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************************* 
 
 ดว้ยเวทีเสวนาผูน้ าไทยพุทธในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามโครงการเสวนาผูน้ าไทยพุทธ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ประจ าปี ๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๓-๔ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
ซีเอสปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี มีผูเ้ขา้ร่วมเสวนา จ านวน ๗๕ คน ไดเ้สวนาถึงบทบาทของ
พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ผลการเสวนา ได้ข้อสรุป
ร่วมกนั ดงัน้ี 
 ๑. ภาพรวมของข้อคิดเห็นต่อนโยบายการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต.ของรัฐบาล          ในขอ้คิดเห็น
โดยรวมวา่ เห็นดว้ยหรือไม่ ปรากฏผลดงัน้ี 
  ๑.๑ เห็นด้วยกบันโยบายพูดคุยเพื่อสันติสุข จ านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๙ ท่ีเห็น
ดว้ยกบันโยบายน้ี เพราะเห็นว่าถึงเวลาท่ีทุกฝ่าย ควรจะหันหนา้มาพูดคุยกนั เพื่อลดความสูญเสียลดความ
รุนแรง เพื่อสันติสุขของพื้นท่ีในอนาคต 
  ๑.๒ ไม่เห็นด้วยกบัการพูดคุยเพื่อสันติสุข จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓  ท่ีไม่เห็น
ดว้ย เพราะยงัขาดความมัน่ใจและความชดัเจนในกระบวนการพูดคุยว่า จะมีความจริงจงั จริงใจ รวมถึงมี
ขอ้ตกลงท่ีเป็นประโยชน์กบัพื้นท่ีในกระบวนการพูดคุยคร้ังน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  ๑.๓ งดออกเสียงกบันโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุข จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ 
เพราะยงัขาดความมัน่ใจและความชดัเจนในกระบวนการพูดคุย 
 ๒. เวทีเสวนาได้มีข้อคิดเห็นต่อนโยบายการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน ๓ ประเด็นใหญ่ๆ ประกอบดว้ย 
๑) มีความกงัวลอะไรกบันโยบายการพูดคุย ๒) มีความคาดหวงัอะไรจาก      นโยบายการพูดคุย ๓) เราจะ
ช่วยกนัอยา่งไรใหน้โยบายการพูดคุยบรรลุผลเดินหนา้ต่อไปได ้ขอ้สรุปมีดงัน้ี 
 ๒.๑ มีความกงัวลอะไรกบันโยบายการพูดคุย เวทเีสวนาให้ความเห็นว่า 
  ๑) กงัวลวา่ฝ่ายรัฐ (Party A) จะยนิยอมตามขอ้เรียกร้องใหก้บัฝ่ายผูเ้ห็นต่าง    (PartyB) มาก
เกินไป จนท าใหพ้ี่นอ้งไทยพุทธในพื้นท่ีมีความยากล าบากในการด าเนินชีวติ 
  ๒) เม่ือมีพื้นท่ีปลอดภยัให้กบัผูเ้ห็นต่าง (MARA PATTANI) พี่นอ้งไทยพุทธรู้สึกกงัวลใจ
กบัความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของตนเอง 
  ๓) กงัวลเร่ืองความไม่จริงใจของทั้ง ๒ ฝ่าย ท าใหน้โยบายการพูดคุยลม้เหลว และอาจขยาย
วงความขดัแยง้ท่ีรุนแรงข้ึนระหวา่งพี่นอ้งชุมชนไทยพุทธกบัมุสลิมในพื้นท่ีดว้ย 



  ๔) กังวลว่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝงเข้ามาเก่ียวข้องในนโยบายการพูดคุย เช่น 
ผลประโยชน์ทางดา้นการเมือง ท าใหน้โยบายพูดคุยไม่คืบหนา้ 
 

