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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ (2) เพื่อศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่
ปฏิ บั ติ งานในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บศู นย์ อานวยการบริ หารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยกาหนดวิ ธีการศึ กษาวิ จัยประเภทวิ จั ย
เอกสาร โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับ ศอ.บต. ในฐานะผู้ให้ข้อมูลหลัก ในระดับนโยบายและปฏิบัติ รวมถึงข้าราชการฝ่ายปกครองที่ทางานกับ ศอ.บต. นอกจากนั้น
จะเป็นประชาชน ครูหรือผู้นาทางศาสนาที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 18 คน ส่วนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า (1) บทบาทของ ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ
(1.1) บทบาทด้ านการป้ องกั นและปราบปรามการก่ อความไม่ สงบ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องส่วนใหญ่ เห็ นด้ วยกั บการนา พ.ร.ก.บริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(1.2 ) บทบาทด้านการยุติความคิดในการต่อสู้ด้วยความรุนแรง การยุติความคิดในการใช้ความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบ
เป็ นเรื่ องยาก และต้ องใช้ ความต่ อเนื่ อง รั ฐบาล และ ศอ.บต. ต้ องมี นโยบายและแผนงานที่ ชั ดเจน (2) บริ บททางเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศู นย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในการแก้ ไขปั ญหาการก่ อความไม่ สงบนั้ นผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ศอ.บต. ควรมี ความรู้ ความเข้ าใจ ในบริบท
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด
คาสาคัญ: บทบาททางการเมือง, การสื่อสารทางการเมือง, ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract

This research aims to (1) study the role and political communication of the Southern Border
Provinces Administrative Center (SRB) in solving the insurgency problem. (2) to study the economic,
political, social and cultural contexts that affect the role and political communication of the
Southern Border Provinces Administrative Center (SRB) in solving the insurgency problem. This study
is a qualitative research. The main informants are those who are working in the area related to the
Southern Border Provinces Administrative Center (SRB). By collecting data. From relevant papers and
research papers. Including deep interviews. Those involved with the SBI as the primary contributor. At
policy level and practice Including government officials who work with the SAB, in addition to being a
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citizen. Teachers or religious leaders located in the three southern border provinces. There were 18
informants. The data analysis was based on content analysis. The results of the study found that (1)
the role of the SBI in solving the insurgency problem; (1.1) the role of anti-insurgency; Most people
agree with the introduction. The government of emergency in 20 05 used to prevent and suppress
insurgency in the three southern border provinces. (1.2) The role of ending thoughts in the struggle
with violence. It is difficult to put an end to the violence of insurgents. The Government and the SBI
must have a clear policy and plan. (2) Economic, political, social and cultural contexts that affect the
role and political communication of the Southern Border Provinces Administration Center. In dealing
with the insurgency problem, the staff involved in the Southern Border Provinces Administration
Center should have a good understanding of the economic, political, social and cultural contexts of
the people in the three southern border provinces. the best
Keywords: Political role, Political communication, Southern Boarder Provinces Administrative Centre

บทนา
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันได้สร้างความเดือดร้อน และส่งผลให้เกิ ดความ
สูญเสียในกลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐทั้ งทาง
ด้านร่างกาย ชีวิต จิตใจ และทรัพย์สิน
ปัญหาความขัดแย้งในพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส) เป็ นปัญหาที่ เกิ ดมา
เป็ น เวลานาน ด้ วยความเป็ นมาด้ านพลั งอ านาจแห่ ง
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒ นธรรม การศึก ษา
สภาพแวดล้อมทางภูมิ ศาสตร์ และสภาพทางเศรษฐกิ จ
ของชาวไทยมุสลิม เป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญของการก่อตัว
ของปั ญหา (ปิ ยะนาถ บุ นนาค, 2534: 22) และเมื่ อมี
การรวมกลุ่มของมุ สลิมหัวรุนแรง คลั่งศาสนาที่ ได้รับ
การศึกษามาจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวคิดในการจัดตั้งรัฐ
อิสลามบริสุทธิ์ ประกอบกับ การบิดเบือนคาสอนนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และความเชื่อที่ผิด
ใช้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นแรงกระตุ้น
รวมทั้งอิทธิพลการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย

