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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วย “สันติวิธี” ของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ 
ระหว่างทศวรรษ 2470 ถึง 2550 ด้วยแนวทางการศึกษา “ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา”  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  
1) ศึกษาและอธิบายพัฒนาการการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธีระหว่าง
ทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550   2) ศึกษาและอธิบาย “ปัจจัย” ที่น ามาสู่กระบวนการก่อตัว ปรับใช้ รวมถึง 
ส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550 และ  
3) ศึกษาและอธิบาย “ลักษณะ” ของภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี และ “กระบวนการ” ก่อตัว ปรับใช้ รวมถึง 
ส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550 
ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรก ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 
2490  ช่วงที่สอง ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510  ช่วงที่สาม ภาคประชา
สังคมชายแดนใต้ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ถึงก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ. 2547 และช่วงที่สี่  
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้หลังเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ.2547 ถึงทศวรรษ 2550  

จากการศึกษาพบว่า ภาคประชาสังคมชายแดนใต้มีพัฒนาการการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีหรือ 
การไม่ใช้ความรุนแรงเพ่ือพยายามหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละ
ช่วงเวลาจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง และเม่ือศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา 
ก็จะพบว่า “ปัจจัย” ที่ท าให้เกิดกระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในแต่ละช่วงเวลา
นั้น จะมีทั้งท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละช่วงเวลา คือ “บทบาทของ
รัฐไทย” ในการออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ  

อีกทั้ง ยังพบว่า แม้ในทศวรรษ 2470 ถึง ทศวรรษ 2530 ภาคประชาสังคมชายแดนใต้จะยังไม่ได้มีการ  
ยึดโยงกับ ‘ค า’ หรือ ‘แนวคิด’ สันติวิธีโดยตรง แต่ทว่าภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็มี 
องค์ความรู้หรือแนวคิดต่างๆ ที่มี “ลักษณะ” ของสันติวิธี/การไม่ใช้ความรุนแรงหรือเรียกได้ว่าเป็น “ภูมิปัญญา 
ว่าด้วยสันติวิธี” อยู่ด้วยเช่นกัน โดยองค์ความรู้หรือแนวคิดเหล่านั้นถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว  
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ในแนวทางสันติวิธี จนกระทั่งตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมาแนวคิดสันติวิธีจึงได้ถูกกล่าวถึงและหยิบใช้จากภาค
ประชาสังคมชายแดนใต้อย่างเป็นกิจจะลักษณะและเป็นที่แพร่หลายในที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่า “กระบวนการ” 
ก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ระหว่างทศวรรษ 2470  
ถึงทศวรรษ 2550 นั้น เกิดขึ้นโดยมีความหลากหลาย อาทิ  การศึกษาเล่าเรียน การเดินทางหาประสบการณ์  
การรวมตัวเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ๆ และเกิดขึ้นโดยมีบทบาทจากผู้คนในหลาย  
ภาคส่วน ทั้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้และนอกพ้ืนที่ชายแดนใต้ อันแสดงให้เห็นเครือข่ายทางภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละช่วงเวลา   
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Abstract 
 

This research studies about an intellectual history of non-violence among civil society 

in Thailand’s southern border provinces between 1920s-2010s with the approach of ‘intellectual 

history’. The objectives of this research are: (1) to examine the development of the nonviolent 

movements of civil society in Thailand’s southern border provinces between 1920s-2010s; (2) to 

examine the ‘factors’ that lead to formation, adaptation, and transference of ‘an intellectual of 

non-violence’ of civil society in Thailand’s southern border provinces between 1920s-2010s; and 

(3) to examine the ‘appearance’ of an intellectual of non-violence and examine the ‘process’ of 

formation, adaptation, and transference of an intellectual of non-violence of civil society in 

Thailand’s southern border provinces between 1920s-2010s. 

The results of this research reveal that the civil society in Thailand’s southern border 

provinces had the development of the nonviolent movements for solving various problems 

continuously. In each period, distinctiveness emerged on the changing context. Furthermore, the 

‘factors’ that led to formation, adaptation, and transference of ‘an intellectual of non-violence’ 

in each period were both similar and different. With respect to the similar factor, it was ‘the Thai 

government's role in issuing policies, strategies and projects.’ 

Moreover, although in 1920s-1990s the civil society in Thailand’s southern border 

provinces did not implicate nonviolence with ‘word’ or ‘idea’ directly, they had knowledge or 

ideas possessing some characteristics of ‘an intellectual of non-violence’, which contributed to 

the crucial influences in the nonviolent movements. Until 2000s onwards, the non-violence was 

formally/popularly discussed and used by the civil society in Thailand’s southern border 

provinces. In addition, the ‘process’ of formation, adaptation, and transference of an intellectual 

of non-violence of civil society in Thailand’s southern border provinces between 1920s-2010s 

was various such as education, traveling/journey, event/project organization, printing media or 

new media production, and etc. These occurred from the roles of many people from both ‘local’ 

and ‘outer’ regions– which revealed ‘the intellectual network’ in each period. 
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บทความชิ้นนี้ เป็นบทสรุปการศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วย “สันติวิธี” ของภาคประชา
สังคมชายแดนใต้ ระหว่างทศวรรษ 2470 ถึง 2550  ด้วยแนวทางการศึกษา “ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา”1  
โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) ศึกษาและอธิบายพัฒนาการการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทาง

                                                           
1 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา (Intellectual History) เป็นแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีไม่ได้มีค าจ ากัดความหรือหลักการท่ี

