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ยุทธศาสตร์ สันติวธิ ีภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความสํ าคัญของยุทธศาสตร์ ในสงครามแบบใหม่ และกระบวนการเรียนรู้
กรอบแนวคิดเรื่ องความมัน่ คงโดยทัว่ ไปเป็ นแนวทางที่เน้นในด้านความมัน่ คงแห่งชาติซ่ ึ ง
มักจะให้ความสําคัญกับความมัน่ คงทางการทหารและผลประโยชน์ของชาติ แนวทางดังกล่าวได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดเรื่ องรัฐชาติสมัยใหม่ต้งั แต่ศตวรรษที่ 17 เป็ นต้นมา แต่ในระหว่างสองหรื อสาม
ทศวรรษสุ ดท้ายของศตวรรษที่ 20 ที่ผา่ นมา ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในการเมือง
ระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศหลายแห่งซึ่ งมีผลกระทบอย่างมากต่อแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงประเทศในปั จจุบนั ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือเกิดความรุ นแรงแบบใหม่ที่
มีการจัดตั้งเป็ นอย่างดีในประเทศหลายแห่งของทวีปอาฟริ กาและในยุโรปตะวันออก ลักษณะความ
รุ นแรงดังกล่าวถูกเรี ยกว่าในทางวิชาการว่าสงครามแบบใหม่ (new war) ซึ่งเป็ นความรุ นแรงที่มี
จุดเน้นที่ธรรมชาติทางการเมืองในแบบใหม่ ลักษณะพิเศษของสงครามแบบนี้ก็คือ ความรุ นแรงที่
เกิดขึ้นทําให้เรา
เราหาเส้นขีดแบ่งไม่ได้เลยระหว่างสงครามแบบเก่าที่รัฐกระทําต่อรัฐหรื อกับกลุ่ม
ปฏิวตั ิติดอาวุธกับการก่อความรุ นแรงแบบอาชญากรรมอย่างมีการจัดตั้ง และความรุ นแรงก่อให้เกิ
เกิด
การละเมิดสิ ทธิ มนุ
มนุษยชนอย่างรุ นแรง ความรุ นแรงแบบนี้ ถือว่าเป็ นสงครามแบบใหม่ที่ไม่เพียงแค่
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีหรื อเทคโนโลยีทางการทหารเท่านั้นแต่ยงั ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างลึกซึ้งด้วย ในสงครามแบบนี้รัฐไม่ได้เป็ นผูผ้ กู ขาด
ความรุ นแรงแต่ความรุ นแรงสามารถจะสร้างให้เกิดขึ้นได้ในทุกระดับจนถึงระดับปั จเจกบุคคลและ
กลุ่มเอกชน คําถามที่น่าคิดก็คือว่า ในสถานการณ์ใหม่แบบนี้แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงจะ
เป็ นอย่างไร
เมื่อมองในแง่วชิ าการ สงครามแบบใหม่อาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นสงครามกลางเมือง สงคราม
ภายในประเทศหรื อสถานการณ์ “ความขัดแย้งซึ่ งมีความเข้มข้นในระดับตํ่า” (low-intensity
conflicts) แม้จะถูกเรี ยกได้หลายอย่างแต่คาํ ว่าความขัดแย้งที่มีความเข้มข้นในระดับตํ่าเป็ นคําที่
น่าจะเหมาะสมที่สุด คํานี้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคสงครามเย็นซึ่ งแม้จะเป็ นสงครามในระดับท้องถิ่นแต่
ก็เกี่ยวข้องกับตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจํานวนมากมายหลากหลายชนิด ความเกี่ยวพัน
ทั้งจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่ซบั ซ้อนย้อนแย้งทําให้ในสภาพสงครามขนาดเล็กดังกล่าว
เป็ นการยากที่จะจําแนกแยกแยะระหว่างปั จจัยภายในและปั จจัยระหว่างประเทศ ระหว่างการรุ กราน
กราน
และการปราบปราม หรื อแม้แต่จะแยกตัวแปรในระดับท้องถิ่นกับระดับโลก ในเงื่อนไขที่เกิด
ความสัมพันธ์อนั ซับซ้อนระหว่างปั จจัยในประเทศกับต่างประเทศ อํานาจอันมีขอบเขตจํากัดใน
ดินแดนเฉพาะของรัฐเริ่ มถูกบ่อนทําลายลงโดยกระบวนการโลกาภิวฒั น์และการปฏิวตั ิของเทค
โนโลยีส่ ื่ อสาร ประกอบกับการอ่อนแอของรัฐเองที่เกิดจากความไร้ประสิ ทธิ ภาพและคอรัปชัน่ ก็ทาํ
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ให้เกิดช่องว่างแห่งอํานาจในพื้นที่ชายขอบซึ่ งกลายเป็ นเนื้ อดินอันอุดมสําหรับการเกิดภาวะสงคราม
แบบใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
ลักษณะสําคัญที่ทาํ ให้สงครามแบบใหม่เป็ นสิ่ งใหม่ก็คือลักษณะเป้ าหมาย วิธีธกี ารและการ
แสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุน เป้ าหมายสําคัญที่สุดของสงครามแบบใหม่ชนิดนี้ก็คือ การเมืองว่า
ด้วยอัตลักษณ์ (identity politics)1 ซึ่งจะแตกต่างไปจากเป้ าหมายการต่อสู ้เพื่อดินแดนและอุดมการณ์
แบบสงครามในอดีต ในบริ บทของโลกยุคโลกาภิวฒั น์ความแตกแยกทางอุดมการณ์และดินแดน
แบบยุคเก่าถูกแทนที่ดว้ ยความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดจากการแบ่งกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของ
ตนเองกับการเปิ ดตัวสู่ โลกแห่งความเป็ นสากล ความแตกแยกระหว่างค่านิยมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมกับความเชื่ อในอัตลักษณ์ที่คบั แคบของกลุ่มตนเอง ในสังคมชายแดนภาคใต้มนั ได้
กลายเป็ นการก่อความรุ นแรงที่เป้ าหมายการต่อสู ้ก็เพื่อประกาศตัวตนทาง ชาติพนั ธ์ ประวัติศาสตร์
และศาสนา การเมืองแห่งอัตลักษณ์ในที่น้ ีหมายความถึงการอ้างสิ ทธิ อาํ นาจบนพื้นฐานของอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวไม่วา่ จะเป็ นความเป็ นชาติ ศาสนาหรื อภาษาพูด อาจมีขอ้ โต้แย้งว่าในอดีตสงคราม
ทุกประเภทก็เกี่ยวกับอัตลักษณ์เช่นกัน แต่อตั ลักษณ์ดงั กล่าวมักจะเกี่ยวโยงกับเรื่ องของรัฐหรื อการ
ต่อสู ้เพื่อรัฐ การเมืองแห่งอัตลักษณ์ในแบบใหม่เป็ นการอ้างถึงอํานาจในการใช้ป้ายสัญลักษณ์แสดง
ตัวตนอัตลักษณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม สิ่ งที่น่าสนใจก็คืออัตลักษณ์เหล่
เหล่านี้
“... จะเชื่อมโยงกับความเป็ นตัวแทนความใฝ่ ฝันสู่ อุดมคติในอดีตกาล ….” จึงอาจจะกล่าวได้วา่
กระแสคลื่นของการเมืองแห่ งอัตลักษณ์เป็ นการย้อนยุคไปสู่ อดีต เป็ นการฟื้ นความรู ้สึกเกลียดชังใน
สมัยโบราณที่ถูกเก็บและควบคุมเอาไว้ในยุคอาณานิคมและสงครามเย็น
ประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจก็คือ คําบอกเล่าเรื่ องราวของการเมืองแห่งอัตลักษณ์
นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ความทรงจําและการสื บทอดประเพณี ของสังคม มันยังต้องถูก “สร้างขึ้นมา
ใหม่” ภายใต้บริ บทแห่งความล้มเหลวของแหล่งที่มาของอํานาจที่มีความชอบธรรมในทางการเมือง
สิ่ งนี้ก็คือความไม่น่าเชื่ อถือของการเมืองแห่งสังคมนิยมหรื อความไร้น้ าํ ยาของวาทกรรมแห่งการ
สร้างชาติหรื อการสร้างภาวะความเจริ ญทันสมัยของผูน้ าํ รุ่ นแรกที่นาํ การต่อสู ้ในยุคหลังอาณานิคม
หรื อความล้มเหลวของของรัฐชาติ ลักษณะโครงการทางการเมืองแบบ “มองย้อนกลับหลัง” เช่นนี้
่ างสุญญากาศที่เกิดจากการไร้ซ่ ึ งความสําเร็ จของโครงการทางการเมือง “แบบ
จึงก่อกําเนิ ดขึ้นในที่วางสุ
แลไปข้างหน้า” เพราะเหตุดงั กล่าวการเมืองแห่งอัตลักษณ์จึงไม่เหมือนการเมืองแห่งอุดมการณ์
แบบเก่าที่เปิ ดเผยแก่คนทัว่ ไปและมีบูรณาการความคิด การเมืองอัตลักษณ์ชุดใหม่น้ ีมีลกั ษณะพิเศษ
ที่ปิดตัวเฉพาะกลุ่มและมีแนวโน้มที่จะแยกเป็ นชิ้นเป็ นส่ วนกระจัดกระจาย
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แนวคิดเรื่ องสงครามแบบใหม่และการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในที่น้ ีประมวลมาจากแนวคิดของ Mary Kaldor, New&Old Wars:
Organized Violence in Global Era, (Standford, California: Standford University Press, 2007).
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นอกจากนี้ ยังมีลกั ษณะพิเศษของการเมืองแห่งอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการ
โลกาภิวฒั น์ ลักษณะประการแรกก็คือ คลื่นลูกใหม่ของการเมืองแห่งอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับโลก ทั้งในระดับชาติและข้ามชาติ
้พลัดถิ่น
ามชาติ ในหลายๆกรณี จะเกิดชุมชนผูพลั
(diaspora communities) ซึ่ งมีอิทธิ พลอันเกิดจากความก้าวหน้าของการเดินทางและเทคโนโลยีก่ าร
สื่ อสาร ผูอ้ พยพพลัดถิ่นในต่างประเทศที่กา้ วหน้าในทางอุตสาหกรรมหรื อประเทศที่ร่ าํ รวยใน
การค้านํ้ามันจะเป็ นแหล่งของแนวคิด ทุนและเทคนิคในการต่อสู ้การเมืองแห่งอัตลักษณ์และจะ
ผลักดันความคิดที่แปลกแยกหรื อจินตนาการฝันเฟื่ องของตนเองมาสู่ ภายในประเทศซึ่ งมี
สถานการณ์ที่แตกต่าง ลักษณะประการที่สองก็คือการใช้เทคโนโลยีแ่ บบใหม่ การระดมทาง
การเมืองจะมีอตั ราความเร็ วเพิม่ มากขึ้นเพราะการใช้สื่อทางอิเลคโทรนิกส์ อิทธิ พลของทรทัศน์
วิทยุ วิดีโอและอินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากในกระบวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์
ของวัฒนธรรมมวลชนแบบโลกาภิวฒั น์เป็ นสื่ อแสดงอัตลักษณ์ที่สาํ คัญเช่น รถยนต์เมอซิเดส เบนซ์
แว่นตาเรย์แบด์ เสื้ อยึดและทีมฟุตบอลระดับโลกซึ่ งถูกนํามาผนวกกับตราอัตลั
ตลักษณ์พิเศษของ
ตนเอง
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ งของการเมืองแห่งอัตลักษณ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํา
สงครามหรื อวิธีการที่ใช้ในการทําสงครามแบบใหม่ ยุทธศาสตร์ ของสงครามแบบใหม่เป็ นการถอด
ประสบการณ์ท้งั จากสงครามกองโจร (guerrilla warfare) และการต่อต้านการก่อความไม่สงบ
(counter-insurgency) ในยุคสงครามเย็น ซึ่ งการผสมดังกล่าวทําให้สงครามแบบใหม่มีลกั ษณะพิเศษ
สงครามในแบบแผนหรื อสงตรามโดยทัว่ ไปมีเป้ าหมายที่จะยึดดินแดนโดยวิธีทางการทหาร การ
เผชิญหน้าทางการยุทธ์ในสนามรบเป็ นตัวแปรชี้ขาดของสงคราม สงครามกองโจรนั้นถูกพัฒนาขึ้น
มาเพื่อหลีกหนีการรวมกําลังพลจํานวนมากที่จุดเดียว อันเป็ นลักษณะพิเศษของสงครามในแบบ ใน
สงครามกองโจรนั้นดินแดนจะถูกยึดครองได้ดว้ ยการควบตุมทางการเมืองต่อประชากรด้วยงาน
มวลชนมากกว่าจะใช้วธิ ี การรุ กทางทหาร และการปะทะอย่างเปิ ดเผยจะถูกหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ ในทฤษฎีสงครามของเหมาเจ๋ อตงนักรบกองโจรมุ่งที่จะเอาชนะจิตใจของมวลชน แต่
ในสงครามแบบใหม่กองกําลังกลับใช้เทคนิควิธีการสงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบคือสร้าง
ความไร้เสถียรภาพ ดังนั้น วิธีการทําสงครามจะเปลี่ยนไปเป็ นการใช้วธิ ี “สร้างความหวาดกลัวและ
ความเกลียดชัง” ให้เกิ
เกิดขึ้น เป้ าหมายก็คือควบคุมประชากรด้วยการขจัดใครก็ตามที่มีอตั ลักษณ์ต่าง
จากตนและจัดการคนที่มีความคิดต่างเป็ นอื่น (ถึงแม้จะมีอตั ลักษณ์แบบเดียวกับพวกตน) และสร้าง
ความรู้สึกหวาดกลัว
ดังนั้น เป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ สงครามแบบใหม่ก็คือปลุกระดมให้เกิดการเมืองแห่ง
ความคิดที่รุนแรงบนพื้นฐานของความกลัวและเกลียดชัง พวกเขาจะใช้วธิ ี ขบั ไล่ประชากรให้หนี
จากพื้นที่ดว้ ยวิธีที่หลากหลายเช่นการฆ่าหมู่ และใช้เทคนิ คจิตวิทยาการเมืองและทางเศรษฐกิจด้วย
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การข่มขู่คุกคาม ซึ่ งเป็ นเหตุให้ผทู ้ ี่เป็ นเหยือ่ ความรุ นแรงส่ วนมากก็คือประชาชนหรื อพลเรื อน
นอกจากนั้นเพื่อสร้างความหวาดกลัวและความขัดแย้งในวงกว้างสงครามแบบใหม่จะใช้วธิ ี การ
โจมตีที่สร้างภาพโดดเด่นและโหดเหี้ ยมอํามหิ ต
การวิเคราะห์ลกั ษณะของสงครามแบบใหม่ที่เป็ นการเมืองแห่งอัตลักษณ์จะมีนยั สําคัญต่อ
การค้นหาวิถีทางจัดการความขัดแย้งและสร้างยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติ อย่างไรก็ดี
นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ยงั ไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในระยะยาวได้
อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ประเด็นหนึ่งที่เราค้นค้นพบก็คือ การที่ความขัดแย้งแบบนี้ก่อให้เกิดปั ญหาที่
บานปลายขยายตัวออกไปทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม แนวทางการแก้ปัญหาแบบใช้การ
ตัดสิ นในจากบนสู่ ล่างมีแนวโน้มมากที่จะประสบความล้มเหลว หัวใจของการแก้ปัญหาจึงอยูท่ ี่การ
ฟื้ นคืนอํานาจอันชอบธรรม (legitimacy) หรื อฟื้ นคืนอํานาจการควบคุมความรุ นแรงด้วยอํานาจ
สาธารณะไม่วา่ จะเป็ นในระดับท้องถิ่นหรื อระดับชาติ และจะต้องเป็ นทั้งกระบวนการทางการเมือง
(สร้างความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่) และกระบวนการทางกฎหมาย (กฎแห่งนิ ติธรรมที่ทาํ ให้
เจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างน่าเชื่ อถือ) 2
ข้อเสนอแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ 5 ข้อในสงครามการต่อต้านการก่อความ
ไม่สงบในมลายาของ Robert Thompson หลักการดังกล่าวคือ
1. รัฐบาลจะต้องมีเป้ าหมายทางการเมืองที่ชดั เจนเพื่อสถาปนาและรักษาไว้ซ่ ึ งประเทศที่มี
เสรี ภาพ อิสรภาพและเป็ นเอกภาพโดยมีความมัน่ คงและความอยูร่ อด
2. รัฐบาลจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจให้ให้เป็ นไปตามหลักการแห่งกฎหมาย
3. รัฐบาลจะต้องมีแผนการรวมแบบบูรณาการ
4. รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรกต่อการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในทางการเมือง มิใช่จะเอาชนะกลุ่มกองโจรเท่านั้น
5. ในขั้นตอนของการก่อความไม่สงบในสงครามแบบกองโจร รัฐบาลจะต้องทําให้พ้ืนที่
ที่เป็ นฐานของตนเองมีความมัน่ คงก่อน
หลักการของ Thompson ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองทัพที่ทาํ หน้าที่ต่อต้านการก่อความไม่
สงบจะต้องใช้กาํ ลัง “เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลเพื่อสถาปนาความชอบธรรม” เพื่อ
เอาชนะอํานาจฝ่ ายก่อการร้าย ดังนั้น ปฏิบตั ิการทางการทหารที่ไม่พยายามใช้กาํ ลังในขอบเขตตํ่า
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ จะทําให้รัฐบาลสู ญเสี ยความน่าเชื่ อถือและการสนับสนุนจากประชาชน
ประชาชนต้องรู ้สึกว่าทหารมาปกป้ องคุม้ ตนเองมิใช้เป็ นผูท้ าํ ลาย3 T.E. Lawrence ผูม้ ีประสบการณ์
ในสงครามกองโจรในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 มีคาํ อธิ บายเปรี ยบเทียบอย่างน่าคิดว่าการทํา
1

