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การสัมมนา “บูรณาการความรู้ ก้าวสูส่ นั ติภาพ” (STEPs TO PEACE)
เป็ น การทบทวนและเสนอบทเรี ย นจากกิ จ กรรมที่ ดำ � เนิ น งานภายใต้
โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการมี ส่ ว นร่ ว มในภาคใต้ ข อง
ประเทศไทย (STEP Project)
Ms. Marina Walter รองผู้แทนสำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย กล่าวต้อนรับโดยชีท้ ศิ ทางและความคาด
หวังจากสัมมนานี้ “จุดประสงค์เพื่อเป็นการย้อนกลับไปมองการทำ�งานที่
เกิดขึ้นให้เกิดการก้าวต่อไป หญิงและชายในภาคใต้นับแสนคน จากกว่า
34 อำ�เภอ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้รับความรู้เรื่องกฎหมายและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ผู้หญิงในปัตตานีสามารถสร้างรายได้ เกิดการ
สนับสนุนสือ่ สารมวลชนในการทำ�รายงานข่าวเชิงลึกหลายเรือ่ ง คูข่ นานกับ
การสื่อสารภายในท้องถิ่น รวมทั้งการอบรมเยาวชนให้สามารถสื่อสาร
ภายในชุมชนของตนได้ นอกจากนั้นองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ยังได้
ทำ�งานเรื่องความรุนแรง เยาวชน ความยุติธรรม การพัฒนา ผู้หญิง และ
มี เ ครื่ อ งมื อ ในการเข้ า ร่ ว มกระบวนการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง
กระบวนการสันติภาพและความยุติธรรมอย่างมีนัยสำ�คัญ”
“ในการทบทวนโครงการที่เกิดขึ้นนี้ UNDP ได้มอบหมายผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาและสันติภาพให้เข้ามาสำ�รวจ ศึกษา และพูดคุยกับเครือ
ข่ายที่ทำ�งานร่วมกันในการประเมินโครงการเพื่อสร้างการพัฒนาและ
สันติภาพในอนาคต โดยเน้นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ของ UN จะสามารถร่วม
ดำ�เนินการได้ เพือ่ ขยายฐานการทำ�งานบางส่วนเข้ามายังภาคใต้ดว้ ย นอก
เหนือจากงานที่กรุงเทพฯ จึงขอให้เครือข่าย (ผู้เข้าร่วม) ช่วยทบทวนว่าเรา
จะสร้างโครงการพัฒนาและสันติภาพโดยใช้พนื้ ฐานจากโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project)
ได้อย่างไร และมีโครงการใดที่ท่านคิดว่าเราสามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ เรา
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จะเรียนรู้จากการทำ�งานในอดีตเพื่อปรับปรุงการทำ�งานในอนาคตได้
อย่างไร หวังว่าจะได้รับการแลกเปลี่ยนและมีข้อเสนอแนะจากท่านผู้มี
เกียรติทุกท่าน และหวังว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะประสบความ
สำ�เร็จด้วยดี”
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงานโดยมีสาระสำ�คัญว่า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ไม่สงบที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โครงการ STEP เป็นความร่วมมือกับ
องค์กรหลายภาคส่วน และเป็นที่น่ายินดีว่าภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น ทำ�ให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีมุมมองหลากหลายยิ่งขึ้น
ซึ่งการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานทำ�ให้สังคม
เข้มแข็ง นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เกิดความเข้าใจที่ดี เห็นทางออกที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความเข้มแข็ง บูรณาการความรู้ เพือ่ ก้าวสูส่ นั ติภาพ
ช่ วงที่ มี ความหมายอย่ า งยิ่ งของการสั ม มนาครั้ง นี้ คือการกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การส่งเสริมความเข้มแข็งและการบูรณาการความรู้
เพื่อก้าวสู่สันติภาพ” โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ผมอยากเริม่ ต้นชวนคิดเกีย่ วกับชนพืน้ เมืองทีถ่ กู ยึดครองหลายพืน้ ที่
ทั่วโลก เราได้อ่านเรื่องราวทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์
ของชนพื้นเมืองที่มักจะถูกยึดครองโดยกลุ่มคนที่บุกรุก ชนพื้นเมืองที่ใช้
ชีวิตแบบดั้งเดิม แบบที่เขาเรียกว่า ล้าหลัง ยากจน ไม่ได้รับการศึกษาสมัย
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ใหม่ ไม่มีอำ�นาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ย่อมเสี่ยงที่จะขาดความมั่นคง
ถูกคนภายนอกเข้าไปกินรวบ ยึดครอง ผูกขาดทรัพยากรทั้งผิดและถูก
กฎหมาย คนในพื้นที่สู้ไม่ได้ บ้างยอมจำ�นน แต่ที่ทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นสู้กันไป
ตามมีตามเกิด
พื้นที่ที่ถูกยึดครองดังกล่าวมักเกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน เนื่องจาก
ขัดแย้งกันเอง เพราะเลือกกันไปคนละทาง บ้างก็สู้ บ้างก็ยอมจำ�นน และ
ขัดแย้งกับภายนอก กับพวกทีเ่ ข้ามายึดครอง หรือปกครอง ยิง่ เมือ่ สิง่ เหล่า
นี้ดำ�เนินต่อไปก็ยิ่งทำ�ให้คนพื้นเมืองอ่อนแอ ถดถอยลงไปเป็นลำ�ดับ จน
ในที่สุดก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้
ประสบการณ์ที่เราพบก็คือ ชนพื้นเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา
ยุโรป ออสเตรเลีย จีนแผ่นดินใหญ่ จีนไต้หวัน เวียดนาม พม่า อินเดีย ฯลฯ
มักถูกรัฐบาลของกลุม่ คนทีเ่ ข้ายึดครอง บังคับให้ถอยร่นไปอยูใ่ นดินแดนที่
ลึกเข้าไป ขึน้ ไปอยูบ่ นเขา หรือในทีซ่ งึ่ ทุรกันดารกว่า ถูกปล้นสิทธิพนื้ ฐานไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร และไม่ได้รับสิทธิทางการเมือง จนเมื่อมี
ขบวนการประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ขึ้นในโลกเมื่อ
ไม่นานนี้ เขาจึงเริ่มคืนสิทธิความเป็นมนุษย์ให้แก่คนพื้นเมือง ให้ความ
เคารพในสิทธิของชนพืน้ เมือง และกลับมาฟืน้ ฟูชนพืน้ เมืองกันอย่างจริงจัง
ในขณะทีค่ นพืน้ เมืองส่วนใหญ่ถกู กลืน ถูกทำ�ลายอัตลักษณ์ จนแทบค้นหา
ตั ว เองไม่ เจอแล้ ว ชนพื้ น เมื อ งที่ เ หลื อ อยู่ ส่ ว นใหญ่ ต กอยู่ ใ นสภาพ
‘ประชาชนชั้นสอง’ เพราะด้อยการศึกษา ติดยา ตกงาน ฐานะครอบครัว
ไม่สู้จะดี เด็กและเยาวชนมีปมด้อยติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะสู้คนพื้นที่
อื่นๆ ไม่ได้
กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ของเรา ดูไปก็คล้ายกับกรณีชนพื้นเมือง
ในที่อื่นๆ ของโลก อย่างน้อยก็มีประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้กัน เราไม่
จำ�เป็นต้องฟื้นความหลังเรื่องเหล่านั้น เพราะไม่มีประโยชน์อันใด แต่ที่
จำ�เป็นต้องพูดกันก็คือสภาพความเป็นจริงในวันนี้
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ความจริงเรื่องแรก เราต้องยอมรับร่วมกันว่า เหตุการณ์ความไม่สงบ
การลอบวางระเบิด ฯลฯ ในพื้นที่จะยังคงมีอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าเราทุกคนไม่
อยากให้มี และผมคิดว่าเราทุกคนในที่น้ีเห็นด้วยและสนับสนุนการเจรจา
สันติภาพเพื่อยุติเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง และทำ�ลายล้างเรื่องที่ว่านี้
ให้เร็วที่สุด
แม้จะไม่กล่าวถึงเรื่องที่ว่านี้ แต่จะพูดความจริงอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้
และมีความสำ�คัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องข้างต้นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากศึกษา
เอกสารของโครงการ STEP จะพบข้อมูลต่อไปนี้
1. ประชากรสามจังหวัดประมาณ 30% อยูต่ �่ำ กว่าเกณฑ์ความยากจน
ซึ่งถือว่ามีจำ�นวนคนจนกระจุกตัวสูงที่สุดในประเทศไทย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
9.5% เท่านั้น กล่าวได้ว่าค่าเฉลี่ยความจนของประชากรสามจังหวัด
ชายแดนใต้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 3 เท่าตัว
2. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือที่เรียกว่า Human achievement index ของสามจังหวัดชายแดนใต้ ถดถอยลงไปตามลำ�ดับ ตกไปอยู่
ลำ�ดับเกือบสุดท้ายของประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดยะลาซึ่งเคยอยู่ลำ�ดับที่
15 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันนี้ (ปี 2013) ตกมาอยู่ลำ�ดับที่ 36
3. ประชากรสามจังหวัด โดยเฉพาะนราธิวาสและปัตตานี มีระดับ
การศึกษาต่�ำ มีงานทำ�น้อย อยูใ่ นลำ�ดับท้ายๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
เยาวชนในสองจังหวัดนี้ตกงานมากที่สุดในประเทศไทย
4. กล่าวเฉพาะเรื่องการศึกษา เด็กนักเรียนที่มีโอกาสเรียนต่อระดับ
มัธยมหรือระดับอาชีวะน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยทั่วไป
5. ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดอ่อนแอ และมีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็อ่อนแอ ขาดทักษะ
ในการฟืน้ ฟูพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยไปกว่าภาคประชาสังคม ทว่ามีความชำ�นาญเฉพาะ
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เรื่องการปกครอง โดยเฉพาะความมั่นคงของชาติเท่านั้น ผลการจัดเก็บ
ข้อมูลของโครงการ STEP พบกว่ากลุ่มสตรีในสามจังหวัดขาดโอกาสที่จะ
เข้าไปมีบทบาททางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ น้อยกว่า
จังหวัดอื่นๆ
6. ฐานเศรษฐกิจในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจยุคดัง้ เดิม
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน น้ำ� แหล่งประมง ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง
เป็นต้น ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการ หรือเศรษฐกิจ
แปรรูปขนาดเล็ก ขนาดกลางในท้องถิ่น เพราะขาดผู้ประกอบการ จึงไม่
ค่อยมีแหล่งจ้างงาน
7. มีสถานศึกษาทัง้ ระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัยจำ�นวนไม่นอ้ ย แต่
ผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่หางานในพื้นที่ไม่ได้ เพราะหลักสูตรไม่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งตลาดแรงงานท้องถิ่นก็ไม่ค่อยมี จะไปหา
งานที่อื่นก็ค่อนข้างยาก ติดขัดกับเรื่องภาษาที่ใช้ ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น
ความจริงที่ว่านี้ เป็นส่วนประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้เหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดเกิดขึ้น ขยายตัว และดำ�รงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น
ถ้าไม่ขจัดเงื่อนไขเหล่านี้ให้บรรเทาเบาบาง หรือหมดไป ความขัดแย้งและ
ความไม่สงบก็จะดำ�เนินต่อไป แม้จะใช้กำ�ลังฉุดให้หยุดได้ ก็จะหยุดแค่
ชั่วคราวเท่านั้น จึงขอสนับสนุนความพยายามของโครงการ STEP ที่มุ่ง
ขจัดเงื่อนไขเหล่านี้
ประเด็นอยู่ที่ว่า ใครจะเป็นผู้ลงมือทำ�!!
“รัฐบาลทำ�อะไรบ้าง ?”
รัฐบาลทำ�อะไรลงไป รัฐบาลในอดีตที่เป็นรัฐเผด็จการทำ�อะไรลงไป
กับพืน้ ทีน่ ี้ เราทราบกันอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งพูดถึงอีก รัฐบาลในยุคประชาธิปไตย
แม้จะไม่ได้ใช้วิธีปกครองสามจังหวัดนี้อย่างที่เคยทำ�ในยุคเผด็จการทหาร
แต่ก็ไม่ได้เร่งฟื้นฟูการพัฒนาให้ทัดเทียมจังหวัดอื่นๆ ที่เขาก้าวรุดหน้าไป
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แล้วอย่างจริงจัง เพิ่งจะทุ่มงบประมาณลงสามจังหวัดกันมากมายในช่วง
หลังที่เกิดความไม่สงบนี่เอง เข้าใจว่างบประมาณที่ลงในพื้นที่สามจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (ไม่รวมงบของทหารและความมั่นคง) ประมาณ
กว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี ถ้าคำ�นวณต่อหัวประชากรก็สงู กว่าจังหวัดอืน่ ๆ
กว่า 2 เท่าตัว ถ้านับงบประมาณทหารและงบความมั่นคงเข้ามาด้วยก็
มากกว่านี้อีกกว่า 2 เท่าตัว นับแสนล้านบาท แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้
พืน้ ทีน่ ฟี้ นื้ ขึน้ มาได้มากนัก เพราะเหตุใด ยังไม่มงี านวิจยั ชีช้ ดั คงต้องทำ�กัน
ต่อ แต่คาดเดาได้ว่า เหมือนเทน้ำ�ลงในตะกร้า ซึ่งเป็นตะกร้าที่ขังน้ำ�ไม่ได้
น้ำ�ไหลผ่านไปหมด
เราไม่ถึงกับหมดหวังกับรัฐบาล ก็ยังอยากให้รัฐบาลจริงจังกับพื้นที่
สามจังหวัดมากกว่านี้ แต่เราก็ไม่ควรหวังพึ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการ STEP ซึ่งให้ความสนใจกับการเพิ่ม
ขีดความสามารถของพื้นที่ ให้พื้นที่จัดการกับปัญหาของตนเอง และฟื้น
ตนเองให้ได้มากที่สุด
“พื้นที่จะทำ�อย่างไรดี ?”
ในพื้นที่มีทั้งหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการพื้นที่
สามจังหวัด หน่วยงานด้านความมัน่ คง ทีม่ าปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นพืน้ ที่ สถาบัน
การศึกษา (มหาวิทยาลัย) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยธุรกิจ
สมาคม หอการค้า องค์กรภาคประชาสังคมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ทางศาสนา และกลุม่ อาชีพต่างๆ และหน่วยทางสังคมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ และสำ�คัญ
ทีส่ ดุ ก็คอื สถาบันครอบครัว และตัวประชาชนในพืน้ ที่ สถาบันทางการเมือง
การปกครอง และองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนเหล่านีจ้ ะพลิกฟืน้ ชีวติ
และความรุ่งเรืองของสามจังหวัดกลับคืนมาได้อย่างไร
คิดว่าเราต้องมีจังหวะก้าว ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า STEPs ตรงกับ
ชื่อโครงการ STEP ซึ่งเป็นผู้จัดงานวันนี้
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หนึง่ : เราตระหนักดีวา่ บรรดาองค์กรในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ออ่ นแอ ดังนัน้
จึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรเหล่านี้ ต้องเริม่ ต้นหา สำ�รวจองค์กร
ประเภทต่างๆ ทั้งหน่วยงานธุรกิจ สถาบันทางสังคม องค์กรชุมชน ไม่รู้ว่า
เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำ�อะไร
สอง: เพิม่ ขีดความสามารถขององค์กรประเภทต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม ทำ�ให้สามารถทำ�งานได้อย่างเข้มแข็ง กว้าง
ขวาง ให้องค์กรเหล่านีเ้ ป็นแหล่งสะสมพลัง ทำ�ให้คนสามารถรวมตัวกันทำ�
งานใหญ่ๆ ได้ ไม่ว่าจะทำ�เป็นธุรกิจ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถระดมความคิดและแรงหนุนจากประชาชนให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะ หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้มากขึ้น หรือให้สถานศึกษา
ในพื้นที่พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่สนองตอบปัญหาและ
ความต้องการของพืน้ ทีไ่ ด้ตรงเป้ามากขึน้ สามารถสร้างผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ สร้างนักประดิษฐ์คิดค้นสำ�หรับการผลิตในพื้นที่ได้มากขึ้น หรือเป็น
แรงงานป้อนระบบการผลิตในพื้นที่ได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่มาก
ขึ้น เป็นต้น
อนึ่ง ในการเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่นี้ อาจจำ�เป็นต้องคิดถึง
การออกแบบระบบการปกครองหรือการจัดการพื้นที่ที่เหมาะกับสาม
จังหวัดในระยะยาว เช่น การจัดตัง้ เขตการปกครองตนเองพิเศษ ที่ ผศ.ดร.
ศรีสมภพ จิตร์ภริ มย์ศรี เรียกว่ารูปแบบปัตตานีมหานคร หรือรูปแบบอืน่ ๆ
ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นี้มีขีดความสามารถเพียง
พอที่จะจัดการกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
สาม: เพิม่ ขีดความสามารถของครัวเรือนและประชาชน ด้วยการเพิม่
ช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาทักษะ ผ่านระบบ
การศึกษาที่เป็นทางการ (สถานศึกษา) และผ่านสื่อสาธารณะอื่นๆ สร้าง
ความมัน่ ใจในการงานอาชีพ และรายได้ ดึงเยาวชนและแรงงานเข้าสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่ให้มากที่สุด
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สี่: จัดระบบสวัสดิการสำ�หรับผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงให้มสี วัสดิการทีเ่ พียงพอ บนพืน้ ฐานศักดิศ์ รีของความเป็น
มนุษย์
สุดท้าย สติปัญญากับสันติภาพ Intelligence and Peace เป็นของคู่
กัน ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพ ก้าวข้ามสงคราม และความ
ขัดแย้ง เป็นของคู่กับการขาดสติปัญญา สร้างสติปัญญาได้ด้วยการเข้าถึง
ข้อเท็จจริง ทำ�ความจริงให้ประจักษ์ ใช้ข้อเท็จจริง ความจริง ทำ�ลายความ
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 ผู้อำ�นวยการสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมในภาค
ใต้ของประเทศไทย
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ผู้อำ�นวย
การศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และผู้อำ�นวยการสถานวิจัยความขัด
แย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการการสร้างพื้นที่กลาง
ในการสร้างสันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform: IPP)
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในฐานะนักวิจยั โครงการเสริมสร้างศักยภาพของราชการส่วนท้องถิน่ ในการ
วางแผนงานและจัดทำ�งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
อาจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเระ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจยั แบบจำ�ลอง
การจัดการทรัพยากรชายฝัง่ ในอ่าวปัตตานีแบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน และ
โครงการแบบจำ�ลองเพือ่ การเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีส่ าม
จังหวัดภาคใต้
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คุ ณ มู ฮำ� มั ด อายุ บ ปาทาน บรรณาธิ ก ารอาวุโส ศูนย์เ ฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ ในฐานะคณะทำ�งานการสร้างพื้นที่กลางในการสร้าง
สันติภาพจากคนใน
ดำ�เนินรายการโดย อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ย่ า งก้ า วการเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง และมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน
ภาคใต้
การเสวนานี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ทบทวนแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์กันภายใต้บริบทการริเริ่มพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทย
และขบวนการ BRN เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และหลายโครงการ
ของ STEP ก็มีส่วนอย่างสำ�คัญในการผลักดันขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพนีด้ ว้ ย ดังนัน้ เวทีถอดประสบการณ์นเี้ ราจะพิจารณาร่วมกันว่า มี
ข้อค้นพบทีส่ �ำ คัญอะไรบ้าง และมีสว่ นร่วมสร้างความเข้มแข็งในระดับพืน้ ที่
อย่างไร ความรู้ที่ได้มาเหล่านั้น พวกเราจะสามารถร่วมกันขยายพื้นที่ที่
ปลอดภัยและปล่อยให้สันติภาพได้เบ่งบานได้อย่างไร
ในแง่นี้ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และขับเคลื่อนทางวิชาการ
และสังคมครอบคลุมหลายมิติ เริ่มจาก ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การมีสว่ นร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย เล่าให้ฟงั ถึงทีม่ าและเป้าหมายของ
การดำ�เนินโครงการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายการทำ�งานได้ระดับหนึง่
“โครงการ STEP เกิดจากการผนึกกำ�ลังของผู้คนจำ�นวนมากมาช่วย
กันทำ�งาน ผ่านขีดความสามารถทีห่ ลากหลาย และนำ�ไปสูก่ ารขยายผลเป็น
เครือข่าย ดังที่ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา กล่าวไว้ คนมีปัญญาย่อมแสวงหา
สถาบันสันติศึกษา | STEP Project
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สันติภาพ ดังนั้นการใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ปัญญาเท่ากับไม่ได้ช่วยในการ
แก้ไขแสวงหาทางออก ในการริเริ่มโครงการนี้ ในลำ�ดับแรกๆ หลังจากมี
การรวบรวมผู้คนเพื่อทำ�งานร่วมกัน ได้ศึกษาสำ�รวจรากฐานแห่งปัญหาที่
สะสมจนเกิดเป็นความขัดแย้ง มีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่
อย่างหลากหลาย ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น
และผู้นำ�ชุมชน มีการพัฒนากรอบภาพรวมของโครงการ และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก UNDP
โครงการ STEP คือกรอบความร่วมมือระหว่าง UNDP กับรัฐบาลไทย
โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรดำ�เนินการ และสถาบันสันติ
ถูกมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในภาคใต้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลด
ความขัดแย้งและสร้างความกลมเกลียวต่อสังคมที่นำ�ไปสู่การพัฒนาและ
สันติภาพทีย่ งั่ ยืน โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายการทำ�งานใน 5 จังหวัดภาคใต้ ทว่า
เมื่อมีการถกเถียงทางวิชาการระหว่างทีมทำ�งาน กิจกรรมโครงการย่อยได้
เน้นทีพ่ นื้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก แต่กม็ บี างโครงการ บางกิจกรรม
ลงไปที่จังหวัดสงขลาและสตูลบ้าง แต่ไม่มากนัก ทั้งหมดนี้สอดรับกับฐาน
คิดของวัตถุประสงค์โครงการ ที่จำ�เป็นต้องทุ่มเททรัพยากรลงไปเน้นใน
พื้นที่ที่มีปัญหามากกว่า
ณ ขณะนี้ โครงการนี้เดินมาครึ่งทางแล้ว หากเดินไปให้ถึงปลายทาง
จะเห็นการส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิน่ ทีป่ ระกอบด้วยการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนอย่างมีนยั ยะสำ�คัญ กระบวนการตัดสินใจของประชาชน จึงเป็น
ข้อน่าสังเกตว่า องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.) ที่มีอยู่ในโครงสร้าง
ปั จ จุ บั น การกำ � หนดนโยบายหรื อ การกำ � หนดกรอบงบประมาณของ
ท้องถิ่นสามารถตัดสินใจด้วยตนเองจริงหรือไม่ จำ�เป็นต้องตรวจสอบกัน
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ด้วยฐานงานวิจยั เพือ่ นำ�ไปสูข่ อ้ แนะนำ�เชิงนโยบายได้ และประเด็นเยาวชน
สตรี กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มผู้รับผลกระทบและกลุ่มอื่นๆ มีจำ�นวนมาก
ภายใต้ ส ถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง และความรุ น แรง พวกเขาเป็ น กลุ่ ม
เป้าหมายที่ต้องให้ความใส่ใจในการทำ�งานด้วย รวมทั้งองค์กรชุมชนภาค
ประชาสังคม ชมรม ฯลฯ ที่มีอยู่และทำ�งานใกล้ชิดกับประชาชนรากหญ้า
ทำ�อย่างไรให้ภาคส่วนเหล่านี้สามารถทำ�งานบูรณาการกับภาครัฐได้อย่าง
สมานฉันท์ โดยโครงการ STEP ก็จะเข้าไปเสริมสร้างขีดความสามารถของ
เครือข่ายองค์กรเหล่านี้ด้วย
10 ปีที่ผ่านมาเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้เกิดขึ้นจำ�นวนมากและมีการเติบโตงอกงามต่างกัน ถ้าเปรียบ
เทียบกับองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาคอื่น ย่อมได้คำ�ตอบที่น่าสนใจ
และสามารถศึกษาเชิงลึกได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โครงการ STEP ได้
ให้ความสำ�คัญเรื่องเศรษฐกิจครอบครัว เศรษฐกิจชุมชนด้วย
สำ�หรับการวางแผนโครงการ แบ่งเป็น 7 ผลลัพธ์ จากการพัฒนา
ศักยภาพของภาคประชาสังคม และการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ โดย
แบ่งได้ดังนี้
1 ผลลัพธ์จากการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม ได้แก่
(1) การเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมและสื่อในการส่ง
เสริมการยึดเหนี่ยวทางสังคม โดยพยายามศึกษาดูว่าสถานการณ์ของ
องค์กรภาคประชาสังคมมีจำ�นวนมากน้อยเพียงใด และมีความเข้มแข็งใน
การขับเคลือ่ นทางสังคมอย่างไร ซึง่ หลังจากการทำ�วิจยั แผนทีเ่ ครือข่ายภาค
ประชาสังคมในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ออกมาแล้ว ทำ�ให้กระบวนการทำ�งานของ
โครงการย่อยต่างๆ ภายใต้โครงการของ STEP ง่ายและคล่องตัวมากยิ่ง
ขึ้น เพราะพบว่าใครมีบทบาทสำ�คัญอย่างไรในแต่ละภาคส่วน และยัง
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ทำ�การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของสื่อแต่ละประเภทในการสื่อสารสันติภาพ
และการจัดการความขัดแย้งด้วย
(2) การเสริมสร้างรายได้และโอกาสการจ้างงานอาชีพมีการส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและเกิ ด เป็ น ศู น ย์ เรี ย นรู้ ย ะหริ่ ง ได้ เชิ ญ หน่ ว ยงาน
โรงพยาบาลและองค์กรชุมชนในอำ�เภอยะหริง่ เข้ามาช่วยเสริมแรง นอกจาก
นีช้ าวบ้านยังได้สละทีด่ นิ บางส่วนช่วยกันสร้างศูนย์ตรวจสอบอาหารฮาลาล
รวมทั้งชวนคณะวิทยาการสื่อสารทำ�งานร่วมกับชาวบ้าน เป็นโครงการใน
ชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันทำ�ร่วมกับชาวบ้าน โจทย์ของเราคือต้องการ
สร้างพื้นที่การทำ�งานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
สถาบันวิชาการทำ�งานร่วมกับชาวบ้าน
(3) การเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าถึงกฎหมายและกลไกการแก้ไข
ความขัดแย้งให้กับภาคประชาสังคม โดยทราบกันดีว่าในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงสร้างรัฐมีขอ้ จำ�กัดในการเข้าถึงเพือ่ อำ�นวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชน
แม้จะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ก็จำ�เป็นต้องเข้าไปเสริมขีดความสามารถ
จัดทำ�คู่มือการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือด้านกฎหมาย และจำ�เป็นต้อง
อาศัยแรงเสริมจากภาคประชาสังคมช่วยประสานด้วย
2 ผลลัพธ์มาจากการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ คือ
(1) การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิน่ ในการ
วางแผนและจัดทำ�งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
(2) การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในระดับท้องถิน่ โดยมีการสร้างเครือข่ายพลเมือง มีการปัก
หมุดการติดต่อประสานงานไว้ใน Google Map ซึง่ อาจเป็นส่วนหนึง่ ในการ
เสริมทางราชการในการจัดการความขัดแย้งเพือ่ ส่งเสริมด้านสันติภาพได้
(3) การสนับสนุนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลรูปแบบ
ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และการวิจัยขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเปิดพื้นที่
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พูดคุยเรื่องการออกแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การกระจาย
อำ�นาจ ซึ่งระยะหลังมีการพูดถึงเรื่องนี้ในวงกว้างมากขึ้น และ
(4) การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาค
รัฐในการจัดหากลไกระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพสำ�หรับแนวทาง
การผลักดันกิจกรรม: การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือขององค์กรภาค
ประชาสังคมมีส่วนสำ�คัญยิ่ง จากนั้นเราก็ทำ�งานผ่านการส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชนกับภาคีในพื้นที่ และสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ คนในมหาวิทยาลัย ภาควิชาการสร้างความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องทำ�งานร่วมกันกับภาคประชาชนทีส่ ามารถสร้างความ
ไว้วางใจกับคนในพื้นที่ได้ และภาครัฐ สามารถสร้างทิศทางเดินร่วมกันกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ ในที่สุดการใช้กลไกแบบนี้ คาดหวังสูงสุดให้มีการ
ปรับเปลีย่ นเชิงโครงสร้าง หรืออย่างน้อยสามารถปรับเปลีย่ นข้อบังคับบาง
อย่างในเชิงของทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีท่ ซี่ �้ำ ซ้อน
จะแก้ไขกันอย่างไร หรือการวางแผนงบประมาณทีส่ มั พันธ์กบั ความต้องการ
ของผู้คนในพื้นที่จริง และเกิดการผลักดันประสานงานให้เกิดการทำ�งานที่
ต่อเนื่องร่วมกันได้
โดยสรุปโครงการ STEP เป็นเนือ้ งานทีเ่ ข้ามามีสว่ นเสริมสร้างสันติภาพ
ของจังหวัดชายแดนใต้โดยเน้นศักยภาพของภาครัฐและภาคประชาสังคม
ถ้าทั้งสองส่วนนี้เข้มแข็ง ย่อมทำ�ให้สันติภาพและความสงบเกิดขึ้นได้จริง

ความรูจ้ ากการสร้างพืน้ ทีก่ ลางการสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’
‘พื้นที่กลางในการสร้างสันติภาพจากคนใน’ (Insider Peacebuilders
Platform: IPP) คืออะไรและสำ�คัญอย่างไรภายใต้บริบทการริเริ่มพูดคุย
สันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย
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ได้อธิบาย 3 ประเด็นอย่างเป็นลำ�ดับ คือ ความเป็นมา องค์ประกอบ และ
ผลที่มีต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
“ความเป็นมาของไอพีพีนั้น เริ่มมาสักสองปีที่ผ่านมา จากเครือข่าย
ต่างๆ หลายกลุ่มที่ทำ�งานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งถูกสร้าง
มาหลายปี แต่ยงั ไม่กอ่ ตัวเป็นกลไกเครือข่ายทีต่ นื่ ตัว ชัดเจน จนกระทัง่ เกิด
ผลแห่งความไม่สงบขึ้นมา จึงเกิดเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิด
ขึน้ ในพืน้ ที่ เกิดเป็นกลุม่ คนทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชน เครือข่ายผูห้ ญิงภาค
ประชาสังคม เครือข่ายเยาวชน และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อกระบวนการ
สันติภาพกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยขึ้นมา เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการ
จัดโครงสร้างกลไกเพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างโดดเด่น คือ ศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch-DSW) ที่ทำ�งานทั้งสร้างความรู้
ขับเคลือ่ นเครือข่ายภาคประชาสังคม และสือ่ สารสาธารณะ และยังได้จดั ตัง้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD) ในระยะเวลาต่อมา จัดว่าเป็นพื้นที่ทำ�งานร่วมกันระหว่างนัก
วิชาการ สื่อ และภาคประชาสังคมมากขึ้น เพื่อสร้างเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายสาธารณะ
ในช่วงแรกของการขับเคลือ่ นนัน้ รูแ้ ต่วา่ คนในพืน้ ทีต่ อ้ งการสันติภาพ
แต่ไม่ชัดว่าคืออะไร ในเชิงความรู้บอกว่าต้องมีการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ต้องมีการกระจายอำ�นาจ รูปแบบการปกครองพิเศษ Autonomy นัน่ เอง มี
การทำ�งานวิจัยและขับเคลื่อนสาธารณะในช่วงปี 2550-2554 และต่อมา
พัฒนาแนวคิดเรื่องกระบวนการสันติภาพ ตลอดเวลามีการทำ�งานร่วมกับ
ภาคประชาชน มีการผลักดันจัดตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต้ โดยความ
ร่วมมือเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมกว่า 20 องค์กร
จนกระทั่งปี 2554-2556 การขับเคลื่อนสาธารณะมีความชัดเจนมาก
ขึ้นว่าต้องทำ� 3 เรื่อง คือ เรื่องการออกแบบการเมืองการปกครอง การพูด
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คุยสันติภาพ และการคืนความยุตธิ รรมเพือ่ แก้ปญ
ั หา ในจังหวะนี้ โครงการ
STEP ก็เข้ามาทำ�งานเชื่อมต่อกันพอดี เกิดแนวคิดว่าต้องมีการสร้างพื้นที่
กลาง (common ground/common space) ซึ่งพื้นที่กลางนี้ต้องเกิดจาก
‘คนใน’ เป็นส่วนสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับสถานวิจัยความขัด
แย้งฯ มีนักวิจัยอาวุโสจากต่างประเทศ คือ ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส มา
ช่วยเสนอแนวคิดการเปลีย่ นผ่านความขัดแย้งหลายรูปแบบ ซึง่ มาจากการ
ผ่านและสะสมประสบการณ์ความขัดแย้งหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประสบการณ์โดยตรงที่ประเทศศรีลังกา พบว่ากระบวนการสันติภาพเดิน
ไปได้ด้วยดี ทว่าภายหลังเกิดการชะงักและล้มเหลว ซึ่งหัวใจการล้มเหลว
ของกระบวนการสันติภาพที่ศรีลังกา เกิดจาก ‘คนใน’ ไม่ได้มีส่วนร่วม
โดยตรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทว่าการเจรจาสันติภาพเป็นเรื่อง
ของผูน้ �ำ คุยกันเอง แต่ประชาชน ภาคประชาสังคมคนรากหญ้า ไม่ได้มสี ว่ น
ร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยหนทางแห่งสันติวิธี จึงเกิดความอ่อนแอใน
กระบวนการสันติภาพ
ดร.นอร์เบิร์ต จึงเสนอแนวคิด ‘พื้นที่กลางในการสร้างสันติภาพจาก
คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP) มีการขับเคลื่อนโดยการ
ประชุมสัมมนากันภายในกลุม่ ทีส่ ร้างขึน้ มา มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ได้รับการสนับสนุนโดย STEP เป็นหลัก ช่วยเพาะเลี้ยง ใส่ปุ๋ยให้เติบโตมา
ด้วยกัน และเราก็พยายามหางบประมาณสนับสนุนจากหลายแหล่งให้หลาก
หลายมากขึ้น
แนวคิดนีท้ �ำ ให้เกิดความชัดเจนทัง้ เชิงความรู้ การพูดคุยสันติภาพและ
กระบวนการสันติภาพคืออะไร รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการ
สันติภาพก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ขณะนั้นไม่มีใครคิดว่าจะเกิดกระบวนการ
สันติภาพได้เร็ว ดังที่เราทราบกันในปัจจุบัน จนกระทั่งปลายปี 2555 ได้มี
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Political Sciences, Public Administration and Peace Studies หนึ่งหัวข้อใหญ่ที่มีการ
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ประชุมร่วมกันคือ “กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน” [PPP:
Pat(t)ani Peace Process in ASEAN Context] จากการประชุมครั้งนั้น ส่ง
ผลให้คำ�ว่า ‘ปาตานี’ ก็ดี คำ�ว่า ‘กระบวนการสันติภาพ’ ก็ดี เกิดการพูดคุย
อย่างมาก ผลที่สุดคือการขับเคลื่อนเรื่องกระบวนการสันติภาพกลายเป็น
พื้นที่สาธารณะ เช่นเดียวกับเมื่ออดีตไม่มีใครกล้าพูดเรื่องการกระจายอำ�
นาจ เขตปกครองพิเศษ เวทีวิชาการลักษณะนี้ทำ�ให้เรื่องที่พูดไม่ได้กลาย
เป็นสิ่งที่พูดได้ และเกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขึ้นในภายหลัง
ได้ สิ่งต้องห้ามเหล่านี้ วันนี้มีคนกล้าพูดมากขึ้น เพราะว่าเรามีพื้นที่กลาง
ที่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
จนกระทั่งต้นปี 2556 ตัวแทนรัฐบาลลงนามในฉันทามติทั่วไปเพื่อ
ริเริ่มการพูดคุยสันติภาพกับตัวแทนขบวนการ BRN และมีการนัดประชุม
พูดคุยกันต่อเนื่องตามมาอีกหลายครั้ง แสดงว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนี้
พืน้ ทีก่ ลางมีความสำ�คัญจริง ไม่วา่ กระบวนการสันติภาพจะอ่อนแอ เปราะ
บาง หรือท้ายที่สุดไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม แต่เราคาดหวังให้
กระบวนการจะเดินไปเรื่อยๆ คาดหวังว่าคนจากข้างล่างจะเป็นเครือข่าย
นิรภัยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ (Safety Net) ไม่ให้ล่มสลาย เพราะ
เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลง
ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรง นั่นคือเป้าหมาย
สูงสุดของกระบวนการสันติภาพ
โดยสรุป ความรูแ้ ละผลทีเ่ ราได้มาจากการเคลือ่ นไหวเหล่านี้ เกิดจาก
การผสมผสานความรู้ องค์ความรูท้ างวิชาการจากในมหาวิทยาลัย ทัง้ เรือ่ ง
การกระจายอำ�นาจ การพูดคุยสันติภาพ การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่
ทำ�งานร่วมกับภาคประชาสังคม เป็นการบูรณาการความรูส้ กู่ ารผลักและขับ
เคลือ่ นกระบวนการสันติภาพทีเ่ ป็นรูปธรรม เป็นจริง จับต้องได้ ดังนัน้ องค์
ความรูจ้ งึ สำ�คัญมากในการขับเคลือ่ นทิศทางสันติภาพในพืน้ ทีภ่ าคใต้ สำ�หรับ
ผมเป็นความประทับใจมากว่าสิง่ ทีไ่ ม่นา่ เกิดขึน้ ได้กส็ ามารถเกิดขึน้ ได้
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สุดท้าย ผมระลึกถึงคำ�พูดของนักวิทยาศาสตร์ผเู้ รืองนาม เซอร์ไอแซค
นิวตัน เมื่อสามร้อยปีที่แล้ว “ที่เราเห็นไกลกว่าคนอื่นได้เพราะเรายืนอยู่
บนไหล่ของยักษ์ และยักษ์ตนนี้คือความรู้ ประสบการณ์จากวิชาการและ
ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นมา เราเป็นคนแคระที่ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ที่
เติบโตขึ้นมา ความรู้ที่เราได้มาจะนำ�พาเราไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต
ได้ คือ กระบวนการสันติภาพนั่นเอง” ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวทิ้งท้าย

