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การสมัมนา “บรูณาการความรู ้กา้วสูส่นัติภาพ” (STEPs TO PEACE) 

เป็นการทบทวนและเสนอบทเรียนจากกิจกรรมที่ดำาเนินงานภายใต้

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของ

ประเทศไทย (STEP Project) 

Ms. Marina Walter รองผู้แทนสำานักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาตปิระจำาประเทศไทย กล่าวตอ้นรบัโดยชีท้ศิทางและความคาด

หวังจากสัมมนานี้ “จุดประสงค์เพื่อเป็นการย้อนกลับไปมองการทำางานที่

เกิดข้ึนให้เกิดการก้าวต่อไป หญิงและชายในภาคใต้นับแสนคน จากกว่า 

34 อำาเภอ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้รับความรู้เรื่องกฎหมายและการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม ผู้หญิงในปัตตานีสามารถสร้างรายได้ เกิดการ

สนบัสนนุสือ่สารมวลชนในการทำารายงานขา่วเชงิลกึหลายเรือ่ง คูข่นานกับ

การสื่อสารภายในท้องถิ่น รวมทั้งการอบรมเยาวชนให้สามารถสื่อสาร

ภายในชุมชนของตนได้ นอกจากนั้นองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ยังได้

ทำางานเรื่องความรุนแรง เยาวชน ความยุติธรรม การพัฒนา ผู้หญิง และ

มีเครื่องมือในการเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าถึง

กระบวนการสันติภาพและความยุติธรรมอย่างมีนัยสำาคัญ”

“ในการทบทวนโครงการที่เกิดขึ้นนี้ UNDP ได้มอบหมายผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาและสันติภาพให้เข้ามาสำารวจ ศึกษา และพูดคุยกับเครือ

ข่ายที่ทำางานร่วมกันในการประเมินโครงการเพื่อสร้างการพัฒนาและ

สันติภาพในอนาคต โดยเน้นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ของ UN จะสามารถร่วม

ดำาเนนิการได ้เพือ่ขยายฐานการทำางานบางสว่นเขา้มายงัภาคใต้ด้วย นอก

เหนือจากงานที่กรุงเทพฯ จึงขอให้เครือข่าย (ผู้เข้าร่วม) ช่วยทบทวนว่าเรา

จะสรา้งโครงการพฒันาและสนัตภิาพโดยใชพ้ืน้ฐานจากโครงการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็และการมสีว่นรว่มในภาคใตข้องประเทศไทย (STEP Project) 

ได้อย่างไร และมีโครงการใดที่ท่านคิดว่าเราสามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ เรา



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project
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จะเรียนรู้จากการทำางานในอดีตเพื่อปรับปรุงการทำางานในอนาคตได้

อย่างไร หวังว่าจะได้รับการแลกเปลี่ยนและมีข้อเสนอแนะจากท่านผู้มี

เกียรติทุกท่าน และหวังว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะประสบความ

สำาเร็จด้วยดี”

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการเงิน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์กลา่วเปดิงานโดยมสีาระสำาคญัวา่ มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ

ไม่สงบที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โครงการ STEP เป็นความร่วมมือกับ

องค์กรหลายภาคส่วน และเป็นท่ีน่ายินดีว่าภาคประชาสังคมได้เข้ามามี

ส่วนร่วมมากขึ้น ทำาให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีมุมมองหลากหลายยิ่งขึ้น 

ซึ่งการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานทำาให้สังคม

เข้มแข็ง นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เกิดความเข้าใจที่ดี เห็นทางออกที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความเข้มแข็ง บูรณาการความรู้ เพ่ือก้าวสู่สันติภาพ

ช่วงที่มีความหมายอย่างยิ่งของการสัมมนาครั้งนี้ คือการกล่าว

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การส่งเสริมความเข้มแข็งและการบูรณาการความรู้ 

เพื่อก้าวสู่สันติภาพ” โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ผมอยากเริม่ต้นชวนคดิเกีย่วกบัชนพืน้เมอืงทีถ่กูยดึครองหลายพืน้ที่

ทั่วโลก เราได้อ่านเรื่องราวทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์

ของชนพ้ืนเมืองที่มักจะถูกยึดครองโดยกลุ่มคนท่ีบุกรุก ชนพื้นเมืองที่ใช้

ชีวิตแบบดั้งเดิม แบบที่เขาเรียกว่า ล้าหลัง ยากจน ไม่ได้รับการศึกษาสมัย



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project
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ใหม่ ไม่มีอำานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ย่อมเส่ียงที่จะขาดความมั่นคง 

ถูกคนภายนอกเข้าไปกินรวบ ยึดครอง ผูกขาดทรัพยากรทั้งผิดและถูก

กฎหมาย คนในพื้นที่สู้ไม่ได้ บ้างยอมจำานน แต่ที่ทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นสู้กันไป

ตามมีตามเกิด

พ้ืนที่ที่ถูกยึดครองดังกล่าวมักเกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน เน่ืองจาก

ขัดแย้งกันเอง เพราะเลือกกันไปคนละทาง บ้างก็สู้ บ้างก็ยอมจำานน และ

ขดัแยง้กบัภายนอก กบัพวกทีเ่ขา้มายดึครอง หรอืปกครอง ยิง่เมือ่สิง่เหลา่

นี้ดำาเนินต่อไปก็ย่ิงทำาให้คนพื้นเมืองอ่อนแอ ถดถอยลงไปเป็นลำาดับ จน

ในที่สุดก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้

ประสบการณ์ที่เราพบก็คือ ชนพื้นเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา 

ยโุรป ออสเตรเลีย จีนแผน่ดนิใหญ ่จีนไตห้วนั เวยีดนาม พมา่ อนิเดยี ฯลฯ 

มกัถกูรฐับาลของกลุ่มคนท่ีเข้ายดึครอง บงัคบัใหถ้อยรน่ไปอยูใ่นดนิแดนที่

ลกึเขา้ไป ขึน้ไปอยูบ่นเขา หรอืในท่ีซึง่ทรุกนัดารกว่า ถกูปลน้สทิธพ้ืินฐานไป 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร และไม่ได้รับสิทธิทางการเมือง จนเมื่อมี

ขบวนการประชาธปิไตย เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ขึ้นในโลกเมื่อ

ไม่นานนี้ เขาจึงเริ่มคืนสิทธิความเป็นมนุษย์ให้แก่คนพื้นเมือง ให้ความ

เคารพในสทิธขิองชนพืน้เมอืง และกลับมาฟืน้ฟชูนพืน้เมอืงกนัอยา่งจรงิจงั 

ในขณะท่ีคนพ้ืนเมอืงสว่นใหญถ่กูกลนื ถกูทำาลายอัตลกัษณ ์จนแทบค้นหา

ตัวเองไม่เจอแล้ว ชนพื้นเมืองท่ีเหลืออยู่ ส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพ 

‘ประชาชนชั้นสอง’ เพราะด้อยการศึกษา ติดยา ตกงาน ฐานะครอบครัว

ไม่สู้จะดี เด็กและเยาวชนมีปมด้อยติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะสู้คนพื้นที่

อื่นๆ ไม่ได้

กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ของเรา ดูไปก็คล้ายกับกรณีชนพื้นเมือง

ในที่อ่ืนๆ ของโลก อย่างน้อยก็มีประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้กัน เราไม่

จำาเป็นต้องฟ้ืนความหลังเรื่องเหล่านั้น เพราะไม่มีประโยชน์อันใด แต่ที่

จำาเป็นต้องพูดกันก็คือสภาพความเป็นจริงในวันนี้
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ความจริงเรื่องแรก เราต้องยอมรับร่วมกันว่า เหตุการณ์ความไม่สงบ 

การลอบวางระเบิด ฯลฯ ในพื้นที่จะยังคงมีอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าเราทุกคนไม่

อยากให้มี และผมคิดว่าเราทุกคนในที่นี้เห็นด้วยและสนับสนุนการเจรจา

สันติภาพเพ่ือยุติเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง และทำาลายล้างเรื่องที่ว่านี้

ให้เร็วที่สุด

แม้จะไม่กล่าวถึงเรื่องที่ว่าน้ี แต่จะพูดความจริงอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็น

พื้นฐานในการดำารงชีวิตประจำาวันของประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้ 

และมีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องข้างต้นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากศึกษา

เอกสารของโครงการ STEP จะพบข้อมูลต่อไปนี้

1. ประชากรสามจงัหวดัประมาณ 30% อยูต่่ำากวา่เกณฑค์วามยากจน 

ซ่ึงถือว่ามีจำานวนคนจนกระจุกตัวสูงที่สุดในประเทศไทย ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

9.5% เท่านั้น กล่าวได้ว่าค่าเฉล่ียความจนของประชากรสามจังหวัด

ชายแดนใต้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3 เท่าตัว

2. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือที่เรียกว่า Human achieve-

ment index ของสามจังหวัดชายแดนใต้ ถดถอยลงไปตามลำาดับ ตกไปอยู่

ลำาดับเกือบสุดท้ายของประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดยะลาซึ่งเคยอยู่ลำาดับที่ 

15 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันนี้ (ปี 2013) ตกมาอยู่ลำาดับที่ 36

3. ประชากรสามจังหวัด โดยเฉพาะนราธิวาสและปัตตานี มีระดับ

การศกึษาต่ำา มงีานทำานอ้ย อยูใ่นลำาดบัทา้ยๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะ

เยาวชนในสองจังหวัดนี้ตกงานมากที่สุดในประเทศไทย

4. กล่าวเฉพาะเรื่องการศึกษา เด็กนักเรียนที่มีโอกาสเรียนต่อระดับ

มัธยมหรือระดับอาชีวะน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยทั่วไป

5. ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดอ่อนแอ และมีโอกาสเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบ

เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็อ่อนแอ ขาดทักษะ

ในการฟ้ืนฟูพ้ืนทีไ่ม่น้อยไปกว่าภาคประชาสังคม ทวา่มคีวามชำานาญเฉพาะ
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เรื่องการปกครอง โดยเฉพาะความม่ันคงของชาติเท่านั้น ผลการจัดเก็บ

ข้อมูลของโครงการ STEP พบกว่ากลุ่มสตรีในสามจังหวัดขาดโอกาสที่จะ

เข้าไปมีบทบาททางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ น้อยกว่า

จังหวัดอื่นๆ 

6. ฐานเศรษฐกจิในพืน้ท่ีสามจังหวัด ส่วนใหญเ่ปน็เศรษฐกจิยคุดัง้เดมิ 

พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน น้ำา แหล่งประมง ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง 

เป็นต้น ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการ หรือเศรษฐกิจ

แปรรูปขนาดเล็ก ขนาดกลางในท้องถิ่น เพราะขาดผู้ประกอบการ จึงไม่

ค่อยมีแหล่งจ้างงาน

7. มสีถานศกึษาทัง้ระดบัอาชวีะและมหาวทิยาลัยจำานวนไมน่อ้ย แต่

ผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่หางานในพื้นที่ไม่ได้ เพราะหลักสูตรไม่ตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งตลาดแรงงานท้องถิ่นก็ไม่ค่อยมี จะไปหา

งานที่อื่นก็ค่อนข้างยาก ติดขัดกับเรื่องภาษาที่ใช้ ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

ความจริงที่ว่านี้ เป็นส่วนประกอบสำาคัญที่ทำาให้เหตุการณ์ความไม่

สงบในพื้นที่สามจังหวัดเกิดขึ้น ขยายตัว และดำารงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น 

ถ้าไม่ขจัดเงื่อนไขเหล่านี้ให้บรรเทาเบาบาง หรือหมดไป ความขัดแย้งและ

ความไม่สงบก็จะดำาเนินต่อไป แม้จะใช้กำาลังฉุดให้หยุดได้ ก็จะหยุดแค่

ชั่วคราวเท่านั้น จึงขอสนับสนุนความพยายามของโครงการ STEP ที่มุ่ง

ขจัดเงื่อนไขเหล่านี้

ประเด็นอยู่ที่ว่า ใครจะเป็นผู้ลงมือทำา!!

“รัฐบาลทำาอะไรบ้าง ?”

รัฐบาลทำาอะไรลงไป รัฐบาลในอดีตท่ีเป็นรัฐเผด็จการทำาอะไรลงไป

กบัพืน้ทีน่ี ้เราทราบกนัอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งพดูถึงอกี รฐับาลในยุคประชาธปิไตย 

แม้จะไม่ได้ใช้วิธีปกครองสามจังหวัดนี้อย่างท่ีเคยทำาในยุคเผด็จการทหาร 

แต่ก็ไม่ได้เร่งฟ้ืนฟูการพัฒนาให้ทัดเทียมจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเขาก้าวรุดหน้าไป
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แล้วอย่างจริงจัง เพิ่งจะทุ่มงบประมาณลงสามจังหวัดกันมากมายในช่วง

หลังที่เกิดความไม่สงบนี่เอง เข้าใจว่างบประมาณที่ลงในพื้นท่ีสามจังหวัด

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (ไม่รวมงบของทหารและความมั่นคง) ประมาณ

กวา่ 70,000 ลา้นบาทตอ่ป ีถา้คำานวณตอ่หวัประชากรกส็งูกวา่จงัหวดัอืน่ๆ 

กว่า 2 เท่าตัว ถ้านับงบประมาณทหารและงบความมั่นคงเข้ามาด้วยก็

มากกว่านี้อีกกว่า 2 เท่าตัว นับแสนล้านบาท แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้

พืน้ท่ีนีฟ้ืน้ขึน้มาได้มากนกั เพราะเหตใุด ยงัไมม่งีานวิจยัชีช้ดั คงตอ้งทำากนั

ต่อ แต่คาดเดาได้ว่า เหมือนเทน้ำาลงในตะกร้า ซึ่งเป็นตะกร้าที่ขังน้ำาไม่ได้ 

น้ำาไหลผ่านไปหมด 

เราไม่ถึงกับหมดหวังกับรัฐบาล ก็ยังอยากให้รัฐบาลจริงจังกับพื้นที่

สามจังหวัดมากกว่านี้ แต่เราก็ไม่ควรหวังพึ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการ STEP ซึ่งให้ความสนใจกับการเพิ่ม

ขีดความสามารถของพื้นท่ี ให้พื้นท่ีจัดการกับปัญหาของตนเอง และฟื้น

ตนเองให้ได้มากที่สุด

“พื้นที่จะทำาอย่างไรดี ?”

ในพ้ืนที่มีทั้งหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการพื้นท่ี

สามจงัหวดั หนว่ยงานด้านความมัน่คง ท่ีมาปฏบิตักิารอยูใ่นพืน้ที ่สถาบนั

การศึกษา (มหาวิทยาลัย) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยธุรกิจ 

สมาคม หอการค้า องค์กรภาคประชาสังคมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ทางศาสนา และกลุม่อาชีพตา่งๆ และหนว่ยทางสังคมท่ีเลก็ท่ีสดุและสำาคัญ

ทีส่ดุกค็อื สถาบนัครอบครวั และตวัประชาชนในพืน้ที ่สถาบันทางการเมอืง

การปกครอง และองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาชนเหลา่นีจ้ะพลิกฟืน้ชวีติ

และความรุ่งเรืองของสามจังหวัดกลับคืนมาได้อย่างไร 

คิดว่าเราต้องมีจังหวะก้าว ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า STEPs ตรงกับ

ชื่อโครงการ STEP ซึ่งเป็นผู้จัดงานวันนี้
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หน่ึง: เราตระหนกัดีวา่บรรดาองค์กรในพืน้ท่ีสว่นใหญอ่อ่นแอ ดงันัน้ 

จงึต้องสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รเหล่านี ้ตอ้งเริม่ตน้หา สำารวจองคก์ร

ประเภทต่างๆ ทั้งหน่วยงานธุรกิจ สถาบันทางสังคม องค์กรชุมชน ไม่รู้ว่า

เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำาอะไร

สอง: เพ่ิมขดีความสามารถขององคก์รประเภทตา่งๆ ทัง้ภาครฐั ภาค

ธุรกิจ และภาคประชาสังคม ทำาให้สามารถทำางานได้อย่างเข้มแข็ง กว้าง

ขวาง ใหอ้งคก์รเหล่านีเ้ปน็แหล่งสะสมพลัง ทำาใหค้นสามารถรวมตวักนัทำา

งานใหญ่ๆ ได้ ไม่ว่าจะทำาเป็นธุรกิจ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถระดมความคิดและแรงหนุนจากประชาชนให้สามารถจัดบริการ

สาธารณะ หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้มากขึ้น หรือให้สถานศึกษา

ในพื้นที่พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่สนองตอบปัญหาและ

ความตอ้งการของพืน้ทีไ่ดต้รงเปา้มากขึน้ สามารถสรา้งผู้ประกอบการราย

ใหม่ สร้างนักประดิษฐ์คิดค้นสำาหรับการผลิตในพื้นที่ได้มากขึ้น หรือเป็น

แรงงานป้อนระบบการผลิตในพื้นท่ีได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่มาก

ขึ้น เป็นต้น

อนึ่ง ในการเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่นี้ อาจจำาเป็นต้องคิดถึง

การออกแบบระบบการปกครองหรือการจัดการพื้นที่ที่เหมาะกับสาม

จงัหวดัในระยะยาว เช่น การจัดตัง้เขตการปกครองตนเองพเิศษ ที ่ผศ.ดร. 

ศรีสมภพ  จติรภ์ริมยศ์ร ี เรยีกวา่รปูแบบปตัตานมีหานคร หรอืรปูแบบอืน่ๆ 

ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นี้มีขีดความสามารถเพียง

พอที่จะจัดการกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

สาม: เพ่ิมขดีความสามารถของครวัเรอืนและประชาชน ดว้ยการเพ่ิม

ช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาทักษะ ผ่านระบบ

การศึกษาที่เป็นทางการ (สถานศึกษา) และผ่านสื่อสาธารณะอื่นๆ สร้าง

ความมัน่ใจในการงานอาชีพ และรายได ้ดงึเยาวชนและแรงงานเขา้สูร่ะบบ

เศรษฐกิจในพื้นที่ให้มากที่สุด
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สี่: จัดระบบสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อ

ของความรนุแรงใหม้สีวสัดกิารทีเ่พยีงพอ บนพืน้ฐานศักด์ิศรขีองความเปน็

มนุษย์

สุดท้าย สติปัญญากับสันติภาพ Intelligence and Peace เป็นของคู่

กัน ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพ ก้าวข้ามสงคราม และความ

ขัดแย้ง เป็นของคู่กับการขาดสติปัญญา สร้างสติปัญญาได้ด้วยการเข้าถึง

ข้อเท็จจริง ทำาความจริงให้ประจักษ์ ใช้ข้อเท็จจริง ความจริง ทำาลายความ

ไม่รู้ เมื่อคนหลุดพ้นจากพันธนาการความไม่รู้ คนย่อมมีปัญญา

“คนมีปัญญา ย่อมแสวงหาสันติภาพ ย่อมหวงแหนและรักษา

สันติภาพไว้ยิ่งชีวิต” เป็นข้อคิดที่ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา กล่าวทิ้งท้าย

ให้ร่วมกันพิจารณา
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เวทีเสวนาหัวข้อ 
บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ: STEPs TO PEACE

มีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้ 

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำานวยการสถาบันสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการบริหารโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และการมส่ีวนรว่มในภาค

ใต้ของประเทศไทย

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ผู้อำานวย

การศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และผู้อำานวยการสถานวิจัยความขัด

แย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการการสร้างพื้นที่กลาง

ในการสร้างสันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform: IPP)

ผศ.ดร.วีระศกัดิ ์เครอืเทพ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ในฐานะนกัวจิยัโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพของราชการสว่นทอ้งถิน่ในการ

วางแผนงานและจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

อาจารย์สุทธิศักด์ิ ดือเระ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

ดร.สมพร ช่วยอารย์ี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีในฐานะหวัหนา้โครงการวจิยัแบบจำาลอง

การจดัการทรพัยากรชายฝัง่ในอา่วปตัตานีแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื และ

โครงการแบบจำาลองเพือ่การเฝา้ระวงัและระบบเตอืนภัยพบิติัในพืน้ท่ีสาม

จังหวัดภาคใต้
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คุณมูฮำามัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้ ในฐานะคณะทำางานการสร้างพื้นท่ีกลางในการสร้าง

สันติภาพจากคนใน

ดำาเนนิรายการโดย อาจารยส์มชัชา นลิปทัม ์คณะวทิยาการสือ่สาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ย่างก้าวการเสริมความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคใต้

การเสวนาน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือทบทวนแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์กันภายใต้บริบทการริเริ่มพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทย 

และขบวนการ BRN เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และหลายโครงการ

ของ STEP ก็มีส่วนอย่างสำาคัญในการผลักดันขับเคลื่อนกระบวนการ

สนัติภาพนีด้ว้ย ดงันัน้ เวทถีอดประสบการณน์ีเ้ราจะพจิารณารว่มกนัวา่ มี

ขอ้คน้พบทีส่ำาคญัอะไรบา้ง และมสีว่นรว่มสรา้งความเข้มแข็งในระดับพืน้ท่ี

อย่างไร ความรู้ท่ีได้มาเหล่านั้น พวกเราจะสามารถร่วมกันขยายพื้นท่ีท่ี

ปลอดภัยและปล่อยให้สันติภาพได้เบ่งบานได้อย่างไร 

ในแง่นี้ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และขับเคลื่อนทางวิชาการ

และสังคมครอบคลุมหลายมิติ เริ่มจาก ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

การมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย เล่าให้ฟังถึงท่ีมาและเป้าหมายของ

การดำาเนินโครงการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายการทำางานได้ระดับหน่ึง

“โครงการ STEP เกิดจากการผนึกกำาลังของผู้คนจำานวนมากมาช่วย

กนัทำางาน ผา่นขดีความสามารถทีห่ลากหลาย และนำาไปสูก่ารขยายผลเปน็

เครือข่าย ดังที่ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา กล่าวไว้ คนมีปัญญาย่อมแสวงหา
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สันติภาพ ดังนั้นการใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ปัญญาเท่ากับไม่ได้ช่วยในการ

แก้ไขแสวงหาทางออก ในการริเริ่มโครงการนี้ ในลำาดับแรกๆ หลังจากมี

การรวบรวมผู้คนเพื่อทำางานร่วมกัน ได้ศึกษาสำารวจรากฐานแห่งปัญหาที่

สะสมจนเกิดเป็นความขัดแย้ง มีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่

อย่างหลากหลาย ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำาท้องถิ่น

และผู้นำาชุมชน มีการพัฒนากรอบภาพรวมของโครงการ และได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก UNDP 

โครงการ STEP คอืกรอบความรว่มมอืระหวา่ง UNDP กบัรฐับาลไทย 

โดยมมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ปน็องคก์รดำาเนนิการ และสถาบนัสนัติ

ถูกมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมในภาคใต้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลด

ความขัดแย้งและสร้างความกลมเกลียวต่อสังคมที่นำาไปสู่การพัฒนาและ

สนัตภิาพทีย่ัง่ยนื โดยมพีืน้ท่ีเปา้หมายการทำางานใน 5 จงัหวดัภาคใต ้ทวา่

เมื่อมีการถกเถียงทางวิชาการระหว่างทีมทำางาน กิจกรรมโครงการย่อยได้

เนน้ทีพ้ื่นทีส่ามจังหวดัชายแดนใตเ้ปน็หลัก แตก่ม็บีางโครงการ บางกจิกรรม

ลงไปที่จังหวัดสงขลาและสตูลบ้าง แต่ไม่มากนัก ทั้งหมดนี้สอดรับกับฐาน

คิดของวัตถุประสงค์โครงการ ท่ีจำาเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรลงไปเน้นใน

พื้นที่ที่มีปัญหามากกว่า

ณ ขณะนี้ โครงการนี้เดินมาครึ่งทางแล้ว หากเดินไปให้ถึงปลายทาง

จะเหน็การสง่เสรมิประชาธปิไตยท้องถิน่ท่ีประกอบดว้ยการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนอยา่งมีนยัยะสำาคญั กระบวนการตดัสินใจของประชาชน จงึเปน็

ข้อน่าสังเกตว่า องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.) ที่มีอยู่ในโครงสร้าง

ปัจจุบัน การกำาหนดนโยบายหรือการกำาหนดกรอบงบประมาณของ

ท้องถิ่นสามารถตัดสินใจด้วยตนเองจริงหรือไม่ จำาเป็นต้องตรวจสอบกัน
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ดว้ยฐานงานวิจัยเพือ่นำาไปสูข่อ้แนะนำาเชงินโยบายได ้และประเด็นเยาวชน 

สตรี กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มผู้รับผลกระทบและกลุ่มอื่นๆ มีจำานวนมาก 

ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง พวกเขาเป็นกลุ่ม

เป้าหมายที่ต้องให้ความใส่ใจในการทำางานด้วย รวมท้ังองค์กรชุมชนภาค

ประชาสังคม ชมรม ฯลฯ ที่มีอยู่และทำางานใกล้ชิดกับประชาชนรากหญ้า 

ทำาอย่างไรให้ภาคส่วนเหล่านี้สามารถทำางานบูรณาการกับภาครัฐได้อย่าง

สมานฉันท์ โดยโครงการ STEP ก็จะเข้าไปเสริมสร้างขีดความสามารถของ

เครือข่ายองค์กรเหล่านี้ด้วย

10 ปีที่ผ่านมาเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต้เกิดข้ึนจำานวนมากและมีการเติบโตงอกงามต่างกัน ถ้าเปรียบ

เทียบกับองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาคอ่ืน ย่อมได้คำาตอบท่ีน่าสนใจ

และสามารถศึกษาเชิงลึกได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โครงการ STEP ได้

ให้ความสำาคัญเรื่องเศรษฐกิจครอบครัว เศรษฐกิจชุมชนด้วย

สำาหรับการวางแผนโครงการ แบ่งเป็น 7 ผลลัพธ์ จากการพัฒนา

ศักยภาพของภาคประชาสังคม และการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ โดย

แบ่งได้ดังนี้ 

1 ผลลัพธ์จากการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม ได้แก่ 

(1) การเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมและสื่อในการส่ง

เสริมการยึดเหนี่ยวทางสังคม โดยพยายามศึกษาดูว่าสถานการณ์ของ

องค์กรภาคประชาสังคมมีจำานวนมากน้อยเพียงใด และมีความเข้มแข็งใน

การขบัเคลือ่นทางสงัคมอยา่งไร ซึง่หลงัจากการทำาวิจยัแผนทีเ่ครอืขา่ยภาค

ประชาสงัคมในพืน้ทีช่ายแดนใตอ้อกมาแลว้ ทำาใหก้ระบวนการทำางานของ

โครงการย่อยต่างๆ ภายใต้โครงการของ STEP ง่ายและคล่องตัวมากยิ่ง

ขึ้น เพราะพบว่าใครมีบทบาทสำาคัญอย่างไรในแต่ละภาคส่วน และยัง
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ทำาการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของสื่อแต่ละประเภทในการสื่อสารสันติภาพ

และการจัดการความขัดแย้งด้วย 

(2) การเสริมสร้างรายได้และโอกาสการจ้างงานอาชีพมีการส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชนและเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ยะหริ่ง ได้เชิญหน่วยงาน 

โรงพยาบาลและองคก์รชมุชนในอำาเภอยะหริง่เข้ามาชว่ยเสริมแรง นอกจาก

นีช้าวบา้นยงัไดส้ละท่ีดินบางส่วนช่วยกนัสรา้งศนูยต์รวจสอบอาหารฮาลาล 

รวมทั้งชวนคณะวิทยาการสื่อสารทำางานร่วมกับชาวบ้าน  เป็นโครงการใน

ชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันทำาร่วมกับชาวบ้าน โจทย์ของเราคือต้องการ

สร้างพ้ืนที่การทำางานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่

สถาบันวิชาการทำางานร่วมกับชาวบ้าน

(3) การเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าถึงกฎหมายและกลไกการแก้ไข

ความขัดแย้งให้กับภาคประชาสังคม โดยทราบกันดีว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ 

โครงสร้างรฐัมขีอ้จำากดัในการเขา้ถงึเพือ่อำานวยความยติุธรรมแก่ประชาชน 

แม้จะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ก็จำาเป็นต้องเข้าไปเสริมขีดความสามารถ 

จัดทำาคู่มือการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือด้านกฎหมาย และจำาเป็นต้อง

อาศัยแรงเสริมจากภาคประชาสังคมช่วยประสานด้วย

2 ผลลัพธ์มาจากการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ คือ

(1) การเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององคก์รปกครองท้องถิน่ในการ

วางแผนและจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

(2) การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน โดยมีการสร้างเครือข่ายพลเมือง มีการปัก

หมุดการติดต่อประสานงานไว้ใน Google Map ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงในการ

เสริมทางราชการในการจัดการความขัดแย้งเพ่ือส่งเสริมด้านสันติภาพได้

(3) การสนับสนุนการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลรูปแบบ

ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และการวิจัยขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเปิดพื้นที่
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พูดคุยเรื่องการออกแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การกระจาย 

อำานาจ ซึ่งระยะหลังมีการพูดถึงเรื่องนี้ในวงกว้างมากขึ้น และ

(4) การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาค

รัฐในการจัดหากลไกระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพสำาหรับแนวทาง

การผลักดันกิจกรรม: การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือขององค์กรภาค

ประชาสังคมมีส่วนสำาคัญยิ่ง จากนั้นเราก็ทำางานผ่านการส่งเสริมกิจกรรม

ชุมชนกับภาคีในพ้ืนที่ และสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ คนในมหาวิทยาลัย ภาควิชาการสร้างความรู้

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งทำางานรว่มกนักบัภาคประชาชนทีส่ามารถสรา้งความ

ไว้วางใจกับคนในพื้นที่ได้ และภาครัฐ สามารถสร้างทิศทางเดินร่วมกันกับ

ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ ในที่สุดการใช้กลไกแบบนี้ คาดหวังสูงสุดให้มีการ

ปรบัเปลีย่นเชงิโครงสรา้ง หรอือยา่งนอ้ยสามารถปรบัเปลีย่นขอ้บงัคบับาง

อยา่งในเชงิของทรพัยากร การจัดสรรงบประมาณเพือ่พฒันาพืน้ทีท่ีซ่้ำาซอ้น

จะแกไ้ขกนัอย่างไร หรอืการวางแผนงบประมาณทีส่มัพนัธ์กบัความตอ้งการ

ของผู้คนในพื้นที่จริง และเกิดการผลักดันประสานงานให้เกิดการทำางานที่

ต่อเนื่องร่วมกันได้

โดยสรุปโครงการ STEP เป็นเน้ืองานท่ีเข้ามามีส่วนเสริมสร้างสันติภาพ 

ของจังหวัดชายแดนใต้โดยเน้นศักยภาพของภาครัฐและภาคประชาสังคม  

ถ้าทั้งสองส่วนนี้เข้มแข็ง ย่อมทำาให้สันติภาพและความสงบเกิดขึ้นได้จริง

ความรู้จากการสร้างพ้ืนท่ีกลางการสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’

‘พื้นที่กลางในการสร้างสันติภาพจากคนใน’ (Insider Peacebuilders 

Platform: IPP) คืออะไรและสำาคัญอย่างไรภายใต้บริบทการริเริ่มพูดคุย

สันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย 
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ได้อธิบาย 3 ประเด็นอย่างเป็นลำาดับ คือ ความเป็นมา องค์ประกอบ และ

ผลที่มีต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

“ความเป็นมาของไอพีพีนั้น เริ่มมาสักสองปีที่ผ่านมา จากเครือข่าย

ต่างๆ หลายกลุ่มที่ทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งถูกสร้าง

มาหลายป ีแตย่งัไมก่อ่ตวัเปน็กลไกเครือขา่ยทีต่ืน่ตวั ชดัเจน จนกระทัง่เกดิ

ผลแห่งความไม่สงบขึ้นมา จึงเกิดเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิด

ขึน้ในพืน้ที ่เกิดเปน็กลุม่คนทำางานดา้นสทิธมินษุยชน เครอืขา่ยผูห้ญงิภาค

ประชาสังคม เครือข่ายเยาวชน และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อกระบวนการ

สันติภาพกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยขึ้นมา เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการ

จดัโครงสรา้งกลไกเพือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิข้ึนอย่างโดดเด่น คือ ศนูยเ์ฝา้ระวัง

สถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch-DSW) ที่ทำางานทั้งสร้างความรู้ 

ขบัเคลือ่นเครอืข่ายภาคประชาสงัคม และสือ่สารสาธารณะ และยงัไดจ้ดัตัง้ 

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

(CSCD) ในระยะเวลาต่อมา จัดว่าเป็นพื้นที่ทำางานร่วมกันระหว่างนัก

วิชาการ สื่อ และภาคประชาสังคมมากข้ึน เพ่ือสร้างเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายสาธารณะ

ในชว่งแรกของการขบัเคลือ่นนัน้ รูแ้ตว่า่คนในพืน้ทีต่อ้งการสนัติภาพ 

แต่ไม่ชัดว่าคืออะไร ในเชิงความรู้บอกว่าต้องมีการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

ตอ้งมกีารกระจายอำานาจ รปูแบบการปกครองพเิศษ Autonomy นัน่เอง มี

การทำางานวิจัยและขับเคล่ือนสาธารณะในช่วงปี 2550-2554 และต่อมา

พัฒนาแนวคิดเรื่องกระบวนการสันติภาพ ตลอดเวลามีการทำางานร่วมกับ

ภาคประชาชน มีการผลักดันจัดตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต้ โดยความ

ร่วมมือเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมกว่า 20 องค์กร

จนกระทั่งปี 2554-2556 การขับเคลื่อนสาธารณะมีความชัดเจนมาก

ขึ้นว่าต้องทำา 3 เรื่อง คือ เรื่องการออกแบบการเมืองการปกครอง การพูด
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คยุสนัตภิาพ และการคนืความยติุธรรมเพือ่แกป้ญัหา ในจงัหวะนี ้โครงการ 

STEP ก็เข้ามาทำางานเชื่อมต่อกันพอดี เกิดแนวคิดว่าต้องมีการสร้างพื้นที่

กลาง (common ground/common space) ซึ่งพื้นที่กลางนี้ต้องเกิดจาก 

‘คนใน’ เป็นส่วนสำาคัญในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับสถานวิจัยความขัด

แย้งฯ มีนักวิจัยอาวุโสจากต่างประเทศ คือ ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส มา

ชว่ยเสนอแนวคิดการเปล่ียนผา่นความขดัแยง้หลายรปูแบบ ซ่ึงมาจากการ

ผ่านและสะสมประสบการณ์ความขัดแย้งหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะ

ประสบการณ์โดยตรงที่ประเทศศรีลังกา พบว่ากระบวนการสันติภาพเดิน

ไปได้ด้วยดี ทว่าภายหลังเกิดการชะงักและล้มเหลว ซึ่งหัวใจการล้มเหลว

ของกระบวนการสันติภาพที่ศรีลังกา เกิดจาก ‘คนใน’ ไม่ได้มีส่วนร่วม

โดยตรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทว่าการเจรจาสันติภาพเป็นเรื่อง

ของผูน้ำาคยุกนัเอง แตป่ระชาชน ภาคประชาสงัคมคนรากหญา้ ไมไ่ด้มสีว่น

ร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยหนทางแห่งสันติวิธี จึงเกิดความอ่อนแอใน

กระบวนการสันติภาพ

ดร.นอร์เบิร์ต จึงเสนอแนวคิด ‘พื้นที่กลางในการสร้างสันติภาพจาก

คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP) มีการขับเคลื่อนโดยการ

ประชมุสมัมนากนัภายในกลุ่มท่ีสรา้งขึน้มา มกีารดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

ได้รับการสนับสนุนโดย STEP เป็นหลัก ช่วยเพาะเลี้ยง ใส่ปุ๋ยให้เติบโตมา

ด้วยกัน และเรากพ็ยายามหางบประมาณสนบัสนนุจากหลายแหลง่ใหห้ลาก

หลายมากขึ้น

แนวคดินีท้ำาใหเ้กดิความชดัเจนท้ังเชงิความรู ้การพดูคยุสนัตภิาพและ

กระบวนการสันติภาพคืออะไร รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการ

สันติภาพก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ขณะนั้นไม่มีใครคิดว่าจะเกิดกระบวนการ

สันติภาพได้เร็ว ดังที่เราทราบกันในปัจจุบัน จนกระทั่งปลายปี 2555 ได้มี

การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Political Sci-

ences, Public Administration and Peace Studies หนึ่งหัวข้อใหญ่ที่มีการ
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ประชมุรว่มกนัคอื “กระบวนการสันตภิาพปาตานใีนบรบิทอาเซยีน” [PPP: 

Pat(t)ani Peace Process in ASEAN Context] จากการประชุมครั้งนั้น ส่ง

ผลให้คำาว่า ‘ปาตานี’ ก็ดี คำาว่า ‘กระบวนการสันติภาพ’ ก็ดี เกิดการพูดคุย

อย่างมาก ผลท่ีสุดคือการขับเคล่ือนเรื่องกระบวนการสันติภาพกลายเป็น

พื้นที่สาธารณะ เช่นเดียวกับเมื่ออดีตไม่มีใครกล้าพูดเรื่องการกระจายอำา

นาจ เขตปกครองพิเศษ เวทีวิชาการลักษณะน้ีทำาให้เรื่องที่พูดไม่ได้กลาย

เป็นสิ่งที่พูดได้ และเกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขึ้นในภายหลัง

ได้ สิ่งต้องห้ามเหล่านี้ วันนี้มีคนกล้าพูดมากขึ้น เพราะว่าเรามีพื้นที่กลาง

ที่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง

จนกระทั่งต้นปี 2556 ตัวแทนรัฐบาลลงนามในฉันทามติทั่วไปเพื่อ

ริเริ่มการพูดคุยสันติภาพกับตัวแทนขบวนการ BRN และมีการนัดประชุม

พูดคุยกันต่อเนื่องตามมาอีกหลายครั้ง แสดงว่ากระบวนการท่ีเกิดขึ้นนี้ 

พืน้ทีก่ลางมคีวามสำาคญัจรงิ ไมว่า่กระบวนการสันตภิาพจะอ่อนแอ เปราะ

บาง หรือท้ายที่สุดไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม แต่เราคาดหวังให้

กระบวนการจะเดินไปเรื่อยๆ คาดหวังว่าคนจากข้างล่างจะเป็นเครือข่าย

นิรภัยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ (Safety Net) ไม่ให้ล่มสลาย เพราะ

เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลง

ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรง นั่นคือเป้าหมาย

สูงสุดของกระบวนการสันติภาพ

โดยสรุป ความรู้และผลท่ีเราได้มาจากการเคล่ือนไหวเหล่าน้ี เกิดจาก

การผสมผสานความรู้ องค์ความรู้ทางวิชาการจากในมหาวิทยาลัย ท้ังเร่ือง

การกระจายอำานาจ การพูดคุยสันติภาพ การสร้างเครือข่ายการส่ือสารท่ี

ทำางานร่วมกับภาคประชาสังคม เป็นการบูรณาการความรู้สู่การผลักและขับ

เคล่ือนกระบวนการสันติภาพท่ีเป็นรูปธรรม เป็นจริง จับต้องได้ ดังน้ัน องค์

ความรู้จึงสำาคัญมากในการขับเคล่ือนทิศทางสันติภาพในพ้ืนท่ีภาคใต้ สำาหรับ

ผมเป็นความประทับใจมากว่าส่ิงท่ีไม่น่าเกิดข้ึนได้ก็สามารถเกิดข้ึนได้
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สดุทา้ย ผมระลึกถงึคำาพดูของนกัวิทยาศาสตรผ์ูเ้รอืงนาม เซอรไ์อแซค 

นิวตัน เมื่อสามร้อยปีท่ีแล้ว “ท่ีเราเห็นไกลกว่าคนอื่นได้เพราะเรายืนอยู่

บนไหล่ของยักษ์ และยักษ์ตนนี้คือความรู้ ประสบการณ์จากวิชาการและ

ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นมา เราเป็นคนแคระท่ียืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ที่

เติบโตขึ้นมา ความรู้ที่เราได้มาจะนำาพาเราไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต

ได้ คือ กระบวนการสันติภาพนั่นเอง” ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวทิ้งท้าย

การเสริมสร้างศักยภาพของราชการส่วนท้องถ่ินต้องไม่เหมาโหล

ผศ.ดร.วรีะศกัด์ิ เครอืเทพ หนึง่ในคณะวิจยัจากโครงการเสรมิสรา้ง

ศักยภาพของราชการส่วนท้องถิ่นในการวางแผนและจัดทำางบประมาณ

แบบมีส่วนร่วม ถอดประสบการณ์จากการทำางานโดยสรุปว่า 

“ในโครงการนี้มีทีมนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ทำางานด้วยกัน เรา (นักวิชาการ) ในฐานะเป็นคนนอกที่มองเข้ามาใน

ประเด็นเหลา่นี ้ปกตสินใจเรือ่งการปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นทนุเดมิ ในอดตี

ตั้งแต่ปี 2551 เริ่มมีแนวคิดสนใจในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง มีการคิด

เรือ่งอำานาจรฐั และการคดิเรือ่งเขตปกครองพเิศษออกมาเปน็โมเดลหลาย

รูปแบบ จากนั้นก็มีการคิดต่อเนื่องจากโครงสร้างอำานาจคือการบริหาร

จดัการตามมา พดูใหง้า่ยคอื ไมว่า่รปูแบบการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพเิศษ

เป็นรูปแบบใดก็ตาม สิ่งสุดท้ายท่ีหนีไม่พ้น คือกลไกเหล่านั้นจะเดินหน้า

และทำางานกนัไดอ้ยา่งไร ดงันัน้องคก์รแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ จะมีเร่ืองทีส่มัพนัธ์

เกี่ยวข้องคือ การต้องออกแบบภารกิจมีอะไรบ้าง ระบบธรรมาภิบาลเดิน

หนา้ไดอ้ยา่งไร กระบวนการตรวจสอบ รวมท้ังกลไกจะเปดิใหป้ระชาชนใน

พื้นที่มีส่วนร่วมได้อย่างไร เหล่านี้คือโจทย์ที่ท้าทาย”
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“เมื่อลงพื้นที่เราเห็นอะไร บทเรียนที่เห็นจะเดินต่อกันอย่างไร ?”

