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ค าน า 

 
 

เวลา 13 ปี นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
กับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ถือเป็นความหวังของทุกภาคส่วน รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลมีความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ เกิดขึ้นและความการเยียวยาของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ภาคพลเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการสันติให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีผ่านมิติของประชาชน 

ปัจจุบันการท างานภาคพลเมืองเพ่ือสร้างสันติสุขในพ้ืนที่เกิดขึ้นมากมายหลายกลุ่มหลายเป้าหมาย
กิจกรรม ทั้งนี้ด้วยแนวความคิดร่วมกันว่า “สันติสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” และ
การแก้ไขปัญหาที่จะยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยคนในพ้ืนที่เป็นกลไกส าคัญ เพราะไม่มีการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ 
จะส าเร็จได้หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยตนเอง ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานที่ว่า“แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่
ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง (ก่อน) 
เท่านั้น” (อัรเราะฮฺดุ: 11)การสร้างสันติภาพในมิติของภาคพลเมืองครอบคลุมประเด็นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆ จะขาดพลังในการผลักดันสู่เป้าหมาย
หากขาดการประสานความร่วมมือระหว่างคนท างานในกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้หากเกิดความร่วมมือระหว่างคนท างาน
กลุ่มต่างๆ แล้วจะท าให้เห็นภาพของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม การ
เข้าถึงกลุ่มคนท างานได้ง่ายขึ้น เมื่อความร่วมมือเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาจะอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาเล็ก ดังที่ ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงการปฏิรูปที่เข้มแข็งไว้ว่า องค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดและถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปในทุกด้านคือ ปฏิรูปสังคมด้วยการสร้างสังคม ชุมชนและพลเมืองที่
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานของการปฏิรูปที่เข้มแข็ง โดยพลังพลเมืองจะเป็นตัวชี้ขาดให้เศรษฐกิจ การเมืองและ
ศีลธรรมดีขึ้น ขณะเดียวกันต้องพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างสังคมจากเดิมที่เป็นสังคมแนวตั้ง อ านาจกระจุตัวเฉพาะ
กลุ่ม ให้เป็นสังคมในแนวราบเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและให้มีความเสมอภาพของพลเมืองในสังคม โดยให้เกิด
การรวมตัวกันของคนในสังคมและชุมชน จัดท าเป็นแผนพัฒนาสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล และ 
หน่วยงานราชการหลักในพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  
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บทน า 

 
 ประเด็นปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาความ
บกพร่องด้านสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในฐานะพลเมืองที่ดีและความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะการไม่
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการตนเองและท้องถิ่น การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการจัดสรรผลประโยชน์แห่งรัฐที่ไม่เป็นธรรมนั้นสามารถกระท าได้ด้วยการ
ส่งเสริมให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งรัฐจะต้องตระหนักถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชนในการเข้าร่วมจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อให้การจัดการทรัพยากรแห่งรัฐสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชน เป็น
การศึกษาถึงส านึกของพลเมืองในการใช้สิทธิเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในนโยบายระดับชาติและในระดับท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมโดยให้ประชาชนก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้ง โดยใช้กระบวนการทักษะเชิงวัฒนธรรม
ชุมชน รวมทั้งการใช้สิทธิตามกฎหมายในการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรแห่งรัฐ รวมไปถึงการเปิดโอกาส
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พลเมืองสามารถมีส่วนในการจัดการตนเอง ได้อย่าง
แท้จริง โดยเป็นการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) ระหว่างผู้น าชุมชนทุกประเภท
และทุกระดับ  นักบริหารท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชน เพ่ือให้การขับเคลื่อนมีการผสมผสานทั้งมุมมองของฝ่าย
นโยบายและนักปฏิบัติ หรืออาจเป็นการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) ด้วย
การร่วมศึกษาและน าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอาศัยแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1)แนวความคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับบทบาท (Role Theory) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของบทบาทไว้หลากหลายทัศนะดังใน พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของบทบาท คือการท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้  ขณะที่สมเดช 
สิทธิพงศ์พิทยา (2523:13) คิดว่า บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อ านาจหน้าที่และสิทธิ ซึ่งผูกพันกับสถานภาพหรือฐานะต าแหน่งทางสังคมโดยสังคมจะก าหนดหรือคาดหวัง
บทบาทของบุคคลในแต่ละสถานภาพหรือฐานะต าแหน่งไว้ เพ่ือให้อยู่ในสถานภาพหรือต าแหน่งนั้น ๆ ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้นบทบาทย่อมมีความสัมพันธ์กับผู้น า  และนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ของไทยหลาย
ท่านที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้น าไว้ เช่น กนกศักด์ิ   แก้วเทพ (2530: 78)  ได้กล่าวถึง  บุคคลที่จะเป็นผู้น านั้น
โดยทั่วไปจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืนซึ่งจะสามารถสร้างความพร้อมเพรียงกันของผู้คนได้ และติน  
ปรัชพฤทธิ ์ และอิสระ  สุวรรณบล (2514:138) เห็นว่า  ภาวะการเป็นผู้น าหรือประมุขศิลป์ได้แก่การใช้ก าลังกาย 
 ก าลังสมอง   และก าลังทรัพย์เพ่ือให้ผู้อ่ืนกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดคล้อยตามความประสงค์ของตน  ขณะเดียวกันอิสลาม
วิถีแห่งการด าเนินชีวิตของมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส ได้มีค านิยามและความหมายของผู้น าตามทัศนะของอิสลาม
มีสามค าด้วยกัน คือ อิหม่าม เคาะลีฟะฮฺ และอามีรุลมุอฺมีนีน มุฮัมมัดรอซีด รีฎอ (1994: 17) กล่าวว่า ทั้งสาม
ค ามีความหมายเดียวกัน คือ การเป็นผู้น าสูสุดในรัฐอิสลาม มีหน้าที่พิทักษ์รักษาศาสนาและบริหารราชการ
แผ่นดินพร้อม ๆ กัน  ขณะที่ ดลมนรรจน์  บากา (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง “มัสยิด: ฐานเศรษฐกิจและทุน
วัฒนธรรม” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของมัสยิดตามทัศนะอิสลามส่วนหนึ่ง คือ เป็นศาลากลางของเมือง ศาลา
ประชาคม เพ่ือปรึกษาหารือกิจการอิสลาม สถานที่เก็บรักษาของที่ได้รับการบริจาค และสถานเผยแพร่ศาสนา
อิสลาม 