ตายตัว อย่างไรก็ตามสามารถกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา คือ การศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ แนวคิด ส านึก หรือรูปแบบต่างๆ ทาง
ปัญญา (เรียกโดยรวมว่าภูมิปัญญา) ท่ีก่อตัวขึ้นในสังคมแต่ละช่วงเวลา อันเป็นสิ่งท่ีไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเอกเทศหรือก่อตัวขึ้นแบบลอย ๆ ไม่มี
ท่ีมาท่ีไป โดยองค์ความรู้ แนวคิด ส านึก หรือรูปแบบต่างๆ ทางปัญญาท่ีก่อตัวขึ้นน้ันอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการกระท าทางสังคม 
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามมาด้วยเช่นเดียวกัน ในทางกลับกันการเคลื่อนไหวหรือการกระท าทางสังคมเหล่าน้ันก็จะแสดงออกถึงภูมิ
ปัญญาในขณะน้ันอีกด้วย และองค์ความรู้ แนวคิด ส านึก หรือรูปแบบต่างๆ ทางปัญญาท่ีก่อตัวขึ้นอาจจะเป็นท่ียอมรับหรือต่อต้านจากกลุ่ม
คนในสังคมก็ได้ ท้ังน้ี ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจะศึกษาเหตุการณ์หน่ึงๆ ปรากฏการณ์หน่ึงๆ ผ่านบริบท (Context) ท่ีรายล้อมสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
เช่น บริบทจากความขัดแย้งทางสังคม การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน โครงสร้างทางสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงบริบทของวาทกรรมใน
ขณะน้ัน โดยมุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การปฏิสังสรรค์ขององค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน 

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญายังมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary)  โดยมีความแตกต่างกับประวัติศาสตร์แนวคิด 
(History of Ideas) ซ่ึงให้ความสนใจกับแนวคิดระดับใหญ่ (Large-Scale Concepts) มากกว่า นอกจากน้ีประวัติศาสตร์ภูมิปัญญายังมี
ลักษณะของกังขาคติ (Skepticism) คือสงสัยต่อค าอธิบายตามตัวบท (Text) หน่ึงๆ และพยายามประกอบสร้างความหมายหรือค าอธิบาย
ใหม่ๆ ท่ีครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและวัฒนธรรมของสังคมในห้วงเวลาน้ัน  
อ้ า ง ใ น  Peter E. Gordon, “What is Intellectual History? A frankly partisan introduction to a frequently misunderstood 
field,” Harvard, Accessed October 20,  2017,  http://projects.iq.harvard.edu/files/history/files/what_is_intell_history_ 
pgordon_mar2 0 1 2 . pdf.   , Daniel Wickberg,  "Intellectual History vs. the Social History of Intellectuals, " Rethinking 
History 5, no. 3 (November 2001): 383-395,  Accessed October 20,  2017,  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/ 
10.1080/13642520110078505?needAccess=true.,  

 

http://projects.iq.harvard.edu/files/history/files/what_is_intell_history_%20pgordon_mar2012.pdf
http://projects.iq.harvard.edu/files/history/files/what_is_intell_history_%20pgordon_mar2012.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/%2010.1080/13642520110078505?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/%2010.1080/13642520110078505?needAccess=true
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สันติวิธีระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550 (2) ศึกษาและอธิบาย “ปัจจัย” ที่น ามาสู่กระบวนการก่อตัว 
ปรับใช้ รวมถึงส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 
2550 และ (3) ศึกษาและอธิบาย “ลักษณะ” ของภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี และ “กระบวนการ” ก่อตัว ปรับใช้ 
รวมถึงส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่เกิดข้ึนระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 
2550 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรก ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงทศวรรษ 2470  
ถึงทศวรรษ 2490  ช่วงที่สอง ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510  ช่วงที่สาม 
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ถึงก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ. 2547 และ 
ช่วงที่สี่ ภาคประชาสังคมชายแดนใต้หลังเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ.2547 ถึงทศวรรษ 2550 
 

พัฒนำกำรกำรเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคมชำยแดนใต้ในแนวทำงสันติวิธีระหว่ำงทศวรรษ 
2470 ถึง 2550: พลังนอกภำครัฐ หรือ ประชำสังคมร่วมรัฐ 

จากการศึกษาพัฒนาการการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธีระหว่าง
ทศวรรษ 2470 ถึง 2550 ที่ได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงนั้น พบว่า ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่เคลื่อนไหวในแนวทาง
สันติวิธีในแต่ละช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยจะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันไปภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยหาก
พิจารณาในแง่มุมของ “ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐ” ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญในการ
พิจารณาถึงสถานภาพและบทบาทของ (การเป็น) ภาคประชาสังคมนั้น ก็จะพบว่า ในบางช่วงเวลาภาคประชา
สังคมชายแดนใต้มีลักษณะเป็น “พลังนอกภาครัฐ”2 ที่แข็งขัน กระตือรือร้นในกิจการส่วนรวมหรือสาธารณะ 
กระทั่งสามารถถ่วงดุลทางอ านาจในสังคมอย่างเข้มแข็ง แต่ในบางช่วงเวลาภาคประชาสังคมชายแดนใต้ก็มี
ลักษณะเป็น “ส่วนขยายของรัฐราชการ หรือประชาสังคมร่วมรัฐ”3  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับความร่วมมือ 
การสนับสนุน การช่วยเหลือจากภาครัฐ กระท่ังอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกครอบง าจากรัฐ ดังนี้  

                                                           
2 ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950-1970 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสังคมตะวันตกมีการเคลื่อนไหว มีการรวมตัวกระท าการทางสังคมจากภาค

