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ดิฉันชื่อ ยะห์ อาลี เจ้าของเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งในเวที “ประชาหารือ” ... 

ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชา

หารือสู่สันติภาพชายแดนใต้ สิ่งที่ได้กับตัวดิฉันท�าให้ดิฉันมีความรู้สึกว่า ได้เพิ่ม

ประสบการณ์มากขึ้น รู้สึกมีความกล้ามากยิ่งขึ้น มีความรู้ในการใช้ทักษะจาก

การอบรมกระบวนการจัดเวทีประชาหารือจาก มูลนิธิเอเชียแห่งประเทศไทย 

ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ทั้งให้ความรู้ในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ

รวมทั้งเทคนิควิธีการ การจัดเวทีประชาหารือเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหา

กุญแจสู่สันติสุขในชายแดนใต้ อีกทั้งได้สร้างองค์กรเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเช่น 

เครอืข่ายวทิยชุมุชน เครอืข่ายผูน้�าชมุชน เครอืข่ายเยาวชน เครอืข่ายโรงเรยีนตาดกีา 

เครือข่ายอุซตาส (ครูสอนศาสนา) และปอเนาะ (โรงเรียนสอนศาสนาดั้งเดิม) ท�าให้

เครือข่ายเหล่านี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ เป็นเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพลัง 

เพื่อจะน�ากระบวนการปรึกษาหารือไปใช้ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัย และสร้างความรู้

ความเข้าใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน อันจะน�าไปสู่การปรับตัวของ

ชุมชนต่อสถานการณ์ และพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและห่างไกลจากยาเสพติด

ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการจัดเวทีประชาหารือยังเป็นเวทีที่กระตุ้นให้ชุมชน

เกิดความกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถแสดงความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองของตนเองได้

ค�าต้นเรื่อง



อย่างเปิดเผย กล้าที่จะเปิดใจในที่สาธารณะ โดยไม่กังวลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัย

ในชีวิต ท�าให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา เพราะ

มีแนวความคิดเห็นที่หลากหลายในการน�าปัญหาขึ้นมาอภิปราย และหาทางออก

ร่วมกัน ทุกฝ่ายได้พูดความจริง ได้ฟังเสียงและความเห็นของผู้อื่น

โครงการประชาหารือฯ จึงเป็นวิธีที่ส�าคัญที่สุด อันเป็นหนทางในการทักทอ 

สายสัมพันธ์ ฟื ้นฟูและปลูกสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของชุมชนให้ยอมรับกัน

มากขึ้น และเป็นมิติใหม่ของคนในพื้นที่ที่จะใช้ศักยภาพของตนในการแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระดบัชมุชน ระดบัต�าบล ระดบัอ�าเภอ ระดบัจงัหวดั 

และ ดิฉันคาดหวังว่า “เรา” จะสามารถขยายเวทีไปสู่การสร้างสันติภาพใน

ระดับชาติขึ้นได้อย่างแน่นอน

      ยะห์    อาลี

           21 มีนาคม 2555



ในนามขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ จ�านวน 12 องค์กร อันประกอบ
ด้วยเครือข่ายวิทยุชุมชนปัตตานี (PCRN) สมาคมผู้หญิงกับสันติภาพ (We Peace) 
เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ (SPM) เครือข่ายบัณฑิตอาสา
พัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ (GDST) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
(SFST) ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS) ส�านักข่าวอามาน (Aman)  
เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม (HAP) เครือข่ายอาสาสมัคร 
ผู้ช่วยทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (SPAN) กลุ่มสันกาลาคีรี (SK)  
ศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนใต้ (CCPD) เครือข่าย
ประชาสังคมนราธิวาส (CSN-N) และผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือทั้งหมด รู้สึกยินดี
ระคนตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยที่หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ได้ออกมาสู่สาธารณชนได้ในที่สุด 
เพราะมีความหมายว่า... ความคิดเห็นและข้อเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ใจกลางของจังหวัดชายแดนใต้ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ก�าลังถูกขยายให้มี
เสียงดังขึ้นจากดินแดนปลายสุดด้ามขวานเพื่อสื่อสารกับผู้มีอ�านาจในเมืองหลวง
ให้ได้รับทราบว่าผู้คนจ�านวนไม่น้อยในดินแดนแห่งนี้ ยังมีความต้องการเสนอตัว
เข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความรุนแรงในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง  
โดยสันติวิธี และยังมีความหมายว่า ความคิดเห็นของผู ้คนที่นี่ก็ก�าลังถูกเผย
แพร่ออกไป เพื่อสื่อสารกับพี่น้องร่วมชาติให้ได้รับทราบว่า แท้จริงแล้ว ผู้คนใน
ดินแดนแห่งนี้คิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาก�าลังเผชิญอยู่ในแต่ละวัน

ตลอดระยะเวลาของการเดินทางร ่วมกันในโครงการประชาหารือสู ่
สันติภาพชายแดนใต้ พวกเราได้เรียนรู้กระบวนการประชาหารือในทุกขั้นตอนทั้ง

ค�าน�าจากองค์กรเครือข่าย 12 องค์กร



ในทางหลักการของการใช้เครื่องมือ และการน�าเครื่องมือไปใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกเวที ท่ามกลางความท้าทายบีบคั้น
นานาชนดิอนัเกดิจากสถานการณ์ความขดัแย้งและรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ซึง่เราพบว่า  
กระบวนการประชาหารือไม่เพียงแต่เป็นเวทีรับฟังปัญหาของชุมชนแต่ยังเป็น
เวททีีม่พีลงัอย่างมากในการกระตุน้ความรูส้กึกระตอืรอืร้นของผูค้นในท้องถิน่เพือ่
แก้ไขปัญหาของตนเอง โดยไม่ต้องรอรับการก�าหนดชี้น�าจาก เครื่องมือดังกล่าวได้
มส่ีวนช่วยเปิดโลกทศัน์การแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้กบัคนในท้องถิน่ 
ซึง่ส่วนใหญ่ก�าลงัอยูใ่นภาวะเบือ่หน่าย ท้อแท้ ให้กลบัมามคีวามหวงัพึง่พงิตนเองได้
อีกครั้ง ดังที่ท่านผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากข้อถกเถียงอันหลากหลายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ด�าเนินโครงการ และรวมทั้งการต่อยอดความคิดสู่การปฏิบัติจริง (โครงการ Seed 
Grant) ทั้งหลายที่เกิดจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือในหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ 

พวกเราในนามขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ จ�านวน 12 องค์กร  
ใคร่ขอเชญิทกุท่านตดิตามการเดนิทางทกุฝีก้าวของโครงการทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอื
ขนาดย่อมเล่มนี้ ด้วยหวังว่าท่านจะได้รับทั้งข้อมูลความรู้ และเข้าถึงความรู้สึก
ของผู้คนในชายแดนใต้มากยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้ พวกเราขอชื่นชมในมิตรภาพ
และความริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ  
อันได้แก่ มูลนิธิเอเชียที่คอยเป็นพี่เลี้ยงและยังเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการ
ด้วยดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดโครงการ รวมทั้ง “เพื่อนร่วมทาง” อันได้แก่
ผู้เข้าร่วมทุกฝ่าย ทั้งราชการและประชาชนที่แตกต่างหลากหลายซึ่งถือว่าเป็น  
“ผู ้มีส ่วนได ้-ส ่วนเสีย” ตัวจริงเสียงจริง เป ็นทั้งแรงบันดาลใจ และทาง 
กองบรรณาธิการ ถือว่าเพื่อนร่วมเดินทางของโครงการนี้ทุกท่าน คือ “ผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลง สู่สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

     ด้วยสันติและมิตรภาพ

        กองบรรณาธิการ
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บทน�า และกระบวนการ 
ท�าเวทีประชาหารือ



 14 เสียงท้าทายจากกัมปง
รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลายเพื่อปูทางสู่สันติภาพ

“โครงการประชาหารือสู ่สันติภาพชายแดนใต้” เป ็นการท�างาน

ร ่วมกันของชุมชนภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี

มูลนิธิเอเชียเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณและทักษะต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฯ ได้น�ารูปแบบการ “จัดเวทีประชาหารือ” 

ทีพ่ฒันาจากแนวคดิและเทคนคิ ประชาธปิไตยแบบประชาหารอื (หรอืทีบ่างคนเรยีก

ว่า การสานเสวนาหาทางออก ภาษาอังกฤษเรียกว่า Deliberative Democracy) 

ซึ่งถูกปรับมาจากหลักสูตรของ The Kettering Foundation ทั้งนี้ ก็เพื่อประกันให้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

ท�าข้อเสนอทางออกเป็นที่ยอมรับได้จากทุกฝ่าย ทั้งนี้ก็เพื่อหนุนเนื่องกระบวนการ

สร้างสันติภาพ 

หลังจากน�าการจัดเวทีประชาหารือ (Deliberative Dialogue) ไป

ด�าเนินการในหลายครั้ง หลายพื้นที่และกับหลายกลุ่ม พบว่าการจัดเวทีประชา

หารอืเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการสะท้อนความต้องการของประชาชน

ผู้อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ที่มีความขัดแย้งสูงได้ชัดเจน

ทั้งนี้คงเนื่องมาจากเครื่องมือ กระบวนการจัดเวทีประชาหารือ มีคุณสมบัติพิเศษ

สองประการคือ (1) เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างข้อตกลงร่วม (Common 

Ground) หลังจากมีการพิจารณาทางเลือกที่เป็นทางออกต่างๆ ที่คิดขึ้นเพื่อแก้ไข

ปัญหาสาธารณะที่ซับซ้อน ยืดเยื้อ และมีผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จาก

บทน�า และกระบวนการท�าเวทีประชาหารือ
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การหารือในเวทีนั้นมีน�้าหนักมากกว่าการแลกเปลี่ยน พูดคุยกันในแบบปกติและ  

(2) สามารถเจาะจงกลุ่มผู้เข้าร่วมให้มีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในประเด็น

ปัญหาที่พวกเขาก�าลังเผชิญอยู่ได้ ซึ่งการเจาะกลุ่มแบบนี้จะได้ประเด็นปัญหาและ 

ข้อตกลงที่แท้จริง ปราศจากการชี้น�า หรือก�าหนดจากกลุ่มผู้มีอ�านาจฝ่ายอื่นๆ 

สุดท้ายแล้ว “ความต้องการแท้จริง” และ “ข้อตกลงร่วม” ของผู้มีส่วนได้-

ส่วนเสียจะท�าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะน�า “ข้อตกลงร่วม” เหล่านั้นไป

ปฏิบัติจริง ดังนั้น กระบวนการประชาหารือจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  

ในการช่วยเติมความเข้มข้นให้กับการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้

การด�าเนินโครงการประชาหารือฯ นี้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน หรือ  

6 หลักหมาย เปรียบเหมือนเข็มทิศและแผนที่เดินทาง ส�าหรับการลงไปปฏิบัติใน

พื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

(1) การค้นหาหัวใจของปัญหา (Naming the Problem) การท�า 

ความเข้าใจกับประเภทของปัญหา ที่มีทั้งที่เป็นระดับปัญหาเชิงเทคนิค และระดับ

ซับซ้อน บางครั้งยังระบุสาเหตุของปัญหาไม่ได้ จึงยังไม่สามารถหาทางออกได้ 

เป็นต้น และการค้นหาปัญหาทีค่นในพืน้ทีห่่วงใยเป็นกงัวลมากทีส่ดุเพือ่น�ามาใช้เป็น

ประเด็นตั้งต้นที่จะน�ามาร่วมกันหารือในเวทีประชาหารือ

(2) การก�าหนดกรอบในการแก้ปัญหา (Framing the Issues) คอืการศกึษา 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ชุมชนระบุมาว่าห่วงใยที่สุด แล้วน�ามาพัฒนา

ทางเลือกต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา (การจัดท�าคู่มือประชาหารือ หรือ Issue Book)

(3) การจัดเวทีประชาหารือ (Deliberative Dialogue Forum) คือการจัด

เวทีประชาหารือ โดยชักชวนผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย มาปรึกษาหารือโดยอิงข้อมูลที่

จดัไว้ให้ในคูม่อืประชาหารอื พจิารณาสภาพปัญหา วเิคราะห์ทางเลอืกต่างๆ รวมทัง้

ชั่งใจว่าถ้าเลือกแนวทางนี้แล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง แล้วสรุปหาแนวทาง

ที่เห็นพ้องต้องกันมากที่สุดว่าเป็นทางออกของประเด็นปัญหานั้นๆ



 16 เสียงท้าทายจากกัมปง
รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลายเพื่อปูทางสู่สันติภาพ

(4) การสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Getting Commitment) เป็นขั้นตอนใน

การชั่งน�้าหนัก จนถึงขั้นมีการตัดสินใจ หรือถึงขั้นมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ริเริ่มลงไป

แก้ปัญหา หรืออาจจะก�าหนดเพียงว่าจะหารือกันต่อไป 

(5) การน�าข้อตกลงมาปฏิบัติร่วมกัน (Acting Publicly) การน�าข้อตกลง 

ที่ได้จากเวทีไปปฏิบัติในพื้นที่หรือชุมชนของตน เพื่อแก้ปัญหา

(6) การสร้างบทเรยีนของภาคประชาสงัคม (Civic Learning) เป็นการประเมนิ

ผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างบทเรียนให้กับกรณีอื่นๆ หรือเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การจัดเวทีประชาหารือในประเด็นอื่นต่อไป

กล่าวโดยสรุป โครงการประชาหารือนี้ มี 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) ขั้นตอน

การจัดเวทีเพื่อค้นหาหัวใจของปัญหาเพื่อก�าหนดประเด็นตั้งต้น พร้อมกับรวบรวม

ที่มาของปัญหา (2) สร้างทางเลือกและ (3) ขั้นตอนที่ส�าคัญคือการจัดเวทีประชา

หารือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันหลังจากพิจารณาข้อเสนอทางเลือกต่างๆ  

ซึ่งได้มาจากขั้นตอนแรก ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดดังกล่าว ใช้เวลาด�าเนินการ

ประมาณ 2 ปี เริ่มจากเดือนมกราคม 2553 จนถึง ธันวาคม 2554 และด�าเนินการ

โดยองค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที ่จ�านวน 12 องค์กร ประกอบด้วย (1) เครอืข่ายวทิยุ

ชุมชนปัตตานี - PCRN (2) สมาคมผู้หญิงกับสันติภาพ - We Peace (3) เครือข่าย

อาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ - SPM (4) เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคม

จังหวัดชายแดนใต้ - GDST (5) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ - SFST  

(6) ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา - PUKIS (7) ส�านักข่าวอามาน - Aman  

(8) เครอืข่ายส่งเสรมิสทิธแิละการเข้าถงึความยตุธิรรม - HAP (9) เครอืข่ายอาสาสมคัร

ผู้ช่วยทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม - SPAN (10) กลุ่มสันกาลาคีรี - SK  

(11) ศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนใต้ - CCPD และ  

(12) เครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส - CSN-N
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จากการลงพื้นที่ท�าเวทีชุมชนในชื่อปฏิบัติการ “การค้นหาหัวใจของปัญหา” 

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นกระบวนการเริม่ต้นในการสร้างและพฒันาประเดน็ทีจ่ะพดูคยุในเวที

ประชาหารือ โดยองค์กรเครือข่ายฯ ทั้ง 12 องค์กร จัดเวทีทั้งสิ้น 39 เวที คลอบคลุม

พื้นที่ทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,455 คน พบว่า 

 ปัญหาทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึมากทีส่ดุม ี4 ประเดน็หลกั ประกอบไปด้วย  

(1) ความมัน่คง ปลอดภยัในชวีติประจ�าวนั (2) คณุภาพและความต้องการ

ของท้องถิ่นเรื่องการศึกษา (3) ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ

สุดท้าย (4) คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

เมื่อได้ปัญหาส�าคัญแล้ว องค์กรทั้ง 12 องค์กร ได้ตั้งคณะท�างานศึกษา สร้าง

แบบจ�าลองทางเลอืก ทีจ่ะใช้ในการแก้ปัญหา แต่ละประเดน็มสีามกรอบแนวทางใน

การแก้ปัญหาเป็นอย่างน้อย เพิ่มเติมข้อมูลผลกระทบ ทั้งทางบวกและลบ ซึ่งเรียก

ว่า “คู่มือประชาหารือ” ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ตั้งต้นเริ่มอภิปรายถกเถียง ใน

ประเด็นต่างๆ ในเวทีประชาหารือ 
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คู่มือประชาหารือ มีสาระส�าคัญ คือ ประเด็นปัญหาพร้อมความส�าคัญของ

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา (3 กรอบ) ภายใต้แต่ละกรอบจะมี สิ่งที่ควรท�าเพื่อ

แก้ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ต้องแลก 

ประเด็นเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 3 

แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การสร้างเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันระหว่างประชาชน 

และเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง แนวทางที ่2 การใช้นโยบายปราบปรามอาชญากรรม

อย่างมปีระสทิธภิาพและรบัผดิชอบผลข้างเคยีง และ แนวทางที ่3 การปรบัลดจ�านวน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้เหมาะสมกับความจ�าเป็นในพื้นที่ 

ประเด็นการจัดการศึกษาที่ชุมชนต้องการ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางที ่1 การส่งเสรมิการจดัการศกึษาของชมุชนภายใต้รฐัธรรมนญู แนวทางที ่2 

การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาแบบสองระบบ (ศาสนาและสามัญ) 

และพัฒนาประสิทธิภาพด้านสามัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ 

แนวทางที ่3 การสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัให้แก่บคุคลากรในระบบการศกึษา
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ประเดน็ความเชือ่มัน่ต่อกระบวนการยตุธิรรม ประกอบดว้ย 3 แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเพิ่มพูนระดับการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการยตุธิรรม แนวทางที ่2 การตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่ต้นทางกระบวนการยุติธรรม แนวทางที่ 3 การใช้กฎหมายมาตรฐาน

แทนที่กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

ประเด็นปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 

การลดความต้องการในการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่ แนวทางที่ 2 การลด

การแพร่ขยายของยาเสพติด และ แนวทางที่ 3 การฟื้นฟู บ�าบัดผู้ติดยาเสพติดและ

สร้างสภาพแวดล้อมปลอดยาเสพติดโดยชุมชน

จากการท�าเวทีประชาหารือทั้งสิ้น 45 เวที และมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,310 คน 

บทสรปุจากเวทพีบว่า ผูเ้ข้าร่วมส่วนใหญ่เหน็ด้วยอย่างยิง่กบัประเดน็ปัญหาใจกลาง

ของพื้นที่ทั้งสี่ประเด็น แต่โดยภาพรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 

ไม่ลงน�้าหนักอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าในแต่ละประเด็นปัญหาใจกลาง
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ทัง้สีป่ระเดน็นัน้ แนวทางใดดทีีส่ดุในระหว่างสามแนวทางทีไ่ด้ท�าเป็นกรอบไว้

ให้พิจารณา ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดและวัตถุประสงค์หลักของเวทีประชาหารือ ที่กรอบ

แนวทางทั้งสามแนวทางนั้น ท�าขึ้นเพื่อช่วยกระชับขอบเขตเนื้อหาการแลกเปลี่ยน 

ไม่ให้ออกนอกเรือ่งจนเกนิไป ในบางเวท ีกม็กีารลองสอบถามเช่นกนัว่า ชอบแนวทางใด 

มากที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่มีความตั้งใจให้มีการเลือกหรือลงคะแนน ซึ่งจากการถาม

ดังกล่าว พบว่าความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมต่อแนวทางต่างๆ ตามที่บรรจุอยู่ในคู่มือ

ประชาหารือนั้น ยังไม่เห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ แต่มีความแตกต่างกันอยู่ 

พอสมควร ดังจะได้อภิปรายเสียงสะท้อนเหล่านี้ในบทต่อไป



เสียงสะท้อนจากเวที 
ประชาหารือทางออก 
สู่สันติภาพชายแดนใต้

2
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 “เวทีประชาหารือครั้งนี้ เป็นโอกาสแรกจริงๆ ส�าหรับเยาวชนอย่างผม

ที่ได้มาเสนอความคิดเห็นอย่างเข้มข้นแบบนี้ ต่อหน้าผู้คนจ�านวนมาก 

เพราะที่ผ่านมา เยาวชนอย่างเรามักถูกมองว่าเป็นพวกก่อปัญหา โดย

เฉพาะเรื่องยาเสพติด ผมก็สงสัยอยู่ว่า ท�าไมไม่มีใครมาถามเราบ้างว่าจะ

แก้ปัญหาเรื่องยากันอย่างไร ทั้งๆ ที่เราเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาด้วย”

เสียงตัวแทนเยาวชนจากพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ 

ในเวทีประชาหารือเดือนพฤษภาคม 2554 จ.ปัตตานี

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า โครงการนี ้ได้เชญิผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่างๆ ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้มาร่วมเวทีประชาหารือ เพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับแนวทาง

แก้ไขปัญหาใจกลาง 4 ประเด็นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พวกเขาได้คัดเลือกไว้

แล้ว อันประกอบด้วย ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา

คุณภาพการศึกษา ปัญหาความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพตดิ ซึง่ได้ผลสรปุ การแสดงความคดิเหน็เบือ้งต้นต่อแนวทาง

แก้ไขในปัญหาใจกลางทั้ง 4 ประเด็นไว้ในบทที่แล้ว อย่างไรก็ดี การจัดเวทีประชา

หารอืตามโครงการนีพ้บว่า มรีายละเอยีดปลกีย่อยทีน่่าสนใจอกีมาก ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลู 

ความรู้ และข้อถกเถียงที่ไม่เคยเปิดใจคุยกันมาก่อนในระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์

แต่ละแนวทางที่จัดไว้ในคู่มือประชาหารือต่อการแก้ไขปัญหาใจกลางทั้ง 4 ประเด็น 

เสียงสะท้อนจากเวทีประชาหารือทางออก 

สู่สันติภาพชายแดนใต้
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ประเด็นที่ 1 : การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     ของคนสามจังหวัดชายแดนใต้

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อเดือนมกราคม 2547 ได้กลาย

เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่น�าไปสู ่ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการ

ก ่อความไม ่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต ้อย ่างต ่อเนื่อง การใช ้ยุทธวิธี

ทางการทหารของทั้งสองฝ่ายได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่

หลวงต่อประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่มีชีวิตอยู่อย่างหวาดผวา  

หวัน่วติกว่าจะเกดิความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของตน ครอบครวั ลกูหลาน

และญาติพี่น้อง พฤติการณ์ความรุนแรงหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่สาธารณะ

และพืน้ทีส่่วนตวั เช่น การลอบสงัหาร การเผาโรงเรยีน เผาทีอ่ยูอ่าศยั การวางระเบดิ

ตามถนนหนทาง การข่มขู่คุกคาม การละเมิดทางเพศ สร้างความน่าสะพรึงกลัว

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น คาร์บอมบ์ ความรุนแรงเหล่านี้ ไม่ว่าจะกระท�าการโดยฝ่ายผู้ก่อ

ความไม่สงบ หรอืจากการกระท�าของฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ฐั ต่างกท็�าให้ประชาชนในพืน้ที่

ส่วนใหญ่รู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น ทั้งยังคาดเดาไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในวันข้าง

หน้าจะเป็นอย่างไร จะถึงคราวของเราหรือยัง

จากการด�าเนนิกระบวนการเวทปีระชาหารอืขององค์กรเครอืข่ายภาคประชา

สังคมในพื้นที่ 12 องค์กรเพื่อหารือและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกของ

ประชาชนหลากหลายกลุ่มในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา

เข้าร่วมทั้งสิ้นจ�านวน 339 คน (เป็นชาย 260 คน หญิง 79 คน) ประกอบด้วยผู้น�า

ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน นักเรียนวิชาการศาสนา (ปอเนาะ) 

ดงันัน้ในบทนี ้จะน�าเสนอความคดิเหน็และข้อถกเถยีงทีแ่ตกต่างหลากหลายเกีย่วกบั

ปัญหาที่พวกเขาก�าลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ว่าเป็นอย่างไร? (กรุณาดูคู่มือประชาหารือ

ในภาคผนวก 2 ประกอบ)
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และกลุ่มเครือข่ายสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

กลุ่มนักกิจกรรมและผู้น�านักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้1 ได้แสดง

ความคิดเห็นว่า ความปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่ก็คือ การมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และ

สามารถใช้ชวีติอยูอ่ย่างปกตสิขุ พวกเขาให้ความเหน็ว่า มนษุย์ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะมชีวีติ

อยูแ่ละดงันัน้ จงึไม่ควรมผีูใ้ดจะมสีทิธกิ�าหนดว่า “ใครสมควรหรอืไม่สมควรตาย” 

ข้อถกเถียงเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในคู่มือประชาหารือ (โปรดดูภาคผนวก) นั้น ปรากฏว่า 

 แนวทางที่มีผู้ให้ความสนใจ และเห็นพ้องกันมากที่สุดก็คือ แนวทาง
การปรับลดก�าลังทหารให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รองลงมาได้แก่ 
แนวทางการพฒันาการตรวจสอบความโปร่งใสของเจ้าหน้าทีร่ฐัให้มากขึน้ 
หรือใช้นโยบายปราบปรามอาชญากรรมแบบมีประสิทธิภาพและรับผิด
ชอบกบัผลข้างเคยีง ซึง่อยูใ่นแนวทางทีส่องของคูม่อืประชาหารอื ทัง้นีใ้น
บางเวทีผู้เข้าร่วมเสนอให้รวมทั้งสองแนวทางนี้ด้วยกันเป็นข้อตกลงร่วม
ของกลุม่ แนวทางทีห่ลายเวทใีห้ความสนใจรองลงมาคอื แนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน เพื่อพัฒนากลไกการดูแลความปลอดภัย
ชมุชน เนือ่งจากผูเ้ข้าร่วมส่วนใหญ่คดิว่าแนวทางนีท้�าได้ยาก เพราะชมุชน
มีบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจกันสูง2 

1 ที่เข้าร่วมเวทีวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554 จัดโดย เครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2  แนวทางนี้ยังมีข้อกังขาหลายประการ อาทิ ในขณะนี้ความกังวลใจของผู้เข้าร่วมกระบวนการประชาหารือ 
มิได้จ�ากัดเพียงความรุนแรงจากกลุ่มคู่ขัดแย้ง แต่พวกเขาก�าลังกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับการถือครองอาวุธ
ปืนของชาวบ้านทั่วไปและของคนบางกลุ่ม ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยของพวกเขาอย่างมาก ได้แก่ 
การติดอาวุธเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองแก่กลุ่มอาสาสมัครในระดับชุมชน ซึ่งถูกฝึกการใช้อาวุธไม่นาน ซ�้าใน
บางกลุ่ม บางรายผู้ถืออาวุธก็เป็นกลุ่มที่นิยมจับกลุ่มดื่มสุรากันเป็นประจ�าด้วย นอกจากนี้พวกเขายังพบว่าปืน
ของอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านยังถูกใช้ไปในการแก้แค้นคู่ขัดแย้งทั้งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์รุนแรงโดยรวม
และทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวัด้วย การตดิอาวธุให้พลเรอืนโดยเฉพาะข้าราชการคร ูรวมไปถงึการใช้ทหารเดก็ทัง้ทีม่อีายุ
ต�่ากว่า 18 ปี จากทั้งฝ่ายรัฐไทย (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชรบ.) และกลุ่มขบวนการ ชาวบ้านมองว่า
เรื่องดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กอย่างร้ายแรง และเป็นชนวนก่อให้เกิด
การใช้ความรุนแรงมากขึ้น เพราะเด็กยังขาดวุฒิภาวะและขาดการยั้งคิด 
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แนวทาง	 การปรับลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้เหมาะสมกับ

	 ความจ�าเป็น

ข้อถกเถียง1: ความรุนแรงในพื้นที่มีการปะทะกันสูง ต้องปรับลดจ�านวน

เจ้าหน้าที่ทหารให้เหมาะสมจะท�าให้ประชาชนไม่ต้องตกเป็นเป้าหมายการโจมตี

กลุ่มนักกิจกรรมและผู้น�านักศึกษาที่เข้าร่วมเวทีประชาหารือมองประเด็น

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของคนในพืน้ทีว่่า เหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ที่

ถอืเป็นสงครามระหว่างรฐัไทยกบักลุม่ขบวนการ (BRN-Co-ordinate) ทีม่คีวามขดัแย้ง 

ทางความคิดและต่างใช้ความรุนแรง ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ 

แห่งความไม่ปลอดภัยของประชาชนว่า เกี่ยวข้องกับการตั้งฐานปฏิบัติการ

จ�านวนมากของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 

ดังนั้นแนวทางการปรับเพิ่ม/ลดจ�านวนทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 

ในพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งคู่ขัดแย้งและเป้าหมายโจมตีของกลุ่มขบวนการจึงมีน�้าหนัก

มากกว่าแนวทางอื่นๆ พิสูจน์ได้จาก พื้นที่ซึ่งไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่
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กลายเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นน้อยครั้ง ในทางกลับกันพื้นที่ๆ มีเจ้าหน้าอยู่

หนาแน่นกว่ากลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และหากในพื้นที่

ยิ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่มากเท่าไร ยิ่งท�าให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้น อาจจะด้วย

เหตุผลที่ว่ากลุ่มฝ่ายแนวร่วมเองก็หวังที่จะท�าร้ายเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่ได้ค�านึงถึง

ผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ๆ มีเจ้าหน้าที่อยู่นั่นเอง  

ตัวอย่างต่อมา จากเวทีประชาหารือกับกลุ่มผู้เข้าร่วมกลุ่มจ�าเลยคดีอาญา

ที่ได้รับการประกันตัว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการท�างานกระบวนการยุติธรรม3  

มีความเห็นว่า 

 ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการทุ่มเท 

ก�าลังเจ ้าหน้าที่ฝ ่ายความมั่นคงให้ลงไปควบคุมในพื้นที่นั้นท�าให้ 

เจ้าหน้าทีท่หารมจี�านวนมากเกนิความจ�าเป็น ท�าให้เกดิความหวาดระแวง 

นอกจากนี ้การทีเ่จ้าหน้าทีซ่ึง่ลงมาประจ�าการในพืน้ที ่ไม่เข้าใจอตัลกัษณ์ 

เชิงชาติพันธุ์และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ยิ่งท�าให้เพิ่มความไม่เข้าใจ 

ซึ่งกันและกันด้วย ข้อเสนอรูปธรรมในการปรับลดจ�านวนเจ้าหน้าที่

ฝ ่ายความมั่นคงให้กับแนวทางสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้คือ  

อยากให้มีหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) เพียงแห่งเดียวต่อหนึ่งพื้นที่ ซึ่งขณะนี้

ในบางพื้นที่จะมี ฉก. อยู่ถึงสองแห่ง (ซึ่งมิใช่สังกัดเดียวกัน) ท�าให้เกิด

ความไม่ราบรืน่ในการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัต่างสงักดั 

และความไม่ไว้วางใจกันระหว่างรัฐและประชาชนมากยิ่งขึ้น

3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมสิทธิและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
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ข้อถกเถียง2: สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นความรุนแรงที่ยืดเยื้อ 

และไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อความไม่สงบได้ การตรึงก�าลังของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง

ยังจ�าเป็น แต่มีเงื่อนไขยกเลิกกฎหมายพิเศษ และก�าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของ

แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 

ผูเ้ข้าร่วมเวทปีระชาหารอืจ�านวนไม่น้อยรูส้กึลงัเล และมอีกีบางส่วนทีไ่ม่เหน็

ด้วยกับการปรับลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ฉะนั้นสิ่งที่สามารถท�าได้คือ 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน

โดยประชาชนเอง เวทีประชาหารือที่จัดโดยอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความฯ มีผู้เข้า

ร่วมเสนอให้รัฐและฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ก่อนเข้ามา

แก้ปัญหา พวกเขาเห็นว่า

 จ�านวนของทหารที่มีอยู่อาจไม่ส�าคัญเท่ากับการบังคับใช้กฎหมาย

พิเศษ ทั้งกฎอัยการศึก และพระราชก�าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 เข้มงวดเกินไป พร้อมเสนอว่าการยกเลิก

กฎหมายพเิศษ (เพราะกฎหมายสร้างเงือ่นไข) และใช้กฎหมายทัว่ไปแทน 

(กฎหมายอาญาปกต)ิ จะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยัได้มากกว่าการ

ปรับลดจ�านวนทหาร 
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นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จากเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความฯ 

ทั้งสามจังหวัดและสี่อ�าเภอในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เสนออีกแนวทางหนึ่งคือ 

การก�าหนดพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีท่หารแยกส่วนชดัเจนกบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั

ของชาวบ้าน พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงอยู่ร่วมกับ 

ชาวบ้าน โดยให้เหตผุลว่า จากประสบการณ์ทีผ่่านมายงัไม่เคยปรากฏว่ามทีหารฝ่าย

ความมัน่คงอยูไ่ด้อย่างมคีวามสขุดกีบัชาวบ้าน เมือ่ฝ่ายความมัน่คงเข้ามามแีต่ปัญหา 

เช่น ปัญหาเรื่องชู้สาวและอื่นๆ  

นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือจ�านวนไม่น้อย ที่ไม่เห็นด้วยกับการ

ปรับลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงลง อาทิ ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากความรุนแรงในสามจังหวัดฯ แกนน�ากลุ่มสตรี และตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐด้าน

ความมัน่คง4  ซึง่ผูเ้ข้าร่วมมองว่าจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เราไม่อาจทราบได้ว่าเกดิ

จากฝีมือของฝ่ายใด การที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยรักษาความปลอดภัยให้จึงยังมีความ

จ�าเป็น และสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี อยากให้รักษาระยะห่างระหว่าง

กัน (ฐานปฏิบัติการทหารและชุมชน) เนื่องจากกลัวโดนลูกหลงจากการที่เจ้าหน้าที่

รัฐตกเป็นเป้าหมายการก่อความไม่สงบมากขึ้น 

ในกรณีการปรับลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง มีเสียงสะท้อนจาก

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารที่ท�างานให้พื้นที่ว่า 

 การพจิารณาเรือ่งการเพิม่ – ลด จ�านวนเจ้าหน้าทีน่ัน้ ต้องดวู่าพืน้ทีม่ี

ความพร้อมแค่ไหน ถ้าประชาชนดแูลกนัเองได้กด็ ีถ้าจ�านวนเจ้าหน้าทีล่ด

ลงแล้ว เหตุการณ์จะลดลงหรือเปล่า ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง

ร่วมด้วย ถ้าทุกคนในพื้นที่ยืนยันได้ว่าเหตุก่อความไม่สงบจะไม่เกิดอีก 

ทางเจ้าหน้าที่จะได้ถอนก�าลังกลับได้อย่างสบายใจ อันที่จริงทหารทุกคน

ก็อยากกลับบ้าน กลับไปดูแลครอบครัวอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ยัง

4  จดัเวทีโดย กลุม่ผู้หญิงเพ่ือสนัตภิาพ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554
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อยูใ่นพืน้ทีเ่พราะเป็นห่วงเรือ่งความปลอดภยัประชาชนในพืน้ที ่นอกจาก

นี้ เจ้าหน้าที่ทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มิใช่มีเพียงฝ่ายปราบปราม

เท่านัน้ ยงัมอีกีหลายสายงาน เช่น สายงานมวลชน สายงานธรุการ เป็นต้น 

ส�าหรับงานป้องกันและปราบปรามเป็นงานหนักมาก เพราะในความเป็น

จริง ก�าลังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นั้นมีไม่เพียงพอด้วยซ�้า คือมีอยู่ไม่ถึงร้อยละยี่สิบของจ�านวนเจ้าหน้าที่

ทั้งหมดในพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ อย่างไรก็ดี ยอมรับ

ว่าเจ้าหน้าทีต้่องเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ วฒันธรรมของคนในพืน้ทีใ่ห้มากขึน้ ซึง่

น่าจะช่วยลดความห่างเหินระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ 

แนวทาง	 อ�านวยให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างประชาชนกับ

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

ข้อถกเถียง1: ถ้าจะอยู่ร่วมกัน (ไม่แยกกัน) ก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน ชุมชนต้อง

ปรับตัวให้เข้มแข็งก่อน

แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นแนวทางที่ผู ้เข้าร่วม

บางส่วนเห็นว่าในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยาก เพราะชุมชนไม่อาจปกป้องตนเองได้

เพยีงฝ่ายเดยีวท่ามกลางสถานการณ์ทีย่งัไม่รูแ้น่ชดัว่าใครเป็นใคร และใครเกีย่วข้อง

กับความรุนแรงในพื้นที่บ้าง จึงเห็นว่า จ�าเป็นต้องเลือกใช้วิธีนี้ โดยให้เหตุผลว่า  

พวกเขาอยากให้คนในพืน้ทีแ่ก้ปัญหาของตวัเองเพราะตนรูปั้ญหาในพืน้ทีเ่ป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังเสนอทางออกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการป้องกันอาชญากรรม

โดยชุมชน โดยวิธีสร้างจิตส�านึกในเรื่องศาสนาให้มากขึ้น ด�าเนินชีวิตตาม

หลักศาสนาอย่างแท้จริง และศึกษาศาสนาเพิ่มเติมก็จะท�าให้อยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสนัต ิรวมทัง้ทีบ่างเวทเีสนอให้จดักจิกรรมระหว่างชมุชนขึน้ เช่น ฟตุบอลกระชบั
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มิตรหรือการร่วมท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ

เกี่ยวกับ “การสร้างกลไกรักษาความปลอดภัยระดับชุมชน” ให้กว้างขวางขึ้น 

ในบางเวทีก็เสนอว่า แนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งน่าจะท�าได้

ทันที เช่น การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพหลักนิติธรรม ดังข้อเสนอจากเวทีที่

กลุ่มผู้ร่วมมาจากเครือข่ายอาสาผู้ช่วยทนายฯ ทั้งสามจังหวัดและสี่อ�าเภอในพื้นที่

ภาคใต้เสนอว่า ต้องร่วมกันเคารพกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐ 

หรือประชาชน เช่น ควรให้ทางฝ่ายความมั่นคงและประชาชนเคารพกฎหมาย

จราจร การใช้รถใช้ถนน การร่วมกันติดป้ายทะเบียนรถ โดยไม่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

อยูเ่หนอืกฎหมาย และประชาชนสามารถตรวจสอบการเข้ามาท�างานของเจ้าหน้าที่ 

หรือหน่วยงานต่างๆ ได้ เพื่อให้เกิดความสบายใจและความปลอดภัยร่วมกัน 

ทั้งสองฝ่าย
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ประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจจากเวทีประชาหารือคือ การอภิปรายเกี่ยวกับ
บทบาทของผูห้ญงิในสถานการณ์ความรนุแรงทีเ่วทส่ีวนใหญ่เหน็ตรงกนัว่า ปัจจบุนั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้ ผูห้ญงิมบีทบาทและมส่ีวนร่วมมากในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผู้ชายถึง 80%  
บางคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยอัตโนมัติ บางคนต้องคดี เสียชีวิต พิการ ฯลฯ  
ซึง่ปัญหาทีต่ามมากค็อื ผูห้ญงิในครอบครวักจ็ะได้รบัผลกระทบเป็นรายต่อไปเพราะ
จะต้องแบกรับภาระทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้หญิงจะต้อง
ตกเป็นเหยือ่ของสถานการณ์ความรนุแรงทัง้ทางตรงและทางอ้อม แต่ผูห้ญงิบางกลุม่
ยังรวมตัวขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ท�าให้
พวกเธอมีความเข้มแข็งและกลายมาเป็นกลุ่มมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อน
กระบวนการหาทางออกจากความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพ
ในพื้นที่  

ข้อถกเถียง2: ถ้าจะอยู่ร่วมกัน (ไม่แยกกัน) ก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน โดยให้

เจ้าหน้าที่ปรับก่อน

ความเห็นของชาวบ้านหลากหลายอาชีพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 

บางส่วนทีเ่ข้าร่วมเวทปีระชาหารอืในหลายพืน้ทีส่ะท้อนว่า เจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง 

ต้องปรับตัวเข้ากับชาวบ้านก่อน ไม่ใช่เพียงเรียกเรียกร้องให้ชาวบ้านยอมรับและ

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น แนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก

นักการศาสนาท่านหนึ่งว่า 

เป็นการดีที่ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะปรับตัวอยู่ร่วมกับประชาชนเพื่อที่จะได้

เรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่น่าจะใช้ สิ่งไหนที่ไม่น่าจะใช้เพื่อที่จะจับคนร้ายได้ถูก 

ส�าหรับการแบ่งแยกดินแดน ตนยอมรับว่ามีอยู่จริง แต่มีมากน้อยแค่ไหน

ตรงนี้ไม่รู้ แต่การแก้ปัญหา ต้องท�าด้วยใจที่บริสุทธิ์ จึงจะประสบความ

ส�าเร็จอย่างแท้จริง 
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อีกทางหนึ่งคือ การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางศาสนาของทุกศาสนาเห็น

ตรงกันว่า การฆ่าคน ไม่ว่าพุทธ มุสลิม เป็นบาปทั้งนั้น ตรงกับที่บางคนก็สรุปว่า 

เรื่องก�าลังเจ้าหน้าที่มากหรือน้อยเกินไปไม่ใช่ปัญหา ที่ส�าคัญอยู่ที่ความเข้าใจ

และความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่า  

แนวทาง	 ใช้นโยบายปราบปรามอาญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 และรับผิดชอบต่อผลข้างเคียง

ข้อถกเถียง1 : การสร้างกลไกตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายความมั่นคง

ส�าหรบัแนวทางการสร้างกลไกตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าทีร่ฐัในพืน้ที่ 

