รวมผลงานและความเคลื่อนไหว
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
(ในสื่อออนไลน์)

รวบรวมโดย
ฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้

สารบัญ

เรื่ อง

หน้ า

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยตุ ิธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน 1
สภาประชาสังคมชายแดนใต้แถลงยุทธศาสตร์ ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่ วม
กระบวนการสันติภาพ

3

เปิ ด 12 เวทีฟังครู เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริ ม
สันติภาพ" อันหลากหลาย

8

อ่านดู ! ครู เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ‚คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริ ม‛ อะไรในกระบวนการ
สันติภาพ

12

เวทีครู สช. สงขลา ชี้การสร้างเครื อข่ายครู /อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริ มกระบวนการ
สันติภาพ

17

70 องค์กรเครื อข่ายชายแดนใต้จบั มือหนุนสันติภาพ เรี ยกร้องยุติความรุ นแรงสร้างพื้นที่
ปลอดภัย

20

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพ
ชายแดนใต้

23

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรี ยมดันอีก 3 โครงการใหญ่สาหรับภาคประชาสังคม
เพื่อหนุนเสริ มสันติภาพ

27

เรื่ อง

หน้ า

สภาประชาสังคมใต้จบั มือสถาบันวิชาการร่ วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรี ยมยืน่ ข้อเสนอ
12 เวทีครู เอกชนต่อ รมช. ศึกษาฯ

30

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิ ดหน้าทางานเชิงรุ ก นัดพบ 3 กงสุ ล
อินโดฯ-มาเลย์-ฟิ ลิปปิ นส์

33

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุ ลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรี ยนรู ้บทบาท CSOs
ต่อคู่ขดั แย้งหลัก

36

‚กงสุ ลใหญ่มาเลเซี ย‛ แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่ พ้นื ฐานและให้ความรู ้
กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

39

สภาประชาสังคมเตรี ยมถกสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เตรี ยมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพ
ที่กรุ งเทพฯ

41

‚พื้นที่ปลอดภัยและยุติธรรม‛ บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ –
สานักเลขาพูดคุยสันติสุข

43

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขบั เคลื่อนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปี ทั้ง
Mapping และ Empower

48

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรี ยมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็น
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วม

53

พันธมิตร CSOs จัดงานสมัชชาสันติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปี การต่อสู ้ของประชาชน
เพื่อ ‚พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ‛

57

เรื่ อง

หน้ า

ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรี ยกร้อง 5 พื้นที่ทางการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ

60

สมช. เปิ ดเวทีถก หาทางดึง CSOs ร่ วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง

63

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขยายพื้นที่เรี ยนรู ้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้
ดันทาแผนยุทธศาสตร์ ร่วม

65

ผูน้ ากลุ่ม 4 เสาหลักชี้ชุมชนต้องมีเอกภาพเพื่อหนุนเสริ มสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

68

เปิ ดเวทีถกสันติภาพใน 4 อาเภอของสงขลา ยืนยันต้องมีเวทีพูดคุยมากกว่านี้
กังวลโต๊ะเจรจาไม่ต่อเนื่อง

71

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ช้ ี พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ าย
ออกมาสื่ อสารหนุนเสริ มสันติภาพ

74

‘ชีวติ ผูบ้ ริ สุทธิ์ คือเรื่ องแรกที่ตอ้ งคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาฯ

77

‚รอซีดี เลิศอริ ยะพงษ์กุล‛ เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้
กับพันธกิจหนุนเสริ มประชาสังคมเข้มแข็ง

82

เปิ ดเวทีถก ‚พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคม‛ บทบาทประชาชนหนุนเสริ มสันติภาพ
ชายแดนใต้

88

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เยือนกลันตันถกมาราปาตานี

91

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขบั เคลื่อนทุกระนาบทัว่ พื้นที่ เตรี ยมงานอบรม IHL

93

อ้างอิง

96

1

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ได้ ประธานคนใหม่ พร้ อมลุยยุทธศาสตร์ ยุติธรรมสั นติภาพเชื่ อม
อาเซียน

โรงเรี ยนนักข่ าวชายแดนใต้ (DSJ)

มูฮามัดอายุบ ปาทาน ได้ รับเลือกเป็ นประธานสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ คนใหม่ ประกาศเดินหน้ า
ยุทธศาสตร์ ความยุติธรรม กระจายอานาจและสั นติภาพ พร้ อมเชื่ อมภาคประชาสั งคมในอาเซี ยน เผย
บทบาทเด่ นของสภาฯ คือ‚โรดแมปสั นติภาพภาคประชาชน‛ เสนอต่ อทั้งรัฐไทยและขบวนการบีอาร์ เอ็น
หลายข้ อยังถูกขับเคลื่อนอยู่

นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิ การอาวุโสศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South
Watch: DSW) ได้รับเลือกให้เป็ นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้คนใหม่แทน แทนนายประสิ ทธิ์
เมฆสุ วรรณ ที่หมดวาระลง โดยเขาได้รับเลือกโดยการลงคะเสี ยงเลือกตั้งจากตัวแทนองค์กรสมาชิ กกว่า
20 องค์ก รในการประชุ ม ถอดบทเรี ย น 11 ปี พัฒนาการองค์ก รภาคประชาสั ง คมกับ การขับ เคลื่ อ น
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี
นอกจากนี้ ยงั มีการเลื อกตั้งคณะกรรมการบริ หารสภาประชาสังคมชายแดนใต้ชุดใหม่ไปด้วย
โดย นายรักษ์ชาติ สุ วรรณ นางโซรยา จามจุรี นายอัศวมันต์ บินยูโซ๊ะ ได้รับเลือกเป็ นรองประธาน
นายมูฮามัดอายุบ เปิ ดเผยหลังได้รับเลื อกตั้งว่า สภาจะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางใหม่มากขึ้น
เช่ น สภาจะต้องเพิ่ ม สมาชิ ก สภาประชาสั ง คมชายแดนใต้ใ ห้ม ากขึ้ นและมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยงั จะมุ่งเปิ ดพื้นที่ในการทางานร่ วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มผูห้ ญิง
ผูน้ าศาสนาทุ ก ศาสนา ขณะเดี ย วกันสภายัง ต้องเน้นประเด็ นความยุติธ รรม การกระจายอานาจและ
กระบวนการสันติภาพ
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“นอกจากนี้ สภาจะต้องเชื่ อมกับสถาบันการศึ กษาในพื้นที่ และทางานเชื่ อมต่อกับภาคประชา
สังคมในอาเซี ยน เนื่ องจากมีบทเรี ยนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการหนุ นเสริ มกระบวนการ
สันติภาพ” นายมูฮามัดอายุบ กล่าว

เผยบทบาทเด่ น ‚โรดแมปสั นติภาพภาคประชาชน‛
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2554 โดยองค์กรประชาสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 องค์กรเป็ นองค์กรสมาชิ กผูก้ ่ อตั้ง ซึ่ งในปฏิ ญญาเพื่อการขับเคลื่ อนข่ายงาน
ประชาสังคมชายแดนใต้ ระบุ ว่าเป็ นการรวมตัวผนึ กกาลังเพื่อมีส่วนร่ วมกาหนดทิศทางและมาตรการ
แก้ปัญหาอย่างจริ งจังโดยใช้พลังแห่ งสันติวิธี ความรู ้ สติปัญญาและพลังแห่ งคุ ณธรรมเป็ นธงนา มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสานงานและสนับสนุ นซึ่ งกันและกันระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มี
การสื่ อสารและสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคม
อย่างไรก็ตาม ในช่ วงที่ผ่านมาสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้มีบทบาทส่ วนหนึ่ งที่ชดั เจน คือ
การหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี นัน่ ก็คือการเสนอ แผนที่เดินทางสันติภาพโดย
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้/ปาตานี ผลจากการระดมความเห็ นเครื อข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้
หรื อที่เรี ยกว่าโรดแมปสันติภาพภาคประชาชน ที่มีขอ้ เสนอต่อฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพ ทั้งต่อฝ่ ายรัฐบาลไทย ฝ่ ายขบวนการบีอาร์ เอ็น (BRN) ต่อภาคประชาชน ต่อสื่ อมวลชน และต่อ
รัฐบาลมาเลเซียในฐานะผูอ้ านวยความสะดวกในการพูดคุยสันติภาพ
การนาเสนอโรดแมปฉบับนี้ มีข้ ึนในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 หรื อหลังจากมีกระบวนการพูดคุย
สันติ ภาพระหว่างรั ฐบาลไทยกับ ตัวแทนขบวนการบี อาร์ เอ็นที่ เริ่ ม ต้นมาตั้งแต่ วนั ที่ 28 กุม ภาพันธ์ ปี
เดียวกัน ซึ่ งหลายข้อเสนอจากโรดแมปฉบับนี้ ยงั ถูกนาไปขับเคลื่อนต่อจนถึงปั จจุบนั เช่น การสร้างพื้นที่
ปลอดภัย การสื่ อสารสันติ ภาพ การมี ส่วนร่ วมของประชาชน รวมทั้งการสร้ างบรรยายให้เอื้ อต่อการ
พูดคุยในระดับพื้นที่ เป็ นต้น
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ใต้ แถลงยุทธศาสตร์ ใหม่ สร้ างพืน้ ทีก่ ลาง-ผลักดันประชาชนร่ วม
กระบวนการสั นติภาพ

โรงเรี ยนนักข่ าวชายแดนใต้ (DSJ)

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ แถลงยุทธศาสตร์ ใหม่ ปี 2559 – 2561 มุ่ งสร้ างพื้นที่กลาง-ผลักดันเชิ ง
นโยบายให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการสั นติภาพ เสริมอานาจต่ อรองให้ ภาคประชาสั งคม/
ภาคประชาชน ขับเคลื่ อนกระบวนการสั นติ ภาพในชุ มชน เผยข้ อเสนอหลากหลายจากภาคีเครื อข่ า ย
ประธานชี้ จาเป็ นต้ องสร้ างพื้นที่กลาง มีโอกาสมาจากการหนุ นเสริ มสั นติภาพจากภายในและภายนอก
นโยบายรัฐทีข่ ับเคลื่อนการพูดคุย ผู้เข้ าร่ วมแนะให้ สื่อสาร ช่ วยเด็กกาพร้ า แก้ จนและสร้ างคนรุ นใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมซี เอส.ปั ตตานี สภาประชาสังคมชายแดนใต้จดั แถลง
นโยบายยุทธศาสตร์ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ต่อกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม
และหน่วยงานภาครัฐทีมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการ
สภาฯ ที่ปรึ กษา องค์กรสมาชิก องค์กรภาคประชาสังคมและภาครัฐเข้าร่ วมฟั งการแถลงกว่า 100 คน โดย
นายมู ฮ ามัด อายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ พร้ อ มด้วยรองประธานอี ก 4 คน
ประกอบด้วย นายอัศว์มนั ต์ บินยูโซ๊ ะ นายรักชาติ สุ วรรณ นางโซรยา จามจุรี และนายมันโซร์ สาและ
เป็ นผูแ้ ถลง

สั งคมทีเ่ ป็ นธรรมและมีสันติภาพทีย่ งั่ ยืนสาหรับทุกคน
โดย นายอัศว์มนั ต์ เป็ นผูแ้ ถลงในส่ วนวิสัยทัศน์ของสภาประชาสังคมชายแดนใต้คือ สังคมที่เป็ น
ธรรมและมี สั น ติ ภ าพที่ ย ั่ง ยื น ส าหรั บ ทุ ก คน ส่ ว นพัน ธกิ จ คื อ หนุ น เสริ ม การสร้ า งสั น ติ ภ าพและ
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กระบวนการสันติภาพอย่างยัง่ ยืนโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ส่ วนเป้ าหมาย คือเป็ นองค์กรที่
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วน เพื่อให้เกิดข้อตกลงสันติภาพที่มาจากการมีส่วนร่ วมของประชาชน

สร้ างพืน้ ทีก่ ลาง-ให้ ภาคประชาชนร่ วมกระบวนการสั นติภาพ
นายอัศว์มนั ต์ แถลงในส่ วนของยุทธศาสตร์ วา่ มี 3 ประการ ประกอบด้วย
1.การสร้างพื้นที่กลางและผลักดันเชิ งนโยบาย (Common Space and Advocacy) คือ
สร้ า ง/ขยายพื้ น ที่ ก ลางให้ ก ับ ภาคประชาชนที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย ได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการสันติภาพเพื่อนาไปสู่ การจัดทาข้อเสนอและผลักดันเชิงนโยบายด้วยความรู ้แก่ทุกฝ่ าย
2.การเสริ มพลัง (Empowerment) เสริ มพลัง สร้างความเข้มแข็งและอานาจการต่อรอง
ให้กบั ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในทุกมิติ
3.การขยายเครื อข่าย (Networking) ขยายองค์กรสมาชิ ก/สมาชิ กของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ รวมทั้งขยายเครื อข่ายองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ

มุ่งขับเคลื่อนกระบวนการสั นติภาพในชุ มชน
นายมันโซร์ แถลงในประเด็นการขับเคลื่อนในปี พ.ศ.2559–2561 มี 4 ข้อดังนี้
1. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และการจัดท าข้อเสนอเชิ งนโยบายด้านกระบวนการสร้ าง
สันติภาพในชุมชน
2. การพัฒนาศักยภาพและการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนกระบวนการเสริ มสร้างสันติภาพในชุมชน
3. การเสริ มสร้ างความร่ วมมื อกับภาคส่ วนต่างๆ อาทิ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาค
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในชุมชน
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4. ขยายสมาชิ กและจัดทาฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพและงานพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็ นปั จจุบนั

หลากหลายข้ อเสนอจากองค์ กรภาคีเครื อข่ าย
นายรั ก ษ์ช าติ แถลงในส่ วนของข้อเสนอประเด็ นการขับ เคลื่ อนจากองค์ก รภาคี เครื อข่ า ย มี
ทั้งหมด 14 ข้อ ส่ วนใหญ่เป็ นข้อเสนอเกี่ยวกับการหนุ นเสริ มสันติภาพ เช่ น เปิ ดพื้นที่กลางในการสร้ าง
อานาจต่อรอง พัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ ศึกษาวิจยั และฟั งความเห็น
ประชาชนเพื่อพัฒนารู ปแบบการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษที่ประชาชนมีส่วนร่ วมและบริ หารจัดการ
ตนเองได้จริ ง
นายรักษ์ชาติ กล่าวต่อไปว่า ส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของทุกเชื้อชาติ ระบบยุติธรรม กระบวนการเจรจา
เพื่อยุติความรุ นแรง สนับสนุ นการแก้ปัญหาเร่ งด่วนโดยเฉพาะยาเสพติด สิ่ งแวดล้อม อาชญากรรมและ
ความยากจน ส่ งเสริ มสันติวธิ ี การเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบและความไม่เป็ นธรรม พัฒนา
ศักยภาพเยาวชน สตรี และเครื อข่ายชาวพุทธ

ประธานชี้จาเป็ นต้ องสร้ างพืน้ ทีก่ ลางเพื่อหนุนเสริมสั นติภาพ
นายมูฮาหมัดอายุบ แถลงว่า สภาประชาสังคมชายแดนใต้เกิดจากนักพัฒนาเอกชนอาวุโสและนัก
กิ จกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ร่วมก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2554 เพื่อเป็ นองค์กร
ประสานงานของเครื อข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
“ความรุ นแรงในพื้นที่จาเป็ นต้องสร้ างพื้นที่กลางเพื่อแบ่งปั นองค์ความรู ้ ซึ่ งสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้สามารถเป็ นพื้นที่กลางได้ โดยสภาประชาสังคมฯ เชื่อว่าความไม่สงบในพื้นที่ตอ้ งจบด้วยการ
พูดคุ ยสันติภาพเท่านั้น ไม่สามารถจบลงด้วยการใช้อาวุธ ดังนั้นทุ กเครื อข่ายของสภาฯต้องเติ บโตไป
ด้วยกัน เพื่อนาไปสู่ ขอ้ เสนอในหลายๆด้าน รวมทั้งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ หนุ นเสริ มกระบวนการ
สันติภาพต่อไป” นายมูฮามัดอายุบ กล่าว
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ทั้งนี้ วัตถุ ประสงค์ของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ มี 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 2.เพื่อร่ วมกาหนดทิศทางการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เกิ ดสันติภาพอย่างยัง่ ยืน 3.เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสาน และสนับสนุ นระหว่าง
องค์กรที่ทางานเพื่อสังคม 4.เพื่อสร้างพื้นที่กลางแก่ทุกภาคส่ วนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้าง
สันติภาพ

จุดอ่ อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
นางโซรยา แถลงด้วยว่า ที่ผ่านมาสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้วิเคราะห์ ถึ งจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาสและอุ ปสรรคในการทางานที่ ผ่านมาและการวางยุทธศาสตร์ ใหม่ในปี 2559 พบว่า จุ ดแข็งคื อ
สมาชิ กและเครื อข่ายสามารถหยิบยกประเด็นมาพูดคุยได้ทุกเรื่ อง มีความหลากหลายของสมาชิ กสู ง ทา
ให้ได้รับการยอมรับที่เป็ นทางการ สามารถทางานเชื่ อมต่อภาคประชาสังคมได้จริ ง ที่ผา่ นมามีความโดด
เด่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและการกระจายอานาจ
นางโซรยา แถลงอี กว่า จุ ดอ่อนคื อ การกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมากว้างเกิ นไป ไม่ สามารถ
ดาเนิ นการได้ทุกเรื่ อง ยังมีสมาชิ กน้อยและไม่ครอบคลุ มทุกกลุ่ม ยังขาดคนรุ่ นใหม่ในฐานะสมาชิ ก ยัง
ทางานตั้งรับ ขาดการสื่ อสารกับสังคมภายนอก

โอกาสจากการหนุนเสริมสั นติภาพและนโยบายรัฐ
“ยังมีอุปสรรคบางอย่างที่ตอ้ งคานึ งในการกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานในอนาคตคือ ภายใต้
รัฐบาลทหารอาจเป็ นอุปสรรคในการทางานเนื่ องจากช่ องทางทางกฎหมายบางอย่างที่จากัดการทางาน
และองค์กรภาคประชาสังคมบางส่ วนได้รับการจัดตั้งโดยฝ่ ายรัฐอาจทาให้ความเป็ นอิสระในการทางาน
ของภาคประชาสังคมหายไป” นางโซรยากล่าว
นางโซรยา แถลงด้ว ยว่า ส่ ว นโอกาสคื อ มี อ งค์ก รภายในและภายนอกหนุ น เสริ ม ประเด็ น
สันติภาพมากขึ้น รวมทั้งยังมีโอกาสที่เกิดจากนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.)ปี 2555 – 2557 ว่าด้วย
“การบริ หารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 ว่าด้วย
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“การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้” ที่เอื้อให้เกิดการพูดคุย
สันติภาพ เป็ นต้น

ผู้เข้ าร่ วมอยากให้ สื่อสารกับภายนอก-ช่ วยเด็กกาพร้ าด้ วย
นายตูแวดานี ยา มือรี งิง ผูส้ ื่ อข่าวทีวีช่อง 3 มาเลเซี ย กล่าวว่า สภาประชาสังคมฯ ต้องสื่ อสารให้
มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนรั บรู ้ บทบาทและหน้าของสภาประชาสังคมฯ
นอกจากนี้ตอ้ งมีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กกาพร้าหรื อช่วยเหลือองค์กรที่ดูแลเด็กกาพร้าในพื้นที่ดว้ ย
เนื่องจากในพื้นที่มีเด็กกาพร้าจานวนมาก
นางซิ ติมาเรี ยม บินเยาะ ที่ปรึ กษากลุ่มเซากูนา กล่าวว่า คนทางานภาคประชาสังคมในพื้นที่บาง
คนทางานหลายองค์กร จึงควรเข้ามาเป็ นเครื อข่ายของสภาประชาสังคมฯด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้เมื่อมีปัญหา และอยากให้สภาประชาสังคมฯตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กกาพร้าและเด็กยากจนด้วย

อยากให้ แก้ปัญหาคนมีรายได้ น้อย-สร้ างคนรุ นใหม่
นายอับรอน มูซอ จากลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ เสนอว่า สภาประชาสังคมฯต้องเข้าไปแก้ปัญหา
ความมัน่ คงของครั ว เรื อ นคื อ ประชาชนระดับ รากหญ้า มี ร ายได้น้ อ ย เพราะปั ญ หาความมัน่ คงของ
ครัวเรื อนถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสร้างสันติภาพในพื้นที่
นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ(We Peace) กล่าวว่า 12 ปี ที่
ผ่า นมาประชาชนในพื้ นที่ ย งั ไม่ ค่อยพูดถึ งกระบวนการสั นติ ภาพมากนัก คนที่ พู ดมี เพี ยงองค์ก รภาค
ประชาสังคมเท่านั้น ดังนั้นสภาประชาสังคมฯต้องปรับปรุ งการทางานด้วยโดยลงพื้นที่ให้ประชาชนได้
พูดคุยเรื่ องกระบวนการสันติภาพมากขึ้น
“คนท างานภาคประชาสัง คมในพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นคนเดิ มๆ ไม่ มี ค นใหม่ ๆ เข้า มาท างานใน
องค์กร ดังนั้นสภาประชาสังคมฯต้องสร้างคนรุ่ นใหม่ๆเข้ามาทางานในองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
ให้มากขึ้น” นางสาวปาตีเมาะกล่าว
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เปิ ด 12 เวทีฟังครู เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริม
สั นติภาพ" อันหลากหลาย

อิมรอน ซาเหาะ

สช. จับมื อสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เปิ ด 12 เวทีฟังเสี ยงครู เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผยอะไรคือ"
ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริ มสั นติภาพ"อันหลากหลายจากเวทีแรกที่ยะลา ประธานสภาฯชี้
เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญสู่ การสร้ างพื้นที่กลางร่ วมสร้ างสั นติภาพ ยา้ ครู ศาสนาคือข้ อต่ อสาคัญ ยืนยันไม่ มี
เวลาไหนเหมาะสมกว่ านี้อีกแล้ ว เพราะคู่ขัดแย้ งหลักทั้ง 2 ฝ่ ายต้ องการความช่ วยเหลืออยู่ ถึงเวลาที่ต้อง
มาช่ วยกัน

สช. เปิ ด 12 เวทีฟังเสี ยงครู เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
วันที่ 18 สิ ง หาคม 2559 ส านัก งานการศึ ก ษาเอกชนจัง หวัดยะลา ร่ วมกับ สภาประชาสั ง คม
ชายแดนใต้ จัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ "ความหวัง ความกังวล และการหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพ"
สาหรับครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2559 ณ โรงแรม
ยะลาแกรนด์พาเลซ มีครู /อุสตาซจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง อ.ยะหา อ.ธารโต
และ อ.เบตง จ.ยะลา เข้าร่ วม ซึ่ งเป็ นเวทีแรกจากทั้งหมด 12 เวทีครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 4 อาเภอของสงขลา

เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญสู่ การสร้ างพืน้ ทีก่ ลางร่ วมสร้ างสั นติภาพ
นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวในเวทีวา่ ยุทธศาสตร์ ของ
สภาประชาสังคมชายแดนใต้มี 3 ประการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างพื้นที่กลางและผลักดัน
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เชิงนโยบาย คือ สร้างหรื อขยายพื้นที่กลางให้ภาคประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในกระบวนการสันติภาพเพื่อนาไปสู่ การจัดทาข้อเสนอและผลักดันเชิงนโยบายด้วยความรู ้แก่ทุกฝ่ าย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเสริ มพลัง คือ การเสริ มพลัง สร้างความเข้มแข็ง และอานาจการต่อรองให้
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในทุกมิติ และยุทธศาสตร์ ที่ 3 การขยายเครื อข่าย คือ การขยายองค์กร
สมาชิ กหรื อสมาชิ กของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ รวมทั้งขยายเครื อข่ายองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
“กิ จกรรมในวันนี้ มี ค วามส าคัญ เพราะความคิ ดเห็ นของครู / อุ ส ตาซมี ค วามส าคัญอย่า งมาก
เนื่ องจากบรรดาครู และอุสตาซทางานในชุ มชน ทางานกับประชาชน หรื อผูค้ นใน Track 3 เพราะอย่างที่
ทราบกันดี ว่าเอาเข้าจริ งแล้วประชาชนในระดับ Track 3 มีความสาคัญต่อกระบวนการสันติภาพ การ
ตัดสิ นอนาคตอยูท่ ี่เสี ยงของ Track 3 ดังนั้นเสี ยงของคนที่ทางานในพื้นที่ Track 3 จึงสาคัญด้วย” นายมูฮา
มัดอายุบ กล่าว

ครู ศาสนาคือข้ อต่ อสาคัญทีจ่ ะให้ เสี ยง Track 3 มีอทิ ธิพลต่ อคู่ขัดแย้ ง
นายรอมฎอน ปั นจอร์ บรรณาธิ การศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ บรรยายในหัวข้อ “ทาความ
เข้าใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ” โดยกล่าวว่า ความหมายของสันติภาพแต่ละคนมีจุดเน้น
ที่ต่างกัน บางคนบอกว่าจะต้องได้เอกราชเสี ยก่อน บางคนก็บอกว่าก็แค่ยตุ ิความรุ นแรงรายวัน ขณะที่บาง
คนบอกว่าต้องได้คล้ายๆกับที่หะยีสุหลงเคยขอ คือ ปกครองพิเศษหรื อใช้ชารี อะห์(กฎหมายอิสลาม)ได้
บางส่ วน เป็ นต้น
“ขณะที่การพูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสุข แต่ละฝ่ ายก็มีมุมมองแตกต่างกันไป บางฝ่ ายมองว่าเป็ น
วิธีการหนึ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ได้ ขณะที่บางฝ่ ายอาจมองว่าการพูดคุยเป็ นหนึ่ ง
ในวิธีการต่อสู ้เพื่อปาตานี ก็ได้ ที่สาคัญคือ ภายในของทั้งสองฝ่ ายก็มีการถกเถียงกันอยู่ เพราะแน่นอนว่า
แม้ในฝ่ ายเดียวกันก็ใช่วา่ จะมีความเห็นที่ตรงกัน” นายรอมฎอน กล่าว
“การพูดคุ ยกับครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงสาคัญมาก เพราะพวกท่านแฝงตัวและ
ดารงอยูก่ ระจายทัว่ พื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี และบทบาทของครู คือ เป็ นกลุ่มคนใน Track 2 หรื อเป็ นข้อ
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ต่อระหว่าง Track 1 (คู่ขดั แย้งหลัก) กับ Track 3 (ระดับภาคประชาชน) ความท้าทายที่สาคัญก็คือ จะทา
อย่างไรให้เสี ยงของคนที่อยูใ่ น Track 3 มีอิทธิ พลต่อทั้ง 2 ฝ่ าย” นายรอมฎอน กล่าว

ความขัดแย้งทีไ่ ม่ จบด้ วยการฆ่ากัน ถึงเวลาทีต่ ้ องมาช่ วยแก้
นายรอมฎอน กล่าวอีกว่า เมื่อพูดถึ งตัวแบบกระบวนการสันติภาพ หากเราไปดู ตวั อย่างของอา
เจะห์ ประเทศอินโดนี เซี ยจะพบว่า หลังมีขอ้ ตกลงสันติภาพในปี 2005 ไม่มีความขัดแย้งระหว่างอาเจะห์
กับอินโดนีเซี ย แต่กลับปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันเองในอาเจะห์ แสดงให้เห็นว่าถึงอย่างไรความขัดแย้ง
ก็ยงั คงอยู่ แต่ความขัดแย้งที่ไม่จบลงด้วยการฆ่ากันจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ในขณะที่ในพื้นที่ของเรายังอยู่
ในช่วงของการเกิดจุดเปลี่ยน
นายรอมฎอน ยังอธิ บายถึงกระบวนการพูดคุ ยเพื่อสันติภาพทั้งในทางลับที่มีมานานแล้ว และที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนเมื่อปี 2556 เป็ นต้นมา พร้อมกับกล่าวว่า รัฐบาลปั จจุบนั มีอานาจมาก และพร้อมที่
จะกดฝ่ ายตรงข้ามทางการเมือง แต่น่าจะแปลกใจที่รัฐบาลที่มีอานาจมากขนาดนี้กลับมาสานต่อการพูดคุย
กับผูเ้ ห็นต่างแม้จะเปลี่ยนชื่อเรี ยกก็ตาม มันสะท้อนว่าเรื่ องนี้สาคัญมาก และสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว
“ประเด็นที่สาคัญคือพวกท่านจะต้องช่ วยกันคิด ช่วยกันมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหานี้ เพราะ
มันคืออนาคตของพวกท่าน และไม่มีเวลาไหนที่เหมาะที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมนอกจากเวลาที่เป็ นจุดเปลี่ยน
ผ่านเหมือนในปั จจุบนั นี้ อีกแล้ว และที่สาคัญยิ่งคือ ทั้ง 2 ฝ่ ายต่างก็ตอ้ งการความช่ วยเหลื อ ซึ่ งอาจเป็ น
ความต้องการที่ต่างกัน แต่พวกท่านจะต้องมาร่ วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานี้” นายรอมฎอน กล่าว

เผยจุดร่ วมความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสั นติภาพอันหลากหลาย
หลังการบรรยายมี การแบ่งกลุ่ มย่อยเพื่อระดมความเห็ นของครู /อุ สตาซโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามต่อประเด็นความหวัง ความกังวล และการหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพ ซึ่ งมีประเด็น
ร่ วมของหลายๆ กลุ่มที่น่าสนใจดังนี้
ประเด็นความคาดหวังของครู /อุสตาซโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ ความยุติธรรม
หยุดความรุ นแรงและมีความปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพในการนับ
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ถือศาสนา/แสดงความเห็น ความเท่าเทียมในสังคม อยากให้ฝ่ายรัฐบาลและมารายอมรับกติกาการพูดคุย
มี ค วามจริ ง ใจในการเจรจาสั นติ ภ าพ ประชาชนรั บ รู ้ ป ระเด็ นการเจรจาและข้อ ตกลง ความต่ อเนื่ อ ง
ต้องการเห็นสันติภาพที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นต้น
ประเด็นความกังวลของครู /อุสตาซโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ กังวลเรื่ องยาเสพ
ติดกับวัยรุ่ น กังวลว่าการพูดคุ ยหรื อเจรจาจะไม่ต่อเนื่ องและสู ญเปล่า ตัวแทนบนโต๊ะเจรจาเป็ นตัวจริ ง
หรื อไม่ รัฐบาลจะไม่จริ งใจต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพ กังวลว่าผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการพูดคุ ย
สันติ ภาพจะไม่ปลอดภัย กลัวว่ายิ่งเจาจรจะยิ่งสร้ า งปั ญหา ชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่ องกระบวนการพูดคุ ย
กังวลเรื่ องทัศนคติของคนต่างศาสนิก เป็ นต้น
ประเด็นการหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพของครู /อุสตาซโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ได้แก่ ประชาชนร่ วมกันเสนอการใช้กฎหมายอิสลาม เปิ ดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีบทบาทมากขึ้น มีเวทีและ
พื้นที่ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ศึ ก ษาความต้องการของประชาชนเกี่ ยวกับการเจรจาสันติ ภาพ จัดท า
ประชาคมในกลุ่มผูส้ อนศาสนาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะให้คู่เจรจาสันติภาพ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในแง่
บวกของกระบวนการสันติภาพ เป็ นต้น
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อ่านดู ! ครู เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ‚คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม‛ อะไรในกระบวนการ
สั นติภาพ