“โครงสรา้งอำานาจท่ีเปน็อยูป่จัจุบนั เรยีกว่าไปต่อไมไ่ด้แลว้ จะใชพ้ละ

กำาลังสู้กัน ด้วยโครงสร้างท่ีเป็นอยู่ ท้ังในการบริหารราชการในส่วนกลาง 

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีใ่นปจัจุบนั สดุท้ายคอืไดแ้คป่ระคอง

สถานการณ์ ไม่ได้ทำาให้ดีขึ้น หากเรารู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนั้นก็แค่

สถานการณ์เบาลงหรือเพราะความเคยชินนั่นเอง เมื่อโครงสร้างที่เป็นอยู่

ไปไมไ่ด ้ดงันัน้ หลายเรือ่งต้องตัง้โจทยใ์หม ่เพราะมแีต่เอาทรพัยากรไปถม

แต่ไม่เกิดอะไรเป็นรูปร่าง”

“ทำาไมต้องคุยเรื่องเชิงโครงสร้าง ?”

“เราเห็นข้อจำากัดกัน เราผลักดันการกระจายอำานาจขนาดใหญ่ตั้งแต่

ปี 2540 เราใช้ระบบเหมาโหลท่ัวประเทศเหมือนกันหมด มีเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็เหมือนกันหมดทั่วประเทศ ณ เวลา

นั้น โครงสร้างดังกล่าวอาจจะถูกในสถานการณ์และเวลานั้น ทว่าปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริง รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทำาได้

เพยีงแคล่บูหนา้ปะจมกู เราเหน็ข้อจำากดัในลักษณะความตืน่ตวั ความรูส้กึ

เป็นเจ้าของปัญหา อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือแก้ไขปัญหาไม่มากนัก 

ดว้ยโครงสรา้งภารกจิอำานาจหนา้ทีข่ององคก์รสว่นปกครองท้องถิน่ (อปท.) 

ไม่มีส่วนใดที่สร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาต้องลงมือแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเอง”

“ในแง่ของระบบทีเ่ปดิโอกาสให้มสีว่นรว่ม ตัง้แตร่ว่มคดิ รว่มวางแผน 

และรว่มบรหิารจัดการกถ็กูออกแบบเปน็ระบบเหมาโหลเชน่กนั ทัง้ประเทศ

ส่วนราชการท้องถิ่นก็ทำาเหมือนกันทั้งประเทศ ดังนั้นท้องถิ่นก็ตอบสนอง

ตามกระบวนการเหมาโหลท่ีส่ังมาจากส่วนกลางอย่างครบถ้วน แต่จิต

วิญญาณ คุณค่าของความเป็นท้องถิ่นไม่ปรากฏอย่างเข้มข้น ประชาชน
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ไมม่อีำานาจในการตดัสินใจจรงิๆ การมีส่วนรว่มไดท้ำาตามขอ้กำาหนดทีส่ว่น

กลางสง่มากถ็อืวา่ครบถว้นแล้ว คนท่ีตดัสินใจจรงิๆ ยงัเปน็ตัวแสดงทางการ

ที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นบ้าง สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นบ้าง ผลที่เกิดขึ้นคือ 

ประชาชนเริ่มรู้สึกว่าห่างจากภาครัฐ ทั้งที่ อปท.น่าจะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้

ชิดกับประชาชนมากที่สุด ระบบและโครงสร้างที่ผ่านมาถูกออกแบบอย่าง

นัน้ เราทำาแบบมาตรฐานเดียวกนัท่ัวประเทศ ซึง่การออกแบบการปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ไมค่วรออกแบบเหมาโหล ยิง่พืน้ทีที่ม่อัีตลกัษณ ์มภีมูหิลงัเปน็

ของตนเอง โครงสร้างแบบเหมาโหลยิ่งไม่ตอบโจทย์”

“ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง ระบบที่หลายฝ่ายอยากเห็นส่วนราชการ

ทอ้งถิน่ทำางานตอบสนองปัญหาของประชาชนทีด่ขีึน้ ทว่าระบบการบรหิาร

งาน โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคล ถูกออกแบบให้มีความเป็น

ราชการมากเกินไป ทำาให้ปัญหาบุคลากรกลายเป็นข้อจำากดัของความร่วม

มอืกบัภาคสว่นตา่งๆ ตามมา เมือ่ภาพรวมโครงสรา้งปจัจบัุนไมต่อบโจทย์

แลว้ ดงันัน้ ทางออกเชงิโครงสรา้งจะตอ้งตัง้โจทยก์นัใหม ่ท่ีเราเคยคิดแบบ

เหมาโหล ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจกันมากขึ้น ว่าจะออกแบบการบริหาร

ราชการท้องถิ่นในพื้นที่นี้ให้ตอบโจทย์มากขึ้นได้อย่างไร”

“และจากการรวบรวมปัญหาระหวา่งการศกึษา พบว่าคนนำาเรือ่งการ

ออกแบบเชิงโครงสร้างไปผูกกับเรื่องแนวคิดใหญ่ๆ เช่น แนวคิดจังหวัด

จัดการตนเอง รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษ และนำาไปผูกกันเป็น

นโยบายสำาหรบัการแกไ้ขปญัหาชายแดนภาคใต ้เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึ ‘นุม่

นวล’ ลง ไม่แสดงความแข็งกร้าวกับรัฐมากนัก และถ้าเลือกรูปแบบนั้นกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการเหมาโหลอีกครั้ง

ภายใต้ชื่อ ‘จังหวัดจัดการตนเอง’ ซึ่งยังไม่ได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริงกับ

ประชาชนในพื้นที่อยู่ดี”

“ทางออกจะเป็นอย่างไรก็ตาม โครงสร้างรูปแบบการเมืองการ

ปกครองของพื้นที่นี้ต้องคุยและหาข้อสรุปตกผลึกร่วมกัน แม้ว่าเรื่องนี้      
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จะมีการพูดคยุกนัมากในสว่นภาคประชาสงัคม แตเ่ทา่ทีผ่มเหน็และคลกุคล ี  

กับหลายฝ่าย องค์กรท้องถิ่นยังไม่ได้ตกผลึกเรื่องนี้ อาจเพราะเขาไม่รู้ว่า

สรุปแล้วเลือกรูปแบบใด และส่วนท้องถิ่นไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในเชิง

โครงสรา้ง และความไมรู่น้ัน่เองทำาใหเ้กดิความกลัวจำานวนมากตามมา หรอื

บางทีมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ แต่เอาวาระส่วนตนเข้าไปด้วย เช่น ถ้าคน

ออกแบบเป็นคนที่อยู่ในท้องถ่ินระดับบนก็มักคิดว่าท้องถิ่นเล็กๆ ไม่ควร 

ม ีในขณะทีค่นเลก็ๆ อยา่งเทศบาล องคก์ารบริหารสว่นตำาบล (อบต.) ระดบั

ล่างก็คิดได้เช่นกันว่าท้องถิ่นระดับบนควรจะอยู่อย่างไร ตรงไหน เหล่านี้

คือวาระที่ถูกผูกไปกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นโจทย์ที่ต้องหาทางออก

ร่วมกัน เป็นโจทย์ที่ต้องคุยกันในพื้นที่ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญของ    

ไทย”

“โจทย์ที่ต้องหาทางออกร่วมกันเชิงโครงสร้างการเมืองการปกครอง

ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ อันดับแรกท่ีจะต้องคุยกันก่อนคือเรื่อง

โครงสรา้งอำานาจ แล้วหากทำาใหโ้ครงสรา้งนีต้อ้งตอบอตัลกัษณค์นในพืน้ที ่

ภารกจิอะไรบา้งทีค่นในพืน้ทีจ่ะสามารถจดัการกนัเองได้ ต้องมข้ีอสรปุรว่ม

กัน เรื่องต่อมาคือระบบธรรมาภิบาลต่างๆ ท้องถิ่นก็ต้องคิดและออกแบบ

ด้วย การบริหารงานบุคคลโดยรวม ต้องคิดไกลถึงระบบการจัดสรร 

ออกแบบวางแผนงบประมาณท่ีไม่ได้อยู่ในฐานคิดแบบเดิม ที่ดำารงระบบ

อนุเคราะห์ สงเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องคิดใหม่เพื่อให้ประชาชนพึ่งพา

ตนเองได้ โดยคิดให้สุดทางว่าชุมชนเข้มแข็งได้ควรเป็นอย่างไร”

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สรุปการพูดคุยว่า “ถ้าจะเดินหน้ากันต่อ อย่าให้จบ

ด้วยการคุยแล้วลอยในอากาศ ต้องสร้างแรงเหวี่ยงให้เกิดพลังแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์สันติภาพนี้เป็นจังหวะที่ดี เอื้อในการชวนให้

ภาคสว่นตา่งๆ ชว่ยกนัเปดิพืน้ทีคุ่ยกนั ใหอ้อกมาเปน็ชดุนโยบายสาธารณะ 

(Policy Package) ที่เป็นรูปธรรม พร้อมส่งต่อถึงคนที่มีอำานาจสามารถ

จัดการได้ในอนาคต”
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การอำานวยความยุติธรรมอีกหนึ่งหนทางสู่สันติภาพ

‘ความยุติธรรม’ อีกประเด็นสำาคัญที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง

ทีใ่ชค้วามรนุแรงไปสูก่ารไมใ่ช้ความรนุแรงได ้อาจารยส์ทุธศิกัด์ิ ดือเระ ใน

ฐานะหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชน

ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปการทำางานที่ผ่านมา 

“การเริ่มต้นโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมีการตั้งโจทย์เพื่อดำาเนิน

งานแต่ต้น 5 ข้อ คือ 

(หนึ่ง) การทำาแผนที่ หรือ Mapping ขององค์กรที่ช่วยเหลือทางด้าน

กฎหมายในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต ้โดยศกึษาวา่องคก์รชว่ยเหลอืทาง

กฎหมายในพื้นที่มีใครบ้าง ทำางานอย่างไร และแต่ละกลุ่มมีบทบาท การ

ทำางานมีประสิทธิภาพอย่างไร 

(สอง) การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเชิงรุกทางด้าน

กฎหมายแก่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(สาม) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้าง

ความตระหนักในด้านกฎหมาย สามารถสื่อสารกับประชาชนได้มากขึ้น 

(สี่) จัดทำาคู่มือสำาหรับผู้ช่วยทนาย และคู่มือกฎหมายสำาหรับผู้สนใจ

เรื่องกฎหมายที่ต้องแตกต่างไปจากที่มีอยู่เดิม สุดท้าย 

(หา้) ศกึษาประสิทธภิาพของศนูย์อำานวยความยุติธรรมภาคประชาชน

ระดับตำาบล ที่เรียกว่า ‘ศูนย์อาดิลัน เซ็นเตอร์’ (Adilan Center)”

“ระยะเวลาหน่ึงปีของการทำางาน ข้อค้นพบ (ข้อแรก) ท่ีเห็นและ

ท้าทายต่อสังคม จากการทำาแผนท่ีเครือข่ายองค์กรที่ช่วยเหลือทาง

กฎหมายในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ องค์กรภาครัฐและภาค

เอกชน สำาหรบังานอำานวยความยตุธิรรมในพืน้ทีช่ายแดนใต้ช่วงระยะเวลา 

8 ปทีีผ่า่นมา พบวา่ภาคประชาชนพฒันาอยา่งรวดเรว็ จากตวัตนทีเ่ปน็ตวั

บุคคล มกีารสรา้งกลุ่ม สรา้งเครือขา่ย ลงทำางานไปถงึระดบัตำาบล รากหญา้ 
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และในกลุม่ภาคประชาชนมกีารอบรมพฒันาศกัยภาพกนัเอง ขณะทีร่ฐัชว่ย

เหลือด้านการอำานวยยุติธรรมเช่นกัน แต่หากเทียบการทำางานกับภาค

ประชาชนแล้วถือว่าอยู่ในระดับน้อยมาก เพราะภาคประชาชนทำางานเชิง

รุก ไม่รอให้คนเดินเข้ามาหา ดังนั้น ไม่แปลกใจท่ีภาคประชาชนเกิดกลุ่ม

ต่างๆ มากมาย เราพบมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเกิดขึ้น เราพบเจ้า

หนา้ทีข่องมลูนธิผิสานวัฒนธรรมลงมาทำางานในพืน้ที ่พบกลุม่ HAP (Pro-

moting Human Rights and Access to Justice Networks) หรือเครือข่าย

ส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม ที่เป็นกลุ่มผู้ถูกกระทำาผ่านคดีความ

และกระบวนการยตุธิรรมมาก่อน เมือ่เขาผา่นประสบการณต์รงนัน้ได ้กล็กุ

ขึ้นมาทำางานช่วยเหลือคนอื่นต่อ รวมท้ังเครือข่ายนักศึกษาจำานวนหนึ่งที่

มีบทบาทเชิงรุกในการทำางานด้านนี้มาอย่างยาวนาน”

ความรูส้ว่นหน่ึงท่ีประกอบสรา้งให้มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิสรา้ง

เครือข่ายได้ แน่นอนว่าเป็นความรู้ท่ีส่งต่อมาจากเครือข่ายในส่วนกลาง 

ประกอบกับประสบการณ์ท่ีพบเจอในพื้นท่ีในระยะเวลาที่ผ่านมา ในทาง

กลับกัน ภาครัฐ มีการขยับตัวเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชน แต่เพราะ

โครงสร้างหรือระบบการทำางานของรัฐเองซึ่งกลายเป็นอุปสรรคในตัวเอง 

แม้ว่าต้องการพัฒนางานด้านการอำานวยยุติธรรมให้มากขึ้นก็จริง ทว่า

ติดขัดเรื่องโครงสร้างทำาให้ขยับช้า การทำางานเชิงรุกเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นใน

เชงิปรมิาณตามดัชนช้ีีวัด (KPI) เช่น มกีารประชุมครบจำานวนครัง้ตามทีส่ว่น

กลางกำาหนดมา แต่ไม่มีการติดตามผลจากการประชุมนั้นๆ คือจบแค่นั้น 

การบูรณาการมีน้อย ทุกกระทรวงพยายามทำางานนี้ พยายามสร้างเครือ

ข่ายของตัวเองข้ึนมา แต่ก็เป็นในเชิงปริมาณเช่นกัน และมีความซ้ำาซ้อน

ของหน่วยงานจำานวนมาก

ทีน่า่สนใจคอื เปา้หมายการทำางานของภาครฐัและภาคเอกชนไมต่่าง

กัน ทว่าเราพบว่าการบูรณาการงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนไม่

เข้ากัน และบางส่วนมองอย่างให้ร้ายระหว่างกัน ทำาให้เกิดคำาถามเชิง
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สัมฤทธิ์ผลตามมา และจากการสัมภาษณ์คนทำางานบางกลุ่ม พบว่าภาค

ประชาชนมีความรู้กฎหมายมากขึ้น บางคนไม่เคยรู้กฎหมายมาก่อน แต่

ประสบการณก์ารทำางานของเขาทำาใหเ้ขาไปเรยีนต่อดา้นนติิศาสตร์เพิม่เติม 

อาจจะรู้มากกว่าทนายที่ไม่เคยทำาคดีด้วยซ้ำา

ผลจากข้อค้นพบในข้อแรก สัมพันธ์กับการทำางานในข้อสอง คือ การ

จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเชิงรุกทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ้เมือ่นำาทัง้สองภาคสว่นมารว่มพดูคุยกนักเ็หน็

จุดอ่อนจุดแข็งการทำางานของแต่ละฝ่าย ทั้งองค์กรภาครัฐและภาค

ประชาชนเกิดความตระหนักอยากทำางานร่วมกัน ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

อยากใหป้ระชาชนเขา้ถงึความยตุธิรรมอยา่งสะดวกรวดเรว็ แต่อปุสรรคคือ

โครงสรา้งท่ียงัเปน็ปัจจยั อย่างไรกต็าม คณะทำางานกย็งัไดย้ทุธศาสตรก์าร

ทำางานรว่มกนัขึน้มา 5 ยทุธศาสตร ์และเพือ่ตอบโจทยข์อ้ทีส่าม การจดัทำา

แผนยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

ให้มากที่สุด 

จากข้อค้นพบนำาไปสู่การทำางานในระยะที่สองของการดำาเนิน

โครงการ ภายในช่วงสิ้นปี 2556 จะได้ข้อเสนอจากภาคประชาสังคมเกี่ยว

กบัดา้นสทิธมินษุยชนและสือ่ เบ้ืองตน้เราพบวา่ประชาชนเขา้ถึงความรูด้า้น

สทิธแิละกฎหมายตา่งๆ ผา่นสือ่วทิยชุมุชน ตวัแทนเจา้หนา้ทีร่ฐัทราบดี สิง่

เหล่านี้เขาจะเสพเร็วมากท้ังภาษาไทยและภาษามลายู หากสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องผ่านช่องนี้จะทำาให้การทำางานและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเยาวชน และกลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาขึ้นมามักเสพ

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค แม้การสื่อสารจะ

รวดเร็วมากขึ้น กระนั้นก็มีข้อควรระมัดระวังว่าช่องทางดังกล่าวอาจได้รับ

ข้อมูลด้านเดียว น่ากังวลว่าจะสร้างปัญหามากกว่า เพราะไม่ได้ติดอาวุธ

ทางความรูใ้หแ้กป่ระชาชน ข้อเสนอคอืควรส่ือสารความรูค้วบคูก่บัขอ้เทจ็

จริงไปพร้อมกัน
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ข้อคน้พบทีส่ี ่คอืการสรา้งคูม่อืสำาหรบัผู้ชว่ยทนาย และคูม่อืกฎหมาย

สำาหรับผู้สนใจเรื่องกฎหมาย คือทำาอย่างไรเมื่อพูดเรื่องการตระหนักรู้ ไม่

ได้รู้เพียงแค่กฎหมาย แต่หมายถึงการใช้กฎหมายได้ รู้ช่องทางว่าองค์กร

ช่วยเหลือใดบ้างที่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างรวดเร็ว หาช่องทางที่ถูก

เพื่อทำาให้ไม่ติดอุปสรรค และเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว

ข้อคน้พบทีห่า้ ศนูยอ์ำานวยความเปน็ธรรมภาคประชาชนระดับตำาบล 

หรือ ‘ศูนย์อาดิลัน เซ็นเตอร์’ (Adilan Center) เป็นเจตนารมณ์และความ

ตัง้ใจทีด่ ีแตข่อ้จำากดับางอยา่ง หรอืนโยบายท่ีเปล่ียนไป ทำาใหป้ระสทิธภิาพ

ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ข้อค้นพบเหลา่นี ้ทมีวิจัยเห็นตรงกัน แม้มโีจทย์หา้ขอ้บอกว่าเราต้อง

ทำาอะไร แต่ส่ิงท่ีเราอยากทำาคือการเพ่ิมขีดความสามารถเสริมสร้างความ

เข็มแข็งในระดับชุมชนให้มากขึ้น เพราะว่าในสถานการณ์ ‘ระหว่าง’ ที่มี

การพูดคยุ/เจรจาสนัตภิาพ ไมว่า่ผลลพัธอ์อกซา้ยสดุ ขวาสดุ หรอืตรงกลาง

ก็ตาม คนที่ได้รับผลกระทบหรือประโยชน์ก็คือประชาชน มีกรณีตัวอย่าง

มากมายในพื้นที่ขัดความขัดแย้งหลายแห่ง เช่น ติมอร์ เลสเต หลังได้รับ

เอกราชแล้ว ตำารวจกับทหารก็มานั่งทะเลาะกันต่อ เพราะแก่งแย่งกันใน

เชงิโครงสรา้งอำานาจ โดยท่ีประชาชนไมไ่ด้รบัรูเ้รือ่งราวอะไร ยงัเปน็ผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ ์หรอืไมส่ามารถเข้าไปมส่ีวนรว่มใน

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง จึงอยากให้มีการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนให้พร้อม อันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย 

อาจต้องใช้เวลา แต่มีกระบวนการของมันที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน

“เวลาพูดถึงความเป็นธรรม การตระหนักเรื่องความรู้ทางกฎหมาย 

การติดอาวุธทางความรู้อาจต้องใช้เวลา สำาหรับการทำางานในระยะต่อไป 

ทางทีมวิจัยได้คุยกันภายใน ยามที่เราพูดถึงเรื่องการเสริมพลัง (empower) 

มกัจะไปมองถงึเรือ่งอตัลกัษณม์ลายเูทา่นัน้ ควรครอบคลมุเรือ่งความเปน็

อิสลาม (Islamic) ผสมผสานด้วย เพราะหากทิ้งประเด็นเหล่านี้ สันติภาพ
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หรอืความเปน็ธรรมท่ีไดม้าอาจไมถ่าวร ยกตวัอย่าง ทำาไมเราเชือ่วา่การฆา่

คนเป็นสิ่งที่ทำาไม่ได้ เขาตอบว่าการฆ่าคนเป็นบาป ทุกศาสนาบอกว่าเป็น

บาปเหมือนกันหมด และการฆ่าคนก็เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายด้วย เมื่อใดที่

กฎหมายและศลีธรรมเปน็ส่ิงเดียวกนัจะทำาใหเ้กดิความเข็มแขง็มากขึน้ ถา้

สร้างจิตสำานึกเหล่านี้ได้ จะช่วยยกระดับความรู้เรื่องความเป็นธรรมให้มี

ความมั่นคงถาวร แล้วเห็นปลายทางที่สันติภาพได้แน่นอน”

สร้างระบบป้องกันภัยพิบัติภาคประชาชน

ก่อนจะเล่าการทำางานท่ีเช่ือมการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติถึง

กระบวนการสันติภาพนั้น ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ

วจิยัแบบจำาลองการจดัการทรพัยากรชายฝัง่ในอา่วปตัตานแีบบมสีว่นรว่ม

อย่างยั่งยืน และโครงการแบบจำาลองเพื่อการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัย

พิบัติในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ แสดงวิดีทัศน์สถานการณ์ภัยพิบัติให้ผู้เข้า

ร่วมสัมมนาได้ดูไปพร้อมกัน และอธิบายว่า 

“ในปี 2556 พบว่าสถานการณ์ภัยพิบัติทั่วโลก เช่น ท่ีอินเดีย ตุรกี 

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ ทั้งลักษณะของภัยพิบัติ 

ผลกระทบ และความเสยีหายจากสถานการณภ์ยัพบิตัรินุแรงมากขึน้ แมว้า่

ในประเทศเหล่านี้จะมีมาตรการในการป้องกัน จัดการ และฟื้นฟูภัยพิบัติ

อย่างดีและเป็นระบบอยู่แล้วก็ตาม ในอนาคตข้างหน้า หากเกิดสิ่งเหล่านี้

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะทำาอย่างไร เป็นเรื่องชวนคิดไว้ก่อน

ลว่งหนา้ องคค์วามรูท่ี้เรามอียูใ่นสังคมไทยหรอืในแต่ละพืน้ทีส่ะสมไว้เพยีง

พอหรือยัง เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องเรียนรู้เท่าทันก่อนภัยมา”

“เราจะรู้เท่าทันท้ังภัยพิบัติท่ีกำาลังจะมา หรือสันติภาพที่กำาลังจะมา

อย่างไรบ้าง หรือก่อนที่จิตวิญญาณพวกเราจะล่มสลาย ก่อนที่สันติสุขจะ
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กลับมาหรือสันติสุขได้ลาจากเราไปจริงๆ”

“โครงการที่ดำาเนินอยู่ ขณะน้ีขับเคล่ือนผ่านเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ 

www.pbwatch.net  โดยข้อเท็จจรงิ เรามอีงคค์วามรูใ้นการจดัการภยัพบิตัิ

จำานวนมากในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ความรู้เหล่านั้นอยู่บนหิ้งไม่ลงไปหา

ชาวบ้าน สำาหรับผมต้องขอบคุณคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ที่ซัดเข้า

ฝัง่อา่วปตัตานปีลายป ี2552 พายลูุกนัน้ท่ีพดัพาใหผ้มมโีอกาสไดล้งชมุชน 

มีช่องทางทำางานกันเป็นเครือข่ายท่ีอยู่ในพื้นท่ีจำานวนมาก จากการริเริ่ม

ทำางานกบัเครอืขา่ยแบบหลวมๆ เพยีงไมก่ีพ่ืน้ท่ี จนกระทัง่โครงการ STEP 

เข้ามา ทำาให้เราสามารถทำางานได้อย่างเป็นระบบและสามารถขยายฐาน

เครอืขา่ยจนเกือบทัว่ท้ังภาคใต ้ดงัทีส่ามารถเขา้ไปดไูดใ้นเวบ็ไซตจ์ะปกัหมดุ

เครือข่ายไว้กับแผนท่ี Google map ในรหัสท่ีเห็นน้ันเป็นฐานข้อมูลการติดต่อ

ประสานงานท่ีคนในเครือข่ายจะทราบดีว่ามีวิธีการใช้เพื่อการสื่อสารได้

อย่างไร ในอนาคตจะพัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารสองทางได้ กล่าวคือ 

แตล่ะคนสามารถรายงานสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ ณ จดุตา่งๆ ขึน้มาบนแผนที่

หรือระบบสารสนเทศนี้ และข้อมูลจะถูกประมวลส่งต่อไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อทำาให้ทราบสถานการณ์จริง ณ ขณะนั้นจากพื้นที่ขึ้นมา”

“ขณะนี้เกิดเว็บไซต์ รวมทั้งระบบสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ นำาองค์ความรู้ที่มีอยู่ลงไปในพื้นที่ชุมชนให้ใช้งานได้จริง เช่น ชาว

บ้านที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้จะอ่านแผนท่ีอากาศและน้ำาเป็น จะ

รูจ้กัดแูผนท่ีและพยากรณอ์ากาศไดด้้วยตนเอง รูว้า่พายุลกูใดกำาลงัมาและ

จะป้องกันจัดการตนเองได้อย่างไร โดยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเรียกว่า

โชคดี เมื่อเกิดพายุต่างๆ มามักจะมีประเทศอื่นๆ ขวางลม และแรงลมมัก

หยุดก่อนถึงประเทศไทย ทำาให้เกิดความเสียหายไม่มากนัก”

“ความรู้เหล่านี้เป็นความงามท่ามกลางพายุ”

“ขณะนี้ โลกกำาลังปรับตัว คนเราปรับตัว ‘ได้’ ไม่เป็นภัยพิบัติ หาก

ปรับตัว ‘ไม่ได้’ เป็นภัยพิบัติ”



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

49



STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

50

“รู้เขารู้เรา เข้าใจภัยพิบัติก็จะมีความสงบ (ในใจ) ทุกครั้ง” 

“หากสามารถบูรณาการความรู้ให้แก่ชาวบ้านได้ ชาวบ้านก็จะรู้เท่า

ทัน รู้ปลอดภัย รู้จัดการ รู้อยู่ร่วม รู้ปรับตัว การตั้งคำาถามเหล่านี้เพื่อให้

ฉุกคิดและบูรณาการความรู้ร่วมฝากไว้กับชาวบ้าน และหลายครั้งผมก็ได้

รับความรู้จากชาวบ้านกลับมาอย่างมากมายเช่นกันครับ”

เชื่อมงาน เชื่อมความรู้ เชื่อมเครือข่ายสร้างสันติภาพ

นายมูฮำามัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้ ซ่ึงเป็นกำาลังหลักในการจัดทำาแผนที่เครือข่ายภาค

ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผนวกข้อค้นพบความรู้

จำานวนมากนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างไร เป็นผู้กระตือรือร้นอย่างยิ่งในการ

สร้างพื้นที่กลางให้ ‘คนใน’ ได้สร้างสันติภาพ กล่าวว่า 

“สิ่งที่น่าสนใจขณะนี้ ทุกคนพูดเรื่องความรู้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ สำาหรับ

ผมในกระบวนการสันติภาพต้องเข้าใจความรู้สึกด้วย เพราะในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะสงครามยืดเยื้อเรื้อรังท่ีเอากันถึงตาย หากไม่

ใส่ใจเรื่องความรู้สึกเลยถือเป็นอันตรายต่อกระบวนการสันติภาพ ความรู้

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำาหรับเรื่องเหล่านี้”

“ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะเคยฟัง ‘ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ พูดเรื่อง

พรมแดน ซึง่พืน้ทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใตค้วามเปน็อยูว่ฒันธรรมคนละ

เร่ืองกับประเทศไทยที่เขาเคยพบ ผู้คนพูดคุยกันด้วยภาษามลายู พบเจอ

มัสยิดมากกว่าวัด อาคารบ้านเรือนก็เป็นโดมขึ้น ไม่ได้เป็นจั่วสามเหลี่ยม

เหมือนที่คุ้นเคยนัก อารมณ์ความรู้สึกเป็นคนละเรื่องสำาหรับคนนอกที่เข้า

มาในพืน้ทีน่ี ้เร่ืองอารมณค์วามรูส้กึเปน็ส่ิงท่ีตอ้งคดิ โครงสรา้งทางการเมอืง

ก็ดี เศรษฐกิจก็ดี การศึกษาก็ดี เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสถาปนาให้ดีขึ้นแล้ว ถาม
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ว่าความรุนแรงในพื้นท่ีจบหรือไม่ เป็นส่ิงท่ีต้องคิดต่อ ท้าทายความเป็น

วิชาการของรัฐศาสตร์นะครับ”

“หากมองกลับกัน เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปเรียนท่ีสงขลา 

จำานวนกี่ร้อยคนก็ต้องไปพักแถวบริเวณหาดเก้าเส้งกันหมด เพราะอะไร 

เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวทำาให้เขาใช้ภาษามลายูได้ มีมัสยิดอยู่ใกล้ มีอาหาร

ฮาลาลกิน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้”

“จากประสบการณ์ที่ทำาโครงการแผนท่ีเครือข่ายภาคประชาสังคม

ชายแดนใต้ พบว่า ‘ปลายทาง’ ที่เราต้องการสันติภาพหรือการอยู่ร่วมกัน 

ไม่สำาคัญเท่ากับกระบวนการ ‘ระหว่างทาง’ มีอีกมากที่ต้องมานั่งคุยกัน 

อาจต้องสร้างทักษะการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน ระหว่างทางต้องใช้หลายอย่าง

มาประกอบกัน แน่นอนความรู้สำาคัญ ความรู้สึกก็สำาคัญ และการสื่อสาร

สาธารณะที่ต้องนำามาผสมผสานผนวกกันให้คนข้างนอกเข้าใจด้วย และ

คนในก็มีพื้นท่ีสื่อสารที่ปลอดภัย และอย่ามองว่าเมื่อ ‘คนจากข้างใน’ 

สือ่สารออกมาแลว้เขาจะกลายเปน็คนตอ่ตา้นรฐัเลยทันที มองลกัษณะนัน้

ไม่ได้ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถพูดคุยนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันในอนาคต”

“มากกว่านั้น ฝ่ายภาคประชาสังคมยิ่งมีความสำาคัญ ความขัดแย้ง

หลายพื้นที่ เช่น ไอร์แลนด์เหนือ อาเจะห์ อินโดนีเซีย มินดาเนา ฟิลิปปินส์ 

บทเรียนจากพื้นที่เหล่านี้บอกเราว่าหลายภาคส่วนต้องจับมือกัน ทั้งภาค

ประชาสังคมนอกพื้นที่และในพื้นที่จะทำางานร่วมกันได้อย่างไร?” 

“ก่อนหน้านี้มีเอ็นจีโอจากอินโดนีเซีย LBH - Indonesian Legal Aid 

Foundation มาดูงานที่จังหวัดชายแดนใต้ เราบอกว่าในพื้นที่มีภาคประชา

สงัคมรอ้ยกวา่องคก์ร คนจากอนิโดนเีซยีหวัเราะใส่เราเลย นา่ขำา ทัง้จำานวน

และคุณภาพขององค์กรภาคประชาสังคมของเรายังไม่เข้มข้นและเข้มแข็ง

พอ การขบัเคลือ่นทีอ่าเจะห ์และจาร์กาตา อนิโดนเีซียมอีงค์กรภาคประชา

สังคมมากถึง 400-500 องค์กร กว่าเขาจะเปล่ียนให้ไปสู่กระบวนการ

สันติภาพได้ โดยเฉพาะ LBH ซึ่งเป็นองค์กรทนายความทำางานด้านสิทธิ
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มนุษยชน เขาเป็นคนถือธงนำาชูเรื่องความเป็นธรรม และรณรงค์งานสิทธิ

มนษุยชนจนสรา้งการเปลีย่นแปลงได ้เมือ่ยอ้นกลบัมามองทีบ่า้นเรา แสดง

ว่าเราต้องสร้างคน (ทำางาน) สร้างพื้นที่ในการขับเคลื่อนเนื้องานขึ้นอีกไม่

น้อย ต้องอาศัยการทำางานร่วมกันอีกมาก”

อยา่งไรกด็ ีชว่งระยะหลงัการทำางานของพวกเรามีพลวตัรมากขึน้ และ

เม่ือใดที่ ‘คนใน’ พูดมากขึ้นเท่าใด ยิ่งเป็นประโยชน์แก่กระบวนการ

สนัติภาพทีก่ำาลงัก้าวเดนิอยู ่แตถ่า้เรามองวา่เมือ่เขาพดูกลายเปน็ผูก้อ่การ

ร้าย ลักษณะนี้ก็ลำาบาก และคนนอกก็ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังอยู่ข้างเดียว แต่ 

‘คนใน’ เองกต้็องฟงัเสยีงสะทอ้นจากคนนอก ดว้ยกระบวนการตา่งคนตา่ง

ฟงัและไดย้นิเสยีงของท้ังสองฝ่ายนีเ้องท่ีจะทำาใหก้ระบวนการสนัติภาพเดนิ

หน้าต่อไปได้และเป็นจริงที่สุด

“สำาหรับผมท่ีทำางานในส่วนของภาคประชาสังคม 3 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ต้องทำา คือ 

(หนึ่ง) โครงสร้างการเมืองการปกครอง การกระจายอำานาจในพื้นท่ี

ชายแดนใต้ ต้องพูดให้ชัด และเป็นไปไม่ได้ที่ความขัดแย้งยืดเยื้อมาเป็น

ร้อยปีจะพูดเรื่องนี้เพียงแค่ปีเดียวแล้วให้ได้ข้อสรุปเลย อันน้ีเป็นไปไม่ได้ 

จำาเป็นต้องทำาอย่างเป็นกระบวนการ มีการเตรียมกับคนในพื้นที่ เพื่อให้

โจทย์กระบวนการสันติภาพปลายทางต้องไม่มีการฆ่ากัน 

(สอง) เรือ่งความยตุธิรรมตอ้งพดูใหม้ากขึน้ อาเจะห ์อินโดนเีซีย รวม

ทั้งที่ฟิลิปปินส์ คนที่ทำางานด้านยุติธรรมถือธงนำา เป็นหัวหอกท่ีเข้ามาสู่

เรื่องกระบวนการสันติภาพ ผมคิดว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ไม่แตกต่างกัน 

เพราะคนทำางานเรื่องนี้เขารู้อารมณ์ความรู้สึกของคนในพื้นที่อย่างดี เขา

ไม่ใช่คนทำางานในห้องแอร์และไม่ใช่นักรบแผ่นใส 

(สาม) การสร้างกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (Peace Dialogue) การ

มีพ้ืนท่ีพูดคยุเรือ่งการกระจายอำานาจเปน็ส่วนหนึง่ของกระบวนการพดูคุย 

การพูดเรื่องการอำานวยความยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูด
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คุย รวมทั้งเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติ เอาเข้าจริงก็เป็นส่วนหนึ่งใน

กระบวนการพูดคุยสันติภาพได้เช่นกัน ทำาอย่างไรถึงจะนำาสัญลักษณ์ดอก

ชบาเพ่ือสันติภาพไปปักในพื้นที่ที่ต้องการสันติภาพขยายพื้นท่ีท่ีปลอดภัย

มากข้ึนในหมู่บา้นหลายรอ้ยหมูบ่า้น จากแผนท่ี Google map ขยายสูพ่ืน้ที่

กายภาพในหมู่บ้าน เราจะทำาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ?”

