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เอกสารสรุปการสัมมนา
“การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”

รวมจัดโดย
สํานักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองแกรนดเอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย

H สารบัญ I
1. โครงการสัมมนา “การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”
2. กําหนดการสัมมนา
3. คํากลาวรายงานตอประธานในพิธี โดย พลเอก เอกชัย ศรีวลิ าศ – ผูอํานวยการสํานักสันติวธิ ี
และธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกลา
4. ปาฐกถานํา “การใชการเมืองนําการทหารในการแกปญ
 หาภาคใต” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี –
ประธานกรรมการอํานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข”
5. สรุปการนําเสนอทิศทางการแกปญหาภาคใตสคู วามยั่งยืน: มุมมองจากนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” รุน ที่ 1
6. ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา (ชวงเชา)
7. ความเห็นตอขอเสนอแนะของนักศึกษาฯและนโยบายการใชการเมืองนําการทหาร
โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา – อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
8. ความเห็นตอขอเสนอแนะของนักศึกษาฯและทิศทางการแกไขปญหาในระยะตอไป โดย
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• นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สภาผูแทนราษฎร/ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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• นายนพ เฟองฟู – ผูชวยผูอาํ นวยการศอ.บต. (ขาวกรอง)/ ผูแทนศอ.บต.
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• พลโท ดาวพงษ รัตนสุวรรณ – ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ/ ผูแทนกอ.รมน.
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• พลตํารวจตรี เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา – รองผูบัญชาการศูนยปฏิบตั ิการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
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• รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท – ศูนยขาวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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• คุณกัลยา เอี่ยวสกุล – ผูประสานงานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดปตตานี

34

• ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี – ผูอํานวยการสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

34

• นายภัทระ คําพิทักษ – บรรณาธิการหนังสือพิมพโพสต ทูเดย
9. ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา (ชวงบาย)
10. ปาฐกถาปด “ทิศทางการแกไขปญหาภาคใตของรัฐบาลในระยะตอไป”
โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ – นายกรัฐมนตรี
-------------------------------------------------------------
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หมายเหตุ: เอกสารสรุปการสัมมนานี้เรียบเรียงและเนนคําโดยสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
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โครงการสัมมนา
“การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”
รวมจัดโดย
สํานักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของทุกรัฐบาลที่ผานมาตางมี
ทิศทางเดียวกันคือการใชการเมืองนําการทหาร แตคงตองยอมรับในความเปนจริงวาในการปฏิบัตินั้น
การเมืองยังไมอาจนําการทหารไดอยางแทจริง ซึ่งนอกจากเหตุผลของความเขาใจที่ยังไมตรงกันของ
ผูเกี่ยวของกับการแกไขปญหาบางสวนถึงความหมายและเจตนารมณของนโยบายการเมืองนําการทหาร
แลว สวนหนึ่งยังเกิดจากแนวคิดและมุมมองของผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายความมั่นคงและฝาย
พลเรือนตอทิศทางการแกไขปญหาที่ยังอาจจะไมชัดเจนสอดคลองกัน
นโยบายการเมืองนําการทหารจึงเปนสิ่งที่พูดกันมานานแตยังไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ ทั้งที่แทจริงแลวนโยบายดังกลาวนี้เปนนโยบายที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการสราง
สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานั กสั นติ วิธี และธรรมาภิบ าล สถาบันพระปกเกลา ศูนย ศึกษาสั นติ ภาพและความขัดแย ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ดวยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย จึง
เล็งเห็นความสําคัญของการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทั้งในภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคประชาสังคมตอนโยบายการเมืองนําการทหารซึ่งเปนทิศทางที่จะนําไปสูการแกไข
ปญหาที่ยั่งยืน อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดพลังจากทุกภาคสวนเพื่อใหนโยบายการเมืองนําการทหารเกิดขึ้นเปนรูปธรรมอยาง
แทจริง
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรตอการแกไขปญหาดวยการใช
การเมืองนําการทหารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” รุนที่ 1
(4ส) สถาบันพระปกเกลา
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณในการใชการเมืองนําการทหาร
ตลอดจนทิศทางการแกไขปญหาของภาครัฐในระยะตอไป

3. กลุมเปาหมาย
มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ซึ่งประกอบไปดวย
3.1 นักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่น
3.2 ขาราชการทหาร ตํารวจ และพลเรือนจากสวนกลางและในพื้นที่
3.3 กลุมพลังวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปดวยนักการศาสนา นักการศึกษา/นักวิชาการ ผูนํา
ชุมชน ผูนํากลุมสตรี และเยาวชน
3.4 เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
3.5 สื่อมวลชนจากสวนกลางและทองถิ่น
3.6 ผูแทนสถานทูตและองคกรระหวางประเทศ (มีการแปลฉับพลันในงานสัมมนา)
3.7 ประชาชนผูสนใจทั่วไป

4. วันเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ

5. ผูรับผิดชอบ
สํานักสันติวธิ แี ละธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกลา
ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch)
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การแก ไ ขป ญ หาได ร ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต อ ข อ เสนอแนะเชิ ง
ยุทธศาสตรตอการแกไขปญหาดวยการใชการเมืองนําการทหารของนักศึกษาหลักสูตร 4ส สถาบัน
พระปกเกลา
6.2 ทิศทางการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะตอไปจากมุมมองของ
ผูเกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม
6.3 กระแสสังคมที่จะเปนพลังสงเสริมผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายการเมืองนําการทหาร
ของรัฐบาลเพื่อใหการขับเคลื่อนการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
HHHHHHHHIIIIIIII

5

กําหนดการสัมมนา
“การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”
รวมจัดโดย
สํานักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองแกรนดเอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
---------------------------------08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
พิธีกรกลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา ชี้แจงวัตถุประสงค และกําหนดการสัมมนา
โดย นายไตรรัตน ฉัตรแกว และนางทิพยวัลย โพธิท์ องนาค - นักศึกษา 4ส
การกลาวรายงานตอประธานในพิธีเปด
โดย พลเอก เอกชัย ศรีวลิ าศ – ผูอํานวยการสํานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกลา
การกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “การใชการเมืองนํา
การทหารในการแกไขปญหาภาคใต”
โดย ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี – ประธานกรรมการอํานวยการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” (4ส)
นําเสนอ”ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน” มุมมองจากนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” รุนที่ 1 (4ส)
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
• กรอบคิดและทิศทางของขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรตอการแกไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตดว ยสันติวิธี
โดย พลเอก เอกชัย ศรีวลิ าศ – ผูอํานวยการสํานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล
• การใชการเมืองเชิงรุกนําการทหารเพื่อแกปญหาอยางยั่งยืน

โดย นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน – ผูสื่อขาว ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต
• การพูดคุย (Peace Talks) กับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ

โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว – อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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• การสรางพลังประชาชนทุกภาคสวน/วัฒนธรรมในรูปเครือขายสันติภาพชายแดนใต

โดย รศ.เสาวนีย จิตตหมวด – อดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
• การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม

โดย นางอังคณา นีละไพจิตร – ประธานคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
• การสื่อสารสังคมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม

11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

โดย นางสาวปองจิต สรรพคุณ – ผอ.ฝายละครชุมชน มูลนิธิสื่อชาวบาน
ดําเนินรายการโดยนายบัณฑูร ทองตัน – อัยการผูเชี่ยวชาญ สนง.อัยการพิเศษฝายคดีแพง
แสดงความเห็นตอขอเสนอฯและทิศทางการแกไขปญหาในระยะตอไป
โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา – อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ผูเขารวมสัมมนารวมแสดงความเห็นตอขอเสนอแนะของนักศึกษาฯ
รับประทานอาหารกลางวัน
รวมแสดงความเห็นตอขอเสนอฯและทิศทางการแกไขปญหาในระยะตอไป
• นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ศึกษาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สภาผูแทนราษฎร
• พลโท ดาวพงษ รัตนสุวรรณ – ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ/ ผูแทนกอ.
รมน.
• นายนพ เฟองฟู – ผูชวยผูอํานวยการศอ.บต. (ขาวกรอง)
• พล.ต.ต เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา – รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัตกิ าร
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
• รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท – ศูนยขาวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี – ผูอํานวยการสถานวิจัยความขัดแยงและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
• นายภัทระ คําพิทักษ – บรรณาธิการหนังสือพิมพโพสต ทูเดย
• คุณกัลยา เอี่ยวสกุล – ผูประสานงานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดปตตานี
ดําเนินรายการโดยพลเอก เอกชัย ศรีวลิ าศ และนางสาวศิรบิ ูรณ ณัฐพันธ
ผูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็นตอทิศทางการแกไขปญหาในระยะตอไป
ปาฐกถาปดการสัมมนา “ทิศทางการแกไขปญหาภาคใตในระยะตอไปของรัฐบาล”
โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ – นายกรัฐมนตรี
HHHHHHHHIIIIIIII
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คํากลาวรายงานตอประธานในพิธีการสัมมนา
“การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”
โดย พลเอก เอกชัย ศรีวลิ าศ
ผูอํานวยการสํานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
---------------------------------------------------เรียน ทานศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ทานรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ทานวิทยากร
และทานผูเขารวมสัมมนาทุกทาน กระผมในนามของคณะผูจัดงานรวม คือสํานักสันติวิธีและธรรมา
ภิบ าล สถาบันพระปกเกล า ศู นยศึ กษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย และ
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ที่ไดกรุณา
ใหเกียรติมาเปนประธานเปดการสัมมนา “การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกไขปญหาภาคใต
สูความยั่งยืน” และกลาวปาฐกถานําในวันนี้
การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอ
ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรตอการแกไขปญหาภาคใต ดวยการใชการเมืองนําการทหาร จากมุมมองของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” รุนที่ 1 สถาบันพระปกเกลา
อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดการใชการเมืองนําการทหาร ตลอดจนทิศทางการแกไขปญหาใน
ระยะตอไปจากผูที่เกี่ยวของ
โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผูเขารวมจากภาคสวนตางๆ ทั้งสมาชิกรัฐสภา เจาหนาที่รัฐฝายความมั่นคงและ
ฝายพลเรือนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ นักวิชาการ นักธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน ผูนํา
ศาสนา นิสิตนักศึกษา เจาหนาที่สถานทูตและองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป
รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ดวยหวังวาจะเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง เพื่อเปน
พลังในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสูทิศทางที่ยั่งยืนตอไป
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ในฐานะประธาน
กรรมการอํานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” สํานักสันติวิธีและ
ธรรมาภิ บ าล สถาบันพระปกเกลา กลา วเปดการสัมมนา และกลาวปาฐกถานําในประเด็ น “การใช
การเมืองนําการทหารในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต” อันจะเปนขอคิดเห็นที่
เปนประโยชนอยางยิ่งแกการสัมมนาตอไป
----------------------------------------------------
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ปาฐกถาเปดการสัมมนา
“การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี
---------------------------------------------------นมัสการพระคุณเจา ทานรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ผูอํานวยการหลักสูตรเสริมสรางสังคมสันติ
สุข (4ส.) ผมขออนุโมทนาในการที่สามสถาบันไดรวมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ คือ สถาบันพระปกเกลา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Deep South Watch เรื่องความรุนแรงในภาคใตนั้นไดเรื้อรังและยัง
แกปญหาไมได กอใหเกิดความสูญเสีย และบาดแผลเจ็บปวดทั่วทั้งชาติเปนเวลานาน มีผูไดพยายาม
แกไขเรื่อยมา แตปญหาก็ยากในตัวมันเอง ยังไมสามารถแกได
สถาบันพระปกเกลาไดจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสรางสังคมสันติสุข หรือที่เรียกวา 4ส
คือ สสสส. มีนักศึกษาผูใหญจากวงการตางๆหลากหลายเขามารวม 92 คน ใชเวลาเรียนเกือบป เอาจริง
เอาจั ง ลงไปดู พื้นที่ตางๆ ลงไปพื้นที่ ภาคใตม ากเพื่ อไปพู ดคุ ย และศึกษาสถานการณต างๆ และได
สังเคราะห เรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาเปนขอเสนอแนะที่จะนําเสนอในวันนี้ เปนรายงานที่อยูใ นมือทาน
ทั้งหลาย
ผมเองเคยได รวมทํางานในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ มากอน และก็ไดอาน
รายงาน(ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: บทวิเคราะหและแนวทางการแกปญหาเชิงรุกที่
ยั่งยืนดวยสันติวิธี) ของนักศึกษา 4ส ฉบับนี้ เปนรายงานที่ดีมาก เพราะไดสะทอนปญหาจริงๆ และได
เสนอวิธีการแกไขไว และเปนการทําดวยจิตใจที่ดีงาม ไมไดมีอคติ ซึ่งถาเรามีอคติเริ่มตนแลวเราจะทํา
ตรงนี้ไมได เปนรายงานที่สําคัญมาก ซึ่งถาไดรวมกันศึกษาและทํางานเรื่องนี้ตอไป ผมมีความมั่นใจวา
จะสามารถแกไขปญหาได ขอใหทานทั้งหลายไดตั้งใจอานดู
แนวทางการแกปญหาการเมืองนําการทหาร เปนที่ยอมรับกันมากขึ้นในทางทฤษฎี แตในทาง
ปฏิบัติยังมีปญหา ถาเรายอนกลับไปดูเรื่องราวเมื่อครั้งเราแกปญหาความขัดแยงคอมมิวนิสต ซึ่งเปน
ความรุนแรงที่ตอสูระหวางคนไทย และมีการออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/ 2523 เพื่อแกไขปญหา
ในชวงนั้นจะเห็นวากองทัพมีความเขมแข็งทางทฤษฎีในการตอสูกับคอมมิวนิสตดวยสันติวิธี
เรียกวาแข็งที่สุด ไมมีใครเทา แข็งกวาพลเรือนและนักวิชาการ เพราะไดศึกษาเรื่องคอมมิวนิสตและการ
เอาชนะดวยสันติวิธีอยางจริงจัง อีกทั้งขณะนั้น การเมืองซึ่งมีพลเอกเปรมฯเปนนายกรัฐมนตรีก็มีความ
มั่นคง เป นที่ เคารพ และผนึกกั บกองทัพอย างเป นเอกภาพ เพราะฉะนั้น ความเป นเอกภาพของ
ยุทธศาสตรถือวาเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหแกปญหาได แตขณะนี้เมื่อเราเผชิญกับปญหาภาคใต
มีความเปลี่ยนแปลงไป เวลาลวงเลยไปสามสิบกวาป ผูที่ทําเรื่องสันติวิธีนี้ในกองทัพก็เกษียณอายุไป
ทําใหเกิดความออนแอทางทฤษฎีขึ้นในกองทัพ ในขณะที่ทางการเมืองเองก็ออนแอ ขาดความมั่นคง
ดังนั้น การเมืองนําการทหารจึงออนแอ เราตองดูทั้งสองเรื่อง และมาออกแบบวิธีกันใหม จึงจะแกปญหา
ได
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การเมืองนําการทหารไมไดแปลวาไมใชการทหาร ไมไดแปลวาการทหารไมสําคัญ การทหารยัง
จําเปนในการปองกันความรุนแรง จํากัดขอบเขตและระงับความรุนแรง และใชการทหารมา
สนองตอบวัตถุประสงคทางการเมือง และคําวาการเมืองก็ไมไดแปลวานักการเมือง เดี๋ยวจะ
เข า ใจผิ ด แล ว ไปรอนั ก การเมื อ ง และเมื่ อ นั ก การเมื อ งอ อ นแอ เราก็ เ ลยทํ า อะไรไม ไ ด การเมื อ งนี้
หมายถึงคนไทยทุกคนทุกภาคสวนรวมดําเนินการดวยสันติวิธีที่จะถอดสลักปญหา แกปญหาให
ได แบบที่ซุนวูกลาววาการสงครามที่ดีที่สุดคือการชนะโดยไมตองรบ การรบคือการสูญเสีย เราไมควรจะ
สูญเสีย การจะชนะโดยไมตองรบคือตองสรางความเขาใจ สรางความรวมมือ ซึ่งเปนหนาที่ของคนไทย
ทุกคน ทุกภาคสวน ไมใชหนาที่ของนักการเมืองเทานั้น
ผมอยากจะสรุปที่มาของปญหา หลักการ และวิธีการที่จะแกไขเรื่องนี้ตอไป สาเหตุของปญหาที่ลึก
ที่สุดคือการที่เราเปนรัฐเอกนิยมในสังคมพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทยของเรามีผูคนหลายเชื้อชาติ
หลายวัฒนธรรมอยูรวมกันในดินแดนนี้ เปนพหุวัฒนธรรม แตรัฐกลับเปนเอกนิยมคือรวมศูนยเขามาเปน
หนึ่งเดียว นิยมความเปนอยางเดียว นิยมความเหมือนกัน ซึ่งขัดแยงกับความเปนจริง เพราะความเปน
จริงคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตรงนี้เปนตนตอของความขัดแยง ไมเฉพาะในภาคใตเทานั้น แต
กับปญหาในภาคอื่นดวย ความเปนเอกนิยมนี้นําไปสูการขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณคาความเปนคน
ซึ่งเปนสาเหตุหลักของความขัดแยงทั้งปวงในประเทศไทย ทั้งที่การเคารพศักดิ์ศรีความเปนคนนี้เปน
ศีลธรรมพื้นฐานที่จะนําไปสูความดีงามทั้งปวง คือประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเปนธรรมใน
สังคม
การขาดความเปนธรรมเปนปญหาใหญที่สุดของสังคมไทย ถาเรามองไปจะเห็นการขาดความเปน
ธรรมในทุกเรื่อง คนเล็กคนนอย คนยากคนจน คนขางลางไมมีความหมาย ไมมีศักดิ์ศรีในสังคมไทย
คนขางบนก็ไมเขาใจคนขางลาง ระบบการศึกษาของเราก็สรางคนไทยหลายชั่วคนที่ไมเขาใจคนขางลาง
ลองนึกดูในโรงเรียนเราทองแตตํารา ทองแตวิชา อาจจะไปเรียนเมืองนอก และก็กลับมามีตําแหนงสําคัญ
ทํางานนําในสังคม ซึ่งกลุมที่นําในสังคมก็มีอยู 5 ประเภทดวยกันที่มีผลตอความเปนไปในสังคม คือ
นักการเมือง ขาราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชน ทั้งหากลุมนี้คือกลุมนําที่ไมเขาใจความ
เปนไปของคนขางลางอันเนื่องมาจากการศึกษาที่เรามีอยู
มีคนเตือนวาระบบการศึกษาของเราทําใหคนไทยขาดจากรากเหงาของตน คนที่เตือนคือพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพราะการศึกษาใชการทองจําเปนหลัก ไมไดศึกษาจากชีวิตของ
คนไทย คําวารากเหงาหมายถึงวัฒนธรรม วัฒนธรรมนั้นเปนรากของสังคม ตนไมตองมีรากฉันใด สังคม
ก็ตองมีรากฉันนั้น ถาเราตัดรากตนไมจะเกิดอะไรขึ้น เรารู ถาเราพัฒนาสังคมโดยตัดรากก็จะเกิดอยาง
เดียวกันกับที่ตัดรากตนไม ที่เราพัฒนามาทั้งหมดนี้ เราไมไดเขาใจวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกือบ
ทั้ ง หมดก็ ไ ม เ ข า ใจว า วั ฒ นธรรมคื อ อะไร วั ฒ นธรรมคื อ วิ ถี ชี วิ ต ของกลุ ม ชนร ว มกั น ที่ ส อดคล อ งกั บ
สิ่ ง แวดล อ มในนั้ น กิ น ความหมดถึ ง คุ ณ ค า ความเชื่ อ การทํ า มาหากิ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
การศึกษา ศาสนาธรรม รวมอยูในรมวัฒนธรรมทั้งหมด การพัฒนาที่ผานมาทั้งหมดเปนการตัดราก
ทางวัฒนธรรม เพราะเราไมเขาใจ กอความเสียหายขึ้น ซึ่งเรากําลังเขาสูวิกฤติการณคลื่นลูกที่สี่แหง
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กรุงรัต นโกสิน ทร ซึ่งซั บ ซอนที่ สุด เพราะเราไม รูวาศัต รูคื อใคร ถาเรารู วาศั ต รู คือใคร เราก็ กําหนด
ยุทธศาสตรการตอสูได ผมพยากรณไวนานสิบกวาปแลววาประเทศไทยหนีการนองเลือดไมพน ดูเรื่อง
การศึกษาก็รู เพราะการศึกษาของเราไมไดทําใหเราเขาใจตัวเองและไมเขาใจเพื่อนมนุษย เอาแต
ท อ งวิ ช ากั น ไปเรื่ อ ยๆ เมื่ อ เราไม เ ข า ใจ เราก็ แ ก ไ ม ไ ด เมื่ อ แก ไ ม ไ ด ก็ มี วิ ก ฤติ ม ากขึ้ น แล ว ก็
นองเลือด นี่เปนตนเหตุของความขัดแยงในวันนี้
เมื่อกลับมาพูดถึงความเปนรัฐเอกนิยมในสังคมพหุวัฒนธรรมที่นําไปสูการขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีคุณคาความเปนคน นําไปสูการขาดประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยตองอยูบนพื้นฐานที่
ลึกซึ้งของการเคารพคุณคาของคนทุกคนอยางเทาเทียม ไมใชเปนแคกลไกเทานั้น หากมองวาเปนแค
กลไก ก็จะกลายเปนกลโกงไดงายๆ และสุดทายก็จะขาดความเปนธรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และกฎหมาย อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลาก็เคยบอกมาหลายปแลววา
กฎหมายไทยไมยุติธรรมตอคนจน แมแตการสาธารณสุขที่เราเห็นวาดี ลูกคนจนยังตายมากกวาลูกคน
รวยสามเทา เอาเรื่องความเปนธรรมจับเขาไปก็จะเห็นทุกเรื่องวาไมมีความเปนธรรม
ผมพู ดเสมอว ามหาวิ ท ยาลัย ทุกแห ง ควรวิ จัย เรื่อ งความเปน ธรรม เพราะเปน เรื่ อ งสํา คัญลึ กซึ้ ง
ละเอียดออน ตองวิจัยและคลี่ออกมาใหสาธารณะเห็น จะไดชวยกันขับเคลื่อนตอไป เพราะหากความไม
เปนธรรมยังดํารงอยูในสังคม ความขัดแยงและความรุนแรงในรูปตางๆก็จะแกไมได ไมไดมีเฉพาะ
ภาคใต มีทุกภาค แตอาการออกมาตางๆกัน ตราบใดที่ความยากจนและความอยุติธรรมยังคงดํารง
อยูในสังคม ตราบนั้นจะมีความขัดแยงเรื่อยไปและนําไปสูความรุนแรงที่แกไมได เชนภาคอีสาน
ก็มีความขัดแยง 932 จุด สวนใหญเปนความขัดแยงระหวางราษฎรกับรัฐในเรื่องทรัพยากร เพราะเรา
ขาดความเปนธรรมเรื่องการใชทรัพยากร และความยากจนเกิดจากความอยุติธรรม ไมไดเกิดจากการ
พัฒนา เรื่องเหลืองแดง ก็มาจากประเด็นนี้เชนเดียวกัน
ถาเราจะดูตัวอยางของระบบที่ดีที่สุดและเห็นงายที่สุดคือรางกายของทานเอง ในรางกายมีความ
หลากหลายสุดประมาณ มีโมเลกุลและเซลลตางๆมากมายที่ไมเหมือนกันเลย สมอง หัวใจ ตับ ปอด ไต
ลําไส ถาเราดูตัวอยางของระบบรางกาย เราจะไดเรียนรูวาระบบรางกายนี้คือความหลากหลายใน
รางกายเดียวกัน เพื่อใหเห็นภาพงายขึ้นลองนึกถึงตัวทานเองก็จะพบเห็นความหลากหลายในรางกาย
เดียวกัน ซึ่งระบบรางกายของเรามีหลักดังนี้ คือ หนึ่ง อวัยวะตางๆตองมีอัตลักษณ (Identity) ของ
ตัวเอง เราจะไปใหหัวใจเหมือนปอด ปอดเหมือนตับไมได เมื่อเปนแบบนี้ สอง มันจะตองมีอิสระใน
ตัวเอง (Autonomy) จะไปรอใหใครสั่งใหหัวใจเตนไมได จะรอใหใครสั่งใหหายใจก็คงจะตาย แตสาม
แมอวัยวะตางๆจะมีอัตลักษณและอิสระในตัวเอง อวัยวะตางๆเหลานี้ก็ยังตองมีบูรณาการ
(Integration) เชื่อมโยงกันหมดเปนชีวิตเดียวกัน ตองอาศัยกลไกบางอยางที่จะเชื่อมโยงใหเกิด
บูรณาการทั้งหมด โดยสรุปแลวระบบรางกายของเราเปนความหลากหลายในกายเดียวกัน
ดังนั้น เราลองมาดูระบบนี้เมื่อเทียบกับประเทศหรือสังคม จะเห็นวากลุมตางๆก็มีอัตลักษณของตัว
และอัตลักษณนั้นสําคัญ เขานึกถึงประวัติศาสตร นึกถึงวัฒนธรรม ภาษา และบรรพบุรุษของเขา สิ่ง
เหลานี้เปนเรื่องสําคัญ มันเปนศักดิ์ศรี คนเราอยูโดยไมมีศักดิ์ศรีไมได ไมมีเงินยังพออยูได เราตองนึกถึง
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วาในสังคมของเราที่เปนพหุวัฒนธรรมนั้น แตละกลุมวัฒนธรรมจะตองสามารถมีอัตลักษณของ
ตัวได มีความภูมิใจในอัตลักษณ ประวัติศาสตร และความสําเร็จของตัวได อันนี้มันดึงใจ เปนเรื่อง
ของจิตวิญญาณที่ผนึกคนเขามาดวยกัน เพราะฉะนั้นกลุมวัฒนธรรมตางๆตองมีอัตลักษณของตัว ระบบ
ทั้งหมดตองสงเสริมอัตลักษณตรงนี้ ไมใชไปทําใหเหมือนกันหมด เราลองนึกภาพวาถาเราทําให
อวัยวะของเราเปนเหมือนกันหมด เราก็เปนคนอยูอยางนี้ไมได หัวใจตองเปนหัวใจ ปอดก็ตองเปนปอด
สมองก็ตองเปนสมอง เมื่อกอนนี้เราไปถึงขนาดวาในเชียงใหม มีการปกปายที่โรงเรียนหนึ่งวาเปนเขต
ปลอดคําเมือง คําเมืองก็เปนอัตลักษณของคนลานนา เราตองสงเสริมความหลากหลายแทนที่จะทําให
เหมือนกัน ยอนกลับไปครั้งจอมพล ป. ดวยนโยบายชาตินิยม ที่จะทําใหทั้งหมดเปนไทยเหมือนกันหมด
ซึ่งเปนแนวทางที่ผิด เราเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ตองสงเสริมความหลากหลาย เรื่องอัตลักษณนี้เปนขอ
ที่หนึ่ง สอง ตองสงเสริมหลักที่เรียกวา Autonomy หรืออัตโนมัติ ซึ่งมากที่สุดก็คือการดูแลปกครอง
ตัวเอง แตวาภายใตความเชื่อมโยงบูรณาการเปนรางกายเดียวกัน ไมใชแยกจากกันไปเลย
ผมจะขอเสนอหลักการ 5 ประการและวิธีการ 7 ประการที่จะนําไปสูการแกปญหา แตสิ่งที่ดีกวาที่
ผมจะพูดคือรายงานของคณะนักศึกษา 4ส ทั้ง 92 คน เปนรายงานที่ดีมาก ดีกวาที่ผมจะพูด ผมทํางาน
เรื่องนี้มากอน ตองยอมรับวารายงานนี้เขียนดีจริงๆ และขอชื่นชม ขอชมเชยนักศึกษาทั้ง 92 คน รวมทั้ง
ผูอํานวยการหลั กสูต รและคณะทั้งหลายที่ช ว ยกัน ทํา ถาชว ยกั นขับ เคลื่ อนตรงนี้ตอไป ผมคิดว า จะ
แกปญหาได
โดยที่ผมกลาวมาถึงสาเหตุและระบบที่วาดีที่สุดคือความหลากหลายในรางกายเดียวกันนั้น ผมขอเสนอ
หลักการ 5 ประการดวยกันเพื่อแกปญหาภาคใต คือ ขอที่ 1 ตองสรางจินตนาการใหมประเทศไทย
จินตนาการเกาของเราเปนจินตนาการเล็กๆแคบๆเปนจินตนาการแบบนักเลงโต ตองมีจินตนาการใหม
วาประเทศไทยประกอบดวยชนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม หลายศาสนา เปนประเทศแหง
การอยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ ร ะหว า งคนหลายเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม เรามี ตั ว อย า งเช น ประเทศ
สวิ ส เซอร แ ลนด มี ค นหลายเชื้ อ ชาติ คื อ ฝรั่ ง เศส เยอรมั น อิ ต าเลี ย น อยู ด ว ยกั น เป น ประเทศ
สวิสเซอรแลนด พูดทั้งสามภาษาดวยซ้ําไป แตก็อยูรวมกันดวยสันติ เปนประเทศที่งดงาม มีสันติภาพ ที่
จริงยอนไปดูครั้งกรุงศรีอยุธยา จะเห็นวาเปนชุมชนหลายเชื้อชาติ มีทั้งญี่ปุน โปรตุเกส ผูนําสมัยกอนก็
