณที่เปนการเปดเผยทีเ่ปนวาระและมีฝายผูอำนวย

ความสะดวก เปนตน ดวยเหตุนี้ความบกพรองเหลานั้นเราตองมาชวยกันแกไข 

จะหลีกเลี่ยงและออกหางความบกพรองเหลานั้นอยางไร? 

กัสตูรี- ความบกพรองท่ีมีอยู ตามทีเ่ราเห็นก็คือทางฝายไทยเองก็ยังไรเอกภาพ ไมวาจะเปนฝายรัฐบาล ฝาย

กองทัพและฝายวัง เชนเดียวกันกับฝายขบวนการ เราเองยังไมมีการแตงตั้งคณะผูแทนเจรจาแหงชาติ เรา

จำเปนตองคิดเพ่ือใหฝายขบวนการสามารถต้ังคณะผูแทนแหงชาติปาตานี ไมใชเจาะจงไปที่ขบวนการใด

ขบวนการหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม เราก็ยอมรับในศกัยภาพและอำนาจของขบวนการใดขบวนการหนึ่ง แตก็ในกระบวนการพูดคุยนี้

เทานั้นซึ่งผมเชื่อมั่นวาการมีคณะผูแทนแหงชาตินั้นจะทำใหเราไมมีความเหลือมล้ำระหวางกัน 

นั่นหมายความวาเปนการขับเคล่ือนของประชาชนโดยท่ัวกัน? 

กัสตูร-ี นั่นคือสิ่งท่ีเราตองการแตเราตองไมลืมวา ตัวแสดงหลักนั้นตองเปนฝายขบวนการอยูดี แตใน

ขณะเดียวกัน ฉากหลังนั้นจะครอบคลุมไปถึงองคกรภาคประชาสังคมทุกกลุมในพื้นที่ และนี่ก็เชนกันมิใด

เจาะจงเฉพาะคนมลายู เพราะปาตานีไมใชเปนของคนมลายูอยางเดียว แตยังมคีนไทยพุทธอีกดวยที่อาศัยอยู

ที่นี่จากรุนสูรุน และก็มีคนจีน 

ศาสนาอิสลามก็ยังสอนดวยวา เราตองใหความเคารพตอศาสนิกอื่นดวย นั่นคือหลักการอิสลาม เราตอง           

นอบนอมออนโยนกับคนที่ไมใชอิสลาม ไมใชแคกับคนมลายูและอิสลามดวยกันเทานั้น  

สิ่งที่นาสนใจก็คือตองเอาประชาชนเขามามีสวนรวมดวย 

กัสตูร-ี เพราะปาตานีเปนของคนปาตานี สวนพูโลเปนเพียงกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งแตใชวาประชาชนปาตานีจะอยู

เคยีงขางเราหมดเชนเดียวกับขบวนการอ่ืนๆ เขาก็เปนแคเพียงกลุมคนเสี้ยวหน่ึงเทานั้น  
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แตในชวงหลังมานี้เราไดเห็นถึงกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่มีความกาวหนาสู จุดที่เราตองการ เราลองให

โอกาสพวกเขาสักหนอยหนึ่งเราตางก็อดทนโดยสวนตัวผมเห็นวา ตอนนี้ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมแลว 

มีเสียงสะทอนจากในพื้นที่วาคนที่อยูนอกประเทศมีความเหนื่อยลาแลวจึงตองการแคออโตนอมิ (การ

ปกครองตนเอง) การกระจายอำนาจ ไมตองการเอกราชแลว พวกเขาไมเคยเขาใจบรบิทจริงในพื้นที่      

แตเสียงของคนหนุมในพื้นท่ีย้ำวาตองการเอกราชเทานั้น? 

กัสตูรี- ขอเรียนวาไมมีใครสักคนเดียวที่ไมตองการเอกราช เราตองเขาใจถึงคำวาอิสรภาพ (Merdeka) และคน

ที่ตองการเอกราชเองก็ยังไมเขาใจดวยซ้ำวาอะไรคือเอกราช เราตองเขาใจถึงคำวาเอกราช 

ในสวนของพูโลและขบวนการอื่นๆ ก็ไดบัญญัติไวในธรรมนูญของตนเองวาเปาหมายสูงสุดคือเอกราช แต

คำถามก็คือวา เมื่อเราไดเขาสูการพูดคุยที่นั่นก็ตองมกีระบวนการตอรองกันไปมาและไมมีความขัดแยงใดที่

สามารถแกไขไดดวยการใชอาวุธ มนัตองคลี่คลายดวยการพูดคุย 

แตเมือ่เราเขาสูการพูดคุยมันก็ตองมีการตอรองกันโดยอัตโนมัติถือเปนเรื่องปกติ แตเปาหมายของเราก็จะยังคง

เปนเอกราชเชนเดิม และเราอาจไมลดเปาหมายของเราลงไปสูการปกครองแบบออโตนอมิ ไปสูเขตปกครอง

พิเศษ แตเราจะฟงวารัฐไทยจะใหอะไรแกเรา  

ถาไทยไมใหเอกราชแลวอะไรละที่เขาจะให แตเทาที่ผมไดฟงมานั้น ผมก็มีความเห็นตรงกันกับคนหนุมๆ

ทั้งหลาย เราตองการเอกราชแตไทยไมใหเอกราช แลวไปขอออโตนอมิ ซึ่งถาอยางนี้ก็เปนการที่ผิดเราเปนนัก

ตอสูก็ไมควรอยางย่ิงท่ีจะไปลดเปาหมายของเราเอง มันตองเปนฝายไทยเทานัน้ 

อยางกรณีความขัดแยงที่อาเจะห (ประเทศอินโดนีเซีย) ตอนเจรจาที่เฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ซึ่งฝาย

อินโดนีเซียย้ำอยูตลอดตั้งแตแรกเริ่มการพูดคุยวา ถาจะคยุเรื่องเอกราชเขาก็จะไมคุยดวยอยางเด็ดขาด แตถา

จะคุยเรื่องอ่ืนเราคุยได  

ในวันน้ีเราก็อยากจะฟงจากฝายไทย สมมตุิวาฝายไทยบอกวา เขาจะไมคุยเรื่องเอกราช แตจะใหแคออโตนอมิ 

ในที่นี้เราก็มาดูอีกครั้งวาเราจะคุยเรื่องออโตนอมิตอไหม แตจนถึงวันนี้ไทยเองก็ยังไมไดบอกเราเลยวา จะให

อะไรแกเรา คนปาตานีเทานั้นที่พูดวาอยากไดออโตนอมิแตพูโลไมมี 

อดีตนายกรัฐมนตนี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยพบคุณไหม? 

กัสตูรี- ยังไมไดพบ 
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หลังจากเปนคนพลัดถิ่นมานาน เมื่อการพดูคุยสันติภาพกำลังดำเนินอยูเชนนี้ คุณมีความหวังวาอยากจะ

กลับบานเกิดหรือไม? 

กัสตูร-ี ผมคงจะกลับหากวาสิ่งที่ไดนำเสนอไปแลวถูกตอบรับ เพราะถาผมพูดในฐานะสวนตวัแลว ก็อยากจะ

กลบัดวยเงื่อนไขที่แนนอน แตไมใชกลับไปเพื่อมอบตัวหรือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ เพราะไมอยากใหเกิดขอ

ครหาในตัวผม 

เรื่องนี้ผมก็ตองกลับไปหารือกันในวงของเรากอนถึงผลดีผลรายถาไมดีเราก็ไมกลับ แตถาดีก็คงไมมีอะไร แตถา

กลับไปมอบตัวนั้นไมเคยมีในหัวสมองแมแตนอย เราจะหลีกเลี่ยงประเดน็ที่จะทำใหเกิดความเขาใจผิดวา

กลับไปเพื่อมอบตัว เพราะประชาชนปาตานีที่กำลังรอเราอยูและไดฝากความหวังไวกับเรา ซึ่งเรามิอาจปลอย

ความหวังของประชาชนทิ้งได 

หนึ่งในเงื่อนไขท่ีจะกลับไปนั้นก็คือตองปลอยนกัโทษในเรือนจำกอนดวยหรือไม? 

กัสตูรี- ตองปลอยตัวคนในเรือนจำกอน ไมวาจะเปนหะยีสะมะแอ หะ ยีดาโอะ (แกนนำขบวนการพูโลซึ่งถูก

คุมขังในเรือนจำในประเทศไทย) ซึ่งผมเองก็เคยเสนอไปยังรัฐบาลไทยไปแลว ซึ่งหากมีเรื่องนี้บางทีเราก็จะ

พิจารณาเรื่องนี้ 

ในการปลอยตัวคนของพูโลท้ังสามทานนั้น (หะยีสะมะแอ ทาน้ำ, หะยีดาโอะ ทาน้ำ, หะยีบือโด) ตองให

ประชาชนมีสวนรวมในพิธีดวยอยางที่ผมบอกตั้งแตตนวาเรื่องนี้ผมตองกลับไปหารือกอน 

หากโอกาสที่จะเกิดสิ่งไมดีในการกลับบานของผมนั้นแทบไมมี เราก็จะไมทำใหความหวังของประชาชนสูญ

เปลา เพราะผูนำของเราที่แลวๆมานั้นประชาชนไดฝากความหวังไวมาก แตสุดทายผูนำเหลานั้นกลับสราง

ความผิดหวังใหประชาชนเอง เราไมอยากใหการตอสูท่ีปาตานีลมแลวลุกลุกแลวลมเชนอดีต  

หากมีการปลอยตัวจริงกลากลับไหม? 

กัสตูรี- โดยสวนตัวผมพรอมจะกลับหากปราศจากการโดนปายสี และเรื่องนี้ผมจะตองหารือในวงของเราอีก

ครั้ง หากที่ประชุมเห็นชอบก็จะกลับ อินชาอัลลอฮ (หากพระองคทรงประสงค) หากมีหลักประกันในความ

ปลอดภัย และเราอาจเรียกรองใหมีตัวแทนองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมเปนสักขีพยานในการปลอยตัว 

อีกสิ่งหนึง่ที่ผมกังวลใจคือการปลอยตัวผูท่ีอยูในเรือนจำน้ัน เราอยากใหของเก่ียวกับวาระกระบวนการ

สันติภาพที่เปนความพยามของขบวนการเอง ไมใชปลอยตัวเพราะครบกำหนดแลวก็ใหผมกลับไป ถาเปน

เชนนั้นคงไมถูกตอง หมายความวาตองปลอยตัวเพราะเปนขอเรียกรองจากฝายเรา เพื่อสนับสนุนกระบวนการ

สันตภิาพที่กำลังดำเนินการในปจจุบัน เราไมตองการใหปลอยตัวเพราะครบกำหนดแลวลากไปใหเกี่ยวของกับ

เราอันนี้ เราไมตองการ 
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ฮัสซัน ตอยิบ แถลงย้ำไทยตองรับขอเสนอ BRN และการเจรจาตองเปนวาระแหงชาติ 
อับดุลเลาะ วันอัฮหมัด แปล 

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

 ----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 1 ธันวาคม 2556 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5005 

 

นายฮัสซัน ตอยิบ ไดออกประกาศในสื่ออนไลนผานเว็บไซต youtube.com เพื่อชีแ้จงและแสดงจุดยืนของ

ขบวนการ BRN ในชวงค่ำของวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา ในขณะที่สถานการณทางการเมืองของประเทศ

ไทยกำลังอยูในความสับสน 

การออกมากลาวคำชี้แจงและจุดยืนผานสื่อสังคมออนไลนในครั้งนี้เชนเดียวกับครั้งกอนๆ ที่ไดรับความสนใจ

จากคนทั่วไปในสื่อสงัคมออนไลนโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดแชรคลบิอยางรวดเรว็ ซึ่งโรงเรียน

นักขาวชายแดนใตไดแปลตามเนื้อหาดังนี้ 

ดวยพระนามของอัลลอฮผูทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอ 

ขอความสันติสุขจงมีแดทาน 

ขาพเจาฮะซัน ตอยิบ  อดีตคณะผูแทนการเจรจาบีอารเอ็น 

คำชี้แจงและจุดยืน 

บีอารเอ็นคือขบวนการการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีจากอาณัติการปกครองของนักลาอาณานิคมสยาม 

ในการที่จะสรางความยุติธรรมและความเจริญรุงเรืองใหเกิดขึ้นแกประชาชนชาวปาตานีทั้งมวลตามประโยค

ที่วาเอกราชปาตานี (patani merdeka) นี่คือสันติภาพท่ีแทจริง ไมใชสันติภาพภายใตระบอบของนักลาอาณา

นิคมสยาม  

เก่ียวกับเรื่องการเจรจาตอจากนี้ไป อาศัยมติที่ประชุมของสภาชูรอ / สภาเพ่ือการปฏิวัติที่ไดแถลงเม่ือวันที่ 6 

สิงหาคม 2013 ดังนี้ 

1 การเจรจาจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือขอเรียกรองเบื้องตน 5 ขอน้ัน ไดผานการเห็นชอบจากรัฐสภาไทย และได

ดำเนินการอยางสมบูรณ 

2 กระบวนการเจรจาสันติภาพตองเปนวาระแหงชาติและกลาวประกาศโดยนายกรัฐมนตรีไทยเทานั้น  

ขอแสดงความเคารพ 

เอกราช เอกราช เอกราช 
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ปาฐกถาซัมซามิน [28 กุมภาพันธ 2557] ที ่Pat(t)ani:  

การพูดคุยสันติภาพเดินหนาตอไดดวยการทำใหครอบคลุมทุกกลุม  
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

 ----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 7 มีนาคม 2557 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5426 

 

โรงเรียนนักขาวชายแดนใตไดถอดคำพูดของดาโตะ ศรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาชิมผูอำนวยความสะดวกใน

คณะทำงานรวมเพื่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (JWG-PDP) ที่แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “กระบวนการ

สรางสนัตภิาพปาตานี 1 ป ที่ผานมา และอีกหลายปตอจากนี้ ”  ภายในงาน วันสื่อสันติภาพชายแดนใต/             

ปาตานี PPP 101: 10 ป ความรุนแรง 1 ป สนามสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี                                           

เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ 2557 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปตตาน ี

ดาโตะซมัซามินกลาวเกริ่นนำดวยการออกตัววาไมมั่นใจวาตนจะสามารถพูดอะไรท่ีเก่ียวของกับหัวขอดังกลาว

ในเวลาถึง 45 นาทีนี้ได แตเห็นความจำเปนในฐานะผูอำนวยความสะดวกของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

ระหวางทางการไทยกับขบวนการเคลื่อนไหวปาตานีที่ตองมีสวนรวมโดยตรงกับผูคนกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี ถือได

วานี่เปนการบรรยายในท่ีสาธารณะในหัวขอดังกลาวเปนครั้งแรก และในวาระนี้ เขาขอใชคำที่หยิบยืมจาก

หนังสือเชิญของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรที่กลาวถึงพ้ืนท่ีแหงนีว้าเปน Pat(t)ani (ตอไปจะใชคำวา 

“ชายแดนใต/ปาตานี” – กองบรรณาธิการ) เพ่ือทดแทนคำอยางภาคใตของประเทศไทยหรือจังหวัดตางๆ            

ในพ้ืนท่ีซึ่งกำลังอภิปรายกันอยูนี้ 

เขากลาวตอวา เมื่อปลายป 2012 ตนไดรับแจงจากทานนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย วาตองการ

แตงต้ังตนใหเปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐบาลไทยกับบุคคลที่มี            

ความคดิเห็นตางจากรัฐในชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ในตอนนั้น ตนไดตอบรับทันทีโดยที่ไมไดลังเลใจ

เพราะถือวาไดรับเกียรติอยางยิ่งในการจะสรางประโยชนใหกับพื้นที่ซึ่งมีเหตุการณความไมสงบมาเปน

ระยะเวลายาวนาน การเขาไปมีสวนรวมครั้งนี้ยังสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากถือเปนครั้งแรกในรัฐบาลท้ังเจ็ดชุด

ของไทยนับตั้งแตป 2004 ที่ผานมาที่แสดงออกตอสาธารณะวาตองการหาทางออกทางการเมือง 

ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจของขบวนการ BRN ในการที่จะออกจากมุมมืดมาสูสาธารณะนั้นเปนการตัดสินใจ

ที่กลาหาญ ตนถือวาเปนการกระทำที่นาชื่นชม อีกทั้งเปนการแสดงใหเห็นวาสังคมมลายูพยายามที่จะแสวงหา

แนวทางอันสันติแทนที่จะตอสูดวยกำลังอาวุธ การทำหนาที่ผูอำนวยความสะดวกยังถือเปนเกียรติของประเทศ

มาเลเซยีและตนเองอีกดวย 

 



54 

 

เผยกาวแรกหลัง 28 กุมภา วางกรอบการพูดคุย 

ดาโตะซมัซามิน กลาวตอวา ในวาระที่ครบรอบหนึ่งปของการลงนามในเอกสารฉันทามติท่ัวไปวาดวย

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ตนจึงอยากเลาใหฟงโดยสรุปเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา การประชุม 

ในครั้งแรกระหวางบรรดาผูแทนของไทยกับผูแทนขบวนการ BRN นั้นเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2013 

หลังจากนั้นก็มีการประชุมอยางตอเนื่องอีก 3 ครั้ง ในการประชุมครั้งแรกนั้น วาระของการประชุมอยูที่           

การยกรางกรอบการทำงานรวมกันในกระบวนการพูดคุย (Term of Reference, TOR) ซึ่งมีประเดน็มากมาย 

ในจำนวนนั้นมีประเดน็ที่สำคัญคอืภาษา ท่ีประชุมตกลงกันวาตองการใช 3 ภาษา ในระหวางการประชุมนั่นคือ 

ภาษาอังกฤษสำหรับผูอำนวยความสะดวก ภาษาไทยสำหรับตัวแทนการพูดคุยฝายไทย และภาษามลายู

สำหรับตัวแทนพูดคุยฝายขบวนการ BRN สวนประเด็นอื่นๆ ก็ยังมีการตกลงกันในเร่ืองการใชภาษาอังกฤษ

สำหรับการเขียนเอกสาร จดหมาย คำแนะนำ และการอางอิง รวมไปถึงขอตกลงในเรื่องของจำนวนของผูแทน

ของแตละฝายในการประชุม 

“สำหรับการประชุมในอีกสามครั้งตอมานั้นเปนชวงเวลาที่สรางความเชื่อมั่นไววางใจและความเขาใจใน

ประเดน็ปญหาตางๆ เพ่ือที่จะใหทุกคนมีความเขาใจรวมกัน” 

อดีตผูอำนวยการสำนักขาวกรองมาเลเซยีผูนี้กลาวดวยวา ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะสรางความไวใจและความ

เขาใจที่ตรงกัน เพราะตางฝายตางก็มีความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนเรื่องที่           

พอเขาใจไดถึงธรรมชาติและความออนไหวของประเด็นปญหาเหลานี้ เรียกไดวาเกือบทุกคนท่ีอยูโตะพูดคุย  

แหงนี้อาจจะไดรับผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้นไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

“เพราะฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจเลยที่ทุกๆ คนที่อยูบนโตะการพูดคุยอาจจะมมีุมมองที่แข็งกราวใน        

บางประเด็นที่อภิปรายกัน และขอเรียกรองหลายเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาบนโตะก็อาจจะไมเปนที่ชอบใจของ                      

อีกฝายหนึ่ง” 

แมการพูดคุยหยุดชะงัก แตยังเช่ือเดินหนาตอได   

ดาโตะซมัซามิน ระบุวา การพูดคุยอยางเปนทางการอาจจะหยุดชะงกัดวยสาเหตุหลายประการ ถึงวาแมวาการ

พูดคุยสันติภาพจะหยุดชะงัก แตในฐานะที่ตนเปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการดังกลาวนี้ก็ได

ดำเนินงานการทูตในแบบไปๆ มาๆ (shuttle diplomacy) โดยตลอด อีกทั้งยังมีการปรึกษาหารือกับทั้งสอง

ฝาย นำสารสงตอใหกับทั้งสองฝาย โชคดีที่การดำเนินการทางทูตไมมีปญหาใดๆ มากนักการพูดคุยจึงยังดำเนิน

อยูผานผูอำนวยความสะดวก 

“แตเพราะความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ดังท่ีผานมา บางคนจึงคิดวากระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นไดลมเหลว

ไปแลว นี่เปนความเขาใจที่ไมถูกตอง เราควรเขาใจและยอมรับความจริงวากระบวนการพูดคุยนั้นยังอยูในขั้น

เริม่แรก การหาทางออกจากความขัดแยงนั้นเปนกระบวนการท่ีสลับซับซอนและขึ้นอยูกับปจจัยจำนวนมาก  
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สิ่งท่ีเกิดข้ึนตอนนี้ผมเชื่อวาเปนเพียงการหยุดชะงักลงชั่วคราวของการพูดคุยสันติภาพ สถานการณที่กรุงเทพฯ 

ในขณะนี้ไดยืดเวลาของภาวะชะงักงันนี้ นี่เปนสิง่ที่พอเขาใจไดวาการประชุมเพื่อพูดคุยอยางเปนทางการนั้น

อาจไมสามารถกระทำไดในเวลานี้ เนื่องจากขอจำกัดของรัฐบาลในกรุงเทพฯผมเปนคนมองโลกในแงดีคือ      

เมื่อปญหาท่ีกรุงเทพไดรับการคลี่คลายลงไปแลว กระบวนการการพูดคุยสนัตภิาพก็สามารถดำเนินการตอไป

ได” 

ผูอำนวยความสะดวกชาวมาเลเซียกลาวตอวา การมองโลกในแงดีของตนนั้นวางอยูบนปจจัยหลายประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่สัมผัสไดจากทั้งสองฝายวา ถึงแมมีความคิดเห็นซึ่งแตกตางกันหลายประการ

หากแตไดใหพันธะสัญญาหรือใหความเชื่อใจกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพแลวนี่เอง ประกอบกับการสื่อสาร

ที่ตอเน่ืองระหวางสองฝายผานผูอำนวยความสะดวกจะชวยบรรเทาเบาบางความไมเขาใจระหวางกันไปได 

สำหรับเรื่องที่มีความเขาใจผิดตอกันอยางกรณีชวง 2 สัปดาหแรกของการริเริ่มสันตภิาพในเดือนรอมฎอน ซึ่ง

อยางนอยก็มีความรูสกึที่สัมผัสไดถึงสันตภิาพเกิดขึ้นในพื้นที ่สิ่งท่ีเกิดขึ้นไมเพียงแตพิสูจนตอประชาชนคนไทย

ทั้งประเทศเทานั้น หากแตพิสูจนใหกับผูคนทั้งโลกวา หากท้ังสองฝายมีความมุงมั่นตอกระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพแลว การดำเนินการที่เปนรูปธรรมเพ่ือลดความรุนแรงนั้นสามารถทำได ไมมีใครสามารถที่จะปฏิเสธ

ขอเท็จจริงไดและเปนประสบการณท่ีเปนประโยชนอยางมากที่จะเปนจุดเริ่มตนสำหรับทั้งสองฝาย 

ยันรัฐไทยคุยถูกตัว หนุน BRN จัดสรรท่ีนั่งกลุมตางๆ 

ดาโตะซมัซามิน กลาวตอวา เมื่อรัฐบาลไทยตัดสนิใจทีจ่ะเขามาพูดคุยกับขบวนการ BRN มีการตั้งคำถามวา

เปนการกระทำที่ถูกตองหรือไม และมีคำถามวาขบวนการ BRN เปนตัวแทนของประชาชนชายแดนใต/ปาตานี

(Pat[t]ani) ท้ังหมดหรือไมเพียงใด เพราะยังมีกลุมอ่ืนๆ ที่ยังคงเคลื่อนไหวอยูในพื้นที่อยูเชนกัน อยางไรก็ตาม 

การท่ีรัฐบาลตดัสนิใจเขารวมกับกระบวนการบนสมมตฐิานและความคิดท่ีวา BRN เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง

และมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในปาตานี ดังน้ันจึงควรที่จะไดรับมอบอำนาจใหนำเสียงเรียกรองและจุดสนใจ

ของประชาชนชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani)  

“ผมเองก็เห็นพองกับแนวความคิดนี้” 

ดาโตะซมัซามินกลา วดวยวา ตนยังไดสนับสนุนเนนไปที่หลักการครอบคลุมทุกฝาย (inclusivity) ตั้งแต

เริ่มแรก โดยไดรองขอและสนับสนุนใหคณะพูดคุยของ BRN ไมเพียงแตรวบรวมเอากลุมนักตอสูกลุมอ่ืนๆ อาทิ

เชน PULO, BIPP, MUJAHIDDIN และกลุมอื่นๆ เทานัน้ หากแตยังไดรวมไปถึงกลุมเอ็นจีโอ องคกรภาค

ประชาสังคม กลุมเคลื่อนไหวเยาวชน กลุมสตรี กลุมศาสนา (ทั้งมุสลิมและไมใชมุสลิม) ปญญาชนและ

นักวิชาการ กลุมสาขาวิชาชีพตางๆ และกลุมอ่ืนๆ ที่รูสึกวาจุดสนใจและมุมมองของตนเองควรถูกรับฟงและ

นำเสนอ ถึงแมวาบุคคลเหลานี้จะไมสามารถจะมีตัวแทนบนโตะพูดคุยอันเนื่องจากขอจำกัดของกระบวนการ

พูดคุยบนโตะก็ตาม 
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“ในเรื่องนี้ผมมีความยินดีอยางย่ิงที่จะแจงใหทราบดวยวาคณะพูดคุยฝาย BRN ที่นำโดยอุซตาสฮัสซัน ตอยิบ 

นั้นยอมรับแนวคิดดังกลาวนี้ และจะมีการมอบหมายใหฝายของเขานำเสียงกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีสวนไดสวนเสียใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับปาตานีดวยโดยการจัดสรรที่นั่งในคณะพูดคุยไวใหดวย” 

ผูอำนวยความสะดวกกลาววา เราจะเห็นการเปลี่ยนชื่อของคณะพูดคุยดวยเชนกัน กลาวคือไมใชอยางท่ีรูจักใน

ขณะนี้วาเปน “คณะพูดคุยฝาย BRN” แลว แตมีความหมายสะทอนจุดสนใจของชายแดนใต/ปาตานี 

(Pat[t]ani) ในกระบวนการพูดคยุสันติภาพอีกดวย เพราะฉะนั้นตนไดฝากแกคณะพูดคุยใหตัดสินใจโดยพวก

เขาเอง โดยจัดสรรท่ีนั่งใหแกกลุมอ่ืนๆ เรื่องนี้ไมใชเรื่องของทางการมาเลเซียที่จะตัดสินใจ แตเปนเร่ืองของ

คูกรณีที่จะตองตัดสนิใจ กลุมตางๆ เหลานี ้จะมีการพบปะกันในไมชานี้เพ่ือจัดตั้งเปนตัวแทนของชายแดนใต/

ปาตานี (Pat[t]ani) อยางแทจริง   

ดาโตะซมัซามิน ระบุวา ตนมีความยินดีท่ีจะประกาศวา PULO ซึ่งขณะนี้มีอยูสามกลุมยอยไดมีการตกลง

รวมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานรวมระหวางพวกเขาเพ่ือเปนตัวแทนจุดสนใจของ PULO ในกระบวนการพูดคยุ 

บรรดาผูนำของทั้งสามกลุมไดมีการลงนามในขอตกลงท่ีเรียกวา “คำประกาศเดือนมุฮัรรอม” (Muharram 

Declaration) ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา เพ่ือแสดงถึงพันธะสัญญาท่ีจะเขารวมกับกระบวนการ

พูดคุยสนัติภาพ นอกจากนี้ BIPP เองก็ตองการเขามารวมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพดวย 

แจงวาระของมาเลเซีย มุงสรางความรุงเรืองรอบทิศ 

ดาโตะซมัซามิน กลาวดวยวา การแตงตั้งใหประเทศมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุย 

สันติภาพนั้นก็มีการกลาวหาวามาเลเซียไมไดเปนตวักลางที่เหมาะสม เพราะมีวาระของตนเองตนอยากจะบอก

วาตัง้แตสมัยนายกรัฐมนตรีมหาเธร อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเริ่มดำเนินนโยบายที่วา “เจริญรุงเรอืงกับ

เพื่อนบานไปดวยกัน” (prosper thy neighbour) ที่เนนไปทีก่ารสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึง

จะทำใหเกิดความเจริญรุงเรอืงตามมา หากเพ่ือนบานเจรญิ มาเลเซียก็จะไดรับประโยชน ความเจริญรุงเรืองใน

ที่นี้จึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีสันติภาพและเสถียรภาพ 

มาเลเซยียอมรบัความจริง ที่วาความขัดแยงปาตานี [Pat(t)ani] น้ันเปนประเด็นปญภายในประเทศของไทย 

แตก็เปนความจริงเชนกันท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นมีเขตแดนรวมกับรัฐของประเทศมาเลเซีย ความไร

เสถียรภาพในพ้ืนดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบโดยตรงตอมิติดานความมั่นคงเทานั้น หากแตยังสงผลตอ

ผลประโยชนในดานตางๆ อีกดวย อยางนอยก็ในแงความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศไทย 

“ผลประโยชนของมาเลเซียในประเด็นปญหาดังกลาวอาจเปลี่ยนไปเปนมุมมองท่ีแตกตางไปจากนี้เปนแน หาก

วาสามจังหวัดท่ีกลาวขางตนอยูในที่อ่ืนสักที่ ยกตัวอยางเชนเชน หากอยูทางภาคเหนือของประเทศไทยใกล

พรหมแดนท่ีติดกับประเทศจีน” 
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ย้ำถอยคำนาจิบ ปดหนุนแบงแยกดินแดน  

ดาโตะซมัซามิน อธิบายตอวา ในการปาฐกถาพิเศษท่ีการประชุมหัวขอ “ศาสนา อิสลามและยุคใหมของ

ประเทศอาเซียน: เอกภาพแหงโลกทัศนสูความเจริญรุงเรืองรวมกัน” (Islam and the New Era of Asean 

Countries: Unity of Worldview Towards a Shared Prosperity) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2013 นั้น 

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค กลาวเรียกรองไปยังชนกลุมนอยมุสลิมในประเทศฟลิปปนส ไทย และพมา วาใหลืม

ความคดิเกี่ยวกับรัฐมุสลิมท่ีเปนอิสระไดแลว พวกเขาควรตองทดแทนดวยการยอมรับภาระหนาที่ภายในรฐั

ประชาชาติปจจุบัน และสรางสรรคความแข็งแกรงใหกับชนชาติของตนเองทั้งในดานศลีธรรมและเศรษฐกิจ 

สังคมมุสลิมเหลานี้จำตองเขาใจวาพวกเขาตองอาศัยอยูภายใตรัฐบาลแหงชาติในปจจุบันและละเวนจากการกอ

ความรุนแรง  

ในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีนาจิบยังไดเนนย้ำวาชนกลุมนอยเหลานี้มีสิทธิและสิทธิพิเศษ (privileges) ที่ควร

จะไดรับจากรัฐบาลของพวกเขา ซึ่งแสดงออกมาเปนทางเลือกในการใหมีการปกครองตนเอง (autonomy) ที่มี

ความหมายสำหรับชนกลุมนอยมุสลิมเหลานี้เพ่ือที่จะปกปองอัตลักษณทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม  

“ถอยแถลงของดาโตะศรี นาจิบนั้นเปนการปฏิเสธอยางชัดเจนตอขอเสนอที่วามาเลเซียมีวาระซอนเรนในการ

ใหความชวยเหลือใหจังหวัดตางๆ เหลานี้ไดรับเอกราชหรือแยกตัวจากประเทศไทย”  

อีกดานหนึ่งประเทศ มาเลเซียตองการใหความชวยเหลือและตองการที่จะเปนคนกลางที่มีความซื่อสัตยใน

ฐานะที่เปนประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตอประเทศไทย รวมทั้งมีสิทธิและจุดสนใจ

ที่จะตองรวมกันพิจารณาโดยประเทศไทย 

“ถามวามาเลเซยีมีวาระของตนเองหรือไม ผมขอตอบวาใช วาระของมาเลเซียคือการเปนตัวกลางใหกับ

ขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและกลุม หรอืผูมีสวนไดสวนเสียในชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ที่ครอบคลุม

รอบดาน ยุติธรรม และยั่งยืน เพราะฉะนั้น ผมอยากจะเนนวาขอตกลงสนัติภาพที่มีลักษณะดังกลาวนั้นจะไม

เพยีงเปนประโยชนตอสังคมไทยและกลุมบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสยีในปาตานีเทานั้น หากแตรวมถึงเปน

ประโยชนตอประเทศมาเลเซียดวย” 

หนุนแนวทางปกครองตนเอง แตรัฐไทย-คนปาตานีตองคุยกันเอง 

อดีตผูอำนวยการสำนักขาวกรองมาเลเซยี กลาวดวยวา ทานนายกรัฐมนตรีนาจิบ ใชคำวา “autonomy”     

(ออโตโนมี) ในฐานะท่ีเปนคำทั่วไปที่อางอิงกับรูปแบบของการบริหารหรอืการปกครองรูปแบบใดรปูแบบหนึ่ง 

มากกวาจะหมายถึงการแบงแยกดินแดนโดยชนกลุมนอย ประเทศมาเลเซียมีความเต็มใจที่จะชวยเหลือชน  

กลุมนอยเหลานี้ในการพูดคุยกับรัฐบาลของพวกเขา อยางไรก็ตาม ลักษณะขอบเขตและเนื้อหาสาระการ

ปกครองตนเอง (autonomy) นั้นก็หาไดเปนการตัดสนิใจของมาเลเซยีไม ในกรณีของชายแดนใต/ปาตานี 

(Pat[t]ani) ก็ขึ้นอยูกับรัฐบาลของประเทศไทยและประชาชปาตานีที่จะตองตัดสินใจ อยางที่เราทราบกันดีวา
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รูปแบบของการปกครองตนเองที่ใชกันอยูทั่วโลกนั้นมีอยูหลากหลายรูปแบบ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

รวมถึงมาเลเซยีเองดวย 

“อยางตัวผมเอง หากเดินทางมาจากคาบสมุทรมลายูเพ่ือจะไปยังรัฐซาบาห ผมจำเปนที่จะตองใชหนังสือ

เดินทาง ผมอาจจะถูกปฏิเสธจากจากสำนักงานตรวจคนเขาเมืองของรัฐซาบาหก็ได ถึงแมวาผมจะเปนชาว

มาเลเซยีก็ตาม เพราะที่น่ันเปนเขตปกครองพิเศษ ซึง่หลายคนอาจจะไมทราบ ดังนั้นอำนาจการปกครอง

ตนเองท่ีเราพูดกันอยูนี ้ไมใชเรื่องที่มาเลเซียจะตัดสินใจ คนปาตานีกับรัฐบาลตองนั่งคุยกัน แลวตัดสินใจวา

อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุด” 

เชนเดียวกันสำหรับการลงนามสันติภาพระหวางรฐับาลฟลิปปนสและกลุม MILF ขอตกลงระบุวาจะมีการจัดตั้ง

เขตปกครองพิเศษที่มินดาเนา ประเทศฟลิปปนส ผมอยากจะพูดจากประสบการณวา ขอใหทุกทานดูวาเปน

ขอตกลงที่ครอบคลุมแทบจะทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งรวมไปถึงสิทธิท่ีจะแบงปนความมั่นคั่งของทรัพยากรธรรมชาติ  

เขากลาวตอวา มาเลเซียยังขอเนนย้ำดวยวาเปนสิทธิอำนาจของรัฐบาลไทยและผูผูท่ีมีสวนไดสวนเสยีในพ้ืนท่ีที่

จะเลือกใหประเทศใดก็ไดใหเขามาชวยอำนวยความสะดวกในการแกปญหา ประเทศมาเลเซียขอใหพึงระลึก

ดวยวาผลประโยชนแหงชาตินัน้ยังถูกพิจารณาจากการแกไขปญหาความขัดแยงตางๆดวย ดังที่เหตผุลที่ระบุไว

ขางตน ใหความระวัดระวังตอจุดสนใจตางๆ จากการแกไขความขัดแยงนั้น ในทายที่สุดนั้น มาเลเซียจะตองมี

การพิจารณาพันธะผูกพันและความรวมมือใดๆ ก็ตามตอขอตกลงสันติภาพนั้นๆ แมวาในทายที่สุดกอผลเสียตอ

ผลประโยชนแหงชาติก็ตาม    

“ผมตองขอเนนย้ำในที่นีด้วยวาประเทศมาเลเซียพรอมท่ีทำหนาทีใ่ดก็ตามที่คูขัดแยงตองการใหเราทำ และเรา

จะพยายามทำตามความรับผิดชอบนั้นและดำเนินการสุดความสามารถของเรา” 

หนึ่งปบนเสนทางอันขรุขระ สะทอนความหมาย “สันติภาพ” ที่ตางสุดขั้ว 

ดาโตะซมัซามินกลาววา ในชวงหนึ่งปท่ีผานมา เสนทางการการพูดคยุสันติภาพนัน้ขรุขระ เนื่องจากเผชิญ

ปญหาและอุปสรรคหลายประการ ปญหาที่เปนพ้ืนฐานที่สุดคือเรื่องความไมไววางใจระหวางทั้งสองฝายใน 

ดานหนึ่งรฐับาลยอมรับวา BRN เปนองคประกอบและผูเลนหลักของปญหา แตถึงอยางนั้น ก็ยังสงสัยวาคณะ

พูดคุยฝาย BRN ที่นำโดยฮัสซัน ตอยิบ นั้นไดรับอาณัติโดยสมบูรณจากระดับนำของ BRN มากนอยเพียงใด 

หรือสงสัยวา BRN จะสามารถกระทำตามที่ไดใหคำมั่นในกระบวนการพูดคุยไดหรือไมเพียงใด 

“แตเนื่องจากความลมเหลวของการพูดคุยอยางลับๆ กับรฐับาลในอดีต BRN เองก็มีความกังขาตอการรเิริม่ใน

ปจจุบันนี้ พวกเขาตั้งคำถามวาการรเิริ่มรอบนี้เปนของจริงหรือไมเพียงใด หรอืวาเปนเพียงอีกความพยายาม

หนึ่งของรัฐบาลที่ชักพาพวกเขาไปในแนวทางที่ผดิพลาดและมุงหวังเปดโปงบรรดากลุมเคลื่อนไหวเหลานี้    

เทานั้นเอง” 
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เขากลาวตอวา ถึงแมวาทั้งสองฝายจะพูดถึงและตองการที่จะมีสันติภาพ แตมุมมองจากทั้งสองฝายตอ

กระบวนการท่ีจะไดมาซึ่งสันติภาพนั้นก็ตางกันสุดขั้ว นี่คือสิ่งที่ โยฮัน กัลตุง (Johan Gultung) บิดาของวิชา

สันติศึกษาพูดถึงสันติภาพเชิงลบกับสันติภาพเชิงบวก (Negative Peace vs Positive Peace) กลาวคอื 

สันติภาพในความหมายของรัฐบาลไทยคือการที่ BRN แลกกลุมตางๆ จะตองหยุดการกระทำความรุนแรง 

กอนท่ีทางรัฐบาลจะทำตามของเรียกรองของพวกเขา ในดานกลับกัน BRN ก็ยืนกรานใหรฐับาลยอมรับขอ

เรียกรองของพวกเขา กอนที่พวกเขาจะหยุดกระทำความรุนแรง ดงันั้น ภาระจึงตกอยูท่ีมาเลเซียในฐานะ         

ผูอำนวยความสะดวกในการใหทำใหแนใจวาทั้งสองฝายจะมีจุดที่บรรจบกัน อันเปนจุดที่สันติภาพจะกอตัวขึ้น  

“เปนเรื่องที่ไมงายเลย” 

อีกประเด็นหนึ่งคือ ระดับการประสานความรวมมือภายในทั้งสองฝาย ท้ังในฝายรัฐบาลและฝาย BRN แตละ

ฝายตางก็ตองเผชิญกับความขัดแยงและความแตกตางภายใน ซึ่งทำใหเปนเร่ืองลำบากอยางย่ิงสำหรบัพวกเขา

ที่จะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีการแสดงความมุงมั่นที่สมบูรณในการกระทำของพวกเขา เหตุการณ

ที่เกิดขึ้นระหวางการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอนไดพิสูจนใหเห็นในจุดนี้แลว ส่ิงเหลานี้ไดขยายน้ำหนักของ

ปจจัยของความไมวางใจตอกัน 

28 กุมภาฯ เปลี่ยนมุมมองใหม ยันกระบวนการพูดคุยยังไมลม 

ดาโตะซมัซามิน กลาวตอวา การลงนามในฉันทามติทั่วไป (General Consensus) ทำใหหลายคนเกิด

ประหลาดใจ เพราะในชวงหลายปที่ผานมารัฐบาลไทยไดปฏิเสธทุกอยางที่เชื่อมโยงกับความพยายามพูดคุย

หรือติดตอกับ “ผูที่มีความคิดเห็นที่แตกตางในภาคใต” แตแลวเมื่อมีการลงนามครั้งประวัติศาสตรในเอกสาร

ฉันทามติทั่วไป ก็ไดทำใหประเด็นทั้งหมดเขาสูมิติมุมมองใหม มันไดเปลี่ยนจุดโฟกัสของความสนใจไมเพียงแต

เฉพาะประชาชนในประเทศไทยเทานั้น หากแตรวมไปถึงประชาคมนานาชาติดวยเชนกัน 

“ดังน้ันจึงขึ้นอยูกับทั้งสองฝายที่จะตองทำใหเกิดความสำเร็จอยางรวดเร็ว หลายตอหลายคนไดแสดงความ

คิดเห็นวาไมอาจจะประสบความสำเร็จไดตั้งแตจุดเริ่มตน เพราะคดิวากระบวนการจะลมเหลว ดังน้ันทัง้สอง

ฝายจะตองพยายามใหเกิดความกาวหนา ซึ่งหากไมเกิดการพัฒนา จะทำใหหลายคนคิดวากระบวนการพูดคุย

เพือ่สันติภาพเกิดความลมเหลว ผมจะเนนวากระบวนการท้ังหมดอยูในระยะการเริ่มตนเทานั้น” 

ผูอำนวยความสะดวกชาวมาเลเซีย อธิบายวา ในกรณีรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุม MILF นั้น มีการพูดคุยอยางไม

เปนทางการกอนท่ีจะเปดเผยตอสารธารณชน ซึ่งพบวามีขอมูลนอยมากที่รั่วไหลตอสื่อมวลชน จะมีก็เพียง

ขอมูลท่ีมาจากการแถลงขาวของท้ังสองฝายเทานั้น สำหรับการแถลงการณอยางเปนทางการโดยผานผูอำนวย

ความสะดวกในกรณีมินดาเนา นัน้เกิดขึ้นในป 2006 หรือเปนเวลาถึง 5 ป หลังจากการริเริ่มกระบวนการอยาง

เปนทางการในป 2001 สิ่งเหลานี้ทำใหกระบวนการสนัติภาพมินดาเนาเปนความลับเทาท่ีจำเปนและมีความ
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สงบพอท่ีจะสรางสภาพแวดลอมของการทำความเขาใจระหวางแตละฝาย และถึงท่ีสุดคือมีการอภิปรายและ

ตอรองกันโดยปราศจากการขุดคุยโดยสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชน  

“นี่เปนสิทธิพิเศษที่กระบวนการสันติภาพปาตานียังไมมี จริงๆ แลวการเจรจาตอรอง (negotiation) หรอืการ

โตเถียงนั้นมีอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะจำนวนไมนอย ไมใชเพียงสองฝายเทานั้น แตโดยคนอ่ืนๆ ที่รูสึกวาพวกเขามี

สิทธิที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆบอย ครั้งสิ่งที่เรียกวาขอมูลขาวสารหือขอเท็จจริงที่ถูก

นำเสนอระหวางการโตแยงกันนั้นก็ไมใครจะเที่ยงตรงและเปนขอมูลที่ผิดๆ ซึ่งสรางความสับสนและแตกแยก

ทามกลางผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชนตามมา” 

ดาโตะซมัซามิน กลาวตอวา ในกรณีน้ี มีบทความในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยูสองชิ้นที่

กลาวถึงเรื่อง นี้ในฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556ชิ้นแรกเรียกการริเริ่มเพื่อสันติภาพในครั้งนี้วาเปน “ความ

พยายามปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง” (กรุณาคลิกดู Deep South talks: a fresh attempt to revive the corpse) 

ซึ่งเปนคำที่แรงมาก สวนอีกชิ้นหนึ่งเปนการมองท้ังกระบวนการดวยมุมมองท่ีแตกตางกันอยางมาก (กรุณาคลิก

ดู Lessons from the South, city protests) ในฐานะคนตางชาติ สิ่งน้ีไมไดทำใหตนทอถอย หากแตเตือน

ใหตระหนักวาความโนมเอียงของทศันะตางๆ ในทั้งสองบทความนี้ตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

การพูดคุยสันติภาพเปดชองทำความเขาใจปญหาใหม 

ดาโตะซมัซามิน กลาวดวยวา ทั้งๆ ที่เต็มไปดวยความแตกตางและความยากลำบาก ตนกลับรูสึกดีใจที่จะกลาว

ในที่นี้วาทั้งสองฝายตางแสดงความมุงม่ันท่ี จะเขารวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ พัฒนาการในกรุงเทพ

อาจจะขัดขวางกระบวนการพูดคุยสันติภาพในระดับท่ีเปนทางการอยูบางเปนการชั่วคราว ตอนนี้จึงยังไมมีการ

พูดคุยอยางเปนทางการระหวางสองฝาย เนื่องจากสถานะที่ยังเปนภาวะชั่วคราวของรัฐบาลการพูดคุยไดรับ

การพิสูจน แลววาแมจะมีจุดยืนที่แตกตางกนัในประเด็นตางๆ มากมายระหวางพวกเขา ทั้งสองฝายก็สามารถ

ทำงานเพ่ือใหสถานการณของประชาชนชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ดีขึ้นตามท่ีพวกเขาปรารถนา 

มุมมองที่สำคัญอีกดาน หนึ่งของกระบวนการพูดคยุสันติภาพก็คือประเด็นที่มีอยูตอนนี้สามารถเรียกความ

สนใจจากสาธารณชนทั่วไปได ไมเพียงแตเฉพาะผูไดรับผลกระทบในสามจังหวัดเทานั้น หากแตหมายรวมถึง

สังคมไทยทั้งหมด ประเด็นท่ีเปนปญหาอยางสิ่งท่ีเรียกวา “ชาวมลายูปาตานี” (Pat[t]ani Malays) ได

กลายเปนประเด็นทีมี่การอภิปรายอยางเปดเผยในหลายเวที สรางความตระหนักรูครั้งย่ิงใหญใหเกิดขึ้น

ประชาชนทัว่ไปวาปญหาที่กำลังเผชิญนี้คืออะไร และจำเปนตองหยิบยกกลาวถึงปญหาอยางรอบดาน

ครอบคลุมอยางไร การมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมเอ็นจีโอ องคกรภาคประชาสังคม ปญญาชน กลุม

เคลื่อนไหวเยาวชน หรือกลุมอื่นๆ จากสามจังหวัดในการอภิปรายและโตเถียงอยางเปดเผยกำลังเกิดขึ้นอยาง       

มีความหวัง พวกเขาไดใหความประทับใจและสัญญาณท่ีเข็มแข็งวาประเด็นตางๆ ที่กำลังถกเถียงอยูนี้ไมไดถูก

ผูกขาดหรอืเปนเรื่องของเฉพาะคนที่ถือปน และใชกำลังเขาตอสูเทานั้น หากแตเปนของพลเมืองในปาตานี 

(Pat[t]ani) ทุกคน 
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ผูอำนวยความสะดวกจาก มาเลเซีย กลาวตอวา เปนเรื่องเศราใจสำหรบัตนที่เกิดเหตุการณความรนุแรงเมื่อ        

2 – 3 อาทิตยที่ผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิงการเกิดขึ้นตอเปาหมายออน ไมวาจะเปนสตรี เด็ก และคนชรา          

เราพยายามที่จะสรางบรรยากาศที่สงบและความรูสึกปลอดภัย ในกรณีกระบวนการสันติภาพมินดาเนานั้น

บรรดาผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมสนับสนุนความพยายามเพ่ือสันติภาพใดๆเลย  

“หากพวกเขาไมรูสึกวาปลอดภัยในการทำงานและใชชีวิตหรือทำกิจกรรมประจำวัน ดังนั้นการลดลงหรือวา

การขจัดความรุนแรงแบบถอนรากถอนโคนในปาตานีสามารถที่จะทำไดหากทุกฝายมีขอตกลงที่จะหยุดใช

ความรุนแรงในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการบรรลุถึงสิ่งที่พวกเขาตองการ การหยุดยิงดังกลาวน้ีอาจเกิดขึ้นได 

ทั้งในแบบที่เปนการหยุดยิงบางสวนหรือในแบบเต็มรปูก็ได” 

แงมกองเลขาฯ ยกราง Roadmap เตรียมหยุดยิง 2015 

ดาโตะซมัซามิน กลาวตอวา ตนอยากจะขอกลาววา ฝายกองเลขานุการไดมีการยกราง “แผนที่เดินทางของ

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ” (Roadmap of the Peace Dialogue Process) ไวแลวและดวยพัฒนาการใน

เชิงบวกของขั้นตอนริเริ่มของการพูดคุยสันตภิาพ กองเลขานุการท่ีคอนขางจะมองโลกในแงดีจึงอยากจะ

ผลกัดันขอตกลงหยุดยิงใหไดภายในป 2015 อยางไรก็ดี หากมองตามสภาพความเปนจริงในตอนนี้แลว 

เนื่องจากมีพัฒนาการที่หลากหลายและสถานการณในปจจุบัน เราจำเปนตองทบทวนรางแผนที่ดังกลาวใน

ที่สดุ ถึงกระนั้น การหยุดยิงที่มีความหมายจะเปนไปไดจริงนั้นก็ขึ้นอยูกับววาท้ังสองฝายสามารถพบปะและ

ทำงานรวมกันในกรอบการทำงานรวม (TOR) แตจุดเนนสำคัญของความพยายามของเราในอนาคตอันสั้นนี้         

คือการทำงานเพ่ือใหมีการหยุดยิงและยุติการปฏิปกษตอกัน 

แตเนื่องจากความไมแนนอนของสถานการณที่กรุงเทพฯกองเลขานุการของการพูดคุยสันติภาพรูสีกวาจำตองมี

แผนท่ีจะใหผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมผานการประชุม การสัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ       

ผูที่มีสวนไดสวนเสียจำเปนที่จะตองไดรับการแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับพลวัตของการพูดคุยสนัตภิาพและ       

ทำใหมีแรงสนับสนุนกระบวนการจากพวกเขา เราอยากสนับสนุนใหทาง BRN ไดไดพบปะพูดคุยกับผูมีสวนได

สวนเสียอ่ืนๆ ในวาระที่เก่ียวของเพ่ือนำมาสูโตะเจรจา เพ่ือที่จะใหความคิดเห็นของกลุมอ่ืนๆ ไดรับการ

นำเสนอ 

“สิ่งน้ีจะเปดโอกาสใหพวกเขาไดถกเถียงและเห็นพองกนัในประเด็นความเปนตัวแทนของคณะพูดคุยสันติภาพ

ไปดวย” 

ดาโตะซมัซามิน กลาวทิ้งทายวา ตนอยากจะเนนย้ำวาสถานะของการพูดคุยสันติภาพในปจจุบันเปนเพียงภาวะ

ชะงักงนัเทานั้น ตนเชื่ออยางเต็มเปยมวารัฐบาลใดก็ตามที่ถูกจัดตั้งข้ึนโดยไดรับมอบอำนาจเต็มจากประชาชน

จะไมสามารถละทิ้งการพูดคยุสันติภาพไดอยางแนนอน นี่เปนเพราะการที่ฝายบริหารตระหนักแกใจดีวา
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จำเปนตองมีทางออกทางการเมืองที่รอบดานตอปญหาแทนที่จะมุงเนนไปที่มิติอ่ืนทั้งในแงของเศรษฐกิจและ

การทหาร  

“สิ่งท่ีทำไดในชั่วเวลาสั้นๆ คือเปนการแสดงใหเห็นวากระบวนการพูดคุยสนัติภาพน้ันจะวางพ้ืนฐานของการ 

แกปญหาของชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ที่เต็มไปดวยความหมายและรอบดานครอบคลุม” 

  

หมายเหตุ: กรณุาอานตนฉบับคำกลาวปาฐกถาฉบับภาษาอังกฤษของดาโตะซัมซามินไดที่ Zamzamin's Speech in Peace 

Media Day Festival 2014: "Peace Dialogue in Pa(t)tani Peace Process: One Year On and Years Later" 
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คำแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภาพ (PPP101) 28 กุมภาพันธ 2557                  

โดย อาบูฮาฟซ อัลฮากิม 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2557 
ท่ีมา: http://www.citizenthaipbs.net/node/3885 

ฮารา ชินทาโร และทีม DSW แปล 

ดวยพระนามของอัลเลาะฮ ผูทรงเมตตา ผูทรงกรุณาปราณีเสมอ 

ทานประธาน 

แขกผูมีเกียรติและทานผูรวมอภิปราย 

ทานสุภาพบุรษุและทานสุภาพสตรคีรับ 

ขอความสนัติจงมีแดทุกทาน 

เราขอขอบคุณผูจัดงานในครั้งนี้ที่ใหพื้นที่และโอกาสสำาหรับนักตอสูปาตานีในการสงเสียงสะทอนความคิดเห็น

ของพวกเขาในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพในสถานที่อันทรงเกียรตินี้ 

การพบปะกันในครั้งนี้คงเปนสิ่งที่ไมสมบูรณเปนแน หากเสียงของนักสูปาตานีไมไดถูกรบัฟง เราพยายามฝาฝน

มาเปนเวลาหลายป ดวยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อเพ่ือจะปกปองศักศรียของเชื้อชาติ ศรัทธา และผืนแผนดิน

ของประชาชนมลายูปาตานี 

เราอยากจะย้ำเตือนทุกทานในที่น้ีวาความขัดแยงปาตานีนั้นหาไดเกิดข้ึนมาเพียง 10 ปเทานัน้ หากแตเปน

ความขัดแยงทางการเมือง ประวัติศาสตร และสังคมที่ดำเนินมาตลอดระยะลากวาสองรอยป นั่นหมายความวา 

ความยากลำบากและความทุกขทรมานที่ชาวมลายูปาตานีฝนทนกล้ำกลืนภายใตระบอบอาณานิคมของไทยนั้น

ยาวนานและเต็มไปดวยความเจ็บปวดมากกวาความทุกขทรมานของผูคนชาติพันธุอื่นๆ ในปาตานี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยพุทธนับตั้งแตป 2547 เปนตนมา แตกระนั้น เราก็ตอสูกับระบอบอาณานิคม

ของไทยเทานั้น ขณะที่ชาวไทยหาไดเปนศัตรูของเราไม 

เปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งที่จะย้ำเตือนใหระลึกดวยวาเราเลือกการตอสูดวยกำลังอาวธุ ก็เพราะวาในอดีตรัฐไทย

ไมเคยไดยินเก่ียวกับชะตากรรมของประชาชนเลย บรรดาผูนำของเราในอดีตซึ่งตอสูผานรัฐสภาหรอืการ

เรียกรองบนหลักการสิทธิมนุษยชนก็มักตองประสบกับการถูกจับกุมหรือไมก็ถูกคุมขัง บางคนยังถูกฆาตกรรม

หรือจำตองหลบหนีลี้ภัยในตางแดน ที่นาเศราก็คือสถานการณเหลานั้นก็ยังคงดำรงอยูในทุกวันนี้ 
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ทุกทานครับ 

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพของนักตอสูปาตานีไมไดเปนเรื่องใหม กอนหนาจะมีกระบวนการ

สันติภาพที่กัวลาลัมเปอรในปจจุบันนี ้เราก็เคยเขาสูกระบวนการอื่นๆ อยางไมเปนทางการ โดยมีรัฐบาล           

บางประเทศและกลุมองคกรเอกชนบางกลุมทำหนาที่ประสานงาน ซึ่งพอจะระบุถึงชื่อของกระบวนการเหลานี้

ไดบาง เชน เจนีวา, โบกอร, ลังกาวี เปนตน มันชวยเตือนความทรงจำไดวากระบวนการใดก็ตามท่ีปราศจาก

การวางแผนและการจัดการที่ดีแลวก็มักประสบกับความลมเหลวในทายที่สุด กระบวนการสันติภาพที่

กัวลาลัมเปอรจะตองประสบกับสภาพการณเดียวกัน หากปญหาและความออนดอยของกระบวนการกอนหนา

นี้ไมไดรับการกลาวถึง 

บรรดากระบวนการสันติภาพกอนหนานี้ดำเนินการอยางปดลับและมีปญหาเก่ียวกับความเปนตัวแทนและการ

มีอำนาจที่ไดรับมอบหมายชัดเจนหรือชอบธรรมเพียงพอ ทั้งสองฝายตางเขาสูโตะพูดคุยดวยเปาหมายที่

แตกตางกัน ในขณะที่จุดประสงคของบรรดานักตอสูน้ันหมายจะประเมินความจริงใจและความมุงมั่นในการ

แกปญหาความขัดแยงของรัฐไทย สวนฝายไทยก็เขามาเพียงเพ่ือหาขาวกรองและแสวงหาหนทางที่จะยุติความ

รุนแรง ในขณะเดียวกันก็คนหาวาบรรดาตัวแทนของฝายนักตอสูน้ันสามารถควบคุมส่ังการเหลานักรบในพื้นที่

ไดมากนอยเพียงใด ไมมีการยอมรับสถานะของบรรดานักตอสู ดวยเหตุนี้พวกเขาก็ยังถูกมองวาเปนเพียง

ผูกอการราย 

แตกระบวนการสนัตภิาพที่กัวลาลัมเปอรมีขอแตกตางกันอยูบาง ถึงแมวาในชวงเร่ิมแรกจะยังมีเรื่องท่ียังตอง

ถกเถียงกันอยู แตกระบวนการสันติภาพครั้งนี้เริ่มตนอยางเปดเผย ดวยการประกาศอยางเปนทางการจาก

รฐับาลไทยภายใตการนำของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร โดยมีตัวแทนฝายไทยทีเ่ปนขาราชการระดับสงู 

(เลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติ) และมีทางการมาเลเซียรับบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก (facilitator) 

สวนฝายนักตอสูไดรับการยอมรับเปน “ผูที่มีความคิดเห็นและอุดมการณที่แตกตางจากรัฐ” โดยมีอุสตาซ 

ฮัสซัน ตอยิบ เปนตัวแทนจากบีอารเอ็น (แนวรวมปฏิวัตแิหงชาต)ิ นีถ่ือเปนครัง้แรกที่กระบวนการสันติภาพ

ปาตานีไดดำเนนิการอยางเปนทางการและไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากประชาคมทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับนานาชาติ 

ถึงแมวาฝายนักตอสูจะตองถูก “ผูกมัด” ใหอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไทย ตามที่มีการระบุไวใน             

“ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ” ซึ่งลงนามในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ก็ตาม แตเราก็ได

เขารวมพูดคุยเพ่ือคนหาทางเลือกอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการใชกำลังอาวุธ เพ่ือใหไดมาทางออกของความ

ขัดแยงปาตานีท่ีมีความยุติธรรม ความรอบดาน และความยั่งยืน พวกเราเชื่อวาดวยวิธีการพูดคุยและการ

เจรจา ทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงเก่ียวกับการลดความรนุแรง หรอืแมแตการยุติการใชความรนุแรง

ทั้งหมด และตอไปก็จะสามารถบรรลุขอตกลงเก่ียวกับการกำหนดสถานะของปาตานีในอนาคต 
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ถึงแมวาในชวงแรก ยังมีนักตอสูบางคนที่มีความคลางแคลงใจตอกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ เพราะผูที่ริเริ่ม

กระบวนการดังกลาวคืออดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งสรางความเจ็บช้ำน้ำใจตอชาวปาตานีในโศกนาฏกรรมที่

มัสยิดกรือเซะและตากใบ แตเราก็ตอบรับคำขอรองนั้นก็เนื่องจากในศาสนาอิสลามมีคำสอนวา เราควรตอบรับ

ขอเสนอเพื่อสันติภาพแมวาจะมาจากศัตรูของเราเองก็ตาม ดังเชนระบุไวในอายะฮฺที่ 61 ของซเูราะฮฺอัล-

อัลฟาลของอัล-กุรอาน ความวา “และหากพวกเขา (ศัตรู) โอนออนมาเพื่อการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอน

ออนตามเพื่อการนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลเลาะฮเถิด แทจริงน้ันพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู”  

ดวยเหตุนี้ เราจึงเขารวมในกระบวนการสันติภาพ ในขณะที่บางคนยังมีขอสงสยัและเลือกที่จะเฝามองกอน 

ในการประชุมครั้งแรกๆ ของกระบวนการ (ครั้งแรกในวันที่ 28 มี.ค. 2556 และครั้งที่สองในวันท่ี 29 เม.ย. 

2556) การพูดคุยนัน้ยังคงเปนเรื่องพ้ืนฐานของการพูดคุยสันติภาพเทานั้น ยังไมมีการเจรจา แมแตการนำเสนอ

เงื่อนไขใดๆ ก็ไมมี ที่จริงแลวการพูดคุยในชวงเริ่มตนควรมุงเนนไปท่ีการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันโดย

ไมตองเปดเผย แตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในขั้นตอนแรกของกระบวนการสันตภิาพคือการนำเสนอรายงานขาวโดย

สื่อ โดยเฉพาะสื่อไทยที่รายงานขาวซึ่ง “ตีปบ” ใหกับเสียงวิพากษวิจารณ การคาดเดา คำกลาวหา และเขาขาง 

คณะพูดคุยฝายไทยก็มักจะใหความเห็นที่ “ลนเกิน” กอนและหลังการพูดคุยทุกครั้ง คำพูดของบรรดาผูนำจาก

ฝายรัฐไทยก็บงบอกถึงการขาดเอกภาพของฝายตน สถานการณเชนนีไ้มเอ้ือตอความคบืหนาของกระบวนการ

สันติภาพและจะเปนความเสี่ยงตอกระบวนการดังกลาว 

เนื่องจากไมมี “แผนท่ีเดินทาง” (roadmap / pata jalan) ที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ ฝาย

นักตอสูไดเริ่มแสดงจุดยืนใหชัดเจนแถลงการณผานยูทูบ เมื่อวันที ่27 เมษายน 2556 โดยนำเสนอขอเรียกรอง 

5 ประการเพื่อใหกระบวนการสันติภาพครั้งนี้อยูในแนวทางที่ถูกตองตอไป ขอเรียกรองดังกลาวถูกนำเสนอ

อยางเปนทางการในการพูดคุยครั้งท่ีสอง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 

ดูเหมือนวาฝายรัฐไทยนั้นสนใจเพียงเรื่องการยุติหรือการลดความรุนแรงของฝายนักตอสูอยางเดียว เห็นได

ชัดเจนจากการพูดคุยครั้งที่สามเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เมื่อฝายรัฐไทยนำเสนอการลดปฏิบัติการทาง

ทหารอยางจำกัดจากทั้งสองฝาย หรืออีกนัยหนึ่งคือการหยุดยิงชั่วคราวตลอดชวงเดือนรอมฎอน ซึ่งรูจกักันใน

นาม “การริเร่ิมสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน” ฝายนักตอสูก็ตอบสนองขอเสนอดังกลาวโดยเพิ่มเติมเงื่อนไข

บางอยางเขาไป 

ทุกทานครับ 

เราทุกคนทราบกันอยางดีวา “การริ่เริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน” จบลงอยางไร เราไดเรียนรูบทเรียน

ประการสำคัญที่วา การที่จะริเริ่มดำเนนิการในเรื่องใดที่มีความสำคญัเชนนี้ เราจำเปนตองวางแผน, 

อภิปราย, กลั่นกรอง และปรึกษาหารือกันถึงรายละเอียดจนกวาทุกฝายจะสามารถตกลงกันได 
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เราเห็นวามีจุดออนสำคัญในการริเริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอนดังกลาว หนึ่งในจุดออนเหลานั้นคือ การ

ดำเนินการที่เกิดขึ้นกอนเวลาอันเหมาะสมในขณะที่ยังไมมีมาตรการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 

(confidence building measures) การดำเนินการในเรื่องสำคัญที่ปราศจากการวางแผนและอภิปราย

รวมกันเชนนั้นผิดหลักขอตกลงการหยุดยิงท่ัวไป นอกจากนี้ การริ่เร่ิมสันติภาพแหงเดือนรอมฎอนยังเปนการ

ประกาศโดยฝายเดียว (ฝายผูอำนวยความสะดวก) เทานั้น ทั้งๆ ท่ียังไมมีขอตกลงกันที่แนนอนเก่ียวกับ  

“กรอบของการริเริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน 2013” ซึ่งเปนเอกสารจำนวน 7 หนา ไมมีการทำขอตกลง

อยางเปนทางการและยังไมมีการลงนามใดๆ ทั้งสิ้น นั่นหมายความวา แตละฝายสามารถฝาฝนเงื่อนไขและ

กรอบตางๆ ไดทุกเมื่อ การริเริ่มน้ียังไมมีกรรมการหรือคณะทำงานติดตามผลที่เปนกลาง (monitoring team) 

เพื่อตรวจสอบผูท่ีฝาฝนขอตกลงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที ่และสิ่งที่สำคัญคือ ไมมีการใหขอมูลขาวสารที่

เพียงพอตอสาธารณชนเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรอบขอตกลง มาตรการในการปกปองคุมครองประชาชน และ

การรองเรียนในกรณีที่มีการละเมิดจากฝายหนึ่งฝายใด 

สิ่งท่ีนาเสียใจที่สุดคือ ในชวงสัปดาหแรกของเดือนรอมฎอนปท่ีแลว เหตุวิสามัญฆาตกรรมนักกิจกรรม

เคลื่อนไหวและผูท่ีเคยตกเปนผูถูกกลาวหาในคดคีวามมั่นคงก็เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งทำใหกองกำลังติดอาวุธของ

บีอารเอ็นตองการระงับการมีสวนรวมในการพูดคุย ถอยแถลงจากสภาชูรอก็ไดการประกาศโดยสมาชิกของกอง

กำลังติดอาวุธของบบีอารเอ็นผานทางยูทูบในวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ในที่สดุ ความลมเหลวที่ฝายไทยไม

ปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขที่บันทึกไวในเอกสารขางตนท่ีฝายไทยเปนผูนำเสนอเองนั้น ทำใหฝายนัก

ตอสูตัดสินใจระงับการเขารวมในการพูดคุยอยางเปนทางการ (อยางเปดเผย) จนกวาฝายไทยยอมรับ

ขอเสนอเบื้องตนท้ัง 5 ประการ โดยหลักการและจนกวารัฐสภาไทยจะรับรองขอเรียกรองดังกลาวเสียกอน 

เมือ่ปลายเดือนสิงหาคม 2556 ฝายไทยไดขอคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอเรียกรอง 5 ประการ หลังจาก

นั้น ฝายนักตอสู (บีอารเอ็น) ก็ไดสงคำอธิบายในเอกสาร 38 หนาผานผูอำนวยความสะดวก เปนอีกครั้งหนึ่งท่ี

นาเสียดายคือ ฝายไทยใชเวลานานเกินไปกวาจะใหคำตอบ ท้ังๆ ที่บรรยากาศในภาคใตยังไมมีความแนนอน 

และความวุนวายทางการเมืองในกรุงเทพฯ ก็เร่ิมกอตัวขึ้น หนังสือตอบรับจากหัวหนาคณะพูดคยุฝายไทยซึ่ง 

ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ก็ระบุเพียงวา “ขอเรียกรองเบื้องตน 5 ประการนั้นเปนสิ่งที่พอยอมรับไดในการ

อภิปรายตอจากนี้” 

คำตอบดังกลาวหาใชเปนสิ่งที่ฝายนักตอสูคาดหวังไว เพราะไมไดระบุอยางชัดเจนเปนการเฉพาะเจาะจงวาจะ

ยอมรับขอเรียกรอง 5 ประการ “โดย หลักการ” เพื่อใหมีการอภิปรายในลำดับตอไป ซ้ำราย ขอเรียกรอง

ดังกลาวนั้นยังไมไดรับการยอมรับเปน “วาระแหงชาติ” โดยองคกรนติิบัญญัติสูงสุดของประเทศ ซึ่งก็คือ

รัฐสภาไทยนั่นเอง ถาหากวาขอเรียกรอง 5 ประการไมไดรับการยอมรับ “โดยหลักการ” เพื่อการพูดคุยใน 

ครั้งตอๆ ไปแลว สิ่งท่ีนาวิตกกังวลสำหรับพวกเรา ก็คือขอเรียกรองแตละขอนั้นจะถูกปฏิเสธโดยฝายไทยใน

ที่สดุ นอกจากนี้ หากขอเรียกรองยังไมไดรับการรับรองจากรฐัสภาและเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต 

คงจะเปนปญหาสำหรับการดำเนินการการพูดคุยอยางแนนอน 
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ทุกทานครับ 

ทุกวันนี้ มีหลายคนพูดกันวา กระบวนการสันติภาพกัวลาลัมเปอรประสบความลมเหลวแลว เพราะมีความ

ขดัแยงทางการเมืองท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งยังไมมีจุดจบ และมีการประกาศจากหัวหนาคณะพูดคุยบีอารเอ็น อุสตาซ 

ฮัสซัน ตอยิบ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ผานคลิปยูทูบวาทานจะ “ถอนตัว” 

เราไมควรลืมวากระบวนการดังกลาวนี้เริ่มตนอยางเปนทางการ และจนถึงบัดนี ้ยังไมมีฝายใดท่ีประกาศ           

อยางเปนทางการวาจะถอนตัวออกจากกระบวนการนี้ ไมวาจะเปนฝายรัฐไทย ฝายนักตอสู (บีอารเอ็น) หรือ

มาเลเซยีเองก็ตาม ดวยเหตุนี้ กระบวนการสันติภาพจึงถือวา “ยุติลงชั่วคราว” ตามสาเหตุบางอยางที่ทุกคน

ทราบกัน แตจะมีการเริ่มใหมในเม่ือทุกฝายสามารถแกไขปญหาอุปสรรคทั้งหมดลงไปได 

ฝายนักตอสูยังคงมีสวนรวมอยางตอเนื่องในกระบวนการสันติภาพดังกลาวผานคณะพูดคุยชุดปจจุบัน                

ในอนาคต คณะผูแทนจากฝายนักตอสูคอยๆ ไดรับการยกระดับดวยการเพ่ิมการมสีวนรวมของผูมีสวนได          

สวนเสียชาวปาตานีทุกกลุม ซึ่งจะเปนที่รูจักในฐานะประชาคมเชื้อชาติมลายูปาตานี 

พวกเราหวังวาจะมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และการมีสวนรวมอยางตื่นตัวของ

ประชาชนที่มาจากทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกภูมิหลัง ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาในปาตานี เพ่ือสรางความเขาใจ

วา สันติภาพเปนสิ่งที่ดงีามตอชาวปาตานีทุกคน พวกเราหวังวากิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ

องคกรประชาสังคม (CSOs) ทุกกิจกรรมมีเปาหมายเพื่อสนับสนนุกระบวนการสันตภิาพ โดยไมถูกสกัดก้ันหรือ

ไดรบัการขัดขวางจากฝายใด 

พวกเราขอเรยีกรองใหรัฐบาลไทยปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตย โดยใหโอกาสและพื้นที่แกประชาชน

เพื่อใหประชาชนสามารถแสดงความตองการอันแทจริงของพวกเขา โดยไมจำเปนตองอาศัยความรุนแรงเพ่ือให

ไดมาซึ่งสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง หรือแมแตการพูดถึง “เอกราช ” ก็ตาม เปนเรื่องที่

สมเหตุสมผลสำหรับรัฐบาลใดๆ ก็ตามที่จะเผชิญหนากับประชาชนของตนเองดวยคำพูดและความคิดมากกวา

กระสุนปน และระเบิด ทั้งยังเปนเรื่องที่ชาญฉลาดกวาหากเราจะเริ่มพูดคุยเรื่องสันติภาพ ณ วันนี้ ถึงแมวาการ

พูดคุยนัน้ตองใชเวลา 10 ถึง 15 ป ก็เปนการดีกวาตอสูกันโดยใชความรุนแรงไปอีก 20 ถึง 30 ป กอนที่เริ่ม

พูดคุยสันติภาพ 

ณ โอกาสนี้ พวกเราขอเรียกรองใหเปดโอกาสสำหรับ “ผูท่ีมีความคดิเห็นและอุดมการณที่แตกตางไปจากรัฐ” 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดานักตอสูปาตานีใหไดรับการตอนรับอยางปลอดภัย สำหรับการเดินทางมาปาตานี  

เพื่อพบปะและพูดคุยกับประชาชนของเราและสาธารณชนชาวไทยโดยทั่วไปดวย เราหวังวาสักวันหนึ่งนักตอสู

ปาตานีจะไดเกียรติใหกลาวถอยแถลงตอประชาชนทั้งประเทศในรัฐสภาไทยวาที่จริงแลว พวกเราแสวงหา

ความยุติธรรม เสรภีาพ และสันติภาพ  



68 

 

พวกเราขอจบคำปราศรัยในวันนี้โดยอางคำกลาวของอดีตประธานองคกรปลดปลอยปาเลสไตน ( PLO) นาย

ยัสเซอร อาราฟต ณ องคการสหประชาชาติในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2517 วา: 

“ในวันน้ี ผมมาที่นี้ ผมไดนำเอากิ่งไมมะกอกและปนของนักตอสูเพื่อเสรภีาพมาดวย อยาใหก่ิงไมมะกอกนั้น

หลุดพนจากมือของผมไป” 

และสุดทาย ทานก็ไดกลาวอีกวา 

“สงครามนั้นปะทุขึ้นที่ปาเลสไตนและที่ปาเลสไตนนี่เองที่สันติภาพจะกอเกิดขึ้น” 

ในทำนองเดียวกัน ณ วันนี้ พวกเราขอจบดวยถอยคำวา: 

"Hari ini kami datang membawa BUNGA RAYA sebagai simbol kedamaian, tanpa membawa 

senjata. Perang juga telah meletus di Patani, dan di Patani juga akan lahir kedamaian sesuai 

dengan gelarannya PATANI DARUSSALAM” 

“วันนี้ เรามาพรอมดอกชะบาซึ่งเปนสัญลักษณแหงสันติภาพ โดยไมพกพาอาวุธใดๆ สงครามไดปะทุขึ้นที ่        

ปาตานี และที่ปาตานีนี่เองที่สันติภาพจะกอเกิดขึ้น สมฉายานามปาตานีดารุสลาม (ปาตานี ดินแดนแหง

สันติภาพ)" 

  

ขอใหสันติสุขจงมีแดทาน 

ขอขอบคุณครับ 

อาบูฮาฟซ อัลฮากิม 

(จากนอกรั้วปาตานี - ในฐานะเปนผูแทนนักตอสูปาตานีบนโตะพูดคุย) 

28 กุมภาพันธ 2557  
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พล.ต.นักรบ ยัน คสช. เดินหนาการพูดคุยสนัติภาพ 
 ----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 21 สิงหาคม 2557 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2014/08/55160 

 

พล.ต.นักรบ กลาวระหวางการเสวนาวา ขอยืนยันกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต               

ยังเดินหนาตอไป เพราะจากประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อดำเนินการสรางกระบวนการสันติภาพในพ้ืนท่ี  

 

ในขณะที่นโยบายบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตก็ระบุใหมีการสงเสรมิการพูดคุย ซึ่งขณะนี้กำลัง

อยูในระหวางการยกรางฉบับใหมที่จะตองมีการระบุใหชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม และคาดวาจะแลวเสร็จเร็วๆ นี้ 

ซึ่งนโยบายฉบับปจจุบันก็มีการระบุถึงการสงเสริมใหมีการพูดคุยสันติภาพ เพียงแตขณะนี้ประเทศไทยยังไมมี

รัฐบาลท่ีเปนทางการ จึงทำการเปดตัวยากมาก 

  

“ผมคิดวาอีก 2 สัปดาห จะมีรัฐบาลอยางเปนทางการ เมื่อมีรัฐบาลแลว คิดวาสามารถที่ดำเนินการ

กระบวนการสันติภาพไดชัดเจนขึ้น โดยเปดพ้ืนที่สาธารณะใหประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหประชาชนไดมี                

สวนรวมกับกระบวนสันตภิาพมากที่สุด พรอมทั้งมีการเดนิสายพบปะกับประชาชนท่ัวประเทศ เพื่อทำความ

เขาใจในเรือ่งกระบวนการสันติภาพ ที่สำคัญหนวยงานฝายความมั่นคงจะราง Roadmap กระบวนการ

สันติภาพของรัฐบาลและนำไปรับฟงความเห็นของประชาชน” พล.ต.นักรบ เปดเผย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง – การเดินทางคร้ังสดุทาย 
 ----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 25 กันยายน 2557 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6204 

 
แปลโดย เวทิน ทิชากร 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ขอเขียนนี้เปนเนื้อหาทีเ่ผยแพรครั้งแรกในบล็อกของ Abu Hafiz Al-Hakim ที่ชื่อ 

“AHMADSOMBOON BUALUANG - His Last and Final Journey” ซึ่งอัพโหลดเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่   

ผานมา ดังที่ ‘อาบฮูาฟซ’ กลาวไวในตอนตนวาขอเขียนดังกลาวเปนบนัทึกชวงเวลาสดุทายของ ‘อัฮหมัดสมบูรณ         

บัวหลวง’ ในระหวางการเดินทางในการทำงานสันติภาพ กองบรรณาธิการเห็นวาคำอุทิศของผูท่ีเดินทางรวมกับเขา  

ในเวลาสุดทายเชนนี้ จะฉายภาพใหเขายังคงมีชีวิตอยูเสมอในการทำงานเพื่อสันติภาพของผูคนที่ยังคงมีลมหายใจอยู 

ขอขอบคุณ ‘เวทิน ทชิากร’ ที่ลงแรงแปลบทความชิ้นนี้ออกมาดวยถอยคำที่งดงาม 

000 

(คำอุทิศแดนักเคลื่อนไหวเพ่ือสันติภาพ ผูรวมงาน เพื่อน และพี่ชาย) 

**หมายเหตุ: ขาพเจาไดรับบทความนี้จากผูที่รวมเดินทางกับเขาเปนครั้งสุดทายในตางประเทศ ผูเขียนคน

นี้ไมตองการเปดเผยตัวตน ขาพเจานำเสนอบทความนี้โดยไมไดมีการตัดตอหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ภาพท่ีได

แนบมาดวยนี้คือภาพสุดทายของเขากอนท่ีจะข้ึนรถไฟ – อาบูฮาฟซ อัล-ฮากิม 

“ขาพเจารูจักอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง, นักวิชาการที่มีบุคลิกโดดเดนไมเหมือนใคร, ผานงานเขียน คำแถลง 

และการใหสัมภาษณของเขามานานกอนที่จะไดพบเจอตัวจริง ความรอบรูของเขาในเรื่องประวัติศาสตรปาตานี 

ทั้งในมิติทางการเมืองและสังคม ตลอดจนเรื่องกระบวนการสันติภาพปาตานี ทำใหเขายืนโดดเดนเปนสงาใน

บรรดาผูคนรวมยุคสมัย จนถึงบัดนี้ ขาพเจาไมคดิวาจะหาใครมาทดแทนเขาไดหากพิจารณาในแงของความ

ตระหนักรู การทำงานหนัก ความทุมเท และความสามารถในการเขาถึงบุคคลในหลากหลายภาคสวน           

ทั้งเจาหนาที่รัฐ นักกิจกรรมทางสังคม และผูคนในกลุมเคลื่อนไหวมลายูปาตานี ท่ีตางใหการยอมรับเขา         

อยางกวางขวาง ภารกิจที่เขาใหความสำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผานมา (และจะยังคงเปนอยูตอไป) คอืการ

ทำงานเพ่ือใหเกิดสันตภิาพที่ปาตานีดวยวิถีทางแหงสันติ 

สำหรับขาพเจาแลว ถือวาเปนเกียรติอยางแทจริงที่ไดมีโอกาสทำงานรวมกับเขาเพ่ือสันติภาพในปาตานี       

ไดซึมซับความคิดคุณคาและคุณสมบัติอันสูงสงที่ทำใหเขาเปนบุคคลที่โดดเดนเชนนี้ในวิถีทางของตนเอง       

อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง (หรอืที่เรียกกันในหมูคนใกลชิดวา “แบมะ” หรอืบางทีก็ “อาเยาะมะ”) เปนผูชายที่           

หลายคนรัก นอยคนนักที่จะไมพอใจเขา และไมมีแมแตคนเดียวที่จะเกลยีดเขาไดลง ขาพเจาอยากจะแบงปน

ชวงขณะสุดทายของชีวิตเขากับทุกทานที่รูจักและรักเขา 



71 

 

ในการเดินทางเพ่ือไปทำงานครั้งสุดทายกับชาวตางชาติอีกคนหนึ่ง เราไดเดินทางไปดินแดนที่หางไกล ทีซ่ึ่งเขา

ไดปูทางพูดคุยกับบุคคลตางๆ มาลวงหนาแลว ทำใหการเดินทางของพวกเราครั้งนี้ราบรื่น เราพบปะผูคน

มากมาย ไดฟง ไดคุย ไดแลกเปลี่ยน และแมกระทั่งถกเถียงกันกับเขาเหลานั้น เพื่อที่จะทำใหสันติภาพที่            

ปาตานีไมเปนเพียงแคภาพลวงตา หากแตสามารถเปนความจริงที่เกิดขึ้นได เราเดินทางดวยเครื่องบิน รถไฟ 

รถประจำทางรถยนต และการเดินเทา จากการเดนิทางในครัง้กอนๆ ขาพเจาไดมีโอกาสรับรูถึงปญหาสุขภาพ

และยาตางๆ ที่เขาใช ซึ่งโดยรวมแลวก็ดูแข็งแรงดีและพรอมเสมอสำหรับการเดินทาง 

เที่ยวสุดทายของการเดินทางครั้งนี้มีกำหนดท่ีจะใชเวลาบนรถไฟทั้งสิ้นสองชั่วโมงครึง่ โดยมีปลายทางคือเมือง

ที่หางไกลแหงหนึ่ง ครึ่งทางระหวางน่ังอยูบนรถไฟ ขาพเจาสังเกตเห็นวาเขาดูเหนื่อยและเหงื่อออกมาผิดปกติ 

ตอนแรกขาพเจานึกวาเปนเพียงความออนลาจากการเดินทาง แตเม่ือสีหนาเขาเริ่มซีดลงและหายใจไมออก 

ขาพเจาจึงรูทันทีวาเกิดอะไรขึ้น นี่คือภาวะหัวใจลมเหลว 

เรารองขอเจาหนาที่รถไฟสำหรับการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิน แตไมมีอุปกรณชวยเหลือใดๆอยูบนรถไฟ

เลย สิ่งเดียวท่ีเจาหนาที่ทำใหไดคือหยุดรถที่สถานีถัดไปที่อยูหางออกไปอีก 8-10 นาที ซึ่งจะมีรถพยาบาลรอ

อยู ในฐานะที่มีความรูทางการแพทย ขาพเจาทราบดีวา 8-10 นาทีนีค้ือชวงเวลาสำคัญที่สุดท่ีจะชี้เปนชี้ตาย 

หากไมไดรับการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม ผลลัพธอาจจะหมายถึงชีวิต อยางไรก็ตาม อัลลอฮฺเทานั้นที่จะ

กำหนดชะตากรรมของเขา สิ่งเดยีวที่ขาพเจาพอทำไดในเวลานั้นจึงเปนเพียงการขอดุอาอและมอบหมาย 

ตออัลลอฮฺ – สวดภาวนาและยินยอมตอการกำหนดของพระองค 

กอนท่ีรถไฟจะถึงสถานี เขาหมดสติไปแลว ทีมแพทยฉุกเฉินไดขึ้นมาบนรถไฟและเริ่มขั้นตอนการกูชีพดวยการ

เปาลมหายใจเขาทางปากและปมหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR) เปนเวลาประมาณ 20 

นาที มันเปนความพยายามที่สิ้นหวงัและขาพเจารูแลววาเรากำลังสูญเสียเขาไป เราเตรียมใจที่จะรับผลที่

เลวรายที่สุด 

อีกสิบนาทีตอมา เขาอยูในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลทองถิ่น สามสิบนาทีถัดจากนั้น หมอคนหนึ่งกับพยาบาล

อีกคนหนึ่งเดินมาหาเราพรอมกับขาวราย การเดินทางคร้ังสุดทายของเขาบนโลกใบนี้ไดสิ้นสุดลงแลว 

ถึงเพื่อนๆ และคนรักของเขาทุกทาน ขาพเจาเชื่อวาการสูญเสียครั้งใหญนี้ไดบาดลึกเจ็บปวดดั่งแผลในใจของ

พวกเราทุกคน แตในฐานะที่เปนคนหนึ่งท่ีอยูกับเขา ณ ขณะลมหายใจสุดทายของเขา มองเห็นเขาจากไปกับตา 

ไกลบานไกลครอบครัว ขาพเจาไดกระซิบขางหูของเขาดวยถอยคำสุดทายที่วา “ไมมีพระเจาองคใดนอกจาก

อัลลอฮฺ” เราจึงเปนหนึ่งในผูที่รูสึกเจ็บปวดและรวดราวเปนที่สุด 

ตอนนี้แบมะของเราไดเริ่มออกเดินทางครั้งสุดทายสูอีกมิติและพรมแดนหนึ่ง ที่ท่ีดวงวิญญาณมากมายไดไป

ผจญภัยกอนเราแตไมมีวันกลับมา มันเปนการเดินทางชั่วนิรันดรเพ่ือพบกับผูทรงสราง พระองคอัลลอฮฺ 
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ในฐานะที่เปนสัญลักษณหนึ่งแหงสันติภาพปาตานี เขาไดทิ้งมรดกแหงฝนและภารกิจที่ยังไมสิ้นสุดแกปาตานี

และประชาชนทั้งปวง เราผูอยูขางหลังทำไดแคถามตัวเองวา เราจะทำดีที่สุดไดเพียงใดในการทำงานสานตอ

ความฝนของเขา ความฝนของเรา เพื่อบรรลุสันติภาพท่ียั่งยืนอยางแทจริงสำหรับปาตานีดารุสสลาม 

ถึงแบมะ ขาพเจาจะขอสรุปเพียงวา : แทจริงเราเปนเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแนแทเราจะตองกลับคืน

สูพระองค ขออัลลอฮฺมีเมตตาและอำนวยพรอันประเสริฐแดเขา และขอใหอาจารยอัฮหมัดสมบูรณไดรับการ

ตอบแทนในสิ่งดีงามท่ีเขาไดสรางสรรคมาทั้งชีวิต...อามีน” 

นำเสนอโดย 

อาบูฮาฟช อัล-ฮากิม 

23 กันยายน 2014 

แปลโดย 

เวทิน ทิชากร 
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นายกฯประยุทธ ถกคุยสันติสุขใต วาง 3 ขั้นตอน พูดคุย ลงสตัยาบัน เดินโรดแมป 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 28 มกราคม 2558 
ท่ีมา: http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000010942 

 
 

“การพูดคยุจะตองสรางความไววางใจ โดยใหทางมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวกในการหากลุมตางๆ           

ที่เห็นตาง อยาไปเรยีกชื่อกลุมใดกลุมหนึ่งไมได คนที่มาทำอะไรนี้เปนคนไทยทั้งนั้น ฉะนั้นขอใหใชคำวาผูเห็น

ตางหลายกลุมแลวกัน อยาไปใหเครดิตใครทั้งสิ้น มันเปนเรื่องของภายในประเทศ อยาไปเอาคนอ่ืนมา

เก่ียวของ ซึ่งตรงนี้เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ตองหาคนท่ีตองการจะยุติความรุนแรงใหไดอยาง

แทจริง  

 

หมายความวากลุมไหนก็ตามตองมา จะแยกพวกกันไมได จะแยกเปนฝายทหาร ฝายการเมืองไมได ตองไป

รวมกันใหได อันน้ีเปนหนาที่ของทางมาเลเซีย ซึ่งเขาก็รับปากวาจะดำเนินการเรื่องนี้ให เมื่อหามาไดแลวก็ตอง

พูดคุยกลุมนั้นกลุมนี้ จะลดความรุนแรงตรงนั้นตรงนี้ไดกอนไหม เอาเล็กๆไปกอน หยุดการใชระเบิดไดไหม 

เพื่อใหชัดเจนวาใชหรือไม ถาจะพูดเหมารวมไปทั้งหมดอยางที่ผานมาคงไมได เขาก็ใชความรุนแรงมากดดันเรา

อยูเรื่อยๆ ฉะนั้นตรงนี้ท่ีอยูในขั้นตอนที่หนึ่งตองรีบทำ” พล.อ.ประยุทธกลาว 

        

พล.อ.ประยุทธกลาวตอวา เม่ือชัดเจนวามาครบทุกพวกทุกกลุมแลว และทุกคนมีความเห็นชอบรวมกันวาจะ

ยุติความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และนำปญหาตางๆมาแกไขในระยะตอไปก็เขาไปสูขั้นท่ี 2 ของการพูดคยุ คือการลง

สัตยาบัน เปนการลงสัตยาบันธรรมดา ที่เปนลักษณะของขอตกลงวาจะยุติความรุนแรง แสวงหาทางออก

รวมกันดวยสันติวิธี กำหนดโรดแมปการดำเนินการในแตละเรื่อง ซึ่งครั้งที่แลวสองสวนไปทำทีเดียว มีการเซ็น

ลงนามมันไมใช มันทำไมได เพราะทุกฝายไมไดเห็นรวมกัน  

 

ทั้งนี้เมื่อเริ่มลงสัตยาบันไดก็จะเขาสูขั้นที่ 3 คือ การเดนิตามโรดแมป ซึ่งกำหนดขั้นตนไวคือ 1. ยุติความรุนแรง

และจะดูแลคนเหลานี้อยางไร 2. เรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ที่มีการเรยีกรองตางๆ ซึง่เราก็รับฟงมา

กอน และจะนำมาหารืออีกที 3. เรื่องการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำ และ 4. เรื่องของอัตลักษณ ประเพณี 

วัฒนธรรม ท่ีตองมาพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีกที่ไมไดกลาวถึง ซึ่งอาจจะมีหลายปญหา รวมถึงเรื่อง

กฎหมายอิสลาม ตนไดรวบมาทั้งหมดเพ่ือตั้งเปนหัวขอ เพื่อเดนิตามโรดแมปเปนเรื่องๆ 
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ดุลยปาฐก: พลตรี ชินวัตร แมนเดช 
อิมรอน ซาเหาะ และกองบรรณาธิการ  

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2558 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2015/02/58146 

 

การพูดคุยสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีรอบใหมจะไปอยางไร ฟงความเคลื่อนไหวจากสองฝาย ใน“ดุลยปาฐก

วาดวย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม” ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที่ 2” สันติ            

(ที่มองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace ท่ี ม.อ.ปตตานี โดยพล.ต.ชินวัฒน แมนเดช และอาบูฮาฟซ          

อัลฮากีม 

 
 

เวลา 10.00 น.วันที่ 28 มกราคม 2558 ในงาน“วันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที ่2” สันติ                   

(ทีม่องเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace ท่ีหอประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี (ม.อ.ปตตานี) พล.ต.ชินวัฒน แมนเดช ผูอำนวยการศูนยสันติ

สุข กองอำนวยการรักษาความสงบภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ผูแทนแมทัพภาคที่ 4 และ 

อาบูฮาฟซ อัลฮากีม จากขบวนการ BIPP สมาชิกอาวุโสในฝายตอสูเพ่ืออิสรภาพปาตานี ไดสลับกันแสดง

ปาฐกถา ในหัวขอ “ดุลยปาฐกวาดวย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม” ตอหนาภาคประชาสังคมในพื้นท่ี

จำนวนมาก ซึ่งอาบูฮาฟซไดแสดงผานคลิปวีดิโอ 

  

พล.ต.ชินวฒัน เริ่มตนแสดงปาฐกถาดวยคำวา “เมื่อพูดถึงสันติสุข เราคงไมสามารถกาวผานคำวาสันติภาพไป

ได” กอนจะอธิบายโดยสรุปดังนี้ 
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“วันนี้ขอยืนยันวา นโยบายสำคัญของรัฐบาลนี้ คือการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยสันติวิธีและ

ขับเคลื่อนกระบวนพูดคุยตอไป โดยนำบทเรียนและจุดออนของการพูดคุยครั้งที่ผานมามาวิเคราะห เพ่ือให

กระบวนการพูดคุยครั้งใหมบรรลุเปาหมาย และรวมกันสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น 

 

ที่ผานมาแมทัพภาคท่ี 4ไดเตรียมพ้ืนที่ของกองทัพในการรองรับการขับเคลื่อนสันติสุข โดยดำเนินการลดความ

รนุแรงจากเจาหนาที่รัฐทั้งหมดกอนและพยายามไมใชกฎหมายพิเศษมาใชแกปญหา การติดตาม ปดลอม 

ตรวจคนขนาดใหญไดยุติลงแลว คงดำรงไวเพียงการใชกำลังชุดเล็กเขาไปบังคับใชกฎหมายกับกลุมบุคคลที่มี 

หมายศาลเทานั้น เริ่มจากเบาไปหาหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการวิสามัญโดยสิ้นเชงิ เราพยายามใชกระบวนการพูดคุย

กับผูมีหมายเพ่ือใหออกมาแสดงตัวและเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

 

หนาที่ที่เหลือคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน โดยใหพี่นองประชาชน เขา

มามีสวนรวมกำหนดแนวคิด กำหนดวิธีการตามยุทธศาสตรทุงยางแดงโมเดล มาตรการตอมา ทหารหรือ

เจาหนาที่รัฐทุกคนตองเปนคนดี เรามีการตรวจเจาหนาที่ทุกรอบเดือน หากคนใดเกี่ยวของกับยาเสพติดเราจะ

ลงโทษและใหออกนอกพื้นที่ มกีารเก็บลายนิ้วมือและ DNA ตรวจปลอกกระสุนทุกปลอกและบันทึกไว ถา

กระสุนของเจาหนาที่รัฐคนใดปรากฏในที่เกิดเหตุอยางไรเหตุผล จะถูกดำเนินการตามกฏหมาย เราพยายาม

ควบคมุเจาหนาที่ใหอยูในกรอบของกฏหมาย 

 

สำหรับกำลังประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน เราทดสอบ

ปลอกกระสุนทุกกระบอกและเก็บลายนิ้วมือทุกคน เพื่อหามาตรการปองกันไมใหใชกระสุนปนนอกหนาท่ีหรอื

เกินอำนาจหนาที่ หากใครผิดทุกคนจะถูกลงโทษทางกฏหมาย 

 

ในชวงท่ีผานมา เราไดขับเคลื่อนการเขาไปพูดคุยกับพี่นองประชาชนโดยตรง โดยเปดเวทีพูดคยุกับชาวบาน

มาแลวไมต่ำกวา 300 เวที เพื่อสื่อสารระหวางพ่ีนองประชาชน เรานำความตองการประชาชนมาเปนศูนยกลาง 

เราไดจัดเรียงลำดับความเรงดวนของปญหาและความตองการของพ่ีนองประชาชน และจะดำเนินการ

แกปญหาเหลานั้น 

 

งานเรงดวนตอนน้ีคือการสรางเสนทาง 37 เสนทาง ใชงบประมาณกวา 800 ลานบาท เรื่องการศึกษา เราคุย

กับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ประเทศอียิปตใหรบัเด็กนักเรยีนที่จบชั้นมัธยม 6 จากประเทศไทย เดิมรับเด็ก

นักเรยีนที่จบศาสนาชั้น 10 แตปจจุบันนักเรียนของไทยสามารถไปศกึษาตอดานสามัญไดแลว” 
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“สันติภาพ” กับ “สันติสุข” 

“สันติภาพคืออะไร ? ในความหมายเชิงตรรกะที่เราพูดกันหรือในความหมายในเชิงพ้ืนที่มันคืออะไร ? ถาเราให

ความหมายเหมือนกันเราก็ขับเคลื่อนเหมือนกัน แตถาเราใหความหมายแตกตางกัน แนนอนวาเรายอม

ขับเคลื่อนตางกัน 

 

สันติภาพ คือขอบงชี้ของการอยูรวมกันโดยปกติสุขของสังคม ในสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลาย หากมนุษย

มุงท่ีจะทำใหเกิดความเกลียดชังกัน แกงแยงฆาฟนกัน แนนอนวานั้นไมใชสันติภาพ และนั้นคือตนเหตุของ

ตรรกะที่ตรงขามกับสันติภาพ  

 

หากมนษุยยอมรับและเคารพในความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ปลายทางมันก็คือสันติภาพ มนุษยไมทะเลาะกัน 

ไมแกงแยง ไมฆาฟนกัน สันติภาพก็เกิดขึ้น เม่ือเปนเชนนี้แลว สันตภิาพจึงเปนกุญแจดอกสำคัญที่จะทำใหเรา

ไปสูประตูแหงสันติสุขได 

  

สันติภาพคือพื้นฐานของสันติสุข 

“จากที่กลาวมาขางตน มันจึงทำใหเห็นวาสันติภาพคือพ้ืนฐานของการเดินไปสูสันติสุข และเปนพื้นฐานสำคัญ

ของกระบวนการพัฒนาทั้งหมดทั้งสิ้นของสังคม ไมวาจะเปนการพัฒนาทางวัฒนธรรม และทางจริยธรรมที่ตอง

ดำเนินการควบคูและสรางสมดุลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หากพัฒนาแตวัตถุโดยขาดการพัฒนาทาง

จริยธรรม วัตถุจะนำทางเรา ทายที่สุดจะนำมนุษยไปสูการแกงแยงชิงดี เกิดความขัดแยง มันก็จะทำลาย

สันติภาพเชนกัน 

 

ความขัดแยงเยียวยาไดดวยวัฒนธรรมและจริยธรรม สังคมจะตองนำเสนอประวัติศาสตรในเชงิอารยธรรม และ

ความสัมพันธของมนุษยในเชิงวัฒนธรรม ภายใตการยอมรับและใหเกียรติวัฒนธรรมของกันและกัน 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สำคัญท่ีจะกำหนด องคประกอบทั้งหลายของ

การขบัเคลื่อนไปสูสันติภาพได 

 

ดังน้ันการขับเคลือ่นกระบวนการสันติภาพใหสำเร็จไดน้ัน ไมไดอยูที่นโยบายของรัฐบาล แตอยูที่ทุกองคาพยพ

ที่จะตองชวยกันขับเคลื่อนไปดวยกัน และเชื่อวาสันติสุขอยูไมไกล 

 

สุดทายขอยืนยันวา นโยบายของรัฐบาลอยูบนหลักการสันติวิธีอยางมั่นคง กระบวนการพูดคยุเปนนโยบายหลัก

สำคัญที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ขอใหมั่นใจ เพราะเราไดนำบทเรียนจากครั้งที่แลวไปสูการวางยุทธศาสตรการ

พูดคุยคร้ังใหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก นั่นก็คือการสรางสันติสุขรวมกันในสังคมแหงนี้ใหได” 
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ดุลยปาฐก: การเดินทางสูสันติภาพระยะท่ี 2 โดยอาบูฮาฟซ อัลฮากมิ 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2558 
ท่ีมา: http://www.citizenthaipbs.net/node/4814 

 

หมายเหตุ: บทแปลการปาฐกถา จากเวที ‘ดุลยปาฐกวาดวย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม' โดย อาบูฮาฟซ 

อัลฮากีม สมาชิกกลุมผูมีความคดิเห็นทางการเมืองที่แตกตางจากรัฐ ในสวนของ party B ในวันสื่อสันตภิาพชายแดน

ใต/ปาตานี คร้ังที่ 2 2015 สันต ิ(ที่มองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace เสารที่ 28 ก.พ. 2558 ณ หองประชุม

ใหญ (หอง 900) ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี

 

การเดินทางสูสันติภาพ ระยะที่ 2 

(ปาฐกถาในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี - 28 กมุภาพันธ 2558)  

ในนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปราณีและทรงเมตตาเสมอ 

ทานประธาน แขกผูมีเกียรติ ทานสุภาพสตรแีละสุภาพบุรุษ ขอสันติจงมีแดทุกทาน 

ขอสรรเสรญิแดองคอัลลอฮฺ หลังจากหน่ึงปผานไป นี่เปนอีกครั้งท่ีขาพเจาไดเขารวมการประชุมอันทรงเกียรตินี้

เพื่อเสนอ ความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับความคืบหนาครั้งลาสุดในกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี                

ขาพเจาขอขอบคุณผูจัดงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีมา ณ ที่นี้ดวย 
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ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ในวันนี้ เมื่อสองปกอน เหตุการณประวัติศาสตรไดเกิดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร    

เมื่อมีการลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวาง พล.ท.ภราดร            

พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิผูแทนฝายรัฐบาลไทย กับอุสตาซฮาซัน ตอยิบ กลุมบีอารเอ็น 

(Barisan Revolusi Nasional หรือขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ) ในฐานะผูแทนฝายนักรบเพ่ือเสรีภาพ

ปาตานี พิธีลงนามครั้งน้ีมีสักขีพยานคือ ดาโตะมูฮมัหมัด ตาุดดิน อับดุลวาฮับ เลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติมาเลเซีย ครั้งน้ันจึงเปนการเริ่มตนกระบวนการพูดคุยสันติภาพอยางเปนทางการระหวางรัฐบาลไทย

กับนักรบเพื่อเสรีภาพปาตานี ในขณะท่ีมาเลเซยีรับบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก 

ผูคนจำนวนมากตอบรับเหตุการณนี้ดวยความคาดหวังอยางสูงวา สันติภาพจะบรรลุถึงไดดวยกระบวนการ

พูดคุยมากกวาการใชความรุนแรงหรืออาวุธ อยางไรก็ตาม ยังมีบางคนที่คลางแคลงใจและตั้งขอกังขา หรือ

ซ้ำรายกวานั้นคือตอตานขัดขวางการเคลื่อนไหวในเชิงบวก ซึ่งรวมถึงกลุมผูนำกองทัพไทยในตอนนั้น        

ดวยเหตุผลที่มีแตพวกเขาเทานั้นที่รูแกใจ 

เราตระหนักเชนกันวา กระบวนการสันติภาพที่เพิ่งเริ่มตนไมถึงหนึ่งปตองถูกทดสอบอยางฉุกละหุก          

ดวย “ขอตกลงริเริ่มสันติภาพเดอืนรอมฎอน” ที่ลมเหลวกลางคัน ในขณะที่ทั้งสองฝายยังไมพรอมเต็มที่

สำหรับขอตกลงแบบนั้น อีกทั้งยังมะงุมมะงาหราในความมืดเพ่ือพยายามสรางความเขาใจและเสริมสราง 

ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

ในประการสุดทาย เราทุกฝายตางทราบดีวา กระบวนการท้ังหมดตองหยุดชะงักลงเน่ืองจากการถอนตัวของ

อุสตาซฮาซัน ตอยิบในฐานะหัวหนาคณะผูแทนฝายบีอารเอ็นและการที่พล.ท.ภราดรประกาศเลื่อนการพูดคุย

ครั้งตอไปอันเปนผลมาจากวิกฤตการณทางการเมืองภายในประเทศไทยที่กำลังบานปลาย ซึ่งลงเอยดวยการ

รัฐประหารของกองทัพเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีความวิตกกังวลถึงชะตากรรมของการพูดคุยสันติภาพ

ในตอนนั้น อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นสี่เดือน รัฐบาลทหารก็ยืนยันที่จะสานตอกระบวนการพูดคุยสันตภิาพ

และเห็นพองใหมาเลเซียกลับมารับบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวกเชนเดิม 

ถึงแมไมมีการตอบรับอยางเปนทางการจากกลุมนักรบเพื่อเสรีภาพปาตานี แตเราเชื่อวากองทัพสงสัญญาณใน

เชิงบวก เราเห็นดวยวาการสานตอกระบวนการสันติภาพพึงใชขอตกลงท่ัวไปที่ลงนามกัน ไวเมื่อสองปกอน 

เปนรากฐานในการเดินหนาตอ ดังท่ีพวกเราคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นไววา  

“คำบางคำหรือวลีบางวลีจำเปนตองไดรับการแกไขหรือตัดทิ้งไปดวยซ้ำ เพราะคำเหลานี้ไมสอดคลองกับ

รัฐบาลไทยชุดปจจุบัน เชน วลีท่ีวา ‘ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญไทย’ รัฐบาลไทยชุดปจจุบันปกครองดวย 

กฎอัยการศึก มิใชดวยรัฐธรรมนูญ” 

ในสวนของเรานั้น ไมวาเราจะมีสวนรวมในการพูดคุยกับกองทัพหรือไม ไมใชประเด็นสำคัญ สำหรับรัฐบาลไทย 

ไมวารฐับาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน อำนาจโดยพฤตินัยอยูที่กองทัพ ความเปนไปทางการเมอืงลาสุดชักนำให
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เราเผชิญหนากับกองทัพ ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญของอำนาจสูงสุด ถึงแมการวัดความจริงใจของกองทัพเปน

เรือ่งยาก แตเราก็จะตรวจสอบพฤติกรรมของกองทัพในทุกดานตอไป เราพรอมที่จะพูดคุยกบัใครก็ไดตราบที่

อกีฝายจริงใจและจริงจังตอการพูดคุย ไมวาจะเปนรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน กระบวนการพดูคุย

สันติภาพยอมไดรับการตอบรับจากทุกฝาย โดยเฉพาะในทัศนะของสังคมโลก หากกระบวนการนั้นจัดขึ้น

ในบรรยากาศประชาธิปไตยภายใตหลักนิติธรรมมากกวาภายใตเงื้อมเงาของรัฐบาลเผด็จการทหาร 

อยางไรก็ตาม เราดำเนินการอยางรอบคอบ อุสตาซฮาซัน ตอยิบ เคยเสนอวา ประเทศไทยควรรับรอง

กระบวนการพูดคุยสันติภาพข้ึนเปนวาระแหงชาติ โดยไดรับการเห็นชอบจากรัฐสภาและมีการประกาศอยาง

เปนทางการ วิธีการนี้จะชวยสะทอนใหเห็นความจริงใจของฝายไทยและรับประกันความตอเนือ่งของ

กระบวนการอันเปราะบางเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอนาคต ทวาจนถึงบัดนี้ เรายังไมเห็นส่ิงนี้เกิดข้ึน เราไม

อยากเห็นกระบวนการสันติภาพหยุดชะงักหรือถึงข้ันลมเหลว แลวจากนั้นคอยกลับมาดำเนินการใหมโดย

เปลีย่นผูรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติทกุครั้งท่ีเกิด “อุบัติเหตุทางการเมือง” ในประเทศไทย 

การพบปะอยางเปนทางการระหวางนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับมาเลเซียเม่ือตนเดือนธันวาคม 2557 ใน

กรุงกัวลาลัมเปอรสงผลใหเกิดยุทธศาสตรสามเสาสำหรับการพูดคุย สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาฝายตางๆท่ีเก่ียวของมี

ความจรงิใจทีจ่ะรื้อฟนกระบวนการสันติภาพอีกครั้ง ถึงแมกองทัพไทยจะเปลี่ยนชื่อการพูดคุยครั้งใหม

เปน “การพูดคุยสันติสุข” ดวยเหตุผลที่เราเขาใจดี แตท่ีโตะพูดคุยก็ยังคงใชคำเรียกอยางเปนทางการ

วา “การพูดคุยสันติภาพ” 

ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

เพือ่สรางหลักประกันใหเกิดความราบรื่นและความโปรงใสของกระบวนการพูดคุยที่ใกลจะกลับมาดำเนินการ

ใหม เราอยากตั้งขอสังเกตดงัตอไปนี้: 

1. เปาหมายหลักของกระบวนการพูดคุยสันติภาพไมควรเพงเนนเพียงแคการลดหรือขจัดความรนุแรงเทานั้น 

แตควรสำรวจหาสาเหตุรากเหงาและเหตุผลวาทำไมชาวปาตานีจึงจำตองหยิบอาวุธขึ้นตอสูกับการปกครองของ

ไทยดวย 

2. ทางออกทางการเมืองใดๆ ไมควรเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง แงมุมใดแงมุมหนึ่งหรือเปนทางออก

ชั่วคราวเทานั้น แตพึงเปนทางออกที่เปนธรรม ครอบคลุมและยั่งยืน 

3. แตละฝายพึงน่ังลงที่โตะพูดคุยอยาง “มือเปลา” กลาวคือ ปราศจากเงื่อนไขตั้งแงที่อาจทำใหอีกฝายประสบ

ความยากลำบากหรือตกอยูในสถานะท่ีเสียเปรียบ 

4. กระบวนการพูดคุยควรเริ่มตนดวยมาตรการเสรมิสรางความไววางใจและคอยๆ เดินหนาอยางชาๆ ตอเมื่อ

ทั้งสองฝายพรอม โดยปราศจากการเรงรัดกดดัน โดยมีความจริงใจที่นาเชื่อถือตอกันและกัน 
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5. แนวทางการดำเนินการหรือโรดแมปควรรางรวมกันทั้งสองฝายที่เก่ียวของในกระบวนการพูดคุยโดยตรง 

กลาวคือ ไมถูกกำหนดจากฝายใดฝายหนึ่งหรือฝายอ่ืนๆ โดยมีฝายที่สาม (ผูอำนวยความสะดวก)                     

คอยสังเกตการณและอำนวยความสะดวก เพ่ือใหบรรลุขอตกลงรวมกันในข้ันตอนตอไป 

6. ทั้งสองฝายจะหารือและตกลงกันบนกรอบอางอิงพ้ืนฐานบางประการ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันตลอดทั้งกระบวนการพูดคุยภายในกรอบเวลาที่มีเหตุมีผลอันสมควรในทุกประเด็นและในทุกขั้นตอน            

ทั้งนี้รวมถึงการตกลงรวมกันในการเชิญฝายอื่นๆ เขาสูโตะการพูดคุยในฐานะผูสังเกตการณและ/หรือ

ผูสนับสนนุกระบวนการ 

7. ทั้งสองฝายจะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและตกลงกันเก่ียวกับมาตรการเชิงปฏิบัต ิเพื่อลดปฏิบัติการ             

ความรุนแรงและการปะทะกันดวยอาวุธ ตามดวยขอตกลงหยุดยิงชั่วคราวหรือจำกัดขอบเขต โดยมีการ

แตงต้ังคณะเฝาระวังและตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับจากท้ังสองฝาย 

8. เริ่มตนการพูดคยุสันติภาพบนสถานะท่ีเทาเทียมกันตามเงื่อนไขและบรรทัดฐานที่นานาชาติยอมรับ 

9. ขอตกลงหยุดยิงถาวรจะบรรลุถึงไดดวยการลงนามในขอตกลงสันติภาพ ตามดวยการนำรายละเอียดของ

ขอตกลงและคำแนะนำในขอตกลงนั้นไปปฏิบัติใหเกิดผล 

ดวยเหตุนี้ เราจึงขอสรุปวา กระบวนการพูดคุยสันติภาพควรเริ่มตนดวยมาตรการเสริมสรางความไววางใจ

และการรางโรดแมปรวมกัน ตามดวยขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับประเด็นพื้นฐานและประเด็นสำคัญที่จะ 

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในข้ันตอนตอไป หลังจากลงนามในขอตกลงหยุดยิงชั่วคราวแลว การพูดคุย

สันติภาพอยางจริงจังสามารถดำเนินตอในบรรยากาศสันติและพึงปรารถนา ซึ่งในทายที่สุดจะนำไป        

สูขอตกลงสันติภาพและการนำไปปฏิบัติใหเกิดผล 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในสวนของสมาชิกคณะนกัรบเพ่ือเสรีภาพปาตานีก็ คือ ความคุมกันทาง

การเมือง รัฐบาลของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียควรใหการรับรองและสรางหลักประกันความคุมกัน

อยางเต็มที่แกพวกเขา ไมใชแคจัดหามาตรการความปลอดภัยใหเทานั้น ความคุมกันควรครอบคลุมถึงความ

คุมครองเต็มที่ตลอดกระบวนการสันติภาพทั้งหมด ไมวา ณ สถานที่ประชุม ในระหวางการเดินทางหรือใน

บานเรือนของพวกเขา รวมทั้งควรไดรับโอกาสในการเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศไทย 

โดยเฉพาะหากเกี่ยวของกับกระบวนการสันติภาพ 

เราตระหนักดีวา กลไกกองทัพบางหนวยงานภายใตกองทัพภาคที่ 4 ไดเริ่มตน “ความริเริม่พูดคุยสันติสุข”  

ในระดับทองถิ่นกับนักกิจกรรมองคกรภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอเพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประชุม

สื่อสารกัน เราไมมีขอคัดคานตอเรื่องนี้ตราบที่ไมมีการขมขู คุกคามหรอืกดดันตอผูมคีวามคดิเห็นแตกตางจาก

รัฐหรอืกองทัพ ถารัฐบาลทหารมีความจริงใจและใจกวาง ก็ไมควรมีเหตุผลใดๆ วาทำไมประชาชนจึงไม

ควรมีพื้นท่ีและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนอยางเสรีโดยปราศจากความกลัวเกรงใดๆ ทั้งนี้
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รวมถึงการอนุญาตใหสื่อมวลชนทองถิ่นและสถานีวิทยุชุมชนกลับมาเปดดำเนินการอีกครั้งหลงัจากถูก 

“สั่งใหเงียบ” นับตั้งแตรัฐประหารเปนตนมา 

เมื่อตนเดือนนี้ ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายใน (กอ.รมน.) ของกองทัพภาคที่ 4 รวมกับนายทหารเกษียนอาวุโส ไดประกาศในกรุงเทพฯ วา รัฐบาล

ทหารใกลจะคลี่คลายความขัดแยงในภาคใตหลังจากยึดอำนาจเพียงไมก่ีเดือน เราอยากเตือนดังนี้วา จะเปน

เรื่องไรสาระอยางยิ่งท่ีจะดวนสรปุวาความขัดแยงยืดเย้ือ ยาวนานกวา 200 ปสามารถแกไขไดภายในไมกี่เดือน

โดยไมมีการเจรจาตอรองกับนักรบเพ่ือเสรีภาพปาตานีผูเปนตัวแทนของประชาชนชาวมลายูปาตานี มันเปนแค

มายาภาพและการฝนกลางวันโดยแท เหตุการณวางระเบิดครั้งลาสุดในนราธิวาสเม่ือสัปดาหที่แลวควรเปนสิ่ง 

เตือนใจสำหรับเราทุกคนวา ไมมีทางลัดสูสันติภาพนอกจากการพูดคุยสันติภาพเทานั้น 

ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

ประการสุดทายก็คือ เราอยากเนนย้ำ ณ ท่ีนีว้า ถึงแมมีการสนับสนุนอยางกวางขวางตอกระบวนการพูดคุย

สันติภาพและมีความคาด หวังอยางสูงจากประชาชน แตพึงสังวรวา การพูดคุยสันติภาพยอมไรความหมาย 

ถา: 

1. รัฐบาลทหารตองการแคลดหรือขจัดความรุนแรงโดยไมสนใจสาเหตุรากเหงาของความขัดแยงทางการเมือง

และอาวุธในปาตานี 

2. ไมมีการสำรวจทบทวนและแกไขความออนแอและลมเหลวของกระบวนการกอนหนานี้ 

3. ความอยุติธรรม การกักขังหนวงเหนี่ยวทางการเมือง การกลั่นแกลงขมเหงรายบุคคล การวิสามัญฆาตกรรม

และการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอชาวมลายูปาตานียังรนุแรงและระบาดไปทั่ว 

4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการกดดันและขมขูคุกคามของประชาชนมลายูปาตานียังไม

มีหลักประกันเต็มที่ท่ีทำใหพวกเขาสามารถแสดงทัศนะและความปรารถนาที่แทจริงออกมาได 

5. ชีวิตประจำวันของประชาชนปาตานียังถูกกดขี่และตกอยูภายใตกฎหมายที่เขมงวดโหดรายสามฉบับ 

กลาวคือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร และกฎอัยการศึก 

6. สิทธิการสืบทอดจากบรรพบุรุษและสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนปาตานีและสิทธิการกำหนดชะตากรรม

ตนเองของชาวปาตานียังไมไดรับการหยิบยกขึ้นมาอภิปราย 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพยอมใชเวลายาวนานและเสนทางยอมเต็มไป ดวยอุปสรรคขวากหนาม เรา

เนนย้ำมาตั้งแตตนแลววา ถาท้ังสองฝายมีความจริงใจและเชื่อม่ันวาความขัดแยงนี้สามารถคลี่คลายได 
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ดวยการพูดคุยอยางสันติ มันยอมเปนการดีกวา ถาเราเริ่มตนกันตั้งแตบัดนี้แทนท่ีจะตอสูกันตอไปอีกสิบ 

ย่ีสิบ หรือหาสิบป เพิ่มจำนวนผูบาดเจ็บลมตายและความเสียหายตอท้ังสองฝาย กอนท่ีเราจะยอมกาว   

เขามาพูดคุยกันที่โตะเจรจาในทายท่ีสุด 

สุดทายนี้ อีกครั้งท่ีขาพเจาขอมอบชอดอก “ชบา” แดประชาชนผูรกัสันตทิุกทานเพ่ือเปนสัญลกัษณแหง

สันติภาพ 

ขอบคุณอยางย่ิง 

ขอความสันติและความกรุณาปราณีของพระองคจงมีแดทุกทาน 

อาบูฮาฟซ อัลฮากีม, จากนอกรั้วปาตานี  

28 กุมภาพนัธ 2558 / 9 ญามาดิลเอาวัล 1436 
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อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม: จิราพร บุนนาค – การพบกนัคร้ังสุดทายของเรา 
 ----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 20 มีนาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6972 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ขอเขียนขนาดสัน้ชิน้นี้เปนของ ‘อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม’ ซึ่งเผยแพรในบล็อกของเขาครั้ง

แรกในวันที่ 19 มีนาคมที่ผานมาในชื่อ ‘JIRAPORN BUNNAG - Our Last Encounter’ โดยเปนคำอุทิศใหแก    

พี่แจ จิราพร บุนนาค กรรมการที่ปรึกษา สำนักสนัติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และอดีตรองเลขาธิการ

สภาความมัน่คงแหงชาติผูผลักดนัยุทธศาสตรสันติวิธีในภาครัฐมาโดยตลอด หลังจากเธอจากไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม

ดวยอาการที่ทรุดหนักจากโรงมะเรง็ กองบรรณาธิการเห็นวาขอเขียนชิ้นนี้เปนหลักฐานที่บนัทกึการทำงานเพื่อ 

สันติภาพของ ‘พ่ีแจ’ ที่ผานมาจนถึงวาระสุดทาย จึงขอนำบทแปลเปนภาษาไทยมาเผยแพรอีกครั้ง                             

ขอบคณุ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่กรุณาแปลความเปนภาษาไทยดวยถอยคำที่งดงามอีกเชนเคย 

อนึ่ง อาบูฮาฟซ ยังไดเคยบนัทึกถึงการสูญเสียของ ‘อัฮหมัดสมบูรณ บวัหลวง’ คนทำงานสนัตภิาพคนสำคัญอีกคนไป

กอนหนานี้ (กรุณาดูขอเขียนของเขาท่ี ‘AHMADSOMBOON BUALUANG - His Last and Final Journey’ 

และบทแปล ‘อาบูฮาฟซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง – การเดินทางครั้งสุดทาย’) นับวาเขาไดมีสวนรวม

ในการทำงานสำคัญอยูเบื้องหลงัรวมกับทั้งเขาและเธอมาโดยตลอด 

000 

(คำอุทิศแด พี่แจ จิราพร บุนนาค – ผูผลักดันสันติภาพในชายแดนใต) 

ความรูสึกแรกของเราที่มีตอทานเมื่อพบกันครั้งแรกคือ ผูหญิงรางเล็กคนนี้จะเขาใจความเจ็บปวดของ

ประชาชนชายแดนใตที่ถูกทอดท้ิงไดอยางไรในเม่ือใชเวลาทำงานเกือบทั้งชีวิตอยูในศูนยกลางอำนาจ            

ที่ดแูสนหางไกล? เธอจะเขาถึงความจริงอันขมข่ืน ซึ่งประชาชนที่ไมเหมือนเธอเลยทั้งวิถีชีวิตและเชื้อชาติ ตอง

ประสบพบเจออยูทุกเมื่อเชื่อวันในพื้นท่ีที่ตองเผชญิกับความไมสงบทางการเมืองมายาวนานไดหรือ?   

แตเพียงแคนั่งฟงคำพูดที่นุมนวลแตหนักแนนของทานเพียงไมกี่ชั่วโมง เราเห็นไดเลยวา ทานไมเพียงแต

รับทราบเรื่องราวความทุกขยากของประชาชนมากกวาที่เราคิดเทานั้น แตทานยังรับรูถึงความเจ็บปวดของ 

พวกเขาเหลานัน้ไดราวกับวาทานไดอยูทามกลางเหยื่อของความรุนแรง ความอยุตธิรรม และการเลือกปฏิบัติ

ในพ้ืนท่ีดวย 

เสียงของทานอาจจะบางเบา แตเจตจำนงกลับแกรงดังเหล็กกลา ทานไดสอนผูหญิงโดยเฉพาะเหยื่อ ใหลุกยืน

โดยปราศจากความกลัว ใหสงเสียงแมในภาวะที่ดูมืดมน 
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จากทีเ่ราไดพบเจอกันมากวา 5-6 ป เราไดคยุกันหลายเรื่อง ไมวาจะเปนการศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเด็นทางสังคม และความเปนอยูของประชาชน การพูดคุยที่ตอเนื่องในเรื่องเหลานี้ ไดพัฒนาไปจนในท่ีสุด

ไดขยายไปสูประเดน็การเมืองและกระบวนการสันติภาพ 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลงัฉากโดยมคีนรับรูเพียงหยิบมือที่อยูบน “สองฟากฝงของกำแพง” เปาหมายหลักของ          

พวกเราคือทำอยางไรกระบวนการสันติภาพจึงจะเกิดขึ้นและเดินหนาไดอยางยั่งยืน เราไมอาจกลาวไดวา

กระบวนการสันติภาพท่ีเกิดขึ้นเมื่อสองปกอน เปนผลจากการโนมนาวของเราตอคูขัดแยงทัง้สองฝาย แตสิ่งที่

เราไดเห็นนั้น มันคือดอกผลของสิ่งที่เราไดพูดคุยและทำงานรวมกันมาเงียบๆ เพื่อใหกระบวนการไดริเริ่มเดิน

ไป 

ความเหนื่อยลาจากการเดินทางและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงของทาน ไมไดขวางกั้นความมุงมั่นที่จะเชื่อมตอกับ

ผูคนจากสองฟากฝงเพ่ือสื่อสารและแปรเปลี่ยนความตั้งใจที่บริสทุธ์ิไปสูสันติภาพที่เปนไปไดและยั่งยืนใน

ความหมายที่แทจริง 

ในวันสุดทายที่พบกัน มันชางปวดใจที่ตองเห็นทานซึ่งดูเปราะบางและซูบผอมบนเกาอี้รถเข็น ดั้นดนเดินทาง

จากบานของทานมา เพ่ือท่ีจะพูดกับเราเพียงคำสองคำแมจะถูกทัดทานจากครอบครัวและคนใกลชิด และยิ่ง

นาเศราขึ้นไปอีกที่ตองพบวา ทานไมสามารถไดยินสิ่งที่พวกเราพูดตอทานไดทั้งหมด และเราเองก็ไมสามารถ

เขาใจสิ่งท่ีทานตองการจะพูดไดเต็มท่ี 

เราสัมผัสไดถึงความทนทุกขของทานท่ีตองผานกระบวนการรักษาดวยเคมีบำบัด แมเราจะอวยพรทานใหหาย

ปวยโดยเร็วดวยคำปลอบโยนและการใหกำลังใจ แตลึกๆ ในหัวใจ เราก็รูดีวานี่จะเปนครั้งสุดทายที่ไดพบกัน 

วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 19.36 น. เราไดรับขอความจากเพ่ือนสนิทคนหนึง่วา: พี่แจจากไปแลวอยาง

สงบเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แลว เราตางสวดมนตใหทาน ขอใหทานไปสูสุคติ เชาวันนี้ไดกระซบิขางๆ ทาน

วางานและความฝนของทานจะไดรับการสานตอไป 

ภายในเวลาไมถึงหกเดือน เราไดสูญเสียบุคคลสองคนที่สรางคุณูปการที่คูควรแกการยอมรับและนับถือใน 

ฐานะของผูขับเคลื่อนสันติภาพแหงชายแดนใต: อาจารยอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง (20 กันยายน 2557) และ

ทานจิราพร บุนนาค (14 มีนาคม 2558) ทั้งสองคือกำลังสำคัญของสถาบันพระปกเกลา 
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“ขาจะพูดอยางไรไดอีก.. 

เมื่อมีความนัยอีกมากมายจะบอก.. 

ขณะที่...ถอยคำกลับนอยนัก.. 

และ...น้ำหมึกมีนอยนิด.. 

แตความรูสึกมันเออลน.. 

และครั้นเธอจากไป...จะทิ้งไวเพียงชองวาง อยูกลางใจ เราทุกคน” – นิรนาม 

  

แดคนที่ทานรัก ครอบครัว และเพ่ือน ขอจงมั่นใจวา สิ่งที่พ่ีแจเฝาใฝฝนตลอดมาที่จะเห็นสันตภิาพและทำงาน

หนักมาตลอดเพื่อฝนนั้น จะเปนความจริง.....สักวัน 

โดย อาบูฮาฟซ อัล-ฮากิม – จากนอกรั้วปาตาน ี

19 มีนาคม 2015 / 28 ญะมาดิล เอาวาล ฮ.ศ.1436 

แปลโดย เวทิน ทิชากร 
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อาบูฮาฟซ อัลฮากิม: MARA Patani คืออะไร? 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 26 พฤษภาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7212 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: บทความชิ้นนี้เขียนโดยอาบูฮาฟซ อัลฮากีม หนึ่งในบล็อกเกอรที่เปนสมาชิกกลุมแนวรวมอิสลาม

ปลดปลอยปาตานี (BIPP) เผยแพรครั้งแรกในบล็อกของเขาเปนภาษามลายู ที่นี ่และแปลเปนภาษาอังกฤษ ที่นี ่             

กองบรรณาธิการเห็นวาขอสงสัยเก่ียวกับองคกรที่ช่ือวามารา ปาตานีนั้นเปนท่ีถกเถียงอยางแพรหลายในปจจุบัน                        

ในขณะเดยีวกันการปรากฎตัวขององคกรรมที่วานี้ยังถือเปนพัฒนาการใหมของกระบวนการสันตภิาพที่นาสนใจ                      

กองบรรณาธิการจึงแปลบทความดงักลาวเปนภาษาไทยอีกครั้งเพ่ือใหผูที่สนใจ ไดตดิตามความเคลื่อนไหวครั้งน้ีอยางใกลชิด

ตอไป 

รายงานขาวของสถาบันขาวอิศราเมือ่วันที่ 11 พฤษภาคมและของหนังสือพิมพบางกอกโพสตเมื่อวันท่ี 17 

พฤษภาคมท่ีผานมาไดกลาวถึงการจัดตั้งองคกรท่ีมีชื่อวา Majlis Amanah Rakyat Patani หรือเรียกชื่อยอ

วา MARA PATANI (มารา ปาตานี) ในขณะที่ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตตภิรมยศรี นักวชิาการดานสันติภาพใน

ภาคใตก็ไดกลาวถึง MARA ในรายการโทรทัศนผานอินเตอรเน็ต "Thaivoicemedia" เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม

ที่ผานมาวาองคกรดังกลาวเปนความพยายามของมาเลเซียในฐานะผูอำนวยความสะดวกของกระบวนการ

พูดคุยสันติภาพ โดยรวบรวมกลุมองคกรท่ีเปนขบวนการตอสูปาตานีจำนวน 6 กลุมใหอยูภายใตองคกรรม

ดังกลาว อยางไรก็ตาม เน้ือหาในรายงานท่ีกลาวมานี้ยังมีบางสวนท่ีไมตรงกับขอเท็จจริงและยังเกิดขอสงสัยใน

รายงานขาวทั้งหมดที่กลาวมานั้นดวย 

กอนหนานี้ในชวงหลายเดือนที่ผานมามีขาวลือเก่ียวกับการเกิดขึ้นของ MARA PATANI มากมาย มีทั้งการ

ตั้งสมมติฐานไปตางๆ นานา มีทั้งการคาดเดา หรือแมแตมีการกลาวหาในเรื่องราวท่ีเก่ียวกับ MARA PATANI 

ดวยความรูสึกที่จะตองรับผิดชอบในการใหขอมูลที่แทจริงจากแหลงขอมูลที่ใกลชิดและเชื่อถือได ขาพเจาจึง

ใครขอใชโอกาสนี้เพ่ืออธิบายอยางยอๆ ในสิ่งขาพเจาเขาใจเก่ียวกับ MARA PATANI 

เดมิ MARA PATANI (Majlis Amanah Rakyat Patani, หรือพอจะแปลไดวาสภาอะมานะฮแหง

ประชาชนปาตานี – กองบรรณาธิการ)  เปนสิ่งท่ีริเริ่มโดยสมาชิก BRN (แนวรวมปฏิวัติแหงชาติ) ที่สนับสนุน

การเจรจาตอรองวาจะเปนกระบวนการเชงิรุกหนึ่งที่จะนำไปสูการพูดคุยเพื่อสันติภาพ องคกรดงักลาวกอตั้งข้ึน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยกลุมสมาชิก BRN ทั้งรุนเกาและรุนใหม รวมถึงกลุมเยาวชน, อุลามาอ และ

กลุมติดอาวุธ ซึ่งพวกเขาถือวาพวกเขาเปน “คณะผูกอการใน BRN” (Kumpulan Bertindak BRN)  ที่มี

แนวโนมตองการหาทางแกปญหาทางการเมืองดวยวิธีการเจรจากับรัฐบาลไทย 

แมจะไมเปนท่ีแนชดัวาพวกเขาไดรับการสนับสนนุจากองคกรแมของ BRN หรอืจากกลุมติดอาวุธของ BRN 

มากนอยเพียงใด แตกระน้ันพวกเขาก็มองโลกในแงดีที่วา หากความพยายามของพวกเขาเกิดดอกผลใน

ทางบวก พวกเขายอมไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากทั้งสองกลุมดังกลาว รวมไปถึงถึงจาก
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ประชาชนโดยรวมอีกดวย ภาระและความรับผิดชอบของการรเิริ่มครั้งน้ีวาจะไดรับการยอมรับจากองคกรนำ 

ของ BRN หรือไมนั้นวางอยูบนบาของพวกเขาแลว 

ในชวงกลางเดือนมนีาคม 2558 คณะผูกอการใน BRN กลุมน้ีไดนำเสนอแนวคิดและเปดโอกาสใหกลุมนักตอสู

ปาตานีกลุมอ่ืนๆ เขารวมเปนหนึ่งในองคกรรมดังกลาวนี้และรวมกันกำหนดแนวทางในการตอสู รวมทั้งกำหนด

ขอเรียกรองรวมในการเขาสูการเจรจาสันติภาพกับฝายรัฐบาลไทย 

หลังการเจรจาถกถียงกันอยางยาวนานเปนเวลาหลายวัน ทายสุดทุกฝายเห็นชอบวาองคกรรมดังกลาวนี้ตองมี

การปรับโครงสรางและตกลงกันใหชื่อเรียกขานใหมวา MAJLIS SYURA PATANI และชื่อยอขององคกรยังคง

เปน MARA PATANI (เพ่ือเปนยอมรับการริเริ่มของ BRN) ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา PATANI 

CONSULTATIVE COUNCIL (PCC, หรืออาจแปลไดวาสภาชูรอแหงปาตานี – กองบรรณาธิการ) โดยมี

องคกรเขารวมที่ประกอบดวย 

            1. แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (คณะผูกอการใน BRN)  

            2. แนวรวมอิสลามปลดปลอยปาตานี (BIPP) 

            3. องคการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-P4) 

            4. องคการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-dspp) 

            5. องคการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-mkp) 

            6. ขบวนการมูญาฮิดีนอิสลามปาตานี (GMIP) 

การเขารวมในองคกร MARA PATANI ของหกองคกรนักตอสูปาตานีในครั้งนี้สงผลให MAJLIS SYURA 

PATANI (MARA PATANI) เปนองคกรที่รวมตัวกันของกลุมนักตอสูเพ่ือปาตานีทั้งหมดที่ยังคงทำงานอยูใน           

ทุกวันนี้ ที่แมวาการริเริ่มขององคกรนี้เปนความพยายามเฉพาะของ BRN ก็ตาม แตจากการยืนยันของ

แหลงขาวภายในการกอตัวของ MAJLIS SYURA PATANI ที่เกิดขึ้นใหมน้ีเกิดขึ้นจากความรวมมือและ

ความเห็นพองตองกันของทุกองคกรโดยปราศจากการชี้นำ การหนุนเสรมิ หรือกดดันจากมาเลเซียในฐานะ             

ผูอำนวยความสะดวกแตอยางใด 

MARA PATANI ณ ปจจุบันมีเพียงสมาชิกจากตัวแทนหกองคกรนักตอสูดังท่ีกลาวมาเทานั้น ในอนาคต MARA 

PATANI จะเปดรับบรรดาตัวแทนจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในปาตานีเขารวมในองคกรรมดังกลาวนี้ 

เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาถึงแนวทางและเปาหมายและขอเรียกรองทางการเมือง อันเปนความตองการที่

แทจริงของประชาชนปาตานี 
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แมวากระบวนการกอตัวของ MARA PATANI จะถูกมองจากบางคนวาเปนความพยายามในลักษณะ Top-

down หรือจากบนลงลาง โดยไมไดเกิดจากเสียงรากหญาในหมูประชาชนชาวปาตานี แตแนนอนกระบวนการ

ตอสูเพื่อเรียกรองอิสรภาพและเอกราชยอมไมเปนที่สงสัยวาความพยายามนี้เปนดอกผลการริเริ่มจากกลุม

องคกรนักตอสูเหลานั้นที่ไดตอสูเรียกรองมากกวาครึ่งศตวรรษ 

เปาหมายการกอตั้ง MARA PATANI ไมใชเปนเพียงการนำพาตนเองเขารวมการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย

เทานั้น แตจะมุงดำเนินการเพ่ือใหไดรบัการยอมรับและสนับสนุนจากนานาชาติในฐานะการตอสูของประชาชน

ชาวปาตานีในกรอบคิด “สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง (Right to Self-Determination) อีกดวย และ

ตองยืนยันดวยวาแมวาองคกรนักตอสูเพ่ือปาตานีทั้งหมดตางเห็นชอบ ที่จะเขารวมกระบวนการเจรจา

สันติภาพ แตไมมีแมแตองคกรใดที่จะละทิ้งขอเรียกรองเพื่อเอกราชของปาตานีที่พวกเขาตอสูมาอยางยาวนาน

แตอยางใด 

ในฐานะที่เปนองคกรรมที่เกิดขึ้นใหม แนนอนวา MARA PATANI นั้นไมไดไรซึ่งจุดออนและขอจำกัดในหลายๆ 

ดาน แตดวยความตั้งใจและความจริงจังของทุกๆ ฝายที่หนุนเสรมิและมีความเห็นพองตองกัน เปนที่คาดหวัง

วา MARA PATANI จะมั่นคงแข็งแรงในอนาคต 

เปนไปไดวา MARA PATANI อาจไมใชตัวเลือกที่ดท่ีีสุดสำหรับการบรรลุความมุงหวังของชาวปาตานี แต ณ 

วินาทีนี้ MARA PATANI ถือเปนเสียงของฉันทามติเพียงหนึ่งเดียวท่ีสามารถจะขับเนนออกมาเพื่อรับความ

สนับสนุนจากประชาชนทุกหมูเหลา ท้ังนี้ ไมวาจะมีกระบวนการเจรจาสันติภาพหรือไมก็ตาม 

มีขอกังวลประการหนึ่งจากผูสังเกตการณที่วา MARA PATANI จะประสบความลมเหลวหากวาสมาชิกของ 

BRN ที่มีบทบาทภายใน MARA PATANI ซึ่งในที่นี้ก็คือคณะผูกอการใน BRN นั้นไมไดเปนผูที่มีฉันทานุมัติ 

(mandate) จากองคกร ที่จริงแลวเรื่องนี้ยังไมถึงเวลาที่จะประเมินอยางเปนภาวะวิสัยวา MARA PATANI นั้น

จะมีความสามารถที่จะทำอะไรไดอยางมีประสิทธิผลในกระบวนการพูดคุย องคกรนี้จะเติบโตและพัฒนาสู

เปาหมายหรืออาจจะเปนไปในทางกลับกันยังขึ้น อยูกับเวลาและสถานการณเทานั้นท่ีจะเปนตัวกำหนด 

ในชวงเวลาอันใกลนี้ กองเลขานุการของ MARA PATANI จะจัดใหมีการประชุมหรือการพบปะกันของสมาชิก

ใน MAJLIS SYURA PATANI เพ่ือยืนยันถึงสถานภาพขององคกร พรอมๆ กับรวมกำหนดแนวทางการตอสูและ

ถือเปนการประกาศเปดตัวองคกรอยางเปนทางการ 

สุดทายนี้ แหลงขาวใน MARA PATANI ยังไดคาดหวังวาองคกรประชาสังคม (CSOs) องคกรเอกชนนอก

ภาครฐั (NGOs) นักเคลื่อนไหว และประชาชนชาวปาตานีท่ีตองการการเปลี่ยนแปลง ตองการความยุติธรรม 

และอิสรภาพ จะใหการสนับสนุน MARA PATANI ในฐานะที่เปนหนึ่งเสียงและหนึ่งแนวทาง (SATU SUARA 

dan SATU SALURAN) ที่จะรักษาเจตนารมณและความมุงมาดปรารถนาของประชาชนมลายูปาตานี 
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นอกจากนี้แลว พวกเขายังไดเรยีกรองตอกลุมตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียในปาตานีใหตอบรับขอเรียกรองของ 

MARA PATANI เม่ือยามที่ขอใหมายืนเคียงบาเคยีงไหลแบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้ 

พวกเราทุกคนคงตองรอผลการตอบรับจากทุกๆ ฝายวาจะเปนอยางไรหลังจากที่ MARA PATANI เปดตัวอยาง

เปนทางการในอีกไมชา 

อาบูฮาฟส อัลฮากิม   

จากนอกรั้วปาตานี 

23 พฤษภาคม 2558 

แปลโดย สะรอนี บินมะหมูด อัศศอบรยี 
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คณะพดูคุยสันติสขุเปดแถลงครั้งแรก “ยืนยันไมไดหยุดชะงัก ผูเห็นตางเขารวมทุกกลุม 

พรอมเดินหนาแกความขัดแยง”  
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 26 มิถุนายน 2558 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2015/06/60008 

เลขานุการทีมพูดคุยสันติสุขชายแดนใต ออกคำชี้แจงกรณีความคาดเคลื่อนในการนำเสนอขาวเก่ียวกับ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เผยการพูดคุยไมไดหยุดชะงักแตยังเปดตอสาธารณะไมไดเพราะอยูในชวง 

สรางความเชื่อมั่นระหวางกัน ยืนยันทั้งสองฝายจะใชกระบวนการพูดคุยเปนเครื่องมือแกปญหาความขัดแยง 

และจะคยุกันอยางตอเนื่อง แจงเหตุผลรัฐไมยอมรับ MARA Patani แตพรอมรวมใจใหประชาชนสามารถ

ปฏิบัตศิาสนกิจไดอยางปลอดภัยในชวงรอมฎอน 

 

  

27 มิ.ย. 2558 ตอไปนี้เปนคำชี้แจงของเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีความ

คาดเคลื่อนในการนำเสนอขาวเกีย่วกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งชี้แจงโดย 

พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง รองผูอำนวยการศูนยประสานงานการปฏิบัติที่ 5 ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนใตท่ีกองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2558โดยมี พล.อ.   

อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะหัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขรวมชี้แจงดวย โดยมี

เนื้อหาและรายละเอียดดังนี้  
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สำนักงานเลขานุการคณะพูดคยุเพื่อสันติสุข จชต.(สล.คณะพูดคุยฯ) ฉบับที่ 1/2558 วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

คำชี้แจงของเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. 

กรณี ความคาดเคลื่อนในการนำเสนอขาวเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. 

