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(ร่าง) รายงานผลการศึกษา1
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย
: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืนจากมุมมองของคนพืน้ ที่
จัดทําโดย
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สภาพัฒนาการเมือง/ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

--------------------------------------------------1. ความเป็นมาของการศึกษา
1.1 หลักการและเหตุผล
เป็นความจริงที่ว่าประชาชนในระดับชุมชนฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้
คํานึงถึงรูปแบบการเมืองการปกครองเท่าใดนัก หากแต่มองไปที่ความสุขสงบปลอดภัยของชุมชน การมีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ที่ พ อมี พ อกิ น การมี ฐ านะทางสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ จ ากทุ ก ฝ่ า ยด้ ว ยความเสมอภาคเท่ า เที ย มเฉก
เช่นเดียวกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ตลอดจนการมีอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันไปได้อย่างสอดคล้องกับหลักความเชื่อทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมเป็นสําคัญ
แต่อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกันว่า วิถีชีวิตที่พึงปรารถนาของประชาชนในพื้นที่
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะไม่สามารถเป็นจริงได้หากไม่หันมาพิจารณาถึงโครงสร้างการเมืองการปกครองในฐานะที่จะเป็น
กลไกที่เอื้อให้เกิดสังคมสันติสุขดังกล่าว กล่าวคือการ “กินดี” และ “อยู่ดี” ของประชาชนนั้น ต่างต้องเกี่ยวพันกับ
การเมืองการปกครองอย่างที่ไม่อาจจะแยกขาดออกจากกันได้ ในแง่ที่ต้องอาศัยอํานาจทางการเมืองเพื่อจะสามารถ
“จัดการ” ให้เกิดสังคมที่ประชาชนต้องการ ด้วยเหตุนี้ หากจะคิดถึงการพัฒนาไม่ว่าจะในพื้นที่ใดๆ ผู้เกี่ยวข้องจําเป็น
ที่จะต้องพิจารณาถึงมิติทางด้านการเมืองการปกครองที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นด้วยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้ว่าประชาชนในทุกจังหวัดของประเทศไทยจะถือว่าเป็นพลเมืองไทย (Thai Citizen) แต่เราก็ไม่อาจ
ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นคนเชื้อชาติมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม
อันมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมักจะเรียกกันโดยรวมว่าเป็นคนไทยที่นับ
ถือศาสนาพุทธ โครงสร้างการเมืองการปกครองซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการดําเนินชีวิตจึงต้องตอบสนองต่อ
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์นี้ด้วย ซึ่งหากไม่สามารถตอบสนองได้ ก็จะเกิดปัญหาที่นําไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
(Protracted Conflict) ในที่สุด
ทั้งนี้ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในแง่ของกระบวนการ
ยุติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่หมายรวมถึงความไม่เป็นธรรมทางด้านการเมืองและสังคมวัฒนธรรมด้วย
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ร่างรายงานฉบับนี้ มีเป้าหมายเพือ่ นําเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและในอนาคต
ตลอดจนเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการกระตุ้นและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายสําหรับการค้นหารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไป ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลในร่างรายงานจึงยังมิใช่ข้อสรุปสุดท้ายแต่ประการใด
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ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นความพยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ว่า
มีปั ญหาที่ เกี่ ย วเนื่อ งกั บการบริห ารปกครองประการใดบ้า งที่ ควรจะต้ อ งปรับปรุ ง แก้ ไ ขในการที่ จ ะสร้า งสั ง คมที่
สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเมื่อสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการจะสร้างนั้นมีความ
เชื่อมโยงกับอํานาจทางการเมืองดังที่กล่าวไป ประเด็นสําคัญถัดมาที่ต้องพิจารณาคือ “ประชาชนในท้องถิ่นสามารถมี
อํานาจอย่างแท้จริงในการจัดการสังคมของตัวเองแล้วหรือไม่อย่างไร?” ซึ่งหากประชาชนยังไม่รู้สึกว่าตนมีอํานาจใน
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้ว ก็คงจะนํามาสู่คําถามสําคัญซึ่งเป็นคําถามที่มีมานานควบคู่กับ
ระบอบประชาธิปไตยไทยก็คือ “แล้วจะทําอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่มีอํานาจทางการเมืองในระดับที่จะสามารถ
กําหนดและจัดการเรื่องของท้องถิ่นตัวเองได้?” ด้วยคําถามเหล่านี้จึงเป็นที่มาของกระบวนการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนในการค้นหาคําตอบ และผลักดันให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มีอํานาจมากขึ้นใน
การดู แ ลกิ จ การของท้ อ งถิ่ น ตนเอง ใน “บ้ า น” ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มีส่ ว นร่ ว มในการออกแบบ อั น จะนํ า มาซึ่ ง
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง “บนผืนแผ่นดินไทย”
1.2 เป้าหมายของการศึกษา
เป้าหมายของการศึกษาคือ
1) เพื่อค้นหาสภาพปัญหาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการบริหารปกครองในปัจจุบัน ที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และ
2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทุกกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสามารถเป็นกลไกทางการเมืองในการ
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อันถือเป็นการใช้แนวทางทางการเมืองในการปลดเงื่อนไขแห่งความรุนแรง
อนึ่ง การนําเสนอรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวนี้จะเป็นการนําเสนอใน
ลักษณะของร่างพระราชบัญญัติโดยภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
1.3 องค์กรผู้รับผิดชอบ
กระบวนการศึกษาของภาคประชาชนในการค้นหาคําตอบเพื่อปลดเงื่อนไขความรุนแรงโดยใช้ทางออกทาง
การเมืองครั้ง นี้ เป็นการดําเนินการในลักษณะองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย
เครือข่ายประชาขนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง โดยมีองค์กรสนับสนุนทางวิชาการคือสถานวิจัยความ
ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสํานักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
1.4 กระบวนการศึกษา
องค์กรเครือข่ายตระหนักดีว่า เสียงที่สําคัญที่สุดมิใช่เสียงของภาครัฐหรือองค์กรเครือข่าย หากแต่เป็นเสียง
ของประชาชนในพื้นที่ทั้งที่เป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทยพุทธ ทุกเสียงสะท้อนจากแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม
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และกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ต่างก็มีเหตุผลที่ต้องรับฟังและพิจารณา และมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการแสวงหาแนว
ทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการ ตลอดจนความคับข้องใจ (Grievances) และ
ความห่วงกังวล จึงเป็นแนวทางการดําเนินงานของเครือข่าย ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของเวทีสาธารณะตามพื้นที่ต่างๆใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสนทนากลุ่มย่อยโดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพทั้งไทยพุทธและมุสลิม คือ ข้าราชการตํารวจ
ทหาร พลเรือน ผู้นําศาสนา นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น นักการศึกษา ครูในโรงเรียนรัฐและโรงเรียน
เอกชน แกนนําสตรี นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และอดีตแนวร่วมกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้งการสัมภาษณ์
รายบุคคล โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554
ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นในช่วงที่ 1 นั้นเป็นการเปิดเวทีสาธารณะในพื้นที่จํานวน 49 เวที ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นประมาณ 1,427 คน ทั้งคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทยพุทธ
การเปิดพื้นที่ดังกล่าวนี้มีส่วนสําคัญในแง่ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ความต้องการด้วยสันติวิธีในประเด็นซึ่งอดีตที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ในเวที
สาธารณะ ซึ่งการเปิดพื้นที่นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับผู้ที่เลือกใช้แนวทางสันติวิธีในการขับเคลื่อนเรียกร้องสิ่งที่
ตนต้องการ แทนที่จะใช้ความรุนแรงซึ่งส่งผลเสียหายต่อทุกฝ่าย
ข้อมูลทั้งหมดจากการรับฟังความคิดเห็นได้ถูกนํามาประมวลโดยคณะทํางานวิชาการขององค์กรเครือข่าย
เพื่อจัดทําร่างรายงานผลการศึกษา และจะนําร่างรายงานดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวความคิด รวมทั้งข้อเสนอให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
------------------------------------------------------------------------------------

6

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
2. กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นดูแลตัวเอง”
แนวคิด “ท้องถิ่นดูแลตัวเอง” ไม่ใช่การปฏิเสธอํานาจรัฐ และไม่ใช่ก้าวแรกของการแบ่งแยกดินแดน การให้
ท้องถิ่นดูแลหรือปกครองตนเองนั้น หมายถึง การให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอํานาจในการดําเนินกิจการของท้องถิ่นให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งทําให้แต่ละท้องถิ่นสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ โดยที่สามารถ
“ออกแบบบ้านของตัวเอง” ได้บนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้
เราต้องไม่ลืมว่าหัวใจของประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนได้ปกครองตนเอง (Self Government) มิใช่
เป็นเพียงผู้ถูกปกครองเท่านั้น โดยกรีกโบราณซึ่งเป็นจุดกําเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อประมาณ
2,500 ปีที่แล้วนั้น มีแนวคิดว่าการที่ประชาชนปกครองตนเอง คือ การที่ “ไม่มีนักการเมือง ไม่มีผู้แทนราษฎร มีแต่
พลเมืองที่สามารถเข้าประชุมสภาได้ตลอด ใครก็เข้าประชุมได้ขอให้เป็นพลเมือง บางครั้งประชุมกันเป็นพันๆคน สภา
พลเมืองมีอํานาจเหมือนกับสภาผู้แทนทุกวันนี้ ออกกฎหมาย รวมทั้งประกาศสงคราม และยุติสงคราม เวลาพวก
เอเธนส์โบราณไปรบ ก็ไม่ใช่กษัตริย์สั่งให้ไป แต่หากเป็นเพราะว่าเขาคุยกันแล้วคิดว่าควรจะไปรบก็ไปรบ หรือคิดว่าจะ
สงบศึก เขาก็คุยกันว่าน่าจะสงบศึก”2 แต่เมื่อประชากรมีจํานวนมากขึ้น การปกครองโดยตรงของประชาชนก็เป็นไปได้
ลํ า บากมากขึ้ น จึ ง ต้ อ งมี ผู้ แ ทนของประชาชนขึ้ น มา เกิ ด เป็ น การปกครองผ่ า นตั ว แทน (Representative
Government)3
การจะหวนกลับคืนสู่สาระสําคัญของความเป็นประชาธิปไตย เพื่อมิให้อํานาจของประชาชนมีเพียง 4 วินาที
ใน 4 ปีที่คูหาเลือกตั้งนั้น จึงจําเป็นต้องผลักดันให้ประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาทในการปกครองตนเองมากขึ้น ซึ่ง
แนวคิดการปกครองตนเองนี้มิได้ปฏิเสธนักการเมืองหรือสภาผู้แทนราษฎร หากแต่โจทย์สําคัญคือทําอย่างไรที่จะให้
คนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามาทํางานการเมืองมากขึ้น ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทําในการดูแลบ้านเมืองของตนเองให้มากขึ้น
มิใช่ทําหน้าที่เพียงเป็นผู้รอรับบริการหรือรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้น4 ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ทางการ
เมือง อันมีความหมายรวมถึงการมีอํานาจในการต่อรองและการตัดสินใจเพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถกําหนดวิถีชีวิต
ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม การสาธารณสุข หรือการพัฒนาชุมชน5
หลักการปกครองตนเองได้ถูกประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 อย่างชัดเจนใน
มาตรา 281 ว่า
“ภายใต้บั ง คับ มาตรา 1 รั ฐ จะต้อ งให้ ค วามเป็ นอิ ส ระแก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก แห่ ง การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครอง
ตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”6
ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้น ระบุให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีอิสระในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้หลักบูรณภาพแห่งดินแดนอันแบ่งแยก
ไม่ได้ โดยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องไม่แทรกแซงการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
2

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, อภิวัฒน์ท้องถิ่น: สํารวจทฤษฎีการเมืองเพือ่ สร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2552), หน้า 12.
3
เพิ่งอ้าง, หน้า 14.
4
เพิ่งอ้าง, หน้า 22-24.
5
นิธิ เอียวศรีวงศ์, “การเมืองคือหัวใจของการปรองดอง,” มติชนรายวัน. ปีที่ 30 ฉบับที่ 11790, วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553, หน้า 6.
6
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น มาตรา 281
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ท้องถิ่น7 กล่าวคือ รัฐจะต้องกระจายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ และอํานาจการบริหารจัดการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับลดบทบาท ตลอดจนลดการกํากับดูแลของราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคลง เพื่อให้เป็นไปตามหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะคงไว้ก็แต่กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การพิจารณาพิพากษาคดี การต่างประเทศ และการเงินการคลังของประเทศโดยรวม
เท่านั้น8
ในทางปฏิบัติ รัฐจะต้องจัดให้มีกฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจหน้าที่ให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และลดความซ้ําซ้อนและ
ขัดแย้งระหว่างส่วนต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “ก้าวให้พ้นไปจากการควบคุมกํากับ ไปสู่ความร่วมมือ
ที่เท่าเทียมกัน ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์แนวตั้งระหว่างรัฐและภูมิภาคที่อยู่ในฐานะควบคุม กํากับ สั่งการ มาเป็น
ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาที่มีความเท่าเทียมกันในแนวนอนแทน โดยจะต้องแก้กฎหมาย กฎระเบียบใหม่”9 โดย
กฎหมายที่ให้อํานาจแก่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําเท่าที่
จําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและของประเทศชาติ แต่จะกระทบต่อสาระสําคัญแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ ซึ่งหากขัดต่อหลักการปกครองตนเอง รัฐก็จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งระบุว่าหลักเกณฑ์ของการกํากับดูแลควรต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ เพื่อให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกไปปฏิบัติเอง
ตามความเหมาะสม10
อย่างไรก็ตาม เมื่อหันมาพิจารณาถึงคุณลักษณะของการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว
นอกจากจะต้องเป็นการปกครองที่ให้อํานาจประชาชนในการดูแลกิจการของท้องถิ่นตัวเองแล้ว อาจจะต้องเป็นการ
ปกครองที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจากคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศอีกด้วย
------------------------------------------------------------------------------------

7

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2552), หน้า 401.
8
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) (มปป.), หน้า 8-10.
9
ปาฐกถาพิเศษ “ก้าวต่อไปของการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในงานเวทีทอ้ งถิ่นไทย ประจําปี 2553 จัดโดยวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 09.15-10.30 น.
10
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว, หน้า 402-406.
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3. ปัญหาที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารปกครอง – ข้อเสนอแนะและข้อถกเถียง
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การปกครองที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันคือการปกครองที่ให้ประชาชนเจ้าของบ้านมี
อํานาจอย่างแท้จริงในการคิดริเริ่มและปรับปรุงพัฒนาบ้านของตัวเอง โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า ไม่มีผู้ใดที่จะรู้ปัญหา
และความต้องการได้เท่ากับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเอง ซึ่งสะท้อนจากคําพูดของประชาชนในพื้นที่ที่ว่า “ชาวบ้านทราบดี
ว่าตนเองต้องการอะไร และอะไรที่เหมาะสมกับตนเอง”11
เมื่อเป็นเช่นนี้ การปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมจึงควรเป็นการปกครองที่เอื้อให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆมี
อํานาจในการดูแลจัดการเรื่องของตัวเองในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนจากระบบ
ร้องขอคนอื่นมาเป็นผู้จัดการเอง หากไม่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกอึดอัดใจจนส่วนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทย รัฐก็ต้อง “กระจายอํานาจเพื่อรักษาประเทศไทย”12เอาไว้ แทนที่จะเชื่อว่ารัฐต้องรวม
ศูนย์อํานาจเพื่อรักษาบูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งจากกรณีตัวอย่างความขัดแย้งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในไอร์แลนด์เหนือ
สหราชอาณาจักร อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย หรือควิเบค ประเทศแคนาดา ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีนัยสําคัญและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนั้น เป็นแนวทางที่จะสร้าง
สันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ระดับของการกระจายอํานาจจะมีมากน้อยเพียงใดและมี
รูปแบบอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสภาพบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่และข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ในส่วนที่สามนี้ จะเป็นการประมวลข้อมูลที่ได้มาจากการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนต่างๆใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนําเสนอข้อคิดเห็นของคนในพื้นที่ว่าในปัจจุบันได้ประสบปัญหาอะไรบ้างที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารปกครอง ซึ่งทําให้ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง
มีประสิทธิภาพ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขควรจะเป็นอย่างไรในสายตาของคนพื้นที่
ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้วพบว่า ปัญหาในปัจจุบันที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงสร้างทางการบริหารปกครองใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น และด้านการแสดงออก
ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นจะเป็นกลุ่มของปัญหาที่ส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่อาจตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามที่ได้รับการคาดหวังจากประชาชน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่และ
งบประมาณของท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่จํากัดอันเนื่องมาจากข้อติดขัดในส่วนของโครงสร้าง ตัวบุคคล และกฎระเบียบ
ต่างๆที่ทําให้ท้องถิ่นยังไม่มีอํานาจในการบริหารจัดการกิจการท้องถิ่นของตนเองอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์แห่ง
รัฐธรรมนูญ ความเป็นข้าราชการจากส่วนกลางที่ไม่สอดรับกับวิถีชีวิตและความต้องการของท้องถิ่น ระบบการ
คัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่เอื้อให้ผู้มีคุณธรรมสามารถเข้าสู่ระบบการเมือง และที่สําคัญคือ การขาดกลไกที่เอื้อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 โครงสร้ า งการกํ า กั บ ดู แ ลจากส่ ว นภู มิ ภ าคที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
11
12

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
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ปัจจุบันนี้ แม้ว่าประชาชนจะสามารถเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้โดยตรง ไม่ว่า
จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นายกเทศบาล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งทําให้
ท้องถิ่นสามารถมีอิสระในการบริหารจัดการกิจการของท้องถิ่นตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีอิสระและอํานาจ
เพียงพอจากการปกครองของส่วนภูมิภาคในระดับที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้จริงตาม
หลักการปกครองตนเองดังที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาร่วมของทั้งประเทศ ไม่ใช่
ปัญหาเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น โดย “ทุกอย่างต้องรอให้รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมในกรุงเทพฯเป็น
ผู้พิจารณา ซึ่งล่าช้าไม่ทันกาล ทําให้ปัญหาสะสมมากขึ้น เมื่อประชาชนไม่พอใจก็รวมตัวเข้ามาประท้วงและเรียกร้อง
ในกรุงเทพฯบ่อยครั้ง จนเกิดการเผชิญหน้าและความรุนแรง”13
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าโดยโครงสร้างทางการปกครองในปัจจุบันแล้ว ส่วนท้องถิ่นยังถูกกํากับดูแลโดยกลไกที่มา
จากส่วนกลางของรัฐอย่างใกล้ชิด ผ่านการอนุมัติตัดสินใจของนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด14 การดําเนิน
โครงการบางอย่างหรือการอนุมัติแผนงานของอบจ.ก็ต้องเข้าไปหารือกับผู้ว่าฯก่อน15 และในกรณีของอบต. การ
ตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องที่มาจากอบต.นั้นจะอยู่ในอํานาจอนุมัติของนายอําเภอ16 การจัดทําข้อบัญญัติในแต่ละปีจะต้อง
ให้นายอําเภอเป็นผู้ลงนามอนุมัติ17 ซึ่งการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณของอบต.จะเริ่มจากการทําประชาคมซึ่ง
ประชาชนเป็นผู้เสนอโครงการและแผนงาน ผ่านการกลั่นกรองจากประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาอบต. เมื่อสภา
อนุมัติแล้ว ก็จะต้องส่งไปที่อําเภอ แต่บางครั้งนายอําเภอก็จะมีความเห็นว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสม ต้องการให้ไปแก้ไข
โดยนายกอบต.คนหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า “ผมก็จะบอกว่านายอําเภอท่านเดียวไปตั้งข้อสังเกตได้อย่างไร
เนื่องจาก (การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ) เป็นกระบวนการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจากประชาชน” 18 หรือ
แม้กระทั่งการเปิดประชุมสภาของอบต.ก็ยังต้องขออนุญาตจากนายอําเภอ19 จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นั้น สะท้อนให้เห็น
ว่า “ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะเป็นผู้กําหนดชีวิตประชาชนมากกว่า ไม่ใช่ประชาชนกําหนดด้วยตนเอง”20 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่
ควรจะเป็น21 ซึ่งสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนจากคํากล่าวของปลัดอบต.คนหนึ่งในจังหวัดปัตตานีที่ว่า “ท้องถิ่นคิดเอง
ทําเองแทบจะไม่มี ทุกอย่างทุกโครงการเป็นหนังสือสั่งการท้องถิ่นทุกฉบับ...โครงการยาเสพติดเราคิดเองก็ได้ ไม่
จําเป็นต้องให้ส่วนกลางมาทําให้ทั้งหมด บางท้องถิ่นไม่มีปัญหายาเสพติด แต่นี่คือหว่านลงไปทั้งหมด แล้วบอกให้
ท้องถิ่นต้องทํา พวกเราก็ต้องทําตามที่เขาสั่งเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้คิดเองทําเอง”22
13

ปาฐกถาพิเศษ “ก้าวต่อไปของการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในงานเวทีทอ้ งถิ่นไทย ประจําปี 2553 จัดโดยวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 09.15-10.30 น.
14
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
15
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
16
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
17
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
18
การสัมมนาเวทีท้องถิ่นประจําปี 2553 ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นร่วมคิดเพือ่ คุณภาพชีวิตพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสํานักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 – 15.30 น.
19
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ.2553 เวลา 09.30-12.00 น.
20
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสือ่ มวลชนท้องถิ่น ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
21
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
22
การสัมมนาเวทีท้องถิ่นประจําปี 2553 ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นร่วมคิดเพือ่ คุณภาพชีวิตพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสํานักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 – 15.30 น.
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[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
ในขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นอีกคนหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสได้สะท้อนว่า “การกระจายอํานาจจริงๆแล้วไม่มี
ในฐานะที่อยู่ในอบจ.มาก่อน ผู้ควบคุมอบจ.จริงๆแล้วคือผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่า ผู้ว่าฯสามารถส่ง
สัญญาณได้ว่าต้องการอะไร ผู้ว่าฯมีกรอบกําหนดการกระจายอํานาจมาโดยตลอดว่าจะสามารถทําอะไรได้ อํานาจใน
การกําหนดจึงอยู่ที่ราชการ อบต.ก็ประสบปัญหาในการทํางาน เพราะ (แม้ว่าจะ) เข้าใจความต้องการของประชาชน
แต่ อํ า เภอไม่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การกดทั บ และการกดขี่ ป ระชาชนโดยราชการในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ทํ า ให้
นักการเมืองท้องถิ่นขยาดระบบราชการ นายกอบต.บางแห่งมีอํานาจน้อยกว่าปลัดอบต. การกระจายอํานาจจึงเป็น
เพียงละครหนึ่งที่เอาคนมลายูมาเป็นผู้เล่น”23
โดยสรุปแล้ว ปัญหาที่สําคัญคือ อํานาจในการปกครองจากส่วนกลางผ่านส่วนภูมิภาคลงสู่ส่วนท้องถิ่น มีผล
ให้ท้องถิ่นขาดอิสระและอํานาจในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งๆที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยธรรมชาติแล้วจะทราบดีถึงปัญหาและความต้องการในพื้นที่ แต่กลับไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่
เพราะติดขัดเรื่องกฎระเบียบที่ไม่เปิดช่องทางให้ท้องถิ่นเข้าไปดําเนินการได้ ในขณะที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีอํานาจ
หน้าที่ตามระเบียบกลับมีความเข้าใจปัญหาและความต้องการ ตลอดจนความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่น้อยกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 นอกจากนี้ อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ก็
ยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้เจตนารมณ์ของการกระจายอํานาจนั้นถูกบิดเบือนไป25
ข้อเสนอที่ 1
• ควรกําหนดความสัมพันธ์เชิงอํานาจ บทบาท และหน้าที่ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากขึ้น26 ตลอดจนพิจารณาดูในทางปฏิบัติว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ท้องถิ่น
เห็นสมควรที่จะดําเนินการเองและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค27
ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุทธส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความเห็นว่า โครงสร้างการบริหารปกครองปัจจุบันมีความ
เหมาะสมดีอยู่แล้ว สิ่งที่ควรต้องพัฒนาปรับปรุงมากกว่าคือความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นเอง
กล่าวคือ ปัญหาการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้นั้น เกิดจากตัวบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรของท้องถิ่น
และความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารมากกว่าที่จะเกิดจากโครงสร้างหรือกฎระเบียบของการปกครอง
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มก็มีความเห็นว่าควรที่จะมีการกระจายอํานาจให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ด้วย28 ซึ่ง
ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีภารกิจที่รัฐจะต้องถ่ายโอนทั้งสิ้น 245 ภารกิจ จากหน่วยงาน

