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Abstract 

 The aim of this thesis is to do research on the specific Thai government’s policies on the 

three-southern-mot provinces of Thailand: Yala, Patani and Narathiwat, where there has been on-

going insurgency situation and Thai government is the main actor in the territory.   

 The conflict sensitivity framework is used to analyse the policies because it is a concept 

requiring the attention on the interrelationship between a conflict context and an operation. The 

research question is in what extend Thai government’s policies have included conflict sensitivity 

practice into them. The policies analysed here are the national policies which will be 

implemented by government offices and officers working in the territory. 

 The result of the research is that Thai government has not included in the main practice of 

conflict sensitivity which is to be aware of result of the operation in the deadly conflict area. 

There are many aspects can be approved, such as doing the conflict analysis before planning and 

implementing a policy/programme/project for the territory.    
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Chapter 1 

Introduction 

 The aim of this chapter is to introduce the background, rational, aim, hypothesis, 

research question and the research method of this research. It will also provide the overall 

picture and how the research will be related to humanitarian action.  

 

1.1  Introduction 

The insurgency situation at the three southern-most provinces of Thailand can be 

traced back its root causes more than one hundred years ago. However, as having been living 

in Thailand for my entire life, I have never heard any news about the situation until 2003. The 

only news I can remember from the area, before 2003, was only little incidents created by, as 

the news agency presented, local bandits gang. I have never asked myself why there were 

minor bomb situations at the territory, which it is unusual situation in other part of Thailand. 

It might be because of my ignorance. It is likely that the intensity of the situation was 

decreased to inactive level. It is possible that the government did not want to scare people by 

stating that it was the action of separatists. Otherwise, the government could really forget that 

there has been a protracted insurgency situation in that area.  

When I studied my bachelor degree in Thailand, the violent situation in that area was 

intrusively studied by many Thai political scholars or peace practitioners. I was one of them. 

What I have learnt from the time is that the violent situations have been recurrently created 

again because the ineffective and insensible policies of Thai government on the territory. For 

example, the numerous human right violation cases were reported. Also, the special long-

standing integrated form of administration in the territory was abolished.  

I have been questioning whether or not this new round of violence would have not 

happened if the government’s early response to the situation would have stopped the 

escalation of violent incidents. I wonder what would happen if the government responded to 

the early warning sign in a preventive way. Many live would have been saved. Many schools 

would not have been burnt. Many children would not be orphans.    
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1.2  Background  

1.2.1 Context and Origin of the Conflict 

Three southern-most provinces of Thailand which are Pattani, Narathiwat and Yala, and 

some districts in Songkla are where the insurgency has been occurred. Eighty-five percents of 

population are Malay Muslim, while the rest of population, in the territory and Thailand, is 

Thai, Chinese and other minority ethnics adhering to Buddhism.  

To consider the history of the territory, in my opinion, the conflict situation can be 

divided to three phases: pre-modern-nation state, cold war period, and “after the 2003”. The 

conflict in pre-modern state time could be classified as traditional occupation between 

territories. The conflict over territory created by the nation-state building process could be 

considered by the government’s policies toward territory. There are three main perspectives, 

in my opinion, of government policies influencing the conflict: administrative policies; 

justice and human rights violation; peace-making and peace building processes. The 

insensible policy towards local culture or the assimilation policies are the good example. 

Frequently, to send the government officers who are lack of responsibility from other area to 

the territory are the traditional form of punishment. Also, the education policy is the most 

famous tool, used by ruling class, for Thai assimilation process. Even though practicing Islam 

has never been any problem to Thai government, by ignoring Malay language and Malay 

identity in educational system and official document is an oppressing strategy toward the 

Malay ethnic population living in the territory.        

Ineffective justice system, such as law enforcement and human right violation, is always 

Thai state problems. The problems can be found not only in the territory, but also for the 

entire country. However, to add the problem to the ethno conflict in the territory is same as 

adding fuel to the fire. It is the pretext used by the insurgents to gain support from the 

population and to make people distrust the government.   

Regarding the peace-making and peace building process after 2003, the government’s 

opinions and policies towards the conflict in the territory did not consider the conflict as a 

dynamic process as if it is a living organism which has its own life circle.1 So, when reaching 

the inactive level in 1990s, the government did not expect that the violence could happen 
                                                           
1 Johan Galtung, Conflict Transformation by Peaceful Means (the Transcend Method): A Manual Prepared by 
the Crisis Environments Training Initiative and the Disaster Management Training Programme of the United 
Nations. United Nation: Unknown, 2000    
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again. The perspective did not then sustain the government’s peace building process in the 

territory.   

In addition, the conflict has been influenced by the international atmosphere. For 

instance, some organised insurgent groups pursued their goals to separate the territory by 

communism ideology in cold war period. With the competent government’s policies against 

both communism and separatist, the violence was reduced to inactive level. However, the 

conflict insensitivity, the lack of long-run-term vision on peace building process, and early 

warning system of Thai government intensified the conflict to become an armed conflict 

again.     

1.2.2 Level of Intensity and Type of Violence 

The Uppsala Conflict Data Programme (UCDP) considered that the conflict start date was 

in 1965. The Programme also classified the conflict type as internal armed conflict occurring 

between the government of Thai state and one or more internal opposition groups without 

interfering from other state. According to the programme, the conflict reached the level of   a 

major armed conflict in 2009 as the accumulation of battle-related death toll reach 1,000 

death that year.2     

1.2.3 Parties of the conflict 

Parties of the conflict are Thai government and Patani insurgents. There is dynamic of 

insurgent movement operating in the territory as the leading groups have been changing in 

each phases. For example, in modern nation-state building the Gubungam Melaya Pattani 

Raya (GAMPAR) or the Greater Pattani Malayu Association, who called for the Malayan 

Union, and Patani People’s Movement (PPM), who called for autonomy, were the leading 

organisations set up in order to co-operate the Patani’s independence movement.3 GAMPAR 

founded by a group of former elite ruling class in the territory, when PPM was initially 

founded by Haji Sulong, a self-governing rights promoter of Patani.    

                                                           
2Uppsala Conflict Data Programme, UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset v.4-2011, 1946 – 2010. Uppsala 
University: Uppsala, 2011 
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/ 
Accessed on 2 March 2010 
 
3 International Crisis Group, Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad. Crisis Group Asia Report No 98, 18 
May 2005, P6 

http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/
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In cold war influence period, it was both rebellion and conciliation phases of the territory. 

There were, some record claimed, around sixty organised armed group actively operated in 

the area. However, there were three important groups should be considered. The first one is 

the National Patani Liberation Front (BNPP). The organisation asked for full independence 

from Thai State by operating as a guerrilla group in order to destabilise the region to look as 

if it was ungovernable. The group had connection with Palestinian Liberation Organisation 

(PLO), and Pan-Muslim bodies such as Organisation of the Islamic Conference (OIC) or the 

Arab League. The organisation also obtained some support from Malaysia’s Parti Islam in 

Kelantan.              

The next two groups have been operating in the territory since Cold War influence until 

violence re-emerged again in 2003 to present. The first group is Barisan Revolusi National 

(BRN) founded by a “Tok Guru”: the owner of traditional Islam teaching school obtaining 

substantial Islam knowledge and gaining widely respect from the community, whose name 

was Ustaz Haji Abdul Karim Hassan. The aim of BRN was to create an independence 

republic of Pattani out of Thai state. In 1960s and 1970s, BRN maintained closed relationship 

with Thai and Malaysia communist parties as their ideology described as Islamic Socialism.  

The next group is Patani United Liberation Organisation (PULO) emerged in 1968 and 

became the largest and most effective of the separatist movements during the next two 

decades.4 Their ideologies have been conservative Islam and socialism shown by their motto 

“Religion, Race, Homeland, Humanitarianisms.” Their movements are more ethno-nationalist 

than Islamist. Tengku Bira Kotanila, whose descendent was the elite class of Narathiwat, 

formed PULO when he was studying in India. He was gathering support from young activists 

many of whom had studied abroad as well. The PULO leader was good at fundraising and 

publicist. Tengku Bira Kotanila could once raise millions of dollar from Arab leader and 

invested the money in some business generating a lot of income to support the PULO’s 

movement. PULO has still actively operated in international public and military activities in 

the territory.5      

1.3  Rationale 

                                                           
4 Ibid, p 8 
 
5 Patani United Liberation Organisation, About, http://puloinfo.net/About.asp?Show=About  
accessed on 3 May 3, 2012 

http://puloinfo.net/About.asp?Show=About
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The paper is ultimately to explore the Thai peace building policy on the insurgency 

situation of Thailand. It attempts to understand the nature, development, pattern and scope of 

Thai government’s policies on the situation. Even though there are many other approaches to 

study the policy, the conflict sensitivity, in which an approach analysing the nature of a 

conflict before a programme or project will be planned and implemented according to the 

conflict analysis, followed by the monitoring and evaluation system which will put emphasis 

on the interaction between the context and the intervention, will be chosen because it could 

help to improve the practices for sensitively working in an on-going violent conflict situation 

in the territory. Also, it could prevent the new phases of conflict or sustain the positive peace 

situation if the current phase will be decreased to an inactive level again because the output 

and outcome of the intervention will be continually monitored and evaluated.    

In order to do so, it will be built on a study of conflict sensitivity concept, firstly. Then, 

Thai government peacekeeping and peace building policy on the territory will be more 

specifically analysed.    

1.4  Aim 

The objectives of this study is, firstly, try to understand the Thai government’s policies 

on tackling the insurgency situation at the deep-southern-most provinces of Thailand. Then, 

the analysis part will put emphasis on whether or not Thai government has put conflict 

sensitivity approach in their policies. Above all, the ultimate goal of this study is to suggest 

the conflict sensitive manners that could be developed.  

1.5  Hypotheses/Research Question  

1.5.1 Hypotheses  

Conflict sensitivity could help preventing the negative result, such as the increase of 

the number of deadly incident, or escalation of deadly conflict level, from the intervention of 

a programme/project. Also, conflict sensitivity will help to sustain/establish the positive 

result, such as the decrease of the number of deadly incident, from the intervention of a 

programme/project. Besides, it will help a programme/project be aware of the interaction 

between the context and programme/project.   
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1.5.2 Research Question 

To what extent have the Thai governments included conflict sensitivity in their 

conflict resolution and peace building policies, between 2003 and 2012, on the conflict 

situation at the three southernmost province of Thailand? 

1.6  Thesis Outline 

There are six chapters in this paper. The first chapter lays down the introduction of 

background, rationale, aim, research question, and methodology. 

The second chapter is the extensively research on the history and geography 

background of the context. It is thoroughly done because the pretext can be used for conflict 

analysis and planning. Also, it shows the trend of the conflict: how the situation has been 

developed and how it would continue. 

The third chapter is all about the specific form of administration and Thai 

government’s policies on the three-southern-most-province between 2003 and 2012. It is the 

data which will be used to analyse in this paper later. 

The fourth chapter is the detailed summary of conflict sensitivity concept. The 

concept is the theoretical framework used for analysing specific policies of Thai government 

in the territory. 

The fifth one is the result of the research question: in what extend Thai government 

has included conflict sensitivity in their policies. The analysis will be presented chronically 

by conflict sensitised process: planning implementation, monitoring and evaluation. If Thai 

government has integrated conflict sensitivity into sectorial approach or had institutional 

capacity building will also be answered in this chapter. Last but not least, the research 

question, which is in what extend Thai government integrates conflict sensitivity research in 

their policies, will be answered. 

The sixth chapter will be the conclusion of this thesis. It will summarise the result of 

this paper. Moreover, the policy recommendation from author’s point of view will be 

provided along with the reflection of theoretical framework used in the research.  

1.7 Methodology 

1.7.1 Data collection 
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The research question initially came from the sense of wonder of the author in which why 

the violent incidents have emerged out of the blue at the three-southern-most provinces of 

Thailand. After doing some primarily study, the incidents are just the tip of an iceberg. Then, 

the author asked if it is possible to eliminate all root cause of the conflict so as to stop this 

catastrophe. It turns out that to create positive conflict could be a more possibly convincing 

way to deal with the conflict as a conflict is a nature phenomenon of a society. 

The main actor dealing with the insurgency situation at the southern-most provinces of 

Thailand is Thai government because Thai government considers the situation as an internal 

affair and has never asked for any direct intervention from international community. To 

understand conflict resolution and peace building process of Thai government is then 

logically convincing if one wants to analyse the impact of main interventions in the territory. 

Conflict sensitivity is chosen because it is a concept requiring an intervention to be 

sensitive with the conflict context. It is a method asking a programme/project to minimise 

negative impacts and enhance positive results of the intervention. If Thai government is a 

main actor, and conflict sensitivity concept will help sustaining positive conflict and 

minimising the negative impact of an intervention, to analyse Thai government’s policies on 

the territory in what extend the concept has been included will clarify what Thai government 

should do more in order to reduce the violent situations and create conditions for positive 

conflict. The policies on the territory since 2003 are chosen because the new/recent round of 

deadly conflict in the territory has started in 2003 until present. 

This thesis has qualitative research nature: documentary research on Thai government’s 

policies and conflict sensitivity. The data of the second chapter, the background of the 

conflict, comes from extensively research on documents relating to the territory. It comes 

mostly from Thai documents from Thammasat and Chulalongkorn university’s libraries, 

Bangkok, Thailand. It also includes the documents from non-government and government 

organisations working in the territory. It is, largely, from research paper of Thai scholars.  

The third chapter is the research on policies of Thai government on the territory. The 

special form of administration is the systematically summary of author from news, 

documents and policy paper. Some policies, on the other hand, are translated word by word 

from Thai policies founded in Thai library or on the internet. The Southern Border 

Administration Act in 2010, in the contrary, is the summary of the essential contents of the 

policy.  
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The source of theoretically frame work comes from the Conflict Sensitivity Resource 

Pack of Conflict Sensitive Consortium. The source is chosen because it is the most 

detailed/completed/comprehensive material available for this concept at the moment. 

1.7.2  Analysis of the collected data 

Thai government’s policies are, first of all, compare with the summarised theoretically 

framework process by each process of the concept. To mainstream the concept in sectorial 

sector and the capacity to build the conflict sensitivity manner are also analysed if it is 

included in the policies. The analysis will show the characteristic of policies implemented in 

the territory. In this way, how policies should be improved according to the concept will be 

recommended.  

1.8  How is this research related to humanitarian action? 

This research is related to humanitarian action in two aspects. First of all, it provides a 

tool to analyse, plan, intervene, monitor and evaluate to an organisation which will provide 

humanitarian assistance in a conflict area.  

Secondly, this paper will point put that the policy working on an area or issue of the host 

government can be a source of the analysis and need assessment. The policy will show what 

have been done, and what should be developed in the future. Importantly, it will remind 

humanitarian organisation that a government of a host country is an important actor/partner 

for peace building and conflict resolution process.   

Last but not least, it will show that conflict sensitivity can be used, not only, for the direct 

intervention, but also, for indirect humanitarian approach. The mandate of some humanitarian 

organisation is to directly implement an activity. However, it is not always a necessary 

approach. This thesis will show that to work with a host government’s policies in which still 

in need of support could also achieve/affect a humanitarian purpose. 

   

The explanations for what the research is about and how to achieve have been laid down 

in this chapter. This will be a compass for achieving the objectives of this thesis in the 

following chapter.   
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Chapter 2 
Territory Background 

This chapter will provide the history, geography and human context background of the 

territory of this research: the three-southern-most provinces of Thailand. The history 

background will be extensively provided as it can be used for conflict analysis. It will begin 

with pre-modern nation state era followed by state building, nation building, Cold War 

influence, and ending by the background of nowadays situation beginning since 2003. 

Geography information will picture the physical territory for those who would like to grasp 

the picture of terrain of the context. Information on population living there will provide, not 

only the difference background of people in the territory and the other part of Thailand, but 

also the similarity and relationship among them.  

 

     

 

2.1  Historical Background 

To present a shot history of the territory by important events and people involving in the 

conflict is a first important step to understand the cause of the conflict. The history will be 

presented here by three significant periods of conflict: Pre-modern nation-state building and 

nation-state building process, Cold War, and after 2004. 

Before the three southernmost provinces of Thailand, which are Pattani, Yala and 

Narathiwas, became part of Thailand, this area had their own political unit and was a centre of 

civilization, trade and religion of the Malay Peninsula. After being occupied by Siam, they 

were not only governed by the central government, but they were also treated to be as if they 

are a minority people of society. This leads to the current insurgency problem of the area. 

2.1.1 Pre-modern nation-state and state building process 

Patani had had their own glorious history even before Siam existed as one of the most 

powerful state in South-east Asia. The history between the Siam and Patani was then the 

history of traditional occupation between two territories.   

The presence of European Colonisation in the region impelled Siam to establish the 

modern nation-state. Siam began with state-building process followed by nation-building 
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policies. Internal politic situations significantly affected this process and the conflict in the 

territory. A good example of this is that there are two difference nation-building policies form 

two difference governments: Royal Nationalism by absolute monarchy regime and state 

preference policy from military junta. 

Later, the arrival of Japan Empire brought about the independence movement in 

Southeast Asia. This was also a situation affecting the independence movement in the 

territory.    

2.1.1.1 Pre-modern interstate period 

The territory currently known as the three southernmost provinces of Thailand has its root 

back to 2 A.D. as one of a cultural and trade centre of Malay Peninsula. The territory was 

called the kingdom of Langkasuka. The capital of the kingdom was suited at the Pattani 

Province in the present time. To consider the politic aspect, from 7 A.D. to approximately 13 

A.D., Langkasuka was influenced by Srivijaya: a powerful ancient thalassocratic Malay 

empire based at the island of Sumatra, or Indonesia in the modern day. Arguably, some Thai 

historians claimed that the capital of Srivijaya was once at Surat Thani, a province at the 

southern part of Thailand where the location, ethnic group and religion was similar to the 

central Thai territory. This claim is widely disputed by international scholars. Nonetheless, it 

is here showed that in Thai polity, Thai always try to claim power over the territory by 

instrumentalization of historical narrative.6       

To consider the culture and religion aspect, between 2 to 15 A.D. was the period in 

which Java, Hinduism and Buddhism influenced the area the most. This was a result of trade 

and politic relationship with Srivijaya. As its location was about the middle point between 

Eastern, like Chinese or Java, and Western, like Indian and Arabian, the kingdom was then 

one of the biggest coastal trading centre in the region.7 The important goods were 

frankincense and agarwood.    

                                                           
6Virginie Andre, Community Approaches in Conflict Situation in the Three Southernmost Provinces of 
Thailand: Review of English and French Literature (2004-2007), The Study of Violence at the Southernmost 
Conflict: Policy, Knowledge and Perception. Chulalongkorn University Social Research Institution: Bangkok,  
P 218 
 
7 Rattiya Salae, Religious Interrelationship between People in Pattani, Yala, Narathiwat. The Thai Research 
Fund: Bangkok, 2001, p 38 
รัตติยา  สาและ, การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างศาสนิกท่ีปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: กรุงเทพฯ, 2544, หน้า 38  
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Later was the period of Islam influence which has been since 15 A.D. The Buddhism and 

Hinduism were gradually declining their influence in the area. As being one of the trading 

centres in the area, the mix between the cultures had been there long before the ruling class of 

the territory converted their belief from Buddhism to Islam. It took a period of time until the 

territory fully assimilated Islamic culture to their way of life including politic and law. The 

area was later called “the Malay Sultanate of Patani Darussalam” meaning that Patani is the 

peaceful land of Malay (ethnic) becuase all most all of the people were practicing Islam in a 

peaceful and intellectual way. It was once become an important centre for studying Islam in 

the peninsula.8  

From 13 A.D on was the period in which the territory, that later become Siam, or 

Thailand, was progressively formulated. Between 1350 and 1767 was the period of 

Ayutthaya Kingdom whose capital named, also, Ayutthaya. The relation between, now 

called, the Sultanate of Patani Darussalam, or Pattani9, and the kingdom of Siam, or 

Ayutthaya, from 14 to 16 A.D. is still arguable. Ayutthaya10 claimed that Patani was one of 

her tributary state, while Patani considered herself as an independent one. An explanation on 

the case is that the relationship between Ayutthaya and Patani was depended on their internal 

politics and relationship with their neighbour territory like Myanmar. For instance, if 

Ayutthaya was in military strong position, Patani was then included as a tributary or vassal 

state depending on the policy of each Ayutthaya’s king at the moment. On the contrary, if 

Ayutthaya was in a politically weak position, or defeated by Myanmar, Patani would then 

announced its independence. An explanation to oppose this case is that Patani was not 

considered as a vassal or tributary state but it was an integral part of Kingdom in which Thai 

interests were involved.11   

                                                           
 8 Department of Provicial Administration, Thai-land: the Southern Border Province. Thai Co-op: Bangkok, 
Unknown, Pp 11-33.      
กองประสานราชการ กรมการปกครอง, แผ่นดินไทย: จังหวัดชายแดนภาคใต้. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย: กรุงเทพฯ, ไม่ระบปีุท่ีพิมพ์, หน้า 
11-33. 
9 Patani is Malay language. If the word will be spelled by Pattani, it is, from Malay’s point of view, Siamised, 
or being changed to become Siam.  
 
10 From now on, Ayutthaya will be used in the meaning of the Ayutthaya kingdom or Siam. It was believed 
that Siam derived from a Malay word, sagûm,  or a Sanskrit word,  Śyâma, meaning brown race, with a 
contemptuous signification.   

11Nik Anuar Nik Mahmud, The Malay unrest in South Thailand : an issues in Malayan-Thai border relations. 
Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia: Selangor, 1994,  p4 
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From 1782 until present has been the Rattanakosin period whose capital, moved from 

Ayutthaya after being brought down by Myanmar in 1767, is Bangkok. The King Rama I of 

the Chakri dynasty restored the power of Siam at that moment by sending the troops to defeat 

each territory surrounding Siam. In 1786, Siam, whose capital is Bangkok, for the first time 

in the history of Patani, had the power to appoint the successor of Patani Sultan because 

Patani was defeated after an attack by Sarasi, the younger brother of the great King Rama I of 

the Chakri dynasty. This led to the consequential uprising from 1791 to 1808.  

King Rama I (1782-1809) implemented the divide and rule policy by separating Patani 

into seven different collective cities (Jed Hua Maung). These collective cities were ruled 

under the governors of who were the Malay royal family members or nobilities of the 

territory appointed by Siam.  Also, the governor of Songkhla, a city at the southern part of 

Thailand where Bangkok had direct power to rule the city, was appointed to give close 

examination on those cities. Some former ruling class members of Patani who did not 

surrender to Siam were deposed and ordered to move to live in Bangkok. The income and 

rights over the territory were still the Governor’s privilege. However, the territory had to send 

the golden and silver flowers (Bunga Mas) to the King of Siam as her vassal states every 

three years. The tribute consisted of two small trees made of gold and silver, plus costly gifts 

which were weapons, goods and slaves, for instance.12  

There was also an effort to promote assimilation policy13 by relocating several hundred 

Thai-Buddhist families from other area to work and live there. Nevertheless, the conflict 

between the former aristocracies of Patani had still existed until the colonisation period 

arrived in between 17th and 20th century. The presences of colonisers extremely changed 

Southeast Asia. The territory was inevitably affected by this situation.   

 

                                                           
12 The Value of the Bunga Mas was estimated in 19th century that it could cost in the vicinity of 1,000 Spanish 
dollars.  Malay Terengganu, Kelantan and Kedah states in the Peninsula also practised this tradition. However, 
Siam did not directly rule the three Malay areas. 

 Leonard Y. Andaya, Barbara Watson Andaya, A History of Malaysia. Macmillan Press: London, 1982, Pp 65-
68.   

13Somchot Oongsakun, One Hundred Years of Bureaucratic Reform: Revolution of State and Political Power. 
Chulalongkorn University Press: Bangkok, 1992, P 3   
สมโชติ  อ๋องสกุล ,  100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวฒันาการของอาํนาจรัฐและอาํนาจการเมือง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: กรุงเทพฯ, 2535, หน้า 3  
 

http://books.google.com/books?id=5GSBCcNn1fsC&pg=PA65&dq=%22bunga+mas%22#PPA65,M1
http://books.google.com/books?id=5GSBCcNn1fsC&pg=PA65&dq=%22bunga+mas%22#PPA65,M1
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2.1.2 European Colonisation Period: State Building 

2.1.2.1 State Building 

In the time that other neighbouring states were being colonised by European colonisers, 

even though Siam was the only state in Southeast Asia which could remain a sovereign 

country at that time, this external factor forced Siam ruling class to profoundly reform 

political, social and economic structure of the country. 

The coloniser influencing the conflict in the territory was British Empire. It began in King 

Rama III period (1824-1851). The Empire took some territories in the Malay Peninsula, 

especially, Penang, in 1786. This had been creating dispute and negotiation between Siam 

and the Empire about territory and trade in the Peninsula since 1821. In 1826, Henry Burney, 

an agent of the East India Company, concluded the Treaty of Amity and Commerce, 

famously known Burney Treaty, between Siam and the Empire. Along with an attempt to 

liberalise the trade rule and regulation of Siam state, the Treaty acknowledged Siam’s claim 

over the four northern Malay states which were Kedah, Kelantan, Perlis and Terengganu. 

Also, British ownership of Penang and their rights to trade in Kelantan and Terengganu 

without any interference from Siam were guaranteed in the Treaty. There were not any 

representatives from the four Malay states in the negotiation.  

Next colonisation influence, which would affect the conflict in the territory, was the 

Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and Kingdom of Siam, 

famously known as Bowring Treaty, as Sir John Bowring , Governor of Hong Kong and 

Britain envoy concluded the Treaty in King Rama IV reign (1851-1868). His ability to 

command Latin, Pali, made him and his son, the King Rama V, were able to comprehend the 

on-going colonial situations via books, newspaper, and conversation with heads of state in 

Western countries.14 This was a feature helping him to make the favourable response to 

British pressure by signing the Treaty. Also, Thai was not in a position to be an antagonist to 

the Empire due to British military power at that moment.  

Before the 19th century, trade was a Siam royal prerogative. The result of the Treaty, 

however, initially allowed British subject to trade freely in Bangkok without the heavy royal 

                                                           
14National Achieve of Singapore, Ode to Friendship,    

http://www.a2o.com.sg/a2o/public/html/online_exhibit/odetoFriendship/html/Introduction/index.htm Accessed 
on 6 February 2012 

http://www.a2o.com.sg/a2o/public/html/online_exhibit/odetoFriendship/html/Introduction/index.htm
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taxes imposed on trade that was the practice of the past.15 Besides, the Treaty also provided 

the extraterritorial power to British subject. For example, British subjects would be placed 

under British consular jurisdiction.16 However, the treaty also ensured that foreign powers 

would not intervene in Siam’s internal affairs and allowed Siam to remain independent.17 

The treaty led other foreign powers to sign their own bilateral treaty with Siam in which the 

content based on this Bowring Treaty.              

In King Rama V (1868-1910) period, Siam had to significantly, again, adapt itself in 

order to survive the colonised situation. Siam ruling class chose to modernise the state by 

changing the form of state, from pre-modern to a modern one. To centralise the governing 

power and to reform the administrative organisations of the country were another thing had to 

be done so as to support the new form of state. For example, the new relationship between 

former tributary or vassal states and Bangkok was replaced by the establishment of Monthon 

(circular of territory), which was a subdivision administrative of the county. Monthon was 

later changed to provincial system for the whole country. Tradition local leaders or former 

heads of a tributary or vassal states were replaced by an official post paid by the central 

government: “new administrative bureaucratic system”. The Ministry of Interior, Ministry of 

Defence along with another ten Ministries were created to administrate this modern state. The 

Patani territory was directly affected by this modern state building process.  

In 1904, after being separated from the Malay Sultanate of Patani Darussalam to seven 

different collective cities (Jed Hua Maung) by King Rama I, Patani territory, this time, were 

grouped to be a Monthon. The territory was later governed as a province in 1933.18 Siam, 

this time, had to end the privileges of each governor in the territory by the passing away of 

the living generation. The rights and income over the territory had to be passed from the 

governor and their families to Siam state. In return, the governors and their heir would 

                                                           
15Ibid, accessed on 6 February 2012  
 
16 See Appendix No 4 

17 DBPedia, Browring Treaty, http://dbpedia.org/page/Bowring_Treaty Accessed on 6 February 2012 
 
18 Pattani Provincial Governor Office, History of Pattani Province,  
http://123.242.179.85/webptn/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=66%3Ahistory&Itemi
d=7  Accessed on 7 February 2012 
 

http://dbpedia.org/page/Bowring_Treaty
http://123.242.179.85/webptn/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=66%3Ahistory&Itemid=7
http://123.242.179.85/webptn/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=66%3Ahistory&Itemid=7
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receive some amount of salary and pension until they would pass away.19 This negotiation 

was concluded and signed in the contracts by the governors. Some governors of the seven 

cities signed the contract. Some governors who disagreed with the settlement were 

imprisoned and died in the crucial jail. Those who survived later fled to Malaysia and help 

supporting the first separatist movement from outside the territory. Islam law was replaced by 

Siam law, except in the case dealing with family matter and inheritance right. Siam judge was 

posed to provide closed supervision. The judge was also given right to override the decision 

of, Qadi or Muslim judge. There were many projects help modernising Siam state, such as 

improving and providing public utilities. A good example which was related to the conflict 

later was to centralise the education system.  

Importantly, there was another treaty, influenced by colonisation context, and directly 

affect the disputed territory: the Anglo-Siamese Treaty of 1909 or Bangkok Treaty of 1909.20 

The Treaty was signed by both of the parties for many reasons. For instance, the king Rama 

V wanted to change the details of the Bowring Treaty, especially those relating to royal tax 

and extraterritorial power of British subject.21 From Great Britain point of view, to conclude 

the Treaty would guarantee the possession of Empire over the southern territory of the Malay 

Peninsula. Also, the treaty would relinquish Saim’s claim over the territories stated by the 

Burney Treaty. To kill two birds at the same time, British still remained Siam as its friendly 

buffer state against French colonial Empire in Indochina.  