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิวัฒนาการที่ยาวนานตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย พัฒนาเป็นอาณาจักร
ลังกาสุกะ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปนับถือศาสนาฮินดู – พราหมณ์ และพุทธ และสุดท้ายเป็นนครรัฐปตานีดารุ
สลาม ซึ่งมีความหมายว่าเป็นดินแดนแห่งสันติประชาชนได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมด ฉะนั้นวิถี
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ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามการนับถือศาสนาประกอบกับได้มีกษัตริย์ซึ่งท าการ
ปกครองเป็นมุสลิมมีพระนามว่า สุลฎอรอิสมาแอ ชาห์ เดิมชื่อว่า พระยาอินทิรา ตูนักปา และท่านได้แต่งตั้งเชค
สะอีด เป็นโต๊ะครูประจ าราชส านักนครรัฐ ซึ่งหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบรรดาราชวงศ์สานุวงศ์และประชาชน
ทั่วไป ตั้งแต่นั้นมารากฐานของโครงสร้างทางสังคมในพ้ืนที่ซึ่งอิหม่ามมีบทบาทส าคัญในสังคมทุกระดับชั้นจนกระ
ทั้งปัจจุบัน ซึ่งสามารถสังเกตจากปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบัน อีกทั้งกระบวนการส่งเสริมและการเลือกตั้ ง
แบบชูรอนั้นยังสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ที่มีเจตนารมณ์ให้โครงสร้างทางการบริหารและการปกครองต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้อง
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ สภาพัฒนาการเมือง โดยคณะกรรมการเสริมสร้าง
และพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จึงเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเพ่ือแสวงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองที่สอดคล้องกับโครงสร้างและความต้องการทางสังคม เพ่ือจัดการความขัดแย้งและ
เสริมสร้างความสันติที่ยังยืนในพ้ืนที่ จึงคิดด าเนินโครงการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี :พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้น า ประชาชน องค์กรทางสังคม และสถาบันศาสนาใน
การส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน และได้ก าหนด
แนวคิดการขับเคลื่อนแผนงานเพ่ือการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดทั้ง 4 ปี 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 ออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ 1)ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งโดย
ชุมชน 2)ศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพโดยองค์กรเครือข่ายหลักในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 3)
การพัฒนาเสนอเชิงนโยบาย และแผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นการขับเคลื่อนปีสุดท้ายของ
คณะท างานซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นที่ 1 ด้านครอบครัวและชุมชน 

 
จังหวัดชายแดนภาคใต้พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงทรัพยากร อีกทั้งมีรากฐาน

วัฒนธรรมชุมชนที่แข็งแกร่งและเน้นการพ่ึงพาตนเอง อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพครอบครัวและ
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเยาวชนเป็นตัวชี้วัดหลักของคุณภาพครอบครัว  จึงต้องให้มีการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี งดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว ตามหลักการของ
สหประชาชาติหรืออนุสัญญา ซึ่งจากการศึกษาสถานการณ์พบว่า เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีอัตรา
การใช้ยาเสพติดที่สูงและไม่ค่อยเข้าสู่ระบบการศึกษา เวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากสภา
พัฒนาการเมือง ได้ร่วมกันพิจารณา ข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพครอบครัวและสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย เวทีดังกล่าวได้แสดงความกังวลต่อปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ มีมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และรัฐควรตระหนักและ
ก าหนดมาตรการตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

1.ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในท้องถิ่น
ของตัวเองมีระบบเฝ้าระวังเพ่ือครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก มีการเก็บข้อมูลครอบครัว ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์
อย่างมีระบบ เพ่ือศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลให้เกิดปัญหาครอบครัวหรือปัญหาต่อสมาชิกใน
ครอบครัว 

2.ขอให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ เพ่ือการจัดท าแผนและยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการป้องกันปัญหาครอบครัว การท าร้ายเด็ก การทอดทิ้ง 
ปัญหาการไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา และการสาธารณะสุข พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้ และรณรงค์เรื่องการคุ้มครองเด็ก
และส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวอย่างมีทิศทาง และมีการสร้างความตระหนักในชุมชนในเรื่องต่างๆที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในชุมชนอย่างชัดเจน  

3.ขอให้หน่วยความมั่นคงในพ้ืนที่ ร่วมกับท้องที่และท้องถิ่นและองค์กรศาสนาเช่น คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด มัสยิด ในการจัดการปัญหายาเสพติด ในเรื่องของการระบาด และการรักษาผู้ติดยาเสพติด
อย่างชัดเจน 

4.ขอให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาและสร้างเครือข่าย ชุมชนตักวา (ชุมชนตักวาคือชุมชนที่ให้ความส าคัญ
กับระบบคุณธรรม และจริยธรรม) เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบขยายผลออกไปยังชุมชนอ่ืนๆ 

5.ขอให้รัฐให้ความส าคัญกับรณรงค์และสร้างมาตรการให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้าเรียนตามระบบ
การศึกษาขั้นบังคับ เพ่ือสร้างประชากรที่มีคุณภาพ 

6.ขอให้รัฐมุ่งเน้นและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยเน้นไปที่หลักสูตร
การสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ พร้อมทั้งหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ  

7.ขอให้รัฐจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและครอบครัวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม ทั้งในและนอกพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันและการยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่ 

8.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวมีการรณรงค์ในพ้ืนที่เพ่ือการไม่น าเด็ก สตรี เป็น
เครื่องมือของการปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ 
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9.ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดท าสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัวเป็นสุข ทั้งภาคโทรทัศน์ วิทยุ และช่องทางอ่ืนๆ โดยมีการ
ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูในสื่อ 
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ประเด็นที่ 2 ด้านการเมืองการปกครอง สิทธิ และความเป็นธรรม 
 

 สถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยเกิดวิกฤติมาโดยตลอดโดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เหตุการณ์ความรุนแรงนั้นท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบเสียชีวิต กว่าหกพันคน จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 

ต่อมาในช่วงปี 2551 มีการศึกษาเพ่ือหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วน ภาคส่วนที่
ส าคัญคือภาควิชาการ ได้เริ่มมีการศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรง สู่การ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมีบทสรุปที่ชัดเจนว่า ปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 
จังหวัด คือ ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส  และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา คือ เทพา จะนะ สะบ้าย้อย และนาทวี 
นั้น เกิดจากการต้องการเอกราชของฝ่ายขบวนการ  แต่ความจริงจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในสถานการณ์
ความไม่สงบนั้นต้องความยุติธรรม ความเป็นธรรม สิทธิ์ความเป็นท้องถิ่น ภาควิชาการจึงมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า 
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คือ การจัดการปัญหาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการจังหวัด
จัดการตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการการปกครองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช2550 

การปฏิรูปด้านโครงสร้างอ านาจมีหลักการพ้ืนฐานว่า ระเบียบอ านาจรัฐไทยถูกจัดโครงสร้างไว้ใน
ลักษณะรวมศูนย์อย่างยิ่ง  รัฐบาลมีอ านาจบริหารจัดการสังคมในทุกขอบเขตและทุกปริมณฑล อ านาจสั่งการ
จากเบื้องบนเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สลับซับซ้อนขึ้นจนในหลายกรณีกลายเป็นเหตุแห่งปัญหาเสีย
เอง เช่น ไม่มีพ้ืนที่ทางการเมืองแก่คนส่วนใหญ่ซึ่งประกอบด้วยคนหลากหลายผลประโยชน์ วัฒนธรรม และโลก
ทัศน์ ความอ่อนแอในภาคสังคมซึ่งเกิดจากการรวมศูนย์ ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมีปริมาณมากเกินกว่าที่
รัฐบาลใดจะสามารถแก้ปัญหาได้ เกิดความตึงเครียดทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา 

