โครงการ "วิพากษภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต"
หลักการและเหตุผล
เหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ที่ทําลายสุขภาวะดานตาง ๆ ของประชาชน
ในพื้นที่นั้น มีมูลเหตุจากความขัดแยงหลายดาน ทั้งในดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การตีความ
ประวัติศาสตร ความรูสึกไมเทาเทียมกัน ฯลฯ ถึงแมรัฐบาลที่ผานมาจะตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาและเสนอแนะการคลี่คลายปญหาดังกลาว และ กอส. ไดเสนอ
รายงานที่วิเคราะหปญหาและมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรตอรัฐบาลโดยเนนในเรื่องการใชสันติ
วิธีเพื่อแกไขปญหาระยะสั้น ตลอดจนแกไขปญหาเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมแลว แตจนถึงปจจุบันขอเสนอ
ของ กอส. หลายเรื่องก็ยังไมไดรับการพิจารณานําไปปฏิบัติ หลังจากที่ กอส. ไดเสนอรายงานแลว มีอีก
หลายหนวยงาน เชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เสนอใหแกไขปญหารอบดาน สํานักสันติ
วิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกลาที่เสนอใหผูที่เห็นตางจากรัฐไดมีสวนรวมทางการเมืองและใหสังคม
ทั่วไปเขาใจและเห็นคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนตน สวนรัฐบาลก็ไดวางนโยบายและเพิ่ม
ความพยายามตลอดจนงบประมาณ ให แ ก ง านความมั่ น คงและงานพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ดี
เหตุการณความรุนแรงใน จชต. ก็ไมมีทีทาวาจะคลี่คลายลงแตอยางใด
ความขัดแยงใน จชต. จัดไดวาเปนความขัดแยงทางสังคมที่ยืดเยื้อ และตองการความรวมมือของทุก
ฝายที่เกี่ยวของในการวิเคราะหและแกไขปญหา แนวทางหนึ่งที่อาจสรางความรวมมือดังกลาว คือการเปด
พื้นที่พูดคุยระหวางบุคคลที่ไมคอยมีโอกาสพูดคุยกันอยางจริงจัง โดยเชิญนักคิด นักปฏิบัติ และผูเกี่ยวของ
ในระดับนโยบาย มาประชุมรวมกันในบรรยากาศที่ผอนคลาย และตัดขาดจากความกังวลใจจากภายนอก
เพื่อใหมารวมกันสานเสวนาหาคําตอบวา อะไรคือความตองการพื้นฐานที่อาจยอมกันไมไดของผูที่มีความ
ขัดแยง และถาความตองการนั้นเปนความตองการที่มนุษยยอมมีรวมกันในขั้นพื้นฐานจริงแลว จะมีวิธีการใด
ที่ทุกฝายจะไดรับการตอบสนองความตองการเหลานั้น การสานเสวนาหาคําตอบจึงมีลักษณะคลายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา (problem-solving workshop) ซึ่งเนนความรวมมือกัน
ฉะนั้นศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 1 จึงริเริ่มโครงการคนหากุญแจสูสุขภาวะชายแดนใต ซึ่งเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมทั้งการสานเสวนาภายในกลุมยอย สานเสวนาขามกลุมยอย และการสานเสวนากลุมใหญ
ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๓ เปนตนมา และสิ้นสุดการดําเนินงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ในการคุยทั้งกลุม
ยอย และกลุมใหญนั้น โครงการไดเชิญผูนําทางความคิด และทางการปฏิบัติมารวมประชุมสานเสวนาหา
คําตอบเพื่อแกไขปญหา และรวมกันคนหาคําตอบที่เปนกุญแจสําคัญอันจะนําไปสูการคลี่คลายความรุนแรง
หรือสูสุขภาวะใน จชต.
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ในปจจุบัน ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธีไดรวมกับศูนยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม เปนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน

และสันติศึกษา

ผลจากการสานเสวนาทั้งหมด ไดถูกนํามาเรียบเรียงเปนรายงาน "ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต"
และไดนํามาจัดพิมพเปนหนังสือ เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวางตอไป ฉะนั้นศูนยศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี จึงเห็นควรใหมีจัดงานเปดตัวและวิพากษหนังสือดังกลาวขึ้น
วัตถุประสงค
๑) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรหนังสือ "ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต" สูสาธารณชนในวง
กวาง
๒) เพื่อเชิญชวนใหมีการถกแถลงอภิปรายเรื่องปญหาและภาพอนาคตของจังหวัดชายแดนใต
ผูจัดประชุม : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูสนับสนุน : มูลนิธิคอนราดอาเดเนาวร
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๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท
ผูเขารวมประชุม :
นักวิชาการ นักปฏิบัติ ขาราชการ และสื่อมวลชน จํานวน ๘๐ คน

กําหนดการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น.

๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุม โดย
นําเสนอ “สถานการณจังหวัดชายแดนใต”
โดย พันเอกชินวัฒน แมนเดช และ นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่องปญหาและทางออกของจังหวัดชายแดนใต
นําเสนอ “ความเปนมาและประสบการณการสรางภาพอนาคต
ในประเทศตางๆ”
โดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
นําเสนอ “ประสบการณการสรางอนาคตในประเทศไทย”
โดย งามศุกร รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
ซักถามและอภิปรายทั่วไป
ดําเนินรายการภาคเชาโดย คุณอธิษฐาน คงทรัพย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.

รับประทานอาหารและละหมาด

๑๓.๑๕ - ๑๓.๔๕ น.

นําเสนอ “ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต”
โดย ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
วิพากษ “ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต”
โดย พล.อ.เกษม ยุกตวีระ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
นายสมโภชน สุวรรณรัตน ผูชวย ผอ.ศอ.บต.
ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา สส.พรรคประชาธิปตย
*สส.พรรคเพื่อไทย*
คุณรุงระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช International Crisis Group*

๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ซักถาม อภิปรายทั่วไป และสรุปการประชุม
ดําเนินรายการภาคบายโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา*

*อยูระหวางการประสานงาน

ใบตอบรับการเขารวมประชุมการ "วิพากษภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………........
ตําแหนง……………………………................ หนวยงาน……………………………………….........
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก…………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………….....
โทรศัพท………………………………… โทรสาร…………………………………………...............
E-mail address: ………………………………………………………………………………….........
กรุณากาเครื่องหมาย √ ลงในชอง
1. การเขารวมประชุม
สามารถเขารวมประชุมได
ไมสามารถเขารวมประชุมได
2. ประเภทอาหาร
ฮาลาล

มังสวิรัติ

อื่นๆ (ระบุ) .................................

โปรดสงแบบฟอรมนี้เพื่อยืนยันการเขารวมประชุมภายในวันจันทรที่ 18 กรกฏาคม 2554 มาที่ ศูนย
ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี หมายเลขโทรสาร 02-849-6075 หรือโทรศัพทยืนยันไดที่หมายเลข 02-84936073-4