-๒- 
 

  ๕) กงัวลวา่การต่อรองของทั้ง ๒ ฝ่าย จะจบลงท่ีการแบ่งแยกดินแดน ซ่ึงไม่สามารถรับได ้
  ๖) กงัวลวา่ประเทศผูเ้ป็นกลางท่ีไกล่เกล่ียทั้ง ๒ ฝ่าย (มาเลเซีย) จะไม่เป็นกลางอยา่งแทจ้ริง 
(ปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศไทย ควรพูดคุยในประเทศไทย) 
  ๗) กงัวลเร่ืองนโยบายการพูดคุยขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน และคู่เจรจาพูดคุย ทั้ง   
๒ ฝ่าย ไม่ฟังเสียงอนัแทจ้ริงของประชาชน 
  ๘) กงัวลวา่นโยบายการพูดคุยจะยืดเยื้อยาวนาน จะท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวไทย
พุทธ ซ่ึงเป็นคนส่วนนอ้ยในพื้นท่ี 
  ๙) กงัวลวา่ การบริหารจดัการเร่ืองนโยบายการพูดคุย รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ของรัฐลม้เหลว ไม่
เกิดประโยชน์กบัพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง 
  ๑๐) กงัวลวา่ คู่พูดคุย (กลุ่มท่ีเห็นต่าง) ไม่ใช่ตวัจริง ท าใหก้ารพูดคุยไม่เกิดผลใดๆ  
  ๑๑) กงัวลวา่ทุกฝ่าย จะใชป้ระชาชนเป็นเพียงเคร่ืองมือเท่านั้น (ทุกคร้ังทั้ง ๒ ฝ่าย จะอา้งท า
เพื่อประชาชน) แต่ไม่ค่อยฟังเสียงท่ีแทจ้ริงของประชาชน 
  

๒.๒ มีความคาดหวงัอะไรจากนโยบายการพูดคุย 
  ๑) อยากให้นโยบายพูดคุยส าเร็จ และให้พี่นอ้งไทยพุทธท่ีอพยพออกนอกพื้นท่ี ไดก้ลบัสู่
มาตุภูมิ (พาคนกลบับา้น) 
  ๒) เม่ือพื้นท่ีเกิดความสงบ อยากใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายและสิทธิต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ทั้งพุทธและมุสลิม 
  ๓) ตอ้งการให้ความขดัแยง้และความรุนแรงทุกชนิดยุติลงภายใน ๑ ปี และพื้นท่ีเกิดสันติ
สุขภายใตว้ถีิของแต่ละศาสนา 
  ๔) อยากเห็นพี่น้องประชาชน สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ             มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
  ๕) มีความคาดหวงัวา่นโยบายการพูดคุยในคร้ังน้ี ประสบความส าเร็จ 
  ๖) อยากเห็นวิถีการด าเนินชีวิตของพุทธ -มุสลิม มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเหมือนเดิม 
โดยเฉพาะดา้นการศึกษา อยากใหเ้ด็กๆ ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัไม่ตอ้งการใหแ้ยกพุทธ-มุสลิม 
 
 ๒.๓ เราจะช่วยกนัอย่างไรให้นโยบายการพูดคุยบรรลุผลเดินหน้าต่อไปได้ 
  ๑) ช่วยกนัแจง้ข่าว เบาะแส การก่อเหตุใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรัฐ 



  ๒) ก าหนดมาตรการลงโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกฝ่าย โดยเฉพาะก านนั ผูใ้หญ่บา้น หากมี
การปล่อยปละ ละเลย ไม่ดูแลพื้นท่ี จนท าใหเ้กิดเหตุรุนแรง 
 
 

-๓- 
 

  ๓) ควรจดัเวที “สานเสวนา” ระหวา่งผูน้ าศาสนาทั้ง ๒ ศาสนา (อิหม่ามกบั      เจา้อาวาส
หรือเจา้อาวาสมอบหมาย) ให้มีเวทีพูดคุยท าความเขา้ใจ เพื่อลดความขดัแยง้ในเร่ืองต่างๆ (เพราะประชาชน
เช่ือฟังผูน้ าศาสนา) และประชาชนในพื้นท่ีตอ้งไม่สร้างความแตกแยก     ต่อกนั 
  ๔) ในเวทีนโยบายการพูดคุยของทั้ง ๒ ฝ่าย ควรมีตวัแทนของภาคประชาชน     เขา้ร่วม
ดว้ย 
  ๕) ควรมีมาตรการในการดูแลธุรกิจผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ ใบ
กระท่อมจากประเทศเพื่อนบา้น เพราะเป็นปัญหาหน่ึงในการสร้างความรุนแรงในพื้นท่ี 
  ๖) ควรน าขอ้เสนอจากภาคประชาชนไปเสนอต่อคู่เจรจาพูดคุยทั้ง ๒ ฝ่าย (Party A และ B) 
เพื่อใหท้ั้ง ๒ ฝ่ายทราบวา่ประชาชนตอ้งการอะไร 
  ๗) รัฐตอ้งเรียกผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีทุกฝ่าย มาพูดคุยเพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งกนั 
  ๘) สนบัสนุนใหพ้ี่นอ้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นท่ี เกาะกลุ่มกนัให้แน่นแฟ้นและ  อยา่ทิ้ง
กนั ภายใตมิ้ติสังคมพหุวฒันธรรม 
  ๙) ร่วมเป็นก าลงัใจให้กบัรัฐ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ให้ด าเนินการเร่ืองกระบวนการพูดคุย
บรรลุผลส าเร็จ 
 

******************* 


