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Abstract
Political leverage can only be accomplished when people come
together, and an example could be observed in a successful active
mobilization among the local Muslim civil society in the South of Thailand
resulting in enhanced bargaining power in negotiations with the state.
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With no end to the conflict in sight, Buddhist communities in turn feel
the need to organize and prepare themselves for collective action.
In 2017, the Buddhists mobilized to form the “Federation of Thai
Buddhists in Southernmost Provinces,” an umbrella organization
consisting of various local Buddhist groups. This article aims to examine
the conditions and dynamics that made possible the organization of
Buddhist activists in the southernmost provinces as well as the groups’
effort to include Buddhist voices in the peace process. We surveyed
news from various types of media as well as conducting discussions and
interviews with leaders and members of Buddhist groups, state officials
(both civilian and military), Muslim leaders and activists. While bearing in
mind the principles of nonviolence proposed by Gene Sharp and Adam
Curle, this article seeks to understand the situation of Buddhist
mobilization and Buddhist efforts to negotiate with state authorities. The
article finds that the impetus for the formation of a collective Buddhist
group comes from three sources; 1) intimidation and violence directed
against Buddhists by the armed groups, 2) a sense of uncertainty
stemming from the government’s handling of the conflict, and
3) perceived expansion of Muslim practices leading Buddhists to feel that
there is no place for them. The Buddhist community’s response has taken the
form of protest in public space and organization of groups and networks to
assert their concerns to both the state authority and insurgents. Buddhist
mobilization faces challenges: a) how to strengthen cohesion of the group,
b) how to create environment for peaceful coexistence between Buddhists and
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Muslims on the basis of cultural difference, given that the prolonged conflict
has become a source of social division.
Keywords: Buddhist groups, conflict, non-violence, peace process,
Southern border provinces
บทคัดย่อ
การรวมตัวของภาคประชาชนส่งผลให้เกิดอานาจต่อรองต่อรัฐ สังเกตได้จาก
สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ที่เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 การรวมตัวภาคประชา
สังคมของชุ ม ชนมุ สลิ ม อย่ างแข็งขัน สามารถสร้างอานาจต่ อรองกับ รัฐได้ เป็ น ล าดั บ
เมื่อสถานการณ์ความรุนแรงไม่มีทีท่าว่ าจะยุติ ชุมชนพุทธจึงเห็นความจาเป็นของการ
รวมตัวกันเพื่อปฏิบัติการทางสังคมการเมือง ในปี พ.ศ. 2560 ได้พัฒนาไปสู่การก่อตั้ง
“สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.” บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยและพลวัตการ
รวมตั ว ของชาวพุ ท ธในจั ง หวั ด ชายแดนใต้ และการต่ อ รองให้ เสี ย งของกลุ่ ม พุ ท ธ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ โดยศึกษาผ่านการสารวจข่าวสารในสื่อ
ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการสนทนาและสัมภาษณ์แกนนาและสมาชิกกลุ่มพุทธกลุ่มต่าง ๆ
เจ้ าหน้ า ที่ รัฐ ที่ เกี่ย วข้อ ง รวมทั้ งผู้ น าและนั ก กิจ กรรมมุ ส ลิ ม ในชายแดนใต้ บ างส่ ว น
เพื่ อท าความเข้ าใจสถานการณ์ การรวมตั วของชาวพุ ทธและการต่ อรองทางอานาจใน
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองผ่านหลักการสันติวิธีตามแนวคิดของ Gene Sharp
และ Adam Curle ผลการศึกษาพบว่ าการรวมตั วของชาวพุ ทธมี ที่ มาสามประการคื อ
1) ความบีบคั้นจากความรุนแรงที่กระท าโดยกลุ่มติดอาวุธ 2) ชาวพุ ทธไม่มั่ นใจต่อการ
แก้ปัญหาของรัฐ และ 3) การขยายแนวการปฏิบัติบางประการของมุสลิมส่งผลให้ชาวพุทธ
เกรงว่าจะไร้ที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในพื้นที่ชายแดนใต้ การตอบสนองของชาวพุทธจึงออกมา
ในรูปแบบการรวมตัวประท้วงในพื้นที่สาธารณะและการจัดตั้งกลุ่ม-เครือข่ายเพื่อนาเสนอ
ประเด็ น ความกั ง วลใจที่ มี ต่ อ อนาคตของตนเองต่ อ คู่ ขั ด แย้ ง หลั ก ทั้ ง ฝ่ า ยรั ฐ และ
ฝ่ายขบวนการ ทั้งนี้การรวมตัวของกลุ่มและเครือข่ายชาวพุทธยังเผชิญกับความท้าทาย
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ก) ในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม รวมทั้ง ข) ความท้าทายในการสร้างบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องพุทธและมุสลิมบนวิถีวัฒนธรรมอันแตกต่างที่ถูกสถานการณ์
ความขัดแย้งในรอบทศวรรษนี้ขับเน้นให้กลายเป็นเหตุแห่งความแบ่งแยกทางสังคม
คาสาคัญ: กระบวนการสันติภาพ ความขัดแย้ง เครือข่ายชาวพุทธ จังหวัดชายแดนใต้
ชาวพุทธ สันติวิธี
บทนา
ปรากฏการณ์ประชาชนชาวพุทธจากพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา นาโดยนายสมนึก ระฆัง ได้รวมตัวกันประมาณ
500 คน ณ ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และออก
แถลงการณ์ในนามเครือข่ายชาวพุทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เชิญชวนชาว
พุทธในพื้นที่ให้ไปร่วมชุมนุม 4 เพื่อเรียกร้องให้ทางการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของคนพุ ท ธในชายแดนใต้ (Siamrath Online, 2017; MGR Online,
2017a; MGR Online, 2017d) โดยอ้ างถึงเหตุ การณ์ คนพุ ท ธถูกสั งหารสองคนและ
ปล้ น รถกระบะที่ อ าเภอเทพา จั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และ
เหตุการณ์คนพุทธถูกสังหารสี่ศพที่อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2560 ซึ่ ง กรณี ดั ง กล่ า วมี เด็ ก อายุ แ ปดขวบและสตรี เสี ย ชี วิ ต ในเหตุ ก ารณ์ ด้ ว ย
(Bangkokbiznews, 2017) นับเป็นการระดมพลปฏิบัติการทางสังคม เพื่อผลักดันวาระ
ทางการเมืองในนามกลุ่มชาวพุทธโดยตรงต่อรัฐเป็นครั้งแรก และเกิดขึ้นภายใต้ บริบท

4แถลงการณ์ นี้ มี ชื่ อ เต็ ม ว่ า

“แถลงการณ์ เครื อ ข่ า ยชาวพุ ท ธเพื่ อ คุ้ ม ครองส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา
เรื่อ ง ให้ พี่น้อ งชาวพุ ทธไปรวมตัว ที่ ศอ.บต.” ออกโดยศูนย์ป ระสานงานเครือ ข่ ายชาวพุ ทธเพื่อ คุ้มครอง
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สานักงานกฎหมายนายสมนึก ระฆัง และลงชื่อ นายสมนึก ระฆัง ประธานเครือข่าย
ชาวพุทธ คพศ. และลงวันที่ 2 มีนาคม 2560
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การก่อตั วของภาคประชาสั ง คมชาวพุ ท ธเพื่ อท ากิ จกรรมและส่ งสั ญ ญาณเรีย กร้อ ง
สันติภาพ (MGR Online, 2013; Hayimasa and DSJ, 2014)5
ความน่าสนใจของปฏิบัติการนี้ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องความ “ใหม่” ของปรากฏการณ์
การรวมตัวของชาวพุทธที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมจนภาครัฐต้องตอบสนอง แต่ยังมี
นั ย ส าคั ญ ต่ อการก่อ ตั ว ของการเมื อ งภาคพลเมื อง และรูป แบบการมี ส่ ว นร่ว มและ
ผลั ก ดั น ทางการเมื อ งของกลุ่ ม ทางสั ง คมที่ ชู อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาวพุ ท ธในพื้ น ที่
ชายแดนใต้ด้วย ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวเป็นสิ่งที่กลุ่มชาวมุสลิมดูจะมีกระบวนการเรียนรู้
และปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนและแพร่ ห ลายกว่ า กลุ่ ม ชาวพุ ท ธ โดยเฉพาะในกลุ่ ม สตรี
ชาวมุสลิม (Ayae, 2010; Monar, 2014)6 ปรากฏการณ์ ดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจากัด
ของระบบการเมืองตัวแทนที่ตัวกลางทางการเมืองและฝ่ายราชการไม่ส ามารถสนอง
ความต้องการของชาวพุ ทธในพื้ นที่ได้ และแสดงถึงการเคลื่อนไหวเพื่ อเปิดพื้นที่ทาง
สังคมในการต่อรองทางการเมืองของภาคประชาสังคมชาวพุทธด้วยเช่นกัน
การออกมาของกลุ่มชาวพุทธเพื่อแสดงพลังกดดันการทางานของเจ้าหน้าที่และ
แสดงออกต่ อประเด็ นทางสังคมการเมืองอย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์
5การรวมตัวภาคประชาสังคมชุมชนพุทธเพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานนัก

โดยหนึ่งในการแสดงออกทางสาธารณะของ
ชาวพุทธในตอนต้นจะได้แก่การก่อตัวของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (B4P) ซึ่งเริ่มจากการ
แจกใบปลิวที่บริเวณตลาดสดรถไฟ เขตเทศบาลนครยะลา ในปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มชน “พุทธ” กลุ่มน้อย
น าโดยนายรั ก ชาติ สุ ว รรณ เพื่ อ ประณามการก่ อ เหตุ ค วามรุน แรงที่ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต 6 คนจากการลอบยิ ง
โดยใบปลิวมีข้อความว่า “เราชาวไทยพุทธ ขอประณามการกระทาที่อามหิต ต่อผู้บริสุทธิ์ และเป้าหมายที่
อ่อนแอ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างสันติภาพให้เกิดกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ก่อนที่จะมีการจัด
เวทีเสวนาแผนที่ทางเดินสู่สันติภาพในบทบาทของคนไทยพุทธ จนนามาสู่การรวมตัวในนาม เครือข่ายคนพุทธ
สนับสนุนสันติภาพชายแดนภาคใต้ และพัฒนามาจนเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (B4P)
6การเมือ งเรื่องอั ตลักษณ์ของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้เป็ นเรื่อ งที่ไม่ค่อยจะได้รับ ความสนใจมากนักจาก
แวดวงวิชาการที่ทางานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือดาเนินการวิจัยในพื้นที่ชายแดนใต้ อาจเพราะคน
พุทธดูจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่เงียบงัน (silent minority) ในพื้นที่ แต่การทาความเข้าใจการสร้างตัวตนและ
พื้นที่ทางสังคมมีนัยสาคัญต่อการทาความเข้าใจพลวัตความรุนแรงจากมุมมองของคนใน รวมถึงมีบทบาทช่วย
กาหนดแนวทางและเนื้อหาการทางานด้านสันติด้วยเช่นกัน
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ที่ได้รับความสนใจจากทั้ง ศอ.บต. และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4
ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) รวมถึงสื่อมวลชนและสื่อสังคม ในแง่มุมของความ
ขัดแย้งศึกษาปรากฏการณ์นี้มีความน่าสนใจ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการความ
ขัดแย้งและการเคลื่อนสถานะของตัวแสดงที่สาคัญ บทความนี้นาหลักการปฏิบัติการ
สันติวิธีของ Gene Sharp และแนวคิดการสร้างสมดุลทางอานาจของ Adam Curle
มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ เพื่อทาความเข้าใจการรวมตัวของชาวพุทธที่พยายามสร้าง
พื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนส่งเสียงให้รัฐตอบสนองความต้องการของชุมชนชาวพุทธ โดยหวัง
ว่าจะทาให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มชาวพุทธที่เข้ามาสู่พื้นที่ทางการเมืองเพื่อต่อรอง
กับรัฐในเรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มากขึ้น
นอกจากการสารวจข้อมูลผ่านข่าวสารและเอกสารแล้ว ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมการสาน
เสวนาของชาวพุ ทธในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ที่ จั ดขึ้ นโดยสถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
สั นติ ศึ กษาในระหว่ างปี พ.ศ. 2559 - 2560 รวมทั้ งได้ สั มภาษณ์ ด้ วยค าถามปลายเปิ ด
กึ่งโครงสร้างกั บผู้ ที่ เกี่ ยวข้องในพื้ นที่ ชายแดนภาคใต้ เมื่ อวั นที่ 29 - 30 มิ ถุนายน และ
18 กรกฎาคม 2560 โดยได้ พ บคณะบุ คคลและบุ คคลจ านวน 10 คน ประกอบด้ วย
1) ผู้ น าและสมาชิ กกลุ่ มชาวพุ ทธ เช่ น ประธานเครือข่ายชาวพุ ทธเพื่ อคุ้มครองส่ งเสริม
พระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ผู้ ประสานงานกลุ่มพุทธรักษา สมาชิกกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
และตั วแทนสภานั กศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ยะลา 2) เจ้ าหน้ าที่ ท หารจากศู น ย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายอิงคยุทธ
จังหวัดปัตตานี ที่รับผิดชอบดูแลการจัดตั้งและการดาเนินงานของสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.
รวมถึง 3) รับฟังความคิดเห็นต่อเรื่องการรวมตัวของคนพุทธจากมุมมองมุสลิม โดยได้สาน
เสวนากับสมาชิกกลุ่ม PERMAS และนักกิจกรรมทางสังคมชาวมุสลิมอีกด้วย
ในส่วนต่อจากนี้จะนาเสนอผลการสานเสวนาพูดคุยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลข้างต้น
และสั งเคราะห์ ข้อมู ล ที่ ได้ โดยแบ่ งออกเป็ น ห้ าประเด็ น ประกอบด้ ว ย 1) พลวัต การ
ตอบสนองต่อความขัดแย้งและความรุนแรงของชาวพุทธในชายแดนใต้ 2) แรงผลักดัน
ที่ทาให้คนพุทธพยายามรวมตัวกัน 3) การก่อตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้
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4) ท่าทีและความสัมพันธ์ของกลุ่มชาวพุทธกับกองทัพ และสุดท้ายบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โอกาสและความท้าทายของการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างอานาจต่อรองในกระบวนการ
สันติภาพของชาวพุทธในชายแดนใต้
พลวัตการตอบสนองต่อความขัดแย้งและความรุนแรงของชาวพุทธในชายแดนใต้
การสารวจและทาความเข้าใจพลวัตการรวมตัวของชาวพุทธบนบริบทความ
ขัดแย้งชายแดนใต้ เป็นเป้าหมายหลักของบทความนี้ ด้วยหวังว่าการนาเสนอเหตุการณ์
การประท้วงและการก่อตัวของกลุ่มชาวพุทธจะช่วยให้เห็นถึงพัฒนาการการเข้ามาสู่
พื้นที่ทางการเมืองเพื่อต่อรองกับรัฐในเรื่องการแก้ปั ญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน
ใต้มากขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณามิติของการระดมพลที่มากกว่าเพียงแค่
มิติทางการเมือง เพราะการรวมตัวของประชาชนเป็นทั้งพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสังคม และเงื่อนไขหนึ่งสาหรับการเคลื่อนไหวที่บริหารจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ (Jensantikul, 2013) และเป็นแนวทางสันติวิธี
Gene Sharp นักวิชาการสันติวิธี กล่าวว่า ทางเลือกในการออกจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่มีแค่สองทาง คือ การยอมจานน (submission) และการใช้ความ
รุนแรง (violence) แต่ เพี ยงเท่ านั้ น หากยั งมี ทางเลื อกที่ สาม คื อทางเลื อกที่ ใช้ สั นติ วิ ธี
(non-violence) (Sharp, 2013) ซึ่ ง นั บ ถึ ง การรวมตั ว เพื่ อ ประท้ ว ง การระดมพล
และการจัด ตั้งเพื่ อขับ เคลื่อนวาระของกลุ่ม เข้าสู่ พื้ นที่ สาธารณะและสู่ การเป็น วาระ
ทางการเมื อง โดยมี เป้ าหมายเพื่ อสร้างการเปลี่ ย นแปลงเพราะรู้สึ กว่า สถานการณ์
ที่เป็นอยู่นั้นบีบคั้นจนไม่อาจทนได้ รวมถึงความพยายามที่ผ่านมายังไม่เพียงพอที่จะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง
การปฏิบัติการสันติวิธีเพื่อส่งเสียงต่อรอง เช่น การรวมพลประท้วง การนัด
หยุ ด งาน หรือการคว่ าบาตร มั กท าในขณะที่ ความขัด แย้ งมี ส ถานะแฝง ไม่ ป รากฏ
(latent conflict) หรือคู่กรณียังไม่ตระหนักว่ามีความขัดแย้งอยู่ หรือการส่งเสียงของ
กลุ่ ม ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาอาจไม่ ดั งพอที่ จ ะสร้างการเปลี่ย นแปลงได้ เนื่ องจากมี อานาจ
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ต่ อ รองน้ อ ย ทางกลุ่ ม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม แหล่ งของอ านาจ (source of power)
เพื่ อสร้า งอานาจต่ อรองของตนขึ้น มา โดยอาจท าได้ หลายรูป แบบ เช่ น การเข้าหา
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอานาจ การใช้สื่อมวลชนหรือสื่อสังคม การประท้วงหรือการจัดตั้ง
ผ่านการระดมพลและทรัพยากรเพื่อสร้างอานาจต่อรอง และเป้าหมายของการสร้าง
อานาจต่อรองจะเป็นไปเพื่อทาให้ความขัดแย้งมีลักษณะสมมาตรมากขึ้น (symmetric