ในต่างประเทศ ทาให้เกิดความขัดแย้งและการใช้ความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆต่อต้านรัฐบาลจนเป็นปัญหาซับซ้อน
และสะสมมาจนปัจจุบัน
การใช้ ค วามรุน แรงในบางสถานการณ์ มี
ความจ าเป็ น แต่ จะเกิ ดผลด้ านลบคื อ เกิ ดความ
เกลียดชัง ความแค้นและความแตกแยกยากที่จะสมานได้
การสร้างบรรทั ดฐานใหม่ ใน การแก้ ปัญ หาโดยใช้
สันติวิธี การสร้างความสมานฉันท์จึงเป็นแนวทางที่
จะต้องใช้ควบคู่กันอย่างสมดุลต่อสถานการณ์ความรุนแรง
ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ในเชิ งประวั ติ ศาสตร์
และสังคม เชื่อว่าเป็นความต้องการบูรณาการชนชาติ
ที่ถูกกระทาตามนโยบายจากส่วนกลาง เป็นความต้องการ
ที่จะคงอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู ความเป็นนราธิวาส
ซึ่งมากกว่าการคงความเป็นมุสลิม สิ่งเร้าเป็นตัวแรก
ให้เกิดความต้องการปลดแอกคือ ความอยุติธรรม
ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยได้รับและ
ถูกละเลยมาตลอด
การขยายตัวของปัญหาที่ติดตามมาในหลายมิติ
ทาให้รัฐบาลได้จัดตั้ง กอ.รมน. ขึ้นมาเป็นศูนย์กลาง
ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ความมั่นคง
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และเป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดาเนินงานด้านความมั่นคง
ควบคู่กับงานด้านการพัฒนา
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้เข้ ามามี บทบาทในการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ในสมัยรัฐบาลที่มี ฯพณฯ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง และบทบาทการดาเนินงานของ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
มี ปั ญ หาข้อขัดข้องในการด าเนินการที่ ผ่ านมาอยู่
หลายประการ อาทิ ปัญหาในเรื่องการบูรณาการ
หน่ วยงานเข้าปฏิบั ติงานในพื้ นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และทั้งมีปัญหาในเรื่องความรู้ความสามารถ
เข้าใจปัญหาในพื้นที่ ของรัฐและหน่วยงานจากส่วนกลาง
ในการเข้ าปฏิ บั ติ งานใน ศอ.บต.รวมถึ งปั ญหาด้ าน
งบประมาณที่กระทาได้ล่าช้าและลาบาก เป็นต้น
การขยายตัวของปั ญหาที่ ติดตามมาในหลายมิ ติ
ท าให้ รั ฐบาลได้ จั ดตั้ ง กอ.รมน. ขึ้ นมาเป็ นศู นย์ กลาง
ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ความมั่นคง และ
เป็นหน่วยงานหลักที่รบั ผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนินงานด้านความมั่นคง
ควบคู่กับงานด้านการพัฒนา
จากที่ กล่าวมาถึงปัญหาของบทบาทของ ศอ.บต.
ดังกล่าว จึงท าให้ คณะผู้วิจั ยสนใจที่ ศึ กษาในประเด็ น
ต่อไปนี้ ประเด็นแรกศึกษาบทบาทและการสื่อสาร
ทางการเมื องของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาการก่อความ
ไม่ส งบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นที่
สองศึ กษาปั ญหา อุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานตามบทบาทและการสื่อสารทางการเมือง
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทและการสื่อสารทางการเมือง
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อบทบาทและสื่อสารทางการเมือง
ของศู นย์ อ านวยการบริ หารจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในการแก้ ไขปัญหาการก่ อความไม่ สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการสื่อสาร
การสื่อสาร (communication) คือกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้ อมู ล ข่าวสารระหว่างบุ คคลต่อบุ คลหรือ
บุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญ ลัก ษณ์ สัญ ญาณ หรือ
พฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ผู้ส่งสาร คือ ผู้ที่ทาหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยัง
ผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าสื่อ ถ้าหากเป็นการ
สื่อสารทางเดียวผู้ส่งจะทาหน้าที่ส่งเพียงประการเดียว
แต่ถ้าเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้ส่งสารจะเป็นผู้รับในบางครั้ง
ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อ
ตนเอง ต่อเรื่องที่จะส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะ
ส่ง และอยู่ในระบบสังคมเดียวกั บ ผู้รับ ก็จ ะท าให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ข่ าวสารในกระบวนการติ ดต่ อสื่ อสารก็ มี
ความสาคัญ ข่าวสารที่ดีต้องแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกใน
การส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัด
สารก็จะต้องทาให้การสื่อความหมายง่ายขึ้น
สื่อหรือช่ องทางในการรั บสารคื อ ประสาท
สัมผั ส ทั้ งห้า คื อ ตา หู จมู ก ลิ้น และกายสัมผั ส และ