“ถ้าเราไม่ช่วยกัน กระบวนการสันติภาพย่อมเป็นเรื่องยาก สิ่งที่เรา

ตอ้งทำาในกระบวนการสันตภิาพ ‘ระหว่างทาง’ ณ ขณะนี ้ให ้3 ยทุธศาสตร์

ทีก่ล่าวมาคอื การกระจายอำานาจ ความยตุธิรรม และการพดูคยุเดนิไปดว้ย

กนัได ้และเพือ่ใหส้ิง่เหล่านีไ้ปด้วยกนัได้ ผมคดิว่าส่ิงท่ีเช่ือมรอ้ยพวกเราน้ัน

คือ ทำาอย่างไรให้เกิดการเชื่อมคน เชื่อมงานในพื้นที่ทั้งหมด และมี

ยุทธศาสตร์ร่วมกันในการเดินไปด้วยกัน สามปีที่ผ่านมาภาคประชาสังคม

อาจจะเดินสะเปะสะปะไปบ้าง แต่สามปีข้างหน้าเพื่อขยับกระบวนการ

สนัตภิาพ การขับเคลือ่นงานตอ้งไม่เหมอืนเดมิแลว้ คอืต้องมีการเชือ่มเครอื

ข่ายการทำางานระหว่างกันมากขึ้น”

“การสื่อสารในอดีต ข้างในอาจไม่ค่อยตื่นตัว แต่ถ้าพื้นที่เปิดมากขึ้น 

เราอาจต้องการการศึกษาลงลึกหรือไม่ว่าการมีพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น 

ความรนุแรงลดลงจรงิหรอืไม?่ นกัวชิาการตอ้งศกึษาและปักหมดุความรูส้ิง่

เหลา่นี ้ผมเห็นพลวตัรจากข้างในตืน่ตวัมากขึน้ แมก้ระทัง่ กอ.รมน. ศอ.บต. 

ยงัจัดตัง้ภาคประชาสังคมของตนเอง แสดงวา่เปน็ยทุธศาสตรเ์กีย่วกบัภาค

ประชาสงัคมสำาคญัสำาหรบัการตดัเชอืกในกระบวนการสนัตภิาพ เพราะคน

ตายคือญาติพี่น้องคือ ‘คนข้างใน’ ที่เขาออกมาเรียกร้อง และมีความชอบ

ธรรมในการเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ”

“ขณะนี้วิทยุชุมชนกล้าสัมภาษณ์คนกำาหนดทิศทางความรุนแรงใน 

Track 1 สามารถพูดคุยกับตัวแทนขบวนการ BRN เช่น ‘ฮัสซัน ตอยิบ’ ใน

พืน้ทีส่าธารณะไดอ้ยา่งเปดิเผย แสดงวา่ ‘ในพืน้ท่ี’ และสังคมเริม่มภูีมคุ้ิมกนั

ตอ่กระบวนการสนัตภิาพ เหน็ความต่างและฟงักนัได ้นอกจากนี ้วทิยาลยั
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ประชาชนยังสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักจัดการความขัดแย้งใน

กระบวนการสนัตภิาพ ซึง่เปน็การเตรยีมการมากวา่สามป ีสว่นการอำานวย

ความยุติธรรม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) เรายังสามารถก่อร่าง

สร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (SPAN- Southern Paralegal 

Advocacy Network) ในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้คือการเตรียมการเพื่อก้าวเดินไป

สู่กระบวนการสันติภาพทั้งสิ้น เพื่อส่งสัญญาณการเกิดสันติภาพเชิงบวกที่

เปน็จรงิไดใ้นพืน้ที ่แตป่ระเด็นเหล่านีไ้มไ่ด้ถกูเปดิขึน้ในพืน้ท่ีสาธารณะมาก

นัก ที่พวกเราเสพผ่านสื่อนั้นมีแต่การพูดเรื่องสันติภาพเชิงลบทั้งสิ้น” 

“ในระหวา่งการพดูคยุสนัตภิาพยงัไมส่ามารถยตุกิารฆา่กนัไดใ้นทันท ี

แต่สิ่งที่เราทำาได ้‘ระหวา่งทาง’ คือการทำางานสันตภิาพเชิงบวกให้เพิ่มมาก

ขึ้น สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะไปยุติการฆ่าได้ พูดให้ง่าย ในพื้นที่ชายแดนใต้

เรามีคนทำางานสันติภาพเชิงบวกมากขึ้น ปรากฏตัวมากขึ้น และ ‘คนข้าง

ใน’ ตอ้งขยบัขบัเคล่ือนใหม้ากกว่าคนนอก เพราะเปน็ความชอบธรรมของ 

‘คนใน’ โดยคนข้างนอกต้องหนุนเสริมอย่างมียุทธศาสตร์ร่วมกัน คาดว่าการ

ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพจะไปได้ในอนาคต” 

ในช่วงเวลาท่ีเหลือไม่มากนัก อาจารย์สมัชชา ผู้ดำาเนินการเสวนา 

เปดิโอกาสใหว้ทิยากรทุกคนแสดงความเหน็เพิม่เติม เตมิเตม็สิง่ทีเ่สนอมา

ช่วงต้นให้สมบูรณ์มากขึ้น

โดย ผศ.ดร.บุษบง กล่าวย้ำาถึงแนวคิดในการทำางานของโครงการ 

STEP ว่า “เราได้ออกแบบการทำางาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบ

โจทย์การพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนที่ ก็เพื่อนำาไปสู่การสร้าง

สนัตภิาพ ในทีส่ดุแล้วส่ิงท่ีเราได้ออกมาเปน็รปูธรรมคือเรือ่งของความรูแ้ละ

เครอืขา่ยในพืน้ที ่โดยโครงการ STEP จะไมห่ยุดนิง่เพยีงทีก่ลา่ววา่เรามทีัง้

ความรู้และเครือข่ายท่ีมีอยู่ ทว่าจะต้องทำางานให้มากขึ้น และเนื่องจาก
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กระบวนการสนัตภิาพเปน็เรือ่งท่ีตอ้งอาศยัการออกแบบรว่มกนัจากหลาย

ฝ่าย โครงการหลายโครงการท่ีได้ทำางานเชิงลึกลงไปในแต่ละเรื่องที่มีทั้ง

ความรู้และเครือข่ายแล้ว อาจต้องทำางานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การ

พฒันาความรูน้ัน้ใหเ้ป็นคูม่อืทีส่ามารถนำาลงไปใชง้านในพืน้ทีชุ่มชนได ้หรือ

ช่วยกันพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม การสร้างพ้ืนท่ีช่อง

ทางการสือ่สารเพือ่ใหค้นในและคนนอกสามารถสือ่สารระหวา่งกนัได ้เพือ่

นำาไปสู่กระบวนการสันติภาพที่แท้จริง”

“เราพูดกนัเยอะมากในเวทนีีเ้รือ่งการสรา้งพืน้ทีก่ลางทีป่ลอดภยั และ

หลังจากน้ีอาจจะมีพื้นที่กลางที่แท้จริงเกิดขึ้น ซ่ึงมีกระบวนการพูดคุยกัน

ภายในก่อนหน้านี้มาแล้วระยะหนึ่ง อาจจะเกิด ‘ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ’ 

(PRC: Peace Resource Center) ขึ้นมา ซึ่งคนหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ นัก

วิชาการ ภาคประชาสังคม แม้กระทั่งผู้คนจากฝ่าย BRN ก็ตาม สามารถ

ใช้พื้นที่นี้ในการพูดคุยร่วมกันได้ เอาความรู้ที่มีอยู่ขณะนี้ และความรู้จาก

องคก์รสากลระหวา่งประเทศทีม่อีงคค์วามรู้ทีเ่กีย่วขอ้งอยูม่ากมายมาแบง่

ปนัในพืน้ทีแ่หง่นี ้เพราะความขดัแยง้รนุแรงในพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ไม่ใช่เรื่องเฉพาะพื้นที่ แต่เป็นเรื่องของประเทศไทย คนทั้งประเทศต้องมา

ช่วยกัน พื้นที่กลางจริงๆ ต้องช่วยกันสร้างจากทุกคน ไม่ใช่แค่นักวิชาการ

หรือฝ่ายภาคประชาสังคมแต่ฝ่ายเดียว”

นายมูฮำามัดอายุบ กล่าวย้ำา “อยากได้เรื่องเดียว อยากให้เครือข่าย

ทัง้หมดรว่มกนัทำาคอื ‘การสรา้งทางเลอืก’ ขอ้เสนอของคนในพืน้ท่ีคืออะไร 

โดยทางเลือก ข้อเสนอนั้นมาจากเสียงของคนในพื้นที่ ไม่ใช่คนนอกพื้นที่

เสนอให้เขาพูด ‘คนใน’ ควรต้องส่งเสียงขึ้นมา ทางเลือกเป็นอย่างไรก็ได้

เพื่อให้ยุติการฆ่ากัน และช่วยกันผลักดัน ‘ระหว่างทาง’ ทั้งทางเลือก ข้อ

เสนอสำาคัญนั้น ต้องทำาให้เป็นความรู้และสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายขึ้น

มา โดยส่วนตัวไม่เช่ือว่าความขัดแย้งนี้จบด้วยการใช้กำาลังทั้งสองฝ่าย 



STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

58

ปญัหาทางการเมอืงตอ้งแกด้ว้ยการเมอืงทีส่อดคลอ้งกบัความเปน็จรงิของ

ประชาชน และสังคมใหญ่รับได้ด้วยครับ”

ส่วน ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ยืนยันหลักการที่กล่าวมาแต่ต้น “เราพูดเรื่อง

การออกแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 

(หน่ึง) การจะออกแบบโครงสร้างสุดท้ายไม่ว่าออกแบบอย่างไร ไม่

ควรเหมาโหล เพราะเป็นการไมย่อมรบัอตัลกัษณข์องผูค้นในพืน้ท่ี ต้องคิด

รูปแบบเฉพาะขึ้นมาเป็นทางออก เพื่อช่วยลดอารมณ์ความรุนแรงได้มาก 

(สอง) โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่เป็นสิ่งจำาเป็น เพราะ

โครงสร้างของเดิมท่ีเป็นอยู่ ทำาให้องค์กรส่วนปกครองท้องถ่ินกับภาค

ประชาสังคมเดินห่างออกจากกันเป็นคู่ขนานมากขึ้นทุกที ไม่เกิดจุดเช่ือม

ทีด่มีากนกั อยากเหน็ภาคประชาชน และองคก์รส่วนปกครองทอ้งถิน่ไมว่า่

รปูแบบใดกต็าม การเตรยีมการเชิงศกัยภาพและการบรหิารจดัการเปน็เรือ่ง

จำาเป็นต้องคิดให้ตกผลึกให้สอดคล้องกันเชิงโครงสร้างในกรอบใหญ่ และ

เชิงการทำางานก็ต้องมีการจัดองคาพยพ การจัดรูปแบบความสัมพันธ์จุด

เชื่อมต่อกับภาคประชาชนด้วย”

“และข้อเสนอท่ีสอดคล้องกบัวทิยากรหลายท่านคือ การจดัทำาแผนที่

องค์กรทางสังคมต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักไม่ค่อยทำาในสิ่งนี้ 

จึงไม่เกิดความร่วมมือเกื้อหนุนในการแก้ปัญหา และต่างคนก็มองแต่ใน

กรอบอำานาจหนา้ท่ีของตนเองและจำากดัการทำางานแคพ่ืน้ทีข่องตนเอง ไม่

สง่ต่อการแกป้ญัหาไปถงึองคก์รเครอืขา่ยทีใ่กลเ้คยีง ดงันัน้ระบบขอ้มลูเพือ่

นำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพเป็นสิ่งที่ต้องทำาไปด้วยกัน”

“สุดท้าย องค์กรท้องถิ่นของเราถูกกำาหนดกรอบคิดคุ้นเคยกับการสั่ง

การจากส่วนกลางมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผลจากกรอบคิดนี้เอง ทำาให้

เราคุน้ชินกบัการรอการสัง่การแกป้ญัหา รอฮโีรม่าแกป้ญัหาในบา้นของเรา

เอง เรารอความรูส้ำาเรจ็รปูทีไ่มต่อบโจทย์กบัทอ้งถิน่เรา สว่นองคค์วามรูช้ดุ
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ไหนคือความรู้ที่ใช่กับพื้นท่ีของเรา นั่นคือการย้อนกลับไปที่เรื่อง ‘คนใน’ 

พืน้ท่ีตอ้งคยุกนัเปน็หลักกอ่น และคนนอกคอืคนเขา้มากระตุน้สนบัสนนุที่

เป็นกระบวนการทำางานร่วมกัน”

ด้าน อาจารย์สุทธิศักด์ิ ในประเด็นเร่ืองกฎหมายชวนให้คิดมากข้ึนว่า 

“การเสริมสร้างความตระหนักรู้กฎหมาย เรามักพูดเร่ืองความเท่าเทียมกัน 

แต่เราไม่พูดเร่ืองรูปแบบของความเท่าเทียมกัน เราละเลยความเป็นธรรม 

แต่มักพูดเร่ืองความเท่าเทียมกัน ส่ิงเหล่าน้ีต้องมองอย่างเป็นระบบครับ”

และ ดร.สมพร “เราอาจต้องเรยีกรอ้งสันตภิาพจากภายในเราเหมอืน

กัน เราลืมเรียนรู้หัวใจตัวเราเอง บางครั้งพูดเรื่อง ‘คุณนะทำา’ แต่ไม่เคยพูด

เรื่อง ‘ฉันจะทำา’ บ้าง สังคมไม่ได้มีฮีโร่ในการช่วยเหลือทุกเรื่อง”

สุดท้าย ผศ.ดร.ศรีสมภพ ได้ขมวดบูรณาการความรู้เพื่อก้าวไปสู่

สันติภาพร่วมกัน  “ถ้าเรามองทุกอย่างตอนนี้ พลังอำานาจของประชาชน 

ประชาสงัคม ความรู ้มอีำานาจทีเ่ปน็จรงิ จากการติดตามสถานการณค์วาม

ไม่สงบในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าความรุนแรงยืดเยื้อและมีพลวัตร แต่

สิง่ทีไ่ม่เปลีย่นเลยคอืความรนุแรงดงักลา่วมค่ีาคงทีอ่ยู่อยา่งไมเ่ปลีย่นแปลง 

เพราะอำานาจหลายฝ่ายช่วยกันดึงไม่ให้ลุกลามบานปลาย ไม่ให้ขึ้นสูงไป

กว่านี้ ทวา่มันก็ไม่ตกลงหรือลดลงไปเช่นกัน อำานาจที่ไม่ทำาให้สถานการณ์

ความรนุแรงสงูถกูถว่งดลุไวด้ว้ยอำานาจของประชาชนในการใชค้วามรู ้ชว่ย

กนัหาทางออก และพลังอำานาจในการถว่งดุลความรนุแรงได้อกีประการคือ

การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ รวมท้ังการใช้ความรู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความ

ขัดแย้งไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรง ที่มาจากพลังอำานาจของประชาชนเป็น

สำาคัญนั่นเอง”
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กลุ่มที่ 1
องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม สื่อ และพื้นที่กลาง

การสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’
(Insider Peacebuilders Platform: IPP)
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การสัมมนากลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1: องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม สื่อ และพื้นที่กลางการ

สร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP) ผู้เข้า

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่

นายรอมฎอน ปนัจอร ์ผูป้ฏบัิตกิารศนูยเ์ฝา้ระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำาแผนที่เครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้

น.ส.จฬุารตัน ์ดำารงวถิธีรรม ตวัแทนคณะทำางานโครงการพ้ืนทีก่ลาง

สร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP)

นายอสุมาน หวงัสะนิ หวัหนา้โครงการวจิยัเชิงปฏบิตักิาร การศกึษา

องคก์รชุมชนและองคก์รภาคประชาสังคมกบัการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนภาค

ใต้ ศึกษากรณีจังหวัดสงขลาและสตูล - กรณีศึกษาสงขลาและสตูล 

นายมูฮำาหมัด ดือราแม บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 

ศนูยเ์ฝา้ระวังสถานการณภ์าคใต ้ในฐานะหวัหนา้โครงการพฒันาศกัยภาพ

การเขียนข่าวของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนตาดีกา

เป็นภาษาญาวี

โดย นายสะรอนี ดือเระ บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 

เป็นผู้ดำาเนินรายการ กล่าวต้อนรับเปิดวงคุย เสนอให้วิทยากรทุกคนบอก

เลา่ถงึโครงการของตนเองและนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีเกดิขึน้ในการทำางานว่ามี

อะไรบ้าง รวมทั้งการเชื่อมต่อหรือก้าวต่อไปของงานว่าจะไปในทิศทางใด

แผนที่ภาคประชาสังคม เผย ‘ตัวแสดง’ ในกระดานสันติภาพ

เริ่มต้นจาก นายรอมฏอน ปันจอร์ เล่าถึงที่มาและการดำาเนินงาน

ของการจัดทำาแผนที่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ว่า โครงการนี้ นายมูฮำามัดอายุบ ปาทาน เป็นหัวหน้าโครงการ 

รเิริม่ทำากลางป ี2554 โจทยข์องโครงการตอ้งการรูว้า่ องค์กรเครือขา่ยภาค

ประชาสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นใครและทำาอะไรบ้าง 

เพราะช่วงก่อนหน้านั้น ตั้งแต่ปี 2547 มีคนพูดเรื่องความเคลื่อนไหวของ

ภาคประชาสงัคมคอ่นขา้งมาก และมคีนลงมาทำางานในพืน้ท่ีหลายด้าน ซ่ึง

อันที่จริงก็เป็นลักษณะที่มีมาตั้งแต่เดิม งานวิจัยนี้ทำาไปพลางขณะที่คิดใน

เรือ่งของการสือ่สารควบคูก่นัไปดว้ย โดยพยายามทีจ่ะแบง่ปนัขอ้มลูใหค้น

ทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชนใ์ห้มากทีส่ดุ ในการทำาโครงการกม็กีารปรบัเปลีย่นการ

ทำางานของ ‘ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้’ (Deep South Watch) และ

เครอืข่ายไปพรอ้มกนัในตวั กล่าวคอืทำาไป ปรบังานไปเรือ่ยๆ ออกแบบมา

สีอ่ยา่ง ใชค้วามพยายามในการสือ่สารหลายรปูแบบ ทัง้ทำาผา่นทางเวบ็ไซต ์
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เดินแจกข้อมูล ฯลฯ ทำาทุกอย่างเท่าท่ีจะทำาได้เพื่อให้ข่าวสารกระจาย

ออกไป

“สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายภาคประชา

สังคม โดยทำาเป็นฉบับเปิด นำาข้อมูลมาจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 12 กลุ่มเครือ

ข่าย ได้แก่ (1) กลุ่มสิทธิมนุษยชน (2) กลุ่มเยียวยา (3) สื่อสารสาธารณะ 

(4) การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

(6) กลุ่มวิชาการ (7) กลุ่มเศรษฐกิจ (8) กลุ่มสาธารณสุข (9) กลุ่มพัฒนา

ชุมชน (10) กลุ่มผู้หญิง (11) กลุ่มเยาวชน และ (12) กลุ่มเครือข่าย โดยฐาน

ข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน www.deepsouthwatch.org มีรายละเอียดเพื่อการ

ติดต่อ ชื่อบุคคล และอื่นๆ ซึ่งคนที่ไม่มีความรู้ในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่

สามารถนำาขอ้มูลพ้ืนฐานเหลา่น้ีนำาไปใช้ตอ่ยอดการทำางานได ้และมหีลาย

องคก์รทีใ่ชป้ระโยชน์จากฐานข้อมลูนีน้ำาไปสูก่ารขยายผลทำางานและสรา้ง

เครือข่าย”

“ผลจากการทำาโครงการน้ี ทำาให้คณะทำางานได้หันกลับไปทบทวน

นิยาม ความหมาย และความสำาคัญของภาคประชาสังคมกันอีกครั้งว่าคือ

อะไร ซึง่ทางวชิาการเคยมกีารถกเถยีงกนัมากระดับหนึง่มาแลว้ ทวา่ความ

รู้ท่ีผ่านการถกเถียงเมื่อถูกนำามาใช้ในสถานที่ท่ีเปลี่ยนไป เช่น ในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มมีสุลิมมลายเูปน็คนส่วนใหญ ่และเปน็พืน้ทีภ่าย

ใต้ความขัดแย้งและความรุนแรง ทำาให้ข้อถกเถียงเรื่องภาคประชาสังคม

กลับออกมาอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากความต่างจากพื้นที่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม 

เราสามารถจะนิยามออกมาได้สั้นๆ ว่า  ภาคประชาสังคมก็คือคนทำางาน

ทีร่วมกลุม่กันทีไ่มใ่ช่รฐัและไมถ่อืปนื คอือยูน่อกอาณาเขตการควบคุมของ

รัฐและไม่ใช่คนที่ถูกบังคับขืนใจให้ทำางาน อาจมีบ้างที่องค์กรภาครัฐตั้ง

หน่วยงานภาคประชาสังคมหรือไม่ก็สนับสนุน แต่ไม่ถือว่าองค์กรเหล่านั้น

เป็นภาคประชาสังคม เพราะประเด็นอยู่ท่ีเรื่องของความสมัครใจในการ

ทำางาน”
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“อีกประเด็นที่ค้นพบจากการทำางาน คือ แนวคิดว่าด้วยเรื่องพื้นที่ที่

ไม่ใช้อาวุธได้กลายเป็น ’พื้นที่กลาง’ เพื่อเป็นพ้ืนท่ีท่ีคนช่วงชิงต่อสู้ทาง

อุดมการณ์และผลประโยชน์เข้าไปใช้ เช่น ถ้าคุณเป็นมลายูมุสลิม ต้องการ

ต่อสู้ช่วงชิงทางการเมือง และไม่อาจไปทำางานกับรัฐได้ ก็อาจจะตั้งมูลนิธิ 

สอนหนังสือ รวมทั้งมีอีกกลุ่มที่ช่วงชิงนิยามความเป็นวัฒนธรรมของสาม

จังหวัดชายแดนใต้ก็มีการรวมกลุ่มคนทำางานด้านนี้ออกมา ซึ่งแนวคิดเช่น

นี้มีหลายองค์กรทำางานเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา”

“ทีส่ำาคญัมากกว่านัน้ พบวา่งานวจิยันีแ้ละงานขบัเคลือ่นจากฐานคิด

นี้ ทำาให้มีการตระหนักถึงสถานะทางการเมืองของตัวละครสำาคัญในพื้นที่ 

กอ่นหนา้นีเ้อน็จโีอเปน็อะไรทีก่ระจดักระจาย มีคนทำากจิกรรมหลากหลาย

อย่างมากมาย แต่งานโครงการน้ีทำาให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นอันและ

สามารถจบัตอ้งได้ว่าตวัละครเหล่านีม้สีถานะในสนามความขดัแย้งอยา่งไร 

เพราะพวกเขาถูกพูดถึง ถูกใช้งาน และถูกอ้างอิง แม้ว่าผู้คนบางกลุ่มอาจ

จะไม่เห็นด้วยกับการทำางานของพวกเขา แต่พวกเขาก็มีตัวตน และภายใน

กลุ่มของพวกเขาเองก็มีการต่อสู้ช่วงชิงกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านด้วย

เช่นกัน”

“นอกจากนี้ เราพบว่าความรู้และฐานข้อมูลนี้สามารถนำาไปต่อยอด

ผลกัดนัสิง่ใหม่ได้ เช่น การผลักดนัจดัตัง้ ‘สภาประชาสงัคมชายแดนใต’้ เรา

มัน่ใจวา่หลงัทำา mapping การประเมนิบทบาทและศักยภาพแลว้ พืน้ท่ีตรง

นี้จะต้อง เสริมพลัง (empower) คนข้างใน ทำาให้คนในมีน้ำาหนักมากขึ้น มี

ตวัตนในกระบวนการสันตภิาพ ดงันัน้ จงึตอ้งนัง่ลงและพดูคยุกนั ฐานขอ้มลู

อันหนึ่งที่ได้ใช้คัดเลือกคนมาทำางานก็มาจากฐานเหล่านี้ มันมีพลวัตร จะ

เห็นว่าบางกลุ่มลดลงบ้าง แตกตัว กระจาย และรวมตัวใหม่ เช่น องค์กร

นักศึกษา สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาชายแดนใต้ ที่ปัจจุบันแตกออกมาเป็น

หลายๆ องค์กร ตอนนี้รวมกันเป็น ‘สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้’ (PERMAS) แต่บางองค์กรก็หายไป ทั้งหมดสะท้อนว่าการ
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เคลื่อนไหวภายในมีสูง”

นายรอมฎอน อธิบายวิธีการศึกษางานวิจัยนี้ ส่วนหนึ่งได้ทำาการ

ประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Groups) “พบว่ามีทิศทางบางอย่าง เช่น 

(หนึง่) ไม่สามารถมองภาคประชาสงัคมชายแดนใตใ้กลเ้คยีงกบัสังคม

ไทยได้เลย อาจจะใกล้กับกรณีอินโดนีเซีย เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรม

และภาษามผีลตอ่การรวมกลุ่มการทำางานสูง การมศีาสนาเกาะเกีย่วทำาให้

มีพลังเชื่อมโยงกัน เช่น การมีการรวมตัวของโรงเรียนตาดีกา มัสยิด 

โครงสร้างนี้ทำาให้ภาคประชาสังคมในภาคใต้มีลักษณะต่างไปจากส่วนท่ี

เหลือของประเทศไทย 

(สอง) ตัง้แต่ป ี2550 เปน็ตน้มา ได้มกีารถา่ยโอนศูนย์กลาง โดยเฉพาะ

เรื่องความขัดแย้ง มาที่ภาคใต้มากขึ้น ถ้าไม่นับเรื่องของศาสนา งานด้าน

สิทธิมนุษยชน งานเยียวยา การเมือง ซึ่งช่วงหลังปี 2547 ศูนย์รวมอยู่ที่

กรงุเทพฯ แตส่องสามปใีหห้ลังมานีเ้ห็นได้ชัดว่า มกีารกอ่เกดิรวมกลุม่ใหม่

ของคนในพื้นที่ องค์กรที่มีฐานในกรุงเทพฯ ถอยไป หรือไม่ก็ให้คนในมา

ทำาแทน อกีอยา่งมกีารรวมตวักลุม่การทำางานคนรุน่ใหมม่ากขึน้ เพราะพบ

วา่การอยูค่นเดียวโดยลำาพงัไมม่อีำานาจตอ่รอง จะเหน็รปูแบบทีเ่กดิขึน้เชน่

สภาประชาสังคม กัมปงตักวา ก็อยู่ในลักษณะนี้เช่นกัน”

“อกีประการหนึง่คอืกรอบการมองปญัหาทีต่า่งกนัทำาใหอ้งคก์รแตล่ะ

องค์กรวิเคราะห์ปัญหาและวางทิศทางการทำางานที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้

เก่ียวโยงสัมพันธ์กับองศาการมองและทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการ

สันติภาพ แน่นอนเราพบว่า ตัวแสดงท่ีไม่ถือปืนเข้ามามีบทบาทมากใน

กระบวนการสันติภาพ” รอมฎอน สรุปทิ้งท้าย

“มีภาพภาพหนึ่งที่ถูกใช้ในท่ีสาธารณะอยู่บ่อยคร้ัง คือภาพสาม

เหลี่ยมปิรามิด ‘ตัวแสดงและแนวทางการทำางานในกระบวนการสร้าง

สนัติภาพ’ ภาพนี ้ทำาใหตั้วตนภาคประชาสังคมชดัขึน้ โดยทำาใหเ้หน็ว่าภาค

ประชาสังคมที่ทำางานต่างระดับกัน แต่ละส่วนมีวิธีการและเป้าหมายต่าง
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กัน แทร็ค 2 และ 3 กลุ่มองค์กรวิชาชีพ ผู้นำาศาสนา และอื่นๆ ตามด้วย

ระดับรากหญา้ พวกเขาสามารถทำาอะไรไดม้ากในสถานการณข์องการผลกั

ดันกระบวนการสันติภาพ”

พื้นที่กลางเพื่อสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’

น.ส.จฬุารตัน ์ดำารงวถิธีรรม ตวัแทนคณะทำางานโครงการพ้ืนทีก่ลาง

สร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP)  เล่า

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำาโครงการ 

“วงไอพพีเีริม่ตัง้แตป่ ี2554 มกีารเชิญคนท่ีทำางานเรือ่งสนัตภิาพกลุม่

เลก็ๆ กลุม่หนึง่ไปคยุกนัท่ีบางแสน จังหวัดชลบรุ ีมนีกัวชิาการตวัแทนจาก

หลายมหาวทิยาลัย ตวัแทนเยาวชน เครอืขา่ยนกัศกึษา และองค์กรทีส่นใจ

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม มีการถกเถียงกันว่าจะทำาอย่างไรที่

จะสรา้งพืน้ทีใ่หค้นท่ีสนใจเรือ่งความขดัแยง้แตม่คีวามเหน็ต่างกันมาคุยกนั

ได้ หลังจากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ซึ่งเป็นจังหวะที่ 

UNDP โดยโครงการ STEP เข้ามาพอดี จึงให้การสนับสนุนเป็นการดำาเนิน

โครงการที่ชัดเจนขึ้น”

“เป้าหมายของวงไอพีพีคือความพยายามให้มีพื้นที่ที่จะนำาเอาคนที่

มีความคิด ความแตกต่าง และมีความเห็นทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันมา

วิเคราะห์ความขัดแย้งและผลักดันให้มีการเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน

กจิกรรมและหลากหลายเคร่ืองมอื มกีารทำาวงวเิคราะหค์วามขัดแยง้ 6 ครัง้ 

วงประเมินการทำางานสันติภาพท่ีผ่านมา 1 คร้ัง และสามครั้งสุดท้าย

เป็นการทำายุทธศาสตร์แผนที่ทางเดินกระบวนการสันติภาพ และทำาการ

วเิคราะหภ์าพอนาคตเพือ่หาแนวทางใหค้นในกลุม่ไอพพีสีามารถขยบัเนือ้

งานเชื่อมระหว่างกันได้อีก 3 ครั้ง นั่นคือกระบวนการทำางาน”
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“แล้ว ‘คนใน’ หมายถึงอะไร ภายใต้การปฏิบัติการของวงไอพีพี 

‘คนใน’ มี 3 ระดับคือ 

(หนึ่ง) คนที่อยู่กับความขัดแย้ง มีชีวิตประจำาวันอยู่ในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

(สอง) คือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรง และ

(สาม) คือคนท่ีพยายามจะคล่ีคลายความขัดแย้งที่ดำารงอยู่อย่างมี

พลวัตร นิยามนี้จึงค่อนข้างกว้าง แต่เน้น ‘คนใน’ พื้นที่เป็นหลัก อย่างไร

กต็าม โครงการไอพพีไีด้นยิามปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใตใ้ห้เปน็ปญัหา

ของคนทั้งประเทศด้วย”

ทำาไม ‘คนใน’ มีความสำาคัญต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ?

“เพราะถา้การแก้ปญัหาเริม่จากคนนอกจะไมส่ำาเรจ็ ประสบการณจ์าก

ประเทศศรีลังกา พบว่ากระบวนการสันติภาพที่ดูเหมือนเดินไปได้ดีระยะ

หนึง่ ทวา่ภายหลงัเกดิการชะงกัและลม้เหลว แสดงวา่การมคีนทีส่ามเข้ามา

ไกล่เกลีย่ไม่ได้เป็นหลกัประกนัเสมอไปในการไดข้อ้ตกลงสนัตภิาพ บางครัง้

อาจล้มเหลวได้ เพราะกระบวนการไม่ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม

จาก ‘คนใน’ อย่างแท้จริง คณะทำางานได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหลาย

พื้นที่และเห็นตรงกันว่า กระบวนการสันติภาพปาตานี ‘คนใน’ ต้องมี

บทบาทและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน”

พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ ทำาอะไรบ้างแล้ว

“ชว่งแรกๆ ของภาคปฏบิตักิารพยายามชวนคนหลายสถานะและทีม่ี

มุมมองต่างๆ กัน เช่น นักธุรกิจ เครือข่ายผู้หญิง เยาวชน ครู นักวิชาการ 

นักสิ่งแวดล้อม สื่อ ฯลฯ ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ มุสลิม รวมทั้งคนจีน มา

เปิดพื้นที่พูดคุยกัน ผ่านเครื่องมือ ‘วิเคราะห์ความขัดแย้ง’ (Conflict Anal-

ysis) 
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ครั้งแรก คือ การทำาแผนภาพตัวแสดงและความสัมพันธ์ โดยนำาคน

หลายกลุ่มมานั่งคุย ให้ช่วยกันคิดว่าในความขัดแย้งนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้าง 

และแต่ละกลุ่มสัมพันธ์กันอย่างไร ต่อมาก็ดูว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความขัด

แย้งมีประเด็นอะไรบ้างที่ขัดแย้งกัน เช่น ทหารกับกลุ่มท้องถ่ิน ชาวบ้าน

มุสลิมและพุทธ 

ครั้งที่สอง เป็นการวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้ง โดยพิจารณาจาก

จุดยืน จุดสนใจ ความต้องการพื้นฐาน และความกลัวของคนแต่ละกลุ่มที่

อยู่ในความขัดแย้ง ลำาดับถัดมา 

ครัง้ทีส่าม กด็ปูจัจัยหรอืตวัขบัเคลือ่นความขดัแยง้ (Driver) วา่มีสาเหตุ

หรือปัจจัยใดบ้างที่ทำาให้ความขัดแย้งดำารงอยู่ เรื้อรัง และสร้างเงื่อนไขให้

ขยายผลออกไปอีก 

ครั้งที่สี่ คือการฟังเรื่องเล่าของความขัดแย้งจากคนมลายูปาตานี คน

ไทยพุทธ และคนจีน เขาเหล่านี้มีที่ทางอย่างไรในประวัติศาสตร์ และเรื่อง

เล่าดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อความขัดแย้งในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าแม้แต่วิธีเล่า

เรื่องก็ส่งผลต่อความขัดแย้ง การท่ีเข้าไปดูอดีตหรือเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เพื่อ

หาวิธีการคลี่คลายความเจ็บปวดของคนทุกกลุ่ม

ครั้งที่ห้า คณะทำางานนำาสมาชิกวงไอพีพีกลับมาวิเคราะห์บริบทของ

ความขัดแย้ง บริบทที่เป็นตัวละคร สถานการณ์ โครงสร้างทางการเมือง 

แมก้ระทัง่การเข้าเปน็ส่วนหนึง่ของสมาชิกอาเซยีน ปจัจยัเหลา่นีล้ว้นสง่ผล

ต่อความขัดแย้งและรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งสิ้น 

และตัง้แต่ ครัง้ทีห่ก เปน็ตน้มา เปน็การประเมนิสถานการณส์นัตภิาพ

จากงานท่ีแตล่ะคนแตล่ะเครอืขา่ยทำารว่มกนั ทีเ่รยีกว่าสนัติภาพในเชิงยอ่ย 

และเปรียบเทียบกับกระบวนการสันติภาพท่ีอื่นๆในโลกว่ามีกี่แบบ ถ้าจะ

ลองวาดแผนที่สันติภาพในภาคใต้ หน้าตาจะเป็นอย่างไร มีการทดลองทำา

สถานการณจ์ำาลองว่าการเจรจาบนโตะ๊จะเปน็อยา่งไร พอสมาชกิวงไอพพีี

ได้มีประสบการณ์จากสถานการณ์จำาลองแล้ว เห็นตรงกันว่ากระบวนการ
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พูดคุย/เจรจาสันติภาพไม่ง่ายอย่างที่คิด บางที่ใช้เวลาเป็นสิบๆ ปี อาจมี

ล้มลุกหลายครั้ง”

“คำาถามสำาคัญคือ พวกเราที่ไม่ได้อยู่ส่วนข้างบน (Track 1) จะอดทน

และจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวได้หรือ จึงนำามาสู่การทำาแผนที่ทางเดิน

สนัติภาพของภาคประชาสงัคม (Road Map) ว่าองคก์รเครอืขา่ยภาคประชา

สังคมจะทำาอะไร ‘ระหว่างทาง’ บ้าง ความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น และยินดี

ของกระบวนการไอพีพีคือ ระหว่างท่ีเริ่มพัฒนาพื้นท่ีกลางเพื่อสันติภาพ 

พัฒนากระบวนการพูดคุยของไอพีพี ไม่คิดว่าจะมีการพูดคุยสันติภาพ จน

กระทัง่มกีารลงนามฉันทามตท่ัิวไปเพือ่พดูคยุสันตภิาพระหวา่งทางการไทย

กับขบวนการ BRN รู้สึกว่าเป็นเรื่องประจวบเหมาะระหว่างการสร้างความ

รู้กับสถานการณ์ทางการเมือง และได้กลับเข้ามาสร้างการตื่นตัว ความ

ตระหนักในกลุ่มไอพีพีอย่างมาก” 

“ข้อค้นพบที่สำาคัญและน่าสนใจหลายประการที่เกิดข้ึนในวงไอพีพี 

เช่น จากการสัมภาษณ์ตัวแทนคนจีน เขาไม่เคยรู้เรื่องสิ่งท่ีคนพุทธกับคน

มลายพูดูคยุเรือ่งความขัดแยง้มากอ่น ทำาใหก้ลุ่มนกัธรุกจิคนจนีทีม่ฐีานใน

พื้นที่รู้สึกไว้ใจคนเหล่านี้มากข้ึน บทเรียนท่ีสอง จะด้วยเครื่องมือหรือ

กระบวนการที่สร้าง ‘พื้นที่กลาง’ ขึ้นมาก็ตาม ทำาให้คนที่เห็นต่างระหว่าง

กันกล้าพูดมากขึ้น หลังจากท่ีสองฝ่ายคุยกัน ซ่ึงเป็นเครือข่ายที่สามารถ

เชื่อมต่อกับผู้คนในระดับฐานรากได้ ทำาให้คณะทำางานต้องกลับมาหาองค์

ความรูเ้พิม่วา่ทำาอย่างไรใหค้นเหล่านีเ้ปน็เครอืข่ายหนนุเสรมิกระบวนการ

สันติภาพ (safety net) ไม่ให้การพูดคุย/เจรจาสันติภาพใน Track 1 ล้มลง

ได้โดยง่าย”

“การมีพื้นที่ทำางาน พื้นที่พูดคุยใหม่ๆ ที่ทุกคนกล้าพูด สามารถแลก

เปลีย่น ถกเถยีงกนัในประเด็นท่ีอ่อนไหว เช่น เรือ่งเอกราช รปูแบบการปก

ครองอื่นๆ ความเห็นต่อสถาบันต่างๆในสังคมไทยและขบวนการปลด

ปล่อยปาตานี ผู้รับฟังที่มีความคิดเห็นต่างกันก็เปิดใจมากขึ้น เหล่านี้นับ
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เปน็นวตักรรมเพ่ือเกือ้หนนุกระบวนการสนัตภิาพ พ้ืนท่ีวงไอพพีทีำาให้เหน็

ว่าการปล่อยให้ความคิดสุดโต่งได้ออกมาแลกเปลี่ยนกัน จริงๆ แล้วไม่ได้

น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะการที่คนเห็นต่างมาคุยกันแปลว่าเขายังคุยกันได้ 

ยิ่ง ‘เสียงจากคนใน’ ทะเลาะกันเท่าใด ยิ่งเห็นความก้าวหน้าของการขยับ

ประเด็นการพูดคุยมากขึ้น ทว่าข้ออ่อนของไอพีพีคือยังขาดสมาชิกท่ีเป็น

คนพทุธ อาจจะยงัพดูไม่ได้วา่ไอพพีเีปน็ตวัแทนคนทุกกลุม่ท้ังหมดแลว้ ใน

การดำาเนินงานครั้งต่อๆ ไปยังต้องเปิดพื้นที่และต้องเชื่อมต่อกับองค์กร

ต่างๆ ให้มากขึ้น”

สร้างสื่อมลายู ‘ระหว่างทาง’ เพื่อสร้างสันติภาพเชิงบวก 2

ลำาดับถัดมาแสดงให้เห็นหนึ่งในกิจกรรม ‘ระหว่างทาง’ ของ

กระบวนการสนัติภาพ โดย นายมฮูำาหมดั ดอืราแม  บรรณาธกิารโรงเรยีน

นักข่าวชายแดนใต้  ในฐานะหัวหนา้โครงการสื่อภาษามลายู หรือโครงการ

ฝึกทำาข่าวสองภาษา (ไทยและมลายู) เริ่มต้นด้วยการนำาเสนอนวัตกรรมที่

เป็นผลจากการดำาเนินโครงการ คือ การนำาแสดงตัวอย่าง ’ซินารัน’ (Sina-

ran) หนังสือพิมพ์ภาษามลายูอักษรญาวี 

“‘ซินารัน’ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษามลายูญาวีรายเดือน ได้ผลิตออก

