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สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อ 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ กระทั่งปัจจุบัน
ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย ์สิน สูญเสียโอกาสในการ 
ด�ารงชีวิตและการพัฒนาในทุก 

รปูแบบ ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและ 
ทางอ้อมต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคม อย่างกว้างขวาง ซึ่งความ
สูญเสียดังกล่าวล้วนเกิดจากการ 
กระท�าอย ่างโหดเหี้ยมของกลุ ่ม 
ผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งมีความสุดโต่ง  

ทั้งแนวความคิดและการกระท�า 
อย ่างไร ้มนุษยธรรม รวมทั้ งได ้
ท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนต ่อ 
พ่ีน้องประชาชนผู ้บริสุทธิ์ ที่ต ้อง
ตกเป็นเหย่ือของสถานการณ์ ต้อง 
สังเวยชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพ 

สานฝัน สู่สันติ
ความพยายามในการหยิบยกเง่ือนไข เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์มาบิดเบือน  

เป็นเพียงการหลอกลวงให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่ต้องการอ�านาจ แต่ขาด
อุดมการณ์เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง

กว่า ๑๐,๐๐๐ ชีวิต ซึ่งพวกเขา 
เหล่านี้ ล้วนแต่มีสิทธิที่จะมีชีวิต 
และลมหายใจ ณ ดินแดนปลายด้าม
ขวานทองของไทยแห่งนี้

ความพยายามในการหยิบ 
ยกเงื่ อนไขเรื่ องประวัติศาสตร ์  
ชาตพินัธุ์ และอตัลกัษณ์ มาบดิเบอืน 
เป็นเพียงการหลอกลวงให้ประชาชน 

กอ.รมน .ภาค ๔ ส่วนหน้า
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ต ้องตกเป ็นเหยื่อของกลุ ่มคนที ่
ต้องการอ�านาจ แต่ขาดอุดมการณ์ 
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง เพราะ 
สิ่ งที่ ผู ้ ก ่อ เหตุรุนแรงพยายาม 
ด�า เนินการมาตลอดห ้วงเวลา 
ท่ีผ่านมา คือ การข่มขู่ ขูเ่ขญ็ คกุคาม 
และท�าร้ายพ่ีน้องประชาชนผูบ้รสิทุธิ ์
ให้ตกอยู่ในความหวาดกลัวและ 
ยอมจ�านน พร ้อมท้ังได ้สร ้ าง 
สถานการณ์ความขัดแย้งให้เกิด 
ความหวาดระแวงต่อกันของพี่น้อง 
ชาวไทยที่ต่างกันเพียงแค่ความเชื่อ 
ทางศาสนา ท�าให้สงัคมพหุวฒันธรรม 
อันงดงามแห ่งนี้ เกิดมลทินและ 
รอยร้าว

กองอ�านวยการรักษาความ 
มั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็น
หน่วยงานหลักในการแก้ป ัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรพัย์สนิ ด้วยการน้อมน�ายทุธศาสตร์ 
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไข 
ปัญหา โดยใช้นโยบายสานใจสู่สันติ  

ตามแนวทางการเมืองน�าการทหาร  
มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
การปฏิบัติงาน และจากการทุ่มเท 
การปฏิบัติงานเพ่ือน�าสันติสุขกลับ
คืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด
ห้วงเวลาทีผ่่านมา ท�าให้สถานการณ์ 
ในพื้นที่มีความคืบหน้าและพัฒนา 
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามล�าดับ