การเสริมสร้างศักยภาพของราชการส่วนท้องถิน่ ต้องไม่เหมาโหล
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ หนึง่ ในคณะวิจยั จากโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของราชการส่วนท้องถิ่นในการวางแผนและจัดทำ�งบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม ถอดประสบการณ์จากการทำ�งานโดยสรุปว่า
“ในโครงการนี้มีทีมนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ทำ�งานด้วยกัน เรา (นักวิชาการ) ในฐานะเป็นคนนอกที่มองเข้ามาใน
ประเด็นเหล่านี้ ปกติสนใจเรือ่ งการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นทุนเดิม ในอดีต
ตั้งแต่ปี 2551 เริ่มมีแนวคิดสนใจในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง มีการคิด
เรือ่ งอำ�นาจรัฐ และการคิดเรือ่ งเขตปกครองพิเศษออกมาเป็นโมเดลหลาย
รูปแบบ จากนั้นก็มีการคิดต่อเนื่องจากโครงสร้างอำ�นาจคือการบริหาร
จัดการตามมา พูดให้งา่ ยคือ ไม่วา่ รูปแบบการปกครองท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ
เป็นรูปแบบใดก็ตาม สิ่งสุดท้ายที่หนีไม่พ้น คือกลไกเหล่านั้นจะเดินหน้า
และทำ�งานกันได้อย่างไร ดังนัน้ องค์กรแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้ จะมีเรือ่ งทีส่ มั พันธ์
เกี่ยวข้องคือ การต้องออกแบบภารกิจมีอะไรบ้าง ระบบธรรมาภิบาลเดิน
หน้าได้อย่างไร กระบวนการตรวจสอบ รวมทัง้ กลไกจะเปิดให้ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมได้อย่างไร เหล่านี้คือโจทย์ที่ท้าทาย”
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“เมื่อลงพื้นที่เราเห็นอะไร บทเรียนที่เห็นจะเดินต่อกันอย่างไร ?”
“โครงสร้างอำ�นาจทีเ่ ป็นอยูป่ จั จุบนั เรียกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว จะใช้พละ
กำ�ลังสู้กัน ด้วยโครงสร้างที่เป็นอยู่ ทั้งในการบริหารราชการในส่วนกลาง
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั สุดท้ายคือได้แค่ประคอง
สถานการณ์ ไม่ได้ทำ�ให้ดีขึ้น หากเรารู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนั้นก็แค่
สถานการณ์เบาลงหรือเพราะความเคยชินนั่นเอง เมื่อโครงสร้างที่เป็นอยู่
ไปไม่ได้ ดังนัน้ หลายเรือ่ งต้องตัง้ โจทย์ใหม่ เพราะมีแต่เอาทรัพยากรไปถม
แต่ไม่เกิดอะไรเป็นรูปร่าง”
“ทำ�ไมต้องคุยเรื่องเชิงโครงสร้าง ?”
“เราเห็นข้อจำ�กัดกัน เราผลักดันการกระจายอำ�นาจขนาดใหญ่ตั้งแต่
ปี 2540 เราใช้ระบบเหมาโหลทั่วประเทศเหมือนกันหมด มีเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็เหมือนกันหมดทั่วประเทศ ณ เวลา
นั้น โครงสร้างดังกล่าวอาจจะถูกในสถานการณ์และเวลานั้น ทว่าปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริง รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทำ�ได้
เพียงแค่ลบู หน้าปะจมูก เราเห็นข้อจำ�กัดในลักษณะความตืน่ ตัว ความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของปัญหา อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือแก้ไขปัญหาไม่มากนัก
ด้วยโครงสร้างภารกิจอำ�นาจหน้าทีข่ ององค์กรส่วนปกครองท้องถิน่ (อปท.)
ไม่มีส่วนใดที่สร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาต้องลงมือแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง”
“ในแง่ของระบบทีเ่ ปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วม ตัง้ แต่รว่ มคิด ร่วมวางแผน
และร่วมบริหารจัดการก็ถกู ออกแบบเป็นระบบเหมาโหลเช่นกัน ทัง้ ประเทศ
ส่วนราชการท้องถิ่นก็ทำ�เหมือนกันทั้งประเทศ ดังนั้นท้องถิ่นก็ตอบสนอง
ตามกระบวนการเหมาโหลที่สั่งมาจากส่วนกลางอย่างครบถ้วน แต่จิต
วิญญาณ คุณค่าของความเป็นท้องถิ่นไม่ปรากฏอย่างเข้มข้น ประชาชน
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ไม่มอี �ำ นาจในการตัดสินใจจริงๆ การมีสว่ นร่วมได้ท�ำ ตามข้อกำ�หนดทีส่ ว่ น
กลางส่งมาก็ถอื ว่าครบถ้วนแล้ว คนทีต่ ดั สินใจจริงๆ ยังเป็นตัวแสดงทางการ
ที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นบ้าง สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นบ้าง ผลที่เกิดขึ้นคือ
ประชาชนเริ่มรู้สึกว่าห่างจากภาครัฐ ทั้งที่ อปท.น่าจะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้
ชิดกับประชาชนมากที่สุด ระบบและโครงสร้างที่ผ่านมาถูกออกแบบอย่าง
นัน้ เราทำ�แบบมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ ซึง่ การออกแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ไม่ควรออกแบบเหมาโหล ยิง่ พืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ลักษณ์ มีภมู หิ ลังเป็น
ของตนเอง โครงสร้างแบบเหมาโหลยิ่งไม่ตอบโจทย์”
“ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง ระบบที่หลายฝ่ายอยากเห็นส่วนราชการ
ท้องถิน่ ทำ�งานตอบสนองปัญหาของประชาชนทีด่ ขี น้ึ ทว่าระบบการบริหาร
งาน โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคล ถูกออกแบบให้มีความเป็น
ราชการมากเกินไป ทำ�ให้ปัญหาบุคลากรกลายเป็นข้อจำ�กัดของความร่วม
มือกับภาคส่วนต่างๆ ตามมา เมือ่ ภาพรวมโครงสร้างปัจจุบนั ไม่ตอบโจทย์
แล้ว ดังนัน้ ทางออกเชิงโครงสร้างจะต้องตัง้ โจทย์กนั ใหม่ ทีเ่ ราเคยคิดแบบ
เหมาโหล ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจกันมากขึ้น ว่าจะออกแบบการบริหาร
ราชการท้องถิ่นในพื้นที่นี้ให้ตอบโจทย์มากขึ้นได้อย่างไร”
“และจากการรวบรวมปัญหาระหว่างการศึกษา พบว่าคนนำ�เรือ่ งการ
ออกแบบเชิงโครงสร้างไปผูกกับเรื่องแนวคิดใหญ่ๆ เช่น แนวคิดจังหวัด
จัดการตนเอง รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษ และนำ�ไปผูกกันเป็น
นโยบายสำ�หรับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ‘นุม่
นวล’ ลง ไม่แสดงความแข็งกร้าวกับรัฐมากนัก และถ้าเลือกรูปแบบนั้นกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการเหมาโหลอีกครั้ง
ภายใต้ชื่อ ‘จังหวัดจัดการตนเอง’ ซึ่งยังไม่ได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริงกับ
ประชาชนในพื้นที่อยู่ดี”
“ทางออกจะเป็ น อย่ า งไรก็ ต าม โครงสร้ า งรู ป แบบการเมื อ งการ
ปกครองของพื้นที่นี้ต้องคุยและหาข้อสรุปตกผลึกร่วมกัน แม้ว่าเรื่องนี้
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จะมีการพูดคุยกันมากในส่วนภาคประชาสังคม แต่เท่าทีผ่ มเห็นและคลุกคลี
กับหลายฝ่าย องค์กรท้องถิ่นยังไม่ได้ตกผลึกเรื่องนี้ อาจเพราะเขาไม่รู้ว่า
สรุปแล้วเลือกรูปแบบใด และส่วนท้องถิ่นไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในเชิง
โครงสร้าง และความไม่รนู้ นั่ เองทำ�ให้เกิดความกลัวจำ�นวนมากตามมา หรือ
บางทีมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ แต่เอาวาระส่วนตนเข้าไปด้วย เช่น ถ้าคน
ออกแบบเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นระดับบนก็มักคิดว่าท้องถิ่นเล็กๆ ไม่ควร
มี ในขณะทีค่ นเล็กๆ อย่างเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ระดับ
ล่างก็คิดได้เช่นกันว่าท้องถิ่นระดับบนควรจะอยู่อย่างไร ตรงไหน เหล่านี้
คือวาระที่ถูกผูกไปกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นโจทย์ที่ต้องหาทางออก
ร่วมกัน เป็นโจทย์ที่ต้องคุยกันในพื้นที่ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญของ
ไทย”
“โจทย์ที่ต้องหาทางออกร่วมกันเชิงโครงสร้างการเมืองการปกครอง
ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ อันดับแรกที่จะต้องคุยกันก่อนคือเรื่อง
โครงสร้างอำ�นาจ แล้วหากทำ�ให้โครงสร้างนีต้ อ้ งตอบอัตลักษณ์คนในพืน้ ที่
ภารกิจอะไรบ้างทีค่ นในพืน้ ทีจ่ ะสามารถจัดการกันเองได้ ต้องมีขอ้ สรุปร่วม
กัน เรื่องต่อมาคือระบบธรรมาภิบาลต่างๆ ท้องถิ่นก็ต้องคิดและออกแบบ
ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลโดยรวม ต้ อ งคิ ด ไกลถึ ง ระบบการจั ด สรร
ออกแบบวางแผนงบประมาณที่ไม่ได้อยู่ในฐานคิดแบบเดิม ที่ดำ�รงระบบ
อนุเคราะห์ สงเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องคิดใหม่เพื่อให้ประชาชนพึ่งพา
ตนเองได้ โดยคิดให้สุดทางว่าชุมชนเข้มแข็งได้ควรเป็นอย่างไร”
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สรุปการพูดคุยว่า “ถ้าจะเดินหน้ากันต่อ อย่าให้จบ
ด้วยการคุยแล้วลอยในอากาศ ต้องสร้างแรงเหวี่ยงให้เกิดพลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์สันติภาพนี้เป็นจังหวะที่ดี เอื้อในการชวนให้
ภาคส่วนต่างๆ ช่วยกันเปิดพืน้ ทีค่ ยุ กัน ให้ออกมาเป็นชุดนโยบายสาธารณะ
(Policy Package) ที่เป็นรูปธรรม พร้อมส่งต่อถึงคนที่มีอำ�นาจสามารถ
จัดการได้ในอนาคต”
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การอำ�นวยความยุติธรรมอีกหนึ่งหนทางสู่สันติภาพ
‘ความยุติธรรม’ อีกประเด็นสำ�คัญที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง
ทีใ่ ช้ความรุนแรงไปสูก่ ารไม่ใช้ความรุนแรงได้ อาจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเระ ใน
ฐานะหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปการทำ�งานที่ผ่านมา
“การเริ่มต้นโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมีการตั้งโจทย์เพื่อดำ�เนิน
งานแต่ต้น 5 ข้อ คือ
(หนึ่ง) การทำ�แผนที่ หรือ Mapping ขององค์กรที่ช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษาว่าองค์กรช่วยเหลือทาง
กฎหมายในพื้นที่มีใครบ้าง ทำ�งานอย่างไร และแต่ละกลุ่มมีบทบาท การ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพอย่างไร
(สอง) การจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารช่ ว ยเหลื อ เชิ ง รุ ก ทางด้ า น
กฎหมายแก่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สาม) จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้าง
ความตระหนักในด้านกฎหมาย สามารถสื่อสารกับประชาชนได้มากขึ้น
(สี่) จัดทำ�คู่มือสำ�หรับผู้ช่วยทนาย และคู่มือกฎหมายสำ�หรับผู้สนใจ
เรื่องกฎหมายที่ต้องแตกต่างไปจากที่มีอยู่เดิม สุดท้าย
(ห้า) ศึกษาประสิทธิภาพของศูนย์อ�ำ นวยความยุตธิ รรมภาคประชาชน
ระดับตำ�บล ที่เรียกว่า ‘ศูนย์อาดิลัน เซ็นเตอร์’ (Adilan Center)”
“ระยะเวลาหนึ่งปีของการทำ�งาน ข้อค้นพบ (ข้อแรก) ที่เห็นและ
ท้ า ทายต่ อ สั ง คม จากการทำ � แผนที่ เ ครื อ ข่ า ยองค์ ก รที่ ช่ ว ยเหลื อ ทาง
กฎหมายในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ องค์กรภาครัฐและภาค
เอกชน สำ�หรับงานอำ�นวยความยุตธิ รรมในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ชว่ งระยะเวลา
8 ปีทผี่ า่ นมา พบว่าภาคประชาชนพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากตัวตนทีเ่ ป็นตัว
บุคคล มีการสร้างกลุม่ สร้างเครือข่าย ลงทำ�งานไปถึงระดับตำ�บล รากหญ้า
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และในกลุม่ ภาคประชาชนมีการอบรมพัฒนาศักยภาพกันเอง ขณะทีร่ ฐั ช่วย
เหลือด้านการอำ�นวยยุติธรรมเช่นกัน แต่หากเทียบการทำ�งานกับภาค
ประชาชนแล้วถือว่าอยู่ในระดับน้อยมาก เพราะภาคประชาชนทำ�งานเชิง
รุก ไม่รอให้คนเดินเข้ามาหา ดังนั้น ไม่แปลกใจที่ภาคประชาชนเกิดกลุ่ม
ต่างๆ มากมาย เราพบมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเกิดขึ้น เราพบเจ้า
หน้าทีข่ องมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมลงมาทำ�งานในพืน้ ที่ พบกลุม่ HAP (Promoting Human Rights and Access to Justice Networks) หรือเครือข่าย
ส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม ที่เป็นกลุ่มผู้ถูกกระทำ�ผ่านคดีความ
และกระบวนการยุตธิ รรมมาก่อน เมือ่ เขาผ่านประสบการณ์ตรงนัน้ ได้ ก็ลกุ
ขึ้นมาทำ�งานช่วยเหลือคนอื่นต่อ รวมทั้งเครือข่ายนักศึกษาจำ�นวนหนึ่งที่
มีบทบาทเชิงรุกในการทำ�งานด้านนี้มาอย่างยาวนาน”
ความรูส้ ว่ นหนึง่ ทีป่ ระกอบสร้างให้มลู นิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิมสร้าง
เครือข่ายได้ แน่นอนว่าเป็นความรู้ที่ส่งต่อมาจากเครือข่ายในส่วนกลาง
ประกอบกับประสบการณ์ที่พบเจอในพื้นที่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ในทาง
กลับกัน ภาครัฐ มีการขยับตัวเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชน แต่เพราะ
โครงสร้างหรือระบบการทำ�งานของรัฐเองซึ่งกลายเป็นอุปสรรคในตัวเอง
แม้ว่าต้องการพัฒนางานด้านการอำ�นวยยุติธรรมให้มากขึ้นก็จริง ทว่า
ติดขัดเรื่องโครงสร้างทำ�ให้ขยับช้า การทำ�งานเชิงรุกเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นใน
เชิงปริมาณตามดัชนีชวี้ ดั (KPI) เช่น มีการประชุมครบจำ�นวนครัง้ ตามทีส่ ว่ น
กลางกำ�หนดมา แต่ไม่มีการติดตามผลจากการประชุมนั้นๆ คือจบแค่นั้น
การบูรณาการมีน้อย ทุกกระทรวงพยายามทำ�งานนี้ พยายามสร้างเครือ
ข่ายของตัวเองขึ้นมา แต่ก็เป็นในเชิงปริมาณเช่นกัน และมีความซ้ำ�ซ้อน
ของหน่วยงานจำ�นวนมาก
ทีน่ า่ สนใจคือ เป้าหมายการทำ�งานของภาครัฐและภาคเอกชนไม่ตา่ ง
กัน ทว่าเราพบว่าการบูรณาการงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนไม่
เข้ากัน และบางส่วนมองอย่างให้ร้ายระหว่างกัน ทำ�ให้เกิดคำ�ถามเชิง
STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

45

สัมฤทธิ์ผลตามมา และจากการสัมภาษณ์คนทำ�งานบางกลุ่ม พบว่าภาค
ประชาชนมีความรู้กฎหมายมากขึ้น บางคนไม่เคยรู้กฎหมายมาก่อน แต่
ประสบการณ์การทำ�งานของเขาทำ�ให้เขาไปเรียนต่อด้านนิตศิ าสตร์เพิม่ เติม
อาจจะรู้มากกว่าทนายที่ไม่เคยทำ�คดีด้วยซ้ำ�
ผลจากข้อค้นพบในข้อแรก สัมพันธ์กับการทำ�งานในข้อสอง คือ การ
จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเชิงรุกทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมือ่ นำ�ทัง้ สองภาคส่วนมาร่วมพูดคุยกันก็เห็น
จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง การทำ � งานของแต่ ล ะฝ่ า ย ทั้ ง องค์ ก รภาครั ฐ และภาค
ประชาชนเกิดความตระหนักอยากทำ�งานร่วมกัน ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
อยากให้ประชาชนเข้าถึงความยุตธิ รรมอย่างสะดวกรวดเร็ว แต่อปุ สรรคคือ
โครงสร้างทีย่ งั เป็นปัจจัย อย่างไรก็ตาม คณะทำ�งานก็ยงั ได้ยทุ ธศาสตร์การ
ทำ�งานร่วมกันขึน้ มา 5 ยุทธศาสตร์ และเพือ่ ตอบโจทย์ขอ้ ทีส่ าม การจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่
ให้มากที่สุด
จากข้ อ ค้ น พบนำ � ไปสู่ ก ารทำ � งานในระยะที่ ส องของการดำ � เนิ น
โครงการ ภายในช่วงสิ้นปี 2556 จะได้ข้อเสนอจากภาคประชาสังคมเกี่ยว
กับด้านสิทธิมนุษยชนและสือ่ เบือ้ งต้นเราพบว่าประชาชนเข้าถึงความรูด้ า้ น
สิทธิและกฎหมายต่างๆ ผ่านสือ่ วิทยุชมุ ชน ตัวแทนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทราบดี สิง่
เหล่านี้เขาจะเสพเร็วมากทั้งภาษาไทยและภาษามลายู หากสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องนี้จะทำ�ให้การทำ�งานและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเยาวชน และกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาขึ้นมามักเสพ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค แม้การสื่อสารจะ
รวดเร็วมากขึ้น กระนั้นก็มีข้อควรระมัดระวังว่าช่องทางดังกล่าวอาจได้รับ
ข้อมูลด้านเดียว น่ากังวลว่าจะสร้างปัญหามากกว่า เพราะไม่ได้ติดอาวุธ
ทางความรูใ้ ห้แก่ประชาชน ข้อเสนอคือควรสือ่ สารความรูค้ วบคูก่ บั ข้อเท็จ
จริงไปพร้อมกัน
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ข้อค้นพบทีส่ ี่ คือการสร้างคูม่ อื สำ�หรับผูช้ ว่ ยทนาย และคูม่ อื กฎหมาย
สำ�หรับผู้สนใจเรื่องกฎหมาย คือทำ�อย่างไรเมื่อพูดเรื่องการตระหนักรู้ ไม่
ได้รู้เพียงแค่กฎหมาย แต่หมายถึงการใช้กฎหมายได้ รู้ช่องทางว่าองค์กร
ช่วยเหลือใดบ้างที่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างรวดเร็ว หาช่องทางที่ถูก
เพื่อทำ�ให้ไม่ติดอุปสรรค และเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อค้นพบทีห่ า้ ศูนย์อ�ำ นวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำ�บล
หรือ ‘ศูนย์อาดิลัน เซ็นเตอร์’ (Adilan Center) เป็นเจตนารมณ์และความ
ตัง้ ใจทีด่ ี แต่ขอ้ จำ�กัดบางอย่าง หรือนโยบายทีเ่ ปลีย่ นไป ทำ�ให้ประสิทธิภาพ
ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
ข้อค้นพบเหล่านี้ ทีมวิจัยเห็นตรงกัน แม้มโี จทย์หา้ ข้อบอกว่าเราต้อง
ทำ�อะไร แต่สิ่งที่เราอยากทำ�คือการเพิ่มขีดความสามารถเสริมสร้างความ
เข็มแข็งในระดับชุมชนให้มากขึ้น เพราะว่าในสถานการณ์ ‘ระหว่าง’ ที่มี
การพูดคุย/เจรจาสันติภาพ ไม่วา่ ผลลัพธ์ออกซ้ายสุด ขวาสุด หรือตรงกลาง
ก็ตาม คนที่ได้รับผลกระทบหรือประโยชน์ก็คือประชาชน มีกรณีตัวอย่าง
มากมายในพื้นที่ขัดความขัดแย้งหลายแห่ง เช่น ติมอร์ เลสเต หลังได้รับ
เอกราชแล้ว ตำ�รวจกับทหารก็มานั่งทะเลาะกันต่อ เพราะแก่งแย่งกันใน
เชิงโครงสร้างอำ�นาจ โดยทีป่ ระชาชนไม่ได้รบั รูเ้ รือ่ งราวอะไร ยังเป็นผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบทีเ่ ปลีย่ นไปตามสถานการณ์ หรือไม่สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง จึงอยากให้มีการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนให้พร้อม อันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย
อาจต้องใช้เวลา แต่มีกระบวนการของมันที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน
“เวลาพูดถึงความเป็นธรรม การตระหนักเรื่องความรู้ทางกฎหมาย
การติดอาวุธทางความรู้อาจต้องใช้เวลา สำ�หรับการทำ�งานในระยะต่อไป
ทางทีมวิจัยได้คุยกันภายใน ยามที่เราพูดถึงเรื่องการเสริมพลัง (empower)
มักจะไปมองถึงเรือ่ งอัตลักษณ์มลายูเท่านัน้ ควรครอบคลุมเรือ่ งความเป็น
อิสลาม (Islamic) ผสมผสานด้วย เพราะหากทิ้งประเด็นเหล่านี้ สันติภาพ
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หรือความเป็นธรรมทีไ่ ด้มาอาจไม่ถาวร ยกตัวอย่าง ทำ�ไมเราเชือ่ ว่าการฆ่า
คนเป็นสิ่งที่ทำ�ไม่ได้ เขาตอบว่าการฆ่าคนเป็นบาป ทุกศาสนาบอกว่าเป็น
บาปเหมือนกันหมด และการฆ่าคนก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วย เมื่อใดที่
กฎหมายและศีลธรรมเป็นสิง่ เดียวกันจะทำ�ให้เกิดความเข็มแข็งมากขึน้ ถ้า
สร้างจิตสำ�นึกเหล่านี้ได้ จะช่วยยกระดับความรู้เรื่องความเป็นธรรมให้มี
ความมั่นคงถาวร แล้วเห็นปลายทางที่สันติภาพได้แน่นอน”

สร้างระบบป้องกันภัยพิบัติภาคประชาชน
ก่ อ นจะเล่ า การทำ � งานที่ เชื่ อ มการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ถึ ง
กระบวนการสันติภาพนั้น ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ
วิจยั แบบจำ�ลองการจัดการทรัพยากรชายฝัง่ ในอ่าวปัตตานีแบบมีสว่ นร่วม
อย่างยั่งยืน และโครงการแบบจำ�ลองเพื่อการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัย
พิบัติในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ แสดงวิดีทัศน์สถานการณ์ภัยพิบัติให้ผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้ดูไปพร้อมกัน และอธิบายว่า
“ในปี 2556 พบว่าสถานการณ์ภัยพิบัติทั่วโลก เช่น ที่อินเดีย ตุรกี
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ ทั้งลักษณะของภัยพิบัติ
ผลกระทบ และความเสียหายจากสถานการณ์ภยั พิบตั ริ นุ แรงมากขึน้ แม้วา่
ในประเทศเหล่านี้จะมีมาตรการในการป้องกัน จัดการ และฟื้นฟูภัยพิบัติ
อย่างดีและเป็นระบบอยู่แล้วก็ตาม ในอนาคตข้างหน้า หากเกิดสิ่งเหล่านี้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะทำ�อย่างไร เป็นเรื่องชวนคิดไว้ก่อน
ล่วงหน้า องค์ความรูท้ เี่ รามีอยูใ่ นสังคมไทยหรือในแต่ละพืน้ ทีส่ ะสมไว้เพียง
พอหรือยัง เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องเรียนรู้เท่าทันก่อนภัยมา”
“เราจะรู้เท่าทันทั้งภัยพิบัติที่กำ�ลังจะมา หรือสันติภาพที่กำ�ลังจะมา
อย่างไรบ้าง หรือก่อนที่จิตวิญญาณพวกเราจะล่มสลาย ก่อนที่สันติสุขจะ
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กลับมาหรือสันติสุขได้ลาจากเราไปจริงๆ”
“โครงการที่ดำ�เนินอยู่ ขณะนี้ขับเคลื่อนผ่านเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์
www.pbwatch.net โดยข้อเท็จจริง เรามีองค์ความรูใ้ นการจัดการภัยพิบตั ิ
จำ�นวนมากในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ความรู้เหล่านั้นอยู่บนหิ้งไม่ลงไปหา
ชาวบ้าน สำ�หรับผมต้องขอบคุณคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ที่ซัดเข้า
ฝัง่ อ่าวปัตตานีปลายปี 2552 พายุลกู นัน้ ทีพ่ ดั พาให้ผมมีโอกาสได้ลงชุมชน
มีช่องทางทำ�งานกันเป็นเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่จำ�นวนมาก จากการริเริ่ม
ทำ�งานกับเครือข่ายแบบหลวมๆ เพียงไม่กพี่ นื้ ที่ จนกระทัง่ โครงการ STEP
เข้ามา ทำ�ให้เราสามารถทำ�งานได้อย่างเป็นระบบและสามารถขยายฐาน
เครือข่ายจนเกือบทัว่ ทัง้ ภาคใต้ ดังทีส่ ามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์จะปักหมุด
เครือข่ายไว้กบั แผนที่ Google map ในรหัสทีเ่ ห็นนัน้ เป็นฐานข้อมูลการติดต่อ
ประสานงานที่คนในเครือข่ายจะทราบดีว่ามีวิธีการใช้เพื่อการสื่อสารได้
อย่างไร ในอนาคตจะพัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารสองทางได้ กล่าวคือ
แต่ละคนสามารถรายงานสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ณ จุดต่างๆ ขึน้ มาบนแผนที่
หรือระบบสารสนเทศนี้ และข้อมูลจะถูกประมวลส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทำ�ให้ทราบสถานการณ์จริง ณ ขณะนั้นจากพื้นที่ขึ้นมา”
“ขณะนี้เกิดเว็บไซต์ รวมทั้งระบบสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ นำ�องค์ความรู้ที่มีอยู่ลงไปในพื้นที่ชุมชนให้ใช้งานได้จริง เช่น ชาว
บ้านที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้จะอ่านแผนที่อากาศและน้ำ�เป็น จะ
รูจ้ กั ดูแผนทีแ่ ละพยากรณ์อากาศได้ดว้ ยตนเอง รูว้ า่ พายุลกู ใดกำ�ลังมาและ
จะป้องกันจัดการตนเองได้อย่างไร โดยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเรียกว่า
โชคดี เมื่อเกิดพายุต่างๆ มามักจะมีประเทศอื่นๆ ขวางลม และแรงลมมัก
หยุดก่อนถึงประเทศไทย ทำ�ให้เกิดความเสียหายไม่มากนัก”
“ความรู้เหล่านี้เป็นความงามท่ามกลางพายุ”
“ขณะนี้ โลกกำ�ลังปรับตัว คนเราปรับตัว ‘ได้’ ไม่เป็นภัยพิบัติ หาก
ปรับตัว ‘ไม่ได้’ เป็นภัยพิบัติ”
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“รู้เขารู้เรา เข้าใจภัยพิบัติก็จะมีความสงบ (ในใจ) ทุกครั้ง”
“หากสามารถบูรณาการความรู้ให้แก่ชาวบ้านได้ ชาวบ้านก็จะรู้เท่า
ทัน รู้ปลอดภัย รู้จัดการ รู้อยู่ร่วม รู้ปรับตัว การตั้งคำ�ถามเหล่านี้เพื่อให้
ฉุกคิดและบูรณาการความรู้ร่วมฝากไว้กับชาวบ้าน และหลายครั้งผมก็ได้
รับความรู้จากชาวบ้านกลับมาอย่างมากมายเช่นกันครับ”

