
 

 

 

 

 

 

 

รวมผลงานและความเคลื่อนไหว 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้  

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 

(ในสื่อออนไลน์) 
 

 

 

รวบรวมโดย 

ฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 



สารบัญ 

 

เร่ือง            หน้า 

 

สภาประชาสังคมใตไ้ดป้ระธานคนใหม่ พร้อมลุยยทุธศาสตร์ยติุธรรมสันติภาพเช่ือมอาเซียน 1 

สภาประชาสังคมชายแดนใตแ้ถลงยทุธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นท่ีกลาง-ผลกัดนัประชาชนร่วม 

กระบวนการสันติภาพ         3 

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวงั ความกงัวลและการหนุนเสริม 

สันติภาพ" อนัหลากหลาย        8 

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ‚คาดหวงั-กงัวล-หนุนเสริม‛ อะไรในกระบวนการ 

สันติภาพ          12 

เวทีครู สช. สงขลา ช้ีการสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซท่ีเขม้แขง็จะช่วยหนุนเสริมกระบวนการ 

สันติภาพ          17 

70 องคก์รเครือข่ายชายแดนใตจ้บัมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยติุความรุนแรงสร้างพื้นท่ี 

ปลอดภยั          20 

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพ 

ชายแดนใต ้          23 

สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ตรียมดนัอีก 3 โครงการใหญ่ส าหรับภาคประชาสังคม 

เพื่อหนุนเสริมสันติภาพ         27 

 



เร่ือง            หน้า 

 

สภาประชาสังคมใตจ้บัมือสถาบนัวชิาการร่วมขบัเคล่ือนสันติภาพ เตรียมยืน่ขอ้เสนอ  

12 เวทีครูเอกชนต่อ รมช. ศึกษาฯ        30 

สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ปิดหนา้ท างานเชิงรุก นดัพบ 3 กงสุล  

อินโดฯ-มาเลย-์ฟิลิปปินส์         33 

สภาประชาสังคมใตพ้บปะกงสุลอินโดฯ ยกระดบังานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSOs  

ต่อคู่ขดัแยง้หลกั          36  

‚กงสุลใหญ่มาเลเซีย‛ แนะประชาสังคมชายแดนใตค้วรกลบัสู่พื้นฐานและใหค้วามรู้ 

กระบวนการสันติภาพกบัประชาชน       39 

สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมัน่คงแห่งชาติ เตรียมจดัเวทีกระบวนการสันติภาพ 

ท่ีกรุงเทพฯ          41 

‚พื้นท่ีปลอดภยัและยติุธรรม‛ บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมชายแดนใต ้–  

ส านกัเลขาพูดคุยสันติสุข         43 

สภาประชาสังคมชายแดนใตข้บัเคล่ือนงานสันติภาพเขม้ขน้ขา้มปีทั้ง  

Mapping และ Empower         48 

สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ตรียมจดัสมชัชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็น 

ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม      53 

พนัธมิตร CSOs จดังานสมชัชาสันติภาพปาตานี ยอ้นรอย 40 ปีการต่อสู้ของประชาชน 

เพื่อ ‚พลงัประชาสังคม พลงัสันติภาพ‛       57 



เร่ือง            หน้า 

 

ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พื้นท่ีทางการเมืองสร้างสังคมวฒิุภาวะ 60 

สมช. เปิดเวทีถก หาทางดึง CSOs ร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง   63 

สภาประชาสังคมชายแดนใตข้ยายพื้นท่ีเรียนรู้ จดัเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต ้

ดนัท าแผนยทุธศาสตร์ร่วม        65 

ผูน้ ากลุ่ม 4 เสาหลกัช้ีชุมชนตอ้งมีเอกภาพเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในพื้นท่ีชายแดนใต ้  68 

เปิดเวทีถกสันติภาพใน 4 อ าเภอของสงขลา ยนืยนัตอ้งมีเวทีพูดคุยมากกวา่น้ี  

กงัวลโตะ๊เจรจาไม่ต่อเน่ือง        71 

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตช้ี้ พูดคุยสันติสุขยงัไม่ล่ม แนะทุกฝ่าย 

ออกมาส่ือสารหนุนเสริมสันติภาพ       74 

‘ชีวติผูบ้ริสุทธ์ิ คือเร่ืองแรกท่ีตอ้งคุยบนโตะ๊สันติภาพ’: ประธานสภาฯ   77 

‚รอซีดี เลิศอริยะพงษก์ุล‛ เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต ้

กบัพนัธกิจหนุนเสริมประชาสังคมเขม้แขง็       82 

เปิดเวทีถก ‚พื้นท่ีการเมืองของภาคประชาสังคม‛ บทบาทประชาชนหนุนเสริมสันติภาพ 

ชายแดนใต ้          88 

สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ยอืนกลนัตนัถกมาราปาตานี     91 

สภาประชาสังคมชายแดนใตข้บัเคล่ือนทุกระนาบทัว่พื้นท่ี เตรียมงานอบรม IHL  93 

อา้งอิง           96 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลยุยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเช่ือม

อาเซียน 

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) 

 

มูฮ ามัดอายุบ ปาทาน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้คนใหม่ ประกาศเดินหน้า

ยุทธศาสตร์ความยุติธรรม กระจายอ านาจและสันติภาพ พร้อมเช่ือมภาคประชาสังคมในอาเซียน เผย

บทบาทเด่นของสภาฯ คือ‚โรดแมปสันติภาพภาคประชาชน‛ เสนอต่อทั้งรัฐไทยและขบวนการบีอาร์เอ็น 

หลายข้อยงัถูกขับเคล่ือนอยู่ 

 

 นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโสศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South 

Watch: DSW) ไดรั้บเลือกให้เป็นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตค้นใหม่แทน แทนนายประสิทธ์ิ 

เมฆสุวรรณ ท่ีหมดวาระลง โดยเขาไดรั้บเลือกโดยการลงคะเสียงเลือกตั้งจากตวัแทนองค์กรสมาชิกกว่า 

20 องค์กรในการประชุมถอดบทเรียน 11 ปี  พฒันาการองค์กรภาคประชาสังคมกับการขบัเคล่ือน

กระบวนการสันติภาพชายแดนใต ้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2558 ท่ีโรงแรมปาร์คววิ จ.ปัตตานี 

 นอกจากน้ียงัมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาประชาสังคมชายแดนใตชุ้ดใหม่ไปดว้ย 

โดย นายรักษช์าติ สุวรรณ นางโซรยา จามจุรี นายอศัวมนัต ์บินยโูซ๊ะ ไดรั้บเลือกเป็นรองประธาน 

 นายมูฮ ามดัอายุบ เปิดเผยหลงัไดรั้บเลือกตั้งว่า สภาจะตอ้งขบัเคล่ือนไปในทิศทางใหม่มากข้ึน 

เช่น สภาจะต้องเพิ่มสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ให้มากข้ึนและมีความหลากหลายมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัจะมุ่งเปิดพื้นท่ีในการท างานร่วมกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูห้ญิง 

ผูน้ าศาสนาทุกศาสนา ขณะเดียวกันสภายงัต้องเน้นประเด็นความยุติธรรม การกระจายอ านาจและ

กระบวนการสันติภาพ 
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 “นอกจากน้ีสภาจะตอ้งเช่ือมกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีและท างานเช่ือมต่อกบัภาคประชา

สังคมในอาเซียน เน่ืองจากมีบทเรียนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความขดัแยง้และการหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ” นายมูฮ ามดัอายบุ กล่าว 

 

เผยบทบาทเด่น ‚โรดแมปสันติภาพภาคประชาชน‛ 

 สภาประชาสังคมชายแดนใต ้ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2554 โดยองคก์รประชาสังคมในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 องค์กรเป็นองค์กรสมาชิกผูก่้อตั้ง ซ่ึงในปฏิญญาเพื่อการขบัเคล่ือนข่ายงาน

ประชาสังคมชายแดนใต ้ระบุว่าเป็นการรวมตวัผนึกก าลงัเพื่อมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางและมาตรการ

แกปั้ญหาอย่างจริงจงัโดยใช้พลงัแห่งสันติวิธี ความรู้ สติปัญญาและพลงัแห่งคุณธรรมเป็นธงน า มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสานงานและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งองคก์รทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มี

การส่ือสารและสร้างพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคส์ังคม 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีผ่านมาสภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดมี้บทบาทส่วนหน่ึงท่ีชดัเจน คือ 

การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี นัน่ก็คือการเสนอ แผนท่ีเดินทางสันติภาพโดย

ภาคประชาสังคมชายแดนใต/้ปาตานี ผลจากการระดมความเห็นเครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต ้

หรือท่ีเรียกวา่โรดแมปสันติภาพภาคประชาชน ท่ีมีขอ้เสนอต่อฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบักระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพ ทั้งต่อฝ่ายรัฐบาลไทย ฝ่ายขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ต่อภาคประชาชน ต่อส่ือมวลชน และต่อ

รัฐบาลมาเลเซียในฐานะผูอ้  านวยความสะดวกในการพูดคุยสันติภาพ 

 การน าเสนอโรดแมปฉบบัน้ีมีข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 หรือหลงัจากมีกระบวนการพูดคุย

สันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกบัตวัแทนขบวนการบีอาร์เอ็นท่ีเร่ิมต้นมาตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ปี

เดียวกนั ซ่ึงหลายขอ้เสนอจากโรดแมปฉบบัน้ียงัถูกน าไปขบัเคล่ือนต่อจนถึงปัจจุบนั เช่น การสร้างพื้นท่ี

ปลอดภยั การส่ือสารสันติภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการสร้างบรรยายให้เอ้ือต่อการ

พูดคุยในระดบัพื้นท่ี เป็นตน้ 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้ใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพืน้ทีก่ลาง-ผลกัดันประชาชนร่วม

กระบวนการสันติภาพ 

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ปี 2559 – 2561 มุ่งสร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันเชิง

นโยบายให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ เสริมอ านาจต่อรองให้ภาคประชาสังคม/

ภาคประชาชน ขับเคล่ือนกระบวนการสันติภาพในชุมชน เผยข้อเสนอหลากหลายจากภาคีเครือข่าย 

ประธานช้ีจ าเป็นต้องสร้างพื้นที่กลาง มีโอกาสมาจากการหนุนเสริมสันติภาพจากภายในและภายนอก 

นโยบายรัฐทีขั่บเคล่ือนการพูดคุย ผู้เข้าร่วมแนะให้ส่ือสาร ช่วยเด็กก าพร้า แก้จนและสร้างคนรุนใหม่ 

 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2559 ท่ีโรงแรมซีเอส.ปัตตานี สภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ดัแถลง

นโยบายยุทธศาสตร์สภาประชาสังคมชายแดนใตปี้ พ.ศ. 2559 – 2561 ต่อกลุ่มองคก์รภาคประชาสังคม

และหน่วยงานภาครัฐทีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพในพื้นท่ี โดยมีคณะกรรมการ

สภาฯ ท่ีปรึกษา องคก์รสมาชิก องคก์รภาคประชาสังคมและภาครัฐเขา้ร่วมฟังการแถลงกวา่ 100 คน โดย

นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมด้วยรองประธานอีก 4 คน 

ประกอบดว้ย นายอศัวม์นัต์ บินยูโซ๊ะ นายรักชาติ สุวรรณ นางโซรยา จามจุรี และนายมนัโซร์ สาและ 

เป็นผูแ้ถลง 

 

สังคมทีเ่ป็นธรรมและมีสันติภาพทีย่ัง่ยืนส าหรับทุกคน 

 โดย นายอศัวม์นัต ์เป็นผูแ้ถลงในส่วนวสิัยทศัน์ของสภาประชาสังคมชายแดนใตคื้อ สังคมท่ีเป็น

ธรรมและมีสันติภาพท่ีย ั่งยืนส าหรับทุกคน ส่วนพันธกิจคือ หนุนเสริมการสร้างสันติภาพและ
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กระบวนการสันติภาพอยา่งย ัง่ยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่วนเป้าหมาย คือเป็นองคก์รท่ี

ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้กิดขอ้ตกลงสันติภาพท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

สร้างพืน้ทีก่ลาง-ให้ภาคประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ 

 นายอศัวม์นัต ์แถลงในส่วนของยทุธศาสตร์วา่ มี 3 ประการ ประกอบดว้ย 

  1.การสร้างพื้นท่ีกลางและผลกัดนัเชิงนโยบาย (Common Space and Advocacy) คือ 

สร้าง/ขยายพื้นท่ีกลางให้กับภาคประชาชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

กระบวนการสันติภาพเพื่อน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอและผลกัดนัเชิงนโยบายดว้ยความรู้แก่ทุกฝ่าย 

  2.การเสริมพลงั (Empowerment) เสริมพลงั สร้างความเขม้แข็งและอ านาจการต่อรอง

ใหก้บัภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในทุกมิติ 

  3.การขยายเครือข่าย (Networking) ขยายองค์กรสมาชิก/สมาชิกของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ้รวมทั้งขยายเครือข่ายองคก์รภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

มุ่งขับเคล่ือนกระบวนการสันติภาพในชุมชน 

 นายมนัโซร์ แถลงในประเด็นการขบัเคล่ือนในปี พ.ศ.2559–2561 มี 4 ขอ้ดงัน้ี 

  1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านกระบวนการสร้าง

สันติภาพในชุมชน 

  2. การพฒันาศกัยภาพและการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมใน

การขบัเคล่ือนกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพในชุมชน 

  3. การเสริมสร้างความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาค

ทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพในชุมชน 
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  4. ขยายสมาชิกและจดัท าฐานขอ้มูลองค์กรภาคประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนกระบวนการ

สันติภาพและงานพฒันาอ่ืนๆ ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นปัจจุบนั 

 

หลากหลายข้อเสนอจากองค์กรภาคีเครือข่าย 

 นายรักษ์ชาติ แถลงในส่วนของข้อเสนอประเด็นการขบัเคล่ือนจากองค์กรภาคีเครือข่าย มี

ทั้งหมด 14 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นขอ้เสนอเก่ียวกบัการหนุนเสริมสันติภาพ เช่น เปิดพื้นท่ีกลางในการสร้าง

อ านาจต่อรอง พฒันาศกัยภาพภาคประชาสังคม พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ ศึกษาวิจยัและฟังความเห็น

ประชาชนเพื่อพฒันารูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีประชาชนมีส่วนร่วมและบริหารจดัการ

ตนเองไดจ้ริง 

 นายรักษช์าติ กล่าวต่อไปวา่ ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของทุกเช้ือชาติ ระบบยติุธรรม กระบวนการเจรจา

เพื่อยุติความรุนแรง สนบัสนุนการแกปั้ญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะยาเสพติด ส่ิงแวดลอ้ม อาชญากรรมและ

ความยากจน ส่งเสริมสันติวธีิ  การเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุไม่สงบและความไม่เป็นธรรม พฒันา

ศกัยภาพเยาวชน สตรีและเครือข่ายชาวพุทธ 

 

ประธานช้ีจ าเป็นต้องสร้างพืน้ทีก่ลางเพ่ือหนุนเสริมสันติภาพ 

 นายมูฮ าหมดัอายบุ แถลงวา่ สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้กิดจากนกัพฒันาเอกชนอาวุโสและนกั

กิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นท่ีร่วมก่อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2554 เพื่อเป็นองค์กร

ประสานงานของเครือข่ายองคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 

 “ความรุนแรงในพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งสร้างพื้นท่ีกลางเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ซ่ึงสภาประชาสังคม

ชายแดนใตส้ามารถเป็นพื้นท่ีกลางได ้โดยสภาประชาสังคมฯ เช่ือวา่ความไม่สงบในพื้นท่ีตอ้งจบดว้ยการ

พูดคุยสันติภาพเท่านั้น ไม่สามารถจบลงด้วยการใช้อาวุธ ดงันั้นทุกเครือข่ายของสภาฯตอ้งเติบโตไป

ด้วยกนั เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอในหลายๆด้าน รวมทั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพต่อไป” นายมูฮ ามดัอายบุ กล่าว 
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 ทั้งน้ี วตัถุประสงค์ของสภาประชาสังคมชายแดนใต ้มี 4 ขอ้ ประกอบดว้ย 1.เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ขององค์กรภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 2.เพื่อร่วมก าหนดทิศทางการแกปั้ญหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตใ้ห้เกิดสันติภาพอย่างย ัง่ยืน 3.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสาน  และสนับสนุนระหว่าง

องคก์รท่ีท างานเพื่อสังคม 4.เพื่อสร้างพื้นท่ีกลางแก่ทุกภาคส่วนให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง

สันติภาพ 

 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 

 นางโซรยา แถลงดว้ยว่า ท่ีผ่านมาสภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดว้ิเคราะห์ ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรคในการท างานท่ีผ่านมาและการวางยุทธศาสตร์ใหม่ในปี 2559 พบว่า จุดแข็งคือ

สมาชิกและเครือข่ายสามารถหยิบยกประเด็นมาพูดคุยไดทุ้กเร่ือง มีความหลากหลายของสมาชิกสูง ท า

ใหไ้ดรั้บการยอมรับท่ีเป็นทางการ สามารถท างานเช่ือมต่อภาคประชาสังคมไดจ้ริง ท่ีผา่นมามีความโดด

เด่นในการขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพและการกระจายอ านาจ 

 นางโซรยา แถลงอีกว่า จุดอ่อนคือ การก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมากวา้งเกินไป ไม่สามารถ

ด าเนินการไดทุ้กเร่ือง ยงัมีสมาชิกน้อยและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ยงัขาดคนรุ่นใหม่ในฐานะสมาชิก ยงั

ท างานตั้งรับ ขาดการส่ือสารกบัสังคมภายนอก 

 

โอกาสจากการหนุนเสริมสันติภาพและนโยบายรัฐ 

 “ยงัมีอุปสรรคบางอย่างท่ีตอ้งค านึงในการก าหนดยุทธศาสตร์การท างานในอนาคตคือ ภายใต้

รัฐบาลทหารอาจเป็นอุปสรรคในการท างานเน่ืองจากช่องทางทางกฎหมายบางอย่างท่ีจ  ากดัการท างาน 

และองคก์รภาคประชาสังคมบางส่วนไดรั้บการจดัตั้งโดยฝ่ายรัฐอาจท าให้ความเป็นอิสระในการท างาน

ของภาคประชาสังคมหายไป” นางโซรยากล่าว 

 นางโซรยา แถลงด้วยว่า ส่วนโอกาสคือ มีองค์กรภายในและภายนอกหนุนเสริมประเด็น

สันติภาพมากข้ึน รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีเกิดจากนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.)ปี 2555 – 2557 วา่ดว้ย

“การบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้” และค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรีท่ี 230/2557 วา่ดว้ย
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“การจดัตั้งกลไกการขบัเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนใต”้ ท่ีเอ้ือให้เกิดการพูดคุย

สันติภาพ เป็นตน้ 

 

ผู้เข้าร่วมอยากให้ส่ือสารกบัภายนอก-ช่วยเด็กก าพร้าด้วย 

 นายตูแวดานียา มือรีงิง ผูส่ื้อข่าวทีวีช่อง 3 มาเลเซีย กล่าวว่า สภาประชาสังคมฯ ตอ้งส่ือสารให้

มากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนรับรู้บทบาทและหน้าของสภาประชาสังคมฯ 

นอกจากน้ีตอ้งมีบทบาทพฒันาคุณภาพชีวติเด็กก าพร้าหรือช่วยเหลือองคก์รท่ีดูแลเด็กก าพร้าในพื้นท่ีดว้ย

เน่ืองจากในพื้นท่ีมีเด็กก าพร้าจ านวนมาก 

 นางซิติมาเรียม บินเยาะ ท่ีปรึกษากลุ่มเซากูนา กล่าววา่ คนท างานภาคประชาสังคมในพื้นท่ีบาง

คนท างานหลายองคก์ร จึงควรเขา้มาเป็นเครือข่ายของสภาประชาสังคมฯดว้ย เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ไดเ้ม่ือมีปัญหา และอยากใหส้ภาประชาสังคมฯตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กก าพร้าและเด็กยากจนดว้ย 

 

อยากให้แก้ปัญหาคนมีรายได้น้อย-สร้างคนรุนใหม่ 

 นายอบัรอน มูซอ จากลุ่มพิราบขาวชายแดนใต ้เสนอวา่ สภาประชาสังคมฯตอ้งเขา้ไปแกปั้ญหา

ความมั่นคงของครัวเรือนคือประชาชนระดับรากหญ้ามีรายได้น้อย เพราะปัญหาความมั่นคงของ

ครัวเรือนถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสร้างสันติภาพในพื้นท่ี 

 นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมผูห้ญิงเพื่อสันติภาพ(We Peace) กล่าววา่ 12 ปีท่ี

ผ่านมาประชาชนในพื้นท่ียงัไม่ค่อยพูดถึงกระบวนการสันติภาพมากนัก คนท่ีพูดมีเพียงองค์กรภาค

ประชาสังคมเท่านั้น ดงันั้นสภาประชาสังคมฯตอ้งปรับปรุงการท างานดว้ยโดยลงพื้นท่ีให้ประชาชนได้

พูดคุยเร่ืองกระบวนการสันติภาพมากข้ึน 

 “คนท างานภาคประชาสังคมในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นคนเดิมๆ ไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาท างานใน

องคก์ร ดงันั้นสภาประชาสังคมฯตอ้งสร้างคนรุ่นใหม่ๆเขา้มาท างานในองคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ี

ใหม้ากข้ึน” นางสาวปาตีเมาะกล่าว 
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เปิด 12 เวทฟัีงครูเอกชนสอนศาสนาอสิลาม เผย "ความหวงั ความกงัวลและการหนุนเสริม

สันติภาพ" อนัหลากหลาย 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สช. จับมือสภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิด 12 เวทีฟังเสียงครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผยอะไรคือ"

ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ"อันหลากหลายจากเวทีแรกที่ยะลา ประธานสภาฯช้ี

เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญสู่การสร้างพื้นที่กลางร่วมสร้างสันติภาพ ย า้ครูศาสนาคือข้อต่อส าคัญ ยืนยันไม่มี

เวลาไหนเหมาะสมกว่านี้อีกแล้ว เพราะคู่ขัดแย้งหลักทั้ง 2 ฝ่ายต้องการความช่วยเหลืออยู่ ถึงเวลาที่ต้อง

มาช่วยกนั 

 

สช. เปิด 12 เวทฟัีงเสียงครูเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

 วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ร่วมกับสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ้จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ "ความหวงั ความกงัวล และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ" 

ส าหรับครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนใต ้ประจ าปี 2559 ณ โรงแรม

ยะลาแกรนด์พาเลซ มีครู/อุสตาซจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง อ.ยะหา อ.ธารโต 

และ อ.เบตง จ.ยะลา เขา้ร่วม ซ่ึงเป็นเวทีแรกจากทั้งหมด 12 เวทีครอบคลุมทั้ง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

และ 4 อ าเภอของสงขลา 

 

เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญสู่การสร้างพืน้ทีก่ลางร่วมสร้างสันติภาพ 

 นายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวในเวทีวา่ ยุทธศาสตร์ของ

สภาประชาสังคมชายแดนใตมี้ 3 ประการ ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างพื้นท่ีกลางและผลกัดนั
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เชิงนโยบาย คือ สร้างหรือขยายพื้นท่ีกลางใหภ้าคประชาชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในกระบวนการสันติภาพเพื่อน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอและผลกัดนัเชิงนโยบายดว้ยความรู้แก่ทุกฝ่าย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมพลงั คือ การเสริมพลงั สร้างความเขม้แข็ง และอ านาจการต่อรองให้

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในทุกมิติ และยทุธศาสตร์ท่ี 3 การขยายเครือข่าย คือ การขยายองคก์ร

สมาชิกหรือสมาชิกของสภาประชาสังคมชายแดนใต ้รวมทั้งขยายเครือข่ายองค์กรภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 “กิจกรรมในวนัน้ีมีความส าคญั เพราะความคิดเห็นของครู/อุสตาซมีความส าคัญอย่างมาก 

เน่ืองจากบรรดาครูและอุสตาซท างานในชุมชน ท างานกบัประชาชน หรือผูค้นใน Track 3 เพราะอยา่งท่ี

ทราบกนัดีว่าเอาเขา้จริงแลว้ประชาชนในระดบั Track 3 มีความส าคญัต่อกระบวนการสันติภาพ การ

ตดัสินอนาคตอยูท่ี่เสียงของ Track 3 ดงันั้นเสียงของคนท่ีท างานในพื้นท่ี Track 3 จึงส าคญัดว้ย” นายมูฮ า

มดัอายบุ กล่าว 

 

ครูศาสนาคือข้อต่อส าคัญทีจ่ะให้เสียง Track 3 มีอทิธิพลต่อคู่ขัดแย้ง 

 นายรอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้บรรยายในหวัขอ้“ท าความ

เขา้ใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี” โดยกล่าววา่ ความหมายของสันติภาพแต่ละคนมีจุดเนน้

ท่ีต่างกนั บางคนบอกวา่จะตอ้งไดเ้อกราชเสียก่อน บางคนก็บอกวา่ก็แค่ยติุความรุนแรงรายวนั ขณะท่ีบาง

คนบอกว่าตอ้งไดค้ลา้ยๆกบัท่ีหะยีสุหลงเคยขอ คือ ปกครองพิเศษหรือใชช้ารีอะห์(กฎหมายอิสลาม)ได้

บางส่วน เป็นตน้ 

 “ขณะท่ีการพูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสุข แต่ละฝ่ายก็มีมุมมองแตกต่างกนัไป บางฝ่ายมองวา่เป็น

วธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีชายแดนใตไ้ด ้ขณะท่ีบางฝ่ายอาจมองวา่การพูดคุยเป็นหน่ึง

ในวิธีการต่อสู้เพื่อปาตานีก็ได ้ท่ีส าคญัคือ ภายในของทั้งสองฝ่ายก็มีการถกเถียงกนัอยู ่เพราะแน่นอนว่า

แมใ้นฝ่ายเดียวกนัก็ใช่วา่จะมีความเห็นท่ีตรงกนั” นายรอมฎอน กล่าว 

 “การพูดคุยกบัครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงส าคญัมาก เพราะพวกท่านแฝงตวัและ

ด ารงอยูก่ระจายทัว่พื้นท่ีชายแดนใต/้ปาตานี และบทบาทของครูคือ เป็นกลุ่มคนใน Track 2 หรือเป็นขอ้
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ต่อระหวา่ง Track 1 (คู่ขดัแยง้หลกั) กบั Track 3 (ระดบัภาคประชาชน) ความทา้ทายท่ีส าคญัก็คือ จะท า

อยา่งไรใหเ้สียงของคนท่ีอยูใ่น Track 3 มีอิทธิพลต่อทั้ง 2 ฝ่าย” นายรอมฎอน กล่าว 

 

ความขัดแย้งทีไ่ม่จบด้วยการฆ่ากนั ถึงเวลาทีต้่องมาช่วยแก้ 

 นายรอมฎอน กล่าวอีกว่า เม่ือพูดถึงตวัแบบกระบวนการสันติภาพ หากเราไปดูตวัอย่างของอา

เจะห์ ประเทศอินโดนีเซียจะพบวา่ หลงัมีขอ้ตกลงสันติภาพในปี 2005 ไม่มีความขดัแยง้ระหวา่งอาเจะห์

กบัอินโดนีเซีย แต่กลบัปรากฏวา่มีความขดัแยง้กนัเองในอาเจะห์ แสดงให้เห็นวา่ถึงอยา่งไรความขดัแยง้

ก็ยงัคงอยู่ แต่ความขดัแยง้ท่ีไม่จบลงดว้ยการฆ่ากนัจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ในขณะท่ีในพื้นท่ีของเรายงัอยู่

ในช่วงของการเกิดจุดเปล่ียน 

 นายรอมฎอน ยงัอธิบายถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพทั้งในทางลบัท่ีมีมานานแลว้ และท่ี

เปิดเผยต่อสาธารณะชนเม่ือปี 2556 เป็นตน้มา พร้อมกบักล่าววา่ รัฐบาลปัจจุบนัมีอ านาจมาก และพร้อมท่ี

จะกดฝ่ายตรงขา้มทางการเมือง แต่น่าจะแปลกใจท่ีรัฐบาลท่ีมีอ านาจมากขนาดน้ีกลบัมาสานต่อการพูดคุย

กบัผูเ้ห็นต่างแมจ้ะเปล่ียนช่ือเรียกก็ตาม มนัสะทอ้นวา่เร่ืองน้ีส าคญัมาก และสังคมไดเ้ปล่ียนไปแลว้ 

 “ประเด็นท่ีส าคญัคือพวกท่านจะตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาน้ี เพราะ

มนัคืออนาคตของพวกท่าน และไม่มีเวลาไหนท่ีเหมาะท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมนอกจากเวลาท่ีเป็นจุดเปล่ียน

ผ่านเหมือนในปัจจุบนัน้ีอีกแลว้ และท่ีส าคญัยิ่งคือ ทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็ตอ้งการความช่วยเหลือ ซ่ึงอาจเป็น

ความตอ้งการท่ีต่างกนั แต่พวกท่านจะตอ้งมาร่วมดว้ยช่วยกนัแกปั้ญหาน้ี” นายรอมฎอน กล่าว 

 

เผยจุดร่วมความหวงั ความกงัวลและการหนุนเสริมสันติภาพอนัหลากหลาย 

 หลงัการบรรยายมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามต่อประเด็นความหวงั ความกงัวล และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงมีประเด็น

ร่วมของหลายๆ กลุ่มท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

 ประเด็นความคาดหวงัของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ ความยุติธรรม 

หยุดความรุนแรงและมีความปลอดภยั ยอมรับความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิเสรีภาพในการนบั
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ถือศาสนา/แสดงความเห็น ความเท่าเทียมในสังคม อยากให้ฝ่ายรัฐบาลและมารายอมรับกติกาการพูดคุย 

มีความจริงใจในการเจรจาสันติภาพ ประชาชนรับรู้ประเด็นการเจรจาและข้อตกลง ความต่อเน่ือง 

ตอ้งการเห็นสันติภาพท่ีเป็นรูปธรรม เป็นตน้ 

 ประเด็นความกงัวลของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ กงัวลเร่ืองยาเสพ

ติดกบัวยัรุ่น กงัวลว่าการพูดคุยหรือเจรจาจะไม่ต่อเน่ืองและสูญเปล่า ตวัแทนบนโต๊ะเจรจาเป็นตวัจริง

หรือไม่ รัฐบาลจะไม่จริงใจต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพ กงัวลว่าผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย

สันติภาพจะไม่ปลอดภยั กลวัว่ายิ่งเจาจรจะยิ่งสร้างปัญหา ชาวบา้นไม่เขา้ใจเร่ืองกระบวนการพูดคุย 

กงัวลเร่ืองทศันคติของคนต่างศาสนิก เป็นตน้ 

 ประเด็นการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ไดแ้ก่ ประชาชนร่วมกนัเสนอการใชก้ฎหมายอิสลาม เปิดพื้นท่ีให้เยาวชนไดมี้บทบาทมากข้ึน มีเวทีและ

พื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็น ศึกษาความต้องการของประชาชนเก่ียวกับการเจรจาสันติภาพ จดัท า

ประชาคมในกลุ่มผูส้อนศาสนาเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะให้คู่เจรจาสันติภาพ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในแง่

บวกของกระบวนการสันติภาพ เป็นตน้ 
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อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ‚คาดหวงั-กงัวล-หนุนเสริม‛ อะไรในกระบวนการ

สันติภาพ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

เปิดข้อเสนอ 3 เวท ีจาก 12 เวทคีรูเอกชนสอนศาสนาอสิลามในปัตตานี ยะลา นราธิวาส ‚คาดหวงั-กงัวล-

หนุนเสริม‛ อะไรในกระบวนการสันติภาพ หวงัคู่เจรจาทั้งสองฝ่ายจะฟังเสียงของประชาชน แต่กงัวล

ความไม่จริงใจ ไม่เข้าใจ และไม่ต่อเน่ือง พร้อมหนุนสร้างองค์กร เครือข่าย ทุน การศึกษา ภาษา และส่ือ

เพ่ือสันติภาพ 

 

 การประชุมเชิงปฏิบติัการ "ความหวงั ความกงัวล และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ" 

ส าหรับครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนใต ้ประจ าปี 2559 ท่ีจดัโดย

ส านกังานการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกบัสภาประชาสังคมชายแดนใตท่ี้จดัไปแลว้ 3 เวที มีหลายประเด็น

ท่ีเป็นขอ้เสนอโดยตรงต่อกระบวนการสันติภาพปาตานีหรือการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต ้ท่ีจะมี

ข้ึนอีกคร้ังระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานีท่ีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียในวนัท่ี 2 

กนัยายน 2559 ท่ีจะถึงน้ี 

 ต่อไปน้ี เป็นการสรุปขอ้เสนอของครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 3 เวที จากทั้งหมด 12 เวที

ครอบคุลมพื้นท่ีใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอของสงขลา เวทีละประมาณ 100 คน 

 โดยเวทีแรกจดัท่ีโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 มีครู

และอุสตาซจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง อ.ยะหา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา เขา้ร่วม 
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 เวทีท่ี 2 จดัท่ีโรงแรมตนัหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 มีครูและอุสตา

ซจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมืองนราธิวาส อ.สุไหงปาดี และ อ.เจาะไอร้อง จ.