23

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
เศรษฐ์ อัลยุฟรี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี), เอกสารสรุปการสัมมนา เวทีท้องถิน่ ประจําปี 2553 ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิตพี่นอ้ งสามจังหวัด
ภาคใต้” (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2553), หน้า 14-15.
25
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
26
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
27
เศรษฐ์ อัลยุฟรี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี), อ้างแล้ว, หน้า 19.
28
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สุคริ ิน อ.ตากใบ อ.จะแนะ) ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
24
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57 กรมใน 15 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายโอนไปแล้ว 181
ภารกิจ ขอถอนเรื่องจํานวน 1 ภารกิจ และคงเหลือภารกิจที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนอีกจํานวน 63 ภารกิจ29
3.1.2 ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ที่ทับซ้อนกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นอกจากปัญหาการกํากับจากส่วนกลางที่ทําให้ท้องถิ่นขาดอิสระในการบริหารกิจการของท้องถิ่นแล้ว
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลก็ยังมีความทับซ้อนกันอยู่ด้วย30 ซึ่งปัญหาของการทับซ้อนกันนี้ทําให้เกิด
ช่องว่างในการทํางานระหว่างองค์กรต่างๆขึ้น อันส่งผลต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาท้องถิ่นในที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น หากประชาชนต้องการที่จะให้อบจ.สร้างถนนสายหนึ่งซึ่งต้องคาบเกี่ยวพื้นที่ของ 2 ตําบล แต่
ถ้าอบต.ที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการ ทางอบจ.ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการตามความต้องการของ
ประชาชนได้ แม้ว่าจะได้ประสานกับอบต.ดังกล่าวแล้วก็ตามเนื่องจากติดขัดระเบียบคําสั่งของคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจที่ทําให้ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ หรือหากต้องการที่จะดําเนินการจริงๆก็ต้องทําหนังสือเพื่อขอ
ยกเว้นระเบียบ เช่น ทางอบจ.ก็ต้องขอยกเว้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่กํากับดูแลอยู่ ในขณะที่ทางอบต.ก็ต้อง
ขอยกเว้นจากนายอําเภอ ทําให้การบริหารกิจการของท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ทันท่วงที31
ข้อเสนอที่ 1
• ควรทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ ว่ า มี ก ารติ ด ขั ด หรื อ ทั บ ซ้ อ นกั น อย่ า งไร เพื่ อ หาทางแก้ ไ ขระเบี ย บต่ า งๆให้ ท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดําเนินงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ32
ข้อถกเถียง
• -ข้อเสนอที่ 2
• ควรให้อบต.มีอํานาจในการดูแลทุกๆเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต. เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมและเบ็ดเสร็จ หน่วยงานใดที่เข้ามาทํางานระดับตําบลจะต้องให้อบต.เป็นผู้มีอํานาจ
ในการบริหารจัดการ33
ข้อถกเถียง
• -29

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ้างแล้ว, หน้า 34.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
31
เศรษฐ์ อัลยุฟรี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี), อ้างแล้ว, หน้า 18-19.
32
เพิ่งอ้าง, หน้า 18
33
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
30
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3.1.3 ความเป็นข้าราชการจากส่วนกลางที่ไม่สอดรับกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
นอกจากโครงสร้างปัจจุบันในการกํากับจากส่วนกลางผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่เอื้อต่อการให้ท้องถิ่นมี
อํานาจในการดูแลตัวเองแล้ว ในแง่ของตัวบุคคลคือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงและ
หน่วยงานอื่นๆเองซึ่งมีอํานาจในการบริหารปกครองพื้นที่อยู่มากในทางปฏิบัตินั้น ก็เป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งของ
ส่วนกลางที่อยู่ในสังกัดกระทรวงต่างๆ ทําให้โดยปกติแล้ว การตัดสินใจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงไปดํารงตําแหน่งใน
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมิได้คํานึงถึงความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและความต้องการของแต่ละจังหวัด
นั้นๆเป็นสําคัญ แต่กลับคํานึงถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจมีน้ําหนักมากกว่า เช่น ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง หรือความ
เป็นพวกพ้อง เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทําให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดต่างๆ
นั้น เป็นคนนอกพื้นที่ที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ตนไปดูแล
กล่าวโดยรวมแล้ว การที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นั้น ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่เองที่จะมีความรู้ความเข้าใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จํากัด ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบโดยตรงต่อกระทรวงหรือ
หน่วยงานรัฐต้นสังกัดที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ตน ซึ่งมิใช่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่34 รวมทั้งโดยทั่วไป
แล้วจะมีสํานึกรักท้องถิ่นน้อยกว่าผู้ที่เกิดและเติบโตในท้องถิ่นนั้นๆ35 ทําให้เกิดผลที่ตามมาคือ “(ในขณะที่) ผู้นําที่
ได้รับการเลือกตั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ผู้นําที่มาจากรัฐก็ไม่ได้มีความเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จริง”36
ด้วยความที่ข้าราชการจากส่วนกลางมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่อย่างจํากัด
จากการเป็นคนนอกพื้นที่ ทําให้การตัดสินใจดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
บนพื้นฐานความเชื่อและมุมมองของตนเป็นสําคัญในฐานะผู้มีอํานาจ ซึ่งหลายครั้งก็มิได้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการแจกพันธุ์ปลาดุก
ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้จริงตามวัตถุประสงค์37 ดังที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งได้สะท้อนว่า “คนนอกไม่รู้ปัญหาของเรา”38 ซึ่งนอกจากจะ
ไม่รู้ปัญหาแล้ว ยังมีประเด็นในเรื่องของการไม่รู้ภาษาท้องถิ่น ทําให้สื่อสารกันไม่เข้าใจด้วย เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ใน
อําเภอสอบถามนามสกุลของชาวบ้านที่ไปติดต่อราชการ พอถูกถามชื่อ ชาวบ้านก็ตอบไป แต่เมื่อถูกถามนามสกุล
ชาวบ้านคนเดิมก็ตอบด้วยภาษามลายูถิ่นกลับไปว่า “เซาะห์โบะห์แบะห์” ซึ่งแปลว่า “ไม่ต้องใส่ก็ได้” จนกลายเป็น
นามสกุลของชาวบ้านคนนั้นมาจนปัจจุบัน เป็นต้น39
ทั้งนี้ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่จํากัดก็จําเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หลังจากที่ถูกส่งมาประจําในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จึงมีการปรับตัวโดยการสังเกตสภาพพื้นที่ สอบถามข้อมูล ทําความเข้าใจกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ แต่ปัญหาคือเมื่อเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว บ่อยครั้งก็จะถูกย้ายหรือขอย้ายออกจากพื้นที่
ไปอี ก ทํ า ให้ ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ถู ก ส่ ง มาประจํ า ใหม่ ต้ อ งมาเริ่ ม ต้ น ทํ า ความเข้ า ใจกั น ใหม่ อี ก 40 การ
34

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสมาคมปัญญาชนมุสลิม ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
36
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
37
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ทีท่ ําการผูใ้ หญ่บ้านบูเก๊ะ ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30-12.30 น.
38
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
39
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องอิบนู ค็อลดูน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่
22 มกราคม 2554 เวลา 10.00-16.00 น.
40
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
35
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ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากนอกพื้นที่เช่นนี้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่
รัฐนอกพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง เกิดความหวาดระแวงระหว่างกันโดยไม่จําเป็น41 ยกตัวอย่างเช่น “กองทัพภาคที่ 4
ก็มีแต่ไม่ใช้ ไปใช้ที่อื่น และที่มาอยู่ก็มาอยู่ไม่นานต้องไปแล้ว ไม่ทันได้มารู้จักพื้นที่ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป คุยกันอีกไม่รู้กี่
รอบก็ ยั ง อยู่ ที่ เ ดิ ม ประชุ ม ที่ ค รั้ ง แล้ ว ก็ ยั ง ไม่ เ กิ ด ผล เราแก้ ไ ม่ ถู ก จุ ด เพราะไม่ ไ ด้ ส อบถามความต้ อ งการจริ ง ของ
ประชาชน”42
ความไม่เข้าใจดังกล่าวนี้ นอกจากจะทําให้การดําเนินงานของภาครัฐส่วนหนึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคประชาชนแล้ ว ในบางครั้ ง ยั ง มี ก ารดํ า เนิ น การที่ ขั ด แย้ ง กั บ ความรู้ สึ ก ของประชาชนในพื้ น ที่ อี ก ด้ ว ย
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดดังเช่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การไม่ให้เกียรติ
หรือใช้คําพูดดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่แต่งกายตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งแตกต่างไปจากตน เช่น การนุ่งโสร่ง หรือสวม
หมวกกะปิเย๊าะห์ เป็นต้น43 ทําให้คนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกด้อยกว่า ถูกข้าราชการที่มาจากส่วนกลางเลือกปฏิบัติ
ราวกับเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศไทย เกิดเป็นคําพูดที่ว่า “คนข้างบน (เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ –
ผู้เขียน) มองพวกเราต่ํา”44 และ “รู้สึกว่าเป็นลูกเลี้ยงของสังคมไทย”45 ในขณะเดียวกัน นักธุรกิจไทยพุทธที่ทําธุรกิจ
ในพื้นที่คนหนึ่งก็ประสบปัญหาการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากข้าราชการเช่นเดียวกัน โดยสะท้อนจากคํากล่าว
ที่ว่า “นักธุรกิจที่เข้าไปเสียภาษีก็เท่ากับเอาเงินไปให้รัฐ แต่กลับถูกปฏิบัติเยี่ยงไพร่”46
เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ที่ว่าการพูดจาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการบางส่วนนัน้ เป็น
สิ่งที่พบเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในจังหวัดพิจิตรว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ
แห่งหนึ่งพูดกับคนไข้ผู้หนึ่งที่มารอรับบริการตั้งแต่เช้าว่า “เห็นหรือเปล่าว่ายังไม่ถึงคิว รอไปก่อน” โดยที่พยาบาลอีก
คนเสริมว่า “ถ้าอยากตรวจเร็วๆก็หัดมาแต่เช้าหน่อย”47 แต่เมื่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะ
คล้ายที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าตนเป็นพลเมืองชั้นสอง อันเนื่องมาจากความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เหตุการณ์เช่นนี้ก็ยิ่งจะทําให้คนในพื้นที่ไม่อยากที่จะขอความช่วยเหลือหรือไม่กล้าที่จะติดต่อสื่อสารด้วย48
และอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรงในท้ายที่สุด
นอกจากนี้ ข้าราชการบางส่วนยังถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยมิได้เกิดจากความสมัครใจ การประจําอยู่
ในพื้นที่จึงเป็นเพียงการดํารงตําแหน่งเพื่อรอโอกาสย้ายออกไปเท่านั้น ความทุ่มเทที่จะทํางานเพื่อดูแลท้องถิ่น ดูแล
บ้านที่ตัวเองไม่ได้เกิด ไม่ได้อยู่ จึงมีไม่เท่ากับผู้ที่เกิดและเติบโตในฐานะเจ้าของบ้านจริงๆ ดังเช่นในกรณีของครูที่
ถูกส่ง มาจากนอกพื้นที่บางส่วนที่มีความตั้งใจไม่มากนักในการสอนนักเรียนและให้ความใส่ใจน้อยต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็ก49 หรือหากเป็นการสมัครใจมา บางคนก็เพียงมุ่งหวังที่จะครองตําแหน่งที่สูงขึ้น หรือรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็นการได้อายุราชการสองเท่า หรือการได้เงินเพิ่มพิเศษ
41

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเชค อาหมัด ฟาฏอนี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วัน
พุธที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.30 น.
42
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
43
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
44
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมสํานักงานการเกษตรและสหกรณ์ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
45
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเชค อาหมัด ฟาฏอนี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วัน
พุธที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.30 น.
46
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
47
เพลิง มรกต, เลขที๑่ วิภาวดีฯ, ไทยรัฐ. วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553, หน้า 15.
48
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลลิดล ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
49
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ บ้านตรัง ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-13.30 น.

14

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
รายเดือนไปตลอดชีวิต “จนดูเหมือนเป็นธุรกิจของเจ้าหน้าที่”50 ไปแล้ว ทําให้การเข้ามาทําหน้าที่ของข้าราชการ
บางส่วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมิได้สนใจปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากนั้นก็เพียงแต่รอวันย้าย
ออกไปประจําในพื้นที่ที่ตนต้องการ51
อีกทั้งในบางครั้งอาจจะเป็นการซ้ําเติมปัญหามากยิ่ง ขึ้นไปอีก โดยการส่ง ข้าราชการที่มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมหรือมีปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่น มาประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการลงโทษ ซึ่งผล
ที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นการลงโทษเฉพาะเจ้าหน้าที่คนนั้นเท่านั้น หากแต่เป็นการลงโทษประชาชนในพื้นที่
ไปด้วยเพราะต้องเดือดร้อนไปกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น การเก็บส่วย เรื่องชู้สาว หรือการพูดจาไม่สุภาพ
โดยเรียกชาวบ้านว่าเป็น “ควาย” เป็นต้น “ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความยุติธรรมขั้นต้นที่ (ภาครัฐ) ยังให้ไม่ได้”52
ความรู้สึกที่มีต่อข้าราชการดังที่กล่าวไปนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีต่อกับข้าราชการในหน่วยงานรัฐระดับส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค แต่จะไม่ค่อยพบเห็นในหน่วยงานระดับท้องถิ่น เนื่องจากมีบุคลากรที่เป็นคนในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
เป็นจํานวนมากอยู่แล้ว53
อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความเป็นธรรมกับภาครัฐด้วยว่า ในปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ได้มี
การปรับตัวให้เหมาะสมกับการทํางานในพื้นที่แล้ว และมีจํานวนไม่น้อยที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการ
สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆก็มี
นโยบายที่มุ่งเน้นให้แต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณภาพมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นโยบายดังกล่าวก็ยังขึ้นอยู่กับ
ตัวบุคคลผู้สั่งการของแต่ละหน่วยงานเป็นสําคัญ จึงไม่อาจมีหลักประกันได้ว่าปัญหาดังกล่าวนี้จะได้รับการแก้ไขอย่าง
ยั่งยืน หรือเมื่อสังคมไทยให้ความสนใจในปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้อยลงแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะไม่
กลับคืนมาอีก ทางออกต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จึงต้องก่อให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในเชิงกฎระเบียบและโครงสร้าง
มิใช่ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่มาแล้วก็ย้ายไป
ข้อเสนอที่ 1
• ควรจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่น54 โดยไม่สําคัญว่า
จะต้องเป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูหรือไทยพุทธ แต่ขอให้เป็นคนในพื้นที่55 ซึ่งจะทําให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นได้มากกว่า เนื่องจากตัวแทนที่เป็นคนในพื้นที่จะมีเครือข่ายของตนในการสะท้อนความ
ต้องการอยู่แล้ว56 และมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ วัฒนธรรม และประชากรในท้องถิ่น57 เมื่อเรามีปัญหา เขาก็มีปัญหา”
“ด้วยกันกับเรา58 ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าฯนี้ เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นที่ต้องการ แต่

50

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553
52
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
53
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
54
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้นําศาสนา ณ สํานักงานอิสลามประจําจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553
55
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มโต๊ะครู ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม
2553 เวลา 09.30-16.00 น.
56
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วัน
จันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
57
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสตรีและอสม. ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตร ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
58
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553
51
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ท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆบางจังหวัดก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน59 โดยที่อดีตแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่บางส่วน
ก็มีความเห็นว่า “อย่างไรก็ยินดีที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย”60
ทั้งนี้ หากจะกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งแล้ว ประเด็นที่จะต้องพิจารณาควบคู่
กันไปมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้คือ
o อํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าฯที่มาจากการเลือกตั้ง กับนายกอบจ. ซึ่ง
อาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน61
o เทศบาลและอบต.จะมีบทบาทอย่างไร ควรจะให้เหลือเทศบาลเพียงแบบเดียวหรือไม่62
หรืออาจจะเปลี่ยนตําบลให้เป็นเขตต่างๆเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร ซึ่งก็มิได้หมายความว่าคนเหล่านี้จะหมด
บทบาทในท้องถิ่นไป เพราะสามารถเข้ามามีบทบาทในรูปแบบอื่นได้63
o หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด รวมถึงสมาชิกสภาเขตแล้ว บทบาทของกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางข้าราชการไทยพุทธในพื้นที่ส่วนหนึ่งกล่าวว่า “ถ้ามีสก.(เทียบเคียงกับสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร) สข. (สมาชิกสภาเขต) ก็อาจจะดี เพราะเป็นการให้เขาจัดการปัญหาของเขากันเอง ซึ่งเขาก็น่าจะ
จัดการได้ดี แต่น่าจะคงกํานัน ผู้ใหญ่บ้านไว้”64
o ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ว่าฯจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใดบ้าง โดยมีความต้องการ
ส่วนหนึ่งที่จะรวมสามจังหวัดคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อําเภอในจังหวัดสงขลาคือ เทพา นาทวี จะนะ และ
สะบ้าย้อย เข้าเป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือ
ศาสนาและมีประวัติศาสตร์เดียวกัน อันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างชัดเจน ในขณะที่สื่อมวลชน
บางส่วนในพื้นที่เสนอว่าไม่ควรจะรวมพื้นที่ดังกล่าวเข้าด้วยกัน แต่ควรจะคงไว้สามจังหวัดเช่นเดิม โดยให้แต่ละจังหวัด
เลือกตั้งผู้ว่าฯของจังหวัดตนเอง “ผมว่าตอนนี้มันไปไกลกว่าที่เราจะพูดถึงปัตตานีในอดีต65 เราไม่ลืมนะว่ามีปัตตานี
จริง แต่มันผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว ตรงนี้ วันนี้ คนปัตตานีรักปัตตานี คนยะลารักยะลา คนนราธิวาสรักนราธิวาส
จังหวัดละคนดีที่สุดแล้ว ให้เขากําหนดชีวิตของเขาเอง”66
ข้อถกเถียง
• กลุ่มข้าราชการทหารส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความ
เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพียงแค่หาผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีมีความสามารถมาทําหน้าที่ก็พอแล้ว โดยมองว่าไม่ว่าจะเป็น
ข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษหรือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ต่างก็ “เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่จําเป็น”

59

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสมาคมปัญญาชนมุสลิม ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
60
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
61
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
62
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
63
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ.2553 เวลา 09.30-12.00 น.
64
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
65
ปัตตานีในอดีตนั้น ปัจจุบันคือพื้นทีท่ ี่เชื่อกันว่าครอบคลุมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่อําเภอในจังหวัดสงขลา – ผู้เขียน
66
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสือ่ มวลชนท้องถิ่น ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
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และ “ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางออกของปัญหาอย่างแท้จริง” ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะกลับกลายเป็นการ “สร้างปัญหาใหม่
ที่ใหญ่กว่าเดิมได้”67
• กลุ่มข้าราชการไทยพุทธส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ดีอยู่แล้ว และทุกวันนี้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มซึ่งเป็นคน
ในพื้นที่ได้เข้ามามีอํานาจทางการเมืองการปกครองอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาตรงจุดนี้ หรือหากพบว่า
กลไกการปกครองในปัจจุบันในส่วนใดยังไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ก็ค่อยๆปรับแก้กันไปให้ดีขึ้น
และตรงจุด ไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ เพียงแค่ทําให้มีความเป็นประชาธิปไตยจริงก็เพียงพอแล้ว โดยสะท้อนจาก
คําพูดที่ว่า “ปัญหาเป็นแค่เรือรั่ว ก็แค่อุดรูรั่วนั้น ทําไมต้องไปสร้างเรือใหม่ด้วย เราอย่าไปคิดว่าเป็นเรือแตก” โดย
“ก่อนจะผ่าตัดใหญ่ เรามาผ่าตัดเล็กก่อนดีไหม เพราะเดิมพันมันสูงมาก อย่าให้ทหาร ตํารวจ ครู พี่น้องต้องตาย
เปล่า” ประเด็นที่เป็นปัญหาไม่น่าจะใช่ตัวระบบ หากแต่เป็นตัวบุคคลมากกว่า กล่าวคือการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนที่ยังไม่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) และขาดความรู้ความสามารถต่างหาก ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นได้จากคํากล่าวที่ว่า “คนที่มีอํานาจ ใช้เป็นหรือไม่ นักการเมืองท้องถิ่นที่เลือกตั้งกันมาก็ไม่มีศักยภาพ
จริง” 68 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีความเห็นว่าการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งก็คือผู้ว่าฯที่มาจากการแต่งตั้งของส่วนกลาง
นั้นยังมีความจําเป็นอยู69่
• กลุ่มนักธุรกิจไทยพุทธในพื้นที่มีความเห็นว่า หากจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯหรือมีเขตปกครอง
พิเศษซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนแรกที่จะนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนได้ คงจะต้องเผชิญกับแรงต่อต้านอย่างมาก อีกทั้ง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มิได้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจดังเช่นกรุงเทพมหานครหรือพัทยา ทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ คือ
ควรกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น พร้อมกับลดบทบาทของข้าราชการส่วนภูมิภาคคือจังหวัดและอําเภอลง และ
กําหนดอํานาจหน้าที่ของการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนขึ้น70 ประเด็นสําคัญที่ต้องถกเถียงกันจึง
ไม่ใช่การทําการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรูปแบบพิเศษ หากแต่เป็นการพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ว นท้อ งถิ่น และส่ว นภู มิภาค ตลอดจนความจริงใจในการกระจายอํ านาจสู่ ท้อ งถิ่น ของรัฐ บาลและ
ข้าราชการมากกว่า71
• กลุ่มคนไทยพุทธส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความกังวลว่า “กลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะอยู่ภายใต้โครงสร้างการ
ปกครอง (ดังกล่าว) อย่างไร”72 หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ไปเป็นรูปแบบพิเศษแบบ
ใดก็ตามที่แตกต่างไปจากในปัจจุบัน เนื่องจากตนเองมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ แค่พิจารณาถึงกรณีของการ
ประชุมอบต.บางแห่งนั้น ที่ผ่านมา “เราไม่สามารถทําอะไรได้ เพราะเป็นเสียงส่วนน้อย...ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีสิทธิมี
เสียงแล้ว”73 “เราพยายามปฏิบัติตามเขาทุกอย่าง ไม่เข้าร้านอาหารที่เขาไม่ชอบ”74 และบางคนกังวลไปถึงว่า “ถ้าคน
67

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการทหารของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรนิ ธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี วันพุธที่ 28 สิงหาคม
2553 เวลา 09.30-12.00 น.
68
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
69
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
70
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
71
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
72
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
73
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
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มุสลิมปกครอง จะขายหมูในตลาดได้ไหม” และ “เราเป็นคนส่วนน้อย หลักประกันสิทธิของเราจะมีอยู่หรือไม่” จะมี
การออกกฎระเบีย บที่ มาจํา กัด สิท ธิเ สรี ภ าพของคนไทยพุ ทธ ให้ต้ อ งพูดภาษามลายู ต้ อ งคลุ มศี รษะ ต้อ งทํ า
ละหมาด ห้ามเลี้ยงหมู ห้ามสร้างพระพุทธรูป ห้ามทํากิจกรรมในวันศุกร์ หรือกําหนดให้สามจังหวัดเป็นพื้นที่ของ
อิสลาม ซึ่งจะทําให้คนไทยพุทธต้องสูญเสียวัฒนธรรมของตนไปโดยจะถูกบังคับให้ปฏิบัติตามหลักของศาสนา
อิสลามด้วยหรือไม่อย่างไร75 ยกตัวอย่างเช่นในอดีต ผู้อํานวยการที่เป็นมุสลิมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาสได้บังคับให้นักเรียนไทยพุทธต้องแต่งตัวเป็นมลายู และให้คลุมศีรษะ เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่มีการ
ประท้วงแล้ว นโยบายดังกล่าวจึงได้ถูกยกเลิกไป76 นอกจากนี้คนไทยพุทธบางส่วนในจังหวัดยะลายังได้สะท้อนว่าใน
อดีตเคยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นคนมุสลิม ปรากฏว่ามีการจัดทําเอกสารสร้างความเข้าใจศาสนาอิสลามให้คนไทย
พุทธทราบ “แต่ทําไมไม่มีการส่งเสริมความเข้าใจศาสนาพุทธให้กับคนมุสลิมด้วย อย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริม
ศาสนาอิสลามแต่เพิกเฉยกับคนพุทธ หากมีการเปิดใจทําความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันได้”77 อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มคน
ไทยพุทธในพื้นที่บางส่วนที่ยอมรับได้กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯด้วยเหตุผลที่ว่าจะทําให้ได้ผู้บริหารที่เข้าใจคนในพื้นที่มาก
ขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน78 และหากสามารถทําให้เหตุการณ์สงบลงได้โดยที่ “เราไม่ถูกบีบมากเกินไป”79
• กลุ่มข้าราชการไทยพุทธบางส่วนตั้งคําถามว่า “การพูดถึงแนวทางการปกครองตนเอง ถามว่ามีการ
ไปถามความเห็นกลุ่มขบวนการเพื่อให้เขามีพื้นที่หรือไม่ ถ้ายังไม่มีพื้นที่ของเขา ก็ถือว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์ในการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด” ทําให้ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในปัจจุบันมีความต้องการในแนวทางนี้หรือไม่
เนื่องจากเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าสิ่งที่ทางกลุ่มดังกล่าวต้องการคือการแบ่งแยกดินแดน อันจะทําให้แนวทางนี้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มขบวนการได้80 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่มีหลักประกันว่าความรุนแรง
จะลดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญ หากมีการปรับปรุงพัฒนาการปกครองท้องถิ่นหรือมีเขตปกครองพิเศษในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แล้ว81
• กลุ่มข้าราชการไทยพุทธบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า “การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรูปแบบการปกครอง
เป็นเพียงความต้องการของคนบางกลุ่ม เพราะเท่าที่เห็นถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นว่ามีประชาชนมาเรียกร้องหรือเดินขบวน
ให้มีการปกครองตนเอง” ซึ่งความต้องการของคนบางกลุ่มดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มอิทธิพล ผู้นําศาสนา
หรือผู้นําท้องถิ่นซึ่งเป็นชนชั้นนําในพื้นที่ที่ต้องการจะเข้ามามีอํานาจทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าฯ มิได้เป็นเรื่อง
ของชาวบ้านส่วนใหญ่แต่อย่างใด82