ปรากฏข้อเสนอทีน่่าสนใจทีว่่า ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการประชาหารอืต้องการ แนวทาง 

การจดัตัง้คณะกรรมการหรอืผูม้อี�านาจในการเจรจาระหว่างประชาชนกบัภาครฐัซึง่

มาจากการคัดเลือกหรือจัดตั้งโดยประชาชนขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีผู้ประสาน

งานที่ชัดเจนระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นประชาชน

บางส่วนไม่มีช่องทางขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้ทันท่วงที 

ส่วนองค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างานในพื้นที่ก็ถูกมองจากภาครัฐว่า เป็น

องค์กรที่ช่วยเหลือคนผิด (คนที่ไม่ดี) ดังนั้นจึงยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถช่วย

ประสานงานแทนประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ ทัง้นีผู้เ้ข้าร่วมไม่ได้ให้ความเหน็ว่าศนูย์อ�านวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะเป็นองค์กรตัวกลางได้หรือไม่ 

นอกจากนี ้มคีวามเหน็แย้งในประเดน็การตัง้คณะกรรมการร่วมระดบัหมูบ้่าน

จากเจ้าหน้าที่ทหารท่านหนึ่งว่า เขาไม่แน่ใจว่าถ้ามีการได้จัดตั้งแล้วจะมีการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างจริงจังหรือเปล่า ดังนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้านก็ควรจะ

เป็นคนในหมู่บ้านเอง เพราะว่าคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าปัญหาคืออะไร แต่แปลกที่ว่า
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ท�าไมชาวบ้านเองไม่ยอมแก้ ตรงนีม้นัน่าคดิ ฉะนัน้การแก้ปัญหาในพืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ คนที่ควรแก้ก็คือคนในพื้นที่ไม่ใช่ว่าเอาคนข้างนอกมาช่วยแก้ 

และที่ส�าคัญเอาหลักศาสนานี้แหละมาแก้ จะแก้ได้ดีที่สุด

ข้อถกเถียง2: การรับผิดชอบผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ความมั่นคง (กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน) ด้วยการเยียวยาความเสียหาย

เวทกีารปรกึษาหารอืในหลายพืน้ทีไ่ด้ถกเถยีงประเดน็ หลกัเกณฑ์การเยยีวยา 

โดยเฉพาะการตัดสินว่ากรณีใดเป็นความสูญเสียอันเนื่องมาจากเหตุการณ์

ความไม่สงบฯ (สามารถรบัเงนิเยยีวยาเพือ่ชดเชยความสญูเสยี) หรอืกรณใีดเป็นเรือ่ง

ส่วนตัวหรืออาชญากรรมทั่วไป (ที่ไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้) การเยียวยาการสูญ

เสียชีวิต หรือบาดเจ็บที่เกิดจากการกระท�าความรุนแรงในพื้นที่ แม้ว่าจะดูเป็นเรื่อง

ดีและไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นเงินที่รัฐมอบให้เพื่อ “ชดเชยความสูญเสีย” 

ที่รัฐไม่สามารถดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 
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แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส

เจอืปนอยูไ่ม่น้อย โดยเฉพาะเมือ่ฝ่ายรฐัเป็นผูก้�าหนดหลกัเกณฑ์ว่าจะจ่ายเงนิเยยีวยา

ให้ก็ต่อเมื่อเป็นความสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบเท่านั้น สิ่งที่

คลางแคลงใจคอืจะพสิจูน์ได้อย่างไรว่าเหตกุารณ์ใดเป็นความสญูเสยีจากสถานการณ์

ความไม่สงบหรือเหตุการณ์ใดไม่ใช่ เพราะมีหลายๆ กรณีที่มีพฤติกรรมเหมือนกัน 

เช่น การไล่ยิง ไล่ฆ่า หรือลอบวางระเบิดกัน แต่เจตนาต่างกัน บางครั้งเป็นความขัด

แย้งส่วนตัว ชู้สาว การเมืองท้องถิ่น หรือแม้แต่การหักหลังกันในธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามจากหน่วยงานความมั่นคงที่พยายามจะ

จ�าแนกแยกแยะประเภทของคดีหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติ

การต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ว่า 

 ช่วงตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2553 มีคดีอาญาเกิด

ขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ�าเภอของ จ.สงขลา รวมทั้งสิ้น 

72,731 คดี แยกเป็นคดีความมั่นคงเพียง 7,439 คดีเท่านั้น เท่ากับว่ามี

คดีอาญาที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบตามตัวเลขของรัฐแค่สิบกว่า

เปอร์เซ็นต์ 

ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสจากสถานการณ์หรือสร้างสถานการณ์  

ให้กรณีความผิดส่วนตัวไปเชื่อมกับกรณีความมั่นคงเพื่อรับการเยียวยา ท�าให้

การแก้ไขปัญหาสับสน หลงทิศผิดทาง สร้างค่านิยมผิดๆ สิ้นเปลืองงบประมาณ 

สิ่งเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมเวทีมองว่า 

 รัฐควรแยกแยะและจัดการให้ชัดเจนระหว่างคดีความมั่นคงและคดี

ส่วนตัว หลังจากนั้นช่วยเหลือเยียวยาให้เหมาะสมแก่เหตุ 
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พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐด้าน

ความมั่นคง (ฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ารวจ) กับภาคประชาชนในการแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ และให้ค�าปรึกษาผลการสอบสวนสืบสวนคดีต่างๆ โดยเฉพาะคดี

ที่ล่าช้า หรือค้างคาใจญาติผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ รวมถึงการชดเชยความเสียหาย 

รวมทัง้สร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัผูท้ีถ่กูปล่อยตวัจากการถกูจบักมุคมุขงั เนือ่งจาก

การไม่มีหลักฐานหรือไม่มีความผิดแล้ว และเมื่อผู้ต้องสงสัยถูกปล่อยตัว หรือไม่มี

ความผิด ต้องมีการลบข้อมูลในฐานประวัติผู้ก่อความไม่สงบในสารระบบทะเบียน

ต่างๆ ทันที สิ่งเหล่านี้ถ้ารัฐท�าได้เท่ากับเป็นการพิสูจน์ความจริงใจในการแก้ปัญหา

ให้คนในพื้นที่ของรัฐอย่างแท้จริง

กล่าวได้ว่า ข้อคดิเหน็ทีต้่องตรงกนัมากทีส่ดุระหว่างผูเ้ข้าร่วมเวทปีระชาหารอื 

จากทกุเวทคีอื เจ้าหน้าทีร่ฐัต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่นการแก้ปัญหาอย่างจรงิใจ และจรงิจงั 

ด้วยความรู้สึกที่เป็นเพื่อนมนุษย์ แล้วประชาชนก็จะสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ และ

จะเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจ ในที่สุดประชาชนก็จะพร้อมให้ความร่วมมือ  

และสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ที่ผ่านมาประชาชนยัง

ค้างคาใจกับการท�างานที่ไม่ชัดเจนและบางครั้งก็ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษย

ชนโดยเจ้าหน้าที่เสียเอง 

เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติ

หน้าที่ในการแก้ปัญหา

อย่างจริงใจ และจริงจัง 

ด้วยความรู้สึกที่เป็น

เพื่อนมนุษย์ 

แล้วประชาชนก็จะสัมผัส

ความรู้สึกนั้นได้
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ประเด็นที่ 2 : การจัดการศึกษาที่ชุมชนต้องการ มีคุณภาพ และมีสภาพ

แวดล้อมที่ปลอดภัย

ประชากรในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ร้อยละ 80 เป็นชาวมลายมูสุลมิ  

ตามทัศนะอิสลามในเรื่องการศึกษานั้น เน้นหนักให้มุสลิมจะต้องด�าเนินชีวิตบน

พื้นฐานของศาสนา การอบรมบ่มเพาะลูกหลานให้เป็นมุสลิมที่ดีถือเป็นเป้าหมาย

ส�าคญัยิง่ของชวีติประชาชนในพืน้ทีจ่งึนยิมให้บตุรหลานได้ศกึษาวชิาการทัง้ทางโลก

และทางศาสนาควบคู่กันไปตั้งแต่เยาว์วัย

ในรายงานโครงการ “การเปลีย่นแปลงทางประชากร ครอบครวั และสถานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (2550)  

ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมาจะท�าให้

ประชากรรุ่นหลังมีการศึกษามากขึ้น5 อย่างไรก็ตาม ผู้อ�านวยการเขตการศึกษา

เขต 2 จังหวัดยะลารายงานว่าหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการศึกษาของ

พื้นที่นี้ ในปี 25496 พบว่า

 ค่าเฉลีย่ในรายวชิาหลกั เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ ภาษาองักฤษ และ

วทิยาศาสตร์ของเดก็ประถม 3 และ 6 กบัมธัยม 3 และ 6 ค่าเฉลีย่รายวชิา

ตกอยูป่ระมานร้อยละ 35-48 ซึง่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ และต�า่กว่าค่า

เฉลีย่ในภาคใต้ ขณะเดยีวกนั รายงานของส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

(2551) ยนืยนัว่า นกัเรยีนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

ต�า่กว่าร้อยละ 50 และต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ นอกจากนีจ้ากการประเมนิ
5  โดยพบวา่สดัสว่นประชากรอาย ุ15-24 ปี ท่ีก�าลงัเรียนในจงัหวดัยะลา มีจ�านวนผู้ รู้หนงัสือใกล้เคียงกบัใน
ระดบัประเทศ (ร้อยละ 44.7 ส�าหรับจงัหวดัยะลา และ ร้อยละ 45.1 ในระดบัประเทศ)
6  ทีม่คีรอูยู ่20,000 กว่าคน และมเีดก็นกัเรยีนอกีประมาน  500,000 ตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนถงึระดบัอดุมศกึษา 
ยังไม่รวมที่เรียนในปอเนาะซึ่งมีอยู่ประมาน 7,000 คน
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คุณภาพภายนอกพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 200 แห่งไม่ผ่านการ

รบัรองของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

และยงัพบว่าเหตกุารณ์ความไม่สงบท�าให้นกัเรยีนและครมูคีวามไม่ปลอดภยั

ในการมาเรยีนและสอน ท�าให้ไม่สามารถท�าการเรยีนการสอนได้อย่างต่อเนือ่ง  

ปัญหาความไม่สงบทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งกว่าสบิปี  จงึนบัเป็นปัจจยั

หลักส�าคัญที่ส่งผลกระทบให้การจัดการศึกษาในพื้นที่มีลักษณะถดถอย ปัญหา

อีกประการหนึ่งคือ ความไม่สมดุลระหว่างการศึกษาสมัยใหม่ (สายสามัญ) และ

การจัดการศึกษาแบบประเพณี (ศาสนาและภาษามลายู) ที่สอดคล้องกับค่านิยม

ของคนในท้องถิ่น (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)7 

กล่าวคือ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ รัฐไม่

สามารถจัดการศึกษาสายสามัญควบคู่กับสายศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่ม

ตั้งแต่ภาคบังคับเป็นต้นไป ท�าให้ผู้ปกครองขาดแรงจูงใจที่จะส่งบุตรหลานเข้า

เรียนในโรงเรียนที่รัฐจัดให้ ประกอบกับเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับ
7  ภาพรวมโครงสร้างระบบการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะจ�าแนกเป็นระบบการศึกษา 
ภาคสามญัทัว่ไป (ซึง่หมายถงึ อนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษาและอดุมศกึษา) และระบบการศกึษาทีเ่กีย่วกบั
ศาสนา ซึง่แบ่งออกเป็นระบบตาดกีา (ระดบัอนบุาลเดก็เลก็) ระบบซอืกอเลาะฮ (ระดบัประถม)  มกัจดัการเรยีน
หลังเลิกเรียนภาคสามัญในวันธรรมดา หรือเรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์แล้วแต่ชุมชน  ระบบปอเนาะ (ระบบ
การเรียนแบบกินอยู่ประจ�า ซึ่งเรียนได้ตลอดชีวิต)  นอกจากนี้ ยังมีระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยแบ่งการศึกษาภาคศาสนาออกเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับอิบตีดาอีห์ (ชั้น 1-4) ระดับมูตาวัตสิต (ชั้น 5-7) 
และระดับซานาวี (ชั้น 8-10) โดยระบบดังกล่าวจะจัดควบคู่ไปกับวิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษา และแบ่งการ
เรียนการสอนออกเป็น 2 ภาค ภาคละครึ่งวัน เรียนหกวันต่อสัปดาห์ และหยุดวันศุกร์ และสุดท้ายคือ ระดับ
กุลลิยะฮ คือ ระดับวิทยาลัยหรือเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หรือเทียบได้กับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกระดับ นอกจากจะสื่อสารกันด้วยภาษาไทยแล้ว ในระบบการศึกษาทุกระดับในภาคศาสนายังมีการใช้ภาษา
พูดที่เป็นภาษามลายูที่เรียกว่า “ภาษามาเลย์/ภาษามลายู” หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “ภาษายาวี” ทั้งที่เป็น
ภาษามลายูถิ่นและภาษามลายูกลาง เป็นหลัก ในส่วนภาษาเขียนนอกจากเขียนภาษาไทยแล้ว ยังมีภาษาเขียน
ในท้องถิ่น ทั้งภาษามลายูกลางและมลายูถิ่นปัตตานี ในสองลักษณะคือ ภาษายาวี (ภาษามลายูที่ใช้เขียนด้วย
ตัวอักษรภาษาอาหรับ) ภาษารูมี (ภาษามลายูที่ใช้เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) (โชคชัย วงษ์ตานี, 2551 ใน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2552) 
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บุคลากรและโรงเรียน เช่น การฆ่าครู การเผาโรงเรียน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ยิ่งท�าให้

การจดัการศกึษาเป็นไปได้ยากยิง่ โรงเรยีนสายสามญัของรฐัและเอกชนสอนศาสนา

อิสลามเองต้องหยุดสอนบ่อย ท�าให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร 

ส่วนสถาบันปอเนาะหลายแห่งก็ถูกปิดหรือถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานรัฐว่าเป็นที่

ซ่องสุมของผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาของเด็ก

ด้วย

จากข้อมูลข้างต้นล้วนยืนยันตรงกันว่าคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยสาเหตุประการส�าคัญอีกประการ 

คือ ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น เนื่องจาก

พบว่าทัศนคติและความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องของการศึกษา ปัญหาอคติ

และความขัดแย้งที่มีต ่อกันระหว่างรัฐและชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเป็นอุปสรรคส�าคัญของ

การขาดการบูรณาการทางการศึกษาสายสามัญและสายศาสนา 

นอกจากนี้ฝ ่ายความมั่นคงมักใช้บุคลากรทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ 

ในการหาข่าว เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชน

และชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งความเป็นข้าราชการที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคง ท�าให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายความมั่นคงนั่นเอง (คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

เพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2551)

ปัญหาอคติและความขัดแย้งที่มีต่อกันระหว่างรัฐ

และชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่มีต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เป็นอุปสรรคส�าคัญ

ของการขาดการบูรณาการทางการศึกษา
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จากปัญหาด้านการศึกษาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ท�าให้ในเวทีการประชาหารือ

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 315 คน (ชาย 241 คนและหญิง 74 คน) 

ได้เสนอแนะแนวทางที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือเห็นพ้องกันมากที่สุดเพื่อน�าไปสู่

การจัดการศึกษาที่ชุมชนต้องการมีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คือ 

แนวทางการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน กับแนวทางส่งเสริมชุมชนในการจัด 

การเรียนการสอนศาสนาอิสลามที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และภายใต้แนวทางนี้

ท�าให้มีการยอมรับแนวทางที่ รัฐควรสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรในการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานการศึกษาสายศาสนาของสถาบันการศึกษาอิสลามทั้งใน

และนอกระบบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนวทาง	 การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต	และทรัพย์สิน

	 ของบุคลากรทางการศึกษา	ผู้ปกครองและนกัเรียน

ข้อถกเถียง1: รัฐต้องดูแลและปกป้องสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา

เวทปีระชาหารอืทีจ่ดัขึน้ร่วมกบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาด้านศาสนา

และสถาบันปอเนาะ ผู้เข้าร่วมเวทีฯ มีความเห็นพ้องกันเป็นส่วนใหญ่ว่า 

รัฐควรออกมาตรการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ของสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนรัฐ/
เอกชนสอนสามัญ เนื่องจากสถานการณ์ของความไม่สงบ ท�าให้บุคลากร
ในระบบการศึกษาได้รับผลกระทบเป็นจ�านวนมากจากการตกเป็นเป้า
หมายของการใช้ความรนุแรงของฝ่ายก่อความไม่สงบทัง้ครชูาวพทุธและ
มสุลมิ และโดยเฉพาะครสูอนศาสนายงัตกเป็นเป้าหมายการจบักมุของเจ้า
หน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ส�าหรับโรงเรียนรัฐของรัฐก็เช่นเดียวกัน 
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ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายอนุญาตให้ครูขอย้ายออกจากพื้นที่ มีผู ้แสดง

ความจ�านงขอย้ายออก บคุลากรครขูอย้ายออกแล้วประมาณ 1,500 คนในรอบ 3 ปี  

(ปี 2549-2551) ซึ่งร้อยละ 70 ของคนกลุ่มนี้สอนวิชาหลัก 4 วิชาได้แก่ ภาษา

ไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท�าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลน

ครูอย่างมากในพื้นที่ แม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้มีการจ้างครูอัตราจ้างแต่คุณภาพการ

จัดการศึกษายังไม่ดีพอ 

นอกจากนี้ รัฐยังควรออกมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย 

ที่อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิของสถานศึกษาให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา

ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้า

ตรวจค้น ในบางครั้งก็มีการเข้าจับกุมครูขณะที่ก�าลังสอนในห้องเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ บางโรงเรียนรัฐสอนสามัญบางแห่งยังต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ทหาร

เข้ามาตั้งค่ายในโรงเรียน โดยโรงเรียนไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธได้ ซึ่งการไม่มีสิทธิการ

ปกป้องตนเองหรือวางกติกาของการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย หรือตรวจค้นสถานที่ก็

ส่งผลกระทบต่อขวัญและก�าลังใจทั้งของครูและนักเรียนอย่างมาก 

ปี 2549-2551
มีครูแสดงความจ�านงขอย้าย

ออกจากพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

 ประมาณ 1,500 คน

ร ้ อ ยละ70  ขอ งผู ้

แ ส ด ง ค ว า ม จ� า น ง  

สอน 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย,ภาษา

อังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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ข้อถกเถียง2: การพัฒนามาตรการอื่นๆ ในการดูแลความปลอดภัยโดยตรง

ของบุคคลากรครูในทุกระบบการศึกษา

เวทีประชาหารือกับกลุ่มชาวบ้านหลากหลายอาชีพ และตัวแทนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นว่า 

 การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่นั้นจะสัมฤทธิ์ผล

ได้ต้องอาศัยการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่ยั่งยืน 

ผู ้เข้าร่วมเวทีประชาหารือกับเครือข่ายอาสาสมัครผู ้ช่วยทนายความฯ 

เสนอให้ยกเลิกการใช้ทหารรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษา แต่ควรจัด ช.ร.บ. หรือ อ.ส..ในพื้นที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับ

โรงเรียนเอกชนทั้งสามัญและศาสนา เพราะการที่คนในพื้นที่ดูแลกันเองย่อมได้รับ

ความเชือ่ถอืมากกว่า อกีทัง้ให้ประชาชนในพืน้ทีย่งัได้มส่ีวนร่วมในการสอดส่องเป็น
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หูเป็นตาช่วยกันดูแลกันซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การจัดให้มีรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน

ที่ยากจน จัดสวัสดิการแก่บุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ระบบ (โรงเรียนศาสนา

และโรงเรียนสายสามัญ) รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ  

จัดตั้งโครงการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ 

สามจังหวัดชายแดนก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญและควรเร่งรัดให้เกิดขึ้น

แนวทาง	 ส่งเสริมชุมชนในการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม

	 ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู

ข้อถกเถียง1: ความท้าทาย เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจจากรัฐและสาธารณชน

ไทย ซึ่งต้องสร้างการยอมรับ

จากการจดัเวทปีระชาหารอืทกุเวท ีทัง้กบับคุลากรทางการศกึษาในสายสามญั

และศาสนาอิสลาม ข้าราชการด้านการศึกษา สื่อมวลชน และชุมชนในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ ต่างเห็นพ้องกันว่า

 การที่รัฐและประชาชนส่วนใหญ่ในระดับประเทศไม่เข้าใจอัตลักษณ์

ของพืน้ที ่น�ามาซึง่การคดัค้านการให้อสิระในการจดัการศกึษาของสถาบนั

การศึกษาปอเนาะ โรงเรียนตาดีกาและการสอนอัลกุรอานรูปแบบอื่นๆ  

ทั้งรัฐเองมีความหวาดระแวงว่า ผู ้จบการศึกษาด้านศาสนาทั้งใน

ประเทศและจากประเทศมุสลิม จะมีแนวคิดต่อต้านรัฐและต้องการสร้าง

รัฐอิสลามขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด ผู ้น�าและประชาชนในชุมชนก็ไม่มี