ใจกว า ง มีใ ครก็ ต อ นรับ หมด ซึ่ง เคยเป นจุ ด แข็ง ของเรา แต ภ ายหลัง มัน เพี้ ย นไป ต องกลั บ มาสรา ง
จินตนาการใหมวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีหลายเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอยูรวมกันอยางสันติ เปน
ธรรมะแหงความหลากหลาย ถอดออกจากจินตนาการเกาๆของความเปนรัฐเอกนิยม
ขอที่ 2 ตองกระจายอํานาจไปสูชุมชนทองถิ่น ใหชุมชนทองถิ่นสามารถดูแลตัวเอง พัฒนาตัวเอง
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของเขา เพราะในชุมชนทองถิ่นมีผูคนมากหลายเยอะแยะไปหมด จุดแข็ง
ของเราอยูที่นั่น เราก็รวมมือกัน เขาเขาใจเรื่องราวของเขา เขารวมมือกันจะเปนทุกสิ่งทุกอยาง เปนทั้ง
ประชาธิปไตยโดยตรงดวย เพราะคนทั้งหมูบานสามารถรวมตัว รวมคิด รวมทํา รวมมือปรึกษากันวาเขา
ตองการอะไรในการพัฒนาทั้งในแงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ เขาสามารถ
ดูแลกันได ประเทศใดที่รวมศูนยอํานาจจะแกปญหาคอรรัปชั่นไมได ซึ่งเปนปญหาใหญที่บอนทําลาย
ประเทศไทย ผมไปประเทศสวิสเซอรแลนดเพื่อไปศึกษา ยอนหลังกลับไปสองรอยกวาป กลุมชนชั้นสูงมี
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การเล น พรรคเล น พวก มี ค อร รั ป ชั่ น รุ น แรงมากในประเทศ ต อ มาเขากระจายอํ า นาจไปทั่ ว ถึ ง หมด
ประเทศเขามีคนเจ็ดลานคน แตเขามีทองถิ่นที่เรียกวา แคนตอน (Canton) ถึง 23 แหง และเปนเซมิอีก
3 แหง รวมเปน 26 แหง เพื่อกระจายอํานาจไปสูชุมชน ประชาชนก็จะไดมีสวนควบคุมการคอรรัปชั่น
ภาระของรั ฐ ก็ จ ะลดลง เปลี่ ย นบทบาทเป นผู ส นับ สนุ น ชุม ชน หากชุ ม ชนทอ งถิ่น สามารถคิ ด เอง
พัฒนาเอง อยูอยางมีความสุข เขาก็ไมอยากแยกตัว เพราะเขาไดประโยชนจากการอยูรวมกัน
เปนรัฐใหญในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งดีกวาแยกไปโดดเดี่ยว หากรัฐใจดี ยอมใหชุมชนคิดเอง ทําเองได
มากเทาไหร เขายิ่งอยากอยูกับเรา ถารัฐยิ่งเผด็จการ ยิ่งรวมศูนยอํานาจ เขายิ่งอยากแยก อันนี้เปน
ธรรมชาติ โดยการกระจายอํานาจนี้ตองกระจายสูทุกภาคของประเทศ ไมใชเฉพาะภาคใต เราจึง
จะลดความขัดแยงได ภายใน 5-10
ปนี้ เราจะรักษาสิ่งแวดลอมไวได จะแกความยากจนได
จะแกปญหาตางๆในภูมิภาคได เพราะความขัดแยงหลักคือความขัดแยงระหวางอํานาจรัฐรวมศูนยกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ขอที่ 3 ตองใชความจริง ความเชื่อถือไววางใจกัน และความยุติธรรม ถาพูดเปนภาษาอังกฤษคือ
Truth, Trust, และ Justice หรือ TTJ ตอนนี้เราไมไดเอาความจริงเปนหลัก แตความหลบซอน ขอมูล
ลวงอะไรเยอะ ความจริงจะนําไปสูเรื่องอื่นๆได อยางในแอฟริกาใตที่มีความขัดแยงมากกวารอยป ตอน
หลังยุติลงไดดวยการใช Truth and Reconciliation มีตํารวจคนขาวไดมาสารภาพวาเขาไดฆาคนดําไป
อยางไรบางกี่คน แทนที่คนดําจะเขาไปแลเนื้อตํารวจคนขาว แตดวยการสารภาพความจริงกลับทําให
เกิดการใหอภัยอยางยิ่งใหญ ความจริงรวมถึงความจริงใจนี้จะนําไปสูการใหอภัยได แตการหลบ
ซอน การหลอกกันจะยิ่งนําไปสูความไมเชื่อถือ แตถามีความไวใจกัน ความไวใจกันนี้จะเปนทุนของ
การพัฒนาที่ยิ่งใหญมาก ทําอะไรก็งายไปหมด เรื่องความยุติธรรมก็เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะมนุษย
ยอมไดทุกอยางถามีความยุติธรรม แมแตสัตว ความยุติธรรมก็สําคัญ ถาสุนัขตัวไหนอิ่มมากเกิน และ
ตัวอื่นอดนี้มันก็จะกัดกัน ถาอิ่มเทาๆกันก็จะเกิดความสงบ ฉะนั้นความยุติธรรมนี้สําคัญ และเราแสนจะ
ขาดความยุติธรรม เร็วๆนี้มีการตัดสินคดีตากใบ ก็แสนจะสรางความเจ็บช้ําน้ําใจใหผูคนเพราะขาดความ
ยุติธรรม
ขอที่ 4 สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นในภาคใตสามารถแกปญหาความยากจนดวยตนเอง เพราะ
ความยากจนนั้นบีบคั้น ใหเขาคิด เขาทําดวยตัวเองแลวรัฐสนับสนุน อยางหนึ่งที่นาสนับสนุนคือการตั้ง
ศูนยอาหารฮาลาลปตตานีใหมีชื่อเสียงไปทั่วโลก แลวเชื่อมโยงอาชีพของคนในสามจังหวัดหมด
ทุกคนทั้งอาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว ใหเขามาสูอาหารฮาลาล และทําอาหารฮาลาลที่มี
คุณภาพสูง สงไปขายทั่วโลก ใหคนมุสลิมในสามจังหวัดภูมิใจในศูนยอาหารฮาลาลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ขอที่ 5 สนับสนุนใหปตตานีเปนศูนยศึกษาวิชาการอิสลามที่สําคัญของโลกตามที่เขาเคยเปน ถา
ปตตานีมีศูนยการศึกษาศาสนาที่มีชื่อเสียง เปนแสงสวางแหงอิสลาม (Light of Islam) คนที่อื่นก็เขามา
เลาเรียน มีการศึกษาที่ลึกซึ้ง ตรงนี้จะเปนจุดแข็งที่คนจะภูมิใจ เปนเรื่องของการสนับสนุนอัตลักษณของ
เขา ประเทศไทยก็ไมไดเสียหายอะไร แตทั้งประเทศไทยและโลกเองกลับจะไดประโยชนอยางมหาศาล
เพราะปจจุบันโลกเปนวัตถุนิยมเกินแลว ควรที่จะเรียนรูจากมุสลิมที่เขาเครงศาสนา ควรทบทวนตรงนี้
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โดยใชวิถีมุสลิมเขามาลดวัตถุนิยม เรามีประชาคมมุสลิมในประเทศไทย ถาเราสนับสนุนอัตลักษณจริง
อยางที่พูดก็ควรจะสนับสนุนใหเขาเขามารวมกันทํา เปนประชาคมมุสลิมที่เครงศาสนา มีความเจริญ
หลุดพนจากความยากจนและรักสันติ ก็จะมีความหมายสําหรับโลกมาก เพราะโลกขณะนี้มีความขัดแยง
ระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมอิสลามซึ่งเปนความขัดแยงที่ใหญที่สุด และถาเรามีประชาคม
มุสลิมอยูในประเทศไทยที่มีความรูทางศาสนาดี พนจากความยากจน มีการศึกษาดี และรักสันติ ก็จะ
เปนพลังสรางสันติภาพในโลกที่ออกไปจากประเทศของเรา
สวนวิธีการ 7 ประการมีดังตอไปนี้ คือวิธีการที่ 1 สรางภาคียุทธศาสตร 4ส เพื่อแกความออนแอ
ทางทฤษฎีของกองทัพและความออนแอทางการเมืองของพรรคการเมือง ไมควรมีใครทํางานแบบ
ดิ่งเดี่ยว แตควรจะเปนภาคีกัน นายกฯและผูนําฝายคานก็ควรทํารวมกัน เพราะการแกปญหาความ
รุนแรงไมมีการแยกฝาย การเมืองนั้นแยกฝาย แตการพัฒนาและการแกปญหาไมแยกฝาย นักศึกษา 4ส
สื่อมวลชน นักวิชาการ นักสันติวิธี ผูนําศาสนา ผูนําชุมชนในภาคใต กองทัพ นักการเมืองทั้งหมดควรอยู
ในนี้ มารวมกันฟอรมเปนภาคียุทธศาสตร 4ส ซึ่ง4ส หมายถึงเสริมสรางสันติสุข แมการเมืองจะ
เปลี่ยนรัฐบาลบอย ออนแอไป แตตัวภาคียังอยู เพื่อความตอเนื่อง เพื่อชวยกัน ถาอาศัยการเมือง
อยางเดียว นักการเมืองเปลี่ยนแปลง เดี่ยวคนนั้นคนนี้เปน แลวก็ไมเขาใจ ก็จะออนแอในเชิงยุทธศาสตร
ไมสามารถสรางความเปนเอกภาพได ดังนั้น ควรจะทํางานเปนภาคีตรงนี้ ถึงอะไรจะเปลี่ยนไป แตตัว
ภาคีก็จะยังอยู เพื่อความตอเนื่องทางยุทธศาสตร
วิ ธี ก ารที่ 2 คื อ กองทั พ ควรตั้ ง กลุ ม หรื อ สํ า นั ก ทฤษฎี สั น ติ วิ ธี ตามข อ เสนอในเอกสารของคณะ
นักศึกษา4ส เพราะทฤษฏีออนไปแลวในกองทัพ และก็ตองฝกสันติวิธีในกองทัพ เพราะสันติวิธีหากไม
เขาใจก็จะทําไมเปน เพราะ reaction ของมนุษยนั้นมันเปนเรื่องการตอสู เรื่องความกลัว ทําสันติวิธีไม
เปน จึงตองมีการฝกอบรม
วิธีการที่ 3 คือยุทธศาสตรการสื่อสาร เนื่องจากเราตองการสรางจินตนาการอันใหมของประเทศไทย
และการสรางความเปนเอกภาพทางยุทธศาสตร การสื่อสารจึงสําคัญที่สุด ตองทําการสื่อสารอยาง
ทั่วถึง
วิธีการที่ 4 คือการสานเสวนาเพื่อสันติภาพ ซึ่งเปนการคุยกันเพื่อสันติภาพ อันนี้ตองขอเตือนวา
อยาเขาใจผิด เปนการพูดทางลบเยอะ จะโดยฝายการเมืองหรือฝายอะไรก็แลวแต การพูดคุยไมใชการ
เจรจาตกลง การเจรจาตกลงมันบีบคั้น มันยังตกลงไมไดก็เลยปฏิเสธการเจรจาตกลง แตการพูดคุยกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษยเปนของดี แลวตองมองคนที่เห็นตางวาไมใชศัตรู เขาเปนเพื่อนมนุษยกับเรา เรา
ตองไปถึงจิตใจตรงนี้ และทุกคนจะสัมผัสกันไดดวยจิตใจ ทุกคนเปนเพื่อนมนุษย เห็นตางนั้นไมเปนไร
ไมมีคนสองคนเห็นหรือคิดเหมือนกันหมด ลูกแฝดไขใบเดียวกันยังไมเหมือนกันเลย นายอินนายจันเปน
แฝดไขใบเดียวกัน มีดีเอ็นเอเหมือนกันเปะทุกตัวยังตีกันเลย เพราะเราคิดเชิงเอกนิยมเกินไป จึงเขาไม
ถึงความหลากหลาย ธรรมชาตินั้นมีความหลากหลาย ซึ่งการพูดคุยนี้ไมใชมาตกลงกัน แตคุยกันในฐานะ
เพื่อนมนุษย คุยกันเพื่อสันติภาพ ระหวางคนที่เห็นตางกัน ถามาคุยกันไดก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ขอเตือนฝาย
การเมือง แมทัพนายกอง องคมนตรีดวย โปรดทําความเขาใจ อยาพูดอะไรผลีผลามงายๆ จะ
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พูดตองไตรตรองอยางลึกซึ้ง การพูดคุยที่เรียกวา Peace Talks ในฐานะเพื่อนมนุษยเปนของดี
เสมอ ลองไปดูความขัดแยงทุกชนิดในโลกที่เขารุนแรงยิ่งกวาเรา ในที่สุด หยุดลงเพราะการคุย
กัน ใหหัวใจสัมผัสกัน ทุกคนเปนเพื่อนมนุษยดวยกันทั้งสิ้น
วิธีการที่ 5 คือการสรางเครือขายสันติภาพในภาคใตอยางที่เสนอไวในเอกสาร อยาเปนราชการใด
ดิ่งเดียวไป (Vertical) ถาเปนดิ่งเดียวจะแกปญหาไมได ตองไปเครือขายกันหมดเลย ผูนําชุมชน ครู
ราชการ ทหาร พลเรือน เอ็นจีโอ สื่อมวลชนมารวมกันเปนเครือขาย และเครือขายที่เจอกันบอยๆ คุย
กันบอยๆ มันจะนําไปสูการสรางสันติภาพได
วิธีการที่ 6 คือการเปนมิตรกับประชาคมมุสลิมทั่วโลก สําคัญ เราตองเปนมิตรกับตะวันตก กับฝรั่ง
แตไมใชลูกนองฝรั่ง ไมไดเปน Satellite หรือสมุน แตเปนมิตรกับฝรั่ง และเปนมิตรกับประเทศมุสลิมทั่ว
โลก ซึ่งจะมาชวยการแกปญหากัน
วิธีการที่ 7 อาจจะพิจารณาการออกคําสั่งทํานองเดียวกันกับคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 หลัง
การประชุมกันวันนี้แลว ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด ทั้งปรัชญา แนวทาง ยุทธศาสตร เอาไปใชกันอยางทั่วถึง
เพื่อความเปนเอกภาพทางยุทธศาสตร
ที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้ เรื่องสาเหตุ เรื่องระบบของความหลากหลายในรางกายเดียวกัน เรื่องหลักการ 5
ประการและวิธีการ 7 ประการ ขอเสนอทานทั้งหลายไวพิจารณาเพื่อประกอบการขับเคลื่อนตอไป
ขอใหคนไทยทั้งหมดรวมกันไมวาจะเชื้อชาติศาสนาใด สรางสันติภาพขึ้นใหไดในดินแดนแหงนี้
และเปนกําลังกับเพื่อนมนุษยทั้งโลกเพื่อขับเคลื่อนสรางสันติภาพในโลก ขอบคุณครับ
----------------------------------------------------
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สรุปการนําเสนอทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน: มุมมองจากนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” รุนที่ 1
---------------------------------------------------พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ (กลาวนํา):
 ปญหาภาคใตมิใชปญหาของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนวาระแหงชาติ ไมสามารถแกได
ดวยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตตองอาศัยความรวมมือกัน
 ผมไดรับมอบหมายจากสถาบันพระปกเกลาใหรับผิดชอบเรื่องการทํางานแกปญหาภาคใตวาจะ
เสริมสรางสังคมสันติสุขดวยแนวคิดการมีสวนรวมของแตละกลุมเพื่อแกปญหาในพื้นที่ จึงนํามา
สูการสรางหลักสูตรที่เนนการลงพื้นที่มากกวาการเรียนในหองเรียน ซึ่งมีนักศึกษาทั้งที่เปนผู
ปฏิบัติในพื้นที่มาเรียน มาจากหลายๆฝายเขามาศึกษาเรียนรูรวมกันอันนํามาสูกรอบคิดที่
เราจะนําเสนอทานในวันนี้
 ในวันนี้มีการพูดกันมากวาตองใชการเมืองนําการทหาร บางทานบอกตองศาสนานําการเมือง
ผมขอเรียนวาตราบใดที่ใชมิติอื่นที่มิใชมิติทางสังคมแลว โอกาสจะสําเร็จเปนเรื่องยาก ตองใช
มิติทางสังคมเปนตัวนํา ตามดวยมิติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนดวยมิติทางทหาร มิติ
ทางสังคมนี้เปนเรื่องของวิถีความเปนชุมชนมุสลิม เปนเรื่องของศาสนา เรื่องการศึกษา เราตอง
เปลี่ยนจากปญหาใหเปนคุณคา ทําอยางไรใหพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่มีคุณคามากกวาไปสรางใหเปน
พื้นที่ที่เปนปญหา
 จนถึ งวั นนี้ เราใช งบประมาณไปกว า 120,000 ล านบาท มีคนถามวาทําไมยังไม เห็ นรู ปธรรม
เกิดขึ้นในพื้นที่ ให ป ระชาชนในพื้นที่ไดเ ห็นและได รับ รูวาเงิ นไปถึ งมื อของเขาอย างแท จริ ง
ประชาชนจะไดประโยชนอยางชัดเจนอยางไร ตองชี้ชัดใหได หากประชาชนไมมีสวนรวม ก็
จะไมมีวันสําเร็จ งานภาคใตจะสําเร็จได ไมใชโดยทหารหรือนักการเมือง แตตองโดยประชาชน
ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศ
 ปจจุบั นเรามีการใช กฎหมายกั บประชาชนในพื้นที่เ ป นกฎหมายพิ เ ศษทั้งสิ้ น ไมว า จะเปนกฎ
อัยการศึก พรก. หรือพรบ.ความมั่นคง วันนี้เขาถามวาแลวเขาจะขอใชอะไรเปนพิเศษบาง
ทานจะใหเขาไดหรือไม เราก็ใหไมได ตองกลับมาถามตัวเองวาทําไมเราจึงมีความคิดเชนนี้
 การนํ า เสนอของนั ก ศึ ก ษาวั น นี้ จ ะไม ใ ช เ ชิ ง วิ ช าการ เป น การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพราะผู ที่
ศึกษา นอกจากจะประกอบไปดวยคนนอกพื้นที่ที่มีความรูความเขาใจในปญหาไมมาก
นักในชวงตนแลว ยังมีคนในพื้นที่ที่ใชชีวิตอยูในพื้นที่มาทั้งชีวิตจากหลายวงการดวย ซึ่ง
เปนผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางศึกษาในหลักสูตร ขอเสนอตางๆจะเปน
ในเชิงยุทธศาสตร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากทุกทาน และจะนําสิ่งที่เสนอในวันนี้ไปทําให
เกิดการปฏิบัติจริงผานกระบวนการมีสวนรวมในรูปของเครือขายดวยกัน
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นายบัณฑูร ทองตัน (ผูดําเนินรายการ):
 พวกเราคงตองขอออกตัวกอนวาเราคงไมใชผูชํานาญการพิเศษ ไมใชผูรูเรื่องภาคใต เรา
เปนเพียงนักศึกษาที่ลงไปศึกษาเรื่องนี้ในพื้นที่ การศึกษาของพวกเราไดแยกเปนภาคตางๆทั่ว
ประเทศ ทั้งภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคกลาง ในสวนของภาคใตเราถือเปนไฮไลทของ
หลั ก สู ต รที่ ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง และก็ จ ะต อ งทํ า เรื่ อ งนี้ ต อ ไปสํ า หรั บ พวกเราและ
นักศึกษารุนที่ 2
 การไดศึกษาเรียนรูในภาคตางๆ ทําใหเราเห็นวาปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตางๆนี้ เปรียบ
เหมือนดายกอนหนึ่ง หากใครไมรูจริงแลวเขาไปยุงกับดายกอนนั้น ดายก็จะขมวดปม และหาก
ตางคนตางดึง ปมก็จะมัดแนนขึ้นเรื่อยๆจนแกไมออก พวกเราจึงไดเรียนรูวาหากจะแกปญหา
ตองอาศัยความใจเย็น คอยๆแกไปทีละเปลาะ เมื่อเราลงพื้นที่ เราก็ไดไปพูดคุยกับคนใน
พื้นที่ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และนํามาคิดวิเคราะหจนกระทั่ง
ออกมาเปนรางรายงานฉบับนี้
นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน (ประเด็นการเมืองนําการทหาร):
 งานการเมืองนําการทหารตองตอบโจทยเรื่องอัตลักษณ เชื้อชาติประวัติศาสตรมลายู
และศาสนาอิสลาม ถางานการเมืองไมอาจตอบโจทยซึ่งเปนปญหาใจกลางเหลานี้ก็จะแกไข
ป ญ หาไม ไ ด รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ ม ลายู ใ ห เ ป น รู ป ธรรมจริ ง ๆ ไม ใ ช แ ค ป ากว า ตาขยิ บ
ยกตัวอยางเชน ตั้งแตผมอยูในพื้นที่มา ยังไมเคยเห็นอุทยานทางประวัติศาสตรเลย นอกจากนี้
เราตองสนับสนุนคนมลายูมุสลิมในพื้นที่ตั้งแตระดับตําบลจนถึงระดับชาติใหมีพื้นที่ทางการเมือง
ดวย ซึ่งงานการเมืองนี้ตองเชื่อมั่นในพลังประชาชนและตองทําอยางตอเนื่อง
 เรากําลังตอสูกับกองกําลังที่มีการจัดตั้งที่ดีและแนนหนา สามารถสรางความหวาดกลัวใหกับ
ประชาชน ดังนั้น รัฐจะมาทํางานแบบเดิมๆนั้นไมได ในสวนของทหารนั้น จะตองทํางานทาง
ความคิดใหมาก ถางานความคิดเราไมชนะ งานอื่นมันจะไมตาม งานความคิดสําหรับผม
เปนงานทางทฤษฎี สวนงานยกระดับความรูสึกเชิงบวกของประชาชนเปนงานทางปฏิบัติ ทั้ง
สองอยางนี้ตองทํา กองทัพควรตั้งสํานักทฤษฎีไดแลว จะเอาแตทฤษฎี 66/23 อยางเดียวไม
พอแลว และจะใชเสนาธิการทหารอยางเดียวก็ไมพอ จะตองใชนักรัฐศาสตรและนักการศาสนา
มาชวยดวย ยกตัวอยาง ที่เกิดเหตุ หากเจอเอกสารภาษามลายู กวาจะแปลไดใชเวลาสองเดือน
เจง ถาเปนอยางนี้
 ปจจุบันงานการเมืองของฝายรัฐในภาคใตยังสะเปะสะปะ ยังไมเห็นชัดเปนรูปธรรม การ
ดําเนินคดีที่เกิดขึ้นในภาคใตนั้นเกิดจากการใชนิติวิทยาศาสตรในการจับผูกระทําผิดเปนสวน
ใหญ ไมไดมาจากความรวมมือของมวลชนจริงๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวางานการเมืองไมไดถึง
มวลชนเทาไหร เปนการทํางานการเมืองในเมือง ในโรงแรม มากกวาในชุมชน ในพื้นที่
 วิธีการแกปญหาคือจะตองทําใหประชาชนเห็นภาพอนาคต ในอดีตสมัยคอมมิวนิสตเมื่อเรา
หลับตา เราจะเห็นภาพนโยบาย 66/23 แตตอนนี้ ประชาชนยังไมเห็นภาพอนาคตของการ
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
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เวลาเราพูดถึงเรื่องการพูดคุยซึ่งเปนงานการเมืองอยางหนึ่งนั้น ผมอยากใหเราเปดใจให
กวาง บางคนบอกวาคุยไมไดเพราะจะเปนการยกระดับไปตางประเทศ สําหรับผม ถึงเราไม
พูดคุย ตางประเทศก็สนใจอยูแลว ที่ปตตานีตอนนี้ก็คลายสหประชาชาตินอยๆอยูแลว อันนี้เรา
ตองคิดใหม และหากเราไมพูดคุยกับคนที่เห็นตางจากรัฐ เราจะเอาทฤษฎีที่ไหนมาตอสู
ทางความคิด มานั่งคุยกับพวกเรากันเองคงไมได การคุยนี้ไมใชการเจรจา แตเพื่อทําความ
เขาใจวาทําไมเขาคิดแบบนี้ ทําไมเขาจึงใชความรุนแรง ถาเราไมคุย เราจะใชเวลาอีกกี่ป
งบประมาณอีกเทาไหร
สุดทายที่อยากจะฝากงานการเมืองอีกประการคือ เราจะทําอยางไรใหคนอีกกวา 70 จังหวัด
เขาใจคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต งานนี้มีคนทํานอยมาก แตมีคนขยายความรูสึก
เกลียดชังโดยไมตั้งใจนั้นมีมาก ทั้งในเว็บหรือในสื่อตางๆ ทําอยางไรจึงจะไมใหเกิดวิกฤติทาง
ความรูสึกระหวางคนสองวัฒนธรรม
ที่เรามานั่งคุยวันนี้ เราไมไดมีเจตนาอื่นเลย เจตนาหลักคือทําอยางไรใหขอเสนอตางๆนี้ ซึ่งทุก
ทานอาจจะมาชวยกันปรับแลวนําไปรวมกันทํา ทําใหเกิดประโยชนเพื่อชาติ เพื่อคนในสาม
จังหวัด เพื่อคนทั้งประเทศ ไมไดมีอะไรมากไปกวานี้เลย นอกจากความตั้งใจจริงๆ

รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว (ประเด็นการพูดคุยสันติภาพ – Peace Talk):
 ข อ เสนอเรื่ อ งการพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพนั้ น มี ที่ ม า มี แ รงบั น ดาลใจสองสามประการ เมื่ อ ครั้ ง คณะ
นักศึกษาไดไปดูงานที่ไอรแลนดเหนือ ก็ไดรับฟงบางสิ่งบางอยางที่ทําใหเราตองคิดเหมือนกันวา
หัวใจสําคัญของการแกไขความขัดแยงที่เกี่ยวโยงกับอัตลักษณคือการพูดคุยกับคนที่
เปนปฏิปกษกับรัฐ
 การแกปญหาที่ผานมาของเราปรากฏวาเราตางคนตางทํา ฝายรัฐและฝายขบวนการยังไมไดเดิน
ไปดวยกัน ตางคนตางใชวิธีการของตนเอง อยางที่อาจารยมารค ตามไทถามวาเราพรอมหรือ
ยั ง ที่จ ะมี กระบวนการสั นติภ าพที่ไมใชการแกปญหารายวั นหรือเป นโครงการไป เรา
อาจจะตองการภาพที่ใหญกวานั้นคือกระบวนการสันติภาพ อันหมายความวาการกาวเดินไป
ดวยกันระหวางคูขัดแยง ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการแสวงหาทางออก
 การพูดคุยสันติภาพก็เปนขั้นตอนเล็กๆที่สําคัญมากที่จะนําไปสูการหาทางออกรวมกัน ทําให
รูจักกันและกันวาเปนอยางไร หากปฏิเสธที่จะพูดคุยกัน ก็จะมีคําถามวาทําไมเราจึงเลือก
เดินหาทางออกตามลําพัง ทั้งๆที่มันอาจจะไมไดนําไปสูการแกปญหาที่แทจริงและยั่งยืนได
 นอกจากนั้ น คณะของเรายั ง ได ฟ ง การบรรยายของคนที่ ทํ า งานด า นแก ป ญ หาความขั ด แย ง ที่
มินดาเนา คําถามที่เกิดจากการสัมมนาก็คือวา ทําไมผูนํากลุมขบวนการของมินดาเนาจึง
สามารถแสดงตนเปดเผยและบอกกับรัฐไดวาปญหาของเขาคืออะไร โดยไมถูกจับกุม
ดิฉันก็เชื่อวากลุมขบวนการในภาคใตก็ตั้งคําถามนี้เชนเดียวกันวาทําไมการที่เขาคิดตาง
ถึงไมสามารถสื่อสารความตองการและความทุกขของเขาได จุดนี้จึงสะทอนใหเห็นวางานสําคัญ
งานหนึ่งที่ขาดหายไปคือการพูดคุยกับฝายตรงขาม
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คําถามอีกขอคือแลวเราจะไปคุยกับใคร นักวิชาการตางประเทศบอกวาเรากําลังสูกับ Ghost ผี
ดิฉันคิดวาเราอาจจะยังไมตองเขาถึงตัวขบวนการ ถาเรากําลังสูกับผี เราก็ตองหารางทรง
ซึ่ง ร า งทรงมี ม ากเลย ก็ คื อ คนที่ เ ข า ใจและอยูใ นสภาพที่ ไ ม แ ตกต า งไปจากพี่ น อ งในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและความรูสึกที่จะแสดงออกซึ่งความเปนมลายู
มุสลิมไดเต็มที่ อันนี้คิดวาสามารถที่จะเกิดขึ้นได
การที่ จ ะเริ่ ม พู ด คุ ย กั น นั้ น ไม ไ ด ห มายความว า เราจะต อ งค น หากลุ ม ขบวนการให ไ ด
ทันทีทันใด แตหมายความวาเราจะตองขยายวิธีการ ขยายการสื่อสารออกไป และเปดใหเกิด
บรรยากาศที่คนกลาจะออกมาพูดคุยและแสดงตน ปญหาเรื่องความปลอดภัยเปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก ไมใชวานั่งๆคุยกันอยูแลววันรุงขึ้นหายไปแลว ถูกจับไปแลว
พอทํางานแกปญหามาถึงขั้นนี้กวา 5 ปแลว เราถึงเวลาแลวหรือยังที่จะตองใชวิธีการอื่นเพิ่มเติม
กระบวนการสันติภาพในอาเจะหใชเวลา 5-6 ป กวาจะหาขอตกลงกันได ถือวาเร็วมาก ของ
ไอรแลนดเหนือนี่ 13-14 ป ถาประเทศไทยเราไมเริ่มตนกระบวนการสันติภาพตั้งแตวันนี้ อีก 20
ปก็ไมพอ หรือวาจะรอใหเหมือนกับศรีลังกา คือตายไปเจ็ดหมื่น และจะใชงบประมาณไป
อีกกี่แสนลาน ดังนั้น ดิฉันเชื่อวาถึงเวลาแลวที่จะตองมีกระบวนการสันติภาพ และฝาย
กลุมขบวนการเองก็ไมมีอนาคตหากใชความรุนแรง
การพูดคุ ยภายในฝ า ยเดี ย วกั น ก็ อ าจจะเป นจุด เริ่มตนที่ ดี เรามั กจะตั้ งคําถามว าฝา ย
ขบวนการมีเอกภาพมากนอยเพียงใด แตคําถามนี้อาจจะไมสําคัญเทากับฝายรัฐเองมีเอกภาพ
เพียงใด
หากเปดใหทั้งสองฝายเขาใจความทุกขของกันและกัน ไมเฉพาะของกลุมขบวนการ แตของ
ภาครัฐและของทหารดวย ก็อาจจะทําใหแตละฝายเปลี่ยนจุดยืนได ในกรณีของไอรแลนดเหนือ
นั้น กระบวนการสรางสั นติภาพสว นหนึ่งก็เ ริ่มมาจากจุดเล็ กๆในคุก โดยเปนการพูดคุยกัน
ระหวางนักโทษจากแตละฝาย ทําใหเกิดความเขาใจระหวางกัน ซึ่งวิธีเดียวที่จะทําใหเขาใจ
กันไดก็คือตองสื่อสาร และการพูดคุยสันติภาพนี้ก็เปนขั้นตอนเล็กๆที่สําคัญ

รศ.เสาวนีย จิตตหมวด (ประเด็นเครือขายสันติภาพ):
 ในขณะที่ดิฉันนั่งอยูบนเวทีนี้ มองลงไปจะเห็นทานผูเขารวมสัมมนาที่มาจากหลากหลาย
ภูมิภาคและหลากหลายอาชีพ การแตงกายก็แตกตางกันไป คงจะสะทอนไดอยางหนึ่งวาถึง
เวลาแลวที่จะตองสรางจินตนาการความเปนไทยอันใหมขึ้นมาตามที่ทานหมอประเวศได
กลาวไป
 คําถามแรกที่ดิฉันตั้งไวคือ 300-400 คนในที่นี้ ทานมาดวยหัวใจ ทานมาดวยความปรารถนา
อะไรในจังหวัดชายแดนภาคใต คําตอบคือทานตองการเห็นสันติภาพ สันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งถือเปนเปาหมายของเรา แลวจะใชวิธีการอะไรที่จะไปถึงเปาหมายนั้น ซึ่งคําตอบก็คือ
สันติวิธี แลวทําไมนักศึกษารุนนี้จึงใชสันติวิธีมาเปนกรอบการแกไขปญหาของเรา ก็เนื่องจาก
สันติวิธีเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน เปนการแกปญหาที่ไมสรางเงื่อนไขใหมไปทับซอน
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ปญหาเกาจนแกไมจบเสียที แตสันติวิธีสามารถไปปลดล็อกปญหาตางๆและสามารถสราง
ความเปนธรรมในพื้นที่ขึ้นได
ในสวนของเครือขายสันติภาพ (PeaceNet) เราจะมุงเนนการสรางเครือขายจากภาคสวน
ตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาคประชาสังคมทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ซึ่ งการร วมกันในที่ นี้จะตองเปนการรว มกั นในแนวราบ คือทุ กคนเทาเทียมกั น
ไมใชแนวดิ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือและความคิดทิศทางการแกไขปญหา
ไมใชเปนลักษณะตางคนตางทําและเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แมในพื้นที่จะมีเครือขายอยูบางแลว แตก็อาจจะเปนการเฉพาะกลุมและเฉพาะกิจ และอาจจะ
ไมไดเปนที่รับรูมากนัก แตหากภาคสวนตางๆมารวมตัวกันก็จะทําใหการขับเคลื่อนมีพลัง
มากขึ้น
อยางนอยที่สุด ทั้งสามองคกรรวมจัดงานในวันนี้คือสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกลา ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต (Deep South Watch) ก็พรอมที่จะเปนผูทําหนาที่ฝายเลขานุการเพื่อนํา
รองในการสรางเครือขาย
กิจกรรมบางสวนที่อาจจะดําเนินการโดย PeaceNet คือ การเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
ถอดบทเรียนประสบการณการใชสันติวิธีรวมกัน การจัดทําฐานขอมูลองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆที่ทํางานในพื้นที่วามีใครบาง ทําอะไร ที่ไหน อยางไร หรือเปดเวทีถอดบทเรียนกรณีการ
สรางสันติภาพในตางประเทศ
ผู ที่ เ ข า ร ว มสั ม มนาในวั น นี้ เชื่ อ ว า แต ล ะคนมาด ว ยจิ ต ปรารถนาที่ จ ะเห็ น สั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต ฉะนั้นดิฉันเชื่อมั่นวาทุกทานในที่นี้ก็พรอมที่จะมาเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
เพื่อสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในประเทศเรา

นางอังคณา นีละไพจิตร (ประเด็นการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม):
 อยากจะขอพูดในฐานะคนนอกที่ไดมีโอกาสรับรู เรียนรู และเปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ และ
ในฐานะของคนเล็กๆและเชื่อมั่นในการทํางานของคนเล็กๆที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ยิ่งใหญได
 ที่ผานมาเราพยายามแกไขปญหาความรุนแรงดวยการปราบปราม จับกุมคุมตัว ซึ่งสุดทายก็
กลับกลายมาเปนเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรงขึ้นมาอีก ในขณะเดียวกันเราไมเคยมานั่งคุยวา
เราขัดแยงกันเรื่องอะไรถึงตองมาไลตีกันแบบนี้ ตราบใดที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการ
ใชอํานาจตามอําเภอใจยังมีอยูก็คงยากที่จะแกความคับของหมองใจของคนในพื้นที่
ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ตกอยูในภาวะหวาดกลัวจนเกิดเปนความระแวงและไมไวเนื้อเชื่อใจ
ใคร
 การเมืองนําการทหาร ไมใชการเมืองในระบบที่ตองพึ่งพิงตัวแทนหรือนักการเมืองอยางเดียว
แต ก ารเมื อ งนํ า การทหารที่ จ ะแก ไ ขความขั ด แย ง ได คื อ การเมื อ งภาคพลเมื อ ง เป น
การเมืองที่ประชาชนทุกภาคสวนตองมีสิทธิมีเสียงอยางแทจริง เปนการเมืองของการมีสวนรวม
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เปนการเมืองที่ประชาชนสามารถออกมาขับเคลื่อนและตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐ
ได ซึ่งการขาดการมีสวนรวมนี้เปนปญหาที่พบเห็นไดในทุกภาคของประเทศไทย
การเมืองภาคพลเมืองไมเคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพราะประชาชนขาดโอกาสในการสราง
ความเขมแข็ง การเมืองนําการทหารในความคิดของภาครัฐ คือการสงทหารเขาไปทํางานพัฒนา
และพยายามแนะนําวาประชาชนควรทําอะไร ไมใชใหประชาชนคิดไดเอง ซึ่งหนวยงานความ
มั่นคงอาจจะคิดวาถาทําใหประชาชนเขมแข็ง นั่นหมายถึงโจรก็จะเข มแข็งดวย การ
ประชุมที่ปรึกษากอ.รมน.ภ.4 เมื่อเดือนที่แลวมีขอสรุปหนึ่งวาหนวยงานความมั่นคงที่ลงไปใน
พื้นที่ไมควรแนะนําใหประชาชนในพื้นที่นั้นเสนอโครงการเพื่อของบประมาณไดเอง หากคน
ระดับสูงมีทัศนคติเชนนี้ มองวาประชาชนยังไมสามารถทําอะไรไดเอง ก็คงจะยากที่จะสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหเขมแข็งไดจริง ทุกวันนี้ ทําไมเขตปกครองพิเศษใน
มินดาเนายังไมสําเร็จ ก็เนื่องจากเขตดังกลาวขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริง ไมมีการกระจายอํานาจสูประชาชนคนสามัญอยางเทาเทียมกัน
ป ญ หาความไม ธ รรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป น ป ญ หาฐานรากสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การสร า งความ
เขมแข็งของภาคประชาสังคม หากสังคมยังมีความไมเปนธรรมอยู ประชาชนก็ยากที่จะมี
ความเขมแข็งได
ชัยชนะในสงครามประชาชนไมไดวัดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีแดงเปนสีเขียว หากแตวัดดวย
การแย ง ชิ ง พื้ น ที่ ใ นจิ ต ใจของมวลชนให ม าเป น ฝ า ยของรั ฐ ด ว ยนโยบายการเมื อ งที่
ถูกตอง สอดคลองกับความตองการของประชาชน
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่ไมเคยพูดถึงในแงของการใชการเมืองนําการทหารเลยก็คือความ
ยุติธ รรม กรณีมัสยิดไอปาแย ชาวบานเขาไมเชื่อหรอกวาสุ ดทายจะนําตัวผู กระทําผิดเขาสู
กระบวนการยุติธรรมได วันนี้สิ่งที่ทุกคนรออยูคือใครจะรับผิดชอบ และรับผิดชอบมากนอยแค
ไหน เมื่อพู ดถึ งการเมืองนํ าการทหาร เราตองสรางนิติรัฐใหเ กิดขึ้นไดจริง โดยรัฐ และ
หนวยงานความมั่นคงตองไมยอมใหใครหนาไหนอยูเหนือกฎหมาย
ทุกวันนี้รัฐแกปญหาโดยการใหเงินเยียวยา ใหเงินเพื่อซื้อใจ แตไมวาจะใชเงินกี่แสนลานก็ตาม ก็
ไม ส ามารถที่ จ ะซื้ อ ความน อ ยเนื้ อ ต่ํ า ใจที่ มี อ ยู ใ นวั น นี้ ไ ด ฉะนั้ น การสร า งความเข ม แข็ ง ให
ประชาชนภายใตการเมืองนําการทหาร คือ ตองทําใหประชาชนเห็นวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชนอยางแทจริง สันติภาพที่เกิดขึ้นในตางประเทศไมวาจะเปนไอรแลนดเหนือหรืออา
เจะหนั้นก็เกิดจากคนสามัญนี่เองที่ลุกขึ้นมาบอกกับสังคมวาเขาไมตองการความรุนแรง
ในการแกไขความขัดแยงที่รุนแรงในอารเจนตินานั้น ก็เริ่มตนจากกลุมผูหญิง 5-6 คนเทานั้นที่
ไปยื น ชุ ม นุ ม ประท ว ง ตอนแรกผู ห ญิ ง กลุ ม นี้ ถู ก เรี ย กว า ผู ห ญิ ง บ า แต สุ ด ท า ยก็ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญและคืนความเปนธรรมใหกับประชาชนได
หากจะสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน รัฐจะตองไวใจประชาชน ตองไมหวาดระแวง
ตองมั่นใจในภูมิปญญาของสามัญชนคนรากหญา ตองมั่นใจวาคนสามัญชนทุกคนก็รักชาติ
รักแผนดิน รักความเปนธรรม และตองการศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมตางจากผูกุมอํานาจที่ไหน
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ดิฉันเชื่อวาดวยสันติวิธีบนพื้นฐานของความอดทนอดกลั้น บนพื้นฐานของการที่จะตองทนกันได
บนความแตกตางหลากหลาย การมีสติและปญญาในการแกปญหา รวมทั้งการฟนฟูความไวเนื้อ
เชื่อใจและความยุติธรรมบนพื้นฐานของความเทาเทียม จะทําใหเราไดสังคมที่งดงาม เปนธรรม
มีสวนรวม สงบสุข และปราศจากความรุนแรงในที่สุด