มาแลว้ 7 ฉบบั นีค่อืผลผลติจากการสรา้งนกัสือ่สารภาษามลาย ูคนในพืน้ท่ี

ชายแดนใต้ถือว่ามลายูอักษรญาวีเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง ที่ผ่านมา

เอกสารที่ใช้ตัวอักษรน้ีมักเป็นสิ่งที่ถูกยึดโดยทางราชการไทยเพื่อพิสูจน์

ความผิด ทำาให้กระทบคนหนังสือพิมพ์ในอดีต ซึ่งมีสองฉบับ คือ หนังสือ

พิมพ์อะซาน ปิดตัวเองลงไปประมาณปี 2504 และหนังสือพิมพ์ฮายัต ซึ่ง

เปน็กลุม่นกัเรยีนนกัศกึษาจากอนิโดนีเซยีรว่มกนัทำา ก็เพิง่ปดิตัวไปไมน่าน

นี้ หลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรง กลุ่มคนที่ทำาหนังสือพิมพ์ก็ถูกเชิญตัว 
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ถกูสอบสวน โดยฝา่ยความมัน่คงของไทย เมือ่บวกเหตผุลอืน่ๆ เช่น ปจัจยั

ทางเศรษฐกิจ และขนาดของตลาดหนังสือ ก็ทำาให้หนังสือพิมพ์มลายูใน

พื้นที่ปิดตัวลงทั้งหมด”

“ช่วงก่อนหน้านี้ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกคนใน

พื้นที่ให้เป็นนักข่าวส่ือสาร ‘เสียงจากคนใน’ เพื่อถ่วงดุลข่าวสารจากสื่อ

กระแสหลัก กองบรรณาธิการเห็นว่า เพื่อคลี่คลายเงื่อนไขความขัดแย้งที่

คนในพื้นที่ถูกกดทับอัตลักษณ์ และควรต้องอนุรักษ์ภาษามลายูญาวีไว้ 

เพราะเปน็สิง่ทีค่นในพืน้ท่ียงัใช้ส่ือสารอยูบ่า้ง แตก่ลบัไมม่ชีอ่งทางสือ่เพือ่

สื่อสารกับพวกเขาเลย ประกอบกับกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าว

ชายแดนใต้ ต้องการเพิ่มศักยภาพของนักข่าวให้สามารถสื่อสารได้หลาย

ภาษา จงึเพิม่การฝกึอบรมการทำาขา่วภาษามลาย ูและดงึคนรุน่ใหมเ่ข้ารว่ม

งานมากข้ึน และโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ STEP นัก

ข่าวที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้พื้นที่ปฏิบัติการแสดงผลงานข่าวท้ังในพื้นท่ี

หนังสือพิมพ์ ‘ซินารัน’ และในเว็บของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง”

อุปสรรคและข้อค้นพบมีมากมาย จากการรับเยาวชนในพื้นที่มา

ฝกึฝน เราเห็นวา่คนในพืน้ท่ีมศีกัยภาพ ฉลาด และมคีวามสามารถ แต่วงจร

ชีวิต การประกอบอาชีพของเขาไม่ได้มาทางเรา เขาจบโรงเรียนปอเนาะ ก็

นิยมไปเรียนต่อต่างประเทศ เช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย ฯลฯ ทว่าเมื่อกลับ

จากต่างประเทศก็ไม่สามารถแสดงความสามารถท้ังหมดได้ ศักยภาพที่

เหลอืจะไปไหน ถา้อยูใ่นพืน้ท่ีบางคนกย็อมรบัสภาพ บางคนกคิ็ดว่าจะต้อง

สูเ้พือ่รกัษาอะไรบางอยา่งขึน้มา เราพยายามสรา้งพืน้ท่ีใหเ้ยาวชนสามารถ

แสดงศกัยภาพไดท้างดา้นการส่ือสาร ดา้นภาษามลายแูละไทย แตเ่นือ่งจาก

งานข่าวเป็นงานท่ีต้องทุ่มเทและต้องใช้ความอดทน สำาหรับกอง

บรรณาธิการก็ยากพอสมควรในการทำางานกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการผล

สมัฤทธิแ์บบทนัใด เราคดิวา่ตอ้งรว่มมอืกบัคนในพืน้ท่ีกบัองคก์รทีเ่ก่ียวขอ้ง 

เชน่ โรงเรยีนตาดกีา ในการคอ่ยๆปลกูฝงัทกัษะการเขยีน ทักษะการสือ่สาร 
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และเห็นคุณค่าของการงานอาชีพด้านนี้

สิง่ทีจ่ะทำาตอ่ คณะทำางานจะเนน้เรือ่งการสรา้งความยัง่ยืน คดิวา่งาน

หลักที่จำาเป็นที่สุดตอนนี้คือการสร้างคน เมื่อสร้างคนแล้วต้องสร้างพื้นที่

การสือ่สารและทำาใหม้นัมีมลูคา่ เช่น ทำาใหเ้ปน็เรือ่งธรุกจิ มเีรือ่งการตลาด

เข้ามาเกี่ยวข้อง 

“การสื่อสารด้วยภาษามลายูกับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ นอกจากเป็น

เรื่องสร้างความเข้าใจ ยังเป็นพื้นที่ให้เขาได้ยึดโยงและแสดงออกซึ่ง

อตัลกัษณข์องคนในพืน้ที ่เปน็อกีพืน้ท่ีหนึง่ในการต่อสูโ้ดยไม่ใชค้วามรนุแรง 

เปน็จดุเริม่ตน้ในการสรา้งสันตภิาพเชงิบวก คอื คนืความเปน็ธรรมและฟืน้ฟู

อัตลักษณ์มลายูปาตานี หรือนัยหนึ่งคือการริเริ่มกำาหนดชะตาชีวิตตนเอง 

‘ภายใน’ สิง่ทีเ่ราจะทำาคอืสรา้งคน สรา้งสือ่ สรา้งสันติภาพ และสรา้งความ

ยั่งยืน โดยให้มีหนังสือพิมพ์ภาษามลายูต่อไป จะพยายามทำาไปเรื่อยๆ ที

ละนิดแต่ไปข้างหน้า ไม่ก้าวกระโดด และพยายามเริ่มจากระดับล่างสุด 

เพราะบทเรียนของเราก็คือถ้าเริ่มจากข้างบนเวลามันตกลงมาแล้วมันเริ่ม

อกีได้ยาก” นายมฮูำาหมัด เล่าถงึประสบการณแ์ละบทเรยีนทีไ่ดร้บัผา่นการ

ทำาโครงการนี้

ภาคประชาสังคมกับกระบวนการพัฒนา

นายอุสมาน หวังสะนิ หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษา

องคก์รชุมชนและองคก์รภาคประชาสังคมกบัการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนภาค

ใต้ ศึกษากรณีจังหวัดสงขลาและสตูล – กรณีศึกษาสงขลาและสตูล ถอด

บทเรียนจากการทำางานเพื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มว่า 

“คณะทำางานเริ่มต้นโครงการด้วยการจัดทำาแผนที่เครือข่ายภาค

ประชาสังคมเช่นกัน แต่เมื่อนำาไปปรับใช้มีรายละเอียดพอสมควร เพราะ



STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

76

ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่แค่บอกว่าใครกลุ่มไหน อย่างไร ทว่าได้ลงลึกไปถึง

การจัดตั้งองค์กรบางแห่งด้วย ทำาให้เราได้เห็นภาพรวมพัฒนาการของ

องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอในพื้นที่ภาคใต้ ย้อนหลังสัก 30 ปีก่อน 

โดยมีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่ปี 2520 ไล่มาจนถึงปี 2524 ที่มี

กลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มแรกเข้ามาเริ่มต้นทำางานท่ีจังหวัดสงขลา และปี 2507 

ขยายพ้ืนทีก่ารทำางานไปทีจ่งัหวดัสตลู ศกึษาจนถึงปจัจบุนั ซ่ึงมเีอ็นจโีอลง

ไปทำางานในสองพื้นที่นี้จำานวนมากในหลายโครงการ แต่เมื่อเปรียบเทียบ

กบัฐานขอ้มลูองคก์รเครอืขา่ยระหวา่งจงัหวดัสงขลาและจงัหวัดสตูล แมจ้ะ

บอกวา่เครอืขา่ยไหนทำาอะไร แตใ่นฐานขอ้มลูของจงัหวดัสตูลเราจะปดิตัว

ตนของคนทำาระดบัหนึง่ เน่ืองจากงานของพวกเขาเปน็การคัดค้านแนวทาง

การพัฒนาของรัฐ”

“ทัง้นี ้กลุม่เปา้หมายในโครงการม ี2 ระดบั คอืระดบัตำาบลและชุมชน 

โดยคณะทำางานเขา้ไปเรยีนรูใ้นระดบัสภาองคก์รชมุชนด้วย ใหแ้ต่ละชมุชน

คดิถงึพฒันาการการทำางานของแตล่ะตำาบลว่าเปน็มาอยา่งไร แลว้เข้ารว่ม

กิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ท้ังเครือข่ายเชิงพื้นท่ีและเครือข่ายนโยบาย

สาธารณะ”

“การศึกษาองค์กรภาคประชาสังคม หนีไม่พ้นการไปดูจุดเริ่มต้น จึง

เจาะลึกที่จังหวัดสงขลาและสตูล โดยเริ่มจากกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งชาวบ้าน

ร่วมกับพัฒนากร ในสมัยนั้นปี 2520-2524 ใครอ่านหนังสือปุลากงจะเห็น

บรรยากาศนักพัฒนาชนบท แล้วในแต่ละกลุ่มองค์กรจะรวมกันเป็นเครือ

ข่าย เป้าหมายหลักคือการแก้ปัญหาในชุมชนและในกลุ่ม ไม่ว่าเรื่องหนี้

การเกษตร คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ต่อมามีการพัฒนาให้มีการเรียนรู้ 

ขยายเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มแรกๆที่เข้าศึกษา ได้แก่ กลุ่ม

ออมทรพัย ์กลุม่ประมง กลุ่มเกษตร เช่น ‘ลุงลัภย ์หนปูระดษิฐ์’ กลุม่สหกรณ์

ออมทรัพย์ คลองหวะ ‘ครูชบ ยอดแก้ว’ ทำาเรื่องกองทุนสัจจะวันละบาท 

ถือเป็นพัฒนาการยุคแรกของจังหวัดสงขลา อันที่จริงไม่ได้ต้ังใจแต่แรกว่า
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จะรื้อรากเหง้าขององค์กร แต่พอศึกษาแล้วก็อดไม่ได้ต้องสาวลึก”

“เข้ายุคที่สอง ปัญหาของชุมชนมากขึ้น มีการแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนด้วยแนวทางการให้ชุมชนจัดการตัวเอง ช่วงนี้เป็นยุคของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 2540-2544) สังคมเรียกร้องให้

คนสามารถจัดการตนเองได้ เพราะปัญหาของพวกเขาที่เป็นความเดือด

ร้อนจากการพัฒนา โดยสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเอง การรวมตัวของชาว

บา้นในสองจงัหวัดนีเ้ริม่มมีาเรือ่ยๆ แตก่ารดำาเนนิงานของเราไมร่วมไปถงึ

สามจงัหวัดชายแดนใต ้ปัญหาท่ีเจอเรือ่งความเดือดรอ้นในชมุชน มนี้ำาทว่ม

อำาเภอพิปูนปี 2531 ชุมชนแออัดหรือสลัม อย่างกรณีสลัมคลองเตย เรื่อง

ของครปูระทปี กค็อืยคุนี ้ปญัหาด้านการประมง การเกษตร และทะเลสาบ 

เอ็นจีโอเหล่านี้เกิดขึ้นเวลานี้ เป็นยุคแรกของภาคใต้ที่เปิดพื้นที่ทำางาน”

“ยุคท่ีท้าทาย คือ ยุคของรัฐบาลชวน หลีกภัย ทำานโยบายกระทบ

ชุมชนที่เด่นชัดคือ โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ช่วง

เวลาน้ียงัมปีญัหาการเมอืง วกิฤตเศรษฐกจิ และความไมส่งบผนวกเข้าด้วย

กัน เป็นยุคของการรวมตัวของภาคประชาสังคมที่มีมากที่สุด คือไม่มีปืน 

แตม่ใีจจะทำางาน เปน็ความพยายามท่ีจะแกป้ญัหาจากนโยบายการพฒันา

ของรัฐ ซึ่งช่วงหลังๆ มีกลุ่มเกิดขึ้นมากมาย แล้วเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมใน

พื้นที่ สร้างกิจกรรม เสริมความรู้ สร้างอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว เพ่ือคานกับนโยบายรัฐท่ีว่าพ้ืนท่ีน้ันๆ เหมาะท่ีจะพัฒนาเป็นเขต

อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้าน”

“ข้อคน้พบบางประการจากโครงการนี ้พบวา่ เพือ่ออกจากปญัหาการ

พฒันาผดิทศิผดิทาง ทางหนึง่คอืการผลักดันใหม้กีารจดัการพืน้ทีโ่ดยชมุชน

อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ไปส่งเสริมแบบเดิมๆ แต่ว่ามีโมเดล เช่น อบต.ท่า

ข้าม อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อบต.นาทอน อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัด

สตูล แนวคิดคล้ายกับเรื่องท้องถิ่นจัดการตัวเอง และเรื่องของการสร้าง

เกราะปอ้งกนัเปน็ทางเลือกของสงัคม โดยมเีครอืขา่ยทีท่ำาเรือ่งประมาณนี้
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เข้ามาร่วมกันพัฒนาและประคับประคองด้วยเพื่อดูว่าเราจะเดินหน้าไป

อย่างไร”

ในส่วนของการศึกษา ส่ิงท่ีค้นพบถือว่าเป็นการนำาแนวคิดเรื่องของ

ภาคประชาสังคม แนวคิดองค์กรชุมชนมาขมวดเข้าด้วยกัน องค์กรพัฒนา

เอกชน 2 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ องค์กรชุมชนในพื้นที่ และสภา

องคก์รชุมชน เครอืขา่ยองคก์รพืน้ที ่โครงการเสรมิสรา้งสขุภาวะ กบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเฟสสองเป็นเจ็ดสิบตำาบล สามจังหวัด เครือ

ข่าย พอส., สอ.รส., สกว. และเมื่อพิจารณาการทำางานเชิงประเด็นซึ่ง

เป็นการขบัเคลือ่นในระดบัจงัหวดั เชน่การจัดการภยัพิบตั ิเครอืข่ายสงขลา

พอเพียง สุขภาวะภัยพิบัติ ฯลฯ บางกลุ่มไม่ได้เข้าร่วมสภาองค์กรชุมชน 

แต่เข้าสู่เครือข่ายเชิงประเด็นหรือจังหวัด

หลายกลุม่นำาไปสูก่ารผลกัดนัเรือ่งสหภาพดา้นพลงังาน การขนสง่ โล

จสิตกิส ์เครอืข่ายประเดน็เรือ่งแผนพฒันาภาคใตเ้ปน็เรือ่งทีท่มีสงขลาและ

สตูลให้ความสำาคัญมาก เพราะต้องการผลักดันให้ยุติโครงการ โดยเฉพาะ

ทีอ่ำาเภอปากบารา จงัหวดัสตลู พืน้ท่ีดงักลา่วเปน็อทุยานแหง่ชาตแิละแหลง่

ท่องเท่ียวทางทะเลมานานมาก ชาวบ้านพึ่งพิงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสม

ผสานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนวคิดของพวกเขาคือไม่ต้องการสิ่งแปลก

ปลอมโครงสรา้งใหญ่ๆ และพยายามเสนอทางเลือกในการรกัษาฐานทีม่ัน่

ทางทรัพยากรเอาไว้

“ในโครงการวจิยัเชิงปฏบิตักิารการศึกษาองคก์รชมุชนและองคก์รภาค

ประชาสังคมกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ศึกษากรณีจังหวัดสงขลา

และสตูล พบว่าการทำางานขององค์กรต่างๆ นั้น (ประการแรก) ต้องสร้าง

ใจรัก (ประการที่สอง) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่

ของตัวเอง ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน

มาชว่ยดแูล ผมกค็ดิว่า แล้วท่ีผ่านมาเขาไมม่ส่ีวนรว่มหรอื เขาต้องมอียูแ่ลว้ 

(ประการที่สาม) เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่และประเทศ 
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หมายถึงองค์ความรู้ในกลุ่มคนในชุมชนเชื่อมโยงกัน สะท้อนว่าเราน่าจะมี

ทางเลอืกทีด่ ีทีผ่า่นมา หากเราย้อนทบทวนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับต่างๆ จะเห็นว่า เรายังคิดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่

เหมือนเดิม ตัวบ่งชี้คือมีงบพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออกเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ขณะที่งบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ”

หลังจากที่ตัวแทนของทุกโครงการได้นำาเสนอประสบการณ์ ความรู้ 

บทเรยีนจากการทำางาน รวมท้ังสิง่ทีเ่ปน็นวัตกรรมแล้ว ผูด้ำาเนนิการเสวนา

ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มไดต้ัง้คำาถาม สะทอ้นความคดิเหน็ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้

นายมูฮำามัดอายบุ ปาทาน จากศนูยเ์ฝา้ระวงัสถานการณภ์าคใต้ ตัง้

ประเด็นชวนให้ 3 โครงการบูรณาการความรู้และเครือข่ายการทำางานร่วม

กัน “เรามีคณะทำางานจากโครงการวิจัยแผนท่ีเครือข่ายภาคประชาสังคม

ชายแดนใตอ้ยูท่ีน่ี ่คนทีท่ำางานขบัเคลือ่นพืน้ทีก่ลางเพือ่สรา้งสนัติภาพจาก 

‘คนใน’ และมีตัวแทนจากกองบรรณาธิการนักข่าวชายแดนใต้อยู่พร้อม

เพรียงกัน งานสำาคัญทั้งสามเรื่องจะสามารถทำางานเชื่อมโยงให้ถึงระดับ

รากหญ้าได้อย่างไร ?”

ชาวบ้านซึ่งมาจากจังหวัดสตูล สะท้อนความเห็น “เวทีนี้เป็นเวที

วิชาการที่พูดเรื่อง ‘คนนอก’ และ ‘คนใน’ เราเห็นความขัดแย้งที่ ‘คนนอก’ 

นำาพาความเจริญในนามของการพัฒนามาให้ และเป็นผลให้ ‘คนใน’ 

ขัดแย้งกันเอง การพัฒนาหรือความเจริญต่างๆ เข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน 

ถามว่าชาวบ้านชอบไหม ก็ชอบ แต่การพัฒนานั้นชาวบ้านอยากเป็นคน

กำาหนดเอง เพื่อจะได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรา ไม่ใช่ความเจริญที่เข้า

มาทำาใหเ้ราทำามาหากนิไมไ่ด ้และชาวบ้านจำานวนมากก็ไมม่ทีีไ่ป ทา้ยทีส่ดุ
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กส็รา้งความขดัแยง้ในหมูบ่า้น ความขดัแย้งเหลา่นีม้าจากรฐั จนเราไมไ่วใ้จ

จนต้องสร้างการพัฒนาและชุมชนของเราเอง โดยช่วยกันคิดช่วยกันทำา”

ทัง้นี ้นายอสุมาน แลกเปลีย่นความคิดในวงเสวนาวา่ “เราอยู่ในช่วง

ทีอ่ำานาจรฐัไปคดิแทนชาวบา้น จรงิแลว้ชาวบา้นแคต่อ้งการรกัษาทรพัยากร

ที่มีอยู่ไว้ แต่พอโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเข้าไปในพื้นท่ี ก็ไม่ได้

เขา้ไปมือเปลา่แตเ่ขา้ไปพรอ้มกบัการทำามวลชนแจกเปด็แจกไก ่พาชาวบา้น

และผู้นำาชุมชนไปกินน้ำาชากินเลี้ยง ทำาให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ทำาให้

หลายกลุ่มมองหน้ากันไม่ติด เป็นความขัดแย้งอีกแบบ ต่างจากความขัด

แย้งทางความมั่นคง ใครก็ตามที่เข้าไปช่วยต้องตระหนักเรื่องผลประโยชน์

เฉพาะหน้า และตอ้งพยายามประสานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย เพราะผม (คณะทำางาน) ไม่ได้อยู่ที่นั่น 

เราเป็นเพียงคนนอกท่ีเข้าไปช่วยจัดกระบวนให้พวกเขาได้อยู่กันอย่างมี

ความสุข”

ตัวแทนชาวบ้านจากอำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สะท้อนความ

เห็นว่า “งานนี้ช่วยเพิ่มเติมความรู้ ตนเองเคยมีประสบการณ์ในหลายเวที

ที่ถูกเชิญให้เข้าร่วม มีการพูดถึงเรื่องปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ

ที่ลงมา ซึ่งมีความผิดพลาดมาก สัปดาห์ที่แล้ว ทางจังหวัดนราธิวาสได้จัด

เวทีให้ตัวแทน 13 อำาเภอเสนอผลงาน คุยกันทั้งวันเรื่องไม่จบอย่างไม่น่า

เชื่อ ตลอดทั้งปีมีงบประมาณจำานวนมากลงมาในพื้นที่ แต่การประชุมเพื่อ

จดัการงบประมาณทำากันเพยีงวนัเดยีวใหจ้บๆ จะทำาอยา่งไรให้ผูน้ำาในพืน้ท่ี

สามจังหวัดซึ่งน่าจะมีปัญหาลักษณะเดียวกัน ให้พวกเขาคิดเรื่อง

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างจริงจังและแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม 

ดิฉันเป็นประธานกลุ่มสตรีทำาขนมในชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ กว่าจะ

ทำางานได้ในแต่ละกลุ่มใช้เวลา และความพยายามจากทุกภาคส่วนก็

พยายามเขา้มาชว่ยสง่เสรมิศกัยภาพ เรามวัแตค่ยุเรือ่งสนัตภิาพ แตล่ะพ้ืนท่ี

มีปัญหากลับแก้ไขไม่ได้สักที เพราะเราเคยชินกับการที่รัฐให้ รัฐสงเคราะห์
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ใช่หรือไม่ ทำาอย่างไรจะเปลี่ยนวิธีคิดเหล่านี้ได้บ้าง”

นอกจากนั้น รอฮานี จือนารา ได้ตั้งคำาถามกับตัวแทนโครงการวิจัย

เพื่อจัดทำาแผนที่เครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้ว่า “ภาคประชา

สังคมในภาครัฐ เราถือเป็นภาคประชาสังคมหรือไม่ ?” 

ตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดจากสตูลคนหนึ่ง อภิปรายและสะท้อน

ความเห็นด้วยว่า “เข้าใจว่าเอ็นจีโอเป็นพลังท่ีเหมือนไม่มีพลัง ในภาครัฐ

เป็นที่ยอมรับว่าช่วงหลัง 10-15 ปีที่ผ่านมา รัฐปรับตัวมาก โดยให้น้ำาหนัก

กับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นแทบจะไม่มี เดิมที่มักเน้นสั่ง

การลงมา ไม่ว่ารัฐสั่งการลงมาให้เราเป็นอย่างไร หรือการรวมกลุ่มของ

ชุมชนเพื่อจัดการตนเอง อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะพากันไปไหน”

“ส่วน กอ.รมน.หรือภาครัฐอื่นสร้างภาคประชาสังคมขึ้นมาภายใต้

อำานาจการบริหารจัดการของตนเอง อันนี้ผมว่าต้องแยกให้ชัด ผมเข้าใจ

เองวา่ จะทำาอยา่งไรให้ภาคประชาสงัคมทีห่ลากหลายอยา่งมากนัน้เดินไป

ด้วยกันได้ เพราะคนที่เห็นต่างกันมาก การหาจุดร่วมโดยเฉพาะในพื้นที่

สามจังหวัดยิ่งลำาบาก เสนอว่าคนในสามจังหวัดน่าจะมีข้อเสนอที่ชัดเจน

ร่วมกันได้ต่อภาครัฐ เช่น ความพยายามในการคิดรูปแบบการกระจายอำา

นาจ และทำาอย่างไรให้เป็นข้อเสนอที่เป็นพลังของสามจังหวัดจริงๆ”

“อย่างกรณีจังหวัดสตูล ถ้าปล่อยให้ภาครัฐทำา จังหวัดเล็กๆ อาจจะ

เปลี่ยนสภาพไปเลย แต่ตอนเริ่มต้นอาจจะคิดยาก คนในพื้นที่ต้องกำาหนด

ท่าที เราจะเอาหรือไม่เอา การเริ่มต้นอาจจะยาก การสร้างประเด็นให้คิด

ร่วมกัน สุดท้ายคนสตูลต้องลุกขึ้นมาพูดเองว่าจะกำาหนดชีวิตและกำาหนด

อนาคตของตนเองอย่างไร เพราะจังหวัดสตูลพื้นที่เล็ก ผู้คนรู้จักกันหมด 

ทกุเดอืนเรากเ็จอกนั ถา้จะใหม้พีลังตอ้งหาจุดรว่มและลดความต่างลงบา้ง 

อาจเป็นตัวอย่างการมองหาทิศทางของพื้นที่สามจังหวัดได้”

นายมูฮำาหมัด ดือราแม ตอบคำาถามที่ถูกถามช่วงต้น “เราไม่ได้คิด

เพียงแค่นำาเสนอข่าวขึ้นเว็บไซต์ หรือทำาหนังสือพิมพ์แจกให้เครือข่ายกลุ่ม



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

83

เป้าหมายเท่านั้น ในบางประเด็นสำาหรับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ จำาเป็น

ต้องขยายผลต่อ หลายเรื่องเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจ ต้องเรียนรู้

และถกเถียง สิ่งท่ีกองบรรณาธิการกำาลังทำาขณะนี้คือสรุปข่าวและผลงาน

ในรอบสปัดาหส์ง่ใหส้ถานวีทิยชุมุชนภาษามลายตู่างๆ ในพืน้ท่ี เพือ่ใหข่้าว

สารนั้นๆ ได้สื่อสารลงไปถึงกลุ่มคนรากหญ้า ให้ได้รับรู้สถานการณ์การ

เคลื่อนไหวในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิ การต้องคิดถึงเรื่องในอนาคต ส่วน

หนังสือพิมพ์ ‘ซินารัน’ นอกจากแจกให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ทางกอง

บรรณาธกิารไดล้งพ้ืนทีเ่ดนิสายโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรยีน

ท่ีใช้ภาษามลายู เพื่อสอบถามความเห็นให้ประเมินหนังสือพิมพ์ของเรา 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนอ่านทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหา สิ่งที่เรา

พยายามทำาคือ ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขณะนี้ เราพยายามตัดปัญหา

จากคนนอกออกกอ่น เพือ่ใหรู้ว้า่ปญัหาคนในคอือะไร พยายามใหน้้ำาหนกั

กับคนในก่อน แล้วพยายามต่อยอดไปเรื่อยๆ”

ส่วน น.ส.จุฬารัตน์ ตอบคำาถามเดียวกันว่า “กรณีของไอพีพี ที่ต้อง

ทำาในอนาคตคือย่อยข้อมูล องค์ความรู้ที่มีอยู่ขณะนี้ เพื่อสื่อสารให้คน

ท่ัวไป คนในฐานรากไดเ้ขา้ใจและเรยีนรูไ้ปกบัเราดว้ย โดยเฉพาะการจดัทำา

องค์ความรู้ที่เรามีเป็นภาษามลายูเพื่อให้เข้าถึงคนได้กว้างขวางมากขึ้น”

ด้าน นายรอมฎอน สะท้อนความเห็นว่า “ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใต้ไม่ได้ต่อรองกับรัฐอย่างเดียว แต่ต่อรองกับคนถือปืนอื่นๆ คือมีรัฐและ

ขบวนการบีอาร์เอ็น แต่กรณีสตูลมีปัญหาแค่รัฐไทย ยังไม่ถึงขั้นตาย และ

ต้องอดทนไม่ให้สถานการณ์ตัวเองไปถึงข้ันนั้น เพราะเมื่อใดที่ถือปืน 

อำานาจต่อรองลดทันที และจะหาพวกได้ยากขึ้น สำาหรับผมการต่อสู้ของพี่

น้องอำาเภอจะนะ กับโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย พี่น้องประจวบฯ ที่

ต่อสู้ไม่เอาโรงไฟฟ้า ยังไม่ถึงกับพ่ายแพ้ ขณะที่เครือข่ายบ่อนอก หินกรูด 

สามารถผลกัโครงการพฒันาของรฐัไปทีอ่ืน่ได ้บางทคีนสตลูเองอาจจะตอ้ง

เรียนรู้ขบวนการต่อสู้ของพี่น้องเหล่านี้”
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“สำาหรับฐานข้อมูลภาคประชาสังคมชายแดนใต้นี้สามารถเอาไป

ต่อยอดทุกระดับในแทร็คสอง ถ้าคุณทำาสื่อคุณจะได้แหล่งข่าว กรณี

หนงัสอืพิมพ์ภาษามลาย ู‘ซนิารนั’ กม็ฐีานขอ้มลูของผูร้บัอยูว่า่หนงัสอืพมิพ์

ฉบบันีไ้ปถงึหนา้บ้านใครบา้ง มนัถกูกระจายไปหลายร้อยแหง่ในแตล่ะเดอืน 

เครอืขา่ยเหลา่นีเ้ปน็ตน้ทนุ เราตา่งก็เปน็คนแคระท่ียนืบนบ่าของยกัษ์เสมอ 

อย่างที่อาจารย์ศรีสมภพพูดในช่วงเช้า คนสตูลเองก็อาจจะต้องเชื่อมกับ

คนนอกด้วย แต่อาจเพราะยังไม่ไว้ใจจึงคุยแต่คนใน ถามว่าได้ไหม ก็อาจ

จะไม่เพยีงพอ ตอ้งเชือ่มคนนอกดว้ย เหมือน ‘ปาตาน ี‘ พยายามใชค้นนอก 

อย่าง ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส ดังนั้นเราต้องใช้คนนอกอย่างชาญฉลาด”

“ส่วนคำาถามของรอฮานี เรื่องภาคประชาสังคมของหน่วยงานรัฐ ท่ี

คณะทำางานเถียงกันเสมอคือความใกล้และไกลที่อยู่ห่างจากรัฐ วิธีทำาลาย

ความชอบธรรมของคู่ต่อสู้คือบอกว่า ศัตรูอยู่กับรัฐ เป็นการทำาลายความ

ชอบธรรม แต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเทาตลอด เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกล มันไม่มี

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด มันจะเบลอๆ อยู่ที่ว่ายืนอยู่ตรงไหน แต่กรณี กอ.รมน.

กบั ศอ.บต.น้ันตา่งกนั พลังของกลุ่มประชาสังคมมนี้ำาหนกั เสยีงดังมากขึน้ 

และบีอาร์เอ็นฟังมากขึ้น วิธีการจัดการของรัฐคือจับตา รัฐไทยในอดีต

จัดการด้วยการให้เงิน ซื้อเอามาเป็นพวก และรัฐกับประชาสังคมทะเลาะ

กันมาตลอด แต่ในระหว่างกลาง งานวิจัยชิ้นนี้บอกว่า เวลาฆ่ากัน คุยกัน 

ไม่ใช่แค่สองฝ่าย แต่คนท่ีไม่ได้ถือปืนและได้รับผลกระทบมันต้องคุยด้วย

ทั้งหมดครับ”

และท้ายที่สุด ผู้ดำาเนินการเสวนา สะรอนี ดือเระ จบการเสวนาด้วย

คำาพดูของศาสตราจารย ์ดร.จรสั  สุวรรณมาลา ท่ีว่า “เราจะสรา้งสนัตภิาพ

หรือความสุข ต้องสร้างสติปัญญาก่อน และมันต้องได้มาด้วยข้อเท็จ

จริง”
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กลุ่มที่ 2
บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำานาจ

(Local  Authority and Decentralization)
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กลุ่มที่ 2: บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการ 
กระจายอำานาจ (Local  Authority and Decentralization)

ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นและดำารงอยู่

จนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับ

บุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม ซึ่งเงื่อนไขเชิงโครงสร้างการ

ปกครองและการบริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอำานาจแล้วก็ตาม 

แตก่ารสนองตอบกบัลกัษณะเฉพาะทางอัตลกัษณ ์ความตอ้งการและความ

คาดหวังของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐยังดำาเนินการได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากมี

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการเป็นข้อจำากัด นำามาซึ่งความ

รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และขาดอำานาจในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง อาทิ การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของพื้นที่ การศึกษาที่ไม่สามารถเอื้ออำานวยให้ประชาชนส่วนใหญ่

มีพลังเอาชนะการท้าทายทางสังคมในรูปต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม

เสนอแนวทางบริหารท้องถิ่นแก้ไขความขัดแย้ง

เพื่อหาทางออกเชิงโครงสร้าง จำาเป็นต้องกลับมาศึกษาและทบทวน

บทบาทของการปกครองสว่นทอ้งถิน่และแนวคิดการกระจายอำานาจทีม่อียู ่

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำา

เสนอผลการศึกษาเรื่อง “การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการบรรเทา

ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้” โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา เพื่อหาสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดความไม่สงบในชายแดนใต้ ใน

มิติการกำาหนดโครงสร้างนโยบาย ซ่ึงเมื่อพบแล้วจึงมีข้อเสนอแนะ และ

สดุทา้ยกค็อืจัดทำาข้อเสนอเปน็รปูธรรม โดยพืน้ทีศ่กึษามทีัง้องคก์ารบรหิาร
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ส่วนตำาบล (อบต.) หรอืองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ทัง้ทีม่เีหตกุารณ์

รุนแรงและไม่รุนแรง

โดยข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า ปัญหาภาคใต้เชื่อมโยงกรอบ

ปัญหา ได้แก่ (1) ปัญหาการรวมศูนย์อำานาจระบบราชการไทยในการ

กำาหนดนโยบาย (2) การขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการปัญหาและ

พืน้ที ่โดยเฉพาะในระยะหลงัการยบุศนูย์อำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ใต ้(ศอ.บต.) ในชว่งเวลาหนึง่ ทำาให้การจัดการพืน้ทีไ่รเ้อกภาพ อยูใ่นสภาวะ

กระสบักระสา่ยพอสมควร (3) โครงสรา้งการปกครองทอ้งถิน่เทา่ทีด่ำารงอยู ่

ไม่สะท้อนสภาพความเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งเสียงสะท้อนนี้มาจาก

การสมัภาษณก์ลุม่ยอ่ย (Focus Group) และแบบสอบถามประชาชนจำานวน

หนึ่งสะท้อนว่า ไม่รู้สึกว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพวกเขาเพียง

พอ และรู้สึกเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของประชาชน

ประการสุดท้าย คือความอ่อนแอและข้อจำากัดด้านศักยภาพของ

องค์กรส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งอาจไปสอดคล้องกับการที่ส่วนกลางไม่กระจาย

อำานาจให้สอดคล้องกับสภาพในพ้ืนท่ี จึงไม่สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆ 

ของท้องถ่ินได้ มากกว่านั้น คนในท้องถิ่นก็ไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงในการ

แก้ปัญหาชายแดนใต้ได้ แต่มองว่าเป็นเรื่องของทหาร ฝ่ายความมั่นคง 

ศอ.บต. หรือนโยบายรัฐบาล ในขณะที่ความจริงแล้ว ถ้าท้องถิ่นมีอำานาจ

หน้าที่ก็อาจมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้ 

สำาหรบัแนวทางแกป้ญัหา ใหบ้รหิารราชการสว่นท้องถิน่เพือ่บรรเทา

ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ เสนอว่าต้อง

ปฏิรูป 2 ระดับ ได้แก่ ระดับแนวคิดและระดับโครงสร้าง ดังนี้

การปฏิรูประดับแนวความคิด ต้องทำา 4 ประการ คือ 

(หนึ่ง) ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์เรื่องการกระจายอำานาจของ

ประเทศไทยใหม่ จากปรากฏการณ์ในหลายประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 
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พบว่า การกระจายอำานาจต้องเป็น ‘อสมมาตร’ อธิบายง่ายๆ ก็คือ ต้อง

ไม่ใช้ของโหล ในบางพื้นที่ที่ต้องการในสิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่น พื้นที่เหล่านั้น

ต้องได้รับการถ่ายโอนอำานาจมากกว่าที่อื่นๆ ดังนั้น แม้เป็น อบจ. หรือ 

อบต.เหมือนกัน ก็ไม่จำาเป็นต้องได้รับการกระจายอำานาจเท่ากัน ต้องปรับ

แนวคิดในพื้นที่พิเศษหรือเขตปกครองพิเศษให้มีเงื่อนไขพิเศษด้วย

(สอง) อำานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมี

บทบาทมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดต้องมีใน 4 เรื่อง ได้แก่ สาธารณสุข การ

ศึกษา การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและ

จารีตประเพณีคนท้องถิ่น บทบาทหลักดังกล่าวต้องให้ท้องถิ่นเป็นตัวต้ัง 

อย่างเรื่องการศึกษาไม่ใช่แค่ไปตั้งโรงเรียน แต่ต้องเป็นเรื่องการมีส่วนร่วม

ในการจัดทำาหลกัสตูรเพือ่คนในท้องถิน่นัน้ หรอืเรือ่งสิง่แวดลอ้มตอ้งมกีาร

จัดสรรการใช้ประโยชน์สำาหรับคนท้องถิ่น เป็นต้น 

(สาม) การทำาให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เปน็ตวัแทนของประชาชน

มากขึ้น และ

(สี่) การปรับปรุงทำาแผนพัฒนาพื้นที่โดยท้องถิ่นเองเป็นหลัก

ส่วนการปฏิรูประดับโครงสร้าง มีข้อเสนอ 2 ประการสำาคัญ คือ 

(ประการแรก) ปรบัโครงสรา้งแบบเลก็ เชน่ เพิม่อำานาจหนา้ที ่ยบุรวม อบต.