74

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
76
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาไทยพุทธ ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
77
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
78
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
79
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
80
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมสํานักงานการเกษตรและสหกรณ์ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
81
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
82
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
75
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• กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งมีความกังวลว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แตกแยกรุนแรงระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆอันเนื่องมาจากการแก่งแย่งอํานาจกันมากขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จากความ
ขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นที่เกิดจากการเลือกตั้งอบต.ในพื้นที่ต่างๆ83
• กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า ความไม่เป็นอิสระของนายกอบต.ในการดําเนินงาน
นั้น โดยหลักแล้วเกิดจากการที่ตัวนายกอบต.เองจํานวนหนึ่งไม่มีศักยภาพในการบริหาร ขาดความรู้ความสามารถและ
วิสัยทัศน์ในการจัดการกิจการของท้องถิ่น ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทอํานาจหน้าที่ของตนเอง
อย่างแท้จริงว่าสามารถจะทําอะไรได้หรือไม่ได้ อย่างไร84 ทําให้ต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถของข้าราชการส่วน
ภูมิภาคหรือปลัดอบต.ที่มาจากการแต่งตั้งของส่วนกลาง จนต้องตกอยู่ภายใต้การชี้นําของปลัดอบต. ทําให้ในทาง
ปฏิบัติกลายเป็นว่าบทบาทของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางนั้นมีมากกว่าไปโดยปริยาย85
• กลุ่มอดีตแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบบางส่วนมีความเห็นว่า อุดมการณ์เอกราช (Merdeka) อาจจะ
เป็นทางออกของความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถหาข้อยุติลงได้ ทั้งนี้เพื่อให้คนในพื้นที่มีอิสระทางการเมือง
และมีอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงการปกครองพิเศษในพื้นที่ที่จะ
ให้อํานาจในการดูแลตัวเองแก่คนพื้นที่ระดับหนึ่ง แต่ ณ ขณะนี้ สังคมก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าการปกครองพิเศษ
ดังกล่าวจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นอีกส่วนหนึ่งมองว่า เรื่องปัญหาปากท้องของ
ประชาชนก็เป็นประเด็นสําคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนจากคําพูดที่ว่า “การแก้ปัญหาที่แท้จริง ไม่จําเป็นต้องไปพูด
เรื่องนครรัฐ แต่ต้องเน้นที่ปากท้องของชาวบ้านก่อน แล้วค่อยพูดเรื่องการปกครอง เพราะ (การปกครอง) เป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคนบางกลุ่มเท่านั้น”86
• ทั้งคนพุทธและมุสลิมส่วนหนึ่งต่างมีความเป็นห่วงว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใดต่อการเมืองการปกครองที่จะเปลี่ยนแปลงไป มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อให้มีศักยภาพในการเลือกและเท่าทันในการตรวจสอบนักการเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่อาจจะเข้ามา
แสวงประโยชน์จากท้องถิ่นมากน้อยเพีย งใด 87 “ประชาธิปไตยได้เข้ าไปสู่วิถีชีวิตแล้วหรือยัง ” 88ก่อนที่จะมีก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
เพิ่มขึ้นก่อน มิเช่นนั้นก็จะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในทางที่ดีแก่สังคม89
ข้อเสนอที่ 2
• ควรเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในตํา แหน่ ง ระดับผู้ บริห ารหน่ว ยงาน เนื่องจากจะมี ความรู้และความเข้ าใจในปั ญหาและวัฒนธรรมท้อ งถิ่ น
83

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
84
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
85
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมมูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.45-14.30 น.
86
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
87
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ทีท่ ําการผูใ้ หญ่บ้านบูเก๊ะ ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30-12.30 น.
88
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
89
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
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ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นกับคนในพื้นที่ได้ดี90 โดยอาจจะกําหนดสัดส่วนข้าราชการส่วนภูมิภาค
เพื่อให้สะท้อนความเป็นตัวแทนของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและไทยพุทธในท้องถิ่น ซึ่งอาจจะกําหนดสัดส่วนให้
เฉพาะกับคนในพื้นที่ได้เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นจํานวนร้อยละ 25 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ก็เปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไป91 หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็อาจจะคิดตามอัตราส่วนของประชาชนในพื้นที่ คือให้มีข้าราชการที่เป็นมุสลิม
ประมาณร้อยละ 80 และพุทธประมาณร้อยละ 2092
ทั้งนี้ ข้อมูลสัดส่วนข้าราชการไทยพุทธและไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน พบว่า จาก
หน่วยงานราชการในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีทั้งหมด 69 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีจํานวนข้าราชการที่เป็นมุสลิมซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่เกินครึ่งเพียง 9 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 13 มีจํานวนเท่ากัน 4 หน่วยงาน ส่วนอีก 56
หน่วยงานนั้นจะมีข้าราชการเกินครึ่งที่เป็นคนไทยพุทธ โดยเมื่อพิจารณาถึงจํานวนตัวเลขข้าราชการในพื้นที่ประมาณ
11,035 คน พบว่าในจํานวนนี้เป็นคนพุทธ 6,994 คน และเป็นคนมุสลิม 4,041 คน คิดเป็นร้อยละ 36.693 ในส่วน
ของจังหวัดยะลา โดยรวมแล้วมีข้าราชการในพื้นที่ประมาณ 4,990 คน ในจํานวนนี้เป็นคนพุทธ 3,061 คน และเป็น
คนมุสลิม 1,929 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.694 ในขณะที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีข้าราชการส่วนภูมิภาคประมาณ
3,399 คน ในจํานวนนี้เป็นคนพุทธ 2,491 คน และเป็นคนมุสลิม 908 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.795
ข้อถกเถียง
• กลุ่มข้าราชการไทยพุทธในพื้นที่บางส่วนมีความเห็นว่า ณ ปัจจุบัน คนมุสลิมที่เป็นข้าราชการก็มี
อยู่เป็นจํานวนมากแล้ว ปัญหาที่เห็นว่าไม่มีตัวแทนของคนมุสลิมที่เข้าใจในวัฒนธรรมของคนพื้นที่อยู่ในโครงสร้างการ
บริหารปกครองจึงไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริง96 อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นไปได้ว่า สาเหตุที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่รู้สึก
ว่าข้าราชการที่เป็นคนในพื้นที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากร
เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น ทําให้โดยหลักแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นคนนอกพื้นที่ที่ถูกส่งมาจากส่วนกลาง
• กลุ่มคนไทยพุทธส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า เจ้าหน้ารัฐไม่จําเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่ก็ได้ ขอเพียงเป็น
คนที่เข้าใจวัฒนธรรม ปัญหา และความต้องการของประชาชนก็พอแล้ว97 นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าหากเป็นคน
นอกพื้นที่ อาจจะทํางานได้เต็มที่และเด็ดขาดกว่าคนในพื้นที่เสียด้วยซ้ํา เพราะไม่ต้องเกรงใจคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อัน
จะช่วยลดปัญหาการทุจริตและการเล่นพรรคเล่นพวกได้98

90

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสมาคมปัญญาชนมุสลิม ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มโต๊ะครู ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
97
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา วันที่ 17 เมษายน 2553
98
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนศาสนบํารุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงจลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2553
91
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• กลุ่ ม คนไทยพุ ท ธส่ ว นหนึ่ ง มี ค วามรู้ สึก ว่ า ปั จ จุ บั นคนมุ สลิ ม ในพื้ น ที่ มี สิท ธิ ม ากกว่ าคนพุ ท ธ เช่ น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะกําหนดโควต้าให้แก่นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้น99 การสอบ
เข้ารับราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะพิจารณารับคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่100
เป็นต้น โดยตามสถานที่ราชการต่างๆ เช่น อําเภอ หรือโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมุสลิม “เรารู้สึกว่า
เราเป็นเหมือนลูกเมียน้อย...เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง”101 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าความรู้สึกว่าตนเองเป็นชนกลุ่มน้อย
ของคนไทยพุทธในพื้นที่นี้ก็เป็นความรู้สึกเดียวกันกับคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่ หากแต่ต่างกันที่บริบทที่แต่
ละกลุ่มมองเท่านั้น กล่าวคือ คนไทยพุทธมองในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมอง
ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งแท้จริงแล้ว ความรู้สึกร่วมในประเด็นนี้ น่าจะเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ
กันได้ แทนที่จะเกิดความหวาดระแวงต่อกันดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อเสนอที่ 3
• ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษามาจากประเทศในตะวันออกกลางได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในระบบราชการ แทนที่จะถูกขึ้นบัญชีดํา ซึ่งได้กลายเป็นแรงผลักให้บางส่วนของกลุ่มคนเหล่านี้เกิดความรู้สึก
ร่วมกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไปในที่สุด102
ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุท ธในพื้นที่บ างส่ ว นได้ให้ ความเห็น ที่เกี่ ยวข้ องต่อ เรื่อ งการเปิ ด โอกาสให้ผู้สํ าเร็ จ
การศึกษาจากประเทศมุสลิมเข้ารับราชการนี้ว่า ปัจจุบันผู้ที่จบแพทย์มาจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียก็
สามารถที่จะเข้ามาทํางานในพื้นที่ได้แล้ว103
ข้อเสนอที่ 4
• ควรเปิดโอกาสให้หมู่บ้านที่มีความพร้อมและมีความสมัครใจ ดูแลรักษาความปลอดภัยโดย
สมาชิกในหมู่บ้านกันเองด้วยงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ โดยหากมีเหตุการณ์หรือปัญหาอะไรเกิดขึ้น สมาชิก
ในหมู่บ้านนั้นๆก็ต้องรับผิดชอบกันไปตามความเหมาะสม104 ซึ่งในปัจจุบันนี้ ทหารจากนอกพื้นที่ได้เข้ามาควบคุมถึง
ในระดับหมู่บ้าน เป็นเหตุให้ผู้นําและสมาชิกชุมชนส่วนหนึ่ง รวมทั้งโต๊ะครูและอุสตาซบางส่วน “รู้สึกอัดอัดเนื่องจาก
ถูกตรวจค้นทั้งๆที่ก็ออกไปทํางานของตนเองตามปกติ เป็นข้อคลางแคลงใจที่มาจากการให้คนนอกพื้นที่เข้ามาแก้ไข
จะทําอย่างไรให้คนในพื้นที่เป็นผู้แก้ปัญหาเอง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ การเผชิญหน้าก็จะไม่สิ้นสุด”105 การถูกเลือก
ปฏิบัติจนทําให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้ ทําให้อุส-ตาซคนหนึ่งถึงกับกล่าวว่า “เข็ดหลาบกับการเป็นอุสตาซจน
ต้องหนีไปตัดยางดีกว่า”106
99

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาไทยพุทธ ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนศาสนบํารุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงจลา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553
101
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ บ้านตรัง ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-13.30 น.
102
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
103
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
104
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมสํานักงานการเกษตรและสหกรณ์ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
105
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการศึกษา ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10
กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-16.00 น.
106
สัมภาษณ์อสุ ตาซในจังหวัดยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.30-16.00 น.
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ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุทธในพื้นที่ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่า การปล่อยให้หมู่บ้านดูแลรักษาความปลอดภัย
กันเองโดยให้ทหารถอนกําลังออกไปนั้น จะสามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยได้จริงหรือไม่ “เพราะ (ขนาด)
ทหารอยู่ก็ยังไปยิงถึงในค่ายทหาร หากเราปกครองดูแลกันเองจะทําได้เท่ากับทหารหรือไม่...และจะเป็นการยื่นอาวุธ
ให้กับคนก่อการหรือไม่”107
ข้อเสนอที่ 5
• ควรมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมทั้งสามจังหวัดและสี่
อําเภอ เนื่องจากเป็นกองทัพที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงอยู่แล้วในอดีต108
ข้อถกเถียง
• -3.1.4 ระบบการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นไม่เอื้อให้ผู้มีคุณธรรมสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองและก่อให้เกิด
การแข่งขันแตกแยก
ระบบการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการเมืองในปัจจุบันนั้น ยังไม่เอื้อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้ตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว เงินทุนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะชี้ขาดผลการ
เลือกตั้งอยู่109 ผู้ที่ สมัครรับเลือกตั้ งจึงต้องมีเงินทุ นจํานวนมากเพื่ อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้ง ซึ่ งนอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการบริหารจัดการแล้ว สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเข้ามาของผู้ที่มีคุณธรรมคือ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียง ด้วยระบบเช่นนี้ ผู้ที่จะสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้ส่วนใหญ่จึง
ต้องเป็นผู้ที่มีเงินทุนเป็นสําคัญ ส่วนความรู้และคุณธรรมกลับกลายเป็นเรื่องรองไป110 ทําให้ผู้ที่มีอิทธิพลและ
เงินทุนมาก มีโอกาสในการเข้าสู่ระบบการเมืองได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีอิทธิพลและมีเงินทุนจํากัด ส่งผลให้ผู้มีอํานาจทาง
การเมืองกลุ่มเดิมๆสามารถเข้าครอบงําการเมืองได้ในทุกระดับ111 ในขณะที่บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน หรือปฏิเสธการซื้อเสียง จะมีโอกาสน้อยในการ
เข้าถึงอํานาจทางการเมืองผ่านระบบการเลือกตั้งดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ ผู้นําชุมชนของศาสนาอิสลามที่ยึดมั่นในหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
และเป็นผู้นําที่แท้จริงของคนในชุมชนมุสลิม จึงยังไม่อาจเข้ามามีบทบาทและมีอํานาจตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามความคาดหวังของประชาชนเท่าที่ควร112
ทั้งนี้ โดยหลักศาสนาอิสลามนั้น ผู้นําศาสนามิได้เป็นเพียงผู้นําทางธรรมคือสอนศาสนาและนําการประกอบ
ศาสนกิจเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาททางโลกคือเป็นผู้นําชุมชนและสามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ด้วย
เนื่องจากศาสนาอิสลามคือวิถีชีวิตที่เรื่องของทางโลกและทางธรรมไม่อาจแยกขาดจากกันได้ ผู้นําศาสนาในพื้นที่จึง
107

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553
109
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สุคริ ิน อ.ตากใบ อ.จะแนะ) ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
110
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2553
111
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา วันที่ 17 เมษายน 2553
112
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลลิดล ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
108
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เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ และถือเป็นผู้นําตามธรรมชาติที่คนมุสลิมส่วนหนึ่งมองว่าน่าจะได้เข้ามามีบทบาท
ในฐานะผู้นําทางการเมืองด้วย113 เพื่อให้การบริหารงานของท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักศาสนา114 และ “ทําให้การเมือง
ดีขึ้น”115
กล่าวโดยสรุปคือ ระบบการคัดเลือกตัวแทนของท้องถิ่นซึ่งเป็นการเลือกตั้งด้วยรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
นั้น มีปัญหาในเรื่องของการซื้อขายเสียงเป็นอย่างมาก อันนํามาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกในชุมชน116 อีกทั้งทําให้ผู้นํา
ศาสนาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งโดยหลักการแล้วถือเป็นทั้งผู้นําชุมชนและผู้นําทางการเมืองของคนมุสลิมนั้น ต้อง
ประสบกับข้อจํากัดที่ทําให้ไม่อาจเข้ามามีบทบาททางการเมืองในระบบได้ ผลที่ตามมาคือผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ
การเมืองได้กลับไม่ใช่ผู้นําในชุมชนมุสลิมตามความเป็นจริง อันนําไปสู่ปัญหาเรื่องการยอมรับตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้ง
นั้นๆไปโดยปริยาย
ข้อเสนอที่ 1
• ควรนําระบบชูรอหรือการปรึกษาหารือเพื่อ หาข้อตกลงร่วมเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการ
เลือกตั้งผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น117 โดยให้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการใช้อํานาจในชุมชน
ทุกระดับ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองการปกครอง118 โดยอาจจะเริ่มจากการเลือกตั้งในระดับหมู่บ้าน
ก่อน119 เช่น การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น แล้วจึงไปสู่การเลือกตั้งในระดับอื่นๆ120 ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จริงก็จะถือว่า
เป็น “ความงดงามทางการเมือง” อันจะเป็นการลดอิทธิพลทางการเมืองแบบเก่าลงไป121 ทั้งนี้ กลุ่มคนไทยพุทธใน
พื้นที่และนักธุรกิจบางส่วนก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากระบวนการปรึกษาหารือมีความสําคัญ แต่อาจจะไม่ใช้คําว่าชู
รอเพื่อให้ผู้ที่มิได้นับถือศาสนาอิสลามสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวได้ โดยได้ให้ข้อคิดเห็นใน
การเลือกตั้งนายกอบต.ว่า คณะกรรมการหมู่บ้านควรจะมาปรึกษาหารือกันก่อนว่าใครน่าจะเป็นผู้เหมาะสมที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้ง “หากพบคนดี ก็ต้องเสนอชื่อคนดีให้ประชาชนเลือก ใครที่สู้แข่ง คนก็ไม่เลือก แม้คนที่ถูกเสนอชื่อ
อาจจะถูกเก็บเสียก่อน แต่โดยพื้นฐานแล้วดีแน่นอน”122
ข้อถกเถียง
• กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นบางส่วนมีความเห็นว่า แม้จะมิได้ปฏิเสธการใช้กลไกชูรอเข้ามาทําหน้าที่
ตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสภาชูรอจะสามารถทํางานได้จริง เพราะแม้แต่กลไกการ
ตรวจสอบของรัฐเองที่มีอยู่ก็ยังไม่สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบได้เต็มที่เลย123
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2553
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้นําศาสนา ณ สํานักงานอิสลามประจําจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553
115
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
116
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
117
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
118
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
119
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
120
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเชค อาหมัด ฟาฏอนี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วัน
พุธที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.30 น.
121
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมสํานักงานการเกษตรและสหกรณ์ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
122
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ บ้านตรัง ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-13.30 น.
123
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมมูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.45-14.30 น.
114
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• กลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่บางส่วนมีความเห็นว่า ผู้นําทางศาสนาไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีบทบาท
ทางการเมือง แต่ควรจะเข้าไปมีบทบาทในด้านการศึกษาแทนมากกว่า ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาพบว่าเมื่อผู้นําศาสนาเข้า
มาเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นก็จะทําให้บทบาทของผู้นําศาสนาบางรายไม่เป็นที่ยอมรับของคนมุสลิมบางส่วนได้
เช่นกัน124 นอกจากนี้ ยังมีความกังวลว่าระบบชูรอจะทําให้เกิด “การฮั้วกันทางการเมือง” ขึ้นหรือไม่125 ซึ่งข้อนี้เป็นที่
น่าสังเกตว่าในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งมองว่าระบบชูรออาจเป็น “การฮั้วกันทางการเมือง” แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับ
มองว่าเป็น “ความงดงามทางการเมือง” ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ข้อเสนอที่ 2
• ควรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนที่จะเข้าสู่ระบบการเมืองโดยดูจากผลงานที่ผ่านมาก่อนว่ามี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตัวแทนของคนในพื้นที่ได้หรือไม่126
ข้อถกเถียง
• -3.1.5 การขาดกลไกที่เอื้อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ท้องถิ่นจะยังไม่สามารถปกครองตนเองได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หากขาดกลไกที่เอื้อ
ให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองบริหารกิจการของท้องถิ่น และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ไม่
ว่าจะเป็นในแง่ของการบริหารหรือการใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้ จะต้องเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูล แสดงความเห็น คิดริเริ่ม
วางแผน เสนอแนะ ตัดสินใจ ดําเนินการ กํากับประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากการ
ดํ า เนิ น งานของท้ อ งถิ่ น 127 ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง นั้ น ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า
“บทบาทของประชาชนที่จะกํากับและควบคุมได้หมดลงเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง”128 ไม่มีอํานาจตัดสินใจและกําหนด
ชีวิตของตนเองในการที่จะคิดริเริ่มและดําเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
นอกจากปัญหาของการไม่สามารถกําหนดนโยบายตามความต้องการได้แล้ว ยังพบว่าประชาชนไม่สามารถ
ตรวจสอบการทํางานและการใช้งบประมาณของคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อีกด้วย129 ซึ่งการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นี้
นอกจากจะเป็นเพราะการขาดระบบหรือกลไกในการตรวจสอบที่ดีแล้ว130 ยังมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนใน
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
126
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาไทยพุทธ ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
127
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า, 2552) และอรทัย ก๊กผล, คู่คิด คูม่ ือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนสําหรับนักบริหารท้องถิ่น (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า, 2552)
128
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเชค อาหมัด ฟาฏอนี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วัน
พุธที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.30 น.
129
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ณ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00-15.45 น.
130
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการไทยพุทธ (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา
13.30-16.30 น.
125
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ท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบ131 หรือขาดสํานึกพลเมืองในการเข้าร่วม
ตรวจสอบอีกด้วย ดังที่นักการเมืองท้องถิ่นจํานวนหนึ่งสะท้อนว่า “เคยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับฟังการพิจารณางบประมาณที่ใช้ในการทําโครงการ แต่ประชาชนในพื้นที่กลับให้ความ
สนใจน้อย”132
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกเป็นจํานวนไม่น้อยที่ต้องการที่จะตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้บริหารทั้ง
ของท้องถิ่นและของภาครัฐด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณรัฐที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547-52 รวม 5 ปี มีการใช้งบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น 109,000 ล้านบาท ซึ่งหากรวม
งบประมาณในปี 2553 เข้าด้วยแล้วก็จะเป็นเงินจํานวน 125,000 ล้านบาท133 ซึ่งงบประมาณทั้งหมดนี้ โดยรวมแล้ว
เป็นการใช้จ่ายโดยปราศจากการตรวจสอบของภาคประชาชนในพื้นที่134 ทําให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกว่าพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นพื้นที่หาประโยชน์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนไป135 ซึ่ง “การขอโครงการ
ขอโดยชาวบ้าน แต่ทําไมชาวบ้านไม่ได้รับ” 136
ทั้งนี้ กลุ่มข้าราชการไทยพุทธบางส่วนก็เห็นด้วยในส่วนของระบบตรวจสอบนักการเมืองว่า การให้ประชาชน
มีอํานาจในการตรวจสอบนักการเมืองอย่างแท้จริงนั้น ถือเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก
ตัวแทนหรือรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเสียอีก เนื่องจากถึงแม้รูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่หาก
ประชาชนยังไม่สามารถตรวจสอบนักการเมืองได้จริงก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด137
ข้อเสนอที่ 1
• ควรมีสภาประชาชนในการทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถมีส่วนร่วม
ในการบริหารได้โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรอีกชั้นหนึ่งคู่ขนานไปกับสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต่ า งๆ 138 โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ ม าจากตั ว แทนภาคประชาชนครบทุ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ วั ฒ นธรรมใน
หลากหลายอาชีพ139 เพื่อให้มีช่องทางในการแสดงออกถึงความรู้สึกและความต้องการ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจากกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง140 ซึ่งอาจจะกําหนดสัดส่วนให้มีตัวแทนที่เป็นคนไทยพุทธในพื้นที่อย่าง
ชัดเจนเลยก็ได้เพื่อสะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน141 โดยตัวแทนเหล่านี้ต้องเป็นคนละส่วนกับ
ตัวแทนทางการเมือง ทั้งนี้ สภาประชาชนนี้จําเป็นต้องมีกฎหมายรองรับด้วย มิใช่เป็นเพียงสภาที่ปรึกษาที่มิได้มี
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
133
ปกรณ์ พึ่งเนตร, เปิดงบดับไฟใต้, มติชนออนไลน์ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 [Online] 12 ตุลาคม 2553. แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1275980243&grpid=01&catid=%20%A7%BA%B4%D1%BA%E4%BF%E3%B5%E9
134
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
135
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
136
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สุคริ ิน อ.ตากใบ อ.จะแนะ) ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
137
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาไทยพุทธ ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
138
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
139
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ.2553 เวลา 09.30-12.00 น.
140
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.ไม้แก่น) ณ ศาลาการเปรียญ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
เวลา 09.30-13.00 น.
141
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
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อํานาจในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง142 ทั้งนี้ นอกจากจะให้สภาประชาชนดังกล่าวทําหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง
แล้ว ยังมีความเห็นส่วนหนึ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ไม่ว่าผู้ว่าฯจะมาจากการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ตาม143
ข้อถกเถียง
• -ข้อเสนอที่ 2
• ควรตั้งองค์กรอิสระที่มีกฎหมายรองรับ144และไม่สังกัดหน่วยงานใดทั้งสิ้น เพื่อตรวจสอบการทํา
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีที่มาจากประชาชนในพื้นที่145 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้และพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไปในตัว146
ข้อถกเถียง
• -ข้อเสนอที่ 3
• ควรตั้งให้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในลําดับที่สองมาทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหารด้วย147
ข้อถกเถียง
• -ข้อเสนอที่ 4
• ควรให้ประชาคมหมู่บ้านมีอํานาจในการกําหนดและพิจารณาแผนชุมชน โครงการ หรือกิจกรรม
148
ของหมู่บ้าน โดยนโยบายและงบประมาณที่อบต.จัดทําจะต้องมาจากแผนชุมชน ซึ่งจะสะท้อนความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง มิใช่ของผู้บริหารอบต.เท่านั้น149
ข้อถกเถียง
• --