เชื่อมงาน เชื่อมความรู้ เชื่อมเครือข่ายสร้างสันติภาพ
นายมูฮำ�มัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ ซึ่งเป็นกำ�ลังหลักในการจัดทำ�แผนที่เครือข่ายภาค
ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผนวกข้อค้นพบความรู้
จำ�นวนมากนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร เป็นผู้กระตือรือร้นอย่างยิ่งในการ
สร้างพื้นที่กลางให้ ‘คนใน’ ได้สร้างสันติภาพ กล่าวว่า
“สิ่งที่น่าสนใจขณะนี้ ทุกคนพูดเรื่องความรู้ว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ สำ�หรับ
ผมในกระบวนการสั น ติ ภ าพต้ อ งเข้ า ใจความรู้ สึ ก ด้ ว ย เพราะในพื้ น ที่
ชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะสงครามยืดเยื้อเรื้อรังที่เอากันถึงตาย หากไม่
ใส่ใจเรื่องความรู้สึกเลยถือเป็นอันตรายต่อกระบวนการสันติภาพ ความรู้
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำ�หรับเรื่องเหล่านี้”
“ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเคยฟัง ‘ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ พูดเรื่อง
พรมแดน ซึง่ พืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเป็นอยูว่ ฒ
ั นธรรมคนละ
เรื่องกับประเทศไทยที่เขาเคยพบ ผู้คนพูดคุยกันด้วยภาษามลายู พบเจอ
มัสยิดมากกว่าวัด อาคารบ้านเรือนก็เป็นโดมขึ้น ไม่ได้เป็นจั่วสามเหลี่ยม
เหมือนที่คุ้นเคยนัก อารมณ์ความรู้สึกเป็นคนละเรื่องสำ�หรับคนนอกที่เข้า
มาในพืน้ ทีน่ ี้ เรือ่ งอารมณ์ความรูส้ กึ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งคิด โครงสร้างทางการเมือง
ก็ดี เศรษฐกิจก็ดี การศึกษาก็ดี เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสถาปนาให้ดีขึ้นแล้ว ถาม
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ว่าความรุนแรงในพื้นที่จบหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อ ท้าทายความเป็น
วิชาการของรัฐศาสตร์นะครับ”
“หากมองกลับกัน เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปเรียนที่สงขลา
จำ�นวนกี่ร้อยคนก็ต้องไปพักแถวบริเวณหาดเก้าเส้งกันหมด เพราะอะไร
เพราะพื้นที่ดังกล่าวทำ�ให้เขาใช้ภาษามลายูได้ มีมัสยิดอยู่ใกล้ มีอาหาร
ฮาลาลกิน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้”
“จากประสบการณ์ที่ทำ�โครงการแผนที่เครือข่ายภาคประชาสังคม
ชายแดนใต้ พบว่า ‘ปลายทาง’ ที่เราต้องการสันติภาพหรือการอยู่ร่วมกัน
ไม่สำ�คัญเท่ากับกระบวนการ ‘ระหว่างทาง’ มีอีกมากที่ต้องมานั่งคุยกัน
อาจต้องสร้างทักษะการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน ระหว่างทางต้องใช้หลายอย่าง
มาประกอบกัน แน่นอนความรู้สำ�คัญ ความรู้สึกก็สำ�คัญ และการสื่อสาร
สาธารณะที่ต้องนำ�มาผสมผสานผนวกกันให้คนข้างนอกเข้าใจด้วย และ
คนในก็มีพื้นที่สื่อสารที่ปลอดภัย และอย่ามองว่าเมื่อ ‘คนจากข้างใน’
สือ่ สารออกมาแล้วเขาจะกลายเป็นคนต่อต้านรัฐเลยทันที มองลักษณะนัน้
ไม่ได้ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถพูดคุยนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันในอนาคต”
“มากกว่านั้น ฝ่ายภาคประชาสังคมยิ่งมีความสำ�คัญ ความขัดแย้ง
หลายพื้นที่ เช่น ไอร์แลนด์เหนือ อาเจะห์ อินโดนีเซีย มินดาเนา ฟิลิปปินส์
บทเรียนจากพื้นที่เหล่านี้บอกเราว่าหลายภาคส่วนต้องจับมือกัน ทั้งภาค
ประชาสังคมนอกพื้นที่และในพื้นที่จะทำ�งานร่วมกันได้อย่างไร?”
“ก่อนหน้านี้มีเอ็นจีโอจากอินโดนีเซีย LBH - Indonesian Legal Aid
Foundation มาดูงานที่จังหวัดชายแดนใต้ เราบอกว่าในพื้นที่มีภาคประชา
สังคมร้อยกว่าองค์กร คนจากอินโดนีเซียหัวเราะใส่เราเลย น่าขำ� ทัง้ จำ�นวน
และคุณภาพขององค์กรภาคประชาสังคมของเรายังไม่เข้มข้นและเข้มแข็ง
พอ การขับเคลือ่ นทีอ่ าเจะห์ และจาร์กาตา อินโดนีเซียมีองค์กรภาคประชา
สังคมมากถึง 400-500 องค์กร กว่าเขาจะเปลี่ยนให้ไปสู่กระบวนการ
สันติภาพได้ โดยเฉพาะ LBH ซึ่งเป็นองค์กรทนายความทำ�งานด้านสิทธิ
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มนุษยชน เขาเป็นคนถือธงนำ�ชูเรื่องความเป็นธรรม และรณรงค์งานสิทธิ
มนุษยชนจนสร้างการเปลีย่ นแปลงได้ เมือ่ ย้อนกลับมามองทีบ่ า้ นเรา แสดง
ว่าเราต้องสร้างคน (ทำ�งาน) สร้างพื้นที่ในการขับเคลื่อนเนื้องานขึ้นอีกไม่
น้อย ต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกันอีกมาก”
อย่างไรก็ดี ช่วงระยะหลังการทำ�งานของพวกเรามีพลวัตรมากขึน้ และ
เมื่อใดที่ ‘คนใน’ พูดมากขึ้นเท่าใด ยิ่งเป็นประโยชน์แก่กระบวนการ
สันติภาพทีก่ �ำ ลังก้าวเดินอยู่ แต่ถา้ เรามองว่าเมือ่ เขาพูดกลายเป็นผูก้ อ่ การ
ร้าย ลักษณะนี้ก็ลำ�บาก และคนนอกก็ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังอยู่ข้างเดียว แต่
‘คนใน’ เองก็ตอ้ งฟังเสียงสะท้อนจากคนนอก ด้วยกระบวนการต่างคนต่าง
ฟังและได้ยนิ เสียงของทัง้ สองฝ่ายนีเ้ องทีจ่ ะทำ�ให้กระบวนการสันติภาพเดิน
หน้าต่อไปได้และเป็นจริงที่สุด
“สำ � หรั บ ผมที่ ทำ � งานในส่ ว นของภาคประชาสั ง คม 3 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ต้องทำ� คือ
(หนึ่ง) โครงสร้างการเมืองการปกครอง การกระจายอำ�นาจในพื้นที่
ชายแดนใต้ ต้องพูดให้ชัด และเป็นไปไม่ได้ที่ความขัดแย้งยืดเยื้อมาเป็น
ร้อยปีจะพูดเรื่องนี้เพียงแค่ปีเดียวแล้วให้ได้ข้อสรุปเลย อันนี้เป็นไปไม่ได้
จำ�เป็นต้องทำ�อย่างเป็นกระบวนการ มีการเตรียมกับคนในพื้นที่ เพื่อให้
โจทย์กระบวนการสันติภาพปลายทางต้องไม่มีการฆ่ากัน
(สอง) เรือ่ งความยุตธิ รรมต้องพูดให้มากขึน้ อาเจะห์ อินโดนีเซีย รวม
ทั้งที่ฟิลิปปินส์ คนที่ทำ�งานด้านยุติธรรมถือธงนำ� เป็นหัวหอกที่เข้ามาสู่
เรื่องกระบวนการสันติภาพ ผมคิดว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ไม่แตกต่างกัน
เพราะคนทำ�งานเรื่องนี้เขารู้อารมณ์ความรู้สึกของคนในพื้นที่อย่างดี เขา
ไม่ใช่คนทำ�งานในห้องแอร์และไม่ใช่นักรบแผ่นใส
(สาม) การสร้างกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (Peace Dialogue) การ
มีพนื้ ทีพ่ ดู คุยเรือ่ งการกระจายอำ�นาจเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการพูดคุย
การพูดเรื่องการอำ�นวยความยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูด
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คุย รวมทั้งเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติ เอาเข้าจริงก็เป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการพูดคุยสันติภาพได้เช่นกัน ทำ�อย่างไรถึงจะนำ�สัญลักษณ์ดอก
ชบาเพื่อสันติภาพไปปักในพื้นที่ที่ต้องการสันติภาพขยายพื้นที่ที่ปลอดภัย
มากขึน้ ในหมูบ่ า้ นหลายร้อยหมูบ่ า้ น จากแผนที่ Google map ขยายสูพ่ นื้ ที่
กายภาพในหมู่บ้าน เราจะทำ�สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ?”
“ถ้าเราไม่ช่วยกัน กระบวนการสันติภาพย่อมเป็นเรื่องยาก สิ่งที่เรา
ต้องทำ�ในกระบวนการสันติภาพ ‘ระหว่างทาง’ ณ ขณะนี้ ให้ 3 ยุทธศาสตร์
ทีก่ ล่าวมาคือ การกระจายอำ�นาจ ความยุตธิ รรม และการพูดคุยเดินไปด้วย
กันได้ และเพือ่ ให้สงิ่ เหล่านีไ้ ปด้วยกันได้ ผมคิดว่าสิง่ ทีเ่ ชือ่ มร้อยพวกเรานัน้
คื อ ทำ � อย่ า งไรให้ เ กิ ด การเชื่ อ มคน เชื่ อ มงานในพื้ น ที่ ทั้ ง หมด และมี
ยุทธศาสตร์ร่วมกันในการเดินไปด้วยกัน สามปีที่ผ่านมาภาคประชาสังคม
อาจจะเดินสะเปะสะปะไปบ้าง แต่สามปีข้างหน้าเพื่อขยับกระบวนการ
สันติภาพ การขับเคลือ่ นงานต้องไม่เหมือนเดิมแล้ว คือต้องมีการเชือ่ มเครือ
ข่ายการทำ�งานระหว่างกันมากขึ้น”
“การสื่อสารในอดีต ข้างในอาจไม่ค่อยตื่นตัว แต่ถ้าพื้นที่เปิดมากขึ้น
เราอาจต้องการการศึกษาลงลึกหรือไม่ว่าการมีพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น
ความรุนแรงลดลงจริงหรือไม่? นักวิชาการต้องศึกษาและปักหมุดความรูส้ งิ่
เหล่านี้ ผมเห็นพลวัตรจากข้างในตืน่ ตัวมากขึน้ แม้กระทัง่ กอ.รมน. ศอ.บต.
ยังจัดตัง้ ภาคประชาสังคมของตนเอง แสดงว่าเป็นยุทธศาสตร์เกีย่ วกับภาค
ประชาสังคมสำ�คัญสำ�หรับการตัดเชือกในกระบวนการสันติภาพ เพราะคน
ตายคือญาติพี่น้องคือ ‘คนข้างใน’ ที่เขาออกมาเรียกร้อง และมีความชอบ
ธรรมในการเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ”
“ขณะนี้วิทยุชุมชนกล้าสัมภาษณ์คนกำ�หนดทิศทางความรุนแรงใน
Track 1 สามารถพูดคุยกับตัวแทนขบวนการ BRN เช่น ‘ฮัสซัน ตอยิบ’ ใน
พืน้ ทีส่ าธารณะได้อย่างเปิดเผย แสดงว่า ‘ในพืน้ ที’่ และสังคมเริม่ มีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อกระบวนการสันติภาพ เห็นความต่างและฟังกันได้ นอกจากนี้ วิทยาลัย
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ประชาชนยังสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักจัดการความขัดแย้งใน
กระบวนการสันติภาพ ซึง่ เป็นการเตรียมการมากว่าสามปี ส่วนการอำ�นวย
ความยุติธรรม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) เรายังสามารถก่อร่าง
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (SPAN- Southern Paralegal
Advocacy Network) ในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้คือการเตรียมการเพื่อก้าวเดินไป
สู่กระบวนการสันติภาพทั้งสิ้น เพื่อส่งสัญญาณการเกิดสันติภาพเชิงบวกที่
เป็นจริงได้ในพืน้ ที่ แต่ประเด็นเหล่านีไ้ ม่ได้ถกู เปิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะมาก
นัก ที่พวกเราเสพผ่านสื่อนั้นมีแต่การพูดเรื่องสันติภาพเชิงลบทั้งสิ้น”
“ในระหว่างการพูดคุยสันติภาพยังไม่สามารถยุตกิ ารฆ่ากันได้ในทันที
แต่สิ่งที่เราทำ�ได้ ‘ระหว่างทาง’ คือการทำ�งานสันติภาพเชิงบวกให้เพิ่มมาก
ขึ้น สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะไปยุติการฆ่าได้ พูดให้ง่าย ในพื้นที่ชายแดนใต้
เรามีคนทำ�งานสันติภาพเชิงบวกมากขึ้น ปรากฏตัวมากขึ้น และ ‘คนข้าง
ใน’ ต้องขยับขับเคลือ่ นให้มากกว่าคนนอก เพราะเป็นความชอบธรรมของ
‘คนใน’ โดยคนข้างนอกต้องหนุนเสริมอย่างมียทุ ธศาสตร์รว่ มกัน คาดว่าการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพจะไปได้ในอนาคต”
ในช่วงเวลาที่เหลือไม่มากนัก อาจารย์สมัชชา ผู้ดำ�เนินการเสวนา
เปิดโอกาสให้วทิ ยากรทุกคนแสดงความเห็นเพิม่ เติม เติมเต็มสิง่ ทีเ่ สนอมา
ช่วงต้นให้สมบูรณ์มากขึ้น
โดย ผศ.ดร.บุษบง กล่าวย้ำ�ถึงแนวคิดในการทำ�งานของโครงการ
STEP ว่า “เราได้ออกแบบการทำ�งาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบ
โจทย์การพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ ก็เพื่อนำ�ไปสู่การสร้าง
สันติภาพ ในทีส่ ดุ แล้วสิง่ ทีเ่ ราได้ออกมาเป็นรูปธรรมคือเรือ่ งของความรูแ้ ละ
เครือข่ายในพืน้ ที่ โดยโครงการ STEP จะไม่หยุดนิง่ เพียงทีก่ ล่าวว่าเรามีทงั้
ความรู้และเครือข่ายที่มีอยู่ ทว่าจะต้องทำ�งานให้มากขึ้น และเนื่องจาก
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กระบวนการสันติภาพเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยการออกแบบร่วมกันจากหลาย
ฝ่าย โครงการหลายโครงการที่ได้ทำ�งานเชิงลึกลงไปในแต่ละเรื่องที่มีทั้ง
ความรู้และเครือข่ายแล้ว อาจต้องทำ�งานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การ
พัฒนาความรูน้ นั้ ให้เป็นคูม่ อื ทีส่ ามารถนำ�ลงไปใช้งานในพืน้ ทีช่ มุ ชนได้ หรือ
ช่วยกันพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม การสร้างพื้นที่ช่อง
ทางการสือ่ สารเพือ่ ให้คนในและคนนอกสามารถสือ่ สารระหว่างกันได้ เพือ่
นำ�ไปสู่กระบวนการสันติภาพที่แท้จริง”
“เราพูดกันเยอะมากในเวทีนเี้ รือ่ งการสร้างพืน้ ทีก่ ลางทีป่ ลอดภัย และ
หลังจากนี้อาจจะมีพื้นที่กลางที่แท้จริงเกิดขึ้น ซึ่งมีกระบวนการพูดคุยกัน
ภายในก่อนหน้านี้มาแล้วระยะหนึ่ง อาจจะเกิด ‘ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ’
(PRC: Peace Resource Center) ขึ้นมา ซึ่งคนหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ นัก
วิชาการ ภาคประชาสังคม แม้กระทั่งผู้คนจากฝ่าย BRN ก็ตาม สามารถ
ใช้พื้นที่นี้ในการพูดคุยร่วมกันได้ เอาความรู้ที่มีอยู่ขณะนี้ และความรู้จาก
องค์กรสากลระหว่างประเทศทีม่ อี งค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องอยูม่ ากมายมาแบ่ง
ปันในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ เพราะความขัดแย้งรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ใช่เรื่องเฉพาะพื้นที่ แต่เป็นเรื่องของประเทศไทย คนทั้งประเทศต้องมา
ช่วยกัน พื้นที่กลางจริงๆ ต้องช่วยกันสร้างจากทุกคน ไม่ใช่แค่นักวิชาการ
หรือฝ่ายภาคประชาสังคมแต่ฝ่ายเดียว”
นายมูฮำ�มัดอายุบ กล่าวย้ำ� “อยากได้เรื่องเดียว อยากให้เครือข่าย
ทัง้ หมดร่วมกันทำ�คือ ‘การสร้างทางเลือก’ ข้อเสนอของคนในพืน้ ทีค่ อื อะไร
โดยทางเลือก ข้อเสนอนั้นมาจากเสียงของคนในพื้นที่ ไม่ใช่คนนอกพื้นที่
เสนอให้เขาพูด ‘คนใน’ ควรต้องส่งเสียงขึ้นมา ทางเลือกเป็นอย่างไรก็ได้
เพื่อให้ยุติการฆ่ากัน และช่วยกันผลักดัน ‘ระหว่างทาง’ ทั้งทางเลือก ข้อ
เสนอสำ�คัญนั้น ต้องทำ�ให้เป็นความรู้และสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายขึ้น
มา โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าความขัดแย้งนี้จบด้วยการใช้กำ�ลังทั้งสองฝ่าย
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ปัญหาทางการเมืองต้องแก้ดว้ ยการเมืองทีส่ อดคล้องกับความเป็นจริงของ
ประชาชน และสังคมใหญ่รับได้ด้วยครับ”
ส่วน ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ยืนยันหลักการที่กล่าวมาแต่ต้น “เราพูดเรื่อง
การออกแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น
(หนึ่ง) การจะออกแบบโครงสร้างสุดท้ายไม่ว่าออกแบบอย่างไร ไม่
ควรเหมาโหล เพราะเป็นการไม่ยอมรับอัตลักษณ์ของผูค้ นในพืน้ ที่ ต้องคิด
รูปแบบเฉพาะขึ้นมาเป็นทางออก เพื่อช่วยลดอารมณ์ความรุนแรงได้มาก
(สอง) โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่เป็นสิ่งจำ�เป็น เพราะ
โครงสร้างของเดิมที่เป็นอยู่ ทำ�ให้องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นกับภาค
ประชาสังคมเดินห่างออกจากกันเป็นคู่ขนานมากขึ้นทุกที ไม่เกิดจุดเชื่อม
ทีด่ มี ากนัก อยากเห็นภาคประชาชน และองค์กรส่วนปกครองท้องถิน่ ไม่วา่
รูปแบบใดก็ตาม การเตรียมการเชิงศักยภาพและการบริหารจัดการเป็นเรือ่ ง
จำ�เป็นต้องคิดให้ตกผลึกให้สอดคล้องกันเชิงโครงสร้างในกรอบใหญ่ และ
เชิงการทำ�งานก็ต้องมีการจัดองคาพยพ การจัดรูปแบบความสัมพันธ์จุด
เชื่อมต่อกับภาคประชาชนด้วย”
“และข้อเสนอทีส่ อดคล้องกับวิทยากรหลายท่านคือ การจัดทำ�แผนที่
องค์กรทางสังคมต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักไม่ค่อยทำ�ในสิ่งนี้
จึงไม่เกิดความร่วมมือเกื้อหนุนในการแก้ปัญหา และต่างคนก็มองแต่ใน
กรอบอำ�นาจหน้าทีข่ องตนเองและจำ�กัดการทำ�งานแค่พนื้ ทีข่ องตนเอง ไม่
ส่งต่อการแก้ปญ
ั หาไปถึงองค์กรเครือข่ายทีใ่ กล้เคียง ดังนัน้ ระบบข้อมูลเพือ่
นำ�ไปสู่การพัฒนาศักยภาพเป็นสิ่งที่ต้องทำ�ไปด้วยกัน”
“สุดท้าย องค์กรท้องถิ่นของเราถูกกำ�หนดกรอบคิดคุ้นเคยกับการสั่ง
การจากส่วนกลางมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผลจากกรอบคิดนี้เอง ทำ�ให้
เราคุน้ ชินกับการรอการสัง่ การแก้ปญ
ั หา รอฮีโร่มาแก้ปญ
ั หาในบ้านของเรา
เอง เรารอความรูส้ �ำ เร็จรูปทีไ่ ม่ตอบโจทย์กบั ท้องถิน่ เรา ส่วนองค์ความรูช้ ดุ
STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

59

ไหนคือความรู้ที่ใช่กับพื้นที่ของเรา นั่นคือการย้อนกลับไปที่เรื่อง ‘คนใน’
พืน้ ทีต่ อ้ งคุยกันเป็นหลักก่อน และคนนอกคือคนเข้ามากระตุน้ สนับสนุนที่
เป็นกระบวนการทำ�งานร่วมกัน”
ด้าน อาจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ในประเด็นเรือ่ งกฎหมายชวนให้คดิ มากขึน้ ว่า
“การเสริมสร้างความตระหนักรูก้ ฎหมาย เรามักพูดเรือ่ งความเท่าเทียมกัน
แต่เราไม่พูดเรื่องรูปแบบของความเท่าเทียมกัน เราละเลยความเป็นธรรม
แต่มกั พูดเรือ่ งความเท่าเทียมกัน สิง่ เหล่านีต้ อ้ งมองอย่างเป็นระบบครับ”
และ ดร.สมพร “เราอาจต้องเรียกร้องสันติภาพจากภายในเราเหมือน
กัน เราลืมเรียนรู้หัวใจตัวเราเอง บางครั้งพูดเรื่อง ‘คุณนะทำ�’ แต่ไม่เคยพูด
เรื่อง ‘ฉันจะทำ�’ บ้าง สังคมไม่ได้มีฮีโร่ในการช่วยเหลือทุกเรื่อง”
สุดท้าย ผศ.ดร.ศรีสมภพ ได้ขมวดบูรณาการความรู้เพื่อก้าวไปสู่
สันติภาพร่วมกัน “ถ้าเรามองทุกอย่างตอนนี้ พลังอำ�นาจของประชาชน
ประชาสังคม ความรู้ มีอ�ำ นาจทีเ่ ป็นจริง จากการติดตามสถานการณ์ความ
ไม่สงบในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าความรุนแรงยืดเยื้อและมีพลวัตร แต่
สิง่ ทีไ่ ม่เปลีย่ นเลยคือความรุนแรงดังกล่าวมีคา่ คงทีอ่ ยูอ่ ย่างไม่เปลีย่ นแปลง
เพราะอำ�นาจหลายฝ่ายช่วยกันดึงไม่ให้ลุกลามบานปลาย ไม่ให้ขึ้นสูงไป
กว่านี้ ทว่ามันก็ไม่ตกลงหรือลดลงไปเช่นกัน อำ�นาจที่ไม่ท�ำ ให้สถานการณ์
ความรุนแรงสูงถูกถ่วงดุลไว้ดว้ ยอำ�นาจของประชาชนในการใช้ความรู้ ช่วย
กันหาทางออก และพลังอำ�นาจในการถ่วงดุลความรุนแรงได้อกี ประการคือ
การสร้างพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการใช้ความรู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย้งไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรง ที่มาจากพลังอำ�นาจของประชาชนเป็น
สำ�คัญนั่นเอง”
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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 ปันจอร์ ผูป้ ฏิบตั กิ ารศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำ�แผนที่เครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้
น.ส.จุฬารัตน์ ดำ�รงวิถธี รรม ตัวแทนคณะทำ�งานโครงการพืน้ ทีก่ ลาง
สร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP)
นายอุสมาน หวังสะนิ หัวหน้าโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษา
องค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมกับการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนภาค
ใต้ ศึกษากรณีจังหวัดสงขลาและสตูล - กรณีศึกษาสงขลาและสตูล
นายมูฮำ�หมัด ดือราแม บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเขียนข่าวของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนตาดีกา
เป็นภาษาญาวี
โดย นายสะรอนี ดือเระ บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
เป็นผู้ดำ�เนินรายการ กล่าวต้อนรับเปิดวงคุย เสนอให้วิทยากรทุกคนบอก
เล่าถึงโครงการของตนเองและนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการทำ�งานว่ามี
อะไรบ้าง รวมทั้งการเชื่อมต่อหรือก้าวต่อไปของงานว่าจะไปในทิศทางใด

แผนที่ภาคประชาสังคม เผย ‘ตัวแสดง’ ในกระดานสันติภาพ
เริ่มต้นจาก นายรอมฏอน ปันจอร์ เล่าถึงที่มาและการดำ�เนินงาน
ของการจัดทำ�แผนที่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ว่า โครงการนี้ นายมูฮำ�มัดอายุบ ปาทาน เป็นหัวหน้าโครงการ
ริเริม่ ทำ�กลางปี 2554 โจทย์ของโครงการต้องการรูว้ า่ องค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นใครและทำ�อะไรบ้าง
เพราะช่วงก่อนหน้านั้น ตั้งแต่ปี 2547 มีคนพูดเรื่องความเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสังคมค่อนข้างมาก และมีคนลงมาทำ�งานในพืน้ ทีห่ ลายด้าน ซึง่
อันที่จริงก็เป็นลักษณะที่มีมาตั้งแต่เดิม งานวิจัยนี้ทำ�ไปพลางขณะที่คิดใน
เรือ่ งของการสือ่ สารควบคูก่ นั ไปด้วย โดยพยายามทีจ่ ะแบ่งปันข้อมูลให้คน
ทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ ในการทำ�โครงการก็มกี ารปรับเปลีย่ นการ
ทำ�งานของ ‘ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้’ (Deep South Watch) และ
เครือข่ายไปพร้อมกันในตัว กล่าวคือทำ�ไป ปรับงานไปเรือ่ ยๆ ออกแบบมา
สีอ่ ย่าง ใช้ความพยายามในการสือ่ สารหลายรูปแบบ ทัง้ ทำ�ผ่านทางเว็บไซต์
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เดินแจกข้อมูล ฯลฯ ทำ�ทุกอย่างเท่าที่จะทำ�ได้เพื่อให้ข่าวสารกระจาย
ออกไป
“สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายภาคประชา
สังคม โดยทำ�เป็นฉบับเปิด นำ�ข้อมูลมาจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 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
สามารถนำ�ข้อมูลพืน้ ฐานเหล่านีน้ �ำ ไปใช้ตอ่ ยอดการทำ�งานได้ และมีหลาย
องค์กรทีใ่ ช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนีน้ �ำ ไปสูก่ ารขยายผลทำ�งานและสร้าง
เครือข่าย”
“ผลจากการทำ�โครงการนี้ ทำ�ให้คณะทำ�งานได้หันกลับไปทบทวน
นิยาม ความหมาย และความสำ�คัญของภาคประชาสังคมกันอีกครั้งว่าคือ
อะไร ซึง่ ทางวิชาการเคยมีการถกเถียงกันมากระดับหนึง่ มาแล้ว ทว่าความ
รู้ที่ผ่านการถกเถียงเมื่อถูกนำ�มาใช้ในสถานที่ที่เปลี่ยนไป เช่น ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทมี่ มี สุ ลิมมลายูเป็นคนส่วนใหญ่ และเป็นพืน้ ทีภ่ าย
ใต้ความขัดแย้งและความรุนแรง ทำ�ให้ข้อถกเถียงเรื่องภาคประชาสังคม
กลับออกมาอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากความต่างจากพื้นที่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม
เราสามารถจะนิยามออกมาได้สั้นๆ ว่า ภาคประชาสังคมก็คือคนทำ�งาน
ทีร่ วมกลุม่ กันทีไ่ ม่ใช่รฐั และไม่ถอื ปืน คืออยูน่ อกอาณาเขตการควบคุมของ
รัฐและไม่ใช่คนที่ถูกบังคับขืนใจให้ทำ�งาน อาจมีบ้างที่องค์กรภาครัฐตั้ง
หน่วยงานภาคประชาสังคมหรือไม่ก็สนับสนุน แต่ไม่ถือว่าองค์กรเหล่านั้น
เป็นภาคประชาสังคม เพราะประเด็นอยู่ที่เรื่องของความสมัครใจในการ
ทำ�งาน”
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“อีกประเด็นที่ค้นพบจากการทำ�งาน คือ แนวคิดว่าด้วยเรื่องพื้นที่ที่
ไม่ใช้อาวุธได้กลายเป็น ’พื้นที่กลาง’ เพื่อเป็นพื้นที่ที่คนช่วงชิงต่อสู้ทาง
อุดมการณ์และผลประโยชน์เข้าไปใช้ เช่น ถ้าคุณเป็นมลายูมุสลิม ต้องการ
ต่อสู้ช่วงชิงทางการเมือง และไม่อาจไปทำ�งานกับรัฐได้ ก็อาจจะตั้งมูลนิธิ
สอนหนังสือ รวมทั้งมีอีกกลุ่มที่ช่วงชิงนิยามความเป็นวัฒนธรรมของสาม
จังหวัดชายแดนใต้ก็มีการรวมกลุ่มคนทำ�งานด้านนี้ออกมา ซึ่งแนวคิดเช่น
นี้มีหลายองค์กรทำ�งานเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา”
“ทีส่ �ำ คัญมากกว่านัน้ พบว่างานวิจยั นีแ้ ละงานขับเคลือ่ นจากฐานคิด
นี้ ทำ�ให้มีการตระหนักถึงสถานะทางการเมืองของตัวละครสำ�คัญในพื้นที่
ก่อนหน้านีเ้ อ็นจีโอเป็นอะไรทีก่ ระจัดกระจาย มีคนทำ�กิจกรรมหลากหลาย
อย่างมากมาย แต่งานโครงการนี้ทำ�ให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นอันและ
สามารถจับต้องได้วา่ ตัวละครเหล่านีม้ สี ถานะในสนามความขัดแย้งอย่างไร
เพราะพวกเขาถูกพูดถึง ถูกใช้งาน และถูกอ้างอิง แม้ว่าผู้คนบางกลุ่มอาจ
จะไม่เห็นด้วยกับการทำ�งานของพวกเขา แต่พวกเขาก็มีตัวตน และภายใน
กลุ่มของพวกเขาเองก็มีการต่อสู้ช่วงชิงกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านด้วย
เช่นกัน”
“นอกจากนี้ เราพบว่าความรู้และฐานข้อมูลนี้สามารถนำ�ไปต่อยอด
ผลักดันสิง่ ใหม่ได้ เช่น การผลักดันจัดตัง้ ‘สภาประชาสังคมชายแดนใต้’ เรา
มัน่ ใจว่าหลังทำ� mapping การประเมินบทบาทและศักยภาพแล้ว พืน้ ทีต่ รง
นี้จะต้อง เสริมพลัง (empower) คนข้างใน ทำ�ให้คนในมีน้ำ�หนักมากขึ้น มี
ตัวตนในกระบวนการสันติภาพ ดังนัน้ จึงต้องนัง่ ลงและพูดคุยกัน ฐานข้อมูล
อันหนึ่งที่ได้ใช้คัดเลือกคนมาทำ�งานก็มาจากฐานเหล่านี้ มันมีพลวัตร จะ
เห็นว่าบางกลุ่มลดลงบ้าง แตกตัว กระจาย และรวมตัวใหม่ เช่น องค์กร
นักศึกษา สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาชายแดนใต้ ที่ปัจจุบันแตกออกมาเป็น
หลายๆ องค์กร ตอนนี้รวมกันเป็น ‘สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ’ (PERMAS) แต่ บ างองค์ ก รก็ ห ายไป ทั้ ง หมดสะท้ อ นว่ า การ
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เคลื่อนไหวภายในมีสูง”
นายรอมฎอน อธิบายวิธีการศึกษางานวิจัยนี้ ส่วนหนึ่งได้ทำ�การ
ประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Groups) “พบว่ามีทิศทางบางอย่าง เช่น
(หนึง่ ) ไม่สามารถมองภาคประชาสังคมชายแดนใต้ใกล้เคียงกับสังคม
ไทยได้เลย อาจจะใกล้กับกรณีอินโดนีเซีย เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรม
และภาษามีผลต่อการรวมกลุม่ การทำ�งานสูง การมีศาสนาเกาะเกีย่ วทำ�ให้
มีพลังเชื่อมโยงกัน เช่น การมีการรวมตัวของโรงเรียนตาดีกา มัสยิด
โครงสร้างนี้ทำ�ให้ภาคประชาสังคมในภาคใต้มีลักษณะต่างไปจากส่วนที่
เหลือของประเทศไทย
(สอง) ตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้มกี ารถ่ายโอนศูนย์กลาง โดยเฉพาะ
เรื่องความขัดแย้ง มาที่ภาคใต้มากขึ้น ถ้าไม่นับเรื่องของศาสนา งานด้าน
สิทธิมนุษยชน งานเยียวยา การเมือง ซึ่งช่วงหลังปี 2547 ศูนย์รวมอยู่ที่
กรุงเทพฯ แต่สองสามปีให้หลังมานีเ้ ห็นได้ชดั ว่า มีการก่อเกิดรวมกลุม่ ใหม่
ของคนในพื้นที่ องค์กรที่มีฐานในกรุงเทพฯ ถอยไป หรือไม่ก็ให้คนในมา
ทำ�แทน อีกอย่างมีการรวมตัวกลุม่ การทำ�งานคนรุน่ ใหม่มากขึน้ เพราะพบ
ว่าการอยูค่ นเดียวโดยลำ�พังไม่มอี �ำ นาจต่อรอง จะเห็นรูปแบบทีเ่ กิดขึน้ เช่น
สภาประชาสังคม กัมปงตักวา ก็อยู่ในลักษณะนี้เช่นกัน”
“อีกประการหนึง่ คือกรอบการมองปัญหาทีต่ า่ งกันทำ�ให้องค์กรแต่ละ
องค์กรวิเคราะห์ปัญหาและวางทิศทางการทำ�งานที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับองศาการมองและทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพ แน่นอนเราพบว่า ตัวแสดงที่ไม่ถือปืนเข้ามามีบทบาทมากใน
กระบวนการสันติภาพ” รอมฎอน สรุปทิ้งท้าย
“มีภาพภาพหนึ่งที่ถูกใช้ในที่สาธารณะอยู่บ่อยครั้ง คือภาพสาม
เหลี่ยมปิรามิด ‘ตัวแสดงและแนวทางการทำ�งานในกระบวนการสร้าง
สันติภาพ’ ภาพนี้ ทำ�ให้ตวั ตนภาคประชาสังคมชัดขึน้ โดยทำ�ให้เห็นว่าภาค
ประชาสังคมที่ทำ�งานต่างระดับกัน แต่ละส่วนมีวิธีการและเป้าหมายต่าง
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กัน แทร็ค 2 และ 3 กลุ่มองค์กรวิชาชีพ ผู้นำ�ศาสนา และอื่นๆ ตามด้วย
ระดับรากหญ้า พวกเขาสามารถทำ�อะไรได้มากในสถานการณ์ของการผลัก
ดันกระบวนการสันติภาพ”

พื้นที่กลางเพื่อสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’
น.ส.จุฬารัตน์ ดำ�รงวิถธี รรม ตัวแทนคณะทำ�งานโครงการพืน้ ทีก่ ลาง
สร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ (Insider Peacebuilders Platform: IPP) เล่า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำ�โครงการ
“วงไอพีพเี ริม่ ตัง้ แต่ปี 2554 มีการเชิญคนทีท่ �ำ งานเรือ่ งสันติภาพกลุม่
เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ไปคุยกันทีบ่ างแสน จังหวัดชลบุรี มีนกั วิชาการตัวแทนจาก
หลายมหาวิทยาลัย ตัวแทนเยาวชน เครือข่ายนักศึกษา และองค์กรทีส่ นใจ
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม มีการถกเถียงกันว่าจะทำ�อย่างไรที่
จะสร้างพืน้ ทีใ่ ห้คนทีส่ นใจเรือ่ งความขัดแย้งแต่มคี วามเห็นต่างกันมาคุยกัน
ได้ หลังจากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ซึ่งเป็นจังหวะที่
UNDP โดยโครงการ STEP เข้ามาพอดี จึงให้การสนับสนุนเป็นการดำ�เนิน
โครงการที่ชัดเจนขึ้น”
“เป้าหมายของวงไอพีพีคือความพยายามให้มีพื้นที่ที่จะนำ�เอาคนที่
มีความคิด ความแตกต่าง และมีความเห็นทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันมา
วิเคราะห์ความขัดแย้งและผลักดันให้มีการเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
กิจกรรมและหลากหลายเครือ่ งมือ มีการทำ�วงวิเคราะห์ความขัดแย้ง 6 ครัง้
วงประเมินการทำ�งานสันติภาพที่ผ่านมา 1 ครั้ง และสามครั้งสุดท้าย
เป็นการทำ�ยุทธศาสตร์แผนที่ทางเดินกระบวนการสันติภาพ และทำ�การ
วิเคราะห์ภาพอนาคตเพือ่ หาแนวทางให้คนในกลุม่ ไอพีพสี ามารถขยับเนือ้
งานเชื่อมระหว่างกันได้อีก 3 ครั้ง นั่นคือกระบวนการทำ�งาน”
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“แล้ว ‘คนใน’ หมายถึงอะไร ภายใต้การปฏิบัติการของวงไอพีพี
‘คนใน’ มี 3 ระดับคือ
(หนึ่ง) คนที่อยู่กับความขัดแย้ง มีชีวิตประจำ�วันอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(สอง) คือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรง และ
(สาม) คือคนที่พยายามจะคลี่คลายความขัดแย้งที่ดำ�รงอยู่อย่างมี
พลวัตร นิยามนี้จึงค่อนข้างกว้าง แต่เน้น ‘คนใน’ พื้นที่เป็นหลัก อย่างไร
ก็ตาม โครงการไอพีพไี ด้นยิ ามปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นปัญหา
ของคนทั้งประเทศด้วย”
ทำ�ไม ‘คนใน’ มีความสำ�คัญต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ?
“เพราะถ้าการแก้ปญ
ั หาเริม่ จากคนนอกจะไม่ส�ำ เร็จ ประสบการณ์จาก
ประเทศศรีลังกา พบว่ากระบวนการสันติภาพที่ดูเหมือนเดินไปได้ดีระยะ
หนึง่ ทว่าภายหลังเกิดการชะงักและล้มเหลว แสดงว่าการมีคนทีส่ ามเข้ามา
ไกล่เกลีย่ ไม่ได้เป็นหลักประกันเสมอไปในการได้ขอ้ ตกลงสันติภาพ บางครัง้
อาจล้มเหลวได้ เพราะกระบวนการไม่ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม
จาก ‘คนใน’ อย่างแท้จริง คณะทำ�งานได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหลาย
พื้นที่และเห็นตรงกันว่า กระบวนการสันติภาพปาตานี ‘คนใน’ ต้องมี
บทบาทและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน”
พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ ทำ�อะไรบ้างแล้ว
“ช่วงแรกๆ ของภาคปฏิบตั กิ ารพยายามชวนคนหลายสถานะและทีม่ ี
มุมมองต่างๆ กัน เช่น นักธุรกิจ เครือข่ายผู้หญิง เยาวชน ครู นักวิชาการ
นักสิ่งแวดล้อม สื่อ ฯลฯ ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ มุสลิม รวมทั้งคนจีน มา
เปิดพื้นที่พูดคุยกัน ผ่านเครื่องมือ ‘วิเคราะห์ความขัดแย้ง’ (Conflict Analysis)
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ครั้งแรก คือ การทำ�แผนภาพตัวแสดงและความสัมพันธ์ โดยนำ�คน
หลายกลุ่มมานั่งคุย ให้ช่วยกันคิดว่าในความขัดแย้งนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
และแต่ละกลุ่มสัมพันธ์กันอย่างไร ต่อมาก็ดูว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความขัด
แย้งมีประเด็นอะไรบ้างที่ขัดแย้งกัน เช่น ทหารกับกลุ่มท้องถิ่น ชาวบ้าน
มุสลิมและพุทธ
ครั้งที่สอง เป็นการวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้ง โดยพิจารณาจาก
จุดยืน จุดสนใจ ความต้องการพื้นฐาน และความกลัวของคนแต่ละกลุ่มที่
อยู่ในความขัดแย้ง ลำ�ดับถัดมา
ครัง้ ทีส่ าม ก็ดปู จั จัยหรือตัวขับเคลือ่ นความขัดแย้ง (Driver) ว่ามีสาเหตุ
หรือปัจจัยใดบ้างที่ทำ�ให้ความขัดแย้งดำ�รงอยู่ เรื้อรัง และสร้างเงื่อนไขให้
ขยายผลออกไปอีก
ครั้งที่สี่ คือการฟังเรื่องเล่าของความขัดแย้งจากคนมลายูปาตานี คน
ไทยพุทธ และคนจีน เขาเหล่านี้มีที่ทางอย่างไรในประวัติศาสตร์ และเรื่อง
เล่าดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อความขัดแย้งในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าแม้แต่วิธีเล่า
เรื่องก็ส่งผลต่อความขัดแย้ง การที่เข้าไปดูอดีตหรือเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เพื่อ
หาวิธีการคลี่คลายความเจ็บปวดของคนทุกกลุ่ม
ครั้งที่ห้า คณะทำ�งานนำ�สมาชิกวงไอพีพีกลับมาวิเคราะห์บริบทของ
ความขัดแย้ง บริบทที่เป็นตัวละคร สถานการณ์ โครงสร้างทางการเมือง
แม้กระทัง่ การเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสมาชิกอาเซียน ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นส่งผล
ต่อความขัดแย้งและรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งสิ้น
และตัง้ แต่ ครัง้ ทีห่ ก เป็นต้นมา เป็นการประเมินสถานการณ์สนั ติภาพ
จากงานทีแ่ ต่ละคนแต่ละเครือข่ายทำ�ร่วมกัน ทีเ่ รียกว่าสันติภาพในเชิงย่อย
และเปรียบเทียบกับกระบวนการสันติภาพที่อื่นๆในโลกว่ามีกี่แบบ ถ้าจะ
ลองวาดแผนที่สันติภาพในภาคใต้ หน้าตาจะเป็นอย่างไร มีการทดลองทำ�
สถานการณ์จ�ำ ลองว่าการเจรจาบนโต๊ะจะเป็นอย่างไร พอสมาชิกวงไอพีพี
ได้มีประสบการณ์จากสถานการณ์จำ�ลองแล้ว เห็นตรงกันว่ากระบวนการ
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พูดคุย/เจรจาสันติภาพไม่ง่ายอย่างที่คิด บางที่ใช้เวลาเป็นสิบๆ ปี อาจมี
ล้มลุกหลายครั้ง”
“คำ�ถามสำ�คัญคือ พวกเราที่ไม่ได้อยู่ส่วนข้างบน (Track 1) จะอดทน
และจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวได้หรือ จึงนำ�มาสู่การทำ�แผนที่ทางเดิน
สันติภาพของภาคประชาสังคม (Road Map) ว่าองค์กรเครือข่ายภาคประชา
สังคมจะทำ�อะไร ‘ระหว่างทาง’ บ้าง ความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น และยินดี
ของกระบวนการไอพีพีคือ ระหว่างที่เริ่มพัฒนาพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพ
พัฒนากระบวนการพูดคุยของไอพีพี ไม่คิดว่าจะมีการพูดคุยสันติภาพ จน
กระทัง่ มีการลงนามฉันทามติทวั่ ไปเพือ่ พูดคุยสันติภาพระหว่างทางการไทย
กับขบวนการ BRN รู้สึกว่าเป็นเรื่องประจวบเหมาะระหว่างการสร้างความ
รู้กับสถานการณ์ทางการเมือง และได้กลับเข้ามาสร้างการตื่นตัว ความ
ตระหนักในกลุ่มไอพีพีอย่างมาก”
“ข้อค้นพบที่สำ�คัญและน่าสนใจหลายประการที่เกิดขึ้นในวงไอพีพี
เช่น จากการสัมภาษณ์ตัวแทนคนจีน เขาไม่เคยรู้เรื่องสิ่งที่คนพุทธกับคน
มลายูพดู คุยเรือ่ งความขัดแย้งมาก่อน ทำ�ให้กลุม่ นักธุรกิจคนจีนทีม่ ฐี านใน
พื้นที่รู้สึกไว้ใจคนเหล่านี้มากขึ้น บทเรียนที่สอง จะด้วยเครื่องมือหรือ
กระบวนการที่สร้าง ‘พื้นที่กลาง’ ขึ้นมาก็ตาม ทำ�ให้คนที่เห็นต่างระหว่าง
กันกล้าพูดมากขึ้น หลังจากที่สองฝ่ายคุยกัน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถ
เชื่อมต่อกับผู้คนในระดับฐานรากได้ ทำ�ให้คณะทำ�งานต้องกลับมาหาองค์
ความรูเ้ พิม่ ว่าทำ�อย่างไรให้คนเหล่านีเ้ ป็นเครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการ
สันติภาพ (safety net) ไม่ให้การพูดคุย/เจรจาสันติภาพใน Track 1 ล้มลง
ได้โดยง่าย”
“การมีพื้นที่ทำ�งาน พื้นที่พูดคุยใหม่ๆ ที่ทุกคนกล้าพูด สามารถแลก
เปลีย่ น ถกเถียงกันในประเด็นทีอ่ อ่ นไหว เช่น เรือ่ งเอกราช รูปแบบการปก
ครองอื่นๆ ความเห็นต่อสถาบันต่างๆในสังคมไทยและขบวนการปลด
ปล่อยปาตานี ผู้รับฟังที่มีความคิดเห็นต่างกันก็เปิดใจมากขึ้น เหล่านี้นับ
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เป็นนวัตกรรมเพือ่ เกือ้ หนุนกระบวนการสันติภาพ พืน้ ทีว่ งไอพีพที �ำ ให้เห็น
ว่าการปล่อยให้ความคิดสุดโต่งได้ออกมาแลกเปลี่ยนกัน จริงๆ แล้วไม่ได้
น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะการที่คนเห็นต่างมาคุยกันแปลว่าเขายังคุยกันได้
ยิ่ง ‘เสียงจากคนใน’ ทะเลาะกันเท่าใด ยิ่งเห็นความก้าวหน้าของการขยับ
ประเด็นการพูดคุยมากขึ้น ทว่าข้ออ่อนของไอพีพีคือยังขาดสมาชิกที่เป็น
คนพุทธ อาจจะยังพูดไม่ได้วา่ ไอพีพเี ป็นตัวแทนคนทุกกลุม่ ทัง้ หมดแล้ว ใน
การดำ�เนินงานครั้งต่อๆ ไปยังต้องเปิดพื้นที่และต้องเชื่อมต่อกับองค์กร
ต่างๆ ให้มากขึ้น”