นราธิวาส เขา้ร่วม 

 เวทีท่ี 3 จดัท่ีโรงแรมปาร์ควิวแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 มีครู

และอุสตาซจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง และ อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี เขา้ร่วม 

 ในการประชุมเชิงปฏิบติัการมีนายรอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์

ภาคใตเ้ป็นผูบ้รรยายให้ความรู้และความกา้วหนา้ของกระบวนการดงักล่าวให้ผูเ้ขา้ร่วมฟัง จากนั้นมีการ

แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นต่อประเด็นความหวงั ความกังวล และการหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ ซ่ึงพบว่ามีหลายประเด็นท่ีเป็นประเด็นร่วม ทั้ งความคาดหวงัทั่วไป และความคาดหวงั

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

 

ความคาดหวงัต่อกระบวนการสันติภาพ 

 ความคาดหวงัต่อกระบวนการสันติภาพของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี

หลายขอ้รวมกวา่ 17 ประเด็น ดงัน้ี 

 คาดหวงัวา่ จะมีความยติุธรรม มีความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม หยุดความรุนแรง และมี

พื้นท่ีปลอดภยัในการด าเนินชีวิต ยอมรับความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิเสรีภาพในการนบัถือ

ศาสนา เสรีภาพในการแสดงความเห็น ความเท่าเทียมในสังคม เสรีภาพในการใชภ้าษามลายูและเขา้ใจวิถี

ชีวติของประชาชนในพื้นท่ี  

 คาดหวงัวา่ คู่ขดัแยง้ตอ้งยอมรับกติกาการพูดคุย มีความจริงใจในการเจรจาสันติภาพตลอดจน

ร่วมแกปั้ญหาให้ตรงจุด การพูดคุยสันติภาพตอ้งมาจากผูท่ี้มีบทบาทจริง ประชาชนควรไดรั้บรู้ประเด็น

การเจรจาและขอ้ตกลง ซ่ึงประชาชนควรท าความเขา้ใจและยอมรับประเด็นเหล่านั้น และประชาชน

สามารถตรวจสอบการท างานได ้

 

 



14 
 

คาดหวงัทั้งสองฝ่ายจะฟังเสียงของประชาชน 

 ท่ีส าคัญยงัคาดหวงัว่า เสียงของประชาชนต้องถูกรับฟังจากทั้ งสองฝ่าย ให้องค์กรระดับ

นานาชาติเขา้มาเป็นสักขีพยานในการเจรจา ส่ือควรเป็นกลาง ตอ้งสร้างบรรยากาศของความไวใ้จกบัทุก

ฝ่าย ลดจ านวนทหารและด่านตรวจในพื้นท่ี 

 คาดหวงัวา่ การแกปั้ญหาตอ้งต่อเน่ืองจนเห็นผล ทั้งเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคและการศึกษา ให้

ความช่วยเหลือผูบ้ริสุทธ์ิ เช่น เด็กก าพร้า อย่างเท่าเทียม ตอ้งการเห็นการจ ากดัความสันติภาพท่ีชดัเจน

และปรับใชเ้ป็นรูปธรรม รวมถึงทศันคติท่ีดีของรัฐต่อองคก์รศาสนา และครู/อุซตาซ เป็นตน้ 

 

ความกงัวลต่อกระบวนการสันติภาพ 

 ความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี

หลากหลายรวมกวา่ 21 ประเด็น ไดแ้ก่ 

 กงัวลว่า การพูดคุยหรือเจรจาจะไม่ต่อเน่ืองและสูญเปล่า ตลอดจนสถานะของกระบวนการ

สันติภาพเองวา่จะมีตวัตนจริงหรือไม่ ตวัแทนบนโต๊ะเจรจาเป็นตวัจริงหรือไม่ รวมทั้งกงัวลปัญหายาเสพ

ติดกบัวยัรุ่น 

 ท่ีส าคญักงัวลวา่ รัฐบาลจะไม่จริงใจต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพ และทั้งสองฝ่ายจะไม่ปฏิบติั

ตามขอ้ตกลงอยา่งต่อเน่ือง กระทัง่ท าใหค้วามรุนแรงเพิ่มข้ึนและไม่บรรลุถึงสันติภาพ 

 

กงัวลความไม่จริงใจ-ไม่เข้าใจ-ไม่ต่อเน่ือง 

 กงัวลถึงโอกาสในการใช้อ านาจเกินขอบเขตของรัฐบาล กงัวลว่าการเจรจาสันติภาพจะเป็น

ประโยชน์เพียงแค่กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 กงัวลวา่ผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพและประชาชนทัว่ไปจะไม่ปลอดภยั กงัวลวา่

จะมีมือท่ีสามท่ีไม่หวงัดีเขา้มาแทรกแซงในการเจรจา รวมไปถึงการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีบิดเบือนจาก

ขอ้เทจ็จริง กลวัวา่ยิง่เจรจาจะยิง่สร้างปัญหา 
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 ท่ีส าคัญ กังวลว่าชาวบ้านไม่เข้าใจเร่ืองกระบวนการพูดคุยและอาจตกเป็นเคร่ืองมือใน

กระบวนการสันติภาพ กงัวลเร่ืองทศันคติของคนต่างศาสนิกและอาจมีความแตกแยกมากข้ึนระหวา่งไทย

พุทธและมุสลิม 

 กงัวลเร่ืองการใส่ร้ายป้ายสีและการละเมิดสิทธิต่างๆ ในพื้นท่ี นอกจากนั้นกงัวลว่าสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนจะถูกบัน่ทอนใหน้อ้ยลง เป็นตน้ 

 

การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 

 ประเด็นการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพของครู/อุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

รวมมากกวา่ 22 ประเด็น ไดแ้ก่ 

 ประชาชนร่วมกันเสนอการใช้กฎหมายอิสลาม เปิดพื้นท่ีให้ปัญญาชน เยาวชนและตวัแทน

ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน มีเวทีและพื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นให้กบัทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงเปิด

พื้นท่ีให้ฝ่ายความมัน่คงและประชาชนทุกภาคส่วนเขา้ใจในกระบวนการสันติภาพ สร้างสายใยระหวา่ง

ศาสนาเพื่อสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

 

หนุนสร้างองค์กร–เครือข่าย–ทุน–การศึกษา–ภาษา–ส่ือ 

 ศึกษาความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัการเจรจาสันติภาพ จดัท าประชาคมในกลุ่มผูส้อน

ศาสนาเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะใหคู้่เจรจาสันติภาพ มีองคก์รกลางเพื่อไกล่เกล่ียและสนบัสนุนสันติภาพใน

ชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระดบัหมู่บา้นในการรวบรวมขอ้มูลมิติต่างๆ 

 จดัท าขอ้มูลเน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการสันติภาพ หลายๆ ภาษา เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในแง่บวก

ของกระบวนการสันติภาพ และขอ้ตกลงต่างๆท่ีลงนามในกระบวนการสันติภาพผา่นส่ือต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็นวทิยหุรือโทรทศัน์ 

 ครู/อุซตาซสามารถส่งเสริมการเผยแพร่ความเขา้ใจต่อสันติภาพ เช่น บรรจุวิชากระบวนการ

สันติภาพเป็นวิชาเรียนทุกระดบั หรือท าคุตบะห์(ค าเทศนาธรรม)เพื่อสนับสนุนสันติภาพ ครูควรให้

ความรู้ความเขา้ใจต่อค าวา่สันติภาพ สิทธิ หนา้ท่ีพลเมืองและเสรีภาพต่างๆ 
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 จดัตั้งองค์กรสันติภาพให้มีอ านาจเทียบเท่ากระทรวงซ่ึงประกอบดว้ยคนท างานท่ีมาจากหลาย

อาชีพหลายหน่วยงาน เสนอเร่ืองพื้นท่ีปลอดภยัให้คู่ขดัแยง้ ตลอดจนให้มีคนกลางท่ีประชาคมโลก

ยอมรับไม่เข้าขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และจดัตั้งองค์กองทุนสนับสนุนกระบวนการเจรจาในสามจงัหวดั

ชายแดนใต ้

 ปลูกฝังในมิติจริยธรรมและใหรู้้เท่าทนัเก่ียวกบัการถูกหลอกชกัชวนให้ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดและ

ความรุนแรง และสร้างเครือข่ายระหว่างครู สช.แต่ละอ าเภอเพื่อดูแลและสนบัสนุนคุณครูและนกัเรียน 

เป็นตน้ 
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เวทคีรู สช. สงขลา ช้ีการสร้างเครือข่ายครู/อสุตาซทีเ่ข้มแขง็จะช่วยหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

เวทีครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา "คาดหวัง กังวลและหนุนเสริมอะไรในกระบวนการ

สันติภาพ" ช้ีกระบวนการพูดคุยมีความหวังที่จะท าให้เกิดสันติภาพได้หากรัฐบาลจริงจังและส่ือสารให้

ประชาชนเข้าใจเป้าหมายการพูดคุย แต่กังวลเร่ืองความไม่ต่อเน่ือง ย า้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซ และ

ช่วยกนัส่ือสารจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพได้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 ท่ีผ่านมาส านกังานการศึกษาเอกชน (สช.) จงัหวดัยะลาร่วมกบัสภา

ประชาสังคมชายแดนใตจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "ความหวงั ความกงัวล และการหนุนเสริม

กระบวนการสันติภาพ" ส าหรับครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนใต ้

ประจ าปี 2559 ท่ีโรงแรมฮอลิเดย ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยรวมเวทีท่ี 9 และ 10 ท่ีมีครู/อุสตาซโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย อ.นาทว ีและ อ.จะนะ จ.สงขลาเขา้ร่วมจากทั้งหมด 12 

เวทีใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอของสงขลา 

 แมเ้วทีคร้ังน้ีมีเพียงแค่ครู/อุสตาซจาก อ.จะนะ เขา้ร่วมจ านวนหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากเกิดความ

ขดัขอ้งในเร่ืองการประสานงาน แต่ก็เป็นไปอย่างเขม้ขน้ เร่ิมตน้ดว้ยการบรรยายหัวขอ้ ท าความเขา้ใจ

กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดย นายรอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวงั

สถานการณ์ภาคใต ้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนก่อนจะพูดคุยกนัในประเด็น "ความหวงั ความ

กงัวล และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ" เช่นเดียวกบั 8 เวทีท่ีผา่นมา 
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ความคาดหวงั 

 ในประเด็นความคาดหวงัต่อกระบวนการสันติภาพ ครูและอุสตาซจากจงัหวดัสงขลาพูดถึง

กระบวนการสันติภาพหรือการพูดคุยเพื่อสุข/สันติภาพวา่ กระบวนการน้ีมีความหวงัท่ีจะท าใหเ้กิด

สันติภาพในพื้นท่ีชายแดนใตไ้ดห้ากรัฐบาลจริงจงัในการแกไ้ขปัญหาและด าเนินกระบวนการสันติภาพ

อยา่งต่อเน่ือง และท่ีส าคญัคาดหวงัวา่รัฐบาลจะแกไ้ขปัญหาดว้ยการซ้ือใจฝ่ายเห็นต่างหรือแมแ้ต่

ประชาชนเองก็ตาม เพราะดว้ยวธีิเอาชนะใจเท่านั้นท่ีจะจบปัญหาน้ีอยา่งย ัง่ยนืได ้

 ส่ิงท่ีส าคญัคือการส่ือสารของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งส่ือสารกบัคนจ านวนมาก

ในสังคมใหเ้ขา้ใจจริงๆ โดยเฉพาะคนท่ีสนบัสนุนของทั้งสองฝ่าย ถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพวา่

เพราะเหตุใดจึงตอ้งคุย ไม่ใช่คุยกนัเฉพาะคนระดบับนของทั้งสองฝ่ายแลว้ประชาชนงง ไม่เขา้ใจ ส่งผล

ใหไ้ม่มีใครสนบัสนุนการพูดคุย เพราะไม่เขา้ใจเป้าหมายจริงๆ ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ นอกจากน้ี 

ควรตอ้งส่ือสารดว้ยภาษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจของชาวบา้นดว้ย 

 

ความกงัวล 

 ส่ิงท่ีกงัวลคือ ผูค้นส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจหรือรู้ไม่จริงเก่ียวปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงใน

พื้นท่ีชายแดนใต ้จนท าใหไ้ม่อยากสนใจ ไม่อยากมีส่วนร่วม เพราะกลวัจะเกิดอนัตรายต่อตนเอง 

โดยเฉพาะในเขต 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลาท่ีผูค้นมีภูมิหลงัแตกต่างกนั บางแง่มุมผูค้นแถบน้ีรู้สึกถึง

ชะตากรรมร่วมกนักบัคนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นฐานะพี่นอ้งมุสลิม แต่ในบางคร้ังก็รู้สึกวา่

ตนเองไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน จะตระหนกัเป็นคร้ังคราวก็เม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายท่ีใกลต้วั 

 ประเด็นส าคญัคือ กงัวลในเร่ืองของความต่อเน่ืองของกระบวนการสันติภาพหรือการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพ เพราะเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลกระบวนการสันติภาพท่ีรัฐบาลชุดก่อนท าก็อาจไม่ถูกสานต่อ 

 ความจริงจงัในการแกไ้ขปัญหาของรัฐบาลก็เป็นท่ีส าคญั เพราะประชาชนเองสัมผสัไดว้า่รัฐบาล

มีศกัยภาพมากกวา่ท่ีท าอยู ่หากตอ้งการจะใหปั้ญหาน้ีจบลงจริงๆ แต่เกรงวา่เจา้หนา้ท่ีท่ีท างานดา้นน้ีอยู่

ในพื้นท่ีไม่ไดมี้ความจริงจงัท่ีจะใหปั้ญหาน้ีจบลงจริงๆ 
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การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 

 ในประเด็นน้ีส่ิงส าคญัคือการส่ือสาร โดยครูและอุสตาซจะตอ้งช่วยกนัส่ือสารขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

และช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการสันติภาพ ท่ีส าคญัคือการสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซ

ท่ีเขม้แข็งเพื่อขบัเคล่ือนงานดา้นสันติภาพ เพราะแน่นอนว่าครูและอุสตาซไม่สามารถขบัเคล่ือนดว้ยตวั

คนเดียวได ้
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70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพืน้ที่

ปลอดภัย 

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) 

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้รวม 70 องค์กรเครือข่ายใน 3 จังหวัดจับมือแสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือ

หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ทุกเครือข่ายเห็นพ้องและเรียกร้องการมีส่วนร่วมจากพื้นที่ ให้

ความส าคัญกบัชุมชนและต้องการการส่ือสารสันติภาพ พบองค์กรเครือข่ายด้านเยาวชนเติบโตมากทีสุ่ด 

 

 วนัท่ี 27 สิงหาคมท่ีผา่นมาสภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ดักิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการรางการ

จดัท าแผนท่ี (Mapping) เครือข่ายองคก์รประชาสังคมในพื้นท่ีชายแดนใต ้ร่วมกบัส านกังานประสานการ

พฒันาเพื่อสังคมสุขภาวะ (สปพส.) โดยมีเครือข่ายประชาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ร่วม

กวา่ 70 องคก์ร พร้อมมีการเสวนาในหวัขอ้ “บทบาทและความส าคญัขององคก์รภาคประชาสังคมต่อการ

พฒันาและการสร้างกระบวนการสันภาพชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี รักชาติ 

สุวรรณ์ มนัโซร์ สาและ ด าเนินรายการโดยอบัดุลการีม อสัมะแอ 

 

CSO ท างานเชิงบวกมานาน แต่กต้็องปรับตัวตามยุคสมัย 

 ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวในเวทีเสวนาถึงบทบาทองคก์รประชาสังคมหรือ CSO ในพื้นท่ีชายแดน

ใตว้า่เป็นองคก์รเครือข่ายท่ีท างานเพื่อส่วนรวมซ่ึงเป็นใครก็ไดท่ี้มีความมุ่งมัน่ท างานเพื่อสังคมส่วนรวม

ในประเด็นท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเยียวยาสถานการณ์ความความขดัแยง้และความรุนแรง 

ท างานด้านการอ านวยความเป็นธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมด้านสิทธิเสรีภาพ การ

ท างานช่วยเหลือสังคม ผูด้อ้ยโอกาสหรืองานการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งงานดา้นการพฒันาต่างๆ ซ่ึง

อาจจะแตกต่างจากองคก์รพฒันาเอกชนหรือ NGO ท่ีมุ่งเนน้เฉพาะประเด็นมากกวา่โดยส่วนใหญ่จะเนน้
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ประเด็นดา้นการพฒันา แต่ CSO จะมีความหลากหลายกวา่ทั้งประเด็นท่ีสนใจรวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมซ่ึงจะมี

ความหลากหลายกวา่และเป็นคนธรรมดาทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ป็นมืออาชีพ 

 ด้าน รักษ์ชาติ สุวรรณ กล่าวว่าปัจจุบันมีองค์กรเครือข่ายคนไทยพุทธท่ีรวมตัวเป็นองค์กร

เครือข่ายมากข้ึนซ่ึงทั้งหมดมีความสนใจต่อกระบวนการสันติภาพ แต่อยา่งไรก็ตามองค์กรเครือข่ายคน

ไทยพุทธยงัเป็นองคก์รท่ีเกิดใหม่ซ่ึงท่ีผา่นมาไดส้ะทอ้นความกงัวลต่อสถานการณ์ในพื้นท่ี และบางส่วน

ยงัมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐมาเท่าเทียมกนัและยงัมีอคติอีกหลายเร่ืองท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ

ระหวา่งพุทธมุสลิมในพื้นท่ีชายแดนใต ้

 ขณะท่ี มนัโซร์ สาและ กล่าววา่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา CSO มีบทบาทในเชิงบวกต่อพื้นท่ีน้ี

มาก ส่ิงท่ีจะตอ้งท างานต่อไปคือจะตอ้งสร้างบา้นใหม่หรือองค์กรใหม่ให้สอดคลอ้งกบัยุคดิจิตอล ตอ้ง

ออกแบบกระบวนการใหม่ทั้งในเชิงประเด็นการท างานและเชิงพื้นท่ีท่ีจะตอ้งครอบคลุมมากกวา่เดิมซ่ึง

เม่ือก่อนฝ่ายรัฐจะท าทั้งหมด แต่ทุกวนัน้ี CSO จะตอ้งแย่งพื้นท่ีเหล่านั้นกลบัมาโดยจะตอ้งกลบัไปหา

ชุมชนของตนเอง ท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือ CSO จะตอ้งน าบทบญัญติัของศาสนามาใช้ให้สอดคลองกับ

สถานการณ์และความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

 

รวมพล 70 องค์กรจาก 3 จังหวดั ท าความรู้จักเพ่ือเดินหน้าร่วมกนั 

 ส าหรับกิจกรรมท าความรู้จกั “ฉัน เธอ เรา เขา ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร” เป็นกิจกรรมเพื่อให้

องคก์รท่ีเขา้ร่วมน าเสนอถึงระยะเวลาการก่อตั้งองค์กร แสดงพื้นท่ีท่ีองค์กรด าเนินการ พื้นท่ีปฏิบติัการ 

ท่ีตั้งส านกังานรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายขององค์กรเครือข่ายและประเด็นท่ีด าเนินการ พร้อมทั้งให้บอกถึง

เครือข่ายการท างานร่วมขององคก์รเครือข่ายนั้นๆ (Partner) โดยมีฆอซาลี อาแว และรอซีดี เลิศอริยะพงษ์

กุล เป็นวทิยากรกระบวนการ  

 ในกิจกรรมน้ีพบว่ามีองค์กรเครือข่ายประชาสังคมเขา้ร่วมการสัมมนาคร้ังน้ีจากพื้นท่ีจงัหวดั

ปัตตานีจ านวน 27 องค์กร จากจงัหวดัยะลา 17 องค์กรและนราธิวาส 26 องค์กร และเม่ือแบ่งโดยใช้

เกณฑ์อายุการท างานขององค์กรเครือข่ายพบว่ามีองค์กรท่ีเกิดใหม่มีอายุตั้งแต่ 1-3 ปี มีจ  านวนกว่า 20 

องคก์ร และองคก์รท่ีตั้งมาแลว้ 10-12 ปี มีจ านวน 10 องคก์ร และท่ีมีอายุเกินกวา่ 13 ปีข้ึนไปมีจ านวน 27 

องคก์ร 
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 ส าหรับประเด็นท่ีองค์กรต่างๆ ด าเนินงานพบว่าครอบคลุมในประเด็นต่างๆ คือ สิทธิชุมชน 

เยยีวยา การส่ือสารสาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประเด็นวิชาการ สาธารณะสุข 

การพฒันาชุมน ผูห้ญิง เยาวชน ประเด็นการขบัเคล่ือนองค์กรเครือข่ายและอ่ืนๆ  ซ่ึงพบว่าองค์กรท่ี

ท างานในประเด็นเยาวชนมีจ านวนมากท่ีสุด 9 องค์กร รองลงมาเป็นองค์กรท่ีท างานในประเด็นผูห้ญิง 

ประเด็นส่ือสารสาธารณะ ประเด็นเศรษฐกิจและองคก์รท างานกลุ่มเครือข่าย จ านวนประเด็นละ 5 องคก์ร 

 

ประเด็นร่วมคือ ‚ยุติความรุนแรง มีส่วนร่วมและการส่ือสารสาธารณะ‛ 

 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมีกิจกรรมท่ีส าคญัคือการแสวงหาประเด็นร่วมในการท างานเพื่อ

การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพขององคก์รเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมทั้ง 3 จงัหวดั โดยให้และพื้นท่ีระดม

ความเห็นต่อประเด็นร่วมท่ีทุกองค์กรเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งร่วมกนัท างานเพื่อการหนุนเสริม

กระบวนการสันติภาพ 

 จากการระดมความคิดเห็นขององคก์รเครือข่ายในประเด็นจะท าอยา่งไรให้เกิดสันติภาพ ซ่ึงเป็น

คร้ังแรกท่ีองคก์รในพื้นท่ีแต่ละจงัหวดัไดป้ระชุมร่วมกนัพบว่าประเด็นร่วมท่ีทุกพื้นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด

คือการยุติความรุนแรงและความปลอดภยัในพื้นท่ีสาธารณะ ทั้งน้ีเม่ือแยกเป็นรายจงัหวดัพบว่าจงัหวดั

นราธิวาสมีประเด็นร่วมท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพคือ ยุติความรุนแรงโดยการพูดคุย การจดัตั้งวงการพูดคุย

ในระดบัชุมชนและการเสริมพลงัใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ในทุกดา้น 

 ประเด็นร่วมขององค์กรในพื้นท่ีจงัหวดัยะลาตอ้งการให้มีการส่ือสารสาธารณะ มีการเปิดเวที

ความรู้ดา้นสันติภาพและดา้นอ่ืนๆ ประเด็นร่วมขององคก์รในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานีตอ้งการการส่ือสารท่ีมี

พลงัขบัเคล่ือนนโยบายของพื้นท่ีให้เป็นประเด็นสาธารณะรวมทั้งการส่ือสารในเร่ืองของกระบวนการ

สร้างสันติภาพดว้ย 
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เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มนิดาเนา เวท ีmapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพ

ชายแดนใต้ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมฯท า mapping เครือข่ายองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้ คร้ังที่ 2 พร้อมเรียนรู้

บทเรียนและรูปแบบขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมในมินดาเนาและอาเจะห์ในการหนุนเสริม

กระบวนการสันติภาพ ชู 5 ประเด็นเป็นวาระเร่งด่วน ความมั่นคงทางอาหาร-พื้นที่ปลอดภัย-ห้องเรียน

สันติภาพ-เด็ก-ส่ือ เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต ้ร่วมกบั ศูนยค์วามร่วมมือทรัพยากร

สันติภาพ (PRC) และสถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ (CSCD) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จดัโครงการการจดัท าแผนท่ี (mapping) เครือข่ายองคก์ร

ประชาสังคมในพื้นท่ีชายแดนใต ้คร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมซีเอส.ปัตตานี มีตวัแทนองคก์รภาคประชาสังคมใน

พื้นท่ีเขา้ร่วมกวา่ 70 องคก์ร 

 ในช่วงแรกเป็นการเสวนาประเด็นบทเรียนและรูปแบบการขบัเคล่ือนของภาคประชาสังคมใน

การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ และอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย 

วิทยากรโดย อ.ฟารีดา ปันจอร์ นักวิจยัจาก CSCD และ อ.ฆอซาลี อาแว นักวิจยั จาก สถาบนัสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ด าเนินรายการ โดย นายอิมรอน ซาเหาะ 

 

ฟารีดา ปันจอร์ : บทบาทประชาสังคมมินดาเนากบักระบวนการสันติภาพ 

 อ.ฟารีดา อธิบายถึงปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในมินดาเนาท่ีเกิดข้ึนมายาวนานกวา่ 40 

ปี พร้อมๆกบัความพยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการทางการเมืองและการเจรจาสันติภาพเป็นระยะเวลา 17 
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กว่าปี มีการเจรจา 40 กว่าคร้ัง ซ่ึงหลายคร้ังประสบความลม้เหลว สาเหตุหลกัมาจากการแตกแยกทาง

อุดมการณ์ทางการเมืองในฝ่ายขบวนการ และความไม่จริงใจของฝ่ายรัฐ มีการใช้ก าลงัเขา้ปราบฝ่าย

ขบวนการหลายคร้ัง 

 อ.ฟารีดายงัอธิบายถึงบทบาทของภาคประชาสังคมมินดาเนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานสร้าง

สันติภาพในหลายๆด้าน เช่น จดัสานเสวนาระหว่างผูค้นในชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย พยาม

สร้างพื้นท่ีสันติภาพในระดบัชุมชนและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเจรจาสันติภาพ 

 อ.ฟารีดา กล่าววา่ ท่ีมินดาเนามีกลุ่มองคก์รภาคประชาสังคมหลายสาย เช่น สายการพฒันา สาย

ศาสนา สายธุรกิจ สายอุดมการณ์ทางการเมือง องค์กรนอกพื้นท่ี องค์กรระหวา่งประเทศและนอกพื้นท่ี 

สายเครือข่ายมุสลิม เป็นตน้ 

 อ.ฟารีดา อธิบายอีกว่า ประเด็นการสร้างสันติภาพท่ีเด่นๆในมินดาเนา ได้แก่ การสานเสวนา

สร้างความเข้าใจระดับชุมชน การสร้างพื้นท่ีสันติภาพ บทบาทในกระบวนการสันติภาพ เช่น 

ประธานสภาการพฒันาองค์กรพฒันาเอกชนของมินดาเนาเคยเป็นตวัแทนผูห้ญิงและชนพื้นเมืองหน่ึง

เดียวในคณะเจรจา 

 นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยงัมีกลไกติดตามความขดัแยง้ในระดบัพื้นท่ี มีการผลกัดนัการ

เจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลและ MILF การท าหนา้ท่ีสังเกตการณ์การเจรจา การอ านวยความสะดวก

ในการเจรจา เป็นตน้ 

 อ.ฟารีดา กล่าวโดยสรุปวา่ บทบาทท่ีส าคญัของภาคประชาสังคมมินดาเนา คือ 1.สามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหคู้่ขดัแยง้ใหก้ลบัมาเจรจาสันติภาพ 2. สามารถเป็นพื้นท่ีกลางในกระบวนการสันติภาพ 

 

ฆอซาล ีอาแว : ภาคประชาสังคมอาเจะห์กบักระบวนการสันติภาพ 

 อ.ฆอซาลี อธิบายว่า ในอาเจะห์มีการเรียกภาคประชาสังคมว่า Masyarakat Sipil หรือ 

Masyarakat Sivil โดยหลกัๆมี 6 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1.องคก์รนกัศึกษาและเยาวชน 2.องคก์รพฒันาเอกชน 

NGOs 3.ผูรู้้ทางศาสนา(Ulama)และนกัเรียน Santri(ปอเนาะ) 4.กลุ่มนกัวิชาการ 5.กลุ่มส่ือ 6.ภาคประชา

สังคมท่ีขบัเคล่ือนในระดบัต่างๆ 
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 อ.ฆอซาลี อธิบายอีกว่า ประเด็นท่ีกลุ่มต่างๆ ขบัเคล่ือนก็แตกต่างกนัไป เช่น องค์กรนกัศึกษา

และเยาวชนขบัเคล่ือนในประเด็นการต่อสู้เรียกร้องบนหลกัการประชาธิปไตยและไม่ใชค้วามรุนแรง 

 ขณะท่ีองค์กรNGOs เน้นกิจกรรมให้ความรู้ ความเขา้ใจและการต่ืนตวัทางการเมือง โดยมี

เครือข่ายมากกวา่ 100 องคก์ร 

 ส่วนผูรู้้ทางศาสนาและนักเรียนSantriมีบทบาทส าคัญ เช่น ให้ค  าแนะน า เป็นท่ีพึ่ งทางจิต

วิญญาณ กรณีท่ีรัฐบาลส่วนกลางไม่รับฟังเสียงของประชาชน Ulamaก็จะเป็นผูส้ร้างความเข้าใจเพื่อ

ไม่ใหปั้ญหาบานปลาย หรือท าหนา้ท่ีเรียกร้องคู่ขดัแยง้ใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสันติในสังคมอาเจะห์ 

 ขณะท่ีบทบาทของกลุ่มนกัวิชาการคือการท าวิจยัเก่ียวกบัสถานการณ์และความปลอดภยัในอา

เจะห์ จดักิจกรรมทางการเมืองและสภาวะทางจิตใจ รวมถึงการจดักิจกรรมสัมมนา จดัเวที ให้สัมภาษณ์

ส่ือและจดัพิมพห์นงัสือ 

 ส่วนกลุ่มส่ือ ท าหน้าท่ีจดัท าส่ือทางเลือกเพื่อผลิตข่าวสถานการณ์และการสูญเสียของเหยื่อใน

เหตุการณ์ความรุนแรง 

 ขณะท่ีภาคประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ภาคประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนในพื้นท่ี 

Aceh ภาคประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนนอกพื้นท่ีAceh และภาคประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนสันติภาพท่ีไม่ใช่

ชาว Aceh 

 อ.ฆอซาลี อธิบายวา่ การริเร่ิมกระบวนการสันติภาพในอาเจะห์คร้ังแรกเกิดข้ึนเม่ือปี 1999 (พ.ศ.