ประชาสังคม หรือเกิดขบวนการทางสังคมมากขึ้น ท าให้นักวิชาการได้เริ่มอธิบายภาคประชาสังคมกันแตกต่างออกไป อีก ท้ังเป็นช่วงท่ี
นักวิชาการสายประชาธิปไตยได้เรียกร้องให้ประชาชนต้องมี “พฤติธรรมส่วนรวม/จริยธรรมส่วนรวม/คุณธรรมวัฒนะ/ความดีงามของ
ส่วนรวม/ส านึกพลเมือง/คุณธรรมแห่งประชาสังคม (Civility, Civic Virtue)” เป็นคุณสมบัติประจ าตัวในขณะน้ัน อันหมายถึง การสร้างกลุ่ม
องค์กร สมาคม กลุ่มผลประโยชน์ สถาบันต่างๆ รวมท้ังสถาบันศาสนา เพื่อเป็นพื้นฐานสร้างอ านาจหลายศูนย์หรือการถ่วงดุลทางอ านาจใน
สังคมมากขึ้นควบคู่ไปกับความสนใจเรื่องพหุนิยม (Pluralism) รวมถึงการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบ ความเอาการเอางาน 
กระตือรือร้นในกิจการส่วนรวมหรือสาธารณะ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงมีความพยายามเสริมสร้างให้ประชาสังคมมีลักษณะเป็น “พลังนอก
ภาครัฐ” อย่างแข็งขัน อ้างใน กฤตยา อาชวนิจกุล และอนุชาติ พวงส าลี, ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง 
(นครปฐม: โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542) , 42-43 และ ธีรยุทธ 
บุญมี, ประชาสังคม (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2547), 31-33. 

3 “ประชาสังคมร่วมรัฐ” คือ การท่ีภาคประชาสังคมยังคงมีการเคลื่อนไหวท่ีมีความร่วมมือ มีการสนับสนุน หรือได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศหรือปกป้องรักษาคุณค่าอันดีงามบางอย่างของสังคมเอาไว้ร่วมกัน ท้ังน้ี แอนโทนี  
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ช่วงแรก กำรเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคมชำยแดนใต้ในทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2490  
กล่าวได้ว่าเป็น “ช่วงเวลาของการหยั่งราก”4 ของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่มีการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติ
วิธี โดยมฮัีจญีสุหลง อับดุลกาเดร์ สานุศิษย์และพรรคพวก รวมทั้งปัญญาชนมลายูคนอ่ืนๆ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในฐานะภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น  

การเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเด่น
คือ เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เน้นการสร้าง “การพัฒนาจากตนเอง” 5 (สันติวิธีเชิงบวก) ทั้งด้านศาสนาและ
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านการเมือง เพ่ือที่จะสามารถก าหนดอนาคตด้วยตนเองด้วยการใช้
ความรู้ความสามารถที่มี อันเป็นการ “สร้างมิติใหม่ในการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่” โดยที่การพัฒนาจากตนเอง  
(สันติวิธีเชิงบวก) ถือเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวที่ส าคัญในช่วงทศวรรษแรกของฮัจญีสุหลงหลังจากกลับมายัง  
บ้านเกิด ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่อต้านอ านาจรัฐด้วยยุทธวิธีต่างๆ ในแนวทางสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวในบางกรณีของช่วงเวลานี้ สามารถพิจารณาได้ว่า มีลักษณะเป็นการสร้าง  
การยอมรับจากอ านาจรัฐ หรือการเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจรัฐ (ส่วนขยายของรัฐ) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รัฐบาล
คณะราษฎรมีนโยบายในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ในแนวทางการประนีประนอม ผ่อนปรน ไม่เน้นนโยบายรัฐนิยม-

                                                           
กิดเดนส์ (Anthony Giddens) เสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคมเป็นเรื่องท่ีต้องแปรผันตามความเปลี่ยนแปลงของแต่ละ
บริบทในขณะน้ัน เพราะในบางกรณีประชาสังคมอาจจ าเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อผลักดันและริเริ่มให้เกิดประชาสังคมระดับท้องถิ่น
ขึ้นมา และความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคมน้ัน เป็นการประคับประคองให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาของชุมชน ( Foster 
community renewal and development) อ้างใน ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, “ปัญญาชนและประชาธิปไตย,” ใน เศรษฐศาสตร์การเมือง 
(เพื่อชุมชน), บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, ล. 12, ลุกขึ้นสู้ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 209.  

4 ผู้วิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการของภาคประชาสังคมชายแดนใต้เสมือน “การเติบโตของพืช” ท่ีมีพัฒนาการคือ การท่ีรากแรกเกิด 
(radicle) ของพืช “หยั่งราก” งอกจากเมล็ด ตามมาด้วยใบเลี้ยงและยอดอ่อน จนเติบโตกลายเป็น “ต้นกล้า” หลังจากนั้นเมื่อต้นกล้ามีอายุ
มากขึ้นก็จะกลายเป็นต้นพืช (Plant) ท่ีเจริญเติบโตเพียงพอจน “ผลิดอกออกผล” ซ่ึงจะถูก “เก็บเกี่ยว” ไปใช้ประโยชน์ หรือเกิด “การกลาย
พันธุ์” ได้เช่นกันในรุ่นถัดไป อ้างใน สังคม เตชะวงค์เสถียร, สรีรวิทยาของพืชสวน (ขอนแก่น: ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547), 1-11, สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562, https://ag.kku.ac.th/suntec/Hort%20Physiol%201%20 
Growth-Development.pdf.  

