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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ภายหลังการพบปะพูดคุยแบบเต็มคณะในวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 1 เมษายน 2022 ระหว่างรัฐบาลไทย
กับแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) โดยมีผู ้อำนวยความสะดวกจากทางการมาเลเซียและ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งสองฝ่ายเห็นยังพ้องที่จะมีการลดความรุนแรงในช่วงเดือน
รอมฎอนและประมาณอีก 10 วันแรกในเดือนเชาวาลหลังจากนั้นรวม 40 วัน  ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) การดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวยัง
ขาดกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลไกการติดตามการลดปฏิบัติการทางทหารและเพื ่อให้การ
ดำเนินการตามข้อตกลงสัมฤทธิ์ผลองค์กรภาคประชาสังคมประกอบด้วยการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการจาก
หลากหลายองค์กรประกอบไปด้วย สมัชชาประชาสังคมเพ่ือสันติภาพ กลุ่มด้วยใจ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
สำนักสื่อ Wartani The Motive และนักวิชาการอิสระเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบการลดระดับความเป็น
ปรปักษ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับบีอาร์เอ็นในนาม Independent Monitoring Team (IMT) โดยได้รับข้อมูลจาก
ภาคประชาชน สื่อกระแสหลัก การลงพ้ืนที่ตรวจสอบและจากเครือข่าย ผลจากการดำเนินการติดตามการลดระดับ
ความรุนแรงในระยะเวลาดังกล่าว IMT จึงได้นำเสนอข้อเสนอแนะต่อทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
ติดตามการหยุดยิงถาวรในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอต่อคณะพูดคุย 
1) รัฐบาลควรทำตามข้อตกลงร่วมระหว่าง 2 ฝ่ายอย่างเคร่งครัดและไม่ควรมีปฏิบัติการแฝงที่

ส่งผลต่อข้อตกลงอาทิเช่นการให้ตำรวจดำเนินการตรวจจสอบประชาชนที่ด่านหรือการให้
ทหารไปประจำในสวนยางหรือชุมชนซึ่งเป็นการกดดันและส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชน 

2) ทั้งสองฝ่ายควรมีความชัดเจนในการนิยามปฏิบัติการทางทหารและขอบเขตข้อตกลงทุกข้อ 
3) ควรมีคณะทำงานการติดตามการลดปฏิบัติกาทางทหารร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ

โดยได้รับมอบอำนาจและทางผู้อำนวยความสะดวกควรมีบทบาทร่วมในการติดตาม 
4) ควรมีการประกาศข้อตกลงอย่างละเอียดต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดการติดตามอย่างมีส่วนร่วม

จากประชาชนทุกภาคส่วน 
5) คู่กรณีทั้งสองฝ่ายควรให้คณะติดตามอิสระและสื่อมวลชนสามารถเข้าไปดำเนินการติดตาม

เหตุการณ์และตรวจสอบได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2. องค์กรภาคประชาสังคม 
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1) ควรรักษาความเป็นกลางในฐานะเป็นฝ่ายที่สามโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใด และเน้นย้ำการป้องกัน
ผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อพลเรือน 

2) ควรร่วมมือกันในการติดตามตรวจสอบความรุนแรงที ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่องตลอดช่วง
ระยะเวลาการหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้ 

3) ควรขยายความร่วมมือทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ 
3. ข้อเสนอร่วมต่อผู้อำนวยความสะดวก 

1) ควรเอื้ออำนวยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันได้ในทุกรูปแบบในระหว่างการปฏิบัติติตาม
ข้อตกลง 

2) ควรอำนวยความสะดวกให้แก่คณะติดตามในการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงตลอด
ระยะเวลาการหยุดยิง 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร          
ส่วนที่ 1 ที่มาที่ไป         1   
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการติดตามการลดปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยและแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ
มลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น)        10 
ส่วนที่ 3 ข้อค้นพบ         18 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ         21 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาที่ไป 

1. เกริ่นนำ 
 Independent Monitoring Team หรือ IMT เป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)1 ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการลดระดับความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับแนว
ร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) หรือที่เรียกขานกันว่าความริเริ่มรอมฎอนสันติ (Peaceful Ramadan 
Initiative) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 ซึ่งอยู่ในห้วงเดือนรอมฎอนและระยะเวลาหลังจากนั้น
เล็กน้อยรวม 40 วัน รายงานชิ้นนี้เป็นบทสรุปการดำเนินดังกล่าวจากการสังเกตการณ์ของ IMT ตลอดช่วงเวลานั้น 
 การริเริ่มของ IMT มีลักษณะเป็นการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีสถานะเป็นฝ่ายที่สามในความขัดแย้ง 
วางอยู่บนหลักการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และเป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากมองเห็นว่า
การดำเนินการในลักษณะหยุดยิงหรือลดปฏิบัติการความรุนแรงนั ้นจำเป็นอย่างยิ ่งที่จะต้องมีผู ้ที ่ทำหน้าที่
สังเกตการณ์และตรวจสอบผลการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับสถานภาพใด ๆ อย่างเป็น
ทางการจากคู่กรณีและผู้อำนวยความสะดวก แต่ IMT เห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนใน
พื้นที่จะทำให้กระบวนการดังกล่าวมีความชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นหลักประกันในการทำให้การ
พูดคุยหรือเจรจาสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างจริงจังและมีความหมาย 
 ความร่วมมือข้างต้นอาศัยต้นทุนทางสังคม ประสบการณ์และองค์ความรู้ขององค์กร และการประสานงาน
กับอาสาสมัครผู้เป็นประชาชนในพื้นที่เป็นด้านหลัก โดยไม่มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากแหล่งใดเป็นหลัก 
โดยเฉพาะจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทย บีอาร์เอ็น หรือทางการ
มาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ IMT จึงสามารถให้การยืนยันได้ถึงความเป็นอิสระ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และมุ่งมั่นทำงานเพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง 
 
