
ปาฐกถางานสัมมนา

“การเมืองต้องนำการทหาร:  

ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” 



โดย

ฯพณฯอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี

และศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสี

ประธานกรรมการอำนวยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

“การเสริมสร้างสังคมสันติสุข”















สถาบันพระปกเกล้า

กันยายน๒๕๕๒



การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน 

ปาฐกถางานสัมมนา

“การเมืองต้องนำการทหาร:ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความย่ังยืน”

โดย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า	 	

พิมพ์ครั้งที่	๑	 กันยายน	๒๕๕๒		จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม	

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data 

	

	

	

ISBN	-	๙๗๘-๙๗๔-๔๔๙-๔๙๘-๖	

สสธ.๕๒-๕๕-๒๐๐๐.๐	

	
ลิขสิทธ์ิของสถาบันพระปกเกล้า	

คณะทำงานโครงการ		 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า	

	 พลเอก	เอกชัย	ศรีวิลาศ	

	 เมธัส	อนุวัตรอุดม	

	 ประภาพร	วัฒนพงศ์	

	 ศุภมาส	วิริยะสกุลพันธ์ุ	

	 มานิตา	หนสูวัสด์ิ	

ออกแบบปกและรปูเล่ม	 สุชาติ		วิวัฒน์ตระกลู	

จัดพิมพ์โดย	 สถาบันพระปกเกล้า	

	 อาคารศนูย์สัมมนา	๓	ช้ัน	๕	ในบริเวณสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	

	 ถนนติวานนท์	ตำบลตลาดขวัญ	อำเภอเมือง	นนทบุรี	๑๑๐๐๐	

	 โทร.	๐-๒๕๒๗-๗๘๓๐-๙	โทรสาร.	๐-๒๕๒๗-๗๘๑๙		

	 www.kpi.ac.th	

พิมพ์ท่ี	 ส	เจริญการพิมพ์	

	 ๑๕๑๐/๑๐	ถนนประชาราษฎร์	๑	แขวงบางซ่ือ		

	 เขตบางซ่ือ	กรุงเทพมหานคร	๑๐๘๐๐	

	 โทร.	๐-๒๙๑๓-๒๐๘๐	โทรสาร.	๐-๒๙๑๓-๒๐๘๑	

ราคา		๔๐		บาท	

	



สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน 

คำนำ 

	 ปาฐกถางานสัมมนา	“การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทาง

การแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”	เล ่มนี ้	เป ็นการรวบรวม		

คำกล่าวปาฐกถาจากงานสัมมนาซึ่งร่วมจัดโดยสำนักสันติวิธีและ

ธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า	ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความ		

ขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์		

ภาคใต้	เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๒	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	

คอนเวนชั ่น	กรุงเทพฯ	โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอรายงาน	

“ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์

และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี”	จาก		

มุมมองของนักศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูง	“การเสริม

สร้างสังคมสันติสุข”	รุ ่นที ่	๑	ตลอดจนแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้ในระยะ		

ต่อไป	

	 ปาฐกถาที ่รวบรวมมานี ้เป็นปาฐกถานำของศาสตราจารย์			

นายแพทย์	ประเวศ	วะส ี	ประธานกรรมการอำนวยการศ ึกษา

หลักสูตรฯ	ในหัวข้อ	“การใช้การเมืองนำการทหารในการแก้ไข

ปัญหาภาคใต้”	ซึ่งท่านได้กล่าวถึงรากเหง้าของปัญหา	รวมทั้งได้

เสนอแนะแนวทางแก้ไขไว้โดยแบ่งเป็นหลักการ	๕	ประการ	และ		

วิธีการ	๗	ประการ	ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นปาฐกถาปิดของ		



สำ
นัก

สัน
ติว

ิธีแ
ละ

ธร
รม

าภ
ิบา

ล 

ปาฐกถางานสัมมนา การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน 

	 ฯพณฯ	อภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	ในหัวข้อ	“ทิศทาง

การแก้ไขปัญหาภาคใต้ในระยะต่อไปของรัฐบาล”	ซึ่งได้ฉายภาพ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมไทยโดยรวมได้เห็นทิศทางและจุดยืนต่อการ

แก้ไขปัญหาของรัฐบาล				

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระสำคัญจากทั้งสองปาฐกถานี้จะทำให้

หน่วยงานและผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน	ตลอดจน

สังคมทั้งในและนอกพื้นที่ได้มองเห็นทิศทางการแก้ไขปัญหาความ		

ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	อันจะสามารถ		

นำไปเป็นกรอบคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้าง

ทัศนคติที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ต่อไป	

	

	

	

(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	

	



ปาฐกถางานสัมมนา 

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน 

สารบัญ 

เรื่อง		 	 หน้า	

๑.		 โครงการสัมมนา  ๑ 

 “การเมืองต้องนำการทหาร:   

 ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”  

๒.		 กำหนดการสัมมนา ๕  

๓.  ปาฐกถานำ  ๑๑ 

 “การใช้การเมืองนำการทหารในการแก้ปัญหาภาคใต้”  

	 โดย	ศ.นพ.ประเวศ	วะสี		

	 ประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง		

	 “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข”	

๔.  ปาฐกถาปิด  ๒๗ 

 “ทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลในระยะต่อไป”                                                           

	 โดย	ฯพณฯ	อภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ		

	 นายกรัฐมนตรี	 	

	 	 	 		

	

	

	

	

	
           หมายเหตุ: 	เอกสารสรุปการสัมมนานี ้เรียบเรียงและเน้นคำโดยสำนักสันติวิธีและ

ธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า	



สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

�

การเมืองต้องนำการทหาร:ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน









โครงการสัมมนา

“การเมืองต้องนำการทหาร:  
ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” 

ร่วมจัดโดย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DeepSouthWatch)
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ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ





๑. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต่างมีทิศทางเดียวกันคือการใช้การเมืองนำการทหาร

แต่คงต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าในการปฏิบัตินั้นการเมืองยังไม่อาจนำ

การทหารได้อย่างแท้จริงซึ่งนอกจากเหตุผลของความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกัน

ของผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบางส่วนถึงความหมายและเจตนารมณ์

ของนโยบายการเมืองนำการทหารแล้วส่วนหนึ่งยังเกิดจากแนวคิดและ

มุมมองของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือน

ต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาที่ยังอาจจะไม่ชัดเจนสอดคล้องกัน
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 นโยบายการเมืองนำการทหารจึงเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแต่ยังไม่เกิด

ผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติทั ้งที ่แท้จริงแล้วนโยบายดังกล่าวนี้

เป็นนโยบายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมสันติสุข

ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สถานการณ์ภาคใต้ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียจึงเล็งเห็นความ

สำคัญของการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ในภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมต่อนโยบายการเมืองนำ

การทหารซึ่งเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั ่งยืนอันจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐบาลในการ

ขับเคลื่อนให้เกิดพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้นโยบายการเมืองนำการทหาร

เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์

ต่อการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้การเมืองนำการทหารของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง“การเสริมสร้างสังคมสันติสุข”

รุ่นที่๑(๔ส)สถาบันพระปกเกล้า

 ๒.๒เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองและประสบการณ์ในการ

ใช้การเมืองนำการทหารตลอดจนทิศทางการแก้ไขปัญหาของ

ภาครัฐในระยะต่อไป
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ในงานสัมมนา)
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๔. วันเวลาและสถานที ่

วันอังคารที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๒เวลา๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น.ณโรงแรมมิ

ราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ

๕. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

 ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DeepSouthWatch)
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๖.๑ ผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต่อข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้

การเมืองนำการทหารของนักศึกษาหลักสูตร๔สสถาบัน

พระปกเกล้า

 ๖.๒ทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในระยะต่อไปจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาค

ประชาสังคม

 ๖.๓กระแสสังคมที่จะเป็นพลังส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานตาม

นโยบายการเมืองนำการทหารของรัฐบาลเพื่อให้การขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กำหนดการสัมมนา

“การเมืองต้องนำการทหาร:  
ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” 

ร่วมจัดโดย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DeepSouthWatch)

วันอังคารที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๒เวลา๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น.
ณห้องแกรนด์เอบีโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ





๐๘.๐๐–๐๙.๐๐น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐–๐๙.๑๕น.พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และ