As a result of the Bangkok Treaty, the rights of suzerainty, protection, administration and 

other form of control possessing over States of Kelantang, Tringganu, Kedah, Perlis and 

adjacent islands would transfers to the British Government.22 The new border line stated in 

the Treaty would remain the area around modern Pattani, Yala, Narathiwas, Satun provinces 

                                                           
19 Pan-ngam Gothamasan, “The Pattani Crisis of 1922: Lessons Learned from the King Rama VI Period”, 
Journal of Security Study.  No 41, 2008, p 7   
พรรณงาม เง่าธรรมสาร, “วิกฤติมณฑลปัตตานี 2465: บทเรียนสมยัรัชกาลท่ี 6”, จุลสารความมัน่คงศึกษา. เล่มท่ี 41, เดือน มิถนุายน, 2551, หน้า 7   
 
20 See Appendix No 5 

21Danai Chaiyotha, Thai History between Thonburee to Rattanakosin Period. Odian Store Press: Bangkok, 
2003, p 182    
ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย: ยคุกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์. สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์: กรุงเทพ, 2546, หน้า 182  
22 See the detail in “The treaty 1909 Annex p 1034/ Bangkok Treaty (“Anglo-Siamese Treaty”) signed on 10 
March 1909, with ratifications exchanged in London on July 9, 1909. (Great Britain, Foreign Office, Treaty 
Series 1909, No. 19, Command 4703, London)”  
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and Tarutau Island to Siam.23 The Malay states were neither consulted nor participated in the 

process viewed the arbitrary division of their territories as a sharing of the agreement by two 

foreign powers. There is an interesting Malay point of view on this situation: 

 “On both coasts, the international frontier 

cuts across the heart of Malay villages and 

communities, effectively dissecting families and 

kinfolk into two separate nations.... 

.... Decolonisation in the decade following the 

end of the Second World War saw the withdrawal of 

European powers, with Southeast Asian states 

gaining independence within the borders carved by 

their old colonizers. Thailand, Siam’s new 

appellation, was consequently saddled with vast 

tracts of “alien” territories in its southern frontier, 

inhabited by a bitter, resentful and disenfranchised 

populace who could not comprehend nor accept the 

logic of their land being governed by an alien race 

with a distinctly divergent language, culture and 

religion.....  

…The old Patani Kingdom was stuck in 

Thailand; an unwitting pawn of an unfinished 

political chess game played by others, indeed, a 

cruel accident of history and a flailing socio-political 

appendage tethered painfully to the soft underbelly 

of the Thai nation to this day.24 

 

Even though the Malay Sultanate of Patani Darussalam was divided and ruled since King 

Rama I reign, this new border line now officially separated the territory to be two new 

modern states. The history of the territory after this could then be considered as the minority 

group of Malay Muslim people in Thai modern state. Thai ruling class was, undoubtedly, 

aware of the difference between the identity of Bangkok and other administrative areas for 

the entire country. When traditional local leaders, who were closely familiar with people in 

                                                           
23 Concluded from the Treaty, p 1037 
 
24 New Focus, Patani: Behind the Accidental Border,  http://malaysiannf.blogspot.com/2010/08/1909-
treaty.html access on 6 February 2012 

 

http://malaysiannf.blogspot.com/2010/08/1909-treaty.html
http://malaysiannf.blogspot.com/2010/08/1909-treaty.html
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the area, were replaced by an administrative post from a far central government, Bangkok had 

to create the sense of belonging to the territory, to the, now, Thai subject. Thai ruling class 

provided this sense of amenity by launching the nation building project.     

2.1.3 Nation Building: from Absolute Monarchy to Constitution Monarchy, from Royal 

Nationalism to State Preference Policy  

2.1.3.1 Royal Nationalism and the end of Absolute Monarchy 

After pass through state-building process in King Rama V era, the project to modernise 

Siam was continued. King Rama VI (1910-1925), the first king of the kingdom educated 

from Western prestigious institutions, mainly in Great Britain, further modernised Siam by 

“nation building” projects. He, along with Siam ruling class, launched the ideologically state 

apparatus project via many medias like novel, plays, poem and newspaper article, which they 

were his expertise. For example, he stated in one of his novel that “As we were born in land 

of Thai, it means we are all Thai. When we die, we will die as a Thai.” Or, in another piece of 

his writing he stated that “To decide whether they are Thai is to decide whether they are loyal 

to the Thai monarchy. If one does not consider oneself as a subject of the monarch, s/he is not 

belonging to any nation.”25 Moreover, World War I was a great opportunity to further his 

“Royal-Siamese nationalism” idea. God (or religion, which is, Buddhism, although Buddhism 

is atheism), King and Country26 were connoted to the new Siam flag. First Siam marsh song 

was composed so as to be used in the troop sending to Europe toward the end of World War 

I.  

In spite of standing for cultural pluralism through the whole history of Siam since 

Ayutthaya, the meaning of being Thai, created in King Rama VI, had explicitly excluded 

other form of believe27, ethnics and religion out of the meaning of Siam. This “Royal 

                                                           
25Chanida PromPayak Punksom, Thai Politics in the History of Thai Flag. Mathichon Press: Bangkok, 2003, p 
84   
ชนิดา  พรหมพยคัฆ์  เผือกสม ,การเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย. มติชน: กรุงเทพฯ, หน้า 84 
 
26Nithi Aeng-Sriwong, “Nation-Democracy”, Mathichon, 18 Febuary 2005   
นิธิ  เอียวศรีวงศ์ , ชาติ – ประชาธิปไตย , มติชนสุดสัปดาห์, 18 ภมุภาพันธ์ 2548 
27 For example, if I believe that I am a free man obtaining free will, and choose not to be any subject of any one. 
I will not be considered as a Thai. This definition is still working in Thai society powerfully until present. A 
good example of this is the dispute between ‘Red Shirt’ and ‘Yellow Shirt’ movement since 2005. In 2010, there 
was a Yellow shirt supporter announced in a television programme that “This land is the land of King Rama IX. 
Those who are not loyal to him should leave the country. This country should not have other colour except the 
yellow one: the colour representing His Majesty the King”      
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Siamese Nationalism” phenomenon was alienation to the Patani territory because most of the 

population is ethnic Malay speaking Malayu and adhered to Islam who has their own history 

for centuries. Though it was not stated in any law that everyone has to convert to Buddhism, 

Buddhism is the religion endorsed as the religion of state.  Characteristic of being Thai has 

been related to Buddhism. To be asked to reject their Malay background and was suppressed 

by this new identity and history is one of many pretexts creating the conflict in the territory. 

Another controversial nation-building policy was the 1921 Compulsory Primary 

Education Act requiring all children to attend state primary schools for four years. This 

policy was not suitable with Patani territory for many reasons. For instance, the curriculum 

was taught in Thai language and included the Buddhism religion in the curriculum, with 

monks often serving as teachers.28 The policy emerged along with the new tax policy which 

was not satisfied by the dwellers. These led to another uprising in 1922 leading by Abdul 

Kadir.29 

The great economic depression, the failure of administration of the government led to the 

first democratic revolution in 1931 in King Rama VII reign (from 1925 to 1935), leading by 

amounts of westernised bureaucrat civil service and military officers. Later, Thailand regime 

has been changed from absolute monarchy to constitution democratic monarchy with a 

parliament form of government in 1932. However, the source of power to rule the country 

has since then been the area of fighting between military junta, electoral politicians, 

bureaucratic elites, invisible actors and influence business men depending on each period of 

time and pressure. Most of the time, the government was ruled by military junta or dictator.30 

After a successful coup, military junta will abrogate the existing constitutions and add some 

interim charters. As a result, Thailand has already had eighteen constitutions. This has 

resulted in not having the reliable supreme law to consistently deal with the conflict in the 

territory. To study the internal politics influencing the territory should then be to study the 

                                                                                                                                                                                     
 
28International Crisis Group, ibid, p 3 

29Somchot Oongsakun, ibid, p3  

30It is 83 years since 1932 to 2015 in which Thailand has changed from absolute monarchy to constitution 
monarchy. This means that it is more than 42 years that Thailand was under military junta government. The 
number is still being counted as at the moment, 2015, Thailand is being governed by a military junta 
government. 



 

 

19 

policy of the government to the territory and the important events happening in the 

territory.31        

2.1.3.2 Constitution ‘Democratic’ Monarchy and State Preference Policy 

After the change of the regime, the Thai society has still had hierarchy culture from the 

old monarchy system, which was incompatible with the just-introducing democratic 

culture,32 brought about the flight for the governing power between groups of elites leading 

to the democratic revolution. Consequently, the military side won the battle and established 

the pattern of to-be-in-the-power of military junta all along.     

The first military junta causing a well-known conflict in the territory was the Field 

Marshal Plaek Pibunsongkhram. He was in the power for two times: from 1938 to 1944 and 

from 1948 to 1957. When he first was in power, he furthered the nation-state building process 

by announcing the “Ratthaniyom” or “State Preference Policy”. It was a series of guidelines 

to instil the nationalist sentiment and proper behaviours to perform in the public.33 For 

example the ethically-neutral name of “Siam” was replaced by “Thai” and “Thailand” so as 

to call people and the territory regardless their ethnics’ background. The Thai nation anthem 

was, for the first time, composed so as to promote the pride and respect of the country. The 

announcement also stated a ‘proper’ style of ‘Thai’s cloths. Besides, Thai language had to 

been learned and used by everyone in the country. Lastly, Thai name had to been adopted. To 

identified as anti-Thai would be perceived as either unpatriotic or a security thread. For 

                                                           
31 the regime, Thailand has been under the reign of King Rama XIII, from 1935 to 1946, and King Rama IX, 
from 1946 until present. The status and power to influence the Thai politics of the King institution was just 
restored around 1960s because the USA’s influence on the combat between, so-called, liberal democracy and 
communism in Cold War and internal politic game. Arguably, the monarchy does influence the Thai politics, 
subtly, to the territory. Although, there have been some royal development projects, as same as in other area of 
Thailand, but they are not the topic of interest in this thesis.   

32 The democratic revolution in Thailand was moved, as mention earlier, by the new intellectual and new 
(commoner, not royal family member) elite class at that moment. The revolution did not come from neither 
ideology nor physically fight of the entire society. New elites imported the change from Europe after living and 
studying there. For example, the first plot of the revolution was planned, ironically, at the house No 9 in Rue du 
Sommerar in Paris. As a result, the people were not prepared for this new ideology. Then, they have been led or 
manipulated, with little effort. The democratic ideology has been corrupted for remaining, and perusing the 
power of elites.  

33 Thanes Aphornsuvan, History and Politics of the Muslims in Thailand. Thammasat University: Bangkok, 
2003, Appendix IV 
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Malay population in the territory, this policy was another harsh assimilation policy so as to 

retain them from independence. This pan-Thai agenda led to another round of confrontation. 

The presence of Empire of Japan in World War II initiated the fight for independence of 

many colonised counties in Southeast Asia because this helped withdrawing the influence and 

power of the western colonisers from the region. There were hopes among many Malay 

Muslim Leaders to bring Patani back as an independence state. On the first of November 

1945, seven aristocracy Malay leaders asked headquarter of British force in Kuala Lumper to 

forward a petition to the secretaries of colonies. The petition inquired whether or not the 

territory, which was divided to be part of Thailand as a result of the Bangkok Treaty 1909, 

can be separated from Thailand and become part of British Malaya. However, this was not 

the case for territory. After the WWII, the hope for independence was shut down by Thai 

government victory in WWII, as a result of “Free Thai Movement” (from Japan’s occupation) 

acted as the military intelligence for the Allies in the region. United States of America 

(USA), who was a closed ally of the Free Thai Movement, made it clear to Britain that any 

arrangement which would affect the Thai sovereignty and cause any turmoil in the area 

would not be accepted. 34 Also, rice was in great demand for Malaysia and Myanmar after 

WWII. Thailand’s rice could fulfil the need of British’s territories.  Importantly, the British 

saw the necessity of being reticent to this case because they could use Thailand as a stable 

politically and military base, for combating communism movement in the region. After this 

event, some former Malay elites later moved to the northern part of Malaysia, some to Saudi 

Arabia. These exiled Patani Muslims later provide valuable support for fund raising and 

advocacy activities for the separatist movement.35 

The announcement of being an ally of the Empire of Japan of General Plaek brought him 

and his harsh state preference policy down from power in 1944. The new government, led by 

Pridi Phanomyong in 1946, established structures designed to create a sense of belonging to 

Thailand among Malay Muslims. It was the Patronage of Islam Act. 36 A special 

Commission of Inquiry to investigate complaints of Malay Muslim against the act of 

government from Malay Muslim was also established. Haji Sulong, a modernist intellectual 

                                                           
34 Moshe Yegar, Between integration and secession: the Muslim Communities of the Southern Part of Thailand. 
Lexington Book: Maryland, 2002, p 101  
35International Crisis Group, ibid, Asia Report No 98, Reference No 20, p 4 
 
36 Thanet Aphornsuvan, ibid, Appendix IV 
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Tok Gurus37, established the Patani People’s Movement (PPM) on July 1947, and later 

submitted a petition, the Seventh Demand, requiring for self-ruled, language and cultural 

rights and the implementation of Islamic law in the territory, to the Commission of Inquiry. 

On the other hand, Sulong and his colleagues, in the same year, appealed another petition to 

the United Nations in order to be granted separation from Thailand and became an 

independent Greater Patani, and part of Federation of Malaya. It was claimed that more than 

half of the adult population of Yala, Narathiwat and Pattani provinces of Thailand, which 

were around 250,000 people, signed the petition.38 When General Plaek came to the power 

for the second time, by a successful coup, in 1948, his military government responded to 

Haji’s petitions by imprisoning him, his son and several religious leaders.  

Haji Sulong’s imprisonment was the last straw of the series of unjust and abusive events 

happening in the territory for the last several years. For instance, there had been some torture, 

rape and forced disappearance cases for the suspects relating to the treason charge. With an 

intend to ask for a fair trial for Sulong and his fellows, the gathering of people turned into a 

violence confrontation in front of the police station he was confined.39 Although, he was 

later moved out of Patani area, the rebellions did not end. The revolts were erupted all over 

the territory. The most serious one was a deadly clash at Dusun-nyor village between one 

thousand Malays and the police force. Fighting went on for thirty-six hours from 26th to 28th 

April 1948. The villagers, who claimed that they carried only knifes and clubs, were defeated 

and finally surrendered. More than four hundred Malays, including women, children, and the 

elderly, were killed while some thirty police officers lost their lives.40 This is a turning point 

of conflict between Thailand and Malay Muslim in the territory.41 The fire of angry against 

Thai suppression was fanned among, not only aristocracy, but also at a much broader 

                                                           
37 Tok Gurus are the Islamic expert whom respected by community and usually own Islamic Teaching Schools  
 
38Walker, Dennis P. “Conflict between the Thai and Islamic cultures in Southern Thailand (Patani) 1948-2005.”, 
Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 27 (1). pp. 81-117. 
 
39 This plot of confrontation has later been a pattern for igniting the violence in the territory. 
 
40 Satha-Anand Chaiwat (2006): The silence of the bullet monument: Violence and “Truth” management, 
Dusun-nyor 1948, and Kru-Ze 2004, Critical Asian Studies, 38:01, p18 
 
41 Haji Sulong was later released in1952.  However, in August 1954, his body was found in a lake at the 
southern part of Thailand. It was widely believed that he was one of many forced disappearance victims made 
by police officers.  
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population level. The resistance was then levelled up from one side oppression to the deadly 

violence clash between organised armed insurgency groups and Thai authority.    

 

2.1.4 Cold War Influence 

From the forming of several insurgency groups, National Economic and Social 

Development Plan to the 66/23 conciliation policy.  

The fight between liberal democracy and communism in international community at that 

time profoundly affected the policy and insurgency situation in the territory. It was the time 

of clash between armed organising group and Thai government, and it was the time of first 

conciliation policy.       

2.1.4.1 The Rise of Insurgency Group 

The constructed organisations fighting in the conflict was first begun as an armed forced 

to overcome the Japanese occupation over the northern part of Malaysia. The territory 

transferred to the British Empire by the settlement of Bangkok Treaty, which were Kelantan, 

Tringganu, Kedah and Pelis, were restored to Thai government by Japan in WWII. These led 

to the fights of several armed groups, supported by British Colony, to liberate themselves 

from Japan’s occupation. Some groups, supported by ethnic Chinese communist movement, 

extended their objectives to free the territory from both of the Empires. With the closed 

connection and family tight of elites between the two borders, in March 1948, Gabungam 

Melayu Pattani Raya (GAMPAR), was initially established with the support of traditional 

aristocrats. Its function was to combine Muslim people in the territory and co-operate the 

movement with Haji Sukong’s organisation, PPM. To form an independent Malaya State was 

their goals. When the leaders of the groups died in 1953 and 1954, the organisation separated 

their actions. Their memberships were later gathered by Adun Na Saiburi when he 

established the Patani National Liberation Front or Barison Nasional Pembebasan Patani 

(BNPP) in 1959. This was the first group which was armed to fight for the independence of 

Patani.42 There were around 60 armed groups actively operating in the south in late 1960s. 

The Barisan Revousi Nasional (BRN) organised in 1974; the Bertubuhan Perpaduan 

Pembebasan Pattani (BPPP) or later changed to Patani United Liberation Organisation 

(PULO) set up in 1968; and GMIP (The Gerakan Mujahideen Islam Pattani, also known as 

the Pattani Islamic Mujahideen Movement, or the Pattani Islamic Holy Warriors Movement) 
                                                           
42 International Crisis Group, ibid, Asia Report No 98, p 6 
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established in 1995, these are considered to have been the most influential Muslim separatist 

armed organisations in the territory. As same as in other conflict area, some groups moved by 

political objectives, some were just criminal bandit, and some mix between the two.  

2.1.4.2 “Development” Period 

After WWII, United States, as one of the most important ally of Thailand, had played a 

leading role for combating the widely spread of communism in Indochina. One of the USA’s 

strategies was to introduce economic liberalism to Thailand. With the assistance from World 

Bank, Thailand lunched the first National Economic and Social Development Plan in 1961. 

Along with the experience of management on the territory for the last two decades, the 

military-dictator governments, after General Plaek, then significantly put emphasis on the 

development of economic prosperity along with the cultural assimilation.43 However, human 

right abused situations were continually going on in the territory.   

The Development Plan further developed basic infrastructure and social services system 

for the whole country. It also initially established the industrial sector to Thailand. 

Consequently, the first couple of plans additionally centralised administrative power and 

resources to the government and Bangkok. However, the Plan concentrated on 

decentralisation later. Nonetheless, it was not until the fifth Plan, implemented from 1982 to 

1986, that a special policy on the southern-most territory was included in. It was showed that 

the income per capita and economic growth rate of the territory was comparatively far behind 

other provinces in the southern part of Thailand. Parts of the problem, as stated in the Plan, 

were the administrative and governing problems; the difference of ethnic and religion; and 

the narrow base of productivity in the area in which it was only agriculture sector. According 

to the Plan, to solve the problems was to improve productivity basis by introducing the 

service and industrial sectors into the area. Also, the poverty would be eradicated by 

providing capitals such as land, infrastructure and occupation training to the people. 

Furthermore, to improve the education system and women’s roles was a convincing strategy 

to promote Thai identity in which it was the root cause of the problem. However, to improve 

the administrative system was not included in the fifth plan.44  

                                                           
43 It can be seen that the democracy regime was not the priority here. A strong government which intended to 
pursue the hegemony (USA)’s will was an enough condition for this moment.     

44 National Economics and Social Development Act No5, BE 2525 to 2529 (or 1982 to 1986), Chapter 5 
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2.1.4.3 (Continued) Assimilation Policy 

The cultural assimilation policy was continually implemented to the territory. In this case, 

the interference of traditional Islamic study cannot be ignored. According to the Development 

Plan, to develop the area and to solve the security problem was to simply develop the 

territory to obtain Thai characteristics.45 A measurement for imposing Thai by education was 

to improve Pondok: the traditional institution for studying purified Islam. The Thanom 

Kittikachin and Sarit Thanarat’s government, the authoritative military government, from 

1958 to 1973, persuaded the Pondok to add the compulsory national curriculum into their 

traditional Islam lesson. Those who immerged would get financial aids and support from the 

government. Arabic language was added as a selective subject in the curriculum, not the 

Malay though. Besides, the text books which were not designed by the ministry of education 

were declared illegal. This semi-secular curriculum introduced into the Pondoks was 

perceived as the declination of religion study. As a result, the younger generations were being 

sent to study Islam abroad.            

The next step of assimilation was to prepare the Muslim students to work in bureaucratic 

government offices by establishing a higher education institution. In 1967, a new state 

university was established in Pattani for the first time. Its purposes were not only for being 

the centre for continuing study, but also for being the centre for Islamic education of every 

level.46 

In addition, for gaining legitimacy in governing the country and fighting with 

communism, Sarit’s government revived the ideology of Religion, King and Nation. This 

time the ideas were concretely and widely symbolised. A good example of this forced Thai-

ism policy was to promote the image of Thai flag, Buddha statues and His Majesty the King 

in front of every school yard and classroom without being sensitive to the nature of the area 

like Muslim southern-most territory.47 Furthermore, the government, for the second times of 

the territory’s history, the government moved around 160,000 Buddhist Thai from the north-

eastern part of Thailand into the area so as to gradually encroach the territory.       

                                                           
45 National Economics and Social Development Act No5, ibid, Chapter 5  

46 Thanet Aphornsuvan, ibid, p 26 

47 Thanet Aphornsuvan, ibid,  p26 
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It seems as if Thai’s policies successfully integrated Malay-Muslim into Thai identity and 

state. However, these assimilation policies had just weakened the Islamic principles and 

Muslim communities.     

  2.1.4.4 Communism Movement and conciliation plan 

Another American influence in this period was liberal democracy ideology came along 

with the Vietnam War and American military forces based in Thailand. The Development 

Plan had created new educated middle class to society. With international situation in the 

region and the liberal idea among the new created class living in the authoritative 

government, the students led democracy movement immerged in Bangkok, for the first time 

in Thai history, in 1973. Even though the communist ideology did exist in Thailand since 

1950s, the student’s democracy movements were dramatically labelled as communist after 

the 1973 uprising. When the student massacre happened on 6th October 1976 in Thammasat 

University, to join communist military forces in the jungles was then a natural and 

unavoidable choice of the student’s movements at that moment. When General Prem 

Tinasulanond took office in 1980, his visionary team saw that the oppressive strategy could 

not the problem, but, instead, would intensify the level of conflict between the parties.  His 

government then launched the policy that not only tackled the communist situation in 

Thailand, but also helped improving the southern-most-provinces insurgency situation. The 

brutal military strategies of Sarit’s government used to undertake communist operation was 

replaced by the political participation policy along with justified law enforcement and 

integrated security forces policies. In 1980, Prime Ministerial Order No 66/2523 was 

announced in order to provide amnesty offer and opportunity to politically participate in 

improving the situation for the communist and separatist.  

By the initiation of 66/2523’s policy, government created a special form of 

administration to govern the southern territory. In 1978, to holistically administrate the 

territory, the first National Security Plan for Southernmost Provinces was created to direct the 

territory from 1978 to 1987. Also, the Southern Border Province Administrative Centre 

(SBPAC) was established in 1981 so as to implement the policies and co-operate the 

administrative activities in the area. It also provided social psychology suggestion, good 

governance guideline and political participation policy to govern the territory. Besides, the 

Civil-Police-Military joint taskforce (CPM 43) was created to deal with the security aspect. 
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These co-operate form of administration was a successful solution for the insurgency 

problem in the southern-most provinces. The National Security Plan was continually 

improved and implemented so as to be up-to-date to the situation since the first plan through 

the second plan (1988 to 1933), the third plan (1994 to 1998) and the fourth plan (1999 to 

2003). For instance, it was reported that following the first and the second plan, there were 

leader-level separatist around one hundred and twenty and one thousand armed insurgents 

actively operated in the area.  

By 2001, CPM 43 announced that there were only forty armed insurgents in the territory. 

They lost their leadership and insurgent ideology. They committed crimes and other illegal 

activities so as to survive. The government then concluded that the insurgency situation had 

been ended. The National Security Plan and other special administrative organisations for the 

territory were no longer necessary. The territory could be governed by the same policy as 

other area in the country. SBPAC and CPM 43 were then seized down and abolished by April 

2002.        

2.1.5 From 2003 on: 

2.1.5.1 Overall picture 

Even though Thailand has changed its form of government from absolute monarchy to 

constitution monarchy since 1932, not until the emergence of the 1997 constitution that Thai 

political science experts widely accepted the political regime as fully democracy. As being 

explained, the first popular democracy movement took place in 1973 leading to semi-

democracy regime, which mixing the power of military, bureaucratic officers and 

businessmen. Later, the second movement happened in 1992 shortly after a junta military 

government came to power. After the movement in 1922, Thai society realised on the 

important of establishing the fully democratic constitution. One of the essences of the 

constitution is create political stability and efficiency. Lieutenant Colonel Dr Taksin 

Shinawatra became the first Prime Minister under this constitution. Unexpectedly, the 

intention to create a stable government along with many other surrounding conditions, like 

the economic crisis in 1999, turned Taksin’s era to be a powerful one-single-party 

government.     
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It is arguably in what extend Taksin’s government efficiency and effectively ruled the 

other part of the country. The influence of the government on the territory can be easily 

perceived by the new round of violence situation at the southern-most-provinces of Thailand. 

2.1.5.2 Taksin’s Government  

There was a sign of a new round of insurgency in the territory since 2003. The numbers 

of attack was gradually increasing from 50 in 2001 to 75 in 2002 and 119 in 2003. There 

were four remarkable situations believed to re-ignite and fire the deadly conflict situation in 

the territory. 

First of all, it was an attack on army depot in Narathiwat on 4th January 2004. The attack 

took four soldiers’ life, 400 rifles, 20 pistols and 2 machine guns. Taksin’s government then 

invoked Martial Law and put the Royal Thai Police to be the leader of the investigation.  

Secondly, on 11 March 2004, Somchai Neelapaijit, a Muslim lawyer for several Muslim 

suspects of the army depot looting incident on 4th January 2004, had disappeared. It is 

believed that he was forced to disappear, or murdered, by the policeman, because he brought 

the case, in which the suspects of the incident were abducted, without any investigation, from 

their house, and then tortured in the custody, into the mass media.48     

The most symbolic one was the third situation. On 28 April 2004, Security forces stormed 

to Krue Se Mosque in Pattani in order to arrest suspects whom believed to attack 11 police 

outposts in Pattani, Songkhla and Yala. Five policemen were killed. The security forces killed 

all 32 men in the Mosque. Besides, nineteen Muslim teenage were killed at a restaurant in 

Sabayoi district in Songkhla province as they were believed that they were related to the 

attack on the police outposts. These increased deep resentment among Muslim community in 

the territory. It was a symbolic situation as it resembled the revolt and brutal suppress of the 

Thai government in Dusun-nyor village on 26 to 28 April in 1948.49 

Last but not least, shortly after 6 people were arrested in a village whose name is Tak Bai 

in Narathiwat by being charged as a weapon supplier for the group of insurgents, there was a 

huge demonstration in front of the police station where they were being held. Soldier and 

                                                           
48 Amnesty International, They took nothing but his life: Unlawful Killing in Thailand’s Southern Insurgency. 
Amnesty International Publications: London, 2011, p 48 

49 The details can be found at page number 18-19 in this paper. 
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police officers eventually fired tear gas, water cannons and bullets into the crowd. Seven 

Muslim people were killed on the scene. But the most crucial part came after. The soldier 

arrested hundreds of demonstrators by forcing them to horizontally lie on top of each other in 

the trucks transporting them from the police station to a military camp where it is 150 

kilometres far away. However, it took 5 hours to bring the Muslim demonstrators practising 

Ramadan fasting and laying on each other to reach the camp. Seventy eights Muslim died by 

being suffocated with the compression syndrome, rhabdomyolysis and acute renal failure. 

Besides, there were seven people were forced disappeared from this protest.50 This incident 

accentuated the brutal administration and lack of human right practice of Thai government 

towards people in the territory.  

Since then, the incident numbers and death toll have been accumulated. On January 

2012, there is a report stated that since 2003, there were around 6,834 violence situations 

relating to security issues. Totally death toll number is 5,243, and 8,941 people have been 

injured. Last but not least, Thai government has spent about 1,600,000,000,000 Bath or 

around 40,000,000,000 Euro to stop this catastrophe.51     

 

2.2 “Geography and Human Context” 

 The area of the conflict is located at the three most-southern province of Thailand 

which are Narathiwas, Patani and Yala including some districts (Amphor) in Songkhala. The 

total area is around 14,000 square kilometres. It is at the northern area of Malay Peninsula.  

                                                           
50Data on Thai Politic and Governor of King Prajadhipok’s Institution, Tak Bai Incident,  

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B
8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A  

accessed on 25 May 2012 

51 Pakon Pungnet, Isranews, “Nine years of the violence situation has cost government 1,600,000,000,000 
million Bath. People have died a bit above 5,000.” 4 January 2012  

<http://www.isranews.org/south-news/stat-history/49-2009-11-17-18-22-35/4823-8-
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-(1)-
%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B
8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-5-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-
%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B
8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-1-6-
%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html>. 
Accessed on 25 May 2012.   

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
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http://www.isranews.org/south-news/stat-history/49-2009-11-17-18-22-35/4823-8-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-(1)-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-5-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-1-6-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
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 The terrain at the southern and south-western part area is composed of mountains and 

valley plain as it is part of the Titiwangsa Mountains or known as Sankalakhiri Range in 

Thailand. The northern and the north-eastern part of the area are the basins towards the 

eastern cost of Thailand: Thai Gulf. Some valley plains area at the central part of the area is 

big enough for constructing a dam, Bang Lang Dam, in order to generate the electricity for 

the territory. Tropical Rainforest of the mountains is the sources of three main rivers 

flourishing the territory.  

 Neighbouring country of the territory is solely Malaysia State. South-western is next 

to Kedar State. Southern area is juxtaposed to Perak State, while Kelantan State is at the 

southern. 

 The most important natural resources, nowadays, are forest and its biodiversity 

richness of the fertile estuaries. The river basin at the eastern part of the area is 50,000-acres 

peat swap forest protected by to the Convention on Wetlands of International Importance or 

Ramsar Convention registered in 2001.52
 However, gold used to be the important resources 

of the area. In 1930s, Society des Mine d’’re de Litcho Company of France was offered the 

patent permit to operate a gold filed at Sukhirin District in Narathiwat. It was recorded that 

1,851 kilograms of gold was found in the area from 1936 to 1940. Later, with the first 

Indochina War influence and cost and benefit of the operation, the mine was closed down in 

1945.53  

 Nowadays, the main economic activity of the territory is agriculture. Rice and rubber 

are the area’s most important crop. Other agricultural commodities are fruits, palm olive oil 

and fishery products. Industrially processed foods, such as sea food, has been promoted and 

supported to the area by Thai government. Tourism is the main sources of income in some 

area of the territory especially at the bordering area between Thailand and Malaysia. The 

bordering area is also the shadow economics area. Smuggling of goods, illegal petroleum 

trade, drug trade, gambling and prostitution are the on-going activities at the border supported 

                                                           
52 Narathiwat Province Website, General Information, http://www2.narathiwat.go.th/narathiwat/nara/page1.htm 
Accessed on 25 May 2012.   