สร้างสื่อมลายู ‘ระหว่างทาง’ เพื่อสร้างสันติภาพเชิงบวก 2
ลำ � ดั บ ถั ด มาแสดงให้ เ ห็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรม ‘ระหว่ า งทาง’ ของ
กระบวนการสันติภาพ โดย นายมูฮ�ำ หมัด ดือราแม บรรณาธิการโรงเรียน
นักข่าวชายแดนใต้ ในฐานะหัวหน้าโครงการสื่อภาษามลายู หรือโครงการ
ฝึกทำ�ข่าวสองภาษา (ไทยและมลายู) เริ่มต้นด้วยการนำ�เสนอนวัตกรรมที่
เป็นผลจากการดำ�เนินโครงการ คือ การนำ�แสดงตัวอย่าง ’ซินารัน’ (Sinaran) หนังสือพิมพ์ภาษามลายูอักษรญาวี
“‘ซินารัน’ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษามลายูญาวีรายเดือน ได้ผลิตออก
มาแล้ว 7 ฉบับ นีค่ อื ผลผลิตจากการสร้างนักสือ่ สารภาษามลายู คนในพืน้ ที่
ชายแดนใต้ถือว่ามลายูอักษรญาวีเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง ที่ผ่านมา
เอกสารที่ใช้ตัวอักษรนี้มักเป็นสิ่งที่ถูกยึดโดยทางราชการไทยเพื่อพิสูจน์
ความผิด ทำ�ให้กระทบคนหนังสือพิมพ์ในอดีต ซึ่งมีสองฉบับ คือ หนังสือ
พิมพ์อะซาน ปิดตัวเองลงไปประมาณปี 2504 และหนังสือพิมพ์ฮายัต ซึ่ง
เป็นกลุม่ นักเรียนนักศึกษาจากอินโดนีเซียร่วมกันทำ� ก็เพิง่ ปิดตัวไปไม่นาน
นี้ หลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรง กลุ่มคนที่ทำ�หนังสือพิมพ์ก็ถูกเชิญตัว
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ถูกสอบสวน โดยฝ่ายความมัน่ คงของไทย เมือ่ บวกเหตุผลอืน่ ๆ เช่น ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ และขนาดของตลาดหนังสือ ก็ทำ�ให้หนังสือพิมพ์มลายูใน
พื้นที่ปิดตัวลงทั้งหมด”
“ช่วงก่อนหน้านี้ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกคนใน
พื้นที่ให้เป็นนักข่าวสื่อสาร ‘เสียงจากคนใน’ เพื่อถ่วงดุลข่าวสารจากสื่อ
กระแสหลัก กองบรรณาธิการเห็นว่า เพื่อคลี่คลายเงื่อนไขความขัดแย้งที่
คนในพื้นที่ถูกกดทับอัตลักษณ์ และควรต้องอนุรักษ์ภาษามลายูญาวีไว้
เพราะเป็นสิง่ ทีค่ นในพืน้ ทีย่ งั ใช้สอื่ สารอยูบ่ า้ ง แต่กลับไม่มชี อ่ งทางสือ่ เพือ่
สื่อสารกับพวกเขาเลย ประกอบกับกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าว
ชายแดนใต้ ต้องการเพิ่มศักยภาพของนักข่าวให้สามารถสื่อสารได้หลาย
ภาษา จึงเพิม่ การฝึกอบรมการทำ�ข่าวภาษามลายู และดึงคนรุน่ ใหม่เข้าร่วม
งานมากขึ้น และโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ STEP นัก
ข่าวที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้พื้นที่ปฏิบัติการแสดงผลงานข่าวทั้งในพื้นที่
หนังสือพิมพ์ ‘ซินารัน’ และในเว็บของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง”
อุปสรรคและข้อค้นพบมีมากมาย จากการรับเยาวชนในพื้นที่มา
ฝึกฝน เราเห็นว่าคนในพืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพ ฉลาด และมีความสามารถ แต่วงจร
ชีวิต การประกอบอาชีพของเขาไม่ได้มาทางเรา เขาจบโรงเรียนปอเนาะ ก็
นิยมไปเรียนต่อต่างประเทศ เช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย ฯลฯ ทว่าเมื่อกลับ
จากต่างประเทศก็ไม่สามารถแสดงความสามารถทั้งหมดได้ ศักยภาพที่
เหลือจะไปไหน ถ้าอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ างคนก็ยอมรับสภาพ บางคนก็คดิ ว่าจะต้อง
สูเ้ พือ่ รักษาอะไรบางอย่างขึน้ มา เราพยายามสร้างพืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนสามารถ
แสดงศักยภาพได้ทางด้านการสือ่ สาร ด้านภาษามลายูและไทย แต่เนือ่ งจาก
งานข่ า วเป็ น งานที่ ต้ อ งทุ่ ม เทและต้ อ งใช้ ค วามอดทน สำ � หรั บ กอง
บรรณาธิการก็ยากพอสมควรในการทำ�งานกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการผล
สัมฤทธิแ์ บบทันใด เราคิดว่าต้องร่วมมือกับคนในพืน้ ทีก่ บั องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น โรงเรียนตาดีกา ในการค่อยๆปลูกฝังทักษะการเขียน ทักษะการสือ่ สาร
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และเห็นคุณค่าของการงานอาชีพด้านนี้
สิง่ ทีจ่ ะทำ�ต่อ คณะทำ�งานจะเน้นเรือ่ งการสร้างความยัง่ ยืน คิดว่างาน
หลักที่จำ�เป็นที่สุดตอนนี้คือการสร้างคน เมื่อสร้างคนแล้วต้องสร้างพื้นที่
การสือ่ สารและทำ�ให้มนั มีมลู ค่า เช่น ทำ�ให้เป็นเรือ่ งธุรกิจ มีเรือ่ งการตลาด
เข้ามาเกี่ยวข้อง
“การสื่อสารด้วยภาษามลายูกับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ นอกจากเป็น
เรื่ อ งสร้ า งความเข้ า ใจ ยั ง เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ เขาได้ ยึ ด โยงและแสดงออกซึ่ ง
อัตลักษณ์ของคนในพืน้ ที่ เป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ในการต่อสูโ้ ดยไม่ใช้ความรุนแรง
เป็นจุดเริม่ ต้นในการสร้างสันติภาพเชิงบวก คือ คืนความเป็นธรรมและฟืน้ ฟู
อัตลักษณ์มลายูปาตานี หรือนัยหนึ่งคือการริเริ่มกำ�หนดชะตาชีวิตตนเอง
‘ภายใน’ สิง่ ทีเ่ ราจะทำ�คือสร้างคน สร้างสือ่ สร้างสันติภาพ และสร้างความ
ยั่งยืน โดยให้มีหนังสือพิมพ์ภาษามลายูต่อไป จะพยายามทำ�ไปเรื่อยๆ ที
ละนิดแต่ไปข้างหน้า ไม่ก้าวกระโดด และพยายามเริ่มจากระดับล่างสุด
เพราะบทเรียนของเราก็คือถ้าเริ่มจากข้างบนเวลามันตกลงมาแล้วมันเริ่ม
อีกได้ยาก” นายมูฮ�ำ หมัด เล่าถึงประสบการณ์และบทเรียนทีไ่ ด้รบั ผ่านการ
ทำ�โครงการนี้

ภาคประชาสังคมกับกระบวนการพัฒนา
นายอุสมาน หวังสะนิ หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษา
องค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมกับการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนภาค
ใต้ ศึกษากรณีจังหวัดสงขลาและสตูล – กรณีศึกษาสงขลาและสตูล ถอด
บทเรียนจากการทำ�งานเพื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มว่า
“คณะทำ�งานเริ่มต้นโครงการด้วยการจัดทำ�แผนที่เครือข่ายภาค
ประชาสังคมเช่นกัน แต่เมื่อนำ�ไปปรับใช้มีรายละเอียดพอสมควร เพราะ
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ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่แค่บอกว่าใครกลุ่มไหน อย่างไร ทว่าได้ลงลึกไปถึง
การจัดตั้งองค์กรบางแห่งด้วย ทำ�ให้เราได้เห็นภาพรวมพัฒนาการของ
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอในพื้นที่ภาคใต้ ย้อนหลังสัก 30 ปีก่อน
โดยมีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่ปี 2520 ไล่มาจนถึงปี 2524 ที่มี
กลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มแรกเข้ามาเริ่มต้นทำ�งานที่จังหวัดสงขลา และปี 2507
ขยายพืน้ ทีก่ ารทำ�งานไปทีจ่ งั หวัดสตูล ศึกษาจนถึงปัจจุบนั ซึง่ มีเอ็นจีโอลง
ไปทำ�งานในสองพื้นที่นี้จำ�นวนมากในหลายโครงการ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล แม้จะ
บอกว่าเครือข่ายไหนทำ�อะไร แต่ในฐานข้อมูลของจังหวัดสตูลเราจะปิดตัว
ตนของคนทำ�ระดับหนึง่ เนือ่ งจากงานของพวกเขาเป็นการคัดค้านแนวทาง
การพัฒนาของรัฐ”
“ทัง้ นี้ กลุม่ เป้าหมายในโครงการมี 2 ระดับ คือระดับตำ�บลและชุมชน
โดยคณะทำ�งานเข้าไปเรียนรูใ้ นระดับสภาองค์กรชุมชนด้วย ให้แต่ละชุมชน
คิดถึงพัฒนาการการทำ�งานของแต่ละตำ�บลว่าเป็นมาอย่างไร แล้วเข้าร่วม
กิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ทั้งเครือข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายนโยบาย
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
ออมทรัพย์ กลุม่ ประมง กลุม่ เกษตร เช่น ‘ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์’ กลุม่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ คลองหวะ ‘ครูชบ ยอดแก้ว’ ทำ�เรื่องกองทุนสัจจะวันละบาท
ถือเป็นพัฒนาการยุคแรกของจังหวัดสงขลา อันที่จริงไม่ได้ต้ังใจแต่แรกว่า
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จะรื้อรากเหง้าขององค์กร แต่พอศึกษาแล้วก็อดไม่ได้ต้องสาวลึก”
“เข้ายุคที่สอง ปัญหาของชุมชนมากขึ้น มีการแก้ปัญหาความเดือด
ร้อนด้วยแนวทางการให้ชุมชนจัดการตัวเอง ช่วงนี้เป็นยุคของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 2540-2544) สังคมเรียกร้องให้
คนสามารถจัดการตนเองได้ เพราะปัญหาของพวกเขาที่เป็นความเดือด
ร้อนจากการพัฒนา โดยสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเอง การรวมตัวของชาว
บ้านในสองจังหวัดนีเ้ ริม่ มีมาเรือ่ ยๆ แต่การดำ�เนินงานของเราไม่รวมไปถึง
สามจังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาทีเ่ จอเรือ่ งความเดือดร้อนในชุมชน มีน�้ำ ท่วม
อำ�เภอพิปูนปี 2531 ชุมชนแออัดหรือสลัม อย่างกรณีสลัมคลองเตย เรื่อง
ของครูประทีป ก็คอื ยุคนี้ ปัญหาด้านการประมง การเกษตร และทะเลสาบ
เอ็นจีโอเหล่านี้เกิดขึ้นเวลานี้ เป็นยุคแรกของภาคใต้ที่เปิดพื้นที่ทำ�งาน”
“ยุคที่ท้าทาย คือ ยุคของรัฐบาลชวน หลีกภัย ทำ�นโยบายกระทบ
ชุมชนที่เด่นชัดคือ โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ช่วง
เวลานีย้ งั มีปญ
ั หาการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ และความไม่สงบผนวกเข้าด้วย
กัน เป็นยุคของการรวมตัวของภาคประชาสังคมที่มีมากที่สุด คือไม่มีปืน
แต่มใี จจะทำ�งาน เป็นความพยายามทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาจากนโยบายการพัฒนา
ของรัฐ ซึ่งช่วงหลังๆ มีกลุ่มเกิดขึ้นมากมาย แล้วเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ สร้างกิจกรรม เสริมความรู้ สร้างอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว เพือ่ คานกับนโยบายรัฐทีว่ า่ พืน้ ทีน่ น้ั ๆ เหมาะทีจ่ ะพัฒนาเป็นเขต
อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาทีไ่ ม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ชุมชนชาวบ้าน”
“ข้อค้นพบบางประการจากโครงการนี้ พบว่า เพือ่ ออกจากปัญหาการ
พัฒนาผิดทิศผิดทาง ทางหนึง่ คือการผลักดันให้มกี ารจัดการพืน้ ทีโ่ ดยชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ไปส่งเสริมแบบเดิมๆ แต่ว่ามีโมเดล เช่น อบต.ท่า
ข้าม อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อบต.นาทอน อำ�เภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล แนวคิดคล้ายกับเรื่องท้องถิ่นจัดการตัวเอง และเรื่องของการสร้าง
เกราะป้องกันเป็นทางเลือกของสังคม โดยมีเครือข่ายทีท่ �ำ เรือ่ งประมาณนี้
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เข้ามาร่วมกันพัฒนาและประคับประคองด้วยเพื่อดูว่าเราจะเดินหน้าไป
อย่างไร”
ในส่วนของการศึกษา สิ่งที่ค้นพบถือว่าเป็นการนำ�แนวคิดเรื่องของ
ภาคประชาสังคม แนวคิดองค์กรชุมชนมาขมวดเข้าด้วยกัน องค์กรพัฒนา
เอกชน 2 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ องค์กรชุมชนในพื้นที่ และสภา
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรพืน้ ที่ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเฟสสองเป็นเจ็ดสิบตำ�บล สามจังหวัด เครือ
ข่าย พอส., สอ.รส., สกว. และเมื่อพิจารณาการทำ�งานเชิงประเด็นซึ่ง
เป็นการขับเคลือ่ นในระดับจังหวัด เช่นการจัดการภัยพิบตั ิ เครือข่ายสงขลา
พอเพียง สุขภาวะภัยพิบัติ ฯลฯ บางกลุ่มไม่ได้เข้าร่วมสภาองค์กรชุมชน
แต่เข้าสู่เครือข่ายเชิงประเด็นหรือจังหวัด
หลายกลุม่ นำ�ไปสูก่ ารผลักดันเรือ่ งสหภาพด้านพลังงาน การขนส่ง โล
จิสติกส์ เครือข่ายประเด็นเรือ่ งแผนพัฒนาภาคใต้เป็นเรือ่ งทีท่ มี สงขลาและ
สตูลให้ความสำ�คัญมาก เพราะต้องการผลักดันให้ยุติโครงการ โดยเฉพาะ
ทีอ่ �ำ เภอปากบารา จังหวัดสตูล พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลมานานมาก ชาวบ้านพึ่งพิงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสม
ผสานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนวคิดของพวกเขาคือไม่ต้องการสิ่งแปลก
ปลอมโครงสร้างใหญ่ๆ และพยายามเสนอทางเลือกในการรักษาฐานทีม่ นั่
ทางทรัพยากรเอาไว้
“ในโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารการศึกษาองค์กรชุมชนและองค์กรภาค
ประชาสังคมกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ศึกษากรณีจังหวัดสงขลา
และสตูล พบว่าการทำ�งานขององค์กรต่างๆ นั้น (ประการแรก) ต้องสร้าง
ใจรัก (ประการที่สอง) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่
ของตัวเอง ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน
มาช่วยดูแล ผมก็คดิ ว่า แล้วทีผ่ า่ นมาเขาไม่มสี ว่ นร่วมหรือ เขาต้องมีอยูแ่ ล้ว
(ประการที่สาม) เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่และประเทศ
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หมายถึงองค์ความรู้ในกลุ่มคนในชุมชนเชื่อมโยงกัน สะท้อนว่าเราน่าจะมี
ทางเลือกทีด่ ี ทีผ่ า่ นมา หากเราย้อนทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับต่างๆ จะเห็นว่า เรายังคิดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่
เหมือนเดิม ตัวบ่งชี้คือมีงบพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออกเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ขณะที่งบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ”
หลังจากที่ตัวแทนของทุกโครงการได้นำ�เสนอประสบการณ์ ความรู้
บทเรียนจากการทำ�งาน รวมทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็นนวัตกรรมแล้ว ผูด้ �ำ เนินการเสวนา
ได้เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมได้ตงั้ คำ�ถาม สะท้อนความคิดเห็น และแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
นายมูฮ�ำ มัดอายุบ ปาทาน จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ตัง้
ประเด็นชวนให้ 3 โครงการบูรณาการความรู้และเครือข่ายการทำ�งานร่วม
กัน “เรามีคณะทำ�งานจากโครงการวิจัยแผนที่เครือข่ายภาคประชาสังคม
ชายแดนใต้อยูท่ นี่ ี่ คนทีท่ �ำ งานขับเคลือ่ นพืน้ ทีก่ ลางเพือ่ สร้างสันติภาพจาก
‘คนใน’ และมีตัวแทนจากกองบรรณาธิการนักข่าวชายแดนใต้อยู่พร้อม
เพรียงกัน งานสำ�คัญทั้งสามเรื่องจะสามารถทำ�งานเชื่อมโยงให้ถึงระดับ
รากหญ้าได้อย่างไร ?”
ชาวบ้านซึ่งมาจากจังหวัดสตูล สะท้อนความเห็น “เวทีนี้เป็นเวที
วิชาการที่พูดเรื่อง ‘คนนอก’ และ ‘คนใน’ เราเห็นความขัดแย้งที่ ‘คนนอก’
นำ�พาความเจริญในนามของการพัฒนามาให้ และเป็นผลให้ ‘คนใน’
ขัดแย้งกันเอง การพัฒนาหรือความเจริญต่างๆ เข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน
ถามว่าชาวบ้านชอบไหม ก็ชอบ แต่การพัฒนานั้นชาวบ้านอยากเป็นคน
กำ�หนดเอง เพื่อจะได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรา ไม่ใช่ความเจริญที่เข้า
มาทำ�ให้เราทำ�มาหากินไม่ได้ และชาวบ้านจำ�นวนมากก็ไม่มที ไี่ ป ท้ายทีส่ ดุ
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ก็สร้างความขัดแย้งในหมูบ่ า้ น ความขัดแย้งเหล่านีม้ าจากรัฐ จนเราไม่ไว้ใจ
จนต้องสร้างการพัฒนาและชุมชนของเราเอง โดยช่วยกันคิดช่วยกันทำ�”
ทัง้ นี้ นายอุสมาน แลกเปลีย่ นความคิดในวงเสวนาว่า “เราอยู่ในช่วง
ทีอ่ �ำ นาจรัฐไปคิดแทนชาวบ้าน จริงแล้วชาวบ้านแค่ตอ้ งการรักษาทรัพยากร
ที่มีอยู่ไว้ แต่พอโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเข้าไปในพื้นที่ ก็ไม่ได้
เข้าไปมือเปล่าแต่เข้าไปพร้อมกับการทำ�มวลชนแจกเป็ดแจกไก่ พาชาวบ้าน
และผู้นำ�ชุมชนไปกินน้ำ�ชากินเลี้ยง ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ทำ�ให้
หลายกลุ่มมองหน้ากันไม่ติด เป็นความขัดแย้งอีกแบบ ต่างจากความขัด
แย้งทางความมั่นคง ใครก็ตามที่เข้าไปช่วยต้องตระหนักเรื่องผลประโยชน์
เฉพาะหน้า และต้องพยายามประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เข้ามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย เพราะผม (คณะทำ�งาน) ไม่ได้อยู่ที่นั่น
เราเป็นเพียงคนนอกที่เข้าไปช่วยจัดกระบวนให้พวกเขาได้อยู่กันอย่างมี
ความสุข”
ตัวแทนชาวบ้านจากอำ�เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สะท้อนความ
เห็นว่า “งานนี้ช่วยเพิ่มเติมความรู้ ตนเองเคยมีประสบการณ์ในหลายเวที
ที่ถูกเชิญให้เข้าร่วม มีการพูดถึงเรื่องปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ลงมา ซึ่งมีความผิดพลาดมาก สัปดาห์ที่แล้ว ทางจังหวัดนราธิวาสได้จัด
เวทีให้ตัวแทน 13 อำ�เภอเสนอผลงาน คุยกันทั้งวันเรื่องไม่จบอย่างไม่น่า
เชื่อ ตลอดทั้งปีมีงบประมาณจำ�นวนมากลงมาในพื้นที่ แต่การประชุมเพื่อ
จัดการงบประมาณทำ�กันเพียงวันเดียวให้จบๆ จะทำ�อย่างไรให้ผนู้ �ำ ในพืน้ ที่
สามจั ง หวั ด ซึ่ ง น่ า จะมี ปั ญ หาลั ก ษณะเดี ย วกั น ให้ พ วกเขาคิ ด เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างจริงจังและแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม
ดิฉันเป็นประธานกลุ่มสตรีทำ�ขนมในชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ กว่าจะ
ทำ � งานได้ ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม ใช้ เวลา และความพยายามจากทุ ก ภาคส่ ว นก็
พยายามเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพ เรามัวแต่คยุ เรือ่ งสันติภาพ แต่ละพืน้ ที่
มีปัญหากลับแก้ไขไม่ได้สักที เพราะเราเคยชินกับการที่รัฐให้ รัฐสงเคราะห์
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ใช่หรือไม่ ทำ�อย่างไรจะเปลี่ยนวิธีคิดเหล่านี้ได้บ้าง”
นอกจากนั้น รอฮานี จือนารา ได้ตั้งคำ�ถามกับตัวแทนโครงการวิจัย
เพื่อจัดทำ�แผนที่เครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้ว่า “ภาคประชา
สังคมในภาครัฐ เราถือเป็นภาคประชาสังคมหรือไม่ ?”
ตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดจากสตูลคนหนึ่ง อภิปรายและสะท้อน
ความเห็นด้วยว่า “เข้าใจว่าเอ็นจีโอเป็นพลังที่เหมือนไม่มีพลัง ในภาครัฐ
เป็นที่ยอมรับว่าช่วงหลัง 10-15 ปีที่ผ่านมา รัฐปรับตัวมาก โดยให้น้ำ�หนัก
กับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นแทบจะไม่มี เดิมที่มักเน้นสั่ง
การลงมา ไม่ว่ารัฐสั่งการลงมาให้เราเป็นอย่างไร หรือการรวมกลุ่มของ
ชุมชนเพื่อจัดการตนเอง อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะพากันไปไหน”
“ส่วน กอ.รมน.หรือภาครัฐอื่นสร้างภาคประชาสังคมขึ้นมาภายใต้
อำ�นาจการบริหารจัดการของตนเอง อันนี้ผมว่าต้องแยกให้ชัด ผมเข้าใจ
เองว่า จะทำ�อย่างไรให้ภาคประชาสังคมทีห่ ลากหลายอย่างมากนัน้ เดินไป
ด้วยกันได้ เพราะคนที่เห็นต่างกันมาก การหาจุดร่วมโดยเฉพาะในพื้นที่
สามจังหวัดยิ่งลำ�บาก เสนอว่าคนในสามจังหวัดน่าจะมีข้อเสนอที่ชัดเจน
ร่วมกันได้ต่อภาครัฐ เช่น ความพยายามในการคิดรูปแบบการกระจายอำ�
นาจ และทำ�อย่างไรให้เป็นข้อเสนอที่เป็นพลังของสามจังหวัดจริงๆ”
“อย่างกรณีจังหวัดสตูล ถ้าปล่อยให้ภาครัฐทำ� จังหวัดเล็กๆ อาจจะ
เปลี่ยนสภาพไปเลย แต่ตอนเริ่มต้นอาจจะคิดยาก คนในพื้นที่ต้องกำ�หนด
ท่าที เราจะเอาหรือไม่เอา การเริ่มต้นอาจจะยาก การสร้างประเด็นให้คิด
ร่วมกัน สุดท้ายคนสตูลต้องลุกขึ้นมาพูดเองว่าจะกำ�หนดชีวิตและกำ�หนด
อนาคตของตนเองอย่างไร เพราะจังหวัดสตูลพื้นที่เล็ก ผู้คนรู้จักกันหมด
ทุกเดือนเราก็เจอกัน ถ้าจะให้มพี ลังต้องหาจุดร่วมและลดความต่างลงบ้าง
อาจเป็นตัวอย่างการมองหาทิศทางของพื้นที่สามจังหวัดได้”
นายมูฮำ�หมัด ดือราแม ตอบคำ�ถามที่ถูกถามช่วงต้น “เราไม่ได้คิด
เพียงแค่นำ�เสนอข่าวขึ้นเว็บไซต์ หรือทำ�หนังสือพิมพ์แจกให้เครือข่ายกลุ่ม
STEPs TO PEACE | บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ

83

เป้าหมายเท่านั้น ในบางประเด็นสำ�หรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำ�เป็น
ต้องขยายผลต่อ หลายเรื่องเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจ ต้องเรียนรู้
และถกเถียง สิ่งที่กองบรรณาธิการกำ�ลังทำ�ขณะนี้คือสรุปข่าวและผลงาน
ในรอบสัปดาห์สง่ ให้สถานีวทิ ยุชมุ ชนภาษามลายูตา่ งๆ ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ขา่ ว
สารนั้นๆ ได้สื่อสารลงไปถึงกลุ่มคนรากหญ้า ให้ได้รับรู้สถานการณ์การ
เคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ การต้องคิดถึงเรื่องในอนาคต ส่วน
หนังสือพิมพ์ ‘ซินารัน’ นอกจากแจกให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ทางกอง
บรรณาธิการได้ลงพืน้ ทีเ่ ดินสายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ที่ใช้ภาษามลายู เพื่อสอบถามความเห็นให้ประเมินหนังสือพิมพ์ของเรา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนอ่านทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหา สิ่งที่เรา
พยายามทำ�คือ ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขณะนี้ เราพยายามตัดปัญหา
จากคนนอกออกก่อน เพือ่ ให้รวู้ า่ ปัญหาคนในคืออะไร พยายามให้น�้ำ หนัก
กับคนในก่อน แล้วพยายามต่อยอดไปเรื่อยๆ”
ส่วน น.ส.จุฬารัตน์ ตอบคำ�ถามเดียวกันว่า “กรณีของไอพีพี ที่ต้อง
ทำ�ในอนาคตคือย่อยข้อมูล องค์ความรู้ที่มีอยู่ขณะนี้ เพื่อสื่อสารให้คน
ทัว่ ไป คนในฐานรากได้เข้าใจและเรียนรูไ้ ปกับเราด้วย โดยเฉพาะการจัดทำ�
องค์ความรู้ที่เรามีเป็นภาษามลายูเพื่อให้เข้าถึงคนได้กว้างขวางมากขึ้น”
ด้าน นายรอมฎอน สะท้อนความเห็นว่า “ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ไม่ได้ต่อรองกับรัฐอย่างเดียว แต่ต่อรองกับคนถือปืนอื่นๆ คือมีรัฐและ
ขบวนการบีอาร์เอ็น แต่กรณีสตูลมีปัญหาแค่รัฐไทย ยังไม่ถึงขั้นตาย และ
ต้องอดทนไม่ให้สถานการณ์ตัวเองไปถึงขั้นนั้น เพราะเมื่อใดที่ถือปืน
อำ�นาจต่อรองลดทันที และจะหาพวกได้ยากขึ้น สำ�หรับผมการต่อสู้ของพี่
น้องอำ�เภอจะนะ กับโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย พี่น้องประจวบฯ ที่
ต่อสู้ไม่เอาโรงไฟฟ้า ยังไม่ถึงกับพ่ายแพ้ ขณะที่เครือข่ายบ่อนอก หินกรูด
สามารถผลักโครงการพัฒนาของรัฐไปทีอ่ นื่ ได้ บางทีคนสตูลเองอาจจะต้อง
เรียนรู้ขบวนการต่อสู้ของพี่น้องเหล่านี้”
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“สำ�หรับฐานข้อมูลภาคประชาสังคมชายแดนใต้นี้สามารถเอาไป
ต่อ ยอดทุ ก ระดั บ ในแทร็ ค สอง ถ้ า คุ ณ ทำ � สื่ อ คุ ณ จะได้แหล่ง ข่าว กรณี
หนังสือพิมพ์ภาษามลายู ‘ซินารัน’ ก็มฐี านข้อมูลของผูร้ บั อยูว่ า่ หนังสือพิมพ์
ฉบับนีไ้ ปถึงหน้าบ้านใครบ้าง มันถูกกระจายไปหลายร้อยแห่งในแต่ละเดือน
เครือข่ายเหล่านีเ้ ป็นต้นทุน เราต่างก็เป็นคนแคระทีย่ นื บนบ่าของยักษ์เสมอ
อย่างที่อาจารย์ศรีสมภพพูดในช่วงเช้า คนสตูลเองก็อาจจะต้องเชื่อมกับ
คนนอกด้วย แต่อาจเพราะยังไม่ไว้ใจจึงคุยแต่คนใน ถามว่าได้ไหม ก็อาจ
จะไม่เพียงพอ ต้องเชือ่ มคนนอกด้วย เหมือน ‘ปาตานี ‘ พยายามใช้คนนอก
อย่าง ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส ดังนั้นเราต้องใช้คนนอกอย่างชาญฉลาด”
“ส่วนคำ�ถามของรอฮานี เรื่องภาคประชาสังคมของหน่วยงานรัฐ ที่
คณะทำ�งานเถียงกันเสมอคือความใกล้และไกลที่อยู่ห่างจากรัฐ วิธีทำ�ลาย
ความชอบธรรมของคู่ต่อสู้คือบอกว่า ศัตรูอยู่กับรัฐ เป็นการทำ�ลายความ
ชอบธรรม แต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเทาตลอด เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกล มันไม่มี
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด มันจะเบลอๆ อยู่ที่ว่ายืนอยู่ตรงไหน แต่กรณี กอ.รมน.
กับ ศอ.บต.นัน้ ต่างกัน พลังของกลุม่ ประชาสังคมมีน�้ำ หนัก เสียงดังมากขึน้
และบีอาร์เอ็นฟังมากขึ้น วิธีการจัดการของรัฐคือจับตา รัฐไทยในอดีต
จัดการด้วยการให้เงิน ซื้อเอามาเป็นพวก และรัฐกับประชาสังคมทะเลาะ
กันมาตลอด แต่ในระหว่างกลาง งานวิจัยชิ้นนี้บอกว่า เวลาฆ่ากัน คุยกัน
ไม่ใช่แค่สองฝ่าย แต่คนที่ไม่ได้ถือปืนและได้รับผลกระทบมันต้องคุยด้วย
ทั้งหมดครับ”
และท้ายที่สุด ผู้ดำ�เนินการเสวนา สะรอนี ดือเระ จบการเสวนาด้วย
คำ�พูดของศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา ทีว่ า่ “เราจะสร้างสันติภาพ
หรือความสุข ต้องสร้างสติปัญญาก่อน และมันต้องได้มาด้วยข้อเท็จ
จริง”
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กลุ่มที่ 2: บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
กระจายอำ�นาจ (Local Authority and Decentralization)
ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นและดำ�รงอยู่
จนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม ซึ่งเงื่อนไขเชิงโครงสร้างการ
ปกครองและการบริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอำ�นาจแล้วก็ตาม
แต่การสนองตอบกับลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณ์ ความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐยังดำ�เนินการได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากมี
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการเป็นข้อจำ�กัด นำ�มาซึ่งความ
รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และขาดอำ�นาจในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง อาทิ การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของพื้นที่ การศึกษาที่ไม่สามารถเอื้ออำ�นวยให้ประชาชนส่วนใหญ่
มีพลังเอาชนะการท้าทายทางสังคมในรูปต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม

เสนอแนวทางบริหารท้องถิ่นแก้ไขความขัดแย้ง
เพื่อหาทางออกเชิงโครงสร้าง จำ�เป็นต้องกลับมาศึกษาและทบทวน
บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิน่ และแนวคิดการกระจายอำ�นาจทีม่ อี ยู่
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ�
เสนอผลการศึกษาเรื่อง “การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการบรรเทา
ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้” โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เพื่อหาสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดความไม่สงบในชายแดนใต้ ใน
มิติการกำ�หนดโครงสร้างนโยบาย ซึ่งเมื่อพบแล้วจึงมีข้อเสนอแนะ และ
สุดท้ายก็คอื จัดทำ�ข้อเสนอเป็นรูปธรรม โดยพืน้ ทีศ่ กึ ษามีทงั้ องค์การบริหาร
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ส่วนตำ�บล (อบต.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทัง้ ทีม่ เี หตุการณ์
รุนแรงและไม่รุนแรง
โดยข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า ปัญหาภาคใต้เชื่อมโยงกรอบ
ปัญหา ได้แก่ (1) ปัญหาการรวมศูนย์อำ�นาจระบบราชการไทยในการ
กำ�หนดนโยบาย (2) การขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการปัญหาและ
พืน้ ที่ โดยเฉพาะในระยะหลังการยุบศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ใต้ (ศอ.บต.) ในช่วงเวลาหนึง่ ทำ�ให้การจัดการพืน้ ทีไ่ ร้เอกภาพ อยูใ่ นสภาวะ
กระสับกระส่ายพอสมควร (3) โครงสร้างการปกครองท้องถิน่ เท่าทีด่ �ำ รงอยู่
ไม่สะท้อนสภาพความเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งเสียงสะท้อนนี้มาจาก
การสัมภาษณ์กลุม่ ย่อย (Focus Group) และแบบสอบถามประชาชนจำ�นวน
หนึ่งสะท้อนว่า ไม่รู้สึกว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพวกเขาเพียง
พอ และรู้สึกเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของประชาชน
ประการสุดท้าย คือความอ่อนแอและข้อจำ�กัดด้านศักยภาพของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งอาจไปสอดคล้องกับการที่ส่วนกลางไม่กระจาย
อำ�นาจให้สอดคล้องกับสภาพในพื้นที่ จึงไม่สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆ
ของท้องถิ่นได้ มากกว่านั้น คนในท้องถิ่นก็ไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาชายแดนใต้ได้ แต่มองว่าเป็นเรื่องของทหาร ฝ่ายความมั่นคง
ศอ.บต. หรือนโยบายรัฐบาล ในขณะที่ความจริงแล้ว ถ้าท้องถิ่นมีอำ�นาจ
หน้าที่ก็อาจมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้
สำ�หรับแนวทางแก้ปญ
ั หา ให้บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ บรรเทา
ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ เสนอว่าต้อง
ปฏิรูป 2 ระดับ ได้แก่ ระดับแนวคิดและระดับโครงสร้าง ดังนี้
การปฏิรูประดับแนวความคิด ต้องทำ� 4 ประการ คือ
(หนึ่ง) ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์เรื่องการกระจายอำ�นาจของ
ประเทศไทยใหม่ จากปรากฏการณ์ในหลายประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย
สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