สืบเนื่องจากมีความคาดเคลื่อนในการรายงานขาวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสรางสันตสิุข

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตในหลายประเด็น อาทิเชน พูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสขุวาลาชา หยุดชะงกั 

และคุยกับบุคคลที่ไมใชตัวจริง หรือไมมีตัวแทนกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐบาลเขารวมครบทุกกลุม    

เปนตน ซึ่งจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนดังกลาวเปนผลใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตเกิดความไมเขาใจนั้น คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตขอชีแ้จงเพ่ือใหสื่อมวลชนมีความ

เขาใจที่ถูกตอง ดังนี้ 

1. กระบวนการพูดคุยเพื่อสรางสนัติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกระบวนการสันติวิธีตามหลักสากลที่

มุงเนนการพูดคุยสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางตัวแทนฝายรัฐบาลกับกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐ เพ่ือ

แสวงหาแนวทางแกไขปญหารวมกันบนแนวทางสันติวิธี กระบวนการนี้ตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียในฐานผู

ประสานงานและอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ ไดประสานงานเชิญตัวแทนกลุมที่เห็นตางจากรัฐใน

พ้ืนที่ จชต. เขารวมกระบวนการไดครบทุกกลุมตามที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ

ประธานคณะอำนวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขไดใหกรอบนโยบายการดำเนินการพูดคุยแกคณะทำงานพูดคุยเพื่อ

สันติสุข ท่ีมีพลเอกอักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษากองทัพบกเปนประธาน โดยดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน

กระบวนการพูดคยุเพื่อสนัติสุข จชต. 3 ระยะที่รัฐบาลอนุมัติไว 

2. ตัวแทนกลุมที่มีความเห็นตางจากรัฐ ประกอบไปดวยตัวแทนชื่อกลุมที่ใชเรียกคือ กลุมแนวรวมปฏิวัติ

แหงชาติมลายู (BRN) และกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติปตตานี (BIPP) ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปตตานี 

(GMIP) และกลุมยอยขององคกรปลดปลอยรัฐปตตานี (PULO) ทั้ง 3 กลุมยอย สมัครใจเขามารวมพูดคยุกับ

ตัวแทนรัฐบาลไทยและผูประสานงานและอำนวยความสะดวก 2 ครั้ง แตไมมีการแถลงขาวหรือเปดเผย

รายละเอียดการพูดคุย เนื่องจากอยูในขั้นกระบวนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ดงัน้ันการท่ี

สื่อมวลชนบางสำนักรายงานวา กระบวนการพูดคุยฯ มีความลาชา ไมมีความคืบหนา จึงเปนความเขาใจที่

คลาดเคลื่อน เพราะกระบวนการพูดคุยเกิดขึ้นแลว และมีตัวแทนกลุมที่มีความเห็นตางจากรัฐเขารวมพูดคุย  

ทุกกลุม 

3. กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตมีความกาวหนา มีตัวแทนกลุมที่มีความเห็นแตกตาง

จากรัฐ สมัครใจเขารวมพูดคุยทุกกลุม และมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพ่ิมมากเรื่อยๆ ทำใหคณะทำงาน

พูดคุยเพ่ือสันตสิุข เชื่อมั่นวาหลังจากมีความเห็นชอบรวมกันวาจะใหการพูดคยุเปนเครื่องมือในการแกไข

ปญหาความขัดแยงและสรางสันติสุขรวมกันในพื้นที ่โดยทั้งสองฝายจะมีการนำปญหาตางๆ มาแกไขรวมกันใน

ระยะตอไป คือระยะที่ 2 ของการพูดคุย คือการลงสัตยาบันท่ีเปนลักษณะของขอตกลงรวมกันวาอะไรที่เปน

สาเหตุหรอืปญหาของความขัดแยงและจะรวมกันแกไขไดอยางไรตามแนวทางสันติวิธี จึงนำไปสูการกำหนด
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แผนการดำเนินการหรือโรดแมปในแตละเรื่อง โดยคาดวาจะเขาสูข้ันท่ี 2 ของกระบวนการพูดคุยชวงตนป 

2559 

 4. ความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาภายในของประเทศไทย กระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติสุขจึงเปนการพูดคุยระหวางตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนกลุมที่มีความคิดความเห็นแตกตางจากรัฐ 

ซึ่งไมไดอยูในสถานะชนกลุมนอยของประเทศแตอยางใดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมี

ความเห็นวา ไมเหมาะสมที่จะเรียกตัวแทนกลุมท่ีมีความเห็นแตกตางจากรัฐวา MARA Patani ซึ่งเปนกลุมท่ีผู

เห็นตางจากรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนในการพูดคุย แตมิไดหมายความวา ตัวแทนฝายรัฐบาลไทยปฏิเสธที่จะ

พูดคุยกับผูท่ีมีความเห็นตาง แตในทางปฏิบัติที่ผานมานั้น ทั้ง 2 ฝายมีความไวเนื้อเชือ่ใจกันมาขึ้นเรื่อย เห็นได

จากการที่มีการพูดคุยรวมกัน 3 ฝาย คือ ตัวแทนรฐับาลไทย กับกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐ และผู

ประสานงานและอำนวยความสะดวกมาแลว 2 ครั้ง และก็ไดมีการตกลงรวมกันวาจะพูดคุยตอไปอยางตอเนื่อง

จนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวตอไป 

 5. อยางไรก็ตาม การพูดคุยเพ่ือสันติสุขอยางเปนทางการ เปนการพูดคยุโดยใชปกการเมืองเปนหลัก และอาจ

ยังมีบางกลุมบางฝาย โดยเฉพาะในกลุมที่ใชความรุนแรง ยังไมเห็นชอบหรือยังลังเลที่จะเขารวม ดังนั้น 

สถานการณความรุนแรงในพื้นท่ีจึงยังไมยุติไดอยางส้ินเชิง ทั้งน้ีระหวางท่ีกระบวนการพูดคุยดำเนินอยูนั้น 

เจาหนาที่ความมั่นคงก็ยังคงตองทำหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับพ่ีนองประชาชนอยางเต็มที่ดวย 

 6. ในชวงรอมฎอนหรือเดือนแหงการถือศีลอด ซึ่งพ่ีนองมุสลิมรวมกันปฏิบัติศาสนกิจอยางพรอมเพรียง         

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ไดสั่งการใหเจาหนาที่รฐัในพ้ืนทีอ่ำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยใหพ่ีนอง

มุสลิมเดินทางไปประกอบศาสนกิจอยางดีที่สุด ขณะเดียวกันคณะพูดคุยสันติสุขก็ไดพูดคุยกับตัวแทนกลุมที่มี

ความเห็นแตกตางจากรัฐในประเด็นดังกลาวนี้ ซึ่งทั้ง 2 ฝายตางมีความเห็นตรงกันวา ตองการใหประชาชนใน

พ้ืนที่สามารถปฏบิัติศาสนกิจไดอยางปลอดภัย โดยเจาหนาที ่และประชาชนในทกุภาคสวนตองรวมมือกันใน

การดูแลพ้ืนท่ีเพ่ือใหหวงเวลาดังกลาว เปนหวงเวลาที่มีแตความสงบสันติปลอดจากเหตุรุนแรง เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติศาสนกิจของพ่ีนองมุสลิม มิใชขอตกลงหยุดยิงอยางที่สื่อมวลชนบางแหงรายงานแตอยางใด 

อนึ่ง กระบวนการพูดคุยกับผูท่ีมีความเห็นตางจากรัฐเพ่ือสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี จชต. ภายใตนโยบายของรัฐบาล

ชุดปจจุบัน มีคณะกรรมการอำนวยการเพ่ือพูดคุยสันติสุขชายแดนใตที่มีนายกรัฐมนตรเีปนประธานทำหนาที่

กำกับนโยบาย และมีคณะพูดคุยทำหนาที่พูดคุยกับคณะตัวแทนผูท่ีมีความเห็นแตกตางจากรัฐ และมี

คณะทำงานระดับพื้นท่ี ซึ่งมีพลโทปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค 4 เปนประธาน ทำหนาที่พูดคุยประสานกับ

กลุมภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี จชต. เพ่ือสรางสภาวะแวดลอมในพ้ืนทีใ่หเก้ือกูลตอ

กระบวนการพูดคยุ ดังน้ัน การกลาวอาง หรือการใหสมัภาษณกับสื่อมวลชนที่เก่ียวของ และที่อาจสรางความ

เสียหายกับการแกไขปญหา จชต. รวมทั้งกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขที่กำลังดำเนินการอยูจากบุคคลอ่ืนใด 

ที่อางเปนตัวแทนรัฐบาลก็ตาม ขอใหสื่อมวลชนเขาใจวาไมไดเก่ียวของใดๆทั้งสิ้นกับกระบวนการพูดคุยฯ เพ่ือ

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล ทั้งนี้คณะพูดคุยฯ จะแจงความคืบหนาใหทราบเปนระยะตอไป 
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กลุม “มาราปาตานี” เปดตัวกบัสื่อเปนคร้ังแรก กลางกรุงกัวลาลมัเปอร  
รพี มามะ 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 27 สิงหาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-TALK-MARA-08272015082313.html 

 

 
 

นายฮาวัง ญาบัต (กลาง) แกนนำบีอารเอ็น ในฐานะประธานกลุมรวมเจรจา “มาราปาตานี” พรอมดวยสมาชิก

จากลุมขบวนการตางๆ ในจังหวัดชายแดนใต รวมแถลงขาวแกสื่อมวลชนในกรุงกัมลาลัมเปอร 27 ส.ค. 2558  

 

เบนารนิวส  

กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเชีย -- ในวันพฤหัสบดี (27 ส.ค. 2558) ที่หองประชุมชั้น 22 โรงแรมพรีเมียรา กลุมผู

เห็นตางจากรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่รวมตัวกันเปนกลุมรวม เจรจา มาราปาตานี (MARA Patani) ได

เปดตัวตอสื่อมวลชนเปนครั้งแรก และไดเปดแถลงขาวแสดงจุดยืน หลังจากที่ไดรวมกลุมมาเมื่อตนเดือน

พฤษภาคม 

 

นายอาวัง ญาบัต ประธานกลุมมาราปาตานี กลาววา วัตถุประสงคที่พบปะสื่อมวลชนในครั้งนี้ เพ่ือที่จะทำ

ความเขาใจในแนวทางของกลุมมาราปาตานีที่แทจริง ท่ีสามารถเปดเผยได และหวังใหสื่อมวลชนนำขอมูล

เหลานี้ไปนำเสนอ เพื่อสนับสนุนใหมีการพูดคุยและสามารถนำไปสูความสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
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“การกอตั้งกลุมมาราปาตานีขึ้นมาเพื่อใหการตอสูเปนไปตามหลักสันติวิธี สวนการใชกำลังหรือการใชอาวุธก็

ตองไปสูข้ันตอนของการหยุดความรุนแรงของทั้งสองฝาย อยูที่การสรางความเขาใจ ความไววางใจซึ่งกันและ

กัน” นายอาวัง ญาบัต กลาว 

 

สำหรับกลุมมาราปาตานีท่ีรวมตัวกันจาก 6 กลุมในครั้งนี ้มีขอแตกตางจากกลุมท่ีพูดคุยที่ผานมาคือ ทางกลุม

มาราปาตานี เปดกวางใหทุกกลุมสามารถเขามารวมอยูในกลุมนี้ได ไมเฉพาะเพียง 6 กลุมนี้ กลุมเอ็นจีโอ หรอื

ภาคประชาสังคมตางๆ ก็สามารถเขามาอยูรวมกันได และเมื่อทุกกลุมเขามาอยูในมาราปาตาน ีเหตกุารณก็จะ

สามารถลดลงได แตก็คงจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง อยางไรก็ตาม นายอาวังเปดเผยตอไปวา ตนเชื่อวายังมี

กลุมท่ีไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุย แตทางมาราปาตานีจะยังตองเดินหนาพูดคุยตอไป 

 

สำหรับผูแทนกลุมมาราปาตานีที่ไดเปดตวัพบปะกับสือ่มวลชนไทยนั้น ประกอบดวยสมาชิกรวม 7 คน คือ นาย

อาวัง ญาบัต ผูแทนจากกลุมบีอารเอ็นเปนประธานกลุมมาราปาตานี นายสุกรี ฮารี ผูแทนจากกลุมบีอารเอ็น 

เปนหัวหนาคณะเจรจาของกลุมมาราปาตานี นายหะยีอาหะมัด ชูโว ผูแทนจากกลุมบีอารเอ็น นายอาบูฮา

ฟส  อัลฮากิม ผูแทนจากกลุม บีไอพีพี (BIPP) นายอาบู ยาซีม ผูแทนจากกลุมจีเอ็มไอพี (GMIP) พ.อ. กัสตูรี 

มาหโกตา ผูแทนจากกลุมพูโล เอ็มเคพี และนายอาบูอัครัม บินฮาซัน ผูแทนจากกลุมพูโลดีเอสพีพี 

 

“มาราปาตานี” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา MARA Patani (Majis Syura Patani) เปนชื่อขององคกรรวมที่กลุม          

บีอารเอ็นดำริกอตั้งขึ้นมาเพ่ือเปนแกนกลางในการเจรจากับทางการไทย ซึ่งดาโตะ ซัมซามิน (Dato Sri 

Ahmad Zamzamin Hashim) สำนักงานเลขานุการของคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุยสันติสุข (Joint 

Working Group—Peace Dialogue Process, JWG-PDP) ของมาเลเซีย ไดเปนประธานประสานการ

ประชุมของกลุมผูเห็นตางจากรัฐบาลไทยหกกลุม จนกระทั่งทั้งหกกลุมไดเห็นดวยและรับรองกลุมมาราปาตานี 

ในวันที่ 5 เดือนมิถุนายนที่ผานมา 

 

ขอเรียกรองจากฝายมาราปาตานี  

ทางดานนายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะเจรจาของกลุมมาราปาตานี กลาววา การพูดคยุสันติสุขกับคณะฝายไทย

เมื่อวันอังคารที่ผานมานั้น ทางกลุมไดเสนอขอเรียกรองไปจำนวน 3 ขอ คือ  

ใหยกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนวาระแหงชาติ  

ยอมรับกลุมมาราปาตานี และ 

ใหความคุมครองทางกฎหมายตอทีมงานพูดคุยจากทั้งหกกลุม จำนวน 15 คน  

ซึ่งไดมีการเสนอไปในที่ประชุมไวเม่ือวันอังคารท่ีผานมานั้น ยังไมไดรับคำตอบ  

 

สำหรับเรื่องใหปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนวาระแหงชาตินั้น เปนเรื่องท่ีสำคัญเพราะหากไมเปนวาระ

แหงชาติก็จะไมมีความตอเนื่องของการพูดคุย 
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ในเรือ่งดังกลาว ในเบ้ืองตน พลตรีนักรบ บุญบัวทอง ในฐานะเลขานุการคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขของไทยได

กลาวแกเบนานิวสในวันนี้วา ทางการไทยไดรับขอเสนอดังกลาวมาแลว แตยังไมไดเขากระบวนการพิจารณา 

ซึ่งจะดำเนินการตอไป 

 

นายสกุรีกลาวเพิ่มเติมวา ถาหากรัฐบาลไทยจริงใจที่จะเดินหนาสันติภาพตอไป ตนอยากให พล.อ. ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สามารถใช ม. 44 กำหนดเรื่องน้ีได เพราะทราบมาวายังไมไดมีการกำหนดใหการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขเปนวาระแหงชาต ิ

 

ทางดานนายอาบูฮาฟส  อัลฮากิม ผูแทนจากกลุม บีไอพีพี (BIPP)  กลาวเสริมวา เรื่องวาระแหงชาตไิดถกู

เสนอขึ้นมาหลายครั้ง ตั้งแตนายฮาซัน ตอยิบ  เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล

ไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล ก็เริ่มพูดคุยนับหนึ่งใหม 

 

“โดยรัฐบาลลาสุดของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ก็ถือวาวันที ่1 ธันวาคม 2557 ท่ีผานมา 

เปนการเริ่มตนพูดคุยอีกครั้ง ซึ่งทางกลุมก็มองเห็นวา หากไมเปนวาระแหงชาติก็จะไมมีความตอเนื่องในการ

พูดคุย จึงขอความชัดเจนจากรัฐบาลในเรื่องนี้ดวย” นายอาบูฮาฟส กลาว 

 

นายอาบูฮาฟส  กลาววา ขณะนี้รฐับาลไทยยังคงเรียกมาราปาตานีวา Party B อยู และมีคำขยายความวา เปน

ผูที่เห็นตางจากรัฐ ทางมาราปาตานีอยากใหรัฐบาลไทยเจาะจงไปวา Party B คือ มาราปาตานี 

 

แตอยางไรก็ตามหากขอเสนอทั้ง 3 ไมมีการยอมรับ ก็คงจะเดินหนาพูดคุยตอไป แตจะพูดคุยลึกลงไปใน

สาระสำคัญไมได เพราะยังไมมีการยอมรบั สวนขอเสนอของฝายไทย จำนวน 3 ขอ นั้น ก็จะนำกลับมา

พิจารณาภายในกลุมตอไป นายอาบูฮาฟสกลาวทิ้งทาย 

 

มุมมองตอสถานการณจังหวัดชายแดนใต 

นายสุกรี ฮารี ไดกลาวเพ่ิมเติมวา การตอสูของกลุมบีอารเอ็นในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น มมีาตั้งแต

ยุค 1960 โดยมีรูปแบบการตอสูแบบใตดินไมสามารถเปดเผยได ไมตองการใหใครรู ไมมีการประกาศ สำหรับ

แตละกลุมท่ีทำการตอสูกับรัฐบาลไทยนั้น ตองยอมรับวาแตละกลุม ไมวาจะเปนกลุมพูโล จีเอ็มไอพี บีไอพีพี 

ตางก็จะมสีองสวนในการตอสูเหมือนกัน คือ ฝายการเมืองและฝายกองกำลังติดอาวุธ แตอยางไรก็ตาม สำหรับ

กลุมบีอารเอ็นนั้น ไมมีนโยบายที่จะโจมตีเปาหมายออนแอ แตอยางใด จะเนนไปยังเปาหมายแข็งแกรง สวน

เปาหมายออนแอที่ไดรับผลกระทบก็เกิดจากการถูกลูกหลง 
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“ในเรือ่งของเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น ตองยอมรับวาขบวนการพูดคุยสันติภาพตอนนี้ ยังอยูแคเพียง

สรางความไวเนื้อเชื่อใจ จะใหยุติสถานการณความรนุแรงคงเปนไปไมได เพราะวายังไมถึงข้ันเซน็สัญญาหยุด

ยิง” นายสุกรีกลาว 

 

“หากทั้งสองฝายมีความจรงิใจเชื่อวากระบวนการสันติภาพจะเดินตอไปได แตถาอีกฝายหนึง่ไมมีความจรงิใจ 

คิดวาจะมีการใชความรุนแรงตอไป และหากยังไมมีการยอมรับขอเสนอทั้ง 3 ขอ ที่ไดเสนอไปเม่ือวันอังคาร 

เหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ก็จะไมมีกลุมไหนออกมายอมรับวาเปนคนทำ และในทุกขบวนการ

สันติภาพยอมมีกลุมผูกอกวนเสมอทั้งฝายรัฐไทยและฝายมาราปาตานี” 

 

การแยกเปนรัฐอิสระยังคงเปนเปาหมายหลักของการเจรจากับประเทศไทยของกลุมมารา ปาตานี ในการเริ่ม

พูดคุยสนัติสุขสำหรบัจังหวัดชายแดนใตอีกครั้ง แตยังไมไดมีการพูดคุยเรื่องนี้ในระหวางการประชุมลับกับคณะ

ผูแทนฝายไทยในกรุงกัวลาลัมเปอรในวันอังคารท่ี 25 ส.ค. นาย อาวังกลาวในวันพฤหัสบด ี

 

“จรงิๆแลว ขอเรียกรองที่เปนจุดมุงหมายที่ดิ้นรนตอสูกันมานานหลายศตวรรษของชาวมุสลิมมลายูที่ตองการ

แยกเปนรัฐอิสระในภาคใตของไทยก็ยังคงมีอยู” นายอาวัง ยะบะ ประธานกลุมมาราปาตานี กลาวในวัน

พฤหัสบดีที่กรุงกัวลาลัมเปอร "เปนขอเรียกรองที่อยูในเปาหมายหลัก" นายอาวังกลาว 

 

ตอขอซักถามของผูสื่อขาวที่วา ประชาชนจะสนับสนุนกลุมมาราปตตานีมากนอยแคไหน นายอาวัง ญาบัต 

ประธานกลุมมาราปาตานี ตอบวา "เชื่อวาประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใตจะสนับสนุนพวกตนมากขึ้น 

เพราะความชัดเจนในการตอสูใหความเปนธรรมกับประชาชน แคบีอารเอ็นกลุมเดียวมีสมาชิกถึง 9,000 คน 

ไมรวมกลุมอื่น โดยขณะน้ี กลุมขบวนการฯเปนผูเสียสละในการตอสูแบกภาระเพื่อประชาชน และเมื่อถึงเวลา 

เราจะใหประชาชนเลือกการปกครอง จะเปนเอกราช ปกครองตนเอง หรือจะอยูขอบเขตใด เพื่อกำหนดคน

ของประชาชนปตตานี โดยคนปตตานี" 
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สรุปยอ 

MAJLIS SYURA PATANI (MARA Patani) – Patani Consultative Council (PCC) 

สภาชูรอปาตานี (มาราปาตานี) – สภาที่ปรึกษาปาตานี (พีซีซี) 
--------------------------------------------------- 

ความเปนมา 

25 ตลุาคม 2557  MAJLIS AMANAH RAKYAT PATANI (MARA PATANI) ไดถูกริเริ่มขึ้นโดย BRN 

15 มีนาคม 2558 BRN เสนอ MARA PATANI ตออีก 6 กลุม ซึ่งไดเห็นรวมกันที่จะต้ัง MAJLIS  

SYURA PATANI (MARA Patani) 

5 มิถุนายน 2558 MARA Patani ไดรับการยอมรับและรับรองจากผูเขารวมการประชุม 

MARA Patani    

 

นิยาม 

องคกรรมของกลุมเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีที่มุงแสวงหาแนวทางแกไขปญหาปาตานีที่เปนธรรม 

ครอบคลุม และยั่งยืน 

 

องคกรสมาชิก 

1. Barisan Revolusi Nasional (BRN) 

2. Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) 

3. Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) 

4. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu (PULO-DSPP) 

5. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu (PULO-MKP) 

6. Pertubuhan Persatuan Pembebasan Patani (PULO-P4) 

 

วิสัยทัศน 

บริหารปกครองปาตานีดารุสสลาม  

 

พันธกิจ 

แสวงหาทางออกทางการเมืองท่ีเปนธรรม ครอบคลุม และยั่งยืนรวมกัน 

 

บทบาท 

เปนพ้ืนที่ปรึกษาหารือสำหรับกลุมเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปลอยปาตานีทุกกลุม รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคม 

องคกรพัฒนาเอกชน นักการเมืองทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการที่มีความเหมาะสม 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางเอกภาพและแบกรับความรับผิดชอบรวมกันกับประชาชนปาตานีในการตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่ง

สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง 

2. เพื่อเอื้ออำนวยใหการตอสูทางการเมืองมีความกาวหนาและตอเนื่อง 

3. เพื่อเปดพ้ืนท่ีและสรางโอกาสใหกลุมเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีทุกกลุม รวมท้ังภาคประชา

สังคม ฯลฯ ไดแสดงความคิดเห็นและขอแนะนำ ตลอดจนรวมกันตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง            

ทางการเมืองบนโตะเจรจา 

4. เพื่อเปดพ้ืนท่ีใหผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการไดใหคำปรึกษา ขอโตแยง และขอมูลที่ชัดเจนในสายงาน      

ที่เก่ียวของแกทีมเจรจาบนโตะเจรจา 

5. เพื่อใหประชาคมระหวางประเทศเช่ือมั่น ชวยเหลือ และสนับสนุนการตอสูของปาตานี 

 

มาราปาตานี 

กัวลาลัมเปอร 27 สิงหาคม 2558 

 

แปลโดยเมธัส อนุวัตรอุดม 
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สันติภาพภาคใต: ทีมเจรจามารา ปาตานีช้ี คุยกับทหาร 

เปนบททดสอบแนวทางการเมืองกับรัฐไทย  
BBC ไทย 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 28 สิงหาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/7537 

 
“เราทำได ถารัฐบาลจริงใจ” มะสุกรี ฮารี หัวหนาทีมเจรจากลุมมารา ปาตานีกลาวหลังจากที่เขาและทีมงาน

ในกลุมพบปะเปดตัวกับสื่อทั้งไทยและมาเลเซียตลอดทั้งวันในวันที่ 27 ส.ค.ที่กรุงกัวลาลัมเปอร และหนึ่งใน

คำถามสำคัญสำหรับกลุมซึ่งเปนท่ีรวมของผูเห็นตางหากลุมคือบีอารเอ็น พูโลสองกลุม บีไอพีพีและจีเอ็มไอพี  

ก็คือคำถามถึงความเปนตัวแทนกลุมผูเห็นตางซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเหตุใดจึงเจรจากับรัฐบาลไทย 
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“รัฐบาลไทยไมวาจะชุดไหนเวลาตัดสินใจก็ตองผานทหารเปนในขั้นสุดทาย ไมมีทางผานขั้นตอนนี้ไปได”      

อารีฟ มุกตาร จากกลุมพูโลอธิบาย มะสุกรีเห็นดวย เขาเชื่อวาการเจรจาตอรองจะไดหรือไมไดอะไรข้ึนอยูกับ

ทหาร ดังนั้นในเวลานี้ซึ่งทหารคมุอำนาจจีงเปนโอกาสที่ดี เพราะหากทหารตกลง การพูดคยุจะหาทางออก

ใหกับความขัดแยงไดไมยาก ขณะเดียวกันวันนี้ก็เปนเวลาของการทดสอบความจริงใจและจริงจังของทหาร 

สำหรับพวกเขา การเขารวมการพูดคุยหนนี้จึงเปน “การทดสอบ” ครั้งสำคัญวาหนทางของการเจรจาจะ

เปนไปไดเพียงใดหรอืไม  

 

พวกเขายกตัวอยางเร่ืองของการยกระดับการพูดคุยใหเปนวาระแหงชาติซึ่งเปนเร่ืองท่ีกลุมนำเสนอมาตั้งแตใน

การพบปะกันหนแรกเมื่อเดือนเม.ย. และตอมาอีกเมื่อเดือนมิ.ย.จนถึงครัง้ลาสดุคือเมื่อ 25 ส.ค.ท่ีผานมา       

กลุมนำเสนอทุกครั้งขอใหรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาผลักดันเรื่องนี้ใหเปนวาระแหงชาติ จนบัดน้ี

พวกเขาก็ยังรอการตอบสนองของรัฐบาลอยู 

 

“ทหารมีมาตรา 44 หากพวกเขาจะทำพวกเขาก็ทำได” มะสุกรีวา ตอคำถามที่วาทีมพูดคยุฝายไทยระบุแลววา 

รัฐบาลใหความสำคัญกับการพูดคยุเสมือนเปนวาระแหงชาติอยูแลวนัน้ อาบูฮาฟส อัลฮากิม ซึ่งทำหนาที่โฆษก

ของกลุมยืนยันวา สิ่งที่พวกเขาอยากเห็นคือ การทำใหเรื่องนี้เปนลายลักษณอักษร เพราะที่ผานมาการใหคำมั่น

อยางเดียวอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา “เราทำอยางนี้ไมใชเพ่ือตัวเรา แตเพื่อความตอเนื่องของการพูดคุย

สันติภาพ” เขากลาวในการแถลงขาวโดยชี้วาการพูดคยุกอนหนานี้มันก็ชะงักเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล 

 

นอกเหนือจากเรื่องการทำใหการพูดคุยสันติภาพซึ่งรัฐบาลเรียกวาสันติสุขใหเปนวาระแหงชาติแลว กลุมมารา 

ปาตานี ยังเสนอใหรัฐบาลทำใหกระบวนการพูดคุยเปนจริงเปนจังไดมากขึ้นดวยใหหลักประกันความปลอดภัย

ไมจับกุมสมาชิกในทีมเจรจาของกลุมจำนวน 15 คน พรอมทั้งเสนอใหรับรองสถานะของกลุม เชนอยางนอยใน

บรรดาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการเจรจาควรใสชื่อกลุมมารา ปาตานี แทนที่จะใชคำวา ปารตี้บี ในทุกครั้ง  

 

ตัวแทนกลุมมารา ปาตานีย้ำวาปราศจากการตอบสนองตอสามขอนี้ พวกเขายังคงถือวา การพูดคุยสันติภาพ

เปนเพียงการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ แต “ถารัฐบาลจริงจัง และอยากยุตเิรื่องน้ีจริงๆ ถาเขาทำจริง เราก็

ทำได” มะสุกรีกลาว 

 

กลุมมารา ปาตานีเปดตัวดวยการชี้แจงภารกิจ แผนงาน ตลอดจนโครงสรางของกลุมตอสื่อมวลชนท้ังไทยและ

ตางประเทศ นับเปนการแถลงขาวหนแรกทามกลางการจับตาของฝายไทย 

 

ในการพบปะสื่อไทย มีคำถามวาอาวัง ยาบะ มะสุกรี ฮารี และอาหมัด จูโว ไดรบัฉันทานุมัติจากกลุมบีอารเอ็น

จริงหรือไม เรื่องนี้มะสุกรีตอบวา บีอารเอ็นเปนองคกรลบั การดำเนินการทุกอยางของพวกเขาลวนเปน

ความลับทั้งสิ้น  
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อยางไรก็ตาม ตัวแทนบีอารเอ็นทั้งมะสุกรีและอาวังกลาววา บีอารเอ็นไดตอบสนองขอเรียกรองบางอยางจาก

ฝายไทยซึ่งตอมาพวกเขายอมรับวา คือการหยุดใชความรุนแรงบางชวงของเดือนถือศีลอด  

 

ยังมีคำถามจากผูสื่อขาวเรื่องความเปนไปไดของการหยุดยิงหรือยุติการใชความรนุแรงในเวลานี้เนื่องจากเริ่ม

พูดคุยกันแลว ตัวแทนกลุมมารา ปาตานีอธิบายวา เรื่องนี้ยังเร็วเกินกวาจะพูดกันเพราะการหยุดยิงตองเปนผล

มาจากการทำขอตกลงจากการเจรจาสันติภาพ เวลานี้สองฝายเพียงแตเริ่มตนดวยการพยายามสรางความ

ไววางใจซึง่กันและกันเทานั้น  

 

แตกับประเด็นเรื่องของการใชความรุนแรงกับเปาหมายที่ออนแอหรือประชาชนที่ไมเก่ียวของ ตัวแทนกลุม          

มารา ปาตานีบอกวา กลุมไมมีนโยบายที่จะทำรายเปาหมายที่ออนแอ สวนกับคำถามที่วา กลุมควรจะแสดง

ความชัดเจนเชนมีแถลงการณในแตละครั้งท่ีเกิดเหตุรุนแรงสำคัญไดระบุวามีสวนเก่ียวของเพียงใดกับเหตุ

รุนแรงนั้นๆ โดยบอกวาเรื่องนี้จะนำไปหารือกันตอไป 

 

ในเรื่องของเปาหมายการพูดคุยในที่ประชุมแถลงขาวตอสื่อมาเลเซีย พวกเขาระบุวาท้ังหากลุมไมเคยทอดทิ้ง 

เปาหมายการตอสู นั่นคือเพ่ือเอกราช แตคำคำนี้ไมเปนท่ียอมรับของฝายไทย เมื่อจะเขารวมการพูดคยุพวกเขา

กลาวถึงเปาหมายวา ตองการใชหนทางการพูดคุยเพื่อใหไดมาซึ่ง “การกำหนดชะตากรรมของตนเองของคน 

ปาตานี” อาวัง ยาบะ ประธานกลุมมารา ปาตานีบอกวาเรื่องนีจ้ะสามารถตอรองไดมากแคไหนใหข้ึนอยูกับ

การพูดคุย ซึ่งในทายที่สุดยังตองการการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่เพื่อใหชวยตัดสินในสิ่งที่ไดมาวาเปนที่

ยอมรับของพวกเขาหรือไม  

 

สวนมะสุกรี ฮารีระบุวา การพูดคุยกับรัฐบาลหนนี้ กลุมมารา ปาตานีตองการเปนตัวแทนของคนทุกกลุมที่เปน

คนในพื้นที่เพื่อจะตอรองผลประโยชนใหพวกเขา ไมใชเพียงคนเชื้อสายมาลายูเทานั้น แตรวมถึงคนเชื้อสายจีน

หรือไทยที่อยูในพ้ืนท่ีเปนคนดั้งเดิมดวย เนื่องจากคนเหลานี้เองก็ไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐไทย พรอมระบุ

วา พวกเขามีแผนงานที่จะรวมมือกับคนในพ้ืนท่ีที่จะสานตอตอไปไมวาการพูดคยุจะเปนอยางไรก็ตาม 

 

มารา ปาตานีบอกวา พวกเขาเห็นวาขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพยังตองใชเวลาอีกยาวนาน ลำพังการ

กำหนดกติกาพูดคุยรวมกันก็จะตองใชเวลาอีกไมต่ำกวาสามหรือสี่เดือน 
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เปดคำแถลง “พล.อ.อกัษรา เกิดผล” หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขชายแดนภาคใต  

กรณี MARA Patani  
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 29 สิงหาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7544 

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ช้ี MARA PATANI ตองออกมาเพราะถูกสื่อกลาวถึงบอย 

ระบฝุายไทยยอมรับแลวในฐานะ Party B ชี้การพูดคุยเปนวาระแหงชาติแลวหลัง สมช.กำหนดในนโยบาย 

และตองตั้งคณะทำงานรวมกำหนดรายละเอียดคุมครองทางกฎหมายคณะพูดคุยซึ่งนายกรัฐมนตรียินดี

สนับสนุน สวนขอเรยีกรองฝายไทย คือพื้นที่ปลอดภัย การพัฒนา และใหโอกาสทุกคนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม ลวนทำเพื่อประชาชน ย้ำทุกครั้งที่คุยนายกฯใหเนนเรื่องความจริงใจของรัฐบาล 

 

ตอไปน้ีเปนคำใหสัมภาษณของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 หลังจากการแถลงขาวเปดตัวของ MARA PATANI ที่นำโดยนายอาวัง ยาบะ 

ประธาน MARA PATANI ซึ่งเปนองคกรรวมของขบวนการตอเพ่ือเอกราชปาตานีหรือกลุมผูเห็นตางจากรัฐ         

ที่กรงุกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซยี มีเนื้อหาดังนี้ 

................................................................... 
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พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

28 สิงหาคม 2558 

การพูดคุยสันติสุขนั้น ไดมีการพูดคุยกันมาอยางตอเนื่อง แตเหตุที่ยังไมสามารถเปดเผยรายละเอียดไดนั้น 

เพราะยังอยูในข้ันการสรางความไววางใจ และมีผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในหวงเดือนรอมฎอน และวันเขาพรรษาที่ผานมา ซึ่งคณะพูดคุยฯ ตองการให       

พ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตปฏิบัติศาสนกิจดวยความเรยีบรอยปลอดภัย และก็ไดรับความ

รวมมืออยางดีจากกลุมผูเห็นตางทุกกลุม ผมตองถือโอกาสนี้ขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัด, ทานแมทัพภาคที่ 

๔, ทานผูอำนวยการศนูยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต, ทานผูนำศาสนา, ผูนำทองถิ่น, ทองท่ี, 

นักวิชาการ และภาคประชาชนทุกกลุมอาชีพที่รวมมือกันสรางสันติสุขในพื้นท่ีครับ 

ทั้งนี้ การพูดคุยที่ไดดำเนินการมาจนถึงปจจุบันนั้น ไดยึดถือกรอบนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีในฐานะ

ประธานอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอด ทำใหเกิดความกาวหนา และทุกครั้ง

ที่คณะพูดคุยฯ ไดมีการพบปะพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางฯ ทานนายกรัฐมนตรกี็จะใหขอสั่งการ ขอเนนย้ำ และขอ

หวงใยทุกครั้ง โดยครั้งนี้ก็เชนกัน  ทานก็ไดเนนในเรื่องความจริงใจของรัฐบาลในการแกปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใตทุกเรื่องตามที่ประชาชนตองการ และอยากใหกลุมผูเห็นตางฯ รวมมือกับคณะพูดคุยฯ เพ่ือนำไปสู        

สันตสิุขของประชาชนในพ้ืนที่ใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

ผมขอเรียนถึงขอเสนอของฝายเรา (รัฐบาลไทย) ทั้ง ๓ ขอ ไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัยของพ้ืนที ่         

การพัฒนาในพ้ืนที่เฉพาะเรื่องสำคัญที่ตองรีบทำกอน รวมท้ังการใหโอกาสทกุคนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

โดยเทาเทยีมกัน โดยจะเห็นไดวาทั้ง ๓ ขอลวนทำเพ่ือ “ประโยชนของประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต อยางแทจริง ไมใชทำเพื่อชื่อเสียงของคณะพูดคุยฯ แตอยางใด ดงัน้ัน ฝายเราจึงตองการความรวมมือ

จากกลุมผูเห็นตางฯ ชวยบอกเราวาตองการอะไร ตรงไหน อยางไร เพราะเขามักอางเสมอวาเปนผูแทนปวงชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ถาเปนจริงก็สมควรรวมมือกับเรา บอกสังคมไปเลยวาเราจะทำกันแบบนี้ 

ประชาชนจะสะทอนความเปนจริงออกมาเองวาเห็นดวยหรือไม 

สำหรับโครงสราง “มาราปาตานี” และขอเรียกรองของเขานั้น เปนเรื่องปกติที่เขาตองออกมาพยายามอธิบาย

ใหสังคมเขาใจ เพราะสาเหตุเกิดจากการท่ีสื่อมวลชนชอบไปกลาวถึงเขาบอยๆ แตไมถูกตองและยังพยายาม

วิเคราะหลงรายละเอียดอีก แตก็ยังไมตรงกับขอเท็จจริง  ดังนั้น เขาจึงตองออกมาชี้แจง สวนขอเรียกรองก็เปน

เรื่องที่เขาหวงกังวลเกี่ยวกับสถานะขององคกรเอง คือ “การ ใหเรายอมรับองคกร มาราปาตานี” และ “การ

เสนอใหการพูดคุยเปนวาระแหงชาต”ิ เพราะหวงเรื่องความตอเน่ือง รวมทั้ง “การขอความคุมครองทาง

กฎหมาย” เนื่องจากสมาชิกหลายคนยังมีคดีความติดตัว สรุปคือเขาตองการใหเรารับรองความถูกตอง       

ชอบธรรมของ “มารา” กอนนั่นเอง โดยยังไมไดกลาวถึงความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแตกตางจาก
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ขอเสนอทัง้ ๓ ขอ ของฝายไทยที่ไดนำเรียนทานนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว โดยมุงเนนทำเพ่ือพี่นอง

ประชาชนในพ้ืนที่เปนสำคัญ 

อยางไรก็ดี คณะพูดคยุฯ ไดมีคำตอบทั้ง ๓ ขอ อยูแลวดังนี้ คือ การยอมรับในองคกรนั้น เราใหการยอมรบัอยู

แลวในฐานะ Party B ที่มารวมพูดคยุสันติสุข แตองคกรจะไดรับการยอมรับจากสังคมหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยู

กับแนวทางตอสูขององคกรวาใชแนวทางใด ระหวางการใชความรนุแรงหรือสันติวิธี ถาหาก “มารา” เองยืนยัน

ในแนวทางสันติ ก็ยอมไดรบัการสนับสนนุยอมรับจากประชาชนเชนเดียวกัน เพราะโดยขอเท็จจริง ประชาชน

ไมไดสนับสนุนคณะพูดคุยฯ ทั้ง Party A และ Party B แตเขาสนับสนุนแนวทางสันติวิธี (ผลสำรวจความ

คิดเห็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานีในหวงเดือน ส.ค.๕๘) 

ในเรื่องขอใหการพูดคุยสันติสุขเปนวาระแหงชาติ คงตองอธิบายอีกครั้งวา สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ได

กำหนดนโยบายในเรื่องนี้ใหมีความตอเนื่องไวแลว (นโยบายความมั่นคงแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดย

คณะพูดคุยฯ ฝายไทย (Party A) ก็ลวนแลวแตประกอบดวยผูแทนสวนราชการในตำแหนงหลักที่มีความสำคัญ 

และไมติดยึดกับตัวบุคคลเพราะเปนงานที่ตองทำอยางตอเนื่อง และฝาย “มารา” (Party B) ก็เชนเดียวกันที่

ตองจัดผูแทนมารวมพูดคุยกับเราในจำนวนสมาชิกที่เทากัน จึงไมตองหวงเรื่องการเปนวาระแหงชาติและความ

ตอเนื่อง โดยจะเห็นไดวาทุกรัฐบาลไทยไดใหความสำคัญตอการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอด 

สังเกตจากการมีนโยบาย, มียุทธศาสตร และมีคณะกรรมการหลายคณะ ตลอดจนยังไดตั้งงบประมาณประจำป

ไวอีกดวย ซึ่งถือวาเปนตัวชี้วัดทีส่ำคัญในการเปนวาระแหงชาติ 

สำหรับเรื่องสุดทาย คือ การคุมครองใหความปลอดภัยทางกฎหมาย หรือ “Immunity” ที่พูดถึงกันบอยนั้น 

ในเรื่องนีเ้ปนเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และเกี่ยวของกับหลายสวนราชการ โดยตองดำเนินการอยาง

รอบคอบเพราะจะมีผลทางกฎหมาย และความรวมมือของสวนราชการดานความม่ันคงหลายหนวยงานท่ีจะ

ผิดพลาดหรือเลือกปฏิบัติไมได ทุกคนยอมไดสิทธิเทาเทียมกันภายใตกฎหมายไทย โดยในเรื่องน้ี จำเปนตอง

จัดตั้ง Joint Working Group  หรือ “คณะทำงานรวม” ขึ้นมาเพ่ือจัดทำรางรายละเอียดของการดำเนินการให

ตรงความตองการของทุกฝายตอไป โดยทานนายกรัฐมนตรีพรอมยินดีใหการสนับสนนุ 

กลาวโดยสรปุ ผมในฐานะหัวหนาคณะพูดคยุฯ ตองกราบขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรทีี่ไดกรุณามอบ

นโยบาย และใหขอสั่งการ ใหคำแนะนำ ตลอดจนขอเนนย้ำมาโดยตลอด จนคณะพูดคุยประสบความกาวหนา

มาโดยลำดับที่สามารถดึงทุกกลุม ทุกพวก และทุกฝายมาอยูบนโตะพูดคุยเพื่อสันติสุขไดสำเร็จ และตอง

ขอขอบคุณ Party B ท่ีใหความรวมมือ 
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จังหวัดแดนใตประเทศไทย: ยังคง ‘วัตถุประสงคสูงสุด’ คอืเอกราช  

แถลงในวีดีโอของบีอารเอ็น 
นาซือเราะ 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 8 กันยายน 2558 
ท่ีมา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-BRN-09082015164518.html 

 
 

อับดุล คาริม คาลิบ ของกลุมบีอารเอ็น (Barisan Revolusi Nasional - BRN) ไดอานคำแถลงการณผานวิดีโอ 

ออนไลนตอตาน "นักลาอาณานิคมไทย" เมื่อ 7 กันยายน 2558  

ภาพจาก วีดีโอยูทูบ  

ทามกลางความพยายามในการเริ่มตนใหมของการพูดคุยสนัติสุขอยางเปนทางการระหวางกลุมองคกรรวม   

มารา ปาตานี ตัวแทนกลุมผูเห็นตางจากรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะผูแทนรัฐบาลไทย ครั้งนี้ถือ

เปนครั้งท่ีสาม ซึ่งไดเริ่มข้ึนโดยมีการประชุมลับระหวางทั้งสองฝาย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2558 ที่ผานมา ที่

ประเทศมาเลเซีย 

สำนักประชาสัมพันธบีอารเอ็น (BRN - Information Bureau) ออกแถลงการณผานยูทูบในรอบ 3 ปของการ

พูดคุย และเปนครั้งแรกในรอบป 2558 เมื่อวันท่ี 7 ก.ย. 2558 คลิปถูกแชรโดย Assalamualaikum Wr.Wb. 

ใชชื่อเรื่องวา "นักลาอาณานิคมไทย" คำแถลงการณของสำนักประชาสัมพันธบีอารเอ็น ผูอานแถลง             

นายอับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) โดยแถลงเปนภาษามลายู และมีคำบรรยายเปนภาษาอังกฤษ 

เวลาในการแถลงประมาณ 6 นาที 

ในวีดีโอไมไดมีการกลาวถึงมารา ปาตานี แตอยางใด 
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สถานการณท่ีกำลังเปนอยูของสังคมมลายูปาตานีตลอดระยะเวลากวาสองศตวรรษ นับตั้งแตป 1786 ทีไ่ด

ประจักษตอสาธารณชนวา มันไดสงผลกระทบอยางรายแรงในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม แมกระทั่งดานวัฒนธรรม ผลกระทบดังกลาวมีตนเหตุมาจากนักลาอาณานิคมสยามที่ไดดำเนินการอยาง

เปนระบบผานนโยบาย “แบงแยกแลวปกครอง” และไดผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของสยามประเทศดวย           

วิถีที่ไรซึ่งความชอบธรรม 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ผูอำนวยการศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต กลาววา แถลงการณคร้ังนี้เปน

ของกลุมบีอารเอ็นบางสวนที่ยังสนับสนุนเชื่อมัน่ในแนวทางของบีอารเอ็นที่ทำมาตลอดในการตอสูโดยการใช

กำลงั ซึ่งถือเปนแถลงการณที่แสดงจุดยืนเดิมของขบวนการ 

“เปนการสะทอนภายในของบีอารเอ็นวา ในกลุมมคีวามคิดเห็นที่ตางกันในเรื่องของการพูดคุยสันติภาพ แต

ภาพรวมเชื่อวา ไมไดมผีลกระทบอะไรตอการพูดคุยสันตสิุขหรือสันติภาพ โดยเฉพาะฝายที่ยังสนับสนุนเชื่อมั่น

แนวทางบีอารเอ็น เพ่ือเปนการตอบสนองความรูสึกของคนอีกสวนหนึ่ง” 

“ชาติเดียว ภาษาเดียว”  

ผูอานคำแถลงการณของบีอารเอ็นจากวีดีโอ นาย อับดุล คาริม คาลบิ (Abdul Karim Khalib) ไดแถลงตอไป

วา  

“นานาประเทศตางประจักษชัดแลววานักลาอาณานิคมสยามนั้น ไมไดใหความเคารพในศักดิ์ศรขีองความเปน

มนุษย และสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองใหกับทุกชนชาติที่อยูภายใตการปกครอง โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ชนชาวมลายูปาตานี นับประสาอะไรกับการเจรจาสันตภิาพที่มิอาจเชื่อไดวานักลาอาณานิคมสยามน้ัน จะไมมี

การหลอกลวงชาวปาตานีเหมือนอยางที่แลวมา...” 

“ตราบใดที่แนวคิดทางการเมืองของนักลาอาณานิคมสยามยังไมเปลี่ยนแปลง และไมยอมรับในสิทธิในการ

กำหนดชะตากรรมตนเองของชาวมลายูปาตานีท่ีสอดคลองกับกฎบัตรแหงสหประชาชาติได ตราบนั้น การตอสู

ของชาวมลายูปาตานีจักยังคงดำเนินตอไป จนกวาชะตากรรมของชนชาวมลายูปาตานีจะไดรับอิสรภาพ” 

“สุดทายนี้เราขอยืนยันวา แถลงการณฉบับนี้เพื่อเปนที่รับรูของประชาชนของเราและประชาชาติของเราอยาง

ทั่วกันวา จุดยืนของเราและแนวคิดของเราคือหนึ่งเดยีว หนึ่งประชาชาติ หนึ่งภาษา หน่ึงรฐัชาติ ไมเลี้ยวซาย 

ไมเลี้ยวขวา การรับอิสรภาพ เอกราช และตายในหนทางของอัลลอห” 

สำหรับนายอับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ผูอานคำแถลงการณของบีอารเอ็น ถือเปนครั้งท่ี 3 ซึ่ง

ครัง้แรกไดแถลงรวมกับนายฮัสซัน ตอยิบ สมาชิกบีอารเอ็น (BRN) เมื่อวันที ่26 เม.ย. 2556 และครั้งท่ี 2 ในป

เดยีวกัน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2556 สวนครั้งที่ 3 นี้เปนครั้งแรกของป 2558 ในสวนของการรวมวงพูดคุยสันติสุข

รอบนี้ นาย อับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ไมไดเขารวม 
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ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2558 เจาหนาที่รัฐผูแทนคณะพูดคุยสันติสุขฝายไทย ไดพบปะเขารวมประชุมลับกับ

ตัวแทนองคกรรม MARA Patani ที่เปนตัวแทนของกลุมผูเห็นตางที่กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งทั้งสองฝายตางมา

พรอมกับขอเสนอ 3 ขอของแตละฝาย และการเห็นพองในหลักการเพื่อปูทางสูการพูดคุยสันติสุขครั้งตอไปใน

อนาคต 

และในวันพฤหัสบดทีี่ 27 ส.ค. 2558 กลุมผูเห็นตางจากรัฐที่รวมตัวกันเปนกลุมรวมเจรจา โดยนาย อาวัง 

ญาบัต เปนประธานกลุมเจรจา “มารา ปาตานี” (MARA Patani) และนายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะเจรจา ได

เปดตัวตอสือ่มวลชนเปนครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเชีย เจาภาพผูประสานการพูดคุย 

ความจริงใจตอการพูดคุยสันติสุข  

พลตรีนักรบ บุญบัวทอง หนึ่งในคณะผูแทนรัฐบาลไทยในกระบวนการพูดคุยสันติสุข และเปนผูท่ีมีสวนในการ

พยายามชักชวนใหกลุมผูเห็นตางจากรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต หวนกลับมาสูโตะเจรจาเปนครั้งแรก 

นับตั้งแตการเจรจารอบสุดทายที่มีประเทศมาเลเซียเปนตัวกลาง และที่จัดขึ้นในยุครัฐบาลพลเรือนที่นำโดย        

ยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดสะดุดลงเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ไดกลาวแกเบนารนิวสวา 

“ไมไดกระทบกับกระบวนการพูดคุยอยูแลว ซึ่งตองเดินหนาตอ รัฐบาลไทยนั้น มีความจริงใจในการพูดคุย  

สันติสขุอยูแลว เขาพูดในจุดยืนของเขา แตวีดีโอนี้อัดมาเมื่อไหรไมทราบ และไมไดโจมตี MARA Patani ดวย 

เพราะถาหากไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุยก็ตองกลาวถึงมารา” 

“เรื่องประวัติศาสตรเปนประวัติศาสตรหวงเดียว ไมไดพูดกอนหนานั้นวาเมื่อกอนเปนอะไรมากอน” 

“ประวัติศาสตรการยึดครองตองดูวาเกิดอะไรข้ึนในขณะนั้น เชน การบูรณาการดินแดนที่ทั่วโลกเขาทำกันหมด 

เมือ่กอนไมมีดินแดน ภายหลังจึงมีการบูรณาการ ถาสยามออนแอ ปาตานีจะมายึดสยามไหม อยาลืมวาสมัย

นั้น อาณาจักรไชยารุงเรืองที่สุด” 

“เรื่องการพูดคยุคราวหนานั้น คงจะยังไมเปนทางการเพราะวา ขณะน้ีคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องของ

เงื่อนไขสามขอที่มีการยกขึ้นมาในคราวที่แลวกอน” 
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บีอารเอ็นแถลง ไมปฏิเสธเจรจา แตตองจริงใจ 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 12 ตุลาคม 2558 
ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/669566 

เว็บไซตสำนักขาวอิศรารายงานวันนี้ (12ต.ค.) วา กลุมบอีารเอ็น ซึ่งหนวยงานความมั่นคงไทยเชื่อวามีบทบาท

สูงสุดในสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกวา 1 ทศวรรษท่ีผานมา ออกแถลงการณเปน

เอกสารภาษาอังกฤษ ลงทายวามาจากแผนกประชาสัมพันธของขบวนการ ณ วันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2558 

สาระสำคัญของแถลงการณคลายๆ กับเนื้อหาในคลิปวีดีโอที่แถลงโดยนายอับดุลการิม คาลิบที่ออกมาเมื่อวัน

อังคารที่ 8 กันยายน 2558 คือ ไมไววางใจกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน 

เพราะไมไววางใจรัฐบาลไทย โดยหากจะใหกลุมเคลื่อนไหวไววางใจ ตองมีคนกลางและผูสังเกตการณจาก

นานาชาติเขารวมสังเกตการณการพูดคุย  

ประเด็นที่เปนขอเสนอดังกลาว ตรงกับสวนหนึ่งของขอเรียกรองของบีอารเอ็นเมื่อครั้งรวมโตะพูดคยุสันตภิาพ

กับรัฐบาลไทยเมื่อป 2556 ซึ่งมีนายฮสัซัน ตอยิบ แกนนำบีอารเอ็นเปนหัวหนาคณะพูดคุยฝายผูเห็นตางจากรัฐ 

ขณะทีฝ่ายไทยในขณะนั้นมีพลโทภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนหัวหนา 

-------------------------------- 

สำหรับคำแปลโดยสรุปของแถลงการณบีอารเอ็น ระบุวา แนวรวมปฏิวัติแหงชาติปตตานี หรือบีอารเอ็น แถลง

วา นับตั้งแตป พ.ศ.2503 ถึงทุกวันนี้ นับเปนเวลา 55 ปแลวที่บีอารเอ็นไดปกปองเสรีภาพของปตตานีผาน

กระบวนการปฏิวัติประชาชน ซึ่งบีอารเอ็นไดรับบทเรียนอันทรงคุณคาในชวงเวลาของการตอสูเพื่อเอกราชวา

การตอสูอยางไมลดละ ทำใหความเสียสละอันยิ่งใหญและการตัดสินใจอันแนวแนในการรักษาความไววางใจ

ของประชาชนผูเจ็บปวดเปนจริงข้ึนมาได ทั้งหลายทั้งปวงคือ เอกราชไมไดมาดวยการยึดครอง หรือผาน

ขอจำกัดแหงการรองขอ 

ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาบอีารเอ็นปฏเิสธกระบวนการสันติภาพผานการเจรจาสันติภาพ และการเจรจาตอรอง 

แตกระบวนการสันติภาพจะตองมีเกียรติและจริงใจ ตองมีความจริงใจในการปฏิบัติ กระบวนการสันติภาพตอง

ไมถูกใชเปนกลอุบายทางการเมือง เพื่อหลอกลวงและบั่นทอนความกาวหนาในยุทธศาสตรของชาวปตตานี 

การเจรจาตอรองจะตองกระทำอยางเปนทางการ สอดคลองกับมาตรฐานและปทัสถานระหวางประเทศ ซึ่ง

ตองมีผูไกลเกลี่ยและผูสังเกตการณจากรัฐอ่ืนมามีสวนรวมดวย เพราะสิ่งท่ีปตตานีกังวลคือการที่รัฐหนึ่งเขา      

ยึดครองรัฐอ่ืน อีกทั้งสถานะและการดำรงอยูของชาติปตตานีจะตองไดรบัการยอมรบั 
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บีอารเอ็นเชื่อวา ประชาชนทุกคนของปตตานี ไมวาจะมีภูมิหลังหรือศาสนาใด สมควรมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต 

นั่นคือปลอดการยึดครอง ปลอดการกดขี่ และปลอดการเลือกปฏิบัติ  

ทอนทายของแถลงการณ บีอารเอ็นระบุดวยวา “ไมใชเรื่องที่เปนไปไมไดที่ปตตานีจะไดรับอิสรภาพ อิสรภาพ 

อิสรภาพ” 
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อาบูฮาฟซ อัลฮากิม: หนึ่งปการพูดคุยสันติภาพ เราอยูตรงจดุไหน? 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 3 มกราคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7940 

หมายเหตุ: ขอเขียนชิ้นนี้แปลมาจาก SETAHUN  DIALOG  DAMAI-  di mana kita? ซึ่งเปนบทความที่อัพโหลดใน

บล็อกของอาบูอาฟซ อัลฮากีม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ง เปนวันครบรอบการไปเยือนมาเลเซยีอยางเปนทางการ

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา พรอมพบปะหารือกับนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซยี เพือ่สานตอการพูดคุยเพื่อ 

“สันติภาพ” ที่ดำเนินมาตั้งแตรฐับาลย่ิงลักษณ อาบูฮาฟซยังเขียนบทความดังกลาวเปนภาษาอังกฤษอีกดวย (กรณุาดู

ที่ ONE YEAR of PEACE DIALOGUE - where are we?) การแปลคร้ังนี้กองบรรณาธิการเลอืกแปลจากตนฉบบัใน

ภาษามลายูเปนหลัก 

(อาบูฮาฟซ อัลฮากีม เปนหนึง่ในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของมาราปาตานี ขอเขียนนีเ้ปนทัศนะสวนตัวไมใชความ

คิดเห็นที่เปนทางการของมาราปาตานี) 

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นบัเปนวันครบรอบ 1 ป การพูดคุยสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย   

ที่เราสามารถเรียกไดวาเปนการพูดคยุรอบท่ี 2 โดยนับจากวันท่ีมีการพบปะกันระหวางพล.อ.ประยุทธ             

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยกับดาโตะ ศรีนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซยี เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 

2557 ในการพบกันครั้งน้ัน ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะเริ่มกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพอีกครั้ง หลังจากที่ตอง

หยุดชะงกัลงเม่ือปลายป 2556 อันเนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทย ท้ังน้ี การพูดคุย

สันติภาพที่เริ่มข้ึนในสมัยรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยภายใตการนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ที่มีการ            

ลงนามในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 นั้น เราเรียกวาการพูดคยุรอบท่ี 1 โดยในครั้งนั้นนับเปนกระบวนการพดู 

คุยสันติภาพอยางเปนทางการครั้งแรกระหวางรัฐบาลไทยกับนักตอสูปาตานี ซึ่งมีขบวนการแนวรวมปฏิวัติ

แหงชาติมลายูปาตานีหรือ BRN เปนตัวแทน 

กอนหนานั้น รัฐบาลไทยไดมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรทีี่ 230/2557 ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2557 ที่ใหมี

กลไกการขับเคลื่อนการพูดคุยเพ่ือสันตสิุขใน 3 ระดับ ระดับบนคือระดับนโยบายในการกำกับดูแลการพูดคุย

เพื่อสันติสุขโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ระดับกลางคือคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขที่มีพล.อ.อักษรา เกิดผล 

เปนประธาน และระดับที่สามคือคณะกรรมการระดับพื้นที่ภายใตการกำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 4 

ในระหวางนั้นไดมีการจัดตัง้องคกรรมโดย 6 องคกรขบวนการนักตอสูปาตานีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 โดย

ใชชื่อวา MAJLIS SYURA PATANI (มัจลิสชูรอปาตานีหรือสภาชูรอแหงปาตานี) หรอื MARA Patani องคกรนี้

เกิดจากการริเริ่มโดยกลุมเคลื่อนไหว BRN กลุมหนึ่งที่เริ่มการเคลื่อนไหวในนาม MAJLIS AMANAH RAKYAT 

PATANI (มัจลิสอะมานะหฮระยัตปาตานี หรือ สภาอามานะฮประชาชนปาตานี) มาตั้งแต 25 ตุลาคม 2557 
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และในวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 สภาชูรอแหงปาตานีก็ไดมีการประกาศการจัดตั้ง MARA Patani อยางเปน

ทางการโดยมตีัวแทนจากทั้ง 6 องคกรเขารวมอยางพรอมเพรียง 

ดังนั้น เปนท่ีเขาใจกันวาการพูดคุยสันติสุขรอบ 2 ก็คือการพูดคุยระหวางคณะพูดคุยสันติสุขฝายไทย           

(ในนามฝาย A) กับคณะพดูคุย MARA Patani (ในนามฝาย B) ในขณะที่รัฐบาลมาเลเซียยังคงมีบทบาท

เปนผูอำนวยความสะดวกเชนเดิม 

การพบกันครั้งแรกระหวางสองฝายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่กัวลาลัมเปอร อันเปนการพบกัน

อยางปดลับและไมเปนทางการเปนครั้งแรก โดย พล.อ.อักษรา เดินทางมากับผูชวย 2 คน คนแรกเปน

เจาหนาที่ระดับสูงจากสำนกังานสภาความม่ันคงแหงชาติรวมกับนายทหารระดับนายพลอีกคนหนึ่ง ในขณะที่

ฝาย MARA Patani มีตัวแทนจาก 6 องคกร ประกอบดวยนายอาวัง ญาบะ ในฐานะประธาน MARA Patani 

กับอีก 5 ผูนำองคกรหรือตัวแทนผูนำองคกรที่กอตัวเปน MARA Patani 

การพบกันครั้งแรกนี้ไมไดมีวาระที่เปนการเฉพาะเจาะจงนอกจากการทำความรูจักกันและเพ่ือเปนการ         

เตรียมตวัของทั้งสองฝายสำหรับการพบกันอีกครั้งหนึ่งในการพูดคุยสันติสุข พล.อ.อักษรา ไดยืนยันวาตัวทาน

ไดรบัการแตงต้ังโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีและไมมีกระบวนการพูดคุยในชองทางอื่นนอกจากกลุมที่ทานเอง

เปนผูนำ ทางดานประธาน MARA Patani ไดแจงแกทางการไทยถึงการกอตั้งองคกร MARA Patani ที่จะเปน

ผูเขารวมพูดคุยสันติภาพกับฝายไทยตอไป 

ในการพบกันครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ทั้งสองฝายและฝายผูอำนวยความสะดวกเขารวมเต็มคณะ 

MARA Patani (ฝาย B) นำโดยอุซตาซมูฮัมหมัดซุกรี ฮารี ฝายรัฐไทยนำโดย พล.อ.อักษรา และฝายผูอำนวย

ความสะดวกนำโดยดาโตะศรี ซัมซามิน ฮาชิม ในการประชุมสั้นๆ ครั้งนั้น พล.อ.อักษราไดยืนยันวาตนเองไมใช

แคเพียงเปนตัวแทนของของรัฐบาลไทยเทานั้น แตไดกลาวอางดวยวาตนเปนตัวแทนประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตท้ังหมดในการท่ีจะพูดคุยกับฝายนักตอสู ทานยังไดเรียกรองใหฝาย B เห็นชอบรวมกันสำหรับ

การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (safety zone) ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงในอีกไมกี่วันขางหนา 

ตัวแทนฝาย B ไดตั้งคำถามถึงขอกลาวอางของพล.อ.อักษรา ที่ระบุวาตัวทานเปนตัวแทนประชาชนท้ังหมดใน

จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น รวมไปถึงประชาชนมลายูปาตานีที่ไดใหการสนับสนุนการตอสูของพวกเรามาอยาง 

ยาวนาน และยังรวมไปถึงบรรดานักตอสูบนโตะพูดคุยแหงนี้ดวยหรือไม? คำถามนี้ไมไดรับคำตอบอยางเปน

รูปธรรมจากฝาย A แตอยางใด 

สำหรับประเด็นการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในเดือนรอมฎอนนั้น ฝาย B ปฏิเสธขอเสนอนั้นดวยเหตุผล               

สองประการ ประการแรก เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด (10 วันกอนถึงเดือนรอมฎอน) และประการที่สองซึ่ง

สำคัญกวานั้นคือ กระบวนการพูดคุยครั้งนี้ยังไมไดมีสถานะที่เปนทางการ อยางไรก็ตาม ฝาย B จะพิเคราะห

พิจารณาขอเสนอนี้อยางลึกซึ้งโดยไมมีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ 
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การพบกนัครั้งนั้นจบลงโดยทั้งสองฝายเห็นพองตองกันวาการเริ่มตนขึ้นใหมของการพูดคุยรอบที่ 2 นี้คือวันที่ 

1 ธันวาคม 2557 และวางอยูบนจิตวิญญาณ (semangat) ของการพูดคุยในรอบที่ 1 ที่เริ่มตนข้ึนเม่ือวันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2556 กระบวนการพูดคุยครั้งนี้ยังคงเปนอยูในขั้นการสรางความไววางใจ (confidence 

building) และการพบปะกันท้ังหมดในระดับนี้ถอืวาเปน “การประชุมท่ีไมเปนทางการ” 

การพบกันครั้งที่ 3 ในวนัที ่25 สิงหาคม 2558 นับวาเปน “การประชุมที่ไมเปนทางการคร้ังที่ 2” โดยมี

ผูเขารวมเต็มคณะจากทุกฝาย ในครั้งนี้ตัวแทนฝาย B ไดใหความกระจางอยางเปนทางการเกี่ยวกับ MAJLIS 

SYURA PATANI หรือ MARA Patani ตอตัวแทนฝายไทยอยางที่มีการรองขอ (อางอิง : http://www.deep 

southwatch.org/node/7204 ในภาษามลายู และ http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7211 

ในภาษาอังกฤษ) โดยมีการนำเสนอเปน "slide presentation" พรอมกับเอกสารที่เก่ียวของก็ไดมอบใหแก

หัวหนาคณะฝาย A ผานผูอำนวยความสะดวก 

หัวหนาคณะพูดคุยฝาย A ไดกลาวขอบคณุฝาย B เพราะไดรวมกันทำใหเดือนรอมฎอนที่ผานมามีสถิติ

เหตุการณความรุนแรงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับรอมฎอนในปกอน แมวาจะมีสถิติเพ่ิมข้ึนในชวงทาย ทานยังเชิญ

ชวนใหมีการแถลงขาวรวมกันสำหรับการเริ่มตนกระบวนการพูดคุยอยางเปนทางการ ฝาย B ไดปฏิเสธขอเสนอ

ดังกลาวไป แตในขณะเดียวกันก็ไดยื่นขอเสนอสามขอเพื่อใหการพูดคุยเปลี่ยนเปนกระบวนการที่เปนทางการ 

ดังน้ี 

1. รัฐบาลไทยเห็นชอบที่จะประกาศและยอมรับ MARA Patani เปนฝาย B ในการพูดคุยสันตภิาพ (ไมใชใน

ฐานะ “กลุมผูมีความเห็นตางจากรัฐ”) 

2. การพูดคุยสันติภาพตองประกาศเปนวาระแหงชาติโดยรัฐบาลไทย และกระบวนการจะตองมีความตอเนื่อง

แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, และ 

3. ใหการคุมกันทางกฎหมาย (immunity) แกสมาชิกคณะพูดคุยสนัติสุข MARA Patani เพ่ือเอ้ือตอความ

สะดวก รวมไปถึงการเดินทางมายังประเทศไทย 

ฝายพล.อ.อักษรา ไดขอที่จะพิจารณาอยางรอบดานตอขอเสนอดังกลาว และจะใหคำตอบที่ชัดเจนในโอกาส

อ่ืน โดยในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไดมีสามขอเสนอ 

1. ขอใหกำหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการจัดลำดับความสำคัญเรงดวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. กำหนดพื้นที่ปลอดภัยรวมกัน (safety zone) ในจังหวัดชายแดนภาคใต และ 

3. ใหทุกฝายเขาถึงกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน 
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สำหรับฝาย B แลวขอเสนอทั้งสามขอเปนสิง่ท่ีดีและเปนประโยชน และแนนอนวาประเด็นเหลานี้จะเปนหนึ่ง

ในหลายๆ ประเด็นสำคัญที่จะนำมาพูดคุยบนโตะ แตกระนั้น เมื่อกระบวนการน้ียังคงมีฐานะท่ีไมเปนทางการ

และอยูในขั้นการสรางความไววางใจ ประเด็นตางๆ คงไมสามารถใหความเห็นชอบและดำเนินการไดโดยท่ียัง

ไมมีขอตกลงอยางเปนทางการ ฝาย B ไดขอใหฝาย A แสดงความจริงใจและความจริงจังดวยการพิจารณา

ขอเสนอ 3 ขอ เพ่ือทีว่ากระบวนการดังกลาวจะมีความเปนทางการในท่ีสุด 

ในชวงทายของการพบปะกันครั้งนั้น ทัง้สองฝายไดรับมอบรางเอกสารกรอบขอกำหนดในการทำงานรวมกัน 

(Terms of Reference – ToR) ที่ฝายมาเลเซียไดยกรางเตรียมไวใหในฐานะผูอำนวยความสะดวก ท้ังฝาย A 

และฝาย B ถูกรองขอใหรับไปพิจารณาใครครวญ ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมในสวนตางๆ ที่แตละฝายเห็นควร          

สวนการพูดคุยเรื่องของ ToR นี้จะมีการกำหนดเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

ในชวงเชาของวันที ่27 สิงหาคม 2558 สื่อมวลชนไทยหลายคนไดมีโอกาสพบกับตัวแทน MARA Patani ใน

การพูดคุยแบบโตะกลม และในชวงบายไดมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชนที่มีตัวแทนจากสื่อมวลชนไทย มาเลเซีย 

รวมท้ังสื่อมวลชนจากนานาชาติ การพบกับสื่อมวลชนทั้งสองครั้งนั้น นับเปนครั้งแรกที่มีการรายงานเปน

จำนวนมากทัง้สื่อมวลชนทองถ่ิน สื่อมวลชนนานาชาติและสื่อสังคมออนไลน MARA Patani ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

วาพรอมสำหรับการพูดคยุสันติภาพเพ่ือหาทางแกไขความขัดแยงดวยความเปนธรรม ทั่วถึง และยั่งยืนสำหรับ          

ปาตานี และตอสูเพ่ือกำหนดชะตากรรมของตนเองของประชาชน 

ในชวงตนเดอืนตุลาคม 2015 ฝาย B ไดรบัหนังสือตอบกลับจากปารตี้ A ผานผูอำนวยความสะดวก หนังสือที่

ลงนามโดยหัวหนาคณะพูดคุยฝาย A ฉบับนั้นไดใหความเห็นและทบทวนอยางละเอียดตอขอเสนอสามขอของ

ฝาย B ในการพบปะกันครั้งสุดทาย  ดูเหมือนวาฝาย A ได “จัดการ” ผสมผสานขอเสนอของฝาย A และของ

ฝาย B เขาดวยกันราวกับวาเปนสิ่งเดียวกันและดูจะสัมพันธกัน ดังนี้ 

1. การยอมรับสถานะของ MARA Patani เชื่อมโยงกับความปลอดภัยของประชาชนและการลดลงของความ

รุนแรง 

2. ประเด็นวาระแหงชาติจะเชื่อมโยงกับลำดับความสำคัญเรงดวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีิตของ

ผูคน 

3. การใหความคุมกันทางกฎหมายกับสมาชิกฝาย B จะเชื่อมโยงกับการเขาถึงอยางเทาเทียมกันทางกฎหมาย / 

ขั้นตอนการพิจารณาคดี 

ดวยเหตุวาคำอธิบายดังกลาวนั้นคลุมเครือและไมมีความชัดเจน ฝาย B เลือกทีจ่ะไมตอบกลับตอหนังสือ

ดังกลาวและจะขอความชัดเจนท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้นในการพบปะกันครั้งหนา สิ่งที่พอจะเขาใจไดคือ ฝาย A 

ยังคงไมยอมรบั MARA Patani ในฐานะฝาย B ยังไมมีความชัดเจนในกรณีวาระแหงชาติและขอเสนอเรื่องการ

คุมกันทางกฎหมายก็ยังคงคลุมเครือ 
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การพบกนัครั้งสุดทายคือเมื่อวันที ่11 พฤศจิกายน 2558 ท่ีมีเพียงสมาชิกของทั้งสองฝายเพียงบางสวนเทานั้น

ที่เขารวม เปาหมายการพบกันคร้ังนี้มีข้ึนเพื่อพิจารณาขอเสนอของฝาย A ที่จะจัดใหมีคณะเลขานุการรวม 

(ฝาย A และ B) รวมกับผูอำนวยความสะดวกเพ่ือพิจารณาในเรื่องเทคนิค ในชวงทายของการพบปะกันสั้นๆ นี้ 

ฝาย B ไดบอกปดขอเสนอนั้นเพราะกระบวนการยังไมเปนทางการ ดวยเหตุนั้น ทุกฝายเห็นชอบที่จะใหมีการ

ประชุมดานเทคนิคในวันรุงขึ้น โดยใหแตละฝายตั้งคณะทำงานฝายเทคนิคของตนเองเพ่ือพิจารณาราง ToR ที่

นำเสนอโดยฝายมาเลเซีย 

ในวันรุงข้ึน 12 พฤศจิกายน 2558 คณะทำงานฝายเทคนิคของทั้งสองฝายไดพบกันเพ่ือพิจารณารางเอกสาร 

ToR แตเนื่องจากฝาย A ไมไดนำเสนอราง ToR ของฝายตน จึงมีเพียงราง ToR ของฝาย B ที่เตรียมไวเทานั้น

ที่มีการพิจารณา ซึ่งพบวามีหลายจุดที่เปนขอขัดแยงและมีความเห็นไมตรงกันของทั้งสองฝาย ท้ังชื่อและ

เนื้อหาในรางเอกสาร ToR ของฝาย B ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการโตแยงท่ียืดเยื้อ ฝาย B ไดมอบหมายใหปารตี้ A 

เพื่อพิจารณาและแกไข เพ่ิมเติม ตัดทอนในสิ่งท่ีตองการใหฝาย B พิจารณาในภายหลัง โดยทั้งสองฝาย

เห็นชอบที่จะมีการประชุมฝายเทคนิคเพือ่พิจารณา ToR ในภายหลัง 

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรายงานขาวของสื่อมวลชนไทย เชน ศูนยขาวอิศรา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

รายการมอรนิ่งนิวส ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และคมชัดลึก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่รายงานวาใน

การประชุมครั้งนั้นทุกฝายเห็นชอบที่จะใหมีพื้นที่ปลอดภัยในสองอำเภอ คือ บาเจาะและเจาะไอรอง           

จ.นราธิวาสนั้น เราขอยืนยันวารายงานขาวน้ันไมเปนความจริงและไมมีพ้ืนฐานจากขอเท็จจรงิแตอยางใด 

ประเด็นนี้ไมไดมีการพูดคุยกันเลยบนโตะตลอดสองวันของการพบปะ เรื่องนี้ไดถูกปฏิเสธโดย MARA Patani 

ผานสื่อมวลชนหลักของไทยไปแลว (อางอิง :http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7800) เรื่องนี้

มีจุดประสงคเพ่ือสรางความหวังปลอมๆ ใหกับประชาชนวาสันติภาพใกลจะเปนจริง 

ในชวงหลังน้ียังพบวามีการยืนยันจากโฆษกของทหารวาเปาหมายของพวกเขาในกระบวนการพูดคุยสันติสุข 

คือการลดความรุนแรงที่คาดกันวาเปนการปฏิบัติการของฝายนักตอสูฝายเดียว ทั้งๆ ที่คนทั่วไปรับรูวามี

เหตุการณความรุนแรงที่กระทำโดยฝายรัฐ/ทหาร และกลายเปนสิ่งท่ีปกติในกลุมพวกเขาที่มักจะหลุดพนจาก

การพิพากษาเมื่อพบวากระทำความผิด 

MARA Patani ขอย้ำในความมุงมั่นอีกครั้งหน่ึงที่จะเดินหนาแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติดวย

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ เราขอใหฝายไทยอยาไดพยายามหาวิธีท่ีจะเปลี่ยนจุดยืนนี้ดวยการบิดเบือน

ไปจากประเด็นใจกลางที่สำคัญอันเปนรากเหงาที่แทจริงของความขัดแยงในภาคใต 

มีการคิดคำนวณอยางรอบคอบวา หากฝายไทยเปลี่ยนจุดยืนของตนโดยยอมรับสถานะของ MARA 

Patani ในฐานะที่เปนฝาย B ในกระบวนการนี้แทนท่ีจะเรียกวา “กลุมผูเห็นตางจากรัฐ” หากวาเรื่องนี้

ไมไดรับความสนใจอยางแทจริง ก็เปนไปไดที่ฝาย MARA Patani เองก็จะเรียกฝาย A วา “ผูแทนที่ไดรับ

แตงตั้งจากคณะรัฐประหารที่ผิดกฎหมาย” และแนนอนวาพวกเขาคงไมชอบใจเชนกัน 
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กระบวนการสันติภาพปาตานีเปนกระบวนการที่ยาวนาน หนึ่งในเรื่องท่ีสำคญัที่จะกอใหเกิดสนัติภาพที่แทจริง

ที่ปาตานีคือ ความยุติธรรมที่เปนความรับผิดชอบสำคัญของฝายผูปกครองรัฐไทย มิใชเพียงตองปฏิบัติในการ

อำนวยความเปนธรรมเทานั้น แตจะตองทำใหประชาชนผูที่สิทธิของตนถูกละเมิดนั้นเห็นและรูสึกไดวาตน 

ไดรบัความเปนธรรม นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายท่ีโหดรายถึงสามฉบับท่ียังคงเปนโซตรวนประชาชนอยูทุกวันนี้ 

ทั้งกฎหมายความมั่นคงภายใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก คำเตือนจากองคการนิรโทษกรรมสากล

เก่ียวกับรายงานสถานการณดานลบของรัฐบาลไทยที่มาจากการกอรัฐประหาร โดยเฉพาะในแงของสิทธิ

มนษุยชนและความยุติธรรมจะตองไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง 

“ปราศจากความยุติธรรม ยอมไมมีสันติภาพ” 

Abu Hafez Al-Hakim - จากนอกรั้วปาตาน ี

1 ธันวาคม 2015/19 ซอฟร 1437 H 

แปลโดย สะรอนี ดือเระ  
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เมื่อทหารเปนคนผลักดนัสันติภาพภาคใต 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 24 กุมภาพันธ 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/8146 

“คนขางบานผมถามวาไปคยุกับเขาทำไม ทำไมไมจับเลย ผมก็ไมรูจะบอกยังไงเหมือนกัน”: เมื่อทหารเปนคน

ผลักดันสันติภาพภาคใต  

 

ค่ำวันที่ 24 ก.พ. เปนครั้งแรกที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดพูดคุยกับ

นักขาวตางประเทศเรื่องความคืบหนาของการพูดคุยสันตภิาพภาคใต พลโทนักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขเปดคอมพิวเตอร ฉายภาพสถิติและโครงสรางการทำงานแกปญหาภาคใตท่ียอดบนสุดของ

โครงสรางคือ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบ มีหนวยงานราชการทั้งพลเรือนและ

ทหารอยูภายใตโครงสรางนี้ ถือวาเปนโครงสรางใหมของรัฐบาล คสช. เขาอธิบายอยางละเอียดถึงขั้นตอนการ

ทำงาน ใครเปนใครในเรื่องการพูดคุย “สันติสุข”  

 

“ผมเปนนักรบ ผมเปนคนที่วางแผนเร่ืองการปฎิบัติการมาโดยตลอด” ชีวิตมาถึงจุดหักเห หันมาทำเรื่อง

สันติภาพเมื่อไดเขารวมเรียนในหลักสูตรสันติภาพของสถาบันพระปกเกลา “เรียนตอนแรกก็รับไมได ทำไมตอง

คุย แตเรียนไปสักสองสามเดือนก็เริ่มเขาใจมากขึ้น” และพลโทนักรบกลายเปนคนเดียวท่ีทำงานในคณะพูดคุย

ทั้งในทีมใหมและทีมเกาภายใตรัฐบาลย่ิงลักษณ เขาบอกเลาถึงบทเรียนหลายอยาง แตสิ่งแรกที่เลขานุการ

คณะพูดคุยทำในการแถลง คือเรียกความเชื่อมั่น เขายืนยันวาสังคมตองมั่นใจวารัฐบาลคยุถูกคนเพราะคนที่น่ัง

รวมโตะพูดคุยดวย คือสวนหนึ่งของ 32 รายชื่อที่ไทยยื่นใหกับมาเลเซียวาตองการตัวอยูบนโตะการพูดคุย แต

ทั้งนี้ทุกคนเขารวมโดยไมมีการบังคับ  
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พลโทนักรบยืนยันวา กระบวนการสันติภาพเริ่มตนแตไมจำเปนตองลดความรุนแรงไดทันที สิ่งที่ตองทำคือตอง

พยายามสรางพันธมิตรมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ทั้งสองดานท่ีนั่งโตะพูดคุยไมวาฝายมารา ปาตานีหรือฝายไทย         

มีท้ังคนที่เห็นดวยกับการพูดคุยราวครึ่งหนึ่ง สวนที่เหลอื 30% อยูกลางๆ อีก 15-20% ไมเห็นดวยอยางรุนแรง 

เขาเชื่อวาตองดึงคนที่อยูตรงกลางใหเขารวมมากที่สุด สวนคนที่ไมเห็นดวย เมื่อกระบวนการเดินหนาไดผล จะ

เจอแรงกดดันใหยกเลิกความรุนแรงเอง 

 

เมื่อผูสื่อขาวตางประเทศถามวาเชื่อไดอยางไรวารัฐบาลทหารจะทำงานพูดคุยสันติภาพไดดีกวารัฐบาลพลเรอืน 

เลขานุการคณะพูดคุยบอกทนัทีวา เพราะทีมงานชุดใหมมีแผนงาน ขั้นตอนที่ชัดเจน มีการประเมนิผล ตางจาก

ชุดท่ีผานมาที่ดูเหมือนจะมองเห็นเปนงานที่งาย ที่นาสนใจคือเขาเปดเผยวา ไมมกีารทำรายงานการทำงาน

เสนอตอ ผบ.ทบ.ในขณะนั้นคือพลเอกประยุทธ และไมมีรายงานทางการที่จะนำมาใชสานตอไดยกเวนของเขา

ที่ทำเองเพ่ือนำเสนอตอ ผบ.ทบ.ในเวลานั้น  

 

ความเห็นของพลโทนักรบคงตอกย้ำความคิดของกลุมผูเห็นตางท่ีเคยใหสัมภาษณบีบีซีไทยไวชัดเจนวา ในเมื่อ

ทหารเปน “ตัวจริง” ของการตอรองทางการเมืองกับรัฐบาลไทย การพูดคุยกับทหารหนนี้คือบททดสอบ      

อันสำคัญของกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาล การเปดเผยของพลโทนักรบถึงการทำงานของคณะพูดคุยชุดเกา

เทากับบอกเลาจุดออนท่ีทหารมีสวนรวมรับรูไมมาก มาถึงหนนี้เลขานุการคณะพูดคุยยืนยันวา ตองมี

กระบวนการสรางความไวใจ ซึ่งก็เปนสิ่งที่ทำมาจนถึงขณะนี ้เพราะการพูดคุยยังไมไดแตะประเด็นที่จะคุยกัน

จริงๆ เขาย้ำวา เร่ืองนี้ไมงาย กระบวนการของตางประเทศใชเวลากันนบัปกวาจะกำหนดหัวขอคุยกันได แต 

หนนี้ทีมไทยมีแผนชัดเจน 

 

“เราวางเปาหมายจะคุยใหไดผลในสามป มินดาเนาเขาทำสิบเจ็ดป ขณะนี้เราผานมาปกวาแลว แตยังอยูใน

ขั้นตอนของการสรางความมั่นใจ” พลโทนักรบเลาตอเหมือนจะมีอารมณขัน “ถาสำเร็จเราจะทำสถิติโลก 

ตางประเทศคงจะมาเรียนรูจากเรา”  

 

ในเรื่องของการพูดคยุภายใต คสช. ที่ผานมามีการพบปะเต็มคณะอยางไมเปนทางการส่ีหน บวกกับการทำงาน

ของคณะพูดคยุชดุเล็กในการกำหนดกติกาการพูดคุยซึ่งจวนจะแลวเสร็จ ประเด็นท่ีเคยติดขัดก็แกไขไปไดทั้งใน

เรือ่งการยอมรับมารา ปาตานี การกำหนดใหเปนวาระแหงชาติ และในเรื่องของการยกเวนไมเอาผิดทาง

กฎหมายสมาชิกทีมพูดคุยในระหวางที่มีการคุยกัน การพูดคุยอยางเปนทางการคาดวาจะเปนภายในเดือน

มีนาคม จะเริ่มดวยการทดสอบความไวใจซ่ึงกันและกันดวยเรื่องกำหนดเขตพื้นท่ีปลอดภัย สิ่งท่ีดูเหมือนจะเปน

ความคบืหนาอีกประการในสายตาของพลโทนักรบคือเรื่องที่วามารา ปาตานียอมรบัแลววาหลักการของสังคม

ในพ้ืนท่ีตองเปนการอยูรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดใตเปนพ้ืนที่ของทุกคนไมใชเฉพาะมุสลิม 
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แตอุปสรรคสำคัญของกระบวนการพูดคุยในเวลานี้ก็ยังมีหลายประการ พลโทนักรบยอมรับวา ความยุงยากใน

การผลักดันกระบวนการสันติภาพไมใชอยูที่ฝายตรงขาม แตอยูในฝายตัวเองเนื่องจากผูคนไมเดือดรอนและ         

ไมเห็นดวยวาเหตุใดจึงตองไปพูดคุย มีเรื่องแทรกซอนเชนความขัดแยงท่ีออกไปในแนวศาสนา เชนเรื่องการที่

คนในพื้นที่ไมเห็นดวยเรื่องการสรางพุทธมณฑลในปตตานี อีกอยางที่เปนอุปสรรค คือสิ่งที่พลโทนักรบเรียกวา 

“นักคาสันติภาพ” คือคนที่อยากเขามามีบทบาทในการดำเนินการเองเพราะเรื่องของเงินและมองวาทหาร      

ทำไมได ปญหาหลักดวยคือนักการเมือง  

 

“ปญหาภาคใตปญหาหลักคือเรื่องการเมือง การแยงชิงพื้นที่คะแนนเสียงทางการเมือง หัวคะแนนเปนกลุม       

ผูเห็นตาง เคยเห็น ส.ส.ในใตออกมาชวยแกปญหามั่งไหม ไมมี รัฐบาลเราไมมีผลประโยชน เรามีแตทหารที่ไป

ตายและอยากกลับบานทุกคน เมษาและตุลานี้เราพยายามถอนทหารและใหกำลังทองถิน่ดูแลตัวเอง 

ผลประโยชนอยูที่การเมืองทองถ่ินและการเมืองระดับชาติท้ังสิ้น” 

 

ขณะนีส้ิ่งที่คณะพูดคุยตองการคือแรงสนับสนุนและบรรยากาศจากในพื้นที่ “เราตองการอยางมากคือพลังใน

การสนับสนุนการพูดคุย การประณาม ปฏิเสธความรุนแรงในพ้ืนที่มันจะชวยเราอยางมาก และเซฟตี้โซน” 

และดูเหมือนวาจะไมใชแคในพ้ืนที่เทานั้น อาจจะเรียกวาทั่วประเทศที่แรงสนับสนุนยังเปนปญหาใหญอยางที่

พลโทนักรบเองก็บอก “คนขางบานผม เขาถามผมวาไปคุยทำไม ทำไมไมจับเลย ผมก็ไมรูจะตอบเขาอยางไร

เหมือนกัน” 
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[Original Text] 
"3rd Pa(t)tani Peace Media Day and Peace Assembly of 2016: 

Peace, Moving Forward" 
28 Feb 2016 

Faculty of Communication Science 
Prince of Songkhla University, Pattani Campus, PATTANI 

---------------- 
 

Key Note Address by 
Dato' Sri AHMAD ZAMZAMIN HASHIM 

Facilitator 
JWG Peace Dialogue Process on Southern Thailand 

"Facilitating the Peace Dialogue: 
Challenges and Next Steps" 

 
Assalamualikum Warahmatullah Hiwabarakatuh, 
Sawadikap 
and a very good Morning. 
 
Learned members of the academia, faculty staff and students of Prince 
Songkhla University, Pattani Campus, 
 
Excellencies, Distinguished Guests, social activists from Civil Societies, 
Ladies and Gentlemen, 
 
First and foremost, allow me to express my sincere appreciation to the Prince Songkhla 
University, Pattani Campus, or in short PSU, in particular to Asst. Prof. Dr. Srisompob 
Jitpiromsri, Director of The Centre for conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), PSU, 
for extending an invitation to me to deliver a key note address at this esteemed university in 
conjunction with the Conference organized by CSCD entitled "3rd Pa(t)tani Peace Media 
Day and Peace Assembly of 2016: Peace, Moving Forward". I consider it an honour to be 
again invited to this distinguished university to address a forum of distinguished and learned 
audience. Regrettably, because of a clash of schedule, I am unable to attend this conference 
and personally deliver my speech. Nonetheless, despite not being physically present my spirit 
is with all of you present today at the conference. 
 
Let me also take this opportunity to congratulate and thank PSU, particularly CSCD for the 
noble effort of actively promoting awareness among the general public of the issue of the 
Conflict in Patani. This is is view of the fact that the issue of the Conflict in Patani is not the 
monopoly of any particular group or groups but belongs to all stakeholders, including the 
general public, in Patani. 
 
 
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen 
 
I have been asked to speak on "Facilitating the Peace Dialogue: Challenges and Next Steps". 
Before I proceed further, for purposes of consistency and that we are on the same page of the 
geographical area that we will be discussing, allow me to borrow the term used by PSU in the 
invitation letter to me. Instead of using the term South Thailand or Southern Thailand a 
Southern Border Provinces to refer to the affected areas of discussion i.e the provinces of 
Pattani, Yala and Narathiwat, and the 4 areas in the Province of Songkhla, I would 
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instead use the term "Pat(t)ani", with the letter "t" in (-) as used in the PSU letter. In this 
regard over the course of my speech I may use the term "Pat(t)ani" conflict, problem, issue 
etc interchangeably to refer to our topic of discussion. 
 
I would like to classify the present dialogue process of the Patani Conflict as that of Round 
Two. Round One started with the signing of the MOU between the representative of the 
Government of Thailand and the BRN on 28th Feb 2013, and today may be considered as the 
3rd anniversary of the dialogue process. We cannot deny the fact that the decision by the then 
Prime Minister of Thailand, Honourable YINGLUCK SHINAWATRA to start the peace 
dialogue was significant because it was the first time after seven Thai governments, since 
2004, to publicly acknowledged the need for a political solution to the most violent conflict in 
South East Asia. It was a brave decision indeed, despite the serious consequences. The BRN's 
decision to come out of its shadows into the open (at least for some of its representative) was 
also commendable, indicating that it was willing to finding an amicable solution other than 
through arm struggle. 
 
After four rounds of the so-called Official Meeting, Round One was short lived due to some 
unforeseen circumstances. Nonetheless, I believed that some progresses were made. The one 
that stands out most was the fact that if both parties were to sit down together and discuss 
they could actually agree and achieve certain understanding despite their vast differences and 
antagonism.  
 
I consider Round 2 started when HE General PRAYUTH CHAN-OCHA, the current Thai 
PM met Malaysian PM HE Dato Sri NAJIB RAZAK in Kuala Lumpur on 1st Dec 2014 
where he stated his commitment to the dialogue process and that Malaysia is to continue to 
act as Facilitator. At the same meeting both leaders agreed on three points: 1. that All 
stakeholders in the conflict must be involved; 2. that there must be a common or unified 
demand; and 3. violence must be reduced. The commitment given by HE Gen Prayuth 
quashed all speculations that the new Military Government was not interested in finding a 
solution at the negotiating table. 
 
Since the start of round two, both parties have had four (4) unofficial meetings. Two 
Technical Committee meetings were also held to specifically discuss the Terms of Reference 
(TOR) for future conduct of the dialogue process. One significant unofficial meeting was 
between the Head of Dialogue Panel of The Government of Thailand and the leaders of six 
armed groups active in Patani, namely the BRN, 3 PULO Factions, BIPP and GIMP. 
From the discussions during the unofficial meetings, it is very obvious the road ahead to 
achieving a lasting peace is very bumpy indeed. To start with, I could sense there is still a 
high level of mistrust of each other's sincerity and commitment towards the process by both 
parties. On the part of the Government, though it recognized BRN's major role in the conflict, 
there may still be lingering doubts as to whether those representing the BRN, particularly 
Awang Jabat, has the full mandate of the organization. Another issue is whether the armed 
groups, including the BRN, could control those actively involved in the violent incidents in 
Patani. On the part of the Armed Groups, because of past experiences, they find difficulty to 
put their trust on the commitment of the government. As the present military government is 
temporary in nature, the armed group is asking whether this dialogue process is for real. 
The main question is whether the next government that takes over will honour the 
commitment and agreement that that will be made by the present government. Or is it just 
another attempt to deceive and expose the leaders, as it happened in the past initiatives. 
 



131 

 

Although both parties were talking about and wanting to have peace, each side's view to the 
process of achieving peace is poles apart. This is what Johan Galtung, the father of peace 
studies refers to the concept of "Negative Peace vs Positive Peace". The Government's 
connotation of peace is that the BRN and other groups must cease acts of violence 
before the Government would concede to their demands. On the other hand the BRN is 
insisting that the Government must deliver and grant them their demands before they would 
cease acts of violence. It is therefore the function and duty of the Facilitator to ensure that 
both parties could come to a meeting point where peace could be established. 
 
Another stumbling block in this initial stage of the dialogue process is the level of 
coordination on both sides. Though this problem is not that serious as compared to the 
situation in round one, it however may affect the effectiveness of whatever understandings 
that may have been agreed upon in the future. On the part of Armed groups, though the 
level of cooperation between them has improved, there are still elements within each armed 
groups that may not only be unsympathetic but more importantly, totally against the dialogue 
process the process and would pursue to sabotage it. 
 
I strongly support the idea that public debate and awareness of the conflict should be 
encouraged. Nonetheless negotiating through the media and publicly may be a stumbling 
block and negative impact to the progress of the dialogue process. It is noticed that there are 
too many experts have emerged and not only publicly expressed their views but, 
unfortunately sometimes, information that much of the time were inaccurate and misleading. 
There are also many personalities who want to be recognized as leaders and claimed to speak 
on behalf of their respective groups, though in reality did not have the authority to do 
so. These have aroused uneasiness and misunderstandings between both parties. 
 
A very significant development that has evolved during round 2 is the formation of Majlis 
Syura Rakyat Patani or MARA, an umbrella organization that is supposed comprises all stake 
holders in the Patani conflict. There have been questions and skepticisms, on the part of 
many, including the Government, as whether the present Chairman of MARA, AWANG 
JABAT from BRN, has the full support and mandate of BRN. Issues have been raised that 
MARA is not inclusive as at the moment it only comprise of representatives of the major 
factions of the Armed Groups. There have been doubts as to the effectiveness of MARA, 
foremost is the fact that MARA has yet to be recognized by the Government of Thailand, (it 
may have its own reasons) as the sole representative of the stakeholders in the Patani conflict. 
Without this recognition, those currently steering MARA has little legitimacy to claim 
that they are representing the stakeholders of Patani, thus rendering them ineffective. 
 
As I mentioned above, the formation of MARA is a very significant development in the 
dialogue process. This is because it not only bring all the major armed factions together under 
one umbrella organization but also important is to involve all other stakeholders in the Patani 
conflict. This is in line with the views of both PM Prayuth and PM Najib that all stakeholders 
must be involved. What is most significant in this development is that for the first time in the 
history of the Patani conflict, it has been publicly accepted, particularly by the Armed 
Groups, most notably the BRN that the issue is not the monopoly of any group, but it 
is an issue of the people of Patani. At the moment The Central committee of MARA 
comprise only representatives of Armed Groups and the secretariat is awaiting the non-armed 
groups to fill in the quota. 
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As to whether Uztaz Awang Jabat has the full mandate or a real leader of the BRN or 
otherwise, the Secretariat is of the view that he is the best available BRN leader that has 
agreed to come out in public to initiate the process. Moreover Uztaz Awang Jabat has made it 
publicly known that he is willing to, and will, step aside if there is a better and more capable 
BRN personality who wants to come up in the open and take over the helm of MARA. There 
have also been suggestions that the BRN is not supportive of, or worse is against, MARA and 
the dialogue process. I would like to present a different view: I accept the fact that not 
everybody in BRN supports MARA and the Dialogue Process. However the personalities that 
are in the Dialogue Panel and the Central Committee of MARA are, to our knowledge, senior 
members of BRN leadership. I don't think I should wait for everybody to agree before 
proceeding with the dialogue process as, I think it would not be in the interests of the 
stakeholders in the Patani conflict. My task is to move on, and believe that those fence sitters, 
and even those who have been against the idea of dialogue, would be encourage to join once 
they see progress have been made through the process. 
 
Despite these obstacles and problems, I am of optimistic that there is light at the end of this 
dialogue process tunnel. For one, with the commitment given by Gen Prayuth, the present 
military government may be able to deliver certain things that the normal civilian government 
is unable to do so. For a start, I have been made to understand that the Government has 
agreed to adopt this dialogue process as a national agenda, a demand that has been put 
forward by the Armed Groups even during Round One. 
 
Though very little have been made known or published as to what have been achieved, I may 
confess here that it has been very encouraging indeed. Both parties, despite their differences 
and disagreements on a number of issues, have given their commitment and assurances to the 
peace dialogue. This constant communication between the two sides, through the facilitator, 
helped to erase misunderstandings. We have to accept the fact that much of the time of the 
past few months have been spent by both sides to try to create confidence and a better 
understanding not only of each other but also of the issues at hand. We should acknowledge 
and accept the fact that this dialogue process is still in an embryonic or early stage. Conflict 
resolution is a complex process and depends on a number of factors. 
 
There is therefore a need for all stakeholders to be involved. In this regard I would like to 
urge and encourage all NGOs, CSOs, organizations in Patani, be it Women, Religious, 
youths, academics and all those who think they have a stake in the Patani Conflict, to come 
forward and meet, discuss, resolved and state your coordinated stand on the dialogue process 
and as to how it should proceed. I also would like to urge you to elect your representatives to 
represent you at the MARA central committee to synchronize your demands and aspirations 
with those of the Armed Groups. Only then you would be able to get yourself directly 
involved and be represented in the dialogue process and MARA be truly representative of the 
people of Patani. As I mentioned earlier, you are part of MARA and should therefore 
participate and being represented. 
 
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen 
 
Malaysia's appointment as the Facilitator for the Peace Dialogue has not gone down well with 
certain quarters, with some accusing that Malaysia is not the right intermediary because it has 
an agenda. In his keynote address at the symposium on "Islam and the New Era of Asean 
Countries: Unity of Worldview Towards a Shared Prosperity" at the Institute of Islamic 
Understanding Malaysia on 4th June 2013, Dato' Sri Najib clearly refutes any suggestion that 
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Malaysia has the hidden agenda of helping the related provinces to gain independence or 
separated from Thailand. 
 
On the other hand, Malaysia would like to extend a helping hand and be an honest broker. As 
a neighbour, we have obligations, responsibilities towards Thailand but we also have our 
rights and interests that should be taken into consideration by Thailand. Does Malaysia have 
an agenda? I would certainly say yes. Malaysia's agenda is to help brokered a comprehensive, 
everlasting and just agreement between the Government of Thailand and the affected 
parties/stakeholders in Patani. I would also like to stress here that this comprehensive, 
everlasting and just agreement should not only be for the benefits and interests of the 
people of Thailand and the affected parties/stakeholders in Patani but also that of Malaysia. 
 
Malaysia has also stressed that it is the prerogative of the Government of Thailand and the 
stakeholders in the affected areas to choose which ever country they would like to help them 
facilitate in solving the problem. Malaysia's only caution is that Malaysia's interests should 
also be considered in any resolution to the conflict. This is because of its close proximity to 
Patani, Malaysia will have to review its commitment and cooperation to any resolution if it 
comes to the conclusion that the resolutions were against its national interests.  
 
However Malaysia would like to stress that we are ever ready to play whatever role the 
parties concerned would like us to be. And we will undertake the responsibility and perform 
to our utmost ability, so long as it is not against our national interests. 
 
As I stood on this platform two years ago, I am optimistic that there is a future in the dialogue 
process of the conflict in Patani.  
 
May I take this opportunity to wish all of you a successful and enlightened meeting and May 
Allah S.W.T. shower his blessings on those participating in the conference. 
 
Thank You. 
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Peace, Moving Forward ดลุยปาฐก: “อาวัง ญาบัติ” 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 1 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8174 

 

“อาวัง ญาบัต” ประธานสภาชูรอแหงปาตานี (MARA PATANI) องคกรรมของขบวนการชาตินยิมมลายปูาตานีที่กอตั้ง

ขึ้นเพ่ือเขาสูกระบวนการพูด คยุเพื่อสันติภาพกับตัวแทนรัฐบาลไทยไดออกมาสื่อสารสาธารณะอีกครั้งผาน “ดุลย

ปาฐก : เวทีรายงานความคืบหนาของการพูดคยุสนัติภาพ” ใน งาน“วันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที่ 3 และ

สมัชชาสนัติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly 2016” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 ที่

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (ม.อ.ปตตานี) 

ถอยแถลงในวาระครบรอบ 

กระบวนการสันติภาพปาตานีปที่ 3 

อาวัง ญาบัติ 

ประธานมารา ปาตานี 

ขอใหสันติภาพจงมีแดทุกทาน 

อัลฮัมดุลิลลอฮฺ บรรดาการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ดวยฉันทานุมัติจากพระองคทำใหเราสามารถจัดงาน

รำลึกถึงการลงนามในเอกสารฉันทามติท่ัวไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการตอสูเพ่ือแสวงหาสิทธิใน

การกำหนดชะตากรรมดวยตนเอง การลงนามฉันทามติดังกลาวถือวาเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตรครั้งหนึ่ง



135 

 

สำหรับประชาชนชาวมลายูปาตานีเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันนี้ในการรำลึก

ขอตกลงดังกลาว เราควรนกึถึงประสบการณที่ไดผานมา ทั้งกอนและหลังการลงนามฉันทามติ                

ความผิดพลาดในอดีตเปนบทเรียนและเราก็ตองเรียนรูจากประสบการณ เพื่อใหกระบวนการพูดคุยสันติภาพ

รอบทีส่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ขาพเจาขอขอบคุณฝายผูจัดงานคร้ังนี้ที่ไดเชิญขาพเจาเพื่อกลาวคำปราศรัยในโอกาสรำลึกวาระครบรอบสามป

การลงนามฉันทามติวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีท่ีจัดขึ้นมาในปนี้ 

พ่ีนองที่เคารพท้ังหลาย 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีเปนหนึ่งในวิธีการคนหาแนวทางแกไขตอความขัดแยง ซึ่งมีการตกลงกัน

ระหวางรฐับาลไทยกับองคกรบีอารเอ็นในฐานะท่ีเปนตัวแทนของนักตอสูปลดปลอยปาตานี กระบวนการ

ดังกลาวควรตองมีสวนรวมจากทุกฝายอยางครอบคลมุ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมควรตองใหความจริงจัง

และสนับสนุนตอกระบวนการดังกลาว กระบวนการพูดคุยลักษณะนี้ไดเกิดข้ึนในทุกพื้นที่ที่ประสบความขัดแยง

ดังเชนในปาตานีของเรา สำหรับประชาชนปาตานีท่ีมีความคิดทางอุดมการณที่แตกตางไปจากรัฐบาลไทย การ

พูดคุยสันติภาพครั้งนี้ถือเปนหนึ่งในทางเลือก เพื่อแสวงหาแนวทางแกไขความขัดแยงโดยสันตวิิธี 

เมื่อสามปทีแ่ลว กระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีก็ตองประสบกับความทาทายมากมาย ความทาทาย

ยิ่งใหญที่สุด ซึ่งเปนที่มาของความทาทายอ่ืนๆ คือความเปนปรปกษกันและความเกลียดชังกันระหวางรัฐบาล

ไทยกับผูมีความคดิทางอุดมการณท่ีตางกัน ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณไดมีการพบปะกันอยางเปน

ทางการเพ่ือการพูดคุยทั้งหมดสามครั้ง แตการพบปะดังกลาวก็ไมไดบรรลุผลสำเร็จใดๆ สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงๆ            

บนโตะพูดคุยก็คือคณะพูดคุยจากทั้งสองฝายไดแสดงทาทีของความเปนศัตรู ความโกรธ ความแคน และความ

เศราตอความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากฝมือของอีกฝายหนึ่ง เปนการพบปะกันเพ่ือระบายความรูสึกเชิงลบและแสดง

ความเปนปรปกษตอกัน การพูดคุยเชนน้ีไมใชวิธีการท่ีเหมาะสมตอการหาแนวทางแกไขปญหาของความ 

ขัดแยง ดวยเหตุนี้กระบวนการพูดคยุจึงไมใครจะมคีวามคืบหนาเทาที่ควร 

ความทาทายตางๆ ซึ่งทายที่สุดแลวไดทำใหการพูดคุยอยางเปนทางการรอบแรกตองหยุดชะงกันั้นมีดังตอไปนี้ 

ขอแรก กระบวนการพูดคุยไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากกองทัพไทย 

ขอสอง กลุมนักตอสูปลดปลอยปาตานีบางกลุมในสนามยังขาดความเขาใจที่ดีตอกระบวนการสันติภาพ      

พวกเขาจึงไมใหการสนับสนนุตอกระบวนการดังกลาว ถึงแมวาการสนับสนุนจากพวกเขาตอกระบวนการนั้นมี

ความสำคัญอยางยิ่งก็ตาม 
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ขอสาม อุสตาซฮสัซัน ตอยิบ ไดถอนตัวออกจากตำแหนงหัวหนาคณะพูดคุยของบีอารเอ็น หลังจากทานไดย่ืน 

5 ขอเรียกรองจากฝาย B ใหแกฝาย A ซึ่งการยอมรับของขอเรียกรองดังกลาวนั้นเปนเงื่อนไขสำคัญในการ          

รื้อฟนกระบวนการพูดคยุขึ้นอีกครั้ง 

ขอสี ่รัฐบาลไทยไดเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง และสุดทายก็มีการกอรัฐประหาร ซึ่งนำไปสูการลมรัฐบาลท่ีนำ

โดยอดีตนายกรัฐมนตรยีิ่งลักษณ อวสานของรัฐบาลย่ิงลักษณไดนำไปสูการชะงักงันของกระบวนการพูดคุย

สันติภาพโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทั้งสองฝายก็ไมมีคณะพูดคุยเจรจาของตนอีกตอไป 

สิ่งเดียวที่ยังคงมีอยูจากรอบที่แลว คือฉันทามติทั่วไปฯ ที่เราหวนรำลึกถึง ณ วันนี้ ดวยเจตนารมณของ      

ฉนัทามติทั่วไปฯ ที่ลงนามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 และเนื่องจากการแสดงความจริงจังของรฐับาลไทย

ชุดปจจุบัน เราจึงตอบรับขอเสนอจากผูอำนวยความสะดวกเพ่ือที่จะริเริ่มกระบวนการสันติภาพขึ้นมารอบ

ใหม  

การพูดคุยสันติภาพรอบท่ีสองนี้จะดำเนินการโดยแบงออกเปนสองกระบวนการ  

กระบวนการแรก คือ การพูดคยุระหวางคณะทำงานเชิงเทคนิค เพ่ือเตรียมประเด็นตางๆ กอนที่จะนำไปถึงโตะ

พูดคุย การพูดคุยระดับนี้ดำเนินการไปอยางไมเปนทางการ 

กระบวนการท่ีสอง คือ การพูดคุยเพ่ือตัดสินใจลงมติ เปนการพูดคุยประเด็นตางๆ ท่ีไดรับการตกลงในระดับ

คณะทำงานเชิงเทคนิคมาบางแลว และจะเปนมติของการพูดคยุอยางเปนทางการดวยการดำเนินการพูดคุย

ตามกระบวน การดังกลาวขางตนจะไดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ในการกำหนดทิศทางของการพูดคุยสันติภาพ

รอบที่สอง และเอ้ือตอขั้นตอนตอไปของกระบวนการสันติภาพโดยภาพรวม 

พ่ีนองที่เคารพท้ังหลาย  

กระบวนการสันติภาพจะไมสามารถบรรลุเปาหมายอยางสมบูรณได ตราบใดที่ทุกฝายที่มีเก่ียวของยังขาดการมี

สวนรวมในกระบวนการดังกลาว ดวยเหตุนี้ ประชาชนในพื้นที่ก็ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกระบวนการ

สันติภาพ พรอมๆ กับการตระหนักถึงหลักการท่ีครอบคลุมผูคนทุกกลุม เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

สามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย 

สำหรับกระบวนการสันติภาพในระดับประชาชนน้ัน ผูคนทุกกลุมสามารถผลักดันไดดวยวิธีการที่หลากหลาย

และผูคนฝายตางๆ ก็มีสามารถเขามามีสวนรวมและขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรมได เพราะกระบวนการ

สันติภาพนั้น ไมไดจำกัดเฉพาะเพียงบทบาทของฝาย A หรือฝายรัฐบาลเทานั้น ฝาย B ส่ือมวลชน องคกรภาค

ประชาสังคม สถาบันการศึกษา คณะกรรมการอิสลาม และองคกรภาคประชาสังคมตางๆ ก็ควรตองมีสวนรวม

ในกระบวนการสันติภาพ เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมได สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอตามความ

ตองการของพวกเขาในกระบวนการดังกลาว 
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เราเขาใจกันวากระบวนการพูดคุยหรือการเจรจานั้นเกิดข้ึนระหวางรัฐบาลไทย ซึ่งเรยีกขานกันวาฝาย A และผู

มีความเห็นเชิงอุดมการณตางจากรัฐบาลไทย ซึ่งเรยีกกันในนามฝาย B 

ตองเนนย้ำ ณ ตรงน้ีวาฝาย B หรือผูมีความเห็นเชิงอุดมการณท่ีแตกตางจากรัฐบาลไทยในความขัดแยงท่ี      

ปาตานีนั้น คือประชาชนปาตานีในกระบวนการสันติภาพ กลุมนักตอสูเพ่ือปลดปลอยปาตานี กลุมตางๆ และ

องคกรภาคประชาชนปาตานีนี่เองท่ีเปนผูแทนของประชาชนปาตานี เพื่อใหบรรลุถึงเปาประสงคในการสราง

ความเปนหนึ่ง ทั้งในทางความคิดและการกระทำของฝาย B ในกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาลไทย สภาชูรอ

แหงปาตานี หรือที่รูจักกันในนามมาราปาตานี จึงถูกกอตั้งขึ้นมาเพื่อใหเปนกลไกหนึ่งในการสรางความเปน

เอกภาพ และในฐานะเปนองคกรทางการเมืองระดับสูงของประชาชนปาตานี 

ความขัดแยงที่ปาตานีน้ัน หาไดเปนเพียงความขัดแยงทางอาวุธเทานั้น แตเปนความขัดแยงที่เปนผลพวงมา

จากการปกครองระบบอาณานิคมของรัฐบาลไทยที่มีตอประชาชนปาตานีอีกดวย ทุกฝายจำเปนตองเขาใจใน

ประเด็นนี้ และรัฐบาลไทยก็ไมควรแสรงทำเปนไมรับรูเร่ืองราวในแงมุมดังกลาว ดวยเหตุนี้เอง แนวทางแกไข

ความขัดแยงที่ปาตานีจึงตองมีท้ังความเปนธรรม การมีสวนรวมจากทุกฝาย และมีความยั่งยืน นี่คอืสิ่งท่ีมารา

ปาตานีตองการที่จะบรรลถุึงในการตอสูทางการเมือง 

มาราปาตานีไดรับการยอมรับจากหลายฝายในฐานะที่เปนองคกรทางการเมืองของประชาชนปาตานี เพือ่

เผชิญหนากับรัฐบาลไทยในกระบวนการสันติภาพ ดังนั้น การยอมรับอยางเปนทางการจากรัฐบาลไทยตอมารา

ปาตานีจึงเปนหนึ่งในเงื่อนไข ที่จำเปนเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในกาวตอไป  

เชนนี้แลว ไมวาจะชอบใจหรือไมก็ตาม, มาราปาตานีก็จะเปนทั้งศัตรูและมิตรกับรัฐบาลไทยบนโตะพูดคุยใน

เวลาเดยีวกัน 

พ่ีนองที่เคารพท้ังหลาย 

ในบริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานี เรายังตองเผชิญหนากับอุปสรรคมากมาย และหนึ่งในอุปสรรคท่ี

ยิ่งใหญที่สุดคือทัศนคติเชิงลบซึ่งกันและกันระหวาง ฝาย A กับฝาย B เราสังเกตเห็นวาฝายรัฐบาลหรือ “ฝาย 

A” (Party A) ยังมีขอสงสัยและขอกังวลเก่ียวกับมาราปาตานีในฐานะเปน “ฝาย B” เพราะพวกเขายังคงกังขา

วามาราปาตานี หรอื “ฝาย B” (Party B) นั้น จะมีความสามารถควบคุมสถานการณความมั่นคงในพ้ืนที่ได

หรือไม อีกท้ังรัฐบาลไทยเองก็ยังมองวาสถานะของความขัดแยงท่ีปาตานีนั้น เปนประเด็นปญหา

ภายในประเทศ ทั้งหมดนี้ลวนเปนความทาทายสำหรับมาราปาตานี 

ขาพเจาขอกลาวอยางชัดเจนวา มาราปาตานีเองก็ยังคงไมมั่นใจในความมุงม่ันจริงจังของรัฐบาลไทยในการ

แสวงหาแนวทางแกไขความขัดแยงที่มีความยุติธรรม การมีสวนรวมจากทกุฝาย และมีความย่ังยืน นี่คือขอ           

ทาทายสำหรับรัฐบาลไทย และพวกเขาจำเปนตองแสดงความจริงจังและจริงใจตอมาราปาตานีดวย เนื่องจากมี

ความทาทายที่ทั้งสองฝายจำเปนตองเผชิญอยู 
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กระบวนการสันติภาพจึงจำเปนตองเริ่มตนดวยการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน นั่นคือ การพูดคุยใน

ประเด็นตางๆ ที่ทั้งสองฝายสามารถแสดงออกถึงความมุงม่ันจริงจังและสะทอนถึงความจริงใจในการแสวงหา

แนวทางแกไขท่ีมีความยุติธรรม การมีสวนรวมจากทุกฝาย และความย่ังยืนเพ่ือบรรลุใหถึงเปาหมายในการ

สถาปนาสันติภาพที่แทจริงบนผนืแผนดินปาตานี ในขณะเดียวกัน ในชวงกระบวนการสรางความไววางใจซึ่งกัน

และกัน ประเด็นที่จำเปนตองพูดคุยกันคือประเด็นท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่  

ขาพเจาไดรบัทราบวา คณะกรรมการเพื่อการเจรจาของฝายมาราปาตานีไดยื่นขอเสนอสามประการตามความ

จำเปนของฝาย B เพ่ือใหการกระบวนการพูดคุยมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ฝาย A ควรตองตอบสนอง 

ทั้งนีก็้เพื่อเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 

ขอแรก กระบวนการสันติภาพควรตองมีสถานะเปนวาระแหงชาติ 

ขอสอง รัฐบาลไทยควรตองยอมรบัสถานะของมาราปาตานีเปนองคกรทางการเมืองของกลุมบุคคลผูมี

ความเห็นและอุดมการณที่แตกตาง 

ขอสาม คณะเจรจาของมาราปาตานีควรตองไดรับสิทธิคุมกันในการดำเนินคดีทางกฎหมาย (immunity) 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขาพเจาไดรบัทราบมาวา ขอเสนอแนะท้ังสามขอนั้น ไดมีการอภิปรายกันบางแลวในการพบปะ

พูดคุยของคณะทำงานเชิงเทคนิค มีอยูหนึ่งประเด็นที่ไดบรรลุขอตกลงกันแลว และอีกสองประเด็นจะมีการ  

ตกลงกันตามความจำเปนท่ีสอดคลองตอสถานการณ 

สวนคณะเจรจาฝายไทยก็ไดย่ืนขอเสนอสามประเด็นเพ่ืออภิปรายกันในระหวางที่กระบวนการสรางความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน 

ขอแรก การจัดตั้งเขตพ้ืนที่ปลอดภัยหรือ “เซฟต้ีโซน” ในฐานะที่เปนโครงการนำรองของกระบวนการพูดคุย

สันติภาพ 

ขอสอง การพัฒนาในเขตพ้ืนที่ปลอดภัยดังกลาวเพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ก็เพ่ือ

สรางสังคมสันติสุข 

ขอสาม สถาปนาความยุติธรรมท่ีเทาเทียมกันสำหรับทุกภาคสวนของสังคม 

ฝายมาราปาตานีไดรับการชี้แจงเก่ียวกับทั้งสามประเด็นน้ีขางตนจากฝาย A แลว ตอจากนี้ไปคณะกรรมการ

ระดับนำและคณะทำงานคลังสมองของมาราปาตานีจะไดอภิปรายถึงประเด็นเหลานั้น และลงความเห็น 

ตอจากนั้นคณะทำงานเจรจาของฝาย B จึงจะสามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่งบนโตะพูดคุยในข้ันตอน

ตอไป 
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พ่ีนองท่ีเคารพทั้งหลาย 

เราไดรับทราบวาประชาชนในพ้ืนที่ไดเรียกรองใหมีการจัดตั้งเขตพื้นที่ปลอดภัย เราก็ไดรับรูถึงขาวสารเก่ียวกับ

ความพยายามของกองทัพภาคท่ี 4 ในการกำหนดให อ.บาเจาะและ อ.เจาะไอรอง เปนเขตพื้นที่ปลอดภัยมา

บางแลว 

การจัดตั้งเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยภายใตสถานการณความขัดแยงไมใชเรื่องงาย และไมสามารถประกาศไดโดย       

ฝายเดียว ดังเชนที่เราไดรับฟงมา ไมเคยมีใครสามารถกระทำไดอยางนั้น ถาหากวาสิ่งนี้ไดเกิดขึ้นจริงๆ ยอม

แสดงใหเห็นวายังมีบางอยางท่ีไมถูกตองในกระบวนการสันติภาพปาตานีอยู และนี่คือความทาทายภายในที่

รัฐบาลไทยตองแกไข 

เขตพื้นที่ปลอดภัยสามารถจัดตั้งข้ึนไดภายหลังจากท่ีทั้งสองฝายตางตกลงกันในเชิงแนวคิดแลวเทานั้น ขาพเจา

เห็นวาแตละฝายนั้นตางก็มีแนวคิดเก่ียวกับเขตพ้ืนที่ปลอดภัยของตนเองอยู และแนวคิดของฝายหนึ่งๆ นั้นยัง

แตกตางไปจากของอีกฝายหนึ่ง ดังนั้น ประเด็นเก่ียวกับแนวคิดและเขตพ้ืนที่ซึ่งไดรับเลือกใหจัดตั้งเปนเขต 

พ้ืนที่ปลอดภัยนั้นเปนประเด็นที่ควรจะมีการปรึกษาหาหรือกันเปนการลวงหนา กอนที่จะประกาศการจัดต้ัง

เขตพื้นที่ปลอดภัยดังกลาวตอสาธารณชน 

การสถาปนาสันตภิาพที่ปาตานนีั้นไมใชสิ่งท่ีเปนไปไมได สันติภาพสามารถเกิดขึ้นไดโดยการมีสวนรวมอยาง

จริงจังและความเสียสละจากทั้งสองฝาย โดยยอมรับความลมเหลวและความผิดพลาดจากการพูดคุยและเจรจา

เพื่อสันตภิาพในอดีต 

ทุกฝายจำเปนตองยอมรับวาผลสำเร็จของการเจรจาสันติภาพนั้น สามารถนำไปสูการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนปาตานีได และในขณะเดียวกัน แนวทางดังกลาวก็สามารถเปนปราการอัน

แข็งแกรงเพื่อรักษาความมั่นคงและการ ปองกันประเทศของไทยไดดวยเชนกัน 

พ่ีนองที่เคารพท้ังหลาย 

ขาพเจาขออนุญาตลงทายคำกลาวในครั้งนี้ดวยการชักชวนพี่นองประชาชนปาตานีทุกทาน เรามารวมกัน           

โอบอุมและค้ำจุนกระบวนการสันติภาพปาตานีที่วานี้ เพ่ือแสวงหาและบรรลุถึงเสรภีาพ ความมั่นคง                

ความยุติธรรม สันติภาพ และเพ่ืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

ขอขอบคุณ และขอใหความสันติจงมีแดทุกทาน 
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Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง” 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 1 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8177 

 

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานกุารคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตไดรายงานความคืบหนาของการ

พดูคุยสันติสุข ในชวง“ดุลยปาฐก : เวทีรายงานความคืบหนาของการพูดคุยสันติภาพ”ภายในงาน“วันสื่อสันติภาพ

ชายแดนใต/ปาตานี คร้ังที่ 3 และสมชัชาสันติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly 

2016” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 ทีค่ณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

(ม.อ.ปตตาน)ี 

พล.ท.นกัรบเปนนายทหารเพียงคนเดียวที่รวมคณะพูดคุยสันติภาพในฝายรัฐบาลไทยต้ังแตการพูดคุยรอบที่

แลว จนมาถึงการพูดคุยรอบใหมนี้ รัฐบาลก็ตั้งใหเขาเปนเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ทำใหเขามองเห็น

พัฒนาการและเขาใจของกระบวนการพูดคุยมาตลอดเพราะทำงานนี้มาอยางตอเนื่อง 

สื่อสำคัญตอการหนุนเสริมสันติภาพ 

พล.ท.นักรบ กลาววา ดีใจที่ไดมางานนี้อีกครั้ง มาครั้งแรกในป 2556 โดยมารวมงานพูดคุยที่โตะเฉยๆ ไมไดมา

ปาฐกถาเหมือนครั้งนี้ และคิดวาสื่อคือองคภาคประชาสังคมที่มีความสำคญัมากในการที่จะชวยหนุนเสริม

กระบวนการสันติภาพได 
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ปญหาความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใตที่กำลังแกไขกันอยูในปจจุบัน ความจริงก็เหมือนกับความขัดแยงอ่ืนๆ 

ทั่วโลก ไมวาจะเปนความขัดแยงทางดานความคดิทางกายภาพหรอือ่ืนๆ โดยเฉพาะปญหาของอัตลักษณท่ี

แตกตางกัน ประเด็นจึงอยูที่วาเราจะอยูรวมกันดวยความแตกตางไดอยางไร 

ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีสำคัญคือ การบริหารจัดการที่ไมลงตัวของรัฐไทยเองจนทำใหชายแดนใตหลุดออกจาก

พ้ืนที่สันติสุขไป 

12 ปมี 7 รัฐบาลแตขาดเสถียรภาพจึงแกปญหาไมได 

พล.ท.นกัรบ กลาวตอไปวา ความขัดแยงในตางประเทศที่สามารถแกไขปญหาไดสวนหนึ่งเปนเพราะการบริหาร 

งานของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ แตในประเทศไทยตลอด 12 ปที่ผานมา เรามีถึง 7 รัฐบาล แสดงใหเห็นถึงการ

ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลไทย จนไมสามารถที่จะมาลงมาแกไขปญหาชายแดนใตไดเต็มขีดความสามารถ 

เพราะติดอยูกับปญหาภายในสถานการณทางการเมืองไทย 

รัฐบาลท่ีผานๆมา มีความจริงใจในการแกไขปญหามาโดยตลอด แตดวยสภาวะทางการเมืองที่ไมนิ่งทำใหเปน

อุปสรรคในการแกไขปญหา แตหากพูดถึงเรื่องสันติภาพเห็นไดชัดวามีความกาวหนา เพราะชวงปแรกๆ 

หนวยงานฝายความมั่นคงตางไมยอมรบัการพูดคุยกับผูเห็นตาง จนชวงหลังมีการยอมรับมากขึ้นจนเกิดการ

เปดตัวในป 2556 (กรณีการลงนามในฉันทามติทั่วไปวาดวยการพูดคุยสันติภาพ) และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ตามลำดับ 

การพูดคุยเปนปจจัยลดเหตุรุนแรง ขยับเปาจาก 10 เหลือ 3 ป 

พล.ท.นักรบ กลาวดวยวา จากสถิติเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตป 2556 เปนตนมา แสดงใหเห็น

วาการพูดคุยเปนปจจัยที่ทำใหมีเหตุการณความรุนแรงลดลง ที่สำคัญรัฐบาลปจจุบันทำงานอยางมีแบบแผน

มากขึ้น เราศึกษาดูงานการแกไขความขัดแยงในระดับสากลจากหลายประเทศ แลวมาประยุกตใชในการแกไข

ปญหาในพื้นที่ชายแดนใต 

“การแกไขปญหาความขัดแยงในพ้ืนที่ตางๆ ใชเวลานาน บางประเทศเปนสิบๆป แตสำหรับในพ้ืนชายแดนใต

ผมตั้งเปาหมายไววา 10 ปจะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงน้ีได แตรัฐบาลมีคำสั่งใหดำเนินการใหเร็วขึ้น  

จึงคิดวาจะใชเวลา 3 ป ซึ่งเราดำเนินการมาแลว 1 ป 2 เดอืน ถือวาเดินมาไดครึ่งทางแลว สิ่งท่ีไดก็คือความไว

เนื้อเชื่อใจกัน เพราะในชวงแรกเรายังไมรูจักกัน แมแตมาเลเซียที่เปนผูอำนวยความสะดวกตนก็ยังไมรูจัก 

วางกติกาพูดคุยใกลเสร็จแลว 

พล.ท.นักรบ กลาวอีกวา การพูดคุยครั้งแรกไมเหมือนเปนการพูดคุยสันติสุขแตอยางใด เพราะคุยกันไมคอยจะ

รูเรื่อง แตหลังจากที่ไดคุยกันเต็มคณะ 4 ครั้ง จนมาถึงเดือนรอมฎอนท่ีผานมาที่มีการตกลงวาจะทำงานรวมกัน

จนทำใหเปนเดือนรอมฎอนที่มีเหตุการณต่ำที่สุดในรอบ 10 ป ทำใหเห็นไดชัดวาเราทำงานรวมกันได 
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ปจจุบันกระบวนการพูดคุยถือวาอยูในชวงที่กำลังรางกติกา เพราะการพูดคุยก็เหมือนฟุตบอล หากไมมีกติกา   

ก็เลนกันไมได และหากกติกาเสร็จภายใน 2 อาทิตยนี้ จะมีการพูดคุยครั้งที่ 5 อยางไมเปนทางการเกิดขึ้น และ

จะมีการทดลองของทั้งสองฝาย ตัวอยางการทดลองเชน พ้ืนที่ปลอดภัย เปนตน ซึ่งหากทำไดจริงคนที่จะไดรับ

ประโยชนก็คือประชาชน สิ่งที่ทาทายของการพูดคุยก็คือ จะทำอยางไรใหการพูดคุยเดินไปอยางตอเนื่อง 

เปนไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว 

นายกฯบรรจุในรางกฎหมายใหมเตรียมเขาสภา 

ขณะที่เรื่องการยอมรับ ตองตอบวายังไมสามารถท่ีจะยอมรับกลุมมาราปาตานีได เหตุผลก็คือตองถามกลับไป

ยังเขาวา เขาสามารถคุมพื้นที่ไดหรือยัง หากยังไมสามารถคุมไดก็ไมสามารถท่ีจะยอมรับได และที่สำคัญคนใน

พ้ืนที่ยอมรับกลุมมาราปาตานีหรือยัง หรอืรูจักกลุมมาราปาตานีหรือไม? สวนชื่อที่จะใชเรียกในกติกาจะใช         

ฟุตโนตในการอธิบายการเรยีกชื่อกลุม ซึ่งมีความตางระหวางทั้งสองฝาย 

ในสวนประเด็นวาระแหงชาต ินายกรัฐมนตรีของไทยบรรจุไวแลวในกฎหมายฉบับใหมที่กำลังจะเขาสูสภาเร็วๆ 

นี้ สวนเรื่องการขอสิทธิคุมครองทางกฎหมายก็เปนเรื่องที่ยังไมสามารถที่จะดำเนินการได เพราะเราเปนรัฐ จะ

ไปทำลายระบบยุติธรรมยอมไมได และเกรงวากรณีอ่ืนๆ จะเอาเปนตัวอยางในการบังคับใช 

จะดึงคนตรงกลางใหเห็นดวยกับสันติภาพ 

“สิ่งท่ีทาทายสำหรับผมก็คือ ความตอเน่ืองของการพูดคยุและประชาชนในพื้นที่ แนนอนวามีท้ังท่ีเห็นดวยและ

ไมเห็นดวยกับการพูดคุย และคนจำนวนมากคือคนท่ีอยูตรงกลางไมไดบอกเจตจำนงวาเห็นดวยหรือไมเห็น 

ดวย ซึ่งเปนกลุมคนท่ีสำคัญท่ีเราจะตองมารวมกันคิดวา จะทำอยางไรใหเขาไดเขามาสูกลุมคนท่ีเห็นดวยกับ

สันติภาพ” 

ประเด็นสุดทายก็คือ แทร็กสอง ตองเปนพลังในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ และจะตองรวมกันเชิญ

ชวนผูคนที่อยูตรงกลางใหหันมาสนับสนุนสันติภาพใหมากข้ึน แลวหลังจากนั้นคณะพูดคุยทั้งสองฝายจะรับ

ปญหาหรือขอเสนอของทานมาคุยกันวา สิ่งท่ีดีที่สุดสำหรับทานคืออะไร? เชนการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรบัทานคอื

อะไร การเมืองการปกครองท่ีดีสำหรับทานเปนอยางไร? เหลานี้เปนตน 

ครั้งหนึ่ง ปาขางบานผมถามผมวา ไปคุยกับเขาทำไม ทำไมไมจับเขา มันแสดงใหเห็นวายังมีคนจำนวนมากที่ยัง

ไมเขาใจกระบวนการสันติภาพ หรือคนที่อยูตรงกลางระหวางเห็นดวยกับไมเห็นดวย โจทยก็คือ จะทำอยางไร

ใหคนที่อยูตรงกลางหันมาเขาใจตรงกันวา สันติภาพคือสิ่งทีด่ีที่สุด 
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อาบูฮาฟซ อัลฮากีม: 7-5-3 และหนึ่ง? 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 3 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8258 

หมายเหตุ: บทแปลขางลางนี้มาจากบทความของอาบูฮาฟซ อัลฮากีม ที่ชื่อ “7-5-3 dan SATU ?” ซึ่งเผยแพร       

ครั้งแรกในบล็อกของเขาเมื่อวันท่ี 3 มีนาคมที่ผานมา กองบรรณาธิการเห็นวาคำอธิบายจากเสยีงที่แตกตางเหลานี้

นาจะเปนประโยชนตอกระบวนการสันติภาพโดยรวม จึงแปลเปนภาษาไทยและนำมาเผยแพรอีกครั้ง 

------------------------- 

ปกตขิาพเจาจะเขียนเรื่องท่ีมีสารัตถะและมีใจความสำคัญ 

ซึ่งครั้งน้ีก็เชนกัน แตมาในแบบสบายๆ และแนนอนคงจะหนีไมพนการพูดคุยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับปาตานี 

ในระหวางที่ดื่มกาแฟในยามเชาหรือน้ำชาในชวงบาย เรามารวมกันหาความหมายในสิ่งท่ีขาพเจายกมา นั่นคือ

หมายเลข 7 5 3 และ 1 ดังกลาว? 

เจ็ด 

หากเรายอนไปยังเหตุการณที่เกิดข้ึนเมื่อ 60 ปที่แลว เม่ือครั้งที่การตอสูเพ่ือศาสนาและชนชาติของตวนฆูรู

ฮัจญีสุหลง ซึ่งไดยื่นขอเสนอเจ็ดขอแกรฐับาลสยาม ณ ขณะนั้น 

คงไมจำเปนที่จะตองบอกกลาวอีกแลววาขอเรยีกรองดังกลาวนั้นมีเนื้อหาอะไรบาง เพราะเปนที่ทราบกันดีใน

สังคมและถูกแพรหลายไปแลว 

ผลสุดทาย เราก็ตางรับรูไปแลววาทานถูกกลาวหาเปนขบถจนถูกจับกุมคุมขัง และในที่สุดก็ถูกฆาตกรรมโดย

ปราศจากสุสาน 

โลกทัศนของเจาอาณานิคมสยาม ณ ขณะนั้น ชางคับแคบยิ่งนัก เพราะดวยอคติและความรูสึกชาตินิยม

สุดโตง (ultranasionalis) จนมองวาขอเรียกรองดังกลาวเปนภัยคุกคามตอบูรณภาพของประเทศที่ยึดมั่น

ถือม่ันกับแนวคิดชาตินิยมสยามและความเปนรัฐเดี่ยว 

ถึงแมในขอเรียกรองดังกลาวจะไมมีคำวา ‘เมอรเดกา’ หรือ ‘การแบงแยกดินแดน’ อยูในน้ันสักคำก็ตาม             

แตสุดทายก็ตองจบลงอยางนาเศรา 
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พวกเขาเรียกรองสิทธิและความยุติธรรมดวยวิถีทางอันสันติ ถึงแมวาจะไมมีการใชความรุนแรง หรือวิธีนอก

กฎหมาย แตในที่สุดก็ตองเสียชีวิตดวยการฆาตกรรม หรอืไมก็ตองลี้ภัยออกนอกประเทศ 

เนื่องจากการเคลื่อนไหวเรยีกรองสิทธิดวยสันติวิธีตามวิถีแหงประชาธิปไตยไมไดรับความสนใจ ชาวมลายูเองก็

เริ่มมีการจัดตั้งองคกรการตอสูเพื่อปลดปลอยดวยอาวุธหลากหลายองคกรขึ้นมาจนถึงวันนี้ 

นั่นก็คือเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงทางการเมืองดวยกำลังอาวุธอยางแทจริง ซึ่งไมเคยไดรับการ

ยอมรับจากสยาม 

วันนี้เกือบทัง้หมดของขอเรียกรองดังกลาวกำลังหรืออยูในระหวางการดำเนินการโดยรัฐ ซึ่งสมมติวาสิ่งเหลานี้

ถกูสนองโดยรัฐบาล ณ เวลานั้น  มีหรือที่ตวนฆูรูฮัจยีสุหลงจะตองพลีชีพ (ชาฮีด) มีหรือที่จะกอเกิดกลุม

ขบวนการเพ่ือปลดปลอยตางๆ และคงจะหาไดมีการตอตานดวยความรนุแรงตามที่เราเห็นอยู ณ วันนี้ 

หา 

เมื่อสามปที่แลว มีการลงนามฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2013 ซึ่งเปนที่ทราบกันดี 

นี่ถอืเปนครั้งแรกที่มีกระบวนการสันติภาพอยางเปนทางการเกิดขึ้นระหวางรัฐบาลไทยและขบวนการตอสู

ปาตาน ี

ในครั้งน้ันทางฝายขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (BRN) ไดย่ืนขอเรียกรองเบื้องตน (tuntutan 

awal) จำนวนหาขอ เพ่ือใหกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพสามารถดำเนินคืบหนาตอไปได ขอเรยีกรอง

เหลานั้นยังไมถือเปนขอเรียกรองหลัก (tuntutan utama) แตอยางใด 

แตนาเสียดายที่กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพดังกลาวมิอาจอยูไดนานนักดวยเหตผุลอยางที่ทราบกันดี 

ถึงแมทางรัฐบาลไทยไดแถลงไววาจะนำขอเสนอทั้งหาขอกลับไปพิจารณาตอไป แตสถานการณทางการเมืองที่

ไมมีเสถียรภาพไดนำไปสูการทำรัฐประหาร ซึ่งสงผลใหกระบวนการสันติภาพพลอยหยุดชะงักไปดวย 

สาม 

กระบวนการสันติภาพไดเริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งโดยรัฐบาลทหาร พรอมๆ กับการจัดตั้งองคกรรมข้ึนมา โดยเปน

การรวมกันทั้ง 6 กลุมขบวนการตอสู ภายใตชื่อสภาชูราแหงปาตานีหรือมาราปาตานี 

เนื่องจากตัวแสดงหลักในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองฝาย นั่นก็คือรัฐบาลทหาร

จากฝายรัฐไทย และกลุมมาราปาตานีในฝายของกลุมตอสู เปนที่แนนอนแลววาขอตกลงใหมจะตองไดรบัการ

เห็นชอบรวมกันกอนท่ีกระบวนการสันติภาพอยางเปนทางการครั้งใหมจะเริ่มข้ึน 
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ในการนี้ทางกลุมมาราปาตานีไดเสนอเงื่อนไขสามขอดวยกัน 

1. ใหการยอมรับกลุมมาราปาตานีในฐานะฝายบี (Parti B) 

2. กระบวนการสันตภิาพจะตองเปนวาระแหงชาติ และ 

3. การใหความคุมกันทางกฎหมาย (imuniti) ใหกับคณะพูดคยุฝายมาราปาตานี 

จำเปนท่ีจะตองยืนยันวา นั่นเปนเพียงขอเสนอแนะ (Cadangan) ไมใชเปนขอเรียกรอง (Tuntutan) แต

อยางใด เหตุผลในการนำเสนอทั้งสามขอดังกลาวนั้นก็ไดมีการอภิปรายกันไปบางแลว 

ถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงวิจารณตั้งคำถามมากมายเก่ียวกับขอเรยีกรองของกลุมมาราปาตานีวามีเพียงสามขอ

เทานั้นหรือ ขณะที่ในสมยัฮัจญี สุหลง ในอดีตนั้นมีอยูจำนวนเจ็ดขอ และของบีอารเอ็นอีกหาขอ?? 

มีบางคนที่วิพากษวิจารณวา กลุมมาราปาตานีย่ืนขอเสนอเพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวกพองเทานั้น 

ไมใชเพ่ือประโยชนของประชาชนแตอยางใด 

เปนอกีครั้งหนึ่งที่กลุมมาราปาตานีไดช้ีแจงวา ทั้งสามขอขางตนนั้นเปนเพยีงขอเสนอแนะเปนเพียงขั้นการ

เตรียมการเพื่อใหกระบวนการสันติภาพสามารถดำเนินการไดอยางเปนทางการเทานั้น ไมใชเปนขอ

เรียกรองแตประการใด 

สำหรับปจจุบัน กระบวนการสันติภาพยังอยูในข้ันตอนของการสรางความไววางใจ จะเปนการเร็วเกินไป

สำหรับการย่ืนขอเรียกรองที่บางครั้งอาจสงผลกระทบตอกระบวนการสันติภาพได อยางท่ีเคยเกิดขึ้นมาแลว

กอนหนานี้ 

หนึ่ง  

เมื่อกระบวนการสันติภาพไดดำเนินอยางเปนทางการไปแลว สถานะของกระบวนการจะมีเสถียรภาพมากขึ้น 

กระบวนการสรางความเชื่อมั่นจะดีข้ึน แผนการดำเนินการ (โรดแมป) จะมีความชัดเจน จะเปนการยกระดับสู

ขั้นตอนตอไป นั่นก็คือขั้นตอนการเจรจาตอรองที่จะตองเดินคูขนานกับชวงเวลาของการหยุดยิง 

ใชแลว, การแกไขปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาอยางยาวนาน จักตองผานชวงเวลาของการหยุดยิงและ

การเจรจาพรอมๆ กันไป 

ดังน้ัน ในขั้นตอนของการเจรจาตอรองนี่เอง ทางกลุมมาราปาตานีจะยื่นขอเรยีกรองตอไป   

ในขั้นตอนดังกลาว ขอเรยีกรองของกลุมมาราปาตานีจะไมใชเจ็ดขอหรือสามหรือหาขออีกตอไป 
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ทางกลุมมาราปาตานีคาดไววาจะมีเพียงขอเรยีกรองหนึ่งเดียวเทานั้น 

แลัวอะไรเลาคือขอเรียกรองหนื่งเดียวดังกลาว? 

ขอใหพวกเรารอคอยวาหนึ่งขอเรียกรองนั้นคืออะไร.. 

ในขณะที่เรากำลังรอคอยอยูนี้ เรามาดื่มกาแฟหรือชากันไปกอน. 

("เขาใจวาคณะทำงานเชิงเทคนิคที่อยูในกระบวนการสันติภาพทั้งฝาย A และฝาย B ใกลจะบรรลุของขอตกลง

ในกรอบการทำงานรวมกัน (Term of References – ToR) เหลือแคการตอบรบัจากทั้งสองฝายเทานั้น และ

กระบวนการสันติภาพดังกลาวนี้ก็จะเริ่มขึ้นอยางเปนทางการในอนาคตอันใกลนี้") 

......................... 

อาบู ฮาฟซ อัลฮากีม – จากนอกรั้วปาตานี 

3 มีนาคม 2016 / 23 ญามาดิลเอาวัล 1437 

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮหมดั 
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พล.อ.อักษรา เผย เตรียมเจรจาสันติสุขครั้งตอไป ยันคุยตัวจริง 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 9 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news/64707 

 

“อักษรา” เผย เตรียมพูดคุยสันติสุขใตครั้งตอไป ยัน คุยกับตัวจริง อยูข้ันสรางความไวใจ เสนอกลุม        

เห็นตางกำหนดพื้นท่ีลดกอเหตุ เตรียมเปดตัวหนังสือแจกปชช.แจงความคืบหนา 

วันนี้ (9 มี.ค.) ท่ีทำเนียบรฐับาล พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุย   

สันติสุขชายแดนภาคใต กลาวถึงความคืบหนาการพูดคุยสันติสุขวา กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นเปน 1 ใน 7 

กลุมงาน เพ่ือแสวงหาทางออกของความขัดแยง ซึ่งที่ผานมามีการพูดคุยกับแนวรวมกลุมผูเห็นตางอยาง

ตอเนื่อง ทั้งการพูดคุยแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ โดยขณะนี้มีแนวทางที่จะใหประชาชนในพ้ืนท่ี       

ขับไลความรุนแรงออกจากพื้นที่ รัฐบาลมีความชัดเจนในทุกดาน และมีระเบียบรองรับ ไมวาจะเปนคำสั่งสำนัก

นายกรัฐมนตรี และคณะพูดคุยที่มาจากตัวแทนสวนราชการ ซึ่งการพูดคุยครั้งตอไปนั้น ขึ้นอยูกับความพรอม

ของกลุมผูเห็นตาง ซึ่งการพูดคุยครั้งตอไปนั้น กรอบทางเทคนิคสองขอท่ียังติดคางอยูขณะนี้เสร็จเรียบรอยแลว 

จากนี้จะนำไปเสนอใหมาเลเซียในฐานะผูอำนวยความสะดวก เพื่อนัดหมายเจรจาแบบเต็มคณะในครั้งตอไป 

โดยรัฐบาลตองการสรางความไววางใจระหวางกัน โดยจะขอใหลดการกอเหตุ ใหกลุมผูเห็นตางกำหนดพ้ืนท่ี

ดวยตัวเอง ขณะที่เจาหนาที่ตางก็ทำหนาท่ีดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่ 37 อำเภอของ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตอยูแลว 

“ทุกคนอางวาทำเพื่อประชาชน เราอยากบอกวาประชาชนไมตองการความรุนแรง แตตองการความสงบ ซึ่ง

ตองปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบจากทุกฝาย ขณะนี้อยูในชวงของการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน 

ดังน้ันจะไวใจกันไดก็ตองไมมีเหตุ เพราะถามีเหตุเราก็ยังไมไวใจ ตอนนี้เรากำลังเอาพลังประชาชนในพื้นท่ีเปน

สำคัญ เพราะประชาชนตองการการพัฒนา ความยุติธรรม ความสงบเรียบรอย ซึ่งขณะนี้กลุมผูเห็นตางเองก็
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กำลังคิดอยูวาจะบอกอะไรเรา เราตองการสันติสุข แลวใครตองการความรุนแรง ใครมีขอเรียกรอง ใครมี

เงือ่นไข ไมใชเรา” พล.อ.อักษรา กลาว 

พล.อ.อักษรา กลาววา อยางไรก็ตาม เชื่อวาแนวทางการพูดคยุสันติสุขนี้ จะไดรบัการสานตอจากรัฐบาลหนา 

เพราะถือเปนแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการแกปญหาความขัดแยง พื้นที่ความขัดแยงใน 3 จังหวัดภาคใตนั้น เปน

ความหวังของสังคมไทย และเชื่อวาปญหาเหลานี้จะดีขึ้นตามลำดับแตตองใชเวลา ยืนยันวา การพูดคุยทุกครั้ง

ที่ผานมา เปนการพูดคุยกับกลุมผูกอเหตุตัวจริง เนื่องจากกอนการพูดคุยแตละครั้ง ทางคณะพูดคยุจะมีบัญชี

รายชื่อของผูที่จะมาพูดคุยเพ่ือสงใหมาเลเซยีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งสำนักงานขาวกรองแหงชาติ               

กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ผูวาราชการจังหวัด ผูนำทางศาสนา ฯลฯ ไดตรวจสอบ และตอนนี้ตัวละครที่

เก่ียวของไดปรากฏตัวครบแลว ไมวาจะเปนผูสรางปญหา ผูแกปญหาและหนวยงานเกี่ยวของ ทั้งแมทัพภาค 4 

ศอ.บต. ผูนำศาสนา เอ็นจีโอ สื่อมวลชนในพื้นที่ และผูไดรับผลกระทบ ดังนัน้จึงอยูที่ประชาชนวาจะเชื่อใคร 

ประชาชนตองสนับสนุนการพูดคุยและประณามความรนุแรง 

พล.อ.อักษรา กลาวตอวา ขณะนี้ทางคณะพูดคุยกำลังจัดทำหนังสือเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตดวยการพูดคุยสันติสุข ตั้งแตป 2558-2559 ที่ผานมา วามีความคืบหนาอยางไรบาง ทั้งนี้ เพ่ือ

สรางความเขาใจใหกับประชาชน เนื่องจากที่ผานมา ประชาชนยังมาเขาใจเก่ียวกับการทำงานของเราเทาที่ควร 

โดยจะมีทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจะพิมพใหเพียงพอตอความตองการของผูท่ีสนใจ 

เมือ่ถามวา ผูกอเหตุยังมีแนวคิดที่จะแบงแยกดินแดนอยูหรือไม พล.อ.อักษรา กลาววา นี่มันยุคสมัยไหนแลว 

วันนี้ไมมีใครพูดเรื่องนี้แลว บริบทตางๆไดกาวขามเรื่องดังกลาวไปแลว แตประชาชนในพ้ืนท่ีจะเปนผูกำหนดวา

ตองการความสงบหรือไม และประชาชนเองก็ตองประณามความรุนแรง และขณะนี้ทีมพูดคุยสันติสุขมีความ

เปนเอกภาพ และเชื่อวาประชาชนในพ้ืนที่เห็นดวยและอยูขางรฐับาล ตอตานความรุนแรง 
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คำตอคำ มารา ปาตาน ีตอเหตุการณบุก ร.พ.เจาะไอรอง 
ทวีพร คุมเมธา 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 17 มีนาคม 2559 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2016/03/64674 

 

ตัวแทนมารา ปาตานี องคกรรมของขบวนการเพื่อเอกราชสามจว.ชายแดนใต ชี้ ความไมสงบวันครบรอบ

สถาปนาบีอารเอ็น ไมใชสัญญาณตอตานมารา และกลาววา พรอมยอมรับหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

17 มี.ค. 59 อาบูฮาฟซ อัลฮากีม สมาชิกคนหนึ่งของมารา ปาตานี องคกรรมของขบวนการปลดปลอยปาตานี 

หรือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตอบคำถามประชาไทเมื่อวานนี้ ถึงเหตุการณความรุนแรงเม่ือวันที่ 13 มี.ค. 

