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 ท่ามกลางความขดัแยง้ นอกเหนือไปจากคู่ขดัแยง้หลกัและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียแลว้ องคก์รระหว่างประเทศเป็นอีก

ตวัแสดงหนึงทีมกัมีบทบาทสาํคญัในพืนทีความขดัแยง้ต่าง ๆ ทวัโลก องค์กรระหว่างประเทศอาจจะมีบทบาทในความ

ขดัแยง้ไดต้ามช่วงเวลาทแีตกต่างกนั ทงัก่อนทคีวามขดัแยง้จะแปรไปสู่ความรุนแรง ในระหว่างทคีวามรุนแรงกาํลงัดาํเนินอยู่ 

หรือหลงัจากความรุนแรงยุติลงไปแลว้ นอกจากนี บทบาททีเขา้มาก็แตกต่างกนัไปตามเงอืนไขความขดัแยง้ ชนิดของความ

ขดัแยง้ บริบททางการเมืองของพืนททีขีดัแยง้ ตลอดจนศกัยภาพขององคก์รระหว่างประเทศเองก็เป็นตวักาํหนดขอบเขต

และบทบาทไดเ้ช่นกนั  

 องค์กรเหล่านีอาจมาในรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงนิทุนสนบัสนุน เขา้มาทาํหนา้ทีเป็นฝ่ายทีสามช่วย      

ไกล่เกลยี ใหค้าํปรึกษา สนบัสนุนงานดา้นความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม ติดตามรายงานสถานการณ์ หรือให ้

ขอ้เสนอแนะ และอนื ๆ อีกมากมาย   

อย่างไรก็ตาม การสนบัสนุนและบทบาทขององค์กรนานาประเทศอาจไดร้บัเสียงตอบรบัทีดีจากประเทศ/พืนทีทมีี

ความขดัแยง้นนั หรืออาจเป็นไปในทางตรงขา้มคือ ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงาน หรือกระทงัถูกไล่ออกจากพนืทคีวาม

ขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั  ทงันี ในพนืททีมีคีวามขดัแยง้ยดืเยอื ถอืเป็นเรืองปกติทอีงคก์รระหว่างประเทศมกัจะเขา้ไปมบีทบาทอยู่

ดว้ยเสมอในรูปแบบต่างๆ คําถามสําคญัคือ เราจะเรียนรูบ้ทเรียนของการเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือขององคก์รระหว่าง

ประเทศอย่างไร  

 IPP ครงัท ี23 นีจะเป็นการศึกษาจากมุมมองของกลุ่มนักเคลือนไหวในพนืทีความขดัแยง้ว่า พวกเขาสมัพนัธแ์ละ

ทํางานร่วมกบัองคก์รระหว่างประเทศต่างๆอย่างไรจนนําไปสู่การสรา้งสนัติภาพได ้โดยจะศึกษาจากสองกรณี คือ อาเจะห ์

ประเทศอนิโดนีเซีย และมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส ์ 

  

บทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศในพืนทีความขดัแยง้ 

 

 ในการเรียนรูก้ารเคลอืนไหวในสนามสนัติภาพทผี่านมา มกีารเอ่ยถงึ “ตวัแสดง” ทมีาจากองคก์รระหว่างประเทศ 

แต่ไม่เคยพูดใหช้ดัเจนว่า องคก์รระหว่างประเทศมีบทบาทและสรา้งผลสะเทือนต่อกระบวนการสนัติภาพอย่างไร ครงันีจงึ

ใหค้วามสาํคญั เพอืมุ่งศึกษามมุมองของกลุ่มนกัเคลอืนไหวในพนืทคีวามขดัแยง้ต่อบทบาทขององคก์รระหว่างประเทศ โดย

ใชก้รณีตวัอยา่งจากอาเจะห ์ประเทศอนิโดนีเซยี และมนิดาเนา ประเทศฟิลปิปินส ์ 

 

 

หวัขอ้:  ความช่วยเหลือและบทบาทขององคก์รระหว่างประเทศในพนืทีความขดัแยง้  

เวลา:  26-27 พฤศจิกายน 2559 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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กรณีศึกษาอาเจะห ์ประเทศอนิโดนีเซีย 

วทิยากรโดย ศาสตราจารย ์ดร.กามารุซซามาน อสักนัดาร์1 (อาจารยป์ระจาํ Universiti Sains Malaysia) 

 

 “ผมไปทาํงานทอีาเจะหอ์ยู่บ่อยครงักจ็ริง แต่ยงัไม่นบัตนเองเป็นผูเ้ชยีวชาญในสนามความรูน้ี สาํหรบัคาํถามสาํคญั 

‘องคก์รระหว่างประเทศและบทบาทในการส่งเสริมสนัติภาพในพืนทคีวามขดัแยง้’ นนั 

 ทาํไมตอ้งมอีงคก์รระหว่างประเทศเขา้มาเกียวขอ้งในกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ  

บทบาทนนัอาจเป็นเหรียญสองดา้น ดา้นหนึง อาจเพราะสถานการณ์ความขดัแยง้และกระบวนการแกไ้ขปญัหาไม่

คืบหนา้ คนจาํนวนหนึงจึงอยากให ้“คนภายนอก” เขา้มสี่วนร่วม แต่ขณะเดียวกนั อาจจะมบีางเรืองที “คนภายนอก” ไม่รู ้

เมอืเขา้มามบีทบาทแลว้อาจทาํใหส้ถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมก็เป็นได ้ เช่น ทเีมียนมาร ์ในระหว่างทกีระบวนการสนัติภาพ

ดาํเนินอยู่ รฐับาลไม่ตอ้งการให ้“คนภายนอก” เขา้มายุ่ง รูเ้ห็น และอาจจะขยายต่อไปสู่ประเด็นโรฮิงญาในรฐัยะไข่ได ้ทงันี 

เพอืใหก้ระบวนการการเมอืงภายในสามารถยดึกุมทิศทางการแกไ้ขปญัหาไวเ้ป็นเพยีงเรือง “ภายใน” 

 หรือกรณีอาเจะห ์ประเทศอินโดนีเซยี เกาะเลก็ ๆ ทางเหนือของเกาะสุมาตรา มคีวามขดัแยง้มาหลายสบิปี และมี

ความรุนแรงมากกว่าทนีีหรือทมีินดาเนา ก่อนหนา้นีรฐับาลอินโดนีเซียตงัใจทาํใหอ้าเจะหเ์ป็นพืนทปิีดสาํหรบัโลกภายนอก 

เพราะไม่ตอ้งการใหค้นภายนอกเขา้มาเกียวขอ้ง เมอืคนนอกไม่รูส้ถานการณ์ภายในก็ไม่สามารถช่วยเหลอืได ้  

 การต่อสูเ้พอืเอกราชไดป้รากฏขนึชดัเจนในปี 2496 ในนามของกลุ่ม ดารุล อิสลาม (Darul Islam) ถึงแมใ้นอีก 6 

ปีถดัมา ประธานาธิบดีซูการโ์น ไดย้อมรบัในหลกัการใหอ้าเจะหเ์ป็นพนืทพีเิศษ (Special Region - Daerah Istimewa) มี

อสิระในการปกครองตนเองดา้นศาสนา การศึกษา และวฒันธรรม แต่อย่างไรก็ตาม คาํสญัญาเหลา่นีก็ไม่ไดม้ผีลเกิดขนึจริง

ในทางปฏบิตัิ ทาํใหช้าวอาเจะหข์าดความไวว้างใจในรฐับาล และมองว่ารฐับาลไม่จริงใจทจีะแกป้ญัหา นาํไปสู่การประกาศ

ปลดปลอ่ยอาเจะหโ์ดยขบวนการปลดปล่อยอาเจะห ์(Gerakan Aceh Merdeka: GAM) ในปี 2519 โดยเต็งกู ฮสัซนั มฮูาํ

หมดั ด ิตโิร (Tengku Hasan Muhammad di Tiro) มกีารจบัอาวุธต่อสูก้บัรฐับาลอนิโดนีเซยี 

 ในช่วงระหว่างปี 2519-2532 ความรุนแรงของการต่อสูแ้ละจาํนวนมวลชนของฝ่าย GAM ยงัคงจาํกดัอยู่ในวงแคบ 

แต่หลงัจากทีประธานาธิบดีซูฮาร์โตประกาศใหอ้าเจะห์เป็นพืนทีปฏิบตัิการทางทหาร (Military Operations Area – 

Daerah Operasi Militer: DOM) ในปี 2532 ซึงตามมาดว้ยการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกวา้งขวางโดยกองท ัพ

อินโดนีเซยีเพอืปราบปรามกองกาํลงัของ GAM ทาํให ้GAM ไดร้บัแรงสนบัสนุนจากมวลชนมากขนึ แต่ในช่วงเวลานี การ

ต่อสูภ้ายในอาเจะหย์งัไมเ่ป็นประเดน็ระหว่างประเทศใหภ้ายนอกไดร้บัรู ้ 

 

 

 

 
1 เป็นนกัวชิาการผูร้ิเริมหลายอย่างในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นผูริ้เริมเครือข่ายนกัวชิาการ เป็นตวัเชือมนกัวชิาการและนกัเคลอืนไหวในพนืท ีเป็นผูใ้หค้วามสนใจในการ

สรา้งศกัยภาพนกัเคลอืนไหว มอีทิธิพลและหนุนเสริมการเคลอืนไหวนกักิจกรรมทางสงัคมในพนืทขีดัแยง้ต่างๆ 
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 จนกระทงัหมดยุคพนืทปีฏบิตัิการทหารและรฐับาลซูฮารโ์ตตอ้งลม่สลายไปในปี 2541 จากการทอีนิโดนีเซยีประสบ

ปญัหาเศรษฐกิจตกตาํอย่างรุนแรง ประชาชนลุกฮือปฏิวตัิขบัไล่ผูน้าํเผด็จการ บริบทเช่นนีจึงเปิดโอกาสใหอ้งคก์รระหว่าง