กำหนดการสัมมนา

 โดยนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว และนางทิพย์วัลย์ โพธิ์ทองนาค 

   นักศึกษา ๔ส 

๐๙.๑๕–๐๙.๓๐น. การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด  

 โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  

   ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล   

   สถาบันพระปกเกล้า  

๐๙.๓๐–๑๐.๐๐น. การกล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “การใช้

การเมืองนำการทหารในการแก้ไขปัญหาภาคใต้” 

 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี  

   ประธานกรรมการอำนวยการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร  

  ชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” (๔ส) 
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๑๐.๐๐–๑๑.๐๐น. นำเสนอ ”ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”   

มุมมองจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง   

“การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที ่๑ (๔ส)  

 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

  กรอบคิดและทิศทางของข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์



ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ด้วยสันติวิธี


  โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  

    ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  

  การใช้การเมืองเชิงรุกนำการทหารเพื่อแก้ปัญหาอย่าง



ยั่งยืน


  โดย นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน  

    ผู้สื่อข่าว ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

  การพูดคุย
(Peace
Talks)
กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ


  โดย รศ.ดร.ฉันทนา  บรรพศิริโชติ หวันแก้ว  

    อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 การสร้างพลังประชาชนทุกภาคส่วน/วัฒนธรรมในรูป



เครือข่ายสันติภาพชายแดนใต้



  โดย รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด  

    อดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ 

 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม


  โดย นางอังคณา นีละไพจิตร 

    ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 
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 การสื่อสารสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม

พหุวัฒนธรรม


  โดย นางสาวปองจิต สรรพคุณ  

    ผอ.ฝ่ายละครชุมชน มูลนิธิสื่อชาวบ้าน  

  ดำเนินรายการโดยนายบัณฑูร ทองตัน  

  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 

๑๑.๐๐–๑๑.๓๐น. แสดงความเห็นต่อข้อเสนอฯ และทิศทางการแก้ไขปัญหา

ในระยะต่อไป 

 โดยดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

๑๑.๓๐–๑๒.๐๐น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแสดงความเห็นต่อข้อเสนอแนะของ

นักศึกษาฯ  

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน
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๑๓.๐๐–๑๕.๐๐น.ร่วมแสดงความเห็นต่อข้อเสนอฯ และทิศทางการแก้ไข

ปัญหาในระยะต่อไป 

  นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์  

  ที ่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร  

  พลโท ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  

  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ/ ผู้แทนกอ.รมน. 

  นายนพ เฟื่องฟู  

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศอ.บต. (ข่าวกรอง) 

  พล.ต.ต เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา  

  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  

  ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  

  ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย

ทางว ัฒนธรรมภาคใต ้ มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

  นายภัทระ คำพิทักษ์  

  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์  

  คุณกัลยา เอี่ยวสกุล  

  ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดปัตตานี 

 ดำเนินรายการโดยพลเอก  เอกชัย ศรีวิลาศ  

 และนางสาวศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ 
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๑๕.๐๐–๑๖.๐๐น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการแก้ไข

ปัญหาในระยะต่อไป 

๑๖.๐๐–๑๖.๓๐น. ปาฐกถาปิดการสัมมนา “ทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้ใน

ระยะต่อไปของรัฐบาล” 

 โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

   นายกรัฐมนตรี 





ปาฐกถาเปิดการสัมมนา

“การใช้การเมืองนำการทหาร

ในการแก้ปัญหาภาคใต้”

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสี
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นมัสการพระคุณเจ้าท่านรอง

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ผู ้อำนวยการหลักสูตรเสร ิมสร ้าง

สังคมสันติสุข(๔ส.)ผมขออนุโมทนา

ในการที่สามสถาบันได้ร่วมกันจัดการ

ประชุมในครั ้งนี ้ค ือสถาบันพระ-

ปกเกล้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และDeepSouthWatchเรื ่องความ

รุนแรงในภาคใต้นั ้นได้เร ื ้อร ังและ

ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก่อให้เกิดความ

สูญเสียและบาดแผลเจ็บปวดทั่วทั้งชาติเป็นเวลานานมีผู้ได้พยายามแก้ไข

เรื่อยมาแต่ปัญหาก็ยากในตัวมันเองยังไม่สามารถแก้ได้

 สถาบันพระปกเกล้าได้จัดหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสงูการเสริมสร้าง

สังคมสันติสุขหรือที่เรียกว่า๔สคือสสสส.มีนักศึกษาผู้ใหญ่จากวงการ

ต่างๆหลากหลายเข้ามาร่วม๙๒คนใช้เวลาเรียนเกือบปีเอาจริงเอาจัง

ลงไปดูพ ื ้นท ี ่ต ่างๆลงไปพื ้นท ี ่ภาคใต้มากเพื ่อไปพูดคุยและศึกษา

สถานการณ์ต่างๆและได้สังเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาเป็นข้อเสนอแนะ

ที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นรายงานที่อยู่ในมือท่านทั้งหลาย

 ผมเองเคยได้ร่วมทำงานในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์

แห่งชาติมาก่อนและก็ได้อ่านรายงาน(ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วย

สันติวิธี)ของนักศึกษา๔สฉบับนี้เป็นรายงานที่ดีมากเพราะได้สะท้อน

ปัญหาจริงๆและได้เสนอวิธีการแก้ไขไว้และเป็นการทำด้วยจิตใจที่ดีงาม

ไม่ได้มีอคติซึ่งถ้าเรามีอคติเริ่มต้นแล้วเราจะทำตรงนี้ไม่ได้เป็นรายงาน

ที่สำคัญมากซึ่งถ้าได้ร่วมกันศึกษาและทำงานเรื่องนี้ต่อไปผมมีความ

มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจอ่านดู
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 แนวทางการแก้ปัญหาการเมืองนำการทหาร เป็นที่ยอมรับกัน

มากขึ้นในทางทฤษฎ ีแต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหา ถ้าเราย้อนกลับไปดู

เรื่องราวเมื่อครั้งเราแก้ปัญหาความขัดแย้งคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นความรุนแรง

ที่ต่อสู้ระหว่างคนไทยและมีการออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่๖๖/๒๕๒๓

เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงนั้นจะเห็นว่ากองทัพมีความเข้มแข็งทางทฤษฎี

ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ด้วยสันติวิธี เรียกว่าแข็งที่สุดไม่มีใครเท่า

แข็งกว่าพลเรือนและนักวิชาการเพราะได้ศึกษาเรื่องคอมมิวนิสต์และการ

เอาชนะด้วยสันติวิธีอย่างจริงจังอีกทั้งขณะนั้นการเมืองซึ่งมีพลเอกเปรมฯ

เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความมั่นคงเป็นที่เคารพและผนึกกับกองทัพอย่าง

เป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นความเป็นเอกภาพของยุทธศาสตร์ถือว่าเป็น

เรื่องสำคัญที่จะทำให้แก้ปัญหาได้ แต่ขณะนี้เมื่อเราเผชิญกับปัญหา

ภาคใต้มีความเปลี่ยนแปลงไปเวลาล่วงเลยไปสามสิบกว่าปีผู้ที่ทำเรื่อง

สันติวิธีนี้ในกองทัพก็เกษียณอายุไปทำให้เกิดความอ่อนแอทางทฤษฎีขึ้น

ในกองทัพในขณะที่ทางการเมืองเองก็อ่อนแอขาดความมั่นคงดังนั้น

การ เม ืองนำการทหารจ ึ ง

อ่อนแอเราต้องดูทั้งสองเรื่อง

และมาออกแบบวิธีก ันใหม่

จึงจะแก้ปัญหาได้

 การเมืองนำการทหาร

ไมไ่ดแ้ปลวา่ไมใ่ชก้ารทหาร

ไม ่ ได ้แปลว ่าการทหารไม ่

สำคัญการทหารยังจำเป็น

ในการป้องกันความรุนแรง 

จำกัดขอบเขตและระงับ

ความรุนแรง และใช้การ

การเมืองนำการทหารไม่ได้แปลว่าไม่ใช้

การทหาร การทหารยังจำเป็นในการ

ป้องกันความรุนแรง จำกัดขอบเขตและ

ระงับความรุนแรง และใช้การทหารมา  

สนองตอบวัตถุประสงค์ทางการเมือง และ

คำว่าการเมืองก็ไม่ได้แปลว่านักการเมือง 

เดี๋ยวจะเข้าใจผิดแล้วไปรอนักการเมือง 

และเมื่อนักการเมืองอ่อนแอ เราก็เลยทำ

อะไรไม่ได้ การเมืองนี้หมายถึงคนไทย  

ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการด้วย  

สันติวิธีที่จะถอดสลักปัญหา แก้ปัญหาให้ได้ 
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ทหารมาสนองตอบวัตถุประสงค์ทางการเมือง และคำว่าการเมือง  