การบริหารแบบรวมศูนย์ซึ่งมีความจ าเป็นในยุคสมัยที่มีการล่าอาณานิคมเชิงดินแดน บัดนี้หมดความ
จ าเป็นแล้ว สถานการณ์ในโลกปัจจุบันกลับเกิดความจ าเป็นที่จะต้องให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการปกครองตนเอง
มากขึ้น เพื่อก าหนดและก ากับให้การพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพของคนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันอ านาจของ
รัฐที่จะเป็นผู้กรองอ านาจจากภายนอกซึ่งหลั่งไหลเข้ามาตามกระแสโลกาภิวัตน์ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ท้องถิ่นควร
มีอ านาจในการเป็นผู้กรองอ านาจจากภายนอกเองมากขึ้นเพ่ือท าให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจาก
ผลกระทบภายนอก มีโอกาสและเวลาที่จะปรับตัวเองไปตามจังหวะของแต่ละท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกัน อันนับเป็น
แนวโน้มการบริหารรัฐกิจของรัฐหลายแห่งในโลกปัจจุบัน 

ดังนั้นในการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจจึงต้องยึดหลักการพื้นฐาน 2 ข้อคือ 
1) กระจายอ านาจบริหารจัดการจากรัฐบาลไปสู่ท้องถิ่น 
1) กระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม อันจะ

เป็นหลักประกันว่าอ านาจจะกระจายไปถึงประชาชนจริงๆ ไม่กระจุกอยู่แต่กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่านั้น 

หลักการพ้ืนฐานของการจัดระเบียบการปกครองหรือบริหารราชการแผ่นดินของนานาประเทศแบ่งได้
เป็น 

(1) การรวมอ านาจปกครอง (Centralization) เป็นการรวมอ านาจการตัดสินใจและการด าเนินการ
ต่างๆไว้ที่ ราชการส่วนกลาง ได้แก่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัดราชการ
ส่วนกลาง ที่สามารถใช้อ านาจบริหารครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นหลักที่ถือเอาสิทธิขาดในการปกครองเป็นที่ตั้ง 
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(2) การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นวิธีการที่รัฐ / ราชการส่วนกลาง โอนอ านาจการ
ปกครอง หรือ บริหารบางส่วนบางเรื่อง ที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะให้องค์กรหรือนิติบุคคลอ่ืนรับไป
ด าเนินการแทน ภายใน อาณาเขตของแต่ละท้องถิ่น ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่ น โดยมีอิสระ
พอสมควร ราชการส่วนกลางเพียงก ากับดูแล (มิใช่บังคับบัญชา) เป็นหลักที่ถือเอาเสรีภาพของประชาชนที่จะ
ปกครองตนเองเป็นที่ตั้ง 

(3) การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เกิดจากข้อจ ากัดของการรวมอ านาจในเรื่องของความล่าช้า
และไม่ ทั่วถึงทุกท้องที่พร้อมๆกัน ราชการส่วนกลางจึงแบ่งมอบอ านาจการตัดสินใจทางการบริหารในบางเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางที่ส่งไปประจ าปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคหรือเขตการปกครองต่างๆ (Field office) 
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ นโยบายและวัตถุประสงค์ของราชการส่วนกลาง 
 ในการบริหารราชการแผ่นดินของไทยนั้น เป็นรูปแบบการรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลางคือ รัฐบาลเป็นผู้
ก าหนดนโยบายการบริหารประเทศที่น ามาใช้กับท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งส่วนกลางมีอ านาจมาก หรือ เป็นการ
ปกครองโดยส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางในรูปของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้ท้องถิ่นด าเนินการตามที่ส่วนกลางเห็นสมควรภายใต้การดูแลของส่วนกลางทั้งก่อนและหลัง
ด าเนินการ 
 การบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะการรวมศูนย์อ านาจเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาการจัดการด้าน
วัฒนธรรม ทรัพยากร และอ านาจในการก าหนดตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีหลายประเทศ ได้ยกเลิก
รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์แล้ว 
 
สิ่งท่ีเคยมีการด าเนินการมาแล้ว 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในแบบที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ชายแดนใต้เคยถูกเรียกร้อง
และหยิบยกขึ้นมาพูดคุยบ้างแล้วในอดีต ดังกรณีข้อเรียกร้อง 7 ประการ ของฮัจญีสุหลง อับดุลกอเดร์ (โต๊ะมีนา) 
เมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ทว่าบริบททางการเมืองในยุคสมัยนั้นยังไม่เอ้ือต่อการพิจารณาหรือตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องดังกล่าวได้และนับจากความรุนแรงระลอกใหม่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ปะทุขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 หลังจาก
นั้นก็มีข้อเสนอเกี่ยวข้อกับการกระจายอ านาจจากหลายภาคส่วนได้ถูกน าเสนอออกมาเพ่ือเป็นหนึ่งในหนทางใน
แก้ไขปัญหาคามขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น ข้อเสนอ “นครปัตตานี” หรือ “มหานครปัตตานี” 
ที่น าเสนอโดย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และคณะ หรือข้อเสนอ “มณฑลเทศาภิบาล” ที่น าเสนอโดย ศ.นพ.
ประเวศ วะสี และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 
 นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอ “ นครปัตตานี” น าเสนอโดยพรรคเพ่ือไทย หรือ ข้อเสนอ“ศอ.บต.” น าเสนอ
โดย พรรคประชาธิปัตย์ หรือ ข้อเสนอ “จังหวัดจัดการตนเอง” น าเสนอโดย ภาคีเครือข่ายประชาสังคมใน
จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ข้อเสนอ “ทบวงชายแดนใต้” น าเสนอจากงานวิจัยโย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ 
ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ หรือจะเป็นข้อเสนอ “เขตปกครองพิเศษชาแดนใต้” น าเสนอจากงานวิจัยโดย อ านาจ ศรี
พูนสุข นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอ “เขตบริหารปกครองพิเศษ” น าเสนอจากงานวิจัยโดย สุริยะ สะนิวา และยังมี
ข้อเสนอ “สามนคร” (นครปัตตานี, นครยะลา, นครนราธิวาส) โดย อุดม ปัตนวงศ์ หรือ ข้อเสนอ “ปัตตานีมหา
นคร” น าเสนอโดย อัคคชา พรหมสูตรและยังมีข้อเสนอ “ปัตตานีมหานคร” น าเสนอโดย เครือข่ายประชาชน
เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้นจากหลายข้อเสนอข้างต้นท าให้เห็นได้ว่า
การกระจายอ านาจเป็นหนึ่งในหนทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใต้
ได ้
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ข้อเสนอที่ 1 ด้านโครงสร้างอ านาจ 
 ด้วยเหตุผลทั้งหลาย จึงขอเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจของประเทศ ตัดส่วนการบัญชาการของ
ส่วนกลางที่มีต่อท้องถิ่นบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดตนเอง เช่น การศึกษา วัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และเพ่ิมอ านาจบริหารจัดการตนเองให้ท้องถิ่นในทุกมิติที่
ส าคัญ  เป็นการลดอ านาจรัฐ และเพ่ิมอ านาจประชาชน การปฏิรูปโครงสร้างอ านาจโดยการบริหารราชาการ
แผ่นดินเป็นแบบสองชั้น คือ บริหารส่วนกลางสู่การกระจายอ านาจท้องถิ่น จากเดิมการบริหารท้องถิ่นและ
ปกครองท้องที่ยังคงมีผลผูกพันต่ออ านาจส่วนกลางผ่านส่วนภูมิภาค การเพ่ิมอ านาจให้ชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ
ตนเองต้องเป็นส่วนส าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจตั้งแต่ต้น และอ านาจขององค์ กรปกครองท้องถิ่นที่
เพ่ิมข้ึนก็จะต้องถูกก ากับและตรวจสอบโดย ประชาชนในชุมชนหรือภาคประชาสังคมในท้องถิ่นได้ในทุกขั้นตอน
  
