
เดินสานใจสู่สันติชายแดนใต้ 
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สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

ความรุนแรงในชายแดนใตเ้กิดข้ึนเป็นช่วง ๆ ส าหรับช่วงปัจจุบนัซ่ึงนบัตั้งแต่ตน้ปี 2547 ก็จะ

นบัเป็นเวลาไดก้วา่ 11 ปีแลว้ ในช่วงเวลาน้ี มีผูเ้สียชีวิตประมาณ 6,000 คน เฉล่ียประมาณวนัละ 1.5 คน หรือ  

3 คนใน  2 วนั อยา่งไรก็ดี ส านกัข่าวหวัเขียวของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558 รายงาน

วา่ การก่อเกตุรุนแรงในช่วงเดือน พฤศจิกายน ธนัวาคม 2557 และมกราคม 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัเม่ือหน่ึงปีก่อนอยา่งชดัเจน ประมาณ เกือบ 50 % และวเิคราะห์วา่การลดลงเช่นน้ีมีสาเหตุส าคญั 3 

ประการคือ 1) ผูก่้อการหมดก าลงัใจ เพราะเร่ิมตระหนกัวา่ความพยายามแบ่งแยกจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้อก

จากประเทศไทยไม่มีโอกาสส าเร็จ 2) เม่ือฝ่ายความมัน่คงระมดัระวงัไม่สร้างเง่ือนไขเพิ่มเติม ผูก่้อการก็ไม่

สามารถสร้างแนวร่วมเพิ่มเติมได ้3) แกนน าของฝ่ายก่อการแยง่ชิงการน ากนัเอง จึงอ่อนแรงลง 

อ่านแลว้ดูจะมีก าลงัใจข้ึนหรือไม่ แต่ก็เกรงวา่จะเป็นมุมมองของฝ่ายความมัน่คงเป็นหลกั อยา่งไรก็

ตาม หากความรุนแรงลดลง ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี แต่ท่ีผมไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัรายงานดงักล่าวท่ีบอกวา่ เป็น

เร่ืองดีท่ีไม่มีแรงกดดนัให้รัฐบาลตอ้งรีบร้อนแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้“ไม่ตอ้งเร่งรัดเปิดเวทีพูดคุย

สันติภาพใหอึ้กทึกคึกโครม” ท่ีไม่เห็นดว้ยเพราะวา่ถึงความรุนแรงจะลดลงตามท่ีรายงาน แต่ความสูญเสียก็

ยงัมีอยา่งต่อเน่ือง ท่ีเห็นวา่ดีแลว้ท่ีไม่ตอ้งเร่งรัดเปิดเวทีพูดคุยสันติภาพนั้น อนัท่ีจริงเวทีดงักล่าวไดเ้ปิดอยา่ง

เป็นทางการมา 2 ปีแลว้ มีการพูดคุยอยา่งเป็นทางการ 2 คร้ัง และกวา่ 8 เดือนหลงัยดึอ านาจ คสช. ก็ยงัไม่ได้

เขา้สู่เวทีน้ีเลย  

การมีเวทีพูดคุยกนัหมายความวา่คู่สนทนาพร้อมท่ีจะรับฟังความตอ้งการและความจ าเป็นของฝ่าย

ต่าง ๆ พร้อมท่ีจะพยายามให้ทุกฝ่ายไดใ้นส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน คือต่างฝ่ายต่างใหแ้ละไดรั้บบางอยา่ง

จากการพูดคุย  ในแง่น้ี การเพิกเฉยต่อการคุยอาจถูกมองไดว้า่ ยงัคงมีจุดยนืท่ีหวงัเอาชนะ มากกวา่จะหวงั

ความร่วมมือกนั สันติภาพของฝ่ายหน่ึงอาจหมายถึงความพา่ยแพข้องอีกฝ่าย สันติภาพเช่นน้ีจึงไม่น่าจะ

ย ัง่ยนื 

ขณะท่ีรอการยติุความรุนแรงและการร่วมสร้างสันติภาพบนพื้นฐานของความเคารพซ่ึงกนัและกนั

อยูน่ั้น ภาคประชาสังคมก็ไม่ควรอยูเ่ฉย ควรเร่ิมพูดคุยกนัในระหวา่งผูเ้ห็นต่างท่ีอยูน่อกภาครัฐ แน่นอนวา่

การพูดคุยเช่นน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายเลย จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการลดอคติของตนเอง ลดทิฐิวา่เราเป็นฝ่ายท่ีถูกตอ้งแลว้