conflict) หรือ เรีย กได้ ว่ า เป็ น การท าให้ ค วามขั ด แย้ งปรากฏ (emerged conflict)
เพื่อเข้าสู่การเผชิญหน้า (confrontation) และกดดันให้คู่กรณีตระหนักและเปิดโอกาส
ความเป็ น ไปได้ ที่ ค วามขั ด แย้ ง จะพั ฒ นาสู่ ก ารใช้ ก ารสั น ติ วิ ธี ด้ ว ยการนั่ ง ลงพู ด คุ ย
ปรึกษาหารือเพื่อหาทางยุติปัญหา นักสันติวิธีเช่น อดัม เคิร์ล เห็นว่า การระดมพลเพื่อ
ช่วยให้พูดได้เสียงดังเป็นโอกาสที่คู่กรณีจะขยับเข้ามาสู่การมีส่วนร่วมในการคลี่คลาย
ความขัดแย้ง เพราะการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออานาจระหว่างคู่กรณีมีความสมดุล
(Curle, 1972 cited in Lederach, 1996)
อย่างไรก็ดี การรวมตัวไม่ได้เป็นหลักประกันว่า การเคลื่อนไหวทางสังคมจะ
ดาเนินไปอย่างสันติ เพราะความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงจากการรวมตัวอย่างไม่รุนแรง
สามารถพั ฒ นาไปสู่ การที่ กลุ่ ม ทางสั งคมได้ เลื อกใช้ ค วามรุ น แรงเป็ น กลยุ ท ธในการ
เคลื่อนไหว (Gurr, 1993; Cunningham, 2013) โดยในมุมมองทางสันติวิธีแล้ว จอห์น
พอล เลเดอรัค เห็นว่า การขยับเข้าสู่ขั้น “การเผชิญหน้า ” ก็มีความสุ่มเสี่ยงว่าความ
ขัดแย้งจะดาเนินไปในทิศใด เพราะในทางหนึ่ง คู่กรณีทุกฝ่ายอาจเห็นว่าความขัดแย้ง
เป็นโอกาส และตกลงที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หรือสถานการณ์อาจ
เดิ น ไปสู่การเผชิ ญ หน้ าอัน น าไปสู่ การท าลายล้าง จึงมี ความเป็ นไปได้ เสมอว่าความ
ขัดแย้งสามารถจะพัฒนาไปสู่จุดที่คู่กรณีต่างไม่ยอมกันเพราะคิดว่าตนมีหรือสั่งสมแหล่ง
อ านาจไว้ จ นไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเจรจา หรือ เพราะมองเห็ น โอกาสชนะโดยไม่ ต้ อ งยอม
แลกเปลี่ยนหรือลดราวาศอกให้กับคู่กรณี ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรที่ระดมได้อาจไม่
ยั่งยืน ทาให้อานาจของกลุ่มฟ่ อลีบ ไปตามเวลาเมื่อทรัพ ยากรที่ มีอยู่ไม่เพี ยงพอและ
หาทางลงให้กับปัญหาไม่ได้ ดังนั้น ถ้าต้องการที่จะให้การเผชิญหน้าดาเนินไปอย่ างไร้
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ความรุนแรง หรือก่อให้ เกิดการปรากฏตัวของคู่กรณี ที่ ต้องการจะมี ส่ วนร่วมในการ
แก้ปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ จาเป็ น ที่ ทุกฝ่ายต้องให้ ความใส่ ใจต่อการพั ฒ นาการของ
ปฏิกิริยาจากตัวแสดง การจัดการภายในกลุ่มที่ดี และการรับมืออย่างสร้างสรรค์ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น (Lederach, 1996) โดยการเปิดพื้นที่ทางการเมืองเพื่อให้กลุ่มที่
ขัดแย้งสามารถหันหน้าเข้าหาและสื่อสารกันได้เป็นหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้
กระบวนการสันติภาพเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่สร้างสรรค์
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาที่มาที่ไปและเงื่อนไขของการก่อตัวกลุ่มทางสังคมเป็ น
พื้นฐานที่จักช่วยสร้างความเข้าใจให้กับทั้งกระบวนการต่อรองของชาวพุทธซึ่งยังไม่ได้มี
การสารวจศึกษา อันจะช่วยให้เห็นภาพและทิศทางของกระบวนการสันติภาพในจังหวัด
ชายแดนใต้ด้วยเช่นกัน
แรงผลักดันที่ทาให้คนพุทธต้องรวมตัวกัน
จากสถิ ติ ตั้ ง แต่ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2547 ถึ ง เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559
ชาวพุทธและมุสลิมต่างเป็นเป้าหมายของความรุนแรง โดยเฉพาะพลเรือนผู้ปราศจาก
อาวุ ธ และไม่ ไ ด้ เป็ น คู่ ขั ด แย้ ง หลั ก รายงานที่ จั ด ท าโดย ศรี ส มภพ จิ ต ร์ ภิ ร มย์ ศ รี
ผู้ อ านวยการสถานวิ จั ย ความขั ด แย้ ง และความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่า ตั้งแต่สถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ใต้ ได้ เริ่ม ปะทุ ม า ได้ มี เหตุ ก ารณ์ ค วามรุน แรง 15,530 และมี ตั ว เลขผู้ เสี ย ชี วิ ต และ
บาดเจ็บรวมกันประมาณ 18,654 คน โดยในบรรดาผู้เสียชีวิต 6,613 คน ส่วนใหญ่แล้ว
เป็ น ชาวมุ ส ลิ ม 3,891 คน หรื อ คิ ด เป็ น 58.81% ของผู้ เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง หมด โดยเป็ น
ผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวพุทธ 2,543 คนหรือประมาณ 38.45% แต่แม้จานวนคนมุสลิมที่
เสียชีวิตจะมีมากกว่าคนพุทธตัวเลขผู้บาดเจ็บกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยใน
จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ ประมาณ 12,041 คน ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น คนพุ ท ธจ านวนประมาณ
7,154 คนหรื อ 59.41% และเป็ น คนมุ ส ลิ ม 3,907 คน หรื อ ประมาณ 32.45%
(Jitpiromsri, 2016)
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จากการสนทนากับประชาชนชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้ และสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา พบว่า เหตุผลสาคัญที่ชาวพุทธออกมาเคลื่อนไหวเพราะ
รู้สึกหมดความมั่นใจในปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการดูแลชีวิตและ
คุ้มครองคนพุทธ ซึ่งความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้เริ่มต้นมาพร้อมกับเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2547
และสะท้อนออกมาในข้อเรียกร้องจากการประท้วงที่ ศอ.บต. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการบริหารปกครองในพื้นที่ และปรับปรุงนโยบาย
และแนวทางการดาเนิ นการในด้านความมั่น คง รวมถึงการเรียกร้องให้หัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้อานาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหา (MGR
Online, 2016; Thairath Online, 2017)7 โดยการตอบสนองเมื่อเริ่มเกิดเหตุ การณ์
ความไม่สงบของชุมชนพุทธคือการป้องกันตนเอง เริ่มต้นด้วยการที่สมาชิกของหมู่บ้าน
ต่าง ๆ รวมตัวกันฝึกใช้อาวุธ ภายใต้ชื่อกลุ่ม “อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน” (อรบ.) และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 พัน ตารวจเอกพิ ทักษ์ เอีย ดแก้ว ได้รวมคนพุ ทธ โดยเริ่มจาก
จังหวัดยะลา และก่อตั้งกลุ่ม “รวมไทย” ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธเพื่อป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์ โดยสมาชิกส่ วนใหญ่ เป็ นพุ ท ธและมีมุสลิม จานวนไม่ มากนัก โดยมี การ
ประเมินว่าในปี 2550 กลุ่มรวมไทยมีสมาชิกประมาณ 6,000 คน โดยในจานวนนี้มีการ
ประเมินว่ามีมุสลิมเป็นสมาชิกอยู่ราว 200 คน (International Crisis Group, 2007b,
p.20) สังเกตได้ว่าการรวมตัวกันในระยะแรกมีลักษณะเป็นการตั้งรับสถานการณ์และ
เน้นการสร้างความพร้อมเพื่อตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรง
7โดยเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธ ปืนยิ่งฆ่ าประชาชน

4 ศพ และเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตอีก 3 นาย ทาให้นาย
สมนึก ระฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพือ่ คุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ได้ออกมาเรียกร้อง
ให้มีการใช้มาตรา 44 ในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทหารและตารวจทางานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเกรง
กลัวอิทธิพล และดาเนินการได้อย่างทันที อย่างไรก็ดี ข้อเรียกร้องของกลุ่มคนพุทธในพื้นที่ไมได้มีความชัดเจน
ว่า ต้องการให้ ม.44 มีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงอย่างไร นอกเหนือจากนัยเชิงกว้างในเรื่องการใช้อานาจรัฐ
ในการจัดการกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบให้เด็ดขาด แต่ในขณะเดียวกัน ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อ ง การปรับ ปรุงการบริห ารเพื่อ แก้ไขปั ญ หาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ อแต่งตั้ง
“ครม.ส่วนหน้า” ในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งได้ประกาศมาตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 เป็นต้นมา
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แต่ในอีกด้านหนึ่ง ชาวพุทธได้ใช้เวทีการเมืองอย่างไม่เป็นทางการเป็นช่องทาง