ก็ไม่ได้แปลว่านักการเมือง เดี๋ยวจะเข้าใจผิดแล้วไปรอนักการเมืองและ

เมื่อนักการเมืองอ่อนแอเราก็เลยทำอะไรไม่ได้การเมืองนี้หมายถึงคน

ไทยทุกคนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการด้วยสันติวิธีที่จะถอดสลัก

ปัญหาแก้ปัญหาให้ได้แบบที่ซุนวูกล่าวว่าการสงครามที่ดีที่สุดคือการชนะ

โดยไม่ต้องรบการรบคือการสูญเสียเราไม่ควรจะสูญเสียการจะชนะโดย

ไม่ต้องรบคือต้องสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือซึ่งเป็นหน้าที่ของ

คนไทยทุกคนทุกภาคส่วนไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองเท่านั้น

 ผมอยากจะสรุปที่มาของปัญหาหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขเรื่องนี้

ต่อไปสาเหตุของปัญหาที่ลึกที่สุดคือการที่เราเป็นรัฐเอกนิยมใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทย

ของเรามีผู ้คนหลายเชื ้อชาติหลาย

วัฒนธรรมอยู ่ร ่วมกันในดินแดนนี ้

เป ็นพหุว ัฒนธรรมแต่ร ัฐกลับเป็น

เอกนิยมคือรวมศนูย์เข้ามาเป็นหน่ึงเดียว

นิยมความเป็นอย่างเดียวนิยมความเหมือนกันซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง

เพราะความเป็นจริงคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมตรงนี้เป็นต้นตอ

ของความขัดแย้งไม่เฉพาะในภาคใต้เท่านั้นแต่กับปัญหาในภาคอื่นด้วย

ความเป็นเอกนิยมนี้นำไปสู่การขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็น

คนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้งทั้งปวงในประเทศไทยทั้งที่การ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนนี้เป็นศีลธรรมพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความดีงาม

ทั้งปวงคือประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม

 การขาดความเป็นธรรมเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยถ้า

เรามองไปจะเห็นการขาดความเป็นธรรมในทุกเรื่องคนเล็กคนน้อยคนยาก

คนจนคนข้างล่างไม่มีความหมายไม่มีศักดิ์ศรีในสังคมไทยคนข้างบนก็ไม่

สาเหตุของปัญหาที่ลึกที่สุดคือการ

ที่เราเป็นรัฐเอกนิยมในสังคม  

พหุวัฒนธรรม 
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เข้าใจคนข้างล่างระบบการศึกษาของเราก็สร้างคนไทยหลายชั่วคนที่ไม่

เข้าใจคนข้างล่างลองนึกดูในโรงเรียนเราท่องแต่ตำราท่องแต่วิชาอาจจะ

ไปเรียนเมืองนอกและก็กลับมามีตำแหน่งสำคัญทำงานนำในสังคม

ซึ่งกลุ่มที่นำในสังคมก็มีอยู่๕ประเภทด้วยกันที่มีผลต่อความเป็นไปใน

สังคมคือนักการเมืองข้าราชการนักวิชาการนักธุรกิจและสื่อมวลชน

ทั้งห้ากลุ่มนี้คือกลุ่มนำที่ไม่เข้าใจความเป็นไปของคนข้างล่างอันเนื่อง

มาจากการศึกษาที่เรามีอยู่

 มีคนเตือนว่าระบบการศึกษาของเราทำให้คนไทยขาดจากราก

เหง้าของตนคนที่เตือนคือพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

เพราะการศึกษาใช้การท่องจำเป็นหลัก

ไม่ได้ศึกษาจากชีวิตของคนไทยคำว่า

รากเหง้าหมายถึงวัฒนธรรมวัฒนธรรม

นั้นเป็นรากของสังคมต้นไม้ต้องมีราก

ฉันใดสังคมก็ต้องมีรากฉันนั้นถ้าเราตัดรากต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเรารู้

ถ้าเราพัฒนาสังคมโดยตัดรากก็จะเกิดอย่างเดียวกันกับที่ตัดรากต้นไม้

ที่เราพัฒนามาทั้งหมดนี ้เราไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกือบ

ทั้งหมดก็ไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของกลุ่มชน

ร่วมกันที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในนั้นกินความหมดถึงคุณค่าความเชื่อ

การทำมาหากินขนบธรรมเนียมประเพณีการศึกษาศาสนาธรรมรวมอยู่

ในร่มวัฒนธรรมทั้งหมดการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นการตัดราก

ทางวัฒนธรรมเพราะเราไม่เข้าใจก่อความเสียหายขึ้นซึ่งเรากำลังเข้าสู่

วิกฤติการณ์คลื่นลูกที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งซับซ้อนที่สุดเพราะเราไม่รู้

ว่าศัตรูคือใครถ้าเรารู้ว่าศัตรูคือใครเราก็กำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ได้

ผมพยากรณ์ไว้นานสิบกว่าปีแล้วว่าประเทศไทยหนีการนองเลือดไม่พ้น

ดูเรื่องการศึกษาก็รู้เพราะการศึกษาของเราไม่ได้ทำให้เราเข้าใจตัวเอง

การพัฒนาที่ผ่านมาทั้งหมด  

เป็นการตัดรากทางวัฒนธรรม 
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และไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เอาแต่ท่องวิชากันไปเรื่อยๆ เมื่อเรา  

ไม่เข้าใจ เราก็แก้ไม่ได้ เมื่อแก้ไม่ได้ก็มีวิกฤติมากขึ้นแล้วก็นองเลือด

นี่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในวันนี้

 เมื่อกลับมาพูดถึงความเป็นรัฐเอกนิยมในสังคมพหุวัฒนธรรมที่

นำไปสู่การขาดความเคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน นำไปสู่

การขาดประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยต้องอยู่บนพื้นฐานที่ลึกซึ้ง

ของการเคารพคุณค่าของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่เป็นแค่กลไก

เท่านั้นหากมองว่าเป็นแค่กลไกก็จะกลายเป็นกลโกงได้ง่ายๆและสุดท้าย

ก็จะขาดความเป็นธรรมในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและกฎหมาย

อ.บวรศักดิ์อุวรรณโณเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็เคยบอกมาหลายปี

แล้วว่ากฎหมายไทยไม่ยุติธรรมต่อคนจนแม้แต่การสาธารณสุขที่เราเห็นว่า

ดีลูกคนจนยังตายมากกว่าลูกคนรวยสามเท่าเอาเรื ่องความเป็นธรรม

จับเข้าไปก็จะเห็นทุกเรื่องว่าไม่มีความเป็นธรรม

 ผมพูดเสมอว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งควรวิจัยเรื่องความเป็นธรรม 

เพราะเป็นเรื ่องสำคัญลึกซึ ้งละเอียดอ่อนต้องวิจัยและคลี ่ออกมาให้

สาธารณะเห ็นจะได ้ ช ่ วยก ัน

ขับเคลื่อนต่อไปเพราะหากความ

ไม่เป็นธรรมยังดำรงอยู ่ในสังคม

ความขัดแย้งและความรุนแรงใน

รูปต ่างๆก ็จะแก ้ไม ่ได ้ไม ่ได ้ม ี

เฉพาะภาคใต้มีทุกภาคแต่อาการ

ออกมาต่างๆกันตราบใดที่ความยากจนและความอยุติธรรมยังคง

ดำรงอยู่ในสังคม ตราบนั้นจะมีความขัดแย้งเรื่อยไปและนำไปสู่

ความรนุแรงทีแ่กไ้มไ่ด ้เช่นภาคอีสานก็มีความขัดแย้ง๙๓๒จุดส่วนใหญ่

เป็นความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับรัฐในเรื ่องทรัพยากรเพราะเราขาด