2. ความริเริ่มรอมฎอนสันติ 
 
 ภายหลังการพบปะพูดคุยแบบเต็มคณะในวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 1 เมษายน 2022 ระหว่างคณะพูดคุย
ฝ่ายรัฐบาลไทยและฝ่ายบีอาร์เอ็น โดยมีผู ้อำนวยความสะดวกจากทางการมาเลเซียและผู ้เชี ่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ นอกจากจะมีมติเห็นพ้องในเอกสารที่ชื ่อว่า General Principle on Peace 

 
1 การดำเนินงานครั้งนี้ถือเป็นความต่อเนื่องจากการรเิริ่มทีเ่ดิมพอมีอยู่บ้างแล้ว แต่ในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวอย่างไมเ่ป็น

ทางการอีกครั้ง คณะทำงานของ IMT มีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 องค์กร ได้แก่ สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ กลุม่ด้วยใจ 
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สำนักสื่อ Wartani และ The Motive 
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Dialogue Process (หลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ) ซึ่งลงนามโดยสองผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่
สังเกตการณ์แล้ว ทั้งสองฝ่ายเห็นยังพ้องที่จะมีการลดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนและประมาณอีก 10 วัน
แรกในเดือนเชาวาลหลังจากนั้นรวม 40 วัน2 ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของ
สงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)  

แม้จะมีการตกลงกันแต่ไม่มีเอกสารที่ทั้งสองร่วมลงนามเกี่ยวกับโครงการริเริ่มข้างต้น รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความร่วมมือปรากฎในภายหลังผ่านคำแถลงที่เกิดขึ้นคนละครั้งจากทั้งสองฝ่าย3 โดยจะพบทั้งในส่วนที่เหมือนและ
ต่างกัน กล่าวคือ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักการทั่วไปและการเห็นพ้องว่าจะสนทนาใน 3 ประเด็นสารัตถะนั้น
ไม่ต่างกัน แต่คำแถลงฝ่ายบีอาร์เอ็นที่เผยแพร่ในวันที่ 1 เมษายน ระบุว่าในช่วงเวลาที่มีการระบุข้างต้นนั้นจะมีการยุติ
ปฏิบัติการทางทหาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่สงบสุขในพ้ืนที่ด้านหนึ่ง และเป็นกระบวนการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองฝ่ายเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงอีกด้านหนึ่ง บีอาร์เอ็นยังได้ระบุว่ามีการนำเสนอกรอบการ
ทำงาน (TOR) ในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมใน 3 ประเด็นสารัตถะข้างต้น ซึ่งพบในเวลาต่อมาว่าคณะทำงานร่วมใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการลดความรุนแรงนั้นไม่อาจได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกันได้4 นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการที่แต่ละ
ฝ่ายจะได้แต่งตั้งผู้ประสานงาน (contact person) โดยมีตัวแทนจาก “สามฝ่าย” เข้าร่วม 

ในขณะที่คำแถลงจากคณะพูดคุยฝ่ายไทยนั้นแม้จะย้ำเรื่องเอกสารหลักการทั่วไป ประเด็นสารัตถะ และ
การจัดตั้งคณะทำงานร่วมเหมือนกัน แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความริเริ่มรอมฎอนสันติที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย 
กล่าวคือ เป้าหมายของความริเริ่มดังกล่าวได้รับการเน้นย้ำไปที่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจต่อกระบวนการพูดคุย พร้อมทั้งระบุ

 
2 เดือนรอมฎอนและเชาวาลเป็นการนับเดือนในแบบฮิจเราะห์หรือธรรมเนียมจันทรคติแบบอิสลาม ทั้งสองเดือนเป็น

เดือนในลำดับที่ 9 และ 10 ตามปฏิทินฮิจเราะห์  ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ช่วงเวลาในแต่ละปีจะเหลื่อมกันเล็กน้อยกับการนับเวลาใน
ปฏิทินแบบเกรกอเรี่ยนสากล เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดจึงนับรวมเอา 10 วันแรกของเดือนเชาวาลเข้าไปด้วย เนื่องจาก
ธรรมเนียมในท้องถิ่น ช่วงดังกล่าวนอกจากจะเป็นเวลาของการเฉลิมฉลองวันอิดิลฟิตรี (1 เชาวาล) แล้ว ยังเป็นช่วงที่มุสลิมจะถือ
ศีลอดต่อเนื่องอีกประมาณ 6 วัน ก่อนที่จะมี “วันรายอแน” ซึ่งวันสำคัญตามธรรมเนียมในการพบปะญาติพี่น้องและมิตรสหายอีก
ครั้ง ในช่วงเวลาเหล่านี้ถือเป็นเทศกาลที่มีความหมายต่อผู้คนในท้องถิ่นอย่างสำคัญ 

3  บีอาร์เอ็นเผยแพร่แถลงการณ์ของตนในวันที่ 1 เมษายน 2565 หริอในวันเดียวกันกับการประชุมกับคณะพูดคุยของ
ทางการไทย ในขณะที่ฝ่ายหลังเผยแพร่และเปิดแถลงข่าวจากกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 2 เมษายน 2565 กรุณาดู “รอมฎอน: บีอาร์
เอ็น-รัฐบาลไทย ตกลงหยุดยิงในชายแดนใต้ช่วงถือศีลอด,” บีบีซีไทย, 2 เมษายน 2565, https://www.bbc.com/thai/thailand-
60964131 

4 ประเด็นเพิ่มเติมนี้มาจากการสนทนาระหว่างการประชุมพบปะกันแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ระหว่าง
หัวหน้าคณะพูดคุยและผู้ประสานงานของบีอาร์เอ็นกับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยในจำนวนนั้นมี
คณะทำงานของ IMT ร่วมอยู่ด้วย 

https://www.bbc.com/thai/thailand-60964131
https://www.bbc.com/thai/thailand-60964131
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ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะ “การปฏิบัติที่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติอย่างเกื้อกูลกัน” 5 เพื่อลดความ
รุนแรงตามที่ระบุเอาไว้ในหลักการทั่วไป นอกจากนี้ ในส่วนของคณะทำงานร่วมนั้นเป็นการระบุอย่างกว้างโดย
ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนว่ามีมาจากฝ่ายใดบ้าง 

อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันหรือประสงค์จะปฏิบัติในระหว่างความริเริ่ม
รอมฎอนสันตินั้นได้รับการนำเสนอในรายละเอียดตามมาในวาระต่าง ๆ โดยแต่ละฝ่ายประกาศถึงสิ่งที่ฝ่ายตนจะ
ปฏิบัติ IMT สรุปความจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้6 
 
แนวทางทีแ่ต่ละฝ่ายจะปฏิบัติในความริเริ่มรอมฎอนสันติ 2022 

รัฐบาลไทย บีอาร์เอ็น 

1. รัฐบาลไทยจะลดปฏิบัติการเชิงรุก โดยจะไม่มีการ
ปิดล้อมตรวจค้น การดำเนินการจับกุม การควบคุมตัว
และโจมตีเป้าหมาย 
2. รัฐบาลไทยจะเปลี่ยนการทำงานที่ด่านตรวจให้เป็น
จุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที ่เดินทาง
ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ ่งรวมไปถึงการปลดป้าย
หมายจับผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงตามด่าน
ตรวจ 
3. รัฐบาลไทยรับประกันความปลอดภัยให้กับสมาชิกบี
อาร์เอ็นที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาที่
กำหนดไว้ 
4. ร ัฐบาลไทยจะไม่ส ่งเจ ้าหน้าที ่ ไปต ิดตามและ
คุ้มครองสมาชิกของบีอาร์เอ็นที่กลับบ้านดังกล่าว 

1. กองกำลังทหารของบีอาร์เอ็นในพื้นที่จะไม่มีการถือ
อาวุธและไม่มีปฏิบัติการทางทหารใด ๆ ในช่วงเวลาที่
กำหนด 
2. กองกำลังบีอาร์เอ็นในพื้นที่ที่ตัดสินใจกลับบ้านจะ
ไมม่ีการปฏิบัติการทางทหารและใช้ความรุนแรง 
3. สมาชิกบีอาร์เอ็นที่อาศัยในประเทศมาเลเซียและ
ต้องการกลับเข้ามาในพื้นที่จะแจ้งให้ผู ้อำนวยความ
สะดวกและคณะพูดคุยฝ่ายทางการไทยทราบก่อนเพ่ือ
แสดงความบริสุทธิ์ใจ 
 

 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การดำเนินการในโครงการความริเริ่มรอมฎอนสันตินั้นไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่อง
การจัดตั้งคณะทำงานร่วมในการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากมีความเห็นที่ไม่ลงรอยตรงกันใน
หลักการและรายละเอียดบางอย่าง ข้อมูลเท่าที่ IMT ได้รับมีเพียงว่าคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

 
5 เอกสารเผยแพร่ของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้าวันแถลงข่าว 2 เมษายน 2565 ระบุใน

เอกสารว่าอัพเดทล่าสุดเวลา 00.25 ณ วันท่ี 2 เมษายน 2565) 
6 สรุปจากรายงานของบีบีซีไทยและการข้อมูลจากการประชุมวันท่ี 17 เมษายน 2565 (กรุณาดูเชิงอรรถท่ี 3 และ 4) 
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คณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือติดตามการดำเนินงานข้างต้น7 ซึ่งเป็นการกระทำฝ่ายเดียว โดยมี พล.ต.วรเดช เดชรักษา 
เป็นประธาน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานของฝ่ายทางการไทยและเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางการ
ติดต่อสายตรงกับทางบีอาร์เอ็น (hotline) ในขณะที่บีอาร์เอ็นนั้นไม่แน่ชัดว่ามีคณะทำงานติดตามหรือไม่อย่างไร 
แต่มีข้อมูลว่าผู้ประสานงานที่รับผิดชอบคือ มูฮัมหมัด ซัมซู ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะพูดคุยของฝ่ายบีอาร์เอ็น ทั้งหมดนี้
ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดในการจัดตั้งกลไกการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามความริเริ่มรอมฎอนสันติที่เดิม
กำหนดให้เป็นการกระทำร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ การทำงานของ IMT จึงมุ่งหมายจะเป็นส่วนหนึ่งและหนุนเสริมความ
พยายามเพ่ือสันติภาพดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นกลไกท่ีไม่เป็นทางการก็ตาม 
 
3. วิธีเก็บข้อมูลและคำนิยาม 
 
 การติดตามและตรวจสอบการดำเนินตามความริเริ่มรอมฎอนสันติจำเป็นต้องมีกรอบคิดในการศึกษาที่
น่าเชื่อถือ โปร่งใส  และสอดรับกับเงื่อนไขและบริบทแวดล้อมของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น จากข้อมูลที่เปิดเผย
เกี่ยวกับความริเริ่มรอมฎอนสันติ IMT ตระหนักถึงเป้าหมายของคู่กรณีที่มุ่งสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน สร้าง
แรงสนับสนุนต่อกระบวนการพูดคุย/เจรจาสันติภาพจากประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการเปิดพื้นที่และบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพและความร่วมมือโดยการลดความรุนแรงและการเผชิญหน้า ภายใต้ข้อจำกัดที่เต็มไป
ดัวยความกังวลและข้อกังขา  

การติดตามฯ ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกับเงื่อนไขข้างต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ควรสะท้อน
ความกังวลใจของประชาชนในพื้นที ่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี ้ ตัวชี ้ว ัดที ่ IMT จะพิจารณาติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลจะสามารแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ รายการประเภท A ว่าด้วยความรุนแรงทาง
กายภาพ รายการประเภท B ว่าด้วยกิจกรรมที่เกี ่ยวกับบรรยากาศในการลดความเป็นปรปักษ์และสร้างความ
ร่วมมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระทำหรือกิจกรรมที่เป็นที่กังวลของประชาคมในพื้นที่ และรายการประเภท C คือ
บริบทและพัฒนาการทางการเมืองที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลในการประเมินผลใน
ตอนท้าย โดยมีรายละเอียดและคำนิยาม ดังต่อไปนี้  