92

พบว่า การกระจายอำ�นาจต้องเป็น ‘อสมมาตร’ อธิบายง่ายๆ ก็คือ ต้อง
ไม่ใช้ของโหล ในบางพื้นที่ที่ต้องการในสิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่น พื้นที่เหล่านั้น
ต้องได้รับการถ่ายโอนอำ�นาจมากกว่าที่อื่นๆ ดังนั้น แม้เป็น อบจ. หรือ
อบต.เหมือนกัน ก็ไม่จำ�เป็นต้องได้รับการกระจายอำ�นาจเท่ากัน ต้องปรับ
แนวคิดในพื้นที่พิเศษหรือเขตปกครองพิเศษให้มีเงื่อนไขพิเศษด้วย
(สอง) อำ � นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจต้ อ งมี
บทบาทมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดต้องมีใน 4 เรื่อง ได้แก่ สาธารณสุข การ
ศึกษา การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีคนท้องถิ่น บทบาทหลักดังกล่าวต้องให้ท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง
อย่างเรื่องการศึกษาไม่ใช่แค่ไปตั้งโรงเรียน แต่ต้องเป็นเรื่องการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ�หลักสูตรเพือ่ คนในท้องถิน่ นัน้ หรือเรือ่ งสิง่ แวดล้อมต้องมีการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์สำ�หรับคนท้องถิ่น เป็นต้น
(สาม) การทำ�ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นตัวแทนของประชาชน
มากขึ้น และ
(สี่) การปรับปรุงทำ�แผนพัฒนาพื้นที่โดยท้องถิ่นเองเป็นหลัก
ส่วนการปฏิรูประดับโครงสร้าง มีข้อเสนอ 2 ประการสำ�คัญ คือ
(ประการแรก) ปรับโครงสร้างแบบเล็ก เช่น เพิม่ อำ�นาจหน้าที่ ยุบรวม อบต.
แล้วยกฐานะเป็นเทศบาล โดยต้องระวังในการไม่ทำ�ลายพื้นฐานชุมชน
ดั้งเดิม การตั้งสภาที่ปรึกษาประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับ
กระบวนการซึ่งต้องทำ�ให้แผนท้องถิ่นกลายเป็นแผนหลักในการพัฒนา
เป็นต้น หรือ (ประการที่สอง) ปรับโครงสร้างแบบใหญ่ คือ การยุบเลิก
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่มีและยุบเลิกการบริหารส่วน
ภูมิภาค จากนั้นจึงยกให้แต่ละจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ นอกจากนี้ ควรต้องมีสภาที่ปรึกษาภาคประชาชน ทั้งนี้
เงื่อนไขสำ�คัญของการปรับก็คือ การถ่ายโอนอำ�นาจหน้าที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษมากขึ้นนั่นเอง
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สร้างการมีส่วนร่วมวางแผนงบประมาณพึ่งตนเอง
ด้าน ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของราชการส่วน
ท้องถิ่นในการวางแผนและจัดทำ�งบประมาณแบบมีส่วนร่วม ได้ชี้ปัญหา
ความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น กล่าวคือ
ถึงแม้การจัดสรรงบประมาณจะมีกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับ
ประชาคม แต่ก็ไม่ถูกใช้หรือถูกกลั่นออกมาให้ถูกนำ�มาใช้ปฏิบัติได้จริง
เพราะไม่ มี ก ารถกเถี ย งแลกเปลี่ ย นอย่ า งมี เ หตุ ผ ลในการวางแผนงบ
ประมาณ ผลผลิตของกระบวนการประชาคมที่ออกมาจึงเป็นแค่การลง
รายการจำ�นวนมากที่คลุมเครือ ไม่สะท้อนแก่นปัญหาในพื้นที่ และเมื่อ
โครงการเต็มไปด้วยความคลุมเครือ ผูบ้ ริหารจึงสามารถเลือกหยิบโครงการ
ทีแ่ ม้ไม่ชดั เจน เพียงแค่ตรงกับใจหรือตรงกับนโยบายของตนมาทำ� แต่กลับ
กลายเป็นว่าแผนนั้นไม่ตรงกับต้นทางหรือแก่นของปัญหา
ปัญหาทางงบประมาณที่เป็นสัจธรรมอีกเรื่องหนึ่ง คือ การจัดสรรงบ
ประมาณของท้องถิน่ จัดให้มโี ครงการเชิงสัญลักษณ์ เชิงพิธกี รรม เชิงรณรงค์
มาก แต่เนื้อในที่ไม่มีภาคปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (action plan) เช่น เมื่อพูด
เรือ่ งการแก้ปญ
ั หายาเสพติดก็จะต้องมีโครงการกีฬาหรือการอบรมจิตสำ�นึก
ซึ่งก็จำ�เป็นในการเริ่มต้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่สะท้อนการแก้ปัญหาเชิง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัญหาจึงยังคงอยู่ในพื้นที่
นอกจากนี้ โครงการหลายประเภทยังไม่ส่งเสริมความเข้มแข็งเชิงวิธี
คิดและมุมมอง แต่มักเป็นในเชิงสงเคราะห์หรืออนุเคราะห์ มีลักษณะของ
พึ่งพาไปเรื่อยๆ และเกิดขึ้นหลายระดับ ตั้งแต่ครัวเรือนที่ต้องพึ่งท้องถิ่น
หรื อ ท้ อ งถิ่ น เล็ ก ที่ ต้ อ งพึ่ ง ท้ อ งถิ่ น ใหญ่ หรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งไปขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานทีใ่ หญ่กว่า ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งผิด แต่การทำ�งบประมาณ
ลักษณะนี้มีผลต่อเนื่อง คือ ทุกคนจะรอการอนุเคราะห์แล้วจึงแก้ไขปัญหา
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ไม่ได้เป็นการออกแบบงบประมาณทีเ่ กิดจากการคิดร่วมกัน ดังนัน้ เมือ่ เกิด
จากระบบคิดอนุเคราะห์ก็จะนำ�ไปสู่วิธีคิดที่ต่างคนต่างทำ� พอไม่ไหวก็ไป
ขออนุเคราะห์ แต่ไม่เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นแบบเข้มข้นอย่าง
แท้จริง
เมื่อต่างคนต่างคิด ในด้านเศรษฐกิจชุมชนก็คือไม่เกิดการต่อยอด
เพราะต่างคนต่างอยากจะทำ�ของตัวเอง การทำ�เป็นห่วงโซ่หรือวงจรก็ไม่
เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเรื่องอบรมอาชีพ สิ่งที่ตามมาจากกิจกรรมก็จะแค่
ผลิตเป็น อบรมได้ แต่ไม่เกิดห่วงโซ่การผลิต หรือกรณีตัวอย่างจังหวัด
บูรณาการก็เป็นการรวมกันในเชิงเอกสารเท่านั้น เหล่านี้เรียกว่าแผนงบ
ประมาณแบบเชิงเดี่ยว
ในแง่นี้ การจัดการต้องมาจากการมีข้อมูลสภาพปัญหาร่วมกันแล้ว
นำ�มาคิดร่วมกันตั้งแต่ต้น ศักยภาพในการดำ�เนินการจึงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
ออกแบบในทางทฤษฎีสามารถทำ�ได้ เช่น ปัญหายางพาราราคาตกต่ำ� แม้
ปกติมกี องทุนรัฐบาลสนับสนุนราคา แต่ปจั จุบนั การกระจายการช่วยเหลือ
ชาวสวนยางไม่ได้จ�ำ เพาะจำ�กัดเพียงภาคใต้เท่านัน้ ทำ�ให้รฐั บาลไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้เพียงพอ หากต่างคนต่างคิดก็จะคิดว่าปัญหานี้เป็นเรื่องเกิน
ตัว แต่เมื่อลองคำ�นวณตัวเลขขนาดงบประมาณของท้องถิ่นสามจังหวัด
ชายแดนใต้จะพบว่าหากใช้งบประมาณ 2-3 % รวมกันในช่วง 2-3 ปี ก็จะ
พอพยุงราคาได้ เป็นต้น
เบือ้ งต้น ผศ.ดร.วีระศักดิ์ มีขอ้ เสนอว่า ถ้าสามารถกำ�หนดการมีสว่ น
ร่วมตั้งแต่ต้นทาง ข้อมูลสภาพปัญหาสามารถนำ�มาแบ่งสรรปันส่วนและ
ร่างแผนการร่วมกันได้ (mapping) เช่น ถ้าปัญหาความยากจนเกิดร่วมหลาย
พื้นที่ ก็น่าจะทำ�ให้เกิดการขยายพื้นที่ดำ�เนินการครอบคลุม โดยนำ�ข้อมูล
มาดูร่วมกัน ตัดสินใจ และแบ่งความรับผิดชอบ โดยมีตัวกลางคอยบูรณา
การข้อมูลที่น่าจะเป็น ซึ่งองค์กรที่เป็นตัวจักรสำ�คัญนี้น่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่เป็นเจ้าภาพแจกงาน เป็นช่องทางของการส่ง
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ผ่านข้อมูลปัญหาประชาชน หากทำ�แบบนีป้ ญ
ั หาจะเป็นตัวกำ�หนดอำ�นาจ
หน้าที่นำ�ไปสู่การออกแบบโครงสร้างให้ใกล้เคียงกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะมี
ความเฉพาะที่มากขึ้นโดยมีจุดที่เชื่อมกันได้

เสนอบันได 6 ขั้นแก้ปัญหาภายในองค์กรท้องถิ่น
ด้าน ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ได้ศึกษาปัญหาภายในของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ โดยระบุวา่ ปัญหาทีม่ มี าดัง้ เดิมและยังมีอยู่ คือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มักกังวลต่อสายตาชาวบ้าน ต่างกับข้าราชการท้องถิน่ ทีม่ กั
ให้ความสำ�คัญกับกฎระเบียบมากกว่าผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นภาพความ
ขัดแย้งของการบริหารจัดการภายใน ทำ�ให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถนำ�
นโยบายไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารจะถูกตรวจสอบจากคนท้องถิ่นเพราะ
ขึน้ กับการเลือกตัง้ แต่สว่ นพนักงานท้องถิน่ ความอยูร่ อดปลอดภัยของเขา
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ การให้ความสำ�คัญที่ต่างกัน
เป็นพื้นฐานของปัญหาการบริหารภายในท้องถิ่นที่เจอร่วมกันทั่วประเทศ
รวมทัง้ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ดว้ ย และพบว่าหน่วยการปกครองท้องถิน่
ที่บริหารได้ดี การจัดการความสัมพันธ์ในโครงสร้างนี้ต้องเป็นเชิงบวก
ในแง่นี้ การสือ่ สารเพือ่ สานความสัมพันธ์ภายในโครงสร้างการบริหาร
ท้องถิ่นเพื่อการตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่ายจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ
ข้าราชการก็ตอ้ งสือ่ สารกับประชาชนและผูบ้ ริหาร ส่วนประชาชนนอกจาก
สือ่ สารกับผูบ้ ริหารและข้าราชการ/พนักงานท้องถิน่ แล้ว จะต้องมีการตรวจ
สอบการทำ�งานด้วย เพราะแม้ผู้บริหารกับข้าราชการเข้ากันได้ดี แต่ก็อาจ
เป็นผลเสียกับท้องถิ่นได้ในลักษณะของการ ‘ฮั้วกัน’ ภาคประชาสังคมจึงมี
ความสำ�คัญในด้านการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ซึง่ การเสริมสร้าง
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้บุคลากรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องต้อง
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ใช้เวลาพอสมควร
อย่างไรก็ตาม มีตวั แบบทีเ่ สนอเป็นขัน้ บันได หรือ 6 Modules ทีส่ �ำ คัญ
ต่อการบริหารการปกครองภายในที่ควรต้องทำ� ดังนี้
ขั้นที่ 1 ต้องสร้างหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือความ
โปร่งใสตรวจสอบได้จริง
ขัน้ ที่ 2 เสริมศักยภาพการบริหารการจัดการ ซึง่ ส่วนมากการให้ความ
รูเ้ รือ่ งนีม้ กั เป็นการบรรยาย ซึง่ ท้องถิน่ ไม่ได้น�ำ ไปใช้ เพราะในความเป็นจริง
บุคลากรท้องถิ่นต้องการความรู้สำ�เร็จรูปที่ใช้ได้จริงๆ ควรมีกรณีศึกษาที่
เป็นรูปธรรมให้เรียนรู้
ขั้นที่ 3 การบริหารงานบุคคล ต้องมีกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมจริง
ขั้นที่ 4 การบริหารการคลังท้องถิ่น ควรจะมาจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การคลังจริงๆ ของคนในท้องถิ่น
ขั้นที่ 5 การจัดการด้านนิติกรรม สัญญา รายละเอียดเกี่ยวกับข้อ
กำ�หนดการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ จะเขียนอย่างไร เพราะท้องถิ่นต้องทำ�
สัญญาจำ�นวนมาก และ
ขั้นที่ 6 ทักษะการจัดการโครงการ
นอกจากนี้ อีกประเด็นที่พบ คือ ผู้หญิงในภาคใต้เข้ามามีบทบาทใน
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ซึ่งควร
จะต้องมีการส่งเสริมให้ผหู้ ญิงเข้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมสาธารณะด้านต่างๆ
ให้มากขึ้น

‘ท้องถิ่นสนทนา’ ทางออกต้องช่วยกัน
มีการตั้งประเด็นชวนถกเถียงแลกเปลี่ยน หากมีการตั้งหน่วยการ
ปกครองพิเศษที่ทำ�ด้านเดียว เช่น พัฒนาด้านเศรษฐกิจเท่านั้น โดยเข้ามา
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จัดการทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� ไม่ว่าเรื่องส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที่ มาตรการทางภาษี ทำ�หน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ฯลฯ แนวคิด
นีส้ ามารถเป็นไปได้หรือไม่ นายสุรยิ า ยีขนุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล
ปริก อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา เห็นว่า หากมองมิติเศรษฐกิจเป็นก้าว
แรกที่นำ�ไปสู่การสร้างสิ่งอื่นๆ ก็สามารถเป็นไปได้ องค์กรใดๆ ที่ออกมา
ในรูปธุรกิจเพือ่ ส่วนรวม หรือธุรกิจเพือ่ สังคม แล้วสร้างมวลชนไปสูก่ จิ กรรม
ที่มีผลลัพธ์ในบั้นปลาย ยกตัวอย่าง เช่น ธุรกิจฮาลาล หากทำ�เป็นหัวหอก
เพื่อเข้าไปพัฒนาสังคมและชุมชนให้ยกระดับคุณภาพชีวิตก็สามารถทำ�ได้
แต่ความไม่แน่นอนก็มไี ด้เช่นกัน หากมีวาระซ่อนเร้น ซึง่ ถ้าสามารถจัดการ
เรื่องนี้ได้ตั้งแต่ต้นน้ำ� ไปสู่การสร้างความมีส่วนร่วม การมีอิสระทางความ
คิดจากส่วนย่อยมาสู่ส่วนใหญ่และตรงกับบริบทในพื้นที่นั้นๆ ก็นำ�ไปสู่
สันติภาพได้
ทั้งนี้ เชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทที่เกิดจากมโน
สำ�นึกของคนในพื้นที่มากกว่าทำ�ไปตามบทบาทจากส่วนกลาง มโนสำ�นึก
จะทำ�ให้เกิดกระบวนการตามมาได้ สิ่งที่ต้องทำ�เบื้องต้นคือยกระดับความ
คิดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนแล้วจึงจะคิดต่อในเรื่องเศรษฐกิจ
การเมือง สิ่งแวดล้อมต่อไปได้
สำ�หรับปัญหาการไม่กระจายอำ�นาจจากส่วนกลางทีเ่ ป็นจริง โดยเห็น
ตรงกันว่ายังมี 2 แห่งทีข่ ดั กันอยูร่ ะหว่างแบบฟอร์มการกระจายอำ�นาจ ซึง่
แนวคิดเลือกตั้งโดยตรงเป็นเรื่องความเข้มแข็งของผู้นำ�ท้องถิ่น แต่ส่วน
กลางกลับยังดึงอำ�นาจท้องถิ่นไว้ อาจเพราะความกลัวว่าจะเกิดปัญหาจึง
ไม่ปล่อยอำ�นาจเต็มทีน่ นั้ นายสุรยิ า แสดงความเห็นว่า อยากให้ดภู าพการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร และตั้งคำ�ถามว่า คนจังหวัดอื่นโง่กว่าคน
กรุงเทพฯ หรือ จึงทำ�ให้กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดเดียวที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ เหตุผลเบื้องหลังการไม่กระจายอำ�นาจคืออะไร ? เพราะอาจจะ
กลัวว่าท้องถิ่นจะมีเจ้าพ่อเป็นผู้ว่าฯ แต่ถ้าเขาเลือกมามันก็เป็นเรื่องชะตา
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กรรมที่พื้นที่ต้องรับไปเอง ซึ่งสุดท้ายแล้วเชื่อว่าชาวบ้านจะเลือกตัวแทน
ของเขามาถ่วงดุลกับอำ�นาจด้านลบ เรื่องนี้จึงเป็นการหวงอำ�นาจของส่วน
กลางที่ไม่จริงใจกับการกระจายอำ�นาจที่แท้จริง และถึงเวลาแล้วที่จะต้อง
กระจายอำ�นาจ
นอกจากนี้ มีความเห็นจากตัวแทนสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ระบุ
ว่าทางสภาฯ ได้จัดเวทีสานเสวนา ‘เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ?’ รวมทั้ง
มีการสอบถามเรื่องกระจายอำ�นาจกว่า 200 เวที ผลที่ได้สรุปโดยรวมแล้ว
คือ ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร
สูงสุด ซึง่ อาจเป็นผูว้ า่ ทีเ่ ขาเลือกเอง ซึง่ เรือ่ งเหล่านีป้ ระชาชนตืน่ ตัวทีจ่ ะคุย
และยินดีที่มีเวที ส่วนในอนาคตอาจจะมีกระบวนการวางแผนสร้างภาพ
อนาคต (transformative scenario planning) ว่ามีทางเลือกให้ประชาชนใน
พื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้ สัมพันธ์กับการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐ
ไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็นที่ดำ�เนินการอยู่ ถ้าการพูดคุยทางการเมืองไป
สู่การหาทางออกยังมีต่อไปเรื่อยๆ โจทย์ใหญ่เรื่องการปกครองรูปแบบ
พิเศษจะต้องถูกนำ�มาคุยบนโต๊ะเจรจาอย่างแน่นอน ดังนั้น ในส่วนภาค
ประชาสังคมจึงต้องเตรียมการกับประชาชนรากหญ้าเพือ่ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจ ไม่ให้ถกู อ้างจากทุกฝ่าย ต้องชวนคิดชวนคุยก่อนว่าประชาชนอยาก
ได้แบบไหน จะอยู่อย่างไร จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายใต้รัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ แลกเปลีย่ นความเห็นทีส่ ะท้อนหลักการไปด้วย
ว่า ในกรณีของกรุงเทพมหานคร สามารถร่วมทุนเอกชนเพื่อทำ�รถไฟ
ลอยฟ้าได้ ถ้า อบจ.หรือท้องถิน่ จะตัง้ บริษทั เพือ่ ส่งเสริมการผลิตบ้างจะได้
หรือไม่ เพราะถ้ามองว่าท้องถิ่นทำ�งานแล้วมีข้อจำ�กัด ติดขัดระเบียบ
ราชการอยู่ จึงทำ�ได้แค่งานส่งเสริมหรืองานรณรงค์ ไม่สามารถทะลุกรอบ
ในการร่วมทุนกับเอกชนเพื่อทำ�โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของท้องถิ่นได้
เอง
คำ�ถามคือถ้าต้องการแบบนี้จริง ท้องถิ่นจะเคลื่อนไหวอะไรเพื่อให้
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เกิดเรือ่ งนีอ้ ย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ นับเป็นการต่อสูร้ ปู แบบหนึง่ ในการต่อรอง
กับรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้ น้ อ ยมาก กลายเป็ น บทบาทของภาคประชาสั ง คมที่ เ ป็ น แกนนำ �
เคลื่อนไหว ในขณะที่ภาคอื่นๆ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเคลื่อนไหวเชิง
การบริหารจัดการได้มากกว่า
“ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องจินตนาการไปข้างหน้า ถ้าต้องการให้เป้าสำ�เร็จ
ซึ่งคิดว่าควรเริ่มจากเศรษฐกิจครบวงจรในพื้นที่ ประการต่อมา คือ การ
จัดการกับปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงสูงขึ้น ต้องนำ�ภารกิจเป็นตัว
กำ�หนดโครงสร้างท้องถิน่ ว่ารูปแบบไหนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึง
เรื่องที่มาของอำ�นาจผู้บริหารและการตรวจสอบ เช่น ท้องถิ่นจะสามารถ
ร่างระเบียบเองโดยให้สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาตรวจตาม
ระเบียบของท้องถิ่นเองได้หรือไม่ ซึ่งมีตัวอย่างจากเครือข่ายระหว่างท้อง
ถิ่นของสหรัฐอเมริกาที่มีการตั้งกฎระเบียบที่มีความเป็นมืออาชีพที่ใครก็
ไม่กล้าแตะ แม้ไม่เป็นทางการแต่เป็นคุณค่าร่วมกัน ทั้งนี้หากนำ�กฎหมาย
เป็นตัวนำ�ก็ไปไหนไม่ได้ แต่ถ้าเอาภารกิจเป็นตัวตั้งแล้วพบว่าเป็นสิ่งที่
จำ�เป็น แต่ถา้ ในทางกฎหมายไม่เอือ้ ต้องไปแก้กฎหมายเพือ่ ให้ภารกิจของ
ท้องถิ่นสามารถทำ�ได้ อยากให้คุยเรื่องเหล่านี้ให้ตกผลึกในพื้นที่”
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ยกตัวอย่างรูปธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งมี
ฐานคิดไม่ยอมจำ�นนต่อข้อจำ�กัด เช่น จังหวัดจันทบุรีทำ�เรื่องการประกัน
ราคาพืชผล แม้จะถูก สตง. ตรวจสอบเรื่องระเบียบก็ตาม ท้ายที่สุดก็สู้จน
ชนะ เพราะมีเครือข่ายร่วมผลักดัน สำ�หรับชายแดนใต้ ประเด็นการประชุม
หรือร่วมกลุม่ เพือ่ กำ�หนดการต่อรองเชิงโครงสร้างยังไม่เห็นมากนัก สะท้อน
ถึงแนวคิดการปกครองตนเองแบบเต็มรูปยังไม่เข้มข้น ดังนัน้ การจะเคลือ่ น
เรื่องนี้คงต้องลงทำ�งานทางความคิดกับผู้บริหารท้องถิ่นในระดับต่างๆ ให้
มากขึน้ ให้การเปลีย่ นแปลงของท้องถิน่ เป็นส่วนหนึง่ ของการต่อสูท้ างการ
เมืองในพื้นที่ด้วยการแลกเปลี่ยนเข้มข้นมากขึ้น
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเสียง
จากท้องถิ่นดูเหมือนเงียบไป ในขณะที่เสียงจากภาคประชาสังคมกับนัก
วิชาการดูจะดังมากกว่าในการขับเคลื่อนเพื่อหาและออกแบบรูปแบบ
การกระจายอำ�นาจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ ซึ่งดูเหมือนจะแตกต่างจาก
พืน้ ทีอ่ นื่ ทีไ่ ม่มคี วามรุนแรง ในขณะทีเ่ มือ่ ครัง้ นำ�เสนอรูปแบบปกครองพิเศษ
จากงานวิจยั เมือ่ ราวปี 2548-2549 ซึง่ ขณะนัน้ สถานการณ์ความรุนแรงขึน้
สูงมากกว่าปัจจุบนั และแรงบันดาลใจนำ�เสนอในงานวิจยั ครัง้ นัน้ ก็มาจาก
บรรดานายก อบต. รวมทั้งกำ�นันหลายคน ซึ่งบรรยากาศการเดินสายคุย
กับท้องถิ่นช่วงนั้นคึกคักมาก มีการอภิปรายในพื้นที่สูงมาก
“จริงแล้วชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ มีความเข้มแข้งและต้องการกระจายอำ�นาจ
รูปแบบพิเศษทีเ่ ต็มที่ แม้วา่ การพูดถึงรูปแบบปกครองพิเศษช่วงนัน้ จะเป็น
เรือ่ งต้องห้าม แต่เราใช้งานวิจยั และกรอบวิชาการคุม้ กันให้ทะลุออกไปก่อน
ซึ่งมันทำ�ได้ มีเสียงสะท้อนขานรับตามมา การพูดเรื่องเขตปกครองพิเศษก็
กลายเป็นวาทกรรมในการแก้ปัญหา แต่ไปๆ มาๆ ถึงตอนนี้เสียงท้องถิ่น
กลับเงียบหายไป ด้วยเหตุใดก็ตามเป็นเรื่องน่าสนใจมาก”
“อาจต้องกลับมาทบทวนว่า ทำ�ไมท้องถิ่นไม่มีบทบาทเชิงรุกอย่างที่
เคยเป็น แต่กลายเป็น ศบ.บต.หรือ กอ.รมน.ทีข่ า้ มหัวท้องถิน่ ลงไปหากลุม่
กำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น คือให้อ�ำ นาจกลุม่ นีม้ ากขึน้ คิดว่าผูน้ �ำ ฝ่ายท้องถิน่ ในพืน้ ที่
อาจต้องระดมบทบาทกันอีกครั้งให้เข้มแข็งมากขึ้น บางทีที่เงียบไปอาจ
เพราะโดนมองข้ า มหรื อ ตั ด ออกนอกทางมากเกิ น ไป หรื อ อาจต้ อ ง
ระมัดระวังทั้งจากฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองที่มองว่าเป็นแนวร่วมของ
ขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐ ดังนั้นจึงทำ�ให้สะดุ้ง ระวังบทบาทกันมาก
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้บทบาทขององค์กรท้องถิ่นสำ�คัญและน่าจะมากกว่า
นี้ คืออาจจะมีเด่นบ้างแค่บางคน แต่คนอืน่ ก็คงจะเก่งไม่แพ้กนั เพียงแต่ยงั
ไม่แสดงบทบาทเด่นชัดออกมา”
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ปัญหาของท้องถิ่น เสียงสะท้อนจากภายใน
ผู้เข้าร่วมการเสวนาคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า สิ่งที่ท้องถิ่นลำ�บากใจ
คือ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ จะต้องเอาใจประชาชนเพราะมาจาก
การเลือกตั้ง แต่การติดขัดเรื่องระเบียบบริหารภายในจะไม่สามารถทำ�
ตามนโยบายที่กำ�หนดไว้ได้ ทำ�ให้ประชาชนเริ่มเบื่อหน่าย กลายเป็นสมัย
ก่อนทีเ่ งินไม่มี การมีสว่ นร่วมประชาชนกลับมี แต่ตอนนีก้ ลายเป็นเรือ่ งการ
เรียกร้อง เมือ่ มีเงินแต่เอาเงินให้ประชาชนไม่ได้ เขาก็เบือ่ ในการมีสว่ นร่วม
กับท้องถิ่น รวมทั้งปัญหายาเสพติดมีนโยบายลงมาให้ทุกท้องถิ่นจัดค่าย
อบรม โดยไม่ถามความเห็นจากพืน้ ที่ บางครัง้ กลายเป็นดาบสองคม เพราะ
ทำ�ให้เกิดการไม่ไว้ใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำ�หนดนโยบาย
ลงมาแบบนีบ้ างครัง้ ทำ�ให้ทอ้ งถิน่ ทำ�งานลำ�บาก รวมทัง้ มักโยนความผิดว่า
ท้องถิ่นไม่รับผิดชอบ ซึ่งความจริงแล้วอำ�นาจหน้าที่ของท้องถิ่นไม่มี เช่น
เรื่องการจับกุมปราบปรามยาเสพติด
ระยะหลังมีกระแสเรื่องบูรณาการเข้ามา ก็เป็นเรื่องการโอนภารกิจ
หน้าที่ให้ ซึ่งก็มีปัญหา เพราะเมื่อตำ�รวจหรือสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เข้าไปหาประธานชุมชนบ่อย ก็
จะไม่มีใครอยากเป็นเพราะจะโดนเพ่งเล็ง ซึ่งตรงนี้ควรจะแยกหน้าที่ตรงนี้
กันให้เด็ดขาด
อีกเสียงหนึ่งสนับสนุนว่า การกำ�หนดกิจกรรมให้ท้องถิ่นจากบนลง
มาล่างทำ�ให้ท้องถิ่นโดนกดดันจากหลายฝ่าย ซึ่งท้องถิ่นควรรับหน้าที่ใน
การคุม้ ครองดูแลมากกว่าการปราบปรามยาเสพติด แต่ทผี่ า่ นมาการสัง่ การ
จากข้างบนหมด การแก้ไขปัญหาจึงล้มเหลว ซึ่งถ้าท้องถิ่นไม่เข้าร่วมก็แก้
ไม่ได้
อีกปัญหาหนึ่งที่มีการสะท้อนจากวงเสวนา คือ เรื่องงบประมาณ ซึ่ง
ท้องถิ่นค่อนข้างขาดอิสระ เพราะสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินจะตั้งคำ�ถาม
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ตลอดว่าท้องถิ่นมีอำ�นาจในการบริหารและเบิกจ่ายได้หรือไม่ และมัก
ตี ค วามตามตั วอั ก ษรมากเกิ น ไป ดั งนั้ น ถึ ง ท้ อ งถิ่นมีง บประมาณก็ใช้
ลำ�บาก
และอีกความเห็นหนึ่งสะท้อนว่า เรื่องการกระจายอำ�นาจในพื้นที่
พิเศษชายแดนใต้ ระบบราชการเข้มแข้งเกินไป เพราะใช้งานความมัน่ คงนำ�
มาก่อนทุกเรือ่ ง “เพือ่ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย” ทุกอย่างจึงสงบเงียบ รวม
ทั้งการเรียกร้องจากท้องถิ่น ซึ่งการจะผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างให้ส�ำ เร็จได้ตอ้ งอาศัยอำ�นาจทางการเมือง และหากให้สว่ นกลาง
กำ�หนดลงมาเหมือนทุกเรื่องจะไม่สำ�เร็จ การกระจายอำ�นาจต้องเป็นเรื่อง
ที่ท้องถิ่นผลักดันเอง
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กลุ่มที่ 3
การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (People Participatory Network)
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กลุม่ ที่ 3: การจัดการภัยพิบตั ดิ ว้ ยเครือข่ายพลเมืองและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน (People Participatory Network)
การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีสถานการณ์ความขัด
แย้งและรุนแรงปกคลุมอยู่ ทำ�ให้ประเด็น ‘ภัยพิบัติทางธรรมชาติ’ ถูกกด
ทับและไม่ได้ถูกให้ความสำ�คัญเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น จนกระทั่งปี 2553
ที่เกิดเหตุพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ขึ้นที่อ่าวปัตตานี สร้างความเสียหาย
กินบริเวณกว้าง จึงเกิดโครงการเฝ้าระวังภัยพิบตั ลิ มุ่ น้�ำ ปัตตานี (PB Watch)
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ชวนชุมชน ภาค
ประชาชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง จนสามารถ
จัดตั้ง ‘เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติอ่าวปัตตานี’ ขึ้นมาได้ และจากนั้น
ก็มกี ารสำ�รวจสถานการณ์ภยั พิบตั ปิ ระเภทต่างๆ พร้อมกับการสือ่ สารสร้าง
ความตระหนักเพื่อนำ�ไปสู่การป้องกันภัยพิบัติที่ยั่งยืนเกิดขึ้น

เพิ่มศักยภาพเตือนภัยพิบัติต้องผสาน ‘เครือข่ายเฝ้าระวัง’ ภาค
รัฐและประชาชน
ในเวทีสมั มนา “บูรณาการความรู้ ก้าวสูส่ นั ติภาพ” (STEPs to Peace)
ในห้องย่อย 4 ว่าด้วย “การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน” มีการเสวนาถอดประสบการณ์การดำ�เนินโครงการ
และขับเคลือ่ นการสร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบตั อิ ย่างน่าสนใจหลาย
ประเด็น และมีข้อเสนอหลายประการ
เริ่มจาก ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
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สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะประธานโครงการเฝ้าระวังภัย
พิบัติลุ่มน้ำ�ปัตตานี (PB Watch) เสนอแนวทางการทำ�งานในอนาคต
“หากวางโครงข่ายการเฝ้าระวังเตือนภัยพิบตั ใิ ห้ทงั้ ภาครัฐและเอกชน
สามารถทำ�งานและเตือนภัยร่วมกันได้ จะทำ�ให้รู้ล่วงหน้าก่อนที่ภัยจะมา
และช่วยป้องกันภัยพิบตั ทิ กุ ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะ
โครงสร้างหน่วยงานเตือนภัยภัยพิบัติภาครัฐมีทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ทรั พ ยากรครบถ้ ว น ทั้ ง กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) มีหน่วยปฏิบัติการตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด และลงลึกถึง
ระดับอำ�เภอ ตำ�บล โดยหน่วยงานเหล่านีท้ �ำ งานเชิงรุกมากขึน้ ขณะทีภ่ าค
เอกชนทำ�งานอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติหลายลักษณะ เช่น
องค์กรชุมชน วิทยุสมัครเล่น หน่วยกูภ้ ยั รวมทัง้ มิสเตอร์เตือนภัยทีเ่ ฝ้าระวัง
อยู่ในพื้นที่เสี่ยง อาสาสมัครเหล่านี้มีความสำ�คัญสามารถเตือนภัยเชื่อม
โยงได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวครอบคลุมถึงโครงสร้างระดับประเทศ หาก
สามารถเข้าถึงความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำ�คัญได้”
ทัง้ นี้ จากประสบการณ์การทำ�งานผ่านโครงการ PB Watch นักวิชาการ
เข้าไปเสริมความรูใ้ ห้กบั เครือข่ายชาวบ้านหลายพืน้ ที่ และสอนทักษะการใช้
เครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ งๆ สามารถพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายชาวบ้าน ภาค
พลเมืองกลายเป็น ‘เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติ ‘ ในระดับพื้นที่ได้
ดังนัน้ การให้ความรูต้ อ่ ภาคประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ ยู่
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งเกิดภัย ถือเป็นสิง่ สำ�คัญอย่างมากในการรับมือกับภัยพิบตั ิ ซึง่
อนาคตชุมชนจำ�เป็นต้องมีศกั ยภาพในการใช้ระบบสารสนเทศมากขึน้ เช่น
ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมอ่านแผนทีอ่ ากาศ น้�ำ และระบบ
สารสนเทศต่างๆ โดยมีนกั วิชาการคอยฝึกให้ และมาแลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่
กันและกันให้บ่อยครั้ง ยิ่งจะทำ�ให้เครือข่ายทำ�หน้าที่เฝ้าระวังภัยสามารถ
เตือนภัยได้อย่างแม่นยำ�และรวดเร็วยิง่ ขึน้ มัน่ ใจว่าภายใน 3-5 ปีขา้ งหน้า
จะขับเคลือ่ นแนวคิดและวิธกี ารนีจ้ นประสบความสำ�เร็จได้
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ขณะนี้ คณะทำ�งาน PB Watch ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถพยากรณ์การเกิดสึนามิและโปรแกรมจำ�ลองสถานการณ์เส้นทาง
น้�ำ ไหลได้ทกุ พืน้ ที่ หากนำ�ข้อมูลพืน้ ฐาน เช่น ปริมาณน้�ำ ฝนทีต่ กแต่ละพืน้ ที่
ข้อมูลภูมิศาสตร์ความสูงต่ำ�ของพื้นที่นั้นๆ จะช่วยทำ�นายภัยน้ำ�ท่วมน้ำ�
หลากล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ ซึง่ ชุมชนใดสนใจเรียนรูส้ งิ่ เหล่านีส้ ามารถ
แจ้งให้เกิดการฝึกอบรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ อาจต้องคิดมากขึ้นในการ
เชือ่ มโยงข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย
ทำ�งานร่วมกันได้ เพราะในอนาคตเราจะต้องเผชิญภัยพิบัติที่ซับซ้อนและ
สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กรณีน้ำ�มันดิบรั่วที่เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง เป็นสิ่งที่เราต้องคิดมากขึ้นกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ จ ะมี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยพิบตั อิ ย่างเข้มแข็งมากขึน้ เพียง
ใด ชุมชนทุกพื้นที่ไม่ควรละเลยการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติไว้ด้วย เพราะ
จะทำ�ให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยามเกิดสถานการณ์รุนแรงให้ลด
ความเสียหายลงได้อย่างรวดเร็ว
และภัยเงียบที่ค่อยๆ คืบคลานสร้างความเสียหาย เช่น ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง ชุมชนตามแนวชายหาดสามารถป้องกันตนเองโดยไม่ต้อง
รอให้หน่วยงานใดเข้ามาเพิ่มเติมความเสียหาย โดยการปลูกป่าชายเลนที่
ถูกวิธี คือใช้ไม้ไผ่มาปักยึดกับต้นโกงกางไว้ จากนัน้ ก็หนั ทางด้านไม้ไผ่ออก
สู่ทะเล เมื่อคลื่นมากระทบก็จะเจอกับไม้ไผ่ก่อน ทำ�ให้ต้นโกงกางอยู่รอด
ไม่โดนคลื่นทะเลซัดถอนรากถอนโคนจนออกไปหมด