142

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตนักการเมือง ณ สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-14.30 น.
144
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
145
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สุคริ ิน อ.ตากใบ อ.จะแนะ) ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
146
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
147
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
148
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา วันที่ 18 เมษายน 2553
149
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
143
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ข้อเสนอที่ 5
• ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ต่างๆของประชาชน150 เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมี
ส่วนร่วมในการดูแลจัดการท้องถิ่นของตัวเองได้151 ซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังไม่ทราบเลยว่าอบต.มีหน้าที่อย่างไร
และจะสามารถตรวจสอบการทํางานของอบต.ได้อย่างไรบ้าง152
ข้อถกเถียง
• -3.1.6 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอกับภาระงานของท้องถิ่น
งบประมาณของท้องถิ่นนั้นมาจาก 2 ส่วนคือ งบประมาณที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมาจากส่วนกลาง ซึ่งในส่วนหลังนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ เงินที่รัฐจัดสรรให้ เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดเก็บ
และแบ่งมาให้กับท้องถิ่น และเงินอุดหนุน ซึ่งมี 3 ประเภทคือ เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ เงินอุดหนุนทั่วไป
กําหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเงินอุดหนุนประเภทหลังนี้ หากท้องถิ่นใช้จ่ายไม่หมดก็จะต้องคืน
ให้กับทางส่วนกลาง
แม้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 จะกําหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณให้แก่ท้องถิ่นร้อยละ 35 ของงบประมาณประจําปี แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร
ให้ก็มิได้เป็นไปตามจํานวนที่กําหนดไว้153 กลับมีแต่ภาระงานที่ถูกโอนมา154 จึงทําให้งบประมาณและภาระงานของ
ท้องถิ่นไม่สมดุลกัน ในปี 2553 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ในภาพรวมของทั้งประเทศถูกปรับลดลงร้อยละ 53
คือจาก 57,000 ล้านบาทเป็น 28,000 ล้านบาท155 ซึ่งหากเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กนั้น งบประมาณที่มีก็เพียงพอที่จะใช้
จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการและผู้บริหารประมาณร้อยละ 30156 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายประจําอื่นๆแล้วแม้จะ
ไม่สามารถจ่ายเกินร้อยละ 60 ของงบประมาณทั้งหมด แต่งบประมาณที่เหลือก็อาจจะไม่เพียงพอในการพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้157
ทั้งนี้ นอกจากท้องถิ่นจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่กําหนดไว้แล้ว ในหลายกรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังได้รับการร้องขอจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่รัฐบาล ผู้ว่าฯ และ
นายอําเภออีกด้วย กล่าวคือ รัฐบาลได้กําหนดให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อนโยบายบางด้านของ
รัฐบาล เช่น เบี้ยเสี่ยงภัยซึ่งต้องจ่ายแทนส่วนกลางมาตั้งแต่ปี 2547158 หรือนายอําเภอร้องขอให้ทางอบต.สนับสนุน
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
152
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.50-14.45 น.
153
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมมูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.45-14.30 น.
154
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
155
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (นายกเทศมนตรีนครยะลา), เอกสารสรุปการสัมมนา เวทีท้องถิ่นประจําปี 2553 ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นร่วมคิดเพือ่ คุณภาพชีวิตพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้”
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2553), หน้า 22.
156
สมาน แตบาตู (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงคีรี จ.นราธิวาส), เอกสารสรุปการสัมมนา เวทีทอ้ งถิ่นประจําปี 2553 ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องสาม
จังหวัดภาคใต้” (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2553), หน้า 26.
157
เศรษฐ์ อัลยุฟรี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี), อ้างแล้ว, หน้า 15.
158
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (นายกเทศมนตรีนครยะลา), อ้างแล้ว, หน้า 24.
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ช่วยเหลือด้านงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของทางส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ซึ่งเป็นเหตุให้ท้องถิ่นไม่อาจกําหนด
แนวทางการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานของตนเองได้อย่างเต็มที159
่
ข้อเสนอที่ 1
• ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นจํานวนร้อยละ 35 ของงบประมาณประจําปีตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542160
ข้อถกเถียง
• -ข้อเสนอที่ 2
• ควรให้แต่ละท้องถิ่นสามารถกําหนดประเภทของภาษีที่จะจัดเก็บและใช้บริหารจัดการภายใน
ท้องถิ่นได้เองอย่างเต็มที่161 เช่น ภาษีน้ํามัน เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ท้องถิ่นเองก็ต้องพัฒนาความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกัน162 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเห็นว่าภาษีที่เก็บได้ใน
ท้องถิ่นก็ควรที่จะเก็บไว้พัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่ต้องส่งให้แก่ส่วนกลางเลย ท้องถิ่นเองก็ควร
ต้องส่งเข้าส่วนกลางด้วย ซึ่งอาจจะกําหนดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 80 เก็บไว้พัฒนาท้องถิ่น ส่วนอีกร้อยละ 20 ก็ส่งเข้า
ส่วนกลาง163
ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุทธในพื้นที่บางส่วนมีความเห็นว่า หากอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถกําหนดประเภทและ
จัดเก็บภาษีไว้ใช้บริหารจัดการเองภายในท้องถิ่นอย่างเต็มที่นั้น อาจจะยิ่งเอื้อให้เกิดปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นก็เป็นได้164
3.2 ด้านการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ด้านการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนี้จะเป็นกลุ่มของปัญหาที่คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่มีความรู้สึกว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้น ได้ถูกกดทับ
หรือไม่อาจแสดงความเป็นตัวของตัวเองในแง่ที่ถูกต้องชอบธรรมออกมาได้อย่างเต็มที่ภายใต้โครงสร้างการบริหาร
ปกครองของสังคมไทย อันนํามาซึ่งความรู้สึกว่าตนเป็น “เหมือนพลเมืองชั้นสอง แต่กลับจ่ายภาษีเท่าคนกรุงเทพฯ
และเชียงใหม่”165

159

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มโต๊ะครู ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม
2553 เวลา 09.30-16.00 น.
161
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
162
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ.2553 เวลา 09.30-12.00 น.
163
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสือ่ มวลชนท้องถิ่น ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
164
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สุคริ ิน อ.ตากใบ อ.จะแนะ) ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
165
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
160
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“ความเป็นไทยถูกสร้างโดยคนกลุ่มๆเดียวเท่านั้น แล้วคนกลุ่มอื่นล่ะจะอยู่ตรงไหน” สื่อท้องถิ่นคนหนึ่งใน
พื้นที่เล่าต่อไปว่า “ผมจําได้ ครั้งหนึ่ง ผมและครอบครัวมานั่งคุยกัน แล้วปู่ผมก็บอกว่า เราต้องเป็นไทยนะเพื่อที่เราจะ
อยู่ได้”166 คําพูดของปู่ท่านนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจําใจที่จะต้องยอมเปลี่ยนตัวเอง ละทิ้งตัวตนของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่น่าคิดว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ มีกี่คนที่ยอม และมีกี่คนที่ไม่ยอม แล้วถ้าไม่ยอม ปฏิกิริยาที่ตามมานั้นจะเป็น
อย่างไร ประเด็นที่ต้องคิดหาคําตอบคือ กลุ่มคนที่แตกต่างกันจะสามารถหาจุดสมดุลที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสบาย
ใจได้อย่างไร และภายใต้โครงสร้างการบริหารปกครองรูปแบบใด ซึ่งมีผู้เปรียบเปรยว่าประเทศไทยนั้นน่าจะเป็น
“ดอกไม้หลายแปลง” มากกว่า “ดอกไม้หลากสี” เพราะแต่ละแปลงที่แม้จะมีความแตกต่างกัน ต่างก็สามารถอยู่เคียง
ข้างกันได้167
อัตลักษณ์ในความหมายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาแม่
(Mother Language) ของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือการปฏิบัติศาสนากิจ และระบบกฎหมายอิสลามที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนมุสลิม
จากเวทีรับฟังความคิดเห็นนั้น พบว่าคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูส่วนหนึ่งมีข้อจํากัดในการแสดงออกซึ่งอัต
ลักษณ์ของตนเองซึ่งทําให้เกิดความคับข้องใจและความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อันอาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่
นําไปสู่ความรุนแรง คือ 1) การไม่สามารถใช้ภาษามลายูควบคู่กับภาษาไทยได้อย่างเป็นทางการบนสถานที่และป้าย
ต่างๆของทางราชการ 2) หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนรัฐยังไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 3) หลักกฎหมาย
อิสลามที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามยังไม่ได้ถูกบังคับใช้กับคนมุสลิมในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ และ 4) การมีข้อจํากัดใน
การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามในหน่วยงานหรือโรงเรียนของรัฐบางแห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 การไม่สามารถใช้ภาษามลายูควบคู่กับภาษาไทยได้อย่างเป็นทางการบนสถานที่หรือป้ายของทาง
ราชการ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าหน่วยงานรัฐบางแห่ง เช่น กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภ.
4) ได้เปิดโอกาสให้มีการใช้ภาษามลายูควบคู่กับภาษาไทยในส่วนงานรับผิดชอบของตนไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผู้ที่
สามารถพูดภาษามลายูได้ หรือการใช้อักษรยาวีกํากับควบคู่กับภาษาไทยบนป้ายต่างๆภายในหน่วยงาน แต่ถึงกระนั้น
ก็ตาม ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูบางส่วนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุก็ยังคงรู้สึกว่าตนเองมีข้อจํากัดทางด้าน
ภาษาในการติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆโดยส่วนใหญ่ เช่น ที่ว่าการอําเภอ หรือสถานีตํารวจ เป็นต้น เนื่องจาก
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาถิ่นของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่
ได้ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อกับทางราชการสําหรับคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูที่ใช้ภาษาไทยได้ไม่
คล่องแคล่วนัก ซึ่งนอกจากความสําคัญในแง่ของการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันแล้ว ภาษามลายูยังมีความสําคัญ
ในแง่ของการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมลายูมุสลิมและการเรียนศาสนาอิสลามอีกด้วย168 ซึ่งหากไม่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนในระบบการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานในท้องถิ่นได้เรียนภาษามลายูอย่างเป็นระบบแล้ว ก็อาจจะ
ส่งผลให้วัฒนธรรมมลายูปัตตานีสูญสลายไปได้
166

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสือ่ มวลชนท้องถิ่น ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสือ่ มวลชนท้องถิ่น ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
168
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553
167
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ปัญหาสําคัญที่พบอีกประการหนึ่งคือ ความหวาดระแวงของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่มีต่อผู้ที่ใช้ภาษามลายู
เป็นหลักในการสื่อสาร ดังตัวอย่างที่พบในบางหมู่บ้าน หากมีการขึ้นป้ายต่างๆเป็นภาษามลายูเพียงภาษาเดียวโดย
มิได้มีภาษาไทยกํากับควบคู่ไปด้วยนั้น จะสร้างความไม่สบายใจให้กับหน่วยงานความมั่นคงบางส่วน โดยจะถูกมองว่า
เป็นหมู่บ้านของแนวร่วมหรือมีแนวร่วมอาศัยอยู่มาก169 ซึ่งเป็นการมองแบบเหมารวมบนความหวาดระแวง อีกกรณี
หนึ่ ง ที่ ผ่ า นมาคื อ ในช่ ว งเทศกาลฮารี ร ายอ หมู่ บ้ า นหนึ่ ง ในจั ง หวั ด นราธิ ว าสได้ ทํ า ป้ า ยเป็ น ภาษามลายู โ ดยที่ ไ ม่ มี
ภาษาไทยกํากับ ก็ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทหารในหมู่บ้าน และต้องอธิบายให้แก่เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าที่ทําเช่นนี้ก็เพื่อ
ต้องการที่จะสื่อสารกับญาติที่มาร่วมงานจากประเทศมาเลเซีย170
ข้อเสนอที่ 1
• อยากจะขอให้ข้าราชการในพื้นที่พูดภาษามลายูได้เนื่องจากเป็นภาษาท้องถิ่นของคนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันควบคู่ไปกับภาษาไทย ดังเช่นในกรณีของข้าราชการในแคว้นควิเบค ประเทศแคนาดา
นั้น นอกจากจะพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางแล้ว ยังต้องสามารถพูดภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่
ในควิเบคควบคู่กันไปได้อีกด้วย171 ซึ่งการที่ข้าราชการสามารถพูดภาษาของท้องถิ่นได้นั้นจะทําให้ชาวบ้านรู้สึกสบาย
ใจและมั่นใจที่จะไปติดต่อสัมพันธ์กับทางราชการ172 อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ
จากรัฐและรู้สึกมีคุณค่าตามมาด้วย173 ทั้งนี้ กลุ่มนักธุรกิจไทยจีนส่วนหนึ่งในพื้นที่มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากจะมีการ
ใช้ภาษามลายูกํากับบนเอกสารของทางราชการก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด ขอเพียงแต่ให้มีภาษาไทยกํากับอยู่ด้วย
ควบคู่กันไปเท่านั้น174
ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุทธส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แม้จะเห็นด้วยว่าไม่ควรปิดกั้นการใช้ภาษามลายูซึ่งเป็น
ภาษาของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่สําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับคนใกล้ชิดหรือชุมชนของตน แต่ก็ไม่ควรจะ
กําหนดให้เป็นภาษาราชการ โดยมองว่าภาษาไทยยังคงต้องเป็นภาษาหลักตามสถานที่ของทางราชการ175 ส่วน
ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในพื้นที่นั้นน่าจะเป็นภาษารองเท่านั้น176 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่านอกจากเหตุผลว่า
ภาษาไทยเป็นภาษากลางของประเทศที่ทําให้ไม่ต้องการยกระดับของภาษามลายูแล้ว อาจจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งจาก
ความเขินอายในสําเนียงของตัวเองด้วย ซึ่งสะท้อนจากคําพูดที่ว่า “เราพูด (มลายู) ได้ แต่สําเนียงไม่ได้ จะพูดให้เพื่อน
หัวเราะเยาะหรือ แต่ถึงจะหัวเราะก็ไม่เป็นไร แต่(เพราะ)เราเป็นคนไทย ก็ควรจะพูดภาษาไทย”177
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องประชุมอิบนุ ค็อลดอน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2553 เวลา 10.30-12.30 น.
170
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่ ณ ห้องบุหรง โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-14.15 น.
171
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสมาคมปัญญาชนมุสลิม ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
172
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
173
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ณ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00-15.45 น.
174
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องวลัย 2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น.
175
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.ไม้แก่น) ณ ศาลาการเปรียญ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
เวลา 09.30-13.00 น.
176
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสือ่ มวลชนท้องถิ่น ณ หอประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
177
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาไทยพุทธ ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
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• กลุ่มนักธุรกิจไทยพุทธในพื้นที่บางส่วนเห็นว่าการที่ชาวบ้านมลายูมุสลิมส่วนหนึ่งไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อกับราชการนั้น น่าจะเป็นเหตุผลมาจากเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจและระบบอุปถัมภ์ในวง
ราชการมากกว่า มิใช่เรื่องของความแตกต่างทางภาษาแต่อย่างใด178
ข้อเสนอที่ 2
• ควรอนุญาตและส่งเสริมให้ใช้ภาษามลายูกํากับตามป้ายชื่อหมู่บ้าน ถนน สถานที่ หรืองาน
กิจกรรมต่างๆควบคู่กับภาษาไทยโดยปราศจากความหวาดระแวง 179 โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนชื่อภาษาไทยที่
อาจจะไม่เหมาะสมกับหลักศาสนาอิสลาม เช่น ถนนโรงเหล้าในเขตอําเภอเมืองปัตตานี180 หรือหมู่บ้านโคกกระดูกหมู
เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มนักธุรกิจไทยพุทธในพื้นที่ก็มิได้คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้แต่อย่างใด181
ข้อถกเถียง
• -3.2.2 หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนรัฐยังไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
แม้ปัจจุบันทางคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ในการกําหนดให้เปิดสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษาของรัฐตามแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2552-2555 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนั้น แต่ในความเป็นจริง
กลับพบว่านโยบายดังกล่าวกลับยังไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง182 กล่าวคือโรงเรียนของรัฐยังมิได้
มีหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสายสามัญกับสายศาสนาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่
ประสงค์จะเห็นบุตรหลานของตนเป็นคนดีผ่านเนื้อหาในสายศาสนาอิสลาม และเป็นคนเก่งผ่านเนื้อหาในสาย
สามัญไปพร้อมกัน ทําให้ผู้ปกครองจํานวนหนึ่งไม่มั่นใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐซึ่ง
ถูกมอง (perceived) ว่าเน้นปลูกฝังแต่วัฒนธรรมไทยพุทธโดยละเลยวัฒนธรรมมลายูมุสลิมไป เป็นลักษณะ “ห้า
วันเรียนกอไก่ สองวันเรียนตาดีกา”183 และเมื่อหันกลับมาพิจารณาถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันแล้ว โรงเรียนหลายโรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท ก็ยังมีคุณภาพของการเรียนการสอนในสายสามัญ
ตลอดจนความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยไม่อาจเทียบเท่ากับคุณภาพของโรงเรียนรัฐในแง่นี้ได้
ระบบการศึกษาที่ขาดความสมดุลดังกล่าวนี้ ส่งผลส่วนหนึ่งให้เด็กนักเรียนไทยพุทธและมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ “แยกกันเรียน แยกกันโต” รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และประสบปัญหาในการนําความรู้ที่ได้
จากระบบการศึกษาลักษณะนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากยิ่งขึ้น
ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าในแง่คุณภาพของประชากรและความเข้าใจระหว่างคนต่างวัฒนธรรมที่ขาดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันมาตั้งแต่วัยเยาว์184
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เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเชค อาหมัด ฟาฏอนี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วัน
พุธที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.30 น.
180
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการศึกษา ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10
กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-16.00 น.
181
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
182
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ณ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00-15.45 น.
183
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาจังหวัดยะลา ณ ห้องอรุณสวัสดิ์ สํานักงานเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 09.45-15.30 น.
184
สัมภาษณ์นักการศึกษาชาวมุสลิม ณ อ.เมือง จ.นราธิวาส วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30-13.00 น.
179

31

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
นอกจากในเรื่องของการเรียนการสอนหลักการอิสลามแล้ว ระบบการศึกษาในปัจจุบันยังส่งผลให้เยาวชน
อ่อนด้อยในภาษามลายูไปมาก ทําให้ผู้ปกครองจํานวนมากเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ทางด้านภาษาอาจจะสูญหายไปจาก
สังคม เนื่องจากบุตรหลานของตนใช้ภาษามลายูน้อยลง “บางทีพูดภาษายาวี185แต่ลูกเรากลับตอบเราเป็นภาษาไทย
อยู่ที่บ้านแท้ๆบางทีเราบอกหรือพูดอะไรเป็นภาษายาวีก็ไม่รู้เรื่องแล้ว...มันเจ็บใจจริงๆวัฒนธรรมมันเปลี่ย นไป
หมดแล้ว” ซึ่งชาวบ้านอีกคนหนึ่งได้เสริมว่า “จริงอยู่เราอยู่ในประเทศไทย เราต้องใช้ภาษาไทยด้วย แต่ภาษายาวีมันก็
เป็นสิ่งจําเป็นเพราะมันต้องใช้ในชีวิตประจําวัน”186 ในบางครั้งเด็กนักเรียนมลายูมุสลิมก็จะถูกครูห้ามไม่ให้พูดภาษา
มลายูในโรงเรียน187 คําพูดเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นความรู้สึกที่ชัดเจนของคนในพื้นที่ว่าไม่ต้องการให้ภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองต้องสูญหายไปจากการที่ภาครัฐมิได้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายูอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
ภาษามลายูนั้น นอกจากจะมีความสําคัญในแง่ของการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมลายูมุสลิมอีกด้วย เนื่องจากการเรียนการสอนอัลกุรฺอ่านจะใช้ภาษาดังกล่าว ซึ่งหากมีความอ่อน
ด้อยในภาษามลายูแล้ว ก็จะส่งผลให้มีความอ่อนด้อยในหลักการศาสนาอิสลามไปด้วยเช่นเดียวกัน188
ข้อเสนอที่ 1
• ควรให้ โ รงเรี ย นรั ฐ ในพื้ น ที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รที่ มี ก ารบู ร ณาการสายสามั ญ และสายศาสนาอย่ า ง
แท้จริง189 เนื่องจากจะทําให้ผู้ที่จบการศึกษาไปสามารถประกอบอาชีพในสังคมไทยได้โดยที่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของหลักการอิสลาม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของประเทศ
มาเลเซียแล้ว ระบบการศึกษาของไทยเรา “ยังล้าหลังกว่ามาก”190 ทั้งนี้ เรื่องการศึกษาถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมาก
ที่สุดที่จะสามารถนํามาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ควบคู่ไปกับการให้ความเป็นธรรม191
ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุทธในพื้นที่บางส่วนมีความเห็นว่า การจัดทําหลักสูตรที่คํานึงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนั้น
จะต้องไม่ละเลยอัตลักษณ์ของคนส่วนน้อยในพื้นที่ด้วย แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการ
สอนศาสนาอิสลาม แต่กลับเอาวิชาพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศด้วยออกไปจากหลักสูตร ซึ่ง
ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง192

185

ในบางครั้งคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้คําว่าภาษามลายูถิ่นและภาษายาวีสลับทดแทนกัน อย่างไรก็ตาม โดยหลักแล้ว คําว่ายาวีนนั้ จะหมายถึงตัวอักษรทีใ่ ช้กับ
ภาษามลายู – ผู้เขียน
186
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
187
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
188
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลลิดล ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
189
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้นําศาสนา ณ สํานักงานอิสลามประจําจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553
190
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ ห้องประชุมสํานักงานการเกษตรและสหกรณ์ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
191
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มอดีตแนวร่วมผู้กอ่ ความไม่สงบ ณ อ.เมือง จ.ยะลา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.15-15.30 น.
192
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ (อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.ไม้แก่น) ณ ศาลาการเปรียญ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
เวลา 09.30-13.00 น.
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ข้อเสนอที่ 2
• ควรบรรจุวิชาภาษามลายูไว้ในหลักสูตรการศึกษาและมีการเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง193
ซึ่งเชื่อว่าทั้งเด็กไทยพุทธและมุสลิมจะสามารถเรียนร่วมกันได้194 โดยน่าจะมีครูที่จบภาษามลายูโดยตรงมาสอน
นักเรียนในโรงเรียนรัฐด้วย195 ทั้งนี้ ภาษามลายูจะสามารถเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน หรือ
อินโดนีเซีย196 อันถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนด้วย
ข้อถกเถียง
•
กลุ่มคนไทยพุทธในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แม้จะเห็นด้วยกับการส่งเสริมการเรียนภาษามลายู
และให้เด็กไทยพุทธในพื้นที่ได้เรียนด้วย197 ซึ่ง “ก็อยากเรียนเหมือนกัน เพราะเป็นภาษาที่ใช้กันในสังคม จะได้สื่อสาร
เข้าใจกันกับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่”198 แต่ขณะเดียวกันก็มองว่าต้องจะส่งเสริมให้คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูได้เรียนรู้
ภาษาไทยเป็นหลักก่อน เนื่องจากภาษาไทยนั้นถือเป็นภาษาหลักของประเทศที่ประชาชนในทุกภูมิภาคใช้เป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แล้วจึงค่อยเรียนรู้ภาษาอื่นโดยไม่ใช่ลักษณะของการบังคับให้เรียน199 รวมทั้งหากคน
ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูสามารถใช้ภาษาไทยได้คล่องแคล่วมากขึ้นแล้ว ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่ตนเอง
และป้องกันไม่ให้มีผู้ใดมารังแกด้วย200
ข้อเสนอที่ 3
• ควรให้คนมุสลิมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใน
ตําแหน่งผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจ หรือครูผู้สอน201 เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอํานาจในการจัดหลักสูตรการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทย
พุทธที่มาจากนอกพื้นที่ โดยมีคนมุสลิมเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ทําให้การจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นเท่าใดนัก202
ข้อถกเถียง
• กลุ่ ม นั ก การศึ ก ษาในพื้ น ที่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ในแง่ ข องโครงสร้ า งปั จ จุ บั น นี้ ทาง
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กระจายอํานาจทางการศึกษามาให้กับท้องถิ่นพอสมควรแล้ว โดยจะเห็นได้จากการกําหนดให้
แผนงานการศึกษาจะต้องผ่านภาคประชาชนที่มีตัวแทนอยู่ในโครงสร้างของแต่ละคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