1. รายการชุด A ความรุนแรงทางกายภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทำที่เป็นการใช้ความรุนแรง
ทางตรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของ
จังหวัดสงขลา โดยจำแนกตัวชี้วัดเป็น 2 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ 

1) ประเภทของเหตุรุนแรง (Type of Incident) หมายถึง รูปแบบพื้นฐานของกิจกรรมความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์ สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 
7 ค ำส่ังคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ท่ี 1/2565 เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือติดตำมและ

ประเมินผลสถำนกำรณ์ควำมริเร่ิมรอมฎอนสันติสุข (ลงนำมโดย พล.อ.วลัลภ รักเสนำะ วนัท่ี 4 เมษำยน 2565) 
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(1)  การยิง (Shooting) 
(2) เหตุระเบิด (Bomb) 
(3) การปะทะ (Clash) 
(4) ไม่ชัดเจน (Unclear) 

2) สาเหตุของเหตุรุนแรง (Cause of Incident) หมายถึง ประเภทของความเกี ่ยวข้องหรือ
แรงจูงใจที่ส่งผลหรือก่อให้เกิดกิจกรรมความรุนแรงในแต่ละเหตุการณ์  โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นด้านหลัก ซึ่งในกรณีคือฝ่ายรัฐบาลไทยด้านหนึ่ง และฝ่าย
ขบวนการต่อสู้ปาตานี (หรือผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือกลุ่มผู้เห็นต่างตามศัพท์ทางการของรัฐ) ใน
อีกด้านหนึ่ง สามารถจำแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) เหตุที่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้ง (A1) 
(2) เหตุที่ไม่เก่ียวข้องกับคู่ขัดแย้ง (A2) 
(3) ไม่ชัดเจน (Unclear) (A3) 

2. รายการชุด B บรรยากาศสันติภาพ เป็นกิจกรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนตลอดช่วงเวลาที่ความรุนแรง
จากความขัดแย้งดำรงอยู่ แม้กิจกรรมเหล่านี้จะไม่ได้มีการระบุโดยตรงจากคู่กรณีในการดำเนินการ
ตามความริเริ ่มรอมฎอนสันติ แต่การมีหรือปรากฎของกิจกรรมหรือการกระทำเหล่านี ้ส่งผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีส่วนต่อทัศนะหรือมุมมองต่อกระบวนการสันติภาพ
อย่างไม่อาจแยกขาดกันได้ นอกจากนี้ กิจกรรมเหล่านี้อาศัยข้อมูลที่มาจากการเฝ้าติดตามและการ
รายงานจากอาสาสมัครในพื้นที ่ โดยจะมีการตรวจสอบซ้ำเพื ่อให้มีความน่าเชื ่อถือจากหลาย
แหล่งข้อมูล รายการเหล่านี้ได้แก่  

1) การจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีความม่ันคง (B1) 
2) การลาดตะเวนหรือการแสดงกำลังในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่สาธารณะ (B2) 
3) การนำกำลังพลเยี่ยมบ้านเรือนที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคาม (B3) 
4) ปฏิบัติการก่อกวนด้วยการติดป้ายผ้า (B4) 
5) ปฏิบัติการก่อกวนด้วยการเขียนข้อความเชิงสัญลักษณ์ (Graffiti) (B5) 
6) การตรวจดีเอ็นเอประชาชนที่เกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง (B6) 
7) การถ่ายภาพบัตรประชาชนที่ด่านตรวจ (B7) 
8) การร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมาน (B8) 
9) การพบใบปลิวข่มขู่คุกคาม (B9) 
10) การด้อยค่าแพร่มลทินในสื่อออนไลน์ (B10) 
11) อ่ืน ๆ (B99) 
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3. รายการชุด C บริบททางการเมือง คือ กิจกรรม การกระทำ ความเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างที่ส่งผลต่อพลวัตของความขัดแย้งและกระบวนการพูดคุย/เจรจาสันติภาพ ทั้งนี้ เพื่อทำให้
การประเมินผลความริเริ่มรอมฎอนสันติมีความยึดโยงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อย่าง
รอบด้าน รายละเอียดตรงส่วนนี้มาจากการสังเกตร่วมกันของคณะทำงาน IMT 
 

การดำเนินงานของ IMT จะประกอบไปด้วย ขั ้นตอนที่ 1 การวางแผนการติดตามข้อตกลงการลด
ปฏิบัติการทางทหาร ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเภทเหตุการณ์ในการติดตามข้อตกลงการลดปฏิบัติการทางทหาร 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาตัวชี้วัดการข้อตกลงการลดปฏิบัติการทางทหาร ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่นข้อมูลทางสื่อออนไลน์  Facebook การร้องเรียนต่อเครือข่ายและองค์กรร่วมติดตามแหล่งข่าว
จากพื้นที่ ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการสื่อสาร
ผลการติดตามข้อตกลงการลดปฏิบัติการทางทหาร ขั้นตอนที่ 7 การสื่อสารต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการสื่อสาร
สาธารณะ และสุดท้ายขั้นตอนที่ 8 ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการการติดตามข้อตกลงการลดปฏิบัติการ
ทางทหาร ก่อนที่จะปรับปรุงกระบวนการและวางแผนใหม่อีกครั้ง 

ในแง่ของการเผยแพร่ผลการติดตามฯ ทาง IMT ได้ทำการสรุปรายงานในรอบ 10 วัน และทำการเผยแพร่
ในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มเป็นด้านหลัก โดยมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือช่วยเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ ในระหว่างที่อยู่
ในช่วงการดำเนินโครงการก็มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้แทน IMT กับผู้แทนของคู่กรณีทั้งฝ่ายรัฐบาล
ไทยและบีอาร์เอ็น เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อสังเกตในเบื้องต้น รายงานชิ้นนี้จะเป็นการประมวลรายละเอียด
ข้างต้นอีกครั้ง ก่อนที่จะหยิบยกข้อเสนอเพ่ือให้มีการปรับปรุงกระบวนการเช่นนี้ต่อไป ในกรณีที่จะมีการดำเนินการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินการติดตามการลดปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยและแนวร่วมปฏิวัติ