ตราบใดที่ ความยากจนและความ  

อยุติธรรมยังคงดำรงอยู่ ในสังคม 

ตราบนั้นจะมีความขัดแย้งเรื่อยไปและ

นำไปสู่ความรุนแรงที่แก้ไม่ได้ 
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ความเป็นธรรมเรื ่องการใช้ทรัพยากรและความยากจนเกิดจากความ

อยุติธรรมไม่ได้เกิดจากการพัฒนาเรื่องเหลืองแดงก็มาจากประเด็นนี้

เช่นเดียวกัน

 ถ ้าเราจะดูตัวอย่างของระบบที่ดีที่สุดและเห็นง่ายที่สุดคือ

ร่างกายของท่านเอง ในร ่างกายมีความหลากหลายสุดประมาณ

มีโมเลกุลและเซลล์ต่างๆมากมาย

ที่ไม่เหมือนกันเลยสมองหัวใจตับ

ปอดไตลำไส้ถ้าเราดูตัวอย่างของ

ระบบร่างกายเราจะได้เรียนรู ้ว ่า

ระบบร่างกายน้ีคือความหลากหลาย

ในร่างกายเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นลองนึกถึงตัวท่านเองก็จะพบเห็น

ความหลากหลายในร่างกายเดียวกันซึ่งระบบร่างกายของเรามีหลักดังนี้

คือหนึ่งอวัยวะต่างๆต้องมีอัตลักษณ์ (Identity) ของตัวเอง เราจะไป

ให้หัวใจเหมือนปอดปอดเหมือนตับไม่ได้เมื่อเป็นแบบนี้สองมันจะต้อง

มีอิสระในตัวเอง (Autonomy)จะไปรอให้ใครสั่งให้หัวใจเต้นไม่ได้จะรอ

ให้ใครสั่งให้หายใจก็คงจะตายแต่สามแม้อวัยวะต่างๆ จะมีอัตลักษณ์

และอิสระในตัวเอง อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ก็ยังต้องมีบูรณาการ 

(Integration) เชื่อมโยงกันหมดเป็นชีวิตเดียวกันต้องอาศัยกลไก

บางอย่างที่จะเชื่อมโยงให้เกิดบูรณาการทั้งหมดโดยสรุปแล้วระบบร่างกาย

ของเราเป็นความหลากหลายในกายเดียวกัน

 ดังนั้นเราลองมาดูระบบนี้เมื่อเทียบกับประเทศหรือสังคมจะเห็นว่า

กลุ ่มต่างๆก็มีอัตลักษณ์ของตัวและอัตลักษณ์นั ้นสำคัญเขานึกถึง

ประวัติศาสตร์นึกถึงวัฒนธรรมภาษาและบรรพบุรุษของเขาสิ่งเหล่านี้

เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นศักดิ์ศรีคนเราอยู่โดยไม่มีศักดิ์ศรีไม่ได้ไม่มีเงิน

ยังพออยู่ได้เราต้องนึกถึงว่าในสังคมของเราที่เป็นพหุวัฒนธรรมนั้น 

ระบบร่างกายนี้คือความหลากหลาย  

ในร่างกายเดียวกัน มีอัตลักษณ์ของ  

ตวัเอง มอีสิระในตวัเอง และมบีรูณาการ 

เชื่อมโยงกันหมดเป็นชีวิตเดียวกัน 
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แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมจะต้องสามารถมีอัตลักษณ์ของตัวได้ มีความ

ภูมิใจในอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และความสำเร็จของตัวได ้อันนี้มัน

ดึงใจเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ผนึก

คนเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่ม

ว ัฒนธรรมต่างๆต้องมีอ ัตลักษณ์

ของตัวระบบทั้งหมดต้องส่งเสริม  

อัตลักษณ์ตรงนี้ ไม่ใช่ไปทำให้

เหมือนกันหมดเราลองนึกภาพว่า

ถ้าเราทำให้อวัยวะของเราเป็นเหมือน

กันหมดเราก็เป็นคนอยู่อย่างนี้ไม่ได้หัวใจต้องเป็นหัวใจปอดก็ต้องเป็น

ปอดสมองก็ต้องเป็นสมองเมื่อก่อนนี้เราไปถึงขนาดว่าในเชียงใหม่มีการ

ปักป้ายที่โรงเรียนหนึ่งว่าเป็นเขตปลอดคำเมืองคำเมืองก็เป็นอัตลักษณ์

ของคนล้านนาเราต้องส่งเสริมความหลากหลายแทนที่จะทำให้เหมือนกัน

ย้อนกลับไปครั้งจอมพลป.ด้วยนโยบายชาตินิยมที่จะทำให้ทั้งหมดเป็น

ไทยเหมือนกันหมดซึ ่งเป็นแนวทางที ่ผิดเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

ต้องส่งเสริมความหลากหลายเรื่องอัตลักษณ์นี้เป็นข้อที่หนึ่งสองต้อง

ส่งเสริมหลักที่เรียกว่าAutonomyหรืออัตโนมัติซึ่งมากที่สุดก็คือการดูแล

ปกครองตัวเองแต่ว่าภายใต้ความเชื่อมโยงบูรณาการเป็นร่างกายเดียวกัน

ไม่ใช่แยกจากกันไปเลย

 ผมจะขอเสนอหลกัการ ๕ ประการและวธิกีาร ๗ ประการทีจ่ะนำ 

ไปสู่การแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ดีกว่าที่ผมจะพูดคือรายงานของคณะนักศึกษา

๔สทั้ง๙๒คนเป็นรายงานที่ดีมากดีกว่าที่ผมจะพูดผมทำงานเรื่องนี้

มาก่อนต้องยอมรับว่ารายงานนี้เขียนดีจริงๆและขอชื่นชมขอชมเชย

นักศึกษาทั้ง๙๒คนรวมทั้งผู้อำนวยการหลักสูตรและคณะทั้งหลายที่ช่วย

กันทำถ้าช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไปผมคิดว่าจะแก้ปัญหาได้

ในสังคมของเราที่เป็นพหุวัฒนธรรมนั้น 

แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมจะต้องสามารถมี  

อัตลักษณ์ของตัวได้ มีความภูมิใจใน  

อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และความ

สำเร็จของตัวได้ 
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 โดยที่ผมกล่าวมาถึงสาเหตุและระบบที่ว่าดีที่สุดคือความหลากหลาย

ในร่างกายเดียวกันนั้นผมขอเสนอหลักการ๕ประการด้วยกันเพื่อแก้

ปัญหาภาคใต้คือข้อที่ ๑ ต้องสร้างจินตนาการใหม่ประเทศไทย 

จินตนาการเก่าของเราเป็นจินตนาการเล็กๆ

แคบๆเป็นจินตนาการแบบนักเลงโตต้องมี

จินตนาการใหม่ว่าประเทศไทยประกอบ

ด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม 

หลายศาสนา เป็นประเทศแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคน

หลายเชื้อชาติวัฒนธรรม เรามีตัวอย่างเช่นประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีคน

หลายเชื ้อชาติคือฝรั ่งเศสเยอรมันอิตาเลียนอยู ่ด้วยกันเป็นประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์พูดทั ้งสามภาษาด้วยซ้ำไปแต่ก็อยู ่ร ่วมกันด้วยสันติ

เป็นประเทศที่งดงามมีสันติภาพที่จริงย้อนไปดูครั้งกรุงศรีอยุธยาจะเห็น

ว่าเป็นชุมชนหลายเชื้อชาติมีทั้งญี่ปุ่นโปรตุเกสผู้นำสมัยก่อนก็ใจกว้าง

ต้องสร้างจินตนาการใหม่

ประเทศไทย 
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มีใครก็ต้อนรับหมดซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของเราแต่ภายหลังมันเพี้ยนไปต้อง

กลับมาสร้างจินตนาการใหม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลายเชื้อชาติ

ศาสนาวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นธรรมะแห่งความหลากหลาย