แล้วยกฐานะเป็นเทศบาล โดยต้องระวังในการไม่ทำาลายพื้นฐานชุมชน

ดั้งเดิม การตั้งสภาที่ปรึกษาประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับ

กระบวนการซึ่งต้องทำาให้แผนท้องถิ่นกลายเป็นแผนหลักในการพัฒนา 

เป็นต้น หรือ (ประการที่สอง) ปรับโครงสร้างแบบใหญ่ คือ การยุบเลิก

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดที่มีและยุบเลิกการบริหารส่วน

ภูมิภาค จากนั้นจึงยกให้แต่ละจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ นอกจากนี้ ควรต้องมีสภาท่ีปรึกษาภาคประชาชน ทั้งน้ี 

เงื่อนไขสำาคัญของการปรับก็คือ การถ่ายโอนอำานาจหน้าท่ีให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษมากขึ้นนั่นเอง
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สร้างการมีส่วนร่วมวางแผนงบประมาณพึ่งตนเอง

ด้าน ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ในฐานะหวัหนา้โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพของราชการสว่น

ท้องถ่ินในการวางแผนและจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม ได้ช้ีปัญหา

ความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น กล่าวคือ    

ถึงแม้การจัดสรรงบประมาณจะมีกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับ

ประชาคม แต่ก็ไม่ถูกใช้หรือถูกกล่ันออกมาให้ถูกนำามาใช้ปฏิบัติได้จริง 

เพราะไม่มีการถกเถียงแลกเปล่ียนอย่างมีเหตุผลในการวางแผนงบ

ประมาณ ผลผลิตของกระบวนการประชาคมท่ีออกมาจึงเป็นแค่การลง

รายการจำานวนมากที่คลุมเครือ ไม่สะท้อนแก่นปัญหาในพื้นท่ี และเมื่อ

โครงการเตม็ไปด้วยความคลุมเครอื ผู้บรหิารจึงสามารถเลอืกหยบิโครงการ

ทีแ่ม้ไมช่ดัเจน เพยีงแคต่รงกบัใจหรอืตรงกบันโยบายของตนมาทำา แตก่ลบั

กลายเป็นว่าแผนนั้นไม่ตรงกับต้นทางหรือแก่นของปัญหา

ปัญหาทางงบประมาณที่เป็นสัจธรรมอีกเรื่องหนึ่ง คือ การจัดสรรงบ

ประมาณของทอ้งถิน่ จดัใหม้โีครงการเชงิสญัลักษณ ์เชงิพธีิกรรม เชงิรณรงค์

มาก แต่เนื้อในที่ไม่มีภาคปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (action plan) เช่น เมื่อพูด

เรือ่งการแก้ปัญหายาเสพตดิกจ็ะตอ้งมโีครงการกฬีาหรอืการอบรมจิตสำานกึ 

ซึ่งก็จำาเป็นในการเริ่มต้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมท่ีสะท้อนการแก้ปัญหาเชิง

ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัญหาจึงยังคงอยู่ในพื้นที่ 

นอกจากน้ี โครงการหลายประเภทยังไม่ส่งเสริมความเข้มแข็งเชิงวิธี

คิดและมุมมอง แต่มักเป็นในเชิงสงเคราะห์หรืออนุเคราะห์ มีลักษณะของ

พึ่งพาไปเรื่อยๆ และเกิดขึ้นหลายระดับ ต้ังแต่ครัวเรือนที่ต้องพึ่งท้องถิ่น 

หรือท้องถ่ินเล็กท่ีต้องพึ่งท้องถ่ินใหญ่ หรือท้องถิ่นที่ต้องไปขอความ

อนเุคราะหจ์ากหนว่ยงานทีใ่หญ่กวา่ ซึง่ไมใ่ช่เรือ่งผดิ แตก่ารทำางบประมาณ

ลักษณะนี้มีผลต่อเนื่อง คือ ทุกคนจะรอการอนุเคราะห์แล้วจึงแก้ไขปัญหา 
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ไมไ่ดเ้ปน็การออกแบบงบประมาณทีเ่กดิจากการคดิรว่มกนั ดงันัน้ เมือ่เกดิ

จากระบบคิดอนุเคราะห์ก็จะนำาไปสู่วิธีคิดที่ต่างคนต่างทำา พอไม่ไหวก็ไป

ขออนุเคราะห์ แต่ไม่เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินแบบเข้มข้นอย่าง

แท้จริง

เม่ือต่างคนต่างคิด ในด้านเศรษฐกิจชุมชนก็คือไม่เกิดการต่อยอด 

เพราะต่างคนต่างอยากจะทำาของตัวเอง การทำาเป็นห่วงโซ่หรือวงจรก็ไม่

เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเรื่องอบรมอาชีพ สิ่งที่ตามมาจากกิจกรรมก็จะแค่

ผลิตเป็น อบรมได้ แต่ไม่เกิดห่วงโซ่การผลิต หรือกรณีตัวอย่างจังหวัด

บูรณาการก็เป็นการรวมกันในเชิงเอกสารเท่านั้น เหล่านี้เรียกว่าแผนงบ

ประมาณแบบเชิงเดี่ยว

ในแง่นี้ การจัดการต้องมาจากการมีข้อมูลสภาพปัญหาร่วมกันแล้ว

นำามาคิดร่วมกันตั้งแต่ต้น ศักยภาพในการดำาเนินการจึงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งการ

ออกแบบในทางทฤษฎีสามารถทำาได้ เช่น ปัญหายางพาราราคาตกต่ำา แม้

ปกตมิกีองทนุรฐับาลสนบัสนนุราคา แตป่จัจบุนัการกระจายการช่วยเหลอื

ชาวสวนยางไม่ได้จำาเพาะจำากดัเพยีงภาคใตเ้ทา่นัน้ ทำาให้รฐับาลไมส่ามารถ

ช่วยเหลือได้เพียงพอ หากต่างคนต่างคิดก็จะคิดว่าปัญหานี้เป็นเรื่องเกิน

ตัว แต่เม่ือลองคำานวณตัวเลขขนาดงบประมาณของท้องถิ่นสามจังหวัด

ชายแดนใต้จะพบว่าหากใช้งบประมาณ 2-3 % รวมกันในช่วง 2-3 ปี ก็จะ

พอพยุงราคาได้ เป็นต้น

เบือ้งต้น ผศ.ดร.วรีะศกัด์ิ มขีอ้เสนอว่า ถา้สามารถกำาหนดการมสีว่น

ร่วมตั้งแต่ต้นทาง ข้อมูลสภาพปัญหาสามารถนำามาแบ่งสรรปันส่วนและ

รา่งแผนการรว่มกนัได ้(mapping) เชน่ ถ้าปญัหาความยากจนเกดิรว่มหลาย

พื้นที่ ก็น่าจะทำาให้เกิดการขยายพื้นที่ดำาเนินการครอบคลุม โดยนำาข้อมูล

มาดูร่วมกัน ตัดสินใจ และแบ่งความรับผิดชอบ โดยมีตัวกลางคอยบูรณา

การข้อมูลที่น่าจะเป็น ซึ่งองค์กรที่เป็นตัวจักรสำาคัญนี้น่าจะเป็นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่เป็นเจ้าภาพแจกงาน เป็นช่องทางของการส่ง
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ผา่นขอ้มูลปญัหาประชาชน หากทำาแบบน้ีปญัหาจะเปน็ตัวกำาหนดอำานาจ

หน้าที่นำาไปสู่การออกแบบโครงสร้างให้ใกล้เคียงกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะมี

ความเฉพาะที่มากขึ้นโดยมีจุดที่เชื่อมกันได้

เสนอบันได 6 ขั้นแก้ปัญหาภายในองค์กรท้องถิ่น

ด้าน ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ได้ศึกษาปัญหาภายในของ

องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ โดยระบวุ่าปญัหาทีม่มีาดัง้เดมิและยังมอียู่ คอื 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินมกักงัวลตอ่สายตาชาวบา้น ตา่งกับขา้ราชการท้องถิน่ทีม่กั

ให้ความสำาคัญกับกฎระเบียบมากกว่าผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นภาพความ

ขัดแย้งของการบริหารจัดการภายใน ทำาให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถนำา

นโยบายไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารจะถูกตรวจสอบจากคนท้องถิ่นเพราะ

ขึน้กบัการเลือกตัง้ แตส่ว่นพนกังานทอ้งถิน่ความอยูร่อดปลอดภยัของเขา

ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ การให้ความสำาคัญที่ต่างกัน

เป็นพื้นฐานของปัญหาการบริหารภายในท้องถิ่นที่เจอร่วมกันทั่วประเทศ 

รวมท้ังในสามจังหวัดชายแดนใตด้้วย และพบว่าหน่วยการปกครองทอ้งถิน่

ที่บริหารได้ดี การจัดการความสัมพันธ์ในโครงสร้างนี้ต้องเป็นเชิงบวก

ในแงน่ี ้การสือ่สารเพือ่สานความสมัพนัธภ์ายในโครงสรา้งการบริหาร

ท้องถ่ินเพ่ือการตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่ายจึงเป็นเรื่องสำาคัญ 

ข้าราชการกต้็องสือ่สารกบัประชาชนและผูบ้รหิาร สว่นประชาชนนอกจาก

สือ่สารกบัผูบ้รหิารและขา้ราชการ/พนกังานทอ้งถิน่แลว้ จะต้องมกีารตรวจ

สอบการทำางานด้วย เพราะแม้ผู้บริหารกับข้าราชการเข้ากันได้ดี แต่ก็อาจ

เป็นผลเสียกับท้องถิ่นได้ในลักษณะของการ ‘ฮั้วกัน’ ภาคประชาสังคมจึงมี

ความสำาคญัในด้านการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล ซึง่การเสรมิสรา้ง

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้บุคลากรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องต้อง



STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

96

ใช้เวลาพอสมควร 

อยา่งไรกต็าม มีตัวแบบทีเ่สนอเปน็ขัน้บนัได หรอื 6 Modules ทีส่ำาคญั

ต่อการบริหารการปกครองภายในที่ควรต้องทำา ดังนี้

ขั้นที่ 1 ต้องสร้างหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือความ

โปร่งใสตรวจสอบได้จริง

ขัน้ที ่2 เสรมิศกัยภาพการบรหิารการจดัการ ซ่ึงสว่นมากการใหค้วาม

รูเ้รือ่งนีม้กัเป็นการบรรยาย ซ่ึงท้องถ่ินไมไ่ด้นำาไปใช้ เพราะในความเป็นจรงิ

บุคลากรท้องถิ่นต้องการความรู้สำาเร็จรูปท่ีใช้ได้จริงๆ ควรมีกรณีศึกษาที่

เป็นรูปธรรมให้เรียนรู้

ขั้นที่ 3 การบริหารงานบุคคล ต้องมีกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมจริง

ขั้นที่ 4 การบริหารการคลังท้องถิ่น ควรจะมาจากการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การคลังจริงๆ ของคนในท้องถิ่น

ขั้นที่ 5 การจัดการด้านนิติกรรม สัญญา รายละเอียดเกี่ยวกับข้อ

กำาหนดการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ จะเขียนอย่างไร เพราะท้องถิ่นต้องทำา

สัญญาจำานวนมาก และ

ขั้นที่ 6 ทักษะการจัดการโครงการ 

นอกจากนี้ อีกประเด็นที่พบ คือ ผู้หญิงในภาคใต้เข้ามามีบทบาทใน

หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่น ซึ่งควร

จะต้องมกีารสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิเข้ามสีว่นรว่มในกจิกรรมสาธารณะดา้นตา่งๆ 

ให้มากขึ้น

‘ท้องถิ่นสนทนา’ ทางออกต้องช่วยกัน

มีการต้ังประเด็นชวนถกเถียงแลกเปลี่ยน หากมีการต้ังหน่วยการ

ปกครองพิเศษที่ทำาด้านเดียว เช่น พัฒนาด้านเศรษฐกิจเท่านั้น โดยเข้ามา
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จัดการทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา ไม่ว่าเรื่องส่งเสริมการลงทุนใน

พื้นที่ มาตรการทางภาษี ทำาหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ฯลฯ แนวคิด

นีส้ามารถเปน็ไปไดห้รอืไม ่นายสรุยิา ยขีนุ นายกเทศมนตรเีทศบาลตำาบล

ปริก อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เห็นว่า หากมองมิติเศรษฐกิจเป็นก้าว

แรกที่นำาไปสู่การสร้างสิ่งอื่นๆ ก็สามารถเป็นไปได้ องค์กรใดๆ ที่ออกมา

ในรปูธรุกจิเพือ่สว่นรวม หรือธรุกจิเพือ่สังคม แล้วสรา้งมวลชนไปสูก่จิกรรม

ที่มีผลลัพธ์ในบั้นปลาย ยกตัวอย่าง เช่น ธุรกิจฮาลาล หากทำาเป็นหัวหอก

เพ่ือเข้าไปพัฒนาสังคมและชุมชนให้ยกระดับคุณภาพชีวิตก็สามารถทำาได้ 

แตค่วามไมแ่นน่อนกม็ไีด้เช่นกนั หากมวีาระซ่อนเรน้ ซึง่ถา้สามารถจดัการ

เรื่องนี้ได้ตั้งแต่ต้นน้ำา ไปสู่การสร้างความมีส่วนร่วม การมีอิสระทางความ

คิดจากส่วนย่อยมาสู่ส่วนใหญ่และตรงกับบริบทในพื้นที่นั้นๆ ก็นำาไปสู่

สันติภาพได้ 

ทั้งนี้ เชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทที่เกิดจากมโน

สำานึกของคนในพื้นที่มากกว่าทำาไปตามบทบาทจากส่วนกลาง มโนสำานึก

จะทำาให้เกิดกระบวนการตามมาได้ สิ่งที่ต้องทำาเบื้องต้นคือยกระดับความ

คิดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนแล้วจึงจะคิดต่อในเรื่องเศรษฐกิจ 

การเมือง สิ่งแวดล้อมต่อไปได้ 

สำาหรบัปัญหาการไมก่ระจายอำานาจจากส่วนกลางทีเ่ป็นจรงิ โดยเห็น

ตรงกนัวา่ยงัม ี2 แหง่ท่ีขดักนัอยูร่ะหว่างแบบฟอรม์การกระจายอำานาจ ซึง่

แนวคิดเลือกต้ังโดยตรงเป็นเรื่องความเข้มแข็งของผู้นำาท้องถิ่น แต่ส่วน

กลางกลับยังดึงอำานาจท้องถิ่นไว้ อาจเพราะความกลัวว่าจะเกิดปัญหาจึง

ไมป่ลอ่ยอำานาจเตม็ท่ีนัน้ นายสรุยิา แสดงความเห็นว่า อยากใหด้ภูาพการ

บริหารของกรุงเทพมหานคร และตั้งคำาถามว่า คนจังหวัดอื่นโง่กว่าคน

กรุงเทพฯ หรือ จึงทำาให้กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดเดียวที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ เหตุผลเบื้องหลังการไม่กระจายอำานาจคืออะไร ? เพราะอาจจะ

กลัวว่าท้องถิ่นจะมีเจ้าพ่อเป็นผู้ว่าฯ แต่ถ้าเขาเลือกมามันก็เป็นเรื่องชะตา
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กรรมที่พื้นที่ต้องรับไปเอง ซ่ึงสุดท้ายแล้วเช่ือว่าชาวบ้านจะเลือกตัวแทน

ของเขามาถ่วงดุลกับอำานาจด้านลบ เรื่องนี้จึงเป็นการหวงอำานาจของส่วน

กลางที่ไม่จริงใจกับการกระจายอำานาจที่แท้จริง และถึงเวลาแล้วท่ีจะต้อง

กระจายอำานาจ

นอกจากนี ้มคีวามเหน็จากตวัแทนสภาประชาสงัคมชายแดนใต ้ระบุ

ว่าทางสภาฯ ได้จัดเวทีสานเสวนา ‘เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ?’ รวมทั้ง

มีการสอบถามเรื่องกระจายอำานาจกว่า 200 เวที ผลที่ได้สรุปโดยรวมแล้ว

คือ ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร

สงูสดุ ซึง่อาจเปน็ผูว้า่ทีเ่ขาเลอืกเอง ซึง่เรือ่งเหลา่นีป้ระชาชนต่ืนตัวท่ีจะคุย

และยินดีที่มีเวที ส่วนในอนาคตอาจจะมีกระบวนการวางแผนสร้างภาพ

อนาคต (transformative scenario planning) ว่ามีทางเลือกให้ประชาชนใน

พื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้ สัมพันธ์กับการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐ

ไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็นที่ดำาเนินการอยู่ ถ้าการพูดคุยทางการเมืองไป

สู่การหาทางออกยังมีต่อไปเรื่อยๆ โจทย์ใหญ่เรื่องการปกครองรูปแบบ

พิเศษจะต้องถูกนำามาคุยบนโต๊ะเจรจาอย่างแน่นอน ดังนั้น ในส่วนภาค

ประชาสงัคมจงึต้องเตรยีมการกับประชาชนรากหญา้เพ่ือสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจ ไมใ่หถ้กูอา้งจากทกุฝา่ย ต้องชวนคิดชวนคยุกอ่นว่าประชาชนอยาก

ได้แบบไหน จะอยู่อย่างไร จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายใต้รัฐธรรมนูญ

ทัง้นี ้ผศ.ดร.วรีะศกัดิ ์แลกเปลีย่นความเหน็ทีส่ะทอ้นหลกัการไปดว้ย

ว่า ในกรณีของกรุงเทพมหานคร สามารถร่วมทุนเอกชนเพื่อทำารถไฟ

ลอยฟา้ได ้ถา้ อบจ.หรอืทอ้งถิน่จะตัง้บรษิทัเพือ่สง่เสรมิการผลติบา้งจะได้

หรือไม่ เพราะถ้ามองว่าท้องถิ่นทำางานแล้วมีข้อจำากัด ติดขัดระเบียบ

ราชการอยู่ จึงทำาได้แค่งานส่งเสริมหรืองานรณรงค์ ไม่สามารถทะลุกรอบ

ในการร่วมทุนกับเอกชนเพื่อทำาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของท้องถิ่นได้

เอง 

คำาถามคือถ้าต้องการแบบนี้จริง ท้องถ่ินจะเคลื่อนไหวอะไรเพื่อให้
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เกดิเรือ่งนีอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ซ่ึงนบัเปน็การตอ่สูร้ปูแบบหนึง่ในการตอ่รอง

กับรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ใต้น้อยมาก กลายเป็นบทบาทของภาคประชาสังคมท่ีเป็นแกนนำา

เคลื่อนไหว ในขณะที่ภาคอื่นๆ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเคลื่อนไหวเชิง

การบริหารจัดการได้มากกว่า 

“ผูบ้รหิารท้องถิน่ตอ้งจนิตนาการไปขา้งหนา้ ถา้ตอ้งการใหเ้ปา้สำาเรจ็ 

ซึ่งคิดว่าควรเริ่มจากเศรษฐกิจครบวงจรในพื้นท่ี ประการต่อมา คือ การ

จัดการกับปัญหายาเสพติดท่ีมีความรุนแรงสูงขึ้น ต้องนำาภารกิจเป็นตัว

กำาหนดโครงสรา้งท้องถิน่ว่ารปูแบบไหนจะมปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมไปถงึ

เรื่องที่มาของอำานาจผู้บริหารและการตรวจสอบ เช่น ท้องถิ่นจะสามารถ

ร่างระเบียบเองโดยให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาตรวจตาม

ระเบียบของท้องถิ่นเองได้หรือไม่ ซึ่งมีตัวอย่างจากเครือข่ายระหว่างท้อง

ถิ่นของสหรัฐอเมริกาท่ีมีการตั้งกฎระเบียบท่ีมีความเป็นมืออาชีพที่ใครก็

ไม่กล้าแตะ แม้ไม่เป็นทางการแต่เป็นคุณค่าร่วมกัน ทั้งนี้หากนำากฎหมาย

เป็นตัวนำาก็ไปไหนไม่ได้ แต่ถ้าเอาภารกิจเป็นตัวตั้งแล้วพบว่าเป็นสิ่งท่ี

จำาเปน็ แตถ่า้ในทางกฎหมายไมเ่อ้ือ ตอ้งไปแกก้ฎหมายเพือ่ใหภ้ารกจิของ

ท้องถิ่นสามารถทำาได้ อยากให้คุยเรื่องเหล่านี้ให้ตกผลึกในพื้นที่”

ผศ.ดร.วีระศักด์ิ ยกตัวอย่างรูปธรรมท่ีผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งมี

ฐานคิดไม่ยอมจำานนต่อข้อจำากัด เช่น จังหวัดจันทบุรีทำาเร่ืองการประกัน

ราคาพืชผล แม้จะถูก สตง. ตรวจสอบเรื่องระเบียบก็ตาม ท้ายที่สุดก็สู้จน

ชนะ เพราะมีเครอืขา่ยรว่มผลักดนั สำาหรบัชายแดนใต ้ประเด็นการประชมุ

หรอืรว่มกลุม่เพือ่กำาหนดการตอ่รองเชิงโครงสรา้งยังไมเ่หน็มากนัก สะทอ้น

ถงึแนวคดิการปกครองตนเองแบบเตม็รปูยงัไมเ่ขม้ขน้ ดงันัน้การจะเคลือ่น

เรื่องนี้คงต้องลงทำางานทางความคิดกับผู้บริหารท้องถิ่นในระดับต่างๆ ให้

มากขึน้ ใหก้ารเปล่ียนแปลงของท้องถิน่เปน็สว่นหนึง่ของการตอ่สูท้างการ

เมืองในพื้นที่ด้วยการแลกเปลี่ยนเข้มข้นมากขึ้น 
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเสียง

จากท้องถิ่นดูเหมือนเงียบไป ในขณะที่เสียงจากภาคประชาสังคมกับนัก

วิชาการดูจะดังมากกว่าในการขับเคลื่อนเพื่อหาและออกแบบรูปแบบ

การกระจายอำานาจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ ซึ่งดูเหมือนจะแตกตา่งจาก

พืน้ทีอ่ื่นท่ีไม่มคีวามรนุแรง ในขณะทีเ่มือ่ครัง้นำาเสนอรปูแบบปกครองพเิศษ

จากงานวจิยัเมือ่ราวป ี2548-2549 ซ่ึงขณะนัน้สถานการณ์ความรนุแรงขึน้

สงูมากกวา่ปจัจบุนั และแรงบนัดาลใจนำาเสนอในงานวจัิยครัง้นัน้ กม็าจาก

บรรดานายก อบต. รวมทั้งกำานันหลายคน ซึ่งบรรยากาศการเดินสายคุย

กับท้องถิ่นช่วงนั้นคึกคักมาก มีการอภิปรายในพื้นที่สูงมาก

“จรงิแลว้ชนชัน้นำาทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง้และตอ้งการกระจายอำานาจ

รปูแบบพเิศษท่ีเตม็ที ่แมว่้าการพดูถงึรปูแบบปกครองพเิศษชว่งนัน้จะเปน็

เรือ่งตอ้งหา้ม แตเ่ราใช้งานวิจัยและกรอบวิชาการคุม้กนัใหท้ะลอุอกไปกอ่น 

ซึ่งมันทำาได้ มีเสียงสะท้อนขานรับตามมา การพูดเรื่องเขตปกครองพิเศษก็

กลายเป็นวาทกรรมในการแก้ปัญหา แต่ไปๆ มาๆ ถึงตอนนี้เสียงท้องถิ่น

กลับเงียบหายไป ด้วยเหตุใดก็ตามเป็นเรื่องน่าสนใจมาก”

“อาจต้องกลับมาทบทวนว่า ทำาไมท้องถิ่นไม่มีบทบาทเชิงรุกอย่างที่

เคยเปน็ แตก่ลายเปน็ ศบ.บต.หรอื กอ.รมน.ท่ีข้ามหวัทอ้งถิน่ลงไปหากลุม่

กำานนัผูใ้หญ่บา้น คอืใหอ้ำานาจกลุ่มนีม้ากข้ึน คดิว่าผู้นำาฝา่ยทอ้งถิน่ในพืน้ที่

อาจต้องระดมบทบาทกันอีกครั้งให้เข้มแข็งมากข้ึน บางทีที่เงียบไปอาจ

เพราะโดนมองข้ามหรือตัดออกนอกทางมากเกินไป หรืออาจต้อง

ระมัดระวังทั้งจากฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองที่มองว่าเป็นแนวร่วมของ

ขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐ ดังนั้นจึงทำาให้สะดุ้ง ระวังบทบาทกันมาก 

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้บทบาทขององค์กรท้องถิ่นสำาคัญและน่าจะมากกว่า

นี ้คอือาจจะมเีดน่บา้งแคบ่างคน แตค่นอืน่กค็งจะเกง่ไมแ่พก้นั เพยีงแต่ยัง

ไม่แสดงบทบาทเด่นชัดออกมา”



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

101

ปัญหาของท้องถิ่น เสียงสะท้อนจากภายใน

ผู้เข้าร่วมการเสวนาคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า สิ่งที่ท้องถิ่นลำาบากใจ 

คอื นายกองคก์ารบรหิารส่วนท้องถิน่จะตอ้งเอาใจประชาชนเพราะมาจาก

การเลือกต้ัง แต่การติดขัดเรื่องระเบียบบริหารภายในจะไม่สามารถทำา 

ตามนโยบายที่กำาหนดไว้ได้ ทำาให้ประชาชนเริ่มเบื่อหน่าย กลายเป็นสมัย

กอ่นทีเ่งนิไม่ม ีการมสีว่นรว่มประชาชนกลบัม ีแตต่อนนีก้ลายเปน็เรือ่งการ

เรยีกรอ้ง เมือ่มเีงนิแตเ่อาเงนิใหป้ระชาชนไมไ่ด้ เขากเ็บือ่ในการมีสว่นรว่ม

กับท้องถิ่น รวมทั้งปัญหายาเสพติดมีนโยบายลงมาให้ทุกท้องถิ่นจัดค่าย

อบรม โดยไม่ถามความเหน็จากพืน้ที ่บางครัง้กลายเปน็ดาบสองคม เพราะ

ทำาให้เกิดการไม่ไว้ใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำาหนดนโยบาย

ลงมาแบบนีบ้างครัง้ทำาใหท้้องถิน่ทำางานลำาบาก รวมท้ังมกัโยนความผดิวา่

ท้องถิ่นไม่รับผิดชอบ ซึ่งความจริงแล้วอำานาจหน้าที่ของท้องถิ่นไม่มี เช่น 

เรื่องการจับกุมปราบปรามยาเสพติด 

ระยะหลังมีกระแสเรื่องบูรณาการเข้ามา ก็เป็นเรื่องการโอนภารกิจ

หน้าที่ให้ ซึ่งก็มีปัญหา เพราะเมื่อตำารวจหรือสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ปปส.) เข้าไปหาประธานชุมชนบ่อย ก็

จะไม่มีใครอยากเป็นเพราะจะโดนเพ่งเล็ง ซึ่งตรงนี้ควรจะแยกหน้าที่ตรงนี้

กันให้เด็ดขาด 

อีกเสียงหน่ึงสนับสนุนว่า การกำาหนดกิจกรรมให้ท้องถิ่นจากบนลง

มาล่างทำาให้ท้องถิ่นโดนกดดันจากหลายฝ่าย ซึ่งท้องถิ่นควรรับหน้าที่ใน

การคุม้ครองดแูลมากกว่าการปราบปรามยาเสพติด แต่ทีผ่า่นมาการสัง่การ

จากข้างบนหมด การแก้ไขปัญหาจึงล้มเหลว ซึ่งถ้าท้องถิ่นไม่เข้าร่วมก็แก้

ไม่ได้ 

อีกปัญหาหนึ่งที่มีการสะท้อนจากวงเสวนา คือ เรื่องงบประมาณ ซึ่ง

ท้องถิ่นค่อนข้างขาดอิสระ เพราะสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะตั้งคำาถาม
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ตลอดว่าท้องถิ่นมีอำานาจในการบริหารและเบิกจ่ายได้หรือไม่ และมัก

ตีความตามตัวอักษรมากเกินไป ดังนั้น ถึงท้องถิ่นมีงบประมาณก็ใช้

ลำาบาก

และอีกความเห็นหนึ่งสะท้อนว่า เรื่องการกระจายอำานาจในพื้นที่

พเิศษชายแดนใต้ ระบบราชการเขม้แขง้เกนิไป เพราะใชง้านความมัน่คงนำา

มากอ่นทกุเรือ่ง “เพือ่ให้เกดิความสงบเรยีบรอ้ย” ทุกอยา่งจงึสงบเงยีบ รวม

ทั้งการเรียกร้องจากท้องถิ่น ซึ่งการจะผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสรา้งใหส้ำาเรจ็ไดต้อ้งอาศยัอำานาจทางการเมอืง และหากใหส้ว่นกลาง

กำาหนดลงมาเหมือนทุกเรื่องจะไม่สำาเร็จ การกระจายอำานาจต้องเป็นเรื่อง

ที่ท้องถิ่นผลักดันเอง
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กลุ่มที่ 3
การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน (People Participatory Network)
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กลุม่ที ่3: การจดัการภยัพบิตัดิว้ยเครอืขา่ยพลเมอืงและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน (People Participatory Network)

การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีสถานการณ์ความขัด

แย้งและรุนแรงปกคลุมอยู่ ทำาให้ประเด็น ‘ภัยพิบัติทางธรรมชาติ’ ถูกกด

ทับและไม่ได้ถูกให้ความสำาคัญเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น จนกระทั่งปี 2553 

ที่เกิดเหตุพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ขึ้นที่อ่าวปัตตานี สร้างความเสียหาย

กนิบรเิวณกวา้ง จงึเกดิโครงการเฝา้ระวงัภยัพบิติัลุม่น้ำาปตัตาน ี (PB Watch) 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีชวนชุมชน ภาค

ประชาชน เข้ามามีสว่นรว่มในการจดัการภยัพบิตัใินพืน้ทีเ่สีย่ง จนสามารถ

จัดตั้ง ‘เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติอ่าวปัตตานี’ ขึ้นมาได้ และจากนั้น

กม็กีารสำารวจสถานการณภ์ยัพบิตัปิระเภทตา่งๆ พร้อมกบัการสือ่สารสรา้ง

ความตระหนักเพื่อนำาไปสู่การป้องกันภัยพิบัติที่ยั่งยืนเกิดขึ้น

เพิ่มศักยภาพเตือนภัยพิบัติต้องผสาน ‘เครือข่ายเฝ้าระวัง’ ภาค
รัฐและประชาชน

ในเวทสีมัมนา “บรูณาการความรู ้กา้วสู่สันติภาพ” (STEPs to Peace) 

ในห้องย่อย 4 ว่าด้วย “การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการ

มีส่วนร่วมของชุมชน” มีการเสวนาถอดประสบการณ์การดำาเนินโครงการ

และขับเคลือ่นการสรา้งเครอืข่ายอาสาเฝา้ระวงัภยัพบิตัอิยา่งนา่สนใจหลาย

ประเด็น และมีข้อเสนอหลายประการ

เริ่มจาก ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

109

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะประธานโครงการเฝ้าระวังภัย

พิบัติลุ่มน้ำาปัตตานี (PB Watch) เสนอแนวทางการทำางานในอนาคต 

“หากวางโครงขา่ยการเฝา้ระวงัเตอืนภยัพบิติัใหท้ั้งภาครัฐและเอกชน

สามารถทำางานและเตือนภัยร่วมกันได้ จะทำาให้รู้ล่วงหน้าก่อนท่ีภัยจะมา 

และช่วยปอ้งกนัภัยพบิตัทิกุประเภทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพราะ

โครงสร้างหน่วยงานเตือนภัยภัยพิบัติภาครัฐมีทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ทรัพยากรครบถ้วน ท้ังกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) มีหน่วยปฏิบัติการตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด และลงลึกถึง

ระดบัอำาเภอ ตำาบล โดยหนว่ยงานเหลา่นีท้ำางานเชงิรกุมากขึน้ ขณะทีภ่าค

เอกชนทำางานอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติหลายลักษณะ เช่น 

องคก์รชุมชน วทิยสุมคัรเลน่ หนว่ยกูภ้ยั รวมทัง้มสิเตอรเ์ตอืนภยัทีเ่ฝา้ระวงั

อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง อาสาสมัครเหล่านี้มีความสำาคัญสามารถเตือนภัยเชื่อม

โยงได้ต้ังแต่ระดับครอบครัวครอบคลุมถึงโครงสร้างระดับประเทศ หาก

สามารถเข้าถึงความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญได้”

ท้ังน้ี จากประสบการณ์การทำางานผ่านโครงการ PB Watch นักวิชาการ

เข้าไปเสริมความรู้ให้กับเครือข่ายชาวบ้านหลายพ้ืนท่ี และสอนทักษะการใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายชาวบ้าน ภาค

พลเมืองกลายเป็น ‘เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติ ‘ ในระดับพ้ืนท่ีได้ 

ดังน้ันการให้ความรู้ต่อภาคประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ีเส่ียงเกิดภัย ถือเป็นส่ิงสำาคัญอย่างมากในการรับมือกับภัยพิบัติ ซ่ึง

อนาคตชุมชนจำาเป็นต้องมีศักยภาพในการใช้ระบบสารสนเทศมากข้ึน เช่น 

ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมอ่านแผนท่ีอากาศ น้ำา และระบบ

สารสนเทศต่างๆ โดยมีนักวิชาการคอยฝึกให้ และมาแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึง

กันและกันให้บ่อยคร้ัง ย่ิงจะทำาให้เครือข่ายทำาหน้าท่ีเฝ้าระวังภัยสามารถ

เตือนภัยได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็วย่ิงข้ึน ม่ันใจว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้า 

จะขับเคล่ือนแนวคิดและวิธีการน้ีจนประสบความสำาเร็จได้
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ขณะนี้ คณะทำางาน PB Watch ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

สามารถพยากรณ์การเกิดสึนามิและโปรแกรมจำาลองสถานการณ์เส้นทาง

น้ำาไหลไดทุ้กพ้ืนที ่หากนำาขอ้มูลพืน้ฐาน เช่น ปรมิาณน้ำาฝนทีต่กแตล่ะพืน้ที ่

ข้อมูลภูมิศาสตร์ความสูงต่ำาของพื้นที่นั้นๆ จะช่วยทำานายภัยน้ำาท่วมน้ำา

หลากลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะเกดิขึน้ได้ ซึง่ชมุชนใดสนใจเรยีนรูส้ิง่เหลา่นีส้ามารถ

แจ้งให้เกิดการฝึกอบรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ อาจต้องคิดมากขึ้นในการ

เชือ่มโยงขอ้มลูเครอืขา่ยเฝ้าระวังท่ีมอียูท้ั่งหมด เพือ่ใหข้อ้มลูทีห่ลากหลาย

ทำางานร่วมกันได้ เพราะในอนาคตเราจะต้องเผชิญภัยพิบัติที่ซับซ้อนและ

สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กรณีน้ำามันดิบรั่วที่เกาะเสม็ด จังหวัด

ระยอง เป็นสิ่งที่เราต้องคิดมากขึ้นกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และเครอืขา่ยอาสาเฝา้ระวงัภยัพบิตัอิยา่งเขม้แขง็มากขึน้เพยีง

ใด ชุมชนทุกพื้นที่ไม่ควรละเลยการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติไว้ด้วย เพราะ

จะทำาให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยามเกิดสถานการณ์รุนแรงให้ลด

ความเสียหายลงได้อย่างรวดเร็ว

และภัยเงียบที่ค่อยๆ คืบคลานสร้างความเสียหาย เช่น ปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่ง ชุมชนตามแนวชายหาดสามารถป้องกันตนเองโดยไม่ต้อง

รอให้หน่วยงานใดเข้ามาเพิ่มเติมความเสียหาย โดยการปลูกป่าชายเลนที่

ถกูวธิ ีคอืใชไ้มไ้ผม่าปกัยดึกบัตน้โกงกางไว้ จากนัน้กห็นัทางดา้นไมไ้ผอ่อก

สู่ทะเล เมื่อคลื่นมากระทบก็จะเจอกับไม้ไผ่ก่อน ทำาให้ต้นโกงกางอยู่รอด

ไม่โดนคลื่นทะเลซัดถอนรากถอนโคนจนออกไปหมด

เตือนการกัดเซาะชายฝั่ง ‘ภัย (พิบัติ) เงียบ’ จากทะเล

นายวุฒิพงษ์ แสงมณี อาจารย์ประจำาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี กล่าวว่า ภัยพิบัติไม่ได้มาจากต้นน้ำาปลายน้ำาเท่านั้น ยังมีภัยเงียบ

ที่มาจากคล่ืนทะเลกัดเซาะชายฝ่ัง ถือเป็นภัยอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยหลับ 

เพราะทะเลให้กำาเนิดคลื่นอยู่ตลอดเวลา จากการศึกษาตลอดแนวชายฝั่ง

ในจังหวัดปัตตานีและท่ัวประเทศ โดยอาศัยข้อมูลระยะไกล ทั้งภาพถ่าย

ดาวเทยีม ภาพถา่ยทางอากาศ ตัง้แตป่ ี2550 เปน็ตน้มา รวมทัง้การสำารวจ

รงัวดัดว้ยดาวเทยีมเพือ่ยนืยนัตำาแหนง่ท่ีชัดเจน จากการประมวลขอ้มลูดงั

กลา่วทัง้หมดกบัระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์(GIS) เพ่ือวเิคราะหว์า่แนว

ชายฝั่งทั่วประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ผลการศกึษาดงักล่าวพบวา่ ชายฝัง่ตัง้แตข่นุสมทุรจนี จ.สมทุรปราการ 

ไล่ลงมาถึงแนวชายฝั่งปัตตานี และเลยไปถึงส่วนหนึ่งของชายฝั่งมาเลเซีย 

ชายฝัง่มกีารเปลีย่นแปลงเปน็พลวัตร หดหายถกูกดัเซาะไปเรือ่ยๆ ทัง้จาก

คลื่นลมธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่ถูกทำาลายด้วยสิ่งป้องกันคลื่นที่มีลักษณะ

หนกัทัง้นัน้ เชน่ เขือ่นกนัคลืน่ (breakwater) ทีม่กีารทิง้หนิหรอืแทง่คอนกรตี

ขนาดต่างๆกั้นไว้ในทะเล โดยใช้ก้อนหินขนาดตามที่ออกแบบเพื่อยับยั้ง

ความเร็วของคลื่นที่จะเคล่ือนเข้าปะทะฝ่ังดังที่นิยมใช้กัน รวมท้ังเขื่อนกัน

ทรายและคลืน่ (jetty) หรอืแมก้ระท่ังถงุทรายบิก๊แบก็ทีน่ำามาวางไว้ตามพืน้ที่

ชายฝัง่ สิง่ปอ้งกนัคล่ืนเหล่านีส่้วนใหญม่กัทำาเปน็แนวตัง้ฉากกบัคลืน่ ผลก็

คือชายฝั่งถูกกัดกร่อน ยืนยันว่าทุกโครงสร้างที่นำามาวางป้องกันก่อให้เกิด

ผลกระทบเชงิลบทกุพืน้ท่ี มแีตซ่้ำาเตมิใหพ้ืน้ท่ีชายฝัง่ถกูกดัเซาะอยา่งรนุแรง

ยิ่งขึ้น

ในทางกลับกัน ผลจากการสำารวจเดียวกันนี้ยังพบว่าโครงสร้างเดียว

ที่สามารถคงสภาพพื้นที่ชายฝั่งไว้ได้ คือ การไม่นำาโครงสร้างใดเลยมาวาง

กันคลื่น ยกตัวอย่างแนวชายหาดท่ีอำาเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ การเปลี่ยนแปลงแนวชายหาดและการกัดเซาะเกิดขึ้น

นอ้ยหรอืเปลีย่นแปลงนอ้ยมาก และเมือ่นำาขอ้มลูทางอทุกศาสตรม์าผนวก
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ประมวลขอ้มลูของชายฝัง่ในจงัหวดัปตัตาน ีท่ีมรีะยะทางเพยีง 26 กิโลเมตร 

ที่มีโครงสร้างหนักครบทุกโครงสร้าง ‘แบบรวมมิตร’ มาเปรียบเทียบ พบ

ผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งที่แตกต่างกันอย่างมาก

“และจากการลงพื้นท่ีทำาให้ทราบยิ่งข้ึนว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนำา

โครงสร้างหนักมาทิ้งตามแนวชายหาด โดยชาวบ้านไม่รู้เรื่องและไม่มีการ

ถามความเหน็จากชาวบา้นในพืน้ทีว่า่มคีวามตอ้งการหรอืไม ่ปญัหาจงึเกดิ

เป็นลูกโซ่ เพราะการวางโครงสร้างหนักบริเวณชายฝั่งไปขวางการเคลื่อน

ตัวของทราย สุดท้ายเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงโดยไม่สามารถกลับสู่

สภาพเดิมได้อีกต่อไป”

ศักยภาพ ‘พลเมือง’ เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติ

ด้าน นายแวมุสตาฟา ดอเลาะ อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังภัย

พิบัติ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี ถอดประสบการณ์หลังเผชิญภัย

พิบัติใน 16 ชุมชนของตันหยงลุโละเมื่อปี 2553 โดยเล่าให้เห็นศักยภาพ

ของพลเมืองที่ลุกขึ้นมาเป็นเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติ ‘อ่าวปัตตานี’  

ว่า หลังพ้นวิกฤตพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ขึ้นที่อ่าวปัตตานีเมื่อปี 2553 

เกิดมาอายุกว่า 50 ปีเพิ่งเคยจะเจอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูชุมชน จน

กระทั่งโครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำาปัตตานี (PB Watch)  มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีชวนเครอืข่ายชาวบา้นท่ีได้รบัผลกระทบ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยพิบัติ นับจากนั้นก็ก่อเกิดเป็นอาสา

สมัครชุมชน 

เครือข่ายชุมชนได้เรียนรู้การอ่านแผนที่อากาศ รู้จักการเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายพื้นที่อื่นๆ ผ่านกูเกิลเอิร์ธ ทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้เตรียมตัวก่อน

ภยัมาได ้เราสามารถเฝ้าระวังได้ว่าจะเกดิพายุลูกตา่งๆ เมือ่ใด ขอ้มลูต่างๆ 
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ที่ได้รับการอบรมจากโครงการทำาให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้

“นอกจากการเฝ้าระวังภยั ยงัได้เรยีนรูก้ารป้องกนัภยัจากภยัพิบติัครัง้

ทีผ่า่นมา ทัง้นี ้จากการวิเคราะหร์ว่มกบันกัวิชาการพบวา่พายมุกัจะเขา้ตรง

บริเวณที่ไม่มีป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนสามารถชะลอความเร็วของลม

และคลืน่ ดงัน้ัน เพือ่เปน็การปอ้งกนัพายใุนอนาคตและสร้างการมสีว่นรว่ม 

จึงริเริ่มชวนชาวบ้านปลูกป่าชายเลนบริเวณชายหาด รวมทั้งสื่อสารสร้าง

ความตระหนักเรื่องการป้องกันภัยพิบัติในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตนยังเริ่ม

ฝึกพูดเสียงตามสาย เพื่อแจ้งข่าว เล่าความรู้เกร็ดต่างๆ สำาหรับเตือนภัย

พิบัติในหมู่บ้านด้วย รวมทั้งสื่อสารผ่านวิทยุ มอ. รณรงค์ให้ชุมชนเริ่มปลูก

ปา่ชายเลนขยายพืน้ทีใ่หก้วา้งออกไปอกี โดยชกัชวนเด็กๆ เยาวชนไปปลกู

กัน และปัจจุบันชุมชนก็ช่วยดูแลกันอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชาวบ้านมี

ความต้องการและยังขาดอยู่ขณะน้ีก็คือ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ เช่น เส้ือ

ชูชีพ สัญญาณเตือนภัย ไฟกระพริบ เพ่ือจะได้อพยพอย่างมีระบบ สัญญาณ

เตือนภัย ถ้าพายุมาจะได้บอกต่อชาวบ้านได้”

นายนันทพล เด็นเบ็น ประธานเครือข่ายประชาชนติดตามแผน

พฒันาจงัหวดัสตลู กลา่วว่าการเกดิคล่ืนยกัษสึ์นามปิ ี2547 ซึง่เปน็มหาภยั

พิบัติท่ีคนไทยรู้จักน้อยมาก หลังเกิดเหตุการณ์ทำาให้พี่น้องประชาชนใน

พ้ืนที่มีการตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้รับมือกับภัย

พิบัติที่เกิดจากคล่ืนยักษ์สึนามิมากข้ึน มีการติดตามข่าวสารจากกรม

อุตุนิยมวิทยา มีการซักซ้อมหากเกิดภัยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย (ปภ.) ในการจัดทำาแผนอพยพ แต่ก็ไม่ได้ดำาเนินเช่นน้ีบ่อย

นัก นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายเฝ้าระวังพายุที่สำาคัญก็คือเรือประมง ถ้า

มีพายุลูกใหญ่ๆ เข้ามา เรือประมงขนาดใหญ่จะแจ้งมายังเรือเล็กชายฝั่ง 

ให้ประมงขนาดเล็กรับทราบว่าอีกกี่ชั่วโมงลมจะมา เป็นการเอื้อประโยชน์

ให้กันและกัน และข้อมูลนี้ยังสามารถส่งต่อข่าวสารไปยังชาวบ้านในพื้นที่
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ให้รับทราบได้อีกด้วย

นายชูชาติ ธุรกิจจำานง ประธานสภาองค์กรชุมชน อำาเภอนาหม่อม 

จังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากไปอบรมกับ ‘โครงการพี

บี วอทช์’ ได้กลับมาทำาแผนภัยพิบัติให้กับอำาเภอนาหม่อม เพราะบริเวณ

นี้เป็นต้นน้ำาของอำาเภอหาดใหญ่ ถ้าน้ำาหลากมาก็จะท่วมจากนาหม่อม

จนถึงหาดใหญ่ 

“ใครมีหน้าที่ทำาแผนและป้องกันภัยพิบัติในชุมชน”

“สภาองค์กรชุมชน ได้ชวนชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนา

แผนป้องกันภัยพิบัติและคิดใช้วิธีการผันน้ำาในพื้นท่ีที่สามารถรองรับน้ำาได้ 

เริม่แรกไมมี่เวทพีดูคยุกนัในชมุชน จงึไมม่ใีครยอมใหน้้ำาผา่นบา้นตวัเอง แต่

เมื่อมีเวทีพูดคุยกัน ก็เริ่มเห็นความสำาคัญจึงมีการคิดแผนและเสนอเข้าสู่

องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีก เพราะอบต.เข้าใจ

ว่าสภาองค์กรชุมชนจะไปแย่งงานทำาหรือไม่ ทำาให้ทางอำาเภอต้องมาเป็น

ตวักลาง เปน็เจา้ภาพในการจัดทำาแผนและจัดสรรงบประมาณเพือ่ปอ้งกนั

ภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรม ขณะที่ อบต.ไม่มีงบประมาณด้านนี้ จึงเป็นกรณี

ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นในระดับต่างๆ ซึ่งสภา

องค์กรชุมชนที่รู้ภูมิศาสตร์ มีศักยภาพในการทำาแผนและหาข้อมูล ก็

สามารถสรปุแผนปอ้งกนัภยัพบิตัเิสนอตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไดเ้ลยโดยไม่

ตอ้งผา่น อบต.เพือ่ท่ีจะทำาใหก้ารปอ้งกนัภยัพบัิตใินชมุชนกระทำาการไดเ้รว็

มากขึ้น”

นายนาสรี มะเซ็ง อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ จังหวัด
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นราธิวาส กล่าวว่า จากการสังเกตเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยต้องยอมรับว่า

มีมาก คำาถามท่ีตามมาคือเครือข่ายจำานวนมากดังกล่าวมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพการทำางานและประสานงานที่แท้จริงหรือไม่ ปภ.จังหวัดกับ

เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนต่างคนต่างทำาหรือไม่ เพราะการช่วย

เหลือฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย เป็น ‘เรื่องด่วน’ การเบิกเรือก็ดี การ

ประสาน และสนับสนุนอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่นทำาเฉพาะบางเครือข่าย 

หรอืทำาครอบคลมุพืน้ทีร่บัผดิชอบ ปภ.เลอืกสนบัสนนุอยา่งไร มกีารละเลย

ต่อการซักซ้อมแผนอพยพ การเตือนภัยหรือไม่ 

ดงันัน้ ทัง้แนวคิด ระเบยีบปฏบิตั ิการประสานงาน การซ้อมแผนเปน็

เรือ่งท่ีต้องทำาการทบทวนอยา่งสม่ำาเสมอ เพราะหากเกดิเหตกุารณ ์แนน่อน

ว่าขาดการเตรียมตัวชาวบ้านในพื้นที่จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

“การส่งต่อความรับผิดชอบของคนในชุมชนก็ถือเป็นสิ่งสำาคัญ คนที่

มีความรู้ในส่วนนี้และเห็นภาพในชุมชนมีหรือไม่ กี่คน ที่ผ่านมาเรายังมี

พืน้ทีเ่รยีนรู้อยูว่งแคบ เสนอว่าตอ่จากนีค้วรมภีาคีรว่มกนั โดยกำาหนดพืน้ที่

และมีอาสาสมัครท่ีชัดจน และมีการทำางานร่วมกันกับรัฐและองค์กรภาค

ประชาชนทีคู่ข่นานแบบบรูณาการกนัไป มพีืน้ทีก่ารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวม

ทั้งการมีแผนที่ร่วม นำาไปสู่การจัดการตัวเอง จนทำาให้ชุมชนเกิดความเข้ม

แข็ง ก็จะทำาให้การเรียนรู้การป้องกันภัยพิบัติแบบบูรณาการแบบมี

ประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ไม่ยาก”

ด้านภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

โดยตรง ว่าที่ พ.ต.ธีระ สันติเมธี ผู้อำานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) เขต 12 สงขลา ยอมรับเสียงสะท้อนจากเครือข่าย และ

พรอ้มปรบัการบรหิารจดัการใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้ “เรามเีครอืขา่ยและ

อุปกรณ์พรอ้ม มีมสิเตอรเ์ตอืนภยัในทกุจงัหวดั และยอมรบัวา่คณุภาพอาจ

ไม่เต็มร้อย ขาดความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ และทักษะในการเตือน
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ภัยไปบ้าง ส่วนกรณีการใช้เงินในส่วนของการบรรเทาทุกข์ก็ขอให้สบายใจ

ได ้ปภ.มงีบประมาณอำาเภอละลา้นบาทในการบรรเทาทุกขท์างภัยพบัิติได้

ทันที แต่มีข้อแม้ว่าต้องแจ้งคณะกรรมการภายใน 90 วัน ถึงจะได้รับการ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ฉะนั้นใครท่ีประสบเหตุก็ควรรีบแจ้งทันที จากน้ัน

จะจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาว่าผู้ที่แจ้งนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หรือไม่ในการรับความช่วยเหลือ”
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กลุ่มที่ 4
เสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านกฎหมายด้วยเครือข่ายยุติธรรม 

(Legal Awareness and Legal Access)
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เพราะคำาตอบปลายทางหวงัใหก้ารอำานวยความยตุธิรรมเปน็หนทาง

ในการสร้างสันติภาพ “No Justice No peace” จากความพยายามและมุ่ง

มัน่ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความตระหนกัรู้ดา้นกฎหมายแกช่มุชนทอ้ง

ถิ่นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทำาให้เราเห็นเครือข่ายยุติธรรมที่

กำาลังขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ มี

ใครบ้าง มีบทบาทและทำางานอย่างไร 8 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐพยายาม

พัฒนางานด้านการอำานายความยุติธรรมให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา 

แตก่ไ็มส่ามารถเขา้ถงึ ไมส่ามารถสรา้งความไว้เนือ้เชือ่ใจแกป่ระชาชนผูไ้ด้

รบัผลกระทบได้ ทำาใหเ้ครอืขา่ยยตุธิรรมภาคประชาชนเตบิโต ขยายตวั และ

สร้างความตระหนักด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ มากขึ้น มีบทเรียนและ

ข้อท้าทายจำานวนมากให้เรียนรู้ร่วมกันจากผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ ผู้ประสานงานกลุ่มด้วยใจ

น.ส.นูรฮายาตี สาเมาะ ตัวแทนเครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึง

ความยุติธรรม

นายสากีมัน เบญจเดชา ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

นายกิตติ สุระกำาแหง หัวหน้าฝ่ายงานยุติธรรม ศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาจารย์สุรศักดิ์ ดือเระ จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีในฐานะหวัหนา้โครงการเสรมิสรา้งความ

ตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้
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ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ : จากเหยื่อสู่ผู้ปฏิบัติการทางสังคม

น.ส.อญัชนา หมีมหินะ๊ เล่าท่ีมาการเข้ามาเปน็ผูป้ฏบิติัการทางสงัคม

ชว่ยเหลอืผูต้อ้งขงัคดคีวามมัน่คง ในนาม ‘กลุ่มดว้ยใจ’ เนือ่งจากมญีาตถิกู

ดำาเนนิคดด้ีานความมัน่คง 3 ป ีระหวา่งการใหค้วามช่วยเหลอืญาตจินศาล

ยกฟ้องคดี พบว่าผู้ต้องหาคดีความมั่นคงมีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา 

คือตั้งแต่กระบวนการจับกุมภายใต้การใช้กฎหมายพิเศษ คือ กฎหมาย

อัยการศึก พรก.ฉุกเฉินฯ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ระหว่างทางชั้น

สอบสวน คำาพิพากษาทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา จนกระทั่ง

ถงึปลายทาง การเยยีวยาท่ีควรเปน็กระบวนการทำาใหผู้เ้สยีหายใหก้ลบัเปน็

คนอย่างสมบูรณ์ จากประสบการณ์ของเธอ “แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถ มฐีานะ แตก่เ็ปน็เหยือ่ได ้เมือ่มองถงึคนทีด่อ้ยโอกาสกวา่ พดูไทย

ไม่ได้ และไม่มีเงิน เขาย่อมมีปัญหาหนักหนามากเพียงไร”

เช่นเดียวกันกับ น.ส.นูรฮายาตี สาเมาะ ตัวแทนจากเครือข่ายส่ง

เสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม ‘ฮับ’ (HAP- Promoting Human Rights 

and Access to Justice Networks) เล่าถึงประสบการณ์การทำางาน ตั้งแต่

ปี 2551 ในองค์กรไม่มีคนจบกฎหมายเลยสักคน การต้ังองค์กรนี้ข้ึนมา

เพราะมีจิตที่ต้องการจะทำา ขณะนี้กำาลังศึกษาเรื่องกฎหมายในเชิงลึกมาก

ขึ้น 

เธอบอกว่า “แม้เราไม่มีนักวิชาการท่ีจบด้านกฎหมาย แต่เรามีผู้ที่

ต้องการจะช่วยเหลือสังคม และทำางานเพื่อสังคม จากการท่ีได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากการซ้อมทรมาน การถูกจับกุมคุมขัง เราไม่มีความรู้

ในตอนแรก คนอื่นก็ไม่มีความรู้ แต่เราก็พยายามทำางานเพื่อให้ความช่วย

เหลือมาตลอด”

“เราทำางานกับผู้หญิง เด็ก เยาวชนและผู้นำาชุมชน ครูในพื้นที่ และ
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กลุ่มใหม่ คือ จำาเลยจากคดีความมั่นคง เราเริ่มต้นโดยไม่มีเงิน ไม่เคยรับ

เงินเดือน บางครั้งท้อใจเพราะการทำางานมีความเสี่ยงอันตรายมาก ตอน

แรกที่ทำางานนั้นแม่ไม่เคยรู้ เพราะไม่เคยบอก ต่อมาแม่ก็รู้แต่ไม่สามารถ

หยุดได้ เพราะสัญญากับประชาชนไว้ รวมทั้งคนในกลุ่มซึ่งเป็นคนใกล้ชิด

ได้รับผลกระทบโดยตรง คนท่ีประสบเองกับคนที่ไม่เคยประสบนั้นไม่

เหมือนกัน ความต้องการก็ไม่เหมือนกัน คนภายนอกอาจจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ 

ว่าทำาไมถึงต้องทำาตรงนี้ แต่ถ้าเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงคุณจะทำาด้วย

ความเต็มใจ แม้จะไม่มีเงิน ไม่ได้รับการสนับสนุน เขาจะไปช่วยเหลือคน

อื่นทันทีที่ได้รับการร้องขอหรือเมื่อทราบเรื่อง”

ขณะที่ กลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ หรือ ‘สแปน’ (SPAN - 

Southern Paralegal Advocacy Network) ปรากฏตัวในฐานะผู้ปฏิบัติการ

ทางสงัคมดา้นกระบวนการยตุธิรรมทีต่า่งออกไป นายสากมัีน เบญจเดชา 

ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC – Muslim Attorney Cen-

ter Foundation) อธิบายความซับซ้อนทางกลไกของกระบวนการยุติธรรม

ที่มีตำารวจ อัยการ ศาล เรือนจำา รวมทั้งสถานพินิจสำาหรับเยาวชน สำาหรับ

ทนายความทำาหน้าท่ีนำาเสนอหลักฐาน ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครถูกใคร

ผิด เมื่อมีคนมาร้องเรียนจำานวนมากขึ้นทุกวันทุกวันในช่วงทศวรรษของ

ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้รอบใหม่ ทางมูลนิธิฯ เห็นความ

จำาเป็นต้องสร้างทีมผู้ช่วยทนายความ ซึ่งไม่ต้องจบกฎหมาย ขณะน้ีมี

ประมาณ 5,000 คน เพื่อทำางานเชิงรุกในการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ใหค้วามรูก้ฎหมายทัง้ ป.วอิาญา กฎอยัการศกึ พรก.ฉกุเฉนิฯ พ.ร.บ. ความ

มั่นคงฯ 

เครือข่าย SPAN ประกอบด้วยทนายความอาวุโส ทนายความที่เพิ่ง

เรียนจบ เพิ่งมีใบอนุญาตว่าความ มีทนายความผู้ช่วย มีนักศึกษาฝึกงาน

คณะนิติศาสตร์จากเกือบท่ัวประเทศ มีเครือข่ายจำาเลย เครือข่ายญาติ



สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

123

จำาเลย เครือข่ายเยาวชนเข้ามาร่วมงาน ทำาให้คดีความมั่นคงและการร้อง

เรยีนความไมเ่ปน็ธรรม การถกูละเมิดสทิธมินษุยชนเบาลง เพราะชาวบา้น

มคีวามรู ้สามารถปอ้งกนัตวัเองในระดับเบือ้งตน้ไดบ้า้งแลว้ และทางมลูนธิิ

ศนูยท์นายความมสุลมิยังทำางานเชงิรกุมากขึน้ในการสรา้งเครอืข่ายผูป้ฏบิตัิ

การทางสังคม ซึ่งจากงานวิจัยของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) พบว่าองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือ

ทีส่ดุในพืน้ทีข่ณะนี ้คอื ‘ผูน้ำาศาสนา’ จงึทำาโครงการใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย

เพิ่มเติมต่อผู้นำาศาสนา เช่น ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ย การประนีประนอม 

หลงัการอบรมสองครัง้ มโีตะ๊อหิมา่มท่ีผ่านการอบรมเสยีชวีติไปแลว้ 

2 คน เราพยายามใหทุ้กองคก์รตัง้แตร่ากหญา้มคีวามรูเ้รือ่งกฎหมายเบือ้ง

ต้นให้มากที่สุด
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“ทั้งนี้ อาจารย์สุทธิศักดิ์ บอกว่าช่วงแรกของโครงการฯ เป็นการเริ่ม

ตน้เชงิบรูณาการและแลกเปล่ียนระหวา่งเครอืขา่ยยตุธิรรม ทัง้กลุม่ดว้ยใจ, 

ฮับ, สแปน และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม โดยจะนำาสิ่งที่ได้ขยายใช้กับ

เครือข่ายอ่ืน เช่น ‘อาดิลัน เซ็นเตอร์ ‘ ศูนย์อำานวยความเป็นธรรมภาค

ประชาชนระดับตำาบล เปน็ความรบัผดิชอบทีเ่รามใีนฐานะสมาชกิของสงัคม 

และเป็นความรับผิดชอบของมุสลิมที่เราเห็นพี่น้องได้รับความอยุติธรรม

ไม่ได้ วันนี้คงเป็นจุดเริ่มต้น แต่ไม่ปิดกั้นการสร้างความตระหนักรู้ในการ

สร้างความเป็นธรรมในมิติอื่นๆ เช่น ความเป็นธรรมของผู้หญิง หรือด้าน

อืน่ๆ การงานน้ีไมใ่ชเ่พือ่ความเปน็ธรรมเทา่นัน้ แตห่วังว่าใหพ้ระผูส้รา้งได้

รับความพึงพอใจจากการทำางานของเราด้วย”

การสรา้งเครอืขา่ยภาคประชาชน เพิม่ศกัยภาพความกลมเกลยีว
ในสังคม

เครอืขา่ยยติุธรรมทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน บรูณาการสรา้งความ

กลมเกลียวในสังคมอย่างไร ? คณะทำางาน ‘กลุ่มด้วยใจ’ ทำางานมีเข็มมุ่งที่

ชัดเจน จากการได้รู้จักมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และได้เรียนรู้การ

ทำางานกระบวนการยุตธิรรมผ่านประสบการณช่์วยเหลอืญาติจนคดยีกฟอ้ง

สำาเร็จ เริ่มงานมาตั้งแต่ปี 2551 สามารถตั้งเป็นกลุ่มทำางานอย่างเป็น

ทางการข้ึนเม่ือป ี2553 โดยเปดิตวัให้คำาแนะนำาและใหค้วามรูท้างกฎหมาย

แก่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและญาติ รวมทั้งได้ออกแบบการช่วยเหลือผู้

ต้องขัง และเข้าหาผู้ต้องขังซึ่งไม่ได้รับโอกาสการป้องกันตัว 

ส่วนบทบาทของ ‘ฮับ’ คือให้คำาปรึกษาประเด็นสิทธิและหน้าที่ ให้

ความรู้เร่ืองกฎหมายที่ใช้ในพื้นที่ สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและ

ประชาชน 
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“การทำางานลักษณะนี้ทำาให้มีท้ังศัตรูและมิตร แต่เรารู้ว่าศัตรูคือใคร

และมติรเราคือใคร และไมส่ามารถอนตวัจากการทำางานตรงนีไ้ดแ้ลว้ เพราะ

ประชาชนรู้จักเรา เราสามารถช่วยเขา เรียกได้ว่าทำางานตรงนี้มีญาติเยอะ 

เรารู้ จักปัญหา รู้จักพื้นที่ที่ตรงไหนเราควรจะใกล้หรือควรจะไกล” 

น.ส.นรูฮายาต ียอมรบัว่าดใีจท่ีไดร้บัโอกาสและการสนบัสนนุจากโครงการ 

STEP แต่ด้วยความที่ไม่เคยเข้าวงการวิชาการ จะพยายามเอาความรู้ทาง

วิชาการมาใส่ให้ตัวเองและชาวบ้านให้มากที่สุด 

เครือข่ายของ ‘ฮับ’ ณ วันนี้มีความเข้มแข็งมาก มีการสร้างเครือข่าย

ด้วยตนเองโดย “...สร้างเวทีให้กับผู้ได้รับกระทบจากกระบวนการยุติธรรม

โดยเปิดโอกาสให้เขาพูด ซึ่งเมื่อเขาพูดก็จะได้ยินในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเรามี 

เราพยายามจัดตั้งให้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ถูกซ้อมทรมาน ซึ่งมีจำานวนมาก

พอสมควรในพ้ืนท่ี คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆ ท่ีสะท้อนปัญหาการละเมิด

สิทธิได้อย่างตรงไปตรงมา มีความเข้มแข็งและมีข้อมูลเยอะมาก แต่ก็มีผู้

ได้รับผลกระทบอีกจำานวนมากเช่นเดียวกันที่เราไม่สามารถเข้าถึง หรือเขา

ถกูละเลยไป คนเหล่านีต้อ้งการจะอยูใ่นสังคม ไมเ่คยรบัรูว้า่มกีารรวมกลุม่

กันอยู่ เราก็ต้องเข้าไปสำารวจและเข้าหาเขาให้มากขึ้น”

ดา้นนายสากมีนั เลา่วา่หลงัจาก ‘ทนายสมชาย นลีะไพจติร’ ประธาน

ชมรมนักกฎหมายมุสลิม ถูกอุ้มหาย เครือข่ายทนายจำานวนหนึ่งก็มีการ

ประชุมและเกิดความหวาดกลัว จึงได้ประชุมและออกนโยบายว่าจะไม่ให้

ความช่วยเหลือเรื่องคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เหตดัุงกลา่วผลักดันใหท้นายความในสามจงัหวดัรวมตัวกอ่ต้ัง ‘ชมรม

นกักฎหมายมสุลิม’ เมือ่ป ี2547 อยา่งไมน่า่เช่ือ สถานการณไ์ฟใตร้อบใหม่

นี้มีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเยอะมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่คนไม่ค่อยรู้

กนั คอืกอ่นการปล้นปนืป ี2547 กม็คีดดีา้นนีป้รากฏขึน้มากและมกีารฟอ้ง

คดีที่ไปศาลอาญา กรุงเทพฯ 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2550 จึงตั้งศูนย์ทนายความมุสลิม 
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โดยมี ‘คณุสทิธพิงษ ์ จนัทรวโิรจน’์ เปน็ประธาน จากนัน้จงึจดทะเบยีนเปน็ 

’มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม’ มีสำานักงานอยู่ที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย 

ที่จังหวัดยะลา มี ‘คุณยะลา อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ’ เป็นกรรมการประจำา

จงัหวดั ขณะทีจ่งัหวดันราธวิาส ม ี‘นายกมลศกัด์ ลวีาเมาะ’ จังหวัดปตัตานี 

‘นายอนุกูล อาแวปูเตะ’ จังหวัดสงขลาที่จะนะ มี ‘นายเชาวลิต หมาดดิม’ 

หรือบังสุขเป็นทนายในพื้นที่

“งานของมลูนิธฯิ คอืการใหค้วามช่วยเหลือคดคีวามมัน่คง เนือ่งจาก

มชีาวบา้นมารอ้งเรยีนกบัเราจำานวนมาก เราจะมแีบบฟอรม์ มทีนายความ

ให้ความช่วยเหลือ จนได้สมญานามว่า ‘ทนายโจร’ การเรียกเช่นนี้แฝงฝัง

ด้วยทัศนคติบางอย่างที่ต้องรื้อถอนเพื่อนำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรม”

นายสากีมัน เช่ือมาโดยตลอดว่าแม้องค์กรภายนอกจะเข้ามาช่วย

เหลอืและสง่เสรมิศกัยภาพของคนและเครอืขา่ยในพืน้ทีจ่ำานวนมาก แต่คำา

ตอบทีใ่ชท่ีส่ดุคอืคนในพืน้ท่ีตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปญัหา แม้วา่จะมงีบประมาณ

มากเท่าใด ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุดและพร้อมที่จะทำางาน

รว่มกัน โดยมีภาคประชาสงัคมหนนุหลงั มลูนธิฯิ พยายามลงพืน้ที ่ใหค้วาม

รู้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สิทธิและบทบาทในการเปล่ียนแปลงพลวัตรทาง

สังคม มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพ โมเดลต่างๆ เช่นเรื่องปัตตานีมหานคร 

ทว่าสุดท้ายคำาตอบต้องมาจากประชาชนว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการ

อย่างไร ต้องส่งสัญญาณให้รัฐและองค์กรนำาทราบว่าประชาชนต้องการ

อะไร

“ปัญหาการบูรณาการระหว่างองค์กรนั้น มีการปรับตัวตลอดเวลา ที่

ผ่านมาทางมูลนิธิฯ มีทนายความอย่างเดียว ทำาให้การทำางานยังขาดมิติ

หลายด้าน เช่น การสื่อสาร การลงพื้นที่ ตอนแรกที่ปัตตานี ศาลเปิดวัน

เสาร์-อาทิตย์ด้วย เพื่อพิจารณาคดีให้เสร็จ พยายามการแก้ปัญหา

กระบวนการยตุธิรรมลา่ช้า การพิจารณาคดเียอะ กต็อ้งตอ่ควิกนัไป ในศาล

ชั้นต้นใช้เวลาสองปี ถ้าไม่ได้รับการประกันตัว ศาลอุทธรณ์อีกสองปี ศาล
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อาญาอีกสองปี รวมแล้ว  6 ปี ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ชายและติดยาวไม่

ได้สิทธิในการประกันตัวก็จะเป็นปัญหากับครอบครัว ทั้งที่ๆ ยังไม่มีคำา

ตัดสิน ก็ถือว่ายังไม่ผิด”

“ในสถานการณเ์ชน่นี ้การทำางานระบบเครอืขา่ยเปน็เรือ่งสำาคญั ไมม่ี

องค์กรใดทำางานคนเดียวได้ ต้องบูรณาการเนื้องานร่วมกัน เช่น มีผู้ช่วย

ทนายความ เครือข่ายชาวบ้าน เครือข่ายจำาเลย เราก็ทำางานได้สบายข้ึน 

เชน่ แจง้เครอืขา่ยผูช้ว่ยทนายความให้ถา่ยรปู วาดแผนท่ีเกดิเหตุ ระยะแรก

สิ่งเหล่าน้ีทางมูลนิธิต้องลงไปทำาเองท้ังหมด ระยะหลังนี้ เครือข่ายผู้ช่วย

ทนายความทั้งในสำานักงานและในหมู่บ้านทำาแทนให้ได้เกือบทั้งหมด 

ปจัจบุนัยิง่มเีฟซบุค๊ เกิดเหตเุมือ่ใดส่งข้อมลูได้ทันท ีถา้เกดิกรณซีอ้มทรมาน

ดว้ย สามารถหาขอ้มลูสง่ตอ่ใหม้ลูนิธผิสานวฒันธรรม ส่งใหค้ณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เข้ามาตรวจสอบการทำางานของเจ้าหน้าที่

รัฐได้ในระดับหนึ่ง แต่ภายใต้กฎหมายพิเศษ การให้องค์กรเหล่านี้เข้ามา

ตรวจสอบอำานาจรัฐท่ีอาจละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นไปได้ยากมาก 

อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนัพบว่า ทหาร ตำารวจเริม่ตระหนกัและเขา้ใจเรือ่งสทิธิ

มนุษยชนและอำานวยความยุติธรรมกับชาวบ้านมากขึ้น”

สำาหรับผู้ติดตามสถานการณ์การอำานวยความยุติธรรมในพื้นท่ีนี้ 

อาจารย์สุทธิศักด์ิ ก็ยืนยัน  “การบูรณาการเครือข่ายช่วงหลังนี้ถือว่ามี

พัฒนาการที่เร็วมาก แต่ละองค์กรมีบทบาทและทำางานได้ดี เอื้อกันไป ไม่

บินเดี่ยว เป็นแนวโน้มที่ดีมาก” 

สอดรับกับ น.ส.ภาวิณี ชุมศรี ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เห็น

ว่าการทำางานเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น

รูปแบบการทำางานร่วมกันระหว่างประชาสังคมกับรัฐอย่างไม่เป็นทางการ

ได้ เช่น การโทรศัพท์คุยกันประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ส่วน

ทนายความอาสาต้องสรา้งความเขม้แขง็ ใหค้ำาแนะนำา สง่ตอ่เคส หลายคน

มีคำาถาม ยังไม่สามารถแนะนำาใครได้ แง่นี้ คนทำางานอาจจะต้องถูกสร้าง
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ความเข้มแข็งในเบื้องต้นก่อน อาจจะต้องคุยกันว่ามีปัญหา จะมีการเสริม

ศักยภาพอย่างไร เบื้องต้นอาจจะเจอคำาถาม อาจจะมีรายการคำาถามใน

การประสานงานระหว่างรัฐกับเอกชน หากจะต้องประสานงานและ

ตระหนักว่าจะส่งต่อให้ใคร

“การรู้กฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อาจจะไม่ใช่การเข้า

ถึงความเป็นธรรม เป็นข้อท้าทายของภาคประชาสังคม คดีที่ล่าช้าไม่ได้

ประกัน หรือผู้ที่มีหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ คนที่อยู่ระหว่างรอฟ้อง ผู้ต้องหา

ประกันตัวออกมาแล้วถูกยิง ถูกเก็บ รวมทั้งกรณีการฟ้องร้องและไม่มีการ

ลงโทษผู้กระทำาผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ เป็นปัญหาที่เรื้อรังอยู่แล้ว ถ้าจะพูดถึง

บทบาทในเชงิรกุท่ีเปน็ข้อทา้ยคอื เราจะมีบทบาทในการปฏริปูกระบวนการ

ยุติธรรมได้อย่างไร เพื่อนำาไปสู่ความเป็นธรรมได้”

การสร้างเครือข่ายความเป็นธรรมกับภาครัฐ

เพือ่ใหก้ารอำานวยความยตุธิรรมเกดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ไ้ด้รบัผลกระ

ทบคดีความต่างๆ รวมท้ังครอบครัวและญาติท่ีเกี่ยวข้อง การบูรณาการ

เน้ืองานระหว่างเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนด้านเดียวยังไม่ได้ตอบ

โจทย์ได้ท้ังหมด และอย่างคำานิยมว่าพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้น่าจะเป็น 

‘พื้นที่ตัวอย่าง’ การทำางานระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเอื้อ

ประโยชนแ์กป่ระชาชนใหม้ากท่ีสุด แงน่ีจึ้งมกีารทำางานรว่มกนัในหลายรปู

แบบที่เป็นบทเรียนได้ เช่น ‘กลุ่มด้วยใจ’ ได้ไปร่วมโครงการยุติธรรมนำา

สันติสุขกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมีบทบาทเป็นวิทยากร ได้

เข้าเยี่ยมครอบครัวสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด การเยี่ยมแบบครอบครัวสัมพันธ์

คอืการนำาครอบครวัเขา้ไปเยีย่มในเรอืนจำา ดำาเนนิการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2553 

ถงึปจัจบุนัทัง้ 4 จงัหวัด ทำาใหเ้ขา้ใจปญัหามากขึน้ ไดพ้บปญัหาการทรมาน
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ภายใต้กฎหมายพิเศษ ซึ่งก็มีการประกาศใช้ทั่วประเทศ แต่ไม่มากเท่าภาค

ใต ้สามารถออกแบบการทำางานใหค้รอบคลมุความเดือดร้อนของกลุม่เปา้

หมายได้มากข้ึน รวมทั้งเครือข่าย ‘ฮับ’ ซึ่งมีบทบาทในการให้ความรู้คำา

ปรกึษาและประสานงานระหว่างกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบและรฐั คอืเปน็องคก์ร

ระหว่างประชาชนกับรัฐ 

ดังนั้น การพยายามปรับการทำางานของภาครัฐจึงเป็นอีกด้านที่ต้อง

ให้ความสำาคัญ นายกิตติ สุระกำาแหง หัวหน้าฝ่ายงานยุติธรรม ศูนย์

อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อธิบายโครงสร้างและ

บทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต.ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรการบริหารจังหวัด

ชายแดนใต ้พระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 

2553 กำาหนด 

โดยโครงสร้างนั้น ศอ.บต. มีสภาที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม และ

องค์กรที่ทำาหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาฯ โดยหลักแล้วหนา้ท่ีของ ศอ.บต. คอืเรือ่งการพฒันา สว่นดา้น

นโยบายความมั่นคงมี กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้นโยบายของสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

กฎหมายยังกำาหนดในมาตรา 9 เรื่องการอำานวยความเป็นธรรม มี 2 

วงเล็บ คือ (6) ด้านการคุ้มครองเสรีภาพ อำานวยความเป็นธรรม และช่วย

เหลอืเยยีวยา โดยใน (7) กำาหนดเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ มาตรา 12 กรณี

จำาเลยรูส้กึไม่ได้รบัความเปน็ธรรมใหเ้ลขาธกิารมอีำานาจสง่ใหเ้จ้าหนา้ทีข่อง

รัฐผู้นั้นออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

มาตรา 13 หากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เหมาะสม ผู้เสียหาย ที่

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา สามารถร้องเรียน 

ศอ.บต. ให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจง โดย ศอ.บต. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ทั้ง

ยังกำาหนดนิยามอะไรคือการคุ้มครองสิทธิ อำานวยความเป็นธรรม ช่วย
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เหลือเยียวยา ตามความใน  [มาตรา 9] (7) ภายใต้บทบัญญัตินี้ได้มีการ

บัญญัติเรื่องการคุ้มครองสิทธิ การอำานวยความเป็นธรรมไว้อย่างชัดเจน 

สะท้อนเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ

แม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายจะให้ ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่ตามที่

กำาหนดข้างต้น ทว่าปญัหาความไมไ่วเ้นือ้เช่ือใจระหวา่งประชาชนกบัรฐัยัง

เป็นเงื่อนไขสำาคัญท่ีทำาให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงไปสู่การช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่างที่ตั้งนโยบาย 

น.ส.นรูฮายาตี สะท้อนปญัหาว่า “ประชาชนกลวัรฐั เพราะเอกลักษณ์

การทำางานของรัฐน้ันเฉพาะตัวว่าต้องทำาอย่างนี้ๆ หลักการก็เป็นในมุม

จุดยืนของรัฐ จากมุมมองประชาชนรากหญ้ามีคำาถามว่ากระบวนการ

ยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมได้จริงไหม ทำาให้มีคนมาร้องเรียน ‘ฮับ’ แม้

พยายามบอกให้ไปร้องเรียนที่ ศอ.บต. เขาก็แสดงความกลัวและความไม่

เชือ่ม่ัน นีค่อืความแตกตา่งทีย่อ้นไปตัง้คำาถามตอ่ ‘ศนูยอ์าดลินั’ ที ่ศอ.บต.

จัดตั้งขึ้น”

เมื่อกลไกของภาครัฐไม่สามารถอำานวยความยุติธรรมแม้กระทั่งใน

ความรู้สึกของประชาชน การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบการทำางานภาค

รัฐก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน นายสากีมัน 

ยนืยนัว่าบทบาทหนึง่ของมลูนธิศินูยท์นายความมุสลมิ ดา้นหนึง่เปน็องค์กร

ทีต่รวจสอบการใชอ้ำานาจการทำางานของรฐัว่าเปน็ไปตามกฎหมายหรือไม ่

โดยใช้อาชีพทนายความตรวจสอบการพิจารณาคดีในชั้นศาล

“เราเจอชาวบ้านเกือบทุกวัน เรื่องความกลัวเราเจอทุกวัน เรื่องของ

ความไม่ไว้วางใจเป็นงานท่ีท้าทายมากในการทำาให้ชาวบ้านหายกลัวแล้ว 

กล้าพูดแสดงออก เล่าเหตุการณ์ที่พบ เน่ืองจากเราเป็นองค์กรในพื้นที่ที่

พูดภาษาเดียวกันคือภาษามลายูก็ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก”

นายกติต ิสรุะกำาแหง เขา้ใจสภาพทีเ่กดิขึน้ในสถานการณข้์างต้น และ

เลา่ถงึความพยายามปรบับทบาทของศอ.บต.ใหเ้ปน็เจา้ภาพในการเป็นเวที 
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เป็นเลขานุการของกระบวนการยุติธรรมให้มาพูดคุยกัน เกิดกระบวนการ

เคลือ่นไปข้างหนา้ “เชน่ ขณะนีใ้นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้มผูีพ้พิากษา

อาวุโสมากขึ้น ปัจจุบันใครอยากเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต้องมาภาคใต้ 

มีผู้พิพากษาอาวุโสครึ่งหนึ่งของผู้พิพากษาทั้งหมด และโดยโครงสร้างการ

อำานายความยตุธิรรม ล่าสุดอยัการสูงสุดตัง้แผนกคดคีวามมัน่คง ทำาหน้าที่

กรองคดี ถ้าไม่มีเอกสารเพียงพอจะสั่งไม่ฟ้อง ช่วยกรองคดีที่ถ่วงเวลา ถ้า

จะฟ้องต้องเป็นคดีที่ฟ้องแล้วศาลจะลงโทษ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) ตั้งทีมพนักงานสอบสวน สบ.3 และสบ.