2545) คือการลงนามในขอ้ตกลง Cessation of Hostilities Agreement COHA ท่ีกรุงเจนีวา 

 ช่วงเดือนธันวาคม 2004 (พ.ศ.2547) เกิดเหตุสึนามิคร้ังใหญ่จนมีผูเ้สียชีวิตนบัแสนคน และ

กลางเดือนสิงหาคม 2005 (พ.ศ.2548) หลงัเหตุการณ์สึนามิประมาณ 8 เดือนก็มีการลงนามขอ้ตกลง

สันติภาพ Helsinki MOU ท่ีประเทศฟินแลนด ์

 อ.ฆอซาลี กล่าววา่ เหตุการณ์สึนามิอาจเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ขอ้ตกลงสันติภาพเกิดเร็วข้ึน แต่ต่อ

ใหไ้ม่มีสึนามิ กระบวนการสันติภาพท่ีริเร่ิมในปี 1999 ก็คงเดินหนา้ต่อไปจนไปถึงการไดม้าซ่ึงขอ้ตกลง

สันติภาพในท่ีสุด 
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14 ประเด็นหนุนเสริมสันติภาพของประชาสังคมใต้ 

 หลังจากเสวนามีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นการท างานของแต่ละองค์กร เพื่อถกเถียงกันว่า 

ประเด็นใดเป็นวาระเร่งด่วนท่ีควรขบัเคล่ือนเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในพื้นท่ีชายแดนใต ้

พบวา่ท่ีมีการเสนอทั้งหมด 14 ประเด็น ไดแ้ก่ 

 1.การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 2.พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั 3.วาระเด็กและเยาวชน

ชายแดนใต ้4.การพฒันาเครือข่ายส่ือสาธารณะ 5.การสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนในเร่ืองสิทธิ 6.

หอ้งเรียนสันติภาพในชุมชนและการพฒันาชุมชน 

 7.การจดัตั้ งเครือข่ายประชาสังคม 8.การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 9.การสร้างหลักสูตรใน

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับผูเ้รียน 10.ความมัน่คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 11.เวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 12.สร้างทกัษะชีวิตเพื่อสร้างสันติ 13.การส่งเสริมอาชีพให้กบัเยาวชนและผูไ้ด้รับ

ผลกระทบ และ 14.ประเด็นอ่ืนๆ 

 

5 ประเด็นเร่งด่วน ความมั่นคงทางอาหาร-พืน้ทีป่ลอดภัย-ห้องเรียนสันติภาพ-เด็ก-ส่ือ 

 จากนั้นทีมงานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมโหวตเลือกประเด็นท่ีถือเป็นวาระเร่งด่วนท่ีสุด ผลท่ีไดคื้อ 

อนัดบัท่ี 1 ประเด็นความมัน่คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติได ้46 คะแนน อนัดบัท่ี 2 ประเด็น

พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั ได ้40 คะแนน อนัดบัท่ี 3 ประเด็นห้องเรียนสันติภาพในชุมชนและการพฒันา

ชุมชน ได ้29 คะแนน อนัดบัท่ี 4 ประเด็นวาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต ้ได ้18 คะแนน และอนัดบัท่ี 5 

ประเด็นการพฒันาเครือข่ายส่ือ ได ้16 คะแนน 

 โดยทั้ง 5 ประเด็นดงักล่าว ทีมงานไดใ้หร้วมกลุ่มและลงนามตวัแทนองคก์รต่างๆ ตามประเด็นท่ี

แต่ละองค์กรสนใจจะขบัเคล่ือน และจะมีการขบัเคล่ือนทั้ง 5 ประเด็นร่วมกนัต่อไปโดยมีสภาประชา

สังคมชายแดนใตค้อยสนบัสนุน 

 ส่วนประเด็นท่ีไดอ้นัดบัท่ี 6 – 14 ทีมผูจ้ดังานประกาศในตอนทา้ยวา่มีความส าคญัเช่นกนั และ

จะท าการขบัเคล่ือนไปดว้ยพร้อมๆ กนัดว้ย 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมดันอกี 3 โครงการใหญ่ส าหรับภาคประชาสังคมเพ่ือหนุน

เสริมสันติภาพ 

 

อิมรอน ซาเหาะ 

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้สรุปกจิกรรมเพ่ือสันติภาพ เตรียมขับเคล่ือนอีก 3 โครงการใหญ่ส าหรับภาค

ประชาสังคม เร่ิมจากMappingประชาสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้กับการสร้างสันติภาพ สู่ข้อเสนอเชิง

นโยบายว่าด้วยธรรมนูญเพ่ือสันติภาพและสันติสุขในชุมชน และโครงการหนุนเสริมกระบวนการโดย

การมีส่วนร่วม 

 

 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 24 กนัยายน 2559 ท่ีผา่นมา สภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ดัประชุมคณะกรรมการ

สภาฯประจ าเดือน ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

(ม.อ.ปัตตานี) มีนายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้เป็นประธานการประชุม 

เพื่อสรุปและพิจารณาโครงการของสภารวม 4 โครงการทั้งท่ีด าเนินการไปแลว้ อยู่ระหว่างด าเนินการ

และท่ียงัไม่ด าเนินการ ไดแ้ก่ 

 

เวทคีรูเอกชนสอนศาสนาอสิลามกบัความหวงั กงัวล และหนุนเสริมสันติภาพ 

 โครงการแรกคือการสรุปผลจากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ"ความหวงั ความกงัวลและการ

หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ"ส าหรับครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั

ชายแดนใต ้ประจ าปี 2559 ท่ีเพิ่งเสร็จส้ินไปเม่ือไม่นานมาน้ี รวม 12 เวที มีครูและอุซตาส(ครูสอนศาสนา

อิสลาม)จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของ

สงขลาเขา้ร่วมรวมกวา่ 1,000 คน 
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Mapping เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้ 

 ท่ีประชุมยงัได้สรุปผลการด าเนินโครงการจดัท าแผนท่ี(Mapping)เครือข่ายองค์กรภาคประชา

สังคมจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2559 ท่ีโรงแรมซีเอส.ปัตตานี มีผูเ้ขา้ร่วม 105 

คน จาก 75 องคก์รในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 วัตถุประสงค์ของโครงการน้ีคือ เพื่อศึกษากระบวนการและทิศทางในการหนุนเสริม

กระบวนการสันติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อเปิดพื้นท่ีกลาง พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีปลอดภยัในการ

พูดคุยและประสานความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นท่ีและเพื่อเช่ือมโยงความเป็นเครือข่าย 

ถกัทอความสัมพนัธ์โดยผา่นกระบวนการท ากิจกรรมร่วมกนั 

 โดยผลของโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และจะจดัโครงการน้ีข้ึนอีกคร้ังในประเด็น

ท่ีต่อเน่ืองกนั ในวนัเสาร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ท่ีโรงแรมซีเอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี 

 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคประชาสังคมกบัการสร้างสันติภาพในชุมชน 

 ส าหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาคประชาสังคมกบั

การสร้างสันติภาพในชุมชนชายแดนใต ้ระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 จนถึง 15 ธันวาคม 2560 เป็น

ความร่วมมือระหว่างสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคม

นราธิวาส 

 วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีคือ 1.เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหอ้าสาสมคัรแกนน าชุมชนและเครือข่าย

ภาคประชาสังคม ในด้านทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับสันติภาพและความขัดแย้ง รวมถึง

กระบวนการต่างๆ ท่ีเป็นเทคนิคในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ เพื่อให้อาสาสมคัรแกนน าและ

เครือข่ายท่ีผา่นการพฒันาศกัยภาพเป็นตวัแทนของสภาในการขบัเคล่ือนกิจกรรมในระดบัชุมชนต่อไป 

 2.เพื่อเปิดพื้นท่ีกลาง พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีปลอดภยั ในการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชนในการก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกนั และจดัท าเป็นธรรมนูญเพื่อ

สันติภาพและสันติสุขของชุมชน ทั้งน้ี เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของธรรมนูญร่วมกนั 
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สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยธรรมนูญเพ่ือสันติภาพและสันติสุขในชุมชน 

 3.เพื่อเช่ือมโยงความเป็นชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านการถักทอโดยการใช้

เคร่ืองมือธรรมนูญเพื่อสันติภาพและสันติสุขในชุมชน มาเป็นกรอบกติกาในการหารือและจัดท า

ธรรมนูญร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในกติกาท่ีทุกคนร่วมกนัคิด 

ร่วมกนัท า และร่วมปฏิบติัตามซ่ึงจะส่งผลดีต่อการด ารงชีวติของคนทุกคนในชุมชน 

 4.เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพและจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายว่าดว้ยธรรมนูญเพื่อ

สันติภาพและสันติสุขในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีอยูน่อกโครงการให้เกิดการ

จดัท าธรรมนูญเพื่อการอยูร่่วมกนัท่ีดีของชุมชน 

 

หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

 อีกโครงการคือ โครงการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคม จดัข้ึนระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 จนถึงมิถุนายน 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างสภาประชา

สังคมชายแดนใต ้และมูลนิธิสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 

 วตัถุประสงคข์องโครงการคือ 1.เพื่อใหมี้พื้นท่ีกลางส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การขบัเคล่ือน

กระบวนการสันติภาพและการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

 2.เพื่อพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถขบัเคล่ือน

กระบวนการสันติภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.เพื่อพฒันาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการขบัเคล่ือนกระบวนการ

สันติภาพชายแดนใต ้กบัภาคส่วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และ 

 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้ เร่ืองกระบวนการสันติภาพให้กับประชาชน ผ่านการรณรงค์ การ

ประชาสัมพนัธ์ และส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชน วิทยุกระแสหลกั ส่ือส่ิงพิมพแ์ละวีดีโอ 

เป็นตน้ 
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สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวชิาการร่วมขับเคล่ือนสันติภาพ เตรียมย่ืนข้อเสนอ 12 เวที

ครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้จับมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมท าข้อตกลงร่วมขับเคล่ือนงานวิชาการเพ่ือ

หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ เผยหลายองค์กรต้องการองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ แนะ

ท าวจัิยเช่ือม 14 ประเด็นเวที Mapping ประชาสังคม ช้ีเพราะงานวิจัยมีมากแต่ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไข

ความขัดแย้ง พร้อมเตรียมย่ืนข้อเสนอ 12 เวที‚ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ"จากครูเอกชนสอนศาสนาอสิลามต่อรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ 

 

สภาประชาสังคมฯ เตรียมท าท างานร่วมกบัสถาบันวชิาการด้านสันติภาพ 

 สภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ดั“การประชุมภาคีความร่วมมือกบัภาควิชาการเพื่อจดัท าขอ้ตกลง

ร่วมในการขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต”้ ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ิน

พฒันา (LDI) โครงการสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อฟ้ืนฟูชายแดนใต(้ช.ช.ต.) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 

2559 ท่ีโรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยมีนักวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ีและส่วนกลางเขา้ร่วม

หลายคน 

 ท่ีประชุมไดข้อ้สรุปว่า ตน้ปีหน้าจะมีการท าขอ้ตกลง(MOU)ร่วมกนัระหว่างสภาประชาสังคม

ชายแดนใตก้บัหน่วยงานท่ีท างานด้านวิชาการเก่ียวกบักระบวนการสันติภาพหรือด้านสันติศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกนัในอนาคต 
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เผยหลายองค์กรต้องการองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ 

 นายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าววา่ จุดเด่นของภาคประชา

สังคมคือการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารหรือองคค์วามรู้เป็นตวัประสานองคก์ร

ประชาสังคมให้สามารถมองเห็นทิศทางการขบัเคล่ือนงานด้วยกนั ดังท่ีสภาฯได้พยายามหนุนเสริม

ประเด็นเชิงนโยบายก่อนหนา้น้ี คือการกระจายอ านาจและกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลวิจยั

ว่า องค์กรต่างๆอยากเขา้ร่วมกับสภาฯในด้านท่ีส าคญัคือ ตอ้งการข้อมูล องค์ความรู้หรือการติดตาม

สถานการณ์ใหม่ๆ และสามารถแลกเปล่ียนหรือถกเถียงในประเด็นเหล่าน้ีได ้

 นายมูฮ ามดัอายบุ กล่าวอีกวา่ ขอ้อ่อนของสภาฯคือยงัไม่รวมทุกกลุ่มของภาคประชาสังคมเขา้มา 

เช่น กลุ่มนกัสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเยาวชน ส่วนน้ีเป็นขอ้ทา้ทายท่ีตอ้งอาศยัภาคส่วนวิชาการในการ

ท างานเชิงองค์ความรู้มากข้ึน ให้ประเด็นต่างๆของกลุ่มเหล่าน้ีมีความส าคญัมากข้ึนในกระบวนการ

สันติภาพ 

 นายมูฮ ามดัอายบุ กล่าวต่อไปวา่ ประเด็นส าคญัจากการท าเวทีกลุ่มผูน้ าศาสนา อุซตาซ อบต. คน

พุทธ เยาวชน นกัศึกษาและชาวบา้น ส่ิงท่ีเห็นตรงกนัท่ีทุกกลุ่มอยากไดคื้อความรู้เร่ืองการจดัการความ

ขดัแยง้และกระบวนการสันติภาพ 

 มูฮ ามดัอายบุ กล่าวดว้ยวา่ การรวมทุกฝ่ายเขา้มาในกระบวนการสันติภาพดว้ยองคค์วามรู้ จึงเป็น

ความจ าเป็นและเป็นท่ีมาท่ีสภาฯและเครือข่ายตอ้งท างานร่วมกบัสถาบนัการศึกษาให้ใกลชิ้ด และอาจจะ

พฒันาไปสู่การท าท าขอ้ตกลงร่วม หรือ MOU ซ่ึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีสภาฯไดเ้คยประกาศเอาไว้

แลว้ 

 

แนะท าวจัิยเช่ือม 14 ประเด็นเวท ีMapping ประชาสังคม 

 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี ผูอ้  านวยการสถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทาง

วฒันธรรมภาคใต ้(CSCD) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี กล่าววา่ มีหลายประการท่ีสภา

ประชาสังคมชายแดนใตก้บัหน่วยงานในสถาบนัอุดมศึกษาจะสามารถขบัเคล่ือนงานดว้ยกนัได ้ประการ

ส าคญัก็คือการท าวจิยั 
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 ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวอีกวา่ ส าหรับประเด็นท่ีจะท าการวิจยันั้นตอ้งมุ่งเป้าไปท่ีการแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้และความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนใต ้ซ่ึง 14 ประเด็นส าคญัจากงาน Mapping ภาคประชา

สังคมคร้ังท่ี 2 ท่ีผา่นมา ท่ีสภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ป็นผูจ้ดั ก็สามารถตอบโจทยน้ี์ไดท้ั้งส้ิน 

 

เพราะงานวจัิยมีมากแต่ยงัไม่ตอบโจทย์ 

 อ.มูฮมัมดันาเซร์ หะบาแย ผูอ้  านวยการสถาบนัอสัสลาม มหาวิทยาลยัฟาฏอนี (มฟน.) กล่าวว่า 

เ ป็นเ ร่ือง ท่ี ดีมากท่ีสภาประชาสังคมชายแดนใต้มีแนวคิดท่ีจะท างานร่วมกับนักวิชาการใน

สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพราะจะเป็นการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนงานของสภาฯ โดยใชห้ลกัวิชาการ จะ

ท าใหผ้ลการด าเนินงานของสภาฯมีน ้าหนกัมากยิง่ข้ึน 

 อ.มูฮมัมดันาเซร์ กล่าวดว้ยว่า ท่ีผา่นมามีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัชายแดนใตอ้อกมามากมายแต่ยงัไม่

สามารถตอบโจทยไ์ด ้การร่วมมือกนัของภาคประชาสังคมและนกัวิชาการจึงถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งมาก

ในการท่ีจะช่วยคน้หาแนวทางเพื่อท่ีจะตอบโจทยปั์ญหาท่ีแทจ้ริงได ้

 

เตรียมย่ืนข้อเสนอ 12 เวทคีรูเอกชนสอนอสิลามต่อรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ 

 ก่อนหน้านั้น เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดจ้ดัเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้าแลว้ โดยมีตวัแทน

ส านกังานการศึกษาเอกชน ตวัแทนครูและอุสตาซในพื้นท่ีเขา้ร่วมเพื่อสังเคราะห์ รายงานผลการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบติัการจาก 12 เวทีเร่ือง “ความหวงั ความกังวล และการหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ" ส าหรับครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนใตท่ี้จดัข้ึนก่อนหนา้น้ี 

 โดยท่ีประชุมมีมติร่วมกนัวา่จะจดังานใหญ่ข้ึนภายในเดือนธนัวาคมน้ี โดยจะเชิญครูและอุสตาซ

ท่ีเคยเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการทั้ง 12 เวทีดงักล่าวรวมกวา่หน่ึงพนัคนมาร่วมงานดว้ย และจะมี พล.อ.

สุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมารับผลการศึกษาในงานดงักล่าวน้ีดว้ย 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าท างานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อนิโดฯ-มาเลย์-ฟิลปิปินส์ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าท างานเชิงรุก เดินหน้าพบปะ 3 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน

อิสลาม นัดพบกงสุล 3 ประเทศ ตั้งที่ปรึกษาจากหลากหลายกลุ่ม เตรียมน าเสนอในงานสมัชชาชาติ ที่

ปรึกษาธนาคารโลกร่วมพูดคุยแลกเปลีย่น ผอ.ส านักสนับสนุนการพูดคุยสันติสุขร่วมพูดคุยทีป่ระชุม 

 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ด้ประชุมสรุปกิจกรรมต่างๆในการ

ประชุมประจ าเดือนท่ีห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ทั้ ง เวทีครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรวม 12 เวที การจัดท าแผนท่ี

(Mapping)องค์กรภาคประชาสังคม งานผูห้ญิงท่ีร่วมกบักลุ่ม PAW งานเด็กก าพร้าและการเยียวยา มี

คณะกรรมการสภาฯและสมาชิกเข้าร่วม โดยนายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคม

ชายแดนใตเ้ป็นประธานในท่ีประชุม 

 

พบปะ 3 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนอสิลาม 

 ท่ีประชุมไดส้รุปประเด็นท่ีไดจ้ากการพบปะพูดคุยกบันายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามทั้ ง 3 จงัหวดั คือปัตตานี ยะลาและนราธิวาสเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีข้อสรุปว่าจะจดัเวที

สังเคราะห์ขอ้เสนอจากเวทีครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 12 เวที ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2559 ท่ีโรงแรมปาร์คววิ จ.ปัตตานี 

 ท่ียงัไดห้ารือเร่ืองการจดัเวทีสานเสวนาและแนวทางการจดัตั้งประชาสังคมจงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการท าการMappingองค์กรภาคประชาสังคมท่ีผ่านมา ซ่ึงถือเป็นความก้าวหน้าขององค์กร

เครือข่ายในจงัหวดัยะลา 
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ตัวแทนสภาเตรียมน าเสนอในงานสมัชชาชาติ 

 ท่ีประชุมยงัรับทราบกรณีท่ีจะตวัแทนของสภาฯเดินทางไปน าเสนอประเด็นในทางวิชาการว่า

ดว้ย มติ 1.3 เร่ือง นโยบายสาธารณะเพื่อพฒันาสุขภาวะในพื้นท่ีพหุวฒันธรรม ในงานสมชัชาชาติ วนัท่ี 

21–23 ธนัวาคม 2559 ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

นัดพบกงสุล 3 ประเทศ-ตั้งทีป่รึกษาจากหลากหลายกลุ่ม 

 ท่ีประชุมยงัรับทราบ กรณีท่ีรองประธานสภาฯฝ่ายการต่างประเทศมีนดัหมายท่ีจะพบกบักงสุล

อินโดนีเซียและมาเลเซียในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 ท่ีจงัหวดัสงขลา และมีแผนท่ีจะพบปะกับกงสุล

ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อฟังความเห็นจากทุกฝ่ายและทุกดา้น 

 ท่ีประชุมยงัไดพ้ิจารณาประเด็นการทาบทามบุคคลมาเป็นท่ีปรึกษาสภาฯ ท่ีมีท่ีมาอนัหลากหลาย 

เช่น นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัทั้งในและนอกพื้นท่ี ผูน้  าศาสนา สภาทนายความ ภาคประชาสังคมและ

อ่ืนๆ 

 ท่ีประชุมยงัมีมติให้เพิ่มงานฝ่ายต่างๆของสภาฯเพิ่มข้ึน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายเยียวยาและฝ่าย

ส่ือสาร เพื่อใหท้  างานรอบดา้นมากข้ึน 

 

ทีป่รึกษาธนาคารโลกร่วมพูดคุยแลกเปลีย่น 

 ช่วงบ่าย ท่ีประชุมไดร่้วมพบปะแลกเปล่ียน กบั Dr.Adam Burke นกัวิจยัอิสระดา้นความขดัแยง้

และการสร้างสันติภาพ และท่ีปรึกษาธนาคารโลก โดย ดร.อดมัไดถ้ามเร่ืองพื้นท่ีการขบัเคล่ือนงานใน

ปัจจุบนั ซ่ึงสมาชิกสภาให้ค  าตอบว่า งานดา้นสันติภาพยงัสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยู่แมไ้ม่สะดวกเหมือน

สมยัรัฐบาลชุดก่อนก็ตาม 
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ผอ.ส านักสนับสนุนการพูดคุยสันติสุขร่วมพูดคุย 

 จากนั้น พล.ต.ชุมพล แกว้ลว้น ผูอ้  านวยการส านกัสนบัสนุนการพูดคุยสันติสุข กองอ านวยการ

รักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ไดม้าพบปะพูดคุยในท่ีประชุมดว้ย โดยมี

การแลกเปล่ียนในหลายประเด็น เช่น กรณีการจบักุมนกัศึกษาชายแดนใตท่ี้กรุงเทพฯท่ีหลายฝ่ายอยากให้

เคารพสิทธิมนุษยชนให้มากกว่าน้ี เพราะจะกลายเป็นฝ่ายรัฐเสียเองท่ีผลกัให้คนไปสนบัสนุนกลุ่มท่ีใช้

ความรุนแรง รวมทั้งการปิดเวทีต่างๆของภาคประชาสังคมในพื้นท่ีท่ีผา่นมา เป็นตน้ 
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สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอนิโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSOs ต่อคู่

ขดัแย้งหลกั 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้พบกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย รับค าแนะภาคประชาสังคมต้องเคารพผู้อ่ืน ให้

ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ เห็นปัญหาร่วมกันและโฟกัสที่ปัญหาของสังคม ตัวแทนสภาฯเผยหวัง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สันติภาพ ยกระดับการท างาน อยากเรียนรู้การสร้างอ านาจต่อรองของภาคประชา

สังคมต่อคู่ขัดแย้งหลกั 

 

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้พบกงสุลอนิโดนีเซีย 

 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 นายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้พร้อม

คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนกับ 

Mr.Triyogo Jatmiko กุงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าจงัหวดัสงขลา ประเทศไทย ณ สถานกงสุล

อินโดนีเซีย อ.เมือง จ.สงขลา 

 Mr.Triyogo Jatmiko ให้การตอ้นรับด้วยความยินดีพร้อมกล่าวว่า ภาคประชาสังคม(CSO)มี

ความส าคญัมากในสังคมโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้และความรุนแรง อยา่งในพื้นท่ีอาเจะห์ใน

อดีตท่ีประชาชนส่วนมากขาดความรู้ และรับขอ้มูลจากนกัการเมืองฝ่ายเดียว ซ่ึงง่ายท่ีจะถูกนกัการเมือง

จะชกัจูงไปทางใดทางหน่ึง แต่เม่ือเกิดกลุ่มภาคประชาสังคมท าให้ประชาชนมีทางเลือกมากข้ึนในการ

ตดัสินใจ เพราะภาคประชาสังคมท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลความรู้ต่างๆให้ประชาชนได ้และแน่นอนวา่ภาค

ประชาสังคมมีความส าคญัมากต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ 
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แนะภาคประชาสังคมตอ้งเคารพผูอ่ื้น ใหค้วามส าคญักบัความเป็นมนุษย ์

 “ส่ิงส าคญัของภาคประชาสังคมในอาเจะห์หรือท่ีอ่ืนๆของประเทศอินโดนีเซียก็คือ พวกเขา

เคารพและเช่ือฟังอูลามาอฺ (ผูรู้้ศาสนาอิสลาม) ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัมาก นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยงั

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีหรือมีการร่วมมือกบัผูน้ าศาสนาของศาสนาอ่ืนๆดว้ย” Mr.Triyogo Jatmiko กล่าว 

 Mr.Triyogo Jatmiko กล่าวต่อไปวา่ ท่ีน่าสนใจคือในอินโดนีเซียกลุ่มองคก์รภาคประชาสังคมท่ี

เป็นผูห้ญิงบางกรณีก็มีความกระตือรือร้นมากกว่าผูช้าย ซ่ึงภาคประชาสังคมท่ีมีความเขม้แข็งท่ีสุดใน

ประเทศคือกลุ่มองคก์รท่ีท างานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 Mr.Triyogo Jatmiko กล่าวว่า ส่ิงท่ีฝากให้ภาคประชาสังคมก็คือ ควรท างานโดยการให้ความ

เคารพผูอ่ื้น ใหค้วามส าคญักบัความเป็นมนุษย ์และเห็นปัญหาร่วมกนั อยา่เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา

แต่ให้ช่วยกนัแกปั้ญหา ท่ีส าคญัควรโฟกสัไปท่ีปัญหาของสังคม ไม่ใช่ปัญหาของตวัเองหรือขององคก์ร

ตวัเอง 

 

หวงัแลกเปลีย่นเรียนรู้สันติภาพ ยกระดับการท างานของภาคประชาสังคม 

 นายมนัโซร์ สาและ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ฝ่ายการต่างประเทศ กล่าววา่ สภา

ประชาสังคมฯไดม้าพบปะแลกเปล่ียนกบักงสุลอินโดนีเซียและมีแผนท่ีจะพบกงสุลประเทศมาเลเซีย

ต่อไปนั้น มีจุดประสงคเ์พื่อให้มีปฏิสัมพนัธ์และเกิดประโยชน์ในหลายๆประการ คือ 1.แลกเปล่ียนองค์

ความรู้โดยเฉพาะกบัฝ่ายท่ีไม่ไดเ้ป็นภาคประชาสังคมเหมือนสภาฯ 2.เพื่อน าเสนอว่าสภาฯขบัเคล่ือน

อะไรในกระบวนการสันติภาพ 3.เพื่อยกระดบัภาคประชาสังคมในมิติอ่ืนๆนอกเหนือจากส่ิงท่ีขบัเคล่ือน

อยูเ่ป็นประจ า 

 “ส่ิงส าคญัคือความร่วมมือในระดบัภูมิภาค ถือเป็นการยกระดบัการท างานของภาคประชาสังคม

ในพื้นท่ี เพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่แมเ้รามีทรัพยากรท่ีจ ากดัแต่เราก็สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนงานในระดบัภูมิภาค

ได”้ นายมนัโซร์ กล่าว 

 นายมนัโซร์ กล่าวด้วยว่า วนัน้ีถือว่าโชคดีท่ีพวกเราได้รับความรู้จากกงสุลอินโดนีเซียประจ า

ประเทศไทย เพราะเป็นคนท่ีมีองค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการสันติภาพ และเคยร่วมงานกบัองค์การ
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สหประชาชาติ นอกจากนั้นยงัมีความรู้เก่ียวกบับทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศอินโดนีเซียดว้ย

ซ่ึงความรู้หลายประการเราจะน าไปปรับหรือประยกุตใ์ชต่้อไป 

 นายมนัโซร์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นท่ีสภาประชาสังคมฯจะขยบัต่อไปขา้งหน้านอกจากจะเพิ่ม

ศกัยภาพของสมาชิกแลว้ สภาฯจะผลิตผลงานน าเสนอแก่สังคม เช่น การยกระดบัผลิตผลทางการเกษตร

เพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในพื้นท่ี หรือให้ประชาชนมีพื้นท่ีแลกเปล่ียนในหลายๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น