5 การพัฒนาจากตนเอง (Self-development) หรืออาจจะเรียกว่า การปรับปรุงตนเอง (Self-improvement) เป็นหน่ึงใน
ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรือสันติวิธีเชิงบวก/ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ (A positive side to nonviolent action) โดยเน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและตัดสินใจจากตนเอง หรือจากคน(ภาย)ในท้องถิ่น เพื่อสร้างความอยู่รอดและการเติบโตให้กับชุมชนโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงและการครอบง า หรือในสิ่งท่ีคานธีเรียกว่า “Constructive Program” (งานพัฒนา การท างานในระดับพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สร้างทางเลือกหรือสถาบันใหม่ขึ้นมา) อ้างใน Brian Martin, “Paths to social change: conventional politics, violence 
and nonviolence,” University of Wollongong, Accessed in May 15, 2 0 1 8 , https://www.uow.edu.au/~bmartin/pubs/ 
06eolss.html. และ พระไพศาล วิสาโล, สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวิธีส าหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แก้ไขและ
เพิ่มเติม (นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 67. 

https://ag.kku.ac.th/suntec/Hort%20Physiol%201%20%20Growth-Development.pdf
https://ag.kku.ac.th/suntec/Hort%20Physiol%201%20%20Growth-Development.pdf
https://www.uow.edu.au/~bmartin/pubs/%2006eolss.html
https://www.uow.edu.au/~bmartin/pubs/%2006eolss.html
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ชาตินิยมมากนักนั้น ก็จะพบว่าภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ได้มีการใช้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในลักษณะของ
เครือข่ายความสัมพันธ์ในหมู่ปัญญาชนร่วมสมัย (ระหว่างปัญญาชนในพ้ืนที่กับปัญญาชนในคณะราษฎร) สร้างการ
เคลื่อนไหวในแนวทางดังกล่าว อาทิ การที่ฮัจญีสุหลงได้สนับสนุนหมอเจริญ สืบแสง ให้ได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในระบบรัฐสภา ซึ่งหมอเจริญ ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับปรีดี พนมยงค์เช่นกัน หรือ  
การที่ฮัจญีสุหลงได้ขอเงินงบประมาณการสร้างโรงเรียนจาก “รัฐบาลคณะราษฎร”  รวมทั้ง ได้เชิญพระยา 
พหลพลพยุหเสนาและบรรดาคณะราษฎรลงมาเปิดโรงเรียนที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2476 

อย่างไรก็ตาม หากมองให้ถึงที่สุดแล้ว การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้
นั้น ก็มีความโดดเด่นในลักษณะการเป็น “พลังนอกภาครัฐ” มากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือประชาสังคมร่วม
รัฐ กล่าวคอื ภาคประชาสังคมในช่วงนี้มีความพยายามในการเคลื่อนไหวต่างๆ เพ่ือสร้างชุดของค่านิยมหรือบรรทัด
ฐานใหม่ในสังคมชายแดนใต้ โดยมีความต้องการให้คนในพ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นคนที่มีความรู้ที่
ถูกต้องและกว้างขวาง สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพในสังคมที่ ก าลังถูกท้าทายในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ 
การเคลื่ อนไหวในลักษณะดั งกล่ าวก็ ได้แสดงให้ เห็นถึ งการต่อต้ านค่านิยมหรือบรรทัดฐานของรั ฐ  
อยู่ด้วยเช่นกัน โดยที่รัฐไทยเองก็มีความหวาดระแวงต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้มา  
โดยตลอด กระทั่งความหวาดระแวงนั้นน ามาสู่การหายตัวไปของภาคประชาสังคมชายแดนใต้คนส าคัญอย่างฮัจญี
สุหลง 

ช่วงที่ 2 กำรเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคมชำยแดนใต้ในทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 
กล่าวได้ว่าเป็น “ช่วงเวลาของการเติบโตของต้นกล้า” ของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่มีการเคลื่อนไหว 
ในแนวทางสันติวิธี โดยมีคนหนุ่มสาว (นิสิตนักศึกษาชายแดนใต้) ที่ได้รับโอกาสเติบโตภายใต้นโยบายการพัฒนา
ของรัฐ เป็นผู้มีบทบาทเคลื่อนไหวในฐานะภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น 

การเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ได้เกิดขึ้น
อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวขบวนการนักศึกษาในส่วนกลาง (กรุงเทพ- 
มหานคร) ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวที่ส าคัญ คือ การจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว  
จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนใต้ตามแนวทาง “สันติวิธีเชิงบวก” อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างเครือข่ายทางภูมิปัญญาระหว่างนิสิตนักศึกษาด้วยกันเอง
เช่นกัน ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ก็เป็นกิจกรรมที่ท าให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนใต้และได้รับความไว้วางใจจากคนในพ้ืนที่มากขึ้นอีกด้วย กระทั่งนิสิตนักศึกษาชายแดนใต้
ที่ได้ผ่านประสบการณ์จากค่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้มีการสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่คือ ชุมนุมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม
สลาตัน (กลุ่มสลาตัน) ซึ่งมีบทบาทในฐานะภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่มุ่งเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ไขปัญหาชายแดน
ใต้อย่างจริงจังมากขึ้น 

นอกจากนี้ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 (ยุคประชาธิปไตยก าลังเบ่งบาน) ก็ปรากฏว่า  
นิสิตนักศึกษาชายแดนใต้ได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้อย่างเข้มข้ นเช่นกัน กล่าวคือ  



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 8 

นิสิตนักศึกษาได้มีการลงพ้ืนที่ในโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย) หรือ
โครงการกลับสู่ชนบทของศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2517 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเผยแพร่
ความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และนิสิตนักศึกษายังได้เป็น “กระบอกเสียง” ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
รวมทั้งเป็นคนกลางหรือผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ระหว่างกลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่กับรัฐบาล และยังมีการ
เคลื่อนไหวต่อต้านการแทรกแซงจากต่างประเทศที่ต้องการสนับสนุนแนวคิดการแบ่งแยกดินแดน   กระทั่งเมื่อ 
เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรม 5 ศพ นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นก็ได้มีส่วนส าคัญในการเคลื่อนไหวประท้วงเรียกร้องความ
เป็นธรรมจากรัฐบาลเป็นเวลากว่า 45 วัน ซึ่งเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในประวัติการณ์ของคนในพ้ืนที่ชายแดนใต้  