ประเทศสามารถเขา้มามบีทบาทสนบัสนุนกระบวนการสนัติภาพในอาเจะหไ์ด ้โดยปจัจยัหลกัคือการเปิดรบัและยอมรบัจาก

ผูน้าํและการเมอืงภายในของประเทศอินโดนีเซยี การเขา้มาของ HDC (Henry Dunant Center หรือทภีายหลงัไดเ้ปลียน

ชอืเป็น Centre for Humanitarian Dialogue) เกิดขนึไดห้ลงัจากนายบเีจ ฮาบบี ีไดก้า้วขนึดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีต่อ

จากซูฮารโ์ต และนายพลวรินัโต ผูบ้ญัชาการทหารไดป้ระกาศยกเลกิแนวทางการใชท้หารนาํการเมอืงในการแกป้ญัหาอาเจะห ์

 ปี 2542 ประธานาธิบดีอบัดุลเราะหม์าน วาฮิด ซึงมบีทบาทมาก่อนในภาคประชาสงัคมของอินโดนีเซีย และเป็น

ประธานาธิบดีคนแรกทมีาจากการเลอืกตงัของประชาชน ไดแ้สดงออกถงึความมุ่งมนัในการปฏิรูปประเทศ สรา้งการเมอืง   

พหุนิยม และส่งเสริมการพูดคุยใหเ้ป็นแนวทางในการหาทางออกจากปญัหาต่าง ๆ จงึเปิดให ้HDC เขา้มาจดัการพูดคุยสอง

ฝ่ายระหว่างรฐับาลอนิโดนีเซยีและแกนนาํฝ่าย GAM ทลีภียัในต่างประเทศ ไดม้กีารลงนามร่วมกนัในขอ้ตกลงยุติความเป็น

ปฏปิกัษ ์(Cessation of Hostilities Agreement - CoHA) ปี 2545 ทกีรุงเจนีวา แต่ขอ้ตกลงนีหยุดชะงกัหลงัการลงนาม 

เมอืเปลยีนเป็นยุคสมยัของประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการโ์นบุตรีทไีดป้ระกาศกฎอยัการศึกและใชก้าํลงัทหารเขา้ปราบปราม

ฝ่าย GAM ครงัใหญ่ในอาเจะหอ์ย่างทไีม่เคยปรากฏมาก่อน 

 ประธานาธิบดเีมกาวาต ีซูการโ์นบตุรี ไดเ้ปลยีนวธิแีกป้ญัหามาใชก้ารทหารนาํ เพราะขนึมาเป็นประธานาธิบดไีดจ้าก

การสนับสนุนของทหาร และกองทพัอินโดนีเซียกลวัเสียอ ํานาจเหนืออาเจะห์อย่างทีตอ้งสูญเสียติมอร์ไปในสมยั

ประธานาธิบดีวาฮิด นอกจากนี HDC ก็ไม่อาจทาํใหคู่้ขดัแยง้ไวใ้จว่าจะสามารถทาํใหข้อ้ตกลงเกิดผลในทางปฏิบตัิไดจ้ริง 

และไม่มผูีอ้าํนวยความสะดวกในการพูดคุย (facilitator) ทมีอีาํนาจบารม ีจึงทาํใหข้อ้ตกลงสนัติภาพครงัแรกท ีHDC เป็น

ตวักลางลม้ไป สถานการณ์และบรรยากาศทางการเมอืงอาเจะหท์เีริมเปิดก็ตอ้งปิดอกีครงั   

 อย่างไรก็ตาม อาเจะหส์ามารถเป็นเขตปกครองพเิศษทมีอีาํนาจในการปกครองตนเองไดส้าํเร็จ ส่วนหนึงเป็นเพราะ

มีนายมารต์ติ อาหต์ิซารี (Martti Ahtisaari) อดีตประธานาธิบดีฟินแลนดซ์ึงเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร Crisis 

Management Initiative (CMI) ทาํหนา้ทเีป็นคนกลาง อาหต์ิซารีมบีุคลกิแขง็กรา้ว เอาจริงเอาจงั และสามารถคุมเกมการ

พูดคุยระหว่างรฐับาลอินโดนีเซยีและขบวนการ GAM ได ้นบัเป็นคนกลางทคู่ีขดัแยง้ยอมรบัและไวใ้จ ดว้ยมปีระสบการณ์

ในการสรา้งสนัติภาพในโคโซโว บอสเนีย และไอรแ์ลนดเ์หนือ ตลอดจนมีสายสมัพนัธใ์กลช้ิดกบักลุ่มประเทศยุโรปและ

องคก์ารสหประชาชาต ิเป็นทรูีจ้กัอย่างกวา้งขวางในประชาคมโลก ซงึสถานะตรงนี ทาํใหอ้ินโดนีเซียวางใจไดว่้าหาก CMI 

ยนืยนัทจีะไม่สนบัสนุนการแบ่งแยกดินแดนแลว้ ประชาคมโลกก็จะมคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั และยอมรบัจดุยนืในบูรณ

ภาพแห่งดนิแดนของอนิโดนีเซยี 

 ในหว้งเวลาทปีระเทศอินโดนีเซยีไดร้บัผลกระทบจากสนึาม ิคนภายนอกอาจจะไม่รูว่้ามคีวามขดัแยง้ภายในอาเจะห ์

แต่เพราะสึนาม ิโลกจึงเขา้ใจการเมอืงของอาเจะหม์ากขนึ และมอีงคก์รต่าง ๆ จากภายนอกเขา้มามากมาย ทงัธนาคารโลก 

องคก์รภายในของสหประชาชาติทงัหลายทมีคีวามกงัวลห่วงใย ภาคส่วนต่างๆ ประชาสงัคม  
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CMI เองก็ไดเ้ขา้มามบีทบาทในยุคประธานาธิบดีซูซโิล บมับงั ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono - SBY) 

และมนีายยูซุฟ คลัลา อดีตนกัธุรกิจทเีป็นรองประธานาธิบดีเป็นแรงสนบัสนุนสาํคญัต่อการสรา้งสนัติภาพในอาเจะห ์ยูซุฟ 

คลัลาคนนีทาํให ้CMI เขา้มามบีทบาทอย่างสาํคญัได ้โดยมกีารพบกนัระหว่างตวัแทนรฐับาลอนิโดนีเซยีและผูน้าํของ GAM 

ไม่ตาํกว่า 5 ครงั ตงัแต่มกราคม - สงิหาคม 2548 สุดทา้ยมกีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความเขา้ใจร่วมกนั (Memorandum 

of Understanding - MOU) ทเีฮลซงิกิ เมอืงหลวงประเทศฟินแลนด ์ ในทสีุดก็ทาํใหค้วามขดัแยง้อาเจะหท์ดีาํเนินมาตงัแต่

ปี 2519 สงบลง นอกจากนี ยงัมกีารเปิดประตูทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลอืทางมนุษยธรรมเนืองจากการฟืนฟูหลงัสนึาม ิ

ประตูสู่โลกภายนอกของอาเจะหก์็ถูกเปิดออกในทสีุด 

 เรืองทีสองฝ่ายคุยกันก็เช่น ความมนัคง (Security) วิธีการลดจํานวนฝ่ายความมนัคง วิธีการวางอาวุธ 

(Disarmament) จะจดัทางเลอืกเพอืปกป้องคุม้ครองความมนัคงไดอ้ย่างไรหลงัวางอาวุธ และประชาธิปไตย (Democracy) 

และต่อมาก็คุยกนัประเด็นการเมอืงการปกครอง (Political solution) ใครจะเขา้มาปกครอง และจะวางความสมัพนัธใ์นเชิง

อาํนาจทางการเมอืงอย่างไร ระหว่างระดบัการบริหารและกบัประชาชน และจะจดัสรรทรพัยากร (Resource distribution) 

จะจดัสรรภาษ ีสมัปทานทรพัยากร ฯลฯ ไดอ้ย่างไร 

 จดุเปลยีนสาํคญัของการสรา้งสนัตภิาพว่าทาํไม GAM จงึเปลยีนความตอ้งการจากเอกราช (Merdeka) มาเป็นการ

ปกครองตนเอง (Autonomy) เพราะในปี 2547 มคีวามทกุขม์ากจากสนึาม ิเกิดความเสียหายเหลอืคณานบั ทาํใหก้องกาํลงั

ทหารทงัสองฝ่ายเกิดสาํนึกทางศีลธรรม “เราจะสูก้นัอยู่ไดอ้ย่างไรทงัทปีระชาชนก็ทุกขม์ามากแลว้ การสูร้บรงัแต่จะซาํเติม

ปญัหาความทุกขย์ากใหป้ระชาชน” ณ จดุนนัฝ่าย GAM เหน็ว่าการไดก้ารปกครองตนเอง (self-rule) ก็ถอืว่าสาํเร็จแลว้ ซงึ

มีอิสระจากรฐับาลกลางในระดบัหนึง “เราตอ้งการมากกว่าการแบ่งปนัอาํนาจ แต่ตอ้งการจดัการและตดัสินใจการบริหาร

ปกครองอาเจะหเ์อง จาการต์ารไ์ม่สามารถตดัสินใจใหอ้าเจะหไ์ด ้ถา้จะตดัสินใจอะไร ก็ตอ้งขอความเห็นชอบจากอาเจะห์

เสยีก่อน” 

 บทเรียนทสีาํคญัในอาเจะห ์ 

(หนงึ) ความเป็นเอกภาพของขบวนการ แม ้GAM จะมกีารแตกแยกภายในบา้ง แต่ก็ถอืว่าความเป็นหนงึเดียวมาก 

การเปลยีน GAM จากขบวนการติดอาวุธเป็นพรรคการเมือง ช่วยใหก้ารเปลยีนแปลงความสมัพนัธ์ทางอํานาจในเชิง

โครงสรา้งเป็นไปได ้เป็นการเขา้มาต่อสูแ้ละมอีาํนาจอย่างเป็นทางการระบบ 

 (สอง) ภาคประชาสงัคมมีส่วนอย่างมากในการร่างกฎหมายในการบริหารปกครองอาเจะห์ (The Law on 