การเกษตร ดา้นอุตสาหกรรมหรือดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากกระบวนการสันติภาพท่ีขบัเคล่ือนเป็นประเด็น

หลกัอยูแ่ลว้ เป็นตน้ 

 

อยากเรียนรู้การสร้างอ านาจต่อรองของภาคประชาสังคมมีกบัคู่ขัดแย้ง 

 นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวว่า สภาประชาสังคมฯ

ตอ้งการมาเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในพื้นท่ีอาเจะห์ท่ีเคยมีความขดัแยง้มา

อย่างยาวนาน โดยเฉพาะบทบาทภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียหรืออาเจะห์ว่าเขาท างานอย่างไรจึง

สามารถมีอ านาจต่อรองกบัคู่ขดัแยง้หลกัทั้งสองฝ่ายได ้

 นายมูฮ ามดัอายุบ กล่าวต่อไปว่า วิธีการบางอย่างท่ีภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียเคยประสบ

ความส าเร็จ สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีได ้เช่น ภาคประชาสังคมในอาเจะห์สามารถส่ือสารขอ้มูล

ต่างๆกบัประชาชนรากหญา้เพื่อประกอบการตดัสินใจของประชาชนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสภาฯก าลงั

ขบัเคล่ือนอยูใ่นปัจจุบนั 
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‚กงสุลใหญ่มาเลเซีย‛ แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลบัสู่พืน้ฐานและให้ความรู้

กระบวนการสันติภาพกบัประชาชน 

อิมรอน ซาเหาะ  

สภาประชาสังคมชายแดนใต้พบปะกงสุลใหญ่มาเลเซียแลกเปลี่ยนประเด็นจากเวที mapping ประชา

สังคมที่ผ่านมา กงสุลใหญ่มาเลย์แนะภาคประชาสังคมต้องกลับสู่พื้นฐาน หลักดั้งเดิม หรือ Back to 

basics และควรท าให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการสันติภาพ  

 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา นายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดน

ใต ้และคณะกรรมการบริหารสภาฯ เดินทางไปเข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนกับ Mr.MOHD 

AFANDI ABU BAKAR กุงสุลใหญ่มาเลเซียประจ าจงัหวดัสงขลา ณ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา 

 โดยคณะกรรมการบริหารสภาประชาสังคมฯ ท่ีมาร่วมพบปะแลกเปล่ียนในคร้ังน้ีประกอบไป

ด้วย นายมันโซร์ สาและ รองประธานสภาฯ ฝ่ายการต่างประเทศ นายอัศว์มันต์ บินยูโซะ รอง

ประธานสภาฯ ฝ่ายจังหวดันราธิวาส นายรักษ์ชาติ สุวรรณ์ รองประธานสภาฯ ฝ่ายจังหวดัยะลา 

นายฆอซาลี อาแว รองเลขาธิการสภาฯ และนายอิมรอน ซาเหาะ กรรมการฝ่ายวชิาการและการส่ือสาร 

 การพูดคุยแลกเปล่ียนในคร้ังน้ีเน่ืองจากสถานกงสุลมาเลเซียมีความสนใจกิจกรรมของสภา

ประชาสังคมชายแดนใตท่ี้ไดจ้ดัท าแผนท่ี (mapping) เครือข่ายองคก์รประชาสังคมในพื้นท่ีชายแดนใต ้

คร้ังท่ี 2 ท่ีมีตวัแทนองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเข้าร่วมกว่า 70 องค์กร โดยเวทีดังกล่าวมีการ

พิจารณาวาระเร่งด่วนของเครือข่ายประชาสังคมชายแดนใตโ้ดยมี 14 ประเด็นท่ีเป็นวาระเร่งด่วนท่ีสุดซ่ึง

มาจากผลการโหวตของผูเ้ขา้ร่วม 

 ทั้งน้ีการพบปะพูดคุยคร้ังน้ี กงสุลใหญ่มาเลเซียให้ความสนใจมากใน 5 ประเด็นแรกจาก 14 

ประเด็นคือ อนัดบัท่ี 1 ประเด็นความมัน่คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติได ้อนัดบัท่ี 2 ประเด็น

พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั อนัดบัท่ี 3 ประเด็นหอ้งเรียนสันติภาพในชุมชนและการพฒันาชุมชน อนัดบัท่ี 4 

ประเด็นวาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต ้ได ้และอนัดบัท่ี 5 ประเด็นการพฒันาเครือข่ายส่ือ 
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 กงสุลใหญ่มาเลเซียสนใจในประเด็นห้องเรียนสันติภาพในชุมชน  โดยถามถึงรายละเอียดใน

ประเด็นน้ี และความเป็นไปได้ในการท่ีจะขบัเคล่ือนต่อไป นอกจากนั้นยงัสนใจในประเด็นของการ

ส่ือสารอีกดว้ย 

 Mr.MOHD AFANDI ABU BAKAR กงสุลใหญ่มาเลเซียให้ก าลงัใจและฝากย  ้าต่อทีมงานสภา

ประชาสังคมฯ ในการขบัเคล่ือนงานต่อไปว่าควรกลบัสู่พื้นฐาน หลกัดั้ งเดิม หรือ Back to basics 

ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีส าคญัอีกประการก็คือ การท าให้ประชาชนเขา้ใจกระบวนการสันติภาพซ่ึงจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีแนวทางท่ีชดัเจน นอกจากนั้นยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีโครงการท่ีน่าสนใจ และมีความกา้วหนา้ต่อไป

เพื่อให้ไดมี้การสนบัสนุนมากยิ่งข้ึน และควรขบัเคล่ือน 14 ประเด็น ท่ีไดจ้ากการรับฟังความเห็นของ

เครือข่ายภาคประชาสังคม 

 Mr.MOHD AFANDI ABU BAKAR กล่าวทิ้งทา้ยวา่ เขาหวงัท่ีจะไดเ้ห็นส่ิงดีๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ี

ชายแดนใต้ในอนาคตข้างหน้า ส่วนสถานกงสุลเองยินดีต้อนรับเสมอในการมาร่วมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ดงัเช่นวนัน้ี 

 นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวว่า ขอ้แนะน าของท่าน

กงสุลใหญ่ต่อสภาประชาสังคมฯ ถือวา่เป็นค าแนะน าท่ีดี เพราะกระบวนการสันติภาพตอ้งการการกลบั

ไปสู่พื้นฐาน ต้องการการเรียนรู้และการท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีว่ากระบวนการสร้าง

สันติภาพจะตอบโจทยอ์ะไรบา้ง และมีความหวงัอยา่งไรบา้ง จึงตอ้งสร้างกระบวนการพูดคุยเพื่อท าความ

เขา้ใจในพื้นท่ีใหม้ากข้ึน 

 มูฮ ามดัอายุบ กล่าวว่าภาคประชาสังคมจะตอ้งลงไปท างานเชิงพื้นท่ีให้มากข้ึน เพื่ออธิบายว่า

กระบวนการสันติภาพเป็นอยา่งไร ปัจจุบนัอยูต่รงไหน และจะเดินไปขา้งหนา้อยา่งไร และจะหาทางออก

โดยการยติุความรุนแรงไดอ้ยา่งไร ซ่ึงสามารถเรียนรู้ไดจ้ากกระบวนการสันติภาพทัว่โลก 

 “ขอ้แนะน าของกงสุลใหญ่จึงไปตอบโจทยใ์นส่ิงท่ีสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ก าลงัขบัเคล่ือน

อยู ่ก็คือการเปิดพื้นท่ีหรือสร้างพื้นท่ีกลาง ท่ีส าคญัเราก าลงัเพิ่มศกัยภาพของภาคประชาสังคมเพื่อจะได้

ลงไปท างานกระบวนการสันติภาพกบัประชาชนในพื้นท่ีได้ ท้ายสุดคือ เราก าลงัสร้างเครือข่ายภาค

ประชาสังคมเพื่อท่ีจะใหก้ระบวนการสันติภาพเดินหนา้ต่อไปได”้ มูฮ ามดัอาบุบ กล่าว 
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สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมัน่คงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทกีระบวนการสันติภาพที่

กรุงเทพฯ  

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมพูดคุยกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ 16 ธ.ค. นี้เพ่ือร่วมหารือเร่ืองการ

หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ ประชุมพิจารณาการร้องเรียนเร่ือง

การซ้อมทรมานเพ่ือเสนอเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลส่วนหน้าและเตรียมจัดเวทีเสวนามุมมองที่

แตกต่างต่อกระบวนการสันติภาพในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 22 ธ.ค. ทีอ่มิแพก็เมืองทองธานี 

 

 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมา สภาประชาสังคมชาแดนใตจ้ดัประชุมประจ าเดือน

ส าห รับคณะกรรมก า รบ ริห า รและสม า ชิ กสภ าฯ  ณ  ห้ อ งมะปร า ง  คณะม นุษย์ศ าสต ร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวาระส าคญัคือ สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดรั้บ

การประสานจากส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ โดยส านกังานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ

พูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนใต ้เพื่อร่วมประชุมหารือเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในวนัศุกร์ท่ี 16 

ธนัวาคมน้ี ณ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 โดยทางส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติให้เหตุผลว่า สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ป็นภาค

ประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนประเด็นวาระการสร้างสันติสุขในพื้นท่ีและมีภาคีเครือข่ายท่ีครอบคลุมกลุ่มผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียต่อปัญหาจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงการรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะจากสภาประชา

สังคมชายแดนใตจ้ะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อการด าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดั

ชายแดนใตภ้าคใต ้รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย 

 นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตก้ล่าวว่าในการประชุมหารือ

เฉพาะกลุ่มร่วมกบัสภาความมัน่คงแห่งชาติคร้ังน้ีสภาฯมีขอ้เสนอแนะเพื่อการหนุนเสริมกระบวนการ

พูดคุยเพื่อสันติสุขหลากหลายประเด็น เช่น ขอ้เสนอจากการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นครู สช. ท่ีผา่นมา 
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ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการส ารวจ peace survey รวมทั้งขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัทางวิชาการเร่ือง

บทบาทของภาคประชาสังคมต่อกระบวนการสันติภาพท่ีมี ศ.สุริชยั หว ัน่แกว้ เป็นหวัหนา้โครงการเป็น

ตน้ 

 “ส าหรับองค์กรสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ใครท่ีมีขอ้เสนอแนะต่อสภาความมัน่คง

แห่งชาติก็สามารถน าเสนอไดเ้ลยอยา่งอิสระในการระชุมหารือคร้ังน้ี” มูฮ ามดัอายบุ กล่าว 

เตรียมเปิดเวทถีกกระบวนการสันติภาพในมุมต่างๆ 

 ในการประชุมคร้ังน้ีสภาประชาสังคมชายแดนใตย้งัไดห้ารือเร่ืองการเตรียมการจดัเวทีเสวนา 

เร่ือง “กระบวนการสันติภาพชายแดนใตใ้นมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลาย”  ในงานสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาติ ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ท่ีจะถึงน้ี ณ อิมแพก็ ฟอร่ัม เมืองทองธานี โดยประเด็นและรายช่ือผูท่ี้

ไดรั้บการเสนอให้เป็นวิทยากรไดแ้ก่ 1. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของระดบับริหาร โดย พลเอก

อกัษรา เกิดผล  2. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนกัวชิาการ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี 3. 

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของภาคประชาสังคมในพื้นท่ี โดย คุณมูฮ ามัดอายุบ  ปาทาน 4. 

กระบวนการสันติภาพในมุมมองของผูห้ญิง โดย ตวัแทนคณะท างานวาระผูห้ญิงชายแดนใต้ และ

ด าเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภก.พงคเ์ทพ สุธีรวฒิุ 

งานสภาฯ เดินหน้าทั้งวาระด่วนและสร้างเครือข่าย 

 ในท่ีประชุมนอกจากจะมีวาระการประชุมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินโครงการต่างๆ ของสภาฯ ตลอด

เดือนท่ีผา่นมาและเดือนต่อๆ ไป ซ่ึงมีอยูห่ลายโครงการ ขณะท่ีวาระพิจาณาก็มีอยูห่ลายวาระ อาทิ การส่ง

จดหมายเร่ืองการร้องเรียนของมูลนิธิผสานวฒันธรรม กลุ่มดว้ยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี เร่ือง

การทรมานในสถานการณ์ปัจจุบนั ให้กบัประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 

2559 ท่ีผา่นมา เพื่อใหส้ภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดน้ าประเด็นดงักล่าวไปพูดคุยกบัแม่ทพัภาคท่ี 4 และ

คณะรัฐมนตรีส่วนหนา้ เพื่อก าหนดนโยบายการบริหารงานจงัหวดัชายแดนใต ้ โดยให้ถือวา่การยุติการ

ทรมานเป็นวาระเร่งด่วน 

 ในการน้ี สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดม้อบหมายให้กรรมการฝ่ายกฎหมายรับไปด าเนินการ 

โดยเบ้ืองตน้สภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ะท ารายงานส่งให้ผูแ้ทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานอ านวย

ความยติุธรรมและเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม ท่ีจะถึงน้ี 
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‚พืน้ทีป่ลอดภัยและยุติธรรม‛ บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ - ส านัก

เลขาพูดคุยสันติสุข 

 

อิมรอน ซาเหาะ และสุวรา แก้วนุ้ย  

 

เปิดบทสนทนาสภาประชาสังคมใต้กับส านักเลขานุการคณะอ านวยการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ใน 5 

ประเด็นหลัก จากพื้นที่ปลอดภัยจนถึงบทบาทการหนุนเสริมสันติภาพ ช้ีพื้นที่ปลอดภัยแม้ทั้ง 2 ฝ่าย

ยอมรับแต่ยังต้องรอความชัดเจน ย า้พื้นที่ปลอดภัยต้องพูดเร่ืองความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนด้วย 

แนะให้เร่ิมขยบัจากข้างล่างก่อน โดยใช้เคร่ืองมือการพฒันาเป็นตัวช่วย 

 

 คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต ้น าโดย นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภา

ประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมองค์กรสมาชิก ได้รับเชิญจากส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

อ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สล.คพส.) เขา้ร่วมหารือในท่ีประชุมเชิงปฏิบติัการ

เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินการแผนขบัเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ท่ีโรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา 

วงสนทนาสภาประชาสังคมใต้กบัส านักเลขาฯอ านวยการพูดคุยสันติสุข 

 ในการประชุมท่ีน าโดยนายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้า สล.คพส. และ พล.ต.สิทธ์ิ ตระกูลวงศ ์

เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต ้ยงัมีผูแ้ทนสภาความมัน่คงแห่งชาติ ส านกังานข่าวกรอง 

ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรมเขา้ร่วมดว้ย โดยมีการหารือร่วมกนัในหลาย

ประเด็น แต่เร่ืองส าคญัๆ คือ เร่ืองพื้นท่ีปลอดภยั ความยุติธรรม และความร่วมมือของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ้

 



44 
 

 ในช่วงแรกตวัแทนส านกังานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เร่ิมตน้

การน าเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนใต ้ด้วยการระบุว่า ภาคประชาสังคมมีบทบาท

ส าคญัในการขบัเคล่ือนและท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะทอ้นการท างานของเจา้หน้าท่ีรัฐ เพื่อสร้างการเช่ือม

การท างานแบบมีส่วนร่วมได ้

นโยบายปี 60-62 สร้างความต่อเน่ืองในการพูดคุยกบัทุกกลุ่ม 

 ขณะท่ีนโยบายบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนใตปี้ 2560-2562 มีกรอบการท างานอยู่ 6 

ขอ้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 1.สันติวิธี เพื่อความสงบสุข 2.การมีส่วนร่วม เนน้การมีส่วนร่วมในการท างาน 

3.สังคมพหุวฒันธรรม การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวฒันธรรม 4.การพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม 

 ส่วนขอ้ท่ีส าคญัมาก คือขอ้ 5.การสร้างความเช่ือมัน่ต่อการสร้างความต่อเน่ืองในการพูดคุยและ

พูดคุยกบัทุกกลุ่ม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกระบวนการยติุธรรม และ 6.เพื่อให้เขา้ใจ

กบัสภาพความเป็นจริงกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ปัจจัยบ่งช้ีคือวาระชาติและประชาชนมีส่วนร่วม 

 ส่วนปัจจยับ่งช้ีถึงความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1.การเป็นวาระแห่งชาติ 2.การมีส่วนร่วมของประชาชน 3.

การใชผ้ลงานทางวชิาการ 

 ขณะท่ีส่ิงท่ีจะตอ้งรีบด าเนินงานในอนาคต ไดแ้ก่ 1.การพฒันาคุณภาพชีวิต 2.การอ านวยความ

ยติุธรรม 3.การสร้างพื้นท่ีปลอดภยั 

5 ประเด็นหารือ จากพืน้ทีป่ลอดภัยถึงบทบาทหนุนสันติภาพ 

 หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเข้าสู่การหารือร่วมกนั หลักๆมี 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ความคืบหน้าเก่ียวกับ

ขอ้เสนอพื้นท่ีปลอดภยั 2.ทิศทางท่ีควรจะเป็นในการท างานร่วมกนัระหวา่งสภาประชาสังคมชายแดนใต้

กบัหน่วยงานภาครัฐ 3.ความเป็นไปได้ในการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางวิชาการต่อส านัก

เลขานุการ 
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 4.แนวทางการพฒันาพื้นท่ีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะท่ีเป็นปัจจัย

เก้ือหนุนการสร้างสันติภาพ และ 5.บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตใ้นการหนุนเสริมสันติภาพ

ในหว้งท่ีผา่นมา 

แม้ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับแต่ยงัต้องรอความชัดเจน 

 เร่ืองพื้นท่ีปลอดภยัเป็นประเด็นท่ีมีการใช้เวลาหารือร่วมกนันานท่ีสุด โดยคณะท างานวาระ

ผูห้ญิงชายแดนใตส้อบถามถึงความกา้วหนา้ในเร่ืองน้ี หลงัจากมีการตอบรับขอ้เสนอเร่ืองพื้นท่ีปลอดภยั

สาธารณะจากทั้ง 2 ฝ่าย(คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บักลุ่มมาราปาตานี)มาแลว้ก่อน

หนา้น้ี 

 ดา้นเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต ้อธิบายวา่ ประเด็นพื้นท่ีปลอดภยัยงัอยูใ่นช่วง

การสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนั โดยเม่ือไวว้างใจแลว้จะมีการด าเนินงานร่วมกนั และพื้นท่ีปลอดภยั

เป็นส่ิงท่ีจะด าเนินงานต่อ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการนิยามค าว่า“พื้นท่ีปลอดภัย”ยงัมีข้อจ ากัดอยู่ และการก าหนด

ขอบเขต รวมทั้งกลไกการด าเนินงาน รูปแบบและระยะเวลาในการท าเร่ืองพื้นท่ีปลอดภยั ยงัตอ้งรอให้

ชดัเจนก่อนถึงจะส่ือสารได ้แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ ในขณะท่ีขอ้มูลยงัไม่ชดัเจนแต่บางส่วนรีบส่ือสารไป

ก่อนแลว้ 

พืน้ทีป่ลอดภัยในมุมมองคนไทยพุทธ 

 ด้านตวัแทนเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า ในวงคนไทยพุทธมีการแลกเปล่ียนใน

ประเด็นพื้นท่ีปลอดภยัดว้ย โดยเห็นดว้ยกบัการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน ไม่วา่พื้นท่ีต าบลหรืออ าเภอ ซ่ึง

ท างานผา่นมิติความปลอดภยัและการพฒันา โดยใชช่ื้อโมเดลน้ีวา่ พื้นท่ีสันติธรรมชาติ 

 ขณะท่ีการด าเนินเร่ืองพื้นท่ีปลอดภยัตอ้งมีกลไกการท างานในพื้นท่ีท่ีมีความชดัเจนอยา่งนอ้ย 3 

ฝ่าย คือ ฝ่าย A (ฝ่ายรัฐ) ฝ่าย B (ฝ่ายขบวนการ) และ ฝ่าย C (CSOs หมายถึงภาคประชาสังคม) 

 นอกจากน้ีตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบเหตุท่ีเกิดในพื้นท่ีดว้ย ส่วนเร่ืองการสร้างบรรยากาศของ

พื้นท่ีปลอดภยันั้น ตอ้งพิจารณาเร่ืองการใชก้ฎหมายพิเศษในพื้นท่ีนั้นดว้ย 
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 ขณะท่ีในมุมของการพฒันานั้นตอ้งผา่นการใหอ้งคค์วามรู้และผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และแนวทางของการพฒันาตอ้งเอ้ือกบัเศรษฐกิจชุมชนดว้ยเช่นกนั 

ต้องพูดเร่ืองความยุติธรรมด้วย 

 ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนพูดถึงประเด็นความยติุธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน วา่ ถา้จะสร้างพื้นท่ี

ปลอดภยั ฝ่ายรัฐบาลก็ตอ้งลดเง่ือนไขการใช้ก าลงัของกองทพัดว้ย เพราะเป็นเร่ืองท่ีมีการเรียกร้องมา

ตลอด แต่ปัจจุบนักลบัมีการเพิ่มการใชก้ าลงัการทหารมากข้ึน 

 การใช้ค  าว่า “ปะทะ” บางคร้ังอาจไม่ใช่การปะทะจริงๆ และการเกิดเหตุรุนแรงหลายคร้ังก็

สัมพนัธ์กบัปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีรัฐดว้ย ถามวา่รัฐจะไดป้ระโยชน์อะไรหากปฏิบติัการบางอยา่งส่งผล

ใหมี้การก่อเหตุรุนแรงตามมา 

ต้องลดเง่ือนไขจากปฏิบัติการ  

 หากสามารถลดเง่ือนไขจากฝ่ายรัฐได ้แมว้า่สถานการณ์การสู้รบในปัจจุบนัไม่สามารถบอกไดว้า่

ใครเหนือกวา่ใครและใครอยูต่รงไหนบา้ง แมม้องแลว้รัฐไดเ้ปรียบกวา่ แต่การถอยบางอยา่งและการรุก

คืบบางอยา่งก็มีความส าคญัเช่นกนั 

 แม้ว่าปฏิบติัการบางอย่างมีการท าตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่บางคร้ังก็กลับไปท าลาย

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพูดคุย ดงันั้นขอ้เสนอแนะก็คือ ให้ดูเป็นกรณีท่ีท าให้ประชาชนเห็นว่ารัฐมี

ความยติุธรรมจริง โดยไม่เลือกปฏิบติั 

ต้องขยบัจากข้างล่าง 

 ผูเ้ขา้ร่วมบางส่วนแสดงความเห็นวา่ ส่วนการสร้างพื้นท่ีปลอดภยัท าให้เกิดความกดกดดนัต่อทั้ง

สองฝ่ายท่ีใชค้วามรุนแรง (ฝ่ายรัฐปฏิบติัการมีการวสิามญัฆาตกรรม ส่วนฝ่ายขบวนการมีการตอบโต)้ ซ่ึง

ท าใหข้อ้เรียกร้องเร่ืองพื้นท่ีปลอดภยัแผว่ลงได ้ดงันั้น การสร้างพื้นท่ีปลอดภยัไดต้อ้งมีกลไกจากขา้งล่าง 

และน าไปสู่การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือมากข้ึน โดยตอ้งขยบัจากขา้งล่าง 
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ใช้เคร่ืองมือการพฒันาเป็นตัวช่วย 

 ขณะเดียวกนัก็มีความเห็นว่า กลุ่มขบวนการมีความตั้งใจจริงในการท างานร่วมกบัรัฐ แต่อาจมี

ปัญหาท่ีฝ่ายไทยยงัไม่กลา้ตดัสินใจ และหากยงัไม่ลงมือปฏิบติัก็จะเป็นปัญหาระยะยาวได ้

 “ในการลงมือนั้น อาจใชเ้คร่ืองมือการพฒันาในพื้นท่ีมาเป็นตวัช่วยก็ได ้โดยผา่นการด าเนินงาน

ในระดบัเล็กก่อน เช่น ระดบัหมู่บา้นหรือระดบัต าบล โดยนโยบายในทุกระดบัตอ้งเช่ือมโยงกนัทั้งรัฐ

ส่วนกลางและประชาชน” 

ท างานร่วมภาครัฐกบัสภาประชาสังคม 

 ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมีการหารือดว้ย เช่น ทิศทางท่ีควรจะเป็นในการท างานร่วมกนัระหวา่งสภา

ประชาสังคมชายแดนใตก้บัหน่วยงานภาครัฐ และการท างานร่วมกนัระหวา่งภาคประชาสังคมท่ีมีความ

แตกต่างหลากหลาย 

พฒันาโครงการวจัิยร่วมและแนวทางพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

 รวมทั้ง ความเป็นไปไดใ้นการพิจารณาแนวทางการสนบัสนุนทางวิชาการต่อส านกัเลขานุการฯ 

ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อและหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ เช่น การพฒันาโครงการวิจยั

ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและสภาประชาสังคมชายแดนใต ้การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

ในพื้นท่ีความขดัแยง้เพื่อสนบัสนุนสันติภาพ (Peace Survey) หรือโครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีในระดบั

ปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการสันติภาพ เป็นตน้ 

 เช่นเดียวกบัแนวทางการพฒันาพื้นท่ีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะท่ีเป็น

ปัจจยัเก้ือหนุนการสร้างสันติภาพ 

เช่ือมร้อยเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้ง 

 ขณะท่ีบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตใ้นการหนุนเสริมสันติภาพในห้วงท่ีผา่นมา มีทั้ง

การเช่ือมร้อยเครือข่ายของภาคประชาสังคมท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัและยงัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส าคญั

ในความขดัแยง้ดว้ย โดยมีการจดัเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง และการ

ผลิตขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีน าเสนอต่อรัฐบาลและกลุ่มผูมี้ความเห็นต่างจากรัฐ 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขบัเคล่ือนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปีทั้ง Mapping และ 

Empower 

 

อิมรอน ซาเหาะ และฆอซาลี อาแว  

 

3 งานสุดท้ายของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในปี 2559 เสวนาสาธารณะ เร่ือง กระบวนการสันติภาพสู่

สุขภาวะชายแดนใต้ ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ที่เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ช้ีรากเหง้าของปัญหา 

ความเป็นของการเคล่ือนไหวภาคประชาสังคม และหวังให้ประชาชนทั่วประเทศหุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพชายแดนใต้ ด้านงานในพื้นที่ สภาฯ หนุนเยาวชนขับเคล่ือนงานสันติภาพ และงานสุดท้าย 

Mapping ประชาสังคมนราธิวาสเพ่ือหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการขับเคล่ือนประเด็นส่ีประเด็นจาก

ผลโหวตเพ่ือหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 

 

 ระหวา่งวนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา ในงานสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 ท่ีอิมแพ็ค 

อารีน่า เมืองทองธานี สภาประชาสังคมชายแดนใต ้ไดรั้บเกียรติใหเ้ขา้ร่วมเสวนา ในหวัขอ้ “กระบวนการ

สันติภาพสู่สุขภาวะชายแดนใต ้ในมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลาย” โดยวงเสวนาจดัข้ึนในห้องวิชาการเพื่อ

ด าเนินการไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

 วิทยากรในการร่วมเสวนาประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมยศ์รี ผูอ้  านวยการสถาน

วจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้ม.อ.ปัตตานี และท่ีปรึกษาสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ้มูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้และ ลมา้ย มานะการ เครือข่าย

ชาวพุทธเพื่อสันติภาพ คณะท างานวาระผูห้ญิงชายแดนใต ้และกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ 

ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ โดยมีเครือข่ายสมชัชาสุขภาพจากทัว่ประเทศและ

ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเขา้ร่วมฟังและแลกเปล่ียนจ านวนมาก 
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ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี : อตัลกัษณ์ทางการเมืองคือปัญหาใจกลาง 

 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตตภิ์รมยศ์รี ไดก้ล่าวถึงประเด็นปัญหาใจกลางของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ 

อตัลกัษณ์ทางการเมือง (Identity Politics) ซ่ึงประกอบดว้ย ชาติพนัธ์ุ ประวติัศาสตร์ และศาสนา ทั้งสาม

องค์ประกอบน้ีเป็นหลกัพื้นฐานส าหรับพื้นท่ีอ่ืนๆ ทัว่โลกท่ีมีความขดัแยง้ หากมองดูในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้จะเห็นว่า ความเป็นชาติพนัธ์ุมลายู มีประวติัศาสตร์ปาตานีเป็นของตวัเอง และนบัถือ

ศาสนาอิสลาม ทั้งสามลว้นมีความเช่ือมโยงและเป็นอตัลกัษณ์ของคนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมยศ์รี ได้ให้ความเห็นเพิ่มอีกว่า จงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี เป็น

ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงยืดเยื้อเร้ือรัง (Protracted Violent Conflict : PVC) จึงตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขและ

ตอ้งมีส่วนร่วมจากหลากหลายฝ่ายและหลายระดบั 

 ในส่วนของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข ทางรัฐบาลไทยได้ด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ โดยเปิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงในช่วงนั้น

ทางรัฐบาลไทยไดมี้การพูดคุยกบั BRN น าโดย ฮซัซนั ตอยิบ ทางฝ่าย BRN ไดมี้ขอ้เสนอ 5 ขอ้ จากนั้น

กระบวนการพูดคุยก็หยุดลงเน่ืองจากเปล่ียนแปลงรัฐบาล และไดเ้ร่ิมตน้ใหม่แต่ไดเ้ปล่ียนคู่พูดคุยจาก 

BRN กลุ่มเดียวเป็นคณะผูคิ้ดเห็นต่างจากรัฐกลุ่มอ่ืนอีก ภายใตช่ื้อ MARA Patani ซ่ึงมีขอ้เสนอ 3 ขอ้

ส าหรับรัฐไทย คือ 1. การพูดคุยตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ 2.การคุม้ครองทางกฎหมาย (Immunity) และ 3. 