2

2
3

Kaldor, ibid, p. 11

John A. Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife Counterinsurgency Lessons from Malaya and
Vietnam, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 2005), pp. 28-30.
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สงครามกับผูก้ ่อความไม่สงบในการก่อการร้ายนั้นเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและเชื่องช้าเหมือนกับการจะ
ซดกินแกงจึดด้วยมีด โดยไม่มีชอ้ นตักกิน แต่ปัญหายังมีความซับซ้อนมากยิง่ ไปกว่านั้น การจะ
เข้าใจว่าการต่อสู ้กบั การก่อความไม่สงบเป็ นเรื่ องยุง่ ยากและเชื่องช้านั้น ยิง่ แตกต่างไปจากการรู ้วธิ ี
เอาชนะในสงครามกับพวกนั้น นอกจากนี้ การรู ้วา่ จะเอาชนะได้อย่างไร ก็ยงั แตกต่างไปจากการรู ้
วิธีการหรื อมาตรการในการดําเนินการเพื่อให้เอาชนะจริ งๆได้
การกล่าวถึงประเด็นปั ญหาสงครามแบบใหม่เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าปั ญหาภาคใต้ของประเทศ
ไทยทําให้เราต้องคิดและให้ความสนใจในเรื่ อง “องค์ความรู ้” และเรื่ องจริ งของ ”ข้อมูล” ให้
หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งยังต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเรื่ องความมัน่ คง
อีกหลายอย่าง และมีการปรับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แนวทาง ตลอกจนวิธีการปฏิบตั ิไปพร้อมๆกันด้วย
4
การจะได้มาซึ่ งแนวคิด แนวทาง ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีธนี ้ นั ต้องอาศัยความเข้าใจและกระบวนการ
เรี ยนรู ้หลายอย่าง การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ขององค์กรรัฐจึงเป็ นเรื่ องสําคัญด้วย การเรี ยนรู ้น้ ีจะ
ได้มาทั้งจากตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งจากรัฐ เอกชนและภาคประชาชน การพยายามเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
นอกจากประสบการณ์ของตนเองก็เป็ นปั จจัยสําคัญของพัฒนาการยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหา
ความมัน่ คงและการต่อสู่ กบั การก่อความไม่สงบ Otto von Bismark ผูน้ าํ นักการทหารของเยอรมัน
เคยอธิ บายว่าคนโง่น้ นั เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตน แต่คนฉลาดเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ
ผูอ้ ื่น นี่เป็ นสิ่ งที่จะต้องทําเป็ นลําดับแรกในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ ความมัน่ คง ในที่น้ ีการเรี ยนรู ้
ประสบการณ์และความรู ้สึกของคนในพื้นที่จึงเป็ นสิ่ งที่งานวิจยั ชิ้นนี้พยายามที่จะทําเพื่อให้ได้
ยุทธศาสตร์ การสร้างสันติสุขจากภาคประชาชนในสถานการณ์แห่งสงครามแบบใหม่ที่ทา้ ทายรัฐ
ไทยอยูใ่ นขณะนี้
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของสังคมไทย ประเด็นปัญหาความรุ นแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็ นวิกฤติใหญ่ที่สุดของสังคมไทยในปั จจุบนั สิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นความขัดแย้งและท้า
ทายรัฐไทยอย่างรุ นแรงที่สุด นับตั้งแต่การปฏิรูปและสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นเวลากว่า 102 ปี มาแล้ว ในอดีตที่ผา่ นมามีความพยายามแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายครั้งซึ่ งประสบความสําเร็ จบ้างไม่สาํ เร็ จบ้าง แต่ความรุ นแรงและ
วิกฤติก็ยงั ไม่แรงและลึกเท่าที่เกิดในปั จจุบนั ดังจะเห็นได้จากในรอบ 43 เดือนที่ผา่ นมา นับตัง่ แต่
เดือนมกราคม 2547-กรกฎาคม 2550 ได้เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงที่รวมทั้งการฆ่ารายวัน การวาง
ระเบิด การวางเพลิงและการก่อเหตุก่อกวนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ
จํานวนรวมทั้งสิ้ น 7,244 ครั้ง ในเหตุการณ์ทางเมืองดังกล่าวทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ และบาดเจ็บประมาณ
6,544 คน ในจํานวนนี้เป็ นผูเ้ สี ยชีวติ 2,493 คนและผูบ้ าดเจ็บ 4,051 คน 5
3