ข้อเสนอที่ 2 ด้านรูปแบบการปกครอง 
 2. โครงสร้างการบริหาร 

2.1 เขตพ้ืนที่การปกครอง หมายถึง พ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาส และสี่อ าเภอใน
จังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี 

2.2 ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งรองผู้ว่าฯ 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี 

2.3 ฝ่ายนิติบัญญัติหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานสภาซ่ึงได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกสภา และให้มี
รองประธานสภา 2 คน สมาชิกสภาได้มาจากการเลือกตั้ง (เลือกตั้งแบบเดียวกับแบบแบ่งเขตเลือกสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี 

2.4 สภาประชาชน มีประธานสภาที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปีสมาชิก
สภาประชาชนได้มาจากการเลือกตั้ง (เลือกตั้งแบบเดียวกับแบบแบ่งเขตเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
มีหน้าที่ดังนี ้
   1) เสนอแนะ ตรวจสอบ และประเมินผลการด า เนินงานของผู้ว่าราชการและสมาชิกสภา 
   2) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภา เพ่ือเป็นกรรมาธิการด้านต่างๆ ในการพิจารณาด า เนินการ
ของสภา 
   3) ปรึกษาหารือและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้ว่าฯ ก่อนที่จะ
ให้ประชาชนเลือกตั้ง 
 

2.5 ระบบการเลือกตั้ง 
   1) ใช้ระบบคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ผู้จะได้เป็นผู้ว่าราชการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เกิน 60% จากจ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  
   2) การเลือกตั้งสมาชิกท้ัง 2 สภาฯ เป็นการลงคะแนนเสียงโดยตรงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้ง 
   3) สภาประชาชนระดับชุมชน/ต าบล ได้มาจากการคัดสรรจากกลุ่มอาชีพในชุมชน/ต าบล 
จ านวนตามสัดส่วนกลุ่มอาชีพที่มีในชุมชน/ต าบลนั้นๆ 

2.6 การร่วมกันเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีร่วมกันเข้าชื่อเพ่ือกระท าการดังต่อไปนี้ 
 1) ลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ว่าราชการ สมาชิกสภาหรือสมาชิกสภาเขต โดยร่วมกันเข้าชื่อตามจ านวน
ที่กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาฯ 
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2) เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยร่วมกันเข้าชื่อตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด 
2.7 ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีทุกประเภท 

 
ข้อเสนอที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม 
 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ และการพัฒนา
ช่องทางและรูปแบบใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่
กระตือรือร้นและตระหนักถึงความส าคัญต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่นของตน 

ข้อเสนอคือ ให้มีสภาประชาชนจังหวัดปกครองตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท า
บริการสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ และภาคส่วนอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาพลเมือง 
มีจ านวนสมาชิกสภาพลเมืองเท่าท่ีจะพึงมีตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ โดยค านึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
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ประเด็นที่ 3 ด้านการศึกษา 
 
ปัญหาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้อย่างเป็นระบบ

และเร่งด่วน  ซึ่งสาเหตุที่การจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดคุณภาพ มีดังนี้  
 1.นโยบายการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดการมีส่วนร่วมจากประขาขน จุดมุ่งหมาย
ส าคัญการการจัดการศึกษาก็เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ดังนั้นการจัดการศึกษาในทุก
พ้ืนที่ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักการการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต   มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  มีความสามรถคิดวิเคราะห์  มีจิตใจดีงาม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
มีศิลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกในการช่วยเหลือเพ่ือสังคม มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบ
อาชีพ ด ารงชีวิตในสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและความครัว สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจึงเกี่ยวข้องกันหลายมิติ  ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมมีความ
พร้อมสามรถด ารงชีวิตในสังคม มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการ
เข้าสู่การเป็นพลเมืองของประเทศและพลเมืองโลก  ดังนั้นการนโยบานการจัดการศึกษาที่เน้นด้านใดด้านหนึ่งจะ
ส่งผลให้พลเมืองมีความพร้อมเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ   
 นโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะเกิดจากนโยบายรัฐเพียงฝ่ายเดียว ขาดการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ขาดการยอมรับและ ขาดความร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษา 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชาชนในสามจังหวัดยังไม่ยอมรับและไม่เชื่อมั่นในการขัดการศึกษาท่ีมาจากรัฐ  โดยจะเห็นได้
จากประชาชนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาดังกล่าวมีการจัดการเรียนสอนที่บูรณาการอิสลามซึ่ง
เป็นวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากนี้ นโยบายการศึกษาทีมาจากรรัฐฝ่าย
เดียว  ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการลดวิถีทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ท าให้โรงเรียนรัฐบาลไม่ได้รับการ
ยอมรับมากนัก ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนิยมส่งบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 150 กว่า โรง มีนักเรียน ประมาณ 120,000 คน มีครู 
ประมาณ 8,000 คน จึงถือเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีจะได้รับนิยมสูง  อย่างไรก็ตาม โรงเรียน
เหล่านี้ ก็ยังไม่ได้รับพัฒนาคุณภาพเท่าที่ควร   
 2.การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริบทของห้า
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะทางสังคมแบบพหุสังคม (Plural society) กล่าวคือมีประชากรประกอบด้วย
ชาวไทยพุทธเป็นส่วนน้อย และชาวไทยมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวไทยมุสลิมนั้นมีระเบียบประเพณี วัฒนธรรม 
ความเชื่อ และการปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัด แตกต่างจากชาวไทยพุทธอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นถือได้ว่า โรงเรียน
ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน จึงเป็นชุมชนเฉพาะตัว (Unique society) ที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม  เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทย วิถีชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดหลักทางศาสนาอิสลามเป็นส าคัญ ดังนั้นการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามจึงมีความส าคัญ
กับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน ผู้ที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลามจะได้รับการยกย่องในสังคม และเป็นแกนหลัก
ของชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนและประชาชน 

การเรียนการสอนอิสลามศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่
ถูกต้อง  แต่สภาพการจัดการเรียนสอนอิสลามศึกษาในปัจจุบันไม่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเท่าท่ีควร  โดยจะ
เห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีความซ้ าซ้อน เนื้อหาหลักสูตรแต่ละระดับ ไม่ต่อเนื่องและ 
ขาดการบูรณาการ ท าให้การจัดการเรียนการสอนจึงมีความซ้ าซ้อน นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาเดิมๆซ้ าๆ ในแต่ละ
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ระดับ  นักเรียนจึงต้องเรียนมากกว่าปกติ  ขณะเดียวกันการเรียนการสอนอิสลามศึกษาขาดการดูแลจาก
หน่วยงาน เท่าท่ีควร  ครูที่สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ หรือตาดีกา ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
ทัดเทียมกับครูรายวิชาอ่ืนๆ  ท าให้ศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนด้อยประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรียนเพราะครูไม่มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน   นอกจากนี้ ครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามไม่ได้มีการปรับเงินเดือนเหมือนครูทั่วไปหรือครูในโรงเรียนรัฐบาล ไม่มีการประเมินเพ่ือปรับวิทย
ฐานะเหมือนโรงเรียนรัฐบาล ท าให้ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาด้อยคุณภาพเหมือนกับรายวิชาอ่ืนๆ ทั้งที่การจัดกาเรียนการสอน
อิสลามศึกษามีจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสามารอยูร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่าง
ปกติสุข   
 การขาดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระดับคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนในสามจังหวัด เนื่องจากจะเห็นได้จากปัญหาสังคมที่เกิดขื้นส่วนใหญ่มักมาจากเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการศาสนาที่แท้จริงอันจะเป็นเกราะ
ป้องกันให้พ้นปัญหาอบายมุข ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆได้  
 3..ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
(Deep South Incident Database- DSID) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ใน ปี 2557 มีจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น 806 
เหตุการณ์ จากรายงานข่าวของศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้รายงานว่า ในรอบกว่า 10 ปีไฟใต้ หรือตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.
2547 นั้น มีครูเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบ175 ราย ขณะที่ตัวเลขของสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อยู่ที่ 179 ราย  นอกจากนี้ พบว่าเมื่อมีครูถูกยิงเสียชีวิต ทางโรงเรียนก็จะท าการปิดการสอนเป็นเวลา 2 
วัน ซึ่งท าให้เกิดการหยุดชะงักทางการศึกษาของกลุ่มเด็กในพื้นที่ด้วยและจากรายงานของส านักประสานงานและ
บูรณการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษา ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี  28 สิงหาคม 2557 และ
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มด้วยใจ พบว่า มีโรงเรียนที่ถูกเผาจ านวน 204   โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนในความดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน( สพฐ) จ านวน 202 โรงและเป็นโรงเรียนในสังกัดของส านักงาน
การศึกษานอกโรงเรียน(กศน) จ านวน 2 โรง 
 การเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลโดยตรงต่อขวัญและก าลังใจของครูและบุ
คลาการทางศึกษา ครูและบุคลากรไม่มีก าลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ไม่กล้ามาสอน ขอย้ายออกจาพ้ืนที่  โรงเรียน
มีการปิดชั่วคราวทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
ท าให้เวลาเรียนไม่เพียงพอกับเนื้อหารายวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละปี ครูมีการย้ายออกจากพ้ืนที่ ท าให้ขาดครูหรือ
บุคลากรทีมีประสบการณ์ ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถสังเกต
ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินระดับชาติ (National Test)  เช่น การประเมินความ
ถนัดทางการเรียน GAT และ PAT  หรือ การทดสอบระดับชาติO-net เป็นต้น  

จากสาเหตุทั้ง 3 ข้อดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างมาก  โดยสามารถพิจารณาได้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก
การประเมินคุณภาพรอบ2 ที่ผ่านมา (รอบปี 2549-2553) โดยส านักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) พบว่า พบว่า ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมศ. ร้อยละ 20.6 จากจ านวนโรงเรียน
ทั้งหมดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1,143 โรง  เมื่อเทียบกับระดับประเทศพบว่า  โรงเรียนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีคุณภาพต่ ากว่าภาพรวมโดยเฉลี่ยของประเทศถึง ร้อยละ 2.82   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพมีอยู่ถึงร้อยละ 



14 
 

33.3 จากโรงเรียนทั้งหมด 153 โรง  ท าให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคในอยู่ในระดับ
ต่ า  โดยสังเกตได้จากผลการสอบระดับชาติ (O-Net) ที่ผ่านมา พบว่า คะแนนผลการสอบระดับชาติ ของ
นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ล าดับท้ายๆของประเทศ 

จากรายงานการประเมินคูณภาพการศึกษาพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละ มาตรฐาน
และตัวชี้วัดด้านผู้เรียน  ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เช่น มาตรฐานด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และทักษะในการท างาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของมาตรเหล่านี้ยังต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลคุณภาพด้านตัว
ผู้เรียนโดยตรง  ส่งผลให้ผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
ขาดความรู้และทักษะอย่างเพียงพอในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษามี 253 ,532 คน(ข้อมูล ณ ปี 2554) ในระดับมัธยมศึกษา มี
209,017 คน  แต่ผู้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ปวส.และปริญญาตรี เพียง 36,541 คนโดยมีนักเรียนประมาณ 
9000-11,000 คนไปเรียนยังต่างประเทศได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ปากีสถาน คูเวต อียิปต์ 
เป็นต้น  ซึ่งเมื่อเทียบตัวเลขพบว่า มีจ านวนนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ศึกษาต่อประมาณ 
161,000 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่มาก นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่มีการออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประมาณร้อยละ 1.43 หรือประมาณ 3,000 คน  สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังขาดโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างสูง ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือก็มักไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ท าให้เกิดปัญหาปัญหาอื่นๆตามมา  
 
