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บทสรุปทางความคิดจากประสบการณ์

การวิจัยและศึกษาข้อมูลปัญหา

ภาคใต้ 

ฐานคติเบื้องต้นในการ

วิเคราะห์ปัญหาภาคใต้ 



การคดิหาเหตุผลในเรื่องสถานการณภ์าคใต้ 
ควรจะเริม่ตน้จากความเข้าใจเรือ่งความ
ซับซ้อนของปรากฏการณป์ัญหาทัง้หมด  

ในแง่ของญานวทิยา (epistemology) 
ปัญหาภาคใต้เป็นปรากฏการณ์ทีม่ีสาเหตุ
ที่มา และความต่อเนือ่งของเหตุปัจจยัอัน
สลับซับซ้อน  

มีความเชื่อมโยงกนัในหลายมติิ (multi-
dimensional) ทั้งสังคมวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
การเมือง จิตวทิยาสังคม  



ปัญหามีสาเหต ุกระบวนการและ
ความเกี่ยวพันตัวแปรหลากหลายตวั
แปร (multivariate)  

มีตัวกระท าที่เกีย่วข้องหลายตัว 
(varied actors)  

กระบวนการแปรเปลี่ยนของ
สถานการณเ์ป็นพลวตัไหลเลื่อนเป็น
อย่างยิ่ง (highly dynamic)  



การวิเคราะหห์าแนวทางการแก้ปัญหา 
ควรจะต้องเริม่จากกระบวนการสรา้ง
แนวความคิดหรอื conceptualization 
เพื่อให้ได้เครือ่งมือทางความคิด หรือ 
conceptual tools ที่เป็นกรอบเหตุผล
แบบสหวิทยาการ  

เครื่องมือความคิดนี้ควรจะมีเหตุผล
ครอบคลุมในหลายมิติของปัญหาและมี
อ านาจการอธบิายความซบัซอ้นได้  



เครื่องมือความคิดช่วยใหเ้รา

สามารถอธิบายและตีความโดย

สามารถบ่งชี้ทั้งความแน่นอนและ

ไม่แน่นอนในการอธิบายและการ

ท านายเหตุการณ์โดยอาศัย

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มาสนับสนุน

อย่างสมเหตุสมผลพอสมควร  



การออกแบบวิจัยและระเบียบวิธี

วิจัยต้องมีความน่าเชื่อถือหรือ

อย่างน้อยต้องอ้างอิงหลักความ

เที่ยงตรงน่าเชื่อถือในการวิจัย 

(validity and reliability) ได้

พอสมควร  



ความเป็นจริงมีสองแบบ 

คือความเป็นจริงเชิง

ข้อเท็จจริง (factual 

truth) และความเป็นจริง

เชิงเหตุผล (rational 

truth)  



Hannah Arendt                                                   
“ไม่มีความจริงของปัจเจกบุคคลที่
เป็นกลาง” มีแต่ความเป็นจริงของ
สังคม ซึ่งมีหลายชุดของความจริงที่
ซ้อนซับกันอยู่จนแยกออกได้ยาก  

หากจัดการปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหาด้วยการไม่เข้าใจว่าความจริง
ที่เป็นจริงมีความซับซ้อนก็จะยิ่งท า
ให้ปัญหายากยิ่งขึน้  



ปรากฏการณ์ทั้งมีการแยกเป็น
ส่วน (fragmented) และความ
เกี่ยวข้องประสานกัน 
(coordinated) และบูรณาการ 
(integrative) ของปัญหาใน
กระบวนการที่ซับซ้อน  



การวิเคราะห์ปัญหา 
ปัญหาใจกลางคือประเดน็อัตลกัษณช์าตพินัธุ์ 
ท้องถิน่ปัตตาน ีและศาสนาอิสลาม สามอย่างรวมกนั  

 สภาพปัญหาก็คืออ านาจรฐัไทยกดทบั ปิดกั้นอัต
ลักษณด์งักลา่วดว้ยกระบวนการทางการเมือง 

 สิ่งที่ตามมากค็ือความเป็นชายขอบหรอื 
marginalization ของปัตตานี/คนมลายมูสุลมิสาม
จังหวดัชายแดนใต ้

ดังนัน้ เงื่อนไขภายในทีส่ าคัญเกิดจากปัญหาอ านาจ
รัฐไทยไมใ่หค้วามยตุธิรรมแก่คนมลายมูสุลมิปัตตานี 

 



 นอกจากนี้ สภาพแวดลอ้มของปญัหา (circumstances) อีก

ด้านหนึง่กค็อืพัฒนาการของความเปน็ชายขอบรฐัของพืน้ที่

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ชายแดน borders) 