อิมรอน ซาเหาะ

เปิ ดข้ อเสนอ 3 เวที จาก 12 เวทีครู เอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัตตานี ยะลา นราธิวาส ‚คาดหวัง-กังวลหนุนเสริม‛ อะไรในกระบวนการสั นติภาพ หวังคู่เจรจาทั้งสองฝ่ ายจะฟังเสี ยงของประชาชน แต่ กงั วล
ความไม่ จริงใจ ไม่ เข้ าใจ และไม่ ต่อเนื่อง พร้ อมหนุนสร้ างองค์ กร เครื อข่ าย ทุน การศึกษา ภาษา และสื่ อ
เพื่อสั นติภาพ

การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ "ความหวัง ความกังวล และการหนุ นเสริ มกระบวนการสันติ ภาพ"
สาหรั บ ครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2559 ที่จดั โดย
สานักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ร่ วมกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ที่จดั ไปแล้ว 3 เวที มีหลายประเด็น
ที่เป็ นข้อเสนอโดยตรงต่อกระบวนการสันติภาพปาตานีหรื อการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ ที่จะมี
ขึ้ น อี ก ครั้ งระหว่า งตัวแทนรั ฐบาลกับ กลุ่ ม มาราปาตานี ที่ ก ัว ลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ในวันที่ 2
กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้
ต่อไปนี้ เป็ นการสรุ ปข้อเสนอของครู เอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 3 เวที จากทั้งหมด 12 เวที
ครอบคุลมพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอของสงขลา เวทีละประมาณ 100 คน
โดยเวทีแรกจัดที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2559 มีครู
และอุสตาซจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง อ.ยะหา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา เข้าร่ วม
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เวทีที่ 2 จัดที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิ วาส เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2559 มีครู และอุสตา
ซจากโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามใน อ.เมื อ งนราธิ วาส อ.สุ ไ หงปาดี และ อ.เจาะไอร้ อ ง จ.
นราธิ วาส เข้าร่ วม
เวทีที่ 3 จัดที่โรงแรมปาร์ ควิวแอนด์รีสอร์ ท อ.เมือง จ.ปั ตตานี เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 มีครู
และอุสตาซจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง และ อ.ไม้แก่น จ.ปั ตตานี เข้าร่ วม
ในการประชุ มเชิ งปฏิ บ ตั ิก ารมีนายรอมฎอน ปั นจอร์ บรรณาธิ ก ารศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์
ภาคใต้เป็ นผูบ้ รรยายให้ความรู ้และความก้าวหน้าของกระบวนการดังกล่าวให้ผเู ้ ข้าร่ วมฟั ง จากนั้นมีการ
แบ่ งกลุ่ ม ย่อยเพื่อระดมความเห็ นต่ อประเด็ นความหวัง ความกังวล และการหนุ นเสริ มกระบวนการ
สั น ติ ภ าพ ซึ่ งพบว่า มี ห ลายประเด็ น ที่ เป็ นประเด็ น ร่ ว ม ทั้ง ความคาดหวัง ทั่วไป และความคาดหวัง
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ

ความคาดหวังต่ อกระบวนการสั นติภาพ
ความคาดหวังต่อกระบวนการสันติ ภาพของครู /อุสตาซโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
หลายข้อรวมกว่า 17 ประเด็น ดังนี้
คาดหวังว่า จะมีความยุติธรรม มีความโปร่ งใสในกระบวนการยุติธรรม หยุดความรุ นแรง และมี
พื้นที่ปลอดภัยในการดาเนิ นชี วิต ยอมรั บความคิดเห็ นที่ หลากหลาย เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพในการนับถื อ
ศาสนา เสรี ภาพในการแสดงความเห็น ความเท่าเทียมในสังคม เสรี ภาพในการใช้ภาษามลายูและเข้าใจวิถี
ชีวติ ของประชาชนในพื้นที่
คาดหวังว่า คู่ขดั แย้งต้องยอมรับกติกาการพูดคุ ย มีความจริ งใจในการเจรจาสันติภาพตลอดจน
ร่ วมแก้ปัญหาให้ตรงจุด การพูดคุยสันติภาพต้องมาจากผูท้ ี่มีบทบาทจริ ง ประชาชนควรได้รับรู ้ประเด็น
การเจรจาและข้อตกลง ซึ่ งประชาชนควรทาความเข้าใจและยอมรับประเด็นเหล่ านั้น และประชาชน
สามารถตรวจสอบการทางานได้
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คาดหวังทั้งสองฝ่ ายจะฟังเสี ยงของประชาชน
ที่ ส าคัญ ยัง คาดหวัง ว่ า เสี ย งของประชาชนต้อ งถู ก รั บ ฟั ง จากทั้ง สองฝ่ าย ให้ อ งค์ ก รระดับ
นานาชาติเข้ามาเป็ นสักขีพยานในการเจรจา สื่ อควรเป็ นกลาง ต้องสร้างบรรยากาศของความไว้ใจกับทุก
ฝ่ าย ลดจานวนทหารและด่านตรวจในพื้นที่
คาดหวังว่า การแก้ปัญหาต้องต่อเนื่ องจนเห็นผล ทั้งเศรษฐกิ จ สาธารณู ปโภคและการศึกษา ให้
ความช่ วยเหลื อผูบ้ ริ สุทธิ์ เช่ น เด็กกาพร้ า อย่างเท่าเทียม ต้องการเห็ นการจากัดความสันติภาพที่ชดั เจน
และปรับใช้เป็ นรู ปธรรม รวมถึงทัศนคติที่ดีของรัฐต่อองค์กรศาสนา และครู /อุซตาซ เป็ นต้น

ความกังวลต่ อกระบวนการสั นติภาพ
ความกัง วลต่ อกระบวนการสั น ติ ภ าพของครู / อุ ส ตาซโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามมี
หลากหลายรวมกว่า 21 ประเด็น ได้แก่
กังวลว่า การพูดคุ ยหรื อเจรจาจะไม่ต่อเนื่ องและสู ญเปล่ า ตลอดจนสถานะของกระบวนการ
สันติภาพเองว่าจะมีตวั ตนจริ งหรื อไม่ ตัวแทนบนโต๊ะเจรจาเป็ นตัวจริ งหรื อไม่ รวมทั้งกังวลปั ญหายาเสพ
ติดกับวัยรุ่ น
ที่สาคัญกังวลว่า รัฐบาลจะไม่จริ งใจต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพ และทั้งสองฝ่ ายจะไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง กระทัง่ ทาให้ความรุ นแรงเพิ่มขึ้นและไม่บรรลุถึงสันติภาพ

กังวลความไม่ จริงใจ-ไม่ เข้ าใจ-ไม่ ต่อเนื่อง
กังวลถึ งโอกาสในการใช้อานาจเกิ นขอบเขตของรั ฐบาล กัง วลว่าการเจรจาสันติ ภาพจะเป็ น
ประโยชน์เพียงแค่กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริ ง
กังวลว่าผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพและประชาชนทัว่ ไปจะไม่ปลอดภัย กังวลว่า
จะมีมือที่สามที่ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงในการเจรจา รวมไปถึงการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนจาก
ข้อเท็จจริ ง กลัวว่ายิง่ เจรจาจะยิง่ สร้างปั ญหา
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ที่ ส าคัญ กัง วลว่ า ชาวบ้า นไม่ เ ข้า ใจเรื่ อ งกระบวนการพู ด คุ ย และอาจตกเป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
กระบวนการสันติภาพ กังวลเรื่ องทัศนคติของคนต่างศาสนิกและอาจมีความแตกแยกมากขึ้นระหว่างไทย
พุทธและมุสลิม
กังวลเรื่ องการใส่ ร้ายป้ ายสี และการละเมิ ดสิ ทธิ ต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนั้นกังวลว่าสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของประชาชนจะถูกบัน่ ทอนให้นอ้ ยลง เป็ นต้น

การหนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพ
ประเด็นการหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพของครู /อุสตาซโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
รวมมากกว่า 22 ประเด็น ได้แก่
ประชาชนร่ วมกันเสนอการใช้กฎหมายอิ ส ลาม เปิ ดพื้ นที่ ให้ปั ญญาชน เยาวชนและตัวแทน
ประชาชนมี ส่วนร่ วมมากขึ้ น มี เวที และพื้นที่แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นให้กบั ทุกกลุ่มอาชี พ รวมถึ งเปิ ด
พื้นที่ให้ฝ่ายความมัน่ คงและประชาชนทุกภาคส่ วนเข้าใจในกระบวนการสันติภาพ สร้ างสายใยระหว่าง
ศาสนาเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน

หนุนสร้ างองค์ กร–เครื อข่ าย–ทุน–การศึกษา–ภาษา–สื่ อ
ศึกษาความต้องการของประชาชนเกี่ ยวกับการเจรจาสันติภาพ จัดทาประชาคมในกลุ่ มผูส้ อน
ศาสนาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะให้คู่เจรจาสันติภาพ มีองค์กรกลางเพื่อไกล่เกลี่ยและสนับสนุ นสันติภาพใน
ชุมชน ตลอดจนสร้างเครื อข่ายระดับหมู่บา้ นในการรวบรวมข้อมูลมิติต่างๆ
จัดทาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ หลายๆ ภาษา เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในแง่บวก
ของกระบวนการสันติภาพ และข้อตกลงต่างๆที่ลงนามในกระบวนการสันติภาพผ่านสื่ อต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นวิทยุหรื อโทรทัศน์
ครู /อุ ซตาซสามารถส่ งเสริ มการเผยแพร่ ความเข้าใจต่อสันติ ภาพ เช่ น บรรจุวิชากระบวนการ
สันติภาพเป็ นวิชาเรี ยนทุกระดับ หรื อท าคุ ตบะห์(คาเทศนาธรรม)เพื่อสนับสนุ นสันติภาพ ครู ควรให้
ความรู ้ความเข้าใจต่อคาว่าสันติภาพ สิ ทธิ หน้าที่พลเมืองและเสรี ภาพต่างๆ
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จัดตั้งองค์กรสันติภาพให้มีอานาจเทียบเท่ากระทรวงซึ่ งประกอบด้วยคนทางานที่มาจากหลาย
อาชี พหลายหน่ วยงาน เสนอเรื่ องพื้นที่ ปลอดภัย ให้คู่ ขดั แย้ง ตลอดจนให้มี คนกลางที่ ป ระชาคมโลก
ยอมรั บไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และจัดตั้งองค์กองทุ นสนับสนุ นกระบวนการเจรจาในสามจังหวัด
ชายแดนใต้
ปลูกฝังในมิติจริ ยธรรมและให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับการถูกหลอกชักชวนให้ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ความรุ นแรง และสร้างเครื อข่ายระหว่างครู สช.แต่ละอาเภอเพื่อดู แลและสนับสนุ นคุ ณครู และนักเรี ยน
เป็ นต้น
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เวทีครู สช. สงขลา ชี้การสร้ างเครื อข่ ายครู /อุสตาซทีเ่ ข้ มแข็งจะช่ วยหนุนเสริมกระบวนการ
สั นติภาพ

อิมรอน ซาเหาะ

เวทีครู เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา "คาดหวัง กังวลและหนุ นเสริ มอะไรในกระบวนการ
สั นติภาพ" ชี้ กระบวนการพูดคุยมีความหวังที่จะทาให้ เกิดสั นติภาพได้ หากรั ฐบาลจริ งจังและสื่ อสารให้
ประชาชนเข้ าใจเป้ าหมายการพูดคุย แต่ กังวลเรื่ องความไม่ ต่อเนื่ อง ยา้ การสร้ างเครื อข่ ายครู /อุสตาซ และ
ช่ วยกันสื่ อสารจะช่ วยหนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพได้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาสานักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดยะลาร่ วมกับสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้จดั การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ เรื่ อง "ความหวัง ความกังวล และการหนุ นเสริ ม
กระบวนการสันติ ภาพ" ส าหรับ ครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลามจังหวัดชายแดนใต้
ประจาปี 2559 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยรวมเวทีที่ 9 และ 10 ที่มีครู /อุสตาซโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ จ.สงขลาเข้าร่ วมจากทั้งหมด 12
เวทีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอของสงขลา
แม้เวทีครั้งนี้ มีเพียงแค่ครู /อุ สตาซจาก อ.จะนะ เข้าร่ วมจานวนหนึ่ งเท่านั้น เนื่ องจากเกิ ดความ
ขัดข้องในเรื่ องการประสานงาน แต่ก็เป็ นไปอย่างเข้มข้น เริ่ มต้นด้วยการบรรยายหัวข้อ ทาความเข้าใจ
กระบวนการสั น ติ ภ าพชายแดนใต้/ ปาตานี โดย นายรอมฎอน ปั น จอร์ บรรณาธิ ก ารศู น ย์เ ฝ้ า ระวัง
สถานการณ์ ภาคใต้ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้แลกเปลี่ ยนก่ อนจะพูดคุ ยกันในประเด็น "ความหวัง ความ
กังวล และการหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพ" เช่นเดียวกับ 8 เวทีที่ผา่ นมา
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ความคาดหวัง
ในประเด็นความคาดหวังต่อกระบวนการสันติภาพ ครู และอุสตาซจากจังหวัดสงขลาพูดถึง
กระบวนการสันติภาพหรื อการพูดคุยเพื่อสุ ข/สันติภาพว่า กระบวนการนี้มีความหวังที่จะทาให้เกิด
สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้หากรัฐบาลจริ งจังในการแก้ไขปั ญหาและดาเนิ นกระบวนการสันติภาพ
อย่างต่อเนื่ อง และที่สาคัญคาดหวังว่ารัฐบาลจะแก้ไขปั ญหาด้วยการซื้ อใจฝ่ ายเห็นต่างหรื อแม้แต่
ประชาชนเองก็ตาม เพราะด้วยวิธีเอาชนะใจเท่านั้นที่จะจบปั ญหานี้ อย่างยัง่ ยืนได้
สิ่ งที่สาคัญคือการสื่ อสารของทั้งสองฝ่ าย กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ ายจะต้องสื่ อสารกับคนจานวนมาก
ในสังคมให้เข้าใจจริ งๆ โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนของทั้งสองฝ่ าย ถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพว่า
เพราะเหตุใดจึงต้องคุย ไม่ใช่คุยกันเฉพาะคนระดับบนของทั้งสองฝ่ ายแล้วประชาชนงง ไม่เข้าใจ ส่ งผล
ให้ไม่มีใครสนับสนุนการพูดคุย เพราะไม่เข้าใจเป้ าหมายจริ งๆ ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ นอกจากนี้
ควรต้องสื่ อสารด้วยภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของชาวบ้านด้วย

ความกังวล
สิ่ งที่กงั วลคือ ผูค้ นส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจหรื อรู ้ไม่จริ งเกี่ยวปั ญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงใน
พื้นที่ชายแดนใต้ จนทาให้ไม่อยากสนใจ ไม่อยากมีส่วนร่ วม เพราะกลัวจะเกิดอันตรายต่อตนเอง
โดยเฉพาะในเขต 4 อาเภอของจังหวัดสงขลาที่ผคู ้ นมีภูมิหลังแตกต่างกัน บางแง่มุมผูค้ นแถบนี้รู้สึกถึง
ชะตากรรมร่ วมกันกับคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะพี่นอ้ งมุสลิม แต่ในบางครั้งก็รู้สึกว่า
ตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้น จะตระหนักเป็ นครั้งคราวก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายที่ใกล้ตวั
ประเด็นสาคัญคือ กังวลในเรื่ องของความต่อเนื่ องของกระบวนการสันติภาพหรื อการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพ เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลกระบวนการสันติภาพที่รัฐบาลชุดก่อนทาก็อาจไม่ถูกสานต่อ
ความจริ งจังในการแก้ไขปั ญหาของรัฐบาลก็เป็ นที่สาคัญ เพราะประชาชนเองสัมผัสได้วา่ รัฐบาล
มีศกั ยภาพมากกว่าที่ทาอยู่ หากต้องการจะให้ปัญหานี้จบลงจริ งๆ แต่เกรงว่าเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านนี้ อยู่
ในพื้นที่ไม่ได้มีความจริ งจังที่จะให้ปัญหานี้ จบลงจริ งๆ
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การหนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพ
ในประเด็นนี้ สิ่งสาคัญคือการสื่ อสาร โดยครู และอุสตาซจะต้องช่ วยกันสื่ อสารข้อมูลที่เป็ นจริ ง
และช่วยสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ที่สาคัญคือการสร้างเครื อข่ายครู /อุสตาซ
ที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสันติภาพ เพราะแน่นอนว่าครู และอุสตาซไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัว
คนเดียวได้
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70 องค์ กรเครื อข่ ายชายแดนใต้ จับมือหนุนสั นติภาพ เรียกร้ องยุติความรุนแรงสร้ างพืน้ ที่
ปลอดภัย

โรงเรี ยนนักข่ าวชายแดนใต้ (DSJ)

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ รวม 70 องค์ กรเครื อข่ ายใน 3 จังหวัดจับมือแสวงหาแนวทางร่ วมกันเพื่อ
หนุ น เสริ ม กระบวนการสั น ติ ภ าพ ทุ ก เครื อ ข่ า ยเห็ น พ้ อ งและเรี ย กร้ อ งการมี ส่ วนร่ ว มจากพื้ น ที่ ให้
ความสาคัญกับชุ มชนและต้ องการการสื่ อสารสั นติภาพ พบองค์ กรเครื อข่ ายด้ านเยาวชนเติบโตมากทีส่ ุ ด

วันที่ 27 สิ งหาคมที่ผา่ นมาสภาประชาสังคมชายแดนใต้จดั กิจกรรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการรางการ
จัดทาแผนที่ (Mapping) เครื อข่ายองค์กรประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ ร่ วมกับสานักงานประสานการ
พัฒนาเพื่อสังคมสุ ขภาวะ (สปพส.) โดยมีเครื อข่ายประชาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่ วม
กว่า 70 องค์กร พร้อมมีการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทและความสาคัญขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการ
พัฒนาและการสร้ างกระบวนการสันภาพชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี รัก ชาติ
สุ วรรณ์ มันโซร์ สาและ ดาเนินรายการโดยอับดุลการี ม อัสมะแอ

CSO ทางานเชิ งบวกมานาน แต่ กต็ ้ องปรับตัวตามยุคสมัย
ผศ.ดร.ศรี สมภพ กล่าวในเวทีเสวนาถึงบทบาทองค์กรประชาสังคมหรื อ CSO ในพื้นที่ชายแดน
ใต้วา่ เป็ นองค์กรเครื อข่ายที่ทางานเพื่อส่ วนรวมซึ่ งเป็ นใครก็ได้ที่มีความมุ่งมัน่ ทางานเพื่อสังคมส่ วนรวม
ในประเด็นที่ หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการเยียวยาสถานการณ์ ความความขัดแย้งและความรุ นแรง
ทางานด้านการอานวยความเป็ นธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม การส่ งเสริ มด้านสิ ทธิ เสรี ภาพ การ
ทางานช่วยเหลือสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาสหรื องานการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งงานด้านการพัฒนาต่างๆ ซึ่ ง
อาจจะแตกต่างจากองค์กรพัฒนาเอกชนหรื อ NGO ที่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นมากกว่าโดยส่ วนใหญ่จะเน้น
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ประเด็นด้านการพัฒนา แต่ CSO จะมีความหลากหลายกว่าทั้งประเด็นที่สนใจรวมทั้งผูเ้ ข้าร่ วมซึ่ งจะมี
ความหลากหลายกว่าและเป็ นคนธรรมดาทัว่ ไปที่ไม่ได้เป็ นมืออาชีพ
ด้า น รั ก ษ์ช าติ สุ วรรณ กล่ า วว่า ปั จจุ บ ันมี อ งค์ก รเครื อข่ า ยคนไทยพุ ท ธที่ ร วมตัวเป็ นองค์ก ร
เครื อข่ายมากขึ้นซึ่ งทั้งหมดมีความสนใจต่อกระบวนการสันติภาพ แต่อย่างไรก็ตามองค์กรเครื อข่ายคน
ไทยพุทธยังเป็ นองค์กรที่เกิดใหม่ซ่ ึ งที่ผา่ นมาได้สะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และบางส่ วน
ยังมีความรู ้สึกว่าได้รับการปฏิบตั ิจากรัฐมาเท่าเทียมกันและยังมีอคติอีกหลายเรื่ องที่จะต้องทาความเข้าใจ
ระหว่างพุทธมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้
ขณะที่ มันโซร์ สาและ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา CSO มีบทบาทในเชิ งบวกต่อพื้นที่น้ ี
มาก สิ่ งที่จะต้องทางานต่อไปคือจะต้องสร้ างบ้านใหม่หรื อองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล ต้อง
ออกแบบกระบวนการใหม่ท้ งั ในเชิ งประเด็นการทางานและเชิ งพื้นที่ที่จะต้องครอบคลุมมากกว่าเดิมซึ่ ง
เมื่อก่อนฝ่ ายรัฐจะทาทั้งหมด แต่ทุกวันนี้ CSO จะต้องแย่งพื้นที่เหล่านั้นกลับมาโดยจะต้องกลับไปหา
ชุ มชนของตนเอง ที่ ส าคัญอย่างยิ่ง คื อ CSO จะต้องนาบทบัญญัติข องศาสนามาใช้ใ ห้ส อดคลองกับ
สถานการณ์และความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น

รวมพล 70 องค์ กรจาก 3 จังหวัด ทาความรู้ จักเพื่อเดินหน้ าร่ วมกัน
สาหรับกิ จกรรมทาความรู ้ จกั “ฉัน เธอ เรา เขา ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร” เป็ นกิจกรรมเพื่อให้
องค์กรที่เข้าร่ วมนาเสนอถึ งระยะเวลาการก่อตั้งองค์กร แสดงพื้นที่ที่องค์กรดาเนิ นการ พื้นที่ปฏิบตั ิการ
ที่ต้ งั สานักงานรวมทั้งกลุ่มเป้ าหมายขององค์กรเครื อข่ายและประเด็นที่ดาเนิ นการ พร้ อมทั้งให้บอกถึ ง
เครื อข่ายการทางานร่ วมขององค์กรเครื อข่ายนั้นๆ (Partner) โดยมีฆอซาลี อาแว และรอซี ดี เลิศอริ ยะพงษ์
กุล เป็ นวิทยากรกระบวนการ
ในกิ จกรรมนี้ พบว่ามี องค์กรเครื อข่ายประชาสังคมเข้าร่ วมการสัมมนาครั้ งนี้ จากพื้นที่ จงั หวัด
ปั ตตานี จานวน 27 องค์กร จากจังหวัดยะลา 17 องค์กรและนราธิ วาส 26 องค์กร และเมื่ อแบ่งโดยใช้
เกณฑ์อายุการทางานขององค์กรเครื อข่ายพบว่ามีองค์กรที่ เกิ ดใหม่มีอายุต้ งั แต่ 1-3 ปี มี จานวนกว่า 20
องค์กร และองค์กรที่ต้ งั มาแล้ว 10-12 ปี มีจานวน 10 องค์กร และที่มีอายุเกินกว่า 13 ปี ขึ้นไปมีจานวน 27
องค์กร
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สาหรั บ ประเด็ นที่ องค์กรต่างๆ ดาเนิ นงานพบว่า ครอบคลุ มในประเด็นต่างๆ คื อ สิ ท ธิ ชุมชน
เยียวยา การสื่ อสารสาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นวิชาการ สาธารณะสุ ข
การพัฒนาชุ มน ผูห้ ญิ ง เยาวชน ประเด็นการขับเคลื่ อ นองค์กรเครื อข่า ยและอื่ นๆ ซึ่ งพบว่าองค์กรที่
ทางานในประเด็นเยาวชนมีจานวนมากที่สุด 9 องค์กร รองลงมาเป็ นองค์กรที่ทางานในประเด็นผูห้ ญิง
ประเด็นสื่ อสารสาธารณะ ประเด็นเศรษฐกิจและองค์กรทางานกลุ่มเครื อข่าย จานวนประเด็นละ 5 องค์กร

ประเด็นร่ วมคือ ‚ยุติความรุ นแรง มีส่วนร่ วมและการสื่ อสารสาธารณะ‛
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้มีกิจกรรมที่สาคัญคือการแสวงหาประเด็นร่ วมในการทางานเพื่อ
การหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพขององค์กรเครื อข่ายที่เข้าร่ วมทั้ง 3 จังหวัด โดยให้และพื้นที่ระดม
ความเห็นต่อประเด็นร่ วมที่ทุกองค์กรเห็ นว่าเป็ นประเด็นที่จาเป็ นต้องร่ วมกันทางานเพื่อการหนุ นเสริ ม
กระบวนการสันติภาพ
จากการระดมความคิดเห็นขององค์กรเครื อข่ายในประเด็นจะทาอย่างไรให้เกิดสันติภาพ ซึ่ งเป็ น
ครั้งแรกที่องค์กรในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ประชุ มร่ วมกันพบว่าประเด็นร่ วมที่ทุกพื้นที่ตอ้ งการมากที่สุด
คือการยุติความรุ นแรงและความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็ นรายจังหวัดพบว่าจังหวัด
นราธิ วาสมีประเด็นร่ วมที่จะทาให้เกิดสันติภาพคือ ยุติความรุ นแรงโดยการพูดคุย การจัดตั้งวงการพูดคุย
ในระดับชุมชนและการเสริ มพลังให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน
ประเด็นร่ วมขององค์กรในพื้นที่จงั หวัดยะลาต้องการให้มีการสื่ อสารสาธารณะ มีการเปิ ดเวที
ความรู ้ดา้ นสันติภาพและด้านอื่นๆ ประเด็นร่ วมขององค์กรในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ตอ้ งการการสื่ อสารที่มี
พลังขับเคลื่อนนโยบายของพื้นที่ให้เป็ นประเด็นสาธารณะรวมทั้งการสื่ อสารในเรื่ องของกระบวนการ
สร้างสันติภาพด้วย
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เผยบทบาทประชาสั งคมอาเจะห์ -มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่ วนหนุนสั นติภาพ
ชายแดนใต้

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมฯทา mapping เครื อข่ ายองค์ กรประชาสั งคมในชายแดนใต้ ครั้ งที่ 2 พร้ อมเรี ยนรู้
บทเรี ย นและรู ป แบบขั บ เคลื่ อ นของภาคประชาสั ง คมในมิ น ดาเนาและอาเจะห์ ใ นการหนุ น เสริ ม
กระบวนการสั นติภาพ ชู 5 ประเด็นเป็ นวาระเร่ งด่ วน ความมั่นคงทางอาหาร-พื้นที่ปลอดภัย-ห้ องเรี ยน
สั นติภาพ-เด็ก-สื่ อ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่ วมกับ ศูนย์ความร่ วมมือทรัพยากร
สันติ ภาพ (PRC) และสถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จัดโครงการการจัดทาแผนที่ (mapping) เครื อข่ายองค์กร
ประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมซี เอส.ปั ตตานี มีตวั แทนองค์กรภาคประชาสังคมใน
พื้นที่เข้าร่ วมกว่า 70 องค์กร
ในช่วงแรกเป็ นการเสวนาประเด็นบทเรี ยนและรู ปแบบการขับเคลื่ อนของภาคประชาสังคมใน
การหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และอาเจะห์ ประเทศอินโดนี เซี ย
วิทยากรโดย อ.ฟารี ดา ปั นจอร์ นัก วิจยั จาก CSCD และ อ.ฆอซาลี อาแว นักวิจยั จาก สถาบันสิ ทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินรายการ โดย นายอิมรอน ซาเหาะ

ฟารีดา ปันจอร์ : บทบาทประชาสั งคมมินดาเนากับกระบวนการสั นติภาพ
อ.ฟารี ดา อธิบายถึงปั ญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงในมินดาเนาที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 40
ปี พร้อมๆกับความพยายามแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการทางการเมืองและการเจรจาสันติภาพเป็ นระยะเวลา 17

24

กว่าปี มีการเจรจา 40 กว่าครั้ง ซึ่ งหลายครั้งประสบความล้มเหลว สาเหตุ หลักมาจากการแตกแยกทาง
อุดมการณ์ ท างการเมื องในฝ่ ายขบวนการ และความไม่จริ งใจของฝ่ ายรั ฐ มี การใช้กาลังเข้าปราบฝ่ าย
ขบวนการหลายครั้ง
อ.ฟารี ดายังอธิ บายถึ งบทบาทของภาคประชาสังคมมิ นดาเนาที่ เกี่ ย วข้องกับการท างานสร้ า ง
สันติภาพในหลายๆด้าน เช่ น จัดสานเสวนาระหว่างผูค้ นในชุ มชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย พยาม
สร้างพื้นที่สันติภาพในระดับชุมชนและงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาสันติภาพ
อ.ฟารี ดา กล่าวว่า ที่มินดาเนามีกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมหลายสาย เช่น สายการพัฒนา สาย
ศาสนา สายธุ รกิ จ สายอุดมการณ์ทางการเมือง องค์กรนอกพื้นที่ องค์กรระหว่างประเทศและนอกพื้นที่
สายเครื อข่ายมุสลิม เป็ นต้น
อ.ฟารี ดา อธิ บายอี กว่า ประเด็นการสร้ างสันติภาพที่ เด่ นๆในมิ นดาเนา ได้แก่ การสานเสวนา
สร้ า งความเข้า ใจระดับ ชุ ม ชน การสร้ า งพื้ น ที่ สั น ติ ภ าพ บทบาทในกระบวนการสั น ติ ภ าพ เช่ น
ประธานสภาการพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนของมิ นดาเนาเคยเป็ นตัวแทนผูห้ ญิงและชนพื้นเมืองหนึ่ ง
เดียวในคณะเจรจา
นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยังมีกลไกติ ดตามความขัดแย้งในระดับพื้นที่ มี การผลักดันการ
เจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลและ MILF การทาหน้าที่สังเกตการณ์การเจรจา การอานวยความสะดวก
ในการเจรจา เป็ นต้น
อ.ฟารี ดา กล่าวโดยสรุ ปว่า บทบาทที่สาคัญของภาคประชาสังคมมินดาเนา คือ 1.สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้คู่ขดั แย้งให้กลับมาเจรจาสันติภาพ 2. สามารถเป็ นพื้นที่กลางในกระบวนการสันติภาพ