ซึ่งมีการกอเหตุไมสงบหลายจุด รวมถึงการใชโรงพยาบาลเจาะไอรอง จ.นราธิวาส เปนท่ีมั่นในการตอสูกับคาย

ทหารพรานซึ่งอยูตรงขาม 

เนื่องจากสองอำเภอท่ีเกิดเหตุมากที่สุดคือ อ.เจาะไอรอง และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเปนสองในหา 

อำเภอสันติสุข นำรอง (ซึ่งหมายถึง อำเภอที่เปนพ้ืนท่ีปลอดภัย) ซึ่งเปนโครงการท่ีฝายทหารไทยกลาวอางฝาย

เดียว มีผูวิเคราะหวา การโจมตอียางหนักในสองอำเภอดังกลาวคือการสงสัญญาไมเอากระบวนการพูดคุย 

สันติภาพ และไมเอามารา ปาตานี  

ทั้งนี้ วันที่ 13 มี.ค. เปนวันครบรอบ 56 ปการกอตั้งบีอารเอ็น องคกรเพื่อเอกราชปาตานีซึ่งเชื่อวา มีกำลัง

นักรบในพื้นที่มากที่สุด บีอารเอ็นนั้นเคยแสดงทาทีปฏิเสธมาราและการพูดคุยสันติภาพท้ังทางตรงและทาง 

ออม 

แมไมมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณหลังเหตุการณดังกลาว ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและ

องคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ตางออกมาประณามการบุกโรงพยาบาล และเรียกรองใหทั้งฝาย

ขบวนการและฝายไทยเคารพหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ซึ่งหามปฏิบัติการทางทหาร และการ

ตั้งคายทหารในพ้ืนที่โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน และพ้ืนที่ชุมชน  

(อาบูฮาฟซ ใหสัมภาษณประชาไทเปนภาษาอังกฤษ บทสัมภาษณดานลางเปนคำแปลอยางไมเปนทางการโดย

ประชาไท)  

1. มารา ปาตานี เห็นอยางไรตอการกอความไมสงบหลายจุดในวันที่ 13 มีนาคม โดยเฉพาะในอำเภอ   

เจาะไอรอง มาราเห็นวา การโจมตีในอำเภอที่ถูกประกาศเปนโครงการนำรองอำเภอสันติสุขนั้น เปน

สัญญาณตอตานการเจรจาสันติภาพหรือไม  
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เราไมรูแนนอนวาใครเปนผูกอเหตุท่ีโรงพยาบาล แตส่ิงตางๆ ชี้วานาจะเปนฝมือของนักรบอารเคเค (นักรบกลุม

บีอารเอ็น) เมื่อพิจารณาวาวันที่ 13 มีนาคมนั้นมีความสำคัญทางสัญลักษณ และยังมีการกอเหตุที่จุดอ่ืนดวย  

เหตุการณนี้ไมเกี่ยวกับมารา ปาตานี เห็นไดจากวา เหตุการณทำนองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต 

กอนท่ีจะมีมาราดวยซ้ำ 

ถาจะมีการสงสัญญาณใดๆ มันคงเปนการเตือนวา รัฐไทยตองจริงจังกับการแกปญหาที่ตนเหตุของความขัดแยง 

และหลีกเลียงจากการกระทำที่ไมยุติธรรมท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้ เพราะฝายทหารของขบวนการก็จะเอาคืนอยาง

สม่ำเสมอ จนถึงวันนี้ ท้ังมาราและฝายไทยยังไมไดตกลงอะไรเก่ียวกับพ้ืนที่ปลอดภัย เมื่อไรที่การพูดคุย

สันติภาพเริ่มอยางเปนทางการแลว เราถึงจะคุยกันเรื่องความเปนไปได และหาขอตกลงกันวา จะทำอยางไรให

เกิดพื้นที่ความปลอดภัย และหากลไกที่เหมาะสมทำใหมันเวิรค 

เพราะฉะนั้น เนื่องจากยังไมมีการตกลงเรื่องพื้นที่ปลอดภัย มันก็ไมมเีหตุผลที่จะบอกวานี่คือการตอตานมารา 

พ้ืนที่ปลอดภัยที่เจาะไอรองนั้น เปนเพียงขอเสนอฝายเดียวของกองทัพภาคท่ีสี่ เม่ือพิจารณาวาพื้นที่ดังกลาว

เปนท่ีมั่นของนักรบอารเคเค การตอบโตเชนนั้นก็เปนสิ่งที่เขาใจได  

  

2. การเจรจาสันติภาพจะไดรับผลกระทบจากปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตยหรือไม อยางไร   

สวนตัวผมไมเห็นวาเหตุการณจะกระทบกับกระบวนการพูดคุย ในทางตรงขาม มันย่ิงจำเปนที่จะตองเดินหนา

เรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย ใหมีขอตกลงกันเรื่องน้ีอยางเร็วที่สุดที่จะเปนไปได ตอนนี้ทั้งปารตี้เอ และปารตี้บี กำลังจะ

สรุปเรื่องศัพทเทคนิคในขอตกลงในเร็ววันนี้ ถาทุกฝายโอเคแลว เราก็จะไดเดินหนาการเจรจาสันติภาพอยาง

เปนทางการ 

  

3. ภาคประชาสังคมในพื้นที่ตางเรียกรองใหทั้งฝายไทยและฝายขบวนการนำกฎหมายมนุษยธรรมสากล 

มาใช มารา ปาตานีเห็นอยางไรกับขอเสนอนี้ 

เราไดยินเรื่องการเรียกรองใหนำกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศมาใช และเราเห็นดวยอยางที่สุด  

กลาวถึงเหตุการณลาสุด เปาหมายหลักของการปฏิบัติการคอืหนวยทหารและทหารพราน ซึ่งตั้งอยูใกลกับ

โรงพยาบาล ขณะที่มันเปนเปาทีช่อบธรรม แตการใชพื้นที่โรงพยาบาลซึ่งกระทบตออุปกรณและบุคลากรเพื่อ

ไปถงึเปาหมายการโจมตีนั้น เปนสิ่งที่ขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศมากๆ การที่ทหารและทหาร

พรานไปตั้งคายอยูใกลกับโรงพยาบาลก็ไมตางกัน เพราะฉะนั้น ทั้งสองฝายไดละเมิดหลักกฎหมายดังกลาว  

 เพราะฉะนั้น มันจึงสำคัญที่ท้ังสองฝายตองตกลงรวมกันเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยในกระบวนการสันตภิาพ และ

หลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศควรถูกประยุกตใช ทั้งฝายไทยและนักรบอารเคเคจะตอง

ไดรบัการศกึษาเก่ียวกับหลักการของกฎหมายและกฎที่เก่ียวของ  
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พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง: กางแผนพดูคุยสันติสุข 
ฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 15 เมษายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8485 

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง กางแผนยุทธศาสตรพูดคุยสนัติสุขชายแดนใตในเวทีกัมปงตักวา ระบุวาคืบหนาสูข้ันท่ี 6 จาก

ทั้งหมด 10 ขั้นตอนของการสรางความไววางใจ กับขอทาทายที่ตองดำเนินตามแผนใหสำเร็จในอีก 2 ปท่ีเหลือตามที่

รัฐบาลตองการความตอเนื่องในนโยบายและการดึงเสียงสนับสนุนจากคนตรงกลาง 

 

เสนทางสูสันติภาพภายใตกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขชายแดนใตของรฐัจะเดินไปอยางไร ทามกลางเสียง

สนับสนุน เสียงคัดคาน และความรุนแรงรายวัน สิ่งสำคัญที่สุดสวนหนึ่งนาจะเปนความตอเนื่องในนโยบาย

รัฐบาลและการดำเนินไปตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว 

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขาธิการพูดคณะคุยสันติสุขเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใตภาคใตที่มีพล.อ.อักษรา 

เกิดผล เปนหัวหนาคณะ พล.ท.นักรบไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเขียนแผนยุทธศาสตรการพูดคยุเพ่ือ         

สันติสุขฯ ขึ้นมาแลวเรงดำเนินการตามแผนใหสำเร็จภายในป 2560 

การดำเนินตามแผนนี้จะสำเร็จมากนอยแคไหนและอยางไรกับระยะที่เหลืออีก 2 ปนั้น ลองมาดูกอนวาในแผน

ยุทธศาสตรนี้มีอะไรบาง พล.ท.นักรบ ไดบรรยายเรื่องน้ีในการสัมมนาที่จัดข้ึนโดยเครือขายชุมชนศรัทธา          

“กัมปงตักวา” ในหัวขอ “ทางรอดกระบวนการสรางสันติภาพปาตานี” เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผานมา    

ที่หองประชุมองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) บานา อ.เมือง จ.ปตตานี ใหสมาชิกเครือขายของชุมชนศรัทธา

ในจังหวัดชายแดนภาคใตกวา 50 คนไดรบัฟงโดยสรุปดังนี้ 
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กางแผนยุทธศาสตรพูดคุยสันติสุขชายแดนใต 

พล.ท.นักรบ กลาวนำวา การแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตในขณะนี้กำลังอยูในขั้นท่ีสองซึ่งก็คอื “การ

ปฏิบัติการเชิงรุกควบคูการพัฒนา” ที่เริ่มมาตั้งแต 2554 ซึ่งชี้วัดวาสถานการณกำลังดีขึ้นเปนลำดับ การพูดคุย

เพื่อสันตสิุขเปนหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการความขัดแยงของรัฐบาล ซึ่งตองทำควบคูไปกับการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่และงานพัฒนาในมิต ิตางๆ ยืนยันการพูดคุยนั้นมีมาโดยตลอดหลายปกอนหนานี้ 

แตรัฐเริ่มมเีอกภาพทางความคิดมากข้ึนหลังจากที่มีการระบุเอาไวใน “นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต” จนกระทั่งมามาลงนามในป 2556 และมีการพูดคุยกันอยางเปนทางการ แตปญหาที่พบก็คือ

เรายังไมมียุทธศาสตรในการพูดคุยและการเตรยีมความพรอมที่ดีพอ การพูดคุยในรัฐบาลท่ีแลวจึงประสบกับ

ขอจำกัดมากมาย 

พล.ท.นักรบ กลาววา เมื่อรัฐบาลนี้สานตอการพูดคุย ตนไดรับมอบหมายใหยกรางแผนยุทธศาสตรการพูดคุย

เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมา โดยมขีั้นตอน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 คือการสรางความไววางใจ 

ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ระยะที่ 2 คือ การลงนามในสัตยาบัน และระยะที่ 3 คือการจัดทำแผนท่ีเดินทาง

หรือ Road Map เพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยันยืน 

ในการทำแผนยุทธศาสตรการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ นั้นไดมาจากการระดมสมองและสรรพกำลังจากหลาย         

ภาคสวน รวมไปถึงการศกึษาตัวอยางในอาเจะห ประเทศอินโดนเีซีย และในมินดาเนา ประเทศฟลิปปนส รวม

ไปถึงบทเรยีนท่ีไดรับจากกรณีของไอรแลนดเหนือ ซึ่งแตละที่ก็แตกตางกัน แตเราก็ปรับใหสอดคลองกับ

ประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนมา 

10 ขั้นตอนการสรางความไววางใจ 

พล.ท.นกัรบ กลาวตอไปวา สำหรับขั้นตอนการสรางความไววางใจนั้น ตนขอย้ำวาเปนข้ันตอนที่ยากที่สุด 

เพราะคนที่ขัดแยงกันจะไววางใจกันนั้นไมงาย อยางไรก็ตาม การดำเนินการ 1 ป กับอีก 3 เดือนที่ผานมาก็มี

ความคบืหนา ซึ่งสอดคลองตาม 10 ขั้นตอนในแผนยุทธศาสตรการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางความสัมพันธกับมาเลเซยี  

เริ่มตนตั้งแตวันแรก เนื่องจากคณะของฝายทางการไทยไมเคยรูจักผุอำนวยความสะดวกกันมากอน ความไม

ไววางใจตอมาเลเซียก็มีอยูสูง ดังน้ันตนตองทำความรูจักกับดาโตะสร ีอาหหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผูอำนวยความ

สะดวกในการพูดคุยสันติสุขดวยการเดินทางไปเจอเขาที่ประเทศมาเลเซีย ทานอาหารดวยกัน ตีกอลฟดวยกัน 

และบางครั้งก็พามาเที่ยวเมืองไทย ทางเขาก็พาเราไปพูดคุยและทานอาหารดวยกันที่มาเลเซีย เพื่อสรางความ

ไววางใจระหวางกัน ใชเวลาในการสรางความไววางใจในชวงนี้ถึง 3 เดือนดวยกัน 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดบัญชีรายชื่อกลุมผูคิดเห็นตางจากรัฐ 

เมื่อมีความไววางใจตอกันแลว ทางฝายรัฐก็ไดจัดบัญชีรายชื่อกลุมผูคิดเห็นตางจากรัฐ จำนวน 32 คนที่อยูใน

ประเทศมาเลเซีย เปนกลุมที่รัฐอยากคุยดวยและยืนยันวาเปนตัวจริงโดยความเห็นชอบของหนวยงานทางดาน

การขาววาเปนกลุมผูเห็นตางซึงอยูฝายตรงกันขามจริงๆ เราสงรายชื่อใหรัฐบาลมาเลเซียเพื่อรวบรวมบุคคล

เหลานี้และเชิญมาพูดคุยกัน บัญชีรายชื่อเหลานี้ไดรบัความเห็นชอบจากกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักขาวกรองแหงชาติ สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เปนตน 

ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ  

หลังจากสงทั้ง 32 รายชื่อใหมาเลเซียแลว ทางฝายมาเลเซยีก็ตองไปสรางความสัมพันธกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 

เมื่อทั้ง 2 ฝายคือฝายไทยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐเกิดความไววางใจตอมาเลเซียแลว ทางมาเลเซียก็จะเชิญทั้ง 

2 ฝาย เขามาพูดคุยกันโดยมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวก ซ่ึงที่ผานมามีการพูดคุยกันแลว 4 ครั้งใน

ระยะเวลา 1 ป 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบเบื้องตน  

ที่จริงไดมีการทดสอบเบื้องตนไปแลวเมื่อชวงเดือนรอมฎอนป 2558 ท่ีผานมา โดยมีการพูดคุยในทางลับวา

ขอใหเดือนรอมฎอนป 2558 เปนเดือนรอมฎอนแหงสันติสุขและเปนเดือนแหงการประกอบศาสนากิจ        

ผลออกมาปรากฏวาเปนเดือนรอมฎอนที่มีเหตุการณต่ำที่สุดนับแตป 2547 – 2559 
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อยางไรก็ตาม เดือนรอมฎอนป 2558 ก็ยังมีเหตุการณเกิดข้ึนบรเิวณชายแดน เชน ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก          

จ.นราธิวาส อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ปาดังเบซาร จ.สงขลา เปนตน นี่คือบททดสอบเบื้องตนที่เราทำกันมาแลว 

และที่สำคัญ เปนบททดสอบที่ผาน 

ขั้นตอนที่ 5 ตั้งคณะทำงานเทคนิครวม  

 คณะทำงานเทคนิครวมเปนคณะทำงานชุดเล็กของทั้งสองฝาย มีหนาที่พูดคุยรายละเอียดในประเด็นตางๆได 

และสามารถพูดคุยไดหลายวันติดตอกัน สามารถนอนคุย นั่งคยุ คุยระหวางกินขาวได  เพราะคณะพูดคุยชุด

ใหญไมสามารถที่จะพูดคุยรายละเอียดได เพราะบนโตะการพูดคุยชุดใหญนั้นบางคร้ังไมอาจหาขอยุติกันได

โดยงาย อีกทั้งยังตองมีการแปลภาษาถึง 3 ภาษา การจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กเปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหา

ดังกลาว ซึ่งในกระบวนการพูดคุยที่อ่ืนก็ถือปฏิบัติกันเปนปกติ 

คณะทำงานชุดนี้มีตนซึ่งนอกจากจะทำหนาที่เปนเลขานุการคณะพูดคุยชุดใหญแลว ยังเปนหัวหนาคณะทำงาน

ชุดเล็กของฝายรัฐบาลอีกดวย สวนคณะทำงานนั้นมาจากเจาหนาที่ของกระทรวงยุตธิรรม, กระทรวงการ

ตางประเทศ, กองทัพบก, กอ.รมน. เปนตน ที่ผานมาคณะทำงานเทคนิครวม ซึ่งมีทั้งฝายรัฐบาลและกลุมผูคิด

ตางไดมีการพบปะกันแลว 3 ครั้งท่ีประเทศมาเลเซีย คือที่เมืองปนัง 1 ครั้ง และที่กัวลาลัมเปอร 2 ครั้ง 

จนกระทั่งไดมาซึ่งกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุยซึ่งถือเปนข้ันตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุย  

ขณะนี้การดำเนินงานทั้งหมดอยูในขั้นตอนนี้ คือ การกำหนดกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุย ซ่ึงรวมกัน

จัดทำเสร็จเปนที่เรียกบรอยแลวจากการพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐเมื่อชวงเดือนมีนาคม 2559 ที่ผานมา 

ถามวาทำไมตองมีกรอบกติกาในการพูดคุยสันติสุข คำตอบก็คือเปนเรื่องท่ีคลายกับเลนฟุตบอล หากไมมีกติกา

ก็เลนฟุตบอลไมได เปนตน การพูดคุยสันติสุขก็เหมือนกัน ตองมีกรอบในการพูดคุยสันติสุขดวยเชนกัน 

หากไมมีกติกาพูดคุยสันติสุข ก็เหมือนกับการพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณที่เมื่อพูดคุยครั้งท่ี 2 ก็มี

การยื่นขอเสนอ 5 ขอ จากฝายบีอารเอ็น ทำใหการพูดคุยเดินหนาตอไปไมได ซึ่งในความเปนจริงขอเสนอ 5 

ขอนั้น ถาเทียบตอนนี้ก็อยูในขั้นตอนที่ 9 หรือ 10 ตามแผนยุทธศาสตรการพูดคุยฯ ฉบับนี้ 

กรอบกติกาทำใหการพูดคุยสันติสุขเดนิหนาได เพราะมีการพูดคุยอยางเปนข้ันตอน ซึ่งกรอบกติกานี้จะนำขึ้น

บนโตะพูดคุยสันติสุขระหวางคณะพูดคุยฝายไทยกับฝายกลุมผูเห็นตางในเดือนเมษายน 2559 นี้ 
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ขั้นตอนที่ 7 การทดสอบขั้นกาวหนา 

การทดสอบขั้นกาวหนา ความสำคัญอยูที่การพูดคุยเรื่องกำหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยรวมกัน หรือ Safety Zone ซึ่ง

เรื่องนีไ้ดบรรจุเปนวาระในการพูดคุยสันติสุขเรียบรอยแลว เพ่ือใหคณะพูดคุยสันติสุขชุดใหญเห็นชอบกอนจึง

จะสามารถดำเนินการตอได 

เมื่อโตะพูดคยุสันติสุขเห็นชอบเรื่องนี้แลว ก็จะโยนใหคณะทำงานชุดเลก็ไปดำเนินการตอ โดยตนจะใหทางกลุม

ผูเห็นตางจากรัฐเปนผูเลือกพื้นที่ 

พ้ืนที่ปลอดภัยนี้เปนการทำงานรวมกันของ 3 ฝาย คือ รัฐ ประชาชน และกลุมผูเห็นตางจากรัฐ ซึ่งตางจาก

อำเภอสันติสุขท่ีกำลังดำเนินการอยูในพ้ืนท่ีตอนน้ี เพราะเปนการทำงานรวมระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รฐั 

แตไมมีกลุมผูคิดตางจากรัฐทำงานดวย ทำใหยังมีเหตุไมสงบอยู 

แตอยางไรก็ตาม ไมใชวาพื้นที่ปลอดภัยจะไมมีเหตุไมสงบเลย เพราะในพ้ืนท่ียังมีกลุมที่ไมเห็นดวยกับการ

พูดคุยสันติสุขอยู และยังมีพวกคาของเถ่ือน น้ำมันเถื่อนและยาเสพติดอยู 

ขั้นตอนที่ 8 การพูดคุยเร่ืองปญหา 

การพูดคุยเรื่องปญหา เปนการรับทราบปญหาจากกลุมผูเห็นตางจากรัฐวา เขามีปญหาอะไรถึงตองใชอาวุธ 

เชน การศึกษาในพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ซึ่งหากตนมีขอมูลผมก็จะใหคำตอบบนโตะ

การพูดคุยสันติสุขไปเลยวารัฐไดทำอะไรบางเก่ียวกับการศึกษาในพ้ืนที่ แตหากไมมีขอมูล ก็นำประเด็นนี้ไปเปด

เวทีถามประชาชนวาตองการการศึกษารูปแบบใด 

หรือเรือ่งการเมืองปกครอง เชน ประชาชนตองการเขตปกครองพิเศษหรือตองการเลือกผูวาราชการจังหวัด ตน

ก็จะลงมาเปดเวทีในพ้ืนที่ถามประชาชน จากนั้นก็จะนำขอเสนอของประชาชนมานำเสนอบนโตะพูดคุย แต

ตองนำไปเสนอรัฐบาลกอนวามีความเห็นอยางไร จะตองแกไขเพ่ิมเติมตรงไหน ผมจะทำอยางนี้ไปเรื่อยๆ 

เพื่อใหไดขอเสนอ 

ขั้นตอนที่ 9 การประเมินและทบทวน 

ขั้นตอนที่ 10 การจัดทำขอตกลงฉบับสมบูรณ 

ระยะท่ี 2, 3 ทำอยางที่ทั่วโลกทำกัน 

พล.ท.นักรบ กลาวอีกวา ขามไประยะที่ 2 คือ การลงนามสันตาบัน โดยมีการระบุอยางชัดเจนวาจะตองแก

อะไรบาง ซึ่งการแกปญหาเหลานี้ กลุมผูคิดเห็นตางจากรัฐตองยกเลิกกอเหตุความไมสงบในพื้นที่ โดย

ดำเนินการควบคูกับกระบวนการยุติธรรม คือ ทำอยางไรใหกลุมคนที่มีความคิดเห็นตางรัฐกลับมาในประเทศ
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สำหรับคนที่อยากกลับ นักโทษในเรือนจำจะดำเนินการนิรโทษกรรมหรือไม คนที่มีหมายจับจะยกเลิกหรือไม 

รูปแบบอยางนี้ทำกันทั่วโลก 

ระยะที่ 3 การจัดทำ Road Map เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนำหมวดการศึกษา การเมืองการ

ปกครอง มาตั้งคณะทำงานศึกษาอยางจริงจัง ตั้งระยะเวลาในการแกไข กี่เดือน กี่ป เพ่ือกำหนดใหเปน Road 

Map ในระหวางนี้มีการตั้งคณะกรรมการหยุดยิงและถอนกำลังทหารออกพื้นท่ี ซึ่งในกระบวนการสันติภาพ         

ทั่วโลกก็ทำกันอยางนี้ 

สิ่งทาทายของท้ัง 2 ฝาย 

พล.ท.นักรบกลาวดวยวา สำหรบัสิ่งทาทายตอกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขชายแดนใตมี 4 ขอหลักๆ ดังน้ี 

เรือ่งแรก ความตอเนื่องของนโยบาย เนื่องจากประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลบอย และอนาคตประเทศไทยไมรูวา

จะเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาล แตรัฐบาลชุดปจจุบันใหตนยกรางยุทธศาสตรการพูดคุยฯ ใหสำเร็จในป 2560 นั้น ใน

ความเปนจริงแลวตนคิดวาในป 2560 นาจะอยูขั้นตอนของการลงนามสัตยาบันเทานั้นเอง เพราะกระบวนการ

สันติภาพตองใชระยะเวลานาน ตัวอยางในประเทศฟลิปปนสก็ใชเวลา 17 ป ไอรแลนดเหนือ 30 ป แตอยางไร

ก็ตาม รัฐบาลนี้ก็ไดบรรจุวาระการพูดคุยสันติสุขไวในนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

ฉบับใหม ซึ่งยกรางเสร็จเรียบรอยแลวในขณะนี้และกำลังจะเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

เรื่องที่สอง ความไววางใจระหวางปารตี้ A (ฝายรัฐบาล), ปารตี้ B (ฝายมาราปาตานี) และผูอำนวยความ

สะดวก ขั้นตอนในการสรางความไววางใจใชเวลานาน อยางไรก็ตามภายในระยะเวลา 1 ป 3 เดือนที่ผานมา มี

การพบเจอกันแลวเพียง 7 ครั้ง เปนคณะทำงานชุดใหญ 4 ครั้งและคณะเทคนิครวม 3 ครั้ง ทำใหยังไมสามารถ

สรางความไววางใจไดอยางเต็มท่ีมากนัก แตก็สามารถสรางความไววางใจไดเรื่อยๆ 

เรื่องที่สาม การโนมนาวและชักจูงกลุมที่ตรงกลางระหวางเห็นดวยกับไมเห็นของทั้ง 2 ฝายทั้ง Party A และ 

Party B ใหมาสนับสนุนการพูดคุย โดยเฉพาะประชาชนท่ีตองสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข เนื่องจากชวงนี้ได

เปดโอกาสใหมีการพูดคุยแลว 

เรื่องสุดทาย การสนับสนุนจากภาคประชาสังคม (Track 2) และประชาชนระดับรากหญา และคนสวนใหญ

ของประเทศ (Track 3) สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข 
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พูดคุยสันติสุขวุน พล.ท.นักรบ พนทีม 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 20 เมษายน 2559 
ท่ีมา: สำนกัขาวอิศรา 

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตสอเคามปีญหาอีกครั้ง เม่ือมีขาวยืนยันวา พล.ท.นักรบ                

บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยฯ ถูกปรับพนจากคณะ  

พล.ท.นักรบ ยอมรับวา ขณะนี้ไมไดทำงานใหกับคณะพูดคุยฯแลว และไดปรับตำแหนงจากรองผูอำนวยการ

ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 5 หรือ รองศปป.5 เปนผูทรงคุณวุฒกิองทัพบก  

สวนการทำงานของคณะพูดคุยฯจะมีทิศทางอยางไรตอไป โดยเฉพาะการนัดหมายพูดคุยคณะใหญกับกลุม         

มารา ปาตานี ชวงปลายเดือน เม.ย.นี้นั้น พล.ท.นักรบ บอกวา ไมทราบเรื่องและไมไดรับขาวสารใดๆ เลย 

สำหรับ พล.ท.นักรบ มีบทบาทในคณะพูดคยุฯ และในกระบวนการสันติภาพชายแดนใตมาตลอด ตั้งแตเม่ือ

ครั้งการพูดคุยกับกลุมบีอารเอ็นในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เมื่อป 2556 พล.ท.นักรบ ก็เปนหนึ่ง

ในคณะพูดคุยฯ ในฐานะตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.  

ตอมาในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ที่สานตอกระบวนการพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุม 

ภายใตชื่อองคกร "มารา ปาตานี" เมื่อป 2558 พล.ท.นักรบ ก็ถือเปนคียแมนคนสำคัญ และไดรบัแตงตั้งเปน

เลขานุการ รวมทั้งเปนโฆษกของคณะพูดคยุ 

นอกจากนั้น พล.ท.นักรบ ยังทำหนาที่เปนหัวหนาคณะทำงานเทคนิค หรือคณะพูดคุยชุดเล็ก เพื่อประสานงาน

กับมารา ปาตานี และรัฐบาลมาเลเซีย ในฐานะผูอำนวยความสะดวก เพ่ือกำหนดประเด็นการพูดคุยของคณะ

พูดคุยชุดใหญดวย  

พล.ท.นักรบ เปนนักเรียนเตรียมทหารรุน 24 โดยเขาเพิ่งติดยศพลโท ในการปรับยายนายทหารวาระประจำป 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ปที่แลว และรับราชการในศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 5 หรือ ศปป.5 ของ กอ.รมน.ซึ่ง

รบัผิดชอบปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมานานหลายป เขามีบทบาทอยางสงูในการเขียนแผน

และโครงสรางของหนวยงานความมั่นคงในภารกิจดับไฟใต  

สำหรับอนาคตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ยังไมชัดเจนวาจะมีการนัดพบปะกันระหวางคณะพูดคุยชุด

ใหญ ชวงราวปลายเดือน เม.ย.ถึงตนเดือน พ.ค.ตามท่ีมีการนัดหมายกันหรือไม เพราะมีขาววานายกรัฐมนตรี

ยังไมพอใจผลการพูดคุยของคณะทำงานชุดเล็กที่ประสานงานกับ มารา ปาตานี ขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุรุนแรง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง 
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มาราฯ ผิดหวัง ไทยไมรับรอง TOR 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 28 เมษายน 2559 
ท่ีมา: สำนกัขาวอิศรา 

มารา ปาตานี เผยผลประชุมรวมกับคณะพูดคุยเพื่อสันตสิุขฝายรัฐบาลไทย ยอมรับผดิหวังไทยไมยอมรับรองราง         

ทีโออาร แตยังใหเวลาพิจารณาทบทวน ทวาระหวางนี้จะไมมีการพูดคยุประเด็นอ่ืนโดยเฉพาะ "พื้นที่ปลอดภัย"  

ผูใชนามวา อาบู ฮาฟซ อัล ฮากิม ซึ่งทำงานใหกับมารา ปาตานี ไดเผยแพรเอกสารคลายชอรตโนต สรุปผล

การประชุมระหวางคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งระบุสถานะวาเปนการพบปะพูดคุยแบบ

เต็มคณะอยางไมเปนทางการรอบท่ี 3 เมื่อวันพุธที่ 27เม.ย.59 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

หัวหนาคณะพูดคุยของทั้งสองฝาย คือ พล.อ.อักษรา เกิดผล กับ อุสตาซ มะสุกรี ฮารี โดยมี ดาโตะ สรี           

อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม จากมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวก ใชเวลาการประชุม 1 ชั่วโมง 15 นาที 

วาระการประชุมที่สำคัญก็คือ การใหความเห็นชอบรางขอตกลงท่ีเปนกรอบการพูดคุย หรือทีโออาร และการ

นำเสนอแนวคิดเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยรวมกัน ซึ่งเปนขอเสนอของฝายรัฐบาลไทย  

ผลการประชุมก็คือ หัวหนาคณะพูดคุยฝายไทยบอกกับวงพูดคุยวา ไมพรอมลงนามรับรองรางทีโออาร ซึ่ง

ฝายมารา ปาตานี รูสึกผิดหวังกับการตัดสินใจของฝายไทย แตก็ใหความเคารพ ฉะนั้นประเด็นเรื่องพื้นท่ี

ปลอดภัยจึงไมถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกัน 

สำหรับความเห็นของฝายมารา ปาตานี ก็คือ ไมแนใจวาฝายไทยตองการทบทวนรางทีโออาร หรือจะแขวนไว 

หรือจะยกรางใหม ทราบแตเพียงวานายกรัฐมนตรีของไทยยังไมอนมุตัิรางทีโออารฉบับนี้  

ราง TOR ผานการตกลงรวมกันของคณะทำงานเทคนิครวมฯ หลังจากประชุมกันมา 3 รอบ ตั้งแตเดือน 

ต.ค.ปที่แลว จนถึงเดือน มี.ค.ปนี้ เชื่อวานาจะเปนการปูทางสำหรับกระบวนการพดูคุยอยางเปนทางการ

ใหเดินหนาตอไปได ขณะที่คณะกรรมการอำนวยการของมารา ปาตานี ใหความเห็นชอบกับรางทีโออารนี้

ตั้งแตตนเดือน เม.ย. 

มีความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปลี่ยนตัว พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง ออกจากคณะพูดคุยฯ โดยฝายมารา           

ปาตานี มองวาเหตผุลของการเปลี่ยนตัวอาจสะทอนผานการตัดสินใจเรื่องรางทีโออาร เพราะ พล.ท.นักรบ 

เปนตัวจักรสำคัญ และเห็นหัวหนาคณะทำงานเทคนิครวมฯฝายไทย ทั้งยังเคยมองในแงดีวา รางทีโออารจะ

ไดรบัการรับรองจากรัฐบาลไทยและคณะพูดคยุฝายไทย  
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มารา ปาตานี ยังเห็นวา ตราบใดที่กระบวนการพูดคุยยังดำเนินอยางไมเปนทางการอยูเชนนี้ สืบเนื่องจากราง 

ทีโออารไมไดรับการรับรอง ประเด็นใหญๆ ที่ตองหารือกันตอไป เชน การกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ก็จะไมถูก

หยิบยกมาหารือรวมกัน 

ในตอนทายของเอกสารสรุปผลการพูดคุยฯยังระบุวา ทีโออาร เปรียบเหมือนกฎหรือขอบังคับในเกมกีฬา 

ซึ่งหากไมมี ก็ไมสามารถเลนตอไปได ฉะนั้น มารา ปาตานี จะใหเวลากับฝายไทยเพื่อตัดสินใจใหมในเรื่อง

นี้ เพราะการรับรองรางทีโออาร จะเปนสัญญาณหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความจริงใจและความมุงมั่นของ

รัฐบาลไทยในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และผลักดันใหกระบวนการเดินหนาตอไป 
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บ๊ิกตูไมหนุนเจรจาดับไฟใต 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 29 เมษายน 2559 
ท่ีมา: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1461911235 

 

 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคสช. กลาวถึง

ความคบืหนาการพูดคุยสันติสุขชายแดนใตท่ีมีกระแสจะไมเปนผลสำเร็จวา  

อยากเตือนวาการวิพากษวิจารณโดยที่ไมมีขอมูลก็เขียนกันอยูนั่น แกปญหาไมสำเร็จ พูดคุยสันติภาพไมสำเร็จ

บางมันจะแกไดอยางไร ถาอีกฝายมีเจตนารมณท่ีตรงกันก็จะแกได  

ตนเห็นที่สื่อมวลชนเขียนระบุวาทำไมไมจริงใจในการแกปญหา มันยอมรับกระบวนการไดหรอืไม ผิดกฎหมาย

หรือไม เปนการสรางอาชญากรรมที่รายแรงหรือไม กลุมผูเห็นตางท่ีเอาปนมายิงกันนั้นผิดกฎหมาย องคกรที่มี

ชื่อขึ้นตามทะเบียนตางๆ เหลานั้นก็ผิดกฎหมายทั้งหมด รัฐบาลไมสามารถที่จะนำกฎหมายในประเทศไป

ตอรองได ประเทศไทยเจรจากับผูกระทำความผิดไมได เอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาวากัน ซึ่งตอง

ดูตรงนี้และคณะพูดคุยก็จะนำเรื่องไปหารือวาเขาจะยอมรับไดหรือไม ถายอมรับไมไดก็กลับมา 

“ทำไมเราตองไปยอมรบักติกาในการใหเรียกชื่อ ไมเห็นใครเขาจะสนใจ แลวมันมีก่ีกลุมรูมั๊ย แลวรูมั๊ยทำไมเขา

ตองไปคุยที่ตางประเทศ เพราะเจรจากับใครไมได รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นมันถึงตอง

ไปคุยนอกประเทศ และจะไปดึงเขาเขามาในประเทศอีก ไมเขาใจกันซักเรื่อง แลวก็วิพากษวิจารณสงเดชไป

เรื่อย หลายคนนะ ผมดูตามหนาหนังสือพิมพ ก็วิจารณกันไปเรื่อย อยากนี่อยากโนนแตไมเคยเขาใจ  

เรานะหลีกเลี่ยงอยูแลวเรื่องการพูดคุย รัฐบาลที่แลวอยากจะคุยก็เชิญ ผมก็ตองมาตามแกอยูนี่ไง แลวมันจะ

จบมั๊ยละ คุยกันนะ เจตนาวันแรกก็ไมตรงกันแลวท่ีจะขอใหผมเรยีกชื่อกลุมเขา ผมรับรองชื่อเขาไดมั้ย ถามันมี

ชื่อขึ้นก็จะมีกลุมอื่นตามมาเรื่อยๆ แลววันหลังก็ข้ึนทะเบียนไป รัฐก็ผิด ฉะน้ันใครไปคุยในประเทศเมื่อไหร ก็ผิด
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กฎหมาย ผิดรฐัธรรมนูญเมื่อนั้น” พล.อ.ประยุทธ กลาวและวา เขาใจใหตรงกันดวย ทำใหคนเขาสงบ อยาไป

เพิ่มศักยภาพในการพูดคุยวาถาหากพูดคุยแลวจะกดดันจากการใชความรุนแรงและอาวุธ ตนใหไมได ดังน้ัน

การท่ีขอใหเปนพ้ืนท่ีปดเพ่ือดูแลกิจกรรม ดูแลครู เด็กนักเรียน ก็คอยๆทำ ถาคิดวาจะพูดคุยกัน ถาพูดคุยแลว

จะเรงรดัใหเรยีกชื่อ ใหแสดงความจริงใจ ใหกำหนดในรัฐธรรมนูญวาใหเปนวาระแหงชาต ิมันอะไรกัน การ

แกปญหาภาคใตก็เปนวาระแหงชาติอยูแลว 

หัวหนาคสช. กลาวอีกวา “เขียนใหดีนะ ผมจะติดตาม เพราะฝายความมั่นคงแจงมา เขาบอกวารับไมได การ

แกปญหาวุนวายสับสนไปหมด เพราะการสรางกระแสในสังคมไมเขาใจ ไมตรงกันหมด ไอนี่พูดอยาง ไอนั่นพูด

อยาง  

รัฐบาลเขาตั้งหลักไวแลว มีเจตนารมณท่ีตั้งใจจะแกปญหาของชาติใหเปนธรรม เทาเทียม ใครบอกไมเปนธรรม 

ไมเทาเทียมก็รองมา จะสอบให ใครจะกลับบานก็มีกระบวนการมาตรา 21 เขามีไวหมดแลว มันจะอะไรกันอีก 

ก็เริ่มกันไมไดแลวมันจะไปตรงอ่ืนไดอยางไร บางอยางในตำราก็คือตำรา วิชาการก็คือวิชาการ มันอยูท่ีการ

ปฏิบัติ นี่คือความแตกตางในการทำงาน ไมใชเอาปญหาทุกปญหามาตีกัน มันไปไหนไมไดทั้งน้ัน” 
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‘อักษรา’ แจง พูดคุยสนัติสุข ‘ดับไฟใต’ เดินหนา 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 29 เมษายน 2559 
ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news/121302  

“อักษรา” แจง พูดคุยสันติสุข “ดับไฟใต” เดินหนา ชี้ อยาโยงประเด็น ยาย พล.ท.นักรบ 

เมือ่วันที่ 29 เมษายน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุข กลาวภายหลังจากการเดินทางไป

พูดคุยของคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต วา กระบวนการพูดคุยเพ่ือยังคงดำเนินการตอไป และ

ยังคงอยูในกรอบนโยบายของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในระยะของการสรางความ

ไววางใจ  ซ่ึงตองใชเวลาในการดำเนินการ และไมไดหยุดชะงักแบบที่สื่อมวลชนบางสำนักและนักวิเคราะห   

บางทานเขาใจ  ทั้งยังมีความพยายามนำไปเชื่อมโยงกับ พล.ท.นักรบ บุญบัวทองที่ถูกปรับยายออก น่ันเปน

เพราะรับพระราชทานยศสูงขึ้น อีกทั้งมีการปรับยายตามวาระ โดยขอเท็จจริงแลว ตนก็ไดรับการแตงตั้งโดย

นายกฯ เชนเดียวกับผูแทนสวนราชการอื่นๆ ที่สงมารวมเปนคณะพูดคุย รวม 8 หนวยงาน และในหวงนี้ก็มีการ

ปรับเปลี่ยนตามวาระกันหลายทาน 

พล.อ.อักษรา กลาวตอวา ท่ีสำคัญที่สุดคือกระบวนการพูดคุยยังคงเดนิหนาตอไปตามปกติ และเมื่อ 27 

เมษายนท่ีผานมา ทางคณะไดมีการเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อทำความเขาใจกับกลุมผูเห็นตางฯ หรือ 

Party B แลว ซึ่งตนไดฝากความปรารถนาดีของนายกฯ พรอมท้ังขอบคุณที่ทุกฝายยังคงรวมกันพูดคุยเพื่อ

แสวงหาทางออกจากความขัดแยงใหเกิดความสันติสุขในพื้นที่ตอไป   

อยางไรก็ตาม ขอชี้แจงวายังมีเพียงเรื่องเดียวที่ฝายเราและฝายผูเห็นตางฯยังมองไมตรงกัน คือ ตนตั้ง

คณะทำงานเทคนิคใหไปชวยกันกำหนดพื้นที่ปลอดภัย เพ่ือสรางความไววางใจกับประชาชน  แตทางฝายผูเห็น

ตางฯ อยากไดบันทึกขอตกลงรวม เหมือนกับที่เคยเรียนแลววาเขาไมมีสถานะอะไร ในขณะที่ฝายเรามีคำสั่ง

สำนักนายกฯ ชดัเจน  เพราะฉะน้ันตนจึงเรยีนวา สมควรพิสูจนความไววางใจกันกอน เพราะบันทึกขอตกลง

เปนเพียงจุดเริ่มตนของความรวมมือ ถาหากยังมีเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ สังคมจะไมไวใจกระบวนการ

พูดคุยฯ  ดังนั้นจึงจำเปนตองยุติความรุนแรงในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งใหไดกอน แลวจึงมารวมกันจัดทำขอตกลงให

ครอบคลุมการปฏิบัติในหวงเวลาของระยะการสรางความไววางใจ 

“สิ่งท่ีเราพยายามทำ คือ ความพยายามแยกกลุมผูเห็นตางฯ ที่ตอสูเพ่ืออุดมการณออกจากขบวนการผิด

กฎหมายอื่นๆ ซึ่งกลุมผูเห็นตางฯ หรือ Party B ก็มีความเขาใจ คือ เมื่อไวใจแลวก็จะเกิดความรวมมือในการ

จัดทำบันทึกขอตกลงรวมกันตอไป สวนบันทึกขอตกลงท่ีดำเนินการมาแลว ฝายเราจะไดใหสวนราชการท่ี

เก่ียวของไปตรวจดูถอยคำไมใหขัดแยงตอกฎหมายและกติกาสากล โดย สมช.จะนำกราบเรียนให พล.อ.

ประยุทธ นายกฯเห็นชอบกอน” พล.อ.อักษรา กลาวและวา ขอใหมั่นใจวาการพูดคุยเพื่อสนัติสุขมิไดหยุดชะงัก

ลงอยางท่ีนักวิเคราะหบางทานไดใหความเห็นไว  และยืนยันยังคงเดินหนาตอไปเหมือนเดิม 
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ถึงคิว “กัสตูรี” โพสตเฟซฯแจงเหตุพูดคุยสันติสุขลม ยันยังไมจบ เดินหนาตอแน 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 30 เมษายน 2559 
ท่ีมา: สำนักขาวอิศรา  

มีรายงานจากหนวยงานความมัน่คงของรัฐบาลวา เมื่อวันศุกรที่ 29 เม.ย.59 นายกัสตูรี มะหโกตา แกนนำกลุมพูโล 

เอ็มเคพี (PULO MKP) ซึ่งเปนแกนนำ มารา ปาตานี ไดโพสตคลิปวิดีโอชี้แจงผลการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใตกับคณะพูดคยุของรัฐบาลไทย  

 

การพูดคุยแบบเต็มคณะ มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.59 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย แตดำเนินไปได

เพียง 1 ชั่วโมงเศษก็ตองยุติ เน่ืองจากฝายไทยไมลงนามรับรองในบันทึกความตกลงเก่ียวกับกรอบการพูดคุย 

หรือทีโออาร โดยใหเหตุผลวานายกรัฐมนตรียังไมอนุมัติ ตอมา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯและ

หัวหนาคสช. ใหสัมภาษณวา ไมสามารถยอมรับขอเรียกรองของมาราปาตานีได 

หลังจากนั้น 2 วัน นายกัสตูรี โพสตคลิปวีดีโอความยาว 11.20 นาที ผานเฟซบุคของตนเองท่ีใชชื่อวา Kasturi 

Mahkota และกลาวเปนภาษามาเลย โดยฝายความมั่นคงไทยรายงานคำแปลเปนภาษาไทยวา ฝายไทยไม

ยอมรับขอเสนอ 3 ขอของมารา ปาตานี ทำใหทาง มารา ปาตานี จำเปนตองยุติการพูดคุยเอาไวกอน จนกวา

ฝายไทยจะยอมรบัขอเสนอนั้น  

และฝากถึงชาวมลายูปตตานีวาอยาไดกังวล เพราะมารา ปาตานี จะทำหนาที่ใหดีที่สุดในฐานะตัวแทนของชาว

มลายูปาตานี การพูดคุย ณ ตอนนี้อยูในข้ันตอนเริ่มตน ถาเปรียบเสมือนการละหมาดก็เพิ่งจะเรียนรู

กฎระเบียบขั้นตอนของการละหมาดเทานั้น ยังไมไดเริ่มละหมาดเลย ฉะนั้นขอใหวางใจ การเจรจายังมีตออีก

แนนอน 

“ทีมขาวอิศรา” ไดโหลดคลปิดังกลาวมาแปลเพื่อเก็บรายละเอียด ไดขอมูลเพ่ิมเติมอีกเล็กนอย เนื่องจากคลิป

มีปญหาในการรับชม แตก็สามารถถอดความไดบางตอนวา การพูดคุยเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผานมา ที่กรุง
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กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนการพูดคุยครั้งที่ 4 เปนการพบกันระหวางคณะใหญของรัฐบาลไทยกับ 

มารา ปาตานี การพูดคุยที่ผานมายังไมมีการพูดคุยเรื่องใหญ เปนการพูดคุยขั้นที่ 1 เทียบกับการละหมาด ก็อยู

ระหวางหาชุดท่ีสะอาด สถานท่ีสะอาด ดูเวลาละหมาด และทิศทางของกิบลัตที่จะละหมาด 

การพูดคุยเปนการพบปะกันเพื่อคุยถึงขอตกลงท่ีคณะทำงานกลุมยอยระหวางไทยกับมารา ปาตานี ไดรวมทำ 

ทีโออาร ซึ่งในที่ประชุมคณะใหญเมื่อวันท่ี 27 เม.ย. ยังมี 3-4 ขอในทีโออารที่ไมยอมรับ   
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อาบูฮาฟซ อัลฮากิม: วิเคราะห TOR 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 24 พฤษภาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8764 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: บทแปลชิน้นี้แปลมาจากบทความตนฉบับในบล็อกของอาบฮูาฟซ อัลฮากิม คือ 

“Dissecting the T-O-R” ซึ่งกองบรรณาธิการเห็นวา บทความชิ้นนี้ใหภาพความคืบหนาลาสดุที่เปนประเด็นปญหา 

ของการพูดคยุสันติภาพจากแงมุมของผูท่ีมีบทบาทบนโตะพูดคยุไดเปนอยางดี เพื่อตอเติมความเขาใจสถานการณ

ลาสดุ ทางกองบรรณาธิการจึงขอนำมาเสนอในทีนี้ ขอขอบคุณ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่ลงแรงแปลงานชิ้นนี้อยางละเอียด

รอบคอบ 

 

วิเคราะห TOR 

การประชุมครั้งลาสุดของคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (Joint Working Group-

Peace Dialogue Process, JWG-PDP) ซึ่งเปนชื่อทางการของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (ที่ยังไมเปน

ทางการ) ระหวางรัฐบาล(ทหาร)ไทย [Thai (military) Government, TmG] กับขบวนการปลดปลอยปาตานี 

(MARA Patani) เกิดขึ้นเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร หัวหนาคณะของปารตี้เอ พลเอก

อักษรา เกิดผล ไดแจงที่ประชุมวารัฐบาลทหารไทยยังไมพรอมที่จะเห็นชอบรางขอกำหนดการพูดคุย (Terms 

of Reference, TOR) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีของไทยยังไมอนุมัติ อยางไรก็ตาม ยังไมมีใครทราบเหตุผลที่

แทจริง 

วันถัดมา 28 เมษายน 2559 มาราปาตานีไดออกแถลงการณ อัพเดทสั้นๆเกี่ยวกับการประชุมวันที่ 27/4/59 

ซึ่งเผยแพรอยางกวางขวางตามสื่อตางๆ “แมวาเราจะผิดหวังกับการตัดสินใจดังกลาว แตก็เคารพการตัดสินใจ

นั้น สวนประเด็นเรื่องพ้ืนทีป่ลอดภัยไมไดมีการพูดถึง” (ดู http://www.deepsouthwatch.org/node/8600 

เวอรชั่นภาษาอังกฤษของบทความ 27 เมษายน 2559) [ดูขาวในภาษาไทยที่ http://www.deepsouth 
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watch.org/dsj/8666] มาราปาตานีจะใหเวลารัฐบาลทหารไทยอยางเต็มท่ีในการพิจารณาราง TOR และ

ขอใหแจงแกผูอำนวยความสะดวกตอไป 

ปฏิกิริยาตอบสนองจากรัฐบาลทหารไทยก็รวดเร็วและรุนแรงพอกัน “...ประเทศไทยไมสามารถเจรจากับ

ผูกระทำผิดกฎหมาย จะตองยึดกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเปนหลัก” นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ 

จันทรโอชากลาว “ทำไมเราตองยอมรับขอเรียกรองที่วาจะใหเรียกเขาอยางไร? คุณรูไหมวาเขามีก่ีกลุม? คุณรู

ไหมวาทำไมตองคุยตางประเทศ เพราะมันคุยในประเทศไมได” (ดู http://www.thaivisa.com/forum/ 

topic/913816-pm-shuns-peace-dialogue-with-separatist-groups/)    

พลเอกอักษราดูเปนการทูตมากกวา “การพูดคุยกับกลุมผูกอความไมสงบในภาคใตยังคงมีอยู แตการหยุดยิง

บางพ้ืนที่จะตองเกิดขึ้นกอนประเทศไทยจะเห็นชอบขอกำหนดในการเดินหนากระบวนการสันติภาพ” หัวหนา

ทีมเจรจาของกรุงเทพกลาวเมื่อวันศกุร 

“ถายังคงมีความรุนแรงในพ้ืนที่ สังคมจะไมเชื่อมั่นการพูดคุยสันติสุข” พลเอกอักษรากลาวสองวันหลังจากที่นำ

คณะพูดคยุไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอรกับทีมเจรจาของฝายผูกอความไมสงบ 

“ดวยเหตุนี้ การยุติความรุนแรงในพ้ืนที่จะตองเกิดขึ้น และเมื่อนั้น เราจึงจะสามารถเตรียมการเรื่อง TOR ที่

ครอบคลุมชวงการสรางความไววางใจ” เขาบอกกับผูสื่อขาวในกรุงเทพ (ดู http://www.benarnews.org/ 

english/news/thai/talks-folo-04292016135059.html) 

ณ จุดนี้ ดูเหมอืนทั้งสองฝายไดกลาวถึงเอกสารชิ้นหนึ่งบอยครั้งแตมีคนเขาใจมันนอยมาก คือ TOR (Terms 

of Reference/ ขอกำหนดในการปฏิบัติ) การประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งเดิมคาดวาจะมีการ

รับรองเอกสารนี้ กลับยุติลงหลังจากคยุกันไปแค 75 นาที กอใหเกิดขอสงสัยและคำถามมากมาย TOR คือ

อะไร? สำคัญอยางไร? ทำไมประเทศไทยจึงไมรับรองแมวาทีมเทคนิคทั้งสองฝายจะตกลงกันไดแลว? 

จริงๆ TOR ไมใชอะไรใหญโต มันเปนเพียงชุดของกตกิาและกฎเกณฑสำหรับสองฝายหรือมากกวานั้นท่ีจะเห็น 

รวมกันและปฏิบัติตามในการติดตอสัมพันธระหวางกัน ถือเปนขอกำหนดพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรม

ใดๆ ไมวาจะเปนเกมการแขงขัน ธุรกิจ หรือการติดตอสัมพันธอื่นๆ ในกรณีนี้ ก็คือขอกำหนดสำหรับการพูดคุย

สันติภาพระหวางรฐับาลทหารไทยและมาราปาตานี วัตถุประสงคหลัก คือ ใหแตละฝายไดตระหนักถึงจุดยืน 

บทบาทความรับผิดชอบและขอจำกัดในการพูดคุยกับอีกฝาย สิ่งสำคัญสำหรับ TOR คือ จะตองไดรับการ

เห็นชอบจากทั้งสองฝาย 

มันไมสมเหตุสมผลที่จะตกลงอะไรกันไปในเรื่องสำคัญๆ โดยปราศจากกติกาหรือขอกำหนดท่ีทั้งสองฝาย

จะตองมีในการปฏิบัติตอกันและกัน ไมมีประโยชนอะไรที่จะตกลงเรื่องสำคัญในกระบวนการสันตภิาพโดยไมมี 

TOR ตัว TOR นี้จะเปนสิ่งที่สรางความเชื่อมั่นใหแกกันและกัน ในกระบวนการสันติภาพครั้งกอนภายใตรัฐบาล
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พลเรอืนซึ่งมีคุณย่ิงลักษณฯ เปนนายกรัฐมนตร ีไดมีการลงนามในฉันทามติท่ัวไปในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

และ TOR ก็ไดรับการอนุมัติงายๆ ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2556 โดยไมติดขัดอะไร 

ถึงแมวา TOR ขณะนี้จะยังเปนแค “ราง” และไมเหมาะสมท่ีจะเปดเผยรายละเอียดเนื้อหาที่เขียนไวในราง

ดังกลาวนั้น แตการใหเห็นภาพคราวๆ วาราง TOR ที่วานี้เก่ียวกับเรื่องอะไรและสองฝายมีการพูดคุยกัน

อยางไร ก็จะเปนประโยชนตอสาธารณชนและผูสนใจ 

ราง TOR นี้มี 8 หัวขอในภาพรวมดังนี ้

หัวขอที่ 1 ฉายภาพความเปนมาของกระบวนการสันติภาพ 

หัวขอที่ 2 ระบุถึงคูพูดคุย ปารต้ีเอ (ประเทศไทย) และบี (มาราปาตานี) 

หัวขอที่ 3 กำหนดรายละเอียดบทบาทของผูอำนวยความสะดวก (มาเลเซีย) 

หัวขอที่ 4 กลาวถึงการตั้งคณะทำงานเชิงเทคนิค 

หัวขอที่ 5 กำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร 

หัวขอที่ 6 ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเชิงธุรการ 

หัวขอที่ 7 กลาวถึงการจัดการกับประเด็นออนไหวท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย ตลอดจนการคุมครองปารตี้บี 

หัวขอที่ 8 ปดทายดวยคำขอแกไขและเปลี่ยนแปลงขอกำหนด 

ราง TOR ลาสุดนี้ ไดรับรองกระบวนการที่เริ่มตนมาตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งอำนวยความสะดวก

โดยมาเลเซยี ราง TOR ฉบับนี้มุงหมายที่จะเริ่มตนกระบวนการที่เปนทางการ โดยประเทศไทยไดให

ความสำคัญกับการพูดคุยสันติภาพวาเปนวาระแหงชาติ คำวา “Immunity” (ความคุมกันทางกฎหมาย) ท่ี

อาจจะกอใหเกิดขอถกเถียงมากๆ ก็ไมไดปรากฏอยูท่ีใดเลยในเอกสารความยาวหกหนานี้ 

ทั้งสองฝายไดแตงตั้งทีมเทคนิคเพ่ือเปนคณะทำงานทางเทคนิคสำหรับการจัดทำราง TOR พลโทนักรบ         

บุญบัวทองเปนหัวหนาทีมของปารตี้เอ ในขณะที่อุสตาซสุกรี ฮารีเปนหัวหนาของปารตี้บี มีการแลกเปลี่ยน 

ถกเถียง โตแยง และตรวจสอบรางเอกสารโดยคณะทำงานดังกลาว หลังจากประชุมกันสามรอบตลอดชวง

ระยะเวลาหาเดือน ในท่ีสุดก็ไดขอสรุปและเห็นชอบรวมกันในวันท่ี 23 มีนาคม 2559 

ราง TOR ที่เห็นรวมกันจะปูทางไปสูกระบวนการที่เปนทางการเนื่องจากขอเสนอ 3 ขอของมาราปาตานีไดถูก

ระบุไวแลวในเอกสาร (ดูขอเสนอของมาราปาตานีในรายละเอียดไดที่ http://www.deepsouthwatch.org/ 

node/7833) [ดูเวอรชั่นแปลไทยที่ http://www.deepsouthwatch. org/dsj/7940] ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งวา
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ขอเสนอดังกลาวไมใชขอเรียกรองแตอยางใด เมื่อกระบวนการเปนทางการแลว ประเดน็เนื้อหาตางๆ จะถูก

หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ปลอดภัยดวย คณะกรรมการกำกับทิศทางของมาราปาตานีไดอนุมัติราง 

TOR นี้แลวชวงตนเดือนเมษายน 2559 

จากทั้งหมด 8 หัวขอในราง TOR ตอนท่ีมีการพูดคุยกันมากที่สุดคอื หัวขอท่ี 2, 5, และ 7 ซึ่งแลกเปลี่ยน

โตเถียงกันนานหลายชั่วโมง หัวขอที่ 2 เกี่ยวของกับการระบุวาใครคอืปารตี้บี รัฐบาลทหารไทยเสนอใหเรียกวา 

“กลุมผูมีความเห็นแตกตางจากรัฐ” โดยไมไดเอยถึงชื่อ “มาราปาตานี” ในการพูดคุยครั้งกอน (2556) มีการ

ระบุถึง BRN แตครั้งนี้เราตองการใหระบุชัดมากขึ้น กลุมขบวนการไมใชแค BRN แตคือมาราปาตานี ซึ่งเปน

องคกรรมที่ตั้งข้ึนโดยหกกลุมขบวนการ (ดู “มาราปาตานีคืออะไร?http://www.deepsouthwatch.org/ 

node/7211)  [ดูเวอรชั่นแปลไทยที่  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7212] 

เราเขาใจขอกังวลของรัฐบาลทหารไทยที่วา การยอมรับมาราปาตานีในฐานะคูพูดคุยเปรียบเสมือนกับการให

การรับรองและยกระดับสถานะของขบวนการเคลื่อนไหวปาตานี ซึ่งเปนสิ่งท่ีรัฐบาลทหารไทย หรือไมวารัฐบาล

ชุดใดของไทยก็ตาม พยายามเสมอมาที่จะหลีกเลี่ยงประเดน็นี้ การปฏิเสธที่จะยอมรับคูพูดคุยของคุณโดยเวนที่

จะเอยถึงชื่อของเขานั้น หมายถึงการไมใหเกียรติกันและใจที่คับแคบ มันแสดงใหเห็นวาไมจริงใจท่ีจะมี

ปฏิสัมพันธกับอีกฝาย 

คำกลาวของพลเอกอักษราที่อางวาไมรบัมาราปาตานีหรือไมรับราง TOR เพราะยังมีความรุนแรงเกิดขึ้น

ตอเนื่องนั้น ไมไดมีความเชื่อมโยงกันเลยและเปนเหตุผลที่รับไมได ผูเชี่ยวชาญดานสันติภาพสวนใหญเห็นพอง

วา ความรุนแรงไมมีทางที่จะยุติลงไดในทันทีที่กระบวนการสันติภาพเริ่มตนข้ึน ในบางกรณ ีความรุนแรงกลับ

เพิ่มข้ึนดวยซ้ำไป และอยาลืมวา ความรุนแรงในพื้นที่มาจากท้ังสองฝายและจากกลุมคนไมทราบฝาย ไมใชมา

จากกลุมขบวนการเพียงฝายเดียว 

สืบเนื่องจากที่พลเอกอักษรากลาวอีกวา ไมมีความชัดเจนวามาราปาตานีมีความชอบธรรมเพียงใดในฐานะ

องคกรรมที่จะมาเจรจาในนามของกลุมผูกอความไมสงบ และผูกอความไมสงบในระดับตางๆ ใหการสนับสนุน

อยางเปนเอกภาพหรือไม “อยางที่ผมเคยพูดไวกอนหนานี้ พวกเขาไมมีสถานะที่ชัดเจน ในขณะที่เราไดรับ

คำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี [ที่จะเจรจา] ดังนั้น ผมอยากจะบอกวา เราควรสรางความเชื่อมั่นระหวางกัน

ตอไป” พลเอกอักษรากลาว (ดู http://www.benarnews.org/english/news/thai/talks-folo-

04292016135059.html) 

ในมุมมองของมาราปาตานี เราไดรองขอใหปารตี้เอยอมรับ ซึ่งไมจำเปนตองรับรอง วาเราคือคูสนทนาในทาง

พฤตินัย กลาวคือ ปารตี้บีมิใชใครอ่ืนนอกจากมาราปาตานี คำถามสำคัญยิ่งในประเด็นนี้ คือ “คนๆ หนึ่งจะ

นับวามีความจริงใจและตรงไปตรงมาไดอยางไร ในเมื่อเขาไมแมกระทั่งเอยถึงชื่อคนที่เขาคุยอยูดวย?” 
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การแลกเปลี่ยนในประเด็นพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่อยูในหัวขอที่ 5 คอนขางจะราบรื่น แรกเริ่มทีเดียว มารา     

ปาตานีเสนอใหครอบคลุมหาจังหวัด ซึ่งอยูบนฐานของนิยามจังหวัดชายแดนภาคใต แตตอมาภายหลังก็ได

ขอสรุปท่ีสามจังหวัด (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา ในขณะที่สตูลและสะเดา 

แมจะไมไดรวมอยูในราง TOR นี้ แตคณะทำงานเชิงเทคนิคก็ตกลงที่จะระบุไวในบันทึกการประชุมวาจะมีการ

หารือตอไปในอนาคต การระบุเชนนี้จะทำใหประชาชนในท้ังสองพ้ืนท่ีดังกลาวสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง

วาตองการจะเปนสวนหนึ่งของขอตกลงทางการเมืองในอนาคต หรือจะอยูอยางที่เปนในขณะนี้ 

ประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันอยางเขมขนคือในหัวขอที่ 7 ซึ่งเดิมไดเนนไปที่ “Immunity” (ความคุมกันทาง

กฎหมาย) คำๆ น้ีคอนขางออนไหวสำหรับรัฐบาลทหารไทย เราจึงหาคำอื่นมาแทน คือ “การใหความปลอดภัย

และความคุมครองแกปารตี้บี” (Security Facilitation and Protection for Party B) ซึ่งมีนัยยะของการให

หลักประกันความปลอดภยัจากการถูกคุมขังและดำเนินคดีในการเดินทางเขาและออกจากประเทศไทย รวมถึง

ขณะที่อยูในประเทศไทยในภารกิจที่เก่ียวของกับการสรางสันติภาพ 

มาตรการที่เหมาะสมนี้ เปนไปเพ่ือเอ้ืออำนวยใหสมาชิกของปารตี้บีสามารถทำหนาที่ทางการเมืองและภารกิจ

ของตนไดโดยไมถูกขัดขวางหรือรบกวน ซึ่งกระบวนการสันติภาพอื่นๆ ทั่วโลกก็มีมาตรการเชนเดียวกันนี้ แม

คำวา “ความคุมกันทางกฎหมาย” จะไมปรากฏในราง TOR ทั้งสองฝายก็ตกลงท่ีจะระบุประเด็นดังกลาวไวใน

บันทึกการประชุมสำหรับการพูดคุยในอนาคต การจะสรางพ้ืนที่ปลอดภัยหรือการหยุดยิงแบบจำกัดพื้นที่ใน

อนาคต จำเปนตองพูดถึงเรื่องความคุมกันทางกฎหมายกันอีกครั้ง เนื่องจากเปนประเด็นสำคัญที่เก่ียวของกับ

สมาชิกของปารตี้บีที่จะตองเปดเผยตัวในพ้ืนท่ีดังกลาว 

สำหรับขอเสนอใหกระบวนการสันติภาพเปน “วาระแหงชาติ” นั้น ก็ผานไปโดยราบรื่นแลว ทั้งสองฝายตกลงที่

จะเขียนไวในราง TOR เพ่ือเปนหลักประกันวา กระบวนการจะมีความตอเนื่องแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

รัฐบาลทหารไทยเองก็ไดยืนยันในหลายโอกาสและในเอกสารตางๆ รวมถึงคำยืนยันตอองคการความรวมมือ

อิสลาม (OIC) ในป 2550 วา การแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตถือเปนวาระแหงชาติ 

ชวงหลังๆ นี้ มีคำแถลงท่ีไมคอยบวกนักจากรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหน็บแนมเราวาเปน “ผูกระทำผิด

กฎหมาย” ในขณะที่พลเอกอักษราก็บอกวา เรา มาราปาตานี ไมมีสถานะท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงไมจำเปนตอง

ไดรบัความคุมกันทางกฎหมายหรือการคุมครองความปลอดภัย สมาชิกของมาราปาตานีมองวาถอยแถลง          

ทั้งสองนี้เปนการดูถูกพวกเราและไมมีเหตุมีผล 

“เราไมตองการใหมีการพูดคุยสันติภาพ” นายกรัฐมนตรีกลาว “แตเพราะรัฐบาลที่แลวเริ่มตนไว เราเลยตองทำ

ตอ ทั้งท่ีรูวาจะไมสามารถแกปญหาได” และกลาวตอวา “รัฐบาลที่แลวยืนยันที่จะทำ เราก็เลยถูกบังคับใหเดิน

ตอ ผมบอกไม ผมจะไมเรยีกมาราปาตานี และจะไมรับรองใครท้ังนั้น มันผิดกฎหมาย” (ดู http://www. 

isranews.org/south-news/scoop/item/46609-tor_46609.html) 
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เราไมอยากพูดใหเสียมารยาท แตมันก็ตองย้ำเตือนรฐับาลเชนเดียวกันวา สถานะของพวกเขาก็เปนปญหาพอๆ 

กัน ดวยความจริงท่ีวารัฐบาลน้ีไดอำนาจมาอยางผิดกฎหมายจากการรัฐประหาร ถาการทำรัฐประหารลมเหลว 

ผูที่กอการก็จะกลายเปนกบฏและจะตองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทย เราตองการที่จะเตือนความจำ

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธฯ ถึงเมื่อครั้งไปเยือนกรุงกัวลาลัมเปอรในวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ที่ไดพบกับ

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก เพ่ือขอใหเริ่มตนกระบวนการสันติภาพอีกครั้งโดยมีมาเลเซียเปนผูอำนวยความ 

สะดวก สาระสำคัญของการเยือนครั้งนั้นขัดแยงอยางยิ่งกับคำสัมภาษณขางตนของพล เอกประยุทธฯ 

ในกระบวนการสันติภาพใดๆ ก็ตาม การเคารพใหเกียรติกันและกันและการใชการทูตที่เหมาะสม ถือเปน 

การปฏิบัติท่ีสำคัญหากทั้งสองฝายจริงใจและตองการที่จะประสบความสำเร็จ เราจำเปนตองรวมมือกัน มิใช

ขัดขวางกัน เราจำเปนตองเปดใจและยืดหยุน มิใชปดใจและแข็งกราวตอกัน เราจำเปนตองประนีประนอม

และหันหนาเขาหากัน มิใชตั้งแงและเผชิญหนากัน เราตองคนหาความตองการและขอกังวลของกันและกัน 

รวมกันทำงานเพื่อหาทางออกท่ีเปนไปไดและดีที่สุดในการบรรลุสันติภาพที่เปนธรรม รอบดาน และยั่งยืน

สำหรับประชาชนปาตานี ไมวาเขาเหลานั้นจะเปนเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนช้ันใด           

อาบูฮาฟซ อัล-ฮากิม – จากนอกรั้วปาตานี 

19 พฤษภาคม 2559/ 12 Sha’ban 1437 H 

(ผูเขียนเปนสมาชิกของคณะพูดคุยสันติภาพมาราปาตานี ขอคิดเห็นในบทความช้ินนี้เปนขอคิดเห็นสวนตัวของ

ผูเขียนและไมไดสะทอนความเห็นที่เปนทางการของมาราปาตานี) 

แปลโดย เวทิน ทิชากร 

จากบทความ “Dissecting the T-O-R” โดย Abu Hafez Al-Hakim 
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ตัวแทนมาราปาตานีกับอนาคตของสันติภาพชายแดนใต 
ทวีพร คุมเมธา 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 22 มิถุนายน 2559 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2016/06/66455 

 

อาบูฮาฟซ อัลฮากีม โฆษกอยางไมเปนทางการของมารา ปาตานี องคกรรมของขบวนการเอกราชสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ยืนยันวา การพูดคุยสันติภาพยังไมลม ตอบปญหาคาใจเรื่องความเปนตัวจริง พรอมถก

ยุทธศาสตรมารา 

 
อาบูฮาฟซ อัลฮากีม ใหสัมภาษณในหองทำงาน ซึ่งประดับดวยภาพของมัสยิดเกาแกของปาตานี                                                       

ซึ่งคอื มัสยิดตะโละมาโนะ และมัสยิดกรือเซะ 

คามาลุดิน ฮานาพี หรือท่ีรูจักกันในนาม อาบูฮาฟซ อัลฮากีม แกนนำและโฆษกอยางไมเปนทางการของมารา 

ปาตานี (MARA Patani) องคกรรมของขบวนการปลดปลอยเอกราชปาตานี ใหสัมภาษณกับประชาไทเปน

ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย หลังการเจรจาสันติภาพหยุดชะงักมาตั้งแตเดือนเมษายน 2559 เพราะฝาย

ไทย หรือ ปารตี้เอ (Party A) ปฏิเสธไมเซ็นขอกำหนดในการพูดคุย หรอืทีโออาร (Terms of References: 

TOR) พรอมทั้งยังปลดเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต อยาง พล.ท. นักรบ บุญบัวทอง ซึ่งเปนผูท่ี

ทำงานใกลชิดกับโตะเจรจา ทีโออารที่เปนหมันฉบับดงักลาวไดวางขอกำหนดการพูดคยุที่ตอบสนองตอ

ขอเสนอสามขอของมารา อันไดแก ใหการพูดคยุสันติภาพเปนวาระแหงชาติ, ใหยอมรับ “มารา ปาตานี” ใน

ฐานะคูเจรจาอยางเปนทางการในฐานะปารตี้บี (Party B), และใหยกเวนการรับผิดตัวแทนมารา เพื่อให

สามารถเขาประเทศไทยมารับฟงความเห็นของประชาชนได อันเปนเงื่อนไขของมารา กอนจะนำไปสูการเจรจา

อยางเปนทางการตอไป 
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ภายใตรัฐบาลทหาร การพูดคุยกับขบวนการปลดแอกเอกราชถูกเรียกวาไดอะล็อก 2 เปนการพูดคุยที่ริเริม่โดย

รัฐบาลทหารไทยกับองคกรรมของขบวนการชื่อ มารา ปาตานี ซึ่งประกอบดวยหลากหลายองคกร โดยมีการ

พบปะพูดคุยกันครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย. 2558 ในขณะที่การพูดคยุสันติภาพซึ่งถูกริเริ่มโดยรัฐบาลย่ิงลักษณ   

ชินวัตร ในป 2556 กับบีอารเอ็นซึ่งนำโดยนายฮัสซัน ตอยิบ การพูดคุยนี้ถูกเรียกวาไดอะล็อก 1 แตการเจรจา

จบลงอยางคางเติ่ง หลังจากบีอารเอ็นซึ่งเปนขบวนการที่มีกองกำลังในพื้นที่มากที่สุด ยื่นขอเสนอหาขอที่ยาก

จะตอบสนอง และรัฐบาลยิ่งลักษณเจอภัยการเมืองภายในจากกลุมผูชุมนุม กปปส. และถูกรัฐประหารในที่สุด 

การเจรจาทั้งสองคร้ังมีรัฐบาลมาเลเซียเปนคนกลาง หรือที่เรียกอยางเปนทางการวา “ผูอำนวยความสะดวก”  

 

อนึ่ง เมื่อครั้งท่ีอาบูฮาฟซใหสัมภาษณประชาไทครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2559  เขามีทาทีที่มีความหวังกับการ

เจรจากับรัฐบาลทหาร ซึ่งฝายขบวนการมองวาเปนผูท่ีมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจมากกวารัฐบาลพลเรือน 

มากกวานี้ ในการพบกันครั้งน้ี เขาไดกลาวกับประชาไทนอกรอบวา ในยุครฐับาลทหาร มารามุงหวังสรางความ

ตอเนื่องของกระบวนการเจรจาสันติภาพเปนหลัก และยังตองจับตาดูความผกผันของการเมืองไทยวาจะ

ออกมาอยางไร ซึ่งเชื่อวานาจะกระทบตอการเจรจาสันติภาพอยางแนนอน  

 

ฝายไทยไดเสนอหรือเรียกรองใหมีการหยุดความรุนแรงชวงเดือนรอมฎอนหรือไม 

ไมมีการตกลงเรื่องการหยุดยิงชวงเดือนรอมฎอน แตเราไดรับการติดตอจากปารตี้เอวา พวกเขาตองการ

ขอตกลงเกี่ยวกับการหยุดยิงชวงรอมฎอน อยางไรก็ตาม มาราปาตานีไดปฏิเสธขอเสนอดังกลาวดวยสอง

เหตุผล หนึ่ง ขอเสนอดังกลาวมาชามาก เรามีเวลาไมถึงเดือนท่ีจะเตรยีมการ  สอง กระบวนการยังไมไดถูกทำ

ใหเปนทางการ ปารต้ีเอยังไมไดลงนามในทีโออาร เมื่อปราศจากการทำใหกระบวนการเปนทางการ เราก็ไม

สามารถดำเนินการพูดคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยได ซึ่งการหยุดยิงเปนหัวใจของพ้ืนที่ปลอดภัย จริงๆ แลว การ

หยุดยิงชวงรอมฎอนนาจะเปนโอกาสท่ีดีในการสรางควมมั่นใจซ่ึงกันและกันในขั้นตนของกระบวนการพูดคุย

เพื่อสันติภาพ  

   

ไดอะล็อก 2 ไปถึงไหนแลว มันจบแลวหรือยัง ดูเหมือนวามารา ปาตานีไดชวิธีการท่ีหลากหลายในการ

กดดันใหรฐับาไทยจริงจงักับการเจรจาสันติภาพ วิธีการเหลานั้นรวมถึงการเปดตัวมารา ปาตานี ตอสื่อที่

กรุงกัวลาลัมเปอร การดึงองคการความรวมมืออสิลาม (OIC) มาพูดคุยกับพวกคุณ แตก็ดูเหมือนรัฐบาล

ไทยก็ยังไมจริงจัง คุณจะทำอยางไรตอไป 
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เรายังอยูในข้ันตนขอกระบวนการเจรจาสันติภาพ เรายังอยูในข้ันของการทำทีโออารซึ่งยังไมไดถูกลงนาม 

เพราะฉะนั้น กระบวนการยังไมเปนทางการ แลวคุณจะบอกไดอยางไรวา มันจบลงแลว ความจริงท่ีวามารา  

ปาตานีไดพยายามดึงโอไอซี สื่อมวลชน และองคกรระหวางประเทศมามีสวนรวม ตอกย้ำใหเห็นวา พวกเรามี

พันธสัญญาตอกระบวนการสันติภาพที่เราจะพยายามหาทางออกดวยวิธีสันติ สิ่งที่เราจะทำตอไปคือ รอคำตอบ

จากปารตี้เอเรื่องทีโออาร เราอยากรูวา ประเด็นอะไรของทีโออารที่เขาไมพอใจ และเราก็รอฟดแบ็ก พวกเขา

จะตองสงฟดแบ็กและความเห็นผานผูอำนวยความสะดวก ซึ่งเราก็รออยู  

 

คำถามสำคัญคำถามหนึ่งท่ีรัฐบาลไทยตองเจอเสมอๆ คือ มารา ปาตานี เปนตัวจริงหรือไม มีกำลังใน

ควบคุมหรือไม เพราะบีอารเอ็นบางกลุมออกมาสงสัญญาณตอตานมารา และการพูดคุยสันติภาพเสมอๆ 

ผานแถลงการณหรือแอคช่ันตางๆ เมื่อคนไทยนอกสามจังหวัดมีความสงสัยเคลือบแคลงตอการเจรจา

สันติภาพ รัฐบาลก็ถูกกดดันใหเคลียรความสงสัยเคลือบแคลงนั้น คุณคิดวาการท่ีฝายขบวนการเพื่อ           

เอกราชปาตานีลมเหลวในการรวมกันเปนหนึ่งเดียว โดยเฉพาะในสวนของบีอารเอน็ เปนเหตุหนึ่งที่นำไปสู

การหยุดชะงักของกระพดูคุยสันติภาพหรือไม 

มารา ปาตานีนั้นเปนตัวจริง เพราะประกอบดวยกลุมขบวนการปลดปลอยหากลุม และเจาหนาที่ฝายความ

มั่นคงไทยก็เขาใจเร่ืองนีด้ี เราทราบกันดีวา บุคคลท่ีอยูในมารา และกลุมที่อยูในมารา เก่ียวของกับการเจรจา

สันติภาพครั้งกอนที่มีข้ึนในยุครัฐบาลพลเรือนภายใตนายกยิ่งลักษณก็เก่ียวของกับการเจรจาครั้งน้ี คุณบอก

ไมไดวา คนเหลานี้ไมใชตัวจริง เพราะเขาเปนสมาชิกตัวจริงขององคกรเหลานั้น ซึ่งเปนองคกรตัวจริงเชนกัน 

สวนเรื่องความแตกตางทางความเห็นภายในบีอารเอ็นนั้น เรามองวาเปนเรื่องภายใน เปนเรื่องที่บีอารเอ็นตอง

แกไขเพื่อตัวเอง มันเปนเรื่องปกติมากของกระบวนการสันติภาพที่จะมีความขัดแยงในหมูสมาชิกองคกร แมแต

ในปารตี้เอเอง ในยุคไดอะล็อก 1 ทหารก็ไมไดเห็นดวยเทาไหรนัก แมวาทหารจะอยูบนโตะเจรจาก็ตาม ถาเกิด

จะมีการเจรจาสันติภาพเกิดข้ึนหลังจากนี้อีก คนที่จะมารวมก็จะเปนคนกลุมเดิมที่รฐับาลไทยกำลังคุยดวยใน

ขณะนี ้  

 

ขบวนการเพื่อเอกราชปาตานีเคยคิดถึงการเพิ่มแนวรวมและการสนับสนุนจากคนไทยนอกปาตานีบาง

ไหม  

ใช เราก็กำลังคิดอยู เพราะมันไมมีเหตุผลวาทำไมประชาชนไทยไมสามารถสนับสนนุเราได เพราะนี้ไมใชเรื่อง

ศาสนา มันไมเก่ียวกับศาสนา แตทุกอยาง [ของการตอสูของเรา] เก่ียวกับความยุติธรรม และการถูกพรากสิทธิ

และเสรีภาพตลอดเวลาที่ผานมา เราถูกกดขี่และรังแกอยางไมรูจบ และภายใตรัฐบาลทหารในปจจุบัน ชาวไทย

โดยทั่วไปไดรับรูถึงความเจ็บปวดของการอยูใตการกดขี่ของรัฐบาลไทย ซึ่งมีการกดขี่ การกีดกัน และการถูก
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พรากสิทธิ ดวยเหตุนี้พวกเขาควรจะไดตระหนักและเห็นดวยวา พวกเราที่อาศยัอยูในปาตานีรูสึกอยางไรใน

หลายปท่ีผานมา    

ทราบมาวา คุณไดเชิญภาคประชาสังคมจากปาตานีมาพูดคุยกับคุณ คณุคุยกับพวกเขาวาอะไร และคุณได

ขอสรุปจากการพูดคุยอยางไรบาง  

ภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอเปนหัวใจสำคัญของการแกปญหาความขัดแยงของปาตานี เพราะพวกเขามาจาก

ประชาชน บทบาทที่สำคัญมากๆ ของพวกเขาคือ การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ หนาที่ของพวกเขาไมใช

การมีสวนรวมกับการพูดคุยระหวางปารตี้เอและบี แตแสดงบทบาทสนบัสนุนเพ่ือใหกระบวนการย่ังยืนผานการ

แสดงความเห็น การใหคำแนะนำ หรือแมแตคำวิจารณทางชองทางท่ีเหมาะสม ทำใหเสยีงของพวกเขาถูกไดยิน 

และบทบาทของพวกเขาก็จะถูกยอมรับมากขึ้น เพ่ือที่จะเปนสวนหนึ่งของภาพใหญของกระบวนการสันติภาพ  

สิ่งสำคัญท่ีสุดที่พวกเราอยากใหพวกเขารับรูคอื อะไรคือมารา มาราทำอะไร และมีวิสัยทัศนเก่ียวกับอนาคตที่

เราตองการ ซึ่งคือการแกปญหาโดยใชการเมืองผานกระบวนการสันติภาพ เมื่อพวกเขาเขาใจวาเราคือใครและ

เราตองการอะไร บางทีพวกเขาจะสามารถเลนบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพไดดีข้ึน และถา

หากเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดท่ีทำใหกระบวนการตองหยุด พวกเขาก็สามารถมีบทบาทเปนตาขายปลอดภัย 

(safety net) เพ่ือปกปองกระบวนการสันติภาพได เพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมจะตองเพ่ิมศักยภาพของ

ตัวเองเพ่ือจะที่จะมีบทบาท ที่สำคญัดังท่ีกลาวมา  

มูฮำหมัด ดือราแม บ.ก. โรงเรียนนักขาวชายแดนใต ชวยเหลือในการรายงานขาวช้ินนี้ 
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คุยสันติภาพกับอาบูฮาฟซ อัลฮากีม:  

“ใครลงจากเวทีกอนคนนั้นแพ เพราะโลกมองเราอยู”  
อิมรอน ซาเหาะ 

มูฮำหมัด ดือราแม 

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 13 กรกฎาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9095 

สัมภาษณพิเศษ ‘อาบูฮาฟซ อัลฮากีม’ จากมาราปาตานีเพื่อวัดอุณหภูมิกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ชี้ใครลงจากเวที

ในตอนนี้กอนถือวาแพ เพราะโลกกำลังมองดูอยู ยืนยันการหารอืวงเทคนิคยังเดินหนาตอ ยกบทเรียนจากมนิดาเนาที่

ตองเอาศาสนานำหนา ฉวยโอกาสใหสันติภาพและมอบหมายตอพระเจา จากการตอสูดวยกำลงัสูการตอสูในทาง

การเมือง วันนี้ ‘เอกราช’ เปนเรื่องที่ตองถกเถียงกัน 

 

เมื่อไมนานมานี้ อาบูฮาฟซ อัลฮากีม โฆษกอยางไมเปนทางการของมารา ปาตานี (MARA Patani) องคกรรม

ของขบวนการปลดปลอยเอกราชปาตานี ไดใหสัมภาษณโรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) ถึงความคืบหนา

ของกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี/กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต มีเนื้อหา

นาสนใจ ดังนี้ 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพตอนนี้อยูตรงไหนและจะไปขางหนาอยางไร? 

อาบูฮาฟซ - ตอนนี้ติดอยูที่กรอบขอตกลงการพูดคุยหรือ TOR คือ เราเห็นดวยแลวในระดับคณะทำงานเชิง

เทคนิครวมของทั้งสองฝาย แตเม่ือไปถึงนายกรัฐมนตรขีองไทยกลบัไมยอมลงนาม เราก็ทำไดแครอฟงคำตอบ 

ถาเราใจรอนแลวไปกลาวหาวาฝายไทยไมยอมคุยดวยและหยุดแคนี้ คงไมมีอะไรดีแนๆ เพราะกระบวนพูดคุยที่
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ทำมาก็จะหยุดลง ดังนั้นเราจะตองใจเย็น เพราะหากการพูดคุยหยุดก็จะสงผลตอเรื่องอ่ืนๆดวย เชน ตอนนี้เรา

ก็ไดเดนิสายไปยังที่ตางๆ หรือประเทศตางๆ เพื่อเรียนรูกระบวนการสันติภาพและอธิบายกระบวนการ

สันติภาพของพ้ืนที่เรา 

กระบวนการสันติภาพจะดีหรือไมดี เราควรใหมันเดนิตอไป แตอยาใหเราขาดทุน ตอนน้ีเรายังไมขาดทุน อยาง

กรณี TOR เองท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไมยอมลงนาม เราก็มาดูกันใหมไดวาจะตองแกตรงไหน อยาง

ลาสุดที่ประชุมสภาความมั่นคง หรอื สมช. ของไทยก็ประชุมกันวาสวนไหนบางที่ไมเหมาะสม และในสวนไหน

ที่ไมเหมาะสมก็ใหแจงมาทางเรา เราก็คุยกันใหมได 

ขณะนี้ฝายไทยไดสงคำตอบมาแลว สงผานคนกลางคือประเทศมาเลเซยีมา ซึ่งมาเลเซียแจงมาแลววาทาง

กรุงเทพสงคำตอบมาแลว และทางเราก็ไดประชุมหารือกันเปนที่เรียบรอยแลว และไดมอบหมายใหกับทางฝาย

คลังสมอง (think tank) ของเรา นำกลับไปพิจารณาตอวา จะแกไขสวนไหนและอยางไรบางถึงจะเหมาะสม 

เหตุผลที่เราไมควรใจรอนแลวหยุดการพูดคุยเพราะไมพอใจฝายไทยนั้น หากเปรียบเทียบตอนนี้ก็เหมือนกับเรา

ยืนอยูบนเวทีแลว หมายถึงทั้งสองฝายอยูบนเวทีแลว และโลกกำลังมองเราอยู แมการพูดคุยจะยังไมเกิดขึ้น

อยางเปนทางการก็ตาม แตโลกก็มองดูอยู และใครลงจากเวทีกอนคนนั้นแพ แพในที่นี่คือแพในทางการเมือง 

ถาเราลงจากเวทีกอน โลกจะกลาวหาวาเราเปนผูกอการรายที่ไมยอมพูดคุยสันติภาพ แตหากรัฐไทยลงจากเวที

กอน โลกจะมองวารัฐไทยไมจริงจังไมจริงใจในการแกไขปญหา ทั้งสองฝายไมสามารถที่จะลงจากเวทีได

ในตอนนี้ 

แม พล.อ.ประยุทธ บอกวาไมอยากคุยกับพวกนอกกฎหมาย แตเอาเขาจริงเขาก็ถอยไมได เพราะหากดูนัยทาง

การเมืองแลว พล.อ.ประยุทธ เปนคนเดนิทางมายังกัวลาลัมเปอรดวยตัวเอง มาบอกกับนาจิบ ราซัค 

นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียวาขอใหสานตอการพูดคุย ไมใชนาจิบเดินทางไปกรุงเทพฯ นัยคือคุณเองไปขอ     

ลูกสาวเขา แลวอยูๆจะไมเอาลูกสาวเขา แบบนี้คนจะมองวาเปนคนไมดีแนๆ ซึ่งโลกกำลังมองอยู 

เรารอได ไมไดขาดทุนอะไร และคณะทำงานเชิงเทคนิครวมก็คุยกันไดเสมอ แมจะไมมีพล.ท.นักรบ (พล.ท.

นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯที่ถูกปลดออก) แลวก็ไมเปนไร เราจะรอดูวาคนใหมเปนใคร 

แตเอาเขาจริงการไมมี พล.ท.นักรบ ฝายเราเองก็กังวลเหมือนกัน แตเราจะรอดูวาใครจะมาแทน ซึ่งเราก็รอได

เพื่อใหการพูดคุยเดินหนาตอไปได เพราะหากการพูดคุยเดินหนาไมได ก็จะสงผลตอการทำงานของภาคประชา

สังคมดวย 

กระบวนการสันติภาพนั้น แมไมดี แตก็ยังดีกวาการไมมีกระบวนการสันติภาพเลย ผมเคยคุยกับตัวแทน

ขบวนการ MILF ของมินดาเนา (แนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโรที่เคลื่อนไหวในภาคใตของประเทศฟลิปปนส) 

เขาบอกวา เมื่อกอนเขาก็เปนเหมือนกับที่เราเปนนั่นแหละ แมแตจะกินขาวโตะเดียวกันกับฝายรัฐบาลเขาก็ยัง

ไมตองการ เพราะไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ตองใชเวลาพอสมควรกวาจะไววางใจได 
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ขอแนะนำหนึ่งจาก MILF คือ เขาใหเอาอิสลามหรือศาสนามานำหนา แลวทุกอยางจะดีขึ้น ศาสนาเราสอนวา

อยาสิ้นหวังกับกระบวนการสันติภาพ หากเห็นวาเขาตองการสันติภาพ เราควรฉวยโอกาสนั้นสรางสันติภาพ ที่

เหลือก็มอบหมายแดพระเจา แมเขาจะไมจริงใจกับเราก็ใหเราเชื่อในผลตอบแทนจากพระเจา 

MILF ยังบอกกับผมอีกวา รัฐบาลฟลิปปนสเองก็เคยหลอกเรามาหลายครั้ง แตทุกครั้งท่ีรัฐบาลหลอกเรา โลกก็

ยิ่งเห็นใจเรามากข้ึน แมท่ีผานมาลาสุดกฎหมาย BBL (กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร) ที่ไมผานความเห็นชอบจาก

รัฐสภา แตเราก็จะเดินหนาตอไป แตไมใชการแบกอาวุธไปสู แตเดนิหนาการพูดคุยกันตอไป เราเดินมาแลวครึ่ง

ทาง เพราะถาเราหยุดก็เหมือนกับเราจะตองกลับไปนับหนึ่งใหม 

ความไววางใจตอนนี้มีมากนอยเพียงใด? 

อาบูฮาฟซ - ไมมี ยังไมมีความไวเน้ือเชื่อใจกัน เพราะเพ่ิงพูดคุยกันไดไมนาน บางทีอาจตองใชเวลา 10 ปถึงจะ

ไวใจกันได สิ่งท่ีรัฐไทยกลัวมากที่สุด คือกลัววาเราตองการเอกราช ในทางการเมือง เรายืนยันวาเราไมได

ตองการเอกราช เอกราชเทานั้นที่เราตองการ ไมใช แตเราตองการอำนาจในการบริหารจัดการในพื้นที่ของ

ตนเอง 

ตัวอยางเชน เรากำลังจะเดินทางไปหางานหาเงินที่กรุงเทพฯ แตเม่ือเดินทางไปแลวยังไมทันถึงกรุงเทพฯ ถึงแค

ราชบุรี เราก็ไดงานทำ มีเงนิใชเยอะแยะ หากถามวาเรายังตองการที่จะไปกรุงเทพอีกหรือไม คำตอบคือ ไม

จำเปนแลว เพราะไดสิ่งที่ตองการแลว เรื่องน้ีก็เชนกัน ใหในสิ่งที่เราตองการ เมื่อไดในสิ่งที่เราตองการแลว   

เอกราชก็ไมจำเปนแลวก็ได 

หากเราสามารถจัดการในเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเอง ก็ถือวาเราไดในสิ่งที่ตองการแลว 

พรมแดนแทบจะไมมีความหมายในปจจุบัน นี่คือยุคของเรา ถึงยุคของลูกหลานเราก็ไปวากันใหม เชน หากเรา

มีหนี้ 10 บาท เราทวงแลวทวงอีก แตเขาบอกวาใหไดแค 7 บาท ตอนนี้หากเราฉลาดพอ เราก็เอามากอน 7 

บาท สวนท่ีเหลือก็อยาลืม คอยทวงกันใหม 

คนที่เรยีนรัฐศาสตรจะรูวายุคนี้ไมใชยุคของการเรียกรองเอกราชแลว แตเปนยุคของการเรียกรองสิทธิ ประเทศ

สุดทายที่เราเห็นวาไดรับเอกราชคือติมอรเลสเต แลวเขาไดอะไรบาง? ไมไดอะไรเลย ออสเตรเลียไดไปหมดเลย 

นี่คือบทเรยีนที่เราควรเรยีนรู จนมีคำพูดของนายกรัฐมนตรีติมอรฯ วา ถาเรากลับไปปกครองตนเองอยูภายใต

ประเทศอินโดนีเซียใหมนาจะดีกวานี้ เรื่องนี้ก็ยังเปนท่ีถกเถียงภายในขบวนการเชนกัน 
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ในปนี้ 3 เดือนแรกของปนี้มีเหตุการณรุนแรงมาก แตหลังจากนั้นเหตุการณนอยลง มันเกี่ยวของกับการ

พูดคุยของมาราปาตานีหรือไม? 

อาบูฮาฟซ - สถิติอาจบอกวาเปนไปในลักษณะน้ัน แตในการปฏิบัติการของขบวนการท่ีขึ้นๆ ลงๆ สวนหนึ่ง

เก่ียวของกับทรัพยากรมนุษยหรือกองกำลัง จังหวะ และอาวุธ เปนตน แตตอใหไมมีการพูดคุย เหตุการณก็

เปนไปในลักษณะนั้น ในชวงที่ยังไมมีการพูดคุยเหตุรุนแรงก็ขึ้นๆ ลงๆ เชนกัน แตสิ่งท่ีเปลี่ยนภายหลังมีการ

พูดคุยคอืแกนนำหรือสมาชิกบีอารเอ็นจากที่เคยคิดวาจะใชปฏิบัติการณทางการทหารอยางเดียว สวนหน่ึงก็มา

เห็นดวยกับการพูดคุย 

ดังน้ัน เมื่อมีการพูดคุยและยังมีเหตุรุนแรงอยูก็ถือวาเปนเร่ืองปกติ เปนไปไมไดที่เม่ือมีการพูดคุยแลวความ

รุนแรงจะหยุดลงทันที เพราะฝายที่เชื่อในการใชกำลังทางการทหารก็ยังมีอยู 

บางคนเห็นวาความรุนแรงลดลงในชวงตนรอมฎอนอาจเก่ียวกับการพูดคุย ซึ่งก็อาจเปนไปไดและเปนไปไมได 

ในทางลับๆ อาจมีขอแลกเปลี่ยนอะไรบางอยางระหวางบีอารเอ็นกับรัฐบาลก็ได แตในทางหลักการแลวไมมีที่

ระบุวาใหหยุดสงครามในเดือนรอมฎอน มีแตใหหยุดในเดือนอื่นซึ่งอิสลามกำหนดไมใหมีสงครามในสี่เดือน แต

ไมใชเดือนรอมฎอน คนที่บอกวาไมมีสงครามในเดือนรอมฎอนเปนแคขออางเทานั้น 

ไอเดียแรกๆ ที่มีการบอกวาใหยุติความรุนแรงในเดือนรอมฎอนมาจากการที่พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร (อดีต

เลขาธิการ สมช.หัวหนาคณะพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร) พบปะกับผูนำศาสนาที่จังหวัด

ยะลา และเกิดแนวคิดรอมฎอนสันติสุข ยุติความรุนแรง ตอนนั้นมีการทดลองใช เพิ่มเวลาอีก 10 วัน เปน 40 

วัน แตทดลองไดไมก่ีวันก็ยิงกันใหม สวนหนึ่งก็บอกวาฝายทหารของไทยไมทำตามสัญญา เพราะยังไปปดลอม

ตรวจคน ในขณะที่ฝายบีอารเอ็นก็หยุดยิงจริงๆ และบางสวนก็กลับบานในชวงนั้น 
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ไทย-มาราปาตานี มีแผนพูดคุยตนเดือนกันยายน 
 นาซือเราะ 

นานี ยูซุฟ 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 23 สิงหาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-peacetalk-08232016170615.html 

เจาหนาที่ฝายความมั่นคงของไทย และโฆษกมาราปาตานี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของขบวนการแบงแยก

ดินแดนในสามจังหวัดชายแดนใต กลาววา ทั้งสองฝายจะกลับสูขบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขอีกครั้งในตนเดือน

กันยายน หลังจากสะดุดลงในปลายดือนเมษายน ที่ผานมา 

นายอาบู ฮาฟซ อัล-ฮาคิม กลาวแกเบนารนิวสเม่ือวันจันทรนี้วา คณะกรรมการรวมทางเทคนิกของทางฝาย

ไทย (ปารตี้-เอ) และ ของมาราปาตานี (ปารตี้-บี) และไดมีความคืบหนาในการพิจารณาเงื่อนไขการพูดคุยหรือ 

TOR จนนาที่จะสามาถจะกลับมาสูเจรจาอยางเปนทางการไดอีกครั้ง 

“ฝายเทคนิคของทางฝายไทย (ปารตี้-เอ) และ ของมาราปาตานี (ปารตี้-บี) มีความคบืหนาเปนอยางมากในการ

พูดคุยเรื่องทีโออาร เมือวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งมีการอะลุมอลวยกัน เราจะเริ่มการเจรจาเปนทางการโดยเรว็” 

นายอาบู ฮาฟซ กลาวแกเบนารนิวส 

ในวันน้ี แหลงขาวในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 และเปนหนึ่งใน

คณะกรรมการทางเทคนิก ไดเปดเผยวา การเจรจาเต็มคณะ นาจะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน ที่จะถึงนี้ 

“หลังจากที่เราคณะชุดเล็กฝายไทยและมาราปาตานีเห็นชอบใน TOR รวมกันครั้งตอไป คณะพูดคยุชุดใหญก็

จะเขาไปคุยกันประมาณวันที่ 2 กันยายน นี ้โดยมีมาเลเซยีเปนผูอำนวยความสะดวก” แหลงขาว กอ.รมน. คน

ดังกลาว กลาวแกเบนารนิวสในวันนี้ 

‘พวกเขาตองหยุดความรุนแรง’ 

ทางดานพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวแกผูสื่อขาวในวันอังคารน้ีวา ตนไดสั่งการใหฝาย

ความมั่นคงพิจารณาเพื่อกำหนดวันในการพูดคุยสันติสุขกับ ทางมาราปาตานีครั้งตอไปอยูจริง แตย้ำวาฝายผู

เห็นตางตองแสดงความจริงใจในการลดเหตุรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต 

“มีการกำหนดคราวๆ ซึ่งไดใหฝายความมั่นคงพิจารณาอยู... ถาจริงใจตองหยุดความรุนแรงใหไดกอน ไมใชเอา

ประเด็นความรุนแรงมาเรงรัดการพูดคุย” พลเอกประยุทธ กลาวแกผูสื่อขาว หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล 
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พลเอกประยุทธ ยังแบงรบัแบงสูในเรื่องการพูดคุยกับทางฝายขบวนการแบงแยกดินแดนที่คณะพูดคุยเพ่ือ  

สันติสุขของฝายไทย เรียกวา “ผูเห็นตางจากรัฐ” โดยพลเอกประยุทธ กลาววา การพูดคุยฯ เปนการกระทำ

โดยปารตี-้เอและปารต้ี-บี ไมใชรัฐบาลไทย สวนรัฐบาลไทยไมสามารถพูดคุยกับผูเห็นตางบนดินแดนไทยได 

เพราะละเมดิกฎหมาย 

“ตราบใดที่มีความเห็นตาง เรามองวาทำผิดกฎหมายไทยไมได เราจะไปพูดคุยกับใครในประเทศก็ยังไมไดเลย 

จึงตองไปคุยกันที่ประเทศเพ่ือนบาน เพราะเราเปนรัฐบาลจะไปพูดกับคนทำผิดไมได” พลเอกประยุทธ กลาว 

นับตั้งแตการกอความไมสงบระลอกใหมตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2547 เปนตนมา มีผูเสียชีวิตในการตอสูของ

กลุมแบงแยกดินแดนท่ีตองการอิสรภาพเหนือจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา 

ไปแลวเกือบ 7,000 ราย 

เมื่อปลายเดือนเมษายนท่ีผานมา การพูดคุยเพื่อสันติสุขสะดุดลง เพราะทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝายไทยที่

นำโดยพลเอกอักษรา เกิดผล ไมยอมรับรางทีโออาร ที่เปนเหมือนกติกาในการเจรจาที่ทางคณะอนุกรรมการ

ทางเทคนิคที่นำทีมโดยพลโทนักรบ บุญบัวทอง ไดใหความเห็นชอบไปกอนหนานั้นแลว 

“ทีโออารเปนเหมือนกฎกติกาที่หากไมมีเสียแลว ก็ไมสามารถมีการแขงขันกีฬานั้นๆได” นายอาบู ฮาฟซ กลาว

ในเดือนเมษายนที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม ท้ังนายอาบู ฮาฟซ และแหลงขาวฝายไทย ไมสามารถจะเปดเผยเนื้อหาของทีโออารได 

รพี มามะ จากนราธิวาส มีสวนรวมในรายงานฉบับนี้ 
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หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ยันไมมลีงนาม TOR ยังไมหารือเซฟตีโ้ซน 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 2 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2016/09/67735 

2 ก.ย. 2559 อาบูฮาฟส อัลฮากีม จากกลุมมาราปาตานี (MARA Patani) ไดแถลงขอสรุปหลังจากการพูดคุย

กับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข

จังหวัดชายแดนใต ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซยี หลังจากใชเวลาในการพูดคุยถึง 3 ชั่วโมง โดยฝาย  

มาราปาตานีมีสุกรี ฮารี เปนหัวหนา และมีฝายมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวก  

 

ฐปณีย เอียดศรีไชย ผูประกาศขาวภาคสนามรายการขาว 3 มิติ ทางไทยทีวีสีชอง 3 โพสตผานเฟซบุก 

Thapanee Ietsrichai ระบุวา  

 

การใหสัมภาษณของหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทยท่ีกรุงเทพ พล.อ.อักษรา เปดเผยภายหลังการ

เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซยีเพ่ือพูดคุยกับผูเห็นตางวา การพูดคุยในคร้ังนี้เปนไปตามการสั่งการของ

นายกรัฐมนตรีท่ีตองการใหเกิดความสงบในพื้นท่ี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการพูดคุยขั้นตอนตามปกติ เปน

ระยะสรางความไววางใจ โดยความไววางใจไมไดหมายถึงเฉพาะกลุมปาตี้เอ แตเปนการสรางความไววางใจ

ใหกับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 

พล.อ.อักษรากลาวปฏิเสธวา การพูดคุยในครั้งนี้ ไมมีการลงนามในบันทึกขอตกลงทางธุรการ หรอื TOR 

เนื่องจากทางมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวกในการพูดคุยวาแตละฝายควรมีกี่คน ภาษาที่ใชในการพูดคุย

ควรเปนภาษาไทยหรือภาษามาลายู ควรมีลามแปลหรือไม และคาใชจายควรมีประมาณเทาไหร โดยในวันนี้

คณะพูดคุยฝายไทยไดนำขอหวงใยของนายกรัฐมนตรทีี่ตองการใหมีการยุติเหตุความรนุแรงในพื้นท่ีกอนที่จะมี

การพูดคุย และคณะพูดคยุยังไดนำหนังสือของคณะทำงานวาระผูหญิงชายแดนใตยื่นใหกับกลุมผูเห็นตางหรือ

ปารต้ีบี ซึ่งทางปารตี้บีจะนำรับไปพิจารณา และจะตอบกลับมาเปนเอกสาร เพ่ือเปนขอพิจารณาในการพูดคุย

ครั้งตอไป  

 

ทั้งนี้ ยังไมมีการกำหนดวันพูดคุยรอบหนา จะขึ้นอยูกับความพรอมของทุกฝาย ซึ่งทางประเทศมาเลเซียจะเปน

ผูกำหนดผานทางสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.)  

 

ทั้งนี้ พล.อ.อักษรากลาวปฏิเสธวา การพูดคุยครั้งนี้ยังไมไดมีการหารือถึงพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซน ทางไทย

ไดใชโอกาสนี้สอบถามกับกลุมผูเห็นตางวาเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเปนฝมือฝายใด ซึ่งทางกลุมผูเห็นตางไดยืนยัน

ชัดเจนวาไมไดเก่ียวของและไมใชผูกระทำ และจะรวมมือกับฝายไทยในการสรางสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัด
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ชายแดนภาคใตตอไป 

 

อยางไรก็ตาม พล.อ.อักษรา ใหขอมลูเพ่ิมเติมวา ในการพูดคุยครั้งนี้ กลุมผูเห็นตางมีจำนวน 6 กลุม ซึ่งมาครบ

ทั้งหมด 

  

ลำดับเวลาการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (ขอความโดย Rungrawee Chalermsripinyorat) 

 

1 ธันวาคม 2557 การพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขรอบนี้เริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อนายกรัฐมนตรี ประยุทธ 

จันทรโอชาไดไปพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัคท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร 

 

27 สิงหาคม 2558 MARA Patani เปดตัวกับสื่อมวลชนท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร 

 

27 เมษายน 2559 ฝายไทยปฏิเสธการรับรอง TOR ที่คณะทำงานเทคนิครวมกันรางเปนเวลาหลายเดือน 
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ทิศทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใตหลังการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

ไทย-มาราปาตานี  
บล็อกของ Thapanee Ietsrichai 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 3 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/9390 

 

 

  

มีสัญญานท่ีดีตอการสรางสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยและกลุม

มาราปาตานี เห็นดวยที่พูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safty Zone และกรอบการปฏิบัติในการพูดคุยหรือ 

TOR แตยังไมมีการลงนาม เพราะเปนการพูดคุยอยางไมเปนทางการ  

คุณฐปณีย เอียดศรีไชย รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซีย 
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นายอาบูฮาฟส อัล ฮากิม ตัวแทนกลุมมาราปาตานี แถลงขาวกับสื่อมวลชนไทยและมาเลเซีย หลังเสร็จสิ้นการ

พูดคุยกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทยตามนัดหมายผูอำนวยความสะดวกมาเลเซีย มีประเด็นเห็นชอบ

รวมกันใน 4 ประเด็นคอื 

1.  ยอมรับขอกำหนดการปฏิบัติ Terms of Reference หรือ TOR ฉบับที่แกไขลาสุด 

2.  เห็นดวยในหลักการที่จะพูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัย หรอื Safety Zone ในการพูดคุยครั้งตอไป 

3.  ยอมรับขอเสนอของคณะทำงานวาระผูหญิงชายแดนใตเพ่ือสันติภาพ และ  

4.  การประชุมของคณะทำงานเพ่ือสันติสุขไทยและมาราปาตานี ยังเปนการพูดคุยแบบไมเปนทางการ 

ตัวแทนมาราปาตานียอมรับวาผลการพูดคุยวันนี้เปนสัญญาณที่ดีตอการสรางสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต ในการประชุมครั้งหนาจะหารือถึงรายละเอียดในการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งมาราปาตานีตองการ  

รับฟงความคดิเห็นจากประชาชนในพื้นที่และภาคประชาสังคม เพื่อนำมาพูดคุยบนโตะเจรจา 

"เรากำลังคุยเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย (Saftey Zone) ขณะนี้มีคณะทำงานวาระผูหญิงชายแดนใตเพ่ือสันติภาพเปน

เพียงองคกรเดียวที่สงขอเสนอเรื่องพื้นที่ปลอดภัย เราอยากใหองคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ยื่น

ขอเสนอ คำแนะนำมายังโตะพูดคุย เพื่อจะเสนอตอปารตี้บี และเราตองการความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

ดวย" 

มารา ปาตานี เชื่อมั่นวาการพูดคุยเพ่ือสันติภาพจะเดินหนาไดและยังดำเนินการอยู โดยผลการพูดคุยทางกลุม 

BRN ก็เห็นดวย เพราะ BRN เปนสมาชิกมาราปาตานี เชื่อวา BRN จะสื่อสารถึงสมาชิกในพ้ืนที่ได 

การพูดคุยวันนี้ ฝายมารา ปาตานี มีอุสตาส สุกรี ฮารี เปนหัวหนาคณะพูดคุย พรอมสมาชิก 12 คน แต           

อุสตาสสุกรี ไมไดรวมแถลงขาว ผูแถลงขาว 6 คน มาจากกลุม BRN 2 คน, BIPP 2 คน, และ GIMP 2 คน โดย

คณะผูนำ เชน นายอาวัง จาบัท ประธานมารา ปาตานี ไมไดรวมดวย 

สวนของไทยมีพลเอก อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขและคณะ ซึ่งใหสัมภาษณท่ีประเทศไทย 

ยืนยันวายังไมมีการลงนาม ใน TOR 

เนื่องจากทางมาเลเซียในฐานะผูอำนวยความสะดวกจะตองจัดทำในรายละเอียดทั้งจำนวนผูพูดคุย เรื่องภาษา

ที่ใชในการพูดคุย ควรเปนภาษาไทยหรือภาษามาลายู ควรมีลามหรอืไม และคาใชจายอยางไร                  

คณะพูดคุยฝายไทยไดนำขอหวงใยของนายกรัฐมนตรีที่ตองการใหมีการยุติเหตุความรุนแรงในพื้นท่ีกอนท่ีจะมี

การพูดคุย 
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"การพูดคยุในครั้งนี้เปนไปตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรทีี่ตองการใหเกิดความสงบในพื้นที ่ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของข้ันตอนการพูดคุยขั้นตอนตามปกติเปนระยะสรางความไววางใจ โดยความไววางใจไมไดหมายถึงเฉพาะ

กลุมปาตี้เอแตเปนการสรางความไววางใจใหกับประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต" พล.อ.อักษรา 

เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข 

พลเอก อักษรา เปดเผยดวยวา คณะพูดคุยยังไดนำหนังสือของคณะทำงานวาระผูหญิงชายแดนใตเพ่ือ

สันติภาพ กลุมผูเห็นตางหรือปารตี้บี ซึง่ทางปารตี้บีจะนำรับไปพิจารณา และจะตอบกลับมาเปนเอกสาร เพื่อ

เปนขอพิจารณาในการพูดคุยครั้งตอไป ซึ่งยังไมทราบวาเม่ือใด เพราะทางมาเลเซยีจะเปนผูกำหนดผานทาง

สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

พลเอกอักษรา เปดเผยดวยวา ทางไทยไดสอบถามกลุมผูเห็นตางวาเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเปนฝมือฝายใด          

ทางกลุมผูเห็นตางไดยืนยันชัดเจนวาไมไดเก่ียวของและไมใชผูกระทำ และจะรวมมือกับฝายไทยในการสราง

สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 

ตรงกับคำถามของสมาชิกมาราปาตานี ที่ตอบเรื่องนี้กับผูสื่อขาวที่ถามถึงเหตุระเบิด 7 จังหวัดใต วาพวกเขาได

ตอบคณะพูดคยุของไทยไปแลว รวมทั้งขอตกลงวันนี้ ไมมีการลงนามเพราะยังไมใชการประชุมอยางเปน

ทางการ 

ผลการพูดคุยระหวางไทยกับมารา ปาตานี วันนี้ถือวาเปนความคืบหนาในชวง 1 ป หลังกลุมมาราปาตานี 

เปดตัวเปนองคกรรมพูดคุยกับรัฐไทย เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 แมขอเสนอสำคัญยังไมมีการพูดคุยทั้งเรื่อง

การยอมรบัชื่อ มารา ปาตานี เปนปารต้ีบีในคณะพูดคุย /วาระแหงชาติ และการคุมครองทางกฏมายหรือ 

Immunity 

โดยเรื่องชื่อปารตี้ บี ในการพูดคุยนั้น ฝายไทยไดเรียกวาผูคิดตางจากรัฐ แตมารา ปาตานี ก็มีสิทธิ์จะเรียกชื่อ

กลุมวาอยางไรก็ได แตในโตะพูดคุยทางไทยขอสงวนสิทธิ์วาปารตี้ เอ คือ คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทย และ 

ปารตี้บีคือ กลุมผูคิดตางจากรัฐ 

#ขาว 3 มิติ 
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มารา ปาตานี ออกแถลงการณเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ตากใบ 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 8 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/9430 

 เผยแพรครั้งแรกที่เพจ Mara Patani - OfficialPage 

แถลงการณ 

ตามเหตุระเบิดหนาโรงเรียนท่ีอำเภอตากใบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผานมา                                      

ฝายมารา ปาตานี ขอประณามการใชความรุนแรงท่ีทำใหพลเรอืนรวมถึงเด็กเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ 

ฝายมารา ปาตานี ขอแสดงความเสียใจตอผูที่เปนเหยื่อและผูที่ไดรับความเสียหายทุกทาน พรอมขอเรยีกรอง

ใหฝายรัฐบาลดำเนินการสืบสวนอยางละเอียดเพ่ือใหเห็นวาใครเปนผูกอเหตุท่ีแทจริง 

ณ โอกาสนี้ ฝายมารา ปาตานี ขอยืนยันวา พวกเรายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง          

โดยผานการพูดคยุสันติภาพ และขอเรียกรองทุกฝายปฏิบัติการโดยอาศัยวิจารณญาณ โดยไมใหเปาหมายออน

เปนเหย่ือของความขัดแยงในอนาคต 

มารา ปาตานี 

7 กันยายน 2559 

แปลโดย Hara Shintaro 
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คณะพูดคยุสันติสุขฯ “การพูดคุยไมใชคำตอบทั้งปวง VS  

มารา ปาตานี “ไมพูดคุยก็ไมมีสันติภาพ” 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 20 กันยายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9470 

พล.อ.อักษรา เผย นายกมาเลย-ไทยตองการใหหยุดความรุนแรงกอน ชี้การพูดคุยไมใชคำตอบทัง้ปวงของการลดเหตุ

รุนแรง แตเปนความรับผิดชอบของกอ.รมน.ภาค 4 สน. และการมีสวนรวมของภาคประชาชน เปดคำแถลงของ         

มูฮำหมัดซุกรี ฮารี ยนืยัน“ไมมกีารพูดคุย ไมมีสนัติภาพ” ยกผลประชามติคือจุดยืนของประชาชนปาตานี 

 

พล.อ.อักษรา เกิดผล - มูฮำหมัดซุกรี ฮารี 

พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2559 ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย 

และพล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยไดพบปะหารือกันอีกครั้ง เมื่อวันท่ี 9กันยายน 2559 

วา ทั้งสองไดยืนยันในความรวมมือเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในป 

2560 ตอไป 

“โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธอยากใหทุกฝายแสดงความจริงใจ และตองการหยุดความรุนแรงใหไดกอน 

เพราะทุกครั้งที่มีการพูดคุยฯกอนและหลังจะตองมีเหตุการณความรุนแรงที่ ฝายไทยเรายอมรับไมได เพราะมัก

มีการสูญเสียที่เกิดกับพ่ีนองประชาชนผูบริสุทธิ์อยูเสมอ” 

พล.อ.อักษรา ชี้แจงตอไปวา ดังน้ัน รัฐบาลทั้งสองประเทศจึงพรอมที่จะสานตอกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

อันเปนแนวทางสันติวิธีตอไป เพราะรัฐบาลไทยไมไดมองวาผูเห็นตางฯเปนผูกอการราย แตมองเปนผูกระทำ
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ความผิด ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของรองรับอยูแลว เชน มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.การรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และโครงการพาคนกลับบานของกองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายในภาค 4 สวนหนา เปนตน 

 

ชี้การพูดคุยไมใชคำตอบทั้งปวงของการลดเหตุรุนแรง 

พล.อ.อักษรา ชี้แจงอีกวา ท้ังนีก้ารพูดคุยเพ่ือสันติสุขนั้นไมใชคำตอบทั้งปวงของการลดเหตุความรนุแรงใน

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตเปนความรับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 

สวนหนา และทุกสวนราชการในพ้ืนที่ตางหากที่ตองกำหนดใหมีมาตรการระวังปองกันทั้งเชิงรกุ–เชิงรับ รวมทั้ง

การมีสวนรวมของภาคประชาชนทกุกลุมอาชีพและทุกศาสนาที่จะเปนปจจัยสำคัญในการปองกันและสามารถ

ลดเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่ไดอยางแทจริง 

พล.อ.อักษรา ชี้แจงดวยวา สำหรับการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เปนเพียงแนวทางสันติวิธีที่เปนความพยายามใน

การแสวงหาทางออกจากความขัดแยงรวมกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐทุกกลุม/ทุกพวก/ทุกฝายเพื่อสรางความ

ไววางใจจนเกิดความรวมมือในการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยอาจเริ่มตนใหเกิดความปลอดภัยขึ้นใน

พ้ืนที่ใดกอนก็ได และใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกำหนดความตองการดานความปลอดภัยใน

พ้ืนที่ดังกลาว และขยายผลความปลอดภัยไปยังพื้นที่อื่นๆ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ตอไป 

คำแถลงของมูฮำหมัดซุกรี ฮารี ยืนยัน“ไมมีการพูดคุย ไมมีสันติภาพ” 

ขณะที่ในคำแถลงของนายมูฮำหมัดซุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคุยฝายมาราปาตานี (หัวหนาคณะเจรจาสภาซูรอ

ปาตานี) ท่ีมีตอการพูดคุยกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ เมือวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร 
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ประเทศมาเลเซียที่มีพล.อ.อักษราและดาโตะซัมซามิน ฮาชิม ผูอำนวยความสะดวกการพูดคุยฝายมาเลเซีย

รวมอยูดวย โดยสมาชิกมาราปาตานีถูกนำคำแถลงที่เปนภาษามลายูมาเปดเผย 

โดยคำแถลงระบุเนื้อหาบางสวนวา “เรามีความเชื่อและมีความมั่นใจวาแทจริงเรายึดมั่นในแนวทางท่ีวา          

ทุกความขัดแยงที่เกิดข้ึนบนหนาแผนดินนี้ สามารถแกไขโดยการพูดคุย หากไมมีการพูดคุยแลว ความขัดแยง

ทุกอยางยอมยากท่ีจะแกไขหรือดังคำกลาวท่ีวา “ไมมีการพูดคุย ไมมีสันติภาพ” ไมใช “ไมมีสันติภาพ ไมมีการ

พูดคุย”(No talk, No peace, Bukan, No peace, No talk) 
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ยกผลประชามติคือจุดยืนของประชาชนปาตานี 

มูฮำหมัดซุกรี แถลงอีกวา “ทานทั้งหลาย ควรตระหนักวาความขัดแยงท่ีปาตานีที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน

มาแลว เปนไปไมไดท่ีจะแกไขดวยการใชเวลาเพียงวันสองวัน แตดวยความพยายามอยางเขมแข็งและจริงจัง

ของท้ังสองฝาย และดวยความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสำคัญที่ดำเนินการโดยตรงและไมใชโดยตรง ดังนั้น

การแกปญหาที่ครอบคลุม เปนธรรม และยั่งยืน จะประสบผลในทายที่สุด เพราะทุกการเริ่มตนจะตองมี

จุดสิน้สุด...  สอง + สอง = สี่ ไมใช สอง + สอง = หา” 

มูฮำหมัดซุกรี แถลงดวยวา “กระผมอยากใหทุกทานใหความสนใจเก่ียวกับสาเหตุที่ประชาชนปาตานีลงมติ   

ไมรบัรางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลไทยไดจัดใหมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2016 เมื่อเร็วๆ นี้ สาเหตุ

เพราะเกิดสิ่งท่ีไมถูกตองในกระบวนการนั้น ดังนั้น นี่คือจุดยืนของประชาชนปาตานี และเราเปนตัวแทนของ

พวกเขาเหลานั้นอยางแทจริง พวกเขาจะปฏิเสธ หากวาพวกเขาพบเห็นหรือรูสึกวามีสิ่งที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเรื่องที่เก่ียวของกับสิทธิตางๆของพวกเขา 

มูฮำหมัดซุกรี ปดทายคำแถลงดวยคำวา “บรรลคุวามสำเร็จ  บรรลุความสำเร็จ และจะบรรลุความสำเร็จ    

พระผูเปนเจาจะอยูกับเรา และพระเจาจะทำลายลางความไมเปนธรรมที่ปาตานี อามีน” (Berjaya, berjaya, 

tetap berjaya. Allah bersama kita dan Allah akan menghancurkan kezaliman di Patani, 

Aamin.) อุสตาซ มูฮำหมัดซุกรี ฮารี หัวหนาคณะเจรจาสภาซูรอปาตานี (มาราปาตานี) กัวลาลัมเปอร 

2/9/2016 
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แมทัพปยวัฒนจัดพบปะ 20 องคกรประชาสังคมครั้งแรก 

ชินวัฒนแจงการพดูคุยฯ คืบหนา 
อิมรอน ซาเหาะ โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9718 

 

แมทัพภาคท่ี 4 พบปะพูดคุยกับองคกรเครือขายภาคประชาสังคมชายแดนใต ย้ำความสำคัญของการทำงาน

รวมกับองคกรภาคประชาสังคม ชี้เปนเปาหมายสำคัญในการรวมกันแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิด

ความสงบสุขโดยเร็ว ดานภาคประชาสังคมแนะควรเชิญเครือขายภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ดวย เพื่อสรางพื้นที่

กลางที่แทจริงและชวยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ดานตัวแทนคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของรฐับาลไทย

ชี้แจงถึงความคืบหนาของการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ที่หองประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา 

คายสริินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี พล.ท.ปยวัฒน  นาควานิช แมทัพภาคที่ 4 และ

ผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมประชุมหารือระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรภาคประชา

สังคมกวา 20 องคกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พรอมดวย พล.ท. ชินวัฒน  แมนเดช รองผูอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนาและคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข นายศุภณัฐ  สิรนัทวิเนติ  เลขาธิการศูนย

อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พล.ต.ต. ทนงศักดิ์ วังสุภา รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตำรวจ

จังหวัดชายแดนภาคใต และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมประชุมในครั้งนี้ 

 

ในที่ประชุมไดมีการนำเสนอสรุปสถานการณโดย กอ.รมน. ภาค 4 สน. พรอมทั้งไดชี้แจงแนวคิดยุทธศาสตร

ใหมของ ผอ.รมน. ที่ระบุวา “กฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย” โดยเปนการใหความสำคัญกับการ
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ตอสูกับความรูสึกที่ไมไดรับความเปนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีดวยการบังคับใชกฎหมายไทยอยางเสมอหนา

กัน ไมมีการยกเวนเจาหนาทีร่ัฐที่ละเมิดกฎหมาย 

 

ในขณะที่การใชกำลังทางทหารนั้นจะเนนไปที่การรักษาความม่ันคงปลอดภัยและการบังคับใชกฎหมาย สวน

งานการเมืองที่ตองขยายคือการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุงสรางความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นอกจากนี้ 

ยังมีการชี้แจงวา กอ.รมน. ไดจัดใหมีแผนกภาคประชาสังคมอยูภายใตสำนักสนับสนุนการพูดคุยเพ่ือสันตสิุข

ของศูนยสันติวิธี เพ่ือผลักดันการทำงานสรางพ้ืนที่กลางและเรียกรองใหประชาชนเคลื่อนไหวเพ่ือปฏิเสธความ

รุนแรง อันเปนการสรางสภาพแวดลอมตามภารกิจงานของสำนักเลขานุการ 

 

พล.ท. ปยวัฒน  กลาวในท่ีประชุมวาการทำงานดานความมั่นคงอาจไมสำเร็จลุลวงไดหากขาดความรวมมือจาก

องคกรภาคประชาสังคม ซึ่งเปนองคกรที่เขาใจประชาชนอยางแทจริง และการหารือในครั้งนี้ ก็เพ่ือรวมกัน

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบสุขโดยเร็ว ตนเห็นดวยที่จะตองมีการพูดคุยกับคนที่เห็น

ตางและจำเปนที่ตองไดรับความรวมมือจากภาคประชาสังคม 

 

“เราตองใหอนาคตเขากอนวาเขาไดอะไร เราจะมาทำใหเขาเห็นวาเขาไดอะไร เราจะไดพูดคุยกันตอไป ผมเห็น

ดวย พวกทานทั้งหลายก็ตองชวยผมดวย” แมทพัภาคท่ี 4 กลาว 

 

ดาน พล.ท.ชินวัฒน แมนเดช หนึ่งในคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของรัฐบาลไทยกลาวถึงความคืบหนาของการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขที่มาเลเซียในที่ประชุมวา การพบปะอยางไมเปนทางการกับกลุมผูเห็นตางในวันท่ี 25 

ตุลาคมที่ผานมาไดมีการบรรลุขอตกลงเปนครั้งแรกในเร่ืองการทำพื้นที่ปลอดภัยรวมกัน โดยจะมีการจัดตั้ง

คณะทำงานรวมที่ประกอบไปดวยผูแทนของรัฐบาล กลุมมาราปาตานี และฝายทางการมาเลเซียเพ่ือทำงาน

รวมกัน การประชุมหลังจากนั้นในชวง 26 - 28 ตุลาคม ก็ไดมีการพิจารณารูปแบบของพ้ืนที่ปลอดภัยวาควร

เปนแบบใด ซึ่งก็พบวามีการพูดคุยกันอยูหลายรูปแบบในเวลานี้ 

 

เขากลาวตอวา ที่ประชุมคณะทำงานรวมไดมีการหารือรูปแบบของพื้นที่ปลอดภัยกันใน 4 รูปแบบ ไดแก 

1. พื้นที่ปลอดภัยในแบบที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน ซึ่งอาจจะเปนพ้ืนที่ในระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ 

ตามแตจะตกลงกัน 

2. พื้นที่สาธารณะปลอดภัยตามขอเสนอของคณะทำงานวาระผูหญิง 

3. รูปแบบการลดความรุนแรงตอเปาหมายบุคคล ซึ่งอาจจะพิจารณาตามกลุมอาชีพตางๆ ที่เปนเปาหมาย

ออนแอ รูปแบบนี้นำเสนอโดยนายภาณ ุอุทัยรัตน 

4. แบบอื่นๆ ที่เปดชองใหมีการพิจารณา แตอยูบนความเห็นพองตองกันของทุกฝาย และขึ้นอยูกับวาจะ

สามารถทำไดในทางปฏิบัติมากนอยเพียงใดดวย 
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อยางไรก็ตาม ขณะนี้ทางคณะทำงานเชิงเทคนิคดังกลาวกำลังอยูในระหวางการจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือ

สงใหคณะพูดคุยของแตละฝายพิจารณาขอหารือ หลังจากนั้น พล.อ.อักษรา เกิดผล จะไดเรียกประชุมคณะ

พูดคุยฯ เพ่ือพิจารณากันในภายหลัง 

 

“ทั้งหมดนี้เพียงเพ่ือจะแจงใหทุกทานทราบวาการพูดคุยมีความกาวหนาอยูเปนระยะ แตไมงาย สิ่งท่ีจะทำให

การพูดคุยเกิดผลเปนรปูธรรมคือการทำงานของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นทุกทานตองเดินใหเต็มที่

เพื่อเรียกรองพ้ืนท่ีปลอดภัยและปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ เพ่ือกดดันใหใหผูท่ีใชความรุนแรงกลับเขาสูการ

พูดคุยและมีขอตกลงรวมใหได” พล.ท.ชินวัฒน กลาว 

 

พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร โฆษกกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา ชี้แจงวา กรอบ

เวลาในการแกไขปญหาของ กอ.รมน. กำลังเขาสูระยะที่สองตอนปลาย กลาวคือสถานการณกำลังดีขึ้นจน

เกือบจะเปนอยูในภาวะปกติ โดยกอนหนานี้แบงออกเปนสามระยะ คือ 1. ป 2547-2553 การควบคุม

สถานการณ ทำการหยุดเลือดไหล เพราะมีความวุนวาย มีกอความไมสงบทั่วพื้นที่ 2. ป 2554-ปจจุบัน สราง

ความเขมแข็งฝายพลเรือน ถอนกำลังทหารจากภูมิภาคอ่ืนกลับที่ต้ัง ตำรวจขยายกำลังมากขึ้น เพิ่มกำลังของ

ฝายปกครองใหเขมแข็ง กอนที่จะเขาสูระยะที่ 3. ระยะการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการถายโอนภารกิจการการ

บริหารแบบปกติโดยผูวาฯ เดิมรัฐบาลวางไววาจะสามารถเปลี่ยนผานไดในปนี้ นั่นก็ยังมีบางปจจัยที่ตอง

พิจารณาประกอบกอนการตัดสินใจอีกครั้ง 

 

ดานนายศุภณัฐ สิรนัทวิเนติ เลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไดกลาว ขอบคุณถึง

องคกรภาคประประชาสังคมในพื้นที่ทุกองคกร เพราะองคกรเหลานี้ถือวาไดทำงานเพ่ือบานเมืองและเพ่ือ

ประชาชนอยางแทจริง สามารถเปรียบไดวาเปนปกขวาของการพัฒนาพื้นท่ีอยางแทจริง และเจาหนาที่ภาครัฐ 

เปนปกซายในการชวยสนับสนุน บางครั้งการทำงานรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐมีความคิดที่แตกตางไปบาง แต

เมือ่ไดรวมลงมือทำแลวความสำเร็จจึงไดเกิดข้ึน เพราะทุกภาคสวนยอมมีคำถามอยูในใจเสมอวา “จะทำ

อยางไร ใหบานเมืองเกิดความสงบและสันติสุข” ทำใหทุกภาคสวนสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น

ตลอดไป 

 

ขณะที่นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต กลาววา ภาคประชาสงคมขับเคล่ือน

ไมไดตองการอำนาจรัฐ แตตองการนำเสนอความตองการของประชาชนวาตองการอะไรหรือตองการเห็นการ

พูดคุยเพ่ือสันตภิาพแบบไหน และคนทำงานภาคประชาสังคมมีมากกวาที่มารวมประชุมในวันนี้ แมบางกลุมจะ

มีความเห็นที่แตกตางกันแตมีเปาหมายเดียวกัน คือหาทางออกโดยไมใชความรนุแรง วันนี้จึงถือวายังไมประสบ

ความสำเร็จสำหรับคนจัดประชุมในวันนี้ เพราะยังขาดเครือขายองคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชายแดนใตอีก

สวนหนึ่ง 
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“จะเห็นไดวาบางครั้งเรานับเขาเปนปญหา แตเมื่อมีการพูดคุยเพ่ือที่จะชวยกันแกไขปญหา เรากลับไมนับเขา

เขามารวมพูดคุยดวย ซึ่งในความเปนจริงแลวกระบวนการสันติภาพจะตองนับรวมทุกคนมาสูการแกไขปญหา” 

ประธานสภาประชาสังคมฯ กลาว 

 

นายมูฮำมัดอายุบย้ำดวยวา ประเด็นท่ีสำคัญคือ จะทำอยางไรใหเกิดการรายงานขาวอยางมีวิสัยทัศน ที่

สามารถชี้ใหเห็นคุณคาของกระบวนการสันติภาพ ใหสามารถแทรกซึมลงสูพ้ืนที่ใหผูคนไดตระหนักวา การตอสู

ของประชาสังคมโดยไมใชความรุนแรงมีความสำคญัอยางไร 

 

นายรักษชาติ สุวรรณ เครอืขายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพ กลาววา ที่ผานมาก็มีการจัดเวทีของชาวพุทธรวมไปถึง

พระภิกษุดวย พบหลายประเด็นที่นาเปนหวง เชน ในชวงท่ีผานมามีเหตุรายที่เกิดกับชาวพุทธหลายกรณ ีแต

ชาวมุสลิมเองก็มีเหตุรายที่เกิดกับชาวมุสลิมเชนกัน จะรักษาความปลอดภัยกันอยางไร หรือขาวลือตางๆ จาก

โซเชียลมีเดยีทั้งเฟสบุคและไลนที่สรางความหวาดกลัว เราจะจัดการกันอยางไร เปนตน 

 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ผูอำนวยการศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต กลาววา แนวทางการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจเปนสิ่งท่ีสำคัญแตจะตองทบทวนใหดีวาจะทำอยางไรไมใหกลายการพัฒนาจากบนลงลาง แตเปนการ

พัฒนาที่ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง อีกประเด็นท่ีสำคญัคือการสรางพื้นที่กลางที่จะชวย

หนุนเสริมการพูดคุยเพ่ือสันติภาพได ที่หากพิจารณาตามทฤษฎีแลว ผูท่ีทำงานอยูในระดับรากหญาในปจจุบัน

มีอยูเยอะมาก ดังนั้นการถึงผูคนเหลานั้นอยางทั่วถึงจึงเปนเรื่องที่สำคัญ อยางในหองประชุมวันนี้ก็ยังมีอีก

หลายกลุมท่ีไมไดเขามารวมดวย หากสามารถเชิญเขามารวมประชุมดวยกันไดก็จะถือไดวาที่ประชุมแหงนี้เปน

พ้ืนที่กลางอยางแทจริง 
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พล.อ.อักษรา เกดิผล “ชีวิตผูบริสุทธิ์ในพื้นท่ีสำคัญยิ่งกวาศักด์ิศรีใดๆ  

ขออยาปฏิเสธการพูดคุย” 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 2 พฤศจิกายน 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9707 

 

พล.อ.อักษรา เกิดผล ยืนยันการพูดคุยสันติสุขไมไดหยุดชะงัก ชี้ชีวิตผูบริสุทธิ์ในพ้ืนที่สำคัญยิ่งกวาศักดิ์ศรีใดๆ 

ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพ้ืนที่มีสวนสำคัญที่สุด เพราะความตองการตางๆโดยเฉพาะความปลอดภัย

จะผลักดันใหผูเห็นตางยุติการใชความรุนแรงและสรางสันติสุขโดยเร็ว ชี้การพูดคุยสันติสุขตองคิดใหมจึงขอ

เจาหนาที่อยาปฏิเสธการพูดคุยเพราะผูกอเหตุจะแสดงศักยภาพแมไมใชสูตรสำเร็จของการลดเหตุรนุแรงก็ตาม 

 

 
พล.อ.อักษรา เกิดผล - พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต 

 

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมโีอการชี้แจงถึงความกาวหนา

ของกระบวนการพูดคุยกับกลุมมาราปาตานีอีกครั้ง ในฐานะหัวหนากลุมงานแสวงหาทางออกจากความขัดแยง

โดยสันตวิิธี ของคณะผูแทนพิเศษรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปนหัวหนาคณะ ซึ่งไดลงพ้ืนที่มาพบปะสวนราชการและภาคเอกชนใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตกวา 300 คน เมื่อชวงบายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ท่ีกองพลทหารราบท่ี 15 ต.

บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ซึ่งมีเนื้อหานาสนใจดังน้ี 

 

ไมใชสูตรสำเร็จของการลดเหตุรุนแรง 

“การแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธีไมใชสูตรสำเร็จของการลดเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ ซึ่งกลุม

แสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธีมี 2 งานสำคัญคือ การสรางสภาวะแวดลอมที่เกื้อกูลตอการ
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พูดคุยในประเทศ มีพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต รับผิดชอบ สวนผมทำหนาที่ไปพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางท่ีจัด

โดยผูอำนวยความสะดวกคอืประเทศมาเลเซีย 

 

ในการสรางสภาวะแวดลอมที่เก้ือกูลตอการพูดคุยเปนหนาที่ของทุกทานที่ตองชวยกัน โดยมีกองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค4สน.) และศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) และทุกหนวยงานท่ีลงมาทำงานในพ้ืนที่ตองชวยกัน สวนเรื่องกระบวนการพูดคุยจะมีอีก

คำสัง่หนึ่ง และนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการอำนวยการ เพราะฉะนั้นผมจะรับคำสั่งตรงจาก

นายกรัฐมนตรี” 

 

การพูดคุยเพื่อสันติสุขมีความกาวหนาตามลำดับ 

“ขอเรียนวาการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตมีความกาวหนาตามลำดับ ไมไดหยุดชะงักอยางที่เปน

ขาว พอไมไปคุยก็หาวาไมกาวหนา แตพอไปคุยก็หาวาเสียทา ซึ่งสื่อรายงานเมื่อ 2 วันกอน ใครอานก็อินไปซึ่ง

ไมใช และผมไมไดพูดอยางนั้นวาไปเพื่อเสียศักดิ์ศรี เพราะชีวิตผูบริสุทธิ์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตสำคัญ

ยิ่งกวาศักดิ์ศรใีดๆ และผมไมไดไปขอรองใครเพียงแตใหเขาแสดงความจรงิใจในระยะการสรางความไววางใจ 

เพื่อนำมาสูการสรางความรวมมือเพื่อสรางสันติสุขใหเกิดในพื้นที่ตอไป แตพอไปเขียนวาหยุดคุย 1 ป หรือไป

ขอรองใหเขาหยุด ทานชวยแกขาวใหผมดวยวา ผมไปสูเพ่ือชีวิตและความปลอดภัยของพี่นองทุกคน ผมจึงไม

แปลกใจเลยที่คนยังมีความคิดแยๆอยางนี้วา ชีวิตคนมีคานอยกวาศักดิ์ศรี” 

 

ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นท่ีมีสวนสำคัญที่สุด 

“ผมขอเรียนวา ปจจัยสำคัญของการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มี 3 ปจจัย คือ กลุมผูเห็นตาง ฝายเรา

คือสวนราชการตางๆทั้งในและนอกพ้ืนที่ และภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นท่ีซึ่งมีสวนสำคัญท่ีสุดตอ

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข เพราะความตองการตางๆโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยจะผลักดันใหผูเห็นตาง

ยุติการใชความรุนแรงและสรางสันติสุขโดยเร็ว” 

 

การพูดคุยสันติสุขตองคิดใหม 

“ขอย้ำอีกทีวากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ทานอาจจะเห็นดวยหรอืเห็นตาง หรือเห็นวาไปคุยกับกลุมผิด

กฎหมายหรือไมก็ไปยกระดับองคกรขบวนการ ทั้งหมดนี้ทานตองคิดใหม เพราะกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข

เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เปนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และอยูในนโยบายความมั่นคงแหงชาติ

แลว ในป 2560-2562 วาจะมีกระบวนการพูดคยุเพ่ือสันติสุขตอไป 

 

ประการที่สองในการพูดคุยเพื่อสันตสิุขนั้น ผมไมไดไปคนเดียว เพราะมีทีมงานระดับปลัดกระทรวง มีท้ังสำนัก

ขาวกรองแหงชาติ กระทวงยุติธรรม กระทรวงตางประเทศ รวมทั้งกอ.รมน.ภาค 4 สน. และศอ.บต.รวมคณะ

ดวยทุกครั้ง 
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ขอเจาหนาที่อยาปฏิเสธการพูดคุย 

“เนื่องจากกระบวนการพูดคุยเพื่อสันตสิุขเก่ียวของกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต เพราะฉะนั้นทานจะกลาวถึงการพูดคุยเพ่ือสันติสุขตองไมมีคำพูดหรือการกระทำที่ปฏิเสธการ

รวมมือ เพราะเราตองการใหผูเห็นตางมารวมมือและเห็นดวย ซึ่งไมงาย 

 

เพราะฉะนั้นจะเรียนวา ตองพูดใหเขารวมมือ อะไรที่นำมาสูการปฏิเสธความรวมมือ และถาเจาหนาที่รัฐพูดมัน

จะเกิดความเสียหายตอกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ไมวาจะเปนการไมยอมรับ ไมรับรองสถานะ ไมลงนาม 

อะไรตางๆ ตัวจริงตัวปลอม เขาก็จะแสดงศักยภาพในพ้ืนที่และสรางความเดือดรอนตอความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสนิของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

สุดทาย กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขไมใชสูตรสำเร็จและเปน 1 ใน 7 กลุมงานของการแสวงหาทางออกจาก

ความขัดแยงอยางยั่งยืน” 
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การพูดคุยสนัติภาพ.. พื้นท่ีปลอดภัยคืบหนา 70% 
Astora Jabat 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/astora.jabat/posts/10154761912657888 

 

กัวลาลัมเปอร 23 พฤศจิกายน - ขอเรยีกรองใหสรางพื้นที่ปลอดภัยใน 3 จังหวัด และ 4 อำเภอชายแดนใต 

คืบหนา 70 % บนโตะเจรจาการพูดพูดคุยสันติภาพไมเปนทางการระหวางคณะเทคนิครัฐบาลไทย และคณะ

เทคนิคมาปาตานี เมื่อวันที่ 21-22 พฤษจิกายน 

 

แตการเดินหนาการพูดคุยคงจะติดขัดและไมราบรื่น เพราะมาราปาตานี มองวาการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยนี้ ไมใช

แคประกาศใหพ้ืนที่แหงใดแหงหนึ่ง เปนดินแดนปลอดอาวุธ (no weapon zone) และไรกองกำลัง (no 

millitary zone), แตการดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษนนี้จะตองทำรวมกัน และมีสวนรวมและฝายที่

เปนกลางเขารวมมาดวย น่ีหมายความวาพื้นท่ีปลอดภัยนั้น คือไมใชแคมีความรวมมือการปฏิบัติการในพ้ืนที่

ปลอดภัยระหวางมาราปาตานี และรัฐบาลไทยเทานั้น แตตองมีการรวมมือกับซีเอสโอและฝายที่กลางอ่ืนๆใน

พ้ืนที่ดวย นอกจากนั้นในระดับสุดทายคงจะตองมีฝายตางประเทศเขามามอนีเตอรอีกเชนกัน 

 

โฆษกมาราปาตานี อาบู ฮาฟส อัล-ฮากีมบอกผูเขียนเชาวันนี้วา การประขุมคณะทำงานรวมกันกระบวนการ

พูดคุยสันติสุข ( Joint Working Group- Peace Dialoque Process/JWG-PDP) ระดับคณะทำงานทาง

เทคนิครวม (Joint Technical Team/JTT) เพ่ือหารือเกี่ยวกับการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยเกือบจะเสร็จสมบูรณ

เพราะเคาโครงพ้ืนทีปลอดภัยนั้นคืบหนาไป 70% แลว 

 

อาบู อาฟสแจงใหทราบวา มาราปาตานีไดยื่น 3 ขอเสนอ (ไมใชขอเรียกรอง) ใหรัฐบาลไทยพิจารณา 

1- รับรองความปลอดภัยตัวแทนมาราปาตานีที่จะเขารวทำงานคณะทำงานทางเทคนิครวม (Joint Technical 

Team/JTT) ในพ้ืนท่ีปลอดภัย 2- อภยัโทษผูตองขังบางคน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและสนับสนุนการสรางพื้นที่

ปลอดภัย และ 3. พิจารณาหยุดโครงการสรางโรงไฟฟาถานหินและขุดทรัพยากรแรธาตุอ่ืน ๆ ที่มีการคดัคาน

จากคนในทองถิ่น 

 

การประชุมคณะทำงานเทคนิค ทั้งสองฝายนี้มีกำหนดการประชุม 2 วัน คือ วันที่ 21 พฤศจิกายน เปนวัน

รายงานตัว และ บรีฟฟง บรรยายสรุปจากหัวหนาคณะแตละฝาย สวนวันที่ 22 พฤษจิกายนเปนวันพูดคุยทั้ง 2 

ฝายบนโตะเจรจาซึ่งมีมาเลเซียเปนฝายใหความสะดวก การพูดคุยไมเปนทางการคณะทำงานเทคนิคท้ัง 2 ฝาย 

ครั้งตอไปจะมีขึ้นเดือนหนา... 
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สามจังหวัดชายแดนใต: จำเปนตอง “ทบทวน” ขอเรียกรองอสิรภาพ 
ราซลาน ราชิด  

เบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2559 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-abuhafiz-11282016163222.html 

 

 
นายอาบู ฮาฟซ อัลฮากิม พูดคุยกับผูสื่อขาวเบนารนิวส ในโกตาบารู เม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 2559 

 

โฆษกของมาราปาตานี นายอาบู ฮาฟซ อัลฮากิม ที่กำลังพูดคุยเพื่อสันติสุขกับตัวแทนของรัฐบาลไทย กลาววา 

คำถามเรื่องการแยกตัวเปนอิสรภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ควรจะปลอยใหเปนเรื่องของคนรุน

ถัดไป 

“วัตถุประสงคของขบวนการตางๆ คือ การแยกตัวออกมาเปนรัฐอิสระ ซึ่งเรื่องน้ีเปนเรื่องที่ขบวนการตางๆ 

ตอสูใหไดมา จากในอดีตที่ผานมา แตเม่ือถึงจุดๆ หนึ่ง เราตองทบทวนเรื่องนี้” นายอาบู ฮาฟซ อัลฮากิม กลาว

แกเบนารนิวส ในการใหสัมภาษณเม่ือเร็วๆ นี้ 

 

“เราตองทบทวนเรื่องการตอสูเพ่ืออิสรภาพ บางทีอาจขอเปนเขตปกครองตนเอง เขตบริหารตนเอง หรือเขตที่

สามารถกำหนดความตองการของตนเองได ซึ่งจะเปนไปไดมากกวา แตช่ือเรียกขานเขตเหลานั้นไมใชเรื่องใหญ 

สิ่งสำคัญท่ีสุดอยูที่เนื้อหาสาระ และชาวมลายูปาตานีตองใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข” 

 

นายอาบู ฮาฟซ อัลฮากิม อายุ 60 ป มีอาชีพเปนแพทย ไดใหสัมภาษณแกเบนารนิวส ในเมืองโกตาบารู เมือง

หลวงของรัฐกลันตันเมื่อวันท่ี 18 พ.ย. ศกนี้ 
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นายอาบู ฮาฟซ เปนสมาชิกของกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติปาตานี (Patani Islamic Liberation Front 

– BIPP) และเปนตัวแทนของขบวนการที่เขารวมในองคกรมาราปาตานีที่กอตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ปที่แลว 

ซึ่งเขาไดรับหนาที่โฆษกของมาราปาตานีดวย 

 

กลุมอ่ืนๆ ที่เขารวมกับมาราปาตานี เพ่ือการพูดคุยเพื่อสันติสุข ไดแก กลุมแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู 

(National Revolutionary Front – BRN) ซึ่งมีกองกำลังที่เขมแข็งที่สุด กลุมยอยในขบวนการพูโล (Patani 

United Liberation Organization – PULO) สองกลุม และ กลุมมูจาฮีดีนอิสลามปตตานี (Islamic 

Mujahideen Movement of Patani – GMIP) 

 

นายอาบู ฮาฟซ กลาววา ในคณะกรรมการควบคุมนโยบายนั้น มาจากสมาชิกของขบวนการบีอารเอ็น 6 ราย 

และตัวแทนจากขบวนการอื่นๆ อีก 8 ราย “ตำแหนงสำคัญๆ เปนของสมาชิกจากบีอารเอ็นเพราะวา บีอาร

เอ็นเปนกลุมใหญสดุ” นายอาบู ฮาฟซ กลาวเพ่ิมเติม 

 

พ้ืนที่ท่ีเคยเปนปาตานีดารุสลาม ประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา 

เหตุรุนแรงเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจนกลายเปนเหตุรายวัน ตามสถิติที่รวบรวมโดยศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 

นับตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 มีเหตุการณยิงหรือเหตุระเบิดกวา 15,000 ครั้ง มีผูเสียชีวิตกวา 6,700 คน 

นายอาบู ฮาฟซ เขารวมในความพยายามเจรจาสันตภิาพมาแลวหลายป กอนที่จะมีการเจรจาในสมัย

นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ ชินวัตร ในป 2556 ที่สะดุดลงในเวลาไมนานนักเสียอีก 

 

การพยายามเจรจากับทางทหารไทยที่ยึดอำนาจมาเมื่อ ป 2557 นั้น ยังไมมีผลที่ชัดเจน และยังมีความรุนแรง

ในพ้ืนท่ีภาคใตอยางตอเนื่อง แตท่ีนาประหลาดใจ คือ นายอาบู ฮาฟซ ไดแสดงความเชื่อมั่นในกระบวนการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุข และพรอมที่จะยอมรับผลการพูดคุย แมวาผลลัพธจะไมไดเปนอิสรภาพ ซึ่งเปนเปาหมาย

สูงสุดก็ตาม 

 

เบนารนิวส: การพูดคยุฯ จะคบืหนาไปในทิศทางใด? คุณคาดหวังถึงหวงเวลาในการพูดคุยวาจะยาวนาน

เทาไหร? 

 

อาบู ฮาฟซ: เปนกระบวนการที่ยาวนาน ไมใชแคหนึ่งหรือสองป... 

เมื่อเราคุยกับทหาร เรามีจุดประสงคเพ่ือทำใหกระบวนการมีแกนสารและสรางความไววางใจแกกัน (รัฐบาล)

ทหารไมไดมีอำนาจตลอดไป... ในเรื่องท่ีสำคัญๆ เราจะคุยกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตอไป เราเรียนรูวา

เมื่อไหรที่เราแตะตองเรื่องท่ีออนไหว มันจะทำลายกระบวนการพูดคุย ในการพูดคุยกอนหนานี้ บีอารเอ็น ได

ยกขอเรียกรองเบื้องตนหาประการ จนทำใหช็อคกันไปทั่ว มันเหมือนการท่ีเราไปบานใครสักคน แลวพูดวาเรา

ตองการสิ่งนั้นสิ่งน้ี... มันไมใชวิธีการที่ถูกตอง กอนอื่น เราตองสรางความเชื่อมั่นระหวางกันกอน แลวคอยขยับ
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ขึ้นในข้ันตอไป น่ันคอืสิ่งที่เราทำอยูในขณะนี้ เราไมไดคาดหวังวาจะพูดคยุเรื่องการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การศึกษา หรือการบริหาร บางทีอาจจะคุยเรื่องความมั่นคง นั่นคือเหตุผลที่เราตองการคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัย

... เราเห็นดวยที่จะคุยเรื่องน้ี เพราะวาเขาเปนบุคคลท่ีเหมาะสมที่เราจะคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย 

 

เบนารนิวส: รัฐบาลไทยจริงใจหรือไม?  

 

อาบู ฮาฟซ: คุณไมสามารถหยั่งความจริงใจได แตคุณสามารถหยั่งความตั้งใจได ทาทีที่เขาปฏิบัติ... เราดูสิ่ง

เหลานี้อยางไมมีอคติในกระบวนการกอนหนานี้ ไมเคยมีโครงสรางในการเจรจา แตครั้งนี้มี มีโครงสรางที่เปน

ระเบียบ อันดบัแรก ในสวนของทหาร เขามีคณะกรรมการกำกับนโยบายและมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ใน

ระดับลางลงมา มีทีมพูดคุย ระดับท่ีสาม คือ กองทัพภาคที่สี่ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต เมื่อกอนนั้น มีแคทีมพูดคุยแต

ไมมีอะไรอีกเลย นี่คือการวัดความตั้งใจอยางไมมีอคติ 

 

เบนารนิวส: ในโลกของความเปนจริง คุณคาดหวังวาจะประสบความสำเร็จใดเมื่อการเจรจาจบลง? 

 

อาบู ฮาฟซ: อันดับแรก วัตถุประสงคของขบวนการตางๆ คือ การแยกตัวออกมาเปนรัฐอิสระ ซึ่งเรื่องน้ีเปน

เรื่องที่ขบวนการตางๆ ตอสูในอดีตที่ผานมา แตเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เราตองทบทวนเรื่องนี้ โดยมองพ้ืนฐานของ

สถานการณปจจุบัน สถานการณโลก เปนเรื่องที่ทำไดที่จะคุยเรื่องอิสรภาพหากอยูในยุคศตวรรษที่ 60 หรือ 

70 แตปจจุบัน ผูคนพูดถึงการรวมตัวกัน ไมใชการแยกตัวออก ลองมองท่ีสหภาพยุโรป มองดูที่อาเซียน เขต

แดนไมใชเรื่องท่ีมีสาระมาเกี่ยวของใดๆ และยุคนี้เปนยุคของการพูดคยุกัน 

 

ดังน้ัน เราตองทบทวนเรื่องการตอสูเพ่ืออิสรภาพ บางทีอาจขอเปนเขตปกครองตนเอง เขตบริหารตนเอง หรอื

เขตที่สามารถกำหนดความตองการของตนเองได ซึ่งจะเปนไปไดมากกวา แตชื่อเรียกขานเขตเหลานั้นไมใช

เรื่องใหญ แตสิ่งสำคัญท่ีสุดอยูทีเ่นื้อหาสาระ และชาวมลายูปาตานีตองใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข และตัดสิน

อนาคตตนเองได 

 

เบนารนิวส: มีคนในขบวนการที่ไมสนับสนุนมาราปาตานีหรอืไม? 

 

อาบู ฮาฟซ: ในมาราปาตานี มีสมาชิกบีอารเอ็น... แตมีสมาชิกบีอารเอ็นที่ไมตองการเจรจากับทหาร สำหรับ

เรา จริงๆ แลว เรื่องนี้เปนเรื่องภายในของบีอารเอ็นที่เขาตองแกไข 

มีบางบุคคลในมาราปาตานีที่มีสายสัมพันธกับสมาชิกบีอารเอ็นแทๆ (สภาองคกรนำของบีอารเอ็น) พวกเขามี

การติดตอกันโดยความสัมพันธนี้ หากวาเราเขาใจลักษณะของการปฏิบัติการของบีอารเอ็น สิ่งนี้เปนเรื่องท่ี

เกิดขึ้นบอยครั้ง ยกตัวอยาง ในป 1991 บีอารเอ็นไดเจรจาโดยตรงกับทหารกองทัพภาคท่ีสี่ แตการเจรจาครั้ง

นั้น เปนการเจรจาของปกทหารของบีอารเอ็น ไมใชกับสภาองคกรนำของบีอารเอ็น 
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เบนารนิวส: มาราปาตานีสามารถควบคุมกองกำลังในสามจังหวัดชายแดนใตไดหรือไม? 

 

อาบู ฮาฟซ: คำตอบที่ผมจะบอกคือ มาราปาตานี ไมไดเปนกลุมที่รวมตัวทางดานการทหาร มาราฯ เปน

องคกรที่รวมตัวกันทางดานการเมือง แตกลุมติดอาวุธหลากหลายกลุมนั้น เปนสวนหนึ่งของขบวนการตางๆ (ที่

รวมเปนมาราปาตานี) เชน ขบวนการพูโล และบีอารเอ็น... เราไมมีอำนาจในกลุมเหลานี้ แตสมาชิกของมาราฯ 

มีชองทางติดตอสื่อสารกับกลุมเหลานี้ เขาติดตอสื่อสารกัน และเรารูวาเขาติดตอสื่อสารกันอยู 

 

เบนารนิวส: คุณอยากจะบอกอะไรกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ตกอยูในเงาคราสแหงความ

รุนแรง? 

 

อาบู ฮาฟซ: เราตองการใหประชาคมโลกทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนที่นี่... ประชาคมโลกตองใหการสนับสนุน

กระบวนการสันติภาพนี้ ไมจำเปนตองสนับสนุนเรา แตใหสนับสนุนกระบวนการ เราหวังวาประชาชนปาตานี

สามารถตัดสินใจอนาคตตนเองได เมื่อผมพูดวาประชาชนปาตานี ผมไมไดหมายถึงชาวมลายูหรือมุสลิม แต

หมายถึงประชาชนทุกคนที่นั่น ทั้งชาวไทยและชาวจีนท่ีเปนชนกลุมนอย 

 

สวนเรื่องคำถามของอิสรภาพ ในสวนตัวของผม เปนเรื่องของคนรุนใหม หากเขาตองการ เขาสามารถทำได

ดวยวิถีทางการเมือง หากประชาชนมีความพอใจตอผลการพูดคุย เรื่องอิสรภาพไมใชเรื่องที่มีสาระมาเก่ียวของ 

นั่นคือสิ่งท่ีประชาชนปาตานีเปนอยู เขาตองการสิ่งตางๆ ที่เอ้ืออำนวยตอชีวิตประจำวัน อาชีพ การศึกษา 

ความมั่นคงในชีวิต ศาสนา สิทธิในการตดัสินอนาคตของตนเอง 
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"อักษรา" เผยถก "มาราฯ" กำหนด "พื้นท่ีปลอดภัย" อีกรอบสัปดาหหนา 
ทีมขาวอิศรา 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 9 ธันวาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.isranews.org/.../item/52403-safety-52403.html 

 

สำนักขาวตางประเทศตีขาว รัฐบาลไทยเตรียมเปดโตะพูดคยุสันติสุขกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐอีกครั้งในสัปดาห

หนา โดยมีวาระสำคัญเรื่องกำหนด “พื้นท่ีปลอดภัย” หรือ “เซฟตี้ โซน” หลังยังไมไดขอสรปุในการพูดคยุรอบ

กอนหนานี้  

 
 

          สำนักขาวรอยเตอรรายงานอางคำพูดของ พล.อ.อักษรา เกิดผลหัว หนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใตวา ในสัปดาหหนา คณะพูดคยุชุดเล็ก (คณะทำงานเทคนิครวมฯ) จะเดินทางไปที่กรุง

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพื่อพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ  มีประเด็นหารือเรื่องการกำหนด “พื้นที่

ปลอดภัย” ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีสถานการณความไมสงบมาตลอด 13 ป 

 

          พล.อ.อักษรา กลาวเสริมวา เปาหมายของคณะพูดคุยฯ คือลดการสูญเสียและความรุนแรงในพ้ืนที่ 

โดยขณะน้ีการพูดคยุอยูในขั้นสรางความไววางใจระหวางกัน และพ้ืนที่ปลอดภัยนี้ก็เปนหนึ่งในวิธีสรางความไว

เนื้อเชื่อใจ 

 

          ฝายกองทัพของไทย ระบุวา พื้นที่ปลอดภัยจะเปนจุดท่ีชวยจำกัดการสูรบที่เกี่ยวของกับการกอความ

ไมสงบ แตยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 

 

          รายงานขาวดังกลาวมีขึ้นหลังจากการพูดคยุระหวางรฐับาลไทยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐในกรุง

กัวลาลัมเปอรของมาเลเซียเม่ือวันที่ 2 ก.ย.59 จบลงโดยปราศจากขอตกลงใดๆ 
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          ดานความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 ธ.ค.59 มูลนิธิเอเชีย รวมกับสถาบัน

สิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเชิงนโยบายเรื่อง “พื้นท่ีปลอดภัยและความ

ยุติธรรมทางเลือกในจังหวัดชายแดนภาคใต” เพื่อสนับสนุนการสรางบรรยากาศความไววางใจในการพูดคุย

เพื่อสันติสุข 

 

          ดร.เอกพันธุ ปณฑวนิช ผูอำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา บอกวา การแกปญหาความ

รนุแรงในจังหวัดชายแดนใตหนทางหนึ่งคือการพูดคุยเจรจาระหวางรัฐบาลกับกลุมขบวนการ เพ่ือกำหนดพื้นที่

ปลอดภัยจากความรุนแรง และปลอดภัยในการแสดงความเห็นที่แตกตางกัน (รายละเอียดของเวทีเสวนาจะ

นำเสนอในเร็วๆ นี้)  

 

          ดานสถานการณในพ้ืนทีช่ายแดนใตยังคงมีเหตุรุนแรงเกิดข้ึนรายวัน สวนใหญเปนเหตุยิงดวยอาวุธปน 

เนื่องจากการลอบวางระเบิดทำไดยากขึ้น เพราะเปนชวงฝนตกหนักและน้ำทวม ลาสุดเมื่อเวลา 08:10 น. วัน

ศุกรที่ 9 ธ.ค. เกิดเหตุคนรายลอบยิง นายอับดุลรอมัน กีละ เปนอาสารักษาดินแดน (อส.) ในพ้ืนที่ ต.บาโระ อ.

ยะหา จ.ยะลา กระสุนเจาะเขาที่หนาทอง ทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัส ขณะนี้รักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชยะหา 
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'มาราปาตานี' ประชุมสมาชิกคร้ังใหญ ทบทวนแนวทางตอสู  

เดินหนาพดูคุยสันติภาพกับรัฐไทย 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 13 ธันวาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9946 

 

มาราปาตานี เผยจัดประชุมสมาชิกครั้งใหญ รวมกวา 60 คน ทบทวนแนวทางขับเคลื่อนและกำหนดทิศทาง

การเมืองในอนาคต ยืนยันเดินหนาพูดคุยสันติภาพกับฝายไทย ผูสื่อขาวอาวุโสชี้เปนการประชุมใหญเพ่ือพัฒนา

เรื่องการเจรจากับรัฐไทย เผยวางยุทธศาสตรสำคัญ ทั้งการเมอืง การศึกษา เศรษฐกิจ ความยุติธรรมฯลฯ มี

ผูแทนจาก 6 กลุมขบวนการทั้งจากชายแดนใต, มาเลเซยี ยุโรป 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2559 กลุมมาราปาตานี ซึ่งองคกรรวมของสมาชิกขบวนการชาตินิยมมลายูปาตานีในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ไดเผยแพรแถลงการณยืนยันวา ไดมีการประชุมสมาชิกของมาราปาตานีทั้งหมด ซึ่ง

ตัวแทนผูเขารวมมีทั้งท่ีมาจากปาตานีและจากตางประเทศท่ีรวมทั้งจากยุโรปเปนครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 12-13 

ธันวาคม โดยมีผูเขารวมมากกวา 60 คน 

 

มาราปาตานีแถลงวา การประชุมครั้งนี้ไดมีการนำเสนอและพิจารณาบทความทางวิชาการ 10 ชิ้น ใน

หลากหลายหัวขอเพื่อทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนของมาราปาตานีพรอมๆ กับการกำหนดทิศทางดาน

การเมืองของมาราปาตานีในอนาคต 

 

“เปนอีกครั้งหนึ่งที่มาราปาตานียืนยันวาจะยึดมั่นท่ีจะเดินหนากระบวนการพูดคุยสันติภาพกับฝายไทยเพ่ือ

แสวงหาหนทางการแกปญหาความขัดแยงที่ปาตานี” 

 

แถลงการณกลาวทิ้งทายวา “ขอสรุปที่ชัดเจนจะมีการประกาศเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม” โดยแถลงการณระบุ

ชื่อ อาบูฮาฟซ อัลฮากิม, จากฝายมาราปาตานี 13 ธันวาคม 2549 

 

ชี้เปนการประชุมใหญเพื่อพัฒนาเรื่องการเจรจากับรัฐไทย 

ในวันเดียวกัน นายอัศโตรา โตะราแม ผูสื่อขาวอาวุโสพำนักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซียไดโพสต

ลงเฟสบุกของตัวเองชื่อ Astora Jabat ซึ่งตั้งคาเปนสาธารณะในเรื่องเดียวกันนี้วา เปนการประชุมใหญของมา

ราปาตานี เพ่ือพัฒนาเรื่องการเจรจากับรัฐไทย 

 

นายอัศโตรา ระบุวา มาราปาตานี หรือ สภาที่ปรึกษาปาตานี (Mara Patani/Majlis Syura Patani) ได

เตรียมการและกระบวนการจัดทำโครงงานหลักการและแนวคิดเพ่ือเดินหนาการพูดคุยสันติภาพอยางเตม็พิกัด 

และพรอมที่จะเผชิญหนากับฝายรัฐไทยบนโตะการพูดคุยสันติภาพครั้งสุดทายของปนี้ ณ วันที่ 19-22 ธันวาคม

นี้ ที่รฐัมะละกา 

มะละกาเปนรัฐสำคัญทางประวัติศาสตรของมาเลเซียที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ เคยเปนอาณาจักรมลายู

ที่ยิ่งใหญและเลื่องชื่อในคริสตศตวรรษท่ี 15- 16 และเคยแผอำนาจการปกครองจนถึง 3 จังหวัด และ 4 

อำเภอ ชายแดนใต 

 

เผยวางยุทธศาสตรสำคัญ ทั้งการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ ความยุติธรรมฯลฯ 

นายอัศโตรา ระบุอีกวา แหลงขาวระดับสูงมาราปาตานีแจงใหผูเขียนทราบวันนี้วา กระดาษทำการ 10 ที่ได

นำเสนอในเวิรคช็อปเม่ือวานเปนการวางยุทธศาสตร และรางแผนปฏิบัติการทิศทางการพูดคุยสันตภิาพที่มารา

ปาตานีจะนำมาใชเดินหนาการพูดคุยสันติภาพกับฝายไทยครั้งสุดทายของปนี้ ณ วันที ่19-22 ธันวาคม และ

ครั้งๆตอไปบนโตะเจรจาการพูดคุยสันติภาพปหนา 
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การวางยุทธศาสตร และรางปฏิบัติการทิศทางการพูดคุยสันติภาพดังกลาว จะไฮไลทประเด็นสำคัญ เชนการ

พัฒนาการเมอืง, การศึกษา, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, ภาษา, ศาสนา, ความยุติธรรม เปนตน. 