ในการเรียกร้องให้ เจ้ าหน้าที่ เพิ่ ม ประสิท ธิผ ลในการปฏิบั ติงานด้านความมั่ น คงด้ว ย
เช่นกัน โดยเริ่มจากการประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐกรณีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏถูกสังหาร
ในปี พ.ศ. 2550 (Bamrungrath, 2007; Jindawan 2007)8 จากการสั ม ภาษณ์ น าย
สมนึก ระฆัง ผู้เป็นแกนนากลุ่มชาวพุทธ ได้กล่าวว่า แม้ความสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม โดยเฉพาะในเมืองยะลาที่ตนอาศัยอยู่นั้นไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่สิ่งที่ทาให้ตนต้องลุกขึ้นระดมพลเป็นระยะนั้นเกิดจากการที่ คนกลุ่มหนึ่งใช้ความ
รุนแรง และมีกลุ่มชาวพุทธที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต้องได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเรื่องนี้
เป็ น สิ่ ง ที่ ต นและชาวพุ ท ธในพื้ น ที่ รั บ ไม่ ไ ด้ และต้ อ งการเรี ย กร้ อ งให้ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
ให้ดียิ่งกว่านี้ (Somnuek Rakang, personal interview, June 30, 2017)
ความสูญเสียและสภาพการณ์ที่ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวที่สะสมกันมาเป็น
เวลา 14 ปี ประกอบกับนโยบายปฏิบัตเิ ชิงบวก (affirmative action) ที่รัฐนามาใช้เพื่อ
ลดความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจของชาวมุสลิม อาทิเช่น กองทุนสนับสนุนผู้ไปประกอบพิธี
ฮั จ ย์ และนโยบายโควต้ า ทุ น การศึ กษาส าหรับ เยาวชนมุ ส ลิ ม (Secretariat of the
8หลังเกิดเหตุคนร้ายจ่ อ ยิง

น.ส. พัชราภรณ์ บุญ มาศ ที่ ตาบลยุโ ป อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2550 แล้ว ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตและกลุ่มคนพุทธในพื้นที่ได้แห่ศพไปยังศาลากลางจังหวัดยะลา
เพื่ อ เรี ย กร้ อ งมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย จากเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยความมั่ น คงเป็ น จ านวน 8 ข้ อ ได้ แ ก่
1) ให้ทหารอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 06.00-10.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น. ตามเส้นทางเข้า -ออก
หมู่บ้าน ต.ยุโป ต.ลาพะยา ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 2) จัดให้มีกาลังอาสาสมัครในพื้นที่หมู่บ้านละ 15 คน
โดยต้อ งเป็ นคนในพื้ นที่ ทั้ งหมด 3) ให้ ย กเลิก โครงการสมานฉั น ท์ 4) เมื่อ เกิด เหตุก ารณ์ ฆ่ า ผู้บ ริสุท ธิ์ ให้
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจค้นในที่เกิดเหตุโดยเร็ว 5) ให้ ประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6) ให้รัฐบาลปราบปรามอย่างจริงจังกับผู้ประท้วงที่ปิดหน้าปิ ดตา 7) ให้ทาประวัติผู้ก่อความไม่สงบ และ
ดาเนินคดีให้ถึงที่สุด และ 8) นายกรัฐมนตรี หรือผู้บัญชาการทหารบก ไม่มารับข้อเสนอแนะภายใน 5 วัน
คณะเจ้าภาพจะเผาศพหน้าศาลากลางจังหวัด แต่ทางญาติผู้เสียชีวิตยอมเคลื่อนศพไปบาเพ็ญกุศลที่วัดยูปา
ราม และดาเนินการฌาปนกิจ แม้ว่าทางรัฐบาลจะยังไม่ได้รับข้อเรียกร้องและดาเนินการอันใด
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Cabinet, 2014; Suwan, 2016)9 มีส่วนทาให้คนพุทธเกิดความรู้สึกว่าชาวพุทธไม่ได้
รับ ความเป็ น ธรรมจากนโยบายรัฐในพื้ น ที่ ที่ เกี่ยวข้องกับ ชาวพุ ท ธและมุ ส ลิ ม แม้ ว่ า
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐจะย้าเสมอว่า นโยบายของทางการยึดหลักปฏิบัติต่อศาสนิก
ทั้ ง พุ ท ธและมุ ส ลิ ม อย่ า งเท่ า เที ย ม และการกล่ า วอ้ า งว่ า รั ฐ ปฏิ บั ติ ไ ม่ เท่ า เที ย มนั้ น
“เป็น เพี ยงความรู้สึก ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ” ตามคากล่าวของเจ้าหน้าที่ รัฐผู้เข้าร่วมสาน
เสวนา (IHRP, 2017a) ที่ ผ่ า นมาข้ อ เรีย กร้ อ งของกลุ่ ม คนพุ ท ธ เช่ น การขอให้ เงิ น
ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาให้ เท่ า เที ย มกั น การให้ จั ด งบประมาณช่ ว ยเหลื อ วั ด ไทยพุ ท ธ
เช่นเดียวกับโรงเรียนปอเนาะของอิสลาม และการให้สิทธิไทยพุทธและอิสลามเท่าเทีย ม
กันทุกอย่าง ต่างเป็นข้อเรียกร้องที่มาจากความรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่า
เทียม แต่ในขณะเดียวกัน ชาวพุทธบางส่วนกลับมองว่า แม้รัฐจะสามารถดาเนินการ
ตามหลักปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (equity) แต่จะให้เสมอภาค (equality) นั้นคงทาได้ยาก
เพราะด้วยข้อเท็จจริงแล้ว ประชากรพุทธในพื้นที่มีจานวนน้อยกว่ามุสลิม อย่างไรก็ดี
เจ้าหน้ าที่ รัฐ ระดับ สูงส่วนหนึ่ งยอมรับ ว่าความรู้สึกเป็ น เรื่องสาคัญ ที่ รัฐต้ องให้ความ
เอาใจใส่และนับเป็นส่วนสาคัญหนึ่งของการทางานเพื่อสร้างสันติภาพ (IHRP, 2017b)
สาเหตุประการสุดท้ ายที่ มีการอ้างถึง คื อ ชาวพุทธรู้สึกว่ากาลังถูกเบียดขับ
ออกจากพื้นที่ชายแดนใต้อันเป็นดินแดนมาตุภูมิ ทั้งในทางจิตวิทยาและเชิงกายภาพ
ความรู้สึ กนี้ เกิด ขึ้น เนื่ องด้ วยปรากฏการณ์ ป ระกอบหลากหลาย โดยมี ตั ว อย่า งเช่ น
9ในภาพรวมแล้ว โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ

เป็นนโยบายที่เกิดขึ้ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 และได้รับการนาไปปฏิบั ติใช้โดย
กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2514 พร้อมดาเนินต่อเนื่องมา โดยถ้าพิจารณารายละเอียดจากมติ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดาเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิ ส ลามจั งหวัดชายแดนภาคใต้เข้ าศึก ษาต่อ มหาวิท ยาลัย (ระยะที่ 9) ได้มี ก ารเห็ น ชอบให้ ข ยาย
โครงการถึงปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มจานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมถึงเงินทุ นอุดหนุนการศึกษามาโดยตลอด
โดยในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวอยู่ในระยะที่ 9 (พ.ศ. 2557-2561) ได้รับความเห็นชอบโดย คสช. เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2557 มีวงเงินของทั้งโครงการทั้งสิ้น 36,590,000 บาท และในปี พ.ศ. 2557 มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาเป็นจานวน 100 ทุน ในวงเงิน 3,800,000 บาท
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นโยบายปฏิบัติในเชิงบวกต่อประชากรมุสลิมในเรื่องโควต้าการศึกษา เพราะชาวพุทธ
บางกลุ่มมองว่ามาตรการดังกล่าวทาให้ มหาวิท ยาลัยในพื้นที่ บางแห่งกลายเป็น ของ
นักศึกษามุสลิมเนื่องจากนักศึกษาพุท ธมีสัดส่วนน้อยลงมาก อันเนื่องมาจากปั ญ หา
ความรุนแรงที่ทาให้ชาวพุทธต้องย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาความปลอดภัยและบางส่วนก็ด้วย
เหตุ ผ ลความเจริญ ก้า วหน้ าในการศึก ษาและอาชี พ อี กตั ว อย่ า งได้ แก่ การที่ ห น่ ว ย
ราชการได้ มี การปรับ พื้ น ที่ และบริการเพื่ อ ตอบสนองคนส่ ว นมากในพื้ น ที่ เป็ น หลั ก
โดยโรงพยาบาลบางแห่ ง ในพื้ น ที่ ย กเลิ ก ครั ว พุ ท ธและเปลี่ ย นเป็ น ครัว มุ ส ลิ ม แทน
มีผลทาให้ชาวพุทธรู้สึกว่าวิถีชีวิตการดารงอยู่ของชาวพุทธถูกละเลย
นอกจากนี้ ยังมีชุ มชนพุ ท ธบางแห่ งที่ ช าวพุ ท ธย้ายออกเกือบหมด แต่ สถิติ
ประชากรพุทธกลับไม่มีการจัดเก็บ ซึ่งทาให้เกิดความสับสนในหมู่ชุมชนชาวพุทธด้วย
กันเอง และน าไปสู่ความกังวลใจที่ก่อตัวสูงขึ้น เนื่องว่าการที่ไม่มีการส ารวจจานวน
ประชากรในเชิ ง สถิ ติ ท าให้ ก ารบอกเล่ า ตั ว เลขที่ เกี่ ย วกั บ จ านวนประชากรพุ ท ธมี
หลากหลาย ไม่ตรงกัน แต่กลับมีการพูดต่อกันไปโดยไม่สามารถอ้างอิงตัวเลขจากการ
สารวจได้ การกระทาดังกล่าวยิ่งทาให้คนพุทธรู้สึกวิตกว่าประชากรพุทธในชายแดนใต้
นับวันจะลดลง แต่ถ้าหากได้ลองพิจารณาข้อมูลทางสถิติจากทางการ ผลของรายงาน
กลั บระบุ ว่ าจ านวนคนพุ ทธไม่ ได้ ลดลงอย่ างที่ อ้างกั น (RYT9, 2004; Ministry of Public
Health, 2017)10 ความรู้ สึ ก ถู ก เบี ย ดขั บ ทางพื้ น ที่ ส่ งผลให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง
10การสารวจสามะโนครัวประชากรโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อ