4 ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การทำาคดีด้านนี้มากขึ้น โดยเฉพาะ ศอ.บต.ได้ปรับและบูรณาการในการ

สร้างความยุติธรรมมากขึ้น” 

“ผมเคยเขยีนว่าปัญหาคอืความไมรู่ ้ความยากจน และความไมม่พีวก 

เราทำาโครงการ เช่น ‘อาดิลัน เซ็นเตอร์ ‘ - ศูนย์อำานวยความเป็นธรรมภาค

ประชาชนระดับตำาบล ลงทุนหลายสิบล้าน พอมีปัญหาก็เชิญโต๊ะอิหม่าม

ร่วมเป็นท่ีปรึกษาให้คำาตอบ ศอ.บต. ลงทุนสร้างเครือข่ายประมาณหมื่น

คนในพ้ืนที่ เมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผลเราจึงเริ่มสร้างเครือข่ายภาคประชาชน แต่

ประชาชนยังบอกว่าไม่รู้หันไปหาใคร แสดงว่าเราเข้าไม่ถึงคนที่มีปัญหา”

“เรามองภาคประชาสงัคมวา่ทำาไมชาวบา้นวิง่ไปหาภาคประชาสงัคม 

เมื่อกรณีนายสุไลมาน เเนซา ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงผูกคอตายใน

ค่ายอิงคยุทธบริหาร เกิดความไม่ชอบมาพากล เครือข่ายภาคประชาชนที่

ให้ความรู้ไว้ไม่ได้เป็นหน่วยที่เขียนจดหมายเปิดผนึก ทำาให้ ศอ.บต. ต้อง

ทบทวนการทำางานดา้นนีอ้ยา่งมาก ถา้เราลงทุนเงินภาษใีหค้นทีไ่มม่ปีญัหา

เป็นเครือข่าย 20,000 คน แต่เราหาคน 10 คนที่มีปัญหาไม่เจอ เป็นจุด

สำาคัญที่ต้องทบทวนการทำางานอย่างยิ่ง”

“คนทีม่ปีญัหา คอื คนท่ีมหีมาย พรก.ฉกุเฉนิฯ 1,407 หมาย คนเหลา่

นีเ้ข้าไมถ่งึเครอืขา่ยท่ี ศอ.บต.สรา้ง คนทีอ่ยูใ่นกระบวนการยตุธิรรมพนักวา่
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คน ศอ.บต.มีทนายขอแรง แต่ความเช่ือมั่นท่ีมีอาจจะน้อยกว่าต่อทนาย

จา้ง บางครัง้เราต้องการทนายเกง่ๆ แตป่ระชาชนไม่มเีงนิจา้ง อยากประกนั

แต่ไม่มีเงิน ไม่มีหลักทรัพย์ เข้าไม่ถึงหลักทรัพย์ ศอ.บต.ก็พยายามแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้”

“หรือกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำาไม่มีความสุข คนข้างใน

ทุกข์ คนข้างนอกทั้งครอบครัวญาติพี่น้องก็เดือดร้อนตามกัน อีกกลุ่มคือ 

กลุ่มผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำาท่ีไม่เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนไม่เชื่อมั่นและรู้สึกว่าถูกรังแก ขณะท่ีเจ้าหน้าที่ก็ยังติดใจกับ

กระบวนการยตุธิรรม ทำาให้เกดิกระบวนการบางอยา่งตามมา มคีนจบัจอ้ง 

มองจบัผิด นีค่อืสิง่ท่ีเกดิขึน้ในพืน้ท่ีชายแดนใต ้ศอ.บต.จงึเปลีย่นมาทำางาน

กบัผูม้ปีญัหา คนในเรอืนจำา ‘กลุม่เพือ่น จ.’ (เพือ่นจำาเลย) คนท่ีศาลยกฟอ้ง

มากข้ึน หากเขาไม่มีเงินประกันตัว แต่ถ้าเพื่อนถูกจับ เขาจะไปเถียงเพื่อ
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เพือ่น เพราะเขารู้ถงึความเจ็บปวด คนเหล่านี ้ศอ.บต.เริม่ชว่ยเสรมิพลงัให้

เขาสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ พอเพื่อนมีปัญหาจะเดินทางไปถึงตัวทันที

เพื่อช่วยเพื่อน”

นายกิตติ ยังอธิบายข้อจำากัดเชิงโครงสร้างของ ศอ.บต.ว่า “สำานัก

ยุติธรรมมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5-10 คน คนจำานวนนี้ก็พยายามสร้างเครือ

ข่ายคดี 100 กว่าคดีให้ได้ ซ่ึงยังไม่สามารถเทียบได้กับมูลนิธิศูนย์

ทนายความมุสลมิทำาไดม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ เพราะมเีครอืข่าย ให้ความ

รู้เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและขยายกลุ่มตลอดเวลา ยอมรับว่าภาคประชา

สังคมมีต้นทุนทางสังคมสูง ประชาชนเช่ือเครือข่ายมากกว่าเชื่อ ศอ.บต. 

เพราะฉะนัน้ ระยะหลัง ศอ.บต.ใหจั้ดสรรงบประมาณใหเ้ครอืขา่ยยตุธิรรม

ภาคประชาชนทำางานแทนในบางเรือ่งมากขึน้ น่ีคอืการบรูณาการ การสรา้ง

เครอืขา่ยกท็ำา อะไรทีจ่ำาเปน็ ศอ.บต.ทำากอ่น การแกไ้ขไมใ่หเ้กดิคดีและการ

มีจำาเลยเพิ่มมากขึ้นก็ทำา การป้องกันก็ทำา การเดินเข้าไปแก้ไขปัญหาและ

ให้คนที่ได้รับปัญหาไปช่วยคนอ่ืนต่อ เช่น ‘กลุ่มเพื่อน จ.’ พร้อมจะเป็น

เครือข่ายให้ ศอ.บต. 200 กว่าคน” 

ในมุมของ ศอ.บต. “ความตระหนักรู้อย่างหนึ่งในการอำานวยความ

เปน็ธรรม คอื การสรา้งเครอืขา่ยทีต่ระหนกัรูแ้ละเขา้ใจ หนัหากนัไดใ้นเวลา

ที่เดือดร้อนได้ เราต้องสร้างไว้ให้มากและเข้มข้นขึ้น”

การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมโดยการสร้างความเป็นธรรม 
ลดอคติ

เงื่อนไขความไม่ไว้เนื้อเช่ือใจและอคติระหว่างภาครัฐและประชาชน 

กลายเป็นข้อจำากัดการอำานวยความยุติธรรมของภาครัฐ การแก้ไขปัญหา

ความไม่เป็นธรรมโดยการสร้างความเป็นธรรม ลดคดี โดยภาคประชาชน 
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อาทิ บทบาทหน้าที่ของ ‘กลุ่มด้วยใจ’ ค่อนข้างชัดเจน 

น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ อธิบายงานหลักที่ทำาอยู่ขณะนี้ “ให้คำา

แนะนำาและให้ความรู้ทางกฎหมายแกผู่ต้อ้งหาคดีความมัน่คงและญาต ิรวม

ทัง้ได้ออกแบบการชว่ยเหลอืผูต้้องขงั และเขา้หาผู้ตอ้งขงัซึง่ไมไ่ดร้บัโอกาส

การปอ้งกนัตัว แมว่้าในสถานการณป์กต ิผูถ้กูกล่าวหามสีทิธใินการประกนั

ตวั ทว่าสถานการณใ์นพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กดิเปน็ทศันคตวิา่ เมือ่

ตำารวจมาที่บ้าน คนๆ นั้นก็เป็นคนผิดในสังคมแล้ว เป็นมายาคติที่ต้องมี

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนก่อน” 

การลดอคติสังคมท่ีมีต่อนักโทษคดีความมั่นคง คดีทางการเมือง 

จำาเป็นต้องกลับไปที่ปัญหารากเหง้าดั้งเดิมด้ววย นายสากีมัน กล่าวย้อน

ไปที่จุดตั้งต้นของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะชมรม

นักกฎหมายมุสลิม หลังจากการอุ้ม ‘ทนายสมชาย นีละไพจิตร’ เพราะ

ทนายสมชายและทนายความรุ่นน้องท่ีเป็นมุสลิมรวมกลุ่มให้ความช่วย

เหลือ ‘นายสะมาแอ ท่าน้ำา’ อดีตหัวหน้ากองกำาลังติดอาวุธขบวนการพูโล 

ข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดน ‘หมอแว’ หรือ ‘นายแวมะหะดี แวดาโอ๊ะ’ ที่

ยังพิจารณาคดีไม่เสร็จ มีสำานักงานอยู่ท่ีมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย

“สงัคมและกรอบคดิของกระบวนการยตุธิรรม มองผูต้อ้งหาชาวมสุลมิ

ในรปูรอยเดยีวกนัทัง้หมด นีค่อืปญัหาวา่ทำาไมคดคีวามและข้อรอ้งเรยีนใน

พื้นที่มีจำานวนมาก”

นายกิตติ ตัวแทนจาก ศอ.บต.ก็ยอมรับ “สิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่เป็น

ธรรมที่เกิดขึ้นจริง เป็นเงื่อนไข รากเหง้า ก็ได้ไปคุยกับขบวนการบีอาร์เอ็น

บางคน ทั้งนอกเรือนจำาและในเรือนจำา มีความไม่เป็นธรรมในความรู้สึก

หลายรูปแบบ เช่น คนที่อยู่ในขบวนการเขาไม่ได้คิดว่าเขาก่อการร้าย ก่อ

ความรุนแรง แต่เขาทำาเพ่ือคนปาตานี ทำาเพราะได้รับฉันทานุมัติจาก

ประชาชนใหท้ำา การถูกจบัและบางคนถกูซอ้มทรมานจงึกลายเปน็ความไม่
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เป็นธรรมซ้ำาซ้อนขึ้นอีก บางกรณีเล่าว่า เขาเรียน รด. (นักศึกษาวิชาทหาร 

หน่วยรักษาดินแดน) แต่ฟังคำาสั่งไม่ชัด ก็โดนตบและกระแทกด้วยด้ามปืน 

จึงเจ็บปวดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ นี่คือความไม่เป็นธรรม

ฝ่ายที่เขาต่อสู้บอกว่าการแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้ แต่ท่ีส่งเสียง

เรียกร้องออกมาก็เพื่อต้องการเสรีภาพ (Freedom) และความเป็นธรรม 

(Fairness) สิทธิเสรีภาพที่ต้องคืน นั่นคือข้อเรียกร้องข้อ 4 ของขบวนการบี

อาร์เอ็นที่เสนอต่อรัฐไทยในการพูดคุยสันติภาพที่กำาลังดำาเนินอยู่ การคืน

สิทธิของความเป็นมลายู เป็นมุสลิม เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ ความเป็น

ปาตาน ีใหม้องเขาเปน็มนษุย ์มองเขาดว้ยศกัด์ิศรคีวามเปน็มนษุย ์คอืมอง

ด้วยความเท่าเทียม นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขาต้องการนั้นก็ส่งผลมา

ถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย

ในการพิจารณาคดี ศาลพิพากษาไป  3 ศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้นจึงถึง

ศาลฎีกา แต่ละศาลมีองค์คณะ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 3 ศาล องค์คณะ 9 

ท่าน แต่ยังมีผู้บอกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม คดีแต่ละคดีผ่านการกลั่น

กรองจากผู้พิพากษาท่ีมีอาวุโส มีประสบการณ์ ผู้คนก็ไปวิจารณ์ศาล 

ศอ.บต.ได้พาญาติๆ ไปเยี่ยมที่เรือนจำากลางบางขวาง กรุงเทพฯ ทั้งๆ รู้

อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ก็ยังมีเสียงอื้ออึงว่า เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำาความ

ผิด เขาไม่ได้กระทำาผิด มันเกิดอะไรขึ้น เหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อว่าได้

รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลถึงความรู้สึกว่าเจ้า

หน้าที่ทำาผิด ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่มีความเชื่อมั่น ต่อมาถูกนำามาขยายผล

ต่างๆ”  นี่คือมุมมองของตัวแทน ศอ.บต.

แต่สำาหรับ อาจารย์สุทธิศักดิ์ ระบุว่า “คนพื้นที่รู้สึกว่าเขาแย่ พูดไทย

ไม่ชัด งงๆ คลุมฮิญาบ ปิดหน้า ถูกวาดภาพแล้วว่าเป็น ‘โจรใต้ ‘ เป็นพวก

ต่อต้านรัฐ จนเป็นสูตรสำาเร็จ มายาคติเหล่านี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่

เป็นอคติ ถ้าสังคมไม่สามารถข้ามพ้นได้ จะไม่อาจลดเงื่อนไขความขัดแย้ง

หรือสร้างความเป็นธรรมแก่คนในพื้นที่ได้”
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การทำางานกับบุคคลชายขอบซึ่งถูกละเมิดสิทธิเป็นพิเศษ

จะเห็นได้ว่าเครือข่ายยุติธรรมท้ังภาครัฐและภาคประชาชนมีการ

ทำางานกับบุคคลชายขอบซ่ึงถูกละเมิดสิทธิเป็นพิเศษ สามารถคลี่ภาพ

การบูรณาการการทำางานร่วมกันได้โดยสังเขป ดังนี้

สิทธิในสุขภาพกายและจิต สิทธิในชีวิต

ตัวแทนจากมลูนธิศินูยท์นายความมสุลิม ใหข้้อมลู “ปจัจบัุนแนวโนม้

คดีลดลง ไม่ใช่เพราะทนายความเก่ง ส่วนสำาคัญคือศาลทยอยยกฟ้องคดี

จำานวนมาก โดยเฉพาะกรณีพยานหลักฐานท่ีฝ่ายอัยการยื่นต่อศาลนั้น

เป็นการซักถามที่มาจากกฎอัยการศึก และ พรก.ฉุกเฉินฯ ส่วนมากเป็น

พยานบอกเล่าที่ได้จากการซัดทอดกันมา พยานบอกเล่าความน่าเชื่อถือ

ในช้ันศาลน้อยมาก ถ้าไม่มีพยานอื่นมาประกอบด้วย ทำาให้กระบวนการ

ยุติธรรมเริ่มมีการตรวจสอบ อัยการสั่งไม่ฟ้องมากขึ้น ถ้าหลักฐานไม่หนัก

แน่นเพียงพอ ตามหลักการปล่อยคนผิด 10 คน ดีกว่าลงโทษคนดีแค่คน

เดียว”

“ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้หลายปท่ีีผา่นมา คดคีวามทีม่ผีูก้ระทำา

ผิดจริงก็มี แต่ท่ีทนายความเจอส่วนมากจะเป็นแพะ และถูกซ้อมให้รับ

สารภาพในกฎหมายพิเศษ ส่งเสริมให้คนดีกลายเป็นโจร ต้องหนีไป ทั้งที่

คนดีไม่ได้กระทำาความผิด ปัจจัยความไม่รู้กฎหมายเป็นเรื่องสำาคัญมาก 

เมื่อไม่รู้กฎหมายและไม่มีช่องทาง ถูกกดดันก็หนี รัฐก็มองว่าเขาเป็นผู้

กระทำาความผดิ การใหค้วามรู้แกผู้่ตอ้งหา ผูถ้กูกลา่วหา จึงสำาคญัอยา่งยิง่”

สอดคล้องกัน น.ส.อัญชนา ระบุว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ 

ประชาชนไม่สามารถก้าวออกมาจากความกลัว และมายาคติว่ารัฐทำาร้าย

ประชาชน การทรมานมจีรงิและยงัคงอยูแ่ตเ่ปล่ียนรปูแบบ ผูต้อ้งหาพดูไม่

ไดเ้พราะเงือ่นไขเรือ่งความปลอดภยั หรอืกรณจีำาเลยคดคีวามมัน่คงถกูยิง
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ตาย 5-6 รายหลังการพูดคุย หนึ่งในข้อเสนอขบวนการบีอาร์เอ็นเสนอให้

มีการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงโดยไม่มีเงื่อนไข รัฐไม่สามารถ

ชี้แจงได้ว่าเหตุใดคนเหล่านั้นจึงถูกยิงตาย คนก็ยิ่งอยู่ในความกลัวมากขึ้น 

การกา้วออกมาจากบา้นตอ้งผ่านความกลัว ทำาใหป้ระชาชนไมไ่ดร้บัความ

เปน็ธรรมซ้ำาซ้อน เพราะความกลัว เมือ่ประชาชนถกูควบคุมตัวกไ็มส่ามารถ

รอ้งเรยีนได ้เพราะอาจถกูกระทำาอีก จนมอีาการปว่ยทางจติ ครอบครวัรบั

รู้ แต่จะติดใจแค่ไหนก็เป็นอุปสรรค ต้องเยียวยาด้านจิตใจ สังคมเราขาด

การให้อภัย เราต้องการให้อภัยเพื่อก้าวข้ามความเจ็บปวด เพื่อเรียกร้อง

หาความเป็นธรรมให้ตัวเอง 

การซ้อมทรมาน

น.ส.อัญชนา อธบิายปญัหา “...คอืสังคมเช่ือวา่ถา้คนๆ นัน้เปน็ผูร้า้ย

กส็มควรถกูละเมดิสทิธ ิเพือ่ความมัน่คงของประเทศ เพราะเปน็การปกปอ้ง

สังคม เป็นมุมมองที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าคนเหล่า

นัน้ถกูขงัอยูแ่ลว้ เจา้หนา้ท่ีรฐัไมม่สิีทธทิำารา้ยระหวา่งการควบคุมตวั เพราะ

เป็นการทำาลายสิทธิมนุษยชน ขัดหลักมนุษยธรรม และศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของบุคคล ผลกระทบที่ตามมาคือผู้ถูกกระทำาจะมีอาการวิตกกังวล 

ซึมเศร้า มีการบาดเจ็บทางจิตใจ มีผลต่อทั้งครอบครัว ทำาให้ครอบครัว

แตกแยกไม่มีความสุข ส่งผลกระทบถึงสังคม และความมั่นคงของประเทศ

ได้ในที่สุด ทางกลุ่มฯ ได้เชิญนักจิตวิทยาต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาและ

มีการประเมินผลและมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วย”

สิทธิเด็ก สิทธิสตรีและการเสริมพลัง

มีการพูดเรื่องการอำานวยความยุติธรรมกับผู้ต้องหาคดีความมั่นคง

และการละเมิดสิทธิด้านต่างๆ มามาก เอาเข้าจริงการให้ความสำาคัญเจาะ

เรื่องไปที่การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และเสริมพลังกลุ่มคน
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ชายขอบก็ยังมีการละเลยอยู่มาก จากการทำางานของ ‘กลุ่มด้วยใจ’ พบว่า

เด็กในภาคใต้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำานวนไม่น้อยจากความขัดแย้งท่ี

เกิดขึ้น จึงได้ทำาการรณรงค์เรื่องสิทธิของเด็กในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง โดย

เน้นเรื่องสิทธิเด็กในการมีชีวิตรอด การศึกษา สุขภาพกายและจิตใจ สิ่ง

แวดล้อมที่ดี การที่เด็กเป็นเหยื่อคือการทำาลายประเทศและโครงสร้างทาง

สังคมในอนาคตแล้ว 

น.ส.อัญชนา ระบวุ่า “เด็กขอแคม่ชีีวิตรอด แตเ่ดก็กลบัไมไ่ดร้บัโอกาส

น้ัน เพราะผู้ใหญ่ไม่ตระหนักว่าเด็กได้รับผลกระทบ เฉพาะสถิติของศูนย์

เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ปี 2556 เพียงครึ่งปี มีจำานวนเด็กที่ได้รับผล 

กระทบเทา่กับทัง้ป ี2555 พดูใหง้า่ยคือ ปนีีเ้พยีงครึง่ป ีเด็กได้รบัผลกระทบ

เท่ากับปีที่แล้วทั้งปี ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี มีเด็กได้รับบาดเจ็บ 374 

คน เด็กกลายเป็นผู้พิการทางกายและจิต กำาพร้า ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ไม่มี

ผู้ปกครอง ไม่มีเงินเรียนหนังสือ พ่อติดคุกหรือหนีไปทำางานมาเลเซีย เป็น

ภาวะที่เด็กกำาลังเผชิญอยู่ในสังคมชายแดนใต้”

สว่นการขับเคล่ือนประเดน็เกีย่วกบัเดก็ น.ส.อญัชนา พบวา่ผูใ้หญไ่ม่

ได้ให้ความสำาคัญกับสถานการณ์เด็กภายใต้ความขัดแย้งรุนแรงเท่าใดนัก 

มีทัศนคติว่า ‘เด็กเป็นลูกหลง’ ไม่ใช่เป้าหมายหลัก ในพื้นที่สงครามทุกคน

อาจจะตายได้ เพราะไม่มีใครใส่ใจเป้าหมายว่าเป็นเด็กหรือไม่ ถ้ามีเหตุ

ระเบดิจะปกปอ้งเด็กอยา่งไร ผูใ้หญจ่ะดแูลเดก็อยา่งไร เมือ่เดก็โดนลกูหลง 

และจะสร้างกลไกอย่างไรไม่ให้เด็กโดนลูกหลง เราต้องสื่อสารให้คนที่ใช้

ความรุนแรงทำาตามกรอบท่ีไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ้าละเมิดจะต้องขึ้น

ศาลระหวา่งประเทศเหมอืนทีม่กีารพดูเร่ืองความเปน็มนษุยอ์ย่างเทา่เทียม 

ถา้ผูใ้ดละเมิดสทิธมินษุยชนจะตอ้งข้ึนศาลอาญาระหวา่งประเทศเชน่ อยา่ง

บอสเนยี เฮอรเ์ซโกวนิา และกรอบของสงครามจะตอ้งไมท่ำาลายสทิธมินษุย

ชนของพลเรือน

“กลุ่มของเราก็ทำางานกับสตรีด้วย เพราะสตรีมีบทบาทในการสร้าง
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สันติภาพ กรณีของประเทศเนปาล สันติภาพจะไม่เกิดถ้าไม่มีสันติภาพใน

ครอบครัว แม่คือคนที่ดูแลสังคมในอนาคต สังคมสันติภาพในอนาคตเริ่ม

จากการสร้างสตรีและเด็ก โดยโครงการต่างๆ เหล่านี้เราทำางานเป็นเครือ

ขา่ยรว่มกบั ‘ฮับ’ มลูนธิศินูยท์นายความมสุลิม และมลูนธิผิสานวฒันธรรม

ด้วย”

ด้านเครือข่าย ‘ฮับ’ น.ส.นูรฮายาตี ระบุว่าพยายามทำาให้ประชาชน

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ผลจริง คือ กลุ่มสตรีที่สามีโดนยิง ถูกอุ้ม ได้

รบัผลกระทบโดยตรง จำาเลยทีเ่พิง่ออกจากเรอืนจำา กลุม่ทีถ่กูเพง่เลง็วา่อาจ

เกดิอันตราย ‘ฮบั’ จะตอ้งเข้าถงึกลุม่นีเ้พราะสงัคมตตีรา ติดปา้ยวา่อนัตราย 

สรา้งปญัหา แตลื่มไปว่าเขามสิีทธท่ีิจะเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม มสีทิธทิี่

จะเรียกร้อง

“เราสร้างเครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ได้

รับผลกระทบโดยตรง เพราะสามีไม่อยู่บ้าน สามีถูกซ้อม สามีถูกลอบยิง 

สามีถูกคุมขัง ‘ฮับ’ ดึงคนกลุ่มนี้มาเป็นเครือข่าย ทั้งที่เขาไม่เคยเข้าสังคม 

ไมเ่คยแสดงความคดิเหน็หรอืพดู ไมก่ลา้แมก้ระทัง่ออกจากบา้น แต่เธอได้

รบัผลกระทบโดยตรง เราลมืไปวา่ตอ้งเยยีวยากลุม่นี ้บางคนไมอ่ยากใหเ้รา

ระบุชื่อเพราะกลัวก็มี เธออยากจะพูดให้สังคมได้ทราบ เราจะทำาอะไรก็ได้

บา้งใหเ้ธอหายจากความกลัว ใหส้ามารถพดูหรอืแสดงอะไรกไ็ด้ เธอคิดวา่

เป็นคนผิดเพราะสามีถูกตีตราจากสังคมและรัฐว่าผิด แม้ว่าตนเองไม่รู้ว่า

สามีทำาอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น”

คนด้อยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

น.ส.อัญชนา นำาเสนอปัญหาคนด้อยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

“จากการลงพ้ืนที่ทุกเดือน จะพบคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายและเรื่อง

สทิธใินการปอ้งกนัตวัเอง ภายใตก้ฎหมายพเิศษ พรก.ฉกุเฉนิฯ พ.ร.บ.ความ

ม่ันคง และกฎอัยการศึก ขณะท่ีทำางานปรากฏว่าไม่มีใครชวนไปฟังเร่ือง
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การใหค้วามรู ้ยกเวน้ท่ีจงัหวัดสงขลา แตเ่มือ่ไปถงึจงัหวดัปตัตาน ีนราธวิาส 

พบว่าประชาชนในพื้นที่มีความรู้น้อย ทั้งเรื่องภาษา ช่องทางและความรู้

เรื่องกฎหมาย เช่น ภาษาในการพิจารณาคดี จำาเลยฟังภาษาไทยได้ แต่พูด

ไม่ได้ ครอบครัวฟังได้เล็กน้อย ทนายงานเยอะ ครอบครัวก็ต้องให้ความ

ช่วยเหลือ แต่ฟังไทยไม่ได้ ไม่รู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ข้อมูลทนาย

ไมไ่ด ้ไมส่ามารถบอกทนายกบัจำาเลยวา่การสบืพยานดำาเนนิไปเช่นใด กลไก

ที่จะสามารถช่วยได้คือการมีล่ามในศาลเป็นกลไกหน่ึง หรือมีดิคชันนารี

ภาษามลายุูถิ่น เป็นต้น

“ปัจจุบันศาลมีล่ามเฉพาะเวลาจำาเลยพูดหรือแก้ต่าง ก็ถือว่ามีล่าม

แลว้ แตล่า่มไมไ่ดแ้ปลตลอดเวลา ทำาใหจ้ำาเลยไม่ทราบวา่ผูอ้ืน่ อยัการ หรอื

พยานพูดอย่างไรในศาล น่ีก็เป็นอีกประเด็นท่ีควรต้องปรับปรุงใน

กระบวนการพิจารณาคดี”

ด้าน นายสากีมัน ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สะท้อน

ปัญหาด้านนี้ไม่มาก “เรื่องกฎหมายพิเศษ ส่วนมากเจอเรื่องซ้อมทรมาน 

กดดัน ทำาร้ายร่างกาย เมื่อขึ้นสู่ชั้นศาล พยานหลักฐานสำาคัญ ด้วยระยะ

เวลาเนิ่นนาน บาดแผล รอยแผลค่อยๆ เลือนหายไป โดยส่วนมากความ

กลัวชาวบ้านไม่กล้าแจ้งความร้องเรียน และไม่สามารถนำาพยานหลักฐาน

เหลา่นีม้าพิสจูนใ์นช้ันศาลได ้บางส่วนท่ีบาดเจบ็หนกัๆ รา่งกายมบีาดแผล

กระทำารุนแรง เมื่อเข้าสู่ศาลจะยกฟ้อง” 

รวมทั้งเรื่องการเยียวยา “ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ค่าเยียวยา ถ้าคำา

พิพากษาว่าพยานหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ ยกฟ้อง ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง

กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่ไม่บริสุทธิ์ ยังเป็นกลุ่มเทาๆ ซึ่งมีผลทำาให้ไม่ได้รับ

เงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากคดีอาญา 

แม้มี ศอ.บต. เข้ามาให้เงินเยียวยาต่างหาก แต่ พ.ร.บ. ไม่สามารถบังคับ

ใช้ได้ ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์

กระบวนการของศาลลา่ชา้ การเสยีเวลา เสยีโอกาสของผูต้อ้งหาเปน็
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คำาถามคาใจหลายฝ่าย ซ่ึงรัฐเองพยายามให้ความช่วยเหลือเยียวยามาก

ขึ้น โดย นายกิตติ ระบุว่า ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมคือความอ

ยตุธิรรม ปจัจบัุนนีเ้ราไดด้ำาเนนิการแกป้ญัหาเรือ่งเหลา่นีจ้นเหลือคดคีวาม

มัน่คง 31 คดี ในป ี2556 จะใช้การนดัคดีสามวันตอ่เนือ่ง ถา้ไมม่อีะไรติดขัด

ก็นัดพิจารณาและฟังคำาพิพากษาได้เลย ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2556 

เหลอืคดคีวามมัน่คง 31 คดี ท้ังหมดฟอ้งเมือ่ พ.ศ.2555 อยา่งชา้คดทีีฟ่อ้ง

ปกีอ่นหนา้นีไ้มมี่แล้ว ถอืว่าคล่ีคลายได้เยอะ ส่วนหนึง่เพราะการพจิารณา

คดีนอกเวลา

ปรัชญาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรม

เนื่องจากมีการสะท้อนปัญหาการอำานวยความยุติธรรมหลายมิติ 

อาจารย์สุทธิศักดิ์ บอกว่า “อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

ตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา กระทั่งปลายธาร กลับไปหารากของความเป็นธรรม 

หรือรากของกฎหมาย สิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เราทำาตาม

กฎหมายเท่านั้น ทว่าอุดมการณ์ หรือความรู้สึก สิ่งที่เราเกิดมาแล้วมีอยู่ที่

เรียกว่าสิทธิเสรีภาพ เกิดมาพร้อมกับตัวเรา ไม่ใช่ว่ามีใครให้กับเรา สำานัก

คิดกฎหมายธรรมชาติบอกว่าสิทธิมาพร้อมตัวเราและอยู่กับเรา ไม่มีใคร

เอาออกไปจากเราได้ ไม่ว่าจะเรียกว่าสิทธิ เสรีภาพและความเป็น

มนุษย์”

“เรื่องสิทธิเสรีภาพในฐานะสิทธิติดตัว เรามีความเชื่อกับมันแค่ไหน 

ถา้เราไมเ่ชือ่มนักเ็ปล่าประโยชน ์ถา้ไมโ่ดนญาตติวัเอง คนขา้งบา้นเราโดน 

เราเริ่มรู้สึกแย่ เราหนีแล้ว เพราะเราไม่เคยรู้ เราไม่เคยเชื่อ คนไม่กลัวผีก็

คือไม่กลัว แต่คนกลัว พอมีคนเล่าก็หนีแล้ว แต่อยากจะฟังนะ เรื่องของ
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สิทธิเสรีภาพเราต้องเชื่อว่ามันอยู่กับเรา เพราะแนวคิดมันเปลี่ยนไปจากนี้

ไม่ได้ แต่เนื้อหาวิธีการเปลี่ยนได้ เราต้องเชื่อว่าสิทธิความเป็นธรรมมีอยู่

จริง ไม่ใช่ปรัชญาหรือกฎหมาย เช่น ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นคน

บริสุทธิ์ก่อน แต่ที่ภาคใต้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ ?”

“เวลาสอนกฎหมายตอ้งสอนใหเ้ช่ือว่ากฎหมายมอียู ่ถา้กฎหมายไมม่ี

คุณค่าก็เป็นแค่กระดาษเปล่า สิ่งที่กฎหมายออกมา ให้ย้อนกลับไปดู

เจตนารมณ์ว่านั่นคือเนื้อหาท่ีแท้จริงไม่ใช่ตัวหนังสือ ‘ศาสตราจารย์จิตติ 

ติงศภัทิย์’ กล่าวว่าการตีความตามเจตนารมณ์สำาคัญกว่าเนื้อหากฎหมาย 

ถ้าไม่ดูเจตนารมณ์ก็ไม่รู้ว่าตัวตนสำาคัญอย่างไร กฎหมายหมายความ

อย่างไร” 

และ อาจารย์สทุธศิกัด์ิ เนน้วา่ความเชือ่อยา่งเดยีวไม่พอ ถา้ไมม่คีวาม

รู้รองรับ จะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า เหมือนการบิดอะห์ (สิ่งที่ถูก

อุตริกรรมขึ้นมาใหม่โดยมนุษย์) หรือการเชื่อหะดิษไม่มีหลักฐาน จะทำาให้

เกิดความสับสน ความเชื่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพต้องมาจากความรู้จึงจะช่วย

ตนเองและเอื้อต่อสังคมรอบข้างได้ เรื่องความเป็นธรรมคือเรื่องกฎหมาย 

องค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อรู้แล้วก็มีความตระหนักรู้ เรา

มักคิดว่ากฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นมุสลิม คิด

แบบนี้แย่ยิ่งกว่า ถ้าเราเช่ือว่ากฎหมายส่งผลกระทบกับเราเพราะเป็น

กฎหมายของดุนยาหรือในโลกนี้ ส่วนอาคีเราะห์เป็นเรื่องของโลกหน้าต่อ

ไป เราต้องตระหนักเรื่องกฎหมายมากขึ้น
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กลุ่มที่ 5
เครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน 

(People/Community Education Network)
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‘พื้นที่ความรู้’ ที่เป็นเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน ทั้ง ‘วิทยาลัย

ประชาชน’ และ ‘วิทยาลัยวันศุกร์ ‘ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและการมสีว่นรว่มของภาค

ประชาชนในพ้ืนทีภ่าคใต ้แมก้ารก่อเกิดจะตา่งกรรมตา่งวาระกนั แตท่ัง้สอง

แหง่เปน็ ‘พืน้ทีก่ารเมอืง’ ท่ีมุง่มัน่สรา้งการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและสรา้ง

เครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพให้ได้ 

จากเจตจำานงและประสบการณ์การทำางานท่ีผ่านมา มีบทเรียนจาก

สองพื้นที่ให้เรียนรู้อย่างน่าสนใจ สำาหรับผู้ร่วมอภิปรายหลักในครั้งนี้ 

ประกอบด้วยตัวแทนจากวทิยาลยัวนัศกุร ์คอื อาจารยอ์ภชิาต ิจนัทรแ์ดง 

จาก สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงสมาชิกภาค

ประชาชนของวทิยาลยัวนัศกุร ์คอื นายบรรจง นะแส จากมลูนธิริกัษท์ะเล

ไทย นางพิชญา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไทย อีกส่วนหนึ่งคือตัวแทน

จากวิทยาลัยประชาชน คือ นายอับดุลเลาะห์ ซาแยะ, นายทวีศักดิ์ 

ปิ และ นายมูฮำาหมัด มะสีละ เป็นหลัก ความโดยสรุปมีดังนี้

’วิทยาลัยประชาชน’:  พื้นที่ความรู้ พื้นที่กลางสร้างสันติภาพ

นายทวีศักดิ์ ปิ หน่ึงในคณะกรรมการวิทยาลัยประชาชน กล่าวถึง

แรงบันดาลใจหรือสาเหตุที่ผลักดันให้เกิดวิทยาลัยประชาชน โดยฉายภาพ

กลบัไปสูบ่รบิทเมือ่ป ี2547 วา่เกดิเหตกุารณค์วามไม่สงบข้ึน และเกดิความ

เปลีย่นแปลงสำาคัญดา้นกฎหมายทีร่ฐัเร่ิมนำามาบงัคับใชใ้นพืน้ท่ีมากขึน้ ท้ัง 

พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  พ.ร.บ.การรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กฎอัยการศึก 

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำาให้พวกเขาเริ่มตระหนักรู้ถึงปัญหา และ

พบว่าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องอำานาจและการบังคับใช้กฎหมายที่กล่าว
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มา แม้ภาครัฐเองก็ยังเข้าใจไม่ตรงกัน จึงมีการริเริ่มให้คนในพื้นที่รับการ

อบรมเรื่องกฎหมายจากคนนอก กลุ่มของพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้รับการ

อบรม และนำาความรู้เหล่านั้นไปกระจายต่อให้คนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และ

ปรับตัวรักษาสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น

ในชว่ง 1-2 ปแีรกของการทำากจิกรรม มุง่เน้นการอบรมกฎหมายและ

การสรา้งเครอืขา่ย โดยเบ้ืองตน้คอืการทำาใหค้นเข้ารบัการอบรมมารว่มเปน็

อาสาสมคัรในพืน้ที ่เพือ่นำาความรูด้า้นกฎหมายไปกระจายต่อ หลงัจากนัน้

ชาวบ้านก็เริ่มมีช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึนในการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย

ต่างๆ เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง จัดตั้งเป็นองค์กรเฉพาะขึ้น

มา ทางกลุ่มจึงเริ่มคิดโจทย์ใหม่ว่าคนในพื้นที่ยังขาดอะไร คำาตอบที่ได้คือ 

‘พ้ืนที่สาธารณะและพื้นท่ีปลอดภัยในการพูดคุย’ และตัวแปรสำาคัญที่จะ
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ป้อนเข้าไปเพื่อให้เกิดพื้นที่นั้นได้คือ ‘กระบวนการสร้างสันติภาพ’

ทางกลุ่มพยายามสร้างพื้นท่ีสาธารณะขึ้นมา โดยในช่วงแรกเริ่มต้น

ด้วยการสร้างกลุ่มการพูดคุยเล็กๆ ในพื้นที่ที่จะมาร่วมพูดคุยประเด็นบ้าน

เมือง เป้าประสงค์แรกนั้นแสนง่าย คือ ต้องการให้ชาวบ้านกล้าพูดกล้า

แสดงออกถึงความต้องการของตนเองได้ จากนั้นก็เริ่มเน้นการสร้างองค์

ความรู ้โดยเฉพาะกบัผูน้ำาชุมชน ดว้ยการปอ้นองคค์วามรูใ้หก้บัผูน้ำาชมุชน

และคนหนุม่สาวในพืน้ท่ี เพือ่ใหพ้วกเขามอีาวุธทางปญัญาทีจ่ะกลา้ตดัสนิ

ใจ กล้าคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น

“เราใช้อารมณ์ความรู้สึกขับเคลื่อนความรุนแรงมากพอแล้ว ต่อไป

ต้องวิเคราะห์และตัดสินใจกันด้วยความรู้มากขึ้น” นี่คือเส้นทางสร้างเครือ

ข่ายในชุมชน จนมีวิวัฒนาการมาเป็นหลักสูตรต่างๆ “เราสถาปนาตัวเอง

เป็นผู้จัดการองค์ความรู้”

สำาหรับโครงสร้างวิทยาลัยประชาชนนั้น นายอับดุลเลาะห์ ซาแยะ 

หนึ่งในคณะกรรมการวิทยาลัยประชาชนอธิบายว่า พยายามจัดองค์กรให้

มีงานที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมาย-วัตถุประสงค์ของการจัด

องค์กร การดำาเนินงานในปัจจุบันท่ีทำาส่วนใหญ่เป็นงานอบรมและงาน

จดัการความรู ้ในสว่นงานอบรมนัน้ม ี2 หลักสูตรท่ีทำาไปแลว้ และจะมเีพิม่

อีกหนึ่งหลักสูตร ซึ่งเริ่มการอบรมในต้นเดือนกันยายน 2556 

หลักสูตรแรก มีการอบรมไปแล้วตั้งแต่ปี 2553 คือ ‘หลักสูตรผู้นำา

แปรความขัดแย้งสู่สันติภาพ’ เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยปรึกษาหารือใน

การวางหลักสูตรร่วมกับนักวิชาการ คนทำางานในพื้นท่ี มีการจัดอบรมไป

แล้ว 3 รุ่น รุ่นละ 30-50 คน ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ผู้นำาเยาวชน 

ผู้นำาศาสนา ครูตาดีกา

หลกัสตูรทีส่อง คอื ‘หลกัสูตรผู้นำาการเปล่ียนแปลงสูส่นัตภิาพ’ เปน็

หลักสูตรสำาหรับผู้ใหญ่ คนท่ีเข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้นำาองค์กรต่างๆ ท้ัง
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ข้าราชการ ผู้นำาศาสนา บางส่วนก็เป็นผู้ทำางานภาคประชาสังคม เป็น

หลักสูตรที่ร่วมกันร่างกับ ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส นักวิจัยอาวุโส

สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

(CSCD)

หลักสูตรที่สาม คือ ‘หลักสูตรธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย’ ที่จะ

เปิดในเดือนกันยายน 2556 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ผู้นำาองค์กร

เยาวชน

โดยหลกัเกณฑ์แล้ว หลักสูตรตา่งๆ กำาหนดใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมจะตอ้ง

เข้าร่วมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 144 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 

ภายในชว่งเวลา 5-6 เดอืน กระบวนการอบรมนัน้มกีารเชิญวิทยากรซึง่เปน็

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วม บางครั้งก็เชิญหน่วยงานความ

ม่ันคง เจ้าหน้าท่ีจากองค์กรสากลระหว่างประเทศมาให้ความรู้ด้วย เช่น 

กฎกติกาในภาวะสงคราม แนวคิดขององค์การสหประชาชาติ (UN) และ

แนวคิดของอิสลาม, ประสบการณ์การรักษาสันติภาพของยูเอ็นในติมอร์ 

เลสเต เป็นต้น

สำาหรับงานในอนาคตคาดว่าจะต้องทำาเร็วๆ นี้ คือ การจัดวงเสวนา 

การจัดคาเฟ ่การจดัวงพดูคยุกบัตวัแทนคนท่ีมีแนวคดิตา่งกนัวงเลก็ๆ สว่น

แนวคดิทีจ่ะลงในชุมชนคอืการจัดองคค์วามรูใ้นแตล่ะชมุชนโดยอยู่บนพืน้

ฐานว่าเขาต้องการเรียนรู้อะไร แง่น้ี ‘วิทยาลัยประชาชน’ มีฐานะเป็นผู้ร่วม

สร้าง ‘พ้ืนท่ีกลางในการพูดคุย’ ในพ้ืนท่ีความขัดแย้งเพ่ือพัฒนากระบวนการ

สันติภาพควบคู่กับการเคล่ือนไหวในภาพใหญ่ของสังคมด้วย

สิ่งที่ทางคณะทำางานของวิทยาลัยประชาชนพลอยได้จากการอบรม

ในหลักสูตรข้างต้น คือ ได้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองไปพร้อมกับผู้เข้า

รว่ม และแปรไปสูห่ลกัสตูรตา่งๆ ทีพ่ยายามจดัอบรมใหส้อดคลอ้งกบัความ

เป็นจริงในพ้ืนที่มากขึ้น และการพัฒนางานด้านต่างๆ ก็เดินบนฐานของ

ความรู้ ไม่ใช่ฐานของความรู้สึกเหมือนที่ผ่านมา 
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มากกว่านั้น การพัฒนาเครือข่ายก็ทำาได้ค่อนข้างมากขึ้น อย่างน้อย

ก็ในผู้เข้าอบรมจาก ‘หลักสูตรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ’ ที่มีผู้เข้า

ร่วม 50 กว่าคนนั้น มาจาก 30 กว่าองค์กร ทั้งตัวแทนจากศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้นำาจากองค์กรภาคประชาสังคม 

ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชาวบ้าน ฯลฯ หวังว่าพวกเขาจะทำางานร่วมกันเป็นเครือ

ข่ายการทำางานเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ แง่หนึ่ง พื้นที่ความรู้

แหง่นีไ้ดท้ำาหนา้ทีเ่ป็นพืน้ท่ีเช่ือมการทำางานระหว่างเครอืขา่ยใหม้เีปา้หมาย

และทิศทางการทำางานเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพมากขึ้น

นายมูฮำาหมดั มะสลีะ คณะกรรมการวทิยาลยัประชาชน กลา่วเสรมิ

ถึงเหตุที่ต้องมีวิทยาลัยประชาชน โดยระบุว่า หากจะแบ่งคนใน 3 จังหวัด

ตอนนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 track คือ 

Track 1: ผู้นำา ผู้มีอำานาจในการกำาหนดทิศทางของความขัดแย้งและ

รุนแรง 

Track 2: ภาคประชาสังคม (ผู้กุมความรู้และมักสื่อสารกันเอง เข้าไม่

ถึงชาวบ้านรากหญ้า สุดท้ายคือ 

Track 3: ประชาชนรากหญา้ ซึง่เปน็กลุ่มทีน่่าสงสารเพราะถกูกระทำา

จากฝ่ายต่างๆ ถูกกระทำาจากความจริงคนละชุดกัน 

ที่ผ่านมา พื้นที่ขาดความรู้ที่เป็นความจริง คนมลายูก็มีความจริงชุด

หนึ่ง คนซิแย (สยาม) ก็มีความจริงชุดหนึ่ง คนจีนก็มีความจริงอีกชุดหนึ่ง 

เราจะทำาอย่างไรเมื่อความจริงเหล่านี้ปะทะกันแล้วไม่นำาไปสู่ความรุนแรง 

น่ีคือสาเหตุที่เห็นความจำาเป็นว่าต้องชำาระความจริง และพ้ืนที่ที่จะชำาระ

ความจริงก็หนีไม่พ้นคำาว่า โรงเรียน หรือ วิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทุก

ฝา่ยตา่งอ้างวา่ทำาเพ่ือประชาชน แตก่ารทำาใหป้ระชาชนมคีวามสขุนัน้มวีธิี

การคนละอย่างกัน

เราตั้งคำาถามว่าหากเราจะศึกษากันเอง หาความจริงกันเอง ไม่ต้อง
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รอความจริงจากฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายก่อการ จะทำาได้ไหม ด้วยโจทย์

ลกัษณะนีจ้งึตอ้งปพูืน้กอ่นว่า เราจำาเปน็ตอ้งรูพ้ืน้ฐานอะไรกอ่นบา้งเพือ่จะ

ค้นหาความจริงนั้น และพยายามออกแบบหลักสูตรเป็นขั้นเป็นตอน พวก

เราตั้งความหวังว่าในอีก 5-6 ปีข้างหน้าจะขยายองค์ความรู้นี้ไปทั่วสาม

จังหวัด จนกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสร้าง

สนัติภาพด้วยความรู ้เหมอืนการเรียนเรือ่งประวัตศิาสตรไ์ดจ้ดักระบวนการ

เรียนรู้

ไม่นานนี้ ทีมวิทยาลัยฯ ไม่ได้เชิญอาจารย์ประวัติศาสตร์ช่ือดังมา

บรรยายเหมอืนทกุครัง้ เพราะไดย้นิไดฟ้งักนัมามากแลว้ หากแตเ่ปลีย่นมา

เชิญตัวแทนคนมลายู คนจีน คนพทุธ จากในพืน้ที ่มานัง่เสวนาให้นกัศกึษา

ได้ฟัง ให้เรื่องเล่าจากแต่ละมุมมองได้สนทนา ได้ทะเลาะกันบนเวที ชำาระ

ประวัติศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ เอาความจริงที่แต่ละฝ่ายมีมาแลกเปลี่ยนกัน 

เราไม่ได้ต้องการทำาให้ความจริงมีหนึ่งเดียว แต่ต้องการให้ฟังเรื่องเล่าของ

คนอื่นเป็น และมีพื้นที่ให้สำาหรับทุกเรื่องเล่า

โดยฐานคิดของ ‘วิทยาลัยประชาชน’ น้ัน นายทวีศักดิ์ ระบุว่าการ

สรา้งสนัติภาพ คอื การสรา้งสตปิญัญาในการหาทางออกของความขดัแยง้

โดยไมใ่ชค้วามรนุแรง ดงันัน้ ในการสรา้งสตปิญัญา แบง่ออกเปน็สองอยา่ง 

คือองค์ความรู้และการมีส่วนร่วม ทีมของวิทยาลัยฯ ได้สร้างวิชาให้

ประชาชนได้เรียนรู้ แล้วคนที่เรียนรู้ก็นำาองค์ความรู้นั้นไปสร้างการมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับในพื้นท่ี เพราะพื้นที่ความขัดแย้ง

นัน้เหมือนพ้ืนทีร่ะหวา่งเขาควาย (dilemma) ซา้ยกอ็นัตราย ขวากอั็นตราย 

เปน็ภาวะอหิลกัอเิหลือ่ในการวางตวัเองอยา่งไรใหอ้ยูไ่ด้อยา่งปลอดภัยจาก

ผู้ใช้อาวุธทั้งสองฝ่ายก็เป็นเรื่องสำาคัญ เช่ือว่าหากสามารถนำาองค์ความรู้

และการมีส่วนร่วมมาผนวกกัน สังคมจะเข้าใจ และตอบคำาถามได้มาก

ขึ้น
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‘วิทยาลัยวันศุกร์’: พื้นที่ใช้ความรู้ขับเคลื่อนสังคม

อาจารย์ อภิชาติ จันทร์แดง จากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมถอดประสบการณ์การทำางานของ 

‘วิทยาลัยวันศุกร์’ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่

ภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นราวปี 2542 ในช่วงที่มีความขัดแย้งกรณีโครงการโรงแยก

ก๊าซและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อาจารย์

รุ่นแรกๆ ที่ดำาเนินการปัจจุบันก็ล้วนเกษียณแล้ว ดำาเนินการมา 11-12 ปี

แต่มีการหยุดชะงักไปช่วงสั้นๆ ไม่ถึงปี จากนั้นมีการดำาเนินการต่อในช่วง

หลัง นับถึงปัจจุบันก็ราว 2-3 ปี

เดิมทีนั้นมีการจัดวงคุยกันทุกวันศุกร์ และมีสมาชิกมีจำานวนมากพอ

สมควรที่เข้ามาใช้พื้นที่นี้ในการตั้งประเด็น เมื่อหยุดชะงัก ทุกคนต่างรู้สึก

เสียดายพื้นที่ของการเรียนรู้แบบนี้ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้ามาพบปะพูด

คุยแลกเปลี่ยนกันได้ พอดีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน

รว่มในภาคใตข้องประเทศไทย (STEP) ใหก้ารสนบัสนนุตอ่ ทมีงานจงึตดัสนิ

ใจดำาเนนิงานตอ่ ซึง่อนัทีจ่รงิ ‘ทมีงาน’ ทีว่า่นีก้ม็ใิชเ่จา้ของเวที เปน็แต่เพยีง

ผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลในการจัดการเวที โดยท่ีพื้นท่ีนี้เป็นของทุกคน อย่างไร

ก็ตาม ในยุคหลังมีการลดจำานวนการจัดวงคุยลง จากทุกสัปดาห์เป็นเดือน

ละ 2 ครั้ง แต่บางเดือนที่มีประเด็นร้อนก็จัดมากกว่านั้น

“ความเป็นวิทยาลัยวันศุกร์เกิดมาจากการขาดพื้นที่ อย่างที่เราเห็น

กันอยู่ว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเพราะคนไม่ได้ค่อยคุย ไม่ค่อยได้แลก

เปลีย่นกนั โดยเฉพาะปญัหาการพฒันาโครงการขนาดใหญข่องรฐัทีม่กัมา

พร้อมกับความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่นั้น โดยจะรุนแรงมากหรือน้อยก็แล้ว

แตก่รณพีืน้ทีน่ีผู้เ้ขา้รว่มหรอืสมาชิกไมจ่ำาเปน็ตอ้งคดิ ต้องทำาเหมือนกัน แต่

อย่างน้อยเราจะเข้าใจว่าใครคิดอะไร ทุกความคิดเราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ 
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เป็นข้อมูลความรู้”

วทิยาลยัวนัศกุรเ์ปน็พืน้ท่ีสาธารณะในเชิงประเดน็ความรู ้โดยเฉพาะ

ประเดน็ของพืน้ที ่รวมถงึปญัหาเชงิโครงสร้างตา่งๆ ทัง้ภายในประเทศและ

ระดบัโลกดว้ย ตวัอยา่งเช่น มกีารจัดเสวนาเก่ียวกบัปญัหาหนงั  Innocence 

of Muslim เป็นต้น

แม้สถานะของวิทยาลัยวันศุกร์จะเป็นทางการน้อยกว่าวิทยาลัย

ประชาชนทีมี่สมาชกิชดัเจนถาวร มีหลกัสตูรชดัเจน แตว่ทิยาลยัวันศกุรเ์ปน็

เวทีให้ใครก็ตามสามารถนำาเสนอเรื่องต่างๆ ที่ตนเองอยากพูดคุยแลก

เปลีย่นได ้ทีผ่า่นมาหลายๆ ประเด็นกเ็กดิจากคนภายนอกเสนอเขา้มา หรอื

ขอใช้พ้ืนทีวิ่ทยาลัยวนัศกุรใ์นการเผยแพรข่อ้มลูความรูเ้รือ่งตา่งๆ ประเดน็

จึงมีความหลากหลายมาก

นายบรรจง นะแส จากมูลนิธิรักษ์ทะเลไทย อธิบายบทบาทของ

วิทยาลัยวันศุกร์เพิ่มขึ้นว่า องค์ความรู้ที่เรียนรู้ผ่านเวทีเสวนานั้นเกี่ยวข้อง

กับความเป็นอยู่ ปากท้องของชาวบ้านที่มีอยู่จริง โดยเริ่มก่อตัวจากความ

ขัดแยง้เรอืปัน่ไฟปลากะตกัท่ีชาวบ้านออกมาประทว้ง เดนิขบวนในจงัหวดั

สงขลา ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

และเครอืขา่ยใกลเ้คยีงจงึตัง้วทิยาลยัวนัศุกรข์ึน้เพือ่เปน็พืน้ทีบ่อกเลา่ใหค้น

อ่ืนๆ รูว้า่ปญัหาของชาวประมงคอือะไร จากนัน้ป ี2545 กเ็ผชิญกบัปญัหา

ใหญ่กรณีโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย วิทยาลัยวัน

ศุกร์ก็เป็นกลไกในการนำาข้อมูลออกมาบอกกับสาธารณะอย่างเป็นระบบ

และเปน็วิชาการ เชน่ ขอ้มลูทีม่าของโครงการนี ้สญัญาสมัปทานแหลง่กา๊ซ

เป็นอย่างไร ทำาไมจึงมี 7 เส้นทาง ปมปัญหาที่ดินวะกัฟ เป็นต้น

ตัวอย่างสำาคัญท่ีใช้ความรู้ขับเคล่ือนผ่านเวทีเสวนาวิทยาลัยวันศุกร์ 

สามารถสรา้งผลสะเทอืนตอ่สงัคมและวงวชิาการ คอื ‘โครงการแลนดบ์รดิจ ์

สงขลา-สูตล’ ที่เกิดตั้งแต่ปี 2532 มีกรอบคิดตัดเส้นทางเดินเรือตรงปักษ์
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ใต้ เพื่อย่นระยะทางให้เรือสินค้าทั้งหลายไม่ต้องเดินทางอ้อมไปทาง

สิงคโปร์

ในป ี2545 สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ต้ังคณะกรรมการ

เพื่อศึกษาทางเลือก โดยกำาหนดไว้ 7-8 เส้นทาง แล้วสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า 

พืน้ที ่5A คอืบรเิวณสงขลา-สตลู เหมาะสมท่ีสุด เมือ่ลงไปดใูนรายละเอยีด

แผนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเห็นปมที่จะสร้าง

ความขัดแยง้ในพืน้ทีจ่ำานวนมาก เพราะพบว่านอกจากท่าเรอืน้ำาลกึแลว้ ยงั

จะมีถนนสายสตูล-เปอร์ลิส ซึ่งต้องขุดทะลุภูเขา, โครงการรถไฟรางคู่ ปาก

บารา-จะนะ, ท่อและคลังส่งน้ำามัน, นิคมอุตสาหกรรม, โครงการเขื่อน 

เป็นต้น 

หน้าที่ของวิทยาลัยวันศุกร์คือนำาเอารายละเอียดเหล่านี้ออกมาให้

ชาวบา้นไดเ้หน็ของจรงิวา่อะไรจะเกดิขึน้ในหมูบ่า้น เชน่ ในการถมทีน่คิมฯ 

จะมีการใชภ้เูขาถงึ 8 ลกู หรอืเสน้ทางลำาเลยีงหิน รายละเอยีดเสน้ทางรถไฟ 

เมือ่นำารายละเอยีดตา่งๆ ออกมาจะเหน็ว่ามโีครงการต่างๆ มากกวา่ทา่เรอื 

หลายพื้นที่เผชิญหน้ากับการพัฒนาที่เอาอุตสาหกรรมเป็นตัวเดินหน้า

เหมือนภาคตะวันออก

นางพชิญา แกว้ขาว จากมลูนธิชุิมชนไท กล่าวถงึ ‘ความรู’้ วา่ ความ

รูห้ลายอยา่งรู้ใหร้กหวั โดยทีผู่ศ้กึษาไมเ่คยวิเคราะห์เลยวา่จะรูไ้ปทำาไม การ

เรียนปริญญาตรีในระบบการศึกษาไทยก็เป็นเช่นนี้ เรียนรู้เรื่องต่างๆ แต่

ไมรู่จ้ะนำาไปใชอ้ยา่งไร การตัง้ตน้จากความไมเ่ปน็ธรรมนัน้กต็อ้งตัง้คำาถาม

ว่า เม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อจะทำาให้ได้รับ

ความเป็นธรรม เป็นการหาความรู้เพื่อเอาตัวให้รอด รู้เพ่ือจัดการปัญหา

ให้ได้ ดังนั้น ‘รู้ทำาไม’ จึงเป็นคำาถามสำาคัญในการเริ่มต้น 

ยกตัวอย่างวิทยาลัยวันศุกร์ที่ดำาเนินการมากว่า 10 ปีว่าเป็นเวทีของ

คนที่อยากรู้ ใครอยากรู้เร่ืองอะไรก็มาฟัง ทำาให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนหน้าไป
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เรื่อยๆ ส่วนคนที่อยากรู้ทุกเรื่องก็มาฟังทุกเวที ทฤษฎี หลักการ กฎหมาย 

คนละเรื่องกัน เมื่อชาวบ้านรู้แล้วก็สามารถนำาไปขยายต่อได้ แต่ไม่จำาเป็น

ที่ชาวบ้านต้องรู้ทุกเรื่อง โดยยกตัวอย่างการศึกษารายงานผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่มีปัญหาบกพร่อง เมื่อนักวิชาการนำามาวิเคราะห์

และเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้ ชาวบ้านก็รู้วิธีคิดว่า “อีไอเอไม่เป็นจริง” เท่า

นี้ก็เพียงพอแล้ว เป็นความรู้ที่ทำาให้เกิดความกล้าที่จะพูดและแสดงออก 

เป็นความรู้ที่นำาไปใช้ได้จริง ไม่ถูกแช่แข็ง และทำาให้สนุกกับการที่จะรู้ 

นอกจากนี ้นางพชิญา ยงัแนะนำาอีกว่า ชาวบา้นในสามจงัหวดัจะถกู

เชิญไปงานต่างๆ จำานวนมาก เพื่อรับการอบรมเรื่องต่างๆ แต่ไม่เคยได้รับ

การแนะนำาว่าอะไรที่ควรไป อะไรไม่ควรไป จึงขอแนะนำาว่าไม่ต้องไปก็ได้

หากเวทีนั้นไม่ได้สร้างปัญญาให้ดำารงชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข 

“ถา้ปลายทางคือสันตภิาพ อะไรคอืส่ิงท่ีตอ้งรูเ้พือ่ไปสูส่นัตภิาพ แลว้

รู้แล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ส่วนจะเปลี่ยนอย่างไรนั้น

ต้องทบทวน หาวิธีที่ถูกต้อง”

พ้ืนท่ีพูดคุย : เสริมอำานาจ สร้างทางเลือกในการกำาหนดชะตาชีวิต

ตัวแทนจากคณะกรรมการในวิทยาลัยประชาชนซึ่งเป็นผู้หญิง (คน

เดียวในคณะกรรมการ) กล่าวเสริมเพื่อทำาความรู้จักวิทยาลัยประชาชนให้

มากขึน้วา่ ทีต่ัง้ชือ่เช่นน้ันเพราะมจีดุประสงคจ์ะให้องค์ความรูแ้ก่ประชาชน

ในทุกด้าน และเพิ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 3 ในบริบทที่สถานการณ์ความรุนแรง

ยืดเยื้อเรื้อรังจนไม่เห็นปลายทางว่าจะยุติอย่างไร

“เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เป็นคำาถามใหญ่ที่กำาลังหาคำาตอบร่วมกัน 

และองค์ความรู้ท่ีชาวบ้านต้องการคือ องค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและ

สันติภาพ โดยเฉพาะช่วงการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น
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นั้น คนในพ้ืนที่ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เช่นกัน มีการคุยกันในวงน้ำาชา แลก

เปลีย่นขอ้มลู องคค์วามรูก้นัเอง สิง่ท่ีวทิยาลยัประชาชนเหน็คอื คนในพืน้ที่

กระหายความรู้ กระหายความจริง อยากจะรู้ว่าอะไรคือสันติภาพ และ

ปลายทางสันติภาพจะมาเมื่อไหร่ ส่ือท่ีเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามชาวบ้าน

ว่ามุมมองเกี่ยวกับสันติภาพของคุณคืออะไร ชาวบ้านก็ตอบไม่ได้ เพราะ

อันที่จริงแล้ว คำาว่า สันติภาพนั้นมีความหมายกว้าง แต่เขาจะสามารถพูด

ไดแ้ละบอกไดว้า่เขาตอ้งการอะไรหากมอีงคค์วามรูแ้ละพืน้ทีป่ลอดภยัเพยีง

พอให้เขาพูดได้”

วิทยาลัยประชาชนเป็นสถาบันกึ่งองค์กร กระบวนการจัดอบรม

หลกัสตูรตา่งๆ จะทำาในมหาวทิยาลยั ซึง่เปน็ ‘พืน้ทีป่ลอดภัย’ ช่วงต้นกลุม่

เป้าหมายคือ ผู้นำาในชุมชน ทั้งผู้นำาตามธรรมชาติและที่อยู่ในโครงสร้าง 

เชน่ อบต. คร ูผูน้ำาศาสนา ทีเ่ลอืกคยุกบัผูรู้ ้เนือ่งจากคาดหวงัวา่จะไปขยาย

องค์ความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับรากหญ้า เหล่านี้จะ

เป็นการเพิ่มพลังอำานาจให้เสียงของประชาชนมีความหมายมากขึ้น

ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยประชาชนคนหนึ่งกล่าวว่า จบหลักสูตรของ

วิทยาลัยมาประมาณ 4-5 เดือนแล้ว และตอบตัวเองได้ว่า วิทยาลัย

ประชาชนเป็นองค์กรที่สร้างอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ‘ไฟฉาย’ ข้ึนมา 

โดยให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปส่องที่ไหน เป็นการสื่อสารในช่วงวัยและ

ระดับชนชั้นที่คุยกันได้ สำาหรับตัวเขาเป็นเยาวชนก็สามารถส่องไฟในกลุ่ม

เยาวชนด้วยกนัได้วา่ในพืน้ท่ีความขดัแยง้นีเ้ยาวชนสามารถทำาอะไรใหเ้กดิ

ประโยชน์ได้บ้างจากความรู้ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนต้องการ เพราะ

ถึงที่สุดปริญญาบัตรก็ยังไม่มีความหมายเท่าการยอมรับของสังคม

แม้จะไม่ใช่นักวิชาการใหญ่ ไม่ใช่องค์กรจัดตั้งที่ใหญ่โต แต่เขาก็

สามารถขยายความรู้ ข้อมูลของพื้นที่ความขัดแย้งสู่เยาวชนที่หมู่บ้านได้ 

พดูคุยกนัได ้เช่น ในเวลาเล่นฟตุบอล เมือ่เยาวชนรูว่้าตนสามารถมบีทบาท

เชงิรกุได ้กจ็ะเกาะกลุ่ม สรา้งเครอืขา่ย กลายเปน็สะพานไปสูก่ารพดูคุยกนั
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ของผู้ใหญ่ได้

ศษิย์เกา่วิทยาลยัประชาชนอกีคนหนึง่ กลา่วว่า ได้เขา้อบรมหลกัสตูร 

ผู้นำาแปรความขัดแย้งสู่สันติภาพ ในระยะ 5-6 เดือนได้เรียนรู้ถึง

กระบวนการ กลไกของ ‘ปาตานี’ และของโลกภายนอก เห็นความซับซ้อน

ภายในทีส่มัพันธแ์ละเช่ือมโยงกบับรบิทนอกพืน้ที ่ทำาใหเ้ปดิมมุมองในการ

แก้ปัญหาในมากขึ้น ได้นำาความรู้ไปทำางานทั้งขับเคลื่อนขององค์กร และ

ใช้เรื่องกฎหมาย ส่วนสิ่งที่อยากเรียนเพิ่มเติม คือ การเขียนข่าว การผลิต

ข่าว เพื่อนำาเสนอข้อมูลในพื้นที่

ขณะที่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยประชาชนอีกคนหนึ่ง ระบุว่า เขาเป็น

นักศึกษารุ่นที่3 เพิ่งจบหลักสูตรมาประมาณ 2 เดือน เดิมเป็นประชาชน

รากหญ้าคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าในพื้นท่ีไม่มีความยุติธรรมมานานแล้ว และ

ต้องการจะค้นหาความรูเ้กีย่วกบัตน้ตอของปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ และรูส้กึ

ดีใจมากท่ีมีวิทยาลัยประชาชนเกิดขึ้นในพื้นที่ สิ่งที่สนใจมากคือเรื่องของ

กฎหมาย และคิดว่ากฎหมายพิเศษหลายฉบับ ไม่มีความยุติธรรม ควรจะ
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ยกเลิก ความรู้ที่ได้รับนั้นเยอะมาก แต่ประเด็นสำาคัญคือผู้อบรมจะนำาไป

บรูณาการอยา่งไรเพือ่ใหน้ำาไปใชใ้นสงัคมบ้านตนเองได้ เพราะภายใต้พืน้ท่ี 

3 จังหวัดก็มีสังคมหลายแบบ ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว

ผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง ตั้งคำาถามว่า สมมติมีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นจะ

ถือว่ามีสันติภาพแล้วหรือยัง แล้ววิทยาลัยประชาชนจะยังมีต่อไปไหม

นายมฮูำาหมดั กล่าววา่ ขอ้ตกลงหยดุยงินัน้เปน็เพยีงสนัติภาพเชิงลบ 

แค่หยุดความรุนแรงทางกายภาพ ซ่ึงเป็นความต้องการของรัฐ ไม่ใช่

ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการสันติภาพเชิงบวก ต้องการเห็นความเปลี่ยน 

แปลงเชิงโครงสร้างและมีความเป็นธรรมในพื้นที่มากขึ้น และหากเป็นเช่น

นั้นกิจกรรมของวิทยาลัยคงต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่เปลี่ยน เราทุก

คนตอ้งการใหเ้หตุการณจ์บ แตอ่นัทีจ่รงิคำาตอบไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่อกราช ไมไ่ดอ้ยู่ 

ที่ autonomy ไม่ได้อยู่ที่การกระจายอำานาจ คำาตอบอยู่ตรงความพึงพอใจ

ของคนในพื้นที่ นี่คือความหมายของคำาว่าสันติภาพที่แท้จริง คือ ชาวบ้าน

กินดีอยู่ดี และพอใจกับระบอบการปกครองที่ประชาชนเลือกและสามารถ

กำาหนดชะตาตัวเองได้

ตัวแทนวิทยาลัยประชาชนคนหนึ่ง ย้ำาความสำาคัญของวิทยาลัย

ประชาชนในฐานะการเป็น ‘พื้นที่ทางการเมือง’ และ ‘พื้นท่ีปลอดภัย’ 

เพราะได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงของตนเอง มีพื้นท่ีของตนเอง 

แทนที่จะมีทางเลือกเพียงเข้าร่วมกับฝ่ายผู้ก่อการ หรือเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐ 

ซึ่งล้วนแต่ต้องจับปืนและใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่กับฝ่ายไหน ทั้งที่ทุกฝ่าย

อ้างว่าต้องการสันติภาพท้ังนั้น การที่มีพ้ืนที่ให้มาตะโกนตรงนี้เป็นพื้นที่

ปลอดภยั เพื่อทะเลาะกันทางความคิดให้จบ โดยไม่ใชค้วามรนุแรง ใช้ปาก

ต่อสู้กัน เพื่อที่อย่างน้อยจะไม่มีใครตาย นี่คือประโยชน์เล็กน้อยที่จะนำาสู่

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

นายบรรจง นะแส ตั้งข้อสังเกตในตอนท้ายว่า ประสบการณ์การ

ทำางานกับชาวบ้านของเขา ทำาให้เห็นรูปธรรมของปัญหาอีกแบบ เวลาจัด
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เวทีเพ่ือแก้ไขปัญหาของวิทยาลัยประชาชนดูเหมือนจะห่างไกลจากปาก

ทอ้งของชาวบา้น เพราะเปน็เรือ่งแนวคดิเสยีมาก ซึง่คนทำางานกค็งตืน่เต้น

ท่ีได้เรยีนรูอ้งคค์วามรูใ้หม ่แตโ่จทยพ์วกนีต้อ้งคดิวา่เปน็โจทยข์องใคร หาก

เป็นเร่ืองใหม่ ไกลตัว ก็ไม่จำาเป็นท่ีชาวบ้านต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ปัญหาปาก

ท้องของเขาสำาคัญและไม่มีคนใส่ใจ จะมีประโยชน์อะไรที่จะพูดเรื่อง

สันติภาพแต่ไม่มีใครพูดปัญหาปากท้องของเขา นี่เป็นโจทย์ที่อยากฝากให้

วิทยาลัยประชาชนด้วย

นอกจากนี้ เรื่องกฎหมาย เรื่องเทคนิคต่างๆ ที่บอกว่าชาวบ้านไม่รู้ 

เพราะมกีฎหมายพเิศษเยอะไปหมดและทมีงานฯ รูส้กึวา่ตอ้งเรยีนรูม้นัเพือ่

อยู่อย่างปลอดภัย แต่สำาหรับเขาแล้วเห็นว่าต้องทำามากกว่านั้นคือ ต้อง

เรียนรู้วิธีล้มกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย ไม่ใช่เรียนเพื่อเดินทางที่รัฐกำาหนด 

ไม่ใชบ่งัคบัพ่อแมเ่ราใหท้ำาตามกฎหมายท่ีไมถ่กูตอ้ง สิง่ทีร่ฐัหรอืผูม้อีำานาจ

กำาหนดส่วนใหญ่กดขี่บังคับ ดังนั้น จึงน่าจะลองใช้ช่องทางอื่น เช่น ล่าราย

ชื่อเพื่อยกเลิกกฎหมาย

ขณะที่ อาจารย์อภิชาต ได้ขมวดให้เห็นจุดร่วมของ ‘วิทยาลัย

ประชาชน’ และ ‘วิทยาลัยวันศุกร์ ‘ แม้วิธีการในการดำาเนินการอาจแตก

ต่างกันอยู่บ้าง “ในส่วนวิทยาลัยวันศุกร์ท่ีผ่านมานั้นจัดกิจกรรมอยู่ใน

มหาวทิยาลยัเปน็หลกั แตเ่ทา่ทีฟ่งัจากตวัอยา่งของวทิยาลยัประชาชน คิด

ว่าอาจต้องปรับรูปแบบในการลงไปสู่ชุมชนให้มากขึ้น เพราะในช่วง 2 ปี

หลัง มีหลายครั้งที่ชุมชนก็เรียกร้องให้วิทยาลัยวันศุกร์ไปทำาเวทีให้ เพื่อดึง

องค์ความรู้ที่เขามีออกมาเป็นระบบ ประกอบกับเครือข่ายท่ีเรามี เช่น 

นักศึกษาในโครงการต่างๆ ก็สามารถนำาลงไปช่วยการขับเคลื่อนของชาว

บา้นได ้วทิยาลยัวนัศกุรก์จ็ะเปน็เวทเีชือ่มระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัชาว

บ้านที่มีความรู้อยู่แล้ว แต่อาจขาดเรื่องการจัดการ ขาดพื้นที่ การทำาเช่นนี้

จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ของทั้งสองส่วน”

“ส่วนที่สอง การให้ข้อมูลที่นอกเหนือเวทีเสวนาก็เป็นส่วนสำาคัญนั่น



STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

162

คือ ‘สื่อ’ เราจะพยายามรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ให้

มากขึน้ ไมเ่ฉพาะจากเวทีเสวนาอยา่งเดยีว เพือ่ใหช้าวบา้นเขาตดัสนิใจวา่

จะเอาหรือไม่เอาท่าเรือน้ำาลึก คือทำาอย่างไรให้ข้อมูลความรู้ใหม่ท่ีได้จาก

เวทเีสวนาของวิทยาลยัวันศุกร์เปน็สว่นหนึง่ในการขบัเคล่ือนเครอืขา่ยและ

สังคม”

“ส่วนที่สาม การทำางานกับกลุ่มเครือข่าย ที่ผ่านมามีกับสมาชิก

วิทยาลัยวันศุกร์อยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนก็มีเครือข่ายของตัวเอง เราอาจต้อง

มองกลุม่ทีไ่มใ่ชภ่าคประชาชนท่ีมีอยูแ่ล้ว แตข่ยายไปยงักลุม่อ่ืนทีม่ลีกัษณะ

งานส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนด้วย

คุยวันน้ีทำาให้เห็นว่าจะต้องทำางานอย่างไร ปรับตัวอย่างไรต่อไป

นายทวีศักด์ิ ย้ำาว่า ส่ิงท่ีเราพูดกันต้ังแต่ต้นคือเร่ืององค์ความรู้ แต่ส่ิงท่ี

เราจะทำาคือ ทำาอย่างไรให้องค์ความรู้ของเราเดินเข้าไปหรือว่ิงเข้าไปหารัฐ 

องค์กรประชาสังคม เม่ือว่ิงเข้าช่องท่ีถูกต้องมันจะสร้างการเปล่ียนแปลง

“การเรียนรู้คือการปฏิบัติ ความคาดหวังของวิทยาลัย คือ เรียนแล้ว

ต้องเอาไปปฏิบัติ ไม่อย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น”

นายอับดุลเลาะห์ กล่าวว่า ส่ิงที่สังเกตเห็นคือ สิ่งที่เราทำาทุกอย่าง

เพราะเราเจอปัญหา ปัญหาแต่ละที่ แต่ละอย่าง ก็แตกต่างกัน ที่ปัตตานีมี

ปญัหาความม่ันคงทีซ่อ้นอยูข่า้งบน ข้างลา่งมปีญัหาปากทอ้ง ระบบชนชัน้ 

แตส่ิง่ท่ีวทิยาลยัประชาชนทำาในชว่งท่ีผ่านมา คอื การพยายามเรียนรู ้ตัง้แต่

ปี 2547 เป็นต้นมา โดยเห็นว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุด คือ กฎหมายพิเศษทั้ง

หลาย เป็นสิ่งที่ผู้คนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ต้องการ แต่ในเมื่อถูก

บังคับใช้แล้ว การยกเลิกไม่ใช่ง่าย และมันครอบหัวเราอยู่ ดังนั้น โจทย์

เฉพาะหน้าคือ ทำาอย่างไรให้เราอยู่ให้ได้ จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้มันให้มาก
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ที่สุดเพื่อให้อยู่ได้พร้อมไปกับการพยายามจะแก้ไขปัญหา ในการตัดสินใจ 

คดิและเลือกโดยตวัของเขาเอง เพราะสิง่ทีเ่ราพดูเสมอคอื ถา้ใหใ้ครคนหนึง่

เลอืกโดยไมม่คีวามรู ้ถอืเป็นความอยตุธิรรมตอ่เขา เขาอาจจะอยากมกีาร

ปกครองตนเอง แตเ่ขากต็อ้งมอีงคค์วามรู้จริงๆ ว่ามนัคอือะไร เปน็อย่างไร 

วิทยาลัยประชาชนเพิ่งตั้งได้ 2 ปีกว่า นับว่ายังเป็นเด็กมาก ก็คงต้อง

พยายามเปิดแนวทางสายงานการทำางานใหม่ๆ อาจต้องขอความรู้ความ

เห็นจากคนอ่ืนๆ รวมถึงเป็นเครือข่ายกับวิทยาลัยวันศุกร์เพื่อเป็นภาคีใน

การทำางาน

ขณะที่ นางพิชญา ปิดท้ายว่า การเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่อย่าไปติด

กรอบวา่การเรยีนตอ้งเปน็อยา่งนัน้ อยา่งนี ้แตเ่รยีนจากโจทยจ์รงิตรงหนา้ 

แล้วสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเราด้วย จุดสำาคัญอีกประการ คือ การหา

เครือข่ายให้ได้กว้างขวางที่สุด แล้วร่วมกันตะโกนออกมา 

“โจทย์ 3 จังหวัดมันท้าทายด้วยชีวิต เราไม่มีเวลาบ่ม ไม่มีเวลาเพาะ 

เราต้องช่วยกันกระตุ้นให้การเรียนรู้เร็วขึ้น” 



รายชื่อกลุ่มโครงการ องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม

การจัดสัมมนาวิชาการ “บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ” (STEPs 

TO PEACE) มีผู้เข้าร่วมจำานวน 460 คน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มโครงการ 

องค์กร และภาคีเครือข่าย นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ประกอบด้วย 

สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), นักวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย

อิสลามยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น 

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

สำานักความมัน่คงจังหวดัชายแดนภาคใตแ้ละชนตา่งวฒันธรรม สำานกันายก

รัฐมนตรี สำานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และกรม

สง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่, ตวัแทนจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



ในสามจังหวัดชายแดนใต้, กลุ่มเครือข่ายโครงการจากโครงการเสวนา

ท้องถิน่ใต้ : วทิยาลยัวนัศกุร ์เครอืขา่ยองคก์รชมุชนพืน้ทีจ่งัหวัดสงขลาและ

จงัหวดัสตลู โครงการศูนยก์ารเรยีนรูธ้รุกิจชุมชนตน้แบบสูก่ารพฒันาอย่าง

ยั่งยืน โครงการแบบจำาลองเพ่ือการเฝ้าระวังภัยแบบมีส่วนร่วมและระบบ

เตอืนภยัพิบัติทางธรรมชาต ิโครงการพัฒนาศกัยภาพการเขยีนขา่ว นกัเรยีน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย เพื่อ

ลดปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โครงการกระบวนการสรา้ง

สันติภาพปาตานีโดยภาคประชาชน โครงการการส่งเสริมความรู้ด้าน

กฎหมายใหก้บัองคก์รภาคประชาสงัคมทีท่ำางานด้านสทิธเิด็กและผูห้ญงิใน

จังหวัดชายแดนใต้ของไทย และโครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้าน

กฎหมายด้วยเครือข่ายยุติธรรม



คณะกรรมการจัดงาน STEPs TO PEACE

1. ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ : ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

2. วิปัญจิต เกตุนุติ : ผู้จัดการโครงการ STEP

3. อาจารย์อภิชญา โออินทร์ : กรรมการบริหารโครงการ STEP 

4. ทิวาทิพย์ ไทยเกื้อ : เจ้าหน้าที่การเงินประจำาโครงการ STEP

5. สุรัชดา จุฑานันท์ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสโครงการ STEP

6. อารีฟีน ดำารงรัศมี : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ STEP

สำานักงานบริหารโครงการ STEP
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวนิช  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7428-9304  โทรสาร 0-7428-9302

บรรณาธิการ : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, อารีฟีน ดำารงรัศมี, วิปัญจิต เกตุนุติ
ถอดความเวทีเสวนาฯ : ฐิตินบ โกมลนิมิ
ภาพถ่าย : อิบรอเฮ็ม มะโซ๊ะ, อับดุลรอมัน ไซละมุ, มูหมัดซอเร่ เดง
รูปเล่มและแบบปก : ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
พิสูจน์อักษร : ตติกานต์ เดชชพงศ