แห่งชาติมลายูปาตานี (บอีาร์เอ็น) 
1. ระยะเวลา : 3 April – 14 May 2022 เป็นกรอบเวลามากกว่าเดือนรอมฎอนทั ้งเดือน เนื ่องจากเดือน

รอมฎอน ไปถึงเดือนเซาวาล (เดือนต่อจากเดือนรอมฎอน) อีก 10 วัน ซึ่งเป็นช่วงการเฉลิมฉลองฮารีรายอ 

และในพื้นที่จะมีพ่ีน้องมุสลิมจำนวนมากถือศีลอดต่ออีก 6 วัน หลังจากนั้นจะมีวันรายออีกครั้งเรียกว่า รายอ 6 

2. พื้นที่  : 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

3. คู่เจรจา     : รัฐบาลไทย และ BRN (Barisan Revolusi Nasional) 

4. ตัวช้ีวัด 

1) การเสียชีวิตและบาดเจ็บ 

2) สาเหตุ 

3) จำนวนเหตุการณ์ 

4) ความรุนแรงของเหตุการณ ์

5) ความถี่ของเหตุการณ์ 

 

5. ผลการติดตามการลดปฏิบัติติการทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยและ BRN 

1) เหตุการณ์ความรุนแรงและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ 

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลงแต่ในปี 2564 เป็นต้นมาความ

รุนแรงเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหลายฝ่ายเชื่อว่าเกิดจากการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลไทยที่ส่งผลให้กอง

กำลงัติดอาวุธของขบวนการแบ่งแยกดินแดนเสียชีวิตจำนวน 56 ราย8 จากการปะทะ 

  

 
8 กลุ่มดว้ยใจ 
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โดยในปี 2565 มีเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่เดือนมกราคม- เมษายน จำนวน 55 39 65 และ 23 เหตุการณ์

ตามลำดับ ซึ่งความรุนแรงในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการประกาศการลดปฎิบัติการทางทหารทั้ งจาก

รัฐบาลไทยและ BRN (Barisan Revolusi Nasional) มีเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงกว่าทุกเดือนคือมีเพียง 23 

เหตุการณ์ นับได้ว่าเหตุความรุนแรงลดลงเกินกว่าร้อยละ 50 จากเดือนมีนาคม นอกจากนี้จากรายงานของศูนย์เฝ้า

ระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่าความรุนแรงที่เกิดจากการกระทำชองกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเดือนเมษายนมีจำนวน

เพียง 3 เหตุการณ์ในขณะที่เดือนมีนาคมมีจำนวน 52 เหตุการณ ์

 

ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
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2) เหตุการณ์ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2565  

1) ความรุนแรงทางกายภาพ  

จากการติดตามเหตุการณ์ความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการลด

ปฏิบัติการทางทหารทั้ง 2 ฝ่ายกลุ่ม IMT พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงทางกายภาพจำนวน 15 

เหตุการณ์ สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

(1) ประเภทของเหตุรุนแรง (Type of Incident)  

1. การยิง (Shooting) มีเหตุการณ์ยิงจำนวน 12 เหตุการณ์เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นมีทั้ง

ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส 

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงการลดปฎิบัติการทางทหารคือ

กรณีการยิงนายอับดุลมูตอเละ อาแว ครูสอนศาสนา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 

ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีและนายเจ๊ะฮามิ อิสมารอฮิม ผู้นำตาม

ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

เนื่องจากทั้งสองคนเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและนับถือจากชุมชนจึงทำให้เกิด

ข้อกังขาในสังคมถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ 

2. เหตุระเบิด (Bomb) มีเหตุการณ์ระเบิดจำนวน 3 เหตุการณ์คือมีเหตุคนร้ายขว้าง

ระเบิดประทัดยักษ์ 1 ครั้งที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 

และเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอสายบุรีจำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่  15 เมษายน 2565 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายคือนายนาวี ประมนต์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ

จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง แต่ต่อมาเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอสายบรุี

มีการออกแถลงการณ์ว่าเป็นการกระทำโดยองค์กร PULO ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในปัจจุบันและได้มีประกาศก่อน

หน้าว่า PULO ไม่ได้ตกลงที่จะหยุดปฏิบัติติการทางทหารในช่วงเดือนรอมฎอน9 

และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

(2) สาเหตุของเหตุรุนแรง (Cause of Incident)  

 
9 https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/107685-brnfacebook.html 

 

https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/107685-brnfacebook.html
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ความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดขึ้น IMT มีการลงพื้นที่และประมวลผลจากข้อมูลที่
ปรากฎพบว่ามีเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับคู่ขัดแย้งและไม่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งดังนี้ 
(1) เหตุที่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้ง (A1)  

เหตุการณ์ที่ IMT พบว่ามีเหตุเกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งคือเหตุการณ์ระเบิดที่สายบุรี 2 ครั้งเมื่อ

วันที่ 15 เมษายน 2565 โดยมีการประกาศแสดงความรับผิดชอบจากนายกัสตูรี มะโกตา 

ผ่านทาง FACEBOOK ซึ่งนายกัสตูรี มะโกตาเป็นประธานองค์การปลดปล่อยสหปาตานี 

(PULO-MKP) และ IMT  และพบว่ามีใบปลิวที่มีภาพเสือซึ่งมีการความเชื่อว่าเป็นกลุ่มทหาร

ของ PULO อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ โดยในช่วงเวลาตามข้อตกลงไม่ปรากฎเหตุการณ์ที่สามารถ

ระบไุด้ว่าเกิดจากการกระทำของ BRN อย่างชัดเจน 

 

ภาพจาก: https://www.thebangkoktimes.com/2565041531 

(2) เหตุที่ไม่เก่ียวข้องกับคู่ขัดแย้ง (A2)  

เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งมีทั้งหมด 12 เหตุการณ์คือเหตุระเบิด 1 เหตุการณ์คือ
เหตุประทัดยักษ์ จากการติดตามข้อมูลจากตำรวจพบว่าเป็นเหตุการณ์ก่อกวนที่เกิดจากการ
กระทำของเด็ก โดยไม่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มเคลื ่อนไหว ๆ ใด ๆ ในขณะที่
เหตุการณ์ยิงจำนวน 11 เหตุการณ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งแต่เกิดจากปัญหายาเสพ
ติดเช่นกรณียิงหมอบ้านหรือนายแวสะมาแอ แวคาเดหรือกรณีนางสาววราพรรณ  ไหม
เหลือง ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวเช่นกรณีนายอับดุลลาเตะ จะปะกียาหรือกรณีนายเจ๊ะอา
มิ อิสมารอฮิม ซึ่งในเบื้องต้นสังคมมีข้อสงสัยกรณีนายเจ๊ะอามิว่าเกิดจากการกระทำของ
เจ้าหน้าที่หรือไม่เนื่องจากนายเจ๊ะอามิเป็นผู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกเขยที่เสียชวีิต



14 
 

จากกรณีสำคัญผิดยิงชาวบ้านเสียชีวิต 3 รายบนเขาตะเวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 256210 แต่
จากการรวบรวมข้อมูล IMT เชื่อว่าเกิดสาเหตุของเหตุการณ์เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว 

(3) เหตุการณ์ทีไ่ม่ชัดเจน (Unclear) (A3) 
จากการติดตามเหตุการณ์ IMT พบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถระบุได้ว่าเกิด
จากการกระทำของฝ่ายใดจำนวน 1 เหตุการณ์คือกรณียิงนายอับดุลมูดอเละ อาแว ซึ่งเป็น
ครูสอนศาสนาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ เป็นกรรมการประจำมัสยิดกูแบกีแบและเป็น
หัวคะแนนนักการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ก็กำลังดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนา 
เสียชีวิตในพื้นที่ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 เนื่องจาก
ข้อมูลที่ IMT รวบรวมไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ยิงนายอับดุลมูดอเละ
เกิดจากการกระทำของฝ่ายใดถึงแม้เจ้าหน้าที่จะระบุว่าอาจเกิดจากปัญหาทางการเมือง
ท้องถิ่นแต่ผลการสอบสวนในปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการยืนยัน 

 

2) เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อบรรยากาศที่เอ้ือต่อกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคู่เจรจา 

เมื่อพิจารณาข้อตกลงที่รัฐบาลไทยแถลงและการประชุมร่วมกับ BRN นอกเหนือไปจาก

การติดตามความรุนแรงทางกายภาพแล้วยังมีเหตุการณ์ที่ส่งผลบวกและลบต่อกระบวนการสรา้ง

ความเชื่อมั่นระหว่างคู่เจรจาดังที่ตัวแทนรัฐบาลไทยประกาศการถอดถอนป้ายนำจับตามด่านต่าง 

ๆ และการเปลี่ยนด่านให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกกับประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอนและ BRN 

ก็มีการประกาศที่จะไม่มีปฎิบัติการทางทหารใด ๆ และกองกำลังของBRN จะไม่ถืออาวุธในชุมชน

ซึ่งการประกาศของทั้งสองฝ่ายสร้างความคาดหวังต่อประชาชนและผลจากการติดตาม IMT 

พบว่ามีกิจกรรมทางทหารบางกิจกรรมที่ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นของประชาชนคือการที่

เจ้าหน้าที่ไทยปลดป้ายหมายจับลงทั ้งหมดแต่ก็มีเหตุการณ์ที ่ส่งผลลบต่อความเชื ่อมั ่นของ

ประชาชนจากการปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยโดยเหตุการณ์ที่ประชาชนมีความ

กังวลมากที่สุดคือการลาดตระเวนหรือการแสดงกำลังในหมู่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะจำนวน 25 

ครั้งโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ และเป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่เฝ้าระวัง การนำกำลัง

พลเยี่ยมบ้านเรือนที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามจำนวน 17 ครั้ง การเยี่ยมเกิดขึ้นเฉพาะบ้านของผู้ต้อง

สงสัยที่หลบหนีหรืออดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเท่านั้น และการถ่ายบัตรประชาชนเมื่อผ่านดา่น

จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับถ้อยแถลงของคณะพูดคุยฝ่ายไทย นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่

 
10 https://mgronline.com/south/detail/9620000120246 
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ส่งผลกระทบต่อทั้งรัฐบาลไทยและ BRN คือการใช้สื่อออนไลน์โจมตีคู่ขัดแย้งเช่นคลิปแสดงความ

ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการลดปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยหรือคลิปด้อยค่าผู้นำ BRN จาก

อดีตสมาชิกกองกำลังของ BRN เป็นต้น 

เหตุการณ ์ จำนวนครั้ง 

ถอดป้ายรางวัลนำจับผู้คิดต่าง 1 

ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย 1 

การจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีความม่ันคง 1 

การด้อยค่าแพร่มลทินในสื่อออนไลน์ 4 

การลาดตระเวนหรือการแสดงกำลังในหมู่บ้านหรือพื้นที่
สาธารณะ 

25 

การนำกำลังพลเยี่ยมบ้านเรือนที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคาม 17 

ปฏิบัติการก่อกวนด้วยการติดป้ายผ้า 3 

การถ่ายภาพบัตรประชาชนที่ด่านตรวจ 9 

พบถังแก๊สบรรจุระเบิด 1 

ถอดป้ายรางวัลนำจับผู้คิดต่าง 1 
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3) บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อกระบวนการเจรจา 

เหตุการณ์ที่เป็นที่น่าสนใจให้กับสังคมโดยรวมและส่งผลกระทบในภายหลังคือการรวมกลุ่มของเยาวชนชายในวันที่ 

4 พฤษภาคม 2565 และการรวมกลุ่มของเยาวชนหญิงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยองค์กร Civil Society 

Assembly For Peace หรือ CAP ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 30000 คน ทำให้มีกระแสข่าวเชิงบวกคือพ้ืนที่ทาง