Governing Aceh: LoGA) ซงึ GAM ไม่มศีกัยภาพทจีะไปหาความเห็นจากพนืทไีดเ้ท่าภาคประชาสงัคม กระบวนการร่าง 

LoGA เป็นกระบวนการททีาํซาํหลายรอบ จงึร่างแลว้เสร็จในปี 2550 

 (สาม) การคืนกลบัสู่สงัคมของอดีตนกัรบ (integrate the former combatants) ใชพ้ธิีกรรมทอ้งถนิ เพอืการรบั

อดีตนกัรบคืนสู่ชุมชน มกีารตงัองคก์รอย่างเป็นทางการ มกีารใหค่้าชดเชยแก่อดีตนกัรบ มคีน 20,000 กว่าคนมาขอรบัเงนิ

ช่วยเหลอื และทาํใหเ้งนิทตีงัไวไ้ม่เพยีงพอ บางทกีารใหค่้าชดเชยอาจไม่ใช่ทางออกของปญัหา 
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  ในขณะทบีทบาทของภาคประชาสงัคม  ในอาเจะหน์นัเป็นบทบาททเีสนอความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ มกีาร

พูดคุยแค่ครงัเดียว ดร.แซมเห็นว่า ควรมกีารฟงัภาคประชาสงัคมมากขนึเพราะจะช่วยใหฟ้งัความคิดเห็นไดอ้ย่างรอบดา้น 

และช่วยใหเ้กิดการออกแบบสงัคมอย่างมส่ีวนร่วม เพราะภาคประชาสงัคมใกลช้ดิกบัประชาชนมาก 

 องค์กรระหว่างประเทศ (International Organizations: IOs) อาจไม่ไดช่้วยทนัที แต่ก็ช่วยสงัสม นักสรา้ง

สนัตภิาพตอ้งเชอืมสมัพนัธไ์วเ้พราะเป็นประโยชนต่์อการเคลอืนกระบวนการสนัติภาพไปขา้งหนา้ แต่ตอ้งทาํอย่างระมดัระวงั 

เพราะรูว่้าฝ่ายรฐับาลไม่สนบัสนุน   

 

กรณีศึกษามินดาเนา ประเทศฟิลปิปินส ์

โดย ดร.อาอีชะ อาบูบาการ ์(อาจารยป์ระจาํ Universiti Malaysia Sabah)  
 

 การก่อความไม่สงบของชาวมสุลมิทเีกาะมนิดาเนา ตอนใตข้องประเทศฟิลปิปินสม์เีป้าหมายหลกัเพอืปลดปล่อย

เอกราชของชาวมสุลมิโมโร (Bangsa Moro) ใหเ้ป็นมาตุภูมขิองมสุลมิ ซงึพวกเขาเหน็ว่าดินแดนแห่งนีเป็นของชาวมสุลมิมา

แต่ดงัเดิม และตงัแต่ตน้ทศวรรษ 1970s เป็นทีมาหรือจุดกําเนิดของกลุ่มแนวร่วมใหม่ทีเรียกตวัเองว่า กลุ่มแนวร่วม

ปลดปลอ่ยแห่งชาตโิมโร (Moro National Liberation Front : MNLF) ขนึมา ภายใตก้ารนาํของนูร ์มสิซูรี (Nur Misuari) 

และไดก้ลายมาเป็นหวัใจหลกัของกลุ่ม MNLF โดยมหีน่วยกองกาํลงัหลกัทใีชช้อืว่า Bangsa Moro Army 

 แมว่้ารฐับาลฟิลิปปินสภ์ายใตก้ารนําของประธานาธิบดีมาร์กอส (Imelda Marcos) พยายามทาํการเจรจาหา

ขอ้ตกลงกบักลุ่ม MNLF หรือพยายามใชม้าตรการต่าง ๆ เพือแกป้ญัหาทีเกิดขนึ รวมทงัการจดัตงัหน่วยงานเพือพฒันา

พืนทีภาคใตข้องฟิลิปปินส ์(Southern Philippines Development) แต่ก็มิไดท้าํใหส้ถานการณ์ดีขึน แมแ้ต่การเขา้มา

แทรกแซงขององคก์ารการประชมุอสิลาม (Organisation of Islamic Conference : OIC) ในนามตวัแทนของกลุม่ MNLF 

เพอืเจรจากบัรฐับาลฟิลปิปินสก์็ตอ้งประสบความลม้เหลวในการหาขอ้ยุติความขดัแยง้นีเช่นกนั 

 แต่เดิมนนั ประธานาธิบดีมาร์กอสไม่ตอ้งการเจรจากบั MNLF แต่ถูกกดดนัจากรฐับาลกดัดาฟีของลิเบียในที

ประชุม OIC  มฉิะนนั จะควาํบาตรเรืองการส่งออกนาํมนักบัฟิลปิปินส ์และการแทรกแซงของประธานาธิบดีกดัดาฟีมส่ีวน

อย่างสาํคญัทําใหก้ลุ่ม MNLF เปลียนจุดยืนหรือยุทธศาสตร์ของตน จากเดิมทีตอ้งการเป็นรฐัอิสระมาสู่การยอมรบั

สถานภาพในการปกครองตนเอง 

 ในปี 1976 ความคืบหนา้ทีจะนาํไปสู่สนัติภาพดูเหมอืนจะประสบความสาํเร็จในระดบัหนึง มกีารลงนามร่วมกนั

ระหว่างรฐับาลฟิลปิปินส ์(GPH) และ MNLF ในขอ้ตกลงทริโปล ี(Tripoli Agreement) ณ ประเทศลเิบยี ขอ้ตกลงนีทาํขนึ 
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โดยมีเป้าหมายเพือการหยุดยิงและเตรียมมอบสิทธิการปกครองตนเองในเขตพืนทีภาคใตข้องฟิลิปปินส ์แต่ขอ้ตกลง

ดงักลา่วลม้เหลว เพราะประธานาธิบดีมารก์อสเปิดใหม้กีารลงประชามติและ MNLF ก็รณรงคค์วาํประชามตนินั 

 

ภาพประกอบ 1: แผนผงัผูเ้กียวขอ้งในกระบวนการสนัติภาพมนิดาเนา ช่วงปี 1992 - 2005 

 

 ช่วงปี 1977 เกิดความขดัแยง้ขนึภายในกลุ่ม MNLF และมกีารแยกตวัออกมาตงักลุ่มใหม่โดยใชช้ือว่า แนวร่วม

ปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front : MILF) ต่อมาปี 1986 หลงัการปฏิวตัิมวลชน “the People 

Power Revolution” รฐับาลฟิลปิปินสไ์ดม้รีฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ ซงึระบุมาตราพิเศษขนึมา สาํหรบัการจดัตงัเขตปกครอง

ตนเองของชาวมสุลมิในมนิดาเนา (Autonomous Region of Muslim Mindanao : ARMM) 

 การเจรจาสนัติภาพครงัทีสองเริมใหม่ในปี 1992  ภายหลงันายฟิเดล รามอสเขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี

ฟิลปิปินสไ์ดรื้อฟืนการเจรจากบักลุ่ม MNLF อีกครงัหนึง ซงึตามมาดว้ยการลงนามร่วมกนัในรายงานคาํแถลงการณ์ความ

เขา้ใจ (a statement of understanding) ระหว่างรฐับาลฟิลปิปินส ์และกลุ่ม MNLF ณ ประเทศลเิบยี ซงึนบัเป็นอีกครงั

หนึงทีลิเบยีไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการไกล่เกลียปญัหาร่วมกบั OIC ทกีลบัมามีบทบาทสาํคญัอีกครงัในฐานะผูช่้วย

ดาํเนินการเจรจาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ เป็นผลใหร้ฐับาลฟิลปิปินสแ์ละกลุ่ม MNLF ลงนามในสนธิสญัญาสนัตภิาพร่วมกนัในปี  
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1996 ณ กรุงจาการต์า้ ประเทศอินโดนิเซีย ทาํให ้MNLF มอีาํนาจในการปกครองมินดาเนา และขอ้ตกลงนีมีอายุไปถึงปี 

2005  

 สาํหรบั “ตวัแสดงระหว่างประเทศ” ในกระบวนการสนัติภาพมนิดาเนาช่วงปี 1992 - 2005 นนั นอกเหนือจาก OIC 

ทรีบัรองคู่ขดัแยง้และตวัแทน MNLF ในกระบวนการนีแลว้ OIC ยงัมอบหมายใหร้ฐับาลอินโดนีเซยีเป็นคนกลางเจรจาใน

ฐานะฝ่ายทสีามดว้ย ส่วนองคก์รระหว่างประเทศทีเขา้มาหนุนเสริมกระบวนการสนัติภาพมนิดาเนาส่วนใหญ่เขา้มาเพือฟืนฟู

และพฒันาพืนทีและคุณภาพชีวิตของผูค้นในพืนที เช่นกรณีของ USAID (United States Agency for International 

Development) และ UNDP (United Nations Development Programme) อย่างไรก็ตาม ขณะนนัยงัไม่ค่อยมอีงค์กร

เอกชนระหว่างประเทศเขา้มาทาํงานมากนกัในมนิดาเนา 

 ช่วงเวลาเดียวกนันี คนในพนืทชีุมชนลุกขนึมาทาํงานเป็นเอ็นจีโอและภาคประชาสงัคม มทีงัทกีลุ่ม MNLF จดัตงั

ขนึมา และทรีฐับาลจดัตงัเรียกว่า GRINGOs กลา่วไดว้่าเอ็นจีโอททีาํงานโดยอสิระไม่เกิดจากการจดัตงัจากคู่ขดัแยง้ทงัสอง

ฝ่ายไม่ค่อยมมีากนกั ในแง่นี ทงั MNLF และ MILF จึงมีส่วนอย่างสาํคญัในการทาํโครงการฟืนฟูชุมชนหลงัจากทบีรรลุ