4

4

รศ.ดร. สุ รชาติ บํารุ งสุ ข, วิกฤตใต้! สู ้ดว้ ยยุทธศาสตร์ และปั ญญา, (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550).
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ข้อมูลการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลความรุ นแรงของ ศูนย์เฝ้ าระวังเชิงองค์ความรู ้จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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กล่าวได้วา่ ในห้วงเวลา 3 ปี กับอีก 7 เดือนที่ผา่ นมารัฐบาลไทยใช้จ่ายเงินงบประมาณไป
มากกว่า 30,000 หมื่นล้านบาท ส่ งกองกําลังทหารไปเพื่อรักษาความสงบในพื้นที่จาํ นวนมากกว่า
20,000 นาย แต่ความรุ นแรงรายวัน การฆ่า ยิง วางระเบิดและเผาสถานที่ราชการ โรงเรี ยน ก็ยงั
ดําเนินต่อไปและนับวันจะมากยิง่ ขึ้น แม้คาํ ว่า "ความสมานฉันท์" จะถูกใช้มากขึ้นในภาษานโยบาย
แต่ก็ยงั ไม่มีอะไรที่เป็ นรู ปธรรมที่จะแก้ปัญหา สิ่ งที่เราต้องการในปัจจุบนั ก็คือแนวคิด แนวทาง
วิธีการรู ปธรรมในการยุติความรุ นแรง ร่ วมทั้งยุทธศาสตร์ ยทุ ธวิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา
แนวทางและระเบียบวิธีการวิจัย
ในระหว่างเดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ซึ่ งร่ วมมือกันทางสถาบันในนาม "เครือข่ ายรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ " ได้ช่วยกัน
ทํางานเพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นประชาชนวงการต่างๆ ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ สตรี
และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส สงขลาและสตูล
จุดมุ่งหมายในการทํางานก็คือระดมความคิดเห็นประชาชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม เพื่อค้นหายุทธศาตร์
สันติวธิ ี ภาคประชาชนในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่ งที่ได้มาก็คือ การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการครั้งใหญ่กบั กลุ่มคนในภาคประชาชนเพื่อให้ได้ภาพความเป็ นจริ งบางอย่างของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ร่วมกันคิด สังเคราะห์แนวคิด แนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สันติวธิ ี
เพื่อให้ได้แนวคิดและยุทธศาสตร์ รวมทั้งมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมในการแก้ปัญหาความรุ นแรงที่
เกิดขึ้น
ในการวิจยั ดังกล่าว ระเบียบวิธีการวิจยั จะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยการทํางานแบ่งออกเป็ นสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารทาง
วิชาการและนโยบายความมัน่ คงที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ
เอกสารนโยบายความมัน่ คงคือนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2542-2546 คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 187/2546 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2549 และรายงานคณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เรื่ อง "เอาชนะความรุ นแรงด้วยพลังสมานฉันท์" มาวิเคราะห์
เพื่อทําเป็ นกรอบแนวความคิดหลักในการศึกษานโยบายความมัน่ คงในภาคประชาชน กรอบความ
คิดเห็นจะสรุ ปเป็ นตาราง Matrix ซึ่ งใช้เป็ นกรอบความคิดในการประมวลความคิดจากข้อมูลทั้งเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพในขั้นต่อไป
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ในขั้นที่สองเป็ นการเก็บข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั จะใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ การวิจยั เชิงตุณภาพคือการระดมความคิดเห็นของผูน้ าํ และประชาชนในแต่ละจังหวัด
ชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส ในแต่ละเวที คณะผูว้ ิจยั จะจัดการประชุม
โดยอาศัยวิธีการเก็บข้อมูลแบบประชุมเชิงปฏิบตั ิการและการเสวนากลุ่มเป้ าหมาย (workshops and
focus-group discussions) มีการเก็บบันทึกการประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยด้วยแถบบันทึกเสี ยง
และการบันทึกสรุ ปของเลขานุการกลุ่มเพื่อนํามาถอดเทปและทําเป็ นรายงานของแต่ละจังหวัด ใน
อีกส่ วนหนึ่ง เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ก็จะเป็ นการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูน้ าํ และ
ประชาชนกลุ่มต่างๆที่เป็ นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งเข้าร่ วมการ
ประชุมปฏิบตั ิการ ผลของการตอบแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์ภาพรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนด้วย SPSS ในขั้นที่สองข้อมูลจะนํามาประมวลผลโดยข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมกลุ่ม
จะนํามาประมวลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แยกกลุ่มประเภทและสรุ ปประเด็นตามตาราง
Matrix กรอบความคิดในเรื่ องนโยบายความมัน่ คงที่ทาํ ไว้แล้ว ส่ วนข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
ข้อมูลเชิงปริ มาณจะนํามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และสรุ ปวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่ง ผลการ
วิเคราะห์ท้ งั หมดจะถูกเขียนเป็ นรายงานการวิจยั ในขั้นสุ ดท้าย
กรอบแนวคิดในการวิจัย:
สร้ างความสมานฉันท์ ขจัดความไม่ ไว้ วางใจและขจัดอคติและความเกลียดชั ง
จากการที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นปั ญหาที่มีความ
ซับซ้อน และมีความเชื่ อมโยงกันหลายมิติ พื้นฐานปั ญหาที่แท้จริ งเกิดจากความต้องการมีส่วนร่ วม
การดํารงอยู่ในสังคมไทยบนพื้นฐานของความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะ ในขณะที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่ งซึ่ ง
เป็ นคนจํานวนน้อยเท่านั้นได้ใช้เงื่อนไขในอัตลักษณ์เฉพาะดังกล่าวมาขยายผลในการก่อความไม่
สงบ ทําให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ในพื้นที่จนทํา
ให้ประชาชนส่ วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพของความหวาดกลัว เป็ นอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่ วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 6
การวิเคราห์ดงั กล่าวสอดคล้องกับเอกสารรายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ 7 ที่อธิ บายสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้วา่ เป็ นปั ญหาสั่งสมกดทับทับมา
เป็ นเวลานับศตวรรษ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม การศึกษา และสิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยเฉพาะการสะสมการรั บรู ้ เชิ งลบจากความรู้ สึกว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรม และการถูกเลื อก
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ปฏิบตั ิยงิ่ ไปกว่านั้นสภาพการณ์ดงั กล่าวยังถูกตอกยํ้าด้วยสํานึกทางประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งส่ วนหนึ่ งเป็ น
ความภาคภูมิใจ แต่ไม่ได้รับการยอมรับความจริ งทางประวัติศาสตร์ ทําให้ประชาชนในท้องถิ่ น
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีการศึกษาหรื อปั ญญาชนส่ วนใหญ่ตอ้ งการความเปลี่ ยนแปลงที่ทาํ ให้ประชาชน
ได้รับความเป็ นธรรม ความเสมอภาคไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ มีการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมด้วยหลัก
นิติธรรม ได้รับโอกาสการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน การได้รับเกียรติใน
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และการได้รับการยอมรับในความจริ งของอัตลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นที่เป็ นความภาคภูมิใจของประชาชนมาเป็ นเวลายาวนาน แต่เมื่อพยายาม
เรี ย กร้ อ งผลัก ดันให้เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วกลับ ถู ก มองจากเจ้า หน้า ที่ รั ฐ ด้ว ยสายตาที่
หวาดระแวงหาไม่ก็ถูกตอบโต้ด้วยความรุ นแรงทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยสิ้ นหวังที่จะเห็ น
ความเปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธีจึงหันไปหาวิธีรุนแรงยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่ วน
หนึ่ง ความรุ นแรงนั้นก็ยงิ่ ลุกลามแพร่ ขยายมากขึ้น
จากที่ ก ล่ า วมา การพัฒนาและแสวงหาวิธี จดั การความขัดแย้ง ในรู ป แบบใหม่แ ละเพื่ อ
หลีกเลี่ยงความรุ นแรงที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสม จึงเป็ นหัวใจสําคัญที่มีผล
ต่ อ ทิ ศ ทางการแก้ไ ขปั ญ หาในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและ
การเมืองที่ปรารถนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์ สันติวิธีเพื่อความมัน่ คงของชาติจึงต้องได้รับความสนใจ
จากทุกฝ่ าย และผลักดันให้มีผลในทางปฏิบตั ิอย่างเร่ งด่วน ทั้งนี้เพื่อลดความระสํ่าระสายในสังคม
และป้ องกันการขาดศรัทธาต่อระบอบประชาธิ ปไตย 8 เพราะสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเชื่ อว่าความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้
ด้วยสันติวธิ ี ขณะเดียวกันรัฐเองก็ตอ้ งยอมรับว่าการขัดขืนต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชน
ต้องการนั้นย่อมไม่สามารถทําให้เกิ ดสันติสุขขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดย
ส่ งเสริ มให้เป็ นไปอย่างสันติ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนิ นงานในการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถระงับและคลี่คลายปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่ เกิดความสมานฉันท์
และไว้วางใจในระดับที่เกื้ อกูลต่อการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ด้ว ยการดํา เนิ น งานของเจ้า หน้า ที่ รั ฐ อย่ า งมี บู ร ณาการ มี เ อกภาพในการปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง รุ ก ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพร่ วมกับการใช้พลังสร้างสรรค์ที่ดาํ รงอยูใ่ นสังคมไทย ตลอดจนทุกคนในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถดํารงชี วิตอยู่ได้อย่างมีความสงบสุ ข บนเอกลักษณ์เฉพาะของศาสนาและ
วัฒ นธรรม โดยเฉพาะการที่ ช าวไทยมุ ส ลิ ม ซึ่ งเป็ นคนส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ "อยู่อ ย่า งมุ ส ลิ ม ใน
สังคมไทย" เช่นเดียวกับศาสนิ กกลุ่มอื่นที่เป็ นสมาชิกของสังคมไทยเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็เป็ น
พลังสร้างสรรค์ที่สําคัญของชาติ ในฐานะที่เป็ นพลเมืองไทย และอยู่ร่วมกับเพื่อนร่ วมชาติอย่างมี
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ความสุ ข มีความสามัคคีร่วมกัน ทุกคนเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นพลัง
และปั ญ ญาที่ ช่ วยให้ เกิ ดความมั่นคง สัน ติ สุ ข และการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน รวมทั้ง เป็ นพลัง สํา คัญ ที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในทางสร้ างสรรค์และการพัฒนาร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคม
มุสลิ ม ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสและบทบาทในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการแก้ไขปั ญหาและ
การพัฒนา และการทํางานร่ วมกันของทุกฝ่ ายในสังคม เพื่อปกป้ องวิถีชีวิตของคนในสังคมจาก
ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงและ แรงกดดันจากภายนอก 9
ด้ว ยความสํ า คัญ ของปั ญ หาและเป้ าหมายที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น คณะกรรมการการจัด ทํา
ยุทธศาสตร์ สันติวิธีจึงได้ริเริ่ มจัดกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอความ
คิดเห็นก่อนที่จะนําข้อมูลในภาคประชาชนมาดําเนินการจัดทําเป็ นยุทธศาสตร์ แก้ไขปั ญหาความไม่
สงบในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ภายใต้แนวคิ ดที่ ว่า การเปลี่ ย นแปลงอย่า งสันติ น้ ัน
เกิ ดขึ้นได้หากรัฐและประชาชนมีความไว้วางใจและหันมาร่ วมมือกันเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ท้ งั
สองฝ่ าย ขณะเดี ยวกันก็เปิ ดพื้นที่สันติวิธีให้มากขึ้นด้วยการส่ งสัญญาณทิศทางสันติวิธีให้ชดั เจน
ทั้ง ระดับ นโยบายและระดับ ปฏิ บ ัติ โ ดยให้มี ก ารดํา เนิ น การอย่า งเป็ นรู ป ธรรมจริ ง จัง เพื่ อ ให้
ประชาชนมัน่ ใจ ไม่ สับ สนและยึดมัน่ การใช้สั น ติ วิธี เ พื่ อเป็ นหนทางสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ พึ ง
ปรารถนา โดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐเองก็ตอ้ งมีทศั นคติที่ถูกต้องต่อสันติวิธีตลอดจนมีทกั ษะที่เอื้อให้
สามารถจัดการความขัดแย้งได้ดว้ ยสันติวิธี รวมไปถึงการสร้างเงื่อนไขในทางการเมือง เศรษฐกิจ
การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอาศัยภูมิปัญญาทางศาสนา
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริ มสันติวธิ ี อยูแ่ ล้วเป็ นบรรทัดฐาน
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กล่าวโดยสรุ ป ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดในทางยุทธศาสตร์และนโยบายแก้ปัญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขั้นต้นสรุ ปได้วา่ นโยบายของรัฐ รวมทั้งองค์ความรู ้ทางวิชาการที่ผา่ นมา
สะท้อนออกมาในนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2542-2546 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
187/2546 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2549 และรายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เรื่ อง "เอาชนะความรุ นแรงด้วยพลังสมานฉันท์"
องค์ความรู ้และแนวคิดในทางยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ชี้ให้เห็นแนวทางสันติวธิ ี สมานฉันท์
และการแก้ไขปั ญหาความจัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 3 ประการ
คือ การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการดําเนินนโยบาย คือ แนวทางความสมานฉันท์และการแก้ไข
ปัญหาโดยสันติวธิ ี การฟื้ นคืนความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ ระหว่างประชาชนมุสลิมกับ
ประชาชนชาวพุทธ และชุมชนชายแดนไทยมาเลเซี ย และปั จจัยสุ ดท้ายก็คือ การขจัดความเกลียดชัง
และอคติในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็ นที่มาของการกล่าวถึง
9