การเมืองเปิดและกระแสข่าวเชิงลบคือการรวมกลุ่มเป็นภัยต่อความมั่นคงเนื่องจากมีธง BRN ปรากฏในกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ด้วย นอกจากนี้ก็มีเหตุการณ์ประชาชนที่บริจาคให้ชมรมพ่อบ้านใจกล้าถูกเรียกให้ไป

พบโดยเจ้าหน้าที่ DSI เพ่ือให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ 

4) เหตุการณห์ลังสิ้นสุดข้อตกลงการลดปฏิบัติติการทางทหาร 

หลังจากที่ห้วงเวลาของการลดปฏิบัติการทางทหารสิ้นสุดลง IMT พบว่ามีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐไปค้นหาและ

ติดตามกลุ่มเยาวชนที่ไปร่วมตัวแสดงอัตลักษณ์มลายูทั้งที่ไปที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีและอำเภอยี่งอ จังหวัด

นราธิวาส สร้างความหวาดกลัวและไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ระเบิดและ

ปะทะที่บริเวณชายแดนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 21:30 น 

1

1

1

1

1

3

4

9

17

25

0 5 10 15 20 25 30

ถอดป้ำยรำงวลัน ำจบัผูคิ้ดต่ำง

ปล่อยตวัผูต้อ้งสงสัย

กำรจบักุมหรือควบคุมตวัในคดีควำมมัน่คง

พบถงัแก๊สบรรจุระเบิด

ถอดป้ำยรำงวลัน ำจบัผูคิ้ดต่ำง

ปฏิบติักำรก่อกวนดว้ยกำรติดป้ำยผำ้

กำรดอ้ยค่ำแพร่มลทินในส่ือออนไลน์

กำรถ่ำยภำพบตัรประชำชนท่ีด่ำนตรวจ

กำรน ำก ำลงัพลเยีย่มบำ้นเรือนท่ีท ำใหรู้้สึก…

กำรลำดตระเวนหรือกำรแสดงก ำลงัใน…

จ ำนวนคร้ัง
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ส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับ

ผลกระทบทางด้านจิตใจและเศรษฐกิจเนื่องจากเพ่ิงฟ้ืนตัวจากการเปิดด่านระหว่างไทยและมาเลเซีย 

6. ข้อสังเกตจากชุมชน/คณะทำงานติดตาม 

1) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามข้อตกลงการลดปฏิบัติติการทางทหารของทั้งสองฝ่าย 

(1) ประชาชนมีความกังวลว่าการประกาศหยุดยิงล่าสุดจะเหมือนการประกาศหยุดยิงที่

ผ ่านๆมาเพราะยังคงมีการปฏิบ ัต ิทางการทหารของทางร ัฐบาลไทยเช ่นการ

ลาดตระเวนบนท้องถนนและในหมู่บ้านหรือกรณีการถ่ายรูปและตรวจบัตรประชาชน

ที่ด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นปกติและอาจจะมากกว่าปกติ 

(2) ข้อตกลงการหยุดยิงที่เกิดขึ้นมีรูปแบบการยุติปฏิบัติการทางทหารอย่างไร  

(3) ไม่มีการสื่อสารจากคู่เจรจาไปสู่ประชาชนทั้งข้อตกลงและกระบวนการดำเนินการ 

2) ระบบการติดตามตรวจสอบการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อตกลงการหยุดยิง 

(1) ขาดกระบวนการสอบสวนที่โปร่งใสและการสื่อสารถึงขั้นตอนการดำเนินการให้

ประชาชนรับรู้ 

(2) ขาดมาตรการดำเนินการในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลง 

3) ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรง และไทยไม่มีการจับกุมปิดล้อมเมื่อเปรียบเทียบ

กับเดือนที่ผ่านมาหรือก่อนเดือนรอมฎอน 
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ส่วนที่ 3 
 ข้อค้นพบ 

1. ถอดบทเรียนกระบวนการติดตามการลดปฏบิัติการทางทหาร 
 Independent Monitoring Team หรือ IMT มีจุดแข็งคือความเป็นอิสระ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และมุ่งมั่นทำงาน
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง โดยอาศัยความร่วมมือที่มีต้นทุนทางสังคม ประสบการณ์และองค์ความรู้ของ
องค์กร และการประสานงานกับอาสาสมัครผู้เป็นประชาชนในพื้นที่เป็นด้านหลัก แต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่ไม่มีการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากแหล่งใดเป็นหลัก โดยเฉพาะจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
รวมถึงไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเรื่องของการติดตามข้อตกลงความริเริ่มรอมฎอนสันติไม่ว่าจะเป็น
จากฝ่ายรัฐบาลไทย บีอาร์เอ็น หรือทางการมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ IMT จึงไม่สามารถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 40 วันของ “ความริเริ่มรอมฎอนสันติ”  
 สำหรับกระบวนการในการพิจารณาเหตุการณ์ในบางกรณีนั้น ยังขาดข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะบ่งชี้ให้ชัดเจน 
เช่น กรณีการยิงอุสตาซที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็นกรณีท่ีส่งผลต่อจิตใจผู้ที่ได้รับข่าวสารจำนวน
มากและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและด้วยข้อมูลที่ได้รับยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินได้ว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งหรือไม่จึงสรุปสาเหตุที่ "ไม่ชัดเจน"  
 

2. บทบาท CSO ต่อการติดตาม 

การติดตามข้อตกลงริเริ่มรอมฎอนสันติโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่มี 2 กลุ่มหลักคือ 1. องค์กรภาค
ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)  ได้รวมตัวในชื่อ Independent Monitoring Team หรือ 
IMT  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยคณะทำงานของ IMT มีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 องค์กร 
ได้แก่ สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ กลุ่มด้วยใจ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สำนักสื่อ Wartani และ 
The Motive  และนักวิชาการอิสระ มีรายงานการติดตามมีสามรอบ หนึ่งรอบ 10 วันแรก สองรอบ 20 วัน และ
สามรวมรอบ 40 วัน ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2565 – 14 พฤษภาคม 2565 และ 2. มูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ - 
Peace Rights Foundation ได้ตั ้งกลุ ่มประเมินสันติภาพ Peace Watch Group เพื ่อติดตามและประเมินผล
ข้อตกลงการยุติปฏิบัติการทางทหาร ระหว่างคณะพุดคุยเพ่ือสันติสุขชายแดนใต้ และขบวนการ BRN 
 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการติดตาม 