53 Gold Trade Association Website, History of Gold in Thailand, 
http://www.goldtraders.or.th/PageView.aspx?page=6 Accessed on 25 May 2012.   

http://www.goldtraders.or.th/PageView.aspx?page=6
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by high-ranking civil, polices, military officers and politicians.54 Business, industrial, 

trading, services or public services sector are being operated by Thai or Chinese Buddhist 

people. Malay Muslim hold small plot of land and mainly work as labours. There is currently 

a little Malay-Muslim work in public service sector though.  

Thai baht is the currency used in the area. There is regulation on holding Thai baht 

and Malaysian ringgit across the countries.  

 The climate is tropical savanna. It is always high temperature and humid. There are 

two seasons which are summer from February to July and raining season from August to 

January. It is estimated that there are one hundred and fifty days of rain-fall per year. The 

average year-round temperature is around 27 Celsius degree. The coolest day is around 20 

and the warmest day is around 37 Celsius degree.             

 The population in the territory is estimated to be around 2,100,000 people.55 It is also 

estimated that there are around 3,359,000 Malay people in Thailand. There are those settled 

in the central part of the country since Ayutthaya and early Rattanakosin period due to 

political reasons. However, the majority of Malay Ethnic is in five-southern-most provinces 

which are the four provinces with the on-going conflict and Satun. In the conflict area, it is 

estimated that 85 to 90 per cent of people in the territory are Malay- Muslim. For the rest of 

Thailand, it is about 8 per cent of population who are Muslim, and 85 per cent are Theravada 

Buddhist.   

 Nonetheless, Thai official documents do not separate nor call the Malay people as 

Malay. They will more preferably called ‘Thai’-Muslim people of the territory. So, it could 

be roughly said those in the territory who speak Malay and practise Islam are Malay ethnic. 

Those who speak Thai and practice Buddhist are Thai. Malay people in the provinces speak a 

dialect of Bahasa Malaysia known as Malayu. The written form, which is known as Yawi, 

uses Arabic script.56 In actually, there are amounts of people who can speak both of the 

languages regardless their religions and ethnic. 

                                                           
54 United Nation Development Program, The Conflict in the Four Southernmost Provinces of Thailand and the 
Role of Parliamentary System, Working Paper No 8, the Role of Parliaments in Conflict and Post Conflict in 
Asia, 2005, p8 

55 National Statistical Office website, Statistical Data on Each Province, 
http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp# Accessed on 25 May 2012.   
56Amnesty International, ibid, p47 

http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp
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 In Narathiwas, there is a statistic separating the ability of using the language of 

Buddhist and Muslim people in the province. If to speak Malay only indicates the 

characteristic of being Malay people, it could be estimated that there are around 414,600 

Malay ethnic people in Narathiwas. However, language is not the solely criteria of being 

Malay.  

 The social character and cultures in the territory could be roughly described as three 

forms: 

- Malay-speaking and practising Islam community, 

- Thai-speaking and practising Buddhism community, 

- And Thai-Chinese-speaking and practising Buddhism or other religion 
community.57 

There are a number of people who can speak both of the languages from both of 

religions. Each community would prefer to settle their home and community separate from 

each other. The difference clothing will tell their religions. For example, Muslim men would 

usually wear Sarong, and Muslim women would wear hijab. However, there are some areas 

that people from two religions living together in a same village. There is not any report that 

there is such a conflict based on religion. One explanation is that people have been living 

together since their ancestors and been learning how to live in this diverging environment. 

Nonetheless, there are little conflicts based on local politics which is a normal phenomenon 

for the entire country. Currently, there are reports that, after this new round of conflict 

starting in 2003, fear and suspicious feeling appear among people in the territory because of 

there are undercover Thai government agents and insurgency supporters living among them.        

  

 The information about history, geography and human context have been provided in 

this chapter. It has shown that the today deadly incident has not currently been created. On 

the contrary, it has been the result of power struggle/relationship between two territories: 

Siam/Thai and Patani. The background will be a useful resource for conflict or policy 

analysis of the following chapter.    

 
                                                           
57 Narathiwat Province Website, General Information, http://www2.narathiwat.go.th/narathiwat/nara/page1.htm  
Accessed on 25 May 2012.   



 

 

32 

Chapter 3 

Thai Government Policy on the Territory 

 In this chapter, it will begin with specific form of organisation/administration 

especially assigned to implement the specific conflict resolution and peace building policies 

on the territory. Later, the specific policies at national level will be studied. Five policies 

between 2003 and 2012 were chosen so as to be the most comprehensive source of data of 

study covering the period. It contains either a policy directly implemented in the territory, or 

the law partly related to the violent incident. The five policies are: Prime Ministerial Order 

No 68/2547 on 2004, Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006, Internal Security Act of 

the Kingdom 2008, The Southern Border Administration Act (2010), and Southern Provinces 

Security Strategic on 2006 to 2011.  

The specific policies on the territory presented here were translated with the intention 

to maintain the meaning from Thai to English as much as possible. There are some 

insignificant parts which were not translated.  

 

 

Thai government policy has significantly affected the on-going insurgency situation in 

the territory because they are the main actor in the territory. The policy then cannot be 

ignored if we would like to understand or analyse the situation. 

Thai government recently considers the territory as a special space where culture, way 

of life and ethnicity of the people in the area is different from other part of Thailand. The 

government has then decided that the special form of organisation/administration and policy 

should be implemented in the territory.   

To start with, the specific form of organisation and policy on the territory will be 

explored. 
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3.1  Specific Form of Organisation/Administration 

Between 1981 and 2002, there was specific form of administration governing the 

territory. It was divided to two different sections: politics and development, and security. The 

Southern Border Province Administrative Centre (SBPAC) was the organisation 

implementing the development policies and co-operating the administrative activities in the 

area. The Civil-Police-Military joint taskforce (CPM 43) was created to deal with the security 

aspect. 

SBPAC and CPM 43 were demolished on 2002 because the incident was reduced to 

less than ten times per year. Prime Minister Taksin Shinawatra’s government decided that 

insurgency situation in the area was ended. Hence, the special form of administration and 

policy were not necessary in the territory anymore. The area could use the same policy as 

other area in Thailand. 

However, after SBPAC and CPM 43 were demolished, the numbers of violent 

incident were gradually increasing. The government considered that the special policy should 

be implemented in the territory again. On 24 June 2003, by the Prime Ministerial Order No 

154/2546, the Committee on Special Policy on Solving Problems and Development on the 

Southern-Border Provinces was established.58 This committee did not include any 

representative from the area. Also, the committee did not draft any concrete policy for the 

territory.   

The attack on army depots in Narathiwat on 4 January 2004, which there was 

significantly increase in the numbers of incident, led to the Prime Ministerial Order No 

68/2547 and 69/2547. According to the Order, there were three new forms of administration 

governing the territory. The first one was Southern Border Province Peace Operation 

Command.59 Its duty was to unite the operations of different bureaucratic, police and military 

office in the territory. The second one was the Southern Border Province Peace Policy 

Command60. Its duty was to develop the peace policy on the territory. The last one was 

Administration Committee for Policy and Strategy on Peace Operation on the Southern 
                                                           
58 In Thai name is “คณะกรรมการนโยบายเฉพาะกิจแก้ไชปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กปต.)”. 

59 In Thai name is “กองอาํนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต)”. 

60 In Thai name is “กองอาํนวยการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กสชต)”. 
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Border Province.61 Its duty was to ensure that the specific peace policy would be 

implemented on the territory by involving offices. The number of incident was still rising.  

The military caretaker government from 2006 Thai coup d'état lunched the specific 

peace policy on the territory by the Prime Ministerial Order No 207/2549 and Internal 

Security Act of the Kingdom 2008. The Order re-generated the Southern Border Province 

Administrative Centre (SBPAC) and the Civil-Police-Military joint taskforce (CPM), which 

were demolished on 2002. However, Internal Security Operations Command (ISOC), which 

is a Thai military unit devoted to national security issues, was promoted to govern SBPAC 

and CPM. This means that the initiated functions of SBPAC, in which to put emphasis on 

politics and development, and to balance the military power in the territory, were restrained 

by the military influence.  

On 2010, the Southern Border Administration Act was approved by the parliament in 

order to formalise the structure and legal status of SBPAC. Also, the Act will direct the 

strategic, policy and operation on politics and development in the territory.    

On December 2012, the Committee of Strategy and Policy Implementation on 

Southern Border Province Centre was created so as to coordinate the work of SBPAC and 

ISOC.62 The Committee will put emphasis on three directives: security, development and 

justice.    

                                                           
61 In Thai name is “คณะกรรมการบริหารจัดการในพืน้ท่ีนโยบายและยทุธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (กบชต.)”. 

62 Bangkok Business News, To analyse the structure of ISOC, 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B
%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B
8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%
E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9
%83%E0%B8%95%E0%B9%89-
%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B
8%A2.html 

Accessed on 25 May 2012 

ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   พล.อ.นิพัทธ์ ทองเลก็ รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
โฆษกศนูย์ปฏิบติัการคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์การแก้ปัญหา จังหวดัชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก.กปต. เปิดเผยถึงการทาํงานของ ศปก.กปต.ในพื้นท่ี
ภาคใต้ ว่า ศปก.กปต.เป็นหน่วยขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์รับผิดชอบงาน 3 กลุ่ม คือ การพัฒนา ความมัน่คง และความยติุธรรม  

จาก 3 กลุ่มงาน ได้แยกย่อยออกเป็น 5 ภารกิจ และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย 1.ภารกิจการดแูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มี กอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นเจ้าภาพ 2.ภารกิจด้านการพัฒนาและอาํนวยความเป็นธรรม มี ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพ 3.ภารกิจด้านกฎหมายและความยติุธรรม 4.ภารกิจด้าน
การสร้างความเข้าใจ มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ และ 5.ภารกิจด้านประสานความร่วมมือ มี สมช.เป็นเจ้าภาพ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121202/480518/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%95.%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html
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3.2  Specific Policy 

 The specific policies on the territory presented here are mostly translated word by 

word from Thai policies to English. There are some insignificant parts not being translated. 

The cores of some policy, like the Southern Border Administration Act in 2010, are 

summarised by the author. To translate the actual Thai policies to English is intended for the 

accuracy of the analysis later in this paper. The Thai policies can be found in the appendix.  

 The policies presented here are the main policies ordered from the Prime Minister or 

the Act approved by the cabinet. Government offices working in the territory will use the 

Prime Ministerial Orders or Acts as their strategies and operation plans.      

3.2.1 Prime Ministerial Order No 68/2547 on 200463 

The Peace Promoting Policy on Southern Border Province from 2004 to 2006 was 

lunched according to Prime Ministerial Order No 68/2547. The policy explained causes, 

objectives, strategy, implementation and public administration as detailed here. 

 

Cause 

a) To begin with external factor, the policy stated that the cause of the incident came 

from the Anti-Globalisation Movement using the difference on faith, ethnicity and social 

inequality as the conditions to create the war on terror. The Policy also stated that anti-

western terrorist in Middle East could bring a group of terrorist to come and take advantage 

on the situation in the territory. 

b) Considering the internal factor, the difference on ethnicity, language, religion and 

culture between the people in the territory and the entire country could be used as the setting 

to spread the separatist propaganda to teenage in the territory.  

c) The policy always explained that the local politicians and criminal gangs were one 

of the factors igniting the conflict. 

d) The unorganised administration among the government offices was another factor 

making the conflict resolution process in the territory ineffective.     
                                                           
63 See Appendix No 6 
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Objectives 

The most urgent task the government put emphasis on was to stop the violence 

incident in the territory as soon as possible. The government also planned to increase the 

security in the territory in order to support the social, economic and political development 

within 3 years.  

Strategy 

The government broadly stated that the main strategies would be to integrate the work 

of government offices; to develop social and economic situation; to be proactive on 

implementing operation in the territory; and to sustainably create peace in the territory.     

Implementation  

a) To stop the violent incident effectively, the government will eliminate or reduce the 

influence of three groups of people: corrupted government officers, local criminal gangs, and 

local dishonest politicians.  

Also, to adjust the perception of people in the territory toward Thai state was 

significantly important in immersing people to Thai state. Thai government has to make them 

feel that they are part of Thailand, and everyone living in Thailand will be equally treated. 

Everyone can live peacefully together even though they come from different background.  

b) Government will work on causes in which differentiating people in the territory 

from other parts of Thailand. The alienate feeling could come from ethnicity, religion, 

exploitation, and inequality. There could be several methods in order to eliminate these 

causes. First of all, we have to strictly launch anti-corruption policy on the territory. Also, the 

exploitation from local influential people must be eradicated. Furthermore, we have to make 

people feel safe and secure on their life and property. Likewise, freedom of belief or religion 

must be promoted.  

c) Government will work on assimilating people from different ethnicity and religion 

into Thai state. Islamic culture and belief must be included in the definition of being Thai.  

d) Government will promote people to live by their own culture, religion and identity 

with respect and honour. Dissimilarity will not be suppressed. On the other hand, 

communication channel should be created so as to exchange culture between each other.  
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e) Government will promote participation, transparency and accountability on 

government offices’ performance.  

f) Government will get involve with local politician, religious leader, local mass 

media, and NGOs in order to plan and solve the problems together. 

g) Government will treat the separatist as a citizen of Thailand. The counter-

insurgency policy on them will base on rule of law.  

h) Government will communicate and co-operate with international community, 

especially at regional level, about freedom and equal opportunity of every Thai people 

regardless of their ethnicity or religion.  

i) Government will promote sustainable economic in the territory so as to relief the 

grievance, and raise standard of living of people. Integrated community development will be 

included in the government plan. The need of the community will be treated as the first 

priority.  

j) Government will use proactive measure on public relation, information and 

psychosocial practise.  

Public Administration 

a) Government would ask for co-operation from every government office at every 

working level in the territory so as to plan and implement the specific peace-building 

measures provided by the government. 

b) National Security Office will be responsible for integrating the security strategic 

and policy in the territory. The Office will also monitor and evaluate the need of people and 

the performance of other government offices working in the territory.           

c) Office of the National Economic and Social Development Broad will work on 

developing the social and economic policy in the territory.  

d) Internal Security Operations Command will be responsible for establishing a 

leading organisation in which will be responsible for co-ordinating and monitoring the peace 

building process in the territory. The administration will be named “Peace Building 

Operation for the most-southern province”.64 

e) Every government organisations, local administrative organisations, state 

enterprises must co-operate with “Peace Building Operation at Southern Border 

Administration”. To effectively harmonise the administration among the offices, the Peace 

                                                           
64 Thai name is “กองอาํนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต)”. 
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Building Operation must be considered as the most urgent task of any offices working in the 

territory.  

f) Bureau of the Budget and Ministry of Finance must prepare the budget system for 

supporting the peace operation and offices working in the territory.    

 

3.2.2 The Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006 
Peace Building Policy in the Sothern-Border Provinces65 

 It was the specific peace-building policy from 2006 to 2012 which was launched in 

the territory. The policy explained causes, objectives, strategies, implementations and public 

administration for the territory. However, the opinion on the cause had shifted from 

international terrorist and local criminal gang to insurgent separatist.  

Causes  

The Order stated that the true root cause of the problem was the need of social and 

economic participation, and to live in Thailand by not being suppressed the identity of people 

in the territory. A small group of people then used this pretext for creating terror and 

violence. As a result, people and relating actors misunderstanding, mistrusted and feared Thai 

government. It was then difficult to resolve the situation by gaining support from people in 

the territory.     

Objectives 

The main objective is to make the territory peaceful and safe for living by eliminating 

the cause of the conflict. Another objective is to create the context which would harmonise all 

relating sectors, and people in the territory, to help creating peace and justice in the area.   

Strategy 

a) Government will bring strategies provided by King Rama IX to implement in the 

area. The first strategy is “Understanding, Outreaching and Development”. The second one is 

to promote social and economic development. The last one is to use non-violence approach as 

a main method to resolve the conflict, and build peace and justice in the territory. 

b) Government will use rule of law as a main principle to work in the territory. 
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c) Government will seek participation from all stakeholders so as to sustainably create 

peace and development.  

d) Government will communicate about the fact happening in the territory with the 

international community. The message will be about the peace-building process 

implementing by government which is based on way of life and culture of the people in the 

territory.        

Implementation 

a) Government will use proactive justice policy, effective law enforcement and 

systematic intelligence process to restore trust and confidence of the people. 

b) Government will promote understanding between government and local leader, 

religious leader, community leader and NGOs in order to co-ordinate and solve the problem. 

c) Government will eliminate causes and conditions creating alienate and inequal 

feeling of people in the territory. Effective practical approach will be used to make people 

feel that everyone can live in Thailand with dignity and happiness by their own way of life, 

religion and culture.  

d) Government will disseminate precise and up-to-date news and information so as to 

harmonise people, preventing false propaganda, and gaining confident in government. 

e) Government will create communication channel with the separatists who have 

different opinion and choose to use violence approach. Government will harmonically correct 

their opinions in every level.  

f) Government will restore trust in justice system by eliminating all cause leading to 

any injustice situation in the territory. Government will also develop rule of law which is 

compatible with ways of life and culture of people in the territory. Government will seek 

participation from people in order to develop a system helps protecting rights and freedom of 

people.  

g) Government will develop human being and society based on diversity of culture 

and way of life. One of the methods is to promote the correct way to interpret a religion. 

Another one is to encourage different group of people to interconnect with each other in order 
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to strengthen family unit and community. Another important method is to give opportunities 

to those having different opinions (insurgents) in help implementing peace-building process.  

h) Government will develop education system in which being compatible with local 

need, way of life and culture of people in the territory. Government will invite religious 

leaders and expert to participate in the process. In this way, the education system will then 

develop the quality of people and society. 

i) Government will support sufficiency economic, sustainable development, 

improving living standard and eradicate poverty in the territory. Government will put 

emphasis on using bottom-up approach. The unique identity of people in the territory, which 

is a strong point of the community, could be analysed and planned for generating income and 

creating job.  

j) Government will use participatory communication approach to communicate the 

peace-building process in the most-southern provinces. Government will use governmental, 

private, educational and religious channel as the mean to communicate according to the King 

Rama IX’s policy which is “Understanding, Outreaching and Development”.  

k) Government will co-operate and strengthen the understanding between Thailand, 

neighbouring country and international organisations about the facts happening in the 

territory. Thai Government will also explain about rights, freedom and equality of every 

ethnicity in Thailand so as to gain more support on solving the problem from international 

community. 

l) Government will train the government officers who will come to work in the 

territory to be aware of, understand and accept value, dignity, uniqueness of way of life and 

culture of people at the three-southern-most provinces. The officers will also be trained on 

how to work by good governance and participatory approach. The officers who will be sent to 

work in the territory must obtain good working record. Those officers who create any trouble 

will be punished and moved out of the area.  

Public Administration 

So as to effectively and unitary resolve the violence conflict in the three-southern-

most provinces, the public administration must be changed and improved. 



 

 

41 

a) There will be two special forms of administrative organisations created so as to 

solve the conflict in the territory. The first one will be the Southern Border Province 

Administrative Centre (SBPAC) which will implement the policies and co-operate the 

administrative activities in the area. The Centre must promote co-operation among civilian, 

military and police offices.  

b) National Security Office will be responsible for integrating the security strategy 

and policy in the territory. The Office will also monitor and evaluate the performance of other 

government offices working in the territory. Also, the National Security Office will be a 

consultant of National Security Broad on integrating plan, implementation and budget on 

security issue.             

c) Internal Security Operations Command will be responsible for implementation, 

commanding and co-ordinating the peace building process in the territory.  

d) Office of National Economic and Social Development Broad will work as a 

consultant for Internal Security Operations Command on social and economic policy in the 

territory.   

e) Every government office working in the territory must support and co-operate this 

peace-building operation.  

3.2.3 Internal Security Act of the Kingdom 2008.66 

The Internal Security Act was initially created to solve the political turmoil situation 

in Thailand at that moment. Then, there are only two articles relating to the insurgency 

situation at the most-southern part of Thailand.  

The first one is Article 7(2). It is stated that one of the Internal Security Operations 

Command’s duty is to prepare and suggest plan for solving the threat to the Kingdom and 

report it to the cabinet. 

The second one is Article 15. It states that if there is any last-long continually threat to 

the Kingdom, the Cabinet will mandate the Internal Security Operations Command to protect, 

suppress, restrain, and/or relieve the threat of the Kingdom. 

                                                           
66 See Appendix No 8 
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According to the Southern Border Administration Act (2010), the situation at the 

southern-most provinces is a long-lasting threat to the Kingdom. The Command is then 

authorised to implement the security measures in the territory.  

3.2.4 Southern Provinces Security Strategic on 2007 to 201167 

There were two organisations applying the PM Oder 206/2549 as strategic 

implementation: Internal Security Operations Command (ISOC) and Southern Border 

Province Administrative Centre (SBPAC).   

The Strategies implemented by ISOC 

There are four main core values as the guideline for implementation process in 

the territory. The first one is His Majesty the King Rama IX’s philosophy: Understanding, 

Outreaching, Development and Sufficiency Economy. The second one is Justice. The third 

one is Participation. The last one is Communication. According to this philosophy, SBPAC 

develop two strategies for solving the problem in the territory. 

1. Security Strategy: the work will go under ISOC and Civil-Police-Military joint 

taskforce (CPM)’s responsibility, 

2. Development Strategy: it is under SBPAC’s responsibility,  

The strategies provide three frameworks for working in the territory. 

Framework I: Cause of the problem 

Unlike earlier strategy, this one accepts that the case of the problem created from 

ideology, ethnicity, religious, language and history of a motherland. The insurgent uses these 

causes as a pretext for gaining support from people. Besides, the insurgent uses the unequal 

economic and social status, and unjust income distribution to incite people to feel alienation 

and distrust in Thai government.  

The government separates population in the area into 2 target groups: population 

and insurgent. Government will protect civilian from being persuaded to join the rebellion. 

As insurgents creating calamitously violence conflict, they will be treated by rule of law.     

                                                           
67 See Appendix No 9 
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 Framework II: Practical Process 

 The government aims to eliminate the violent situation and encourage civilian to 

participate in government resolution. The government plans to work on human, place, time 

and mass. 

 To begin with human, the government will work with religious leader, student, 

youth, widow and family affected by the violent incident. Government will use reward 

system and community approach for working at the village level. Sport, study trip and 

volunteer camping will be provided for the youth so that they will not spend their time for 

violent activity. Duplicate the former successful development activity will be another process 

planned to implement in the territory.  

 Framework III: Development 

 The government will use three frameworks to develop the territory. The first one is 

to co-ordinate with every relating sector/organisation to integrate the development plan. The 

second one is to develop quality of life of people in the territory. The third one is to use non-

violent approach to unite people together.     

 According to the frameworks, it brings about 12 methods to implement the 

strategy. 

1. Proactive Politic: by creating justice in the society with effective law 

enforcement, 

2. Understanding: to change opinion so as to create co-operation, 

3. Eliminating any cause and condition creating the conflict,  

4. Public Relation: disseminating the precise news and information at the right 

time, 

5. Communication: creating communication channel with those having different 

opinion in order to understand each other, 

6. Reliable Justice System: making people trust in the justice system,  

7. Cultural Diversity: develop human and society based on cultural diversity, 
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8. Suitable Education System: to create education system which is compatible 

with need and ways of life of people in the territory, and to offer the 

opportunity for religious leader to participate in the educational system 

development, 

9. Sufficiency Economic: develop the economic which will be sustainable and 

efficiency, 

10.  Local Mass Media: use local mass media to promote understanding between 

relating actors in society, 

11.  International Co-operation: communicate and seek co-operation from 

international community,  

12.  Qualified Government Officer: develop quality of government office and 

officer to be suitable to work in the area. 

The Strategy implemented by SBPAC 

As SBPAC is responsible for development tasks in the area, the strategy 

implemented by SBPAC is then related to improving quality of life of people in the territory. 

Special Economic Zone is one of the methods used in the territory by SBPAC.  There will be 

5 programmes in the Special Economic Zone:    

1. Justice and Security Project, 

2. Income and Employment Enhancement Project at community level,  

3. Quality of Life Improvement and Development Project, 

4. Infrastructure and International Co-operation Project, 

5. Economics Reconstruction and Investment Project. 

Every government office working in the territory must include these policies in their 

operation plans. Budget will be allocated for the special project and activity.  
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3.2.5  The Southern Border Administration Act (2010)68 

Even though there had been specific form of administration and special policy on the 

territory since 2004, not until 2010 that they were legalised same as the Southern Border 

Administration Act 2010. 

The Southern Border Administration Act was approved by the parliament so as to 

officially and systematically manage the situation in the territory. The Act also defines the 

duty and role of each relating organisations as can be seen from the picture below.       

 

Figure 1: Role of Each Relating Organisations defined by Southern Border Administration Act 2010  

Policy Making Process (Article 4) 

The Act determines that the National Security Council Office will be responsible for 

drawing up the Administrative and Development Policy in the territory for the National 

Security Council. In order to include the opinion of people into the policy, the National 

Security Council Office must seek consultant from Consultant Council on Administrative and 

                                                           
68 See Appendix No 10 



 

 

46 

Development of the Sothern Border Province. Then, the Office must include the suggestion 

or opinion of the Consultant Council into the policy.  

The National Security Council will later suggest the policy to the cabinet. When the 

policy is approved by the cabinet, the cabinet has to inform the parliament on what will be 

implemented in the territory. Every government office has to use the approved policy as their 

implementation plan continually and systematically.     

The content of the policy (Article 4) 

It is specified that the content of the policy must include development and security 

measure practice which are compatible with way of life, religious, culture, identity, ethnicity, 

history of the local people in the territory, and fundamental policy of the state. 

Security Policy (Article 5) 

The Act orders the Internal Security Operations Command to improve the security 

plan and implementation so as to be compatible with the Administrative and Development 

Policy generating by this Act.  

Committee on Development Strategic of the Sothern Border Province (Article6 

and 7) 

The Act has established a new administrative form to help supporting the peace 

building process which is the “Committee on Development Strategies of the Sothern Border 

Provinces”. The committee is composed of a wide variation of minister, government office, 

expert and representative of people from the territory. 

Duties of the Committee are:  

a) To approve and suggest the strategy made by Southern Border Province 

Administrative Centre, 

b) To approve and suggest plan, project and budget for development programme in the 

territory, 

c) To approve and determine on planning process for the special zone for Southern 

Border Province Administrative Centre, 
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d) To suggest a government office to plan and budget on a development project in the 

territory, 

e) To monitor and evaluate any rule and regulation so as to limit any obstacle which will 

hinder the process, 

f) To suggest the cabinet on problem solving process in the most-southern-provinve 

border, 

g) To implement other measure according to a law or cabinet’s order.  

Southern Border Province Administrative Centre (SBPAC)(Article 9, 10, 11, 12) 

SBPAC was a successful administrative form governing the territory in Cold War 

period. It has been restored on 2006 by the Prime Ministerial Order No 207/2549. The Act 

legalise the official status of the Centre to be as equal as a ministry. Also, the functions of the 

Centre are established: 

a) To draft the Development Strategy on the most-southern provinces which this must 

link to the Administrative and Development Policy. However, the Development 

Strategy must be considered by Consultant Council on Administrative and 

Development of the Sothern Border Province before sending it to be approved by 

Committee on Development Strategic of the Sothern Border Province, 

b) To prepare the implementation plan according to the Development Strategy on the 

most-southern provinces, 

c) To suggest and integrate development plan and project of government offices working 

in the territory so as to follow the Development Strategy, 

d) To implement any project which cannot be practiced by other government office,  

e) To monitor, accelerate and evaluate the implementation of other government office, 

f) To protect rights and freedom of people in the territory; To receive any complain and 

help to co-ordinate with relating government office for any requirement or inquiry 

from people in the territory; To investigate and rectify any misbehaviour of any 

government officer working in the territory, 
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g) To enforce any remedy according to the regulation of Committee on Development 

Strategic of the Sothern Border Province for the victims of any corrupted action 

created by government officers; however, this remedy will not limit any right of the 

victim on other compensation according to other law,  

h) To suggest any measure, which will encourage or boost spirit of government officers 

working in the territory, to the cabinet, 

i) To suggest or give support to every government office on the suitable quality of 

officer who will work in the territory; To develop and integrate function and duty of 

civilian officers who will work in the territory in order to work effectively, and 

harmonise the work with social, economic background and way of life of people in 

the territory, 

j) To support people participation in peace building process and development plan in the 

southern border provinces, 

k) To promote, support, facilitate and solve any problem for Thai-Muslim population in 

the territory who want to attend the Hajj at Saudi Arabia, 

l) To promote and support the education policy in the territory, 

m) To do public relations on the policy and achievement of what the Centre has done; To 

make Thai people, either in or outside the country, be aware of culture, ritual and folk 

wisdom of people in the territory, 

n) To co-operate with other government offices on creating a good relationship and 

understanding about situation at the territory with other country so as to seek help and 

support on solving the problem in the territory; however, this must cohere with the 

work of Ministry of Foreign Affairs and the cabinet,   

o) To promote the multiculturalism as approach to identify the identity of Thai nation 

state; To create conditions which will decline monopolisation of definition of being 

Thai; To eliminate any form of discrimination based on culture,    

p) To establish the special development areas in the territory by the approve of 

Committee on Development Strategic of the Sothern Border Province,   
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q) To prepare a report on situation, obstacle and challenging on peace-building process 

in the territory to the cabinet every year. 

Consultant Council on Administrative and Development  of the Sothern Border 

Province 

The functions of the Consultant Council according to the Act stated as described here: 

a) To suggest the National Security Council Office on administrative and 

development policy, 

b) To suggest, provide advice and co-operate with Southern Border Province 

Administrative Centre according to this Act, 

c) To monitor and evaluate Southern Border Province Administrative Centre’s 

output and then make a report to Secretary General of Southern Border Province 

Administrative Centre and Prime Minister, 

d) To provide advice to the Prime Minister or Secretary General of Southern Border 

Province Administrative Centre, if it is necessary, on how to develop, administrate 

and solve the problem in the territory, 

e) To provide fact, information and opinion from different sources so as to process 

any action,  

f) To consider any complain on injustice matter creating by government officer from 

people in the territory. Consultant Council can require information or invite any 

officer to attend the investigation process from any government office.  