ส่วนร่วมในการรักษา และพัฒนาสถาบันการศึกษาอิสลามในพื้นที่อย่าง

เพียงพอ ขาดจิตส�านึกความเป็นเจ้าของ เนื่องจากกลัวว่าจะถูกเพ่งเล็ง

ว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบักลุม่ผูก่้อความไม่สงบ เมือ่จะแสดงบทบาทสนบัสนนุ

สถาบันการศึกษาอิสลามเหล่านั้น 
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ดังนั้นรัฐควรให้ความไว้วางใจและให้ความเป็นธรรมกับนักเรียน ในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามและปอเนาะมากขึ้น ไม่มองเหมารวมว่าโรงเรียนเหล่านี้ 

เป็นต้นเหตุของการซ่อมสุมก่อความไม่สงบ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนทัศนคติต่อโรงเรียนเหล่า

นี้แล้ว จะน�ามาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทั้งจากประชาชนเองและรัฐอันจะช่วยสร้าง

บรรยากาศของการแก้ปัญหาด้านการศึกษาร่วมกัน

ข้อถกเถยีง2: ให้ฝ่ายวชิาการศาสนาอสิลาม มส่ีวนร่วมในการร่างหลกัสตูรของ

สถาบันการศึกษา 

ในเวทีประชาหารือทุกเวที เสนอแนวทางมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่าย

วิชาการศาสนา (อิสลาม) ในการร่างหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาคเนื้อหาศาสนาให้

ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ระบุในหลักศาสนาอิสลาม โดยมุ่งหวังให้รัฐต้องสนับสนุน

การจัดตั้งองค์กรในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษาสายศาสนาของ

สถาบันการศึกษาอิสลามทั้งในและนอกระบบอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมาก

ที่สุด เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน (โดยเฉพาะสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้) ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและยังไม่ตอบสนอง

ความต้องการของคนในพื้นที่เท่าที่ควร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมที่เป็นนักเรียนศาสนา

จ�านวนหนึง่ยงัแสดงความเหน็ว่าพวกเขาอยากให้เกดิการพฒันาหลกัสตูรของสถาบนั

การศึกษาเอง เนื่องจากต�าราที่กระทรวงมหาดไทยผลิตนั้นดูจะมีเนื้อหาอ่อนเกินไป

โดยเฉพาะด้านวิชาการศาสนา8

8  จัดเวทีโดย เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อ 28 กรกฎาคม 2554 

ระบบการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน  

(โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้)  

ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

และยังไม่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่

เท่าที่ควร
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ข้อถกเถยีง3: จดัตัง้องค์กรเฉพาะเพือ่ดแูลสถาบนัการศกึษาศาสนาทกุรปูแบบ

จากเวทีประชาหารือกับกลุ่มประชาสังคมด้านพัฒนาสังคมและสื่อมวลชน  

มีความเห็นว่า

 ในการจัดระบบการศึกษาแบบจารีตประเพณี ควรมีการแต่งตั้ง

คณะก�ากับดูแล ครูสอนศาสนาเพื่อปรับคุณภาพต�าราการเรียนการสอน

ศาสนา ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรของสถาบันปอเนาะที่กระจายตัวในสาม 

จังหวัดฯ มีอยู ่หลากหลายซึ่งไม่มีมาตรฐานอยู ่ในขณะนี้ ให้ตรงกับ

แบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมหมัด หากแนวทางที่เสนอมาบนพื้นฐาน 

ของการท�าประชาหารือดังข้างต้น ได้รับการน�าไปปฏิบัติจริงแล้วย่อมมี

ความน่าเชื่อได้ว่า ระบบการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะถูก

ยกระดบัขึน้ให้เป็นมาตรฐานและเทยีบเท่ากบัการศกึษาสายสามญัของรฐั  

อันจะส่งผลดีต่อเยาวชนในพื้นที่ได้มีระดับการรู้หนังสือที่เพิ่มมากขึ้น 

และส่งผลต่อโอกาสในการท�างานและในการด�าเนินชีวิตต่อไป

ข้อถกเถียง4: รัฐต้องช่วยเหลือเรื่องการวางมาตรฐานทางการศึกษาให้มีความ

สมดุลทั้งสายสามัญและศาสนา 

จากเวทีประชาหารือกับกลุ่มบุคลากรสถาบันการศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม (ที่สนับสนุนโดยรัฐ) กับกลุ ่มบุคลากรปอเนาะเอกชนในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ มีความเห็นว่าในปัจจุบัน ระบบโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ก็มี 

ความหลากหลาย ทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ปอเนาะ โรงเรียนสายสามัญ

ล้วน รวมทั้งโรงเรียนตาดีกา ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ

และการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนหลักสูตรการศึกษาของสถาบันปอเนาะ  

ที่ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ผลการเรียนการสอบ

ไม่สามารถเทียบโอนได้กับหลักสูตรพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น ท�าให้ผู้จบการศึกษาจาก
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สถาบันปอเนาะค่อนข้างด้อยโอกาสในสอบแข่งขันในการเรียนต่อการศึกษาใน

ขัน้สงู จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารจดัการศกึษาด้านศาสนาให้ควบคูไ่ปกบั 

การจดัการศกึษาตามแบบสายสามญัของรฐั ให้เป็นมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัได้มากขึน้ 

นอกจากนี้รัฐควรให้การสนับสนุนความเป็นอยู่ของนักเรียนและบุคลากร

ของโรงเรียนสอนศาสนาและปอเนาะให้เท่าเทียมเสมอเหมือนกับบุคลากร

ทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐ เนื่องจากปัญหาของส�านักบริหารงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ยังไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ดูแลรับผิดชอบ

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามโดยตรง แม้ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศกึษา

แห่งชาต ิจะได้ก�าหนดให้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาดแูลและบรูณาการการศกึษา

ทัง้จากของรฐั และเอกชนในพืน้ทีแ่ล้วกต็าม เพราะฉะนัน้การพยายามด�าเนนิการใน

ส่วนนี้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้ 

ขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาอิสลามเองจะต้องยอมรับการตรวจสอบ

มาตรฐานจากองค์กรที่รัฐให้การสนับสนุน รวมไปถึงครูโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ต้องปรบัตวักบัภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ นกัเรยีนเยาวชนมสุลมิ

ต้องใช้เวลากับการเรียนมากขึ้นด้วย
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ข้อถกเถียง 5: การแบ่งสรรงบประมานรัฐเพื่อสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น

นอกจากนี้ ผู ้เข้าร่วมกระบวนการประชาหารือกลุ่มบุคคลากรในระบบ

การศึกษาปอเนาะและตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเห็นว่า เมื่อเกิด

การปรบัโครงสร้างทางการศกึษาในสามจงัหวดัเกดิขึน้ ย่อมเป็นทีแ่น่นอนว่าจะท�าให้

มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นกันในส่วนนี้ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา

มากขึ้น ซึ่งอาจต้องแลกกับงบประมาณทางสังคมอื่นๆ เช่น การสาธารณสุข การ

บรรเทาสาธารณภัย หรือสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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ประเด็นที่ 3 : การสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากข่าวและแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งน�าเสนอสถานการณ์ความไม่สงบใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ล้วนท�าให้สาธารณะได้รับ

รู้ถึงทิศทางของสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วว่า ความรุนแรงนั้น

ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้นในบางพื้นที่ 

ปัญหาความยุติธรรม ถือเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท�าให้เกิดการตอบโต้

ด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากส่วนอื่นของประเทศ ประกอบกับในพื้นที่

ดังกล่าวมีประชาชนซึ่งมีเชื้อสายมลายูมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะทางสังคม

และภูมิประวัติศาสตร์รวมไปถึงอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ อีกทั้งชาวมลายูมุสลิมมี 

ความเชื่อยึดมั่นในความหมายแห่งสันติภาพที่ต้องมาพร้อมกับความยุติธรรม9  

9  โปรดด ูทศันะของชาวมสุลมิต่อความยตุธิรรมและการต่อสู ้ในรายงานคณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท์
แห่งชาติ: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่ง
ชาติ, 2549)
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ดังนั้นเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์หรือโดยอคติอันเกิดจากความแตกต่างทางชาติพันธ์ก็ดี ประกอบกับ

คนในพื้นที่มีข้อจ�ากัด เช่น เรื่องภาษาและความหวาดกลัว ท�าให้ไม่สามารถตอบโต้

หรือเรียกร้องขอความยุติธรรมได้ เกิดเป็นการสะสมความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

จนเกิดเป็นปัญหาความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังในพื้นที่

ผลจากการส�ารวจทัศนคติประชาชนต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ของสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาคใต้ ซึง่ได้จากกลุม่ตวัอย่างประชาชนประมาณ 2,500 คนในจงัหวดัปัตตาน ียะลา

และนราธิวาส ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 พบว่า 

 ทัศนะส่วนใหญ่ของประชาชนร้อยละ 45.54 มองว่า สาเหตุส�าคัญ

ที่สุดในการท�าให้เกิดปัญหาความไม่สงบ คือปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความยุติธรรม และจากค�าถามที่ว่า “ท่านมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ

กระบวนการยตุธิรรมของรฐัไทยอย่างไร?” กลุม่ผูต้อบรวมกนัร้อยละ 61.4 

กล่าวว่าไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และเมื่อถูกถามว่าหากท่าน

ร้องทกุข์แจ้งความต่อเจ้าหน้าทีแ่ล้วคดิว่าจะได้รบัความเป็นธรรมหรอืไม่? 

ผูต้อบรวมกนัร้อยละ 64.4 บอกว่าไม่เชือ่มัน่ว่าจะได้รบัความเป็นธรรมจาก

เจ้าหน้าที่เป็นต้น 

ข้อค้นพบนี้จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า

กฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ในพื้นที่  ถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการอ�านวยให้

เกิดความยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวคือ พระราชก�าหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  

พ.ศ. 2457 ที่บังคับใช้ในพื้นที่ ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องปฏิบัติ
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ตามหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกรณีที่เห็นว่าจะกระทบต่อความมั่นคง

ของรัฐ

ในขณะเดียวกัน แม้ว ่าจ�านวนเหตุความไม่สงบที่ เกิดขึ้นในแต่ละปี

จะลดน้อยลง แต่การจับกุมผู้ก่อความไม่สงบมาเข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมยัง 

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยข้อมูลสถิติคดีความมั่นคงที่รวบรวม

โดยศาลชั้นต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้ให้เห็นว่าคดีความมั่นคงที่พิจารณาเสร็จ 

ในศาลชั้นต้น และศาลมีค�าพิพากษายกฟ้องมีจ�านวนถึงร้อยละ 70 ประกอบกับ

คดีความมั่นคงมีอัตราโทษสูงและใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีอย่างยาวนาน 

พนักงานสอบสวนและหรือศาลมักไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวหรือปล่อยตัว

ชั่วคราว ท�าให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิมที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและ

จ�าเลยต้องถูกคุมขังในเรือนจ�าเป็นเวลานาน ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม

จากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เอื้ออ�านวยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิได้อย่างที่ควรจะ

เป็น10 ปัญหาความไม่เป็นธรรมดงักล่าวข้างต้นจงึกระทบต่อความเชือ่ถอืกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐที่ลดลงอย่างมาก 

ทั้งนี้ องค์การเครือข่ายสิบสององค์กรจึงได้ร่วมกันจัดเวทีประชาหารือ  

เพื่อรับฟังข้อห่วงใย ปัญหาและความคิดเห็นเพื่อหาทางออกของประชาชนจาก

หลากหลายกลุ่มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาประกอบ

ด้วย กลุ่มผู้น�าศาสนา กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน

พื้นที่ จ�าเลยคดีความมั่นคงที่ได้รับการประกันตัวในขั้นการพิจารณาคดีของศาล

อาญา กลุ่มนักศึกษา อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และชาวบ้านทั้งไทย

10  สถิติการจับกุม ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน (21 มกราคม 2548 – 18 พฤศจิกายน 2553) ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา เป็นดังนี้
    หมายศาลที่ออก รวม 4,377 หมาย จ�านวน 4,295 คน
    จับกุม และมอบตัว 3,204 หมาย จ�านวน 3,158 คน
    หลบหนี 1,083 หมาย จ�านวน 960 คน
    เสียชีวิต ปะทะกับเจ้าหน้าที่ในช่วงจับกุม 47 คน
ทั้งนี้มีการจ�าหน่ายหมาย ราว ร้อยละ 75  
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พุทธและมลายูมุสลิม ทั้งสิ้นจ�านวน 388 คน (ชาย 243 คนและหญิง 145 คน) ได้

ภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาหัวใจเรื่องความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่า ประเด็น

ที่ชาวบ้านให้ความส�าคัญมากเป็นอันดับต้นๆ คือ ความคลางแคลงใจในการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที ่(หรอืความไม่ไว้วางใจ) การเข้าไม่ถงึสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม

ตามรฐัธรรมนญูและมาตรฐานสากล และผลกระทบต่อความมัน่คง ปลอดภยัในชวีติ

และทรพัย์สนิจากการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คง เช่น กฎอยัการศกึ

และพระราชก�าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ การจัดเวทีประชาหารือเพื่อรับฟังความเห็นจากชาวบ้านได้สะท้อนความ

รู้สึก ความคิดเห็น และเสนอทางออกซึ่งแนวทางที่มีผู้เห็นพ้องมากที่สุดว่าจะน�าไป

สู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ได้ คือ
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แนวทาง	 การใช้กฎหมายปกติแทนกฎอัยการศึก	และ	พรก.	

	 ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ

ข้อถกเถยีง1:   กฎหมายพเิศษก่อให้เกดิการละเมดิสทิธมินษุยชนของประชาชน

มากกว่าปกป้องสิทธิประชาชน ควรยกเลิกกฎหมายพิเศษ

ผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านชายชาวมลายู

มุสลิม ผู้น�าศาสนา และกลุ่มจ�าเลยคดีความมั่นคง เป็นกลุ่มที่มีความสนใจใน

แนวทางการ ใช้กฎหมายปกติแทนกฎอัยการศึกและ พรก. การบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน มากที่สุดและมีความคิดเห็นว่าแนวทางนี้จะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้ เนื่องจากการที่ประชาชนในพื้นที่ล้วน

แล้วแต่มปีระสบการณ์ด้านลบจากการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษทัง้สองฉบบัอยู ่ท�าให้

ทราบว่าสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้เลวร้ายลง ประชาชน

บางส่วนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และในทางตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่

รัฐกลับได้รับการปกป้องจากกฎอัยการศึก และ พรก.ฯ สถานการณ์ฉุกเฉิน โดย

ในเวทีประชาหารือได้กล่าวย�า้ถึงผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนภายใต้กฎหมาย

พิเศษเอาไว้ว่า 

 “ผู ้ที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษหลายคนถูกซ้อมทรมาน 

นอกจากนีก้ารบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษนัน้ไม่สามารถทีจ่ะปกป้องประชาชน

ให้มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิอย่างแท้จรงิเพยีงแค่ให้อ�านาจกบั

เจ้าหน้าทีม่ากเกนิกว่าเหต ุและถ้าเจ้าหน้าทีก่ระท�าความผดิแล้วไม่ต้องรบั

ผิดชอบ”   

ผลจากการที่มีกฎหมายพิเศษท�าให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบ เช่น  

การด�าเนนิชวีติความเป็นอยูไ่ม่ราบรืน่ การสญัจรไปมาไม่สะดวก การประกอบอาชพี 
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ไม่คล่องตัวเพราะมีเวลาในการท�างานจ�ากัด (ประชาชนไม่กล้าที่จะท�างาน 

ในยามวิกาล) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน

พืน้ที ่เมือ่มกีารบงัคบัใช้กฎอยัการศกึและ พรก.ฯ ในสถานการณ์ฉกุเฉนิแทนกฎหมาย

ปกติ ดังนั้นผู้เข้าร่วมในเวทีจึงแสดงความคิดเห็นพ้องกันว่า 

 สถานการณ์ในพื้นที่จะบรรเทาลงก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎอัยการศึก 

และ พรก. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกลับมาใช้กฎหมายปกติอัน

เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่

แล้วที่จะต้องรักษาดุลยภาพระหว่างการควบคุมอาชญากรรมและ 

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ

ทางกฎหมายและปฏิบัติต่อประชาชน โดยการใช้กฎหมายให้สอดคล้อง

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุด  

รวมไปรัฐต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มี 

ความเข้าใจกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นด้วย เพื่อเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจกัน และเมื่อ

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/ข้าราชการ  

และกลับมาศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมแล้ว ย่อมท�าให้เกิดความร่วม

มือกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ อันจะน�าไปสู่การลดช่องว่างของ

ความรู้สึกอยุติธรรมลงได้ ทั้งนี้จากเวทีประชาหารือ ผู้เข้าร่วมทุกคนมี

ความกระตือรือร้นในการแสดงข้อตกลงร่วมว่า จะให้ความร่วมมือหาก

แนวทางนี้ได้รับการตอบรับจากภาครัฐอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมาย

ที่ดีในการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงไปสู่ความสงบสุขร่วมกัน
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ข้อถกเถยีง2: รวบรวม ทบทวน และแก้ไขกฎหมาย หรอืระเบยีบต่างๆ ทีบ่งัคบั

ใช้ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนต่างๆ และปรบัปรงุกลไกรฐัด้านความยตุธิรรม ดกีว่า การยกเลกิ

กฎหมายพิเศษทั้งหมดทันที

กลุ ่มผู ้ เข ้าร ่วมที่เป็นกลุ ่มผู ้หญิงทั้งชาวไทยพุทธและมลายูมุสลิม ซึ่ง

ส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ และตัวแทนกลุ่มเจ้าหน้าที่

ฝ่ายความมั่นคง (ทั้งทหารและต�ารวจ) กลับเห็นพ้องกันว่า 

 การยกเลกิการบงัคบัใช้กฎหมายด้านความมัน่คงทัง้หมดและกลบัไป

ใช้กฎหมายปกติโดยทันทีนั้น อาจจะก่อให้เกิดสุญญากาศในช่วงเปลี่ยน

ผ่านซึ่งน่าจะไม่ส่งผลดีต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง พวกเค้าเห็นว่าไม่มี

ใครจะตอบได้ว่ากฎหมายปกติจะมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษา

ความสงบมั่นคงของชุมชนได้จริงหรือไม่ รวมทั้งไม่มีใครรับประกันได้ว่า

หากยกเลิกกฎหมายพิเศษแล้ว ความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ แนวทางของการยกเลิกกฎอัยการศึกและ พรบ. ในสถานการณ์

ฉุกเฉินและบังคับใช้กฎหมายปกติในพื้นที่แทนนั้น อาจจะต้องเผชิญกับความไม่

พร้อมของรัฐในการยกเลิกกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เนื่องจากความรุนแรงที่ยังคงเกิด

ขึน้อย่างต่อเนือ่งซึง่เป็นมลูเหตสุ�าคญัทีจ่ะยงัท�าให้ แนวทางการน�าเอากฎหมายปกติ

มาใช้ในพื้นที่เป็นไปได้น้อยลง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ในชั้นปฏิบัติงาน อาจไม่เห็น

ด้วยและมีพฤติการณ์ต่อต้านหรือละเลยในการท�างาน  อย่างไรก็ตามการเงื่อนไข

ในจุดนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อรัฐในการที่จะด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและ

ไม่ละเว้นการลงโทษผู้ที่กระท�าความผิดไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตาม  

ผู้เข้าร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็นว่าหากแนวทางนี้น�ามาใช้จริงจะช่วยลดกรณี

ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ได้ 
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กลุ่มสตรีคิดว่าแนวทางการยกเลิก พรก. ฉุกเฉินฯ ไม่ดีไปกว่า การพิจารณา

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎหมายพิเศษฉบับต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆ  

ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี หรือให้บังคับใช้กฎหมายพิเศษตามเดิม แต่ต้อง

เคารพเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างเข้มงวด ก็นับว่าดีมากแล้ว พวกเขาอยากให้หน่วยงาน

กระบวนการยตุธิรรมเปิดโอกาสรบัฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพืน้ทีแ่ละน�าไป

สู่การแก้ไขอย่างจริงจัง และควรอบรมเจ้าหน้าที่รัฐแบบเข้มข้นและต่อเนื่องในเรื่อง

สิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าจะเป็นทางออกที่ดี   

ทีท่ัง้ชมุชนและฝ่ายรฐัน่าจะรบัได้มากกว่าการยกเลกิกฎหมายพเิศษทัง้หมดในทนัที
แนวทาง		สร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อถกเถียง1: ต้องเริ่มต้นที่รากของปัญหาในกระบวนการยุติธรรม

ความไม่เชื่อมั่นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่บางส่วนมีอคติกับประชาชนบางกลุ่ม 