ถอดออกจากจินตนาการเก่าๆของความเป็นรัฐเอกนิยม

 ข้อที่ ๒ ต้องกระจายอำนาจไปสู่

ชุมชนท้องถิ่น ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ

ดูแลตัวเอง พัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง

กับวัฒนธรรมของเขาเพราะในชุมชน

ท้องถิ ่นมีผู ้คนมากหลายเยอะแยะไปหมด

จุดแข็งของเราอยู ่ท ี ่น ั ่นเราก็ร ่วมมือกัน

เขาเข้าใจเรื่องราวของเขาเขาร่วมมือกันจะ

เป็นทุกสิ ่งทุกอย่างเป็นทั ้งประชาธิปไตย

โดยตรงด้วยเพราะคนทั้งหมู่บ้านสามารถ

รวมตัวร่วมคิดร่วมทำร่วมมือปรึกษากันว่า

เขาต้องการอะไรในการพัฒนาทั้งในแง่ของ

เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเขาสามารถดูแลกัน

ได้ประเทศใดที่รวมศูนย์อำนาจจะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหา

ใหญ่ที่บ่อนทำลายประเทศไทยผมไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อไปศึกษา

ย้อนหลังกลับไปสองร้อยกว่าปีกลุ ่มชนชั ้นสูงมีการเล่นพรรคเล่นพวก

มีคอร์รัปชั่นรุนแรงมากในประเทศต่อมาเขากระจายอำนาจไปทั่วถึงหมด

ประเทศเขามีคนเจ็ดล้านคนแต่เขามีท้องถิ่นที่เรียกว่าแคนตอน(Canton)

ถึง๒๓แห่งและเป็นเซมิอีก๓แห่งรวมเป็น๒๖แห่งเพื่อกระจายอำนาจ

ไปสู่ชุมชนประชาชนก็จะได้มีส่วนควบคุมการคอร์รัปชั่นภาระของรัฐก็จะ

ลดลงเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนชุมชนหากชุมชนท้องถิ่นสามารถ

คิดเอง พัฒนาเอง อยู่อย่างมีความสุข เขาก็ไม่อยากแยกตัว เพราะ

ต้องกระจายอำนาจไปสู่

ชุ มชนท้องถิ่ น หากชุมชน  

ท้ อ ง ถิ่ น ส า มารถคิ ด เ อง 

พัฒนาเอง อยู่อย่างมีความ

สุข เขาก็ไม่อยากแยกตัว 

เพราะเขาได้ประโยชน์จาก

การอยู่ร่วมกันเป็นรัฐใหญ่  

ในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งดีกว่า

แยกไปโดดเดี่ยว 
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เขาได้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันเป็นรัฐใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งดี

กว่าแยกไปโดดเดี่ยวหากรัฐใจดียอมให้ชุมชนคิดเองทำเองได้มาก

เท่าไหร่เขายิ่งอยากอยู่กับเราถ้ารัฐยิ ่งเผด็จการยิ่งรวมศูนย์อำนาจ   

เขายิ่งอยากแยกอันนี้เป็นธรรมชาติโดยการกระจายอำนาจนี้ต้อง

กระจายสู่ทุกภาคของประเทศ ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ เราจึงจะลดความ

ขัดแย้งได้ ภายใน๕-๑๐ปีนี้เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้จะแก้ความ

ยากจนได้จะแก้ปัญหาต่างๆในภูมิภาคได้เพราะความขัดแย้งหลักคือ

ความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐรวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ข้อที่ ๓ ต้องใช้ความจริง ความเชื่อถือไว้วางใจกัน และความ

ยุติธรรม ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษคือTruth,Trust,และJusticeหรือTTJ

ตอนนี้เราไม่ได้เอาความจริงเป็นหลักแต่ความหลบซ่อนข้อมูลลวงอะไร

เยอะความจริงจะนำไปสู่เรื่องอื่นๆได้อย่างในแอฟริกาใต้ที่มีความขัดแย้ง

มากกว่าร้อยปีตอนหลังยุติลงได้ด้วยการใช้TruthandReconciliation

มีตำรวจคนขาวได้มาสารภาพว่าเขาได้ฆ่าคนดำไปอย่างไรบ้างกี่คนแทนที่

คนดำจะเข้าไปแล่เนื้อตำรวจคนขาวแต่ด้วยการสารภาพความจริงกลับ

ทำให้เกิดการให้อภัยอย่างยิ่งใหญ่ความจริงรวมถึงความจริงใจนี้จะนำ

ไปสู่การให้อภัยได ้แต่การหลบซ่อน 

การหลอกกันจะยิ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อ

ถือแต่ถ้ามีความไว้ใจกันความไว้ใจกันนี้

จะเป็นทุนของการพัฒนาที ่ย ิ ่งใหญ่มาก

ทำอะไรก็ง่ายไปหมดเรื ่องความยุติธรรม

ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมนุษย์ยอมได้

ทุกอย่างถ้ามีความยุติธรรมแม้แต่สัตว์

ความยุติธรรมก็สำคัญถ้าสุนัขตัวไหนอิ่มมากเกินและตัวอื่นอดนี้มันก็จะ

กัดกันถ้าอิ่มเท่าๆกันก็จะเกิดความสงบฉะนั้นความยุติธรรมนี้สำคัญ

ต้องใช้ความจริง ความเชื่อถือไว้

วางใจกัน และความยุติธรรม 

ความจริงรวมถึงความจริงใจนี้  

จะนำไปสู่การให้อภัยได้ แต่การ

หลบซ่อน การหลอกกันจะยิ่งนำไป

สู่ความไม่เชื่อถือ 
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และเราแสนจะขาดความยุติธรรมเร็วๆนี้มีการตัดสินคดีตากใบก็แสนจะ

สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ผู้คนเพราะขาดความยุติธรรม

 ข้อที่ ๔ สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้สามารถแก้ปัญหา

ความยากจนด้วยตนเองเพราะความยากจนนั้นบีบคั้นให้เขาคิดเขาทำ

ด้วยตัวเองแล้วรัฐสนับสนุนอย่างหนึ ่ง

ที ่น ่าสนับสนุนคือการตั้งศูนย์อาหาร  

ฮาลาลปัตตานีให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

แล้วเชื่อมโยงอาชีพของคนในสาม

จังหวัดหมดทุกคนทั้งอาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ ให้เข้ามาสู่

อาหารฮาลาลและทำอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพสูงส่งไปขายทั่วโลก

ให้คนมุสลิมในสามจังหวัดภูมิใจในศูนย์อาหารฮาลาลที่มีชื่อเสยีงไปทั่วโลก

 ข้อที่ ๕ สนับสนุนให้ปัตตานีเป็นศูนย์ศึกษาวิชาการอิสลาม  

ที่สำคัญของโลกตามที่เขาเคยเป็น ถ้าปัตตานีมีศูนย์การศึกษาศาสนา

ที่มีชื ่อเสียงเป็นแสงสว่างแห่งอิสลาม(LightofIslam)คนที่อื ่นก็เข้ามา

เล่าเรียนมีการศึกษาที่ลึกซึ้งตรงนี้จะ

เป็นจุดแข็งที่คนจะภูมิใจเป็นเรื่องของ

การสน ับสน ุนอ ัตล ักษณ ์ของ เขา

ประเทศไทยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ทั้ง

ประเทศไทยและโลกเองกลับจะได ้

ประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะปัจจุบันโลกเป็นวัตถุนิยมเกินแล้วควรที่จะ

เรียนรู้จากมุสลิมที่เขาเคร่งศาสนาควรทบทวนตรงนี้โดยใช้วิถีมุสลิมเข้ามา

ลดวัตถุน ิยมเรามีประชาคมมุสลิมในประเทศไทยถ้าเราสนับสนุน

อัตลักษณ์จริงอย่างที่พูดก็ควรจะสนับสนุนให้เขาเข้ามาร่วมกันทำเป็น

ประชาคมมุสลิมที่เคร่งศาสนามีความเจริญหลุดพ้นจากความยากจนและ

รักสันติก็จะมีความหมายสำหรับโลกมากเพราะโลกขณะนี้มีความขัดแย้ง

ตั้งศูนย์อาหารฮาลาลปัตตานี

ให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

สนับสนุนให้ปัตตานีเป็นศูนย์ศึกษา

วิชาการอิสลามที่สำคัญของโลก

ตามที่เขาเคยเป็น 
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ระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมอิสลามซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่