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในช่วงเวลานี้ มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เป็น “ส่วนขยาย
ของรัฐราชการหรือประชาสังคมร่วมรัฐ” อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต
นักศึกษา และการลงพ้ืนที่ในโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (โครงการเผยแพร่ประช าธิปไตย) หรือ
โครงการกลับสู่ชนบทของศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2517 อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม นิสิตนักศึกษาในฐานะภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้ก็ได้มี
การแสดงพลังในลักษณะ “พลังนอกภาครัฐ” ที่แสดงออกถึงการต่อต้านท้าทายอ านาจรัฐได้อีกด้วย ดังเช่น  
การเข้าร่วมขับไล่รัฐบาลทหารในเหตุการณื 14 ตุลา 16 และการชุมนุมประท้วงใหญ่ที่มัสยิดกลางปัตตานี 45 วัน  

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้ นับว่าเป็นการปลุกพลังของภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่เคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีให้ปรากฏชัดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในบริบท  
ที่ขบวนการจับอาวุธกลุ่มต่างๆ ก าลังสร้างปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธี
ของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้ยังเป็นต้นทุนที่ส าคัญต่อการเคลื่อนไหว การท ากิจกรรมของภาค
ประชาสังคมชายแดนใต้ในเวลาต่อมา กล่าวคือ กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เติบโตมาจากการเคลื่อนไหวในช่วงเวลา
ดังกล่าว หลายต่อหลายคนได้ก้าวขึ้นไปสู่เวทีทางการเมืองทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น รวมทั้งก้าวขึ้นไป  
มีบทบาทส าคัญๆ ในสังคม ซึ่งมีส่วนในการเอ้ืออ านวย/สนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ 
ในเวลาต่อมา กระทั่งหลายต่อหลายคนก็ได้มีบทบาทการเคลื่อนไหว การท างานในฐานะภาคประชาสังคมอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย  

ช่วงท่ี 3 กำรเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคมชำยแดนใต้ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ถึงก่อนเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ.2547 กล่าวได้ว่าเป็น “ช่วงของการผลิดอกออกผล” ของภาคประชาสังคมชายแดน
ใต้ที่มีการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธี โดยมีกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา (ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่) รวมทั้ง
นักวิชาการและพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในฐานะภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น 

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธีในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีลักษณะ
การเคลื่อนไหวที่เป็น “ขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement)” ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข
ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายและซับซ้อนกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในประเด็น
การเมืองอัตลักษณ์ (Identity Politics) หรือการเมืองของการให้ยอมรับตน (Politics of Recognition) (กรณีการ
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ประท้วงฮิญาบและกรณีกรือเซะ) รวมทั้งการเคลื่อนไหวในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural 
Resources and Environmental Issues) ซึ่งถือเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ถูกหยิบยกข้ึนมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัญหาภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ท่ีคนในสังคมเริ่มตระหนักมากขึ้นในขณะนั้น  

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้เพ่ือสิทธิสวมใส่ฮิญาบและกรณีมัสยิดกรือเซะ
นั้น มีลักษณะเป็น “พลังนอกภาครัฐ” อย่างชัดเจน โดยเป็นเหตุการณ์ที่ภาคประชาสังคมได้ออกมาเรียกร้อง
เพ่ือให้ได้สิทธิในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเอง แม้ว่าจะมีการพยายามใช้ยุทธวิธีตามช่องทางการเมืองปกติ (การ
ยื่นหนังสือต่อทางภาครัฐ) ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาจากตนเอง (สันติวิธีเชิง
บวก) แต่ทว่าท้ายที่สุดมักจะต้องมีการเคลื่อนไหวโดยการออกมาชุมนุมประท้วง (ยุทธวิธีการขัดขวางท้าทายระบบ
การเมืองปกติ/ปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า) อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ปัญหาและการไม่เอาใจใส่ต่อปัญหา
เท่าท่ีควรจากภาครัฐ  

โดยที่ภาครัฐ รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้คนในสังคมบางส่วน ได้มองการเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคมที่เกิดขึ้นนั้น ในลักษณะที่เป็นปัญหา คือ เป็นการเรียกร้องที่ขัดแย้งกับจารีตประเพณี คุณค่าบางอย่างใน
สังคมไทย จึงท าให้ภาครัฐไม่ยอมตอบสนองโดยง่าย กระทั่งผู้คนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิของตนจึงต้องใช้วิธีการ
ชุมนุมประท้วงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง (กรณีกรือเซะเป็นการชุมนุมประท้วงที่เกิดความรุนแรงใน
ตอนท้าย)6  

ในขณะที่การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่เคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในช่วงดังกล่าวนั้น แม้จะมีลักษณะของการเป็น “พลังนอกภาครัฐ” แต่ขณะเดียวกันก็เป็น “ประชา
สังคมร่วมรัฐ” เช่นกัน ในแง่ที่ว่ามีการร่วมมือกับภาครัฐในพ้ืนที่อย่างเหนียวแน่น (เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ
ต่างๆ รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางเพ่ือเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้านโครงการ
พัฒนาจากรัฐส่วนกลางที่พวกเขามองว่าก าลังท าลายระบบคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการร่วมมือกันจัด
กิจกรรมในแนวทางพัฒนาจากตนเอง (สันติวิธีเชิงบวก) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในที่นี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐในระดับบน อย่างไรก็ตาม การที่ภาคประชาสังคมชายแดน

                                                           
6 แม้ข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมในประเด็นเหล่าน้ันจะได้รับการตอบสนองหรือได้รับการแก้ไขบางอย่างจากภาครัฐใน

ขณะน้ัน แต่ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิในอัตลักษณ์วัฒนธรรมก็ยังคงเกิดขึ้นมาโดยตลอดในสังคมไทย โดยอาจจะมีคู่ขัดแย้งคือ
ประชาชนด้วยกันเอง อันสะท้อนว่าปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในอัตลักษณ์วัฒนธรรมเป็นประเด็นท่ีต้องเรียกร้องและสร้างความเข้าใจท้ังจากภาครัฐ 
(ความสัมพันธ์แนวดิ่ง) และจากผู้คนในสังคมท่ีเฝ้ามอง (ความสัมพันธ์แนวราบ) ด้วยเช่นกัน 