 

แหลงขาวเดิมแจงใหผูเขียนทราบวา เดิมนั้นมาราปาตานีตองการเชิญผูสังเกตการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต, 

มาเลเซยี และประเทศอ่ืนๆ อยางเชนนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (CSO), ผูสื่อขาว, นักการเมือง, ผูนำ

ทองถ่ิน และอ่ืนๆ แตดวยเหตุผลบางอยางที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดทำใหองคกรแมของ 6 ขบวนการปาตานี

ตองยกเลิกการเชิญผูสังเกตการณอยางสิ้นเชิง เขาใจวาหนึ่งในเหตุผลการยกเลิกการเชิญผูสังเกตการณครั้งน้ี 

เนื่องจากมีจำนวนไมนอยผูแทนของขบวนการตางๆที่ถูกเชิญเขารวมประชุมใหญครั้งที่ 2 ปที่ 2 ของมารา 

ปาตานีนี่ ยังไมพรอมที่จะเปดตวั โดยเฉพาะบรรดาเหลาผูแทนท่ีมาจากชายแดนใต 

 

ในชวงเชาและชวงบายวันนี้ หัวหนา 5 ขบวนการปาตานี ไดออกมาปราศรัยอธิบายวิสัยทัศนแตละกลุม

เก่ียวกับการตอสูเพ่ือปาตาน ีรวมทั้งการตอสูทางการเมือง ที่ยึดหลักการสันติวิธี ไมใชความรุนแรง…. 

การพูดคุยสนัติภาพที่กำลังดำเนินอยู เปนหนึ่งของการตอสูทางการเมือง ใชวิธีสันติภาพ, แหลงขาวนั้นชี้แจง. 

นอกจากยังมีผูรับผิดชอบตำแหนงตางๆของทุกขบวนการ เชน ปกกลุมเยาวชน ปกกลุมสตรีก็ไดออกมา

ปราศรัยเชนกัน 

 

มาราปาตานีจะออกคำแถลง (statement) ชี้แจงผลประชุมใหญ 4 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไป, โฆษก

มาราปาตานี อายู ฮาฟส อัล-ฮากีมบอกผูเขียน ผานแมสเซ็นเจอรเฟสบุค. 

 

มีผูแทนจาก 6 กลุมขบวนการทั้งจากชายแดนใต, มาเลเซีย ยุโรป 

กอนหนานี้ 1 วัน (12 ธันวาคม 2559) นายอัศโตราไดโพสตในเรื่องเดียวกันน้ีดวยวา มาราปาตานี หรือ สภาที่

ปรึกษาปาตานี (Mara Patani/ Majis Syura Patani) ไดมีการเปดสมัชชาใหญเปนทางการเมื่อคืน โดยมี 50 

ผูแทนจาก 6 กลุมขบวนการที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต, รัฐตางๆในมาเลเซีย และ ประเทศอ่ืนๆ

รวมท้ังยุโรป แหลงขาวที่นาเชื่อถือบอกผูเขียน 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือที่เรียกวา workshops ชวงเชาวันนี้ไดมีการนำเสนอ 4 กระดาษทำการ (working 

papers) โดยผูนำเสนอคุณวุติจากขบวนการตางๆ ซึ่งแหลงขาวท่ีนาเชื่อนั้นไดแจงมาวา เปนการเสนอทางออก

ใหแกกระบวนการสันติภาพ ถาเกิดปญหาหรือตองเผชิญปญหาบนโตะเจรจา ไมวาจะมาจากฝายไหน และไม

วาจะหนักแคไหน จะตองหาทางแกใหได เนื่องจากตรรกะของมาราปาตานีจะตองอยูเหนือปญหาตางๆที่ตอง

เผชิญบนโตะเจรจา เพราะองคกรแมของขบวนการตางๆนี้ไดจัดตั้งข้ึนมาเพื่อแกปญหา ไมใชเพ่ือสรางปญหา 

หรือจมอยูปญหาที่ไดเผชิญอยู 
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เปาหมายหลักของ มาราปาตานี คือสรางสันติภาพ เพราะฉนั้นจะพยายามทุกวิถีทางใหกระบวนการสันติภาพ 

กาวไปขางหนา อยางไมหยุดยั้ง มุงการสรางเขาใจกับฝายไทยทุกรูปแบบ และขยายการสรางความเขาใจนี่ไปสู

มวลชนในพื้นที่ผานการคดิตอและพบปะพูดคุยกับภาคประชาสังคม หรือ CSO 

 

แหลงขาวเดียวกันแจงใหผูเขียนทราบวา ชวงบายวันนี้ไดมีการนำเสนอ 6 กระดาษทำการ เก่ียวประเด็นตางๆ

รวมถึงประเด็นการสรางพ้ืนทีปลอดในจังหวัดชายแดนใต 

 

โฆษกมาราปาตานี อายู ฮาฟส อัล-ฮากีมบอกผูเขียนผาน แมสเซ็นเจอรเฟสบุคตอนบายวันน้ีวา ทางมาราปา

ตานีจะออกคำแถลง (statement) ชี้แจงผลการชุมนุม 4 วัน (11-14 ธันวาคม) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

สมัชชาใหญไปแลว… 
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"พื้นที่ปลอดภัย" ใกลความจริง ฝายไทย-มาราปาตานีเห็นชอบกรอบแนวคิด 
Thai PBS 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 ธันวาคม 2559 
ท่ีมา: http://news.thaipbs.or.th/content/258977 

 

การเตรียมการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความคืบหนา ตัวแทนรัฐบาลไทยและฝายผูเห็น

ตางตกลงเห็นชอบหลักการกรอบแนวคิด และคาดวาจะสามารถกำหนดพื้นที่ปลอดภัยไดในเร็วๆ นี้ 

 

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งรัฐบาลไทยภายใตการนำของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา ไดแตงตั้งให พล.อ.อักษรา เกิดผล ทำหนาท่ีหัวหนาคณะพูดคุยฯ ไดเริ่มกระบวนการพูดคุยกับกลุม

ผูที่เห็นตางจากรัฐไทย ซึ่งเรียกกลุมตนเองวา "มาราปาตานี" ตั้งแตตนป 2558  

 

ลาสุดคณะทำงานดานเทคนิครวมไดมีการประชุมในชวงระหวางวันที่ 19-21 ธ.ค.2559 ที่เมืองมะละกา 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแหลงขาวระดับสูงในที่ประชุมไดบอกกับไทยพีบีเอสวา ทั้งสองฝายไดรวมกันจัดทำราง

กรอบแนวความคิด ความรวมมือในการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย ท้ังคำจำกัดความ คำนิยามกลไกการดำเนินงาน 

และระยะเวลาในการดำเนินการ โดยกลไกดังกลาวจะใหความสำคัญตอการเขามามีสวนรวมของคนในพ้ืนที่ให

มากที่สุด 

 

แหลงขาวกลาววา ท้ังสองฝายไดเห็นชอบนิยาม "พื้นที่ปลอดภัย" วาหมายถึง พื้นที่ปลอดเหตุรุนแรง รวมถึง

การพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ และการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งตอง

ดำเนินการไปพรอมกัน โดยกลไกคณะทำงานเทคนิครวมและตัวแทนรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งเปนผูอำนวยความ

สะดวก ทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารพ้ืนที่ปลอดภัย โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่รวมบริหารจัดการ

พ้ืนทีป่ลอดภัย อยางไรก็ตามทั้งสองฝายยังไมไดกำหนดพื้นที่ที่จะสรางพื้นที่ปลอดภัยที่ชัดเจนวาจะเปนพ้ืนที่ใด

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

แหลงขาวบอกวา ตัวแทนรัฐบาลไทยไดยืนยันวาจะดูแลความปลอดภัยใหตัวแทนพูดคุยฝายผูเห็นตาง (มารา 

ปาตานี) รวมทั้งสมาชิกและแนวรวมกลุมผูเห็นตางที่อยูในพ้ืนที่ปลอดภัยอยางเต็มที่ ซึ่งเปนไปตามแนวทางการ

แกไขปญหาดวยสันติวิธีท่ีรัฐบาลไทยยืนยันมาโดยตลอด แตตัวแทนกลุมผูเห็นตางจากรัฐไทยก็ยังคงกังวลเรื่อง

ความปลอดภัย และแสดงความประสงคตองการใหรัฐบาลไทยใชมาตรการทางกฏหมายยกเวนการดำเนนิคดี 

(Immunity) กับตัวแทนคณะพูดคุยฝายผูเห็นตาง 

"อยางไรก็ตามทั้งสองฝายมีความมั่นใจอยางเต็มที่วาจะสามารถจัดต้ังพื้นที่ปลอดภัยรวมกันภายในระยะเวลา

อันใกลน้ี และจะรวมมือกันขจัดปญหา และอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายสำคัญ
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ในการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย คือการที่ประชาชนสามารถใชชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข ไมมีความหวาดระแวง

ซึ่งกันและกัน และมีความสบายใจที่จะบอกกลาวถึงความรูสึกและความตองการของตัวเอง และชุมชน มีความ

เปนอยูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น" แหลงขาวกลาว 

 

กอนหนานี้ ทีมแกนนำของกลุมมูจาฮีดีนปตตานี (Gerakan Mujahidin Islam Patani หรือ GMIP) ซึ่งเปน

หนึ่งใน 6 กลุมผูเห็นตางจากรัฐภายใตองคกรรม "มาราปาตานี" ใหสัมภาษณกับไทยพีบีเอส แสดงจุดยืน

สนบัสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขและใชแนวทางการตอสูทางการเมืองอยางเปดเผย และปรับเปาหมาย

การตอสูใหสอดคลองกับภูมิศาสตรการเมืองในภูมิภาคที่เปลี่ยนไป คือ ไมไดดำรงเปาหมายการตอสูเพ่ือเอก

ราชเชนในอดีต แตพรอมท่ีจะเจรจาตามแนวทางสันติวิธีเพ่ือเปาหมาย "เขตปกครองตนเอง" หรือ "เขต

ปกครองพิเศษ" (autonomy) 

 

แหลงขาวกลาววา ผูประสานงานกระบวนการพูดคุย โดยดาโตะอาหมัด ซัมซามีน ฮัสชิม มีความพยายาม

ประสานใหมีตัวแทนกลุมผูเห็นตางเขารวมกระบวนการพูดคุยมากขึ้น โดยเฉพาะปกที่ยังยึดแนวทางการตอสู

ดวยอาวุธ เชนนายดูนเลาะห แวมะนอ อดีตครูใหญโรงเรยีนญีฮาดวิทยา แกนนำกลุมบีอารเอ็น  
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อาบูฮาฟซ อัลฮากีม: สองปการพูดคุยสันติภาพกับกาวยางเล็กๆ ที่คืบหนา 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 24 ธันวาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/10017 

 

บทความช้ินนี้เขียนขึ้นโดย ‘อาบูฮาฟซ อัลฮากิม’ โฆษกของคณะพูดคุยฝายมาราปาตานี เผยแพรครั้งแรก

ในบล็อกของเขาในช่ือ ‘TWO YEARS OF PEACE DIALOGUE - A small step forward’ เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2559 ท่ีผานมา กองบรรณาธิการเห็นวามีเนื้อหานาสนใจและประมวลภาพของการพดูคุย

สันติภาพในรอบปท่ีผานมาจากสายตาของผูมีสวนเกีย่วของโดยตรง จึงขอแปลมานำเสนออกีครั้งในที่นี่ 

 

 
 

สองปการพูดคุยสันติภาพกบักาวยางเล็กๆ ที่คืบหนา 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กระบวนการสันติภาพระหวางผูแทนรฐับาล(ทหาร)ไทยและมาราปาตานี ซึ่งเปนองคกร

รมของขบวนการเคลื่อนไหวปาตานีหลายกลุมไดผานพนหลักไมลสำคัญในหวงเวลา 2 ปที่ผานมา กลาวคือหาก

นับตั้งแตเดือนธันวาคมเมื่อปลายป 2558 ที่คณะทำงานเชิงเทคนิคของทั้งสองฝายไดมีการพูดคุยกันถึงกรอบ

กติกาการพูดคุย (Term of Reference, TOR) ทั้งสองฝายมีการประชุมและสื่อสารกันหลายครั้งผานการ

อำนวยความสะดวกโดยทางการมาเลเซีย 

 

วันที่ 10 มกรา 2559 เลขาธิการองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) ดร.อิยาด อามีน มาดานี ไดพบปะอยางไม

เปนทางการกับผูแทนของมาราปาตานีในกรุงกัวลาลัมเปอร ดร.มาดานีอยูระหวางการเดินทางเพ่ือทำภารกิจใน

ภูมิภาคแหงนี้ การพบปะพูดคุยเปนไปในเชิงบวกและเปนที่นาพอใจ สิ่งท่ีจำเปนตองเนนย้ำในที่นี้ คือ ประเด็น

สถานะผูสังเกตการณของมาราปาตานีในโอไอซีซึ่งกอนหนานี้มีการพูดถึงท่ัวไปและเปนที่กังวลจากผูคน

บางสวนน้ัน ไมไดมีการนำมากลาวถึงหรืออภิปรายกันในการพบปะครั้งนั้นแตอยางใด ประเด็นที่วานี้ไมเคยเปน



212 

 

วาระของมาราปาตานีมาตั้งแตตน มีเพียงการสนับสนนุที่จรงิจังและที่ตอเนื่องของโอไอซีตอกระบวนการ

สันติภาพก็เพียงพอแลว (กรุณาดู http://deepsouthwatch.org/node/8002 - MARA Patani met OIC) 

คณะทำงานเชิงเทคนิคพบกันอีกครั้งชวงระหวางวันที่ 26-27 มกราคม 2559 เพ่ือสานตอการพุดคุยเกี่ยวกับที

โออาร ซึ่งโดยรวมคอนขางมีความกาวหนา แตมีประเด็นที่ยุงยากและออนไหวบางประเด็นที่ถูกนำข้ึนบนโตะ

และมีขอตกลงรวมกันซึ่งกาวหนาไปกวา 80-90% วันที่ 23 มีนาคม 2558 ท้ังสองทีมดำเนินการยกรางทีโออาร

แลวเสรจ็และพรอมที่จะขยับกระบวนการใหคืบหนาไปสูขั้นตอไป หัวหนาคณะทำงานเชิงเทคนิคฝายเอ พลโท

นักรบ บุญบัวทอง ไดสงมอบเอกสารที่เก่ียวกับประเด็น “พื้นที่ปลอดภัย” ไปยังฝายบีผานผูอำนวยความ

สะดวก 

 

ทีโออารที่ตกลงรวมกันไดกรุยทางไปสูการทำใหกระบวนการมีความเปนทางการมากขึ้น เนื่องจากขอเสนอ 3 

ขอของมาราปาตานีไดถูกรวมเขาไวในทีโออารดังกลาว (ดูรายละเอียดขอเสนอของมาราปาตานีใน 

http://www.deepsouthwatch.org/node/7833) ในการนี้คงตองย้ำอีกครั้งวาขอเสนอท้ังสามนั้นไมใชขอ

เรียกรองแตอยางใด เมื่อกระบวนการมีความเปนทางการ ประเด็นตางๆ ที่มีความสำคัญจะสามารถนำมา

ถกเถียงอภิปรายไดในขั้นตอนตอไป ซึ่งรวมทั้งประเด็นพ้ืนท่ีปลอดภัยดวย คณะกรรมการอำนวยการของมารา

ปาตานีไดมีมติรบัรองรางสุดทายของทีโออารในเดือนเมษายน 2559 เปนที่เรยีบรอย 

 

ในขณะนั้นที่อิสตันบูล ประเทศตรุกี ในการประชุมสุดยอดครั้งท่ี 13 ขององคการความรวมมืออิสลาม (โอไอซี) 

ไดมีคำแถลงการณที่เก่ียวกับความขัดแยงในปาตานีในขอที่ 94 และ 95 ดังน้ี  

 “ที่ประชุมของแสดงความยินดีตอการกอต้ังกลุมที่เปนผูแทนของชาวมุสลิมในภาคใตและการตัดสินใจ

ของรัฐบาลในการสานตอการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุมดังกลาวภายใตการอำนวยความสะดวกของ

มาเลเซีย” 

 “ที่ประชุมสนับสนุนใหรัฐบาลยอมรับสถานะของกลุมที่เปนผูแทนของประชาคมชาวมุสลิมในภาคใต

ตามท่ีพวกเขาเสนอและเรียกรองใหรัฐบาลใหหลักประกันความปลอดภัยในการเดินทางเขาและออกจาก

ประเทศไทยแกสมาชิกของคณะพูดคุยและใหการปกปองจากการกักกันตัวและการฟองรองดำเนินคดี

ระหวางท่ีพวกเขาเขารวมในกระบวนการสันติภาพ” (ดูรายละเอียดที ่http://www.oic-

oci.org/upload/conferences/is/13/en/13_is_final_com_en.pdf) 

 

อยางนอยท่ีสุด สิ่งนี้ก็แสดงวาโอไอซีไดตอบรับการกอตัวของมาราปาตานี แสดงทาทีสนับสนนุกระบวนการ

สันติภาพ และยังไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยยอมรับสถานะของมาราปาตานี รวมไปถึงการมอบความคุมกันทาง

กฎหมายใหกับสมาชิกของคณะพูดคุยของมาราปาตานีอีกดวย 

 

มีการประชุมคณะทำงานเต็มคณะของ JWG-PDP อีกครั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งมีการคาดหลายกันวา

การประชุมครั้งนี้จะถือเปนการประชุมอยางเปนทางการครั้งแรก เพ่ือที่จะรับรองทีโออารที่ตกลงรวมกันมา
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กอนแลวและจะมีการหยิบยกประเด็นการแถลงตอสื่อมวลชนรวมกัน อยางไรก็ตาม หัวหนาคณะพูดคยุของ

ฝายเอ พลเอกอักษรา เกิดผล ไดแถลงในที่ประชุมวาทางการไทยยังไมพรอมที่จะรับรองทีโออาร เน่ืองจาก

นายกรัฐมนตรียังไมไดใหความเห็นชอบ แตเหตุผลท่ีแทจริงนั้นยังไมไดมีการเปดเผยแตอยางใด 

 

เบื้องหลังของการตัดสินใจดังกลาวท่ีถูกเผยออกมาและเปนที่ถกเถียงกันอยางมากก็คือกอนหนานั้นไมนานไดมี

การโยกยาย พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง ออกจากคณะพูดคยุฝายไทย เขาเปน “เครื่องจักร” ตัวสำคัญของคณะ

พูดคุยฝายไทยที่มีความเฉลียวฉลาดและรอบรูในกระบวนการสันติภาพ ขณะนั้นเขาเปนหัวหนาคณะทำงาน

เทคนิคของฝายเอ กอนที่จะมีการโยกยายดังกลาว เขายังคงมองในแงดีวาฝายเอจะใหกับรับรองทีโออาร การ

ไมมีเขาอยูนั้นดูจะมีผลกระทบตอกระบวนการสันติภาพเปนอยางมาก 

 

วันตอมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มาราปาตานีไดออกแถลงการณในชื่อ “A brief update of 27/4/16 

Meeting” (ผลการประชุมอยางยอเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559) ซึ่งมีการเผยแพรไปยังสื่อมวลชน โดยระบุวา 

“แมวาเราจะผิดหวังตอการตัดสินใจดังกลาว แตก็เคารพการตัดสินใจนั้น ประเด็นพื้นที่ปลอดภัยจะยังไมไดถูก

หยิบยกขึ้นมาแตอยางใด” แถลงการณระบุ (กรุณาดู http://www.deepsouthwatch.org/node/8600) มา

ราปาตานีจะใหเวลาฝายเออยางเพียงพอเพ่ือที่จะทบทวนรางทีโออารท่ีไดตกลงกันไวและแจงตอผูอำนวยความ

สะดวกตามความเหมาะสม 

 

การตอบสนองของรฐับาล(ทหาร) ไทยนั้นมีความแข็งกราวและฉับพลัน “ประเทศไทยเจรจากับผูกระทำ

ความผิดไมได เอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาวากัน” พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา กลาว “ทำไมเรา

ตองไปยอมรับกติกาในการใหเรียกชื่อ ไมเห็นใครเขาจะสนใจ แลวมีกี่กลุมรูไหม แลวรูไหมทำไมตองไปคุยที่

ตางประเทศ เพราะเจรจากับใครไมได” เขากลาวเสริม (ดูรายละเอียด 

http://www.thaivisa.com/forum/topic/913816-pm-shuns-peace-dialogue-with-... ) 

 

พล.อ.อักษรานั้นมีชั้นเชิงทางการทูตมากกวา “การพูดคุยฯ ยังคงเดินหนาอยู แตการหยุดยิงแบบจำกัดจะตอง

เกิดขึ้นกอนที่ทางการไทยจะสามารถยอมรบัเพ่ือทำใหกระบวนสันติภาพเดินหนาตอไป” หัวหนาคณะพูดคุย

สันติภาพกลาวเม่ือวันศุกรที่ผานมา “"เพราะฉะนั้น จึงจำเปนตองยุติความรุนแรงในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งใหไดกอน 

แลวจึงมารวมกันจัดทำขอตกลงใหครอบคลุมการปฏิบัติในหวงเวลาของระยะการสรางความไววางใจ” เขา

กลาวกับนักขาวในกรุงเทพ (See : http://www.benarnews.org/english/news/thai/talks-folo-

04292016135059.html) 

 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ฝายเอไดสงรางทีโออารฉบับปรับปรงุแกไขใหกับมาราปาตานีผานทางผูอำนวยความ

สะดวก หลังจากการการพิจารณาอยางอยางละเอียดถ่ีถวนแลว มาราปาตานีไดเสนอใหคณะทำงานเชิงเทคนิค

ของท้ังสองฝายกลับสูโตะเพ่ือพูดคุยกันตอ 
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คณะทำงานเชิงเทคนิครวมของท้ังสองฝายพบกันอีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม  2559  ฝายเอเสนอรางทีโออาร

ฉบับปรับปรุงแกไขจากรางที่ ‘ถูกปฏิเสธ’ กอนหนานี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรไีดใหความเห็นชอบแลว ซึ่งไดตัดเฉือน

เอาประเด็นสำคัญอยางมากที่มีการตกลงกันกอนหนานี้ออกไป   ประเด็นที่วานี้คือ การยอมรับสถานะของชื่อ

เรียกขานของมาราปาตานีในฐานะท่ีเปนคูสนทนา พื้นที่ขัดแยงในทางภูมิศาสตรและประเด็นของเอกสิทธิ์คุม

กัน (ทั้งในแงการอำนวยการในดานความมั่นคงและการปกปองคุมครอง) สวนขอเสนอที่ตองการให

กระบวนการสันติภาพมีฐานะเปน “วาระแหงชาติ” นั้นไดรับการยอมรบัแลว (กระบวนการสันติภาพในฐานะที่

เปนวาระแหงชาตินั้นสะทอนอยางชัดเจนอยูแลวในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ. 2560-2562) 

 

พล.ต.สิทธิ (หนึ่งในคณะทำงานเชิงเทคนิคและปจจุบันดำรงตำแหนงเปนเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพใน

ฝายทางการไทย) ไดอธิบายเหตุผลและขอสงวนของฝายเอเก่ียวกับทีโออารฉบับแกไขปรับปรุงและเห็นดวยวา

ประเด็นที่มีความสำคัญนั้นยังไมถูกรวมใหอยูในเอกสาร แตวาจะถูกบันทึกเอาไวในบันทึกการประชุม เขาระบุ

วา “ในขณะท่ีรางทีโออารที่เปนที่ตกลงกันกอนหนานี้นั้นถือเปนฉบับท่ีสมบูรณที่สุด ซึ่งสะทอนความ

คิดเห็นและมุงมาดปรารถนาของทั้งสองฝาย สวนฉบับนี้ท่ีมีการทำใหเรียบงายและแกไขทบทวนนั้นไดรับ

การเห็นชอบจากทานนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเปดทางใหกระบวนการสันติภาพกาวไปขางหนาตอไปได”  

ณ จุดนี้ ฝายบีหรือมาราปาตานีก็ยอมรับรางทีโออารดังกลาวอยางมีเงื่อนไขและนำพาประเด็นดังกลาวไป

ขางหนาเพื่อที่จะใหมีการอภิปรายตอไปในหวงเวลาอันเหมาะสม การตัดสินใจของมาราปาตานีในครั้งนั้น

สะทอนทัศนคติที่มีความยืดหยุน การประนีประนอม และการโอนออนผอนตามเพื่อท่ีจะปลอยให

กระบวนการไดเคลื่อนตัวไปขางหนาตอไป หลังจากนั้น คณะทำงานเชิงเทคนิคของทั้งสองฝายตางเห็นพองที่

จะกำหนดการประชุมแบบเต็มคณะเพ่ือจะรับรองทีโออารตอไป 

 

เปนดังท่ีคาดไว การประชุมหารือแบบเต็มคณะของ JWG-PDP มีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 ทามกลาง

เหตุการณโจมตีดวยการวางระเบิดและวางเพลิงในเขต 7 จังหวัดภาคใตตอนบน และบรรดาเหตุการณกอน

หนานั้นที่เปนผลตามมาของการลงประชามติ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนใต พล.อ.อักษรา ไดสอบถามถึง

เหตุการณเหลานี้อยางเปนการเฉพาะ แตมาราปาตานีไดกลาวย้ำวาตนเปนเพียงพันธมติทางการเมืองและเขา

รวมการพูดคุยเพ่ือสันติภาพก็เพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแยงเทานั้นเอง 

 

คณะพูดคุยทุกฝายไดเห็นชอบตอทีโออารและนำมาใช โดยเห็นพองที่จะขับเคลื่อนใหกระบวนการไปสูอีกระดับ

หนึ่ง ในขณะเดียวกันก็รักษาสถานะของการประชุมเอาไวใหอยูในระดับที่ “ไมเปนทางการ” และกาวเขาสู

มาตรการสรางความไววางใจตอไป (Confidence Building Measures) ขอแนะนำจากฝายบีที่ตองการใหผู

อำนวยความสะดวกเผยแพรถอยแถลงตอสื่อมวลชนภายหลังจากจบการประชุมนั้นถูกปฏิเสธโดยฝายเอ แตก็

เสนอตอมาวาทั้งสองฝายไมวาเปนฝายเอหรือฝายบีสามารถนำเสนอถอยแถลงของตนแยกจากกันได 
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ในบายวันเดียวกันนั้นหลังจากประชุมแลวเสร็จ อาบูฮาฟซ อัลฮากีม โฆษกของมาราปาตานีก็แถลงตอ

สื่อมวลชนเพ่ือสรุปการประชุมครั้งดังกลาว โดยมีสื่อมวลชนจากไทยทีวีสชีองสาม ไทยพีบีเอส เบอนารนิวส 

และสำนักขาวเบอรนามาเขารวม 

 

 “ในการประชุมของ JWG-PDP วันนี้ ผูแทนของมาราปาตานีและรัฐบาลไทยตางเห็นพองในเรื่องตอไปนี้: 

1. ยอมรับรางสุดทายของทีโออาร 

2. เห็นพองในหลักการท่ีจะมีการอภิปรายกันเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลอดภัยในการประชุมครั้งตอไป 

3. ยอมรับขอเสนอของคณะทำงานเครือขายผูหญิงเพ่ือสันติภาพ (PAW) เพื่อจะนำไปหารือตอไป 

4. การประชุม JWG-PDP จะดำเนินตอไปอยางไมเปนทางการ” 

 

วาระการประชุมของการพูดคุยสันตภิาพในรอบตอไปคือพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone, SZ) ถึงแมวาประเด็น

เฉพาะนี้จะเปนหนึ่งในขอเสนอโตจากฝายเอ แตมาราปาตานีเห็นวาสิ่งนี้จะสอดลองและเปนเรื่องสำคัญในการ

อภิปรายกันในขั้นตอนของการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ในขณะที่เปาประสงคหลักของฝายเอนั้นก็

เพื่อทดสอบฝายบีวาจะสามารถระงับยับยั้งเหตุการณความรุนแรงโดยการควบคุมหนวยกำลังติดอาวุธในพ้ืนที่

หรือโซนที่กำหนดไวไดหรือไม มาราปาตานีเองก็ตองการที่จะประเมินความจริงใจและความจริงจังของรฐับาล

ไทยในการหยิบยกบางประเด็นที่นำเสนอขึ้นมาบนโตะดวยเชนกัน ที่จริงแลว การอภิปรายเรื่องพื้นท่ีปลอดภัย

นั้นก็คือการประเมินอยางเปนจริงเปนจังเกี่ยวกับความไววางใจ ความจริงจัง และการประนีประนอม

ระหวางกัน รวมไปถึงวิธีที่ท้ังสองฝายจะสามารถทำงานรวมกนัเมื่อนำขอตกลงในเร่ืองนี้ไปสูภาคปฏิบัติ 

พ้ืนที่ปลอดภัยยังเปนเรื่องที่ถูกกลาวถึงจากผูคนหลากหลายกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุม

ภาคประชาสังคม (CSOs) และองคกรนอกภาครัฐ (NGOs) ทามกลางวงลอมของหากระสุน ในความเปนจริง

แลวพกวเขาเปนกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณความรุนแรงทั้งจากกลุมติดอาวุธและกองกำลัง

ของรัฐบาล กระทั่งถึงตอนนี้มีเพียงขอเสนอเดียวที่เก่ียวของกับพ้ืนท่ีปลอดภัยซึ่งนำเสนอตอทั้งสองฝายที่อยูบน

โตะพูดคยุ นั้นก็คือขอเสนอจากคณะทำงานวาระผูหญิงเพ่ือสันติภาพ (PAW) 

 

กลุมประชาสังคมและบรรดาองคกรนอกภาครัฐตางไดรับแรงหนุนเสริมในการผลักดันขอเสนอและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นสำคัญตางๆ ก็เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนวาระของประชาชน การรณรงคและนัก

เคลื่อนไหวสันติภาพนั้นตองการการเสริมสรางพลังอำนาจเพ่ือเปดทางใหพวกเขาสามารถแสดงบทบาทในการ

หนุนเสริมกระบวนการไดอยางมีประสิทธิผล รวมไปถึงชวยขับเคลื่อนใหกระบวนการดังกลาวเดินตอไป

ขางหนา และในเวลาเดียวกันก็ทำหนาที่เปนตาขายนิรภัยที่พยุงใหกับกระบวนการสันติภาพอีกดวย เราตาง

กำลังคาดหวังถึงความพยายามมากขึ้นท่ีเปนบวกและสรางสรรคตอกระบวนการจากพวกเขา 

 

ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันครบรอบเหตุการณโศกนาฏกรรมที่ตากใบในป 2547 โดยบังเอิญ การ

ประชุมเต็มคณะของ JWG-PDP ก็มีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร การประชุมเห็นพองในการจัดตั้งคณะทำงานเชิง
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เทคนิครวม (Joint-Technical Team, JTT) เพ่ือใหมีการอภิปรายกันถึงพ้ืนที่ปลอดภัย การประชุม JTT นั้น

เริ่มข้ึนในวันถัดมา (26 ตุลาคม 2559) และจบลงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ระหวางสองวันนั้น ทั้งสองฝายได

นำเสนอมุมมองและแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ปลอดภัยของแตละฝาย ซึ่งพบวามีบางอยางที่เหมือนกัน แตก็มีบาง

สิ่งแตกตางกันอยู ในการประชุมครั้งนี้นี่เองท่ีไดยกรางเอกสารเก่ียวกับกรอบแนวคิดทั่วไปเบื้องตนวาดวยการ

จัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย  (General Framework on the Establishment of Safety Zone) 

 

การประชุม JTT ครั้งที่สองในเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยเมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ทั้งสองฝายรวมกันพินิจ

พิเคราะหลึกลงไปเก่ียวกับนิยามความหมาย วัตถุประสงค และกลไกการทำงานของพื้นที่ปลอดภัย การ

อภิปรายในเรื่องนี้เตม็ไปดวยความตึงเครียดและการประณาม แตเปนท่ีนาสังเกตวาในระหวางการถกเถียงนี้

แตกตางไปจากการประชุมในเรื่องทโีออาร เพราะทั้งสองฝายตางผอนคลายและอดทนอดกลั้นตอทัศนะและ

ขอเสนอของอีกฝายมากขึ้น บรรยากาศโดยรวมนั้นเปนไปอยางฉันมิตรและผอนคลายมากขึ้น สิ่งนี้เชื่อวามา

จากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีปรบัตัวเขาหากันไมมากก็นอยหลังจากที่ผูแทนของท้ังสองฝายรวมงานกันใน

คณะทำงานเชิงเทคนิคในการยกรางทีโออาร อยางนอยๆ ก็แสดงวาหลังจากพูดคุยกันมาสองป ดัชนีชี้วัดการ

สรางความไววางใจระหวางสองฝายไดเริ่มสัมฤทธิผลแลว แตกระนั้น หนทางสูความรวมมือและความเขาใจ

อยางเต็มรูปแบบนั้นยังคงอีกยาวไกล 

 

ในที่ประชุม มาราปาตานียังไดยื่นขอเสนอแนะ 3 ประการใหกับฝายเอพิจารณาเพ่ือแสดงทาทีในการสราง

ความไววางใจกอนที่พื้นที่ปลอดภัยจะแปรไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีหลักประกันความปลอดภัยและการปกปองสำหรบัผูแทนมาราปาตานีในระดับทองถิ่น 

2. ปลอยตวันักโทษการเมืองบางคนที่จะสามารถชวยเหลือในการจัดทำพ้ืนที่ปลอดภัย 

3. พิจารณายุติโครงการโรงไฟฟาถานหินที่กำลังเปนที่ถกเถียงอยูในขณะนั้น รวมไปถึงการสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในพื้นที่ชายแดนใต 

 

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2559 มาราปาตานีไดจัดใหมีการประชุมใหญครั้งที่สองโดยมีผูเขารวมทั้งชายและหญิง

มากกวา 60 คน ทั้งหมดเปนสมาชิกขององคกรท่ีอยูในมาราปาตานี ผูเขารวมเหลานี้เดินทางมาจากทั้งในปา

ตานีและในตางประเทศ รวมทั้งในยุโรป มีผูนำขบวนการเคลื่อนไหวคนสำคัญหลายคนในระดับสูง อาทิเชน 

เจะกูแม กูเตะ กัสตูรี มะหโกตา อุซตาสมะ ชูโว และอาวัง ญาบะ เปนตน ในที่ประชุมไดมีการนำเสนอเอกสาร

ในหัวขอที่หลากหลายจำนวน 10 ชุด เพื่อใหมีการอภิปรายกันเพ่ือทบทวนกิจกรรมในอดีตของมาราปาตานี

และเพ่ือกำหนดทิศทางทางการเมืองในอนาคต ทั้งนี้ ยังไดมีการรางขอมติของที่ประชุมในตอนทาย และในถอย

แถลงท่ีมีตอสื่อมวลชนซึ่งเผยแพรหลังจากท่ีมีการประชุม มาราปาตานีไดกลาวเนนย้ำอีกครั้งถึงความมุงมั่น

จริงจังในการคลี่คลายความขัดแยงปาตานีผานกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพกับทางการไทย (ดูรายละเอียด

ที่ http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9946) 
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การประชุม JTT ครั้งที่สามเก่ียวกับพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งถือเปนครั้งสุดทายในป 2559 นั้นจัดขึ้นในวันที่ 20 

ธันวาคม 2559 เพ่ือพินิจพิเคราะหถึงพื้นที่และกรอบเวลาที่จะนำมาจัดทำพื้นที่ปลอดภัย ขอเสนอทั้งสาม

ประการของมาราปาตานีก็ไดรบัการหยิบยกขึ้นมากลาวถึงโดยคณะผูแทนฝายไทย แตกระนั้น เรายังคงตองรอ

การตอบสนองอยางเปนทางการจากคณะกรรมการอำนวยการพูดคยุเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของ

ทางการไทย เน่ืองจากบรรดาประเด็นเหลานั้นเปนเรื่องสำคัญสำหรับการนำพ้ืนท่ีปลอดภัยไปสูการปฏิบัติ การ

ประชุมจบลงดวยการยกรางกรอบแนวคิดเก่ียวกับพื้นที่ปลอดภัยที่คอนขางจะสมบูรณ ขาดเหลือเพียงประเด็น

เล็กนอยอีกไมมากนัก รางเอกสารกรอบแนวคิดท่ัวไปวาดวยพ้ืนที่ปลอดภัยที่เห็นชอบรวมกันนี้จะนำเสนอตอที่

ประชุมชุดใหญใน JWG-PDP เพ่ือลงมติใหการรับรองในอีกไมกี่เดือนขางหนา 

 

เปนท่ีคาดหวังวาภายในครึ่งปแรกของป 2560 พื้นที่ปลอดภัยจะเขาที่เขาทางในฐานะที่เปนโครงการนำรองใน

พ้ืนที่ซึ่งกำหนดไวโดยที่ตางฝายตางเห็นพองตองกัน ซึ่งเปนอีกหนึ่งบททดสอบของการสรางความไววางใจ

ระหวางท้ังสองฝาย ทั้งฝายเอและบี ที่จรงิแลว นี่ถือเปนกาวยางเล็กๆ ที่เต็มไปดวยความทาทายใหญหลวง ไม

เฉพาะตอฝายเอและฝายบีเอทานั้น หากแตยังเปนความทาทายตอตัวแทนของกลุมองคกรภาคประชาสังคม

และองคกรนอกภาครัฐอ่ืนๆ ตลอดจนผูคนในพ้ืนที่ ผูซึ่งจะกลายเปนสวนหนึ่งของการแปรพ้ืนท่ีปลอดภัยไปสู

การปฏิบัตนิั่นเอง 

 

อาบูฮาฟซ อัลฮากีม – จากนอกรั้วปาตานี 

24 ธันวาคม 2559 / 24 รอบีอุลเอาวัล 1438 
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อักษราพบประชาสังคมชายแดนใต ย้ำตั้งกรรมการ 4 ฝายรวมกำกบัพื้นท่ีปลอดภัย 
สุวรา แกวนุย 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 24 ธันวาคม 2559 

ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/10004 29 2016  

 

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ไดนำคณะประชุมพบปะและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคประชาสังคมชายแดนใตที่ทำงานดานสิทธิสตรี เด็กและสิทธิมนุษยชนที่โรงแรม

ซีเอส จังหวัดปตตานีเมื่อวันเสารที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา ซึ่งไดพูดถึงรายละเอียดความกาวหนาของการ

พูดคุยในประเด็นพ้ืนที่ปลอดภัยและไดรับฟงขอเสนอแนะและขอกังวลของประชาสังคมในพ้ืนที่ 

 

 
 

ความกาวหนาในการพูดคุยฯ ประเด็นพื้นที่ปลอดภัย  

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข กลาวถึงประเด็นพ้ืนที่ปลอดภัยในการพูดคุยเม่ือชวง

เดือนธันวาคมที่ผานมาวา ทางฝายไทย (Party A) และกลุมผูที่มคีวามเห็นตาง (Party B) ไดกำหนดแนวทาง/

กลไกการดำเนินงานในพื้นที่ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการรวมที่ประกอบดวย 4 ฝาย คือ Party A, Party B, 

ประชาชนในพ้ืนที่ที่ถูกกำหนดเปนพื้นที่ปลอดภัยและภาคประชาสังคม โดยคณะกรรมการจะรวมกันออกแบบ

การทำงานและเสนอตอคณะพูดคุยฯ เพ่ืออนุมัติการดำเนินโครงการ และใหการสนับสนุนทรัพยากร  

 

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานพื้นที่ปลอดภัย ในเบ้ืองตนกำหนดระยะเวลาไวที่ 6 (+1) เดือน โดยแบงเปน 

2 ระยะ คือ การเตรียมพ้ืนที่ 3 (+1) เดือน ซึ่งการเตรยีมพ้ืนที่ทางฝายกลุมขบวนการขอเผื่อเวลาไวเนื่องจาก

ตองประเมินพื้นท่ีควบคูไปกับการทำงานของฝายคูขัดแยงและเผื่อระยะเวลาที่ประชาชนยังไมพรอมดำเนินการ 

เนื่องจากงานน้ีเปนเงื่อนไขการทดสอบการไววางใจจึงตองอาศัยเวลา และระยะดำเนินการอีก 3 เดือน 
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“ทาง Party B เสนอใหทาง Party A ดำเนนิการพักโทษ/ปลดหมายตางๆ แกแนวรวมที่อยูในพื้นที่ที่มี

ความสำคัญและมีสวนชวยตอการสรางพ้ืนที่ปลอดภัย โดยทาง Party A ประสานให Party B สงรายชื่อมาเพื่อ

ดำเนินตามขั้นตอไป” พล.ต.สิทธิ กลาว 

 

เผยเงื่อนไขท่ีตองยุติการทำพื้นที่ปลอดภัย 

พล.ต.สิทธิ กลาวดวยวา การพูดคุยไดมีการกำหนดเงื่อนไขที่สามารถทำใหยุติการทำพื้นที่ปลอดภัยไวดวย โดย

ฝายรัฐไทยเสนอ 2 สาเหตุ คือ 1. มีการกอเหตุความรุนแรงในพื้นท่ีแลวไมสามารถพิสูจนทราบไดวาใครเปน

ผูกระทำเกิน 3 ครั้ง 2. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ยอมรับไมได เชน การเกิดเหตุในบริเวณท่ีประชาชนใน

พ้ืนที่รับไมได และมีความรุนแรงทางความรูสึก เชน เกิดเหตุหนาโรงเรียน มัสยิด เกิดเหตุกับประชาชนกลุม

เปราะบาง เชนเด็ก 

 

สำหรับการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกรอบเวลาที่กำหนด จะใหพื้นท่ีดังกลาวเปนตนแบบในการวางแนวทาง

พัฒนารวมกันและผลักดันไปสูการอยูรวมกันดวยความสบายใจ มีอิสรเสรีภาพในทุกดาน เกิดความสัมพันธของ

ผูคนในสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดในทุกประเด็น และจะมี

การพัฒนาไปสูประเด็นการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยอยางแทจริง 

 

ขอเสนอจากภาคประชาสังคม ตองเปนพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม มีกรรมการที่เปนกลาง 

สำหรับขอเสนอของภาคประชาสังคมตอเกณฑในการคัดเลือกพ้ืนที่ปลอดภัยนั้นคอื ตองเปนพื้นที่ที่มีประชากร

ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอาศัยอยูดวยกัน การดำเนินการตองนำไปสูการลดความหวาดระแวงท้ัง 

Party A และ Party B เพื่อสรางความปลอดภัยใหประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ขอเสนอสำหรับฝายรัฐ คือ 

ควรมีการลดเงื่อนไขความขัดแยงทางความรูสึกตอประชาชน เชน การลดกำลังทหาร การถอนดาน การปลด

ปายไวนิลประกาศจับ เปนตน 

 

ในสวนของการตั้งคณะกรรมการในการจัดทำพื้นที่ปลอดภัย ตองกำหนดคณะกรรมการท่ีทำหนาที่ติดตามและ

ประเมนิผลใหชัดเจน ซึ่งกรรมการตองเปนทีมที่มีความเปนกลางและไดรับการยอมรบัจากทุกฝายทั้งนี้ควรมี

การเตรียมขอมูลกอนการดำเนินการ-ระหวางดำเนินการ-และหลังดำเนินการเพื่อใหเห็นเปนภาพที่เปรียบเทยีบ

ได 

 

ภาคประชาสังคมยังไดเสนอแนะดวยวาการดำเนนิงานในประเด็นพื้นที่ปลอดภัยในชวงเริ่มตนบางประเด็นไม

ควรเปดเผยตอสาธารณะ เน่ืองจากอาจจะมีโอกาสเจอ spoiler หรือการกอกวนได รวมทั้งการสื่อสารใน

ประเด็นพื้นที่ปลอดภัยตอสังคมควรวางจังหวะการทำงานอยางเหมาะสม ตองรักษาความตอเนื่องของการ

สื่อสารและรักษาบรรยากาศในเชิงสรางสรรคใหได 
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นอกจากนี้รฐัควรลดเงื่อนไขในการสรางความขัดแยงในพ้ืนที่ โดยเฉพาะประเด็นการปดลอม ตรวจคน วิสามัญ 

การซอมทรมาน และควรทำความเขาใจและสรางความกระจางกับครอบครัวของผูตองหาคดีความมั่นคง เชน 

การแจงท่ีคุมตัว การเปดโอกาสในการเย่ียม 

 

ประชาชนตองมีสวนรวม เจาหนาที่รัฐตองเขาใจกระบวนการ 

ประชาสังคมที่เขารวมพบปะยังไดเสนอแนะดวยวาหนวยงานภาครัฐควรหาแนวทางในการสรางความเขาใจตอ

เจาหนาที่ฝายรัฐในพ้ืนที่ชายแดนใตที่อาจจะยังไมเขาใจตอกระบวนการพูดคุยสันตภิาพ/สันติสุข 

รวมท้ังมีขอเสนอควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงและตองสรางความตอเนื่องในการดำเนินงาน 

ไมใชเพียงแคการศึกษาจากเอกสาร โดยฝายประชาสังคมไดนำเสนอขอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนที่ตอกระบวนการสันติภาพที่พบวาการมีสวนรวมของประชาชน 3 กลุมที่มีสวนสำคัญตอ

ความสำเร็จในกระบวนการสันติภาพไดแก นักการเมือง ผูนำศาสนา/อุซตาส และภาคประชาสังคม 

 

นอกจากนี้ ประชาสังคมท่ีเขารวมประชุมพบปะยังเสนอดวยวาจุดยืนที่สำคัญของเครือขายองคกรประชาสังคม

คือ การเปนปารตี้ที่สาม (Party C) ซึ่งการดำรงความเปนกลางของประชาสังคมจะมีสวนหนุนเสริมการพูดคุย

และเปนประโยชนตอทุกฝายที่พูดคุย 

 

ยังมีขอกังวล รัฐไมจริงใจ การบังคับใชกฎหมาย เรียกรองยกเลิก พรก. 

สำหรับขอกังวลตางๆ ที่องคกรประชาสังคมไดสะทอนในการพูดคุยครั้งน้ีมีหลายเรื่อง เชน กระบวนการพูดคุย

ตองใชเวลาโดยเฉพาะประเด็นการสรางความไววางใจในพ้ืนที่ ดังน้ันรัฐบาลตองมีความจริงใจในการทำงาน 

ประเด็นระยะเวลาในการประเมินพื้นที่ปลอดภัย 6 เดือนที่อาจจะไมเพียงพอ อาจจะมีการพิจารณาเพ่ิมกรณีท่ี

มีความเสี่ยงโดยใหเพิ่มเวลาในการเตรียมการเปน 4 เดอืน 

 

ขอกังวลตอการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่พบวาปญหาของกฎหมายคือกลไกและเจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงาน ไมใชเน้ือหาของกฎหมาย ดังน้ันตองมีความชัดเจนในการลงโทษในกรณีเจาหนาที่ทำผิด หรอืตอง

ทบทวนแกไขกลไกที่เปนปญหาที่ยังมีประชาชนที่ไมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ยังมีการซัดทอด การจับกุม

ซ้ำและการบังคับใหรบัสารภาพ นอกจากนี้อาจมีการทบทวนเรื่องการใชกฎหมายพิเศษในพ้ืนที่ เชน การ

ยกเลิก กฎอัยการศึก พรก. ฉุกเฉิน เปนตน 
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"พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ" ฉายภาพการพดูคุยสันติสุขป 59  

และอนาคตสันติภาพชายแดนใต 
มูฮำหมัด ดือราแม โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 30 ธันวาคม 2559 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/10005 

 

สัมภาษณพิเศษ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฉายภาพกระบวนการพูดคุยป 2559 เผย

ทั้งสองฝายมีจุดรวมเรื่องพื้นที่ปลอดภัยและจะเปนเครื่องมือทดสอบความไววางใจตอกัน ปหนาคาดหวัง

ประชาชนมีสวนรวมติดตามตรวจสอบ ถามีปญหาตองประเมิน แตไมเลิกคุย ถาสำเร็จการแกปญหารากเหงา

และความไมเปนธรรมตางๆในอดีตจะตามมา 

 

ตลอดป 2559 ที่ผานมา กระบวนการสันติภาพปาตานี หรือการพูดคยุเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตถือวา

มีความตอเนื่องพอสมควร โดยสรุปคือ มีการพูดคุยระหวางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯกับกลุมมาราปาตานีรวม 3 

ครั้ง มีการประชุมคณะทำงานทางเทคนิครวม ซึ่งเปนคณะทำงานชุดเล็กรวม 6 ครั้ง และมีการประสานการ

ปฏิบัติระหวางกันผานทางผูอำนวยความสะดวก (ฝายมาเลเซีย) รวม 2 ครั้ง แตการพูดคุยในภาพรวมมี

ความกาวหนาอยางไร ทิศทางจะไปทางไหนและจะสงผลตอสถานการณในพื้นที่อยางไร พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ 

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหสัมภาษณพิเศษเพ่ืออธิบายเรื่องนี้ 

ยิ่งไปกวานั้น พล.ต.สิทธิ มีตำแหนงเปนผูชวยผูอำนวยการ ศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 5 กองอำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) ยังเปนเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพ่ือ

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.2) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพ่ือสันติ

สุขฯดวย จึงสามารถฉายภาพรวมของกระบวนการพูดคุยไดอยางลึกซึ้ง ดังนี้ 

..................... 

 

เริ่มจากวางกรอบกติกาการพูดคุย 

“กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตในรอบป 2559 ที่ผานมาเปนการคงความตอเนื่องท่ี

มีมาตั้งแตป 2558 ซึ่งในปนี้เริ่มดวยเรื่องการพูดคุยเรื่องกรอบกติกาของการพูดคยุ หรือที่เรียกวา TOR (Term 

of Reference) ซึ่งฝายไทยเรียกอยางเปนทางการวา บันทึกขอตกลงดานธุรการของการพูดคุยเพ่ือสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต เปนการวางกรอบกติกาการพูดคุย เชน ใครเปนหัวหนาคณะการพูดคุยของทั้งสองฝาย 

ในคณะพูดคุยมีกี่คน จะพูดคุยกันที่ไหนบาง รวมทั้งหนาที่ของปารตี้เอ, ปารตี้บี และผูอำนวยความสะดวกใน

การพูดคุยวามอีะไรบาง รวมท้ังในการพูดคยุนี้มีการใชชื่อภาษาอังกฤษวาอยางไรบาง 
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ในการวางกรอบกติกาการพูดคุยนั้นทั้งสองฝายไดตั้งคณะทำงานเทคนิครวมของท้ังสองฝายขึ้นมา ซึ่งเปน

คณะทำงานชุดเล็กภายใตการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ โดยดึงคนจากทั้งสองฝายมาเปนคณะทำงานเทคนิครวม เพื่อ

มายกรางกรอบกติกาการพูดคุยหรือ TOR แลวเสนอใหคณะพูดคุยชุดใหญของแตละฝายใหความเห็นชอบ 

คณะเทคนิครวมน้ีมีทั้งคนของฝายเอ ประกอบดวยผูแทนของหนวยงานรัฐ กระทรวงตางๆที่เก่ียวของ 

โดยเฉพาะกระทรวงตางประเทศ โดยมีผมเปนเลขานุการคณะทำงานเทคนิครวมจากฝายไทย 

สวนคณะทำงานเทคนิครวมจากฝายบีนั้นมีหลายคนที่อยูในคณะพูดคยุชุดใหญบนโตะพูดคุยสันติสขุดวยจึงทำ

ใหไมมีปญหามากนักเมื่อตองเสนอใหคณะพูดคุยชุดใหญของมาราปาตานีใหความเห็นชอบราง TOR” 

 

ราง TOR ไมรับทันที เพราะตองใหกลไกทั้ง 3 ระดับพิจารณา 

“ตอนแรกๆ ทีมี่ขาววาฝายไทยไมรบัราง TOR นั้นไมใชไมรับ แตเนื่องจากฝายไทยนั้นมีผมคนเดียวที่อยูใน

คณะทำงานเทคนิครวมชุดนี้ที่อยูบนโตะพูดคยุชุดใหญดวย ซึ่งราง TOR ที่คณะเทคนิครวมเห็นชอบแลวก็ตอง

นำเสนอใหคณะฝายไทยทั้ง 3 ระดับไดดูดวย 

ซึ่งท้ัง 3 ระดับดังกลาวก็คือ คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯท่ีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และยัง

ตองเสนอใหคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขฯท่ีมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะ รวมท้ังตองใหคณะ

ประสานงานการพูดคุยระดบัพ้ืนที่ที่มีผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนาเปนหัวหนาคณะได

ดูดวยเชนกัน” 

 

เมื่อจบเร่ือง TOR ก็คุยประเด็นอื่นตอไป 

“เมื่อเสนอให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีในฐานประธานคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อ

สันติสุขฯไดดูแลวทานก็ปรับใหเหมาะสม โดยตัดขอความท่ีไมเก่ียวของกับกติกาการพูดคุยจริงๆออกไป 

ไมอยางนั้นจะมปีญหาทีหลังได 

สุดทายเมื่อฝายไทยมีการปรับแกไขขอความเสรจ็แลวก็สงใหผูอำนวยความสะดวกเพื่อเอาไปใหฝายบีพิจารณา

อีกครั้งซึง่ฝายบีก็รับรางชุดน้ี ในที่สุดเมื่อโตะพูดคุยก็ใหความเห็นชอบแลว ก็คยุประเด็นอ่ืนตอไป” 

 

ทั้งสองฝายมีจุดรวมเร่ืองพื้นท่ีปลอดภัย 

“ประเด็นตอมาที่มีการพูดคุยในคณะพูดคุยชุดใหญก็คือ เรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งทั้งสองฝายก็เห็นชอบที่จะมีการ

พูดคุยกันในเรื่องนี้ จึงมีการตั้งคณะทำงานรวมชุดเล็กขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

การตั้งคณะทำงานชุดนี้ก็มีทั้งตัวแทนจากฝายเอและฝายบีเชนเดียวกัน เนื่องจากแตละฝายก็มีกรอบ

แนวความคิดเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยที่แตกตางกัน แตทั้งสองฝายก็มีจุดรวมอยางหนึ่งคือตองการใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย 

เนื่องจากคำวาพื้นที่ปลอดภัยมีการใหความหมายที่แตกตางหลากหลายกันอยู คณะทำงานรวมชุดนี้จึงไดรวม

กำหนดเปนกรอบแนวคิดข้ึนมา หรือ Frame Work เพ่ือเสนอใหคณะชุดใหญของแตละฝายเห็นชอบอีกครั้ง 

เริ่มจากการใหคำนิยามคำวาพ้ืนที่ปลอดภัย ขอบเขต กลไก ระยะเวลาดำเนินการ เพ่ือใหเขาใจตรงกันกอน” 
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จะเปนเครื่องมือทดสอบความไววางใจ 

“เมื่อคณะพูดคุยชุดใหญทั้งสองฝายใหความเห็นชอบเร่ืองพ้ืนที่ปลอดภัยแลว พื้นที่ปลอดภัยก็จะเปนเครื่องมือ

ในการทดสอบความไววางใจกันวา ทั้งสองฝายใหความรวมมือมากนอยแคไหน ขณะยังอยูระหวางการจัดทำ 

Frame Work ดังกลาว เมื่อรางเสรจ็แลวทางผูอำนวยความสะดวกก็จะนำเสนอใหคณะพูดคุยชุดใหญของแต

ละฝายพิจารณาวาดีหรือไมดีอยางไร มีอะไรตองปรับแกไข ซึ่งคาดวาหลังปใหมนี้ก็จะรางเสรจ็และท้ังสองฝาย

ใหความเห็นชอบได” 

 

เนื่องการพูดคุยในข้ันตนที่ผานมานั้น ท้ังสองฝายยังมีความหวาดระแวงตอกันอยู เม่ือมีการพูดคยุกันไประยะ

หนึ่งแลว ทั้งสองฝายก็มีความใกลชิดกัน ชองวางของความไมไววางใจกันก็แคบลง ทำใหแตคนฝายก็เริ่มรูถึง

ปญหาและขอจำกันของทั้งสองมากข้ึน ซึ่งก็นำไปสูการไมบีบคั้นหรือกดดันตอกัน เพราะฉะนั้นเรื่องพ้ืนที่

ปลอดภัยก็จะเปนเครื่องมือพิสูจนความไววางใจ” 

 

หากทั้งสองฝายสามารถตั้งพ้ืนที่ปลอดภัยไดคนท่ีไดประโยชนก็คือประชาชนคนในพื้นที่ โดยในการทำเรื่องพ้ืนที่

ปลอดภัยนั้นเราจะใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขามาเปนกลไกสำคัญในการเสนอวาตองการพ้ืนที่

ปลอดภัยแบบไหน ในรูปแบบของคณะกรรมการรวมท่ีมีทั้งฝายเอ ฝายบี ฝายภาคประชาสังคมและภาค

ประชาชน” 

 

มาราปาตานีมีอิทธิพลทางความคิด 

“สวนที่บอกวากลุมมาราปาตานีเปนตัวจริงหรือไม ถาไมใชตัวจริงแลวจะทำใหเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยเปนจริง

ขึ้นมาไดอยางไรนั้น หากยอนกับไปตั้งแตป 2547 เปนตนมาฝายรัฐไดเรียนรูมาวาขบวนการบีอารเอ็นคือกลุมท่ี

เคลื่อนไหวอยูในพื้นที่ ซึ่งผูท่ีเปนตนตำหรับในการศึกษาเรื่องนี้คอื พล.อ.สำเร็จ ศรีหราย ขบวนการบีอารเอ็นมี

สภาองคกรนำ มีฝายทหาร ฝายมวลชนจัดตั้ง และฝายตางๆอีกมาก แตก็แตละฝายก็ไมสามารถสั่งการฝาย

ทหารไดเพราะเปนคนละพวกกัน 

 

สวนในมาราปาตานีก็มีนายมะสุกรี ฮารี ซึ่งก็เปนตัวจริงของขบวนการบีอารเอ็น แมวาไมมีอิทธิพลตอการสั่ง

การฝายทหารได แตก็มีอิทธิพลทางความคิดที่จะโนมนาวฝายทหารได ในชวงที่ผานมา มีคนใหมๆจากบีอาร

เอ็นเขามามีสวนรวมกับมาราปาตานีมากขึ้น แตยังไมอยากเปดตัวเพราะเกรงจะไมปลอดภัย” 

 

คาดหวังประชาชนรวมติดตามตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย 

“สวนขอกังวลอีกอยางวาฝายเจาหนาที่รัฐเองท่ีอาจปฏิบัติการที่สงผลตอพ้ืนท่ีปลอดภัยนั้น เชื่อวาเจาหนาที่รัฐ

เขาใจตรงกันแลว ถามองจากการใหสัมภาษณของเจาหนาท่ีเองหลายๆครั้งที่พูดไปในทางเดยีวกันแลววา การ

พูดคุยเปนหนทางเดียวที่จะสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นที่ได 
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เพราะฉะนั้นชวงนี้จะเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีนำไปสูการพัฒนาท่ีดีข้ึน ขณะที่นโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ที่จัดทำโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ก็เปนการยืนยันวาการ

พูดคุยนั้นเปนวาระแหงชาติ” 

 

ในปหนาคาดหวังวา ในเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติสุขนั้นจะเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้น แตถามวาในเขตพ้ืนท่ี

ปลอดภัยนั้นจะปลอดจากเหตุรุนแรง 100% หรอืไมก็คงไม แตเมื่อมีเหตุรุนแรงเกิดข้ึนแลวก็ตองมีการพิสูจนวา

ใครเปนคนทำ ซึ่งในสวนนี้ทางภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจะมาชวยกันติดตามตรวจสอบดวย” 

 

ถามีปญหาทั้งสองฝายตองประเมิน แตไมเลิกคุย 

“แตถาในเขตพื้นที่ปลอดภัยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น 3 ครั้งโดยไมสามารถพิสูจนไดวาใครทำ เขตพ้ืนท่ีปลอดภัยนั้น

ก็จะยกเลิกทันที เมื่อยกเลิกแลวทั้งสองฝายคือทางคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขฯและฝายมาราปาตานีก็ตองมารวม

กันประเมนิผลวาทำไมจึงมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น มีปญหาและอุปสรรคอะไร มีขอดีขอเสียอะไร แตไมใชวาเมื่อ

ยกเลิกแลวก็เลิกทำหรือเลิกคุยไปเลย แตจะมาดูวาจะตองปองกันและแกปญหาอยางไรตอไป” 

 

ถาสำเร็จการแกปญหารากเหงาและความไมเปนธรรมจะตามมา 

“แตถาการทำเรื่องพื้นที่ปลอดภัยประสบความสำเรจ็ การดำเนินการตามโรดแมปในการแกปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตท่ีนายกรัฐมนตรีวางไวก็จะตามมา หมายถึงวาการแกปญหาสิ่งที่เปนรากเหงาของปญหาตางๆ

ในพ้ืนท่ีจะถูกนำมาพูดคุยตอไป ปญหารากเหงาตางๆ ไมวาจะเปนไปตาม 6 ขอเสนอของขบวนการบีอารเอ็นท่ี

เคยเสนอมาแลว หรือเรื่องที่ไมไดรบัความเปนธรรมตางๆในอดีต หรอือะไรก็แลวแตก็จะถูกนำมาแกไขทั้งหมด

ผานกระบวนการพูดคุย” 

 

ขอประชาชนและเจาหนาที่รัฐชวยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพูดคุย 

“สวนประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนตอกระบวนการพูดคุยนั้น จะมีตัวแทนของภาคประชาชนและภาค

ประชาสังคมในพ้ืนที่เขามารวม รวมทั้งกลุมคนที่ไมไดรับความเปนธรรมตางๆ เขามามสีวนรวมดวย 

แตอยางไรก็ตาม ภาคประชาชนเองก็ตองมีความเขมแข็ง มีความเขาใจ และตองชวยกันสรางสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการพูดคุย ไมโจมตีกันไปมาระหวางประชาชนกันเอง หรือระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ เจาหนาที่

รัฐก็ตองเขาใจตรงนี้ดวย” 
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“น.อ.จักรพงษ อภมิหาธรรม” CSO คือผูนำการเปลี่ยนแปลง  

นำชายแดนใตสูสันติภาพ 
สะรอนี ดือเระ โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 1 มกราคม 2560 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/10031 

 

สัมภาษณพิเศษนาวาเอกจักรพงษ อภิมหาธรรม หัวหนาสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ 

(สล.3) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต ท่ีฉายภาพภารกิจของคณะ สล.3 ในกระบวนการพูดคุยเพ่ือ

สันติสุขและความคาดหวังตออนาคตของกระบวนการสันติภาพชายแดนใตที่ใหความสำคัญอยางย่ิงยวดตอ

องคกรประชาสังคมในพืนที่ 

 

ความเปนมาและองคประกอบคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)  

นาวาเอกจักรพงษ กลาวถึงคณะ สล.3 วาเปนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขตามคำสั่งสำนัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 230 ในสวนระดับพ้ืนท่ีที่มีแมทัพเปนหัวหนาคณะ ไดออกคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่

ที่มีกรรมการจำนวน 37 คน ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งพล

เรือน ตำรวจ ทหาร นักวิชาการจาก 5 มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  ภาคประชาชน ตัวแทนจากองคกรประชาสังคม

หรือ CSO ซ่ึงมาจาก 3 ฝาย คือ จากสภาประชาสังคมชายแดนใต จากเครือขายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ 

หรือ คปส. และอีกสวนหนึ่งคือประชาสังคมท่ีทำงานในเชิงประเด็นตางๆ ที่เรียกไดวามาจากทุกกลุมที่มีสวนได

สวนเสียในพ้ืนที่ 

 

เสนหของคณะทำงานนี้คือเปนการรวมความหลากหลายและที่แตกตางกัน ทั้งภาคประชาสังคมที่ทำงานทั้งเชิง

ประเด็น ทำงานเชิงพื้นที่ ทั้งเครือขายชาวพุทธ และมีฝายที่จะเปนผูใหความรูก็คือ ผูแทนจากนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 5 แหงมาเปนฝายหนุนเสริมดานวิชาการ 

 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมชุดนี้ 

คณะกรรมการนี้จะมีอำนาจหนาที่ 4 ประการคือ  ประการแรกเพื่อสรางสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการพูดคุย

เพื่อสันติสุข ประการที่สองจะเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เก่ียวของในพ้ืนที่ เปน

ฝายสรางและอำนวยความสะดวกในระดับพ้ืนที่ ประการท่ีสามคณะกรรมการชุดนี้จะตองเปนฝายประเมิน

ความเสีย่งตางๆ ที่จะตองสะทอนจากทุกดานจากการพูดคุยที่คณะ 2 ไปดำเนินการ และประการสุดทายคือ

จะตองนำประเด็นจากพื้นที่ไปสูโตะการถกเถียงใหกับคณะพูดคยุเพ่ือใหไปสูโตะเจรจา 

สำหรับการทำงานที่ผานมา นาวาเอกจักรพงษ กลาววาหลังการจัดต้ังคณะทำงานเมื่อตนเดือนตุลาคม ในไตร

มาสแรกแมทัพไดมีคำสั่งใหเชิญประชุมไปแลว 2 ครั้งซึ่งก็เปนการแนะนำตัว การแสดงทัศนะความคดิเห็นซึ่ง



228 

 

การประชุมคณะใหญมีหลายประเด็นท่ีนาสนใจ และท้ังหมดเห็นดวยวาการพูดคุยจะตองดำเนินการอยาง

ตอเนื่อง สวนการทำงานของคณะกรรมการคณะใหญเนื่องจากมีจำนวนมาก ดังนั้นจะมีการจัดเปนกลุมยอยๆ 

ที่จะหารือและทำงานในเชิงประเด็นตอไป 

 

4 ภารกิจหลัก เปดพื้นท่ี หนุนเสริม CSO สรางองคความรู 

ในสวนงานที่คณะประสานงานระดับพ้ืนท่ี (สล.3) จะตองทำที่จะเปนภารกิจสำคัญมี 4 ประการ งานแรกคือ

การเปดพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือรับฟงความคิดเห็น สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังน้ีในการทำงาน

ฝายรัฐจะไมทำเอง แตจะบุคคลที่สามเปนผูดำเนินการ เพราตองการใหเปนกลางที่สุด อาจจะเปนองคกร

ประชาสังคม สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ไดกระทำในกลุมยอยๆ ระดับหนวย ฉก.ในพื้นที่ โดยในชวง 3 เดือน

แรกไดจัดกิจกรรมสัปดาหละครั้งตลอดสามเดือนท่ีผานมา 

 

งานสวนท่ีสองเปนการเปดพ้ืนที่กลางหรือ Common Space ในประเด็นที่เก่ียวของกับการพูดคยุเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนใตที่ Party A กับ Party B ไดคุยกัน เชนประเด็นการเปดพ้ืนท่ีปลอดภัยหรือ Safety Zone 

ประเด็นเรื่องสิทธิในการกำหนดใจตนเอง Right to Self Determination (RSD) ประเด็นเรื่องการอำนวย

ความยุติธรรม การคุมครองความปลอดภัยให Party B เม่ือเวลาที่จะมาดำเนินงานเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย หรือ

แมแตประเด็นของโรงไฟฟาถานหินเทพาดวยที่เก่ียวของกับกระบวนการพูดคุย ซ่ึงรูปแบบการดำเนินงานจะ

เปน 2 สวนคือ การเปดพ้ืนที่แบบเสวนาวงเล็กที่มาจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของหลักที่ตองอิงดวยหลักวิชาการและ

จะมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 5 แหงท่ีจะมาเก้ือหนุนท่ีจะเปนเวทีถกถียงหลากหลายประเด็น 

 

นาวาเอกจักรพงษ กลาวดวยวาเรื่องการเปดพ้ืนที่กลางน้ีไดวางโครงไวโดยในทางปฏิบัติจะทำอยูสองเรื่อง คือ

เรื่องแรกเรื่อง Right to Self Determination (RSD) กอนซึ่งในฝายรัฐแลวถือเปนเรื่องใหมท่ีหลายคนเปน

กังวล โดยจะดำเนินการในสามข้ัน คือ ขั้นแรกเชิญวิทยากรจากกระทรวงการตางประเทศมาใหความรูกับ

เจาหนาที่ฝายความมั่นคง เพ่ือใหเกิดความรู ขั้นที่สองก็จะเปดเปนพื้นที่กลางเพื่อมาถกแถลงกับภาคประชา

สังคมในบางองคกรที่เคลื่อนไหวในเรื่องน้ีอยูเพ่ือแลกเปลี่ยนกัน ขั้นท่ีสามฝายความม่ันคงจะจัดทำเปนคูมือชุด

ความคดิเพ่ือตอบคำถามตางๆ ในพ้ืนท่ีเม่ือเวลามีคำถามเก่ียวกับเรื่องนี้ 

 

งานสวนท่ีสามคอื จะสนับสนุนสงเสรมิ CSO เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการพูดคุยเพิ่มขึ้น เพราะเล็งเห็น

แลววาในการสราง Safety Zone ซึ่งเปนเปาหมายของการพูดคยุระหวาง Party A กับ Party B ที่มีความ

คืบหนามามากพอสมควรแลว พอถึงกลไกในอนาคตที่จะตองมี 4 ฝายที่จะไปดูแลหรือ Monitoring ที่จะตองมี 

Party A Party B ตัวแทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคมซึ่งเห็นวาภาคประชาสังคมเปนสวนสำคัญอยางยิ่ง 

จึงพยายามสงเสริมและสนับสนุน ใหประชาสังคมมีบทบาทในสวนนี้เพ่ิมข้ึน 

นาวาเอกจักรพงษ กลาววาการสงเสริมสนับสนุนนี้จะมีรูปแบบที่เปนตัวโครงการเปนสื่อกลาง คือ CSO แตละ

องคกรมีการขับเคลื่อนเปนวาระของเขาเองอยูแลว ตองไมทำใหเขาเสยีจุดยืน แตหากวาองคกรประชาสังคม
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องคกรใดที่ทำโครงการแลวตอบสนองตองานของทางสำนักงาน ทางคณะ สล.3 ก็จะเขาไปรวมดวย อาจจะ

เปนการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนการตอยอด หรือในบางโครงการที่เปนงานของคณะ สล.3 จะทำเอง แต

เห็นวาทำเองแลวไมถึงแทร็ก 3 ไมถึงประชาชน และเห็นวามีองคกรประชาสังคมที่สามารถทำไดดีกวาก็ให

องคกรนั้นทำเลยโดยใชงบประมาณของ สล.3 ซึ่งอันน้ีเปนรูปแบบการทำโครงการเปนสื่อกลางความรวมมือกัน 

งานสวนท่ีสี่เรยีกวาการสรางองคความรูดานสันติวิธีและกระบวนการสันติภาพสากลใหกับเจาหนาที่รัฐที่เปน

หนวยงานความมั่นคงซึ่งเปนคูขัดแยงหลัก ซึ่งคอนขางมีความรูเรื่องนี้อยางจำกัดและไมใชเรื่องที่คุนเคย เปน

เรื่องใหม เปนองคความรูที่กำลังจะยึดโยงการแกปญหาตามแนวทางสันติวิธี นอกจากนี้แลวอาจจะสนับสนุน

องคความรูนี้ใหกับ CSO ในบางองคกรหรือผูมีสวนไดเสียหรือ Stakeholder ในบางกลุมหรือประชาชน

บางสวนดวยแตก็เปนสวนรองลงมา โดยจะใหความสำคัญกับเจาหนาที่รัฐกอน 

 

3 งานรณรงคสรางความเชื่อมั่นใหประชาชน 

ที่กลาวมาเปน 4 งานเรงดวนที่จะตองทำ และยังมีงานที่พยายามรณรงคอีก 3 งาน คือ งานท่ีหน่ึงคือดูแลความ

ปลอดภัยในทุกพื้นที่ของชายแดนใต เพ่ือไมใหกลุมผูเห็นตางใชความรุนแรงเปนเครื่องมือตอรองในการพูดคุย 

เพราะในองคกรของ Party B ก็หลากหลายและมีการตอรองอยูขางในเชนกัน 

 

งานที่สองคือสรางความเชื่อมั่นในการทำงานของเจาหนาที่ โดยเฉพาะในการปฏิบัติการทางทหารตองไมละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่ไดกำหนดเปนกฎเหล็ก เจาหนาที่รฐัตองไมสรางเงื่อนไข การบังคับใชกฎหมายตองตาม

แนวทางสันตวิิธ ี

 

งานที่สาม ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในทุกเหตกุารณท่ีคนในพ้ืนที่สงสัยและตองชี้แจงขอสงสัยทันท ีอยางเชน

กรณีโตะชูดที่เกิดขึ้นแลวตองตรวจสอบขอเท็จจริงและชี้แจงใหประชาชนทราบทันที 

 

ประเมินสภาพแวดลอมรายงานประจำเดือนตอคณะพูดคุย 

นาวาเอกจักรพงษ ยังกลาวดวยวางานสุดทายของคณะคือ จะตองประเมินสภาพแวดลอมที่มีผลตอการพูดคยุ

ทั้งในสวนความคิดเห็นขององคกร กลุมบุคคลในแทร็กสอง กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย 12 กลุม และประชาชน

ในแทรกสามเพ่ือเสนอตอคณะพูดคุยเพื่อใชเปนขอมูลบนโตะพูดคยุได โดยจะตองรายงานเปนประจำเดือนๆ 

ละครั้ง ซึ่งกอนที่คณะ 2 จะไปพูดคุยก็จะเชิญคณะ สล.3 ไปบรรยายสรุปกอนวาพื้นที่เปนอยางไร ประเมิน

สภาวะแวดลอมทั้ง 12 กลุมวาเปนอยางไร มีหัวขอท่ีจะใหเสนเปนประเด็นอะไรบาง 

 

CSO คือผูนำการเปลี่ยนแปลง 

สำหรับการประเมินสถานการณของพ้ืนที่ นาวาเอกจักรพงษเห็นวา CSO มีความสำคญัที่เปนผูนำในการ

เปลี่ยนแปลง เรียกไดวาเปน Change Agent ที่เปนหลักของกระบวนการสันติภาพ ในอนาคตเมื่อมีการทำ 

Safety Zone พวกเขาตองเขามามีบทบาทอยูแลว 
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นาวาเอกจักรพงษ กลาววาภาคประชาสังคมในพื้นที่มีอยู 521 องคกร ซึ่งยังมีปญหาในเรื่องของความเปน

เอกภาพ แตก็เห็นวาพยายามที่จะรวมกันอยูในหลายๆ กลุม ที่ตนอยากเห็นคือ ประชาสังคมอีกฝายคือ 

เครือขายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ หรือ คปส.รวมเปนเอกภาพดวยเชนกัน และอยากใหใชเวทีของคณะ สล.3 

นี้ดวยซึ่งเปนมิติใหมเพราะ สล.3 ตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ไมยึดติดกับตัวบุคคล วางตัวเปนกลางและ

พูดคุยไดกับทุกฝาย ที่ผานมาเวลาที่กองทัพภาค 4 สวนหนาจัดการประชุมพบปะก็จะมีแตประชาสังคมหนา

เดิมๆ ที่เปนฝายหนุนรัฐ อยากจะเห็นอีกฝาย อยางเชน คปส. เขามาบนเวทีตรงนี้ดวย แตก็เปนนิมิตหมายที่ดี

วามีบางคนมารวมเปนคณะกรรมการใน สล.3 แลว 

 

นาวาเอกจักรพงษ กลาววาคณะ สล.3 เปนพื้นที่กลางสำหรับทุกคน ไมจำเปนวาตองมีแนวคิดเดียวกัน มี 3 คน

ในคณะ สล.3 ท่ีอยูในคณะพูดคุยดวย ดังน้ันประเด็นของภาคประชาสังคมจะถึงบนโตะแนนอน 

อีกสวนหนึ่งท่ีสำคัญก็คือในการขับเคลื่อนตองมีเวทีให Party B เลนดวย จะใหฝายรัฐมาพูดอยูฝายเดียวคง

ไมไดเพราะกระบวนการสันติภาพจะไปไมได ดาน Party B เองก็มีขอจำกัดอยูมากและอยูนอกพื้นที่ แตถามี

ปจจัยเอ้ือในบางองคกรประชาสังคมก็อาจจะใชเวทีนี้ในการเชื่อมโยงซึ่งองคกรประชาสังคมเองเชื่อมโยงทั้ง 

Party A และ Party B อยูแลว ก็อยากใหใชโอกาสนี้เชื่อมโยงกับคณะสล.3 ดวย 
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เลขาฯคณะพูดคุยสันติสุขชี้สะแปอิงเสยีชีวิตไมกระทบพูดคุย  

หวังผูเห็นตางคนใหมๆมารวมเพิ่ม 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 18 มกราคม 2560 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/10163 

 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ  เลขานุการคณะพูดคยุสันติสุขชี้ สะแปอิง บาซอเสียชีวิตไมกระทบกระบวนการพูดคยุ 

หวังผูเห็นตางคนใหมๆเขามารวมเพ่ิมข้ึน เผยเห็นมาราปาตานีทำงานใกลชิดกับฝายกองกำลังมากขึ้น  

 

 
 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวถึงกรณีการเสียชีวิตของ

นายสะอิง บาซอ อดีตครูใหญโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ที่รัฐเชื่อวาเปนผูนำระดับสูงของ

ขบวนการบีอารเอ็นน้ัน พล.ต.สิทธิ กลาววา คงไมมีผลกระทบอะไรตอการพูดคยุสันติสุข เพราะในฝายกลุมผู

เห็นตางจากรัฐมีโครงสรางในเรื่องการพูดคุยอยางชัดเจนอยูแลว 

 

พล.ต.สิทธิ กลาววา โครงสรางดังกลาวก็คือโครงสรางของกลุมมาราปาตานีที่มสีมาชิกของขบวนการบีอารเอ็น

เปนแกนนำหลักเปนสวนใหญอยูแลว คือมีนายอาวัง ยาบะ เปนประธานมาราปาตานี ก็มาจากบีอารเอ็น ระดับ

คณะพูดคุยก็มีนายมะสุกรี ฮารี เปนหัวหนาคณะก็มาจากบีอารเอ็น แตคณะทำงานในระดับพื้นที่ของมาราปา

ตานียังไมมี ซึ่งเม่ือสามารถมีขอตกลงเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยแลว ทางฝายมาราปาตานีก็จะตั้งคณะทำงานระดับ

พ้ืนที่ได 

 

พล.ต.สิทธิ เปดเผยดวยวา การพูดคยุสันติสุขครั้งตอไปกับกลมมาราปาตานี จะมีข้ึนในเดือนกุมภาพันธ 2560 

โดยจะนำกรอบแนวคิดหรือ Frame Work เรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยที่คณะทำงานเทคนิครวมของท้ังสองฝายมา

พิจารณาและใหความเห็นชอบ 
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พล.ต.สิทธิ กลาววา ที่นาสนใจในเรื่องการจัดทำกรอบแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยของฝายมาราปาตานีนั้นก็คือ 

มีการทำงานรวมระหวางมาราปาตานีกับกลุมกองกำลังในพื้นที่อยางใกลชิดมากขึ้น ตางจากเมื่อกอนท่ีเม่ือมา

ราปาตานีมาพูดคุยกับฝายไทยแลว ไดผลอยางไรก็จะไปบอกฝายกองกำลัง แตครั้งน้ีเปนการพูดคุยกับกอง

กำลังกอนแลวจึงมาพูดคุยกับฝายไทย 

 

พล.ต.สิทธิ กลาวอีกวา ขณะเดียวกันก็หวังวา จะมีคนใหมๆจากกลุมผูเห็นตางเขารวมในกระบวนการพูดคุย

เพื่อสันติสุขมากขึ้นดวย ตามที่พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตได

กลาวกอนหนา 

 

พล.ต.สิทธิ กลาวดวยวา กรอบแนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยนั้น ไมใชแคการกำหนดพ้ืนที่ใหมีความปลอดภัย

อยางเดียว แตเปนการเปดพ้ืนที่ใหคนที่มีความคิดเห็นตางและหลากหลายสามารถเขารวมแกปญหา แสดง

ความคดิเห็น รวมทั้งเสนอแนะตางๆไดอยางปลอดภัยดวยในทุกเรื่อง รวมท้ังประเด็นปญหารากเหงาและความ

ไมเปนธรรมตางๆดวย เปนการแกปญหารวมกัน 
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ไทยเผยกลุมมาราปาตานีตกลงสรางพื้นท่ีปลอดภัยนำรองท่ีภาคใต 
BBC Thai 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2560 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-39050876 

 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยสันติภาพ เปดเผยกับบีบีซีไทยวา จากการเดินทางไปเจรจากับ

แกนนำของกลุมมาราปาตานี ไดขอตกลงรวมกันในหลักการวาจะมีการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยขึ้นในอำเภอหนึ่ง

ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะเปนพ้ืนที่นำรองเพ่ือทดสอบความไวเนื้อเชื่อใจระหวางรัฐและฝายผูเห็น

ตาง  

 

พล.ต.สิทธิ ปฏิเสธที่จะระบุวาพื้นที่นำรองจะอยูในอำเภอ หรือจังหวัดใด โดยบอกเพียงวานาจะเปนพ้ืนท่ีที่มี

เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นบอยครั้ง และเปนจุดท่ีฝายมาราปาตานีเปนผูเสนอ หลังจากนี้จะนำเรื่องเขาหารือในที่

ประชุมเต็มคณะของทั้งสองฝายอีกครั้งในปลายเดือนน้ีที่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นจะตั้งคณะทำงานรวมกันเพื่อ

ดำเนินการจัดตั้งใหเกิดผล 

 

"การตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัยนี้เปนส่ิงที่คณะทำงานทางเทคนิคของทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันในหลักการ สิ่งนี้เปน

ความหวังและเปนจุดเริ่มตนของการทำงานระหวางคนในพ้ืนที่ ผูที่อยูตรงขามรัฐและฝายรัฐ ซึ่งตางคาดหวังวา

จะเกิดผลเปนรูปธรรม อยางไรก็ดี คงจะไมมีการลงนามในเอกสารหลักฐานใด ๆ อยางเปนทางการ"  

 

พล.ต.สิทธิ ยืนยันดวยวา ในการเจรจากับกลุมมาราปาตานีครั้งน้ี ถือไดวาครอบคลุมผูแทนทุกฝายซึ่งรวมถึงบี

อารเอ็น (Barisan Revolusi National) และพูโล (Patani United Liberation Organisation) ดวย 

ดานสำนักขาวรอยเตอรรายงานวานักวิเคราะหหลายคนมองวาฝายรัฐกำลังเจรจาตอรองกับกลุมนักรบที่อยู

นอกประเทศซึ่งไมนาจะมีอิทธิพลตอสถานการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่ 

 

รอยเตอร รายงานอางคำพูดของนายแอนโทนี เดวิส นักวิเคราะหประจำประเทศไทยของกลุมไอเอชเอส - 

เจนส วาขอตกลงใด ๆ ในเรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย หากฝายกองกำลังของกลุมบีอารเอ็นไมไดมีสวนรวม

ดวย ก็อาจสงผลใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น 

 

ทั้งกลุมมาราปาตานีและบีอารเอ็นยังไมไดใหความเห็นใด ๆ ในเร่ืองนี้ 

 

 



234 

 



235 

 

 
 

 



236 

 

“มารา ปาตานี” แถลงผลการพูดคุยสันติสุข เห็นชอบเลือก 1 อำเภอนำรอง  

“พื้นที่ปลอดภัย” 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2560 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11086 

 

มารา ปาตานี ออกเอกสารแถลงขาวตอสื่อมวลชลชนที่กัวลาลัมเปอร เมื่อวันท่ี 28 ก.พ. ถึงผลการพูดคยุสันติ

สุข ทั้งสองฝายเห็นชอบขอตกลงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำรองที่จะเลือกจาก 5 อำเภอ พรอมท้ังเตรียมจัดหา

คณะบุคคลเพ่ือเปนกรรมการติดตามมอนิเตอรพ้ืนที่ปลอดภัย 

 

 
ภาพจาก FB Thapanee Ietsrichai 

 

ทั้งนี้แถลงการณตอสื่อมวลชนที่ลงนามโดยอาบูฮาฟส อัลฮากิม ในนามมารา ปาตานีระบุวา ในการประชุมวันนี้

คณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (JWG –PDP) ไดเห็นชอบและอนุมัติโครงรางกรอบ

ขอกำหนดเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย หรือ General Frame Work For Safety Zone Implementation และเห็น

รวมกันที่จะเตรียมพื้นที่ 5 อำเภอ หนึ่งอำเภอในปตตานี สองอำเภอในนราธิวาสและอีกสองอำเภอในยะลาซึ่ง

จะเลือกเพียงอำเภอเดยีวสำหรับพ้ืนท่ีนำรอง 

 

หลังจากนี้ฝายเทคนิคของท้ังสองฝาย (JTT) จะรางรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ เพ่ือกำหนดคณะผูติดตาม 

(Assessment team) ลงสำรวจไปยังพื้นที่ตางๆ ท่ีถูกเลือกและจัดทำขั้นเตรียมการสำหรับคณะกรรมการฝาย

เทคนิคและคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคยุสันติภาพ/สันติสุข (JWG-PDP) เพ่ือตั้งคณะกรรมการรวม 
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(JAC) ในอำเภอดังกลาว โดยคณะกรรมการรวมจะประกอบดวยตัวแทนฝาย A ตัวแทนฝาย B และตัวแทนจาก

องคกรประชาสังคม (NGO/CSO) และประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพ้ืนที่ปลอดภัยในชวงเวลาเตรียมการ 3 

เดือนและชวงเวลาดำเนินการ 3 เดือน 
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แถลงการณจากอุสตาซสุกรี ฮารี ในนามหัวหนาคณะพดูคุยของมาราปาตานี 

 



239 

 

 
 

 



240 

 

 
 

 



241 

 

มาราปาตานีประณามเหตุลอบยิงทำใหเด็กเสียชีวิต 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 2 มีนาคม 2560 
ท่ีมา: http://www.bbc.com/thai/thailand-39141420 

 

กลุมมาราปาตานีออกแถลงการณประณามเหตุคนรายลอบยิงรถกระบะเปนเหตุใหเด็กนักเรียนและญาติรวม 4 

คนเสียชีวิต รัฐบาลไทยเรียกรองประชาชนรวมประณาม  
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สำนักขาวเอเอฟพีรายงานวา เหตุการณครั้งนี้เกิดขึ้นต้ังแตเชาตรูวันนี้ (2 มี.ค.) ท่ี จ.นราธิวาส ขณะท่ีผูชวย

ผูใหญบานแหงหนึ่งใน อ.รือเสาะ กำลังขับรถสงบุตรชายไปโรงเรียนโดยมีภรรยา และนองภรรยาโดยสารไป

ดวย การลอบยิงเปนเหตุใหคนทั้งสี่เสียชีวิต ขณะที่บุคคลอื่นอีกสองคนท่ีโดยสารไปดวยไดรับบาดเจ็บ 

 

 ไทย-มาราปาตานี ตกลงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในเขตชายแดนใต 

ลาสุด กลุมมาราปาตานีออกแถลงการณแสดงความเสยีใจและระบุวากลุมฯ ขอประณามอยางรุนแรงและไม

ยอมใหอภยัผูลงมือกอเหตุทำรายพลเรือนและเด็ก กลุมฯ ยังเรียกรองใหทางการนำตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ 

และกลุมฯ ย้ำคำมั่นที่จะแกปญหาความขัดแยงผานการเจรจาอยางสันติ และเห็นวาการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย

เปนกาวยางที่นำไปสูการปกปองคุมครองพลเรือน 

 

ดาน พล.ท.สรรเสริญ แกวกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวานายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหฝาย

ความมั่นคงเรงติดตามตัวคนรายมาดำเนินคดีโดยเร็ว  
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พล.ท.สรรเสริญ ยังเรียกรองใหประชาชนรวมกันประณามและกดดันผูกอความไมสงบ เพราะเหตุการณครั้งนี้

ไมสงผลดีทั้งกับคนในพื้นที่และทำใหคนนอกพื้นที่ขาดความเชื่อมั่น  

 

ดานพล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไมแนวาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไร แตกลาว

ยืนยันวาที่ผานมาความรุนแรงในพื้นที่ลดลงมาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปที่แลว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คน

ในพ้ืนท่ีมีความเขาใจมากขึ้น 

 

ดานศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตเผยแพรสถิติเหตุการณชายแดนใตในรอบป 2559 พบวามีเหตุการณที่

เกิดขึ้นท้ังสิ้น 807 เหตุการณ มีผูเสียชีวิต 307 คน บาดเจ็บ 628 คน โดยปตตานีเกิดเหตุการณมากที่สุด 309 

เหตุการณ 

 

ผูสื่อขาวรายงานวา คณะพูดคุยสันติภาพของไทยและกลุมมาราปาตานี เพ่ิงบรรลุขอตกลงกำหนดพ้ืนที่

ปลอดภัยขึ้นใน 5 อำเภอ ของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยในเบื้องตนจะเริ่มบังคบัใชพื้นที่ปลอดภัยในหนึ่งอำเภอ

เปนการนำรอง นบัเปนความคืบหนากาวเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญตอการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางรัฐและ

ฝายผูเห็นตาง ที่จะนำไปสูการยุติปญหาความไมสงบทางภาคใตที่ยืดเยื้อมานาน 
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คาดเซฟตี้โซนชายแดนใต ใชเวลาเตรียมการรวมครึ่งป 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 16 มีนาคม 2560 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-39291399 

 

คณะพูดคยุเพื่อสันติสุขฯ เดนิหนาจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย (safety zone) ชายแดนใต 5 อำเภอ เพื่อทดสอบ

ความไววางใจกับผูเห็นตาง แตยอมรับไมสามารถรับรองความปลอดภัย 100% ได ชี้ตองใชเวลาเตรียมการรวม

ครึ่งป 
 

I

mage copyright MADAREE TOHLALA/AFP/GETTY IMAGES 

คำบรรยายภาพ การเดินขบวนรณรงคใหยุติความรุนแรงเกิดขึ้นบอยครั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข พรอมผูเก่ียวของจากสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(สมช.) สำนักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

รวมกันแถลงขาวที่กองทัพบก วันนี้ (16 มี.ค. 2560) เพ่ือชี้แจงถึงความคืบหนาการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย หรอื 

เซฟตี้โซน ในจังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากสามารถตกลงกรอบแนวคิดกับผูเห็นตางจากรัฐไดแลว วา 

ขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการจัดตั้งชุดประเมินพื้นที่ หรอื Assessment Team หรอื AT ซึ่งประกอบดวยตัวแทน

จากรัฐไทย กลุมผูเห็นตางจากรัฐ ผูอำนวยความสะดวกจากมาเลเซีย และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเตรียมการ
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เรื่องอ่ืนๆ นาจะใชเวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้นชุดประเมินพ้ืนท่ีจะลงไปปฏิบัติการในพ้ืนที่ ซึ่งนาจะใชเวลา

อีกประมาณ 6 เดือน 

 

"เบ้ืองตนจะมกีารกำหนดเซฟตี้โซนระดับอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมหาจุด แตคงไมสามารถเปดเผย

วาเปนสถานที่ใดบาง เพราะหากเปดไปจะทำใหเกิดการทาทายขึ้น" พล.ต.สิทธิกลาว  

 

 
Image copyright MADAREE TOHLALA/AFP/GETTY IMAGES 

 

พล.ต.สิทธิ กลาววา เหตุที่ตองมีการจัดตั้งเซฟตี้โซนก็เพ่ือทดสอบความไววางใจจากทั้งสองฝายในคณะพูดคุย

สันติภาพ ฝายรัฐไทยอยากดูวาจะลดเหตุรุนแรงไดจริงหรือไม ขณะที่ฝายผูเห็นตางตองการเห็นความจริงใจของ

ฝายรัฐ ซึ่งหากเซฟตี้โซนประสบความสำเร็จ สามารถใหความปลอดภัยประชาชนในพ้ืนที่ได ก็จะนำไปสูการ

แกปญหาขั้นตอไป คือการพัฒนาและการคืนความเปนธรรม 

 

"แตนิยามเซฟตี้โซนของเราจะตางจากของตางประเทศ คือไมใชวาเมื่อเปนเซฟต้ีโซนแลวจะไมมีเหตุเลย 100% 

เพียงแตเมื่อเกิดเหตุแลวตองพิสูจนทราบใหไดโดยเร็ววา เกิดจากสาเหตุอะไร หรือเปนฝมือใคร โดยทั้งสองฝาย

ตกลงกันวา ถาเกิดจากเหตุผลเก่ียวกับความมั่นคงเกินกวาสามครั้ง ก็จะยกเลิกเซฟตี้โซนในพ้ืนที่นั้นทันที" 

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ระบุ 

 

ดานนายธวัชชัย ฤทธากรณ รองผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) กลาววา ยืนยันไดวาตัวแทนกลุม

ผูเห็นตางจากรัฐท่ีเขารวมในคณะกรรมการพูดคุยเพ่ือสันติสุขเปนตัวจริงท้ังหมด ทั้งพูโล บีอารเอ็น หรือกลุม

อ่ืนๆ เพราะตางมีรายชื่ออยูในบัญชีของฝายความมั่นคงมานานแลว ทวาแตละกลุมแบงออกเปนสายตางๆ และ

บางสายยังไมไดเขารวม จึงทำใหยังมีเหตุรุนแรงเกิดข้ึนอยู ทั้งนี้ หากดูสถิติการกอเหตุจะเห็นวาเหตุรุนแรง

เกิดขึ้นตลอดเวลา ไมใชเพิ่งมาเกิดขึ้นเม่ือมีการเจรจาสันติสุข  
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"ความขัดแยงใดๆ ในโลกนี้ สวนใหญจบดวยการเจรจาทั้งน้ัน" นายธวัชชัยกลาว 

 

ดานนายฉัตรชัย บางชวด ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรความมั่นคงภายในประเทศ สมช. กลาววา การพูดคุย

สันติสุขถือเปนวาระแหงชาติ และอยูในแผนการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในระดับ

นโยบายอยูแลว ซึ่งทุกครั้งกอนท่ีจะไปเจรจาอะไร สมช. ก็จะรายงานใหกับนายกรัฐมนตรีทราบ 

 

วันเดยีวกัน พ.อ.ยุทธนาม เพชรมวง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา เปดเผยวา เม่ือวันท่ี 14 มี.ค 60 ที่

ผานมา ไดมีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองท่ี จ.

นราธิวาส ยะลา และปตตานี ยกเวน อ.แมลาน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการแกไขปญหาความไมสงบที่

กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท้ังของรัฐและของบุคคล โดยคณะรัฐมนตรีมี

มติใหขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 20 มี.ค.60 เปน

ตนไป 
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“บ๊ิกโบ” ชี้ “บีอารเอ็น” แถลงขอไทยเปลี่ยนทีมพูดคุยฯ เปนพวกตกขบวน 
มติชน 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 เมษายน 2560 
ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news/526190 
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บีอารเอ็นขอนานาชาติรวมสังเกตการณเจรจาสันติภาพโดยตรงกับไทย 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 เมษายน 2560 
ท่ีมา: http://www.bbc.com/thai/39560844 

 

ขบวนการบีอารเอ็น ประกาศไมมีสวนรวมในกลุมมาราปาตานี ที่กำลังพูดคุยหาแนวทางสันติภาพกับทางการ 

ไทย แตตองการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลไทยโดยมีประชาคมโลกรวมสังเกตการณ ดานทหารไทยบอกการ

พูดคุยกับผูเห็น ตางเปนเรื่องในประเทศ ไมจำเปนตองยกระดับ  

 

นายอับดุล การิม คาลิด ผูแทนจากแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ ( Barisan Revolusi Nasional - BRN) ให

สัมภาษณกับ บีบีซีแผนกภาษาอินโดนีเซียวา กลุมบีอารเอ็นมีความประสงคท่ีจะเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย

โดยตรง และมีสักขีพยาน เปนผูแทนจากนานาประเทศรวมสังเกตการณ เพราะที่ผานมาไมไดมีสวนรวมใน

กระบวนการเจรจาสันติภาพที่รัฐบาล มาเลเซียเปนผูประสานงานใหทางการไทยไดเจรจากับกลุมมาราปาตานี 

ที่รวมผูกอความไมสงบกลุมตาง ๆ เขาดวย เนื่องจากบีอารเอ็น "ไมเห็นดวยกับขอบังคับ และมองวาการ

ดำเนินการไมมีความเทาเทียม"  

 

 
นายอับดลุ การิม คาลิด โฆษกบีอารเอ็น 

 

เมื่อวันจันทรที่ผานมา (10 เม.ย.) บีอารเอ็นไดออกแถลงการณ ระบุเงื่อนไข 3 ขอ กอนการเจรากับรัฐบาลไทย 

คือ  



251 

 

1. การพูดคุยตองเกิดจากความตองการของทั้งสองฝายที่เกี่ยวของในความขัดแยงและจะตองสมัครใจที่

จะหาทางออก รวมกัน การพูดคุยจะตองมีฝายที่สาม (ประชาคมนานาชาติ) เปนผูสังเกตการณและ

สักขีพยาน 

2. ผูไกลเกลี่ยตองมีความนาเชื่อถือและมีคุณสมบัติท่ีเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติสากล ไดแก ตองมี

ความเปนกลาง ไมมีผลประโยชนทับซอน และผูไกลเกลี่ยจะตองดำเนินการพูดคุยตามกระบวนการที่คู

เจรจาทั้งสองฝายไดตกลงกัน 

3. กระบวนการเจรจานั้นตองไดรับการออกแบบอยางชัดเจนและไดรับความเห็นชอบจากคูเจรจาทั้งสอง

ฝายกอนเริ่มตนเจรจา 
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คำบรรยายภาพ กลุมมาราปาตานีขณะรวมแถลงขาวในกรุงกัวลาลัมเปอรเม่ือกลางป 2558 

 

ดาน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวกับบีบีซีไทย วา การ

เจรจากับ กลุมมาราปาตานีขณะนี้มีตัวแทนบีอารเอ็นอยูแลว 

 

"ตัวแทนกลุมบีอารเอ็นก็อยูในกลุมมาราปาตานีทั้งหมด ถาบอกวาไมใชตัวจริง คนที่อางตองแสดงตัวออกมาวา

ชื่ออะไร นามสกุลอะไร บอกชื่อมา แลวเราจะเช็คให ใช-ไมใช เพราะมันมีการอางกันอยางนี้มา 13 ปแลววา ที่

คุยเปนตัวปลอม เราก็ไปถามตัวแทนกลุมบีอารเอ็นในกลุมมาราปาตานี เขาก็บอกวาแลวตัวจริงมันคนไหนละ 

เขาขอชื่อมาดูหนอยวา คือคนไหน อยูในกลุมบีอารเอ็นหรือเปลา สวนไอพวก "ตัวจริง" ทั้งหลาย ชวยเอาชื่อมา

หนอยเถอะ เพราะท่ีคุยอยู เขามีชื่อหมด และอยูในบัญชี สำนกัขาวกรองเขายืนยัน" 

 

นายอับดุล การิม ยืนยันวา เขาคือ "สมาชิก" ของ "แผนกขาวสาร" ของ บีอารเอ็น ที่มีเปาหมายในการ

ปลดปลอย อาณาจักรปาตานี จากการลาอาณานิคมของสยาม เมื่อกวาศตวรรษที่ผานมา พวกเขาเริ่มการตอสู
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จากกระบวนการ ทางการเมือง จนหมดหนทาง จึงตองหันมาจับอาวุธ เขายอมรับวาเหตุการณความไมสงบ

หลายครั้ง ทึ่คราชีวิตทหาร ตำรวจ และพลเรือน เปนฝมือของบีอารเอ็น  

 

"เราเสียใจตอความสูญเสียของพลเรอืน แตคุณตองเขาใจวาปตตานีตกอยูในภาวะสงคราม และในสงคราม เปน

เรื่องยาก มาก ท่ีจะปองกันการเสียชีวิตของพลเรือน" นายอับดุล การิม ซึ่งใหสัมภาษณเปนภาษามาลายู กลาว

ดวยน้ำเสียงปกติ 

 

ขณะที่สมาชิกอีกคนหนึ่งของ "แผนกขาวสาร" ของบีอารเอ็น กลาวเสรมิวาเหตุยิงถลมจุดตรวจรวม 3 ฝาย ซึ่ง

ตั้งอยูบริเวณชุมชนกลางตลาดกรงปนัง ม.7 บนถนนเสนทางสาย 410 สายยะลา - เบตง ต.กรงปนัง อ.กรงปนัง 

จนเปนเหตุให มีเจาหนาท่ีตำรวจไดรับบาดเจ็บ 10 นาย เม่ือคืนวันท่ี 3 เม.ย.ท่ีผานมาเปนฝมือของบีอารเอ็น 

เชนกัน 

 

Im

age copyrightMADAREE TOHLALA/AFP/GETTY IMAGES 

คำบรรยายภาพ บีอารเอ็นตองการใหนกัลาอาณานิคมสยามรูวาชาวมลายูปาตานีมีสิทธิเปนเจาของดินแดนปาตานี 

 

เหตุความไมสงบใน ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ บางอำเภอของ สงขลา นับตั้งแตเดือน ม.ค. 2547 ไดครา

ชีวิตพลเรือน ทหาร ตำรวจไปแลว กวา 6,800 คน ทามกลางความพยายามหลายครั้งของทางการไทยในการ

เจรจากับกลุมผูกอความไมสงบ "ถาปฏิเสธการพูดคุย ก็คือปฏิเสธแนวทางสันติวิธี ก็กลับไปใชแนวทางเดิมคือ

ใชความรนุแรงกันทุกฝาย แลวใครเดือดรอนละ ประชาชนในพื้นที่ไงท่ีเดือดรอน" พล.อ.อักษรากลาว 

ดาน น.ส.รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระดานความมั่นคง โพสตขอความในเฟซบุกสวนตัววา 

แถลงการณของ บีอารเอ็นเผยแพรออกมาในชวงสี่วันหลังการกอเหตุในพื้นที่ 18 อำเภอในปตตานี ยะลา 
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นราธิวาสและสงขลา ซึ่งทำให เสาไฟฟาเสียหายไปกวา 50 ตนและทำใหเกิดไฟฟาดับเปนบรเิวณกวางใน

ปตตานี การโจมตีเปนการแสดงใหเห็นถึง ศักยภาพมากกวาการทำลายชีวิต ซึ่งนับวาเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความเขมแข็งทางการทหาร และกองกำลังที่ยังคงมี อยูอยางกวางขวาง อาจจะเรียกไดวาเปนยุทธศาสตรการ

ขอเจรจาเมื่อมีความเขมแข็ง 

 

ดาน พล.อ.อักษรา บอกกับบีบีซไีทยวา เหตุการณความไมสงบในชวงตั้งแตตนเดือนเมษายน อาจไมใชฝมือของ 

ผูเห็นตาง "จากที่เคยเกิดเหตุการณความไมสงบ 3-4 ครั้งในชวงหลัง เมื่อตำรวจจับกุมตัวผูกอเหตุไดก็ปรากฏวา

ไมเก่ียวของกับ ผูเห็นตาง ทวาเปนเรื่องของผลประโยชน ผูมีอิทธิพล หรือการเมืองในทองถิ่น จึงอยาเพิ่ง

สรุปวาเปนฝมือของผูเห็นตาง"  

 

ขณะที่ น.ส.รุงรวี ตั้งขอสังเกตถึงการออกแถลงการณคร้ังนี้ของบีอารเอ็นวา สอดคลองกับขอเสนอเดมิ ที่บีอาร

เอ็น เคยยื่นไวในสมัยรัฐบาลย่ิงลักษณเมื่อป 2556 ไดแก 

1. นักลาอาณานิคมสยามตองยอมรับใหประเทศมาเลเซียเปนผูไกลเกลี่ย (mediator) ไมใชแคผูอำนวยความ

สะดวก (facilitator) 

2. การพูดคุยเกิดขึ้นระหวางชาวปาตานีซึ่งนำโดยบีอารเอ็นกับนักลาอานานิคมสยาม 

3. ในการพูดคุยจำเปนตองมีพยานจากประเทศอาเซียน องคกรโอไอซี (องคการความรวมมืออิสลาม) และเอ็น

จีโอตางๆ 

4. นักลาอาณานิคมสยามตองยอมรับวาชาวมลายูปาตานีมีสิทธิในความเปนเจาของดินแดนปาตานี 

5. นักลาอาณานิคมสยามตองปลอยผูถูกคุมขังในคดีความมั่นคงทุกคนและยกเลิกหมายจับ ทั้งหมดที่เก่ียวของ

กับ คดีความมั่นคง โดยไมมีเงื่อนไข 

 

"ในปจจุบันคือมีการตั้งคำถามมากวามาราปาตานีนั้นคุมกองกำลังในพ้ืนท่ีไดหรือไม บีอารเอ็นเขารวมหรือไม 

คำตอบคือมีคนที่เปนสมาชิกบีอารเอ็นบางสวนเขารวมกับมาราปาตานี คนกลุมนี้เคยมีบทบาทในบีอารเอ็นและ

ตองการ การพูดคุยสันติภาพ แตสมาชิกระดับนำอื่น ๆ ของบีอารเอ็น รวมถึงผูที่มีบทบาทในการคุมฝายทหาร

ของบีอารเอ็น ไมตองการเขารวมการพูดคุยจนกวาที่รัฐไทยจะยอมรบัเงื่อนไข 5 ขอท่ีเคยเสนอไวในสมัยรัฐบาล

ยิ่งลักษณ ชินวัตร" น.ส.รุงรวี ระบุ 

ดานนายแมทธิว วีลเลอร นักวิเคราะหดานความมั่นคงจากอินเตอรเนชันแนลไครซิสกรุป (ไอซีจี) กลาวกับ

สำนักขาว เอเอฟพีวา บีอารเอ็นมองวากระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถูกขับเคลื่อน เพื่อผลประโยชน

ของไทยและ มาเลเซยีเทานั้น "การท่ีบีอารเอ็นปฏิเสธการมีสวนรวมในการเจรจายกนี้ ไมไดหมายความวาพวก

เขาตองการปฏิเสธกระบวนการเจรจาสันติภาพโดยรวม" 

 

ดาน พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวกับบีบีซีไทย ถึงขอ

เรียกรอง ใหมีองคกรนานาชาติที่เปนกลางเขามามีสวนรวมในการเจรจาวา ปจจุบัน มาเลเซียถือเปนผูอำนวย
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ความสะดวกอยูแลว และทำหนาที่ไดคอนขางดี การดึงฝายอ่ืน ๆ เขามานั้น ขอใหกลับไปดูตัวอยางกรณีกบฏ

ในศรีลังกา ที่สุดทายมีฝายอ่ืน ๆ เขามารวมวงพูดคุยจำนวนมาก ทายที่สุดก็ไมทำใหการเจรจาคืบหนาและกลับ

ไปสูการใชกำลังกันทั้งสองฝาย การพูดคยุ ทีด่ีที่สุดคือควรจะเหลือเฉพาะคูขัดแยงจริงๆ 

 

"รัฐบาลไทยยืนยันมาตลอดวา ปญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาภายในประเทศ โดยมองผู

เห็นตาง ก็เปนคนไทยคนหนึ่ง จึงไมควรดึงองคกรนานาชาติเขามาเก่ียวของ" พล.ต.สิทธิกลาว 

 

เลขานุการคณะพูดคุยฯ ยังมองวา การที่มีบุคคลออกมาอางตัว หรอืมีแถลงการณ ขอเรียกรองตาง ๆ นาจะ

เปนเพราะ การพูดคุยมีความคืบหนาจนนำไปสูการเตรียมการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย (เซฟตี้โซน) และตั้งแต

เริ่มตนพูดคุยในสมัย รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร มีการปลอยขาวตั้งแตเรื่องที่วาคนที่มาพูดคุยไมใชตัวจริง 

คนที่มาพูดคุยเปนตัวจริง แตไมไดคยุ หรือคนที่มาพูดคุยเปนตัวจรงิแตไดเปลี่ยนยุทธศาสตรแลว  

"การปลอยขาวเชนนี้ มันมาปรากฎในชวงการที่แกปญหาในจังหวัดภาคใตมีความคืบหนาเสมอ" พล.ต.สิทธิ

กลาว 
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ทาทีตอแถลงการณขบวนการ BRN 
ขาว 3 มิติ 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 เมษายน 2560 
ท่ีมา: http://news.ch3thailand.com/ขาวดวน/40862/ทาทีตอแถลงการณขบวนการ-

BRN.html?fbclid=IwAR0SdC_bCYXr_1cSPuFrmXUSjkIAWot8fXoyz-HtL586HM0fm9TFZW93Pjk 

 

หลังจากขบวนการบีอารเอ็นออกแถลงการณ เขารวมเจรจาสันติภาพชายแดนภาคใต ลาสุดมีทาทีจาก

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทย ไมใหความนาเชื่อถือแถลงการณของบีอารเอ็น 

 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขของไทย ยืนยันกับขาว 3 มิติวารัฐบาลยังคงเดนิหนา

การพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใตผานคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุข กับ กลุมมาราปาตานี หรือ ปารตี้บี ซึ่งมี

สมาชิกเปนกลุมผูคิดตาง รวมท้ัง ขบวนการบีอารเอ็น และใหความนาเชื่อถือกับขาวที่มาจาก ปารตี้บี ใน

กระบวนการพูดคุย ดังนั้นจึงไมใหความนาเชื่อถือกับแถลงการณของ ขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู

ปาตานี หรือ บีอารเอ็น 

 

สวนการใหสัมภาษณของ นายอับดุล การิม คาลิด ที่อางวา เปนสมาชิกแผนกขาวสารของ บีอารเอ็น ผานสื่อ

ตางประเทศ เพราะไมรูวาเปนแถลงการณของใคร และผูอางอิงเปนใคร นอกจากนี้กรอบการพูดคุยที่รฐับาล

ดำเนินการอยูกับกลุมมาราปาตานี โดยมีประเทศมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวก ก็เปนที่รับรูขององคกร

ระหวางประเทศแลว และมาเลเซียก็ทำหนาที่ไดเปนอยางดี เปนที่ยอมรับของทุกฝาย จึงไมจำเปนตองให

องคกรระหวางประเทศเขามาเปน กลุมที่สาม หรือเปนพยานแลว  และขณะนี้การพูดคุยมีความคืบหนาในการ

กำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย และตามนโยบายนายกรัฐมนตรี หากมีกลุมผูคิดตางตองการเขาสูกระบวนการพูดคุย

รัฐบาลไทยก็พรอมใหเขามาผานรูปแบบท่ีมีอยู 

 

นายอาบู ฮาฟช อัลฮากิม สมาชิกกลุมมาราปาตานี ใหความเห็นผานเฟสบุคสวนตัว ระบุวาการพูดคยุเพ่ือสันติ

สุขกับรัฐไทย กำลังเดินไปตามโรดแมป ท่ีมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน จากจุดเริ่มตน เม่ือป 2551  จนมีขอตกลงพูดคุย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 และเริ่มสรางความไววางใจ ซึ่งยังอยูในกระบวนการ ตามที่กลุมมาราปาตานี

ดำเนินการอยูถือวาผานไป 3 ข้ันตอน ยังตองมีอีก 4 ขั้นตอนที่จะเริ่มสูกระบวนการเจรจาสันติภาพ และ

นำไปสูการกำหนดแผนสันติภาพ ทั้งนี้ยังไมมีแถลงการณอยางเปนทางการจากกลุมมาราปาตานี 
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Comment from Abu Hafez Al-Hakim 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 12 เมษายน 2560 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/10551  

  

Assalamualaikum / Peace be upon you 

  

1. Siaran Media BRN - Berdasarkan versi Bahasa Melayu jikalau sumbernya sah dan benar 

dari BRN maka ia adalah satu isyarat POSITIF bahawa BRN tidak menolak sepenuhnya 

proses damai jika berpaksikan syarat-syarat dan keadaan seperti yang digariskan itu . 

2. Perkembangan terbaru BRN - akan ada kesan atau tidak kepada proses damai yang 

sedang berlansung sekarang bergantung kepada kesediaan BRN sendiri untuk 

tampilkan wakilnya yang bermandat ke meja dialog. Di meja sekarang sudah ada 

wakil BRN dan mereka hanya perlu selaraskan sesama sendiri cara yang terbaik untuk 

bekerjasama membuat sebarang perubahan atau pembaikian yang dirasakan belum 

sempurna bersama rakan-rakan lain dari PULO, BIPP dan GMIP. 

3. Apa-apa persetujuan di antara kerajaan Thai dan MARA Patani tidak akan berlaku 

pada masa terdekat . Masih ada banyak perkara yang perlu dibincangkan pada tahap 

membina keyakinan ini. Sebarang perjanjian di masa hadapan akan pasti melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan (stake-holders) termasuk Kerajaan Thai, wakil-wakil 

pejuang dan juga rakyat tempatan. Hanya cara itu sahaja kemajuan boleh dicapai dan 

keadaan akan berubah kepada suasana aman dan damai. 

 

Komen drpd :Abu Hafez Al Hakim sebagai pandangan peribadi , bukan kenyataan rasmi MARA 

Patani. 

12/4/17 

  

( English translation ) 

1. BRN Media Release. - Based on Malay version, if the source is genuine and authentic 

from the BRN then it is a positive signal that the BRN does not entirely reject the 

peace process if the conditions as outlined are met. 

2. BRN Recent developments - Whether there would be an impact or otherwise on the 

ongoing peace process depends on the willingness of BRN themselves to come 
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forward with mandated representatives to the dialogue table. Currently at the table 

there are representatives from BRN and they need to coordinate among themselves 

the best way to cooperate, bringing changes or improvements that are deemed 

incomplete with other colleagues from the PULO, BIPP and GMIP. 

3. Any agreement between the Thai Government and MARA Patani will not occur 

anytime soon. There are several things that need to be discussed at this confidence 

building stage. Any future agreement will certainly involve all parties (stake-holders) 

including the Thai Government, representatives of the movements and the locals. 

Only in that way progress is achieved and the situation will then change for peace 

and harmony. 

 

Comment from Abu Hafez Al-Hakim as personal opinion, not an official statement by MARA 

Patani. 

12/4/17 
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Comment from Kasturi Mahkota 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 12 เมษายน 2560 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/kasturi.../posts/1285032624908784 

 

"In the past two days or so, there has been some controversy regarding a statement from 

the BRN. 

 

I had the opportunity to make contact and revisions and responded that this statement is 

more individually and has nothing to do with the DPP's BRN itself. 

 

The purpose of my statement is only to avoid confusion and disunity among us. This 

statement has been allowed by some officials among the BRN to be released." 
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"อักษรา"นดัคุยเลขาฯบีอารเอ็น ชี้แถลงการณไมนาเชื่อถือ 
โพสตทูเดย 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 16 เมษายน 2560 
ท่ีมา: https://www.posttoday.com/politic/news/490303 
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USTAZ SHUKRI HARI speaks 
Abu Hafez Al-Hakim  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 7 พฤษภาคม 2560 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/10675 

 

(Opening speech by Ustaz Shukri Hari, Chief of MARA Patani Technical Team at the 6th Joint 

Technical Team (JTT) meeting on 27 April 2017 in Kuala Lumpur, MALAYSIA) 

  

In the name of Allah, the Most Merciful and the Most Compassionate 

Peace be upon you 

His Excellency Dato Seri Ahmad Zamzamin Hashim, the Malaysian Facilitator and his team. 

Honorable Major General Sitthi Trakunwong representing the Thai government, and his team. 

My respected colleagues at the dialogue table representing Mara Patani. May Allah grant 

them rewards for their continuous effort and patience in fighting for the beloved people of 

Patani 

  

Ladies and gentlemen. 

Truth will prevail and the untruthful will diminish. Success is bestowed only by Allah while 

the effort is from us. At times the wishes of Allah differ from ours. We have to be forever 

cautious. If we are committed and patient,God willing, we will succeed. No one could 

predict the future and it was beyond human expectation that in Acheh peace could be 

achieved through the tsunami will the grace of Allah. It is therefore highly possible that 

peace in Patani could be achieved by His judgment. 

 

The dialogue process is now three years old, like a toddler learning to walk, learning to 

persuade, to demand and to venture. Our current process is not yet matured with so many 

obstacles. We have to learn from all that have happened. There are solutions. As Allah 

mentioned in Chapter Talaq verse 2-3 

 

 " (For) he who fearss Allah, He will show him the way out (solution). And He will 

reward him the way he never expected. And (for) those who submit to Him, then He is 
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sufficient for him. Indeed Allah will accomplish His purpose. Allah has already 

decreed for everything ". 

 

We are constantly monitoring the local issues in Patani conflict as well as the national ones, 

especially the important issues that are much concerned to the government of Thailand.  

 

There are certain stakeholders who are trying to derail the on-going peace dialogue process. 

There are those who claim that we (MARA Patani) are not qualified (mandated), they are 

stronger and they are more competent. The truth is, it is just a show that certain groups are 

portraying for their personal gains. This is normally seen, as in any peace process there 

would be opponents. Both sides, therefore, need to be persistent and committed. The more 

important is the commitment from the people for the people. Thus far, both parties have 

shown a high degree of obligation for a genuine solution ahead of us. We hope to see the 

process bears its fruits during the current administration. 

 

We are unsure how long this journey would last and when it will end. People are victimized 

while none are implicated. Everybody will claim innocence, therefore who is to be blamed? 

Think! We (MARA Patani) are aware of the current world conflict and we have chosen the 

appropriate path based on the El-Hudaibiyyah model as that was adopted by the Prophet 

(Peace be upon Him). There are also other examples as that of Mohamed El-Fateh model 

which is yet to be explored. 

  

Ladies and gentlemen, 

Safety zones is a new model, which as far as I know, no other country nor any liberation 

movements have ever adopted it. Therefore we will make it as an example for the 

international community for the benefit of the local people and it will be marked as a new 

milestone. Our principle is: the effort towards peace for the prosperity and safety of the 

local people is easier than enticing them for war. It depends on our preparation especially at 

the dialogue table with the cooperation of all stakeholders. All have to be strengthened in 

various fields. Strength alone does not guarantee success. The Pharaoh was strong but failed 

as there was Someone stronger than him. The preparation must be detailed and excellent. 

So too is the implementation. A good planning with poor implementation will result in 
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failure. From the very start we know that this process will either succeed or fail very much 

depends on our intentions at the beginning of the process. 

 

To guarantee success for the process unity is vital, be it internally or externally. Unified 

political idealism, action and cooperation in both words and deeds must be maintained. 

Small sticks individually could only be used as tooth picks but a bunch of sticks could be 

used to clean the entire compound. Togetherness is a strength that could ward off 

offenders. We are certain that a group is better than an individual - perseverance is an 

ingredient for success. 

 

Finally, allow me to quote Professor Eizzy, " If we never try something, we will not achieve 

anything ", and from Anthony Robbins," Action is the key for all successes ". 

  

With Allah's Blessings and Guidance, Peace be upon you. 

  

USTAZ SHUKRI HARI 

Chief of MARA Patani Technical Team 

Kuala Lumpur 

Thursday 27 April 2017. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Note :            

1. The SAFETY ZONES is a pilot project in the confidence building stage aiming at providing 

civilian protection while guaranteeing the freedom of speech and decision making by the 

locals. 

2. In the coming months both sides will detail the formation of Joint Action Committee (JAC) 

for Safety Zones after the Safety House (SH) is established. The SH will function as a 

coordination centre to assist and coordinate the formation of JAC. 

 

Abu Hafez Al-Hakim  

7 May 2017 / 10 Sha'aban 1438 H  
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เสียงจาก MARA PATANI พื้นที่ปลอดภัยเปนโมเดลใหมที่ทุกฝายตองหนุนเสริม  

ช้ีฝายไมเห็นดวยเพราะประโยชนสวนตัว 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 8 พฤษภาคม 2560 
ท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11155 

 

เปดคำแถลงของอุซตาซ ซุกรี ฮาร ีหัวหนาฝายเทคนิค Mara Patani ในการประชุมครั้งลาสุดระบุการเจรจาที่

เริม่มาสามปยังเปนการเริ่มตนและยังตองเรียนรูอีกมาก สวนผูที่ไมเห็นดวยกับการเจรจาและพยายามยับย้ังมา

ราปาตานีเปนกลุมที่ทำเพื่อผลกระโยชนสวนตัว ย้ำการดำเนินการเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเพื่อประโยชนของผูคนใน

ทองถ่ิน 

 

ทั้งนี้คำแถลงน้ี อาบูฮาฟส อัลฮากีม ไดนำมาเผยแพรในบล็อกโดยระบุวาเปนคำแถลงเปดการประชุมทีม

เทคนิค (JTT) เมื่อวันท่ี 27 เม.ย. 2560 ที่ผานมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในคำแถลงนี้ระบุวา

หัวคณะพูดคยุฝายไทยคือ พลตรสีิทธิ ตระกูวงศ และมีดาโตะซัมซามิน ฮาชิม ผูอำนวยความสะดวกฝาย

มาเลเซยีรวมดวย 

 

 
 

ในคำแถลงอุซตาซสุกรีกลาววา ไดติดตามประเด็นความขัดแยงปาตานีในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

โดยเฉพาะประเด็นที่มีผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมพยายามยับย้ังกระบวนการเจรจาสันติภาพและท่ีมีผูอางวา 
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มารา ปาตานีไมมีคุณสมบัติวาเปนเพียงการแสดงของคนบางกลุมเพ่ือผลประโยชนสวนตัว มาราปาตานี

จำเปนตองไมลดละความมุงมั่นตั้งใจเพราะเปนความมุงมั่นของประชาชนเพื่อประชาชน และหวังวาจะไดเห็น

ความสำเร็จของกระบวนการภายใตการบริหารงานชุดปจจุบัน 

 

ในประเด็นพ้ืนท่ีปลอดภัยนั้น อุสตาซสุกรี กลาววาพ้ืนที่ปลอดภัยเปนโมเดลใหม ซึ่ง ไมมีประเทศหรือขบวนการ

ปลดปลอยใดไดเคยนำไปใช ดังนั้นมาราปาตานีจะทำใหเห็นเปนตัวอยางแกประชาคมระหวางประเทศเพื่อ

ประโยชนสุขของผูคนในทองถิ่นที่จะเปนหมุดหมายใหมซึ่งตองไดรับการเสริมแรงในหลายภาคสวนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการเจรจาดวยความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 

คำแถลงฉบับเต็มแปลโดย ธีรเมธิศวร เหลืองอุบล และสามารถอานตนฉบับไดที่ 

http://www.deepsouthwatch.org/node/10675  

 

ดวยพระนามแหงอลัลอฮ ผูทรงเมตตาและกรุณาอยางหาที่สุดมิได 

ขอสันตสิุขจงมีแดทาน 

ทานดาโตะ เสรี อาหหมัด ซัมซามิน ฮาชิม, ผูอำนวยความสะดวกและคณะ 

พลตรีสิทธิ ตระกูลวงศ ผูแทนรัฐบาลไทยและคณะ 

ผูรวมคณะเจรจาของขาพเจาซึ่งเปนผูแทนมาราปาตานีที่เคารพ ขออัลลอฮทรงตอบแทนความพยายามอยาง

ตอเนื่องและความอุตสาหะในการตอสูเพื่อชาวปาตานีอันเปนท่ีรัก 

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกทาน 

 

ความสัตยจริงยอมมีชัย และความลวงยอมพายแพ ความสำเร็จยอมเกิดข้ึนไดดวยพรจากอัลลอฮแตผูเดียว โดย

ความเพียรพยามนั้นยอมมาจากเรา ในหลายโอกาส ความปรารถนาของอัลลอฮแตกตางไปจากความปรารถนา

ของเรา เราจำตองตระหนักระวังตลอดไป หากเรามีความมุงมั่นและอดทน ดวยความยินดีของพระผูเปนเจานั้น 

เรายอมจะสำเรจ็ลุลวงได ไมมีผูใดทำนายถึงอนาคตและอนาคตยอมอยูเหนือการคาดเดาของมนุษยดังที่

สันติภาพในอาเจะหเกิดขึ้นไดดวยสึนามิที่มาจากความกรุณาแหงอัลลอฮ ดังนี้แลว จึงมีความเปนไปไดอยางย่ิง

ที่สันติภาพในปาตานีจะเกิดข้ึนโดยการตัดสินพระทัยของพระองค 

 

กระบวนการเจรจาดำเนินมาแลวสามป คลายเดก็กำลังเรียนรูที่จะเดิน เรียนรูที่จะโนมนาว เรียกรองและรวม

เสี่ยงลงทุน กระบวนการของเรายังไมทันสำเร็จสมบูรณดวยเพราะอุปสรรคหลายประการ เราตองเรยีนรูจาก

ทุกสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลว และยอมมีทางแกไข ดังท่ีอัลลอฮกลาวไวในบทเฎาะลาก วรรคที่ 2-3 

 

“(สำหรับ) เขาผูเช่ือฟงอัลลอฮ พระองคยอมชี้ใหเห็นทางออก (วิธีแกปญหา) และพระองคจะตอบแทน

เขาดวยหนทางซึ่งเขาไมเคยคาดคิดมากอน และ (สำหรับ) ผูสยบยอมตอพระองคนั้น พระองคยอม
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เพียงพอแลวแกเขา อัลลอฮจะยังพระประสงคของพระองคใหสำเร็จ อัลลอฮทรงกำหนดกฏสภาวะของทุก

สิ่งอยางไวแลว” 

 

เราไดติดตามประเด็นทองถ่ินในความขัดแยงปาตานีและในระดับชาติดวย โดยเฉพาะประเด็นท่ีสำคัญซึ่ง

เก่ียวกับรัฐบาลไทย มีผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมพยายามยับยั้งกระบวนการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู 

ทั้งมีผูอางวาเรา (มารา ปาตาน)ี ไมมีคุณสมบัติ (ไมไดรับมอบอำนาจ) พวกเขาเขมแข็งกวาและมีความสามารถ

มากกวา ความจริงคือนั้นเปนเพียงการแสดงที่คนบางกลุมกำลังส่ือแสดงเพื่อผลประโยชนสวนตัวของเขา ซึ่งเรา

สามารถพบเห็นไดเปนปกติที่ในกระบวนการสันติภาพยอมมีคูขัดแยง ท้ังสองฝายจึงจำเปนตองไมลดละความ

มุงม่ันตั้งใจ สิ่งที่สำคัญย่ิงกวาคือความมุงมั่นของประชาชนเพ่ือประชาชน จนถึงปจจุบัน ทั้งสองฝายไดแสดงถึง

พันธกรณีอยางแรงกลาในการแสวงหาทางแกไขที่จริงแทซึ่งรออยูเบื้องหนา เราหวังวาจะไดเห็นความสำเรจ็

ของกระบวนการภายใตการบริหารงานชุดปจจุบัน 

 

เราไมแนใจวาการเดินทางนี้จะยาวนานเพียงใดและจะยุติลงเมื่อใด ประชาชนตกเปนเหยื่อโดยไมมีแมเพียงหนึ่ง

ใดที่มีสวนเกี่ยวของ ทุกคนตางอางวาเปนผูบริสุทธิ์ ดังน้ีแลวใครควรถูกประณาม ลองคิดดูเถิด! เรา (มารา ปา

ตานี) ตระหนักถึงความขัดแยงในโลกปจจุบันและไดเลอืกเสนทางที่เหมาะสมตามแบบฮดุัยบิยะหซึ่งถูกนำมาใช

โดยศาสดา (ขอสันติสุขจงมีแดพระองค) ทั้งยังมีอีกตัวอยางคือโมเดลของโมฮมัเหม็ด อัล-ฟาเตหซึ่งยังไมถูก

แสวงหาในขณะน้ี 

 

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี, 

พ้ืนที่ปลอดภัยเปนโมเดลใหม ซึ่งเทาที่ขาพเจาทราบนั้น ไมมีประเทศหรือขบวนการปลดปลอยใดไดเคยนำไปใช 

ดังน้ันเราจะทำใหเห็นเปนตัวอยางแกประชาคมระหวางประเทศเพื่อประโยชนสุขของผูคนในทองถ่ิน และจะ

กลายเปนหมุดหมายใหม หลักการของเราคือ ความพยายามในการสรางสันติภาพเพ่ือความเจริญรุงเรืองและ

ความปลอดภัยของคนในทองถ่ินนั้นงายกวาชักชวนใหพวกเขาเขารวมสงคราม ซึ่งข้ึนอยูกับการเตรียมความ

พรอมของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเจรจาดวยความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ทั้งหมดนั้นตอง

ไดรบัการเสริมแรงในหลายภาคสวน เฉพาะความแข็งแกรงไมอาจประกันความสำเรจ็ได  

 

ฟาโรหเขมแข็งแตพายแพเพราะมีผูท่ีแกรงกลากวาเขา การเตรียมการตองมีความละเอียดและมีความเปนเลิศ

เชนเดยีวกับการดำเนินการ การวางแผนที่ดีแตนำไปปฏิบัติอยางย่ำแยยอมลงเอยดวยความลมเหลว จาก

จุดเริ่มตนเรายอมรูไดวากระบวนการจะสำเร็จหรือไมลวนข้ึนอยูกับความมุงมาดปรารถนานับแตเริ่ม

กระบวนการ 

 

เพื่อประกันความสำเรจ็ ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวมีความสำคัญอยางย่ิงทั้งภายในและภายนอก พึงรักษาความ

รวมมือและการลงมือทำ ตลอดจนอุดมการณทางการเมืองที่กลมเกลียวทั้งการกระทำและคำพูด ไมเพียงชิ้น
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เล็กๆ ลำพังอาจใชเปนไดเพียงไมจิ้มฟนแตเมื่อรวมกันเขายอมใชทำความสะอาดบานทั้งหลังได ความรวมแรง

รวมใจเปนพลังท่ีสามารถหยุดย้ังผูรุกราน เราแนใจวาการรวมเขาเปนหมูคณะยอมดีกวาการอยูอยางโดดเดี่ยว 

ความพากเพียรเปนสวนประกอบของความสำเร็จอยางหนึ่ง 

 

ทายนี้ ขาพเจาขอยกคำกลาวของศาสตราจารยอีซซี “หากเราไมเคยลองบางสิ่ง เราจะไมบรรลุความสำเร็จใด

เลย” และคำกลาวของอันโธนี รอบบินสที่วา “การลงมือทำเปนกุญแจสูความสำเร็จทั้งมวล” 

 

ดวยพรและการชี้นำของอัลลอฮ ขอสันติสุขจงมีแดทุกทาน 

อุสตาซ ชุกรี ฮารี 

หัวหนาฝายเทคนิค มารา ปาตานี 

กรุงกัวลาลัมเปอร 

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
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เลขานุการคณะพูดคุยฯ: การพูดคุยสันติสุขยงัคงเดินหนาตอไป แมเกิดเหตุระเบิด 
ราซลาน ราชิด ทีมขาวเบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 10 พฤษภาคม 2560 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peacetalk-bomb-05102017130233.html 

 

 
เจาหนาท่ีเก็บกูระเบิดตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ีหนาหางบ๊ิกซี ปตตานี เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 

 

ในวันพุธ (10 พฤษภาคม 2560) นี้ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ไดกลาววา เหตุการระเบิดท่ีหางบิ๊กซ ี

สาขาปตตานี เมื่อวานนี้ จะไมสงผลกระทบตอความพยายามของรัฐบาลในการพูดคุยเพ่ือสรางสันติสุขกับฝาย

มาราปาตานีแตอยางใด และคาดวาจะเจรจารอบหนา หลงัเดอืนรอมฎอน 

 

"เรื่องน้ีไมเก่ียวกับขบวนการพูดคุยสรางสันติสุขท่ีกำลังเดินหนาตอเนื่อง เพราะถึงแมจะเกิดเหตุหรือไมมี

เหตุการณความรุนแรง ขบวนการพูดคุยก็ยังคงเดินหนาตอไป" พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ ผูชวยผูอำนวยการศูนย

ปฏิบัติการที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแหงราชอาณาจักร ในฐานะเลขานุการคณะพูดคุยสราง

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวแกผูส่ือขาวที่กรุงเทพ 

 

พล.ต.สิทธิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ตามกำหนดเดิมจะมีการนัดพูดคุยกันในชวงเดือนพฤษภาคม แตเนื่องจากจะติด

ในเรื่องของเดือนรอมฎอน ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จึงคาดวาจะเลื่อนการพูดคุยออกไปใหเลยเดือน

ศักดิ์สิทธิ์กอน แลวคอยมากำหนดวันเวลาอีกครั้ง 
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"เปนเพราะคนกลุมนี้ตองการจะเปนขาว ตองการไดรับความสนใจ ถาไปกอเหตุระเบิดเสาไฟ จะไมเปนขาวมาก

นัก แตถาระเบิดยานการคา จะสรางผลกระทบที่รุนแรง เปนหลักจิตวิทยาพ้ืนฐาน ทางเจาหนาท่ีทุกหนวยได

ปฎิบัติงานอยางเต็มความสามารถอยูแลว" พล.ต.สิทธิ กลาวถึงเหตุระเบิดที่หางบิ๊กซี แตไมไดระบุผูอยู

เบื้องหลังเหตุการณ 

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเปดเผยขอมูลผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณระเบิดหนาหางบิ๊กซีวา มีผูบาดเจ็บรวม 69 คน 

เปนผูใหญ 56 คน เพศชาย 17 คน และเพศหญิง 39 คน นอกนั้น เปนเด็กที่มีอายุแรกเกิดจนถึง 18 ป ไดรับ

บาดเจ็บรวม 13 ราย แยกเปนเพศหญิง 8 ราย และเพศชาย 5 ราย โดยมีอาการสาหัส 1 ราย คือ เด็กหญิงนุร

ซาฟการ สุรอระยอ อายุ 5 ขวบ ในจำนวนนี้ มีอาการสาหัส 4 ราย คือ 1. เด็กหญิง นุรซาฟการ สุรอระยอ 

อายุ 5 ขวบ 2. นางวรกมล ชูวงค อายุ 32 ป 3. น.ส.มณฑิวา อรุณทัศ อายุ 43 ป และ 4. นายสมพร พึ่งจิต 

อายุ 47 ป 

 

ดาน นายสุณัย ผาสุก นกัวิจัยประจำประเทศไทย องคกรฮิวแมนไรทวอทช กลาววา ตนเชื่อวาเหตุการณรุนแรง

ที่ผานมาๆ เมื่อเร็วๆ นี้ จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีตอการเจรจาสันติสุข เพราะเมื่อ

หลังจากแผนกสารนิเทศของขบวนการบีอารเอ็น ออกแถลงการณปรามาสความชอบธรรมของมาราปาตานี 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ไดมีเหตุระเบิดอยางตอเนื่อง “คิดวามีผลตอความเชื่อมั่นในการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

เพราะทุกคนมีความหวังตอคณะพูดคุยและมาราปาตานี แตเมื่อบีอารเอ็นออกมาปฏิเสธความชอบธรรมของมา

ราปาตานี แลวมีระเบิดข้ึน เทากับวาบีอารเอ็นไดตอกย้ำการปฎิเสธการพูดคุยฯ ของไทยกับมาราปาตานี” นาย

สุณัย กลาวแกเบนารนิวส 

 

ทั้งนี้ นายสุณัย เชื่อวา ผูที่ลงมือโจมตีในครั้งน้ี นาจะเปนขบวนการบีอารเอ็น 

“ถาดูรูปแบบการโจมตจีะสอดคลองกับวิธีการที่บีอารเอ็นใชมาตลอดเวลาสิบกวาป คือ โจมตีพลเรือนโดยไม

แยกแยะไทยพุทธ-ไทยมุสลิม และใชระเบิดหนวงเวลา เพื่อตอนคนใหเขาสูพ้ืนที่ระเบิดลูกท่ีใหญกวา ครั้งน้ีเปน

การกอเหตุที่รุนแรงมาก แตบีอารเอ็นไมเคยออกมาแสดงความรับผิดชอบตลอดเวลาท่ีผานมา ถือวาขี้ขลาด

มาก” นายสุณยักลาว 

 

ทั้งนี้ เม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ นี้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข และองคกรมาราปาตานี ไดบรรลุขอตกลงในกรอบ

การดำเนินการเพื่อจัดตั้ง “พื้นที่ปลอดภัยนำรอง” เพื่อเปนการทดลองข้ึนหนึ่งเขต โดยในชั้นตน ไดใหท้ังสอง

ฝายเสนอพื้นที่ที่นาจะเปนไปไดในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 5 พ้ืนท่ี ซึ่งจะคดัเลือกใหเหลือ

เพียงหนึ่งพื้นที่ ในขั้นสุดทายอีกครั้ง 

 

ดานนายอาบู ฮาฟซ อัล-ฮาคิม โฆษกมาราปาตานี ไดกลาวแกเบนารนิวสวา ทางมาราปาตานี ไมสนุบสนุนค

วามรนุแรงและไดประณามผูกอเหตุ เราไมสนับสนุนการใชความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ 
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“เราขอประณามการกระทำที่ขี้ขลาดในการทำใหเกิดอันตรายตอพลเรือนและบุคคลท่ีไมเก่ียวของกับการตอสู 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสตรีและเด็ก ตองนำตัวคนรายมาขึ้นศาล เราขอแสดงความเห็นใจและความเสียใจตอ

เหยื่อ ตอพวกเราประชาชนปาตานี ทุหเชื้อชาติศาสนา” นายอาบู ฮาฟซ กลาวในอีเมล 

 

สวนเรื่องที่ฝายไทยกลาวถึง การพูดคยุสันติสุขรอบหนา หลังเดือนรอมฎอนนั้น นายอาบู ฮาฟซ กลาวแกเบ

นารนิวสในวันนี้วา “เรายังไมไดรบัการติดตอวา การพูดคุยรอบหนาจะมีเมื่อไร ... อาจจะเปนไปไดวา นั่นเปน

วันที่รัฐบาลไทยจะเสนอ” 

 

ทราบตัวคนราย 4 ราย และขออนุมัติหมายจับหนึ่งราย 

ในการแถลงขาวที่หองประชุมอำเภอเมือง ปตตานี ในวันนี้ นายวีรนันนท เพ็งจันทร ผูวาราชการจังหวัด

ปตตานี พรอมดวยเจาหนาที่ตำรวจและทหารที่เก่ียวของ กลาววา ไดเสนอออกหมายจับผูตองสงสัยแลว 1 

ราย คือ นายมะกอเซ็ง หมาแอ อายุ 25 ป บานเลขที่ 30/18 ม.3 ต.บาราโหม อ.เมืองปตตานี มีหนาที่ขับรถ

คารบอมบมาจอดไวที่หนาหางบิ๊กซี มีประวัติ มีหมายจับจำนวน 3 หมาย มีประวัติลอบวางระเบืดเรือประมง 2 

แหง เมื่อวันท่ี 18 มิย. 59  โดยนายมะกอเซ็งมีหนาท่ีประชุมวางแผนกอเหตุ มีหมายศาลจังหวัดปตตานี ที่ จ.