พ.ศ. 2547 พบว่าในสามจังหวัดชายแดนใต้
(ปัตตานี นราธิวาสและยะลา) มีจานวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 207,033 คน คิดเป็นร้อยละ
14.53 และประชากรที่นับถื อศาสนาอิสลาม จ านวน 1,213,387 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 85.16 และจากการ
สารวจโดย ในปี พ.ศ. 2558 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ้างอิงในแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ปี 2561-2565 ของสานักงานเขตสุขภาพ 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,996,660 คน โดยจังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งหมด 694,451 คน แบ่งเป็น
มุสลิมร้อ ยละ 87.6 (608,339 คน) และพุท ธร้อ ยละ 12.39 (86,112 คน) จังหวัดนราธิวาส 783,651 คน
แบ่ งเป็ น มุ ส ลิ ม ร้ อ ยละ 89.05 (697,841 คน) และพุ ท ธร้ อ ยละ 10.74 (85,810 คน) และจั ง หวั ด ยะลา
518,558 คน แบ่งเป็นมุสลิมร้อยละ 79.6 (412,772 คน) และพุทธร้อยละ 20.13 (105,786 คน) รวมแล้วมี
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ในเชิ งแข่ งขันและมุ่ งเป้ าไปที่ การรักษาและเชิ ดชู อัตลักษณ์ ทางสั งคมของกลุ่ มชาวพุ ทธ
โดยปฏิกิริยาหนึ่งคือการประกาศพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ของชาวพุทธ เช่น การจัดทาโครงการพา
คนพุทธที่ต้องละทิ้งที่อยู่และย้ายถิ่นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตให้ได้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชน
เดิม รวมทั้งการผลักดันให้มีการสร้างพุทธมณฑล ซึ่งทาให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเรื่องความ
เหมาะสมของที่ตั้งและถูกขยายไปเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนิกในพื้นที่
อย่างไรก็ดี ปฏิกิริยาความอึดอัดคับข้องใจของประชาชนชาวพุทธที่เกิดขึ้นเป็น
ระลอกได้ช่วยให้ภาครัฐได้รับรู้ถึงตัวตนของประชาชนชาวพุทธชายแดนใต้ได้มากขึ้น และ
มีผลต่อเนื่องไปถึงการมีส่วนร่วมของตัวแทนของกลุ่มไทยพุทธในกระบวนการนโยบายใน
พื้นที่ โดยเฉพาะในโครงการ “ชวนคนไทยพุทธกลับบ้าน” ซึ่งเริ่มต้นโดยหน่วยเฉพาะกิจ
ปัตตานี11 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยที่บ้านท่าด่าน และบ้านท่ากุน ตาบลตะ
โละกาโปร์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ชายไทยพุทธที่ย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อหนี
เหตุความรุนแรง ได้กลับมาอยู่อาศัยในภูมิลาเนาเก่าของตน พัฒนาการนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงการให้ความสาคัญของภาครัฐในการสื่อสารกับกลุ่มไทยพุทธ โดยกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ได้เริ่มเชิญตัวแทนกลุ่มไทยพุทธเข้ารับฟังการ
ชี้แจงสถานการณ์ และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบ รวมไปถึง
มาตรการช่วยเหลือชาวไทยพุทธ ซึ่งได้มีการเชิญเข้าประชุมอย่างสม่าเสมอ และพัฒนา
เป็นข้อเสนอในเรื่องการจัดตั้ง “สมาพันธ์ชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

จ านวนประชากรมุ สลิม ในสามจั งหวัดชายแดนทั้ งหมด 1,718,952 คน หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 86.09 และ
ประชากรพุทธทั้งหมด 277,708 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91
11โครงการชวนคนไทยพุทธกลับ บ้ าน เป็ นโครงการที่ล้อ กับ โครงการพาคนกลับ บ้ านที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553
เพื่อให้กลุ่มผู้ก่อการสามารถเลือกวางอาวุธและก้าวเดินออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยจะมีการอบรมอาชีพ และ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสรับพิจารณาคัดเลือกมาช่วยเหลืองานของรัฐ แต่การเข้าร่วมโครงการไม่ได้
หมายความว่าจะพ้นผิด เพราะหากผู้ใดยั งมีคดีติดตัวอยู่ จาต้อ งสู้คดีความในชั้นศาลด้วย โดยผู้เข้ า ร่ว ม
โครงการมีจานวนหลายพันคน และทั้งหมดเป็นคนมุสลิม
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การก่อตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้
แม้ ค วามไม่ พ อใจต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รัฐ และแรงผลั ก ดั น
ต่อเนื่องจากการประท้วงของกลุ่มชายไทยพุทธเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ผลักดันให้เกิดการ
จัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนของชาวพุทธ แต่พัฒนาการดังกล่าวตั้งอยู่บนความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนบ้านที่แตกร้าว เพราะเมื่ อพิจารณาดูข้อเสนอของกลุ่มตัวแทนชาวพุทธ
หลายประการแล้ว จะเห็นถึงความตึงเครียดและไม่ไว้วางใจที่ฝังตัวอยู่ในความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันระหว่างผู้คนต่างศาสนา ซึ่งนับเป็นเงื่อนไขผลักดันให้
เกิดการแสดงออกทางการเมืองบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ความเป็นคนพุท ธ เพราะใน
ด้านหนึ่ง ข้อเสนอให้กองทัพยกเลิกโครงการพาคนกลับบ้าน หรือการเสนอให้มีการ
จัดสรรเงิน ช่ วยเหลือการศึกษาและวัด ต่างเป็ นข้อเสนอที่ ตั้งอยู่บ นความเข้าใจที่ว่ า
ในขณะที่คนมุสลิมได้รับสิทธิพิเศษจากทางฝ่ายรัฐ คนพุทธกลับไม่ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกัน ในสายตาคนพุทธ ความเป็นมุสลิมดูจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ทาให้
เกิดความเหลื่อมล้า เนื่องด้วยคนมุสลิมเป็นคนส่วนมากในพื้นที่ แต่คนพุทธเป็นคนกลุ่ม
น้อย ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ถูกแบ่งแยกออกมาจึงมีส่วนในการขีด
เส้นแบ่งทางสังคมให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการถือศาสนา ซึ่งมีมิติของชาติพันธุ์มลายู
ผนวกเข้าไปเป็นคู่ตรงข้ามด้วย
ความรู้สึกแบ่ งแยกมี ที่ม าจากเหตุการณ์ ความรุน แรงที่ เกิดขึ้น ซ้าแล้วซ้าอี ก
ในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวพุทธที่เป็นคน
กลุ่มน้อยและชุมชนมุสลิมที่เป็นคนส่วนใหญ่ เช่นในอาเภอบันนังสตาและอาเภอธารโต
ทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างมากในช่วงตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 และมี
แนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ตัวตนความเป็นคนพุทธได้กลายเป็น
เป้าความรุนแรงในหลายกรณี โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีเหตุลอบยิงเจ้าหน้ าที่รัฐชาว
พุทธหลายครั้ง และมีการแจกใบปลิวต่อต้านชาวพุทธมีเนื้อหาว่า ทางกลุ่มผู้ก่อการจะ
ใช้ทุกวิธีเพื่อผลักดันให้ชาวพุทธออกจากพื้นที่ และใช้ความรุนแรงต่อชาวพุทธในกรณีที่
ชุมชนมุสลิมมีการสูญเสีย เหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนพร้อมอาวุธกราดยิงเข้าบ้านครอบครัว
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ชาวพุ ท ธที่ บ้ านสั น ติ 2 ก่อนเข้าไปยิ งคนในบ้ านสองคนแล้ วจุ ด ไฟเผา เมื่ อวั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2549 พร้อมไปกับเหตุการณ์การโจมตีพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาต และการ
ระเบิดโชว์รูมรถยนต์ 8 แห่งในยะลาช่วงเดือนเดียวกันนั้น ส่งผลให้ชาวพุทธหลายร้อย
คนได้ ท ยอยจั บ กลุ่ ม กั น เข้ า ไปหลบภั ย ในวั ด นิ โ รธสั งฆาราม เขตเทศบาลยะลา
(International Crisis Group, 2007a, pp.13 - 14)
ทั้งนี้ หลังการรวมตัวของกลุ่มตัวแทนชาวพุทธในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2560
ได้มีเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดรอยร้าวขึ้นในความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา
และมีนัยต่อการผลักดันให้ฝ่ายทางการและตั วแทนคนพุทธในพื้นที่ได้เร่งกระบวนการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มที่มีรูปแบบเป็นทางการ โดยในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ในช่วง
การเดิ นขบวนพาเหรดสาหรับ การแข่งขันกีฬ าจัน ทร์กระพ้ อเกมส์ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฎยะลา ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งถือป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “ขออนุญาตเรียกตัวเอง