ขอ้ตกลงเจรจากนัแลว้   

 แต่กระนนั ในการเจรจาสนัติภาพ ยงัมชีนพนืเมอืงทไีม่ใช่มสุลมิ (ชนพนืเมอืงหรือชนกลุ่มนอ้ยใน ฟิลปิปินสน์นัไม่

รวมถงึชาวมสุลมิ แต่จะรวมพวกชนเผ่าพนัธุด์งัเดิมทเีป็นชนกลุ่มนอ้ยทงัประเทศซงึ มถีึง 106 เผ่าพนัธุก์ระจายไปทวัเกาะลู

ซอน วสิายาส ์และมนิดาเนา โดยเฉพาะในเกาะมนิดาเนาเองมปีระชากรทไีม่ใช่มสุลิมและไม่ใช่คริสเตียน แต่เป็นชนกลุ่ม

นอ้ยทพีูดภาษาต่างๆกนั เรียกชนกลุ่มนอ้ยนีว่า Lumad) รวมทงักลุ่มอาบูไซยาฟ (Abu Sayyaf) ทเีป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สียใน

ความขดัแยง้แต่ไม่มส่ีวนร่วมในการเจราจาตงัแต่ตน้ มกัจบัคนเรียกค่าไถ่ กลุ่มนีกลายเป็นตวัป่วนกระบวนการสนัติภาพ 

(spoiler) ในมนิดาเนา รวมทงักลุม่ MILF ทเีติบโตขนึอย่างมากทงัทางดา้นความแขง็แกร่งและการปฏบิตัิการเชงิรุก ซงึไม่ได ้

มส่ีวนร่วมในขอ้ตกลงปี 1996 ยงัยนืยนัจะคงการต่อสูโ้ดยใชค้วามรุนแรงต่อไปเพอืชาวโมโรหรือ Bangsa Moro อย่างไรก็

ตาม ถงึแมจ้ะมกีารพยายามหลายครงัของรฐับาลฟิลปิปินสใ์นการเจรจาหาขอ้ยุติความขดัแยง้กบักลุ่ม MILF เป็นกรณีพเิศษ 

จนมีการลงนามร่วมกนัในเดือนสิงหาคมปี 1998 ระหว่างรฐับาลฟิลิปปินสแ์ละกลุ่ม MILF เกียวกบัโครงร่างทวัไปของ

ขอ้ตกลงว่าดว้ยความมุ่งมนัทจีะยุตคิวามขดัแยง้ทเีกิดขนึ  

 และสถานการณ์ยงิเลวรา้ยลงในช่วงตน้ปี 2000 เมอืนายโจเซฟ เอสตราดา ประธานาธิบดีต่อจากนายฟิเดล รามอส 

ไดย้กเลิกการเจรจากบักลุ่ม MILF พรอ้มทงัประกาศสงครามเต็มรูปแบบต่อตา้นกลุ่ม MILF หลงัจากทีกลุ่ม MILF ได ้

โจมตีชมุชนทไีม่ใช่มสุลมิทางตอนเหนือของเมอืงโคตาบาตู และมากินดาเนา 

  นอกเหนือจากขา้งตน้แลว้ “ตวัแสดงระหว่างประเทศ” หลงักระบวนการเจรจาสนัติภาพรอบสองในช่วงปี 2001 - 

2011 นี มปีระเทศมาเลเซยีเขา้มาเกียวขอ้งเป็นฝ่ายทสีามดว้ย อนัเป็นผลจากทกีระบวนการสนัติภาพครงัแรกลม่ และรฐับาล

ฟิลปิปินสใ์นสมยัของโจเซฟ เอสตราดาใชม้าตราการทางทหารกบักลุม่ MNLF มกีารโจมตีและทาํสงครามภายในประเทศกนั

อยู่ประมาณ 9 เดอืน จนกระทงัเมอืนางกลอเรีย อารโ์รโยเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีในปี 2001 จึงไดล้งนามในกฎหมาย  
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ฉบบัที 3 (Executive Order No.3) เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2001 เพือสรา้งกรอบแนวความคิดเกียวกบัการบงัคบัใช ้

ขอ้ตกลง การประสานงาน การตรวจสอบเกียวกบัการริเริมการสรา้งสนัติภาพกบัประชาสงัคมต่าง ๆ ในมินดาเนา เพือ

แกป้ญัหาระหว่าง MILF กบัรฐับาล (อีกครงั) ภายใตค้วามร่วมมือดงักล่าว สาํนกังานทีปรึกษาประธานาธิบดีเกียวกบั

กระบวนการสรา้งสนัติภาพ (Office of the Presidential Adviser on Peace Process – OPAPP) ไดถู้กจดัตงัขนึ 

ภาพประกอบ 2: แผนผงัผูเ้กียวขอ้งในกระบวนการสนัติภาพมนิดาเนา ช่วงปี 2001-2011 

 

ทงันี การเจรจาครงัใหม่ ภายใตเ้งอืนไขของ MNLF ทขีอใหป้ระเทศมาเลเซียมาเป็นฝ่ายทสีาม ในทีประชุมของ 

OIC จึงไดม้อบหมายใหม้าเลเซยีเขา้มาในฐานะผูอ้าํนวยความสะดวกในการพูดคุย (Facilitator) อย่างเป็นทางการโดยเป็น

การเจรจาสนัติภาพแบบปิด ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์และตงัแต่เดือนตุลาคม 2004 เป็นตน้มา มาเลเซียเป็นผูน้าํทีมติดตาม

ตรวจสอบนานาชาต ิ(International Monitoring Team - IMT) เขา้ไปตรวจสอบการเจรจาหยดุยงิและดาํเนินการเกียวกบั

ขอ้ตกลงเบอืงตน้ แมใ้นระหว่างคู่ขดัแยง้กระบวนการเจรจาจะไปดว้ยดี แต่กลุ่มภาคประชาสงัคมในฟิลปิปินสก์ไ็ม่ค่อยพอใจ 

‘ขอ้ตกลงทางลบั’ ต่าง ๆ และมคีวามรูส้กึว่ามาเลเซยีครอบงาํกระบวนการเจรจา ต่อมาจึงมขีอ้เรียกรอ้งจากภาคประชาสงัคม

ในมินดาเนาและในฟิลิปปินสว์่ากระบวนการสนัติภาพตอ้งโปร่งใสใหม้ากขึน และกลายเป็นจุดเริมตน้สาํคญัอีกครงัให ้

เครือข่ายองคก์รระหว่างประเทศไดก้ลบัเขา้มาทาํงานสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพของมนิดาเนาในปี 2009 
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หนึงในนนั คือ การรวมกลุ่มตวัแสดงทเีป็นต่างชาติ คือ International Contact Group (ICG) ซงึประกอบดว้ย

ซาอุดิอาระเบยี ตุรกี ญีปุ่ น และสหราชอาณาจกัร และมกีารตงัองคก์รพฒันาเอกชน คือ Conciliation Resources (CR)  

มลูนิธิเอเชยี, HDC, และ Muhammadiyah ตวัแทนจาก OIC เขา้มาร่วมดว้ยเป็นครงัคราวเพอืเป็นหลกัประกนัแก่ MNLF 

การเกิดขึนของ ICG นัน สืบเนืองมาจากเมือปี 2008 ไดม้ี Memorandum of Agreement of Ancestral 

Domain ในกระบวนการสนัติภาพมินดาเนา แต่ขอ้ตกลงดงักล่าวกลบัเป็นโมฆะเนืองจากถูกตดัสินว่าไม่สอดคลอ้งกบั

รฐัธรรมนูญและกฎหมาย MNLF จึงเรียกรอ้งรฐับาลฟิลปิปินสว์่า ถา้จะเจรจากนัใหม ่จะตอ้งมหีลกัประกนัว่าสงิทตีกลงกนั

จะไดร้บัการนาํไปปฏบิตั ิในแง่นี ICG จงึเขา้มาเป็นตวักลางในการเจรจาทงัระหว่างรฐับาลฟิลปิปินสก์บั MNLF และ MILF 

ขณะเดียวกนันี ก็เกิดนวตักรรมขนึระหว่างทางโดยมกีารจดัตงัคณะกรรมการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ความ

รุนแรงในช่วงการหยุดยงิ (International Monitoring Team - IMT) ระหว่างรฐับาลฟิลปิปินสก์บั MNLF แต่แมก้ระนนัก็

ยงัมกีารละเมดิการหยุดยงิอยู่หลายครงั และภาคประชาสงัคมบางส่วนก็ไดต้งัทมีของตวัเองขนึมาตรวจสอบสถานการณ์การ

หยุดยิงควบคู่กนัไปดว้ย (Civil Protection Component - CPC) ต่อมาในปี 2007 มีการเพิมศกัยภาพของทีมติดตาม

ตรวจสอบการหยุดยิง IMT โดยมตีวัแทนจากประเทศบูรไน ลิเบยี และญีปุ่ นเขา้ร่วม และในปี 2011 สหภาพยุโรปและ

นอรเ์วยก์็เขา้มาช่วยเหลอืมากขนึ ทาํใหก้ระบวนการติดตามสถานการณ์มกีารทาํวจิยัและสอบสวนเชิงลกึมากขนึ และส่ง

ขอ้มูลกลบัใหก้บัคู่ขดัแยง้ทงัสองฝ่ายจนพฒันาเป็นกลไกการตรวจสอบในระดบัพนืทเีป็นองคป์ระกอบและกลไกการมส่ีวน

ร่วมของพลเรือนในระดบัพนืทีทมีีองคก์รเอ็นจีโอใหก้ารสนบัสนุน เป็นตวัแสดงในกระบวนการสนัติภาพทีมีบทบาทมาก 

นอกเหนือจาก “ตวัแสดงระหว่างประเทศ” 

 

ขอ้สงัเกตต่อบทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศในกระบวนการสนัติภาพ  

วทิยากรโดย ดร.อดมั เบริค์ (ทปีรึกษาดา้นการพฒันาและการสรา้งสนัติภาพแก่หน่วยงานต่างๆทเีกียวขอ้ง) 

 