อ้างอิงจากเอกสารนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติฯฉบับปั จจุบนั ปี พ.ศ.2542-2546.
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เรื่ องความสมานฉันท์และสันติวธิ ี ในนโยบายรัฐปั จจุบนั แต่ความสมานฉันท์เป็ นเรื่ องนามธรรมใน
ระดับค่านิยมและความคิดความเชื่อ รู ปธรรมนั้นเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่จะต้องมีรายละเอียดอีกมากใน
การดําเนิ นการ ซึ่ งก็มาเกี่ยวพันกับปั จจัยที่สองก็คือ "การฟื้ นคืนความไว้วางใจ" อันเป็ นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการในทางโครงสร้าง ในที่น้ ีสิ่งที่สาํ คัญก็คือโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย
ปั ญหาในการดําเนิ นกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ความยุติธรรมในทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาการลงทุน ความยากจน และการว่างงาน นอกจากนี้ยงั เป็ นเรื่ องโครงสร้าง
ความยุติธรรมในระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนามนุษย์
ปั ญหาโครงสร้างประชากร รวมทั้งปั ญหาอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมอย่างเป็ นธรรม ซึ่ งประเด็นทรัพยากรนี้เกี่ยวพันกับเรื่ องของสิ ทธิ อาํ นาจของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ทะเล ที่ดินทํากิน ภูเขาและป่ า เป็ นต้น
ส่ วนปั จจัยสุ ดท้ายที่กล่าวถึง การขจัดความเกลียดชังและอคติในสังคมเป็ นเรื่ องใหญ่มากที่
เกี่ยวพันกับปั จจัยในเชิงวัฒนธรรม เป็ นประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาของคนมลายูปา
ตานี เรื่ องของศาสนาอิสลามและวิถีชีวติ แบบมุสลิมของคนมลายูปาตานี และเรื่ องสํานึ กทาง
ประวัติศาสตร์ ระหว่างรัฐสยามกับรัฐมลายูอิสลามปาตานี
นอกจากปั จจัยต่างๆ 3 ประการที่กล่าวมานี้ ยังมีประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยในทางปฏิบตั ิ
อีกหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ด้วย ตัวอย่างเช่นโครงสร้าง
การเมืองปกครองที่ยุติธรรม การจัดการในด้านความมัน่ คงของรัฐ ความมัน่ คงปลอดภัยของชุมชน
บทบาทของกองกําลังทหารและตํารวจในพื้นที่ความมัน่ คง คณะกรรมการการจัดทํายุทธศาสตร์
สันติวธิ ี ได้สรุ ปแนวทางในการระดมความคิดเห็น และประเด็นสําคัญที่มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ ง
ได้รับข้อมุลเพิ่มเติมจากภาคประชาชน และพัฒนาจนได้ขอ้ สรุ ปดังตารางต่อไปนี้
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ประเด็นแนวคิด
(Concept)
(การอธิบายทบทวนและ
ทําความเข้ าใจร่ วมกันถึง
ทิศทางของแนวคิดการ
แก้ ไขปัญหาทีผ่ ่านมา)

ทบทวนยุทธศาสตร์ และวิธีปฏิบัติ ปัญหาทีเ่ กิดจากยุทธศาสตร์ ข้ อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ และ
ในการแก้ ไขปัญหาทีผ่ ่ านมา
หรืออุปสรรคในการ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(เปิ ดให้ วพิ ากษ์ วจิ ารณ์ โดยกว้ าง) ปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
(เน้ นความต้ องการของคนใน
(การประเมินนโยบาย)
พืน้ ที่ และกระบวนทัศน์ ใหม่
สิ่งทีเ่ กิดขึน้
สภาพการณ์ ใน สิ่งที่
สถาพการณ์ ใน ในการอยู่ร่วมกันระหว่ างรัฐ
และประชาชนในอนาคต
ในอดีต
ปัจจุบัน
เกิดขึน้
ปัจจุบัน
ข้ างหน้ า)
ในอดีต
1.สร้างบรรทัดฐานใหม่ -แนวทางสมานฉันท์
-การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
-สันติวธิ ีในทัศนะ อิสลาม
2.ฟื้ นคืนความไว้วางใจ
ปัจจัยเชิงโครงสร้ าง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ, 1.การบังคับใช้ กม.และปั ญหาที่
ระหว่างประชาชนมุสลิม เกิดจากกระบวนการยุติธรรม
กับประชาชนที่นบั ถือ
2.เศรษฐกิจตกตํ่า,การว่างงาน
ศาสนาพุทธ และระหว่าง ,ปั ญหาที่ดินทํากิน
ชุมชนไทยและมาเลเซีย 3.การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ต่ อเนื่องจากช่ วงที่ 2 ไปสู่ ช่วงที่ 3 และ 4
4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร
5.ภูมิศาสตร์ ชายแดนไทย-มาเลย์
6.สิ ทธิและอํานาจของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.ขจัดความเกลียดชังและ ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม
อคติในสังคมไทย
1.ภาษาและชาติพนั ธุ์มาลายู
2.หลักการของศาสนาอิสลาม
3.ประวัติศาสตร์ระหว่างสยามกับ
ต่ อเนื่องจากช่ วงที่ 2 ไปสู่ ช่วงที่ 3 และ 4
ลังกาสุกะหรื อรัฐปะตานี
ประเด็นหรื อข้ อเสนออื่น ๆ ของ ประเด็นหรื อข้ อเสนออื่น ๆ -ข้ อเสนอที่ สังคมให้ ความ
4.ประเด็นหรื อ
สนใจ เช่ น การปกครอง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ของผู้เข้ าร่ วมประชุม เช่ น
แนวความคิดอื่น ๆ ที่
ปั ญหาของการกระจายอํานาจ รู ปแบบพิเศษที่ ประชาชน
ผู้เข้ าร่ วมประชุมนําเสนอ
และการปกครองส่ วนท้ องถิ่น พอใจ
อันมีความสําคัญและ
ปั ญหาการมีส่วนร่ วมทางการ - ข้ อเสนอระยะยาว เราควรจัด
ก่ อให้ เกิดประโยชน์
เมืองของประชาชนในพืน้ ที่ ความสั มพันธ์ ทางสังคมและ
การเมืองของพืน้ ที่ นีอ้ ย่ างไร
เป็ นต้ น
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เริ่มจากความคิดเห็นของผู้นําและประชนชนกลุ่มต่ างๆ
ในท่ามกลางสถานการณ์ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แปรผันไปอย่างรวดเร็ ว
นั้น ความคิดเห็นและความรู ้สึกของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละห้วงเวลา มีความหมายต่อการ
หาทางออกในการแก้ปัญหา ในระหว่างที่ทีมวิชาการได้จดั ประชุมระดมความคิดเห็นประชาชน
วงการต่างๆ ในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส สตูล และสงขลา (4 อําเภอที่มีสถานการณ์ไม่
สงบ) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ สันติวธิ ี ในภาคประชาชนขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ปัญหาความรุ นแรงอันเกิด
จาก "ความไม่ไว้วางใจ อคติและความเกลียดชัง" ที่กาํ ลังขยายตัวไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
ระดมความคิดเห็นของประชาชนประมาณ 400-500 คนนี้ ทีมวิชาการได้คดั เลือกตัวแทนมาจากผูน้ าํ
ภาคประชาชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น อบต. กํานันผูใ้ หญ่บา้ น นักธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มสตรี และเยาวชนจาก 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มประชาชนที่ถูกเลือกได้ให้ขอ้ คิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ และเสนอแนะ
แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีของรัฐในหลายๆ ด้านเพื่อแก้ปัญหาความรุ นแรง ผลการศึกษา
จะได้นาํ ไปสู่ การทําข้อเสนอยุทธศาสตร์ สันติวธิ ี ภาคประชาชนในขั้นต่อไป
สิ่ งสําคัญที่ได้รับมาจากการระดมความคิดเห็นประชาชน ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อรัฐ หน่วยงานรัฐและผูน้ าํ ประชาชน ซึ่ งอาจจะมีประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย
และแนวทางแก้ปัญหาภาคใต้ ข้อมูลที่น่าสนใจที่นาํ มาวิเคราะห์มี 3 ส่ วนคือระดับความพอใจใน
ชีวติ ของประชาชน ความรู ้สึกต่อนโยบายสมานฉันท์และความรู ้สึกต่อองค์กรรัฐและผูน้ าํ วงการ
ต่างๆ
ในส่ วนของระดับความพึงพอใจในการดํารงชีวิตนั้น เป็ นความรู ้สึกต่อสภาพแวดล้อมการ
ดํารงชีวิตประจําวันในด้านต่างๆ ของประชาชน ความรู ้สึกเหล่านี้อาจจะสะท้อนปั ญหาต่างๆ ที่
นโยบายรัฐมีผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนได้เป็ นอย่างดี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามสํารวจ
ความคิดเห็นผูน้ าํ และประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่ วมการประชุมระดมความคิดเห็น โดยแบ่งหัวข้อ
การดํารงชี วติ ของประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งในแง่การใช้ชีวติ ทางศาสนา การศึกษา ความสัมพันธ์
ในชุมชน ความสัมพันธ์ในครอบครัว การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิต การใช้กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เป็ นต้น จากกิจกรรมชี วติ ทั้งหมดรวม 11 รายการ สําหรับกลุ่มประชาชน
ทั้ง 5 จังหวัดคือปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส สงขลา (4 อําเภอ) และสตูล มีผตู ้ อบแบบสอบถามประมาณ
260 คน ปรากฏว่า เรื่ องการศึกษาของตนเองและครอบครัว การประกอบกิจทางศาสนาและ
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกในชุมชนได้รับคะแนนสู งสุ ดอันดับหนึ่ง อันดับสอง และสามตามลําดับ
เป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66, 4.59 และ 4.38 (จากคะแนนเต็มเท่ากับ 5) ส่ วนคะแนนความพอใจที่อยู่
ตํ่าสุ ดก็คือการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว และ
การแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุขซึ่ งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53, 3.59 และ 3.77 ตามลําดับ
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เมื่อแยกเฉพาะกลุ่มประชาชน 3 จังหวัด คือ ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส ปรากฏว่าแบบ
แผนจะออกมาคล้ายคลึงกัน ความพอใจต่อการประกอบกิจทางศาสนามาเป็ นอันดับแรก (3.93)
ตามมาด้วยความสัมพันธ์กบั สมาชิกในชุมชน (3.6) และเรื่ องการศึกษาของตนเองและครอบครัว
(3.53) ส่ วนคะแนนความพอใจที่อยูต่ ่าํ สุ ดก็คือความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว การแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดและอบายมุขและการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53, 3.59 และ 3.77 ตามลําดับ
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับภาพโดยทัว่ ไปของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
งานวิจยั อื่นๆก่อนหน้านี้ซ่ ึ งเน้นวิถีชีวติ ทางทางศาสนาและความสัมพันธ์ในชุมชน ข้อมูลทัศนคติใน
ที่น้ ีจึงสะท้อนให้เห็นภาพที่วา่ แม้ในปั จจุบนั ที่กระแสความรุ นแรงและความขัดแย้งยังอยูใ่ น
ระดับสู งแต่ประชาชนส่ วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้ก็ยงั พอใจกับการมีวถิ ีชีวติ ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
กิจทางศาสนาและการรวมกลุ่มกันในสังคมและชุมชน
แต่ในอีกด้านหนึ่งสิ่ งที่เป็ นปั ญหาคุกคามพวกเขาก็คือความปลอดภัยในชีวติ ตนเองและ
ครอบครัว ปั ญหาการใช้กฎหมายและความยุติธรรม และปัญหายาเสพติดและสิ่ งอบายมุขที่
แพร่ หลายโดยทัว่ ไปในชุมชนหลายแห่ง ข้อมูลอาจจะสะท้อนภาพให้เห็นว่า ประเด็นเรื่ องความ
ปลอดภัยในชีวติ และการใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทาํ ให้ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนมากไม่มีความสุ ขและต้องการการแก้ไขโดยด่วน
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นโยบายสมานฉันท์ของรัฐบาลในปั จจุบนั มีขอ้ โต้แย้งมากว่าไม่ประสบความสําเร็ จต่างๆ
นานา ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์มกั จะออกมาทางสื่ อและความคิดเห็นของคนบางส่ วนว่านโยบายนี้ใช้ไม่
ได้ผล แก้ปัญหาความรุ นแรงไม่ได้ และยิง่ เป็ นการอ่อนข้อให้กบั ผูก้ ระทําผิดกฎหมายทําร้ายผู ้
บริ สุทธิ์ แต่จากการสอบถามความเห็นของผูน้ าํ และประชาชนทัว่ ไปกลุ่มต่างๆ คณะผูว้ จิ ยั พบว่า
ผูต้ อบประมาณร้อยละ 61 บอกว่าเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ กับนโยบายสมานฉันท์ ประมาณร้อย
ละ 24 บอกว่าเห็นด้วยปานกลาง ส่ วนผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ มีอยูร่ ้อยละ 15 เท่านั้น
ข้อมูลความคิดเห็นเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็มีสัดส่ วนใกล้เคียงกันมาก จึงอาจจะสรุ ปได้วา่
แม้ประชาชนจะมีขอ้ คิดเห็นว่าการนํานโยบายสมานฉันท์มาสู่ การปฏิบตั ิหลายอย่างยังมีปัญหาอยู่
แต่โดยทัว่ ไปประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จาํ นวนมากน่าจะยังคงมีความพึงพอใจต่อนโยบาย
สมานฉันท์ที่รัฐบาลใช้อยู่