193

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมัน่ คง วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
195
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
196
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนศาสนบํารุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงจลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2553
197
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
198
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ บ้านตรัง ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-13.30 น.
199
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาไทยพุทธ ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
200
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
201
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้นําศาสนา ณ สํานักงานอิสลามประจําจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553
202
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการศึกษา ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10
กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-16.00 น.
194
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ปัญหาสําคัญจึงมิใช่เรื่องของโครงสร้างการจัดการศึกษาที่ไม่เอื้ออํานวย หากแต่เป็นเรื่องของความจริงใจในการ
กระจายอํานาจของทางราชการ ซึ่งในทางปฏิบัติ ข้าราชการบางส่วนไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆ
ของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะของคนมุสลิม ประกอบกับความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการการศึกษาภายใต้โครงสร้างดังกล่าวก็ยังมีอยู่น้อย จึงเป็นเหตุให้การจัดการศึกษาในพื้นที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการอย่างเต็มที่203
3.2.3 หลักกฎหมายอิสลามที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามยังไม่ได้ถูกบังคับใช้กับคนมุสลิมในพื้นที่อย่างเต็ม
รูปแบบ
หลักกฎหมายอิสลามนั้นมีความครอบคลุมวิถีชีวิตของคนมุสลิมในทุกด้าน แต่ด้านที่มีความเกี่ยวพันกับ
ชีวิตประจําวันของคนมุสลิมมากที่สุดด้านหนึ่งคือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก และด้วยความที่
การแบ่งมรดกในระบบกฎหมายของไทยและของอิสลามมีความแตกต่างกันนั้น หากมีการแบ่งมรดกตามบังคับของ
กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดกของไทยก็จะทําให้ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม กล่าวคือ หาก
ให้คนมุสลิมแบ่งมรดกตามกฎหมายแพ่งของไทยก็จะทําให้คนมุสลิมต้องปฏิบัติผิดหลักศาสนาอิสลามที่ถือว่าเป็นหลัก
สูงสุดในการดําเนินชีวิต ซึ่งไม่สามารถกระทําได้204
นอกเหนือจากเรื่องของการแบ่งมรดกแล้ว กฎหมายอิสลามยังครอบคลุมถึงความประพฤติของคนมุสลิมในแง่
ต่างๆด้วย ความประพฤติที่ไม่สมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบัน เช่น การที่ชายหญิงเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
หรือการแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานนั้น ก็ควรที่จะได้รับการควบคุมด้วยกฎหมายอิสลาม
นี้เช่นเดียวกัน205
ข้อเสนอที่ 1
• ควรให้มีการบังคับใช้ระบบกฎหมายอิสลามกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งโดย
หลักการแล้วจะต้องใช้ในทุกมิติของชีวิต206 แต่อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนหนึ่งมองว่าเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่
เป็นไปได้ในสังคมไทย207 จึงควรที่จะพิจารณาใช้อย่างเต็มรูปแบบในส่วนของกฎหมายที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ก่อน 208 และปรับบทบาทของดาโต๊ะยุติธรรมจากที่เป็นเพียงที่ปรึกษาของผู้พิพากษามาทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษา
โดยตรงในการวินิจฉัยคดีครอบครัวและมรดกของคนมุสลิมอย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องส่งสํานวนให้ผู้พิพากษาพิจารณา
อีกชั้นหนึ่ง209

203

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักการศึกษา ณ ห้องประชุมเชคดาวูด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 10
กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-16.00 น.
204
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
205
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสมาคมปัญญาชนมุสลิม ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
206
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสมาคมปัญญาชนมุสลิม ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
207
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสตรีและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตร ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.3016.30 น.
208
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553
209
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
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ข้อถกเถียง
• กลุ่มคนไทยพุทธในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การใช้ระบบกฎหมายไทยตามที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว
การแบ่งการบังคับใช้กฎหมายออกเป็นของอิสลามกับของไทย จะถือว่าเป็นการแบ่งแยกระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิม
อันจะขัดกับหลักความเสมอภาคของกฎหมายที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเดียวกันกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่
อย่างไร210 หรือหากจําเป็นจะต้องใช้กฎหมายและศาลอิสลามจริงๆเพื่อยกระดับการพิจารณาคดีความให้อยู่ในกรอบ
ของหลักศาสนาอิสลามมากขึ้น ก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับสังคมให้มากขึ้นและใช้กับคนมุสลิมในบางกรณีเท่านั้น
เช่น คดีที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก เป็นต้น แต่ไม่ควรใช้กับคดีอาญา211
3.2.4 การมีข้อจํากัดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามในหน่วยงานหรือโรงเรียนของรัฐบางแห่ง
แม้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในปัจจุบันจะไม่มีนโยบายปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาดังเช่นใน
บางประเทศ และได้เปิดกว้างในส่วนของเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจจะ
ยังมีกฎหรือข้อปฏิบัติบางส่วนในหน่วยงานบางแห่งที่เป็นอุปสรรคทําให้คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูไม่สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาได้อยู่บ้างบางประการ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่มีอยู่อย่างจํากัดต่อหลักศาสนา
อิสลามของบุคลากรส่วนหนึ่ง หรืออาจจะมาจากเหตุผลในด้านความสะดวกปลอดภัยและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กรณีของธนาคารหรือโรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่อนุญาตให้สตรีมุสลิมคลุมฮิญาบระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยเหตุผลว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานได้212 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติตามหลักศาสนากับการทํางานในหน้าที่ขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว “หากยึดถือหลักศาสนาในการ
แต่งกาย ก็จะไม่สามารถยอมรับข้อเรียกร้องของที่ทํางานที่ขัดต่อหลักศาสนาได้”213
นอกจากนี้ ในบางพิธีกรรมของทางราชการก็อาจจะมีความไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามอยู่บ้างบาง
ประการ เช่น การวางพวงมาลาและการถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมรูปทรงม้า214 ที่กําหนดให้
ข้าราชการมาทําพิธีและจัดหามวลชนมาเข้าร่วม ซึ่งแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็อาจขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้215 หรือบาง
กิจกรรมในโรงเรียนของรัฐที่อาจจะขัดกับความรู้สึกของครูและนักเรียนที่เป็นมุสลิม216 เช่น พิธีไหว้ครูที่มีการมอบธูป
เทียนและกราบครูในการแสดงความกตัญญู เป็นต้น217 ซึ่งหากโรงเรียนใดมีผู้อํานวยการที่เข้าใจในวัฒนธรรมอิสลามก็
จะไม่เกิดความขัดแย้ง แต่ในทางกลับกัน หากขาดความละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้ก็อาจจะทําให้
เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันขึ้นได้

210

เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ โรงเรียนศาสนบํารุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงจลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2553
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
212
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนไทยพุทธ ณ โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30-13.00 น.
213
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านจูเบาะ (บ้านชุมบก) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
214
การนําพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมรูปนั้น ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพราะอิสลามห้ามเคารพรูปปั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นอะไรก็ตาม แต่การ
ยืนตรงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ขัดต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลาม – ข้อมูลจาก คําตอบจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในด้าน
ศาสนาอิสลาม รวบรวมโดยศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
215
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ณ ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น.
216
เวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา วันที่ 18 เมษายน 2553
217
การมอบธูปเทียนและดอกไม้ให้แก่ครูนั้น หากมิได้มีเจตนาเพื่อกราบไหว้บูชาก็ไม่ถือว่าผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม การกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ถอื ว่าผิดบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามทั้งสิ้น ส่วนการไหว้ทาํ ความเคารพครูในห้องเรียนนั้นไม่ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลามแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การจัดพิธีไหว้ครูในส่วนของนักเรียนมุสลิมควรจัด
โดยการเชิญอิหม่ามหรือผู้ทรงคุณวุฒมิ าเป็นผูน้ ําในการขอพรและขอให้ครูให้โอวาทแก่นักเรียน - ข้อมูลจาก คําตอบจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในด้านศาสนาอิสลาม
รวบรวมโดยศอ.บต.
211
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กิจกรรมของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเหล่านี้ ทําให้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่
รู้สึกว่ารัฐไม่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเขา ซ้ําร้ายยังอาจกลายเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการทําลายอัตลักษณ์ความเป็น
มลายูมุสลิมโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การสอนให้เด็กทักทายด้วยการไหว้ ซึ่งก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเนื่องจากถือว่าเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยโดยทั่วไป แต่กลับมิได้ส่งเสริมให้ทักทายด้วยการสลาม218 อันถือเป็น
วัฒนธรรมของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูควบคู่กันไปด้วย ทําให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจที่จะส่งลูกหลาน
ของตนไปเรียนในระบบการศึกษาของไทย219
ข้อเสนอที่ 1
• ควรพิจารณางดเว้นไม่ให้คนมุสลิมเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา
อิสลาม ส่วนกิจกรรมใดที่ทําร่วมกันได้ระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิมก็สามารถดําเนินไปได้ตามปกติ ซึ่งการงดเว้น
ดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างคนต่างวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากแต่ถือเป็นการเคารพให้เกียรติและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกหลานของคนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและ
รักษาความเป็นมลายูมุสลิมในโรงเรียนของรัฐด้วย นอกเหนือจากการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยโดยทั่วไป220
ข้อถกเถียง
• กลุ่มนักเรียนไทยพุทธส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่า การที่ต้องแยกกันทํากิจกรรมในโรงเรียนนั้น ยิ่งเป็น
การตอกย้ําความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างนักเรียนไทยพุทธและมุสลิมมากขึ้น โดยเห็นว่าเมื่อเข้ามาร่วมเรียนในโรงเรียน
เดียวกันแล้วก็น่าที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อทํากิจกรรมด้วยกัน221
---------------------------------------------------------

218

หากครูและนักเรียนทั้งหมดเป็นมุสลิมก็ควรให้มีการกล่าวสลามเพื่อฝึกวัฒนธรรมศาสนา แต่การใช้คําว่าสวัสดีและการไหว้ก็ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามหากกระทําต่อผู้ที่
ไม่ได้เป็นมุสลิม - ข้อมูลจาก คําตอบจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในด้านศาสนาอิสลาม รวบรวมโดยศอ.บต.
219
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4. บทวิเคราะห์
จากข้อมูลที่ได้ในเวทีรับฟังความคิดเห็น 47 เวที ทั้งคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทยพุทธในพื้นที่จาก
ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาควิชาการ และภาคประชาชน พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ความคิดเห็นต่อประเด็นรากเหง้าของ
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองและแนวทางแก้ไข ในมุมมองของคนสองกลุ่มวัฒนธรรม คือมลายูมุสลิมซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 และไทยพุทธซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในพื้นที่คิดเป็นประมาณร้อยละ
20 นั้น มีทั้งที่มีความเห็นร่วมกันและมีความเห็นต่างกันอยู่
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ จะเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงประเด็นที่คนทั้งสองกลุ่มเห็นร่วมกันและเห็นต่างกัน โดย
ในส่วนของความเห็นร่วมนั้น สามารถที่จะนํามาเป็นฐานคิดหลักของการออกแบบลักษณะการเมืองการปกครองที่ทุก
ฝ่ายต้องการจะเห็นได้ โดยในขณะเดียวกัน ส่วนของความเห็นที่แตกต่างนั้น ก็จะต้องนํามาพิจารณาหาจุดสมดุลที่ทุก
ฝ่ายยอมรับได้และสบายใจที่จะอยู่ร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดที่รับฟัง
เสียงส่วนใหญ่และไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย
4.1 หลักการที่ทั้งคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทยพุทธเห็นร่วมกัน
โดยพื้นฐานแล้ว แม้ยังมีบางประเด็นที่กลุ่มต่างๆยังมีความเห็นต่างกันอยู่ แต่โดยหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเป็นประชาธิปไตยนั้น ทั้งคนพุทธและมุสลิมในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างก็มีความเห็นที่สอดคล้องตรงกันอยู่มาก ซึ่งทํา
ให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่า ไม่ว่าการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นรูปแบบใด แต่สิ่งที่ทุกฝ่าย
ต้องการจะเห็นคือ การปกครองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้อ ง
ร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น
1) ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น และ
2) ด้านการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การปกครองในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จะต้องเป็นการปกครองที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐไทย กล่าวคือ เป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งต้องเป็นการปกครองที่มี
ความเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่ให้ความสําคัญต่อกลุ่มอื่นๆ เป็นการ
ปกครองที่ทุกกลุ่มมีที่ยืนในสังคม (Inclusiveness) รู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกัน ไม่ด้อยหรือมีสถานะที่ต่ํากว่าใครใน
ลักษณะของพลเมืองชั้นสอง ประชาชนทุกกลุ่มวัฒนธรรมและสาขาอาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของการ
เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยจะมุ่งให้ความสําคัญกับคนไทยพุทธหรือมุสลิมเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ ดังที่
ชาวมุสลิมคนหนึ่งสะท้อนว่า “จะให้เป็นมุสลิมอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ ต้องมีทุกศาสนารวมอยู่ด้วย ต้องอยู่ด้วยความ
หลากหลาย”222 โดยจะต้องมีหลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพของทั้งคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและไทยพุทธในพื้นที่
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จะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ให้มีกลุ่มใดเกิดความรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนจะถูกกระทบหรือถูกละเมิด
ความคิดเห็นสําคัญที่มีความสอดคล้องกันอีกประการหนึ่งคือ ระบบการบริหารปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน
จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยการจะให้ลักษณะการบริหารปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเกิดขึ้นได้ จําเป็นที่จะต้อง
พิจารณาในแง่ของทั้งโครงสร้างและตัวบุคคลด้วย
ในส่วนของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นนั้น คนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความจําเป็นที่
จะต้องเร่งรัดให้มีการกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง และที่สําคัญคือเป็นไปตามหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นจะต้องเปิด
โอกาส สนับสนุนส่งเสริม และมีกลไกหรือช่องทางที่เอื้อต่อการให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือ
ชุมชนต่างๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่การคิดริเริ่มนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การกํากับ
ดูแล และการตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหาร ในระดับที่ประชาชนในท้องถิ่นรู้สึกว่าตนเองมีอํานาจอย่างแท้จริง
ในการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของท้องถิ่น มิใช่แค่มีอํานาจเพียงไม่กี่วินาทีในการกาบัตรเลือกตั้งในรอบ 4 ปี
เท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อให้ระบบการเมืองสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง โดยจะต้อ งเป็น กลไกที่ “ลงลึกไปถึงระดับรากหญ้ า ให้ คนส่ว นใหญ่ ระดับฐานรากสามารถมีส่ว นร่ว มได้
จริงๆ”223
นอกจากนี้ โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีกลไกที่สามารถคัดกรองผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง เพื่อให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ที่ทํางานเพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวมโดยแท้จริง เนื่องจากระบบการเลือกตั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น โดยภาพรวมแล้ว นอกจากจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งแตกแยกในชุมชนแล้ว ยังไม่เอื้อให้ผู้มีคุณธรรมสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้เท่าใดนัก เนื่องจากผู้เสนอ
ตัวที่จะเข้าสู่ระบบการเมืองส่วนหนึ่งนั้นได้ใช้เงินทุนเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน ทําให้ปัจจัยชี้ขาดในการเลือกตั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับเงินทุนเป็นสําคัญ มิใช่คุณธรรมและความรู้ความสามารถตามที่ควรจะเป็น
ในส่วนของตัวบุคคลนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งจากส่วนกลางและ
ท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรภาครัฐที่มาปฏิบัติงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม เข้าใจวัฒนธรรมของทั้งคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยในพื้นที่ คือทั้ง
วัฒนธรรมมลายูมุสลิมและวัฒนธรรมไทยพุทธ มีความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนให้
ความสําคัญและพยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุปแล้ว รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องการจะเห็นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น จะมีคุณลักษณะพื้นฐานสําคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1) อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การอภิปรายของนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 2 ณ ห้องศักดิเดชน์ สถาบัน
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2) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีที่ยืนในสังคม คํานึงถึงความรู้สึกและความ
ต้องการ ตลอดจนมีหลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพของทั้งคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทย
พุทธจะต้องได้รับการคุ้มครอง โดยเน้นหลักการรับฟังเสียงส่วนใหญ่และไม่ละเลยเสียงส่วน
น้อย
3) มีโครงสร้างและกลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระดับที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตนเองได้มีอํานาจอย่างแท้จริงในการดูแลกิจการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนตาม
“หลักการปกครองตนเอง” ดังที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 281
4) มีระบบการคัดกรองผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถทําให้ประชาชน
มั่นใจในระดับ หนึ่ งว่ าผู้ส มัค รรั บเลื อ กตั้ง เป็ นบุค คลที่มี คุณธรรมและความรู้ ค วามสามารถ
เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นระบบที่สามารถลดการ
แข่งขันแตกแยกในพื้นที่ได้
5) มีผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่หลากหลายของคนในพื้นที่
ตลอดจนบริหารปกครองโดยสนองตอบต่อความรู้สึกและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.1 ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรม
สําหรับอัตลักษณ์วัฒนธรรมในแง่ของภาษานั้น ทั้งคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าทั้งภาษาไทยและภาษามลายูต่างก็เป็นภาษาที่มีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตด้วยกัน
ทั้งสิ้น ในแง่ที่ว่าภาษาไทยนั้นถือเป็นภาษากลางที่ใช้กันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในขณะที่ภาษามลายูก็เป็น
ภาษาถิ่นที่เป็นภาษาแม่ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ใช้กันในชีวิตประจําวันตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทั้งเป็นภาษาที่มีความ
ใกล้เคียงกับภาษามลายูกลางซึ่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
บรูไน และอินโดนีเซีย เป็นต้น
ข้อมูลจากเวทีรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ประชาชนจากทั้งสองกลุ่มวัฒนธรรมต่างก็
ต้องการที่จะเรียนรู้ สื่อสาร และสืบทอดภาษาแม่ของตน มิให้สูญหายหรือถูกทําลายไป แต่ขณะเดียวกันก็มีความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาของอีกฝ่ายด้วยเช่นกัน โดยคนไทยพุทธเองส่วนหนึ่งก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษา
มลายูเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ และคนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายูก็ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษากลางของประเทศเพื่อที่จะสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก
ระบบและทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จะเห็นได้ว่า ประเด็นด้านภาษาที่
ยังเป็นปัญหาและต่างฝ่ายต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นั้น มิใช่เรื่องของการดํารงอยู่ของภาษามลายูแต่อย่างใด
หากแต่เป็นระดับของการใช้ภาษาดังกล่าวมากกว่าว่าควรที่จะใช้เป็นภาษาทํางานควบคู่กับภาษาไทยตามสถานที่หรือ
ป้ายต่างๆของทางราชการหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
4.2 ประเด็นหลักที่คนในพื้นที่มีความเห็นแตกต่างกัน
แม้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ทั้งคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทยพุทธจะมีความเห็นที่สอดคล้องกันใน
หลักการบริหารปกครองและความสําคัญในแง่ของการดํารงอยู่ของภาษามลายูและภาษาไทยในพื้นที่ดังที่กล่าวไปแล้ว
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ข้างต้น แต่ประชาชนทั้งสองกลุ่มก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในประเด็นที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการแสวงหา
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่สงบสุขและ
ยั่งยืน ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกันและหาจุดลงตัวอันเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย
สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่และไม่กดทับหรือขัดกับความรู้สึกของคนส่วนน้อยในพื้นที่
โดยประเด็นหลักที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันนั้น คือ
1) ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ระดับของการใช้ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และ
4) ระดับของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับคนมุสลิมในพื้นที่
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นใหญ่ประการแรกที่คนในพื้นที่ยัง มีความเห็นแตกต่ างกัน คือ ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประชาชนจํานวนหนึ่งในพื้นที่มีความเห็นว่าโครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้
อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้บริหารที่มีอํานาจในการบริหารจัดการในพื้นที่ยังคงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการ
แต่งตั้งของส่วนกลาง ซึ่งมีอํานาจทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยในการอนุมัติแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
ท้องถิ่น ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นในระดับต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นปัจจุบันนั้น มี
บทบาทที่ชัดเจนเพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานพัฒนาอื่นๆที่มิได้สะท้อนลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ด้วยเหตุนี้ คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูส่วนหนึ่งจึงมีความต้องการที่จะให้มีการปรับรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ให้เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานครในแง่ที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการที่หลากหลายของคนในท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา ภาษา และการพัฒนาในมิติต่างๆ
ในขณะที่คนไทยพุทธอีกส่วนหนึ่งมีความเห็นว่ารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ อบจ.
เทศบาล และอบต.นั้น มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว หากต้องการจะปรับปรุงในแง่ของโครงสร้างก็ควรจะเป็นเพียง
การแก้ไขกฎระเบียบต่างๆให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นของคณะกรรมการกระจายอํานาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เช่น การจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามจํานวนที่กําหนดไว้ หรือการเร่งรัดการถ่าย
โอนภารกิจในด้านต่างๆจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยในส่วนของตัวบุคคลนั้น ก็ต้องพัฒนาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคือ นายกอบจ. นายกเทศมนตรี และนายกอบต.ต่างๆมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
และด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นให้แตกต่างไปจากปัจจุบัน ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหลักประกันใดๆหรือไม่ที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทย
พุทธซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในพื้นที่
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ความเห็นที่แตกต่างกันนี้ เป็นประเด็นในเรื่องของระดับความเข้มข้นในการกระจายอํานาจ
ว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด และความเหมาะสมพอดีนั้นจะอยู่ตรงจุดใด ระหว่างการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
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ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ การเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นตามแผนการกระจาย
อํานาจ การแก้ไขกฎระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอํานาจและมีความเป็นอิสระในการ
จัดการกิจการของท้องถิ่นตนเองมากขึ้น หรือควรจะไปถึงขั้นการปรับความสัมพันธ์ทางอํานาจและขอบเขตบทบาท
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเพื่อให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
อนึ่ ง ข้ อ ค้ น พบสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง จากเวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น คื อ ความเข้ า ใจและการตี ค วามที่
หลากหลายอย่างมากต่อคําว่าเขตปกครองพิเศษหรือเขตปกครองตนเอง การถกเถียงใดๆด้วยการใช้คําดังกล่าวจึงมี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนและความแตกแยกในสังคม เนื่องจากความที่ยังไม่มีรูปธรรมชัดเจนว่าเขต
ปกครองพิเศษนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไร จึงทําให้ต่างฝ่ายต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามความเชื่อและประสบการณ์
ของตนเอง ซึ่งมีภาพจินตนาการตั้งแต่การให้ประชาชนดูแลกิจการของท้องถิ่นด้วยตนเอง การให้อํานาจทางการเมือง
แก่ท้องถิ่นอย่างไม่มีขีดจํากัด การปกครองที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาล การต้องมีบัตรผ่านแดนสู่เขตปกครอง ไปจนกระทั่งถึง
การแบ่งแยกดินแดนเป็นรัฐอิสระ ดังนั้น เพื่อป้องกันความสับสนในสังคมไทย ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การถกเถียงใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น น่าที่จะพิจารณากันถึงสาระสําคัญแห่งการปกครอง
มากกว่าชื่อนามถ้อยคํา
โดยภาพรวมแล้ ว ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต่ า งต้ อ งการที่ จ ะอยู่ ภ ายใต้ อ ธิ ป ไตยของรั ฐ ไทย
กล่าวคือ เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวคิดเรื่องการ
แบ่งแยกดินแดนเป็นเพียงอุดมการณ์ของกลุ่มคนจํานวนน้อยซึ่งรู้สึกคับข้องใจกับการบริหารปกครองในปัจจุบันที่เห็น
ว่าอํานาจทางการเมืองยังไม่ได้เป็นของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ในแง่ของประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ และ
ศาสนาที่แตกต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ความรู้สึกเช่นนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก
ของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่ในพื้นที่เท่าใดนัก หากแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือทางออกต่อปัญหา ดังที่กล่าวไป
แล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน หากแต่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองที่เข้าใจและใส่ใจ
กับอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว ก็คือประเด็นในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง
4.2.2 ระดับของการใช้ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดั ง ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า ไม่ มี ก ลุ่ ม ใดที่ ป ฏิ เ สธการใช้ ภ าษามลายู ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แต่ ป ระเด็ น ที่ มี
ความเห็นแตกต่างกันระหว่างคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูและคนไทยพุทธในภาพรวม คือ ระดับของการใช้ภาษา
ดั ง กล่ า ว มิ ติ สํ า คั ญ ที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาจากเวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น โดยมากนั้ น คื อ ความต้ อ งการที่ อ ยากจะให้
ข้าราชการในพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายู และการใช้ภาษามลายูบน
สถานที่และป้ายต่างๆของทางราชการควบคู่ไปกับภาษาไทย โดยอาจจะกําหนดให้ภาษาไทยอยู่แถวบนและภาษา
มลายูอยู่ในแถวที่สองก็เป็นได้ ซึ่งการดําเนินการเหล่านี้ หากสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง นอกจากจะอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่แล้ว ยังมีผลสําคัญทางจิตวิทยาในเชิงสัญลักษณ์ว่าสังคมไทยได้ให้การ
ยอมรับอัตลักษณ์ในแง่ของการใช้ภาษาที่มีความแตกต่างไปจากคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอีก
ด้วย
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อย่างไรก็ตาม คนไทยพุทธส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นมีความเห็นต่างว่า ภาษาที่ทางหน่วยงานราชการของไทย
ใช้นั้นควรจะมีภาษาหลักเพียงภาษาเดียวคือภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษากลางของประเทศ ส่วนภาษาถิ่นอื่นๆนั้นควรจะ
ใช้เป็นภาษารอง กล่าวคือ ใช้เพื่อการสื่อสารภายในครอบครัวหรือระหว่างชุมชนมลายูมุสลิมด้วยกันเท่านั้น
4.2.3 ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้มีหลักสูตรการศึกษาที่บูรณาการระหว่างสายสามัญและ
สายศาสนา รวมทั้งมีการเรียนการสอนวิชาภาษามลายูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในโรงเรียนของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้
ลูกหลานของตนมีความรู้ความเข้าใจในสายสามัญซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักศาสนาอิสลามซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมของสังคมไทย ในขณะที่คนไทยพุทธ
ส่วนใหญ่เห็นว่า ในปัจจุบันภาครัฐก็ส่งเสริมอิสลามศึกษาอยู่พอสมควรแล้ว แนวทางที่ควรจะดําเนินการควบคู่กันไป
ด้วยคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในศาสนาพุทธ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
4.2.4 ระดับของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับคนมุสลิมในพื้นที่
ตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว การเมือง กฎหมาย และวิถีการดําเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายและตื่นจนหลับ ไม่
อาจที่จะแยกขาดออกจากศาสนาได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ โดยหลักการแล้ว คนมุสลิมจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของระบบ
กฎหมายอิสลามด้วย ซึ่งจะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของครอบครัวและมรดก เมื่อเป็น
เช่นนี้ คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่จึงต้องการที่จะให้มีการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเต็มรูปแบบกับคนมุสลิม
ในพื้นที่ทั้งในแง่ของบทบัญญัติกฎหมายและการมีดาโต๊ะยุติธรรมที่ทําหน้าที่พิพากษาเช่นเดียวกับผู้พิพากษาใน
ระบบกฎหมายของไทย ทั้งนี้ เพื่อให้คําตัดสินของกฎหมายมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลามอย่างแท้จริง ซึ่งแม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกอยู่ในพื้นที่แล้ว แต่ก็มิได้มีผลบังคับอย่างแท้จริงกับคน
มุสลิม
อย่างไรก็ตาม คนไทยพุทธส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า กฎหมายในประเทศหนึ่งๆควรจะมีเพียงระบบเดียวที่
บังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคกัน มิใช่แยกเป็นกฎหมายสําหรับคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการ
แบ่งแยกและขัดกับหลักความเสมอภาคตามกฎหมายได้
ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็นพบว่า ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างในกลุ่มคนไทยพุทธบางส่วนที่
คิดว่าหากมีกฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ตนเองซึ่งเป็นคนไทยพุทธจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายอิสลามนี้เช่นเดียวกับคนมุสลิม ซึ่งแท้จริงแล้ว กฎหมายอิสลามจะบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
เท่านั้น มิได้บังคับใช้กับคนพุทธด้วยแต่อย่างใด
ความไม่เข้าใจกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้ มิได้มีเฉพาะในเรื่องของกฎหมายเท่านั้น
หากแต่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตในมิติต่างๆด้วยทั้งในแง่ของภาษา ศาสนา และประวัติศาสตร์ เมื่อเป็นเช่นนี้
การจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูด้วย โดยต้องมุ่งส่งเสริมการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Communication) ซึ่งนอกจากจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และประวัติศาสตร์ของกันและกันแล้ว ยังจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นคนส่วนน้อย
ในสังคมด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจระหว่างกันที่ยังคงมีอยู่มาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประชาชนทั้ง
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สองกลุ่มต่างก็อยู่ในสถานะของคนส่วนน้อยในสังคมเหมือนกัน เพียงแต่ต่างกันที่สภาพบริบทเท่านั้น กล่าวคือ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนไทยพุทธคือเป็นคนส่วนน้อย ในขณะที่คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นคนส่วนใหญ่ แต่ใน
บริบทของประเทศไทย คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูกลับเป็นคนส่วนน้อย ในขณะที่คนไทยพุทธถือเป็นคนส่วนใหญ่
จากข้อเท็จจริงนี้ หากประชาชนทั้งสองกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้สึกระหว่างกันมากขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจกันและกันได้ ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีอันจะ
นําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ในที่สุด
4.3 ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