ที่สุดและถ้าเรามีประชาคมมุสลิมอยู่ในประเทศไทยที่มีความรู้ทางศาสนา

ดีพ้นจากความยากจนมีการศึกษาดีและรักสันติก็จะเป็นพลังสร้าง

สันติภาพในโลกที่ออกไปจากประเทศของเรา

 ส่วนวิธีการ ๗ ประการมีดังต่อไปนี้ คือวิธีการที่ ๑ สร้างภาคี

ยุทธศาสตร์ ๔ส เพื่อแก้ความอ่อนแอทางทฤษฎีของกองทัพและ

ความอ่อนแอทางการเมืองของพรรคการเมืองไม่ควรมีใครทำงานแบบ

ดิ่งเดี่ยวแต่ควรจะเป็นภาคีกันนายกฯและผู้นำฝ่ายค้านก็ควรทำร่วมกัน

เพราะการแก้ปัญหาความรุนแรงไม่มีการแยกฝ่ายการเมืองนั้นแยกฝ่าย

แต่การพัฒนาและการแก้ปัญหาไม่แยกฝ่ายนักศึกษา๔สสื ่อมวลชน

นักวิชาการนักสันติวิธีผูน้ำศาสนาผูน้ำชุมชนในภาคใต้กองทัพนักการเมือง

ทั้งหมดควรอยู่ในนี้มาร่วมกันฟอร์มเป็นภาคียุทธศาสตร์ ๔สซึ่ง๔ส

หมายถึงเสริมสร้างสันติสุข แม้การเมืองจะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย 

อ่อนแอไป แต่ตัวภาคียังอยู่ เพื่อความต่อเนื่องเพื่อช่วยกันถ้าอาศัย

การเมืองอย่างเดียวนักการเมืองเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เป็นแล้วก็

ไม่เข้าใจก็จะอ่อนแอในเชิงยุทธศาสตร์ไม่สามารถสร้างความเป็นเอกภาพ

ได้ดังนั้นควรจะทำงานเป็นภาคีตรงนี้ถึงอะไรจะเปลี่ยนไปแต่ตัวภาคีก็จะ

ยังอยู่เพื่อความต่อเนื่องทางยุทธศาสตร์

 วิธีการที่ ๒ คือกองทัพควรตั้งกลุ่มหรือสำนักทฤษฎีสันติวิธี   

ตามข้อเสนอในเอกสารของคณะนักศึกษา๔สเพราะทฤษฏีอ่อนไปแล้วใน

กองทัพและก็ต้องฝึกสันติวิธีในกองทัพเพราะ

สันติวิธ ีหากไม่เข้าใจก็จะทำไม่เป็นเพราะ

reactionของมนุษย์นั ้นมันเป็นเรื ่องการต่อสู้

เรื่องความกลัวทำสันติวิธีไม่เป็นจึงต้องมีการฝึกอบรม

กองทัพควรตั้งกลุ่มหรือ

สำนักทฤษฎีสันติวิธี 
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 วิธีการที ่๓ คือยุทธศาสตร์การสื่อสารเนื่องจากเราต้องการสร้าง

จินตนาการอันใหม่ของประเทศไทยและการสร้างความเป็นเอกภาพทาง

ยุทธศาสตร์การสื่อสารจึงสำคัญที่สุดต้องทำการสื่อสารอย่างทั่วถึง   

 วิธีการที่ ๔ คือการสานเสวนาเพื่อ

สั น ติ ภ า พ ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร คุ ย กั น เ พื่ อ

สันติภาพ อันนี้ต้องขอเตือนว่าอย่าเข้าใจ

ผิดเป็นการพูดทางลบเยอะจะโดยฝ่าย

การเมืองหรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่การพูด

คุยไม่ใช่การเจรจาตกลง การเจรจาตกลง

มันบีบคั้นมันยังตกลงไม่ได้ก็เลยปฏิเสธ

การเจรจาตกลงแต่การพูดคุยกันในฐานะ

เพื่อนมนุษย์เป็นของดีแล้วต้องมองคนที่

เห็นต่างว่าไม่ใช่ศัตรู เขาเป็นเพื่อนมนุษย์

กับเราเราต้องไปถึงจิตใจตรงนี้และทุกคน

จะสัมผัสกันได้ด้วยจิตใจทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์เห็นต่างนั้นไม่เป็นไร

ไม่มีคนสองคนเห็นหรือคิดเหมือนกันหมดลูกแฝดไข่ใบเดียวกันยังไม่

เหม ือนก ันเลยนายอ ินนายจ ันเป ็นแฝดไข ่ใบเด ียวก ันม ีด ี เอ ็นเอ

เหมือนกันเป๊ะทุกตัวยังตีกันเลยเพราะเราคิดเชิงเอกนิยมเกินไปจึงเข้าไม่

ถึงความหลากหลายธรรมชาตินั้นมีความหลากหลายซึ่งการพูดคุยนี้ไม่ใช่

มาตกลงกันแต่คุยกันในฐานะเพื่อนมนุษย์คุยกันเพื่อสันติภาพระหว่างคน

ที่เห็นต่างกันถ้ามาคุยกันได้ก็จะดีขึ ้นเรื ่อยๆขอเตือนฝ่ายการเมือง 

แม่ทัพนายกอง องคมนตรีด้วย โปรดทำความเข้าใจ อย่าพูดอะไร

ผลีผลามง่ายๆ จะพูดต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง การพูดคุยที่เรียกว่า 

Peace Talks ในฐานะเพื่อนมนุษย์เป็นของดีเสมอ ลองไปดูความ  

ขัดแย้งทุกชนิดในโลกที่เขารุนแรงยิ่งกว่าเรา ในที่สุด หยุดลงเพราะ

การคุยกัน ให้หัวใจสัมผัสกันทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น

ต้องมองคนที่ เห็ นต่ างว่ า

ไ ม่ ใ ช่ ศั ต รู ก า ร พู ด คุ ย ที่  

เรียกว่า Peace Talks 

ในฐานะเพื่ อนมนุษย์ เป็ น

ของดีเสมอ ลองไปดูความ

ขัดแย้งทุกชนิดในโลกที่เขา

รุนแรงยิ่งกว่าเรา ในที่สุด 

หยุดลงเพราะการคุยกั น  

ให้หัวใจสัมผัสกัน ทุกคนเป็น

เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น 
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 วิธีการที่ ๕ คือการสร้างเครือข่ายสันติภาพในภาคใต้อย่างที ่

เสนอไว้ในเอกสารอย่าเป็นราชการใดดิ่งเดียวไป

(Vertical)ถ้าเป็นดิ่งเดียวจะแก้ปัญหาไม่ได้ต้องไป

เครือข่ายกันหมดเลยผู้นำชุมชนครูราชการทหาร

พลเร ือนเอ ็นจ ี โอส ื ่อมวลชนมารวมก ันเป ็น

เครือข่ายและเครือข่ายที่เจอกันบ่อยๆ คุยกันบ่อยๆ มันจะนำไปสู่

การสร้างสันติภาพได้ 

 วิธีการที่ ๖ คือการเป็นมิตรกับประชาคมมุสลิมทั่วโลกสำคัญ

เราต้องเป็นมิตรกับตะวันตกกับฝรั่งแต่ไม่ใช่ลูกน้องฝรั่งไม่ได้เป็นSatellite

หรือสมุนแต่เป็นมิตรกับฝรั่งและเป็นมิตรกับประเทศมุสลิมทั่วโลกซึ่งจะ

มาช่วยการแก้ปัญหากัน

 วิธีการที่ ๗ อาจจะพิจารณาการออกคำสั่งทำนองเดียวกันกับ  

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๓ หลังการประชุมกันวันนี้แล้วซึ่งครอบคลุม

ทั้งหมดทั้งปรัชญาแนวทางยุทธศาสตร์เอาไปใช้กันอย่างทั่วถึงเพื่อ

ความเป็นเอกภาพทางยุทธศาสตร์

สร้างเครือข่าย 

สันติภาพในภาคใต้ 
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 ที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้เรื่องสาเหตุเรื่องระบบของความหลากหลาย

