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พืนทีปลอดภัย - พืนทีสันติภาพ (Safety/Peace Zone)
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
28-29 พฤศจิกายน 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทําความรูจ้ กั รูปแบบของพืนทีปลอดภัย (Models of “Safety Zone”)
รู ปแบบการสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัยมี 4 รู ปแบบหลักทีเป็ นพืนฐาน โดยแต่ละรู ปแบบนันยังมี
ลักษณะเฉพาะย่อยลงไปได้อกี
รูปแบบที 1: คู่ขดั แย้งแทรค 1 ตกลงทีจะหยุดความรุนแรงทางการเมืองทังหมดในพืนทีทีกําหนดไว้ชดั เจน
(Track -1 parties agree on stopping all political violence in a clearly defined area.)
รูปแบบที 2: คู่ขดั แย้งแทรค 1 ตกลงทีจะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในพืนทีทีกําหนดไว้ชดั เจน
(Track - 1 parties agree to respect International Humanitarian Law in the region/clearly defined area)
รูปแบบที 3: กลุ่มคนในแทรค 2 และ 3 ริเริมทีจะกําหนด “พืนทีสันติ/ปลอดภัย” ชัดเจน
(Track - 2/3 parties take the initative to declear a clearly defined area as a “Zone of Peace”)
รูปแบบอืนๆ (Other Models)
รูปแบบที 1: คู่ขดั แย้งแทรค 1 ตกลงทีจะหยุดความรุนแรงทางการเมืองทังหมดในพืนทีทีกําหนดไว้ชดั เจน
แนวคิดนีเกิดขึนเมือคู่ขดั แย้งต้องการลดระดับความรุนแรงแต่ยงั ทําไม่ได้ทงหมดด้
ั
วยเงือนเวลาทียังไม่สุกงอมพอ
คู่ขดั แย้งจึงค่อยๆ เลือกพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัยขึนมาบางแห่งก่อน เพือลดความรุนแรงลงเป็ นลําดับจนสามารถ
ขยายเต็มพืนทีได้
ด้านหนึงของวิธีคิดนีคือ การตกลงหยุดความรุนแรงทางการเมืองถือเป็ นมาตรการหนึงในการสร้างความเชือมันและ
ความไว้วางใจระหว่างคู่ขดั แย้ง หลักสําคัญของรูปแบบนีคือ ต้องได้รบั การยอมรับเห็นด้วยจากคนในพืนที มิฉะนัน การทํา
ในระดับพืนทีก็จะเป็ นไปไม่ได้
แม้การสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัยในบางพืนทีจะเป็ นความพยายามเล็ก ๆ แต่ก็ตอ้ งเตรียมความ
พร้อมอย่างดีในแง่การติดตามและการจัดการในกรณี มีการละเมิดข้อตกลงด้ว ยว่า จะมีขนตอนวิ
ั
ธีจดั การอย่างไร และ
จําเป็ นต้องคิดถึงความท้าทายทีจะตามมาภายหลังด้วย ฟังดูง่าย แต่ก็ไม่ได้หมายความพืนทีดังกล่าวจะจากปราศจากความ
รุนแรงเสียทังหมดในทางปฏิบตั ิ
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รูปแบบที 2: คู่ขดั แย้งแทรค 1 ตกลงทีจะเคารพกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศในพืนทีทีกําหนดไว้ชดั เจน
การตกลงทีจะไม่ทาํ ร้ายเป้ าอ่อน (พลเรือน) และเปลียนไปสังหารเป้ าแข็ง (ผูท้ มีี อาวุธ) อย่างมียุทธศาสตร์ ถือเป็ น
การเคารพหลักกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศประการหนึง หลักนีจําเป็ นต้องดู ในรายละเอียดเพราะมีความซับซ้อน
กล่าวใจความสรุปคือ
กฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL - International Humanitarian Law) หรือกฎหมายเกียวกับการ
ขัดกันด้วยอาวุธ (law of armed conflict) เป็ นกฎหมายซึงวางระเบียบจรรยาแห่งการขัดกันด้วยอาวุธ
หลัก การสํา คัญ คื อ พลเรื อ นและสมาชิก ของกลุ่ ม ติ ด อาวุ ธ ที ยอมจํา นนแล้ว จะต้อ งได้ร ับ การปฏิ บ ตั ิ อ ย่ า งมี
มนุษยธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ กฎหมายนีรวมอนุสญั ญาเจนีวา (กฎหมายมนุษยธรรม) และอนุสญั ญากรุงเฮก (กฎหมาย
สงคราม) กฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศได้บญั ญัติหลักการไว้ในอนุสญั ญาเจนีวาตังแต่ปี 1949 หลังสงครามโลกครัง
ทีสอง เกือบทุกประเทศในโลกได้ให้การรับรองรวมทังประเทศไทยด้วย ต่อมาได้เพิมเติมพิธีสารเลือกรับเกียวกับการปกป้ อง
เหยือจากความขัดแย้งทีมีการใช้กาํ ลังอาวุธด้วยในปี 1977 และต่อมาก็มกี ารกําหนดอนุ สญั ญาว่าด้วยเรืองการห้ามใช้อาวุธ
ชีวภาพในปี 1972 การห้ามใช้ทุนระเบิดฝังดินในปี 1997 การห้ามใช้อาวุธเคมีในปี 1993 และอนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ
เด็กกับการมีส่วนร่วมในการสงครามในปี 2000
กฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่า งประเทศใช้ใ นสถานการณ์ความขัด แย้ง ที มี ก ารใช้กํา ลัง อาวุธ ต่ อสู ก้ นั (armed
conflict) เท่านัน ไม่ใช่ในสถานการณ์ทเป็
ี นความรุนแรงชัวครังคราว การจราจล หรือความตึงเครียดทางการเมือง แต่ใช้เมือ
มีภาวะสงครามหรือสถานการณ์ความขัดแย้งทีคู่ขดั แย้งทังสองฝ่ ายต่างใช้กาํ ลังอาวุธเข้าต่อสู ก้ นั (armed conflict) ซึงจะมี
ผลให้คู่สงครามต้องปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียมในการสูร้ บ ไม่ละเมิดกฎหมายในสงคราม หรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศต่อกัน
การกระทําต้องห้ามตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ มีดงั นี
• การฆ่า การตัดอวัยวะของร่างกาย การปฏิบตั ทิ ีโหดร้าย และการทรมาน (Murder, Mutilation, Cruel
Treatment and Torture)
• การจับเป็ นตัวประกัน (Taking of hostages)
• การปฏิบตั ทิ ีทําให้เสียเกียรติและทําให้ดอ้ ยค่า (Humiliating and Degrading Treatment) แม้ศพก็หา้ ม
กระทําหรือลบหลูใ่ ห้เสียเกียรติดว้ ย
• การวิสามัญฆาตกรรม (Extrajudicial executions) การฆ่านอกกฎหมาย หรือการฆ่านอกระบบ
• การขัดขวางการส่งตัวและดูแลผูป้ ่ วย ผูบ้ าดเจ็บ (Block collection and care of the wounded and sick)
หลักการนีถือเป็ นพันธะต่อทังสองฝ่ าย ไม่ได้ผูกมัดบังคับให้ฝ่ายหนึงฝ่ ายเดียว ทังรัฐและขบวนการต่อต้านรัฐต่างก็
ต้องยอมรับและใช้หลักการนีด้วย ทังนี องค์กรช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรมทีไม่ฝกั ใฝ่ ฝ่ายใดสามารถให้ความช่วยเหลือฝ่ าย
ต่างๆ ในสถานการณ์ความขัดแย้งได้ โดยเฉพาะกลุม่ องค์กรกาชาดสากลและองค์กรเสียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
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โดยในความเป็ นจริงทีเกิดขึน การเคารพกฎนีไม่ได้ปฏิบตั ไิ ด้ง่าย ในสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธ จะมีการ
ละเมิดกันอยู่พอสมควร ดัง นัน การสร้างพืนทีหยุดยิง ชัวคราว/พืนทีปลอดภัย จะทํา ให้เกิดการปฏิบตั ิ ตามหลัก นีอย่า ง
เข้มงวด มิใช่ใช้เพียงพืนทีความรุนแรง แต่สามารถนําหลักการนีไปใช้ในพืนทีปลอดภัยได้ดว้ ย
การบังคับใช้กฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศนัน สามารถใช้ได้ 2 แบบ กล่าวคือ ใช้เพือปกป้ องคนหรื อ
ปกป้ องสถานที โดยมีรายละเอียดดังนี
คนทีได้รบั การคุม้ ครอง