ทั้งนี้ มีปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่ 
ความส�าเร็จ คือ การน�านโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติที่ มีประสิทธิภาพทั้ ง 
ในเรื่อง การรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการ 
จัดการกับปัญหาภัยแทรกซ้อน 
ท� า ให ้ สภาพแวดล ้อม มีความ
ปลอดภัย ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
ศรัทธาในอ�านาจรัฐ และสามารถ 
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้น การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้าง 
พื้นฐาน ท�าให้ประชาชนมีปัจจัย 
พื้นฐานในการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น และ 
ช่องว่างทางสังคมลดน้อยลง การ
อ�านวยความยุติธรรม ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม มุ ่ง
เน ้นการสร้างความเป็นธรรมใน
ความรู้สึก ทั้งการช่วยเหลือเยียวยา 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับ 
ใช้กฎหมาย รวมทัง้การอ�านวยความ 
สะดวกในการเข้าสู ่กระบวนการ
ยุติธรรม ท�าให้ประชาชนมีความ 
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
มากขึ้น โดยได้มุ่งเน้นในเร่ือง การ 
เสริมสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มี 
ความเห็นต่างจากรัฐ ให้เข้าใจใน 
นโยบายและความจรงิใจของภาครฐั 
ในการแก้ไขปัญหา ท�าให้สามารถ 
ขจัดเงื่อนไขที่ถูกบิดเบือนและน�า
มาใช้เป็นพลังในการต่อสู ้ ทั้งใน 
เรือ่งเงือ่นไขประวตัศิาสตร์ ชาตพินัธุ์  
และอัตลักษณ์ ควบคู่ไปกับการให ้
ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
และไม่ย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
อย่างเคร ่งครัด ท�าให ้ไม ่มีกรณี 
ร ้องเรียนจากการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และ 
ไม่มีประเด็นส�าคัญที่จะถูกยกระดับ 
เข ้าสู ่ เวทีสากล นอกจากน้ียังได  ้
ขับเคลื่อน กระบวนการสร ้าง 
สันติภาพ ด้วยการ สร้างสภาวะ 
แวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแสวงหา 
ทางออกจากความขัดแย้งอย่าง
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สันติวิธี เพื่อเป ิดพื้นที่ ให ้บุคคล 
ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ ได้เข้ามา 
พูดคุยแสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย
การยุติการใช้ความรุนแรง รวมทั้ง 
การอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบเดินทางกลับ
มาใช้ชีวิตในสังคมและครอบครัว 
อย่างปกตสิขุ

ผลจากการด�าเนินการตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถ
เสรมิสร้างความเข้าใจกบักลุม่บคุคล 
ท่ีมีความเห็นต่างจากรัฐ เข้าร่วม 
ประกาศจุดยืนเพื่อต่อสู้ในเชิงสันติ  
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อกลุ่ม 
อื่น ๆ ที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชน 
ได้ปรบัเปลีย่นแนวคดิในการแสวงหา 
ทางออกจากความขัดแย้ง โดยยุติ 
การใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ ซึ่ง 
ส่ิ งส� าคัญของการแก ้ป ัญหาคือ 
“การให้เกียรติ การท�าความเข้าใจ  
และการเปิดพื้นที่มาพูดคุยกัน เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ผู ้ที่มีความเห็นต่าง 
จากรัฐ มีช่องทางร่วมแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้  เพราะ 
พวกเขามิใช่อาชญากรโดยสันดาน 
แต่อาชญากรรมที่ เกิดขึ้นมาจาก
อุดมการณ์ในการต่อสู้ที่ถูกปลูกฝัง
ผิด ๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งเงื่อนไข
ประวัติศาสตร ์  ชาติพันธุ ์  และ 
อัตลักษณ์ ดังนั้น การเปิดพื้นที่
ประชาธิปไตยจะสามารถแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งอย ่าง
สันติวิธี ที่จะน�าไปสู่ความสงบสุข 
ได้อย่างแท้จรงิ” จงึเหน็ ได้ว่าการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ  
ให้เข ้ามามีส ่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาอย่างจรงิจัง จะน�าไปสูพ่ืน้ฐาน 
ส�าคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้มิติ
ของความหลากหลายในรูปแบบ
ของสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้ 

หลักพื้นฐานทางความคิดที่ส�าคัญ 
คือ “การยอมรับความเห็นต่างที่ไม่
ใช้ความรุนแรง” น่ีคือหัวใจส�าคัญ 
ที่เป็นแก่นแท้ของ นโยบาย สานใจ  
สู ่สันติ ซึ่งกองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
ภายใต้การน�าของ พลโท อุดมชัย  
ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ 
ผูอ้�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน 
ภาค ๔ ได้น�ามาใช้เป็นแนวทาง ในการ 
แก้ไขปัญหา ภายใต้เจตนารมณ์ 
ทีว่่า “ผมรบัรูแ้ละสมัผสัได้ถงึความ 
รูส้กึของพีน้่องประชาชนในจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ ที่ผมเคารพและ 
ยอมรับในความคิดเห็นของทุก ๆ 
ฝ่าย กระทั่งผู ้ที่มีความคิดเห็นที่ 

แตกต่าง แต่ผมรับไม่ได้กับการใช ้
ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนที่
ไม่เกีย่วข้อง ซึง่ต้องกลายเป็นเหยือ่ 
ของความรุนแรง ดังนั้น ผมต้ังใจ 
และมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะท�างาน 
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การที่จะท�าให้วิถีชีวิตของพี่น้อง 
ประชาชนมีความปกติสุขให้ได้” 
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุผลและ 
ตอบสนองต่อแนวทางแก้ปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน�าพาวิถีชีวิต 
ของประชาชนสู่ความเป็นปกติ เกิด 
ความปรองดองสมานฉันท์ สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้ภายใต้มิติ ของความ 
หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา  
วัฒนธรรม น�าพาสันติสุขคืนสู่พื้นที ่
ภาคใต้ ให้กลบักลายเป็น ขวานทอง 
ด้ามเพชร ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ค�ำกล่ำวของผูท้ีอ่อกมำแสดง
ตนเพื่อต่อสู้ตำมแนวทำงสันติวิธี