ยอมรับวา่ MARA Patani เป็นตวัแทนในการพูดคุย 

 

ลม้าย มานะการ : ทีม่าของเครือข่ายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพ 

 ลมา้ย มานะการ ไดก้ล่าวถึง บทบาทของภาคประชาสังคม ในการลงมาท างานช่วยเหลือชาวบา้น 

เน่ืองจากฐานของตวัเองมีการท างานอยูก่บัชาวบา้นมายาวนานในประเด็นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

 ช่วงปี 2547 เหตุการณ์ในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ได้ปะทุ มีเหตุการณ์ใหญ่ เช่น เหตุ

การณ์กรือเซะ และตากใบ ท าให้กลุ่มภาคประชาสังคมและกลุ่มนกัศึกษา ในช่วงนั้น เร่ิมลงไปเยี่ยมเยียน
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ให้ก าลงัใจกบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจากในช่วงเวลานั้น ยงัไม่รู้จะท าอะไรอีกไดแ้ต่ให้ก าลงัใจ เยี่ยม

กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบดว้ยกนัและรวบรวมขอ้มูลเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

 ต่อมาไดมี้การขบัเคล่ือนของภาคประชาสังคมท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนในหลายๆ ประเด็น ท าให้

เกิดการรวมกลุ่มเป็นสภาประชาสังคมชายแดนใตอ้ยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2554 จนท าให้มี

การขบัเคล่ือนเป็นขบวนองคก์รภาคประชาสังคมจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 แต่ในช่วงปี 2556 เป็นปีท่ีชาวพุทธมีการสูญเสียในชีวิตมากท่ีสุดในขอ้มูลสถิติท่ีมี ดงันั้น ไดมี้

การรวมตวัเป็นพุทธชนกลุ่มนอ้ย และต่อมาเปล่ียนมาเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (Buddhist for 

Peace: B4P) 

 

มูฮ ามัดอายุบ ปาทาน : อยากให้ประชาชนทัว่ประเทศหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 

 มูฮ ามดัอายุบ ปาทาน กล่าวว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่ปี 

2547 จนถึง 2559 การสูญเสียชีวิตแล้ว 6,000 กว่าคน และพบว่าคนท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือน

ประชาชนทัว่ไปทั้งพุทธและมุสลิม คนท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นคนท่ีอยู่ตรงกลาง ดงันั้น อยากเรียกร้อง

จากคนไทยในภูมิภาคอ่ืนๆ รับรู้ในส่ิงน้ีด้วยว่าคนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตมี้คนเสียชีวิตทุกวนัและ

จ านวนมากดว้ย และไม่อยากเห็นประชาชนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งสูญเสียชีวิต ซ่ึงอยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ 

คู่ขดัแยง้หลกันั้น คือ รัฐไทยกบัขบวนการท่ีคิดเห็นต่างจากรัฐ  

 ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการใช้กฎหมายพิเศษ หน่วยพิเศษ ทุกรูปแบบ เน่ืองจากเป็น

การต่อสู่ทางความคิดหรือการต่อสู้ทางการเมือง จะอย่างไรก็ตามเม่ือกลบัไปดูพื้นท่ีความขดัแยง้จากทัว่

โลกจะพบวา่ ในพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้และความรุนแรงนั้น เกือบทุกท่ีสามารถยุติลงไดด้ว้ยกระบวนการ

พูดคุย ซ่ึงในประเด็นน้ีอยากให้สังคมจากกรุงเทพฯ และท่ีอ่ืนในสังคมไทยช่วยกันเสริมพลังให้

กระบวนการสันติภาพชายแดนใตเ้ดินหนา้ต่อไป 
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สภาฯ หนุนเครือข่ายเยาวชนร่วมขับเคล่ือนสันติภาพ 

 ขณะเดียวกนัในพื้นท่ีชายแดนใต ้สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดจ้ดัเวทีอบรมทกัษะความรู้ใน

การขบัเคล่ือนสันติภาพในกลุ่มเยาวชน  ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 2559 โดยมีเครือข่ายเยาวชน

ชายแดนใตจ้  านวน 24 กลุ่ม เขา้ร่วมประชุมและเรียนรู้การเช่ือมโยง (mapping) โดยไดรั้บการสนบัสนุน

จากโครงการสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อฟ้ืนฟูชายแดนภาคใต ้(ช.ช.ต.) สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา ณ 

โรงแรมปาร์คววิรีสอร์ท ปัตตานี 

 ส าหรับข้อสรุปร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนใต้ท่ีร่วมเสนอและ

ลงคะแนนเสียงหรือโหวตประเด็นท่ีจะขบัเคล่ือนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต ้สามารถเรียงล าดบั

อนัดบั 1-7 ไดด้งัน้ี 

 อนัดบัท่ี 1 สร้างอาชีพให้เยาวชน อนัดบัท่ี 2 จดัแข่งกีฬาสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ี อนัดบัท่ี 3 ให้

ความรู้เก่ียวกับกระบวนการสันติภาพในพื้นท่ี อนัดับท่ี 4 สร้างเครือข่ายในกระบวนการขบัเคล่ือน

สันติภาพ อนัดับท่ี 5 สร้างแกนน าจิตอาสา อนัดับท่ี 6 รณรงค์ยุติความรุนแรง เดินรณรงค์สร้างพื้นท่ี

ปลอดภยั และ อนัดบัท่ี 7เปิดเวทีรับฟังโดยเยาวชน 

 

Mapping CSOs นราฯ งานสุดท้ายของสภาฯ ในปีนี ้

 ขณะท่ี เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต ้ร่วมกับ เครือข่าย

ประชาสังคมนราธิวาส จดัโครงการ การประชุมเชิงปฏิบติัการเวทีการจดัท าแผนท่ี (mapping) ระดบั

จงัหวดันราธิวาส โดยมีตวัแทนองคก์รภาคประชาสังคมในจงัหวดันราธิวาสเขา้ร่วมกวา่ 30 องคก์ร 

 กระบวนการช่วงแรกของงานจะเป็นการบรรยายให้ความรู้และแลกเปล่ียนความเห็นในประเด็น

บทบาทองค์กรภาคประชาสังคมในขับเคล่ือนกระบวนการสันติภาพ โดย มูฮ ามัดอายุบ ปาทาน 

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ซ่ึงไดย้  ้าว่า ส่ิงท่ีภาคประชาสังคมรุ่นใหม่ ควรมี คือ 1. มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะยติุความรุนแรงและเปล่ียนผา่นความขดัแยง้ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 2. ตอ้งสะทอ้นเสียงของผูค้น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขดัแยง้ใหไ้ด ้3. ตอ้งมีเครือข่ายการท างานท่ีสามารถขยายผลการท างานต่อไปได ้
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 4. ตอ้งเป็นคนท่ีมีจิตใจเปิดกวา้งท่ีพร้อมจะท างานกบัคนท่ีเห็นต่างหรือมีภูมิหลงัท่ีต่างกนัได ้5. 

ตอ้งท างานร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 6. ตอ้งกลา้ท่ีจะคิดแตกต่าง แสวงหาทางเลือก ท่ีจะไม่

ใชค้วามรุนแรง 7. ตอ้งเป็นตวัเช่ือม และเกาะเก่ียวระหว่างประชาชนกบัคู่ขดัแยง้ทั้งสองฝ่าย และสร้าง

เครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อหนุนเสริมการพูดคุยสันติภาพ และ 8. ตอ้งกระตุน้ ผลกัดนั เชิญชวน เพื่อ

เป็นส่วนหน่ึงของการยนืยนัใหก้ารพูดคุยเดินหนา้ต่อไป 

 ช่วงท่ีสองเป็นการจดัท ากระบวนการเปิดพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อก าหนดประเด็นร่วมโดยคดัเลือก

ประเด็นเดิม จากเวที mapping ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมจากสามจงัหวดัชายแดนใต ้เม่ือวนัท่ี 5 พ.ย.ท่ีปัตตานี และ

ประเด็นเดิมจากมติของเครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส เพื่อคดัเลือก 4 ประเด็นเร่งด่วนท่ีจะขบัเคล่ือน

ต่อไปในปีหนา้ และใหร่้วมกนัโหวต (dot democracy) ซ่ึงผลการโหวตอนัดบั 1 - 4 มีดงัน้ี   

 อนัดบัท่ี 1. วาระเด็กและเยาวชน (ครอบครัว) อนัดบัท่ี 2. ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน อนัดบัท่ี 

3. กระบวนการยติุธรรมและสิทธิมนุษยชน และ อนัดบัท่ี 4. การส่งเสริมการเรียนรู้กระบวรการสันติภาพ

สู่ปอเนาะ ตาดีกา และส านกังานการศึกษาเอกชน 

 ช่วงท่ีสามได้แบ่งกลุ่มออกเป็นส่ีกลุ่มตามประเด็นท่ีต้องการขับเคล่ือน เพื่อร่วมกันระดม

ความเห็นในกลุ่มย่อยในหากรอบและวิธีการปฏิบติัการท่ีเป็นรูปธรรมในการท่ีจะขบัเคล่ือนในแต่ละ

ประเด็นต่อไปในปีหนา้ 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมจัดสมชัชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็นขบัเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะแบบมส่ีวนร่วม 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกบัเครือข่ายก าหนดทศิทางขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

5 ประเด็น ความมั่นคงทางอาหารและส่ิงแวดล้อม, พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้องเรียนสันติภาพ, เด็ก/

เยาวชน และการส่ือสารสาธารณะ พร้อมเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี2017 วันที่ 18 

มีนาคมนี ้

 

 สภาประชาสังคมชายแดนใตร่้วมพบปะแลกเปล่ียนกบัตวัแทนเครือข่ายประชาสังคมในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระมาณ 30 องค์กร เพื่อร่วมก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนการพฒันานโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีผา่นมา โดยมีนายมูฮ ามดัอา

ยบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ป็นประธานการประชุม 

 ทั้งน้ี ไดแ้บ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถกอภิปรายและให้ขอ้คิดเห็นท่ีจะน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอเชิง

นโยบายใน 5 ประเด็น คือ ความมัน่คงทางอาหารและส่ิงแวดลอ้ม, พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั, ห้องเรียน

สันติภาพ, เด็ก/เยาวชน และการส่ือสารสาธารณะ โดยให้แต่ละกลุ่มไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีอยากเห็นใน

ระยะเวลา 3 ปี และก าหนดประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย เพื่อจะน าเสนอในงานสมชัชาสันติชายแดนใต/้

ปาตานี 2017 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 น้ีดว้ย ดงัน้ี 
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ความมั่นคงทางอาหารและส่ิงแวดล้อม 

 ประเด็นน้ีเคยไดรั้บการโหวตมาเป็นอนัดบัท่ี 1 ในเวที Mapping CSOs เม่ือปีท่ีผ่านมาจาก 5 

ประเด็นเร่งด่วนในการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดยในวงย่อยของกลุ่มน้ีได้พูดถึง

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนั เช่น แรงงานภาคการเกษตรและการประมงส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุ

การผลิตของคนในพื้นท่ีไม่เพียงพอ อาหารมีราคาสูง นายทุนครองตลาด เป็นตน้ 

 เป้าหมายท่ีอยากเห็นในระยะเวลา 3 ปีคือ การสร้างเกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี และอยากเห็นนโยบาย

ของรัฐท่ีสอดคลองกบับริบทของพื้นท่ี และแนวทางการด าเนินงานก็คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัระบบเกษตรอินทรีย ์เช่น การอบรมทัว่ไป อบรมในสถาบนัการศึกษา รณรงคส์ร้างจิตส านึกของ

การบริโภค เป็นตน้ 

 ขอ้เสนอเชิงนโยบายของกลุ่มน้ี คือ ประกาศให้พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้และ 4 อ าเภอของ

จงัหวดัสงขลา เป็นพื้นท่ีตน้แบบดา้นการเกษตรอินทรีย ์โดยการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบติัอย่างจริงจงั

และต่อเน่ือง 

 

ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน 

 ในกลุ่มน้ีไดพู้ดถึงสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบนัหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ เช่น ชุมชนขาดความรู้

ความเขา้ใจในชุดองค์ความรู้ท่ีเอ้ือต่อเร่ืองการสร้างสันติภาพ ชุมชนขาดความไวว้างใจต่อกนั ความคิด

หรือมุมมองท่ีต่างกันท าให้ขาดการแสวงหาเป้าหมายร่วม เวทีเรียนรู้ประเด็นสันติภาพมีน้อย ไม่

ครอบคลุมพื้นท่ีท าให้ขาดโอกาส พื้นท่ีเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อชุมชน ไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี ความ

ตระหนกัและสนใจประเด็นสันติภาพมีนอ้ยเพราะคิดและรู้สึกวา่เป็นเร่ืองไกลตวั รวมถึงขาดความร่วมมือ

ระหวา่งองคก์รและหน่วยงานภาคีภาครัฐในการท่ีจะหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ประเด็นสันติภาพแก่

ชุมชนอยา่งจริงจงั เป็นตน้ 

 เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปีของกลุ่มน้ี คือ มีห้องเรียนสันติภาพชุมชนในทุกชุมชนเพื่อการศึกษา

เรียนรู้ประเด็นสันติภาพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีจริง และสอดรับกบัความเปล่ียนแปลงในการเปล่ียน

ผา่นของสถานการณ์ความขดัแยง้ 
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 ขอ้เสนอเชิงนโยบายของกลุ่มน้ีคือ ให้รัฐบาลก าหนดเป็นวาระชายแดนใต ้ในเร่ืองท่ีจะให้มีและ

หนุนเสริมหอ้งเรียนสันติภาพในพื้นท่ีและสถานศึกษา 

 

การส่ือสารสาธารณะ 

 กลุ่มน้ีไดพู้ดถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนั เช่น ขาดการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกลุ่มส่ือ

กบัเครือข่ายในพื้นท่ีท าใหไ้ม่ทราบความเคล่ือนไหวต่างๆขององคก์รเครือข่ายท่ีสามารถน ามาช่วยส่ือสาร

ผา่นส่ือได ้ขาดการเรียนรู้เร่ืองการส่ือสารเพื่อสันติภาพ ยงัไม่มี TV ชุมชน เป็นตน้ 

 เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี คือ การมีนกัส่ือสารมืออาชีพท่ีเพิ่มมากข้ึน การมีเครือข่ายนกัส่ือสาร

ชายแดนใต ้มีเวทีฝึกอบรมเทคนิคเร่ืองการส่ือสารเพื่อสันติภาพแก่นกัส่ือสารชายแดนใต ้เกิด TV ชุมชน

ชายแดนใตเ้กิดศูนยเ์รียนรู้ดา้นการส่ือสารใหค้นชายแดนใตทุ้กดา้น 

 ขอ้เสนอเชิงนโยบายของกลุ่มน้ี คือ จดัตั้งกองทุนนกัส่ือสารสันติภาพ/สันติสุขชายแดนใต ้น า

ร่อง TV ชุมชนชายแดนใต ้และสนบัสนุนศูนยเ์รียนรู้ดา้นการส่ือสารชายแดนใต ้

 

เด็ก/เยาวชน 

 กลุ่มน้ีไดพู้ดถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนัหลายประเด็น เช่น ปัญหายาเสพติด เด็กติด

เกมส์ ทอ้งไม่พร้อม หลุดจากระบบการศึกษา ครอบครัวหยา่ร้าง เด็กแวน้ เด็กห่างไกลจากศาสนา เป็นตน้ 

 เป้าหมายท่ีอยากเห็นในระยะเวลา 3 ปี คือ เด็กอยูใ่นระบบการศึกษา เด็กรู้จกัภาษาท่ีหลากหลาย 

เด็กมีพื้นท่ีสร้างสรรค ์มีส่ือสร้างสรรค ์ครอบครัวสันติสุข ลดปัญหายาเสพติด ทอ้งไม่พร้อมตอ้งหมดไป 

และเด็กเขา้ใจหลกัการสิทธิมนุษยชน 

 ขอ้เสนอเชิงนโยบายของกลุ่มน้ี พูดถึงประเด็นการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และศาสนา 

ประเด็นครอบครัว ประเด็นการส่ือสารรวมไปถึงพื้นท่ีกลาง และกลไกในการพฒันาเด็กและเยาวชน 
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พืน้ทีส่าธารณะปลอดภัย 

 กลุ่มน้ีไดพู้ดถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนั คือ การใชค้วามรุนแรงโดยใชร้ะเบิดและการ

ยิงท าร้ายผูบ้ริสุทธ์ิ ทรัพยสิ์นเสียหาย ผูค้นเสียชีวิตและพิการ บาดเจ็บ มีหญิงหมา้ย เด็กก าพร้า ผูค้นไม่

สามารถประกอบอาชีพได ้ด่านมากเกินไป รวมไปถึงมีเจา้หน้าท่ีมากจนเกินความจ าเป็น และเจา้หนา้ท่ี

ขาดความเขา้ใจวฒันธรรมของพื้นท่ี 

 เป้าหมายในอนาคต คือ อยากให้คนด าเนินชีวิตประจ าวนัโดยปกติสุข ลดจ านวนเจา้หน้าท่ีใน

พื้นท่ี ไม่ปฏิบติัการทางอาวธุในพื้นท่ี 

 ขอ้เสนอเชิงนโยบายของกลุ่มน้ี คือ ยุติการปฏิบติัการทางอาวุธในพื้นท่ีสาธารณะทั้ง 2 ฝ่าย ลด

จ านวนเจา้หน้าท่ีความมัน่คงในพื้นท่ี การพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ จดัตั้งคณะกรรมการในการก าหนด

กลไกมาตรการการดูแลความปลอดภยัในพื้นท่ีจากทุกภาคส่วน 

 

เตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017 

 ในช่วงบ่าย คณะกรรมการสภาประชาสังคมและองคก์รเครือข่ายไดป้ระชุมกนัต่อเพื่อเตรียมจดั

สมชัชาสันติชายแดนใต/้ปาตานี 2017 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 ท่ีจะถึงน้ี 

 ในงานจะมีหลายโปรแกรมท่ีน่าสนใจ เช่น การบรรยายพิเศษ เร่ืองภาคประชาสังคมกบัการหนุน

เสริมกระบวนการสันติภาพในชุมชน โดย Dr.Nobert Ropers นอกจากนั้นยงัมีวงเสวนาประเด็นการต่อสู้

ทางการเมืองของประชาชนในแนวทางสันติวิธี จากผูท่ี้เคยเป็นแกนน าการเคล่ือนไหวทางการเมืองตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 ส่วนโปรแกรมอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ เช่น การน าเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพ 5 

ประเด็นหลกั คือ 1.ความมัน่คงทางอาหารและส่ิงแวดลอ้ม 2.ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน 3.การส่ือสาร

สาธารณะ 4.วาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต ้และ 5.พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั” 

 และวงสานเสวนา เร่ือง“ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ กบัการขบัเคล่ือนสมชัชาสันติภาพ

ชายแดนใต”้ โดยตวัแทนนกัวชิาการ ตวัแทน ศอ.บต. ตวัแทน กอ.รมน. ตวัแทนรัฐบาลส่วนหนา้ เป็นตน้ 
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พนัธมติร CSOs จัดงานสมชัชาสันติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปีการต่อสู้ของประชาชนเพ่ือ 

‚พลงัประชาสังคม พลงัสันติภาพ‛ 

 

สะรอนี ดือเระ  

 

ประชาสังคมชายแดนใต้ระดมเครือข่ายสร้าง ‚พลังประชาสังคม  พลังสันติภาพ‛ จัดสมัชชาสันติภาพ

ชายแดนใต้/ปาตานี วันที่ 18 มีนาคม ณ หอประชุม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ การต่อสู้ทางการเมืองในความขัดแย้ง: จะเสริมปัญหาหรือจะสร้าง

ทางออก? (Politicisation of Conflicts: Part of the Problem or Part of the Solution?) โดย ดร.นอร์

เบิร์ต โรเปอส์ ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ เสวนาสาธารณะ และการเสวนา

สาธารณะ ‚4 ทศวรรษการเมืองประชาชน: เราเดินมาไกลถึงไหนแล้ว?‛  

 

 การจดังาน สมชัชาสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี 2017  PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 

"พลงัประชาสังคม พลงัสันติภาพ" โดยสภาประชาสังคมชายแดนใตแ้ละองค์กรพนัธมิตรในคร้ังน้ีเป็น

การจดังานต่อเน่ืองทุกปีของเครือข่ายประชาสังคมปาตานีโดยเร่ิมคร้ังแรกท่ีเป็นการจดังานวนัส่ือ

ทางเลือกชายแดนใตใ้นปี 2556 และงานวนัส่ือสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี วนัท่ี 28 ก.พ. 2558 ท่ีผา่นมา 

 ส าหรับการจดังานสมชัชาสันติภาพในคร้ังน้ีจะมีไฮไลท์ท่ีส าคญัคือ การเสวนาสาธารณะ 4 

ทศวรรษการเมืองประชาชน เราเดินทางไกลมาถึงไหนแลว้ โดยจะเป็นการยอ้นร าลึกถึงบทบาทการต่อสู้

ของประชาชนปาตานีในช่วงตลอดระยะเวลา 40 ท่ีผา่นมา เร่ิมตั้งแต่การต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของ

ประชาชนท่ีหน้ามสัยิดกลางปัตตานีในปี 2518 จนถึงปัจจุบนัโดยมีบุคคลท่ีมีส่วนร่วมและมีบทบาท

ส าคญัในแต่ละเหตุการณ์มาบอกเล่าบนเวที 
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40 ปีการต่อสู้ของประชาชน บนเส้นทางสู่สันติภาพ 

 การเสวนาเร่ืองการเมืองประชาชนท่ีจะสะทอ้นเร่ืองราวของการต่อสู่ในเวทีน้ีเร่ิมจากเหตุการณ์

การเรียกร้องความเป็นธรรมและการประทว้งใหญ่ท่ีปัตตานีใน 2518 ซ่ึงจะมีนายอารีเพญ็ อุตรสินธ์ุ อดีต

ผูน้ านกัศึกษากลุ่มสลาตนัท่ีบทบาทในการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อรัฐบาลไทยในขณะนั้นและเป็น

นกัการเมืองผูค้ร ่ าหวอดคนหน่ึงของสังคมมุสลิมจะเป็นผูร่้วมเสวนาและบอกเล่าถึงบทบาทการต่อสู้ทาง

การเมืองของช่วงเวลานั้น 

 เหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองท่ีส าคญัอีกช่วงเลาหน่ึงของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

คือ กรณีการเรียกร้องเร่ืองฮิญาบและกรณีการเรียกร้องให้รัฐบาลถอนมสัยิดกรือเซะออกจากการเป็น

โบราณสถาน ซ่ึงทั้งสองเหตุการณ์นักเป็นเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองท่ีเป็นหมุดหมายส าคญัของ

จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้สามารถเรียกไดว้า่เป็นเหตุการณ์ร่วมสมยั ซ่ึงการยอ้นรอยบทบาทการต่อสู้ทาง

การเมืองคร้ังน้ีจะมีนายมูฮ าหมดัอายุบ ปาทาน ท่ีเป็นผูน้ าในการเคล่ือนไหวในขณะนั้นในฐานะประธาน

กลุ่มยวุมุสลิมยะลา (ยมย.) และเป็นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตใ้นขณะน้ีเป็นผูน้ าเสนอในเวที

เสวนา 

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองของภาคประชาชนปาตานีได้เกิดการ

ขบัเคล่ือนขนานใหญ่ในเร่ืองการปกป้องละเรียกร้องสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ไมวา่

จะเป็นประเด็นเร่ืองการเรียกร้องยกเลิกเข่ือนสายบุรี การต่อสู้ในเร่ืองเหมืองถ่านหินสะบา้ยอ้ยจนเกิด

ขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนอย่างขนานใหญ่ ซ่ึงในประเด็นน้ีจะมีคุณละมา้ย มานะการ ผูป้ระสานงาน

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นผูร่้วมเสวนาบอกเล่าการต่อสู้ของประชาชนเพื่อน ้า ป่า นา เล 

 ในปี 2550 ในหว้งสถานการณ์ความรุนแรงรอบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชายแดนใต ้ในสถานการณ์

ท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ฎอยัการศึกษาและกฎหมายพิเศษ พรก.ฉุกเฉิน แมว้า่สถานการณ์ในพื้นท่ีอยูใ่นสภาวะ

กดดนัและอนัตราย แต่นักศึกษากลุ่มหน่ึงได้แสดงพลงัการต่อสู้ของภาคประชาชนท่ีน าโดยเครือข่าย

นกัศึกษาพิทกัษ์ประชาชนไดร้วมพลงัก่อการชุมนุมใหญ่ท่ีหนา้มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานีโดยแสดงให้

เห็นถึงพลงัของสันติวิธีในการต่อสู้ทางการเมืองอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุด ซ่ึงในเวทีน้ี ตูแวดานียา ตูแวแม

แง อดีตประธานเครือข่ายนกัศึกษาพิทกัษป์ระชาชน จะมาร่วมยอ้นรอยปรากฏการณ์สันติธรรมกบัการ

ชุมนุมใหญ่ในสถานการณ์ความขดัแยง้ปี 50 ดว้ยตวัเอง 
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ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพ เพ่ือการสร้างสันติภาพในพืน้ทีก่ลางทีเ่ปิดกว้าง 

 อีกไฮต์ไลท์หน่ึงของงานสมชัชาสันติภาพคือ การน าเสนอ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์สันติภาพ

ชายแดนใต/้ปาตานี “พื้นท่ีการเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นท่ีกลางท่ีเปิดกวา้ง” ท่ีจะเป็นการยื่น

ขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อสาธารณะของเครือข่ายองค์กรประชาสังคม ซ่ึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สันติภาพน้ีเป็นผลการด าเนินงานตามกรอบของสภาประชาสังคมชายแดนใตท่ี้ตอ้งการเห็น

สังคมแห่งน้ีเป็น “สังคมท่ีเป็นธรรมและมีสันติภาพสาหรับทุกคน” 

 ทั้งน้ีกระบวนการจดัทาขอ้เสนอนั้นเร่ิมตั้งตน้ข้ึนหลงัจากการระดมสมองในกลางปี 2559 เพื่อ

สรุปบทเรียนการทางานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นท่ีในรอบ 12 ปี กระทัง่ผลิตเป็นยุทธศาสตร์

สภาประชาสังคมชายแดนใตข้า้งตน้ จากนั้นในเดือนสิงหาคมและต่อเน่ืองอีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายน 

2559 จึงไดริ้เร่ิมเปิดพื้นท่ีพบปะระหว่างตวัแทนองค์กรภาคประชาสังคมท่ีท างานอยู่ในพื้นท่ี 4 จงัหวดั

ชายแดนภาคใตเ้พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ผา่นกระบวนการจดัท าแผนท่ีการท างานของเครือข่าย

ภาคประชาสังคม (Mapping) เพื่อตระหนกัถึงต าแหน่งแห่งท่ีขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นท่ีและ

ศกัยภาพท่ีจะท างานร่วมกนัในอนาคต 

 ส าหรับองค์กรท่ีเขา้ร่วมมีกว่าเจ็ดสิบกลุ่ม กิจกรรมดงักล่าวยงักลัน่ให้ไดม้าซ่ึงประเด็นปัญหา

สาธารณะท่ีกลุ่มต่าง ๆ กาลงัรับมืออยู ่โดยสามารถจ าแนกแยกแยะไดถึ้ง 14 ประเด็นและกลุ่มงาน ในจาน

วนน้ีมี 5 ประเด็นส าคญัท่ีผูเ้ขา้ร่วมเรียงลาดบัความส าคญัไวสู้งท่ีสุด อนัไดแ้ก่ ความมัน่คงทางอาหารบน

ฐานทรัพยากร พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน วาระการพฒันาเด็กและเยาวชน 

และการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

 5 ประเด็นสาธารณะขา้งตน้ สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ด้ร่วมกันพฒันาเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบาย โดยมีการจดัตั้งคณะทางานร่วมท่ีรับผิดชอบในการยกร่างขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น มีการ

เปิดเวทีย่อยอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีการระดมความคิดเห็นในสาระส าคญัของทั้งห้าประเด็น ตั้งแต่การ

ประเมินสถานการณ์ ปัญหาท่ีกาลงัเผชิญอยู ่การพิจารณานโยบายหรือทิศทางของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง 

ๆ ตลอดจนการระดมขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมท่ีมาจากองคก์รภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนท่ีเป็นองคก์ร

สมาชิกของสภาเองและองค์กรพนัธมิตรต่าง ๆ กระทั่งสามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเปิดต่อ

สาธารณะในงานสมชัชาสันติภาพในคร้ังน้ี 

 



60 
 

ประชาสังคมประกาศปฏญิญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พืน้ทีท่างการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ 

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 

 

การจัดงานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลัง

ประชาสังคม พลงัสันติภาพ" โดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้และองค์กรพันธมิตร เม่ือวันที่ 18 มีนาคม

ทีผ่่านมา สมาชิกและองค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดทั้ง 118 องค์กรได้ประกาศปฏิญญาสันติภาพเรียกร้องการ

เปิดพืน้ทีท่างการเมืองใน 5 มิติและเรียกร้องสันติวธีิ 

 

 การประกาศปฏิญญาสันติภาพชายแดนใตอ่้านโดยมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชา

สังคมชายแดนใตพ้ร้อมๆ กบัสมาชิกเครือข่ายองค์กรประชาสังคมท่ีมาร่วมงานกว่า 500 คน ในช่วง

สุดทา้ยของการจดังาน 

 นายมูฮ ามดัอายุบ กล่าววา่ การด าเนินงานในคร้ังน้ีเป็นการด าเนินงานตามกรอบของสภาประชา

สังคมชายแดนใตร้ะยะท่ีสอง ในห้วงปี 2559 – 2561 โดยสภาของเป็นแหล่งรวมตวัของเครือข่ายของ

คนท างานภาคประชาสังคมในชายแดนใตห้ลายองค์กร โดยในช่วงของการด าเนินงานในช่วงน้ี เราให้

ความส าคญัอยา่งยิ่งในการ “หนุนเสริม” การสร้างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพอยา่งย ัง่ยืน โดยมี

ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

 1) พยายามท่ีจะสร้าง พื้นท่ีกลางเพื่อผลกัดนันโยบาย 

 2) การสร้างความแขง็และอ านาจต่อรองใหก้บัภาคประชาสังคม 

 3) การสร้างและขยายเครือข่ายของสภาฯ เอง 

 โดยในวนัน้ีจึงเอกสารขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพ ซ่ึงกวา่จะมาถึงวนัน้ี 

ได้วางกระบวนการระดมสมองในเวทีย่อย มาตั้งแต่กลางปี 2559 โดยพบปะพูดคุยและท า “แมพป้ิง” 
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ข้อเสนอน้ีจากสมาชิกกว่า 70 กลุ่ม โดยมีกลุ่มประเด็นการท างานอยู่ถึง 14 ประเด็น จากนั้นจึงท า

กระบวนการเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นน ามาสู่ขอ้เรียกร้องในวนัน้ี 

 

ปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้ 2017 

 พวกเราท่ีมารวมกนัในวนัน้ีเป็นประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือภูมิภาคปา

ตานี และเป็นประจกัษพ์ยานต่อความรุนแรงท่ียืดเยื้อเร้ือรังมาต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 13 ปี การรวมตวัใน