นางสาวปองจิต สรรพคุณ (ประเด็นสื่อสารสังคมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม):
 ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร กระบวนการสื่ อ สารมี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะที่ เ ป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่ใหญมาก จะ
แกไขสําเร็จหรือไมก็ขึ้นอยูกับการสื่อสารกับสังคมทั้งในและนอกพื้นที่วาสภาพปญหาเกิด
จากอะไร มีรากเหงาของปญหาอะไรบาง ซึ่งควรจะใหเขาใจตรงกัน ตลอดจนสรางกระบวนทัศน
ของสังคมในการอยูรวมกันอยางสันติภายใตความแตกตางหลากหลาย
 แนวทางในการสื่อสารสังคมครั้งนี้มี 4 ประการ
o 1) เรื่องของคนทํางาน - ควรมีคณะทํางานเพื่อออกแบบกลยุทธในการสื่อสารสังคม
วางแผนและนํ า ข อ มู ล ต า งๆไปขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง คณะทํ า งานน า จะ
ประกอบดวยสองสวน คือสวนแรกเปนกลุมแกนหลักที่มีภาระหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรง
หรื อ ประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบโดยตรงที่ มี แ รงผลั ก อยากจะลุ ก ขึ้ น มาสร า งความ
เปลี่ ย นแปลง ต อ งมี กํ า ลั ง กายและแรงใจ มี ค วามมุง มั่ น ในการขับ เคลื่ อ นเรื่ อ งนี้ แต
นอกจากกลุมแกนหลักแลว จะตองประกอบไปดวยกลุมพันธมิตร ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญ
ในการสนับสนุนและนํากิจกรรมตางๆไปดําเนินการในพื้นที่ กลุมนี้อาจจะเปนนักเชื่อม
เป น ข อ ต อ ในชุ ม ชน ร อ ยกั บ ผู ค นในชุ ม ชนต า งๆเพื่ อ นํ า กิ จ กรรมไปขั บ เคลื่ อ น เป น
นักวิชาการหรือปราชญชาวบานเพื่อนําเสนอขอมูลควบคูไปกับการจัดกิจกรรม อีกสวน
หนึ่งคือเปนนักขาย หรือสื่อมวลชน เพื่อตีฆองรองปาวประชาสัมพันธวาเกิดอะไรขึ้น
o 2) เรื่องของสาร – คืออยากใหคนในอีกกวา 70 จังหวัดไดรับรูอะไร เปลี่ยนแปลงเรื่อง
อะไร สารนั้นตองมีความชัดเจน และโดนใจกลุมตางๆ โดยอาจจะเริ่มตนจากเนื้อหา
สาระที่ เ ป น เชิ ง บวก เช น เรื่ อ งของประวั ติ ศ าสตร ที่ ง ดงามในท อ งถิ่ น หรื อ ความ
ภาคภูมิใจรวมกันของคนในทองถิ่น แทนที่จะไปเริ่มตนจากความเจ็บปวดหรือความรูสึก
เชิงลบตางๆ เพื่อเปนแรงใจใหคนเราสามารถกาวขามความทุกขไปได
o 3) เรื่องของรูปแบบและชองทางสื่อสาร – ใชสื่อเชิงความรูสึก (Pop Art/ Culture)
เพื่อสรางอารมณรวม ซึ่งเปนสื่อที่ดูงาย เขาใจงาย และเปนรูปธรรม สามารถกระแทก
ความรูสึกของคน อันจะเปนจุดเริ่มตนเพื่อทะลวงใหผูคนในสังคมใหญหันมาสนใจ
ปญหากอนที่จะเขาไปสูเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยการจะเปลี่ยนแปลงความรูสึกของ
ผูคนได จะตองมีการใชสื่อผสมผสานเยอะมาก ทั้งสื่อแนวดิ่งและแนวราบ แนวดิ่งคือ
สื่อกระแสหลัก ซึ่งจะไดจํานวนปริมาณของคนรับมาก สวนแนวราบนั้น จะไดปริมาณคน
นอยกวา แตขอดีคือเปนการสื่อสารสองทางที่มีขอมูลปอนกลับ ชวยใหเกิดพัฒนาการ
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o 4) เรื่องของกลุมเปาหมาย – อาจจะมีการเปดเวทีเชิงรุกมากขึ้นในภูมิภาคตางๆกับ
กลุ ม เป า หมายที่ มีศั ก ยภาพในการสร า งความเปลี่ย นแปลง เช น กลุ ม เยาวชน หรื อ
ปราชญชาวบานจากภาคตางๆ เมื่อภูเขาไมเคลื่อนมาหาเรา เราก็ตองเคลื่อนไปหา
ภูเขาเอง
ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา:
 (วรัญชัย โชคชนะ) ขอเสนอของทานในเรื่องของการเมืองนํา มีการพูดคุย สรางพลังประชาชน
สรางความเขมแข็งของประชาสังคม จะทําไดหรือครับ ตราบใดที่ยังมีความรุนแรงอยู มีการ
เผา มีการระเบิด ทานจะไปพูดคุยไดอยางไร จะไปสรางพลังประชาชนไดอยางไร หรือวาจะทํา
ไปพรอมๆกัน ขอตําหนิรัฐบาลที่ไมรูจักการเจรจา ไมรูจักเอาการเมืองนําการทหาร ไมรูจักการ
ใหมีการปกครองตนเอง แลวการแกปญหาของรัฐเดินทางมาถูกจุดหรือไม การขาวเราสอบ
ตกหรือไม ใชงบประมาณไปคุมคาหรือไม เงินตกถึงมือของประชาชนหรือไม รัฐมักจะบอกวา
เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน ตองใชเวลา บางครั้งบอกเปนเรื่องสรางสถานการณ เราถูกหลอกมา
ตลอดครับ หวังวาสิ่งที่เราพูดทั้งหมดนี้จะไปถึงหูรัฐบาล
 (ชลิ ดา ทาเจริ ญศั ก ดิ์ – มู ล นิ ธิ ศั ก ยภาพชุ มชน) มองว าวั นนี้ เ ป น เรื่ องดี ม าก คนที่ มาวั นนี้ เ ป น
คนทํางานในพื้นที่ คลายเปนการรวมพล ซึ่งเปนเรื่องที่ดี
o วันนี้เราพูดเรื่องการเมือง แตการเมืองคืออะไร เทาที่ฟงมาคือ การทํางานทางความคิด
ตอนนี้ เ จ า หน า ที่ ไ ทยยั ง มองว า ป ญ หาภาคใต เ ป น ป ญ หาก อ การร า ย เป น การ
แบงแยกดินแดน แตดิฉันคิดวาผิด จึงตองเปลี่ยนทัศนคติครั้งใหญ ไมใชเรื่องกอการ
รายหรือแบงแยกดินแดน หากแตเปนการตอสูของประชาชนในการปกปองสิทธิของ
ตนเองในการที่ปฏิบัติตามความเชื่อศาสนาวัฒนธรรม สิ่งที่อยากจะเนนคือตองชัดเจนวา
การเมืองคืออะไร
o ความขัดแยงทุกที่จะตองจบดวยการเจรจา ถาจบแบบศรีลังกาจะเปนแบบการใช
ทหารกดลงไป เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีก ดังนั้น การเจรจาตองเกิดขึ้น รัฐไมตองพูดวาพูโลไม
active แลว อันนี้อันนั้นไมใชแลว คุณยังไมรูเลยวาใครเปนตัวจริง เพราะเขาไมเปดเผย
แตคุณรูวามีพูโล มีเบอรซาตู คุณก็ไปพูดกับเขากอน แลวหลังจากที่คุยไป ตองคุยดวย
ความเคารพดวย ไมใชดูถูกเขาในที่สาธารณะ เมื่อมีการพูดคุยกัน กลุมอื่นๆก็จะ
ออกมาเอง BRN, RKK ก็จะออกมาเอง เขามีการเชื่อมตอกัน ดิฉันจึงยืนยันวาการ
เจรจาสันติภาพจะตองทําตอไป ไมตองเปดเผยตอสาธารณะก็ได
o เห็นดวยกับการตั้ง PeaceNet แตก็ยังไมชัดวามีวัตถุประสงคอยางไร เพื่อ
ตรวจสอบรั ฐ บาลหรื อ ไม การสร า งเครื อ ข า ยนั้ น ดี มี ตั ว อย า งการเคลื่ อ นอยู ม ากใน
ตางประเทศ ทั้งไอรแลนดเหนือ หรือมินดาเนา ซึ่งก็ดีหากจะมีในประเทศไทย แตจะตอง
ชัดวามีใครบาง ทําอะไร
o แกนนําหลักที่แกปญหาภาคใตอยูในเวลานี้คือ ทหาร กอ.รมน. และศอ.บต. แตตอง
บอกวาทั้งสามหนวยงานนี้ยังไมมีทัศนคติการเมืองนําการทหารที่ถูกตองเลย อยาก
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ใหลองทบทวนดวย สิ่งสําคัญที่สุดในการแกปญหาภาคใตคือคุณตองทําใหประชาชน
รู สึ ก ว า ได รั บ ความเป น ธรรมและได รั บ การคุ ม ครอง หากประชาชนยั ง ไม เ กิ ด
ความรูสึกตรงนี้ ก็จะไมสามารถชนะใจประชาชนได ความยุติธรรมเปนเรื่องหลักสําคัญ
o ดิฉันมี 3 ขอเสนอดังนี้ คือ 1) ขอใหลดกําลังทหารในพื้นที่ลง และดูแลปากทองของ
ประชาชนในพื้นที่ใหมากขึ้น 2) ขอใหสรางความยุติธรรมใหเกิดในพื้นที่จริง กรณี
ตางๆที่ถูกละเมิดจะตองถูกพิสูจนและมีการดําเนินคดี และ 3) ขอเสนอใหภาคใตเปน
เขตปกครองพิเศษ จริงๆก็มีอยูแลวในพื้นที่อื่นๆ ทําไมเราจะเพิ่มภาคใตไมได ใหมี
การเลือกผูนําของเขาเอง ใชภาษามลายูมุสลิม และใชกฎหมายอิสลามบางตัว นี่คือ
ความหมายของคําวาเขตปกครองพิเศษของดิฉัน
(พ.อ.ประยงค กลาหาญ) อดีตผมเคยเปนผูบังคับหนวยเฉพาะกิจที่ 12 ป 47-48 รับผิดชอบ
อําเภอบันนังสตา รามัน และกรงปนัง เมื่อป 50-51
ไดเปนผูบังคับหนวยเฉพาะกิจที่ 4
รับผิดชอบ สี่อําเภอในจังหวัดสงขลา ผมฟงวิทยากรที่อยูบนเวทีแลว ผมเห็นดวย และผมขอ
ยืนยันตอทุกทานในที่นี้วาฝายทหารโดยเฉพาะทานผบ.ทบ.และแมทัพภาคที่ 4 ไดเนนใช
การเมืองนําการทหารมาโดยตลอด ไมเคยใชการทหารนําการเมืองเลย ไมอยากใหฝาย
ทหารตองเปนจําเลยของสังคม ขอเรียนวาอยาเขาใจผิดวาการเมืองตองทําโดยฝายพลเรือน
เทานั้น การเมืองในที่นี้ตองทําโดยผูปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน ตองทํา
รวมกันทุกฝาย แตปจจุบันอํานาจในการนําในพื้นที่ไมชัดเจน ฝายตํารวจและฝายพลเรือน
เคยยอมรับการนําของฝายทหารหรือไม และที่บอกวาใหชุมชนเปนตัวนํา ตองถามวาแลวจะ
ใหใครเปนคนนําในทางปฏิบัติ สวนเรื่องของการสื่อสาร ทานสามารถสื่อสารกับคนสวนใหญของ
ประเทศไดผานสื่อทีวี แตพี่นองในสามจังหวัดนั้นนอยคนที่จะดูโทรทัศน ดังนั้น การสื่อสารถึง
เปาหมายจริงในพื้นที่ ทานตองใชปากตอปากครับ
(นันทวัฒน ปรารภกุล - ประธานนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผูบริหารพรรคการเมือง รุนที่ 3) ผมมีสองคําถาม ในอดีต ทาง
ใต มีการทํารายทหาร ตํารวจ ครู และพระ ขอมูลที่ผมไดมา คือมีการจางกะเหรี่ยงใหมาทํา
รายพระ เพื่อสรางความแตกแยกใหประชาชนในภาคอื่นเขาใจผิด คิดวาคนใตทํา ขอที่สอง มี
การฆาชาวมุสลิมที่อยูในมัสยิด ซึ่งมีการโยนความผิดใหรัฐบาล สรางความแตกแยกให
ประชาชนเกลียดรัฐบาล ผมไมแนใจวาขอมูลที่ผมไดรับมานั้นถูกตองหรือไม
(พ.อ.จิรนันท นันทขวาง - ศูนยศึกษายุทธศาสตร กองบัญชาการกองทัพไทย) วันนี้ทุกคนมี
คําถามวา “การเมือง” คืออะไร ถาจะใชคําวาการเมืองนําการทหาร สังคมก็จะยังสบสนเชนนี้
เหมือนเดิม อยากจะเสนอใหใชคําวาสังคมนําการทหาร หรือสังคมจิตวิทยานําการทหาร
อาจจะทําใหหลายทานหันมามองยุทธศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเกี่ยวของกับรากเหงา
ของป ญ หา เช น เดี ย วกับ ที่ เ ขี ย นไว ใ นรายงานของนั กศึ ก ษา ว า เป น เรื่ อ งของมิ ติ ท างสั ง คม
อัตลักษณ ชาติพันธุ หากใชสังคมนําการทหาร ก็อาจจะทําใหไทยพุทธและมุสลิมกาวลวงเขาไป
เดินใน Domain ใหม คือสังคมจิตวิทยา ผมเชื่อวาถาโจทยเราถูก เราก็จะเดินไปถูกทาง
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(อัคราดร ปญญเพ็ญ – เลขาธิการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ผมเห็น
ดวยกับนโยบาย 66/23 ในใจจริงๆผมอยากใหทหารถอนทั้งหมดดวยซ้ําไป แลวหันมาใช
วิธีการปกครองทองถิ่นใหชัดเจน ที่พูดกันชวงเชาคืออัตลักษณนั้นสําคัญ ทิศทางและกรอบ
นาจะเปนอยางที่นักศึกษาไดเสนอไว คือเอาลักษณะการปกครองทองถิ่นเขามาใช
(ศุภสัณห หนูสวัสดิ์ – นายกเทศมนตรีตําบลนาทวี จ.สงขลา) ผมอยากจะเตือนสติของทุกฝายที่
จะทํ างานแก ป ญหา เจ า หนาที่ใ นพื้นที่ ก็นา เห็น ใจ ที่ ทุกท านพู ดมาทั้ ง หมดบนเวทีนี้ ถูกตอ ง
ทั้งหมด แตผมอยากจะเนนวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น จะตองใหคนในพื้นที่พูดคุย
กันเอง แกปญหากันเอง และตัดสินใจเองได ใหคนในครอบครัวแกกันเอง ตัวนโยบายก็
เปนเพียงสวนหนึ่ง และสวนของอัตลักษณ ประวัติศาสตร อยาไปพูดถึงมากนัก เราลดลงไป
ไดไหม เพราะยิ่งพูดยิ่งสรางความแตกแยก สิ่งเหลานี้เปนเงื่อนไขที่ตองตัดออก
(พิชยา แกวปราบ – ที่ปรึกษาเครือขายชุมชนศรัทธา) รูปธรรมของการเปนเจาของปญหา ให
ประชาชนมากําหนดอนาคตตัวเองตามที่ชุมชนศรัทธาใช คือใชผูนําจากประเด็นตางๆ
แลวมาประสานเสียงดวยกัน ลงไปทํางานในพื้นที่ที่เปนถูกกําหนดวาเปนพื้นที่สีแดง และใหสี่
เสาหลักในพื้นที่คือโตะอิหมาม อบต. ผูใหญบาน และผูทรงคุณวุฒิในหมูบาน หันมาคุยกัน ดึง
ลูกบานมาคุยกัน แนวทางนี้ทํามา 173 หมูบานไดรับการขานรับ พวกเราเองเรียกกันวา “ทาง
รอดของการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต” เปนรูปธรรมจริงๆ มีเวทีพูดคุยปญหาและหาทาง
แกกัน เคารพกันและกัน นี่เปนบทพิสูจนวาชาวบานทํากันเองได ตัวงบประมาณไมใชปญหา
เลิกโยนเงินใสชาวบาน เพราะชาวบานกระอักแลว
(รศ.ดร.วิเชียร ตันตระเสนีย – สมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ทุกทานที่
ให ค วามเห็ น นั้ น ถู ก ต อ ง เพราะเราใช สั น ติ วิ ธี แ ละธรรมาภิ บ าลในการแก ป ญ หา ขอให เ รา
ดําเนินการพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเขาใจปญหาที่แทจริง เขาถึงใหอยู
ในหัวใจของคนพื้นที่ และพัฒนา ทีนี้การที่เราจะพัฒนานั้น ก็นาจะเปนลักษณะเขตปกครอง
หรือบริหารพิเศษ ในเขตก็จะมีการใชภาษาไทย มลายู อาหรับ ใหคนในทองถิ่นไดรับการ
ปลอดภาษีทุกอยาง ใหมีเพื่อนบานเขามารวมเชาพื้นที่นี้ประมาณ 30 ป เพื่อพัฒนาใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษจริงๆ ปรับปรุงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสนามบินใหเปนนานาชาติ เมื่อ
ครบสั ญ ญาแล ว เราก็ บ ริ ห ารโดยประเทศไทยเองเต็ ม รู ป แบบ เขตพิ เ ศษนี้ ไ ม ไ ด เ ป น ของ
ตางประเทศ ยังคงเปนของไทย นโยบายการทหาร การตางประเทศ ยังคงเปนของเรา
----------------------------------------------------
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สิ่งที่ทานนักศึกษาไดนําเสนอไมวาจะเปนเรื่องของการใชการเมืองนํ าการทหารเชิงรุก การ
พูดคุยสันติภาพกับคนที่เห็นตางจากรัฐ การสรางพลังประชาชนผานเครือขายสันติภาพ การ
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม และการสื่อสารกับสังคม ทั้งหมดนี้ลวนเปนสิ่งที่
ดีมาก
อยากจะขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมในสวนของการใชการเมืองนําการทหาร นโยบายนี้ไมใชสิ่ง
ใหม เพราะหลายรัฐบาลก็ใชนโยบายนี้ตลอด และเปนความสนใจของประเทศตางๆในภูมิภาคที่
ตองการเห็นการแกไขปญหาภาคใตดวยสันติวิธี ปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนความผิดพลาดทาง
การเมือง ซึ่งจุดชนวนขึ้นมา ทําใหความรุนแรงยังคงมีอยูถึงทุกวันนี้
การเมืองอยางไรที่พอจะเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหา เพราะการเมืองเคยเปนตัว
สรางปญหาใหเกิดขึ้น ดังนั้น หากจะเอาการเมืองมาแกปญหาก็ตองมาเรียนรูวาการเมือง
อยางไรที่จะแกปญหาได เพราะการเมืองเปนเรื่องของอํานาจ หากทุกมิติของอํานาจถูกจัดสรร
อยางลงตัว โดยที่ทุกภาคสวนมีบทบาทเหมือนกับที่นักศึกษาไดเสนอไวตอนตน การเมืองก็คง
จะเปนการจัดสรรอํานาจอยางลงตัวดวยสันติวิธี
การเมืองที่เปนอยูในปจจุบันของเรามีความเหมาะสมมากนอยแคไหน ผมเองและหลายฝายก็
คาดหวังสถาบันพระปกเกลาไววาจะไปพัฒนาการเมืองตรงไหนอยางไร เราตองพัฒนาการเมือง
อยางเพียงพอที่จะเปนกําลังหลักในการนํากระบวนการแกปญหาตางๆ การเมืองที่มีศักยภาพ
จริ ง ๆเท า นั้ น จึ ง จะสามารถนํ า การทหารได ที่ ผ า นมายั ง ไม ป รากฏว า การเมื อ งจะนํ า
การทหารไดอยางไร
ประชาชนเปนหัวใจของระบบการเมืองที่เปนประชาธิปไตย หากตองการแกปญหาภาคใตโดยใช
การเมื อ งเป น ฐานตั้ ง แล ว ประชาชนในทุ ก ภาคส ว นจะต อ งมี ส ว นสํ า คั ญ ในการแก ป ญ หา
ประชาชนจะตองมีโอกาสกําหนดอนาคตของตัวเองทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ที่รูจักในระดับนานาชาติมายาวนานแลววาเปนแหลง
ความรูคูคุณธรรม คนตางประเทศในโลกมุสลิมมาเรียนรูเรื่องนี้ที่ภาคใตมาเปนรอยปมาแลว
ดังนั้น การแกปญหาภาคใต ควรเริ่มตนดวยการคํานึงถึงหลักคุณธรรมเปนสรณะ เพราะ
คนในพื้นที่คุนเคยกับระบบคุณธรรมมากกวาระบบการเมืองสมัยใหมที่บางครั้งก็ขาด
คุณธรรม การเมืองของเรายังไมไดยืนบนพื้นฐานความมีคุณธรรมที่ดี คุณธรรมไมสามารถนํา
การเมืองได การเมืองที่ไรคุณธรรมก็ไมสามารถนําสันติสุขใหเกิดขึ้นได สิ่งนี้เปนสามัญสํานึก
ดั้งเดิมของมนุษยอยูแลววาการเมืองที่ขาดคุณธรรมเปนเกณฑมาตรฐานที่กําหนดความดีงาม
แลว การเมืองที่ไรคุณธรรมอาจจะเลวรายกวาการทหารเสียดวยซ้ํา
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การเมืองที่พึงประสงคซึ่งจะแกปญหาภาคใตไดอยางแทจริง คือการเมืองที่กํากับไวดวย
คุณธรรมและความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาปราณีและจิตใจอันบริสุทธิ์ มิฉะนั้นก็
แก ป ญ หาไม ไ ด โดยเฉพาะป ญ หาของภาคใต ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งทางด า นอั ต ลั ก ษณ แ ละ
วัฒนธรรมอยูแลว การแกปญหายิ่งตองคํานึงถึงความยุติธรรมใหมากเปนทวีคูณ ซึ่งก็จะคงจะ
ลําบาก เนื่องจากแมแตในหมูนักการเมืองเอง ระหวางพรรคการเมืองเองก็ไมมีความยุติธรรม
แลว และหากเปนเรื่องที่ซับซอนเชนภาคใต จะหาความยุติธรรมไดมากนอยเพียงใด
ในมุมมองของอิสลาม ประเด็นการเมืองกับการทหาร สิ่งใดจะนํานั้น ไมสําคัญเทากับ
คุณธรรมและความยุติธรรม ความเมตตาธรรมและความจริงใจ สิ่งเหลานี้เปนโจทยสําคัญ
วาจะสวนทางขนาดไหนกับปรากฏการณทางการเมืองในบานเมืองของเรา
สถาบันพระปกเกลาแหงนี้จะตองพัฒนาคุณภาพการเมืองและนักการเมืองไมใหมาสรางปญหา
แทนที่ จ ะแก ป ญ หา ซึ่ ง งบประมาณในส ว นนี้ ไ ม น า จะต า งกั น กั บ งบประมาณที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การทหาร หากงบประมาณดานการทหารมากกวาดานการพัฒนาการเมืองแลว จะใหการเมือง
นํา หรือใหญกวาการทหารก็คงจะลําบาก
ผมเห็นใจกับรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐที่ตองมาเผชิญกับความผิดพลาดซ้ําซอนขึ้นมาดังที่เกิดขึ้น
สองสามสัปดาหกอนหนานี้ ก็ไมทราบวามาจากนักการเมืองหรือนักการทหาร แตพอเกิดเหตุ
แบบนี้ก็ทําใหตองไปนั่งนับหนึ่งกันใหมอีกแลว ดังนั้น จึงตองใหคุณธรรมมาคุมการเมืองใหได
----------------------------------------------------
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---------------------------------------------------นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สภาผูแทนราษฎร/ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 เราได ยิ น การเมื อ งนํ า การทหารมานานตั้ ง แต น โยบาย 66/23
ซึ่งเปนการตอสูกับพรรค
คอมมิวนิสต มีตัวตนชัดเจน ดังนั้น การเมืองนําการทหารจึงสอดคลองกับการตอสูระหวางรัฐกับ
ฝายพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย แตกรณีปกษใต ดูอยางไรๆก็ยังไมเห็นกองกําลังตอสูที่
ชัดเจน สถานการณปจจุบัน อาจจะใชคําวา การเมืองนําไปสูการแกปญหา ก็นาจะเพียงพอ ผม
อยากใหการทหารแยกสวนออกมาในเรื่องของยุทธการ การเมืองนี้ไมใชแคเรื่องการเลือกตั้ง
ของสส.สว. แตเปนเรื่องของการเรียกรองหรือแสดงออกของชาวบาน ไมใชวาพอใคร
แสดงความเห็นที่ไมตรงกับผูมีอํานาจ คนๆนั้นก็ถูกใสราย หรือปายสี
 ผมอยากใหดูขอสรุปของศูนยปฏิบัติตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตที่ยะลา สรุปวายุทธศาสตร
ของกลุมแบงแยกดินแดนคือการเรียกรองไมใหรัฐบาลใชความรุนแรงในการแกปญหา การใหคน
มุสลิมและขาราชการมุสลิมคลุมฮิญาบ หรือการขอใหมีที่ละหมาดตามสถานที่ตางๆ สิ่งเหลานี้
ทางตํารวจกลับมองวาเปนยุทธศาสตรของกลุมขบวนการ ในเมื่อฝายปฏิบัติเขาใจแบบนี้ก็
สวนทางกันเลยครับ แสดงวายังไมเขาใจ
 ทางฝายทหาร หากรูวามีคนที่ทางรัฐมองวาเปนสีเทาบาง สีแดงบางเขามาเลือกตั้งผูใหญบาน
เขาก็จะเขามาขัดขวางทันที ซึ่งการคิดแบบนี้นั้นผิด มิใชการใชการเมืองนําการทหาร ผมคิดวา
คนที่ เ ขาจะแบ ง แยกดิ น แดน เขาจะไม อ าศั ย สภา ไม อ าศั ย ระบบเป ด เป น ช อ งทางสู
เปาหมาย นอกจากนี้เมื่อชวงกลางเดือน ทหารเรียกอปพร.ไปอบรมประมาณ 80 คน ขณะ
อบรมก็ถามวารูไหมวาใครอยูเบื้องหลังสถานการณนี้ เสร็จแลวเขาก็เอยชื่อออกมา 6 คน คือเปน
สส.3 คน อดีตสส.1 คน และอดีตสว. 2 คน ถาอยางนี้คงจะไปกันใหญ ผมไมเชื่อวานโยบาย
การเมืองนําการทหารไดลงไปสูระดับปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติยังไมเกิดขึ้นชัดเจนเปนรูปธรรม
 การมองปญหาภาคใต ผมอยากใหเอาความรู สึกของคนสวนใหญในพื้นที่เปนหลักวาเขารูสึ ก
อยางไร เวลาเห็นทหารแลวเขาไมสบายใจ ยิ่งเปนทหารมาจากที่อื่นก็ยิ่งไมสบายใจ เมื่อเชานี้ดู
ขาวสหรัฐฯเริ่มถอนทหารออกจากอิรัก ประชาชนก็ดีใจ
นายนพ เฟองฟู – ผูชวยผูอ ํานวยการศอ.บต. (ขาวกรอง)/ ผูแทนศอ.บต.
 ตั้งแตป 47 เปนตนมา มีแนวคิดในการแกปญหาประมาณ 50 แนวคิด และแนวทางภาพรวมๆ
10 ประการดวยกัน คือ 1) เขาถึง เขาใจ พัฒนา 2) สมานฉันท สันติวิธี 3) บูรณาการใหเปน
เอกภาพ 4) สรางความยุติธรรม 5) ใชการเมืองนําการทหาร 6) ใหประชาชนมีสวนรวม 7) ใหมี
องคกรเฉพาะดูแล 8) ใหอยูรวมกันอยางหลากหลาย 9) ใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพิเศษ
และสุดทายคือ 10) การทําความเขาใจกับตางประเทศ ซึ่งแนวคิดแตละประเด็นที่ยังไมคอย
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เกิดผลเปนจริงขึ้นมา เพราะเราขาด 2i คือ Implement การนําไปปฏิบัติ และ Integrate
บูรณาการหวังวาการสัมมนาครั้งนี้จะเปนสวนหนึ่งชวยผลักดันการใชการเมืองนําการทหารใน
การแกปญหาอยางแทจริง
ปจจุ บันทุ กหน วยของรั ฐก็ใชนโยบายการเมืองนําการทหารกันอยู มิใ ชไม ไดทํ า แตผล
อาจจะยังไมสมบูรณทันใจ ทางฝายทหารก็มีการตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ทางศอ.บต.ก็
ดูแลการพัฒนาและงานการเมืองเปนหลัก
ศอ.บต.มีโครงการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมูบาน หรือที่เรียก
กันติดปากวาโครงการพนม ซึ่งทุกคนยอมรับวาการจะเอาชนะจิตและใจมวลชน ตองเอาชนะที่
หมูบาน โดยมีพื้นที่เปาหมายทั้งหมด 2,249 หมูบาน กลไกในการดําเนินการโดยใชทีมพัฒนา
คุณภาพชี วิต ในระดั บ หมูบ าน มีคณะกรรมการหมูบ าน ซึ่งประกอบไปดว ยผูนําท องที่ ผู นํา
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน และผูนําทางจิตวิญญาณ ผูนําเหลานี้มาคุยกันในหมูของชาวบาน คิด
และเสนอแผนที่เขาตองการขึ้นมาเอง โดยทางศอ.บต.ก็จัดงบประมาณใหหมูบานละ
228,000 บาทเทากันหมด และไดแกปญหา “ไอศรีมแทง” ที่หายไปจนเหลือแตไมเสียบไอศรีม
ถึงมือชาวบาน โดยการใหทางหมูบานเปดปญชีของเขาเองและโอนเงินเขาไปใหโดยตรง
สิ่งที่นาสนใจในขอเสนอของนักศึกษาคือ Peace Talks ซึ่งก็มีการพูดกันเหมือนกันในพื้น
ที่วาควรจะมี ซึ่งการพูดคุยก็เปนแนวทางหนึ่งในการสรางความสมานฉันทตามที่กอส.เคยตั้ง
กรอบนี้ไว แตตองชัดเจนวาไมใชการเจรจา