เตือนการกัดเซาะชายฝั่ง ‘ภัย (พิบัติ) เงียบ’ จากทะเล
นายวุฒิพงษ์ แสงมณี อาจารย์ประจำ�ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กล่าวว่า ภัยพิบัติไม่ได้มาจากต้นน้ำ�ปลายน้ำ�เท่านั้น ยังมีภัยเงียบ
ที่มาจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ถือเป็นภัยอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยหลับ
เพราะทะเลให้กำ�เนิดคลื่นอยู่ตลอดเวลา จากการศึกษาตลอดแนวชายฝั่ง
ในจังหวัดปัตตานีและทั่วประเทศ โดยอาศัยข้อมูลระยะไกล ทั้งภาพถ่าย
ดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา รวมทัง้ การสำ�รวจ
รังวัดด้วยดาวเทียมเพือ่ ยืนยันตำ�แหน่งทีช่ ดั เจน จากการประมวลข้อมูลดัง
กล่าวทัง้ หมดกับระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (GIS) เพือ่ วิเคราะห์วา่ แนว
ชายฝั่งทั่วประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า ชายฝัง่ ตัง้ แต่ขนุ สมุทรจีน จ.สมุทรปราการ
ไล่ลงมาถึงแนวชายฝั่งปัตตานี และเลยไปถึงส่วนหนึ่งของชายฝั่งมาเลเซีย
ชายฝัง่ มีการเปลีย่ นแปลงเป็นพลวัตร หดหายถูกกัดเซาะไปเรือ่ ยๆ ทัง้ จาก
คลื่นลมธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่ถูกทำ�ลายด้วยสิ่งป้องกันคลื่นที่มีลักษณะ
หนักทัง้ นัน้ เช่น เขือ่ นกันคลืน่ (breakwater) ทีม่ กี ารทิง้ หินหรือแท่งคอนกรีต
ขนาดต่างๆกั้นไว้ในทะเล โดยใช้ก้อนหินขนาดตามที่ออกแบบเพื่อยับยั้ง
ความเร็วของคลื่นที่จะเคลื่อนเข้าปะทะฝั่งดังที่นิยมใช้กัน รวมทั้งเขื่อนกัน
ทรายและคลืน่ (jetty) หรือแม้กระทัง่ ถุงทรายบิก๊ แบ็กทีน่ �ำ มาวางไว้ตามพืน้ ที่
ชายฝัง่ สิง่ ป้องกันคลืน่ เหล่านีส้ ว่ นใหญ่มกั ทำ�เป็นแนวตัง้ ฉากกับคลืน่ ผลก็
คือชายฝั่งถูกกัดกร่อน ยืนยันว่าทุกโครงสร้างที่นำ�มาวางป้องกันก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบทุกพืน้ ที่ มีแต่ซ�ำ้ เติมให้พนื้ ทีช่ ายฝัง่ ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง
ยิ่งขึ้น
ในทางกลับกัน ผลจากการสำ�รวจเดียวกันนี้ยังพบว่าโครงสร้างเดียว
ที่สามารถคงสภาพพื้นที่ชายฝั่งไว้ได้ คือ การไม่นำ�โครงสร้างใดเลยมาวาง
กั น คลื่ น ยกตั ว อย่ า งแนวชายหาดที่ อำ � เภอบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ การเปลี่ยนแปลงแนวชายหาดและการกัดเซาะเกิดขึ้น
น้อยหรือเปลีย่ นแปลงน้อยมาก และเมือ่ นำ�ข้อมูลทางอุทกศาสตร์มาผนวก
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ประมวลข้อมูลของชายฝัง่ ในจังหวัดปัตตานี ทีม่ รี ะยะทางเพียง 26 กิโลเมตร
ที่มีโครงสร้างหนักครบทุกโครงสร้าง ‘แบบรวมมิตร’ มาเปรียบเทียบ พบ
ผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งที่แตกต่างกันอย่างมาก
“และจากการลงพื้นที่ทำ�ให้ทราบยิ่งขึ้นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนำ�
โครงสร้างหนักมาทิ้งตามแนวชายหาด โดยชาวบ้านไม่รู้เรื่องและไม่มีการ
ถามความเห็นจากชาวบ้านในพืน้ ทีว่ า่ มีความต้องการหรือไม่ ปัญหาจึงเกิด
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
กระทั่งโครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำ�ปัตตานี (PB Watch) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชวนเครือข่ายชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยพิบัติ นับจากนั้นก็ก่อเกิดเป็นอาสา
สมัครชุมชน
เครือข่ายชุมชนได้เรียนรู้การอ่านแผนที่อากาศ รู้จักการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายพื้นที่อื่นๆ ผ่านกูเกิลเอิร์ธ ทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้เตรียมตัวก่อน
ภัยมาได้ เราสามารถเฝ้าระวังได้วา่ จะเกิดพายุลกู ต่างๆ เมือ่ ใด ข้อมูลต่างๆ
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ที่ได้รับการอบรมจากโครงการทำ�ให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้
“นอกจากการเฝ้าระวังภัย ยังได้เรียนรูก้ ารป้องกันภัยจากภัยพิบตั คิ รัง้
ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ จากการวิเคราะห์รว่ มกับนักวิชาการพบว่าพายุมกั จะเข้าตรง
บริเวณที่ไม่มีป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนสามารถชะลอความเร็วของลม
และคลืน่ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันพายุในอนาคตและสร้างการมีสว่ นร่วม
จึงริเริ่มชวนชาวบ้านปลูกป่าชายเลนบริเวณชายหาด รวมทั้งสื่อสารสร้าง
ความตระหนักเรื่องการป้องกันภัยพิบัติในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตนยังเริ่ม
ฝึกพูดเสียงตามสาย เพื่อแจ้งข่าว เล่าความรู้เกร็ดต่างๆ สำ�หรับเตือนภัย
พิบัติในหมู่บ้านด้วย รวมทั้งสื่อสารผ่านวิทยุ มอ. รณรงค์ให้ชุมชนเริ่มปลูก
ป่าชายเลนขยายพืน้ ทีใ่ ห้กว้างออกไปอีก โดยชักชวนเด็กๆ เยาวชนไปปลูก
กัน และปัจจุบันชุมชนก็ช่วยดูแลกันอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชาวบ้านมี
ความต้องการและยังขาดอยูข่ ณะนีก้ ค็ อื อุปกรณ์ปอ้ งกันภัยพิบตั ิ เช่น เสือ้
ชูชพี สัญญาณเตือนภัย ไฟกระพริบ เพือ่ จะได้อพยพอย่างมีระบบ สัญญาณ
เตือนภัย ถ้าพายุมาจะได้บอกต่อชาวบ้านได้”
นายนันทพล เด็นเบ็น ประธานเครือข่ายประชาชนติดตามแผน
พัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวว่าการเกิดคลืน่ ยักษ์สนึ ามิปี 2547 ซึง่ เป็นมหาภัย
พิบัติที่คนไทยรู้จักน้อยมาก หลังเกิดเหตุการณ์ทำ�ให้พี่น้องประชาชนใน
พื้นที่มีการตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้รับมือกับภัย
พิบัติที่เกิดจากคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้น มีการติดตามข่าวสารจากกรม
อุตุนิยมวิทยา มีการซักซ้อมหากเกิดภัยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย (ปภ.) ในการจัดทำ�แผนอพยพ แต่ก็ไม่ได้ดำ�เนินเช่นนี้บ่อย
นัก นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายเฝ้าระวังพายุที่สำ�คัญก็คือเรือประมง ถ้า
มีพายุลูกใหญ่ๆ เข้ามา เรือประมงขนาดใหญ่จะแจ้งมายังเรือเล็กชายฝั่ง
ให้ประมงขนาดเล็กรับทราบว่าอีกกี่ชั่วโมงลมจะมา เป็นการเอื้อประโยชน์
ให้กันและกัน และข้อมูลนี้ยังสามารถส่งต่อข่าวสารไปยังชาวบ้านในพื้นที่
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ให้รับทราบได้อีกด้วย
นายชูชาติ ธุรกิจจำ�นง ประธานสภาองค์กรชุมชน อำ�เภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากไปอบรมกับ ‘โครงการพี
บี วอทช์’ ได้กลับมาทำ�แผนภัยพิบัติให้กับอำ�เภอนาหม่อม เพราะบริเวณ
นี้เป็นต้นน้ำ�ของอำ�เภอหาดใหญ่ ถ้าน้ำ�หลากมาก็จะท่วมจากนาหม่อม
จนถึงหาดใหญ่

“ใครมีหน้าที่ทำ�แผนและป้องกันภัยพิบัติในชุมชน”
“สภาองค์กรชุมชน ได้ชวนชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนา
แผนป้องกันภัยพิบัติและคิดใช้วิธีการผันน้ำ�ในพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำ�ได้
เริม่ แรกไม่มเี วทีพดู คุยกันในชุมชน จึงไม่มใี ครยอมให้น�้ำ ผ่านบ้านตัวเอง แต่
เมื่อมีเวทีพูดคุยกัน ก็เริ่มเห็นความสำ�คัญจึงมีการคิดแผนและเสนอเข้าสู่
องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีก เพราะอบต.เข้าใจ
ว่าสภาองค์กรชุมชนจะไปแย่งงานทำ�หรือไม่ ทำ�ให้ทางอำ�เภอต้องมาเป็น
ตัวกลาง เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ�แผนและจัดสรรงบประมาณเพือ่ ป้องกัน
ภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรม ขณะที่ อบต.ไม่มีงบประมาณด้านนี้ จึงเป็นกรณี
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นในระดับต่างๆ ซึ่งสภา
องค์กรชุมชนที่รู้ภูมิศาสตร์ มีศักยภาพในการทำ�แผนและหาข้อมูล ก็
สามารถสรุปแผนป้องกันภัยพิบตั เิ สนอต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้เลยโดยไม่
ต้องผ่าน อบต.เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้การป้องกันภัยพิบตั ใิ นชุมชนกระทำ�การได้เร็ว
มากขึ้น”
นายนาสรี มะเซ็ง อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ จังหวัด
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นราธิวาส กล่าวว่า จากการสังเกตเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยต้องยอมรับว่า
มี ม าก คำ � ถามที่ ต ามมาคื อ เครื อ ข่ า ยจำ � นวนมากดั ง กล่ า วมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพการทำ�งานและประสานงานที่แท้จริงหรือไม่ ปภ.จังหวัดกับ
เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนต่างคนต่างทำ�หรือไม่ เพราะการช่วย
เหลือฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย เป็น ‘เรื่องด่วน’ การเบิกเรือก็ดี การ
ประสาน และสนับสนุนอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่นทำ�เฉพาะบางเครือข่าย
หรือทำ�ครอบคลุมพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ปภ.เลือกสนับสนุนอย่างไร มีการละเลย
ต่อการซักซ้อมแผนอพยพ การเตือนภัยหรือไม่
ดังนัน้ ทัง้ แนวคิด ระเบียบปฏิบตั ิ การประสานงาน การซ้อมแผนเป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งทำ�การทบทวนอย่างสม่�ำ เสมอ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ แน่นอน
ว่าขาดการเตรียมตัวชาวบ้านในพื้นที่จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
“การส่งต่อความรับผิดชอบของคนในชุมชนก็ถือเป็นสิ่งสำ�คัญ คนที่
มีความรู้ในส่วนนี้และเห็นภาพในชุมชนมีหรือไม่ กี่คน ที่ผ่านมาเรายังมี
พืน้ ทีเ่ รียนรูอ้ ยูว่ งแคบ เสนอว่าต่อจากนีค้ วรมีภาคีรว่ มกัน โดยกำ�หนดพืน้ ที่
และมีอาสาสมัครที่ชัดจน และมีการทำ�งานร่วมกันกับรัฐและองค์กรภาค
ประชาชนทีค่ ขู่ นานแบบบูรณาการกันไป มีพนื้ ทีก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวม
ทั้งการมีแผนที่ร่วม นำ�ไปสู่การจัดการตัวเอง จนทำ�ให้ชุมชนเกิดความเข้ม
แข็ ง ก็ จ ะทำ � ให้ ก ารเรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ แ บบบู ร ณาการแบบมี
ประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ไม่ยาก”
ด้านภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
โดยตรง ว่าที่ พ.ต.ธีระ สันติเมธี ผู้อำ�นวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เขต 12 สงขลา ยอมรับเสียงสะท้อนจากเครือข่าย และ
พร้อมปรับการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ “เรามีเครือข่ายและ
อุปกรณ์พร้อม มีมสิ เตอร์เตือนภัยในทุกจังหวัด และยอมรับว่าคุณภาพอาจ
ไม่เต็มร้อย ขาดความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ และทักษะในการเตือน
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ภัยไปบ้าง ส่วนกรณีการใช้เงินในส่วนของการบรรเทาทุกข์ก็ขอให้สบายใจ
ได้ ปภ.มีงบประมาณอำ�เภอละล้านบาทในการบรรเทาทุกข์ทางภัยพิบตั ไิ ด้
ทันที แต่มีข้อแม้ว่าต้องแจ้งคณะกรรมการภายใน 90 วัน ถึงจะได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ฉะนั้นใครที่ประสบเหตุก็ควรรีบแจ้งทันที จากนั้น
จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาว่าผู้ที่แจ้งนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน
หรือไม่ในการรับความช่วยเหลือ”
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กลุ่มที่ 4
เสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านกฎหมายด้วยเครือข่ายยุติธรรม
(Legal Awareness and Legal Access)
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เพราะคำ�ตอบปลายทางหวังให้การอำ�นวยความยุตธิ รรมเป็นหนทาง
ในการสร้างสันติภาพ “No Justice No peace” จากความพยายามและมุ่ง
มัน่ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรูด้ า้ นกฎหมายแก่ชมุ ชนท้อง
ถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทำ�ให้เราเห็นเครือข่ายยุติธรรมที่
กำ�ลังขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ มี
ใครบ้าง มีบทบาทและทำ�งานอย่างไร 8 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐพยายาม
พัฒนางานด้านการอำ�นายความยุติธรรมให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา
แต่กไ็ ม่สามารถเข้าถึง ไม่สามารถสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจแก่ประชาชนผูไ้ ด้
รับผลกระทบได้ ทำ�ให้เครือข่ายยุตธิ รรมภาคประชาชนเติบโต ขยายตัว และ
สร้างความตระหนักด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ มากขึ้น มีบทเรียนและ
ข้อท้าทายจำ�นวนมากให้เรียนรู้ร่วมกันจากผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ ผู้ประสานงานกลุ่มด้วยใจ
น.ส.นูรฮายาตี สาเมาะ ตัวแทนเครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึง
ความยุติธรรม
นายสากีมัน เบญจเดชา ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
นายกิตติ สุระกำ�แหง หัวหน้าฝ่ายงานยุติธรรม ศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจารย์สุรศักดิ์ ดือเระ จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ : จากเหยื่อสู่ผู้ปฏิบัติการทางสังคม
น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ เล่าทีม่ าการเข้ามาเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารทางสังคม
ช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังคดีความมัน่ คง ในนาม ‘กลุม่ ด้วยใจ’ เนือ่ งจากมีญาติถกู
ดำ�เนินคดีดา้ นความมัน่ คง 3 ปี ระหว่างการให้ความช่วยเหลือญาติจนศาล
ยกฟ้องคดี พบว่าผู้ต้องหาคดีความมั่นคงมีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ�
คือตั้งแต่กระบวนการจับกุมภายใต้การใช้กฎหมายพิเศษ คือ กฎหมาย
อัยการศึก พรก.ฉุกเฉินฯ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ระหว่างทางชั้น
สอบสวน คำ�พิพากษาทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา จนกระทั่ง
ถึงปลายทาง การเยียวยาทีค่ วรเป็นกระบวนการทำ�ให้ผเู้ สียหายให้กลับเป็น
คนอย่างสมบูรณ์ จากประสบการณ์ของเธอ “แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ มีฐานะ แต่กเ็ ป็นเหยือ่ ได้ เมือ่ มองถึงคนทีด่ อ้ ยโอกาสกว่า พูดไทย
ไม่ได้ และไม่มีเงิน เขาย่อมมีปัญหาหนักหนามากเพียงไร”
เช่นเดียวกันกับ น.ส.นูรฮายาตี สาเมาะ ตัวแทนจากเครือข่ายส่ง
เสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม ‘ฮับ’ (HAP- Promoting Human Rights
and Access to Justice Networks) เล่าถึงประสบการณ์การทำ�งาน ตั้งแต่
ปี 2551 ในองค์กรไม่มีคนจบกฎหมายเลยสักคน การตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา
เพราะมีจิตที่ต้องการจะทำ� ขณะนี้กำ�ลังศึกษาเรื่องกฎหมายในเชิงลึกมาก
ขึ้น
เธอบอกว่า “แม้เราไม่มีนักวิชาการที่จบด้านกฎหมาย แต่เรามีผู้ที่
ต้ อ งการจะช่ ว ยเหลื อ สั ง คม และทำ � งานเพื่ อ สั ง คม จากการที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากการซ้อมทรมาน การถูกจับกุมคุมขัง เราไม่มีความรู้
ในตอนแรก คนอื่นก็ไม่มีความรู้ แต่เราก็พยายามทำ�งานเพื่อให้ความช่วย
เหลือมาตลอด”
“เราทำ�งานกับผู้หญิง เด็ก เยาวชนและผู้นำ�ชุมชน ครูในพื้นที่ และ
สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

122

กลุ่มใหม่ คือ จำ�เลยจากคดีความมั่นคง เราเริ่มต้นโดยไม่มีเงิน ไม่เคยรับ
เงินเดือน บางครั้งท้อใจเพราะการทำ�งานมีความเสี่ยงอันตรายมาก ตอน
แรกที่ทำ�งานนั้นแม่ไม่เคยรู้ เพราะไม่เคยบอก ต่อมาแม่ก็รู้แต่ไม่สามารถ
หยุดได้ เพราะสัญญากับประชาชนไว้ รวมทั้งคนในกลุ่มซึ่งเป็นคนใกล้ชิด
ได้รับผลกระทบโดยตรง คนที่ประสบเองกับคนที่ไม่เคยประสบนั้นไม่
เหมือนกัน ความต้องการก็ไม่เหมือนกัน คนภายนอกอาจจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ
ว่าทำ�ไมถึงต้องทำ�ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงคุณจะทำ�ด้วย
ความเต็มใจ แม้จะไม่มีเงิน ไม่ได้รับการสนับสนุน เขาจะไปช่วยเหลือคน
อื่นทันทีที่ได้รับการร้องขอหรือเมื่อทราบเรื่อง”
ขณะที่ กลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ หรือ ‘สแปน’ (SPAN Southern Paralegal Advocacy Network) ปรากฏตัวในฐานะผู้ปฏิบัติการ
ทางสังคมด้านกระบวนการยุตธิ รรมทีต่ า่ งออกไป นายสากีมนั เบญจเดชา
ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC – Muslim Attorney Center Foundation) อธิบายความซับซ้อนทางกลไกของกระบวนการยุติธรรม
ที่มีตำ�รวจ อัยการ ศาล เรือนจำ� รวมทั้งสถานพินิจสำ�หรับเยาวชน สำ�หรับ
ทนายความทำ�หน้าที่นำ�เสนอหลักฐาน ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครถูกใคร
ผิด เมื่อมีคนมาร้องเรียนจำ�นวนมากขึ้นทุกวันทุกวันในช่วงทศวรรษของ
ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รอบใหม่ ทางมูลนิธิฯ เห็นความ
จำ�เป็นต้องสร้างทีมผู้ช่วยทนายความ ซึ่งไม่ต้องจบกฎหมาย ขณะนี้มี
ประมาณ 5,000 คน เพื่อทำ�งานเชิงรุกในการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ให้ความรูก้ ฎหมายทัง้ ป.วิอาญา กฎอัยการศึก พรก.ฉุกเฉินฯ พ.ร.บ. ความ
มั่นคงฯ
เครือข่าย SPAN ประกอบด้วยทนายความอาวุโส ทนายความที่เพิ่ง
เรียนจบ เพิ่งมีใบอนุญาตว่าความ มีทนายความผู้ช่วย มีนักศึกษาฝึกงาน
คณะนิติศาสตร์จากเกือบทั่วประเทศ มีเครือข่ายจำ�เลย เครือข่ายญาติ
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จำ�เลย เครือข่ายเยาวชนเข้ามาร่วมงาน ทำ�ให้คดีความมั่นคงและการร้อง
เรียนความไม่เป็นธรรม การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเบาลง เพราะชาวบ้าน
มีความรู้ สามารถป้องกันตัวเองในระดับเบือ้ งต้นได้บา้ งแล้ว และทางมูลนิธิ
ศูนย์ทนายความมุสลิมยังทำ�งานเชิงรุกมากขึน้ ในการสร้างเครือข่ายผูป้ ฏิบตั ิ
การทางสังคม ซึ่งจากงานวิจัยของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) พบว่าองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือ
ทีส่ ดุ ในพืน้ ทีข่ ณะนี้ คือ ‘ผูน้ �ำ ศาสนา’ จึงทำ�โครงการให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
เพิ่มเติมต่อผู้นำ�ศาสนา เช่น ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ย การประนีประนอม
หลังการอบรมสองครัง้ มีโต๊ะอิหม่ามทีผ่ า่ นการอบรมเสียชีวติ ไปแล้ว
2 คน เราพยายามให้ทกุ องค์กรตัง้ แต่รากหญ้ามีความรูเ้ รือ่ งกฎหมายเบือ้ ง
ต้นให้มากที่สุด
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“ทั้งนี้ อาจารย์สุทธิศักดิ์ บอกว่าช่วงแรกของโครงการฯ เป็นการเริ่ม
ต้นเชิงบูรณาการและแลกเปลีย่ นระหว่างเครือข่ายยุตธิ รรม ทัง้ กลุม่ ด้วยใจ,
ฮับ, สแปน และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม โดยจะนำ�สิ่งที่ได้ขยายใช้กับ
เครือข่ายอื่น เช่น ‘อาดิลัน เซ็นเตอร์ ‘ ศูนย์อำ�นวยความเป็นธรรมภาค
ประชาชนระดับตำ�บล เป็นความรับผิดชอบทีเ่ รามีในฐานะสมาชิกของสังคม
และเป็นความรับผิดชอบของมุสลิมที่เราเห็นพี่น้องได้รับความอยุติธรรม
ไม่ได้ วันนี้คงเป็นจุดเริ่มต้น แต่ไม่ปิดกั้นการสร้างความตระหนักรู้ในการ
สร้างความเป็นธรรมในมิติอื่นๆ เช่น ความเป็นธรรมของผู้หญิง หรือด้าน
อืน่ ๆ การงานนีไ้ ม่ใช่เพือ่ ความเป็นธรรมเท่านัน้ แต่หวังว่าให้พระผูส้ ร้างได้
รับความพึงพอใจจากการทำ�งานของเราด้วย”

การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพิม่ ศักยภาพความกลมเกลียว
ในสังคม
เครือข่ายยุตธิ รรมทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชน บูรณาการสร้างความ
กลมเกลียวในสังคมอย่างไร ? คณะทำ�งาน ‘กลุ่มด้วยใจ’ ทำ�งานมีเข็มมุ่งที่
ชัดเจน จากการได้รู้จักมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และได้เรียนรู้การ
ทำ�งานกระบวนการยุตธิ รรมผ่านประสบการณ์ชว่ ยเหลือญาติจนคดียกฟ้อง
สำ�เร็จ เริ่มงานมาตั้งแต่ปี 2551 สามารถตั้งเป็นกลุ่มทำ�งานอย่างเป็น
ทางการขึน้ เมือ่ ปี 2553 โดยเปิดตัวให้ค�ำ แนะนำ�และให้ความรูท้ างกฎหมาย
แก่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและญาติ รวมทั้งได้ออกแบบการช่วยเหลือผู้
ต้องขัง และเข้าหาผู้ต้องขังซึ่งไม่ได้รับโอกาสการป้องกันตัว
ส่วนบทบาทของ ‘ฮับ’ คือให้คำ�ปรึกษาประเด็นสิทธิและหน้าที่ ให้
ความรู้ เรื่ อ งกฎหมายที่ ใช้ ใ นพื้ น ที่ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ และ
ประชาชน
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“การทำ�งานลักษณะนี้ทำ�ให้มีทั้งศัตรูและมิตร แต่เรารู้ว่าศัตรูคือใคร
และมิตรเราคือใคร และไม่สามารถอนตัวจากการทำ�งานตรงนีไ้ ด้แล้ว เพราะ
ประชาชนรู้จักเรา เราสามารถช่วยเขา เรียกได้ว่าทำ�งานตรงนี้มีญาติเยอะ
เรารู้ จั ก ปั ญ หา รู้ จั ก พื้ น ที่ ที่ ต รงไหนเราควรจะใกล้ ห รื อ ควรจะไกล”
น.ส.นูรฮายาตี ยอมรับว่าดีใจทีไ่ ด้รบั โอกาสและการสนับสนุนจากโครงการ
STEP แต่ด้วยความที่ไม่เคยเข้าวงการวิชาการ จะพยายามเอาความรู้ทาง
วิชาการมาใส่ให้ตัวเองและชาวบ้านให้มากที่สุด
เครือข่ายของ ‘ฮับ’ ณ วันนี้มีความเข้มแข็งมาก มีการสร้างเครือข่าย
ด้วยตนเองโดย “...สร้างเวทีให้กับผู้ได้รับกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
โดยเปิดโอกาสให้เขาพูด ซึ่งเมื่อเขาพูดก็จะได้ยินในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเรามี
เราพยายามจัดตั้งให้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ถูกซ้อมทรมาน ซึ่งมีจำ�นวนมาก
พอสมควรในพื้นที่ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆ ที่สะท้อนปัญหาการละเมิด
สิทธิได้อย่างตรงไปตรงมา มีความเข้มแข็งและมีข้อมูลเยอะมาก แต่ก็มีผู้
ได้รับผลกระทบอีกจำ�นวนมากเช่นเดียวกันที่เราไม่สามารถเข้าถึง หรือเขา
ถูกละเลยไป คนเหล่านีต้ อ้ งการจะอยูใ่ นสังคม ไม่เคยรับรูว้ า่ มีการรวมกลุม่
กันอยู่ เราก็ต้องเข้าไปสำ�รวจและเข้าหาเขาให้มากขึ้น”
ด้านนายสากีมนั เล่าว่าหลังจาก ‘ทนายสมชาย นีละไพจิตร’ ประธาน
ชมรมนักกฎหมายมุสลิม ถูกอุ้มหาย เครือข่ายทนายจำ�นวนหนึ่งก็มีการ
ประชุมและเกิดความหวาดกลัว จึงได้ประชุมและออกนโยบายว่าจะไม่ให้
ความช่วยเหลือเรื่องคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุดงั กล่าวผลักดันให้ทนายความในสามจังหวัดรวมตัวก่อตัง้ ‘ชมรม
นักกฎหมายมุสลิม’ เมือ่ ปี 2547 อย่างไม่นา่ เชือ่ สถานการณ์ไฟใต้รอบใหม่
นี้มีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเยอะมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่คนไม่ค่อยรู้
กัน คือก่อนการปล้นปืนปี 2547 ก็มคี ดีดา้ นนีป้ รากฏขึน้ มากและมีการฟ้อง
คดีที่ไปศาลอาญา กรุงเทพฯ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 จึงตั้งศูนย์ทนายความมุสลิม
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โดยมี ‘คุณสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์’ เป็นประธาน จากนัน้ จึงจดทะเบียนเป็น
’มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม’ มีสำ�นักงานอยู่ที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย
ที่จังหวัดยะลา มี ‘คุณยะลา อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ’ เป็นกรรมการประจำ�
จังหวัด ขณะทีจ่ งั หวัดนราธิวาส มี ‘นายกมลศักด์ ลีวาเมาะ’ จังหวัดปัตตานี
‘นายอนุกูล อาแวปูเตะ’ จังหวัดสงขลาที่จะนะ มี ‘นายเชาวลิต หมาดดิม’
หรือบังสุขเป็นทนายในพื้นที่
“งานของมูลนิธฯิ คือการให้ความช่วยเหลือคดีความมัน่ คง เนือ่ งจาก
มีชาวบ้านมาร้องเรียนกับเราจำ�นวนมาก เราจะมีแบบฟอร์ม มีทนายความ
ให้ความช่วยเหลือ จนได้สมญานามว่า ‘ทนายโจร’ การเรียกเช่นนี้แฝงฝัง
ด้วยทัศนคติบางอย่างที่ต้องรื้อถอนเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างความเป็นธรรม”
นายสากีมัน เชื่อมาโดยตลอดว่าแม้องค์กรภายนอกจะเข้ามาช่วย
เหลือและส่งเสริมศักยภาพของคนและเครือข่ายในพืน้ ทีจ่ �ำ นวนมาก แต่ค�ำ
ตอบทีใ่ ช่ทสี่ ดุ คือคนในพืน้ ทีต่ อ้ งช่วยกันแก้ไขปัญหา แม้วา่ จะมีงบประมาณ
มากเท่าใด ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุดและพร้อมที่จะทำ�งาน
ร่วมกัน โดยมีภาคประชาสังคมหนุนหลัง มูลนิธฯิ พยายามลงพืน้ ที่ ให้ความ
รู้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สิทธิและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพลวัตรทาง
สังคม มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพ โมเดลต่างๆ เช่นเรื่องปัตตานีมหานคร
ทว่าสุดท้ายคำ�ตอบต้องมาจากประชาชนว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการ
อย่างไร ต้องส่งสัญญาณให้รัฐและองค์กรนำ�ทราบว่าประชาชนต้องการ
อะไร
“ปัญหาการบูรณาการระหว่างองค์กรนั้น มีการปรับตัวตลอดเวลา ที่
ผ่านมาทางมูลนิธิฯ มีทนายความอย่างเดียว ทำ�ให้การทำ�งานยังขาดมิติ
หลายด้าน เช่น การสื่อสาร การลงพื้นที่ ตอนแรกที่ปัตตานี ศาลเปิดวัน
เสาร์ - อาทิ ต ย์ ด้ ว ย เพื่ อ พิ จ ารณาคดี ใ ห้ เ สร็ จ พยายามการแก้ ปั ญ หา
กระบวนการยุตธิ รรมล่าช้า การพิจารณาคดีเยอะ ก็ตอ้ งต่อคิวกันไป ในศาล
ชั้นต้นใช้เวลาสองปี ถ้าไม่ได้รับการประกันตัว ศาลอุทธรณ์อีกสองปี ศาล
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อาญาอีกสองปี รวมแล้ว 6 ปี ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ชายและติดยาวไม่
ได้สิทธิในการประกันตัวก็จะเป็นปัญหากับครอบครัว ทั้งที่ๆ ยังไม่มีคำ�
ตัดสิน ก็ถือว่ายังไม่ผิด”
“ในสถานการณ์เช่นนี้ การทำ�งานระบบเครือข่ายเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ไม่มี
องค์กรใดทำ�งานคนเดียวได้ ต้องบูรณาการเนื้องานร่วมกัน เช่น มีผู้ช่วย
ทนายความ เครือข่ายชาวบ้าน เครือข่ายจำ�เลย เราก็ทำ�งานได้สบายขึ้น
เช่น แจ้งเครือข่ายผูช้ ว่ ยทนายความให้ถา่ ยรูป วาดแผนทีเ่ กิดเหตุ ระยะแรก
สิ่งเหล่านี้ทางมูลนิธิต้องลงไปทำ�เองทั้งหมด ระยะหลังนี้ เครือข่ายผู้ช่วย
ทนายความทั้งในสำ�นักงานและในหมู่บ้านทำ�แทนให้ได้เกือบทั้งหมด
ปัจจุบนั ยิง่ มีเฟซบุค๊ เกิดเหตุเมือ่ ใดส่งข้อมูลได้ทนั ที ถ้าเกิดกรณีซอ้ มทรมาน
ด้วย สามารถหาข้อมูลส่งต่อให้มลู นิธผิ สานวัฒนธรรม ส่งให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เข้ามาตรวจสอบการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
รัฐได้ในระดับหนึ่ง แต่ภายใต้กฎหมายพิเศษ การให้องค์กรเหล่านี้เข้ามา
ตรวจสอบอำ�นาจรัฐที่อาจละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นไปได้ยากมาก
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั พบว่า ทหาร ตำ�รวจเริม่ ตระหนักและเข้าใจเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชนและอำ�นวยความยุติธรรมกับชาวบ้านมากขึ้น”
สำ�หรับผู้ติดตามสถานการณ์การอำ�นวยความยุติธรรมในพื้นที่นี้
อาจารย์สุทธิศักดิ์ ก็ยืนยัน “การบูรณาการเครือข่ายช่วงหลังนี้ถือว่ามี
พัฒนาการที่เร็วมาก แต่ละองค์กรมีบทบาทและทำ�งานได้ดี เอื้อกันไป ไม่
บินเดี่ยว เป็นแนวโน้มที่ดีมาก”
สอดรับกับ น.ส.ภาวิณี ชุมศรี ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เห็น
ว่าการทำ�งานเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
รูปแบบการทำ�งานร่วมกันระหว่างประชาสังคมกับรัฐอย่างไม่เป็นทางการ
ได้ เช่ น การโทรศั พ ท์ คุ ย กั น ประสานงานอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ ส่ ว น
ทนายความอาสาต้องสร้างความเข้มแข็ง ให้ค�ำ แนะนำ� ส่งต่อเคส หลายคน
มีคำ�ถาม ยังไม่สามารถแนะนำ�ใครได้ แง่นี้ คนทำ�งานอาจจะต้องถูกสร้าง
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ความเข้มแข็งในเบื้องต้นก่อน อาจจะต้องคุยกันว่ามีปัญหา จะมีการเสริม
ศักยภาพอย่างไร เบื้องต้นอาจจะเจอคำ�ถาม อาจจะมีรายการคำ�ถามใน
การประสานงานระหว่ า งรั ฐ กั บ เอกชน หากจะต้ อ งประสานงานและ
ตระหนักว่าจะส่งต่อให้ใคร
“การรู้กฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อาจจะไม่ใช่การเข้า
ถึงความเป็นธรรม เป็นข้อท้าทายของภาคประชาสังคม คดีที่ล่าช้าไม่ได้
ประกัน หรือผู้ที่มีหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ คนที่อยู่ระหว่างรอฟ้อง ผู้ต้องหา
ประกันตัวออกมาแล้วถูกยิง ถูกเก็บ รวมทั้งกรณีการฟ้องร้องและไม่มีการ
ลงโทษผู้กระทำ�ผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ เป็นปัญหาที่เรื้อรังอยู่แล้ว ถ้าจะพูดถึง
บทบาทในเชิงรุกทีเ่ ป็นข้อท้ายคือ เราจะมีบทบาทในการปฏิรปู กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างไร เพื่อนำ�ไปสู่ความเป็นธรรมได้”

การสร้างเครือข่ายความเป็นธรรมกับภาครัฐ
เพือ่ ให้การอำ�นวยความยุตธิ รรมเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระ
ทบคดีความต่างๆ รวมทั้งครอบครัวและญาติที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการ
เนื้องานระหว่างเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนด้านเดียวยังไม่ได้ตอบ
โจทย์ได้ทั้งหมด และอย่างคำ�นิยมว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้น่าจะเป็น
‘พื้นที่ตัวอย่าง’ การทำ�งานระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากทีส่ ดุ แง่นจี้ งึ มีการทำ�งานร่วมกันในหลายรูป
แบบที่เป็นบทเรียนได้ เช่น ‘กลุ่มด้วยใจ’ ได้ไปร่วมโครงการยุติธรรมนำ�
สันติสุขกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมีบทบาทเป็นวิทยากร ได้
เข้าเยี่ยมครอบครัวสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด การเยี่ยมแบบครอบครัวสัมพันธ์
คือการนำ�ครอบครัวเข้าไปเยีย่ มในเรือนจำ� ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2553
ถึงปัจจุบนั ทัง้ 4 จังหวัด ทำ�ให้เข้าใจปัญหามากขึน้ ได้พบปัญหาการทรมาน
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ภายใต้กฎหมายพิเศษ ซึ่งก็มีการประกาศใช้ทั่วประเทศ แต่ไม่มากเท่าภาค
ใต้ สามารถออกแบบการทำ�งานให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของกลุม่ เป้า
หมายได้มากขึ้น รวมทั้งเครือข่าย ‘ฮับ’ ซึ่งมีบทบาทในการให้ความรู้คำ�
ปรึกษาและประสานงานระหว่างกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและรัฐ คือเป็นองค์กร
ระหว่างประชาชนกับรัฐ
ดังนั้น การพยายามปรับการทำ�งานของภาครัฐจึงเป็นอีกด้านที่ต้อง
ให้ความสำ�คัญ นายกิตติ สุระกำ�แหง หัวหน้าฝ่ายงานยุติธรรม ศูนย์
อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อธิบายโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต.ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้ พระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2553 กำ�หนด
โดยโครงสร้างนั้น ศอ.บต. มีสภาที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม และ
องค์กรที่ทำ�หน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาฯ โดยหลักแล้วหน้าทีข่ อง ศอ.บต. คือเรือ่ งการพัฒนา ส่วนด้าน
นโยบายความมั่นคงมี กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้นโยบายของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
กฎหมายยังกำ�หนดในมาตรา 9 เรื่องการอำ�นวยความเป็นธรรม มี 2
วงเล็บ คือ (6) ด้านการคุ้มครองเสรีภาพ อำ�นวยความเป็นธรรม และช่วย
เหลือเยียวยา โดยใน (7) กำ�หนดเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ มาตรา 12 กรณี
จำ�เลยรูส้ กึ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมให้เลขาธิการมีอ�ำ นาจส่งให้เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐผู้นั้นออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
มาตรา 13 หากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เหมาะสม ผู้เสียหาย ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา สามารถร้องเรียน
ศอ.บต. ให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจง โดย ศอ.บต. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ทั้ง
ยังกำ�หนดนิยามอะไรคือการคุ้มครองสิทธิ อำ�นวยความเป็นธรรม ช่วย
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เหลือเยียวยา ตามความใน [มาตรา 9] (7) ภายใต้บทบัญญัตินี้ได้มีการ
บัญญัติเรื่องการคุ้มครองสิทธิ การอำ�นวยความเป็นธรรมไว้อย่างชัดเจน
สะท้อนเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
แม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายจะให้ ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่ตามที่
กำ�หนดข้างต้น ทว่าปัญหาความไม่ไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างประชาชนกับรัฐยัง
เป็ น เงื่ อ นไขสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ภ าครั ฐ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ไปสู่ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนได้อย่างที่ตั้งนโยบาย
น.ส.นูรฮายาตี สะท้อนปัญหาว่า “ประชาชนกลัวรัฐ เพราะเอกลักษณ์
การทำ�งานของรัฐนั้นเฉพาะตัวว่าต้องทำ�อย่างนี้ๆ หลักการก็เป็นในมุม
จุดยืนของรัฐ จากมุมมองประชาชนรากหญ้ามีคำ�ถามว่ากระบวนการ
ยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมได้จริงไหม ทำ�ให้มีคนมาร้องเรียน ‘ฮับ’ แม้
พยายามบอกให้ไปร้องเรียนที่ ศอ.บต. เขาก็แสดงความกลัวและความไม่
เชือ่ มัน่ นีค่ อื ความแตกต่างทีย่ อ้ นไปตัง้ คำ�ถามต่อ ‘ศูนย์อาดิลนั ’ ที่ ศอ.บต.
จัดตั้งขึ้น”
เมื่อกลไกของภาครัฐไม่สามารถอำ�นวยความยุติธรรมแม้กระทั่งใน
ความรู้สึกของประชาชน การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบการทำ�งานภาค
รัฐก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน นายสากีมัน
ยืนยันว่าบทบาทหนึง่ ของมูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม ด้านหนึง่ เป็นองค์กร
ทีต่ รวจสอบการใช้อ�ำ นาจการทำ�งานของรัฐว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
โดยใช้อาชีพทนายความตรวจสอบการพิจารณาคดีในชั้นศาล
“เราเจอชาวบ้านเกือบทุกวัน เรื่องความกลัวเราเจอทุกวัน เรื่องของ
ความไม่ไว้วางใจเป็นงานที่ท้าทายมากในการทำ�ให้ชาวบ้านหายกลัวแล้ว
กล้าพูดแสดงออก เล่าเหตุการณ์ที่พบ เนื่องจากเราเป็นองค์กรในพื้นที่ที่
พูดภาษาเดียวกันคือภาษามลายูก็ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก”
นายกิตติ สุระกำ�แหง เข้าใจสภาพทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ขา้ งต้น และ
เล่าถึงความพยายามปรับบทบาทของศอ.บต.ให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นเวที
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เป็นเลขานุการของกระบวนการยุติธรรมให้มาพูดคุยกัน เกิดกระบวนการ
เคลือ่ นไปข้างหน้า “เช่น ขณะนีใ้ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ มีผพู้ พิ ากษา
อาวุโสมากขึ้น ปัจจุบันใครอยากเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต้องมาภาคใต้
มีผู้พิพากษาอาวุโสครึ่งหนึ่งของผู้พิพากษาทั้งหมด และโดยโครงสร้างการ
อำ�นายความยุตธิ รรม ล่าสุดอัยการสูงสุดตัง้ แผนกคดีความมัน่ คง ทำ�หน้าที่
กรองคดี ถ้าไม่มีเอกสารเพียงพอจะสั่งไม่ฟ้อง ช่วยกรองคดีที่ถ่วงเวลา ถ้า
จะฟ้องต้องเป็นคดีที่ฟ้องแล้วศาลจะลงโทษ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) ตั้งทีมพนักงานสอบสวน สบ.3 และสบ.
4 ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การทำ�คดีด้านนี้มากขึ้น โดยเฉพาะ ศอ.บต.ได้ปรับและบูรณาการในการ
สร้างความยุติธรรมมากขึ้น”
“ผมเคยเขียนว่าปัญหาคือความไม่รู้ ความยากจน และความไม่มพี วก
เราทำ�โครงการ เช่น ‘อาดิลัน เซ็นเตอร์ ‘ - ศูนย์อำ�นวยความเป็นธรรมภาค
ประชาชนระดับตำ�บล ลงทุนหลายสิบล้าน พอมีปัญหาก็เชิญโต๊ะอิหม่าม
ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำ�ตอบ ศอ.บต. ลงทุนสร้างเครือข่ายประมาณหมื่น
คนในพื้นที่ เมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผลเราจึงเริ่มสร้างเครือข่ายภาคประชาชน แต่
ประชาชนยังบอกว่าไม่รู้หันไปหาใคร แสดงว่าเราเข้าไม่ถึงคนที่มีปัญหา”
“เรามองภาคประชาสังคมว่าทำ�ไมชาวบ้านวิง่ ไปหาภาคประชาสังคม
เมื่อกรณีนายสุไลมาน เเนซา ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงผูกคอตายใน
ค่ายอิงคยุทธบริหาร เกิดความไม่ชอบมาพากล เครือข่ายภาคประชาชนที่
ให้ความรู้ไว้ไม่ได้เป็นหน่วยที่เขียนจดหมายเปิดผนึก ทำ�ให้ ศอ.บต. ต้อง
ทบทวนการทำ�งานด้านนีอ้ ย่างมาก ถ้าเราลงทุนเงินภาษีให้คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั หา
เป็นเครือข่าย 20,000 คน แต่เราหาคน 10 คนที่มีปัญหาไม่เจอ เป็นจุด
สำ�คัญที่ต้องทบทวนการทำ�งานอย่างยิ่ง”
“คนทีม่ ปี ญ
ั หา คือ คนทีม่ หี มาย พรก.ฉุกเฉินฯ 1,407 หมาย คนเหล่า
นีเ้ ข้าไม่ถงึ เครือข่ายที่ ศอ.บต.สร้าง คนทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมพันกว่า
สถาบันสันติศึกษา | STEP Project