“ความคิดการกระท�าของ
พวกเราทุกอย่างไม่ได้แสดงชัดเจน
ให้เห็นว่า ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ประโยชน์ ยัง
ท�าให้พวกเขาเหล่านั้นล�าบากขึ้น  
มันเลวร้ายกว่าที่เราคาดไว้ว่าจะดี
ขึน้ มนัไม่ใช่อย่างทีเ่ราวางไว้ เราเลย 
ตัดสินใจว่าเราต้องเลิก เราต้อง 
หาทางอืน่แก้ไขโดยไม่ใช้ความรนุแรง  
เพราะเราเห็นชัดเจนแล้วว่า ความ 
รุนแรงมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งตัว 
เราเองและคนรอบข้าง”

ผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนิน
การที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจาก

ทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ทั้งผู้ที่
เคยมีความเห็นต่างจากรัฐที่ได้ออก
มาพูดคุย เพ่ือร่วมแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งมากขึ้น ในขณะ
ที่กระแสปฏิเสธความรุนแรง และ
ประณามการใช้ความรุนแรงของ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศมมีากขึน้เรือ่ย ๆ  เฉกเช่นกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า  
การกระท�าของผู ้ก ่อเหตุรุนแรง 
ไม ่เป ็นไปตามบทบัญญัติศาสนา  
เพราะการฆ่าผูบ้รสิทุธิห์นึง่คนเท่ากบั 
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เป็นการฆ่ามวลมนุษย์ทั้งโลก 
ค�ำกล ่ำวของผู ้น�ำศำสนำ  

นำยแวดือรำแม มะมิงจิ ประธำน 
คณะกรรมกำรอิ สลำมจั งหวั ด 
ปัตตำนี กล่าวว่า “ถ้าไปถามทุก 
ศาสนิก ทุกศาสนา ก็ต่อต้านในการ 
ใช้ความรุนแรง การใช้ความรุนแรง 
จะกระทบในหลายเรื่อง ทั้งในด้าน 
จิตใจและอื่น ๆ โดยเฉพาะในความ 
สุดโต ่ง ในศาสนาอิสลามก็ห ้าม 
แล้ว ตามหลักสากลแล้ว ทุกคนก็ไม่ 
สนับสนุนและต ่อต ้านการต ่อสู  ้
ด้วยวิธีรุนแรงทุกรูปแบบ”

ค� ำกล ่ ำวของผู ้ ไ ด ้ รั บผล 
กระทบจำกเหตุกำรณ์ คนที่ ๑

“ไม่ได้อะไรเลยจากการต่อสู้
ด้วยวิธีรุนแรง มีแต่ความสูญเสีย 
อย่างเดียว และมีความเสียใจ
แต่ละบุคคลที่เสียชีวิตไป บางคน

มีครอบครัว มีลูกเล็ก ๆ ที่จะต้อง 
เลี้ยงดู เมื่อสูญเสียไปแล้วเขาจะ
อยู่อย่างไร ขอร้องเถอะค่ะ ไม่ใช่
ครอบครัวคุณ คุณไม่รู้หรอก ขอร้อง
เถอะนะคะ”

ค� ำกล ่ ำวของผู ้ ไ ด ้ รั บผล 
กระทบจำกเหตุกำรณ์ คนที่ ๒

“ผู้ก่อการร้ายที่ท�าให้พ่ีน้อง
ของเรา ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ซึ่ง
ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมเราก็เป็น
คนไทยด้วยกัน ถ้าเราอยู่ในอดีต 
ภาคใต้ของเราอยู่กันอย่างสงบสุข
เป็นพี่เป ็นน้อง แต่ตอนน้ีเพราะ 
พวกคณุผูก่้อเหตรุุนแรง ผูท้ีเ่บีย่งเบน 
ศาสนา ซึ่งมันไม่เป็นความจริงอย่าง 
ทีค่ณุเข้าใจ แต่กท็�าร้ายพ่ีน้องของเรา
กันเองซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน”

ค� ำกล ่ ำวของผู ้ ไ ด ้ รั บผล 
กระทบจำกเหตุกำรณ์ คนที่ ๓

“ขอผู ้ก ่อการร้ายเลิกการ 
กระท�าที่ร้าย ๆ แบบนี้ด้วยค่ะ” พูด
ด้วยเสียงสั่นเครือและร้องไห้