ฆอซาลี อาแว : ภาคประชาสั งคมอาเจะห์ กบั กระบวนการสั นติภาพ
อ.ฆอซาลี อธิ บ ายว่า ในอาเจะห์ มี ก ารเรี ย กภาคประชาสั ง คมว่า Masyarakat Sipil หรื อ
Masyarakat Sivil โดยหลักๆมี 6 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1.องค์กรนักศึกษาและเยาวชน 2.องค์กรพัฒนาเอกชน
NGOs 3.ผูร้ ู ้ทางศาสนา(Ulama)และนักเรี ยน Santri(ปอเนาะ) 4.กลุ่มนักวิชาการ 5.กลุ่มสื่ อ 6.ภาคประชา
สังคมที่ขบั เคลื่อนในระดับต่างๆ
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อ.ฆอซาลี อธิ บายอีกว่า ประเด็นที่กลุ่มต่างๆ ขับเคลื่ อนก็แตกต่างกันไป เช่ น องค์กรนักศึกษา
และเยาวชนขับเคลื่อนในประเด็นการต่อสู ้เรี ยกร้องบนหลักการประชาธิ ปไตยและไม่ใช้ความรุ นแรง
ขณะที่องค์กรNGOs เน้นกิ จกรรมให้ความรู ้ ความเข้าใจและการตื่ นตัวทางการเมื อง โดยมี
เครื อข่ายมากกว่า 100 องค์กร
ส่ ว นผู ร้ ู ้ ท างศาสนาและนัก เรี ย นSantriมี บ ทบาทส าคัญ เช่ น ให้ ค าแนะน า เป็ นที่ พ่ ึ ง ทางจิ ต
วิญญาณ กรณี ที่ รัฐบาลส่ วนกลางไม่รับฟั งเสี ยงของประชาชน Ulamaก็จะเป็ นผูส้ ร้ างความเข้าใจเพื่ อ
ไม่ให้ปัญหาบานปลาย หรื อทาหน้าที่เรี ยกร้องคู่ขดั แย้งให้เกิดบรรยากาศที่สันติในสังคมอาเจะห์
ขณะที่บทบาทของกลุ่มนักวิชาการคือการทาวิจยั เกี่ ยวกับสถานการณ์ และความปลอดภัยในอา
เจะห์ จัดกิ จกรรมทางการเมืองและสภาวะทางจิตใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนา จัดเวที ให้สัมภาษณ์
สื่ อและจัดพิมพ์หนังสื อ
ส่ วนกลุ่มสื่ อ ทาหน้าที่จดั ทาสื่ อทางเลื อกเพื่อผลิ ตข่าวสถานการณ์และการสู ญเสี ยของเหยื่อใน
เหตุการณ์ความรุ นแรง
ขณะที่ภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนในระดับต่างๆ ได้แก่ ภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนในพื้นที่
Aceh ภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนนอกพื้นที่Aceh และภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนสันติภาพที่ไม่ใช่
ชาว Aceh
อ.ฆอซาลี อธิ บายว่า การริ เริ่ มกระบวนการสันติภาพในอาเจะห์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 1999 (พ.ศ.
2545) คือการลงนามในข้อตกลง Cessation of Hostilities Agreement COHA ที่กรุ งเจนีวา
ช่ วงเดื อนธันวาคม 2004 (พ.ศ.2547) เกิ ดเหตุ สึนามิครั้งใหญ่จนมีผูเ้ สี ยชี วิตนับแสนคน และ
กลางเดือนสิ งหาคม 2005 (พ.ศ.2548) หลังเหตุการณ์สึนามิประมาณ 8 เดื อนก็มีการลงนามข้อตกลง
สันติภาพ Helsinki MOU ที่ประเทศฟิ นแลนด์
อ.ฆอซาลี กล่าวว่า เหตุการณ์สึนามิอาจเป็ นเงื่ อนไขที่ทาให้ขอ้ ตกลงสันติภาพเกิดเร็ วขึ้น แต่ต่อ
ให้ไม่มีสึนามิ กระบวนการสันติภาพที่ริเริ่ มในปี 1999 ก็คงเดินหน้าต่อไปจนไปถึงการได้มาซึ่ งข้อตกลง
สันติภาพในที่สุด
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14 ประเด็นหนุนเสริมสั นติภาพของประชาสั งคมใต้
หลัง จากเสวนามี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ตามประเด็ น การท างานของแต่ ล ะองค์ก ร เพื่ อ ถกเถี ย งกัน ว่า
ประเด็นใดเป็ นวาระเร่ งด่วนที่ควรขับเคลื่ อนเพื่อหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้
พบว่าที่มีการเสนอทั้งหมด 14 ประเด็น ได้แก่
1.การหนุ น เสริ ม กระบวนการสั นติ ภ าพ 2.พื้ น ที่ ส าธารณะปลอดภัย 3.วาระเด็ก และเยาวชน
ชายแดนใต้ 4.การพัฒนาเครื อข่ายสื่ อสาธารณะ 5.การสร้ างความตระหนักแก่ประชาชนในเรื่ องสิ ทธิ 6.
ห้องเรี ยนสันติภาพในชุมชนและการพัฒนาชุมชน
7.การจัด ตั้ง เครื อข่ า ยประชาสั ง คม 8.การเข้า ถึ งบริ ก ารด้านสุ ขภาพ 9.การสร้ างหลัก สู ต รใน
สถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ ผู เ้ รี ย น 10.ความมัน่ คงทางอาหารบนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ 11.เวที
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ 12.สร้ างทักษะชี วิตเพื่อสร้ างสันติ 13.การส่ งเสริ มอาชี พให้กบั เยาวชนและผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ และ 14.ประเด็นอื่นๆ

5 ประเด็นเร่ งด่ วน ความมั่นคงทางอาหาร-พืน้ ทีป่ ลอดภัย-ห้ องเรียนสั นติภาพ-เด็ก-สื่ อ
จากนั้นทีมงานเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมโหวตเลือกประเด็นที่ถือเป็ นวาระเร่ งด่วนที่สุด ผลที่ได้คือ
อันดับที่ 1 ประเด็นความมัน่ คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติได้ 46 คะแนน อันดับที่ 2 ประเด็น
พื้นที่สาธารณะปลอดภัย ได้ 40 คะแนน อันดับที่ 3 ประเด็นห้องเรี ยนสันติภาพในชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน ได้ 29 คะแนน อันดับที่ 4 ประเด็นวาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ได้ 18 คะแนน และอันดับที่ 5
ประเด็นการพัฒนาเครื อข่ายสื่ อ ได้ 16 คะแนน
โดยทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว ทีมงานได้ให้รวมกลุ่มและลงนามตัวแทนองค์กรต่างๆ ตามประเด็นที่
แต่ละองค์กรสนใจจะขับเคลื่ อน และจะมีการขับเคลื่ อนทั้ง 5 ประเด็นร่ วมกันต่อไปโดยมี สภาประชา
สังคมชายแดนใต้คอยสนับสนุน
ส่ วนประเด็นที่ได้อนั ดับที่ 6 – 14 ทีมผูจ้ ดั งานประกาศในตอนท้ายว่ามีความสาคัญเช่นกัน และ
จะทาการขับเคลื่อนไปด้วยพร้อมๆ กันด้วย
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่ สาหรับภาคประชาสั งคมเพื่อหนุน
เสริมสั นติภาพ

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ สรุ ปกิจกรรมเพื่อสั นติภาพ เตรี ยมขับเคลื่อนอีก 3 โครงการใหญ่ สาหรับภาค
ประชาสั งคม เริ่ มจากMappingประชาสั งคม ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ กับการสร้ างสั นติภาพ สู่ ข้อเสนอเชิ ง
นโยบายว่ าด้ วยธรรมนู ญเพื่อสั นติภาพและสั นติสุขในชุ มชน และโครงการหนุ นเสริ มกระบวนการโดย
การมีส่วนร่ วม

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผา่ นมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้จดั ประชุ มคณะกรรมการ
สภาฯประจาเดือน ณ ห้องมะปราง คณะมนุ ษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
(ม.อ.ปัตตานี) มีนายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็ นประธานการประชุม
เพื่อสรุ ปและพิจารณาโครงการของสภารวม 4 โครงการทั้งที่ ดาเนิ นการไปแล้ว อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
และที่ยงั ไม่ดาเนินการ ได้แก่

เวทีครู เอกชนสอนศาสนาอิสลามกับความหวัง กังวล และหนุนเสริมสั นติภาพ
โครงการแรกคื อการสรุ ปผลจากการจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ"ความหวัง ความกังวลและการ
หนุ น เสริ ม กระบวนการสั น ติ ภ าพ"ส าหรั บ ครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด
ชายแดนใต้ ประจาปี 2559 ที่เพิง่ เสร็ จสิ้ นไปเมื่อไม่นานมานี้ รวม 12 เวที มีครู และอุซตาส(ครู สอนศาสนา
อิสลาม)จากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส และ 4 อาเภอของ
สงขลาเข้าร่ วมรวมกว่า 1,000 คน
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Mapping เครื อข่ ายองค์ กรภาคประชาสั งคมชายแดนใต้
ที่ประชุ มยังได้สรุ ปผลการดาเนิ นโครงการจัดทาแผนที่( Mapping)เครื อข่ายองค์กรภาคประชา
สังคมจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2559 ที่โรงแรมซี เอส.ปั ตตานี มีผูเ้ ข้าร่ วม 105
คน จาก 75 องค์กรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการนี้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการและทิ ศ ทางในการหนุ น เสริ ม
กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิ ดพื้นที่กลาง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลอดภัยในการ
พูดคุยและประสานความร่ วมมือเครื อข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และเพื่อเชื่ อมโยงความเป็ นเครื อข่าย
ถักทอความสัมพันธ์โดยผ่านกระบวนการทากิจกรรมร่ วมกัน
โดยผลของโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และจะจัดโครงการนี้ ข้ ึนอีกครั้งในประเด็น
ที่ต่อเนื่องกัน ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี

ส่ งเสริมการเรียนรู้ ภาคประชาสั งคมกับการสร้ างสั นติภาพในชุ มชน
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ คือ โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ภาคประชาสังคมกับ
การสร้ างสันติภาพในชุ มชนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 จนถึง 15 ธันวาคม 2560 เป็ น
ความร่ ว มมื อ ระหว่า งสภาประชาสั ง คมชายแดนใต้ก ับ ศู น ย์ป ระสานเครื อ ข่ า ยองค์ก รประชาสั ง คม
นราธิวาส
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ 1.เพื่อสร้างองค์ความรู ้ให้อาสาสมัครแกนนาชุมชนและเครื อข่าย
ภาคประชาสั ง คม ในด้ า นทฤษฎี แ ละหลัก การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั น ติ ภ าพและความขัด แย้ง รวมถึ ง
กระบวนการต่างๆ ที่เป็ นเทคนิ คในการหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพ เพื่อให้อาสาสมัครแกนนาและ
เครื อข่ายที่ผา่ นการพัฒนาศักยภาพเป็ นตัวแทนของสภาในการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับชุมชนต่อไป
2.เพื่อเปิ ดพื้นที่กลาง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลอดภัย ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างการ
มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนของชุ มชนในการกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน และจัดทาเป็ นธรรมนู ญเพื่อ
สันติภาพและสันติสุขของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีความรู ้สึกในความเป็ นเจ้าของธรรมนูญร่ วมกัน
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สู่ ข้อเสนอเชิ งนโยบายว่ าด้ วยธรรมนูญเพื่อสั นติภาพและสั นติสุขในชุ มชน
3.เพื่ อ เชื่ อ มโยงความเป็ นชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมผ่ า นการถัก ทอโดยการใช้
เครื่ อ งมื อ ธรรมนู ญ เพื่ อ สั น ติ ภ าพและสั น ติ สุ ข ในชุ ม ชน มาเป็ นกรอบกติ ก าในการหารื อ และจัด ท า
ธรรมนู ญร่ วมกันของคนในชุ ม ชน ทั้งนี้ เพื่ อให้ชุ มชนเกิ ดความตระหนัก ในกติ กาที่ ทุ กคนร่ วมกันคิ ด
ร่ วมกันทา และร่ วมปฏิบตั ิตามซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการดารงชีวติ ของคนทุกคนในชุมชน
4.เพื่อหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพและจัดทาเป็ นข้อเสนอเชิ งนโยบายว่าด้วยธรรมนู ญเพื่อ
สันติภาพและสันติสุขในชุ มชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการขยายผลในพื้นที่อื่นๆที่อยูน่ อกโครงการให้เกิดการ
จัดทาธรรมนูญเพื่อการอยูร่ ่ วมกันที่ดีของชุมชน

หนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสั งคม
อีกโครงการคือ โครงการหนุ นเสริ มกระบวนการสันติ ภาพโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชา
สังคม จัดขึ้นระหว่างเดื อนกรกฎาคม 2559 จนถึงมิถุนายน 2560 เป็ นความร่ วมมื อระหว่างสภาประชา
สังคมชายแดนใต้ และมูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อให้มีพ้นื ที่กลางสาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพและการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.เพื่อพัฒนาเครื อข่า ยความร่ วมมื อและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ใ นการขับเคลื่ อนกระบวนการ
สันติภาพชายแดนใต้ กับภาคส่ วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และ
4.เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ เรื่ อ งกระบวนการสั น ติ ภ าพให้ ก ับ ประชาชน ผ่ า นการรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ และสื่ อสารผ่านช่ องทางต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชน วิทยุกระแสหลัก สื่ อสิ่ งพิมพ์และวีดีโอ
เป็ นต้น

30

สภาประชาสั งคมใต้ จับมือสถาบันวิชาการร่ วมขับเคลื่อนสั นติภาพ เตรียมยื่นข้ อเสนอ 12 เวที
ครู เอกชนต่ อรมช.ศึกษาฯ

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ จับมือสถาบันอุดมศึ กษาเตรี ยมทาข้ อตกลงร่ วมขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อ
หนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพ เผยหลายองค์ กรต้ องการองค์ ความรู้ และติดตามสถานการณ์ ใหม่ ๆ แนะ
ทาวิจัยเชื่ อม 14 ประเด็นเวที Mapping ประชาสั งคม ชี้เพราะงานวิจัยมีมากแต่ ยังไม่ ตอบโจทย์ การแก้ ไข
ความขัดแย้ ง พร้ อมเตรี ยมยื่นข้ อเสนอ 12 เวที‚ความหวัง ความกังวลและการหนุ นเสริ มกระบวนการ
สั นติภาพ"จากครู เอกชนสอนศาสนาอิสลามต่ อรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ

สภาประชาสั งคมฯ เตรียมทาทางานร่ วมกับสถาบันวิชาการด้ านสั นติภาพ
สภาประชาสังคมชายแดนใต้จดั “การประชุมภาคีความร่ วมมือกับภาควิชาการเพื่อจัดทาข้อตกลง
ร่ วมในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ภายใต้การสนับสนุ นจากสถาบันชุ มชนท้องถิ่น
พัฒนา (LDI) โครงการสนับสนุ นชุ มชนท้องถิ่ นเพื่อฟื้ นฟูชายแดนใต้(ช.ช.ต.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2559 ที่โรงแรมปาร์ ควิว จ.ปั ตตานี โดยมี นักวิชาการสถาบันอุ ดมศึกษาในพื้นที่และส่ วนกลางเข้าร่ วม
หลายคน
ที่ประชุ มได้ขอ้ สรุ ปว่า ต้นปี หน้าจะมีการทาข้อตกลง(MOU)ร่ วมกันระหว่างสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้กบั หน่ วยงานที่ ทางานด้านวิช าการเกี่ ยวกับกระบวนการสันติ ภาพหรื อด้านสันติ ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันในอนาคต
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เผยหลายองค์ กรต้ องการองค์ ความรู้ และติดตามสถานการณ์ ใหม่ ๆ
นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวว่า จุดเด่นของภาคประชา
สังคมคือการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย ซึ่ งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารหรื อองค์ความรู ้ เป็ นตัวประสานองค์กร
ประชาสัง คมให้ส ามารถมองเห็ นทิ ศ ทางการขับเคลื่ อนงานด้วยกัน ดังที่ สภาฯได้พ ยายามหนุ นเสริ ม
ประเด็นเชิงนโยบายก่อนหน้านี้ คือการกระจายอานาจและกระบวนการสันติภาพ ซึ่ งจะเห็นได้จากผลวิจยั
ว่า องค์กรต่างๆอยากเข้า ร่ วมกับสภาฯในด้านที่ สาคัญคื อ ต้องการข้อมู ล องค์ค วามรู ้ หรื อการติ ดตาม
สถานการณ์ใหม่ๆ และสามารถแลกเปลี่ยนหรื อถกเถียงในประเด็นเหล่านี้ได้
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวอีกว่า ข้ออ่อนของสภาฯคือยังไม่รวมทุกกลุ่มของภาคประชาสังคมเข้ามา
เช่ น กลุ่มนักสิ ทธิ มนุ ษยชนหรื อกลุ่มเยาวชน ส่ วนนี้ เป็ นข้อท้าทายที่ตอ้ งอาศัยภาคส่ วนวิชาการในการ
ทางานเชิ งองค์ความรู ้ มากขึ้ น ให้ประเด็นต่างๆของกลุ่ มเหล่ านี้ มีความสาคัญมากขึ้ นในกระบวนการ
สันติภาพ
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสาคัญจากการทาเวทีกลุ่มผูน้ าศาสนา อุซตาซ อบต. คน
พุทธ เยาวชน นักศึก ษาและชาวบ้าน สิ่ งที่เห็ นตรงกันที่ทุกกลุ่มอยากได้คือความรู ้เรื่ องการจัดการความ
ขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ
มูฮามัดอายุบ กล่าวด้วยว่า การรวมทุกฝ่ ายเข้ามาในกระบวนการสันติภาพด้วยองค์ความรู ้ จึงเป็ น
ความจาเป็ นและเป็ นที่มาที่สภาฯและเครื อข่ายต้องทางานร่ วมกับสถาบันการศึกษาให้ใกล้ชิด และอาจจะ
พัฒนาไปสู่ การทาทาข้อตกลงร่ วม หรื อ MOU ซึ่ งเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ที่สภาฯได้เคยประกาศเอาไว้
แล้ว

แนะทาวิจัยเชื่ อม 14 ประเด็นเวที Mapping ประชาสั งคม
ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี ผูอ้ านวยการสถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี กล่าวว่า มีหลายประการที่สภา
ประชาสังคมชายแดนใต้กบั หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนงานด้วยกันได้ ประการ
สาคัญก็คือการทาวิจยั
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ผศ.ดร.ศรี สมภพ กล่าวอีกว่า สาหรับประเด็นที่จะทาการวิจยั นั้นต้องมุ่งเป้ าไปที่การแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งและความรุ นแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่ ง 14 ประเด็นสาคัญจากงาน Mapping ภาคประชา
สังคมครั้งที่ 2 ที่ผา่ นมา ที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็ นผูจ้ ดั ก็สามารถตอบโจทย์น้ ีได้ท้ งั สิ้ น

เพราะงานวิจัยมีมากแต่ ยงั ไม่ ตอบโจทย์
อ.มูฮมั มัดนาเซร์ หะบาแย ผูอ้ านวยการสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.) กล่าวว่า
เป็ นเรื่ องที่ ดี ม ากที่ ส ภาประชาสั ง คมชายแดนใต้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะท างานร่ วมกั บ นั ก วิ ช าการใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพราะจะเป็ นการหนุ นเสริ มการขับเคลื่อนงานของสภาฯ โดยใช้หลักวิชาการ จะ
ทาให้ผลการดาเนินงานของสภาฯมีน้ าหนักมากยิง่ ขึ้น
อ.มูฮมั มัดนาเซร์ กล่าวด้วยว่า ที่ผา่ นมามีงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับชายแดนใต้ออกมามากมายแต่ยงั ไม่
สามารถตอบโจทย์ได้ การร่ วมมือกันของภาคประชาสังคมและนักวิชาการจึงถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างมาก
ในการที่จะช่วยค้นหาแนวทางเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริ งได้

เตรียมยื่นข้ อเสนอ 12 เวทีครู เอกชนสอนอิสลามต่ อรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ
ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้จดั เวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั สมาคมโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว โดยมีตวั แทน
สานักงานการศึกษาเอกชน ตัวแทนครู และอุสตาซในพื้นที่เข้าร่ วมเพื่อสังเคราะห์ รายงานผลการศึกษา
การประชุ มเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ การจาก 12 เวที เรื่ อง “ความหวัง ความกัง วล และการหนุ นเสริ ม กระบวนการ
สันติภาพ" สาหรับครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ที่จดั ขึ้นก่อนหน้านี้
โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะจัดงานใหญ่ข้ ึนภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยจะเชิ ญครู และอุสตาซ
ที่เคยเข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั้ง 12 เวทีดงั กล่าวรวมกว่าหนึ่ งพันคนมาร่ วมงานด้วย และจะมี พล.อ.
สุ รเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การเดินทางมารับผลการศึกษาในงานดังกล่าวนี้ ดว้ ย
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เปิ ดหน้ าทางานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุ ล อินโดฯ-มาเลย์ -ฟิ ลิปปิ นส์

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เปิ ดหน้ าทางานเชิ งรุ ก เดินหน้ าพบปะ 3 นายกสมาคมโรงเรี ยนเอกชนสอน
อิสลาม นัดพบกงสุ ล 3 ประเทศ ตั้งที่ปรึ กษาจากหลากหลายกลุ่ม เตรี ยมนาเสนอในงานสมัชชาชาติ ที่
ปรึกษาธนาคารโลกร่ วมพูดคุยแลกเปลีย่ น ผอ.สานักสนับสนุนการพูดคุยสั นติสุขร่ วมพูดคุยทีป่ ระชุ ม

เมื่ อวันที่ 22 ตุ ลาคม 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ประชุ มสรุ ปกิ จกรรมต่างๆในการ
ประชุ มประจาเดือนที่ห้องมะปราง คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ทั้ง เวที ค รู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามรวม 12 เวที การจัด ท าแผนที่
(Mapping)องค์กรภาคประชาสังคม งานผูห้ ญิงที่ร่วมกับกลุ่ ม PAW งานเด็กกาพร้ าและการเยียวยา มี
คณะกรรมการสภาฯและสมาชิ ก เข้า ร่ ว ม โดยนายมู ฮ ามัด อายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสั งคม
ชายแดนใต้เป็ นประธานในที่ประชุม

พบปะ 3 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนอิสลาม
ที่ประชุมได้สรุ ปประเด็นที่ได้จากการพบปะพูดคุยกับนายกสมาคมโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลามทั้ง 3 จัง หวัด คื อ ปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาสเมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่า นมา ซึ่ ง มี ข ้อ สรุ ป ว่า จะจัด เวที
สังเคราะห์ ขอ้ เสนอจากเวที ครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามทั้ง 12 เวที ในวันที่ 12 พฤศจิ กายน
2559 ที่โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี
ที่ยงั ได้หารื อเรื่ องการจัดเวทีสานเสวนาและแนวทางการจัดตั้งประชาสังคมจังหวัดยะลา ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการทาการMappingองค์กรภาคประชาสัง คมที่ ผ่านมา ซึ่ งถื อเป็ นความก้า วหน้า ขององค์ก ร
เครื อข่ายในจังหวัดยะลา
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ตัวแทนสภาเตรียมนาเสนอในงานสมัชชาชาติ
ที่ประชุ มยังรับทราบกรณี ที่จะตัวแทนของสภาฯเดิ นทางไปนาเสนอประเด็นในทางวิชาการว่า
ด้วย มติ 1.3 เรื่ อง นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสุ ขภาวะในพื้นที่พหุ วฒั นธรรม ในงานสมัชชาชาติ วันที่
21–23 ธันวาคม 2559 ที่กรุ งเทพมหานคร

นัดพบกงสุ ล 3 ประเทศ-ตั้งทีป่ รึกษาจากหลากหลายกลุ่ม
ที่ประชุ มยังรับทราบ กรณี ที่รองประธานสภาฯฝ่ ายการต่างประเทศมีนดั หมายที่จะพบกับกงสุ ล
อิ นโดนี เซี ย และมาเลเซี ย ในวันที่ 27 ตุ ล าคม 2559 ที่ จงั หวัดสงขลา และมี แผนที่ จะพบปะกับ กงสุ ล
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพื่อฟังความเห็นจากทุกฝ่ ายและทุกด้าน
ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นการทาบทามบุคคลมาเป็ นที่ปรึ กษาสภาฯ ที่มีที่มาอันหลากหลาย
เช่น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพื้นที่ ผูน้ าศาสนา สภาทนายความ ภาคประชาสังคมและ
อื่นๆ
ที่ประชุ มยังมีมติ ให้เพิ่มงานฝ่ ายต่างๆของสภาฯเพิ่มขึ้ น คื อ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายเยียวยาและฝ่ าย
สื่ อสาร เพื่อให้ทางานรอบด้านมากขึ้น

ทีป่ รึกษาธนาคารโลกร่ วมพูดคุยแลกเปลีย่ น
ช่วงบ่าย ที่ประชุ มได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยน กับ Dr.Adam Burke นักวิจยั อิสระด้านความขัดแย้ง
และการสร้ างสันติภาพ และที่ปรึ กษาธนาคารโลก โดย ดร.อดัมได้ถามเรื่ องพื้นที่การขับเคลื่ อนงานใน
ปั จจุบนั ซึ่ งสมาชิ กสภาให้คาตอบว่า งานด้านสันติภาพยังสามารถขับเคลื่ อนได้อยู่แม้ไม่สะดวกเหมือน
สมัยรัฐบาลชุดก่อนก็ตาม
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ผอ.สานักสนับสนุนการพูดคุยสั นติสุขร่ วมพูดคุย
จากนั้น พล.ต.ชุ มพล แก้วล้วน ผูอ้ านวยการสานักสนับสนุ นการพูดคุยสันติสุข กองอานวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่ วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้มาพบปะพูดคุยในที่ประชุ มด้วย โดยมี
การแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น เช่น กรณี การจับกุมนักศึกษาชายแดนใต้ที่กรุ งเทพฯที่หลายฝ่ ายอยากให้
เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนให้มากกว่านี้ เพราะจะกลายเป็ นฝ่ ายรัฐเสี ยเองที่ผลักให้คนไปสนับสนุ นกลุ่มที่ใช้
ความรุ นแรง รวมทั้งการปิ ดเวทีต่างๆของภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่ผา่ นมา เป็ นต้น
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สภาประชาสั งคมใต้ พบปะกงสุ ลอินโดฯ ยกระดับงานสั นติภาพ เรียนรู้ บทบาท CSOs ต่ อคู่
ขัดแย้ งหลัก

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ พบกงสุ ลใหญ่ อินโดนีเซี ย รั บคาแนะภาคประชาสั งคมต้ องเคารพผู้อื่น ให้
ความสาคัญกับความเป็ นมนุ ษย์ เห็นปัญหาร่ วมกันและโฟกัสที่ปัญหาของสั งคม ตัวแทนสภาฯเผยหวัง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สันติภาพ ยกระดับการทางาน อยากเรี ยนรู้ การสร้ างอานาจต่ อรองของภาคประชา
สั งคมต่ อคู่ขัดแย้ งหลัก

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ พบกงสุ ลอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อม
คณะกรรมการสภาประชาสัง คมชายแดนใต้ ได้เดิ นทางไปเข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุ ยแลกเปลี่ ย นกับ
Mr.Triyogo Jatmiko กุงสุ ลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซี ยประจาจังหวัดสงขลา ประเทศไทย ณ สถานกงสุ ล
อินโดนีเซีย อ.เมือง จ.สงขลา
Mr.Triyogo Jatmiko ให้การต้อนรับด้วยความยินดี พร้ อมกล่ าวว่า ภาคประชาสังคม(CSO)มี
ความสาคัญมากในสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความรุ นแรง อย่างในพื้นที่อาเจะห์ใน
อดีตที่ประชาชนส่ วนมากขาดความรู ้ และรับข้อมูลจากนักการเมืองฝ่ ายเดียว ซึ่ งง่ายที่จะถู กนักการเมือง
จะชักจูงไปทางใดทางหนึ่ ง แต่เมื่อเกิดกลุ่มภาคประชาสังคมทาให้ประชาชนมีทางเลื อกมากขึ้นในการ
ตัดสิ นใจ เพราะภาคประชาสังคมทาหน้าที่สื่อสารข้อมูลความรู ้ต่างๆให้ประชาชนได้ และแน่นอนว่าภาค
ประชาสังคมมีความสาคัญมากต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ
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แนะภาคประชาสังคมต้องเคารพผูอ้ ื่น ให้ความสาคัญกับความเป็ นมนุษย์
“สิ่ งสาคัญของภาคประชาสังคมในอาเจะห์ หรื อที่ อื่นๆของประเทศอิ นโดนี เซี ยก็คือ พวกเขา
เคารพและเชื่อฟังอูลามาอฺ (ผูร้ ู ้ศาสนาอิสลาม) ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสาคัญมาก นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยัง
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรื อมีการร่ วมมือกับผูน้ าศาสนาของศาสนาอื่นๆด้วย” Mr.Triyogo Jatmiko กล่าว
Mr.Triyogo Jatmiko กล่าวต่อไปว่า ที่น่าสนใจคือในอินโดนี เซี ยกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่
เป็ นผูห้ ญิงบางกรณี ก็มีความกระตื อรื อร้ นมากกว่าผูช้ าย ซึ่ งภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งที่ สุดใน
ประเทศคือกลุ่มองค์กรที่ทางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
Mr.Triyogo Jatmiko กล่าวว่า สิ่ งที่ฝากให้ภาคประชาสังคมก็คือ ควรทางานโดยการให้ความ
เคารพผูอ้ ื่น ให้ความสาคัญกับความเป็ นมนุษย์ และเห็นปั ญหาร่ วมกัน อย่าเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหา
แต่ให้ช่วยกันแก้ปัญหา ที่สาคัญควรโฟกัสไปที่ปัญหาของสังคม ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองหรื อขององค์กร
ตัวเอง

หวังแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สันติภาพ ยกระดับการทางานของภาคประชาสั งคม
นายมันโซร์ สาและ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฝ่ ายการต่างประเทศ กล่าวว่า สภา
ประชาสังคมฯได้มาพบปะแลกเปลี่ ยนกับกงสุ ลอิ นโดนี เซี ยและมี แผนที่จะพบกงสุ ลประเทศมาเลเซี ย
ต่อไปนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์และเกิ ดประโยชน์ในหลายๆประการ คือ 1.แลกเปลี่ ยนองค์
ความรู ้ โดยเฉพาะกับฝ่ ายที่ ไม่ได้เป็ นภาคประชาสังคมเหมือนสภาฯ 2.เพื่อนาเสนอว่าสภาฯขับเคลื่ อน
อะไรในกระบวนการสันติภาพ 3.เพื่อยกระดับภาคประชาสังคมในมิติอื่นๆนอกเหนื อจากสิ่ งที่ขบั เคลื่อน
อยูเ่ ป็ นประจา
“สิ่ งสาคัญคือความร่ วมมือในระดับภูมิภาค ถือเป็ นการยกระดับการทางานของภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เรามีทรัพยากรที่จากัดแต่เราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค
ได้” นายมันโซร์ กล่าว
นายมันโซร์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ ถือว่าโชคดี ที่พวกเราได้รับความรู ้ จากกงสุ ลอิ นโดนี เซี ยประจา
ประเทศไทย เพราะเป็ นคนที่มีองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับกระบวนการสันติ ภาพ และเคยร่ วมงานกับองค์การ
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สหประชาชาติ นอกจากนั้นยังมีความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศอินโดนี เซี ยด้วย
ซึ่งความรู ้หลายประการเราจะนาไปปรับหรื อประยุกต์ใช้ต่อไป
นายมันโซร์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่สภาประชาสังคมฯจะขยับต่อไปข้างหน้านอกจากจะเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิ กแล้ว สภาฯจะผลิตผลงานนาเสนอแก่สังคม เช่น การยกระดับผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อการกิ นดี อยู่ดีของคนในพื้นที่ หรื อให้ประชาชนมีพ้ืนที่แลกเปลี่ ยนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรมหรื อด้านอื่นๆ นอกเหนือจากกระบวนการสันติภาพที่ขบั เคลื่อนเป็ นประเด็น
หลักอยูแ่ ล้ว เป็ นต้น