ตัวกลางที่ มนุ ษย์สร้างขึ้นมาเช่ น สิ่ งพิ มพ์ กราฟิ ก สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับสารคือผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสารการ
สื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพ
ในการรับรู้มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสารต่อผู้ส่งสารและ
ต่อตนเอง
ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell,
1948) ได้ คิ ดค้ นสู ตรการสื่ อสารที่ ถึ งพร้ อ มด้ วย
กระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกัน โดยในการสื่อสารนั้น
จะต้องตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้คือ
1. ใคร เป็นผู้ส่งหรือผู้ทาการสื่อสาร เช่น
ในการอ่านข่าวผู้อ่านข่าวเป็นผู้ส่งข่าวไปยังผู้ฟังทางบ้าน
เป็นต้น
2. พู ดอะไรด้ วยวั ตถุ ประสงคอะไรเป็ น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวสารที่ส่งไป ผู้ส่งจะส่งเนื้อหา
อะไรโดยอาจจะเป็ นข่ าวสารธรรมดาเพื่ อให้ ผู้ รับทราบ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
3. โดยใช้วิธีการและช่องทางใด ผู้ส่งท า
การส่งข่าวสารโดยการพูด การแสดงกิริยาท่าทาง ใช้ภาพ
หรื ออาจจะใช้ อุ ปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า เช่ น ไมโครโฟน
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผรู้ ับ รับได้โดยสะดวก
4. ส่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไรผู้ส่ ง
จะส่งข่าวสารไปยังผู้รับเป็นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร
เช่ น การอ่ านข่ าวเพื่ อให้ ผู้ ฟั งทางบ้ านทราบข่ าวสาร
ประจาวัน
5. ได้ ผลอย่ างไรในปั จจุบั นและอนาคต
การส่งข่าวนั้ นเพื่อให้ผู้ฟั งผ่านไปเฉย ๆ หรือจดจ าด้วย
ซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน
เบ อ ร์ โล (Berlo, 1960) เป็ น ผู้ คิ ด ค้ น
กระบวนการของการติ ดต่ อสื่ อสารไว้ ในลั กษณะรู ป
แบบจาลอง S M C R model ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ ส่ ง (source) ต้ องเป็ นผู้ ที่ มี ทั กษะ
ความชานาญในการสื่อสาร โดยมี ความสามารถใน
การเข้ารหัส (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีเจตคติที่ ดี
ต่อผู้ รับเพื่ อผลในการสื่ อสาร มี ความรู้ อย่ างดี เกี่ ยวกั บ
ข้อมู ลข่าวสารที่ จะส่ง และควรจะมี ความสามารถในการ
ปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับ
ความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย
2. ข้อมู ลข่าวสาร (message) เกี่ ยวข้อง
ทางด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
3. ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง
การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผรู้ บั ได้รับข่าวสารข้อมูลโดย
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง
คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้
กลิ่น
4. ผู้ รั บ (receiver) ต้ องเป็ นผู้ มี ทั กษะ
ความช านาญในการสื่ อสารโดยมี ความสามารถใน
“การถอดรหั สสาร” (decode) เป็นผู้ที่ มี เจตคติ ระดั บ
ความรู้ และพื้นฐาน ทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียว
หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น กั บผู้ ส่ งสารจึ งจะท าให้ การสื่ อ
ความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล
การสื่อสารทางการเมือง
ไบ ร อั น แ ม็ ค แ น ร์ (Brian McNair,
1995: 21-22) กล่าวถึง บทบาทที่พึงประสงค์หรือ
ความคาดหวังของสังคมที่ มี ต่อการท าหน้าที่ของ
สื่ อ มวลชนในกระบวนทางการเมื อ งใน สั ง คม
ประชาธิปไตย ดังนี้
1. ก า รเส น อ ข้ อ มู ล ข่ า วส าร ให้
ประชาชนได้รับรู้ว่าในขณะนี้กาลังเกิดอะไรขึ้นใน
สังคมอาจกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนกาลังทาหน้าที่ใน
การตรวจตรา (surveillance) หรือ การแจ้ง เหตุ
(monitoring)
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2. การให้ การศึ กษาแก่ ประชาชนถึ ง
ความหมาย และความสาคัญของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
3. การเสนอประเด็ นทางด้ านนโยบาย
เพื่ อ ให้ มี ก ารถกเถีย ง แลกเปลี่ ย นทางการเมื อ ง
หรือแสดงความคิดเห็นสาธารณะ โดยเฉพาะต้อง
เปิ ด โอกาสต่ อความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ าง หลากหลาย
ซึ่งมีความสาคัญต่อวิถีประชาธิปไตย
4. การตรวจสอบรัฐบาล และสถาบันทาง
การเมืองทั้งหลายให้ดาเนินการตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
5. เป็ นช่องทางส าหรับสนั บสนุนความ
คิดเห็นทางการเมือง เช่น พรรคการเมืองต้องการ
ช่องทางในการนาเสนอนโยบาย หรือโครงการต่าง ๆ ไปสู่
การรับรู้ของประชาชน
ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่
ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ นิยมนับเป็นทฤษฎี
แม่บทที่ ยิ่งใหญ่ที่ สุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดาทฤษฎีแม่บท
ทั้งหลาย ทั้งในแง่ของความเก่าแก่ มีชีวิตยาวนานจากอดีต
และในแง่ของความนิยมของสังคมวิทยา ในสหรัฐอเมริกา
ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปี 1940 – 1965 และ
เสื่อมถอยลงบ้างแต่ยังมีอิทธิพลไม่น้อยจนถึงปัจจุบัน
ตั ว แ บ บ สั งคม (model of society)
ทฤษฎี นี้ ถื อว่ าสั งคมเหมื อนกั บสิ่ งมี ชี วิ ตอย่ างหนึ่ ง
(biological organism) Herbert Spencer เป็ น
บิ ดาทฤษฎี นี้ เขาระมั ดระวั งในการใช้ ตั วแทนแบบนี้
คือ เพียงบอกว่าสังคมมนุษย์เสมือนอินทรีย์อย่างหนึ่งแต่
ศิ ษย์ ของเขา เช่ น Paul Von Lilienfield แ ล ะ
Bene Worms เน้นชัดว่าสังคม คือ อิ นทรีย์อย่าง
หนึ่ง (an actual living organism) ในปัจจุบันนัก
สังคมวิทยาเข้าใจว่า ตัวแบบ เป็นเพียงอุปมาเพื่ อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สังคมเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่
เป็นจริง (reality) ซึ่งข้อเปรียบเทียบดังกล่าวทาให้