อย ่ าง ไรก็ตาม สิ่ งที่ กอง
อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ตระหนักมา 
โดยตลอด คอืการมุง่เน้นให้เจ้าหน้าที ่
รัฐจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมาย 
และหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส�าคัญ 
จึงจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติด้วยความ
รอบคอบ ไม่ให้ผิดกฎหมายและ 
ต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ของทุกฝ่าย ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ก่อ
เหตุรุนแรง เพราะถูกปลูกฝังอบรม
ให้มคีวามเข้าใจตรงกันว่า ผูท้ีก่่อเหต ุ
รุนแรงก็มีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิต
อยู่ต่อไป และมีสิทธิเสรีภาพในการ
ต่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรมเช่นเดยีวกนั
กบัประชาชนทัว่ไป เพยีงแต่แนวทาง
ในการต่อสูน้ัน้ จะต้องไม่ลดิรอนสทิธ ิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่นด ้วย 
เช่นกัน ดังน้ัน แนวทางการต่อสู้จะ
ต้องเป็นไปด้วยสันติวิธี ไม่ท�าร้าย
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หรือท�าลายชีวิต และทรัพย ์สิน
ของบุคคลอื่น ด้วยการบังคับใช้
กฎหมายที่เป็นธรรม เคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชน มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัตงิานแก้ไขปัญหาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้มาโดยล�าดับ ผลที่
เกดิขึน้จากการปฏิบตังิานดงักล่าวนี้  
สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่
พี่น ้องประชาชนได ้ เป ็นอย ่างดี  
แต่ส�าหรับผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งยัง
ไม่ยอมรับความปรารถนาดีที่ภาค
รัฐหยิบยื่นให้ ภาครัฐเองก็ยังไม่
ละความพยายามที่จะสร้างความ
เข้าใจกันต่อไป

การเกดิเหตรุ้ายตลอด ๙ ปี 
เต็มที่ผ่านมา ท�าให้ประชาชน 
ส ่วนใหญ ่ประจักษ ์แล ้วว ่ า 
ไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ก่อให ้
เ กิ ด ค ว ามสู ญ เ สี ย อ ย ่ า ง 
ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ  
บ ้ า น เ มื อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น 
พ้ืนที่ ใช ้ชีวิตอยู ่อย ่างไม ่ปกติสุข 
ขาดโอกาสในการพัฒนา ทั้งด้าน 
การศึกษา ด ้ านการประกอบ 

อาชีพ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม อย่างที่ปรากฏให้เห็นใน
ปัจจุบัน ท่ามกลางความทุกข์ยาก 
ล�าบากเหล่านี้ นอกจากเจ้าหน้าที่
ภาครัฐซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังแล้ว ก่อนที่ทุกอย่างจะสาย
เกินไป คงถึงเวลาแล ้วที่พี่น ้อง
ประชาชนทุกคนก็จะต้องมีส ่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา และกล้าที่
จะปฏิเสธการก่อเหตุรุนแรงในทุก
โอกาสอย่างเปิดเผย เพื่อกดดันให้

ผู้ก่อเหตุวางอาวุธ ยุติการก่อ
เหตุรุนแรง หันมาต่อสู้กับ

ภาครัฐด้วยสนัตวิธิ ีภาค
รัฐเองเปิดโอกาสให้  

ผู้ก่อเหตุรุนแรงทุกคนออกมาพูดคุย  
เพื่อหาทางยุติป ัญหา ซึ่งมีผู ้ที่มี 
ส ่วนร ่วมในการก ่อ เหตุ รุนแรง 
ส่วนหน่ึงได้ใช้โอกาสน้ีแล้วส่วนผู้ที่ 
พยายามต่อสู ้ด้วยวิธีการที่รุนแรง
ต่อไป ขอตั้งค�าถามว่า การก่อเหตุ 
รนุแรงเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย
ผิดหลักศาสนา ไม่เคารพต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนหรือไม่ 
...เป็นวิธีการสร้างความชอบธรรม
ให้แก ่ตนเองได ้หรือไม ่ . . .ถ ้ายัง
กระท�าการอยู่ต่อไป จะไม่มีโอกาส
ได้รับชัยชนะในการต่อสู ้อีกเลย  
แต่ถ้าหนัมาต่อสูด้้วยสนัตวิธิ ี โอกาส 
แห่งชัยชนะย่อมเปิดกว้างส�าหรับ
ทุกคน u