อยากเรียนรู้ การสร้ างอานาจต่ อรองของภาคประชาสั งคมมีกบั คู่ขัดแย้ ง
นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่ าวว่า สภาประชาสังคมฯ
ต้องการมาเรี ยนรู ้ประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซี ย โดยเฉพาะในพื้นที่อาเจะห์ที่เคยมีความขัดแย้งมา
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะบทบาทภาคประชาสังคมในอิ นโดนี เซี ยหรื ออาเจะห์ว่าเขาทางานอย่างไรจึ ง
สามารถมีอานาจต่อรองกับคู่ขดั แย้งหลักทั้งสองฝ่ ายได้
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวต่อไปว่า วิธีการบางอย่างที่ภาคประชาสังคมในอินโดนี เซี ยเคยประสบ
ความสาเร็ จ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ เช่น ภาคประชาสังคมในอาเจะห์สามารถสื่ อสารข้อมูล
ต่างๆกับประชาชนรากหญ้าเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของประชาชนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับสิ่ งที่สภาฯกาลัง
ขับเคลื่อนอยูใ่ นปั จจุบนั
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‚กงสุ ลใหญ่ มาเลเซีย‛ แนะประชาสั งคมชายแดนใต้ ควรกลับสู่ พืน้ ฐานและให้ ความรู้
กระบวนการสั นติภาพกับประชาชน
อิมรอน ซาเหาะ
สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ พบปะกงสุ ลใหญ่ มาเลเซี ยแลกเปลี่ยนประเด็นจากเวที mapping ประชา
สั งคมที่ผ่านมา กงสุ ลใหญ่ มาเลย์ แนะภาคประชาสั งคมต้ องกลับสู่ พื้นฐาน หลักดั้งเดิม หรื อ Back to
basics และควรทาให้ ประชาชนเข้ าใจกระบวนการสั นติภาพ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดน
ใต้ และคณะกรรมการบริ หารสภาฯ เดิ นทางไปเข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนกับ Mr.MOHD
AFANDI ABU BAKAR กุงสุ ลใหญ่มาเลเซี ยประจาจังหวัดสงขลา ณ สถานกงสุ ลใหญ่มาเลเซี ย อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา
โดยคณะกรรมการบริ หารสภาประชาสังคมฯ ที่มาร่ วมพบปะแลกเปลี่ ยนในครั้งนี้ ประกอบไป
ด้ว ย นายมัน โซร์ สาและ รองประธานสภาฯ ฝ่ ายการต่ า งประเทศ นายอัศ ว์ม ัน ต์ บิ น ยู โ ซะ รอง
ประธานสภาฯ ฝ่ ายจัง หวัด นราธิ ว าส นายรั ก ษ์ช าติ สุ ว รรณ์ รองประธานสภาฯ ฝ่ ายจัง หวัด ยะลา
นายฆอซาลี อาแว รองเลขาธิการสภาฯ และนายอิมรอน ซาเหาะ กรรมการฝ่ ายวิชาการและการสื่ อสาร
การพูดคุ ย แลกเปลี่ ย นในครั้ งนี้ เนื่ องจากสถานกงสุ ลมาเลเซี ยมี ค วามสนใจกิ จกรรมของสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้ที่ได้จดั ทาแผนที่ (mapping) เครื อข่ายองค์กรประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้
ครั้ งที่ 2 ที่ มี ตวั แทนองค์ก รภาคประชาสั ง คมในพื้ นที่ เข้า ร่ วมกว่า 70 องค์ก ร โดยเวที ดัง กล่ า วมี ก าร
พิจารณาวาระเร่ งด่วนของเครื อข่ายประชาสังคมชายแดนใต้โดยมี 14 ประเด็นที่เป็ นวาระเร่ งด่วนที่สุดซึ่ ง
มาจากผลการโหวตของผูเ้ ข้าร่ วม
ทั้งนี้ การพบปะพูดคุ ยครั้ งนี้ กงสุ ลใหญ่มาเลเซี ยให้ความสนใจมากใน 5 ประเด็นแรกจาก 14
ประเด็นคือ อันดับที่ 1 ประเด็นความมัน่ คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติได้ อันดับที่ 2 ประเด็น
พื้นที่สาธารณะปลอดภัย อันดับที่ 3 ประเด็นห้องเรี ยนสันติภาพในชุมชนและการพัฒนาชุ มชน อันดับที่ 4
ประเด็นวาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ได้ และอันดับที่ 5 ประเด็นการพัฒนาเครื อข่ายสื่ อ
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กงสุ ลใหญ่มาเลเซี ยสนใจในประเด็นห้องเรี ยนสันติภาพในชุ มชน โดยถามถึ งรายละเอียดใน
ประเด็นนี้ และความเป็ นไปได้ในการที่ จะขับเคลื่ อนต่อไป นอกจากนั้นยัง สนใจในประเด็นของการ
สื่ อสารอีกด้วย
Mr.MOHD AFANDI ABU BAKAR กงสุ ลใหญ่มาเลเซี ยให้กาลังใจและฝากย้ าต่อทีมงานสภา
ประชาสังคมฯ ในการขับเคลื่ อนงานต่ อไปว่าควรกลับ สู่ พ้ืนฐาน หลักดั้งเดิ ม หรื อ Back to basics
ขณะเดี ยวกันสิ่ งที่ สาคัญอี กประการก็คือ การทาให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการสันติ ภาพซึ่ งจาเป็ นที่
จะต้องมีแนวทางที่ชดั เจน นอกจากนั้นยังจาเป็ นที่จะต้องมีโครงการที่น่าสนใจ และมีความก้าวหน้าต่อไป
เพื่อให้ได้มีการสนับสนุ นมากยิ่งขึ้น และควรขับเคลื่ อน 14 ประเด็น ที่ ได้จากการรับฟั งความเห็ นของ
เครื อข่ายภาคประชาสังคม
Mr.MOHD AFANDI ABU BAKAR กล่าวทิ้งท้ายว่า เขาหวังที่จะได้เห็นสิ่ งดีๆ เกิดขึ้นในพื้นที่
ชายแดนใต้ใ นอนาคตข้า งหน้ า ส่ ว นสถานกงสุ ล เองยิ น ดี ต้อ นรั บ เสมอในการมาร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ดงั เช่นวันนี้
นายมู ฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่ าวว่า ข้อแนะนาของท่าน
กงสุ ลใหญ่ต่อสภาประชาสังคมฯ ถือว่าเป็ นคาแนะนาที่ดี เพราะกระบวนการสันติภาพต้องการการกลับ
ไปสู่ พ้ื นฐาน ต้อ งการการเรี ย นรู ้ แ ละการท าความเข้า ใจกับ ประชาชนในพื้ น ที่ ว่า กระบวนการสร้ า ง
สันติภาพจะตอบโจทย์อะไรบ้าง และมีความหวังอย่างไรบ้าง จึงต้องสร้างกระบวนการพูดคุยเพื่อทาความ
เข้าใจในพื้นที่ให้มากขึ้น
มูฮามัดอายุบ กล่ าวว่าภาคประชาสังคมจะต้องลงไปทางานเชิ งพื้นที่ ให้มากขึ้ น เพื่ออธิ บายว่า
กระบวนการสันติภาพเป็ นอย่างไร ปั จจุบนั อยูต่ รงไหน และจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร และจะหาทางออก
โดยการยุติความรุ นแรงได้อย่างไร ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้ได้จากกระบวนการสันติภาพทัว่ โลก
“ข้อแนะนาของกงสุ ลใหญ่จึงไปตอบโจทย์ในสิ่ งที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้ กาลังขับเคลื่อน
อยู่ ก็คือการเปิ ดพื้นที่หรื อสร้างพื้นที่กลาง ที่สาคัญเรากาลังเพิ่มศักยภาพของภาคประชาสังคมเพื่อจะได้
ลงไปทางานกระบวนการสันติ ภาพกับ ประชาชนในพื้ นที่ ได้ ท้ายสุ ดคื อ เรากาลัง สร้ างเครื อข่า ยภาค
ประชาสังคมเพื่อที่จะให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้” มูฮามัดอาบุบ กล่าว
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สภาประชาสั งคมเตรียมถกสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสั นติภาพที่
กรุงเทพฯ

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เตรี ยมพูดคุยกับสภาความมั่นคงแห่ งชาติ 16 ธ.ค. นี้เพื่อร่ วมหารื อเรื่ องการ
หนุนเสริ มกระบวนการพูดคุยเพื่อสั นติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ภาคใต้ ประชุ มพิจารณาการร้ องเรี ยนเรื่ อง
การซ้ อ มทรมานเพื่ อ เสนอเป็ นวาระเร่ งด่ ว นของรั ฐบาลส่ วนหน้ า และเตรี ยมจั ด เวทีเสวนามุ ม มองที่
แตกต่ างต่ อกระบวนการสั นติภาพในงานสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ 22 ธ.ค. ทีอ่ มิ แพ็กเมืองทองธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา สภาประชาสังคมชาแดนใต้จดั ประชุ มประจาเดือน
ส า ห รั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ณ ห้ อ ง ม ะ ป ร า ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย์ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยมีวาระสาคัญคือ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้รับ
การประสานจากสานักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ โดยสานักงานเลขานุ การคณะกรรมการอานวยการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่ วมประชุ มหารื อเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในวันศุกร์ ที่ 16
ธันวาคมนี้ ณ อ.เมือง จ.นราธิ วาส
โดยทางสานักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติให้เหตุผลว่า สภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็ นภาค
ประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนประเด็นวาระการสร้างสันติสุขในพื้นที่และมีภาคีเครื อข่ายที่ครอบคลุมกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยต่อปั ญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ งการรับฟั งความเห็ นและข้อเสนอแนะจากสภาประชา
สังคมชายแดนใต้จะเป็ นประโยชน์ในเชิ งนโยบายต่อการดาเนิ นกระบวนการพูดคุ ยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนใต้ภาคใต้ รวมไปถึงการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย
นายมู ฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้กล่ าวว่าในการประชุ มหารื อ
เฉพาะกลุ่มร่ วมกับสภาความมัน่ คงแห่ งชาติครั้งนี้ สภาฯมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการหนุ นเสริ มกระบวนการ
พูดคุ ยเพื่อสันติสุขหลากหลายประเด็น เช่ น ข้อเสนอจากการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นครู สช. ที่ผา่ นมา
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสารวจ peace survey รวมทั้งข้อแนะนาที่ได้จากการศึกษาวิจยั ทางวิชาการเรื่ อง
บทบาทของภาคประชาสังคมต่อกระบวนการสันติภาพที่มี ศ.สุ ริชยั หวัน่ แก้ว เป็ นหัวหน้าโครงการเป็ น
ต้น
“สาหรั บองค์กรสมาชิ กสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ใครที่ มีขอ้ เสนอแนะต่อสภาความมัน่ คง
แห่งชาติก็สามารถนาเสนอได้เลยอย่างอิสระในการระชุมหารื อครั้งนี้” มูฮามัดอายุบ กล่าว
เตรียมเปิ ดเวทีถกกระบวนการสั นติภาพในมุมต่ างๆ
ในการประชุ มครั้งนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ยงั ได้หารื อเรื่ องการเตรี ยมการจัดเวทีเสวนา
เรื่ อง “กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ในมุ มมองที่แตกต่างหลากหลาย”

ในงานสมัชชาสุ ขภาพ

แห่งชาติ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ณ อิมแพ็ก ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยประเด็นและรายชื่ อผูท้ ี่
ได้รับการเสนอให้เป็ นวิทยากรได้แก่ 1. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของระดับบริ หาร โดย พลเอก
อักษรา เกิดผล 2. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนักวิชาการ โดย ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี 3.
กระบวนการสั น ติ ภ าพในมุ ม มองของภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ โดย คุ ณ มู ฮ ามัด อายุ บ ปาทาน 4.
กระบวนการสัน ติ ภ าพในมุ ม มองของผูห้ ญิ ง โดย ตัว แทนคณะท างานวาระผูห้ ญิ งชายแดนใต้ และ
ดาเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุ ธีรวุฒิ
งานสภาฯ เดินหน้ าทั้งวาระด่ วนและสร้ างเครื อข่ าย
ในที่ประชุมนอกจากจะมีวาระการประชุ มที่เกี่ยวกับการดาเนิ นโครงการต่างๆ ของสภาฯ ตลอด
เดือนที่ผา่ นมาและเดือนต่อๆ ไป ซึ่ งมีอยูห่ ลายโครงการ ขณะที่วาระพิจาณาก็มีอยูห่ ลายวาระ อาทิ การส่ ง
จดหมายเรื่ องการร้องเรี ยนของมูลนิ ธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ เครื อข่ายสิ ทธิ มนุ ษยชนปาตานี เรื่ อง
การทรมานในสถานการณ์ปัจจุบนั ให้กบั ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 ที่ผา่ นมา เพื่อให้สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้นาประเด็นดังกล่าวไปพูดคุยกับแม่ทพั ภาคที่ 4 และ
คณะรัฐมนตรี ส่วนหน้า เพื่อกาหนดนโยบายการบริ หารงานจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ถือว่าการยุติการ
ทรมานเป็ นวาระเร่ งด่วน
ในการนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ ายกฎหมายรับไปดาเนิ นการ
โดยเบื้ องต้นสภาประชาสังคมชายแดนใต้จะทารายงานส่ งให้ผูแ้ ทนพิเศษของรั ฐบาล กลุ่มงานอานวย
ความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ ในวันที่ 7 ธันวาคม ที่จะถึงนี้
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‚พืน้ ทีป่ ลอดภัยและยุติธรรม‛ บทสนทนาสั นติภาพ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ - สานัก
เลขาพูดคุยสั นติสุข

อิมรอน ซาเหาะ และสุวรา แก้ วนุ้ย

เปิ ดบทสนทนาสภาประชาสั งคมใต้ กับสานักเลขานุ การคณะอานวยการพูดคุยสั นติสุขชายแดนใต้ ใน 5
ประเด็นหลัก จากพื้นที่ปลอดภัยจนถึงบทบาทการหนุ นเสริ มสั นติภาพ ชี้ พื้นที่ปลอดภัยแม้ ท้ ัง 2 ฝ่ าย
ยอมรั บแต่ ยังต้ องรอความชั ดเจน ยา้ พื้นที่ปลอดภัยต้ องพูดเรื่ องความยุติธรรมและสิ ทธิ มนุ ษยชนด้ วย
แนะให้ เริ่มขยับจากข้ างล่างก่อน โดยใช้ เครื่ องมือการพัฒนาเป็ นตัวช่ วย

คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นาโดย นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภา
ประชาสั ง คมชายแดนใต้ พร้ อ มองค์ก รสมาชิ ก ได้รั บ เชิ ญ จากส านัก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
อานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คพส.) เข้าร่ วมหารื อในที่ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ
เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินการแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่โรงแรมอิมพีเรี ยล จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา
วงสนทนาสภาประชาสั งคมใต้ กบั สานักเลขาฯอานวยการพูดคุยสั นติสุข
ในการประชุ มที่นาโดยนายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้า สล.คพส. และ พล.ต.สิ ทธิ์ ตระกูลวงศ์
เลขานุ การคณะพูดคุ ยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ ยังมีผแู ้ ทนสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ สานักงานข่าวกรอง
ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่ วมด้วย โดยมีการหารื อร่ วมกันในหลาย
ประเด็น แต่เรื่ องสาคัญๆ คือ เรื่ องพื้นที่ปลอดภัย ความยุติธรรม และความร่ วมมือของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้
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ในช่ วงแรกตัวแทนสานักงานเลขานุ การคณะกรรมการอานวยการพูดคุ ยเพื่อสันติสุขฯ เริ่ มต้น
การนาเสนอนโยบายการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการระบุ ว่า ภาคประชาสังคมมี บทบาท
สาคัญในการขับเคลื่อนและทาหน้าที่เป็ นกระจกสะท้อนการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างการเชื่อม
การทางานแบบมีส่วนร่ วมได้
นโยบายปี 60-62 สร้ างความต่ อเนื่องในการพูดคุยกับทุกกลุ่ม
ขณะที่นโยบายบริ หารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ปี 2560-2562 มีกรอบการทางานอยู่ 6
ข้อด้วยกัน ประกอบด้วย 1.สันติวิธี เพื่อความสงบสุ ข 2.การมีส่วนร่ วม เน้นการมีส่วนร่ วมในการทางาน
3.สั ง คมพหุ ว ฒ
ั นธรรม การเห็ น คุ ณ ค่ า ของการอยู่ร่ ว มกัน ภายใต้สั ง คมพหุ ว ฒ
ั นธรรม 4.การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
ส่ วนข้อที่สาคัญมาก คือข้อ 5.การสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อการสร้างความต่อเนื่ องในการพูดคุยและ
พูดคุยกับทุกกลุ่ม และทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานกระบวนการยุติธรรม และ 6.เพื่อให้เข้าใจ
กับสภาพความเป็ นจริ งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ปัจจัยบ่ งชี้คือวาระชาติและประชาชนมีส่วนร่ วม
ส่ วนปั จจัยบ่งชี้ ถึงความสาเร็ จ ได้แก่ 1.การเป็ นวาระแห่ งชาติ 2.การมีส่วนร่ วมของประชาชน 3.
การใช้ผลงานทางวิชาการ
ขณะที่สิ่งที่จะต้องรี บดาเนิ นงานในอนาคต ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพชี วิต 2.การอานวยความ
ยุติธรรม 3.การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
5 ประเด็นหารื อ จากพืน้ ทีป่ ลอดภัยถึงบทบาทหนุนสั นติภาพ
หลัง จากนั้นจึ ง เริ่ ม เข้าสู่ การหารื อร่ วมกัน หลักๆมี 5 ประเด็ น ได้แก่ 1.ความคื บหน้าเกี่ ย วกับ
ข้อเสนอพื้นที่ปลอดภัย 2.ทิศทางที่ควรจะเป็ นในการทางานร่ วมกันระหว่างสภาประชาสังคมชายแดนใต้
กับ หน่ วยงานภาครั ฐ 3.ความเป็ นไปได้ใ นการพิ จารณาแนวทางการสนับ สนุ นทางวิช าการต่ อส านัก
เลขานุการ
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4.แนวทางการพัฒ นาพื้ น ที่ โดยกระบวนการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในฐานะที่ เ ป็ นปั จ จัย
เกื้อหนุ นการสร้างสันติภาพ และ 5.บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริ มสันติภาพ
ในห้วงที่ผา่ นมา
แม้ ท้งั 2 ฝ่ ายยอมรับแต่ ยงั ต้ องรอความชัดเจน
เรื่ องพื้ นที่ ปลอดภัย เป็ นประเด็ นที่ มีการใช้เวลาหารื อร่ วมกันนานที่ สุ ด โดยคณะทางานวาระ
ผูห้ ญิงชายแดนใต้สอบถามถึงความก้าวหน้าในเรื่ องนี้ หลังจากมีการตอบรับข้อเสนอเรื่ องพื้นที่ปลอดภัย
สาธารณะจากทั้ง 2 ฝ่ าย(คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กบั กลุ่มมาราปาตานี )มาแล้วก่อน
หน้านี้
ด้านเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ อธิ บายว่า ประเด็นพื้นที่ปลอดภัยยังอยูใ่ นช่วง
การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยเมื่อไว้วางใจแล้วจะมีการดาเนิ นงานร่ วมกัน และพื้นที่ปลอดภัย
เป็ นสิ่ งที่จะดาเนินงานต่อ
แต่ อย่า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บ ันการนิ ย ามค าว่า “พื้ นที่ ป ลอดภัย ”ยัง มี ข ้อจ ากัด อยู่ และการก าหนด
ขอบเขต รวมทั้งกลไกการดาเนิ นงาน รู ปแบบและระยะเวลาในการทาเรื่ องพื้นที่ปลอดภัย ยังต้องรอให้
ชัดเจนก่อนถึงจะสื่ อสารได้ แต่สิ่งที่เป็ นปั ญหาคือ ในขณะที่ขอ้ มูลยังไม่ชดั เจนแต่บางส่ วนรี บสื่ อสารไป
ก่อนแล้ว
พืน้ ทีป่ ลอดภัยในมุมมองคนไทยพุทธ
ด้านตัวแทนเครื อข่ายชาวพุท ธเพื่อสั นติ ภาพ กล่ า วว่า ในวงคนไทยพุท ธมี การแลกเปลี่ ยนใน
ประเด็นพื้นที่ปลอดภัยด้วย โดยเห็นด้วยกับการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน ไม่วา่ พื้นที่ตาบลหรื ออาเภอ ซึ่ ง
ทางานผ่านมิติความปลอดภัยและการพัฒนา โดยใช้ชื่อโมเดลนี้วา่ พื้นที่สันติธรรมชาติ
ขณะที่การดาเนิ นเรื่ องพื้นที่ปลอดภัยต้องมีกลไกการทางานในพื้นที่ที่มีความชัดเจนอย่างน้อย 3
ฝ่ าย คือ ฝ่ าย A (ฝ่ ายรัฐ) ฝ่ าย B (ฝ่ ายขบวนการ) และ ฝ่ าย C (CSOs หมายถึงภาคประชาสังคม)
นอกจากนี้ตอ้ งมีกระบวนการตรวจสอบเหตุที่เกิดในพื้นที่ดว้ ย ส่ วนเรื่ องการสร้างบรรยากาศของ
พื้นที่ปลอดภัยนั้น ต้องพิจารณาเรื่ องการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่น้ นั ด้วย
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ขณะที่ในมุมของการพัฒนานั้นต้องผ่านการให้องค์ความรู ้และผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
และแนวทางของการพัฒนาต้องเอื้อกับเศรษฐกิจชุมชนด้วยเช่นกัน
ต้ องพูดเรื่ องความยุติธรรมด้ วย
ผูเ้ ข้าร่ วมหลายคนพูดถึงประเด็นความยุติธรรมและการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน ว่า ถ้าจะสร้างพื้นที่
ปลอดภัย ฝ่ ายรัฐบาลก็ตอ้ งลดเงื่ อนไขการใช้กาลังของกองทัพด้วย เพราะเป็ นเรื่ องที่ มีการเรี ยกร้ องมา
ตลอด แต่ปัจจุบนั กลับมีการเพิม่ การใช้กาลังการทหารมากขึ้น
การใช้คาว่า “ปะทะ” บางครั้ งอาจไม่ใช่ การปะทะจริ งๆ และการเกิ ดเหตุรุนแรงหลายครั้ งก็
สัมพันธ์กบั ปฏิบตั ิการของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ถามว่ารัฐจะได้ประโยชน์อะไรหากปฏิบตั ิการบางอย่างส่ งผล
ให้มีการก่อเหตุรุนแรงตามมา
ต้ องลดเงื่อนไขจากปฏิบัติการ
หากสามารถลดเงื่อนไขจากฝ่ ายรัฐได้ แม้วา่ สถานการณ์การสู ้รบในปั จจุบนั ไม่สามารถบอกได้วา่
ใครเหนื อกว่าใครและใครอยูต่ รงไหนบ้าง แม้มองแล้วรัฐได้เปรี ยบกว่า แต่การถอยบางอย่างและการรุ ก
คืบบางอย่างก็มีความสาคัญเช่นกัน
แม้ว่า ปฏิ บ ตั ิ ก ารบางอย่า งมี ก ารท าตามกฎหมายอย่า งเคร่ ง ครั ด แต่ บ างครั้ งก็ ก ลับ ไปท าลาย
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุ ย ดังนั้นข้อเสนอแนะก็คือ ให้ดูเป็ นกรณี ที่ทาให้ประชาชนเห็ นว่ารัฐมี
ความยุติธรรมจริ ง โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต้ องขยับจากข้ างล่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมบางส่ วนแสดงความเห็นว่า ส่ วนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทาให้เกิดความกดกดดันต่อทั้ง
สองฝ่ ายที่ใช้ความรุ นแรง (ฝ่ ายรัฐปฏิบตั ิการมีการวิสามัญฆาตกรรม ส่ วนฝ่ ายขบวนการมีการตอบโต้) ซึ่ ง
ทาให้ขอ้ เรี ยกร้องเรื่ องพื้นที่ปลอดภัยแผ่วลงได้ ดังนั้น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้ตอ้ งมีกลไกจากข้างล่าง
และนาไปสู่ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อมากขึ้น โดยต้องขยับจากข้างล่าง

47

ใช้ เครื่ องมือการพัฒนาเป็ นตัวช่ วย
ขณะเดี ยวกันก็มีความเห็ นว่า กลุ่มขบวนการมีความตั้งใจจริ งในการทางานร่ วมกับรัฐ แต่อาจมี
ปั ญหาที่ฝ่ายไทยยังไม่กล้าตัดสิ นใจ และหากยังไม่ลงมือปฏิบตั ิก็จะเป็ นปั ญหาระยะยาวได้
“ในการลงมือนั้น อาจใช้เครื่ องมือการพัฒนาในพื้นที่มาเป็ นตัวช่วยก็ได้ โดยผ่านการดาเนิ นงาน
ในระดับเล็กก่อน เช่ น ระดับหมู่บา้ นหรื อระดับตาบล โดยนโยบายในทุกระดับต้องเชื่ อมโยงกันทั้งรั ฐ
ส่ วนกลางและประชาชน”
ทางานร่ วมภาครัฐกับสภาประชาสั งคม
ส่ วนประเด็นอื่นๆ ที่มีการหารื อด้วย เช่น ทิศทางที่ควรจะเป็ นในการทางานร่ วมกันระหว่างสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้กบั หน่วยงานภาครัฐ และการทางานร่ วมกันระหว่างภาคประชาสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย
พัฒนาโครงการวิจัยร่ วมและแนวทางพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
รวมทั้ง ความเป็ นไปได้ในการพิจารณาแนวทางการสนับสนุ นทางวิชาการต่อสานักเลขานุ การฯ
ในฐานะที่ เป็ นเครื่ องมื อเชื่ อมต่ อและหนุ นเสริ มกระบวนการสั นติ ภาพ เช่ น การพัฒนาโครงการวิจยั
ร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสภาประชาสังคมชายแดนใต้ การสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ความขัดแย้งเพื่อสนับสนุ นสันติภาพ (Peace Survey) หรื อโครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ เป็ นต้น
เช่นเดี ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในฐานะที่เป็ น
ปั จจัยเกื้อหนุนการสร้างสันติภาพ
เชื่ อมร้ อยเครื อข่ ายผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในความขัดแย้ ง
ขณะที่บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริ มสันติภาพในห้วงที่ผา่ นมา มีท้ งั
การเชื่ อมร้อยเครื อข่ายของภาคประชาสังคมที่มีภูมิหลังแตกต่างกันและยังเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญ
ในความขัดแย้งด้วย โดยมีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการ
ผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายที่นาเสนอต่อรัฐบาลและกลุ่มผูม้ ีความเห็นต่างจากรัฐ
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ขบั เคลื่อนงานสั นติภาพเข้ มข้ นข้ ามปี ทั้ง Mapping และ
Empower

อิมรอน ซาเหาะ และฆอซาลี อาแว

3 งานสุ ดท้ ายของสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ในปี 2559 เสวนาสาธารณะ เรื่ อง กระบวนการสั นติภาพสู่
สุ ขภาวะชายแดนใต้ ในมุมมองที่แตกต่ างหลากหลาย ที่เมื องทองธานี กรุ งเทพฯ ชี้ รากเหง้ าของปั ญหา
ความเป็ นของการเคลื่อนไหวภาคประชาสั งคม และหวังให้ ประชาชนทั่วประเทศหุนเสริ มกระบวนการ
สั นติภ าพชายแดนใต้ ด้ านงานในพื้นที่ สภาฯ หนุ นเยาวชนขั บเคลื่ อนงานสั นติภาพ และงานสุ ดท้ า ย
Mapping ประชาสั งคมนราธิวาสเพื่อหาแนวทางที่เป็ นรู ปธรรมในการขับเคลื่อนประเด็นสี่ ประเด็นจาก
ผลโหวตเพื่อหนุนเสริมสั นติภาพชายแดนใต้ /ปาตานี

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา ในงานสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 9 ที่อิมแพ็ค
อารี น่า เมืองทองธานี สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับเกียรติให้เข้าร่ วมเสวนา ในหัวข้อ “กระบวนการ
สันติภาพสู่ สุขภาวะชายแดนใต้ ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย” โดยวงเสวนาจัดขึ้นในห้องวิชาการเพื่อ
ดาเนินการไปสู่ นโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วม
วิทยากรในการร่ วมเสวนาประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ผูอ้ านวยการสถาน
วิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปั ตตานี และที่ปรึ กษาสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ มูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และ ลม้าย มานะการ เครื อข่าย
ชาวพุทธเพื่อสันติภาพ คณะทางานวาระผูห้ ญิงชายแดนใต้ และกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ดาเนิ นรายการโดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุ ธี รวุฒิ โดยมี เครื อข่ า ยสมัช ชาสุ ข ภาพจากทัว่ ประเทศและ
ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจเข้าร่ วมฟังและแลกเปลี่ยนจานวนมาก
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ศรีสมภพ จิตต์ ภิรมย์ศรี : อัตลักษณ์ทางการเมืองคื อปัญหาใจกลาง
ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ได้กล่าวถึงประเด็นปั ญหาใจกลางของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
อัตลักษณ์ทางการเมือง (Identity Politics) ซึ่ งประกอบด้วย ชาติพนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ และศาสนา ทั้งสาม
องค์ประกอบนี้ เป็ นหลักพื้นฐานสาหรั บพื้นที่ อื่นๆ ทัว่ โลกที่ มีความขัดแย้ง หากมองดู ในพื้นที่ จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ จะเห็ นว่า ความเป็ นชาติพนั ธุ์มลายู มี ประวัติศาสตร์ ปาตานี เป็ นของตัวเอง และนับถื อ
ศาสนาอิสลาม ทั้งสามล้วนมีความเชื่อมโยงและเป็ นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ได้ให้ความเห็ นเพิ่มอีกว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี เป็ น
ความขัดแย้งที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้ อรัง (Protracted Violent Conflict : PVC) จึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขและ
ต้องมีส่วนร่ วมจากหลากหลายฝ่ ายและหลายระดับ
ในส่ วนของกระบวนการพูดคุ ยสันติ ภาพ/สันติ สุข ทางรั ฐบาลไทยได้ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยเปิ ดการพูดคุ ยอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งในช่ วงนั้น
ทางรัฐบาลไทยได้มีการพูดคุยกับ BRN นาโดย ฮัซซัน ตอยิบ ทางฝ่ าย BRN ได้มีขอ้ เสนอ 5 ข้อ จากนั้น
กระบวนการพูดคุ ยก็หยุดลงเนื่ องจากเปลี่ ยนแปลงรัฐบาล และได้เริ่ มต้นใหม่แต่ได้เปลี่ ยนคู่พูดคุ ยจาก
BRN กลุ่มเดียวเป็ นคณะผูค้ ิดเห็ นต่างจากรัฐกลุ่มอื่นอีก ภายใต้ชื่อ MARA Patani ซึ่ งมีขอ้ เสนอ 3 ข้อ
สาหรับรัฐไทย คือ 1. การพูดคุยต้องเป็ นวาระแห่ งชาติ 2.การคุม้ ครองทางกฎหมาย (Immunity) และ 3.
ยอมรับว่า MARA Patani เป็ นตัวแทนในการพูดคุย