ในร่างกายเดียวกันเรื ่องหลักการ๕ประการและวิธีการ๗ประการ

ขอเสนอท่านทั้งหลายไว้พิจารณาเพื่อประกอบการขับเคลื่อนต่อไป

 ขอให้คนไทยทั้ งหมดร่วมกันไม่ว่ าจะเชื้อชาติศาสนาใด   

สร้างสันติภาพขึ้นให้ได้ในดินแดนแห่งนี้ และเป็นกำลังกับเพื่อนมนุษย์

ทั้งโลกเพื่อขับเคลื่อนสร้างสันติภาพในโลกขอบคุณครับ































ปาฐกถางานสัมมนา











ปาฐกถาปิดการสัมมนา

“ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้

ของรัฐบาลในระยะต่อไป”

โดยฯพณฯอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี
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เร ียนท ่านเลขาธ ิการสถาบ ันพระปกเกล ้าน ักศ ึกษาหล ักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง“การเสริมสร้างสังคมสันติสุข”(๔ส)รุ่นที่๑

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

 ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดหลักสูตรให้

ภาคส่วนต่างๆได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุข

ขึ ้นในสังคมและในวันนี ้การจัดการสัมมนาเรื ่อง“การเมืองต้องนำ  

การทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”ก็จะเป็นอีกเวที

หนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้หลายฝ่ายได้มาแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการแก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งตลอดทั้งวันผมก็ได้รับทราบว่ามีการนำเสนอ

มุมมองจากผู้เกี ่ยวข้องฝ่ายต่างๆซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้ง

รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติ
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 ก่อนที่จะพูดถึงปัญหาภาคใต้เป็นการเฉพาะผมมีข้อสังเกตเล็กๆ

ข้อหนึ่งคือย้อนหลังไปประมาณไม่น่าจะเกินสิบปีประเด็นปัญหาในเรื่อง

ของการสร้างสังคมที่มีความสันติสุขเรื ่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการไม่ใช้ความรุนแรงดูจะไม่ใช่ปัญหาที่เป็นข้อห่วงใยของสังคม

ไทยโดยทั่วๆไปสมัยหนึ่งพูดกันว่าความรุนแรงที่เป็นปัญหามากที่สุดใน

สังคมไทยคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งไม่ได้ปรากฏในสาธารณะ

ทำให้นานาชาติได้รับรู้หรือรู้จักสังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมที่มีสันติสุข

และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติศาสนา

หรือความคิดเห็นต่างๆแต่ต้องยอมรับว่ามาถึงวันนี้การที่ไม่เพียงเฉพาะ

สถาบันพระปกเกล้าแต่สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็ให้ความสำคัญ

อย่างจริงจังกับเรื่องของการสร้างกระบวนการที่จะยุติความรุนแรง 

สามารถขจัดข้อขัดแย้งต่างๆโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรงก็เป็นตัว

สะท้อนว่าการจัดระบบทั้งในเรื ่องของความคิดและการบริหารจัดการ

ทั ้งภาครัฐและภาคประชาชนมีปัญหาที ่ เราจะต้องเร ่งสะสางแก้ไข

ไม่สามารถปล่อยให้เป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตไปกว่านี้ได้

 เบื้องต้นตรงนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตครับว่าไม่เพียงเฉพาะปัญหา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่ปัญหา

ในเร ื ่องการทำอย่างไรให้สังคมไทย  

ย้อนกลับไปสู่ยุคที่เราอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุขนั้นต้องทำให้กลับคืนมาซึ่งก็เป็น

ตัวบ่งบอกอย่างหนึ ่งว่าการแก้ปัญหาใน

ลักษณะนี ้เช่นปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ไม่ ได้แก้อยู่ ในเฉพาะพื้นที่   

แต่ต้องแก้บนความเข้าใจและทัศนคติ

ของสังคมที่จะมีต่อเรื่องความหลากหลาย ต่อความเห็นหรือความ

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ไม่ได้แก้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ แต่ต้อง

แก้บนความเข้าใจและทัศนคติ  

ของสังคมที่จะมีต่อเรื่องความ

หลากหลาย ต่อความเห็นหรือ

ความต้องการที่ไม่ตรงกัน 
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ต้องการที่ไม่ตรงกันไม่ว่าจะในกลุ่มสังคมองค์กรพื้นที่จังหวัดหรือใน

ระดับใดก็ตามอันนี้เป็นหัวใจสำคัญและผมก็เชื่อว่าสถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรนี้หรือหน่วยงานอื่นๆซึ่งทำงานเรื่องนี้ก็ดีคงจะต้องเร่งรัดใน

การกระตุ้นให้ภาพรวมของสังคมไทยสามารถที่จะมีความเข้าใจที่ดี

ต่อแนวทางของการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตรงนี้ได้

 ผมจะเริ่มต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของภาคใต้ปัญหานี้เป็น
ปัญหาที่ทุกท่านทราบดีว่ามีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ หรือปัจจัย
ด้านสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยอื่นมายาวนานพอสมควรอย่าไปมอง
ว่าเป็นปัญหาที่เพิ ่งเกิดขึ ้นหรือมีคำตอบหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่
สำเร็จรูปซึ่งเมื่อประกาศใช้หรือปฏิบัติแล้วจะยุติลงได้ในระยะเวลาสั้นๆ
ผมได้บอกแล้วไม่ใช่ตอนที่พึ่งเข้ามารับผิดชอบเท่านั้นก่อนที่จะเข้ามารับ
ผิดชอบด้วยก็เช่นเดียวกันว่าสถานการณ์ได้ลุกลามไปไกลเกินกว่า  
ที่เราจะคาดหวังว่าสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปีแล้วปัญหาจะจบ
ผมเองไม่ค่อยอยากที่จะไปย้อนประวัติศาสตร์หรือพาดพิงเพราะจะเป็น
ประเด็นทางการเมืองแต่ก็ต้องพูดว่าช่วงปี๒๕๔๕เป็นต้นมาเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายแนวคิดที่ลงไปจากระดับผู้นำซึ ่งผมเชื ่อว่าไม่ได้มี
เจตนาที่จะให้ปัญหาลุกลามบานปลายแต่มันเป็นความผิดพลาดที่นำไปสู่
สถานการณ์ที่เลวร้ายลงมีส่วนซ้ำเติมให้ปัญหาบานปลายมากขึ้น

 เมื่อสักครู่มีข้อเปรียบเทียบซึ่งดีมากในเรื่องของก้อนด้ายคือของ
ในสังคมแม้กระทั่งทางวิทยาศาสตร์การที่ทำจากความเป็นระเบียบเป็น
ความไร้ระเบียบนั้นง่ายมากแต่กระบวนการย้อนกลับนั้นยากเย็นแสนเข็ญ
เหมือนท่านทำของตกกระจายไปทั่วจะรวมกลับมาให้เหมือนเดิมมันไม่ได้
ใช้เวลากำลังความคิดสติปัญญาหรือพลังงานเท่ากันเพราะมันเป็นเรื่อง
ที่ต้องใช้เวลาในการสร้างระเบียบ สร้างความสมดุลซึ่งในเรื่องของ
สันติภาพสันติสุขความสมดุลที่ว่าคือความยอมรับความไว้เนื้อเชื่อใจและ
การมีความรู้สึกถึงความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้เราต้องประคับประคอง
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ซึ่งกันและกันดังที่เราจะเห็นเป็นบางช่วงคือเราจะบอกว่ามีช่วงไหนไหมที่
เหตุการณ์สงบเลยไม่มีครับแต่ตรงไหนที่ประคับประคองในเรื ่องของ
กระบวนการตรงนี้ให้มีความสมดุลตามสมควรเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นน้อย
ความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการก็ถือเป็นคนกลุ่มน้อยและถือว่า
ไม่ใช่สิ่งที่สังคมหรือคนส่วนใหญ่จะต้องไปยอมรับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ
ด้วยความสมัครใจหรือยอมรับด้วยความจำใจก็ตามแต่ว่าพอความสมดุล
ตรงนั ้นเสียไปมันไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาได้ในระยะเวลาที่เทียบ
เคียงกันเหมือนท่านคบกับเพ่ือนอาจจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย
แต่ก็คบกันอยูด้่วยกันได้มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกันก็เป็นเพ่ือนท่ีดีกันได้
แต่วันดีคืนดีเกิดเหตุอะไรก็ตามมีเรื่องผิดใจกันขึ้นมาทำให้ไม่สามารถ
ไว้ใจกันมันก็มีปัญหาถามว่าพอมีปัญหาแล้วบอกไม่เป็นไรกลับมาไว้เนื้อ
เชื่อใจกันเหมือนเดิมมันคงไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น มันอาจจะยาก
กว่าการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจรอบแรก เพราะมันมีการละเมิด
ความรู้สึกที่ไว้ใจกัน  