ข้อเสนอเชิงโยบานด้านการศึกษา  
 จากผลกระทบดังกล่าว รัฐควรด าเนินการในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังนี้  
 1.มีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมจากชุมชน และตอบสนองความต้องการประชาชนใน
พ้ืนที่  โดยให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 2.ควรมีการก าหนดหรือบรรจุเนื้อหาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชิวิตที่ดี 
 3การจัดการศึกษาต้องเน้นการสร้างความพร้อมในการด ารงชีวิตในสังคม ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านยิมที่ดีงามและทักษะในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโดยเน้นการจัดการศึกษาที่บูรณา
การการพัฒนาชีวิตและอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.จัดท าระบบการประเมินคุณภาพครูในโรงเรียนเอกชนและสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ โดยอาจใช้ระบบวิทยฐานะเพ่ือเพ่ิมค่าตอบแทน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 5.ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาแก่มีฐานะยากจนแทนการให้กู้ยืม 
รวมทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
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 6.สนับสนุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในสาขาเฉพาะด้านและสาขาที่ยังขาดแคลนในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้โอกาสแก่บัณฑิตที่จบในการพัฒนาสังคมหรือบ้านเกิดของตนเอง 
 7.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียนอย่างเพียงพอ 
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ประเด็นที่ 4 ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
 

 ภูมิประเทศทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เพราะเป็นพ้ืนที่อุดม
สมบูรณ์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร จากการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.  
2556  พบว่าภาคเกษตรมีสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 27.5 ของผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ในจ านวนนี้เป็นผลผลิตจากการ
ปลูกพืชร้อยละ 23.2 โดยพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา ปาล์มน้ าามัน และยังมีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น
ผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุล เงาะ และผลไม้อ่ืนๆอีกมากมาย จะเห็นได้ว่าประชาชนในภาคใต้อาชีพเป็น
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าหากพิจารณาทางด้านรายได้ของคนในพื้นที่ยังคงต่ าอยู่หากเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ใน
ภาคใต้จากทั้งหมด 14 จังหวัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้ต่อหัวอยู่ในระดับต่ า ล าดับที่ 10 จังหวัด
ยะลา มีรายได้ต่อหัว 95,947 บาท/ปี ล าดับที่ 13 จังหวัดปัตตานี  73,745 บาท/ปี และล าดับที่ 14 คือ 
จังหวัดนราธิวาส 65,081 บาท/ปี ถือเป็นล าดับสุดท้ายของภาคใต้  
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ท าการเกษตร แต่กลับมีรายได้ที่ต่ า ซึ่งเกิดจาก
หลายๆปัจจัย เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร ขาดอ านาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะท างาน
ด้านประเด็นเศรษฐกิจจึงมีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน คือ  การประกอบการเพ่ือการจัดการ "ทุนของ
ชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงตนเอง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและ
ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยกับน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รัฐบาลควรให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการให้องค์ความรู้ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ช่องทางการตลาด 
และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิสาหกิจชุมชนมากมายที่มีศักยภาพและ
ควรได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และยังสามารถน าไปสู่การประชาสัมพันธ์ความสวยงามของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย 
 2.ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งผ่าน
และสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้กล ไกล
ความร่วมมือ เพื่อสร้างความสามารถในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเริ่มจากการ
สร้างองค์ความรู้ของกลุ่มจากสภาวะปัญหาการผลิตมาก าหนดเป็นประเด็นร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายและวิเคราะห์ปัญหาร่วมด้านการตลาดที่เชื่อมโยงแผนการผลิต
และคุณภาพการผลิต 
 3.ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการผลิตในชุมชน จากการก่อเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอท็อป
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  แต่มาตรฐาน
ในการผลิตของแต่ละกลุ่มนั้นคุณภาพสินค้าและมาตรฐานในการผลิตที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคและเกิดช่องว่างในการก าหนดราคาสินค้า โดยการผลักดันนวัตกรรมและการผลิตในชุมชนจะ
ท าให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้ าทั้งในและ
ต่างประเทศ ตรงตามความต้องการของตลาดและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภคสินค้า  
 4.สนับสนุนให้มีห้องเย็นภายในจังหวัด/ชุมชน ด้วยแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรมีผลผลิตมากในช่วง
ฤดูกาลอุปทานมากกว่าอุปสงค์ในตลาดจึงเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ ามาก 
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ห้องเย็นสามารถที่จะเก็บรักษาผลไม้ได้นานกว่าปกติ ท าให้สามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้นอกฤดูกาลอีก
ด้วยและสามารถขายในราคาสูงกว่าโดยเฉพาะทุกเรียน ในปี 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ ากัด 
ได้ส่งออกทุเรียนผลไปญี่ปุ่นจ านวน 2 หมื่นตัน และส่งออกเนื้อทุเรียนแช่แข็งไปประเทศจีน จ านวน 1,456 ตัน 
มีรายได้รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มตลาดเนื้อทุเรียนแช่แข็งจะเติบโตดีกว่าทุเรียนผล จะเห็นได้
จากตัวเลขดังกล่าวแนวโน้มในอนาคตความต้องการทุเรียนแช่แข็งเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่มีผลผลิตทุเรียนจ านวนมากและรสชาดอร่อย 
 5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในชุมชน สืบเนื่องจากภาวะความไม่สงบในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ภาคธุรกิจเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุนและ
ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ ภาคประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านของการว่างงาน และรายได้ที่ไม่พอเพียงต่อ
การด ารงชีพ แม้ว่าภาครัฐ จะมีโครงการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การ
สนับสนุนการจ้างงานเร่งด่วน การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ทว่า โครงการเหล่านั้นไม่มีความต่อเนื่องและไม่
ยั่งยืนพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้เกิดเข้มแข็งได้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตหลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องเรือน เป็นต้น ยังมีความต้องการแรงงานฝีมือจ านวนมาก  จึงจ าเป็น
จะต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน เพ่ือรองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ 
 6.ส่งเสริม สนับสนุน และให้องค์ความรู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (ยางพารา ทุเรียน มังคุล 
ลองกอง เงาะ) ในพ้ืนเพราะผลผลิตทางการเกษตรแต่ละปีมีมาก แต่ต้องประสบกับภาวะราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ าเพราะผลไม้ออกในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับเกษตกรก็ยังใช้วิธีการขายผลผลิตแบบเดิมๆ 
ไม่ได้คิดถึงวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กลับผลผลิตของตนเอง แต่ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวรัฐบาลควรสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ ในการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพ่ือเป็นเพ่ิมมูลค่า
ให้กับพืชผลทางการเกษตร. ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมรายได้ เพ่ิมความมั่นคง ยั่งยืนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้. ขณะเดียวกันพืชเศรษฐกิจที่เนื้อหอมและเคยสร้าง
รายได้อย่างมหาศาลให้กับคนภาคใต้กลับมีราคาตกต่ าในปัจจุบัน นั้นคือ ยางพารา จากข้อมูลผลผลิตรวมในปี 
2554 ประเทศไทยมีผลผลิตยางพาราประมาณ 3.35 ล้านตัน โดยในภาคใต้มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 2.54 
ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.7 ของผลผลิตยางพารารวมทั้งหมด หากพิจารณาผลผลิตยางพาราใน
รายกลุ่มจังหวัดพบว่า กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลผลิตมากที่สุดคือ 9.7 แสนตัน จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลผลิตยางพารามากที่สุด แต่ยังไม่เห็นการส่งเสริมการแปรรูปอย่างเป็น
รูปธรรมจากภาครัฐ ภาครัฐควรจะพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมราคาสินค้ายางพาราทั้งระบบการผลิตและ
การแปรรูป ตลอดจนช่องทางการตลาด 
 7.การผลักดันการคมนาคมโดยรถไฟในการขนสินค้า โดยให้จังหวัดยะลามีเส้นทางคมนาคมโดยรถไฟ
ที่มีมากกว่า1ราง ซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้า1ราง อีก 2 ราง ใช้ส าหรับการน าเที่ยวในจังหวัดเพ่ือช่วยในการกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัด โดยระบบที่ใช้ในการขนส่งนั้นจะต้อง
เป็นระบบโลจิสติกส์ ที่มีความสะดวกรวดเร็วต่อการขนส่งสินค้าและผู้ใช้บริการ  
 8.ส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
ก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยกับกระแสการปลูกจิตส านักให้อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมป่ าไม้ 
(2548) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ว่า “การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
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ยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น เพ่ือชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไป
กับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม ที่ปรากฏ ในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้ง
ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อีกด้วย” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมายอีกทั้งยังมีสถานที่ที่เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ควรส่งเสริมให้เป็นคนภายนอกได้เยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเพ่ือเรียนรู้
พัฒนาการทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนใน
ชุมชนอีกด้วย  
 9.การฟื้นฟูและพัฒนานาร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ พ้ืนที่ท านาในอดีตกลับกลายเป็นพ้ืนที่ว่าง
เปล่าในปัจจุบัน เนื่องด้วยเกษตกรไม่ค่อยจะท านากันอันเกิดจากหลายๆปัจจัย จากผลการวิจัยของสมบูรณ์ เจริญ
จิระตระกูลและคณะ (2551) พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดนาร้างได้แก่ พืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ท าให้ชาวนาหันไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพารา ปาร์มน้ ามัน การอพยพไปท างานต่างถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 
เกิดจากแรงงานภาคเกษตรกรรมในชุมชนไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมืองเพราะมีความรู้สึกว่าการท าเกษตร
เป็นอาชีพท่ีไม่มีศักด์ศรี และมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีการท าคันดินตามแนวคลองชลประทาน ส่งผล
ให้บางพ้ืนที่ไม่มีน้ าส าหรับท าการนา  จากการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนทดแทนพ้ืนที่นาร้าง พร้อมกับการให้องค์ความรู้ในการปลูกวิธีการดูแลพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆที่
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เพ่ือท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นาให้ได้มากที่สุด ตลอดจนหาตลาดเพ่ือรองรับ
ผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจดังกล่าว พร้อมๆกับการบริหารจัดการดูแลน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร น้ าถือเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยส าคัญที่สุดของการท าการเกษตร ให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนและ
สามารถระบายน้ าให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ท าการเกษตรในฤดูแล้ง  
 11.การพัฒนาคุณภาพการผลิต และการสร้างช่องทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ให้ภาครัฐส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า คือ สนับสนุน
ให้ความรู้ และให้มีพ่ีเลี้ยงที่มาจากภาคเอกชนที่มีความช านาญในการพัฒนาคุณภาพการผลิตของชุมชนฐานราก 
ตลอดจนท าการตลาดและจัดหาตลาดให้ เพราะในปัจจุบันพบว่าในพ้ืนที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและหลากหลาย แต่ขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 12.ส่งเสริมการปศุสัตว์ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยการ
แจกจ่ายพันธุ์สัตว์ที่ดีหรือจ าหน่ายในราคาที่ถูก ฝึกอบรมเกษตรกร เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนการสุขาภิบาลสัตว์ และการป้องกันก าจัดโรคติดต่อสัตว์  
 13.จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล ให้หน่วยงานของงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนที่
ให้เป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพ่ือต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการขยายตัว
ทางการค้า หากพิจารณาจากหลายๆปัจจัยแล้วในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็น
อุตสาหกรรมฮาลาล  
 14.การพัฒนาด้านองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาความหลากหลายทางด้านอาชีพ ให้ภาครัฐพัฒนา
ด้านองค์ความรู้ให้กับแรงงานในพ้ืนที่ให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานใน
อาเซียนได้ในอนาคต และส่งเสริมในด้านความหลากหลายทางด้านอาชีพไม่เน้นในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการแย่งงานกันท าในพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงเก็บข้อมูลส ารวจความ
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ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีว่าต้องการให้รัฐส่งเสริมความรู้อาชีพด้านใดบ้าง และพัฒนาแรงงานอาชีพในด้านที่
ตลาดต้องการ 
 16.การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนมีจิตส านึกรักบ้านเกิด การส านึกรักบ้านเกิดคือการมีความตั้งใจที่จะ
อาศัยอยู่และพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือการมีงานท าในชุมชนของตนเองภาครัฐควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้โครงการต่างๆลงสู่ชุมชนมากขึ้น และเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือลดการไหลของแรงงานจาก
ชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมือง ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนและควรเป็นโครงการต่อเนื่องที่ไม่ใช่
โครงการเฉพาะระยะสั้นๆ เพ่ือลดความยากจนและปัญหาต่างๆในสังคม 
 17.ส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนการเงินของชุมชน กองทุนถือว่าเป็นสถาบัน
การเงินของชุมชนควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น ด้านองค์
ความรู้การบริหารจัดการ การบัญชี การจัดการสินเชื่อ ส าหรับชุมชนที่ยังไม่มีกองทุนการเงินภาครัฐส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการท าให้เกิดกองทุนการเงินในชุมชน ผลเสียจากการไม่มีกองทุนการเงิน
ในชุมชนคือ ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยกลุ่มนายทุนด้วยกับอัตราดอกเบี้ยที่สูง ถูกธนาคารยึดที่ดินเพราะไม่มี
ความสามารถที่จะผ่อนกับธนาคารได้ด้วยกับเงินต้นที่สูงและดอกเบี้ยที่สูง เพ่ือให้กองทุนการเงินของชุมชนเป็นที่
พ่ึงของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 18.กลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ต้องประกอบด้วย 1)องค์ชุมชน/เครือข่าย/สหกรณ์
ชุมชน การท างานร่วมกันของเครือข่ายองค์กรชุมชนท าให้เกิดความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชน  2)ภาครัฐ 
ภาครัฐควรจะเข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้  และ 3)ภาคเอกชน ให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยง เพ่ือการพัฒนาส่งเสริมด้านการจัดการทางการตลาด  
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ประเด็นที่ 5 ด้านกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 

 
1.กุญแจสู่ประตูการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 

ระดับผู้ก าหนดนโยบาย track 1  
1)เดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพ โดยให้ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National 