ว่า คนปาตานี ได้มั้ยครับ ” ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวทาให้เกิดกระแสในสื่อสังคมและถูก
มองว่าเป็นป้ายที่ไม่เหมาะสม กลุ่มชาวพุทธนาโดยนายสมนึก ระฆัง ได้แสดงความไม่พอใจ
ด้ วยการยื่ นฟ้ องต่ ออธิ การบดี และต่ อมาเปลี่ ยนเป็ นฟ้ องร้ องนั กศึกษาแทน ในขณะที่
ทางการและมหาวิทยาลัยปฏิเสธว่า การกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มที่ไม่หวังดีแทรกป้าย
เข้ามาโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษคณะทางานของ
รัฐบาล ได้ ชี้แ จงผ่ านสื่ อสั งคมว่ า “ผมได้ สอบถามข้อมู ลจาก ผศ. สมบั ติ โยธาทิ พ ย์
อธิการราชภัฏยะลาแล้ว สรุปในเบื้องต้น คือ 1) เป็นป้ายข้อความที่ไม่ได้ผ่านการตรวจ
ผ่ า นของกรรมการนั ก ศึ ก ษา และเจ้ า หน้ า ที่ แต่ เป็ น กลุ่ ม คนไม่ ห วั ง ดี ฉ วยโอกาส
สอดแทรกเข้ า มาในระหว่ า งพิ ธี ก าร ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งมี ก ารตั้ ง กรรมการ
ตรวจสอบลาดับที่ มาของป้ ายข้อความอันนี้ต่อไป โดยจะทาโดยเฉียบขาด และเร่งด่วน
และในวันพรุ่งนี้ (13 มี.ค.) จะออกคาสั่งตั้งกรรมการสอบสวน/ออกแถลงการณ์ ชี้แจง
ข้อเท็จจริง และ 2) ท่านอธิการฯ ยืนยันว่า การจัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งนี้ได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ และกาหนดเงื่อนไขแนวทางไว้ชัดเจนว่า ต้องเป็นกิจกรรม
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เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ ส นั บ สนุ น นโยบายการปรองดอง และสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ”
(MGR Online, 2017e)
อีกประมาณหกสั ป ดาห์ ต่ อมา ในวัน ที่ 29 เมษายน 2560 กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดประชุมชาวพุทธจากกลุ่มต่าง ๆ
ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน และในวันเดียวกัน
นั้นเอง ที่ประชุมได้มีมติก่อตั้ง “สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.” ขึ้น ณ ค่ายอิงคยุทธ อ.บ่อทอง
จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสวัสดิ์ ศรีหะรัญ เป็นประธาน และมีโครงสร้างระดับจังหวัดที่
ครอบคลุมพื้นที่สี่จังหวัด12 เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมกลุ่มชาว
พุ ท ธจะมี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ ย กเลิ ก การพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพกั บ ขบวนการมาราปั ต ตานี
แต่ในการประชุมครั้งนี้ กลับไม่มีข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ยุติกระบวนการพูดคุยสันติสุขสัน ติ ภ าพระหว่างรัฐบาลไทยกับ ขบวนการปาตานี ทว่ ามี แ นวทางการด าเนิ น งานที่
กาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ในเรื่องความเสมอภาค ความเท่าเทียม และสวัสดิภาพของชาว
พุทธในพื้นที่ โดยหลักเกณฑ์การดาเนินการในข้อที่หกระบุว่าสมาพันธ์ฯ จะทาหน้าที่
“รวบรวมข้อมูลและน าเสนอความคิดเห็ นต่ อสังคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงการสะท้อนความเห็นของชุมชนพุทธต่อคณะพูดคุยสันติภาพ-สันติสุขด้วย13
12ในเบื้องต้น

โครงสร้างระดับจังหวัดของสมาพันธ์ มีสมาชิกดังต่อไปนี้ จังหวัดยะลา: นายพงษ์พันธ์ จันเล็ก
รองประธานจังหวัดยะลา (พระครูสมุห์พิสิทธ์ อนาลโย นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง นายวิสุทธิ์ สงสุข นางวานิช
อั ก ษรภั ก ดิ์ นายปรีช า บุ ญ เนื อ ง) จั งหวัด ปั ต ตานี : พระครูโฆสิ ต สุ ต าภรณ์ รองประธานจั งหวัด ปั ตตานี
(พระครูสังฆรัก ษ์ วรรชรพล พระครูใบฎีก านพ สุภ าโว นายอั งคาร กาญจนเพชร นายนุ สนธ์ เจื อ จั นทร์
น.ส.กันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์) จังหวัดนราธิวาส: นายอรุณ โกศัยพัฒน์ รองประธานจังหวัดนราธิวาส (นางธิดา
วรรณลักษณ์ นายกรีฑา แดงดี นายวัฒ นา ไชยณรงค์ นายวิจิ ตร สกุลแก้ว นายทิวา แก้วอ าไพ) จังหวัด
สงขลา: นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง รองประธานจังหวัดสงขลา (นายสิทธิชัย พรมทอง นายอคเดช บุญจันทร์
นายสุชาติ ปานเพชร นายเจริญเข็มจะระ ผศ.สุนิตย์ แป้นนาบอน)
13สมาพั น ธ์ไทยพุ ทธ จชต. มี วัต ถุ ป ระสงค์ 5 ข้ อ ด้ว ยกัน ประกอบด้ ว ย 1) ด ารงไว้ ซึ่งสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย์ 2) เพื่ อสร้า งองค์ก รไทยพุทธในพื้นที่ จชต. ให้ เข้ มแข็ ง 3) เพื่อ ความเสมอภาคในสังคม
ทุก กลุ่ม ทุก ศาสนา ให้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 4) เพื่อ อนุรัก ษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ศิลปวัฒ นธรรม จริยธรรม
166
166

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ปีี 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
ที่ 11
นมกราคม -– มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
, No.1
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2
JulyJanuary
- December
2018

ท่าทีของชาวพุทธต่อการที่ทหารเข้ามาช่วยจัดตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.
จากการสัมภาษณ์ นางสาวลม้าย มานะการ ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวพุทธ
เพื่อสันติภาพ และคณะทางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ได้กล่าวว่า ปั จจุบันชาวพุ ทธ
ตื่ น ตั วที่ จ ะเข้า มาท างานเพื่ อแก้ ปั ญ หาความรุน แรงและการสร้างสั น ติ ภ าพมากขึ้ น
โดยแต่ เดิ ม แล้ ว กลุ่ ม ชาวพุ ท ธส่ ว นใหญ่ ที่ รวมตั ว กั น มั ก จะท ากิ จ กรรมทางศาสนา
ประเพณี และวัฒ นธรรมเป็นหลัก มีเพียงบางกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่ อมุ่งเรื่องสันติภาพ
โดยตรง โดยกลุ่มชาวพุทธที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสันติในชายแดนใต้เป็นหลัก
จะได้แก่ 1) เครือข่ายชาวพุ ทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีฐานที่ตั้งอยู่ที่
จังหวัดยะลา และนายสมนึก ระฆัง เป็นประธานเครือข่าย 2) ชมรมพุทธรักษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้14 มีฐานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส และมีกิจกรรมสัมพันธ์อยู่กับกลุ่ม
พุทธในส่วนกลาง (Noochua, 2016) 3) เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ มีฐานอยู่ที่
จังหวัด ยะลาและปั ต ตานี เป็ น หลั ก 4) เครือข่า ยพุ ท ธธรรมน าสั น ติ สุ ข ฐานที่ ตั้ งคื อ
วัด บู รพาราม อาเภอยะหริ่ง จั งหวั ดปั ต ตานี โดยมี พ ระครูโฆสิ ต สุต าภรณ์ เป็ น ผู้ น า
5) เครื อ ข่ า ยพระธรรมฑู ต อาสา 5 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ มี พ ระครู โ ฆสิ ต สุ ต าภรณ์
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จ. ปัตตานี เป็นประธานเครือข่าย และมีเครือข่ายอยู่ทั่วทั้งห้า
ประเพณี วิถีพุทธ และ 5) เพื่อสร้างความปลอดภัยและคัดค้านการกระทาที่ก่อให้เกิดความรุนแรง และมีแนว
ทางการดาเนินงาน 7 ประการ ประกอบด้วย 1) ดูแลปกป้องชุมชนไทยพุทธให้เข้มแข็ง 2) ดูแลสิทธิทาง
กฎหมายให้ เสมอภาค (เช่ น ในเรื่อ งที่ เกี่ย วกั บ สิ ท ธิก ารรับ สมั ครงาน โควต้า การศึ ก ษา การเข้ า ถึ งสิท ธิ
ประโยชน์ที่รัฐจัดไม่ต้องเป็นพิเศษแต่เท่าเทียม) 3) ดูแลการจัดการศึกษาภาครัฐ เอกชน หรืออื่น ๆ ให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 4) ดูแลความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตและทรัพย์สิน 5) ใช้สื่อประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารเพื่อความเข้าใจอย่างมีเหตุผล 6) รวบรวมข้อมูลและนาเสนอความคิดเห็นต่อสังคมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ 7) บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14โดยทางชมรมได้เข้ าไปมีส่วนร่ว มในกิจ กรรมของวัดพระธรรมกายในพื้นที่ ชายแดนใต้อ ย่างประการ เช่น
พิธีถ วายสังฆทานแด่ คณะสงฆ์ 323 วัด และโครงการตัก บาตรพระ 2 ล้า นรูป 77 จั งหวัด ทุก วัดทั่ ว ไทย
เพื่อส่งไปช่วยเหลือให้กาลังใจคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ความไม่
สงบ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