วนัน้ีเป็นการยนืยนัเจตนารมณ์ท่ีไม่เพียงแต่ตอ้งการแกไ้ข คล่ีคลายความขดัแยง้ดงักล่าวน้ีเท่านั้น หากแต่

มุ่งมาดปรารถนาท่ีจะสร้างสันติภาพร่วมกนัอีกดว้ย 

 การร่วมด าเนินงานตลอดหลายเดือนท่ีผา่นมาเพื่อน าเสนอ ถกถียง โตแ้ยง้ ใคร่ครวญ กลัน่กรอง 

และสกดัประเด็นปัญหาสาธารณะต่างๆ ท่ีด ารงอยู่ในพื้นท่ีแห่งน้ีจนกระทัง่ได้มาซ่ึงขอ้เสนอท่ีเราจะ

เรียกร้องจากทุกฝ่าย รวมถึงตวัเราเอง วา่ให้มุ่งมัน่ในการสถาปนา รักษาและขยาย “พื้นท่ีทางการเมือง” 

ใหก้วา้งไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดโ้ดยสัมพนัธ์กบัแนวคิดเก่ียวกบั “พื้นท่ี” ใน 5 มิติดงัต่อไปน้ี 

 1. เรายินดีท่ีจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการผกัดนัให้เกิด “พื้นท่ีปลอดภยั”ท่ีไม่เพียงแต่

ปลอดพน้จากความรุนแรงทางตรงต่อพลเรือนท่ีไม่ได้มีส่วนในการสู้รบเท่านั้น หากแต่ตอ้งเคารพใน

ความเป็นมนุษยแ์ละการแสดงออกทางการเมือง 

 2. เรายินดีท่ีจะส่งเสริมละสนบัสนุนให้มี “พื้นท่ีเรียนรู้” เก่ียวกบัความขดัแยง้และสันติภาพท่ี

กระจายไปสู่ชุมชนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 3. เรายนิดีท่ีจะร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ “พื้นท่ีส่ือสาร” ท่ีคนในพื้นท่ี

จะสามารถส่งเสียงความกงัวล ความตอ้งการและความหวงัไดอ้ยา่งเสรีและสอดคลอ้งกบับริบทแวดลอ้ม

ในสังคมของท่ีน้ี 

 4. เราพร้อมใหค้วามร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือน ความมัน่คงทางอาหาร ท่ีให้อ านาจ

กบัประชาชนและชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและผลิตอาหารจากชุมชนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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 5. เรายินดีท่ีจะร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี “พื้นท่ีสร้างสรรค์” 

ส าหรับสมาชิกรุ่นเยาวข์องเราให้เติบโต ต่อยอด และสร้างสรรค์สังคมให้ดีงานและพร้อมส าหรับอยู่

ร่วมกนัต่อไป 

 พื้นท่ีการเมืองเหล่าน้ีจะเอ้ือให้ผูค้นในความขดัแยง้ได้เผชิญหน้ากบัความแตกต่างอย่างมีวุฒิ

ภาวะ ตระหนกัถึงความส าคญัของความรู้และการท าความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีไม่คุน้เคย มัน่ใจและยืนหยดัใน

แนวทางไม่ใชค้วามรุนแรง และถึงท่ีสุดแลว้จะสามารถรับมือกบัความขดัแยง้ท่ีอยูบ่นฐานของอตัลกัษณ์

และความปรารถนาทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัซ่ึงด ารงอยูใ่นชายแดนใต/้ปาตานีอยา่งสร้างสรรคน์ัน่เอง 

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

ประกาศ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎยะลา 

วนัที ่18 มีนาคม 2560 
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สมช. เปิดเวทถีก หาทางดงึ CSOs ร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สมช.จัดประชุมทีน่ราธิวาสเพ่ือหารือแนวทางในการดึงภาคประชาสังคมเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยสันติ

สุขโดยตรง พร้อมเปิดพื้นที่ถกแถลงอย่างเสรี ด้านสภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมจัดเวิร์กช็อป

กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL กับ Genevacall ด้าน NDI อเมริกา, FNFเยอรมันเชิญร่วมจัด

เวทปีระชาธิปไตย 

 

 

สมช. เชิญถกหาทางดึงประชาสังคมร่วมกระบวนการพูดคุยโดยตรง 

 นายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตแ้จง้วา่ ในวนัท่ี 10 เมษายน 2560 

น้ี สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้รับเชิญจากส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อเขา้ร่วม

ประชุมหารือกับหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพูดคุยฯและผูแ้ทนส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงาน

กระบวนการพูดคุยฯ ณ โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 เป้าหมายของการประชุมหารือคร้ังน้ีมุ่งหวงัให้องคก์รภาคประชาสังคม หรือ CSOs และผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยตรง และมุ่งหมายเปิดพื้นท่ีให้ภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสถกแถลงสะทอ้นความคิดเห็นอยา่งเสรีและปลอดภยัแก่ผูรั้บผิดชอบในระดบั

นโยบายโดยตรง 

 อีกทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการเสนอแนะและก าหนดนโยบายของรัฐต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ 

และพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัดว้ย 
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 ก่อนหน้าน้ี สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้คยร่วมประชุมหารือกับส านักงานเลขานุการคณะ

พูดคุยฯมาแลว้เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดจากข่าวเก่ียวขอ้ง) 

 

สภาประชาสังคมเตรียมจัดเวร์ิกช็อป IHL กบั Genevacall 

 ในช่วงบ่ายวนัท่ี 2 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดป้ระชุม

เตรียมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) เก่ียวกบักฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ (IHL) ร่วมกบั

องคก์รเจนีวาคอล (Genevacall) ซ่ึงเป็นองคก์รต่างประเทศจากยโุรปท่ีท างานดา้นสันติภาพ ในเดือนหนา้ 

 

NDI อเมริกา, FNF เยอรมันเชิญร่วมจัดเวทปีระชาธิปไตย 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมา National Democratic Institute- NDI จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ Friedrich Naumann Foundation - FNF จากประเทศเยอรมนัเชิญคณะกรรมการสภา

ประชาสังคมชายแดนใตเ้ขา้ร่วมหารือในการเตรียมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง“การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยประเทศไทยจะเรียนรู้จากวธีิปฏิบติัอนัเป็นเลิศระดบัสากลอยา่งไร”ในเดือนพฤษภาคมน้ี ณ 

โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยเชิญตวัแทนนกัการเมือง ส่ือและภาครัฐเขา้ร่วมหารือดว้ย 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขยายพืน้ทีเ่รียนรู้ จัดเวทสัีนติภาพนอกชายแดนใต้ ดันท าแผน

ยุทธศาสตร์ร่วม 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

ประชาสังคมชายแดนใต้เผยคนรุ่นใหม่สนใจประเด็นสันติภาพเพิ่ม ดูจากงานสมัชชาฯสันติภาพ พร้อม

ผลักดัน 5 ประเด็นเป็นแผนยุทธศาสตร์ร่วม ขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ จัด

สัมมนาวชิาการ จัดเวร์ิกช็อป IHL กบั Genevacall ร่วมจัดเวทปีระชาธิปไตยกบั NDI-FNF 

 

เผยงานสมัชชาฯ ยืนยันคนรุ่นใหม่สนใจประเด็นสันติภาพเพิม่ 

 สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ผยบทเรียนจากงานสมชัชาสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี 2017 โดย

ยนืยนัวา่ประชาชนสนใจประเด็นสันติภาพมากข้ึน โดยวดัจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมท่ีมากเกินท่ีคาดไว ้

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีท่ีหลากหลาย โดยมาจากต่างพื้นท่ี ต่างองคก์รและต่างวชิาชีพ เป็นตน้ 

ซ่ึงงานสมชัชาดงักล่าว จดัข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2560 ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

 การถอดบทเรียนดงักล่าวมีข้ึนในการประชุมประจ าเดือนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2560 ท่ีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี โดยมีตวัแทนองคก์รภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเขา้ร่วมดว้ย 

 ท่ีประชุมยงัไดติ้ดตามการขบัเคล่ือนงานต่างๆ จาก 5 ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีน าเสนอใน

งานสมชัชาสันติภาพดงักล่าวดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ ประเด็นอธิปไตยและความมัน่คงทางอาหารและส่ิงแวดลอ้ม, 

พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั, หอ้งเรียนสันติภาพ, เด็กและเยาวชน และการส่ือสารสาธารณะ 
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ผลกัดัน 5 ประเด็นเป็นแผนยุทธศาสตร์ร่วม 

 พร้อมกนัน้ี ท่ีประชุมยงัไดร่้วมหารือถึงโครงการและกิจกรรมในอนาคตเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

ในพื้นท่ีชายแดนใตต่้อไปดว้ย โดยกิจกรรมหรือโครงการท่ีสภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ะขบัเคล่ือน

หลงัจากน้ีมีหลากหลาย ดงัน้ี 

 การอบรมใหค้วามรู้เร่ืองสันติภาพในกลุ่ม  4  เสาหลกั เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการ

ขบัเคล่ือนขบวนการสันติภาพในชุมชน 

 การจดัประชุมร่วมกบัภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5 ขอ้เสนอเชิงนโยบายดงักล่าว เพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพฒันาเป็นแผนยทุธ์ศาสตร์ร่วม อีกทั้งเพื่อน าเสนอแผนยทุธ์ศาสตร์ 5 ประเด็นต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

ขยายพืน้ทีเ่รียนรู้ จัดเวทสัีนติภาพนอกชายแดนใต้ 

 นอกจากนั้น ยงัมีแผนท่ีจะจดัเวทีสานเสวนาภาคประชาสังคมใน 4 อ าเภอของสงขลา เพื่อสร้าง

การเรียนรู้แก่ประชาชนใน 4 อ าเภอดงักล่าวดว้ย และยงัมีแผนท่ีจะจดัเวทีสานเสวนา 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ 

ภาครัฐ ภาควชิาการและภาคประชาสังคมอีกดว้ย 

 นอกจากนั้น ยงัหารือร่วมกนัในการท่ีจะร่วมกนัจดัเวทีสานเสวนาคนนอกพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพชายแดนใต ้

 

เตรียมจัดเวร์ิกช็อป IHL – สัมมนาวชิาการ 

 ท่ีประชุมยงัมีแผนจดัสัมมนาทางวชิาการ กระบวนการสันติภาพชายแดนใต ้เพื่อเสริมสร้างการ

เรียนรู้เร่ืองการขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต ้

 ในช่วงบ่ายวนัเดียวกนั คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใตบ้างส่วนไดป้ระชุมเตรียมจดั

ประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) เก่ียวกบักฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ (IHL) ร่วมกบัองคก์ร
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เจนีวาคอล (Genevacall) ซ่ึงเป็นองคก์รต่างประเทศจากยโุรปท่ีท างานดา้นสันติภาพในวนัท่ี 10-11 

พฤษภาคม 2560 ท่ีโรงแรมซีเอส.ปัตตานี 

 

ร่วมจัดเวทปีระชาธิปไตย 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมา National Democratic Institute- NDI จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ Friedrich Naumann Foundation - FNF จากประเทศเยอรมนัเชิญคณะกรรมการสภา

ประชาสังคมชายแดนใตเ้ขา้ร่วมหารือในการเตรียมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง“การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยประเทศไทยจะเรียนรู้จากวธีิปฏิบติัอนัเป็นเลิศระดบัสากลอยา่งไร”ในวนัท่ี 9 พฤษภาคมน้ี 

ณ โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยเชิญตวัแทนนกัการเมือง ส่ือและภาครัฐเขา้ร่วมหารือดว้ย 
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ผู้น ากลุ่ม 4 เสาหลกัช้ีชุมชนต้องมเีอกภาพเพ่ือหนุนเสริมสันติภาพในพืน้ทีช่ายแดนใต้ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดกิจกรรมหนุนเสริมกระบวนการสนติภาพกับกลุ่มผู้น า 4 เสาหลัก 

ประธานสภาฯ แนะจะพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องท างานอย่างเข้มแข็งและมีความต่อเน่ือง ด้านรอง

ประธานสภาฯ ช้ีควรพฒันาภายใต้หลกัการของศาสนาอสิลาม ด้านผู้น า 4 เสาหลกัหวงัอยากจะเห็นความ

มีเอกภาพของกลุ่มผู้น าเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสันติภาพในพืน้ที ่

 

 เม่ือวนัท่ี 16-17 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต ้จดัโครงการหนุนเสริม

กระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เวทีอบรมความรู้ ทกัษะ "กระบวนการ

สันติภาพส าหรับภาคประชาสังคมในกลุ่ม 4 เสาหลกั (ผูน้ าศาสนา ผูน้ าท้องถ่ิน ผูน้ าทอ้งท่ี และผูน้ า

ธรรมชาติ) โดยมีผูน้ าในกลุ่ม 4 เสาหลกัจากหลายพื้นท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมโครงการ 

 โดยมีกิจกรรมการท าความเขา้ใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี น าโดย ฆอซาลี อาแว  

นกัวิจยั จากสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล และรองเลขาธิการ สภาประชา

สังคมชายแดนใต ้และ อิมรอน ซาเหาะ ผูป้ฏิบติังานศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้และกรรมการฝ่าย

วชิาการและการส่ือสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต ้

 ขณะท่ีวนัท่ี 2 ของโครงการมีเวทีเสวนา เร่ือง ปฏิบติัการท างานเชิงพื้นท่ีพลงั 4 เสาหลกั วิทยากร

โดย อาจารยแ์วรอมลี แวบูละ ประธานเครือข่ายชุมชนศรัทธา (กมัปงตกัวา) และ คุณชานนท์ เจะหะมะ 

ประธานองคก์รภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต ้ ด าเนินรายการโดย อาจารยอ์บั

ดุลการิม อสัมะแอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ก่อนจะท าการแบ่งกลุ่มกลุ่มระดม

ความเห็นจากผูเ้ขา้ร่วม 
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ประธานสภาช้ีประสบการณ์ผู้น ามีความส าคัญและต้องต่อเน่ือง  

 โครงการน้ีมีหลายกิจกรรมท่ีน่าสนใจ อาทิ การกล่าวปาฐกถาน าโดย มูฮ ามดัอายุบ ปาทาน 

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของผูน้ าในระดบัชุมชนซ่ึงใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกบัประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี และสามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมในกระบวนการสันติภาพได ้

 นอกจากนั้นยงัไดเ้สนอแนะอีกวา่ การจะพฒันาในชุมชนอย่างย ัง่ยืน นอกจากเร่ืองศาสนาและ

วฒันธรรมท่ีเป็นประเด็นส าคญัซ่ึงกลุ่มผูน้ าในชุมชนมีตน้ทุนท่ีสูงอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งมีการท างานท่ีเขม้แข็ง

และมีความต่อเน่ือง 

 ส่ิงส าคัญไม่แพ้กันในการท างานเชิงพื้นท่ีก็ คือ การจะปรับใช้ความรู้ในทางทฤษฎีกับ

ประสบการณ์การท างานของผูน้ าในชุมชนไดอ้ยา่งไร ท่ีขาดไม่ไดก้็คือประเด็นเร่ืองการส่ือสารวา่เราได้

ท าอะไรไปบา้งเป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่แพก้นั 

 

มันโซร์ แนะการจัดการชุมชนต้องใช้แนวทางอสิลามด้วย 

 ขณะท่ี การบรรยายในหัวขอ้เร่ือง "การพฒันาและการบริหารจดัการชุมชนในมุมมองอิสลาม" 

ของ มนัโซร์ สาและ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้ฝ่ายการต่างประเทศ ก็น่าสนใจไม่แพก้นั 

โดยรองประธานสภาฯ ไดแ้นะน าหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ การลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัดอกเบ้ีย การจดัตั้ งและด าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจท่ีมาจากค าสอนของศาสนา เช่น การจดัการ

หลกัการซะกาตและบยัตุลมาล เป็นตน้ การจดัตั้งกองทุนออมและการลงทุนในชุมชนโดยใช้แนวทาง

อิสลาม หรือการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เป็นตน้ 

 

ส่ิงที ่4 เสาหลกัอยากเห็นคือความเป็นเอกภาพ 

 ผลจากการระดมความเห็นท่ีน่าสนใจมีดงัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมอยากเห็นผูน้ า 4 เสาหลกัเป็นเอกภาพ เป็น

แบบอย่างท่ีดี เปิดใจกวา้ง ยอมรับความแตกต่าง ไม่มีความขดัแยง้ มีการพูดคุยถึงเร่ืองปัญหาและการ

พฒันาชุมชน เช่น การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การสร้างอาชีพ การสร้างกติกาชุมชน ใชห้ลกัการอิสลามน า

การพฒันา และใชม้สัยดิเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงาน 
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 ท่ีส าคญัอยากเห็นชุมชนเขม้แข็งในทุกมิติ มีพื้นท่ีปลอดภยั ประชาชนมีการละหมาดท่ีมสัยิด มี

การศึกษาสูงๆ มีอาชีพมีงานท า รู้จกัสิทธิของชุมชน 

 กลุ่มผูน้ า 4 เสาหลกั กงัวลในเร่ืองท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจกระบวนการสันติภาพ กงัวล

เร่ืองผูน้ า 4 เสาหลักไม่มีความเป็นเอกภาพ โครงการต่างๆ ท่ีลงมายงัชุมชนเกรงว่าจะเป็นเคร่ืองมือ

แสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ปัญหาเยาวชนนอกระบบเยาวชนวา่งงานก็เป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวลอยู่

เช่นเดียวกนั 

 ประเด็นระบบและระเบียบทางราชการเป็นส่ิงท่ีน่ากงัวลอยู่ไม่น้อย นอกจากนั้นกงัวลในเร่ือง

ความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์น กงัวลจะไม่มีงบประมาณในการขบัเคล่ือนกิจกรรม ท่ีส าคญักลวัจะ

กระทบต่อหนา้ท่ีการงานและกลวัจะเสียผลประโยชน์ ท่ีส าคญักงัวลในเร่ืองความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัหรือ

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มผูน้ า 4 เสาหลกัจะน าไปสู่ความขดัแยง้ นอกจากนั้นยงักลวัว่าจะโดน

แทรกแซงจากการเมืองทั้งการเมืองภายในและภายนอก 

 

ข้อเสนอแนะ ให้ใช้หลกัจริยธรรมของศาสนาขับเคล่ือนงาน 

 ควรสร้างความเป็นเอกภาพในกลุ่ม 4 เสาหลกั โดยการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ 

และถอดบทเรียนระหว่าง 4 เสาหลกัของแต่ละชุมชน พร้อมกบัหาขอ้สรุปแนวทางปฏิบติัในการท างาน

ร่วมกนัของ 4 เสาหลกั โดยใชห้ลกัจริยธรรมของศาสนาในการขบัเคล่ือนงาน 

 ท่ีส าคัญควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมเป็นเจ้าของ

โครงการ โดยการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ดว้ย ท่ีขาดไม่ไดคื้อกิจกรรมท าความเขา้ใจต่อ

ประชาชนในประเด็นเร่ืองกระบวนการสันติภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประเด็นน้ีดว้ย 
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เปิดเวทถีกสันติภาพใน 4 อ าเภอของสงขลา ยืนยนัต้องมเีวทพูีดคุยมากกว่านี ้กงัวลโต๊ะเจรจา

ไม่ต่อเน่ือง 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ เปิดเวทีสานเสวนาหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในชุมชน ในพื้นที่ 4 

อ าเภอของจังหวัดสงขลา สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติภาพ พร้อมเปิดรับข้อเสนอความคาดหวัง

และความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพ และร่วมกันหาแนวทางหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

ชายแดนใต้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ท่ีผา่นมา สภาประชาสังคมชายแดนใต ้ร่วมกบั มูลนิธิชุมชนทอ้งถ่ิน

พฒันา จดัการสานเสวนา เร่ือง “การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในชุมชน” ณ ดีอามานด์ รีสอร์ท 

ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 

 การเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในเร่ืองสันติภาพและ

กระบวนการหนุนเสริม โดยผูเ้ขา้ร่วมประกอบไปดว้ย แกนภาคประชาสังคม ขา้ราชการ ผูน้ าทอ้งถ่ิน/

ทอ้งท่ี ผูน้  าศาสนา ผูน้ าธรรมชาติ นกัวิชาการ นกัศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ 

อ าเภอนาทวี  และอ าเภอสะบา้ยอ้ยโดย มูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้โดย

ไดก้ล่าวถึงท่ีมาท่ีไปของสภาประชาสังคมชายแดนใต ้พร้อมบทบาทในช่วงท่ีผา่นมา และไดช้ี้ให้เห็นถึง

ความส าคญัของภาคส่วนต่างๆ ต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ 

 นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมท าความเขา้ใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี วิทยากรโดย 

อาจารยส์มชัชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ อิ

มรอน ซาเหาะ ผูป้ฏิบติังานศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้และกรรมการฝ่ายวิชาการและการส่ือสาร 

สภาประชาสังคมชายแดนใต ้
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 ก่อนจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความเห็นในประเด็น ความคาดหวงัต่อ

กระบวนการสันติภาพ ความกงัวลต่อกระบวนการสันติภาพ และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 

 

คาดหวงัความยุติธรรม เท่าเทยีม และเกดิสันติภาพในชุมชน 

 จากการระดมความเห็นจนตกผลึก แต่ละกลุ่มไดน้ าเสนอขอ้เสนอท่ีไดจ้ากการระดมความเห็น 

ซ่ึงขอ้เสนอเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อกระบวนการสันติภาพ ประกอบไปด้วยประเด็นความยุติธรรมท่ี

หลายกลุ่มตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในพื้นท่ีชายแดนใต ้และอยากใหเ้กิดความเท่าเทียมในเร่ืองต่างๆ 

 นอกจากนั้นยงัหวงัให้เกิดความสงบ เกิดสันติภาพในชุมชน โดยระบุว่าตอ้งการสันติภาพท่ี

แทจ้ริง และเนน้วา่ไม่ตอ้งการเห็นความรุนแรง ลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชน ท่ีส าคญัหวงัว่า

ปัญหายาเสพติดจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ในส่วนกระบวนการสันติภาพ ผูเ้ขา้ร่วมมีขอ้เสนอว่า คาดหวงัวา่การเจรจาจะประสบผลส าเร็จ 

โดยท าการเจรจาอย่างจริงใจและต่อเน่ือง และอยากให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเจรจา และ

ขอ้เสนอของประชาชนจะไดรั้บการตอบรับจากทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ตอ้งการเห็นประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินข้ึน

สู่โตะ๊เจรจา เป็นตน้ ท่ีส าคญัคาดหวงัวา่ประชาชนจะเห็นวา่กระบวนการสันติภาพเป็นเร่ืองของทุกคน 

 นอกจากนั้ นย ังหวงัว่าทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพ 

โดยเฉพาะท่ีมาท่ีไปของปัญหาความขดัแยง้เพื่อร่วมกนัหาทางออก ท่ีส าคญัหวงัว่าทุกฝ่ายจะเขา้ใจใน

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง โดยเฉพาะภาคประชาชนในการช่วยกนัเสนอและผลกัดนัขอ้เสนอไปยงัผูมี้

อ  านาจ 

 

ความกงัวลต่อกระบวนการสันติภาพทีไ่ม่ต่อเน่ือง ไม่จริงใจ 

 ผลการระดมความเห็นในประเด็นความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพมีหลายประเด็นท่ี

น่าสนใจ อาทิ กงัวลวา่จะไม่ไดรั้บความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม กงัวลวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

เป็นเสมือนการเล้ียงไขใ้ห้รุนแรงยงัคงอยูเ่พื่องบประมาณและอ่ืนๆ นอกจากนั้นยงักงัวลว่าฝ่ายเห็นต่าง
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จากรัฐไม่สามารถสร้างเอกภาพในองค์กรของตวัเองได้ ส่งผลต่อความกงัวลว่าผูบ้ริสุทธ์ิจะเกิดความ

สูญเสียมากข้ึนกวา่เดิม 

 ในประเด็นการเจรจาสันติภาพ กงัวลวา่การเจรจาจะลม้เหลว กงัวลวา่คู่เจรจาทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีความ

จริงใจ และเจรจาไม่ต่อเน่ือง กลวัวา่การพูดคุยเป็นเพียงแค่การสร้างภาพ และเกรงว่าจะเสียงบประมาณ

จ านวนมากในกระบวนการเจรจาสันติภาพ อีกทั้งยงักงัวลมือท่ี 3 จะสวมรอยสร้างความรุนแรงในพื้นท่ี 

และกงัวลประเด็นผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ี ท่ีส าคญัยงักงัวลในเร่ืองการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสาร 

 นอกจากนั้นยงักงัวลในประเด็นความเขา้ใจต่อเร่ืองกระบวนการสันติภาพของฝ่ายต่างๆ วา่อาจมี

เขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั และยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีน่ากงัวล เช่น เร่ืองผลประโยชน์ เป็นตน้ ท่ีส าคญักงัวลวา่ผูรู้้

ไม่ไดไ้ขความกระจ่างแก่สาธารณชนไดรั้บรู้ 

 

การหนุนเสริมการสันติภาพต้องมีเวทพีูดคุยมากขึน้ 

 ประเด็นการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพมีหลายขอ้เสนอท่ีน่าสนใจ อาทิ เปิดเวทีพูดคุยเร่ือง

กระบวนการสันติภาพให้มากข้ึน รวมไปถึงให้ความรู้กับประชาชนเร่ืองกระบวนการสันติภาพ เช่น 

บรรจุเป็นหลกัสูตรในชุมชน เป็นตน้ เพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการสันติภาพให้กวา้งขวาง ท่ี

ส าคญัสถาบนัครอบครัวตอ้งใส่ใจต่อประเด็นกระบวนการสันติภาพ 

 อีกทั้งการเช่ือมความสัมพนัธ์ดว้ยรูปแบบพหุวฒันธรรมในชุมชนก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น นอกจากนั้น

ยงัควรจดักิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์เช่น ฟุตบอล (กีฬา) ส่งเสริมอาชีพ และการศึกษา เป็นตน้ สร้างเคร่ืองมือ

ในการสร้างความเขา้ใจและการปฏิบติัเร่ืองกระบวนการสันติภาพในทุกระดบั ท่ีส าคญัควรส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
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ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ช้ี พูดคุยสันตสุิขยงัไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาส่ือสาร

หนุนเสริมสันติภาพ 

 

สถานีวิทย ุม.อ.ปัตตานี  

 

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้แนะรัฐจ าเป็นต้องมีการส่ือสารสาธารณะในประเด็นการพูดคุยสันติ

สุขกับมาราปาตานีให้สังคมได้รับรู้ ช้ีการขัดข้องทางเทคนิคใน TOR เป็นเร่ืองปกติของการเจรจาที่ทั้ง

สองฝ่ายต้องปรับแก้ พร้อมย ้ารัฐบาลมีค าส่ังส านักนายกที่ 230 เป็นกลไกสอดรับให้การพูดคุยต้อง

เดินหน้าต่อ 

 

 นายมูฮ ามดัอายบุ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวกบัสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 

ถึงการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทยกบัมาร่า ปาตานีท่ีอาจจะหยุดชะงกัว่า การพูดคุยสันติสุขจะ

เดินหนา้ต่อ แมจ้ะมีปัญหาเร่ืองกรอบขอ้ตกลงร่วมของทั้งสองฝ่าย (TOR) ท่ียงัไม่สามารถตกลงกนัไดก้็

ตาม ประเด็นดงักล่าวเป็นปัญหาทางเทคนิคท่ีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งหาทางตกลงกนัว่า TOR ท่ีทั้งสองฝ่าย

พอจะตกลงกนัไดน้ั้นอยู่ในระดบัไหน เพราะเป็นเร่ืองท่ีประชาชนมีความคาดหวงัและตอ้งการทราบ

ขอ้เท็จจริง ไม่เช่นนั้นก็อาจท าให้ถูกตีความไปแบบอ่ืนกว่า การพูดคุยจะล่มหรือไม่มีการพูดคุยสันติสุข

แลว้ 

 “ผมคิดว่าอนัน้ีเป็นเร่ืองทางเทคนิค การพูดคุยโดยธรรมชาติจะมีการต่อรองแบบน้ีอยู่แลว้ ขอ้

กงัวลของประชาชนท่ีติดตามข่าวสารคือจะคุยต่อมั้ย หรือว่าจะเลิกกนั เท่าท่ีฟังดูผมคิดว่า กระบวนการ

พูดคุยยงัเดินต่ออยู่เพราะว่ากระบวนการพูดคุยจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อก็ตอ้งดูท่ีมาเลเซียดว้ย ยงัไม่เห็น

ฝ่ายกลางอย่างมาเลเซียออกมาพูดอะไรเพราะว่าเป็นคนท่ีอ านวยความสะดวก ผมคิดวา่เท่าท่ีฟังดู เท่าท่ี

ประเมินการขดัขอ้งทางเทคนิค เร่ือง TOR เวลาจะตกลงท าขอ้ตกลงกนัจะตอ้งน ากลบัไปให้หวัหนา้ฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายไดดู้รายละเอียดแลว้มาว่ากนั ผมยงัมองในแง่ดีกระบวนการพูดคุยยงัไม่ถึงขั้นว่าจะล่ม เป็น

การขดัขอ้งทางเทคนิค” ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวและวา่ 
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 ประเด็นท่ีสอง ตนรู้สึกว่าไม่มีช่องทางการส่ือสาร คือฝ่ายไทยเองตอนท่ีไปคุยกบัมาร่า ปาตานี

ไม่ไดก้ลบัมาส่ือสารเป็นเร่ืองเป็นราว ประเด็นการส่ือสารส าคญัตอ้งเอามาช้ีแจงกนั หวัหนา้ฝ่ายไทยตอ้ง

ช้ีแจงวา่วนัน้ีเป็นอยา่งไร ถึงไหน ท่านพลเอกอกัษรา ออกมาช้ีแจงวา่การพูดคุยยงัเดินต่อ เป็นการขดัขอ้ง

ในเร่ืองการท า TOR ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของการพูดคุย ตนไดเ้ห็นพลตรีชินวฒัน์ แมน้เดช รองแม่ทพัภาคท่ี 

4/ ผูอ้  านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ และท่านเองเป็นหน่ึงในคณะพูดคุยฝ่ายไทยก็

ออกมาพูดดว้ยเช่นกนั การพูดคุยยงัคงเดินต่อเพียงแต่ว่าขอ้ตกลงบางเร่ืองท่ีจะตอ้งรอการพูดคุยของทั้ง

สองฝ่าย หวัหนา้ทั้งสองฝ่ายตกลงกนั กลบัไปคุยต่อในเดือนพฤษภาคม 

 นายมูฮ ามดัอายุบ กล่าวอีกว่า ธรรมชาติของการพูดคุยมีบางขอ้ท่ีรับไดแ้ละรับไม่ได ้ตอ้งตกลง