3/2560 ลงวันที่ 2 ม.ค. 2560  ฐานรวมกันฆา ทำใหเกิดระเบิด กอการราย อั้งยี่ซองโจร 

 

ดาน พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา กลาวเพ่ิมเติม

วา เจาหนาที่สามารถระบุตัวคนรายในเบื้องตนไดแลว 4 ราย "ขณะนี้ สามารถสาวถึงตัวคนรายที่กอเหตุได

อยางชัดเจน จากกลองวงจรปด เห็นคนรายชัดเจนทั้ง 2 จุด มีคนราย 4 คน และพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ 

ขอเวลาใหเจาหนาที่ในการสืบสวนขยายผล" พ.อ.ปราโมทย กลาวแกผูสื่อขาว 

 

ในขณะที่นายอาแว (ขอสงวนนามสกุล) แนวรวมในพ้ืนท่ีจังหวัด ปตตานีกลาววา การระเบิดเปนฝมือของกอง

กำลงับีอารเอ็น "ผมยืนยัน บีอารเอ็นเปนผูที่กอเหตุที่บ๊ิกซี ใชคนเดิมๆ ที่เขาทำงานอยู เจาหนาที่ก็รู แตจับไมได 

เขาไมไดไปไหนหรอก แคหลบๆ อยูในพื้นที่ พอถึงเวลาก็ไปกอเหตุ พวกนี้เขาทำเพราะเชื่อวาถูกตอง และเปน

วิธีท่ีจะไดเอกราช” นายอาแว กลาวแกเบนารนิวส 

 

และในวันนี้ พ.อ.วินธัย สุวาร ีโฆษกกองทัพบก ไดกลาวแถลงวา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ไดแสดงความหวงใยตอเหตุการณผานทางผูบัญชาการทหารบกและไดเรงรัดใหติดตามคนรายมาดำเนินคดี

โดยเร็ว 
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“กัสตูรี มะโกตา” แกนนำพูโลออกประณามมือกอเหตุคารบอมบหางบ๊ิกซีปตตานี 
Manager Online 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560 
ท่ีมา: https://mgronline.com/south/detail/9600000047567 

 

 
กัสตูรี มะโกตา แกนนำพูโล PULO 

 

ปตตานี - “กัสตูรี มะโกตา” แกนนำพูโล และ “อาบูฮาเฟส อัล-ฮากิม” ในนามมาราปาตานี ตางออกมา

แสดงความคดิเห็น พรอมกลาวประณามมือกอเหตุคารบอมบที่หางบ๊ิกซีปตตานี 

 

วันนี้ (11 พ.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา จากเหตุคนรายกอเหตุคารบอมบหางบิ๊กซีเซ็นเตอร สาขาปตตานี จนเปน

เหตุใหทรัพยสินของหางฯ ไดรับความเสียหาย และประชาชนไดรับบาดเจ็บเปนจำนวนมากถึง 61 คน สาหัส 4 

คน และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปตตานี และโรงพยาบาล ม.อ.หาดใหญ ทำใหทุกฝายเริ่มไมพอใจตอ

เหตุการณในคร้ังนี้ เพราะเปาหมายเปนประชาชนผูบริสุทธิ์ เด็ก และสตรีจำนวนมาก ซึ่งสถานที่กอเหตุเปน

หางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีประชาชนเขามาเดินซื้อสินคา และนิยมพาครอบครวัมารับประทานอาหาร 

เพราะมั่นใจในความปลอดภัย 

 

ลาสุด นายกัสตูรี มะโกตา แกนนำพูโล (PULO) ไดแสดงความเห็นในเฟซบุกสวนตัว ระบุวา เหตุการณ

คารบอมบท่ีหางบ๊ิกซีปตตานีนั้น ในนามสวนตัวไมเห็นดวยตอการกระทำตอประชาชนผูบริสุทธิ์ และ

เรียกรองใหเลิกการกระทำลักษณะรุกราน หรือรังแกคนตางเชื้อชาติ และไมใชมุสลิม ตรงกนัขามการ

เคลื่อนไหวความเปนชาตินิยมอาจนำไปสูความลมเหลวกับตัวมันเสียเอง เราตองตระหนัก และตองจดจำ

ไวการตอสูของเราเปาหมายมาจากประชาชน และเพื่อประชาชน เราควรสนับสนุนพวกเขา ไฉนพวกเขา
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จะสนับสนุนเราในเม่ือเราไปกระทำนอกเหนือผลประโยชนของพวกเขา ซ้ำยังสรางความเดือดรอนใหแก

พวกเขา 

 

ในนามสวนตัว และครอบครัวสมาชิกกลุมพูโล (PULO) ขอแสดงความเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น เราทุกคน

ตางเห็นใจกับเหยื่อทั้งชายหญิง และเด็กเล็กๆ จึงขอภาวนาตอพระเจาขอใหทรงประทานความสะดวกใหทาน

ทั้งหลาย สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเปนท่ีประจักษวา รัฐบาลไทยไมสามารถคุมครอง และใหหลกัประกันในชีวิต 

ทรัพยสินของประชาชนชาวมลายูปตตานี ถึงเวลาแลวจึงอยากเรียกรองใหรัฐบาลไทยคืนอำนาจใหประชาชนชี้

ชะตาอนาคตของตัวเอง 

 

ทางดาน อาบูฮาเฟส อัล-ฮากมิ ในนามมาราปาตานี ไดแสดงความเห็นวา เราไมอาจจะยกโทษใหแกการ

ละเมิดความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะได เราขอประณามการกระทำใดๆ ก็ตามดวยความขลาด อันมีผล

โดยตรงตอการบาดเจ็บ ลมตายของพลเรือน และมีผลตอผูท่ีไมไดเปนนักรบ โดยเฉพาะอยางย่ิงตอผูหญิง 

และเด็ก ผูกอเหตุจะตองถูกนำตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม เราขอแสดงรูสึกเห็นใจ และแสดง

ความเสียใจอยางลึกซ้ึงตอผูที่ตกเปนเหยื่อ ประชาชนชาวปาตานีทุกชาติพันธุ และทุกศาสนา 
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เทศมองไทย : “เซฟต้ีโซน” ในทัศนะ “มาราปาตานี” 
มติชนรายสัปดาห 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 21 มิถุนายน 2560 
ท่ีมา: https://www.matichonweekly.com/featured/article_41549 

 

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนใตยังคงถูกพูดถึงอยูในหนาสื่อมวลชนตางประเทศบอยครั้ง แรงดีดสะทอนจากปญหา

ดังกลาวยังคงปรากฏใหเห็นอยูเนืองๆ หลังสุด เวิรลด อีโคโนมกิ ฟอรัม จัดไทยเปน 1 ใน 20 แหลงทองเที่ยวที่

อันตรายที่สุดในโลก ในอันดับที่ 20 ก็สืบเนื่องจากประเด็น 3 จังหวัดภาคใตเปนหลัก  

 

แตท่ีนาสังเกตก็คือ สถานการณในทำนองเดยีวกันในไทยกับในประเทศอยางฟลิปปนส กำลังคล่ีคลายพัฒนาไป

ในทิศทางท่ีตรงกันขามกัน กอนหนานี้ ฟลิปปนสเคยทำความตกลงหยุดยิงกันได แตในยามนี้ ปญหากบฏมุสลิม

ที่นั่นเลวรายลงถึงขั้นยึดเมือง ทำศึกถลมกันราวกับกำลังอยูในสงคราม 

 

ถาขอมูลที่ ภานุ วงศชะอุม แหงแชนแนลนิวสเอเชีย (ซีเอ็นเอ) เผยแพรออกมาเมื่อ 13 มิถุนายนนี้เปนจริง การ

เจรจาสันติใน 3 จังหวัดชายแดนทางภาคใตของไทย ก็คบืหนาไปอีกกาวหนึ่ง เปนกาวเล็กๆ ท่ีถึงจะชา ดูอืด

เนือยกวาที่คาดหวัง และไมเบ็ดเสร็จสะเด็ดน้ำเสียทีอยางที่หลายคนอยากเห็น แตก็เปนการกาวรุดหนาไปใน

ทิศทางที่ดีกวาฟลิปปนสอยางชัดเจน  

 

สิ่งท่ีซีเอ็นเอพูดถึงเอาไว คือความตกลงระหวางทางการไทยกับ “มาราปาตานี” ที่ในตอนนี้ถือกันวาเปน 

“ตัวแทนของกลุมผูกอความไมสงบ” ทางภาคใตของไทย “อยางไมเปนทางการ” ที่เห็นพองกันตกลงจัดตั้ง 

“เซฟตี้โซน” ข้ึนในระดับ “อำเภอ” ในพ้ืนที่กอความไมสงบใหไดภายในสิ้นปนี้ โดยหลักการ “เซฟตี้โซน” ที่วา 

จะเปนพ้ืนท่ี “บริหารงานรวม” ระหวางตัวแทนของรัฐบาล, ตัวแทนของมาราปาตานี และกลุมผูนำชุมชนใน

ทองถ่ิน  

 

แตท่ีนาสนใจก็คือ “เซฟตี้โซน” ที่วานี้ ไมรวมเอาการ “หยุดยิง” อยูในกรอบการทำงานดวย 

นั่นหมายความวา ความรุนแรงในพ้ืนที่ก็ยังอาจเกิดขึ้นได และอาจทำใหการบริหารจัดการรวมกัน “สั่นคลอน” 

หรือ “ลมเหลว” ไดไมยากนัก แตก็ไมไดหมายความวา “เซฟตี้โซน” จะกลวงเปลา ไรความหมายใดๆ โดย

สิ้นเชิงแตอยางใด 

 

ตรงกันขาม โดยความคดิเห็นสวนตัว “ความตกลง” เรื่องนี้ ถือเปนพัฒนาการทางบวกท่ีสำคัญที่สุดในรอบนับ

สิบปของสถานการณ 3 จังหวัดชายแดนใต เอ้ืออำนวยใหเกิดพ้ืนที่ซึ่งทุกฝายสามารถ “ทดสอบ” ซึ่งกันและกัน

ได ตั้งแตเร่ืองอำนาจ อิทธิพล เรื่อยไปจนถึงเรื่องสำคัญอยางย่ิงคือ “ความจริงใจ” ในการแกปญหา 
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สําหรับรัฐบาล “เซฟตี้โซน” ถือเปนบททดสอบสำคัญที่จะสะทอนใหเห็นวา “มาราปาตานี” มีอำนาจ มี

อิทธิพลในการ “สั่งการ” และ “ควบคมุ” สภาพการณกอความไมสงบในพ้ืนท่ีมากนอยแคไหน 

 

สำหรับมาราปาตานี การที่ “เซฟตี้โซน” ตั้งเปาไววาจะเปนพ้ืนท่ี “อิสระทางการเมือง” ซึ่งคนในทองถ่ิน

สามารถ “แสดงความคิดเห็นโดยไมจำเปนตองหวั่นกลัว” และการที่คนในทองที่สามารถเขามามีสวนในการ

บริหารจัดการชุมชนของตนเองไดโดยตรง ถือเปนบททดสอบของสิ่งที่พวกเขาบอกตลอดมาวา การตัดสินใจใน

เชิงปกครองของทางการไทยนั้น “รวมศูนยอยูที่กรุงเทพฯ” ไมไดสะทอนความตองการของ “รากหญา” อยาง

แทจริง 

 

อาบู ฮาเฟซ อัล-ฮาคิม ที่ถือเปน “โฆษก” ของมาราปาตานี บอกกับซีเอ็นเอไววา “ครั้งนี้ เราอยากเห็นสิ่งนี้ 

เราอยากใหคนระดับรากหญา-เหลาผูคนในเซฟตี้โซนนี้-ตัดสินใจดวยตัวเองวา ตองการอะไร” 

 

ในสวนของรัฐบาล “เซฟตี้โซน” คือโอกาสอันดีที่เอ้ือตอการขับเคลื่อนใหโครงการริเริ่มเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใน

พ้ืนที่ใหเกิดเปนจริงข้ึนมา สรางงาน สรางโอกาสใหกับคนในทองถ่ิน 

 

ความคดิริเริ่มที่วาซึ่งรูจักกันในชื่อ “สามเหลี่ยมแหงเสถียรภาพ ความรุงเรืองและความเหมาะสม” ซึ่งกินความ

รวมถึง “สนามบินใหม” ที่ อ.เบตง จ.ยะลา, แรงจูงใจเพื่อการจัดตั้ง “อุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจ

การเกษตร” ขึ้นท่ี อ.หนองจิก จ.ปตตานี และการสงเสริมใหสุไหงโก-ลก นราธิวาส เปน “ศูนยกลางการคา” 

กับประเทศมาเลเซีย 

 

ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) บอกเอาไววา เปาหมาย

คือการพิสูจนใหเห็นวาแนวความคิดของทางการก็คือ ความแตกตางทางวัฒนธรรมมีได แตประเทศนี้ก็เปนของ

ทุกคน “เทาเทียมกัน” 

 

ถามวาสิ่งเหลานี้มีโอกาสเปนไปไดจริงมากมายแคไหน ซีเอ็นเอบอกวา คนในพ้ืนที่ยืนยันตรงกันวา ตราบเทาที่

ชุมชนรวมมือรวมใจกันรับแนวคิดริเริ่มใหมๆ และทุกฝายยึดมั่นในพันธะท่ีจะทำใหกฎหมายเปนกฎหมาย 

“อยางมีประสิทธิภาพ” โอกาสเปนไปไดก็มี 

 

อันท่ีจริง แมไมมีเซฟตี้โซน ชมุชนหลายแหง อาทิ บานคลองชิง ใน ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ภายใตการนำ

ของหัวหนาชุมชนอยาง ยาฟา ยาโกะ ก็สามารถอำนวยใหพุทธและมุสลิมอยูรวมกันอยางสันติได 

“หากผูนำสามารถสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นไดระหวางทุกๆ คนในหมูบาน ก็ไมมีปญหาแลว” เขาบอก 

ทั้งๆ ท่ีคลองชิง เปนชุมชนใน “พื้นที่สีแดง” ดวยซ้ำไป 
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BRN - MARA PATANI อวยพรอีดิลฟตรีเรียกรองสูสันติภาพ  

สำนักจุฬาฯ ออกคุตบะหเรียกรองความเปนพ่ีนอง 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 มิถุนายน 2560 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/dsj/th/11197 

 

BRN ไดสื่อสารดวยคลิปวีดีโอผาน Youtube.com โดยอับดุลการิม กาหลบิ ในนามฝายประชาสัมพันธเพื่อ

อวยพรวันอีดิลฟตรี ดาน MARA PATANI นายอาวัง ยาบะ บันทึกวีดีโออวยพรวันฮารีรายอพรอมชี้แจง

รายละเอียดการเจรจาสันติภาพ ขณะที่ศูนยประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใตมีคุตบะหเรื่อง

ความเปนพี่นองในอิสลาม 

 

 
 

BRN ปาตานีจะเปนชาติท่ีเปนหนึ่งเดียว 

อับดุลการมิ กาหลิบ ในนามของสำนักประชาสัมพันธ BRN ไดกลาวในคลิปวีดีโอวา ถึงประชาชนชาวปาตานีทั้ง

มวล ในวาระวันฮารีรายอ อีดิลฟตรีนี้ พวกเรา BRN มาลายูปาตานีขอกลาวสุขสันตวันฮารีรายออีดิลฟตร ี

1438 อิจเราะห และขออภัยทั้งกายและใจ ดวยวาระเดือนรอมฎอนที่ผานมาพวกเราทั้งหมดไดกาวสูสิ่งท่ีดีกวา 

หวังวาเราจะเปนชาติที่เปนหนึ่งเดยีว หวังวาดวยพลังของความเปนหนึ่งเดียว เราจะไดรับความใฝฝนที่จะมี

สันติภาพ ... ดวยสันติภาพ merdeka merdeka merdeka 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sSTaCNfaQ_g  
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MARA PATANI แจกแจงการเจรจาสันติภาพ 

นายอาวัง ยาบะ ประธาน MARA PATANI ไดกลาวในคลิปวีดีโอความยาว 8 นาทีวา เราตางตระหนักรูวาชะตา

กรรมชาวมลายูขณะนี้ตองอยูในความขัดแยงยาวนานที่ยังไมคลี่คลาย วันท่ี 28 เม.ย. 2013 ไดมีการลงนามใน

ขอตกลงที่จะแกปญหาดวยสันติระหวางรฐัไทยและ BRN ที่มีความคิดและอุดมการณตางจากรัฐ การลงนามใน

ครั้งนั้นที่เปนแพลตฟอรมกระบวนการสันติภาพที่เดินหนาและเกิดการเจรจาเพ่ือแสวงหาทางออกจนถึง

ปจจุบัน 

 

อาวัง ยาบะ กลาววาเพ่ือการเจรจาสันติภาพจึงไดมีการริเริ่มกอตั้ง MARA PATANI เพื่อเปนองคกรการเมือง

ระดับสูงของปาตานีเพ่ือดำเนินกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาลไทยและเชื่อวากระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้น

ไดเปดตา เปดใจฝายตางๆ พรอมทั้งกลาวขอบคณุทุกฝายที่สนับสนุนกระบวนการสันติภาพนี้ 

 

อาวัง ยาบะ ยังกลาวดวยวา MARA PATANI ใหความสำคัญกับทุกฝายที่ประสงคจะรวมงานในการแสวงหา

ทางออกของความขัดแยงปาตานี ซึ่งในการแกปญหาท่ีครอบคลุม เปนธรรมและยั่งยืนนั้นมีข้ันตอนและ

กระบวนการท่ีตองใชเวลานานซึ่งกระบวนการสันติภาพปาตานีไดเริ่มในขั้นตอนแรกคือการสรางความมั่นใจ 

โดยขั้นตอนนี้โตะเจรจาเห็นชอบใหมีพ้ืนที่ปลอดภัย safety zone ขึ้นโดยความเห็นชอบและความตองการของ

ประชาชนชาวปาตานี 

 

อาวัง ยาบะ กลาวถึงพื้นที่ปลอดภัยวาจะเปนพื้นท่ีที่มีสันติสุข มีกลไกที่ทุกฝายทำงานรวมกันทั้ง MARA 

PATANI เจาหนาที่รัฐ CSO NGO และผูนำชุมชน 4 เสาหลัก เพื่อใหพื้นที่น้ีเปนตัวอยางใหที่อ่ืนๆ ดำเนินการ

และเพ่ือใหประชาชนปาตานีตระหนักวาสันติภาพเปนความจำเปนพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตอีกทั้งไดกำหนดใน

หลักการศาสนาดวย 

https://www.facebook.com/428437300688981/videos/vb.428437300688981/63409666345637

6/?type=2&theater  
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สำนักจุฬาฯ ออกคุตบะห ความเปนพี่นองในอิสลาม 

ดร.วิสุทธิ์ บินลาเตะ ผูอำนวยการศูนยประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต ไดมีการเผยแพรคุ

ตบะหอีดิลฟตรีเรื่อง ความเปนพี่นองในอิสลามโดยระบุวามุสลิมไดรับการบัญญัติและกำหนดใหประกอบ

ศาสนกิจหรืออิบาดะหเปนกลุมเปนญามาอะห อิสลามไมอนุญาตใหคนที่อยูรวมกันแยกกันทำอิบาดะห โดยไม

คิดรวม เพราะเมื่ออิบาดะหถูกแยกกันทำ ก็เทากับความเปนพ่ีนองและความสัมพันธที่ดีจะขาดสะบ้ันไปดวย 

ในทางตรงกันขามไมวาเราจะเห็นตางกันอยางไร ขัดแยงกันมากแคไหน หากยังอยูในกรอบของความเปนมุสลิม

กันอยู เราตองทำอิบาดะหรวมกันได เพราะตราบที่เรายังทำอิบาดะหรวมกัน ความเปนพ่ีนองก็ยังอยู แตเม่ืออิ

บาดะหรวมกันไมได ก็แสดงวาความสัมพันธฉันพี่นองจะขาดสะบั้นลง 
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ประเทศไทยเล็งเพิ่มภาคีในการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
ภิมุข รกัขนาม เบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 28 มิถุนายน 2560 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-06282017164628.html  

 

 
พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณแกผูสื่อขาวที่ศาลาวาการกลาโหม ในกรุงเทพฯ  

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 

 

ประเทศไทยกำลังพิจารณาในการเชิญทุกฝายเขาสูกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ เพ่ือยุติการกอความไมสงบ

ที่มีมายาวนานในจังหวัดชายแดนภาคใต เจาหนาที่อาวุโสฝายไทยกลาว เมื่อวันพุธที่ผานมา ทั้งกลาวเปนครั้ง

แรกวา เราอาจมีคูเจรจาที่ไมตรงตัวนัก หลังจากการริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพอยางไมเปนทางการนับ

รวมสองป 

 

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม กลาวแกผูสื่อขาวในวันพุธ (28 มิถุนายน 2560) 

นี้ วาการพูดคุยเพื่อสันติสุขยังคงดำเนนิตอไป ซึ่งทางนายกรัฐมนตร ีและรองนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหพล

เอกอักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข ปรึกษากับผูอำนวยความสะดวก มาเลเซีย ใหเชิญผูเห็นตาง

ทุกกลุมเขารวมการพูดคุยใหครอบคลุมทั้งหมด 

 

พล.อ.อุดมเดช ไดกลาวถึงความคืบหนาของการพูดคุยเพื่อสันติสุข หลังจากที่คณะพูดคยุฯ ฝายไทยและมารา

ปาตานี พบปะกันครั้งลาสุดเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ ปน้ี โดยมีขอตกลงท่ีจะจัดตั้ง “พื้นที่ปลอดภัยนำรอง” 

เพือ่ทดสอบความไววางใจระหวางกัน ซึ่งตามแผนการเดิม เฟสแรกของการสำรวจและระบุพ้ืนท่ีปลอดภัย ควร

เสร็จสิ้นในเวลาสามเดือน 
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“ขณะนี้ ก็ยังมีการดำเนินการอยู เราเคยพูดกันวา ตรงตัวไมตรงตัวอยางไรหรือไม อันน้ีผมก็ทราบวาทานพล

เอกอักษรา ก็รบันโยบายจากทานนายกฯ ดวยอยูแลวโดยตรง และก็ทานรองนายกฯ พลเอกประวิตรไดฝาก

เพิ่มเติมไปวา ใหลองดดูวยนะครับวา หากยังมีความคิดเห็นที่ยังไมตรงกัน ใหทางผูอำนวยความสะดวก คือทาง

มาเลเซยีใหสอบถามเพ่ิมเติมผูที่มาพูดคุยกับเรานี่ไดครบถวนลงตัวท่ีสุดเทาที่จะทำได” พล.อ.อุดมเดช กลาว 

ดาน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดใหทรรศนะวา การเจรจาควรทำในทาง

ลับ เพราะวา เมื่อมีการเผยแพรการเจรจาทุกครั้ง จะมีความรุนแรงตามมาเสมอ 

 

“ยืนยันคำเดิมวาไมควรเจรจาบนโตะ ใหมกีารเจรจาทางลับดีท่ีสุด เพราะทุกครั้งท่ีมีการเจรจา เหตกุารณก็จะ

เกิดขึ้นทันที แสดงวาเจรจาไมถูกเปาหมาย” ผศ.ดร. สมบัติ กลาวแกเบนารนิวสทางโทรศัพท 

“เพราะยังมีคนที่ไมเห็นดวย ยังมีคนที่คุยแลวไมตรงเปาหมาย ตองพยายามใหคุยตรงเปาหมาย แลวเหตุการณ

จะดีข้ึน เพราะตอนนี้ เหตุการณก็เปลี่ยนไปบาง แตก็ไมไดดีขึ้น ผมเห็นดวยกับการเจรจา แตไมเห็นดวยกับ

วิธีการที่ทำอยูตอนนี้” ผศ.ดร.สมบัติ กลาวเพิ่มเติม 

 

ทั้งนี้ เม่ือเดือนเมษายน ที่ผานมานี้ แผนกสารนิเทศบีอารเอ็น กลับเผยแพรวีดีโอคลิปทางยูทิวป โดยมีเนื้อหาวา 

รัฐบาลไทยควรจะเจรจากับกลุมท่ีไดรับฉันทานุมัติจากกลุมผูเห็นตางทุกกลุม แตไมไดระบุชื่อของมาราปาตานี

โดยตรงวาเปนกลุมที่ไมไดรับฉันทานุมัติ ซึ่งในมาราปาตานีเองมีบุคคลที่รับทราบวาเปนสมาชิกขบวนการบีอาร

เอ็นอยูสามรายก็ตาม 

 

บีอารเอ็น เชื่อวาการยุติสถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถยุติไดดวยการเจรจา 

และตองการมีสวนรวมโดยตรงโดยตองมบีุคคลที่สาม (ประชาคมนานาชาติ) เปนผูสังเกตการณและพยาน 

ดาน นายกัสตูรี มาหโกตา หัวหนากลุมพูโล (องคการปลดปลอยแหงสหประชาชาติปตตานี) ซึ่งเปนอีกกลุม

สมาชิกขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมหนึ่ง ในมาราปาตานี กลาวแก เบนารนิวสในวนัพุธวา 

"การรวมใหครอบคลุมทุกกลุม เปนสิ่งสำคัญมากสำหรับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ทุกกลุมที่มีสวนไดและ

สวนเสียทั้งหมดควรมีสวนรวมในกระบวนการนี้ และผมไมคิดวา มาราปาตานีมีปญหาอะไร" 

 

เบนารนิวสไมสามารถติดตอเพื่อขอความเห็นจาก อาบู ฮาฟซ อัลฮาคิม โฆษกขององคกรมาราปาตานี ในวัน

พุธได 

 

นับตั้งแตขบวนการแบงแยกดินแดนในสามจังหวัดชายแดนใต เริ่มปฏิบัติการใชความรุนแรงดวยการปลนปน

คายปเหล็ง ในจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2547 เปนตนมา และไดกอความรุนแรงอยางไมแยกแยะ 

จนถึงปจจุบันนี้ จากสถิติการเก็บขอมูลของศนูยเฝาระวังสถานการณภาคใต ไดมผีูบริสุทธิ์เสียชีวิตแลวกวา 

7000 ราย 
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ความคืบหนาในการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย 

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข และองคกรมาราปาตานี ของฝายผูเห็นตาง ไดบรรลุ

ขอตกลงในกรอบการดำเนินการเพ่ือจัดตั้ง “พ้ืนที่ปลอดภัยนำรอง” เพื่อเปนการทดลองขึ้นหนึ่งเขต โดยในชั้น

นี้ ไดใหทั้งสองฝายเสนอพ้ืนท่ีที่นาจะเปนไปไดในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 5 พ้ืนที่ ซึ่งจะ

คัดเลือกใหเหลือเพียงหนึ่งพ้ืนที่ ในขั้นสุดทายอีกครั้ง 

 

ในเรือ่งการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสรางและทดสอบความไววางใจระหวางกันนั้น พล.อ.

อุดมเดช กลาววา การดำเนินการในเรื่องนี้ ไดคืบหนาอยางคอยเปนคอยไป 

“ผมทราบวา ขณะนี้การดำเนินการพิจารณาพ้ืนที่ปลอดภัย ก็ยังมีอยูนะครับ และก็ตอไปก็คงจะเปนการ

กำหนดสถานที่สำหรับการเปนท่ีประสานสานงานตางๆ เหลานั้น นอกจากนั้นแลวก็จะมีเรื่องของการจัดตั้ง

คณะทำงานในพ้ืนที่ เพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น สำหรบัการพูดคุยการกำหนดพ้ืนท่ี

ปลอดภัย” พล.อ.อุดมเดช กลาว 

 

“อาจจะเปนข้ันตอนที่ผมไมไดใหรายละเอียดมาก เพราะคอยๆ เปน คอยๆ ไป... มันมีความคบืหนาของ

เรื่องราวไปโดยลำดับ” พล.อ.อุดมเดชกลาวเพ่ิมเติม 

 

ในการใหสัมภาษณตอเบนารนิวส นางสาวปาตีเมาะ เปาะติแตดาโอะ นายกสมาคมผูหญิงเพื่อสันติภาพ กลาว

วา การพูดคุยมีความคืบหนาพอสมควร แตอยากจะเห็น ความชัดเจนในการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยนำรอง ซึ่ง

ประชาชนตั้งตารอคอย “ก็เห็นดวยที่จะตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบ เพราะตอนนี้เราก็จะตอง

ประเมนิสถานการณเรื่อยๆ ดิฉันมองวาทั้งสองฝาย ยังมองทาที มองหาความจริงใจของกันและกัน การเลือก

อำเภอนำรอง ถือวาเปนการวัดใจทั้งสองฝาย” นางสาวปาตีเมาะ กลาวแกเบนารนิวส 

นางสาวปาตีเมาะ กลาวเพ่ิมเติมอีกวา การพูดคุยยังขาดพ้ืนที่ของผูหญิง ในขณะที่ถือไดวา ผูหญิงเปนผูไดรับ

ผลกระทบท้ังจากบทบาทหนาที่ผูเปนแมและผูเปนภรรยา 

 

มารียัม อัฮหมัด ในปตตานี และ ฮาตา วาฮารี ในกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย มีสวนรวมในรายงานฉบับน้ี  
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‘อักษรา’ ยืนยัน ‘พูดคุยสันติสุข’ ไมใชยุทธศาสตรเอกราชป 75 ของ BRN  

เผยกำลังสรางกลไกพ้ืนท่ีปลอดภัย 
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 7 กรกฎาคม 2560 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/dsj/th/11213 

 

พล.อ.อักษรา ยืนยัน“พูดคุยสันติสุข”ไมใชยุทธศาสตรการประกาศเอกราชในป 2575 ของขบวนการ BRN แต

เปนนโยบายรัฐบาลที่จะออกจากความขัดแยงอยางย่ังยืน เผยบรรลุขอตกลงพ้ืนที่ปลอดภัยแลว อยูระหวาง

สรางกลไกความรวมมือสูการปฏิบัติในพื้นที่ 

 
พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนเก่ียวกับความคืบหนาในการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันท่ี 

7 กรกฎาคม 2560 รวม 5 ขอ ดังนี้ 

 

1.ในขณะที่ทุกฝายเรียกรองหา“สันติภาพ”และปฏิเสธไมไดวา“การพูดคุย”เปนกาวแรกของกระบวนการ

สันติภาพ แตยังมีบางทานไมเชื่อมั่นการพูดคุยฯ สังเกตไดจากกระแสสื่อสังคมที่มักเชื่อมโยงเหตุการณ และ

กลาวอางวาการพูดคุยฯ เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการประกาศเอกราชในป 2575 ของขบวนการ BRN 

ทั้งๆไมเปนความจริงแตอยางใด เพราะโดยขอเท็จจริงแลว การพูดคุยฯเปนแนวทางสันติวิธี ยอมไมใชตนเหตุ

ความรุนแรงแนนอน แตในทางกลับกันการพูดคุยฯซึ่งเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล จะชวยนำไปสูการออก

จากความขัดแยงอยางย่ังยืนและเปนความหวังของประชาชน ในการนำความสงบสุขสูพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

 

2.ผมขอเรียนวาเราไดใชเวลากวา 3 ปแลว จนสามารถตกลงกับกลุมผูเห็นตางฯในหลักการพื้นที่ปลอดภัยได

สำเร็จ และกำลังอยูระหวางการสรางกลไกความรวมมือ เพ่ือนำหลักการไปสูการปฏิบัตใินพ้ืนที่ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ความพรอมของทุกฝาย โดยเฉพาะสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางโมเดลพ้ืนท่ีปลอดภัยที่ทุกฝาย

เขามามีสวนรวมอยางแทจริง มิใชโมเดลที่สรางจากภาครัฐเพียงอยางเดยีว 

 

3.คณะพูดคุยฯ ไดมอบหมายใหผูแทนสวนราชการในพ้ืนที่ที่รวมเปนคณะพูดคุยฯ ทั้งกองอำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา และศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เรงสรางความเขาใจกับ

ภาคประชาสังคมทั้ง 521 เครือขาย ที่ยังมีแนวความคิดและจุดยืนของตนเอง แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ 

ตองการความสงบสุขปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมอาชีพ ทุกศาสนา มาชวยสนับสนุนกระบวนการ
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พูดคุยฯ และรวมกันกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เปนความเรงดวนแรก กอนการพัฒนาดาน

อ่ืนๆ ท่ีมักมาในรูปแบบเดิมๆ ที่ไดยินมาจนคุนเคย แตไมมีคำวาพ้ืนที่ปลอดภัย หรือพื้นที่ปลอดภัยสาธารณะ

เลย 

 
4.จากการที่สื่อมวลชนมักใหความสำคัญตอการพูดคุยฯ โดยสนใจเพียงวาจะเดินทางไปคุยกันอีกเมื่อใด คุยกับ

ใคร เรื่องอะไร และผลเปนอยางไรนั้น ผมตองขอทำความเขาใจอีกครั้งวาคณะพูดคุยฯไดพูดคุยกันตลอด ท้ัง

เปนบุคคลและในรูปแบบคณะเทคนิครวม รวมทั้งพูดคุยกันแบบเต็มคณะ โดยกอนหนาเดือนรอมฎอน

(มิถุนายน 2560) ไดคุยกับกลุมผูเห็นตางฯ และผูอำนวยความสะดวก เพ่ือควบคุมสถานการณในหวงเดือน

รอมฎอนและในสัปดาหที่ผานมา ปลายเดือนมิถุนายน 2560 ไดจัดประชุมคณะพูดคุยฯ เพื่อประเมิน

สถานการณในสัปดาหสุดทายของเดือนรอมฎอน พรอมกับแจกหนังสอืเพ่ือสรางความเขาใจกับสังคมตอไป 

 

5.ทานนายกรัฐมนตรี มีเจตนารมณที่แนวแนและมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยแสดง

ความจริงใจตอกลุมผูเห็นตางฯ ทุกพวก/ทุกฝายท่ีใชแนวทางสันติวิธีหาทางออกจากความขัดแยงรวมกัน 

ภายใตกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดใหความสำคัญกับผูเห็นตางฯทุกกลุม ไมวากลุมเล็กหรือกลุมใหญ ที่ให

ความรวมมือสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สำหรับกลุมที่ยังมีแนวคิดสุดโตงใชความรุนแรงกดดัน

รัฐบาลน้ัน จำเปนตองใชมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางทหารดำเนินการอยางเด็ดขาดตอกลุมบุคคล

ดังกลาวตอไป ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของพี่นองประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนสำคญั 

 
มาราปาตานี เสนอ 5 อำเภอใหเลือกทำพื้นท่ีปลอดภัย 

ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา พล.อ.อักษรา ใหสัมภาษณเบนารนิวสวา กลุมมาราปาตานีซึ่ง

เปนกลุมผูเห็นตางท่ีอยูในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับฝายไทยไดเสนอรายชื่ออำเภอ 5 อำเภอเพ่ือใหฝาย

ไทยไดคัดเลือกเปนพ้ืนที่ปลอดภัยแลว ซึ่งฝายคณะทำงานของไทยจะคัดเลือกอำเภอเปาหมายหนึ่งอำเภอตอไป 

สำหรับกลุมท่ียังมีแนวคิดสุดโตงท่ี พล.อ.อักษรากลาวถึงนั้นอาจเปนขบวนการ BRN (แนวรวมปฏิวัติแหงชาติ

มาลายู) แมวาในกลุมมาราปาตานีมีสมาชิกท่ีมาจาก BRN อยูดวยก็ตาม 
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กลัววุน! ไฟเขียวเลิก "ประเมินพื้นที่" ลุยประกาศเซฟตี้โซนชายแดนใต 
ศูนยขาวภาคใต   

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 19 กรกฎาคม 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/scoop/58118-afraid.html 

 

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตเงียบหายไปนาน จนผูคนหลายๆ ภาคสวนในสงัคม

หลงลืมไปแลววามีการพูดคุยกันอยู  

 

 
 

          เพราะหากมองผลสัมฤทธ์ิที่ปลายทางแบบที่คนทั่วไปมอง แมเหตุรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนใตจะลด

ความถี่ลง แตการพยายามกอเหตุก็ยังคงมีอยู 

 

          ท่ีสำคัญ แมแตบุคคลสำคัญในคณะพดูคุยฯเอง ก็ยังเรียกรองใหมีการวิเคราะหวิจัยเพื่อหาคำตอบ

ใหชัดเจนวา ความรุนแรงที่ลดระดับลง เปนผลมาจากกระบวนการพูดคุย หรือมาจากกลุมขบวนการที่อาง

อุดมการณแบงแยกดินแดนกำลังเปลี่ยนยุทธศาสตรการตอสูกันแน 

 

          เมื่อยังไมมีคำตอบใดๆ ที่พิสูจนไดในทางวิทยาศาสตร สังคมจึงประเมินเอากับสถานการณโดยรวมๆ 

แทน และที่ผานมาก็ยังไมมี "จุดเปลี่ยน" ที่ทำใหคนทั่วไปรูสึกวาไฟใตกำลังจะดับมอดลง 

 

          ความเงยีบและชะงักงันของกระบวนการพูดคุยฯในความรูสึกของผูคนบางสวนในสังคมตองหยุดลง 

เพราะลาสุด พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยฯ ไดออกแถลงการณ 
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"ความคืบหนาในการขับเคลื่อนของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต" ความยาว

ประมาณ 2 หนากระดาษ เผยแพรผานสื่อมวลชนทุกแขนง 

 

          สาระสำคัญของ "สาร" ที่ พล.อ.อักษรา ตองการสื่อ มี 2-3 ประการ คือ  

1.กระแสสื่อสังคมมักเช่ือมโยงเหตุการณความรุนแรง และกลาวอางวาการพูดคุยฯ เปนสวนหน่ึงของ

ยุทธศาสตรการประกาศเอกราชในป 2575 ของขบวนการ BRN ทั้งๆ ที่ไมเปนความจริงแตประการใด เพราะ

โดยขอเท็จจริงแลว การพูดคุยฯ เปนแนวทางสันติวิธี ยอมไมใชตนเหตุความรุนแรงอยางแนนอน 

 

2.คณะพูดคุยฯ ไดคุยกันตลอด ทั้งเปนบุคคล และในรูปแบบคณะทำงานเทคนิครวม รวมทั้งพูดคุยกันแบบเต็ม

คณะ โดยกอนหนาเดือนรอมฎอน (มิ.ย.60) ไดคุยกับกลุมผูเห็นตางฯ และผูอำนวยความสะดวก เพื่อควบคุม

สถานการณในหวงเดือนรอมฎอน และในสัปดาหปลายเดือน มิ.ย.ก็จัดประชุมคณะพูดคุยฯ เพ่ือประเมนิ

สถานการณในสัปดาหสุดทายของเดือนรอมฎอน พรอมกับแจกหนังสือเพ่ือสรางความเขาใจกับสังคมตอไป  

  

          นี่คอืสาระสำคัญของแถลงการณ ซึ่งไมไดบอกวากระบวนการพูดคุยคืบหนาไปถึงไหนกันแน ทามกลาง

กระแสเรยีกรองเรื่อง "พื้นที่ปลอดภัยสาธารณะ" ขององคกรภาคประชาสังคมและประชาชนบางสวนในพ้ืนที่ 

 

          ประเด็นนี้ "ทีมขาวอิศรา" ไดขอมูลมาวา แนวทางการกำหนด "พื้นท่ีปลอดภัย" ระดับอำเภอ ภายหลัง

คณะพูดคุยฯชุดใหญของทั้งสองฝาย (รัฐบาลไทย กับ มารา ปาตานี) เห็นชอบรวมกันเมื่อปลายเดือน ก.พ.60 

ใหเดินหนาเรื่องน้ี โดยมีการเสนออำเภอนำรองสำหรับประกาศเปน "พื้นท่ีปลอดภัย" รวม 5 อำเภอ แตจะมี

การตั้งคณะกรรมการประเมินพื้นทีรวมกัน ทั้งฝายรัฐบาลไทย กับตัวแทน มารา ปาตานี เพ่ือคัดเลือกใหเหลือ

เพยีง 1 อำเภอ และมอบหมายใหคณะทำงานเทคนิครวม ไปหารือในรายละเอียดเพ่ิมเติม พรอมกำหนดกรอบ

เวลาคราวๆ วาตองไดขอยุติภายใน 3 เดือนนั้น 

 

          ลาสุดคณะทำงานเทคนิครวม ไดมีความเห็นรวมกันอยางไมเปนทางการวา จะตัดข้ันตอนการตั้ง 

"คณะกรรมการประเมินพื้นที่" ออกไป เพราะกระบวนการนี้ตองใหตัวแทน มารา ปาตานี เขามาในพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ซึ่งทางการไทยตองดูแลความปลอดภัย หากเกิดเหตุรุนแรงข้ึน อาจกระทบตอ

ความเชื่อมั่นของฝายความม่ันคงไทย และสะเทือนถึงกระบวนการพูดคุยในภาครวม 

 

          นอกจากนั้น หากผูแทนของ มารา ปาตานี เปนบุคคลที่มีหมายจับจากทางการไทยอยู ก็จะตองมี

การกำหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อคุมกันชั่วคราวไมใหถูกจับกุมดำเนินคดี (immunity) ซ่ึงประเด็นนี้เปน

อำนาจของฝายตุลาการ ซึ่งฝายบริหารไมสามารถเขาไปแทรกแซงได กระบวนการดำเนินการจึงคอนขาง

ยากและมีประเด็นทางกฎหมายคอนขางซับซอน 
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          ดวยเหตุน้ี คณะทำงานเทคนิครวม จึงเห็นตรงกันวาจะเสนอคณะพูดคุยฯชุดใหญ ขามขั้นตอนการ

ประเมนิพ้ืนที่รวมกัน และประกาศ "พื้นที่ปลอดภัย" นำรองอำเภอแรกไปเลย เพียงแตขณะนี้กำลังหารือความ

เหมาะสมวา จำเปนตองประกาศตอสาธารณะผานสื่อหรือไม หรือจะทำกันแบบเงียบๆ แลวประเมินผลเปน

รายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

 

          มีขาวอีกกระแสหนึ่งดวยวา พล.อ.อักษรา ไดประสานไปยัง ดาโตะ สรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู

อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ เพ่ือใหเชิญ นายดูนเลาะ แวมะนอ ซึ่งฝายไทยเชื่อวาเปนประธานบี

อารเอ็นคนใหม และคุมกำลังฝายทหารของขบวนการไวทั้งหมด มารวมพูดคยุใตรม มารา ปาตานี 

 

          อยางไรก็ดี ประเด็นนี้มีนักวิเคราะหท่ีเชี่ยวชาญปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มองวา 

ไมใชเรื่องใหมกับการพยายามประสานหรือสงสัญญาณพูดคุยไปยัง นายดูนเลาะ แวมะนอ รวมถึง นายเด็ง แว

กาจิ ที่ทางการไทยเชื่อวาเปนหัวหนาฝายกองกำลังคนใหมของบีอารเอ็น เพราะกอนหนานี้ก็เคยมีขาว ดาโตะ

ซัมซามิน เชิญนายดูนเลาะเขาพูดคุยมาแลว พรอมขอรองใหลดระดับการกอเหตุรุนแรงลง ซึ่งมาเลเซยีมี

ความชอบธรรมในการกดดันนายดูนเลาะ และแกนนำขบวนการแบงแยกดินแดนคนอื่นๆ เพราะคนเหลานี้

พำนักและหลบหนีอยูในประเทศมาเลเซยี 

 

          กระนั้นก็ตาม ผูเชี่ยวชาญมองวา อยางไรเสีย นายดูนเลาะ หรือแมแต นายนเดง็ แวกาจิ ก็จะไมเขา

รวมกระบวนการพูดคุยใตรม มารา ปาตานี ดวยตนเอง หากฝนแรงกดดันจากทางมาเลเซียไมไหว ก็อาจสง

ตัวแทนเขารวม เพราะไมตองการผูกมัดตัวเองมากเกินไป 

 

          กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯจึงยังคงเปนเหมือนหนังมวนยาวหลายตอนจบเชนเดิม! 
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BRN แถลงถลมรัฐไทย - ชายแดนใตคึกรายอฮัจยี 
ศนูยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 2 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/other-news/59241-raya_59241.html 

 

ศุกรที่ 1 กันยายน 60 เปนวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพ่ีนองมุสลิมทั่วโลก และมุสลิมในประเทศไทย รวมทั้งใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากเปนวันฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา หรือ “รายอฮัจยี” ซึ่งเปนเทศกาลเฉลิม

ฉลองการประกอบพิธิฮจัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

 

 
 

          บรรยากาศท่ีชายแดนใตซึ่งมีประชากรสวนใหญเปนพ่ีนองมุสลิมเปนไปอยางคึกคัก ขณะที่กลุมบีอาร

เอ็น ซึ่งทางการไทยเชื่อวาเปนขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีอิทธิพลสูงสุดในรอบสิบกวาปที่ผานมา ไดถือ

โอกาสออกแถลงการณเน่ืองในเทศกาลสำคัญนี้ดวย 

 

          คลิปวีดีโอความยาว 4 นาที 17 วินาที เปนคำแถลงของ นายอับดุลการีม คอลิบ ซึ่งอางวาเปนฝาย

ขอมูลขาวสารของกลุมบีอารเอ็น ถูกเผยแพรทางเว็บไซต YouTube เมื่อคืนวันที่ 31 สิงหาคม โดยแถลงเปน

ภาษามลายู แปลเปนไทยตอนหนึ่งวา “เนื่องในวันรายอ ขอใหทุกทานโชคดี อยากใหชาวปาตานีทุกคนมี

พลังในเทศกาลรายออีด้ิลอฎัฮา อยากใหชาวปาตานีไดรับเอกราช หลุดพนจากรัฐสยาม” พรอมระบุดวยวา 

“เราจะปกปองสิทธิ์ของชาวปาตานีดวยหลักสากล เพื่อใหไดความเปนธรรรม ขณะที่ไทยเองก็ไมมีความ

มั่นคงทางการเมืองในการดูแลตัวเอง แตยังคิดที่จะปกครองเชื้อชาติอื่น ฉะนั้นขอใหไดรับเอกราช”  

          สำหรับกลุมบีอารเอ็น เปนกลุมเคล่ือนไหวแบงแยกดินแดนที่ฝายความมั่นคงไทยเชื่อวามีบทบาทสูงสุด

และมีอิทธิพลตอกลุมตดิอาวุธในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตมากที่สุดตลอดกวา 10 ปที่ผานมา โดยระยะ
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หลังๆ ตั้งแตมีการพูดคยุเพ่ือสันติภาพกับกลุมบีอารเอ็น เมื่อป 2555 ในรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยที่มี น.ส.ย่ิงลักษณ 

ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งแมการพูดคุยจะลมเหลว แตแกนนำบีอารเอ็นก็ใชชองทางเผยแพรคลิปวีดีโอ

ผาน YouTube ออกแถลงการณสื่อสารกับสังคม และโจมตีรัฐบาลไทยอยางตอเนื่องมาตลอด ทั้งๆ ที่กอนหนา

นั้นเลือกใชวิธีเคลื่อนไหวใตดินแบบไมเปดเผยตัว  

 

 
           

ขณะทีบ่รรยากาศเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮาในจังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเชาพี่นองมุสลิมพรอมใจ

กันไปรวมพิธีละหมาดที่มัสยิดใกลบาน หรอืสถานที่ท่ีจัดเตรียมไว จากนั้นชวงสายไดไปรวมพิธีกุรบาน หรือ 

"เชือดสัตวพลีทาน" ซึ่งตามความเชื่อของอิสลาม จะมีการเชือดสัตวและแบงเนื้อใหกับญาติมิตรตลอดจนผู

ยากไร คิดรวมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา มีการทำพิธีเชือดวัวและแพะเพ่ือทำ

กุรบานมากกวา 10,000 ตัว เพ่ือเฉลิมฉลองตลอด 3 วันของเทศกาลรายอ มีการแจกจายเนื้อเพ่ือทำทานใหกับ

คนยากจนและเด็กกำพรา ตลอดจนทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาเย่ียมที่บาน จึงเรยีกพิธีนี้วา "เชือดสัตวพลีทาน” 
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ชะงักพูดคุยดับไฟใต "พื้นที่ปลอดภัย"ฝนคาง 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 14 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/scoop/59560-interupt.html 

 

ขาวสารท่ีผูสนใจปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเกาะติดอยางตอเน่ือง ก็คือผลการพูดคุยดับไฟใต 

เพื่อหวังยุติความรุนแรงท่ียืดเยื้อยาวนานกวา 13 ป 

  

 
 

          ที่ผานมารัฐบาลไทย 2 ชุด รวมถึงรฐับาล คสช.ไดดำเนินการแกไขปญหาดวยการ "พูดคุย" กับกลุมผู

เห็นตางจากรัฐ "แบบเปดเผย-เปนทางการ" ควบคูไปกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือยุติความขัดแยงและการใช

ความรุนแรง โดยการพูดคุยที่วานี้เรียกวา "กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต" ซึ่ง

ดำเนินการมาตั้งแตป 2558 โดยมีประเทศมาเลเซียเปน "ผูอำนวยความสะดวก" และม ี"กลุมมารา ปาตานี" 

เปนตัวแทนผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุม สงตัวแทนเขาพูดคุยกับคณะทำงานของรัฐบาลไทยที่นำโดย พล.อ.อักษรา 

เกิดผล 

 

          การพูดคุยดำเนินมาอยางตอเนื่องจนมาถึงขั้นตอนสำคัญ คือทั้งสองฝายเห็นพองกันที่จะกำหนด 

"พื้นที่ปลอดภัย" เปนอำเภอนำรอง คลายๆ "พื้นที่หยุดยิง" คือชวยกันทำใหพื้นที่นำรองนี้มีความสงบ ไมมี

เหตุรุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งขอตกลงนี้ไดรับการขานรับอยางมากจากทุกฝายในพ้ืนที่ชายแดนใต 

 

          ลาสุดมีการประชุมคณะพูดคยุชุดเล็กที่ประเทศมาเลเซีย กำหนดวันประชุมระหวางวันที่ 11 ถึง 13 

ก.ย.60 โดยมีวาระสำคัญคือ "กำหนดพื้นที่ปลอดภัยอำเภอแรกรวมกัน" แต "ทีมขาวอิศรา" ไดขอมูลจากฝาย
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ความมั่นคงไทยวา การประชุมตองยุติลงเร็วกวากำหนด คือตั้งแตเมื่อวันอังคารท่ี 12 ก.ย. เพราะกลุม มารา 

ปาตานี ไมยอมหารือเรื่องกำหนดพื้นที่ปลอดภัย แตจะขอคุยเรื่องขั้นตอนและวิธีการทำงานในพื้นที่ปลอดภัย

กอน ขณะที่ตัวแทนรัฐบาลไทยตองการใหกำหนด "พื้นท่ีปลอดภัยนำรองอำเภอแรก" ใหชัดเจนกอน เพ่ือ

เดินหนากระบวนการจัดการพื้นที่ใหสงบสุขตอไป 

 

          พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช แมทัพภาคที่ 4 กลาวยอมรับกับ "ทีมขาวอิศรา" วา เบื้องตนเทาที่ทราบมา 

คือการพูดคุยยังไมเรียบรอย และหาขอยุติไมได คงตองนัดครั้งตอไป สำหรับพื้นที่ปลอดภัยนั้น เชื่อม่ันวาหากมี

การเปดเผยชื่ออำเภอออกมา ก็จะทำใหถูกจับตามากกวาจะมีความปลอดภัยเกิดข้ึนจริง 

          แมทัพภาคท่ี 4 บอกดวยวา ไดรับรายงานวาแตละฝายจะใหมีการยื่นขอเสนอมาฝายละ 3 ขอ 

เพื่อพิจารณาระหวางกัน 

 

          แหลงขาวจากฝายความมั่นคง มองวา ประเด็นใหญที่ยังหาขอยุติไมไดจากการพูดคุยรอบนี้คือ คณะ

พูดคุยของรฐับาลตองการใหกำหนด "อำเภอ" ที่จะเปนพ้ืนทีป่ลอดภัย ซึ่งกอนหนานี้ทั้งสองฝายไดรวมกัน

เสนอชือ่ขึ้นมาหลายๆ อำเภอเพ่ือพิจารณาจนถึงข้ันตอนตองตัดสินใจ แตฝาย มารา ปาตานี ตองการใหกำหนด

กรอบการทำงานสำหรับพื้นท่ีปลอดภัยกอน 

          "ดูเหมือนเปนการซื้อเวลา ซึ่งอาจมาจาก มารา ปาตานี ยังไมไดรับความรวมมือจากบีอารเอ็นก็

เปนได" แหลงขาวระบุ 

 

          อีกประเด็นหนึ่งท่ียังเปนขอถกเถียงกันในวงกวาง ไมใชเฉพาะโตะพูดคุยฯ ก็คือ หากตกลง "อำเภอนำ

รอง" ประกาศเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยไดแลว จะประกาศตอสาธารณะหรือไม ประเด็นนี้ฝายหนึ่งเห็นวาควร

ประกาศ เพราะการประกาศพ้ืนที่ปลอดภัยตองโปรงใส ประชาชนตองพิสูจนไดวาปลอดภัยจริง และถาไดผล 

ประชาชนจะเชื่อมั่นวาการพูดคุยเปนประโยชน และจะเกิดกระแสเรียกรองใหขยายพื้นที่ออกไป ขณะเดียวกัน 

มารา ปาตานี เองก็จะไดอำนาจตอรองมากขึ้น เพราะแสดงใหเห็นวาพวกเขาคุมกองกำลังในพ้ืนที่ได จะมีผลทำ

ใหขอเสนอใหมๆ ของ มารา ปาตานี มีน้ำหนักที่รัฐบาลตองรับฟง 

 

          แตในทางกลับกัน ถาเกิดเหตุรนุแรงมากขึ้น หรือเกิดเหตุเหมือนๆ เดิม แสดงวา มารา ปาตานี ควบคุม

กองกำลังในพื้นที่ไมได สุดทายก็เปนการทำลายความนาเชื่อถือของ มารา ปาตานี เอง และอาจจะมีผลตอ

กระแสสนับสนุนของประชาชนตอการพูดคยุดวย เหตุนี้จึงทำใหบางฝายเสนอใหกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยแบบ 

"ปดลับ" หรือไมเปดเผย เพราะหากประกาศตอสาธารณะ ก็จะเปนการเปดชองใหฝายท่ีตอตานการพูดคุย 

สามารถระดมกอเหตุรุนแรงในพ้ืนที่นั้นๆ เพื่อทำลายกระบวนการ และประชาชนก็จะไดรับความเดือดรอน   

 

          ดานสถานการณในพ้ืนที่ยังคงมีความพยายามกอเหตุรนุแรงโดยพุงเปาไปยังเจาหนาที่ฝายความมั่นคง

อยางตอเนื่อง ลาสุดเม่ือเชาวันพุธที่ 13 ก.ย.60 เจาหนาที่อาสารักษาดินแดน หรือ อส.อำเภอสุไหงปาดี จ.
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นราธิวาส ปฏิบัติหนาที่ลาดตระเวนเพ่ือคุมครองคร ูพบวัตถุตองสงสัยคลายระเบิด เปนถุงพลาสติกสีเขียวของ

ทหาร ถูกวางพิงไวบรเิวณโคนเสาไฟฟาริมถนนในพ้ืนท่ีสุไหงปาดี จึงแจงเจาหนาที่ชุดเก็บกูและตรวจพิสูจนวัตถุ

ระเบิด หรือ อีโอดี เขาตรวจสอบ พบภายในถุงเปนระเบิดแสวงเครื่องท่ีประกอบใสในถังแกส น้ำหนักประมาณ 

20 กิโลกรัม จุดชนวนดวยวิทยุสื่อสาร เจาหนาที่จึงใช "เครื่องแรงดันน้ำพลังสูง" ยิงทำลายวงจร และเก็บกูไวได

สำเร็จ คาดวาคนรายนำระเบิดมาวางเพ่ือลอบโจมตี อส.ชุดคุมครองครู 
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พลเอกอกัษรา: การพูดคุยสันติสุขจะมตีอไป จนกวากลุมผูเห็นตาง  

พรอมจัดตั้งพื้นท่ีปลอดภัย 
มารียัม อัฮหมัด และ ภิมุข รักขนาม  

เบนารนิวส  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 16 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-talks-Aksara-09162017201313.html 

 

 
อาหมัด ซมัซามิน ฮาชิม ผูประสานงานการพูดคุยชาวมาเลเซีย (ขวาสุด) ในระหวางการเจรจาทางเทคนิคระหวางทางการไทยและ 

กลุมผูเห็นตางของชายแดนใต ที่กัวลาลัมเปอร มาเลเซยี สัปดาหท่ีแลว 

ภาพโดย คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขไทย 

 

ในวันเสาร (16 กันยายน 2560) นี้ พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต ไดกลาวถึงผลการพูดคุยของคณะกรรมการรวมทางเทคนิคของฝายไทย และมาราปาตานีครั้งลาสุดวา 

ทางมาราปาตานี พรอมในการรวมมือในการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย แตยังมีรายละเอียดการเตรียมความ ในการ

รับหลักการพื้นที่ปลอดภัย ที่จะนำสูการพิจารณาในคณะพูดคุยฯ ชุดใหญตอไป 

 

“เขา (มาราปาตานี) พรอมรวมมือในการจัดตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัย แตยังมีรายละเอียดข้ันตอนในการรับหลักการ

พ้ืนที่ปลอดภัย” พลเอกอักษรา กลาวแกเบนารนิวส 
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ทั้งนี้ พลเอกอักษรากลาววา เม่ือวันท่ี 11-12 กันยายนนี้ ตนไดใหคณะทำงานเทคนิครวม เดินทางไปยังกรุง

กัวลาลัมเปอร มาเลเซยี เพ่ือพูดคุยกับผูเห็นตางทุกกลุมที่รวมตัวเปนองคกรมาราปาตานี ในเรื่องการเลือกพื้นที่

ในหนึ่งอำเภอข้ึนมา เพื่อจัดตั้งเปนพ้ืนที่ปลอดภัย หลังจากที่ทางมาราปาตานีไดเสนอรายชื่ออำเภอที่มีความ

เปนไปไดมาใหทางฝายไทยในกอนหนานี้ 

 

พลเอกอักษรา กลาวอธิบายวา ในพ้ืนท่ีปลอดภัยนั้น จะมีฝายปารตี้เอ ตัวแทนปารตี้บี แนวรวมของท้ังสองฝาย 

ภาคประชาสังคม รวมดูแลและติดตามสถานการณ โดยมีผูนำศาสนาเปนสักขีพยาน จะมีการจัดการดานระบบ

ความปลอดภัยเพ่ิมเติม เชน ทีวีวงจรปด ระบบไฟฟา การทำเสนทางเดินรถ โดยภาคประชาสังคมจะมีสวนให

ขอมูลแนะนำอีกดวย 

 

“ภาคประชาสังคมจะชวยพิจารณาระบบความปลอดภัย เชน จะเพ่ิมกลองวงจรปดหรือไม ระบบไฟสองสวาง 

ถนน สวนผูนำศาสนา จะเปนสักขีพยานวาใครเปนผูกอเหตุรุนแรง ถาเกิดเหตุ” พลเอกอักษรากลาว 

พลเอกอักษรา กลาววา จะมีการพูดคุยเพื่อการกำหนดอำเภอที่จะจัดตั้งเปนพื้นที่ปลอดภัยในระดับคณะพูดคุย

ฯ ตอไป โดยยังไมไดกำหนดวันเวลา 

 

“... การพูดคยุฯ จะยังดำเนินการตอไปจนกวาขบวนการผูเห็นตางฯ ทุกกลุม จะมีความพรอมและยินยอมให

ความรวมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน ในการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงความจริงใจที่ทุกฝายมี

ความตั้งใจ ที่จะทำเพื่อประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง มิใชเปนเพียงการกลาวอางเพื่อประโยชนของกลุมตน” 

กลาวในแถลงการณที่แจกจายแกผูสื่อขาวในวันน้ี 

 

บีอารเอ็น'ตัวจริง'รวมอยูดวย 

พลเอกอักษรา หักลางการวิจารณที่วาสมาชิกบีอารเอ็นสามราย ท่ีประกอบดวยนายอาวัง ยะบะ นายสุกรี ฮารี 

และนายอาหมัด ชูโว ไมไดมีอำนาจในการสั่งการจริง 

“ที่วาไมใชตัวจริงนั้น ไมถูกตอง ที่พูดคุยอยู ก็คือ บีอารเอ็นหลัก... สวนที่วา คุยผิดคน แลวยังมีเหตุรุนแรงนั้น 

ไมถูกตอง ไมเก่ียวเนื่องกัน” 

 

สวนการท่ีนายอับดุลการิม คาลิด ที่อางตนเปนฝายประชาสัมพันธของบีอารเอ็น ไดออกแถลงการณวา มารา

ปาตานีไมไดเปนผูรับฉันทานุมัติโดยชอบธรรมจากขบวนการตอสูเพ่ือเอกราชปตตานนีั้น พลเอกอักษรา กลาว

วา พื้นฐานเดมิของ นายอับดุลการิม คาลิด คือ ผูชวยของนายฮัซซัน ตอยิบ ที่เปนหัวหนาชุดเจรจาสมัย

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร จึงมีการแถลงเชนนั้น แตไมไดไมเห็นดวยกับการเจรจา เพียงแตตองการใหมี

นานาชาติรวมเปนพยาน 
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พลเอกอักษรา ไดกลาวเพ่ิมเติมวา การพูดคุยเพ่ือสันติสุขนั้น เปนมาตรการหนึ่งท่ีเปนความหวังในการสราง

ความสงบสุขในพื้นที่ที่มีปญหามานานป ทั้งนี้ ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต สามารถรวมมือในการ

ชวยกันสรางความสงบได โดยการสนับสนุนกระบวนการสันติวิธีสามประการ คือ หนึ่ง การไมยอมรับความ

รุนแรง สอง การไมยอมรบัการกอการราย ไมวากลุมใดๆก็ตาม และ สาม ไมยอมรับพฤติกรรมโจร เชน การคา

ยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำใหฝายที่ใชความรุนแรง และกลุมผิดกฎหมายที่ฉกฉวยสถานการณ 

ไมสามารถแอบแฝงอยูในหมูบานได 

 

นับตั้งแตมีความรุนแรงที่เก่ียวของกับชาวไทยเชื้อสายมลายู ครั้งลาสุด ที่มีตอเนื่องยาวนานมาตั้งแตเดือน

มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน มีผูเสียชีวิตแลวราว 7,000 ราย ซึ่งเหตุการณรุนแรงลาสุด เมื่อเดือนสิงหาคม ผู

กอความไมสงบถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งราย ในการปะทะกับเจาหนาที่ โดยผูกอความไมสงบไดจับพนักงานเตนท

รถยนตสี่รายเปนตัวประกัน และยิงเสียชีวิตไปหนึ่งราย หลังคนรายทั้ง 7 คน เขาปลนรถยนตจากเตนทรถมือ

สอง ในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพ่ือไปประกอบเปนคารบอมบ และในเดือนพฤษภาคม มีเหตุการณวาง

ระเบิดสองลูกซอน หนาหางบิ๊กซี ทำใหมีผูไดรับบาดเจ็บกวา 80 ราย  

 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดเจรจากับฝายบีอารเอ็น ที่มีนายฮัซซัน ตอยิบ เปนหัวหนาคณะ แตสะดุด

ลงหลังถูกรัฐประหารในป 2557 จากนั้น พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรคีนใหม ไดเปดการเจรจา

อีกครั้ง โดยมีพลเอก อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในเดอืนกุมภาพันธ ศกนี้ คณะพูดคุย

เพื่อสันติสุขและมาราปาตานี ไดมีความเห็นชอบรวมกันในหลักการวา จะจัดตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัยในอำเภอใด

อำเภอหนึ่ง ในสามจังหวัดชายแดนใต เพื่อเปนพื้นที่ทดสอบความไววางใจระหวางกัน อันเปนหนึ่งข้ันตอนการ

เจรจาเพ่ือยุติความรนุแรงและการกอความไมสงบ 
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MARA PATANI'S MEDIA STATEMENT 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 18 กันยายน 2560 

 

Referring to certain Thai media reports of the "collapsed" peace talk at Kuala Lumpur when 

the Technical teams met in Kuala Lumpur on 12 September 2017 , I would like to stress 

here that the peace dialogue process continues and both sides have agreed to meet again 

at the end of this month. The issue was intentionally blown out of proportion to discredit 

the peace process. 

 

The allegation that MARA Patani is not ready for the SAFETY ZONES(SZ) is unfounded since 

both sides must be committed and fully prepared before the SZ is to be implemented. At 

this juncture some minor details of certain issues related to the SZ, especially from the Thai 

side, has not been satisfactorily addressed. More discussion and clarification are still needed 

, hence the implementation is a little delayed.  

 

The meeting on 12 September was shortened due to some technical disagreement. This was 

not without precedence. The meeting on 27 April 2016 was also shortened because the Thai 

side was not ready to endorse the Terms of Reference(TOR) drafted and agreed by the 

Technical teams, hence the agenda of SZ was not discussed . The situation is not abnormal 

in any peace process where the dialogue partners differ in opinions. The correct approach is 

to continue dialogue not walking away from it. 

 

MARA Patani once again reiterates its commitment and readiness to implement the SZ when 

all detailed issues related to the General Framework of the Safety Zones are satisfactorily 

addressed.  

 

Abu Hafez Al-Hakim for MARA Patani. 

18 September 2017 
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แถลงการณของ MARA PATANI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 18 กันยายน 2560 

 

ตามที่มีรายงานขาวจากสื่อไทยเก่ียวกับ การพูดคุยสันติสุขเมื่อวันท่ี 12 กันยายนท่ีผานมาที่กัวลาลัมเปอร 

“ลม” ในขณะท่ีตัวแทนท้ังสองไดพบกันนั้น ขาพเจาขอยื่นยันวาการพูดคุยจะยังคงเดินหนาตอไป และท้ังสอง

ฝายมีกำหนดการจะพบกันอีกครั้งในปลายเดือนน้ี ปญหาดังกลาวถูกเผยแพรใหดูใหญโตเพ่ือตองการทำลาย

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ  

 

ขออางที่วามาราปาตานีไมมีความพรอมในการกำหนดพื้นที่ ปลอดภัยเปนขอมูลที่ไมเปนความจริง เพราะทั้ง

สองฝายมีความตั้งใจและพรอมที่จะดำเนินการอยางเต็มที่ ขณะนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นทีป่ลอดภัย

โดยเฉพาะจากฝายไทยวา ยังไมไดรับการยอมรับที่เปนชัดเจน จะเปนการพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลเสีย

มากกวา  

 

ดังน้ันในวันท่ี 12 กันยายนที่ผานมา ทำใหการปฏิบัติทำใหเกิดการ “ชงัก” และตองยุติลงดวยเหตุผลทาง

เทคนิคบางประการ และเหตุการณเชนนี้ก็เคยเกิดขึน้มาแลว ในวันท่ี 27 เมษายน 2560 และทำใหการพูดคยุ

ตองยุตลิง เนื่องจากในไทยยังไมพรอมที่รับ TOR ท่ีเตรียมไวโดยมาราปาตานีในการถกในครั้งนั้น จนทำใหวาระ

การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยตกไป สถานการณเชนนั้นเปนเรื่องปกติของการพูดคุยสันติภาพที่คูเจรจามีความ

แตกตางกัน ดังนั้นแนวทางที่ถูกตองคือการสานตอการพูดคุยเปนวิธีการที่ตองทำตอไป  

 

มาราปาตานีขอยืนยันอีกครั้งวา มาราปาตานีพรอมที่จะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยหลังจากที่รายละเอียดตางๆ

ไดรบัการถกกันและตกลงรวมกันในการดูแลพื้นที่ปลอดภัย 

 

Abu Hafez Al-Hakim สำหรับ MARA Patani 

18 กันยายน 2017 
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นายกฯโชวกึ๋นดับไฟใต พื้นที่ปลอดภัยตองตกลงทุกกลุม ดาสือ่ดีแตพดู 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 20 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/special-talk/59704-show.html 

 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไดระบุตอนหนึ่งถึงกระบวนการพูดคยุเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ถูกมอง

วาหยุดชะงักไป เพราะไมสามารถตกลงเรื่องการกำหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยอำเภอแรกได  

 

 
 

          ทั้งนี้นายกฯไดอธิบายถึงหลักคิดในเรื่องการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ตลอดจนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตโดยไมใชกำลังทหารเขาปราบปราม เพราะทุกคนลวนเปนคนไทย เพียงแคนับถือศาสนาตางกัน 

ทั้งยังตำหนิสื่อมวลชนที่วิพากษวิจารณโดยไมมีความรู โดยเฉพาะยุทธวิธีทางทหาร ซึ่งตลอดการแถลงเรื่องน้ี 

นายกฯคอนขางมีอารมณฉุนเฉียว  

 

          "จะยังคงเดินหนาพูดคุยตอไป วันนี้ผมไมอยากใหมีการไปปลุก เดี๋ยวก็จะไปไลลาฆาฟนกันใหหมด

ไปขางหนึ่ง มันทำอยางนั้นไมได ตองดูวากลุมที่พูดคุยมาครบหรือยัง ใครที่ยังไมมาก็ตองพยายามใหเขามา 

ถาตราบใดที่ยังมาไมครบ ยังรวมกลุมกันไมได ก็กำหนดอะไรไมไดทั้งนั้น มีอยู 3 กลุมทำ อีก 2 กลุมไมทำ 

หรือ 3 กลุมหยุด อีก 2 กลุมไมหยุดแลวจะทำอยางไร ซึ่งรัฐบาลจะใชความโปรงใสในการบังคับใช

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม วันนี้อยากใหทุกคนพงึระลึกเสมอวา สิ่งใดก็ตามที่มีผลกระทบตอการ

แกไขสถานการณในภาคใต รัฐบาลจะระวังอยางที่สุด เพราะเปนประเด็นที่ตางชาติใหความสนใจ" 
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          "สิ่งสำคัญประการหนึ่งท่ีทุกคนตองรู คือการเกิดเหตุในภาคใตมันไมเหมือนในภูมิภาคอ่ืนในโลกใบนี้ 

ผมพูดมาตั้งแตเปน ผบ.ทบ.แลว เพราะคนเหลานี้เปนผูกอเหตุรุนแรง ใชเทคนิคและยุทธวิธีที่ทำใหการ

ตรวจสอบและการจับกุมเปนไปไดยาก เปนการกระทำอิสระ แตเขาไมไดรวมและยึดพ้ืนที่ ไมมีกองกำลังที่

ปรากฏกายชัดเจน หรือประกาศตัวเหมือนประเทศอ่ืนๆ ที่ผานมาเปนคนไทยทั้งสิ้น นับถือศาสนาตางกัน ซึ่ง

แนนอนวาตองมีคนปลุกปนทำใหเกิดเหตุการณเหลานี้ข้ึน เราจึงตองแกดวยกระบวนการสันติวิธี บังคับใช

กฎหมายปกติ" 

 

          "รฐับาลใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548) หรือ 

พ.ร.บ.ความมั่นคง (พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551) เปนเพียงการ

กำหนดเพ่ิมเติมจากกฎหมายปกติ เชน การตรวจคนหรือตั้งดานสกัดเพื่อเปนการปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้น

ใหไดมากท่ีสุด และเราเรียกคนเหลานี้วาผูกอเหตุรุนแรง ไมใชผูกอการรายที่มีพื้นทีท่ี่ยึด มีกองกำลัง มีการ

สนับสนุนจากตางประเทศ ฉะนั้นตองตีความใหได ซึ่งเราเรียกแบบนี้ แมจะมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้น แตก็มีทั้ง

ขึ้นและลง ไมมีการหามประชาชนใหเดินทางไปในเสนทางตางๆ ทุกคนมีอิสระเสรี" 

 

          "คนที่มีความเสี่ยงก็มีอยูสวนหนึ่ง ซึ่งคนเหลานี้จะมีอันตราย รัฐบาลจึงตองดูแลท้ังครู พระ และ

นักเรียน ดังนั้นตองคำนึงวาขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนที่อยูในพื้นท่ีมีความเสียสละ คาตอบแทนไมได

มากมาย และตองไปเปดตัวในการคุมครองคนกลุมเสี่ยงเหลานี้ รวมถึงต้ังดาน จุดสกัด พอเขมงวด 

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบก็เดือดรอนไปดวย ก็ไมยอมอีก ดังนั้นการทำอะไรก็ตามที่หลายคนมองวา

ปลอยปละละเลย แตทุกดานตรวจในประเทศไทย มีบางหรือไมที่ตรวจรถทุกคันได ประเทศอื่นก็เปนแบบนี้ 

ตองสุมตรวจรถที่ตองสงสัยหรือมีการแจงมา แตรถท่ัวไปตรวจทุกคันไหวหรือไม ดังนั้นคนท่ีพูดเกงๆ ไปยืน

เปนเจาหนาที่ตรวจดานและเปดประตูรถทุกคันใหผมดูหนอย หรือตรวจมอเตอรไซดทุกคันเปนหมื่นๆ คัน

ใหผมดูหนอย" 

 

          "ถาเปนพื้นที่ท่ีมีความรุนแรงหรือมีสถานการณแยที่สุด ตองมีการตรึงพ้ืนท่ีหรือปดลอม ตรวจคนใช

กฎหมาย ใชยุทธวิธีทางทหารกวาดลาง แตเราทำอยางนั้นไมไดเลย เพราะเขาไมไดเปดเผยกำลังใหเราเห็น ไมมี

จุดรวมพลเปนคายหอรบสูกับเรา เขาก็อยูกันแบบนี้ ถึงเวลาก็เอาอาวุธมาลอบยิง ลอบวางระเบิด เราจึงตองสู

ทุกมาตรการ ไมอยากใหทุกคนขยายไปเรื่อย ๆ จนทายสุดเปนความขัดแยงระหวางไทยพุทธและไทยมุสลิม 

แลวจะไดอะไรข้ึนมา" 

 

          "ผมอยากจะรูนัก วิจารณกันออกไป ไมมีหลักการ ไมมีความรูทางยุทธวิธี ทานคิดไดหมดทุกเรื่อง 

ไมวาจะเรื่องการบริหารราชการแผนดิน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทานก็คิด เชาก็เขียนวิจารณ ทานเคยรู

เทคนิคทางการทหารหรือไมวาคืออะไร และอะไรที่จะทำใหเหตุการณบานปลาย อะไรท่ีปองกันตางประเทศ

ไมใหภายนอกมาเกี่ยวของ ทุกคนเรียกรองรัฐบาลทำทุกอัน ซึ่งภาระมันเยอะอยูแลว เจาหนาที่ลำบากอยู
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แลว แลวนี่ย่ิงเขียนยิ่งทำใหแยลงๆ ทุกวัน และมันก็แกไมได เสียไปใครรับผิดชอบ ก็รัฐบาลอกี มีใคร

รับผิดชอบ" 

 

 
 

          "ไอพวกนักวิจารณ ไมมีสักคน ถาวิจารณในทางสรางสรรคผมรับไดหมด แตไมใชวิพากษวิจารณเหมือน

รัฐบาลไมทำอะไรเลย ทำไมไมใชกำลังกวาดลาง ตรวจทุกตารางนิ้ว แลวมันทำไดหรือไม สื่อรวมหัวเสนอผมมา

ใหกวาดลางทุกหมูบาน ทุกพ้ืนท่ีเอาไหม แลวมันจะเกิดอะไรข้ึน คิดกันหรือไม วันนี้ใชการสืบสวน จับกุม

ดำเนนิคดี เสร็จแลวก็ไปละเมิดสิทธิ์อีก แลวจะใหผมทำอะไร เจาหนาที่ทำอะไรได ทานเบนซายเบนขวาจนทุก

อยางลมเหลวไปหมด นี่หรือการใหกำลังใจในการทำงาน การแกปญหาประเทศชาติ มนัเปนแบบน้ีหรอื คิดเสีย

ใหม" 

 

          "ผมพูดถึงคนที่ชอบวิพากษวิจารณโดยไมมีขอมูล ไมมีความรู ผมไมไดดูถูกทาน ผมก็วิจารณทาน

ได ถาผมนั่งวิจารณสื่อวันนี้ วิจารณได 3 วัน แลวทานรับผมไดหรือไม ผมก็ไมอยากไปวิจารณทาน แตการ

วิจารณของทานมันเสียหายตอประเทศ ผมขอรองโดยเฉพาะพวกนกัวิชาการหรือสื่อท่ีหวังดี เจตนาดี 

เจตนาบริสุทธิ์ แตไมเขาใจ ไมรู ไมมีหลักคิด มันก็ไปเรื่อย" 

 

          "วันนี้สิ่งที่ทำใหบานเมืองมีปญหาคือเรื่องการจัดรายการบางรายการที่เปนเรื่องบุคคล เรื่องของ

กระบวนการ แตเอาทุกอยางมาเปนประเด็นทั้งหมด แลวคนจะมีความสุขหรือไม เอาเรื่องในหนังสือพิมพมาตี

แผไปอีก แลวเอาคูขัดแยงมาเถียงกันในทีวี แลวไดอะไร สนุก มันส แลวความรับผิดชอบตอสังคมอยูตรงไหน 

และบางทีเหมือนกับการใหทายคนทำความผิด คนทำไมดีอยู แตทานเอามาตอบโตในสิ่งทีก่ำลังจะแกไข ผม

ถามวามันใชหรือไม ประเทศจะสงบหรือไมแบบนี้ ทำแทบตายก็ไมไดอะไรข้ึนมา" 
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          "นับวันอารมณผมก็ไปเรื่อย บอกผมตองอดทน แตผมจะอดทนไปเพื่ออะไร เพ่ือใคร ผมตองใหทาน

เหยียบย่ำอยูทุกวันนี้ แตผมอดทนใหประชาชน 70 ลานคนที่คาดหวังกับผม ไมไดอดทนกับทาน เขาคาดหวัง

กับส่ือ ทานก็ตองทำดีใหเขารับรู มีหลักคิดที่ถูกตอง ถายังกลับไปกลับมาอยางน้ี ไรประโยชน ไมตองมาหรอก 

ผมเปนรัฐบาลก็ไมตองทำอะไร นั่งเฉยๆ ใครเสนอโครงการมาก็อนุมัติโครมๆ ใชเงินสบายดี ประชาชนไดเงินทุก

คน ประเทศชาติจะลมจมอยางไรก็ชางมัน ประเทศชาติจะตีกันอยางไรก็ชางมัน ตางชาติจะเขามากาวลวง

อธิปไตยไทยอยางไรก็ชางมัน น่ันคือสิ่งที่กำลังเปนอยูในเวลานี้ ไมมีใครเขารูหรอกถาเราไมไปประจานตัวเอง

กันออกไปในสิ่งท่ีไมควรจะวิพากษวิจารณจนเสียหายกันทั้งหมด แลวอยาลืมดูแลตัวเองดวย หลายคนตวัเองก็มี

ปญหา ผมไมตองการจะปกปด ไมวาจะเรื่องอะไรท้ังสิ้น ฟงเหตุผลกันเสียบาง" 
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อดีตเลขาฯสมช.ชี้เปรี้ยง "รัฐบาลทหาร" ฉุดพดูคุยดับไฟใตไมคืบ 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 28 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/special-talk/59910-paradorn_59910.html 

 

การเดินหนาที่ไมราบรื่นนักของกระบวนการพูดคุยดับไฟใต และภาวะชะงักงันของการกำหนด "พ้ืนท่ีปลอดภัย" 

อำเภอแรกรวมกันระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุม มารา ปาตานี ถูกมองจากอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ (สมช.) พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร วาเปนเพราะปจจัยที่ประเทศไทยปกครองโดย "รัฐบาลทหาร" ซึ่ง

ไมเอื้อตอบรรยากาศการพูดคุยหาทางออก และสรางการมีสวนรวม เนื่องจากทหารมีภาพเปนปฏิปกษกับกลุม

ผูเห็นตาง  

 

 
 

          พล.ท.ภราดร เมื่อครั้งดำรงตำแหนงเลขาธิการ สมช. เคยทำหนาที่เปนหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือ

สันติภาพ ระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุมบีอารเอ็น ที่นำโดย นายฮัสซัน ตอยิบ เม่ือป 2555 ในรฐับาล

พรรคเพ่ือไทยที่มี น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 

 

          แมการพูดคุยในครั้งนั้นจะไมประสบความสำเร็จในแงของการสรางขอตกลงเพ่ือสันติภาพ แตก็มีความ

คืบหนาใหเห็นขอเรยีกรอง 5 ขอของกลุมบีอารเอ็นที่เชื่อกันวาคุมกองกำลังติดอาวุธจำนวนมากที่สุดในพื้นที่

ปลายดามขวาน และเปนครั้งแรกท่ีบีอารเอ็นยอมเปดเผยตัวตนและเปดขอเรียกรองอยางตรงไปตรงมา   

 

          พล.ท.ภราดร ใหสัมภาษณพิเศษกับ "ทีมขาวอิศรา" โดยบอกวา การพูดคุยเพื่อสันติสุขที่ดำเนินการ

โดยรัฐบาล คสช.นั้น ไมสามารถเดินหนาหรือมีความคืบหนาไดอยางนาพึงพอใจ เพราะติดปญหาเรื่องรูปแบบ
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การปกครองของประเทศท่ีเปนรัฐบาลทหาร ในขณะที่ "ทหาร" มีภาพเปนปรปกษกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐซึ่ง

สวนหนึ่งก็นั่งอยูบนโตะพูดคุย 

 

          "พัฒนาการของสถานการณฟงๆ ดูเหมือนกาวหนาไปเยอะ แตเม่ือดูขอเท็จจริงและสืบสภาพจาก

พีน่องประชาชนในพื้นที่ที่สะทอนผานสื่อตางๆ แลว แมจะดูกาวหนา แตไมไดเร็วอยางท่ีเราคาด ยืนยันได

วาสภาพปญหาของตนทางที่มันเดินหนาตอไปอยางรวดเร็วไมได เพราะยังติดในเง่ือนไขการปกครองของ

ประเทศที่ไมเอื้อตอการแกไขปญหาที่จะตองใหประชาชมีสวนรวม มีความไววางใจกัน เดินหนาแกไข

ปญหารวมกัน แตระบอบการปกครองในปจจุบันมันไมเอื้อ มันก็เลยกลายเปนขอจำกัด" 

 

          พล.ท.ภราดร วิเคราะหวาภาพรัฐบาลทหารกระทบกับการสรางความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ "พดูตรงๆ การแกปญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต แมเราจะบอกวาเปนปญหาภายในก็จริง แตก็

ตองมีสวนสัมพันธกับท้ังประเทศเพื่อนบานและโลกมุสลิม การยอมรับจากเพื่อนบานที่จะเต็มท่ีกับเรา โลก

มุสลิมจะเช่ือถือไววางใจเราหรือไม เราปฏิเสธไมไดเลย มองพื้นๆ คือรัฐบาลทหารถูกมองวาเปนคูกรณี 

เปนคูปรปกษกับผูเห็นตางฯ ดังนั้นบรรยากาศความไววางใจกันมันเปนปญหา" 

 

          "เนื้อหาสาระสำคัญในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประเด็นหลักที่สุดคือความไวเนื้อเชื่อใจ 

ถึงมีนโยบายพูดคยุสันติภาพในอดีต และพูดคุยสันติสุขในปจจุบัน ซึ่งจริงๆ แลวสาระสำคัญก็คือการมาสราง

ความไวเนื้อเชื่อใจ เพ่ือเดนิหนาตอไปสูการแกไขปญหา แต ณ ตรงนี้ปจจัยสำคัญที่นำไปสุความไววางใจมันมี

ปญหาบางๆ อยู" 

 

          อดีตเลขาฯสมช. บอกวา เมื่อไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองสูประชาธิปไตยเมื่อไหร จะปลดล็อคปญหา

ทั้งหมด "ความมั่นใจจะเกิดขึ้นทั้งภายใน คือทำใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง และปจจัยภายนอก ทั้ง

เพื่อนบาน และโลกมุสลิม ความไวเนื้อเช่ือใจจะเกิดขึ้น การแกปญหาก็ราบรื่น แตการมีรัฐบาลทหารมันไม

เอือ้ตอการที่จะทำใหมีการพูดคุยกัน" 

 

          อยางไรก็ดี การพูดคุยในรัฐบาลพลเรือนทำใหบางฝายกังวลวารัฐบาลอาจยอมรับเงื่อนไขของฝายผูเห็น

ตางจากรัฐ ซึ่งสงผลกระทบกวางขวาง เชน เรื่องเขตปกครองพิเศษ หรือเขตปกครองตนเอง แตเรื่องนี้ พล.ท.

ภราดร ไมมองแบบนั้น 

 

          "ฝายโนนอาจจะพูดจนมีบางคนแปลความวาเหมือนปกครองพิเศษ ปกครองตนเอง แตนัยจริงๆ ไมได

หนีจากกรอบรัฐธรรมนูญของเรา คือเรื่องการปกครองทองถิ่น ที่จะมีความเขมขนในการเลือกผูแทนของเขา 

ฉะนั้นถาเริ่มตนจากการฟงอยางแทจริง จะทำใหเห็นสภาพปญหาและความตองการตางๆ ที่ชัดข้ึน แตการจะ

เกิดตรงนั้นได ตองเกิดเวทีพูดคุยเสียกอน และการจะมีเวที ถาการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ก็จะเอ้ือ
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ตอการเปดเวทีพูดคุย และเวทีการมีสวนรวมทุกระดับ แตปจจุบันไมเอ้ือตอการตั้งเวทีลักษณะนี้ จึงกลายเปน

ขอจำกัด" 

 

          "เราปฏิเสธเรื่องนี้ไมได อยางผูอำนวยความสะดวก คือมาเลเซีย ก็ทำหนาที่ดูแลผูเห็นตาง ดูแล

การสรางสภาวะแวดลอม เพื่อนบานมาเลเซียก็เปนประชาธิปไตย ตอนนี้เขาก็ประคับประคอง แตถามวา

จะเต็มที่หรือไม ก็คงลำบาก เขาก็ตองเขาใจวาความสัมฤทธิ์ผลจะเกิดข้ึนไดมันตองมีสวนรวม จึงตองถอย

ไปหลักการที่วา การจะมีสวนรวมดีที่สุดตองเปนประชาธิปไตย และตองไดรัฐบาลที่มีความชอบธรรมที่จะ

ทำใหการพูดคุยพัฒนาการไปได ตองเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง เปนผูแทนของพี่นองประชาชน

จริงๆ" 

 

 
 

          อีกดานหนึ่ง ฝายความม่ันคงและรัฐบาลมักพูดถึงสถิติเหตุรุนแรงท่ีลดลงอยางชัดเจน แตบางฝายยัง

กังวลกับพัฒนาการของการกอเหตุรายที่หลายๆ ครั้งใชยุทธวิธีใหม และลุกลามออกนอกพื้นที่ชายแดนใต 

ประเด็นนี้ พล.ท.ภราดร ก็แสดงความกังวลไมนอยเชนกัน โดยเฉพาะการยายฐานของกลุมรัฐอิสลาม หรือ ไอ

เอส และมองวาสุดทายจะยอนกลับมากดดันใหการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยทำใหไดยากขึ้น 

 

          "ถาเราเห็นภาวการณที่เกิดขึ้น สถิติเจ็บตายดูนอยลง แตเหตุการณที่รุนแรงข้ึน ตองบอกวาพึงระวัง

และอันตรายมากกวา เพราะทำใหพี่นองประชาชนขาดความเชื่อมั่นกับรฐับาล แมยอดเจ็บตายจะไมมาก แตถา

เปนเหตุที่ใหรูสึกวาไมปลอดภัย และสิ่งสำคัญท่ีสุด แมกระทั่งเพ่ือนบานมาเลเซีย ก็มีความกังวลใจกับการ

เลียนแบบการกอการรายของไอเอส (กลุมรัฐอสิลาม) พื้นที่เราก็ใกลเคียงกับพื้นที่เปาหมายที่ไอเอสจะรุกมา" 

          "เม่ือพื้นท่ีหลักของไอเอสมีปญหาการยึดครอง (ตะวันออกกลาง) ก็กลับมามองภูมิภาคนี้มากข้ึน 

ผสานกับเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการ ผูเห็นตางอาจจะไปเรียนรูรับรูมา อาจจะกลับมาใชกับเราได ตรงนี้ตอง

พึงระวังอยางมาก จริงๆ แลวเราไปมองสถานการณจากตัวเลขสถิติมากเกินไป เพราะจริงๆ นัยสำคัญมัน
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อยูในภาพของเหตุการณมากกวา เหตุการณความรุนแรงมีแนวโนมที่เช่ือไดวามีผูสงสัญญาณกอการราย

หนักขึ้น ย่ิงไอเอสเขามาในภูมิภาคนี้ย่ิงเปนสิ่งท่ีตองพิจารณามากกวาที่จะดูสถิติตัวเลขท่ีลดลง เพราะ

เหตุการณจะสรางความสะพรึงกลัว และความรวมมือของฝายที่เห็นตางจะใหญข้ึน และจะกลับมาเปน

ปญหา" 

 

          "ผมคิดวาการกอเหตุนอกพื้นท่ีชายแดนใตเปนปจจัยท่ีตองนำมาพิจารณา เหตุเกิดขึ้น ใหญข้ึน 

กระจายตัวมากข้ึน ไมใชเฉพาพื้นที่ท่ีเราควบคุม ก็จะทำใหการตกลงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเปนปญหา เพราะ

ความรุนแรงมันกระจายตัวออกไป ก็มีปญหาการออกแบบวาขอบเขตอยูตรงไหน พื้นที่เปาหมายจะเปน

อยางไร คณะพูดคุยฯก็จะทำงานยากและเหนื่อยขึ้นพอสมควร" 
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เลื่อนซ้ำพูดคุยดับไฟใต - มาเลยเสนอ "ดูนเลาะ" ถกนอกรอบ "อักษรา" 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 28 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/59907-postpone-59907.html 

 

การพูดคุยเพื่อสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนการนัดหมายของคณะพูดคยุคณะใหญ ทั้งฝายรัฐบาลไทย

และกลุมผูเห็นตางจากรัฐ ภายใตชื่อ "มารา ปาตานี" ถูกเลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด ทำใหความหวังในการ

เดินหนากำหนด "พ้ืนที่ปลอดภัยอำเภอแรก" ยังไมเปนรูปธรรมเสียที 

  

 
 

          คณะพุดคุยฯชุดใหญฝายรัฐบาลไทย นำโดย พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กับกลุม "มารา ปาตานี" ซึ่งเปนการรวมตัวกันของผู

เห็นตางจากรัฐ 6 กลุม โดยมีมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวก ไดนัดหมายหารือกันในวันท่ี 27-28 ก.ย.60 ที่

กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยมีวาระสำคัญที่สุดคือการกำหนด "พื้นท่ีปลอดภัย" อำเภอแรกใน

จังหวัดชายแดนภาคใตรวมกัน แตปรากฏวาการพูดคุยตองถูกเลื่อนออกไป และยังไมมีการแจงวันนัดพูดคุย

รอบใหม 

 

          การกำหนด "พื้นท่ีปลอดภยั" อำเภอแรกนี้ หลายฝายเชือ่วาจะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการ

สันติภาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส กับ 4 อำเภอของ จ.สงขลา คือ 

อ.จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี ท่ีมีความขัดแยงและความรุนแรงมายาวนานกวา 13 ปเต็ม 

 

          แตการพูดคุยในประเด็นนี้เคยลมมาแลวครั้งหนึ่ง เมื่อวันท่ี 11-12 ก.ย.ที่ผานมา โดยครั้งน้ันเปนการ

พูดคุยของ "คณะทำงานเทคนิครวม" หรือ "คณะพูดคุยชุดเล็ก" โดยทั้งสองฝายไมสามารถบรรลุขอตกลง

เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยอำเภอแรกรวมกันได หลังจากนั้นก็มีการออกแถลงการณกลาวหากันไปมาวา 

สาเหตุเกิดจากความไมพรอมของอีกฝายหนึ่ง 
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          สำหรับการพูดคุยที่นัดกันวันพุธที่ 27 ก.ย. ก็มีขาวจากฝายความมั่นคงไทยวา มารา ปาตาน ีเปน

ฝายขอเลื่อนการพบปะออกไปอยางไมมีกำหนด เพราะไมพรอมพูดคุยเร่ืองพื้นท่ีปลอดภัย ซึ่งก็เปนไปไดวา

สาเหตุหนึ่งมาจากการไมสามารถตกลงกันไดของคณะพูดคุยชุดเล็กเม่ือวันท่ี 11-12 ก.ย.ท่ีผานมาดวย 

 

          "มารา ปาตานี" ซึ่งเปน "องคกรรม" ของกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุม ไดแก พูโล 3 กลุมยอย, บีเอ็ม

พีพี, จีเอ็มไอพี และบีอารเอ็นปกที่สนับสนุนการเจรจา ไดรวมโตะพูดคุยเพื่อยุติความขัดแยงและความรนุแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใตมาตั้งแตชวงตนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา โดยมีมาเลเซียเปนผูอำนวย

ความสะดวก ซึ่งเปนกระบวนการที่เสมือนหนึ่งเดินหนาตอเนื่องมาจากการพูดคุยในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย 

ตั้งแตป 2555 และกลุมผูเห็นตางจากรัฐที่เขารวมโตะพูดคุยบางกลุมในปจจุบัน ก็เคยเปนสวนหนึ่งบนโตะ

พูดคุยเม่ือป 2555 มาแลว 

 

          การพูดคุยกับ "มารา ปาตานี" ดำเนินมาอยางคอนขางราบรื่นตลอดมา กระทั่งมาถึงข้ันตอนของการ

กำหนด "พื้นที่ปลอดภัย" หรือ "เซฟต้ี โซน" รวมกัน เพ่ือหวังใหเปนกาวแรกของการหยุดใชความรุนแรงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต ปรากฏวาการพูดคุยหยุดชะงักลงหลายๆ ครั้งดวยขออางเรื่องความเห็นที่ยังไมลงรอย

กันในรายละเอียดระหวางคณะพูดคุยฝายรัฐบาลไทยกับมารา ปาตานี 

 

          อยางไรก็ดี เมื่อวันอังคารท่ี 19 ก.ย.ที่ผานมา หลังการพูดคุยของคณะทำงานเทคนิครวมตองยุติลงกอน

กำหนด และไมไดขอยุติเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยอำเภอแรก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดออกมาใหสัมภาษณยืนยันวาจะเดินหนากระบวนการ

พูดคุยตอไป แตการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย จะตองเปนขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูเห็นตางจากรัฐทุกกลุม 

หากมารวมตกลงเพียงบางกลุม พื้นที่ปลอดภัยก็จะเกิดไมได 
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ที่ผานมามีความพยายามของผูอำนวยความสะดวก คือ มาเลเซีย ในการรวบรวมกลุมผูเห็นตางจากรัฐ

ใหมาพูดคุยกับรัฐบาลไทยใหครบทุกกลุม ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ โดยเฉพาะกลุมบีอารเอ็นท่ีนำโดย 

นายดูนเลาะ แวมะนอ ซึ่งเชื่อกันวามีอิทธิพลตอกองกำลังติดอาวุธมากท่ีสุดในพ้ืนที่ชายแดนใตตลอดกวา

ทศวรรษที่ผานมา แตปรากฏวานายดูนเลาะยังคงปฏิเสธที่จะเขารวมโตะพูดคุย ทำใหลาสุดมีรายงานจากทาง

ฝงมาเลเซียวา ดาโตะ สรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผูอำนวยความสะดวก พยายามเสนอเงื่อนไขใหม ให

พบปะพูดคุยนอกรอบกับ พล.อ.อกัษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยฯของรัฐบาลไทยกอน แตฝายนายดูนเลาะ

ยังไมตกลง 
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บีอารเอ็นประกาศจะไมหยุดยิงจนกวารัฐบาลไทยเจรจาสันติภาพ 2 ฝายเทานั้น 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 29 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-41434654 

 

 
 

กลุมแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ (Barisan Revolusi Nasional - BRN) ซึ่งเปนกองกำลังหลักท่ีกอความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใตตลอดกวาสิบป ใหสัมภาษณพิเศษ บีบีซีไทย เม่ือตนสัปดาห เรียกรองรัฐบาลไทยใหมา

เจรจาสันติภาพโดยตรงกับกลุมบีอารเอ็น แทนการเจรจากับกลุม "มารา ปาตานี" แต หัวหนาทีมเจรจาฝายไทย

ขอรองใหหยุดตั้งคำถามใครตัวจริง-ตัวปลอม 

 

"บีอารเอ็น จะปฏิบัติการทางทหารตอไปเรื่อย ๆ จนกวารัฐบาลไทย จะเปดโอกาสใหท้ังสองฝายมาหาหนทาง

ยุติความขัดแยงรวมกัน "ปฏิบัติการทางทหารของเราไมใชจุดหมายหมายทาง แตมันคือ วิถีทางสูเปาหมาย" 

ตัวแทนจาก "ฝายขอมูลขาวสาร" ของ บีอารเอ็น ที่เรียกตัวเองวา "ยูซุฟ" กลาว 

 

เหตุความไมสงบใน ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ บางอำเภอของ สงขลา นับตั้งแตเดือน ม.ค. 2547 ไดครา

ชีวิตพลเรือน ทหาร ตำรวจไปแลวเกือบ 7,000 คน ทามกลางความพยายามหลายครั้งของทางการไทยในการ

เจรจากับกลุมผูกอความไมสงบ แตไมสามารถยุติได 

 



307 

 

ลาสุด สำนักขาวอิศรา รายงานวันท่ี 28 ก.ย. วา การหารือระหวาง คณะพุดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใตชุดใหญฝายรัฐบาลไทย นำโดย พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะ

พูดคุยฯ กับกลุมมารา ปาตานี ซึ่งเปนการรวมตัวกันของผูเห็นตางจากรัฐ 5 กลุม โดยมีมาเลเซยีเปนผูอำนวย

ความสะดวก ซึ่งนัดหมายหารือกันในวันท่ี 27-28 ก.ย. 2560 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ตองถูก

เลื่อนออกไปโดยฝายมารา ปาตานี และยังไมมีการแจงวันนัดพูดคุยรอบใหม 

กอนหนานี้การพูดคุยของ "คณะพูดคุยชุดเล็ก" ในประเด็นการกำหนด "พื้นที่ปลอดภัย" อำเภอแรก เมื่อวันที่ 

11-12 ก.ย.ที่ผานมา ไดลมลง โดยทั้งสองฝายไมสามารถบรรลุขอตกลงเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยรวมกัน

ได หลังจากนั้นก็แถลงกลาวหากันและกันวาอีกฝายไมพรอม 

 

อยากเห็นสันติภาพ 

โฆษกของบีอารเอ็น บอกกับบีบีซีไทยวาพวกเขาพรอมท่ีจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี พรอมที่จะวางอาวุธ

ชั่วคราว และนี่เปนเหตุผลท่ีไดออกแถลงการณเม่ือเดอืนเมษายนปนี้ สื่อสารไปยังรัฐบาลไทยเพ่ือย้ำขอเสนอ 3 

ขอที่เคยเสนอไว ทวาถูกรัฐบาลปฏิเสธ  

 

"หากสังเกตใหดีจะเห็นวาเราไดพักรบชั่วคราวมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา เพราะเรารูดีวาการ

แกปญหาตองอาศัยความเชื่อมั่นของท้ังฝาย เราไดแสดงใหเห็นวาเราสามารถคุมกำลังของเราได แตคำถามคือ

วารัฐบาลไทยสามารถคุมกองกำลังและอาวุธของตนในพื้นที่ไดหรือไม รัฐบาลควรสรางความมั่นใจในเรื่องน้ี 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปองกันไมใหกองกำลังปฏิบัติการรุนแรงในพื้นที่" 

Image copyrightGETTY IMAGES 

คำบรรยายภาพ เมื่อเดือนกรกฎาคม ป 2015 นกัศกึษาและชาวบานในพื้นที่ปตตานีรวมละหมาดขอพรใหเกิดความสงบสุข 
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ปญหาการเมือง ตองแกท่ีการเมือง 

"บีอารเอ็นคิดวา ปญหาความไมสงบเกิดจากความขัดแยงทางการเมือง ไมใชความขัดแยงทางเศรษฐกิจ หรือ 

เรื่องการกอการราย ถาคุณตองการแกปญหาการเมือง คุณตองใชกระบวนการทางการเมืองแก" โฆษกของบี

อารเอ็น กลาวเปนภาษามลายู 

 

"มันสมควรแลวหรอืที่มีการสงกำลังทหาร และอาวุธลงไปในดินแดนปาตานีมาตลอด 13 ป การทำเชนน้ีไมได

ทำใหเราเขาใกลทางออกของปญหาเลย หรือรัฐบาลไทยทำไดเพียงแคนี้ และเพราะเชนนี้เราจึงตองการสื่อสาร

ไปยังรัฐบาลวาหากยังใชกลยุทธเชนนี้ก็ไมมีทางที่ความขัดแยงจะยุติ" 

 

ในรอบกวาสิบปท่ีผานมารัฐบาลไดทุมงบประมาณหลายแสนลานบาทซึ่งรวมทั้งงบดานการทหาร พัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาลงไปยังพ้ืนที่ แตความไมสงบยังดำเนินอยู 

แผนงานแกไขปญหาและพฒันา จชต. ตาม พรบ. งบประมาณ 

ปงบประมาณ ลานบาท 

2547 13,450 

2548 13,674 

2549 14,207 

2550 17,526 

2551 22,988 

2552 27,547 

2553 16,507 

2554 19,102 

2555 16,277 

2556 21,124 

2557 25,921 

2558 25,744 
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2559 30,887 

2560 34,535 

รวม 299,489 

ที่มา:ศนูยขาวอิศรา  

 

โฆษกของบีอารเอ็น กลาววา การเจรจากับกลุมมาราปาตานี ซึ่งบีอารเอ็นไมมีสวนเก่ียวของนั้นเปนเพียง "คอส

เมติก" หรือ "เปลือก" เทานั้น  

 

กอนหนานี้รัฐบาลไทยอธิบายวา มารา ปาตานี ถือเปน "องคกรรม" ของกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุม ไดแก 3 

กลุมยอยขององคกรปลดปลอยสหปตตานี (PULO ) กลุมแนวรวมปลดแอกอิสลามปตตานี (BIPP) ขบวนการมู

จาฮีดินอิสลามปตตานี (GMIP) และบีอารเอ็น แตในภายหลัง PULO-P4 ซึ่งเปนกลุมยอยของ PULO ไดถอน

ตัวออกไป 

 

ปกที่สนับสนุนการเจรจา ไดรวมโตะพูดคุยเพื่อยุติความขัดแยงและความรนุแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตมา

ตั้งแตชวงตนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  

ไทยไมรับเจรจาตรงบีอารเอ็น 

ดาน พล.อ.อักษรา หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ใหสัมภาษณบีบีซีในวันนี้ (29 ก.ย.) ไมรับขอเสนอเปด

เจรจาตรงกับตัวแทนบีอารเอ็น แตไมปดกั้นการเขามาพูดคุยดวยแนวทางสันติวิธี  

"เขาอยากเขามารวมวงพูดคุยอยูแลว เพราะไมมีทางใหไปแลว แตตองเขามาผานชองทางที่เปนทางการ คือ

ผานผูอำนวยความสะดวก ตอนนี้ฝายเขายังไมมีเอกภาพ ก็ตองไปจัดการสมาชิกในขบวนการเอง แตฝายเรามี

เอกภาพมานานแลว และยืนยันเจตนารมณในการพูดคุยตามเดิม" พล.อ.อักษรากลาวทางโทรศัพท  

 

พล.อ.อักษราอธิบายวา ในการแกปญหาความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตตองทำครบทั้ง 3 มิติคือ  

1. งานยุทธศาสตร คอื รัฐไทยยืนยันแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติ  

2. งานยุทธการ คือ แบงพื้นที่ปฏิบัติการใหชัดเจน เพื่อควบคุมและจัดวางกำลังพลใหเหมาะสม โดยงาน

มวลชนสำคัญที่สุด  

3. งานยุทธวิธี เปนการชิงไหวชิงพริบกันของ 2 ฝาย โดยฝายรัฐไทยตองเอาความผิดพลาดมาซอนกลผูกอเหตุ 

และกวาดลางใหหมดไปจากพื้นที่ 

"ที่ผานมาในทุกเวทีสาธารณะรวม 521 เครือขายไดประกาศจุดยืน 'ไมเอากอการราย ไมวาจากขบวนการใด 

และ 'ไมเอาโจร ไมวาจะกลุมอิทธิพล กลุมยาเสพติด หรือกลุมของเถื่อนผิดกฎหมายใดๆ บรรดาโจรก็ตองยาย

ไปอยูประเทศอ่ืน และประชาชนจะเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น หากมี "พ้ืนที่ปลอดภัย" เกิดขึ้น"  
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"พลาดยุทธวิธี แตไมแพยุทธศาสตร" 

"อยากขอรองบรรดานักวิเคราะหและสื่อวาอยาเอางานยุทธวิธีมาเหมารวมวายุทธศาสตรเราแพ เห็นเขากอเหตุ

หนอย ก็บอกวาเจรจากันไมไดแลว มันไมใช เพราะในการพูดคุย มีแคปากกา กระดาษ และแวนตา ไมมีกำลัง

พล ปน ไปทารบ เราก็พยายามดึงใหทุกกลุมเขามารวม แตสำหรับกลุมใชความรนุแรงท่ีหวังประกาศแบงแยก

ดินแดน ไมมีประโยชนท่ีเราจะไปพูดคุย จะไปยกระดับเขาทำไม" พล.อ.อักษราตั้งคำถาม 

 

หัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขฯ ฝายไทย บอกวา หากกลุมหัวรุนแรงยังไดรับการสนับสนุนจาก "คนบางกลุม" 

ก็จะออกมาเคลือ่นไหวตอเนื่อง จึงอยากขอรองใหเลิกตั้งคำถามวาบีอารเอ็นที่อยูในรม มารา ปาตานี เปนตัว

จริงหรือตัวปลอม เพราะนี่คือเงื่อนไขที่อาจนำไปสูการแทรกแซงจากองคกรภายนอก 

 

แหลงขาวจากคณะพูดคุยสันติสุขฯ อีกราย กลาวกับบีบีซีไทยวา เปนสัญญาณที่ดีที่บีอารเอ็นอยากมารวมกัน

พูดคุยสันติสุขฯ แตการพูดคยุ ยังอยูในกรอบการคุยกับฝายผูเห็นตาง คือ มารา ปาตานี ที่มีนายสุกรี ฮารี เปน

ผูนำ ฝายไทยไมสามารถเปดเจรจาตรงกับฝายบีอารเอ็นได แต ทางไทยไมปดก้ันการขยายโควตาฝายผูเห็นตาง

ที่มารวมพูดคุย จากปจจุบันมี 8-9 คน 

คณะพูดคยุเพื่อสันติสุขฯ ยอมรับวา ในการพูดคุยสันติสุขฯ นายสุกรี ฮารี จะเปนผูนำการประชุม ถือวาไดรับ

การยอมรบัพอสมควร โดยเปนการเปลี่ยนบทบาทจากสมัยกอนท่ีเปน "ปกทหาร" ของบีอารเอ็น มาสูสันตภิาพ

มากขึ้น จุดนี้อาจกอใหเกิดความขัดแยงภายในฝายขบวนการเอง  

สวนขออางเรื่องเรื่อง "พักรบชั่วคราว" เมื่อเดือนเมษายนนั้น ทางทีมพูดคุยฯ ของไทยไมเคยไดรับการติดตอใน

เรื่องนี ้โดยถือเปน "ขอมูลใหม" สวนจะมีการติดตอแจงเจาหนาที่รัฐไทยสวนอื่นหรือไมน้ัน ตองขอเวลา

ตรวจสอบกอน 

 

จากปลายดามขวานสูเกาะอังกฤษ 25 เยาวชนไทย ชมและฝกซอมกับทีมโปรด 

ศึกชิงการนำ?  

น.ส.รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระดานการจัดการความขัดแยงบอกกับบีบีซีไทยวา การออกมาให

สัมภาษณอีกครั้งของบีอารเอ็น เปนการตอกย้ำถึงการแยงชิงการนำกันระหวางกลุมมารา ปาตานี กับบีอารเอ็น 

ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความเห็นตางภายในกลุมผูตดิอาวุธ  

 

"บีอารเอ็นแสดงความชัดเจนวาไมไดปฏิเสธการพูดคุยสันติภาพ แตตองการใหรัฐบาลทำตามเงื่อนไขที่รองขอ 

ซึ่งก็นับวานอยลงกวาในตอนแรกแลว แตรัฐบาลมีทาทีไมคอยยอมรับเงื่อนไขของอีกฝายหนึ่ง แมกระทั่งใน

กรอบที่พูดคยุอยูกับมารา ปาตานี รัฐบาลก็ปฏิเสธขอเรียกรองหลายอยาง ซึ่งทำใหการพูดคุยก็สะดุดชะงักอยู

เปนระยะๆ" 
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น.ส.รุงรวี เห็นวามีความเปนไปไดสูงวารัฐบาลไทยจะไมยอมรับเงื่อนไขของบีอารเอ็นในเรื่องการใหมีผู

สังเกตการณจากตางประเทศ ซึ่งที่จริงแลวนับเปน ขอเสนอพื้นฐาน การเจรจาสันติภาพที่มีขึ้นในหลายประเทศ

ทั่วโลกก็มักมีผูสังเกตการณจากตางประเทศ ซึ่งมีสวนสำคัญในการชวยให การเจรจาประสบความสำเร็จ 

"สิ่งที่เปนอยูในขณะนี้คือภาวะชะงักงันอันเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นมานานหลายป การพูดคุยเดินไปไมได ใน

ขณะเดียวกันรฐับาลก็ไมสามารถใช กำลังทางทหารปราบปรามไดสำเร็จ" 

 

วาระแหงชาติ? 

ดาน นายแอนโทน ีเดวิส นักวิเคราะหประจำประเทศไทยของกลุมไอเอชเอส - เจนส กลาวกับบีบีซีไทยวา

กระบวนการเจรจาสันติภาพ กับมารา ปาตานี ไมมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน

ภาคใต เพราะผูกอเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต คือ บีอารเอ็น ไมไดอยูในกระบวน การเจรจา สองเหตุการณ

นี้อาจจะมาเก่ียวของกันในบางครั้ง เมื่อ บีอารเอ็นปฏิบัติการทางทหารเพื่อแสดงความไมพอใจตอการไม

ตอบสนอง ตอขอเรียกรองสันติภาพที่เสนอไป 

"รัฐบาลทหารไทยรูทั้งรูวาเจรจาไมถูกตัว แตใชการเจรจาเพ่ือเปนหนาฉาก เพื่อบอกวาตองการเห็นสันติภาพ 

แตดูเหมือนวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จะยังไมใชปญหาเรงดวนของ คสช.ในขณะนี้"นายเดวิส ให

ความเห็น 

 

น.ส. รุงรว ีเห็นเชนกันวาการเจรจาระหวางรัฐบาลไทยกับกลุมมารา ปาตานี นั้นขับเคลื่อนไปอยางเชื่องชา จน

นาตั้งคำถามวาเรื่องนี้เปน "วาระแหงชาติ" อยางท่ีรัฐบาลพูดจริงหรือไม  

"รัฐบาลแสดงทาทีเหมือนอยากคุยแตก็ไมยอมรบัขอเสนอของอีกฝาย สวนอีกฝายก็พยายามใชปฏิบัติการทาง

ทหารกดดันตอไป บีอารเอ็นพูดผาน ความรุนแรงมา 13 ปแลว รฐับาลจะเฉยชาตอความสูญเสียเหลานี้ตอไป

อีกนานเทาไหร จะตองมีเหตุการณที่รุนแรงแคไหน ที่จะเปนจุดเปลี่ยนที่ทำให รัฐบาลไทยคิดวายอมจะพูดคยุ

และพรอมที่จะแลกเปลี่ยน พรอมที่จะพูดในเรื่องสาระสำคัญคือการจัดการความสัมพันธทางอำนาจใหมกับคน

ในพ้ีนท่ี ที่นาสงสารคือทหาร ตำรวจ คนในพื้นท่ีทุกๆ ศาสนาที่ตองเปนเหยื่อของความรุนแรงท่ียืดเยื้อยาวนาน

นี้"  
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พล.อ.อักษรา ยืนยันไมเจรจากับผูใชความรุนแรง 
ทีมขาวเบนารนิวส  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 29 กันยายน 2560 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-aksara-talks-09292017125422.html 

 

 
เจาหนาท่ีตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดรถยนตทหารพรานท่ี 44 ในอำเภอสายบุรี ปตตานี เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2560 

 

ในวันศุกร (29 กันยายน 2560) นี้ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เปดเผยตอเบนารนิวส

วา คณะพูดคุยฯ จะไมพูดคุยกับกลุมผูใชความรุนแรง หลังมีผูอางตัววาเปนบีอารเอ็นใหสัมภาษณสำนักขาวบีบี

ซีไทยวา จะไมยอมหยุดยิงจนกวาไทยจะยอมพูดคุยเฉพาะกับกลุมบีอารเอ็น ในวันเดียวกันที่ปตตานี คนราย

ลอบวางระเบิด อาสาสมัครชุดคุมครองตำบลบาดเจ็บ 2 นาย 

 

“กลุมผูกอเหตุมีหลายกลุม เราไมคยุอยูแลวกับกลุมที่เขาใชความรุนแรง แลวมายื่นเงื่อนไขกดดันรฐับาล เพราะ

เราไมสนับสนุนการใชความรุนแรง การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตองทำใหครบถวนในทุกระดับ ทั้ง

ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี การพูดคุยถือเปนการทำงานระดับยุทธศาสตรเปนนโยบายของรัฐบาล” 

พล.อ.อักษรากลาว 

 

“เปาหมายชัดเจนคือ ปฎิเสธการกอการรายใชกระบวนการสันติวิธีผานกระบวนการพูดคยุสันติสุข มันทำใหเรา

ไดรบัการสนับสนุนจากประชาคมโลก และองคกรสิทธิมนุษยชนสากล และโดดเดี่ยวผูที่ใชความรุนแรง จาก

ประชาคมโลก จากการสนับสนุนนอกประเทศ และจากประชาชนในพื้นที่” พล.อ.อักษรากลาวเพิ่มเติม 
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“สื่ออยาไปเปนกระบอกเสียงใหกับกลุมที่ใชความรุนแรงพอแลวหนาที่ของทาน ถือเปนการสนับสนุนสันติวิธี 

อยางนี้มันจะไปกดดันพวกที่พูดไมรูเรื่อง การขุดหนาใหมออกมาเรื่อยๆมันไมดีตอการแกปญหา” พล.อ.อักษรา

ระบุ 

 

การชี้แจงของ พล.อ.อักษรา หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฝายไทย ซึ่งเปนผูเจรจากับกลุมผูเห็นตางท่ีใชชื่อ “มา

รา ปาตานี” เกิดขึ้นหลังจากที่ สำนักขาวบีบีซีไทย รายงานวา โฆษกของบีอารเอ็น กลุมแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ 

(Barisan Revolusi Nasional - BRN) จะกอความไมสงบตอเนื่องจนกวาคณะพูดคุยจะเจรจาโดยตรงกับกลุม

ของตน 

 

“บีอารเอ็น จะปฏิบัติการทางทหารตอไปเรื่อย ๆ จนกวารัฐบาลไทย จะเปดโอกาสใหทั้งสองฝายมาหาหนทาง

ยุติความขัดแยงรวมกัน ปฏิบัติการทางทหารของเราไมใชจุดหมายปลายทาง แตมันคือ วิถีทางสูเปาหมาย” บีบี

ซีไทยรายงาน โดยอางวาเปนคำพูดของ ยูซุฟ ตัวแทนฝายขอมูลขาวสารบีอารเอ็น พล.อ.อักษรา ไมไดตอบ

คำถามที่วา จะมีการเจรจาเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยอีกครั้งเมื่อไหร 

 

คนรายวางระเบิด อส. เจ็บ 2 นายที่ปตตานี  

ในชวงเชาวันเดียวกัน พ.ต.อ.สนธยา ธูปทอง ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.แมลาน จ.ปตตานี เปดเผยวา มี

คนรายกอเหตุระเบิดจักรยานยนตบอมบ บริเวณขางฐานชุดคุมครอง ต.ปาไร (ชคต.ปาไร) ขางคลอง

ชลประทาน ม.5 บ.วังกวาง ต.ปาไร อ.แมลาน จ.ปตตานี แรงระเบิดมีผูไดรับบาดเจ็บ 2 คน 

“พบสะเก็ดระเบิด ชิ้นสวนรถจักรยานยนตพวงขาง ชิ้นสวนถังแกส ชิ้นสวนวิทยุสื่อสาร สายไฟ เหล็กตัด 

กระจัดกระจายไปทั่ว และขางฐานพบหลุมระเบิดลึก 30 ซ.ม. กวาง 70 ซ.ม. แรงระเบิดทำใหกำแพงฐาน 

หองน้ำ หองครวั ของที่ทำการฐาน ชคต. เสียหาย” พ.ต.อ.สนธยา กลาว 

 

พ.ต.อ.สนธยากลาววา แรงระเบิดทำมหมีผูไดรับบาดเจ็บ 2 นาย ทราบชื่อ คือ อส.หมูใหญ โกวิท วาโด ถูก

สะเก็ดบริเวณแขนขวา เล็กนอย และหูอื้อ อีกรายคอื นายแวสะมะแอ เจะมะ มีรอยถลอก และหูอื้อ ทั้งสองมี

อาการปลอดภัย 

 

ดานความคืบหนาเหตุระเบิดใน อ.สายบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 จนเปนเหตุใหทหารพรานเสียชีวิต 4 

นาย และมีผูไดรับบาดเจ็บ รวมหกรายนั้น ในวันนี้ พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจปตตานี 

เปดเผยตอสื่อมวลชนวา เจาหนาที่สามารถควบคุมตัวผูตองสงสัยไดหนึ่งราย จากการสอบสวนทำใหทราบวา 

การกอเหตุครั้งน้ัน มีนายยาการยีา บาโง หรือโตะนิ ในขบวนการบีอารเอ็น เปนผูสั่งการและวางแผนการกอ

เหตุ ซึ่งเจาหนาที่จะไดรวบรวมหลักฐานเพ่ือจับกุมตัวตอไป 
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เลขานุการ คณะพูดคุยสันติสุข: รายละเอียดแนวทางการจัดตั้งพื้นท่ีปลอดภัย 

พรอมแลว 
มารียัม อัฮหมัด เบนารนิวส  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 8 ธันวาคม 2560 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-12082017151522.html 

 

 
พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ (ใสสูท) เลขานุการ คณะพูดคุยสันติสุขการพูดคุยสันติสุข ระหวางการสัมมนาวิชาการท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 

 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการ คณะพูดคุยสนัติสุข ไดกลาวแกเบนารนิวสวา ทางคณะฯ มีรายละเอียด

ขั้นตอนในการดำเนินการเพ่ือจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัยพรอมแลว รอเพียงการพบปะระหวางฝายคณะพูดคุยและ

ฝายมาราปาตานี เพื่อพิจารณาแสดงความเห็นชอบรวมกัน ในการประชุมเต็มคณะคราวหนาที่คาดวาจะมีข้ึน

ในปหนา 

 

พล.ต.สิทธิ กลาววา หลังจากการบรรลุขอตกลงรวมกันแลว จะมีการตั้ง “เซฟเฮาส” เปนศูนยประสานงานรวม

ของทุกฝาย คือ ฝายปารตี้เอ ปารต้ีบ ีและภาคประชาสังคม เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนไดรบัทราบ และ

สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนวา พื้นท่ีปลอดภัยควรเปนเชนไร 

 

พล.ต.สิทธิ ไดชี้แจงขอมูลเก่ียวกับความคืบหนาของพื้นที่ปลอดภัยแกผูสื่อขาวเบนารนิวส ภายหลังเสร็จสิ้นการ

สัมมนาเรื่องบทบาทคนนอกพ้ืนที่กับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต เปนเวลาสองวัน ท่ีคณะ

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวานนี้ (7 ธันวาคม 2560) 
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“ความคืบหนาของการพูดคุยลาสุด เรามีละเอียดครบแลว เหลือแตขั้นตอนของการอนุมัติหรือความเห็นชอบ

ของคณะพูดคยุทั้งสองฝาย และมีละเอียดเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย มีประเด็นการพัฒนา การใชอำนาจการคุมครอง

ผูเห็นตางที่เขามารวมโครงการ รวมทั้งคนในพ้ืนที่ที่จะเขามารวมโครงการ คนในพื้นที่ตองไดรับการประกันท้ัง

สองฝาย ตองมีหลักประกันวาเขาจะปลอดภัย ไมโดนคุกคามจากทั้งสองฝาย ทั้ง A ทั้ง B สามารถแสดง

ความเห็นไดอยางเสรี” พล.ต.สิทธิ กลาวแกเบนารนิวส 

 

เมื่อสัปดาหท่ีผานมา นายอาบูฮาฟซ อัล-ฮาคิม โฆษกมาราปาตานี ไดกลาวแกเบนารนิวสวา อาจจะมีการ

พบปะของผูแทนเจรจาเต็มคณะไดกอนวันคริสตมาส แต พล.ต.สิทธิ กลาววา ยังคงเปนไปไมไดเพราะฝาย

มาเลเซยีมีวันหยุดหลายครั้งในเดอืนนี้ 

 

“ในขั้นตน เราจะจัดตั้งเซฟเฮาสกอน เซฟเฮาสเกิดขึ้นกอนพื้นที่ปลอดภัย เราตั้งเซฟเฮาสเพ่ือใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสีย ทั้งปารตี้เอ และปารตี้บี และคนในพื้นที่มานั่งทำงานรวมกัน เหมือนกับศูนยประสานงาน ทำหนาท่ี

ชี้แจงรายละเอียดขอเสนอตางๆ รบัฟงความคดิเห็นจากคนในพ้ืนที่วา พื้นที่ปลอดภัยมันคืออะไร มีความกังวล

อะไรในเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย” พล.ต.สิทธิอธิบาย 

 

สุดทายจึงเขาสูเฟสสอง คือการดำเนินโครงการพื้นที่ปลอดภัยเปนเวลา 3 เดือน จะมีการติดตาม-ประเมิน 

หลังจากดำเนินการ วามีการกอเหตุหรือไมมีการกอเหตุ อยางไร สถานการณในพื้นที่ดีขึ้นหรือไม โดยเปาหมาย

ที่ทางเราเห็นชอบเหมือนกัน ภายใน 6 เดือน พื้นที่ปลอดภัยก็จะประกาศเปนพ้ืนที่ปลอดยาเสพติดดวย พล.ต.

สิทธิ อธิบายเพ่ิมเติม 

 

“สรุปคือ เกิดเซฟเฮาสกอนแลวจะดำเนินในเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย เซฟเฮาสเสร็จประมาณ 1 เดือน (หลังเห็นชอบ

ในพ้ืนท่ีปลอดภัย) เหมือนเปนการเตรียมความรูใหคนในพ้ืนที่รับรูวาจะมีพ้ืนท่ีปลอดภัยแลวนะ” พล.ต.สิทธิ

กลาวเพ่ิมเติม 

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเปนหนึ่งในมาตรการเสรมิสรางและทดสอบความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางสองฝาย 

ดานนางรอซิดะห ปูซู เปนประธานเครือขายผูหญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต แสดง

ความยินดีตอการเปดพื้นท่ีใหเด็กและสตรี มีสวนรวมในการกอตั้งเซฟตี้โซน 

 

"ถือเปนมิติท่ีดี เพราะในมิตขิองผูหญิงรัฐควรใหความสำคัญ อยางท่ีมีการเรียกรองถึงขนาดขอใหมีสัดสวนของ

ผูหญิงเขาไปนั่งบนโตะพูดคุย ซึ่งการแสวงหาสันติภาพ ทุกคนตองมารวมมือกัน ในมิติตางๆ ลวนมีผูหญิงเขาไป

มีสวน ทั้งมิติครอบครวั การศึกษาการพัฒนา" นางรอซิดะห กลาวแกเบนารนิวส 
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บีอารเอ็น เริ่มเปลี่ยนทัศนะไปในทางบวกมากข้ึน 

ทางฝายไทยและมาราปาตานี ที่ประกอบดวยสมาชิกขบวนการบีอารเอ็นบางสวน กลุมพูโล จีเอ็มไอพี จะได

คัดเลือกพ้ืนที่หนึ่งอำเภอขึ้นมา เพื่อจัดทำเปนพื้นที่ปลอดภัยนำรอง ควบคูกับการเจรจาในภาพใหญ 

พล.ต.สิทธิ ไดกลาววา ฝายปฏิบัติการของขบวนการบีอารเอ็น ซึ่งเปนองคกรท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด ไดมีการ

ปรับตัวลดความรนุแรงลงในหวงเวลาที่ผานมา 

 

“...เรามองท่ี BRN มีแนวโนมที่ดีข้ึน คนกลุมนี้เริ่มที่จะใหความสนใจใหความรวมมือกับการพูดคยุ เพราะเปน

ทางออกสุดทายแลววา ที่ผานมาการใชความรุนแรงไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ มีแตความสูญเสีย ถา

การพูดคุยดวยสันติวิธี จะทำใหพื้นท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปญหาตางๆ ไดรับการแกปญหารวมกัน 

เพราะการที่เขาออกมายิงระเบิด ไมไดสื่อวาเขาตองการอะไร และคนในพ้ืนที่ไดรบัผลกระทบมากที่สุด” พล.ต.

สิทธิ กลาว 

 

นอกจากนั้น พล.ต.สิทธิ ยอมรับวา ความรุนแรงมีมาจากทั้งสองฝาย 

“เราตองยอมรับวา มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากท้ังสองฝาย คือ เจาหนาที่รัฐและกลุมขบวนการ อยากใหคน

ในพ้ืนท่ีออกมาตอตานเรื่องการใชความรนุแรงจากทุกฝาย ในทุกรูปแบบ คืออยากใหความชอบธรรมมาเปน

คุณคาทีถู่กตองในสังคม ตองชวยกันปฏิเสธ เพราะเม่ือใดที่มีการออกมาปฏิเสธความรุนแรง ไมวากลุมทางเขา

ทางเจาหนาที่ ก็จะมีการระมัดระวังในการปฏิบัติ” พล.ต.สิทธิ กลาว 
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พล.ต.สิทธิ : ตั้งเซฟเฮาสถกพ้ืนท่ีปลอดภัย - จำเปนไหมคุย "ดูนเลาะ แวมะนอ" 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 ธันวาคม 2560 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/61891-safehouse.html 

 

แมจะไมเปนขาวเปรี้ยงปรางเหมือนชวงเร่ิมตนของการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต แต

กระบวนการนี้ก็ไดรับความสนใจจากสังคมเสมอ โดยเฉพาะผูคนในพ้ืนที่ที่อยากใหความรุนแรงหมดสิ้นไป จะ

ไดเริ่มตนนับหนึ่งสันติสุขกันเสียที  

 

 
 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค.60 มีการจัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทคนนอกพื้นที่กับกระบวนการสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต" ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือสํารวจบทบาทของคนนอกพ้ืนท่ี นักวิชาการ 

สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผูกําหนดนโยบายที่ไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ี แตมีสวน

สนับสนุนงานดานสันติภาพใน ในมิติตางๆ  

 

ไฮไลทหนึ่งของการสัมมนา 2 วันที่จัดโดย ศูนยศึกษาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ และสถาบัน

สิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คือการบรรยายและการตอบคำถามของ พล.ต.สิทธิ ตระกูล

วงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ ฝงรัฐบาลไทย 

 

          พล.ต.สิทธิ กลาวทั้งบนเวทีสัมมนา และใหสัมภาษณพิเศษกับ "ทีมขาวอิศรา" ถึงประเด็นที่ทุกฝายให

ความสนใจ ก็คือขั้นตอนการจัดตั้ง "พื้นที่ปลอดภัย" และการพูดคุยกับผูนำกลุมบีอารเอ็น นามวา "ดูนเลาะ 

แวมะนอ" ซึ่งเชื่อกันวาอยูในปกที่ไมไดรวมโตะพูดคุยกับรัฐบาลไทยภายใตรม "มารา ปาตานี" 

เตรียมตั้งเซฟเฮาสถก "พื้นที่ปลอดภัย" 
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          พล.ต.สิทธิ เริ่มตนวา กระบวนการจัดต้ังพ้ืนที่ปลอดภัยไมไดมีปญหาหรืออุปสรรค ขั้นตอนสำคัญคือ

เปด "เซฟเฮาส" เพ่ือใหท้ังสองฝาย คือ ปารตี้ A (คณะพูดคุยฯฝายรัฐบาลไทย) กับ ปารตี้ B (ผูเห็นตางจากรัฐ 

ใชชื่อวา มารา ปาตานี) ไดลงพ้ืนที่จริงและหารือรวมกัน 

 

          "การพูดคุยครั้งที่ผานมาเมื่อเดือน ก.ย.ไมมีอุปสรรคอะไร เปนการรับทราบขอคิดเห็นตางๆ สวนเร่ือง

พ้ืนที่ปลอดภัย เราตองการเวลาเพ่ือพิจารณาวาพื้นท่ีไหนที่เหมาะสมที่จะประกาศ สุดทายเลือกแลวทุกคน

รับทราบ ก็จะออกแถลงการณรวมวาพื้นที่ไหนจะไดรับการจัดตั้งเปนพ้ืนที่ปลอดภัย เพ่ือใหสังคมรบัทราบ 

ตอนนี้เราลงพ้ืนที่อยูแลว" 

 

          "ถาเกิดเซฟเฮาส ฝายตรงขามก็จะตองลงพ้ืนที่ เราเสนอไป 5 อำเภอ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทางฝายปารตี้ B 

เสนอวาเขามีความพรอมในขั้นตน คลายๆ คัดเลือกเหมือนกับเปนการดูทาทีวาคนในพ้ืนที่มีการตอบรับอยางไร 

มีความเปนไปไดหรือไมที่จะทำเปนพ้ืนที่ปลอดภัยในพ้ืนทีเ่หลานี้ ซึ่งเลือกไว 5 อำเภอ" 

 

          "ในขั้นตนเราจะจัดตั้งเซฟเฮาสกอน เซฟเฮาสเกิดข้ึนกอนพื้นท่ีปลอดภัย เราตั้งเซฟเฮาสเพื่อใหผู

ที่มีสวนไดสวนเสียท้ังปารต้ี A และปารตี้ B รวมทั้งคนในพื้นท่ีมานั่งทำงานรวมกัน เหมือนกับศูนย

ประสานงาน ทำหนาที่ช้ีแจงรายละเอียดขอเสนอตางๆ รับฟงความคิดเห็นจากคนในพ้ืนที่วาพื้นที่

ปลอดภัยมันคืออะไร มีความกังวลอะไรบางในเรื่องพื้นท่ีปลอดภัย สรุปคือเกิดเซฟเฮาสกอน แลวจะ

ดำเนินการในเรื่องพื้นที่ปลอดภัย เซฟเฮาสเสร็จประมาณ 1 เดือน เหมือนเปนการเตรียมความรูใหคนใน

พืน้ท่ีรับรูวาจะมีพื้นที่ปลอดภัยแลวนะ" 

 

ดำเนินการ 2 เฟส 

          พล.ต.สิทธิ อธิบายตอวา กระบวนการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย จะมีการทำงานแบงเปน 2 เฟสใหญๆ 

          "โครงการพ้ืนที่ปลอดภัยแบงเปน 2 ระยะ หรือ 2 เฟส เฟสแรก คือการดำเนินการเพ่ือเตรียมพื้นที่ 

โดยมีคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด ประกอบดวยคนในพ้ืนท่ี อาจเปนภาคประชาสังคมก็ได เปนผูนำทองที่ ผูนำ

ทองถ่ินก็ได แตสุดทายอาจเปนกลไกเดิมท่ีมีอยูแลว คือ สี่เสาหลัก (ผูนำศาสนา ผูนำทองที่ ผูนำทองถ่ิน และ

ผูนำธรรมชาติ) บวกดวยเยาวชน กลุมสตรี โดยคณะกรรมการชุดนี้จะลงไปเปดเวทีในชุมชน เพ่ือถามความ

ตองการของคนในชุมชนวาเขาตองการอะไรบาง รวมมาเปนพื้นที่ระดับอำเภอ ทั้งเรื่องของการพัฒนาวา

ตองการแบบไหน เรื่องการศึกษาจะทำอยางไร เราจะนำมาทำเปนโครงการเพ่ือเสนอรัฐบาล เพ่ือใหความ

เห็นชอบมาเปนพ้ืนที่ปลอดภัย" 

 

          "จากนั้นเขาสูเฟสสอง การดำเนนิโครงการพื้นท่ีปลอดภัย 3 เดือน ก็จะมีการติดตามประเมินผล 

หลังจากดำเนินการมีเหตุการณเกิดขึ้นหรือไม หรือไมมีการกอเหตุอยางไร พื้นที่ดีข้ึนไหม โดยมีเปาหมายที่
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ทางเราเห็นชอบรวมกัน (หมายถงึปารต้ี A และ ปารต้ี B) ถาสำเร็จ ภายใน 6 เดือนก็จะประกาศเปนพื้นท่ี

ปลอดความรุนแรง" 

 

          "สรุปคือความคืบหนาของการพูดคุยลาสุด เรามีละเอียดครบแลว เหลือแตข้ันตอนของอนุมัติหรือ

ความเห็นชอบของคณะพูดคุยฯทั้งสองฝาย และมีรายละเอียดเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย มีประเด็นการพัฒนา การใช

อำนาจคุมครองผูเห็นตางจากรฐัท่ีเขามารวมโครงการ รวมท้ังคนในพื้นที่ที่จะเขามารวม คนในพ้ืนท่ีตองไดรับ

การประกันจากทั้งสองฝาย ตองมีหลักประกันวาเขาจะปลอดภัย ไมโดนคุกคามจากทั้งสองฝาย ทั้งปารตี้ A ท้ัง

ปารต้ี B สามารถแสดงความเห็นไดอยางเสรี" 

 

          พล.ต.สิทธิ ใหขอมูลดวยวา สถานการณในพื้นที่ปจจุบันนี้ถือวาดีขึ้นมาก มีคนเคยเลาใหฟงวาไปเปด

เวทีในพ้ืนที่ได มีคนกลาลุกขึ้นมาพูดถึงปญหาความไมเขาใจของคนในชุมชนมากขึ้น หมายความวาทุกคนรับฟง

กันและกันมากขึ้น นาจะเปนแนวโนมที่ดี 

 

จำเปนไหมตองคุย "ดูนเลาะ" 

          ประเด็นออนไหวสำคัญ คือการเปดชองทางการติดตอพูดคุยกับกลุมบีอารเอ็น ในปกที่ยังใชความ

รุนแรงอยู ซึ่งหลายฝายเชื่อวามี นายดูนเลาะ แวมะนอ เปนผูนำ แตประเด็นนี้ดูเหมือน พล.ต.สิทธิ จะคิดตาง

ออกไป 

          "ประเด็นของการพูดคุยในความหมายของผมคือ บีอารเอ็นคือคนท่ีกอเหตุอยูในปจจุบันนี้ เราตองมีคำ

นิยามวาบีอารเอ็นในหลักวิชาการ และบีอารเอ็นในหลักของเอ็นจีโอ คืออะไรกันแน คือคนไหน คือใคร แลวเรา

ทราบไหมวาคนน้ีใชหรือไมใชสมาชิกบีอารเอ็น แลวทำไมถึงไมคุยกับบีอารเอ็นกลุมเดียว ถามวาเมื่อกอนก็คุย

กับพูโล เพราะวาเมื่อกอนพูโลมีกลุมเดียว และมีอิทธิพลมากในพื้นที่ จากนั้นกลุมพูโลก็แตก และมีบีอารเอ็น

ขึ้นมาแทนที่ ถามวาในอนาคตหากบีอารเอ็นแตก เราจะไปคุยกับกลุมอ่ืนอีกไหม ทานนายกรัฐมนตรีบอกวาให

เรียกมาคุยกับกลุมที่ยังเคล่ือนไหวใหครบทุกกลุม และคุยใหจบ" 

 

          "ผมไมเขาใจวาทำไมฝายไทยถึงพุงเปาไปท่ี ดูนเลาะ แวมะนอ อาจเปนดวยขาวความมั่นคงวาดูน

เลาะเปนผูนำสูงสุดขององคกรบีอารเอ็น แตผมตองเรียนใหทราบวาปจจุบันนี้ไมมีใครเขาถึงองคกรบีอา

รเอน็อยางแทจริง เพราะฉะนั้นผูนำสูงสดุเขาเปนใคร ไมมีใครตอบคำถามได ถาถามตัวนายดูนเลาะ 

อาจจะไมใชก็ได" 

 

          "ถามวาคนที่ใชความรุนแรง ใชกำลัง พูดถึงคนกลุมนี้ เปนคนที่มีศักยภาพ ซึ่งเรามองไปที่บีอารเอ็น 

ถามวามีแนวโนมที่ดีขึ้นไหม ก็มีแนวโนมดีขึ้น คนกลุมนี้เริ่มที่จะใหความสนใจ ใหความรวมมือกับการพูดคุย 

เพราะเปนทางออกสุดทายแลววาที่ผานมาการใชความรุนแรงไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีได มีแต

ความสูญเสีย ถาการพูดคุยดวยสันติวีธีจะทำใหพ้ืนท่ีไดรับความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ปญหาตางๆ ไดรับการ
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แกปญหารวมกันมากข้ึน ก็นาจะเปนทางออกได เพราะการท่ีเขาออกมายิง ออกมาระเบิด ไมไดสื่อวาเขา

ตองการอะไร และคนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด" 

 

ตองรวมปฏิเสธความรุนแรง 

          พล.ต.สิทธิ ชี้วา หัวใจสำคัญท่ีจะพลิกสถานการณไปสูสันติภาพ คือทุกฝายตองรวมกันปฏิเสธความ

รุนแรง ไมวาจะเกิดจากใครก็ตาม 

          "เราตองยอมรับวามันมีความรุนแรงเกิดข้ึนจากทั้งสองฝาย คือเจาหนาที่รฐัและกลุมขบวนการ 

(หมายถึงขบวนการที่อางอุดมการณแบงแยกดินแดน) เราอยากใหคนในพื้นที่ออกมาตอตานเร่ืองการใชความ

รุนแรงจากทุกฝาย ในทุกรูปแบบ คืออยากใหความชอบธรรมมาเปนคุณคาที่ถูกตองในสังคม ตองชวยกัน

ปฏิเสธความรุนแรง เพราะเมื่อใดที่มีการออกมาปฏิเสธความรนุแรง ไมวากลุมทางเขา (หมายถึงขบวนการ) 

หรือทางเจาหนาที่ ก็จะมีการระมัดระวังในการปฏิบัติการทางทหาร" 

 

          "จุดเริ่มตนเรื่องคารบอมบบ๊ิกซี ปตตานี (เมื่อ 9 พ.ค.60) เราจะเห็นวามีภาคประชาสังคม ภาค

ประชาชน หรือองคกรระหวางประเทศออกมาประณามเหตุการณครั้งนั้นอยางรุนแรง ทำใหการกอเหตุ

ลดลงอยางเห็นไดชัด หลังจากนั้นเหตุใหญๆ ไมคอยมี การกอเหตุในที่สาธารณะไมคอยมี การกอเหตุตอ

เปาหมายออนแอก็ไมคอยมี สิ่งนี้คือสิ่งที่คนในพื้นท่ีเริ่มตระหนัก ถาเราออกมาเรียกรองตรงนี้มากๆ ก็จะทำ

ใหความรุนแรงขนาดใหญ หรือเหตุรุนแรงท่ีเกิดกับเปาหมายออนแอลดลงไปเรื่อยๆ" 

          และนั่นนาจะเปนสัญญาณสูสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขตอไป ทั้งพื้นท่ีปลอดภัยและการพูดคุย

เพื่อใหบรรลุขอตกลงสุดทาย...ในความเห็นของ พล.ต.สิทธิ! 
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THE PEACE DIALOGUE PROCESS - Third Year (2017) 
Abu Hafez Al-Hakim  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 15 กุมภาพันธ 2561 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/en/node/11704 

 (The author is a member of MARA Patani's Dialogue Panel in the Peace Dialogue 

Process) 

My previous article on the peace process 

(https://www.deepsouthwatch.org/node/9977 ) ended with a high expectation that the 

Safety Zone implementation would be put on trial as a pilot project by the first half of 

2017. However, that never materialized. If anything, it goes to show that a peace process is 

always unpredictable, fragile and never without obstacles. 

 

The Joint Technical Team (JTT) of both parties A and B had been working towards 

drafting the General Framework for the Safety Zones (GF-SZ) since 26 October 2016. By 

February 2017 it was completed and was submitted for endorsement in the Third Joint 

Working Group - Peace Dialogue Process (JWG-PDP) meeting on 28 February 2017, another 

milestone of the peace process.  Interestingly, the date coincided with the historic signing 

ceremony of the General Consensus on the Peace Dialogue Process signed in Kuala Lumpur 

four years ago. Party B named five possible districts to implement the Safety zones from 

which only one will be selected as the pilot project i.e. two in Narathiwat, two in Yala and 

one in Pattani. The names of the districts were however not disclosed to public. 

 

Following the endorsement of the GF-SZ, the JTT continued detailing the 

components, regulations and the implementation aspects of the framework. At the core of 

the agendas were the release of prisoners, its legal procedure and implication, the 

establishment of the Safe House (SH) as a Coordination Centre and the formation of the 

Joint Action Committee (JAC) in any designated Safety Zone. 

 

The JTT met again on 6 April 2017 to form an Assessment Team (AT), to mutually 

explore and identify the one district to start with as the pilot project. However, in the 

following meeting on 27 April 2017, the AT issue was dropped because party B was given the 

privilege of choosing the "one district" at the onset of the preparation stage. The meeting 
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therefore proceeded with the discussion on Safe House (SH), a coordination centre to be 

manned by a joint local working team (7 from each party) that will assist and coordinate the 

formation of JAC in the SZ. 

 

Similar to the ToR (Terms of References) the documents pertaining to the SZ are still 

classified. That raised a lot of questions and speculations. The period of "no meeting " for 

almost four months added more to the queries. Were they having problems at the table? 

Was the process viable and moving? More questions were about the Safety Zones (SZ) itself. 

Is it a cease-fire or a safe-area model? The answer is neither. 

 

Basically, the SZ is first of all about CIVILIAN PROTECTION. In any designated SZ, the 

safety and well-being of civilian in their day-to-day lives is a priority. Both parties (A and B) 

will refrain from all actions when casualties on civilian is anticipated. Ideally, in the SZ there 

should be no violent incidences from all sides. However, should there be incidences, both 

parties would work together to identify the perpetrators whom, when confirmed, will be 

dealt with based on existing laws. 

 

Secondly, freedom of expression is guaranteed. The people are free to voice 

opinions, especially political, without pressure, harassment or intimidation. Public forums 

and debates on all community-related issues are encouraged. 

 

Thirdly, the people in the SZ can actively participate and decide what they need/do 

not need for their community through the JAC. This is in line with the " self-administered 

community " policy. 

 

The pilot project in one district would serve as a confidence building exercise. It 

would be a testing ground to see if both parties could actually work with each other after 

years of armed fighting and their abilities to curb violence. 

 

The time frame for SZ would start with the establishment of the Safe House (SH). 

Then there will be a period of three months preparation followed by another three months 

implementation. At the end of the exercise (six months) the JTT will evaluate and make 
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recommendation to the JWG-PDP whether the SZ should be extended, expanded, 

suspended or terminated altogether. 

 

On 12 September 2017 the JTT met again. At this juncture the party A was pressing 

for the "one district", while party B would reserve the disclosure until all issues related to SZ 

are discussed and agreed upon. The disagreement over this issue had prompted the 

Malaysian Facilitator to call off the meeting just before lunch. Both parties would go back, 

review their stance and to return to the dialogue table in two weeks time. That was the 

second obstacle faced at the table (the first one was the dispute over the ToR in the 27 

April 2016 meeting) 

 

The expected meeting on 27 September 2017 did not take place. The Facilitator was 

engaging the mainstream BRN who had earlier issued media statement and had submitted 

proposals of their stance on the peace process. It was rumored that Mr. Zamzamin Hashim 

tried to arrange a meeting between General Aksra Kerdphol, the Thai panel chief and Dunloh 

Wae Matnor or Pok Su Loh of the BRN. Despite of rumors, vague media reports and 

diplomatic speculations, the much controversial meeting has not occurred, yet. The initiative 

is on-going. 

 

There was no other peace talk meetings towards the end of 2017. Both parties 

however, conveyed communication through the facilitator on unsettled issues of the SZ. It is 

worth mentioning here that at the beginning of 2018 the light at the end of the tunnel is 

becoming clearer. In an off-table encounter in January at Kuala Lumpur, both sides struck a 

deal, achieved a significant "breakthrough" and agreed to resume the peace talk meetings. 

This was realized by the JTT meeting on 7 February 2018, whereby the teams wrapped up 

the remaining issues of the SZ.  It is just a matter of another two or three meetings ahead 

and both parties are ready to kick-start the SZ exercise in the agreed pilot district. 

 

The success of SZ very much depends on both parties to come to term on the 

common agenda: To create a peaceful and safe atmosphere for the civilians, to open space 

for freedom of speech and expression, and to allow the communities to manage themselves 

in all aspects. The NGOs and CSOs will have significant roles in the SZ. They will be part of 
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the JAC and collaborate with the selected representatives from a community as supportive 

resources group. They will also help in organising public forums and facts finding exercise. 

 

This said, the SZ is not without challenges from both inside and outside. The 

anticipated sabotage from the opponents of peace process and spoilers are not to be taken 

lightly. Only through wisdom, cooperation, patience, sincerity and strong commitment from 

all those who are involved plus strong community support could a safe and peaceful 

atmosphere be created for civilian, the very first step towards a just, comprehensive and 

sustainable conflict resolution. 

  

Abu Hafez Al-Hakim, 

(Spokesman, MARA-Patani) 

15 February 2018 / 29 Jamadil Awwal 1439 H 
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คณะพดูคุยเพื่อสันติสุขฯ ตกลงกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ กำหนดพื้นท่ีปลอดภัย 
PPTV 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 15 กุมภาพันธ 2561 
ท่ีมา: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นรอน/75891 

 

คณะพูดคยุเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เผยสามารถกำหนดพื้นที่ปลอดภัยรวมกับผูเห็นตาง

จากรัฐ 1 อำเภอไดเรียบรอยแลว 

 

วันนี้ (15 ก.พ.61) ผูสื่อขาวรายงานวา พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต เปดเผย ไดรายงานผลการดำเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใตให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีรับทราบ โดยตลอดระยะเวลา 1 ป 

กระบวนการพูดคุยไดดำเนนิการมาอยางตอเนื่องทามกลางความพยายามในการสรางแนวรวมมุมกลับของผูกอ

เหตุผานสื่อมวลชน  นักวิชาการและองคกรทางสังคมตางๆ  ซึ่งคณะพูดคุยฯ ไดพยายามทำความเขาใจไมให

สังคมหลงประเด็นสนับสนุนผูใชความรุนแรง ลาสุดจากการประชุมที่ประเทศมาเลเซียสามารถไดขอยุติรวมกัน

ในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำรอง 1 อำเภอและไดแจงใหนายกรัฐมนตรีรับทราบแลว 

 

 
 

สำหรับขั้นตอนตอไปจะเปนการจัดตั้ง Safe House เพื่อทำหนาที่เปนศูนยประสานงานใหทุกภาค

สวนไดเขามาชวยกันใหขอคิดเห็นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไข

ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ Safety Zone  คาดจะใชเวลาประมาณ 6 เดือนในการขับเคลื่อน Safety Zone 

พรอมไปกับการประเมินผลวาสามารถดำเนินการไดตามความต้ังใจของทุกฝายที่จะใช  สันติวิธีดูแลพ้ืนที่ใหมี

สันติสุขไดหรือไม  และหากสามารถบรรลุเปาหมายก็อาจขยายไปยังพ้ืนที่อื่น 
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'อักษรา' เผยได 'พื้นทีป่ลอดภัย' นำรองป 61 พรอมเซฟเฮาส 

ประสานทุกฝายดับไฟใตแลว 
ประชาไท 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 20 กุมภาพันธ 2561 
ท่ีมา: https://prachatai.com/journal/2018/02/75532 

 

หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ เผยฝายรัฐบาล-ฝายผูเห็นตางจากรัฐ ไดรวมกันกำหนดอำเภอนำรอง

พ้ืนที่ปลอดภัยในป 61 แลว เหตุที่ยังไมประกาศตองมีการหารือเตรียมพื้นที่ใหพรอมกอนคาดประมาณ 4-6 

เดือน  

 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผานมา ไทยรัฐออนไลน รายงานวา พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี

ในฐานะ หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาววาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปน

ปญหาภายในของประเทศไทย เพราะเราไมตองการใหมีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ เพื่อตัดการ

สนับสนุนทั้งปวงตอผูกอเหตุรุนแรง และปองกันไมใหความขัดแยงขยายวงกวางออกไปเปนสงครามตัวแทน 

แบบที่ตะวันออกกลางตองเผชิญอยูในปจจุบัน 

  

หัวหนาคณะพูดคุยฯ กลาวดวยวา ดังนั้นจึงไดแบงกลุมงานในการแกปญหาออกเปน 7 กลุมงาน และ

กำหนดหนวยงานรับผิดชอบระดับกระทรวง โดยใหความสำคัญอันดบัแรก ตอกลุมงานรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ท่ีมีกระทรวงกลาโหมเปนเจาภาพ และมี กอ.รมน.เปนหนวยปฏิบัตหิลัก จากสถานการณ

ความรุนแรงท่ียังเกิดขึ้นในพ้ืนที่แสดงวา กลุมงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งมีทั้งกำลังพล 

ยุทโธปกรณ อำนาจตามกฎหมาย และมีงบประมาณยังทำไดไมสมบูรณดีพอ ทั้งการควบคมุพื้นที่ การควบคมุ

ทรัพยากร และการควบคุมประชาชนจึงสมควรปรับปรุงท้ังมาตรการเชิงรับ และมาตรการเชิงรุก เพ่ือจำกัดเสรี

และลดขีดความสามารถของกลุมผูกอเหตุ ดวยการปฏิบัติการทางทหาร และการบังคับใชกฎหมาย ควบคูไป

กับการปฏิบัติงานดานมวลชนเเพ่ือตัดการสนับสนุนทั้งปวงของผูกอเหตุทั้งในและนอกพื้นที่ 

  

ในสวนของกระบวนการพูดคุยฯ นั้น พล.อ.อักษรา ระบุวา เปนเพียงกลุมงานที่แสวงหาทางจากความ

ขัดแยงในแนวทางสันติวิธีดวยการพูดคุยกับขบวนการผูเห็นตางฯ ทุกกลุม ทุกพวก ทุกฝาย ใหลดทอนความ

ตั้งใจในการใชความรุนแรง และหันกลับมารวมมือสรางพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือใหเกิดความสงบสุขปลอดภัยตอ

ประชาชนเปนสำคัญ การพูดคุยฯ แมตองใชเวลาหลายป แตก็จะเปนหนทางใหประเทศชาติสามารถออกจาก

ความขัดแยงไดอยางยั่งยืนในท่ีสุด อยางไรก็ดียังมีผูที่ติดยึดทฤษฎี และมีแนวคิดแบบเดมิๆ พยายามเชื่อมโยง

เหตุการณความรุนแรงในพ้ืนที่โดยกลาวอางวามาจากผลการพูดคุยฯ จนตกเปนแนวรวมมุมกลับ เผลอไปสราง
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ความชอบธรรมและเปนกระบอกเสียงใหกับกลุมผูกอเหตุท่ีใชความรุนแรง อางวาเปนตัวจริงยืนเงื่อนไขตอรอง

รัฐบาล 

  

หัวหนาคณะพูดคุยฯ กลาวอีกวา ในป 2561 คณะพูดคยุฯ สามารถบรรลุหลักการสำคัญรวมกับผูเห็น

ตางฯ ในการจัดตั้งศูนยประสานงาน Safe House และคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ีปลอดภัยที่มีทุกภาคสวนเขา

มารวม กำหนดมาตรการตางๆ เพื่อกันไมใหเกิดเหตุความรุนแรง และเกิดความปลอดภัยตอประชาชนทุก

ศาสนาและทุกกลุมอาชีพในพื้นที่ดังกลาวอยางแทจริง เพราะคำตอบทั้งหมดของการแกปญหา จชต.อยูที่

ประชาชนในพ้ืนที่เปนสำคัญ 

  

โดยเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผานมา มารียัม อัฮหมัด และมาตาฮารี อิสมาแอ รายงานผานเบนารนิวส วา 

พล.อ.อักษรา ไดแจงขอมูลแกผูสื่อขาวโดยผานทางสำนักเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใตในวันน้ี ภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงานของคณะพูดคยุฯ ใหนายกรัฐมนตรีไดรับทราบ 

ในขณะที่นายอาบู ฮาฟซ โฆษกมาราปาตานี ไดแจงเรื่องนี้ผานบทความในเวบไซตของศูนยเฝาระวัง

สถานการณภาคใต (Deep South Watch) 

 

“ลาสุดจากการประชุมที่ประเทศมาเลเซยี สามารถไดขอยุติรวมกันในการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยนำ

รอง 1 อำเภอ และไดเรียนใหนายกรัฐมนตรีรบัทราบแลว โดยขั้นตอนตอไปจะเปนการจัดตั้ง safe house เพ่ือ

ทำหนาที่เปนศูนยประสานงานใหทุกภาคสวนไดเขามาชวยกันใหขอคิดเห็นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ safety zone” พล.อ.อักษรา กลาว 

 

เบนารนิวส รายงานดวยวาไมสามารถติดตอ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุย และพลตรีสิทธิ์ 

ตระกูลวงศ เพ่ือขอทราบชื่ออำเภอและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

พล.อ.อักษรา ไดกลาวในใบแจงขาวอีกวา จากนี้ไปคณะพูดคยุฯ จะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ในการ

ขับเคลื่อน safety zone พรอมไปกับการประเมินผลวา สามารถดำเนินการไดตามความตั้งใจของทุกฝาย ที่จะ

ใชสันติวิธีดูแลพ้ืนที่ใหมีสันติสุขไดหรือไม และหากสามารถบรรลุเปาหมายก็อาจขยายไปยังพื้นที่อ่ืน ซึ่งก็ตอง

ขึ้นอยูกับผลการพูดคุยในระยะตอไปดวย 

 

 

 

 

 

 



329 

 

เดินหนา “Safety Zone” ชายแดนใต เปดตัวเม.ย. 
สำนักขาวชายขอบ 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2561 
ท่ีมา: http://transbordernews.in.th/home/?p=18437 

 

ในขณะที่เหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตยังเกิดข้ึนตอเนื่อง แตยังมีความพยายามในการ

พูดคุยกับกลุมผูคิดตางเพื่อแกปญหาอยางสันติวิธี โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่รัฐบาลไดพูดคยุกับกลุมมา

ราปาตานี มากวา 3 ป ลาสุดมีความคืบหนาในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone เปนพ้ืนที่นำรอง

เพื่อลดเหตุรุนแรง ซึ่งจะมีการเปดศูนยประสานงาน หรือ Safe House ใหคณะทั้งสองฝายมาทำงานรวมกันใน

ตนเดอืนเมษายนนี้ กอนจะเริ่มทำงานกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคมนี้ โดยการเปด

เซฟเฮาส ซึ่งจะมีตัวแทนของกลุมมารา ปาตานี เขามาทำงานดวย 7 คน บางคนอาจมีหมายจับ ดังนั้นทาง

สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจึงตองอำนวยความสะดวกใหสามารถเขามาทำงานตามเปาหมาย 

ซึ่งไมใชการเปดโอกาสใหกลุมผูคิดตางเขาประเทศไดตามที่ถูกวิจารณ เพราะการดำเนินงานเปนไปตามกรอบ

กฎหมายไทย ที่เชื่อวา การพูดคุยเพ่ือสันติภาพคือทางออกในการยุติความรุนแรง  

 

นับตั้งแตคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ที่นำโดยพลเอกอักษรา เกิดผล เปนประธาน

ฝายรัฐไทย หรอื ปารตี้ เอ เริ่มพูดคุยกับกลุมมารา ปาตานี องคกรรมของกลุมผูคิดตาง ที่มีนายอาวัง จาบัท 

เปนประธานมาราปาตานี หรือ ปารตี้ บี และมีการเปดตัวกับสื่อครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่กรุง

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ทั้งสองฝายมีการพูดคุยอยางตอเนื่องโดยการประสานงานของดาโตะ สรี อา

หมัด ซัมซามิน ฮากิม ผูอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลมาเลเซีย ผานมา 3 ปแมจะใชเวลานาน แตลาสุดทั้ง

สองฝายไดเห็นชอบขอตกลงในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safety Zone เปนพ้ืนท่ีนำรองเพ่ือลดเหตุ

รุนแรง โดยขั้นตอนสำคัญในตนเดือนเมษายนนี้ จะมีการเปดศูนยประสานงาน หรือ Safe House ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต  

 

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงส เลขานุการคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เลขานุการคณะ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุข เปดเผยถึงรูปแบบของ Safe House จะทำหนาที่เปนศูนยประสานงานในการกำหนดพื้นที่

ปลอดภัย โดยใหตัวแทนของปารตี้เอ หรือเจาหนาที่รัฐไทย จำนวน 7 คน และตัวแทนปารตี้ บี หรือกลุม มารา

ปาตานี จำนวน 7 คน มาทำงานรวมกัน ระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เพื่อคัดเลือก คณะกรรมการ

บริหารจัดการพื้นที่ปลอดภัย หรือ JAC จำนวน 19 คน โดยประกอบดวยประชาชนในพื้นที่จำนวน 15 คน มา

จากกลุม 4 เสาหลัก กลุมเยาวชน และสตรี สวนอีก 4 คนเปนตัวแทนจากฝายรัฐและมาราปาตานีฝายละ 2 

คน จากนั้นจะเริ่มทำงานในพ้ืนทีป่ลอดภัย ท่ีจะกำหนดนำรอง 1 อำเภอ เปน Safety Zone โดยใชเวลา 4 

เดือนในการจัดเตรียมพ้ืนที่ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน กอนจะเริ่มประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยเปนเวลา 
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3 เดือนระหวางเดือนตุลาคมถึง ธันวาคม โดยตัวชี้วัดสำคัญคือการลดเหตุรุนแรง และระหวางน้ันหากมีเหตุ

รนุแรงเกิดขึ้นจะตองพิสูจนทราบใหไดวาใครเปนผูกอเหตุ หากพิสูจนไมไดจะยกเลิกเปน Safety Zone 

 

พล.ต.สิทธิกลาววาจากเปาหมายของการสรางพื้นท่ีปลอดภัยตามหลักการสันติวิธีถือเปนความสำคัญ

เพื่อยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ยืดเยื้อมากวา 14 ป การพูดคยุเพื่อสันติภาพเปนแนวทางที่สอง

ฝายยอมรับ และกลุมมาราปาตานี ที่ถือเปนกลุมผูเห็นตางจากรัฐที่เคลื่อนไหวอยูในพ้ืนที่จริง แมจะไมมีฝาย

กองกำลังของขบวนการบีอารเอ็น แตทุกกลุมยืนยันวาเปนตัวจรงิ และการพิสจูนทราบที่สำคัญในขั้นตอนแรก

คือความรวมมือในการกำหนดพื้นท่ีปลอดภัย ซึ่งตองใหฝายมาราปาตานีไดเขามาทำงานรวมกับฝายไทยใน 

Safe House จึงจำเปนที่ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

จะมีการทำบัตรประจำตัวใหกับทุกคน และปฏิบัติตามมาตรการของฝายไทย หากตองออกนอกพ้ืนที ่Safe 

House สวนบางคนที่มีหมายจับ ยืนยันไดวาจะมีการชวยเหลือใหความเปนธรรมทางคดีตามหลักกฎหมายปกติ 

ไมมีการพักโทษ อยางที่มีการเขาใจผิด  

 

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต กลาววาขอใหทุกฝายรวมสนับสุนนการพูดคุย

เพื่อสันติสุข และการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งถือเปนการเริ่มตนของการสรางความไววางใจเดินหนาสูสันติสุข

ที่แทจริง โดยฝายไทยไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแลว และเตรียมเปดตัว Safe House ในตนเดือน

เมษายนนี้ 
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เตรียมสรรหากรรมการ SAFETY ZONE เมษานี้ มารา ปาตานีพรอมลงพื้นที่

เตรียมการ 4 เดือน ประเมินผล 3 เดือน 
กองบรรณาธิการ Sinaran Online 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 26 กุมภาพันธ 2561 
ท่ีมา: https://sinaran.news/th/11438 

 

 
 

มารา ปาตานียืนยันในหลักการเห็นดวยในขอตกลงการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย Safety Zone ที่บรรลุขอตกลง

ทางเทคนิคกับฝายรัฐไทยแลวและตั้งเปาที่จะเปดศูนยประสานงานหรือ safe house ในตนเดือนเมษายนเพ่ือ

คัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปลอดภัย (JAC) ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะเปนการสราง 

Safe House และเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ปลอดภัยเปนเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปนี้ 

 

อาบูฮาฟซ อัลฮากิม โฆษก มารา ปาตานีกลาวใหสัมภาษณในรายการขาวสามมิติวา การสรางพื้นที่ปลอดภัย

หรือ Safety Zone เพราะตองการสรางบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน สำหรบัพลเรือนที่สามารถใช

ชีวิตประจำวันอยางปกติสุขซึ่งเปนขอเสนอและความตองการของทุกๆ ฝาย ไมตองการใหคนไปเรือนตองตก

เปนเหย่ือความรุนแรง อยากใหมีการเปดพ้ืนท่ีทางการเมืองเพ่ือใหทุกฝายมีเสรใีนการพูดคยุและใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีโอกาสที่จะเขารวมบริหารจัดการตนเองในลักษณะชุมชนจัดการตนเอง 

 

อาบูฮาฟซ ยังกลาวดวยวาการกำหนด Safety Zone ซึ่งจะเริ่มนำรองจากหนึ่งอำเภอกอนซึ่งตองการให

ประชาชนและทุกฝายสนับสนุนการทำงานของมารา ปาตานีและคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยที่แมจะไมใช
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การหยุดยิงแตการสรางพ้ืนที่ปลอดภัย Safety Zone ถือเปนแนวทางสันติวิธีที่จะนำไปสูการยุติความรนุแรงได 

ที่จะถือเปนการเริ่มตนที่สำคัญของการสรางสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

สำหรับการจัดตั้งศนูยประสานงานหรือ safe house เพ่ือใหตัวแทนจากปาตี้ A คอืเจาหนาที่รัฐและตัวแทน

จากปารตี้ B คือฝายมารา ปาตานีฝายละ 7 คนมาทำงานรวมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการ

พ้ืนที่ปลอดภัย (JAC) จำนวน 19 คนจะมาจากประชาชนในพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนในอำเภอนั้นจำนวน 14 คน 

ตัวแทนมารา ปาตานี 2 คน ตัวแทนฝายรัฐไทย 2 คน ซึ่งฝายไทยไดกำหนดมาตรการไวแลวทำทุกอยางที่ให

ฝายมารา ปาตานีที่มีหมายจับสามารถเขาทำงานในพื้นที่ได 

 

โฆษกมารา ปาตานี ยังกลาวอีกดวยวา แมวาในองคกรมารา ปาตานียังขาดฝายกองกำลังของขบวนการ brn 

และขบวนการพูโล P4 แตผูอำนวยความสะดวกคือ ฝายมาเลเซียกำลังใชความพยายามในการพูดคุยใหทุกกลุม

เขารวมในกระบวนการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ เพราะวาจะตองใชเวลาอีกไมต่ำกวา 8 เดือนในการสรางพ้ืนที่

ปลอดภัยก็จะเปนบทพิสูจนท่ีทาทายในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต 

 

ดาน พล.ต.สิทธิ ตระกูลงวศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตกลาววา การจัดตั้งพ้ืนที่

ปลอดภัยจะจัดตั้งตั้งแตเดือนเมษายนโดยใหประชาชนในพ้ืนที่สามารถเขามามีสวนรวมโดยตรง โดยเริ่มทำงาน

ในพ้ืนท่ีที่กำหนดเปนอำเภอนำรองเพ่ือเตรียมการเปนเวลา 4 เดือนคือตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

และชวงของการประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยเปนเวลา 3 เดือนคือ ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

 

อางอิง 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=iCFV-6gPC84&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=om4oh5s0D9E&feature=youtu.be&app=desktop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



333 

 

เลขาฯคณะพดูคุยสันติสุข ระบุใชเวลา 6 เดือน กำหนดพื้นท่ีปลอดภยัชายแดนใต 
ประชาไท 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 17 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: https://prachatai.com/journal/2017/03/70625 

 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ท่ีผานมา รายงานขาวระบุวา พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต นำตัวแทนคณะพูดคุยฯ ตอบขอซักถามสื่อมวลชน ถึงความคืบหนาในการพูดคุยฯ วา 

ฝายไทยและผูเห็นตางไดกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (เซฟตี้โซน) ในจังหวัดชายแดนภาคใตเบื้องตน 5 พ้ืนที่ของ 3 

จังหวัดชายแดนใต โดยคณะทำงานเทคนิครวม 2 ฝายจะพิจารณาจากเกณฑคัดเลือก คือ เปนพื้นที่ที่เกิดเหตุ

รุนแรงบอยครั้ง สามารถควบคุมการปฏิบัติไดทั้ง 2 ฝาย ซึ่งคาดวาจะใชเวลาในการสำรวจประมาณ 1 เดือน 

จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งแบงเปน 2 ชวง ชวงแรกคือการเตรียมพ้ืนที่ ใชเวลา 3 เดือน จากนั้นจะ

เขาสูชวงจัดตั้งพ้ืนที่และประเมินผล ซึ่งใชเวลา 3 เดือนเชนกัน โดยจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่

ปลอดภัย ที่ประกอบดวย เจาหนาที่รัฐ ฝายผูเห็นตาง และประชาชนในพื้นที่ เบื้องตนพ้ืนจะนำรองใน 1 

อำเภอ 

 

“การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟต้ีโซน ถือเปนมาตรการทดสอบความไววางใจระหวางกันของฝายรัฐและ

ฝายผูเห็นตาง ซึ่งปจจุบันยังเกิดความไมเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เปนการลดจำนวนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น และ

เพื่อใหคนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาในสิ่งท่ีตองการ อยางไรก็ตาม ยอมรับวายังมีอีกหลายปจจัยที่ทำใหเกิดเหตุ

รุนแรงนอกเหนือจากกลุมกอความไมสงบ นั่นคือภัยแทรกซอน เชน ยาเสพติด คาน้ำมันเถื่อน การเมืองทองถ่ิน 

จึงไดมกีารกำหนดรวมกันเบื้องตนวาในพื้นที่ปลอดภัยจะเกิดเหตุรุนแรงไดไมเกิน 3 ครั้ง และจะตองพิสูจน

ทราบรวมกันวาใครเปนคนทำ แตถาหากหาคนรับผิดชอบไมได ก็จะยกเลิกพื้นที่ปลอดภัย” พล.ต.สิทธิ กลาว 

 

ดาน ธวัชชัย ฤทธากรณ รองผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติดานการขาวกรองและตอตานขาวกรอง

ตางประเทศ สำนักขาวกรองแหงชาติ หนึ่งในคณะพูดคุยฝายไทย กลาววา กลุมผูเห็นตางที่มารวมพูดคุยกับ

ฝายไทยทั้งหมดมีรายชื่ออยูในบัญชีดานความม่ันคง ซึ่งคงไมตองระบุวาเปนตัวจริงหรือไม แตยอมรับวาในแต

ละกลุม เชน บีอารเอ็นก็มีกลุมยอยออกไป ซ่ึงบางกลุมก็ยังไมสามารถควบคุมกันเองได แตไมวาจะมีการพูดคุย

เพื่อสันติสุขหรือไม เหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็เกิดข้ึนตลอดเวลา การใชความ

รุนแรงแกปญหาก็จะไมมทีางทำใหเหตุการณยุติไดอยางยั่งยืน 

 

น.อ.จักรพงษ อภิมหาธรรม หัวหนาสำนักงานคณะประสานงานระดับพ้ืนที่และคณะทำงานเทคนิครวม กลาว

วา ยอมรับวามีเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังไมเขาใจและไมเห็นดวยกับการพูดคุยเพื่อสันติสุข แตสวน

ใหญเขาใจและเห็นดวย ดังนั้นจำเปนตองมีการชี้แจงทำความเขาใจกับผูบังคับหนวยและกำลังพลผูปฏิบัติงาน 
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ซึ่งถือวาเปนปจจัยสำคัญตอการสรางพ้ืนที่ปลอดภัย อยางไรก็ตาม หากมองสถิติเหตุการณความไมสงบที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดใชแดนภาคใตตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 200,000 คดี 

แตเปนคดีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงเพียง 9,900 คดี ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.4 เทานั้น 

 

ที่มา : สำนักขาวไทย 
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ดันผุด‘เซฟเฮาส’พักโทษ อักษราโทษสื่อตีความผิด 
ไทยโพสต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 14 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.thaipost.net/main/detail/5188      

   

กรรมการอิสลามฯ จัดพ้ืนท่ีพูดคุยสันติสุข -ตั้งเซฟเฮาส พักโทษคดีมั่นคง 3 รายที่ปตตานี อดีต ผอ.