 ความเปน็ “พื้นที่ชายขอบ” ท าให้อ านาจรฐัออ่น ไม่มี

ประสทิธภิาพ และคอรปัชัน่  

 ประกอบกบัเงื่อนไขของสภาพเศรษฐกจินอกระบบ ธุรกจิ

ชายแดน การเกดิความรนุแรงแบบอาชญากรรมที่มกีาร

จัดตั้งรวมกลุ่ม (organized crime)  

 อีกด้านหนึง่ มีการขยายตัวของอดุมการณใ์หมแ่บบศาสนา

อิสลามอนัเปน็ globalization from below สวนทางกบั

โครงการพัฒนาของรฐัซึ่งเปน็ globalization from above 



ความรนุแรงทีเ่กิดขึน้กลายเป็นสงครามแบบใหม ่
(new wars) ซึ่งมีแกนกลางอยู่ทีก่ารเมืองแหง่อตั
ลักษณ ์(identity politics) แยกคนตามปา้ยชือ่อัต
ลักษณม์ลายู/ไทย มุสลิม/พทุธ นักรบฟาตอนี/รฐัไทย 
เป็นตน้ 

กลไกส าคญัของสงครามอตัลักษณค์ือสรา้งความ
หวาดกลวัและหวาดระแวง (fear and hatred) ด้วย
การกอ่ความรนุแรงแบบ organized violence ที่พุ่ง
เป้าการท าลายไปทีพ่ลเรอืน เป็นหลกั 

ความรนุแรงแบบมีการจัดตัง้มีลกัษณะเปน็สงครามกอ่
ความไมส่งบ small wars ซึ่งเป็นความรนุแรงในแบบ
ที่ความเข้มข้นต่ าแตข่ยายตวัในวงกวา้ง และมี
ผู้เสียชีวติมากรายวนั  



สงครามแบบใหม ่(new wars) เป้าหมาย
หลักคือพลเมือง (civilians) 

Sectarian violence การใช้ความรนุแรง
ในชุมชน 

Genocide  

Ethnic cleansing 

“ จงใจฆ่าคนกลุ่มอืน่ที่มีอัตลักษณ์ต่างกับ
ตนเองอย่างมากมายเป็นระบบ บังคับให้
เกิดการขับไล่ประชากร โดยท าใหพ้ื้นที่ไม่
เหมาะสมแก่การอยูอ่าศัย (ใช้อาวุธ ระเบิด 
ต่อเป้าหมายพลเรอืน) “  



Genocide means any of the following acts …. 
a) killing members of the group; b) causing 
serious bodily or mental harms to members of 
the groups; c) deliberately inflicting on the 
group conditions of life calculated to bring 
about its physical destruction in whole or in 
part; d) imposing measures intended to 
prevent births within the group; e) forcibly 
transferring the children of the group to 
another group ..” Geneva Convention of 1948 

Ethnic 

Cleansing 
Genocides Population 

displacement 



 

จากการวเิคราะห์ปัญหาใจกลางและเงื่อนไข 

ข้อเสนอการแกป้ัญหาในระยะยาวก็คือ  

เพราะปัญหามคีวามซับซ้อนและมักจะบาน

ปลายขยายตัวไปเกีย่วข้องกบัปจัจยัทางสังคม 

เศรษฐกจิและการเมอืง ดังนั้น การแก้ปัญหา

ด้วยวิธีผูกขาดฝา่ยเดียวและจากเบื้องบนสู่

เบื้องลา่งมักจะลม้เหลว 



 

หัวใจส าคัญของการแกป้ัญหาความรุนแรง

ที่มาจากการเมืองแห่งอตัลักษณ์และความเป็น

ชายขอบกค็ือการฟื้นคืนอ านาจอนัชอบธรรม 

การสร้างอ านาจอนัชอบธรรมหรือการสร้าง

อ านาจการควบคุมความรนุแรงที่มกีารจดัตัง้

โดยอ านาจสาธารณะ (public authorities) ไม่

ว่าจะเปน็อ านาจในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ

และระหว่างประเทศ 

 