รฐับาลส่วนใหญ่มกัไม่อยากใหอ้งคก์รระหว่างประเทศเขา้มาเกียวขอ้ง จากประสบการณ์ทีทาํงานกบัมูลนิธิเอเชียทงั

สามประเทศคือ อาเจะห ์มนิดาเนา และไทยหลายปี  ความแตกต่างในสามประเทศนี คือ มนิดาเนาเปิดกวา้งใหก้บัองค์กร

ระหว่างประเทศเขา้มามีส่วนร่วม  ถา้มองโดยทวัไปในความขดัแยง้ในภูมภิาคเอเชีย ทุกประเทศพยายามจํากดัใหค้วาม

ขดัแยง้มสีถานะเพยีง “สถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ” ไม่ยอมยกระดบัใหเ้ป็นความขดัแยง้ระหว่างประเทศทงัสนิ 

แมก้ระทงัพม่า การเดินทางเพอืเขา้ไปติดตามปญัหาโรฮิงญาในฐานะคนทาํงานขององค์การสหประชาชาติตอ้งขออนุญาต

อย่างเป็นทางการกบัรฐับาลพม่าก่อน แมว้่าจะเดนิทางไปทเีมอืงหลวงไม่ใช่พนืททีมีปีญัหาก็ตาม ยงัจาํกดัการเดินทางของคน

ต่างชาต ิ  

 กระนนั การเขา้มามีส่วนร่วมของต่างชาติอาจไม่ใช่เรืองดีเสมอไป ควรหมนัตรวจสอบว่าภาคเอกชนทีเขา้มา มี

เบอืงหลงับริษทัขา้มชาติเขา้มาแสวงหาประโยชนจ์ากทรพัยากรต่าง ๆ มผีลประโยชนเ์ขา้มาเกียวขอ้งหรือไม่ นีคือดา้นลบที

ตอ้งระมดัระวงั หรือการมทีหารต่างชาติเขา้มาก็ไมใ่ช่เรืองดีเท่าใดนกั  
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การเคลอืนไหวประเดน็สทิธิมนุษยชนเป็นประเด็นทอีงคก์รระหว่างประเทศสามารถมบีทบาทได ้และมกัเป็นเหตุผล

หลกัทรีฐับาลบางประเทศไม่ยอมใหอ้งคก์รต่างชาติเขา้มามบีทบาท นอกจากนี ยงัมเีรืองการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการ

พฒันา การช่วยเหลอืดา้นวชิาการ ซงึการใหค้วามช่วยเหลอืบางครงัก็ทาํใหค้วามขดัแยง้เลวรา้ยลง   

ตวัอย่างเช่นการสรา้งเขอืนในอฟักานิสถานเป็นทีถกเถยีงกนัมาก โดยสหราชอาณาจกัรคิดว่าการสรา้งเขอืนเพอืผลิต

กระแสไฟฟ้าจะทาํใหค้นมคุีณภาพชวีติทดีีขนึ แต่กลายเป็นสรา้งความขดัแยง้ในเชงิทรพัยากรมากขนึ และไม่ไดช่้วยหยุดยงั

ตาลบีนัตามเป้าหมายทตีอ้งการ หรือกรณีมูลนิธินิปปอน ประเทศญีปุ่ นบริจาคขา้วใหก้บักลุ่มทเีกียวขอ้งกบักลุ่มขดัแยง้ ก็

เป็นขอ้ถกเถยีงว่าเขา้ไปมสี่วนร่วมสนบัสนุนความขดัแยง้หรือไม่ ดงันนั การช่วยเหลอืดา้นการพฒันามหีลายแบบทสี่งผลทงั

ดแีละไม่ด ี  

การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรมในพนืทคีวามขดัแยง้เป็นประเด็นดึงดูดใหอ้งคก์รระหว่างประเทศเขา้มา

มบีทบาทมากทสีุด เพอืใชว้ธิีการทางการทูตเจารจาต่อรองในกระบวนการสนัติภาพ และบางครงัจะมอีงคก์ารสหประชาชาติ

เขา้มาเกียวขอ้งดว้ย สงิเหล่านี ภาคประชาสงัคมก็มบีทบาทสามารถทีจะทาํและต่อเชือมกบัองคก์รระหว่างประเทศในการ

ขบัเคลอืนรณรงคเ์ชิงประเด็น สรา้งเครือข่ายการทาํงาน รวมทงัสรา้งเครือข่ายสอืระหว่างประเทศดว้ย หากมองในมมุนี จกั

เห็นว่ามหีลากหลายวธิีทต่ีางชาตเิขา้มามสี่วนร่วมในการสนบัสนุนภาคประชาสงัคมระดบัทอ้งถนิได ้  

ทงันี เมอืพจิารณากระแสความช่วยเหลอืจากต่างประเทศทเีขา้มาสู่ภูมภิาคน ีเรียงลาํดบัจากมากทสีุดและรองลงมา

ตามลาํดบั คือ ศรีลงักาตะวนัออกเฉียงเหนือ ปากีสถาน อสัสมั ปาปวั และภาคใตข้องประเทศไทย นบัว่ากระแสความ

ช่วยเหลอืทมีาประเทศไทยยงัตาํมาก แต่ทน่ีาสนใจ คือ กระแสความช่วยเหลอืประเทศไทยไม่ไดต้าํสุด ยงัอยู่ช่วงกลาง ๆ 

ประเด็นคือ ในมมุมององคก์รระหว่างประเทศถอืว่าความขดัแยง้จงัหวดัชายแดนใตไ้ม่ไดน้อ้ยหรือมาก เมอืเปรียบเทยีบกบั

มนิดาเนาทมีคีวามหนาแน่น แต่ก็ไม่เหมอืนจีน อินเดียทรีฐับาลไม่ยอมใหอ้งคก์รระหว่างประเทศเขา้ไปหนุนเสริมช่วยเหลือ

เลย 

 แมว้่าพนืทชีายแดนใต/้ปาตานีไม่ไดม้คีวามสาํคญัระดบัโลกก็จริง แต่ใช่ว่าไม่มอีงคก์รต่างประเทศไม่สนใจ กลบัมี

องคก์ารสหประชาชาติ ธนาคารโลก สหภาพยุโรป USAID  UNDP OxFam มูลนิธิเอเชีย และองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน

อืนๆ เขา้มาในพนืทนีีนบัว่าไม่นอ้ยทเีดียว และจากการศึกษาพบว่า เงนิช่วยเหลอืทางดา้นการพฒันาเพอืหนุนเสริมการสรา้ง

สนัติภาพหรือทางการทูตในพนืทนีี  ตงัแต่ความรุนแรงเริมปะทุขนึมา ในปี 2547 มอีงคก์รระหว่างประเทศเขา้มามากก็จริง 

ทว่าเฉลยีแลว้มงีบประมาณช่วยเหลอืเขา้มาประมาณ 200 ลา้นบาทต่อปี เมอืเปรียบเทยีบกบังบประมาณภาครฐัทลีงไปแต่ละ

จงัหวดั ถอืว่าสดัส่วนนอ้ยมาก แต่ก็เป็นประโยชนอ์ยู่บา้ง  
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ภาพประกอบ 3: ระดบัความช่วยเหลอืในพนืทคีวามขดัแยง้ระหว่างปี 2001 - 2010: กระแสความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

(ดา้นการพฒันา) สู่พนืทคีวามขดัแยง้ในระดบัประเทศบางพนืท ี

 

 

การสาํรวจเบอืงตน้เกยีวกบัตวัแสดงระหวา่งประเทศในความขดัแยง้ถงึตายในชายแดนใต ้

โดย รอมฎอน ปนัจอร ์ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

 

 คณะทาํงานยุทธศาสตรส์นัติวธีิ (คยส.) เดิมทีเป็นคณะกรรมการในสงักดัสภาความมนัคงแห่งชาต ิหนา้ทหีนึงคือ

ทาํงานความรูง้านวจิยัเพือเสนอเป็นนโยบายสาธารณะและรายงานตรงต่อนายกรฐัมนตรี เป็นคลงัสมองของฝ่ายนโยบายทาง

การเมอืงและความมนัคง ทาํหนา้ทตีรวจสอบสอบประเมนิสถานการณ์ เตอืนภยั และเสนอแนวทางป้องกนัและจดัการปญัหา

ความขดัแยง้โดยสนัตวิธีิต่อรฐับาลและสาธารณชน 

 หนึงในภารกิจขา้งตน้ คืองานวิจยั “ตวัแสดงระหว่างประเทศในความขดัแยง้ถึงตายทีชายแดนใต:้ การสาํรวจ

เบอืงตน้” ทาํตงัแต่ปี 2555 คาํถามสาํคญัคือ “ในรอบเกือบสบิปีของความขดัแยง้ทปีะทเุป็นความรุนแรงทชีายแดนใต/้ 
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ปาตานีมีตวัแสดงระหว่างประเทศใดบา้งทีเขา้มาพวัพนักบัความขดัแยง้ดงักล่าว ในขณะเดียวกนั ผูก้ําหนดนโยบายจะ      

เขา้ใจความหนาแน่นและการกระจายตวัในการทาํงานของตวัแสดงเหล่านีอย่างไร?” เพราะการรบัรูข้องผูก้าํหนดนโยบายต่อ

ตวัแสดงระหว่างประเทศเป็นไปดว้ยสายตาทีระแวดระวงั และกดสถานการณ์ชายแดนใตเ้ป็น “ปญัหาภายใน” ซงึสวนทางกบั

ความเป็นจริงทมี ี“คนนอก” จาํนวนไม่นอ้ยทเีกาะเกียวสมัพนัธก์บัพนืทแีห่งน ี

 ประกอบกบันโยบายการพฒันาและบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2555 -2557 เป็นฐานในการริเริมแนว

ทางการแกไ้ขปญัหาชายแดนใตใ้นทศิทางใหม่ ดงันนั ในแงข่ององคค์วามรูด้า้นวจิยัสนัตภิาพ การสรา้งสนัตภิาพจาํเป็นตอ้งมี

การสรา้งแรงสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ซงึตวัแสดงระหว่างประเทศเป็นปจัจยัสาํคญัทีทาํใหเ้ปลยีนผ่านความขดัแยง้ในหลาย

กรณี และทผี่านมา ยงัไม่มงีานสาํรวจและประเมินสถานะของ “ตวัแสดงระหว่างประเทศ” ต่อกรณีความขดัแยง้ถงึตายใน

ชายแดนใต ้ดงันนั ในการสาํรวจเบอืงตน้นี ชดุคาํถามทมีุ่งสาํรวจคือ 

 

“พวกเขาเป็นใคร? มาจากไหน? เป็นองคก์รประเภทไหน? เขา้มามบีทบาทเมอืใด? ทาํ

กิจกรรมอะไร? สนใจอะไร? และมีบทบาทอย่างไร? ตลอดจนสมัพนัธก์บัตวัแสดง

ภายในประเทศอย่างไร?” 