พืนทีได้รบั การคุม้ ครอง

• บุคลากรทางการแพทย์

• โรงพยาบาล / พืนทีทางการแพทย์

• บุคลาการทางศาสนา

• พืนทีทางศาสนา

• นักข่าว พลเรือน

• ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม

• เด็กทีได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง ไม่ควรต้องถูก

• โรงเรียนต้องเป็ นพืนทีปลอดภัย ห้ามละเมิดโดยเด็ดขาด

เลือกให้ไปมีส่วนร่วมในการสูร้ บ เช่น ไม่ควรมีทหารเด็ก
เกิดขึน (child soldier)
• คนสูงอายุ คนชรา คนป่ วย และคนพิการ

• พืนทีอืนๆ เช่น พืนทีสาธารณะทีมีกลุม่ เป้ าอ่อนใช้ชวี ติ

ร่วมกัน อาทิ ตลาด จะเป็ นพืนทีทีได้รบั การปกป้ องไปโดย
ปริยาย

• การปกป้ องทีเฉพาะเจาะจง, สุขภาพและความต้องการ

ความช่วยเหลือของผูห้ ญิง เช่น จากการกระทําความ
รุนแรงทางเพศ

อย่างไรก็ตาม หากรัฐทีกําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความรุนแรงทีมีการใช้อาวุธในการต่อต้านรัฐ แต่ไม่ยอมรับ
ว่าสถานการณ์ทีกําลังเผชิญอยู่นนเป็
ั น “สถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธ” (armed conflict) ก็จะไม่เกิดสภาพบังคับใช้
กฎหมายนี และชุมชนนานาชาติก็จะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการจัดการความขัดแย้งภายในอย่างตรงไปตรงมาได้ ดังนัน
จึงอาจจะพบเห็นกรณี ทมีี การตังกองกําลังหรือฐานทหารในสถานทีทางศาสนาหรือโรงเรียนได้ เพราะไม่สามารถใช้หลักการ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเข้ามาบังคับได้
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รูปแบบที 3: กลุ่มคนในแทรค 2 และ 3 ริเริมทีจะกําหนด “พืนทีสันติ/ปลอดภัย” ชัดเจน
การสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัยทีกลุ่มคนในแทรค 2 และ 3 ร่วมกันริเริมกําหนดพืนทีชัดเจนขึนมา
นัน มักจะใช้คาํ ว่า “พืนทีสันติ” (Zone of Peace) แต่ก็เป็ นความหมายเดียวกันกับการสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราวของแทรค
1 ซึงได้เกิดขึนในหลายพืนทีความขัดแย้ง ทีโดดเด่นมากคือทีมินดาเนา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ในช่วงปี 1990 - 2000 แทรค 2
และ 3 ได้ร่วมกันริเริมกําหนดพืนทีสันติกนั ไปอย่างน้อย 10-15 พืนที ในจํานวนนีมีทงพื
ั นทีทีสําเร็จและล้มเหลว