ในประเด็นสุ ดท้าย สิ่ งที่น่าสนใจก็คือความรู ้สึกไว้วางใจและไม่ไว้วางใจที่มีต่อองค์กร
สาธารณะต่างๆ รวมทั้งผูน้ าํ ท้องถิ่น รวม 26 องค์กร เหตุที่เราต้องการศึกษาข้อมูลชุดนี้ก็เพราะ
ปั ญหาสําคัญของความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ ความรู ้สึกไม่ไว้วางใจ ความรู ้สึก
หวาดระแวง ความมีอคติ และ (แนวโน้ม) ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐและ
ระหว่างประชาชนต่างกลุ่ม เช่น ชุมชนพุทธกับมุสลิม ดังนั้นสิ่ งที่น่าสนใจก็คือ ในปัจจุบนั ใครหรื อ
องค์กรใดที่ประชาชนไม่ไว้วางใจและใครที่พวกเขาไว้วางใจมากที่สุด ในการสอบถามผูน้ าํ และ
ประชาชนในทั้งห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั พบว่าสถาบันและองค์กรที่ได้รับคะแนนความ
ไว้วางใจสู งสุ ด 5 อันดับแรกก็คือ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (4.97) สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ (4.65) กรมคุม้ ครองสิ ทธิ กระทรวงยุติธรรม (4.6) สื่ อโทรทัศน์มาเลเซีย (4.59)
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ (4.55) ส่ วนองค์กรที่ได้รับคะแนนความไว้วางใจน้อย
ที่สุดคือเจ้าหน้าที่ทหาร (3.03) เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ (3.05) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (3.12) รัฐบาล
(3.23) และนักการเมืองท้องถิ่น (3.25)
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ประเด็นที่น่าสังเกตก็คือ องค์กรรัฐเกี่ยวกับความยุติธรรมและสิ ทธิ มนุษยชนยังได้รับการ
ยอมรับในระดับสู ง ส่ วนที่ได้รับการยอมรับค่อนข้างตํ่าก็คือทหารและตํารวจ

ข้อมูลความไว้วางใจข้างต้นเป็ นข้อมูลจากพื้นที่รวม 5 จังหวัด แต่ประเด็นที่น่าสนใจ
ยิง่ กว่านั้น คือในพื้นที่ที่เป็ นศูนย์กลางของความรุ นแรง คือจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส ความ
คิดเห็นประชาชนจะเป็ นอย่างไร ข้อมูลเฉพาะ 3 จังหวัดแตกต่างกันเล็กน้อยกับข้อมูลของห้าจังหวัด
ผูท้ ี่ได้รับการยอมรับสู งสุ ด คือ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด (3.88) ผูน้ าํ ทางศาสนา (3.7)
กํานันผูใ้ หญ่บา้ น (3.62) สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (3.51) นักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย
(3.45) คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (3.38) และสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ (3.28) ส่ วนองค์กร
ที่ได้รับความไว้วางใจระดับตํ่าก็คือเจ้าหน้าที่ทหาร (2.45) สื่ อหนังสื อพิมพ์ไทย (2.54) เจ้าหน้าที่
ตํารวจ (2.57) สื่ อโทรทัศน์ไทย (2.67) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร (2.82) สื่ อวิทยุไทย (2.87) และ
รัฐบาล (2.87)
กล่าวสําหรับผูน้ าํ และประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นได้ชดั ว่าองค์กรและผูน้ าํ
ทางศาสนาได้รับการยอมรับและไว้เนื้อเชื่ อใจสู งสุ ด ผูน้ าํ ท้องถิ่นฝ่ ายปกครอง เช่น กํานันและ
ผูใ้ หญ่บา้ นก็ได้รับการยอมรับเชื่อถือสู งเช่นกัน นอกจากนี้ สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติก็ได้รับ
การยอมรับค่อนข้างสู ง แต่คงจะเป็ นเพราะว่าสมาชิกสภานิติบญั ญัติฯ ส่ วนใหญ่สาํ หรับในพื้นที่สาม
จังหวัด เป็ นผูน้ าํ ศาสนาและนักการศาสนานัน่ เอง นอกจากนี้นกั วิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยก็
ได้รับการยอมรับเช่นกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะนักวิชาการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นกลางและ
สนับสนุนการคุม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชน องค์กรที่สนับสนุนสิ ทธิ ประชาชน เช่น คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติและสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ ก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างสู งสะท้อนให้เห็น
ความต้องการให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิ และการรักษากระบวนการยุติธรรม ส่ วนองค์กรที่ได้รับความ
ยอมรับตํ่าก็คือทหารซึ่ งอาจจะเป็ นภาพลักษณ์ที่น่ากลัวสําหรับประชาชน
ที่น่าสังเกตก็คือสื่ อมวลชนหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์ไทยที่ได้รับการยอมรับระดับตํ่า
อาจจะเป็ นเพราะปั ญหาการรายงานสถานการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่ซ่ ึ งมีเนื้ อหาที่ทาํ ให้ประชาชน
ในสามจังหวัดไม่พอใจ หรื ออาจจะเป็ นประเด็นในเรื่ องความเป็ นกลางและเนื้อหาการนําเสนอของ
สื่ อที่ควรได้รับการพิจารณาด้วยเพื่อให้สื่อเป็ นตัวช่วยในการรักษาความเป็ นธรรมและสันติภาพ
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กล่าวโดยสรุ ป จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและผูน้ าํ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในกรณี น้ ี สิ่ งที่น่าสนใจพิจารณาก็คือความพึงพอใจในวิถีชีวติ ทางศาสนาและความสัมพันธ์ภายใน
ชุมชน ที่สะท้อนความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและชุมชนที่ยงั ค่อนข้างเข้มแข็งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ในอีกด้านหนึ่ง ประเด็นความปลอดภัยในชีวติ การใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
และปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทาํ ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนมากไม่มีพอใจ
และต้องการการแก้ไข ในส่ วนของความรู้สึกเชื่อถือและยอมรับต่อองค์กรและบุคคลในพื้นที่น้ นั
ผูน้ าํ ทางศาสนาและผูน้ าํ ท้องถิ่นเป็ นกลุ่มคนที่ประชาชนยังให้การยอมรับและไว้วางใจมากที่สุด
ประเด็นที่ตอ้ งให้ความสนใจก็คือ องค์กรรัฐที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ และกระบวนการยุติธรรมที่
ยังคงได้รับการยอมรับในระดับที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาว ต้องให้ความสนใจต่อผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ท้องถิ่นและองค์กรของรัฐในการรักษา
ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ชนชั้นนําและโครงสร้างในการอํานวยยุติธรรมของรัฐเป็ น
สิ่ งที่ทาํ ให้รัฐและอํานาจสาธารณะมีความชอบธรรมในการจัดการปั ญหาความปลอดภัยและฟื้ นคืน
ชีวติ ที่เป็ นสุ ขของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาใจกลาง คือ อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์มลายู ศาสนาอิสลาม และประวัติศาสตร์ รัฐปาตานี การจะเข้าใจว่าแนวคิดสมานฉันท์ การแก้ปัญหาความไม่ไว้วางใจ การขจัดอคติและความ
เกลียดชังเกี่ยวกันเป็ นเนื้อเดียวอย่างไรในกระบวนการก่อให้เกิดปัญหาและการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง รวมทั้งความรุ นแรงที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องมองลึกไปที่ "ปัญหาใจกลาง" ของปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
จากการระดมความคิดเห็นของผูน้ าํ และประชาชนในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง สิ่ งที่ได้มาก็คือความสําคัญของประเด็นเรื่ องอัตลักษณ์ ซึ่ งในที่น้ ีเป็ นการผสมผสานของ
องค์ประกอบใน 3 ด้าน คือ ความรู ้สึกในชาติพนั ธุ์มลายูซ่ ึ งแสดงออกในการใช้ภาษามลายูทอ้ งถิ่น
(ยาวี) วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวติ แบบมลายูโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดภาคใต้ ความผูกพัน วัตร
ปฏิบตั ิและศรัทธาในศาสนาอิสลามของคนมลายูปาตานีซ่ ึ งมีแบบลักษณะพิเศษ และความสํานึกใน
ประวัติศาสตร์ ของรัฐมลายูปาตานีที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
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ในปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เป็ นปี สําคัญซึ่ งนักประวัติศาสตร์ มลายูบนั ทึกว่าเป็ นปี ที่เมือง
ปาตานีสูญเสี ยอํานาจอย่างสิ้ นเชิง นัน่ คือการสู ญเสี ยอธิ ปไตยของบรรดารายาและชาวเมืองปาตานี
นับเป็ น "ปี แห่งความอัปยศในประวัติศาสตร์ ปาตานี " เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลายอย่างไม่วา่ จะ
ก่อนหรื อหลังจากนั้น ไม่วา่ จะจริ งหรื อไม่จริ ง แต่มนั ได้ถูกจัดการให้กลายเป็ นความเป็ นจริ งใน
จินตนาการของคนจํานวนหนึ่ง จนกลายเป็ น "ความจริงเสมือน" ก่อรู ปกันเป็ นตัวตนและอัตลักษณ์
ทางการเมืองของคนมลายูปาตานี ที่มีวถิ ีชีวติ ประเพณี วฒั นธรรมและภาษาพูดของมลายูทอ้ งถิ่น
เป็ นตัวเชื่อมโยงที่สาํ คัญ มีคาํ อธิ บายวาทกรรมทางศาสนาเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่มาเสริ มแรงให้
ชัดเจนรุ นแรงยิง่ ขึ้น สิ่ งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความรู ้สึกต่อความอยุติธรรมหรื อความไม่เป็ นธรรม
ที่อตั ลักษณ์ดงั กล่าวข้างต้นถูกกดดัน กีดกัน หรื อเชื่อว่าถูกทําลายโดยรัฐไทยหรื อนโยบายรัฐหลาย
อย่างนับแต่ในอดีต
ประเด็นเรื่ องอัตลักษณ์และความยุติธรรมจึงถูกเชื่อมโยงกันอย่างแนบสนิทบนพื้นฐานวาท
กรรมเหล่านี้ ข้อขัดแย้งในเรื่ องอัตลักษณ์เป็ นความสํานึกที่เชื่อว่าเกิดจากความไม่เป็ นธรรมมาตั้งแต่
ต้นทาง ความอยุติธรรม เกิดจากการที่รัฐไทย เจ้าหน้าที่รัฐไทยปฏิบตั ิต่อคนมลายูมุสลิมปาตานีอย่าง
ไม่เป็ นธรรมต่ออัตลักษณ์ สิ่ งที่เกิดตามมาคือความไม่ไว้วางใจ ความหวาดระแวงและความมีอคติ
ในแง่ต่างๆในนโยบาย โครงสร้างและกระบวนการของรัฐ การแก้ปัญหาก็คือการจัดการให้รัฐ
ปรับตัวเพื่อที่จะให้นาํ ไปสู่ การแก้ปัญหาความไม่เป็ นธรรมและอคติที่มาจากประเด็นชาติพนั ธุ์และ
ศาสนาดังกล่าว วงจรความรู ้สึกขัดแย้งจะวนกลับไปกลับมาเมื่อรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาอัตลักษณ์ได้
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน
วงจรของอคติ ความรู้สึกว่ าไม่ เป็ นธรรมและโครงสร้ างการจัดการของรัฐทีผ่ ดิ พลาด
ความรู้สึกหวาดระแวง
ไม่ไว้วางใจและอคติ

ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็ น
ธรรมจากอัตลักษณ์

การจัดการและโครงสร้ างของรัฐที่
กดดัน ปิ ดกั้นและกีดกันอัตลักษณ์

จากการวิเคราะห์ปัญหาใจกลางดังกล่าว ทําให้เราได้ขอ้ สรุ ปแนวคิดในทางยุทธศาสตร์ เพื่อ
แก้ปมปั ญหาดังกล่าว โดยผ่านการปรับตัวของโครงสร้างและกระบวนการแห่งรัฐ (state
transformation) เพื่อสร้างรัฐที่มีความยุติธรรมและสันติอย่างแท้จริ ง เพื่อปรับแก้ปัญหาที่โครงสร้าง
หรื อนโยบายหรื อกิจกรรมของรัฐไปกดทับหรื อกีดกันอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ ของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแก้ปัญหาในโครงสร้างดังกล่าวในอีกชั้นหนึ่งก็จะนําไปสู่ การแก้ปัญหาความรู ้สึก
หวาดระแวงไม่ไว้วางใจ และแก้ปัญหาที่มาแห่งความมีอคติและความเกลียดชังในสังคมนี่คือเนื้อหา
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ที่แท้จริ งของนโยบายและยุทธศาสตร์ สมานฉันท์ ทําให้เกิดการร่ วมมือกันอย่างแท้จริ งในสังคมและ
รัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความไมไววางใจ ความมีอคติและเกลียดชัง

ปญหาชาติพน
ั ธ ศาสนาและประวัตศ
ิ าสตร

โครงสรางอํานาจ รัฐ ปดกัน
้ กดดันอัตลักษณ
ปรับโครงสรางอํานาจ รัฐ แกปญ
 หาอัตลักษณ

ยุทธศาสตรปรับโครงสรางรัฐ
State Transformation Strategy

ยุทธศาสตร์ การทําให้เกิดรัฐแห่งความยุติธรรม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ท้งั หมด 7
ยุทธศาสตร์ ซ่ ึ งได้มาจากการประมวลและสังเคราะห์ขอ้ คิดเห็นและการเสนอแนะของผูน้ าํ และ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั ต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ ความยุติธรรมทางกฎหมาย
ลักษณะสําคัญของยุทธศาสตร์ ความยุติธรรมก็คือการสถาปนาความชอบธรรมของรัฐด้วย
การใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม กฎหมายที่กล่าวถึงมี 2 แบบคือกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักเช่นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ใช้พิศษในพื้นที่คือกฎอัยการศึก
และพรงมีความคิดเห็นะราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่ วนที่สองก็คือ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวติ ประเพณี วฒั นธรรมและศาสนา ข้อที่พึง
สังเกตก็คือจากการระดมความคิดเห็น คนมีความคิดเห็นว่าตัวบทกฎหมายที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นั้น
ดีอยูแ่ ล้วแต่ปัญหาอยูท่ ี่การบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่นาํ ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรื อ
เจ้าหน้าที่รัฐเองก็มีปัญหา กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายจึงต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุ งให้
เกิดความยุติธรรมในการปฏิบตั ิจริ งๆต่อประชาชนทุกกบุ่มโดยเฉพาะคือมุสลิม นอกจากนี้
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ให้ความสําคัญกับการนําเอาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในกฎหมาย
และการให้ความสําคัญกับดาโต๊ะยุติธรรมในการพิจารณาคดี รวมทั้งให้ความสําคัญแก่ผนู ้ าํ ท้องถิ่น
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และผูน้ าํ ชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม รายละเอียดของข้อเสนอแนะจากเวทีประชาชนมี
ดังต่อไปนี้
1. ตัวบทกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั นั้นดีอยูแ่ ล้วยอมรับได้ แต่ปัญหาอยูท่ ี่การบังคับใช้
กฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ินาํ ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ใช้อาํ นาจเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
แสวงหาผลประโยชน์ เป็ นผลให้กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายขาดความเสมอ
ภาคและความโปร่ งใส ประชาชนหวาดระแวงไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ เพราะสงสัยว่าจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับปั ญหาอาวุธปื น ยาเสพติดในพื้นที่ มีการเรี ยกรับสิ นบนและมีการ
คอรัปชัน่ ก่อให้เกิดปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ส่ งผลกระทบต่อความไว้วางใจที่
ประชาชนมีต่อรัฐและจิตใจของคนในพื้นที่ เช่น การละเมิดศักดิ์ศรี และความเป็ นมนุษย์ของ
ประชาชน, การเข้าตรวจค้นจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยโดยไม่ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด,
เจ้าหน้าที่กระทําความผิดไม่ตอ้ งรับโทษ, ประชาชนมุสลิมได้รับการปฏิบตั ิเหมือนพลเมืองชั้นสอง,
การจับแพะ, การอุม้ ฆ่า
ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมควรเคารพในสิ ทธิ
เสรี ภาพ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และให้ความเป็ นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ควรบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริ งจัง โดยผูท้ ี่ใช้กฎหมายต้องมีความรู ้และตั้งใจจริ งในการปฏิบตั ิงาน มีมาตรการ
ตรวจสอบการใช้อาํ นาจของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีบทลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ที่กระทําความผิดหรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบอย่างจริ งจัง การตรวจค้นและการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยต้องดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและควรแจ้งให้ผนู ้ าํ ชุมชนทราบก่อนเข้าดําเนินการ
2. การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ โดยเฉพาะพระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉิ น ทําลาย
โครงสร้างอํานาจและความสัมพันธ์ในสังคม ทหารเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทางสังคมและมี
อํานาจมากเกินไปทําให้โครงสร้างอํานาจเดิมอ่อนแอ ดังนั้น การดําเนินการด้านกระบวนการ
ยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จะต้องทําความเข้าใจและคํานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา วิถีชีวติ ของประชาชน ผูบ้ ริ หารประเทศ ข้าราชการจะต้องทําความเข้าใจในเรื่ องศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ควรมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ก่อนการประกาศใช้กฎหมายควรมีการทําประชาพิจารณ์รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อน
3. ขาดการให้ความรู ้และทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น สิ ทธิที่จะได้รับ
ความคุม้ ครองตามกฎหมาย ควรมีการให้ความรู ้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ
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4. ขาดการให้ความสําคัญกับหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในกฎหมาย และไม่ให้ความสําคัญ
กับดาโต๊ะยุติธรรมในการพิจารณาคดีของชาวมุสลิม ดังนั้นควรนํากฎหมายอิสลามมาใช้ควบคู่กบั
กฎหมายไทย
กระบวนการยุติธรรมในส่ วนของการสอบสวนควรมีโต๊ะอิหม่ามหรื อบุคลที่ชาวบ้าน
ไว้วางใจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสอบสวนด้วย ให้มีศาลชารี อะห์ใน 3 จังหวัด และนํากฎหมาย
อิสลามบางส่ วนมาใช้ร่วมกับกฎหมายปกติ และควรให้ดาโต๊ะยุติธรรมมีอาํ นาจในการพิจารณา
ตัดสิ นคดีไม่ใช่เป็ นที่ปรึ กษาเช่นในปั จจุบนั
5. ประเด็นขัดแย้งเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ใช่การก่อการร้าย เช่น ยาเสพติด สิ นค้าหนีภาษี ถูกเหมา
รวมให้เป็ นเรื่ องการก่อการร้าย เจ้าหน้าที่ไม่สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริ ง เจ้าหน้าที่ควรตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าที่
6. ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายสมานฉันท์และคาดหวังผลการปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม จึง
ควรทําการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กเกี่ยวกับแนวทางสมานฉันท์ และทําความเข้าใจร่ วมกันเพื่อนํา
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
7. กลุ่มผูก้ ่อการข่มขู่ชาวบ้านและบิดเบือนข้อเท็จจริ งทําให้ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือ
กับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐควรบูรณาการในการทํางาน ทั้งด้านความคิด การประสานงานระหว่าง
กัน และประสานกับชาวบ้านและชุมชน และควรเสริ มบทบาทผูน้ าํ ทางศาสนาและใช้หลักการทาง
ศาสนามาช่วยในการแก้ไขปั ญหา
2. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่ ความยุติธรรมและบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ ความยุติธรรมในการศึกษาหมายถึงการให้ความสําคัญกับการศึกษาที่สอดค
บ้องกับประชาชนในพื้นทื่ ในที่น้ ีหมายถึงการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและ
สถาบันปอเนาะซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของอัตลักษณ์มลายูและอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก
ข้อเสนอของประชาชน แนวคิดที่สาํ คัญก็คือการบูรณาการ ควรมีการบูรณาการระบบการศึกษาให้มี
ทั้งสายสามัญและสายศาสนาให้ควบคู่กนั ในนโยบายการศึกษาจะต้องส่ งเสริ มโรงเรี ยนสามัญศึกษา
ประจําอําเภอหรื อตําบลให้นาํ หลักสู ตรอิสลามศึกษามาบูรณาการในการเรี ยนการสอน นอกจากนี้ยงั
ต้องควรส่ งเสริ มให้มีการรับบุคลากรในพื้นที่เป็ นบุคลากรครู เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพให้
ได้มาตรฐาน ประเด็นที่มีการพูดกันมากก็คือการยอมรับฐานะครู ของสอนศาสนาที่จบการศึกษาจาก
ตะวันออกกลาง โดยเปิ ดโอกาสและยอมรับสถานภาพของครู สอนศาสนาเหล่านี้ ตัวอย่างวิธีการก็
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คือยกฐานะของครู สอนศาสนามาเป็ นพนักงานของรัฐ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรื อองค์กร
ขึ้นมาดูแลบริ หารบุคลากรด้านการสอนศาสนาอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่ องการศึกษายังรวมไปถึงหัวใจสําคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งก็คือประเด็นภาษามลายู จึงต้องมีการส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอนใน
ระบบ 2 ภาษา และยอมรับการใช้ระบบ 2 ภาษาในการทํางาน เน้นเนื้ อหาสาระของศาสนา คุณธรรม
จริ ยธรรมในระบบการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้ เนื่ อจากมีการใช้ประวัติศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือใน
การระดมทางการเมืองตามแนวทางการเมืองเพื่ออัตลักษณ์ของมลายูปัตตานี ยุทธศาสตร์ การศึกษา
แบบบูรณรการจึงต้องจัดการกับปั ญหาเรื่ องประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล มีองค์กรที่รับผิดชอบใน
การศึกษาและจัดทําประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่ อถือ มีการบรรจุประวัติศาสตร์
ปั ตตานีและประวัติศาสตร์ อิสลามที่ถูกต้องเผยแพร่ แก่ประชาชนและบรรจุในหลักสู ตรการศึกษา
ร่ วมกับประวัติศาสตร์ ไทยเพื่อเป็ นการยอมรับและเปิ ดพื้นที่ให้กบั อัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นในระบบ
การศึกษา รายละเอียดของข้อเสนอแนะในทางยุทธศาสตร์ จากภาคประชาชนในเรื่ องการศึกษามี
ดังต่อไปนี้
1. ระบบการศึกษาที่บงั คับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นระบบที่ไม่สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ รัฐควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และควรมีการจัดการ
ฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงานหรื อยกระดับฝี มือแรงงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. สถานภาพครู ของสอนศาสนาที่จบการศึกษาจากตะวันออกกลางไม่ได้รับการยอมรับ รัฐ
ควรเปิ ดโอกาสและยอมรับสถานภาพของครู สอนศาสนาจากตะวันออกกลาง โดยยกฐานะของครู
สอนศาสนามาเป็ นพนักงานของรัฐ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรื อองค์กรขึ้นมาดูแลบริ หาร
บุคลากรด้านการสอนศาสนาอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. บูรณาการระบบการศึกษาให้มีท้งั สายสามัญและสายศาสนาให้ควบคู่กนั ไปเพื่อขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
4. ระบบการศึกษาของไทย ยังมีคุณภาพที่ต่าํ ในสายตาของประชาชน ทั้งด้านหลักสู ตรและ
ตําราเรี ยนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซี ย รัฐควรส่ งเสริ มโรงเรี ยนสามัญศึกษาประจํา
อําเภอหรื อตําบลให้นาํ หลักสู ตรอิสลามศึกษามาบูรณาการในการเรี ยนการสอนให้มากขึ้นและ
ติดตามประเมินผลโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงเรี ยนสามัญ รัฐ
ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการอย่างอย่างจริ ง
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5. รัฐขาดการกระจายโอกาสทางการศึกษาและละเลยเด็กและเยาวชนที่ดอ้ ยโอกาส รัฐควร
เพิ่มงบประมาณในส่ วนของการอุดหนุนการศึกษาให้มากขึ้น ปรับเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐควรมีอยูท่ ุกหมู่บา้ น
6. คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรทางการศึกษาอยูใ่ นระดับตํ่าและขาดขวัญกําลังใจ
ในการทํางานเนื่องจากภาวะของความไม่สงบในพื้นที่ ส่ งเสริ มให้มีการรับบุคลากรในพื้นที่เป็ น
บุคลากรครู เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
7. การจัดทําโครงการโรงเรี ยนนําร่ องโดยเอาโรงเรี ยนตาดีมาบูรณาการกับโรงเรี ยนสามัญ
เป็ นการสลายอัตลักษณ์ของชุ มชน รัฐกําลังพัฒนาการศึกษาในทางที่ผดิ รัฐควรรักษาโรงเรี ยนตาดี
กาไว้และเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนตาดีกาให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รัฐ
ควรจะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลในการส่ งเสริ ม ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ หรื อควรส่ งสัญญาณที่
ชัดเจนในการสนับสนุนโรงเรี ยนตาดีกา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และคณะกรรมการกลางอิสลาม ควรเป็ นเจ้าภาพร่ วมใน
การหาแนวทางในการจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตาดีกา
8. รัฐควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอนในระบบ 2 ภาษา และเน้นเนื้ อหาสาระของศาสนา
คุณธรรม จริ ยธรรมในระบบการศึกษาให้มากขึ้น
9. ความแตกต่างของอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจและไม่เข้าใจกัน ทั้ง
ระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชนสองศาสนา เช่น การแต่งกาย, ภาษา รัฐต้องให้
ความสําคัญการยอมรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์ ศาสนา และวิถีชีวติ เพื่อ
ส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรให้
ความสําคัญกับการสื่ อสารที่ใช้ภาษามลายู โดยเฉพาะของราชการระดับท้องถิ่น และเพิม่
ความสามารถในการใช้ภาษามลายูของบุคลากรของรัฐ
ควรให้วนั หยุดทางศาสนาของศาสนาอิสลามให้เป็ นวันหยุดของประเทศ เช่น วันรายอ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยูท่ ี่อื่นสามารถกลับมาปฏิบตั ิศาสนกิจและพบปะเยีย่ มเยียนญาติพี่
น้องได้
10. การรับรู ้ประวัติศาสตร์ ปาตานีของชาวบ้านมีลกั ษณะเป็ นประวัติศาสตร์ บอกเล่า ที่
นําไปสู่ การบิดเบือนประวัติศาสตร์ เพื่อนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการปลุกระดมให้ประชาชนเกลียด
ชังรัฐและสร้างความชอบธรรมให้แก่ขบวนการแบ่งแยกดินแดน รัฐควรส่ งเสริ มการศึกษาความรู ้
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ด้านประวัติศาสตร์ ที่ถูกต้องเป็ นกลางไม่บิดเบือนเพื่อหวังผลทางการเมือง ให้มีองค์กรที่รับผิดชอบ
ในการศึกษาและจัดทําประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ควรบรรจุ
ประวัติศาสตร์ ปัตตานีและประวัติศาสตร์ อิสลามที่ถูกต้องเผยแพร่ แก่ประชาชนและบรรจุใน
หลักสู ตรการศึกษาร่ วมกับประวัติศาสตร์ ไทย
11. ประเด็นความแตกต่างทางศาสนาถูกหยิบยกมาเป็ นเหตุผลในการก่อความไม่สงบเป็ น
เหตุให้ประชาชนที่ขาดความรู ้หลงเชื่ อ รัฐควรให้นกั วิชาการศาสนาที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
จากประชาชนมาเป็ นผูอ้ ธิ บายหลักการของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะประเด็นที่มีความคลุมเครื อ
และควรเพิ่มบทบาทของผูน้ าํ ศาสนาในท้องถิ่นเพราะเป็ นบุคคลที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดใน
ชุมชน จัดให้มีคณะกรรมการร่ วมระหว่างศาสนาในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ ในพื้นที่