 

 โดยใหชุ้ดคาํถามดงักล่าวนาํไปสู่การทาํความเขา้ใจการดาํรงอยู่ของ “ตวัแสดงระหว่างประเทศ” ในภาพรวมและ

แสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงเหล่านีกบัรฐัภายใตค้วามขดัแยง้ทดีาํรงอยู่ในชายแดนใต ้การเขา้ใจการกระจุกตวั

ในบางมติิและการกระจายตวัในบางดา้นจะทาํใหผู้ก้าํหนดนโยบายสามารถทจีะรบัมอืกบัการซมึแทรก (penetration) เขา้ไป

ในอธิปไตยของรฐั พรอ้ม ๆ กบัมคีวามสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากการทาํงานของตวัแสดงดงักล่าวเพือเปลยีนผ่านความ

ขดัแยง้ทตีนกาํลงัประสบอย่างชาญฉลาด 

 

วิธีการและกรอบการทํางาน:  

 คณะผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลพนืฐานขององคก์รระหว่างประเทศทีทาํงานเกียวขอ้งพวัพนักบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

อย่างต่อเนือง ผ่านเวบ็ไซตห์รือเอกสารขององคก์รดงักลา่ว ตลอดจนงานวจิยัทเีกียวขอ้ง โดยเลอืกพิจารณาเฉพาะองคก์รที

ทาํงานอยู่อย่างนอ้ยในรอบ 1 ปีทีผ่านมา หรือนบัตงัแต่มีนาคม 2555 จนถึงปี 2556 โดยถือเอาปี 2555 เป็นหมุดหมาย

สาํคญัเพราะกรอบนโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2555 - 2557 เริมมผีลบงัคบัใชห้ลงัผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรีและการรบัทราบของรฐัสภา 

 

ตวัแปร: โครงร่างแผนผงั   

 ดว้ย “ตวัแสดงระหว่างประเทศ” ในการศึกษานีมีจาํนวนมากและมลีกัษณะแตกต่างกนั รายงานนีจึงจดัระเบยีบ

ขอ้มูลเหลา่นโีดยพจิารณา 7 “ตวัแปร” ทสีาํคญัไดแ้ก่ 
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1) ชือและชือย่อ (name and abbreviation) ขององคก์รนนั ๆ 

2) ประเภท (type) หมายถึง ลกัษณะของตวัแสดงระหว่างประเทศทีแตกต่างกนั สามารถแยกแยะได ้5 ประเภท 

ดงัต่อไปนี 

(1) องคก์รระหว่างประเทศ (International Organizations: IOs) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีจดัตงัขนึภายใต ้

ความร่วมมอืระหว่างรฐัทมีากกว่าสองแห่งขนึไป เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายทมีร่ีวมกนัของบรรดารฐัภาคี

สมาชิก ซึงในกรณีนีหมายรวมไปถึงองค์กรย่อยทีอยู่ภายใตค้วามร่วมมือขององค์กรหลกั เช่น 

สหประชาชาต ิและ UNDP รวมทงัองคก์ารความร่วมมอืโลกอสิลาม (OIC) ดว้ย 

(2) องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ (International Non-Governmental Organization: INGOs) 

หมายถึง องค์กรหรือเครือข่ายทีไม่ใช่รฐั จดัตงัขนึตามเป้าหมายทีมีอยู่เป็นการเฉพาะ และมีพืนที

ปฏิบตัิงานอยู่ทวัโลก โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึง อาทิ Human Rights 

Watch (HRW) 

(3) องค์การของร ัฐบาลต่างประเทศ (Foreign Governmental Organizations: FGOs) หมายถึง 

องคก์รหรือหน่วยงานทอียู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรฐับาลต่างประเทศ แต่มภีารกิจเป็นการเฉพาะใน

พืนทต่ีาง ๆ ทวัโลก โดยเฉพาะอย่างยิงการใหเ้งนิทุนสนบัสนุนต่อหน่วยงานทงัของรฐัและไม่ใช่ ใน

ประเทศอนื ตวัอย่างองคก์รประเภทนี อาท ิองคก์รเพอืการพฒันาระหว่างประเทศของสหรฐัอเมริกา 

(USAID)  

(4) องคก์รเอกชนต่างประเทศ (Foreign Non-Governmental Organizations: FNGOs) หมายถึง 

องคก์รทีไม่ใช่รฐั ซึงมฐีานการทาํงานอยู่ในประเทศใดประเทศหนึง และมกีิจกรรมหรือการใหค้วาม

สนบัสนุนทเีกียวขอ้งเป็นการเฉพาะต่อองคก์รหรือหน่วยงานทเีป็นหุน้ส่วนของตนเองในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวขอ้งกบัพืนทีชายแดนภาคใต ้ตวัอย่างองค์กรเหล่านี อาทิ กลุ่มอามานี 

(Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia: AMANI) 

(5) หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ (Foreign Governmental: FG) หมายถงึ หน่วยงานทเีป็นทางการ

ของรฐับาลต่างประเทศ ซึงเดิมมีบทบาทหนา้ทีตามโครงสรา้งการบริหารของรฐันนั ๆ แต่เขา้มามี

บทบาทในกรณีชายแดนภาคใตต้ามภารกิจเฉพาะ อาทิ สาํนกันายกรฐัมาตรีแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซยี 

3) ประเทศฐานทีตงั (base/origin) หมายถงึ ประเทศอนัเป็นทตีงัของสาํนกังานหรือสาํนกังานใหญ่ขององคก์รหรือ

หน่วยงานนนั ๆ  

4) บทบาทหน้าที (role/function) หมายถึง การประมวลการดาํเนินกิจกรรมหลกัทีเกียวขอ้งกบัพืนทีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้และความสมัพนัธก์บัองคก์รหรือบุคคลทถีือเป็นหุน้ส่วนภายในประเทศ โดยสามารถแยกแยะ

ออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงันี 
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(1) การติดตามประเมนิสถานการณ์ (monitoring) 

(2) การผลกัดนัและรณรงค ์(advocacy) 

(3) การสนบัสนุนทางวชิาการ (academic support) 

(4) การใหท้นุสนบัสนุน (donor) 

(5) การเป็นคนกลางไกลเ่กลยีความขดัแยง้ (mediation) 

5) หุน้ส่วนภายใน (insider partners) หมายถึง ตวัแสดงภายในประเทศหรือภายในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(insider/local actors) ทปีฏสิมัพนัธก์บัตวัแสดงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบทขีนึอยู่กบับทบาทหนา้ทขีอง

ตวัแสดงภายนอกเป็นดา้นหลกั หมายความว่า หุน้ส่วนภายในบางองคก์รอาจมคีวาสมัพนัธ์ทีหลากหลายกบัตวั

แสดงภายนอกทีแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนั การเก็บขอ้มูลตวัแปรดงักล่าว ยงัประเมนิระดบัของการแสดง

บทบาทของหุน้ส่วนภายในแต่ละตวัแสดงว่าเนน้บทบาทใดระหว่างระดบัชาตกิบัระดบัทอ้งถินอีกดว้ย 

6) ระดบัของการพวัพนัเกียวขอ้ง (level of engagement) หมายถงึ แนวทางทีตวัแสดงระหว่างประเทศเหล่านีจะ

เขา้ไปพวัพนัเกียวขอ้งกบัหุน้ส่วนภายในประเทศหรือในระดบัทอ้งถิน โดยแบ่งระดบัแนวทางหรือยุทธศาสตร์

ดงักลา่วออกเป็น 3 ระดบั ดงันี 
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(1) การพวัพนัในระดบัสูง (level 1) คือ แนวทางสรา้งปฏิสมัพนัธ์กบัผูก้าํหนดนโยบายหรือผูก้ ําหนด

ทศิทาง ซงึอาจเป็นฝ่ายนโยบายของรฐั ทงัผูน้าํทางการเมอืงและผูน้าํทางการทหารของคู่ขดัแยง้หลกั 

(2) การพวัพนัในระดบักลาง (level 2) คือ แนวทางสรา้งความร่วมมอืหรือปฏสิมัพนัธก์บักลุม่และองคก์ร

ภาคประชาสงัคม ทมีภีาวะการนาํในดา้นต่าง ๆ เช่น ผูน้าํศาสนาและจิตวญิญาณ ผูน้าํในเครือข่ายที

อยู่บนฐานทางชาติพนัธุ ์นกัวชิาการและปญัญาชนสาธารณะทวัไป ตลอดจนผูน้าํในองคก์รเอกชนใน

พนืทซีงึมบีทบาทนาํ 

(3) การพวัพนัในระดบัรากหญา้ (level 3) คือ แนวทางสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัคนส่วนใหญ่ทอีาจเรียกว่าเป็น

สามญัชนทีเผชิญผลของความขดัแยง้หรือความรุนแรงมากทสีุด คนกลุ่มนีหมายรวมถึงผูน้ําชุมชน 

ผูน้าํกลุ่มทาํงานในทอ้งถนิ เป็นตน้ 

7) หว้งเวลาของการเขา้มาพวัพนัเกียวขอ้ง (entry time) ของตวัแสดงระหว่างประเทศทียงัคงมีบทบาทอยู่ใน