ในทางกลับกัน ด้วยเหตุท่ีการชุมนุมประท้วงคัดค้านโครงการจากภาครัฐ โดยภาคประชาสังคมชายแดนใต้แนวอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 
น้ันไม่ใช่เป็นการเรียกร้องในประเด็นสิทธิทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมเหมือนกรณีฮิญาบและกรือเซะ จึงท าให้การเคลื่อนไหวด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบสนองจากภาครัฐและหลายภาคส่วนของสังคมไทยมากกว่ากรณีของฮิญาบและกรือเซะ หรือกล่าวได้
ว่า “ไม่ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานของความสัมพันธ์ในแนวระนาบมากนัก” 
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ใต้ในขณะนั้นมีลักษณะเป็นประชาสังคมร่วมรัฐหรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการเคลื่อนไหวนั้น ก็ส่งผลให้
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้มีพัฒนาการในหลายด้านที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

ช่วงที่ 4 กำรเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคมชำยแดนใต้ หลังเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบระลอก
ใหม่ พ.ศ.2547 ถึง ทศวรรษ 2550 กล่าวได้ว่าเป็น “ช่วงของการเก็บเกี่ยว กลายพันธุ์” ของภาคประชาสังคม
ชายแดนใต้ที่เคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธี โดยมีทั้งบทบาทจากภาคประชาสังคมที่เคยเคลื่อนไหวมาตั้งแต่อดีต 
และภาคประชาสังคมใหม่ๆ ที่ได้ลุกขึ้นมาร่วมคิด ร่วมเคลื่อนไหวด้วยวิธีการต่างๆ ในแนวทางสันติวิธีตามที่ตนเอง
ถนัด กระทั่งพิจารณาได้ว่า ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้นั้น ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธีในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีลักษณะ
เป็นการพัฒนาจากตนเอง (สันติวิธีเชิงบวก) เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน ใน
ขณะเดียวกันก็ได้มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายและต่อเนื่องอีกด้วย อาทิ การจัดเวทีสาธารณะ การออก
แถลงการณ์ การยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอต่างๆ การจัดท ายุทธศาสตร์ เสนอร่างกฎหมาย การติดต่ออย่าง
เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการ
ปฏิบัติจากรัฐบาล และมุ่งหวังให้ทัศนคติและความเข้าใจของประชาชนและฝั่งผู้เห็นต่างจากรัฐเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้ก็ยังคงมีลักษณะเป็น “ประชา
สังคมร่วมรัฐ” เช่นกัน โดยเป็นช่วงที่ภาครัฐเองก็มีความพยายามในการดึงและสร้างภาคประชาสังคมชายแดนใต้
เพ่ือให้เป็นมือไม้ของรัฐมากขึ้น อาทิ การที่ กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หรือ ศอ.บต. ได้มีการตั้งหน่วยงานภายในที่
ดูแลเกี่ยวกับภาคประชาสังคมขึ้นมา ในที่นี้ ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว ก็ได้สะท้อนลักษณะของภาคประชา
สังคมในช่วงทศวรรษ 2550 ที่มีลักษณะเป็นประชาสังคมร่วมรัฐ ไว้ว่า “ภาคประชาสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนที่อยู่
ตรงกลาง ระหว่างรัฐกับประชาชน... เรื่องขอบข่ายของภาคประชาสังคมอาจไม่รวมรัฐเข้าไปด้วยเนื่องจากมีวิธีคิด
และรูปแบบการท างานต่างกัน อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมต้องร่วมมือกับรัฐอยู่ดี เพราะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 
จะขาดจากกันไม่ได”้7 

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้หลายกลุ่มองค์กรในช่วงเวลานี้ก็มี
ลักษณะเป็น “พลังนอกภาครัฐ” อย่างแข็งขันอีกด้วย โดยภาคประชาสังคมชายแดนใต้ได้มีการเคลื่อนไหวหรือการ
น าเสนอทางออกของปัญหาชายแดนใต้อย่างแหลมคมและฉีกกรอบความเป็นอนุรักษ์นิยมของรัฐ (ท้าทายระบบ
ระเบียบดั้งเดิมของรัฐ) อาทิ การผลักดันเรื่องการกระจายอ านาจ เขตปกครองพิเศษ การน า เสนอประเด็นปฏิรูป

                                                           
7 ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, และส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า, ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ: การขยายพื้นท่ีภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้, 39-41. 
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กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ กระทั่งภาคประชาสังคมชายแดนใต้ได้มีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงที่หน้ามัสยิด
กลางปัตตานีในปีพ.ศ. 2550 เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมอีกด้วย  

ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้ ยังมีการเคลื่อนไหวต่างๆ ในฐานะตัวกลาง
หรือเป็นภาคส่วนหนึ่งใน ‘กระบวนการสันติภาพ’ (เป็นแทร็ค 2) ซึ่งไม่ใช่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการจับอาวุธ 
โดยการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ทั้งด้านเงินทุน
และองค์ความรู้ นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลานี้ยังมีความพยายามในการเสริมพลังของ
ตนเองด้วยการสร้าง “เครือข่าย” ต่างๆ ขึ้นมา อันเป็นการท าให้ภาคประสังคมชายแดนใต้มีพ้ืนที่ของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น และยังท าให้การกระท าทางสังคมต่างๆ ของภาคประชาสังคมนั้นเกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นอีกด้วย  

 