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จังหวัดชายแดนใต้ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาฯ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย
คณะสงฆ์ จ ากส่ ว นกลาง (Sawasdiwat, 2017) 15 นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม สตรีล้ ว นอี ก
ประมาณสองสามกลุ่ม คือ 1) กลุ่มพุทธซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันจากความเป็น
เพื่ อนพี่ น้ องที่ มี ความใกล้ชิ ด สนิ ท สนมกัน 2) กลุ่ ม สตรีพุ ท ธเพื่ อ สั งคม ที่ ม าจากการ
ชั ก ชวนสตรีทั้ ง 3 จั ง หวั ด 4 อ าเภอ ของสงขลา ผู้ ท างานอาสาต่ า ง ๆ ให้ เข้ า มา
เชื่อมโยงกันผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อส่งข่าวคราวเรื่องราวอันสมควรแก่การ
เรียนรู้กัน และยังมีกลุ่มชาวพุทธอีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มไทยพุทธรักชาติ กลุ่มชาวพุทธ
อาเภอปะนาเระ ซึ่งต่างเป็นกลุ่มที่กระจายออกมาจากกลุ่มใหญ่ แต่มีการเชื่อมโยงกัน
ไม่ว่าจะเป็ นทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว (Lamai Manakarn, personal
communication, July 18, 2017)
เดิมทีความพยายามในการผลักดันการรวมกลุ่มพุทธมีที่มาจากภาคประชาชน
ก่อน และหนึ่ งในความพยายามรวมรวบกลุ่ ม พุ ท ธให้ มี ความเข้ม แข็งที่ เกิดขึ้น ต่อมา
เกิดจากการริเริ่มของ ผศ.ดร.ปาริชาด สุรรณบุบ ผา สถาบันสิ ทธิมนุษ ยชนและสัน ติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้มีการจัดเวทีสานเสวนาชาวพุทธทั้งในและนอกพื้นที่
ชายแดนใต้ ขึ้น ภายใต้ โครงการสานเสวนาภายในกลุ่ ม ชาวพุ ท ธเพื่ อการอยู่ ร่ว มกั น
ระหว่างคนกลุ่มใหญ่และคนกลุ่มน้อยในสังคมไทย ในครั้งแรกของการจัดสานเสวนา
ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมสานเสวนาได้เสนอให้มีการจัดตั้ง “กลุ่มถักทอ
สันติภาพ” หรือ กทส. (IHRP, 2016) เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มพุทธทั้งจากภายในพื้นที่จังหวัด
15โครงการเครื อ ข่ า ยพระธรรมทู ต อาสา

5 จั งหวั ด ชายแดนใต้ เริ่ม ต้ น มาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ ชื่ อ
โครงการส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยความคิดริเริ่มของสมเด็จพระ
พุ ฒ าจารย์ (เกี่ ย ว อุ ป เสโณ) สมั ย ที่ เป็ น ประธานมหาเถรสมาคม และคณะผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนสมเด็ จ
พระสั งฆราช โดยโครงการอยู่ ในความดู แ ลของ ศอ.บต. ในช่ ว งแรก ต่ อ มาจึ งได้ ย้ า ยโอนให้ สานั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติเป็ นผู้ป ระสานงาน และสานักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่ ง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีสานักงานกลางตั้งอยู่ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นผู้จัดทา
และดูแลโครงการมาจนทุกวันนี้ และมีการจัดกิจกรรมอบรมพระภิกษุในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่
สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภายใต้ชื่อ “การอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม”
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ชายแดนภาคใต้เข้าด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มถักทอสันติภาพได้พยายามผลักดันให้
เกิดการขยายฐานการมีส่วนร่วม แต่ไม่ใช่ในลักษณะการจัดตั้งองค์กรที่มีโครงสร้างเพื่อ
การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการสร้างเวทีสานเสวนา (dialogue platforms) เพื่อให้
เกิดการพูดคุยและการเชื่อมประสานกันระหว่างผู้คนและกลุ่มตัวแทนชาวพุทธและ
มุสลิม และได้มีการจัดเวทีสานเสวนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดสามปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้พัฒนามาสู่สภาพการณ์ที่ชาว
พุ ทธในพื้ น ที่ เริ่มมี การรวมตัวกัน และเรีย กร้องผ่ านการแสดงออกในพื้ น ที่ สาธารณะ
ฝ่ายรัฐจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวาระการรวมตัวของชาวพุทธ โดยใน
เดื อนเมษายน พ.ศ. 2560 กองอานวยการรักษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
(กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า โดยพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้คุ้นเคยกับภาคประชาสังคมใน
ชายแดนใต้ตั้งแต่สมัยเป็นรองแม่ทัพภาค 4 ได้เห็นความจาเป็นของการรวมกลุ่มชาว
พุทธและมองว่า หากไม่มีเจ้าภาพแล้ว การรวมตัวจะเกิดขึ้นได้ยาก จึงได้เชิญกลุ่มต่าง ๆ
มาร่วมประชุมที่ค่ายอิงคยุทธเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 และในวันนั้นเอง ได้มีการ
จัดตั้ง “สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.” ขึ้น ซึ่งชาวพุทธกลุ่มที่ได้เข้ามาเชื่อมโยงกับสมาพันธ์ฯ
เป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันไป โดย พล.อ. มณี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของ
การดาเนินการครั้งนี้ว่า ทางรัฐมองว่าการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มให้ชาวพุทธเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการชวนไทยพุ ทธกลับบ้าน เพราะมีชาวพุทธจานวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบและได้ย้ายออกจากพื้นที่ (MGR Online, 2017b) ทางการจึง
ต้องการสร้างขวัญและกาลังใจเพื่อให้คนพุทธรู้สึกปลอดภัยและกลับสู่ถิ่นเกิดได้ และ
ถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐจะสนับสนุนการก่อตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คน
พุทธได้ร่วมตัวกันทากิจกรรมและสร้างเสริมความสามัคคี แต่ทางรัฐมองว่า ตนมีหน้าที่
เป็นเพียงพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือเท่านั้น (MGR Online, 2017c)
การเกิดขึ้นของสมาพันธ์ฯ นับเป็นการรวมตัวกันของชาวพุทธภายใต้โครงสร้าง
ที่ชัดเจนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กระนั้นก็ตาม แกนนาและสมาชิกของกลุ่มพุทธ
หลายกลุ่มต่างแสดงออกถึงความกังวลใจที่กองทัพดูจะเข้ามาในระยะประชิดจนมาก
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เกินควร ดังที่ผู้นาของกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า “เราหวังว่าการเข้ามาของกองทัพจะเป็นการ
ทางานในลักษณะที่เคียงข้างกันไปกับภาคประชาสังคม ไม่ได้มาทาให้กลุ่มชาวพุทธต้อง
อยู่ ใต้ ก ารชี้ น าของภาครั ฐ ” บางคนกั ง วลว่ า กลุ่ ม บางกลุ่ ม จะใช้ โ อกาสนี้ ข อรั บ
ทุนอุดหนุนกิจกรรม ทาให้มีความกังวลเรื่องความอิสระในการเคลื่อนไหวและแสดงออก
ต่อสถานการณ์ และการวิพากษ์บทบาทของกองทัพ ซึ่งเป็นโจทย์ที่กลุ่มชาวพุทธที่เข้า
ร่วมเป็น ส่วนหนึ่ งของสมาพั นธ์ฯ ต้องใคร่ครวญต่อไป ในขณะที่ นักกิจกรรมมุสลิม มี
ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า ทางกองทัพ ควรให้ความสาคัญกับความโปร่งใสในการดาเนิน
กิจ กรรมของศาสนิ กไม่ ว่า จะเป็ น มุ ส ลิ ม หรือพุ ท ธในบริบ ทที่ มี พ ลั งแบ่ งแยกระหว่า ง
ศาสนา ด้วยการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความระแวง
ที่ศาสนิกอาจมีต่อกันและอาจมีต่อทางการ (local Muslim social activist, personal
communication, June 29, 2017) และอี กหนึ่ ง ข้อเสนอของนั กกิจ กรรมมุ ส ลิ ม คื อ
ขอให้ ช าวพุ ท ธและมุ ส ลิ ม ร่วมกัน สร้างคุณ ค่าร่วมของทุ กคนในพื้ น ที่ เพื่ อสร้างความ
เป็นไปได้ในการอยู่ร่วมกัน อันได้แก่ ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
ขยายพื้ น ที่ ท างการเมือง เพื่ อออกจากวงจรความรุน แรงและสร้างสังคมที่ เป็ น ธรรม
(PERMAS member, personal communication, June 29, 2017)
จากพั ฒ นาการของกลุ่ ม ชาวพุ ท ธที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายข้ า งต้ น มี ข้ อ สั ง เกตว่ า
โจทย์ ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ช าวพุ ท ธในพื้ น ที่ ก ล่ า วถึง อยู่ บ่ อยครั้งได้ แ ก่ ค าถามที่ ว่ า
เพราะอะไรคนพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้จึงไม่สามารถรวมกลุ่ มกันเพื่อสร้างข้อเรียกร้อง