According to the Act, article 24 and 25, the Prime Ministerial Order No 206/2549 and 

the Southern Provinces Security Strategic on 2006 to 2011 will be used as the administrative 

policy in the territory until a new one will be created according to this Act. 

 

The specific forms of organisation/administration have been explained along with 

the specific conflict resolution and peace building policies of Thai government. These 

information will be the main source of data for analysis in this paper in what extend these 
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policies have included the conflict sensitivity practice. The analysis will be carried in the 

analysis chapter.   
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Chapter 4 

Conflict sensitivity 
 In this chapter the theory which will be used to analyse the Thai government policies 

will be explained: conflict sensitivity. The meaning of conflict will be provided following by 

the explanation on how conflict sensitivity could be related to programme/project. The 

comprehensive explanation and how to apply conflict sensitivity into a 

programme/project/policy/organisation will be explored for the entire chapter.   

 
 Conflict Sensitivity is the systematically notion taking into account either positive or 

negative impact of an intervention of a development, peace building or humanitarian 

organisation in a conflict context they operate in, conversely, the impact of these contexts on 

the interventions.69  

 When an organisation would like to mainstream the conflict sensitivity in their 

operation, that organisation must be able to understand the context in which they operate; 

understand the interaction between your intervention and the context; and, act upon the 

understanding of this interaction, in order to avoid negative impacts and maximise positive 

impacts.70 The context, in this sense, means the operating environment which range from 

micro to macro level, geographic or social environment where conflict exists.  

4.1 What does it mean by conflict? 

To understand conflict prevention, it depends, firstly, on the understanding of a conflict. 

Johan Gultung explained that conflict is a natural social phenomenon could be viewed as a 

triangle composing of (A) attitude, (B) behaviour and (C) contradiction. Attitude includes 

feeling, belief and will of each party. It also includes parties’ perception and misconception 

of each other and of themselves. Behaviour is comprised of verbal or physical action, co-

operation or coercion, and conciliatory or hostility gesture. Contradiction refers to the 

underlying factors of a conflict. It could be incompatible of goals or a ‘mismatch between 

                                                           
69 Conflict Sensitive Consortium , The Conflict Sensitivity Resource Pack, Introduction Chapter, Chapter one, 
2004, p1 

70 Ibid, Introduction Chapter, Chapter One, p1  
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social values and social structure.71 He also suggested that a conflict should be treated and 

considered as if it is an organic living that has its own life-cycle. Although a conflict does not 

have to develop to be a violent one, which is called positive peace, a conflict may be 

separated to three phases which are before, during and after violence.  The outbreak of 

violence and cease-fire, called negative peace, could be used to indicate each period.72 

Peter Wallensteen presented his idea about ‘trichotomy of a manifest conflict’, which are 

the elements of a conflict, composing of incompatibility, action and actors. He defined a 

conflict as ‘a social situation in which a minimum of two parties (actors) strive to acquire 

(action) at the same moment in time an available set of scarce resource (incompatibility)’.73 

He emphasised that conflicts are unique and solvable. To analyse a conflict will help to 

accomplish its resolution. He stated that there are three approaches to analyse a conflict: to 

focus on conflict dynamics, need based and rational calculation. The first approach considers 

conflict as a dynamic social phenomenon same as Gultung. The second approach considers 

that a conflict stems from psychological, economic and relational needs are not satisfied. A 

famous example of using this approach is to analyse internal or intrastate conflict. 

Wallensteen mentioned Burton’s idea about internal conflict in which it arises from unmet 

basic needs, group’s reaction to discrimination and the resulting of disturbances could be 

covered by government or diverted into international conflict. However, it is possible to solve 

the grievance by addressing the human or group of human’s needs. This approach then 

suggested that instead of eliminated a conflict; to transform it will be a more convincing way 

because it is not possible to fulfil every one’s needs. 74 The third perspective assumes that 

‘actors have their own rationality, form their own judgments, make decisions, pursue 

strategies and thus, initiate the chain of events that lead to war.’75 Wallensteen also presented 

Zartman’s concept about relation between relating actors. It is possible that if involving 

                                                           
71 Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall, Contemporary Conflict Resolution, 2nd ed. Polity: 
Cambridge, 2005, Pp 8-9.    

72 Johan Galtung, ibid, United Nation, 2000    

73 Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution, 2nd ed. Sage: London, 2007, p 15 

74 Ibid, p 37-39.  

75 Ibid, p 42 



 

 

53 

 
 

actors cannot break a stalemate situation, a change in a situation like outbreak of ceasefire or 

negotiation (enticing opportunity) is likely to occur. 76  

Briefly, conflict can be perceived as a dynamic social phenomenon where actors pursuing 

their incompatible goals. There are many approaches to explain why the goals cannot be 

compromised whether or not by a non-violence methods such as psycho-socio-economic 

reasons. To put emphasis on the root causes or the reasons behind the conflict, the way 

conflict expressed and relating actors will help initially suggesting a resolution to that 

conflict.      

4.2  How is conflict sensitivity related to a programme/project? 

 
Figure 2: The Project Cycle

77
 

 When an implementation operates, the context, cause and actors will affect the 

intervention. At the same time, the intervention process will affect those context, cause and 

actors as well. The conflict sensitivity is the notion asking to consider how our intervention 

could have a negative or positive result to the context we operate in, and what we should do 

to maximise the positive impact and minimise the negative impact that our intervention could 

possible cause to the involving actors and the context.78 To mainstream conflict sensitivity to 

                                                           
76 Ibid, p43 

77 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Introduction Chapter, Chapter One, 2004, p3 

78 Ibid, p3 
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a programme is a process requiring guiding principles, institutional pre-requisites, time and 

resources for accomplishment, though. 

 

4.3   What is conflict analysis and why is it important?79 

 Conflict analysis is the systematic study of the profile, cause, actors, and dynamics of 

conflict. It helps understanding the context in which an organisation works and their role in 

the context better.80 The conflict analysis can be carried out at various levels. However, when 

linking the level of conflict with the level of intervention, it is important to establish 

systematic linkages with other interrelated levels of conflict dynamics and conflict sensitivity 

strategy, planning, implementation, monitoring and evaluation. To choose the right 

framework for conflict analysis will depend on the tool, resource of each organisation and 

each context they operate. To cross-fertilisation and share the various form of analysis will 

help enhancing the capacity to understand the context.  

4.4  Conflict Sensitivity - How to? 

4.4.1 Conflict Sensitive Planning81 

 Conflict sensitive planning is to integrate the conflict analysis and sensitise them to 

the intervention. In other word, it is about to involve the contexts in which they operates in 

the operation. To do this, the conflict analysis must link with the participatory need 

assessment. What must not be neglected, however; is the dynamic of the context, the impact 

that the intervention could cause to the context, and the impact in which the context could 

affect to the operation. 

 

 

 

                                                           
79 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Conflict Analysis Chapter, Chapter Two, p1 

80 Ibid, p2  

81 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Applying Conflict Sensitivity at Project and Programme Level, Chapter 
Three, Module 1: Conflict-Sensitive Planning, p1 
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Step 1: Define intervention objective (what)82     

We could start the conflict sensitive planning by defining intervention objectives. It 

can be done by either pre-define the objective of the programme/project or use the conflict 

analysis to define the intervention. The important element is to consider the possible 

interaction between the proposed intervention and these different future contexts.  

 We can start by defining the mandate, organisation's resource/capacity, involving 

actors in the context and their capacity. We could design the plans and strategies by relating 

to the logical framework. In this way, we will understand the joint impact between the 

context and operation, and interdependence between the involving actors. 

Step 2: Define intervention process (who, where, when)83 

 

Figure 3: Defining Intervention Process 

After defining a plan, strategy and ‘what’ an organisation should do in a context, we 

can be sensitive to the conflict by defining the intervention process which is to ask the 
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question ‘who’, ‘where’ and ‘when’ we should implement. The involving actors include 

project beneficiaries, project staffs and operational partners. Each involving actors could 

differently affect the project depending on the nature of each actor. To consider the actors on 

how they are going to affect the programme/project and the context in which they operate 

will take into account the conflict sensitivity in the programme.        

 Geographic (‘where’) in which the operation will take place gives the information on 

the relationship between the activity and the outcome.84 For example, the area where the 

insurgency group, paramilitary or legitimised political power/group have influence on could 

exacerbate the programme/project. In similar to the area where there are varieties or certain 

ethnicity group, to support one group could affect the context/programme. It is then important 

to ensure that the intervention is taken in fully understanding of all geographic level, for 

instance, national, district and local.   

Step 3: Develop indicators85 

 

Figure 4: To Develop Indicator 

 There are three conflict-sensitive indicators that should be implemented: conflict 

indicators, project indicators and interaction indicators. The indicators will reflect the level of 
                                                           
84 Ibid, p5 

85 Ibid, p 5 
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intensity; output and outcome of the project, and the impact the project have on the conflict 

and vice versa. Also, it will help identifying the approach which will and will not work in a 

context, the impact of each actor, and the result of work of interdependency actors.  

Step 4: Link project to scenarios and prepare contingency plans (Pre-determined 

strategies)86 

 

Figure 5: To Prepare Contingency Plan by Different Scenarios 

 Contingency plans define predetermined strategies for reacting to specific changes in 

the operational context.87 In other words, it is the plan of action in case the conflict dynamic 

turn to be a violent one or the situation deteriorates. Certainly, the plan will work according 

to the indicators and monitoring process showing the sign of negative conflict. This could be 

done by a Risk Management Matrix.     

 A level of engagement in a developed circumstance will be based on the 

organisation’s detailed knowledge of the various profiles, causes, actors and dynamics or 

conflict-sensitive indicators. A conflict-sensitive contingency plan will also ensure a level of 

continued support and safety for staffs that are not able to leave the region or country.88 

 

 

                                                           
86 Ibid, p 6 

87 Ibid, p6  
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Step 5: Design project conclusion89 

 

Figure 6: To Design Project Conclusion 

 

 When it comes to an end of a project, there are three approaches available: withdrawal 

at termination of project, extension of project, and following up the project with a new 

phase.90  To conflict sensitise the ending of a programme/project is to be flexible for the 

dynamics and prepare the alternatives relating to the conflict analysis and monitoring 

throughout the programme/project. Besides, to ensure the sustainability of conflict sensitivity 

is to educate the conflict sensitivity and conflict analysis to local organisation and partners. A 

well-planned exit strategy will help sustaining the success of a programme/project and will 

leave a good practice for the future interventions.  

 The challenges to plan an intervention in a conflict context rely on the relation of 

central and local authorities, information network and relation with donors.91 To ensure the 

political commitment on conflict sensitivity should be done since the initial phase by taking 

into account the issues relating to the authority, such as justice system or state willingness 

since the assessment or planning stage. Nonetheless, the conflict sensitivity could not be 

successful without the network of information. To monitor change and impact of the conflict 

is then essential. Last but not least, the donors could have an important role for conflict 

sensitivity by requiring for mainstreaming conflict sensitivity into a programme/project, 

                                                           
89 Ibid, p7 
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conducting their own broad conflict analysis and then evaluate the programme/project based 

on the analysis.  

4.4.2 Conflict-Sensitive Implementation92 

 Implementation process is to integrate the conflict analysis into the plan. There are 

four steps to follow.  

Method Suggesting Action(s) 

Step 1: Refer back to the 

conflict analysis93 

-The context has changed? 

-Actors affect the intervention? 

-Objectives/Activities should be reviewed 

Step 2: Set up the 

project94 

-Prepare and/or assess plan of operation and contingency plan 

-Negotiate/analyse project contract issues like administrative 

activities, and sites when operation will be implemented 

-Co-ordinating with other organisation 

-Defining security procedure in a contingency plan  

Step 3: Implement, 

monitor and adjust the 

project95  

-Continue monitoring the interaction between the 

implementation and the context 

-Re-assess the project parameter such a choice of beneficiaries, 

timing of operation and adapt them according to the changing 

context 

-Adjusting the role of organisation according to the changing 

context 

-Adjusting parameters and contingency plan according to the 

changing context  

-Choose to freeze the operation, denunciation or terminate  

Step 4: Adjusting to the -Keys for successful to conflict sensitive implementation 

                                                           
92 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Applying Conflict Sensitivity at Project and Programme Level, Chapter 
Three, Module 2: Conflict-Sensitive implementation, p1 

93 Ibid, Chapter Three, Module 2, p2 

94 Ibid, p2 

95 Ibid, p4  
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context and the 

interaction96  

include flexibility, learning lessons, building and maintaining 

relationship with partners, and adaptation by being 

transparency and accountability  

Figure 7: Overview of Conflict Implementation: Method and Suggesting Action 

 

4.4.3 Conflict-Sensitive Monitoring and Evaluation97 

 Monitoring is the process of regularly examining a project’s actual outputs and 

impacts during implementation.98 The information will provide data for adapting an 

evaluation process later. The evaluation is a one-time assessment that takes place at the end 

or the middle of a project so as to assess the design, implementation and overall result of an 

on-going or completed project in relation to the project’s goals and objectives. Conflict-

sensitive evaluation is to introduce a detailed understand of actors, profiles, causes and 

dynamics into traditional evaluation in order to fully understand the overall impact which an 

intervention has had on its context ,and the context on the intervention.99 In other words, 

conflict-sensitive monitoring and evaluation will try to understand the context as it changes 

overtime, and measure the interaction between the project and the context.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Ibid, Pp4-5 

97 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Applying Conflict Sensitivity at Project and Programme Level, Chapter 
Three, Module 3: Conflict-Sensitive monitoring and evaluation, p1 

98 Ibid, Chapter 3 Module 3, p1  

99 Ibid, p1 
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The five key steps in conflict-sensitive monitoring and evaluation are100: 

Method Suggesting Action(s) 

Step 1: Decide when to 

monitor or evaluate101  

- Monitoring or evaluate according to important or current  

situation happening to the context 

Step 2: Design 

monitoring and 

evaluation process102 

- To make understanding three issues: the changing context,  

the implementation of each programme/project, and the 

interaction between the programme/project and context 

- To design conflict indicators and project indicators so as to 

gather the information for monitoring and evaluating  

- To design conflict-sensitised indicators to access the 

interaction between the context and programme/project  

Step 3: Collect 

Information103  

- Collecting perception-based and objective-based 

data/information   

- Perception-based data comes from executor, beneficiaries and  

observers of the activity 

- Objective information is factual data 

- - Triangulating the perception-based and objective information 

by comprising and contrasting the received information between 

and within one information source. 

Step 4: Analyse 

information104 

-To link the conflict-sensitive indicator with the collected 

information 

Step 5: Recommend and 

redesign105 

- To report the finding/recommendation of the analysis 

presenting the interaction between the context and 

programme/project 

Figure 8: Overview of five key steps in conflict-sensitive monitoring and evaluation 
                                                           
100 Ibid, p2 

101 Ibid, p2 

102 Ibid, p2 

103 Ibid, p5 

104 Ibid, p6 

105 Ibid, p6 
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4.4.4 Integrating Conflict Sensitivity into Sectorial Approaches106 

4.4.4.1 What are conflict-sensitive sectorial approaches?107 

 Sectorial Approach, or known as Sector Wide Approach (SWAPs), or Programmed 

Based Approach (PBAs), or Sector Wide Group (SWGs), or Sector Programme Support, or 

UN Programme Approach, are approaches involving a partnership between donors and 

governments based on a government-led national framework. Donors assistance will help 

government to improve its performance in general or the performance of a specific sector or 

sectors.108 This co-operation will minimise possible negative impacts and maximise positives 

impacts on the context and its dynamics, and vice-versa. In some contexts, the 

donor/government partnerships developing sectorial approach will promote and influence 

government to reform a policy or have a dialogue around issues such as military expenditure.    

4.4.4.2 How to achieve conflict-sectorial approaches?109 

 The conflict-sensitive sectorial approach will work on the national strategic 

framework, which the sectorial assistance is set, and the donor/government partnership 

operating at the national and sectorial level.110 Many principles, such as engagement, 

sustainability, participation and co-ordination, should take into account in order to seek the 

positive impact with conflict sensitive manner.  

 The conflict-sensitive sectorial approached cannot be achieved by actions of an actor. 

It requires the actions of concerning actors, donors, civil society, INGOs, for example. It is 

then important to understand the role of each actors and how to implement a 

programme/project in the conflict-sensitive way. Some examples of conflict-sensitive 

sectorial approaches are provided here. 

      

                                                           
106 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Integrating Conflict Sensitivity into Sectorial Approach, Chapter Four,  
p1 

107 Ibid, Chapter 4, p3 

108 Ibid, p1 

109 Ibid, p4 

110 Ibid, p 3 
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Method Meaning Suggesting Action(s) 

Stakeholder 

Consultation
111 

- Take into account the 

understanding of 

difference of each 

actor: their goals, 

interests, capacities 

and their relationship 

within the context 

-  Include the 

understanding of 

difference of each 

actors into planning 

and implementation 

process 

-Pay attention to conflict analysis information, 

especially the information on actors; 

-Use the observing role of donors to raise the 

concerning points with the government via 

dialogue, or  to open the dialogue with concerning 

actors and government; 

-Provide support to projects aiming at strengthening 

civil society groups and local government structure; 

-Use participatory action research methodologies to 

map issues and actors involving in policy making 

process. 

Conflict 

Sensitivity at 

the National 

Level112 

- The sense of 

ownership of dialogue 

or national stakeholder 

consultation process 

among donors, 

government. This will 

make the donors and 

government realise 

how the conflict 

affects an intervention 

- To prepare nationally owned strategic 

development framework developed by government 

and broad consultation. The framework will outline 

the development goals and actions needing in a 

specific area by across different sectors. 

- Country and regional strategies developed by 

donor: the outline, developed by donors, stating the 

strategies and type of relationship between donors 

and government in which will prioritise action, 

budget allocation and support within and across 

sectors. 

-Partnership environment at the national level 

-Undertake a joint participatory conflict analysis by 

donors and governments 

-Seek political dialogue to build consensus between 

government and donors on the key issues   

                                                           
111 Ibid, p4 

112 Ibid, p5 
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- Addressing the conflict sensitivity issue in the 

donors and governments co-ordination framework 

which could affect the intervention 

- Open space for stakeholders involving in national 

and donor strategies frameworks, assessment 

process and policy dialogue process   

Conflict 

Sensitivity at 

Sectorial 

Level113   

 - Integrate conflict 

sensitivity approach at 

sectorial national 

level, and at all stage 

1. Assessment and planning stage114  

1.1 To use/integrate macro conflict analysis in the 

plan 

1.2  To develop strategies, work plan and 

budgetary provision including conflict 

sensitive practice 

1.3 To develop indicators or benchmarks for 

assessing and monitoring the impact for and 

intervention 

1.4 To address possible negative impacts and 

possible opportunity of the context 

1.5 To develop governance reform programme 

related to involving sector 

1.6 To support peace-building process at local 

level or conflict prevention projects related to 

the sector 

1.7 To integrate an anti-corruption strategy into 

the sector strategy 

1.8 To ensure consistency and co-ordination 

between the strategy and intervention for the 

on-going process 

1.9 To ensure that the sector strategy addresses the 

needs of particularly disadvantaged/ 

marginalised group 

                                                           
113 Ibid, p7 

114 Ibid, p7 
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1.10 To address the short-term needs and long-term 

structural issues.115  

2. Implementation Stage116 

2.1 To develop structures for donor co-ordination 

and donor/government management 

2.2 To decide on the instruments (mechanism) for 

implementation 

2.3 Implementation 

2.4 Monitoring.117  

2.5 To use financial instrument to build the 

sense of ownership and integrate anti-

corruption activities into strategies, policies, 

guideline and training system of each sector 

2.6 To revise the plan, if needed, and adjust the 

implementation according to the monitoring 

result or changing context 

3. Monitoring and evaluation118 

   To develop indicators which will be used to 

monitor or measure the relationship between the 

context and individual activities or project 

undertaken within the sectorial framework.   

 

Figure 9: Overview of The conflict-sensitive sectorial approached 

 

 

 

                                                           
115 Ibid, p 9 
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117 Ibid, p 9 

118 Ibid, p 11 
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4.4.5 Institutional capacity building for conflict sensitivity119 

4.4.5.1 What is the capacity building for conflict sensitivity? 

“The capacity building is the ability of an organisation to develop and use the sum of its 

human and organisation capital to minimise negative and maximise positive impacts on the 

conflict dynamics of the environment(s) where it work.”120 

4.4.5.2 Why should an organisation want to be conflict sensitivity?121 

It is because the conflict sensitive manner will increase the effectiveness of a programme, by 

minimising the risk to involved actors and mitigating the risk of occurrence or escalation of 

violent conflict. 

Other reasons include;  

- the absence of effective and/or legitimate partner organisations; 

- lack of institutional commitment, high staff turnover; 

- lack of institutional memory and weak analytical capacity.  

To increase institutional capacity for conflict sensitivity will help organisations to better 

manage their relationship with a conflict context and improve their quality to work.122 

However, conflict sensitivity is not to add the idea on the programme. It is to integrate the 

appropriate attitudes, approaches, tools and expertise into an organisation’s culture, systems, 

process and work.  

4.4.5.3How should an organisation start to build institutional capacity for conflict 

sensitivity? 

The essential prerequisites for developing a sustainable capacity for conflict sensitivity 

will include as listed below;  

                                                           
119 Conflict Sensitive Consortium , ibid, Institutional Capacity Building for Conflict Sensitivity, Chapter Five,  
p1 

120 Ibid, Chapter 5, p 1 

121 Ibid, p 1 

122 Ibid, p2 
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-Institutional commitment;123 

This means the organisation’s leadership enthusiastically support the conflict sensitive 

approach, and ready to change some key individuals, departments of the organisation so as to 

support the conflict sensitive manner.    

-Willingness to make changes in organisational culture an institutional structure124 

This includes a change in culture organisation, institutional structure, and staffs to be 

interested in learning risk-taking and self-reflection skills.    

-Support for capacity development125  

It is about to build up the organisation’s culture, structure and personnel for conflict-

sensitive manner. In case there is not any explicit unit to mainstream conflict sensitivity, it is 

to provide space and encouragement for staff to pursue and share their own research and 

learning on conflict sensitivity. 

-Conducive external relationships126 

It is either to seek the partners, who support the conflict sensitivity, or to introduce the 

conflict-sensitive manner to the involving actors whom the organisation will work with. 

-Accountability mechanism127   

It is to have the indicator for the implementation on multiple levels of organisation and to 

encourage the staffs to act and learn the conflict sensitivity. Also, there could be some reward 

for the team which incorporate the conflict sensitive in their daily practice.  

These five key essentials are the ground for six steps framework for starting the conflict-

sensitive mainstreaming within an organisation.  

                                                           
123 Ibid, p4 

124 Ibid, p4 

125 Ibid, p5 

126 Ibid, p5 
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Method Suggesting Action(s) 

Step 1: Assessing 

institutional capacity for 

conflict sensitivity – To 

assess if incentive, 

disincentive measure is 

put in place so as to 

encourage staff to 

implant the conflict-

sensitive manner128 

 

 

1. To assess the institution will and commitment which are set 

to prioritise and focus resources  

2. To assess organisation culture and institutional structures by 

assessing hierarchical structure, oral or written tradition, for 

instance 

3. To assess the capacity to develop conflict sensitivity manner. 

This can be assessed by conflict transformation and peace 

building skill, relationship building skills or cultural sensitivity, 

for example 

4. To assess the capacity to be conflict sensitive with external 

partners when an operation will be shared 

5. To assess if accountability is included in the policy, 

guideline, training system    

Step 2: Assessing the 

connectivity of conditions 

supporting conflict-

sensitive manner 129 

1. To explain/justify on why the conflict sensitivity will 

improve/crate a better practice in a conflict areas, 

2. To develop tools, such as operational guidance or conflict 

analysis method, for working in a conflict area, 

3. To train conflict and peace relating skills for some 

appointed/skilled staffs, 

4. To implement comprehensive cross-organisational 

consultation/practice. 

Step 3: Reflecting on 

one’s own and others’ 

experience130 

1. Internal experience – to learn from the work of organisation  

in other geographic/conflict area which can integrate 

information experience from other area as a first step for 

mainstreaming process 

2. Experience of other agency – to consult outside conflict 
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129 Ibid, p6 

130 Ibid, p7 



 

 

69 

specialists/advisor at either field-based or region-based level 

from organisations which have strong culture or personnel 

background on working in conflict area 

3. Other issue-based frameworks – to learn from developing 

the institutional capacity on other mainstreaming issue  

Step 4: Opportunity and 

challenge): In light of the 

results from step 3, 

identify the key 

opportunities and 

possible challenges131 

This step is to identify: 

1. What are the keys needs for institutional capacity building? 

2. Where do the key strategic and operational opportunities lie? 

3. How can these opportunities be realised? 

4. Institutional weakness/blockage  

5. Spoilers/threats 

Step 5: Prioritise, develop 

and implement a plan of 

action132  

1. Plan of action – to develop a plan which seek to identify the  

aspirational/achievable goal, priority need strategic alliance, 

resources, time-frame 

2. Skill development – to build and train staffs on conflict 

sensitive skills which should be based on the organisation’s 

existing culture and strengths. Also, to use sharing partnering, 

networking and learning approach, or to get help desk service 

will help developing the necessary skills.   

3. Advocacy and awareness rising - to build support by helping 

other organisation to experience a conflict-sensitive approach 

and understand how it relates to them. In the contrary, 

advocacy is used to affect a specific action or response based 

on a specific argument.133 They will be most effective when 

being implemented together and emphasised that these 

approaches will increase the sustainability of the organisation’s 

implementation. 

4. External policy driver and commitment – to adapt or adopt 

guidelines policies frameworks or agreement for building 

                                                           
131 Ibid, p9 

132 Ibid, p10 

133 Ibid, p13 
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institutional capacity from other organisation  

Step 6: Monitor and 

evaluate results and 

review plan of action134 

1. To set the clear goal and objectives of implementation or 

plan of action which are able to be monitored or evaluated at 

project or organisation level. This can be done by answering 

the questions:  

- What impacts have capacity building steps had on your 

organisation? 

      - What went well, less well and, most importantly, why?  

      -Go back to step 1 and re-do the analysis: what has       

      changed, what has not and what can be done to enhance the    

      impact?  

2. Take into consideration: institutional/programmatic and 

individual accountability into the evaluation process 

  

 

Figure 10:Overview of Six Steps Framework for Starting Institutional Capacity Building for Conflict Sensitivity  

After re-doing an institutional analysis, the clear goals and objectives should be set in 

order to ensure the ability to monitor and evaluate the implementation of the action plan in 

the future. This could be done by strengthening internal capacity or working with partners 

and like-minded organisation. Importantly, the monitoring and evaluation should ensure that 

the conflict sensitivity should implement not only at project, but also at organisation level as 

well. 

 The main concerned concept that should be mainly considered for evaluation process 

is accountability. Conflict sensitivity requires accountability for individuals and organisation. 

In other words, it requires institutional accountability, programmatic accountability and 

individual accountability.  

 Institutional accountability means the support of an institution across the programme. 

It includes the support on the policy, senior management team, training and development of 

tools and procedures or external evaluation.  

                                                           
134 Ibid, p14 
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 Programmatic accountability means to have internal process which supports the new 

approaches. It can reduce mistake by implementing joint problem solving. An organisation 

can do this by encouraging the adjustment of a programme to be more conflict sensitive.  

Besides, an organisation can establish conflict-sensitive programme criteria and applying the 

criteria to each project/ programme or proposal, for example.  

 Individual Accountability could mean to provide staff members with the resources 

and skills, which is necessary to meet the responsibility for working in a conflict environment 

by some incentives and supporting structures. The knowledge and skills or sypporting 

structure include, but not limit to, the understanding of roles and objectives of the 

organisation in relation with conflict context, the understanding on how to act in a conflict-

sensitive manner, the opportunity to implement a new conflict-sensitive idea or approach, and 

to include conflict sensitive skills/criteria in job descriptions for a new staff and appraisal and 

evaluation for the current staff member.   

     

 The conflict sensitivity concept has been extensively explained in this chapter. The 

conflict sensitivity is a concept in which to take the relationship between the intervention and 

conflict context in the working process: planning, implementation, monitoring and 

evaluation. To integrate conflict sensitivity into sectorial approaches, which is to involve 

partners/donors into conflict sensitivity approach, is believe to help sustaining the result, 

reducing negative impact and maximising positive outcome. Institutional capacity building 

for conflict sensitivity is to build the capacity of an organisation to be able to implement 

conflict sensitivity into a programme/project. This theoretical background will be used to 

analyse the Thai’s government policy in the following chapter.     
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Chapter 5 

Analysis 

 In this chapter the Thai peace building and conflict resolution policies on the three 

southern-most provinces will be analysed by the conflict sensitivity practice. The outline of 

the analysis will follow the conflict sensitivity process: conflict analysis, planning, 

implementation, monitoring and evaluation, integrating conflict sensitivity into sectorial 

approach and, finally, building institution capacity for conflict sensitivity. When a policy has 

included the conflict sensitivity, it will be elaborated in what extend the conflict sensitivity 

has been included.  

 

 

5.1  Analysis 

 The argument of this research is in what extend Thai government has included 

conflict sensitive practice in the policy or implementation in the three-southern-most 

provinces of Thailand. The analysis will be done starting by conflict analysis, the process of 

conflict-sensitive methods, the conflict sensitivity in sectorial approach and the capacity to 

build conflict sensitivity manner of Thai government. 

 

 5.1.1 Conflict Analysis 

 The first important step for implementing conflict sensitive practice is to do conflict 

analysis. The conflict will show the profile, causes, actors and dynamic of conflict. However, 

there is no sign that Thai policy maker have systematically done the analysis before drafting 

the policy. In addition, causes of the outbreak of the violence are not analysed holistically 

which would affect the implementation later on.  

 From the second chapter of this research: the territory background, it is shown that the 

main root causes of the conflict have been insensitive assimilation policies of Thai 

government toward people, who their identities are different from the majority part of 
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Thailand,  in the territory. The assimilation policies, first of all, the definition of being Thai, 

have been forced to be accepted by the people in the territory can create the sense of 

alienation among them. Also, the education system or curriculum from Thai government 

perceived as a thread to the identity of people in the territory. Besides, to relocate people 

from other of Thailand to the territory could create tension if the newcomer will not be 

trained to adapt themselves into the new environment. Last but not least, the economic, social 

and religion policies, which are not sensitive to identity and belief of people in the territory, 

could raise doubt on the intention of Thai government.       

 The second root cause which is the pretext of the violent incident is the 

neglected/forgotten history of the territory. In Thai government’s, the territory has been part 

of Siam/Thai state since the beginning of Thai history. From Patani’s point of view, Siam has 

never been significant actor before 18 AD. When Thai government put the assimilation 

policy on the territory, the long-prosperous history of Patani was suppressed along with their 

identity. This accentuates the sense of antagonism among people. 