ปจัจบุนั โดยพจิารณายอ้นหลงักลบัไปตงัแต่ปี 2547 เป็นตน้มาจนถงึปจัจบุนั 

 

ขอ้สงัเกตเบืองตน้:  

• รฐัทกุรฐัดาํรงอยู่เพอืธาํรงอาํนาจอธิปไตยของตนเหนือขอบเขตดินแดน ใตอ้าํนาจนนัรฐัอนืจะเขา้มาดาํเนินการใด 

ๆ เหนือดนิแดนดงักลา่วจะกระทาํไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัเจา้ของอาํนาจอธิปไตยนนั ๆ  

• ในกรณีทีเป็นปญัหาความขดัแยง้รุนแรงถึงขนักร่อนอาํนาจอธิปไตยของรฐัจนเกิดสภาพทีบางคนเรียกว่า รฐั

ลม้เหลว (failed state) และรฐัดงักลา่วไม่สามารถทาํหนา้ทพีนืฐานทสีุดของรฐั คือการปกป้องคุม้ครองชีวิตผูค้น

พลเมอืงในรฐั แง่นี รฐัอืน ๆ หรือประชาคมระหว่างประเทศก็อาจร่วมกนัพจิารณาหาหนทางแกไ้ข นีคือประเด็น

ปญัหาทสีาํคญัเรืองความรบัผดิชอบในการปกป้องคุม้ครองชีวติคน (responsibility to protect: R2R) 

• รฐัทวัไปมกัพยายามจดัการเรืองเหล่านีดว้ยตนเอง (ป้องกนั, เผชิญหนา้, และเยยีวยารกัษา) และมกัไม่ประสงค์

ใหร้ฐัอืนเขา้มา “จดัการ” ให ้เพราะเกรงว่าประชาคมโลกจะเขา้ใจไปว่ารฐัไดห้มดความสามารถจะเผชิญหนา้กบั

ปญัหาเหล่านนัไปแลว้ ในกรณีของความรุนแรงในชายแดนภาคใตข้องไทยเองก็พบว่ามตีวัแสดงระหว่างประเทศ

จาํนวนมากหลายเขา้มามบีทบาทพวัพนัเกียวขอ้ง 
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 และจากการสาํรวจตวัแสดงระหว่างประเทศในความขดัแยง้ถงึตายทีชายแดนใต ้พบว่ามอีงคก์รและหน่วยงานจาก

ภายนอกถงึ 44 องคก์รทยีงัคงแสดงบทบาทอยู่ในปจัจบุนั  

เมอืพจิารณาแยกแยะตามประเภทต่าง ๆ แลว้ จะเห็นไดว้่ามอีงคก์รเอกชนระหว่างประเทศนนัมสีดัส่วนมากทสีุด 

ในขณะทหีน่วยงานหรือองคก์รของรฐัต่างประเทศนนัมสีดัส่วนนอ้ยทสีุด ในจาํนวนองคก์รเหล่านี โดยมากมสีาํนกังานใหญ่

อยู่ในภูมภิาคยุโรปและอเมริกาเหนือ บา้งก็เป็นองคก์ารระหว่างประเทศหรือองคก์รเอกชนต่างประเทศทีทาํงานในระดบัสากล 

(Global Level) ตวัแสดงทมีฐีานอยู่ในเอเชยีกระจายตวัอยู่ทงัในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง 

 

ขอ้สงัเกต: มุมมองของ “รฐั” ต่อบทบาทของตวัแสดงระหว่างประเทศ 

 ประการแรก บทบาทอนัหลากหลายและภารกิจททีบัซอ้นกนัของของตวัแสดงระหว่างประเทศ 5 บทบาทโดยหากจดัวาง

บทบาทของการเขา้มามส่ีวนในกระบวนการเผชิญกบัความขดัแยง้นีจากระดบัการแทรกแซงรฐัและสงัคมไทยจากนอ้ยสุดไปสู่

ขนัมากทสีุด อาจเรียงลาํดบัไดด้งัน ี  

1) การประเมินสถานะของประเทศในประเด็นเฉพาะ เช่น เรืองสทิธิมนุษยชน, สนัตภิาพ, และความขดัแยง้

ทถีงึตาย เป็นตน้ 

2) การผลกัดนัประเด็นหรือแนวทางเฉพาะบางเรือง อาท ิในเรืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมอืง การ

เรียกรอ้งใหป้ระเทศไทยปรบัเปลยีนแนวทางการคุม้ครองดา้นสทิธิมนุษยชนและความยุติธรรม เป็นตน้ 
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3) การสนับสนุนทางวิชาการ มรูีปแบบทหีลากหลาย ตงัแต่การใหทุ้นการศึกษาในสาขาต่าง ๆ หรือจดัอบรม

ทกัษะในประเด็นเฉพาะ รวมไปถึงการสนบัสนุนการจดัเวทีวิชาการ การจดัทาํงานวิจยั ตลอดจนการ

จดัพมิพห์นงัสอืและเอกสารทเีกยีวขอ้ง 

4) การสนับสนุนทางดา้นเงินทุน ในการทาํกิจกรรมขององค์กรหุน้ส่วนภายใน ซึงมกัจะตอ้งไดร้บัการ

ยนิยอมจากรฐัในระดบัหนึง อกีทงัยงัขนึอยู่กบัความพรอ้มขององคก์รภายในประเทศอกีดว้ย 

5) การเขา้เกียวขอ้งกบัปญัหาความรุนแรงโดยตรงในฐานะผูส้นับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึงหรือกระบวนการ

แกไ้ขความขดัแยง้ ไม่ว่าจะในฐานะผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) หรือในฐานะคนกลางไกล่เกลีย

ความขดัแยง้ (mediator) ซงึอาจเรียกไดว่้าเป็นบทบาททแีทรกแซงความสามารถในการจดัการกบัปญัหา

ความขดัแยง้ทถีงึตายของรฐัไดม้ากทสีุด เช่น HD PACTA  และรฐับาลมาเลเซยี 

 

 จะเห็นไดว้่าในแง่ของจาํนวนแลว้ บทบาทของตวัแสดงเหล่านีกระจุกตวัอยู่ในฐานะของผูใ้หทุ้นสนบัสนุนเป็นดา้น

หลกั โดยองคก์รเหล่านีจาํนวนไม่นอ้ยทแีสดงบทบาทหลกัมากกว่าหนึงประเภท ดงัในกรณีมูลนิธิเอเชีย ททีงัสนบัสนุนกลุ่ม

องคก์รภาคประชาสงัคมในพนืทใีนการดาํเนินงาน แต่ตวัมลูนธิิเองก็ทาํหนา้ทใีนการสนบัสนุนทางวชิาการไปดว้ย ขณะท ี
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บทบาทของการติดตามสถานการณ์และจดัทาํรายงาน ตลอดจนการสนบัสนุนทางวชิาการเองก็ดูเหมอืนเป็นบทบาทสาํคญัที

บางองคก์รเนน้หนกั โดยดาํเนนิคู่กบักิจกรรมดา้นอืน ๆ  พรอ้มกนัไปดว้ย 

 น่าสงัเกตว่าบทบาทของตวัแสดงทีทาํหนา้ทเีป็นคนกลางไกล่เกลยีความขดัแยง้นนัจะกระจายตวัออกไป โดยไม่สูม้ี

บทบาทหลกัดา้นอนื ๆ ซอ้นไปดว้ย (ในระยะหลงั บางองคก์รทเีคยทาํหนา้ทปีระสานความร่วมมอืในการพูดคุยเพอืสนัติภาพ

ในทางลบัก็ริเริมภารกิจงานในดา้นสนับสนุนทางวิชาการใหก้บัภาคประชาสงัคมในพืนทีมากยิงขึน โดยเฉพาะอย่างยิง 

Center for Humanitarian Dialogue - HD) 
 

 ประการทีสอง จากมมุมองของรฐัจึงมทีางเลอืกอยู่สองทาง คือ ทางแรกเห็นว่าการดาํรงอยู่และบทบาทขององคก์ร

ต่างประเทศในเรืองนีแสดงใหเ้ห็นว่า รฐักาํลงัสูญศกัยภาพในการแกป้ญัหานี และดงันนัตอ้งพงึพาอาํนาจจากภายนอก หาก

คิดเห็นเช่นนี ก็จะหาทางลดทอนบทบาทขององคก์รเหล่านีลง เพอืฟืนฟูความมนัใจในตนเองคืออาํนาจรฐัไทยเหนือดนิแดนที

ถูกความรุนแรงคุกคามอยู่  

 ส่วนทางทสีอง เห็นว่าปญัหาความรุนแรงในภาคใตท้ีกาํลงัเผชิญอยู่ อาจแกใ้หต้กไปหรือเบาลงไดด้ว้ยการประสาน

หาความร่วมมือกบัตวัแสดงต่างประเทศในระดบัทีรฐัและภาคประชสงัคมเห็นว่าสมควร ทงันีเพราะเมือพิจารณษจาก

ขอ้เทจ็จริง จะพบว่าบทบาทขององคก์รระหว่างประเทศอย่าง OIC ในบางกรณี เช่น การลดทอนปญัหาความขดัแยง้ทางชาติ

พนัธุใ์นฟิลปิปินสก์็นบัว่าไดว่้าเป็นความสาํเร็จ ขณะทมีาเลเซียก็มบีทบาทสาํคญัในการช่วยผ่อนเบาปญัหาทงัในฟิลปิปินส์

และในภาคใตข้องไทยตลอดมา 
 

 ประการทีสาม เมอืพจิารณาระดบัของการพวัพนัเกียวขอ้งผ่านปฏสิมัพนัธก์บัหุน้ส่วนภายใน พบว่าจุดเนน้ของตวั

แสดงระหว่างประเทศเหล่านีคือ การทาํหนา้ทีหนุนเสริมการทาํงานร่วมกบัองคก์รและเครือข่ายภาคประชาสงัคมภายในซึง