จะไปคุยกบัฝ่ายท่ีหลงผดิไดอ้ยา่งไร โจทยท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ 1) ไม่รู้วา่จะพูดคุยกบัใคร คนท่ีเคยเป็นเพื่อนก็เกิด

ความระแวงกนัข้ึนมาแลว้ ซ่ึงเป็นผลพวงปกติเม่ือมีการใชค้วามรุนแรง 2) ไม่รู้จะคุยอะไรดว้ยหมดความใฝ่รู้

และความใส่ใจต่อเพื่อนบา้น ตอ้งประคองตวัเราใหร้อดก่อน 3) ไม่รู้วา่จะคุยไปท าไม เพราะเราเป็นคนเล็ก ๆ 

ไม่อาจขยบัเขยื้อนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้เขาสู้กนัดว้ยชีวติและทรัพยากรมหาศาลก็ยงัเปล่ียนแปลงอะไร

ไม่ไดเ้ลย 4) ท่ีส าคญัคือความรู้สึกเปลืองตวั เส่ียงเปล่า ๆ แมอ้ยูเ่ฉย ๆ ก็เส่ียง แต่ผูท่ี้ริเร่ิมหรือมีการ

สร้างสรรคใ์ด ๆ ดูจะตอ้งเส่ียงมากกวา่ใช่ไหม 

อนัท่ีจริงการขบัเคล่ือนให้เกิดสันติภาพท่ีย ัง่ยนื ตอ้งการความพยายามของหลาย ๆ ฝ่าย รวมทั้งภาค

ประชาสังคม โดยอาจใชแ้นวทางท่ีจอห์น พอล เลเดอรัคเสนอไวคื้อ 1) ถกัทอสายสัมพันธ์ข้ามขดีแบ่ง ซ่ึง

ตอบโจทยว์า่ตอ้งคุยกบัใคร คือกบัผูเ้ห็นต่างท่ีมีโอกาสเป็นผูก้ระท าการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ

ในบริบทของชุมชน ท่ีเราเองสามารถส่งแรงบนัดาลใจในทางความคิดและการปฏิบติัถึงกนัและกนัได ้2) มี

ความใฝ่รู้อย่างย้อนแย้ง ซ่ึงตอบโจทยว์า่จะคุยเร่ืองอะไร คือคุยในเร่ืองท่ีเราใส่ใจ อยากรู้เก่ียวกบัเขา เขาคิด

อยา่งไร มีความขดัขอ้งอะไร มีความปรารถนาอะไร มีอะไรท่ีเราอาจเอ้ืออาทรต่อกนัไดบ้า้ง ฯลฯ ท่ีใชค้  าวา่

ยอ้นแยง้ในท่ีน้ี หมายความวา่เร่ืองท่ีเราควรใฝ่รู้นั้น ไม่ใช่เร่ืองของเหตุผลปกติวา่ท าไมเราถึงต่างกนั ตอ้ง

พยายามพูดคุยใหลึ้กกวา่นั้น ฟังค าพูดท่ีดูเหมือนวา่ไม่ถูกตอ้ง แต่อนัท่ีจริงก็มีความจริงอยูใ่นนั้นเหมือนกนั 

จึงเรียกวา่ยอ้นแยง้ 3) มคีวามคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ซ่ึงตอบโจทยว์า่เราจะคุยไปท าไม เพราะการพูดคุยอาจ

น าไปสู่การดึงภูมิทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นเราแต่ละคนออกมา แลว้ท าใหเ้รามีพลงัร่วมกนัแบบทวคูีณ ผลจากการ

ปฏิบติัท่ีไดผ้ลในชุมชน อาจน าไปสู่การก าหนดนโยบายในวงกวา้งในท่ีสุด ท่ีทา้ทายจินตนาการอยา่งไดผ้ล 

4) การยอมรับความเส่ียง ลองนึกภาพวา่เราอยูใ่นกะทะท่ีร้อน ต่างฝ่ายต่างหาพื้นท่ีของตวัเองแลว้รู้สึกวา่เป็น

พื้นท่ีท่ีสบาย (comfort zone) แมจ้ะร้อนก็สบายเพราะคุน้เคย ไม่มีใครอยากออกจากพื้นท่ีน้ีเพราะจะเป็นการ