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ความยุติธรรม
เรื่ องของความไม่เป็ นธรรมยังถูกนํามาใช้อา้ งในปั ญหาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประเด็นปั ญหาที่สาํ คัญก็คือการขาดโอกาสการพัฒนาของคนท้องถิ่น การสร้างงาน
และการประกอบอาชีพให้คนในท้องถิ่น สิ่ งที่สาํ คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือทุนและการระดม
ทุนให้กบั คนมุสลิมในพื้นที่ซ่ ึงยังมีจาํ กัดและกีดกันจนทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็ นธรรม รัฐควร
สนับสนุนและสร้างความเข้มแข้งให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจ
และวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นให้การสนับสนุนด้านความรู ้ในการบริ หารจัดการและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มออมทรัพย์ และให้การสนับสนุนด้านโครงการขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาลที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนในพื้นที่
1. สถานการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่ส่งผลต่อการลงทุนและการประกอบธุ รกิจ รวมทั้งเป็ น
อุปสรรคในการประกอบอาชี พของประชาชนทัว่ ไป การส่ งเสริ มการลงทุนควรเน้นการส่ งเสริ ม
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่เป็ นหลัก เพราะว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่มีกลุ่มธุ รกิจจากที่อื่นๆ
กล้ามาลงทุนในพื้นที่ การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจต้องส่ งเสริ มคนที่มีศกั ยภาพและควร
สนับสนุนให้คนในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการลงทุนเข้ามามีบทบาทในการฟื้ นฟูสภาพเศรษฐกิจใน
พื้นที่ ส่ งเสริ มให้คนในพื้นที่ประกอบกิจการของตนเอง เพื่อสร้างงานและอาชีพจะได้ไม่ตอ้ ง
เดินทางไปทํางานในมาเลเซี ย
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2. รัฐไม่สร้างงานและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ประชาชนขาดแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ รัฐจึงควรจัดฝึ กอบรมเน้นด้านการสร้างงานและอาชีพให้ประชาชนที่วา่ งงานได้ใช้
ชีวติ ให้เกิดประโยชน์ และสามารถพึ่งตนเองได้ ให้รัฐสนับสนุนด้านการลงทุนสําหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็กโดยจัดทําในรู ปของกองทุน รวมทั้งจัดหางานและฝึ กอาชีพให้แก่คนที่วา่ งงาน
และอยากมีงานทํา
3. นโยบายรัฐที่แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ เป็ น
การแกปั ญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น โครงการจ้างงาน 4,500 บาท ส่ งผลให้เกิดปั ญหาการขาดกําลัง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากกําลังแรงงานเคลื่อนตัวไปทํางานในโครงการจ้างงาน 4,500
บาท และยังทําลายความสัมพันธ์ของชุมชนและสร้างปั ญหาความขัดแย้งให้กบั ชุมชน
หากจะดําเนิ นโครงการจ้างงาน 4,500 บาทต่อไป ควรจัดระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ส่ งผลต่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนในชุมชน ให้รัฐมุ่งสนับสนุนในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
หรื อวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและให้ความรู ้เรื่ องการบริ หารจัดการ
วิสาหกิจและธุ รกิจชุมชน ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น
4. โครงการอุตสาหกรรมฮาลาลไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริ งจัง ทําให้ไม่
เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมหรื อสามารถดําเนินการได้จริ ง ต้องสนับสนุนการดําเนินโครงการ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้สาํ เร็ จเพื่อสร้างงานและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
5. รัฐควรสนับสนุนและสร้างความเข้มแข้งให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน เช่น กลุ่มอิบ
นุอฟั ฟาน จังหวัดปั ตตานี ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจและวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นให้การ
สนับสนุนด้านความรู ้ในการบริ หารจัดการและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มออมทรัพย์
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนด้านโครงการเงินกูข้ นาดใหญ่
ชุมชน