ขาวกรองฯ ไมเคยไดยินเจาหนาที่รฐัซื้อขาวโจรใต ดาน "อักษรา" แจงไมมีเจตนาพาดพิง จนท.รัฐเอ่ียวไฟใต แค

ยกตัวอยางในอดีต  

 

    เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.

ปตตานี  นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามปตตานี พรอมคณะกรรมการฯ ไดแตงตั้งที่

ปรึกษาจำนวน 60 คน ท่ีมาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งภาคราชการและเอกชน ที่มีประสบการณการทำงาน 

โดยผานการเห็นชอบของทุกฝาย เพ่ือใหขอคิดเห็นแนะนำในการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการ

อิสลามปตตานี เปนไปอยางโปรงใส ถูกตอง และเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน   

 

      นายแวดือราแมกลาววา นอกเหนือจากนโยบายของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี นโยบาย

ระดับชาติที่เปนนโยบายเรงดวนหลังจากที่หลายคณะมาปรึกษาหารือ คือการจัดพ้ืนที่ที่สำนักงาน

คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี เพ่ือเตรียมการในการจัดพ้ืนที่การพูดคุยระหวางรัฐกับผูเห็นตาง ซึ่งเปน

หนาที่ของรัฐ สวนทางคณะกรรมการฯ จัดสถานที่ใหเทานั้น นอกจากนั้นเปนการจัดพื้นที่เซฟต้ีเฮาสใหกับผูที่มี

คดีความมั่นคง จำนวน 3 รายที่จะพักโทษ โดย 2 รายมาจากนราธิวาส และอีก 1 รายมาจากจังหวัดยะลา 

เนื่องจากไมกลาที่จะกลับพื้นที่ จึงไดจัดสถานที่เพ่ือเปนพ้ืนท่ีพักโทษใหกับเขา โดยจะพักประมาณ 7-8 เดือน 

ซึ่งรฐัจะนำรองโครงการนี้ที่ปตตานี ซึ่งเราจะอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตความเปนอยู จัดสถานที่ 

สังเกตการณ รักษาความปลอดภัย 

 

     นายแวดือราแมกลาวอีกวา สำหรับการจัดสถานที่ใหกับคณะการพูดคุยฯ และการตั้งเซฟตี้เฮาสที่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามปตตานี คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการเห็นชอบ เพื่อตอบสนองนโยบายของ

รัฐ ซึ่งเราปรับปรงุในเรื่องสถานที่ซอมแซมในสวนท่ีสึกหรอใหเรียบรอยเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ และตั้ง

คณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อสังเกตการณกับโครงการทั้งสองเรื่องนี้ เพ่ือตองการใหโครงการของรัฐประสบ

ความสำเร็จ และเพื่อตองการใหบานเมืองเกิดความสงบสันติสุขย่ังยืนตลอดไป 

    

นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะอดีตผูอำนวยการสำนักขาวกรอง

แหงชาติ กลาวถึงกรณี พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต เปดเผยถึง
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กรณีเคยมีเจาหนาที่รัฐซื้อขาวจากผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เหมือนเปนการสนับสนุนการกอ

เหตุวา ตนไมมีขอมูลเรื่องนี้ แตคิดวาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองมีความชัดเจนวาใครเขา

ไปเก่ียวของบาง และเรายังไมทราบวาบุคคลดังกลาวเขาไปเก่ียวของในฐานะสวนตัวหรือองคกร ฝายความ

มั่นคงตองใหความชัดเจนไดวาอะไรเปนอะไร อยากใหติดตามจากฝายความมั่นคง และ พล.อ.อักษรา แต

ในชวงท่ีเปน ผอ.ขาวกรองฯ ตนไมเคยไดยินเรื่องนี้ 

 

ขณะที่ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เปดเผยถึงความ

กังวลใจตอการเสนอขาวของสื่อ กรณีเสนอเนื้อหาพาดพิงเจาหนาที่รัฐมีสวนสนับสนุนกลุมที่ใชความรุนแรงใน

พ้ืนวา มีการตีความในบางประเด็นท่ีคณะพูดคุยฯ ไดยกตัวอยางใหเห็นถึงสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เชน 

เจาหนาที่รัฐยังมีแนวความคดิแบบเดิมๆ คือเชื่อวาสามารถเขาถึงขบวนการและกลุมติดอาวุธตัวจริงผานทาง

ตัวแทนแหลงขาวได จึงอาจตกเปนเครื่องมือของกลุมที่ใชความรุนแรงโดยไมรูตัวนั้น โดยประเด็นนี้ถูกนำไป

เผยแพรโดยมีการตีความที่ไมตรงกับสาระที่แทจริงที่คณะพูดคุยฯ ไดใหขอมูลตอสาธารณะ อาจสงผลตอ

ความรูสึกและความเขาใจของสังคมโดยรวมได  

 

     "คณะพูดคุยฯ ไมไดมีเจตนาที่จะพาดพิงบุคคลหรือหนวยงานใด และเชื่อวาการทำงานอยาง

ตรงไปตรงมาของสื่อมวลชนในการชวยกันเสนอขอเท็จจริงเชิงบวก รวมถึงความตั้งใจจริงของทุกฝายในการ

คลี่คลายปญหาดวยแนวทางสันติวิธี จะชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับสังคมไดอยางชัดเจนในทุกประเด็น 

และขอใหมีความมั่นใจวา กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจะเปนเครื่องมือสำคัญตามแนวทางสันติวิธีในการ

แกไขปญหาความขัดแยงที่มีมาอยางยาวนานไดตามท่ีทุกฝายคาดหวัง" พล.อ.อักษรากลาว 

      

พล.อ.อักษรากลาวดวยวา ความคืบหนาลาสุด ทั้งสองฝายไดใหความเห็นชอบรวมกันในการกำหนด

พ้ืนทีท่ี่จะจัดตั้งเปนพื้นท่ีปลอดภัยไดแลว หลังจากนี้จึงถือเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญท่ีทุกกลุมทุกฝายตอง

ปรับเปลี่ยนการตอสูจากการใชความรุนแรงมาเปนแนวทางสันติวิธีและรวมมือกันดับไฟใตที่มีมาอยางยาวนาน 

แตหากยังมีแนวความคิดแบบเดิมๆ ก็ยากที่จะทำใหปญหาความขัดแยงนี้คลี่คลายลง 

      

เชนเดยีวกับ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาว

วา พล.อ.อักษราเพียงตองการยกตัวอยางในอดีตที่เจาหนาที่รฐัยังมีแนวความคิดแบบเดิมๆ ที่เชื่อมั่นวาสามารถ

เขาถึงขบวนการและกลุมติดอาวุธตัวจริงผานทางตัวแทนแหลงขาวได จึงอาจตกเปนเครื่องมือของกลุมท่ีใช

ความรุนแรงโดยไมรูตัว แตปจจุบันนโยบายของนายกรัฐมนตรีตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มี

ความชัดเจนวาไมสนับสนุนการใชความรุนแรงจากทุกกลุมทุกฝาย และใหเนนการพูดคุยอยางมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี และรวมกันสรางสันติสุขในพื้นที่ใหไดโดยเร็ว 

ไมไดมีเจตนาที่จะพาดพิงบุคคลหรือหนวยงานใด และขอใหมั่นใจวากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจะเปน

เครื่องมือสำคัญตามแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหาความขัดแยงท่ีมีมาอยางยาวนานไดตามที่ทุกฝาย
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คาดหวัง  

     

พล.อ.ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ ผูบัญชาการทหารสูงสุด กลาวถึงการผลประชุมคณะกรรมการชายแดน

ทั่วไป ไทย-มาเลเซีย (General Border Committee : GBC) เมื่อวันท่ี 15 มี.ค วา ไดหารือหลายประเด็น 

และมีความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม โดยจะมีการลงนามเอ็มโอยูเรื่องที่เปนปญหาระหวางกันทั้งหมด สวน

การแลกเปลี่ยนขอมูลกลุมกอการรายไอเอส ปกติมีการแลกเปลี่ยนขาวกรองดานอาชญากรรมขามชาติ รวมถึง

เรื่องปญหายาเสพติด การคามนุษยอยูแลว สวนการแกปญหาบุคคล 2 สัญชาติ เริ่มมีการพูดคยุเรื่องความ

มั่นคงตามแนวชายแดน โดยสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) จะเปนหนวยงานหลักจัดทำเอ็มโอยูรวมกัน และ

หาแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ คาดวาใชเวลาไมนาน เนื่องจากไทยและมาเลเซียตั้งใจและรวมมือ

กันเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม 
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Exclusive: หัวหนาทีมมารา ปาตานี หมดหวังรัฐบาล หวังพึ่งพระบารมี ร. 10 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-43516716 

 

 
 

เปนเวลา 2 ป 7 เดือน ที่กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตดำเนินการมาเกินกวา 

"ครึ่งเทอม" ของอายุรฐับาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทวาโรดแมป "คืนความสุขใหพื้นที่ปลายดาม

ขวาน" ยังกาวไปไมถึงครึ่ง โดยมียางกาวที่สำคัญอยางการกำหนด "พื้นที่ปลอดภัย" (Safety Zone) รออยู 

 

แมคณะทำงานพูดคุยสันติสุขฯ ฝายไทย ที่มี พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะ ระบุวา เตรียม

เปดเผยชื่ออำเภอนำรองที่ถูกเลือกใหเปน "พ้ืนที่ปลอดภัย" ในเดอืน เม.ย. นี้ หลังไดขอสรุปรวมกับฝายผูเห็น

ตางที่เรียกตัวเองวากลุม "มารา ปาตานี" (MARA Patani) ที่มี สุกรี ฮารี เปนหัวหนาคณะ โดยชัดเจนท้ัง 

"นิยาม-เงื่อนไข-ตัวชี้วัด" ลงตัว ถึงขั้นกางปฏิทิน-แผนงานออกมาโชวสื่อ  

 

แตระหวางนี้ไดเกิด "คิวแทรก" ขึ้นจากบทบาทของ พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช แมทัพภาคที่ 4 ท้ังการ

ชิงกำหนดพื้นที่ปลอดภัย 14 เขต และการประกาศ "รีเซ็ต" รูปแบบโครงการ "พาคนกลับบาน" ท่ีเปดใหแนว

รวมขบวนการกอความไมสงบเขามอบตัวกับทางการไทย  

 

นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให สุกรี ฮารี กับสมาชิกกลุมมารา ปาตานี อีก 2 คน ตองออกมาตั้งโตะอาน

แถลงการณ 4 ขอถึงรัฐไทย เมื่อเชาวานนี้ (23 มี.ค.)  
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มาราฯ ไมวิเคราะหปมทหารไทยเลน 2 บท 

สุกรีชี้วา บทบาทของแมทัพภาคที่ 4 ได "กอใหเกิดความระส่ำระสายในพ้ืนที่" และ "เกิดการสวนทาง

ของกระบวนการสรางสันติภาพ"  

 

 
Image copyrightสำนักเลขาธิการคณะกรรมการพูดคุยสันติสุขฯ 

คำบรรยายภาพ (ซายมือ) พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะทำงานพูดคุยสันติสุขฯ ฝายไทย เคยเรียกรองใหทุกฝายหยุดตั้งคำถามเรื่อง

การเปน "ตัวจริง" ของมาราฯ 

 

อยางไรก็ตามเขาขอสงวนขอวิเคราะหวาปรากฏการณ "แบง 2 ขั้ว-เลน 2 บท" ของ "ทหารไทย" อยู

ภายใตวัตถุประสงคใด แตไดตั้งคำถามเรื่องความไมเปนเอกภาพของฝายรัฐไทยกลับไปยังผูนำสูงสุดของรัฐบาล 

คสช. ที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ท้ังที่คำถามขอนี้เคยเปน "คำถามหลัก" ถึงฝายมารา ปาตานี เนื่องจาก 

3 จาก 7 สมาชิกกลุมมารา ปาตานี ที่แสดงตนวาเขารวมกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯ ในฐานะตัวแทนกลุมแนว

รวมปฏิวัติแหงชาติ หรือบีอารเอ็น (Barisan Revolusi Nasional - BRN) ถูกเพื่อนรวมองคกรปฏิเสธความเปน 

"ตัวแทน" และเรียกรองใหรัฐไทยเปดเจรจากับกลุมบีอารเอ็น "ตัวจริง" โดยตรง 

 

ยืนยันความเปน "ตัวจริง" และ "เปนหนึ่งเดียว" 

นี่เปนครั้งแรกที่สุกรี ฮารี ยอมเปดหนาใหสัมภาษณพิเศษแกสื่อมวลชน และเปนครั้งแรกที่เขายอม

เปดปากตอบขอซักถามดวยภาษาไทยผานบีบีซีไทย แมพูดชา ๆ กวาปกติเล็กนอย แตชัดเจนในคำตอบ 



340 

 

 
Image copyrightJIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI 

คำบรรยายภาพ สุกรี ฮารี (ขวา) หารือกับ อาหามัด ชโูว ซึ่งทั้งคูเปนสมาชิกบีอารเอ็นที่รวมโตะพูดคุยกับรัฐไทย 

 

เขาเริ่มตนบทสนทนาดวยการอธิบายสาเหตุที่ทำใหขอสงสัยเรื่อง "ตัวจริง-ตัวปลอม" ไมเคยจางหายไป

จากกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

"องคกรบีอารเอ็นเปนองคกรหลัก องคกรอยูใตดิน สวนมากคนจะรูจักบีอารเอ็นหลังเกิดเหตุการณป

เหล็ง (เหตุปลนปนจากกองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร ต.ปเหลง็ อ.เจาะไอรอง จ.

นราธิวาส เมื่อป 2547) และไมมีใครรูวาใครเปนตัวบีอารเอ็น คนนี้หรือคนไหน เพิ่งจะรูในระยะหลัง ๆ นี้เอง" 

สุกรีกลาว กอนขยายรายละเอียดวา สมาชิกบีอารเอ็นจะถือหลักเรื่อง "ความเปนหนึ่ง" ไมแตกแยก มาเปน

อันดับแรก และยังตองปฏิบัติตาม "บัญญัติ 10 ประการ" ซึ่งหนึ่งในนั้นระบุวาใครจะทำอะไรเพื่อใหประโยชน

แกบีอารเอ็น หรือมีผลประโยชนตอบแทนบีอารเอ็น ก็ทำไดเลย แมจะเปนสมาชิกระดับขางลาง 

 

"ผมไมมีความแปลกใจที่หลาย ๆ คนมาพูดอยางน้ันอยางนี้ ผมวาคนที่ออกมาพูดไมรูจักบีอารเอ็นที่

แทจริง เพราะความลับของบีอารเอ็นมีอีกมากมายที่คนไมรู ขนาดผมเปนสมาชิกบีอารเอ็น ยังมีอีกหลายเรื่องท่ี

ยังไมรู" สุกรี ผูเปนสมาชิกบีอารเอ็นตั้งแตจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอเนื่องมาถึงปจจุบันกวา 40 ป กลาว 

 

"ฉันทานมุัติของบีอารเอ็น ไมมีใครรู" 

ความเปนองคกรใหญ มีสมาชิกที่มีพ้ืนเพดานการศึกษาหลากหลาย คือปจจัยที่หัวหนาคณะพูดคยุ

สันติสุขฯ ฝายมารา ปาตานี เห็นวาทำใหเกิดความคิดเห็นไมตรงกันของสมาชิกกลุมตาง ๆ 
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จึงไมแปลกหากตัวแทนบีอารเอ็นใตรมมารา ปาตานี จะถูกตั้งคำถามเนือง ๆ วาไดรับฉันทานุมัติจาก

ขบวนการตนสังกัดหรือยัง กอนรวมโตะเจรจากับรัฐไทย 

 

Image copyrightJIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI 

คำบรรยายภาพ มารา ปาตานี ออกแถลงการณ 4 ขอถึงรัฐไทย โดยเปดแถลงขาว ณ บานหลังหนึ่งในเมืองโกตาบาลู รัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย 

 

"คำวา 'ฉันทานุมัติ' ของบีอารเอ็น ไมมีใครรู เพราะบีอารเอ็นเปนองคกรหลัก ใครจะไปรูวาคนนี้มี

ฉันทานุมัติของบีอารเอ็น คนท่ีพูดออกมาวาไมมีฉันทานุมัติของบีอารเอ็น ผมวาคนที่พูดออกมา พูดลอย ๆ ไมมี

หลักฐานท่ีชัดเจน บีอารเอ็นไมใชองคกรเปดเผย บีอารเอ็นทำอะไรไมมีหลักฐานที่จะปรากฏใหสาธารณะรู บี

อารเอ็นไดดำเนินการมาเปนสิบ ๆ ป รัฐบาลถึงไดรู เพราะสมาชิกของบีอารเอ็นแตละระดับก็จะไมรูเรื่องของ

ระดับบน ๆ ขึ้นไป" สุกรีระบุ 

 

นาสนใจวาแลวสมาชิกบีอารเอ็นรายนี้นิยามตัวเองวาอยู "ปกการเมือง" หรือ "ปกทหาร" เพราะนั่น

อาจหมายถึงศักยภาพในการควบคุมกองกำลังในพื้นที่ สุกรีปฏิเสธจะตอบคำถามนี้ โดยใหเหตุผลวา "นี่เปน

ความลับของบีอารเอ็น" 
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"บีอารเอ็นมาราฯ บีอารเอ็นนอกมาราฯ เปนหนึ่งเดียว" 

ในขณะที่สุกรีกำลังสวมบทบาทหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ฝายมารา ปาตานี ไดมีกระแสขาวปรากฏ

เปนระยะ ๆ วา อับดุลเลาะ หรอื ดูลเลาะ แวมะนอ บุคคลที่เชื่อกันวาเปนผูนำสูงสุดคนใหมของขบวนการบี

อารเอ็น ไดรับการติดตอใหรวมวงพูดคุยกับรัฐไทยดวย ทวาสุกรีบอกเพียงวา "ยังไมมีขอมูล"  

 

สำหรับเขา "แมคนจะเรียกบีอารเอ็นมาราฯ บีอารเอ็นนอกมาราฯ ก็เปนหนึ่งเดียว เพียงแตเปน

ความคดิตางเทานั้นเอง เพราะบีอารเอ็นคือประสบการณการแตกแยกสมาชิกในสมัยกอน แตกลับมาเปนหน่ึง

อีกครั้งหนึ่งเพ่ือรวมพลังกันตอสูกับรฐัไทยใหสำเร็จ" 

 

คำถามเรื่องความเปน "ตัวจริง" ของมารา ปาตานี ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในหมูผูเห็นตางเทานั้น แตยังดัง

ขึ้นจากบรรดาผูสังเกตการณกระบวนการสันติสุขชายแดนภาคใต ทำให พล.อ.ประยุทธเคยออกมาระบุถึงการ

ใชพ้ืนที่ปลอดภัยเปนเครื่อง "แสดงศกัยภาพของผูที่มาพูดคุยกับเจาหนาที่รัฐ" และเปนเครื่องพิสูจนความเปน 

"ตัวจริง" ของบรรดาแกนนำขบวนการทั้ง 6 กลุมที่อยูใตรมมารา ปาตานี วาอยูในสถานะ "กดปุม-สั่งการ" กอง

กำลังไดจริงหรือไม แตสุกรีเห็นวาการทำใหประชาชนทั้งหลายเชื่อมั่นในมารา ปาตานี จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ

รัฐบาลไทยยินยอมลงนามความตกลงรวมกันทัง้ 2 ฝาย โดยประชาชนจะเปนผูประเมินความจริงใจและจริงจัง

จากการตกลงรวมกัน 

 

มีความหวัง ร. 10 พระองคเดียวแกปญหาชายแดนใต 

ในฐานะผูรวมวงพูดคุยสันติสุข 2 ครั้ง ทั้งในยุครฐับาล ยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่เริ่มตนป 2556 และยุค

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ที่เริ่มตนป 2558 แสดงความเชื่อมั่นตอกระบวนการรอบหลังมากกวา 

 

"ผมมั่นใจในรัฐบาลทหารมากกวารัฐบาลประชาธิปไตย เพราะวาเราคุยในรฐับาลประชาธิปไตย การ

จะผานเรื่องใด ๆ เปนเรื่องยาก ตองมีขั้นตอน ตองผานสภา แตรฐับาลทหาร ถาเขาจะให ก็ใหเลย อะไรทำได 

ทำเลย"  

 

นี่คลายเปนเรื่องยอนแยง เพราะโดยทั่วไปสันติภาพมักเกิดข้ึนในบรรยากาศประชาธิปไตย แตใน

ความคดิของสุกรีคือถารัฐบาลทหารชุดนี้มีความจริงใจจริง ๆ เขาทำไดทุกอยาง ทวาสิ่งที่เขาพบในวันนี้คอื 

"รัฐบาลไมนิ่ง" นโยบายจากสวนกลางกับสวนภูมิภาคไมประสานงานกันเพ่ือแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตอยางจริงจัง  

 

"บางทีผมคิดไปคิดมา เปนความหวัง... รชักาลที่ 10 ทรงน้ีมีบทบาทสำคัญในการแกปญหาชายแดน

ภาคใต ถารัฐบาลเปนอยางนี้ ไมมีทางที่จะแกปญหาได นอกจากรัชกาลที่ 10 พระองคเดียวที่จะแกปญหาให

สำเร็จโดยเร็วที่สุด" สุกรีกลาวทิ้งทาย บทสนทนากับบีบีซีไทย 
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มารา ปาตานี : พื้นที่ปลอดภัยยังไมใชขอสรุป ดานกองทัพภาค 4 แจงไมไดกาวลวง

อำนาจคณะเจรจาฯ 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-43506026 
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คำบรรยายภาพ นายสุกรี ฮารี (คนกลาง) อานแถลงการณถึงรัฐไทย โดยมีนายอาหามัด ชูโว คณะพูดคุยสันติสุขฯ และนายอาบูฮาฟส 

อัลฮากิม โฆษกกลุมมารา ปาตานี รวมดวย 

 

ตัวแทนกลุม "มารา ปาตานี" แถลง 4 ขอเรียกรองถึงรัฐไทย ยืนยันยังไมมีขอสรุปเรื่องการกำหนด"พื้นที่

ปลอดภัย" ตามท่ีหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฝายไทยกลาวอาง ซัดบทบาทแมทัพภาคที่ 4 ทำใหเกิดความ

ระส่ำระสาย-จัดฉากพาคนกลับบาน ขณะที่กองทัพภาคที่ 4 แจงไมเคยกาวลวงการพูดคุยสันติสุข ไมเคย

ประกาศเขตพื้นที่ปลอดภัยในบริบทของการเจรจาแตอยางใด  

 

บีบีซีไทยไดรับการประสานงานใหเดินทางไปยังเมืองโกตาบารู เมืองหลวงของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อ

เวลา 10.00 น. ตามเวลาทองถ่ิน (เวลา 09.00 น. ของไทย) เพ่ือรวมรับฟงการแถลงขาวของตัวแทนกลุมผูเห็น

ตางจากรัฐที่เรียกตัวเองวา "มารา ปาตานี" (Mara Patani) ที่บานพักหลังหนึ่ง หางจากใจกลางเมืองไปราว 20 

นาที โดยมีสื่อมวลชนไทยอีก 2 สำนัก และสื่อทองถิ่น 3 สำนัก รวมดวย 
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นายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต จากฝายมารา ปาตานี อานแถลงการณเปน

ภาษามลายู โดยมีนายอาบูฮาฟส อัลฮากิม โฆษกกลุม ทำหนาที่ลามแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยเรียกรองใหรัฐ

ไทยหยุดสรางความสับสนและความเขาใจผิด มีสาระสำคัญ 4 ขอคือ  

 

1. การพูดคุยที่ดำเนินไปอยูในขณะนี้ ระหวาง มารา ปาตานี และรัฐบาลไทย ยังคงเปนระดับทางเทคนิค 

ยังไมไดรับการอนุมัติจากคณะทำงานรวมการพูดคุยสันติสุข (JWG-PDP) ดังนั้นขอตกลงที่บรรลุกอน

หนานี้จึงไมใชผลลัพธสุดทาย 

2. มารา ปาตานีนั้นเปดกวางตอความคิดเห็นและขอแนะนำจากประชาชนภายใตสิทธิกำหนดการ

ปกครองดวยตนเอง  

3. เรามีความเชื่อมั่นในทีมพูดคุยสันติสุขของไทย ซึ่งไดรบัมอบอำนาจมาจากนายกรัฐมนตรีประยุทธ 

จันทรโอชา และเราก็เชื่อดวยวามันเปนกระบวนการทางการที่ถูกพัฒนาใหเปนวาระแหงชาติ อยางไร

ก็ตามเราเปนกังวลตอคำแถลงการณและการกระทำบางประการของแมทัพภาคที่ 4 ซึ่งขัดแยงกับ

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  

4. มารา ปาตานีใหคำมั่นที่จะแกไขขอขัดแยงโดยการพูดุคยสันติสุขในปจจุบัน (JWG-PDP) และเรา

ตองการที่จะเนนย้ำวา: 

4.1 โครงการ "พาคนกลับบาน"  

4.2 พื้นที่ปลอดภัย 14 แหง ซึ่งทางแมทัพภาคที่ 4 ไดประกาศออกมาแลว 

โครงการทั้ง 2 ที่กลาวมาขางตนไมมีสวนสัมพันธกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขระหวางมารา ปาตานี

และรัฐบาลไทยแตอยางใด"  

 

อยางไรก็ตามหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ฝายมารา ปาตานี กลาวยืนยันวาการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยจะ

เดินหนาตอไป ซึ่งขณะนี้มีความคบืหนารอยละ 80-90 คาดวาตองหารือในชั้นคณะทำงานฝายเทคนิคอีก 1-2 

ครั้ง กอนนำเขาสูคณะทำงานพูดคุยสันติสุขฯ ชุดใหญตอไป ซึ่งแนวทางในการดำเนินการเปนไปตามท่ีฝายไทย

ออกมาระบุ แตสำหรับเงื่อนไขตองไมมีเหตุรายรุนแรงในพ้ืนที่ปลอดภัยเกิน 3 ครั้ง ซึ่งทางโฆษกกลุม ระบุวา 

"เปนเพียงขอเสนอ แตถาเกิดเหตุใหญครั้งเดียวแลวพิสูจนทราบผูกอเหตุไมได ก็เกินพอ" 

 

กลุมมารา ปาตานี ยังแสดงความของใจกรณีท่ี พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช แมทัพภาคท่ี 4 ออกมาระบุวาได

จัดทำพ้ืนที่ปลอดภัยไป 14 เขตแลว โดยไดสะทอนขอกังวลใจน้ีในวงหารือคณะทำงานดานเทคนิค ชวงตน

เดือน มี.ค. ที่ผานมา และตั้งคำถามไปวา "ในเมื่อคณุมีพ้ืนที่ปลอดภัย 14 เขตแลว ยังมีความจำเปนหรือไมท่ีเรา

จะคุยเรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัยกันตอ ในเม่ือทำแลวไมสำเร็จ" 

 

เชนเดยีวกับโครงการ "พาคนกลับบาน" ที่แมทัพภาคที่ 4 ซึ่งโฆษกกลุมมารา ปาตานี บอกวา "เขาบอกวาเปน

แนวรวมพูโล 2 พันคน แตจะจริงหรือไมเปนอีกเรื่อง ทางเราคิดวาเปนการจัดฉากมากกวา" 
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"หลายกรณเีราเห็นวาการกระทำของทานสวนทางกับสิ่งท่ีตกลงกันบนโตะพูดคุย ทำใหเกิดความระส่ำระสายใน

พ้ืนที่ ทำใหประชาชนมองวาไมมีเอกภาพในฝายรัฐ ในขณะที่ฝายนโยบายและคณะทำงานพูดคุยสันติสุขไปอีก

ทางหนึ่ง ฝายปฏิบัติในพ้ืนที่กลับไปอีกทางหนึ่ง ทำใหเกิดการสวนทางของกระบวนการสรางสันติภาพ" นายสุ

กรีกลาว 

 

ในขณะเดียวกัน พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร โฆษกกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา 

(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กลาวกับบีบีซไีทยทางโทรศัพทวา ท้ังโครงการพาคนกลับบาน และพ้ืนที่ปลอดภัย 14 

แหงที่ทางกองทัพภาคท่ี 4 ดำเนนิการอยูนั้นไมมีสวนเก่ียวของกับการพูดคยุสันติสุขแมแตนอย และทั้งทางทัพ

ภาค 4 และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ก็ไมเคยอางวาโครงการทั้งสองเก่ียวของกับการพูดคุยสันติสุข 

 

"เราไมกาวลวงอำนาจของคณะทำงานพูดคุยสันติสุขฯ ที่มี พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะ เรื่องพ้ืนที่

ปลอดภัย 14 แหงเปนงานที่เราทำตามบทบาทหนาท่ีของเรา เพ่ือหนุนเสริมและเก้ือกูลสรางสภาวะแวดลอมใน

พ้ืนทีเ่พ่ือใหเหมาะกับการพูดคุย แตเปนคนละกับเรื่องเซฟตี้โซนของคณะทำงาน" พ.อ.ปราโมทยกลาว  

 

นอกจากนี้ พ.อ.ปราโมทย ยังกลาวอีกวาโครงการพาคนกลับบานเริ่มมาตั้งแตป 2555 เกิดขึ้นกอนการพูดคุย

สันติสุขเสียอีก เปนโครงการเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับคน 2 กลุมคือ หนึ่งกลุมที่อยากจะยุติการใชความ

รุนแรง พวกเขาก็เขามามอบตัวและเขาสูกระบวนยุติธรรม รวมท้ังสงเสรมิหาอาชีพให  

 

อีกกลุมหนึ่งคือคนหนีไปอยูตางประเทศ ซึ่งไมใชคนที่กอการ เพียงแตมีความหวาดกลัว เม่ืออยากกลับเขามา 

ทหารก็ทำหนาที่ประสานงานตรวจสอบเอกสารสวนบุคคลและอ่ืน ๆ ให "ซึ่งไมใชการจัดฉากแนนอน" พ.อ. 

ปราโมทยกลาว และเสริมดวยวา "ประหลาดใจมากที่มารา ปาตานีหยิบยก 2 เรื่องนี้ข้ึนมา ซึ่งที่เขาประกาศวา

ไมมีสวนสัมพันธกันก็จริงตามนั้น 2 โครงการไมมีสวนสัมพันธกันอยางแทจริง"  

 

การแถลงขาวของมารา ปาตานีครั้งนี้เกิดข้ึนหลังคณะทำงานพูดคุยสันติสุขฯ ฝายไทย ที่มี พล.อ.อักษราเปน

หัวหนาคณะ ออกมาเปดเผยวาทั้ง 2 ฝายไดขอสรุปในการกำหนด"พ้ืนที่ปลอดภัย" (Safety Zone)ในจังหวัด

ชายแดนภาคใตแลว และเตรียมเปดแถลงขาวรวมกันในเดือน เม.ย. นี้ ซึ่งถาเปนเชนนั้นจริงจะถือเปน

ความกาวหนาที่สำคัญ เพราะจะเปนเครื่องพิสูจนศักยภาพของฝายผูเห็นตางท่ีรวมโตะเจรจากับฝายไทยวาเปน 

"ตัวจริง" หรือไม หลังเกิดคำถามเรื่อง "ตัวจริง-ตัวปลอม" อยางตอเนื่องตลอดเวลา 2 ป 7 เดือนของการพูดคุย

ในยุครฐับาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกำหนดเงื่อนไขไววาตองไมมีเหตุรายรุนแรงในพื้นที่

ปลอดภัยเกิน 3 ครั้ง  
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สวนตัวชี้วัดที่ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯ เคยออกมาระบุไวมี 3 ประการคือ ตอง

ปลอดความรุนแรงทุกรูปแบบ ตองเปนพ้ืนท่ีที่เปดใหแสดงความคดิเห็นไดอยางเสรี และตองเปนพื้นที่ปลอดยา

เสพติด 

 

 
Image copyrightJIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI 

คำบรรยายภาพ นายสุกรี ฮารี (ซาย) หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต จากฝายมารา ปาตานี 

 

ขณะเดียวกันในชวง 1-2 สัปดาหที่ผานมา สื่อไทยหลายสำนัก อาทิ สำนักขาวอิศรา และไทยพีบีเอส รายงาน

โดยอางความเห็นของนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปตตานี วาจะมีการ

เปด "ศูนยประสานงาน" (Safe house) ขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี (หลังเกา) เพ่ือ

เปนสถานที่ทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัย และเปนพ้ืนที่ใหผูตองโทษคดีความมั่นคงท่ีไดรับ

การพักโทษ จำนวน 3 ราย ไดใชชีวิต 7-8 เดือนกอนกลับบานเกิด 

 

สำหรับกลุมมารา ปาตานี เปดตัวอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อ 27 ส.ค. 2558 หลังรวมโตะเจรจากับตัวแทน

รัฐไทย ในนามคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีนายอาวัง ยะบะ ผูแทนจากกลุมบีอารเอ็น เปน

ประธาน มีตัวแทนผูเห็นตาง 6 กลุมรวมเปนสมาชิก ประกอบดวย ผูแทนจากกลุมพูโล (PULO-MKP), กลุมบี

ไอเอ็มพี (BIMP), กลุมบีอารเอ็น (BRN), กลุมบีไอพีพี (BIPP) และกลุมพูโล (PULO-DSPP)อยางไรก็ตามมี

ตัวแทนกลุมบีอารเอ็นออกมาระบุอยางตอเนื่องวาไมมีผูแทนของกลุมใตรมมารา ปาตานี พรอมกดดันรัฐไทยให

เปดเจรจาโดยตรงกับบีอารเอ็น 

 

เมื่อเดือน ก.ย. กลุมแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ (Barisan Revolusi Nasional - BRN) ซึ่งเปนกองกำลังหลักที่กอ

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดกวาสิบป ใหสัมภาษณพิเศษบีบีซีไทย เรียกรองรัฐบาลไทยใหมา
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เจรจาสันติภาพโดยตรงกับกลุมบีอารเอ็น แทนการเจรจากับกลุม "มารา ปาตานี" แต หัวหนาทีมเจรจาฝายไทย

ขอรองใหหยุดตั้งคำถามใครตัวจรงิ-ตัวปลอม  

 

"บีอารเอ็น จะปฏิบัติการทางทหารตอไปเรื่อย ๆ จนกวารัฐบาลไทย จะเปดโอกาสใหทั้งสองฝายมาหาหนทาง

ยุติความขัดแยงรวมกัน "ปฏิบัติการทางทหารของเราไมใชจุดหมายหมายทาง แตมันคือ วิถีทางสูเปาหมาย" 

ตัวแทนจาก "ฝายขอมูลขาวสาร" ของ บีอารเอ็น ที่เรียกตัวเองวา "ยูซุฟ" กลาว 

 

 
แถลง 'มารา ปาตานี'  ที่มา Thapanee Ietsrichai 



348 

 

แมทัพ 4 เมิน “มาราฯ” ลั่นเดินหนา “พาคนกลับบาน” 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 24 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/.../67.../64555-piyawat_64555.html 

 

แมทัพภาคท่ี 4 พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช ไมสนใจแถลงการณของกลุม "มารา ปาตานี" ที่แสดงทาทีไมยอมรับ

การดำเนินการของกองทัพภาคท่ี 4 ที่เก่ียวกับการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยเฉพาะโครงการพาคนกลับบาน และการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย 14 อำเภอ  

 

 
           

แถลงการณของกลุม "มารา ปาตานี" ซึ่งเปน "องคกรรม" ของกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุมที่รวมโตะพูดคยุ

สันติสุขกับคณะพูดคุยของรัฐบาลไทยท่ีมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะ ถูกกเผยแพรสูสาธารณะเมื่อ

วันศกุรที่ 23 ม.ีค.61 โดยสาระสำคัญแมจะเนนย้ำวาพวกตนสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข แตชวง

ทายของแถลงการณไดแสดงความกังวลตอบทบาทของกองทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะการดำเนินโครงการ "พาคน

กลับบาน" และกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย 14 อำเภอ เพราะเห็นวาสวนทางกับโตะพูดคุย และไมไดเปนไปตามมติ

ของคณะพูดคยุทั้งสองฝาย 

 

          ภายหลังแถลงการณของ "มารา ปาตานี" ถูกเผยแพรออกไป แมทัพภาคที่ 4 ไดใหสัมภาษณทาง

โทรศพัทกับ "ทีมขาวอิศรา" วา "โครงการพาคนกลับบาน" ไดรับการตอบรับและสนับสนนุเปนอยางดีจากทุก

ฝาย เพราะมผีลงานชัดเจน ทำใหเกิดสันติสุขได แมแตองคการความรวมมืออิสลาม หรือ โอไอซี และสื่อ

ตางประเทศก็ชื่นชมและพรอมสนับสนุน เนื่องจากไมยอมรับความรนุแรง ดังนั้นเมื่อโครงการมาถูกทาง จึงทำ

ใหฝายตรงขามหยิบยกมาเปนประเด็นโจมตี แตยืนยันวาจะเดินหนาโครงการตอไป 



349 

 

          แมทัพภาคท่ี 4 ยังฝากไปถึงฝายตรงขาม (แมทัพฯปยวัฒน ไมพูดถึงชื่อ "มารา ปาตานี" แตใชคำ

วา "ฝายตรงขาม" แทน) ดวยวา หากรักประเทศไทยจริง อยากใหมีความสงบสุขรมเย็น ก็ไมควรมีกลุม

ตางๆ เกดิขึ้นมาเพื่อสรางความแตกแยก เเละเม่ือเปนคนไทยก็ควรอยูภายใตการบังคับใชกฎหมายไทย 

สวนใครที่อางตัววาเปนพูโล หรือบีอารเอ็นนั้น แมทัพภาคที ่4 ย้ำวา ไมอยากใหมีการอางแบบนี้ เพราะ

มักจะไปแสวงผลประโยชนจากคนที่เขารวมโครงการพาคนกลับบาน ทั้งๆ ที่คนท่ีเขารวมโครงการก็เพราะ

ตองการกลับบานและใชชีวิตอยางสงบสุขกับครอบครัวบนผืนแผนดินไทย 

 

          กอนหนานี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61 พล.ท.ปยวัฒน เพิ่งรายงานผลความคืบหนาการปฏิบัติงาน 

"โครงการพาคนกลับบาน" ตอ พล.อ.เฉลิมชัย สทิธิสาท ผูบัญชาการทหารบก ระหวางเดินทางลงพ้ืนที่ชายแดน

ใต สรุปวา ตั้งแตหวงเดือน ต.ค.60 จนถึงปจจุบัน มีผูที่เขารายงานตัวและรวมโครงการแลว จำนวน 412 ราย 

ในจำนวนนี้เปนผูมีหมายจับในคดีความมั่นคง 203 ราย และเปนผูท่ีมีหมาย พ.ร.ก. (หมาย ฉฉ. ออกโดยอาศัย

อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ) จำนวน 191 ราย สวนท่ีเหลือเปน

บุคคลที่หลงผิดและเขามารายงานตัว และยังคงมีผูที่เขามาติดตอเพ่ือขอเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขาว/ภาพ : อัญชลี อริยกิจเจริญ ทีมลาความจริง เนชั่นทีวี 22  
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นายกฯ ปรามตอบโต “มาราปาตานี” แนะพดูคุยสรางสันติสุข 
PPTV 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 27 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.pptvhd36.com/.../%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0.../78470 

 

นายกรัฐมนตรี ปรามแมทัพภาคท่ี4 ตอบโตกลุม “มาราปาตานี”พรอมยืนยันวาทุกโครงการเปนเจตนาดีที่จะ

แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 

กรณีแถลงการณของกลุมผูเห็นตางจากรัฐที่ใชชื่อวา “มาราปาตานี” ไมเห็นดวยกับ โครงการพาคนกลับบาน 

และเซฟตี้โซนนั้น พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ออกมายืนยันวาทุกโครงการดงักลาว มีเจตนาให

ทุกคนมีสวนรวมพัฒนาพื้นที่และประเทศรวมกัน ตามกระบวนการตามกฎหมาย และมีความกาวหนา

ตามลำดับ พรอมมองวาหากทุกคนเห็นความหวังด ีก็ควรกลับเขาสูกลไกพูดคยุในระดับพื้นที่ของ

คณะกรรมการพูดคุย 
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สวนการออกมาชี้แจงของ พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช แมทัพภาคที่ 4 ที่หลายฝายกังวลวาอาจทำใหกลายเปน

น้ำผึ้งหยดเดียว พล.อ.ประยุทธ ไดกำชับใหกองทัพภาค 4 ซึ่งเปนฝายปฏิบัติเนนสรางพ้ืนที่ปลอดภัย สวนเร่ือง

ปรองดองขอใหเปนเรื่องของ สภาความมั่นคงแหงชาติ และคณะพูดคยุสันติสุขในพื้นท่ีเทานั้น เพราะหากพูด

กันไปมาอาจทำใหจะเกิดความเสียหายได 
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วิวาทะ ‘มาราปาตานี’ กับ “กองทัพภาคที่ 4” หลังพื้นท่ีการเมืองเปด 

ที่จังหวัดชายแดนใต 
มติชนรายสัปดาห 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 13 เมษายน 2561 
ท่ีมา: https://www.matichonweekly.com/religion/article_94293 

 

หลังจากตัวแทนกลุม “มาราปาตานี หรือ MARA” แถลง 4 ขอเรียกรองถึงรัฐไทย โดยนักวิเคราะหมองวาเปน

การดิสเครดิตบทบาทกองทัพภาคที่ 4 จึงทำใหกองทัพภาคที่ 4 ตองออกมาโตอยางรนุแรง 

รายละเอียดวิวาทะดังกลาวมีดังนี้ 

1.แถลงการณของมาราปาตานี 

นายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุข/สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต จากฝายมาราปาตานี อาน

แถลงการณเปนภาษามลายู โดยมีนายอาบูฮาฟส อัลฮากิม โฆษกกลุม ทำหนาที่ลามแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย

เรียกรองใหรัฐไทยหยุดสรางความสับสนและความเขาใจผิด มีสาระสำคัญ 4 ขอคือ 

1. การพูดคุยที่ดำเนินไปอยูในขณะนี้ ระหวางมาราปาตานี และรัฐบาลไทย ยังคงเปนระดับทางเทคนิค ยังไมได

รับการอนุมัติจากคณะทำงานรวมการพูดคยุสันติสุข (JWG-PDP) ดังน้ัน ขอตกลงที่บรรลุกอนหนานี้จึงไมใช

ผลลัพธสุดทาย 

2. มาราปาตานีนั้นเปดกวางตอความคิดเห็นและขอแนะนำจากประชาชนภายใตสิทธิกำหนดการปกครองดวย

ตนเอง 

3. เรามีความเชื่อมั่นในทีมพูดคุยสันติสุขของไทย ซึ่งไดรับมอบอำนาจมาจากนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร

โอชา และเราก็เชื่อดวยวามันเปนกระบวนการทางการที่ถูกพัฒนาใหเปนวาระแหงชาติ อยางไรก็ตาม เราเปน

กังวลตอคำแถลงการณและการกระทำบางประการของแมทัพภาคที่ 4 ซึ่งขัดแยงกับกระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติสุข 

4. มาราปาตานีใหคำมั่นที่จะแกไขขอขัดแยงโดยการพูดุคยสันติสุขในปจจุบัน (JWG-PDP) และเราตองการที่

จะเนนย้ำวา : 4.1 โครงการ “พาคนกลับบาน” 4.2 พ้ืนท่ีปลอดภัย 14 แหง ซ่ึงทางแมทัพภาคที่ 4 ไดประกาศ

ออกมาแลว โครงการทั้ง 2 ที่กลาวมาขางตนไมมีสวนสัมพันธกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขระหวางมาราปา

ตานแีละรัฐบาลไทยแตอยางใด 

(โปรดดู http://www.bbc.com/thai/thailand-43506026) 

 

2.การตอบโตของกองทัพภาคที่ 4 

แมทัพภาคท่ี 4 ตอบโตกรณีที่กลุมมาราปาตานีตั้งขอสังเกตวาโครงการพาคนกลับบาน และการประกาศเขต

พ้ืนที่ปลอดภัย 14 เขต เปนเพียงการจัดฉาก โดยระบุวา เปนการสะทอนความเห็นของผูเสียผลประโยชนท่ี

กำลังสูญเสียมวลชน 
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พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช แมทัพภาคที่ 4 เปดเผยวา ไมกังวลตอการแถลงขาวของมาราปาตานี เพราะการ

ดำเนินงานในโครงการพาคนกลับบาน เดินมาถูกทางเเลว แตอาจทำใหผูเสียผลประโยชนที่เริ่มสูญเสียมวลชน

อาจเกิดความไมพอใจ เชนเดียวกับการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย 14 เขต ก็เปนหนาที่ของกองทัพภาคที่ 4 ที่ตอง

ดูแลพ้ืนที่อยูเเลว พรอมเนนย้ำวาการดำเนินโครงการของรัฐไมใชการจัดฉาก เพราะไมใชการแสดงละคร แต

เปนความพยายามแกปญหาของพ้ืนที่ และย้ำวาไมเคยมีความขัดแยงกับคณะพูดคุยสันติสุข เนื่องจากทราบดี

วาเปนนโยบายของรฐับาล ซึ่งในฐานะผูปฏิบัติงานก็ตองทำตามอยูแลว 

 

สวนการตั้ง safety house หรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางรัฐไทยกับมาราปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต หากมีตัวแทนของมาราปาตานีมารวมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก็พรอมจะดูแลเหมือนคนอ่ืนๆ แตผูที่กระทำ

ความผิด ก็ตองดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรม 

(โปรดดู http://news.thaipbs.or.th/content/271205) 

 

ขอสังเกตวิวาทะทั้งสองมีดังนี้ 

จากวิวาทะทั้งสองนั้นเปนการชวงชิงมวลชนหรือพื้นที่ทางการเมืองท่ีเริ่มเปดพ้ืนท่ีมากขึ้นหลงัมีการจดทะเบียน

พรรคการเมืองในการเมืองระดับชาติ 

 

ในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 นั้นเปนวันศุกร ซึ่งวันสำคัญทางศาสนาของมุสลิมซึ่งมาราปาตานเีลือกออก

แถลงการณสื่อสารกับมวลชนในขณะที่แถลงการณครั้งนี้มีการนำโองการในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวางไว

ขางบนขอเรยีกรองสี่ขอซึ่งแตกตางจากทุกแถลงการณ กลาวคือ โองการที่ 60-61 ซูเราะหอัลอันฟาล น้ันเปน

โองการเรื่องการทำญีฮาด (สงครามศาสนาในสมัยศาสนทูตมุฮัมมัด) ซึ่งมใีจความวา 

“และพวกเจาจงเตรียมไวสำหรับ (ปองกัน) พวกเขาสิ่งท่ีพวกเจาสามารถ อันไดแก กำลังอยางหนึ่งอยางใด 

และการผูกมาไว โดยที่พวกเจาจะทำใหศัตรูของอัลลอฮ ฺและศัตรูของพวกเจาหวั่นเกรงดวยสิ่งนั้น และพวก

อ่ืนๆ อีก อื่นจากพวกเขา ซึ่งพวกเจายังไมรูจักพวกเขา อัลลอฮฺทรงรูจักพวกเขาดี และสิ่งที่พวกเขาบรจิาค

ในทางของอัลลอฮฺนั้นไมวาจะเปนสิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแกพวกเจาโดยครบถวนโดยที่พวกเจาจะไม

ถูกอธรรม และหากพวกเขาโอนออนมาเพื่อการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออนตามเพื่อการนั้นดวย และ

จงมอบหมายแตอัลลอฮฺเถิด แทจริงน้ันพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู” 

 

ในโองการนี้ตามทัศนะนักอรรถาธิบายอัลกุรอานคือโองการญีฮาดหนึ่งในหลายๆ โองการในพระมหาคัมภีรอัลกุ

รอานซึ่งหมายถึงพรอมสูทุกวิถีทางไมวาเจรจาพูดคุยจะประสบความสำเร็จหรือไม 

 

คำสำคัญในโองการนี้คือ พวกเจาจงเตรียมไวสำหรับ (ปองกัน) พวกเขาสิ่งที่พวกเจาสามารถ อันไดแก กำลัง

อยางหนึ่งอยางใด และการผูกมาไว กับคำวา และหากพวกเขาโอนออนมาเพ่ือการประนีประนอมแลว เจาก็จง
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โอนออนตามเพื่อการนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลลอฮฺเถิด แทจริงนั้นพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู” คำ

วาพวกเจา เขาหมายถึงมาราปาตานี ในขณะที่ศัตรูเขาหมายถึงรัฐไทย 

 

นักอรรถาธิบายรวมสมัยอยางชัยค ดร.Yusuf al-Quradhawi ไดอธิบายวาโองการนี้พูดถึงภาวะสงครามการ

ตอสูในอดีต สมัยศาสนทูตมุฮัมมัด กับศตัรูผูรกุรานทาน ไดใชมาอยางดีในการทำสงคราม ในขณะปจจุบัน การ

ตอสูที่ตองใชอาวุธทันสมัยตางๆ ไมวาเครื่องบินรบ รถถัง จรวด เชนกันหากจำเปนตองทำสงคราม หรืออื่นๆ 

มุสลิมก็ตองเตรียมความพรอมทุกๆ ดานไมวาดานกายภาพ วิชาการและจิตวิญญาณที่เหมาะสมกับทุกยุคสมัย

และสถานการณ ในขณะเดียวกันหากมีการที่พูดคุยเจรจาประนีประนอมอยางปจจุบันก็สามารถทำได 

(โปรดดูสรุปใจความอรรถาธิบายอัลกุรอาน

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9

%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85) 

 

แถลงการณของมาราปาตานี สอดรับอยางมากกับการออกมาเคล่ือนไหวในวันเดียวกันท่ีมัสยิดกลางปตตานี 

ของเครอืขายผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 3 จังหวดัชายแดนภาคใต (อันเปนมวลชนหลักในจังหวัด

ชายแดนภาคใต) รอง พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ให

กองทัพภาคที่ 4 หยุดคุกคามโรงเรียนเอกชนที่ชายแดนใตพรอมทั้งขูท่ีจะนำมวลชนหันหลังกับรัฐ (โปรดดู 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1719199468174598&id=824606444300576) 

กอนหนานี้ 2 มีนาคม เครือขายเฉพาะกิจประชาสังคม จชต. ซึ่งเปนท่ีรวมของเครือภาคประชาชนและ

นักวิชาการ จชต. ไดออกแถลงการณไมเห็นดวยกับกองทัพภาคที่สี่ปจจุบันในการดำเนินนโยบายที่ไมเอื้อตอ

บรรยากาศสรางภาวะแวดลอมกระบวนพูดคุยสันติสุขหรือสันติภาพเชกัน (โปรดดู 

https://www.citizenthaipbs.net/node/22648) 

 

ดาน ผศ.ศรสีมภพ จิตรภิรมยศรี ผูอำนวยการศูนยเฝาระวังสถานการณจังหวัดชายเเดนภาคใต กลาววา แนว

โนบายของกองทัพภาคท่ี 4 ไมนาจะเปนอุปสรรคในการพูดคุยสันตสิุข แตในระดับพ้ืนท่ี เจาหนาที่บางคนอาจ

ไมปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว จึงอาจสงผลตอบรรยากาศการพูดคุยอยูบาง และมองวาการออกมาเปดเผยตัว

ของกลุมบีอารเอ็นในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฝายมาราปาตานีครั้งนี้ สะทอนใหเห็นวาบีอารเอ็น

ตองการแสดงบทบาทในฐานะองคกรหลักในการพูดคุย ซึ่งถือเปนเรื่องดี เพราะจะทำใหเกิดความชัดเจน และบี

อารเอ็นอาจตองการใชโอกาสนี้สื่อสารไปยังสมาชิกของบีอารเอ็นในพื้นที่ รวมถึงกลุมอื่นๆ ที่ยังไมเขารวม 

(โปรดดู http://news.thaipbs.or.th/content/271205) 
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"อักษรา" ลั่นเดินหนาพ้ืนที่ปลอดภัย มาราฯพรอมเมือ่ไหรกม็ารวมมือกนั 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 1 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/.../67.../65578-aksara_65578.html 

 

ขาวการพูดคุยเพื่อสนัติสุขถึงคราวตองชะงัก โดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้ง "พื้นที่ปลอดภัย" นำรองอำเภอแรก 

ทำใหคำถามจากทุกสารทิศพุงเขาหาคณะพูดคุยตัวแทนฝายรัฐบาล  

 

          เพราะฝง "มารา ปาตานี" ในฐานะ "ปารตี้ บี" แมไมไดแสดงตัวออกแถลงอยางเปนทางการ แตก็ให

ขาวอยางไมเปนทางการ ยอมรับตามขาวท่ีเสนอใน "ศูนยขาวอิศรา" ขณะท่ีฝง "ปารตี้ เอ" พล.อ.อักษรา 

เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยฯฝงตัวแทนรัฐบาล ยอมใหสัมภาษณกับ "ศูนยขาวอิศรา" ในบริบทไมตางกัน แต

ลีลาตองถือวาเหนือชั้น 

 

          "เราคุยกับผูเห็นตาง ไมใชคุยกับผูเห็นดวย มันก็เลยไมงาย" พล.อ.อักษรา หรือ "บิ๊กโบ" อธิบายถึง

ขาวลบๆ ที่ออกมา แตเขายืนยันวาการจัดตั้ง "พื้นท่ีปลอดภยั" ไมไดกระทบ และยังเดินหนาตอไป 

          "พื้นท่ีปลอดภัยนำรองไดเริ่มข้ึนแลว เพียงแตไมไดพูด ไมไดประกาศ ทุกฝายก็ดำเนินการไป 

'ปารตี้ บี' จะรวมหรือไมรวมก็ขึ้นกับความพรอมของเขาเอง เมื่อพรอมก็คงมารวม และทะยอยมารวมมาก

ขึ้นเร่ือยๆ เพราะอยาลืมวาเขารวมกันมาตั้ง 5-6 กลุม" 

 

          ในฐานะหัวหนาคณะพูดคยุฯ "บิ๊กโบ" ยืนยันวาสิ่งที่ไดดำเนินการมาตลอด 2-3 ป กาวหนาไปมากกวา

ทฤษฎ ี"เจรจาสันติภาพ" แบบเดมิๆ 

          "ทฤษฎีเดิมแคเจรจา แลวหยุดยิง แตเราทำมากกวานั้น คือนอกจากหยุดยิงแลวยังรวมกันแกไข

ปญหายาเสพติด และรวมกันพฒันาพื้นท่ีดวย" 

 

          พล.อ.อักษรา อธิบายวา จริงๆ แลวเรื่อง "พื้นท่ีปลอดภัย" เปนความเห็นรวมกันของทั้งสองฝายมา

นานแลว แตการเดินหนาใหเกิดผลอยางเปนรปูธรรม ฝายผูเห็นตางก็อาจตองอาศัยความพรอม ฉะนั้นฝายรัฐที่

มีความพรอมอยูแลว จึงสามารถเดินหนาไปไดเลย 

          "ฝายผูเห็นตางเขาเสนอมาเอง 5 อำเภอ เราเสนอใหทดลองกอน 1 อำเภอ ก็คุยกัน แลวทางโนน

เสนอกลับมา ฝายเราก็เสนอนายกฯไปแลว ฉะนั้นพวกที่ออกมาตั้งขอสังเกต ขอกังวล ขอใหพอไดแลว 

เพราะระดับพื้นที่เรียบรอยหมด กระบวนการยุติธรรมก็กำลังดำเนินการ ทุกอยางอยูในกรอบกฎหมาย" 

          และสิ่งที่หลายฝายแสดงความกังวลมาตลอด เรื่องการยกระดับ "คูเจรจา" ก็เปนสิ่งที่ พล.อ.อักษรา 

ย้ำวาตระหนักอยูตลอด 
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          "ขั้นตอนนี้ยังอยูในชวงสรางความเชื่อม่ันระหวางกัน ฉะนั้นจะไมมีการย่ืนเงื่อนไข หรือลงนามอะไร

ทั้งนั้น" 

 

          สิ่งที่ พล.อ.อักษรา มองวาคือผลสำเร็จสูงสุดของการพูดคยุเพ่ือสันติสุขฯในเฟสแรก ก็คือการเปดเผย

ตัวตนของ "องคกรลับ" ที่ตอสูกับฝายรัฐ และชักชวนใหมาตอสูดวยแนวทางสันติวิธี 

          "วันนี้องคกรลับที่เคยตอสูกับรัฐถกูเปดเผยตัวตนแลว และคณะพูดคุยฯไดโนมนาวใหมาสูดวยสันติ

วิธี แตการตอสูยังไมยุติ ฝายผูเห็นตางก็ยังตอสูผานยูเอ็น โอไอซี องคกรสิทธิมนุษยชนตางๆ และมีความ

พยายามแยงชิงประชาชนอยู ซึ่งยุทธศาสตรการตอสูในเรื่องนี้ตองอาศัยการสนับสนุนจากทุกฝาย ทั้งใน

ประเทศ นอกประเทศ ที่สำคัญท่ีสุดคือประชาชน ซึ่งคณะพูดคุยฯไดทำหนาที่ในสวนทีรับผิดชอบอยาง

สมบูรณแลว แตภาคสวนอื่นๆ ก็ตองชวยกันทำดวย" 

 

          กระบวนการพูดคุยในระยะตอไป ผานการดำเนินการเรื่อง "พื้นท่ีปลอดภัย" คือการเปด "เวที

สาธารณะปลอดภัย" หรือ common space ใหทกุฝายไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมกันสรางสันติสุข 

          "พวกที่สนับสนุนแนวคิดใชความรุนแรงยังมีอยู ทั้งมุมตรง มุมกลับ แตวันนี้เวทีเปดแลว ท่ีเรียกวา 

common space ฉะนั้นทุกคนมารวมได เปดเผยเจตนารมณได เราดึงทุกคนใหเขามาสูเวทีสาธารณะ

ปลอดภัย และหาทางออกรวมกัน" 

 

          "บิ๊กโบ" ยังบอกดวยวา การพบปะกันระหวางผูนำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต ไดรับการขานรับจากทั่ว

โลก แสดงใหเห็นวาการสรางสันติภาพเปนทิศทางของโลก ฉะน้ันพ้ืนที่ชายแดนใตของไทยก็ควรเดินไปบน

เสนทางเดยีวกัน 

          "อยาไปติดยึดกับรูปแบบเดิมๆ เราตองระดมทุกภาคสวนมาชวยกัน มารวมกันสรางพื้นที่

ปลอดภัย" หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กลาวทิ้งทาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บรรยายภาพ : พล.อ.อักษรา เกิดผล 

ขอบคุณ : ภาพจากสำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ 
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คณะพดูคุยเพื่อสันติสุขหวัง ‘มาราปาตานี’ รบั อ.เจาะไอรอง เปน ‘เซฟต้ีโซน’ 
ประชาไท 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 12 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา: https://prachatai.com/journal/2018/05/76866 

 

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตหวังวาจะสามารถบรรลุขอตกลงอยางเปนทางการกับ

ทางคณะเจรจาชุดใหญของมาราปาตานี ในการจัดต้ัง อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส เปนพื้นที่ปลอดภัยนำรอง ได

ในชวงเดือนรอมฎอน เพื่อสามารถมอบเปนของขวัญใหแกคนในพื้นที่ทันการฉลองเทศกาลฮารีรายอในปนี้ 

  

สำนักขาวเบนารนิวส รายงานเม่ือวันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่ผานมาวา พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการ คณะ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาววาทางคณะฯ คาดหวังวาจะสามารถบรรลุขอตกลงอยางเปน

ทางการกับทางคณะเจรจาชุดใหญของมาราปาตานี ในการจัดตั้ง อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส เปนพื้นที่ปลอดภัย

นำรอง ไดในชวงเดอืนรอมฎอน เพ่ือสามารถมอบเปนของขวัญใหแกคนในพ้ืนที่ทันการฉลองเทศกาลฮารีรายอ

ในปนี้ 

  

ทั้งนี้เมื่อเดือน ม.ค. พลเอกอักษรา เกิดผล ท่ีปรกึษานายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ กลาว

วาทางคณะทำงานทางเทคนิคของไทยและของมาราปาตานี สามารถตกลงกันไดในเบื้องตน ในการเลือกหนึ่ง

อำเภอ ท่ีจะตั้งเปนพื้นท่ีปลอดภัย ซึ่งพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเปดเผยในภายหลังวาจะ

เปน อำเภอเจาะไอรอง ในนราธิวาส 

  

อยางไรก็ตาม นายอาบูฮาฟซ อัล-ฮากิม โฆษกมาราปาตานี กลาวกับทางเบนารนิวสเพียงวาคณะเทคนิคของ

สองฝายพบปะกันครั้งลาสุดในวันที่ 25 เม.ย. ศกนี้ แตถึงปจจุบัน ทางคณะพูดคุยชุดใหญของสองฝาย ยังไมได

ประชุมเพื่อพิจารณาลงความเห็นรวมกันในการเลือกอำเภอหนึ่งอำเภอใด 

  

"ยืนยันการพูดคยุสันติสุขมีความคืบหนายังเดินหนาตอไปได ทางคณะสามารถไดขอตกลงแลวระหวางฝาย

เทคนิคทั้งสองฝาย คือ การกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัย ที่อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส อยางที่ทาน

นายกรัฐมนตรีประกาศ" พล.ต.สิทธิ กลาวในการใหสัมภาษณแกเบนารนิวส 

  

“ในสวนของการประกาศอยางเปนทางการนั้น เนื่องจากคณะพูดคุยชุดใหญยังไมมีขอตกลงในเรื่องนี้ จึงตองรอ

ใหมีการกำหนดการพูดคุยในโอกาสขางหนากอน ซึ่งเมื่อไหรยังไมรู แตก็หวังวาจะเปนเดือนรอมฎอนนี้ เพื่อ

สามารถประกาศใหเปนของขวัญกับพ่ีนองในพื้นที่ ชวงเทศกาลรายอ” พล.ต.สิทธิ กลาวเพิ่มเติม 
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สำนักงานประสานงานการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยพรอมแลว 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นี้ นายแวดอืราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปตตานี ไดเปดเผย

แกเบนารนิวสวา ทางคณะพูดคุยฯ ของไทย จะขอใชพ้ืนท่ีในอาคารสองแหง ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 63 บานทุง

นเรนทร หมูท่ี 1 ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ติดกับศูนยเสริมสรางสมรรถนะอิหมามประจำจังหวัด

ชายแดนภาคใต เปนที่ตั้งศูนยประสานงานในการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีฝายรัฐบาลหรือปารตี้-เอ ฝายมา

ราปาตานีหรอืปารตี้-บี และภาคประชาชนเขารวมทำงาน สวนอาคารอีกหลังหนึ่ง จะใชเปนที่พัก หรือเซฟเฮาส 

ของฝายผูเขารวมพูดคุย ซึ่งทาง พล.ต.สิทธิ์ กลาววาเจาหนาที่เราก็ไดรับกุญแจหองของทั้งสองสวนไปเรียบรอย

แลว และอาจจะเขาไปทำงานกอนเดือนรอมฎอนนี้ 

  

“สำหรับหองท่ีสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปตตานี ทางคณะฯ จะทำเปนศูนยประสานงานระหวาง

คณะพูดคุยทั้งสองฝาย และทั้งสองฝายก็จะสงตัวแทนมารวมทำงาน เมื่อมีการประสานงาน หรือมีชาวบาน

ติดตอเขามา และจะตองมีการพูดคยุหรือดำเนินการ และเปนที่สำหรับพักบางครั้งชาวบานเดินทางมาไกลๆ ก็

ไมสามารถเดินทางกลับไดทันที” พล.ต.สิทธิ กลาว 

  

สำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในภาพใหญนั้น จะมีสามข้ันตอน คือ หน่ึง การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ

ระหวางกัน สอง การทำความตกลงรวมกันในการแกไขขอขัดแยงในแตละเรื่อง และ สาม การดำเนินการเพ่ือ

แกไขขอขัดแยงท้ังหมด ซึ่งในขณะนี้ ยังอยูในข้ันตอนที่หนึ่ง ซึ่งจะมีการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย เพ่ือทดสอบความ

ไววางใจกัน 

  

ตามขอมูลของฝายไทย ในการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัยนั้น ท้ังสองฝาย รวมท้ังภาคประชาชน จะรวมระดมสมอง

และสำรวจความคิดชาวบานวา พื้นที่ปลอดภัยควรมีลักษณะอยางไร ในขั้นตอนน้ี ใชเวลาประมาณสามเดือน 

จากนั้น จะตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัยขึ้นมา และมีการติดตามสถานการณและประเมินผลอีกเปนเวลาสามเดือน 

  

“การพูดคยุที่มาเลเซียเราก็จะมีไปเรื่อย จนกวาจะบรรลุขอตกลงท้ังหมด และในระหวางท่ีดำเนินการเรื่องของ

พ้ืนที่ปลอดภัย ที่ศนูยประสานงาน ก็จะมีเจาหนาที่ดำเนินการไปจนกวาจะสามารถขยายพ้ืนที่ปลอดภัยไปใหได 

ที่มีการเสนอในแผน” พล.ต.สิทธิ กลาวเพิ่มเติม 

  

กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินการพักโทษนักโทษสามราย 

เมื่อกอนหนานี้ ฝายมาราปาตานี ไดยื่นเงื่อนไขวา ขอใหทางการไทยปลอยตัวฝายผูเห็นตางที่ถูกลงโทษจำคุก

อยู จำนวนสามราย เพ่ือใหทั้งสามรายมารวมการดำเนินการพ้ืนฐาน เพ่ือนำไปสูการจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่ง

พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ไดกลาววาทางการไทยกำลัง

ดำเนินการอยู 
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"สามคนที่ดำเนินการเรื่องขอพักโทษ ทางกระทรวงยุติธรรมก็ดูแลว เขากับหลักเกณฑ ตอนนี้ อยูระหวางการ

ดำเนินการในการพักโทษสวนจะพักโทษอยางไรนั้น ตองรอดูกระบวนการอีกที" พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนา

คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

  

ในขณะที่ พล.อ.อักษรา ไมไดเปดเผยรายชื่อของนักโทษทั้งสามราย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธาน

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปตตานี กลาวแกเบนารนิวสวา นักโทษสองราย มาจากนราธิวาส และอีก

หนึ่งราย มาจากจังหวัดยะลา ซึ่งจะมาพักที่เซฟเฮาส 

  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนรัฐบาลมาเลเซีย 

รัฐบาลไทย ภายใตการนำของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ไดพยายามดำเนินการเจรจากับฝายกองกำลังแบงแยก

ดินแดนมาตั้งแต ป 2556 โดยรัฐบาลของนายนาจิบ ราซัค รับเปนผูอำนวยความสะดวกในการเจรจาใหกับทั้ง

สองฝาย 

  

จนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ฝายขบวนการสวนหนึ่ง ไดกอตั้งองคกรรมขึ้นมาชื่อวา มา

ราปาตานี เพ่ือเจรจากับรฐับาลไทย เมื่อปลายเดือน ส.ค. 2558 โดยการเจรจาเปนไปอยางคอยเปนคอยไป 

  

แตเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 ประเทศมาเลเซีย ไดมีการเลือกตั้งครั้งใหญครั้งท่ี 14 ปรากฏวาพรรคแนวรวม

แหงชาติของนายนาจิบ กลับพายแพแกพรรคแนวรวมปากาตัน ฮารัปปน ของ ดร.มหาเธร โมฮมัหมัด จนทำให

เกิดขอกังวลวา รัฐบาลใหมของมาเลเซียจะสนับสนุนการเจรจาสันติสุข และดำเนินการอยางไรกับ ดาโตะซัมซา

มิน สำนักงานเลขานุการของคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุยสันติสุข (Joint Working Group-Peace 

Dialogue Process - JWG-PDP) ซึ่งเปนผูอำนวยความสะดวก 

  

ในเรื่องนี้ พล.อ.อักษรา กลาววา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็อาจจะมีผลกระทบบาง แตเชื่อวามาเลเซยีจะ

ใหการสนับสนนุตอไป 

  

“การพูดคุย เปนเรื่องของนโยบายเปนความรวมมือระหวางสองประเทศ การเปลี่ยนรัฐบาลก็ถือวามีผลกระทบ

บาง... ปจจุบันโลกแสวงหาสันติภาพอยู แนวทางการพูดคุยถือวาเปนแนวทางสันติวิธี เชือ่วารัฐบาลใหมยอม

ดำเนินวิธีท่ีถูกตอง เพราะเรื่องนี้ เปนผลประโยชนของประชาชนทั้งสองประเทศ" พล.อ.อักษรา กลาวแกเบนาร

นิวสทางโทรศัพท 
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พล.อ.ประยุทธยืนยัน พูดคุยสันติสุขเดินหนาตอ แมมาเลเซียเปลี่ยนผูนำ 
นนทรัฐ ไผเจริญ เบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 15 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-prayuth-05152018133835.html 

 

 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พูดคยุกับผูสื่อขาวที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 15 พ.ค. 2561 

 

ในวันอังคารนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ระบุวา การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต

ระหวางรฐับาลไทยกับผูเห็นตางจะยังเดินหนาตามปกติ แมวานายมหาเธร โมฮัมหมัด จะชนะการเลือกตั้งและ

เปนนายกรัฐมนตรีแทนนายนาจิบ ราซัก ก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลไทยสามารถรวมมือไดกับทุกรัฐบาล โดย

มาเลเซยีเปนเพียงผูอำนวยความสะดวก ในขณะที่ความไมสงบมีผลกระทบทั้งสองฝาย 

 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา กลาวตอสื่อมวลชนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห ท่ีทำเนียบรัฐบาล

วา รัฐบาลไทยพรอมจะรวมมือกับรัฐบาลชุดใหมของมาเลเซีย ที่มีหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกการพูดคุย

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และการพูดคุยฯ จะเดินหนาตอไดอยางไมมีปญหา 

 

“ไมวาใครจะเปนรฐับาล เราก็ตองทำงานความรวมมือตอไป น่ันก็เปนเรื่องที่ใหเกิดการรับรูกัน โดยเฉพาะ

ตางประเทศดวย วามีการแกไขอยางไร มาเลเซียมีหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวก ไมไดมีสวนในการเขารวม

การพูดคุย” พล.อ.ประยุทธกลาว 

“การพูดคุยก็จำเปนตองทำท่ีตางประเทศ เพราะวาในประเทศเราทำไมไดอยูแลว เพื่อใหเกิดการแกปญหา

อยางยั่งยืน ก็คงตองหารือกันตอไป ผมคิดวาคงไดทำตออยูแลว เพราะวามันเปนความมั่นคงในภูมิภาค เพราะ

ถามีปญหาในบานเรา เชนเดียวกัน ก็อาจมีปญหาในบานเขาดวย” นายกรัฐมนตรีระบุ 
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การยืนยันของ พล.อ.ประยุทธ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต และ พล.อ.กสิกร คิริศรี อดีตผูบัญชาการกองกำลังผสมพลเรือน พตท.43 แสดงความ

คิดเห็นผานสื่อมวลชน กอนทราบผลการเลือกตั้งในประเทศมาเลเซียวา หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล อาจมี

ผลกระทบตอการพูดคุยฯ จนนำไปสูการวิพากษ-วิจารณของนักวิเคราะห และการตั้งคำถามตอนายกรัฐมนตรี

ไทยโดยสื่อมวลชน ในวันอังคารนี้ 

 

ผูเชี่ยวชาญดานสถานการณสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผูไมประสงคจะออกนาม ใหทรรศนะแกเบนารนวิสวา 

ในยุคท่ีนายมหาเธร โมฮัมหมัด เปนนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐบาลมาเลเซียไมมีความชัดเจนในการกดดันสมาชิก

ขบวนการกอความไมสงบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมคนสองสัญชาติ ท่ีเคลื่อนไหวปฏิบัติการขามแดนของสอง

ประเทศ 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่แลว พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ไดใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หลังทราบผลการเลือกตั้งของมาเลเซีย การพูดคุยฯ จะยังเดินหนาตอไป 

“ก็ดูของมาเลเซยีเขาอีกทีนึง ของเราก็คงไมเปลี่ยนแปลง ไมนาจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะวาเขาก็ตองการให

เกิดความสงบดวยกันท้ังน้ัน... ผมวาไมนาจะมี(ปญหา) เพราะวามหาเธรกับเราก็ดีกัน เราก็ดีกับทุกคน” พล.อ.

ประวิตรกลาว พรอมกับใหขอมูลวา จะไดมีการประชุมรวมกันระหวางรฐัมนตรีกลาโหมของทั้งสองชาติ เพ่ือ

ความชัดเจนในแนวทาง 

 

ดาน พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ เลขานุการ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กลาวแกเบนารนิวสวา คณะพูดคุยฯ 

คาดหวังวาจะสามารถบรรลุขอตกลงอยางเปนทางการกับทางคณะเจรจาชุดใหญของมาราปาตานี ในการจัดตั้ง

อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เปนพื้นท่ีปลอดภัยนำรอง ไดในชวงเดือนรอมฎอน ซึ่งจะถือเปนความ

คบืหนาของการพูดคุยฯ ครั้งสำคัญ 

 

“ยืนยันการพูดคยุสันติสุขมีความคืบหนายังเดินหนาตอไปได ทางคณะสามารถไดขอตกลงแลวระหวางฝาย

เทคนิคทั้งสองฝาย คือการกำหนดพ้ืนที่ปลอดภัยที่อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส อยางท่ีทาน

นายกรัฐมนตรีประกาศ” พล.ต.สิทธิ กลาว 
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มาเลเซียแจงเลือ่นนัดพูดคุยหวั่นมหาเธรทำเจรจาสะดุด 
โพสตทูเดย 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 15 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.posttoday.com/social/general/551266 
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PEACE TALK AT CROSS ROAD, AGAIN. 
Abu Hafez Al-Hakim 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/th/node/11829 

 

In December 2013 I wrote an article: Peace Talk at Cross Road 

(https://deepsouthwatch.org/ms/node/5109 ) and the Malay version: Bicara Damai di 

Persimpangan Jalan (https://deepsouthwatch.org/ms/node/5042).  

 

At that time the peace dialogue process initiated during the administration of Thai Premier 

Yingluck was coming to an end for reasons we already knew. 

 

When the process resumed under the military installed government of General Prayut Chan 

O-cha in 2015 between representatives of Thai government and MARA Patani, an umbrella 

organization of several Patani liberation movements, many are skeptical if the process could 

bring about any sustainable political solution for the Deep South. The new rounds of 

dialogue went through the twists and turns of the trust building measures.  

 

By September 2016 the Joint Technical Teams (JTT) of both sides agreed on the Terms of 

Reference (TOR) and continued with the discussion of the Safety Zones implementation. 

After 19 months they came up with The General Framework for the Safety Zones (SZ), the 

establishment of the Safe House (SH) and the Formation of Joint Action Committee (JAC). 

Related to these agreements reached at the dialogue table was the release of Patani Malay 

political prisoners prior to the implementation of the SZ. 

 

The situation on the ground, however, does not reflect the cordial atmosphere and the trust 

building at the dialogue table in Kuala Lumpur. Violent incidences and unwarranted 

maneuvers from both sides continue. Certain provocative moves and statements by the 

Forth Army Commander, Lt. General Piyawat Nakwanich, very much contradicted with what 

has been discussed and agreed upon at the table. That prompted Mara Patani's panel chief, 

Ustaz Shukri Hari, showed up in a media statement on 23 April 2018 to clarify the group's 
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stance. It was widely covered by the Thai media (TV3, Thai BBC and Thai PBS) and four other 

Malaysian news agencies (Bernama, Utusan Malaysia, Sinar Harian and TV3)  

 

The last meeting between the two technical teams (JTT) was on 25 April 2018. It was the 

final overview of the agreed SZ, SH, and JAC before being submitted to the main team, the 

Joint Working Group - Peace Dialogue Process (JWG-PDP) for endorsement prior to full 

implementation of the SZ. Both sides consented on the tentative inauguration date but 

could not agree on signing the agreement. The Thai side was not agreeable to signing the 

document. Their argument was that the process is still at the confidence building stage, 

therefore the signing of any document is unnecessary. 

 

Mara Patani, on the other hand, opines that the signing of the agreement is mandatory since 

it involves certain sensitive issues like legal, security and safety protection for its members 

who will participate in the SZ exercise. Without signing the document there is no guarantee 

for them. The meeting ended in a stalemate. Both sides eventually agreed to let the JWG-

PDP make the final decision in a meeting schedule in early May 2018. 

 

That did not materialize. The 9th May Fourteenth Malaysian General Election saw the 

landslide victory of the Coalition of Hope led by the former Prime Minister, Mahathir 

Mohamed, over the incumbent National Front under the leadership of Najib Razak. As far as 

the peace dialogue process is concerned, any political changes in both Malaysia and 

Thailand will have an impact on the process in one way or another. This was true when the 

Thai military toppled the civilian government of Premier Yingluck in 2014, and now the 

unexpected change of government in Malaysia would probably have some effects on the 

process.  

 

In my opinion, the much awaited implementation of the Safety Zones will have to wait, at 

least for two reasons: First, until both parties could agree on the dispute over the document 

signing issue, the implementation of the SZ will be put on hold. Secondly, The Facilitator 

Mr. Zamzamin, was exclusively appointed by Najib Razak on a contract basis that expires in 

February 2019. It is still premature to predict if Dr. Mahathir will retain him or have him 

replaced. The new administration is prioritized on strengthening its government first before 

turning to the peace process.  
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Like I always say, the peace talk is fragile and unpredictable. We are again at the red light of 

a cross road. When will the light turn green and to which direction we will go, it is all open 

to our speculation and imagination. Until then all we have to do is WAIT. 

  

Abu Hafez Al-Hakim 

From outside the fence of Patani 

23 May 2018/ 7 Ramadhan 1439 H 
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โฆษกมาราปาตานี: จัดตั้งพื้นท่ีปลอดภัยตองเลื่อนไป ไทยไมเซ็นเอกสาร 
มารียัม อัฮหมัด เบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 พฤษภาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-talk-safetyzone-05232018154339.html 

 

นายอาบู ฮาฟซ อัล-ฮากิม โฆษกองคกรมาราปาตานี ไดเผยแพรบทความเรื่อง “การเจรจาถึงทางแยกอีกครั้ง” 

ในวันน้ี โดยกลาววา คณะกรรมการทางเทคนิคฝายไทยปฏิเสธการลงนามในเอกสารขอตกลงในการจัดตั้งพ้ืนที่

ปลอดภัย เซฟเฮาส และคณะกรรมการทำงานรวมในพื้นที่ โดยใหเหตุผลวาการเจรจายังอยูในข้ันตอนการสราง

ความไววางใจระหวางกัน จึงไมจำเปนตองมีการลงนามเปนลายลักษณอักษร ทำใหการจัดต้ังพื้นที่ปลอดภัยนั้น

จำเปนตองยืดเวลาออกไป 

 

นายอาบู ฮาฟซ ไดสงบทความถึงผูสื่อขาวในวันนี้ โดยไดกลาววา ทีมเทคนิครวมของสองฝายไดเจรจากันครั้ง

หลังสุด เม่ือวันที่ 25 เมษายน ของปนี้ ซึ่งเปนการพิจารณาการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย เซฟเฮาส และ

คณะกรรมการทำงานรวมในพ้ืนที่ กอนที่นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ในการเจรจาของคณะพูดคุยชุดใหญ 

ซึ่งสำนักงานเลขานุการของคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุยสันติสุข เปนผูอำนวยความสะดวกที่ฝายรัฐบาล

มาเลเซยีจัดตั้งข้ึนมา 

 

“มีการประชุมกันของคณะกรรมการทางเทคนิคของสองฝาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เปนการพิจารณา

การจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย เซฟเฮาส และคณะกรรมการทำงานรวมในพื้นที่ กอนที่จะสงตอใหคณะทำงานรวม

กระบวนการพูดคุยสันติสุข (Joint Working Group-Peace Dialogue Process - JWG-PDP) เพ่ือการรบัรอง

กอนหนาที่จะมีการลงมือจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย สองฝายมีความเห็นสอดคลองกันถึงการกำหนดวัน ที่จะมีการ

ประกาศการจัดตั้งอยางคราวๆ แตมสามารถตกลงกันไดในการลงนามในเอกสารความตกลง ฝายไทยแยงวา

การเจรจายังอยูในขั้นตอนการสรางความไววางใจระหวางกัน จึงไมจำเปนตองมีการลงนามเปนลายลักษณ

อักษร” นายอาบู ฮาฟซ กลาวในบทความ 

 

ทางดาน พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต กลาวแกเบนารนิวส แต

เพียงวา มาราปาตานี สามารถแถลงถึงความคืบหนาในการเจรจาได โดยไมไดใหรายละเอียดถึงขอกลาวอาง

ของนายอาบู ฮาฟซ 

 

“เขาแถลงของเขาไป เราก็แถลงของเรา มีการดำเนินการก็ตองมีการชี้แจง มีการประชุม มีการแถลงใหทราบ 

ทุกอยางของกระบวนการพูดคุยยังเดินหนา ทุกฝายยังปฏิบัติภารกิจปกติ ทุกอยางมีความคืบหนา” พลเอก

อักษรา กลาวในการใหสัมภาษณทางโทรศัพทกับเบนารนิวส 
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ในกอนหนานี้ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาววา จะมีการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอ

เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเปนพื้นที่ปลอดภัยนำรอง 

 

ความไมแนนอนหลังมหาเธรคืนสูอำนาจ  

ในบทความดังกลาว นายอาบู ฮาฟซ อัล-ฮากิม ไดกลาวถึงความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศมาเลเซยี 

โดยพรรคนายมหาเธร โมฮัมหมัด เอาชนะพรรคการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ไปไดอยางถลม

ทลายเมือ่เร็วๆ นี้วา จะมีผลกระทบตอการเจรจาสันติภาพ 

 

“เมื่อพูดถึงกระบวนการพูดคุย ยอมไดรบัผลกระทบไมโดยทางใดก็ทางหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ของมาเลเซียหรือไทยก็ตาม ซึ่งเปนความจริง เชนเดียวกับการที่ทหารไทยยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรอืน ของ

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เมื่อป 2557 และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในมาเลเซยีในตอนน้ี คงมีผลกระทบ

บางอยางตอกระบวนการพูดคุย” นายอาบู ฮาฟซ กลาว 

 

ในป 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดพยายามดำเนินการเจรจากับฝายกองกำลังแบงแยกดินแดน 

โดยการสนับสนุนของรัฐบาลของนายนาจิบ ราซัค ในขณะนั้น โดยมาเลเซยี รับเปนผูอำนวยความสะดวกใน

การเจรจาใหกับทั้งสองฝาย จนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ฝายขบวนการสวนหน่ึง ได

กอตั้งองคกรรมข้ึนมาชื่อวา มาราปาตานี เพ่ือเจรจากับรัฐบาลไทย เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมี 

ดาโตะซมัซามิน เปนผูดูแลผานทางสำนักงานเลขานุการของคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ซึ่งการ

เจรจาไดสะดดุลงเปนชวงๆ 

 

นายอาบู ฮาฟซ กลาววา ในเดือนกันยายน 2556 คณะกรรมการทางเทคนิครวมของสองฝาย ไดตกลงใน

เงื่อนไข (ทีโออาร) ในการจะจัดตั้งเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยและไดมีการพูดคุยกันมา สิบเกาเดือนหลังจากนั้น ไดมี

การบรรลุกรอบทั่วไปในการตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัย การจัดตั้งเซฟเฮาส และคณะกรรมการทำงานรวมในพ้ืนที่ ซ่ึง

รวมเงื่อนไขการปลอยตัว “นักโทษการเมืองชาวมลายูดวย 

 

ดาน พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ไดกลาวเม่ือวันที่ 10 

พฤษภาคม 2561 วา กระทรวงยุติธรรม กำลังดำเนินการเรื่องการพักโทษนกัโทษสามรายอยู และกลาววาการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเลเซีย ไมนาจะมีผลกระทบตอการพูดคุยมากนัก 

 

 

 

 

 



369 

 

TAKZIAH/CONDOLENCE 
Abu Hafez Al-Hakim 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 6 มิถุนายน 2561 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/ms/node/11831 

 

Hari ini seluruh Patani berdukacita di atas pemergian saudara kami Almarhum Ustaz Adul Bin 

Haji Abdul Rasheed, Timbalan Yang Di Pertua Majlis Agama Islam Patani yang menjadi korban 

pembunuhan seusai solat Jumaat pada 8 Jun 2018 di Kampung Laloh, Teluban, Patani 

Darussalam. Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan ganas, hina dan pengecut ini. 

 

Almarhum  merupakan seorang tokoh yang  komited di dalam perjuangan meninggikan Islam 

di bumi Patani Darussalam, dikasihi oleh setiap insan yang pernah mengenalinya atau pernah 

bekerja dengannya. Beliau juga diamanahkan untuk menyelia Rumah Selamat di bawah 

naungan Majlis Agama Islam Patani di dalam kerangka  proses dialog damai. Ia adalah satu 

kehilangan besar bagi rakyat. 

 

Tanggungjawab sepenuhnya terletak kepada pihak berkuasa Thai untuk  segera menyiasat 

dan menahan penjenayahnya, walau siapapun dan dengan  motif apa sekalipun , 

untuk  dibawa ke muka pengadilan secepat mungkin. Ini adalah untuk memberikan keadilan 

kepada mangsa serta keluarganya disamping mengembalikan keyakinan rakyat terhadap 

keselamatan, kedaulatan undang-undang  dan proses damai yang sedang berlangsung. 

 

Kepada keluarga Almarhum  kami ucapkan Takziah dan diminta banyak bersabar 

menghadapi ujian yang berat ini. Kami berdoa semoga beliau ditempatkan sebaris dengan 

para Syuhada dan Salihin yang telah pergi sebelumnya...Aamin. 

 

Abu Hafez Al-Hakim, b/p  Barisan Islam Pembebasan Patani(BIPP).                       

10 Jun 2018/25 Ramadhan 1439H 
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(English translation) 

 

Today Patani mourns the passing of our brother Ustaz Aduldej Chenae, the Deputy 

Chairman of Patani Islamic Council who was assassinated after performing Friday prayer on 

8 June 2018 at Laloh village of Saiburi ,Patani Darussalam. We strongly condemn this act of 

terror, cowardice and dishonor. 

 

The deceased was a distinguished person, adored by many who knew him or have 

worked  with him, with high commitment in the struggle to uphold Islam in Patani 

Darussalam. He was also entrusted with the supervision of the Safe House  under the 

auspices of the Patani Islamic Council established within the framework  of the peace 

dialogue process. It is a great loss for the people. 

 

The responsibility to promptly  investigate and arrest the criminals, whoever they may be 

and for whatever reasons,  is vested on the Thai authority  to bring them to justice as soon 

as possible. This is to render justice to the victim and his family and people's confidence on 

security, the rule of law and the current peace dialogue process. 

 

We express condolence to his family and call for patience during this difficult trial. 

We  pray to Allah for his placement  amongst the martyrs and righteous people who had 

passed before him..Amen. 

 

Abu Hafez Al-Hakim, for Islamic Liberation Front of Patani (BIPP) 

10 June 2018/25 Ramadhan 1439H 
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ฆา5ศพท่ีบันนังสตา ยิงหมอตำบลสายบุรี สงสัยปมเซฟเฮาสปลิดชีพ"แบดุล" 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 มิถุนายน 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/66740-five_66740.html 

 

สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงรอนระอุ และมีเหตุรุนแรงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังเหตุสังหารหมู 5 

ศพที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา และเหตุยิงแพทยหญิงประจำตำบล ซึ่งเปนภรรยากำนันเตราะบอน อ.สายบุรี จ.

ปตตานี  

 

 
 

          เหตุรนุแรงลาสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.55 น.วันจันทรท่ี 11 มิ.ย.61 คนรายมีดวยกันอยางนอย 4 คน 

สวมหมวกไอโมงปดบังใบหนา บุกยิงกลุมชายฉกรรจขณะกำลังนุงคุยกันบริเวณหลังบานเลขท่ี 228 บานตะโละ

ดือลง บานยอยของบานตาเนาะปูเตะ หมู 4 ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำใหมีผูเสียชีวิตถึง 5 คน 

ประกอบดวย 

 

          นายอิบรอเฮง มูเซะ อายุ 32 ป นายอาฮามะ มูเซะ อายุ 33 ป  นายอุสมาน ยูโซะ อายุ 39 

ป  นายฟูรกอน ราโซ อายุ 25 ป และ นายอรัญชัย ดอเฮะ อายุ 27 ป ท้ังหมดมีภูมิลำเนาอยูในหมูบานที่

เกิดเหตุ คือ หมู 4 ต.ตาเนาะปูเตะ โดย นายอิบรอเฮง อาศัยอยูในบานที่เกิดเหตุดวย 

 

          สำหรับอาวุธปนที่คนรายใช เปนปนยาว อาวุธสงคราม นอกจากนั้นคนรายยังใชของมีคมกรีดปาก

ผูตายบางคนดวย เบื้องตนเจาหนาที่ทหารใหน้ำหนักเหตุการณนี้วานาจะเก่ียวของกับการคายาเสพติด 

ยิงแพทยหญิงประจำตำบลดับที่สายบุรี 

 

          กอนหนานั้น เมื่อชวงค่ำของวันอาทิตยที่ 10 มิ.ย.61 คนรายใชอาวุธปนพกบุกยิง นางยือนะ อาบูบา

กา อายุ 48 ป ภรรยาของ นายหะมะรอมะอิง สารอเอง กำนัน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปตตานี และยังเปน

แพทยประจำตำบลเตราะบอน เสียชีวิตขณะกำลังขายอาหารชวงเดือนรอมฎอน ภายในรานขายอาหารใน ต.
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เตราะบอน โดยคนรายทำทีเปนลูกคามาซื้ออาหาร เมื่อสบโอกาส ก็ไดชักปนยิงใสนางยือนะที่บริเวณศรีษะและ

ลำตัว ทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

 

          ตอมาชวงเชาวันจันทรที่ 11 มิ.ย. พ.ต.อ.มนตรี คงวัดใหม ผูกำกับการ สภ.สายบุรี ไดนำกำลังตำรวจ 

พรอมเจาหนาที่จากกองพิสูจนหลักฐาน เขาตรวจที่เกิดเหตุยิงนางยือนะ เบื้องตนพบหัวกระสุน 1 หัว คาดวา

เปนของคนราย จึงเก็บไวเปนหลักฐาน เบ้ืองตนตำรวจยังไมสรุปสาเหตุการสังหาร แตไดเบาะแสวา นางยือนะ 

เปนผูหญิงเกง ชอบทำงาน โดยเฉพาะงานสังคม ชวยเหลือสามีที่เปนกำนัน จึงอาจไปขัดผลประโยชนกับคน

บางกลุมในพื้นที่ 

 

 
 

ประชาชนนับหมื่นรวมพิธีศพ "แบดุล" 

          ที่ อ.สายบุรี เชนกัน มีพิธีละหมาดและฝงศพ นายอดุลเดชร เจะแน รองประธานคณะกรรมการ

อิสลามประจำจังหวัดปตตานี และผูจัดการโรงเรียนลาลอวิทยา หรือปอเนาะลาลอ อ.สายบุรี ที่ถูกคนรายลอบ

ยิงเมื่อวันศุกรที่ 8 มิ.ย. หลังพิธีละหมาดวันศุกร จนไดรับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตเมื่อเวลา 02.45 น.วัน

อาทิตยท่ี 10 มิ.ย. โดยพิธีศพมีประชาชนจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ไปรวมมากกวา 10,000 คน 

 

สงสัยบทบาทตั้ง "เซฟเฮาส" ชนวนฆา 

          จากการตรวจสอบประวัติการทำงานของนายอดุลเดชร ทราบวา นอกจากจะเปนผูจัดการโรงเรียน

ลาลอวิทยา และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปตตานี ฝายฮาลาล แลว นายอดุลเดชร ยัง
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ไดรบัแตงต้ังใหเปน "หัวหนาคณะอนุกรรมการบริหารพูดคุยสันติสุข" ทำหนาที่จัดตั้งและดูแล "ศนูย

ประสานงานการพูดคุยสนัติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต" หรือ "เซฟเฮาส" สำหรับใหคณะพูดคยุทั้งตัวแทน

รัฐบาล และฝายมารา ปาตานี ไดทำงานรวมกัน เพ่ือเดินหนากระบวนการพูดคุยและจัดตั้ง "พ้ืนท่ีปลอดภัยนำ

รอง" อำเภอแรกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 

          แมภายหลังเซฟเฮาสจะยังไมถูกใชงาน เพราะกระบวนการพูดคุยหยุดชะงักลง จากการที่ยังตกลงกัน

ไมไดเก่ียวกับ "พ้ืนที่ปลอดภัย" และยังมีการเลือกตั้งใหญในมาเลเซีย เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีใหมท้ังชุดก็ตาม แตเซฟเฮาสก็มีความพรอม และสามารถเปดใชงานไดทุกเมื่อ จึงอาจเปนชนวน

เหตุใหกลุมตอตานกระบวนการพูดคุยปลิดชีพนายอดุลเดชรก็เปนได ซึ่งขณะนี้หลายๆ ฝายใหน้ำหนักประเด็น

นี้มากที่สุด 

 

          นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปตตานี กลาววา ยังไมทราบ

สาเหตุที่เกิดขึ้น โดยไดมอบใหฝายตำรวจชวยเรงรดัคดีและจับกุมผูกอเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว 
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EIDUL FITRI GREETING from MARA PATANI's Chairman 
Abu Hafez Al-Hakim 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 15 มิถุนายน 2561 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/en/node/11832 

 

** This speech is an extract of Video broadcast posted today at MARA PATANI's website: 

www.marapatani.com/2018/06/12/selamat-hari-raya/ 

  

"Peace be upon you. 

Praises be to Allah the Lord of the worlds, prayers and peace be upon Messenger of Allah 

and his companions. 

 

Allah is Great, Allah is Great, Allah is Great, Allah is Great and all praises be upon Him. 

Let us all thank Allah that we have successfully performed the one month Ramadhan 

fasting ritual so that we could now celebrate Eidul Fitri in peace and joy. 

 

Respected Brothers, 

Today is a victory day for us all that we have been tested  for our patience in obeying 

Allah's command and His prohibition. 

 

While celebrating this day we must not forget that the overall situation in our land (Patani) is 

not at all  safe and peaceful to go with our day-to-day lives  as the Malay people in 

Malaysia. 

 

We  realize the truth that in our land something wrong is happening that leads  to the 

differences in views and mistrust between us and the government. That is the reason why 

we stand up to express our Patani Malay inspiration to the Thai government and to the 

world that something is wrong in our living as a Patani Malay community that was at one 

time a sovereign state. 

 

Considering the experiences faced by  Haji  Sulong in his peaceful diplomatic struggle to 

express the inspirations and the demands of the Malays to the government that were 
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ignored , we therefore had to find other means to make our voices heard by the Thais. That 

was the reason why our forefathers established the armed liberation movements to 

continue the struggle initiated by Haji Sulong that prolongs the conflict to this day. 

Respected Brothers. 

 

We realize and are convinced that a conflict will not be solved through armed violence. 

However that was the only way we could demonstrate to the Thais that we need a solution 

for it. 

 

Beloved Brothers. 

On 28 February 2013 a General Consensus  to end the conflict in Patani through peaceful 

mean was signed between the representative of the Thai government (Party A), and the 

people with different opinions from the state, ie. the Patani Malays (Party B), represented by 

the BRN, with Malaysia as the Facilitator. This peace process is on-going  with an initiative  to 

get all the stakeholders from the four provinces  involved . Hence the Majlis Syura Patani  

(Patani Consultative Council) known as MARA PATANI was established as the supreme 

political entity for Patani people and not a new movement. It serves as a platform to unify 

the opinions and actions of the Patani people in the dialogue process with the Thai 

government. 

 

Respected Brothers. 

I would like to inform  all of you  that the dialogue process is ongoing ,currently at the 

confidence building stage to gauge the reciprocal trust  between us and the Thai 

government whether  the conflict of Patani needs to be resolved at all. 

In the meetings at this stage both sides had concluded, at the technical level, the 

establishment the Safety Zones and its related issues. The final step is to endorse and sign 

the agreed protocol by the Joint Working Group- Peace Dialogue Process (JWG-PDP). God 

willing, the Safety Zones implementation will be jointly announced by JWG-PDP. We also 

hope that the peace process is not affected by the political change in Malaysia.  

 

I totally agree with Ustaz Shukri Hari, the MARA PATANI dialogue chief who had  earlier 

stated  that only His Majesty the King Rama 10 is capable of solving this conflict, and I 
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propose to His Majesty the King to justly execute the peace process to end the hardships of 

the Patani people and at the same time creating a strong wall of defense for Thailand. 

Brothers. 

 

That is all  on this occasion to celebrate Eidul Fitri 1439 H (2018). On behalf of MARA PATANI 

committee members I wish you a joyful Eidul Fitri celebration for the Patani Muslims and all 

other Muslims in Thailand. I seek forgiveness, physically and spiritually. 

 

Minal Aidin, wal Faizin wal Maqbulin (Be amongts the rejoiced, the victorious  and  the 

accepted ones ). 

  

Thank you, peace be upon you " 

  

Awang Jabat - Chairman of MARA PATANI  

1 Syawal 1439 H / 15 June 2018 
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พูดคุยสันติสุขใตสอสะดุด ลือมหาเธรปลดผูประสาน 
ไทยโพสต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 26 กรกฎาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.thaipost.net/main/detail/14125 

     

     สะพัด! "มหาเธร" เล็งปลดผูอำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุข "อักษรา" ระบุอยาเพ่ิงตื่นตระหนกรอ

ขอมูลทางการกอน พรอมปดขอเสนอ "เลขาฯ สมช."  ใชชองทาง สมช.ไทย-มาเลยพูดคุย ย้ำยังมีเวลาพอ "ผบ.

ฉก.นราธิวาส" หวงไฟใตไมมอดจริง  

 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. มีรายงานจากหนวยขาวความม่ันคงวา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีขาวลือ

สะพัดเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มี พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยฯ อาจจะตองรอดูทาทนีโยบายของรัฐบาลชุดใหมของมาเลเซยี 

ภายหลังมีขาวนายมหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เตรียมปลดนายดาโตะ สรี อาหมัด ซัมซามนิ อา

ซิม อดีตผูอำนวยการสำนักขาวกรองมาเลเซีย ในฐานะผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใตออกจากตำแหนง เน่ืองจากเปนคนของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค และยังไมไดกำหนดตัว

บุคคลเขามาทำหนาที่แทน 

 

ขณะที ่พล.อ.อักษรา กลาวถึงเรื่องดังกลาววา   ทุกอยางข้ึนอยูกับรัฐบาลมาเลเซีย ขณะนี้มีประกาศ

อะไรจากทางมาเลเซียที่เปนทางการหรือไม หากยังไมมี ณ ปจจุบันนี้ยังถือวานายดาโตะ สรี อาหมัด ซัมซามิน 

อาซิม ยังเปนอยู "หลังนายกรัฐมนตรีมหาเธรชนะการเลือกตั้ง ผมไดพูดคยุกับนายดาโตะ และเขาแจงวาขณะนี้

อยูระหวางรอเขาพบนายกรัฐมนตรีมหาเธร ซึ่งนายกฯ มหาเธรใหความสำคญัเรื่องภายในประเทศกอน ในขณะ

ที่ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเปนงานเรงดวนรองลงมา  ถาพบกันเม่ือไหรทางทานดาโตะจะแจงใหเรา

ทราบทันทีวานโยบายของรัฐบาลมหาเธรตอกระบวนการพูดคยุสันติสุขเปนอยางไร ถือเปนเรื่องภายใน เราไป

เรงรัดไมได" พล.อ.อักษรากลาว 

     

หัวหนาคณะพูดคุยสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตกลาววา กระบวนการพูดคยุไดบรรลุ

วัตถุประสงคในป 2561 ไปแลว คือไดกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำรองหนึ่งอำเภอ คืออำเภอเจาะไอรอง เราทำ

สำเร็จแลว ซึ่งในพื้นที่แทบจะไมมีเหตุการณเกิดข้ึน ขณะนี้อยูในระหวางกำลังรอใหกลุมผูเห็นทางสงรายชื่อ

คณะกรรมการรวมจำนวน 7 คน ซึ่งเขายังไมไดสงมา เราก็รออยู 

    

ถามวา หลังจากที่เราบรรลุเปาหมายแลวภารกิจตอจากนี้ยังตองประชุมรวมกับผูอำนวยความสะดวก

มาเลเซยีและผูเห็นตางอีกหรือไม หัวหนาคณะพูดคุยสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตกลาววา หนาที่ของ
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ประเทศเพื่อนบานคืออำนวยความสะดวก สวนจะสะดวกหรอืไมอยางไร ขึ้นอยูกับความรวมมือของเขา ตอนน้ี

ไมเปนไร เขารอนโยบาย เพราะเพ่ิงเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม  

    

"ทาง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาฯ สภาความมั่นคงแหงชาติ (เลขาฯ สมช.) ไดมาคุยกับผมเพ่ือ

ประเมนิสถานการณ ซึ่งทาง พล.อ.วัลลภอยากใหสภาความมั่นคงแหงชาติของไทยและของมาเลเซยีไดพูดคุย

กัน แตขณะนี้เรายังไมไปรบกวน ตองรอใหมาเลเซียจัดการเรื่องภายในของเขากอน ในขณะที่ของเราเองในชวง

ตุลาคมนี้จะมีการเปลี่ยนผูบังคับบัญชาระดับสูง รวมถึงในระดับพื้นที่ เพราะฉะนั้นก็ตองรอตรงนี้ดวย" หัวหนา

คณะพูดคุยสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตกลาว  

      

ซักวา หลังจากมาเลเซียเปลี่ยนรฐับาล จะยังอำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขฯ ไทยอยูหรือไม 

พล.อ.อักษรากลาววา เคยมีคนไปถามทานนายกรัฐมนตรมีหาเธรตอเรื่องนี้ และทางนายกรัฐมนตรีมหาเธร

ยืนยันวา yes we are (ใช) ซึง่ขณะนี้ทางดาโตะรอคุยนายกรัฐมนตรีมหาเธรอยู เมื่อเสร็จแลวเขาก็ตองมาคุย

กับตน คิดวาไมนาจะมีอะไร แตถาหากมีการเปลี่ยนชุดผูอำนวยความสะดวกจริง ก็ตองเปนเรื่องของ สมช.ท่ี

จะตองประเมนิสถานการณและแผนรองรบัตอกรณีดังกลาว  

     

"ผมมองไมวารัฐบาลไหนจะเขามา เขาก็ทำเพ่ือประชาชน ซึ่งถือเปนเร่ืองของนโยบายและ

ความสัมพันธระหวางประเทศ หากมองในเรื่องของนโยบายและความสัมพันธ หากยังเปนเชนนี้อยู เชื่อวาไม

นาจะเกี่ยวของกับตัวบุคคลและการพูดคุย ถือเปนแนวทางสันติวิธี รัฐบาลไหนเขามาเชื่อวาตองสนับสนุน

แนวทางน้ี" พล.อ.อักษรากลาว 

     

ดาน พล.ต.สมพล ปานกุล รองแมทัพนอยที่ 4 ในฐานะผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจนราธิวาส กลาวถึง

สถานการณในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใตวา การแกไขปญหาของฝายรัฐขณะนี้กำลังอยูในชวงของปลายน้ำ 

หรือเปนชวงของการเขาสูการพัฒนา แมสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตดีข้ึน เพราะมาตรการของรัฐ 

ในชวงของตนน้ำ คอืการปองกันปราบปราม และสถาปนาพื้นที่การรบไดเปนผลสำเร็จ ทำใหกลุมผูกอความไม

สงบสูญเสียกำลังคนไปจำนวนมาก และตองใชเวลาในการผลิตคนเพ่ือทดแทน ตางจากทหารที่เม่ือสูญเสียก็

สามารถจัดคนเขามาแทนไดทันที แตก็ยังมีความพยายามของผูกอความไมสงบในการปลูกฝงคนรุนใหมโดยใช

หลักคำสอนศาสนาเขามาบิดเบือนในสถาบันการศึกษา แตรฐัก็เฝาระวัง และเขาไปสรางแนวทางการศึกษาที่

ถูกตองใหเยาวชนและคนรุนใหมแลว 

     

"เรากำลังเขาใกลเปาหมายในการสรางความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน หลังจากรัฐบาลเสียเงนิเปนแสน

ลานในการแกไขปญหามาหลายปกวาจะมาถึงวันน้ีได ฝายรัฐถูกมองวาคาไฟใต แตวันนี้ผมบอกไดเลยวาการสู

รบของทหารในทุกสมรภูมิไมเคยสูญเสียเทานี้ และไมมีใครอยากสูญเสีย แมวันนี้สถานการณดีขึ้น แตก็ไมใชจะ

จบงายๆ จากสถิติลดลงก็จริง แตจะดีจริงหรือไมก็ตองดูตอไป" พล.ต.สมพลกลาว 
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           ผบ.หนวย ฉก.นราธิวาสกลาววา ในชวงสองสัปดาหท่ีผานมาไมมีเหตุเกิดข้ึน ถาคนในพ้ืนท่ีมองจะเห็น

วาเปนเรื่องผิดปกติ แตสวนหนึ่งก็เกิดจากมาตรการของเจาหนาที่และความรวมมือของประชาชน การกอเหตุ

หลายจุด ทั้งระเบิดเอทีเอ็ม เสาไฟฟาเม่ือเดือนกอนเปนความพยายามของกลุมกอเหตุที่ตองการแสดงศักยภาพ 

แตวิธีการจะทำแบบงายๆ  

     

"สิ่งที่รัฐตองระวังไมใหเกิดขึ้น คือเงื่อนไขที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ ทั้งทหารพรานบางคนที่เคยถูกมองวา

พฤติกรรมไมเหมาะสม ในปจจุบันไดเนนย้ำในการปฏิบัติหนาที่อยางมีระเบียบ ไมใหกระทบกับความรูสึกตอ

คนในพื้นที่ รวมถึงอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) กำลังประจำถิ่นที่จะมีบทบาทแทนกำลังหลัก ซึ่ง กอ.รมน.

ภาค 4 สน. จะฝกอบรมใหมีระเบียบวินัย มีความเพียบพรอมทุกดาน จึงขอเวลาอีก 3 ปในการฝกเพื่อเปน

นักรบเชิงรับตอไป" ผบ.หนวย ฉก.นราธิวาสกลาว. 
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"มหาธีร" ตั้งอดีต ผบ.สันติบาลมาเลย นั่งแทนผูอำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต 
ศนูยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 22 สิงหาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/68847-intel.html 

 

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยลุนขยับเดินหนาอีกครั้ง หลังจากหยุดชะงักมา

ระยะหนึง่ เมื่อมีขาวยืนยันอยางเปนทางการวา ดร.มหาธีร โมฮาหมัด นายกรัฐมนตรมีาเลเซีย ตั้งผูอำนวยการ

สะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหมแลว 

  

 
 

          ผูอำนวยความสะดวกฯ ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกฯมาเลเซยี คือ ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมหด 

นูร (Tan Sri Abdul Rahim bin Mohd. Noor) เปนอดีตผูบัญชาการตำรวจ และผูบัญชาการตำรวจสันติบาล

มาเลเซยี โดย ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมหด นูร จะทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต แทน ดาโตะ สรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียอางวา

หมดวาระการทำหนาที่เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 

 

          ดาโตะซัมซามิน เปนอดีตผูบัญชาการหนวยขาวกรองมาเลเซยี และเปนคนสนิทของอดีต

นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยระหวางรัฐบาลไทยกับ

กลุมผูเห็นตางจากรัฐมาตั้งแตป 55 ในยุครัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ที่มี นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปน

นายกรัฐมนตรี โดยในครั้งนั้นใชชื่อวา "กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ" ตัวแทนของรัฐบาลไทยนำโดย 

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก อดีต
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ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง อดีตเลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) ขณะที่ฝายผูเห็นตางจากรัฐ นำโดย นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำบีอารเอ็น แตโตะพูดคุยตอง

ลมเลิกไปเพราะความผันแปรทางการเมืองในประเทศไทยชวงปลายรัฐบาลย่ิงลักษณ กระทั่งเกิดการรัฐประหาร

ในป 57 

 

          ตอมาในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดรือ้ฟนกระบวนการพูดคุยขึ้นมาใหม ใชชื่อวา 

"กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชานแดนภาคใต" โดยใหรัฐบาลมาเลยเซียชวยอำนวยความสะดวก

เชนเดมิ ซึ่งรฐับาลนายนาจิบ ราซัค ก็มอบหมายให ดาโตะซัมซามิน ทำหนาที่เดิม โดยฝายไทยมี พล.อ.อกัษ

รา เกดิผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาคณะพูดคุย สวนฝายผูเห็นตางจากรัฐ รวมตัวกันมาในนาม "มา

รา ปาตานี" 

 

          การพูดคุยดำเนินมาดวยดี กระท่ังใกลบรรลุขอตกลงเรื่องสรางพื้นที่ปลอดภัยนำรองอำเภอแรกรวมกัน 

แตแลวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญในมาเลเซีย เม่ือพรรครัฐบาลที่นำโดย นายนาจิบ ราซัค 

พายแพการเลือกตั้งใหกับพรรครวมฝายคานที่นำโดย ดร.มหาธีร โมฮาหมัด ทำใหกระบวนการพูดคยุตอง

หยุดชะงกัลงอีกครั้ง 

 

          ดร.มหาธีร ในวัย 92 ป กาวขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีคนใหม และยืนยันอยางไมเปนทางการกับรัฐบาล

ไทยวา จะเดินหนากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป ทามกลางขาวลือเรื่องการ

เปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกจาก ดาโตะซัมซามิน เปนบุคคลอ่ืน เน่ืองจาก ดาโตะซัมซามิน มีความใกลชิด

กับอดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซคั 

 

          กระทั่งลาสุด ก็มีขาวยืนยันอยางเปนทางการวา ดร.มหาธีร แตงตั้งให ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมหด 

นูร อดตีผูบัญชาการตำรวจ และผูบัญชาการตำรวจสันติบาลมาเลเซีย เปนผูอำนวยความสะดวกกระบวนการ

พูดคุยดับไฟใตของไทยแทน ดาโตะซัมซามิน โดยอดีตผูบัญชาการตำรวจรายนี้มีความใกลชิดกับ ดร.มหาธีร 

และมีบทบาทสำคัญในชวงที่ ดร.มหาธีร เคยเรืองอำนาจ ชวงดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีรอบแรก ระหวางป 

2524 ถึงป 2546 ดวย 

 

          อยางไรก็ดี แมโตะพูดคุยมีแนวโนมสดใสที่จะเดินหนาตอไป แตก็มีขาวจากหลายกระแสวา อาจมี

การเปลี่ยนคณะพูดคุยฝายผูเห็นตางจากรัฐ โดยลดบทบาทกลุมมารา ปาตาน ีลง และเพิ่มน้ำหนักให 

"กลุมบีอารเอ็น" เขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากเปนองคกรที่มีอทิธิพลสูงสุดในสถานการณความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยตลอด 14 ปท่ีผานมา 
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          ขณะเดียวกันก็ตองจับตาบทบาทของ ดร.มหาธีร เพราะเขาเคยเปนผูนำกระบวนการเจรจาสันติภาพ 

ระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับแกนนำขบวนการแบงแยกดินแดน กระทั่งจัดทำโรดแมพสันติภาพมาแลว ในชวง

ป 48-49 หลังลงจากเกาอี้นายกรัฐมนตรีรอบแรก และไมไดมตีำแหนงทางการเมือง 

 

          แหลงขาวผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคง และอดีตเจาหนาที่ระดับสูงในหนวยงานความมั่นคงของไทย 

ประเมนิวา การใชอดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาล มาเปนผูอำนวยความสะดวกกระบานการพูดคุยเพื่อสันติ

สุขฯ มีความเหมาะสมมากกวา ดาโตะซัมซามิน ซึ่งเปนอดึตผูบัญชาการหนวยขาวกรอง เพราะตำรวจสันติบาล

มาเลเซยีมีอำนาจเต็มตามกฎหมายความมั่นคงภายใน และรูความเคลื่อนไหวของกลุมขบวนการแบงแยก

ดินแดนจากชายแดนภาคใตของไทยที่เขาไปกบดานอยูในมาเลเซียเปนอยางดี การตั้งอดีตผูบัญชาการ

ตำรวจสันติบาลมาเปนผูอำนวยความสะดวกจะชวยใหกระบวนการพูดคุยและการแกไขปญหาไฟใตของไทยมี

ทิศทางที่ดีข้ึน 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอบคุณ : ภาพประกอบจากลิงคเว็บไซต http://friendsofpdrm.blogspot.com/2018/03/tan-sri-abdul-

rahim-bin-mohd-noor-ketua.html 
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จอยกเครื่องคณะพูดคยุดับไฟใต 
ศูนยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 20 กันยายน 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/69629-rebrand.html 

 

มีสัญญาณการปรับใหญคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล ภายหลังมาเลเซียเปลี่ยนตัว

ผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหม  

 

 
           

ความคบืหนากอนหนานี้ รัฐบาลมาเลเซียตั้งอดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาล และอดีตผูบัญชาการ

ตำรวจแหงชาต ิตันสรี อับดุลราฮิม นูร มาทำหนาทีผู่อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยดับไฟใตของไทย 

แทน ดาโตะซัมซามิน ที่ทำหนาที่มานานถึง 6 ป 

           

ดาโตะซมัซามิน เปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยดับไฟใตระหวางรฐับาลไทยกับกลุมผู

เห็นตางจากรัฐมาตั้งแตป 2555 ซึ่งเปนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยฝงผูเห็นตางจากรัฐมีแกนนำบีอาร

เอ็น นายฮัสซัน ตอยิบ เปนหัวหนา ริเริ่มกระบวนการพูดคุยในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ขณะที่ฝายไทย

มี พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติในขณะนั้น เปนหัวหนาคณะ 

 

          กระทั่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการรัฐประหารเมื่อป 2557 ทำใหกระบวนการ

พูดคุยหยุดชะงักไป ตอมาเม่ือเปลี่ยนรฐับาลมาเปนรัฐบาล คสช.ภายใตการนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

การพูดคุยถูกรื้อฟนขึ้นมาอีกรอบ คราวนี้ใชชื่อวากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต มี 
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พล.อ.อักษรา เกิดผล เปนหัวหนาคณะพูดคยุของรัฐบาลไทย ขณะที่ฝายผูเห็นตางจากรัฐรวมกลุมกันมาใน

นาม "มารา ปาตานี" และผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยก็เปนคนเดิม คือ ดาโตะซัมซามิน 

 

          คราวน้ีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของมาเลเซยีบาง เมื่อรัฐบาลใหมนำโดย ดร.มหาธีร โมฮาหมัด ชนะ

เลือกตั้งเขามาทำหนาที่ ก็เปลี่ยนตัว ดาโตะซัมซามิน ออกไป ทำใหเขาตองหยุดปฏิบัติหนาทีต้ั่งแตบัดนั้น 

          พลันท่ีมีขาวมาเลเซียเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวก ก็มีขาวลือตามมาทันทีวา ฝายไทยก็อาจจะมีการ

เปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขดวยเชนกัน โดยเฉพาะตัว พล.อ.อักษรา ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุย 

 

          ลาสุดมีความเคลื่อนไหวที่นาจบัตาจาก พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรฝีายความ

มั่นคง ที่ตอบคำถามสื่อมวลชนในเรื่องนี้เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.61 

          "คงตองดูกอนวา พล.อ.อักษรา จะคุยกับผูอำนวยความสะดวกคนใหมไดหรือไม และตองไปฟงวา

ทางมาเลเซียตองการอะไร ทราบวาทางมาเลเซียตองการใหจบภายใน 1 ป ก็ตองดูวาผูอำนวยความ

สะดวกคนใหมที่เขามา จะคุยกับทาง พล.อ.อกัษรา ไดหรือไม ถาคุยกันไดก็ให พล.อ.อักษรา ทำงานตอ แต

ตอนนี้ยังไมรู รอใหคุยกันกอน" 

          เปนคำตอบของ "บ๊ิกปอม" ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่คุมงานความมั่นคง และยังเปนประธาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ คปต.ดวย 

 

          กอนหนานี้มีขาวลือมาตลอดวา มาเลเซียสงสัญญาณใหรัฐบาลไทยเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุย โดย

ชื่อที่มาแรง คือ พล.อ.อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ ซึ่งเชี่ยวชาญงานภาคใต และเคยรวมงานกับ ตันสรี อับดุลราฮิม 

นูร ผูอำนวยความสะดวกคนใหม เมื่อครั้งจับมือกันแกไขปญหา จคม. หรือโจรจีนคอมมิวนิสตมลายา เมื่อเกือบ 

30 ปที่แลว 

          พล.อ.อกนิษฐ เปนเพ่ือนนักเรียนเตรียมทหารรุน 12 รุนเดยีวกับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช. ทั้งยังเคยเปนท่ีปรกึษาของ พล.อ.ประยุทธ เมื่อครั้งที่ทำหนาที่ผูบัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) ดวย  

 

          ขณะเดียวกันก็ยังมีขาววา นายกฯมหาธีร โมฮาหมัด ของมาเลเซีย มีนโยบายไมใหกลุมกอความไม

สงบจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ขามฝงเขาไปหลบ กบดาน ทำงาน หรือสะสมทุน สะสม

อาวุธในมาเลยเหมือนท่ีผานๆ มาดวย ขาวนี้ทำใหฝายความมั่นคงไทยประเมินอยางมีความหวังวา 

กระบวนการพดูคุยรอบใหมที่จะเกิดขึ้นภายใตผูอำนวยความสะดวกคนใหม นาจะทำใหสถานการณ

ภาพรวมดีกวาเดิม และกดดันกลุมกอความไมสงบไดมากกวาเกา ทั้งยังอาจเปนชองทางการดึงแกนนำคน

สำคัญของกลุมบีอารเอ็น เขามารวมโตะพูดคุยอยางจริงๆ จังๆ 
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          ยิ่งไปกวานั้น การเปลี่ยนแปลงในคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยอาจไมได

เปลี่ยนแคตัวหัวหนาคณะ แตอาจมีการปรับใหญ เนื่องจากแกนนำคณะพูดคุยคนสำคัญ คือ นายพรชาต บุญ

นาค อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เพิ่งถึงแกกรรม 

 

          โตะพดูคุยดับไฟใตรอบใหม จึงอาจเร่ิมตนดวยองคประกอบใหมทั้งหมด ทั้งผูอำนวยความสะดวก

คนใหม คณะพูดคุยฝายไทยที่ปรับใหม และคณะพูดคุยฝายผูเห็นตางจากรัฐท่ี "มารา ปาตานี" นาจะถูกลด

บทบาทลง 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

บรรยายภาพ : (ซายบน) ดาโตะซัมซามิน (ขวาบน) พล.อ.อักษรา (ซายลาง) ตันสรี อับดุล ราฮิม นูร (ขวาลาง) 

พล.อ.อกนิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

 

AND THE LIGHT GOES GREEN 
Abu Hafez Al-Hakim 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 25 กันยายน 2561 
ท่ีมา: https://deepsouthwatch.org/en/node/11871  

(This is the continuation of the last article: PEACE TALK AT CROSSROAD, AGAIN - 

https://deepsouthwatch.org/th/node/11829 ) 

  

At last  the dust has settled. After the landslide victory of the Coalition of Hope led by the 

former Prime Minister, Mahathir Mohamed over the incumbent National Front under the 

leadership of Najib Razak, the Malaysian government finally terminated the Facilitator's 

contract. The ex-Inspector General of Police, Tan Sri Rahim Noor was named the new 

facilitator in early August 2018, amidst the protests by some Malaysian politicians and Patani 

activists, based on his previous 'unfavorable' record in Malaysian politics some twenty years 

ago. 

 

Tan Sri Rahim Noor, now at 75, is a no-stranger to Thailand. Being the Malaysian top security 

officer at one time, he had an excellent working relationship with his counterparts in 

Bangkok. He was  notably known for his significant role in the Thailand mediated  Malaysia - 

Communist Party of Malaya(CPM) peace talk that brought an end to the communist struggle 

way back in 1989. The Thai mediator at that time was the now retired General Akanit 

Meunsawat, the name to be reckoned with in the coming months. 

 

 In the complex situation as the southern conflict, whether the Tan Sri could outperform his 

predecessor as the facilitator of the dialogue process remains to be seen. While Mr. 

Zamzamin was dubbed as Najib's man, the Tan Sri is no doubt a trusted person of Mahathir. 

However, he only has two years at his disposal. Mahathir has earlier agreed to hand over the 

helm to Anwar Ibrahim after two years. The animosity between Rahim Noor and Anwar 

Ibrahim in the previous Malaysian political landscape was  well-known. 

 

Bangkok welcomed his appointment while uncertainty clouds over the status of its Chief 

Negotiator, General Aksra Kerdphol. Will he remain or be replaced too? There were strong 

indications that some off-table communication was underway between Kuala Lumpur and 
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Bangkok to determine the suitable person that can get along well with Rahim Noor. Could it 

be General Akanit? If the rumors are true, then the entire Thai dialogue team might get an 

overhaul. 

 

Thus far, MARA Patani has had two  sessions with the Tan Sri, an introductory and an 

explorative meetings. The cards are being laid on the table and the ups and downs of the 

previous dialogues were thoroughly discussed. He made known his serious intension to 

facilitate the dialogue and  how he would do that in such a limited  time frame. He would 

be in Bangkok in due course. 

 

As for MARA Patani, one of the problems that always haunts its components was the 

inclusivity of the liberation movements. The BRN military wing has not formally joined the 

dialogue table, making the prospect for cease-fire difficult, if not impossible, to initiate. The 

proposed Safety Zones implementation   agreed upon at the last meeting in April 2018 was 

put on hold (see : https://deepsouthwatch.org/th/node/11829 ). 

 

The initiative and effort by the new facilitator to invite the remaining BRN to join the talk, 

making the inclusivity 100 per cent, is on-going. If they do come, then the scenario and the 

direction of the dialogue will be revised altogether. The process can walk across the 

confidence building stage to the next level.  A well-planned cease-fire is anticipated with an 

agreed road map for achieving  peace in the region being drafted by both parties . Then 

peace negotiation can kick start. 

 

Now that the light at the crossroad has turned green and the impasse is almost six months. 

It is up to the 'refreshed' dialogue parties and the new facilitator to resume the talk, 

navigating along the tortuous pathway of the fragile process towards a peace agreement 

within two years. 

 

Let's keep our fingers crossed.  

 Abu Hafez Al-Hakim, from outside the fence of Patani  

25 September 2018/ 15 Muharram 1440 H 

(The author is the spokesman for MARA Patani. The opinions expressed in this article are his 

personally and do not reflect the official views of MARA Patani) 
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จาก "อักษรา" เปน "อุดมชัย" คปต.ชงเปลี่ยนหัวหนาพดูคุยดับไฟใต 
ศนูยขาวภาคใต  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 11 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/70200-udomchai.html 

 

การประชุม คปต. หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ในวันนี้ (11 ต.ค.61) 

กลายเปนการประชุมท่ีมีประเดน็สำคัญ เพราะมีการเคาะเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยจะมีการเสนอชื่อใหนายกรัฐมนตรีตัดสินใจขั้นสุดทายเร็วๆ นี้  

 

 
 

          ที่ประชุม คปต.มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง เปนประธาน มี

วาระพิจารณาหลายเรื่อง และหนึ่งในนั้นคือการพิจารณาปรับโครงสรางคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต หลังจากมาเลเซียเปลี่ยนผูนำรัฐบาล และเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหม 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอใหเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ จาก พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคที่ 4 โดยจะมีการนำเสนอให พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง โดยเรื่องนี้ตองไดขอสรุปกอนที่ ดร.มหาธีร โม

ฮาหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในชวงปลายเดือน ต.ค. เพราะจะมีวาระ

หารือกันของผูนำทั้งสองประเทศเก่ียวกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯดวย 

 

         ที่ผานมามีขาวมาตลอดวารัฐบาลไทยอาจพิจารณาเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยฯ จาก พล.อ.อักษรา 

เปนบุคคลอื่น เพื่อใหสอดรับกับแนวทางการพูดคุยใหมที่จะมีข้ึนหลังไดตัวผูอำนวยความสะดวกคนใหมท่ีเปน

อดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาลมาเลย ซึ่งก็คือ ตัน สรี อับดุลราฮิม บิน โมหด นูร (อับดุลราฮิม นูร) คนสนิท

ของ ดร.มหาธีร โดยรูปแบบการทำงานของ อับดุลราฮิม นูร ก็มีทิศทางปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะ
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พูดคุยฯฝายผูเห็นตางจากรัฐ เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่ใหกับ "กลุมบีอารเอ็น" มากขึ้น เพราะเชื่อกันวา "บีอารเอ็น" เปน

กลุมท่ีมีอิทธิพลสูงสุดตอกลุมติดอาวุธในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

 

          ขณะเดียวกันก็มีขาวลือมาเปนระยะวา ทางการมาเลเซียก็สงสัญญาณใหรัฐบาลไทยเปลี่ยนตัวหัวหนา

คณะพูดคุยฯ จาก พล.อ.อักษรา เปนคนอื่น 

 

          พล.อ.อักษรา ทำหนาท่ีหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ มาตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.58 ตามคำสั่งสำนัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 259/2558 เรื่อง แตงต้ังหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต นับถึงปจจุบัน

ก็เปนเวลา 3 ปแลว โดยผลสำเร็จสูงสุดจากกระบวนการพูดคุยก็คือ การบรรลุขอตกลงเรื่อง "พื้นท่ีปลอดภัย" 

นำรองอำเภอแรกรวมกัน แมภายหลังฝายผูเห็นตางจากรัฐที่รวมตัวกันมาในชื่อ "มารา ปาตานี" จะไมยอมสง

ตัวแทนเขารวมในกระบวนการจัดทำ "พื้นท่ีปลอดภัย" ก็ตาม 

 

          ขณะที่ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต เปนอดีตแมทัพภาคท่ี 4 ดำรงตำแหนงระหวางป 53-56 เปนผู

ริเริ่มโครงการ "พาคนกลับบาน" ปจจุบันดำรงตำแหนงผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ถือเปนอดีตนายทหารที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาชายแดนใตมากที่สุดคนหนึ่ง 

------------------------------------------------------------------------------ 

บรรยายภาพ : (ซาย) พล.อ.อุดมชัย (ขวา) พล.อ.อักษรา 
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มาราพลัส+3 เสริมความเปนหนึ่งกอนการพูดคุยสันติภาพ รอบใหมกับรัฐบาลไทย 
ทีมขาวกองบรรณาธิการ SPMC NEWS  

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 12 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: http://spmcnews.com/?p=10184 

 

นับเปนความเคลื่อนไหวลาสุดเก่ียวกับการเลือกหัวหนาพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในการประชุม 

คปต. หรอืคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ในวันที่ 11 ต.ค.61 ที่ผานมา 

เนื่องจากการประชุมมีประเด็นสำคัญคือการเคาะเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยจะมีการเสนอชื่อใหนายกรัฐมนตรีตัดสินใจขั้นสุดทายเร็วๆ นี้ ที่ประชุม คปต.ม ีพล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง เปนประธาน มีวาระพิจารณาหลายเรื่อง และหนึ่งในนั้นคือการ

พิจารณาปรับโครงสรางคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากมาเลเซียเปลี่ยนผูนำรัฐบาล 

และเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหม 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอใหเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ จาก พล.อ.อักษรา เกิดผลที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตร ีเปน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรชัต อดีตแมทัพภาคที่ 4 โดยจะมีการนำเสนอใหพล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง โดยเรื่องนี้ตองไดขอสรุปกอนที่ดร.มหาธีร โมฮาหมัด 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซยีจะเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในชวงปลายเดือน ต.ค. เพราะจะมีวาระหารือกัน

ของผูนำทั้งสองประเทศเก่ียวกับกระบวนการพูดคยุเพ่ือสันติสุขฯดวย 

 

ในสวนของมาราปาตานี ขณะนี้มาราปาตานีไดยกระดับโดยเรียกชื่อใหมวา MARA PLUS โดยการเพิ่มสมาชิก

ใหมเขามาใหม ประกอบดวยพูโล P4 ของซัมสุดดีน คาน เขามารวมมาราอีกครั้งหลังจากท่ีออกจากมารา

ปาตานีในสมัยของซัมซามินเปนผูอำนวยความสะดวกเนื่องจากมีปญหาภายในกับกลุมพูโลดวยกัน มีกลุม 

BRN Congress ของ โตะแวมะ และมีกลุม MPRMP ของเปาะดายัก ซึ่งอยูในกลุม BERSATU 

 

แหลงขาวจากมาราปาตานีกลาววา หลังจากที่ ดร มหาเธร นายกรัฐมนตรีมาเลเซยีแตงต้ัง ตันสรีอับดุลราฮีม 

นอร อดีตผูบัญชาการตำรวจแหงชาติมาเลเซียเปนผูอำนวยการอำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพจังหวัด

ชายแดนภาคใต วามาราปาตานีทั้งคณะไดพบกับ ราฮีม นอร แลวหนึ่งครั้งเพ่ือใหทุกกลุมไดถกกันและนำเสนอ

ขอเรียกรองตางๆเพ่ือสงใหฝายไทย “และหลังจากนั้นไดพบกับกลุมตางๆโดยแยกพบอีกสองครั้งดวยกัน

โดยเฉพาะกลุมพูโลรวมเปนหนึ่งไดพบกับราฮมิ นอร อีกสองครั้ง” แหลงขาวมาราปาตานีระบุ 

 

แหลงขาวยังระบุอีกวาขอเรียกรองของมาราปาตานีคือ ขบวนการขอเรียกรองสิทธิในการปกครองตัวเองโดย

ชาวมลายูปาตานี โดยจะมีการทำวาระของชาติข้ึนมาใหประชาชนชาวปาตานีทุกกลุมไมวาจะเปนผูนำศาสนา 
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ภาคประชาสังคม กลุมผูหญิง ทุกระดับไดเขามามีสวนรวมในการกำหนดขอเรียกรองเพ่ือเสนอตอรัฐบาลไทย

ตอไป 

 

“หลังจากท่ีราฮิมนอร ไดพบกลุมพูโลในชวงเชาวันที่ 25 กันยายน ทีผานมา และในชวงบายทานราฮิม 

นอรไดเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อนำขอเสนอตางๆไปพบรองนายกประวิตร และพบนายก 

ประยุทธ จันโอชา” แหลงขาวกลาว 

 

ถงึแมนวาในอดตี ราฮิม นอร จะเปนคนที่จับกุมแกนนำของพูโลท้ังหมดหาคน แตมาราปาตานียัง มีความ

คาดหวังสูงกับทานราฮิม นอร เนื่องจาก ราฮิมเปนคนท่ีเอาจริงเอาจังในการทำงาน และทำใหทุกกลุมตอง

ปรับตัวเอง แตส่ิงที่นาเสียดายในตอนนี้คือ มีบุคคลของบีอารเอน เกี่ยวของกับพรรคภูมิใจไทย ทำให

ภาพลักษณของมาราปาตานีดูไมดีในสายตาของสังคมและกลุมอื่นๆ 

 

แมเวลาการทำหนาที่ของราฮิม นอรมีเวลาทำงานไมมากนักเนื่องจากวาหากนายอันวาร อิบราฮิม ขึ้นดำรง

ตำแหนงเปนนายกรันมตรีมาเลเซยีคนใหมในอีกสองป ราฮิม นอรก็อาจจะตองออกจากตำแหนงนี้อยาง

แนนอน เพราะอันวาร คงไมเอาราฮิม นอรอีกตอไป หรือราฮิมนอรคงไมทำงานรวมกับอันวารอยูแลว และ

ฝายไทยก็เหมือนกันจะตองดูผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพนัธนี้วาใครจะเปนรัฐบาลตอไป

เชนกัน 

 

สิ่งสำคัญอีกอยางคือตอนนี้ทาง ผอ. อำนวยความสะดวกการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตรวมกับ

มาราปาตานีกำลังรางขอตกลง ที่เรียกวา Peace Agreement เพ่ือใหทุกฝายลงนามเหมือนท่ีเกิดข้ึนกับการลง

นามของพรรคคอมมิวนิสตมลายา 1989 ที่หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

จังหวัดชายแดนภาคใตจะสงบหรือจะรอนแรงมากขึ้นในอนาคตขึ้นอยูกับวิทยายุทธของผูอำนวยการอำนวย

ความสะดวกจากแดนเสือเหลืองและจากแดนชางเผือกวาจะงดักลยุทใดในการยุติปญหาความไมสงบท่ีเกิดข้ึน

กวา 15 ป 
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เจรจาดับไฟใต ไปตออยางไรในชวงทายรัฐบาลทหารไทย 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 16 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-45872714 
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มหาเธรเยือนไทยสัปดาหหนาพรอมพาผูประสานงานเจรจาดับไฟใตคนใหมมาแนะนำ สวนรัฐบาล คสช. เตรียมต้ังคณะทำงานใหม

ภายใตแมทัพภาค 4 คนใหม 

 

ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด นายกรฐัมนตรีวัย 93 ป ของมาเลเซีย มีกำหนดการเยือนประเทศไทยระหวาง 24-25 

ต.ค. เพ่ือเขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล หารือความรวมมือทั้งดาน

เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเฉพาะสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต อีกทั้งเขาพบ 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วัย 98 ป ซึ่งทั้งคูมีความคุนเคยกันต้ังแตสมัย พล.อ.

เปรม เปนนายกรัฐมนตรี 

 

แหลงขาวดานความมั่นคงของไทยและดานการทูตของมาเลเซียยืนยันกับบีบีซีไทยวา การมาเยือนครั้งนี้ ดร. 

มหาเธรจะพา ตัน สรี อับดุล ราฮมิ บิน โมฮัมหมัด นูร (Tan Sri Abdul Rahim bin Mohd. Noor) ผูทำ

หนาที่ผูอำนวยความสะดวกของฝงมาเลเซีย ในการพูดคยุสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต รวมกับฝายผูเห็นตาง

ที่เรียกตัวเองวา มารา ปาตานี รวมคณะมาดวย  

 

อับดุล ราฮิม วัย 75 ป เปนอดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาล และผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ มาเลเซีย เขา

ไดรบัความไววางใจอยางสูงจาก ดร.มหาเธรตั้งแตอดีต จนเมื่อมารับตำแหนงนายกฯ อีกครั้ง เมื่อปลายเดือน 

ส.ค. ดร.มหาเธร แตงตั้งเขา ใหเขามามีบทบาทนำสันติสุขมาสูชายแดนมาเลเซีย-ไทย  
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ไมถึงเดอืนหลังไดรับแตงตั้ง อับดุล ราฮมิ เชิญนายกัสตูรี มาโกตา (Kasturi Mahkota) ประธานกลุมพูโล ซึ่ง

เปน 1 ใน 5 กลุมของแนวรวมมารา ปาตานี เขาพบ ซึ่งเว็บไซตขาว Malaysiakini อางคำใหสัมภาษณของนาย

กัสตูรีวา การเขารับตำแหนงของอดตีนายตำรวจผูน้ี ทำใหเขาคาดวาจะไดเห็นความคืบหนาครั้งใหญของ

กระบวนการเจรจาในเร็ว ๆ นี้ โดยทางพูโลจะมุงประเด็น "หยุดยิงแบบเตม็รูป" เปนประเด็นหลักแรก ๆ ในโตะ

เจรจา แตระหวางนั้น การปะทะ-โจมตีดวยอาวุธจะยังไมหยุดแบบทันทีทันใดแมเม่ือมีขอตกลงหยุดยิงแลว  

"ตามท่ีผมเขาใจ หากวาทุกอยางเปนไปไดดี ในเวลา 5-6 เดือนหลังจากนี้เราจะสามารถบรรลุความเขาใจ 

เพื่อทีจ่ะนำไปสูโตะเจรจาได" 

 

หลังจากนั้น เขาไดมาเยือนไทยอยางไมเปนทางการเพื่อแนะนำตัวกับผูบังคบับัญชาฝายทหาร และฝายความ

มั่นคงของไทยไปแลวเมื่อ 3 สัปดาหกอน 

 

ผานดานอันวารได 

วันหนึ่งในป 2541 อับดลุ ราฮิม ท่ีขณะนั้นดำรงตำแหนงผูบัญชาการตำรวจแหงชาติปลอยหมัดชกเบาตาอัน

วาร อิบราฮิมในที่คุมขัง หลังอดีตรองนายกฯ ถูก มหาเธร โมฮมัหมัด ขับออกจากพรรคและตั้งขอหาหนัก 

ภาพอันวารชูกำปนพรอมดวยเบาตาดำคล้ำกลายเปนสัญลักษณการตอสูทางการเมืองของฝายคาน สวนอับดุล 

ราฮิม ลาออกจากตำแหนง กอนจะถูกศาลตัดสินจำคกุสองเดือนขอหาทำรายรางกาย  

 

20 ปผานไป มหาเธรกลับครองอำนาจอีกครั้ง แตคราวนี้เขาสงบศึกกับอันวาร และยังไดประกาศใหอันวารสืบ

ทอดอำนาจ และชื่อของอับดุล ราฮิม ที่เกษียณอายุมาเกือบสองทศวรรษ ก็กลับเขามาอีก  

 

ขาวการแตงตั้งอับดุล ราฮมิเปนหัวหนาคณะอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขภาคใตระหวางรัฐบาล

ไทยกับกลุมมารา ปตตานี ทำใหทั้งฝายไทยและมาเลเซียที่เกี่ยวของกับการเจรจาตองเคลื่อนไหวกันยกใหญ ทั้ง

คนหาวาเขาเปนใคร และมีเครือขายใกลชิดกับใครบาง  

 

ที่มาเลเซีย นูรุล อีซา รองประธานพรรค Parti Keadilan Rakyat (PKR) บุตรสาวอันวาร ทวีตวา เธอรับไมได

ที่มีการแตงตั้งผูที่ทำรายรางกายคนบริสุทธิ์ที่ไมมีทางสูมารับตำแหนงนี้ นอกจากนูรุลแลว ยังมีนักการเมือง

พรรครวมรัฐบาลรุนหนุมสาวบางรายออกมาประสานเสียงคัดคาน รวมท้ังนักการเมืองจากพรรคเบอรซาตูของ

มหาเธรเอง 
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คำบรรยายภาพ นูรุล อีซา รองประธานพรรค Parti Keadilan Rakyat (PKR) บุตรสาวอันวาร "รับไมได" ท่ีมีการแตงตั้งผูที่ทำราย

รางกายบิดาเปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯ 

 

อยางไรก็ตาม แรงตอตานจากคนรุนใหมไมสามารถทำใหเกิดการเปลี่ยนตัวข้ึน เสียงที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือ 

อันวารท่ีเปนคูกรณีกัน ก็ไมไดแสดงการคัดคาน เขาใหสัมภาษณกับสื่อมาเลเซียวา แมสิ่งท่ีเกิดขึ้นจะแสดงถึง

พฤติกรรมอันเปนอาชญากรรม แตเรื่องนี้ไมเก่ียวกับปญหาระหวางเขากับอับดุล ราฮิม ใหนายก ฯ มหาเธร

ตัดสินใจตามท่ีเห็นวาเหมาะสมจะดีกวา 

 

ขณะที่อดีตนายตำรวจใหญก็พูดสั้น ๆ วา "อดีตคืออดีต"  

 

ลึกซึ้งปญหาชายแดนไทย-มาเลย  

กอนท่ีอับดุล ราฮิม จะรับตำแหนงผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ เขาเคยเปนผูบัญชาการหนวย Special Branch 

(SB) หรอืเทยีบเคยีงไดกับสันติบาลของไทย ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับความมั่นคงทั้งหมด รวมทั้งปญหาชายแดนไทย-

มาเลเซยี ซึ่งประสบการณนี้นาจะทำใหทำหนาที่อำนวยการเจรจาสันติภาพเดินหนาไปไดดวยดี  

 

นักวิเคราะหการเมืองมาเลเซียรูดวีา ในระบบเผด็จการรัฐสภาแบบมาเลเซียที่ผานมาในอดีต ฝายความมั่นคงที่

มีอิทธิพลสูงสุดคอืสถาบันตำรวจ หาใชทหารเหมือนประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศไม Special Branch ยุค

เกามีอำนาจทางการเมืองในฐานะผูใหคำแนะนำดานความมั่นคงแกรัฐบาล และมีอำนาจทางปฏิบัติในการ

จัดการกับผูเปนภัยความมั่นคงทกุกลุมตั้งแตนักกิจกกรรมการเมือง นักศึกษา ฝายคาน ไปจนถึงผูกอการราย 

และก็นาจะเปนหนวยงานขาวกรองมาเลเซียที่รูเรื่องชายแดนไทย-มาเลเซียมากที่สุด 

 

ในชวงเปนผูบัญชาการ Special Branch อับดุล ราฮิม ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะเจรจาสันติภาพฝาย

มาเลเซยีกับพรรคคอมมิวนิสตแหงมลายานำโดย จีน เปง ชาวปนัง โดยมีไทยเปนตัวกลางและมีตัวตั้งตัวตีคือ 

พล.อ.กิตติ รัตนฉายา แมทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้น 
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การเจรจาประสบความสำเร็จ นำไปสูขอตกลงสันติภาพหาดใหญ พ.ศ. 2532 พรรคคอมมิวนิสตมลายายอม

วางอาวุธแลวตั้งหลักแหลงในไทย จีน เปงเสียชีวิตจากโรคชราในประเทศไทยโดยไมไดรับอนุญาตใหเขา

ประเทศมาเลเซีย ดวยประสบการณเชนนี้เอง ทำใหนายตำรวจเจาของหมัดประวัติศาสตรผูนี้ คือความไววางใจ

จากนายกฯ มหาเธร 

 

กระบวนการเจรจาสันติสุขของไทย 

โครงสรางของหนวยงานที่แกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยหลังท่ีรัฐบาลทหาร

เขามาควบคุมอำนาจการบริหาร ยังคงใชกลไกของกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา 

(กอ.รมน.ภาค.4 สน.) มแีมทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค4 สน. เปนผูมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบังคับ

บัญชา และ บูรณาการงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งตลอดการทำงานของ คสช. 4 ป ภายใตการทำงานของ

แมทัพภาคท่ี 4 ตางเดินตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกไขปญหาภาคใต คน

ปจจุบันคอื พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ที่เพิ่งไดรับการแตงตั้งไปไมนานนี้ก็คงจะเดินทางนโยบายของ คสช. ตอไป

เชนกัน  

 

สภาความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งไดจัดทำนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 

ยึดแนวทางการแกปญหาตามยุทธศาสตรความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2564 ที่กำหนด

เปาหมายมุงไปสูการขจัดปญหาท่ีเปนเงื่อนไขที่เอ้ือตอการใชความรุนแรงทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสราง

และระดับวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งในมิติของงานความมั่นคง งานพัฒนาและงานอำนวยความยุติธรรม กำหนด

กรอบเวลาการแกไขปญหาไว 3 ระยะ 3 ขั้น ปจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผานไปสูขั้นที่ 3 คือการเสริมสรางสันติสุข

และการพัฒนาอยางย่ังยืน พรอมตอกย้ำความกาวหนาดวยการแกไขปญหาดวยสถิติตัวเลขของเหตุการณ และ

ความสูญเสียที่ลดลง 

 

นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดตั้งคณะผูแทนพิเศษ หรอืคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใตสวนหนา (คปต.สวนหนา) เขามาทำหนาที่ขับเคลี่อนงานแกไขปญหาใหรวดเร็ว ลดขอติดขัดที่ หลาย

กระทรวง ทบวง กรม เขามามีสวนเกี่ยวของ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงกลาโหม ทำหนาที่หัวหนาคณะผูแทนพิเศษคนแรก และ ปจจุบันมี พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงษ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการทำหนาที่ดังกลาว  

 

ขณะที่ กลไกพิเศษอยางคณะพูดคุยสันติสุข จชต. ยังให พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขฯ ได

ทำงานอยางตอเนื่อง กับกลุมมารา ปาตานี ที่มีผูแทนจากกลุมผูเห็นตางเขามาพูดคุยหลายกลุมในนามกลุม 
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สัญญาณบวกจาก"มาเลเซีย" 

หากยอนกลับไปการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ถือเปนนโยบายหลักที่รัฐบาลมุงหวังวาจะทำใหเกิดความสงบอยางยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลยืนยันหลาย

ครั้งโดยอางอิงจากจากสถิติ ตัวเลข ซึ่งบงชี้ในทางบวก สงผลใหมีการ"ถอนทหารหลัก" ในบางอำเภอออกไป 

และเปลี่ยนกำลังประจำถิ่นเขามาแทน รวมถึงการลดการใชกฎหมายพิเศษในบางพ้ืนที่  

 

แตก็ดูเหมือนวายังมีสัญญาณจากหนวยขาวความมั่นคงที่ยังไมปกใจเชื่อวา ปรากฎการณเหลานี้จะเปน "ของ

จริง" แตเปนการ"การอำพราง" ของขบวนการกอความไมสงบฯ เพ่ือรอจังหวะทางการเมืองทั้งของประเทศไทย 

และมาเลเซีย ที่อยูระหวางการเปลี่ยนผาน  

 

พล.อ.อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ อดีตนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาสันติภาพกับ จคม. ระบุวา อับดุล 

ราฮิม มีประสบการณทำงานกับอดีตทหารไทย ชั่วโมงบินสูง การเปลี่ยนตัวใหเขามาทำหนาที่สำคัญ สง

สัญญาณวา "มหาเธร เอาจริง หากปญหาจบ ไทย ละมาเลเซียจะไดประโยชนทั้งสองฝาย และเชื่อวางานจะ

เดินหนาอยางรวดเร็ว และเห็นผล เพราะสันติบาล หนวยที่เขาคุนเคยเปนหนวยงานท่ีเขาถึงบีอารเอ็น" 

แหลงขาวระดับสูงยืนยันวาอับดุล ราฮิม เดินทางมาประเทศไทยเมื่อชวง 2 สัปดาหที่ผานมา และไดเขาพบ 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ท่ีศาลาวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อแนะนำ

ตัว และพูดคุยถึงแนวทางการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฯ หลังจากที่ไดไปคุยกับแกนนำคนสำคัญของ บี

อารเอ็น และ พูโล และรับทราบขอมูลในเบื้องตนมาแลว  

 

 
Image copyrightEPA 

คำบรรยายภาพ มหาเธรพบประชาชน 

 

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการตางประเทศ ระบุกับบีบีซีไทยเพียงวา " 

ขณะนี้ยังไมมีการประกาศอยางเปนทางการ" เรื่องกำหนดการเดินทางมาเยือนไทยของ ดร.มหาเธร  
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ยกเคร่ือง"ทีมดับไฟใต"ทั้งแผง 

การเตรยีมการเพ่ือแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเขาสูโรดแมปการเลือกตั้ง จึงถูกออกแบบใหมีการ 

"เปลี่ยนทีมใหม" เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ และสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหาท่ีเนนการ "เจรจา" 

นำไปสูความสงบอยางยั่งยืน 

 

เริ่มจากขอเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ท่ี พล.อ.ประวิตร 

วงษสวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีการเสนอชื่อ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคท่ี 4 

เขามาทำหนาที่แทน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยฯ คนเกา หลังจากกอนหนานี้ก็มีชื่อ พล.อ.

อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ พล.อ.ชรินทร อมรแกว ซ่ึงมีประสบการณในการเจรจาสันติภาพ ทั้งทางเปดและทางลับ

มาแลว  

 

 
Image copyrightJIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI 

คำบรรยายภาพ นายสุกรี ฮารี (คนกลาง) ผูนำฝายเห็นตางที่เรียกตัวเองวา "มารา ปาตานี" อานแถลงการณ 4 ขอถึงรัฐไทย  

เม่ือ 23 มี.ค. 2561 

 

สำหรับ พล.อ.อุดมชัย ถือเปนแมทัพภาคที่ 4 ที่อยูในพื้นที่มานาน ปจจุบันอยูใน คปต.ชุดท่ี 5 และยังเปนที่

ปรึกษา ของ ผอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ท.พรศกัดิ์ พูนสวัสดิ์ แมทัพภาคท่ี 4 (มทภ.4) คนใหม โดยทีมงานของ

แมทัพภาคท่ี 4 ผูนี้ ยังมีชี่อของ พล.อ.สำเร็จ ศรีหราย และ พ.อ.สมเดช โยธา ซึ่งถือเปนสำนักคิดที่เกาะติด

ความเคลื่อนไหวของขบวนการบีอารเอ็น หลังจากเหตุการณปลนปนท่ีคายปเหล็งเมื่อป 2547 เปนตนมา ซึ่ง

เปนคนละฐานขอมูลและ แนวคิดของ พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช แมทัพภาคที่ 4 คนเกา  

 

การปรับรูปโฉม "ทีมงาน"หัวหนาพูดคยุสันติสุข อาจเปนภาพทางการเมืองท่ีรัฐบาลมุงหวังใหเห็นถึงความเอา

จริงเอาจังในการแกไขปญหานี้ หลังจากที่ผานมา 4 ป ยังไมบรรลุเปาหมาย เพราะน่ันหมายถึงความสำเรจ็ ที่

นำไปใชเปนคะแนนเสียงในการเลือกตั้งไดไมยาก โดยเฉพาะในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีพรรคเกิด

ใหมอยาง "ประชาชาติ" ทีมี พ.ต.อ.ทวี สอดสอง 1 ใน 5 คณะพูดคุยสันติภาพ ยุค "ย่ิงลักษณ ชินวัตร" เปนคน

ริเริ่มรวมกับ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร  
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ดร.ปณธิาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ถือเปน "ทีมใหม" ที่ตองทำงาน

ตอไปจนกวาจะมีรัฐบาลใหม ทั้งหัวหนาคณะพูดคุยสันตสิุขคนใหม ซึ่งตองความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 

รวมถึง แมทัพภาคที่ 4 คนใหม ท่ีจะทำหนาที่ ผูอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา พล.ร.ต.

สมกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ที่ไดรับการ

โอนยายมาทำหนาที่เมื่อไมนานมานี้ รวมถึง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่ก็จะ

อยูในราชการไปอีก 1 ปพอดี ทั้งหมดนี้เรียกวา เปนทีมเดียวกัน 

 

"4-5 ปแรกสำหรับการพูดคุยสันติสุข เปนการเริ่มตนจัดระบบ และ กระบวนการตางๆ ระหวางนโยบายกับ 

ฝายปฏิบัติ กองกำลังในพ้ืนท่ี ทหาร ซึ่งยังไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม ๆ ท่ีสลับซับซอน กวา

จะตกผลึกก็ตองใชเวลา ซึ่งพล.อ.อักษรา เกิดผล ก็ทำหนาที่หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข ไดดีมาก แตผูอำนวย

ความสะดวกคนเดิมยังเขาไมถึงแกนจริง ๆ ของบีอารเอ็น แตเม่ือเปลี่ยนรัฐบาลใหม มหาเธร เขามาเต็มตัว 

และเต็มที่กับเรื่องนี้ อีกทั้งการเมืองของมาเลเซียก็เปลี่ยนแปลง ฝายคานทางตอนเหนือของมาเลเซียไมไดเปน

ฝายตรงขามกับรัฐบาล กลายเปนวาโอกาสเปดในการทำงานกับไทยมากขึ้น" 

 

ที่ปรึกษาของ พล.อ.ประวิตร ที่ดูภาพรวมความมั่นคง ยังระบุวา ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเขาสูการเลือกตั้ง 

รัฐบาลไทยก็ตองการทำเรื่องนี้ใหยุติ เปนบทสรุปของ 5 ป ในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ซึ่งเปนเรื่องของคะแนนนิยมดวย แตตอนน้ีถือวาพรอมทุกอยางขับเคลื่อนไปในทางบวก เรามี

รัฐธรรมนูญฉบับใหม มีการเขียนชัดเจนไมใหมีการแบงแยกดินแดน การบริหารและการปกครองในพื้นที่จะเปน

อยางไรนาจะชัดขึ้น โดยจะมีการปรับโครงสราง กอ.รมน. และ ศอ.บต. ตามแนวทางที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไดใหนโยบายไว 

เพื่อใหงานเปนเนื้อเดียวกัน ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ ยุทธศาสตรแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ที่วางไว ทั้งหมดนี้จะนำไปสูการพูดคุยที่เขานาจะรับไดกับสิ่งที่รฐับาลกำลังออกแบบอยู โดยอยูในกรอบของ

รัฐธรรมนูญ  
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นายกฯยืนยันแตงตั้งพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต เปนหัวหนาคณะพูดคุยคนใหม 
วิลาวัลย วัชรศักดิ์เวช และ นนทรัฐ ไผเจริญ  

เบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 16 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา:https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-10162018150837.html 

 

 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ระหวางการแถลงขาวท่ีทำเนียบรัฐบาล วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวยืนยันในวันอังคารนี้วา ไดมีการแตงตั้งพลเอกอุดมชัย ธรรม

สาโรรชัต อดีตแมทัพภาคท่ีสี่ เปนหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขแทนพลเอกอักษรา เกิดผล เพ่ือใหคนที่มี

ประสบการณในพ้ืนที่ไดเขามาดำเนินการพูดคุยกับฝายกลุมกอความไมสงบตอไป ในขณะที่นายมหาเธร โมฮัม

หมัด ซึ่งไดเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกในการเจรจาแลวเชนกัน จะเดินทางมาพบปะกับตนในสัปดาหหนา 

พล.อ.ประยุทธ ไดกลาวแกผูสื่อขาวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรฐับาล ในทำนองวาฝายผูเห็น

ตางไดกดดันใหทางฝายไทยเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยฯ แตทางพล.อ.ประยุทธ ใหยกเหตุผลวา การ

เปลี่ยนตัวหัวหนาคณะนั้น เพ่ือใหคนใหมท่ีมีประสบการณในพื้นที่เขามาทำหนาที่แทน 

 

“เรื่องของการตั้งหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข ที่ผานมาทาน พล.อ.อักษรา เกิดผล ก็ดำเนินการมาอยางตอเนื่อง 

มีประสิทธิภาพ และก็มีความกาวหนาในหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องของการลดความรุนแรง

ที่เกิดข้ึนในหลายพื้นที่ แตอยางไรก็ตามอีกฝายหนึ่ง ฝายตรงขามก็พยายามเอามาเปนเงื่อนไข ในการที่จะ

กดดันฝายเรา” พล.อ.ประยุทธกลาว 
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“ทั้งนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เพราะวาทานก็ทำงานหนักมาพอสมควรหลายปมาแลว เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนคน

ใหมไปดู เปนคนในพ้ืนที่ เปนแมทัพภาคที่สี่เกา และก็คงจะไดทำงานไดตามนโยบายของรฐับาล เพราะฉะนั้น 

เราก็ตองเอานโยบายของรฐับาลเปนหลักการ ในการพูดคุยสันติสุข มันเปนวิถีทางหนึ่งในการแกไขปญหาความ

รุนแรงภาคใตที่เกิดขึ้น” พล.อ.ประยุทธกลาว เพ่ิมเติม 

 

พล.อ.ประยุทธ ไดกลาวอีกวา นายมหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเดินทางมาพบปะกับตนใน

วันที่ 24 และ 25 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีการพูดคุยเรื่องการสรางสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตท่ีดำเนินมาก

วาสี่ปแลว ทั้งนี้ หลังจากการเขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยนายมหาเธร ไดแตงตั้งนายอับดุล ราฮิม 

นูร อดีตผูบัญชาการตำรวจ และ ผบ.ตำรวจสันติบาล เปนผูอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ระหวางรฐับาลไทยกับกลุมมาราปาตานี แทนดาโตะซัมซามิน คนของอดีตนายกรัฐมนตรีราจิบ ราซัค 

 

มาราปาตานีพลัส  

ในป 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดพยายามดำเนินการเจรจากับฝายกองกำลังแบงแยกดินแดน 

โดยการสนับสนุนของรัฐบาลของนายนาจิบ ราซัค ในขณะนั้น โดยมาเลเซยีรับเปนผูอำนวยความสะดวกในการ

เจรจาใหกับทั้งสองฝาย จนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ฝายขบวนการสวนหนึ่ง ไดกอตั้ง

องคกรรมขึ้นมาชื่อวา มาราปาตานี เพ่ือเจรจากับรัฐบาลไทย เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งการ

เจรจาไดสะดดุลงเปนชวงๆ 

 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา นายอาบู ฮาฟซ อัล-ฮากิม โฆษกองคกรมาราปาตานี ไดเผยแพรบทความเรื่อง 

“การเจรจาถึงทางแยกอีกครั้ง” วาทางฝายคณะพูดคุยฯ ของไทย ปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารเรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่

ปลอดภัย เซฟเฮาส และคณะกรรมการทำงานรวมในพื้นที่ ซึ่งจะสงตอใหคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุย

สันติสุข (Joint Working Group-Peace Dialogue Process - JWG-PDP) รับรองตอไปกอนที่จะลงมือจัดตั้ง

พ้ืนทีป่ลอดภัยขึ้นจริงๆ ซึ่งฝายไทยกำหนดไวในอำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเรื่องนี้ทำใหเกิดความไม

พอใจในกลุมมาราปาตานี นำไปสูการไมยอมรับ พล.อ.อักษรา 

 

ในวันน้ี นายอาบู ฮาฟซ กลาววา มาราปาตานี ซึ่งเดิมมีสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดน 5 กลุม ไดปรับชื่อเปน มา

ราปาตานีพลัส เพราะมีกลุมใหมเขารวมอีกสามกลุม แตไมไดใหรายละเอียดวาเปนกลุมใดบาง ทั้งนี้ กลุมท่ีอาง

วาเปน สำนักประชาสัมพันธของขบวนการบีอารเอ็น ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลไทยเจรจากับฝายตนโดยตรง 

“เดิมมารา มีสมาชิกเปนองคกรตางๆ 5 องคกร แตตอนนี้มีองคกรอ่ืนตองการเขารวมกับเราดวย ฉะนั้นเราจึง

ตั้งชื่อกลุมชั่วคราววา มาราพลัส” นายอาบู ฮาฟซ กลาวแกเบนารนิวส 

 

นายอาบู ฮาฟซ ยังไดกลาวยอมรับวามีความขัดแยงกันภายในกลุมมาราปาตานี ซึ่งสมาชิกไดพยายามปรับตัว

เขาหากันจนเปนผลสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้ 
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“เราใชเวลาพักหนึ่งในการปรับตัวองคกรเปนการภายใน และเพ่ิงสำเร็จไปเมื่อเร็วๆ นี้ เราสามารถรวมตัวเพื่อ

จุดประสงคหนึ่งเดียวกันได และเมื่อมีกลุมใหมๆ เพิ่มเติมเขามา ก็ตองมีการปรับตัวกันตอไป” นายอาบู ฮาฟซ 

กลาว และไดเพิ่มเติมวา จะมีการสรุปขอเรียกรองของฝายกลุมผูเห็นตางจากรัฐเพ่ือเสนอตอทางรัฐบาลไทยชุด

ใหม 

 

“ในการเจรจาในชั้นถัดไป เรากำลังสรุปขอเรียกรองของเราท่ีมีตอรัฐบาลไทย แตละกลุมจะนำเสนอทัศนะของ

ตนแลวเราจะสรุปรวมเปนขอเสนอเดียวกัน เราจะไมเสนอขอเรียกรองใดๆ จนกวาจะมีรัฐบาลประชาธิปไตย 

หลังจาการเสร็จสิ้นการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดวาจะมีข้ึนในเดือนกุมภาพันธ ศกหนา” นายอาบู ฮาฟซ กลาว 

พล.อ.ประยุทธ ถึงเรื่องกลุมตางๆ ที่จะเขาไดกลาวแกผูสื่อขาววา การพูดคุยเพ่ือสันติสุขไมไดเปนการเจรจา 

เพราะไมใชการรบราตอกัน และการพุดคุยจะตองอยูในกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย 

 

มุซลิซา มุสตาฟา ในกัวลาลัมเปอร มีสวนรวมในรายงานฉบับนี้   
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ไฟเขียว "บ๊ิกเมา" แทน "อักษรา" - นายกฯสั่นไมมีเจรจา แคพูดคยุ! 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 16 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/70339-green-70339.html 

 

นายกรัฐมนตรี ไฟเขียวเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยดับไฟใต จาก พล.อ.อักษรา เกิดผล เปน พล.อ.อุดมชัย 

ธรรมสาโรรัชต ตามการเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตแลว เพื่อรับ

โตะพูดคุยยุคใหมท่ีจะเริ่มขึ้นหลังผูนำมาเลเซียเยือนไทย 24-25 ต.ค.นี้  

 

          พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหสัมภาษณ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารท่ี 16 ต.ค.61 โดยยอมรับวาไดมีการเปลี่ยนตัวหัวหนา

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เรียบรอยแลว 

          "ที่ผานมา พล.อ.อักษรา เกิดผล ไดดำเนินการพูดคุยมาอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

ความกาวหนาหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ แตฝายตรงขามก็

พยายามเอามาเปนเงื่อนไขในการกดดันฝายเรา ครั้งนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาคณะพูดคุยฯ เพราะวาทานก็

ทำหนักมาพอสมควร หลายปแลว ก็ลองเปลี่ยนคนใหม ซึ่งเปนคนในพื้นที่ เปนแมทัพภาคที่ 4 เกา และคงจะ

ทำงานไดตามนโยบายของรัฐบาล" นายกรัฐมนตร ีใหเหตุผลถึงการเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยฯ 

 

          พล.อ.ประยุทธ ย้ำดวยวา การพูดคยุเพ่ือสันติสุขเปนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือลดปญหาความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้น และเพ่ือเปนชองทางใหคนในพ้ืนท่ีเองไดรวมไมรวมมือชวยกันสรางสันติสุข แตก็ย้ำวาจะไมมีการเปด

โตะเจรจา ทำเพียงแคพูดคุยเทานั้น ซึ่งการพูดคุยเปน 1 ใน 9 ยุทธศาสตรของการแกไขปญหา 

 

          "เราตองเอานโยบายของรัฐบาลเปนหลักการในการพดูคุยสันติสุข เพราะเปนวิถีทางหนึ่งที่จะ

แกปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนได ทุกประเทศก็ใชวิธีการนี้ พูดคุยแตไมใชเปนการเจรจาสันติภาพ...ไมใช 

ผมไมไดรบกับใคร เปนการพูดคุยวาทำอยางไรคนในพื้นท่ีจะรวมมือกัน ทำอยางไรจะไมไปรวมกับผูกอเหตุ

รุนแรง ทำอยางไรจะแจงเจาหนาท่ี ทำอยางไรจะสรางความเขมแข็งในชุมชนของตนเอง เพราะถาคนใน

พื้นท่ีไมชวยกัน รัฐบาลมีแตเพียงเจาหนาท่ี มีการบังคบัใชกฎหมายตางๆ ทำอะไรก็ไมสำเร็จหมดหรอก" 

 

          "ฉะนั้นตองเปนการสรางความเขมแข็งในพ้ืนท่ี ทุกเชื้อชาติ ศาสนา จะตองมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ไมอยางนั้นจะมีคนมาแสวงประโยชนตรงนี้เขาไปอีก ไมวาจะจากผูกอเหตุรุนแรง หรอืดวยความคดิ

ทางการเมืองอะไรก็แลวแต รวมถึงทำทุจริตผิดกฎหมาย การทะเลาะเบาะแวงกันในพ้ืนที่ ทุกอยางใชตรงนี้เปน

ตัวขับเคลื่อนดวยกันทั้งส้ิน เลยทำใหการแกปญหายิ่งยากไปเรื่อยๆ เราตองคลี่คลายใหไดโดยเร็ว ทุกมาตรการ" 
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          "ยุทธศาสตรเก่ียวกับการแกปญหาภาคใตมี 9 ยุทธศาสตร การพูดคุยสันติสุขเปนหนึ่งเดียวเทานั้น 

นอกนั้นเปนเรื่องการพัฒนา สรางความเขมแข็ง จะเห็นไดวาเราทำเรื่องสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนดวย" 

นายกรัฐมนตรี ระบุ 

 

          ผูสื่อขาวถามถึงการเปลี่ยนตัวหัวหนาพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ จะมีการแถลงอยางเปนทางการเม่ือใด 

นายกรัฐมนตรี ตอบวา ไดตั้ง พล.อ.อดุมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคที่ 4 ขึ้นมาแทนแลว หลังจากนี้

ฝายความมั่นคงจะแถลงเอง และในวันท่ี 24-25 ต.ค. ดร.มหาธีร โมฮาหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซยี จะ

เดินทางมาพบ ก็ไดแจงกันไปกอนแลว 

 

          สวนจะเสนอใหมีกลุมผูเห็นตางจากรัฐกลุมอ่ืนๆ เขามารวมพูดคุยเพ่ิมเติมดวยหรือไมนั้น 

นายกรัฐมนตรี บอกวา ยังไมไดพูดตรงนั้น เปนเรื่องของตนที่ตองไปคุยกับผูนำมาเลเซีย 

 

          "ผมยืนยันวาทุกอยางเปนไปตามรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายไทย" พล.อ.ประยุทธ กลาวทิ้งทาย 
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South Thai rebels deliver warning before Bangkok summit 

In an exclusive interview with Asia Times, spokesmen for the 

notoriously secretive BRN flag a roadmap to peace 
Anthony Davis 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 22 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: www.atimes.com/article/south-thai-rebels-deliver-warning-before-bangkok-

summit/?fbclid=IwAR1uEPzHcoL3d1-TT0HzUutkw7EQsxUViry87_W2ExZB4pJnoN6SaGxmjw0 

 

 
BRN spokesman Abdul Karim Khaled speaks to Asia Times. Photo: Anthony Davis 

 

As Malaysian and Thai leaders prepare to meet in Bangkok to revive a stalled peace process 

for Thailand’s violence-wracked southern border provinces, the region’s Malay-Muslim 

rebels have moved to assert their own stance on what will and will not work in resolving a 

15-year-old separatist conflict that has already claimed more than 7,000 lives and raised 

perennial fears of a spill-over into jihadist radicalization. 

 

In a rare interview with Asia Times outside Thailand last week, spokesmen for the 

notoriously secretive Patani-Malay National Revolutionary Front – better known by its Malay 

initials BRN – sought to strike a conciliatory tone, stressing flexibility and a readiness for 

“sincere and authentic” negotiations with Bangkok.   
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But Abdul Karim Khalid, the party’s official spokesman who had earlier appeared in 

statements released on YouTube, also warned that any attempt to railroad through a 

revamped process without considering the BRN’s proposals would mean “there will be no 

peace or security” in the border provinces. 

 

Coming only days before an impending Bangkok summit on October 24 between Thai Prime 

Minister Prayuth Chan-ocha and his Malaysian counterpart Mahathir Mohamad, the interview 

was clearly timed to remind both governments of the BRN’s centrality in the conflict: since 

violence escalated in early 2004 the movement has been the predominant insurgent force 

in the majority-Muslim provinces of Pattani, Yala, Narathiwat and parts of neighboring 

Songkhla and is now believed to control virtually all the separatist violence in the region. 

New pointman 
 

At the same time the rebel officials emphasized at length their political independence as a 

Patani-Malay organization that would resist back-room arm-twisting as Kuala Lumpur and 

Bangkok turn to key new appointments to resuscitate a clearly floundering peace process. 

Following confirmation that Malaysia was willing to continue to serve as the “facilitator” for 

talks that started in 2013, in August Mahathir’s new administration replaced process 

pointman Ahmad Zamzamin Hashim, a former senior intelligence official, with Abdul Rahim 

Noor. 

 

Seen as a hard-nosed operator, Noor, now 75, served as national police chief between 1994 

and 1999 and earlier as head of the Police Special Branch (SB). Malaysia’s leading internal 

security and intelligence agency, SB is tasked with monitoring Patani-Malay separatist exiles 

living in Malaysia – and advising them of Kuala Lumpur’s preferences in responding to the 

conflict. 

 

In Bangkok, meanwhile, Prime Minister Prayuth has also switched the Thai peace delegation 

chief, replacing soft-spoken former general Aksara Kerdpol with former general Udomchai 

Thammasaroraj.  
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A one-time southern region army commander who since retiring in 2013 had served as the 

head of a government advisory panel on the insurgency, Udomchai is seen as an 

experienced southern insider. 

 

The last four years of talks overseen by Zamzamin have achieved remarkably little. On-off 

meetings in Malaysia have involved the Thai team interfacing with a separatist umbrella 

group known as MARA Patani. Of MARA’s five component factions, several are effectively 

defunct and none are known to control any armed following inside Thailand.  

Cobbled together by the Malaysian authorities and based in Malaysia under the watchful 

eye of SB, MARA has been dismissed by the BRN’s leadership, which had pointedly declined 

to join the talks. 

 

No recognition 

“Elements of coercion that we see towards parties in the MARA process are not something 

that BRN views as constructive, “noted Abdul Karim, who was flanked in the interview by an 

English-speaking BRN official identified simply as Kauthar. “And that’s the reason why we are 

not involved.” 

 

For its part, the Thai team, fearful of according official legitimacy to a separatist organization 

of any stripe, had refused to formally recognize MARA as such, insisting that minutes of 

meetings refer only to “Party A” – the Thai team – and “Party B” – the MARA team. On the 

Patani side of the table, Thai unwillingness to recognize that their interlocutors even have a 

name has rankled throughout. 

 

To the extent they have gained any traction at all, talks have turned largely on a Thai 

request that as a confidence building measure, MARA establish its credentials by establishing 

a “safety zone” in the border region.  

 

In theory, the plan would involve a ceasefire initially in one pilot district – possibly later 

expanded to other districts – where the insurgents would suspend hostilities for a trial 

month. However, given that MARA controls no forces on the ground, and that the BRN – 

which has demonstrated command-and-control over rebel attacks – has turned its back on 

the entire process, the safety zone scheme has suffered a lingering bureaucratic death. 
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In flagging their own very different roadmap for negotiations, the BRN spokesmen who met 

with Asia Times stressed three broad points which they described as comprising a “concept” 

or “framework” for talks, rather than rigid preconditions.  

 

The first related to the primacy of the two belligerents in any dialogue which, they added, 

should also recognize the interests of other stakeholders in the region. 

“We need to be very clear that when we talk of building a process together we are talking 

about the BRN and the Thai government – the two principal parties to the conflict,” said 

Abdul Karim. “The conflict is between these two parties, so obviously negotiations should 

be between them. 

 

International involvement 

“But this does not mean that other stakeholders are not important and the BRN has never 

rejected the principle of inclusivity,” he added. “The question is how to include other 

stakeholders in a way that is both sensible and effective. If the issue of inclusivity is not 

approached sensibly it will only go to undermine the whole process.” 

 

The BRN’s second concern centered on what in the past the party has referred to as 

“international values and norms” – specifically the need to involve the international 

community in a mediatory or observer role at future talks. Any mediatory mechanism such 

as an international contact group or observer team would, as Kauthar put it, need to be 

“impartial, credible, authoritative and free of conflicts of interests.” 

 

Running up hard against Bangkok’s long-standing insistence that the conflict remains a purely 

domestic issue, the demand for the involvement of an international entity beyond the role 

of Malaysia – which clearly cannot be impartial – constitutes a significant sticking-point. 

The rebel spokesmen’s third point constituted a leitmotif running throughout the hour-long 

interview: that to resort to “force and coercion” would be counter-productive and that 

“mutual respect” was a pre-condition to progress. 

 

This recurrent theme appeared to imply growing unhappiness over how Kuala Lumpur and 

Bangkok have interpreted Kuala Lumpur’s “facilitation” role to date, and real concern that 
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under Malaysia’s new hard-knuckled facilitator further pressure, now targeted directly on the 

BRN, may be looming. 

 

“We have not refused meetings with the Malaysian facilitator,” said Kauthar. “But on what 

basis are these talks being held? The basis we desire is that the facilitator should listen to 

and take into consideration BRN’s position. 

 

“We have a clear concept for negotiations which needs to be understood both by the 

Malaysian facilitator and the Thai government as the other party to the conflict,” he added. 

How far, if at all, the BRN’s roadmap for peace gains a hearing, let alone traction, in Bangkok 

later this week remains an open question at best. Significant declines in rebel attacks over 

recent months hardly suggest that the party is urging its case from a position of military 

strength.  

 

What does seem clear though is that attempts to strong-arm the rebels into a process they 

have already rejected will likely back-fire painfully, fanning more rather than less violence in 

Thailand’s troubled south.  
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ชายแดนใต: ไทย-มาเลเซียหวังผลดีแกนนำเจรจาชุดใหม แตบีอารเอน็ย้ำขอคยุตรง

กับรัฐไทย 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 22 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-45936674 

 

ไมก่ีวันกอนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทย พรอมพาผูประสานงานเจรจาดับไฟใตคนใหมมาแนะนำ โฆษก

ขบวนการบีอารเอ็น ซึ่งระบุวาตัวเองเปนกองกำลังหลักที่กอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดกวา

สิบป เรียกรองอีกครั้งตอรัฐบาลไทยใหมาเจรจาสันติภาพโดยตรง แทนการเจรจากับกลุม "มารา ปาตานี"  

 

ขณะที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียกำลังเปลีย่นตัวหัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกในการเจรจากับกลุม 

"ผูเห็นตาง" กับรัฐไทยที่เรียกตัวเองวากลุมมารา ปาตานี (MARA Patani) ดานกลุมที่เรียกตัวเองวา ขบวนการ

แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี หรอืบีอารเอ็น (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani : BRN) 

ไดออกมาย้ำจุดยืนเดิมใหรฐับาลไทยเปดการเจรจาโดยตรงกับพวกเขา แทนการคุยกับบุคคลท่ีพวกเขาเรียกวา

เปน "อดีตสมาชิกบีอารเอ็น" ที่อยูในมารา ปาตานี  

 

"เราตองเสนอใหเปนที่ประจักษใหเขารู ณ วันนี้ ระหวางนายกฯ สองฝาย เราตองเสนอใหเขารับรูวาเรามี

ความสำคัญ ถาทั้งสองฝายไมสนใจ หรือ ดันทุรังใชแบบเดิม ๆ ผมก็บอกไดวา ไมมีความหมายใด ๆ ท้ังสิ้น" อับ

ดุล การีม คาลิด โฆษกของบีอารเอ็น ใหสัมภาษณทางโทรศัพทกับทีมงานบีบีซีไทย ในกรุงลอนดอน เมื่อวัน

อาทิตยท่ีผานมา กอนการเยือนไทยของ ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีวัย 93 ป ของมาเลเซีย 

ระหวาง 24-25 ต.ค.  

 

 
บทสัมภาษณ อับดุล การีม คาลิด โฆษกของบีอารเอ็น 
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ดร. มหาเธร มีกำหนดเขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล หารือความรวมมือ

ทั้งดานเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยเฉพาะสถานการณความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต อีกทั้งเขา

พบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วัย 98 ป ซึ่งทั้งคูมีความคุนเคยกันตั้งแตสมัย 

พล.อ.เปรม เปนนายกรัฐมนตรี พรอมทั้งนำ ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร (Tan Sri Abdul Rahim 

bin Mohd. Noor) ผูทำหนาท่ีผูอำนวยความสะดวกของฝงมาเลเซีย ในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต มาแนะนำแกฝายไทยดวย  

 

อับดุล ราฮิม วัย 75 ป เปนอดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาล และผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ มาเลเซีย เขา

ไดรบัความไววางใจอยางสูงจาก ดร.มหาเธรตั้งแตอดีต จนเมื่อมารับตำแหนงนายกฯ อีกครั้ง เมื่อปลายเดือน 

ส.ค. ดร.มหาเธร แตงตั้งเขาใหเขามามีบทบาทนำสันติสุขมาสูชายแดนมาเลเซยี-ไทย  

สวนฝงไทยนั้น คณะกรรมการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดเสนอชื่อ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคที่ 4 เขามา

ทำหนาที่แทน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยฯ คนเกา  

 

บีอารเอ็น:ตัวบุคคลไมสำคัญเทาหลักการเจรจา 

 

 
Image copyrightMADAREE TOHLALA/AFP/GETTY IMAGES 

คำบรรยายภาพ ในขณะที่การเจรจาสันติสุขยังไรซึง่ผลลัพธ ความสูญเสียจากความรุนแรงในจังหวัดภาคใตของไทยก็ยังคงดำเนินตอไป 

 

"ผมไมใหความสำคัญกับตัวบุคคล ทางบีอารเอ็นใหความสนใจกับรูปแบบ วิธีการเจรจามากกวา ที่จะตองมา

ระดมความคดิ มาสรางรวมกัน หาแนวทางท่ีดี ที่เหมาะสม ชอบธรรม ถาเราไมมานั่งโตะคุย ดีไซนรวมกัน ผู

ไกลเกลี่ยคนไหนก็ไมมีผล... ถารัฐบาลไทยกับบีอารเอ็นมาคุยกัน ใครก็ไดมาเปน facilitator (ผูอำนวยความ

สะดวก) " 
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ในแถลงการณ 5 ขอของบีอารเอ็นที่แถลงเม่ือวันอาทิตย ยังคงขอเรียกรองเดิมที่ให "คูขัดแยงหลักก็คือ

ฝายรัฐบาลไทยและขบวนการบีอารเอ็น" เขาสูกระบวนการเจรจา "ตามหลักสากล" โดยมี "องคกรระหวาง

ประเทศที่มีความเก่ียวของโดยตรงเขารวม" 

 

"ผูแสดงหลักในดินแดนปาตานีคือ รัฐบาลไทย กับ บีอารเอ็น มาราฯ หรอือะไรก็แลวแต พูดแบบบาน ๆ ก็คือ 

พวกเขาเหลานั้นเปนภายในของเรา เรามี concept ชัดเจนที่จะบรหิารจัดการพวกเขาเหลานั้น รัฐบาลไมตอง

เปนหวงเรื่องเหลานี้ อยาไปสนใจใหมาก เราสามารถบริหารจัดการเองได" นายอับดุล การีมกลาว 

 

สารเชนนี้เปนสิ่งท่ีบีอารเอ็นออกมาย้ำเสมอมา ในระหวางความเคลื่อนไหวใด ๆ ของการเจรจาสันติสุขระหวาง

รัฐบาลไทยและฝายมาราปาตานี ซึ่งทำใหผูที่ศึกษาสถานการณความรุนแรงทางภาคใตมองวาเปนความ

พยายามในการชิงการนำระหวางขบวนการติดอาวุธดวยกัน อยางไรก็ตามในแงหนึ่งก็แสดงใหเห็นวาบีอารเอ็น

สนใจการเจรจาสันติภาพ  

 

สอดคลองกับที่นายอับดุล การีม ใหคำอธิบายวาสาเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตลดลงในรอบ 2 ป ที่

ผานมา เปนเพราะบีอารเอ็น "สโลววธิีปฏิบัตทิางการทหาร เพ่ือเขาสูวิถีทางการเมือง"  

 

"เราสตารทเครื่องตั้งแต 2004 (พ.ศ. 2547) จนถึงทุกวันน้ี เราสามารถที่จะเรงเครื่องได เราสามารถที่จะปลด

เกียรวางได เราสามารถท่ีใช เกียรต่ำ เกียรสูงได แลวแตสถานการณ เรากำหนดทิศทางได" นายอับดุล การีม

กลาวในการสมัภาษณเม่ือ 21 ต.ค. 

 

ในขณะที่ พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ระบุวาการที่เหตุการณโจมตีในจังหวัด

ชายแดนภาคใตลดลงเปนเพราะนโยบายของรัฐ ที่เสรมิประสิทธิภาพในการสอดสองดูแลมากขึ้น รวมทั้งทำ

ความเขาใจกับราษฎรถึงสถานการณ โดยเฉพาะในแหลงเพาะพันธุแหงผูกอความไมสงบอยางเชนในโรงเรยีน  

"ตอนนี้สถิติเปนตัวบงชี้สำคัญ แตผมคงไมไดมองปจจัยของกลุมกอความรุนแรง แตเนื่องจากเขาไมเคยออกมา

บอกอยางแจงชัดวาเปนฝมือของเขา.... และถาเขาออกมาบอกแบบนั้นก็ดสีิ เพราะคนจะไดรูวาความรนุแรงท่ี

เกิดขึ้นทั้งหมดเปนฝมือของเขาเอง" พ.อ. ปราโมทยกลาว  
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คำบรรยายภาพ นายอับดุล การิม คาลิด โฆษกบีอารเอ็น 

 

แถลงการณ บีอารเอ็น 5 ขอ 

1.บีอารเอ็นไมปฏิเสธในวิถีทางการเมืองในการแกไขปญหาความขัดแยงในปาตานี ตามที่ทางบีอารเอ็นไดออก

แถลงการณไปแลวเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2560 

 

2.รปูแบบการเจรจาที่ทางบีอารเอ็นตองการ มีดังนี้ 

a) คูขัดแยงที่ตอสูท้ังสองฝายจะตองมีความเห็นชอบตองกันโดยปราศจากการบีบบังคับหรือสภาวะกดดันจาก

ฝายหนึ่งฝายใด 

b) กระบวนการเจรจาจะตองเปนไปตามหลักสากล ในความหมายที่วาจะตองมีฝายที่สาม นั่นก็คือองคกร

ระหวางประเทศท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงเขารวม เชน กลุมประสานงานระหวางประเทศ (International 

Contact Group) กลุมผูสังเกตการณ หรือกลุมที่มีลักษณะใกลเคยีง 

c) ผูอำนวยความสะดวกหรือผูไกลเกลี่ยในกระบวนการเจรจาจะตองมีความเปนธรรม ไมเอนเอียง ไมมี

ผลประโยชนแอบแฝง มีความนาเชื่อถือ และผูที่มีอำนาจในการตัดสินใจ 

 

3.กรอบโครงสรางและโรดแมปพรอมท้ังรูปแบบของกระบวนการเจรจา รวมไปถึงหนาที่และขอกำหนด (terms 

of reference) ของผูอำนวยความสะดวกหรือผูไกลเกลี่ยจะตองถูกกำหนดโดยคูขัดแยงหลักและเปนที่

เห็นชอบรวมกันของทั้งสองฝาย 

 

4.ในบริบทความขัดแยงท่ีปาตานี คูขัดแยงหลักก็คือฝายรัฐบาลไทยและขบวนการบีอารเอ็น ดังนั้น

กระบวนการในการแกไขความขัดแยงจะตองเก่ียวโยงจากท้ังสองฝาย อยางไรก็ตามขอเสนอและความ
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ปรารถนาของแนวรวมผูสนับสนุน (constituency) และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ในปาตานี ถือเปนสวนสำคญัอยาง

ยิ่ง ในการที่จะตองมีหลักประกันตอรูปแบบหรือวิธีการที่ดีและมีประสิทธิผล 

 

5.บีอารเอ็นเรยีกรองใหทุกฝายที่เก่ียวของในการแกไขปญหาความขัดแยง ณ ปาตานี ใหเรียนรูจากบทเรียน

ของกระบวนการเจรจาที่ผานมา และสามารถที่จะนำวิธีการที่ดีที่กอประโยชนมากที่สุดและที่เก่ียวของกับการ

หนุนเสริมที่จะชวยในเรื่องการพัฒนาการที่ดีย่ิงขึ้น 

 

ที่ปรึกษารองนายกฯ งดใหความเห็น "ตัวจริง-ตัวปลอม" ย้ำหลักการคุยผานมาราฯ  

รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง (พล.อ. ประวิตร วงษสุวรรณ) ปฏิเสธ

จะใหความเห็นเกี่ยวกับแถลงการณรอบใหมของบุคคลที่อางตัววาเปน "ตัวจริง" ของขบวนการบีอารเอ็น กอน

นายกรัฐมนตรีมหาเธรพบ พล.อ.ประยุทธ 

 

สวนการเปลี่ยนหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ฝายไทย และเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกของมาเลเซีย จะทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะพูดคุยฯ ของฝายผูเห็นตางที่เรียกตัวเองวามารา ปาตานี หรอืไม

นั้น รศ.ดร. ปณิธานกลาวกับบีบีซีไทยวา ที่ผานมา พล.อ. อักษรา เกิดผล ทำหนาที่ไดดีตามท่ีนายกฯ ระบุในแง

ของการสรางความไววางใจ และ พล.อ. อักษราก็ยังคงเปนที่ปรึกษาคณะพูดคุยฯ ตอไป สวนใน "ปารตี้บี" เองก็

ยังอยูภายใตมาราฯ แตจะมีพลัส (บวก) กลุมตาง ๆ เขามาบาง สวนรายละเอียดเปนอยางไรขึ้นอยูกับการ

ตัดสินใจของ พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรชัต วาที่หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ฝายไทยคนใหม 

"เราไมเอาเรื่องกลไกมาเปนอุปสรรค เพราะรัฐบาลไทยเปดรับการพูดคุยสันติสุข ถาไมมีเรื่องการแบงแยก

ดินแดน เขตปกครองพิเศษ" รศ.ดร. ปณิธานกลาว 

 

เจรจากับมาราฯไมคืบ 
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คำบรรยายภาพ กลุมมาราปาตานีขณะรวมแถลงขาวในกรุงกัวลาลัมเปอรเม่ือกลางป 2558 
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กลุมมารา ปาตานี เปดตัวอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อ 27 ส.ค. 2558 หลังรวมโตะเจรจากับตัวแทนรัฐไทย 

ในนามคณะพูดคุยสนัติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีนายอาวัง ยะบะ ผูแทนจากกลุมบีอารเอ็น เปน

ประธาน มีตัวแทนผูเห็นตาง 6 กลุมรวมเปนสมาชิก ประกอบดวย ผูแทนจากกลุมพูโล (PULO-MKP), กลุมบี

ไอเอ็มพี (BIMP), กลุมบีอารเอ็น (BRN), กลุมบีไอพีพี (BIPP) และกลุมพูโล (PULO-DSPP)  

 

ผานมาแลวกวาสามป แตผลการเจรจาไมมีความคืบหนา จนกระทั่งเมื่อตนปนี้ นายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะของ

มาราฯ เปดหนาใหสัมภาษณพิเศษแกสื่อมวลชน ที่เมืองโกตาบารู เมืองหลักของรัฐกลันตัน และเปนครั้งแรกที่

เขายอมเปดปากตอบขอซักถามดวยภาษาไทย 

 

ในฐานะผูรวมวงพูดคุยสันติสุข 2 ครั้ง ทั้งในยุครัฐบาล ยิ่งลกัษณ ชินวัตร ที่เริ่มตนป 2556 และยุครัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ ที่เร่ิมตนป 2558 นายสุกรี บอกกับบีบีซีไทยเมื่อ มี.ค. ปน้ีวาเขาเชื่อมั่นตอกระบวนการรอบหลัง

มากกวา  

 

"ผมมั่นใจในรัฐบาลทหารมากกวารัฐบาลประชาธิปไตย เพราะวาเราคุยในรฐับาลประชาธิปไตย การจะผาน

เรื่องใด ๆ เปนเรื่องยาก ตองมีข้ันตอน ตองผานสภา แตรฐับาลทหาร ถาเขาจะให ก็ใหเลย อะไรทำได ทำเลย" 

เขายังมีความหวังวา "รัชกาลที่ 10 จะทรงมีบทบาทสำคญัในการแกปญหาชายแดนภาคใต ถารัฐบาลเปนอยาง

นี้ ไมมีทางที่จะแกปญหาได นอกจากรัชกาลที่ 10 พระองคเดียวที่จะแกปญหาใหสำเร็จโดยเร็วที่สุด"  
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บีอารเอ็น: ใครจริง ใครปลอม  

ในการสัมภาษณกับบีบีซีไทยเมื่อ มี.ค. นายสุกรี อธิบายวาบีอารเอ็นเปนองคกรใตดิน ไมมีใครรูวาใครเปนตัวบี

อารเอ็น สมาชิกบีอารเอ็นจะถือหลักเรื่อง "ความเปนหนึ่ง" ไมแตกแยก และยังตองปฏิบัติตาม "บัญญัติ 10 
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ประการ" ซึ่งหนึ่งในน้ันระบุวาใครจะทำอะไรเพื่อใหประโยชนแกบีอารเอ็น หรือมีผลประโยชนตอบแทนบีอาร

เอ็น ก็ทำไดเลย แมจะเปนสมาชิกระดับลาง 

 

นายสกุรี ไมยอมนิยามตัวเองวาอยู "ปกการเมือง" หรือ "ปกทหาร" ของบีอารเอ็น โดยใหเหตุผลวา "เปน

ความลับ" แตอับดุล การีม กลาวกับบีบีซีเม่ือวันอาทิตยวา สุกรี เปน "อดีตบีอารเอ็น" ไปแลวเพราะ "ไมไปตาม

หลักการของบีอารเอ็น เขาฉีกแนวออกไป"  

 

"ผมขอพูดอยางนี้วา ที่เขาไมมีความหมาย เพราะเขาไมใชตัวหลัก ไมใชองคกรหลัก ในเหตุการณท่ีกำลังเกิดขึ้น

ในขณะนี้ เขาไมไดอยูในสนามรบ ไมไดสูกับรฐับาลไทย คนที่สูรบกับรัฐบาลไทยปจจุบันคือกลุมของผม" 

 

สำนักขาวอิศรา รายงานเมื่อ 26 มี.ค. 2561 อางคำสัมภาษณของ พล.อ.สำเรจ็ ศรีหราย อดีตรองแมทัพภาคที่ 

4 ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนผูท่ีศึกษาโครงสรางของขบวนการบีอารเอ็นมากที่สุดคนหนึ่ง วา นายสุกรี "พูดเกง

มาก และสนิทสนม" กับ นายอับดุล การีม ในสมัยท่ีรวมโตะพูดคุยเพื่อสันติภาพ ที่มีนายฮัสซัน ตอยิบ เปน

หัวหนาคณะพูดคุยฝงบีอารเอ็น โดย พล.อ.สำเร็จ ไปรวมโตะพูดคุยในฐานะที่ปรึกษา ที่ พล.อ.อ.สุกำพล 

สุวรรณทัต รมว. กลาโหมในสมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร สงเขาไป  

 

ดาน อับดุล การีม ยอมรบักับบีบีซีไทยวา เขากับสุกรีนั้นยังเปนเพื่อนกัน 

"ความเปนเพ่ือนยังเหมือนเดิม แตหลักการคนละเรื่อง ...ผมเปนโฆษกของบีอารเอ็น ไมใชกลุมใดกลุมหนึ่ง 

ไดรบั mandate จากบีอารเอ็น ไมใชฝายใดฝายหนึ่ง"  
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'บ๊ิกตู-มหาธีร'แถลงรวมพรอมผลักดันกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต 
ไทยโพสต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 24 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.thaipost.net/main/detail/20635 

 

 
 

24 ต.ค.61 - ท่ีทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคสช. พรอม นางนราพร 

จันทรโอชา ภริยา จัดพิธีตอนรับ ตุน มหาธีร บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา ในโอกาส

เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล พรอมลงนามสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก 

กอนหารือขอราชการเต็มคณะ จากนั้นเวลา 18.25 น. ที่ตึกสันติไมตรี พล.อ.ประยุทธ พรอมนายกรัฐมนตรี

มาเลเซยี แถลงขาวรวมกัน   

 

โดยพล.อ.ประยุทธ กลาววา ตนและนายกฯมาเลเซียไดหารอืรวมกันใน 3 ประเด็น 1.การแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตและความรวมมือดานความมั่นคง ซึ่งมีความเห็นตรงกันวาเปนผลประโยชนรวมกันของทั้งไทย

และมาเลเซีย และภูมิภาค ที่ปญหาจังหวัดใชแดนภาคใตจะตองไดรบัการแกไข ซึ่งตนไดเลาใหนายกฯมาเลเซีย

ฟงถึงแนวทางและนโยบายของรัฐบาลไทย รวมถึงความคืบหนาในการแกไขปญหา ทั้งน้ีฝายไทยถือวาจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนปญหาภายใน แตขณะเดียวกันความรวมมือจากตางประเทศก็จะทำใหการแกไขปญหาทำ

ไดงายขึ้น 
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พล.อ.ประยุทธ กลาววา ตนไดพูดคุยกับนายกฯมาเลเซียเกี่ยวกับกระบวนการการพูดคุย ท่ีมีฝายมาเลเซยีเปนผู

อำนวยความสะดวก ซึ่งเปนการพูดคุยอยางตรงไปตรงมาและสรางสรรค ทำใหเกิดความเขาใจในขอหวงกังวล 

และขอจำกัดของกันและกันเปนอยางดี ทั้งนี้ การพูดคุยจะดำเนินการตอไปโดยมีมาเลเซียเปนผูประสานงาน 

อยูบนพ้ืนฐานและกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ขณะเดียวกันจะขยายความรวมมือในการ

เสริมสรางความม่ันคงชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจ และประเด็นความมั่นคงในภาพใหญ โดยเฉพาะการ

ตอตานการกอการราย และแนวคิดสุดโตง การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด และ

การคามนุษย 

 

นายกฯ กลาววา 2.การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงกับแนวชายแดน ซึ่งในการเปดศักราชใหมของ

ความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซีย ตนไดเสนอใหสองประเทศยกระดับความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ เปน

หุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจที่เขมขน ทั้งน้ีสองประเทศจะรวมมือกันผลักดันโครงการความรวมมือที่คั่งคางมา 

ซึ่งมีหลายโครงการ แลวจะเขมขนเปนพิเศษในเรื่องของความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การสราง

ความเชื่อมโยงระหวางกัน และการสงเสรมิการคาการลงทุนและการทองเท่ียว โดยจะมอบใหมีการประชุม

ระดับรัฐมนตรีภายในตนปหนา เพ่ือดูงานท่ีคั่งคางและผลักดันเรื่องตางๆใหคืบหนา 

 

นายกฯ กลาวดวยวา และ 3.ความรวมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งท้ังตนและนายกฯมาเลเซีย ไดใหความสำคัญกับ

เรื่องนี้มาก และจะทำงานรวมกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะในปหนาที่ไทยจะทำหนาที่ประธานอาเซียน มี

เปาหมายคือการกาวไปสูประชาคมอาเซียนท่ีมีความเขมแข็ง มีประชาชนเปนศูนยกลาง ประเทศสมาชิก

อาเซียนจะกาวไปพรอมกันโดยไมท้ิงใครไวขางหลัง โดยมุงสรางความเชื่อมโยง และความยั่งยืนในทุกมิติ เปน

กลุมพลังท่ีสามารถรวมมือกับความทาทายตางๆในโลกไดอยางแทจริง ซึ่งนายกฯมาเลเซียเห็นพองกันวาจะตอง

รวมมือกันบริหารจัดการความทาทายตางๆดวยความสุขุมรอบคอบ และเพ่ือสรางความเปนปกแผนและสราง

ความเปนแกนกลางของอาเซียน ในการขับเคลื่อนความรวมมือกับนานาประเทศ ใหมีสันติภาพ เสถียรภาพ 

และความเจริญรุงเรืองอยางแทจริง 

 

“ผมขอย้ำเจตนารมณของรัฐบาลไทยที่จะทำงานรวมกับนายมหาธีร และรัฐบาลมาเลเซียอยางใกลชิดในทุก

ระดับ เพ่ือใหสองประเทศและประชาชนมีความสงบสุข มีความเปนอยูที่ดี มีฐานะท่ีมั่นคงและยังยืน มีการ

พัฒนาเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนรากฐานสำคัญของการมีเสถียรภาพความม่ันคง และความ

เจริญรุงเรืองรวมกันของไทยและมาเลเซีย รวมทั้งในภูมิภาครวมกัน” พล.อ.ประยุทธ กลาว 

  

ดานนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กลาววา ในการเยือนไทยนี้ อยากสรางความคุนเคยกับอาเซียน หลังไดรับการ

แตงต้ังเปนนายกรัฐมนตร ีซึ่งตองขอขอบคุณนายกฯและรัฐบาลไทย สำหรับการตอนรับที่อบอุน และการ

พูดคุยอยางตรงไปตรงมา เราไมมีปญหาระหวางกัน และเรามีประวัติศาสตรความรวมมือในอดีต ซึ่งมาเลเซยี

เคยมีปญหาและไทยไดใหการสนับสนุนเพื่อยุติปญหาดังกลาว ก็ขอขอบคุณไทยในดานนี้ ทั้งน้ีปจจุบันไทยมี
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ปญหาชายแดนใต เราก็ยินดีที่จะชวยไทยในทุกดานเพ่ือแกไขความรุนแรง และตนก็มั่นใจวาดวยวาความ

รวมมือของสองประเทศ จะทำใหสามารถแกไขและลดปญหานี้ได และเห็นวาการแสดงมิตรภาพไมใชแคการ

พูดคุย แตตองเปนการปฏิบัติอยางแทจริงในฐานะมิตรที่ใกลชิด นอกจากนี้ในสวนของการคาระหวางไทย-

มาเลเซยีใน ป 2018 มีมูลคาสูงข้ึน 17 เปอรเซ็นต มูลคาการคา 14,200 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเราสามารถเพ่ิม

มูลคาการคาได เมื่อแกดานศุลกากร ที่ปจจุบัน มีจุดผานแดน 4 ดาน ที่รัฐกลันตัน 2 ดาน และรัฐเคดาห และ

รัฐเปอรลิส  

 

นายกฯมาเลเซยี กลาวอีกวา นอกจากนี้มีความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางลังกาวีและสตูล มีการแลกเปลีย่น

นักทองเที่ยว ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะสรางความเจริญรุงเรืองของสองประเทศ เราควรพัฒนาการคาระหวาง

ประเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกการไปมาหาสูของประชาชนทั้งสองฝาย เพ่ือท่ีจะบรรลุตามเปาหมายนี้ โดย

เราจะเปดดานศลุกากร 24 ชั่วโมง เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในการขนสงสินคา และเราจะมีการสรางสะพาน 2 

สะพานขามแมน้ำโก-ลก ที่เชื่อมกับรัฐกลันตัน และเราพรอมที่จะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน

จังหวัดชายแดนใตที่มีอุปสรรค ในทุกทางที่เปนไปได อยางกรณีประชาชนถือสองสัญชาติ ตองมีความพยายาม

แกไข เพ่ือไมใหเกิดการคามนุษยและการขนสงสินคาท่ีผิดกฎหมาย 

 

นายกฯมาเลเซยี กลาวดวยวา ทั้งนี้เราเห็นวาประชาคมอาเซียนมีความแข็งแกรง มีประชากรกวา 600 ลานคน 

และดวยความตองการทางทรัพยากรตางๆ อาเซียนควรเปนตลาดภายในของทุกประเทศ โดยเราจะหารือ

ประเดน็ดังกลาวในการพูดคุยอาเซียนครั้งตอไป เชื่อวาในความพยายามจะบรรลุเปาหมาย ดวยการที่ผูนำควร

รวมกันหารือบอยครั้ง และในระดบัผูแทนควรจะหารือเพ่ือแกปญหาเล็กๆนอยๆระหวางกัน  เชื่อวาเราจะ

สามารถยกระดับกระบวนการตางๆในการขามพรมแดน ท้ังนี้ตนยินดีอยางย่ิงที่จะสรางมิตรภาพกับพล.อ.

ประยุทธ เชื่อวาผูนำที่มีความใกลชิดระหวางกันจะชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 

 

การพูดคุยสันติภาพ “ดับไฟใต”ตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญไทย-ตันสรีราฮิม นอร 
ตูแวดานียา มือรีงิง 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 25 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: http://spmcnews.com/?p=10424 

 

 
 

หลังจากการพบกันระหวาง ผูอำนวยการอำนวยความสะดวก จากมาเลเซีย ตันสร ีอับดุลราฮีม นอร และ 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยฝายไทย ราฮิม นอรออกมาใหสัมภาษณสื่อมาเลเซียวา การ

พูดคุยตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญไทยเทานั้น  

 

ขอตกลงรวมกันตองเปนขอตกลงท่ีถูกตองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ขอแรกคือ มีขอดอยในการจัดการท่ีไมเปน

ระบบ ไมมีการขับเคลื่อนท่ีเปนแนวทางเดียวกัน เมื่อเราพูดถึงโมเมนตั้ม อะไรคือเปาหมายของการพูดคุย มี

วัตถุประสงคอะไร อะไรคือปญหาหลักที่จะพูดคุยกัน มีก่ีขอ 10 ขอ 5 ขอ หรือ 100 ขอ ซ่ึงกอนหนานี้ไมมีสิ่ง

เหลานี้อยูในกระบวนการพูดคุย และสิ่งท่ีผมคิดวามีความสำคัญมากที่สุดคือ ความมุงมั่นทางการเมือง 

(political commitment) ฝายตางตางๆ และเราตองคำนึ่งถึงเสมอวาเราสองประเทศเปนพ่ีนองกันเปนเมืองพี่

เมืองนอง ในอดีตกอนเปนสยามภาคใตของไทยเปนของมาเลเซีย 
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“เปนเรื่องใหมสำหรับผมที่มารับตำแหนงนี้เพิ่งจะเขาสามเดือน ถึงกระนั้นก็ตาม ผมพอมีความเขาใจ วาขณะน้ี

มีหากลุม ผมถามวาเรื่องที่กลุมขบวนการตองการเอกราช กลุมท่ีนิยมความรุนแรง ท่ีเรียกรองเอกราช เรื่องเอก

ราชไมใชปญหาพวกเขาไมไดตองการเอกราช และออโตโนมีที่เกินกวาเหตุก็ไมไดอีกเชนกัน” อับดุลราฮีม นอร

กลาว 
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มหาเธร โมฮัมหมัด: ไมเช่ือมั่นในหลักการใชความรุนแรงเพื่อแกปญหาชายแดนใต 
BBC THAI 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 25 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/thailand-45979411 

 

 
Image copyright TOSSAPOL CHAISAMRITPOL/BBC THAI  

คำบรรยายภาพ ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด ขึ้นบรรยายที่หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที ่25 ต.ค. 2561 

 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซยี ขึ้นบรรยายพิเศษที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางเยือนไทย หลังข้ึนรับ

ตำแหนงผูนำมาเลเซียอีกคร้ัง ย้ำหลักการแกไขความขัดแยงดวยสันต ิและพรอมใหความชวยเหลือไทยดับไฟใต

ดวยการเจรจา 

 

ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ขึ้นบรรยายในหัวขอ "ความสัมพันธมาเลเซียและไทย ใน

บริบทของอาเซียน" ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (25 ต.ค. 2561) โดยย้ำวา แมไทยและมาเลเซียจะมีความ

ขัดแยงกันบาง แตถือวาเปนมหามิตรในอาเซียนที่มีความสัมพันธมายาวนาน ตั้งแตกอนมาเลเซยีจะประกาศ

เอกราชจากอังกฤษ เมื่อป พ.ศ. 2500 เสียอีก  

 

ไทยยังเปนประเทศท่ีใหความชวยเหลือมาเลเซีย ระหวางวิกฤตการณมาลายาครั้งที่ 2 ที่รูจักในชื่อ สงคราม

จลาจลคอมมิวนิสต ในชวงหลังการประกาศเอกราช  "ดังนั้น มาเลเซยีจึงรูสึกวาเปนหนาท่ี ท่ีจะชวยเหลือ

ประเทศไทยในการแกไขความขัดแยง รวมถึงสถานการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต" ดร. มหาเธร 

กลาว ทามกลางเสียงปรบมือดังกึกกอง 
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ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย วัย 93 ป ประกาศวา ไมเชื่อมั่นในหลักการใชความรุนแรงเพ่ือแกปญหา พรอม

หยิบยกกรณีพิพาทพ้ืนที่ทับซอนในอาวไทยระหวางไทยและมาเลเซีย ท่ีทายสุดสามารถหาขอยุติและตกลง

รวมกันได ดวยวิถีการเจรจา "ถาเชนนั้น ปญหาความขัดแยงที่ประเทศไทยเผชิญในพ้ืนที่ภาคใต ก็แกไขไดดวย

หนทางสันติ" 

 

กอนหนาเดินทางเยือนไทย วันท่ี 24-25 ต.ค. นายมหาเธร ไดเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกมา

เปนตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร ซึ่งเปนอดีตผูบัญชาการตำรวจมาเลเซีย มีประสบการณสูงในเรื่อง

ความขัดแยงชายแดนภาคใตของไทย ซึ่งเขาไดเดนิทางรวมคณะมาในครั้งนี้ดวย และไดเขาพบกับคณะผูเจรจา

ฝายไทยคณะใหม ที่นำโดยพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชตในวันนี้ดวย  

 

อยางไรก็ดี เมื่อไมก่ีวันกอน ผูนำมาเลเซียมาถึงไทย ขบวนการแนวรวมปฎิวัติแหงชาติมลายูปาตานี หรอืบีอาร

เอ็น ประกาศย้ำจุดยืนใหรัฐบาลไทยเจรจาตรงกับพวกเขา แทนการเจรจากับกลุม "มารา ปาตานี" ซึ่งมี

มาเลเซยีเปนผูอำนวยความสะดวกในการเจรจา 

 

ดร. มหาเธร ประชุมรวม พล.อ. ประยุทธ 

การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ ถือเปนครั้งแรก นับแต ดร. มหาเธร ขึ้นรับตำแหนงนายกรัฐมนตรีมาเลเซยีอีกครั้ง 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผานมา โดยเมื่อเย็นวานนี้ ดร. มหาเธร และภริยา ไดเขาพบ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี และภริยา ที่ใหการตอนรับอยางสมเกียรติที่ทำเนียบรัฐบาล  
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Ima

ge copyright ทำเนียบรัฐบาล  

คำบรรยายภาพ มหาเธร พรอมภริยา รวมถายรูปกับ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีทำเนียบรัฐบาล 

 

"ผมขอย้ำเจตนารมณของรัฐบาลไทย ที่จะทำงานรวมกับนายมหาเธร และรัฐบาลมาเลเซียอยางใกลชิดในทุก

ระดับ เพ่ือใหสองประเทศและประชาชน มีความสงบสุข มีความเปนอยูที่ดี มีฐานท่ีมั่นคงและยั่งยืน มีการ

พัฒนาเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนรากฐานสำคัญของการมีเสถียรภาพความม่ันคง และความ

เจริญรุงเรืองรวมกัน" นายกรัฐมนตรีไทย แถลงรวมกับนายมหาเธร หลังการประชุมแบบเต็มคณะ 

หัวขอหารือสำคัญระหวางผูนำไทยและมหาเธร คือ ความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ การสงเสริมความเชื่อมโยง

ตามแนวชายแดน และความรวมมือระหวางกันในกรอบอาเซียน แตประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุด คือ การ

แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พล.อ. ประยุทธระบุวา การเจรจากับกลุมผูเห็นตาง จะเปนไปอยาง

ตรงไปตรงมาและสรางสรรค ซึ่งมาเลเซียที่เปนผูอำนวยความสะดวกนั้น จะทำหนาที่บนพื้นฐานและกรอบรัฐ

ธรรมนูยแหงราชอาณาจักรไทย  

 

อาเซยีน การเมือง และความหลากหลายทางเพศ 

หนึ่งในคำถามที่ประชาชนและภาคธุรกิจ ถามตอ นายมหาเธร โมฮัมหมัด ระหวางการบรรยายที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คือ ประเทศไทยจะเปนประธานอาเซียนในป 2562 มาเลเซียมีคำแนะนำอะไรบาง 
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Image copyright GETTY IMAGES  

คำบรรยายภาพ ประเทศไทยจะเปนประธานอาเซียน ตอจากฟลปิปนส ในป 2561 

 

เขาตอบเพียงวา มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอาเซียน ดวยประชากรกวา 600 ลานคน และความสำเร็จดาน

การแกไขปญหา ดวยหลักไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ แตถาจะใหอาเซียนเติบโตอยาง

รวดเรว็ ตองเปลี่ยนทัศนคติ "การเปนผูบริโภค" ที่มุงเนนการนำเขาสินคาจากผูอ่ืน มาเปน "ผูผลิต" คือการผลิต

เองใชกันเองในอาเซียนอยางยั่งยืน  

 

ตอคำถามเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยนั้น ดร. มหาเธร ที่เคยดำรงตำแหนงนายกฯ มา 23 ป ยอมรับวา 

การตัดสินใจที่ดีที่สุดตลอดที่นั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรีมานั้น คือ การตัดสินใจฟงเสียงประชาชน เพราะในประเทศ

ประชาธิปไตยนั้น หากคุณสนองตอบความตองการของประชาชนมากเทาไหร เขาก็จะสนับสนุนคุณมากเทานั้น 

หรือแมกระทั่งการกระทำงาย ๆ อยางลงพ้ืนที่ไปพูดคยุกับเขา จับมือพวกเขา 

 

 
Image copyright GETTY IMAGES 

คำบรรยายภาพ มหาเธร โมฮัมหมัด ประกาศชัยชนะการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 10 พ.ค. 2561 
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"จริงแคไหน ก็ดูอยางผมที่ชนะการเลือกตั้ง มา 5 ครั้ง ดวยเสียงขางมากเกิน 2 ใน 3 ทุกครั้ง" 

 

แตคำตอบที่ดูจะเรียกเสียงวิพากษวิจารณจากผูท่ีชมการถายทอดผานเฟซบุกเพจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มากที่สุดในเวทีบรรยายครั้งนี้ คือ คำถามถึงทัศนคติเรื่องความหลากหลายทางเพศ หรือกลุม LGBT โดยนาย

มหาเธรระบุวา มาเลเซยียังไมยอมรับเรื่อง LGBT ดวยเหตุผลวา เราตองเคารพคุณคาของเอเชีย (Asia Value) 

ชาติเอเชียอาแขนรับวัฒนธรรมและคุณคาจากตะวันตกมาหลายอยางแลว แตไมจำเปนตองเลียนแบบทุกอยาง 

"เราตองมีเสรีภาพที่จะไมเปลี่ยนแปลงดวย" มหาเธร ระบุ ซึ่งเปนคำตอบท่ีเรียกเสียงปรบมืออยางลนหลาม 

ในขณะที่ผูดำเนินรายการเอง ระบุวา "เปนคำตอบที่งดงามมาก" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 

 

หัวหนาคณะพดูคุยฯไทย-มาเล ทีมใหมวางแผนกระบวนเจรจา 
ภิมุข รักขนาม และมารียัม อัฮหมัด 

เบนารนิวส 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 26 ตุลาคม 2561 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-negotiators-meet-

10262018182345.html?fbclid=IwAR1DKBDalNrCTRAAIs6XDLdr-mAq-3fvCN9XjbCZFD0nAs8q4XmKhNCVSCU 

 

 
พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสขุฯ (กลางซาย) และตันศรี อับดุล ราฮิม นูร หัวหนาคณะผูอำนวยความ

สะดวกการพูดคุยฯ ฝายมาเลเซยี พูดคุยกับผูสื่อขาวในกรุงเทพ วันที่ 25 ต.ค. 2561 

 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตคนใหม และตันศรี อับดุล 

ราฮิม นูร หัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกการพูดคุยฯ ฝายมาเลเซีย ไดเปดเผยในวันพฤหัสบดีนี้วา สองฝาย

ไดพูดคุยและวางแผนการสรางความมั่นคง ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมกัน เพ่ือใหเปนผลในทางปฏิบัติ 

โดยพล.อ.อุดมชัย กลาววา ประเทศไทยเปดกวางพรอมคุยกับผูเห็นตางจากรัฐบาลทุกกลุม ขณะที่บีอารเอ็น 

เรียกรองใหไทยอนุญาตใหมีผูสังเกตการณจากนานาชาติเขารวม 

 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต ซึ่งเขารับตำแหนงหัวหนาคณะผูคยุสันติสุขฯ แทน พล.อ.อักษรา เกิดผล เมื่อ

เร็วๆนี้ ไดเปดเผยตอสื่อมวลชนที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ วา ไดประชุมรวมกับตันศรี อับดุล ราฮิม นูร 

ตั้งแตคืนวันพุธ เพื่อกำหนดแนวทางแกไขปญหาความรนุแรง ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเชื่อวาจะ

สามารถดำเนินการไดไมยาก 
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“ไดนัดแนะกัน คุยกันวาเราจะทำตามนโยบายการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย ไดคุยวา 4-5 ปที่

ผานมา เรื่องของการลงทุนไปพอสมควรแลว ชวงเวลาที่เหลอื เราจะกำหนดชวงเวลาดำเนินการสรางความ

มั่นคง และปลอดภัยใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ก็มีแผนงานท่ีจะดำเนินการรวมกัน” พล.อ.อุดมชัย กลาว 

“ผมไดพูดคุยกับทานตันศรีวา แนวทางคงไมตางกับเมื่อ 30 ปที่แลว เรื่องโจรคอมมิวนิสตมาลายา จากการท่ี

มาเลเซยีเปนผูเจรจา มาในครั้งนี้มาเปนผูอำนวยความสะดวก และไทยก็เปลี่ยนจากผูอำนวยความสะดวกมา

เปนผูเจรจา ซึ่งผมไดฟงจากทานตันศรีแลวคดิวา เร่ืองตางๆ คงไมยาก แนวทางท่ีเราจะดำเนินการ คือ พูดคุย

กับทุกกลุม ที่มีความเห็นตางกับรฐับาลไทย เราเปดโอกาสทุกกลุม” พล.อ.อุดมชัย กลาวเพ่ิมเติม 

 

พล.อ.อุดมชัย ไมไดระบุเจาะจงถึงกลุมบีอารเอ็นหลัก ซ่ึงเปนกลุมกองกำลังท่ีใหญและแกรงที่สุดในกลุมกอการ

ไมสงบแบงแยกดินแดน ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต ในกลุมรวมกระบวนพูดคุยฯ ที่ดำเนินอยูในปจจุบัน 

 

ดาน ตันสร ีอับดุล ราฮิม นูร หัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกการพูดคุยฯ ฝายมาเลเซีย กลาววา การพูดคยุ

ครั้งนี้ เปนเรื่องใหมเน่ืองจากตนเองเพิ่งเขารับตำแหนงเพียงสามเดือน แตอยางไรก็ตาม ตนเองมีความเขาใจ

ปญหาดี โดยการประชุมรวม ไดกลาวถึงปญหาของการพูดคุยที่ผานมา และจุดประสงคการพูดคุย เพ่ือกำหนด

แนวทางการพูดคยุที่ชัดเจนในอนาคต 

 

“ในกรณีน้ี ก็ถือวาเปนศักราชใหมในการกำหนดทิศทางและการเรงเดินหนากระบวนการพูดคุยที่ดำเนินมารวม 

6 ปแลว” อับดุล ราฮิม กลาว ตามรายงานจากเบอรนามา สื่อจากมาเลเซีย 

 

อับดุล ราฮิม กลาววา นอกเหนือจากฝายไทยแลว เขาตั้งใจที่จะสื่อสารกับกลุมผูกอความไมสงบท้ังใน

ระดับกลางและระดับนิยมความรุนแรง ตามรายงานขาวจากเบอรนามาเม่ือวันศกุร ทั้งนี้เบอรนามา ยังรายงาน

วา อับดุล ราฮิม ยังไดมีการพูดคุยกับกลุมกอการทั้งสองระดับแลวดวย ในชวงสามเดือนแรกของการเริ่มงานใน

ฐานะผูอำนวยความสะดวกฯ 

 

"ผมมั่นใจเปนอยางย่ิงวา ถาเรามีการขับเคลื่อนไปแนวทางท่ีถูกตอง สันติสุขในชายแดนใตของไทยจะเกิดข้ึนใน

ไมชานี้แนนอน" 

 

"ทุกฝายตองมีความมุงมั่นทางการเมืองที่จะรวมหาทางที่เหมาะสมในการแกปญหาชายแดนภาคใตของไทย" 

อับดุล ราฮิม กลาวเพ่ิมเติม 
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นักวิเคราะหชี้ตองมีบีอารเอ็นรวมเจรจา  

ดานนางสาวรุงรวี เฉลิมศรภีิญโญรัช นักวิเคราะหอิสระดานสถานการณชายแดนใต กลาววา การเจรจานั้นจะ

ไมมีความหมายหากวาระดับแกนนำของบีอารเอ็น ไมรวมเจรจาดวย โดยนางสาวรุงรวี กลาววา บีอารเอ็น

พรอมที่จะรวมเจรจาหากวาไทยอนุญาตใหมีนานาชาติรวมสังเกตการณ 

 

“บีอารเอ็น มีทาทีพรอมท่ีจะเขารวมการพูดคุย หากรัฐบาลไทยยอมรบัใหมีผูสังเกตการณนานาชาติ ถารับตรง

นี้ได ก็มีโอกาสที่การพูดคุยสันติภาพจะเดนิตออยางมีความหมาย สวนทานมหาเธรจะมีความสามารถ หรือมี

ความปรารถนาจะโนมนาวฝายไทยในเรื่องน้ีหรอืไมอันน้ีคงตองข้ึนอยูกับทาน” นางสาวรุงรวี กลาวแกเบนาร

นิวส 

 

“หากมหาเธรตองการใหการเจรจาดำเนนิไปยางมีความหมาย ผูอำนวยความสะดวกตองโนมนาวท้ังสองฝาย 

ไมใชเพียงโนมนาวใหบีอารเอ็นรวมเจรจา แตตองคะยั้นคะยอใหทางไทยเพ่ิมความนาเชื่อถือของกระบวนการ 

ดวยการอนุญาตใหผูสังเกตการณนานาชาติเขารวมดวย” นางสาวรุงรวี กลาวเพิ่มเติม 

 

ในป 2556 ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร มคีวามพยายามดำเนินการเจรจากับฝายกองกำลังแบงแยก

ดินแดน โดยการสนับสนุนของรัฐบาลนายนาจิบ ราซัค ซึ่งมาเลเซียรับเปนผูอำนวยความสะดวกในการเจรจา

ใหกับทั้งสองฝาย ซึ่งสะดุดลง หลังจากที่รัฐบาลไทยปฏิเสธขอเรียกรอง 5 ขอ ที่ปรากฏในวิดีโอยูทูบ ที่มีนาย

ฮัซซัน บิน ตอยิบ เปนตัวแทนเจรจาของกลุมบีอารเอ็น 

 

จนกระทั่งในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ฝายผูเห็นตางจากรัฐ ไดรวมตัวกันในช่ือ มาราปาตานี ซึ่ง

ในตอนตนประกอบดวย กลุมแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมาลายู (BRN) กลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติปตตานี 

(BIPP) ขบวนการมูจิฮดินีแหงชาติปตตานี (GMIP) และกลุมยอยขององคกรปลดปลอยรัฐปตตานี (PULO) อีก

สองกลุมยอยๆ (กลุมพูโล ดีเอสพีพี หรือสภาซูรอเพ่ือการนำพูโล และกลุมพูโล เอ็มเคพี) เพื่อเจรจากับรัฐบาล

ไทย ซึ่งเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 นายอาบู ฮาฟซ อัล-ฮากิม โฆษกองคกรมาราปาตานี ไดเผยแพรบทความ

เรื่อง “การเจรจาถึงทางแยกอีกครั้ง” ระบุวา คณะพูดคุยฯ ฝายไทย ปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารการจัดตั้งพื้นที่

ปลอดภัย เซฟเฮาส และคณะกรรมการทำงานรวมในพื้นที่ ซึ่งจะสงตอใหคณะทำงานรวมกระบวนการพูดคุย

สันติสุข (Joint Working Group-Peace Dialogue Process - JWG-PDP) รับรองตอไปกอนที่จะลงมือจัดตั้ง

พ้ืนที่ปลอดภัยขึ้นจริงๆ โดยฝายไทยไดกำหนดพื้นที่ดังกลาวเปน อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส แตเรื่องนี้

ไดสรางความไมพอใจในกลุมมาราปาตานี นำไปสูการไมยอมรับ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยฯ คน

เกา 

 

ลาสุด นายอาบู ฮาฟซกลาววา มาราปาตานี ซึ่งเดิมมีสมาชิกกลุมแบงแยกดินแดน 5 กลุม ไดปรับชื่อเปน มารา

ปาตานี พลัส เพราะมีกลุมใหมเขารวมอีกสามกลุม แตไมไดเปดเผยรายละเอียดวาเปนกลุมใดบาง 
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ขณะเดียวกัน กลุมที่อางวาเปน สำนักประชาสัมพันธของขบวนการบีอารเอ็น ก็ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาล

ไทยเจรจากับฝายตนโดยตรงเชนกัน แมวาจะไมไดเอยถึงสมาชิกบีอารเอ็นในมาราปาตานีก็ตาม หลังจากนาย

มหาเธร โมฮัมหมดั เขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอีกครั้ง ในเดอืนพฤษภาคม 2561 ที่ผาน ฝาย

มาเลเซยีไดแตงตั้ง ตันศร ีอับดุล ราฮิม นูร อดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาล เปนผูอำนวยความสะดวกในการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขระหวางรัฐบาลไทยกับกลุมมาราปาตานี แทนดาโตะ ซัมซามิน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยนายรา

จิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีคนเกา 
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เปดใจ ‘กสัตูร ีมะหโกตา’ ประธานพูโล “ขอกลับมาตายบานเกิด” 
ภาวิณีย เจริญยิ่ง 

มติชนรายสัปดาห 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 3 พฤศจิกายน 2561 
ท่ีมา: https://www.matichonweekly.com/special-report/article_144353 

 

 
 

ไมบอยนักที่นายกัสตูรี มะหโกตา ประธานองคการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-MKP) จะใหสัมภาษณกับ

สื่อมวลชนไทย สวนหนึ่งเพราะเขาและครอบครวัใชชีวิตอยูในประเทศสวีเดน นานๆ ครั้งถึงจะกลับมาบานเกิด 

 

วันนี้นายกัสตรูีในวัยเฉียด 60 และอยูท่ีสวีเดนมานานเกือบ 40 ป เปรยเสียงดังๆ วาอยากกลับมาตายเมืองไทย 

ที่สำคัญอยากใหปญหาชายแดนใตยุติในชวงอายุของเขา ไมอยากใหยืดเยื้อไปถึงรุนลูกรุนหลาน 

มาฟงกันวาประธานพูโลคนนี้ชี้ทางออกของปญหาความขัดแยงที่ปลายดามขวานไวอยางไร 

โดยเฉพาะในสภาพปจจุบันท่ีมีคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต อันประกอบดวยหลายภาคสวน

และหลายขบวนการ โดยมีตัวแทนของรัฐบาลมาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวกในการเจรจา 

 

นายกัสตูรีใหความเห็นวา ปญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น หากทางขบวนการและรัฐบาลตั้งใจจะแกปญหา 

ตองมานั่งคุยมาเจรจากัน แตเรื่องปาตานีน้ีเปนเรื่องยาวนานจึงตองใหเวลา จะแก 2-3 ปไมได ที่อ่ืนๆ อยาง

ปาเลสไตน เจรจาและพูดคยุมานานเปน 20 ปก็ยังไมจบ เรื่องปาตานีเพ่ิงไมก่ีปเทานั้น ดังน้ัน ตองใหเวลา

พูดคุยกัน 

 

ถาทั้งสองฝายตั้งใจแกปญหาบนโตะ เรื่องน้ีจะจบ แตตองใหเวลา เทาที่ดูตั้งแต 2547-2548 เริ่มเจรจาแบบ

เงียบๆ ระหวางรัฐบาลกับทางขบวนการ มีความคืบหนามากเลย แตตองใหเวลาพูดคุยกันอีก และเดี๋ยวนี้ถาจะ

พูดแบบครอบครัว แบบวาไมตองใชคนกลาง คิดวาเวลาใหแลว 
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“ถาเราพูดแบบครอบครวัจะไปเร็วกวาพูดกับคนกลาง เพราะจากป 2547 ถึงเดี๋ยวนี้ สวนมากท่ีมีคนกลางจะ

เปนเร่ืองวุนวายมากกวา ผมอยากเสนอทางรัฐบาลใหคิดเรื่องนี้ ขอใหพูดกันแบบครอบครัว หรือทำอยางนี้ก็ได 

คือพูดแบบเปดใหมีคนกลางก็ได แตตองมีโตะที่สองที่พูดแบบครอบครวัแบบเงียบๆ ผมวาพูดแบบมีคนกลาง

มันดีแบบเปด แตวาตองมีอีกโตะหนึ่งที่เรียกวาแบบเงียบๆ แบบครอบครวั” 

 

นายกัสตูรีใหขอมูลดวยวา ถาดูจากโมเดลปาเลสไตนหรือโมเดลอ่ืนๆ จะมีสองโตะคือ โตะเปด และโตะปด 

อยางปาเลสไตน แตกอนพูดแบบเปดที่อเมริกา และพูดแบบปดที่กรุงออสโล ประเทศนอรเวย แตที่ประสบ

ความสำเร็จคือ การเจรจาที่กรุงออสโล ซึ่งเปนการพูดแบบปด หากทางรัฐบาลรับเรื่องนี้ ฝายตนยินดีที่จะรับใน

การเจรจาแบบโตะที่สอง 

 

มั่นใจแคไหนวาจะประสบความสำเร็จในการเจรจาแบบที่มี 2 โตะ ท้ังแบบเปดและแบบปด 

“ผมเองตอนนี้เหนื่อยแลว เพราะไมรูวันไหนจะจบ เราตองเปลี่ยนโมเดลใหมีโตะที่สอง หาหลายๆ ทางเพ่ือจะ

จบ ถาเราไปแบบโตะ 1 หรือแบบเดียว มันไมรูจะสำเรจ็หรือไมสำเร็จ ถามีสองโตะ จะไดดูอันไหนจะสำเรจ็ อัน

ไหนจะไมสำเร็จ แตเพื่อใหคนนอกดู เราตองแกปญหาแบบเปด ขณะเดียวกันแบบปดก็ตองมีดวย” 

 

แสดงวาพูโลเองก็อยากใหเกิดสันติภาพโดยเร็วใชหรือไม 

“ผมพูดไดวาตอนแรกๆ ทางขบวนการ สวนมากไมอยากพูด ไมอยากจะเจรจา นอกจากผมเทานั้น แตเดี๋ยวนี้

เปลี่ยนไปเรว็มาก ทุกขบวนการตองการเจรจา ตองการจะพูด แตวามันไมไดพบโมเดลที่ดีท่ีจะทำใหการ

แกปญหาสำเร็จ เรื่องนี้ผมวาตองลองใหมีโตะที่ปด 

ผมเองยินดีตอนรับทั้งเปดและปด โดยใหคนนอกดูโตะที่เปดเทานั้น แตวาเดี๋ยวนี้โตะที่เปดเทานั้นเปนทางการ 

สวนโตะที่ปดยังไมเปนทางการ ซึ่งผมคดิวาทั้งสองโตะตองเปนทางการเหมือนกัน หากทำเชนนี้จะไปสูสันติภาพ

ไดเร็วขึ้น เพราะปจจุบันทางขบวนการตองการสันตภิาพ รัฐบาลก็ตองการสันติภาพ แตวายังไมมีโมเดลเทาน้ัน 

บางทีมีคนกลางมายุงเยอะ ซึ่งมีท้ังสวนดีและไมดี” 

 

เทาที่ประเมินดูคิดวาปญหาชายแดนใตจะสามารถจบในคนรุนนี้หรือไม 

“ผมคิดวาถาสองฝายตั้งใจ ตองจบในอายุของผม เพราะเราไมรูวาเมื่อไหรเราจะตาย ผมเหนื่อยแลว แตไมใชวา

เหนื่อยแลวจะกลับไปมอบตัว ไมใช ผมตองแกปญหากอน ปญหาแกแลวถึงจะกลับ แตถาแกปญหาไมไดผมจะ

ไมกลับ ฉะน้ัน ผมจะพยายามทำเรื่องน้ีใหจบในอายุของผม ไมอยากจะฝากใหรุนนองหรือรุนลูกๆ” 

“ผมคิดวาทั้งสองฝายอยากไดสันติภาพ แตตองมีโมเดลที่ถูกตอง แตวาโมเดลแบบไหน จะคุยกันแบบไหน และ

จะแกแบบไหน” 

 

มองวาสันติภาพในมุมของพูโลกับสันติภาพในฝายรัฐไทยจะเชื่อมโยงกันไดไหม 

“ผมคิดวาเดี๋ยวนี้เชื่อมโยงกันไดแลว แตผมไมอยากพูดรายละเอียด” 
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จะเปนไปไดไหมท่ีวาระหวางการเจรจาจะทำใหเกิดความสงบสุขขึ้น 

“ผมขอตอบแบบนี้ การเจรจาเปนอีกเรื่อง สันติภาพก็เปนอีกเรื่อง เดี๋ยวนี้เราพูดเทานั้น เราไมไดทำ เราตองทำ

ดวย ถาเราตัดสินใจ เมื่อมีการเซ็นสัญญาขอตกลง และมีพยานรูเห็นเหตุการณ อยางเชน มาเลเซีย หรือ

ประเทศในยุโรป แตกอนจะตกลงจะตองพูดคุยกันกอน เพราะขอตกลงนั้นสำคัญมาก ถาไมมีพยานจะทำให

ขอตกลงนั้นไมสมบูรณ ซึ่งท่ีผานมาขอตกลงระหวางการเคลื่อนไหวไมสัมพันธกับฝายรัฐ เพราะฉะน้ัน ความ

ซับซอนก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง ดังนั้น จะเห็นไดวา เดี๋ยวนี้เราพูด แตเราไมไดทำ” 

 

“หมายความวาการฆาและการวางระเบิดจะไมหยุดลง เพราะเม่ือหาขอตกลงไดแลว ตองใหเวลาพวกเขา

ดำเนินการอยางชาๆ บางทีอาจจะใชเวลา 2 ป 3 ป หรือ 5 ปถึงจะหยุดความรุนแรงนี้ได แตตอนนี้ยังไมหยุด 

ดังน้ัน ตองอดทนรอ” 

 

สิ่งแรกที่ตองทำคือทำใหขอตกลงระหวางความเคลื่อนไหวของแตละพ้ืนที่ท่ีตกลงกันไวเปนผล เมื่อเปนผลแลว

พยายามประยุกตใช อยาเพียงแตรอใหความรุนแรงหยุดลงดวยตัวเอง เพราะวามีหลายคนไมเชื่อในขอตกลง 

ดังน้ัน ตองทำงานอยางหนักเพ่ือพิสูจนวาขอตกลงจะใหประโยชนกับทุกฝาย และความรุนแรงนั้นจะหยุดลง 

มันเปนอยางนี้ทุกที่ เมื่อหาขอตกลงไดไมใชวาความรุนแรงจะหยุดลง ตองเขาใจตรงนี้ 

 

“ดังน้ัน ตอนน้ีอยามาคิดเรื่องความรุนแรง ตองคิดวาจะหาขอตกลงไดอยางไรท่ีจะใหผลประโยชนไดกับทุกฝาย 

แลวพัฒนาจากตรงนั้น ความรนุแรงจะหยุดลงอยางชาๆ แตไมใชเพียงแคพูดอยางเดียว เพราะวาในสนามรบ 

ไมใชแคเพียงความเคลื่อนไหว มีบางฝายทำใหเกิดความรุนแรง และทหารไทยในภาคใตไดรับผลประโยชน 

เพราะฉะนั้น ควรทิ้งความรุนแรงไวเบ้ืองหลัง ควรพูดคุยกัน จนกวาจะไดขอตกลง และทั้งสองฝายพอใจกับ

ขอตกลง แลวพยายามอยางมากที่จะประยุกตใชมัน เพราะฉะน้ัน ผมมั่นใจวาความรนุแรงนี้จะจบลงอยางชาๆ 

ภายในเร็ววัน” 

 

พูโลมีแผนสันติภาพพรอมเสนอรัฐบาลแลวใชไหม 

“ผมพรอมเสนอ แตจะพูดตอนนี้ไมได” 

 

อยากใหรัฐบาลทำอะไรใหกับคน 3 จังหวัดชายแดนใตบาง 

“หากทางรฐับาลจะใหปาตานีเปนเอกราชก็ไมใชเรื่องงายเหมือนกัน ทางผมจะรับแบบงายๆ ก็อายเหมือนกัน 

จึงควรหาทางกลางๆ ซึ่งผมคิดวาเดี๋ยวนี้ไมยากเหมือนกอน ผมไมอยากจะพูดเรื่องเอกราช เรื่องปกครองพิเศษ 

หรือเรื่องอะไร มาพูดในกระดาษเอสี่ เรามาเขียนดวยกันจะเอาอยางไร จะเปนเอกราช หรอืรูปแบบการ

ปกครองพิเศษ มันไมสำคัญ สิ่งสำคัญในนั้นมันอะไร เราตองการอะไร เขาชอบไหม เขาตองการไหม เราชอบ

ไหม เอาอันนั้น” 
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สรุปแลวขบวนการนี้อยากเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย หรือเปนตัวของตัวเอง หรือเปนรูปแบบพิเศษ 

“ผมคิดวาเดี๋ยวนี้เราจะพูดเรื่องเอกราชของตัวเองมันยาก ผมถึงบอกวาเราตองหาทางกลางที่ทั้งสองฝายรับได” 

 

ถามีรัฐบาลใหม คาดหวังไหมวาปญหาความขัดแยงชายแดนใตจะยุติ 

“ผมพูดเรื่อยๆ วามันไมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรฐับาล ผมวารัฐบาลไทยเปนเรื่องของไทย ทหาร หรอืรัฐบาล

เลือกตัง้ ผมไมยุงเกี่ยว เปนเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ” 

 

การมาใชชีวิตอยูในสวีเดนเปนอยางไรบาง 

“สวีเดนมีทุกสิ่งทุกอยาง แตผมเองก็ยังรูสึกวาสวีเดนไมใชบานผม ทุกๆ คนท่ีอยูนอกประเทศก็คงคิดแบบนี้ 

แมวาจะมีงานดีหรือวาอะไรดี วันหนึ่งผมก็แกแลว ผมเปนมุสลิมใชไหม ลูกผมท่ีอยูในสวีเดนคิดอยางไร เขาอยู

ในสังคมสวีเดน ผมกลัวมากลูกผมจะเปนอยางไร ภาษาก็ไมเปน ศาสนาก็ไมรู จะทำอยางไร” 

“ผมหวงมาก ตอนแรกๆ ที่ผมยังหนุมๆ ยังไมคิดเรื่องนี้ แตเดี๋ยวน้ีลูกผมหลานผม มันไมรูภาษา รูแตสวีดิช 

รูปแบบเปนคนปาตานี แตพูดแบบสวีดิช คิดแบบสวีดิช ศาสนาก็ไมรู ผมกลัวมากเลย และไมใชผมเทานั้น 

เพื่อนๆ ผมที่อยูท่ีนี่ หรือเพื่อนที่อยูตะวันออกกลางก็เหมือนกันกลัวมาก ผมเองนี้ตายไปก็ไมเปนอะไร แตลูกจะ

เปนอยางไรเมื่ออยูแบบนี้ ลูกผม หลานๆ ผมจะเปนอยางไร ไปแตงงานกับสวีดิชจะเปนอยางไร ผมรูสึกกังวล

มาก” 

 

“ผมเองไดสัญชาติสวีเดนแลว ผมเปนคนปตตานี แตตอนนี้เปนคนสวีดีชแลว ขางในมันลืมไมได เมื่ออายุมาก

ขึ้น คิดเรื่องวัฒนธรรม คิดเรื่องศาสนา คิดเรื่องภาษา แตวาลูกๆ จะเปนอยางไร สวีเดนนี่คนหนุมอยูได แตแก

อยูยาก พูดงายๆ วัฒนธรรมไมเหมือนกับเรา” 

 

“ผมอยากไปตายที่บาน มันดีกวาตายนอกประเทศ” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



435 

 

ประวิตร ประสงคใหบีอารเอ็นรวมโตะเจรจา 
วิลาวัลย วชัรศักดิ์เวช 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2561 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-prawit-talks-

11212018145417.html?fbclid=IwAR1YNvNhXggD82YJre2L1uNV7z3QMb-XwGJFXeoGZ2z4WMMZKNrGrDKIZd4 

 
 

นายฮาจิ โมฮาเหม็ด บิน ซาบ ูรัฐมนตรวีาการะทรวงกลาโหม ประเทศมาเลเซีย ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศทีก่ระทรวงกลาโหม ระหวางการ

เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 21 พฤศจกิายน 2561 

 

ในวันพฤหัสบดีนี้ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวากระทรวงกลาโหม และนายฮา

จิ โมฮาเหม็ด บิน ซาบู (Haji Mohamad bin Sabu) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมประเทศมาเลเซีย ได

รวมถกปญหาสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต โดยพลเอกประวิตรแสดงความประสงคอยากใหขบวนการบี

อารเอ็นเขารวมโตะเจรจาดวย 

พล.อ.ประวิตร เปดเผยกับผูสื่อขาวที่กระทรวงกลาโหมวา ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ไดพบปะกับนายฮาจิ โมฮัมเหม็ด 

บิน ซาบู รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมาเลเซยี ซึ่งเพิ่งไดรับตำแหนงใหมในรัฐบาลใหมของมาเลเซียและ

ไดเดนิทางถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ ไดมีการหารือในหลายเรื่องดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหา

ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ทางประเทศมาเลเซียในฐานะผูอำนวยความสะดวกในการ

พูดคุยสันติสุข ไดประสานงานใหกลุมผูกอความไมสงบทุกกลุมเขามาพูดคุยแลว ยกเวนกลุมบีอารเอ็น (ปก

ทหาร) ที่ยังไมไดเขารวม 

“ตอนนี้มีความคืบหนาไปเยอะแลว ทางผูประสานงานเขาดำเนินการใหเราอยางด ีเหลือเพียงกลุมที่จะเขารวม

การเจรจายังเขามาไมหมด เหลือกลุมบีอารเอ็น ยังไมเขามาอยางเดยีว สายการเมืองก็มาแลว เราอยากใหมาให

หมดเพ่ือจะคุยกัน” พล.อ.ประวิตร ใหสัมภาษณผูสื่อขาว โดยอางถึงปกทหารของขบวนการบีอารเอ็น 
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“มาเลเซียใหความรวมมือเราดีมาก... 4 ปที่ผานมาสถานการณปญหาในภาคใตโดยภาพรวมดีขึ้น เหตุการณ

ความไมสงบนอยลง การบาดเจ็บนอยลง ทุกอยางนอยลง” พล.อ.ประวิตรกลาวเพ่ิมเติม 

มาเลเซยี ไดตกลงใจเปนผูอำนวยความสะดวกในการพูดคุยระหวางผูแทนรัฐบาลไทยและฝายกลุมแบงแยก

ดินแดน มาตั้งแต ป พ.ศ. 2556 จนกระทั่งฝายขบวนการไดรวมกลุมเปนองคกรรม “มาราปาตานี” ในป 2558 

โดยมีนายสุกรี ฮารี สมาชิกบีอารเอ็น เปนหัวหนาการเจรจาขององคกรมาราปาตานี โดยมีสมาชิกจากกลุม

ตางๆ อีก 6 คน เปนแกนนำ ไดแก สมาชิกจากขบวนการบีอารเอ็นอีกสองราย กลุมบีไอพีพี กลุมจีเอ็มไอพี 

กลุมพูโล-เอ็มพีเค และกลุมพูโล-ดีเอสเอสพี 

อยางไรก็ตาม สำนักประชาสัมพันธของบีอารเอ็นกลับออกมาแถลงทางยูทูบวา บีอารเอ็น ตองการใหไทยเจรจา

กับทางขบวนการโดยตรง และใหมีตัวแทนนานาชาติสังเกตุการณ แตไมไดกลาวถึง ตัวแทนบีอารเอ็น ท่ีอยูใน

มาราปาตานี 

ดานนายฮาจิ โมฮาเหม็ด บิน ซาบู กลาวตอบวา ยินดีใหการสนับสนุนความรวมมือดานความม่ันคงชายแดน 

และการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และเห็นดวยในขอเสนอที่จะเสริมสรางความ

รวมมือระหวางสองประเทศตามที่ฝายไทยเสนอ โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาบุคคลสองสัญชาติ และปญหาความ

มั่นคงดานตางๆ เพื่อประโยชนของการทองเที่ยว การคาขายตามแนวชายแดน และสันติสุขรวมกันของ

ประชาชนทั้งสองประเทศ 

โดยในชวงสายของวันเดียวกัน นายฮาจิ โมฮาเหม็ด บิน ซาบู รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมาเลเซยี เขา

พบพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งท้ังสองไดหารือกันในเรื่องความรวมมือกันทางทหารและ

ความมั่นคง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียระบุวา มาเลเซียพรอมสนับสนุนความรวมมือทุก

รูปแบบโดยครอบคลุมทุกมิติเพ่ือทำงานรวมกับประเทศไทยอยางใกลชิด เนื่องจากสองประเทศมีความสัมพันธ

ใกลชิด ทั้งในระดับผูนำและประชาชนสองประเทศเดนิทางไปมาหาสูอยางสม่ำเสมอ 

พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปดเผยผลการหารือวา ทั้งสองฝายยินดีที่ไทย

และมาเลเซียมีความรวมมือดานความมั่นคงระหวางกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอยางตอเนื่อง โดย

นายกรัฐมนตรี ขอใหฝายมาเลเซียเรงรัดการสรางความเชื่อมโยงระหวางชายแดนของทั้งสองประเทศอยางไร

รอยตอ ทั้งดานถนน สะพาน ดานศลุกากร เพื่อประโยชนรวมกันของทั้งสองประเทศ 

“นายกรัฐมนตรียังกลาวชื่นชมมาเลเซียที่มีบทบาทอยางสรางสรรค ดานการอำนวยความสะดวกใน

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลยืนยันเจตนารมณท่ีจะแกไขสถานการณใน

จังหวัดชายแดนภาคใตโดยสันติวิธี” พล.ท.วีรชน ระบุ 
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มาเลเซียสัญญาชวยไทยแกปญหาขบวนการแบงแยกดินแดน 

เมื่อปลายเดือนตุลาคม นี้ นายมหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรมีาเลเซีย ไดเดินทางมาเยือนไทยอยางเปน

ทางการ และไดใหสัญญาตอนายกรัฐมนตรีไทยวา จะชวยแกปญหาการแบงแยกดินแดน เพราะไทยมีบุญคุณ 

เคยชวยมาเลเซยียุติบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตมลายาท่ีเปนภัยคุกคามมาเลเซีย เมื่อสามสิบปกอน 

นอกจากนั้น พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตคนใหม และ

นายอับดุล ราฮิม นูร หัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกการพูดคยุฯ ฝายมาเลเซียคนใหม ไดพูดคุยกันใน

กรุงเทพ โดยพล.อ.อุดมชัย กลาววา ประเทศไทยเปดกวางพรอมคุยกับผูเห็นตางจากรัฐบาลทุกกลุม 

สำนักขาวเบอรนามา ไดรายงานในขณะนั้นวา นายอับดุล ราฮิม ไดเปดเผยวา เขาตั้งใจที่จะสื่อสารกับกลุมผูกอ

ความไมสงบท้ังในระดับกลางและระดับนิยมความรุนแรง โดยไดมีการพูดคุยกับกลุมกอการทั้งสองระดับแลว

ดวย ในชวงสามเดือนแรกของการเริ่มงานในฐานะผูอำนวยความสะดวก 

ในเรื่องนี้ นางสาวรุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิเคราะหอิสระดานสถานการณชายแดนใต กลาววา การเจรจา

นั้นจะไมมีความหมาย หากวาระดับแกนนำของบีอารเอ็นไมรวมเจรจาดวย โดยนางสาวรุงรวี กลาววา บีอาร

เอ็นพรอมที่จะรวมเจรจา หากไทยอนุญาตใหมีนานาชาติรวมสังเกตการณ 
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แกนนำบีอารเอ็นตอบรบัรวมโตะพูดคุย "บ๊ิกเมา"แยมไมเสนอเง่ือนไขหยุดยิง 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/scoop/71434-brn-
71434.html?fbclid=IwAR0OH2K8foZhL7AqLCHW5rX16xKfiaJoiUUXx80q5hNejsYKXAfVac09h4U 
 

มีความคืบหนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตรอบใหม โดยฝายความม่ันคงไทย

ยืนยันวา 2 แกนนำคนสำคัญจากกลุมบีอารเอ็นตอบรับเขารวมโตะพูดคุยกับคณะพูดคุยฯของรัฐบาลไทย

แลว  

แกนนำสำคัญ 2 คนของบีอารเอ็นที่ตอบรบัเขารวมโตะพูดคุย คือ นายดูนเลาะ แวมะนอ อดีตครูใหญ

โรงเรียนญิฮาดวิทยา หรือ ปอเนาะญิฮาด อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ซึ่งทางการไทยเชื่อวาเปนผูนำสูงสุดคนใหมของ

บีอารเอ็น หลังการเสียชีวิตของ นายสะแปอิง บาซอ ขณะที่อีกคนหนึ่งคือ นายเด็ง อะแวจ ิซึ่งทางการไทย

เชื่อวาเปนผูนำฝายทหารของบีอารเอ็น 

เจาหนาที่ระดับสูงจากหนวยงานความมั่นคงของไทยยังปฏิเสธขาวที่วา 2 แกนนำบีอารเอ็นอาจหนีไปพำนักที่

อินโดนีเซีย หากถูกทางการมาเลเซยีบีบใหเขารวมโตะพูดคุยกับรัฐบาลไทย ซึ่งที่ผานมามีขาววา "บีอารเอ็นปก

ทหาร" ปฏิเสธการเขารวมมาโดยตลอด แมแตในชวงที่ นายฮัสซัน ตอยิบ หนึ่งในแกนนำบีอารเอ็นเปนหัวหนา

คณะพูดคุยเพื่อสันติภาพในยุครัฐบาลย่ิงลักษณ ชินวัตร เม่ือป 55 

ฝายความมั่นคงไทย ระบุวา นายดูนเลาะ และนายเด็ง แจงผานตัวแทนวายอมเขารวมโตะพูดคยุเพื่อสันติสุข

กับรัฐบาลไทย ภายใตการอำนวยความสะดวกของมาเลเซียที่มี ตันสรี อับดุลราฮิม นูร อดีตผูบัญชาการ

ตำรวจสันติบาลมาเลย เปนผูอำนวยความสะดวก 

"ท้ังสองผูนำบีอารเอน็จะเขารวมกระบวนการพูดคุยในโครงสรางมารา ปาตานี ซึ่งจะขยายวงพดูคุยให

กวางข้ึน โดยดึงทุกกลุมเขารวม ซึ่งรวมถึง บีอารเอ็น โคออรดิเนต ที่เปนองคกรหลักที่ควบคุมกลุมติดอาวุธ

มากท่ีสุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต" แหลงขาวระดับสูงจากหนวยงานความม่ันคงไทย ระบุ 

"มารา ปาตานี" เปน "องคกรรม" ที่มีชื่อขบวนการแบงแยกดินแดน 6 กลุมรวมตัวกัน รวมทั้งบีอารเอ็นบาง

ปก พวกเขาตั้งกลุมและรวมโตะพูดคุยกับคณะพูดคุยของไทยในยุครัฐบาล คสช.ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา เปนนายกรัฐมนตร ีและมี พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ีเปนหัวหนาคณะพูคคุย โดย

กระบวนการพูดคุยดำเนนิมาถึงข้ันใกลบรรลุขอตกลงเรื่องการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยอำเภอแรกรวมกัน แตแลวก็

หยุดชะงกัลงจากการเลือกตั้งใหญในมาเลเซีย หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แมกระบวนการพูดคุยจะ

เดินหนาตอไป แตก็มีการเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกคนใหม และฝายไทยก็เปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุย

ดวย 
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มีรายงานจากฝายความมั่นคงไทยวา "มารา ปาตานี" พยายามยื้อเวลาการนัดพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯตาม

โครงสรางใหมใหเปนชวงหลังเลือกตั้งใหญในประเทศไทย ซึ่งคาดวาจะมีข้ึนราวตนปหนา แตผูอำนวยความ

สะดวกไมเห็นดวย และตองการใหเดินหนากระบวนการพูดคุยตอไปทันที และคาดวาจะมีการบรรลุขอตกลง

แรกราวๆ 1 ปนับจากนี้ ซึ่งนาจะเปนขอตกลงเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่รวมกันระหวางกลุมผูเห็นตางจากรัฐ กับ

รัฐบาลไทย 

รายงานขาวยังยืนยันดวยวาจะไมมีการเชิญ "ปารตี้ที่ 3" เขารวมกระบวนการพูดคุยดวย เพราะรัฐบาลไทย

ยืนยันนโยบายชัดเจนทั้งกับมาเลเซียและกลุมผูเห็นตางจากรัฐวา ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

เปน "ปญหาภายใน" 

แหลงขาวระดับสูงจากหนวยงานความมั่นคง บอกอีกวา ขาวการตอบรับเขารวมโตะพูดคุยฯของแกนนำบีอาร

เอ็น ไมไดขัดกับคำสัมภาษณของ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐนตรฝีายความมั่นคง ที่พูดเมื่อเรว็ๆ 

นี้ภายหลังการพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมคนใหมของมาเลเซีย ขาวท่ีออกไปในบางสื่ออางวา พล.อ.ประวิตร 

บอกวาบีอารเอ็นยังไมยอมเขารวมโตะพูดคยุ ท้ังท่ีจริงๆ แลว พล.อ.ประวิตร เพียงแคตอกย้ำจุดยืนของฝายไทย

วา ตองการเรยีกกลุมผูกอความไมสงบทุกกลุมเขามาคุย เพราะปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยรวมไมมี

อะไรคางคา จะมีก็แคการรวมพูดคุยกับกลุมบีอารเอ็นเทานั้น นี่คือสิ่งท่ี พล.อ.ประวิตร ตองการสื่อสาร 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หรือ "บ๊ิกเมา" หัวหนาคณะพูดคยุฯคนใหม กลาวกับ "ทมีขาวอิศรา" วา กำลัง

ฟอรมทีมพูดคุยทีมใหมทั้งหมด โดยแนวทางที่จะดำเนินการคือ คณะพุดคุยฝายผูเห็นตางฯ (มารา ปาตานี) 

ตองเปนตัวแทนของทุกกลุมอยางแทจริง และตองมตีัวแทนจากทุกกลุมเขารวม 

"ตองพากันมาใหหมด จะไดคุยกันทีเดียวใหจบไปเลย ไมใชตกลงกับกลุมนี้แลว อีกกลุมก็งอแง อยางนั้นมันไม

จบ" พล.อ.อุดมชัย กลาว 

หัวหนาคณะพูดคุยฯคนใหม ยังบอกดวยวา การพูดคุยรอบใหมนี้ จะไมมีการเสนอเงื่อนไขหยุดยิง เหมือนการ

พูดคุยคร้ังที่ผานๆ มา 

"เสนอไปก็ไมมีประโยชน เพราะการกอความรุนแรงเปนเครื่องมือท่ีเขาใช กอนพดูคุยแตละครั้งก็ตุมตั้มๆ 

(ทำเสียงระเบิด) ยิ่งเสนอเงื่อนไขหยุดยิง เขายิ่งใชความรุนแรงเพื่อตอรอง ฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องการ

พัฒนาพื้นที่รวมกัน เปลี่ยนสนามใหม ไมเอาแลวสนามรบ" พล.อ.อุดมชัย กลาว 
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อีกความเคลื่อนไหวหนึ่ง เม่ือเรว็ๆ นี้ พล.อ.อุดมชัย ไดเริ่มเปดตัวเปดวงหารือกับกลุมตางๆ ในพื้นที่ชายแดนใต 

รวมท้ังกลุมส่ือมวลชน เพ่ือรับฟงความเห็นที่เปนแนวทางสูสันติภาพที่จะเกิดขึ้นจากโตะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ 

"เราคุยเรื่องนี้กันมา 3-4 ปก็ยังเผชิญหนาดวยความรนุแรงอยู จำตองคยุกับทุกกลุมเพื่อหาทางออกจากความ

ขัดแยง ผมจะคุยเมื่อกลุมกอความรุนแรงมาคุยกับผม คุยทั้งกลุมมารา ปาตานี กลุมปาตานีพลัส คนที่คุมกำลัง 

คยุอยางไมเปนทางการ และอาจไมจบที่โตะเจรจา เพราะถาไมคุยใตโตะใหเรียบรอยอาจไมถูกนำมาคุยบนโตะ 

การไปพูดคุยครั้งน้ีไมใชการเจรจาหยุดยิง เปนการพูดคุยเพ่ือออกจากความขัดแยง ไมใชความรุนแรง รับฟง

ขอเสนอจากปากเขา ตองสื่อสารไปยังผูเห็นตางและประชาชนวาตองการลดการเผชิญหนาและออกจากความ

รุนแรง นี่เปนเจตนารมณของผม" พล.อ.อุดมชัย กลาวตอนหนึ่ง 

เขายังบอกวา เรื่องใหญที่สุดของปญหาภาคใตขณะนี้คอื การสื่อสารกับคนทั้งประเทศใหไดรับรู และใหทุกคน

ไดมีสวนรวมในสิ่งท่ีทำอยู ไดชวยกันผลักดัน ซึ่งสื่อมวลชนมีสวนสำคัญอยางยิ่งในกระบวนการสื่อสาร ชวยกัน

หาทางแนวทางสื่อสารที่ใหทุกคนไดมีสวนรวมรับรูวาเรื่องราวของพ่ีนองชายแดนใตคือเรื่องของคนทั้งประเทศ 

สำหรับความเห็นของคนทำสื่อในพ้ืนที่ มีขอเสนอที่หลากหลาย เพาซี พะยิง กลุมเฌอบูโด ผูผลิตสื่ออิสระ 

กลาววา ตองสรางพ้ืนที่กลางใหทุกคนไดใชพ้ืนที่รวมกันอยางปลอดภัย มีการสื่อสารแบบคูขนาน แถลงให

ประชาชนไดรับทราบถึงความคืบหนาในการดำเนินงาน 

ตูแวตานียา มือรีงิง จากสำนักขาวชอง 3 มาเลเซีย บอกวา ควรนำเสนอแนะเชิงบวกสูโตะพูดคยุในสิ่งท่ี

ประชาชนและฝายที่เห็นตางตองการ โดยเฉพาะสิ่งที่รัฐไทยทำไดและเห็นผลการเปลี่ยนแปลง ตองสื่อสารใหมี

การรับรูอยางทั่วถึงในพ้ืนท่ีทั้งโทรทัศน วิทยุ สื่อใหม เพราะทุกคนอยากเห็นความสงบสุข มีอาชีพและรายได มี

ความปลอดภัยในชีวิต 

ขณะที ่พัชรา ยิ่งดำนุน จากสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปตตานี เสนอวา ตองทำใหวาระการพูดคุยใหเปน

ประเด็นสื่อสารของคนสามจังหวัด รัฐตองสื่อสารอยางจริงจัง สรางสภาวะใหผูคนรูสึกเปนการพูดคุยที่เสร ีทุก

อยางตองเชื่อมไปกับกระบวนการและสันติภาพ 
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มูฮัมหมัด ดือราแม จากสำนักขาวอามาน บอกวา การพูดคุยมีตนทุนที่สามารถทำใหสำเร็จได สันตภิาพไมใช

การเปลี่ยนสนามแขงขันมาเปนสนามรบ สายสัมพันธของคนในพ้ืนท่ีตัดไมขาด ตองสรางความรูสึกความเปน

เจาของรวมกัน รัฐตองสรางชองทางการสื่อสารและรายงานความคืบหนาใหประชาชนไดรับรู 
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"บิ๊กปอม" โยนใตปวนเพราะ BRN ฝายคุมกองกำลังยังไมรวมโตะพดูคุยฯ 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2561 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/other-news/71508-prawit-
71508.html?fbclid=IwAR2dRKRl3iHOIZFvfJRWTQQwp9HKjjEbDRqtOO0VJ8wN0J4oBYhzKerWyZs 
 

รองนายกรัฐมนตรีฝายความม่ันคง ตอบคำถามผูสื่อขาวถึงสาเหตุที่สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต

กลับมารอนแรงข้ึนอกีครั้งในชวงนี้วา เปนเพราะกลุมบีอารเอ็นสวนที่คุมกองกำลังยังไมเขารวมโตะพูดคุย

เพื่อสันติสุขฯ  

เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตอเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใตชวงนี้ โดยเฉพาะการล็อคเปาสังหารเจาหนาที่ในตลาดนัด

ถึง 3 ครั้งในหวงเวลาไมถงึ 1 เดอืน ทำใหหลายฝายตั้งขอสงสัยวามีเหตุปจจัยมาจากเรื่องใด 

          ลาสุดเมื่อวันอังคารที่ 27 พ.ย.61 พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามผูสื่อขาวในเรื่องนี้วา เนื่องจากกลุมบีอารเอ็นในสวนคุมกอง

กำลังยังไมยอมเขามารวมพูดคยุเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต คาดวานาจะมีอะไรติดใจอยู ขณะนี้รอให

ทางการมาเลเซียในฐานะผูอำนวยความสะดวกไปพูดคุย 

          "คณะพดูคุยฯตองเจอกันกอน แตเขายังไมยอมมา ซึ่งที่ผานมาทางประเทศมาเลเซียในฐานะผู

อำนวยความสะดวกก็ไดติดตอไปยังบีอารเอ็นแลว และติดตอไป 3 ครั้ง แตไมยอมมา ไมรูติดใจอะไร คง

ตองรอใหมาเลเซียไปพดูคุย" พล.อ.ประวิตร กลาว 

          กอนหนานี้มีกระแสขาวตรงกันทั้งจากฝายความม่ันคงไทย และฝายผูเห็นตางจากรัฐที่พำนักอยูใน

มาเลเซยีวา สองแกนนำคนสำคัญของบีอารเอ็น คือ นายดูนเลาะ แวมะนอ ที่ทางการไทยเชื่อวาเปนผูนำบีอาร

เอ็นคนใหม และ นายเด็ง อะแวจิ ที่ทางการไทยเชื่อวาเปนผูบัญชาการฝายทหารของบีอารืเอ็น ไดตอบรับเขา

รวมโตะพูดคุยเพื่อสันติสุขกับรัฐบาลไทยแลว จากการประสานงานของมาเลเซีย โดยทั้งสองคนนี้อาจเขารวม

โตะพูดคุยโดยตรงหรือผานตัวแทน ในโครงสรางของ "มารา ปาตานี" ที่จะขยายสมาชิกกวางข้ึน อาจใชชื่อ

วา "มาราฯพลัส" 

          อยางไรก็ดี ทั้งไทยและมาเลเซียไมตองการใหมีการเผยแพรขาวนี้ออกไป เพราะเกรงวาจะกลายเปน

ตัวเรงใหสถานการณในพ้ืนที่ชายแดนใตรอนแรงยิ่งขึ้นจากกลุมที่ตอตานการพูดคุย และเปนท่ีทราบกันดีกวา

สภาพการณในพ้ืนท่ีปจจุบัน แกนนำบีอารเอ็นเองก็ไมสามารถควบคมุบรรดากลุมติดอาวุธไดทุกกลุม 
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หัวหนาคณะพูดคุยฯเชิญกลุมดูนเลาะ แวมะนอ สภาองคกรนำบีอารเอ็นรวมโตะ 
มารียัม อัฮหมัด 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2561 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-talks-request-
11272018162115.html?fbclid=IwAR06BNS_L9PjJX9U8EDbIqQpv-_p2duXn-ldVEur8wVBxBO2A6I8NwhFcAs 
 

พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ และ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต กลาวในวันน้ีวา คณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแจงใหทางมาเลเซีย ผูดำเนินการอำนวยความสะดวกในการพูดคุย ประสานงานให

นายดูนเลาะ แวมะนอ แกนนำคนสำคัญของบีอารเอ็นที่ควบคุมปกทหาร รวมทั้งฝายผูเห็นตางทกุกลุม เขารวม

พูดคุย เพ่ือใหเปนการเบ็ดเสร็จในคราวเดยีวกัน 

ทั้งนี้ พล.อ.อุดมชัย หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตคนใหม และนาย อับดุล ราฮิม นูร 

หัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกการพูดคุยฯ ฝายมาเลเซีย คนใหมเชนกัน ไดพบปะในกรุงเทพในระหวางการ

เยือนไทยอยางเปนทางการของ นายกรัฐมนตรีมหาเธร โมฮัมหมัด ในชวงปลายตุลาคม ที่ผานมา 

“ขณะนี้ กำลังฟอรมทีมพูดคุยทีมใหมท้ังหมด โดยแนวทางที่จะดำเนินการ คือ คณะพุดคุยฝายผูเห็นตางกลุม

ตางๆ และ มาราปาตานี เราอยากคยุกับตัวแทนของทุกกลุมอยางแทจริง และตองมีตัวแทนจากทุกกลุมเขา

รวม” พล.อ.อุดมชัย กลาวแกเบนารนิวสทางโทรศพัท 

เมื่อเบนารนิวสถามวาทางฝายไทยไดขอใหฝายมาเลเซียเชิญตัว นายดูนเลาะ แวมะนอ ที่เจาหนาที่ฝายความ

มั่นคงของไทยระบุวา ไดรับการคัดเลือกเปนประธานสภาองคกรนำ (Dewan Pimpinan Parti หรอื DPP) เมื่อ

เดือนมกราคม 2560 หลังจาก นายสะแปอิง บาซอ ประธานฯ คนเกาไดเสียชีวิตลงหนึ่งสัปดาหกอนหนานั้น 

เขารวมพูดคุยหรือไม พล.อ.อุดมชัย กลาววา ไดใหผูอำนวยความสะดวกชวยประสานแลวเชนกัน 

"สวนตัวเขาจะเขามารวมหรือไมรวม จะรับคุยหรือไมรับ เรื่องนี้ผมจะไมยุง ถาเขาพรอมเมื่อไหรเขาก็จะแจงมา 

คือ เดิมเขาบอกวามาราปาตานี ไมใชกลุมเขา เราก็พยายามที่จะคุยกับกลุมที่เขาควบคุม ก็ใหผูอำนวยสะดวก

ประสานไป" พล.อ.อุดมชัย กลาวแกเบนารนิวส 

นายดูนเลาะ แวมะนอ หรอืเปาะซูเลาะ เปนอดีตครูใหญ โรงเรียนญิฮาดวิทยา ในอำเภอยะหริ่ง ปตตานี ถูก

ออกหมายจับใน ป พ.ศ. 2547 เพราะถูกกลาวหาวาใชโรงเรยีนฯ เปนสถานที่ฝกกองกำลังติดอาวุธของบีอาร

เอ็นที่เก่ียวของกับการปลนปนกองพันทหารพัฒนาที่ 4 ในปเดยีวกัน อันเปนจุดปฐมบทแหงความรุนแรงในสาม

จังหวัดชายแดนใตครั้งใหม แตนายดูนเลาะไดหลบหนีไปอยูในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคาหัวโดยกรมดีเอสไอสิบ

ลานบาท 
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"ตองพากันมาใหหมด จะไดคุยกันทีเดียวใหจบไปเลย ไมใชตกลงกับกลุมนี้แลวอีกกลุมก็งอแง อยางนั้นมันไม

จบ เพราะผมตองการคุยกับทุกกลุมเพื่อลดการเผชิญหนาลงมาแลวใหประชาชนไดประโยชนที่สุด ไมไดไป

บังคับใคร แตใหมาเลเซียเปนผูดำเนินการอำนวยความสะดวก ก็ใหเขาประสานไป” พล.อ.อุดมชัยกลาว 

ที่กรุงเทพ ในวันนี้ ผูสื่อขาวไดถาม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม วาไดเชิญนายดูนเลาะหรือไม และมีนายดูนเลาะมีเรื่องติดคางในใจอยางไร 

พล.อ.ประวิตร ตอบวา “เขาไมยอมมา สามครั้งแลว ยังไมยอมมาเลย... ก็ไมรูสิ เขาคุยกันเอง ใหเขาคุยกัน ทาง

ผูอำนวยความสะดวกเขาติดตอกัน” 

ในเรื่องนี้ นายอับดุล ราฮิม นูร หัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกการพูดคุยฯ ฝายมาเลเซีย ปฏิเสธที่จะให

ขอมูลแกเบนารนิวส "เพราะทางรัฐบาลไทยขอใหเก็บเปนความลับ จนกวาจะมีการเปลี่ยนนโยบายใหบอก

กลาวแกสาธารณชนได" 

สวนผูแทนกลุมมาราปาตานี ในมาเลเซีย ก็ไมไดตอบขอซักถาม เมื่อเบนารนิวสติดตอขอใหแสดงความเห็น

เชนกัน 

 

เราจะไมเสนอใหมีการหยุดยิง 

นอกจากนั้น พล.อ.อุดมชัย กลาวอีกวา ทางคณะพูดคุยฯ จะไมเสนอการหยุดยิง เพราะยิ่งจะเปนการกระตุนให

อีกฝายกอเหตุรุนแรงเพ่ิมขึ้นเพ่ือการตอรอง รวมทั้งไดกลาวถึงเรื่องพื้นที่ปลอดภัย 

"เราจะไมเสนอใหมีการหยุดยิง เสนอไปก็ไมมีประโยชน เพราะการกอความรุนแรงเปนเครื่องมือท่ีเขาใช กอน

พูดคุยแตละครั้ง ก็ตุมตั้มๆ ย่ิงเสนอเงื่อนไขหยุดยิง เขายิ่งใชความรุนแรงเพ่ือตอรอง ฉะนั้น เราจะคุยกันเร่ือง

การพัฒนาพื้นที่รวมกัน เปลี่ยนสนามใหม ไมเอาแลวสนามรบ" พล.อ.อุดมชัย กลาว 

ทั้งนี้ ในสมัยที่ พล.อ.อักษรา เกิดผล ยังเปนหัวหนาคณะพูดคุยฯ ไดวางเงื่อนไขวา ใหมีการจัดตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัย

หรือพ้ืนที่หยุดยิงข้ึนในอำเภอเจาะไอรอง นราธิวาส เพ่ือเปนการทดสอบความไววางใจของทั้งสองฝาย แตการ

ดำเนินการไมคืบหนา 

ดาน ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ผูอำนวยการศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ใหทัศนะผานทางเบนารนิวส

วา "เรื่องดูนเลาะบอกจะรวมเจรจา ผมก็ไมไดตามอยางใกลชิด แตก็เชื่อวา ถารวมกันจริงก็จะมีสิ่งดีๆ" 

วิลาวัลย วชัรศักดิ์เวช กรุงเทพ และมุซลิซา กัวลาลัมเปอร รวมใหขอมูลในการรายงานขาวฉบับนี้ 
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'อุดมชัย' ช้ี พูดคุย สันติภาพใต คุยไดทุกเรื่องกับทุกกลุม-ไมตองรอ 
Voice TV 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 18 ธันวาคม 2561 
ท่ีมา:https://voicetv.co.th/read/XxJ_pO9wJ?fbclid=IwAR2rU7ZREHvotjnfLtlxPBvqvqNaF_Ee2_v3Yg3H7ED
wj8jzvwxRcnyyoIU 
 

หัวหนาคณะพดูคุยของรัฐบาลยืนยันมาเลเซียจะชวยใหไดคุยกับกลุมผูเห็นตางทุกกลุม ยังแบงรับแบงสูวา

การพูดคุยไมควรมีกรอบจำกัด แตอางวาความตองการกลุมเห็นตางไมตรงกับของประชาชนในพื้นที่ทำให

รัฐตองคุยกับประชาชนทุกกลุมเอง ยอมรับวามีผูสังเกตการณตางประเทศได แตไมใชเขารวมใกลชิด 

ในความพยายามที่เห็นไดชัดวาเพ่ือเปดพ้ืนท่ีทางการเมืองใหกับเร่ืองปญหาความขัดแยงสามจังหวัดภาคใต 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลไดไปรวมการเสวนาในหัวขอ “สันติ

สนทนา: เสนทางเผชิญความุนแรงชายแดนใต 2534-2554” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยย้ำหลายครั้งวา

การพูดคุยเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยง ชวยลดการเผชิญหนา และทำใหรัฐบาลไดรับรูปญหาที่ทำใหมีการ

ใชความรนุแรง “การแกปญหาดวยอาวุธอยางเดียวใชไมได มันตองผสมผสาน”  

 

“ผมเปนทหาร ผมใหเกียรติทหารคูตอสู มันเปนเรื่องที่ผมถูกสอนมา ผมเห็นคูตอสูเรา เขาไมใชอาชญากรโดย

สันดาน เขากออาชญากรรมเกิดจากความเชื่อ วิธีการแกตองไมใชวิธีทางกฎหมายอยางเดียว ตองพูดคุย” อดีต

แมทัพภาคท่ี 4 กลาว 

 

 
พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาล 
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ประเด็นสำคัญที่พูดกันในเวทีเสวนาหนนี้คอืการพูดคุยนี้จะมีกรอบเพียงใด ที่ผานมามักระบุวาเปนการพูดคุย

ภายใตกรอบรฐัธรรมนูญ ซึ่งเทากับวาตัดประเด็นเรื่องการแยกตัวและอาจรวมถึงการปกครองตนเองออกไป

จากการพูดคยุหรือเจรจา 

 

ในชั้นแรกพล.อ.อุดมชัยบอกกับผูฟงวา ตนวางไววาการพูดคุยตองอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ และยังตอง

พิจารณาอีกดวยวาจะใหถึงระดับไหน นอกจากนั้นยังจะตองพิจารณากรอบกฎหมายอื่นที่มีออกมาเพ่ือ

แกปญหาในพื้นที่ดวย  

 

แตผูอำนวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพของมหาวิทยาลัยพายัพ รศ.ดร. มารค ตามไทแสดง

ความเห็นวาการพูดคุยไมควรมีกรอบ “เพดานไมมีความหมายเพราะวาคนที่จะใหไดคือประชาชน" 

เขาระบุวาควรจะตองคุยกันไดในทุกเรื่อง “วิธีปลดความทุกขใจของประชาชนคือตองปลดล็อค พูดไดทุกเรื่อง

ทุกท่ี เชนเรื่องเอกราชก็ตองตกลงกันวาจะเอาไหม ตองใหคนพูดสิ่งที่ทุกขใจออกมา ทันทีที่หาม ก็จะมีปญหา 

ถาอยากรูก็ตองใหเขาพูด ถาใชวิธีท่ีสันติ เพดานตองสูงคยุอะไรก็ได แตถาใชความรุนแรง เพดานจะเตี้ยเพราะ

ผิดกฎหมาย” ซึ่งตอมาพล.อ.อุดมชัยกลาวในเชิงเห็นคลอยตามวา ตนก็เห็นดวยวาการพูดคุยไมควรจะมีเพดาน

หรืออีกนัยหนึ่งมีกรอบจำกัด พรอมกับยกตัวอยางวาเคยคุยกับกลุมสมาชิกบีอารเอ็นถึงสามวันมาแลวโดยคุย

กันทุกเรื่อง อยางไรก็ตามสิ่งท่ีทั้งสองกลาวถึงนั้นไมชัดเจนวาหมายถึงการพูดคุยในระดับเปนการตอรองอยาง

เปนทางการหรือไม  

 

หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขระบุวาที่ผานมาสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือ สมช.วิเคราะหไดถูกตองวา ความ

รุนแรงเปนแคผิวหนาของปญหา แตก็จะตองศึกษาวาจะมีผลตอการพูดคุยขนาดไหน พรอมกันนั้นชี้วา สิ่งที่ 

สมช.ควรทำก็คือ กำหนดใหชัดเจนวาปญหารากเหงาของสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่เขาใชเรยีกวา “เปน

ปญหาท่ีทำใหเกิดความเกลียดชังกันถึงระดับโครงสราง” นั้นคืออะไรกันแน ทั้งนี้เพ่ือใหรัฐบาลที่มาบริหาร

ตางเขาใจในเรื่องนี้อยางถองแทและสังคมสามารถตอยอดความรูเร่ืองนี้ได  

แตท้ังหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขและอดีตเลขาธิการสมช.นายสมเกียรติ บุญชูตางยืนยันวา ความตองการของ

กลุมขบวนการหรือกลุมผูกอเหตุนั้นยังไมตรงกับความตองการของประชาชนท่ัวไปเสียทีเดยีว “ทุกคนอาง

ประชาชน ผมกับทหารก็อาง คนท่ีตอสูก็อาง แตประชาชนตองการอะไรแน” พล.อ.อุดมชยักลาว 

 

ดานนายสมเกียรติเปดเผยวาเจาหนาที่เคยพาคนจากสามจังหวัดชายแดนใตไปพบกับสมาชิกกลุมติดอาวุธท่ีอยู

นอกประเทศจึงไดผลสรปุวา “คนที่อยูนอกประเทศเชื่อวาตัวเองทำทุกอยางในนามคนสามจังหวัด จริงๆ คน

ขางในอยากไดความเปลี่ยนแปลง แตอาจไมตรงกับคนในขบวนการ เพราะฉะนั้นเรื่องที่พูดในนามคนสาม

จังหวัดมันไมตรงกับความตองการของคนสามจังหวัด” พล.อ.อุดมชัยยืนยันวา เรื่องนี้ทำใหทีมงานของตน

จะตองพูดคุยกับประชาชนทุกกลุม ไมใชเพียงกลุมกอเหตุ รวมทั้งจะตองมผีูชวยในการมองหาคำตอบใหวา

ความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่  
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ประเทศไทย: ตัวแทนพดูคุยสันติสุขมาเลเซีย เริ่มตนเจรจาเบ้ืองตนกับกลุมผูเห็นตาง 
ฮาดี อัซมี และมารียัม อัฮหมัด 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 27 ธันวาคม 2561 
ท่ีมาhttps://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-peace-talks-12272018201932.html?fbclid= 
IwAR2rGfAA02qfaZooGU8bUhy3wA0dNYM7W24XAken9kAC9ukM2jPks8BF_Qg 
 

ผูอำนวยความสะดวกคนลาสุดฝายมาเลเซีย ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขของพ้ืนที่ชายแดนใตของ

ประเทศไทย ไดกลาวกับเบนารนิวสในวันพฤหัสบดีวา ตนไดติดตอกับกลุมผูกอความไมสงบท่ียังไมไดกาวเขามา

มีสวนรวมในการพูดคุยฯ นี้ และเริ่มตน “กระบวนการสนทนา” กับกลุมดังกลาวแลว 

อับดุล ราฮิม นูร ผูอำนวยความสะดวกมาเลเซีย เปดเผยใหทราบพรอมทั้งยืนยันวา ในวันท่ี 4 มกราคม ศก

หนา ตนจะเดินทางไปกรุงเทพฯ เพ่ือเขาพบหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฝายไทย หนึ่งในผูที่ประสงคจะคุย

กับทุกกลุมอยางแทจริง และใหมีตัวแทนจากทุกกลุมเขารวมคยุ รวมถึงตัวแทนของกลุมบีอารเอ็น ใหมารวม

โตะเจรจา 

เมื่อผูสื่อขาวถามวามีการติดตอกับกลุมดังกลาวของบีอารเอ็นหรือไม อับดุล ราฮิม นูร ตอบวา “มีครับ” และ

กลาวเพ่ิมเติมวา เปนเพียงการสนทนาเบ้ืองตนเทานั้น 

“คำศัพทอยางเปนทางการคือ ‘กระบวนการสนทนา’ เพราะไมใชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการเจรจา

ตอรอง แตเปนการสนทนา” อับดุล ราฮิม นูรกลาวทางโทรศัพท 

นอกจากนี้ อับดุล ราฮิม นูร ยังตอบคำถามเก่ียวกับวัตถุประสงคของการเขาพบ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรชัต 

ซึ่งเปนหัวหนาคณะพูดคุยฯ ฝายไทย ในสัปดาหหนาวา จะเปน “ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่ดำเนินมาอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งหวังกันวาจะลงเอยดวยสนธิสัญญาสันติภาพระหวางคูกรณีท้ังสอง” 

อับดุล ราฮิม นูร ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐบาลชุดใหมท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรในเดือนสิงหาคม เพื่อทำหนาที่

เปนผูอำนวยความสะดวก ในการพูดคุยระหวางรัฐบาลทหารของไทยกับกลุมมาราปาตานี โดยมีมาเลเซียเปน

สื่อกลาง กลุมดังกลาวเปนตัวแทนของกลุมผูกอความไมสงบหลายกลุมในกระบวนการพูดคุยฯ นี้ ซึ่งมเีปาหมาย

เพื่อยุติความขัดแยงขามทศวรรษ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูเปนสวนใหญ 

บีอารเอ็น ซึ่งเปนกลุมแบงแยกดินแดนติดอาวุธที่ใหญและแข็งแกรงที่สุด มีตัวแทนอยูในกลุมเจรจาก็จรงิ แต

ผูนำของกลุม ซึ่งถือวา มีอำนาจที่สุดและควบคุมกลุมปฏิบัติการในพ้ืนที่ ไมยอมเขารวมโตะเจรจาที่เริ่มตนขึ้น

ในป 2558 

และตอคำถามท่ีวา ตัวแทนของกลุมมาราปาตานีจะเขารวมการเจรจาที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ในกรุงเทพฯ หรอืไม 

นายอาบู ฮาฟส อัล-ฮากิม โฆษกของกลุม กลาวกับเบนารนิวสวา “เราไมเก่ียวของดวย” 
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การพูดคุยระหวางกลุมมาราปาตานีกับรัฐบาลไทย “ยังคงไมเดินหนา” เขากลาว เปนนัยถึงการพูดคยุที่ชะงัก

ไปตั้งแตตนป 2561 

เบนารนิวสไดติดตอกับอับดุล ราฮิม นูร และอาบู ฮาฟส อัลฮากิม ในวันพฤหัสบดีนี้ หลังจากที่ไดรับสำเนา

กำหนดการทำงานของคณะพูดคุยฯ จากสำนักงานเลขาธิการของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝายไทย ในชายแดน

ภาคใต โดยระบุถึงการประชุมพบปะ ในวันที่ 4 มกราคมและกำหนดการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุข 

วาระการประชุมยังแจงใหทราบดวยวา การประชุมในวันที่ 4 มกราคม จะเปนการประชุมอยางเปนทางการ

แนะนำตัวและพูดคุยกรอบการทำงานรวมกัน ระหวาง “ผูอำนวยความสะดวก” ของประเทศมาเลเซียและ

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเต็มคณะฝายไทย 

สวนงานอื่น ๆ ที่ระบุไวในวาระการประชุมประกอบดวย การประชุมที่คายเสนาณรงค ในชายแดนภาคใต ใน

วันที่ 8 มกราคม ตามดวยงานแถลงขาววันถัดไป โดยคณะพูดคุยฯ ฝายไทย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จังหวัดปตตานี โดยจะมีกลุมภาคประชาสังคมทองถ่ินเขารวมดวย 

วาระการประชุมไมไดระบุวา ผูอำนวยความสะดวกของมาเลเซียจะไปรวมงานอ่ืน ๆ ตามกำหนดการดวย

หรือไม 

จากนั้น ในวันท่ี 11 มกราคม คณะพูดคุยฯ ฝายไทยจะจัดงานแถลงขาวแนะนำคณะพูดคุยฯ ชี้แจงแนวทางการ

ทำงาน และรับฟงความคดิเห็น ที่สมาคมผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทย (FCCT) ในกรุงเทพฯ 

มหาเธร: ‘เราตองรับฟงมุมมองจากทุกกลุม’ 

อับดุล ราฮิม นูร และผูประสานงานฝายไทย ซึ่งเขารับตำแหนงแทน พล.อ.อักษรา เกิดผล ในฐานะหัวหนา

คณะพูดคุยสันติสุขฝายไทย เมื่อเดือนตุลาคม มีโอกาสพบปะกันเปนครั้งแรกในระหวางที่ นายมหาเธร โมฮัม

มัด นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ หลังจากที่เขากุมอำนาจเปน

วาระที่สองดวยการนำพรรคฝายคานชิงชัยชนะอยางนาทึ่งในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 

ระหวางการเยือนประเทศไทยเมื่อสองเดือนกอน มหาเธร ไดปฏิญาณวารัฐบาลของตนจะ “ชวยเหลือทุก

วิถีทางเพื่อยุติความรุนแรงนี้” ซึ่งหมายถึงขอพิพาทในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

และระหวางการเดินทางเยือนประเทศไทยเปนครั้งที่สองในชวงกลางเดอืนธันวาคมที่ผานมา ผูนำมาเลเซียได

แถลงขาวที่ มหาวิทยาลัยรังสิตวา การแกไขปญหาตองใชเวลา 

นายกฯ มหาเธร กลาว โดยสำนักขาวเบอรนามาของมาเลเซียรายงาน วา “การหาคำตอบใหปญหาชายแดนใต

ของไทยไมใชเรื่องงาย เพราะความขัดแยงมีความเก่ียวของกับหลายกลุม” 
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“เราตองรับฟงมุมมองจากทุกกลุม นอกไปจากการรบัรูในสิ่งท่ีพวกเขาสนใจ” 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซยีแสดงขอคิดเห็นลาสุดนี้ในชวงสองสัปดาหหลังจากที่ พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรชัต ซึ่ง

เปนหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฝายไทย ไดกลาววา ตนขอใหนายอับดุล ราฮิม นูร เชิญประธานสภาการ

ปกครองของบีอารเอ็นคือ ดูนเลาะ แวมะนอ (นามแฝงวา อับดุลเลาะห วันมะนอ) มารวมโตะเจรจาดวย 

“ขณะนี้ กำลังฟอรมทีมพูดคุยทีมใหมท้ังหมด โดยแนวทางที่จะดำเนินการ คือ คณะพุดคุยฝายผูเห็นตางกลุม

ตางๆ และ มาราปาตานี เราอยากคุยกับตัวแทนของทุกกลุมอยางแทจริง และตองมีตัวแทนจากทุกกลุมเขา

รวม” พล.อ.อุดมชัยกลาวกับเบนารนิวสในเวลานั้น โดยเอยชื่อองคกรท่ีเปนตัวแทนของกลุมผูกอความไมสงบ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

จังหวัดชายแดนใตของไทย ประกอบดวยประชาชนชาวมุสลิมที่ใชภาษามลายูเปนสวนใหญ มีอาณาเขตจรดกับ

ประเทศมาเลเซีย และครอบคลุมจังหวัดปตตานี นราธิวาส และยะลา รวมทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 

ประชาชนจำนวนเกือบ 7,000 คน ตองสูญเสียชีวิตจากเหตุการณรุนแรงในพ้ืนที่ดังกลาว นับตั้งแตสถานการณ

ความไมสงบท่ีปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อ 14 ปที่แลวจนถึงปจจุบัน 
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THE PEACE DIALOGUE PROCESS - Forth year (2018) 
Abu Hafez Al-Hakim 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 31 ธันวาคม 2561 
ท่ีมา https://deepsouthwatch.org/en/node/11889?fbclid=IwAR1Xk8Evajjr5_LgEtxKz1Vo-
Lg0EWjOFpQTHeexBku1Oz3OoRMw1c23Qzk 
 
On 25/2/2018  I published an article : The Peace Dialogue Process - Third year (2017) -
 https://deepsouthwatch.org/en/node/11704 . It began something like this :  
 
"My previous article on the peace process (https://www.deepsouthwatch.org/node/9977 ) 
ended with a high expectation that the Safety Zone implementation would be put on trial 
as a pilot project by the first half of 2017. However that never materialized. If anything, 
it  goes to show that a peace process is always unpredictable, fragile and never without 
obstacles." 
 
The peace dialogue was  indeed not very smooth throughout  2018 .   In an off-table 
encounter in January 2018 at Kuala Lumpur , both sides (parties A and B) struck a deal , 
achieved a significant "breakthrough" and agreed to resume the peace talk meetings. This was 
realized by the JTT meeting on 7 February 2018 , whereby the teams wrapped up the 
remaining issues of the Safety Zones .  It was just a matter of another two or three meetings 
ahead and both parties were ready to kick-start the SZ exercise in the agreed pilot district of 
Cho-Ai-Rong, in Narathiwat. 

From 7-8 March 2018 the technical teams met again to discuss all the terms  : The General 
Framework for the Safety Zones(SZ), the establishment of the Safe House(SH) and the 
Formation of Joint Action Committee(JAC). Related to these agreements reached at the 
dialogue table was the release of three Patani Malay political prisoners prior to the 
implementation of the SZ. 

The situation on the ground, however, did not reflect the cordial atmosphere and the trust 
building at the dialogue table in Kuala Lumpur. Violent incidences and unwarranted 
maneuvers  from both sides continue. Certain provocative moves and statements by then 
Forth Army Commander, Lt. General Piyawat Nakwanich, very much contradicted with what 
has been discussed and agreed upon at the table. That prompted Mara Patani's panel chief, 
Ustaz Shukri Hari, showed up in a media statement on 23 April 2018 to clarify the group's 
stance. It was widely covered by the Thai media (TV3, Thai BBC and Thai PBS ) and four 
other Malaysian news agencies( Bernama, Utusan Malaysia, Sinar Harian and TV3) .  

The last meeting between the two technical teams(JTT) was on 25 April 2018 . It was the 
final overview of the agreed SZ, SH, and JAC before being submitted to the main team, the 
Joint Working Group - Peace Dialogue Process(JWG-PDP),  for endorsement prior to full 
implementation of the SZ. Both sides  consented on the tentative inauguration date but could 
not agree on signing the agreement. The Thai side was not agreeable to signing the document 
. Their argument was that the process was still at the confidence building stage, therefore the 
signing of any document is unnecessary . 
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Mara Patani, on the other hand, opined  that the signing of the agreement is mandatory since 
it involves certain sensitive issues like legal, security and safety protection for its members 
who will participate in the SZ exercise. Without signing the document there is no guarantee 
for them. The meeting ended in a stalemate. Both sides eventually agreed to let the JWG-PDP 
make the final decision in a meeting schedule in early May 2018. 

That did not materialize. The 9th May Fourteenth Malaysian General Election saw the 
landslide victory of the Coalition of Hope led by the former Prime Minister, Mahathir 
Mohamed, over the incumbent National Front under the leadership of Najib Razak. As far as 
the peace dialogue process is concerned, any political changes in both Malaysia and Thailand 
will have an impact on  the process in one way or another. This was true when the Thai 
military toppled the civilian government of Premier Ying Luck in 2014, and now the 
unexpected change of government in Malaysia  would probably have some effects on the 
process.  

When  the dust has settled  Mahathir  terminated Mr. Zamzamin's contract . The ex-Inspector 
General of Police , Tan Sri Rahim Noor was  named the new facilitator in early August 2018, 
amidst the protests by some Malaysian politicians and Patani activists , based on his previous 
'unfavorable' record in Malaysian politics some twenty years ago. 

Tan Sri Rahim Noor, now at 75, is a no-stranger to Thailand. Being the Malaysian top 
security officer at one time, he had an excellent working relationship with his counterparts in 
Bangkok. He was  notably known for his significant role in the Thailand mediated  Malaysia 
- Communist Party of Malaya(CPM) peace talk that brought an end to the communist 
struggle way back in 1989. 

In the complex situation as the southern conflict, whether the Tan Sri could outperform his 
predecessor as the facilitator of the dialogue process remains to be seen . While Mr. 
Zamzamin was dubbed as Najib's man , the Tan Sri is no doubt a trusted person of Mahathir. 
However, he only has two years at his disposal. Mahathir has earlier agreed to hand over the 
helm to Anwar Ibrahim after two years. The animosity between Rahim Noor and Anwar 
Ibrahim in the previous Malaysian political landscape was  well-known . 

 
Bangkok welcomed his appointment while uncertainty clouds over the status of its Chief 
Negotiator, General Aksra Kerdphol. Would he remain or be replaced too ? There were 
strong indications that some off-table communication was underway between Kuala Lumpur 
and Bangkok to determine the suitable person that can get along well with Rahim Noor. On 5 
November 2018 General Prayut named  retired General Udumchai Thammasarorat , the ex- 
Forth Arm Commander , as the new Chief  Negotiator . There were some adjustments in the 
structure of its peace committee and a reshuffle of the team panels.  

Thus far, MARA Patani has had two  sessions with the new facilitator, an introductory and an 
exploratory meetings. The cards were being laid on the table and the ups and downs of the 
previous dialogues were thoroughly discussed. He made known his serious intention to 
facilitate the dialogue and  how he would do that in such a limited  time frame.  

As for MARA Patani , one of the problems that always haunts its components is the 
inclusiveness of the liberation movements. The BRN military wing has not formally joined 
the dialogue table, making the prospect for cease-fire difficult, if not impossible, to initiate. 
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The proposed Safety Zones implementation   agreed upon at the last meeting in April 2018 
was put on hold ( see : https://deepsouthwatch.org/th/node/11829 ). 
 
 The  initiative and effort by the new facilitator to invite the remaining BRN to join the talk, 
making the inclusiveness 100 per cent, is ongoing. If they do come, then the scenario and the 
direction of the dialogue will be revised altogether. The process can walk across the 
confidence building stage to the next level.  A well-planned cease-fire is anticipated with an 
agreed road map for achieving  peace in the region being drafted by both parties . Then peace 
negotiation can kick start. 
 
Again, that does not mean all is well. Until this moment the process is still put on hold 
while  the BRN has not made any concrete decision whether it is ready to come to the table 
this time around. The internal engagement is still ongoing within the ranks of liberation 
movements. The situation on the ground is not good either. There has been both widespread 
and  sporadic violent incidences from Songkhla down to Narathiwat, as the year closes.  

The much awaited Thai general election is less than two months ahead. Thailand politics is 
notably known for its uncertainty ,surprises and setbacks. Will the election be held as 
scheduled or could there be another "political accident" ? Will the peace talk be affected ? 
 
We will have to wait and see what 2019 has in store for the peace dialogue process( Dialogue 
III). 

 
Happy New Year. 

Abu Hafez Al-Hakim  
 
 Spokesman -  MARA Patani 
 
 
31 December 2018 / 23 Rabi'ul Akhir 1440 AH. 
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15 ปไฟใต...หมุดหมายสันติสุข? 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 4 มกราคม 2562 
ท่ีมา https://www.isranews.org/south-news/talk-with-director/72582-
fif.html?fbclid=IwAR11kZ4MFojFuAdNKcNdY0-2g9NXz5zVDs2ZOCf5ODqHjXiLnSwRN9S05pw 
 

ในวาระครบรอบ 15 ปปลนปน 15 ปไฟใต ทุกฝายคงไมไดอยากมาพูดกนัแคเรื่องสถิติความรุนแรงและ

ความสูญเสีย... 

เพราะวันท่ี 4 มกราคมกำลังจะเปนหมุดหมายใหมของปญหาชายแดนใต เนื่องจากเปนวันดีเดยกระบวนการ

พูดคุยสันติสุขรอบใหม ที่มีหัวหนาคณะพูดคุยคนใหม คือ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคที่ 4 

          ทั้งยังมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯ หรือ สล.คพส. 

จากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 237/2561 ที่จะทำใหการพูดคุยเขมแข็ง จริงจัง และรอบคอบมากขึ้นกวาเดิม 

โดยเฉพาะการประเมินสถานการณทางยุทธศาสตร (อานประกอบ : นายกฯตั้ง "สำนักเลขาฯ" คุมยุทธศาสตร

พูดคุยดับไฟใต เพิ่มบทบาทสันติบาล!) 