เส่ียงเกินไป แต่ถา้ไม่เส่ียง เราจะไม่มีโอกาสจบัมือกนัเดินออกจากกะทะท่ีร้อนใบน้ีไดเ้ลย ถึงอยูใ่นกะทะก็

เส่ียง ออกไปก็เส่ียง แต่จะเป็นความเส่ียงท่ีจะลดความเส่ียงในอนาคตของลูกหลานเราไดไ้หม เพื่อใหพ้วก

เขาไดใ้ชชี้วติอยูด่ว้ยกนัในสังคมท่ียติุธรรม         

ดว้ยเหตุผลท านองน้ี เราหลายคนจึงเห็นดว้ยกบัความริเร่ิมของคนในพื้นท่ีชายแดนใต ้ท่ีก าลงัจดั

โครงการเดินสานใจสู่สันติชายแดนใต้ ซ่ึงเชิญชวนใหผู้ส้นใจมาร่วมเดินเป็นระยะทางประมาณ 170 

กิโลเมตร เป็นเวลา 7 วนั เร่ิมท่ีเทศบาลนครยะลาในเชา้วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2558 จากนั้นก็เดินผา่นปัตตานี 

นราธิวาส ไปส้ินสุดท่ีโรงเรียนตากใบ  



เหตุการณ์ตากใบเม่ือเกือบ 11 ปีก่อนเป็นโศกนาฏกรรมท่ีท าใหเ้กิดบาดแผลทางใจแก่ญาติมิตรอยา่ง

ยากท่ีจะลืม ทางการไดเ้อาใจใส่ใหก้ารเยยีวยาทั้งทางกายภาพและทางจิตใจไปบา้งแลว้ แต่ในโอกาสของการ

เดินสานใจคร้ังน้ี อยากจะเปิดพื้นท่ีใหแ้ก่ผูท่ี้เป็นเหยื่อ ไดส่ื้อความรู้สึกของพวกเขาต่อสาธารณะอีกคร้ัง ไม่

ใชเ้พื่อเปิดบาดแผล แต่เพียงหวงัใหบ้าดแผลทางใจไดทุ้เลาลง ดว้ยการรับรู้และการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

ของสังคม 

เม่ือเกือบ 5 ปีก่อน เราไดเ้ดินจากศาลายาสู่สันติปัตตานี เป็นเวลา 53 วนั ระหวา่งเดินมีผูต้ ั้งค  าถามวา่

เดินแลว้ไดอ้ะไร ถึงอยา่งไรความรุนแรงก็มีต่อไป สันติภาพยงัหาไม่ไดอ้ยูดี่ ค  าวจิารณ์เช่นน้ีมีส่วนถูก แต่ไม่

ทั้งหมด ก่อนอ่ืนอยากจะบอกวา่ผูเ้ดินไดป้ระโยชน์จากการพฒันาความมุ่งมัน่ของตนเองและจากการเรียนรู้

แลกเปล่ียนกบัชุมชนตลอดเส้นทาง เราหวงัวา่ชุมชนจะไดป้ระโยชน์บา้งเช่นกนั แต่ท่ีส าคญัคือ เราไดบ้อก

ต่อสังคมวา่ สันติภาพเป็นไปไดถ้า้เราพยายาม และเราตอ้งพยายามยิง่ข้ึนไปอีกไม่ใช่หรือ 

ในการเดินคร้ังน้ีเราไดคิ้ดค าขวญัข้ึนหลายวลี เช่น “พืน้ท่ีปลอดภัยให้แก่กัน” “เราอยู่ ร่วมกันได้ใน

สังคมท่ีเป็นธรรม” “เคารพความแตกต่างหลากหลาย” เหล่าน้ีอาจเป็นหวัขอ้การพูดคุยกนัตามโรงเรียนต่าง 

ๆ และท่ีศูนย ์กศน. ท่ีเราจะเขา้พกัระหวา่งเส้นทางเดิน เราฝากความหวงัไวม้ากกบัการพูดคุยกบัชุมชนเช่นน้ี 

โดยอยากใหเ้ป็นการเปิดการพูดคุยสันติภาพของชุมชนโดยชุมชนเอง ผูอ่ื้นท่ีสนใจอาจส่งค าขวญั ขอ้วิจารณ์ 

ฯลฯ มายงัชุมชนในชายแดนใตไ้ดท่ี้ “โครงการพื้นท่ีชุ่มน ้ า หน่วยพิพิธภณัฑธ์รรมชาติและคลงัเรียนรู้

ทอ้งถ่ิน คณะ วทท. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี 94000”  