n

o

p

q

r

ส่งเสริมความรู้
ประชาธิปไตย
และการบริหาร
จัดการท้องถิ่น
แก่ผู้บริหาร

ส่งเสริมความรู้
ประชาธิปไตย
และสร้างสํานึก
พลเมืองแก่
ประชาชน

เร่งรัดการ
กระจายอํานาจ
ให้เป็นไปตาม
แผนการกระจาย
อํานาจ

ปรับบทบาทและ
ความสัมพันธ์
เฉพาะพื้นที่
ระหว่างส่วนกลาง/
ภูมิภาค/ท้องถิ่น

ปรับโครงสร้าง
การปกครอง
ท้องถิ่นให้
สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น

การปกครองท้องถิน่

การปกครองท้องถิน่

รูปแบบทัว่ ไป

รูปแบบพิเศษ

แผนภาพที่ 1: ทิศทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.3.1 จากความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของกลุ่มต่างๆที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่
ระหว่างแนวคิดการกระจายอํานาจภายใต้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันกับแนวคิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นให้เป็นแบบพิเศษนั้น หากต้องการจะพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย อาจจะจําเป็นต้องดําเนินการในลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นจากการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการท้องถิ่น และสํานึก
ความเป็นพลเมืองให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนฐานราก เร่งรัดการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องตามที่กําหนดไว้ในแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยมี
เป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นให้สามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการหลักของคน
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ส่วนใหญ่ใ นพื้นที่ในประเด็น ที่เกี่ยวเนื่ องกับอัต ลักษณ์ไม่ ว่าจะเป็นการใช้ภาษา การศึกษา ระบบกฎหมาย หรื อ
แม้กระทั่งการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ซึ่งประเด็นที่จะต้องมีการประเมินคือ โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นและ
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ. นายกเทศมนตรี และนายกอบต. ตลอดจนกลไก
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอยู่ ณ ขณะนี้นั้น จะสามารถตอบสนองความต้องการหลักดังต่อไปนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
1) การใช้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายูควบคู่กันไปบนสถานที่และป้ายต่างๆของทาง
ราชการ พร้อมทั้งกําหนดให้มีจํานวนข้าราชการที่สามารถสื่อสารได้สองภาษาในสัดส่วนที่สอดคล้อง
กับจํานวนประชากร
2) การมีหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนรัฐที่บูรณาการระหว่างสายสามัญและสายศาสนา โดยบรรจุ
วิชาภาษามลายูไว้ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ในลักษณะที่
ผู้ปกครองทั้งพุทธและมุสลิมต่างก็มีความสบายใจและมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้ามาศึกษา
เล่าเรียน
3) การบังคับใช้ระบบกฎหมายอิสลามกับคนมุสลิมในพื้นที่ทั้งในแง่ของบทบัญญัติ การวินิจฉัยตัดสิน
และการมีสภาพบังคับ โดยมุ่งให้ความสําคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว มรดก และการ
ควบคุมศีลธรรมจริยธรรมของชาวมุสลิมอันมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตโดยตรงมากที่สุดก่อนใน
อันดับแรก
4.3.2 หากรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ. เทศบาล หรืออบต.ในปัจจุบัน ไม่เอื้อที่จะให้
ประชาชนมีอํานาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นถึงในระดับที่จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านอัตลักษณ์
ท้องถิ่นดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นได้นั้น ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อมาคือ แล้วรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มี
ความสามารถในการตอบสนอง และในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมเชื้อ
สายมลายูนั้น ควรจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งรูปแบบพิเศษที่มีความเหมาะสมนั้น นอกจากจะต้องสามารถตอบสนองใน
เรื่องของความต้องการและอัตลักษณ์ของคนส่วนใหญ่ได้แล้ว ยังจะต้องมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพเพื่อสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยให้แก่คนไทยพุทธในพื้นที่ได้อีกด้วย กล่าวคือ จะต้องเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ทําให้คนไทย
พุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่และคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ โดยที่คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูรู้สึกว่าตนเองสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมไทยภายใต้การ
บริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตน ในขณะที่ ค นไทยพุ ท ธก็ รู้ สึ ก มั่ น คงปลอดภั ย และมี
หลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพของตนจะได้รับการคุ้มครอง
------------------------------------------------------
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5. ปัตตานีมหานคร: การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้
แม้ว่ากระบวนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะจําเป็นต้องดําเนินการอย่าง
เป็ น ขั้ น เป็ น ตอน ตลอดจนต้ อ งอาศั ย เวลาในการทํ า ความเข้ า ใจกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมไทย เพื่ อ สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงที่ทุกฝ่ายพึงพอใจและยอมรับได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นในพื้นที่ก็บ่งชี้ไปสู่ทิศทางหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกันว่า ความต้องการของประชาชนจํานวนไม่น้อยที่
อยากจะเห็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความพยายามในการค้นหารูปแบบการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวจึงมิใช่เรื่องเสียหายหรือ
เป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างใด หากแต่เป็นการรับฟังและตอบสนองต่อความรู้สึกของคนพื้นที่ส่วนหนึ่งอย่าง
แท้จริง อันอาจจะเป็นการปลดเงื่อนไขความรุนแรง พร้อมกับการสร้างพื้นที่ทางเลือกที่เป็นสันติวิธีอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแสวงหาทางออกทางการเมือง (Political Solution) อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนต่อปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ จากความคิดเห็น ความต้องการ และความคับข้องใจในเรื่องที่กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ได้รับ
จากเวทีนั้น ทางองค์กรภาคีเครือข่ายได้นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยยึดความคาดหวังพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการปกครองเป็น
หลัก ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นของรูปแบบดังต่อไปนี้
5.1 ความคาดหวังพื้นฐานต่อการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การเมืองการปกครองที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องสามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่ได้ 8 ข้อดังนี้
5.1.1 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ตามบังคับแห่งมาตรา 1 ที่กําหนดให้ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะ
แบ่งแยกมิได้”
5.1.2 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรต้องเป็นการปกครองที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมทาง
การเมื อ งในลั ก ษณะที่ ทุ ก ฝ่ า ยเกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองมี ที่ ยื น และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในสั ง คมไทย
(Inclusiveness) รับฟังเสียงส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย คํานึงถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
รวมทั้งมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่เป็นรูปธรรมแก่คนไทยพุทธซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในพื้นที่
5.1.3 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรต้องมีผู้บริหารที่มีอํานาจสูงสุดทางการปกครองเป็นคน
ในพื้นที่ และมีจํานวนข้าราชการไทยพุทธและไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในสัดส่วนที่สอดคล้องกับ
จํานวนประชากร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้บริหารและข้าราชการที่มีสํานึกรักท้องถิ่น และมีความรู้ความ
เข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
5.1.4 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรต้องมีกลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ริเริ่ม เสนอแนะ และตัดสินใจในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของท้องถิ่น รวมทั้งกํากับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ในระดับที่ทําให้ประชาชน
รู้สึกว่าตนเองได้มีอํานาจในการจัดการชีวิตของตัวเองดังที่กําหนดไว้ในมาตรา 281 ของรัฐธรรมนูญ
ที่เน้น “หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น”
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5.1.5 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรต้องมีระบบการกลั่นกรองผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สามารถลดการแข่งขันแตกแยกในชุมชนและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในระดับหนึ่งว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจํานวนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ
ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง
5.1.6 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรต้องใช้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายูควบคู่
กันไปบนสถานที่และป้ายต่างๆของทางราชการ
5.1.7 การปกครองในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ค วรต้ อ งมี ร ะบบการศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นมาตรฐานกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ด้วย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาที่บูรณาการระหว่างสายสามัญและสายศาสนา รวมทั้งมีการเรียน
การสอนวิชาภาษามลายูในโรงเรียนของรัฐ ในลักษณะที่ผู้ปกครองจากทุกกลุ่มวัฒนธรรมต่างมี
ความสบายใจและมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้ามาศึกษาเล่าเรียน
5.1.8 การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรต้องมีการบังคับใช้ระบบกฎหมายอิสลามกับคนมุสลิม
ในพื้นที่ทั้งในแง่ของบทบัญญัติ การวินิจฉัยตัดสิน และการมีสภาพบังคับ โดยมุ่งให้ความสําคัญ
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว มรดก และการควบคุมศีลธรรมจริยธรรมของชาวมุสลิมอันมี
ความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตโดยตรงมากที่สุดก่อนในอันดับแรก
5.2 ความจําเป็นของการมีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2.1 ด้วยเหตุที่ประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณร้อยละ 80 เป็นคนไทยเชื้อชาติมลายูและ
นับถือศาสนาอิสลามโดยถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนส่วนน้อยที่มีจํานวนมากที่สุดคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของประชากร
ทั้งประเทศ224 ซึ่งมีความแตกต่างทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอย่างชัดเจนจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่
เป็นคนเชื้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธ โครงสร้างและวิธีการบริหารปกครองในพื้นที่ที่มีกลุ่มคนซึ่งมีความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี จึงจําเป็นต้องมีรูปแบบและบุคลากรในการดูแลจัดการที่สอดรับ
กับความแตกต่างนั้น รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้รูปแบบ
เดียวกับในพื้นที่ที่ไม่มีความแตกต่างทางอัตลักษณ์หรือมีความแตกต่างเพียงส่วนน้อยซึ่งไม่มีนัยสําคัญต่อการปกครอง
มิได้
5.2.2 ด้วยเหตุที่ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาและมีความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
มาตั้งแต่ครั้งสมัยอาณาจักรลังกาสุกะจนมาถึงอาณาจักรปาตานีเมื่อประมาณปีพ.ศ.2000 ซึ่งเคยเป็นรัฐอิสระที่
เจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีตนับแต่รัชสมัยราชวงศ์ศรีวังสา อันเป็นการปกครองโดยผู้นําที่มีความชอบธรรม ตลอดจนมี
อํานาจในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง225 การมีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีผู้นําท้องถิ่นที่ได้รับ
ความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีอํานาจในการบริหารจัดการอย่าง

224

Charles Keyes, “Ethnic and the Nation-States of Thailand and Vietnam,” in Prasit Leeprecha, Don McCaskill, and Kwanchewan Buadaeng, (eds.)
Challenging the Limits: Indigenous Peoples of the Mekong Region. (Chiang Mai: Social Research Institute, 2008), p.25.
225
อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล์, ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, พิมพ์ครั้งที่ 2, (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้,
2552)
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แท้จริง จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบต่อสํานึกและความทรงจําทางประวัติศาสตร์ที่เคยยิ่งใหญ่ อันจะเป็นการ
เริ่มต้นใหม่ของการก้าวเดินไปสู่อนาคตร่วมกันภายใต้รัฐไทยในยุคสมัยปัจจุบัน
5.2.3 ด้ ว ยเหตุ ที่ โ ครงสร้ า งการปกครองท้ อ งถิ่ น รู ป แบบทั่ ว ไปที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง มิ อ าจทํ า ให้
ประชาชนมีอํานาจในการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงตามสาระสําคัญแห่งการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เนื่องจากมีความทับซ้อนทั้งในเชิงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
ทบวง กรม หน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งให้อํานาจหน้าที่แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการปกครอง
ดูแลกิจการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ภายใต้การกํากับจากส่วนกลาง จึงจะทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้มีอํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการหรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างแท้จริง
5.3 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของปัตตานีมหานคร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 284 ระบุว่าการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษซึ่งมีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างออกไปนั้นสามารถกระทําได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จากหลักการพื้นฐานที่
กล่าวไปแล้วข้างต้นทั้ง 8 ข้อ สามารถที่จะนํามาจัดทําโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่สะท้อนถึงอัต
ลักษณ์ของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง มีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 2: การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะผู้แทนส่วนกลาง

ปัตตานีมหานคร
มหานคร

ประสานงาน/แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับปัตตานีมหานคร
กํากับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย/มาตรฐานกลาง
ให้คําปรึกษาในแง่ของข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
มีจํานวน 22 คน จากผู้แทนกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการ
ปัตตานีมหานคร
มหานคร

รวมพื้นที่สามจังหวัดและสี่อําเภอของจังหวัดสงขลาเข้าด้วยกัน

คณะกรรมการกํากับทางจริยธรรม
ยธรรม
เสนอแนะความเห็นในเชิงศาสนาและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของแต่ละศาสนิกและไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย
มีสมาชิกมาจากอิหม่ามประจํามัสยิดและเจ้าอาวาสจากวัดใน
พื้นที่

สภาปัตตานีมหานคร
มหานคร

มีอํานาจในการบริหาร/กําหนดนโยบาย
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง (Absolute Majority)
มีรองผู้ว่าฯเป็นคนไทยพุทธไม่น้อยกว่า1ใน3

ปลัดปัตตานี
ตตานีมหานคร
มหานคร
บริหารราชการประจําตามนโยบาย
มาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าฯ

ผู้อํานวยการเขต

เสนอ/พิจารณาข้อบัญญัติ
ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ
มีจํานวน 31 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง
ตามเขตพื้นที่ 25 คนและกลุ่มผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ 3 คน ศาสนาอื่น 1 คน สตรี
1 คน และผู้พิการ 1 คน

สภาเขต

ประสานงานกับสภาเขต
มีจํานวน 37 คนจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าฯ

หัวหน้าแขวง

จัดทําแผนพัฒนาเขต
จัดสรรงบประมาณพัฒนาเขต
มีจํานวนอย่างน้อยเขตละ 7 คนโดย
มาจากการเลือกตั้งตามเขตพื้นที่

ประสานงานกับสภาเขต/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
มีจํานวน 290 คนจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าฯ

สภาประชาชน

เสนอแนะเชิงนโยบายและตรวจสอบการบริหารราชการ

เสนอแนะ/ตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าฯและ
สมาชิกสภาปัตตานีมหานครพร้อมจัดทํารายงานประจําปี
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาปัตตานีมหานครเพื่อเป็นกรรมาธิการ
ด้านต่างๆในการพิจารณาดําเนินงานของสภาปัตตานีมหานคร
แนะนํารายชื่อผู้ที่สภาฯเห็นว่ามีความเหมาะสมจะลงสมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าฯด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ
มีจํานวน 51 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
วัฒนธรรม/องค์กรประชาสังคมที่จดแจ้งกับปลัดปัตตานีมหานคร

กํากับดูแล
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5.3.1 เขตพื้นที่การปกครอง: ปัตตานีมหานคร มีขอบเขตครอบคลุมทั้งจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส และสี่อําเภอในจังหวัดสงขลาเดิม คือ จะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี โดยจะมี
ลักษณะเป็นการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่
5.3.2 ฝ่ า ยบริ ห าร: หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารของปั ต ตานี ม หานครคื อ ผู้ ว่ า ราชการปั ต ตานี ม หานคร
(Governor) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกําหนดให้มีรองผู้ว่าราชการปัตตานี
มหานครซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเป็นจํานวนสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
5.3.2.1 อํานาจหน้าที่ – ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร มีอํานาจหน้าที่ในการ
(1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของปัตตานีมหานครให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของปัตตานีมหานคร
(3) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว
และมีคุณภาพ
(4) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่า เลขานุการผู้ว่า ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
(5) ออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของปัตตานี
มหานคร สําหรับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครก่อน
(6) วางระเบียบเพื่อให้งานของปัตตานีมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(7) สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของสภาประชาชน
(8) จัดทํารายงานประจําปีการบริหารราชการปัตตานีมหานครให้แก่คณะผู้แทนส่วนกลาง
สภาปัตตานีมหานคร และสภาประชาชนรับทราบ
(9) ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ คณะผู้ แ ทนส่ ว นกลางในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของปัตตานีมหานครโดยไม่ขัดกับ
สาระสําคัญของกฎหมายนั้นๆ
(10) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร
(11) บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ต า ม ที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี น า ย ก รั ฐ ม น ต รี รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหา
นครและกฎหมายอื่น
5.3.2.2 การแบ่งส่วนราชการ – ให้มีสํานักงานปลัดปัตตานีมหานคร โดยมีปลัดปัตตานีมหานคร
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของปัตตานีมหานครรองจากผู้ว่าราชการปัตตานี
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มหานคร รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลราชการประจํ า ของปั ต ตานี ม หานครให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่ผู้ว่าราชการปัตตานี
มหานครมอบหมาย ในส่วนของระดับเขต จะมีผู้อํานวยการเขตปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ว่า
ราชการปัตตานีมหานครหรือปลัดปัตตานีมหานครมอบหมาย รวมถึงอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอ ในขณะที่ระดับแขวง จะมีหัวหน้า
แขวงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ผู้ ว่ า ราชการปั ต ตานี ม หานคร ปลั ด ปั ต ตานี ม หานคร หรื อ
ผู้อํานวยการเขตมอบหมาย โดยทั้งปลัดปัตตานีมหานคร ผู้อํานวยการเขต และหัวหน้า
แขวงจะมีสถานะเป็นช้าราชการประจําของปัตตานีมหานครซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่า
ราชการปัตตานีมหานคร
5.3.3 ฝ่ายนิติบัญญัติ: หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติของปัตตานีมหานคร คือ ประธานสภาปัตตานีมหานครซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร โดยกําหนดให้มีรองประธานสภาปัตตานีมหา
นครซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเป็นจํานวนสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
5.3.3.1 อํานาจหน้าที่ – สภาปัตตานีมหานคร มีอํานาจหน้าที่ในการ
(1) เสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
(2) เสนอญัตติ ปรึกษา อภิปราย และลงมติ
(3) ตั้งและตอบกระทู้ถาม
(4) เปิดอภิปรายทั่วไป
(5) ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิก ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือก
และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานสภา รองประธานสภา คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการของสภา และวิธีการประชุมของสภาปัตตานีมหานคร
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาปัตตานีมหานคร
5.3.3.2 องค์ประกอบและที่มาของสภาปัตตานีมหานคร – สมาชิกสภาปัตตานีมหานครมีทั้งหมด
31 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4
ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่
จํานวน 25 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในกลุ่มชนส่วนน้อยหรือผู้
ขาดโอกาสทางสังคมจํานวน 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธจํานวน 3
คน กลุ่มผู้นับถือศาสนาอื่นที่มิใช่ศาสนาพุทธและอิสลามจํานวน 1 คน สตรีจํานวน 1 คน
และผู้พิการจํานวน 1 คน โดยมีองค์ประกอบทั้งหมดดังนี้ คือ
1) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 1 – จะนะ)
2) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 2 – นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)
3) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 2 – นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)
4) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 3 – เมืองปัตตานีและหนองจิก)
5) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 3 – เมืองปัตตานีและหนองจิก)
6) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 4 – โคกโพธิ์และแม่ลาน)
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7) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 5 – ปะนาเระและมายอ)
8) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 6 – กะพ้อ ทุ่งยางแดง และสายบุรี)
9) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 7 – ไม้แก่นและยะหริ่ง)
10) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 8 – ยะรัง)
11) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 9 – เมืองยะลา)
12) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 9 – เมืองยะลา)
13) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 10 – เบตงและธารโต)
14) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 11 – รามัน)
15) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 12 – ยะหาและกาบัง)
16) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 13 – บันนังสตาและกรงปินัง)
17) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 14 – เมืองนราธิวาสและตากใบ)
18) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 14 – เมืองนราธิวาสและตากใบ)
19) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 15 – ระแงะ)
20) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 16 – สุไหงโกลก)
21) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 17 – บาเจาะและยี่งอ)
22) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 18 – แว้งและสุคิริน)
23) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 19 – รือเสาะ ศรีสาคร และจะแนะ)
24) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 19 – รือเสาะ ศรีสาคร และจะแนะ)
25) สมาชิกสภาจากเขตพื้นที่ (เขตเลือกตั้งที่ 20 – สุไหงปาดีและเจาะไอร้อง)
26) สมาชิกสภาที่นับถือศาสนาพุทธ
27) สมาชิกสภาที่นับถือศาสนาพุทธ
28) สมาชิกสภาที่นับถือศาสนาพุทธ
29) สมาชิกสภาที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธและอิสลาม
30) สมาชิกสภาที่เป็นสุภาพสตรี
31) สมาชิกสภาที่เป็นผู้พิการทางร่างกาย
การแบ่งประเภทของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยหรือผู้
ขาดโอกาสทางสังคมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันความเสมอภาคของบุคคล
ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปัตตานีมหานครทุกคนสามารถเลือกผู้แทนของตน
ในเขตพื้นที่ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปัตตานีมหานครซึ่งมี
สถานะเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยหรือผู้ขาดโอกาสทางสังคมตามที่กําหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธและอิสลาม สตรี หรือผู้พิการ
ทางร่างกายนั้น นอกจากจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนในเขตเลือกตั้งของตนตาม
ประเภทที่หนึ่งแล้ว ยังสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนในประเภทที่สองซึ่งจัดเป็นกลุ่ม
เดียวกับตนได้เพิ่มอีก 1 เสียงด้วย
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ทั้งนี้ วิธีการเลือกตั้งดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพศ หรือสภาพทางกายสามารถใช้สิทธิ
เสรีภาพได้อย่างเท่าเทียมกันตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 30 วรรค 4 จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด
5.3.3.3 การแบ่งจํานวนสัดส่วนของสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร
1) สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ จํานวน 25 คน จาก 20 เขต
เลือกตั้ง ซึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้งจะคํานวณจํานวนราษฎรประมาณหนึ่งแสนคนต่อ
สมาชิกหนึ่งคน โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก (ค)
2) สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในกลุ่มชนส่วนน้อยหรือผู้ขาดโอกาสทาง
สังคม จํานวน 6 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธจํานวน 3 คน ซึ่งคํานวณ
จากจํานวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธในปัตตานีมหานครประมาณสามแสนคน
กลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอื่นที่มิใช่ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธจํานวน 1 คน กลุ่มสตรี
จํานวน 1 คน และกลุ่มผู้พิการทางร่างกายจํานวน 1 คน
5.3.4 หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดย่อย: สภาเขต ในเขตหนึ่งๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งโดยมีจํานวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถ้าเขตใดมีประชากรเกินห้าหมื่นคน ให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจํานวนประชากรทุกห้าหมื่นคน เศษของ
ห้าหมื่นถ้าถึงสองหมื่นห้าหรือกว่านั้นให้นับเป็นห้าหมื่น
5.3.4.1 อํานาจหน้าที่ของสภาเขต – มีดังต่อไปนี้
(1) จัดทําแผนพัฒนาเขตเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการเขตและสภาปัตตานีมหานคร
(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติปัตตานีมหา
นครว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
(3) สอดส่องและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน
(4) ให้คําแนะนําหรือข้อสังเกตต่อผู้อํานวยการเขตเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขการ
บริการประชาชนภายในเขต หากผู้อํานวยการเขตไม่ดําเนินการใดๆโดยไม่แจ้งเหตุผล
ให้ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครพิจารณาดําเนินการต่อไป
(5) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆอัน
เกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติปัตตานีมหานครว่าด้วย
การนั้น
5.3.4.2 องค์ประกอบและที่มาของสภาเขต – สมาชิกสภาเขตมาจากการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตนั้นๆ โดยมีจํานวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 4 ปี ในขณะที่ประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตจะมาจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิกสภาเขต โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี

52

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
5.3.5 ฝ่ายกํากับดูแล: ฝ่ายที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการปัตตานี
มหานครและสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร คือ คณะผู้แทนส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.5.1 อํานาจหน้าที่ – คณะผู้แทนส่วนกลาง มีอํานาจหน้าที่ในการ
(1) ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับปัตตานีมหานคร
(2) กํา กับ ดู แ ลและตรวจสอบการปฏิ บัติ ห น้า ที่ข องผู้ ว่ าราชการปั ต ตานีม หานครและ
สมาชิกสภาปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
(3) รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครหรือ
สภาปัตตานีมหานครจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อจํานวน 10,000 ชื่อ
(4) เชิ ญ ผู้ ว่ า ราชการปั ต ตานี ม หานครและ/หรื อ ประธานสภาปั ต ตานี ม หานครมา
ปรึกษาหารือร่วมกันในส่วนของระเบียบหรือคําสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการปัตตานีมหา
นคร หรือข้อบัญญัติที่ออกโดยสภาปัตตานีมหานคร ในกรณีที่ทางคณะกรรมการมี
ความเห็ น ว่ า ระเบี ย บ คํ า สั่ ง หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น อาจจะขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร หรือที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในของประเทศโดยรวม
(5) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยับยั้งระเบียบหรือคําสั่งที่ออกโดย
ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร หรือข้อบัญญัติที่ออกโดยสภาปัตตานีมหานครได้ในกรณี
ที่ระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบัญญัตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการปั ต ตานี ม หานคร หรื อ ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในของ
ประเทศโดยรวม
(6) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกรณีท่ผี ู้ว่าราชการปัตตานีมหานครหรือประธานสภา
ปัตตานีมหานครร้องขอ
5.3.5.2 องค์ประกอบของคณะผู้แทนส่วนกลาง – คณะผู้แทนส่วนกลางมีทั้งหมด 22 คน โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ คือ
1) ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (ประธาน)
2) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (รองประธาน)
3) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
4) ผู้แทนกระทรวงการคลัง
5) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
6) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
10) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
11) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
12) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
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13) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
14) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
15) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
16) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
17) ผู้แทนสํานักงบประมาณ
18) ผู้แทนสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
19) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
20) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
21) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
22) ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
5.3.6 กลไกการมีส่วนร่วมโดยประชาชนในการเสนอแนะและตรวจสอบการบริหารราชการ:
5.3.6.1 คณะกรรมการกํากับทางจริยธรรม – เป็นกลไกสําคัญหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองแห่งหลักศาสนาอย่างแท้จริง
1) บทบาทหน้าที่ – เสนอแนะความเห็นในเชิงศาสนาและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของแต่ละศาสนิก
และไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย
2) องค์ประกอบและที่มา – ประกอบไปด้วยอิหม่ามประจํามัสยิดและเจ้าอาวาสจากวัด
ในพื้นที่
5.3.6.2 สภาประชาชน – เป็นกลไกสําคัญอีกกลไกหนึ่งในการเปิดพื้นที่เสวนา (Dialogue) ให้ทุก
ภาคส่วนในสังคมได้สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของตน ตลอดจนสร้างสมดุล
กับสภาปั ตตานีมหานครที่สะท้อนเสี ย งของประชาชนผ่านระบบตัว แทนที่ม าจากการ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ สมาชิกสภาประชาชนจะต้องสะท้อนถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์
วัฒนธรรม สาขาอาชีพ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนต้องคํานึงถึงสัดส่วนชายหญิงให้มี
ความใกล้เคียงกันด้วยเพื่อให้ทุกกลุ่มในสังคมได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่มี
เงินเดือนประจํา แต่ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครจะต้องสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของสภาประชาชน และเบี้ยประชุมของสมาชิก
1) อํานาจหน้าที่
• เสนอแนะ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการ
ปัตตานีมหานคร และสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร
• จัดทํารายงานประจําปีการประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการปัตตานี
มหานคร พร้อมแถลงต่อสาธารณะ
• แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
ปัตตานีมหานคร โดยอาจร่วมเป็นคณะกรรมการที่สภาปัตตานีมหานครแต่งตั้ง
ขึ้นด้วย
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• แนะนํารายชื่อผู้ที่สภาประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครด้วยกระบวนการปรึกษาหารือต่อสาธารณะ
2) องค์ประกอบและที่มา – มีสมาชิกจํานวนไม่เกิน 51 คน โดยได้รับเลือกตั้งจาก
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆที่จดแจ้งขึ้น
ทะเบียนไว้กับสํานักงานปลัดปัตตานีมหานคร มีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา (อิสลาม)
(2) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา (พุทธ)
(3) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา (คริสต์)
(4) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา (อิสลาม)
(5) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา (พุทธ)
(6) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
(7) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
(8) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
(9) ผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้าน
(10) ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(11) ผู้แทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(12) ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะ
(13) ผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
(14) ผู้แทนองค์กรด้านศาสนา (อิสลาม)
(15) ผู้แทนองค์กรด้านศาสนา (พุทธ)
(16) ผู้แทนองค์กรด้านศาสนา (คริสต์)
(17) ผู้แทนองค์กรด้านวัฒนธรรม (อิสลาม)
(18) ผู้แทนองค์กรด้านวัฒนธรรม (พุทธ)
(19) ผู้แทนองค์กรด้านวัฒนธรรม (จีน)
(20) ผู้แทนองค์กรด้านวัฒนธรรม (ซาไก)
(21) ผู้แทนองค์กรด้านการประมง
(22) ผู้แทนองค์กรด้านเกษตรกรรม
(23) ผู้แทนองค์กรด้านสาธารณสุข
(24) ผู้แทนองค์กรด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) ผู้แทนองค์กรด้านการพัฒนาชุมชน
(26) ผู้แทนองค์กรด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
(27) ผู้แทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
(28) ผู้แทนองค์กรด้านกฎหมาย
(29) ผู้แทนองค์กรด้านกิจการสตรี
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(30) ผู้แทนองค์กรด้านกิจการเยาวชน
(31) ผู้แทนองค์กรด้านผู้พิการ
(32) ผู้แทนองค์กรด้านแรงงาน
(33) ผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจเอกชน
(34) ผู้แทนองค์กรด้านสื่อสารมวลชน
ทั้งนี้ สมาชิกสภาประชาชนจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครและ
สมาชิกสภาเขตในปัตตานีมหานคร
5.3.6.3 การร่วมกันเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง – ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปัตตานีมหานคร สามารถที่
จะร่วมกันเข้าชื่อเพื่อกระทําการดังต่อไปนี้
• ลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร
หรือสมาชิกสภาเขต โดยร่วมกันเข้าชื่อตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด
• เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยร่วมกันเข้าชื่อตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนด
5.3.7 ระบบการเลือกตั้ง:
5.3.7.1 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร จะเป็นการเลือกตั้งโดยใช้ระบบเสียงเกินกึ่ง
หนึ่ง (Majority Electoral System) ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้ว่าฯจะต้องได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
โดยในส่วนของกระบวนการลงคะแนนเสียง อาจจะต้องดําเนินการสองรอบ
กล่าวคือในการเลือกตั้งรอบแรกนั้น หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้คะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด (Absolute Majority) ผู้สมัครที่ได้
คะแนนสูงสุด 2 คนแรกจะผ่านเข้ารอบสองต่อไป ส่วนผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็นอันดับสาม
ลงไปนั้นจะถูกคัดออก การเลือกตั้งในรอบที่สองจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะต้องลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งจาก 2 อันดับแรกอีกครั้ง โดยผู้สมัครที่ได้
คะแนนเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในรอบที่สองนี้ จะถือเป็นผู้
ชนะการเลือกตั้งในที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอุปสรรคในการซื้อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าฯที่ประชาชนในปัตตานีมหานครเกินครึ่งให้การยอมรับอย่างแท้จริง
5.3.7.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร
• ประเภทเขตพื้นที่ จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ
• ประเภทกลุ่มชนส่วนน้อยหรือผู้ขาดโอกาสทางสังคม จะเป็นการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปัตตานีมหานครที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นที่มิใช่
ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ สตรี หรือผู้พิการทางร่างกาย
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5.3.7.3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต จะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตนั้นๆ
5.3.8 ที่มาของรายได้:
5.3.8.1 กองทุนซะกาต
5.3.8.2 ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียม
รวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตปัตตานีมหานคร
5.3.8.3 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนที่
จัดเก็บได้ในปัตตานีมหานคร
5.3.8.4 ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใบอนุ ญ าต และค่ า ปรั บ อั น เนื่ อ งในกิ จ การที่ ก ฎหมายมอบหน้ า ที่ ใ ห้
เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการ โดยกิจการนั้นอยู่ในเขตปัตตานีมหานครซึ่งปัตตานีมหา
นครเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้น
5.3.8.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุงปัตตานีมหานครประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท
ดังต่อไปนี้
1) ภาษีบํารุงปัตตานีมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและ
น้ํามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจาก
การค้าในเขตปัตตานีมหานคร เพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรับน้ํามัน และไม่
เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สําหรับก๊าซปิโตรเลียม
2) ค่าธรรมเนียมบํารุงปัตตานีมหานครจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
โดยเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมที่จะจัดเก็บและนําส่งให้ปัตตานี
มหานคร
3) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุ ร า และค่ า แสตมป์ ย าสู บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยาสู บ โดยให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี
สรรพสามิต ภาษีสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บเพิ่มขึ้น
4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราซึ่ง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) ของกฎหมายว่าด้วยการ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่
เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
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6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
7) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตปัตตานีมหานคร ในอัตรา
ร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในปัตตานีมหา
นคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้
จริง
10) อากาการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
11) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
12) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
13) ค่าธรรมเนียมดัง ต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
14) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
ปัตตานีมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการภายในเขตปัตตานีมหานคร และให้ตกเป็น
รายได้ของปัตตานีมหานคร
15) ค่าธรรมเนียมใดๆที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะที่
ปัตตานีมหานครจัดให้มีขึ้น
5.3.8.6 นอกจากนี้ ปัตตานีมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
1) รายได้จากทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร
2) รายได้จากการสาธารณูปโภคของปัตตานีมหานคร
3) รายได้จากการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร การทํากิจการร่วมกับบุคคลอื่นหรือจาก
สหการ
4) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาลหรือมี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานครโดยเฉพาะ
5) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
6) ค่าบริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น
7) รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและตรา
เป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

58

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
8) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาปัตตานีมหานคร
9) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นและเงินสมทบจาก
รัฐบาล
10) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
11) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร
12) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
13) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
14) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุ่งแสวงหากําไรใน
ปัตตานีมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
15) รายได้จ ากการจั ด เก็บ ภาษีท รัพ ย์สิ นและค่า ธรรมเนี ย มพิเ ศษตามที่ จะมีก ฎหมาย
กําหนด
16) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานคร
5.4 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
5.4.1 ราชการส่วนกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
5.4.1.1 รับผิดชอบการดําเนินงานในด้านการทหาร การต่างประเทศ และการเงินการคลังของ
ประเทศ
5.4.1.2 กําหนดมาตรฐานในการดําเนินงานด้านอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 5.4.1.1 ของปัตตานี
มหานคร
5.4.1.3 ดําเนินการหรือสนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงานในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติร้ายแรงอันเกินกว่าศักยภาพของปัตตานีมหานครจะควบคุมดูแล
5.4.2 ราชการส่วนภูมิภาค มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
5.4.2.1 กํากับการดําเนินงานของปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกําหนด
5.4.2.2 ให้คําปรึกษาในการดําเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการตามที่ปัตตานีมหานคร
ร้องขอ
5.4.3 ราชการส่วนท้องถิ่น (ปัตตานีมหานคร) มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการในเขตปัตตานีมหานครใน
เรื่องดังต่อไปนี้
5.4.3.1 การจัดทําแผนพัฒนาปัตตานีมหานคร
5.4.3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาปัตตานีมหานคร
5.4.3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานครและตาม
กฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร
5.4.3.4 การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด
5.4.3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

59

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
5.4.3.6 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5.4.3.7 การผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้พื้นที่
5.4.3.8 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
5.4.3.9 การขนส่ง การขนส่งมวลชน การจัดการจราจร และการวิศวกรรมจราจร
5.4.3.10 การจัดให้มีและควบคุมสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา
5.4.3.11 การจัดให้มีและควบคุมท่าอาศาศยานและท่าเรือ
5.4.3.12 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
5.4.3.13 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
5.4.3.14 การควบคุมอาคาร
5.4.3.15 การปรับปรุงแหล่งชุมชนและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
5.4.3.16 การจัดการศึกษา
5.4.3.17 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมมลายูมุสลิม ไทยพุทธ จีน คริสต์ และวัฒนธรรมอื่นที่มีอยู่
ในท้องถิ่น
5.4.3.18 การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลายทางศาสนา อั ต ลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
กันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
5.4.3.19 การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
5.4.3.20 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และการนันทนาการ
5.4.3.21 การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5.4.3.22 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.4.3.23 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.4.3.24 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล และการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
5.4.3.25 การจัดให้มีโรงพยาบาล
5.4.3.26 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
5.4.3.27 การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
5.4.3.28 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
5.4.3.29 การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยในโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
5.4.3.30 การสาธารณูปการ
5.4.3.31 การสั ง คมสงเคราะห ์แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
5.4.3.32 การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
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5.4.3.33 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่น
5.4.3.34 การดูแลการค้าชายแดนร่วมกับกรมศุลกากร
5.4.3.35 กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
5.4.3.36 หน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
เทศบาลนคร หรื อ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของปัตตานีมหานคร
บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค จะ
มอบให้ ปั ต ตานี ม หานครปฏิ บั ติ ก็ ไ ด้ โดยให้ ทํ า เป็ น พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง
ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ทําเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ กําหนดให้อํานาจหน้าที่ตามข้อใดข้อหนึ่งใน 5.4.3
เป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือรัฐวิสาหกิจ ให้โอนอํานาจ
หน้าที่ในเขตปัตตานีมหานครดังกล่าวมาเป็นของปัตตานีมหานคร โดยราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะมีอํานาจหน้าที่เพียงการกํากับดูแลให้
เป็นไปตามมาตรฐานกลาง/ มิให้ขัดต่อกฎหมายเท่านั้น
5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับปัตตานีมหานคร
ปัตตานีมหานครจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากส่วนกลางผ่านกลไกดังต่อไปนี้
5.5.1 ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครมีหน้าที่จัดทํารายงานประจําปีการบริหารราชการปัตตานีมหานคร
ให้แก่คณะผู้แทนส่วนกลางได้รับทราบ
5.5.2 คณะผู้แทนส่วนกลางมีอํานาจในการเชิญผู้ ว่าราชการปัตตานีมหานครและ/หรือประธานสภา
ปัตตานีมหานครมาปรึกษาหารือร่วมกันในส่วนของระเบียบหรือคําสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการปัตตานี
มหานคร หรือข้อบัญญัติที่ออกโดยสภาปัตตานีมหานคร ในกรณีที่ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า
ระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบัญญัตินั้นอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ปัตตานีมหานคร หรือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในของประเทศโดยรวม
5.5.3 คณะผู้แทนส่วนกลางมีอํานาจในการเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยับยั้ง
ระเบียบหรือคําสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร หรือข้อบัญญัติที่ออกโดยสภาปัตตานีมหา
นครได้ในกรณีที่ระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบัญญัตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการปัตตานีมหานคร หรือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในของประเทศโดยรวม
5.5.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจในการยับยั้งระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบัญญัติที่ออกโดย
ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครหรือสภาปัตตานีมหานครตามแต่กรณี หากมีความเห็นตามที่คณะ
ผู้แทนส่วนกลางเสนอว่าระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบัญญัติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร หรือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในของ
ประเทศโดยรวม
5.5.5 การจะแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานครจะกระทําได้ต่อเมื่อทั้งสภา
ปัตตานีมหานครและรัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วยเสียงสองในสามที่สะท้อนความเห็นพ้องต้องกัน
5.6 สถานะของผู้ว่าราชการจังหวัด การปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม
5.6.1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด – เปลี่ยนแปลงจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนของประชาชนในปัตตานีมหานคร
5.6.1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล – ยุบเลิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเขต
ปัตตานีมหานคร ภายหลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
ครบกําหนดวาระ
5.6.1.3 กํานันและผู้ใหญ่บ้าน – คงเดิม โดยขึ้นกับผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร
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ตารางที่ 1: สรุปความคาดหวังพื้นฐานและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษปัตตานีมหานคร

ความคาดหวังพื้นฐาน
1. การปกครองภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยมีผู้บริหารสูงสุดในท้องถิ่นที่
มีความเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนพื้นที่
2. กลไกทีเ่ อื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ริเริ่ม เสนอแนะ และตัดสินใจในเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของท้องถิ่น รวมทัง้ กํากับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร
3. ระบบกลั่นกรองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
ปัตตานีมหานครให้ได้ผู้มีความสามารถและมี
คุณธรรม และป้องกันการซือ้ เสียงเลือกตั้ง
4. หลักประกันสิทธิเสรีภาพของคนไทยพุทธในพืน้ ที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. การมีจํานวนข้าราชการไทยพุทธและไทยมุสลิมเชื้อ •
สายมลายูที่สอดคล้องกับจํานวนประชากรในพื้นที่
•

กลไกในการตอบสนองความคาดหวัง
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถกระทําได้ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา
284
ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
คณะผู้อาวุโสทางจริยธรรม
สภาปัตตานีมหานคร
สภาเขต
สภาประชาชน
การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ระบบการเลือกตั้งด้วยเสียงเกินกึ่งหนึง่ (Absolute Majority)
การแนะนําชื่อผูเ้ หมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯโดยสภาประชาชนผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือ
รองผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครเป็นคนไทยพุทธในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
รองประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นคนไทยพุทธ 1 คน (จากจํานวน 2 คน)
คณะผู้แทนส่วนกลาง
สมาชิกสภาปัตตานีมหานครอย่างน้อย 3 คน
สมาชิกสภาประชาชนในส่วนของผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ผู้แทน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนองค์กรด้านวัฒนธรรม ผู้แทนองค์กรด้าน
ศาสนา ผู้แทนองค์กรด้านการศึกษา
ข้าราชการและลูกจ้างประจําสํานักงานปลัดปัตตานีมหานครซึ่งรับสมัครจาก
คนในพื้นที่
ข้อบัญญัติของปัตตานีมหานคร
ข้อบัญญัติของปัตตานีมหานคร

6. การใช้ภาษามลายูควบคู่ไปกับภาษาไทยบนสถานที่ •
และป้ายต่างๆของทางราชการ
7. ระบบการศึกษาที่อยูใ่ นมาตรฐานกลางของ
• ข้อบัญญัติของปัตตานีมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ และในขณะเดียวกันต้อง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วย โดยใช้หลักสูตร
การศึกษาที่บรู ณการระหว่างสายสามัญและสาย
ศาสนาในโรงเรียนของรัฐ รวมทั้งมีการเรียนการสอน
วิชาภาษามลายู
-------------------------------------------------------------------
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6. บทส่งท้าย
การจะพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นทางออกทางการเมืองต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละการนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ยั่ ง ยื นได้ นั้ น สั ง คมไทยจะต้ อ งเรี ย นรู้ ถึง การอยู่ ร่ ว มกั น
ท่ามกลางความแตกต่างและต้องสามารถก้าวข้ามความหวาดระแวงต่อการแยกดินแดนไปให้ได้ ความต้องการที่จะ
แบ่งแยกดินแดนนั้นมีอยู่จริงในปัจจุบัน แต่เป็นเพียงความต้องการของคนจํานวนน้อย ในขณะที่ความต้องการของคน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ก่อความไม่สงบส่วนหนึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ด้วยนั้น มิใช่การแยกตัวเป็นเอกราช หากแต่
เป็นความสามารถที่จะดูแลจัดการการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความต้องการที่
ชอบธรรมตามครรลองของประชาธิปไตยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ
เมื่อเป็นเช่นนี้ การปรับปรุงโครงสร้างและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในการที่จะเอื้อให้
ประชาชนในพื้นที่มีอํานาจในการจัดการตัวเองให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นจริงๆ จึงมิได้เป็นเรื่องที่ต้อง
กังวลแต่อย่างใด และที่สําคัญคือ หากรัฐบาลกําหนดให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดูแลตัวเองในระดับที่
ชุมชนไม่รู้สึกอึดอัดหรือถูกกดทับจากรัฐแล้ว ความต้องการที่จะแยกดินแดนก็จะหมดความชอบธรรมไปโดยปริยาย ซึ่ง
หากพินิจพิเคราะห์ให้ถึงที่สุดแล้ว จะเห็นว่าการให้อิสระแก่ท้องถิ่นคือแนวทางที่จะรักษาดินแดนเอาไว้ได้โดยไม่ต้อง
สูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อ ถือเป็นการรักษาความมั่นคงของรัฐ (State Security) โดยการสร้างความมั่นคงของมนุษย์
(Human Security) ไปในเวลาเดียวกัน มิใช่ก้าวแรกที่จะเสียบูรณภาพแห่งดินแดนและอํานาจอธิปไตยของรัฐไทยแต่
ประการใด
HHHHHHHHIIIIIIII
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23 พฤษภาคม 2553, กลุ่มผู้นําศาสนา, สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อ.เมือง จ.สงขลา
24 พฤษภาคม 2553, กลุ่มนักธุรกิจ, สํานักงานหอการค้าจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
26 พฤษภาคม 2553, กลุ่มเกษตรกร, สํานักงานยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ยะลา
27 พฤษภาคม 2553, กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ, สํานักงานยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ยะลา
29 พฤษภาคม 2553, กลุ่มนักธุรกิจ, สํานักงานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
13 มิถุนายน 2553, กลุ่มนักการเมืองระดับชาติ, โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
14 มิถุนายน 2553, กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ร้านอาหารฮาสานะห์ อ.เมือง จ.ยะลา
14 มิถุนายน 2553, กลุ่มคนไทยจีน, สํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
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15 มิถุนายน 2553, กลุ่มสื่อมวลชน, สํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
18 มิถุนายน 2553, กลุ่มสตรี, ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเกษตร อ.กรงปินัง จ.ยะลา
18 มิถุนายน 2553, กลุ่มผู้ต้องหาคดีความมั่นคง, เรือนจํากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
20 มิถุนายน 2553, กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น, สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา
24 มิถุนายน 2553, กลุ่มปัญญาชนมุสลิม, สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา
29 มิถุนายน 2553, กลุ่มข้าราชการทหาร ตํารวจ พลเรือน, โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
4 กรกฎาคม 2553, กลุ่มนักการศึกษาและโต๊ะครู, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
10 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, โรงเรียนบ้านมาแฮ อ.รามัน จ.ยะลา
11 กรกฎาคม 2553, กลุ่มนักศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
12 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, บ้านเจะเหม อ.แว้ง จ.นราธิวาส
17 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, สํานักงานการเกษตร อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
18 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, มัสยิดบ้านชุมบก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
21 กรกฎาคม 2553, กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น, โรงเรียนจริยธรรมมูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
22 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, บ้านเกาะตา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
22 กรกฎาคม 2553, กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น, โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
24 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
24 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, บ้านทุ่งคา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
25 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, สมาคมอิสลามนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
25 กรกฎาคม 2553, กลุ่มผู้นําศาสนา, โรงเรียนจริยธรรมอิสลามอนุสรณ์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
25 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, โรงเรียนศาสนบํารุง อ.จะนะ จ.สงขลา
25 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, โรงเรียนบ้านกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
25 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, บ้านตุหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
26 กรกฎาคม 2553, กลุ่มคนไทยพุทธ, บ้านตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
26 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, ที่ว่าการอําเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
26 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
27 กรกฎาคม 2553, กลุ่มอดีตแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ อ.เมือง จ.ยะลา
29 กรกฎาคม 2553, กลุ่มนักเรียนเยาวชนไทยพุทธ, โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
29 กรกฎาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, องค์การบริหารส่วนตําบลลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
1 สิงหาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, องค์การบริหารส่วนตําบลบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
2 สิงหาคม 2553, กลุ่มคนไทยพุทธ, บ้านทุ่งกง อ.เมือง จ.นราธิวาส
7 สิงหาคม 2553, กลุ่มประชาชนทั่วไป, สํานักงานเทศบาลตําบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9 สิงหาคม 2553, กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
27 สิงหาคม 2553, กลุ่มคนไทยพุทธ, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
3 กันยายน 2553, กลุ่มคนไทยพุทธ, วัดปทุมวารี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
8 กันยายน 2553, กลุ่มคนไทยพุทธ, โรงเรียนบ้านตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
22 มกราคม 2554, กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจังหวัดปัตตานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
23 มกราคม 2554, กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจังหวัดยะลา, สํานักงานเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
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ภาคผนวก (ก)
แนวคําถามหลักในการรับฟังความคิดเห็น
สถานการณ์ทั่วไป
1. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ท่าน
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างหรือไม่อย่างไร
2. ในฐานะที่ท่านเป็นคนในพื้นที่ ท่านมีความรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องใดบ้างหรือไม่อย่างไร
3. นอกเหนือจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแล้ว ท่านหรือคนใกล้ชิดรู้สึกว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมใน
ด้านอื่นอีกหรือไม่อย่างไร แล้วจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง
การบริหารปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทั่วไป สามารถแสดงออกถึงความต้องการของตัวเอง
ในทางสังคมและทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด และหากท่านต้องการแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองแล้ว
จะมีช่องทาง/วิธีการสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐและตัวแทนทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งได้รับรู้และนําไปปฏิบัติ
ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร
5. ท่านคิดว่าตัวแทนทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่ เช่น สมาชิกรัฐสภา และนักการเมืองท้องถิ่น สามารถทํา
หน้าที่ได้ตามที่ท่านคาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้หรือไม่อย่างไร
6. ทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น และสามารถมีบทบาทในการ
บริหารจัดการกิจการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
7. ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ท่านได้ประสบกับข้อจํากัดหรือติดขัดในเรื่องใดบ้างหรือไม่อย่างไร
8. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับกระแสการพูดถึงเรื่องของเขตปกครองพิเศษ ท่านมีความเข้าใจอย่างไรต่อคําว่าเขต
ปกครองพิเศษ
9. ในความเห็นของท่าน การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันมีข้อดีหรือข้อจํากัดอย่างไรและการ
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านต้องการจะเห็นในอนาคตนั้นมีสาระสําคัญและรูปแบบอย่างไร
10. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับแนวคิดที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง คุณสมบัติ/ คุณลักษณะสําคัญของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในพื้นที่ควรจะเป็นอย่างไรในสายตาของท่าน
อัตลักษณ์
11. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการเป็นคนส่วนน้อยในสังคม (คนไทยพุทธเป็นคนส่วนน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ คนไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นคนส่วนน้อยในประเทศ) ในสังคมไทยปัจจุบัน ท่านสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของ
ท่านได้มากน้อยเพียงใด และท่านมีความเห็นว่าภาครัฐควรทําอย่างไรเพื่อให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น
12. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการนําเอาลักษณะกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทดแทนกฎหมายแพ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
13. ท่านต้องการที่จะให้มีการใช้ภาษามลายูในพื้นที่อย่างไรบ้าง (ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม)
14. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
15. ท่านต้องการที่จะอยู่ภายใต้สภาพสังคมและการเมืองแบบใดในอนาคต
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ภาคผนวก (ข)
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 พื้นที่
• จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ 1,940,356 ตร.กม.
• จังหวัดยะลามีพื้นที่ 4,512,078 ตร.กม.
• จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ 4,475,430 ตร.กม.
(ข้อมูลจากบันทึกนักปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551)