พลโท ดาวพงษ รัตนสุวรรณ – ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ/ ผูแทนกอ.รมน.
 เมื่อเชาผมไดไปพบทานผบ.ทบ.เพื่อเรียนถามทานวาจะใหพูดแนวไหน เพราะทางสถาบันฯได
เชิญทานไป ทานบอกวาใหวาไปไดเลย สิ่งที่เห็น สิ่งที่ทําอยูใหพูดไปไดเลย และทานฝากขอ
อภัยมาดวย ทานอยากจะมาเองเพราะสถาบันแหงนี้มีความสําคัญมาก แตพอดีทานติดตองเขา
เฝาพระเจาอยูหัวที่วังไกลกังวลในบายนี้ เลยมอบใหผมมาแทน
 สมมติ ฐ านของฝ า ยความมั่ น คงต อ ป ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต คื อ การแบ ง แยก
ดินแดน ฉะนั้ นในทางทหาร พฤติกรรมใดหรือการกระทําใดก็ต ามที่ จ ะเกิดขึ้ น และจะ
นําไปสูการแบงแยกดินแดนนั้น หากเราหยุดไดในขั้นไหน เราจะหยุดกอน เราจะไมกลา
เสี่ยงที่จะใหเลยออกมาแลวมาแกภายหลัง นี่เปนแนวคิดของฝายความมั่นคง
 การแกปญหาภาคใตตอนนี้เรามีทั้ง trainer นักมวย และกองเชียร ยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง
พัฒนานี้ ไมไดใชเฉพาะกับนักมวยหรือ trainer เทานั้น แตจะตองใชกับกองเชียร ซึ่งเปนคนสวน
ใหญของประเทศดวย คือตองใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันดวย ประชาชนตองเขาใจเจาหนาที่
ดวย ถาประชาชนไมเขาใจ ก็เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองทําใหเขาเขาใจ
 สว นหนึ่ งเราต องทํ าความเข าใจความคิ ดความเชื่ อของชาวบ าน ผมไมอยากจะใชคํ าถึ งวาไป
เปลี่ยนความคิดของเขาทั้งหมด แตถาเขาเขาใจอะไรผิดหรือคลาดเคลื่อน เราก็ตองทําให
เขาเขาใจถูก
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มีการพูดกันวาตอนนี้เปนการใชการทหารนําการเมือง ผมอยากจะทําความเขาใจตรงนี้วา เรามี
ฐานปฏิบัติการในสามจังหวัดสี่อําเภอ 759 ฐาน เต็มพื้นที่ไปหมด ที่ลงไปก็เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และใหการสนับสนุนการทํางานของศอ.บต. ไมได
ไปไลจับใคร และฐานทั้งหมดนี้ ถาใชการทหารนําการเมืองนั้นคงจะยิงกันเละทั้งพื้นที่ไป
แลว แตนี่ลงไปอยูกับชาวบาน
เปาหมายการดําเนินงานของเรา ผมอยากใหนึกภาพสามเหลี่ยมปรามิด ชั้นบนสุดจะเล็กสุด
นั่นคือการขัดขวางการกอความไมสงบของกลุมขบวนการ ไมใหทําอะไรได ถัดลงมาของ
ปรามิดนี้คือการทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐ ถัดลงมาเปนการสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ถัดลงมาเปนทําใหเขากินดีอยูดี และชั้นลางสุดคือทําให
เขาเลิกความคิดแบงแยกดินแดน
ในสวนของปฏิบัติการทหารที่เห็นวามีการยิงกัน คือในสวนยอดของปรามิด ซึ่งเปนสวนนอย
เทานั้น นอกจากนั้นก็เปนการใชทหารในการคุมครองครู ดูแลความปลอดภัยของประชาชน แต
กอนนั้น ยอนไป 3-4 ป ประชาชนแทบจะไมมองหนาเจาหนาที่เลย เขาไปจะถูกปฏิเสธ มองหนา
เขา เขาก็ จ ะก ม หน า แต ทุ ก วั น นี้ เ ข า ไป มองหน า เขา เขาจะเงยหน า คุ ย กั น ได แต จ ะร อ ย
เปอรเซ็นตไหม ผมคงตอบไมได นั่นเปนสามชั้นที่ทานเห็น สวนอีกสองชั้นขางลาง เราก็ทํา ชั้น
ที่ตองทําใหเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แกปจจัยพื้นฐาน ซึ่งเปนครั้งแรกที่จะเปน Bottom up ไมใช
Top down รัฐบาลนี้กําลังทําอยู ใหเวลารัฐบาลอีกเล็กนอย แลวชั้นนี้จะถูกโผลขึ้นมาพนน้ําใหได
เห็น และชั้นสุดทายที่อยูลางสุดใหเลิกความคิดแบงแยกดินแดน ตัวนี้เรากําลังทําอยู แตตองใช
เวลามากที่สุด
การแกปญหาภาคใตตองใชเวลา แตผมก็ไมอยากใชเวลานานนัก มีตัวเลขโดยประมาณวาผูกอ
ความไมสงบมี 7,000 คน ถาทานฟงขาวทุกวัน เห็นวาเมื่อมีปะทะกัน ผูกอความไมสงบเสียชีวิต
สี่หาคน ถาเอาเจ็ดพันหารดวยหา เดือนละหาคน ก็ใชเวลาเปนรอยป เราใชเวลาขนาดนั้นไมได
เราตองเอาสิ่งที่คณะนักศึกษาเสนอมา 7 ขอนี้มาพิจารณา ซึ่งก็ตรงกับทฤษฎีของสันติวิธี
ไม ว า จะเป น การพู ด คุ ย การสร า งการมี ส ว นร ว มของประชาชน การสร า งเครื อ ข า ย
เพียงแตที่เขียนมานี้ยังเปน What to do เราอาจตองมาดู How to do วาจะมีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใด
ในสวนของการเสนอใหมีการตั้งสํานักคิดในกองทัพนั้น ขอเรียนวาทางโครงสรางใหมกอ.รมน.ที่
พึ่งผานครม.เมื่อสัปดาหที่แลว จะมีศูนยประสานการปฏิบัติที่ 5 ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลจังหวัด
ชายแดนภาคใต และศูนยนี้จะตองเปนนักคิดดวย โดยตัวเองก็เปนรักษาการผูอํานวยการศูนยนี้
อยูดวย พึ่งตั้งไดประมาณสองเดือน

พล.ต.ต เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา – รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
 ในมุ ม มองของตํ า รวจ ผู ก อ ความไม ส งบมี ค วามต อ งการที่ จ ะยกระดั บ ป ญ หาไปสู น านาชาติ
เพื่อที่จะนําไปสูการแบงแยกดินแดน กลุมคนรายมีการจัดตั้ง กระทํากันเปนขบวนการ มีการ

30






แบงหนาที่กัน หลังจากทํางานกันอยางหนัก มีกองกําลัง มีสปอนเซอร ขอยืนยันวาสิ่งเหลานี้มี
จริง เราสามารถไดขอมูลตัวเลขวามีประมาณ 9,075 คน ซึ่งก็ดวยประสิทธิภาพของพรก. ที่ ณ
เวลานี้ก็เปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุด
หลักการทํางานของตํารวจ 3 ประการที่ทานผูชวยอดุลย แสงสิงแกวไดมอบไว คือตอง
สถาปนาความเขมแข็งของอํานาจรัฐ มีขีดความสามารถในการออกไปดูแลพี่นองประชาชน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได หลักอีกประการหนึ่งคือการสรางความเปนธรรมและความโปรงใส
ซึ่งเปนสิ่งที่คนในพื้นที่ตองการ เราใชหลักนิติธรรมในการทํางาน มีนโยบายชัดเจนวาถาไมมี
พยานหลักฐาน ตองปลอย หลังควบคุมตัวตามพรก.30 วัน หากไมมีพยานหลักฐานที่จะยืนยัน
การกระทําความผิด จะปลอยตัวเขาไป พรอมมีหนังสือกํากับดวยวาไดมีการคัดกรองแลว แตไม
มี ห ลั ก ฐานยื น ยั น การกระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง เป น การให เ กี ย รติ ต ามหลั ก มนุ ษ ยธรรมและสิ ท ธิ
มนุษยชน เราไมหวังผลในการมีตัวเลขจับกุม สวนประเด็นที่สาม คือเราตองสรางศรัทธาและ
ความเชื่อถือจากประชาชน โดยเรารวมกับกอ.รมน.และศอ.บต.
ขอเสนอของคณะนักศึกษาทั้ง 7 ขอนั้น ผมเห็นดวยทั้งหมด ผมอยากจะเห็นการอยู
รวมกันของคนในพื้นที่ภายใตหลักศาสนาของตน
สวนกลางจะตองสงสัญญาณไปใหชัดวาถึงจะใหผม พี่นองตํารวจ ทหาร เจาหนาที่ตาย นอน
เรียงกันเปนจิ๊กซอวในจังหวัดชายแดนภาคใต ก็ไมมีทางที่จะเอาดินแดนนี้ไปได แตเรา
จะหาจุดรวมที่จะอยูดวยกันไดตอไปภายใตหลักภราดรภาพและมิตรภาพ

รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท – ศูนยขาวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 กอนอื่นผมขอทําความชัดเจนคือ ผมเห็นวาเจาหนาที่ทุกคนที่ลงไปก็อยากจะทําหนาที่ใหดีที่สุด
เพราะฉะนั้นการวิพากษวิจารณ ถามี ก็จะเปนเรื่องไอเดีย ไมใชเรื่องการปฏิบัติงาน ผมคิดวาคน
ที่เปนนักวิชาการ นั่งอยูตรงนี้ แลวไปวิจารณคนที่ไปตายในสนามรบนั้น ผมคิดวามันไม
ยุติธรรม
 ผมมี 4 เรื่องที่อยากจะพูดสั้นๆ โดยพูดจากรายงานที่อาน ประเด็นที่ 1 คือปญหาใจกลางของ
ความไมสงบ รายงานของนักศึกษาฉบับนี้กลาวถึงปญหาใจกลางวาเปนการตอสูเพื่อแบงแยก
ดินแดนของขบวนการแบงแยกดินแดน การจัดการกับปญหาใจกลางนี้ที่ผมวาดีที่สุดคือตัว
แบบของอิสราเอล สิ่งที่อิสราเอลทําในการตอสูกับขบวนการที่เขาสูดวยไมวาจะเปนฮามาส
หรือ PLO ก็ตามนั้น คือการกันไมใหนักกิจกรรม (Activists) เปลี่ยนเปนนักรณรงค (Militants)
และไมใหนักรณรงคกลายเปนผูกอการราย จะเห็นวามันมี 3 ขั้น สําหรับนักรณรงค ฟงดูอาจ
ดุเดือดหนอยแตก็ยังไมใชความรุนแรง สุดทายจึงจะเปนผูกอการราย วิธีที่สรางผูกอการรายที่
ดี ที่ สุ ด คื อ วิ ธี ที่ ใ ช ค วามรุ น แรงจั ด การกั บ ป ญ หาทั้ ง หมด ตั ว อย า งที่ ดี คื อ เลบานอน พอ
อิสราเอลบุกเสร็จ ผูกอการรายก็เต็มเลย นี่ก็คือตัวอยางหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกวาการเมืองกับ
การทหาร
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ประเด็นที่ 2 คือรากเหงาของปญหา รายงานนี้ชี้วามี 3 เรื่องคือความไมเขาใจ ประวัติศาสตร
บาดแผล และโครงสราง เหลานี้คือตัวแปร พูดอยางนักวิชาการคือตองตั้งคําถามวาตัวแปร
เหลานี้ 1) น้ําหนักเทากันหรือไม 2) สัมพันธกันอยางไร และ 3) อะไรลึกกวา อะไรเบากวา
อะไรจัดการงายกวา และอะไรจัดการยากกวา เชน การเปลี่ยนกฎหมายอาจจะงายกวาการ
เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมของผู ค น โจทยนี้จ ะน้ํา หนัก ไมเ ท ากัน เพราะฉะนั้ น เวลาคิดตัว แปร คนที่
ออกแบบยุ ท ธศาสตร จ ะต อ งวางน้ํ า หนั ก ให ไ ด อะไรหนั ก อะไรเบาเท า ไหร มิ เ ช น นั้ น จะวาง
ยุทธศาสตรไมได
ประเด็นที่ 3 คือโจทยสําคัญที่รายงานนี้พูดมีสองคํา คือการมีสวนรวม และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม คําถามที่ผมรูสึกคือปญหาใหญที่ตอนนี้พบ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระยะยาวสี่หา
นั้น ผลกระทบที่มันเกิดคือการทําลายสถาบันที่ตั้งอยู ทําใหสถาบันลดความชอบธรรมที่มีอยูลง
ไป เชน ยกตัวอยางกรณีตากใบที่ศาลตัดสินวาคนตาย ตายเพราะขาดอากาศหายใจ จริงอยูที่
ศาลทานตัดสินไปแลว แตในความรูสึกของชาวบานนั้น อยางนี้เรียกวาเปนความยุติธรรมหรือไม
ถาไม ทําอยางไรจึงจะสถาปนาความยุติธรรมและเปดเผยความจริงที่เกิดขึ้นได การยิงที่
มัสยิดอัลฟุรกอน และฆาพระในสองวันถัดมา เหตุการณเหลานี้ที่จะตองจัดการใหไดคือตกลงใคร
ทํา เวลาเราอธิบายเรื่องเหลานี้ เราไมไดสูกับขอมูล เกือบจะเปนไปไมไดเลยที่จะไปบอกคน
มุสลิม และใหคนมุสลิมเชื่อวาคนที่บุกเขาไปในมัสยิดและยิงเขาในขณะละหมาดเปนมุสลิม ไมวา
ขอเท็จจริงจะเปนอะไร ในทํานองเดียวกันเปนการยากมากที่จะบอกวาคนที่สังหารพระภิกษุนั้น
เปนคนพุทธ ไมมีใครเชื่อครับ เรากําลังตอสูกับเรื่องเลาซึ่งทรงพลังมหาศาลในความคิดของคน
ไมใชขอมูล ฉะนั้น ไมวาจะมีขอมูลเทาไหร ถาไปสูกับเรื่องลักษณะนี้ก็จะแพตลอด ถาความจริง
ไมปรากฏ แผลพวกนี้จะไมหาย จะมียุทธศาสตรอะไรแกปญหาก็คงจะไมงาย ซึ่งพันกับเรื่องของ
การมีสวนรวม คุณจะใหเขามีสวนรวมไดอยางไรในความเปนจริงที่เปนเชนนี้
โจทยที่สองคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราพูดกันบอยใหยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม แตยอมรับแปลวาอะไร นโยบายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตของสภา
ความมั่นคงแหงชาติป 42 อธิบายวายอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในฐานะพลังของ
ประเทศนี้ เปนไปไดหรือไมที่เราจะมองวาความแตกตางในสังคมไทย ความแตกตาง กระทั่ง
ความขัดแยงเปนพลังในสังคมนี้ ไมเหมือนกันนะครับ การมองวาความหลากหลายเปนปญหาก็
อยางหนึ่ง มองวาเปนพลังก็อยางหนึ่ง ทําใหยากกวานั้นไดหรือไม คือมองวาความหลากหลาย
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพลังของสังคมไทย มองไดหรือไม และที่ยากกวานั้นอีกคือมองได
ไหมวาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนโครงการทางการเมืองอยางหนึ่งของประเทศ
นี้ที่จะเปนจะตองมีในสภาพความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้น (Cultural Diversity as Political
Project) คิดไดไหม ผมวาเรื่องแบบนี้มันคือปญหา ไมใชแคทองวาความหลากหลายหรือ
การมีสวนรวมเทานั้นคงไมพอในสถานการณเชนนี้
ประเด็นที่ 4 คือกรอบคิดที่รายงานฉบับนี้ใช ซึ่งผมไมขอลงไปใน 7 ยุทธศาสตรเพราะหลาย
ทานไดพูดไปแลว เรื่องการเมืองนําการทหาร ผมมีสมมติ ฐานคื อชัยชนะทางทหารไม ใชจุด
สุดทายที่หวัง ชัยชนะทางทหารไมใชเปาหมายของรัฐไทย ชัยชนะที่ปรารถนาของรัฐไทยคือ
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ชัยชนะทางการเมือง หากยอมรับตรงนี้ได ก็ตองยอมรับตอไปวาการทหารเปนเครื่องมือของ
เปาหมายที่ใหญกวา เมื่อเปนเชนนี้ โจทยที่ผมจะตั้ง แตอาจไมมีคําตอบมี 5 ขอ คือ
o 1) ฝายทหารใชการเมืองนําการทหารไดหรือไม?
o 2) ขบวนการโจรกอการรายใชการเมืองนําการทหารไดหรือไม? ถาคําตอบคือได
คําถามที่นาสนใจคือคุณจะสูกับสงครามแบบนั้นอยางไร ตัวอยางเชน IRA พูโล หรือ
กลุมคนบางกลุมที่บางคนไปคุยดวยก็ใชการเมืองนําการทหาร แตอาจจะไมใชกลุมคนที่
ใชการทหารอยูในพื้นที่
o 3) เราเอาการเมืองวางคูกับการทหารไดหรือไม? ถาวางคูตามที่ทานนายตํารวจวาจะ
เกิ ด อะไรขึ้ น ต า งกั น นะครั บ นํ า กั บ วางคู เพราะแต ล ะอย า งมี ต รรกะและวิ ธี ก ารไม
เหมือนกัน เปนไปไดหรือไมวาพอทําอยางหนึ่งเกิดผลอยางหนึ่ง แลวขัดกันเอง ทหาร
บางทานเขาใจวาสันติวิธีสวนหนึ่งคือปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งจริงๆแลวไมใชสันติวิธีใน
ความหมายนี้เลย ปฏิบัติการจิตวิทยาเปนการรบในอีกลักษณะหนึ่ง แตสันติวิธีนั้นอยูบน
ฐานคิดที่วาคนเหลานี้เปนพวกเรา เปนเพื่อนเรา เปนมิตรของเรา เปนประชาชนในรัฐ
เดียวกัน ไมใชเปนฝายอื่นที่จะถูกเปลี่ยน หากแตเปนฝายเห็นตางที่จะถูกเคารพ
มากกวา แตทําอยางไรที่จะไมตีกัน ทําอยางไรจึงจะอยูดวยกัน
o 4) การเมืองชนะ – การทหารแพ เปนไปไดหรือไม? การทหารชนะ – การเมืองแพ
เปนไปไดไหม? วันที่ 28 เมษายน 2547 วันตอมาหนังสือพิมพลงขาววาผูกอการ 106
คนเสียชีวิต ตัวอยางนี้สําหรับผม นี่คือการทหารชนะ แตการเมืองไมแนวาจะชนะ สิ่งที่
เกิดขึ้นไดเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอยาง
o 5) สนามรบของการทหารกับสนามรบของการเมืองตางกันอยางไร? ผมคิดวาสนามรบ
ของทหารอยูที่รางกาย ตัวคน ภูมิศาสตร หรือสําหรับตํารวจ คือการสรางความสงบสุข
– สงบอยา งไร – ไมใ ห มีอาชญากรรม – จั ด การกับ อาชญากรรมอยา งไร – ไมใ ห มี
อาชญากร มั น เป น ตรรกะของมั น แต ส นามรบทางการเมื อ งไม ใ ช ถ า เป น อย า งนี้
การเมืองกับการทหารไมเหมือนกัน แลวเวลาเอาอยางหนึ่งมาวางคูกับอีกอยาง
หนึ่งโดยไมใหความสําคัญ หรือไมเขาใจวาในที่สุดการเมืองจะนําไปสูอะไร ผม
คิดวารังแตจะทําใหยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนประเทศนี้วุนวายและมีปญหา
มาก สิ่งนี้เปนเรื่องใหญที่ตองนั่งลงคิด ไมใชสักแตพูดวาการเมืองนําการทหาร แคนั้น
ไมพอ ตองมาดูวาหมายความวาอะไรในปฏิบัติการที่เปนจริง
งานวิจัยของ Duncan McCargo ที่เขียนหนังสือชื่อ Tearing Apart the Land ฉีกแผนดินใหขาด
พิมพโดยสํานักพิมพคอรแนล Thesis ของหนังสือเลมนี้บอกวาการที่ภาครัฐจะอาศัยความ
รวมมือจากผูนําในทองถิ่นนั้นหมดไปแลว เพราะผูนําในทองถิ่นถูกตัดขาดจากปญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ทั้งหมด ถาเขาถูก สิ่งที่เรากําลังนี้ไปผิดทางเยอะเลย
สําหรับ Peace Talks นั้น นอกจากจะตองคุยกับอีกหลายฝายแลว ที่สําคัญก็คือชาวพุทธ
ในพื้นที่ ซึ่งเวลานี้ผมคิดวาเขามีปญหาและเดือดรอน คนจํานวนหนึ่งก็จับใหคนอีกพวกหนึ่งติด
อาวุธ พอเปนอยางนี้ก็เดือดรอนเจาหนาที่ที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดการ จะทําอะไรก็อึดอัดไป
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หมด ตรงนี้จะทําอยางไร โจทยแบบนี้ ถาจะทําการเมืองนําการทหาร ตองเผชิญกับมันอยางที่
เปนจริงและหาทางออกดวยกัน
คุณกัลยา เอีย่ วสกุล – ผูประสานงานสมัชชาสุขภาพ/องคกรสตรีภาคประชาสังคม จังหวัดปตตานี
 เวทีวันนี้ ตัวเองมีความภาคภูมิใจมากเลยที่ไดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของหมอประเวศ เรา
ไดเห็นนักวิชาการ ตํารวจ ทหาร หนวยงานรัฐ และฝายการเมือง รวมทั้งจิ๊กซอวเล็กๆอยางดิฉัน
ที่เปนภาคประชาชนจริงๆ เปนเจาของสามจังหวัด แตจะใหดีกวานี้ หากสถาบันพระปกเกลาจะ
ลงไปจัดที่สามจังหวัด
 ประชาชนในพื้นที่จริงๆแลวเขามองวาทําอยางไรใหเขาอยูดีกินดีและมีความสุข
 ดิฉันทํางานเปนอาสาสมัครในสวนของภาคประชาชนตั้งแตป 2520 ขับเคลื่อนกระบวนการภาค
ประชาสังคมในเรื่องของสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเปนการสรางกระบวนการใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวม กอนเกิดเหตุการณไดทําเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยนําเครือขายสตรี
พุทธ สตรีมุสลิม สตรีคริสต สตรีจีนที่มีอยูในพื้นที่ มานั่งคุยกันวาอนาคตเราจะทําอยางไร หลัง
เกิดเหตุปลนปน มีความรุนแรง เครือขายก็มานั่งคิดดูวาเรามีทุกสิ่งทุกอยางอุดมสมบูรณ แลว
ใครเลาที่สรางความรุนแรงใหเกิดขึ้นในพื้นที่
 เมื่อสถานการณรุนแรง เราไดทําชุมชนเปนสุข อยากใหสื่อมวลชนไดฉายภาพออกไป ชุมชน
พุทธมุสลิมอยูดวยกันได เปนภาพดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไมใชมีแตระเบิด
 หลังเกิ ดเหตุ หนว ยงานรัฐ องค กรเอกชน นักวิช าการ ต างลงไปทํากิจกรรมตางๆในพื้นที่
เปนคาราวานมโหฬาร แตถามวาคุณเคยถามประชาชนหรือเปลา คุณเคยถามพื้นที่หรือ
ชุ ม ชนหรื อ เปล า ว า เขาต อ งการจริ ง ๆหรื อ ไม รั ฐ มี น โยบายที่ พู ด ถึ ง การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน ณ ปจจุบัน เราก็ยังถามวาคุณใหเรามีสวนรวมกับคาราวานนั้นจริงหรือเปลา
 งบประมาณที่ลงไปก็ไปกระจุกอยู ไมไดกระจายอยางทั่วถึง ไมไดถึงหนาประตูบานของชาวบาน
จริ ง ๆ มั น เป น โครงการที่ เ ขาคิ ด และให ช าวบ า นเข า มาช ว ยกั น ทํ า ไม ไ ด ช ว ยคิ ด ตั้ ง แต แ รก
ชาวบานไมไดมองงบประมาณจากขางบน แตเขามองงบประมาณจากขางลางคือของอบต.
เพราะเปนงบของประชาชนจริงๆ มังกรตางถิ่นฤาจะสูงูดินในถิ่นได
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี – ผูอํานวยการสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 Concept
การเมืองนําการทหารมีที่มาที่ไปซึ่งถายทอดมาจากแนวคิดการตอสูกับพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย คือคําสั่ง 66/23 ที่เปนบทเรียนที่ไดมาในชวงนั้น และถูกสงผานมา
สูการตอสูกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
 ชุดความคิดที่จะมาตอสูกับปญหาภาคใตนี้ยังไมชัดเจนวาอะไรคือการเมืองนําการทหาร
ทําใหเกิดความสับสนในวิธีปฏิบัติหลายอยางตั้งแตระดับบนสุดถึงลางสุด แมขณะนี้เองภาครัฐก็
พูดถึงประเด็นการเมืองนําการทหารโดยเนนเรื่องของการพัฒนา คือมองวาหากมีโครงการ
พัฒนา มีการทุมงบประมาณลงไปในพื้นที่ก็จะชวยแกปญหาได
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หากจะใหน้ําหนักประเด็นปญหาอยางที่อาจารยชัยวัฒนกลาวไว ผมคิดวาในขณะนี้นาจะเปน
เรื่องของอัตลักษณ คือชาติพันธุ ศาสนา และประวัติศาสตรที่ถูกปดกั้น เปนปญหาที่กระทบ
ความรูสึกและจิตใจคน
ดังนั้น ถาเราจะตอสูทางความคิด ก็นาจะดึงออกมาจากปญหาใจกลางที่เราพูดถึงกันคือประเด็น
ชาติพันธุ ศาสนา ประวัติศาสตร อันนํามาสูการตอสูเพื่อแบงแยกดินแดน เพื่ออิสรภาพ เพื่อสิทธิ
ตางๆของคนในพื้นที่ โดยจุดเชื่อมโยงที่จะไปสูการขยายตัวของการตอสูคือประเด็นเรื่องความ
ยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวพันกับความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม ไมไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมกันจากการจัดการของรัฐที่ไมถูกตอง เราตองสรางชุดความคิดที่เปนระบบวาจะทํา
อยางไรที่จะสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวพันกับประเด็นทางดานชาติพันธุ
ศาสนา และประวัติศาสตรอันเปนประเด็นใจกลาง โดยชุดความคิดนี้ตองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหรือแผนงานของภาครัฐใหชัดเจน หากตรงนี้ไมชัดเจน ปญหาก็จะไมจบ และ
เกิดเปนเงื่อนไขใหมเรื่อยไป
ผมเห็นดวยกับขอเสนอที่จะใหตั้งสํานักคิดของกองทัพ ประกอบไปดวยฝายความมั่นคงและ
นักวิ ชาการ นักคิดร ว มกั นทํางาน เนื่องจากการทํางานดานความคิดนี้ เ ปนเรื่ องใหญ ต องตี
ประเด็นใหแตก และนํามาจัดระบบความคิดที่ดีขึ้น
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญก็ยังคงใหความไววางใจตํารวจและทหารในพื้นที่ต่ํามาก ซึ่งแมจะทํา
การสํารวจหลายครั้ง ผลที่ไดก็ยังคงต่ําอยูเชนเดิม จึงตองมาทําความเขาใจกันใหมวาจะทํา
อยางไรที่จะเอาชนะใจประชาชนได ซึ่งก็จะเกี่ยวของกับงานความคิดงานการเมือง คือ
เปาหมายสุดทายก็ตองการใหประชาชนมีความรูสึกที่ดีกับรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดย
ไมระแวง ก็มีเทานี้ หากแกตรงนี้ไมได ก็คงจะแกประเด็นอื่นๆที่ตามมาไมได

นายภัทระ คําพิทักษ – บรรณาธิการหนังสือพิมพโพสต ทูเดย
 ป ญ หาภาคใต เ ป น ป ญ หาที่ ท ดสอบความเข ม แข็ ง ของรั ฐ และผมพบว า รั ฐ ไทยในยุ ค ใหม ไ ม
สามารถเผชิญปญหาที่สลับซับซอน ปญหาภาคใตเปนปญหาที่ทาทาย และเปนตัวอยางที่จะทํา
ใหเราไดสรางสรรคสิ่งใหม และรับมือกับความผันผวนของระบบและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได
ผานมา 5 ป เรานาจะมีการถอดความรูไปใชประโยชนในภาคใตใหมากกวานี้ แตจริงๆแลว
ป จจุ บั นจะน อยลงกวานี้ อีก เนื่ องจากศู นยก ารเมืองยังอ อนแอ งานการเมื องจะไม มีแรงผลั ก
เทาไหร เพราะความเขมแข็งจากรัฐในสวนกลางยังไมมี
 ในสวนของขอเสนอ 7 ขอของนักศึกษานั้น มีขอดีที่ทําใหภาพการขับเคลื่อนในเชิง
นโยบายนั้นชัดขึ้น แตวาขอเสนอที่สังคมไทยและผูปฏิบัติในเวลานี้ตองการจริงๆคือ
ขอเสนอที่สามารถนําไปปฏิบัติไดเลย ขณะนี้ฝายการเมืองตองการ Instant ใหชงมาเลยวา
จะตองทําอยางไร และที่สําคัญคือตองใหน้ําหนักแตละขอดวย ผมคิดวาจาก 7 ขอนั้น มี 4 ขอที่
นาสนใจและสําคัญที่สุดคือ การพูดคุยสันติภาพ (Peace Talks) การสรางเครือขาย
สั น ติ ภ าพ การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร สื่ อ สารสั ง คม และการส ง เสริ ม การศึ ก ษาและ
พัฒนาการบริหารการปกครอง
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Peace Talks นี่นาสนใจแตตองมีรายละเอียด ใครจะไปคุย ไมมีอํานาจเขาไมคุยดวยหรอก
และถาคุย จะไปคุยกับใคร แลวคนไมมีอํานาจไปคุยจะเกิดประโยชนไหม สิ่งเหลานี้ รายละเอียด
เหลานี้ จะใหรัฐบาลเปนคนเสนอคงไมได จะตองมีคนชวย อยางสถาบันพระปกเกลานี่นาจะชวย
ไดในการลงรายละเอียดวาถาจะพูดคุย หนาตาเคาโครงจะเปนแบบนี้ โมเดลจะเปนแบบนี้ ซึ่ง
เปนการกรุยทางใหฝายการเมืองขยับตัวได หากจะมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ฝาย
การเมืองเขาก็ตองดูซายดูขวาเหมือนกัน เพราะไมไดเปนอํานาจเดี่ยวที่จะชี้นําแตผูเดียวไดอีก
แลว จะตองมีกระบวนการที่คอยชวยเหลือหนุนเสริมเขา เชน Peace Talks นี่ควรจะทําอะไร ทํา
อยางไร ทําแบบไหน
การสื่อสารสังคมนั้นเปนเรื่องใหญ สงครามสมัยใหมไมไดรบกันดวยปนอยางเดียวแลว แตการ
สื่อสารกลายเปนปจจัยสําคัญ หาปผานไป ผมคิดวาเราสามารถนักสื่อสารมวลชนที่เขาใจปญหา
ภาคใตเขามาไดจํานวนหนึ่งเทานั้น สรางความระมัดระวังขึ้นมาได แตก็ยังขาดความรูและการ
จั ด การที่ ดี พ อ เช น กรณี ข องมั ส ยิ ด อั ล ฟุ ร กอน มี สื่ อ ไหนลงไปดู ใ นพื้ น ที่ ไ ด ไ หม ไปดู แ ล ว มี
คําอธิบายหรือขอสังเกตอื่นๆไหม แตสื่อจะรายงานเฉพาะเหตุการณเทานั้น ไมมีการเขาไปใน
พื้นที่เพื่อเสาะแสวงหาขอเท็จจริง นอกจากจะตองจัดกระบวนการสื่อสารระหวางคนใน
พื้นที่แลว ยังตองจัดกระบวนการสื่อสารกับคนในสังคมใหญดวย มีคนไทยที่มองปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนโรคประจําถิ่นไปแลว คือจะตายเทาไหรก็วากันไป ไมไดสนใจ และ
กับคนที่สนใจปญหาเหมือนกับทานทั้งหลาย ตอไปภาษาและความเขาใจอาจจะเปนคนละชุดเลย
หากเปนเชนนี้ มิติความเขาใจระหวางกลุมคนตางๆในสังคมจะตางกันมาก จะมีความรู
ความเขาใจ และความเห็นที่ตางกันซึ่งแยกไดเปนคนในพื้นที่เอง คนนอกพื้นที่ที่สนใจ
และคนนอกพื้นที่ที่ไมสนใจ รวมทั้งคนตางชาติดวย ระดับของการสื่อสารตรงนี้จะตองมีการ
ทบทวนกันใหม บางอยางตองมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรและเปาหมายของการทํางานเลย
ขอเสนอที่นาสนใจอีกขอคือการตั้งสํานักคิดของกองทัพ เพื่อจับความคิดและถอดรหัส
ออกมาเปนชุดความคิดที่สามารถนํามาเปนกรอบในการจัดทําแนวทางได
นักศึกษาสถาบันพระปกเกลาซึ่งมาจากหลายภาคสวน นาจะรวมกันทําขอเสนอที่นําไปสูการ
ปฏิบัติไดเลย ดวยอาศัยความเปนกลาง มองจากแวนที่เปนนักศึกษา ถอดเครื่องแบบ ถอดยศ
และเคลื่อนหลายๆทาง ในลักษณะเวทีแบบนี้ เคลื่อนกับวิชาชีพตางๆ กับทองถิ่น ใครทําไดก็เอา
ไปทํา ไมใชเฉพาะกับรัฐเทานั้น

ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา:
 (แวรอมลี แวปูละ – เครือขายชุมชนศรัทธา) ผมขอพูดในหมวดของการเมือง ถามวาจังหวัด
ชายแดนภาคใต แกไดไหม แกไดครับ ถารัฐยอมรับความผิดพลาดสองเรื่องสําคัญ ซึ่งนี่
เปนเสียงพูดจากคนมลายู คือ ยอมรับในความผิดพลาดของระบบการศึกษาและงานพัฒนา
ทั้งหลาย เปนปกติครับ เวลาไปถามศอ.บต.ไมเคยมีใครยอมรับความผิดพลาด แตผมขอรองให
ยอมรับความผิดพลาดบางอยาง ศอ.บต.ไดทํางานการเมืองแลว แตขอใหประเมินและแกไขดวย
คนมลายูมุสลิมปตตานีตองการคําตอบอยูสองประการ ซึ่งเปนทั้งเหตุ ปจจัย และเงื่อนไข
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ถารัฐไทยสามารถตอบคําถามสองเรื่องนี้ได คนจังหวัดชายแดนภาคใตเขาจะเปนคนไทยโดย
สมบูรณในประเทศไทย ขอที่ 1 เขาจะดํารงความเปนศาสนาของเขาไดอยางไรในบริบท
ประเทศไทย และขอที่ 2 ชาติพันธุมลายูจะอยูกับชาติพันธุอื่นๆในบริบทประเทศไทยได
อยางไร ซึ่งเมื่อเชาทานหมอประเวศพูดชัด คนไทยอีกกวา 70 จังหวัดเองไมเขาใจเรื่องนี้ ซึ่ง
ตองทํางานในสวนของคนไทยทั่วไป และใหคําตอบกับคนสามจังหวัดใหไดในเรื่องนี้ สองขอนี้
ถารัฐบาลตอบชัด นั่นคือรัฐบาลชัดในเรื่องของการเมืองนําการทหาร ที่พูดอยูทั้งวันวา
การเมืองนําการทหารนั้น ตองมาดูรายละเอียดในสองขอนี้ ในสวนของชาติพันธุนั้น ภาษาเปน
ไฮไลท สํ า คั ญ พู ด กั น มานาน บอกว า ดี ๆ แต สุ ด ท า ยก็ ไ ม เ กิ ด การปฏิ บั ติ โดยการแก ป ญ หา
ภาคใตใหไปนับหนึ่งที่หมูบาน ในหาจังหวัดชายแดนภาคใตมีประมาณ 3,000 หมูบาน ใหลง
ไปที่หมูบาน ไมเชนนั้นเงินพันลานหมื่นลานจะไปไมถึง เพราะจะถึงที่นักการเมืองขางบน บาบอ
หรือโตะครูใหญๆเทานั้น ฉะนั้น อยากใหทานเขาใจศาสนา ชาติพันธุ และกระบวนการซึ่งเปน
ศิลปะในการแกไขปญหาของประเทศไทยดวย
(ปรีชา ฐานะพันธ – ขาราชการบํานาญ) ในฐานะที่ทํางานดานนี้มานานพอสมควร ผมไมคอย
เห็นดวยกับคําวาการเมืองตองนําการทหาร เพราะทําใหทหารบางทานรูสึกวาแสลงใจ
อยูวาจะใหการเมืองนําการทหารหรือ อยากจะขอเสนอใหใชคําวาใชการเมืองนําในการ
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไมตองนําการทหาร เพราะทหารเขาทําหนาที่ของเขาอยูแลว
อดีตผอ.ศอ.บต.ทานวิโรจน ราชรักษ ทานใชคําวาเศรษฐกิจนํา การเมืองตาม ทหารใหการ
สนับสนุน เพราะทานเห็นแลววาคนในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะปตตานีเปนคนยากจน
ที่สุด ฉะนั้นถาปากทองอิ่มแลว อยางไงก็แกปญหาได นอกจากนี้ควรจะแยกชัดเจน การเมืองก็
ทํา เรื่องพัฒนา สั งคมจิ ต วิทยาไป สว นทหารก็ทําเรื่องความมั่นคงเต็มที่ ไม ใ ช ใ หทหารแต ง
เครื่องแบบไปยืนกรีดยาง ดํานา เกี่ยวขาว ซึ่งดูแลวผิดฝาผิดตัว
ตองดูดวยความยุติธรรมจะเกิดจากอะไร มีรากมาจากอะไร ตองหาใหเจอ มิฉะนั้นจะแกไมได
(นาวาเอกประจักษ วังกานนท – ชมรมสีเขียว) การแกปญหาควรจะตองใชชุมชนหรือศาสนา
นํา การเมืองหนุน การทหารเสริม เสริมเพื่อใหไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
แกปญหาตองรอบคอบ รอบดาน และชัดเจน รายงานที่ทานนําเสนอนั้นนับวามีประโยชนอยาง
ยิ่ง สวนที่ไมสําเร็จนั้นเปนเรื่องของผูปฏิบัติ สิ่งสําคัญที่สุดคือความยุติธรรม ใครที่เปนคนสั่ง
ยิงกรือเซะ หรือตากใบ ณ วันนี้ไดมีการลงโทษแลวหรือยัง ถาไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ควรแจงใหประชาชนทราบดวย เขาจึงจะรับได
(ทัศนีย เจะตู – ผูใหญบานจากอ.เจาะไอรอง) พี่นองภาคใตตอนนี้เปรียบเสมือนดายกอน
หนึ่งที่ยุงเหยิง ดังนั้นเจาหนาที่ทุกฝายคือคนที่จะมาทําใหดายกอนนั้นใชได แตละคนที่ไป
พยายามดึงดายในเวลาเดียวกัน ก็ยิ่งทําใหดายยิ่งรัดมากขึ้น ไมไดแกออกเลย ทุกฝายที่เขาไป
ในพื้นที่จะมีแหลงขาวของตัวเองเพื่อนําไปแกปญหา แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือแหลงขาวสวนมาก
เปนพวกขายขาว ซึ่งบางครั้งก็ไมใชขาวที่เปนจริง ทําใหเราเสียเวลาและแกปญหาไมถูกจุด
อยากจะฝากใหพยายามเช็คขอมูลแหลงขาวดวย สวนมากแหลงขาวเปนเด็กติดยาเสพติดเสีย
มาก อยากใหกรองตรงนี้ แหลงขาวอีกสวนก็คือคนที่ผานโรงเรียนการเมืองมา เปนคนที่ติดพรก.
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เปนแนวรวม พอออกจากโรงเรียนมาก็สมัครเปนแหลงขาวเพราะเขารูวาตัวเองจะปลอดภัย ที่มี
แตขาววามีผูกอการตรงนั้นตรงนี้ แตจับไมไดสักที ก็เพราะคนที่ใหขาวกับคนที่ประสานงานกับ
ผู ก อ การคื อ คนเดี ย วกั น ตอนนี้ ท หารเต็ ม พื้ นที่ ไ ปหมด มีล อ มรอบหมูบ า นทั้ ง นอกและใน
เครื่องแบบ เวลาออกจากบานไปก็จะเห็นแตรถเกราะและเจาหนาที่ทหาร แตทําไมเวลาเกิด
เหตุ ก ารณ ขึ้ น มา เจ า หน า ที่ จึ ง ไม รู ไ ม ทั น ตรงนี้ ไ ปเข า ทางผู ก อ การมาก เพราะเขามี
ยุทธศาสตรในการปฏิบัติการที่ดีกวาเรา พอเขาทําเสร็จ ก็สามารถไปหลบในบานไหนก็ไดที่เขา
อยากจะไปเพราะเปนคนในหมูบานนั้น ภาพที่คนมองขางนอกก็กลายเปนวาเจาหนาที่อยูลอม
หมูบานหมดแตทําไมถึงไมรู
(ชลิดา ทาเจริญศักดิ์ – มูลนิธิศักยภาพชุมชน) ประเด็นที่เปนหวงคือ Peace Talks ซึ่งพูดกัน
มาก จริงๆมี 2 ระดับคือ Peace Dialogue คือสานเสวนาเพื่อที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
กันในกลุมตางๆ แตคําวา Peace Talks นี้หมายถึงการเจรจาเพื่อที่จะใหไดขอสรุป
สําหรับการยุติความขัดแยง ตรงนี้นาจะชัด ในสวนของศอ.บต.ที่อภิปรายไปนั้น ศอ.บต.ลง
รายละเอียดเกินไป นาจะกลาวถึงวิสัยทัศนใหเราเห็นภาพ และจริงๆแลวงบประมาณที่ลงไป
หมูบานสองแสนกวาบาท มีอะไรบางสามารถถักรอยกันอยางไรที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพใหเกิดขึ้น
(วาที่พ.ต.ชัชวาลย ผลดีนานา – สวนการปกครองทองถิ่น) ขออนุญาตพูดแทนเพื่อนผมที่ตายไป
ที่อยูภาคใต ซึ่งทํางานอยูในสวนของการปกครองทองถิ่น ในประเทศจีนก็มีปญหา เชน ซินเกียง
ก็มีปญหาการแบงแยกดินแดน หรือกรณีสหรัฐฯที่รัฐหลุยสเซียนา ก็มีชุมชนสเปนที่อยากแยก
ดินแดนเหมือนกัน เราตองไปศึกษากรณีตางๆเหลานี้เพื่อนํามาปรับใชกับของเรา อยางที่เพื่อน
ผมซึ่งเปนปลัดทองถิ่นบอกคือการจะแกปญหาเราตองรูเขารูเรากอน รูสภาพปญหาใหไดวามี
ประเด็นหลักอะไรบาง ผมเห็นใจทหารตํารวจปกครองที่ทํางานกันเหนื่อยมาก หากเราทําสิ่งที่ดี
ที่ถูกตอง เราตองประโคมขาวใหรู แตเวลาออกขาวทีไร มักจะออกขาวที่ไมดี ประเด็นที่สอง เห็น
ดวยกับอ.ชัยวัฒนวาตองจัดลําดับความสําคัญของปญหากอน กราบเรียนนายกฯอภิสิทธิ์เลย
ครับ อะไรเรงดวนที่จะตองทํา ก็ทํากอน สําหรับผม สิ่งแรกที่ตองเรงทํากอนคือความเขาใจ
ของคนในพื้นที่ไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เราก็คนไทยเหมือนกัน สองคือเราตอง
เข า ใจบริ บ ทเรื่ อ งวั ฒ นธรรม ถ า ท า นแก เ รื่ อ งศาสนาและวั ฒ นธรรมได ผมว า ป ญ หา
ภาคใตจบ
(สมพงษ ปานเกลา – ประธานสมาพันธครูจังหวัดชายแดนภาคใต) ที่ผานมามีการจัดเวทีพูดคุย
เรื่องภาคใตกันมาก หลายเวที แตถึงกระนั้น สังคมไทยก็ยังมีองคความรูในเรื่องของปญหา
ภาคใตไมมากนัก พี่นองเพื่อนครูในจังหวัดภาคใตมีความรูสึกวาเราอยูทามกลางความ
รุนแรงและตกอยูในฐานะตัวประกันของผูกอการรวมกับพี่นองประชาชนและขาราชการ
ทุกสาขาอาชีพ เมื่อผูกอการเห็นวาวันนี้ไมนาพอใจ วันนี้ราชการไมตอบสนอง วันนี้จะยิงตัว
ประกันกี่คนๆก็ทําไดเปนระยะ เพื่อนครูของผมรอยกวาศพตองสังเวยชีวิตไป ปญหาไขแดงคือ
การตอสูเพื่อแบงแยกดินแดน สวนไขขาวก็คือปญหาอื่นๆที่มารวมภายหลัง นี่เปนโจทย
สําคัญ ในความหมายของการเมืองกับการทหารนั้น ที่จริงการทหารก็เปนกลไกของการเมืองอยู
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แลว การเมืองตองนําอยูดี แตผมตั้งขอสังเกตวาในภาวะปจจุบัน บานเมืองเราการเมืองเปนภาพ
ลบ สังคมก็ไมคอยเชื่อมั่นเทาไหร ตั้งแตป 2475 มา อายุรัฐบาลโดยเฉลี่ยคือ 1.5 ปตอคณะ ซึ่ง
เปนจุดออนของการแกปญหาโดยเฉพาะปญหาที่มีความรุนแรงสลับซับซอนในภาคใต สงผลตอ
ความตอเนื่องของนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ การแกปญหาไมนิ่ง เมื่อไมนิ่งก็กระทบ
ตอหนวยงานรัฐในระดับปฏิบัติ การใชการเมืองตองวิเคราะหใหดีวาจะใชอยางไร ในสถานการณ
ใด และพื้ น ที่ ไ หน เรื่ อ งความโปร ง ใสของการใช ง บประมาณก็ เ ป น ป ญ หาที่ ช าวบ า นพู ด ถึ ง
ตลอดเวลา สุดทายผมเห็นดวยกับเวทีนี้ที่พูดกันเรื่องการเจรจา ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
แตขณะนี้ตองเปนการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงเสียกอน ไมใชเพื่อแกปญหาภาคใต
ทั้งหมด อีกทั้ง พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตนี้ นอกจากนาจะมีการใชกฎหมายอิสลาม
เรื่องครอบครัวและมรดกแลว ยังควรที่จะนําบทลงโทษของกฎหมายอิสลามที่เครงครัด
มาใชดวย
----------------------------------------------------
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ปาฐกถาปดการสัมมนา
“การเมืองตองนําการทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน”
โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
---------------------------------------------------เรียนทานเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคม
สันติสุข” (4ส) รุนที่ 1 และทานผูมีเกียรติทุกทาน
กอนอื่นขอแสดงความชื่นชมที่สถาบันพระปกเกลาไดจัดหลักสูตรใหภาคสวนตางๆ ไดมารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู มีสวนรวมในการสรางสันติสุขขึ้นในสังคม และในวันนี้ การจัดการสัมมนาเรื่อง “การเมืองตองนํา
การทหาร: ทิศทางการแกปญหาภาคใตสูความยั่งยืน” ก็จะเปนอีกเวทีหนึ่งซึ่งเปดโอกาสใหหลายฝาย
ไดมาแสดงความคิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาตอไป ซึ่งตลอดทั้งวัน ผมก็ไดรับทราบวา
มีการนําเสนอมุมมองจากผูเกี่ยวของฝายตางๆ ซึ่งนาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอทั้งรัฐบาลไมวาจะเปน
ระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติ
กอนที่จะพูดถึงปญหาภาคใตเปนการเฉพาะ ผมมีขอสังเกตเล็กๆขอหนึ่งคือ ยอนหลังไปประมาณไม
น า จะเกิ น สิ บ ป ประเด็ น ป ญ หาในเรื่ อ งของการสร า งสั ง คมที่ มี ค วามสั น ติ สุ ข เรื่ อ งของความขั ด แย ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมใชความรุนแรง ดูจะไมใชปญหาที่เปนขอหวงใยของสังคมไทยโดยทั่วๆไป
สมัยหนึ่ง พูดกันวาความรุนแรงที่เปนปญหามากที่สุดในสังคมไทย คือปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งไมไดปรากฏในสาธารณะ ทําใหนานาชาติไดรับรูหรือรูจักสังคมไทยในฐานะที่เปนสังคมที่มีสันติสุข
และสามารถอยูรวมกันไดโดยไมมีปญหาความขัดแยงเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นตางๆ แต
ตองยอมรับวามาถึงวันนี้ การที่ไมเพียงเฉพาะสถาบันพระปกเกลา แตสถาบันการศึกษาหลายแหงก็ให
ความสําคัญอยางจริงจังกับเรื่องของการสรางกระบวนการที่จะยุติความรุนแรง สามารถขจัดขอ
ขัดแยงตางๆโดยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความรุนแรง ก็เปนตัวสะทอนวาการจัดระบบทั้งในเรื่องของความคิด
และการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มีปญหาที่เราจะตองเรงสะสางแกไข ไมสามารถ
ปลอยใหเปนเรื่องลุกลามใหญโตไปกวานี้ได
เบื้องตนตรงนี้ ผมอยากจะตั้งขอสังเกตครับวาไมเพียงเฉพาะปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น แต
ปญหาในเรื่องการทําอยางไรใหสังคมไทยยอนกลับไปสูยุคที่เราอยูรวมกันอยางสงบสุขนั้น ตองทํา
ใหกลับคืนมา ซึ่งก็เปนตัวบงบอกอยางหนึ่งวาการแกปญหาในลักษณะนี้ เชน ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไมไดแกอยูในเฉพาะพื้นที่ แตตองแกบนความเขาใจและทัศนคติของสังคมที่จะมีตอ
เรื่องความหลากหลาย ตอความเห็นหรือความตองการที่ไมตรงกัน ไมวาจะในกลุม สังคม องคกร
พื้นที่ จังหวัด หรือในระดับใดก็ตาม อันนี้เปนหัวใจสําคัญ และผมก็เชื่อวาสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรนี้
หรือหนวยงานอื่นๆซึ่งทํางานเรื่องนี้ก็ดี คงจะตองเรงรัดในการกระตุนใหภาพรวมของสังคมไทย
สามารถที่จะมีความเขาใจที่ดีตอแนวทางของการแกไขปญหาตางๆตรงนี้ได
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ผมจะเริ่มตนในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาของภาคใต ปญหานี้เปนปญหาที่ทุกทานทราบดีวามีรากฐาน
มาจากประวัติศาสตร หรือปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม และปจจัยอื่นมายาวนานพอสมควร อยา
ไปมองวาเปนปญหาที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือมีคําตอบหรือแนวทางการแกปญหาที่สําเร็จรูป ซึ่งเมื่อประกาศใช
หรือปฏิบัติแลวจะยุติลงไดในระยะเวลาสั้นๆ ผมไดบอกแลว ไมใชตอนที่พึ่งเขามารับผิดชอบเทานั้น
กอ นที่จะเข า มารับ ผิดชอบด ว ยก็เ ช น เดี ยวกัน วา สถานการณ ได ลุ ก ลามไปไกลเกิน กวา ที่เ ราจะ
คาดหวั ง ว า สามเดื อ น หกเดื อ น หรื อ หนึ่ ง ป แ ล ว ป ญ หาจะจบ ผมเองไม ค อ ยอยากที่ จ ะไปย อ น
ประวัติศาสตร หรือพาดพิง เพราะจะเปนประเด็นทางการเมือง แตก็ตองพูดวาชวงป 2545 เปนตนมา
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแนวคิดที่ลงไปจากระดับผูนํา ซึ่งผมเชื่อวาไมไดมีเจตนาที่จะใหปญหา
ลุกลามบานปลาย แตมันเปนความผิดพลาดที่นําไปสูสถานการณที่เลวรายลง มีสวนซ้ําเติมใหปญหา
บานปลายมากขึ้น
เมื่ อ สั ก ครู มี ข อ เปรี ย บเที ย บซึ่ ง ดี ม ากในเรื่ อ งของก อ นด า ย คื อ ของในสั ง คม แม ก ระทั่ ง ทาง
วิทยาศาสตร การที่ทําจากความเปนระเบียบเปนความไรระเบียบนั้นงายมาก แตกระบวนการยอนกลับ
นั้นยากเย็นแสนเข็ญ เหมือนทานทําของตกกระจายไปทั่ว จะรวมกลับมาใหเหมือนเดิม มันไมไดใชเวลา
กําลังความคิด สติปญญา หรือพลังงานเทากัน เพราะมันเปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการสรางระเบียบ
สรางความสมดุล ซึ่งในเรื่องของสันติภาพสันติสุข ความสมดุลที่วาคือความยอมรับ ความไวเนื้อ
เชื่อใจ และการมีความรูสึกถึงความเปนธรรมที่เกิดขึ้น ตรงนี้เราตองประคับประคองซึ่งกันและกัน
ดังที่เราจะเห็นเปนบางชวง คือเราจะบอกวามีชวงไหนไหมที่เหตุการณสงบเลย ไมมีครับ แตตรงไหนที่
ประคับประคองในเรื่ องของกระบวนการตรงนี้ใหมีความสมดุลตามสมควร เหตุการณก็เกิดขึ้นนอย
ความรูสึกของคนที่เกี่ยวของกับขบวนการก็ถือเปนคนกลุมนอย และถือวาไมใชสิ่งที่สังคมหรือคนสวน
ใหญจะตองไปยอมรับ ไมวาจะเปนการยอมรับดวยความสมัครใจ หรือยอมรับดวยความจําใจก็ตาม แต
วาพอความสมดุลตรงนั้นเสียไป มันไมสามารถที่จะเรียกกลับมาไดในระยะเวลาที่เทียบเคียงกัน เหมือน
ทานคบกับเพื่อน อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย แตก็คบกันอยูดวยกันได มีความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน ก็เปนเพื่อนที่ดีกันได แตวันดีคืนดี เกิดเหตุอะไรก็ตาม มีเรื่องผิดใจกันขึ้นมา ทําใหไม
สามารถไวใจกัน มันก็มีปญหา ถามวาพอมีปญหาแลวบอกไมเปนไร กลับมาไวเนื้อเชื่อใจกันเหมือนเดิม
มันคงไมสามารถทํ าไดในระยะสั้น มันอาจจะยากกวาการสรางความไว เ นื้ อเชื่อใจรอบแรก
เพราะมันมีการละเมิดความรูสึกที่ไวใจกัน
ตรงนี้ผมอยากใหสังคมเขาใจในการเดินหนาแกปญหาตรงนี้ ผมจึงย้ําวาการแกปญหาตองมีความ
อดทน ตองมีความมั่นใจในแนวทาง ถาเราเชื่อเรื่องของความยุติธรรม เรื่องของโอกาส โดย
อาศัยกลไกทางการเมือง นําเจตนารมณนี้ไปใหหนวยงานตางๆปฏิบัติ เราตองยอมอดทนและตองใช
เวลา และเราตองนึกวาฝายที่ไมตองการใหเปนอยางนี้ เขาก็จะตองตอบโตอยางรุนแรง ไมใหเราแนวแน
ในแนวทางนี้ เพราะฉะนั้น ผมจึงบอกวาการแกปญหาแมจากวันนี้เปนตนไป สมมติสิ่งที่เราเห็นรวมกัน
วาเปนแนวทางที่ถูกตอง ถูกนําไปปฏิบัติ ก็ใชวาการแกปญหาจะมีความราบรื่น และในบางชวงอาจจะ
เหมือนกับสถานการณเลวรายลงดวยซ้ํา เพราะมันจะตองเปนแนวคิดที่ถูกทาทาย ดังนั้นตรงนี้จึงเปน
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จุดสําคัญวาเราจะเห็นความสําเร็จในการแกปญหาได เราตองสรางเจตนารมณและวิสัยทัศนรวมให
ชัดเจนเสียกอน
ผมยืนยันครับวารัฐบาลในวันนี้มีความชัดเจนวาตองการที่จะแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางไร ประการแรกคือสิ่งที่เราตองการจะเห็นปลายทาง คือการที่พื้นที่สามจังหวัดหรือสี่อําเภอ
จังหวัดชายแดนภาคใตอยูภายใตการปกครอง ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แต
เปนการปกครองที่พี่นองประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายในเรื่องวิถีชีวิต ความ
เชื่อ วัฒนธรรมนั้น ไดรับการดูแลที่จะทําใหเขาไมตองสูญเสียอัตลักษณและความรูสึกวาถูกบีบ
บังคับใหตองเขามาอยูในสังคมที่มันฝนหรือไมตรงกับความตองการของเขา อันนี้คือเจตนารมณ
ที่ผมอยากจะเรียนใหทราบอยางชัดแจง
ที่สําคัญคือวาการเดินไปสูจุดนั้น จะตองเปนการเดินไปบนการทุมเทของกระบวนการการพัฒนาและการ
คุมครองดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอยางสมดุล ฉะนั้นสิ่งแรกที่ตอง
พูดคือการเมืองนําการทหารไมไดหมายความวาบทบาทของกองกําลังหรือบุคลากรฝายความ
มั่นคงไมมีเลย ไมใชครับ ผมอยากจะบอกวาสถานการณปจจุบัน การพึ่งพาฝายความมั่นคงที่จะตอง
เดินควบคูกันไปในการที่จะทําใหนโยบายซึ่งการเมืองเปนฝายนําเกิดขึ้นไดจริง ยังมีความจําเปนครับ
แนนอน ปลายทาง ถาเรายังจะตองมีกําลังที่ดูแลเรื่องนี้ 60,000 กวาคน ใชเงินงบประมาณที่ตองดูแล
บุคลากร ไมใชงบประมาณพัฒนานะครับ มากมายมหาศาล นั่นไมมีทางถือเปนความสําเร็จได ผมสง
สัญญาณชัดวาสุดทายความสําเร็จจะวัดที่วาเราสามารถเริ่มถอยกําลังมาไดเมื่อไหร งบประมาณ
ทางดานนี้ลดลงเมื่อไหร นั่นจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จอยางแทจริง แตถาบอกวาเหตุการณความ
รุนแรงไมเพิ่มขึ้นแลว หรือลดลงเล็กนอย แตทุกปกลับใสคนเพิ่มเขาไปหลักพันหลักหมื่น งบประมาณ
ตรงนี้มากมาย ผมวานั่นไมใชความสําเร็จ และไมมีทางยั่งยืน แตวาความจําเปนของกองกําลังที่มีอยู
ในขณะนี้ คือตองสรางความมั่นใจ สรางความปลอดภัยใหพี่นองประชาชนผูบริสุทธิ์ ซึ่งปฏิเสธ
ไมไดวาสวนหนึ่งสงเสียงชัดเจนวาตองการ สวนอีกสวนหนึ่งซึ่งมีความรูสึกจากปญหาในอดีต เวลาที่เกิด
การปฏิบัติใดๆของเจาหนาที่ ซึ่งไมอยูในกรอบของกฎหมาย ก็มีการตอตาน ผมถึงไดย้ําวาเรื่องกอง
กําลังก็ดี กฎหมายพิเศษก็ดี ขณะนี้ ไดใหทุกฝายตระหนักวาเปนเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ดูแล
ความมั่นคง และยังมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติการบางอยางเหมือนกับในชวงสองสัปดาหที่ผานมา ยังคง
ตองมีปฏิบัติการเมื่อมีขอมูลที่ชัดเจนวากําลังมีการสะสมอาวุธ วัตถุระเบิด มีบุคคลซึ่งมีหมายจับชัดเจนที่
จะตองดําเนินการ
ขณะนี้ กองทัพ ตํารวจ ขาราชการฝายปกครองทราบดีวา การอยูตรงนั้นและการใชกฎหมายพิเศษเปน
ดาบสองคม ถามีใครก็ตามไมอยูในกรอบ ไมอยูในนโยบายซึ่งไดใหไปชัดเจนวาตองไมมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตองไมมีการละเมิดกฎหมาย ตองไมมีการทําใหเกิดความรูสึกวาเจาหนาที่ของรัฐเองอยูเหนือ
กฎหมาย เพราะฉะนั้น เหตุที่มัสยิดไอปาแยจะเปนบททดสอบสําคัญ และเราจะพิสูจนวาเรื่องนี้จะ
เปนเรื่องเราบังคับใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ใครเปนผูกอเหตุตองมีการดําเนินการใหเห็นชัดวา
รัฐบาลไมไดเลือกปฏิบัติ และจะนําคนมาลงโทษ แมวาจะเปนเจาหนาที่ แตวาขอมูลที่ผมมีอยูไมใชเรื่อง
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ของเจาหนาที่ แตเปนคนกลุมใดก็วาไปตามขอเท็จจริง หากแมนเปนก็ตองลงโทษ เพราะไมใชนโยบาย
รัฐบาลที่จะใหเจาหนาที่หรือใครก็ตามไปกอเหตุในลักษณะนี้ จะโกรธแคน จะอะไรก็ตาม ไมมีสิทธิที่จะไป
ทําเชนนี้ และการกระทําเชนนี้ เกิดขึ้นแตละครั้งก็สงผลกระทบตอขวัญของประชาชนทุกกลุม ไมใชกลุม
ใดกลุมหนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอใหชัดเจนวาการที่มีการพูดวาการเมืองนําการทหารจริงหรือไม ถาจริง
ทําไมยังมีกองกําลังอยู ทําไมยังมีปฏิบัติการอยู ตองบอกวาไมไดขัดกันครับ เพียงแตวาหลักปฏิบัติ
แนวทางในการปฏิบัตินั้นชัดเจน มีมติครม. มีแนวทางของกอ.รมน. ซึ่งไดสงลงไปชัดวาแนวปฏิบัติคือ
ตองไมมีการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ และทุกเรื่องที่มีการละเมิดหรือมีการรองเรียนขึ้นมา เรา
เอาใจใสจริงจัง รองมาทุกเรื่อง สงมาถึงผม ผมก็ใหมีการติดตามทุกครั้ง เพื่อที่จะไดเกิดความมั่นใจวา
ทิศทางในสวนนี้ชัด
ถามวาขั้นตอไปจะทําอยางไร ขั้นตอไปเราตองเดินหนาในเรื่องของการพัฒนาและการอํานวย
ความยุติธรรม และในเรื่องของการรับรู รับทราบ เขาใจ เขาถึงพี่นองประชาชนที่อยูในพื้นที่ ผม
ทราบดีวาเวลาเราพูดถึงการพัฒนา ความสนใจก็ไปอยูที่งบประมาณ และก็มีคนพูดทํานองวารัฐบาล
ปจจุบันคิดหรือวาจะเอางบประมาณแกปญหานี้ได ผมก็บอกเลยครับวาผมไมเคยคิดวางบประมาณ
แกปญหานี้ได แตผมคิดวาการพัฒนาชวยแกปญหานี้ได แตการจะพัฒนาตองใชงบประมาณ ถาพูด
การพัฒนาแลวไมมีงบประมาณก็ไมตองพูด เปนไปไมได แตถาใชงบประมาณและไมพัฒนาก็ปวยการ
ซึ่งเราตองเก็บเกี่ยวบทเรียนเหมือนกันวาทําไมหลายปที่ผานมารัฐบาลทุมงบประมาณเปนหมื่นลานแสน
ล า น แต ชี วิ ต ความเป น อยู ไ ม ดี ขึ้ น นั่ น แปลว า ใช ง บประมาณไปไม ถู ก ทั้ ง นี้ เราเริ่ ม ต น จากการมี
คณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบปญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และมีการตั้งเปาหมายและกรอบการ
พัฒนาโดยมีสภาพัฒนฯเปนตัวนํา
เปาหมายคือการยกระดับรายไดของพี่นองประชาชนในพื้นที่ตามกระบวนการพัฒนาและการ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและชุมชน ไมใชบอกวาจัด
ใหทุกคนรวยขึ้นมา ไปบอกใหทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ ไมใช แตใชโครงการขนาดเล็กเขาไปดําเนินการตาม
ชุมชนตางๆ ซึ่งเจาหนาที่ฝายความมั่นคงก็เขาไปดวย เพราะมิฉะนั้น หลายพื้นที่เขาไปไมได อันนี้คง
ตองพูดตรงไปตรงมา เรามีเ ปาหมายชัดเจนในเรื่ องของการยกระดับรายไดและการสรางงาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือตองสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคน นั่นหมายถึงเรื่องของการศึกษาและเยาวชน
เปนการเฉพาะดวย
ผมขอยกตัวอยางเรื่องการใชอุตสาหกรรมฮาลาล ตองยอมรับวาในอดีต พอพูดเรื่องขึ้นมา คนก็พูดถึง
เรื่องนิคมอุตสาหกรรม บางคนคิดไปไกลวาเราจะแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน เปนศูนยกลางเปนตน
แตวันนี้ผมบอกกับคนทํางานวาเราตองเปลี่ยนทัศนคติ ฮาลาลที่ประชาชนจะสัมผัสไดขณะนี้ไมใช
นิคมอุตสาหกรรม แตวัตถุดิบที่ปอนเขาอุตสาหกรรมฮาลาลคือภาคเกษตร ไปทําตรงนั้นซะ แลวถา
วันนี้เรายังไมพรอมแปรรูป หรือทําทุกอยางครบวงจรในพื้นที่ตรงนั้น เราก็ไปรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานได ไมมีปญหาอะไร อยาไปมองวาเปนเรื่องการชวงชิงกับเขา และความจริงถาเรารวมมือกับเขา เขา
ก็ตองยิ่งมาชวยเราแกปญหาใหเกิดความสงบในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้น นี่เปนตัวอยางที่ผมยกใหเห็นครับวา
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เวลาพูดเรื่องเดียวกัน การพัฒนา งบประมาณ ฮาลาล แตกลับแตกตางกันลิบลับวาเรามีวิธีคิดในเรื่อง
ดังกลาวอยางไร
ผมตั้ ง ใจเต็ ม ที่ ว า จะเปลี่ ย นวิ ธี ก ารทํ า งานได และต อ งขอความเป น ธรรมครั บ ว า บางที บ อกรั ฐ บาล
ประกาศใชเงินเทานั้นเทานี้ แตไมเห็นมีอะไรดีขึ้น เงินนั้นพึ่งอนุมัติไปเมื่ออาทิตยที่แลว พึ่งเริ่มตนครับ
ตัวเงินที่จะไปทํากอนแรกคือที่วุฒิสภาพึ่งผานพรก.ใหวันจันทรที่แลวนี้เอง รัฐบาลก็ตองไปดําเนินการ
ออกพันธบัตรตางๆตามมา ซึ่งจะเริ่มตนไดก็เดือนสิงหาคมเปนตนไป แนนอน อาจจะมีสวนหนึ่งที่ปรับ
มาจากงบประมาณที่มีอยูแลว แตตรงนั้นก็ยังทําตามแผนไดไมเต็มที่ ตรงนี้ เรามีแผนสามปขางหนา เรา
มีเปาหมายชัดเจน นี่คือกระบวนการการพัฒนา พรอมๆกันไปก็พยายามที่จะคลี่คลายปญหา ซึ่งเปน
ปญหาที่มีการหยิบยกขึ้นมาพอสมควร เชน กรณีการศึกษา เร็วๆนี้ มีองคกรเอกชนไปออกรายงานเรื่อง
ของการมีสถานศึกษาเปนที่บมเพาะผูกอความไมสงบตางๆ หลักของเราคือขณะนี้รัฐบาลจะชวยดูแลให
สถาบันการศึกษาทุกประเภท ตอบสนองความตองการของชุมชนในทองถิ่น ใหไดรับการศึกษาเรียนรูใน
เรื่องของหลักธรรมคําสอนตามความเชื่อ ตามศาสนาของเขา พรอมๆกับการสรางโอกาสใหคนเหลานี้มี
ทักษะในการทํางานอยางชัดเจน เรื่องที่ดําเนินการไปแลวคือการรื้อฟนใหมีสํานักงานการศึกษาเอกชน
(สช.) ขึ้น เฉพาะในพื้นที่ นี้ คือเมื่ อกอนมี สช. แตถูกยุ บ ไปตามแผนที่มีการปฏิ รูป การศึกษาตอนนั้ น
สํานักงานการศึกษาเอกชนก็หายไป โดยไปอยูกับหนวยงานสวนกลาง แตตอนนี้มีสช.เฉพาะในพื้นที่แลว
เพื่ อผลั ก ดั น และสนับ สนุ น ทั้ง ในเรื่ อ งของงบประมาณและบุ ค ลากร ซึ่ง จะมาโยงกั บ โรงเรีย นที่ ไม ใ ช
โรงเรียนรัฐ นี่ก็เปนตัวอยางที่เรากําลังเดินหนาทําอยู ซึ่งเปนจุดที่สะทอนวาไมใชเรื่องของเศรษฐกิจ
เทานั้น แตในเรื่องของการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ก็จะตองมีการดําเนินการพรอมๆกันไปดวย
ซึ่งรัฐบาลตระหนักดี
อยางไรก็ตาม ก็มีการตั้งขอสังเกตวาโครงสรางที่เปนอยูดวย มีกอ.รมน. มีศอ.บต. ซึ่งปจจุบันโครงสราง
ดังกลาวก็มาบรรจบกันที่ตัวผมนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จริงๆ
แลวเราก็ยังตองการบูรณาการตรงนี้ในลักษณะที่ถาวรและเปนหนวยงานที่มีกฎหมายรองรับ
และใหฝายการเมืองขึ้นมารับผิดชอบ เพราะงานสองฝายนี้ตองเชื่อมโยงกัน และขณะนี้ผูอํานวยการ
ของศอ.บต. ก็คือขาราชการระดับรองปลัดกระทรวงเทานั้น ก็มีปญหาครับ เห็นใจทุกคนที่ทํางาน เห็นใจ
ตัวทานผูอํานวยการดวย ผมก็เขาใจ การที่ทานจะบังคับบัญชาหนวยงานจากกระทรวงอื่นๆมันมีความ
ยากลําบากอยู ทีนี้กฎหมายนี้ก็เปนกฎหมายที่เราจะพยายามผลักดันเขาไปในการพิจารณาของรัฐสภา
ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ ตองเรียนวาเหตุผลที่ชวงแรกยังไมไดเรงตรงนี้ เพราะหนึ่ง ตองยอมรับวา
สภาวะการเมืองในสภาชวงสมัยประชุมที่แลวตอนมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยังไมนิ่งนัก แตตอนนี้ก็
พิสูจนแลวนะครับ สมัยประชุมที่ผานมา รัฐบาลสามารถผานกฎหมายและขอตกลงตางๆไดมากกวา
รัฐบาลชุดกอนๆ สอง เราพึ่งมีการผลักดันกฎหมายความมั่นคงออกมาบังคับใชปที่แลว และเหตุผลหนึ่ง
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับศอ.บต.ออกมาไมไดในยุคสนช. (สภานิติบัญญัติแหงชาติ) ก็คือกฎหมายสองฉบับ
นี้ที่สนช.ดูแลวยังไมลงตัว จึงมีปญหาตกคางมาจากตรงนั้น และจนถึงวันนี้ กฎหมายความมั่นคง พ.ศ.
2551 นี้ก็ยังไมไดมีการบังคับใชไดอยางเต็มรูปแบบ พึ่งมีการจัดกําลัง วางโครงสราง อนุมัติกําลังคนไป
และการใชกฎหมายความมั่นคงที่ประกาศเปนพื้นที่จริงๆยังไมไดเริ่มครับ วันนี้ก็จะมีเริ่มในสวนของการ
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ที่จะไปดูแลปญหาที่ภูเก็ตในชวงที่จะมีการจัดประชุมอาเซียนในเดือนหนา แตวากําลังไลทําขอเสนอเพื่อ
เอากฎหมายความมั่นคงเขาไปทดแทนกฎอัยการศึก ซึ่งอาจจะเริ่มตนในจังหวัดชายแดนในพื้นที่อื่นๆ
กอน แตเปนเจตนาที่ชัดวาเรากําลัง จะเอากฎหมายพิเศษซึ่งเบากวาพรก. และกฎอัยการศึก
คอยๆเขามาทดแทนตรงนี้ เชนเดียวกัน การตออายุพรก.ในชวงรัฐบาลผมเกิดขึ้นมาแลวสองครั้ง ครั้ง
แรกรัฐบาลพึ่งเขามารับตําแหนงไดไมเกินสองสัปดาห ไมมีทางเลือกครับ เมื่อหนวยงานขอใหตอก็ตอง
ตอ แตวันนั้นก็ไดกําหนดไววา เมื่อจะมาตอรอบที่สอง ขอใหไปทําการสํารวจ ประเมินอยางชัดแจงวา
เปนอยางไร เดือนเมษายน หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานมาโดยมีผลสํารวจตางๆมาเรียบรอย และ
ยืนยันวาขอตออายุพรก. ครม.ก็อนุมัติ แตรอบที่สามนี้ กําลังจะขอใหองคกรภายนอกเปนผูประเมินบาง
ซึ่งรัฐมนตรีถาวรก็ไดรับไปและเขาใจวาไดใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานีเปนผูประเมินรอบนี้
ก็จะใหเห็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้น ฉะนั้น ทานจะเห็นวาที่พูดวาการเมืองนําการทหารในขณะนี้
ไมไดพูดลอยๆ มีการปรับในเรื่องของกระบวนการนําไปสูแผนพัฒนา มีกระบวนการประเมิน
ทบทวนอย า งจริ ง จั ง เกี่ ย วกั บ อํ า นาจและกฎหมายต า งๆ รวมทั้ ง แนวปฏิ บั ติ ซึ่ ง เมื่ อ สั ก ครู ที่ มี
สุภาพสตรีที่พูดใหฟงถึงเรื่องปญหาการทํางานเกี่ยวกับการขาวตางๆ ก็เปนสิ่งที่เรารับทราบและก็จะตอง
มีการแกไขปญหาตอไป
โดยสรุป ผมอยากจะบอกวาแนวทางการเมืองนําการทหารนี้ชัด และกําลังดําเนินการอยู แตผม
ยอมรับวาเรากําลังพูดถึงคนจํานวนหลักหมื่นถาไมใชเปนแสนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ การทําความเขาใจ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางาน ตองใชเวลาอยูบาง แตผมมั่นใจวาถาแนวแนในทางนี้ ไมหวั่นไหว
แมกระทั่งชวงที่ถูกทดสอบแรงๆเหมือนกับสองสามสัปดาหกอนหนานี้ ถายังแนวแนอยูเชนนี้ ผมเชื่อวา
เราเดินได สัญญาณเราจะชัดครับ
ส ว นการพู ด คุ ย เนื่ อ งจากว า ในรายงานของนั ก ศึ ก ษานี้ เ น น เรื่ อ งของการพู ด คุ ย ผมยื น ยั น ครั บ ว า
กระบวนการพูดคุยทั้งหลายนี้มีประโยชนทั้งสิ้น เพียงแตยืนยันวาในสวนของรัฐบาล เราถือวาปญหา
นี้เปนปญหาภายในของเรา ซึ่งแกไขไดและย้ําเสมอ สื่อสารไปยังกลุมขบวนการทั้งหลายวาจริงๆ
แลวเปาหมายสุดทายของเขา ถาพูดถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สันติสุข และการอยูรวมกันใน
สังคมอยางที่รูสึกวาไมไดถูกเลือกปฏิบัติ และยังคงรักษาอัตลักษณไวได ถาเปาหมายทานอยู
เทานั้น ก็ไมไดตางไปจากเปาหมายของรัฐบาลของผม พูดคุยกันได แตผมไมยอมรับวิธีการ
รุนแรง และผมไมเชื่อดวยวาใครใชวิธีการรุนแรงแลวจะสรางสิ่งเหลานี้ไดในที่สุด เพราะอยางมากที่สุด
คือสรางไดแคความกลัว ใหคิดวาคนอยูในฝายที่ใชความรุนแรงดวยความกลัวไมมีทางยั่งยืน และไมมี
ทางแกไขปญหา และไมมีทางนําไปสูเปาหมายที่อาง ถาใชความรุนแรงแลวอางวานําไปสูความเปนธรรม
อางวานําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา อางวาจะเปนสังคมที่คนอยูอยางมีสันติ ไมจริงครับ เพราะความ
รุนแรงเปนตัวพิสูจนในตัววาคุณไมไดเชื่อเรื่องเหลานี้ ถาเชื่อจริง ตองหยุด มาพูดคุยกัน เพราะ
ผมยืนยันความจริงใจและความตั้งใจวาเราตองการที่จะสรางสังคมสันติสุขจริงๆ
การที่เรามีมาตรการ ระบบบางสิ่งบางอยางซึ่งจะตองมีการปรับรูปแบบใหสอดคลองกับสภาพ
ของชุมชน ไมใชเรื่องที่รัฐบาลนี้ปดกั้นเลย พรุงนี้ก็จะมีการจัดสัมมนาเรื่องกระบวนการยุติธรรม
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สําหรับภาคใต ซึ่งก็จะเรื่องที่เกี่ยวพันไปถึงเรี่องของชะรีอะฮฺ เราก็ไมไดปดกั้นเลยครับ พรอมที่จะมี
การศึกษา มีการดูแล การที่จะพูดถึงวามีการปกครองทองถิ่นในรูปแบบที่แตกตางไปจากอบจ. เทศบาล
อบต. ก็ไมมีอะไรที่ขัดของเลย กรุงเทพมหานครก็พิเศษ เมืองพัทยาก็พิเศษ คุยกันได เพียงแตวาถาจะ
อางวาเมื่อมีรูปแบบพิเศษแลวทุกอยางจะดีขึ้น ก็ไมแนนะครับ เพราะหัวใจของความยุติธรรมอยู
ที่ความสัมพันธของผูปกครองและผูถูกปกครอง ไมใชวารูปแบบคืออะไร ถาบอกวาตองรวมเปน
ทองถิ่นใหญพิเศษสามจังหวัด แตคนบริหารสามจังหวัดยิ่งอยูหางไกลหางเหินจากประชาชนในพื้นที่ ผม
ก็มองไมเห็นวาจะมีความยุติธรรมที่ดีขึ้นไดอยางไร
เพราะฉะนั้น ทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงกลับมาที่จุดเริ่มตนของผมครับวาวันนี้สังคมไทยตกผลึกแลวหรือยัง
วาสันติสุขจะตองเกิดขึ้นจากความยุติธรรม จากโอกาส และจากการยอมรับความหลากหลาย
ถาเราตกผลึกได ซึ่งไมใชหมายถึงเจตจํานงรวมกันของคนในพื้นที่เทานั้น แตคนนอกพื้นที่อีก 70 กวา
จังหวัดตองเขาใจตรงนี้ดวย ผมมั่นใจวาแนวทางที่เราเดินจะบรรลุความสําเร็จได แตถาเรายังไม
สามารถหลอหลอมใหเกิดเจตนารมณและวิสัยทัศนรวมกันอยางนี้ เราเดินไปก็จะมีปญหาตลอดเวลา
มีทางซาย ขวา หนา หลัง ที่คอยดึง คอยสกัด คอยทวง คอยขัดขวางไมใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น
ผมตองขอขอบคุณสถาบันพระปกเกลาอีกครั้งหนึ่ง และขอแสดงความชื่นชม ซึ่งผมไดรับทราบวาหลาย
คนที่เขารวมอยูในหลักสูตรนี้ ไมเพียงแตมาศึกษา แตกําลังมีความตั้งใจที่จะนําหลายสิ่งหลายอยางที่เปน
ข อ เสนอนี้ ไ ปปฏิ บั ติ จ ริ ง ก็ ข ออวยพรให ทุ ก ๆท า นประสบความสํ า เร็ จ เพราะหากเราสามารถทํ า
ความสําเร็จใหเกิดขึ้นตรงนี้ได นั่นจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอพี่นองประชาชนคนไทยทุกคน
และสังคมไทย ซึ่งตองการที่จะเห็นการคลี่คลายความขัดแยงในทุกสวน และทําใหความรุนแรงหมดไป
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง และขอย้ํายืนยันวาหากทานมีขอมูลหรือความคิดความอานอะไร สามารถสื่อสาร
ถึงผมและรัฐบาลไดตลอดเวลา เพราะผมจะรับฟงและพิจารณาเพื่อจะไดคําตอบที่ดีที่สุด
ผมทิ้ ง ท า ยไว อย า งหนึ่ ง ว า การทํ า งานเรื่ อ งนี้ ยั ง ต อ งอาศั ย เวลาอี ก พอสมควร ขอให ทุ ก คนมี ค วาม
แนว แน มี ค วามอดทน และจะมีค วามสําเร็จ และเมื่อวั นนั้นมาถึ ง จะไม ใ ชความสํ า เร็ จ ของ
รัฐบาลหรือผูนําคนใดคนหนึ่ง แตจะเปนความสําเร็จของความเขมแข็งของสังคมไทยเอง ซึ่งได
เรียนรูในที่สุดวาการอยูรวมกันและการสรางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง
สันติสุขนั้นเปนอยางไร ขอขอบคุณครับ
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