Agenda)รัฐบาลควรเดินหน้าต่อไปและก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา แต่ขาดความต่อเนื่องและเป็นเนื้อหาประเด็นเดียวกัน ดังนั้น กระบวนการพูดคุยต้องเดินหน้าต่อไปเพ่ือที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงและยั่งยืน (อ้างอิงจาก เวที Peace Media Day) 

2) การก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone)เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีหลายองค์กรและหน่วยงานที่ริเริ่ม
รณรงค์ขอพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก สตรี ผู้น าศาสนา พ้ืนที่ตลาด ศาสนสถานและเดือนรอมฎอน (ตัวอย่าง การ
เดินเพื่อสันติ, การจัดเวทีขอพ้ืนที่ปลอดภัย) 

3) ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษบางส่วนรัฐบาลควรเร่งพิจารณายกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2551 
มาแทนที่ เฉพาะพ้ืนที่มีความรุนแรงในระดับต่ า เช่น ในพ้ืนที่อ าเภอกาบัง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อ าเภอแว้ง 
อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (อ้างอิงจาก เวทีสานเสวนานักการเมือง) 
  ระดับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติ   
  1) กระบวนการท างานของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงานและส่วนราชการในพ้ืนที่ ทั้งนี้ก็มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ เช่น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้าศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจชายแดนภาคใต้ และยังมีกระทรวง ทบวง กรมส่วนกลางหลายหน่วยที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุทธศาสตร์ด้านการอ านวยความยุติธรรม
ของกระทรวงยุติธรรมยุทธศาสตร์การศึกษาในพ้ืนที่พิเศษจังหวัด ชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ต้น  
  2) บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม รัฐบาลควรที่จะเปิดพ้ืนที่และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงการหนุนเสริมกันและกันกับหน่วยงานภาครัฐในการท างาน อีกทั้ง ควร
ให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพมากขึ้น เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคม
สามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้จริง 

3) การสร้างพ้ืนที่กลาง (Common Space) ควรจัดให้มีการสานเสวนาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ สถานะทางสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ
กันและสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือสู่การการพัฒนาและท างานร่วมกันในอนาคต 

4) การสร้างเครือข่าย (Network)ควรจัดรวมตัวกันในระดับปัจเจกและกลุ่มองค์กรเพ่ือถักทอ
สายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะองค์กรภาค ประชาสังคม เมื่อมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายจะสามารถเพ่ิมพลัง
อ านาจในการต่อรอง 
 ระดับประชาชนในพื้นท่ี  

1) จัดให้มีคณะกรรมการสันติสุขชุมชน(ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัด อ าเภอต าบลและ
หมู่บ้าน)รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการ
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สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยรวมของสังคม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานหลักในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
อ่ืนๆ ในสังคมและพ้ืนที่นั้น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นตัวแทนฝ่ายข้าราชการ (ความมั่นคงและพลเรือน) ฝ่าย
การเมือง ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชนและอ่ืนๆ เพ่ือท าหน้าที่สร้างความเข้าใจ เฝ้าระวังหรือป้องกันเหตุร้าย และเป็น
สื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนเมื่อเกิดเหตุร้าย (อ้างอิงจาก ข้อเสนอของ กอส.) 

2.กระบวนการสร้างสันติภาพในมิติต่างๆ 
ศาสนา  

1) ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540ควรปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน และควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกระทรวงที่จะดูแลก ากับ พรบ.นี้ 
เนื่องจากปัจจุบันมีทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม และควรปรับปรุงแก้ไขการได้มาของผู้น า
ศาสนาโดยวิธีกระบวนการซูรอ ซึ่งกระบวนการมีสภาผู้ให้ค าปรึกษา (สภาซูรอ) (อ้างอิงจาก ข้อเสนอของ กอส.) 

2) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนซะกาต พ.ศ. ….รัฐบาลควรพิจารณา พรบ. นี้ เนื่องจากซะกาต
เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่มุสลิมทุกคนต้องบริจาค ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องของการ
จัดเก็บและการแจกจ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิตามบทบัญญัติของศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิได้รับซะกาตอย่างเสมอภาค ควรก าหนดให้มีกองทุนซะกาตและมี
คณะกรรมการบริหารกองทุนซะกาตท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานกองทุนซะกาต 

3) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ….รัฐบาลควรพิจารณา พรบ. นี้ เนื่องจากการ
ประกอบพิธีฮัจย์เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่มุสลิมที่มีความสามารถต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ 
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ การประกอบพิธีฮัจย์ไม่มีการอ านวยความสะดวกและดูแลการเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม หากมีการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น จะสามารถด าเนินการ
สนับสนุนและส่งเสริม อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการฮัจย์และให้ผู้ประกอบการจัดบริการฮัจย์จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทนุส่งเสริมให้สมาชิก ออมทรัพย์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และกระบวนการจัดการอ่ืนๆ ที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับชาวมุสลิมในประเทศอ่ืนที่เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ภาษามลายู 
ประกาศให้ภาษามลายูเป็นภาษาท างาน (Working Language)ควรให้ภาษามลายูเป็นภาษา

ท างานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีเอกสารราชการในพ้ืนที่ที่มีสองภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษามลายู เขียนป้ายในสถานที่ราชการ ชื่อถนน ชื่อหมู่บ้านด้วยภาษามลายูเขียนควบคู่กับภาษาไทย ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ภาษามลายูเป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติและภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาภาษาถือว่าปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้และอาจน าไปสู่การ
เข้าใจผิดตามมา อีกทั้งหากมีการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาที่สองนั้นเป็นการให้เกียรติและเป็นการลดทอน
ความรู้สึกท่ีมีต่อความเป็นชาติไทยในอดีต ดังนั้น การเพิ่มภาษามลายูนั้นเป็นการเสริมอัตลักษณ์ที่ดี ไม่ได้เป็นการ
สร้างเงื่อนไขหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแต่ประการใด เนื่องจากการใช้หลายภาษาเป็นสิ่งที่สวยงามและ
เป็นการยอมรับความเป็นพหุสังคมและหลายประเทศที่มีการใช้ภาษามากกว่าหนึ่ง 

การศึกษา  
1) ก าหนดให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษาบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสันติศึกษารัฐบาลผ่านกระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้ทุก
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักสูตรสันติศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
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เพ่ือให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถเข้าใจในบริบทสังคมที่แตกต่างจากที่อ่ืน ทั้งนี้ สามารถด าเนิน
ชีวิตและมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งและหลักการสันติวิธีเป็นการเบื้องต้น 

2) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศเกี่ยวกับสันติศึกษารัฐบาล
ผ่านกระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มีความร่วมมือหรือการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและการ
แลกเปลี่ยน การจัดสัมมนาร่วมกัน การประชุมทางวิชาการในประเด็นการจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา 
(Conflict Resolution and Peace Studies) ขึ้น เพ่ือสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจในสังคมไทยและนานาชาติ 
  
 