หลังจากท่ีมีการประกาศของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายถึงข้อตกลงริเริ่มรอมฎอนสันติประชาชนได้ให้ความสนใจ
และติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเราสามารถเห็นการนำเสนอข้อมูลทางออนไลน์ถึงการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
มากขึ้นและมีการนำเสนอภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ประชาชนยังมีการตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนสันติและนำเสนอในเพจ Berita Melayu Patani เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชน
ได้ให้ข้อมูลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และข้อมูลเหตุการณ์ต่อเครือข่ายคณะทำงาน IMT ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและส่วนสำคัญในกระบวนการติดตามรอมฎอนสันติ 
 
4. ปัญหา อุปสรรคในการติดตาม (การพิสูจน์เหตุการณ์) 

1) ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่แบบทันทีทันใด 
2) ปัญหาการไม่มีอาสาสมัครเพียงพอและไม่ได้มีการอบรมอาสาสมัครในการปฏิบัติงานสำหรับการ

พิสูจน์เหตุการณ์ 
3) มีการประกาศผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการของทั้งสองฝ่าย แต่พบว่าในทางปฏิบัติไม่มีการ

ประสานงานโดยตรงระหว่างกัน แต่มีการติดตามภายในของแต่ละฝ่ายที่แยกกันทำงานหรือต่าง
ฝ่ายต่างทำงานกันเอง เช่น หน่วยงานด้านความม่ันคงมีการตรวจสอบถึงสาเหตุของความรุนแรงที่
เกิดข้ึนในแต่ละครั้งทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ แต่ทั้งสองฝ่ายไม่แถลงอย่างเป็นทางการถึงผู้ที่กระทำ 

 
5. บทบาทงานวิชาการภาคประชาชน การทำงานร่วมระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคม 
 หลังจากที่ได้มีการรวมตัวเป็น Independent Monitoring Team หรือ IMT บทบาทที่มีคือการประชุม 
ถกเถียงและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยข้อมูลจากภาคประชาชนที่เป็น
เครือข่ายส่งข้อมูลมา กระทั่งได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามสถานการณ์ของความริเริ่มรอมฎอนสันติและ
เผยแพร่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เพจ กลุ ่มอิสระติดตามผลประกาศหยุดยิง-Independent 
Monitoring Team  
 
6. ข้อสังเกตของ CSO ต่อการหยุดยิงท้ังสองฝ่าย 
จากผลการติดตามพบว่าเหตุการณ์ครบ 40 วัน มีข้อที่น่าสังเกตดังนี้ 

1) บริบททางการเมือง 
    : มีการเรียกประชาชนเพื่อไปสอบถามเรื่องการสนับสนุนเพจพ่อบ้านใจกล้า 1 ครั้ง 
    : มีการจัดกิจกรรมแสดงอัตลักษณ์มลายู 2 ครั้ง 
 

2) ข้อสังเกตการณ์หยุดยิงระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2565 – 14 พฤษภาคม 2565 
   : มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากขบวนการเคลื่อนไหว 2 ครั้งโดยกองกำลังที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะการพูดคุย 
   : การลาดตระเวนและการแสดงกำลังพลในที่สาธารณะยังคงมีอย่างสม่ำเสมอ 
   : มีการควบคุมตัวเกิดขึ้น 1 ครั้งจากกรณีการกราดยิงโดยระบุว่าเกิดจากอาการหลอน 
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3) รัฐบาลไทยและ BRN มีความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ตามข้อตกลงได้เป็นอย่างดี 

    : ประชาชนมีข้อห่วงกังวลเรื่องการลาดตระเวนและการเยี่ยมบ้านอดีตผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหาคดีความ
มั่นคง 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอต่อคณะพูดคุย 
1) รัฐบาลควรทำตามข้อตกลงร่วมระหว่าง 2 ฝ่ายอย่างเคร่งครัดและไม่ควรมีปฏิบัติการแฝงที่

ส่งผลต่อข้อตกลงอาทิเช่นการให้ตำรวจดำเนินการตรวจจสอบประชาชนที่ด่านหรือการให้
ทหารไปประจำในสวนยางหรือชุมชนซึ่งเป็นการกดดันและส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชน 

2) ทั้งสองฝ่ายควรมีความชัดเจนในการนิยามปฏิบัติการทางทหารและขอบเขตข้อตกลงทุกข้อ 
3) ควรมีคณะทำงานการติดตามการลดปฏิบัติกาทางทหารร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ

โดยได้รับมอบอำนาจและทางผู้อำนวยความสะดวกควรมีบทบาทร่วมในการติดตาม 
4) ควรมีการประกาศข้อตกลงอย่างละเอียดต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดการติดตามอย่างมีส่วนร่วม

จากประชาชนทุกภาคส่วน 
5) คู่กรณีทั้งสองฝ่ายควรให้คณะติดตามอิสระและสื่อมวลชนสามารถเข้าไปดำเนินการติดตาม

เหตุการณ์และตรวจสอบได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2. องค์กรภาคประชาสังคม 

1) ควรรักษาความเป็นกลางในฐานะเป็นฝ่ายที่สามโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใด และเน้นย้ำการป้องกัน
ผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อพลเรือน 

2) ควรร่วมมือกันในการติดตามตรวจสอบความรุนแรงที ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่องตลอดช่วง
ระยะเวลาการหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้ 

3) ควรขยายความร่วมมือทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ 
3. ข้อเสนอร่วมต่อผู้อำนวยความสะดวก 

3) ควรเอื้ออำนวยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันได้ในทุกรูปแบบในระหว่างการปฏิบัติติตาม
ข้อตกลง 

4) ควรอำนวยความสะดวกให้แก่คณะติดตามในการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงตลอด
ระยะเวลาการหยุดยิง 
 
 