โดยเฉพาะชาวมลายมูสุลมิในพืน้ที ่และหลายกรณกีน็�าไปสูก่ารละเมดิสทิธมินษุยชน

โดยไม่ต้องรบัโทษ ท�าให้ประชาชนไม่ให้ความนบัถอืและเชือ่ใจ ดงันัน้การสร้างความ

เชือ่มัน่ระหว่างกนัจงึเป็นแนวทางส�าคญัในการเรยีกคนืความเชือ่มัน่ในกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐไทยด้วย ทั้งนี้รัฐต้องสร้างมาตรฐานที่รับประกันได้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่

กระท�าผิดต้องได้รับโทษตามโทษนั้น เป็นต้น

แนวทางของการยกเลิกกฎอัยการศึกและ พรบ. ใน

สถานการณ์ฉุกเฉินและบังคับใช้กฎหมายปกติในพื้นที่

แทนนั้น อาจจะต้องเผชิญกับความไม่พร้อมของรัฐ

ในการยกเลิกกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
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ข้อถกเถียง2: การสนับสนุนให้มีองค์กรเชื่อมโยงความเชื่อมั่นระหว่างรัฐและ

ชาวบ้านน่าจะเป็นจริงได้ง่ายกว่าการแก้ไขที่รากของปัญหา

จากเวทีประชาหารือกับกลุ่มสื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมเห็นว่าการมีองค์กรอิสระ

ที่เป็นตัวกลาง ท�าหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับชุมชน  

จะเป็นการดมีากกว่า เช่น หากภาคประชาสงัคมและรฐัสามารถร่วมกนัสร้างองค์กร

หรอืคณะกรรมการกลางทีท่�างานเชือ่มโยงระหว่างรฐัและประชาชนในพืน้ที ่ถ้าท�าได้

จริงก็จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยและรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันมากขึ้นโดย

ผ่านตัวกลางที่ทั้งสองฝ่ายไว้วางใจ ซึ่งท�าให้ประชาชนกล้าที่จะเสนอความต้องการ 

ของตนเองมากขึน้ และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการบรหิาร

จดัการแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่องตนเองได้มากขึน้ โดยรฐัต้องยนิยอมในการลด

บทบาทลงและให้กับภาคประชาชนมากขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้กลุ่มผู้เสนอความเห็นมอง

ว่าในปัจจุบัน ศูนย์อ�านวยการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)  

ยงัไม่สามารถท�าหน้าทีด่งักล่าวได้เนือ่งด้วยมโีครงสร้างการบรหิารภายใต้โครงสร้าง

การก�ากับของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) อยู่นั่นเอง
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ข้อถกเถยีง3: การรือ้คนืความเชือ่มัน่ต่อกระบวนการยตุธิรรมด้วยระบบเยยีวยา

ที่มีมาตรฐาน

เวทีประชาหารือที่จัดร่วมกับกลุ่มจ�าเลยคดีความมั่นคงและกลุ่มสตรีผู้ได้รับ

ผลกระทบจากความรนุแรงให้ความเหน็ว่า การสร้างความเชือ่มัน่ทีด่อีกีวธิหีนึง่กค็อื 

“การเยียวยาความเสียหาย” ทั้งนี้การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

และจากความอยุติธรรมอันเกิดจากการกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่

รัฐในพื้นนั้นเป็นประเด็นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ด้วย

อย่างไรกด็ ีผูเ้ข้าร่วมเวทมีคีวามเหน็ร่วมกนัว่า การเยยีวยาฯ จะต้องกระท�าโดย 

เท่าเทยีมกนั เนือ่งจากปัจจบุนัการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตคุวามไม่สงบทีม่อียู่

กลบัมหีลายมาตรฐานด้วยกนั ทัง้นีแ้ม้ว่าคูม่อืเยยีวยาประชาชนส�าหรบัเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 

2550 ภาครฐัในปัจจบุนัได้ก�าหนดกฎเกณฑ์การเยยีวยาไว้ชดัเจน เพือ่การท�างานด้าน

การช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นระบบ โดยได้ก�าหนดผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้11 แต่ก็ท�าให้ประชาชนจ�านวนหนึ่งไม่สามารถ

เข้าถงึกระบวนการเยยีวยาจากรฐัได้ในทนัท ี ในกรณทีีผู่เ้สยีหายหรอืครอบครวัตกเป็น

ผู้ต้องสงสัยในคดีก่อความไม่สงบ และโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้กระท�าการละเมิดเป็น

เจ้าหน้าทีข่องรฐัเสยีเอง 

นอกจากนี้แม้จะมีการจัดการที่ดี แต่ภาครัฐยังไม่สามารถจัดการเรื่อง

การให้การเยยีวยาแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบบางรายทีต้่องการการเยยีวยาอย่างต่อเนือ่ง เช่น 

ผูท้ีต้่องการการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง การเยยีวยาด้านการศกึษา และการฝึกอาชพี 

รวมถงึการเยยีวยาทางจติใจ จงึมข้ีอเสนอจากภาคประชาชนทีภ่าครฐัควรให้ความส�าคญั

11  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นบุคคลดังนี้
    1. คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
    2. บุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐาน
    3. มาประสบเหตุการณ์ซึ่งเกิดจากการกระท�าของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อ�าเภอ (อ.สะบ้าย้อย จะนะ เทพา และนาทวี)
    4. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้เสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย (เฉพาะทรัพย์สินที่ไม่ได้ท�าประกันภัย)
    5. ต้องมีเอกสารรับรองความไม่สงบจาก 3 ฝ่าย (ต�ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่)
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คอืการสร้างเครอืข่ายในการท�างานระหว่างรฐั เอกชน ผูน้�าชมุชน ผูน้�าศาสนา ผูน้�าสตรี 

และผูเ้สยีหาย เพือ่ให้การเยยีวยาครอบคลมุบคุคลทกุกลุม่อย่างมปีระสทิธภิาพรวม

ทั้งการมองมิติของการเยียวยาที่กว้างไปกว่าเรื่องของตัวเงิน เช่น การเยียวยาด้าน

ยตุธิรรม เป็นต้น

ประเด็นที่ 4 : ยาเสพติด...ปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่กับความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้หมอกควันของความรุนแรงที่ปกคลุมทั่วไปในสามจังหวัดชายแดน

ใต้ ในพื้นที่นี้ยังซ่อนปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาเป็นระยะเวลา

นานแล้ว ปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวก�าลังบั่นทอนคุณภาพทางสังคมของคนในพื้นที่  

ไม่ต่างไปจากพื้นที่อื่นของประเทศ กล่าวได้ว่า การระบาดของยาเสพติดก�าลังกลาย

เป็นปัญหาสงัคมประการส�าคญัทีต้่องเร่งแก้ไขควบคูไ่ปกบัปัญหาความรนุแรงกว่็าได้
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ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง ซึ่งในปี 2549 ส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตาน ีส�ารวจปัญหาในพืน้ทีแ่บบเจาะลกึถงึระดบัหมูบ้่าน/ชมุชน จ�านวน 

950 หมู่บ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปรากฏว่า 

 ผลส�ารวจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอดคล้องกับผลส�ารวจ

ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และชุดปฏิบัติการงานมวลชน 

แก้ไขปัญหายาเสพติดของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ที่ด�าเนินการแบบเกาะ

ติดพื้นที่โดยพบว่า “ยาเสพติด” เป็น 1ใน 3 อันดับแรก ของปัญหาพื้น

ฐานที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้าไปแก้ไขอย่างเร่งด่วน  และเมื่อ

สอบถามถึงระดับความต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชนใน

พื้นที่ มีผู้ตอบว่า ต้องการแก้ไขปัญหามากถึงมากที่สุด ร้อยละ 88.412   

นอกจากนี้ผลจากการส�ารวจทัศนคติประชาชนต่อสถานการณ์จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน 

ประมาณ 2,500 คนในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ระหว่าง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 สะท้อนว่า ประชาชนมีเสียงเรียกร้องให้

แก้ปัญหาพื้นฐานของชุมชนที่ส�าคัญคือ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 76) 13

ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ที่เกิดเหตุความรุนแรงอยู่ด้วยนี้ นับ

เป็นเงื่อนไขท้าทายอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงพร้อมๆ ไปกับ

12  Download รายงานได้ที่ http://nctc.oncb.go.th/new/images /stories/conclusion/
    petentialdemand_2.pdf 
13  (อ้างจากhttp://www.deepsouthwatch.org/node/1123)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้เป็นการซ�้าเติม

ประชาชนที่ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวไม่ว่าจากภัยของความรุนแรง

หรือภัยด้านยาเสพติดที่มอมเมาเยาวชน จากการที่องค์กรเครือข่าย 12 

องค์กรได้ร่วมกันจัดเวทีประชาหารือ เพื่อรับฟังข้อห่วงใย ปัญหาและ

ความคิดเห็นเพื่อหาทางออกของประชาชนหลากหลายกลุ่มในจังหวัด

ชายแดนใต้ ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในพื้นที่สีแดงและพื้นที่อื่นๆ 

(ในระบบและนอกระบบการศึกษาไทย) นักสาธารณะสุขชุมชน ผู้น�า

ศาสนา ผู้น�าการเมืองท้องถิ่น และรวมทั้งชาวบ้านทั่วไปทั้งสิ้นจ�านวน 

268 คน (เป็นชาย 191 คนและหญิง 77 คน) พบว่าผู้ใช้ยาเสพติดส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน 

นอกจากนี้พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ยังเป็นปัจจัย

ส�าคญัของการใช้ยาเสพตดิของเยาวชนด้วย เพราะการทีเ่ยาวชนในพืน้ที่ 

ถกูมองด้วยสายตาหวาดระแวงทัง้จากฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ฐัรวมทัง้จากผูใ้หญ่

ในชุมชนว่าเป็นแนวร่วมกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง ท�าให้กลุ่มเยาวชนมัก

ถกูกดดนัจากหลายฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบ ประกอบกบัการที่

รุ่นพี่บางกลุ่มในชุมชนสร้างค่านิยมว่า การติดยาเสพติดท�าให้ได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนฝูง บ้างก็ว่าการเป็นเด็กติดยาจะไม่เป็นเป้าถูกเพ่งเล็ง

จากเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นแนวร่วมเพราะมีความเชื่อกันว่าแนวร่วมฯ มัก

มองหาเยาวชนที่มีวินัยเคร่งครัดและท�าตัวดี เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้เยาวชนจ�านวนหนึ่งหันไปใช้ยาเสพติดนั่นเอง

ผลจากการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางส�าคัญในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ

อภปิรายอย่างมาก ได้แก่ แนวทาง ฟ้ืนฟ ูบ�าบดัผูต้ดิยาเสพตดิและสร้าง

สิง่แวดล้อมปลอดยาเสพตดิโดยชมุชน และ แนวทาง ลดการเผยแพร่ยา

เสพติด การอภิปรายแลกเปลี่ยนมีรายละเอียดดังนี้ 
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แนวทาง	 ฟื้นฟู	บ�าบัดผู้ติดยาเสพติดและสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาเสพติด

	 โดยชุมชน

ข้อถกเถียง1: ปัญหายาเสพติดเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในสามจัง

หวัดฯ ด้วยหรือไม่? ทุกคน ทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการฟืนฟูชุมชน สร้างสิ่ง

แวดล้อมที่ดีเพื่อลดปัญหาร่วมกัน

จากการพูดคุยในเวทีประชาหารือ หัวข้อส�าคัญประเด็นแรกที่ถูกหยิบยก

ขึ้นมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ

ประเด็นที่ว่า “ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดจากปัญหาความรุนแรงใช่หรือไม่?” 

เนื่องจากข้อมูลของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายหน่วยงาน

ระบุว่า ขบวนการต่อสู้เพื่อปาตานีที่ก่อเหตุในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ

ยาเสพตดิ ในประเดน็นีผู้เ้ข้าร่วมเวทจี�านวนหนึง่ตัง้ข้อสงัเกตต่อการรายงานข้อมลูของ 

ฝ่ายความมัน่คงว่า “เพราะรฐั ต้องการปกปิดต่างประเทศและโลกมสุลมิว่า ปัญหา

ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แท้จริงมีรากเหง้าปัญหามาจากอะไร  
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ซึง่แท้ทีจ่รงิแล้วสิง่ทีเ่กดิขึน้กเ็นือ่งจากต้องการเรยีกร้องความเป็นธรรม ความยตุธิรรม 

และสิทธิของคนในพื้นที่” ยาเสพติดจึงไม่ใช่ปัญหาหลักหรือต้นตอของปัญหา 

ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากเวทีประชาหารือหลายเวทีดูเหมือนจะยอมรับกันว่า ใน

ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ได้แพร่ขยายออกเป็นวงกว้าง ผู้ติดยาเสพติด

ในชุมชนก็มีจ�านวนมากขึ้น อีกทั้งมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่

มากขึน้เรือ่ยๆ แม้ว่าผูท้ีต่ดิยาเสพตดิในขณะนีจ้ะเป็นยาเสพตดิชนดิไม่ร้ายแรงกต็าม 

แต่สถานการณ์ของเยาวชนในชายแดนใต้ขณะนี้ ตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงสูงสุดที่จะ

เสพติดยาเสพติดหลากหลายชนิดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 

ปัญหายาเสพติดจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะละเลยไม่ให้ความสนใจไม่ได้ กล่าว

ได้ว่าปัญหายาเสพติดกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขไม่แพ้กับปัญหา

เรือ่งสถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ที ่จากการพดูคยุในหลายเวท ีได้ข้อสรปุว่าต้องมี 

การแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบและบูรณาการกลุ่มคนจากหลายภาคส่วนเข้ามา

ร่วมแก้ไข โดยสามารถแยกกลุ่มคนออกเป็น 3 ระดับได้ดังนี้

1) ระดบัครอบครวั ผูป้กครองต้องกวดขนัและสอดส่องพฤตกิรรมของลกูหลาน 

อย่างสม�า่เสมอ มีความสนใจและให้ค�าแนะน�าแก่บุตรหลานไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพตดิและท�าความเข้าใจกบับตุรหลานในเรือ่งค่านยิมว่าการตดิยาเสพตดินัน้ไม่ได้ 

น�าไปสู่การยอมรับจากสังคม แต่เป็นการท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ หรือการเล่นกีฬา

จะเป็นการคลายเครียดและสร้างมิตรได้มากกว่าเป็นต้น

2) ระดบัผูน้�าและทกุคนในชมุชน ต้องให้ความสนใจความเป็นอยูข่องเยาวชน

ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น

กฬีา หรอืการให้ความช่วยเหลอืผูต้ดิยาเสพตดิ โดยการให้การรกัษา หรอืพาไปบ�าบดั  

และไม่ปล่อยให้เป็นภาระหรือหน้าที่ของครอบครัวโดยล�าพัง นอกจากนี้แล้วการ

ปฏิบัติตัวต่ออดีตผู้ติดยา ควรให้เกียรติและปฏิบัติอย่างคนทั่วไป ให้คนเหล่านี้ได้ใช้

ชีวิตปกติ ปราศจากการต่อต้านจากสังคม
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3) ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอ�านาจของรัฐ ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับ

ยาเสพติดที่ใช้เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การดูแลของส�านักงาน 

คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมุสลิมเพื่อเป็น 

เครือ่งมอืในการสอดส่องดแูลเยาวชนในพืน้ที ่ไม่ให้เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดินัน่เอง

ข้อเสนอด้านความร่วมมือ 3 ระดับ ได้รับความสนใจอย่างมากอันเนื่องมา

จากการมองเห็นข้อจ�ากัดร่วมกันบางประการว่า ประการแรก ชุมชนยังมีข้อจ�ากัด

ในเรื่องความรู้หรือความเชี่ยวชาญในการบ�าบัดผู้ที่ติดยาเสพติดในชุมชน ท�าให้

เป็นอาจจะต้องจัดหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับคนใน

ชุมชน เพราะฉะนั้นจึงควรมีการอบรมในพื้นที่ทั้งครอบครัว ไม่ใช่เน้นเยาวชน

เพียงกลุ่มเดียว ประการที่สอง ค่านิยมเก่าของคนในสังคมที่มีทัศนคติด้านลบต่อ

ผู้ที่เคยติดยาเสพติด อาจจะท�าให้ผู ้ที่ติดยาเสพติดอาจไม่กล้าออกมาแสดงตัว  

เพื่อเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู ดังนั้นชุมชนและสังคมต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมจาก 

การตีตราประณาม ผู้ที่ติดยาเสพติดมาเป็นการให้โอกาสและให้ก�าลังใจแก่พวกเขา

ในการลดหรอืเลกิการใช้ยาเสพตดิ ทศันคตขิองผูน้�าศาสนาและผูน้�าในพืน้ทีท่ีม่องผูท้ี่

ตดิยาเสพตดิเป็นคนบาปและน่ารงัเกยีจจะต้องถกูปรบัเปลีย่นไปในทางบวกมากขึน้ 

เพื่อให้ครอบครัวและผู้ที่เคยหรือก�าลังติดยากล้าที่จะยอมรับและแสดงตัวเพื่อเข้าสู่

การบ�าบัด ประการที่สาม ประเด็นของความขัดแย้งภายในชุมชนเอง จากกลุ่มธุรกิจ 

ที่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะขบวนการค้ายาเสพติดเป็นกลุ ่มที่มีอิทธิพล  

รวมทั้งมีการอุปถัมภ์จากผู้น�าในพื้นที่ การลดการระบาดของยาเสพติดอาจจะท�าให้

เกดิความไม่ปกตสิขุในชมุชนมากยิง่ขึน้จนอาจจะน�ามาซึง่ความรนุแรงภายในระหว่าง

ประชาชนในชมุชน เพราะฉะนัน้ ชมุชนและประชาชนจงึต้องร่วมมอืกบัภาครฐัอย่าง 

บูรณาการกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ
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แนวทาง		ลดการแพร่ขยายของยาเสพติด

ข้อถกเถียง1: กันไว้ดีกว่าแก้ 

จากเวทีประชาหารือที่จัดขึ้นร่วมกับกลุ ่มผู ้น�าศาสนาและผู ้น�าชุมชน

ท้องถิ่น ชาวบ้านทั่วไปและเยาวชน เสนอให้มีการจัดชั่วโมงการการเรียนการสอน

เรือ่งยาเสพตดิ ในโรงเรยีนเพือ่ให้ความรูก้บัเยาวชน ซึง่วธินีีจ้ะช่วยให้โรงเรยีนและครู

ได้มีส่วนช่วยอบรมเยาวชนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ประการ

ต่อมามีข้อเสนอให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน เน้นหนักในเรื่อง 

การจัดกิจกรรมอบรม หรือค่ายจริยธรรม (ศาสนา) เพื่อดึงความสนใจของเยาวชน

มาสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและประการ

สุดท้าย คือข้อเสนอให้ทุกคนในชุมชน หรือสังคมต้องร่วมกันสอดส่องสถานที่ลับตา 

หรือมีความหมิ่นเหม่ให้เกิดเป็นสถานที่ในการซ่องสุมของเยาวชน ในการทดลองใช้

ยาเสพติดหรือมั่วสุมกัน ซึ่งต้องมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคมด้วย
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ข้อถกเถียง2: แก้ปัญหาเก่า (อคติรัฐ อคติชาวบ้าน)

การแลกเปลี่ยนในเวทีประชาหารือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลาย

กลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนเห็นว่า รัฐควรก�าหนดให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนในกรณีที่

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระท�าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง และให้รางวัล

แก่ข้าราชการเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานอย่างแขง็ขนั ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที ่เพือ่

เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ นอกจาก

นี้อาจใช้หน่วยงานพิเศษจากส่วนกลาง เข้ามาร่วมจัดการด้านการปราบปราม 

ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์กันเองของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บางส่วนซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไขอคติของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน โดยเฉพาะที่

เกีย่วข้องกบัฝ่ายความมัน่คง ทีเ่คยมต่ีอกลุม่เยาวชน ไม่ให้หวาดระแวงหรอืสงสยัไป

ก่อนว่า พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจนเกินขอบเขต 

เพื่อลดความกดดันแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีมายาคติ อยู่แล้วว่า การติดยา

เสพติดจะท�าให้ไม่ถูกต้องสงสัยจากเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเอง
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ข้อคิด บทเรียน 
กระบวนการประชาหารือ 
ในสามจังหวัดชายแดนใต

3้3
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“การประชาหารือ หรือประชาเสวนา เป็นกระบวนการประชาธิปไตย  

เพราะฉะนั้นประเทศที่มีประชาธิปไตยสูง เครื่องมือตัวนี้อาจจะน�าไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าประเทศที่ยัง

ไม่มีความเข้มข้นในเรื่องของประชาธิปไตย ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสักนิด

หนึ่งในการที่จะน�าเครื่องมือเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ในทันที 

แต่พอมาได้ทบทวนดูจริงๆ จังๆ แล้ว เรากลับคิดว่าการประชาหารือ

หรือประชาเสวนานี้ก็อาจเป็นวิธีเพิ่มเติมความเข้มข้นของประชาธิปไตย

เสียเองก็ได้”

  (จากเวทีประชาหารือ จังหวัดนราธิวาส สิงหาคม 2554)