          วันท่ี 4 มกราคม คณะพูดคยุฯชุดใหมของรัฐบาลไทย นำโดย พล.อ.อุดมชัย จะเปดการหารือแบบเต็ม

คณะกับผูอำนวยความสะดวกจากมาเลเซีย ซึ่งก็นเปนคนใหมเหมือนกัน คือ ตันสรี อับดุลราฮิม นูร อดีตผู

บัญชาการตำรวจสันติบาลมาเลเซีย ที่โรงแรมพูลแมน จากนั้นจะมีการเปดเวทีใหสื่อมวลชนซักถามกันอยางจุ

ใจดวย 

          ไทมไลนการพูดคุยฯถูกวางเอาไวแลวตลอดปงบประมาณ 2562 ที่นาจับตาคือจะมีการแถลงขาวกับสื่อ

ตางประเทศ และพบปะหารือกับสถานทูต 5 ประเทศดวย (อานประกอบ : ไทมไลนพดูคุยดับไฟใต ดีเดย 15 

ปปลนปน) 

          ผมไดมีโอกาสเชิญ พล.อ.อุดมชัย มาใหสมัภาษณแบบเปดใจถึงทิศทางของโตะพูดคุยดับไฟใต ใน

รายการ "คมชัดลึก" ทางเนชั่นทีวี มีกำหนดออกอากาศในคืนวันที่ 4 มกราคม ถาไมถูกอิทธิพลของ "พายุปา

บึก" เบียดตกจอไปเสียกอน หลังจากนั้นผมจะถอดเทปมาใหอานกันในเว็บไซตศูนยขาวอิศรา 

          กอนการบันทึกเทป ผมไดพูดคุยนอกรอบกับ พล.อ.อุดมชัย หรอื "บิ๊กเมา" ทานบอกอยางมีความหวัง

วา การพูดคุยรอบนี้จะมีความคืบหนาอยางมีนัยสำคัญ และนาจะไดขอสรุปบางอยางในกรอบเวลาที่ไมนานนัก 

ที่สำคัญการกำหนดใหวันที่ 4 มกราคมเปนหมุดหมายแหงการเริ่มตน ก็เปนเรื่องจงใจ ไมใชเรื่องบังเอิญ 

          "ทางมาเลเซียเองก็แสดงเจตนาอยากใหจบเร็ว อยากใหจบในวาระการดำรงตำแหนงนายกฯของ

ทานมหาธีร โมฮาหมัด" บิ๊กเมาวาเอาไว 



457 

 

          เมื่อมาเลเซียเอาจริง ก็ถือเปนความหวังสำคัญของไทย เพราะเปนที่รูกันดีวา ขบวนการที่เคลื่อนไหว

ตอสูกับรัฐไทยจำนวนไมนอย โดยเฉพาะแกนหลักๆ ลวนหลบหนีและพำนักอยูในมาเลเซีย 

          การตั้ง ตันสรี อับดุลราฮิม นูร ซึ่งเปนอดีตผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และอดีตผูบัญชาการ

ตำรวจสันติบาลมาเลเซีย คือเครื่องยืนยันอยางหนึ่งวางานนี้เพ่ือนบานของเราเอาจริง 

          "ทั้งทานมหาธีร และตันสรี อับดุลราฮิม นูร คือกลุมคนที่เราเคยชวยเหลือในการแกไขปญหาโจร

จีนคอมมิวนิสตมลายาจนประสบความสำเร็จ มีการเปดโตะเจรจาสันติภาพกันในประเทศไทย ทั้งทาน

มหาธีร และตันสรี อับดุลราฮิม นูร ก็มีบทบาทอยูในชวงนั้น สวนผมก็ทำงานอยูในพื้นที่ เปนผูกอง" บิ๊กเมา

ยอนความหลัง 

          คำสัมภาษณลาสุดในประเทศไทยชวงปลายปที่ผานมาของผูนำมาเลเซีย ที่บอกทำนองวาปญหาไฟใต

ไมมีทางจบที่เอกราช แตอาจจบที่เขตปกครองตนเอง หรือเขตปกครองพิเศษนั้น พล.อ.อุดมชัย มองวา เปน

ทาทีท่ีเปนประโยชนกับกระบวนการพูดคุย 

          "เรื่องเอกราชเปนไปไมไดอยูแลว มาเลเซียไมให เราก็ไมให มันเปนไปไมได สวนเรื่องเขตปกครอง

พิเศษก็ตองมาคยุกันในบริบทของการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ" บิ๊กเมาแงมทาที 

          อดีตแมทัพภาคที่ 4 ที่วันน้ีมารับหนาที่หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขฯ บอกวา ถาตั้งเปากันที่การ

ปกครองทองถิ่น ก็มีความเปนไปได เพราะจุดยืนของไทยคือตองอยูภายใตรฐัธรรมนูญ ซึ่งการปกครองทองถิ่น

สามารถทำได แตไมใชการแยกดินแดนออกไป สวนจะเปนรูปแบบไหน ก็เปนเรื่องที่ตองมาคุยกัน และคนไทย

ทั้งประเทศตองยอมรับไดดวย 

          "คำวาเขตปกครองพเิศษ ยังมีคนไทยจำนวนไมนอยท่ีกลัว ก็ตองมาทำความเขาใจกันตรงนี้ เพราะ

ถือเปนเรื่องออนไหว การหยิบยกโมเดลเมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานครมาเปรียบเทียบ คงไมสามารถทำ

ได เพราะสาระสำคัญและความรูสึกมันไมเหมือนกัน เมืองพัทยา หรือ กทม.ไมไดมีปญหาความมั่นคง และ

ทุกคนก็รูดีวาไมใชการปกครองในแบบที่จะทำใหเกิดการแยกดินแดนออกไป ฉะนั้นรายละเอียดเรื่องการ

ปกครองทองถิ่นแบบพเิศษ จึงตองมาพูดคุยกัน" 

          บิ๊กเมาบอกดวยวา ขอเสนอเหลานี้ไมใชเรื่องนากลัว เพราะปญหาภาคใตแทที่จริงแลวก็เปนเรื่องทาง

การเมือง ซึ่งในบริบทที่มาเลเซียเขามามีสวนเก่ียวของกับปญหานี้ ก็เปนเรื่องการเมืองเชนเดียวกัน 

          "เสนอมาเถอะเรื่องเขตปกครองพเิศษ เสนอมาก็จะไดคุยกัน ตอนนี้ทราบวาพรรคการเมืองบาง

พรรคก็ไปหาเสียงในพื้นที่วาถาเลือกเขาจะใหเขตปกครองพิเศษ ซึ่งก็สามารถทำได แตประชาชนจะรับ

หรือเปลาเปนอีกเรื่องหนึ่ง เพราะรูปแบบการปกครองตองถามประชาชน" บ๊ิกเมาสรุป 
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          สวนปฏิบัติการความรุนแรงท่ียังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเหตุการณความไมสงบชวงสงทายป

เกาที่มีการบุกยึดโรงพยาบาลในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และวางระเบิดนางเงือกทองรมิหาดสมิหลานั้น 

บิ๊กเมา บอกวา เปนเร่ืองท่ีตองใชกฎหมายจัดการ ซึ่งเปนความรับผิดชอบของแมทัพภาคที่ 4 

          "จริงๆ แลวศักยภาพของกลุมขบวนการก็ลดนอยลงไปเยอะ แตที่ยังปฏิบัติการอยู และไมเคารพ

กติกาสากล อยางเรื่องยึดโรงพยาบาล ซึ่งทำมาแลวหลายครั้ง เปนกลุมที่มีแนวคิดสุดโตง ก็ตองดำเนินการ

ไปตามกฎหมาย จับกุมดำเนินคดีใหได และการท่ียังมีการกอเหตุรูปแบบนี้อยู มาเลเซียก็ตองตระหนักวา

อาจจะเปนภัยแทรกซอนท่ีอันตรายกับมาเลยดวยเหมือนกัน" 

          บทสรุปของ พล.อ.อุดมชัย ก็คือความเชื่อม่ันในความรวมมือที่แนบแนนข้ึนระหวางไทยกับมาเลเซีย 

จะชวยใหการแกไขปญหาชายแดนใตขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จ... 

          ฉะนั้นคงไมมากเกินไป หากจะท้ิงทายดวยความหวังวา 15 ปปลนปน 15 ปไฟใต อาจเปนหมุดหมาย

ของสันติสุขที่ปลายขวานทอง! 
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"บ๊ิกเมา"จับมือมาเลยดีเดยพูดคุยดับไฟใต - BRN แพรคลิปถามหาความจริงใจ 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 4 มกราคม 2562 
ท่ีมา https://www.isranews.org/south-news/documentary/72609-
mao.html?fbclid=IwAR31dW05auAW0h9SGQsY_0QPjUxAj-t2D5XIbmwCYjs0gWb8LplsF2f-zro 
 

 
 

วันท่ี 4 ม.ค.62 กลายเปนหมุดหมายใหมของการเริ่มตนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต เพราะมีการพบปะกันอยางเปนทางการครั้งแรกระหวางคณะพูดคุยฯของรัฐบาล นำโดย พล.อ.อดุมชัย 

ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคที่ 4 กับผูอำนวยความสะดวกจากมาเลเซยี นำโดย ตันสรี อบัดุลราฮิม มูฮัม

หมัด นูร อดีตผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และอดีตผูบัญชาการตำรวจสันติบาลมาเลเซีย 

          ทั้ง พล.อ.อุดมชัย และ ตันสรี ราฮิม เพ่ิงไดรับมอบหมายจากรัฐบาลประเทศของตนใหเขามาทำหนาที่

ในกระบวนการพูดคุยฯ จึงถือวาการพบปะกันเปนการเริ่มตนเปดโตะพูดคุยรอบใหม 

          วาระของการพบปะกันท่ีโรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กลางกรุุงเทพฯ มี 2 ประการ คือ 1.แนะนำตัว

คณะพูดคุยฯชุดใหมอยางเปนทางการ และ 2.ประสานงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน

รวมกันในระยะตอไป 

"บ๊ิกเมา" ย้ำเปดรับทุกกลุมรวมออกแบบการพูดคุย 

          ภายหลังการหารือ ไดมีการแถลงขาวรวมกัน โดย พล.อ.อุดมชัย กลาววา ทางการไทยไดชี้แจงทิศ

ทางการทำงานของคณะพูดคุยฯ ฝายรัฐบาลไทยใหผูอำนวยความสะดวกไดรับทราบ 4 เรื่อง 

          เรื่องแรกคือ รฐับาลไทยไดดำเนินการพูดคยุตามนโยบายการบรหิารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ซึ่งควรเกิดจากความยินยอมพรอมใจของคนทุกกลุม 
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          เรื่องที่ 2 คณะพูดคุยฯ ของรัฐบาลไทยมีแนวทางชัดเจนในการเปดพ้ืนที่รับฟงความเห็นของผูเห็นตาง

ทุกกลุม และประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนาใหสะทอนความเห็นอยางเสรีและปลอดภัย 

          เรื่องที่ 3 คณะพูดคุยฯ รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการพูดคุยใหเปนที่ยอมรับ

รวมกันของกลุมผูเห็นตางจากรัฐ และประชาชนทุกฝาย เนื่องจากเปนพื้นฐานสำคัญของความตอเนื่องและ

ยั่งยืนของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ 

          เรื่องที่ 4 คณะพูดคุยฯ ยืนยันภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 3 เรื่อง คือ การเปดพ้ืนที่พูดคุยกับ

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางรอบดาน, การพูดคุยตองมีความตอเน่ือง รวมถึงการสรางความพรอมของทุก

ภาคสวนใหสนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ และมีความเขาใจพัฒนาการของกระบวนการพูดคุยฯตามความเปน

จริง 

 

ไฟใตปญหาภายใน ตองไมนำไปสูแยกดินแดน 

         "แนวทางในการทำงานรวมกัน คือมาเลเซียจะเปนผูอำนวยความสะดวกดานตางๆ ตามที่ทางการ

ไทยรองขอ สวนกรอบการทำงาน เนื่องจากเปนปญหาภายในของประเทศไทย ฉะนั้นทางออกตองต้ังอยู

บนความเปนพหุวัฒธรรม และสุดทายจะไมนำไปสูการแบงแยกดินแดน โดยทางการไทยจะเปดพื้นท่ีใหคน

ทุกกลุมเขามาแสดงความคิดเห็นวามีความตองการอะไรบาง" พล.อ.อุดมชัย กลาว 

          หัวหนาคณะพูดคุยฯ ฝายรัฐบาลไทย บอกอีกวา กลุมผูเห็นตางฯท่ีจะรวมพูดคุย จะเปนกลุมที่มีความ

พรอมในการพูดคุยฯ ซึ่งไมแยกวาเปนกลุมไหน ขอใหเกิดจากความพรอม จึงไมควรเรงรัดการพูดคุยฯ ทั้งนี้

เพื่อใหแตละกลุมมีความเห็นรวมกัน และนำไปสูสันติวิธี โดยดำเนินการตอยอดจากหัวหนาคณะพูดคุยฯชุดเดิม 

ซึ่งทำไปตามหลักเกณฑที่วางไวกอนหนานี้ 
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ชวน BRN รวมวงกอนประชาชนไมยอมรับ 

          สวนกลุมบีอารเอ็นจะเขารวมพูดคยุดวยหรือไมนั้น พล.อ.อุดมชัย บอกวา ระยะเวลาหนึ่งที่ประชาชน

สวนใหญไมชอบใชความรุนแรง กลุมบีอารเอ็นก็จะไมไดรับการยอมรับ และไมสามารถบังคบับัญชาใดๆ 

ในพื้นที่ได ซึ่งท่ีผานมาบีอารเอ็นใชวิธีสื่อสารผานสื่อทางเดียว รัฐบาลไมสามารถพูดคุยตอบรับความ

ตองการใดๆ ได จึงอยากใหหันมาพูดคุยกัน 

          ดาน ตันสรี ราฮิม ในฐานะผูอำนวยความสะดวกจากมาเลเซีย กลาววา ทางการมาเลเซยีพรอมท่ีจะ

อำนวยความสะดวกตามที่รัฐบาลไทยรองขอ สวนกรอบในการพูดคุยกันนั้น รัฐบาลไทยจะเปนผูวางกรอบเอง 

 

โฆษก BRN แพรคลิปถามหาความจริงใจ 

          ชวงเวลาใกลเคยีงกัน คือราวๆ คืนวันที่ 3 มกราคม ตอเนื่องเชามืดวันท่ี 4 มกราคม มีผูใชนามวา 

Information Departement-BRN ซึ่งหมายถึงฝายประชาสัมพันธของ "บีอารเอ็น" เผยแพรคลิปเสียง

ประกอบภาพในเว็บไซต YouTube เนื้อหาเปนการแถลงในวาระครบรอบ 15 ปการตอสูเพ่ือปฏิวัติในปาตานี 

โดยคลิปมีความยาว 11.55 นาที ปรากฏภาพผูแถลงคือ อัลดุลการิม คาลิบ ใชภาษามลายู โดย อับดุลการิม 

เคยออกมาแถลงในนาม BRN มาแลวหลายครั้ง 

         สาระสำคัญของคำแถลง ระบุถึงบทบาทและผลการดำเนินการของกลุม BRN ตลอด 15 ปที่ผานมา วา

ครบรอบ 15 ปการตอสูของประชาชนปาตานี ซึ่งเปนการตอสูในแบบที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน และเปนการตอสู

ที่เปดประวัติศาสตรใหมสำหรับประวัติศาสตรการตอสูของชาวมลายูตออาณานิคมสยาม (หมายถึงรัฐบาลไทย) 

และยังสามารถสรางความหวาดกลัวใหกับสยามมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับเหตุการณอื่นๆ ในขณะเดียวกันยัง
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เปนการยกระดับชาวปาตานีวา ไมกลัว และยังกลาจะตอสูตอไป โดยไดรับการสนับสนุนจากประชาชนปาตานี

ที่พรอมจะตอสูรวมกันกับ BRN 

          นอกจากนี้ 15 ปของการตอสูยังมีประเด็นมากมายท่ีชาวปาตานีไมเคยไดรับจากสยาม แตสยามกลับ

ใหโอกาสแกชาวปาตานี เชน คนท่ีจบศาสนาไมมีที่สอน, หนวยราชการสวนใหญไมเปดโอกาสใหกับชาวมลายู

เขาไปทำงาน, นักธุรกิจชาวมลายูมีไมมากเทาปจจุบัน โดยในอดตีโอกาสท้ังหมดเปนของคนที่ไมใชชาวปาตานี 

แตในชวง 15 ปนี้ สยามกลับใหโอกาส ซึ่งการใหโอกาสของสยามเปนเพียงการซื้อใจชาวปาตานี 

          "สยามทำเพราะตองการมีอิทธิพลเหนือคนมลายู โดยใหทุกอยาง สยามตองการสันติภาพ แตถา

เราไมสู เราจะไดทุกอยางไหม" เปนเนื้อหาการแถลงตอนหนึ่ง 

          คำแถลงยังระบุดวยวา หากสยามตองการสันติภาพจริง เรายอมเจรจาได ปรองดองได แตถาการเจรจา

เปนเพียงเทคนิค เราตองตอตาน กอนจะทิ้งทายวา BRN จะตอสูอยางเขมแข็ง ไมชวยและไมสนับสนุน

สยาม "เราจะชนะ สูตอไปเพื่อเสรีภาพ" 

บรรยายภาพ : 

1-2 การแถลงร่วมกันระหวา่ง พล.อ.อดุมชัย กับ ตันสร ีราอมิ (ขอบคณุ ชลธชิา รอดกันภัย ทมีลา่ความจรงิ เนชัน
ทวี ีเออืเฟือภาพและเนอืขา่ว) 

3 ภาพจากคลปิแถลงของ BRN  
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ราฮิม นูร หวังยุติปญหาไฟใตไดในสองป หากไทยแกรากเหงาปญหาตรงจุด 

ลาวัลย วัชรศักดิ์เวช  

ภิมขุ รักขนาม 

มุซลิซา มุสตาฟา 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 4 มกราคม 2562 
ท่ีมา https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-peace-01042019151320.html?fbclid=IwAR15JY-
56NXUJ5MfUIOUUPqRyDyo_aO5ma6EavQ8PgRHXrgP8TAotCQET8Y 

 

นายอับดุล ราฮิม นูร์ ผู้อาํนวยความสะดวกมาเลเซีย (ซ้าย) และพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพือสันติสุขของรัฐบาลไทยพูดกับผู้สือข่าว 

หลังจากการพบปะอย่างเป็นทางการครังแรก ทีโรงแรมพูลแมน ในกรุงเทพฯ วันที 4 ม.ค. 2562 

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใตชุดใหม และคณะผูอำนวยความสะดวกฝายมาเลเซีย นำโดย

นายอับดุล ราฮิม นูร พบปะอยางเปนทางการครั้งแรก ในกรุงเทพมหานคร ในวันศุกรนี้ โดยนายราฮิม นูร 

กลาววา ความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอาจจะหมดไปไดภายในเวลาสองปหรือนอยกวา หากฝาย

ไทยสามารถกำจัดรากเหงาของปญหาได แมวาบุคคลระดับแกนนำสำคัญในขบวนการบีอารเอ็น หลบเลี่ยงการ

รวมเจรจา 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา ไดแตงตั้งหนาที่ใหมเมื่อเร็วๆ นี้ และนายอับดุล ราฮิม นูร อดีตผูบัญชาการตำรวจมาเลเซีย ที่

รับหนาที่เปนหัวหนาคณะผูอำนวยความสะดวกฝายมาเลเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม ปที่แลว ไดพบปะกันเพื่อทำ

ความรูจักและวางกรอบการทำงานรวมกันในวันน้ี 
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นายอับดุล ราฮิม นูร กลาววา กลุมที่เจรจายังเปนกลุมเดิมที่รวมตัวกันเปนองคกรมาราปาตานี ขณะท่ีในกอน

หนานี้ พล.อ.อุดมชัย ไดขอใหทางนายราฮิม นัดพบปะกับนายดูนเลาะ แวมะนอ ประธานสภาแกนนำของบี

อารเอ็น เพื่อใหการเจรจาครอบคลุมทุกกลุม แตเจาตัวกลับหลบหนีไป “ผมอยากจะบอกวา เราไดจัด

เตรียมการพบปะระหวางกลุมฮารดคอรกับพลเอกอุดมชัย ในมาเลเซียสองครั้ง แตพวกเขาไดหลบไป ไม

สามารถติดตามตัวได มันแสดงใหเห็นถึงความยากลำบากในการติดตอกับกลุมที่ใชความรุนแรง หรอืบางคน

เรียกวาพวกฮารดคอร” นายราฮิม นูร ตอบคำถามผูสื่อขาวเบนารนิวส ในเรื่องความพยายามในการเชิญตัว 

นายดูนเลาะรวมวงพูดคุย “เราไมรูวาเขามีความคิดอยางไรของเขา เราไมรูวาเขาตองการเรยีกรองสิ่งใด เขา

ตองการไดอะไรกอนที่เขาหยุดการตอสู เราไมทราบวาทำไมเขามีพฤติกรรมเปนอยางนั้น” นายราฮิม นูร กลาว 

อยางไรก็ตาม เมื่อผูสื่อขาวถามถึงกรอบเวลาในการแกไขปญหา นายราฮิม นูร กลาววา หากประเทศไทย

สามารถแกไขรากเหงาของปญหาไดอยางแทจริง ก็อาจจะสามารถยุติความรุนแรงไดในเวลาไมเกินสองป 

“ภายในเวลาสองปหหรือนอยกวานั้น หากวาคุณสามารถหาคำตอบที่ถูกตองได เมื่อคุณวิเคราะหรากเหงาของ

ปญหาได ซึ่งมีหลายอยาง ปญหาที่ทำใหเกิดการนองเลือด” นายราฮิม นูร กลาวเพิ่มเติม 

ดาน พล.อ.อุดมชัย ไดกลาวถึงเรื่องกรอบการเจรจา และการเปดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อใหฝายผูเห็นตางไดระบาย

ปญหาและแสดงความตองการออกมา “สำหรับกรอบการทำ หลักการก็คอื เปนเรื่องปญหาภายในของประเทศ

ไทย ที่เรายึดถือกรอบรัฐธรรมนูญเปนหลัก มีหลักการการกระจายอำนาจ... แตสุดทายแลวจะตองไมนำไปสู

การแบงแยกดินแดน” พล.อ.อุดมชัย กลาวในการรวมแถลงขาวรวมกับฝายมาเลเซีย ที่โรงแรมพูลแมน ในบาย

วันนี้ 

พล.อ.อุดมชัย กลาววา จะเตรียมความพรอมในดานตางๆ รวมทั้งพื้นท่ีปลอดภัยใหแกกลุมผูเห็นตางแสดงความ

คิดเห็นอยางเสร ีในการแสดงออกความตองการของกลุมตางๆ “ซึ่งในรายละเอียด เราตองการพูดคุยวามีเรื่อง

อะไรบาง ที่เขาไมสบายใจจนเกิดความเห็นตางแลวใชความรุนแรง” พล.อ.อุดมชัย กลาวเพิ่มเติม 

ในวันน้ี ซึ่งเปนวันครบรอบการปลนปนคายปเหลง็ และนำไปสูการลุกโชนของไฟใตครั้งใหม เมื่อป พ.ศ. 2547 

กลุมท่ีอางตัววาเปนฝายประชาสัมพันธของบีอารเอ็น ไดออกแถลงการณทางเฟสบุค Berita Bumi Patani 

ปลุกเราการตอสูกับรัฐสยาม “เราบีอารเอ็น ยินดีที่ตกอยูใตภัยคุกคาม เพ่ือใหชาวปาตานีไดใชชีวิตอยางมี

ความสุขและอยางมชีัย บีอารเอ็นจะตอสูดวยสรรพกำลังของเราทั้งหมด อยาตกเปนเครื่องมือของสยาม อยา

สนับสนุนสยาม ดวยอำนาจแหงพระเจา เราจะมีชัย ตอสูตอไป! อิสรภาพ!” 

อยางไรก็ตาม นายราฮิม นูร กลาววา หากเมื่อใดที่ทางการไทยและฝายกลุมแบงแยกดินแดนมีขอตกลงสันติ ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งแลว ฝายขบวนการทำผิดขอตกลง ฝายมาเลเซียพรอมที่ลงจัดการตอกลุมที่ละเมิด

ขอตกลงนั้น 

มารียัม อัฮหมัด ปตตานี มีสวนรวมในการนำเสนอขอมูลขาวฉบับนี้ 
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คำแปลไมเปนทางการ แถลงการณของกลุมฺBRN เผยแพรเมื่อวันที่4 มค.

2562 (เพื่อความเขาใจ ไมไดมีความประสงคในการเผยแพรแนวคิด) 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 4 มกราคม 2562 
ท่ีมา https://voicefromthais.wordpress.com/2019/01/04/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8 
%9B%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B
8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-
%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87/?fbclid=IwAR1CZq-FSA-
VvUJcMFSWXi2ehMsa110ZB-QlOI2sB2LRNuiu6V40O2bDJ_M 
 

คำแปลไมเปนทางการจากภาษาอังกฤษ 

แถลงการณของกลุม BRN เผยแพรเมื่อวันที่ 4 มค.2562 

 

ประวัติศาสตรของการตอสูของคนปาตานี เริ่มตนขึ้นเม่ือป1785 ตั้งแตนั้นมาไมเคยแพ ขึ้นกับสถานการณและ

เงื่อนไขตางๆ ตั้งแตป2004 มีการตอสูฉากใหมเกิดขึ้นอยางไมเคยเกิดมากอน (as a totally victory) 

 

ในวันครบรอบ15 ปของการตอสูของชาวปาตานี ไดกลายเปนประวัติศาสตรหนาใหมของการตอตานสยามของ

ชาวปาตานี และเปนสวนหนึ่งของการตอสูท่ียาวนานมาในอดีตจากวีรบุรษและนักวิชาการในอดีตของเรา 

 

นับเปนรอยๆ ปบรรพบุรุษของเราก็เคยกระทำเชนกัน เพ่ือตอสูเพ่ือสิทธิและอัตลักษณของเรา BRN เสียสละ

แบกรับความทุกขของคนปาตานีเพ่ือรักษาไวซึ่งอัตลักษณชาติพันธุ ศาสนาและแผนดินเกิด 

 

15 ป สยามกลายเปนศัตรูสำคัญของประวัติศาสตรปาตานี 

15 ป ที่เราเพ่ิมอัตลักษณเขมขนของคนปาตานีและเราไมกลัวที่จะตอสู 

15 ป ที่เราไดรับการสนับสนุนจากคนปาตานีที่ยอมท่ีจะเสียสละตอสูไปดวยกัน 

 

เราตั้งใจจะเสียสละและเราตองตอสูตอไป มีเหตุการณเกิดขึ้นมากมายใน 15 ปนี้ ไมเคยไดในสิ่งที่ขอแตกลับ

เอามาให 

 

15 ป ที่นักเรียนที่เรยีนจบมาไมสามารถหางานทำได 

คนมลายูไดโอกาสนอยมากในการทำงานในหนวยงานราชการ 

แมคาพอคาชาวมลายูก็ยังมีนอยในปจจุบัน จากเมื่อกอนพอคาแมคามีแตคนที่ไมใชคนมลายู 

  

สยามตองการมีอิทธิพลเหนือคนมาลายู โดยใหทุกอยาง 
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สยามตองการสันติภาพ แตถาเราไมสูเราจะไดทุกอยางไหม 

นักรบเราอยูในเรือนจำและปลอยใหครอบครัวของเขาอยูขางนอก 

เขาเสียสละเพ่ือชาติ อยาใหสูญเปลา 

  

แมเลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากกำลังทนทกุข .ใครจะชวยพวกเขาถาเราไมตอสู 

ชาวปาตานีทั้งหมด ถาเรายังเขมแข็ง เราจะชนะตอไป 

ถาสยามตองการสันตภิาพจริง เรายอมเจรจาไดปรองดองได 

ถาการเจรจาเปนเพียงเทคนคิ เราตองตอตาน 

15  ป ในสงครามและการตอสูนี้เราตองเปนหนึ่งเดียว เราตองเขมแข็งและไมสิ้นหวัง 

15 ปที่ผานมามีความพยายามในการจะเขามามีสวนรวมในการแกไขความขัดแยงของประชาคมโลก 

แตสยามพยายามกีดกันดวยเหตุผลของเขาเอง 

  

สยามรูดีวาความจริงอยูฝายเรา ที่นี่เปนบานของเรา แผนดินที่เรามีประวัติศาสตรของเรา 

ประชาคมโลกก็รูวาสยามไมอยากใหประชาคมโลกมามีสวนรวม 

 

BRN ตองการใหมาลายูมีความสุขและชนะแมวาจิตวิญญาณเราถูกคุกคาม 

BRN ใหโอกาสกับประชาชนทุกกลุมทุกพื้นที่ ทุกสายอาชีพ เขารวมการตอสู 

นั้นหมายความวา ผูท่ีตองการความยุติธรรมและรักษาสิทธิฯเปนพวกของเรา 

ประชาชนตอสูกันดวยความสามารถของพวกเขาเอง 

 

BRN จะตอสูอยางเขมแข็ง ไมชวยและไมสนับสนุนสยาม 

 

อิลชัลอัลเลาะห เราจะชนะ  สูตอไปเพ่ือเสรีภาพ 
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บทแถลงการณจากขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี BRN (ฉบับแปล) 

ในวาระครบรอบ 15 ปของการตอสูดวยวิถีทางทหาร 
อับดุลเลาะ วันอัฮหมัด 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 6 มกราคม 2562 
ท่ีมา https://www.facebook.com/abdulloh.wanahmad/posts/2065426053515081?hc_location=ufi 
 

บทแถลงการณจากขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี BRN (ฉบับแปล) ในวาระครบรอบ 15 ป

ของการตอสูดวยวิถีทางทหารซึ่งถูกเผยแพรเม่ือวันที่ 4 มค.2562 ทั้งน้ีเพื่อเปนประโยชนใหกับสังคมทุกภาค

สวนในการขับเคลื่อนสันติภาพใหเกิดขึ้นในดินแดนแหงนี้ ที่ไมมีความเขาใจในเนื้อสารตนฉบับท่ีเปนภาษา

มลายู ขาพเจา(อับดุลเลาะ วันอัฮหมัด) จึงไดแปลแถลงการณดังกลาวเทาที่จะแปลงและสื่อสารออกมาได หวัง

วาการถอดความชิ้นนี้จะยังประโยชนใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางย่ิงยวดในการดำเนินการเพื่อการสราง

สันติภาพในดินแดนปาตานีตอไป 

 

ขอความสนัติจงมีแดทาน 

ประวัติศาสตรการตอสูของชนชาวมลายูปาตานีไดอุบัติขึ้นนับตั้งแตรัฐปาตานีไดตกอยูภายใตอาณตัขิองนักลา

อาณานิคมสยามเมื่อป 1785 ตั้งแตนั้นเปนตนมาการตอสูมิเคยหยุดน่ิงและถูกแชแข็งแตอยางใด ซึ่งจะขึ้นอยู

กับสถานการณและสภาพการณตาง ๆ 

 

วันที่ 4 มกราคม 2004 ถือเปนปฐมบทของการตอสูครั้งใหมของชนชาวมลายูปาตานี ที่มิเคยเกิดขึ้นมากอน

หนานี้ ซึ่งถือเปนชัยชนะโดยรวม 

 

ครบรอบ 15 ป ของการตอสูของชนชาวมลายูปาตานี การตอสูในครั้งนี้ถือเปนการเปดประวัติศาสตรหนาใหม

แหงการตอสูของชนชาวมลายูปาตานีกับนักลาอาณานิคมสยาม การตอสูในครั้งนี้เปนสวนหน่ึงของการสืบทอด

เจตนารมณแหงการตอสูของเหลาบรรพชน อูลามาอฺ และบรรดานักตอสูในอดีต นานนับศตวรรษที่เหลาบรรพ

บุรุษและบรรพชนไดทำการตอสูปกปองสิทธิความเปนเจาของและความเปนตัวตนของเรา ดวยเหตนุี้ บีอารเอ็น 

ไดเสียสละแบกรับความทุกขทนของชนชาวมลายูปาตานี (amanah penderitaan rakyat) และรักษาไวซึ่ง

ศักดิ์ศรีแหงศาสนา ชาติพันธุ และมาตุภูมิ 

 

15 ป ที่เปนท่ีนาหวาดกลัวของสยามมากกวาปรากฏการณใดๆ ในประวัติศาสตร 

15 ป ที่เปนการยกระดับและเกียรติภูมิของชนชาวปาตานีใหเห็นวา เรามิไดหวั่นเกรงและจักมุงมันตอสูตอไป 
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15 ป กับการรวมกันขับเคลื่อนกับชนชาวปาตานีท่ียอมเสียสละที่รวมตอสูไปดวยกัน 

 

เราจักมุงมั่นตอสูตอไป! 

เพราะสยามมิอาจยับยั้งได ในชวง 15 ปนี้เชนเดียวกัน ที่ไดสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายที่ชนชาวปา

ตานีมิเคยไดรับจากสยามมากอนหนานี้ แตสยามกลับยื่นใหกับเรา กลาวคือ 15 ป กอนหนานี้ ปญญาชนชาว

มลายูที่จบออกมาแทบไมไดรับโอกาสในการสอน ตำแหนงขาราชการคนมลายูมีจำนวนไมมากที่ไดมีโอกาสเขา

ทำงาน นักธุรกิจชาวมลายูมีไมมากเหมือนทุกวันนี้ ซึ่งทั้งหมดกอนหนานี้ถือเปนโอกาสของกลุม/คนที่ไมใชคน

มลายู แต ณ วันนี้สยามไดเปดโอกาสเพ่ือตองการซื้อใจชาวมลายู และสยามไดเรียกรองเพ่ือรวมสรางสันติภาพ 

(berdamai) คำถามก็คือ หากเราไมตอสูมิเราจะไดทุกสิ่งน่ันมา? แหละนี่คือความโปรดปราณ (nikmat) ที่

ไดรบัจากการตอสูกอนไดรับชัยชนะ ซึ่งบรรดาชาฮีดและนักรบท่ีถูกจองจำ พวกเขาไดทิ้งภรรยาและลูกไวขาง

หลัง พวกเขาไดเสียสละเพ่ือชาติและเราอยาไดใหสิ่งเหลานี้ตองสูญเปลา บรรดาแมหมายและเด็กกำพราที่

ยังคงทุกขยาก ใครจะรับผิดชอบพวกเขา หากเรายุติการตอสูตามการรองรำของสยาม? 

 

โอชาวมลายูปาตานี หากเรายังคงเขมแข็ง คงไมเปนการผิดนักท่ีเราจะเดนิหนาตอไปจนไดรับชัยชนะ หากการ

เรียกรองสันติภาพของสยามนั้นมีความถูกตอง เราพรอมที่จะรวมกันสรางสันติภาพ แตหากวาสันติภาพเปนแค

การหลอกลอเราจักรวมกันตอตานมนั 

 

15 ปแหงสงครามและการตอสูในครั้งนี้ เรายังคงถือมั่นในความเปนหนึ่ง ยังคงขับเคลื่อนการตอสูอยางไมสิ้น

หวัง ในรอบ 15 ปนี้ การใหความชวยเหลือจากตางประเทศตอปญหานี้มีมินอย นานาชาติเริ่มใหความสนใจ 

เพียงแตสยามพยามยามสกัดกั้นนานาชาติที่อาจเขามาแทรกแซงปญหาความขัดแยงในปาตานีทุกวิถีทาง ดวย

เหตุผลที่วาเปนปญหาภายใน ซึ่งสยามรูอยูแกใจวาความถูกตองนั้นเปนของเรา เพราะท่ีนี่คือบานของเรา 

แผนดินของเรา และเรามีประวัติศาสตรเปนของตัวเอง นานาชาติก็รู ในขณะเดียวกันสยามมิตองการของ

เก่ียวกับประชาคมโลก 

 

เรา บีอารเอ็น ปรารถนาที่จะเห็นชนชาวมลายูปาตานีอยูอยางมีความสุขและชัยชนะถึงแมนตองแลกดวยชีวิต 

การตอสูของบีอารเอ็น ไดเปดโอกาสใหกับประชาชนทุกกลุมสาขาอาชีพ ในความหมายที่วามีความครอบคลุม

ในวงกวาง นั่นก็คือใครก็ตามที่ตอสูเพื่อยกระดับศักดิ์ศรีของชาวมลายู ทีเรียกรองความยุติธรรม และที่เรียกรอง

สิทธิอันพึงมี ซึ่งพวกเขาคอืพวกเดียวกันกับเรา ประชาชนตางตอสูตามความสามารถของแตละปจเจก บีอาร

เอ็น จักตอสูสุดความเขมแข็ง ไมเปนเคร่ืองมือใหสยาม ไมสนับสนุนสยาม อินชาอัลลอฮ (หากอัลลอฮประสงค) 

เราจะชนะ 

สูตอไป เมอรเดกา. 
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เปดตัวคณะพดูคุยดับไฟใตชุดใหม เปดทางแกกฎหมายเพื่อบรรลุขอตกลงสันติสุข 

ศูนยขาวภาคใต 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 10 มกราคม 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/other-news/72756-open-
72756.html?fbclid=IwAR1PB9NqQDggNh7wDaZqDs5BCCH1foxfI7SGFEJS9ZvAlpMenpLi8sqb-ro 
 

หัวหนาคณะพดุคุยดับไฟใตชุดใหม พล.อ.อดุมชัย ธรรมสาโรรัชต ไมสนสถานการณรุนแรงท่ีชายแดนใตซ่ึง

เพิ่งมีระเบิดคารบอมบ โดยไดตั้งโตะแถลงขาวเดินหนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กับกลุมผูเห็นตาง

จากรัฐตามกำหนดการเดิม เมื่อวันพธุที่ 9 ม.ค.62 ไมเปลี่ยนแปลง  

การแถลงขาวและรับฟงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนไทย สื่อตางประเทศ และภาคประชาสังคม จัดข้ึนท่ี

หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หลังจาก พล.อ.อุดมชัย ปกหมุดดีเดยเริ่ม

กระบวนการพูดคุยฯรอบใหมเม่ือวันที่ 4 ม.ค.ที่ผานมา ซึ่งตรงกับวาระ 15 ปเหตุการณปลนปนพอดี 

          บรรยากาศการแถลงขาวเปนไปอยางคึกคัก มีประชาชนทุกศาสนาเขารวมรับฟงจนเต็มหองประชุม ท้ัง

พระภิกษุ ชาวบานไทยพุทธ ผูนำศาสนาอิสลาม และพ่ีนองมุสลิม โดยคณะพูดคุยฯ นำโดย พล.อ.อุดมชัย ได

ขึ้นเวทีเพื่อเปดตัวผูแทนในคณะพูดคยุฯเปนครั้งแรก ซึ่งมีการแตงตั้งใหมทั้งหมด และมี พล.ต.เกรียงไกร ศรี

รักษ เปนเลขานุการคณะพูดคุย 

          ผูที่ข้ึนเวทีเพ่ือชี้แจงทิศทางของกระบวนการพูดคุยฯ ประกอบดวย นายธวัชชัย ฤทธากรณ รอง

ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหง พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผูอำนวยการศูนยติดตามสถานการณ กอ.รมน. นาย

ฉัตรชัย บางชวด ผูชวยเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ นางสาววันรพี ขาวสะอาด นักวิชาการยุติธรรม 

ชำนาญการพิเศษกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.เกรียงไกร 

          พล.อ.อุดมชัย กลาวตอนหนึ่งซึ่งถือเปนหลักการของกระบวนการพูดคุยฯรอบนี้วา "เราไมไดบังคับใคร

เขามาคุย เราจะเชิญตามกระบวนการเพื่อมาคุยและใหตกผลึกท่ีสุด คำตอบจะออกมาเปนอยางไร ก็จะมา

นำมาพดูคุยกับทุกกลุมทุกฝายท้ังหมด" 

          สวนรปูแบบวิธีการพูดคุยฯนั้น พล.อ.อุดมชัย บอกวา "มีทั้งไมเปนทางการและเปนทางการ เราจะมี

การแยกคุยเปนกลุมทั้งในประเทศ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และในตางประเทศ โดยจะเชิญทุกกลุม

เขามามีสวนรวมเพื่อยุติความรุนแรง" 

          การนำพากระบวนการพูดคุยฯสูเปาหมาย นับวานาสนใจ 

          "แมสุดทายที่เราคุยกันแลวไดขอตกลงวาจะตองมีการแกกฎหมาย เราก็จะแกกฎหมาย ตอนนี้การ

พูดคุยก็ไดเปนวาระแหงชาติแลว ก็อยากใหทุกฝายเขามารวม" พล.อ.อุดมชัย กลาว 
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          สวนเสียงจากภาคประชาสังคมที่เขารวมรบัฟง เริ่มจาก นางบุษยมาส อศิดุลย ประธานกลุมเยาวชน

นอกระบบบานบุญเต็ม กลาววา การจัดงานในวันนี้ หลังจากเพ่ิงเกิดเหตุรุนแรงขนาดใหญไปเม่ือวาน ทำให

หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองบอกวาปญหาความปลอดภัยและเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยเปนประเด็นหนึ่งท่ีสำคัญที่สุด 

พรอมๆ กับการเรงขยายการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน เพื่อใหการพูดคยุประสบความสำเร็จ 

          "เรื่องที่มีความสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตของพี่นองไทยพุทธและมุสลิม โดยเฉพาะไทยพุทธที่

อยูในพ้ืนที่รอบนอกคือเปาหมายออนแอ" บุษยมาส กลาว และวา 

          "ปญหาปากทองคือปญหาสำคัญที่สดที่ทำใหคนสวนหนึ่งไมไดสนใจประเด็นสันติภาพเทาที่ควร สนใจ

แควาราคายางกิโลละเทาไหร จะกินอะไร พรุงนี้จะมีงานทำไหม ครอบครวัจะตกงานเมื่อไหร อันนี้ประเด็นท่ี

ยิ่งใหญ ประเด็นปากทองเปนประเด็นสำคัญที่สุดในพื้นที่ กระบวนการสันติภาพจะขับเคลือนไปได ตองไดรับ

ความรวมมือจากคนทุกภาคสวน แมกระทั่งแมคาขายปลา แตทุกวันนี้คนจำนวนไมนอยสนใจประเด็นสันติภาพ

นอยมาก เพราะคิดแควาพรุงนี้จะขายของไดไหม เศรษฐกิจจะแยไหม สถานการณเปนอยางไร เขาคาดหวัง

นอยมากในการพูดคยุ" 

          ในความเห็นของบุษยมาส คณะพูดคยุฯตองเรงสรางศรทัธา 

          "ขอใหคณะพดูคุยฯเรียกความศรัทธากลับมา โดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนไหววากำลังทำ

อะไรกัน กำลังจะคุยกับปารตี้ B (ผูเห็นตางจากรัฐ) แบบไหน กำลังจะสงสัญญาณกับพวกเราซ่ึงเปน

พลเมืองในพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบโดยตรงอยางไร อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวัง และตองการคำตอบอยาง

ชัดเจน" 

 

ขณะที ่รักชาติ สุวรรณ ตัวแทนเครอืขายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต กลาววา เหตุการณ

รุนแรงที่เกิดข้ึนกับพลเรือนในพื้นที่ในระหวางที่มีการพูดคุยฯ คือโจทยใหญวาจะแกไขปญหาตรงนี้ไดอยางไร 

และการพูดคุยนั้น ตองไมลืมใหความสำคัญรับฟงคนในพ้ืนที่ดวย ไมใชมุงแตจะคุยกับแกนนำขบวนการหรือ

ผูกอการ 
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          "การดึงกลุมบีอารเอ็นเขามารวม นาจะเปนสัญญาณที่ดี เขาใจวานาจะมีการประสานงานกันอยู แตถา

ดูจากคลิปลาสุดที่ออกมาในนามบีอารเอ็น (ชวงครบรอบ 15 ปเหตุการณปลนปน) มีทาทีปฏิเสธ ไมรวมกับ

สยาม นี่จึงเปนการบานอีกขอหนึ่ง เปนโจทยขอใหญท่ีคณะพูดคุยฯตองแกไข" รักชาติ กลาว 

          ผูนำศาสนาอิสลามรายหน่ึง ไมขอออกนาม บอกวา การพูดคยุไมจำเปนตองคุยกับคนท่ีมีความคิดเห็น

แตกตางจากรัฐ หรือคนขบวนเทานั้น แตจะตองคุยกับทุกคนทุกภาคสวนในพ้ืนที่ พรอมๆ กับการพัฒนา ตอง

ชวยกันทำใหพ้ืนท่ีดีขึ้น ทัง้เศรษฐกิจและสังคม ชาวบานตองมีความเปนอยูที่ดีกวาปจจุบัน 

          "ตองคุยทุกกลุม ตองแกปญหาทุกอยาง ท้ังยาเสพติด อิทธิพล คอรรัปชั่น ทุกวันนี้รัฐใหงบมา 6 

บาท ถึงประชาชนแค 2 บาท ที่เหลือชวยกันกิน ตองคุยกับคนเหลานี้ดวย" 

          สิ่งสำคัญทีทุ่กคนเรียกรองตรงกันก็คือ เจาหนาท่ีรัฐทุกหนวยตองสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอกระบวนการ

พูดคุย เก้ือหนุนตอกระบวนการสันติภาพ จึงควรลดระดับการบังคับใชกฎหมายพิเศษท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ใหนอยลง เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของการพูดคุยเจรจาอยางแทจริง 
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"บ๊ิกเมา"หารือทูต ย้ำใหเกียรติผูเห็นตางฯ ไมบังคับรวมโตะพูดคุย 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 25 มกราคม 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/academic-arena/73243-mao-
73243.html?fbclid=IwAR06IML4ypWe9mBo26ji0kIs4hRNCjzmtjmjTZMtVQeHdnegmeQW4oVlB1k 

 

แมสถานการณในพื้นที่จะกลับมาวิกฤติ แตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตก็ยัง

เดินหนาตอไป "บ๊ิกเมา" นำทีมคณะพูดคุยฯเขาหารือกับเอกอัครราชทูตหลายประเทศ เพื่อชี้แจงนโยบาย

ของรัฐบาลในการแกไขปญหาภาคใตดวยสันติวิธี  

 

 

การพบปะหารือระหวางคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขฯ กับเอกอัครราชทูตหลายประเทศ มีขึ้นที่โรงแรมสยาม

เคมปนสก้ี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค.62 โดยเอกอัครราชทูตที่เดนิทางมารวมหารือ ไดแก เอกอัครราชทูต

สมาพันธรัฐสวิส เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรฐัเยอรมนี เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูต

สหภาพยุโรป และอัครราชทูตที่ปรึกษาราชอาณาจักรนอรเวย นอกจากนั้นยังมีผูอำนวยการธนาคารโลกประจำ

ประเทศไทยดวย 

พล.อ.อุดมชัย ไดยืนยันตอคณะเอกอัครราชทูตวา จะดำเนินการพูดคุยกับทุกฝายอยางใหเกียรติ จริงใจ ไม

บีบบังคับ และเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของกลุมผูเห็นตางจากรัฐทุกกลุม พรอมจะเปดพื้นท่ีพูดคุยกับ

กลุมผูกอเหตุรุนแรง กลุมผูเห็นตางจากรัฐ และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อใหทุกกลุมได

แสดงความคดิเห็นอยางเสรีและปลอดภัย โดยการพดูคุยระยะตอไปจะเนนวางรากฐานความไววางใจใน

ระยะยาว 
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สำหรับทาทีของเอกอัครราชทูตและประชาคมตางประเทศที่เขารวมหารือ ไดยืนยันตอ พล.อ.อุดมชัย วาพรอม

สนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯอยางสรางสรรค โดยเฉพาะมิติการสรางความไววางใจ 
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แถลงการณดวน มาราปาตานี ระงับการพูดคุยสันติภาพกับไทยไปหลังการเลือกต้ัง

ทั่วไป และไมเขารวมการพูดคุยวันนี้ที่กัวลาลัมเปอร 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 3 กุมภาพันธ 2562 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/thapanee.ietsrichai/posts/2305704479449450?hc_location=ufi 
 

แถลงการณดวน มาราปาตานี ระงับการพูดคุยสันติภาพกับไทยไปหลังการเลือกตั้งท่ัวไป และไมเขารวมการ

พูดคุยวันนี้ท่ีกัวลาลัมเปอร 

หลังผิดหวังกับทัศนคติของพล.อ.อุดมชัย หัวหนาคณะพูดคุยของไทยที่ปฏิเสธไมพบสมาชิกมาราปาตานีทั้งหมด

แตเลือกพบอุสตาส สุกรี เพียงคนเดียว มองวาอาจมีวาระซอนเรน จึงเสนอใหไทยเปลี่ยนหัวหนาคณะพูดคยุที่

นาเช่ือถือกวานี้ดวย 

-::-- 

แถลงการณจากอุสตาส สุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคุยของ มาราปาตานี 

หลังจากผูอำนวยความสะดวกมาเลเซีย มีการนัดหมายใหคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขของไทย ท่ีมีพล.อ.อุดมชัย 

ธรรมสาโรรัชต ไดพบกับ มารา ปาตานี ที่กรุงกัวลาลัมเปอรในวันท่ี 3 ก.พ. 

ซึ่งท้ังสองฝายมาถึงในวันที่ 2 ก.พ.แตไดรับการประสานวา พล.อ.อุดมชัย จะไมเขารวมประชุม แตจะพบกับ

อุสตาส สุกรี เปนการสวนตัวเพียงคนเดียว 

มาราปาตานี จึงผิดหวังกับทัศนคติของหัวหนาคณะพูดคุยของไทยที่ขัดกับคำแถงกอนหนานี้วาจะเคารพทุก

กลุมท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

Mara Patani ยอมรับไมไดกับการปฏิเสธที่จะเผชิญหนากับทีมของมาราปาตานี จึงสงสัยวาเปนวาระซอนเรน

หรอืไมที่ตองการพบอุสตาสสุกรี เพียงคนเดียว 

มาราปาตานี จึงตัดสินใจดังนี้ 

1.ไมเขารวมการประชุมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยในวันที่ 3 ก.พ. 

2.ขอระงับการพูดคุยสันติภาพไปหลังเลือกตั้งท่ัวไปครั้ง3.เสนอใหรัฐบาลไทยเปลี่ยนหัวหนาคณะพูดคุยที่มี

ความนาเชื่อถือเพื่อนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงในปาตานี 

อุสตาส สุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของมาราปาตานี 

อุสาตาส สกุรี เปนแกนนำ BRN ท่ีเปนสมาชิก Mara Patani 
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-:::- 

In the name of Allah the most Merciful the most Compassionate 

 

At the end of January 2019 Mara Patani was informed by the facilitator regarding the meeting 
with the new Thai dialogue panel scheduled on 3/2/2019. 

Both Mara Patani and Thai dialogue teams arrived in Kuala Lumpur on 2/2/2019 for the 
introductory meeting. 

However we were informed that the Head of Thai panel, General Udomchai would not attend 
the meeting. He would only meet me personally and separately. 

 

We are disappointed with General Udomchai 's attitude which contradicts his earlier 
statement that he would hold dialogue and respect all groups and stakeholders. 

Mara Patani sees the attitude of refusal to confront the Mara Patani's dialogue team as 
unacceptable and suspects a hidden agenda when he only wanted to meet me. 

 

We, thus hereby decide : 
1. Not to participate in the 3/2/2019 meeting 
2. To suspend all peace dialogue meetings until after the coming Thai general election 
3. To propose to the Thai government a change of it's Head of dialogue panel for a more 
credible person in order to achieve solution to the conflict in Patani. 

 

Wassalam 

Ustaz Shukri Hari 
Head of Mara Patani dialogue panel. 
3/2/2019 
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แถลงการณ พล.อ.อดุมชัย ธรรมสาโรรัชต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 3 กุมภาพันธ 2562 
ท่ีมา:https://www.facebook.com/groups/804724986248891/permalink/2026399404081437/?hc_location=ufi 

 

คณะพูดคุย ยังคงยืนยันในการทำหนาที่ใหดีที่สดุ. คือ การพูดคุยกับผูเห็นตาง. ซึ่งมาราคือ 1 ในผูเห็นตางท่ี

มีปท.มาเลเซียเปนผูอำนวยความสะดวก. ซึ่งการคยุในครั้งนี้มีการกำหนดชัดเจนกอนหนาน้ีแลววา พลตรีเกรียง

ไกร ซึ่งเปนเลขานุการคณะพูดคุยจะเปนผูนำทีมในการพูดคุยในครั้งน้ี 

 

ดังน้ัน ขอตกลงที่เกิดจากการประสานงานจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะตองเคารพใหเปนไปตามที่ตกลง...เพื่อใหการ

พูดคุยรวมกันนั้น ไมเกิดความสับสน 

 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต. 

หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข จชต. 
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การรื้อฟนการพูดคยุสันติสุขแดนใตประสบปญหา 
มารียัม อัฮหมัด และแซม ยูซา 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 4 กุมภาพันธ 2562 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-02042019151158.html?fbclid=IwAR21 
m0B7E82VPU0cexTpsqHNWBB7mTQghUEd9Kob-aHWI9xoWpwWu-8wL6M 
 

การพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ดูเหมือนวามีการรื้อฟนข้ึนมาใหม หลังจากท่ีนายกมาเลเซีย

ไดแตงต้ังใหนายอับดุล ราฮิม นูร อดีตผูบัญชาการตำรวจมาเลเซีย เปนผูอำนวยการในการพูดคยุคนใหมเมื่อป

ที่แลว เพื่อพยายามยุติความรุนแรง กลับดูเหมือนวาจะสะดุดลงอีกครั้งหนึ่ง เพราะวาฝายมาราปาตานี เกิด

ความไมพอใจที่พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หวัหนาคณะพูดคุยฯ คนใหมของไทย ไมยอมเขาพบปะสนทนา

กับฝายตน เมื่อวันอาทิตยที่ผานมานี้ 

นายอับดุล ราฮิม นูร ผูอำนวยความสะดวกคนใหมของมาเลเซยี กลาวกับเบนารนิวส เมื่อวันจันทรวา ตนรูสึก

ตกใจกับพฤติกรรมที่แปลกของ พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรชัต ในขณะที่หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของ

ไทยกลาววา กำหนดการเดินทางครั้งนี้ เปนไปเพ่ือการพบปะกับผูอำนวยความสะดวกเทานั้น สวนการพูดคุย

อยางเปนทางการ ตองผานขั้นตอนของคณะทำงานเทคนิคเสียกอน 

ในเรื่องนี้ พลเอกอุดมชัย อธิบายแกเบนารนิวสวา สาเหตุที่ตนไมไดรวมการสนทนาเต็มคณะกับมาราตานีเมื่อ

วันอาทิตยท่ีผานมานั้น เปนเพราะวามีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือพบปะกับผูอำนวยความสะดวกเทานั้น 

รวมท้ัง ตนไดวางหลักการพูดคุยไววา จะใชการสนทนาอยางไมเปนทางการกับทุกกลุม กอนที่จะมีการพูดคุย

อยางเปนทางการ 

พลเอกอุดมชัย กลาวอีกวา ตนไดเสนอใหนายมะสุกรี ฮารี หัวหนาคณะของมาราปาตานี เขาพบเพื่อแยก

สนทนา แตนายมะสุกรีกลับไมยอมรับและไดออกวิดีโอคลิป ประกาศขอยุติการพูดคุย จนกวาจะมีรัฐบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง และขอใหเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยฝายไทย 

"ผมยืนยันวา ผมพรอมคุยกับทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน แตตองเปนการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ สวนการ

พูดคุยอยางเปนทางการตองผานขั้นตอนของคณะทำงานเทคนิคเสียกอน เพ่ือกำหนดประเด็นพูดคุย จะไดไม

ตองมาเสียเวลาทะเลาะกันในบางเรื่องที่สามารถตกลงกันกอนได ขอเท็จจริงก็มีอยูเทานี้" พลเอกอุดมชัย กลาว 

“สวนกลุมมาราปาตานี จะมีการพบปะกันของคณะทำงานเทคนิคของทั้งสองฝาย ซึ่งฝายเรานำโดย พล.ต.

เกรียงไกร ศรีรักษ เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุข” พลเอกอุดมชัย กลาวเพ่ิมเติม 

ในวันจันทรนี้ นายอับดุล ราฮิม นูร ผูอำนวยความสะดวกของมาเลเซีย ไดกลาวแกเบนารนิวส วา ทั้งคณะ

พูดคุยของฝายไทย ที่นำโดยพลเอกอุดมชัย และสมาชิกคณะพูดคุยของมาราปาตานีหาหกคน ที่นำโดยอุสตาซ
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มะสุกรี มีกำหนดพบปะสนทนากันในมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย แตพลเอกอุดมชัยกลับไมมาพบ เพียงแตกลาว

ผานทางผูอำนวยความสะดวกเม่ือคืนวันเสารวา จะพบกับหัวหนาคณะพูดคุยของมาราปาตานี คือ อุสตาซมะ

สุกรี เพียงคนเดียว แมวาคนอื่นๆ จะรอสนทนาอยูดวยก็ตาม 

“ตองย้ำวาเปนการสนทนา ไมใชการเจรจา... ดังน้ัน คำรองขอนี้ เปนสิ่งท่ีแปลกตอกลุมแบงแยกดินแดนและ

ตอผมดวย เปนพฤติกรรมที่แปลกของทานอุดมชัย ซึ่งผมตกใจ เปนเรื่องปกติที่สมาชิกในคณะทุกคนตองพบปะ

กัน รวมทั้งหัวหนาคณะพูดคุย” นายราฮิม นูร กลาว 

มาราปาตานีกลาว ‘รับไมได’ 

ทั้งนี้ ในวิดีโอคลิปที่นายมะสุกรี โพสตทางยูทูปเมื่อวันอาทิตย นายมะสุกรี อธิบายวา เมื่อวันท่ี 29 มกราคม นี้ 

ทางกลุมไดรับแจงจากผูอำนวยความสะดวกวา คณะพูดคุยฯ ของไทย จะเดินทางมาถึงมาเลเซียในวันที่ 2 

กุมภาพันธ นี้ เพ่ือพบปะกับทางมาราปาตานี เพ่ือการแนะนำตัว 

“เราผิดหวังกับการกระทำของพลเอกอุดมชัยที่ขัดแยงกับการแถลงของทานเองในกอนหนานี้ ที่วาทานจะให

เกียรติสนทนากับทุกกลุมและทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสีย มาราปาตานี เห็นวาการปฏิเสธที่จะพบกับทีมพูดคุย

ของมาราปาตานี เปนสิ่งที่ไมสามารถยอมรับได และสงสัยวาทานมีวาระซอนเรนอะไรหรือไม ที่ตองการพบกับ

ผมเพียงคนเดียว” นายมะสุกรี กลาวในวิดีโอคลิปเปนภาษามลายู 

นายมะสุกรี กลาววา ทางกลุมจึงตัดสินใจไมรวมการสนทนาในวันที่ 3 กุมภาพันธ น้ี  ขอยุติการสนทนาเปน

การชั่วคราวจนถึงหลังการเลือกตั้ง  และขอใหทางการไทยเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคยุฯ ของฝายไทยเปน

บุคคลที่นาเชื่อไดมากกวานี้เพ่ือใหไดทางออกใหกับความขัดแยงในปาตานี” 

อยางไรก็ตาม พลเอกอุดมชัย ไดอธิบายย้ำวา กำหนดการเดินทางครั้งนี้นั้น เปนไปเพ่ือการพบปะกับผูอำนวย

ความสะดวกเทานั้น 

"ยืนยันวาเราพรอมคุยกับทุกกลุม คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพียงแตการเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซียในครั้งน้ี เปนการเดินทางไปพบผูอำนวยความสะดวก คือ ตันสรี อับดุล ราฮิม นูร ไมไดตั้งใจ

ไปพูดคุยกับกลุมไหนเปนพิเศษ” พลเอกอุดมชัยกลาว 

“ผมยังยึดหลักใหเกียรติทุกกลุมเหมือนเดิม และจะไมออกคลิปตอบโตใครทั้งนั้น” พลเอกอุดมชัยกลาวเพ่ิมเติม 

อับดุล ราฮิม นูร กลาวอีกวา ขึ้นอยูกับทั้งสองฝายในการพิจารณาวาพวกเขาจะพบกันเมื่อใด และบทบาทของ

เขาเปนหนึ่งในผูอำนวยความสะดวก การยกเลิกการประชุมของ พลเอกอุดมชัยนั้น อาจมาจากเจาหนาที่

ทางการระดับสูงของไทย 

“ทานอุดมชัยบอกกับทีมมาเลเซยีวา เขาทำเชนนั้น เพราะพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีตองการ

ใหเขาทำ” นายราฮิม นูรกลาว 



482 

 

และนายราฮิม นูร ยังกลาวถึง การท่ีพลเอกอุดมชัยอางการเดินทางมาเพื่อพบกับเขาเทานั้น โดยไมมีการพบ

กลุมผูเห็นตางแบงแยกดินแดน วา 

 

“หากพลเอกอุดมชัย จะมาพบผมเทานั้น ทำไมตองพาคณะผูแทนท้ังคณะ มาเพื่อพักเพียงคืนเดียว ใน

กัวลาลัมเปอร” นายราฮิม นูร บอกกับเบนารนิวส 

การตัดสนิใจของคณะผูแทนไทย ทำเพ่ือชะลอการเจรจา นายชาหรมิัน ล็อกแมน นักวิเคราะหอาวุโส สถาบัน

ยุทธศาสตรและการศึกษาระหวางประเทศ ในกัวลาลัมเปอร กลาว 

“และอาจจะทำเพราะไดรับคำแนะนำจากผูนำทางการเมืองของพลเอกอุดมชัยเทานั้น ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็

ตาม รวมถึงการเลือกต้ังทั่วไปท่ีกำลังจะมาถึง” นายชาหรมิัน เผยแกเบนารนิวส 

“ไมวาในกรณีใด มาเลเซียควรสงสัญญาณท่ีชัดเจนถึงประเทศไทยวา ทางมาเลเซียจะอำนวยความสะดวกแก

การพูดคุยฯ นี้ ตอเมื่อฝายไทยจริงจังกับพวกเขา และจะไดไมเสียเวลาของเราในอนาคต” 

องคกรมาราปาตานี นั้น รวมถึงตัวแทนจาก กลุมบีอารเอ็น ซึ่งเปนกลุมผูกอความไมสงบในภาคใตที่ใหญและมี

กำลังมากที่สุด แตผูนำของสภาปกครองบีอารเอ็น ยังคงไมออกมาปรากฏตัวเพ่ือรวมการพูดคุยฯ กับ

ฝายรัฐบาลทหารไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



483 

 

"สุกรี ฮารี" ไขกอกหัวหนาคณะพูดคุยฯฝง "มาราฯ" จับตารื้อสองฝาย 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 17 พฤษภาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/76635-sukree-
76635.html?fbclid=IwAR3O_ptwAGQ4f65jx8juyt3J7MjBhjZvs_BWzmMrcHQ503WBK2k892QpJ9c 
 

 
 

อุสตาส สุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคุยของกลุม "มารา ปาตานี" องคกรรมของกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุมท่ี

รวมโตะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตกับรัฐบาลไทย ไดเขียนจดหมายแจงลาออกจากการทำหนาท่ี

หัวหนาคณะพูดคุยฯ สงถึง นายอาวัง ญาบะ หรือ อาวัง ยาบัต ประธานกลุมมารา ปาตานี โดยหนังสือลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

สาระสำคัญในจดหมายระบุวา การลาออกจะมีผลในวันที่ 22 พฤษภาคม โดย อุสตาส สุกรี จะยังคงเปน

สมาชิกของมาราปาตานีตอไป เพียงแตจะยุติบทบาทหัวหนาทีมพูดคุยเพื่อสนัติสุขฯเทานั้น โดยเจาตัวให

เหตุผลเรื่องปญหาสุขภาพ 

อุสตาส สุกรี ฮารี เพ่ิงตกเปนขาวครกึโครมในหมูผูที่สนใจปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 เพราะเจาตัวไดออกแถลงการณและคำแถลงผานคลิปวีดีโอ ยืนยันไมรวมโตะพูดคุย

เพื่อสันติสุขฯกับรฐับาลไทย และระงับการพูดคุยฯเอาไวจนกวาการเลือกตั้งท่ัวไปในประเทศไทยผานไปกอน 

พรอมเรียกรองใหเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยฯฝายรัฐบาลไทยจาก พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต เปนบุคคล

อ่ืน 

การออกแถลงการณในครั้งนั้นไดรับการชี้แจงจากทีมงานของ พล.อ.อุดมชัย วา เปนเพราะ "มารา ปา

ตานี" ไมพอใจที่ พล.อ.อุดมชัย ไมยอมเปดโตะพูดคุยแบบเต็มคณะกับ "มารา ปาตานี" ในชวงเดินทางไป
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ปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซีย ตนเดือนกุมภาพันธ พล.อ.อุดมชัย ยืนยันวาไมไดปฏิเสธการพบปะพูดคุย แตการ

ดำเนินการตองเปนไปตามขั้นตอน คือมีการหารือรวมกันของ "คณะทำงานเทคนิครวม" เสียกอน 

ทาทีท่ีขัดแยงกันดังกลาว ทำใหหลายฝายเชื่อวา นาจะเปนชนวนให อุสตาซ สุกรี ลาออกจากการทำหนาที่

หัวหนาคณะพูดคุยฯ ซึ่งสอดคลองกับขาวลาสุดจากแกนนำขบวนการพูโลที่เปนสมาชิก "มารา ปาตานี" วา 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผานมา มีความพยายามจากคณะพูดคุยฯของรัฐบาลไทย นัดพบปะกับ อุสตาซ สุกรี 

แตเจาตัวไมตกลง และไมพอใจการทำงานของ พล.อ.อุดมชัย จึงลาออกเพ่ือตัดปญหา 

แตขอมูลจากเจาหนาท่ีฝายความมั่นคงไทยกลับระบุไปอีกทาง โดยอางวา สาเหตุที่ อุสตาซ สุกรี ลาออก 

เพราะอึดอัดกับการทำหนาที่ เน่ืองจากไมสามารถควบคุมองคาพยพตางๆ ของ "มารา ปาตานี" ได โดยตลอด

หลายเดือนที่ผานมาท่ี อุสตาซ สุกรี ออกแถลงการณระงับการพูดคุยกับรัฐบาลไทย ปรากฏวายังมีสมาชิก "มา

รา ปาตานี" หลายๆ กลุม นัดพบปะพูดคยุกับคณะทำงานของคณะพูดคยุเพื่อสันติสุขฯ หลายครั้ง ทั้งท่ี

มาเลเซยี อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

อนึ่ง อุสตาซ สุกรี ฮารี เคยใหสัมภาษณเปดใจกับสื่อมวลชนไทยเม่ือเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งถือเปนการเปดตัว

ตอสื่อสาธารณะของไทยครั้งแรกของเขา โดย อุสตาซ สุกรี อางวาเขาเปนแกนนำและตัวแทนขบวนการบีอาร

เอ็นในองคกร "มารา ปาตานี" 

อุสตาซ สุกรี หรอืท่ีเจาหนาที่ฝายความม่ันคงไทยบางคนเรียกชื่อติดปากวา "มะสุกรี ฮารี" เปนลูกชายของ ดร.

สะมะแอ ฮารี อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยตัวนายมะสุกรีเองเคยเปนอุสตาซ 

หรือครูสอนศาสนาของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาลำใหม หรือ ปอเนาะลำใหม อ.เมือง จ.ยะลา 

อุสตาซ สุกรี รวมคณะพูดคยุเพ่ือสันติภาพกับคณะพูดคุยตัวแทนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เม่ือป 2555 

กอนท่ีกระบวนการพูดคุยจะหยุดชะงกัไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเม่ือป 2557 

โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.เขาควบคมุอำนาจการปกครอง แตตอมารัฐบาล คสช.ก็เดินหนา

กระบวนการพูดคุยตอไป โดยฝายผูเห็นตางจากรัฐไดรวมตัวกันมาใหมในนาม "มารา ปาตานี" ซึ่ง อุสตาซ สุก

รี ก็เขารวมดวย และไดรับฉันทานุมัติจากสมาชิก "มารา ปาตานี" ใหเปนหัวหนาคณะพูดคุยฯ สวนตำแหนง

ประธานมารา ปาตานี เปนของ นายอาวัง ญาบะ หรือ อาวัง ญาบัต ซึ่งท้ังคูเคยรวมโตะพูดคุยมากอนในยุค

รฐับาลย่ิงลักษณ ชินวัตร 

หลายฝายที่เฝาสังเกตการณความคืบหนาของกระบวนการพูดคยุเพ่ือสันติสุขดับไฟใต พากันคาดการณวา การ

ลาออกของ อุสตาซ สุกรี อาจเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหนาคณะพูดคุยฯของทั้งสองฝาย 

เนื่องจาก พล.อ.อุดมชัย หรือ "บ๊ิกเมา" เพ่ิงไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒสิภา หรือ ส.ว. ซึง่มีภารกิจในฝายนิติ

บัญญัติ อาจไมเหมาะสมที่จะทำหนาที่หัวหนาคณะพูดคุยฯตอไป และกอนหนานี้ พล.อ.อุดมชัย ก็เพ่ิงลาออก

จากผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวย 
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ผูอำนวยความสะดวกมาเลยเยือนใต จับตา BRN รวมโตะพูดคุยฯ 

ศูนยขาวภาคใต 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 11 มิถุนายน 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/other-news/77382-
faci.html?fbclid=IwAR2PU5izWq1wmjf3nKXid5ZvGSMEZb5f4fpP3_00faQtWhsiXKMPADV6Q5M 
 

สถานการณที่จังหวัดชายแดนภาคใตชวงนี้ มีความเคลื่อนไหวเรื่องกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯที่

หยุดชะงักไปนานหลายเดือน  

โตะพูดคุยดับไฟใตระหวางตัวแทนรัฐบาลไทย กับกลุมผูเห็นตางจากรัฐที่รวมตัวกันมา 6 กลุมในนาม "มารา 

ปาตานี" ตองหยุดชะงักลงต้ังแตเดือน ก.พ.62 ที่ผานมา เม่ือมีความเห็นไมลงรอยกันของหัวหนาคณะพูดคุยฯ

ทั้งสองฝาย และสถานการณก็ย่ำแยลงไปอีก เมื่อหัวหนาคณะพูดคุยฯของ "มารา ปาตานี" นายมะสุกรี ฮารี ได

ประกาศลาออกจากการทำหนาที่ ทำใหฝาย "มารา ปาตานี" ไมมีหัวหนาคณะพูดคุยฯ จนถึงปจจุบันนี้ 

           สวนฝงรฐับาลไทย พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคท่ี 4 ซึ่งเปนหัวหนาคณะพูดคุยฯ ก็

ไดรบัแตงต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทำใหไมมีความชัดเจนวา พล.อ.อุดมชัย จะไดทำหนาที่ในฐานะหัวหนา

คณะพูดคุยฯตอไปหรือไม 

           แตลาสุดกระบวนการพูดคุยมีสัญญาณที่ดีข้ึน เมื่อผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ ซึ่งเปน

อดีตผูบัญชาการตำรวจแหงชาติมาเลเซีย ตันสรี อบัดุลราฮิม มูฮำหมัด นูร จะเดินทางเยือนจังหวัดชายแดน

ภาคใตอยางเปนทางการระหวางวันที่ 11-14 มิ.ย. เพื่อรับฟงขอมูลตางๆ เก่ียวกับปญหาชายแดนใต โดยมี

กำหนดการเขาพบ "บิ๊กเดฟ" พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แมทัพภาคท่ี 4 นักการเมืองทั้งทองถ่ินและระดับชาติ 

รวมถึงกลุมคนที่ทำงานดานประชาสังคม และผูนำศาสนาในพ้ืนที่ดวย 

          มีรายงานดวยวา ผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ กำลังเตรียมจัดองคประกอบคณะ

พูดคุยฝาย "มารา ปาตานี" ใหม โดยดึงตัวแทนที่ไดรับการเห็นชอบรับรองจากกลุมบีอารเอ็นเขารวมดวย 

และผลักดันใหเปนหัวหนาคณะพูดคุยฯคนใหม เพื่อเดินหนาพูดคุยดับไฟใตกับรัฐบาลไทยตอไป ขณะท่ีฝง

ไทยเองก็ตองรอดูทิศทางของรัฐบาลใหมวาจะยกเครื่องคณะพูดคุยฯอกีรอบหรือไม 
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อับดุล ราฮิม นูร: การพดูคุยเพื่อสันติสุข อาจเริ่มใหมในสองสัปดาหหนา 

มารียัม อัฮหมัด 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 14 มิถุนายน 2562 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-noor-06142019144508.html?fbclid= 
IwAR3AYknSLxwypcnHkoiyRSCtKqyEttZkuHne1LuG4w0mClkDWTWS50EEQX4 
 

 
นายอับดุล ราฮิม นูร์ (ขวา) ผู้อาํนวยความสะดวกในการพดูคุยเพือสันติสุขและคณะ จากมาเลเซีย เข้าพบปะพูดคุยกับ นายแวดือราแม มะมิงจิ 

(ซ้าย) ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามปัตตานี ทีจังหวัดปัตตานี วันที 14 มิถนุายน 2562 
 

ผูอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพ่ือสันติสุข มาเลเซยี และคณะ เดนิทางมารับทราบขอมูลจากเจาหนาที่

ไทย และภาคประชาชน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ของประเทศไทย ในหวงเวลาสี่วันที่ผานมา เพ่ือเปน

ประโยชนตอการพูดคุยสันติสุข พรอมสำรวจความเปนไปไดที่จะเริ่มการพูดคุยฯ อีกครั้ง 

อับดุล ราฮิม นูร ไดกลาวกับผูสื่อขาวในปตตานี หลังสิ้นสุดภารกิจในวันศุกรนี้ วา หากไมมีอุปสรรค การพูดคุย

รอบหนาจะมีขี้นไดในสองสัปดาหขางหนานี้ ท่ีเกาะปนัง 

ทั้งนี้ นายราฮิม นูร ไดรบัตำแหนงผูอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพ่ือสันติสุข เมื่อเดือนสิงหาคมปที่แลว 

หลังจากไดรับความไววางใจจากนายมหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ใหรับบทบาทนี้ โดยไดเคย

เดินทางมาพบปะกับ พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝายความมั่นคง และพลเอก อุดมชัย 

ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคยุสันติสุขฝายไทย ในกอนหนานี้แลวสองครั้ง และไดเดินทางเย่ียมเยียนพ้ืนท่ี

สามจังหวัดชายแดนใตเปนครั้งแรก 
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“ในฐานะผูอำนวยความสะดวก เราตองการทราบความต้ังใจของพวกเขา (รัฐบาลไทย มาราปาตานี และ

ขบวนการติดอาวุธ) ในการสนทนากัน ซึ่งจะมีในเวลาไมชานี้ หากไมมีอุปสรรค การพูดคุยรอบหนาจะมีในสอง

สัปดาหขางหนาที่ปนัง” นายราฮิม นูร กลาวแกเบอรนามา สำนักขาวแหงชาติของประเทศมาเลเซีย 

นายราฮิม นูร พรอมคณะรวม 5 คน ไดเดินทางมายังสามจังหวัดชายแดนใต เมื่อวันที่อังคารและสิ้นสุดภารกิจ

ในวันน้ี โดยไดเขาพบ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แมทัพภาคที่ 4 ผูนำอิสลาม นักวิชาการ นักการเมืองทองถิ่น 

และภาคประชาสังคม เพ่ือรับทราบขอมูลในเรื่องตางๆ ท่ีจะนำไปใชประโยชนในการพูดคุย 

เจาหนาที่ผูไมประสงคจะออกนามรายหนึ่ง กลาววา ในระหวางการพูดคยุกับ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธาน

คณะกรรมการกลางอิสลามปตตานี ทางคณะมาเลเซยีฯ ไดใหความสนใจสอบถามถึงความเปนมาและบทบาท

ของคณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศ และในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาการถูก

ชักจูงบิดเบือนเปนแนวรวมขบวนการ 

นอกจากนั้น ยังไดสอบถามถึงเรื่องตางๆ เชน ความเชื่อมโยงของกลุมผูกอเหตุรุนแรงกับภาคประชาสังคม 

เงินทุนในการกอเหตุรุนแรง เปนตน 

เจาหนาที่รายเดยีวกันกลาวอีกวา นายราฮิม นูร ไดสอบถามแนวทางมาตรการรองรับของคณะกรรมการ

อิสลามจังหวัด หากมาเลเซียจะผลักดันขบวนการที่พักพิงอยูในมาเลเซีย กลับเขาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

“ตัน สรี อับดุล ราฮิม ไดสอบถามแนวทางมาตรการรองรับของคณะกรรมการอิสลามจังหวัด หากมาเลเซียจะ

ผลักดันขบวนการที่พักพิงอยูในมาเลเซียกลับเขาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต แตนายแวดือราแม มะมิงจิ และ

คณะกรรมการ อิสลามจังหวัดปตตานี ที่เขารวมพูดคุย ไมไดตอบคำตอบถามใดๆ” เจาหนาที่รายเดียวกันกลาว 

อยางไรก็ตาม นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี กลาวในฐานะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใตวา เรื่องนี้เปนเรื่องระดับนโยบายที่ฝายไทยมีโครงการรองรับอยูแลว และกำลังผลักดัน

การแกไข พรบ. ความมั่นคงเพ่ืออำนวยความสะดวกอีกดวย 

“เรามีโครงการพาคนกลับบานท่ีรองรับอยู ใหเห็นวาคนท่ีกลับตัวกลับใจอยางนอยรัฐบาลท่ีผานมา มีแนวทางที่

ดูแลเปนขั้นเปนตอนอยู ก็ตองดูวาคนที่กลับมาเปนคนแบบไหน มีหมายจับ ไมมีหมายจับ เปนคนท่ีหลงผิด

เฉยๆ อันนี้ ก็ตองแยกเปนกรณีไป... ที่ผานมาก็มี มาตรา 21 ของพ.ร.บ. ความมั่นคง ในเรื่องของนโยบายของ

รัฐบาลท่ีผานมามีการพูดคุยเปนคณะกรรมการแตละระดับ” นายไกรศร กลาว 

นอกจากนั้น คณะนายราฮิม นูร ไดพบกับตัวแทนสำนักขาวกรองแหงชาติ เพื่อรับฟงบรรยายสรุปสถานการณ

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สถิติเหตุการณความรุนแรงและสูญเสีย รูปแบบการกอเหตุ สถิติคดี

ความมั่นคง และสภาพหมูบานจัดตั้ง ตั้งแตป 2547-ปจจุบัน โดยคณะฯ ไดใหความสนใจสอบถามเพ่ิมเติม 

ประเด็นสาเหตุของสถิติเหตุรุนแรงท่ีลดลง ตั้งแตป 2556 ภายหลังการลงนาม General Consensus on 

Peace Dialogue Process 2013 ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซยี 
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“เขาถามถึงวัสดุอุปกรณการกอเหตุรนุแรงที่มาจากมาเลเซีย ความเชื่อมโยงระหวาง CSOs กับสมาชิกแนวรวม

ผูกอการรายในพื้นที่ และแหลงทนุตะวันตกอีกดวย" เจาหนาที่รายเดียวกันกลาวกับเบนารนิวส 

นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี กลาวสรุปวา การเดินทางนายอับดุลราฮิม นูร เปนการแสดง

ความกาวหนาของความพยายามในการพูดคุยเพื่อสันติสุขอยางชัดเจน 

“ผมมองวา ตรงนี้ เปนการพัฒนาความกาวหนาของการพูดคุยสันติสุขในระดับนโยบาย ทำใหเห็นมรีูปธรรม

มากขึ้น เพราะวาผูอำนวยการความสะดวกเขามารับรูขอมูลในพื้นที่ และจากการรับรูขอมูลในพื้นที่มีจากบุคคล

ตางๆ ทั้งผูนำฝายราชการและผูนำทองถ่ิน ผูนำที่เปนผูแทนประชาชนมาใหขอมูลในพื้นที่ เปนการพัฒนา

ความกาวหนาของการพูดคยุสันติสุขที่ชัดเจน" นายไกรศร กลาวแกผูสื่อขาว 

นับตั้งแตการที่กลุมกอความไมสงบปลนปนกวาสี่รอยกระบอกไปจากกองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ในอำเภอเจาะไอรอง นราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึงปจจุจัน มีผูเสียชีวิต

แลวประมาณ 7,000 คน ในขณะที่การพูดคุยเพื่อสันติสุขระหวางผูแทนรัฐบาลไทยกับกลุมผูเห็นตางไดสะดุด

ลงอีกครั้งเมื่อตนปนี้ 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมะสุกรี ฮารี ไดลาออกจากหัวหนาคณะพูดคุยของมาราปาตานี แตยังคงเปนสมาชิกของมารา

ปาตานี ซึ่งนายราฮิม นูร กลาววาการดำเนินการเจรจาจะมีตอไป 

“ผมไมทราบวา ทำไมสุกรีจึงลดตำแหนงลง แตไมวาใครจะมาแทนเขา การพูดคุยก็จะยังมีอยูตอไป” นายราฮิม 

นูร กลาว 
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ประเทศไทย ‘ไมจริงใจ’ ในการเจรจากับกลุมแบงแยกดินแดน 

นานี ยูโซฟ 
----------------------------------- 

เผยแพรเม่ือ 17 กรกฏาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-BRN-
07172019175900.html?fbclid=IwAR1Jih7qoW6LPkjnYv4D6tThR6OoFnuQCX8H6tcEN8ASG7t2k2In1fgPD3o 
 

 
สุกรี ฮารี ทีร้านกาแฟแห่งหนึง ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย วันที 9 มิถนุายน 2562 

 
หัวหนาชุดพูดคุยของมาราปาตานี ที่ตอสูเพื่อขบวนการแบงแยกดินแดนมุสลิมมลายู ในชายแดนภาคใตของ

ไทย ไดกลาวตำหนิรัฐบาลไทยวา ไมจริงใจและไมแยแสกับการพูดคุยเพื่อสันติสุข ตลอดสี่ปที่ผานมา 

มะสุกรี ฮารี เปนหัวหนาชุดพูดคุยของมาราปาตานีท่ีมีการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับรฐับาลไทย ตั้งแตป 2558 

จนถึงเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา เมื่อเขาลาออก โดยมีผูอางวา เหตุเพราะปญหาสุขภาพ มะสุกรี เปนสมาชิก

หนึ่งในสามตัวแทนของกลุมบีอารเอ็น ที่อยูในทีมเจรจาขององคกรมาราปาตานี บีอารเอ็น ถือเปนกลุมแบงแยก

ดินแดนติดอาวุธท่ีใหญและแข็งแกรงท่ีสุด 

“รัฐบาลไทยไมจริงใจตอการแกไขปญหาความขัดแยงในปาตานี การเจรจาที่มีข้ึนท่ีผานมา ถือเปนแผนการที่

ทำใหชาวมลายูปาตานีเสียเวลา” สุกรี กลาวโดยอางถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย และชาวมลายู

มุสลิมท่ีอาศัยในพ้ืนที่ดังกลาว 

“ขอตกลงที่ตกลงกันที่โตะเจรจา ฝายไทยไมเต็มใจที่จะลงนาม และนั่นเปนขอพิสูจนชัดเจนวา ฝายไทยแสรง

เจรจา เพื่อถวงเวลา” สุกรี ย้ำในการสัมภาษณ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในรานแหงหนึ่งทางเหนือของมาเลเซยี 

โฆษกขององคการมาราปาตานี ไดกลาววา คณะผูแทนกลุมแบงแยกดินแดน ยังไมมีการเสนอชื่อผูท่ีจะมาแทน 

สุกรี 
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“เราตองรอชื่อที่ทางบีอารเอ็นเสนอมา สุกรี ฮารี จะตองเขารวมประชุมที่จะมีขึ้น พรอมบอกกลาวความ

คิดเห็น… หากเขาตัดสินใจวา จะไมนำทีมพูดคยุฯ ในนามมาราปาตานี กลุมบีอารเอ็นก็จะตองเสนอชื่อผูที่จะ

มาแทนเขา” อาบู ฮาฟส อัลฮากิม กลาวแกเบนารนิวส 

การเปลี่ยนตัวผูแทนในการพูดคุยฯ ครั้งหลังสุดนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยไดเปลี่ยนหัวหนาคณะพูดคุยฯ ในเดือน

ตุลาคม 2561 โดยทางมาเลเซียก็ไดประกาศตั้งผูอำนวยความสะดวก ในการพูดคุยฯ คนใหม เมื่อเดือน

สิงหาคม ในปเดียวกัน 

การพูดคุยเพื่อสันติสุข ไดเริ่มเปดตัวในป 2558 ภายใตรัฐบาลทหารท่ีปกครองประเทศไทยจนถึงตนเดือนที่ผาน

มา ยังคงชะงักอยู และคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุข และองคกรมาราปาตานี ของฝายผูเห็นตาง ไดบรรลุขอตกลงใน

กรอบการดำเนินการเพ่ือจัดตั้ง “พ้ืนที่ปลอดภัยนำรอง” เพ่ือเปนการทดลองขึ้นหนึ่งเขตนั้น ก็ไมเคยเกิดข้ึน 

การพูดคุยฯ มีขอกังขาวา ผูนำขบวนการแบงแยกดินแดนที่แทจริง ไมไดมีสวนรวมในการพูดคยุฯ และไมเห็น

ดวยกับความพยายามในการพูดคุยฯ แตสุกรีปฏิเสธคำกลาวนี้ 

“บีอารเอ็น ก็คือ บีอารเอ็น… ประเด็นวา เปนบีอารเอ็นจริง หรือไมจริงน้ัน เปนประเด็นที่นำมาใชสรางความ

แตกแยกใหบีอารเอ็นตอสายตาของชาวปาตานี เพื่อใหพวกเขาสูญเสียความมั่นใจในบีอารเอ็น” เขากลาว 

‘บีอารเอ็น ไมเคยแสดงตัว’ 

สุกรี ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม เมื่อถูกถามวา บีอารเอ็น มีสวนรับผิดชอบในเหตุการณรุนแรง การโจมตีใน

ชายแดนใตหรือไม ในชวงหลายปที่ผานมา ซึ่งไมเคยมีกลุมใดออกมาอางความรบัผิดชอบ แตเจาหนาที่ฝาย

ความมั่นคงมักโยนความผิดไปท่ี กลุมผูกอความไมสงบ อยางไรก็ตาม พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตนี้อยูภายใต

กฎอัยการศกึ มาเกือบตลอด ตั้งแตป 2547 

จากเหตกุารณความรุนแรงลาสุดวันพุธนี้ เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดโจมตีเจาหนาที่ทหารพราน ในขณะเดิน

เทาลาดตระเวน ใชวิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่นำไปวางไวใตเพิงจำหนายสินคาของชาวบาน ทำใหเจาหนาที่

ไดรบับาดเจ็บคอนขางสาหัส 3 ราย ในพ้ืนที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเจาหนาท่ีตำรวจเชื่อวาเปน

ฝมือของกลุมกอความไมสงบที่หมายสังหารเจาหนาที่ และในวันจันทรที่ผานมาก็เกิดเหตุการณคลายกัน และมี

เจาหนาที่บาดเจ็บ 3 ราย เชนกัน 

ในชวงหนึ่งเดอืนที่ผานมา ไดเกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิด เจาหนาที่และอาสาสมัครลาดตระเวนในพื้นที่

ชายแดนใต จนทำใหมีเจาหนาที่เสียชีวิต 1 ราย และไดรับบาดเจ็บอยางนอย 17 รายแลว 

นักวิเคราะหกลาววา บีอารเอ็น เปนขบวนการลับ ที่มกีลุมเซลลปฏิบัติการในพื้นที่อยางอิสระ และสมาชิกบี

อารเอ็นในระดับสูงขึ้นไปในองคกร บางครั้งมักจะมารูเก่ียวกับการโจมตี หลังจากที่มีเหตุการณเกิดข้ึนแลว 

 



491 

 

“นั่นคือวิธีตามโครงสรางที่วางไว มันคือหลักประกันความสำเร็จ ฝายไทยสามารถทำลายหนึ่งหนวยปฏิบัติการ

ยอย แตไมสามารถเขาถึงหนวยอื่น ๆ ได” ดอน ปาทาน นักวิเคราะหดานความมั่นคง ผูเชี่ยวชาญพื้นที่

ชายแดนภาคใต ไดกลาวไวเมื่อปท่ีแลวกับผูแทนของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ในการสัมภาษณ

เก่ียวกับปญหาความขัดแยง “กลุมผูกอการรุนแรง เปนสวนหน่ึงของชุมชน… พวกเขาอยูทุกที่ ทุกหนแหง และ

เขาก็มีหลายบทบาท เขาอาจกำลังกรีดยางในนาทีนี้ หรือใหอาหารไก ในนาทีตอมาเขาอาจจะไปวางระเบิดริม

ถนน แลวอาจจะตามมาดวย การปะทะยิงปนตอสู” ดอน กลาว 

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ ที่เพ่ิงลางมือทางการเมืองหลังเปน ส.ส.นราธิวาสมา 9 สมัย ตอบคำถามในการให

สัมภาษณ กับเบนารนิวสวา “คนในพื้นท่ีนั้นใหการสนับสนุนบีอารเอ็นหรือ ชาวบานจะรูจัก หรือสนับสนุนบี

อารเอ็นอยางไร เพราะบีอารเอ็นไมเคยออกมาแสดงตัว” 

'เรายังคงมีการพูดคุยเพื่อสันติสุข' 

ขณะเดียวกัน เจาหนาที่ฝายไทยไดย้ำวา การพูดคุยเพื่อสนัติสุขยังดำเนินอยูในระดับตาง ๆ แมวาการประชุม

อยางเปนทางการครั้งสุดทายกับ มาราปาตานี ไดมีขึ้นเมื่อป 2560 

"ตอนนี้ก็ยังมีการพูดคยุเปนไปตามนโยบายยุทธศาสตรชาติ รฐับาลไทยเปดโอกาสใหผูเห็นตางทุกกลุมทุกคน

ทุกพวกเขามาคุยเสมอ ไมมีการไมมีการบังคับใคร ตอนนี้ก็ยังมีการพูดคุยไปเรื่อย ๆ ก็มีความคืบหนาคุยกับทุก

กลุม คุยเสร็จเมื่อไหรก็จะเปนทางการเมื่อนั้น" พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรชัต หวัหนาคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต กลาวแกเบนารนิวส โดยไมเผยรายละเอียด 

พลตรีธิรา แดหวา ผูอำนวยการศูนยสันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา กลาววา “จะมีกลุมผูเห็นตางออกมา 

กลับบาน ประมาณ 90 เปอรเซ็นต และอาจจะมีผูเห็นตางที่ยังตองการยิงอยู สิบเปอรเซ็นต” “ในสวนของสุกรี 

ฮารี อยากจะใหมองตรงท่ีวาเขาเปนใคร เขาไมคุยเราก็ไมคุย ก็ยังมีคนอ่ืนอีก 90 กวาเปอรเซ็นตที่จะคุย ก็คุย

กับคนที่อยากคุย” พลตรีธิรา กลาวเพิ่มเติม 

“ดูเหมือนวายังคงไมมีความแนนอนอะไรสักอยาง ดูเหมือนจะไมมีใครรูวา การพูดคุยฯ จะออกมาอยางไร” 

ดอน ปาทาน กลาวแกเบนารนิวส ดอน ปาทาน เผยตอไปวา สุกรีไดขอใหรัฐบาลไทยปลด พลเอกอุดมชัย ใน

ฐานะหัวหนาคณะพูดคุยฯ ฝายไทย ออก หลังจากที่เขาตัดขอเสนอเรื่อง เขตปลอดภัย ออกจากโตะเจรจา และ

ไดพยายามติดตอสภาปกครองบีอารเอ็น 

 

“เมื่อไมกี่สัปดาหที่ผานมา สุกรีตัดสินใจลาออกจากตำแหนง ในความเห็นของผม ท้ังสองฝายจะมีโอกาส

กลับมาคุยรวมกัน เพราะตอนนี้ สุกรี ไปแลว" ดอนกลาว “ทาทีระหวางกลุมมาราปาตานี และเจาหนาที่ไทย ก็

คือ มีกระบวนการสันติภาพที่ไมดี ดีกวาไมมีกระบวนการสันติภาพเลย” 

มารียัม อัฮหมัด ในจังหวัดปตตานี และ เคท เบดดัล ในกรุงวอชิงตัน มีสวนในรายงานนี้ 
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มาราปาตานี รองประชาคมโลกเขารวมแกปญหาใต 
บีบีซไีทย 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 23 กรกฏาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/49080834?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR3AYknSLxwypcnHkoiy 
RSCtKqyEttZkuHne1LuG4w0mClkDWTWS50EEQX4 
 

กลุมมารา ปาตานี เปดตัวอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อ 27 ส.ค. 2558 หลังรวมโตะเจรจากับตัวแทนรัฐไทย 

ในนามคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีนายอาวัง ยะบะ ผูแทนจากกลุมบีอารเอ็น เปน

ประธาน มีตัวแทนผูเห็นตาง 6 กลุมรวมเปนสมาชิก ประกอบดวย ผูแทนจากกลุมพูโล (PULO-MKP), กลุมบี

ไอเอ็มพี (BIMP), กลุมบีอารเอ็น (BRN), กลุมบีไอพีพี (BIPP) และกลุมพูโล (PULO-DSPP) 

โฆษกกลุมมารา ปาตานี ระบุในแถลงการณ 23 ก.ค. วา หลังเกิดเหตุ กองทัพปฏิเสธทันทีวาไมมีการกระทำผิด

เกิดขึ้น ขณะท่ีการสืบสวนของตำรวจพบวา กลองโทรทัศนวงจรปดภายในคาย ใชการไมได สถานการณท่ี

คลุมเครือเชนนี้สอเคานาสงสัยวาจะมีการทำสิ่งผิดกฎหมายเกิดข้ึน และที่ผานมาไดเกิดเหตุซอมทรมานผูตอง

สงสัยที่คายทหารแหงนี้มาแลวหลายครั้ง มีการรายงานทางสื่อทั้งในไทยและตางประเทศ และจะไมใชคร้ัง

สุดทาย หากไมมีการเขาไปแทรกแซงจัดการ 

"เราขอประณามการกระทำอันขลาดกลัวอยางไรความปรานี ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงและประมาท

เลินเลอในระหวางกระบวนการสอบสวน" มารา ปาตานี ระบุ 

ดาน ศูนยประชาสัมพันธ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา แถลงผานทางเฟซบุก 23 

ก.ค. อางคำแถลงของพ.อ. ปราโมทย พรหมอินทร โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา วา พล.ท. พรศักด์ิ พูล

สวัสดิ์ แมทัพภาคที่ 4 ไดตั้งคณะกรรมการอิสระเปนคณะกรรมการชุดใหม ประกอบดวยองคกรภาคประชา

สังคม คณะสิทธิมนุษยชน และภาคสวนตาง ๆ ซึ่งเปนบุคคลที่สังคมยอมรับเขามาตรวจสอบ อยางเรงดวน โดย

ตั้งกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการเรงตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือดำเนินการดานวินัยหรืออาญาทหารหาก

พบความบกพรองในการปฏิบัตขิองเจาหนาที่ทหาร และ คณะกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน พ้ืนที่จชต. เพ่ือ

ตรวจสอบขอเท็จจริงกับผูเก่ียวของอยางรอบดาน อยางเปนอิสระใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย เพ่ือสราง

ความไววางใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และปองกันและลดเงื่อนไขการสรางความชอบธรรมในการใช

ความรุนแรง อำนวยความยุติธรรมใหแกพี่นองประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ดานโฆษกกลุมมารา ปาตานี ย้ำวาความไมสงบในภาคใตไมใชปญหาภายในประเทศอีกตอไปแลว แตเปน

ปญหาในระดับภูมิภาคที่จะตองไดรบัการดูแลจากประชาคมระหวางประเทศ และตองหยิบยกตนตอของปญหา

ที่มีรากเหงาทางประวัติศาสตรขึ้นมากลาวถึง และการจัดการความขัดแยงในภูมิภาคจะตองอาศัย กระบวนการ
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ทางการเมือง มิใชการใชกำลังหรือการปราบปราม เพราะเห็นไดวาไมอาจแกปญหา ความรนุแรงที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่ได ในเวลาเดียวกันการเจรจาสันติภาพก็หยุดชะงักเพราะขาดความจริงใจ และตั้งใจทางการเมืองจาก

ทางการไทย 

มารา ปาตานี เรียกรองอีกครั้งใหยกเลิกกฎหมายที่สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูประจำวันของคน ในพ้ืนท่ี

โดยทันทีและปราศจากเงื่อนไข เนื่องจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไดปฏิบัติหนาที่แลว และชาวปาตานี 

จะตองไดสิทธิในการกำหนดการปกครองตนเองตามตามกฎบัตรสหประชาชาติ 

กอนหนานี้ พ.อ.ปราโมทย แถลงเม่ือวันท่ี 22 ก.ค. วานายอับดุลเลาะ ซึ่งเปนชาว อ.สายบุรี จ.ปตตานี ถูก

เจาหนาที่ควบคุมตัวเนื่องจากเขาถูกผูกอเหตุรุนแรงระดับแกนนำ ที่ถูกควบคุมตัว กอนหนานี้ ซัดทอดวาเปน

คนที่คอยชวยเหลือสนับสนุนการกอเหตุในพ้ืนที่มาแลวหลายครั้ง 

เจาหนาที่ทหารไดควบคุมตัวเขาจากบานพักใน อ.สายบุรี ชวงเย็นวันที่ 20 ก.ค. 2562 และนำตัวไปที่หนวย

ซักถามเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 คายอิงคยุทธบริหาร จากนั้นไดปลอยตัวไปพักในหองควบคุมตัวเวลา 

21.30 น. เนื่องจากมีอาการเครียด จนกระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 21 ก.ค. เจาหนาที่พบวานาย

อับดุลเลาะนอนหมดสติ อยูภายในหองควบคุม จึงไดรีบนำตัวสงโรงพยาบาลคายอิงคยุทธบริหารเพ่ือชวยชีวิต

เบื้องตน กอนนำสงตอโรงพยาบาลปตตานี 

แพทย รพ.ปตตานี ใหขอมูลกับญาติวานายอับดุลเลาะ มีอาการสมองบวม เลือดคั่งในสมองและตองใส

เครื่องชวยหายใจ ตอมาชวงเย็นวันที่ 22 ก.ค. แพทยไดสงตัวนายอับดุลเลาะไปรักษาตอที่หองไอซียู 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร 

ญาติไมพอใจเจ าหนาที่คุมเขมหองไอซียู  

บรรยากาศที่หองไอซียู รพ.สงขลานครินทร ซึ่งนายอับดุลเลาะพักรักษาตัวอยู มีความตึงเครียดตลอดทั้งวันที่ 

23 ก.ค. เนื่องจากมีเจาหนาที่นอกเครื่องแบบประมาณ 5 คน มาเฝาอยูภายในหองไอซียู โดยเจาหนาที่ไดขอให

ญาติแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พรอมกับถายรูปเก็บไว ทำใหญาติไมพอใจเนื่องจากไมสามารถเขาเย่ียมได

โดยสะดวก และรูสึกถูกคุกคาม 

เวลาประมาณ 16.00 น. ทางโรงพยาบาลไดจัดเจาหนาท่ีอีกชุดหนึ่งมาเฝาดานหนาหองไอซียู ทำใหการเขา

เย่ียมตองผานเจาหนาที่ 2 ชั้น ยิ่งทำใหญาติไมพอใจและบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้น 

สำหรับอาการของนายอับดุลเลาะวันนี้ ญาติใหขอมูลวาอาการยังไมดีข้ึน 
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มาราปาตานี ทวงถามรัฐบาลไทย จะเดินหนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรือไม 
The Reporters 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 5 สิงหาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/TheReportersTH/posts/2374982739418779?hc_location=ufi 
 

  
 

PEACE: มารา ปาตานี ทวงถามรัฐบาลไทย จะเดินหนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรือไม หลังมีรัฐบาล

จากการเลือกตั้ง และหยุดชะงักมากวา 1 ป 

สำหรับเหตุระเบิดในกรุงเทพที่มีการจับกุมผูตองสงสัยเปนชาวจังหวัดนราธิวาสทำใหมีความพยายามเชื่อมโยง

กับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่อาจยกระดับเหตุการณเปนเรื่องนานาชาติ 

แตจนถึงขณะนี้ยังไมมีการแสดงความรับผิดชอบมาจากขบวนการผูคิดตางกลุมใดโดยเฉพาะฝายกองกำลังของ

ขบวนการBRN 

ขณะที่กลุมมาราปาตานีที่เปนกลุมผูคิดตางในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับรัฐไทยอยูระหวางการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

The Reporters สัมภาษณโฆษกมาราปาตานีหลังรัฐบาลใหมมาจากการเลือกตั้งเริ่มปฏิบัติหนาที่จึงมีคำถาม

มาจากมาราปาตานีถึงนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายพูดคุยสันติภาพอยางไร 

นายอาบูฮาฟสอัลฮากิมโฆษกมาราปาตานีใหสัมภาษณเดอะรีพอรตเตอร2 วันกอนเกิดเหตุระเบิดที่กรุงเทพการ

สัมภาษณครั้งนี้จึงไมเก่ียวของกับเหตุการณในครั้งนี้ซึ่งมาราปาตานีอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงวามี

ความเชื่อมโยงกับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม 

แตสิ่งท่ีโฆษกมาราปาตานีใหสัมภาษณคือการทวงถามนโยบายของรัฐบาลตอกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันตภิาพที่

หยุดชะงกัมากวา1 ปกอนการเลือกตั้ง24 มีนาคม ที่ฝายมาราปาตานีซึ่งเปนคูเจรจากับคณะพูดคุยสันติสุขของ
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รัฐไทยขอยุติการพูดคยุจนกวาจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้มีรฐับาลใหมที่มีพลเอกประยุทธจันทรโอชา 

เปนนายกรฐัมนตรคีนเดิม แตในนโยบายแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีกลาวถึงเพียงประโยคเดียวในการ

แถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภาทำใหมาราปาตานีไมรูเลยวารัฐบาลไทยจะเดินหนากระบวนการพูดคุยหรือไม 

“ไทยมีรฐับาลจากการเลือกตั้งแลว เราจะแจงไปยังผูอำนวยความสะดวกมาเลเซียวา อยากเห็นการประชุมรอบ

ใหมเกิดข้ึนเรว็ๆนี้เพ่ือกำหนดแนวทางในการพูดคุยกันหลังชะงักมากวา1 ป” โฆษกมาราปาตานีกลาว 

โฆษกมาราปาตานีเปดเผยวามาราปตตานียังเปนองคกรรมของกลุมผูคิดตาง5 กลุมที่รวมตัวกันเขมแข็งในนาม

สภาชูรอแหงปาตานี MARA PATANI 

ประกอบดวย 

1. แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (คณะผูกอการในBRN) 

2. แนวรวมอิสลามปลดปลอยปาตานี (BIPP) 

3.องคการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-dspp) 

4.องคการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-mkp) 

5.ขบวนการมูญาฮิดีนอิสลามปาตานี (GMIP) 

นับตั้งแตกอตั้งเมื่อป 2557 มีนายอาวังจาบัติแกนนำBRN เปนประธานมาราปาตานีในขณะที่อุสตาสสุกรีฮารี

แมประกาศวางมือไปเมื่อ 2 เดือนกอนยังคงทำหนาที่รักษาการหัวหนาคณะพูดคุยฝายมาราปาตานีซึ่งเปน

ขอตกลงภายในของ BRN ระหวางที่ยังไมมีคนใหมมาทำหนาที่แทน 

ดังน้ันมาราปาตานี จึงยังยึดแนวทางสันติวิธีในการพูดคุยกับรัฐไทยและเห็นวาตลอดเวลากวา4 ปสองฝาย

สามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจผานข้ันตอน CONFIDENT BUILDING มาแลวสิ่งที่ตองทำตอไปคือการกำหนด

ROAD MAP การพูดคุยสันติภาพใหชัดเจนซึ่งมาราปาตานีไมกาวลวงอำนาจของรัฐไทยในการกำหนดใหใคร

เปนหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขทั้งๆที่กอนหนานี้มีการเรียกรองใหเปลี่ยนตัวพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัชต

หัวหนาคณะพูดคุยชุดปจจุบันแตมาราปาตานีเห็นวาเมื่อเปนรัฐบาลจากการเลือกตั้งแลวหัวหนาคณะพูดคยุ

ควรเปนพลเรอืน 

และยอมรับไดหากรัฐไทยจะเชิญกลุมอ่ืนมาพูดคุยดวยจากที่มีรายงานวามีการพูดคุยกับกลุมในอินโดนีเซียและ

ยุโรูปซึ่งกลุมภายนอกมาราปาตานียังมีกลุม Pulo-p4 ของนายซัมซดูินคานกองกำลังทหารของ BRN และกอง

กำลัง RKK ในพื้นที่ 

“เราผานข้ันตอนการไวเนื้อเชื่อใจกันมาแลวแมวาเราไมสามารถทำในหลายเรื่องรวมกันไดเชนการกำหนดพื้นที่

ปลอดภัยเพราะมีขอจำกัดในหลายเรื่องเราจึงคาดหวังท่ีจะมีการจัดทำโรดแมปในการพูดคยุเพ่ือสันติภาพ

รวมกัน” 

นายอาบูฮาฟชกลาววาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตที่ยาวนานมากวา15 ปถึงเวลาแลวที่จะใหนานานชาติเขา

มามีสวนรวมไดแลวไมใชมาเพื่อสนับสนุนฝายใดแตมาสนับสนนุกระบวนการ support process ใหเดินหนาไป

ไดและคาดหวังวาการเจรจาสันติภาพรอบใหมจะมีขึ้นเร็วนี้  
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‘ประยุทธ’ รับ กำลังหา ‘หน.คณะพดูคุยฯไฟใต’ คนใหม 
The Reporters 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 5 สิงหาคม 2562 
ท่ีมา:https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842798?fbclid=IwAR0gu0Xqnj6SqB66u9mSmSSpPI0ME
PII3SPef8AAUQXosXASeLHexDmgCeQ 

 

เมื่อเวลา 08.25 น. ที่โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณ การใหความสำคัญในเรื่องภาคใตโดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต หลังกรุงมาลาปตตานีออกมาเรยีกรองกับทางการไทยใหสานตอ พล.อ.ประยุทธ กลาววา เรื่องการ

พูดคุยตองดำเนินการอยางระมัดระวังอยางที่สุด สิ่งแรกที่มีความแตกตางก็คือเพราะเหตุใดเราถึงไมพูดใน

ประเทศของเราไมสงสยักันบางเลยหรืออยางไร เพราะการที่รฐัจะไปพูดคยุกับใครก็ตามในเรื่องของความไม

เรียบรอยไมสามารถทำได 

พล.อ.ประยุทธ กลาววา ที่ผานมาเปนเรื่องของประเทศเพื่อนบานที่เขามาชวย ก็ไปหารือกัน ไดขอสรปุอยางไร

เสนอมาทางรฐับาล เปนผูตัดสินใจ ในการทำงานและตองยึดมั่นในหลักการของรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยเปน

หนึ่งเดียวแบงแยกไมได ทั้งในเรื่องของดนิแดนหรือพื้นที่ภายในท้ังหมดตองเห็นใจกัน และขอใหติดตามดูวา

สถานการณบานเมืองของเราแตกตางกับตางประเทศอยางไรหลายประเทศมีการตอสูกันมายาวนาน เราก็ไม

ตองการใหมันยาวนานขนาดนั้นอยูแลวอะไรก็ตาม ที่รบัไดก็จะทำวันน้ีอยากจะบอกวาเรามีหลายมาตรการ ทั้ง

เรื่องกฎหมายและการพัฒนา การพาคนกลับบานแตทุกอยางก็ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเราก็เปดทุก

ชองทางขอใหใจเย็น ซึ่งการพูดคุยสันติสุข ไมใชการเจรจา 

เมื่อถามวาหัวหนาคณะการพูดคยุสันติสุข ยังเปนพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อยูหรือไม พล.อ.ประยุทธ 

กลาววา กำลังพิจารณาอยูเพราะพล.อ.อุดมชัย ก็ไปทำหนาท่ีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขอใหใจเย็น 
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"อุดมชัย"ไดไปตอ...นายกฯสั่งลุยพูดคุยดับไฟใต 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 8 สิงหาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/documentary/79205-
udeomchai.html?fbclid=IwAR2PU5izWq1wmjf3nKXid5ZvGSMEZb5f4fpP3_00faQtWhsiXKMPADV6Q5M 
 

ผลพวงจากคดีลอบวางระเบิดนับสิบจุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางวันท่ี 1-2 ส.ค.62 ท่ี

ผานมา ซึ่งมีการควบคุมตัวผูตองสงสัยที่เปน "ทีมปฏิบัติการ" ลวนมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต

นั้น ทำใหเกิดคำถามโยงไปถึงกลุมขบวนการที่อางอุดมการณแบงแยกดินแดน ซึ่งสวนหนึ่งรวมกระบวนการ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขอยูกับรฐับาลไทย วาเปนการพยายามสรางเงื่อนไขเพ่ือยกระดับการพูดคยุขึ้นเปนการเจรจา

หรือไม 

          7 ส.ค.62 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม ตอบ

คำถามเรื่องนี้ระหวางเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดยะลา เพ่ือเปดอาคารศูนยราชการจังหวัดชายแดนภาคใต โดยย้ำ

ชัดวาเปนคนละเรื่องกัน และยังยืนยันเปนครั้งแรกวาจะยังคงให พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพ

ภาคที่ 4 และสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขตอไป 

          "เรื่องการสรางสถานการณ กับการพูดคุยมันเปนคนละประเด็น เพราะเรากำลังอยูในกระบวนการ

พูดคุย สาเหตุนั้นมีหลายอยาง ประเทศไทยเราก็รูปญหามันเยอะ ประเทศอื่นกเ็หมือนกัน ประเทศที่เขา

เจริญแลวเขาก็มีปญหา ซึ่งวันนี้คณะพูดคุยเขาก็ทำงานอยูแลว นโยบายก็ไมไดเปลี่ยนแปลง แตตอง

ประสานกับรัฐบาลใหม และวันนี้ก็มีความคืบหนา หลายอยางก็กำลังขับเคล่ือน หลายอยางก็ยังไมสมบูรณ 

ซึ่งในการพูดคุยนั้นเปนทางลับ เปดเผยไมได และหัวหนาคณะพูดคุยก็ยังเปน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโร

รัชต แตก็ข้ึนอยูกับทีมงานทั้งหมดที่ยึดถือนโยบายลงไป เพราะนายกฯก็เปนคนเดิม และผมก็เปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวย เพียงแตตองไปปรับแกบางอยางใหสอดคลองกับบริบทตางๆ ท่ี

เปลี่ยนแปลง" 

          กอนหนานี้มีขาวเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใตจาก พล.อ.อุดมชัย 

เปนบุคคลอื่น เพื่อรองรับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยฯของรัฐบาลชุดใหม โดยมีชื่อ พล.อ.

วัลลภ รักเสนา เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เปนแคนดิเดต แตลาสุดนายกฯยืนยันแลววา

หัวหนาคณะพูดคุยฯยังคงเปน พล.อ.อุดมชัย 

          จริงๆ แลวกระแสการเปลี่ยนตัว พล.อ.อุดมชัย มีมากอนหนานี้ โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ พล.อ.อุดมชัย 

ไดรบัการเสนอชื่อจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรอื คสช. ใหทำหนาท่ีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) หลายคน

มองวาสถานะการเปน ส.ว.ไมเหมาะกับการทำหนาที่หัวหนาคณะพูดคุยฯ เพราะ ส.ว.เปนฝายนิติบัญญัติ สวน

คณะพูดคุยฯเปนตัวแทนของฝายบริหาร 
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          พล.อ.อุดมชัย หรอื "บิ๊กเมา" เปนอดีตแมทัพภาคท่ี 4 เปนเจาของผลงานเดน "โครงการพาคนกลับ

บาน" ซึ่งเปนการนำผูตองหาและผูตองสงสัยคดีความมั่นคงท่ีหลบหนอียูในปาเขาและในประเทศเพื่อนบาน ให

วางอาวุธ ออกมามอบตัว และกลับไปใชชีวิตในภูมิลำเนาเดิมของตน โดยภาครัฐจะอำนวยความยุติธรรมให

อยางเต็มที่ 

          พล.อ.อุดมชัย ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาคณะพูดคยุฯ แทน พล.อ.อักษรา เกิดผล เมื่อเดือน ต.ค.ปที่

แลว (อานประกอบ : เปดแนวคดิ "บิ๊กเมา-อุดมชัย" วาท่ีหัวหนาคณะพูดคุยดับไฟใตคนใหม) และได

ปรับเปลี่ยนกระบวนการพูดคุยเปนแบบ "ปดลับ" มากขึ้น พรอมประสานงานกับทางการมาเลเซียที่แตงตั้ง "ผู

อำนวยความสะดวก" กระบวนการพูดคุยฯคนใหมอยางใกลชิดมากกวาเดิม มีรายงานความคืบหนาของ

กระบวนการพูดคุยฯเปนระยะ 

          แตในทางเปดกลับเผชิญปญหาความขัดแยงกับแกนนำกลุม "มารา ปาตานี" องคกรรมของกลุมผูเห็น

ตางจากรัฐ 6 องคกรท่ีรวมโตะพูดคุยกับรัฐบาลไทยในรัฐบาล คสช. ถึงข้ันที่ นายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคุย

ฯฝง มารา ปาตานี ตัดสินใจลาออกจากการทำหนาที่ สงผลใหการพูดคุยหยุดชะงักไป (อานประกอบ : "สุกรี 

ฮารี" ไขกอกหัวหนาคณะพูดคุยฯฝง "มาราฯ" จับตารื้อสองฝาย) โดยฝายมารา ปาตาน ีแสดงทาทีวาเปน

ปญหาของฝายรัฐบาลไทย และกลาวอางผานสื่อแขนงตางๆ หลายครั้งวา กระบวนการพูดคุยตองหยุดชะงักลง

เพราะฝายรัฐบาล 

          แตในความเปนจริงแลว คณะทำงานชุดเล็กของ พล.อ.อุดมชัย ยังคงเดินหนาพบปะพูดคยุกับแกนนำ

กลุมผูเห็นตางจากรัฐกลุมตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสมาชิกมารา ปาตานีเอง โดยตลอดหลายเดือนที่ผาน

มา ซึ่งแกนนำบางปกของ มารา ปาตานี อางวากระบวนการพูดคุยฯหยุดชะงกันั้น แทที่จริงแลวกระบวนการ

ยังคงเดินหนามาเปนลำดับ มีการเปดวงพูดคุยอยางไมเปนทางการทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

          ขณะที่การประสานงานกับ ตันสรี อับดุลราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร อดีตผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ

มาเลเซยี ในฐานะผูอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหมที่ ดร.มหาธีร โมฮาหมัด นายกรัฐมนตรี

มาเลเซยีแตงต้ังขึ้น ก็เปนไปดวยดี โดย ตันสรี ราฮิม เดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งเพื่อหารือและรายงาน

ความคบืหนาการชักชวนกลุมผูเห็นตางจากรัฐกลุมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก "มารา ปาตานี" เขารวมโตะพูดคุยฯ 

โดยเฉพาะกลุมบีอารเอ็น 

          ตันสรี ราฮิม เดินทางเยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนทางการรอบลาสุดเม่ือชวงกลางเดือน 

มิ.ย.62 และไดเขาพบปะหารือกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หรือ "บ๊ิกเดฟ" แมทัพภาคที่ 4 พรอมเปดวงรบัฟง

ขอมูลจากกลุมตางๆ รวมทั้งภาคประชาสังคมดวย กอนจะเดินทางกลับไปทำงานตอ จากนั้นก็ยังเดนิทางมา

ไทยอยางไมเปนทางการอีก 1-2 ครั้ง เพ่ือหารือกับคณะทำงานของ พล.อ.อุดมชัย โดยลาสุดมีขาวดีวา "โตะ

พูดคุยฯรอบใหม" นาจะมีตัวแทนตัวจริงจากกลุมบีอารเอ็นเขารวมดวย 
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สื่อนอกตีขาว ‘บีอารเอ็น’ หารือลับ จนท.ไทย 
กรุงเทพธุรกิจ 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 17 สิงหาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844238?fbclid=IwAR373PT3UEljzcnEeL5Cxp3V9aj 
F9f419ZyX1Dvj7zUpWW4CWtWqu4TDHis 

 

รอยเตอร เผย แกนนำขบวนการแบงแยกดินแดน 3 จังหวัดชายแดนใต ไดพบปะหารือ

ในทางลับเปนครั้ งแรกกับเจาหนาที่ ไทย พรอมย่ืนเงื่อนไขใหปลอยตัวผูตองสงสัยกอความ

ไมสงบในพื้นที่ภาคใต ท้ังหมด กอนการเจรจาสันติภาพอยางเปนทางการ 

 

นายปก ฟาคีร แกนนำอาวุโสของขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี (บีอารเอ็น) เผยกับสำนักขาว

รอยเตอรวา คณะเจาหนาที่ของบีอารเอ็นไดพบปะเปนการลับกับเจาหนาที่รัฐบาลไทยชุดใหม ณ “ประเทศ

หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เม่ือวันศุกร (16 ส.ค.) 

ในระหวางการพบหารือ บีอารเอ็นไดย่ืนเงื่อนไขขอเรียกรอง ใหรฐับาลไทยปลอยตัวผูตองสงสัยกอความไมสงบ

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ถูกจับกุมและคุมขังอยู ทั้งหมด และตองดำเนินการสอบสวนอยางโปรงใส 

ตามขอกลาวหาทารุณกรรมของเจาหนาที่ความม่ันคงของไทย 

นายฟาคีร วัย 70 ป กลาววา เงื่อนไขดังกลาวเปนขั้นตอนไปสูการเจรจาสันติภาพอยางเปนทางการ ซึ่งขณะนี้

กระบวนการยังอยูในข้ันเริ่มแรก และบอกวาในการเจรจาที่ผานมา "รัฐไทยเหมือนปลาไหลมันเลื่อมที่ลื่นไหล" 

แกนนำบีอารเอ็นย้ำวา รากฐานของปญหาสำหรับขบวนการบีอารเอ็นคือ การถูกยึดครองดินแดน ซึ่งเรื่องนี้ไม

เคยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ ในระหวางการเจรจาหลายครั้งที่ผานมา 

นายฟาคีรยังกลาวถึงเหตุการณลอบวางระเบิด ในหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. ที่ผานมาวา ไมใช

ฝมือของกลุมบีอารเอ็น เนื่องจากบีอารเอ็นจะไมโจมตีนอกเหนือพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย เพราะ

ไมตองการใหถูกมองวาเปนกลุมกอการราย 

“เรารักดินแดนอาณาเขตของเรา ทำไมเราจะตองออกไปกอเหตุนอกดินแดน” นายฟาคีรเผย และวา “เหตุที่

เกิดเปนฝมือของกลุมอ่ืนแนนอน” 
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เจาหนาที่ยัน บีอารเอน็ กอเหตุระเบิดกรุงเทพ 
มารียัม อัฮหมัด และนนทรัฐ ไผเจริญ 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 19 สิงหาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-bomb-BRN-08192019160036.html?fbclid= 
IwAR3wrDEYHur9MN9zpd8z4nXmu4fs2yub4DVAwBG9y6m2QUOz2vN6L_a5_eM 
 

 
เจ้าหน้าทีตาํรวจอีโอดีตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุระเบิด ทีกรุงเทพฯ วันท ี2 ส.ค. 2562 

 
ในวันจันทรนี้ เจาหนาที่ดานหนวยงานความมั่นคง แสดงความมั่นใจวา การกอเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพ

และปริมณฑล เม่ือตนเดือนน้ี เปนฝมือของกลุมขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี หรือ บีอารเอ็น 

เพราะผูท่ีถูกควบคมุตัวไดสวนใหญ มีประวัติอยูในฐานขอมูลของเจาหนาที่วาเปนสมาชิกบีอารเอ็น ขณะท่ีพล

เอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวปฏิเสธรายงานขาว

ที่วา เจาหนาที่ไทยไดคุยกับตัวแทนบีอารเอ็น ที่เสนอเงื่อนไขใหปลอยตัวนักโทษคดีความมั่นคง 

เจาหนาที่ดานหนวยงานความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนใตรายหน่ึง กลาววา ขบวนการแนวรวมปฏิวัติ

แหงชาติมลายูปตตานี (บีอารเอ็น) มีความประสงคท่ีจะเรียกรองความสนใจจากนานาชาติ ในระหวางที่มีการ

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ที่มีรัฐมนตรีตางประเทศจากมหาอำนาจ เชน สหรัฐอเมริกา จีน รวมทั้งชาติมุสลิม

อยางตุรกี เขารวม 

“ผมวาการที่ขบวนการบีอารเอ็น ขึ้นไปกอเหตุท่ีกรุงเทพฯ นั้น เพ่ือตองการใหเปนขาว เพ่ือที่จะใหตางชาติเขา

มาแทรกแซงปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต เพราะการกอเหตุในพ้ืนที่ไมวาจะระเบิด ยิง

รายวัน ตางชาติจะไมคอยใหความสำคัญเทาที่ควร” เจาหนาที่รายเดียวกัน กลาวโดยไมประสงคออกนาม เพื่อ

ตองปกปดสังกัด 
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นับตั้งแตการวางระเบิดที่หนาสำนักงานตำรวจแหงชาติ เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม นี้ จนเกิดระเบิด 9 ครั้ง ในพ้ืนท่ี 

4 แหง และมีผูไดรับบาดเจ็บ 4 ราย ในวันถัดมา เจาหนาที่สามารถจับกุมผูตองสงสัยเปนชายชาวรอืเสาะ 2 

ราย พรอมตั้งขอหาพยายามฆาและอ่ืนๆ รวมท้ังยังไดออกหมายจับผูตองหารายอ่ืนๆ อีก 4 ราย 

ในเรื่องนี้ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแหงชาติ กลาววา ในชั้นตน ยังไมสามารถระบุ

กลุมท่ีบงการการระเบิดในครั้งนี้ได แตไมไดตัดประเด็นใดออกไป 

“ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน มีความคืบหนาไปพอสมควร หลังควบคุมตัว 2 ราย หมายจับ 4 ราย ใน

อนาคตอันใกล ถามีหลักฐานชัดเจนก็จะไดออกหมายจับเพ่ิมเติม จะเกี่ยวกับกลุมไหนอะไรยังไง ยังไมไดตัด

ประเด็นไหนทิ้งไป” พ.ต.อ.กฤษณะ กลาว 

“จากที่ ผบ.ตร .ใหขาวไปแลว กลุมอะไรก็ดีในเวลาที่เกิดเหตุ ไมเห็นมีกลุมไหนแบกรับความรับผิดชอบไวเลย 

ในสวนตำรวจ ถาแปะถึงใครไมวาจะสวนตัวหรือกลุมไหน ก็จะไดออกหมายจับไป แตตอนนี้ ยังอยูระหวางการ

สอบสวน” พ.ต.อ.กฤษณะ กลาวเพิ่มเติม 

นอกจากนั้น เมื่อสัปดาหที่ผานมา แมทัพภาคที่สี่ ไดเดินทางไปชายแดนสุไหงโก-ลก เพ่ือตรวจตราความ

เขมงวดการเขาออกผานชายแดนของคนสองฝง โดยไดกลาววา พบผูตองสงสัยสองรายที่นำกระเปาขนาดใหญ

เขามาจากประเทศมาเลเซีย และเชื่อวา ไดนำระเบิดเขามาเพ่ือไปใชในกรุงเทพ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ตำรวจ 

ยังไมเปดเผยรายละเอียดในการสืบสวนตอกรณีดังกลาว จึงไมทราบวาบุคคลดังกลาว เปนสองในสี่ผูตองหาที่

ศาลอนุมัติหมายจับแลวหรอืไม 

การโจมตีภาคใตตอนบน : กองกำลังอารเคออกมารับวา ระเบิดเปนฝมือกลุมตน 

เมื่อเดือนกันยายนป 2559 แกนนำอารเคเค (RKK) ฝายปฏิบัติการในพื้นที่ของขบวนการบีอารเอ็น (BRN) อาง

แกเบนารนิวสในวันนั้นวา การวางระเบิด รวมทั้งการโจมตีเปาหมายในภาคใตตอนบน เมื่อวันที่ 10 - 12 

สิงหาคม และเรื่อยมาจนถึงเหตุรุนแรงจังหวัดชายแดนใตเดือนกันยายน ที่ทำใหมีผูเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 4 คน 

เปนฝมือของกลุมบีอารเอ็น ที่ตองการแสดงความไมพอใจตอความไมจริงใจของรัฐบาลไทยในการพูดคุยสันติ

สุข โดยมีผูกอความไมสงบสี่คนถูกควบคุมตัวหลังจากนั้น 

โดยในปเดียวกัน มีผูกอความไมสงบสี่คน ถูกตัดสินวามีความผิดในเหตุการณวางระเบิดที่มหาวิทยาลัย

รามคำแหง ในกรุงเทพ ป 2556 ที่มีผูไดรับบาดเจ็บหกคน 

พลเอกอุดมชัย : ไทยไมไดคุยกับบีอารเอ็น 

ในวันน้ี ท้ังนี้ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต หัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต ไดกลาว

ปฏิเสธรายงานของสื่อมวลชนตะวันตก ท่ีวา เจาหนาที่ของไทยไดพบกับนายปก ฟาคีร ผูที่อางวาตนเองเปน

สมาชิกอาวุโสของขบวนการบีอารเอ็น โดยไดตั้งเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยปลอยตัวผูท่ีถูกควบคุมตัวตามขอสงสัยใน
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คดีความมั่นคง และใหดำเนินการสอบสวนโดยโปรงใส กอนที่ฝายบีอารเอ็นจะยอมเจรจากับฝายไทย รวมท้ัง 

กลาววา บีอารเอ็นไมไดเก่ียวของกับการระเบิดกรุงเทพ เม่ือตนเดือนนี้ 

“ผมวาไมใชแลวนะ ผมยืนยันวายังไมไดคุยอะไรกับเลย ผมก็ไมทราบวาขาวออกมายังไง ก็ตองไปถามคนที่ให

สัมภาษณ นายปก ฟาคีร ที่อางวาเปนแกนนำอาวุโสของขบวนการบีอารเอ็นนั้น ผมก็ไมรูจักวาเขาเปนใคร อยู

ที่ไหน” พลเอกอุดมชัย กลาวแกเบนารนิวส ในวันจันทรนี้ 

ทั้งนี้ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต ไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใตคนใหม เพ่ือพูดคุยกับกลุมมาราปาตานี ที่ประกอบดวยขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมตางๆ ที่ดำเนิน

เปนรปูเปนรางมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 กอนที่จะชะงักลงในเดือนกุมภาพันธที่ผานมานี้ 

“สวนเรื่องที่จะมีการพูดคุยเมื่อไหรนั้น คงตอบไมไดวาจะเปนเมื่อไหร เพราะวาการประสานงานอะไรก็ดีหรือ

ความไววางใจอะไรก็ดี มันมีหลายอยาง ไมใชวาสั่งแลวไดเลย ซึ่งเรื่องการพูดคยุสันติสุข มันเปนเรื่องของ

ความรูสึกของกันเละกัน ตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน” พลเอกอุดมชัย กลาวเพิ่มเติม 

ดาน นายอาบูฮาฟซ อัล-ฮากิม โฆษก คณะพูดคยุฝายมาราปาตานี กลาววา นายปก ฟาคีร เปนสมาชิกของ

ขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี (บีอารเอ็น) จริง แตไมใชโฆษกของขบวนการ สวนท่ีมีขาววา

คณะของบีอารเอ็น ไดพบปะพูดคุยในทางลับกับเจาหนาที่รัฐบาลไทยนั้น เรื่องนี้ตนเองยังไมทราบ 

“ขอเสนอนี้ ทางบีอารเอ็น ไดเรียกรองมาโดยตลอด ตั้งแตสมัยนายอาซัน ตอยิบ หัวหนาคณะพูดคุยสันติภาพ

ฝายบีอารเอ็น สมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ ชินวัตร หากรัฐบาลไทยยอมรับก็จะคุยตอ” นายอาบูฮาฟซ กลาวแกเบ

นารนวิสในวันนี้ 

ในกรุงเทพ เมื่อผูสื่อขาวถามพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง ในเรื่องรายงาน

ขาวที่วา บีอารเอ็นขอใหปลอยตัวผูที่ถูกควบคุมขัง พลเอกประวิตร กลาวตอบเพียงวา "พูดงั้นไดไง" 
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ยังไมเปลี่ยนกเ็ดินตอ..."ทีมบ๊ิกเมา"ไมรอ-นดัคุย "ซำซูดิง คาน" 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 24 สิงหาคม 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/south-news/scoop/79719-sam-
79719.html?fbclid=IwAR17ZstaUkCr_aGun9z64p0i3agrBqaylLo5c021RK7qQN2CqeMzbZmGXeY 
 

ชวงหลายวันมานี้ มีขาวเกี่ยวกับตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต จากขาวการ

ลาออกของ "บ๊ิกเมา" พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต  

 

แตท้ังนายกรัฐมนตรี และรองนายกฯท่ีเคยดูแลงานดานความม่ันคง ประสานเสียงวายังไมมีการเปลี่ยนตัว

แนนอน อยางนอยก็ในขณะนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.62 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

เปนประธานการประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนการประชุมครั้งแรกในรัฐบาลชุดใหม นายกฯไดตอบ

คำถามสื่อมวลชนเก่ียวกับขาวการลาออกจากการทำหนาที่หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ของ พล.อ.อุดมชัย 

แตนายกฯยืนยันวา ยังไมมีการเปลี่ยนตัว แมคนเดิม (พล.อ.อุดมชัย) ไดลาออกไปดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา 

หรือ ส.ว.แลว เพราะรองหัวหนาคณะพูดคุยฯก็ทำหนาที่อยูจนกวาจะมีความพรอม 

พล.อ.ประยุทธ ย้ำดวยวา การพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ยังคงเดินหนาตอตามนโยบาย สวนมาตรการลดความ

รุนแรงในพ้ืนที่ภาคใตก็อยูที่ทุกคนตองชวยกัน 

ขณะที ่"บิ๊กปอม" พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีซึ่งเคยกำกับดูแลงานดานความมั่นคงใน

รัฐบาลชุดท่ีแลว กลาวเม่ือวันพุธที่ 21 ส.ค.วา ขณะนี้ยังไมมีการเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคยุเพ่ือสันติสุขฯ 

ยังคงเปน พล.อ.อุดมชัย เชนเดิม แมจะลาออกแลวเพราะกังวลเรื่องคุณสมบัติการเปน ส.ว. แตก็ยังไมไดมีการ

แตงต้ังใหม 
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จากนั้นวันศุกรที่ 23 ส.ค. "บิ๊กปอม" ย้ำอีกครั้งวา ขณะนี้ยังไมมีการแตงตั้งหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต และไดมอบหมายให พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา หรือ คปต.สวน

หนา  ทำหนาที่ดูแลภาพรวมในฐานะผูแทนพิเศษของรัฐบาลแทนไปกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งคนใหม 

ดานทีมงานของ พล.อ.อุดมชัย ยืนยันกับ "ทีมขาวอิศรา" วา "บ๊ิกเมา" แสดงเจตจำนงลาออกจากหัวหนาคณะ

พูดคุยเพ่ือสันตสิุขฯ ตั้งแตชวงท่ีไดรับแตงตั้งเปน ส.ว. เพราะงาน ส.ว.เปนงานนิตบิัญญัติ สวนงานพูดคุยเพื่อ

สันติสุขฯ เปนงานของฝายบริหาร จึงเปนการลาออกตามมารยาท ซึ่งชวงน้ัน "บ๊ิกเมา" ก็ไดลาออกจากผูแทน

พิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวย 

แตตลอดมานายกฯก็ยังไมมีการตั้งหัวหนาคณะพูดคยุฯคนใหม โดยเมื่อวันท่ี 7 ส.ค.62 ขณะลงพ้ืนที่ปฏิบัติ

ภารกิจเปดศูนยราชการจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี จ.ยะลา นายกฯยังใหสัมภาษณยืนยันวา หัวหนาคณะพูดคุยฯ

ยังคงเปน พล.อ.อุดมชัย ไมมีการเปลี่ยนแปลง   

ขณะที่แหลงขาวระดับสูงในหนวยงานดานความมั่นคง ก็ใหขอมูลสอดคลองกันวา ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง

หัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฯในขณะนี้คอนขางแน เพราะนายกฯสงสญัญาณให พล.อ.อุดมชัย ทำงานตอไป 

โดยเนนทำงานทางลับ ไมใชพูดคุยเจรจาผานสื่อเหมือนในยุครัฐบาลกอน (สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร) 

สวนการเปลี่ยนแปลงหากจะเกิดขึ้น คงเปนชวงหลังสิ้นเดือน ก.ย. คือผานพนฤดูเกษียณอายุราชการ อาจ

มีการตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ที่จะเกษียณวันท่ี 30 ก.ย.นี้ เขามาทำ

หนาที่แทน 

มีรายงานจากทีมงานของ พล.อ.อุดมชัย วา ที่ผานมายังคงพบปะพูดคุยกับแกนนำผูเห็นตางจากรัฐกลุมตางๆ 

มาอยางตอเน่ือง ทั้งใน "มารา ปาตานี" และกลุมท่ีไมไดเขารวมกับ "มารา ปาตานี" ซึ่งเปนองคกรรมของ

กลุมเห็นตางจากรัฐ 6 กลุมท่ีตัดสินใจเขารวมโตะพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับรฐับาลไทยในยุครัฐบาล คสช. แมขณะนี้

ฝาย "มารา ปาตานี" จะไมมีหัวคณะพูดคุยฯ จากการยุติบทบาทของ นายสุกรี ฮารี ก็ตาม  

โดยแกนนำกลุมผูเห็นตางจากรัฐคนสำคัญที่มีการนัดพบปะพูดคยุกันชวงนี้ที่ประเทศมาเลเซีย คือ นายซำซูดิง 

คาน แกนนำกลุมพูโล พีโฟร (PULO P4) ซึ่งปกติพำนักอยูที่ประเทศแถบยุโรป แตตกขบวนไมไดเขารวมเปน

สวนหนึ่งของ "มารา ปาตานี" 

การปรากฏความเคลื่อนไหวของ นายซำซูดิง คาน สะทอนวากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ยังคง

เดินหนาอยูตลอดเวลา แมจะเปนชวงท่ียังไมมีความชัดเจนเรื่องตัวบุคคลที่จะทำหนาที่หัวหนาคณะพดูคุยฯ

ของรัฐบาลไทยก็ตาม 

------------------------------------------------------------------------------------- 

บรรยายภาพ : นายกฯประยุทธ จันทรโอชา ขณะแถลงขาวหลังประชุม สมช.ครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ เมื่อวันท่ี 22 ส.ค.62 
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รูจกั "หัวหนาพูดคุยดับไฟใตปายแดง" พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ 
ศูนยขาวภาคใต 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 26 กันยายน 2562 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/80872-
wallop.html?fbclid=IwAR1bXmSaZ2Nwo7yJeQ-E3uH1FJGbM-nM33Mah3oJC3UPNraK4AWVV2Yt9DQ 
 

การเปลี่ยนแปลงอีกคร้ังกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งแตงตั้ง พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ ทำหนาที่หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯคนใหม  

 

พล.อ.วัลลภ กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ แตไดรับแตงตั้งใหไปทำหนาที่ "หัวหนาคณะ

พูดคุยเพือ่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต" แทน พล.อ.อดุมชัย ธรรมสาโรรัชต อดีตแมทัพภาคที่ 4 โดยเริ่ม

งานตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2562 (หลังเกษียณอายุราชการ) เปนตนไป 

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ดำรงตำแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) มาตั้งแตป 2560 รวมเวลา 2 

ป โดยยายขามหวยมาจากผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

พล.อ.วัลลภ เกิดเม่ือวันที่ 20 ธ.ค.2501 เปนชาวจังหวัดลพบุรี จบโรงเรียนเตรียมทหารรุน 18 (ตท.18) และ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารุน 29 (จปร.29) ผานการศกึษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี 

69 และหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ รุนที่ 54 

พล.อ.วัลลภ เคยเปนทหารเหลาปนใหญ เคยปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ยุทธการชองบก และ

ชองโอบก ทั้งยังเคยปฏิบัติงานเปนผูประสานภารกิจในภารกิจรักษาสันติภาพ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในป 

2534 ดวย 
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เคยเปนอาจารยในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รองเจากรมและเจากรมยุทธการทหาร และผูอำนวยการสำนัก

นโยบายและแผนกลาโหม กอนขามหวยเปนเลขาธิการ สมช.กระทั่งเกษียณอายุราชการ 

พล.อ.วัลลภ เคยปฏิบัติงานที่เปนเกียรติประวัติ เชน สมัยรักษาราชการผูชวยทูตทหารไทยประจำกรุง

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหวางเดือน ต.ค.2544 ถึง ก.ย.2547 นั้น ปรากฏวาเม่ือเดือน ม.ค.2546 เกิด

วิกฤติการณที่มีการปลอยขาวลือ จนทำใหชาวกัมพูชาไมพอใจ มีการประทวงจลาจลทำลายทรัพยสิน และ

ทำรายคนไทย บุกเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ทำใหขาราชการของสถานทูตและคนไทยตองหลบหนี

จากเหตุจลาจล พล.อ.วัลลภ ไดชวยเหลือขาราชการสถานทูตบางสวนไปอยูเซฟเฮาส และวางแผนอพยพ

คนไทยกลับประเทศ โดยประสานกับกองทัพไทยในการเตรียมกำลังพลและอากาศยานไปรับคนไทยท่ี

สนามบินโปเชนตง รวมกวา 700 คน กลับสูมาตุภูมิดวยความปลอดภัย 

นอกจากนั้นยังมีผลงานเกี่ยวกับความรวมมือดานความม่ันคงระหวางประเทศ กรณีเกิดอุบัติเหตุเคร่ืองบินสาย

การบินลาวแอรไลน เที่ยวบิน QV301 เกิดอุบัติเหตุตกกลางแมน้ำโขง ฝงเมืองโพนทอง ตรงขามเมืองปากเซ 

แขวงจำปาสัก เมื่อวันท่ี 16 ต.ค.2556 ขณะนั้น พล.อ.วัลลภ ดำรงตำแหนงรองเจากรมยุทธการทหาร ไดรบั

มอบหมายใหเปนหัวหนาชุดประสานงานของไทย เพ่ือใหความชวยเหลือ สปป.ลาว ในการรวมคนหาและกูซาก

เครื่องบินลาว เหตุการณครั้งนั้นมีผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 44 คน โดยกองทัพอากาศสามารถนำรางผูเสียชีวิตชาวไทย 

3 รายกลับประเทศเพื่อทำพิธีทางศาสนาไดอยางเรียบบรอย 

ชวงที่ดำรงตำแหนงเจากรมยุทธการทหาร ซึ่งสถานการณความสัมพันธไทย-สหรัฐ อยูในภาวะเปราะบาง 

เนื่องจากสถานการณการเมืองภายในประเทศไทย พล.อ.วัลลภ มีสวนสำคัญในฐานะผูอำนวยการฝกรวมกับ

ฝายสหรฐัอเมริกา ในการฝกปฏิบัติการรวมผสมทางทหารระหวางกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐ ครั้งท่ี 34 

ภายใตชื่อ "คอบราโกลด 2015" ซึ่งเปนการฝกรวมผสมทางการทหารระดับพหุภาคีท่ีใหญท่ีสุดในโลก และจัด

ขึ้นทุกปในประเทศไทย โดยปท่ีจัดคอบราโกลด ครั้งท่ี 34 ในระหวางที่ความสัมพันธไทย-สหรัฐคอนขาง

เปราะบางนี้ ปรากฏวามีประเทศเขารวมถึง 24 ประเทศ และผลการฝกก็สำเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย 

ขณะเดียวกัน พล.อ.วัลลภ ยังเคยทำหนาที่ประธานรวมการประชุมในกรอบทวิภาคีกับอีกหลายประเทศ เชน 

การประชุมคณะกรรมการการฝกรวมผสมไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีความรูความชำนาญและความคุนเคยกับมาเลเซีย

ไมนอย 

สำหรับ คติประจำใจของ พล.อ.วัลล คือ "มุงม่ัน ตั้งใจ เสียสละ" 

พล.อ.วัลลภ นับเปนหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ คนท่ี 3 ตั้งแต พล.อ.ประยุทธ กาวเขามาเปนผูนำ

ประเทศจากการเขาควบคุมอำนาจการปกครองเม่ือป 2557 โดยหัวหนาคณะพูดคุยฯคนแรก คือ พล.อ.

อักษรา เกิดผล หรือ "บิ๊กโบ" ทำหนาท่ีมาตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2558 จนถึงปลายป 2561 จึงมีการเปลี่ยนตัว

เปน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาธารัชต หรือ "บิ๊กเมา" อดีตแมทัพภาคท่ี 4 แตก็ทำงานไดเพียงไมกี่เดือนก็ถูก

เปลี่ยนตัวอีกรอบ โดย พล.อ.อุดมชัย ขยับไปเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. และกำลังขับเคล่ือนจัดตั้ง
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คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ตอไป ขณะท่ีหัวหนาพดูคุยฯก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งเปน พล.อ.วัลลภ 

การเปลี่ยนตัวครั้งน้ีเกิดข้ึนหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลจาก คสช.เปนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ สมัย 2 ซึ่งเปนรัฐบาล

จากการเลือกตั้ง และมีสภาจากการเลือกต้ังของพ่ีนองประชาชน 

เปนท่ีนาสังเกตวา นับตั้งแตริเริ่มกระบวนการพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐแบบเปดเผย บนโตะ ไมใชคุยกับ

แบบปดลับ หรอืคุยกันใตโตะแบบเดิม ปรากฏวาหัวหนาคณะพูดคุยฯฝายรัฐบาลไทยเปนทหารหรื่ออดีตทหาร

มาตลอด เริ่มจาก พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร หรอื "บ๊ิกแมว" อดีตเลขาธิการ สมช. ทำหนาที่เมื่อป 2555 ใน

รัฐบาลย่ิงลักษณ ชินวัตร โดยขณะนั้นใชชื่อวา กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ตามดวย พล.อ.อักษรา ป 

2558 พล.อ.อุดมชัย ป 2561 และ พล.อ.วัลลภ ป 2562 

------------------------------------------------------------------------------ 

ขอบคุณ : ประวัติและภาพ พล.อ.วัลลภ จากเอกสารประกอบการรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว (ศิษยเกา

โรงเรียนเตรียมทหาร) ประจำป 2561 สาขาบรหิารการปกครองและเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาติ 
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นายกฯมาเลเซีย มหาเธร ไมคดิวาไทยจะใหจังหวัดชายแดนใต 

เปนเขตปกครองตนเอง 
นานี ยูโซฟ 

----------------------------------- 
เผยแพรเม่ือ 27 กันยายน 2562 
ท่ีมา: https://www.benarnews.org/thai/news/MY-TH-mahathir-deepsouth-09272019155756.html 
 

มาเลเซยีตั้งใจที่จะพยายามในการนำสันติสุข มาสูจังหวัดชายแดนใตของไทยตอไป แมวา ผูนำไทยจะไมยอมให

ขบวนการกอความไมสงบในพ้ืนที่ มีการปกครองตนเอง นายมหาเธร โมฮมัหมัด นายกรัฐมนตรี กลาวในการให

สัมภาษณพิเศษแกเบนารนิวส 

ในวันพฤหัสบดีที่ผานมา นายมหาเธร กลาววา ผูอำนวยความสะดวกมาเลเซยีจะทำงานรวมกับ พล.อ.วัลลภ 

รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงหัวหนาคณะพูดคุยเพ่ือ

สันติสุขกับกลุมมาราปาตานี 

“เราจะพยายามทำงานรวมกับผูนำการพูดคุยคนใหมน้ี เพราะเราเพียงตองการหาวิธีที่จะยุติความไมสงบ 

เพราะในความเห็นของเรา ไมมทีางที่ประเทศไทยจะยอมใหพวกเขามีอิสระในการปกครองตนเอง หรอืมีเอก

ราชเหนอืดินแดน และอาจทำใหประเทศไทยมีการจัดการที่รุนแรง ซึ่งจะทำใหมีคนตองตายอีกมาก” นายมหา

เธรกลาวใหสัมภาษณกับเบนารนิวส ในนิวยอรก กอนการเขารวมการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 

“เราใหความสำคัญตอพวกที่กลาหาญ และพวกที่มีใจภักดีตอประเทศชาติ แตจะมีประโยชนอันใด ถาไม

สามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการได” 

มาเลเซยีตกลงรับเปนผูอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุข ตั้งแตป 2558 ระหวางรัฐบาลไทยและกลุมมา

ราปาตานี ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมกอความไมสงบในชายแดนภาคใต 

การพูดคุยฯ ที่ผานมาหลายครั้งไมประสบความสำเร็จ และผูนำกลุมบีอารเอ็น ฮารดคอร ไมเขารวมการพูดคุย

ฯ และไมสนับสนุนความพยายามในการพูดคุยฯ นี้ 

กลุมบีอารเอ็น เปนขบวนการแบงแยกดินแดน ที่มีกองกำลังที่ใหญที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนที่ที่

ประชาชนสวนใหญเปนชาวมุสลิม และพูดภาษามลายู มีพื้นที่ครอบคลุมใน จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา 

และรวมถึงสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ทำใหมีผูคนเสียชีวิตรวม 7,000 ราย 

นับตั้งแตชวงตนป 2547 เปนตนมา 

ในการสัมภาษณแกเบนารนิวส เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา นายสุกรี ฮารี หัวหนาชุดพูดคุยของมาราปาตานีที่

มีการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับรัฐบาลไทย ตั้งแตป 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ประกาศลาออก โดยมีผู
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อางวา เหตุเพราะปญหาสุขภาพ เขาเปนสมาชิกหนึ่งในสามตัวแทนของกลุมบีอารเอ็น ที่อยูในทีมเจรจาของ

องคกรมาราปาตานี 

“ขอตกลงที่ตกลงกันที่โตะเจรจา ฝายไทยไมเต็มใจที่จะลงนาม และนั่นเปนขอพิสูจนชัดเจนวา ฝายไทยแสรง

เจรจา เพื่อถวงเวลา” สุกรี ย้ำในการสัมภาษณ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในรานแหงหนึ่งทางเหนือของมาเลเซยี 

นายสุกรี ไมใชสมาชิกบีอารเอ็นเพียงคนเดียว ท่ีกลาวถึงความกังขาตอการพูดคุยฯ เพื่อสันติสุข กับทางการไทย 

ในเดือนมีนาคม 2562 ในวันครบรอบ 59 ป การกอตั้งขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี หรือ บี

อารเอ็น (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani - BRN) 13 มีนาคม 2503 บีอารเอ็นไดออก

แถลงการณในวิดีโอคลิปกวา 6 นาที โดยนายอับดุล คาริม คาลิบ แผนกประชาสัมพันธของบีอารเอ็น เรยีกรอง

อิสรภาพในการปกครองตนเอง โดยขอความรวมมือจากนานาชาติ 

“สำหรับชาวปาตานีทุกคน ขอใหเราตอสูตอไปจนถึงที่สุด” นายอับดุล คาริม คาลิบ ออกแถลงการณในวิดีโอ 

ในขณะเดียวกัน นายมหาเธร ไดยืนยันวา มาเลเซยีตั้งใจจะดำเนินความพยายามที่จะประสานการพูดพูดคุย

เพื่อสันติสุขตอไป ซึ่งมี นายอับดุลราฮิม นูร เปนผูอำนวยความสะดวก 

“เราจะพยายามตอไปที่จะโนมนาวคนไทยที่มีสวนไดสวนเสีย ใหหยุดการกระทำ อันทำใหเกิดความสูญเสียใน

ชีวิตคนจำนวนมาก คนเหลานั้นไมมีความผิด คนเหลานั้นไมไดเปนทหาร เรื่องน้ีจำเปนตองนำมาพิจารณา 

ไมเชนนั้น คนทั้งโลกจะพากันโกรธพวกเขา” นายมหาเธรกลาวกับเบนารนิวส 

[When asked to comment on BRN’s rejection of Malaysia as a peace broker, Mahathir 

expressed openness in allowing other countries or parties to mediate between the warring 

sides เมื่อถูกถามวาเห็นอยางไรกรณีท่ีมีขาววา BRN ปฏิเสธมาเลเซียที่จะมาเปนคนกลาง มหาเธรไดมีทาทีเปด

กวางตอการเขามาเปนคนกลางของประเทศหรือองคกรอ่ืนๆ - ภาคขาวภาษาไทย ไมมีแปลประโยคนี้ แตมีปรากฏ

อยูในภาคขาวภาษาอังกฤษ จึงขอนำมาลงในที่นี้เพ่ือความชัดเจน - ผูเรยีบเรียง] 

“ใช ถาเปนไปได และเปนที่ยอมรับจากทั้งสองฝาย ทั้งกลุมผูกอความไมสงบ และรัฐบาล(ไทย) หากพวกเขา    

ตกลงกัน เราไมมีขอคัดคานใด ๆ สำหรับผูที่มีความสามารถจะมาเปนผูอำนวยความสะดวก” 

“ในอีกดานหนึ่ง อยางท่ีรู เราทำงานในฟลิปปนสมาหลายป และในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จ เพราะรัฐบาล

นายดูเตอรเต ตกลงใจใหมีอิสระในการปกครองตนเอง แตไทยไมยอม ประเทศไทยไดพูดมาตั้งแตแรกแลววา 

จะไมมีการใหอิสระในการปกครองตนเอง และยังมองวา การทำสงครามน้ัน จะไมไดสงผลใหมีการไดปกครอง

ตนเอง หรือ การมีเอกราชเหนือดินแดนทั้งปวง ดังน้ัน จึงควรหาวิธีที่ปลอดภัยกวาและยอมรับความจริงที่วา 

ประเทศไทยจะไมใหอิสรภาพ” นายมหาเธร กลาว 