การแก้ปัญหาอ านาจทางการเมืองทีม่คีวามชอบ

ธรรมจะท าไดใ้นสองทางคอื legitimacy  

 ในกระบวนการทางการเมอืง กระบวนการทาง

การเมอืงทีช่อบธรรมจะสรา้งความรูส้ึกทีด่ ีความ

เชื่อมัน่ไวว้างใจ (trust) ที่ประชาชนทอ้งถิน่มีตอ่

อ านาจหรอืผู้น าและท าใหเ้กิดความสนับสนุนที่

ประชาชนมีตอ่อ านาจสาธารณะ และการควบคมุทาง

สังคม 

 ในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อสถาปนาหลกัการ

แห่งนติธิรรม (rule of law) ซึ่งเป็นฐานทีจ่ะท าให้

สถาบันทีม่คีวามชอบธรรมท างานได ้    

 



ดังนั้น ประเดน็กค็ือการแก้ปัญหาการเมอืง
แห่งอัตลักษณ์โดยการปรับกลไกของรฐั เพื่อ
ลดแรงกดดัน แก้ปัญหาการกดอัตลกัษณ์และ
การพฒันาประสิทธิภาพของรัฐในดา้นตา่งๆ 

การแกป้ัญหาดังกลา่วจะเปน็การสรา้งและ
เสริมสรา้งอ านาจทางการเมืองทีม่ีความชอบ
ธรรมในระบบต่างๆพรอ้มกนัทัง้ระบบยุตธิรรม 
ระบบการศกึษา ระบบเศรษฐกจิ ระบบราชการ 
ระบบการจดัการทรัพยากร ระบบการปกครอง
ท้องถิน่ ระบบความมั่นคงของชมุชน และระบบ
การสื่อสาร   



  ปัญหาชาตพิันธ์ ศาสนาและประวตัศิาสตร์ 

    ความไมไ่ว้วางใจ ความมีอคตแิละเกลยีดชงั 

  โครงสร้างอ านาจ รัฐ ปิดกั้น กดดนัอตัลกัษณ์ 

  ปรบัโครงสรา้งอ านาจ รัฐ แก้ปัญหาอตัลกัษณ์ 

           ยุทธศาสตรป์รบัโครงสรา้งรฐั  

        State Transformation Strategy  

             Reestablishing Legitimate Authorities and social control 



7 ยุทธศาสตรส์รา้ง’รฐัแหง่ความยตุธิรรมและสนัติ’ 

ความ

ยุติธรรม

ทาง

กฎหมาย

และสังคม 

 

ความ

ยุติธรรม

ทาง

การศึกษา

และ    

วัฒนธรรม 

ความ

ยุติธรรม

ทาง

เศรษฐกจิ 

 

ความ

ยุติธรรม

ทางด้าน

การ  

จัดการ

ทรัพยากร 

ระบบ  

ราชการ        

ที่เป็น    

ตัวแทน

ประชากร 

ความ    

มั่นคงของ  

ชุมชนและ

สังคม 

การสื่อสาร

เพื่อสันติ 

 

       การแกป้ญัหาอัตลกัษณ์ 

แก้และลดความหวาดระแวง ไม่ไวว้างใจและอคติ 



Globalization from Below 

 แต่สิ่งทีค่วรจะตอ้งเขา้ใจดว้ยในการแก้ปัญหา
ภาคใตก้็คือ ปัญหาความรนุแรงในพืน้ทีจ่ังหวดั
ชายแดนภาคใตม้ีความซับซอ้นและเป็นพลวตัอัน
เป็นผลมาจากปฏกิริยิาของเหตปุัจจัยและผลกระทบ
ทางสังคมหลายอยา่ง  

ความรนุแรงจึงเปน็ผลมาจากความสัมพนัธ์ทีข่ดัแย้ง
ในตวัเองของเหตปุัจจัยในรปูแบบสลับไขว ้พาด
ขวางและทบัซ้อน(contradictory matrix of 
complex factors and effects) 

 



Globalization from Below 
 การมีตัวแปรเหตุปจัจยัที่ทบัซ้อนจงึท าให้สภาพความขัดแย้ง
ในตัวเอง ความไม่แนน่อนและความคลุมเครอืเปน็ตัวการ
ของปญัหาที่ซ่อนเรน้อยูต่ลอดเวลาดว้ยในบริบททกุอยา่ง
ของความขัดแย้งและความรนุแรงที่เกดิขึน้ 

 การแกป้ญัหาจงึตอ้งเฝา้ดูทุกตวัแปรและความเปลีย่นแปลง
ทุกอย่างที่เกดิขึน้ในความเปน็จรงิ 

 การแกป้ญัหาอตัลกัษณข์องคนมลายปูตัตานตี้องสนใจอัต
ลักษณอ์ื่นที่โต้แย้งกนั ต่อสู้กันและเปน็ตวัการที่ท าให้เกดิ
ชนวนความรนุแรงถา้ไม่พิจารณาให้หลายด้าน 