132

คน ศอ.บต.มีทนายขอแรง แต่ความเชื่อมั่นที่มีอาจจะน้อยกว่าต่อทนาย
จ้าง บางครัง้ เราต้องการทนายเก่งๆ แต่ประชาชนไม่มเี งินจ้าง อยากประกัน
แต่ไม่มีเงิน ไม่มีหลักทรัพย์ เข้าไม่ถึงหลักทรัพย์ ศอ.บต.ก็พยายามแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้”
“หรือกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำ�ไม่มีความสุข คนข้างใน
ทุกข์ คนข้างนอกทั้งครอบครัวญาติพี่น้องก็เดือดร้อนตามกัน อีกกลุ่มคือ
กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ อ อกจากเรื อ นจำ � ที่ ไ ม่ เชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ประชาชนไม่เชื่อมั่นและรู้สึกว่าถูกรังแก ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังติดใจกับ
กระบวนการยุตธิ รรม ทำ�ให้เกิดกระบวนการบางอย่างตามมา มีคนจับจ้อง
มองจับผิด นีค่ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ ศอ.บต.จึงเปลีย่ นมาทำ�งาน
กับผูม้ ปี ญ
ั หา คนในเรือนจำ� ‘กลุม่ เพือ่ น จ.’ (เพือ่ นจำ�เลย) คนทีศ่ าลยกฟ้อง
มากขึ้น หากเขาไม่มีเงินประกันตัว แต่ถ้าเพื่อนถูกจับ เขาจะไปเถียงเพื่อ
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เพือ่ น เพราะเขารูถ้ งึ ความเจ็บปวด คนเหล่านี้ ศอ.บต.เริม่ ช่วยเสริมพลังให้
เขาสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ พอเพื่อนมีปัญหาจะเดินทางไปถึงตัวทันที
เพื่อช่วยเพื่อน”
นายกิตติ ยังอธิบายข้อจำ�กัดเชิงโครงสร้างของ ศอ.บต.ว่า “สำ�นัก
ยุติธรรมมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5-10 คน คนจำ�นวนนี้ก็พยายามสร้างเครือ
ข่ า ยคดี 100 กว่ า คดี ใ ห้ ไ ด้ ซึ่ ง ยั ง ไม่ ส ามารถเที ย บได้ กั บ มู ล นิ ธิ ศู น ย์
ทนายความมุสลิมทำ�ได้มปี ระสิทธิภาพมากกว่า เพราะมีเครือข่าย ให้ความ
รู้เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและขยายกลุ่มตลอดเวลา ยอมรับว่าภาคประชา
สังคมมีต้นทุนทางสังคมสูง ประชาชนเชื่อเครือข่ายมากกว่าเชื่อ ศอ.บต.
เพราะฉะนัน้ ระยะหลัง ศอ.บต.ให้จดั สรรงบประมาณให้เครือข่ายยุตธิ รรม
ภาคประชาชนทำ�งานแทนในบางเรือ่ งมากขึน้ นีค่ อื การบูรณาการ การสร้าง
เครือข่ายก็ท�ำ อะไรทีจ่ �ำ เป็น ศอ.บต.ทำ�ก่อน การแก้ไขไม่ให้เกิดคดีและการ
มีจำ�เลยเพิ่มมากขึ้นก็ทำ� การป้องกันก็ทำ� การเดินเข้าไปแก้ไขปัญหาและ
ให้คนที่ได้รับปัญหาไปช่วยคนอื่นต่อ เช่น ‘กลุ่มเพื่อน จ.’ พร้อมจะเป็น
เครือข่ายให้ ศอ.บต. 200 กว่าคน”
ในมุมของ ศอ.บต. “ความตระหนักรู้อย่างหนึ่งในการอำ�นวยความ
เป็นธรรม คือ การสร้างเครือข่ายทีต่ ระหนักรูแ้ ละเข้าใจ หันหากันได้ในเวลา
ที่เดือดร้อนได้ เราต้องสร้างไว้ให้มากและเข้มข้นขึ้น”

การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมโดยการสร้างความเป็นธรรม
ลดอคติ
เงื่อนไขความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและอคติระหว่างภาครัฐและประชาชน
กลายเป็นข้อจำ�กัดการอำ�นวยความยุติธรรมของภาครัฐ การแก้ไขปัญหา
ความไม่เป็นธรรมโดยการสร้างความเป็นธรรม ลดคดี โดยภาคประชาชน
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อาทิ บทบาทหน้าที่ของ ‘กลุ่มด้วยใจ’ ค่อนข้างชัดเจน
น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ อธิบายงานหลักที่ทำ�อยู่ขณะนี้ “ให้คำ�
แนะนำ�และให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งหาคดีความมัน่ คงและญาติ รวม
ทัง้ ได้ออกแบบการช่วยเหลือผูต้ อ้ งขัง และเข้าหาผูต้ อ้ งขังซึง่ ไม่ได้รบั โอกาส
การป้องกันตัว แม้วา่ ในสถานการณ์ปกติ ผูถ้ กู กล่าวหามีสทิ ธิในการประกัน
ตัว ทว่าสถานการณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เกิดเป็นทัศนคติวา่ เมือ่
ตำ�รวจมาที่บ้าน คนๆ นั้นก็เป็นคนผิดในสังคมแล้ว เป็นมายาคติที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนก่อน”
การลดอคติสังคมที่มีต่อนักโทษคดีความมั่นคง คดีทางการเมือง
จำ�เป็นต้องกลับไปที่ปัญหารากเหง้าดั้งเดิมด้ววย นายสากีมัน กล่าวย้อน
ไปที่จุดตั้งต้นของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะชมรม
นักกฎหมายมุสลิม หลังจากการอุ้ม ‘ทนายสมชาย นีละไพจิตร’ เพราะ
ทนายสมชายและทนายความรุ่นน้องที่เป็นมุสลิมรวมกลุ่มให้ความช่วย
เหลือ ‘นายสะมาแอ ท่าน้ำ�’ อดีตหัวหน้ากองกำ�ลังติดอาวุธขบวนการพูโล
ข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดน ‘หมอแว’ หรือ ‘นายแวมะหะดี แวดาโอ๊ะ’ ที่
ยังพิจารณาคดีไม่เสร็จ มีสำ�นักงานอยู่ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
“สังคมและกรอบคิดของกระบวนการยุตธิ รรม มองผูต้ อ้ งหาชาวมุสลิม
ในรูปรอยเดียวกันทัง้ หมด นีค่ อื ปัญหาว่าทำ�ไมคดีความและข้อร้องเรียนใน
พื้นที่มีจำ�นวนมาก”
นายกิตติ ตัวแทนจาก ศอ.บต.ก็ยอมรับ “สิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ้นจริง เป็นเงื่อนไข รากเหง้า ก็ได้ไปคุยกับขบวนการบีอาร์เอ็น
บางคน ทั้งนอกเรือนจำ�และในเรือนจำ� มีความไม่เป็นธรรมในความรู้สึก
หลายรูปแบบ เช่น คนที่อยู่ในขบวนการเขาไม่ได้คิดว่าเขาก่อการร้าย ก่อ
ความรุนแรง แต่เขาทำ�เพื่อคนปาตานี ทำ�เพราะได้รับฉันทานุมัติจาก
ประชาชนให้ท�ำ การถูกจับและบางคนถูกซ้อมทรมานจึงกลายเป็นความไม่
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เป็นธรรมซ้ำ�ซ้อนขึ้นอีก บางกรณีเล่าว่า เขาเรียน รด. (นักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยรักษาดินแดน) แต่ฟังคำ�สั่งไม่ชัด ก็โดนตบและกระแทกด้วยด้ามปืน
จึงเจ็บปวดจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่รัฐ นี่คือความไม่เป็นธรรม
ฝ่ายที่เขาต่อสู้บอกว่าการแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้ แต่ที่ส่งเสียง
เรียกร้องออกมาก็เพื่อต้องการเสรีภาพ (Freedom) และความเป็นธรรม
(Fairness) สิทธิเสรีภาพที่ต้องคืน นั่นคือข้อเรียกร้องข้อ 4 ของขบวนการบี
อาร์เอ็นที่เสนอต่อรัฐไทยในการพูดคุยสันติภาพที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ การคืน
สิทธิของความเป็นมลายู เป็นมุสลิม เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ ความเป็น
ปาตานี ให้มองเขาเป็นมนุษย์ มองเขาด้วยศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ คือมอง
ด้วยความเท่าเทียม นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขาต้องการนั้นก็ส่งผลมา
ถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย
ในการพิจารณาคดี ศาลพิพากษาไป 3 ศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้นจึงถึง
ศาลฎีกา แต่ละศาลมีองค์คณะ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 3 ศาล องค์คณะ 9
ท่าน แต่ยังมีผู้บอกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม คดีแต่ละคดีผ่านการกลั่น
กรองจากผู้พิพากษาที่มีอาวุโส มีประสบการณ์ ผู้คนก็ไปวิจารณ์ศาล
ศอ.บต.ได้พาญาติๆ ไปเยี่ยมที่เรือนจำ�กลางบางขวาง กรุงเทพฯ ทั้งๆ รู้
อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ก็ยังมีเสียงอื้ออึงว่า เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำ�ความ
ผิด เขาไม่ได้กระทำ�ผิด มันเกิดอะไรขึ้น เหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อว่าได้
รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลถึงความรู้สึกว่าเจ้า
หน้าที่ทำ�ผิด ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่มีความเชื่อมั่น ต่อมาถูกนำ�มาขยายผล
ต่างๆ” นี่คือมุมมองของตัวแทน ศอ.บต.
แต่สำ�หรับ อาจารย์สุทธิศักดิ์ ระบุว่า “คนพื้นที่รู้สึกว่าเขาแย่ พูดไทย
ไม่ชัด งงๆ คลุมฮิญาบ ปิดหน้า ถูกวาดภาพแล้วว่าเป็น ‘โจรใต้ ‘ เป็นพวก
ต่อต้านรัฐ จนเป็นสูตรสำ�เร็จ มายาคติเหล่านี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่
เป็นอคติ ถ้าสังคมไม่สามารถข้ามพ้นได้ จะไม่อาจลดเงื่อนไขความขัดแย้ง
หรือสร้างความเป็นธรรมแก่คนในพื้นที่ได้”
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การทำ�งานกับบุคคลชายขอบซึ่งถูกละเมิดสิทธิเป็นพิเศษ
จะเห็นได้ว่าเครือข่ายยุติธรรมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมีการ
ทำ�งานกับบุคคลชายขอบซึ่งถูกละเมิดสิทธิเป็นพิเศษ สามารถคลี่ภาพ
การบูรณาการการทำ�งานร่วมกันได้โดยสังเขป ดังนี้
สิทธิในสุขภาพกายและจิต สิทธิในชีวิต
ตัวแทนจากมูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม ให้ขอ้ มูล “ปัจจุบนั แนวโน้ม
คดีลดลง ไม่ใช่เพราะทนายความเก่ง ส่วนสำ�คัญคือศาลทยอยยกฟ้องคดี
จำ�นวนมาก โดยเฉพาะกรณีพยานหลักฐานที่ฝ่ายอัยการยื่นต่อศาลนั้น
เป็นการซักถามที่มาจากกฎอัยการศึก และ พรก.ฉุกเฉินฯ ส่วนมากเป็น
พยานบอกเล่าที่ได้จากการซัดทอดกันมา พยานบอกเล่าความน่าเชื่อถือ
ในชั้นศาลน้อยมาก ถ้าไม่มีพยานอื่นมาประกอบด้วย ทำ�ให้กระบวนการ
ยุติธรรมเริ่มมีการตรวจสอบ อัยการสั่งไม่ฟ้องมากขึ้น ถ้าหลักฐานไม่หนัก
แน่นเพียงพอ ตามหลักการปล่อยคนผิด 10 คน ดีกว่าลงโทษคนดีแค่คน
เดียว”
“ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายปีทผี่ า่ นมา คดีความทีม่ ผี กู้ ระทำ�
ผิดจริงก็มี แต่ที่ทนายความเจอส่วนมากจะเป็นแพะ และถูกซ้อมให้รับ
สารภาพในกฎหมายพิเศษ ส่งเสริมให้คนดีกลายเป็นโจร ต้องหนีไป ทั้งที่
คนดีไม่ได้กระทำ�ความผิด ปัจจัยความไม่รู้กฎหมายเป็นเรื่องสำ�คัญมาก
เมื่อไม่รู้กฎหมายและไม่มีช่องทาง ถูกกดดันก็หนี รัฐก็มองว่าเขาเป็นผู้
กระทำ�ความผิด การให้ความรูแ้ ก่ผตู้ อ้ งหา ผูถ้ กู กล่าวหา จึงสำ�คัญอย่างยิง่ ”
สอดคล้องกัน น.ส.อัญชนา ระบุว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงในพื้นที่
ประชาชนไม่สามารถก้าวออกมาจากความกลัว และมายาคติว่ารัฐทำ�ร้าย
ประชาชน การทรมานมีจริงและยังคงอยูแ่ ต่เปลีย่ นรูปแบบ ผูต้ อ้ งหาพูดไม่
ได้เพราะเงือ่ นไขเรือ่ งความปลอดภัย หรือกรณีจ�ำ เลยคดีความมัน่ คงถูกยิง
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ตาย 5-6 รายหลังการพูดคุย หนึ่งในข้อเสนอขบวนการบีอาร์เอ็นเสนอให้
มีการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงโดยไม่มีเงื่อนไข รัฐไม่สามารถ
ชี้แจงได้ว่าเหตุใดคนเหล่านั้นจึงถูกยิงตาย คนก็ยิ่งอยู่ในความกลัวมากขึ้น
การก้าวออกมาจากบ้านต้องผ่านความกลัว ทำ�ให้ประชาชนไม่ได้รบั ความ
เป็นธรรมซ้�ำ ซ้อน เพราะความกลัว เมือ่ ประชาชนถูกควบคุมตัวก็ไม่สามารถ
ร้องเรียนได้ เพราะอาจถูกกระทำ�อีก จนมีอาการป่วยทางจิต ครอบครัวรับ
รู้ แต่จะติดใจแค่ไหนก็เป็นอุปสรรค ต้องเยียวยาด้านจิตใจ สังคมเราขาด
การให้อภัย เราต้องการให้อภัยเพื่อก้าวข้ามความเจ็บปวด เพื่อเรียกร้อง
หาความเป็นธรรมให้ตัวเอง
การซ้อมทรมาน
น.ส.อัญชนา อธิบายปัญหา “...คือสังคมเชือ่ ว่าถ้าคนๆ นัน้ เป็นผูร้ า้ ย
ก็สมควรถูกละเมิดสิทธิ เพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ เพราะเป็นการปกป้อง
สังคม เป็นมุมมองที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าคนเหล่า
นัน้ ถูกขังอยูแ่ ล้ว เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่มสี ทิ ธิท�ำ ร้ายระหว่างการควบคุมตัว เพราะ
เป็นการทำ�ลายสิทธิมนุษยชน ขัดหลักมนุษยธรรม และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคล ผลกระทบที่ตามมาคือผู้ถูกกระทำ�จะมีอาการวิตกกังวล
ซึมเศร้า มีการบาดเจ็บทางจิตใจ มีผลต่อทั้งครอบครัว ทำ�ให้ครอบครัว
แตกแยกไม่มีความสุข ส่งผลกระทบถึงสังคม และความมั่นคงของประเทศ
ได้ในที่สุด ทางกลุ่มฯ ได้เชิญนักจิตวิทยาต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาและ
มีการประเมินผลและมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วย”
สิทธิเด็ก สิทธิสตรีและการเสริมพลัง
มีการพูดเรื่องการอำ�นวยความยุติธรรมกับผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
และการละเมิดสิทธิด้านต่างๆ มามาก เอาเข้าจริงการให้ความสำ�คัญเจาะ
เรื่องไปที่การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และเสริมพลังกลุ่มคน
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ชายขอบก็ยังมีการละเลยอยู่มาก จากการทำ�งานของ ‘กลุ่มด้วยใจ’ พบว่า
เด็กในภาคใต้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำ�นวนไม่น้อยจากความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น จึงได้ทำ�การรณรงค์เรื่องสิทธิของเด็กในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง โดย
เน้นเรื่องสิทธิเด็กในการมีชีวิตรอด การศึกษา สุขภาพกายและจิตใจ สิ่ง
แวดล้อมที่ดี การที่เด็กเป็นเหยื่อคือการทำ�ลายประเทศและโครงสร้างทาง
สังคมในอนาคตแล้ว
น.ส.อัญชนา ระบุวา่ “เด็กขอแค่มชี วี ติ รอด แต่เด็กกลับไม่ได้รบั โอกาส
นั้น เพราะผู้ใหญ่ไม่ตระหนักว่าเด็กได้รับผลกระทบ เฉพาะสถิติของศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ปี 2556 เพียงครึ่งปี มีจำ�นวนเด็กที่ได้รับผล
กระทบเท่ากับทัง้ ปี 2555 พูดให้งา่ ยคือ ปีนเี้ พียงครึง่ ปี เด็กได้รบั ผลกระทบ
เท่ากับปีที่แล้วทั้งปี ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี มีเด็กได้รับบาดเจ็บ 374
คน เด็กกลายเป็นผู้พิการทางกายและจิต กำ�พร้า ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ไม่มี
ผู้ปกครอง ไม่มีเงินเรียนหนังสือ พ่อติดคุกหรือหนีไปทำ�งานมาเลเซีย เป็น
ภาวะที่เด็กกำ�ลังเผชิญอยู่ในสังคมชายแดนใต้”
ส่วนการขับเคลือ่ นประเด็นเกีย่ วกับเด็ก น.ส.อัญชนา พบว่าผูใ้ หญ่ไม่
ได้ให้ความสำ�คัญกับสถานการณ์เด็กภายใต้ความขัดแย้งรุนแรงเท่าใดนัก
มีทัศนคติว่า ‘เด็กเป็นลูกหลง’ ไม่ใช่เป้าหมายหลัก ในพื้นที่สงครามทุกคน
อาจจะตายได้ เพราะไม่มีใครใส่ใจเป้าหมายว่าเป็นเด็กหรือไม่ ถ้ามีเหตุ
ระเบิดจะปกป้องเด็กอย่างไร ผูใ้ หญ่จะดูแลเด็กอย่างไร เมือ่ เด็กโดนลูกหลง
และจะสร้างกลไกอย่างไรไม่ให้เด็กโดนลูกหลง เราต้องสื่อสารให้คนที่ใช้
ความรุนแรงทำ�ตามกรอบที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ้าละเมิดจะต้องขึ้น
ศาลระหว่างประเทศเหมือนทีม่ กี ารพูดเรือ่ งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม
ถ้าผูใ้ ดละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องขึน้ ศาลอาญาระหว่างประเทศเช่น อย่าง
บอสเนีย เฮอร์เซโกวินา และกรอบของสงครามจะต้องไม่ท�ำ ลายสิทธิมนุษย
ชนของพลเรือน
“กลุ่มของเราก็ทำ�งานกับสตรีด้วย เพราะสตรีมีบทบาทในการสร้าง
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สันติภาพ กรณีของประเทศเนปาล สันติภาพจะไม่เกิดถ้าไม่มีสันติภาพใน
ครอบครัว แม่คือคนที่ดูแลสังคมในอนาคต สังคมสันติภาพในอนาคตเริ่ม
จากการสร้างสตรีและเด็ก โดยโครงการต่างๆ เหล่านี้เราทำ�งานเป็นเครือ
ข่ายร่วมกับ ‘ฮับ’ มูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม
ด้วย”
ด้านเครือข่าย ‘ฮับ’ น.ส.นูรฮายาตี ระบุว่าพยายามทำ�ให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ผลจริง คือ กลุ่มสตรีที่สามีโดนยิง ถูกอุ้ม ได้
รับผลกระทบโดยตรง จำ�เลยทีเ่ พิง่ ออกจากเรือนจำ� กลุม่ ทีถ่ กู เพ่งเล็งว่าอาจ
เกิดอันตราย ‘ฮับ’ จะต้องเข้าถึงกลุม่ นีเ้ พราะสังคมตีตรา ติดป้ายว่าอันตราย
สร้างปัญหา แต่ลมื ไปว่าเขามีสทิ ธิทจี่ ะเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม มีสทิ ธิที่
จะเรียกร้อง
“เราสร้างเครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ได้
รับผลกระทบโดยตรง เพราะสามีไม่อยู่บ้าน สามีถูกซ้อม สามีถูกลอบยิง
สามีถูกคุมขัง ‘ฮับ’ ดึงคนกลุ่มนี้มาเป็นเครือข่าย ทั้งที่เขาไม่เคยเข้าสังคม
ไม่เคยแสดงความคิดเห็นหรือพูด ไม่กล้าแม้กระทัง่ ออกจากบ้าน แต่เธอได้
รับผลกระทบโดยตรง เราลืมไปว่าต้องเยียวยากลุม่ นี้ บางคนไม่อยากให้เรา
ระบุชื่อเพราะกลัวก็มี เธออยากจะพูดให้สังคมได้ทราบ เราจะทำ�อะไรก็ได้
บ้างให้เธอหายจากความกลัว ให้สามารถพูดหรือแสดงอะไรก็ได้ เธอคิดว่า
เป็นคนผิดเพราะสามีถูกตีตราจากสังคมและรัฐว่าผิด แม้ว่าตนเองไม่รู้ว่า
สามีทำ�อะไรหรือเกิดอะไรขึ้น”
คนด้อยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
น.ส.อัญชนา นำ�เสนอปัญหาคนด้อยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
“จากการลงพื้นที่ทุกเดือน จะพบคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายและเรื่อง
สิทธิในการป้องกันตัวเอง ภายใต้กฎหมายพิเศษ พรก.ฉุกเฉินฯ พ.ร.บ.ความ
มั่นคง และกฎอัยการศึก ขณะที่ทำ�งานปรากฏว่าไม่มีใครชวนไปฟังเรื่อง
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การให้ความรู้ ยกเว้นทีจ่ งั หวัดสงขลา แต่เมือ่ ไปถึงจังหวัดปัตตานี นราธิวาส
พบว่าประชาชนในพื้นที่มีความรู้น้อย ทั้งเรื่องภาษา ช่องทางและความรู้
เรื่องกฎหมาย เช่น ภาษาในการพิจารณาคดี จำ�เลยฟังภาษาไทยได้ แต่พูด
ไม่ได้ ครอบครัวฟังได้เล็กน้อย ทนายงานเยอะ ครอบครัวก็ต้องให้ความ
ช่วยเหลือ แต่ฟังไทยไม่ได้ ไม่รู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ข้อมูลทนาย
ไม่ได้ ไม่สามารถบอกทนายกับจำ�เลยว่าการสืบพยานดำ�เนินไปเช่นใด กลไก
ที่จะสามารถช่วยได้คือการมีล่ามในศาลเป็นกลไกหนึ่ง หรือมีดิคชันนารี
ภาษามลายุูถิ่น เป็นต้น
“ปัจจุบันศาลมีล่ามเฉพาะเวลาจำ�เลยพูดหรือแก้ต่าง ก็ถือว่ามีล่าม
แล้ว แต่ลา่ มไม่ได้แปลตลอดเวลา ทำ�ให้จ�ำ เลยไม่ทราบว่าผูอ้ นื่ อัยการ หรือ
พยานพู ด อย่ า งไรในศาล นี่ ก็ เ ป็ น อี ก ประเด็ น ที่ ค วรต้ อ งปรั บ ปรุ ง ใน
กระบวนการพิจารณาคดี”
ด้าน นายสากีมัน ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สะท้อน
ปัญหาด้านนี้ไม่มาก “เรื่องกฎหมายพิเศษ ส่วนมากเจอเรื่องซ้อมทรมาน
กดดัน ทำ�ร้ายร่างกาย เมื่อขึ้นสู่ชั้นศาล พยานหลักฐานสำ�คัญ ด้วยระยะ
เวลาเนิ่นนาน บาดแผล รอยแผลค่อยๆ เลือนหายไป โดยส่วนมากความ
กลัวชาวบ้านไม่กล้าแจ้งความร้องเรียน และไม่สามารถนำ�พยานหลักฐาน
เหล่านีม้ าพิสจู น์ในชัน้ ศาลได้ บางส่วนทีบ่ าดเจ็บหนักๆ ร่างกายมีบาดแผล
กระทำ�รุนแรง เมื่อเข้าสู่ศาลจะยกฟ้อง”
รวมทั้ ง เรื่ อ งการเยี ย วยา “ถ้ า เป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ด้ ค่ า เยี ย วยา ถ้ า คำ �
พิพากษาว่าพยานหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ ยกฟ้อง ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง
กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่ไม่บริสุทธิ์ ยังเป็นกลุ่มเทาๆ ซึ่งมีผลทำ�ให้ไม่ได้รับ
เงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากคดีอาญา
แม้มี ศอ.บต. เข้ามาให้เงินเยียวยาต่างหาก แต่ พ.ร.บ. ไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้ ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์
กระบวนการของศาลล่าช้า การเสียเวลา เสียโอกาสของผูต้ อ้ งหาเป็น
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คำ�ถามคาใจหลายฝ่าย ซึ่งรัฐเองพยายามให้ความช่วยเหลือเยียวยามาก
ขึ้น โดย นายกิตติ ระบุว่า ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมคือความอ
ยุตธิ รรม ปัจจุบนั นีเ้ ราได้ด�ำ เนินการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งเหล่านีจ้ นเหลือคดีความ
มัน่ คง 31 คดี ในปี 2556 จะใช้การนัดคดีสามวันต่อเนือ่ ง ถ้าไม่มอี ะไรติดขัด
ก็นัดพิจารณาและฟังคำ�พิพากษาได้เลย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เหลือคดีความมัน่ คง 31 คดี ทัง้ หมดฟ้องเมือ่ พ.ศ.2555 อย่างช้าคดีทฟี่ อ้ ง
ปีกอ่ นหน้านีไ้ ม่มแี ล้ว ถือว่าคลีค่ ลายได้เยอะ ส่วนหนึง่ เพราะการพิจารณา
คดีนอกเวลา

ปรัชญาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรม
เนื่องจากมีการสะท้อนปัญหาการอำ�นวยความยุติธรรมหลายมิติ
อาจารย์สุทธิศักดิ์ บอกว่า “อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� กระทั่งปลายธาร กลับไปหารากของความเป็นธรรม
หรือรากของกฎหมาย สิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เราทำ�ตาม
กฎหมายเท่านั้น ทว่าอุดมการณ์ หรือความรู้สึก สิ่งที่เราเกิดมาแล้วมีอยู่ที่
เรียกว่าสิทธิเสรีภาพ เกิดมาพร้อมกับตัวเรา ไม่ใช่ว่ามีใครให้กับเรา สำ�นัก
คิดกฎหมายธรรมชาติบอกว่าสิทธิมาพร้อมตัวเราและอยู่กับเรา ไม่มีใคร
เอาออกไปจากเราได้ ไม่ ว่ า จะเรี ย กว่ า สิ ท ธิ เสรี ภ าพและความเป็ น
มนุษย์”
“เรื่องสิทธิเสรีภาพในฐานะสิทธิติดตัว เรามีความเชื่อกับมันแค่ไหน
ถ้าเราไม่เชือ่ มันก็เปล่าประโยชน์ ถ้าไม่โดนญาติตวั เอง คนข้างบ้านเราโดน
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 ?”
“เวลาสอนกฎหมายต้องสอนให้เชือ่ ว่ากฎหมายมีอยู่ ถ้ากฎหมายไม่มี
คุณค่าก็เป็นแค่กระดาษเปล่า สิ่งที่กฎหมายออกมา ให้ย้อนกลับไปดู
เจตนารมณ์ว่านั่นคือเนื้อหาที่แท้จริงไม่ใช่ตัวหนังสือ ‘ศาสตราจารย์จิตติ
ติงศภัทิย์’ กล่าวว่าการตีความตามเจตนารมณ์สำ�คัญกว่าเนื้อหากฎหมาย
ถ้าไม่ดูเจตนารมณ์ก็ไม่รู้ว่าตัวตนสำ�คัญอย่างไร กฎหมายหมายความ
อย่างไร”
และ อาจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ เน้นว่าความเชือ่ อย่างเดียวไม่พอ ถ้าไม่มคี วาม
รู้รองรับ จะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า เหมือนการบิดอะห์ (สิ่งที่ถูก
อุตริกรรมขึ้นมาใหม่โดยมนุษย์) หรือการเชื่อหะดิษไม่มีหลักฐาน จะทำ�ให้
เกิดความสับสน ความเชื่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพต้องมาจากความรู้จึงจะช่วย
ตนเองและเอื้อต่อสังคมรอบข้างได้ เรื่องความเป็นธรรมคือเรื่องกฎหมาย
องค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อรู้แล้วก็มีความตระหนักรู้ เรา
มักคิดว่ากฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นมุสลิม คิด
แบบนี้แย่ยิ่งกว่า ถ้าเราเชื่อว่ากฎหมายส่งผลกระทบกับเราเพราะเป็น
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
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคใต้ แม้การก่อเกิดจะต่างกรรมต่างวาระกัน แต่ทงั้ สอง
แห่งเป็น ‘พืน้ ทีก่ ารเมือง’ ทีม่ งุ่ มัน่ สร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและสร้าง
เครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพให้ได้
จากเจตจำ�นงและประสบการณ์การทำ�งานที่ผ่านมา มีบทเรียนจาก
สองพื้นที่ให้เรียนรู้อย่างน่าสนใจ สำ�หรับผู้ร่วมอภิปรายหลักในครั้งนี้
ประกอบด้วยตัวแทนจากวิทยาลัยวันศุกร์ คือ อาจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
จาก สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงสมาชิกภาค
ประชาชนของวิทยาลัยวันศุกร์ คือ นายบรรจง นะแส จากมูลนิธริ กั ษ์ทะเล
ไทย นางพิชญา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไทย อีกส่วนหนึ่งคือตัวแทน
จากวิทยาลัยประชาชน คือ นายอับดุลเลาะห์ ซาแยะ, นายทวีศักดิ์
ปิ และ นายมูฮำ�หมัด มะสีละ เป็นหลัก ความโดยสรุปมีดังนี้