ได้อย่างมีประสิทธิผล การที่ฝ่ายรัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มชาวพุทธ
ไม่ ได้ เป็ น หลั กประกัน ว่ า ชาวพุ ท ธจะสามารถรวมตั ว กั น ได้ ในระยะยาว เพราะข้ อ
เรียกร้องของกลุ่มชาวพุทธสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังว่า ภาครัฐยังคงเป็นคาตอบ
หลักของการแก้ปัญหา แต่ข้อเสนอในเรื่องของการเชื่อมประสานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
ยังไม่มีความชัดเจน การช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปของการให้พื้นที่ในการจัดประชุม
และงบประมาณสาหรับ การดาเนิ นกิจกรรมบางส่ วนจึงอาจจะยังไม่ได้เป็ นการตอบ
โจทย์ ส าคั ญ และในขณะเดี ย วกั น ทิ ศ ทางการด าเนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม ชาวพุ ท ธ
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ในอนาคตก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะช่วย
สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มชาวพุทธที่มีจุดยืนปฏิเสธความรุนแรง หรือจะมีโอกาสที่กลุ่ม
จะเปลี่ยนทิศทางไปเลือกกลยุทธด้านความรุนแรงเป็น ประเด็นสาคัญที่ จะต้องได้รับ
การศึกษาและติดตามผลต่อไป เนื่องด้วยการทาความเข้าใจแนวทางการเคลื่อนไหว
จ าต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง พลวั ต ภายในกลุ่ ม ชาวพุ ท ธที่ มี บ ทบาทด าเนิ น การทางสั ง คม
และความหลากหลายของกลุ่มคนพุทธในพื้นที่ เพราะยังมีคนพุทธอีกจานวนไม่น้อย
ที่ยังไม่ได้ เข้าร่วมกลุ่ม ทางสังคมใด โดยการวิเคราะห์ จะต้ องรวมไปถึงความสัมพั น ธ์
ระหว่างกลุ่มอื่น เช่น ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ความมั่นคง และกลุ่มต่างศาสนา ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะสามประการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกลุ่มชาวพุทธ
ประการแรก สันติวิธีจะเป็นแนวทางหลักในการเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างกลไก
ที่ท าให้ การสื่ อสารและต่ อรองระหว่ างกลุ่ม เกิด ขึ้นได้จ ริง (Dudouet, 2013) ดั งนั้ น
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างพื้นที่ถกเถียงและเรียนรู้ระหว่างกันของกลุ่มชาวพุทธ
เพราะปัจจุบันมีกลุ่มชาวพุทธต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีจุดสนใจทาง
การเมืองและต่อสถานการณ์ชายแดนใต้แตกต่างกันไป นอกจากนี้ จุดเริ่มในการรวมตัว
เป็นสมาพันธ์ฯ มิได้ผ่านการพูดคุยทาความเข้าใจระหว่างกันมาก่อน การทาความเข้าใจ
และคลี่คลายข้อสงสัยที่บางกลุ่มอาจมีต่อกันเพื่อขยับไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมที่ชัดเจน
จึงมีความสาคัญต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอย่างมีเป้าหมาย และ
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างที่กลุ่มชาวพุทธคาดหวังให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้
ประการที่สอง กระบวนการพูดคุยสันติสุข -สันติภาพได้สร้างเสริมความเป็น
การเมืองให้กับความขัดแย้งในชายแดนใต้ ในแง่ที่ว่าพื้นที่ทางการเมืองได้เปิดกว้ างขึ้น
การที่กลุ่มพุ ทธจะใช้พื้ นที่ ทางการเมืองที่เปิด ขึ้น นี้อย่างมีป ระสิทธิผล สามารถสร้าง
อานาจการต่อรองทางการเมืองทาให้ได้รับความสนใจจากรัฐและฝ่ายขบวนการตามที่
กลุ่ ม ชาวพุ ท ธเรีย กร้อ ง กลุ่ ม ชาวพุ ท ธจ าเป็ น ต้ องใส่ ใจต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
การเมืองของกลุ่มเพื่อที่จะสามารถสร้างข้อเรียกร้องให้มีพลังทางการเมือง ซึ่งในที่นี้อาจ
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร
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ข้อเรียกร้องทางการเมืองที่ใส่ใจต่อความต้องการของกลุ่มพุทธที่หลากหลาย อิงอยู่บน
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นไปได้ในบริบททางสังคมการเมืองของพื้นที่
ประการสุดท้าย จาเป็นต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้การรวมตัวของกลุ่มชาวพุทธ
กลายเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับความขัดแย้งในชายแดนใต้ การสร้างกลุ่มที่ชูอัตลักษณ์
ทางศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ในแง่หนึ่งอาจทาให้มีการใช้อัตลักษณ์ทางศาสนาเป็น
เงื่อนไขของความขัดแย้ง โดยการใช้ภาษาและเหตุผลว่าด้วยเรื่องศาสนามาเป็นคาอธิบาย
หลักของความขัดแย้ง แต่ละเลยมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะนาไปสู่การสร้างคู่
ขัดแย้งบนพื้นฐานของความต่างศาสนาขึ้นมา กระบวนการทาให้ความขัดแย้งเป็ นเรื่อง
ศาสนา (religionization of conflict) จะท าให้ ความขัด แย้ งทางศาสนาเข้ม ข้น ขึ้น
ท่าทีการนาเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มเป็นเงื่อนไขที่สาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
เพราะการที่กลุ่มจะนาเสนอตัวเองในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ออนาคตของชายแดนใต้
ร่วมกันกับกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ หรือต้องการที่จะนาเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มด้วยการ
นาอัตลักษณ์ทางศาสนามาเผชิญหน้า ต่างมีนัยยะและมีผลต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง
ว่ า จะช่ ว ยให้ เกิ ด การคลี่ ค ลายไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ กลั บ ยิ่ ง ทวี ค วามตึ ง เครี ย ด
และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนศาสนิกในพื้นจะฟื้นฟูหรือยิ่งถดถอย
สรุป: โอกาสและความท้าทายของการสร้างเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสร้างพลังต่อรอง
การรวมตัวของประชาชนชาวพุทธจานวนหนึ่งในพื้นที่ได้สะท้อนถึงการสร้าง
โอกาสทางเลือกในการแก้ปัญหาในพื้นที่ผ่านการประท้วงและการจัดตั้งองค์กร-เครือข่าย
เพื่อเป็นช่องทางแสดงออกถึงความอึดอัดคับข้องใจที่มีต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงของ
รัฐบาลและกองทัพ รวมทั้งแสดงถึงเจตจานงที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลง หากมองจาก
มุมมองของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีแล้ว จะพบว่าประชาชนชาวพุทธตระหนักว่า การใช้เพียง
วิ ธี อ พยพหนี อ อกจากพื้ น ที่ ห รื อ ยอมจ านนนั้ น ไม่ ได้ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในทาง
สร้างสรรค์ หรือการเลือกใช้วิธีตอบโต้ด้วยความรุนแรง เช่น การฝึกอาวุธเพื่อป้องกัน
ตัวเองและชุมชนก็ยังไม่อาจนามาซึ่งความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง
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แม้กลุ่มชาวพุ ทธเองจะพู ดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวพุ ทธมีปัญหาการรวมตัวกัน
ยั งไม่ เป็ น เนื้ อเดี ยวกั น และยั งแยกกั น ท ากิ จกรรม แต่ หลายฝ่ ายเห็ น พ้ องต้ องกั น ว่ า
ความตื่นตัวของกลุ่มชาวพุ ทธเป็นสั ญญาณทางการเมืองที่ ดีต่อกระบวนการสันติภาพใน
จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ ชาวมุสลิม ภาคประชาสังคม นักวิชาการหรือฝ่าย
ทางการ เพราะเป็ นการเพิ่ มการมี ส่ วนร่ ว มและเสี ยงของคนกลุ่ มต่ าง ๆ ในพื้ นที่ ซึ่ งมี
ความสาคัญในการกาหนดอนาคตในการอยู่ร่วมกันของพื้นที่ชายแดนใต้ ในขณะเดียวกัน
กลุ่ มชาวพุ ทธบางส่ วนเชื่ อมั่ นว่ า การใช้ การแสดงพลั งทางสั งคม (social action) เช่ น
การรวมตัวกันจานวนมากเพื่อยื่นข้อเสนอ หรือการแสดงพลังประท้วง (demonstration)
ต่างเป็นยุทธวิธีที่ช่วยให้เสียงของชาวพุทธเป็นที่รับฟัง เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีปฏิบัติการที่
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ข้อท้าทายที่สาคัญก็คือจะทา
อย่ างไรให้ การรวมตั วเป็ นพลั งเปลี่ ยนแปลงที่ สร้างสรรค์ และลดความรู้สึ กแบ่ งแยก
ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มพุทธด้วยกันเอง และระหว่างพุทธและมุสลิม เพื่อลดอุปสรรคในการ
หันหน้าเข้าหากันเปิดช่องในการร่วมค้นหาหนทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป
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