การจัดเวทีประชาหารือ (Deliberative Dialogue) เป็นเครื่องมือเชิง

กระบวนการส�าหรับการแสวงหาข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ไข

ปัญหาสาธารณะที่มีความซับซ้อน และมีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบจ�านวน

มาก การจัดเวทีประชาหารือจะใช้วิธีการพูดคุยเชิงปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็น

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะหนึ่งๆ ให้ได้ออกมาเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เข้า

ร่วมกระบวนการอันประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ทั้งหมดที่ได้รับ

ผลกระทบจากประเด็นปัญหานั้นๆ 

ข้อคิด บทเรียน กระบวนการประชาหารือ 

ในสามจังหวัดชายแดนใต้
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ในกระบวนการประชาหารือ จะเกิดขึ้นบนฐานของความเปิดกว้าง และ

กระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล 

ต่อประเด็นปัญหาสาธารณะอย่างเสมอภาค เวทีประชาหารือจึงถูกน�ามาใช้ใน

โครงการนี้ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นตัวช่วยของชุมชนในการแสวงหาทางเลือก

ในแก้ไขความขัดแย้งที่มีความสลับซับซ้อน ดังเช่น ความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วยตัวของพวกเขาเอง อย่างไรก็ดี พึงจะกล่าวด้วยว่า กระบวนการ

เวทีประชาหารือยังถือว่าเป็น “เครื่องมือใหม่” ที่เพิ่งจะมีการริเริ่มน�ามาใช้ 

ในการแสวงหาทางเลอืกการแก้ไขในประเดน็ปัญหาใจกลางของสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้เพื่อพัฒนาไปสู่แผนสันติภาพในระยะยาว ดังนั้น ภายใต้ข้อจ�ากัดของบริบท

ความรุนแรงที่ยงัคงด�าเนินอยู่อยา่งต่อเนือ่ง การถอดข้อคิด บทเรยีนจากการด�าเนิน

โครงการจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ปรับปรุง พัฒนาเทคนิควิธีการให้มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบริบททางสังคมการเมืองในสาม

จังหวัดฯ อันจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
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โครงการนีใ้ช้กระบวนการเวทปีระชาหารอื (Deliberative Dialogue) ในการ

ขอความเหน็ ข้อตกลงร่วม เกีย่วกบัทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้แนวทางสูแ่ผน

สนัตภิาพในสามจงัหวดัฯ จากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหาท้องถิน่ ซึง่ในทีส่ดุ

พวกเขาให้ความส�าคญัสีป่ระเดน็ปัญหา ได้แก่ ความปลอดภยั การศกึษา ความเป็นธรรม 

ตามกระบวนการยตุธิรรม และการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ดงันัน้จงึมคีวามส�าคญั

อย่างมากในการท�าความเข้าใจ สังเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขทั้งส่วนที่เป็นด้านบวกและ

ลบ ที่ท�าให้การจัดกระบวนการประชาหารือประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว 

สถานการณ์ที่ทวีความซับซ้อนเหล่านี้ย่อมส่ง

ผลกระทบให้คนจ�านวนไม่น้อยในจังหวัดชายแดน

ใต้ตกอยู่ในสถานการณ์ “พูดไม่ออก และหรือ 

พูดไม่ได้”

3.1		ภาพรวมของกระบวนการเวทีประชาหารือในสามจังหวัดชายแดนใต้

ภายหลังความขัดแย้งและรุนแรงปะทุขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2547 ตลอด 8 ปี 

ที่ผ ่านมา ประเด็นป ัญหาทางสังคมที่ เกี่ยวพันความขัดแย ้งรุนแรงได ้ทวี

ความซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ แม้กระทัง่ในสายตาผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ทีเ่อง หลายคนสะท้อน

ว่า จากที่ตนเองพอจะรู้ จะเข้าใจ หรือคาดเดาสถานการณ์ได้บ้าง เช่นว่า ใคร

เป็นผู้ก่อเหตุในชุมชน (รัฐหรือกลุ่มขบวนการ) ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางบนถนน

สายใดในวันรุ่งขึ้น หรืออะไรคือจุดประสงค์ของการใช้ความรุนแรง เป็นต้น แต่ใน

ตอนนี้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ไม่แน่ใจว่า รู้เพียงพอว่าจะเข้าใจจริงหรือไม่ ท�าให้
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การคาดเดาหรอืประเมนิสถานการณ์เพือ่ความปลอดภยัของตนและครอบครวัท�าได้

ยากมากขึ้น และแน่นอนว่าสถานการณ์ที่ทวีความซับซ้อนเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบ

ให้คนจ�านวนไม่น้อยในจังหวัดชายแดนใต้ตกอยู่ในสถานการณ์ “พูดไม่ออก และ

หรือ พูดไม่ได้” มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผลใน

กระบวนการประชาหารือต้องใช้เวลานานกว่าปกติ 

การจัดเวทีประชาหารือ ในประเด็นปัญหาหลักทั้ง 4 ประการที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนแทบทุกเวทีจึงต้องเริ่มต้นด้วยการ “ฟัง” เรื่องราวประสบการณ์ของบุคคล

ต่างๆ เสยีก่อน ซึง่อาจไม่ใช่ความเหน็หรอืเหตผุลเกีย่วกบัการวเิคราะห์แนวทางทีเ่ป็น

ทางออกของปัญหา ที่น�าเสนอไว้ในคู่มือประชาหารือ ขั้นตอนต่อมาจึงเริ่มโน้มน้าว 

ให้เกิดการถกเถียงโดยใช้เหตุผลและการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

เหล่านั้น แต่การฟังประสบการณ์เสียก่อนก็น่าสนใจ เพราะผู้มีส่วนร่วมในเวทีต่าง

เป็นผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทั้งที่มีประสบการณ์โดยตรง หรือเกิดขึ้นกับเพื่อน

ฝูงคนใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของพวกเขาทั้งสิ้น ท�าให้พบว่า 
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 ปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ก�าลังเผชิญกับ

ประเด็นปัญหาแหลมคมกว่าเดิมด้วย ตัวอย่างเช่น การคอร์รัปชั่น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเจ้าหน้าที่ฝ ่ายความมั่นคงบางกลุ ่ม  

การเลือกปฏิบัติ การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงประเภท

ต่างๆ เป็นต้น 

ในช่วงแรกๆ ของการประชาหารือ พวกเขาจึงมีแนวโน้มจะนึกถึงแนวทาง

การแก้ไขปัญหาระระยะสั้น รวมทั้งตั้งความหวังกับองค์กรภายนอก ทั้งองค์กร

ประชาสังคม ภาควิชาการ และโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เป็นหลัก แต่เมื่อกระบวนการประชาหารือด�าเนินไปช่วงเวลาหนึ่ง การถกเถียงด้วย

ข้อมูลเหตุผลก็เข้มข้นขึ้นและในที่สุดก็น�าไปสู่ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ที่พวกเขาจะมีส่วนเข้าไปจัดการมากขึ้น มิใช่เพียงการฝากความหวังกับเฉพาะผู้มี

อ�านาจอีกต่อไป ดังจะเห็นจากข้อถกเถียงในแนวทางเลือกทางออกของปัญหาใน

บทที่แล้ว 

บทเรยีนเบือ้งต้นส�าหรบัการด�าเนนิการประชาหารอืในพืน้ทีค่วามขดัแย้งทีม่ี

บรรยากาศไม่ไว้วางใจสงูเช่นนีก้ค็อื การปรบัความคาดหวงัของผูด้�าเนนิกระบวนการ

และผูเ้ข้าร่วม โดยจะต้องให้ความส�าคญักบัการ “ยอมรบั” ฟังความคดิเหน็จากจดุยนื

ทางอดุมการณ์ชดุต่างๆ โดยให้ความสนใจกบัเหตผุลประกอบความคดิเหน็เหล่านัน้ 

มากกว่าทีจ่ะมุง่ไปสูก่ารแสวงหาความคดิสรปุรวบยอดเกีย่วกบัแนวทางในการแก้ไข

ปัญหานั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้งต้องยอมรับด้วย หากว่าการประชาหารือ

ครัง้แรกๆ จะไม่สามารถน�ามาซึง่ข้อตกลงร่วมได้ในได้ทนัท ีแต่กลบัได้ผลออกมาเป็น

ว่า ในการพจิารณาแนวทางเพือ่หาทางออกของปัญหานัน้ ผูเ้ข้าร่วมไม่ปักใจทางเลอืก

ใดทางเลือกเดียว หรือไม่อาจหาข้อตกลงร่วมได้ หรือบางเวทีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็น

ว่าการน�าแนวทางเลือกต่างๆ มาผสมผสานกันน่าจะท�าให้ได้ผลการปฏิบัติที่ดีกว่า 
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การจัดเวทีประชาหารือในจังหวัดชายแดนใต้โดยองค์กรพัฒนาเอกชน

ท้องถิ่นทั้ง 12 องค์กร ไม่เพียงแต่น�ามาซึ่งข้อค้นพบเรื่องข้อตกลงร่วมในแนวทาง

แก้ไขปัญหาใจกลางทั้ง 4 ประการเท่านั้น แต่การจัดเวทีประชาหารือแต่ละครั้ง  

ยังสะท้อนเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเข้าใจต่อปัญหาในแต่ละประเด็นของ 

ผูเ้ข้าร่วมด้วย อาท ิข้อสงัเกตทีว่่า ประเดน็ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

เป็นประเดน็ทีป่ระชาชนผูเ้ข้าร่วมกระบวนการเหน็ว่า มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ แต่ใน

ขณะเดียวกัน ประเด็นปัญหาความปลอดภัยก็ดูจะเป็นประเด็นที่ท�าให้พวกเขารู้สึก 

“เกรง็” มากทีส่ดุในการแสดงความคดิเหน็และถกเถยีงด้วย เพราะความรนุแรงเป็น

เรื่องที่พูดยากเพราะมีความซับซ้อน โดยเฉพาะที่ “ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร” ผู้เข้าร่วม

เวทปีระชาหารอืบางส่วนไม่มัน่ใจทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งความปลอดภยัและ

ความรุนแรงในที่สาธารณะ 

นอกจากนี ้เวทปีระชาหารอืยงัพบว่า ประเดน็ความปลอดภยั สามารถกระตุน้ 

ภาวะผู ้น�าระดับชุมชนให้แสดงบทบาทน�าการวางแผนจัดการความปลอดภัย 

ชมุชน โดยให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการรกัษาความปลอดภยัในท้องถิน่ 

มากขึ้น เหตุผลที่สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงร่วมเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย 

3.2		ความคิดเห็นที่หลากหลายต่อประเด็นปัญหาของผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือ

					ในสามจังหวัดชายแดนใต้
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ชุมชน ได้แก่ ความบกพร่องในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหาร และ

ความคลางแคลงระหว่างลูกบ้านและผู้น�าชุมชนบางส่วนนั่นเอง 

ข้อสงัเกตประการต่อมาคอื ประเดน็ด้านระบบการศกึษาในพืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือในกลุ่มบุคคลากรในวงการ

ศึกษา อันได้แก่ ครู นักเรียน จากในระบบการศึกษาของรัฐส่วนกลางและระบบ

ทางเลือกในท้องถิ่น ผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมและตัวแทน

ข้าราชการด้านการศึกษาในพื้นที่ต่างให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะ

ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนถกเถียงอย่างมาก พวกเขาต่างเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหา

ที่ทุกฝ่ายต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ห่วงใยลูกหลานของ

ตน คือ เรื่องโอกาสทางการศึกษาและการประกอบสัมมาชีพ นอกจากนี้ พวกเขา

ยังหวังว่าระบบการศึกษาที่ดีจะเป็นกุญแจไขปัญหาความด้อยคุณภาพของเยาวชน

ที่บางส่วนเลือกใช้ยาเสพติดหรือความรุนแรงในการแสดงออกด้านความต้องการ

ของตนต่อสังคมด้วย 
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โครงการนี้พบข้อที่น่าสนใจว่า ผู้มีส่วนร่วมใน

เวทีประชาหารือเห็นตรงกันว่า การร่วมมือ ประสาน

งานระหว่างชุมชน เอกชน และภาครัฐเป็นเรื่องจ�าเป็น 

พวกเขาเห็นพ้องกันในแนวทางการจัดการการศึกษา

โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยเหตุผลสนับสนุนที่ว่า 

เรื่องการศึกษาในพื้นที่ไม่สามารถถูกพัฒนาโดยฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่ง โดยปราศจากความช่วยเหลือของอีกฝ่าย 

เพราะทั้งชุมชนและภาครัฐก็มีความเชี่ยวชาญใน

ด้านที่แตกต่างกัน ซึ่งฝ่ายชุมชนก็ต้องการจะได้รับ

การดูแลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องการให้

หน่วยงานที่จะเข้ามาจัดระบบการเรียนการสอนได้

ปรึกษาหารือกับผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มากขึ้น  

เพื่อให ้ภาครัฐสามารถจัดหลักสูตรที่ เหมาะกับ

สมรรถภาพของเด็กมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี ้ฝ่ายชมุชนกต้็องเพิม่ทกัษะการบรหิาร 

จัดการการศึกษา รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการศึกษาเช่นกัน อาทิ การดูแลความปลอดภัย 

ในชุมชนและสถานการศึกษา การจัดการแก้ปัญหาที่ 

ผู้บริหารในสถานศึกษาทุจริตหรือที่พบมากก็คือปัญหา

บคุลากรในสถานศกึษาไม่มคีณุสมบตัเิพยีงพอ ซึง่ปัญหา

เหล่านี้ก�าลังก่อให้เกิดความไม่พอใจระบบการเรียน 

การสอนในโรงเรียนประถมสอนสามัญ-ศาสนาที่รัฐ

จัดให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีประชาหารือ

ยังเห็นว่า ควรดึงเอาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้

ศึกษาในพื้นที่ไม่

สามารถถูกพัฒนา

โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

โดยปราศจากความ

ช่วยเหลือของอีก

ฝ่าย เพราะทั้งชุมชน

และภาครัฐก็มีความ

เชี่ยวชาญในด้านที่

แตกต่างกัน
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มากขึน้ด้วย เพราะในปัจจบุนัเกดิโรงเรยีนเอกชนในเชงิธรุกจิมากขึน้ แต่ประสทิธภิาพ

และคุณภาพด้านการศึกษายังด้อยอยู่มาก

ข้อสังเกตประการที่สามคือ ประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดในพื้นที่ จากการจัดเวทีประชาหารือ โดยการเจาะจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็น

เยาวชน กลุ่มผู้น�าชุมชนทั้งทางการเมืองและศาสนา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน

และกลุ่มชาวบ้านทั่วไปมาประชุมปรึกษากันท�าให้ได้เห็นว่า ปัญหานี้เป็นประเด็น

ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความขัดแย้งในชุมชนอันเกิดจากปัญหาช่องว่าง

ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัย (Generation Gap) ในชุมชนมลายูมุสลิมท้องถิ่นที่

ปรากฏมากขึน้ อนัเนือ่งมาจากการขาดความชอบธรรมของผูน้�าท้องถิน่ในฐานะผูน้�า

แนวทางปฏิบัติที่ดีงาม และมุมมองเชิงลบที่ชุมชนและผู้ใหญ่ในชุมชนมองเยาวชน

บางส่วนในท้องถิ่น 

นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการที่เยาวชนท้องถิ่นยังไม่มีบทบาทอันเป็นที่

ยอมรับของคนในชุมชนเท่าที่ควรด้วย ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ 

การทีผู่เ้ข้าร่วมเวทปีระชาหารอืเหน็ว่า แม้เจ้าหน้าทีร่ฐับางกลุม่จะมส่ีวนเกีย่วข้องกบั

การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพืน้ที ่แต่ในอกีทางหนึง่ พวกเขาต่างเหน็ว่าแนวทาง

การดแูลกนัเองของชมุชนมคีวามส�าคญั แต่จะต้องด�าเนนิควบคูไ่ปกบัการปราบปราม

การค้ายาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังต้องมีอยู่ด้วย 

ความคดิดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าชาวบ้านยงัมคีวามเชือ่มัน่และคาดหวงัต่อ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พวกเขา นอกจาก

นี้ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ ประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นประเด็นความกังวล

ใจใหญ่หลวงของชมุชน ทีห่ากมกีารเปิดโอกาสให้กลุม่เยาวชนเข้าร่วมเสนอแนวทาง

แก้ปัญหาด้วยอย่างจริงจังและมองเห็นศักยภาพของตนเองก็จะสามารถกระตุ้น

ความรกัชมุชนของตนองและดงึเอาความร่วมไม้ร่วมมอืจากกลุม่คนต่างวยัในชมุชน

ได้มากที่สุด 
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ข้อสังเกตประการสุดท้ายมาจาก ประเด็นเรื่อง

ความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพบว่า 

การถกเถียงในประเด็นดังกล่าวเป็นช่องทางที่ดีในการ

ถกเถียงเพื่อสร้างความไว้วางใจขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่

รัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และชาวบ้านให้มีระดับสูงขึ้น 

เนือ่งจากทกุฝ่ายเหน็ร่วมกนัว่า กระบวนการยตุธิรรมยงั

คงเป็นทีพ่ึง่หวงัของทกุฝ่ายว่าจะสามารถน�าไปสูก่ารเปิด

เผยความจริงที่เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

ข ้อตกลงร่วมเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา 

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่รวบรวมได้จาก

เวทีทั้งหมด มีการเทน�้าหนักไปในทิศทางเดียวกันมาก

ที่สุดในระหว่างปัญหาใจกลางทั้ง 4 ประเด็น14 และมี

ทางเลือกที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจอภิปรายกัน 

และอาจถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมมากที่สุดคือ แนวทาง

การใช้กฎหมายปกติแทนกฎอัยการศึกและ พรก.  

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแนวทาง

สร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ  

ซึ่งในช่วงที่การจัดเวทีประชาหารือด�าเนินอยู ่นั้น 

เป็นเวลาเดียวกับที่มีการขับเคลื่อนให้ยกเลิก พรก.  