ตั้งเป็นสมมติฐานเกี่ ยวกับสังคมได้ 3 ประการ คือ (1)
สังคมเป็นระบบ ๆ หนึ่ง (2) ระบบนั้นประกอบด้วยส่วน
ต่างๆที่สัมพันธ์ซึ่งกั นและกั น และ (3) ระบบมีขอบเขต
แน่ นอน พร้อมทั้ ง มี กระบวนการรักษาบูรณาการของ
อาณาเขตนั้นไว้เสมอ ต่อจากนั้นก็ได้มี การขยายต่อเติม
ความคิดนี้ให้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามแต่ความคิดของ
นักสังคมวิทยาที่ นิยมอินทรีย์อุปมานี้ แบบที่สุดโด่ง
กว่าแบบอื่นในหมู่นักโครงสร้าง – หน้าที่นิยมมองเห็น
สังคมมีลักษณะดังนี้
1. สังคมในฐานะที่ เป็นระบบ ที่ มี อาณา
เขตแน่ นอนเป็ นสั งคมที่ วางระเบี ยบตนเอง ควบคุ มตนเอง
(self-regulating) โดยมี แนวโน้มที่ส่วนประกอบต่างๆ
พึ่งพาอาศัยกันและรักษาดุลยภาพไว้ได้
2. ในฐานะที่ เป็ นระบบที่ บ ารุ งรั กษา
ตนเองท านองเดียวกั บอินทรี ย์ทั้ งหลาย สังคมมี ความ
ต้องการจาเป็นจานวนหนึ่ง (needs or requisites) ซึ่ง
เมื่อสนองได้แล้ว จะทาให้สังคมดารงชีวิตอยู่ ส่วนต่างๆ
สามารถพึ่ งพากั นได้ (homeostasis) และสามารถ
รักษาสมดุลยภาพไว้ได้
3. เมื่ อเป็นดังนั้น การวิเคราะห์ระบบที่
บารุงรักษาตนเอง (สังคม) เชิงสังคมวิทยาจึงควร ต้องมุ่ง
สนองความต้ องการ จ าเป็ นของส่ วนประกอบต่ างๆ
ของสังคม ซึ่งการทาเช่นนี้จะส่งผลให้เป็นการรักษาความ
พึ่งพากันและดุลยภาพด้วย
4. ในระบบที่มีความต้องการ จาเป็นสังคม
จึงต้องมีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาเป็นหลักประการ
ให้มีการพึ่งพา (homeostasis) ดุลยภาพ (equilibrium)
และการมี ชี วิ ต (survival) อาจกล่ าวได้ ว่ า โครงสร้ าง
หลายโครงสร้างสามารถสนองความต้องการจาเป็น
อันเดียวก็ได้ แต่โครงสร้างจานวนจากัดเท่านั้น ที่สามารถ
สนองความต้องการจาเป็นใดๆ หรือความต้องการ
จาเป็นหลายอย่างในขณะเดียวกัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