’วิทยาลัยประชาชน’: พื้นที่ความรู้ พื้นที่กลางสร้างสันติภาพ
นายทวีศักดิ์ ปิ หนึ่งในคณะกรรมการวิทยาลัยประชาชน กล่าวถึง
แรงบันดาลใจหรือสาเหตุที่ผลักดันให้เกิดวิทยาลัยประชาชน โดยฉายภาพ
กลับไปสูบ่ ริบทเมือ่ ปี 2547 ว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึน้ และเกิดความ
เปลีย่ นแปลงสำ�คัญด้านกฎหมายทีร่ ฐั เริม่ นำ�มาบังคับใช้ในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ทัง้
พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พ.ร.บ.การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กฎอัยการศึก
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำ�ให้พวกเขาเริ่มตระหนักรู้ถึงปัญหา และ
พบว่าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องอำ�นาจและการบังคับใช้กฎหมายที่กล่าว
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มา แม้ภาครัฐเองก็ยังเข้าใจไม่ตรงกัน จึงมีการริเริ่มให้คนในพื้นที่รับการ
อบรมเรื่องกฎหมายจากคนนอก กลุ่มของพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้รับการ
อบรม และนำ�ความรู้เหล่านั้นไปกระจายต่อให้คนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และ
ปรับตัวรักษาสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น
ในช่วง 1-2 ปีแรกของการทำ�กิจกรรม มุง่ เน้นการอบรมกฎหมายและ
การสร้างเครือข่าย โดยเบือ้ งต้นคือการทำ�ให้คนเข้ารับการอบรมมาร่วมเป็น
อาสาสมัครในพืน้ ที่ เพือ่ นำ�ความรูด้ า้ นกฎหมายไปกระจายต่อ หลังจากนัน้
ชาวบ้านก็เริ่มมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นในการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย
ต่างๆ เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง จัดตั้งเป็นองค์กรเฉพาะขึ้น
มา ทางกลุ่มจึงเริ่มคิดโจทย์ใหม่ว่าคนในพื้นที่ยังขาดอะไร คำ�ตอบที่ได้คือ
‘พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย’ และตัวแปรสำ�คัญที่จะ
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ป้อนเข้าไปเพื่อให้เกิดพื้นที่นั้นได้คือ ‘กระบวนการสร้างสันติภาพ’
ทางกลุ่มพยายามสร้างพื้นที่สาธารณะขึ้นมา โดยในช่วงแรกเริ่มต้น
ด้วยการสร้างกลุ่มการพูดคุยเล็กๆ ในพื้นที่ที่จะมาร่วมพูดคุยประเด็นบ้าน
เมือง เป้าประสงค์แรกนั้นแสนง่าย คือ ต้องการให้ชาวบ้านกล้าพูดกล้า
แสดงออกถึงความต้องการของตนเองได้ จากนั้นก็เริ่มเน้นการสร้างองค์
ความรู้ โดยเฉพาะกับผูน้ �ำ ชุมชน ด้วยการป้อนองค์ความรูใ้ ห้กบั ผูน้ �ำ ชุมชน
และคนหนุม่ สาวในพืน้ ที่ เพือ่ ให้พวกเขามีอาวุธทางปัญญาทีจ่ ะกล้าตัดสิน
ใจ กล้าคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น
“เราใช้อารมณ์ความรู้สึกขับเคลื่อนความรุนแรงมากพอแล้ว ต่อไป
ต้องวิเคราะห์และตัดสินใจกันด้วยความรู้มากขึ้น” นี่คือเส้นทางสร้างเครือ
ข่ายในชุมชน จนมีวิวัฒนาการมาเป็นหลักสูตรต่างๆ “เราสถาปนาตัวเอง
เป็นผู้จัดการองค์ความรู้”
สำ�หรับโครงสร้างวิทยาลัยประชาชนนั้น นายอับดุลเลาะห์ ซาแยะ
หนึ่งในคณะกรรมการวิทยาลัยประชาชนอธิบายว่า พยายามจัดองค์กรให้
มีงานที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมาย-วัตถุประสงค์ของการจัด
องค์กร การดำ�เนินงานในปัจจุบันที่ทำ�ส่วนใหญ่เป็นงานอบรมและงาน
จัดการความรู้ ในส่วนงานอบรมนัน้ มี 2 หลักสูตรทีท่ �ำ ไปแล้ว และจะมีเพิม่
อีกหนึ่งหลักสูตร ซึ่งเริ่มการอบรมในต้นเดือนกันยายน 2556
หลักสูตรแรก มีการอบรมไปแล้วตั้งแต่ปี 2553 คือ ‘หลักสูตรผู้นำ�
แปรความขัดแย้งสู่สันติภาพ’ เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยปรึกษาหารือใน
การวางหลักสูตรร่วมกับนักวิชาการ คนทำ�งานในพื้นที่ มีการจัดอบรมไป
แล้ว 3 รุ่น รุ่นละ 30-50 คน ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ผู้นำ�เยาวชน
ผู้นำ�ศาสนา ครูตาดีกา
หลักสูตรทีส่ อง คือ ‘หลักสูตรผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงสูส่ นั ติภาพ’ เป็น
หลักสูตรสำ�หรับผู้ใหญ่ คนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้นำ�องค์กรต่างๆ ทั้ง
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ข้าราชการ ผู้นำ�ศาสนา บางส่วนก็เป็นผู้ทำ�งานภาคประชาสังคม เป็น
หลั ก สู ต รที่ ร่ ว มกั น ร่ า งกั บ ดร.นอร์ เ บิ ร์ ต โรเปอร์ ส นั ก วิ จั ย อาวุ โ ส
สถาบั น วิ จั ย ความขั ด แย้ งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD)
หลักสูตรที่สาม คือ ‘หลักสูตรธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย’ ที่จะ
เปิดในเดือนกันยายน 2556 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ผู้นำ�องค์กร
เยาวชน
โดยหลักเกณฑ์แล้ว หลักสูตรต่างๆ กำ�หนดให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมจะต้อง
เข้าร่วมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 144 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน
ภายในช่วงเวลา 5-6 เดือน กระบวนการอบรมนัน้ มีการเชิญวิทยากรซึง่ เป็น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วม บางครั้งก็เชิญหน่วยงานความ
มั่นคง เจ้าหน้าที่จากองค์กรสากลระหว่างประเทศมาให้ความรู้ด้วย เช่น
กฎกติกาในภาวะสงคราม แนวคิดขององค์การสหประชาชาติ (UN) และ
แนวคิดของอิสลาม, ประสบการณ์การรักษาสันติภาพของยูเอ็นในติมอร์
เลสเต เป็นต้น
สำ�หรับงานในอนาคตคาดว่าจะต้องทำ�เร็วๆ นี้ คือ การจัดวงเสวนา
การจัดคาเฟ่ การจัดวงพูดคุยกับตัวแทนคนทีม่ แี นวคิดต่างกันวงเล็กๆ ส่วน
แนวคิดทีจ่ ะลงในชุมชนคือการจัดองค์ความรูใ้ นแต่ละชุมชนโดยอยูบ่ นพืน้
ฐานว่าเขาต้องการเรียนรูอ้ ะไร แง่น้ี ‘วิทยาลัยประชาชน’ มีฐานะเป็นผูร้ ว่ ม
สร้าง ‘พืน้ ทีก่ ลางในการพูดคุย’ ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งเพือ่ พัฒนากระบวนการ
สันติภาพควบคูก่ บั การเคลือ่ นไหวในภาพใหญ่ของสังคมด้วย
สิ่งที่ทางคณะทำ�งานของวิทยาลัยประชาชนพลอยได้จากการอบรม
ในหลักสูตรข้างต้น คือ ได้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองไปพร้อมกับผู้เข้า
ร่วม และแปรไปสูห่ ลักสูตรต่างๆ ทีพ่ ยายามจัดอบรมให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงในพื้นที่มากขึ้น และการพัฒนางานด้านต่างๆ ก็เดินบนฐานของ
ความรู้ ไม่ใช่ฐานของความรู้สึกเหมือนที่ผ่านมา
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มากกว่านั้น การพัฒนาเครือข่ายก็ทำ�ได้ค่อนข้างมากขึ้น อย่างน้อย
ก็ในผู้เข้าอบรมจาก ‘หลักสูตรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ’ ที่มีผู้เข้า
ร่วม 50 กว่าคนนั้น มาจาก 30 กว่าองค์กร ทั้งตัวแทนจากศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้นำ�จากองค์กรภาคประชาสังคม
ผู้นำ�ศาสนา ผู้นำ�ชาวบ้าน ฯลฯ หวังว่าพวกเขาจะทำ�งานร่วมกันเป็นเครือ
ข่ายการทำ�งานเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ แง่หนึ่ง พื้นที่ความรู้
แห่งนีไ้ ด้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มการทำ�งานระหว่างเครือข่ายให้มเี ป้าหมาย
และทิศทางการทำ�งานเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพมากขึ้น
นายมูฮ�ำ หมัด มะสีละ คณะกรรมการวิทยาลัยประชาชน กล่าวเสริม
ถึงเหตุที่ต้องมีวิทยาลัยประชาชน โดยระบุว่า หากจะแบ่งคนใน 3 จังหวัด
ตอนนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 track คือ
Track 1: ผู้นำ� ผู้มีอำ�นาจในการกำ�หนดทิศทางของความขัดแย้งและ
รุนแรง
Track 2: ภาคประชาสังคม (ผู้กุมความรู้และมักสื่อสารกันเอง เข้าไม่
ถึงชาวบ้านรากหญ้า สุดท้ายคือ
Track 3: ประชาชนรากหญ้า ซึง่ เป็นกลุม่ ทีน่ า่ สงสารเพราะถูกกระทำ�
จากฝ่ายต่างๆ ถูกกระทำ�จากความจริงคนละชุดกัน
ที่ผ่านมา พื้นที่ขาดความรู้ที่เป็นความจริง คนมลายูก็มีความจริงชุด
หนึ่ง คนซิแย (สยาม) ก็มีความจริงชุดหนึ่ง คนจีนก็มีความจริงอีกชุดหนึ่ง
เราจะทำ�อย่างไรเมื่อความจริงเหล่านี้ปะทะกันแล้วไม่นำ�ไปสู่ความรุนแรง
นี่คือสาเหตุที่เห็นความจำ�เป็นว่าต้องชำ�ระความจริง และพื้นที่ที่จะชำ�ระ
ความจริงก็หนีไม่พ้นคำ�ว่า โรงเรียน หรือ วิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทุก
ฝ่ายต่างอ้างว่าทำ�เพือ่ ประชาชน แต่การทำ�ให้ประชาชนมีความสุขนัน้ มีวธิ ี
การคนละอย่างกัน
เราตั้งคำ�ถามว่าหากเราจะศึกษากันเอง หาความจริงกันเอง ไม่ต้อง
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รอความจริงจากฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายก่อการ จะทำ�ได้ไหม ด้วยโจทย์
ลักษณะนีจ้ งึ ต้องปูพนื้ ก่อนว่า เราจำ�เป็นต้องรูพ้ นื้ ฐานอะไรก่อนบ้างเพือ่ จะ
ค้นหาความจริงนั้น และพยายามออกแบบหลักสูตรเป็นขั้นเป็นตอน พวก
เราตั้งความหวังว่าในอีก 5-6 ปีข้างหน้าจะขยายองค์ความรู้นี้ไปทั่วสาม
จังหวัด จนกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสร้าง
สันติภาพด้วยความรู้ เหมือนการเรียนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ได้จดั กระบวนการ
เรียนรู้
ไม่นานนี้ ทีมวิทยาลัยฯ ไม่ได้เชิญอาจารย์ประวัติศาสตร์ชื่อดังมา
บรรยายเหมือนทุกครัง้ เพราะได้ยนิ ได้ฟงั กันมามากแล้ว หากแต่เปลีย่ นมา
เชิญตัวแทนคนมลายู คนจีน คนพุทธ จากในพืน้ ที่ มานัง่ เสวนาให้นกั ศึกษา
ได้ฟัง ให้เรื่องเล่าจากแต่ละมุมมองได้สนทนา ได้ทะเลาะกันบนเวที ชำ�ระ
ประวัติศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ เอาความจริงที่แต่ละฝ่ายมีมาแลกเปลี่ยนกัน
เราไม่ได้ต้องการทำ�ให้ความจริงมีหนึ่งเดียว แต่ต้องการให้ฟังเรื่องเล่าของ
คนอื่นเป็น และมีพื้นที่ให้สำ�หรับทุกเรื่องเล่า
โดยฐานคิดของ ‘วิทยาลัยประชาชน’ นั้น นายทวีศักดิ์ ระบุว่าการ
สร้างสันติภาพ คือ การสร้างสติปญ
ั ญาในการหาทางออกของความขัดแย้ง
โดยไม่ใช้ความรุนแรง ดังนัน้ ในการสร้างสติปญ
ั ญา แบ่งออกเป็นสองอย่าง
คื อ องค์ ค วามรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว ม ที ม ของวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ส ร้ า งวิ ช าให้
ประชาชนได้เรียนรู้ แล้วคนที่เรียนรู้ก็นำ�องค์ความรู้นั้นไปสร้างการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับในพื้นที่ เพราะพื้นที่ความขัดแย้ง
นัน้ เหมือนพืน้ ทีร่ ะหว่างเขาควาย (dilemma) ซ้ายก็อนั ตราย ขวาก็อนั ตราย
เป็นภาวะอิหลักอิเหลือ่ ในการวางตัวเองอย่างไรให้อยูไ่ ด้อย่างปลอดภัยจาก
ผู้ใช้อาวุธทั้งสองฝ่ายก็เป็นเรื่องสำ�คัญ เชื่อว่าหากสามารถนำ�องค์ความรู้
และการมีส่วนร่วมมาผนวกกัน สังคมจะเข้าใจ และตอบคำ�ถามได้มาก
ขึ้น
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‘วิทยาลัยวันศุกร์’: พื้นที่ใช้ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
อาจารย์ อภิชาติ จันทร์แดง จากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมถอดประสบการณ์การทำ�งานของ
‘วิทยาลัยวันศุกร์’ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่
ภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นราวปี 2542 ในช่วงที่มีความขัดแย้งกรณีโครงการโรงแยก
ก๊าซและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา อาจารย์
รุ่นแรกๆ ที่ดำ�เนินการปัจจุบันก็ล้วนเกษียณแล้ว ดำ�เนินการมา 11-12 ปี
แต่มีการหยุดชะงักไปช่วงสั้นๆ ไม่ถึงปี จากนั้นมีการดำ�เนินการต่อในช่วง
หลัง นับถึงปัจจุบันก็ราว 2-3 ปี
เดิมทีนั้นมีการจัดวงคุยกันทุกวันศุกร์ และมีสมาชิกมีจำ�นวนมากพอ
สมควรที่เข้ามาใช้พื้นที่นี้ในการตั้งประเด็น เมื่อหยุดชะงัก ทุกคนต่างรู้สึก
เสียดายพื้นที่ของการเรียนรู้แบบนี้ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้ามาพบปะพูด
คุยแลกเปลี่ยนกันได้ พอดีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) ให้การสนับสนุนต่อ ทีมงานจึงตัดสิน
ใจดำ�เนินงานต่อ ซึง่ อันทีจ่ ริง ‘ทีมงาน’ ทีว่ า่ นีก้ ม็ ใิ ช่เจ้าของเวที เป็นแต่เพียง
ผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลในการจัดการเวที โดยที่พื้นที่นี้เป็นของทุกคน อย่างไร
ก็ตาม ในยุคหลังมีการลดจำ�นวนการจัดวงคุยลง จากทุกสัปดาห์เป็นเดือน
ละ 2 ครั้ง แต่บางเดือนที่มีประเด็นร้อนก็จัดมากกว่านั้น
“ความเป็นวิทยาลัยวันศุกร์เกิดมาจากการขาดพื้นที่ อย่างที่เราเห็น
กันอยู่ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะคนไม่ได้ค่อยคุย ไม่ค่อยได้แลก
เปลีย่ นกัน โดยเฉพาะปัญหาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐทีม่ กั มา
พร้อมกับความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่นั้น โดยจะรุนแรงมากหรือน้อยก็แล้ว
แต่กรณีพนื้ ทีน่ ผี้ เู้ ข้าร่วมหรือสมาชิกไม่จ�ำ เป็นต้องคิด ต้องทำ�เหมือนกัน แต่
อย่างน้อยเราจะเข้าใจว่าใครคิดอะไร ทุกความคิดเราเชื่อว่าเป็นประโยชน์
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เป็นข้อมูลความรู้”
วิทยาลัยวันศุกร์เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะในเชิงประเด็นความรู้ โดยเฉพาะ
ประเด็นของพืน้ ที่ รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและ
ระดับโลกด้วย ตัวอย่างเช่น มีการจัดเสวนาเกีย่ วกับปัญหาหนัง Innocence
of Muslim เป็นต้น
แม้สถานะของวิทยาลัยวันศุกร์จะเป็นทางการน้อยกว่าวิทยาลัย
ประชาชนทีม่ สี มาชิกชัดเจนถาวร มีหลักสูตรชัดเจน แต่วทิ ยาลัยวันศุกร์เป็น
เวทีให้ใครก็ตามสามารถนำ�เสนอเรื่องต่างๆ ที่ตนเองอยากพูดคุยแลก
เปลีย่ นได้ ทีผ่ า่ นมาหลายๆ ประเด็นก็เกิดจากคนภายนอกเสนอเข้ามา หรือ
ขอใช้พนื้ ทีว่ ทิ ยาลัยวันศุกร์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลความรูเ้ รือ่ งต่างๆ ประเด็น
จึงมีความหลากหลายมาก
นายบรรจง นะแส จากมูลนิธิรักษ์ทะเลไทย อธิบายบทบาทของ
วิทยาลัยวันศุกร์เพิ่มขึ้นว่า องค์ความรู้ที่เรียนรู้ผ่านเวทีเสวนานั้นเกี่ยวข้อง
กับความเป็นอยู่ ปากท้องของชาวบ้านที่มีอยู่จริง โดยเริ่มก่อตัวจากความ
ขัดแย้งเรือปัน่ ไฟปลากะตักทีช่ าวบ้านออกมาประท้วง เดินขบวนในจังหวัด
สงขลา ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
และเครือข่ายใกล้เคียงจึงตัง้ วิทยาลัยวันศุกร์ขนึ้ เพือ่ เป็นพืน้ ทีบ่ อกเล่าให้คน
อืน่ ๆ รูว้ า่ ปัญหาของชาวประมงคืออะไร จากนัน้ ปี 2545 ก็เผชิญกับปัญหา
ใหญ่กรณีโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย วิทยาลัยวัน
ศุกร์ก็เป็นกลไกในการนำ�ข้อมูลออกมาบอกกับสาธารณะอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิชาการ เช่น ข้อมูลทีม่ าของโครงการนี้ สัญญาสัมปทานแหล่งก๊าซ
เป็นอย่างไร ทำ�ไมจึงมี 7 เส้นทาง ปมปัญหาที่ดินวะกัฟ เป็นต้น
ตัวอย่างสำ�คัญที่ใช้ความรู้ขับเคลื่อนผ่านเวทีเสวนาวิทยาลัยวันศุกร์
สามารถสร้างผลสะเทือนต่อสังคมและวงวิชาการ คือ ‘โครงการแลนด์บริดจ์
สงขลา-สูตล’ ที่เกิดตั้งแต่ปี 2532 มีกรอบคิดตัดเส้นทางเดินเรือตรงปักษ์
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ใต้ เพื่อย่นระยะทางให้เรือสินค้าทั้งหลายไม่ต้องเดินทางอ้อมไปทาง
สิงคโปร์
ในปี 2545 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อศึกษาทางเลือก โดยกำ�หนดไว้ 7-8 เส้นทาง แล้วสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า
พืน้ ที่ 5A คือบริเวณสงขลา-สตูล เหมาะสมทีส่ ดุ เมือ่ ลงไปดูในรายละเอียด
แผนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเห็นปมที่จะสร้าง
ความขัดแย้งในพืน้ ทีจ่ �ำ นวนมาก เพราะพบว่านอกจากท่าเรือน้�ำ ลึกแล้ว ยัง
จะมีถนนสายสตูล-เปอร์ลิส ซึ่งต้องขุดทะลุภูเขา, โครงการรถไฟรางคู่ ปาก
บารา-จะนะ, ท่อและคลังส่งน้ำ�มัน, นิคมอุตสาหกรรม, โครงการเขื่อน
เป็นต้น
หน้าที่ของวิทยาลัยวันศุกร์คือนำ�เอารายละเอียดเหล่านี้ออกมาให้
ชาวบ้านได้เห็นของจริงว่าอะไรจะเกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ น เช่น ในการถมทีน่ คิ มฯ
จะมีการใช้ภเู ขาถึง 8 ลูก หรือเส้นทางลำ�เลียงหิน รายละเอียดเส้นทางรถไฟ
เมือ่ นำ�รายละเอียดต่างๆ ออกมาจะเห็นว่ามีโครงการต่างๆ มากกว่าท่าเรือ
หลายพื้นที่เผชิญหน้ากับการพัฒนาที่เอาอุตสาหกรรมเป็นตัวเดินหน้า
เหมือนภาคตะวันออก
นางพิชญา แก้วขาว จากมูลนิธชิ มุ ชนไท กล่าวถึง ‘ความรู’้ ว่า ความ
รูห้ ลายอย่างรูใ้ ห้รกหัว โดยทีผ่ ศู้ กึ ษาไม่เคยวิเคราะห์เลยว่าจะรูไ้ ปทำ�ไม การ
เรียนปริญญาตรีในระบบการศึกษาไทยก็เป็นเช่นนี้ เรียนรู้เรื่องต่างๆ แต่
ไม่รจู้ ะนำ�ไปใช้อย่างไร การตัง้ ต้นจากความไม่เป็นธรรมนัน้ ก็ตอ้ งตัง้ คำ�ถาม
ว่า เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อจะทำ�ให้ได้รับ
ความเป็นธรรม เป็นการหาความรู้เพื่อเอาตัวให้รอด รู้เพื่อจัดการปัญหา
ให้ได้ ดังนั้น ‘รู้ทำ�ไม’ จึงเป็นคำ�ถามสำ�คัญในการเริ่มต้น
ยกตัวอย่างวิทยาลัยวันศุกร์ที่ดำ�เนินการมากว่า 10 ปีว่าเป็นเวทีของ
คนที่อยากรู้ ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็มาฟัง ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนหน้าไป
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เรื่อยๆ ส่วนคนที่อยากรู้ทุกเรื่องก็มาฟังทุกเวที ทฤษฎี หลักการ กฎหมาย
คนละเรื่องกัน เมื่อชาวบ้านรู้แล้วก็สามารถนำ�ไปขยายต่อได้ แต่ไม่จำ�เป็น
ที่ชาวบ้านต้องรู้ทุกเรื่อง โดยยกตัวอย่างการศึกษารายงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่มีปัญหาบกพร่อง เมื่อนักวิชาการนำ�มาวิเคราะห์
และเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้ ชาวบ้านก็รู้วิธีคิดว่า “อีไอเอไม่เป็นจริง” เท่า
นี้ก็เพียงพอแล้ว เป็นความรู้ที่ทำ�ให้เกิดความกล้าที่จะพูดและแสดงออก
เป็นความรู้ที่นำ�ไปใช้ได้จริง ไม่ถูกแช่แข็ง และทำ�ให้สนุกกับการที่จะรู้
นอกจากนี้ นางพิชญา ยังแนะนำ�อีกว่า ชาวบ้านในสามจังหวัดจะถูก
เชิญไปงานต่างๆ จำ�นวนมาก เพื่อรับการอบรมเรื่องต่างๆ แต่ไม่เคยได้รับ
การแนะนำ�ว่าอะไรที่ควรไป อะไรไม่ควรไป จึงขอแนะนำ�ว่าไม่ต้องไปก็ได้
หากเวทีนั้นไม่ได้สร้างปัญญาให้ดำ�รงชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข
“ถ้าปลายทางคือสันติภาพ อะไรคือสิง่ ทีต่ อ้ งรูเ้ พือ่ ไปสูส่ นั ติภาพ แล้ว
รู้แล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ส่วนจะเปลี่ยนอย่างไรนั้น
ต้องทบทวน หาวิธีที่ถูกต้อง”

พืน้ ทีพ่ ดู คุย : เสริมอำ�นาจ สร้างทางเลือกในการกำ�หนดชะตาชีวติ
ตัวแทนจากคณะกรรมการในวิทยาลัยประชาชนซึ่งเป็นผู้หญิง (คน
เดียวในคณะกรรมการ) กล่าวเสริมเพื่อทำ�ความรู้จักวิทยาลัยประชาชนให้
มากขึน้ ว่า ทีต่ งั้ ชือ่ เช่นนัน้ เพราะมีจดุ ประสงค์จะให้องค์ความรูแ้ ก่ประชาชน
ในทุกด้าน และเพิ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 3 ในบริบทที่สถานการณ์ความรุนแรง
ยืดเยื้อเรื้อรังจนไม่เห็นปลายทางว่าจะยุติอย่างไร
“เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เป็นคำ�ถามใหญ่ที่กำ�ลังหาคำ�ตอบร่วมกัน
และองค์ความรู้ที่ชาวบ้านต้องการคือ องค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและ
สันติภาพ โดยเฉพาะช่วงการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น
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นั้น คนในพื้นที่ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เช่นกัน มีการคุยกันในวงน้ำ�ชา แลก
เปลีย่ นข้อมูล องค์ความรูก้ นั เอง สิง่ ทีว่ ทิ ยาลัยประชาชนเห็นคือ คนในพืน้ ที่
กระหายความรู้ กระหายความจริง อยากจะรู้ว่าอะไรคือสันติภาพ และ
ปลายทางสันติภาพจะมาเมื่อไหร่ สื่อที่เข้าไปสัมภาษณ์สอบถามชาวบ้าน
ว่ามุมมองเกี่ยวกับสันติภาพของคุณคืออะไร ชาวบ้านก็ตอบไม่ได้ เพราะ
อันที่จริงแล้ว คำ�ว่า สันติภาพนั้นมีความหมายกว้าง แต่เขาจะสามารถพูด
ได้และบอกได้วา่ เขาต้องการอะไรหากมีองค์ความรูแ้ ละพืน้ ทีป่ ลอดภัยเพียง
พอให้เขาพูดได้”
วิทยาลัยประชาชนเป็นสถาบันกึ่งองค์กร กระบวนการจัดอบรม
หลักสูตรต่างๆ จะทำ�ในมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็น ‘พืน้ ทีป่ ลอดภัย’ ช่วงต้นกลุม่
เป้าหมายคือ ผู้นำ�ในชุมชน ทั้งผู้นำ�ตามธรรมชาติและที่อยู่ในโครงสร้าง
เช่น อบต. ครู ผูน้ �ำ ศาสนา ทีเ่ ลือกคุยกับผูร้ ู้ เนือ่ งจากคาดหวังว่าจะไปขยาย
องค์ความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับรากหญ้า เหล่านี้จะ
เป็นการเพิ่มพลังอำ�นาจให้เสียงของประชาชนมีความหมายมากขึ้น
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยประชาชนคนหนึ่งกล่าวว่า จบหลักสูตรของ
วิทยาลัยมาประมาณ 4-5 เดือนแล้ว และตอบตัวเองได้ว่า วิทยาลัย
ประชาชนเป็นองค์กรที่สร้างอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ‘ไฟฉาย’ ขึ้นมา
โดยให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปส่องที่ไหน เป็นการสื่อสารในช่วงวัยและ
ระดับชนชั้นที่คุยกันได้ สำ�หรับตัวเขาเป็นเยาวชนก็สามารถส่องไฟในกลุ่ม
เยาวชนด้วยกันได้วา่ ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งนีเ้ ยาวชนสามารถทำ�อะไรให้เกิด
ประโยชน์ได้บ้างจากความรู้ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนต้องการ เพราะ
ถึงที่สุดปริญญาบัตรก็ยังไม่มีความหมายเท่าการยอมรับของสังคม
แม้จะไม่ใช่นักวิชาการใหญ่ ไม่ใช่องค์กรจัดตั้งที่ใหญ่โต แต่เขาก็
สามารถขยายความรู้ ข้อมูลของพื้นที่ความขัดแย้งสู่เยาวชนที่หมู่บ้านได้
พูดคุยกันได้ เช่น ในเวลาเล่นฟุตบอล เมือ่ เยาวชนรูว้ า่ ตนสามารถมีบทบาท
เชิงรุกได้ ก็จะเกาะกลุม่ สร้างเครือข่าย กลายเป็นสะพานไปสูก่ ารพูดคุยกัน
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ของผู้ใหญ่ได้
ศิษย์เก่าวิทยาลัยประชาชนอีกคนหนึง่ กล่าวว่า ได้เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้ นำ � แปรความขั ด แย้ ง สู่ สั น ติ ภ าพ ในระยะ 5-6 เดื อ นได้ เรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนการ กลไกของ ‘ปาตานี’ และของโลกภายนอก เห็นความซับซ้อน
ภายในทีส่ มั พันธ์และเชือ่ มโยงกับบริบทนอกพืน้ ที่ ทำ�ให้เปิดมุมมองในการ
แก้ปัญหาในมากขึ้น ได้นำ�ความรู้ไปทำ�งานทั้งขับเคลื่อนขององค์กร และ
ใช้เรื่องกฎหมาย ส่วนสิ่งที่อยากเรียนเพิ่มเติม คือ การเขียนข่าว การผลิต
ข่าว เพื่อนำ�เสนอข้อมูลในพื้นที่
ขณะที่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยประชาชนอีกคนหนึ่ง ระบุว่า เขาเป็น
นักศึกษารุ่นที่3 เพิ่งจบหลักสูตรมาประมาณ 2 เดือน เดิมเป็นประชาชน
รากหญ้าคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าในพื้นที่ไม่มีความยุติธรรมมานานแล้ว และ
ต้องการจะค้นหาความรูเ้ กีย่ วกับต้นตอของปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และรูส้ กึ
ดีใจมากที่มีวิทยาลัยประชาชนเกิดขึ้นในพื้นที่ สิ่งที่สนใจมากคือเรื่องของ
กฎหมาย และคิดว่ากฎหมายพิเศษหลายฉบับ ไม่มีความยุติธรรม ควรจะ
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ยกเลิก ความรู้ที่ได้รับนั้นเยอะมาก แต่ประเด็นสำ�คัญคือผู้อบรมจะนำ�ไป
บูรณาการอย่างไรเพือ่ ให้น�ำ ไปใช้ในสังคมบ้านตนเองได้ เพราะภายใต้พนื้ ที่
3 จังหวัดก็มีสังคมหลายแบบ ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
ผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง ตั้งคำ�ถามว่า สมมติมีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นจะ
ถือว่ามีสันติภาพแล้วหรือยัง แล้ววิทยาลัยประชาชนจะยังมีต่อไปไหม
นายมูฮ�ำ หมัด กล่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงนัน้ เป็นเพียงสันติภาพเชิงลบ
แค่หยุดความรุนแรงทางกายภาพ ซึ่งเป็นความต้องการของรัฐ ไม่ใช่
ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการสันติภาพเชิงบวก ต้องการเห็นความเปลี่ยน
แปลงเชิงโครงสร้างและมีความเป็นธรรมในพื้นที่มากขึ้น และหากเป็นเช่น
นั้นกิจกรรมของวิทยาลัยคงต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่เปลี่ยน เราทุก
คนต้องการให้เหตุการณ์จบ แต่อนั ทีจ่ ริงคำ�ตอบไม่ได้อยูท่ เี่ อกราช ไม่ได้อยู่
ที่ autonomy ไม่ได้อยู่ที่การกระจายอำ�นาจ คำ�ตอบอยู่ตรงความพึงพอใจ
ของคนในพื้นที่ นี่คือความหมายของคำ�ว่าสันติภาพที่แท้จริง คือ ชาวบ้าน
กินดีอยู่ดี และพอใจกับระบอบการปกครองที่ประชาชนเลือกและสามารถ
กำ�หนดชะตาตัวเองได้
ตัวแทนวิทยาลัยประชาชนคนหนึ่ง ย้ำ�ความสำ�คัญของวิทยาลัย
ประชาชนในฐานะการเป็น ‘พื้นที่ทางการเมือง’ และ ‘พื้นที่ปลอดภัย’
เพราะได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงของตนเอง มีพื้นที่ของตนเอง
แทนที่จะมีทางเลือกเพียงเข้าร่วมกับฝ่ายผู้ก่อการ หรือเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐ
ซึ่งล้วนแต่ต้องจับปืนและใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่กับฝ่ายไหน ทั้งที่ทุกฝ่าย
อ้างว่าต้องการสันติภาพทั้งนั้น การที่มีพื้นที่ให้มาตะโกนตรงนี้เป็นพื้นที่
ปลอดภัย เพื่อทะเลาะกันทางความคิดให้จบ โดยไม่ใช้ความรุนแรง ใช้ปาก
ต่อสู้กัน เพื่อที่อย่างน้อยจะไม่มีใครตาย นี่คือประโยชน์เล็กน้อยที่จะนำ�สู่
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่
นายบรรจง นะแส ตั้งข้อสังเกตในตอนท้ายว่า ประสบการณ์การ
ทำ�งานกับชาวบ้านของเขา ทำ�ให้เห็นรูปธรรมของปัญหาอีกแบบ เวลาจัด
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เวทีเพื่อแก้ไขปัญหาของวิทยาลัยประชาชนดูเหมือนจะห่างไกลจากปาก
ท้องของชาวบ้าน เพราะเป็นเรือ่ งแนวคิดเสียมาก ซึง่ คนทำ�งานก็คงตืน่ เต้น
ทีไ่ ด้เรียนรูอ้ งค์ความรูใ้ หม่ แต่โจทย์พวกนีต้ อ้ งคิดว่าเป็นโจทย์ของใคร หาก
เป็นเรื่องใหม่ ไกลตัว ก็ไม่จำ�เป็นที่ชาวบ้านต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ปัญหาปาก
ท้องของเขาสำ�คัญและไม่มีคนใส่ใจ จะมีประโยชน์อะไรที่จะพูดเรื่อง
สันติภาพแต่ไม่มีใครพูดปัญหาปากท้องของเขา นี่เป็นโจทย์ที่อยากฝากให้
วิทยาลัยประชาชนด้วย
นอกจากนี้ เรื่องกฎหมาย เรื่องเทคนิคต่างๆ ที่บอกว่าชาวบ้านไม่รู้
เพราะมีกฎหมายพิเศษเยอะไปหมดและทีมงานฯ รูส้ กึ ว่าต้องเรียนรูม้ นั เพือ่
อยู่อย่างปลอดภัย แต่สำ�หรับเขาแล้วเห็นว่าต้องทำ�มากกว่านั้นคือ ต้อง
เรียนรู้วิธีล้มกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย ไม่ใช่เรียนเพื่อเดินทางที่รัฐกำ�หนด
ไม่ใช่บงั คับพ่อแม่เราให้ท�ำ ตามกฎหมายทีไ่ ม่ถกู ต้อง สิง่ ทีร่ ฐั หรือผูม้ อี �ำ นาจ
กำ�หนดส่วนใหญ่กดขี่บังคับ ดังนั้น จึงน่าจะลองใช้ช่องทางอื่น เช่น ล่าราย
ชื่อเพื่อยกเลิกกฎหมาย
ขณะที่ อาจารย์ อ ภิ ช าต ได้ ข มวดให้ เ ห็ น จุ ด ร่ ว มของ ‘วิ ท ยาลั ย
ประชาชน’ และ ‘วิทยาลัยวันศุกร์ ‘ แม้วิธีการในการดำ�เนินการอาจแตก
ต่างกันอยู่บ้าง “ในส่วนวิทยาลัยวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นจัดกิจกรรมอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่เท่าทีฟ่ งั จากตัวอย่างของวิทยาลัยประชาชน คิด
ว่าอาจต้องปรับรูปแบบในการลงไปสู่ชุมชนให้มากขึ้น เพราะในช่วง 2 ปี
หลัง มีหลายครั้งที่ชุมชนก็เรียกร้องให้วิทยาลัยวันศุกร์ไปทำ�เวทีให้ เพื่อดึง
องค์ความรู้ที่เขามีออกมาเป็นระบบ ประกอบกับเครือข่ายที่เรามี เช่น
นักศึกษาในโครงการต่างๆ ก็สามารถนำ�ลงไปช่วยการขับเคลื่อนของชาว
บ้านได้ วิทยาลัยวันศุกร์กจ็ ะเป็นเวทีเชือ่ มระหว่างสถาบันการศึกษากับชาว
บ้านที่มีความรู้อยู่แล้ว แต่อาจขาดเรื่องการจัดการ ขาดพื้นที่ การทำ�เช่นนี้
จะทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ของทั้งสองส่วน”
“ส่วนที่สอง การให้ข้อมูลที่นอกเหนือเวทีเสวนาก็เป็นส่วนสำ�คัญนั่น
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คือ ‘สื่อ’ เราจะพยายามรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ให้
มากขึน้ ไม่เฉพาะจากเวทีเสวนาอย่างเดียว เพือ่ ให้ชาวบ้านเขาตัดสินใจว่า
จะเอาหรือไม่เอาท่าเรือน้ำ�ลึก คือทำ�อย่างไรให้ข้อมูลความรู้ใหม่ที่ได้จาก
เวทีเสวนาของวิทยาลัยวันศุกร์เป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นเครือข่ายและ
สังคม”
“ส่วนที่สาม การทำ�งานกับกลุ่มเครือข่าย ที่ผ่านมามีกับสมาชิก
วิทยาลัยวันศุกร์อยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนก็มีเครือข่ายของตัวเอง เราอาจต้อง
มองกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่ภาคประชาชนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่ขยายไปยังกลุม่ อืน่ ทีม่ ลี กั ษณะ
งานส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนด้วย

คุยวันนีท้ �ำ ให้เห็นว่าจะต้องทำ�งานอย่างไร ปรับตัวอย่างไรต่อไป
นายทวีศกั ดิ์ ย้�ำ ว่า สิง่ ทีเ่ ราพูดกันตัง้ แต่ตน้ คือเรือ่ งองค์ความรู้ แต่สง่ิ ที่
เราจะทำ�คือ ทำ�อย่างไรให้องค์ความรูข้ องเราเดินเข้าไปหรือวิง่ เข้าไปหารัฐ
องค์กรประชาสังคม เมือ่ วิง่ เข้าช่องทีถ่ กู ต้องมันจะสร้างการเปลีย่ นแปลง
“การเรียนรู้คือการปฏิบัติ ความคาดหวังของวิทยาลัย คือ เรียนแล้ว
ต้องเอาไปปฏิบัติ ไม่อย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น”
นายอับดุลเลาะห์ กล่าวว่า สิ่งที่สังเกตเห็นคือ สิ่งที่เราทำ�ทุกอย่าง
เพราะเราเจอปัญหา ปัญหาแต่ละที่ แต่ละอย่าง ก็แตกต่างกัน ที่ปัตตานีมี
ปัญหาความมัน่ คงทีซ่ อ้ นอยูข่ า้ งบน ข้างล่างมีปญ
ั หาปากท้อง ระบบชนชัน้
แต่สงิ่ ทีว่ ทิ ยาลัยประชาชนทำ�ในช่วงทีผ่ า่ นมา คือ การพยายามเรียนรู้ ตัง้ แต่
ปี 2547 เป็นต้นมา โดยเห็นว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุด คือ กฎหมายพิเศษทั้ง
หลาย เป็นสิ่งที่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ต้องการ แต่ในเมื่อถูก
บังคับใช้แล้ว การยกเลิกไม่ใช่ง่าย และมันครอบหัวเราอยู่ ดังนั้น โจทย์
เฉพาะหน้าคือ ทำ�อย่างไรให้เราอยู่ให้ได้ จึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้มันให้มาก
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ที่สุดเพื่อให้อยู่ได้พร้อมไปกับการพยายามจะแก้ไขปัญหา ในการตัดสินใจ
คิดและเลือกโดยตัวของเขาเอง เพราะสิง่ ทีเ่ ราพูดเสมอคือ ถ้าให้ใครคนหนึง่
เลือกโดยไม่มคี วามรู้ ถือเป็นความอยุตธิ รรมต่อเขา เขาอาจจะอยากมีการ
ปกครองตนเอง แต่เขาก็ตอ้ งมีองค์ความรูจ้ ริงๆ ว่ามันคืออะไร เป็นอย่างไร
วิทยาลัยประชาชนเพิ่งตั้งได้ 2 ปีกว่า นับว่ายังเป็นเด็กมาก ก็คงต้อง
พยายามเปิดแนวทางสายงานการทำ�งานใหม่ๆ อาจต้องขอความรู้ความ
เห็นจากคนอื่นๆ รวมถึงเป็นเครือข่ายกับวิทยาลัยวันศุกร์เพื่อเป็นภาคีใน
การทำ�งาน
ขณะที่ นางพิชญา ปิดท้ายว่า การเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่อย่าไปติด
กรอบว่าการเรียนต้องเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ แต่เรียนจากโจทย์จริงตรงหน้า
แล้วสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเราด้วย จุดสำ�คัญอีกประการ คือ การหา
เครือข่ายให้ได้กว้างขวางที่สุด แล้วร่วมกันตะโกนออกมา
“โจทย์ 3 จังหวัดมันท้าทายด้วยชีวิต เราไม่มีเวลาบ่ม ไม่มีเวลาเพาะ
เราต้องช่วยกันกระตุ้นให้การเรียนรู้เร็วขึ้น”
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รายชื่อกลุ่มโครงการ องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
การจัดสัมมนาวิชาการ “บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ” (STEPs
TO PEACE) มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 460 คน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มโครงการ
องค์กร และภาคีเครือข่าย นักศึกษาและผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไป ประกอบด้วย
สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), นักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำ�นักความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำ�นักนายก
รัฐมนตรี สำ�นักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ , ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในสามจังหวัดชายแดนใต้, กลุ่มเครือข่ายโครงการจากโครงการเสวนา
ท้องถิน่ ใต้ : วิทยาลัยวันศุกร์ เครือข่ายองค์กรชุมชนพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาและ
จังหวัดสตูล โครงการศูนย์การเรียนรูธ้ รุ กิจชุมชนต้นแบบสูก่ ารพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โครงการแบบจำ�ลองเพื่อการเฝ้าระวังภัยแบบมีส่วนร่วมและระบบ
เตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าว นักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย เพื่อ
ลดปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการกระบวนการสร้าง
สันติภาพปาตานีโดยภาคประชาชน โครงการการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายให้กบั องค์กรภาคประชาสังคมทีท่ �ำ งานด้านสิทธิเด็กและผูห้ ญิงใน
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 : เจ้าหน้าที่การเงินประจำ�โครงการ STEP
5. สุรัชดา จุฑานันท์ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสโครงการ STEP
6. อารีฟีน ดำ�รงรัศมี : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ STEP

สำ�นักงานบริหารโครงการ STEP
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