 Another root cause is the government officers’ behaviour/practice towards people in 

the territory. The territory was used as a punishment land for government officers who were 

misconduct. When they arrived in the territory, they continued the bad behaviour, such as 

human rights violation. This creates consent to people living in the territory. 

 The trigger for violent incident is, firstly, deadly clash between government officers 

and people who hold the demonstration against them. If the clash ended by the brutally 

management, it is expected that the numbers of the deadly incident will increase after.  

 The second trigger brings about the increase number of violent incident is human 

right violation. Torture, rape and forced disappearance to suspects by treason charge will lead 

to the deadly clash or bombing situations as the revenge to the act of Thai government’s 

officers.       

 To consider the example of policies studied in this paper, starting by Prime 

Ministerial Order No 68/2547 in 2004, the policy did not state in any place that the conflict 

analysis had been primarily done so as to prepare the policy. However, the first and foremost 

part of the policy staring the causes of the conflict: the external factor which was the anti-

globalisation movement and the internal factor which was the different of identity of people 

in the territory used by separatist as the pretext.     
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 Regarding the Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006, conflict analysis was 

not stated as a methodology to prepare the policy. The root causes of the situation stated in 

this Prime Ministerial Order were the identity and will to equally participate in social and 

economic status of people in the territory.  

 Considering the Internal Security Act of the Kingdom 2008, as it is the Act covering 

the whole country in which only some Articles relating to the analysed territory, the conflict 

analysis was not included as a primarily step for an intervention in the territory.    

To regard the Southern Province Security Strategic on 2007 to 2011, again, conflict 

analysis was not included as the first and foremost step for any intervention in a conflict area.   

 Even though the Southern Border Administration Act (2010) is relatively 

comprehensive tool compared with the other policy, conflict analysis was not included as a 

crucial part of the intervention.  

 

 In conclusion, conflict analysis, regarded as a very important, efficiency and effective 

tool, is not the tool used for starting the peace building process in the three-southern-most 

provinces of Thailand by Thai government. The root cause and the trigger for violent 

incidents were partly, but not systematically, included in some policies.     

 

5.1.2 Conflict Sensitive Planning 

To plan a conflict sensitivity programme/project includes five key steps which are to 

define the objectives; to define intervention process; to develop indicators; to prepare 

contingency plan; and to design project conclusion. When each Thai government policies are 

analysed, the details are elaborated here. 

To start with Prime Ministerial Order No 68/2547 in 2004, the policy pre-defined the 

objectives of plan of operation by not considering the interaction between the proposed 

intervention and the future context. The policy also defined the target people whom to work 

with and work for. For example, the policy considered involving actor such as local leader, 

religion leader or NGOs as a key actor for success. However, timeline and specific area were 

not mentioned. To develop indicators, prepare the contingency plan and design project 

conclusion were not included in the policy.  
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Considering the Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006, the policy pre-defined 

the objectives of operation without consideration the interaction between the proposed 

intervention and different future context. Again, the policy defined the target group of people 

to work for and work with, but neglecting the timeframe the operation should be 

implemented. The area in the territory is divided to three zones: green, yellow and red one 

according to the level of violence intensity. This shows that the government consider the 

different level of intensity according to the geographic where they operate. On defining the 

intervention process, the training policy for officers who will come to work in the territory 

was, for the first time, planned in this policy. It was stated that the officer will be trained to 

work with good governance and participatory approach before being deployed to work in the 

territory. The indicators, contingency plan and project conclusion were not designed in 

advance in this policy.  

Regarding the Southern Province Security Strategic between 2007 and 2011, the 

strategy pre-defined the objectives of operation. None of the interaction between proposed 

intervention and context was analysed. To who the government will work with was defined. 

The place and time were broadly mentioned by the policies. However, timeline, indicators, 

contingency plan and project conclusion was not planned.    

To consider the Southern Border Administration Act 2010, it is not explicit if the 

objectives of operation will be pre-defined or come from conflict analysis as it was not 

mentioned precisely. What was written in the Act is the objectives will be suggested by the 

Consultant Council to National Security Council Office. The method to develop the 

objectives was not mentioned in the Act. Next, the specific mandate, resource/capacity is not 

determined to the involving organisations and actors. The budget, in the contrary, was 

planned to allocate to each offices/ministry working in the territory. It was stated that budget 

will be allocated for the special project and activity in the territory through plan and 

allocation approved and planned by SBPAC. The target group of people is defined. However, 

the place, timeline, contingency plan and project conclusion are not stated in the Act. To 

monitor and evaluate the need of people and the performance of the government officers 

working in the territory were also planned in this Act. For instance, it is stated that one of the 

SBPAC’s duties is to investigate and rectify any misbehaviour of any government officer 

working in the territory and to support people participation on peace building process and 

development plan in the southern border provinces (Article 9, 10, 11). The special 



 

 

76 

development area was established (Article 9, 10, 11, 12). Nonetheless, the indicator, 

monitoring, and evaluation for other issues are not thoroughly mentioned in the policy. 

 

 

In conclusion, one significant process of conflict sensitive planning is to promote 

participatory planning and consider the relation between the intervention and context. This 

can be seen only in the Southern Border Administration Act 2010 that participation from 

people in the territory was taken into account on planning process. On defining the 

intervention objectives, every policy on the territory predefines the objectives of the 

operation. This could relate to the fact that none of the policy did the conflict analysis to 

define the objectives of operation. Moreover, none of them speculated or required the 

practitioner to monitor the interaction between the context and intervention. 

On defining the intervention process, every policy plan on whom to work with and 

work for. Some policies consider involving actor, such as local leader, religion leader or 

NGOs, as a key to success. However, only Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006 

considered area/geography where in need of special attention.   

 To develop indicator for measuring the conflict, project and interaction between the 

context and intervention is not explicitly showed in any policy. Neither contingency plan, in 

which to prepare a strategy for the changing context, nor the plan for project conclusion is 

included in any policy.    

 In my opinion, Thai government should recognise, first and foremost, the interaction 

between the context and policy working on the territory. Then, the conflict analysis should be 

done so as to show the history, dynamic and the details of the conflict. In this way, when Thai 

government will draft a policy on the territory, the systematic analysis will be included in the 

policy which will provide holistic information for planning and implementation. 

 The indicator for measuring the interaction between context and operation, and the 

contingency plans should also be prepared. The local authorities and other involving 

actors/sectors should be concretely promoted to be a key actor or partner for working 

sustainably in the territory. Nonetheless, to design on project conclusion should be 
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extensively put more attention on because the current going on violent incidents partly 

ignited by not so well-prepared ending of the former peace operation.  

 

5.1.3 Conflict Sensitive Implementation 

To implement a programme/project which is sensitive to a conflict has four important 

steps to start: referring back to conflict analysis; setting up the project; implementing; 

monitoring; and last but not least, to adjust the implementation according to the changing 

context and the interaction between them. As conflict analysis has never explicitly done in 

any Thai’s policy on the territory, there is not any plan requiring the practitioner to consider 

and re-consider the plan according to the changing context before implementing an 

operational plan. So, none of the policy was reviewed before an implementation and there is 

not any contingency plan to be updated. 

In what extend each Thai government’s policies, in this study, included the conflict 

sensitive implementation will be analysed as followed.   

To start with Prime Ministerial Order No 68/2547 on 2004, on setting up the project, 

the policy sought co-ordination among organisations working in the territory. It was stated 

that every Government Organisations, Local Administrative Organisations, State Enterprises 

must co-operate with “Peace Building Operation at Southern Border Administration”. The 

budget would be allocated by the Bureau of the Budget and Ministry of Finance. The 

administration will be responsible by a designated office: the Internal Security Operations 

Command. The National Security Office will monitor and evaluate the need of people and the 

performance of other government office working in the territory. The security procedure, 

adjusting plan and project phase out were not included in the policy, although.   

 Considering the Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006 on preparing the plan 

of operation, the policy stated that the role of each organisation can be changed so as to be an 

effective mandate according to the leading organisations. This presented the flexibility to 

adjust of the policy. On public administration, there was plan to train the officers who will 

work in the territory. Nonetheless, the contents of the training are good governance and 

participatory approach, not conflict sensitivity. Thai government, also, expressed that they 

were ready to adapt the administrative form of organisations so as to be flexible and suitable 

to solve the conflict in the territory.  The co-operation was asked from civilian, military and 
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police officers. Again, the National Security Office will monitor and evaluate the need of 

people and the performance of other government office working in the territory. The security 

procedure, the indicator for monitoring the changing context and the interaction between the 

context and intervention were not planned.  

Regarding Southern Province Security Strategic on 2007 to 2011, the administrative 

aspect as the same as the former policy: to co-ordinate the work among government offices, 

to recruit the qualified government officer to work in the territory. The monitoring and 

evaluating system along with the adjusting plan or project phase out were not included in this 

strategic.     

To consider the Southern Border Administration Act in 2010, the administrative 

activities in this policy was well-planned. A good example of this were the policies on 

recruiting staff, code of conduct, rewards and punishment, monitoring and evaluation system 

of staff working in the territory. The Southern Border Administration Act in 2010 (articles 9, 

10, 11, 12) stated that SBPAC will suggest any measure, which will encourage or boost spirit 

of the government officers working in the territory to the cabinet. The policy also shows that 

network of information in the territory and international community are highly valued. On co-

ordination issue, two entities, SBPAC and National Security Office, were assigned as the 

leading organisations for development and security issues. It is mentioned in the Act that 

other organisation must support and co-operate with the leading organisations. However, 

there is not any specific measure on avoiding the overlap of the activities, the counter-

productive programming. The security policy was, for the first time, explicitly established in 

a policy as stated in article 4 and 5. It is stated that the content of policy implementing in the 

territory must include the security measure practice. The monitoring and evaluating system 

for rule, regulation, and implementation of each government office were established. The 

indicator for conflict situation and the interaction between the implementation and context 

were not included. To adjust the project and to prepare the project phase-out were not 

mentioned in this policy.      

 

In conclusion, there is not any policy requiring the re-consideration of conflcit 

analysis before implementation due to the fact that conflcit analysis was not done for 

preparing any policy. The administration issue in every policy analysyed in this study were 

well-prepared. The monitoring system, prepared in every policy, was for monitoring the 
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performance of government officer and the need of people in the territory, but not for 

programme/project indicators and the interaction between the contxt and programme/project. 

Flexibility on adapting the implementation and administration issue can be found by the 

Prime Ministerial Order No 206/2549 in 2006 and the Southern Border Administration Act in 

2010. None of the policy planned on the pharse out process.  

In my opinion, the policies analysed in this paper are national level policy. There are 

not any specific details on how the policy will be implemented by each government office 

working in the territory. So, it is possible that when the policy will be implemented at 

ministry level, it will be either enhanced or diminished. So, what the practitioner should 

prepare are conflict analysis, participative plans of action, security procedure, monitoring and 

evaluation system, and flexibility to adapt the implementation.  

5.1.4 Conflict-sensitive monitoring and evaluation 

 Suggesting steps for conflict-sensitive monitoring and evaluation are to design the 

time for monitoring and evaluation, either pre-defined by the time frame or according to the 

significant or current situation; to design the indicators which can be able to measure the 

changing context, programme/project implementation and the interaction between the context 

and implementation; to collect the information; to analyse the information, and to recommend 

and re-design the programme/project.   

To consider the Prime Ministerial Order No 68/2547 in 2004 and the Prime 

Ministerial Order No 206/2549 in 2006, both of the policies stated that the National Security 

Office will monitor and evaluate the need of people and the performance of other government 

offices. The time frame, type of indicator, how to collect and analyse information, 

recommendation and how to redesign the programme/project were not mentioned in this 

policy.    

Regarding Southern Province Security Strategic on 2007 to 2011, the monitoring and 

evaluation process were not mentioned in this policy.  

Lastly, the Southern Border Administrative Act 2010, this policy has included three 

governing bodies to be in charge of monitoring and evaluating process. The Committee on 

Development Strategic of the Southern Border Province will monitor and evaluate the rule 

and regulation which could hinder the peace building process in the territory. During the 

time, the SBPAC will monitor and evaluate the implementation of other government office. 
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The Consultant Council on Administrative and Development of the Sothern Border Province 

will monitor and evaluate the performance of SBPAC, and consider any complain about 

injustice cases creating by government officer or office working in the territory. Although the 

indicators, how to collect and analyse the data were not planned, the recommendation and re-

design process were included in the Act.  

 

 It is showed that the Thai government’s policies on the territory prepare the 

monitoring and evaluation in their policies. However, the contents of the process do not fully 

include conflict-sensitive practices. It is mostly the monitoring and evaluation for the 

performance of government officer working in the territory and the need of the people living 

in the area. The indicators to measure the interaction between the context and intervention 

have never been determined in any policy. Besides, the indicator to monitor the changing 

context is neglected. Additionally, there is not any specific plan on when and how to conduct 

monitor and evaluate process in any policy. It is, nonetheless, arguable whether or not to 

monitor the performance of the officers working in the territory is a conflict sensitive practice 

because the conducts of government officers have always been the issue igniting violence 

conflict in the territory.    

 

5.1.5 Integrating Conflict Sensitivity into Sectorial Approaches 

 Sectorial approach is to involve relating partners to work together on a government-

led national framework. To work by conflict sensitive sectorial approach is to work on the 

national strategy framework in which other sectors, donors and government help supporting 

the operation in a conflict area. A good example of conflict-sensitive sectorial approach is, 

first of all, stakeholder consultation which is to understand the difference actors and their 

goals, interest, capacities and relationship within the context. The knowledge will be used to 

support the conflict analysis, participatory planning and implementation, the work of local 

government structure or civil society.  

 The second example is conflict sensitivity at national level. This means the 

government framework include the different actors into operational plan. The plan/policy 

must include the conflict analysis which extensively understands the context and dynamic. 

Also, the allocation of resources should be included. Importantly, the partnership 
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environment at the national level should be promoted so as to gain the sense of ownership for 

the implementation. This can be done by seeking political dialogue between government and 

other actors or opening the space for stakeholders when drafting the national strategic 

framework.  

 The third example of conflict sensitivity at sectorial level is to integrate conflict 

sensitivity at all stage of all level of a programme/project: assessing, planning, 

implementation, monitoring and evaluation with conflict sensitive practice.   

 The first time Thai government took into account the stakeholder consultation was in 

the Southern Border Administration Act in 2010. This is shown by the criteria for selecting 

the member of Consultant Council on Administrative and Development of the Southern 

Border Province stated by Administration Act in 2010. The act requires that the member of 

the Consultant Council must come from representatives of local politician, sub-district and 

village headman, local religion leader, local schoolman, local intellectuals, representative 

from woman, local Thai chamber association member, representative from Provincial 

Industry Office, and representative from correspondent or news agency. 

 Nonetheless, when the content of the Act is analysed, it is found that the Consultant 

Council, in which including the diversity of group of people from the territory and other 

sector, does not have any direct duty to prepare the policy or implementing a programme or 

project. Instead, the National Security Council is the main actor to draft the policy on the 

territory. According to the Act, Article 23, the Consultant Council can only support or give 

suggestion for the drafting policy process and monitoring the work of SBPAC. The 

Consultant Council does not have any duty on implementation process or directly draft the 

policy.  

 

 In sum, considering that the Thai government policies analysed in this research are the 

policy at national level, they lack many aspects to be considered as conflict-sensitive practice 

policy. First of all, as mentioned earlier, there is not any conflict analysis that recognises 

cause, actor and dynamic of a conflict in any level. Although, there are plans preparing to 

allocate the resources for implementation, the policy did not recognise the interaction 

between the context and intervention. Arguably, to monitor and evaluate the officers working 
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in the territory could be considered as conflict sensitive monitoring and evaluation on 

implementation process. 

 Secondly, the plan did not put emphasis on creating partnership environment. They 

gave attention to co-operating between government offices working in the territory, but did 

not directly seek participation and sense of ownership from other actors. They, at least, 

sought support and consultant from the Consultant Council composing of many different 

actors from many involving sectors. 

 Last but not least, the main concept of conflict sensitivity, which is to consider the 

interaction between the conflict context and operation, has not been included in any stage or 

working level in any policy. There are some practices that are relevant to the concept. Still, 

the core concept was not mentioned or implemented.    

 

5.1.6 Institutional Capacity Building for Conflict Sensitivity     

 To sustainably integrate conflict sensitivity into an organisation’s practice, or simply 

increase the effectiveness of a programme, institutional capacity should be established. It is 

the ability to develop or use an organisation’s human capital to minimise negative and 

maximise positive impacts from the dynamics of a conflict.  

 To build institutional capacity for conflict sensitive practice, an organisation must 

have institutional commitment, willingness and organisation’s support. The organisation must 

also seek external relationship and accountability mechanism.  

 First and foremost, an organisation must assess their organisation’s capacity by 

assessing their internal policy, organisation culture, institutional structure, and their capacity 

to develop. Besides, their external relation with external partners and policy on accountability 

should be assessed. 

 Then, the organisation has to assess their conditions or nature that will help 

establishing conflict-sensitive practice. This include their own internal experience in which 

mainstreams other issues. The experience of other organisation is also a valuable source to 

learn the best practice. It could be either successful method for implementing conflict 

sensitivity or other issue-based frameworks.     
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 Then, the organisation should identify the needs and key strategic for success. The 

plan of action could include skills development, raising advocacy, awareness and seeking 

support from external organisation. Last but not least, monitoring and evaluation system 

should be established in advance.  

 When Thai policies on the territory is analysed, it is found that the government partly 

build the institutional capacity. The policy paid attention to transparency and accountability 

of government offices’ performance in the Prime Ministerial Order No 68/2547 in 2004. The 

concepts, however; have never been mentioned in any policy later. 

 To develop capacity of governmental officers has been implemented by the Prime 

Ministerial Order No 206/2549 in 2006. It is stated that the officer who created any trouble 

will be punished and move out of the area. It is a sign of disincentive measure for habit which 

will create negative impact from the operation. There is also training policy for officers who 

will come to work in the territory which stated that the officer will be trained to work with 

good governance and participatory approach.  It was also stated in this policy that the root 

cause of problem was the need for social and economics participation of people in territory. 

The policy then treasured the participation from people living in the area in development and 

peace building process. 

Considering Southern Province Security Strategic on 2007 to 2011, it was stated that 

the government would develop the quality of government officer who will go to work in the 

area. 

It is also stated in the Southern Border Administration Act 2010 that only qualified 

officer will be sent to work in the area and they will receive training for obtaining a suitable 

quality for working in the territory. The duty and function of officers will be adapted so as to 

integrate and harmonise the work according to the nature of people in the territory. Moreover, 

the officer who is corrupted will be punished, while the good-performance one will be 

rewarded. In addition, the victims of bad officers will be lawfully remedied according their 

right and measure to their damage.         

 To consider, especially, the selection method of the Consultant Council is a good 

example for participatory approach of Thai government. However, again, the participation is 

limited only on the process of consultation, monitoring and evaluation. The main actor of 

implementation is still the government offices leading by SBPAC and ISOC. Only the Prime 
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Ministerial Order No 68/2547 on 2004 that other actors, such as community leader or NGOs, 

were considered as equal partners.    

 

In conclusion, the performance of government officer was the only issue, relating to 

institutional capacuty building for conflcit sensitivity, in which the policies of Thai 

government work on. To accesse the capacity, to create/find the condition or key strategy for 

building conflcit sensitivity in Thai government office were not included in any policy.  

 

2. In what extend conflict sensitivity has been included in Thai’s 

government polices 

 There are some areas stating in Thai government policies considered as conflict 

sensitive practices. Those areas are well-planned on budget allocation and administrative 

activities; planning according to geographic area; co-ordination plan between government 

offices; stake holder consultation; and staff training on skills for working in the territory. 

 However, there are many other conflict sensitive practices that should be included in 

the policy especially the core principle which are conflict analysis and to recognise the 

interaction between the context and operation. Besides, the contents of some conflict 

sensitive practice which have already been included in the policy could be improved in some 

details. For example, the monitor and evaluation system should include the indicator 

measuring the interaction between context and intervention. The skill development training 

could include conflict sensitive knowledge in the contents.  

 In conclusion, Thai government’s policies implementing in the territory partly include 

conflict sensitive practice. The core concepts are not being implemented. The conflict-

sensitive practices have already been stated in the policies could be further more 

improved/added/developed.  

 

  

The analysis has shown that Thai government’s policies have partly included conflict 

sensitivity practice. Good examples of this are stakeholder consulting, co-ordination plan 
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between government offices. The core steps, such as, conflict analysis, however; have not 

been included. The result of analysis in this chapter will be used for policy recommendation 

for the next chapter.   
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Chapter 6 

Conclusion 

 In this chapter, the result of the study will be summarised. To begin with the territory 

background, followed by the policies of the territory. Then, the theoretically framework and 

result of the analysis will be concluded. In addition, the policy recommendation and the 

suggestion what should be further studied will be proposed   

 

6.1  Summary 

The research question is in what extend Thai government’s policies on the three 

southern-most-provinces has included conflict-sensitivity approach. The theoretically 

framework is chosen because it is the approach requiring the intervention in a conflict context 

takes into account the interrelationship between the context and the intervention. As a result, 

the process will be aware of the impact on the context and vice versa. In this way, If Thai 

government’s policies will include the approach in their operation, the government could 

minimize the negative impact and maximise the positive output/outcome.  

The background of the territory shows that the root causes of the insurgency situation 

partly comes from the post-colonial influence, the new border line created by Siam and 

British Empire, which separated Patani territory to two parts in two nation-states: Thailand 

and Malaysia. The difference of ethnic, religion, culture and identity would not have been a 

problem if people in the territory were treated with equality, respect and dignity. In the 

contrary, Thai government suppressed the identity with assimilation policies continually. The 

human right violation has been common practices of Thai officers. The equal opportunity in 

economic and social status is limited. Moreover, there is not monitoring system for detecting 

the violent situation. When the new phase of deadly conflict emerged in 2003, Thai 

government took amount of time to realise there has been insurgency situation in the 

territory.    

There are four Thai government’s policies studied in this thesis as they are the 

national specific policies for government offices working in the territory. The policies started 

by working on the unorganised form of administration in the territory. There are then two 
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main organisations co-ordinating the operation: SBPAC working on administration and 

development, and ISOC working on the security issues.  

The trend of the policies still pays attention to the continued assimilation project so as 

to integrate people to be part of Thai state. However, the policies have shifted their paradigm 

from forcing the definition of being Thai to accepting/promoting the multiculturalism of 

identity and the right to live by people’s culture. Also, to eliminate criminal gang, influential 

politician and corrupted government officer has been included. 

The participation, transparency accountability, stake holder and rule of law will be 

principles for the operation. The counter-insurgency policy will also base on rule of law. The 

behaviour of government officer is essential parts of the policies as it could trigger the violent 

incident. The social, economic and politic equality are also planned to be improved so as to 

be equal same as other part of Thailand. Communication plan among involving parties and 

for international community is written. The monitoring and evaluation system for operation is 

indicated.  

To consider the theoretical part, which is the conflict sensitivity, the main concept is 

to be sensitive to interrelationship between intervention and a conflict context. It is then 

important to keep monitoring and evaluation the intervention, the context and the interaction 

among them. The first and foremost important process before mainstreaming conflict 

sensitivity is to do conflict analysis. The analysis will provide the information on who, what, 

where, when, why and how for an operation. This can be later used for planning and 

implementation process. The indicators for operation and context along with the interagency 

and security plan should early be developed. It can later be adjusted in the monitoring and 

evaluating process according to the changing context. The conflict-sensitive project phase out 

should also be well-planned in advance.  

To make conflict sensitivity has the full impact for an operation, an organisation 

should have the capacity to build/integrate the concept into the organisation. To introduce 

conflict sensitivity to the partner/involving actors is one of the main method for integrating 

conflict sensitivity at sectorial approach. To pursue the concept at national level and seek for 

stakeholder consultation on the issue are also a method.  

The analysis of this research showed that the core concept of conflict sensitivity, 

which is to be aware of the interrelation between the conflict context and an operation, is not 
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included in Thai government’s policy. There is not any indicator for monitoring the changing 

context. The conflict-sensitive contents included in Thai government’s policies are the well-

plan on budget allocation and administrative activities, co-ordinating plan between 

government offices, stake holder consultation, and staff training on skills for working in the 

territory.        

6.2  Policy Recommendation 

 The on-going violent conflict in the three-southern-most provinces of Thailand has 

not begun at 2003, but the pretext of the conflict can be traced back for more than one 

hundred years ago. The circle of the conflict continues their dynamics. If the policies on the 

territory will not be shifted their view on the problem, the wheel of this catastrophe will 

continue as long as we can think of.  

6.2.1 What are the issues? 

 First of all, Thai government must recognize that the on-going deadly conflict 

happening in the territory comes from long on-going insurgency movement in the territory. 

This recognition should also be written in documents or policy of every governmental offices 

working in the territory from now on and in the future. One of the reasons that the recognition 

is important is that as soon as the problem is identified, the convincing intervention for causes 

will be implemented. Thai government indicated on the initial phase of current deadly 

conflict that the violent situation was from local bandit or drug smuggling gang. It took three 

years, as stated in the Prime Ministerial Order No 206/2549 (2006), for Thai government to 

recognise that there has been separatist or insurgency situation in the territory. 

 Secondly, there is not any written or official on conflict analysis in any Thai 

government policy/papers/documents. This means that the profile of the conflict have never 

been systematically analysed. The cause, actors and dynamics have never fully been taken 

into account to Thai government’s intervention. 

 Thirdly, the strategies implemented in the territory come from outside sources. For 

example, they brought the King Rama IX and Internal Security Office’s strategies to 

implement in the territory. If the strategies are relevant to the context, it can be used in the 

territory. However, the strategies from the outsiders tend to be too broad to implement. 
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 Next, the plan and strategy are not sensitive to the changing context. The 

implementation, monitoring and evaluation, if there is some, are mostly not sensitive to the 

changing situation of the conflict. This means that the programme/project management 

process lunched by Thai government does not consider the interaction between the 

programme/process and the context.  

 Moreover, the policy stated the needs or problems to be fixed. However, some needs 

or problems are not provided the specific measures to deal with. 

 Furthermore, Thai government policy has not developed the conflict indicator, project 

indicator and the indicator for measuring the interaction between the programme and project. 

In this way, there is not any criterion for telling the quality and quantity of governmental 

offices’ performance.  

 Also, Thai government has not planned to permanently build the institutional capacity 

for developing personnel’s skills or preparing the governmental office capacity to work in a 

conflict territory for the long-run term. One of the triggers for the current deadly conflict 

situation has been the way government officers treat people in the territory. If this has not 

been developed, it will not only continue the phenomenon, but also will intensify the level of 

violent conflict.  

 Lastly, there are not any written documents to record neither the cause of conflict nor 

the successful implementation.   

6.2.2 What are the recommendations? 

 6.2.2.1 Thai government should, first and foremost, start doing conflict analysis. 

They should study about the profile, cause of conflict, actors and dynamics of the situation. 

This study should be officially documented as part of a policy for governmental 

offices/officers working in the territory. The study will record that there has been an 

insurgency situation using deadly violent situation to pursue the goal of separatist. In this 

way, the paradigm, following the analysis, used in the territory will be shifted to be 

implementation for insurgency situation. Besides, this could begin the written culture for Thai 

offices. They can record, not only the conflict analysis, but also the success and failure of 

implementation in the territory.  
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 6.2.2.2 By doing conflict analysis, the needs will bring about the suitable strategy 

or plan for implementation in the territory. Otherwise, if conflict analysis will not bring about 

the explicit needs, the need assessment process should be done systematically. According to 

the Southern Border Administration Act 2010, the representatives from variety of local 

population will give consultant for the Southern Border Province Administrative Centre. This 

does not ensure that the real needs of people in the territory will represented or implemented 

after all. There should be some measure to ensure that the real needs will be presented and 

implemented. Furthermore, after doing need assessment, Thai government should have the 

process to transfer/find the resolution of the needs/problems to be the implementation of a 

government office. In this way, the actual needs/problem will be represented and served.     

 6.2.2.3 On the planning process, Thai government offices should consider that the 

implementation of the offices, either by civilian or military one, will affect the conflict 

situation in the territory. Likewise, the conflict has its own dynamics and will affect the 

operation of Thai government offices or the organisations working in the territory. Then, 

planning should be flexible according to the interaction between the operation and the 

conflict. Besides, contingency plan are highly recommended to develop. Also, the indicator 

for the dynamic of a conflict and the interaction between context and operation should 

immediately be prepared. This is one of many steps for being sensitive to the conflict of Thai 

government. 

 6.2.2.4 Thai government should develop concrete monitoring and evaluation 

system for their programme/project management process. It is stated in the Southern Border 

Administration Act 2010 that the Consultant Council on Administrative and Development of 

the Southern Border Province will monitor the work of the Southern Border Province 

Administration Centre. However, there is not any actual process on how the monitoring will 

be done. Besides, the evaluation process has not been planned. So, the monitoring and 

evaluation should be planned and implemented. The indicator for programme/project, conflict 

dynamics and the interaction between the intervention and context are also highly 

recommended to develop.  

 6.2.2.5 It is very important to develop institutional capacity in Thai government 

offices for working in a conflict area such as the three southern-most province of Thailand. 

One of the main reason is Thai officers’ manner/operation/practice always trigger the violent 

incident. Also, the insurgency situation has long been in the territory and will continually be 
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ignited again. The conflict-sensitive institution capacity will help reducing the negative 

impact and maximising the positive output/outcome of the implementation of Thai 

government. Also, it will prepare the skills of personnel’s/offices to work in a conflict area. 

Likewise, it will remind that the context they are working with is a special area where special 

attention/monitoring required.       

6.2.3 What should be further studied? 

 First of all, as this paper studies the specific national policies, which will be 

implemented by the government offices working on the territory, it will be very interesting 

research on how the policies will be implemented at ministry, provincial and local level. The 

study could be about the contents, the process, the implementation and the impact of the 

operation of government offices implanting the policies. In this way, the result of the study 

could be used to improve the future operation of each government office and plan at national 

level.     

 Secondly, this paper studies the policies of Thai government which is the main actor 

in the territory. There could be a study on the operation of other actors, such as NGOs. The 

study could be about the factors for successful or failed of an operation. This could be 

adapted and used for other organisations working in the territory including Thai government.  