เงือนไขทีจะทําให้การสร้างพืนทีสันติในระดับแทรค 2 และ 3 ประสบความสําเร็จได้นนั มีอย่างน้อย 7 ประเด็น
(1) มีความเป็ นหนึ งเดียวภายในสูง (High level of internal unity): ถ้ามีความเห็นแตกต่างต่อ เรืองนีมาก ก็
จะทําให้การสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัยยากลําบากมาก
(2) มีการนํ าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective collective leadership): จําเป็ นต้องมีกลุ่ม
ผูน้ าํ ร่วมหลายภาคส่วน ไม่ใช่มใี ครคนใดคนหนึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึงนําเดียว
(3) มีขอบเขตพืนทีชัดเจน (Clear boundaries): ต้องมีเส้นแบ่งขอบเขตพืนทีชัดเจน เพือทีจะบอกได้ว่ามีการ
ลําพืนทีหรือไม่
(4) อยูห
่ ่างไกลจากพืนทีขัดแย้ง (Remoteness from main areas of conflict): เลือกพืนทีห่างไกลจากพืนที
การสูร้ บหรือพืนทีความขัดแย้งหลัก เพราะหากใกล้พนที
ื สูร้ บ โอกาสทีจะได้รบั ผลกระทบผันผวนก็มสี ูงตาม
ไปด้วย
(5) มีการสนับสนุ นจากประชาชนทีไม่ตอ้ งการความรุนแรง (Population supports non-violence): จะต้องมี
ความต้องการจากประชาชนในพืนทีชัดเจนว่าไม่ตอ้ งการให้มคี วามรุนแรงแล้ว
(6) ไม่มีการข่มขู่ฝ่ายต่างๆ (No threats to any of the parties): ในการสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนที
ปลอดภัย คู่ขดั แย้งฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดต้องไม่เข้าไปแทรกแซง ต้องปลอดภัยจากการข่มขู่คุกคามไม่ว่าจะจาก
ฝ่ ายใด ห้ามขู่ตดั นํา ตัดไฟ
(7) มีการสนับสนุ นจากภายนอกทีไม่เข้าข้างฝ่ ายใด (Some outside non-partisan support): แรงสนับสนุน
จากภายนอกทีเข้ามา จะต้องไม่ให้การสนับสนุนคู่ขดั แย้งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นการเฉพาะ จะต้องไม่เข้าข้าง
ฝ่ ายใด
รูปแบบที 4: รูปแบบอืนๆ
เช่น พืนทีปลอดภัยทีริเริมจากคนนอกประเทศ ไม่ได้มาจากคนในประเทศนัน เป็ นความพยายามจากคนนอกทีคิด
ว่าต้องทําสิงใดบางอย่าง โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ ดังนี
(1) เพือการคุม้ ครองทางมนุ ษยธรรม แยกย่อยได้อก
ี หลายรูปแบบ ดังนี
• พืนทีสําหรับผูล้ ีภัย (Zones for refugees) เช่น ประเทศไทยเป็ นพืนทีสําหรับผูล้ ภัี ยบริเวณชายแดน
ไทย – เมียนมาร์
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(2)