ภูมิปัญญำว่ำด้วยสันติวิธีของภำคประชำสังคมชำยแดนใต้ ระหว่ำงทศวรรษ 2470 ถึง 2550 

แม้ “แนวคิดสันติวิธีหรือการไม่ใช้ความรุนแรง” จะเริ่มปรากฏในแวดวงวิชาการของสังคมไทยตั้งแต่
ทศวรรษ 2510 และเด่นชัดขึ้นในทศวรรษ 25308 แต่แนวคิดหรือค านี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายในภาคประชา
สังคมชายแดนใต้ จนกระทั่งในทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เมื่อภาครัฐซึ่งท างานร่วมกับนักวิชาการ ได้มีการออก
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่มี ‘ค า’ และ ‘เนื้อหาสาระ’ เกี่ยวข้องกับสันติวิธีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ก็ได้ท าให้สันติวิธี
เป็นที่ถูกกล่าวถึงและหยิบใช้จากภาคประชาสังคมชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นกัน โดยเฉพาะหลังปี
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  

อย่างไรก็ตาม แม้ในทศวรรษ 2470 ถึง ทศวรรษ 2530 ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ที่เคลื่อนไหวใน
แนวทางสันติวิธีจะยังไม่ได้มีการยึดโยงกับ ‘ค า’ หรือ ‘แนวคิด’ สันติวิธีโดยตรง แต่ทว่าองค์ความรู้ แนวคิด ส านึก 
หรือรูปแบบต่างๆ ทางปัญญาท่ีเป็นรากฐานหรือมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ตั้งแต่
ทศวรรษ 2470 ถึง ทศวรรษ 2530 นั้น ก็มีลักษณะหรือมีแง่มุมของ “สันติวิธี/การไม่ใช้ความรุนแรง” หรอืเรียกได้
ว่าเป็น “ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี” ในแต่ละช่วงเวลาอยู่ด้วยเช่นกัน 

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธี ในแต่ละช่วงเวลานั้น ได้ปรากฏ
ให้เห็นร่องรอยของการผสมผสานแนวคิด องค์ความรู้ต่างๆ ที่มี “ลักษณะ” เป็นภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี ดังนี้  

                                                           
8  จันจิรา สมบัติพูนศิริ, “สันติวิธีไม่สูญหาย,” ดิวันโอวันเวิร์ล, สืบค้นเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2561, https://www.the101. 

world/non-violence-not-missing/. , “Book Re:public เสวนา “สันติวิธีคือทางออกของสังคมไทย?”,” ประชาไท, สืบค้นเมื่อวันท่ี  
14 ตุลาคม 2561, https://prachatai.com/journal/2014/02/51820. , จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, “พลวัตองค์กรพัฒนาเอกชนไทย,” ใน 
เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน), บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, ล. 11, เอ็นจีโอ 2000, (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 76-77., ประชุมสุข อาชวอ ารุง และยุพิน พิพิธกุล, บรรณาธิการ, ประมวล
ความรู้เรื่องสันติภาพ (กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530), 125-126. 

https://prachatai.com/journal/2014/02/51820
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ช่วงแรก การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธี ในทศวรรษ 2470 ถึง
ทศวรรษ 2490 ปรากฏให้เห็นร่องรอยและความสัมพันธ์กับแนวคิดชาตินิยมและแนวคิดการฟ้ืนฟูอิสลาม/ปฏิรูป
ศาสนาอิสลาม ในแบบต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น 

ช่วงที่ 2 การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธี ในทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 2510 ปรากฏให้เห็นร่องรอยและความสัมพันธ์กับแนวคิดแบบประชาธิปไตย และแนวคิดแบบอิสลาม ซึ่ง
มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น 

ช่วงที่ 3 การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธี ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 
ถึงก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ. 2547 ปรากฏให้เห็นร่องรอยและความสัมพันธ์กับแนวคิดแบบ
อิสลามภายใต้กระแสการฟ้ืนฟูอิสลามในแนวทางต่างๆ แนวคิดการสร้างเครือข่ายท างาน แนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะเป็นภูมิปัญญาว่า
ด้วยสันติวิธีของภาคประสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น 

และ ช่วงที่ 4 การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแนวทางสันติวิธี หลังเหตุการณ์
ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ. 2547 ถึง ทศวรรษ 2550 ปรากฏให้เห็นร่องรอยและความสัมพันธ์กับแนวคิดสันติ
วิธีและสมานฉันท์ และแนวคิดประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี
ของภาคประสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น อันเป็นช่วงที่สันติวิธีเป็นค าและแนวคิดที่แพร่หลายอย่างมากใน
สังคมไทย 

ทั้งนี้  “ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี” ของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแต่ละช่วงเวลานั้นมี
ความสัมพันธ์กับองค์ความรู้หรือแนวคิดภายใต้ศาสนาอิสลามอย่างมีนัยส าคัญ ในลักษณะที่ว่าภาคประชาสังคม
ชายแดนใต้มีการใช้องค์ความรู้หรือแนวคิดภายใต้ศาสนาอิสลาม (มีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละ
ช่วงเวลา) เป็น “รากฐานและเครื่องมือ” ในการพิจารณาและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยสันติวิธี อันเนื่องมาจากเป็นการ
ที่ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ส่วนมากยังคงตระหนักและธ ารงไว้ในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม แม้จะมีระดับของ
ความรู้และความเข้าใจต่อหลักการศาสนาอิสลามที่แตกต่างกันไปบ้าง  

ในขณะเดียวกัน ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาหรือยุคสมัยนั้น เกิดขึ้นโดยมี 
“ปัจจัย” ที่ท าให้เกิดกระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธี ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน
ไป กล่าวคือ  

ในช่วงทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2490 โครงสร้างของระบบการศึกษาของรัฐสยามและระบบ
การศึกษาในภูมิภาคตะวันออกกลาง ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาสู่กระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญา
ว่าด้วยสันติวิธีในภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น  