Vol.7 No.1 (January–June 2017) ISSN 1905-2219

106

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) โดยกาหนดวิธีการศึกษาวิจัย
ประเภทวิจัยเอกสาร (documentary research)
โดยท าการเก็ บรวบรวมข้อมู ล จากเอกสารและผลงาน
วิจั ยที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งการใช้ การสั มภาษณ์ เจาะลึ ก
(in-depth interview) ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ศอ.บต.
ในฐานะผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก (key – informants) ในระดั บ
นโยบายและปฏิ บั ติ รวมถึงข้ าราชการฝ่ ายปกครองที่
ทางานกั บ ศอ.บต. ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมู ลใช้วิธีการ
วิเคราะห์ เชิงเนื้อหา
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมู ล
จากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข่าว
ประกอบด้วย
1. การใช้ข้อมูลจากเอกสารเอกสารที่ใช้ประกอบ
การศึกษาวิจัย ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ทาการศึกษาวิจัยได้แก่ หนังสือตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ข้ อมู ลจากฐานข้อมู ลคอมพิ วเตอร์
เว็บไซต์ (web site) ต่างๆ
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คณะผู้วิจัย
ได้ท าการสัมภาษณ์ บุคคลเน้นผู้ให้ข่าวที่ มี ความรู้
และมี ป ระสบการณ์ โดยตรงในการปฏิบั ติห น้าที่
เกี่ยวข้องกับ ศอ.บต. โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวมี
ลัก ษณะเป็ นแบบสั มภาษณ์ ที่ มี โครงสร้างและไม่ ได้ มี
ลักษณะโครงสร้าง
กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก มี 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ (1)
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยตรงใน ศอ.บต. (2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในกองทัพภาคที่ 4 ในช่วงที่มีการทาวิจัย (3) ผู้ปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 9 (4) กลุ่มข้าราชการ
ฝ่ายปกครองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกั บ
ศอ.บต. และ (5) กลุ่มประชาชนในพื้นที่ รวมผู้ถูกสัมภาษณ์
มีทั้งสิ้น จานวน 18 คน

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาวิจัยทา
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลจากข้ อมู ลที่ เป็ นเอกสาร และ
จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกั บ กลุ่มผู้ให้ข้อมู ล
หลั ก ตามประเด็ นที่ ก าหนดไว้ โดยที่ น ามาใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (content analysis)
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ผลการวิจัย
บทบาทของ ศอ.บต. เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาอยู่ 3 ประเด็นคือ
การน า พ.ร.ก. สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2548
มาใช้ ยุ ติ สถานการณ์ ก่ อความไม่ สงบ การพยายามลด
อิทธิพลกั บกลุ่มอิทธิพลในพื้ นที่ และการขจัดเงื่อนไข
และสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกแตกแยก
การนา พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
มาใช้ในปัจจุบันมีความเหมาะสม แต่จะได้ผลมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลหลักฐานของ
ผู้กระท าผิดให้ชัดเจนและกระท าอย่างโปร่งใส ยุติธรรม
แต่ถ้ากระท าผิดพลาดย่อมเป็นการสร้างเงื่อนไข
อย่างไรก็ ตามเห็น ด้วยกั บ การใช้ พ.ร.ก. ฉุก เฉิน
ฉบั บนี้ ต่ อไปเพื่ อเป็ นการจ ากั ดเสรี ของฝ่ ายผู้ ก่ อ
ความไม่สงบ
การลดอิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม ในพื้ น ที่ ส าม
จัง หวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ ส ามารถลดอิท ธิพ ล
จากกลุ่ ม ดัง กล่ าวได้ แต่ ในระดั บ หน่ว ยปฏิ บั ติ ก็
พยายามที่จะดาเนินการอยู่ และจากการที่ ศอ.บต.
ต้องมุ่งยุติสถานการณ์การก่ อเหตุร้ายรายวัน ทาให้การ
ปฏิบัติในด้านนี้กระทาได้ไม่มาก อยากให้ฝ่ายปกครองเพิ่ม
บทบาทเป็นผู้นาในการดาเนินการด้านนี้
การขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ ส่ง ผลให้
เกิ ด ความรู้สึ กแตกแยก พบว่าปั จจุ บั นไม่ มี การสร้าง