6.3 Conclusion 

In sum, this thesis was started writing in 2011 with the aim to find the solution of 

deadly conflict at the three-southern-most provinces of Thailand. The conflict sensitivity 

concept is used so as to reasonably analyse the situation: the conflict is a natural process of a 

society, to create condition for positive conflict will be a sustainably way to live with a 

conflict. Conflict sensitivity is a convincing way to pursue the positive conflict as it is a 

method asking for awareness on the interrelationship between a conflict context and an 

operation. In 2015, when this paper is finished and its result shows that Thai government’s 

policies have not included the main concepts of conflict sensitivity, the number of deadly 

incidents in Yala, Patani and Narathiwat are still raising. It is very interesting to know if the 

conflict sensitivity practices will be implemented by Thai government, this catastrophe would 

be reduced its level of violence.    
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Appendix 1 
Map of the most-southern provinces of Thailand 

Source: New York Time: Asia Pacific  
http://www.nytimes.com/2009/09/01/world/asia/01iht-thai.html?pagewanted=all&_r=0 

http://www.nytimes.com/2009/09/01/world/asia/01iht-thai.html?pagewanted=all&_r=0


Number of people adhering to each religion* 
Whole 

Country Narathiwat Patani Yala 

Islamism 
2,815,900 

to 
9,720,000 

542,954 
(82%) 

572,008  
(88%) 

341,355 
(72 %) 

Buddhism 57,324,600 118,198 
(17%) 

80,898 
(12%) 

133,324  
(28%) 

Christianity 438,600 201 
(1%) 

55 
(0.1%) 

1,142 
(0.24) 

Total 67,500,000** 660,000** 653,000** 476,000** 

Appendix 2 

Number of people adhering to each religion of people in the territory and the whole county 

* The statistic come from Central Register Office, Department of Provincial Administration 

** The estimated number 

Place 

religion 



Number of people adhering to each religion** 

Narathiwat Patani Yala 

Thai 116,974 116,881 114,000 

Malay 416,851 403,593 244,149 

Chinese 22,18 5,389 10,935 

Bilingual N/A 169,484 248,389 

Appendix 3 

Number of people speaks languages in the territory*  

* The statistic come from Central Register Office, Department of Provincial Administration 

** The estimated number 

Place 

Language 
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THE REGISTRATION OF BRITISH SUBJECTS IN 
SIAM 
 
Signed at Bangkok, November 29, 1899 
 
Presented to both houses of Parliament by Command of Her Majesty, 
Augast 1900. 

Source: The National Archives of Great Britain 
http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
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AGREEMENT 13ETWEEN THE UNITED KING-

DOM AND SIAM RELATIVE TO THE

REGISTRATION OF BRITISH SUBJECTS

IN SIAM.

Signed rd ];ampi•ok, November 29, 1899.

Tin: Governments of 'Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Brittiin and Ireland, Empress of India, and of
His Majesty the King of Siam, recognizing the necessity of having
a satisfactory arrangement for the registration of British subjects
in Siam, the Undersigned, Her Britannic Majesty's 'Minister
Resident and His Siamese Majesty's Minister for Foreign Affirs,
duly authorized to that effect, have agreed as follows:- .

1.

The registration according to Article V of the Treaty of April
18, 1855. of British subjects residing in Siam, shall comprise the
following categories:

(1.) All British natural born or naturalized subjects, other than
those of Asiatic descent.

(2.) All children and grandchildren born in Siam of persons
entitled to be registered under the first category, who are entitled
to the status of British subjects in contemplation of English law.

Neither great-grandchildren nor illegitimate children born in
Siam of persons nnentioned in the first category are entitled to be
registered.

(3.) All persons of Asiatic descent, born within the Queen's
domiuious, or naturalized within the United Kingdom, or born
within the territory of any Prince or State in India under the
suzerainty of, or in alliance with, the Queen.

Except natives of Upper Iturmah or the British Shan States
who became domiciled in Siam before January 1st, 1886.

(4.) All children born in Siam of persons entitled to be
registered under the third adego•y.

No grandchildren born in Siam of persons mentioned in the
third category are entitled to be registered for protection in Siam.

(5.) The wives and widows of any persons who are entitled to
be registered under the foregoing categories.

[97]
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if.

The lists of such registration shall be open to the inspection of
a properly authorized Representative of the, Siamese Government
on proper notice being given.11

If any question arises as to the right of any person to hold a
British certificate of registration or as to the validity of the certifi-
cate itself, a joint inquiry shall be held by the British and Siamese
authorities and decided according to the conditions laid down in
this Agreement, upon evidence to be adduced by the holder of the
certificate, in the usual way,

IV.

Should any action, civil or criminal, be pending while such
inquiry is going on, it shall be determined conjointly in what
Court the case shall be heard.

V.

If the person, in respect of whom the inquiry is held, come
within the conditions for registration laid down in Article 1, he
may, if not yet r gistererl, forthwith be registered as a British
subject and provided with a certificate of registration at Ifer
Britannic Majesty's Consulate; otherwise la, shall be recognized
as falling under Sienese jurisdiction, and, if already on the lists of
Her Britannic Majesty's Consulate, his name shall be erased.

In witness whereof the Undersigned have sigood the same in
duplicateia d have affixed thereto their seals at Bangkok, on the,

29th day of November, 1899, of the Christian era, corresponding

to the 118th year of Ilatanakosiurlr.

(Seal.) (Signed) GEORGE GItEVILLE.
(Sea).) (Signed) I)EVAIVONGSE VABOPBAKAii.



Appendix 5 

TREATY SERIES. No. 19. AD 1909. 
 
TREATY BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND SIAM 
 
Signed at Bangkok, March 10, 1909 
(Ratification Exchanged at London, July 9,1909) 
 
Presented to both houses of Parliament by Command of Her Majesty, 
Augast 1900. 
 

It is unofficially called “Anglo-Siamese Treaty of 1909. 
It is contained the map mentioned about the territory stated in the treaty.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Siamese_Treaty_of_1909 
 
Source: The National Archives of Great Britain  
http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
 
Or  
http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1909/reference/frus.frus1909.i0040.pdf 

http://www.nationalarchives.gov.uk/






















Appendix 6 

 
 
 
 

Prime Ministerial Order No 68/2547 on 2004 
 

 
 
 

Source: The report of a press conference  of the cabinet No 05/04-1, on 4 May 2004. 
Or Thairaktahi, 2004, Peace building policy on the three-southern-most provinces of 
Thailand 
 
[Online]. Available: URL : 
http://www.thairakthai.or.th/application/Life_lib/a_life_libv.asp?lib_id=493&lib_Mode=
B&lib_subGroup=2 



นโยบายสร้างสันตสุิข ในพืน้ที่3จว.ชายแดนใต้ 

  

ท่ีมา - คาํสั่ง สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี68/2547 เร่ือง "นโยบายเสริมสร้างสันติสุข ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต"้ ท่ีคณะรัฐมนตรี(ครม.)ใหค้วามเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

 

           คาํสั่งสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 

           ท่ี 68/2547 

 

           เร่ือง นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

           เพื่อให้การดาํเนินงานในการแก้ปัญหาในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถยติุปัญญาความไม่สงบในพื้นท่ี และสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความมัน่คงข้ึนใน

ระดบัท่ีเก้ือกูลต่อการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดว้ยการดาํเนินงาน

ของเจา้หน้าท่ีรัฐบาล ทาํให้การดาํเนินการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

และกาํลงัรักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ มีเอกภาพและสามารถปฏิบติังานในเชิงรุก 

 

           อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 10 และ มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน พ.ศ.2534 โดยความเห็นชอบของ ครม. จึงกาํหนดนโยบาย เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน

ดงัน้ี 

 

           1.สถานการณ์ 

 

           ก.สถานการณ์โลกภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์หลงัยุคสงครามเยน็ ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ความ

ขดัแยง้ ในเร่ืองของความแตกต่างในสถานภาพทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และดุลอาํนาจทาง

การเมือง และการทหารของกลุ่มคนทั้งในและนอกประเทศ สถานการณ์ทัว่ไปไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่

สภาพของการเผชิญหน้ากัน ของอภิมหาอาํนาจของโลกท่ีควบคุมกระแสโลกาภิวตัน์กับกลุ่ม

ต่อตา้น ซ่ึงไดใ้ชค้วามเช่ือ ศรัทธา ความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ และความไม่เท่าเทียมกนั

ในสังคมเป็นเง่ือนไข ทาํสงครามกนัในรูปแบบสงครามการก่อการร้าย อนัมีผลกระทบต่อความ

มัน่คงในหลายภูมิภาค และรวมถึงพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 



           ข.สภาพทัว่ไปเก่ียวกบัพื้นท่ี 3 จงัหวดั ประกอบดว้ย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตั้งอยูต่อน

ใตสุ้ดของประเทศมีพื้นท่ีรวม 6.79 ลา้นไร่ หรือ 10,936 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 1.78 

ล้านคน พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีพิเศษตามประกาศของรัฐบาลคือ มีลักษณะพิเศษในด้านการ

ดาํรงชีวิตของประชาชน ทั้ งด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และ

วฒันธรรม ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ิน

ในการดาํรงชีวติประจาํวนั เป็นสังคมมุสลิมท่ีใชว้ฒันธรรมอิสลามมีวถีิชีวติเฉพาะท่ีแตกต่าง ทั้งการ

ใช้ชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ ซ่ึงจากความแตกต่างทาํให้เป็นเง่ือนไขท่ีกลุ่มขบวนการ

นาํมาอา้ง เพื่อปลุกกระแสให้เกิดการต่อตา้นอาํนาจรัฐ และการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ มา

โดยตลอด 

 

           1) สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีปัจจยัภายในท่ี

เป็นจุดอ่อนและเง่ือนไขจากความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมเก้ือกูลให้

กลุ่มขบวนการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศแสวงประโยชน์จากการแอบอา้งศาสนาเขา้ไป

ปลูกฝังอุดมการณ์ให้กบัเยาวชน เพื่อสืบทอดในรุ่นต่อไป ประกอบกบัสภาพพื้นท่ีพรมแดนไทย-

มาเลเซีย ง่ายต่อการหลบหนีหลังจากก่อเหตุร้าย ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาการก่อความไม่สงบมีลักษณะ

กระจายในหลายพื้นท่ี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะตอบโต ้ก่อกวน สร้างความสับสนต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ ซ่ึง

จะส่งผลดา้นจิตวทิยาและความเช่ือมัน่ของประชาชน 

 

           2) สําหรับปัจจยัภายนอกท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงข้ึนส่วนหน่ึงเกิดจากกระแสใน

ตะวนัออกกลาง ต่อตา้นชาติตะวนัตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา อาจทาํให้กลุ่มก่อการร้าย

เขา้มาแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ในภาคใต ้

 

           3) เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีสาเหตุ

มาจากกลุ่มขบวนการต่างๆ กลุ่มอิทธิพลท้องถ่ิน กลุ่มอิทธิพลการเมือง และการไม่สามารถ

แกปั้ญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนซํ้ าซาก อนัเป็นการบ่อนทาํลายอาํนาจรัฐ สําหรับการดาํเนินการของ

เจา้หน้าท่ี ตอ้งพบอุปสรรคคือ ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงยากต่อการ

แกไ้ข และทาํใหเ้กิดเหตุการณ์รุนแรงข้ึน 

 

           4) จากสภาพการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีรัฐในปัจจุบนัยงัมีลกัษณะต่างหน่วยต่างทาํ การควบคุม

บงัคบับญัชา และการติดต่อส่ือสารขาดประสิทธิภาพ การทาํงานเป็นไปในลกัษณะตั้งรับ ไม่มีการ

ปฏิบติังานในเชิงรุก ทาํให้ขา้ราชการเสียขวญั ประชาชนไม่มัน่ใจ ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบติังาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของขา้ราชการ พ่อคา้ ประชาชนในพื้นท่ี 3 



จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงตอ้งเร่งทาํลายโครงสร้างของกลุ่มขบวนการต่างๆ ให้รัฐสามารถพฒันา

และสร้างสันติสุขในพื้นท่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

           ค.รัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้ทุกคนในพื้นท่ี 3 จงัหวดั ดาํรงชีวิตท่ีสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมี

ความสุข บนเอกลักษณ์เฉพาะของศาสนาและวฒันธรรม เห็นคุณค่าของความหลากหลายทาง

วฒันธรรม องค์กรของรัฐ ปฏิบติัการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีด้วยการสนับสนุนของ

ประชาสังคม ภายใตม้าตรการป้องกนัตนเอง การเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง ไม่เอนเอียงต่อกลุ่มใด

หรือฝ่ายใด และโดยสันติวิธี ให้ทุกคนยึดถือความสงบสุขของประชาชน เป็นศูนยก์ลางของการ

ปฏิบติัการทั้งปวง ดว้ยการให้ความสําคญัและให้เกียรติในความเท่าเทียมกนัของทุกกลุ่มชน ทุก

ศาสนาประชาชน ในพื้นท่ีมีโอกาสและบทบาทในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแกไ้ขปัญหาและ

การพัฒนาการทาํงานร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคม เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของคนในสังคม จาก

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง และแรงกดดนัทั้งภายในและภายนอก 

 

           ง.เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี เขา้เฝ้าฯสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และไดน้อ้มนาํพระราชเสาวนียม์าเป็นแนวทางในการปฏิบติัคือ คนใต้

ส่วนใหญ่เป็นคนดี น่ารัก มีความเป็นธรรม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ควรสร้างความเขา้ใจและพยายาม

ส่ือสารให้เขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริง และเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547 ไดเ้ขา้เฝ้าฯพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ไดน้อ้มนาํพระราชดาํรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัคือ ทรงห่วงใยปัญหาในภาคใต้

และทรงแนะนาํใหทุ้กฝ่ายทาํความเขา้ใจปัญหา พยายามเขา้ถึงประชาชนและร่วมกนัพฒันา 

 

           2.วตัถุประสงค ์

 

           เพื่อยุติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีให้ได้โดยเร็ว ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความมัน่คงภายใน ให้อยู่ในระดับท่ีเก้ือกูลต่อการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม ภายในระยะเวลา 3 ปี 

 

           3.นโยบาย 

 

           บูรณาการการปฏิบติังานของทุกองค์กร ในการป้องกันและต่อต้านการก่อความไม่สงบ 

พฒันาเศรษฐกิจและสังคม ดว้ยความเขา้ใจ และเขา้ถึงประชาชน ปฏิบติังานในเชิงรุก เสริมสร้าง

สันติสุขใหเ้กิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

 



           4.การปฏิบติั 

 

           ก.ในการยุติปัญหาความไม่สงบจะตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินโดยรวดเร็ว หลีกเล่ียงการ

ปฏิบติัใดท่ีจะก่อให้เกิดสถานการณ์ยืดเยื้อและรุนแรงยิ่งข้ึนในการดาํเนินการดังกล่าว จะต้อง

กลบัมาเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองเอาชนะทางแนวความคิด โดยพยายามลดระดบัแนวความคิดของ

กลุ่มหวัรุนแรงให้เป็นสายกลางเอาชนะกลุ่มอิทธิพล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการท่ีประพฤติมิชอบ 

กลุ่มอิทธิพลทอ้งถ่ินและกลุ่มอิทธิพลนกัการเมือง รวมถึงการปฏิบติัทั้งส้ินท่ีส่งผลให้ประชาชนใน

พื้นท่ีมีความสํานึกร่วมในการเป็นคนไทย มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของประเทศและได้รับ

ผลประโยชน์เท่าเทียมกนั การรุกทางด้านสังคมจิตวิทยา ซ่ึงได้แก่ การปฏิบติัทั้งส้ินท่ีส่งผลให้

ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัพฒันาประเทศ 

 

           ข.ขจดัเง่ือนไขและสาเหตุ ท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกแตกแยกของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิด

ความรู้สึกไม่เท่าเทียมกนั สาเหตุมาจากความหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ความรู้สึกถูกเอา

เปรียบและความแตกต่างของสถานะทางสังคม ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน

วงราชการอย่างเฉียบขาด ทาํลายการกดข่ีขูดรีด ผูมี้อิทธิพล และธุรกิจผิดกฎหมายทั้งส้ิน สร้าง

ความรู้สึกท่ีปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน มีอิสระเสรีในการนบัถือศาสนา ความเช่ือ 

และการดาํรงอยูใ่นชีวติประจาํวนั 

 

           ค.ดาํเนินการเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ และอยู่ร่วมกนัระหว่างกลุ่มชนในสังคมท่ีมี

ความแตกต่างในดา้นเช้ือชาติ ศาสนาและความเช่ือ สร้างท่ีว่างให้กบัวฒันธรรมและสังคมอิสลาม 

ให้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยโดยส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยมีการยอมรับความ

แตกต่างของสังคมในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากข้ึน 

 

           ง.ส่งเสริมการดาํเนินตามวิถีชีวิตท่ีเป็นไปตามวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษาท่ีเป็น

เอกลกัษณ์และการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี เคารพในวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือทาง

ศาสนาของประชาชนในทอ้งถ่ิน และใหมี้การแลกเปล่ียนวฒันธรรมประเพณีซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง

กลุ่มชนท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ี ก็เพื่อช่องทางในการติดต่อส่ือสารและสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนั

และกนัใหม้ากข้ึน 

 

           จ.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดาํเนินงานของรัฐในทุกดา้นการปฏิบติังานใดๆ 

จะตอ้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้



 

           ฉ.การสร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันกับกลุ่มนักการเมือง

ทอ้งถ่ิน ผูน้าํทางศาสนา ส่ือสารมวลชน และองคก์รภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเขา้

มามีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหา วางแผน และดาํเนินการในการแกไ้ขปัญหา 

 

           ช.ปฏิบติัต่อกลุ่มแนวร่วมท่ีหลงผิดหรือผูก้ระทาํผิดอย่างเพื่อนร่วมชาติ โดยใช้กระบวนการ

ทางกฎหมายมาเป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหา 

 

           ซ.ทาํความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในประชาคมโลก และในภูมิภาคถึงความมีสิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของประชาชนทุกหมู่เหล่า เช้ือชาติ ศาสนา ในสังคมไทย

โดยเนน้ไปท่ีประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม 

 

           ฌ.พฒันาเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พฒันาชุมชน เสริมสร้างการบริหารจดัการในพื้นท่ีเชิงบูรณา

การ ทั้งน้ี การดาํเนินการจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการของประชาชนหรือชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 

           ญ.ดาํเนินมาตรการดา้นการข่าว และการปฏิบติัการจิตวิทยาและประชาสัมพนัธ์เชิงรุกควบคู่

กบัการปฏิบติัการในดา้นอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 

           5.การบริหารจดัการ 

 

           ก.การแกปั้ญหาในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให้มีความสงบอย่างถาวรเป็นภารกิจท่ีมี

ความสําคญัยิ่งต่อความมัน่คงของชาติ จึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาล ให้กระทรวง 

ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ กาํหนดแผน/โครงการ และการปฏิบติัทั้งส้ินให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ห่งนโยบายน้ี 

 

           ข.สํานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ(สมช.) รับผิดชอบในการเสนอแนะ ครม. ในเร่ือง

เก่ียวกบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบติัของหน่วยระดบักระทรวง และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี โดยมุ่งผลประโยชน์

ของชาติ และรับผดิชอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้น

ความมัน่คง 

 



           ค.สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รับผิดชอบใน

การบูรณาการแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

 

           ง.กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน(กอ.รมน.) รับผิดชอบในการจดัตั้งกองอาํนวยการ

รักษาความมัน่คงภายในส่วนหนา้ เป็นศูนยค์วบคุมและแกนหลกัในการประสานการปฏิบติังานการ

แกปั้ญหาในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใช้ช่ือว่า "กองอาํนวยการเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดั

ชายแดนภาคใต(้กอ.สสส.จชต.)" 

 

 ในการบริหารจดัการ ดาํเนินการควบคุมบงัคบับญัชาอาํนวยการ ประสานงาน บริหารจดัการ บูรณา

การแผนงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมกนัแกปั้ญหาในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

           จ.ให้ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ให้การสนับสนุนกอง

อาํนวยการเสริมสร้างสันติสุข จงัหวดัชายแดนภาคใต(้กอ.สสส.จชต.) โดยถือเป็นลาํดบัความ

เร่งด่วนสูงสุด จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการเป็นเอกภาพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินการ เพื่อ

ตอบสนองนโยบายยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

           ฉ.ให้สํานกังบประมาณ และกระทรวงการคลงั จดัระบบ และจดัเตรียมงบประมาณรองรับ 

การดาํเนินงานและการปฏิบัติตามคาํสั่งน้ี และให้การสนับสนุนการจัดเงินตอบแทนหรือขั้น

เงินเดือนพิเศษแก่ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสร้างสันติสุขในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีผลงาน

ดีเด่นและเจา้หนา้ท่ีประจาํ กอ.สสส.จชต.ในทุกระดบั 

 

           6.คาํสั่ง ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัใดซ่ึงขดัแยง้กบัคาํสั่งน้ี ใหใ้ชค้าํสั่งน้ีแทน 

 

           ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2547 เป็นตน้ไป 

 

           สั่ง ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2547 

 

           พลเอก..... 

 

           (ชวลิต ยงใจยทุธ) 

 

           รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบติัราชการแทนนายกรัฐมนตรี  



  

คาํสั่ง สร.68/2547 เร่ือง นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายใตภ้าคใต ้  

 

                 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติรายงานคาํสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรีท่ี  68/2547  เร่ืองนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต้

เพื่อให้การดําเนินงานในการแก้ปัญหาในพื้นท่ี  3  จังหวดัชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  สมารถยติุปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี  และสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความมัน่คงข้ึนใน

ระดบัท่ีเก้ือกูลต่อการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดว้ยการดาํเนินงาน

ของเจา้หน้าท่ีรัฐบาล  ทาํให้การดาํเนินงานทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  

และกาํลงัรักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ มีเอกภาพและสามารถปฏิบติังานในเชิงรุก   

สรุปไดด้งัน้ี 

 

                          1. วตัถุประสงค์  เพื่อยุติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี  3  จงัหวดัชายแดน

ภาคใตใ้หไ้ดโ้ดยเร็ว  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศให้เกิดความมัน่คงภายใน  ให้อยู่

ในระดบัท่ีเก้ือกลูต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมภายในระยะเวลา  3  ปี 

 

                          2. นโยบาย บูรณาการการปฏิบติังานของทุกองคก์ร ในการป้องกนัและต่อตา้นการ

ก่อความไม่สงบ  พฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ดว้ยความเขา้ใจ  และเขา้ถึงประชาชน  ปฏิบติังานใน

เชิงรุก  เสริมสร้างสันติสุขใหเ้กิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

 

                      3. การปฏิบติั 

 

                                     3.1 ในการยุติปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี  3  จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะตอ้ง

ดาํเนินการให้เสร็จส้ินโดยเร็ว  หลีกเล่ียงการปฏิบติัใดท่ีจะก่อให้เกิดสถานการณ์ยืดเยื้อและรุนแรง

ยิ่งข้ึน  ในการดาํเนินการดงักล่าว  จะตอ้งกลบัมาเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองเอาชนะทางแนวความคิด  

โดยพยายามลดระดบัแนวความคิดของกลุ่มหัวรุนแรงให้เป็นสายกลางเอาชนะกลุ่มอิททธิพล  3  

ฝ่าย  ได้แก่  กลุ่มขา้ราชการท่ีประพฤติมิชอบ  กลุ่มอิทธิพลทอ้งถ่ินและกลุ่มอิทธิพลนกัการเมือง  

รวมถึง  การปฏิบติัทั้งส้ินท่ีส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความสํานึกร่วมในการเป็นคนไทยมีส่วน

ร่วมในการเป็นเจา้ของประเทศและไดรั้บผลประโยชน์เท่าเทียมกนั  การรุกทางดา้นสังคมจิตวิทยา  

ซ่ึงได้แก่  การปฏิบัติทั้ ง ส้ินท่ีส่งผลให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่ เหล่าท่ีมีความแตกต่างและ

หลากหลายสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุขแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  และร่วมกนั

พฒันาประเทศ 



 

                                    3.2 ขจดัเง่ือนไขและสาเหตุ  ท่ีส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกแตกแยกของประชาชน

ในพื้นท่ีท่ีเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกนั  สาเหตุมาจากความหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ  ศาสนา  

ความรู้สึกถูกเอาเปรียบและความแตกต่างของสถานะทางสังคม  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างเฉียบขาด  ทาํลายการกดข่ีขูดรีด  ผูมี้อิทธิพล  และธุรกิจผิด

กฎหมายทั้งส้ิน  สร้างความรู้สึกท่ีปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน มีอิสระเสรีในการ

นบัถือศาสนา ความเช่ือ และการดาํรงอยูใ่นชีวติประจาํวนั 

 

                                     3.3 ดาํเนินการเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์  และอยู่ร่วมกนัระหว่าง

กลุ่มชนในสังคมท่ีมีความแตกต่างกนัในด้านเช้ือชาติ  ศาสนาและความเช่ือ  สร้างท่ีว่างให้กับ

วฒันธรรมและสังคมอิสลาม  ให้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยโดยส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนและ

สังคมไทยมีการยอมรับความแตกต่างของสังคมในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากข้ึน 

 

                                    3.4 ส่งเสริมการดาํเนินตามวิถีชีวิตท่ีเป็นไปตามวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา 

ภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์และการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี เคารพในวฒันธรรม ประเพณีและความ

เช่ือทางศาสนาของประชาชนในทอ้งถ่ิน  และใหมี้การแลกเปล่ียนวฒันธรรมประเพณีซ่ึงกนัและกนั

ระหวา่งกลุ่มชนท่ีมีความหลากหลาย  ทั้งน้ี  ก็เพื่อช่องทางในการติดต่อส่ือสารและสร้างความเขา้ใข

ซ่ึงกนัและกนัใหม้ากข้ึน 

 

                                    3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของรัฐในทุกดา้นการ

ปฏิบติังานใด ๆ จะตอ้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

                                    3.6 การสร้างความเขา้ใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบักลุ่ม

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  ผูน้าํทางศาสนา ส่ือมวลชน  และองค์กรภาคเอกชน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหาวางแผน  และดาํเนินการในการแกไ้ขปัญหา 

 

                                    3.7 ปฏิบติัต่อกลุ่มแนวร่วมท่ีหลงผดิหรือผูก้ระทาํผิดอยา่งเพื่อนร่วมชาติ โดย

ใชก้ระบวนการทางกฎหมายมาเป็นพื้นฐานในการปัญหา 

 

                                    3.8 ทาํความเขา้ใจและสร้างความร่วมมือในประชาคมโลก และในภูมิภาคถึง

ความมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของประชาชนทุกหมู่เหล่า เช้ือชาติ ศาสนา ใน

สังคมไทย โดยเนน้ไปท่ีประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม 



 

                                    3.9 พฒันาเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน  ยกระดบัมาตรฐานการ

ครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  พฒันาชุมชน เสริมสร้างการบริหารจดัการใน

พื้นท่ีเชิงบูรณาการ ทั้งน้ี การดาํเนินการจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานความตอ้งการของประชาชนหรือ

ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 

                                    3.10 ดําเนินมาตรการด้านการข่าว  และการปฏิบัติการจิตวิทยาและ

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกควบคู่กบัการปฏิบติัการในดา้นอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 

                         4. การบริหารจดัการ 

 

                                    4.1 การแกปั้ญหาในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ให้มีความสงบอย่าง

ถาวรเป็นภารกิจท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อความมัน่คงของชาติ  จึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดของ

รัฐบาล ใหก้ระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ กาํหนดแผน โครงการ และการปฏิบติั

ทั้งส้ินใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ห่งนโยบายน้ี 

 

                                     4.2 สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.)  รับผิดชอบ ในการ

เสนอแนะคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินการ

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัของหน่วยระดบักระทรวง  และความตอ้งการของประชาชน

ในพื้นท่ี  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติ และรับผิดชอบในการบูรณาการ

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นความมัน่คง 

 

                                     4.3 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

รับผิดชอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นเศรษฐกิจ

และสังคม 

 

                                    4.4 ในชั้ นต้น  ให้กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.)  