เป็นตวัแสดงทอียู่ในระดบักลางเป็นหลกั ในขณะทสีายสมัพนัธท์อีงคก์รจากภายนอกต่อเชอืมไปยงัหุน้ส่วนทอียู่ทงัในระดบัผู ้

กาํหนดนโยบาย (Track -1) และในระดบัรากหญา้ (Track -3) ก็มอียู่บา้งแต่ยงัมคีวามสมัพนัธท์เีบาบางกว่า 

 ในขณะทีตวัแสดงสาํคญัอย่างขบวนการบอีารเ์อ็น ซึงหลายฝ่ายเชือว่าเป็นองคก์รนําในการปลดปล่อยปาตานีที

มุ่งหวงัเคลอืนไหวดว้ยกาํลงัอาวุธนนั มีสายสมัพนัธท์ีนอ้ยมากกบัตวัแสดงต่าง ๆ จากขอ้มูลเปิดเผยเท่าทีสาํรวจพบ แต่

เป็นไปไดว้่าในทางปฏิบตัิ องคก์รทีเคลอืนไหวอย่างปิดลบัดงักล่าวก็พยายามเชือมต่อกบัตวัแสดงระหว่างประเทศอยู่บา้ง 

อย่างไรก็ตาม การเชอืมต่อผ่านทางการของมาเลเซียในฐานะผูท้าํหนา้ทผูีอ้าํนวยความสะดวกในกรณีสนัติสนทนากบัทางการ

ไทยน่าจะเป็นเพยีงการปฏสิมัพนัธเ์ดยีวทปีรากฏชดัเจนจากพวกเขา 
 

 ประการทีสี องคก์รเอกชนระหว่างประเทศเป็นองค์กรทีเขา้มาพวัพนัเกียวขอ้งกบัพืนทีชายแดนใตม้าทกีสุดใน

ปจัจุบนั ในขณะทหีน่วยงานทเีป็นของรฐับาลต่างรปะเทศนนัเขา้มาเกียวขอ้งนอ้ยทสีุด อาจอธิบายไดว้่าการเขา้มาในฐานะที

เป็น “องคก์รทไีม่ใช่รฐั” ดูจะเป็นเงอืนไขทจีะทาํใหเ้ขา้มาแทรกแซงไดง้่ายกว่าองคก์รทเีป็นของรฐัและองคก์ารระหว่างประเทศ 

ซงึนอกจากจะเป็นปญัหาในดา้นพธีิการสถานะขององคก์รอยา่งหลงันนัอาจเป็นทจีบัจอ้งของรฐัยงิกว่า 
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ขอ้สงัเกต: หว้งเวลาของการเขา้มา 

• การปะทุขนึของความรุนแรงในปี 2547 ไดเ้ร่งใหต้วัแสดงระหว่างประเทศเขา้มามีบทบาทเพิมจากทเีคยมีอยู่

เดมิ ซงึส่วนใหญ่จะเนน้ไปทกีารสนบัสนุนเงนิทุนพฒันาดา้นการศึกษา โดยเฉพาะจากโลกอาหรบัมาสู่บทบาท

ของตวัแสดงทหีลากหลายขนึ เช่น OIC เขา้มามบีทบาทหลงัเหตุการณ์ตากใบ 

• เมือความรุนแรงยืดเยือยาวไปอีกราวสามถึงสีปี การริเริมโครงการเกียวกบัชายแดนใตข้องหน่วยงานใน

โครงสรา้งของสหประชาชาติก็ปรากฏตวัหนาแน่นขึนอีก พรอ้ม ๆ กบัการสนบัสนุนเงนิทุนต่อภาคประชา

สงัคมจากองคก์รระหว่างประเทศอืน ๆ ซงึเป็นแนวโนม้ทยีงัดาํรงอยู่ถงึปจัจุบนั 

• สองตวัแสดงทีรฐัไทยค่อนขา้งกงัวลมาก คือ OIC และเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ ทีผูก้าํหนด

นโยบายพยายามดึงสถานการณ์ไม่ใหเ้ขา้กรอบนิยามทีไปสู่การขดัแยง้ถึงอาวุธ โดยกงัวลจะนําไปสู่การ

ยกระดบัใหเ้รืองราวทชีายแดนใตไ้ปเชือมโยงกบัการก่อการรา้ยสากลและเอือใหม้หาอาํนาจเขา้มาแทรกแซง

กิจการภายในอย่างยากจะทดัทาน 

• บทบาทขององคก์รทคีอยเป็นคนกลางไกลเ่กลยีความขดัแยง้นนัก็เริมขนึตงัแต่เมอืแรกทคีวามรุนแรงปะทุขนึ 

(ในกรณีของ HD) แมจ้ะมีการดาํเนินการพูดคุยเพือสนัติภาพอยู่บา้ง แต่ดูเหมือนว่าสภาพแวดลอ้มทาง

การเมืองยงัไม่เอืออาํนวยใหแ้นวทางการนงัลงสนทนากบักลุ่มติดอาวุธเป็นไปไดแ้ละมีแรงสนบัสนุนทาง

การเมอืงทมีากเพยีงพอ  
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• ในขณะทอีีกดา้นหนึง ผูก้าํหนดนโยบายเองก็เปิดกวา้งรบั “ความช่วยเหลอื” จากองคก์รต่างประเทศมากขึน 

แนวโนม้ดงักลา่วเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่ารฐัเลอืกทจีะรบัมอืกบัสถานการณ์ใหม่ทแีตกต่างไปกว่าเดมิ แต่ก็อยู่

ภายใตก้ารควบคุม และในทางกลบักนั แนวทางการเมอืงระหว่างประเทศควบคุมกาํกบัการเมอืงในประเทศ

โดยทเีราไม่รูต้วั และควบคุมแนวทางการทหารในประเทศดว้ย 

• ล่าสุด Geneva Call (International Humanitarian Law) ซึงผลกัดนัการเคารพหลกัการมนุษยธรรม

สากลกบัฝ่ายทมีศีกัยภาพในการใชก้าํลงัในพนืทขีดัแยง้ทถีึงตาย เป็นองคก์รต่างประเทศองคก์รเดียวทสีรา้ง

ปฏสิมัพนัธก์บัคู่ขดัแยง้หลกัในระดบัตดัสินใจได ้ซงึก่อนหนา้นีรฐัไม่ยอมใหเ้ขา้มาในประเทศ เพราะเกรงจะ

ยกระดบัตวัแสดงเหน็ต่างจากรฐั แต่ปลายปีทผี่านมา  (28 มถินุายน 2559) ก็เปิดมากขนึ โดยใหม้าทาํงานกบั

ภาคประชาสงัคมในพืนท ีอาจเป็นไปไดว้่ารฐัไทยรูจ้กัตวัแสดงเหล่านีมากขนึ และการใชก้าํลงัของขบวนการ   

บอีารเ์อน็ทเีกินขอบเขตทาํใหเ้สยีทางการเมอืงของตนเองและละเมดิสทิธิมนุษยธรรมมากอย่างน่าจบัตา 

 

 ดงันนั ไม่ว่าจะเหน็เป็นอย่างไร สถานการณ์ในชายแดนใต/้ปาตานีไดก้ลายเป็นเรืองระหวา่งประเทศไปแลว้ 
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ขอ้เสนอแนะ: 

 ปญัหาจึงมอียู่ว่ารฐัจะรบัมอืกบัการปรากฏตวัของ “คนนอก” ทมีคีวามปรารถนาจะสนบัสนุนกิจกรรมเพอื

สนัตภิาพเหลา่นีอย่างไร?  

 จริงอยู่ทใีนระยะหลงัผูก้าํหนดนโยบายบางส่วนจะเปิดกวา้งและยนิยอมใหอ้งคก์รเหล่านีเขา้มาเกาะเกียวสมัพนัธ์

มากขนึ แต่การรบัรูถ้ึงสถานะดงักล่าวทาํใหผู้ค้นทเีห็นและเชือในความศกัดิสิทธิของอธิปไตยแห่งรฐัอาจเห็นว่าการริเริม

ขบัเคลอืนนโยบายดว้ยท่าทใีหม่ ๆ ชนิดทสีมัพนัธก์บัตวัแสดงต่างประเทศเพอืช่วยกนัหาหนทางแกป้ญัหา “ภายใน” นนัเอง

เป็นปญัหา   

 ดว้ยเหตุน ีผูก้าํหนดนโยบายอาจจาํเป็นตอ้งอาศยัการทาํความเขา้ใจต่อสภาพความเป็นจริงไม่ใช่ความหวาดระแวง 

เพราะความเป็นจริงจะชีใหเ้ห็นไดว้่า ปญัหาความรุนแรงทีคุกคามชีวติของผูค้นในพนืทภีาคใตค้งไม่อาจใหยุ้ติลงไดโ้ดยง่าย 

และขณะนีสถานะของปญัหาทาํใหม้ีตวัแสดงต่างประเทศหลากหลายปรากฏ ในสายตาของตวัแสดงต่างประเทศเหล่านีมี

หลายเรืองทเีกยีวพนักบัปญัหาอนัเป็นสงิทภีาครฐัยงัไม่มหีรือมบีทบาทนอ้ย  

 รายงานนน่ีาจะทาํใหฝ่้ายกาํหนดนโยบายเหน็ช่องว่างเหล่านี เหน็ไดว่้ามตีวัแสดงเช่นไร ทาํงานในระดบัใด ทงัหมด

นีเพอืขยายโอกาสในเชิงนโยบายชนิดทช่ีวยใหร้ฐัไดส้ถาปนาขอบข่ายความร่วมมอืกบัตวัแสดงระหว่างประเทศเหล่านีในทาง

สรา้งสรรคเ์พอืสถาปนาความมนัคงทยีงัยืนชนิดทใีหค้วามเคารพต่อความเป็นจริง เพอืหาหนทางลดความรุนแรงทีคร่าชีวิต

ผูค้นและทาํลายสงัคมเช่นทเีกดิขนึมาเกือบหนึงทศวรรษ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