เงื่อนไขที่ ส าคั ญที่ ต้ องระวังก็ คื อ การหวาดระแวงกั น
ระหว่างพี่ น้องไทยพุทธและมุสลิม ดังนั้น ศอ.บต. ควรมี
การวางแผนกาหนดกรอบและผลลัพธ์ให้หน่วยทหาร
ตารวจ ฝ่ายปกครองปฏิบัติให้ชัดเจนและควรให้
ฝ่ายปกครองเป็นผู้นาในการทางาน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากตารวจ ทหาร อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
ฝ่ายปกครองได้รั บความร่วมมื อจากประชาชนมากขึ้ น
ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุปแล้ว บทบาทของ ศอ.บต.
เพื่อการป้องกั นและปราบปรามการก่ อความไม่ สงบนั้ น
ต้องนา พ.ร.บ. สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มา
ใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ
การลดอิท ธิพลของกลุ่ม ผู้มี อิ ท ธิพ ลยัง ท าได้น้อ ย
ปัจจุบันการปฏิบัติฝ่ายเราไม่ได้ส ร้างเงื่อ นไขและ
สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ แตกแยกเพิม่ ขึ้นมาอีก
บทบาทการปฏิ บั ติข อง ศอ.บต. เพื่ อ ยุ ติ
ความคิดในการต่อสู้ด้วยความรุนแรงของกลุ่มก่อ
ความไม่สงบ
บทบาทด้านนี้ ศอ.บต. ได้ดาเนินการใน
เรื่ อ งการสื่ อ สารทางการเมื อ ง การปฏิ บั ติ ก าร
จิตวิท ยา ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชน และ
การปรับความคิดความเชื่อตามแนวทางสันติรวมถึงการ
สร้ างพลั ง ประชาชน และจั ด ระเบี ยบชุ ม ชนผล
การศึกษาพบว่า
ในเรื่ องการปฏิ บั ติ การจิ ตวิ ทยาและ
ประชาสั มพั นธ์ รู ป แบบปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถ
เอาชนะฝ่ า ยก่ อ ความไม่ ส งบได้ การช่ วยเหลื อ
ประชาชนกระท าได้ในระยะสั้นๆ ไม่ มี แผนระยะ
ยาว และบางอย่างไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนซึ่ง ถูก ฝ่ายก่ อความไม่ สงบโฆษณาชวนเชื่อ
กลับได้ง่าย นอกจากนี้สื่อมวลชนฝ่ายเรายังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเสนอข่าวสารที่จะเป็นการสะเทือนขวัญ

ฝ่ายเรา การวางแผนในการปฏิบัติการจิตวิทยา การ
ประชาสัมพันธ์และการช่วยเหลือประชาชนยังไม่
เป็นระบบ
ด้า นการปรั บ ความคิด ความเชื่ อ ยั ง ไม่
ได้ผล ศอ.บต. ได้จัดตั้งโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุข
เพื่อเป็นสถานที่อบรมปรับเปลี่ยนความคิด แต่มี ปัญหา
ด้านบุ คลากรที่ ท าการอบรม เรายั งไม่ ได้ บ่ มเพาะหรื อ
คัดเลือกให้ดีและน่าเชื่อถือเสียก่อน ผู้ที่ถูกคัดเลือก
เข้าไปอบรมควรคั ดแยกตามระดั บความรู้ให้ เหมาะสม
และหลั งจากการอบรมต้ องมี การติ ดตามประเมิ นผล
ระยะเวลาในการอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อ
ส่วนใหญ่ของประชาชนมีผลมาจากครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดและน่านับถือ ถ้ามีการบิดเบือน
คาสอนย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนความคิด
การฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่ บ้านและ
อาสารักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน เพื่อสร้างพลังประชาชน
และจัดระเบียบชุมชน สามารถป้องกันหมู่บ้านได้
ในระดั บหนึ่ ง โดยเฉพาะหมู่ บ้ านชาวพุ ทธ แต่ ก็ ยั งไม่
สามารถป้องกั นได้เต็มที่ เนื่องจากปัญหาประสิทธิภาพ
ของอาวุ ธ และชุ มชนที่ อยู่ ในพื้ นที่ อิ ทธิ พลของฝ่ าย
ตรงข้าม ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแล
อย่ างใกล้ ชิด และมี หน่วยทหารพรานให้ การสนับสนุ น
นอกจากนี้ ควรน าการพั ฒนาไม่ ว่าเป็ นเรื่ องเศรษฐกิ จ
สาธารณสุข การศึกษา เข้าไปในหมู่บ้านด้วยเพื่อเป็น
การสร้างให้เกิ ดความเข้มแข็งในชุมชน และสามารถ
ดูแลตนเองได้นอกจากการป้องกันการปฏิบัติของ
ฝ่ายก่อความไม่สงบที่เราดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งจะทาให้ได้รับการความร่วมมือจากประชาชนใน
การแก้ไขปัญหา
สรุปแล้วบทบาทด้านนี้ ศอ.บต. ได้พยายาม
ดาเนินการอย่างเต็ ม ที่ แล้ วแต่ก็ ยัง พบกั บ ปัญ หา
อุป สรรค ดังนั้น การยุติความคิดในการต่อสู้ด้วย
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ความรุนแรงของกลุ่มก่อความไม่สงบ ต้องใช้เวลา
ในการดาเนินการต่อไปในระยะยาวพร้อมกับแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคอย่างเป็นระบบและต้องมีการ
วางแผนที่ดี
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อบทบาทและการสื่อสารทาง
การเมืองของ ศอ.บต. ในการแก้ไขการก่อความ
ไม่สงบ
เศรษฐกิจของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นแบบเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งต้องพึ่งพา
รายได้จากการทาสวน ทาไร่ ส่วนน้อยที่มีอาชีพอื่น
เช่น ข้าราชการ พ่อค้า เป็นต้น จากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าเขา มีเหตุการณ์ความไม่สงบทาให้การลงทุน
จากนักลงทุนไม่มีหรือมีน้อย เพราะไม่มีใครกล้ามา
ลงทุนธุรกิจ ทาให้เศรษฐกิจของพื้นที่ไม่ค่อยเจริญเติบโต
การเมื อง การปกครอง ในพื้ นที่ ยั งเป็ นที่
ถกเถียงกันว่าจะนารูปแบบการเมือง การปกครองแบบ
ใดมาใช้ กั บพื้ นที่ นี้ ดี จากประวั ติ ศาสตร์ การเมื อง
การปกครองของที่นี่นั้น มีความสลับซับซ้อนอยู่แล้ว
การจะนาการปกครองรูปแบบใดต้องคิดและศึกษาให้
ก่อนนามาใช้กับพื้นที่นี้ และที่สาคัญเหมาะสมกับผูท้ ี่
อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่
สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่นี้มีความแตกต่าง
โดยเป็นแบบพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลาย จะอยู่ได้
ด้วยความเข้าใจหลักศาสนาอย่างถูกต้อง ไปมาหาสู่กัน
หากใช้ภาษามลายูได้ก็จะดี มีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ
ขัดแย้งกันก็ต้องเห็นใจกัน ไม่ลาเอียง มีความเสมอ
ภาคทั่วถึงทั้งพุทธและมุสลิม ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องจริงใจ
ในการสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ให้มาก

ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามบทบาท
ศอ.บต.
1. ปั ญ หาเกี่ ยวกั บบุ คลากร: ความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ควรได้รับ
โอกาสในการเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขบวนการก่ อ ความไม่ ส งบและ
สภาพพื้ น ที่ ถ้าผู้ ป ฏิบั ติ ไม่ ตั้ง ใจศึก ษาหาความรู้
อย่างชัดเจนแล้วอาจเสียเปรียบฝ่ายก่ อความไม่
สงบ จึง ควรมีก ารเตรียมคนและความรู้ในส่วนนี้
นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองเห็นว่า กาลังที่มาจากต่างพื้นที่
ต้องมีการศึกษาข้อมูลใหม่หมด เพราะฉะนั้นการลง
มาท างานเพียง 1 ปี แล้วกลับท าให้ไม่ค่อยได้ผลและ
ไม่ มีประสิทธิภาพเท่ าที่ ควร และบุคลากรที่ มี อยู่ยังขาด
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
2. ปั ญหาเกี่ ยวกั บงบประมาณ: ปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ น ได้ แก่ งบประมาณที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นเกิ ดการ
ซ้ าซ้ อนและควรเอาระบบบริ ห ารเงิ นงบประมาณ
ยามไม่ ปกติ มาใช้ เพื่ อป้ องกั นการสั บสนและล่ าช้ า
รวมถึ งการอนุ มั ติ ง บประมาณจากส่ ว นกลางเกิ ด
ความล่าช้า
3. ปั ญ หาด้ านการบั งคั บบั ญ ชา สั่ งการ:
ปั ญ หาด้ า นนี้ เ ป็ น ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า งที่ ส่ ง
หน่วยงานซึ่งมีต้นสังกั ดใหญ่ล งมาให้ ซึ่งบางครั้ง
หน่วยต้นสังกัด ลงมาบังคับบัญชาแทน เกิดความสับสน
และไม่เข้าใจ ระดับในการบังคับบัญชา สั่งการ ทาให้การ
สนองตอบในการแก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ทั น ท่ ว งที แ ละ
เป็นการทางานซ้าซ้อน
4. ปั ญหาด้ านการปฏิ บั ติ : ตั วนโยบาย
เหมาะสมดีแล้ว แต่ควรเน้นที่การปฏิบัติให้มีการร่วมมือ
ร่วมใจมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่จริงจังในทุกๆ
ฝ่ายและเนื่องจากมีก ารท างานร่วมกั นหลายฝ่าย
ควรมีวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการทางานด้วย
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อภิปรายผล
ในเรื่องบทบาทของ ศอ.บต. ในการสื่อสาร
ทางการเมืองที่มี ต่อการแก้ ไขปัญหาการก่อความ
ไม่ สงบ กระท าได้ดีที่สุดก็คือ การไม่ส ร้างเงื่อนไข
และสาเหตุความแตกแยกขึ้นมาใหม่ ใช้การดาเนินการ
ด้านสันติวิธี คือ ไม่ ใช่ความรุนแรงในการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อดทนต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และพยายามที่จะกระทาให้ดีที่สุด ซึ่งในระยะยาว
จะเห็นผลทาให้ประชาชนผู้ลังเลสงสัยหรือตกเป็น
แนวร่วมได้พิจารณาหรือทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ศอ.บต. มี บ ทบาทที่ ต้ อ งด าเนิ นการในการสื่ อสาร
ข้อเท็จจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วยการใช้
การสื่อสารทางการเมื อง โดย ศอ.บต. สามารถที่ ท า
ความเข้าใจได้ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ของสื่อในทุกรูปแบบที่มีอยู่ในพื้นที่ได้
การขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ ส่งผลให้เกิ ด
ความรู้ สึ กแตกแยก ผลการศึ กษาวิ จั ย พบว่ า
การหวาดระแวงกั นระหว่ างพี่ น้ องไทยพุ ทธมุ สลิ ม
ตลอดจนข้ า ราชการกั บ ประชาชนเป็ น เงื่อ นไขที่
ส าคั ญ ที่ ฝ่ า ยก่ อความไม่ สงบพยายามใช้ เป็ นเงื่ อนไข
ซึ่งก็ สอดคล้องกั บเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
บทบาท ศอ.บต. กับ ความมั่นคงแห่งชาติ (วีระศักดิ์
อุปสิทธิ์, 2545:113)
ทั้ ง หมดนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ศอ.บต. ได้
ดาเนินการในบทบาทนี้ไปตามหลักการป้องกันและ
ปราบปรามการก่ อ ความไม่ ส งบ ในเรื่อ งการลด
ความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด สอดคล้องกับชลิตา
บัณฑุ วงศ(2558 : 34-35) นอกจากนั้นก็ ยัง มีงาน
ศึกษาที่ชี้ว่าความยากจนหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ทาให้คนบางส่วนเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ
คนเหล่ านี้ต้ อ งการเพี ยงผลประโยชน์ เศรษฐกิ จ
และการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 35