ลม้ าย มานะการ : ทีม่ าของเครื อข่ ายชาวพุทธเพื่อสั นติภาพ
ลม้าย มานะการ ได้กล่าวถึง บทบาทของภาคประชาสังคม ในการลงมาทางานช่วยเหลือชาวบ้าน
เนื่องจากฐานของตัวเองมีการทางานอยูก่ บั ชาวบ้านมายาวนานในประเด็นทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ช่ ว งปี 2547 เหตุ ก ารณ์ ใ นพื้ น ที่ จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ไ ด้ป ะทุ มี เ หตุ ก ารณ์ ใ หญ่ เช่ น เหตุ
การณ์กรื อเซะ และตากใบ ทาให้กลุ่มภาคประชาสังคมและกลุ่มนักศึกษา ในช่วงนั้น เริ่ มลงไปเยี่ยมเยียน
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ให้กาลังใจกับผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ เนื่ องจากในช่ วงเวลานั้น ยังไม่รู้จะทาอะไรอีกได้แต่ให้กาลังใจ เยี่ยม
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วยกันและรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะสามารถทาได้
ต่อมาได้มีการขับเคลื่ อนของภาคประชาสังคมที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นในหลายๆ ประเด็น ทาให้
เกิดการรวมกลุ่มเป็ นสภาประชาสังคมชายแดนใต้อย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 20 สิ งหาคม 2554 จนทาให้มี
การขับเคลื่อนเป็ นขบวนองค์กรภาคประชาสังคมจนถึงปั จจุบนั นี้
แต่ในช่ วงปี 2556 เป็ นปี ที่ชาวพุทธมีการสู ญเสี ยในชี วิตมากที่สุดในข้อมูลสถิ ติที่มี ดังนั้น ได้มี
การรวมตัวเป็ นพุทธชนกลุ่มน้อย และต่อมาเปลี่ยนมาเป็ นเครื อข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (Buddhist for
Peace: B4P)

มูฮามัดอายุบ ปาทาน : อยากให้ ประชาชนทัว่ ประเทศหนุนเสริมกระบวนการสั นติภาพชายแดนใต้
มูฮามัดอายุบ ปาทาน กล่าวว่า เหตุ การณ์ ความรุ นแรงในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี
2547 จนถึ ง 2559 การสู ญเสี ย ชี วิตแล้ว 6,000 กว่า คน และพบว่า คนที่ เสี ย ชี วิตส่ วนใหญ่ เป็ นพลเรื อน
ประชาชนทัว่ ไปทั้งพุทธและมุสลิม คนที่เสี ยชี วิตส่ วนใหญ่ เป็ นคนที่อยู่ตรงกลาง ดังนั้น อยากเรี ยกร้อง
จากคนไทยในภู มิภาคอื่ นๆ รั บรู ้ ในสิ่ งนี้ ด้วยว่าคนในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนใต้มีคนเสี ยชี วิตทุ กวันและ
จานวนมากด้วย และไม่อยากเห็นประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องสู ญเสี ยชี วิต ซึ่ งอย่างที่ทราบกันดีวา่
คู่ขดั แย้งหลักนั้น คือ รัฐไทยกับขบวนการที่คิดเห็นต่างจากรัฐ
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีการใช้กฎหมายพิเศษ หน่ วยพิเศษ ทุกรู ปแบบ เนื่ องจากเป็ น
การต่อสู่ ทางความคิดหรื อการต่อสู ้ทางการเมือง จะอย่างไรก็ตามเมื่อกลับไปดู พ้ืนที่ความขัดแย้งจากทัว่
โลกจะพบว่า ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความรุ นแรงนั้น เกือบทุกที่สามารถยุติลงได้ดว้ ยกระบวนการ
พู ด คุ ย ซึ่ งในประเด็ น นี้ อยากให้ สั ง คมจากกรุ ง เทพฯ และที่ อื่ น ในสั ง คมไทยช่ ว ยกัน เสริ ม พลัง ให้
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้เดินหน้าต่อไป
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สภาฯ หนุนเครื อข่ ายเยาวชนร่ วมขับเคลื่อนสั นติภาพ
ขณะเดี ยวกันในพื้นที่ชายแดนใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้จดั เวทีอบรมทักษะความรู ้ใน
การขับ เคลื่ อนสั นติ ภาพในกลุ่ ม เยาวชน ระหว่า งวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 โดยมี เครื อข่ า ยเยาวชน
ชายแดนใต้จานวน 24 กลุ่ม เข้าร่ วมประชุ มและเรี ยนรู ้การเชื่ อมโยง (mapping) โดยได้รับการสนับสนุน
จากโครงการสนับสนุ นชุ มชนท้องถิ่นเพื่อฟื้ นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) สถาบันชุ มชนท้องถิ่นพัฒนา ณ
โรงแรมปาร์ควิวรี สอร์ท ปัตตานี
ส าหรั บ ข้อ สรุ ป ร่ ว มของเด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ส ามจัง หวัด ชายแดนใต้ที่ ร่ ว มเสนอและ
ลงคะแนนเสี ยงหรื อโหวตประเด็นที่จะขับเคลื่อนเพื่อหนุนเสริ มสันติภาพชายแดนใต้ สามารถเรี ยงลาดับ
อันดับ 1-7 ได้ดงั นี้
อันดับที่ 1 สร้างอาชี พให้เยาวชน อันดับที่ 2 จัดแข่งกี ฬาสัมพันธ์ ระหว่างพื้นที่ อันดับที่ 3 ให้
ความรู ้ เกี่ ย วกับ กระบวนการสั นติ ภาพในพื้ นที่ อัน ดับ ที่ 4 สร้ า งเครื อข่ า ยในกระบวนการขับเคลื่ อ น
สันติภาพ อันดับที่ 5 สร้ า งแกนนาจิตอาสา อันดับที่ 6 รณรงค์ยุติความรุ นแรง เดิ นรณรงค์สร้ า งพื้นที่
ปลอดภัย และ อันดับที่ 7เปิ ดเวทีรับฟังโดยเยาวชน

Mapping CSOs นราฯ งานสุ ดท้ ายของสภาฯ ในปี นี้
ขณะที่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ ผ่านมา สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ร่ วมกับ เครื อข่า ย
ประชาสังคมนราธิ วาส จัดโครงการ การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการเวทีการจัดทาแผนที่ (mapping) ระดับ
จังหวัดนราธิ วาส โดยมีตวั แทนองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดนราธิ วาสเข้าร่ วมกว่า 30 องค์กร
กระบวนการช่วงแรกของงานจะเป็ นการบรรยายให้ความรู ้และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็น
บทบาทองค์ก รภาคประชาสั ง คมในขับ เคลื่ อ นกระบวนการสั น ติ ภ าพ โดย มู ฮ ามัด อายุ บ ปาทาน
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่ งได้ย้ าว่า สิ่ งที่ ภาคประชาสังคมรุ่ นใหม่ ควรมี คือ 1. มีความ
มุ่งมัน่ ที่จะยุติความรุ นแรงและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งดังกล่าวอย่างจริ งจัง 2. ต้องสะท้อนเสี ยงของผูค้ น
ที่เกี่ยวข้องกับขัดแย้งให้ได้ 3. ต้องมีเครื อข่ายการทางานที่สามารถขยายผลการทางานต่อไปได้
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4. ต้องเป็ นคนที่มีจิตใจเปิ ดกว้างที่พร้อมจะทางานกับคนที่เห็นต่างหรื อมีภูมิหลังที่ต่างกันได้ 5.
ต้องทางานร่ วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 6. ต้องกล้าที่จะคิดแตกต่าง แสวงหาทางเลือก ที่จะไม่
ใช้ความรุ นแรง 7. ต้องเป็ นตัวเชื่ อม และเกาะเกี่ยวระหว่างประชาชนกับคู่ขดั แย้งทั้งสองฝ่ าย และสร้าง
เครื อข่ายภาคประชาสังคม เพื่อหนุ นเสริ มการพูดคุยสันติภาพ และ 8. ต้องกระตุน้ ผลักดัน เชิญชวน เพื่อ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการยืนยันให้การพูดคุยเดินหน้าต่อไป
ช่วงที่สองเป็ นการจัดทากระบวนการเปิ ดพื้นที่สาธารณะ เพื่อกาหนดประเด็นร่ วมโดยคัดเลื อก
ประเด็นเดิม จากเวที mapping ที่มีผูเ้ ข้าร่ วมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ปัตตานี และ
ประเด็นเดิ มจากมติของเครื อข่ายประชาสังคมนราธิ วาส เพื่อคัดเลื อก 4 ประเด็นเร่ งด่วนที่จะขับเคลื่ อน
ต่อไปในปี หน้า และให้ร่วมกันโหวต (dot democracy) ซึ่งผลการโหวตอันดับ 1 - 4 มีดงั นี้
อันดับที่ 1. วาระเด็กและเยาวชน (ครอบครัว) อันดับที่ 2. ห้องเรี ยนสันติภาพในชุมชน อันดับที่
3. กระบวนการยุติธรรมและสิ ทธิมนุษยชน และ อันดับที่ 4. การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้กระบวรการสันติภาพ
สู่ ปอเนาะ ตาดีกา และสานักงานการศึกษาเอกชน
ช่ ว งที่ ส ามได้แ บ่ ง กลุ่ ม ออกเป็ นสี่ ก ลุ่ ม ตามประเด็ น ที่ ต้อ งการขับ เคลื่ อ น เพื่ อ ร่ ว มกัน ระดม
ความเห็ นในกลุ่มย่อยในหากรอบและวิธีการปฏิ บตั ิการที่ เป็ นรู ปธรรมในการที่ จะขับเคลื่ อนในแต่ละ
ประเด็นต่อไปในปี หน้า
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เตรียมจัดสมัชชาสั นติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็นขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่ วม

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ร่วมกับเครื อข่ ายกาหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วม
5 ประเด็น ความมั่นคงทางอาหารและสิ่ งแวดล้ อม, พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้ องเรียนสั นติภาพ, เด็ก/
เยาวชน และการสื่ อสารสาธารณะ พร้ อมเตรี ยมจัดสมัชชาสั นติภาพชายแดนใต้ /ปาตานี2017 วั นที่ 18
มีนาคมนี้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมพบปะแลกเปลี่ ยนกับตัวแทนเครื อข่ายประชาสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 30 องค์กร เพื่อร่ วมกาหนดทิ ศทางการขับเคลื่ อนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่ วมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ณ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา โดยมีนายมูฮามัดอา
ยุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็ นประธานการประชุม
ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่ วมถกอภิปรายและให้ขอ้ คิดเห็ นที่จะนาไปสู่ การจัดทาข้อเสนอเชิ ง
นโยบายใน 5 ประเด็น คือ ความมัน่ คงทางอาหารและสิ่ งแวดล้อม, พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้องเรี ยน
สันติภาพ, เด็ก/เยาวชน และการสื่ อสารสาธารณะ โดยให้แต่ละกลุ่มได้กาหนดเป้ าหมายที่อยากเห็ นใน
ระยะเวลา 3 ปี และกาหนดประเด็นข้อเสนอเชิ งนโยบาย เพื่อจะนาเสนอในงานสมัชชาสันติชายแดนใต้/
ปาตานี 2017 ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 นี้ดว้ ย ดังนี้
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ความมั่นคงทางอาหารและสิ่ งแวดล้อม
ประเด็นนี้ เคยได้รับการโหวตมาเป็ นอันดับที่ 1 ในเวที Mapping CSOs เมื่อปี ที่ผ่านมาจาก 5
ประเด็ นเร่ ง ด่ ว นในการหนุ นเสริ ม สั นติ ภาพชายแดนใต้/ ปาตานี โดยในวงย่อยของกลุ่ ม นี้ ไ ด้พู ด ถึ ง
สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั เช่ น แรงงานภาคการเกษตรและการประมงส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ
การผลิตของคนในพื้นที่ไม่เพียงพอ อาหารมีราคาสู ง นายทุนครองตลาด เป็ นต้น
เป้ าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปี คือ การสร้างเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่ และอยากเห็นนโยบาย
ของรั ฐที่ สอดคลองกับบริ บทของพื้นที่ และแนวทางการดาเนิ นงานก็คือ การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรี ย ์ เช่น การอบรมทัว่ ไป อบรมในสถาบันการศึกษา รณรงค์สร้างจิตสานึ กของ
การบริ โภค เป็ นต้น
ข้อเสนอเชิ งนโยบายของกลุ่ มนี้ คื อ ประกาศให้พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อาเภอของ
จังหวัดสงขลา เป็ นพื้นที่ตน้ แบบด้านการเกษตรอินทรี ย ์ โดยการให้หน่ วยงานของรัฐปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง

ห้ องเรียนสั นติภาพในชุ มชน
ในกลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ปัญหาในปั จจุบนั หลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ชุ มชนขาดความรู ้
ความเข้าใจในชุ ดองค์ความรู ้ที่เอื้อต่อเรื่ องการสร้ างสันติภาพ ชุ มชนขาดความไว้วางใจต่อกัน ความคิด
หรื อ มุ ม มองที่ ต่ า งกัน ท าให้ ข าดการแสวงหาเป้ า หมายร่ ว ม เวที เ รี ย นรู ้ ป ระเด็ น สั น ติ ภ าพมี น้ อ ย ไม่
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท าให้ ข าดโอกาส พื้ นที่ เรี ย นรู ้ ไ ม่ เอื้ อ ต่ อ ชุ ม ชน ไม่ ส อดคล้องกับ บริ บ ทพื้ น ที่ ความ
ตระหนักและสนใจประเด็นสันติภาพมีนอ้ ยเพราะคิดและรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว รวมถึงขาดความร่ วมมือ
ระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาคีภาครัฐในการที่จะหนุ นเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ประเด็นสันติภาพแก่
ชุมชนอย่างจริ งจัง เป็ นต้น
เป้ าหมายในระยะเวลา 3 ปี ของกลุ่มนี้ คือ มีห้องเรี ยนสันติภาพชุ มชนในทุกชุ มชนเพื่อการศึกษา
เรี ยนรู ้ประเด็นสันติภาพที่สอดคล้องกับบริ บทพื้นที่จริ ง และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยน
ผ่านของสถานการณ์ความขัดแย้ง

55

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ ให้รัฐบาลกาหนดเป็ นวาระชายแดนใต้ ในเรื่ องที่จะให้มีและ
หนุนเสริ มห้องเรี ยนสันติภาพในพื้นที่และสถานศึกษา

การสื่ อสารสาธารณะ
กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั เช่น ขาดการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มสื่ อ
กับเครื อข่ายในพื้นที่ทาให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรเครื อข่ายที่สามารถนามาช่วยสื่ อสาร
ผ่านสื่ อได้ ขาดการเรี ยนรู ้เรื่ องการสื่ อสารเพื่อสันติภาพ ยังไม่มี TV ชุมชน เป็ นต้น
เป้ าหมายในระยะเวลา 3 ปี คือ การมีนกั สื่ อสารมืออาชี พที่เพิ่มมากขึ้น การมีเครื อข่ายนักสื่ อสาร
ชายแดนใต้ มีเวทีฝึกอบรมเทคนิ คเรื่ องการสื่ อสารเพื่อสันติภาพแก่นกั สื่ อสารชายแดนใต้ เกิด TV ชุมชน
ชายแดนใต้เกิดศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ นการสื่ อสารให้คนชายแดนใต้ทุกด้าน
ข้อเสนอเชิ งนโยบายของกลุ่มนี้ คื อ จัดตั้งกองทุนนักสื่ อสารสันติภาพ/สันติสุขชายแดนใต้ นา
ร่ อง TV ชุมชนชายแดนใต้ และสนับสนุนศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ นการสื่ อสารชายแดนใต้

เด็ก/เยาวชน
กลุ่มนี้ ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั หลายประเด็น เช่ น ปั ญหายาเสพติด เด็กติด
เกมส์ ท้องไม่พร้อม หลุดจากระบบการศึกษา ครอบครัวหย่าร้าง เด็กแว้น เด็กห่างไกลจากศาสนา เป็ นต้น
เป้ าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปี คือ เด็กอยูใ่ นระบบการศึกษา เด็กรู ้จกั ภาษาที่หลากหลาย
เด็กมีพ้นื ที่สร้างสรรค์ มีสื่อสร้างสรรค์ ครอบครัวสันติสุข ลดปั ญหายาเสพติด ท้องไม่พร้อมต้องหมดไป
และเด็กเข้าใจหลักการสิ ทธิมนุษยชน
ข้อเสนอเชิ งนโยบายของกลุ่มนี้ พูดถึ งประเด็นการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และศาสนา
ประเด็นครอบครัว ประเด็นการสื่ อสารรวมไปถึงพื้นที่กลาง และกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

56

พืน้ ทีส่ าธารณะปลอดภัย
กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั คือ การใช้ความรุ นแรงโดยใช้ระเบิดและการ
ยิงทาร้ ายผูบ้ ริ สุทธิ์ ทรัพย์สินเสี ยหาย ผูค้ นเสี ยชี วิตและพิการ บาดเจ็บ มีหญิงหม้าย เด็กกาพร้ า ผูค้ นไม่
สามารถประกอบอาชี พได้ ด่านมากเกินไป รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่มากจนเกิ นความจาเป็ น และเจ้าหน้าที่
ขาดความเข้าใจวัฒนธรรมของพื้นที่
เป้ าหมายในอนาคต คือ อยากให้คนดาเนิ นชี วิตประจาวันโดยปกติสุข ลดจานวนเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ ไม่ปฏิบตั ิการทางอาวุธในพื้นที่
ข้อเสนอเชิ งนโยบายของกลุ่มนี้ คือ ยุติการปฏิ บตั ิการทางอาวุธในพื้นที่สาธารณะทั้ง 2 ฝ่ าย ลด
จานวนเจ้าหน้าที่ ความมัน่ คงในพื้นที่ การพูดคุ ยเป็ นวาระแห่ งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการในการกาหนด
กลไกมาตรการการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จากทุกภาคส่ วน

เตรียมจัดสมัชชาสั นติภาพ 2017
ในช่วงบ่าย คณะกรรมการสภาประชาสังคมและองค์กรเครื อข่ายได้ประชุ มกันต่อเพื่อเตรี ยมจัด
สมัชชาสันติชายแดนใต้/ปาตานี 2017 ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้
ในงานจะมีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่ องภาคประชาสังคมกับการหนุ น
เสริ มกระบวนการสันติภาพในชุมชน โดย Dr.Nobert Ropers นอกจากนั้นยังมีวงเสวนาประเด็นการต่อสู ้
ทางการเมืองของประชาชนในแนวทางสันติวิธี จากผูท้ ี่เคยเป็ นแกนนาการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
ส่ วนโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การนาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 5
ประเด็นหลัก คือ 1.ความมัน่ คงทางอาหารและสิ่ งแวดล้อม 2.ห้องเรี ยนสันติภาพในชุ มชน 3.การสื่ อสาร
สาธารณะ 4.วาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ และ 5.พื้นที่สาธารณะปลอดภัย”
และวงสานเสวนา เรื่ อง“ความร่ วมมื อของภาคส่ วนต่างๆ กับการขับเคลื่ อนสมัชชาสันติ ภาพ
ชายแดนใต้” โดยตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทน ศอ.บต. ตัวแทน กอ.รมน. ตัวแทนรัฐบาลส่ วนหน้า เป็ นต้น
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พันธมิตร CSOs จัดงานสมัชชาสั นติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปี การต่ อสู้ ของประชาชนเพื่อ
‚พลังประชาสั งคม พลังสั นติภาพ‛

สะรอนี ดือเระ

ประชาสั งคมชายแดนใต้ ระดมเครื อข่ ายสร้ าง ‚พลังประชาสั งคม พลังสั นติภาพ‛ จัดสมัชชาสั นติภาพ
ชายแดนใต้ /ปาตานี วันที่ 18 มีนาคม ณ หอประชุ ม คณะวิทยาการจั ดการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
พร้ อ มปาฐกถาพิเ ศษ ในหั ว ข้ อ การต่ อ สู้ ทางการเมื อ งในความขั ด แย้ ง: จะเสริ ม ปั ญหาหรื อ จะสร้ า ง
ทางออก? (Politicisation of Conflicts: Part of the Problem or Part of the Solution?) โดย ดร.นอร์
เบิ ร์ต โรเปอส์ ผู้ อ านวยการศู นย์ ค วามร่ ว มมื อทรั พ ยากรสั นติภ าพ เสวนาสาธารณะ และการเสวนา
สาธารณะ ‚4 ทศวรรษการเมืองประชาชน: เราเดินมาไกลถึงไหนแล้ว?‛

การจัดงาน สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017
"พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ" โดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้และองค์กรพันธมิตรในครั้งนี้ เป็ น
การจัด งานต่ อเนื่ อ งทุ ก ปี ของเครื อข่ า ยประชาสั ง คมปาตานี โ ดยเริ่ ม ครั้ งแรกที่ เป็ นการจัด งานวันสื่ อ
ทางเลือกชายแดนใต้ในปี 2556 และงานวันสื่ อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วันที่ 28 ก.พ. 2558 ที่ผา่ นมา
สาหรั บ การจัดงานสมัช ชาสั นติ ภาพในครั้ งนี้ จะมี ไ ฮไลท์ที่ สาคัญคื อ การเสวนาสาธารณะ 4
ทศวรรษการเมืองประชาชน เราเดินทางไกลมาถึงไหนแล้ว โดยจะเป็ นการย้อนราลึกถึงบทบาทการต่อสู ้
ของประชาชนปาตานีในช่วงตลอดระยะเวลา 40 ที่ผา่ นมา เริ่ มตั้งแต่การต่อสู ้เรี ยกร้องความเป็ นธรรมของ
ประชาชนที่หน้า มัสยิดกลางปั ตตานี ในปี 2518 จนถึ งปั จจุ บ นั โดยมี บุคคลที่ มีส่วนร่ วมและมี บทบาท
สาคัญในแต่ละเหตุการณ์มาบอกเล่าบนเวที
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40 ปี การต่ อสู้ ของประชาชน บนเส้ นทางสู่ สันติภาพ
การเสวนาเรื่ องการเมืองประชาชนที่จะสะท้อนเรื่ องราวของการต่อสู่ ในเวทีน้ ี เริ่ มจากเหตุการณ์
การเรี ยกร้องความเป็ นธรรมและการประท้วงใหญ่ที่ปัตตานีใน 2518 ซึ่ งจะมีนายอารี เพ็ญ อุตรสิ นธุ์ อดีต
ผูน้ านักศึกษากลุ่มสลาตันที่บทบาทในการเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมต่อรัฐบาลไทยในขณะนั้นและเป็ น
นักการเมืองผูค้ ร่ าหวอดคนหนึ่ งของสังคมมุสลิมจะเป็ นผูร้ ่ วมเสวนาและบอกเล่าถึงบทบาทการต่อสู ้ทาง
การเมืองของช่วงเวลานั้น
เหตุการณ์การต่อสู ้ทางการเมืองที่สาคัญอีกช่วงเลาหนึ่ งของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ กรณี การเรี ยกร้ องเรื่ องฮิญาบและกรณี การเรี ยกร้ องให้รัฐบาลถอนมัสยิดกรื อเซะออกจากการเป็ น
โบราณสถาน ซึ่ งทั้งสองเหตุการณ์ นักเป็ นเหตุ การณ์ การต่อสู ้ทางการเมืองที่เป็ นหมุ ดหมายสาคัญของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นเหตุการณ์ร่วมสมัย ซึ่ งการย้อนรอยบทบาทการต่อสู ้ทาง
การเมืองครั้งนี้จะมีนายมูฮาหมัดอายุบ ปาทาน ที่เป็ นผูน้ าในการเคลื่อนไหวในขณะนั้นในฐานะประธาน
กลุ่มยุวมุสลิมยะลา (ยมย.) และเป็ นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในขณะนี้ เป็ นผูน้ าเสนอในเวที
เสวนา
ในช่ วงทศวรรษที่ 1990 ประเด็นการต่ อสู ้ ท างการเมื องของภาคประชาชนปาตานี ไ ด้เกิ ดการ
ขับเคลื่อนขนานใหญ่ในเรื่ องการปกป้ องละเรี ยกร้องสิ ทธิ ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมว่า
จะเป็ นประเด็นเรื่ องการเรี ยกร้ องยกเลิ กเขื่ อนสายบุ รี การต่อสู ้ ในเรื่ องเหมื องถ่านหิ นสะบ้าย้อยจนเกิ ด
ขบวนการต่อสู ้ภาคประชาชนอย่างขนานใหญ่ ซึ่ งในประเด็นนี้ จะมีคุณละม้าย มานะการ ผูป้ ระสานงาน
เครื อข่ายทรัพยากรธรรมชาติจะเป็ นผูร้ ่ วมเสวนาบอกเล่าการต่อสู ้ของประชาชนเพื่อน้ า ป่ า นา เล
ในปี 2550 ในห้วงสถานการณ์ความรุ นแรงรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ ในสถานการณ์
ที่ตอ้ งอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกษาและกฎหมายพิเศษ พรก.ฉุ กเฉิ น แม้วา่ สถานการณ์ในพื้นที่อยูใ่ นสภาวะ
กดดันและอันตราย แต่นักศึกษากลุ่ มหนึ่ งได้แสดงพลังการต่อสู ้ ของภาคประชาชนที่ นาโดยเครื อข่าย
นักศึกษาพิทกั ษ์ประชาชนได้รวมพลังก่อการชุ มนุ มใหญ่ที่หน้ามัสยิดกลางจังหวัดปั ตตานี โดยแสดงให้
เห็นถึงพลังของสันติวิธีในการต่อสู ้ทางการเมืองอย่างเป็ นรู ปธรรมที่สุด ซึ่ งในเวทีน้ ี ตูแวดานี ยา ตูแวแม
แง อดี ตประธานเครื อข่ายนักศึกษาพิทกั ษ์ประชาชน จะมาร่ วมย้อนรอยปรากฏการณ์ สันติธรรมกับการ
ชุมนุมใหญ่ในสถานการณ์ความขัดแย้งปี 50 ด้วยตัวเอง
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ประกาศข้ อเสนอเชิ งนโยบายและยุทธศาสตร์ สันติภาพ เพื่อการสร้ างสั นติภาพในพืน้ ทีก่ ลางทีเ่ ปิ ดกว้ าง
อีก ไฮต์ไ ลท์หนึ่ ง ของงานสมัช ชาสันติภาพคือ การนาเสนอ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สันติ ภาพ
ชายแดนใต้/ปาตานี “พื้นที่ การเมื อง: การสร้ างสันติ ภาพในพื้ นที่ กลางที่เปิ ดกว้าง” ที่จะเป็ นการยื่น
ข้อเสนอเชิ งนโยบายต่อสาธารณะของเครื อข่ายองค์กรประชาสังคม ซึ่ งข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สันติภาพนี้ เป็ นผลการดาเนิ นงานตามกรอบของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ที่ตอ้ งการเห็ น
สังคมแห่งนี้เป็ น “สังคมที่เป็ นธรรมและมีสันติภาพสาหรับทุกคน”
ทั้งนี้ กระบวนการจัดทาข้อเสนอนั้นเริ่ มตั้งต้นขึ้นหลังจากการระดมสมองในกลางปี 2559 เพื่อ
สรุ ปบทเรี ยนการทางานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ในรอบ 12 ปี กระทัง่ ผลิ ตเป็ นยุทธศาสตร์
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขา้ งต้น จากนั้นในเดื อนสิ งหาคมและต่อเนื่ องอีกครั้งในเดื อนพฤศจิกายน
2559 จึงได้ริเริ่ มเปิ ดพื้นที่พบปะระหว่างตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมที่ทางานอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ผ่านกระบวนการจัดทาแผนที่การทางานของเครื อข่าย
ภาคประชาสังคม (Mapping) เพื่อตระหนักถึ งตาแหน่ งแห่ งที่ขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่และ
ศักยภาพที่จะทางานร่ วมกันในอนาคต
สาหรั บองค์กรที่เข้าร่ วมมีกว่าเจ็ดสิ บกลุ่ม กิ จกรรมดังกล่าวยังกลัน่ ให้ได้มาซึ่ งประเด็นปั ญหา
สาธารณะที่กลุ่มต่าง ๆ กาลังรับมืออยู่ โดยสามารถจาแนกแยกแยะได้ถึง 14 ประเด็นและกลุ่มงาน ในจาน
วนนี้มี 5 ประเด็นสาคัญที่ผเู ้ ข้าร่ วมเรี ยงลาดับความสาคัญไว้สูงที่สุด อันได้แก่ ความมัน่ คงทางอาหารบน
ฐานทรัพยากร พื้นที่ สาธารณะปลอดภัย ห้องเรี ยนสันติภาพในชุ มชน วาระการพัฒนาเด็กและเยาวชน
และการสื่ อสารที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
5 ประเด็นสาธารณะข้า งต้น สภาประชาสัง คมชายแดนใต้ไ ด้ร่วมกันพัฒนาเป็ นข้อเสนอเชิ ง
นโยบาย โดยมีการจัดตั้งคณะทางานร่ วมที่รับผิดชอบในการยกร่ างข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น มีการ
เปิ ดเวทีย่อยอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีการระดมความคิ ดเห็ นในสาระสาคัญของทั้งห้าประเด็น ตั้งแต่การ
ประเมินสถานการณ์ ปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ การพิจารณานโยบายหรื อทิศทางของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง
ๆ ตลอดจนการระดมข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่ วมที่มาจากองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในส่ วนที่เป็ นองค์กร
สมาชิ ก ของสภาเองและองค์ก รพันธมิ ต รต่ า ง ๆ กระทัง่ สามารถสรุ ป ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายที่ เปิ ดต่ อ
สาธารณะในงานสมัชชาสันติภาพในครั้งนี้
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ประชาสั งคมประกาศปฏิญญาสั นติภาพ เรียกร้ อง 5 พืน้ ทีท่ างการเมืองสร้ างสั งคมวุฒิภาวะ

โรงเรี ยนนักข่ าวชายแดนใต้

การจัดงานสมัชชาสั นติภาพชายแดนใต้ /ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลัง
ประชาสั งคม พลังสั นติภาพ" โดยสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ และองค์ กรพันธมิตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
ทีผ่ ่านมา สมาชิกและองค์ กรเครื อข่ ายที่ร่วมจัดทั้ง 118 องค์ กรได้ ประกาศปฏิญญาสั นติภาพเรียกร้ องการ
เปิ ดพืน้ ทีท่ างการเมืองใน 5 มิติและเรียกร้ องสั นติวธิ ี

การประกาศปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้อ่านโดยมู ฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชา
สังคมชายแดนใต้พ ร้ อมๆ กับ สมาชิ กเครื อข่า ยองค์กรประชาสัง คมที่ ม าร่ วมงานกว่า 500 คน ในช่ วง
สุ ดท้ายของการจัดงาน
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวว่า การดาเนิ นงานในครั้งนี้ เป็ นการดาเนิ นงานตามกรอบของสภาประชา
สังคมชายแดนใต้ระยะที่สอง ในห้วงปี 2559 – 2561 โดยสภาของเป็ นแหล่งรวมตัวของเครื อข่ายของ
คนทางานภาคประชาสังคมในชายแดนใต้หลายองค์กร โดยในช่ วงของการดาเนิ นงานในช่ วงนี้ เราให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในการ “หนุนเสริ ม” การสร้างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพอย่างยัง่ ยืน โดยมี
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) พยายามที่จะสร้าง พื้นที่กลางเพื่อผลักดันนโยบาย
2) การสร้างความแข็งและอานาจต่อรองให้กบั ภาคประชาสังคม
3) การสร้างและขยายเครื อข่ายของสภาฯ เอง
โดยในวันนี้ จึงเอกสารข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายและยุทธศาสตร์ สันติภาพ ซึ่ งกว่าจะมาถึงวันนี้
ได้วางกระบวนการระดมสมองในเวที ย่อย มาตั้งแต่กลางปี 2559 โดยพบปะพูดคุ ยและทา “แมพปิ้ ง”
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ข้อ เสนอนี้ จากสมาชิ ก กว่า 70 กลุ่ ม โดยมี ก ลุ่ ม ประเด็ น การท างานอยู่ถึ ง 14 ประเด็ น จากนั้น จึ ง ท า
กระบวนการเพื่อจัดลาดับความสาคัญของประเด็นนามาสู่ ขอ้ เรี ยกร้องในวันนี้