1.2 จํานวนประชากร
• จังหวัดปัตตานีมีประชากร 647,624 คน แบ่งเป็นชาย 319,542 คน หญิง 328,082 คน
• จังหวัดยะลามีประชากร 480,334 คน แบ่งเป็นชาย 238,215 คน หญิง 242,119 คน
• จังหวัดนราธิวาสมีประชากร 728,071 คน แบ่งเป็นชาย 360,367 คน หญิง 367,704 คน
(ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)

1.3 จํานวนผู้นับถือศาสนา
• จังหวัดปัตตานี
o ผู้นับถือศาสนาอิสลามจํานวน 567,164 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.72)
o ผู้นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 79,152 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.24)
o ผู้นับถือศาสนาคริสต์ จํานวน 198 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.03)
(ข้อมูลจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, 2553)

• จังหวัดยะลา

o ผู้นับถือศาสนาอิสลามจํานวน 341,355 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.74)
o ผู้นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 133,324 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.02)
o ผู้นับถือศาสนาคริสต์ จํานวน 1,142 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.24)
(ข้อมูลจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา, 2552)

• จังหวัดนราธิวาส

o ผู้นับถือศาสนาอิสลามจํานวน 443,902 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.13)
o ผู้นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 77,248 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.81)
o ผู้นับถือศาสนาคริสต์ จํานวน 240 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.04)
(ข้อมูลจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส, 2552)

1.4 รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
• จังหวัดปัตตานี ครัวเรือนมีรายได้ 13,511 บาท รายจ่าย 13,784 บาท
• จังหวัดยะลา ครัวเรือนมีรายได้ 19,619 บาท รายจ่าย 10,580 บาท
• จังหวัดนราธิวาส ครัวเรือนมีรายได้ 11,244 บาท รายจ่าย 10,486 บาท
(ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2552)
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2. การปกครอง
2.1 จํานวนเขตการปกครอง
• จังหวัดปัตตานี มี 12 อําเภอ/ 115 ตําบล/ 642 หมู่บ้าน
• จังหวัดยะลา มี 8 อําเภอ/ 58 ตําบล/ 379 หมู่บ้าน
• จังหวัดนราธิวาส มี 13 อําเภอ/ 77 ตําบล/ 593 หมู่บ้าน
(ข้อมูลจากบันทึกนักปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551)

2.2 จํานวนหน่วยงานราชการในจังหวัดปัตตานี
• จังหวัดปัตตานี
o มีหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด จํานวน 65 แห่ง
o มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 30 แห่ง
o มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 11 แห่ง
o มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 1 แห่ง
o มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 114 แห่ง
(ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดปัตตานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)

• จังหวัดยะลา

o มีหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด จํานวน 78 แห่ง
o มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 42 แห่ง
o มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 64 แห่ง
(ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดยะลา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)

• จังหวัดนราธิวาส

o มีหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด จํานวน 97 แห่ง
o มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 46 แห่ง
o มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 43 แห่ง
o มีองค์กรมหาชน จํานวน 1 แห่ง
o มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 1 แห่ง
o มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 89 แห่ง
(ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดนราธิวาส กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)

2.3 ข้อมูลจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด
(ข้อมูลจากสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

ลําดับ
1
2
3

จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

จํานวน
อบจ.
(แห่ง)
1
1
1

จํานวน
เทศบาลนคร
(แห่ง)
1
-

จํานวน
เทศบาลเมือง
(แห่ง)
1
1
3

จํานวน
เทศบาลตําบล
(แห่ง)
11
9
11

จํานวน
อบต.
(แห่ง)
101
53
74

รวม
(แห่ง)
114
64
89
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2.4 จํานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
• จังหวัดยะลา
o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2550 มี
จํานวน 224,655 คน คิดเป็นร้อยละ 78.09 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และ
เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 24 ของประเทศ
o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2551 มีจํานวน 174,369
คน คิดเป็นร้อยละ 58.53 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และเป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้
สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 35 ของประเทศ
o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกอบต.ในจังหวัดยะลา ณ วันที่ 6 กันยายน 2552 มีจํานวน 81,957
คน คิดเป็นร้อยละ 77.49 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด
• จังหวัดนราธิวาส

o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2550 มี
จํานวน 342,587 คน คิดเป็นร้อยละ 77.66 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และ
เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 26 ของประเทศ
o ผู้ใช้สิท ธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 2 มีนาคม 2551 มีจํานวน
275,510 คน คิดเป็นร้อยละ 60.35 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และเป็นจังหวัด
ที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 29 ของประเทศ
o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกอบต.ในจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 6 กันยายน 2552 มีจํานวน
138,114 คน คิดเป็นร้อยละ 76.41 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด
• จังหวัดปัตตานี

o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2550 มี
จํานวน 303,517 คน คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และ
เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 31 ของประเทศ
o ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจั ง หวั ด ปั ต ตานี ณ วั น ที่ 2 มี น าคม 2551 มี จํ า นวน
234,924 คน คิดเป็นร้อยละ 57.95 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และเป็นจังหวัด
ที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 38 ของประเทศ
o ผู้ใช้สิ ท ธิเ ลือ กตั้งสมาชิก อบต.ในจังหวั ดปัตตานี ณ วั นที่ 6 กั นยายน 2552 มีจํ านวน
197,890 คน คิดเป็นร้อยละ 75.56 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด
• กรุงเทพมหานคร

o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2550 มี
จํานวน 2,866,028 คน คิดเป็นร้อยละ 69.08 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และ
เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 69 ของประเทศ
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o ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2551 มีจํานวน
1,685,475 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัด และเป็น
จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นลําดับที่ 76 ของประเทศ
อนึ่ง สัดส่วนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีจํานวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 74.49 และ 55.62
ตามลําดับ
(ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

71

[เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7]
ภาคผนวก (ค)
(ร่าง) พื้นที่เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 20 เขตจํานวน 25 คน
จังหวัดสงขลา
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอจะนะ พืน้ ที่ 502.98 ตร.กม. ประชากร 97,095 คน (พ.ศ. 2551)
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 2 คน
อําเภอนาทวี พืน้ ที่ 619.8 ตร.กม. ประชากร 61,573 คน (พ.ศ. 2551)
อําเภอเทพา พื้นที่ 978.0 ตร.กม. ประชากร 69,278 คน (พ.ศ. 2551)
อําเภอสะบ้าย้อย พื้นที่ 852.81 ตร.กม. ประชากร 67,668 คน (พ.ศ. 2551)
จังหวัดปัตตานี
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 2 คน
อําเภอเมืองปัตตานี พื้นที่ 96.869 ตร.กม. ประชากร 120,875 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 1,247.82 คน/ตร.กม.
อําเภอหนองจิก พื้นที่ 231.5 ตร.กม. ประชากร 69,510 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 300.26 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 4 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอโคกโพธิ์ พื้นที่ 339.4 ตร.กม. ประชากร 64,086 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 188.82 คน/ตร.กม.
อําเภอแม่ลาน พื้นที่ 89.2 ตร.กม. ประชากร 15,084 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 169.1 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 5 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอปะนาเระ พื้นที่ 144.1 ตร.กม. ประชากร 43,131 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 299.31 คน/ตร.กม.
อําเภอมายอ พืน้ ที่ 216.1 ตร.กม. ประชากร 53,798 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 248.95 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 6 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอกะพ้อ พืน้ ที่ 93.814 ตร.กม. ประชากร 16,177 คน (พ.ศ. 2551)
อําเภอทุง่ ยางแดง พื้นที่ 114.97 ตร.กม. ประชากร 20,826 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 181.14 คน/ตร.กม.
อําเภอสายบุรี พื้นที่ 178.424 ตร.กม. ประชากร 63,485 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 355.87 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 7 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอไม้แก่น พื้นที่ 55.201 ตร.กม. ประชากร 11,452 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 207.46 คน/ตร.กม.
อําเภอยะหริง่ พื้นที่ 196.8 ตร.กม. ประชากร 79,627 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 404.61 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 8 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอยะรัง พื้นที่ 184.0 ตร.กม. ประชากร 84,108 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 457.11 คน/ตร.กม.
จังหวัดยะลา
เขตเลือกตั้งที่ 9 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 2 คน
อําเภอเมืองยะลา พื้นที่ 258.0 ตร.กม. ประชากร 159,272 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 617.33 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 10 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอเบตง พืน้ ที่ 1,328.0 ตร.กม. ประชากร 57,323 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 43.17 คน/ตร.กม.
อําเภอธารโต พืน้ ที่ 648.0 ตร.กม. ประชากร 22,005 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 33.96 คน/ตร.กม.
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เขตเลือกตั้งที่ 11 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอรามัน พื้นที่ 516.1 ตร.กม. ประชากร 85,187 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 165.06 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 12 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอยะหา พื้นที่ 500.0 ตร.กม. ประชากร 54,236 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 108.47 คน/ตร.กม.
อําเภอกาบัง พืน้ ที่ 451.0 ตร.กม. ประชากร 19,593 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 43.44 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 13 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอบันนังสตา พื้นที่ 629.0 ตร.กม. ประชากร 53,885 คน (พ.ศ. 2551)ความหนาแน่น 85.67 คน/ตร.กม.
อําเภอกรงปินงั พื้นที่ 191.0 ตร.กม. ประชากร 24,026 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 125.79 คน/ตร.กม.
จังหวัดนราธิวาส
เขตเลือกตั้งที่ 14 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 2 คน
อําเภอเมืองนราธิวาส พื้นที่ 305.115 ตร.กม. ประชากร 111,986 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 367.03 คน/ตร.กม.
อําเภอตากใบ พื้นที่ 253.45 ตร.กม. ประชากร 65,815 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 259.68 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 15 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอระแงะ พื้นที่ 435.6 ตร.กม. ประชากร 85,065 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 195.28 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 16 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอสุไหงโก-ลก พื้นที่ 138.3 ตร.กม. ประชากร 72,426 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 523.69 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 17 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอบาเจาะ พื้นที่ 171.68 ตร.กม. ประชากร 48,605 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 283.11 คน/ตร.กม.
อําเภอยี่งอ พื้นที่ 200.516 ตร.กม. ประชากร 41,881 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 208.87 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 18 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอแว้ง พื้นที่ 347.3 ตร.กม. ประชากร 49,278 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 141.89 คน/ตร.กม.
อําเภอสุคิริน พื้นที่ 513.0 ตร.กม. ประชากร 23,137 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 45.1 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 19 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 2 คน
อําเภอรือเสาะ พื้นที่ 468.324 ตร.กม. ประชากร 64,904 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 138.59 คน/ตร.กม.
อําเภอศรีสาคร พื้นที่ 500.1 ตร.กม. ประชากร 33,922 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 67.83 คน/ตร.กม.
อําเภอจะแนะ พื้นที่ 607.2 ตร.กม. ประชากร 33,121 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 54.55 คน/ตร.กม.
เขตเลือกตั้งที่ 20 มีสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร 1 คน
อําเภอสุไหงปาดี พื้นที่ 372.6 ตร.กม. ประชากร 53,128 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 142.59 คน/ตร.กม.
อําเภอเจาะไอร้อง พื้นที่ 162.7232 ตร.กม. ประชากร 36,662 คน (พ.ศ. 2551) ความหนาแน่น 225.3 คน/ตร.กม.
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ภาคผนวก (ง)
ความหมายของแนวคิดและรูปแบบการบริหารปกครอง
การถกเถียงใดๆที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ปัจจุบันนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องทําความเข้าใจความหมายของคําสําคัญพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งถูก
กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้และถูกอ้างอิงโดยทั่วไปในสังคมไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะเริ่มการ
ถกเถียงในเชิงลึกมากขึ้น
คําสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารปกครองของไทยโดยรวมตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นนี้ เริ่มตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของการจัดการปกครองโดยรวม โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
และรูปแบบต่างๆในการบริหารปกครองท้องถิ่น รวมทั้งเขตบริหารพิเศษในมิติต่างๆทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม
1. แนวคิดพื้นฐานของการจัดการปกครอง
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการปกครองสามารถจําแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ การรวมศูนย์อํานาจ
การกระจายอํานาจ และการปกครองตนเอง โดยแต่ละแนวคิดนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้
1.1 การรวมศูนย์อํานาจ (Concentration) หมายถึง การปกครองภายในประเทศที่กําหนดให้อํานาจ
เกี่ยวกับการปกครองประเทศ หรือการจัดบริการสาธารณะเป็นของส่วนกลาง โดยไม่มีการมอบอํานาจ
ให้กับส่วนอื่น อํานาจในการตัดสินใจใดๆจะอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ
บุคลากรภายในรูปแบบการปกครองดังกล่าว จะเป็นไปในลักษณะของการสั่งการตามลําดับชั้นบังคับ
บัญชา (Hierarchy)
1.2 การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การมอบอํานาจบางส่วนให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น
มีโอกาสในการจัดทําบริการสาธารณะโดยมีความเป็นอิสระตามสมควร ซึ่งแม้จะอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลจากส่วนกลาง แต่ก็มิได้ขึ้นกับการบังคับบัญชาสั่งการจากส่วนกลาง โดยรูปแบบการกระจาย
อํานาจที่กว้างขวางที่สุด จะเป็นการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ (Devolution) ไปที่องค์กรที่ทําหน้าที่
เป็นตัวแทนของท้องถิ่น ซึ่งมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น
1.3 การปกครองตนเอง (Autonomy) หมายถึง การที่เขตพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐอธิปไตยมีอํานาจในการ
บริหารจัดการภายในพื้นที่อย่างเป็นอิสระ บนพื้นฐานของขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่มาจากข้อตกลง
ร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างรัฐบาลและเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว รัฐจะจัดตั้งเขตปกครอง
ตนเอง (Autonomous Region) ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางชาติพันธุ์ ศาสนา หรือ
วัฒ นธรรมอย่ างมีนั ยสํ าคัญ จากพื้ นที่ อื่น ๆของประเทศ ซึ่ง โครงสร้ างการปกครองท้อ งถิ่ นทั่ ว ไปไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ จึงจําเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างการบริหารปกครอง
ที่สอดรับกับความแตกต่างดังกล่าว
อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ
รัฐบาล
การรวมศูนย์อํานาจ

ประชาชน
การกระจายอํานาจ

การปกครองตนเอง
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2. โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
รู ป แบบการปกครองของไทยในปั จ จุ บั น ถู ก ครอบด้ ว ยโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
กล่าวคือ
2.1 การบริหารราชการส่วนกลาง ถือเป็นศูนย์รวมของอํานาจในการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะ
หน้าที่ในการกําหนดนโยบายที่สามารถสั่งการลงไปยังหน่วยงานระดับรอง รับเอาไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม การบริหารราชการส่วนกลางจึงเป็นเหมือนต้นทางของการบริหารราชการในรูปแบบอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายส่วนใหญ่จะมาจากส่วนกลาง แต่ภายใต้การบริหารราชการของไทยใน
ปัจจุบันที่ให้อํานาจการบริหารกิจการบางด้านกับจังหวัดหรืออําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
ทําให้องค์กรในระดับรองจากส่วนกลางสามารถริเริ่มหรือกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับท้องถิ่นตนเอง
ได้ โดยทั่วไปแล้ว การกระจายอํานาจในการจัดบริการดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ
และการพัฒนาสาธารณูปโภคภายในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งการบริหารกิจการบางด้านยังคงเป็นหน้าที่หลัก
ของส่วนกลางอย่างเคร่งครัด เพราะถือเป็นความจําเป็นที่ส่วนกลางต้องรักษาทิศทางการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกันทั้งประเทศ เช่น นโยบายการต่างประเทศ และการทหาร ทั้งนี้ ก็ด้วยความคิดพื้นฐานเรื่อง
การรักษาความเป็นเอกภาพแห่งรัฐ (Unity of State) นั่นเอง หน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่บริหารราชการ
ส่วนกลางได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และกองงาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากันนี้ เช่น
สํานักนายกรัฐมนตรี หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น
2.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่รับเอาภาระหน้าที่บางประการจาก
ส่วนกลางมาปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าในการบริหารงานของราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นกลไกหลักของการบริหารงานส่วนภูมิภาคในบริบทของการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทยคือ หน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ซึ่งทุกจังหวัดของ
ประเทศไทยจะอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้ ยกเว้นกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียวซึ่ง
ถือเป็นการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งจากโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้คือ แม้ว่าอํานาจ
จะถูกแบ่งมาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ประจําอยู่ในภูมิภาค แต่การตัดสินใจสุดท้ายจะยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง
เพราะถือว่าส่วนกลางมีอํานาจในการปกครองครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
จะไม่เป็นการตัดอํานาจความรับผิดชอบของส่วนกลางออกไป
2.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานความคิดที่ว่าการ
บริ ห าราชการส่ ว นกลางไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
ขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีการแบ่งอํานาจจากส่วนกลางเพื่อให้เกิดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้ว แต่
ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อีกเช่นกัน จึงทําให้ต้องมีการกระจายอํานาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการปกครองด้วยตนเองได้
องค์กรหลักที่ทําหน้าที่บริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูป แบบต่ า งๆซึ่ ง มี ส ถานะนิติ บุ ค คล ไม่ว่ า จะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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3. รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆนั้นจะเป็นการกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็จะต้องยึดหลักว่าส่วนกลางสามารถกํากับการทํางานของท้องถิ่นได้เท่าที่จําเป็น
เท่านั้น และต้องไม่กระทบต่ออิสระของท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ การปกครองท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป และรูปแบบพิเศษ
3.1 การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สําหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้
เหมือนกันทั่วประเทศทั้ง 75 จังหวัด ซึ่งมีคณะผู้บริหารและสภาท้องถิ่นที่มีจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) มี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม ทั้ ง จั ง หวั ด ที่ อ ยู่
นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
• เทศบาล เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศในปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
• องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ถือเป็นหน่วยของการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อบต.ถือเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเมืองไทยหลัง ปี
2535
3.2 การปกครองท้ อ งถิ่ นรู ปแบบพิ เ ศษ การจั ด ตั้ง การปกครองท้อ งถิ่ น รูป แบบพิเ ศษนี้ มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อที่จะให้ท้องถิ่นมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมี
อยู่ 2 รูปแบบ คือ
• กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการเมืองหลวงของ
ประเทศที่มีขนาดใหญ่ กทม.จะไม่มีโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีการแบ่งพื้นที่
ออกเป็นเขตโดยมีสํานักงานเขตบริหารจัดการในพื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะพิเศษของโครงสร้าง
การปกครองแบบ กทม. คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาจากแต่งตั้งของส่วนกลาง
• เมื อ งพั ทยา เกิด ขึ้ น จากการที่ พัท ยาเป็น เมื อ งการท่ อ งเที่ ย วจึง ต้ อ งการให้ มีโ ครงสร้ า งการ
บริหารปกครองที่สอดคล้องกับพื้นที่ หลังจากที่มีการปฏิรูปการเมืองด้วยรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2540 ทําให้โครงสร้างของเมืองพัทยามีลักษณะคล้ายกับเทศบาลในรูปแบบทั่วไป
อย่ า งไรก็ ต าม ในอนาคตนั้ น คาดว่ า การปกครองท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษของไทยจะมี ค วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้นในลักษณะของเขตพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกระแสเรียกร้องให้มีเขตบริหารพิเศษ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเขตวัฒนธรรมพิเศษในบางพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆโดยทั่วไปของประเทศ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีลําดับที่ 6 อนุมัติหลักการเรื่อง
“ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ...” โดยมีสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง ซึ่งมีผล
ให้ แ ม่ ส อดมี โ อกาสพั ฒ นาเป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษต่ อ ไป ทั้ ง นี้ คณะกรรมาธิ ก ารการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภา
ผู้ แ ทนราษฎร ได้ มี ค วามเห็ น ในการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ 43 เมื่ อ วั น ที่ 11
พฤษภาคม 2553 ว่า หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการยกฐานะรูปแบบการปกครองแบบพิเศษที่แม่สอดนี้ ก็ควรจะต้องชี้ให้ผู้
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ที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวมองถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักสําคัญ รวมทั้งมีข้อสังเกตว่านครแม่สอดไม่ควรมี
ราชการส่วนภูมิภาค หรือหากจะมีก็ควรที่จะลดบทบาทลง
นอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา
และระนอง ให้มีการกําหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษสําหรับชาวเลและชาวอุรักละโว้ยอีกด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติคณะรัฐมนตรีลําดับที่ 6 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง “แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล” ซึ่งมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นเจ้าของเรื่อง โดยเห็นชอบในหลักการให้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชาวเลในหลักสูตรสามัญภายใน 6-12 เดือน และพิจารณากําหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ลักษณะสังคมวัฒนธรรมจําเพาะโดยให้ดําเนินการภายใน 1-3 ปี
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