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้สอดรับกับ

การอภิปรายเรื่องความจ�าเป็นของการใช้ พรก. ฉบับ

14  ดตูารางสรปุในภาคผนวก ประเดน็ความเชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรม 
พบว่ามีเพียง 3 เวที (ใน 13 เวที) ไม่ได้ข้อตกลงร่วม (หรือไม่ชัดเจนด้าน
อเสนอทีเ่ป็นข้อตกลงร่วมกนั) ในขณะทีอ่กี 10 เวทมีข้ีอตกลงร่วมทีช่ดัเจน
เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา

ข้อตกลงร่วมมากที่สุด

คือ แนวทางการใช้

กฎหมายปกติแทน

กฎอัยการศึก และ 

พรก.การบริหาร

ราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน และแนวทาง 

สร้างความเชื่อมั่น

ระหว่างประชาชน

และเจ้าหน้าที่รัฐ
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ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีประชาหารือได้ชี้ให้เห็นว่า 

ประเดน็การยกเลกิกฎหมายพเิศษยงัมคีวามเหน็ทีแ่ตกออกหลากหลายแนวทาง เช่น  

ข้อเสนอให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษในทุกพื้นที่ การยกเลิกกฎหมายพิเศษเฉพาะบาง

พื้นที่ที่ควบคุมความรุนแรงได้ รวมทั้งมีข้อเสนอให้ใช้กฎหมายพิเศษต่อไปทุกพื้นที่

ด้วย เป็นต้น 

จาการด�าเนินโครงการประชาหารือในสามจังหวัดชายแดนใต้โดยเครือข่าย

องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 12 องค์กร พบว่า เงื่อนไขที่จะส่งผลให้การประชา

หารือประสบความส�าเร็จได้มีอย่างน้อย 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก การริเริ่มกระบวนการโดยอาศัยผู้จัดกระบวนการที่มีภาวะ

ผู้น�าในพื้นที่ ซึ่งตลอดโครงการเป็นการด�าเนินกระบวนการโดยกลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชนจ�านวน 12 กลุ่มที่กระจายตัวอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และนับว่า

เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการริเริ่มกระบวนการประชาหารือในประเด็นปัญหากับ
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ชุมชน เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งซึ่งท�างานใกล้

ชดิกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีเ่ป็นชาวบ้านท้องถิน่มากอยูแ่ล้ว ดงันัน้ในการจดัเวทปีระชา

หารือจึงสามารถรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาได้เป็นจ�านวนมาก 

และมีความหลากหลายทั้งทางด้านบทบาทอาชีพ อีกทั้งการที่ผู้จัดเวทีเป็นคนใน

พื้นที่ ท�าให้การแลกเปลี่ยนถกเถียงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายและเกิด

ความเสมอภาค ซึ่งท�าให้เชื่อได้ว่าข้อถกเถียงและข้อเสนอทางเลือกที่ได้จากเวทีฯ  

มีคุณภาพและน�้าหนักมากพอ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การจัดเวทีประชาหารือไม่ต้อง

เผชิญกับอุปสรรคด้านภาษาท้องถิ่นอีกด้วย

ประการที่สอง การเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางเพียงพอ เพื่อให้ผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทุกๆ ฝ่าย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเพื่อหาทางออก น�าไปสู่การเสนอข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหาแบบ

ที่หวังพึ่งรัฐน้อยลงในที่สุด นอกจากนี้การเปิดพื้นที่การแสดงความคิดเห็นให้กับผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายยังมีแนวโน้มที่จะช่วยพัฒนาทักษะการรับฟังเหตุผลต่างๆ  

ที่พวกเขาไม่คุ้นชินอีกด้วย การเปิดประเด็นซักถามกันอย่างตรงไปตรงมาในเวที 

ยังท�าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้วิธีการในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนกันอย่างสันติ

มากยิ่งขึ้น เพราะการแลกเปลี่ยนความเห็นต่างต้องอาศัยความระมัดระวังที่จะเกิด

ความเข้าใจผิด หรือขัดใจกันอย่างมาก 

อย่างไรก็ดี การด�าเนินโครงการประชาหารือพบว่า ยังมีเงื่อนไขที่ถือเป็น 

ความท้าทาย (ไม่ใช่ข้อจ�ากัด) ที่ควรระมัดระวังในกระบวนการประชาหารือ 

อย่างน้อย 3 ประการคือ

ประการแรก ผู้ด�าเนินกระบวนการประชาหารือ (Moderator) เนื่องจาก

เป็นการยากที่จะให้ผู้ด�าเนินกระบวนการฯ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

เกีย่วกบัประเดน็ปัญหาทีจ่ะน�าเข้าสูเ่วทปีระชาหารอืและขัน้ตอนกระบวนการจดัเวที

ประชาหารอื เนือ่งจากว่าผูด้�าเนนิการประชาหารอืมกัจะถนดั และรอบรูเ้ฉพาะด้าน
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ที่พวกเขาท�างานอยู่ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งนี้ทางโครงการจึงได้แบ่งเบาภาระผู้ด�าเนิน

กระบวนการฯ โดยจัดท�าสารคดีสั้นของทั้ง 4 ประเด็นปัญหา เพื่อฉายให้ผู้เข้าร่วม

ได้ท�าความเข้าใจกับคู่มือประชาหารือก่อนจะมีการอภิปราย 

อย่างไรกด็ ีแม้ว่าผูด้�าเนนิกระบวนการฯ จะยงัขาดทกัษะในการน�าการหารอื 

ไปจนได้ข้อตกลงร่วมในเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาได้ เพราะมีการแสดงความคิด

เห็นแตกออกเป็นหลายทางมากเกินไปจนสรุปไม่ได้ แต่ทักษะและประสบการณ์

ของผู้ด�าเนินกระบวนการฯ ส่วนใหญ่ พอเพียงที่จะด�าเนินการไปด้วยความลื่นไหล  

ไม่ตึงเครียด ด�าเนินการสนทนาให้อยู่ในประเด็นได้ นอกจากนี้ผู้ด�าเนินกระบวน

การฯ ต้องใช้ทักษะในการกระตุ้นชักชวน ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นจากทุกคน

อย่างเท่าเทียม เพื่อให้ศักยภาพของแต่ละคนที่ซ่อนอยู่ถูกดึงออกมาท�าประโยชน์

อย่างเต็มที่ ซึ่งพบว่าชาวบ้านผู้เข้าร่วมในเวทีฯ แม้บางคนจะมีการศึกษาน้อย  

แต่พวกเขากลับมีทักษะในการพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างดี

ประการที่สอง ในกรณีที่ผู ้มีส ่วนได ้เสียเป ็นกลุ ่มที่มีความแตกต่าง 

ด้านชาติพันธุ์ ความท้าทายหนึ่งที่พบคือ การเลือกใช้ภาษาว่าจะเป็นภาษาไทยหรือ

มลายถูิน่ ทีจ่ะใช้ในเวทปีระชาหารอืในแต่ละเวท ีผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดควรจะตกลง

กันก่อนว่าจะเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งมาใช้ในการพูดคุยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อประกันว่า 

การแสดงเหตุผลของตนจะเป็นไปอย่างที่คิด เข้มข้น และไม่ตกหล่นสาระส�าคัญ

ประการที่สาม บริบทความขัดแย้งรุนแรงเรื้อรังในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ใต้ยังเป็นปัจจัยส�าคัญ

ทีท่�าให้บรรยากาศการถกเถยีงอาจไม่เข้มข้นเท่าทีค่วร เนือ่งมาจากความไม่ไว้ 

วางใจกันระหว่างผู้เข้าร่วมเวทีฯ ดังที่โครงการนี้พบว่า การรวมเอาผู้มีส่วนได้เสีย

จากฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมด้วย อาจเป็นการลดทอนบรรยากาศของการโต้แย้ง 

เชิงเหตุผล อย่างเท่าเทียม เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนเลือกที่จะไม่อภิปรายใน

หลายประเด็น ดังนั้นในเวทีที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมอยู่ด้วย การแลก

เปลี่ยนข้อมูลเหตุผลจึงไม่รอบด้าน ท�าให้หาทิศทางร่วมหรือข้อตกลงร่วมไม่ได้ จึงมี 
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ข้อเสนอว่า การเลอืกสรรผูเ้ข้าร่วมเวท ีจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีต้่องดคูวามสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจด้วย โดยต้องท�าให้ความสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกันมากที่สุดจะเป็นผลดีกว่า 

ที่ต่างกันมากเกินไป

3.4		ผลลัพธ์ที่ช่วยเบิกทางสู่การสร้างสันติภาพที่ได้จากการใช้กระบวนการ

						ประชาหารือในสามจังหวัดชายแดนใต้

จากการด�าเนินโครงการประชาหารือในสามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า 

กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดผลพลอยได้ (นอกจากข้อถกเถียงและข้อตกลงร่วม) 

ในการพฒันาคณุภาพทางสงัคมในสามจงัหวดัชายแดนใต้ได้อย่างน้อยใน 3 ประการ

ส�าคัญ คือ

ประการแรก เวทีประชาหารือสร้างความตระหนักของการเป็นเจ้าของร่วม

ในประเด็นปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โครงการนี้พบ

ว่า เวทีประชาหารือมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความตระหนักในการที่ทุกฝ่ายจะ

มาร่วมปรึกษาหารือกันในฐานะเจ้าของปัญหา เนื่องด้วยในกระบวนการประชา

หารือจะน�าผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่เป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” (stakeholder) หรือผู้ได้รับ

ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์หรือฝ่ายเสียประโยชน์ โครงการนี้พบว่า  

ชาวบ้านแทบทั้งหมดที่เข้าร่วมกับโครงการรู้สึกพึงพอใจกับการเรียกพวกเขาว่า 

ผู้มีส่วนได้เสีย มากกว่าที่จะถูกเรียกว่าผู้ได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งค�าว่าเหยื่อ 

เนือ่งจากพวกเขาเหน็ว่า พวกเขาต่างเป็นผูม้เีดมิพนัอยูใ่นประเดน็ปัญหาทัง้สีป่ระการ 

นอกจากนี้ การจัดเวทีประชาหารือยังท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมีโอกาส

เรียนรู้ประเด็นปัญหาของชุมชนร่วมกัน แทนการรับฟังรับทราบจากสื่อกระแสหลัก 

หรือข่าวลือเพียงอย่างเดียว ดังมีเสียงสะท้อนจากหลายเวทีว่า บางกลุ่มเพิ่งได้รับ

ทราบประเด็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนนอกเหนือไปจากปัญหาความไม่สงบ 
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ประการที่สอง ผู ้เข้าร่วมกระบวนการประชาหารือที่หลากหลายและ

ครอบคลุมเพียงพอทั้งในเชิงลักษณะด้านเพศ วัย ระดับความรู้ ประสบการณ์ และ

ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ และความไว้วางใจ

ระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดทัง้ ระหว่างชาวบ้านด้วยกนั ชาวบ้านกบัองค์กรพฒันา

เอกชนในพื้นที่ ชาวบ้านกับผู้น�าชุมชน ชาวบ้านผู้น�าศาสนา เจ้าหน้าที่ของรัฐกับ 

ชาวบ้าน และบริษัทเอกชนกับชาวบ้าน สร้างบรรยากาศให้เกิดการซักถามจน

บางครั้งเกิดวิวาทะอย่างสร้างสรรค์ (ใช้เหตุผล) กันบ้างระหว่างผู้เข้าร่วมด้วย

กันเอง แม้ว่าในบางกรณีผู้เข้าร่วมอาจมีความขัดแย้งกันอยู่ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น  

ในเวทีประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้น�าท้องถิ่น 

มคีวามไม่ลงรอยกบัเยาวชนผูเ้ข้าร่วมอนัเนือ่งจากอคตต่ิอกนัเกีย่วกบัปัญหา เป็นต้น 

แต่การที่ทั้งสองกลุ่มตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยเชิงปรึกษาหารือก็เป็น

สัญญาณที่ดีของการปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองกลุ่มในระยะยาวได้ในที่สุด 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เวทีที่กลุ่มผู้หญิงเพื่อสันติภาพเป็นผู้จัด ได้เชิญผู้เข้าร่วม

ทั้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร ผู้หญิง และเยาวชน โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ได้เข้าร่วม

เวทีประชาหารือ คนหนึ่งได้กล่าวว่า “เราไม่เคยรับรู้ข้อมูลความรู้สึก หรือความ

เห็นอย่างนี้เลย เวลาเราลงพื้นที่ เราเห็นว่าชาวบ้านยิ้มกับเรา หรือเดินหนี เราไม่รู้

ว่าหมายความว่าอย่างไร แต่วันนี้เราได้ทราบมากขึ้นว่า ชาวบ้านต้องการให้ทหาร

ในพื้นที่ลดลง และไม่ชอบให้เราใส่ชุดทหารลงพื้นที่”15

15  เวทีประชาหารือ ของกลุ่ม ผู้หญิงเพื่อสันติภาพเมื่อ 29 มิถุนายน 2554

  “เราไม่เคยรับรู้ข้อมูลความรู้สึก หรือความเห็นอย่างนี้เลย 

เวลาเราลงพื้นที่ เราเห็นว่าชาวบ้านยิ้มกับเรา หรือเดินหนี เราไม่รู้ว่า

หมายความว่าอย่างไร แต่วันนี้เราได้ทราบมากขึ้นว่า ชาวบ้านต้องการ

ให้ทหารในพื้นที่ลดลง และไม่ชอบให้เราใส่ชุดทหารลงพื้นที่”
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นอกจากนีใ้นเวทเีดยีวกนั หญงิชาวบ้านวยักลางคนคนหนึง่ ได้ลกุขึน้กล่าวบน

เวทีว่า “หากว่าอยู่ในหมู่บ้านเรา คงไม่กล้าพูดอย่างนี้ แต่วันนี้ เวทีนี้เป็นเวทีของ 

การแลกเปลี่ยน เพราะก๊ะ (พี่) คิดว่าการพูดความจริง สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

หากน้องๆ (เจ้าหน้าต�ารวจและทหาร) รับฟังและเพื่อจะน�าไปปฏิบัติ”16 

ค�ากล่าวทั้งสองข้างต้นสะท้อนว่า เวทีประชาหารือมีบทบาทในการสร้าง

พื้นที่แห่งการเรียนรู้และไว้วางใจในการแสดงความคิดเห็นต่างทุกฝ่าย ข้อสังเกตที่

พบเหน็ได้ชดัเจนกค็อื ท่าทขีองผูเ้ข้าร่วมทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีร่ฐักบัประชาชนได้คลีค่ลาย

ไปสู่ในทิศทางที่เป็นมิตรต่อกันยิ่งขึ้นเมื่อการประชุมปรึกษาสิ้นสุด เช่น มีการนัดคุย

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐกับ

กลุม่เยาวชนและกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากกระบวนการยตุธิรรมทางด้านกฎหมาย 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรักษาเครือข่ายสายสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้คนที่

แตกต่างและคละข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ จ�าเป็นที่ต้องด�ารงอยู่ เพราะการพัฒนา

16  เพิ่งอ้าง
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ความไว้วางใจระหว่างกลุ่มหรือบุคคลจะเป็นผลดีในการลดความขัดแย้งรุนแรง 

ในพื้นที่ได้ในระยะยาวด้วย 

ประการสุดท้าย โครงการนี้ได้ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสาม

จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งพบว่า แนวคิดเรื่องประชาหารือ (Deliberative Dialogue) 

ท้าทายแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งรูปแบบเดิมๆ ที่ท�ากันอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น 

การที่ผู้มีส่วนได้เสียชาวมลายูมุสลิมแสดงความเห็นเกี่ยวกับกลไกการปรึกษาหารือ

นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในระบบทางศาสนาเรื่อง “ชูรอ” ท�าให้พวกเขามีทัศนคติที่ดี

ยิ่งขึ้นต่อระบบประชาธิปไตย

การจัดเวทีประชาหารือ ท�าให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเข้าร่วม

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และพบว่า  

ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าพวกเขาสามารถก�าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้มากกว่า 

การลงคะแนนเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น  เวทีประชาหารือที่ผ่านมาพบว่า 

ผู้เข้าร่วมหลายคน ได้พบหนทางและแรงบันดาลใจที่มีพลังเพียงพอ ที่ท�าให้พวกเขา

ต้องลุกขึ้นมาท�าอะไรบางอย่างเพื่อชุมชนของตนเอง ท�าให้พวกเขาสามารถก้าวพ้น

ความอึดอัดรุมเร้าในจิตใจจากปัญหารายวันและเฉพาะหน้า และขึ้นมามีบทบาทใน

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมากขึ้นได้
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จากข้อตกลงร่วม 
สู่การปฏิบัติร่วมกัน 
(โครงการ Seed Grant)

44
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กระบวนการประชาหารือ เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาสาธารณะ ด้วยการให้

ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัประเดน็ปัญหาเป็นหลกัในทกุขัน้ตอน กระบวนการ

ประชาหารือยังมีจุดเด่นตรงที่วิธีการนี้ มุ ่งเน้นให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่

เข้าร่วมเวทีประชาหารือแสวงหา “ข้อตกลงร่วมที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง”  

ดังนั้นในขั้นตอนการด�าเนินโครงการประชาหารือทั้ง 6 ขั้นตอน (6 หลักหมาย)  

จึงมิได้สิ้นสุดลงที่การจัดเวทีประชาหารือเท่านั้น แต่ยังให้ความส�าคัญกับขั้นตอน

การน�าข้อตกลงร่วมที่ได้จากเวทีประชาหารือไปปฏิบัติให้เกิดผลทางรูปธรรม 

ร่วมกัน และสร้างบทเรียนให้กับกรณีอื่นๆ หรือใช้ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การจัดเวทีประชาหารือในประเด็นอื่นต่อไป

ดังนั้นโครงการประชาหารือฯ จึงได้ให้การสนับสนุนแก่กลุ ่มองค์กร

เครือข่ายทั้ง 12 องค์กรที่ร่วมมือกับตัวแทนกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น

ผู้เข้าร่วมในเวทีประชาหารือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีเสนอตัว อาจเสนอ

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายก็ได้ พัฒนาโครงการขนาดย่อมเพื่อจัดกิจกรรมหรือ

กระบวนการต่างๆ อันสะท้อนถึงข้อตกลงร่วมที่ได้จากเวทีประชาหารือในแต่ละ

ประเด็น เพื่อขอรับทุนสนับสนุนขนาดย่อม (Seed Grant) ซึ่งกลุ่มตัวแทนผู้เข้าร่วม

ในเวทปีระชาหารอืเป็นผูค้ดิหาวธิกีาร หรอืกจิกรรมในการน�าข้อตกลงร่วมไปปฏบิตัิ  

โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน ประเมินผลและ

สร้างบทเรียนจากโครงการ ในบทนี้จึงเป็นการเรียบเรียงตัวอย่างเสียงสะท้อนที่ผู้

จากข้อตกลงร่วม สู่การปฏิบัติร่วมกัน 

(โครงการ Seed Grant)
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ด�าเนนิโครงการ Seed Grant (ประกอบด้วยผูเ้ข้าร่วมเวทปีระชาหารอืและเครอืข่าย 

12 องค์กร) ส่วนหนึ่งบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 

การเข้าร่วมเวทปีระชาหารอื และน�าข้อตกลงร่วมในแต่ละประเดน็ไปใช้จรงิในชมุชน

ของพวกเขา 

4.1	เสียงสะท้อนบทเรียนการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา:	

				“โครงการสื่อเสริมศักยภาพการศึกษา”

โครงการนี้จัดท�าโดย โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ 

เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดท�าขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการสื่อ

เสรมิศกัยภาพการศกึษา” โครงการดงักล่าวถกูจดุประกายโดยกลุม่นกัเรยีนปอเนาะ 

เมือ่ครัง้ทีเ่ครอืข่ายอาสาสมคัรสือ่สนัตภิาพชายแดนใต้ลงพืน้ทีไ่ปจดัเวทปีระชาหารอื 

เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 ในประเด็นเรื่องการศึกษา
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โครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียน

ปอเนาะทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายจ�านวน 15 คน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ช่องทางการ

สื่อสารของเหล่านักเรียนปอเนาะในการท�าความเข้าใจกับสังคมภายนอก กิจกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2554 โดยมีพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญในการท�าสื่อ

เคลื่อนไหวจากเครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้มาเป็นวิทยากรอบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 15 คนนั้น ล้วนเป็นนักเรียนปอเนาะที่พักประจ�าที่โรงเรียน  

ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนความคาดหวังว่า พวกเขาจะสามารถ

เปิดโลกปอเนาะให้สาธารณชนได้รับรู ้และเข้าใจ ถึงวิถีของเด็กปอเนาะว่า 

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเด็กปอเนาะ ไม่เป็นไปตามสื่อกระแสหลักและสื่อ

ของรัฐมักจะน�าเสนอ และมักจะส่งผลกระทบให้ปอเนาะหลายแห่งถูกเข้าตรวจค้น 

บางแห่งถงึกบัถกูสัง่ปิด เพราะต้องสงสยัจากหน่วยงานรฐัว่าเป็นสถานทีซ่่องสมุของ

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 
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จุดเด่นของผลงาน ก็คือการได้น�าเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่

สวยงามของเด็กปอเนาะเพราะพวกเขาหวังว่าภาพความจริงจะน�าไปสู่การสร้าง

ความเข้าใจและลดความหวาดระแวงต่อโรงเรยีนปอเนาะลง ซึง่จะมผีลท�าให้นกัเรยีน

และบคุลากรทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดได้รบัความปลอดภยั และสถาบนัปอเนาะเองกจ็ะได้

รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น จนสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรม แห่งนี้ให้

ยืนหยัดอยู่ต่อไปได้

การอบรมใช้เวลาทั้งสิ้นสองวัน กิจกรรมในวันแรก เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึง

ทฤษฎีการสื่อสารและการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในเบื้องต้น ซึ่งในวันที่ 2 วิทยากรก็

ให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมทดลองผลิตข่าวเพื่อการรณรงค์ (News Campaign) 

อย่างง่ายๆ รวมทั้งการผลิตสื่อส�าหรับน�าเสนอ (Presentation) ของทางโรงเรียน

จากการประเมนิผลโครงการจากคณะวทิยากรและผูร้บัชมพบว่า เดก็นกัเรยีน

ทีเ่ข้าร่วมทัง้ 15 คนล้วนมพีืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัการใช้สือ่ทางสงัคมออนไลน์ (Social 

Media Network) ทั้งหลายอยู่บ้าง เช่น Email, Facebook, Twitter เป็นต้น 

แสดงให้เห็นว่าเยาวชนในสามจังหวัดสามารถเข้าถึง และมีความสามารถในการใช้

สื่อที่ก�าลังเป็นกระแสนิยมได้ไม่ต่างจากนักเรียนที่อื่นๆ และเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญใน

การต่อยอดสู่ทักษะการท�าสื่อประเภทต่างๆ 

นอกจากนี้ ในด้านเนื้อหาการน�าเสนอพบว่า การสื่อสารของพวกเขาสะท้อน

ให้เหน็ความส�าคญัของมรดกทางวฒันธรรมอย่างปอเนาะ และสะท้อนความต้องการ

ให้ปอเนาะยงัคงยนืหยดัอยูใ่นสงัคมสามจงัหวดัชายแดนใต้ โดยเลอืกน�าเสนอหวัข้อ 

“เจตนารมณ์ดั้งเดิมของปอเนาะ” ที่เป็นการถ่ายท�าจากสถานจริง ที่ได้ท�าหน้าที่

ถ่ายทอดความรู้และจริยธรรมอันไม่จ�ากัดชนชั้นและชาติพันธุ์  นอกจากนี้ โครงการ

ดังกล่าวยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้น 

ที่จะเข้าร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองเพื่อจะถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ให้คนภายนอกได้รับรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตของคนที่นี่มากยิ่งขึ้นต่อไปใน

อนาคต
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4.2		เสียงสะท้อนบทเรียนการแก้ไขปัญหายาเสพติด:	