ปฏิญญาสั นติภาพชายแดนใต้ 2017
พวกเราที่มารวมกันในวันนี้ เป็ นประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้หรื อภู มิภาคปา
ตานี และเป็ นประจักษ์พยานต่อความรุ นแรงที่ยืดเยื้อเรื้ อรังมาต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 13 ปี การรวมตัวใน
วันนี้เป็ นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ไม่เพียงแต่ตอ้ งการแก้ไข คลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวนี้ เท่านั้น หากแต่
มุ่งมาดปรารถนาที่จะสร้างสันติภาพร่ วมกันอีกด้วย
การร่ วมดาเนิ นงานตลอดหลายเดือนที่ผา่ นมาเพื่อนาเสนอ ถกถียง โต้แย้ง ใคร่ ครวญ กลัน่ กรอง
และสกัดประเด็นปั ญหาสาธารณะต่างๆ ที่ ดารงอยู่ในพื้นที่ แห่ งนี้ จนกระทัง่ ได้มาซึ่ งข้อเสนอที่ เราจะ
เรี ยกร้ องจากทุกฝ่ าย รวมถึ งตัวเราเอง ว่าให้มุ่งมัน่ ในการสถาปนา รักษาและขยาย “พื้นที่ทางการเมือง”
ให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้โดยสัมพันธ์กบั แนวคิดเกี่ยวกับ “พื้นที่” ใน 5 มิติดงั ต่อไปนี้
1. เรายินดี ที่จะให้ความร่ วมมื อกับทุ กฝ่ ายในการผักดันให้เกิ ด “พื้นที่ ปลอดภัย”ที่ ไม่เพี ยงแต่
ปลอดพ้นจากความรุ นแรงทางตรงต่อพลเรื อนที่ ไม่ได้มีส่วนในการสู ้ รบเท่านั้น หากแต่ตอ้ งเคารพใน
ความเป็ นมนุษย์และการแสดงออกทางการเมือง
2. เรายินดีที่จะส่ งเสริ มละสนับสนุ นให้มี “พื้นที่เรี ยนรู ้ ” เกี่ ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพที่
กระจายไปสู่ ชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. เรายินดีที่จะร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี “พื้นที่สื่อสาร” ที่คนในพื้นที่
จะสามารถส่ งเสี ยงความกังวล ความต้องการและความหวังได้อย่างเสรี และสอดคล้องกับบริ บทแวดล้อม
ในสังคมของที่น้ ี
4. เราพร้อมให้ความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในการขับเคลื่อน ความมัน่ คงทางอาหาร ที่ให้อานาจ
กับประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลิตอาหารจากชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ
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5. เรายินดี ที่จะร่ วมมื อกับทุ กภาคส่ วนในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มี “พื้นที่ สร้ างสรรค์”
สาหรั บสมาชิ กรุ่ นเยาว์ของเราให้เติ บโต ต่อยอด และสร้ างสรรค์สังคมให้ดีงานและพร้ อมสาหรั บอยู่
ร่ วมกันต่อไป
พื้นที่ การเมื องเหล่ านี้ จะเอื้ อให้ผูค้ นในความขัดแย้งได้เผชิ ญหน้ากับความแตกต่างอย่างมี วุฒิ
ภาวะ ตระหนักถึงความสาคัญของความรู ้ และการทาความเข้าใจต่อสิ่ งที่ไม่คุน้ เคย มัน่ ใจและยืนหยัดใน
แนวทางไม่ใช้ความรุ นแรง และถึงที่สุดแล้วจะสามารถรับมือกับความขัดแย้งที่อยูบ่ นฐานของอัตลักษณ์
และความปรารถนาทางการเมืองที่แตกต่างกันซึ่ งดารงอยูใ่ นชายแดนใต้/ปาตานี อย่างสร้างสรรค์นนั่ เอง

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้
ประกาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วันที่ 18 มีนาคม 2560
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สมช. เปิ ดเวทีถก หาทางดึง CSOs ร่ วมกระบวนการพูดคุยสั นติสุขโดยตรง

อิมรอน ซาเหาะ

สมช.จัดประชุ มทีน่ ราธิวาสเพื่อหารื อแนวทางในการดึงภาคประชาสั งคมเข้ าร่ วมกระบวนการพูดคุยสั นติ
สุ ขโดยตรง พร้ อมเปิ ดพื้นที่ถ กแถลงอย่ า งเสรี ด้ า นสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เตรี ยมจั ดเวิร์กช็ อป
กฏหมายมนุษยธรรมระหว่ างประเทศ IHL กับ Genevacall ด้ าน NDI อเมริกา, FNFเยอรมันเชิ ญร่ วมจัด
เวทีประชาธิปไตย

สมช. เชิ ญถกหาทางดึงประชาสั งคมร่ วมกระบวนการพูดคุยโดยตรง
นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้แจ้งว่า ในวันที่ 10 เมษายน 2560
นี้ สภาประชาสั ง คมชายแดนใต้ไ ด้รับ เชิ ญจากส านัก งานสภาความมัน่ คงแห่ ง ชาติ (สมช.) ในฐานะ
สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการอานวยการพูดคุ ยเพื่อสันติ สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่ วม
ประชุ ม หารื อกับ หัวหน้า ส านัก งานเลขานุ ก ารคณะพู ดคุ ย ฯและผูแ้ ทนส่ วนราชการที่ รับ ผิดชอบงาน
กระบวนการพูดคุยฯ ณ โรงแรมอิมพิเรี ยล อ.เมือง จ.นราธิวาส
เป้ าหมายของการประชุมหารื อครั้งนี้มุ่งหวังให้องค์กรภาคประชาสังคม หรื อ CSOs และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยตรง และมุ่งหมายเปิ ดพื้นที่ให้ภาค
ส่ วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสถกแถลงสะท้อนความคิดเห็นอย่างเสรี และปลอดภัยแก่ผรู ้ ับผิดชอบในระดับ
นโยบายโดยตรง
อีกทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการเสนอแนะและกาหนดนโยบายของรัฐต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ
และพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่กาลังดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ด้วย
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ก่ อนหน้า นี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้เคยร่ วมประชุ ม หารื อกับสานักงานเลขานุ การคณะ
พูดคุยฯมาแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดจากข่าวเกี่ยวข้อง)

สภาประชาสั งคมเตรียมจัดเวิร์กช็อป IHL กับ Genevacall
ในช่วงบ่ายวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ประชุม
เตรี ยมจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ(Workshop) เกี่ยวกับกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ร่ วมกับ
องค์กรเจนีวาคอล (Genevacall) ซึ่ งเป็ นองค์กรต่างประเทศจากยุโรปที่ทางานด้านสันติภาพ ในเดือนหน้า

NDI อเมริกา, FNF เยอรมันเชิญร่ วมจัดเวทีประชาธิปไตย
ต่อมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมา National Democratic Institute- NDI จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และ Friedrich Naumann Foundation - FNF จากประเทศเยอรมันเชิญคณะกรรมการสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้เข้าร่ วมหารื อในการเตรี ยมจัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ อง“การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยประเทศไทยจะเรี ยนรู ้จากวิธีปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศระดับสากลอย่างไร”ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ
โรงแรมอิมพิเรี ยล อ.เมือง จ.นราธิ วาส โดยเชิญตัวแทนนักการเมือง สื่ อและภาครัฐเข้าร่ วมหารื อด้วย
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ขยายพืน้ ทีเ่ รียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ ดันทาแผน
ยุทธศาสตร์ ร่วม

อิมรอน ซาเหาะ

ประชาสั งคมชายแดนใต้ เผยคนรุ่ นใหม่ สนใจประเด็นสั นติภาพเพิ่ม ดูจากงานสมัชชาฯสั นติภาพ พร้ อม
ผลัก ดัน 5 ประเด็นเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ร่ว ม ขยายพื้นที่เรี ยนรู้ จั ดเวทีสั นติภ าพนอกชายแดนใต้ จั ด
สั มมนาวิชาการ จัดเวิร์กช็อป IHL กับ Genevacall ร่ วมจัดเวทีประชาธิปไตยกับ NDI-FNF

เผยงานสมัชชาฯ ยืนยันคนรุ่ นใหม่ สนใจประเด็นสั นติภาพเพิม่
สภาประชาสังคมชายแดนใต้เผยบทเรี ยนจากงานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 โดย
ยืนยันว่าประชาชนสนใจประเด็นสันติภาพมากขึ้น โดยวัดจากจานวนผูเ้ ข้าร่ วมที่มากเกินที่คาดไว้
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่ นใหม่ที่ที่หลากหลาย โดยมาจากต่างพื้นที่ ต่างองค์กรและต่างวิชาชีพ เป็ นต้น
ซึ่ งงานสมัชชาดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การถอดบทเรี ยนดังกล่าวมีข้ ึนในการประชุมประจาเดือนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีตวั แทนองค์กรภาคี
เครื อข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่ วมด้วย
ที่ประชุมยังได้ติดตามการขับเคลื่อนงานต่างๆ จาก 5 ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นาเสนอใน
งานสมัชชาสันติภาพดังกล่าวด้วย ซึ่ งได้แก่ ประเด็นอธิ ปไตยและความมัน่ คงทางอาหารและสิ่ งแวดล้อม,
พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้องเรี ยนสันติภาพ, เด็กและเยาวชน และการสื่ อสารสาธารณะ

66

ผลักดัน 5 ประเด็นเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ร่วม
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมหารื อถึงโครงการและกิจกรรมในอนาคตเพื่อหนุนเสริ มสันติภาพ
ในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไปด้วย โดยกิจกรรมหรื อโครงการที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้จะขับเคลื่อน
หลังจากนี้มีหลากหลาย ดังนี้
การอบรมให้ความรู ้เรื่ องสันติภาพในกลุ่ม 4 เสาหลัก เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการ
ขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพในชุมชน
การจัดประชุมร่ วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 5 ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และพัฒนาเป็ นแผนยุทธ์ศาสตร์ ร่วม อีกทั้งเพื่อนาเสนอแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ประเด็นต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ขยายพืน้ ทีเ่ รี ยนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้
นอกจากนั้น ยังมีแผนที่จะจัดเวทีสานเสวนาภาคประชาสังคมใน 4 อาเภอของสงขลา เพื่อสร้าง
การเรี ยนรู ้แก่ประชาชนใน 4 อาเภอดังกล่าวด้วย และยังมีแผนที่จะจัดเวทีสานเสวนา 3 ภาคส่ วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมอีกด้วย
นอกจากนั้น ยังหารื อร่ วมกันในการที่จะร่ วมกันจัดเวทีสานเสวนาคนนอกพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างความเข้าใจร่ วมกันในการหนุ นเสริ มกระบวนการ
สันติภาพชายแดนใต้

เตรียมจัดเวิร์กช็อป IHL – สั มมนาวิชาการ
ที่ประชุมยังมีแผนจัดสัมมนาทางวิชาการ กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อเสริ มสร้างการ
เรี ยนรู ้เรื่ องการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้บางส่ วนได้ประชุมเตรี ยมจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ(Workshop) เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ร่ วมกับองค์กร
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เจนีวาคอล (Genevacall) ซึ่ งเป็ นองค์กรต่างประเทศจากยุโรปที่ทางานด้านสันติภาพในวันที่ 10-11
พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี

ร่ วมจัดเวทีประชาธิปไตย
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมา National Democratic Institute- NDI จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และ Friedrich Naumann Foundation - FNF จากประเทศเยอรมันเชิญคณะกรรมการสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้เข้าร่ วมหารื อในการเตรี ยมจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง“การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยประเทศไทยจะเรี ยนรู ้จากวิธีปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศระดับสากลอย่างไร”ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้
ณ โรงแรมอิมพิเรี ยล อ.เมือง จ.นราธิ วาส โดยเชิญตัวแทนนักการเมือง สื่ อและภาครัฐเข้าร่ วมหารื อด้วย
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ผู้นากลุ่ม 4 เสาหลักชี้ชุมชนต้ องมีเอกภาพเพื่อหนุนเสริมสั นติภาพในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ จั ด กิจ กรรมหนุ น เสริ ม กระบวนการสนติ ภ าพกั บ กลุ่ ม ผู้ น า 4 เสาหลัก
ประธานสภาฯ แนะจะพัฒ นาอย่ า งยั่งยื นจะต้ องท างานอย่ า งเข้ มแข็งและมีค วามต่ อเนื่ อ ง ด้ า นรอง
ประธานสภาฯ ชี้ควรพัฒนาภายใต้ หลักการของศาสนาอิสลาม ด้ านผู้นา 4 เสาหลักหวังอยากจะเห็นความ
มีเอกภาพของกลุ่มผู้นาเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้ างสั นติภาพในพืน้ ที่

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2560 ที่ ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดโครงการหนุ นเสริ ม
กระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม เวทีอบรมความรู ้ ทักษะ "กระบวนการ
สันติ ภาพส าหรั บภาคประชาสังคมในกลุ่ ม 4 เสาหลัก (ผูน้ าศาสนา ผูน้ าท้องถิ่ น ผูน้ าท้องที่ และผูน้ า
ธรรมชาติ) โดยมีผนู ้ าในกลุ่ม 4 เสาหลักจากหลายพื้นที่ได้รับเชิญเข้าร่ วมโครงการ
โดยมีกิจกรรมการทาความเข้าใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี นาโดย ฆอซาลี อาแว
นักวิจยั จากสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล และรองเลขาธิ การ สภาประชา
สังคมชายแดนใต้ และ อิมรอน ซาเหาะ ผูป้ ฏิบตั ิ งานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และกรรมการฝ่ าย
วิชาการและการสื่ อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ขณะที่วนั ที่ 2 ของโครงการมีเวทีเสวนา เรื่ อง ปฏิบตั ิการทางานเชิ งพื้นที่พลัง 4 เสาหลัก วิทยากร
โดย อาจารย์แวรอมลี แวบูละ ประธานเครื อข่ายชุ มชนศรัทธา (กัมปงตักวา) และ คุณชานนท์ เจะหะมะ
ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต้ ดาเนิ นรายการโดย อาจารย์อบั
ดุ ลการิ ม อัสมะแอ หัวหน้าภาควิชานิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ก่อนจะทาการแบ่งกลุ่มกลุ่มระดม
ความเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วม
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ประธานสภาชี้ประสบการณ์ ผ้ นู ามีความสาคัญและต้ องต่ อเนื่อง
โครงการนี้ มี หลายกิ จกรรมที่ น่าสนใจ อาทิ การกล่ า วปาฐกถานาโดย มู ฮามัดอายุบ ปาทาน
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ที่ ช้ ี ให้เห็ นถึ งความสาคัญของผูน้ าในระดับชุ มชนซึ่ งใช้ชีวิตอยู่
ร่ วมกับประชาชนส่ วนใหญ่ในพื้นที่ และสามารถทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่อมในกระบวนการสันติภาพได้
นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะอีกว่า การจะพัฒนาในชุ มชนอย่างยัง่ ยืน นอกจากเรื่ องศาสนาและ
วัฒนธรรมที่เป็ นประเด็นสาคัญซึ่ งกลุ่มผูน้ าในชุ มชนมีตน้ ทุนที่สูงอยูแ่ ล้ว ยังต้องมีการทางานที่เข้มแข็ง
และมีความต่อเนื่อง
สิ่ ง ส าคัญ ไม่ แ พ้ก ั น ในการท างานเชิ ง พื้ น ที่ ก็ คื อ การจะปรั บ ใช้ ค วามรู ้ ใ นทางทฤษฎี ก ั บ
ประสบการณ์การทางานของผูน้ าในชุ มชนได้อย่างไร ที่ขาดไม่ได้ก็คือประเด็นเรื่ องการสื่ อสารว่าเราได้
ทาอะไรไปบ้างเป็ นสิ่ งที่สาคัญไม่แพ้กนั

มันโซร์ แนะการจัดการชุ มชนต้ องใช้ แนวทางอิสลามด้ วย
ขณะที่ การบรรยายในหัวข้อเรื่ อง "การพัฒนาและการบริ หารจัดการชุ มชนในมุมมองอิสลาม"
ของ มันโซร์ สาและ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฝ่ ายการต่างประเทศ ก็น่าสนใจไม่แพ้กนั
โดยรองประธานสภาฯ ได้แนะนาหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับดอกเบี้ ย การจัดตั้งและดาเนิ นกิ จกรรมด้านเศรษฐกิ จที่ ม าจากคาสอนของศาสนา เช่ น การจัดการ
หลักการซะกาตและบัยตุลมาล เป็ นต้น การจัดตั้งกองทุนออมและการลงทุนในชุ มชนโดยใช้แนวทาง
อิสลาม หรื อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เป็ นต้น

สิ่ งที่ 4 เสาหลักอยากเห็นคือความเป็ นเอกภาพ
ผลจากการระดมความเห็นที่น่าสนใจมีดงั นี้ ผูเ้ ข้าร่ วมอยากเห็นผูน้ า 4 เสาหลักเป็ นเอกภาพ เป็ น
แบบอย่างที่ ดี เปิ ดใจกว้าง ยอมรั บความแตกต่าง ไม่มีความขัดแย้ง มีการพูดคุ ยถึ งเรื่ องปั ญหาและการ
พัฒนาชุมชน เช่น การแก้ไขปั ญหายาเสพติด การสร้างอาชีพ การสร้างกติกาชุ มชน ใช้หลักการอิสลามนา
การพัฒนา และใช้มสั ยิดเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินงาน
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ที่สาคัญอยากเห็ นชุ มชนเข้มแข็งในทุกมิติ มีพ้ืนที่ปลอดภัย ประชาชนมีการละหมาดที่มสั ยิด มี
การศึกษาสู งๆ มีอาชีพมีงานทา รู ้จกั สิ ทธิของชุมชน
กลุ่มผูน้ า 4 เสาหลัก กังวลในเรื่ องที่ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจกระบวนการสันติภาพ กังวล
เรื่ องผูน้ า 4 เสาหลัก ไม่ มี ความเป็ นเอกภาพ โครงการต่า งๆ ที่ ลงมายัง ชุ ม ชนเกรงว่าจะเป็ นเครื่ องมื อ
แสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ปั ญหาเยาวชนนอกระบบเยาวชนว่างงานก็เป็ นเรื่ องที่น่ากังวลอยู่
เช่นเดียวกัน
ประเด็นระบบและระเบียบทางราชการเป็ นสิ่ งที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อย นอกจากนั้นกังวลในเรื่ อง
ความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สิน กังวลจะไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม ที่สาคัญกลัวจะ
กระทบต่อหน้าที่การงานและกลัวจะเสี ยผลประโยชน์ ที่สาคัญกังวลในเรื่ องความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรื อ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของกลุ่มผูน้ า 4 เสาหลักจะนาไปสู่ ความขัดแย้ง นอกจากนั้นยังกลัวว่าจะโดน
แทรกแซงจากการเมืองทั้งการเมืองภายในและภายนอก

ข้ อเสนอแนะ ให้ ใช้ หลักจริยธรรมของศาสนาขับเคลื่อนงาน
ควรสร้างความเป็ นเอกภาพในกลุ่ม 4 เสาหลัก โดยการให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ปรึ กษาหารื อ
และถอดบทเรี ยนระหว่าง 4 เสาหลักของแต่ละชุ มชน พร้อมกับหาข้อสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิในการทางาน
ร่ วมกันของ 4 เสาหลัก โดยใช้หลักจริ ยธรรมของศาสนาในการขับเคลื่อนงาน
ที่ ส าคัญ ควรเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ไ ขปั ญ หา และร่ ว มเป็ นเจ้า ของ
โครงการ โดยการร่ วมคิด ร่ วมทา และร่ วมรับผลประโยชน์ดว้ ย ที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมทาความเข้าใจต่อ
ประชาชนในประเด็นเรื่ องกระบวนการสันติภาพ และการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อประเด็นนี้ดว้ ย
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เปิ ดเวทีถกสั นติภาพใน 4 อาเภอของสงขลา ยืนยันต้ องมีเวทีพูดคุยมากกว่ านี้ กังวลโต๊ ะเจรจา
ไม่ ต่อเนื่อง

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เปิ ดเวทีสานเสวนาหนุ นเสริ มกระบวนการสั นติภาพในชุ มชน ในพื้นที่ 4
อาเภอของจังหวัดสงขลา สร้ างความเข้ าใจกระบวนการสั นติภาพ พร้ อมเปิ ดรั บข้ อเสนอความคาดหวัง
และความกังวลต่ อกระบวนการสั นติภ าพ และร่ ว มกันหาแนวทางหนุ นเสริ ม กระบวนการสั นติ ภ าพ
ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผา่ นมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่ วมกับ มูลนิ ธิชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา จัดการสานเสวนา เรื่ อง “การหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพในชุ มชน” ณ ดีอามานด์ รี สอร์ ท
ตาบลสะกอม อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
การเสวนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจ และความตระหนัก ในเรื่ อ งสั น ติ ภ าพและ
กระบวนการหนุ นเสริ ม โดยผูเ้ ข้าร่ วมประกอบไปด้วย แกนภาคประชาสังคม ข้าราชการ ผูน้ าท้องถิ่ น/
ท้องที่ ผูน้ าศาสนา ผูน้ าธรรมชาติ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ อาเภอเทพา อาเภอจะนะ
อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อยโดย มูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ โดย
ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมบทบาทในช่วงที่ผา่ นมา และได้ช้ ี ให้เห็นถึง
ความสาคัญของภาคส่ วนต่างๆ ต่อการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสันติภาพ
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทาความเข้าใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วิทยากรโดย
อาจารย์สมัชชา นิ ลปั ทม์ คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และ อิ
มรอน ซาเหาะ ผูป้ ฏิบตั ิงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และกรรมการฝ่ ายวิชาการและการสื่ อสาร
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
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ก่อนจะมี การแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็ น 4 กลุ่ ม เพื่อระดมความเห็ นในประเด็น ความคาดหวังต่อ
กระบวนการสันติภาพ ความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพ และการหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพ

คาดหวังความยุติธรรม เท่ าเทียม และเกิดสั นติภาพในชุ มชน
จากการระดมความเห็ นจนตกผลึ ก แต่ละกลุ่มได้นาเสนอข้อเสนอที่ได้จากการระดมความเห็ น
ซึ่ งข้อเสนอเกี่ ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการสันติภาพ ประกอบไปด้วยประเด็นความยุติธรรมที่
หลายกลุ่มต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ และอยากให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่ องต่างๆ
นอกจากนั้นยังหวัง ให้เกิ ดความสงบ เกิ ดสันติ ภาพในชุ ม ชน โดยระบุ ว่า ต้องการสั นติ ภาพที่
แท้จริ ง และเน้นว่าไม่ตอ้ งการเห็นความรุ นแรง ลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชน ที่สาคัญหวังว่า
ปั ญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม
ในส่ วนกระบวนการสันติภาพ ผูเ้ ข้าร่ วมมีขอ้ เสนอว่า คาดหวังว่าการเจรจาจะประสบผลสาเร็ จ
โดยทาการเจรจาอย่างจริ งใจและต่อเนื่ อง และอยากให้ภาคประชาสังคมมี ส่วนร่ วมในการเจรจา และ
ข้อเสนอของประชาชนจะได้รับการตอบรับจากทั้ง 2 ฝ่ าย เช่น ต้องการเห็นประเด็นโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นขึ้น
สู่ โต๊ะเจรจา เป็ นต้น ที่สาคัญคาดหวังว่าประชาชนจะเห็นว่ากระบวนการสันติภาพเป็ นเรื่ องของทุกคน
นอกจากนั้ น ยัง หวัง ว่ า ทุ ก ฝ่ ายจะต้อ งช่ ว ยกัน สร้ า งความเข้า ใจต่ อ กระบวนการสั น ติ ภ าพ
โดยเฉพาะที่มาที่ไปของปั ญหาความขัดแย้งเพื่อร่ วมกันหาทางออก ที่ สาคัญหวังว่าทุ กฝ่ ายจะเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะภาคประชาชนในการช่ วยกันเสนอและผลักดันข้อเสนอไปยังผูม้ ี
อานาจ

ความกังวลต่ อกระบวนการสั นติภาพทีไ่ ม่ ต่อเนื่อง ไม่ จริงใจ
ผลการระดมความเห็ น ในประเด็ น ความกัง วลต่ อ กระบวนการสั น ติ ภ าพมี ห ลายประเด็ น ที่
น่าสนใจ อาทิ กังวลว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม กังวลว่าความรุ นแรงที่เกิดขึ้น
เป็ นเสมือนการเลี้ยงไข้ให้รุนแรงยังคงอยูเ่ พื่องบประมาณและอื่นๆ นอกจากนั้นยังกังวลว่าฝ่ ายเห็ นต่าง
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จากรั ฐไม่สามารถสร้ างเอกภาพในองค์กรของตัวเองได้ ส่ งผลต่อความกังวลว่าผูบ้ ริ สุทธิ์ จะเกิ ดความ
สู ญเสี ยมากขึ้นกว่าเดิม
ในประเด็นการเจรจาสันติภาพ กังวลว่าการเจรจาจะล้มเหลว กังวลว่าคู่เจรจาทั้ง 2 ฝ่ ายไม่มีความ
จริ งใจ และเจรจาไม่ต่อเนื่ อง กลัวว่าการพูดคุยเป็ นเพียงแค่การสร้ างภาพ และเกรงว่าจะเสี ยงบประมาณ
จานวนมากในกระบวนการเจรจาสันติภาพ อีกทั้งยังกังวลมือที่ 3 จะสวมรอยสร้างความรุ นแรงในพื้นที่
และกังวลประเด็นผูม้ ีอิทธิ พลในพื้นที่ ที่สาคัญยังกังวลในเรื่ องการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
นอกจากนั้นยังกังวลในประเด็นความเข้าใจต่อเรื่ องกระบวนการสันติภาพของฝ่ ายต่างๆ ว่าอาจมี
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่ากังวล เช่น เรื่ องผลประโยชน์ เป็ นต้น ที่สาคัญกังวลว่าผูร้ ู ้
ไม่ได้ไขความกระจ่างแก่สาธารณชนได้รับรู ้

การหนุนเสริมการสั นติภาพต้ องมีเวทีพูดคุยมากขึน้
ประเด็นการหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพมีหลายข้อเสนอที่น่าสนใจ อาทิ เปิ ดเวทีพูดคุยเรื่ อง
กระบวนการสั นติ ภาพให้มากขึ้ น รวมไปถึ งให้ความรู ้ ก ับประชาชนเรื่ องกระบวนการสันติ ภาพ เช่ น
บรรจุเป็ นหลักสู ตรในชุ มชน เป็ นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องกระบวนการสันติภาพให้กว้างขวาง ที่
สาคัญสถาบันครอบครัวต้องใส่ ใจต่อประเด็นกระบวนการสันติภาพ
อีกทั้งการเชื่ อมความสัมพันธ์ดว้ ยรู ปแบบพหุ วฒั นธรรมในชุ มชนก็เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น นอกจากนั้น
ยังควรจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น ฟุตบอล (กีฬา) ส่ งเสริ มอาชี พ และการศึกษา เป็ นต้น สร้างเครื่ องมือ
ในการสร้ างความเข้าใจและการปฏิ บตั ิเรื่ องกระบวนการสันติภาพในทุกระดับ ที่สาคัญควรส่ งเสริ มให้
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
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ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ชี้ พูดคุยสั นติสุขยังไม่ ล่ม แนะทุกฝ่ ายออกมาสื่ อสาร
หนุนเสริมสั นติภาพ

สถานีวิทยุ ม.อ.ปั ตตานี

ประธานสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ แนะรัฐจาเป็ นต้ องมีการสื่ อสารสาธารณะในประเด็นการพูดคุยสั นติ
สุ ขกับมาราปาตานีให้ สังคมได้ รับรู้ ชี้การขัดข้ องทางเทคนิคใน TOR เป็ นเรื่ องปกติของการเจรจาที่ท้ัง
สองฝ่ ายต้ อ งปรั บ แก้ พร้ อ มย้า รั ฐบาลมีค าสั่ ง สานั ก นายกที่ 230 เป็ นกลไกสอดรั บ ให้ ก ารพู ด คุ ยต้ อ ง
เดินหน้ าต่ อ

นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวกับสถานี วิทยุ ม.อ.ปั ตตานี
ถึ งการพูดคุ ยสันติ สุขระหว่างรั ฐบาลไทยกับมาร่ า ปาตานี ที่อาจจะหยุดชะงักว่า การพูดคุ ยสันติ สุขจะ
เดินหน้าต่อ แม้จะมีปัญหาเรื่ องกรอบข้อตกลงร่ วมของทั้งสองฝ่ าย (TOR) ที่ยงั ไม่สามารถตกลงกันได้ก็
ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็ นปั ญหาทางเทคนิ คที่ท้ งั สองฝ่ ายจะต้องหาทางตกลงกันว่า TOR ที่ท้ งั สองฝ่ าย
พอจะตกลงกันได้น้ นั อยู่ในระดับไหน เพราะเป็ นเรื่ องที่ประชาชนมีความคาดหวังและต้องการทราบ
ข้อเท็จจริ ง ไม่เช่นนั้นก็อาจทาให้ถูกตีความไปแบบอื่นกว่า การพูดคุยจะล่มหรื อไม่มีการพูดคุยสันติสุข
แล้ว
“ผมคิ ดว่าอันนี้ เป็ นเรื่ องทางเทคนิ ค การพูดคุ ยโดยธรรมชาติจะมีการต่อรองแบบนี้ อยู่แล้ว ข้อ
กังวลของประชาชนที่ติดตามข่าวสารคือจะคุยต่อมั้ย หรื อว่าจะเลิ กกัน เท่าที่ฟังดู ผมคิดว่า กระบวนการ
พูดคุยยังเดินต่ออยู่เพราะว่ากระบวนการพูดคุยจะเดิ นต่อหรื อไม่เดินต่อก็ตอ้ งดู ที่มาเลเซี ยด้วย ยังไม่เห็ น
ฝ่ ายกลางอย่างมาเลเซี ยออกมาพูดอะไรเพราะว่าเป็ นคนที่อานวยความสะดวก ผมคิดว่าเท่าที่ฟังดู เท่าที่
ประเมินการขัดข้องทางเทคนิค เรื่ อง TOR เวลาจะตกลงทาข้อตกลงกันจะต้องนากลับไปให้หวั หน้าฝ่ าย
ทั้งสองฝ่ ายได้ดูรายละเอียดแล้วมาว่ากัน ผมยังมองในแง่ดีกระบวนการพูดคุ ยยังไม่ถึงขั้นว่าจะล่ม เป็ น
การขัดข้องทางเทคนิค” ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวและว่า
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ประเด็นที่สอง ตนรู ้สึกว่าไม่มีช่องทางการสื่ อสาร คือฝ่ ายไทยเองตอนที่ไปคุ ยกับมาร่ า ปาตานี
ไม่ได้กลับมาสื่ อสารเป็ นเรื่ องเป็ นราว ประเด็นการสื่ อสารสาคัญต้องเอามาชี้ แจงกัน หัวหน้าฝ่ ายไทยต้อง
ชี้แจงว่าวันนี้เป็ นอย่างไร ถึงไหน ท่านพลเอกอักษรา ออกมาชี้ แจงว่าการพูดคุยยังเดินต่อ เป็ นการขัดข้อง
ในเรื่ องการทา TOR ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติของการพูดคุย ตนได้เห็นพลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทพั ภาคที่
4/ ผูอ้ านวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่ วนหน้า และท่านเองเป็ นหนึ่ งในคณะพูดคุ ยฝ่ ายไทยก็
ออกมาพูดด้วยเช่ นกัน การพูดคุ ยยังคงเดิ นต่อเพียงแต่ว่าข้อตกลงบางเรื่ องที่จะต้องรอการพูดคุ ยของทั้ง
สองฝ่ าย หัวหน้าทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน กลับไปคุยต่อในเดือนพฤษภาคม
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวอีกว่า ธรรมชาติของการพูดคุ ยมีบางข้อที่รับได้และรับไม่ได้ ต้องตกลง
กัน เป็ นธรรมชาติ ของกระบวนการพู ดคุ ย ทัว่ โลกก็เป็ นเช่ นนี้ จะเป็ นลัก ษณะคุ ย ไปคุ ยมา แต่ ว่าเวลา
สื่ อสารกับ สาธารณะเป็ นสิ่ ง ส าคัญ เพราะประเด็ นการสื่ อสารต้องสื่ อ สารให้ ชัดว่า ที่ ตกลงไม่ ไ ด้คื อ
ประเด็นอะไร แต่การพูดคุยยังคงเดินต่อ TOR ประเด็นไหนที่ฝ่ายมาร่ า ปาตานี รับไม่ได้ หรื อฝ่ ายไทยตก
ลงกันไม่ได้ จาเป็ นต้องคุยเพื่อให้ทุกคนรู ้วา่ กระบวนการพูดคุยเดินต่อ
อันหนึ่งที่ยงั มีปัญหา คือ TOR ข้อตกลงร่ วมทั้งสองฝ่ าย รายละเอียดของ TOR ที่เปิ ดเผยได้ควร
จะเปิ ดเผยให้สาธารณะทราบเพื่อกันความเข้าใจผิด ไม่ใช่วา่ TOR ไม่ได้ลงนามแล้วจะหยุดคุยต่อ ทั้งสอง
ฝ่ ายต้องกลับไปคุยเรื่ อง TOR ต้องสื่ อสารกันให้ชดั คนทั้งประเทศคาดหวังต่อการพูดคุย ประชาชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคประชาสังคมก็คาดหวัง
“ผมคิ ดว่า การพู ด คุ ย เที่ ย วนี้ เป็ นค าสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี เ องนะครั บ ค าสั่ ง 230 ว่า ด้วยตั้ง กลไก
กระบวนการพู ด คุ ย ซึ่ งอัน นี้ มันสอดรั บ อยู่แ ล้ว ถามว่า ภาคประชาสั ง คมเองที่ ก าลัง ท างานอยู่ส ร้ า ง
บรรยากาศสภาวะแวดล้อมคือเป็ นไปตามคาสั่ง 230 ทุกคนก็ทา เปิ ดเวที รับฟั งความคิดเห็น แล้วที่ผา่ นมา
ภาคประชาสังคมเองไม่วา่ จะเป็ นเครื อข่ายผูห้ ญิง เครื อข่ายเด็ก เครื อข่ายเยาวชน เครื อข่ายทุกเครื อข่ายจะมี
ข้อเสนออยู่ตลอด ในรอบหนึ่ งปี ที่ผ่านมาภาคประชาสังคมขยับเรื่ องนี้ มากเพื่อหนุ นเสริ มกระบวนการ
สันติภาพ พยายามสร้าง safety net เครื อข่ายใยแมงมุมหนุ นเสริ มกระบวนการพูดคุยในแทรก 1 ผมคิดว่า
ภาคประชาสังคมทางานเรื่ องนี้ อย่างดี พยายามจะหนุ นเสริ มทุกวิธีที่สามารถจะทาได้เพื่อให้มีทางเลื อก
ทางออกต่อการพูดคุย” ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวและว่า
ส่ วนข้อเสนอของภาคประชาสังคมในความคิดเห็นของประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้น้ นั
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวว่า ส่ วนกลางต้องสื่ อสารให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่ากระบวนการพูดคุยตอนนี้ กบั ปี
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ที่แล้วมันเป็ นอย่างไร ไปถึ งไหน จะเดิ นต่อไปอย่างไร ต้องสื่ อสารข้างใน กองทัพภาคที่ 4 เอง กองทัพ
ภาคที่ 4 ส่ วนหน้า มีทีมที่จะสื่ อสารว่าการพูดคุยนี้ เดินไปถึงไหน เพื่อว่าภาคประชาสังคมที่คนไทยพุทธ
คนที่อยู่ในพื้นที่เองได้รู้ว่ากระบวนการพูดคุ ยอยู่ระดับไหน เป็ นไปอย่างไร สะดุ ดเรื่ องอะไรบ้าง แต่ไม่
ถึงกับล้ม จะเดินต่อไปอย่างไร เที่ยวหน้าจะมีการพูดคุยที่ไหนบ้าง อันนี้มนั สอดรับกับสภาพแวดล้อมด้วย
คนจะได้เข้าใจ คนจะได้มีการพูดคุย ทาให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดและเพื่อไม่ให้เกิดการตีความมากเกินไป
ตอนนี้กระบวนการพูดคุย มีพลวัตรจากข้างในสอดรับกันหมด จากการสารวจความคิดเห็นใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่ งที่ออกมา คือ ทุกคนหนุ นเสริ มกระบวนการสันติภาพและสันติสุข คนบอกว่า
ตั้งแต่เป็ นรัฐบาลทหารไม่น่าจะมีการพูดคุ ย แต่เห็ นชัดว่าตั้งแต่เป็ นรัฐบาลทหารก็ยงั มีการพูดคุ ย โดยมี
คาสั่ง 230 เป็ นทิศทาง ตนคิดว่ามันค่อยๆ ขยับไป กระบวนการเดินไปแล้ว แต่ไม่มีการสื่ อสาร ยืนยันว่า
ต้องมีการสื่ อสาร ประชาชนยังหวังต่อกระบวนการพูดคุยแบบนี้ เป็ นทางออกที่ดีที่สุด
นายมูฮามัดอายุบ กล่าวด้วยว่า บทบาทภาคประชาสังคมทุกคนจะต้องลงไปคุ ยกับประชาชนว่า
กระบวนการสันติ ภาพควรอยู่ต่อ ถ้ามันจะอยู่ต่อประชาชนควรต้องทาอะไรต่อไป เราต้องคุ ยทุก เวที
สันติ ภาพต้องอยู่ต่อ เราต้องทาอะไรเพิ่ม เพื่ อให้สั นติ ภาพต่อไปข้างหน้าได้และท าสิ่ งเหล่ า นี้ ใ ห้เป็ น
ข้อเสนอ
ตอนนี้ ขอ้ เสนอออกมาจานวนมาก จะเสนอผ่านกองทัพภาคที่ 4 ส่ วนหน้าก็ได้ เสนอตรงไปที่
หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ ายไทยก็ได้ หรื อ จะแปลเป็ นภาษามลายูเป็ นภาษาอังกฤษ เสนอไปทางฝ่ ายผู ้
เห็นต่าง มาร่ าปาตานี ก็ได้ จะต้องทา ที่ตอ้ งทาที่สุด คือ การคุยไม่ใช่เฉพาะการคุยที่เป็ นมาร่ ากับฝ่ ายไทย
อย่างเดียว จะต้องทาให้เสี ยงคนเล็กคนน้อยที่อยู่ในพื้นที่ให้ส่งเสี ยงออกมากว่าการพูดคุ ยจาเป็ นอย่างไร
ทาไมต้องเดิน แล้วก็ไม่ใช่คนที่อยูใ่ นตรงกลาง ต้องทาเสี ยงคนข้างล่างที่อยูต่ ามตลาดอยูใ่ นชุ มชน ให้คน
เหล่านี้ ส่งเสี ยงออกมา ภาคประชาชนอยากเห็ นการพูดคุ ย ความก้าวหน้า และเดิ นไปข้างหน้าแล้วต้อง
สื่ อสารให้เขารับทราบว่าตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้ว เป็ นอย่างไร เพราะเขาติดตามอยู่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเร่ งด่วน
ที่ตอ้ งทา
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‘ชีวติ ผู้บริสุทธิ์ คือเรื่ องแรกทีต่ ้ องคุยบนโต๊ ะสั นติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

โรงเรี ยนนักข่ าวชายแดนใต้ (DSJ)

ถอดคาสั มภาษณ์ ‚มูฮามัดอายุบ ปาทาน‛ ประธานสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ก่ อนการพูดคุยไทย-มา
รา ยา้ ประเด็นผู้บริ สุทธิ์คือเรื่ องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ ะสั นติภาพเพราะคนข้ างล่ างต้ องการ ชี้ ถ้าพูดคุยไม่
ชั ดเจนคนกังวลสถานการณ์ จะแรงขึ้น เผย 3 ความเปลี่ยนแปลงสาคัญในรอบ 3 ปี ที่ต้ องผลักดันการ
พูดคุยให้ ไปข้ างหน้ า ทั้งประชาสั งคมเข้ มแข็ง ไม่ มีใครโยนให้ ทหารฝ่ ายเดียวและทุกฝ่ ายอยากมีส่วนร่ วม
ฝ่ ายไทยต้ องสื่ อสารให้ คนในประเทศเข้ าใจ

นายมูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ให้สัมภาษณ์ สานักข่าวไอเอ็น
เอ็น เรื่ องทิศทางการเดินหน้าพูดคุยสันติสุข เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิ งหาคม 2559 ซึ่ งเป็ นช่วงหลังเกิดเหตุคาร์
บอมบ์หน้าโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปั ตตานี ที่มีผเู ้ สี ยชี วิต 2 คนบาดเจ็บอีกหลายสิ บคนและก่อน
การพูดคุ ยสันติสุข/สันติภาพระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กบั กลุ่มมาราปาตานี
ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสาคัญที่มูฮามัดอายุบพูดถึงคือเรื่ องการทาร้ายผูบ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งในวันที่นี่ก็ยงั
เป็ นปั ญหาหลักที่ยงั เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั โดยเฉพาะเหตุระเบิดที่หน้าโรงเรี ยนตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิ วาส
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ทาให้มีผเู ้ สี ยชี วิต 3 คนซึ่ งจานวนเป็ นพ่อกับลู กสาววัย 5 ขวบที่เป็ นนักเรี ยน
อนุ บ าลซึ่ ง สร้ า งความสะเทื อนใจอย่า งมากและมี หลายกลุ่ ม ออกมาประณามการก่ อ เหตุ ค รั้ งนี้ อ ย่า ง
กว้างขวาง
แม้วา่ การพูดคุยระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯกับกลุ่มมาราปาตานี ครั้งล่าสุ ดได้ให้การยอมรับ
TOR หรื อกรอบกติกาการพูดคุยไปแล้วซึ่ งถือว่าเป็ นความคืบหน้าของการพูดคุยในระดับหนึ่ งไปแล้ว
ซึ่ งมูฮามัดอายุบบอกว่าประเด็นเรื่ อง TOR ที่ยงั ไม่ลงตัวเพราะว่าฝ่ ายไทยอยากให้หยุดการใช้ความรุ นแรง
ก่อนที่จะคุย ส่ วนฝ่ ายมาราปาตานีให้ยอมรับสถานะเขาก่อน

78

‚คนข้ างล่ างพยายามบอกว่ าควรพูดคุยเรื่ องคนบริสุทธิ์‛
แม้การพูดคุยดาเนินไปและมีการยอมรับร่ วมกันในระดับหนึ่ งแล้ว แต่สิ่งที่มูฮามัดอายุบพยายาม
จะบอกก็คือว่า “คนข้า งล่ างพยายามจะบอกว่า การพูดคุ ย ควรจะพูดเรื่ องคนบริ สุท ธิ์ ที่ ไ ม่เกี่ ยวข้องกับ
เหตุ ก ารณ์ และน่ า จะเป็ นข้อตกลงแรกๆหรื อ พู ดเรื่ อ งพื้ น ที่ ที่ ป ลอดภัย พื้ น ที่ ที่ คุ ณ จะก่ อ เหตุ ต้อ งไม่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่ยงั ไม่เห็นข้อตกลงแบบนี้”
มูฮามัดอายุบ บอกว่า เรื่ องผูบ้ ริ สุทธิ์ มีการคุยกันมานานแล้ว เช่น ขอให้กาหนดพื้นที่ปลอดภัย แต่
ในรายละเอียดของ TOR ยังไม่มีเรื่ องนี้ ซึ่ งเรื่ อง TOR พูดมากันมาหลายครั้งก่อนจะหยุดไปซักพักแล้วมา
คุยกันใหม่ในวันที่ 2 กันยายน “การพูดคุยถ้าไม่ชดั เจนก็มีโอกาสที่ความรุ นแรงจะตามมา หรื อถ้าไม่คุย
เลยความรุ นแรงก็จะสู งขึ้นก็ได้ ซึ่ งฝ่ ายเจ้าหน้าที่ก็ตอ้ งป้ องกันพื้นที่อย่างเต็มที่”
ผูด้ าเนิ นรายการถามว่า การวางตัวของรัฐบาลไทยขณะนี้ ควรเป็ นอย่างไร มูฮามัดอายุบบอกว่า
ฝ่ ายไทยต้องไปคุ ยกับมาราปาตานี หรื อฝ่ าย BRN ให้ชดั มากกว่านี้ เพราะตนทางานในพื้นที่ได้ฟังเสี ยง
ประชาชน มีการสารวจความเห็นประชาชนพบว่า ทุกคนหนุนเรื่ องการพูดคุยเพราะเป็ นทางออกเดียวที่จะ
หาข้อยุติได้

ต้ องพูดคุยเรื่ องทีช่ าวบ้ านอยากให้ เป็ น
ประเด็นที่สองคือคนส่ วนใหญ่พูดว่า บนโต๊ะพูดคุ ยต้องพูดคุยเรื่ องผูบ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งน่าจะเป็ นหัวข้อ
แรกที่กาหนดไว้ในTORของการพูดคุย เป้ าอ่อนแอต้องไม่มีหรื อต้องลดลงในระหว่างการพูดคุย ฝ่ ายไทย
ก็น่าจะเอาข้อเสนอนี้ไปคุยกับฝ่ ายมาราปาตานีเพื่อให้รับรู ้วา่ นี่คือข้อเสนอจากประชาชน
“เพราะทั้ง 2 ฝ่ ายมักอ้างว่าประชาชนคิ ดอย่างไร แต่เท่าที่ เราฟั งประชาชนพบว่าประชาชนขอ
เรื่ องความปลอดภัย และผูบ้ ริ สุทธิ์ ต้องได้รับการยกเว้น เพราะเป็ นผูท้ ี่ไม่เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง TOR ต้องพูดคุย
เรื่ องที่ชาวบ้านอยากให้เป็ น แต่ไม่ใช่เรื่ องที่ท้ งั 2 ฝ่ ายอยากให้เป็ น จึงจะทาให้ชาวบ้านรู ้ สึกว่าการพูดคุ ย
มันก้าวหน้า” มูฮามัดอายุบ กล่าว
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ป้ องกันเหตุได้ ไม่ นาน ถ้ าการพูดคุยไม่ ชัดเจน
มูฮามัดอายุบยังตอบคาถามเรื่ องการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของผูด้ าเนิ นรายการด้วยว่า
การก่อเหตุในเขตเมืองในรอบปี นี้ ค่อนข้างจะทาไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ป้องกันเต็มที่ ส่ วนเหตุคาร์ บอมที่
โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวก็อยูน่ อกเขตเมืองแต่เป็ นพื้นที่ชุมชนทางเศรษฐกิจ
“แต่การป้ องกันนี้จะอยูน่ านไม่ได้ถา้ ข้อตกลงการพูดคุยมันไม่เดินไปข้างหน้า เพราะคนที่จอ้ งจะ
ก่อเหตุจะดูประเด็นการพูดคุยของฝ่ ายไทยและฝ่ ายเห็นต่างด้วยว่าจะขยับอย่างไร เพราะเหตุการณ์จะเชื่ อม
กับการพูดคุย” มูฮามัดอายุบ กล่าว

ทุกเวทีคนคาดหวังความต่ อเนื่อง แต่ กงั วลสถานการณ์ แรงขึน้
เมื่อผูด้ าเนิ นรายการถามว่า “เราสามารถคาดหวังอะไรได้บา้ งจากการเจรจาครั้งนี้ ” มูฮามัดอายุบ
ตอบว่า “ตอนนี้ ผมทาเวทีฟังความคิดเห็นจากผูน้ าศาสนาและทาเวทีภาคประชาสังคม ทุกคนคาดหวังว่า
การพูดคุ ยมีความต่อเนื่ อง เป็ นความเห็นประชาชนจากทุกฝ่ ายทั้งฝ่ ายพุทธ ฝ่ ายมุสลิ ม นักธุ รกิ จ เป็ นต้น
แต่ขณะเดียวกันทุกคนก็กงั วลว่า ถ้าการพูดคุยไม่เดินไปข้องหน้าก็กลัวว่าสถานการณ์จะรุ นแรงขึ้นไปอีก”
“เราต้องหนุนเสริ ม เพราะจะให้สถานการณ์กลับไปแบบที่เดิมคงไม่ได้แล้ว เพราะคนที่นี่ตายไป
6,000 กว่าคน มีเหตุการณ์หมื่นกว่าครั้ง มันต้องเดินไปข้างหน้าคนกรุ งเทพก็ตอ้ งช่วยด้วย ไม่อย่างนั้นจะ
กลับไปที่เดิม ซึ่ งคงไม่ได้แล้ว”
มูฮามัดอายุบยังได้ย กผลการสารวจของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ มีการสารวจทุ ก 3 เดื อนด้วยว่า มี การระบุชัดเจนว่าประชาชนอยากให้การ
พูดคุยเดินไปข้างหน้า ประชาชนหนุ นเสริ มการพูดคุย แม้บางส่ วนไม่ทราบรายละเอียดของกระบวนการ
พูดคุย แต่ทุกคนเชื่อว่าการพูดคุยคือทางออก
ผูด้ าเนิ นรายการถามว่า หลังเกิ ดเหตุรุนแรง ขวัญและกาลังใจของประชาชนเป็ นอย่างไร มูฮามัด
อายุบ ตอบว่า ประชาชนรู ้สึกหดหู่ แน่ นอน นี่ แหละคือที่มาของการพูดคุ ย ถ้าไม่มีการพูดคุ ยก็ไม่รู้จะไป
พูดคุยกับใคร แต่เมื่อมีโต๊ะพูดคุยแล้ว อย่างน้อยประชาชนก็ส่งเสี ยงได้

80

3 ความเปลีย่ นแปลงในรอบ 3 ปี ทีต่ ้ องดันการพูดคุยไปข้ างหน้ า
“ผมไม่เคยเห็นภาคประชาสังคมต่างๆ หรื อเว็บไซต์ต่างๆ ที่ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับการใช้
ความรุ นแรงต่อผูบ้ ริ สุทธิ์ อย่างนี้ มาก่อน ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาเห็ นภาคประชาสังคมเติบโตเรื่ องนี้ มาก มี
การออกแถลงการณ์ประณามว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุ นแรงกับผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง”
“ในรอบ 3 ปี ที่มีการพูดคุ ย เราเห็ นประชาชนในพื้นที่บอกว่าเราต้องเสนอต่อทั้ง 2 ฝ่ าย ซึ่ งจาก
เดิมเรามักได้ยนิ คนพูดถึงฝ่ ายทหารอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงฝ่ ายที่เห็นต่างจากรัฐ แต่ตอนนี้ บอกว่าต้องเสนอ
ความเห็นทั้ง 2 ฝ่ าย”
และสิ่ งที่ มูฮามัดอายุบ ย้ าคื อ “ผมเจอทุ ก เวที คือ ทุ กคนอยากมี ส่วนร่ วมในการสร้ างสันติ ภาพ
ดังนั้นเราต้องสร้างเครื อข่ายหนุ นเสริ มการพูดคุยเพื่อให้มนั เดินไปข้างหน้า ผมว่าข้อมูลขนาดนี้ เพียงพอ
แล้วที่ฝ่ายไทยและฝ่ ายเห็นต่างจากรัฐต้องฟั งเสี ยงของคนที่อยูฝ่ ่ ายที่ 3 เพราะเขาเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพราะมีญาติพี่นอ้ งและเพื่อนๆที่เสี ยชีวติ ”
มูฮามัดอายุบ บอกว่า นัน่ คือเหตุผลที่ จะต้องผลักดันให้การพูดคุ ยไปข้างหน้า เพราะประตูการ
พูดคุยมันเปิ ดแล้วและความรุ นแรงไม่ใช่ ทางออกนอกจากการพูดคุ ยหรื อจะเรี ยกการเจรจาก็ได้ จะเรี ยก
สันติภาพหรื อสันติสุขก็ได้ แต่จะต้องเป็ นรู ปธรรมที่ทาให้คนรู ้สึกว่ามันเดินไปข้างหน้า

ฝ่ ายไทยต้ องสื่ อสารให้ คนในประเทศเข้ าใจ
ผูด้ าเนิ น รายการถามว่า รั ฐ บาลหรื อ นายกรั ฐมนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหม
จาเป็ นต้องลงไปติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่หรื อไม่
มู ฮ ามัด อายุ บ ตอบว่า การลงพื้ น ที่ เ ป็ นเรื่ อ งปกติ ข องระบบราชการอยู่แ ล้ว แต่ ผ มคิ ด ว่า ถ้า
สื่ อมวลชนสนใจค าสั่ ง ส านัก นายกรั ฐมนตรี ที่ 230/2557 ว่า ด้วยเรื่ องการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็ นคาสั่งที่ ให้การพูดคุ ยระหว่าง Track1 คื อระหว่างฝ่ ายไทยกับฝ่ ายมาราปั ตตานี ใน
Track2 ระดับภาคประชาสังคม และ Track3 คือระดับชาวบ้านข้างล่าง ผมคิดว่าคาสั่งนี้ ชดั เจนมาก ต้อง
เผยแพร่ ให้พี่น้องในประเทศให้เห็ นว่าการพูดคุยทั้งในระดับบนและระดับล่างไม่ใช่ในเรื่ องผิดกฎหมาย
และยิง่ ทุกคนก็ตอ้ งมีส่วนร่ วมไปสู่ กระบวนการพูดคุย
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ผู้ดาเนินรายการถามว่ า ประชาชนควรติดตามข่ าวสารจากทีไ่ หนได้ บ้าง
มู ฮ ามัด อายุ บ ตอบว่ า คณะฝ่ ายไทยต้อ งสื่ อ สารเรื่ อ งนี้ ว่า ไปคุ ย อะไร ถ้า คุ ณ ไม่ สื่ อ สารกับ
ประชาชนกับคนทั้งประเทศมันก็จะเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งไปเลย แต่ถา้ คุณสื่ อสารมันจะเป็ นประโยชน์ต่อคณะ
ฝ่ ายไทยมากว่า คุณทางานถึงไหน ตอนนี้มีขอ้ เสนออะไร ยอมรับอะไรได้บา้ ง
อันนี้ เป็ นเรื่ องธรรมดาของกระบวนการพูดคุย ไม่ใช่แถลงเฉพาะเรื่ องที่ทาไปแล้วแต่ควรแถลง
ความคืบหน้าของการพูดคุยว่าตอนนี้ เป็ นอย่างไร อยูใ่ นระดับไหน อันนี้ ประชาชนอยากจะรู ้เพราะมันมี
ความหวัง
ประเด็นต่อมา ผมคิดว่าสื่ อมวลชนทุกแขนงต้องเกาะติดในการนาเสนอเรื่ องกระบวนการพูดคุ ย
เพราะถ้าเราไม่เสนอเรื่ องกระบวนการพูดคุย เสนอแต่ความรุ นแรงอย่างเดียวอันนี้มนั ไม่สัมพันธ์กนั

สื่ อเริ่มรู้ แล้ วว่ าต้ องเสนอด้ านอื่นทีไ่ ม่ ใช่ ความรุ นแรงอย่างเดียว
ถามว่าจะติดตามจากที่ไหน ผมรู ้สึกว่าในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา สื่ อมวลชนไทยมีการขยับขึ้นเยอะขึ้น
ไม่ได้เสนอเฉพาะเรื่ องตายกี่ คน มีเหตุการณ์ที่ไหน แต่ตอนนี้ มีสื่อมวลชนเริ่ มรู ้ แล้วว่าต้องเสนอด้านอื่น
ไปด้วย เพื่อให้รู้วา่ กระบวนการพูดคุยจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
ประเด็นต่อมา ในพื้นที่ ตอนนี้ มีเว็บไซต์ที่รายงานเรื่ องนี้ มาตลอด 10 ปี ไม่ว่าจะเป็ นเว็บไซต์
สานักข่าวอิศรา เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สามารถติดตามได้
อะไรที่สามารถเปิ ดเผยได้คุณก็เปิ ดเผย อะไรที่เปิ ดเผยไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย เพราะมันเป็ นเรื่ อง
ของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เรื่ องระหว่างรัฐบาลกับผูเ้ ห็นต่างจากรัฐอย่างเดียว คนทั้งประเทศต้องรับรู ้ ถ้าไม่
มีใครรับรู ้ก็ไม่มีใครจะเข้าไปช่วย เพราะมีทหารจากภาคเหนือ ภาคอีสานมาเสี ยชีวติ ที่นี่เยอะ เพราะฉะนั้น
เครื อญาติเขาควรจะรับรู ้ได้
ผูด้ าเนินรายการถามว่า อยากฝากอะไรถึงการพูดคุยครั้งต่อไปเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้ประชาชน
มูฮามัดอายุบ ตอบว่า เรื่ องแรกที่ควรคุยบนโต๊ะเจรจาระหว่างฝ่ ายไทยกับฝ่ ายมาราปาตานี คือต้อง
คุ ยเรื่ องเป้ าหมายอ่อนแอให้ชดั ว่า การกระทาต่อผูบ้ ริ สุทธิ์ จะต้องเป็ นประเด็นที่ คุยกันอย่างจริ งจัง และ
ต้องคุยแบบซี เรี ยสบนโต๊ะด้วยว่าการกระทาที่ประชาชนไม่รู้อีโหน่อีเหน่มนั ผิดหลักของการต่อสู ้
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‚รอซีดี เลิศอริยะพงษ์ กลุ ‛ เลขาธิการสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ กบั พันธกิจหนุนเสริม
ประชาสั งคมเข้ มแข็ง

โรงเรี ยนนักข่ าวชายแดนใต้ (DSJ)

สั มภาษณ์ พเิ ศษนายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์ กุล เลขาธิการสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ จากยุคเริ่ มต้ นก่ อตั้ง
ที่หลายประเด็นขับเคลื่อนที่ไม่ เป็ นผล สู่ แนวทางการพัฒนาเครื อข่ ายองค์ กรประชาสั งคมให้ เข้ มแข็งทั้ง
งานขับเคลื่อน งานวิชาการ การหนุนเสริมองค์ กรท่ ามกลางข้ อท้ าทายของกระบวนการสั นติภาพ

จุดเริ่มต้ นของสภาประชาสั งคมชายแดนใต้
รอชิดีกล่าวถึงการก่อเกิดของสภาประชาสังคมว่ามีเป้ าหมายเพื่อสนับสนุนการทางานขององค์กร
ภาคประชาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งขึ้นในปี 2554 โดยองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
กลุ่มหนึ่ งได้จดั เวที หนึ่ งขึ้นมาโดยคุ ณโซรยา จามจุ รี เป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดเวที ซ่ ึ งได้รับทุนจาก
LDI
หลังจากเสร็ จกิ จกรรมเวที ครั้งนั้น มีการพูดคุ ยให้องค์กรประชาสังคมที่มาพูดคุ ยกันได้ต้ งั สภา
ประชาสังคมชายแดนใต้ข้ ึ น โดยคุ ณโซรยา จามจุรี และคุ ณเตะหาวอ สาและ จากเครื อข่ายผูห้ ญิงภาค
ประชาสังคมชายแดนใต้เป็ นผูป้ ระสานงาน หลังจากนั้นได้มีการประชุ มกัน 3 ครั้ง ครั้งสุ ดท้ายคือประชุ ม
ที่ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ ภาคใต้ และมีการก่อตั้งสภาประชาสังคมขึ้นมาโดยมีอาจารย์ประสิ ทธิ เมฆ
สุ วรรณ เป็ นประธาน และรอซี ดีได้รับตาแหน่งเลขาธิ การ
สภาประชาสังคมชายแดนใต้มีการเปิ ดตัวต่อสาธารณะอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม
2554 ที่ โรงแรมซี เอส ปั ตตานี รอซี ดีซ่ ึ งขณะนั้นทางานในตาแหน่ งประธานคณะกรรมการโรคเอดส์
ภาคใต้จึงได้ลาออกจากการ เพื่อเข้ามาทางานให้กบั สภาประชาสังคมอย่างเต็มตัว
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เริ่มแรกด้ วยการเชื่ อมเครื อข่ าย ผลักดันประเด็นประชาธิปไตย
รอซี ดี กล่าวถึ งงานยุคแรกของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ว่ามุ่งทางานใน 4 เรื่ องด้วยกัน คื อ
เรื่ องแรกคื อ การเชื่ อมเครื อข่ า ยองค์ก รภาคประชาสั ง คมในพื้ นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ใ ห้ทางานสู่
เป้ าหมายเดียวกัน คือ ประเด็นร่ วมขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ส่ วนเป้ าหมายของแต่ละองค์กรก็
ว่ากันไป จึ งเกิ ดการขับเคลื่ อนเรื่ องประชาธิ ปไตยในชุ มชนหรื อการบริ หารการจัดการตนเอง ซึ่ งเป็ น
แนวความคิดของสถาบันพระปกเกล้า โดยสภาประชาสังคมมองว่าการที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ตอ้ งแก้ดว้ ย
ประชาธิ ปไตย โดยคนเคารพซึ่ งกันและกัน
การทางานในประเด็นประชาธิ ปไตยในตอนนั้นมีสมัชชาปฏิรูปของอาจารย์ อ.วรรณี ปิ่ นประทีป
ภรรยาของนายแพทย์พลเดช ปิ่ นประทีป เป็ นเครื อข่ายนาโดยเป็ นแนวคิดที่มาจากนายแพทย์ ประเวศ วะ
สี มีธ นาคารโลก (World Bank) สนับ สนุ นสภาประชาสัง คมโดยผ่าน LDI มี ก ารจัดงานใหญ่ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ใช้ชื่องานว่า “ชายแดนใต้ ไม่ทอดทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2555
ภายในงานมีขอ้ เรี ยกร้องหลายข้อ แต่ขอ้ ที่สาคัญคือ เอาทหารออกจากพื้นที่กบั ยกเลิกกฎอัยการศึก เป็ นข้อ
เรี ยกร้องที่ใหญ่แต่ไม่ผลสาเร็ จ