กนั เป็นธรรมชาติของกระบวนการพูดคุยทัว่โลกก็เป็นเช่นน้ี จะเป็นลกัษณะคุยไปคุยมา แต่ว่าเวลา

ส่ือสารกับสาธารณะเป็นส่ิงส าคัญ เพราะประเด็นการส่ือสารต้องส่ือสารให้ชัดว่าท่ีตกลงไม่ได้คือ

ประเด็นอะไร แต่การพูดคุยยงัคงเดินต่อ TOR ประเด็นไหนท่ีฝ่ายมาร่า ปาตานี รับไม่ได ้หรือฝ่ายไทยตก

ลงกนัไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งคุยเพื่อใหทุ้กคนรู้วา่กระบวนการพูดคุยเดินต่อ 

 อนัหน่ึงท่ียงัมีปัญหา คือ TOR ขอ้ตกลงร่วมทั้งสองฝ่าย รายละเอียดของ TOR ท่ีเปิดเผยไดค้วร

จะเปิดเผยใหส้าธารณะทราบเพื่อกนัความเขา้ใจผดิ ไม่ใช่วา่ TOR ไม่ไดล้งนามแลว้จะหยุดคุยต่อ ทั้งสอง

ฝ่ายตอ้งกลบัไปคุยเร่ือง TOR ตอ้งส่ือสารกนัให้ชดั คนทั้งประเทศคาดหวงัต่อการพูดคุย ประชาชนใน 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภาคประชาสังคมก็คาดหวงั 

 “ผมคิดว่าการพูดคุยเท่ียวน้ีเป็นค าสั่งนายกรัฐมนตรีเองนะครับ ค าสั่ง 230 ว่าด้วยตั้ งกลไก

กระบวนการพูดคุย ซ่ึงอนัน้ีมันสอดรับอยู่แล้ว ถามว่าภาคประชาสังคมเองท่ีก าลังท างานอยู่สร้าง

บรรยากาศสภาวะแวดลอ้มคือเป็นไปตามค าสั่ง 230 ทุกคนก็ท า เปิดเวที รับฟังความคิดเห็น แลว้ท่ีผา่นมา

ภาคประชาสังคมเองไม่วา่จะเป็นเครือข่ายผูห้ญิง เครือข่ายเด็ก เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายทุกเครือข่ายจะมี

ขอ้เสนออยู่ตลอด ในรอบหน่ึงปีท่ีผ่านมาภาคประชาสังคมขยบัเร่ืองน้ีมากเพื่อหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ พยายามสร้าง safety net เครือข่ายใยแมงมุมหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยในแทรก 1 ผมคิดวา่

ภาคประชาสังคมท างานเร่ืองน้ีอย่างดี พยายามจะหนุนเสริมทุกวิธีท่ีสามารถจะท าไดเ้พื่อให้มีทางเลือก

ทางออกต่อการพูดคุย” ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวและวา่ 

 ส่วนขอ้เสนอของภาคประชาสังคมในความคิดเห็นของประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตน้ั้น 

นายมูฮ ามดัอายบุ กล่าววา่ ส่วนกลางตอ้งส่ือสารใหค้นทั้งประเทศเขา้ใจวา่กระบวนการพูดคุยตอนน้ีกบัปี
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ท่ีแลว้มนัเป็นอยา่งไร ไปถึงไหน จะเดินต่อไปอย่างไร ตอ้งส่ือสารขา้งใน กองทพัภาคท่ี 4 เอง กองทพั

ภาคท่ี 4 ส่วนหน้า มีทีมท่ีจะส่ือสารวา่การพูดคุยน้ีเดินไปถึงไหน เพื่อว่าภาคประชาสังคมท่ีคนไทยพุทธ

คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเองไดรู้้ว่ากระบวนการพูดคุยอยู่ระดบัไหน เป็นไปอย่างไร สะดุดเร่ืองอะไรบา้ง แต่ไม่

ถึงกบัลม้ จะเดินต่อไปอยา่งไร เท่ียวหนา้จะมีการพูดคุยท่ีไหนบา้ง อนัน้ีมนัสอดรับกบัสภาพแวดลอ้มดว้ย

คนจะไดเ้ขา้ใจ คนจะไดมี้การพูดคุย ท าใหไ้ม่เกิดความเขา้ใจผดิและเพื่อไม่ใหเ้กิดการตีความมากเกินไป 

 ตอนน้ีกระบวนการพูดคุย มีพลวตัรจากขา้งในสอดรับกนัหมด จากการส ารวจความคิดเห็นใน 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่ิงท่ีออกมา คือ ทุกคนหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพและสันติสุข คนบอกว่า

ตั้งแต่เป็นรัฐบาลทหารไม่น่าจะมีการพูดคุย แต่เห็นชดัว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลทหารก็ยงัมีการพูดคุย โดยมี

ค าสั่ง 230 เป็นทิศทาง ตนคิดว่ามนัค่อยๆ ขยบัไป กระบวนการเดินไปแลว้ แต่ไม่มีการส่ือสาร ยืนยนัว่า

ตอ้งมีการส่ือสาร ประชาชนยงัหวงัต่อกระบวนการพูดคุยแบบน้ี เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด 

 นายมูฮ ามดัอายุบ กล่าวดว้ยว่า บทบาทภาคประชาสังคมทุกคนจะตอ้งลงไปคุยกบัประชาชนว่า

กระบวนการสันติภาพควรอยู่ต่อ ถ้ามนัจะอยู่ต่อประชาชนควรต้องท าอะไรต่อไป เราต้องคุยทุกเวที

สันติภาพตอ้งอยู่ต่อ เราต้องท าอะไรเพิ่ม เพื่อให้สันติภาพต่อไปข้างหน้าได้และท าส่ิงเหล่าน้ีให้เป็น

ขอ้เสนอ 

 ตอนน้ีขอ้เสนอออกมาจ านวนมาก จะเสนอผ่านกองทพัภาคท่ี 4 ส่วนหน้าก็ได ้เสนอตรงไปท่ี

หวัหนา้คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยก็ได ้หรือ จะแปลเป็นภาษามลายูเป็นภาษาองักฤษ เสนอไปทางฝ่ายผู ้

เห็นต่าง มาร่าปาตานีก็ได ้จะตอ้งท า ท่ีตอ้งท าท่ีสุด คือ การคุยไม่ใช่เฉพาะการคุยท่ีเป็นมาร่ากบัฝ่ายไทย

อยา่งเดียว จะตอ้งท าให้เสียงคนเล็กคนน้อยท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้ส่งเสียงออกมากว่าการพูดคุยจ าเป็นอยา่งไร 

ท าไมตอ้งเดิน แลว้ก็ไม่ใช่คนท่ีอยูใ่นตรงกลาง ตอ้งท าเสียงคนขา้งล่างท่ีอยูต่ามตลาดอยูใ่นชุมชน ให้คน

เหล่าน้ีส่งเสียงออกมา ภาคประชาชนอยากเห็นการพูดคุย ความกา้วหน้า และเดินไปขา้งหน้าแลว้ตอ้ง

ส่ือสารใหเ้ขารับทราบวา่ตอนน้ีไปถึงขั้นไหนแลว้ เป็นอยา่งไร เพราะเขาติดตามอยู ่เป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วน

ท่ีตอ้งท า 
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‘ชีวติผู้บริสุทธ์ิ คือเร่ืองแรกทีต้่องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) 

 

ถอดค าสัมภาษณ์ ‚มูฮ ามัดอายุบ ปาทาน‛ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ก่อนการพูดคุยไทย-มา

รา ย า้ประเด็นผู้บริสุทธ์ิคือเร่ืองแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพเพราะคนข้างล่างต้องการ ช้ีถ้าพูดคุยไม่

ชัดเจนคนกังวลสถานการณ์จะแรงขึ้น เผย 3 ความเปลี่ยนแปลงส าคัญในรอบ 3 ปีที่ต้องผลักดันการ

พูดคุยให้ไปข้างหน้า ทั้งประชาสังคมเข้มแข็ง ไม่มีใครโยนให้ทหารฝ่ายเดียวและทุกฝ่ายอยากมีส่วนร่วม 

ฝ่ายไทยต้องส่ือสารให้คนในประเทศเข้าใจ 

 

 นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใตใ้ห้สัมภาษณ์ส านกัข่าวไอเอ็น

เอน็ เร่ืองทิศทางการเดินหนา้พูดคุยสันติสุข เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2559 ซ่ึงเป็นช่วงหลงัเกิดเหตุคาร์

บอมบ์หน้าโรงแรมเซาทเ์ทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานีท่ีมีผูเ้สียชีวิต 2 คนบาดเจ็บอีกหลายสิบคนและก่อน

การพูดคุยสันติสุข/สันติภาพระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บักลุ่มมาราปาตานี

ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ท่ีผา่นมา 

 อยา่งไรก็ตาม ประเด็นส าคญัท่ีมูฮ ามดัอายุบพูดถึงคือเร่ืองการท าร้ายผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงในวนัท่ีน่ีก็ยงั

เป็นปัญหาหลกัท่ียงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัโดยเฉพาะเหตุระเบิดท่ีหน้าโรงเรียนตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 ท่ีท าให้มีผูเ้สียชีวิต 3 คนซ่ึงจ านวนเป็นพ่อกบัลูกสาววยั 5 ขวบท่ีเป็นนกัเรียน

อนุบาลซ่ึงสร้างความสะเทือนใจอย่างมากและมีหลายกลุ่มออกมาประณามการก่อเหตุคร้ังน้ีอย่าง

กวา้งขวาง 

 แมว้า่การพูดคุยระหวา่งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯกบักลุ่มมาราปาตานีคร้ังล่าสุดไดใ้ห้การยอมรับ 

TOR หรือกรอบกติกาการพูดคุยไปแลว้ซ่ึงถือว่าเป็นความคืบหน้าของการพูดคุยในระดบัหน่ึงไปแลว้ 

ซ่ึงมูฮ ามดัอายบุบอกวา่ประเด็นเร่ือง TOR ท่ียงัไม่ลงตวัเพราะวา่ฝ่ายไทยอยากให้หยุดการใชค้วามรุนแรง

ก่อนท่ีจะคุย ส่วนฝ่ายมาราปาตานีใหย้อมรับสถานะเขาก่อน 
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‚คนข้างล่างพยายามบอกว่าควรพูดคุยเร่ืองคนบริสุทธ์ิ‛ 

 แมก้ารพูดคุยด าเนินไปและมีการยอมรับร่วมกนัในระดบัหน่ึงแลว้ แต่ส่ิงท่ีมูฮ ามดัอายุบพยายาม

จะบอกก็คือว่า “คนขา้งล่างพยายามจะบอกว่าการพูดคุยควรจะพูดเร่ืองคนบริสุทธ์ิท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับ

เหตุการณ์ และน่าจะเป็นข้อตกลงแรกๆหรือพูดเร่ืองพื้นท่ีท่ีปลอดภยั พื้นท่ีท่ีคุณจะก่อเหตุต้องไม่

เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริสุทธ์ิ แต่ยงัไม่เห็นขอ้ตกลงแบบน้ี” 

 มูฮ ามดัอายบุ บอกวา่ เร่ืองผูบ้ริสุทธ์ิมีการคุยกนัมานานแลว้ เช่น ขอให้ก าหนดพื้นท่ีปลอดภยั แต่

ในรายละเอียดของ TOR ยงัไม่มีเร่ืองน้ี ซ่ึงเร่ือง TOR พูดมากนัมาหลายคร้ังก่อนจะหยุดไปซกัพกัแลว้มา

คุยกนัใหม่ในวนัท่ี 2 กนัยายน “การพูดคุยถา้ไม่ชดัเจนก็มีโอกาสท่ีความรุนแรงจะตามมา หรือถา้ไม่คุย

เลยความรุนแรงก็จะสูงข้ึนก็ได ้ซ่ึงฝ่ายเจา้หนา้ท่ีก็ตอ้งป้องกนัพื้นท่ีอยา่งเตม็ท่ี” 

 ผูด้  าเนินรายการถามว่า การวางตวัของรัฐบาลไทยขณะน้ีควรเป็นอย่างไร มูฮ ามดัอายุบบอกว่า 

ฝ่ายไทยตอ้งไปคุยกบัมาราปาตานีหรือฝ่าย BRN ให้ชดัมากกวา่น้ี เพราะตนท างานในพื้นท่ีไดฟั้งเสียง

ประชาชน มีการส ารวจความเห็นประชาชนพบวา่ ทุกคนหนุนเร่ืองการพูดคุยเพราะเป็นทางออกเดียวท่ีจะ

หาขอ้ยติุได ้

 

ต้องพูดคุยเร่ืองทีช่าวบ้านอยากให้เป็น 

 ประเด็นท่ีสองคือคนส่วนใหญ่พูดว่า บนโต๊ะพูดคุยตอ้งพูดคุยเร่ืองผูบ้ริสุทธ์ิซ่ึงน่าจะเป็นหัวขอ้

แรกท่ีก าหนดไวใ้นTORของการพูดคุย เป้าอ่อนแอตอ้งไม่มีหรือตอ้งลดลงในระหวา่งการพูดคุย ฝ่ายไทย

ก็น่าจะเอาขอ้เสนอน้ีไปคุยกบัฝ่ายมาราปาตานีเพื่อใหรั้บรู้วา่น่ีคือขอ้เสนอจากประชาชน 

 “เพราะทั้ง 2 ฝ่ายมกัอา้งว่าประชาชนคิดอย่างไร แต่เท่าท่ีเราฟังประชาชนพบว่าประชาชนขอ

เร่ืองความปลอดภยั และผูบ้ริสุทธ์ิตอ้งไดรั้บการยกเวน้ เพราะเป็นผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึง TOR ตอ้งพูดคุย

เร่ืองท่ีชาวบา้นอยากให้เป็น แต่ไม่ใช่เร่ืองท่ีทั้ง 2 ฝ่ายอยากให้เป็น จึงจะท าให้ชาวบา้นรู้สึกวา่การพูดคุย

มนักา้วหนา้” มูฮ ามดัอายบุ กล่าว 

 

 



79 
 

ป้องกนัเหตุได้ไม่นาน ถ้าการพูดคุยไม่ชัดเจน 

 มูฮ ามดัอายบุยงัตอบค าถามเร่ืองการดูแลความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีของผูด้  าเนินรายการดว้ยวา่ 

การก่อเหตุในเขตเมืองในรอบปีน้ีค่อนขา้งจะท าไม่ไดเ้พราะเจา้หน้าท่ีป้องกนัเต็มท่ี ส่วนเหตุคาร์บอมท่ี

โรงแรมเซาทเ์ทิร์นววิก็อยูน่อกเขตเมืองแต่เป็นพื้นท่ีชุมชนทางเศรษฐกิจ 

 “แต่การป้องกนัน้ีจะอยูน่านไม่ไดถ้า้ขอ้ตกลงการพูดคุยมนัไม่เดินไปขา้งหนา้ เพราะคนท่ีจอ้งจะ

ก่อเหตุจะดูประเด็นการพูดคุยของฝ่ายไทยและฝ่ายเห็นต่างดว้ยวา่จะขยบัอยา่งไร เพราะเหตุการณ์จะเช่ือม

กบัการพูดคุย” มูฮ ามดัอายบุ กล่าว 

 

ทุกเวทคีนคาดหวงัความต่อเน่ือง แต่กงัวลสถานการณ์แรงขึน้ 

 เม่ือผูด้  าเนินรายการถามวา่ “เราสามารถคาดหวงัอะไรไดบ้า้งจากการเจรจาคร้ังน้ี” มูฮ ามดัอายุบ 

ตอบวา่ “ตอนน้ีผมท าเวทีฟังความคิดเห็นจากผูน้ าศาสนาและท าเวทีภาคประชาสังคม ทุกคนคาดหวงัว่า

การพูดคุยมีความต่อเน่ือง เป็นความเห็นประชาชนจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายพุทธ ฝ่ายมุสลิม นกัธุรกิจ เป็นตน้ 

แต่ขณะเดียวกนัทุกคนก็กงัวลวา่ ถา้การพูดคุยไม่เดินไปขอ้งหนา้ก็กลวัวา่สถานการณ์จะรุนแรงข้ึนไปอีก” 

 “เราตอ้งหนุนเสริม เพราะจะให้สถานการณ์กลบัไปแบบท่ีเดิมคงไม่ไดแ้ลว้ เพราะคนท่ีน่ีตายไป 

6,000 กวา่คน มีเหตุการณ์หม่ืนกวา่คร้ัง มนัตอ้งเดินไปขา้งหนา้คนกรุงเทพก็ตอ้งช่วยดว้ย ไม่อยา่งนั้นจะ

กลบัไปท่ีเดิม ซ่ึงคงไม่ไดแ้ลว้” 

 มูฮ ามดัอายุบยงัได้ยกผลการส ารวจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีการส ารวจทุก 3 เดือนดว้ยว่า มีการระบุชัดเจนว่าประชาชนอยากให้การ

พูดคุยเดินไปขา้งหนา้ ประชาชนหนุนเสริมการพูดคุย แมบ้างส่วนไม่ทราบรายละเอียดของกระบวนการ

พูดคุย แต่ทุกคนเช่ือวา่การพูดคุยคือทางออก 

 ผูด้  าเนินรายการถามวา่ หลงัเกิดเหตุรุนแรง ขวญัและก าลงัใจของประชาชนเป็นอยา่งไร มูฮ ามดั

อายุบ ตอบว่า ประชาชนรู้สึกหดหู่แน่นอน น่ีแหละคือท่ีมาของการพูดคุย ถา้ไม่มีการพูดคุยก็ไม่รู้จะไป

พูดคุยกบัใคร แต่เม่ือมีโตะ๊พูดคุยแลว้ อยา่งนอ้ยประชาชนก็ส่งเสียงได ้
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3 ความเปลีย่นแปลงในรอบ 3 ปีทีต้่องดันการพูดคุยไปข้างหน้า 

 “ผมไม่เคยเห็นภาคประชาสังคมต่างๆ หรือเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีออกแถลงการณ์ไม่เห็นดว้ยกบัการใช้

ความรุนแรงต่อผูบ้ริสุทธ์ิอยา่งน้ีมาก่อน ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเห็นภาคประชาสังคมเติบโตเร่ืองน้ีมาก มี

การออกแถลงการณ์ประณามวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการใชค้วามรุนแรงกบัผูบ้ริสุทธ์ิท่ีไม่เก่ียวขอ้ง” 

 “ในรอบ 3 ปีท่ีมีการพูดคุย เราเห็นประชาชนในพื้นท่ีบอกว่าเราตอ้งเสนอต่อทั้ง 2 ฝ่าย ซ่ึงจาก

เดิมเรามกัไดย้นิคนพูดถึงฝ่ายทหารอยา่งเดียวไม่ไดพู้ดถึงฝ่ายท่ีเห็นต่างจากรัฐ แต่ตอนน้ีบอกวา่ตอ้งเสนอ

ความเห็นทั้ง 2 ฝ่าย” 

 และส่ิงท่ีมูฮ ามดัอายุบย  ้าคือ “ผมเจอทุกเวทีคือ ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ 

ดงันั้นเราตอ้งสร้างเครือข่ายหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อให้มนัเดินไปขา้งหนา้ ผมวา่ขอ้มูลขนาดน้ีเพียงพอ

แลว้ท่ีฝ่ายไทยและฝ่ายเห็นต่างจากรัฐตอ้งฟังเสียงของคนท่ีอยูฝ่่ายท่ี 3 เพราะเขาเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เพราะมีญาติพี่นอ้งและเพื่อนๆท่ีเสียชีวติ” 

 มูฮ ามดัอายุบ บอกว่า นัน่คือเหตุผลท่ีจะตอ้งผลกัดนัให้การพูดคุยไปขา้งหน้า เพราะประตูการ

พูดคุยมนัเปิดแลว้และความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนอกจากการพูดคุยหรือจะเรียกการเจรจาก็ได ้จะเรียก

สันติภาพหรือสันติสุขก็ได ้แต่จะตอ้งเป็นรูปธรรมท่ีท าใหค้นรู้สึกวา่มนัเดินไปขา้งหนา้ 

 

ฝ่ายไทยต้องส่ือสารให้คนในประเทศเข้าใจ 

 ผูด้  าเนินรายการถามว่า รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

จ าเป็นตอ้งลงไปติดตามเหตุการณ์ในพื้นท่ีหรือไม่ 

 มูฮ ามัดอายุบ ตอบว่า การลงพื้นท่ีเป็นเร่ืองปกติของระบบราชการอยู่แล้ว แต่ผมคิดว่าถ้า

ส่ือมวลชนสนใจค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีท่ี 230/2557 ว่าด้วยเร่ืองการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้เป็นค าสั่งท่ีให้การพูดคุยระหว่าง Track1 คือระหว่างฝ่ายไทยกบัฝ่ายมาราปัตตานี ใน 

Track2 ระดบัภาคประชาสังคม และ Track3 คือระดบัชาวบา้นขา้งล่าง ผมคิดวา่ค าสั่งน้ีชดัเจนมาก ตอ้ง

เผยแพร่ให้พี่น้องในประเทศให้เห็นวา่การพูดคุยทั้งในระดบับนและระดบัล่างไม่ใช่ในเร่ืองผิดกฎหมาย

และยิง่ทุกคนก็ตอ้งมีส่วนร่วมไปสู่กระบวนการพูดคุย 
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ผู้ด าเนินรายการถามว่า ประชาชนควรติดตามข่าวสารจากทีไ่หนได้บ้าง 

 มูฮ ามัดอายุบ ตอบว่า คณะฝ่ายไทยต้องส่ือสารเร่ืองน้ีว่าไปคุยอะไร ถ้าคุณไม่ส่ือสารกับ

ประชาชนกบัคนทั้งประเทศมนัก็จะเป็นอีกเร่ืองหน่ึงไปเลย แต่ถา้คุณส่ือสารมนัจะเป็นประโยชน์ต่อคณะ

ฝ่ายไทยมากวา่ คุณท างานถึงไหน ตอนน้ีมีขอ้เสนออะไร ยอมรับอะไรไดบ้า้ง 

 อนัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาของกระบวนการพูดคุย ไม่ใช่แถลงเฉพาะเร่ืองท่ีท าไปแลว้แต่ควรแถลง

ความคืบหนา้ของการพูดคุยว่าตอนน้ีเป็นอย่างไร อยูใ่นระดบัไหน อนัน้ีประชาชนอยากจะรู้เพราะมนัมี

ความหวงั 

 ประเด็นต่อมา ผมคิดวา่ส่ือมวลชนทุกแขนงตอ้งเกาะติดในการน าเสนอเร่ืองกระบวนการพูดคุย 

เพราะถา้เราไม่เสนอเร่ืองกระบวนการพูดคุย เสนอแต่ความรุนแรงอยา่งเดียวอนัน้ีมนัไม่สัมพนัธ์กนั 

 

ส่ือเร่ิมรู้แล้วว่าต้องเสนอด้านอ่ืนทีไ่ม่ใช่ความรุนแรงอย่างเดียว 

 ถามวา่จะติดตามจากท่ีไหน ผมรู้สึกวา่ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ส่ือมวลชนไทยมีการขยบัข้ึนเยอะข้ึน 

ไม่ไดเ้สนอเฉพาะเร่ืองตายก่ีคน มีเหตุการณ์ท่ีไหน แต่ตอนน้ีมีส่ือมวลชนเร่ิมรู้แลว้ว่าตอ้งเสนอดา้นอ่ืน

ไปดว้ย เพื่อใหรู้้วา่กระบวนการพูดคุยจะแกปั้ญหาน้ีไดอ้ยา่งไร 

 ประเด็นต่อมา ในพื้นท่ีตอนน้ีมีเว็บไซต์ท่ีรายงานเร่ืองน้ีมาตลอด 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์

ส านกัข่าวอิศรา เวบ็ไซตศู์นยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้สามารถติดตามได ้

 อะไรท่ีสามารถเปิดเผยไดคุ้ณก็เปิดเผย อะไรท่ีเปิดเผยไม่ไดก้็ไม่ตอ้งเปิดเผย เพราะมนัเป็นเร่ือง

ของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เร่ืองระหวา่งรัฐบาลกบัผูเ้ห็นต่างจากรัฐอยา่งเดียว คนทั้งประเทศตอ้งรับรู้ ถา้ไม่

มีใครรับรู้ก็ไม่มีใครจะเขา้ไปช่วย เพราะมีทหารจากภาคเหนือ ภาคอีสานมาเสียชีวติท่ีน่ีเยอะ เพราะฉะนั้น

เครือญาติเขาควรจะรับรู้ได ้

 ผูด้  าเนินรายการถามวา่ อยากฝากอะไรถึงการพูดคุยคร้ังต่อไปเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหป้ระชาชน 

 มูฮ ามดัอายบุ ตอบวา่ เร่ืองแรกท่ีควรคุยบนโตะ๊เจรจาระหวา่งฝ่ายไทยกบัฝ่ายมาราปาตานี คือตอ้ง

คุยเร่ืองเป้าหมายอ่อนแอให้ชดัว่า การกระท าต่อผูบ้ริสุทธ์ิจะตอ้งเป็นประเด็นท่ีคุยกนัอย่างจริงจงั และ

ตอ้งคุยแบบซีเรียสบนโตะ๊ดว้ยวา่การกระท าท่ีประชาชนไม่รู้อีโหน่อีเหน่มนัผดิหลกัของการต่อสู้ 
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‚รอซีดี เลศิอริยะพงษ์กลุ‛ เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้กบัพนัธกจิหนุนเสริม

ประชาสังคมเข้มแขง็ 

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ) 

 

สัมภาษณ์พเิศษนายรอซีดี เลศิอริยะพงษ์กุล เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ จากยุคเร่ิมต้นก่อตั้ง

ที่หลายประเด็นขับเคล่ือนที่ไม่เป็นผล สู่แนวทางการพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาสังคมให้เข้มแข็งทั้ง

งานขับเคล่ือน งานวชิาการ การหนุนเสริมองค์กรท่ามกลางข้อท้าทายของกระบวนการสันติภาพ 

 

จุดเร่ิมต้นของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

 รอชิดีกล่าวถึงการก่อเกิดของสภาประชาสังคมวา่มีเป้าหมายเพื่อสนบัสนุนการท างานขององคก์ร

ภาคประชาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งข้ึนในปี 2554 โดยองคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ี

กลุ่มหน่ึงได้จดัเวทีหน่ึงข้ึนมาโดยคุณโซรยา จามจุรี เป็นผูป้ระสานงานในการจดัเวทีซ่ึงไดรั้บทุนจาก 

LDI 

 หลงัจากเสร็จกิจกรรมเวทีคร้ังนั้น มีการพูดคุยให้องค์กรประชาสังคมท่ีมาพูดคุยกนัไดต้ั้งสภา

ประชาสังคมชายแดนใตข้ึ้น โดยคุณโซรยา จามจุรี และคุณเตะหาวอ สาและ จากเครือข่ายผูห้ญิงภาค

ประชาสังคมชายแดนใตเ้ป็นผูป้ระสานงาน หลงัจากนั้นไดมี้การประชุมกนั 3 คร้ัง คร้ังสุดทา้ยคือประชุม

ท่ีศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้และมีการก่อตั้งสภาประชาสังคมข้ึนมาโดยมีอาจารยป์ระสิทธิ เมฆ

สุวรรณ เป็นประธาน และรอซีดีไดรั้บต าแหน่งเลขาธิการ 

 สภาประชาสังคมชายแดนใตมี้การเปิดตวัต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 

2554 ท่ีโรงแรมซีเอส ปัตตานี รอซีดีซ่ึงขณะนั้นท างานในต าแหน่งประธานคณะกรรมการโรคเอดส์

ภาคใตจึ้งไดล้าออกจากการ เพื่อเขา้มาท างานใหก้บัสภาประชาสังคมอยา่งเตม็ตวั 
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เร่ิมแรกด้วยการเช่ือมเครือข่าย ผลกัดันประเด็นประชาธิปไตย 

 รอซีดี กล่าวถึงงานยุคแรกของสภาประชาสังคมชายแดนใตว้่ามุ่งท างานใน 4 เร่ืองดว้ยกนั คือ 

เร่ืองแรกคือ การเช่ือมเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ท างานสู่

เป้าหมายเดียวกนั คือ ประเด็นร่วมขององคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ี ส่วนเป้าหมายของแต่ละองคก์รก็

ว่ากนัไป จึงเกิดการขบัเคล่ือนเร่ืองประชาธิปไตยในชุมชนหรือการบริหารการจดัการตนเอง ซ่ึงเป็น

แนวความคิดของสถาบนัพระปกเกลา้ โดยสภาประชาสังคมมองวา่การท่ีจะแกปั้ญหาในพื้นท่ีตอ้งแกด้ว้ย

ประชาธิปไตย โดยคนเคารพซ่ึงกนัและกนั 

 การท างานในประเด็นประชาธิปไตยในตอนนั้นมีสมชัชาปฏิรูปของอาจารย ์อ.วรรณี ป่ินประทีป 

ภรรยาของนายแพทยพ์ลเดช ป่ินประทีป เป็นเครือข่ายน าโดยเป็นแนวคิดท่ีมาจากนายแพทย ์ประเวศ วะ

สี มีธนาคารโลก (World Bank) สนับสนุนสภาประชาสังคมโดยผ่าน LDI มีการจดังานใหญ่ท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา ใชช่ื้องานวา่ “ชายแดนใต ้ไม่ทอดทิ้งกนั” ระหวา่งวนัท่ี 4 – 5 มกราคม 2555 

ภายในงานมีขอ้เรียกร้องหลายขอ้ แต่ขอ้ท่ีส าคญัคือ เอาทหารออกจากพื้นท่ีกบัยกเลิกกฎอยัการศึก เป็นขอ้

เรียกร้องท่ีใหญ่แต่ไม่ผลส าเร็จ 

 

จุดประกายกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

 ต่อมาเกิดกระบวนการพูดคุยสันติภาพท่ีน าโดย พล.ท.ภราดร พฒันถาบุตร เลขาธิการสภาความ

มัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 จริงๆ แลว้ก่อนหนา้นั้นสภาประชาสังคมชายแดนใต้

ท างานประเด็นการแกปั้ญหาในพื้นท่ีดว้ยการพูดคุยกนัแลว้ โดยมีกิจกรรมเวที กระบวนการสันติภาพปา

ตานีในบริบทของอาเซียน เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ท่ีหอประชุมนานาชาติ หาดใหญ่ มีการจดัเวิร์กช็อป