• พื นที หยุ ด ยิ ง (No fire zones): เป็ น พืนทีหยุ ด ยิง ในการปกป้ องพลเรื อ น โดยประกาศสือสาร
สาธารณะจากภายนอก และโลกได้รบั รู ร้ ่วมกัน มีนยั ยะของกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศ
รับรองด้วย เช่น กรณี ประเทศศรีลงั กา รัฐบาลศรีลงั กาสัญญาว่าจะไม่ยิงในพืนทีหนึงทีมีขบวนการ
ปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam) อยู่ประมาณ 40,000
- 50,000 คน แต่ ใ นภายหลัง รัฐ บาลศรี ล งั กาก็ ล ะเมิด ข้อ ตกลงนี และมีค นตายจํา นวนมาก จน
กลายเป็ นข้อถกเถียงว่าจะจัดการอย่างไรและปกป้ องคนในพืนทีนันได้อย่างไร
• พื นทีที ได้ร บั การรับ การคุ ม้ ครองโดยสหประชาชาติ (UN – United Nations) ยกตัว อย่ า งกรณี
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เดิมเป็ นหนึงในหกสาธารณรัฐของอดีตยูโกสลาเวีย ได้รบั เอกราช
ในสงครามยูโกสลาเวียช่วงทศวรรษ 1990 และเนืองจากข้อตกลงเดย์ตนั (Dayton) พืนทีดังกล่าวจึง
เป็ นรัฐในอารักขาของชุมชนนานาชาติ ปกครองโดยตัวแทนระดับสูงทีเลือกโดยคณะมนตรีความมันคง
แห่งสหประชาชาติ แต่ถึงกระนันก็ยงั มีการละเมิดทีเจ้าหน้าทียู เอ็นไม่สามารถปกป้ องได้ เมือ 23 ปี
ก่อนหน้านี กองทัพของเซิรป์ บุกเข้ามาในพืนทีคุม้ ครองนี แยกเชลยหญิงชาย จากนันนําผูห้ ญิงใส่รถ
บัสไปอีกเมืองหนึง เลือกสังหารผู ช้ ายและเด็กผูช้ ายทิงทังหมดประมาณสองพันคน โดยทียู เอ็นทํา
อะไรไม่ได้
เพือระงับการระดมกําลังทหาร (For de-mobilization of combatants) เช่น ค่ายหรือพืนทีเปลียนผ่าน
ได้รบั การคุม้ ครอง (Protected transition camps/areas) เป็ นการปกป้ องกองกําลังติดอาวุธ เพือระงับ
การระดมกําลังทางทหาร เป็ นการปกป้ องคนทียอมแพ้ หรือคนทีต้องการวางอาวุธแล้ว

กล่าวโดยสรุป การสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัย เป็ นสิงทีไม่ได้ทาํ ได้ง่ายๆ ต้องอาศัยความร่วมมือและ
การเตรียมการจากหลายฝ่ ายมาก การทําให้สาํ เร็จนันถือเป็ นเรืองยากและท้าทายมาก เราได้เห็นความพยายามทีจะทํารูปแบบ
ทีหนึงอยู่ในตอนนีก็คือ กรณีของประเทศเมียนมาร์ หลังจากมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงชัวคราวกับ 8 กลุ่มชาติพนั ธุ ์ มี
การเสนอสร้างพืนทีหยุดยิงชัวคราว/พืนทีปลอดภัยโดยเลือกพืนทีทีสามารถควบคุมได้ และรัฐบาลก็เสนอแบบเดียวกัน
ในส่วนของรูปแบบทีสอง คู่ขดั แย้งทังสองฝ่ ายต้องเคารพในหลักกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศ ซึงเป็ นการ
พิสูจน์ความเชือมันและการเคารพหลักการของคู่ขดั แย้ง กรณีตวั อย่างศรีลงั กา ช่วงแรก ขบวนการปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอี
แลม (LTTE) ไม่เคารพกฎหมายนีเลย รัฐบาลศรีลงั กาจึงทําแบบเดียวกัน ทว่าชุมชนระหว่างประเทศ โดยคณะมนตรีความ
มันคงแห่งสหประชาชาติกดดัน ในช่วงปี 2002 การสร้างพืนทีหยุดยิงจึงประสบความสําเร็จภายใต้กระบวนการสันติภาพ แต่
เมือกระบวนการสันติภาพล ้ม การรักษาพืนทีหยุดยิงก็ล ้มเหลวด้วยเช่นกัน
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สํา หรับรู ปแบบทีสาม การสร้างพืนทีปลอดภัยโดยแทรค 2 และ 3 ปัจจัยแห่ งความสําเร็จทีสํา คัญของประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์คือ วัฒนธรรมของภาคประชาสังคมในมินดาเนา ทีมีพลังในการกดดันให้รฐั บาลเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ
และรักษาพืนทีปลอดภัยไปพร้อมกันได้ดว้ ย หรือในกรณีไลบีเรีย ทีริเริมสร้างพืนทีปลอดภัยโดยกลุ่มผูห้ ญิงและผู ส้ ู ญเสีย
อันเป็ นเสียงแห่งความชอบธรรมในการเรียกร้องและกดดันคู่ขดั แย้ง

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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