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 นโยบายและโครงการต่างๆ จากรัฐไทย และ
บรรยากาศพลังของคนหนุ่มสาวในสังคมไทย ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาสู่กระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อ
ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น  
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ในขณะทีท่ศวรรษ 2520 ถึงก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ. 2547  นโยบายด้านความ
มั่นคงของรัฐต่อพ้ืนที่ชายแดนใต้ บริบทของโลกมุสลิมในขณะนั้น บริบทการเติบโตของภาคประชาสังคมใน
สังคมไทย และบริบทใต้วัฒนธรรมมลายู-มุสลิม ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน ามาสู่กระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อ
ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น  

และในช่วงหลังเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ พ.ศ. 2547 ถึง ทศวรรษ 2550 การที่ภาครัฐได้มี
การออกนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่มี ‘เนื้อหา’ และการใช้ ‘ค า’ ยึดโยงกับแนวคิด “สันติวิธี” อย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม หรือการที่ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยมีความพยายามในการสร้างเครือข่าย ( เครือข่าย
ทางภูมิปัญญา) สร้างองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับปัญหาด้านต่างๆ  หรือการที่ภาคประชา
สังคมสามารถท างานร่วมกับภาครัฐและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการออกนโยบาย/ยุทธศาสตร์ รวมถึงการเข้ามา
สนับสนุนของนักวิชาการจากต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในด้านของเงินทุนและองค์ความรู้ และการที่
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้มีความพยายามเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ความขัดแย้งอ่ืนๆ ภายใต้
บรรยากาศของการเปิดประชาคมอาเซียน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาสู่กระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และ
ส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนั้น 

ทั้งนี้ ท่ามกลางปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั้น ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ประการหนึ่งซึ่งเอ้ืออ านวยให้เกิดกระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในภาคประชา
สังคมชายแดนใต้ คือ “บทบาทของรัฐไทย” ในการออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ อันสะท้อนได้ว่า 
การศึกษาภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย ควรที่จะต้องพิจารณาบทบาทของรัฐไทย
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะท าให้เห็นถึงโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) 9 ในขณะนั้น
ที่อาจจะเอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อสถานภาพและบทบาทของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ อนึ่ง การที่รัฐไทย
มีการออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ ในลักษณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ และใช้
แนวทางการเมืองน าการทหารนั้น (โครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่เปิดกว้าง) จะเป็นปัจจัยในเชิงบวกหรือ
เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในภาคประชาสังคมชายแดนใต้ดังที่
เกิดข้ึนในอดีต 

นอกจากนี้ ยังพบว่า กระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อแนวคิด องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็น
ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในแต่ละช่วงเวลานั้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยมี

                                                           
9 โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political opportunity structure) หมายถึง เหตุการณ์หรือกระบวนการทางสังคมในระดับกว้าง

ท่ีมีผลท าให้โครงสร้างหรือสถาบันทางการเมืองซ่ึงลงหลักปักฐานในระบบการเมืองปกติขณะน้ันอยู่ในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจจะ
เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการกระท าทางสังคม/การเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาสังคม/ขบวนการทางสังคมก็ได้ โดยมีตัวชี้วัดได้แก่ ระดับ
การเปิดหรือปิดของระบบการเมือง เสถียรภาพหรือไร้เสถียรภาพของระเบียบทางการเมือง การมีหรือไม่มีพันธมิตรและกลุ่มสนับสนุน การ
แตกแยกในหมู่ชนชั้นน าหรือความอดกลั้นผ่อนปรนหรือไม่ของชนชั้นน าต่อการเคลื่อนไหว อ้างใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กรอบการวิเคราะห์
การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม (เชียงใหม่: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2552), 84-87. 
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ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีผ่านการศึกษาเล่าเรียน การ
ค้นคว้าหาความรู้ การเดินทางหาประสบการณ์ การติดต่อสัมพันธ์พบปะผู้คน การรวมตัวเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ 
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยมีบทบาทส าคัญจากภาคประชาสังคมชายแดนใต้ด้วยกันเองและ
ที่เกิดขึ้นโดยมีบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการดังกล่าว อันแสดงให้เห็น
เครือข่ายทางภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวด้านความรู้ เช่น ท าค่ายอาสา 
การจัดอบรมสัมมนา เวทีสาธารณะ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ในแต่ละช่วงเวลานั้น นอกจากจะเป็นการเคลื่อนไหวใน
แนวทางสันติวิธีแล้วยังถือเป็นกระบวนการก่อตัว ปรับใช้ และส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เช่นกัน  

ทั้งนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ระหว่าง
ทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550 ซึ่งไดแ้สดงให้เห็นพัฒนาการการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ใน
แนวทางสันติวิธีระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550 และแสดงให้เห็นประเด็นต่างๆ ของภูมิปัญญาว่าด้วย
สันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น จะท าให้ภาคประชาสังคมชายแดนใต้สามารถ
ทบทวนการเคลื่อนไหว โดยการรู้จักตัวตนรู้จักความคิดของตนเองหรือเรียนรู้ระหว่างกันให้ดีมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง ภาค
ประชาสังคมชายแดนใต้หรือผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี ยังสามารถน าบทเรียนที่ได้
จากอดีต มาต่อยอดจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อย เสริมสร้ างศักยภาพของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ 
ระหว่างทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2550 ยังเป็นการบอกเล่าและผลิตซ้ า “ประวัติศาสตร์ว่าด้วยการไม่ใช้ความ
รุนแรง” ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้เกิดขึ้นและด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้เช่นกัน อันเป็น
หนทางหนึ่งในการลดทอนการผลิตซ้ าประวัติศาสตร์ว่าด้วยความรุนแรงซึ่งเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมและการ
สูญเสีย 
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