6. การกระจายแหล่งเงินทุนให้กบั ชุมชนควรผ่านระบบธนาคารอิสลามหรื อกลุ่มออมทรัพย์

7. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ผลักดันให้คนอพยพย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพหา
งานทําที่อื่น การแก้ปัญหาการอพยพย้ายที่อยู่ รัฐต้องสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ไม่ให้มีการฆ่ารายวันเกิดขึ้น
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8. การเดินทางไปทํางานในมาเลเซี ยทําให้ถูกรัฐบาลเพ่งเล็งไม่ไว้วางใจ เนื่ องจากนําไป
เชื่อมโยงกับปั ญหาความมัน่ คงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งการไปทํางานในมาเลเซี ย
ประชาชนเห็นว่าเป็ นเรื่ องของโอกาสในการทํางานและสร้างรายได้ แต่รัฐมองในแง่ความมัน่ คง รัฐ
ไม่ควรมองแรงงานไทยในมาเลเซี ยอย่างมีอคติ และรัฐควรส่ งเสริ มการไปทํางานและให้การ
คุม้ ครองดูแลแรงงานไทยในมาเลเซี ย เพราะสามารถนํารายได้เข้าประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องครอบครัว และพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
9. การไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมี visa และ work permit จาก
ทางการมาเลเซี ย รัฐบาลจึงควรประสานงานกับมาเลเซี ย เพื่อสนับสนุนช่วนเหลือทั้งในเรื่ อง
กฎหมายการเข้าเมืองและการอนุญาตให้คนไทยเข้าไปทํางาน และควรมีความตกลงให้มีบตั รผ่าน
แดนสําหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้า-ออกข้ามชายแดนเพื่อไปทํางานและค้าขายในประเทศมาเลเซี ย
10. รัฐควรให้เงินทุนสนับสนุนคนที่ไปทํางานและเปิ ดธุ รกิจในประเทศมาเลเซี ย เพราะ
สามารถสร้างรายได้มากกว่าคนมาเลเซี ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
11. ไม่ควรใช้การปิ ดด่านชายแดนเพื่อแก้ไขปั ญหาคน 2 สัญชาติ เพราะเป็ นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ ควรจัดให้มีการลงทะเบียนผูท้ ี่ถือ 2 สัญชาติ เพื่อการจัดระบบการจัดการที่ดีข้ ึน
4. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรั พยากรเพือ่ ความยุติธรรม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืนโดยท้องถิ่นและชุมชนเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้
ฐานเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้มแข็งและเป็ นตัวเสริ มสร้าง
ศักยภาพชุมชนที่สาํ คัญทั้งในพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง เขตป่ าและที่ราบลุ่ม เขตป่ าพรุ พื้นที่
ดังกล่าวเป็ นที่อยูข่ องชุมชนที่อาศัยฐานทรัพยากรเพื่อความอยูร่ อดและต้องการฐานทรัพยากรเหล่านี้
เพื่อรักษาชีวิตและสวัสดิการชุมชนไว้ สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ ในนี้ก็คือการรักษาทรัพยากรให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมและฟื้ นฟูทรัพยากรโดยองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น
1. ชาวบ้านขาดที่ดินทํากิน รัฐควรจัดสรรที่ดินทํากินให้ประชาชน โดยยกตัวอย่างมาเลเซี ย
ที่จดั สรรที่ดินทํากินให้ประชาชน โดยต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กบั รัฐในราคาถูกเป็ นรายเดือนสามารถ
สื บทอดเป็ นมรดกให้กบั ทายาทแต่ไม่สามารถขายให้กบั ผูอ้ ื่นได้
2. การหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยกลุ่มนายทุนทําให้ทรัพยากรเสื่ อมโทรม
ชาวบ้านขาดโอกาสไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร และประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการทรัพยากร ต้องให้อาํ นาจแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน โดยชุมชนตั้งกอง
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กําลังของตนเองในการคุม้ ครองดูแลทรัพยากร ควรกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชน
และป้ องกันกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็ นธรรม
5. ยุทธศาสตร์ ระบบราชการเพือ่ ความยุติธรรม
ระบบราชการที่สะท้อนลักษณะของประชากรและสังคม (representative bureaucracy) เป็ น
สิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้เกิดการบริ หารงานที่ดีแบบธรรมาภิบาล (good governance) นอกจากนี้
ปั ญหาเรื่ องการย้ายข้าราชการที่เป็ นคนมาจากที่อื่นและมีความผิดเป็ นปั ญหาเดิมที่จะต้องให้ความ
สนใจ การพิจารณาให้คนในพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นคนมุสลิมและพุทธซึ่ งมีความรู ้ความสามารถเข้าทํางานโดย
ให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรกในการสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งเป็ นมาจรการที่เรี ยกว่า
มาตรการยืนยันการคุม้ ครองสิ ทธิ แบบเข้มข้นหรื อ affirmative action ซึ่งเป็ นตัวแบบการแก้ปัญหาที่
สําคัญที่สุดในสังคมที่มีปัญหาขัดแย้งทางด้านอัตลักษณ์
1. ไม่ควรลงโทษข้าราชการที่กระทําความผิดต่างๆ โดยการโยกย้ายให้มาปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่ ข้าราชการที่มาปฏิบตั ิงานในพื้นที่ควรเป็ นผูท้ ี่มีความตั้งใจในการทํางาน มีประวัติการทํางานดี
และมีความเสี ยสละพร้อมที่จะทํางานในพื้นที่
2. นโยบายระบบราชการ การจัดสัดส่ วนของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ระหว่าง
ข้าราชการพุทธและมุสลิม ไทยและมลายูควรคํานวณตามสัดส่ วนของประชากรในพื้นที่ที่เป็ น
มุสลิมและพุทธ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ครู ควรเป็ นคนในพื้นที่
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่กาํ หนด และมีตวั ชี้วดั ที่ชดั เจน
4. แก้ไขนโยบายการปกครองท้องที่ ควรขยายเวลาดํารงตําแหน่งของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ น 10 ปี หรื อให้หมดวาระเมื่อครบเกษียณอายุ
6. ยุทธศาสตร์ ชุมชนมั่นคง
เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นหรื อหมู่บา้ นเป็ นฐานการต่อสู ้ที่สําคัญในการเมืองแห่งอัตลักษณ์
และเป็ นสนามรบที่สาํ คัญในการใช้ความรุ นแรงหรื อการก่อความไม่สงบดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์
การก่อความรุ นแรงส่ วนใหญ่จะอยูท่ ี่หมู่บา้ นและเป้ าของความรุ นแรงส่ วนมากที่สุดจะเป็ นพลเรื อน
หรื อชาวบ้านโดยทัว่ ไป ดังนั้นการทําให้ชุมชนมีความสงบและความมัน่ คงจะเป็ นปัจจัยชี้ขาดใน
การแก้ปัญหาความไม่สงบ ยุทธศาสตร์ ชุมชนมัน่ คงก็คือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยผ่านการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างอํานาจผูน้ าํ ในชุมชน บทบาทผูน้ าํ ท้องถิ่นผูน้ าํ ศาสนาและ
ผูน้ าํ ตามธรรมชาติจะต้องถูกเสริ มสร้างอย่างจริ งจัง ถ้าสามารถทําให้ผนู ้ าํ มีความเข้มแข็งและป้ องกัน

27

ตนเองได้ การกระจายอํานาจการบริ หารและการปกครองเช่นการตั้งสภาชูรอ หรื อสภาชุมชนเป็ น
ตัวช่วยความเข้มแข็งของชุมชน รัฐควรสนับสนุนหมู่บา้ นพัฒนาและป้ องกันตนเองโดยใช้การ
กระจายอํานาจออกสู่ ตาํ บล หมู่บา้ น โดยเน้นบทบาทผูน้ าํ ชุ มชนหรื อท้องถิ่น
ในเรื่ องการก่อความไม่สงบนั้น รัฐอาจจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและป้ องกันตนเองได้
ข้อเสนอที่ได้รับการเรี ยกร้องมากที่สุดก็คือการถอนทหารออกจากพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขให้ชุมชนบาง
แห่งที่ปกป้ องรักษาตนเองได้ให้ผนู ้ าํ ท้องถิ่นเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง มีตาํ รวจชุมชนและกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเป็ นตัวเสริ มสร้างความมัน่ คงของชุมชน
1. เจ้าหน้าที่และทหารใหม่ที่มาประจําการในพื้นที่ไม่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เพราะ
ไม่สามารถสื่ อสารให้เข้าใจกันได้ ควรมีระยะเวลาพี่เลี้ยงประมาณ 1 เดือน ให้ทหารที่กาํ ลังจะผลัด
เดิมพาทหารผลัดใหม่ไปทําความรู ้จกั กับชาวบ้านและสร้างความคุน้ เคยกับพื้นที่ ควรถอนกําลัง
ทหารออกจากพื้นที่สีเขียวและให้ชาวบ้านเป็ นผูด้ ูแลชุมชนของตนเอง โดยให้ทหารเข้าไปมีส่วน
ร่ วมโดยการเป็ นพี่เลี้ยงและที่ปรึ กษา ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ เป็ นกรณี พิเศษแก่พ้นื ที่
ที่สามารถป้ องกันปั ญหาหรื อสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดีหรื อพื้นที่ที่มีการจัดการชุมชนที่ดี
ส่ วนในพื้นที่สีแดงควรคงกําลังทหารเอาไว้ ทหารมวลชนสัมพันธ์ หน่วยปฎิบตั ิการ
จิตวิทยาควรเข้าไปปฏิบตั ิงานในหมู่บา้ นอย่างสมํ่าเสมอ และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสุ ภาพและเป็ นธรรม
2. รัฐไม่ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่ วมของคนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ การสั่งการจะมาจากหน่วยงานส่ วนกลาง และเป็ นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้เป็ นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริ ง การบริ หารงานของรัฐเป็ นแบบ TopDown ควรมีเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทํานโยบาย การแก้ปัญหา
ต้องลงมาดําเนินการตั้งแต่ระดับล่างหรื อระดับฐานราก
รัฐควรสนับสนุนหมู่บา้ นพัฒนาและป้ องกันตนเองโดยใช้การกระจายอํานาจออกสู่ ตาํ บล
หมู่บา้ น โดยเน้นบทบาทผูน้ าํ ชุมชนหรื อท้องถิ่น และให้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อสร้างความเข้าใจ
โดยตรงกับคนในพื้นที่ เช่น ให้ทหารทํางานร่ วมกับตํารวจท้องที่และประชาชนด้วยวิธีการรับสมัคร
บุคคลในหมู่บา้ นมาฝึ กเพื่อเป็ นดูแลความสงบเรี ยบร้อยในชุมชนทดแทน ชรบ. และให้เงินเดือน
สวัสดิการตอบแทน โดยมีทหารประจําการเข้ามาเป็ นที่ปรึ กษาควบคุมแผนยุทธวิธีตาํ รวจท้องที่
และให้ผนู ้ าํ ท้องถิ่นคอยควบคุมดูแลความประพฤติที่ไม่เหมาะสม โดยให้อาํ เภอเป็ นศูนย์การบังคับ
บัญชา ให้โรงเรี ยนและมัสยิดมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์และเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการ
ประสานความร่ วมมือกันในชุมชน เป็ นสื่ อกลางในการรับรู ้ปัญหาและสร้างความเข้าใจกับ
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ประชาชน โดยเน้นการแก้ปัญหาเรื่ องปั ญหายาเสพติด สถาบันครอบครัวและความมัน่ คงในชีวติ
และทรัพย์สิน
3. การตั้งสภาชูรอจะทําให้การจัดการปั ญหาเป็ นเรื่ องในระดับองค์กรไม่ใช่ระดับบุคคล
การจัดการปั ญหาควรให้ผรู ้ ู ้เข้ามาจัดการ และควรมีเจ้าภาพในการจัดการ เช่น สํานักจุฬาราชมนตรี
และคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด
4. รัฐควรสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ให้ชุมชนดูแลชุมชนและปกครองกันเอง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกันเอง ควรใช้กระบวนการชุมชนในการจัดระบบดูแลและป้ องกันชุมชนและ
แก้ไขปัญหา และตั้งกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมา เมื่อมีการกระทําความผิดก็ควรมีการลงโทษทาง
สังคม

7. ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพือ่ สั นติ
การสื่ อสารคือยุทธการที่สาํ คัญของการเมืองแห่งอัตลักษณ์ ดังนั้นการสื่ อสาร การให้
ความหมายและการแย่งชิงพื้นที่การตีความจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของยุทธศาสตร์ การสื่ อสาร
เพื่อสร้างสันติในชุมชน
1. ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกแยก แต่การนําเสนอข่าวสารของสื่ อต่อ
สาธารณชนเป็ นการตอกยํ้าความแตกแยก ทําให้คนส่ วนใหญ่เข้าใจข้อเท็จจริ งคลาดเคลื่อนและถูก
หยิบยกไปเป็ นเงื่อนไขในการสร้างความแตกแยก สื่ อจะต้องที่นาํ เสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆ อย่าง
เป็ นกลาง เพื่อลดอคติระหว่างคนในสังคม
2. ควรมีสถานีโทรทัศน์ของท้องถิ่นที่เป็ นอิสระจากการควบคุมของรัฐ
3. ความบกพร่ องของการสื่ อสารในสังคม เช่น การทํางานของสื่ อ, การสื่ อสารของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ, และการสื่ อสารระหว่างประชาชน
บทสรุป
กล่าวโดยสรุ ป ดังที่ได้นาํ เสนอในการวิเคราะห์วา่ ด้วยสงครามแบบใหม่วา่ ควรมีการ
การ
เปลี่ยนแปลงทางกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเรื
บเรื่ องความมัน่ คงและมีการปรับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แนวทาง
ตลอกจนวิธีการปฏิบตั ิไปพร้อมๆกันด้วย การจะได้มาซึ่ งแนวคิด แนวทาง ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี
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นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและกระบวนการเรี ยนรู ้หลายอย่าง การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ
องค์กรรัฐจึงเป็ นเรื่ องสําคัญด้วย การเรี ยนรู ้ในที่น้ ี จะได้มาจากภาคประชาชน จากการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเราพบว่าชนชั้นนําและโครงสร้างในการอํานวยยุติธรรมของรัฐเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้
รัฐและอํานาจสาธารณะมีความชอบธรรม ในการจัดการปั ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตังนั้น ตัวแบบนโยบายที่ได้มาก็คือการสร้างความยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาอัตลักษณ์ในเรื่ อง
ชาติพนั ธุ์ ศาสนาและประวัติศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ สันติวธิ ี ภาคประชาชนมี 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ด้านกฎหมายยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
ระบบราชการ ด้านความมัน่ คงชุมชน ด้านสื่ อสันติภาพ
ปฏิบตั ิการทางยุทธศาสตร์ ให้สาํ เร็ จต้องขับเคลื่อนเป็ นระบบและพร้อมๆกันเพื่อแก้ปัญหา
ใจกลางให้สาํ เร็ จ