จุดประกายกระบวนการพูดคุยสั นติภาพ
ต่อมาเกิดกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่นาโดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิ การสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จริ งๆ แล้วก่อนหน้านั้นสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ทางานประเด็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ดว้ ยการพูดคุยกันแล้ว โดยมีกิจกรรมเวที กระบวนการสันติภาพปา
ตานีในบริ บทของอาเซี ยน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่หอประชุ มนานาชาติ หาดใหญ่ มีการจัดเวิร์กช็อป
วง IPP (Insider Peace Platform) โดยบุคคลในพื้นที่ที่เน้นหนักในเรื่ องการเรี ยนรู ้ กระบวนการสร้ าง
สันติภาพในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาและแก้ ปัญหายาเสพติด ขับเคลื่อนแต่ ไม่ เป็ นผล
เรื่ องที่ 2 ที่เป็ นยุทธศาสตร์ สภาประชาสังคมชายแดนใต้คือ เรื่ องการศึกษา ตอนนั้นมีทีมงานของ
สภาประชาสังคมฯ ที่ขบั เคลื่อนงานด้านการศึกษา เพื่อให้การศึกษาในพื้นที่มีความสอดคล้องกับบริ บท
ในพื้นที่ โดยมีการพิมพ์หนังสื อขึ้นมา 1 เล่ม แต่ยงั ไม่มีการเผยแพร่ เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ก็ไม่มีการ
ผลัก ดันอย่างเป็ นระบบ จึ งทาให้ไ ม่ประสบผลส าเร็ จ แต่ อย่า งไรก็ตาม ก็ มีองค์กรอื่ นๆที่ นาประเด็ น
การศึกษาไปผลักดันต่อไป จึงทาให้เรื่ องการศึกษาในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
เรื่ องที่สามของสภาประชาสังคมฯ คือ มีขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการจัดการแก้ปัญหายาเสพติด
โดยชุ มชน แต่ไม่สามารถผลักดันได้เพราะอยู่ในช่ วงสิ้ นสุ ดโครงการ ประกอบทีมงานธนาคารโลกมา
ประเมินงานของสภาประชาสังคมฯ ว่าผลงานของสภาประชาสังคมฯ ไม่สามารถสร้ างผลสะเทือนต่อ
พื้นที่ได้ ประกอบสภาประชาสังคมฯ ทางานเชิ งพื้นที่ที่ทบั ซ้อนกับธนาคารโลกที่ทางานเชิ งพื้นที่อยูแ่ ล้ว
ด้วย

ปรับทิศทางสู่ งานวิจัย ถอดบทเรียนภาคประชาสั งคมสู่ ข้อเสนอเชิ งนโยบาย
การสนับสนุนในระยะที่ 2 ธนาคารโลกได้ให้สภาประชาสังคมฯ ได้ทาวิจยั เชิงวิชาการเรื่ อง “11
ปี การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้” โดยใช้เวลา
ในการวิจยั 6 เดื อน โดยมี ศ.ดร.สุ ริชัย หวันแก้ว เป็ นหัวหน้าโครงการ หลังจากการวิจยั เสร็ จได้มีเวที
“ถอดบทเรี ยน 11 ปี ของการพัฒ นาการและการขับ เคลื่ อ นภาคประชาสั ง คมกับ การขับ เคลื่ อ น
กระบวนการสันติภาพในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้”
การถอดบทเรี ยนครั้งนั้นได้ขอ้ สรุ ปว่าออกมา คือสภาประชาสังคมชายแดนใต้จะต้องทางานที่
เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่กลาง สร้างประเด็นร่ วมและเชื่อมเครื อข่ายองค์กรประชาสังคมในพื้นที่เพื่อนาไปสู่
การมีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย และผลิตนโยบายเพื่อไปสู่ สาธารณะ
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การทางานในช่วงนั้นดึงงบประมาณของ อ.วรรณี ปิ่ นประทีป มาทา Mapping เพื่อค้นหาประเด็น
ในการขับเคลื่อน ต่อด้วยการคัดเลือกประเด็นและเลือกกลุ่มเพื่อนามาขับเคลื่อนกันต่อไป โดยนาประเด็น
เหล่านี้ขบั เคลื่อนไปสู่ ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย

เข้ าสู่ ยุคเปลีย่ นผ่ าน มุ่งพัฒนาเครื อข่ ายให้ เข้ มแข็ง
ต่อมามีการเปลี่ยนประธานสภาประชาสังคมฯ จากอาจารย์ประสิ ทธิ์ เมฆสุ วรรณ มาเป็ นคุณมูฮา
มัดอายุบ ปาทาน และที่สาคัญคือมีงบประมาณจากแหล่ งทุนมาพอดี ทาให้สามารถขับเคลื่ อนงานได้ดี
ตอนนี้ ก็มีแหล่ งทุนที่ ให้การสนับสนุ น คื อ สหภาพยุโรป โดยทาในเรื่ องการพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคมในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยให้มีการพบปะองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ 75 กลุ่ม สิ่ งที่เน้น
คือทุกภาคีเครื อข่ายมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แต่อย่างไรก็ตาม สภาประชาสังคมฯก็มีช่วงวิกฤตเหมือนกัน โดยเฉพาะช่วงรอยต่อโครงการ เรา
เองพยายามที่จะให้มีการพูดคุ ยกันให้ได้ โดยอย่างน้อยๆ ก็มีการประชุ มสภาประชาสังคม 2 เดื อนครั้ง
โดยรอซี ดีท าหน้า ที่ แทนประธานในการของบประมาณจากแหล่ ง ทุ นต่ า งๆ เพื่ อให้มีป ระเด็นในการ
ประชุม

การเชื่ อมกับองค์ กรภายในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับทิศทางใหม่ของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ที่มุ่งเรื่ องการเชื่ อมองค์กรเครื อข่าย แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วนที่ 1 เชื่อมกับครู ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยสภาประชาสังคมฯ ทาเวทีจดั
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติก าร "ความหวัง ความกัง วล และการหนุ นเสริ ม กระบวนการสั น ติ ภาพ" ส าหรั บ
ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 12 เวทีโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสานักงานการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนที่ 2. คื อการเชื่ อมกับเครื อข่ายนักวิชาการ ซึ่ งเกิ ดจากข้อค้นพบว่าภาคประชาสังคมไม่ได้
ทางานร่ วมกับนักวิชาการ แต่ในข้อเท็จจริ งคือ การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะจาเป็ นต้องมีองค์ความรู ้
มาประกอบด้วย หากไม่มีความรู ้ ก็กลายเป็ นความรู ้ สึก ส่ วนหนึ่ งคือ จากการถอดบทเรี ยนทางผูศ้ ึกษา
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แนะนาว่าให้สภาประชาสังคมฯ ทางานกับภาควิชาการด้วย เพราะก่อนหน้านี้ ที่ผศู ้ ึกษาไม่เห็นสภาประชา
สังคมทางานกับภาควิชาการเลย
ดังนั้นโครงการในปี นี้ สภาประชาสังคมฯ ต้องทางานกับภาควิชาการด้วย โดยเตรี ยมการจะทา
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 5 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ดว้ ย เรื่ องนี้ มีการประชุ มกับนักวิชาการในพื้นที่ไป
แล้ว 2 ครั้ง และครั้ งล่ าสุ ดเมื่ อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 งานวิชาการเหล่ านี้ เพื่อจะนาไปสู่ งานสมัชชา
สันติ ภาพที่ จะมี ข้ ึ นในวัน 18 มี นาคม 2560 เพราะงานสมัชชาสันติ ภาพต้องมี เอกสารเชิ งวิชาการมา
ประกอบ และอาจจะมีการเซ็น MOU กับ 5 มหาวิทยาลัยในงานสมัชชาสันติภาพด้วย
ในส่ วนของประเด็นทางวิชาการที่จะขับเคลื่ อนกับนักวิชาการนั้นสภาประชาสังคมฯใช้วิธีการ
คือ เอาหัวข้อที่องค์กรภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ความมัน่ คงทางอาหารและ
สิ่ งแวดล้อม 2.พื้นทีสาธารณะ 3. เด็กและเยาวชน 4.ห้องเรี ยนสันติภาพ 5.การสื่ อสาร มาให้นกั วิชาการพูด
ว่า หากเราจะขับเคลื่อนใน 5 ประเด็นนี้ให้เป็ นวิชาการต้องทาวิจยั ในข้อหัวอะไรบ้าง
ส่ วนที่ 3. คือการทาเวทีกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน สี่ เสาหลักในชุ มชน เพื่อสนับสนุ น
กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ ซึ่ งงานทั้งหมดที่สภาประชาสังคมฯ ทาก็เพื่อจัดทาเป็ นข้อเสนอเชิ ง
นโยบายต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จากนั้นสภาประชาสังคมฯ ติดตามดู ว่า เมื่อหน่ วยงานรับข้อเสนอเชิ ง
นโยบายแล้วมีการขับเคลื่ อนไปอย่างไรบ้าง แต่ท้ งั นี้ ขอ้ เสนอเชิ งนโยบายจะไม่เสนอไปยังรัฐอย่างเดี ยว
แต่จะมีการเสนอต่อผูท้ ี่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐด้วยโดยผ่านคนกลางคือมาเลเซี ย

ประชาสั งคมทีไ่ ม่ เห็นด้ วยกับสภาประชาสั งคม
รอซี ดี กล่ า วด้วยว่า มี องค์ก รประชาสั ง คมที่ ไ ม่ เห็ นด้วยกับ การท างานของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติของการทางานเครื อข่ายที่อาจจะมีแนวทางที่ไม่สอดคล้องกันรวมทั้งกับแนว
ทางการพูดคุยสันติสุข แต่ตนก็บอกว่าองค์กรเครื อข่ายสามารถมาขับเคลื่อนในประเด็นที่เป้ าหมายร่ วมกัน
ได้ นัน่ คืองานพัฒนาในพื้นที่ โดยเฉพาะการร่ วมกันทา Scenario วาดภาพอนาคตจะเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการนาไปขับเคลื่อน
รอซี ดี บอกว่าการที่สภาประชาสังคมฯ มีเครื่ องมือจานวนมากในทางาน ด้วยสาเหตุมาจากคนใน
สภาประชาสัง คมฯ มี ประสบการณ์ สูง แต่บ างอย่า งต้องอาศัย ประสบการณ์ จากคนอื่ น ด้วยเหตุ ผ ลนี้
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องค์กรต่างๆ ที่ เข้าร่ วมประชุ มสภาประชาสังคมฯ รู ้ สึกมีความสุ ข เพราะมาประชุ มแล้วจะได้ประเด็น
ใหม่ๆ และมาแล้วสามารถแสดงความคิดเห็ นอีกด้วย อันนี้ เป็ นจุดเด่นของสภาประชาสังคมฯ จะเปิ ดรับ
แสดงความคิดเห็นขององค์การที่เข้าร่ วมประชุม เพราะเขามาประชุมเขามีอะไรดีที่อยากจะบอกเรา

ขับเคลื่อนใต้ ไม่ ตรงกับความต้ องการของคนปาตานี
เมื่อถามถึงการขับเคลื่อนของสภาพประชาสังคมที่ถูกมองว่าไม่ตรองกับความต้องการของคนใน
พื้นที่ รอซี ดี กล่าวว่าอยู่ที่แต่ละคนมองอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สภามีประเด็นขับเคลื่อนใน 14
ประเด็น ซึ่ งมาจากการ Mapping ภาคประชาสังคม เพื่ อใช้ในการขับเคลื่ อนงานของสภา ซึ่ งก็มาจาก
ประเด็นของคนในพื้นที่ท้ งั หมด
ทั้ง 14 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การหนุนเสริ มกระบวนการสันติภาพ 2.พื้นที่สาธารณะปลอดภัย
3.วาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ 4.การพัฒนาเครื อข่ายสื่ อสาธารณะ 5.การสร้ างความตระหนักแก่
ประชาชนในเรื่ องสิ ทธิ 6.ห้องเรี ยนสันติภาพในชุ มชนและการพัฒนาชุ มชน 7.การจัดตั้งเครื อข่ายประชา
สังคม 8.การเข้าถึ งบริ การด้านสุ ขภาพ 9.การสร้ างหลักสู ตรในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน 10.
ความมัน่ คงทางอาหารบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 11.เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 12.สร้างทักษะชี วิตเพื่อสร้าง
สันติ 13.การส่ งเสริ มอาชีพให้กบั เยาวชนและผูไ้ ด้รับผลกระทบ และ 14.ประเด็นอื่นๆ
ทั้ง 14 ประเด็นนี้ สภาไม่ได้คิดเองหรื อทาเอง แต่มาจากการระดมของคนในพื้นที่ ซึ่ งประเด็น
เหล่ านี้ สภาก็ทา คนที่ ไม่เห็ นด้วยกับ สภา รวมทั้งคนที่ เห็ นต่างจากรั ฐก็ทา เพราะประเด็นเหล่ านี้ เป็ น
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนในพื้นที่ให้ดีข้ ึน
“สภาประชาสังคมฯ ก็มีขอ้ แข็ง คือ มีนกั วิชาการ คือ ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี Dr.Norbert
Ropers ที่คอยให้คาแนะนา ถามว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างทาประเด็นเหล่านี้ หรื อเปล่า เขาทาเหมือนกัน
ทาเรื่ องเด็กกาพร้ า เยียวยา สิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งประเด็นเหล่ านี้ สภาประชาสังคมฯ ก็ทา เพราะประเด็ น
เหล่านี้คือทาให้คนในพื้นที่มีความสุ ขหรื อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน”
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เปิ ดเวทีถก ‚พืน้ ทีก่ ารเมืองของภาคประชาสังคม‛ บทบาทประชาชนหนุนเสริมสั นติภาพ
ชายแดนใต้

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ จับมือสถานวิจัยความขัดแย้ งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และสถาบันชุ มชนท้ องถิ่นพัฒนา จัดสั มมนาวิชาการ
เรื่ อง ‚พื้นที่การเมื องของภาคประชาสั งคมในความขัดแย้ งชายแดนใต้ /ปาตานี ‛ ถอดบทเรี ยน 12 ปี
พัฒนาการและบทบาทของประชาสั งคมกับกระบวนการสั นติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้ อมอัพเดต
ความก้าวหน้ าของกระบวนการสั นติภาพจากตัวแทนทั้งฝ่ าย A และ B และข้ อเสนอจาก CSOs

23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ สถานวิจยั ความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และสถาบันชุ มชน
ท้องถิ่ นพัฒนา ร่ วมกันจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้ง
ชายแดนใต้/ปาตานี” ณ โรงแรมปาร์ ควิว รี สอร์ ท ปั ตตานี มีผสู ้ นใจเข้าร่ วมงานเป็ นจานวนมาก
มูฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวเปิ ดงานสัมมนาในครั้ งนี้ ว่า
วันนี้เป็ นที่สาคัญมากวันหนึ่ง เพราะเมื่อปี ที่ผา่ นมาในวันเดียวกันนี้เอง สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ทา
การแถลงนโยบายของสภาฯ สู่ สาธารณะและส่ งสัญญาณไปสู่ ทุกฝ่ ายในเรื่ องการของการสร้าง “พื้นที่”
ของการสร้างสันติภาพร่ วมกัน
“หัวข้อวันนี้ มีองค์ประกอบที่ สาคัญ ที่เราตระหนักอย่างยิ่ง 3 ประเด็น คือ พื้นที่การเมือง ภาค
ประชาสังคม และกระบวนการสันติภาพ”
มูฮามัดอายุบ กล่าวต่อว่า คนที่ทางานในภาควิชาการและภาคปฏิบตั ิ ที่สนใจบทบาทภาคประชา
สังคม ในพื้นที่ความขัดแย้งและภายใต้เงื่อนไขของการมีกระบวนการสันติภาพที่กาลังดาเนิ นอยูแ่ ต่ยงั ไม่
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แข็ง แรงมากนัก การสร้ า งสิ่ ง ที่ เรี ย กว่า “พื้ นที่ ใ นทางการเมื อง” โดยเฉพาะของภาคประชาชนนั้น
ความสาคัญเพียงใด
เราในที่ น้ ี ต่างรู ้ กนั ดี ว่า กระบวนการสันติภาพ ที่เป็ นเรื่ องของคนในแทรก 1 ประสบการณ์ ใน
หลายประเทศบอกกับเราว่าเกิดความยัง่ ยืนในสันติภาพน้อยมาก แต่จะมีความยัง่ ยืนมากหากคนในแทรก
2 และ 3 ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมอย่างมี ยุทธศาสตร์ และมี ความรู ้ ที่ เอื้ อให้การพูดคุ ยใน แทรก 1 สามารถ
ดาเนินไปได้อย่างจริ งจัง
“วันนี้ หวังว่าทุกท่านคงจะได้แนวความคิดและแรงบันดาลใจ ที่จะร่ วมกันพยายามสร้ างสรรค์
บทบาทของภาคประชาสังคมให้มีบทบาทอันสาคัญต่อกระบวนการสันติภาพที่กาลังดาเนิ นไปอยูน่ ้ ี ” มูฮา
มัดอายุบ กล่าว

12 ปี ประชาสงคมชายแดนใต้ ยังทางานเชิงรับ
ช่วงแรกของงานเป็ นการนาเสนอผลงานวิจยั บทเรี ยน 12 ปี พัฒนาการและบทบาทของประชา
สังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดทาแผนที่เดินทางของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิ ริโชติ หวันแก้ว อาจารย์ประจาคณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนางฟารี ดา ปันจอร์ อาจารย์นกั วิจยั ประจาสถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โดยสรุ ป แล้วทั้งสองท่ านได้อธิ บายว่าในรอบ 12 ปี ที่ ผ่า นมา บทบาทขององค์กรภาคประชา
สังคมได้ขยายตัวในการทางานและการเคลื่ อนไหวในพื้นที่เป็ นอย่างมาก ซึ่ งแน่นอนว่าย่อมมีท้ งั จุดแข็ง
และจุดอ่อน จุดแข็ง เช่น มีการปรับใช้แนวคิดและบทเรี ยนต่างๆ ในการขับเคลื่ อนงานหรื อเคลื่อนไหว
มากขึ้น ขณะที่จุดอ่อน เช่น ทางานเชิงรับมากไป และสื่ อสารกับภายนอกก็นอ้ ยไปเช่นเดียวกัน
“ขณะที่ ป ระเด็ น ที่ ส าคัญ ของบทบาทภาคประชาสั ง คมคื อ จะท าอย่ า งไรให้ ส ามารถดึ ง
กระบวนการสันติภาพจากที่อยูใ่ นมือของรัฐและผูเ้ ห็นต่างมาสู่ มือของสามัญชน”
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นอกจากนั้นยังมีอีกหลายช่วงที่น่าสนใจ อาทิ เวทีอภิปรายวิชาการ พื้นที่การเมืองของภาคประชา
สังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี จากนักวิชาการ 3 ท่าน ทั้งจากในพื้นที่ชายแดนใต้ กรุ งเทพฯ
และอาเจะห์ ได้แก่
1. พื้ นที่ ก ารเมื อ งกับ การเคลื่ อ นไหวของภาคประชาสั ง คมในประเทศไทย โดย ศ.สุ ริ ชัย หวัน แก้ว
ผูอ้ านวยการศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ภาคประชาสังคมชายแดนใต้กบั พื้นที่การเมืองในชายแดนใต้/ปาตานี โดย ผศ.ดร. อับดุลรอนิ ง สื อแต
อาจารย์ประจาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. บทบาทภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพใน อาเจะห์ มินดาเนา และเมียนมาร์ โดย Dr.Delsy
Ronnie ผูอ้ านวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

Safety Zone จากคาชี้แจงจากทั้ง 2 ฝ่ าย
ช่วงบ่ายก่อนเริ่ มวงเสวนามีพูดให้แรงบันดาลใจและการขับร้ องบทเพลงเพื่อให้กาลังใจแด่นกั
ทางานเพื่อสันติภาพจาก Dr.Tony Brown นักดนตรี เพื่อสันติภาพชาวอเมริ กนั
หลังจากนั้นเป็ นวงเสวนาในหัวข้อ พื้นที่การเมืองและที่ทางของกระบวนการสันติภาพชายแดน
ใต้/ปาตานี วิทยากรโดย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะประสานงาน
ระดับพื้นที่ (สล.3) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ อาบูฮาฟิ ซ อัลฮากิม โฆษก MARA Patani
โดยได้ทาการส่ งสไลด์และไฟล์เสี ยงมานาเสนอ และนายรอมฏอน ปั นจอร์ บรรณาธิ การศูนย์เฝ้ าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้
ดาเนิ นรายการเสวนาโดย อาจารย์อบั ดุลการิ ม อัสมะแอ อาจารย์ประจาคณะอิสลามศึกษาและ
นิ ติศาสตร์ มหาวิท ยาลัยฟาฏอนี ไฮไลต์ของวงเสวนาอยู่ที่การนาเสนอประเด็นการคุ ยเรื่ องสันติ ภาพ
ชายแดนใต้/ปาตานี โดยสองฝ่ ายพูดถึงประเด็น Safety Zone อย่างละเอียด
ก่อนจะสรุ ปงานสัมมนาและกล่าวปิ ดเวที โดย ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตภิรมย์ศรี ผูอ้ านวยการสถาน
วิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
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สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ เยือนกลันตันถกมาราปาตานี

อิมรอน ซาเหาะ

ประธานสภาประชาสั งคมชายแดนใต้ นาคณะเข้ าพบ มาร่ า ปาตานี และกงสุ ลใหญ่ ประเทศไทยประจา
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ถกประเด็นกระบวนการสั นติภาพ และบทบาทที่ควรจะเป็ นของภาคประชา
สั งคมต่ อกระบวนการสั นติภาพทีก่ าลังดาเนินอยู่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ ผ่า นมา นายมู ฮามัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ พร้ อ มกับ ผศ.ดร.ศรี ส มภพ จิ ต ร์ ภิ ร มย์ศ รี ที่ ป รึ ก ษาสภาฯ นายมัน โซร์ สาและ รอง
ประธานสภาฯ ฝ่ ายการต่างประเทศ นายอัศว์มนั ต์ บินยูโซะ รองประธานสภาฯ และคณะกรรมการสภาฯ
อีกหลายท่านเดินทางไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นกระบวนการสันติภาพกับสมาชิกมาราปาตานี ณ
เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ คณะของมาราปาตานี ที่ได้ให้การต้อนรับนาโดย อุสตาซมูฮมั หมัดชุ กรี ฮารี (มะสุ กรี ฮารี )
หัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพของมาราปาตานี อาบูฮาฟิ ซ อัลฮากีม โฆษก มาราปาตานี และตัวแทนองค์กร
ต่างๆ ทั้ง BRN PULO BIPP และ GMIP
การพู ด คุ ย เริ่ ม จากการท าความรู ้ จ ัก และพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นในประเด็ น ความก้า วหน้ า ของ
กระบวนการสันติภาพในรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับถกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน และตั้งคาถามในประเด็นที่ยงั
เป็ นที่สงสัย โดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ การดาเนิ นการเกี่ยวกับ “พื้นที่ปลอดภัย” และบทบาทที่ควร
จะเป็ นของภาคประชาสังคมต่อกระบวนการสันติภาพที่ดาเนิ นอยู่
หลัง จากนั้น ประธานสภาประชาสั ง คมชายแดนใต้ไ ด้ม อบข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 "พื้นที่การเมือง: การสร้ างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิ ด
กว้าง" ให้แก่หวั หน้าคณะพูดคุยสันติภาพของมาราปาตานี ซึ่ งทางสภาฯ ได้เคยมอบเอกสารชุ ดเดียวกันนี่

92

ให้แก่ตวั แทนสานักงานเลขานุ การคณะกรรมการอานวยการพูดคุ ยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
มาแล้ว
ในวันเดียวกันนี้ คณะของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้เดินไปยังสถานกงสุ ลไทยประจารัฐก
ลันตัน และหารื อร่ วมกับ ดร.ไพฑู รย์ สงค์แก้ว กงสุ ลใหญ่ประจารั ฐกลันตัน ในประเด็นกระบวนการ
สันติภาพชายแดนใต้ และการให้ความช่ วยเหลื อคนไร้ สัญชาติ ที่ส่วนใหญ่เป็ นลู กหลานของคนไทยที่
กาเนิดในประเทศมาเลเซี ย และยังไม่ได้รับสัญชาติ
ทั้ง นี้ โครงการตรวจสอบดี เ อ็ น เอ ริ เ ริ่ ม โดยส านัก กงสุ ล ใหญ่ ในเมื อ งโกตาบารู โดยขอใช้
งบประมาณของ ศอ.บต. และจะจัดการเก็บดีเอ็นเอของบุคคลที่สานักงานกงสุ ลใหญ่ โกตาบารู ประเทศ
มาเลเซีย
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สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขบั เคลื่อนทุกระนาบทัว่ พื้นที่ เตรี ยมงานอบรม IHL

อิมรอน ซาเหาะ

สภาประชาสั งคมชายแดนใต้ ประชุ มจาเดือนอัพเดทกิจกรรม มีการเดินทางไปช่ วยเหลือพี่น้องที่ประสบ
ภัยนา้ ท่วมในภาคอีสาน การขับเคลื่อนเวทีพืน้ ที่ปลอดภัย การสร้ างสภาวะแวดล้ อมในการสร้ างสั นติภาพ
การจัดทาวิจัยถอดบทเรี ยนการขับเคลื่อนงานที่ผ่า นมา เตรี ยมพบปะประธานสถาบันการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาประชาสั งคม เตรียมจัดอบรมร่ วมกับมูลนิธิศักยภาพชุ มชนและเจนิวาคอร์ และเตรี ยมจดทะเบียน
เป็ นสมาคมสภาประชาสั งคมชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2560 ที่ผา่ นมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้จดั ประชุ มประจาเดือน ณ ห้อง
ประชุ มมะปราง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มี
หลายองค์กรสมาชิกเครื อข่ายเข้าร่ วมประชุมและมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ
อาจารย์อบั ดุ ลการี ม อัสมะแอ จากสถาบันอัสสลาม ได้นาเสนอผลการลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้
ความช่วยเหลือแก่ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในพื้นที่จงั หวัดสกลนครซึ่ งมีเครื อข่ายนักศึกษามุสลิมจัด
องค์กรและให้ความช่วยเหลืออยูโ่ ดยไม่เลือกว่าเป็ นศาสนาใด โดยชาวสกลนครเองก็สนใจปั ญหาในพื้นที่
ชายแดนใต้ และได้สัมภาษณ์อาจารย์อบั ดุลการี มผ่านรายการวิทยุในพื้นที่ถึงกิจกรรมการช่วยเหลือครั้งนี้
ด้วย
ขณะที่ ศู นย์ป ระสานเครื อข่า ยองค์ก รประชาสังคมนราธิ วาสโดยอาจารย์อศั ว์มนั ต์ บิ นยูโซะ
ประธานศูนย์เป็ นผูร้ ายงานว่าในช่วงเดื อนสิ งหาคมก็มีหลายกิ จกรรมที่กาลังจะขับเคลื่ อนและน่ าสนใจ
เช่ น ประเด็นเกี่ ยวกับพื้นที่ปลอดภัย หรื อการแบ่งปั นประสบการณ์เพื่อร่ วมจัดตั้งเครื อข่ายประชาสังคม
ยะลาเป็ นต้น
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ด้านคณะทางานวาระผูห้ ญิงชายแดนภาคใต้ (PAOW) เตรี ยมจัดเวทีสาธารณะ การสร้างสภาวะ
แวดล้อมในการสร้ างสันติ ภาพชายแดนใต้ ในวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ที่ คณะวิทยาการสื่ อสาร ม.อ.
ปั ตตานี ซึ่ งเป็ นเวทีเติมเต็มข้อเสนอที่มีอยูเ่ ดิม
นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ สภาเกษตรจังหวัดยะลา กาลังจะจัดมหกรรม
ทุเรี ยนบ้านและผลไม้ทอ้ งถิ่น คลินิกเกษตร จาลองดูซงในอดีต การประกวดทุเรี ยน ขณะที่ชุมชนศรัทธา
กาลัง จะทากิ จกรรมใน 12 พื้ นที่ เป็ นการระดมข้อเสนอเกี่ ยวกับ กระบวนการสันติ ภาพ ขั้นตอนการ
รวบรวม ประมวลผล และเป็ นการคืนเวที นอกจากนั้นมูลนิ ธิเด็กกาพร้าปั ญญาเลิ ศ กาลังดาเนิ นการที่จะ
เปิ ดเปิ ดวิทยาลัยการอาชีพวิถีอิสลาม และการอบรมให้ความรู ้ตามมัสยิดจานวน 10 แห่ง
ขณะที่สมาชิ กที่ขบั เคลื่ อนด้านกฎหมากก็มีการพูดถึ งกฎหมายในการช่ วยเหลื อประชาชน การ
ช่วยเหลือปากท้องของประชาชน มีแผนในการรื้ อฟื้ นสหกรณ์เกษตรของภาคใต้ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้
ส่ วนกลุ่มเซากูน่า มีการดาเนิ นกิ จกรรมเกี่ ยวกับการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสันติภาพ และก่อนหน้านี้ บริ ษทั
แกรมมี่ได้มาถ่ายทารายการและทาให้ยอดขายน้ าพริ กของกลุ่มในเดือนถัดไปทะลุหลักแสนบาท
นอกจากนั้นนั้นแล้ว ในวันที่ 19 สิ งหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สภาประชาสังคม
ชายแดนใต้จะมีการพบปะกับอาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิ ระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรี ยนรู ้ และพัฒนาประชา
สังคม ณ ห้องประชุม ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ ยนการทางานและการสรรหาผูเ้ ข้าร่ วมอบรมในโครงการที่ได้รับสนับสนุ นจากสานักงาน
สุ ขภาพแห่งชาติ
วันที่ 29 – 30 สิ งหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้จะร่ วมกับมูลนิ ธิศกั ยภาพ
ชุ มชนและเจนิ วาคอร์ กาหนดจะจัดอบรมให้ความรู ้ เรื่ อง หลักกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศ ณ
โรงแรม ซีเอส ปัตตานี
นอกจากนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรี ยมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็ นสมาคมสภา
ประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่ งอยู่ในขั้นตอนของการหารื อร่ วมซึ่ งได้มติเป็ นเอกฉันท์แล้วว่าจะมีการจด
ทะเบียนเร็ วๆ นี้ และกาลังอยูใ่ นขั้นตอนเตรี ยมยืน่ เอกสารต่อไป
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ร่ วมเสนอโครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณองค์ กรประชาสั งคม
ประธานสภาประชาสังคมได้แจ้งด้วยว่า ผูแ้ ทนพิเศษของรัฐบาลได้ต้ งั กองทุนเพื่อสนับสนุ นการ
ทางานของภาคประชาสังคมในพื้นที่ซ่ ึ งต้องเป็ นองค์กรที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี มีสมาชิกที่
เหมาะสมและมีผลงานที่เป็ นที่ประจักษ์ โดยองค์กรประชาสังคมทุกเครื อข่ายองค์กรสามารถร่ วมเสนอ
โครงการได้ ทั้ง นี้ ทางกองทุ นจะจัดให้มีก ารอบรมสร้ า งแนวทางขับเคลื่ อนและประเด็นการนาเสนอ
โครงการในวันที่ 14-15 ส.ค. นี้
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อ้างอิง

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
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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