รับผดิชอบในการจดัตั้งกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในส่วนหนา้  เป็นศูนยค์วบคุมและแกน

หลกัในการประสานการปฏิบติังานการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใชช่ื้อวา่  “กอง

อาํนวยการเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กอ.สสส.จชต.)”   ในการบริหารจดัการ  

ดาํเนินการ  ควบคุมบงัคบับญัชา  อาํนวยการ  ประสานงาน  บริหารจดัการ  บูรณาการแผนงานกบั

หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้



 

                        5.  คาํสั่ง  ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัใดซ่ึงขดัแยง้กบัคาํสั่งน้ี  ใหใ้ชค้าํสั่งน้ีแทน   

 

                                 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี   1  มีนาคม  พ.ศ.  2547  เป็นตน้ไป   

 

  

 

ท่ีมา  :  เอกสารแถลงข่าว ท่ี 05/04-1 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 4 พ.ค.47 

 

 อา้งอิง : ไทยรักไทย.2547. นโยบายสร้างสันติสุข ในพ้ืนท่ี3จว.ชายแดนใต ้.[Online]. Available: URL : 

http://www.thairakthai.or.th/application/Life_lib/a_life_libv.asp?lib_id=493&lib_Mode=B&lib_subGroup=2 
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คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่  ๒๐๖/๒๕๔๙ 

เรื่อง  นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

----------------------------- 
 
  
   สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหา
ที่มีความซับซอน   และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ   พ้ืนฐานปญหาแทจริงเกิดจากความตองการ
มีสวนรวม  การดํารงอยูในสังคมไทยบนพื้นฐานของความเปนอัตลักษณเฉพาะ  ในขณะที่มี
บุคคลกลุมหนึ่งซึ่งเปนคนจํานวนนอยเทานั้นไดใชเงื่อนไขในอัตลักษณเฉพาะดังกลาว          
มาขยายผลในการกอความไมสงบ  ทําใหเกิดบรรยากาศความกลัว ความไมไววางใจระหวางภาค
สวนตางๆ ในพื้นที่จนทําใหประชาชนสวนใหญตกอยูในสภาพของความหวาดกลัว             
เปนอุปสรรคในการเขามามีสวนรวมแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่     
 
  เพื่อใหการดําเนินงานในการแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถระงับและคลี่คลายปญหาความไมสงบใน
พ้ืนที่  เกิดความสมานฉันทและไววางใจในระดับที่เกื้อกูลตอการพัฒนาทั้งทางดาน
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  ดวยการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐอยางมี
บูรณาการ   มีเอกภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพรวมกับการใชพลัง
สรางสรรคที่ดํารงอยูในสังคมไทย 

  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจึงออกคําสั่ง  ดังตอไปนี ้
 

  ขอ  ๑  ใหจัดตั้งองคกรบริหารจัดการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนการเฉพาะ  เพื่อใหเกิดเอกภาพการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต  และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมระหวางสวนราชการฝาย  



 ๒

พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  และภาคประชาชนในการปองกัน  แกไขปญหาและการพัฒนา
ในพื้นที่  รวมทั้งการขจัดเงื่อนไขที่เอื้อตอการใชความรุนแรง 

  ขอ  ๒ กําหนดนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยมีองคประกอบของนโยบาย  ดังนี ้
   ๒.๑    วัตถุประสงค 
     เพื่อใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย  
สงบสันติ  ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อตอการใชความรุนแรง  และมีบรรยากาศที่เกื้อกูลตอ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสรางความสมานฉันทและความเปนธรรมที่เกื้อกูล
ตอการพัฒนาและการสรางสันติภาพอยางยั่งยืน 
   ๒.๒   นโยบาย 
    ๒.๒.๑  นํายุทธศาสตรพระราชทาน   “เขาใจ  
เขาถึง  พัฒนา”  และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธี               
เปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยงและการสรางความรักความสามัคคี  และความ
สมานฉันทและความสงบสุขของประชาชน 

    ๒.๒.๒  ยึดถือความเปนธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการฟนฟูอํานาจรัฐ 

    ๒.๒.๓  ใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน  เพื่อเสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    ๒.๒.๔  สรางความเขาใจตอสถานการณความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นตอสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  เพื่อสรางความตระหนัก
ของการอยูรวมกันภายในชาติอยางสันติสุขบนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต  
และวัฒนธรรม   
 

  ขอ  ๓  แนวทางการปฏิบัติ 
   ๓.๑  ดําเนินการทางการเมืองเชิงรุก  และสรางความเปน
ธรรมในสังคม  โดยการบูรณาการในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพตามหลัก
นิติธรรม  รวมทั้งการจัดระบบงานขาวกรองและตอตานขาวกรองในพื้นที่อยางมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเพื่อใหประชาชน  มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาและไววางใจในรัฐ 



 ๓

   ๓.๒  เสริมสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน   ระหวางภาครัฐกับกลุมผูนําและผูสอนทางศาสนา   ผูนําทองถิ่น            
ผูนําชุมชนและองคกรภาคเอกชน  เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหา 
   ๓ .๓   ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่สงผลใหประชาชน         
ในพื้นที่เกิดความรูสึกแตกแยก  หรือความไมเทาเทียม  โดยมีการปฏิบัติที่ประชาชน
สัมผัสไดอยางเปนรูปธรรมในระดับที่สามารถสงผลตอการสรางความรูสึกและ
บรรยากาศใหเห็นวาทุกคนสามารถอยูในประเทศไทยไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข  
ตามวิถีชีวิต  สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรมของตน 
   ๓.๔  สรางความเขาใจดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร      
ที่ถูกตองทันเวลา  เพื่อสรางและรักษาความปรองดอง  และสมานฉันทระหวางประชาชน    
ทุกหมูเหลา  รวมทั้งปองกันและตอตานขาวลือและขาวสารที่บิดเบือนความเปนจริง     
อันจะทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในแนวนโยบายของรัฐและการดําเนินการของ
รัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ตลอดจนเพื่อลดความนาเชื่อถือ     
ของกลุมกอความไมสงบ 

   ๓.๕  สงเสริมใหมีชองทางสรางความเขาใจกับกลุม        
ที่มีความเห็นแตกตางและเลือกใชความรุนแรง  ดวยการปรับความเขาใจกับบุคคล
กลุมเปาหมายในทุกระดับอยางเปนเอกภาพ 

   ๓.๖  สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมใหเปน   
ที่ พ่ึงของประชาชนในพื้นที่   โดยการขจัดเงื่อนไขความไมยุติธรรมทุกรูปแบบ
บริหารงานยุติธรรมแบบบูรณาการ  และพัฒนากฎหมายที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่  รวมทั้งสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม          
ในกระบวนการยุติธรรม  การพัฒนากลไกเพื่อทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิ  เสรีภาพ
ของประชาชน  การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  และการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก 

   ๓.๗  พัฒนาคนและสังคมบนพื้นฐานความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  โดยการสงเสริมศาสนสัมพันธ  การสรางความเขาใจ            
ที่ถูกตองตามหลักศาสนา   การแลกเปลี่ยนเรียนรูความหลากหลายของวิถีชี วิต             
และวัฒนธรรม  ระหวางกลุมบุคคลในสังคม  การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน  และการเปดโอกาสใหผูมคีวามเห็นตางเขามารวมสรางสันติสุขในสังคม 



 ๔

   ๓.๘  เรงรัดใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา      
ในทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการ  วิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของพื้นที่อยางแทจริง  
เปดโอกาสใหผูนําทางศาสนา   และผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่มีสวนรวมเสนอแนะ              
การจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม 

   ๓.๙  พัฒนาและเสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่อยางยั่งยืน
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน  แกไข
ปญหาความยากจนโดยเนนน้ําหนักโครงการดานเศรษฐกิจชุมชนที่เปนจุดแข็งของ           
ฐานทรัพยากรในพื้นที่  และโครงการดานสังคมที่ เนนเอกลักษณทางวัฒนธรรม          
เปนแนวทางในการสรางรายไดและแกปญหาการวางงานที่เกิดจากความตองการ        
ของตลาดแรงงานที่แทจริง 

   ๓.๑๐  ใชงานมวลชนสัมพันธ  ผานสื่อภาครัฐและเอกชน  
สถาบันการศึกษา  สถาบันทางศาสนา  ตลอดจนเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพรการจัดการกับ
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตามหลักการเขาใจ  เขาถึง  พัฒนา  รวมทั้งตามแนวทาง
สันติวิธี  เพื่อใหความรูกับสังคมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดเขาใจและมีสวน
รวมอยางสรางสรรคตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

   ๓.๑๑  เสริมสรางความเขาใจอันดี  และความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน  และองคกรสากลตาง ๆ  ถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  การขยายผลขอเท็จจริงในเรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค        
เทาเทียมของประชาชนทุกเชื้อชาติ  เพื่อผนึกความสัมพันธในการสนับสนุนและเกื้อกูล
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๓.๑๒  จัดการฝกอบรมดวยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหเจาหนาที่ภาครัฐทุกฝายเกิดความตระหนัก  มีความเขาใจที่ลึกซึ้ง  ยอมรับและ
เคารพในคุณคาของลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่      
รวมทั้งใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน  และคัดสรรขาราชการที่ดีเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่  รวมทั้งลงโทษ
ขาราชการในพื้นที่ที่สรางเงื่อนไขอยางเด็ดขาด 
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พระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา   “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อปองกัน  

ควบคุม  แกไข  และฟนฟูสถานการณใด  ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่

กอใหเกิดความไมสงบสุข  ทําลาย  หรือทําความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสินของประชาชนหรือ

ของรัฐ  ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน   หรือความมั่นคงของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   และหนวยงานอื่นของรัฐ  แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถงึ  กรุงเทพมหานคร 

“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา  

“กอ.รมน.”  ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

กอ .รมน .   มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรง 

ตอนายกรัฐมนตรี  โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน  การจัดโครงสราง  การแบงสวนงาน

และอํานาจหนาที่ของสวนงาน  และอัตรากําลัง  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.”  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง 

ใน  กอ.รมน.  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.  โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปน 

รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ผูอํานวยการอาจแตงต้ังผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด  กอ.รมน.  หรือเจาหนาที่ 

ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ  กอ.รมน. 

ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ  กอ.รมน.  มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการและธุรการ

ของ  กอ.รมน. 

รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  และเลขาธิการ  กอ.รมน.  มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการ  

พนักงาน  และลูกจางใน  กอ.รมน.  รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการ

กําหนด 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม  ฟองคดี  ถูกฟองคดี  และดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดี 

อันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  ทั้งนี้  โดยกระทําในนามของสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจ 

เปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได 

มาตรา ๖ ให  กอ.รมน.  เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ

กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

มาตรา ๗ ให  กอ.รมน.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคาม 

ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

(๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่เสนอ

แผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) อํานวยการ   ประสานงาน  และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม  (๒)  ในการนี้  คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให  

กอ.รมน.  มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได 

(๔) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย  สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการปองกัน  และแกไขปญหาตาง ๆ  ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

และความสงบเรียบรอยของสังคม 

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี  สภาความมั่นคงแหงชาติ  

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๘ นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว  

บรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให  ผอ.รมน.ภาค  

ผอ.รมน.จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นปฏิบัติแทนก็ได 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ใน  กอ.รมน.ตามที่ผูอํานวยการรองขอ   

และใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานองเดียวกันของหนวยงาน 

ของรัฐนั้น  จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง  กอ.รมน.  มีอัตรากําลังแทน

ตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่ง  

ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อัยการสูงสุด  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ   

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปนกรรมการ   



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

และเลขาธิการ  กอ.รมน.  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการ 

ใน  กอ.รมน.  เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ  ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ  กอ.รมน.  ในการ

ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใน

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.  กอ.รมน.ภาค  และ  กอ.รมน.จังหวัด 

(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ   การเงินการคลัง  การพัสดุและการจัดการ

ทรัพยสินของ  กอ.รมน. 

(๔) แตงต้ังคณะที่ปรึกษา  กอ.รมน.  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในภาคสวน

ตาง ๆ  อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  

นิติศาสตร   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   การแกไขปญหา 

โดยสันติวิธี   การรักษาความมั่นคงของรัฐ  ส่ือมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา

หรือปองกันภัยที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ของ

กองทัพภาคใด  คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพภาคนั้นจัดใหมีกอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  เรียกโดยยอวา  “กอ.รมน.ภาค”  ก็ได 

ให  กอ.รมน.ภาค  เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ  กอ.รมน.  โดยมีแมทัพภาคเปนผูอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค  เรียกโดยยอวา  “ผอ.รมน.ภาค”  มีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ  กอ.รมน.ภาค  ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการ

และลูกจางของกองทัพภาค  รวมตลอดทั้งขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของหนวยงานของรัฐที่อยูใน

เขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนคร้ังคราวใน  กอ.รมน.ภาค  ไดตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ 



หนา   ๓๘ 
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ผอ.รมน.ภาค  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน   และลูกจางที่ไดรับคําส่ังใหมา

ปฏิบัติงานใน  กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.ภาค 

การจัดโครงสราง  การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่  อัตรากําลัง และการบริหารงานของ

สวนงานภายใน  กอ.รมน.ภาค  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอของ  ผอ.รมน.  ภาค 

ให  กอ.รมน.  และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร  งบประมาณและ

ทรัพยสิน  ในการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.ภาค  ตามที่  ผอ.รมน.ภาค  รองขอ  และใหนําความ 

ในมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับ  กอ.รมน.ภาค  ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 

ที่จะเกิดข้ึน  ผอ.รมน.ภาค  อาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  กอ.รมน.ภาคข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคนโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนที่ยอมรับนับถือ 

ของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน  มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 

ที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่  ผอ.รมน.ภาค  รองขอ 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสนับสนุน   ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ  

กอ.รมน.ภาค  ตามมาตรา  ๑๑  ผอ.รมน.ภาค  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

และผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “กอ.รมน.จังหวัด”  

ข้ึนในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้นตรงตอ  กอ.รมน.ภาค  ก็ได  โดยมีหนาที่

รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่

ผูอํานวยการมอบหมาย  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  

เรียกโดยยอวา  “ผอ.รมน.จังหวัด”  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง  และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.จังหวัด 

การจัดโครงสราง  การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่  อัตรากําลัง  และการบริหารงานของ

สวนงานภายใน  กอ.รมน.จังหวัด  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ให  กอ.รมน.  และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร  งบประมาณและทรัพยสิน  

ในการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.จังหวัด  ตามที่  ผอ.รมน.จังหวัด  รองขอ  และใหนําความในมาตรา  ๙  

มาใชบังคับกับ  กอ.รมน.จังหวัด  ดวยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 

ที่จะเกิดข้ึน  ผอ.รมน.จังหวัด  อาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  กอ.รมน.จังหวัดข้ึนคณะหนึ่ง  

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคนโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนที่

ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน  มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย

ที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่  ผอ.รมน.จังหวัด  รองขอ 

 

หมวด  ๒ 

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตยัง

ไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน  และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้งอยูในอํานาจหนาที่หรือความ

รับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให   

กอ.รมน.  เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ 

ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได   ทั้งนี้   

ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาที่

ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.   

ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง  และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา  ๑๕  ให  กอ.รมน.  มีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา  ๑๕ 

(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม  (๑)  เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) กํากับ  ติดตาม  และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหดําเนินการ  

หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม  (๒) 

(๔) ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด 

ในการจัดทําแผนตาม  (๒)  ให  กอ.รมน.  ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวย  และในการนี้ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละสถานการณที่คาดวา

จะเกิดข้ึน 

ในกรณีที่มีคําส่ังตาม  (๔)  แลว  ให  กอ.รมน.  แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนัน้

สังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล  และใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่นั้นไปรายงานตัว

ยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว   ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการออกคําส่ังให

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่  หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ตามที่กําหนดไวใน

คําส่ังดังกลาว 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ถามีความจําเปนที่  กอ.รมน.  

ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใด  

ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใด ๆ  ใน  กอ.รมน.เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่

ตามกฎหมายนั้น  หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ในเร่ืองดังกลาว  ให  กอ.รมน.  ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการดวยภายในพื้นที่และระยะเวลา 

ที่กําหนด  ทั้งนี้  ตองกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวย 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากเหตุการณที่กระทบตอความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา  ๑๖  ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง   

ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ังศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได 

โครงสราง  อัตรากําลัง  การบริหารจัดการ  อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือบังคับบัญชา

ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหนําความในมาตรา  ๙   
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มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม  โดยใหอํานาจของผูอํานวยการเปน

อํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทา

เหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา  ๑๕  ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ

ออกขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 

(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่  อาคาร  หรือสถานที่ที่ กําหนดในหวงเวลาที่

ปฏิบัติการ  เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวน 

(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 

(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 

(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง

คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินของประชาชน 

ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวดวยก็ได  

ทั้งนี้  การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ 

มาตรา ๑๙ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ใหผูอํานวยการและ

พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย  เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและ 

รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๒๐ ในการใชอาํนาจของ  กอ.รมน.  ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ถากอใหเกิดความเสียหาย

แกประชาชนผูสุจริต  ให  กอ.รมน.  จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๑ ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให  กอ.รมน.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  

หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด  แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปนกรณีที่พนักงานสอบสวน 
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ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและการเปด

โอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในการนี้ 

ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนของผูตองหานั้น  พรอมทั้งความเห็นของพนักงาน

สอบสวนไปใหผูอํานวยการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสํานวนพรอม

ความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อย่ืนคํารองตอศาล  หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งใหสง

ผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม   ณ  สถานที่ที่ กําหนดเปนเวลาไมเกินหกเดือน   

และปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ใหศาลส่ังไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการอบรมและ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว 

เมื่ อผูตองหาได เข า รับการอบรมและปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขที่ศาลกํ าหนดดังกลาวแลว 

สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 

มาตรา ๒๒ พนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่ที่ กําหนดตามมาตรา   ๑๕   

อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  พิการ  หรือสูญเสียอวัยวะ  

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด  ทั้งนี้  

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ บรรดาขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับ

ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การดําเนินคดีใด ๆ  อันเนื่องมาจากขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามหมวดนี้  

ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการ

ชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา   แลวแตกรณี  ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงออกขอกําหนด  ประกาศ  
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หรือคําส่ัง  หรือกระทําการนั้น  มาเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง  รายงาน  หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบ 

การพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย 

หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๒๔ ผูใดฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา  ๑๘  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)   

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๕ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน   งบประมาณ   หนี้  สิทธิ  ขาราชการ  พนักงาน  

ลูกจาง  และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   

ที่  ๒๐๕/๒๕๔๙  เร่ือง  การจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  และกองบัญชาการผสมพลเรือน   

ตํารวจ  ทหาร  ที่จัดต้ังข้ึนตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  เร่ือง  การบริหารราชการ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนศูนยอํานวยการหรือหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคง 

จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย  มีความรุนแรง  รวดเร็ว  สามารถขยายตัวจนสงผลกระทบ 

เปนวงกวาง  และมีความสลับซับซอน  จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  กอใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอยในประเทศ  และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน  ดังนั้น  เพ่ือใหสามารถปองกนั  

และระงับภัยท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  จึงสมควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบ 

ดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับ 

ทุกสวนราชการ  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง  รวมท้ัง

เสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน  เพ่ือปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ  และในยามที่เกิด

สถานการณอันเปนภัยตอความมั่นคงในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง  และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุม 

การใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ  เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 
นโยบายเสริมสร้างสันตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สู่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมัน่คง ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550-2554 

 

นโยบายเสริมสร้างสันตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ปัญหาและสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง ตั้งแตปี่ 2547 เป็น

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงและความสงบ สุขของประชาชนทั้งในพ้ืนท่ี และโดยรวม แนวทางการแกไ้ข

ปัญหาจาํเป็นตอ้งใชก้ารสร้างความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วน เพ่ือเป็น พลงัสร้างสรรคร่์วมกนัในการคล่ี คลาย
ปัญหาใหเ้กิดความสมานฉนัท ์และไวว้างใจต่อกนัในระดบั ท่ีจะเก้ือกลูต่อการพฒันา ทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวฒันธรรม 

รัฐบาลภายใตก้ารนาํของพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรี ไดมี้คาํสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี 
206/2549 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 กาํหนดนโยบายเสริม สร้างสนัติสุขในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน ภาคใต้
ข้ึนมา โดยมีกรอบการปฏิบติังานท่ีสาํคญั 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ 

- นาํยทุธศาสตร์พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยดึมัน่แนวทางสนัติ
วธีิเป็นบรรทดัฐานในการแกไ้ขปัญหา 

2. การอาํนวยความเป็นธรรม 

-ยดึถือความเป็นธรรมและกระบวนการยติุธรรมตามหลกันิติธรรมเป็นปัจจยัสาํคญั ในการฟ้ืนฟอูาํนาจรัฐ 

3. การมส่ีวนร่วม 

-ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลงัการเขา้ถึงประชาชน เพ่ือเสริมสร้าง สนัติสุขและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

4. สร้างความเข้าใจ 

-สร้างความเขา้ใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงต่อสงัคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสร้างความ

ตระหนกัของการอยูร่วมกนัภายในชาติอยา่งสนัติสุขบนพ้ืนฐานของ ความหลากหลาย ในวธีิคิด วถีิชีวติ 



วฒันธรรมและศาสนา 

 

12 แนวทางการปฏบิัตงิานเพือ่เสริมสร้างสันตสุิขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

1. การเมืองเชิงรุก สร้างความเป็นธรรมในสงัคม บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. สร้างความเขา้ใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือ  

3. ขจดัเง่ือนไขและสาเหตขุองปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความแตกแยก ไม่เท่าเทียมกนั  

4. สร้างความเขา้ใจ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งทนัเวลา  
5. ส่งเสริมใหมี้ช่องทางสร้างความเขา้ใจกบักลุ่มท่ีมีความเห็นแตกต่าง  

6. สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรม  

7. พฒันาคนและสงัคมบนพ้ืนฐานหลากหลายทางวฒันธรรม  

8. พฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติและความตอ้งการของประชาชน เปิดโอกาส ใหผู้น้าํศาสนา
ผูท้รงคุณวฒิุมีส่วนร่วม  

9. พฒันาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยา่งย ัง่ยนื และพอเพียง  
10. ใชม้วลชนสมัพนัธ์ผา่นส่ือองคก์รต่าง ๆ ทาํความเขา้ใจกบัสงัคม  

11. สร้างความเขา้ใจอนัดี และความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้น  

12. พฒันาเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหมี้คุณสมบติัพิเศษท่ีเหมาะส, 

การพฒันานโยบายสู่ยุทธศาสตร์ 

1. แผนยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2550.2554 ของกอง

อาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

จากนโยบายเสริมสร้างสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน ร่วมกบั กรม
ยทุธการทหารบก กองอาํนวยการรักษาความมัน่คง ภายในภาค 4 ศอ.บต. และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระยะ 5 ปี (พ.ศ .2550-2554) 

ข้ึนมาเพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั โดยพิจารณาจากสภาพขอ้เท็จจริงของปัญหาใน

พ้ืนท่ี รวมทั้งสอดคลอ้งกบันโยบาย เสริมสร้าง สนัติสุขและแนวทางในการปฏิบติัท่ีรัฐบาลกาํหนด โดยมี

กรอบดาํเนินงาน 2 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง รับผิดชอบโดย พตท. และ ยทุธศาสตร์ดา้น
การพฒันา รับผิดชอบ โดย ศอ.บต. 

2. การแปลงนโยบายและยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั 



ศอ.บต. ไดแ้ปลงยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2550-2554 

ไปสู่การปฏิบติั โดยไวว้างกรอบแนวทาง ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ชนวนเหตุจากการปลูกฝังและสืบทอดอุดมการณ์ดา้น ประวติัศาสตร์เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา และมาตุภูมิ ผนวกกบัการใชช่้องวา่งทางการเมือง/การปกครอง และสถานภาพความเหล่ือมลํ้า
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเป็นเง่ือนไขในการปลุกป่ัน ประชาชนให ้เกิดความรู้สึกแปลกแยกดา้นจิตใจ และเกิด
ความหวาดระแวงต่อรัฐ 

-องคป์ระกอบปัญหาแบ่งได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มขบวนการ ซ่ึงเป็นกลุ่มแกนหลกัท่ี เก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิด
เหตุการณ์ความไม่สงบ และกลุ่มประชาชนท่ีเป็นเป้าหมาย ในการชกัจูง ใหเ้ขา้ร่วมและ/หรือสนบัสนุน
ขบวนการ  

-สถานการณ์ปัญหาท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ การเกิดเหตุร้ายรายวนัในพ้ืนท่ีและมีแนวโนม้ การเพ่ิมรุนแรงมากข้ึนเร่ือย 
ๆ ซ่ึงนาํไปสู่ความรู้สึกหวาดกลวัของคนในสงัคมทาํ ใหป้ระชาชนไม่ กลา้ใหค้วามร่วมมือกบัรัฐ ประชาชน
ต่างวฒันธรรมมีความหวากระแวงต่อกนั ขา้ราชการไม ◌่กลา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีมีผลทาํใหรั้ฐเขา้ไม่ถึง 
ประชาชน  

-ผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานก่อใหเ้กิด ภาพลกัษณ์การเป็นพ้ืนท่ีท่ีน่า

หวาดกลวั สงัคมมีความแตกแยก ประชาชนประสบ ปัญหาดา้นการ ดาํรงชีวติและประกอบอาชีพ เกิดปัญหา
การวา่งงานและปัญหาการอพยพ รวมทั้งปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

-กลุ่มขบวนการเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการปลูกฝังและสืบทอดอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม ท่ีเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์ความ
รุนแรงโดยตรง จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของการ ใชอ้าํนาจ รัฐในการแกไ้ขและตดัวงจรการสืบทอด

อุดมการณ์ผิด ๆ  

-กลุ่มประชาชนทัว่ไป เป็นกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายซ่ึงขบวนการตอ้งการปลุกป่ัน เพ่ือสร้างเป็นแนวร่วมและ/หรือ
สร้างความหวาดกลวัจนไม่กลา้ใหค้วามร่วมมือกบั เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 

2) กาํหนดกลยทุธ์เป็นแนวทางดาํเนินงานแก้ไขปัญหา 

ศอ.บต. ไดก้าํหนดกลยทุธ์การทาํงานการเมือง โดยมีแนวคิดในการตดัวงจรการสืบทอด อุดมการณ์ของกลุ่ม

กระบวนการและสร้างมวลชนใหม้าร่วมมือกบัฝ่ายรัฐ  ดงัน้ี 

- ชิงคน ดาํเนินการกบัเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มนกัเรียนเก่ง เยาวชนกลุ่มเส่ียง แม่หมา้ยและผูไ้ดรั้บผลกระทบ
โดยตรง ผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนา ครอบครัวท่ีเป็น ผูอ้าวโุสของระบบเครือญาติ โดยการเสริมสร้างโอกาสและ

ความหวงั  



- ชิงพ้ืนท่ี ในระดบัหมู่บา้น ชุมชน ดว้ยกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ รางวลัจูงใจ  

- ชิงเวลา โดยใชกี้ฬาเยาวชน ค่ายอาสาและการศึกษาดูงาน  

- ชิงมวลชน ทั้งภายในและภายนอก โดยการขยายผลกิจกรรมการพฒันาท่ีดีทุกดา้น โดยเนน้ทาํ 1 ได ้10 

หรือ 100  

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยสร้างความกา้วหนา้ดา้นพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  

3) การพฒันาไปสู่ยทุธศาสตร์ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวคดิ “สลาตัน 
อามานดามัย” ภายใต้สโลแกน “จริงใจ เข้าถงึ พึง่ได้” 

ในระยะต่อมา ศอ.บต. ไดพ้ฒันาแนวทางการดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ภายใต้
แนวคิด “ใตส้นัติสุข : สลาตนั อามานดามยั” และใช ้หมู่บา้นเป็นพ้ืน ท่ีปฏิบติังานภายใตแ้นวคิด “คาํตอบอยู่
ท่ีหมู่บา้น” และภายใตส้โลแกน “จริงใจ เขา้ถึง พ่ึงได”้ เป็นแนวทาง และกาํหนดนโยบายเนน้หนกั โดยใช ้
หลกัสนัติสุข 6 ป. คือ 

ประสาน ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการนาํนโยบายไปปฏิบติัใหเ้กิดการ บูรณาการ  
ปากท้อง ยกระดบัรายได ้พฒันาคุณภาพชีวติใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ี  

ปรองดอง สร้างสมานฉนัท ์และสนัติวธีิในการแกไ้ขปัญหา  
ปลอดภัย สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน/หมู่บา้นในการรักษาความปลอดภยั  

เป็นธรรม อาํนวยความยติุธรรม สร้างความเป็นธรรม และใหบ้ริการภาครัฐอยา่งทัว่ถึง  
เป็นไทย สร้างความตระหนกัรู้ใหมี้จิตสาํนึกในการเป็นเจา้ของประเทศไทยทั้ง 76 จงัหวดั ภายใตส้โลแกน 
“คนไทย เท่าเทียม เป็นธรรม” 

และไดจ้ดัทาํแผนพฒันาและแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึ้นมารองรับการ ปฏิบติังาน เพ่ือใหบ้รรลุผล
ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แผนงาน 6 แนวทาง 12 โครงการหลกั คือ 

 

แผนพฒันาและแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

แผนงานเสริมสร้างสันตสุิข 

ด้านการเมอืงการปกครอง  

-โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอาํนวย ความเป็นธรรมการเยยีวยาและการสนบัสนุนการ ทาํงานทุก
เครือข่าย  

-โครงการเพ่ิมขีดความสามารถใหจ้งัหวดั/อาํเภอ ในการแกไ้ขปัญหา จชต.  



-โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและเสริมสร้าง ความเขม้แขง็หมูบ่า้นและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

-โครงการพฒันาหมู่บา้นสนัติเขม้แขง็ในพ้ืนท่ีเป้าหมายของฝ่ายยทุธการ 

ด้านสังคมจติวทิยา  

-โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัหมูบ่า้นจชต.  
-โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจพฒันาประสิทธิภาพ การปฏิบติัราชการงานดา้นสงัคมจิตและงานดา้น การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

ด้านการศึกษาและกฬีา  

-โครงการสนบัสนุนจดัระบบการศึกษาการสร้าง โอกาสทางการศึกษาและพฒันาการศึกษาเฉพาะ ในมิติความ
มัน่คง  

-โครงการแกไ้ขปัญหาจชต.โดยกระบวนการดา้น วฒันธรรม กีฬา ศาสนา 

ด้านเศรษฐกจิและการสร้างรายได้ - โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ เศรษฐกิจการสร้างงานและ
โครงการตาม พระราชดาํริ  

-โครงการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสงัคมและสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว  

ด้านต่างประเทศ  -โครงการเสริมสร้างความสมัพนัธ์การสร้างความ  เขา้ใจและการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ

ในกลุ่ม  ประเทศเป้าหมาย  

แผนงานอาํนวยการ   

 
ด้านงานอาํนวยการ   

-โครงการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์และเพ่ิมศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการและอาํนวยการจชต. 