 ดังนั้น ตัวแปรอตัลกัษณค์นไทยพุทธและองคป์ระกอบของ
โครงสรา้งรฐัจงึเปน็อกีตัวหนึง่ที่จะตอ้งสนใจระมัดระวงัเปน็
อย่างมาก 



 ตัวแปรที่ยังอธบิายไม่ได้ในกระบวนการที่สบัสนกค็อืคอืพลัง

ส่วนของเยาวชนในพื้นที่ที่มีปญัหาดา้นยาเสพตดิและปญัหา

สังคม ซึ่งเป็น “กลุ่มชายขอบในสงัคมชายขอบ” ทั้งหมดใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ปัญหายาเสพติดที่แพรห่ลายในพืน้ที่ท าให้มคีนติดยาเสพ

ติดทั้งหมดประมาณ 30,000 คน (ปปส.) 

 เยาวชนมสุลมิในชว่งวยั 15-24 ปีในพื้นที่สามจงัหวดัมีอยู่

ประมาณ 300,000 คน แต่อยู่ในระบบโรงเรยีนประมาณ 

80,000 คน ที่เหลือประมาณ 200,000 คนวา่งงาน ไม่มี

การศกึษาหรอืละทิ้งโรงเรยีน มีแนวโนม้ในกลุม่ติดยาและมัว่

สุม ไม่มีการศกึษาทั้งทางศาสนาและในทางโลก เป็นปัญหา

ใหญ่ที่รอการระเบดิตอ่ไป  



Globalization from Above 

 ตัวแปรที่จะมาชว่ยการแก้ปญัหาพัฒนาการปกครองและการ

บริหาร (governance) เพื่อสรา้งความชอบธรรมทาง

การเมืองในการแกป้ญัหาความขดัแย้งกค็อืการชว่ยเหลอื

จากองคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อพัฒนา

ประสทิธภิาพการเมอืงการบริหารรฐัในการจดัการความ

ขัดแย้ง การพัฒนาประชากร  

 การพฒันาจากองคก์รพัฒนาระหวา่งประเทศจะชว่ยสรา้ง

ความเข้มแขง็ของภาตประชาสงัคมเพือ่สรา้งทางเลือกที่สาม

ในการพฒันาที่ไม่เนน้ทั้งอตัลกัษณเ์ฉพาะกลุม่เผา่พนัธุแ์ละ

เน้นความมัน่คงทางการทหารอยา่งเดียว 



ความรุนแรง 

ปัญหาเสริมและ 
ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

ปัญหาใจกลาง 
(อัตลักษณ์) 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
(structural violence) 

ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ 
(symbolic violence) 

ความรุนแรงเชิงกายภาพ 
(physical violence) 



ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิน่ 

          ข้อมูลข่าวสาร 

ความมั่นคง 
การทหาร 
การต ารวจ 
ความมั่นคงมนุษย ์
ป้องกันภัยพลเรือน 
ความมั่นคงทาง
ประชากร 

  การเมือง 
การระดมการเมือง 
ธรรมาภิบาล 
ความเข้มแข็งของ
สถาบัน 

บูรณาการใหม่ทาง
สังคม 

 

  เศรษฐกิจ 
การช่วยเหลือ
เยียวยา 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเจริญเติบโต 

 
 

   การควบคุม 

จังหวะกิจกรรม                 ระดับความรุนแรง            เสถียรภาพ 

    ประสิทธิผล   ความชอบธรรม 

            สามเสาหลักของความมั่นคงและสันติภาพ 



ยุทธศาสตร์บูรณาการระดับมหภาคของรัฐบาล 

ข้อมูลข่าวสาร-การประสานทางสถาบัน 

ความมั่นคง 

การทหาร 

กิจการ

ต ารวจ 

ความมั่นคง

ของมนุษย์ 

  การเมือง 

การระดม

การเมือง 

ธรรมาภิบาล 

ความเข้มแข็ง

ของสถาบัน 

บูรณาการ

ใหม่ทางสังคม 

 

  เศรษฐกิจ 

การช่วยเหลือ

เยียวยา-

สวัสดิการ การ

พัฒนา

เศรษฐกิจ

ภูมิภาคและ

ท้องถ่ิน 

การสร้าง

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

 

ประชาชนไร้ความสุขเพราะความรุนแรงและความขัดแย้ง 

      ความสุขของประชาชน 

ตัวแบบในการอธบิายสภาพปญัหาความรนุแรง                   

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(สภาพปญัหาระดบัโครงสรา้งของสงัคม) 