และค่าตอบแทน พวกเขาไม่ได้สนใจในอุดมการณ์แบ่งแยก
ดินแดนหรืออุดมการณ์ ใดๆ ของกลุ่ มที่ ตนเองเข้ าร่ วม
อีกทั้ งการเข้ าร่ วมของพวกเขาก็ ไม่ ได้ เกิ ดขึ้นเนื่ องจาก
ได้รับความอยุติธรรมหรือการถูกดูถูกเหยียดหยาม
ในด้านบทบาทเพื่อยุติความคิดในการต่อสู้
ด้วยความรุ นแรงของกลุ่ มก่ อความไม่ สงบ จากผลการ
ศึกษาวิจัยทาให้ทราบว่า การปฏิบัติในการยุติความคิด
ในการต่อสู้ ด้วยความรุนอรงของ ศอ.บต. ยัง ไม่
สามารถประสบความสาเร็จเท่าที่ควร และยังเป็น
ฝ่ายตั้งรับ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางในการปฏิบัติ
ได้มาถูกทางแล้ว
กล่าวโดยสรุป บทบาทในการยุติความคิดใน
การต่อสู้ด้วยความรุนแรงเป็นเรื่องสาคัญและเป็น
งานหลักในการเข้าถึงกลุ่มแนวร่วมที่กาลังหลงผิด
บทบาทในการยุติความคิดในการต่อสู้ด้วยความ
รุนแรงนี้ยังมีความจาเป็นทีต่ ้องใช้ควบคู่กับบทบาท
การป้องกั นและปราบปรามการก่ อความไม่ ส งบ
เพื่อยุติเหตุการณ์การก่อความไม่สงบและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
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ข้อเสนอแนะ
1. การกาหนดบทบาทควรเป็นไปตามหลัก
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการก่อความ
ไม่สงบ กล่าวคือ การดาเนินบทบาทควรมีการปรับเปลี่ยน
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ แล้วสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านกระบวนการสื่อสารทางการเมื อง ศอ.บต.
จั ดท าการประชาสั มพั นธ์ ถึ งตั วของยุ ทธศาสตร์ ที่ จ ะ
นามาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความ
ไม่สงบนี้
2. บทบาทในการยุ ติ ความคิ ดในการต่ อสู้ ด้ วย
ความรุนแรงข้อเสนอแนะด้านนี้ ศอ.บต. ควรแยกแยะระดับ
ของแนวร่วมในการปรั บเปลี่ ยนความคิ ดความเชื่ อแยก

ออกเป็นกลุ่มให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องทุก
หมู่เหล่าในพื้นที่ ให้ทราบความจริง ที่เกิดขึ้น และให้
กลุ่มบุคคลที่ได้รับการอบรมประชาสัมพั นธ์ให้กับสังคมที่
เขาอยู่โดยใช้หลักการ การสื่อสารทางการเมืองเข้ามาเป็น
ตัวสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน นอกจากนี้

ควรลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการสร้างสันติวิธีร่วมด้วย
จึงจะประสบความสาเร็จในการยุติความคิดในการต่อสู้
ด้วยความรุนแรงในอนาคต
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