 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สู่แผนพฒันาในเขต พฒันาพเิศษ

เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550-2554 

เหตุผลความจาํเป็น 

สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ◌้ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อ เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ทาํให้
เกิดภาวการณ์การผลิตหดตวั ผูป้ระกอบการขาด ความมัน่ใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอยา่งต่อเน่ือง เกิด
ปัญหาการวา่งงานสูง ซ่ึงซํ้ าเติมปัญหาความยากจนของ ประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหา ความไม่
เป็นธรรม และความไม่ปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น และปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ ตามมา 



ศอ.บต. ไดเ้สนอใหค้ณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2549 ประกาศให ้4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา เป็นเขตพฒันาพิเศษ เฉพาะกิจจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาภายใตย้ทุธศาสตร์ 5 ดา้น ตามแผนภูมิ 

1. การคุม้ครองความปลอดภยั และการอาํนวยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใน อาํนาจรัฐและสร้าง
ภูมิคุม้กนัแก่คนกลุ่มเส่ียง  

2. การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาชีพและรายไดแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ยใหพ่ึ้งตนเองได ้ 

3. การพฒันาคุณภาพเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทาํและยกระดบัคุณภาพชีวติ  

4. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ฐานเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีและการพฒันาความร่วมมือกบั ต่างประเทศ  

5. การบริหารจดัการเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

แผนพฒันาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ศอ.บต. ไดพ้ฒันาระบบแผนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และจดั ตั้งกลไกบูรรณาการ
ท่ีเรียกวา่ คณะกรรมการเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กพต.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 8 

เมษายน 2551 เห็นชอบกรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

มติเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบแผนพฒันาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้
พ.ศ. 2551-2554 รวมทั้ง มีมติใหส่้วนราชการดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการ เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กพต.) เสนอ จาํนวน 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ใหแ้ผนพฒันาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2551-2554 เป็น ส่วนหน่ึงของ
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2551-2554  

2. ใหส่้วนราชการท่ีมีแผนงาน/โครงการ อยูใ่นแผนพฒันาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั ชายแดน
ภาคใต ้บรรลุแผนงาน/โครงการดงักล่าวอยูใ่นแผนปฏิบติั ราชการของส่วนราชการ และ จดัทาํคาํขอ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2554  

3. ใหจ้งัหวดันาํแผนงาน โครงการไปเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาของแต่ละจงัหวดั  

4. ใหส้าํนกังบประมาณใชแ้ผนพฒันาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ◌้พ.ศ.2551-2554 

เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการจดัทาํ 

ร่างพระราชบญัญติังบประมาณ รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2554 ตามความจาํเป็นและ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบั กาํลงัเงินของแผน่ดิน 

 



ผลสําเร็จในการผลกัดนัเชิงยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

การขบัเคล่ือนแผนพฒันาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผา่นกลไก กพต. ทาํใหเ้กิด
การบูรณาการการทาํงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศ ทางเดียวกนั เกิดผลด ◌ตี่อการพฒันาในภาพรวม ซ่ึง

แผนพฒันาดงักล่าวประกอบดว้ยแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของส่วนราชการท่ีมีพ้ืนท่ีปฏิบติังานใน 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไดก้าํหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 

การดาํเนินการในปี 2551 จาํนวน 4,594 ลา้นบาท และงบประมาณตามแผนพฒันาฯ ฉบบัปรับปรุง ปี 
2552-2554 รวม 70,770 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นปี งบประมาณ 2552 จาํนวน 11,759 ลา้นบาท 
ปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 30,800 ลา้นบาท และปีงบประมาณ 2554 จาํนวน 28,210 ลา้นบาท 

สาํหรับการจดัสรรงบประมาณเพ่ือขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ในช่วงท่ีผา่นมา ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ
แผนพฒันาฯ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในปี 2551 จาํนวน 22,988 ลา้นบาท และปี 2552 จาํนวน 
27,547 ลา้นบาท 

 

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพฒันาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สู่แผนการพฒันาพืน้ที่
พเิศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552-2555 

เหตุผลความจาํเป็น 

รัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดก้าํหนดจงัหวดั ชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นเขต
พฒันาพิเศษ และเพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ เชิงนโยบาย และเกิดเอกภาพในการปฏิบติังาน ตลอดจนให้

มีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนักบัทุกภาคส่วน โดยใชแ้ผนพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดน ภาคใตเ้ป็น
เคร่ืองมือ คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติ เห็นชอบแผนงานการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือวนัท่ี 7 

เมษายน 2552 ประกอบดว้ย 6 แผนงาน ตามแผนภูมิ 

แผนงานหลกัประกอบด้วย 6 แผนงาน 

1. แผนการยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของประชาชนในระดบัหมู่บา้น/ชุมชน  

2. แผนการอาํนวยความเป็นธรรมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

3. แผนการพฒันาคุณภาพคนและมาตรฐานบริการสงัคม  

4. แผนการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและการลงทุน  

5. แผนการพฒันาความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น  

6. แผนการปรับปรุงกฎระเบียบและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 



 

การขับเคลือ่นแผนการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

การขบัเคล่ือนแผนการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2552-2555 ไดอ้าศยักลไกในการ

ขบัเคล่ือน 2 ระดบั คือ 

1. คณะกรรมการรัฐมนตรีพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(รชต.) เป็นกลไก กาํหนดนโยบาย 
กาํกบั อาํนวยการ บูรณาการแผนและงบประมาณ และจดั ระบบบริหารจดัการ การดาํเนินการในทุกมิติอยา่ง

เป็นเอกภาพใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามนโยบายรัฐบาล และแผนการ การพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้พ.ศ.2552-2555  

 
2. คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนแผนการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(อชต.) เป็นกลไก
ประสานการปฏิบติัภายใตค้ณะกรรมการ รชต. ทาํหนา้ท่ี ประสาน เร่งรัด และติดตามผลการดาํเนินการพฒันา

ของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนการพฒันาพ้ืนท่ี พิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2552-2555 

 

ผลสําเร็จในการผลกัดนัเชิงยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

1. ไดก้าํหนดกรอบวงเงินงบประมาณในการดาํเนินการระยะ 4 ปี (ปี 2552-2555) รวม 63,319.37 ลา้น

บาท โดยในปีงบประมาณ 2553 ตั้งกรอบงบประมาณไว ้จาํนวน 18,259.81 ลา้นบาท ปีงบประมาณ2554

จาํนวน19,096.27ลา้นบาทโดยในปีงบประมาณ2553ไดรั้บการจดัสรรงบ ประมาณ เพ่ือขบัเคล่ือนแผนการ 
พฒันาฯ จาํนวน 16,686.24 ลา้นบาท จาํแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี จาํนวน 5,434.77 ลา้นบาท และ

โครงการเงินกูต้ามแผนการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจระยะท่ี 2 จาํนวน 11,251.47 ลา้นบาท  

 
2. ในการขบัเคล่ือนแผนการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการกาํหนดวธีิการ ประสานการ
ปฏิบติัอยา่งชดัเจนระหวา่งส่วนราชการเจา้ของงบ ประมาณกบัจงัหวดั เพ่ือใหส้ามารถ ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชน ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณจะตอ้งปรับเปล่ียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีประชาชน 

ตอ้งการ  

 
3. มีเป้าหมายในการช้ีวดัความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาในการยกระดบั รายไดข้องประชาชนใน

ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 64,000 บาท/ปี เป็น 120,000 บาท/ปี 

 

บทบาทของ ศอ.บต. ในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 



ศอ.บต. ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีไดรั้บมอบภารกิจในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดน ภาคใต ้ภายใต้
นโยบายเสริมสร้างสนัติสุขในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน ภาคใต ้และเป็นหน่วยงาน รับผดิชอบยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันา ภายใตแ้ผนพฒันาต่าง ๆ ท่ีผา่นมาตลอด 3 ปี ประกอบดว้ย แผนยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหา ความ
มัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2550-2554 แผนพฒันาในเขตพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ศอ.บต. ไดว้างบทบาทในการ ขบั เคล่ือนงานยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนพฒันาฉบบัต่าง ๆ ใน 2 

มิติ คือ 

1. ภารกิจช้ีนาํทางยทุธศาสตร์ใหแ้ก่กระทรวง กรม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในมิติงานดา้น การพฒันา โดยใช้
งบประมาณปกติหรืองบ Function 

2. ภารกิจการดาํเนินงานท่ีเป็นวาระแห่งชาติ หรือ Agenda ท่ี ศอ.บต. ดาํเนินงานโดยใช ้งบประมาณท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก กอ.รมน. เพ่ือดาํเนินกิจกรรมใน 3 ลกัษณะ คือ 

2.1 ดาํเนินโครงการนาํร่อง  

2.2 เติมเตม็โครงการสาํคญัของกระทรวง กรม ท่ียงัขาดในเร่ืองของความมัน่คง  
2.3 แกไ้ขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหนา้ ถา้ไม่ทาํจะส่งผลเสียหายทางดา้นสงัคมจิตวทิยา 

 

การสร้างความชัดเจนในบทบาทอาํนาจหน้าทีข่อง ศอ.บต. ให้เป็นหน่วยงานขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ การแก้ไข

ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในมติงิานฝ่ายพลเรือน 

เน่ืองจากรัฐบาลไดก้าํหนดใหก้ารแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ (National 

Agenda) ดว้ยการกาํหนดใหมี้นโยบายและกลไก การบริหารราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ◌้ข้ึนเป็นการ
เฉพาะ เพ่ือใหเ้ท่าทนักบัสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ แต่ตอ้งยอมรับวา่การบริหารราชการ ในจงัหวดัชายแดน ภาคใต ้
มีทั้งการดาํเนินงานตามภารกิจปกติ (Function) ของส่วนราชการ รวมทั้งความรับผดิชอบของจงัหวดั อาํเภอ 

ในฐานะหน่วยงานบริหารจดัการเชิงพ้ืนท่ี (Area-based Approach) 

ดงันั้นเม่ือ ศอ.บต. ถูกจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบงานท่ีเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ(National Agenda) 

โดยเฉพาะภารกิจดา้นการเมืองหรือดา้นการพฒันา ซ่ึง จะตอ้งบูรณาการการดาํเนินงาน ของหน่วยงานในทุก

ระบบใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล ศอ.บต. จึงไดว้างระบบ 
บริหารจดัการในการแกไ้ขปัญหา โดยสร้างกลไกรองรับการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 

ผลกัดนัให้มรีะเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบบริหารจดัการ เพือ่เสริมสร้างสันตสุิข ในจงัหวดั



ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2551 

โดยมุ่งหวงัท่ีจะจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของระบบการบริหารราชการในจงัหวดั ชายแดน ภาคใตท้ั้งใน
รูปแบบภารกิจปกติ(Function)การบริหารจดัการเชิง พ้ืนท่ี(Area)และระเบียบวาระแห่งชาติ (Agenda) ให้

มีการบูรณาการประสานใหเ้ป็นระบบมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และสร้างความ เป็นเอกภาพในทาง 
นโยบาย 

 

การพฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่แก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบัน 

ระหวา่งรอการจดัตั้งองคก์รถาวรรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงตอ้งตราเป็นกฎหมาย และตอ้งใชเ้วลาใน
การดาํเนินการ โดยใชก้ลไกคณะกรรมการรัฐมนตรี พฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้(รชต.) ซ่ึง
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือรับผิดชอบงานในระดบันโยบาย โดยกาํหนดใหมี้แผนการพฒันาพ้ืนท่ี พิเศษ 
5 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นการเฉพาะ แผนน้ีมีลกัษณะ พิเศษแตกต่างจากแผนการดาํเนินงานในอดีต 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกาํหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั ท่ีชดัเจน ทา้ทาย 

ขณะเดียวกนัไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนแผนพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดน ภาคใต ้(อชต.) ท่ี
มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน ผอ.ศอ.บต. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มี

หนา้ท่ีในการวางระบบการขบัเคล่ือนโครงการภายใตแ้ผนการ พฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดน ภาคใต ้
เพ่ือใหส้ามารถรองรับภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากรัฐบาล 

ปัจจุบนัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายใตแ้ผนการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้อยูร่ะหวา่งการขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติั โดยจะเร่ิมตั้งแตปี่ 2553 ซ่ึง เช่ือมัน่วา่ภายใตแ้ผนการพฒันา

พ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ จะสามารถดาํเนินการไปได ้อยา่งดี

ภายใตก้รอบคิดของการรวมพลงัการแกไ้ขปัญหาของทุกภาค ส่วน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

Sources (online) http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=22 

 

 



Appendix 10 

 
 
 
 

The Southern Border Administration Act (2010) 
 
 

Source: [Online]. Available: URL : 
 
http://www.codi.or.th/downloads/laws/law/Other-5.pdf 
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พระราชบัญญัติ 
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  

จังหวัดสตูล  และจังหวัดสงขลา   
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่นของรัฐ 
“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
“ฝายพลเรือน”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐที่ไมใชฝายทหาร  ฝายอัยการ  หรือฝายตุลาการ 

และเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไมใชเจาหนาที่ฝายทหาร  ฝายอัยการ  หรือฝายตุลาการ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต   
มาตรา ๔ ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจัดทํานโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

ตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะรัฐมนตรีนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ  แลวใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทุกรอบระยะเวลาสามปหรือในกรณีที่มีความจําเปน  
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาใหเร็วกวานั้นก็ได 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมี
สาระสําคัญครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาและดานความมั่นคงและเพื่อใหไดนโยบายที่มาจากความ
ตองการและสอดคลองกับวิถีชี วิตของประชาชน   ศาสนา   วัฒนธรรม   อัตลักษณ   ชาติพันธุ   
และประวัติศาสตรทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ในการจัดทํา 
นโยบายตามวรรคหนึ่ง  และการทบทวนและปรับปรุงตามวรรคสาม  ตองนําความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคสวนไปใชในการจัดทํา  การทบทวนและปรับปรุงดวย 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคสี่  ที่สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติจัดทําหรือปรับปรุง  ตองใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
พิจารณาใหความเห็นและสภาความมั่นคงแหงชาติตองนําความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณา
จัดทําหรือปรับปรุงดวย 
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มาตรา ๕ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปรับปรุงแผนและแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานและดําเนินการที่จัดทําข้ึนตามมาตรา  ๗  (๒)  และแผนการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  (๒) 

แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาตามมาตรา  ๔ 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เรียกโดย

ยอวา  “กพต.”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย  เปนรองประธาน  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุ ติธรรม   รัฐมนตรีว าการกระทรวงแรงงาน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มอบหมาย  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ   ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต  ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  และผูแทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดละหนึ่งคน

ซ่ึงไดรับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนกรรมการ 

ผูแทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  และใหดํารงตําแหนงไดเพียง

วาระเดียว 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  และรองเลขาธิการคนหนึ่งซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มาตรา  ๗  ให  กพต.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่  ศอ.บต.  เสนอ 

(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน  โครงการ  และการจัดต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุน  

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทางการบริหาร

และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษที่  ศอ.บต.  เสนอ 

(๔) พิจารณาเสนอแนะหนวยงานของรัฐใหจัดทําแผนพัฒนา  แผนงาน  และโครงการ   

พรอมดวยงบประมาณในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๕) กํากับ  เรงรัด  ติดตาม  แกไขกฎระเบียบ  และลดขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ  เพื่อใหการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๖) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต   

ตอคณะรัฐมนตรี 

(๗) แตงต้ังคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ  กพต.  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

การประชุมของ  กพต.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ใหเปนไปตามระเบียบที่  กพต.  กําหนด 

มาตรา ๘ ใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  เรียกโดยยอวา  “ศอ.บต.”  

เปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  มีฐานะเปน 

นิติบุคคล  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

การบริหารราชการของ  ศอ.บต.  ถามิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้หรือ

คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

มาตรา ๙ ให  ศอ.บต.  มีอํานาจหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอ  กพต.  ใหความเห็นชอบ 

(๒)  จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๓) เสนอแนะและบรูณาการ  แผนงาน  และโครงการในดานการพัฒนาของกระทรวง  ทบวง  กรม 

และหนวยงานอื่นของรัฐ  ที่ดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการตาม  (๒) 

(๔) ดําเนินการตามแผนงานและโครงการตอเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หนวยงาน 

ของรัฐไมอาจดําเนินการตอไปได  ซ่ึงหากไมดําเนินการจะสงผลเสียตอการแกไขปญหาตามยุทธศาสตร  

ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๕) กํากับ  เรงรัด  และติดตามการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการตาม  (๒) 

(๖) คุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  โดยการรับเร่ืองราวรองทุกข 

ใหความชวยเหลือ  และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  รวมทั้งตรวจสอบและแกไข

ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ 

(๗) ใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํา  

ของเจาหนาที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามระเบียบที่  

กพต.  กําหนด  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิประโยชนที่ผูนั้นไดรับตามกฎหมายอื่น 

(๘) เสนอแนะมาตรการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) เสนอแนะหรือแนะนําตอหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงคของเจาหนาที่

ของรัฐซ่ึงจะสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งดําเนินการใหมีการพัฒนาเจาหนาที่

ของรัฐฝายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  และบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ของ 

หนวยงานของรัฐฝายพลเรือนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตของประชาชน 
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(๑๐) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต   

(๑๑) สงเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาแกคนไทยในจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  ณ  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย   

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(๑๓) ประชาสัมพันธนโยบาย  และการดําเนินงานของ  ศอ.บต.  และรัฐบาล  รวมทั้งเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อสรางความเขาใจอันดีแกคนไทยทั้งในและ

ตางประเทศ 

(๑๔) รวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการเสริมสรางความสัมพันธ  ความเขาใจอันดีและ
ประสานงานในโครงการ  ความรวมมือ  ความชวยเหลือ  และการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตกับตางประเทศ  ทั้งนี้  ภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งแนวทาง

หรือนโยบายที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดไว 

(๑๕) สงเสริมแนวคิดดานพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เปนสวนสําคัญของวัฒนธรรมแหงชาติ  

รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไมเปนธรรม 

ตอบุคคล  ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ  ศอ.บต.  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ศอ.บต.  อาจวางระเบียบเพื่อเปนแนวทาง  

การปฏิบัติงานรวมกันระหวาง  ศอ.บต.  กับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของได 

ยุทธศาสตรดานการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใตตาม  (๑)  ใหใชไดเปนเวลาสามป 

แผนปฏิบัติการตาม  (๒)  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของจัดทําแผนงานและโครงการ  และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการนั้น 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม  (๒)  ให  ศอ.บต.  หารือกับหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแล

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงดวย  เพื่อใหแผนปฏิบัติการดังกลาวสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานความ

มั่นคงตามกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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มาตรา ๑๐ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

ศอ.บต.  โดยความเห็นชอบของ  กพต.  อาจกําหนดใหเขตพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกําหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได   

กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมีสาระสําคัญครอบคลุม  

ในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  การศึกษา  สาธารณสุข  ทรัพยากร  เทคโนโลยี  

การตางประเทศ  การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา  การบริหารจัดการ  และดานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการแกไข

ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  ทั้งนี้  ตองไมขัดหรือแยงตอนโยบายตามมาตรา  ๔  และยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาที่  กพต.  ใหความเห็นชอบแลว 

เมื่อ  กพต.  ใหความเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่งแลว   

ใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปและให

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยไมชักชา 

มาตรา ๑๑ ให  ศอ.บต.  จัดทําสรุปสถานการณ  ปญหา  และอุปสรรคในการแกไขปญหาใน

จังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งป  และใหคณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏแกเลขาธิการหรือโดยการเสนอของสภาที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตวาเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนผูใดมีพฤติกรรม 

ไมเหมาะสมจนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือไมเปนธรรมแกประชาชนหรือความไมสงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต  หรือกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยหรือ 

สวัสดิภาพของประชาชน  ใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นออกจากพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต  และใหแจงหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล 

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหไปรายงานตัวยังหนวยงาน

ของรัฐที่ตนสังกัดภายในระยะเวลาที่กําหนด  แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง  ในการนี้

ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดังกลาวดําเนินการออกคําส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนง

หนาที่หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว  และในกรณีที่มีมูลความผิดทาง

วินัยใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย 
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วาดวยการนั้นตอไป  และเมื่อดําเนินการไดผลประการใดแลว  ใหแจงใหเลขาธิการทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดทางวินัย 

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ

เลขาธิการตอนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง 

การสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐออกจากพื้นที่และการกลับเขามาดํารงตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติ

หนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตของเจาหนาที่ของรัฐ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข   

และระยะเวลา  ที่  กพต.  ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไมใชเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนหรือซ่ึงเปนผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ใหเลขาธิการสงรายงานและ

เอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือผูที่ 

มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้นภายในสามวัน

นับแตวันที่ไดรับรายงาน 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผูเสียหาย  ผูตองหา  สามี  ภริยา  ผูบุพการี  ผูสืบสันดานหรือญาติสนิท

ของบุคคลดังกลาวรองเรียนวา  ไมไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา  เลขาธิการอาจให

พนักงานสอบสวนหรือหัวหนาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมาชี้แจง  หากเห็นวาผูตองหาหรือ

ผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรมจากการสอบสวนคดีอาญาจริง  ใหเลขาธิการแจงหัวหนาของพนักงาน

สอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการใหเกิดความเปนธรรมตอไป   

มาตรา ๑๔ ใหมีเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  มีฐานะเทียบเทา

ปลัดกระทรวง  รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ  ศอ.บต.  และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  

และลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานใน  ศอ.บต.  ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  โดยจะใหมีรองเลขาธิการตามจํานวน 

ที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได 

ใหเลขาธิการและรองเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังเลขาธิการและ 

รองเลขาธิการ  และใหเลขาธิการและรองเลขาธิการพนจากตําแหนง 
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มาตรา ๑๕ ใหเลขาธิการมีอํานาจอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปเปนกรณีพิเศษสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  นอกเหนือจากการอนุมัติของ

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ไมมีผู ดํารงตําแหนงเลขาธิการ  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองเลขาธิการเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองเลขาธิการหลายคน  ใหรองเลขาธิการที่เลขาธิการ 

มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  ถาเลขาธิการมิไดมอบหมายใหรองเลขาธิการผูใดรักษาราชการแทน  

ใหรองเลขาธิการที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนตามความในวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา ๑๗ ศอ.บต.  โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดแบงสวนงานภายใน  ศอ.บต. 

และกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความคลองตัวและความเหมาะสมกับ

ภารกิจของ  ศอ.บต.  เปนสําคัญ  โดยทําเปนประกาศของ  ศอ.บต.  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนจัดสงเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนไปปฏิบัติหนาที่ใน

หนวยงานภายในตามวรรคหนึ่งตามจํานวนที่เลขาธิการรองขอโดยเร็ว  และใหองคกรกลางบริหารงาน

บุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้นจัดใหหนวยงานของรัฐที่

จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานภายในของ  ศอ.บต.  มีอัตรากําลังทดแทนเทาจํานวน

อัตรากําลังที่จัดสงไป 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนแหงความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดีหรือหัวหนา 

สวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา  จะมอบอํานาจใหเลขาธิการเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได   

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เลขาธิการจะมอบอํานาจของตนและอํานาจที่เลขาธิการไดรับมอบตามวรรคหนึ่งใหแก 

รองเลขาธิการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นก็ได  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดี  หรือ

หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดีข้ึนไป  ตองมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่

กําหนดใหเลขาธิการ  เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็ได 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวย 

สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงเปน

ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกินส่ีสิบเกาคนดังตอไปนี้ 

(๑) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดละหนึ่งคน 

(๒) ผูแทนกํานันและผูใหญบานจังหวัดละหนึ่งคน 

(๓) ผูแทนกรรมการอิสลามประจาํจังหวัดและอิหมามประจํามัสยิดจังหวัดละหนึ่งคน  ผูแทน

เจาอาวาสในพระพุทธศาสนาจังหวัดละหนึ่งคน  และผูแทนศาสนาอื่นจํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผูแทนผูซ่ึงมีความรูความเขาใจในการพัฒนาสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  หรือวิถีชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดละหนึ่งคน 

(๕) ผูแทนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติจังหวัด 

ละหนึ่งคน  ผูแทนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ

จํานวนหนึ่งคน  และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผูแทนกลุมสตรีจังหวัดละหนึ่งคน 

(๗) ผูแทนหอการคาจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซ่ึงมีความรูความเขาใจเปนอยางดี  

ในดานเศรษฐกิจ  พาณิชย  อุตสาหกรรม  แรงงาน  หรือเกษตรกรรมจังหวัดละหนึ่งคน 

(๘) ผูแทนส่ือมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ  กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน

จํานวนหนึ่งคน 

(๙) ผูทรงคุณวุฒิอื่นซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐจํานวนไมเกินหาคน 

การแตงต้ังสมาชิกตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ใหแตงต้ังจากบุคคล 

ซ่ึงไดมาจากการเลือกกันเองหรือในแตละกลุมอาจเลือกบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อเสนอแตงต้ังเปน

ผูแทนสมาชิกในประเภทของตนได 

หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกเพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิกตามวรรคหนึ่ง  คาตอบแทน  และ

คาใชจายอื่น  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ศอ.บต.  กําหนดโดยความเห็นชอบของ  กพต.  ทั้งนี้  หลักเกณฑ

ในการไดมาซ่ึงสมาชิกใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของหญิงและชายประกอบดวย 

หลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสาม  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหเลขาธิการจัดทําบัญชีรายชื่อผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งเสนอนายกรัฐมนตรี   

เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ใหสมาชิกตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเปนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตหนึ่งคน  รองประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใตสองคน  และเลขานุการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตหนึ่งคน 

สมาชิกตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได   

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือนับแตวันที่สมาชิก

สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพนจากตําแหนงตามวาระ  แลวแตกรณี  

ในกรณีที่มีเหตุใด  ๆ  ทําใหการเลือกสมาชิกตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงส่ีสิบเกาคนแตมีจํานวนไม

นอยกวาส่ีสิบคน  ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต  แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตใหครบจํานวนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และใหสมาชิกที่ไดรับแตงต้ังในภายหลังนั้นอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๒๐ สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) เปนผูมคีวามประพฤติตามหลักการของศาสนาและมีจริยธรรมเปนที่ประจักษ 

(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ 

(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๕) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 

(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตวางลงไมวาดวยเหตุใด  ๆ  และยังมิไดมีการเลือกสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาที่

ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ใหดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ังสมาชิกตามมาตรา  ๑๙  แทนสมาชิกที่พนจากตําแหนง   

ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว  และใหสมาชิกที่ไดรับแตงต้ังอยู

ในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

จะไมดําเนินการเพื่อแตงต้ังสมาชิกข้ึนใหมแทนก็ได 

มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๙  สมาชิกสภาที่ปรึกษา  

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตมีมติใหพนจากตําแหนง

เพราะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐  (๒)  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหา

ของสมาชิกเทาที่มีอยู 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 

มาตรา ๒๓ สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  มีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่สํานักงาน  

สภาความมั่นคงแหงชาติจัดทําหรือปรับปรุงเพื่อเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณา 

(๒) ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  รวมมือ  และประสานงานกับ  ศอ.บต.  ในการปฏิบัติการ   

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ  ศอ.บต.  แลวรายงาน

ตอเลขาธิการ  และนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๔) ใหความเห็นในเร่ืองที่นายกรัฐมนตรี  หรือเลขาธิการเห็นวา  สมควรไดรับฟงความ

คิดเห็นของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประกอบการพิจารณาใน

การบริหาร  การพัฒนา  และการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) แสวงหาขอเท็จจริง  ขอมูลขาวสาร  หรือขอคิดเห็นจากแหลงตาง  ๆ  เพื่อใชประกอบการ

ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ 

(๖) เสนอความเห็นตอเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาในการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ 

ฝายพลเรือนออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา  ๑๒  และหากมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน

เรงดวน  ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตจะเสนอความเห็นไป

กอนก็ได  แลวรายงานใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทราบโดยเร็ว 

(๗) พิจารณาเรื่องรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับปญหาความไมเปนธรรมหรือไดรับ  

ความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือการละเลย 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  เพื่อการนี้อาจเชิญเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง

หรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสงเอกสารหรือขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

(๘) แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและระเบียบอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

มาตรา ๒๔ ใหนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตตามคําส่ัง   

สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๖/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนนโยบายการบริหาร

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา  ๔  จนกวาจะไดจัดทํานโยบายขึ้นใหมหรือปรับปรุง

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕ ใหถือวายุทธศาสตรการแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

(พ.ศ.  ๒๕๕๐  -  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ในสวนที่เกี่ยวกับดานการพัฒนา  เปนยุทธศาสตรดานการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา  ๙  (๑)  จนกวาศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตจะจัดทํา

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใตและยังมิไดมีการคัดเลือกผูแทนภาคประชาชนโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   

ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวย  กรรมการโดยตําแหนง   
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ที่เหลืออยูตามมาตรา  ๖  และปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและผูแทนภาคประชาชนซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

มาตรา ๒๗ ใหสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตตามคําส่ังสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ทําหนาที่สภาที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี 

การแตงต้ังสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้

ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  

และมาตรา  ๒๐  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

มาตรา ๒๘ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง

และอัตรากําลัง   เฉพาะของศูนยอํ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามมาตรา   ๒๖   

แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาเปนของศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ ใหโอนงบประมาณและหนี้สินของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรในสวนที่ เกี่ยวกับภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตาม

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาเปนของศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต

ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหผู ดํ ารงตําแหนงรองผูอํ านวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการแตงต้ังรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และเชื่อมโยงสัมพันธกับตางประเทศ 

ท่ีมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  อีกท้ังมีสถานการณความไมสงบในบางพื้นท่ีของจังหวัดชายแดน

ภาคใตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ  จงึสมควรกาํหนดใหมี

กฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต  เพ่ือใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักท่ีสามารถดําเนินการ 

บูรณาการในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนระบบ  มีเอกภาพทัง้ในเรือ่งนโยบาย  

ยุทธศาสตร  การบังคับบัญชา  และการปฏิบัติ  รวมทั้งการใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
 


	VanvisaW_Thesis_Edited_After_Oral_Defence_24_09_15
	Cover
	Abstratc
	Acknowledgement
	Table of Content
	2.1.1 Pre-modern nation-state and building process….…………………………………..9
	2.1.2  European Colonisation Period: State Building…………………………………....13
	2.1.3  Nation Building: from Absolute Monarchy to Constitutional Monarchy,
	from Royal Nationalism to State Preference Policy…………………………..…….. 17
	2. 1.4 Cold War Influence……………………………………………………………….22
	2.1.5 From 2003 on……………………………………………………………………..26

	List of abbreviation
	List of Figure
	Thesis Conflict Sensitivity Combine 24_09_2015 Edited Every thing
	Bibliography

	VanvisaW_Thesis_Appendix_Part_Edited_After_Oral_Defence_24_09_15
	Appendix 1 to 3
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	Appendix 4
	Slide Number 1

	Siam Treaty 1899 (Appendix No 4)
	Appendix 5
	Slide Number 1

	Siam Treaty 1909 (Appendix No 5)
	Appendix 6
	Slide Number 1

	Prime Ministerial Order 68_2547 2004 (Appendix No 6)
	Appendix 7
	Slide Number 1

	Priministrial Order 206_2549 (Appendix No 7)
	Apeendix 8
	Slide Number 1

	Internal Security Act  2008 (Appendix 8)
	Appendix 9
	Slide Number 1

	Southern Province Security Strategy 2007 (Appendix 9)
	Apeendix 10
	Slide Number 1

	The Souther Border Administration Act 2010 (Appendix 10)