วง IPP (Insider Peace Platform) โดยบุคคลในพื้นท่ีท่ีเน้นหนกัในเร่ืองการเรียนรู้กระบวนการสร้าง

สันติภาพในพื้นท่ี 
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ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแก้ปัญหายาเสพติด ขับเคล่ือนแต่ไม่เป็นผล 

 เร่ืองท่ี 2 ท่ีเป็นยทุธศาสตร์สภาประชาสังคมชายแดนใตคื้อ  เร่ืองการศึกษา ตอนนั้นมีทีมงานของ

สภาประชาสังคมฯ ท่ีขบัเคล่ือนงานดา้นการศึกษา เพื่อให้การศึกษาในพื้นท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบท

ในพื้นท่ี โดยมีการพิมพห์นงัสือข้ึนมา 1 เล่ม แต่ยงัไม่มีการเผยแพร่ เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายแต่ก็ไม่มีการ

ผลกัดนัอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ  แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีองค์กรอ่ืนๆท่ีน าประเด็น

การศึกษาไปผลกัดนัต่อไป จึงท าใหเ้ร่ืองการศึกษาในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมาก 

 เร่ืองท่ีสามของสภาประชาสังคมฯ คือ มีขอ้เสนอเชิงนโยบายในการจดัการแกปั้ญหายาเสพติด

โดยชุมชน แต่ไม่สามารถผลกัดนัได้เพราะอยู่ในช่วงส้ินสุดโครงการ ประกอบทีมงานธนาคารโลกมา

ประเมินงานของสภาประชาสังคมฯ ว่าผลงานของสภาประชาสังคมฯ ไม่สามารถสร้างผลสะเทือนต่อ

พื้นท่ีได ้ประกอบสภาประชาสังคมฯ ท างานเชิงพื้นท่ีท่ีทบัซ้อนกบัธนาคารโลกท่ีท างานเชิงพื้นท่ีอยูแ่ลว้

ดว้ย 

 

ปรับทศิทางสู่งานวจัิย ถอดบทเรียนภาคประชาสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 การสนบัสนุนในระยะท่ี 2 ธนาคารโลกไดใ้ห้สภาประชาสังคมฯ ไดท้  าวิจยัเชิงวิชาการเร่ือง “11 

ปี การขบัเคล่ือนภาคประชาสังคมกบักระบวนการสันติภาพในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยใชเ้วลา

ในการวิจยั 6 เดือน โดยมี ศ.ดร.สุริชัย หวนัแกว้ เป็นหัวหน้าโครงการ หลงัจากการวิจยัเสร็จได้มีเวที 

“ถอดบทเรียน 11 ปี ของการพัฒนาการและการขับเคล่ือนภาคประชาสังคมกับการขับเคล่ือน

กระบวนการสันติภาพในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 

 การถอดบทเรียนคร้ังนั้นไดข้อ้สรุปว่าออกมา คือสภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ะตอ้งท างานท่ี

เก่ียวกบัการสร้างพื้นท่ีกลาง สร้างประเด็นร่วมและเช่ือมเครือข่ายองคก์รประชาสังคมในพื้นท่ีเพื่อน าไปสู่

การมีขอ้เสนอเชิงนโยบาย และผลิตนโยบายเพื่อไปสู่สาธารณะ 
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 การท างานในช่วงนั้นดึงงบประมาณของ อ.วรรณี ป่ินประทีป มาท า Mapping เพื่อคน้หาประเด็น

ในการขบัเคล่ือน ต่อดว้ยการคดัเลือกประเด็นและเลือกกลุ่มเพื่อน ามาขบัเคล่ือนกนัต่อไป โดยน าประเด็น

เหล่าน้ีขบัเคล่ือนไปสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

 

เข้าสู่ยุคเปลีย่นผ่าน มุ่งพฒันาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 

 ต่อมามีการเปล่ียนประธานสภาประชาสังคมฯ จากอาจารยป์ระสิทธ์ิ เมฆสุวรรณ มาเป็นคุณมูฮ า

มดัอายุบ ปาทาน และท่ีส าคญัคือมีงบประมาณจากแหล่งทุนมาพอดี ท าให้สามารถขบัเคล่ือนงานได้ดี 

ตอนน้ีก็มีแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุน คือ สหภาพยุโรป โดยท าในเร่ืองการพฒันาองค์กรภาคประชา

สังคมในพื้นท่ีให้มีความเขม้แข็ง โดยให้มีการพบปะองคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 75 กลุ่ม ส่ิงท่ีเน้น

คือทุกภาคีเครือข่ายมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 แต่อยา่งไรก็ตาม สภาประชาสังคมฯก็มีช่วงวิกฤตเหมือนกนั โดยเฉพาะช่วงรอยต่อโครงการ เรา

เองพยายามท่ีจะให้มีการพูดคุยกนัให้ได ้โดยอยา่งน้อยๆ ก็มีการประชุมสภาประชาสังคม  2 เดือนคร้ัง 

โดยรอซีดีท าหน้าท่ีแทนประธานในการของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้มีประเด็นในการ

ประชุม 

 

การเช่ือมกบัองค์กรภายในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ส าหรับทิศทางใหม่ของสภาประชาสังคมชายแดนใตท่ี้มุ่งเร่ืองการเช่ือมองค์กรเครือข่าย แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนท่ี 1 เช่ือมกบัครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยสภาประชาสังคมฯ ท าเวทีจดั

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความหวงั ความกังวล และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ" ส าหรับ

ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 12 เวทีโดยไดรั้บงบประมาณ

สนบัสนุนจากส านกังานการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 ส่วนท่ี 2. คือการเช่ือมกบัเครือข่ายนักวิชาการ ซ่ึงเกิดจากขอ้คน้พบว่าภาคประชาสังคมไม่ได้

ท างานร่วมกบันกัวิชาการ แต่ในขอ้เท็จจริงคือ การขบัเคล่ือนประเด็นสาธารณะจ าเป็นตอ้งมีองคค์วามรู้

มาประกอบดว้ย หากไม่มีความรู้ก็กลายเป็นความรู้สึก ส่วนหน่ึงคือ จากการถอดบทเรียนทางผูศึ้กษา
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แนะน าวา่ใหส้ภาประชาสังคมฯ ท างานกบัภาควชิาการดว้ย เพราะก่อนหนา้น้ีท่ีผูศึ้กษาไม่เห็นสภาประชา

สังคมท างานกบัภาควชิาการเลย 

 ดงันั้นโครงการในปีน้ีสภาประชาสังคมฯ ตอ้งท างานกบัภาควิชาการดว้ย โดยเตรียมการจะท า

บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบั 5 มหาวิทยาลยัในพื้นท่ีดว้ย เร่ืองน้ีมีการประชุมกบันกัวิชาการในพื้นท่ีไป

แลว้ 2 คร้ัง และคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 งานวิชาการเหล่าน้ีเพื่อจะน าไปสู่งานสมชัชา

สันติภาพท่ีจะมีข้ึนในวนั 18 มีนาคม 2560 เพราะงานสมชัชาสันติภาพตอ้งมีเอกสารเชิงวิชาการมา

ประกอบ และอาจจะมีการเซ็น MOU กบั 5 มหาวทิยาลยัในงานสมชัชาสันติภาพดว้ย 

 ในส่วนของประเด็นทางวิชาการท่ีจะขบัเคล่ือนกบันกัวิชาการนั้นสภาประชาสังคมฯใช้วิธีการ

คือ เอาหวัขอ้ท่ีองคก์รภาคประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1.ความมัน่คงทางอาหารและ

ส่ิงแวดลอ้ม 2.พื้นทีสาธารณะ 3. เด็กและเยาวชน 4.หอ้งเรียนสันติภาพ 5.การส่ือสาร มาให้นกัวิชาการพูด

วา่ หากเราจะขบัเคล่ือนใน 5 ประเด็นน้ีใหเ้ป็นวชิาการตอ้งท าวจิยัในขอ้หวัอะไรบา้ง 

 ส่วนท่ี 3. คือการท าเวทีกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่ีเสาหลกัในชุมชน เพื่อสนบัสนุน

กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นท่ี ซ่ึงงานทั้งหมดท่ีสภาประชาสังคมฯ ท าก็เพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิง

นโยบายต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นสภาประชาสังคมฯ ติดตามดูว่า เม่ือหน่วยงานรับขอ้เสนอเชิง

นโยบายแลว้มีการขบัเคล่ือนไปอยา่งไรบา้ง แต่ทั้งน้ีขอ้เสนอเชิงนโยบายจะไม่เสนอไปยงัรัฐอยา่งเดียว 

แต่จะมีการเสนอต่อผูท่ี้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐดว้ยโดยผา่นคนกลางคือมาเลเซีย 

 

ประชาสังคมทีไ่ม่เห็นด้วยกบัสภาประชาสังคม 

 รอซีดี กล่าวด้วยว่ามีองค์กรประชาสังคมท่ีไม่เห็นด้วยกับการท างานของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ้ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของการท างานเครือข่ายท่ีอาจจะมีแนวทางท่ีไม่สอดคลอ้งกนัรวมทั้งกบัแนว

ทางการพูดคุยสันติสุข แต่ตนก็บอกวา่องคก์รเครือข่ายสามารถมาขบัเคล่ือนในประเด็นท่ีเป้าหมายร่วมกนั

ได ้นัน่คืองานพฒันาในพื้นท่ี โดยเฉพาะการร่วมกนัท า Scenario วาดภาพอนาคตจะเป็นเคร่ืองมือส าคญั

ในการน าไปขบัเคล่ือน 

 รอซีดี บอกวา่การท่ีสภาประชาสังคมฯ มีเคร่ืองมือจ านวนมากในท างาน ดว้ยสาเหตุมาจากคนใน

สภาประชาสังคมฯ มีประสบการณ์สูง แต่บางอย่างต้องอาศยัประสบการณ์จากคนอ่ืน ด้วยเหตุผลน้ี
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องค์กรต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมประชุมสภาประชาสังคมฯ รู้สึกมีความสุข เพราะมาประชุมแล้วจะได้ประเด็น

ใหม่ๆ และมาแลว้สามารถแสดงความคิดเห็นอีกดว้ย อนัน้ีเป็นจุดเด่นของสภาประชาสังคมฯ จะเปิดรับ

แสดงความคิดเห็นขององคก์ารท่ีเขา้ร่วมประชุม เพราะเขามาประชุมเขามีอะไรดีท่ีอยากจะบอกเรา 

 

ขับเคล่ือนใต้ไม่ตรงกบัความต้องการของคนปาตานี 

 เม่ือถามถึงการขบัเคล่ือนของสภาพประชาสังคมท่ีถูกมองวา่ไม่ตรองกบัความตอ้งการของคนใน

พื้นท่ี รอซีดี กล่าววา่อยู่ท่ีแต่ละคนมองอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีสภามีประเด็นขบัเคล่ือนใน 14 

ประเด็น ซ่ึงมาจากการ Mapping ภาคประชาสังคม เพื่อใช้ในการขบัเคล่ือนงานของสภา ซ่ึงก็มาจาก

ประเด็นของคนในพื้นท่ีทั้งหมด 

 ทั้ง 14 ประเด็น ประกอบดว้ย 1.การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 2.พื้นท่ีสาธารณะปลอดภยั 

3.วาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต ้4.การพฒันาเครือข่ายส่ือสาธารณะ 5.การสร้างความตระหนักแก่

ประชาชนในเร่ืองสิทธิ 6.ห้องเรียนสันติภาพในชุมชนและการพฒันาชุมชน 7.การจดัตั้งเครือข่ายประชา

สังคม 8.การเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพ 9.การสร้างหลกัสูตรในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัผูเ้รียน 10.

ความมัน่คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 11.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 12.สร้างทกัษะชีวิตเพื่อสร้าง

สันติ 13.การส่งเสริมอาชีพใหก้บัเยาวชนและผูไ้ดรั้บผลกระทบ และ 14.ประเด็นอ่ืนๆ 

 ทั้ง 14 ประเด็นน้ีสภาไม่ไดคิ้ดเองหรือท าเอง แต่มาจากการระดมของคนในพื้นท่ี ซ่ึงประเด็น

เหล่าน้ี สภาก็ท า คนท่ีไม่เห็นด้วยกบัสภา รวมทั้งคนท่ีเห็นต่างจากรัฐก็ท า เพราะประเด็นเหล่าน้ีเป็น

ประเด็นการพฒันาคุณภาพชีวติคนในพื้นท่ีใหดี้ข้ึน 

 “สภาประชาสังคมฯ ก็มีขอ้แข็ง คือ มีนกัวิชาการ คือ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี Dr.Norbert 

Ropers ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ถามวา่คนท่ีมีความคิดเห็นต่างท าประเด็นเหล่าน้ีหรือเปล่า เขาท าเหมือนกนั 

ท าเร่ืองเด็กก าพร้า เยียวยา สิทธิมนุษยชน ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีสภาประชาสังคมฯ ก็ท า เพราะประเด็น

เหล่าน้ีคือท าใหค้นในพื้นท่ีมีความสุขหรือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนใน” 
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เปิดเวทถีก ‚พืน้ทีก่ารเมืองของภาคประชาสังคม‛ บทบาทประชาชนหนุนเสริมสันติภาพ

ชายแดนใต้ 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จับมือสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดสัมมนาวิชาการ 

เร่ือง ‚พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี‛ ถอดบทเรียน 12 ปี

พัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมอัพเดต

ความก้าวหน้าของกระบวนการสันติภาพจากตัวแทนทั้งฝ่าย A และ B และข้อเสนอจาก CSOs 

 

 23  พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต ้สถานวิจยัความขดัแยง้และความ

หลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบนัชุมชน

ทอ้งถ่ินพฒันา ร่วมกนัจดัสัมมนาวิชาการ หัวขอ้ “พื้นท่ีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขดัแยง้

ชายแดนใต/้ปาตานี” ณ  โรงแรมปาร์คววิ รีสอร์ท ปัตตานี มีผูส้นใจเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

 มูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต ้กล่าวเปิดงานสัมมนาในคร้ังน้ีว่า 

วนัน้ีเป็นท่ีส าคญัมากวนัหน่ึง เพราะเม่ือปีท่ีผา่นมาในวนัเดียวกนัน้ีเอง สภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดท้  า

การแถลงนโยบายของสภาฯ สู่สาธารณะและส่งสัญญาณไปสู่ทุกฝ่ายในเร่ืองการของการสร้าง “พื้นท่ี” 

ของการสร้างสันติภาพร่วมกนั 

 “หัวขอ้วนัน้ีมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ท่ีเราตระหนกัอย่างยิ่ง 3 ประเด็น คือ พื้นท่ีการเมือง ภาค

ประชาสังคม และกระบวนการสันติภาพ” 

 มูฮ ามดัอายบุ กล่าวต่อวา่ คนท่ีท างานในภาควิชาการและภาคปฏิบติั ท่ีสนใจบทบาทภาคประชา

สังคม ในพื้นท่ีความขดัแยง้และภายใตเ้ง่ือนไขของการมีกระบวนการสันติภาพท่ีก าลงัด าเนินอยูแ่ต่ยงัไม่
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แข็งแรงมากนัก การสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า “พื้นท่ีในทางการเมือง” โดยเฉพาะของภาคประชาชนนั้น

ความส าคญัเพียงใด 

 เราในท่ีน้ีต่างรู้กนัดีว่า กระบวนการสันติภาพ ท่ีเป็นเร่ืองของคนในแทรก 1 ประสบการณ์ใน

หลายประเทศบอกกบัเราวา่เกิดความย ัง่ยืนในสันติภาพนอ้ยมาก แต่จะมีความย ัง่ยืนมากหากคนในแทรก 

2 และ 3 ได้เขา้มามีส่วนร่วมอย่างมียุทธศาสตร์และมีความรู้ ท่ีเอ้ือให้การพูดคุยใน แทรก 1 สามารถ

ด าเนินไปไดอ้ยา่งจริงจงั 

 “วนัน้ีหวงัว่าทุกท่านคงจะไดแ้นวความคิดและแรงบนัดาลใจ ท่ีจะร่วมกนัพยายามสร้างสรรค์

บทบาทของภาคประชาสังคมใหมี้บทบาทอนัส าคญัต่อกระบวนการสันติภาพท่ีก าลงัด าเนินไปอยูน้ี่” มูฮ า

มดัอายบุ กล่าว 

 

12 ปีประชาสงคมชายแดนใต้ ยงัท างานเชิงรับ 

 ช่วงแรกของงานเป็นการน าเสนอผลงานวิจยั บทเรียน 12 ปีพฒันาการและบทบาทของประชา

สังคมกบักระบวนการสันติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการจดัท าแผนท่ีเดินทางของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ้โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวนัแก้ว อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และนางฟารีดา ปันจอร์ อาจารยน์กัวจิยั ประจ าสถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 โดยสรุปแล้วทั้งสองท่านได้อธิบายว่าในรอบ 12 ปีท่ีผ่านมา บทบาทขององค์กรภาคประชา

สังคมไดข้ยายตวัในการท างานและการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก ซ่ึงแน่นอนวา่ยอ่มมีทั้งจุดแข็ง

และจุดอ่อน จุดแข็ง เช่น มีการปรับใช้แนวคิดและบทเรียนต่างๆ ในการขบัเคล่ือนงานหรือเคล่ือนไหว

มากข้ึน ขณะท่ีจุดอ่อน เช่น ท างานเชิงรับมากไป และส่ือสารกบัภายนอกก็นอ้ยไปเช่นเดียวกนั 

 “ขณะท่ีประเด็นท่ีส าคัญของบทบาทภาคประชาสังคมคือ จะท าอย่างไรให้สามารถดึง

กระบวนการสันติภาพจากท่ีอยูใ่นมือของรัฐและผูเ้ห็นต่างมาสู่มือของสามญัชน” 
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 นอกจากนั้นยงัมีอีกหลายช่วงท่ีน่าสนใจ อาทิ เวทีอภิปรายวชิาการ พื้นท่ีการเมืองของภาคประชา

สังคมในความขดัแยง้ชายแดนใต/้ปาตานี จากนกัวิชาการ 3 ท่าน ทั้งจากในพื้นท่ีชายแดนใต ้กรุงเทพฯ 

และอาเจะห์ ไดแ้ก่ 

1. พื้นท่ีการเมืองกับการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดย ศ.สุริชัย หวนัแก้ว 

ผูอ้  านวยการศูนยส์ันติภาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.  ภาคประชาสังคมชายแดนใตก้บัพื้นท่ีการเมืองในชายแดนใต/้ปาตานี โดย ผศ.ดร. อบัดุลรอนิง สือแต  

อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

3.  บทบาทภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพใน อาเจะห์ มินดาเนา และเมียนมาร์ โดย Dr.Delsy 

Ronnie ผูอ้  านวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

Safety Zone จากค าช้ีแจงจากทั้ง 2 ฝ่าย 

 ช่วงบ่ายก่อนเร่ิมวงเสวนามีพูดให้แรงบนัดาลใจและการขบัร้องบทเพลงเพื่อให้ก าลงัใจแด่นกั

ท างานเพื่อสันติภาพจาก Dr.Tony Brown นกัดนตรีเพื่อสันติภาพชาวอเมริกนั 

 หลงัจากนั้นเป็นวงเสวนาในหวัขอ้ พื้นท่ีการเมืองและท่ีทางของกระบวนการสันติภาพชายแดน

ใต/้ปาตานี วิทยากรโดย นาวาเอกจกัรพงษ์ อภิมหาธรรม หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะประสานงาน

ระดบัพื้นท่ี (สล.3) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนใต ้อาบูฮาฟิซ อลัฮากิม โฆษก MARA Patani 

โดยไดท้  าการส่งสไลด์และไฟล์เสียงมาน าเสนอ และนายรอมฏอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนยเ์ฝ้าระวงั

สถานการณ์ภาคใต ้

 ด าเนินรายการเสวนาโดย อาจารยอ์บัดุลการิม อสัมะแอ อาจารยป์ระจ าคณะอิสลามศึกษาและ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ไฮไลต์ของวงเสวนาอยู่ท่ีการน าเสนอประเด็นการคุยเร่ืองสันติภาพ

ชายแดนใต/้ปาตานี โดยสองฝ่ายพูดถึงประเด็น Safety Zone อยา่งละเอียด 

 ก่อนจะสรุปงานสัมมนาและกล่าวปิดเวที โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตภิรมยศ์รี ผูอ้  านวยการสถาน

วิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้เยือนกลนัตันถกมาราปาตานี 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้น าคณะเข้าพบ มาร่า ปาตานี และกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจ า

รัฐกลนัตัน ประเทศมาเลเซีย ถกประเด็นกระบวนการสันติภาพ และบทบาทที่ควรจะเป็นของภาคประชา

สังคมต่อกระบวนการสันติภาพทีก่ าลงัด าเนินอยู่ 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา นายมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคม

ชายแดนใต้ พร้อมกับ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ท่ีปรึกษาสภาฯ นายมันโซร์ สาและ รอง

ประธานสภาฯ ฝ่ายการต่างประเทศ นายอศัวม์นัต ์บินยูโซะ รองประธานสภาฯ และคณะกรรมการสภาฯ 

อีกหลายท่านเดินทางไปพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประเด็นกระบวนการสันติภาพกบัสมาชิกมาราปาตานี ณ 

เมืองโกตาบารู รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย 

 ทั้งน้ี คณะของมาราปาตานีท่ีไดใ้ห้การตอ้นรับน าโดย อุสตาซมูฮมัหมดัชุกรี ฮารี (มะสุกรี ฮารี) 

หวัหนา้คณะพูดคุยสันติภาพของมาราปาตานี อาบูฮาฟิซ อลัฮากีม โฆษก มาราปาตานี และตวัแทนองคก์ร

ต่างๆ ทั้ง BRN PULO BIPP และ GMIP 

 การพูดคุยเร่ิมจากการท าความรู้จัก และพูดคุยแลกเปล่ียนในประเด็นความก้าวหน้าของ

กระบวนการสันติภาพในรายละเอียดต่างๆ พร้อมกบัถกเปล่ียนแลกเปล่ียน และตั้งค  าถามในประเด็นท่ียงั

เป็นท่ีสงสัย โดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นท่ี การด าเนินการเก่ียวกบั “พื้นท่ีปลอดภยั” และบทบาทท่ีควร

จะเป็นของภาคประชาสังคมต่อกระบวนการสันติภาพท่ีด าเนินอยู ่

 หลังจากนั้ นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้มอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี 2017 "พื้นท่ีการเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นท่ีกลางท่ีเปิด

กวา้ง" ใหแ้ก่หวัหนา้คณะพูดคุยสันติภาพของมาราปาตานี ซ่ึงทางสภาฯ ไดเ้คยมอบเอกสารชุดเดียวกนัน่ี
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ให้แก่ตวัแทนส านกังานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต้

มาแลว้ 

 ในวนัเดียวกนัน้ีคณะของสภาประชาสังคมชายแดนใตไ้ดเ้ดินไปยงัสถานกงสุลไทยประจ ารัฐก

ลนัตนั และหารือร่วมกบั ดร.ไพฑูรย ์สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ประจ ารัฐกลนัตนั ในประเด็นกระบวนการ

สันติภาพชายแดนใต ้และการให้ความช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ ท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของคนไทยท่ี

ก าเนิดในประเทศมาเลเซีย และยงัไม่ไดรั้บสัญชาติ 

 ทั้ งน้ีโครงการตรวจสอบดีเอ็นเอ ริเร่ิมโดยส านักกงสุลใหญ่ ในเมืองโกตาบารู โดยขอใช้

งบประมาณของ ศอ.บต. และจะจดัการเก็บดีเอ็นเอของบุคคลท่ีส านกังานกงสุลใหญ่ โกตาบารู ประเทศ

มาเลเซีย 
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สภาประชาสังคมชายแดนใตข้บัเคล่ือนทุกระนาบทัว่พื้นท่ี เตรียมงานอบรม IHL 

 

อิมรอน ซาเหาะ  

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ประชุมจ าเดือนอัพเดทกิจกรรม มีการเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบ

ภัยน า้ท่วมในภาคอสีาน การขับเคล่ือนเวทพืีน้ที่ปลอดภัย การสร้างสภาวะแวดล้อมในการสร้างสันติภาพ 

การจัดท าวิจัยถอดบทเรียนการขับเคล่ือนงานที่ผ่านมา เตรียมพบปะประธานสถาบันการเรี ยนรู้และ

พฒันาประชาสังคม เตรียมจัดอบรมร่วมกบัมูลนิธิศักยภาพชุมชนและเจนิวาคอร์ และเตรียมจดทะเบียน

เป็นสมาคมสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

 

 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2560 ท่ีผา่นมา สภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ดัประชุมประจ าเดือน ณ ห้อง

ประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี

หลายองคก์รสมาชิกเครือข่ายเขา้ร่วมประชุมและมีหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ 

 อาจารยอ์บัดุลการีม อสัมะแอ จากสถาบนัอสัสลาม ไดน้ าเสนอผลการลงพื้นท่ีไปเยี่ยมและให้

ความช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมในพื้นท่ีจงัหวดัสกลนครซ่ึงมีเครือข่ายนกัศึกษามุสลิมจดั

องคก์รและใหค้วามช่วยเหลืออยูโ่ดยไม่เลือกวา่เป็นศาสนาใด โดยชาวสกลนครเองก็สนใจปัญหาในพื้นท่ี

ชายแดนใต ้และไดส้ัมภาษณ์อาจารยอ์บัดุลการีมผา่นรายการวิทยุในพื้นท่ีถึงกิจกรรมการช่วยเหลือคร้ังน้ี

ดว้ย 

 ขณะท่ีศูนยป์ระสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาสโดยอาจารย์อศัว์มนัต์ บินยูโซะ 

ประธานศูนยเ์ป็นผูร้ายงานว่าในช่วงเดือนสิงหาคมก็มีหลายกิจกรรมท่ีก าลงัจะขบัเคล่ือนและน่าสนใจ 

เช่น ประเด็นเก่ียวกบัพื้นท่ีปลอดภยั หรือการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อร่วมจดัตั้งเครือข่ายประชาสังคม

ยะลาเป็นตน้ 
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 ดา้นคณะท างานวาระผูห้ญิงชายแดนภาคใต ้(PAOW) เตรียมจดัเวทีสาธารณะ การสร้างสภาวะ

แวดล้อมในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีคณะวิทยาการส่ือสาร ม.อ.

ปัตตานี  ซ่ึงเป็นเวทีเติมเตม็ขอ้เสนอท่ีมีอยูเ่ดิม 

 นอกจากนั้นยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ สภาเกษตรจงัหวดัยะลา ก าลงัจะจดัมหกรรม

ทุเรียนบา้นและผลไมท้อ้งถ่ิน คลินิกเกษตร จ าลองดูซงในอดีต การประกวดทุเรียน ขณะท่ีชุมชนศรัทธา

ก าลังจะท ากิจกรรมใน 12 พื้นท่ี เป็นการระดมข้อเสนอเก่ียวกับกระบวนการสันติภาพ ขั้นตอนการ

รวบรวม ประมวลผล และเป็นการคืนเวที นอกจากนั้นมูลนิธิเด็กก าพร้าปัญญาเลิศ ก าลงัด าเนินการท่ีจะ

เปิดเปิดวทิยาลยัการอาชีพวถีิอิสลาม และการอบรมใหค้วามรู้ตามมสัยดิจ านวน 10 แห่ง 

 ขณะท่ีสมาชิกท่ีขบัเคล่ือนดา้นกฎหมากก็มีการพูดถึงกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชน การ

ช่วยเหลือปากทอ้งของประชาชน มีแผนในการร้ือฟ้ืนสหกรณ์เกษตรของภาคใต ้เพื่อให้สมาชิกมีรายได ้

ส่วนกลุ่มเซากูน่า มีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการให้ความรู้เก่ียวกบัสันติภาพ และก่อนหน้าน้ีบริษทั

แกรมม่ีไดม้าถ่ายท ารายการและท าใหย้อดขายน ้าพริกของกลุ่มในเดือนถดัไปทะลุหลกัแสนบาท 

 นอกจากนั้นนั้นแลว้ ในวนัท่ี  19  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 – 12.00 น. สภาประชาสังคม

ชายแดนใตจ้ะมีการพบปะกบัอาจารย ์ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ุ ประธานสถาบนัการเรียนรู้และพฒันาประชา

สังคม ณ ห้องประชุม ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้Deep South Watch (DSW) โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อแลกเปล่ียนการท างานและการสรรหาผูเ้ขา้ร่วมอบรมในโครงการท่ีไดรั้บสนบัสนุนจากส านกังาน

สุขภาพแห่งชาติ 

 วนัท่ี 29 – 30 สิงหาคม 2560 ท่ีจะถึงน้ี สภาประชาสังคมชายแดนใตจ้ะร่วมกบัมูลนิธิศกัยภาพ

ชุมชนและเจนิวาคอร์ ก าหนดจะจดัอบรมให้ความรู้เร่ือง หลกักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ณ 

โรงแรม ซีเอส  ปัตตานี 

 นอกจากน้ี สภาประชาสังคมชายแดนใตเ้ตรียมจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นสมาคมสภา

ประชาสังคมชายแดนใต ้ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนของการหารือร่วมซ่ึงได้มติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าจะมีการจด

ทะเบียนเร็วๆ น้ี และก าลงัอยูใ่นขั้นตอนเตรียมยืน่เอกสารต่อไป 
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ร่วมเสนอโครงการเพ่ือการสนับสนุนงบประมาณองค์กรประชาสังคม 

 ประธานสภาประชาสังคมไดแ้จง้ดว้ยวา่ ผูแ้ทนพิเศษของรัฐบาลไดต้ั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนการ

ท างานของภาคประชาสังคมในพื้นท่ีซ่ึงตอ้งเป็นองคก์รท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี มีสมาชิกท่ี

เหมาะสมและมีผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ โดยองคก์รประชาสังคมทุกเครือข่ายองค์กรสามารถร่วมเสนอ

โครงการได้ ทั้งน้ีทางกองทุนจะจดัให้มีการอบรมสร้างแนวทางขบัเคล่ือนและประเด็นการน าเสนอ

โครงการในวนัท่ี 14-15 ส.ค. น้ี 
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อ้างองิ 

 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/7852 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/8759 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9306 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9355 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9432 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9386 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9774 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9508 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9798 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9645 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9686 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9914 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9926 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9978 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/10014 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11071 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11101 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11102 



97 
 

http://deepsouthwatch.org/dsj/th/11121 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11133 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11137 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11153 

http://psu10725.com/2558/?p=2244%22%3Ehttp://psu10725.com/2558/?p=2244 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9428 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11093 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11173 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11174 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11244 

 

 

 

 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/9428
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11093
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11173
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11174