					“โครงการเยาวชนพัฒนาห่างไกลยาเสพติด”

สภาเยาวชนบันนังสตา (จังหวัดยะลา) และ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อ 

การพัฒนา ได้รวบรวมกลุ่มสมาชิกสภาและเยาวชนทั่วไปที่มีใจรักรถโบราณกว่า  

50 คน รวมตัวกันจัดกิจกรรมแรลลี่รถโบราณในชื่อโครงการ “เยาวชนพัฒนา

ห่างไกลยาเสพติด” ที่ริเริ่มโดยกลุ่มเยาวชนที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาหารือที่จัดขึ้น

โดยศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา พวกเขาต้องการท�ากิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับชุมชนโดยใช้รถจักรยานยนตร์โบราณ ซึ่งเป็น

สิ่งที่พวกเขารักเป็นสื่อกลาง และรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่มัสยิดบ้านบือซู ในพื้นที่

อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงบรรดาเยาวชนในพื้นที่อ�าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา เข้าร่วมท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างจิตส�านึกความเป็น

พลเมืองที่รักและดูแลบ้านเกิด และลดการใช้ยาเสพติด กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น

ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ บ้านบือซู อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

เช้าตรู ่ของวันจัดกิจกรรม กลุ ่มเยาวชนได้มารวมตัวกันที่สภาเยาวชน

บันนังสตา เพื่อจัดตั้งขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์โบราณ และเริ่มเคลื่อนขบวน

เข้าสู่มัสยิดบ้านบือซู ซึ่งอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นไม่ไกลนัก โดยมีสายตาของชาวบ้าน

ต่างกจ็บัจ้องมายงัขบวนรถโบราณตลอดเส้นทาง เมือ่เดนิทางถงึมสัยดิเหล่าเยาวชน

ได้แบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มเพื่อแยกย้ายกันออกไปพัฒนาและท�าความสะอาด

มัสยิดและโรงเรียนตาดีกาที่อยู่ในบริเวณเดียวกันที่ถูกปล่อยให้รกร้างนับตั้งแต่เกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบ พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการท�ากิจกรรมพัฒนามัสยิด

และพูดคุยกับชาวบ้าน

จากการประเมินผลกิจกรรมจากคณะพี่เลี้ยง (ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามฯ) และ

เสียงสะท้อนจากกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านที่พบเห็นการท�ากิจกรรมพบว่า เยาวชน
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กลุ่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์และเลือกกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนในพื้นที่

อ�าเภอบันนังสตา ที่เคยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดง มีความหลากหลาย มิใช่มี

เฉพาะกลุ่มที่ใช้ยาเสพติด ซึ่งถูกเหมารวมว่าว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใน

ความเป็นจริงยังมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ที่มีความนิยมในรถโบราณ และสนใจน�า

รถโบราณเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง กิจกรรมดังกล่าวสะท้อน

ศกัยภาพในการคดิสร้างสรรค์ต่อสงัคม และท�าลายภาพพจน์ทีไ่ม่ดขีองกลุม่เยาวชน

ในพื้นที่สีแดงโดยการผสานความสนใจส่วนตัวเข้ากับการพัฒนาชุมชน ซึ่งแม้ว่าใน

ช่วงแรกๆ ของการด�าเนินกิจกรรม กลุ่มเยาวชนจะต้องเผชิญกับสายตาหลายคู่ของ

ผู้ใหญ่ในชุมชนที่มองพวกเขาอย่างสงสัย และบางส่วนก็มองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มี

สาระ แต่ก็ไม่ได้ท�าให้พวกเขาย่อท้อแต่อย่างใด ซึ่งภายหลังการท�ากิจกรรมพัฒนา

พืน้ทีม่สัยดิและตาดกีา กลุม่เยาวชนกเ็ข้าร่วมพดูคยุ ชีแ้จงความเป็นมาของกจิกรรม

และแนวความคิดของพวกเขา ก็ท�าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกลุ่มเยาวชนและชาว

ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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กลุ่มเยาวชนได้สะท้อนความรู้สึกในการท�าประโยชน์ซึ่งท�าให้ได้ใกล้ชิดกับ

ชุมชนมากขึ้นว่า พวกเขารู้สึกว่าพื้นที่ในชุมชนกับพวกเขาได้ถูกขยายให้กว้างขึ้น 

ความสัมพันธ์และการเคารพนับถือกันระหว่างเยาวชนและบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่

ในชุมชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นอกจากนี้เยาวชนจากบ้านบือซูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ยังสะท้อนความรู้สึกว่า การกระท�าของพวกเขานั้นได้รับการยอมรับ และได้รับ 

ความไว้วางใจมากขึ้นจากชาวบ้านในชุมชน และอาจจะรวมไปถึงในหัวใจของ 

เจ้าหน้าที่รัฐที่ก�าลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาด้วย

4.3		เสียงสะท้อนบทเรียนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย:	

					“โครงการงานเลี้ยงละศีลอดระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ทหาร”

หลังจากที่สมาชิกกลุ่มสตรีต�าบลปุโรง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ส่วน

หนึ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมเวทีประชาหารือ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพบรรยากาศ

การถกเถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของชุมชนกับกลุ่มตัวแทน 

เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้าร่วมในเวทีเดียวกัน จนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเวทีประชาหารือ 

พวกเธอจงึได้นดัพบเพือ่หารอืกบั สมาคมผูห้ญงิเพือ่สนัตภิาพ ถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะ

มีโอกาสได้พูดคุยกับเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะฝ่ายทหารอีกครั้งในชุมชน

กลุ่มสตรีต�าบลปุโรงได้น�าแผนการดังกล่าวไปพูดคุยกับผู้น�าชุมชนและกลุ่ม

เยาวชนในต�าบลจนสรุปได้ว่าพวกเขาจะจัดงานเลี้ยงละศีลอดระหว่างชาวบ้าน

กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ เพื่อหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็น

และสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านใน 

การดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน กิจกรรมเริ่มขึ้นด้วยการแบ่งงานกันท�าทั้งชุมชน 

โดยมอบหมายให้ชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเคยถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับ

ความไม่สงบและได้รับการปล่อยตัวออกมาเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ เป็น 
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ผูเ้ชญิเจ้าหน้าทีท่หารทีต่ัง้ฐานอยูท้่ายหมูบ้่านให้เข้าร่วมกจิกรรมการละศลีอด ท�าให้

เขาสามารถข่มความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

สมาชิกของหมู่บ้านได้ส�าเร็จลุล่วง และกลายเป็นผู้ที่ลงมือลงแรงอย่างแข็งขันใน 

วันจัดงานละศีลอด

งานละศีลอดดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และเต็มไปด้วยรอยยิ้มในมิตรภาพ 

ชาวบ้านจ�านวนเกือบร้อยคน และเจ้าหน้าที่ทหารนับสิบนายได้ร่วมละศีลอดรับ

ประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันของ

คนทีม่บีทบาทแตกต่างกนัในเดอืนรอมฎอนอนัศกัดิส์ทิธิ ์จากการประเมนิผลการจดั

กจิกรรมพบว่า งานเลีย้งดงักล่าวอาจไม่สามารถยนืยนัได้ว่า ความหวาดระแวงต่อกนั

ระหว่างชาวบ้านกับทหารนั้นได้มลายหายสิ้นจนกลายมาเป็นมิตรภาพ อย่างไรก็ดี 

นับเป็นก้าวแรกของการถักทอความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมมากยิ่งในพื้นที่ซึ่งในอนาคต

น่าจะน�ามาซึง่การรบัฟังและร่วมมอืกนัมากยิง่ขึน้ในปฏบิตักิารรกัษาความปลอดภยั

ของหมู่บ้านในอนาคต
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4.5	เสียงสะท้อนบทเรียนการแก้ไขปัญหาความไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรม:	

				“โครงการวันรวมญาติ”

เครือข่ายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ร่วมกับ 

เครอืข่ายส่งเสรมิสทิธแิละเข้าถงึความยตุธิรรม (HAP) ได้ร่วมกนัจดังานวนัรวมญาติ

ขึ้น ณ ปอเนาะแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส จุดมุ่งหมายของการจัดงานรวมญาติ 

ในครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดให้มีการรวมตัวกลุ่มผู้ปกครองของผู้ต้องขังที่ถูกจับกุมในคดี

ความมั่นคง ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม 

และให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน โครงการนี้ถือว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งใน 

“การเติมเต็ม” ช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ยังขาดแคลนอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือเหยื่อและจ�าเลยอยู่มาก

ผู้ปกครองทุกคนโดยเฉพาะบรรดาแม่ๆ ทั้งหลายต่างพร้อมใจกันมาร่วมงาน

นี้อย่างคึกคัก ซึ่งการที่ผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง ยิ่งตอกย�้าให้เราเชื่อมั่นใน

ความรัก ความเข้มแข็งของความเป็นแม่ เป็นลูกสาว เป็นน้องสาวและความเป็น

ภรรยาที่ต่างไม่เคยสิ้นหวังในการรอคอยและรอวันที่ผู้เป็นที่รักของพวกเธอจะกลับ

บ้านอีกครั้ง 

ยิ่งไปกว่านั้นยังตอกย�้าด้วยว่า ผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ ยังคงเป็นทั้ง

กลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนินโยบายด้านความมัน่คง แต่ในขณะเดยีวกนัก็

เป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงูในการเป็นผูน้�าในการต่อสูต้ามกระบวนการยตุธิรรม ทัง้ๆ ที่

ไม่ได้รับความคุ้มครองระหว่างการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด 

หลายคนที่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้พวกเขา

จะไม่ได้เป็นคนท�าผดิ แต่พวกเขาเองต่างกต้็องแบกรบัภาระการเป็นผูน้�าในครอบครวั 

ทัง้การรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ดแูลครอบครวัและลกูๆ นอกจากนี ้บางครัง้

ยงัต้องเผชญิกบัสายตาของเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงบางคนทีม่องพวกเธอและครอบครวั

ด้วยสายตาที่เจือไปด้วยความสงสัยและหวาดระแวง แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเธอรู้สึก
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เจ็บปวดมากที่สุดก็คือ การถูกหมางเมินจากคนในชุมชนเองที่มองว่าพวกเธอและ

ครอบครัวเป็นผู้ก่อปัญหาซึ่งท�าให้คนอื่นๆ ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยไปด้วย

ในช่วงเวลาที่การพิจารณาคดีที่ยาวนานของลูกๆ พวกเธอ การรอคอย

อาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ญาติๆ ท�า แต่พวกเขาและเธอยังมีความรู้สึกกระตือรือร้น 

ทีจ่ะเรยีนรูใ้นเรือ่งกฎหมายต่างๆ ทีไ่ม่เคยเข้าใจ รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรม ตัง้แต่ในขัน้ตอนการจบักมุ คมุขงั การพจิารณา

คดีที่มีลักษณะอันซับซ้อน รวมไปถึงได้ท�าความรู้จักกับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ 

ทางด้านกฎหมายแก่พวกเขา แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการที่พวกเขาเหล่านี้ ได้มี

โอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ระบายความรู้สึกกับคนร่วม

ชะตากรรมเดียวกัน  ต่างเติมขวัญและก�าลังใจให้แก่กันและนี่คือพลังส�าคัญ 

ในการร่วมกันขับเคลื่อนให้พื้นที่แห่งนี้เดินหน้าไปสู่สังคมที่มีสันติภาพและ 

ความยุติธรรมต่อไป





ความรนุแรงทีป่ะทขุึน้ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2547 นัน้ ได้ท�าให้ 

พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร (นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้) ต้องมคี�าสัง่ แต่งตัง้คณะกรรมการ

อิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548  

เพือ่ท�าหน้าทีเ่สนอแนะนโยบาย มาตรการ กลไก วธิกีารสร้างสมานฉนัท์และสนัตสิขุ

ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้นี ้กอส. ได้เสรจ็สิน้ภารกจิ

ในการจัดท�ารายงานเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และได้น�าเสนอรายงานฉบับ

ที่เรียกกันติดปากว่า “รายงานฉบับ กอส.” ต่อนายกรัฐมนตรีและต่อสาธารณชน 

พร้อมกันนั้นยังจัดแปลรายงานดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ ภาษามลายูปัตตานีและ

ภาษาอาหรับ เพื่อให้คนในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อเสนอต่างๆ ของกอส. อย่างกว้างขวาง 

กอส. อธิบายสาเหตุความรุนแรง โดยเปรียบกับการรักษาโรคว่า การแก้ไข

ปัญหาเป็นผลโดยตรงของการวินิจฉัยโรค หากข้อวินิจฉัยผิดแนวทางแก้ไขก็จะ

ผิดพลาดไปด้วย ซึ่ง กอส. อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่า 

เนือ่งจากประชาชนในพืน้ทีไ่ม่ได้รบัความยตุธิรรมและเข้าไม่ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

นโยบายรัฐสับสน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ชาวบ้านในท้องถิ่นเผชิญกับปมขัดแย้งภายใน ซึ่งหมายถึงชีวิตของคนในพื้นที่ถูก

คุกคามโดยพลังทุนนิยม/วัตถุนิยมขนาดใหญ่ อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มโดดเด่นขึ้น 

และไม่เห็นความส�าคัญของความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ท้ายสุด กอส. เสนอว่าจะลดความรุนแรง ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่าใน

สงัคมไทยมคีวามแตกต่างหลากหลายทางศาสนาวฒันธรรม ต้องรบัรองสทิธเิสรภีาพ

ค�าตาม



ในการนับถือศาสนา นอกจากนั้น กอส. เสนอแนวทางเพื่อสร้างความสมานฉันท์

อีก 9 ประการ อาทิ ให้ความยุติธรรม พร้อมรับผิด ให้อภัย สานเสวนาระหว่าง

กัน เปิดพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ไม่ยึดติดกับการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ และยอมรับ

ความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นร่วมกัน

แต่ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา นโยบายความมั่นคงที่เน้นการปราบปราม  

ส่งผลให้สังคมได้รับแต่สัญญาณอย่างต่อเนื่อง ตอกย�้าว่าพื้นที่นี้มีความรุนแรงที่เกิด

จากการกระท�าของกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งต่อมาเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อ

ความไม่สงบ ภาพเหล่านี้ได้บดบังเสียงของคนตัวเล็กๆ ที่เกิด เติบโต และใช้ชีวิต

อยู่ที่นี่ ทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อชีวิต อาชีพ และอนาคตทั้งของตนเอง

และลูกหลาน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทุกข์ ทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งใจ ร้าวรานทั้งจิต

วญิญาณ ตลอดหลายปีทีผ่่านมา ผนวกกบัความผนัผวนแปรปรวนไม่นิง่ ไม่แน่ไม่นอน 

ของฝ่ายการเมืองระดับชาติ ท�าให้รายงานของ กอส.ซึ่งประมวลข้อเสนอการแก้ไข

ความรุนแรงอย่างรอบด้านและตรงไปตรงมา ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกรัฐบาล  

ถูกเพิกเฉยไม่ได้ถูกแปรไปเป็นนโยบายหรือการปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็น รายงาน

ของ กอส. จึงถูกลดระดับลงมาเป็นเพียงการแก้เกี้ยวของผู้มีอ�านาจเสียมากกว่า 

องค์กรภาคประชาชน ประชาสังคมและสถาบันการศึกษาหลายองค์กรที่

ก่อตัวกันขึ้นในช่วงนั้น ได้พยายามผลักข้อเสนอของ กอส. เข้าสู่วาระทางการเมือง

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็เพื่อจะพิสูจน์ว่า กอส. วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได้ถูก

ต้องหรอืไม่ เฉกเช่นเดยีวกนักบัเจ้าหน้าทีโ่ครงการและผูบ้รหิารของมลูนธิเิอเชยี (The 

Asia Foundation) ซึง่เป็นองค์กรสนบัสนนุทีไ่ม่แสวงก�าไร มจีดุมุง่หมายในการสร้าง 

และจรรโลงสันติภาพ เคารพหลักประชาธิปไตย ยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ด้วยความเชื่อในสิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่จะ

ตดัสนิใจเลอืกก�าหนดชะตากรรมและอนาคตของตนเอง จงึได้พยายามขวนขวายทีจ่ะ



ช่วยเตมิเตม็ความพยายามนี ้ด้วยการน�าทรพัยากร เทคนคิ วธิกีารรปูแบบใหม่ๆ แต่

อาจเก่าไปบ้างในสงัคมอืน่ ทีเ่รยีกว่า Deliberative Democracy Dialogue มาลอง

ปรับให้เข้ากับวิถีปฏิบัติดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเสวนาแลกเปลี่ยน

กันเองของคนในพื้นที่ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายจากความหวาดกลัว หลีกเลี่ยง 

การครอบง�าทางความคดิโดยใครหรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ค�าตอบต้องมาจากชาวบ้านที่

เข้าร่วมหารือ ไม่ได้น�าเข้ามาจากที่ใดหรือจากใคร และใครๆ ก็เข้าร่วมได้ตามความ

สมัครใจ บางคนเลือกที่จะเงียบเพราะไม่พร้อมที่จะพูดแต่มาเพื่อฟังแล้วเก็บไปคิด 

บางคนเอาธุระของสังคมมาก แต่ขอเริ่มด้วยการมาสังเกตการณ์ก่อน หรือบางคน

เลอืกทีจ่ะมาพดูในสิง่ทีเ่กบ็กดไว้ หรอืบ้างกต็ัง้ใจมาเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง ระดมถมความคิดความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้ก็ 

เพื่อพิสูจน์ข้อท้าท้ายที่ว่า การเสวนาระหว่างกลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่เห็นต่างกัน 

รวมทัง้ฝ่ายรฐัและฝ่ายผูก่้อความไม่สงบ คอืบนัไดขัน้หนึง่เพือ่ไต่ไปสูก่ารยตุคิวามขดัแย้ง 

และความรุนแรงของพื้นที่ใต้สุดของประเทศนี้

โครงการประชาหารือฯ ที่มี 12 องค์กรในพื้นที่ร่วมกันฟันฝ่า เดินออกจาก

อาณาจักรแห่งความกล้าๆ กลัวๆ ร่วมกันลองผิดลองถูก จึงถือเป็นมิติแปลกใหม่

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ แม้โครงการจะมีคนเข้าร่วมเพียงแค่สองพันกว่าคน จัดเวทีถก

เถียงกันในหัวข้อต่างๆ รวมแล้วอาจกินพื้นที่เพียงเสี้ยวเล็กนิดเดียว แต่เจ้าหน้าที่

โครงการของมูลนิธิเอเชียสองสามคนที่อาสาร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างมิติใหม่นี้แอบ

ยิม้ แอบภมูใิจ แอบหวงัต่อไปด้วยว่า นีแ่หละกระมงั “แสงสว่างทีก่�าลงัเรอืงขึน้ร�าไร 

หาญท้าทาบท้องฟ้าที่เคยมืดมิด” อย่างน้อยที่สุด “เรา” ผู้มีส่วนร่วมทุกคนยืดอก

ยืนยันได้ว่า เหตุที่เชื้อไฟสุมคุกรุ่นอย่างยืดเยื้อนั้น มีต้นเหตุมาจากความอยุติธรรม

ในกระบวนการยุติธรรม ชีวิตที่ไม่มั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติดที่

ระบาดในหมู่เยาวชน และระบบการศึกษาที่ยังไม่เหมาะสมส�าหรับคนในพื้นที่ และ

ทัง้สีป่ระเดน็นีก้ค็อืข้อกงัวลห่วงใยอย่างยิง่ของพีน้่องในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้



ชยัชนะของภารกจินีค้อือะไรกนั ชยัชนะนีถ้งึแม้จะเลก็จิว๋แต่เป็น “การปรากฏ 

ขึ้นของพลังแห่งการต่อรองที่บอกความต้องการของตน ที่เปล่งกังวานออกมา

โดยไม่จ�าเป็นต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ ให้ได้ยินถึงรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลาย  

กลุ่มที่มีวาระทางการเมืองและกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ”  

บทสรุปของ “โครงการประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้” ชิ้นนี้ จึงเป็น

ของทุกคนที่ได้เกี่ยวนิ้วกันร่วมเดิน ร้อยรัดกันเข้าหลายร้อยหลายพันจิตใจ ร่วมกัน

ส่องหาทางออกเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงและโดยเร็ว ผลงานที่ได้ช่วยกันลง

มือคิด ลงมือท�า ลงมือประสาน เขียน เก็บ รวบรวม สังเกตุ ติชม ออกความคิดเห็น 

แม้เพียงจะได้ช่วยโทรศัพท์เรียกกันมาคุยที่เวทีประชาหารือก็ถือว่าท่านเป็นหนึ่งใน

เจ้าของผลงานนี้เท่าๆ กันทุกคน

ขอความรัก-ความสนัตจิงเกดิขึน้กับท่าน กบัผู้เหน็ดว้ย กบัผูเ้หน็ต่าง และ

กับเราด้วย

                  

          เรืองรวี พิชัยกุล 

    ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย

         30 มีนาคม 2555