 ตรงนี้ผมอยากให้สังคมเข้าใจในการเดินหน้าแก้ปัญหาตรงนี้ผมจึงย้ำ
ว่าการแก้ปัญหาต้องมีความอดทน ต้องมีความมั่นใจในแนวทาง   
ถ้าเราเชื่อเรื่องของความยุติธรรม เรื่องของโอกาสโดยอาศัยกลไก
ทางการเมืองนำเจตนารมณ์นี้ไปให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติเราต้องยอม
อดทนและต้องใช้เวลาและเราต้องนึกว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้
เขาก็จะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงไม่ให้เราแน่วแน่ในแนวทางนี้เพราะฉะนั้น
ผมจึงบอกว่าการแก้ปัญหาแม้จากวันนี้เป็นต้นไปสมมติสิ่งที่เราเห็นร่วมกัน
ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องถูกนำไปปฏิบัติก็ใช่ว่าการแก้ปัญหาจะมีความ
ราบรื่นและในบางช่วงอาจจะเหมือนกับสถานการณ์เลวร้ายลงด้วยซ้ำ
เพราะมันจะต้องเป็นแนวคิดที่ถูกท้าทายดังนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญว่า
เราจะเห็นความสำเร็จในการแก้ปัญหาได้เราต้องสร้างเจตนารมณ์และ
วิสัยทัศน์ร่วมให้ชัดเจนเสียก่อน
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 ผมย ืนย ันคร ับว ่าร ัฐบาลในว ันน ี ้

มีความชัดเจนว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหา

สามจ ั งหว ัดชายแดนภาคใต ้อย ่างไร

ประการแรกคือสิ่งที่เราต้องการจะเห็น

ปลายทาง คือการที่พื้นที่สามจังหวัด

หรือสี่อำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่

ภายใต้การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นการ

ปกครองที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่ง  

มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่อง  

วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมนั้น ได้รับ

การดูแลที่จะทำให้เขาไม่ต้องสูญเสียอัตลักษณ์และความรู้สึกว่า  

ถูกบีบบังคับให้ต้องเข้ามาอยู่ในสังคมที่มันฝืนหรือไม่ตรงกับความ

ต้องการของเขาอันนี้คือเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่าง

ชัดแจ้ง

สิ่งที่เราต้องการจะเห็นปลายทาง คือการที่พื้นที่สามจังหวัดหรือสี่อำเภอ

จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้การปกครอง ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย แต่เป็นการปกครองที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความ

แตกต่างหลากหลายในเรื่องวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมนั้น ได้รับการ

ดูแลที่จะทำให้เขาไม่ต้องสูญเสียอัตลักษณ์และความรู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้

ต้องเข้ามาอยู่ในสังคมที่มันฝืนหรือไม่ตรงกับความต้องการของเขา 

 ที่สำคัญคือว่าการเดินไปสู่จุดนั้นจะต้องเป็นการเดินไปบนการทุ่มเท

ของกระบวนการการพัฒนาและการคุ ้มครองดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างสมดุลฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องพูด
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คือการเมืองนำการทหารไม่ได้หมายความว่า บทบาทของกองกำลัง

หรือบุคลากรฝ่ายความมั่นคงไม่มีเลยไม่ใช่ครับผมอยากจะบอกว่า

สถานการณ์ปัจจุบันการพึ่งพาฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องเดินควบคู่กันไป

ในการที่จะทำให้นโยบายซึ่งการเมืองเป็นฝ่ายนำเกิดขึ้นได้จริงยังมีความ

จำเป็นครับแน่นอนปลายทางถ้าเรายังจะ

ต้องมีกำลังที ่ดูแลเรื ่องนี ้๖๐,๐๐๐กว่าคน

ใช้เงินงบประมาณที่ต้องดูแลบุคลากรไม่ใช่

งบประมาณพัฒนานะครับมากมายมหาศาล

นั ่นไม่มีทางถือเป็นความสำเร็จได้ผมส่ง

สัญญาณชัดว่าสุดท้ายความสำเร็จจะวัด  

ที่ว่าเราสามารถเริ่มถอยกำลังมาได้เมื่อไหร่ งบประมาณทางด้านนี้

ลดลงเมื่อไหร่ นั่นจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างแท้จริงแต่ถ้าบอกว่า

เหตุการณ์ความรุนแรงไม่เพิ่มขึ้นแล้วหรือลดลงเล็กน้อยแต่ทุกปีกลับใส่

คนเพิ่มเข้าไปหลักพันหลักหมื่นงบประมาณตรงนี้มากมายผมว่านั่นไม่ใช่

ความสำเร็จและไม่มีทางยั่งยืนแต่ว่าความจำเป็นของกองกำลังที่มีอยู่

ในขณะนี้ คือต้องสร้างความมั่นใจ สร้างความปลอดภัยให้พี่น้อง

ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งส่งเสียงชัดเจนว่าต้องการ

ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกจากปัญหาในอดีตเวลาที่เกิดการปฏิบัติใดๆ

ของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายก็มีการต่อต้านผมถึงได้ย้ำว่า

เรื่องกองกำลังก็ดีกฎหมายพิเศษก็ดีขณะนี้ได้ให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าเป็น

เรื่องของการรักษาความปลอดภัยดูแลความมั่นคงและยังมีความจำเป็น

ที่ต้องปฏิบัติการบางอย่างเหมือนกับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงต้อง

มีปฏิบัติการเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนว่ากำลังมีการสะสมอาวุธวัตถุระเบิด

มีบุคคลซึ่งมีหมายจับชัดเจนที่จะต้องดำเนินการ

สุดท้ายความสำเร็จจะ  

วัดที่ว่าเราสามารถเริ่ม

ถอยกำลังมาได้เมื่อไหร่ 

งบประมาณทางด้ านนี้  

ลดลงเมื่อไหร่ 
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 ขณะนี้กองทัพตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองทราบดีว่าการอยู่ตรง

นั้นและการใช้กฎหมายพิเศษเป็นดาบสองคมถ้ามีใครก็ตามไม่อยู่ใน

กรอบไม่อยู่ในนโยบายซึ่งได้ให้

ไปชัดเจนว่าต้องไม่มีการละเมิด

ส ิทธ ิมน ุษยชนต ้องไม ่ม ีการ

ละเมิดกฎหมายต้องไม่ม ีการ

ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่

ของร ัฐเองอยู ่ เหน ือกฎหมาย

เพราะฉะนั้น เหตุที่มัสยิดไอปาแยจะเป็นบททดสอบสำคัญ และเราจะ

พิสูจน์ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรง

มาใครเป็นผู้ก่อเหตุต้องมีการดำเนินการให้เห็นชัดว่ารัฐบาลไม่ได้เลือก

ปฏิบัติและจะนำคนมาลงโทษแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าข้อมูลที่ผมมี

อยู ่ไม่ใช่เรื ่องของเจ้าหน้าที ่แต่เป็นคนกลุ ่มใดก็ว่าไปตามข้อเท็จจริง

หากแม้นเป็นก็ต้องลงโทษเพราะไม่ใช่นโยบายรัฐบาลที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือ

ใครก็ตามไปก่อเหตุในลักษณะนี้จะโกรธแค้นจะอะไรก็ตามไม่มีสิทธิที่จะ

ไปทำเช่นนี้และการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ส่งผลกระทบต่อขวัญ

ของประชาชนทุกกลุ่มไม่ใช่กลุ ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้

ชัดเจนว่าการที่มีการพูดว่าการเมืองนำการทหารจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไม

ยังมีกองกำลังอยู่ทำไมยังมีปฏิบัติการอยู่ต้องบอกว่าไม่ได้ขัดกันครับ

เพียงแต่ว ่าหลักปฏิบัต ิแนวทางในการปฏิบัต ิน ั ้นชัดเจนมีมติครม.

มีแนวทางของกอ.รมน.ซึ่งได้ส่งลงไปชัดว่าแนวปฏิบัติคือต้องไม่มีการ

ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ และทุกเรื่องที่มีการละเมิดหรือมีการ

ร้องเรียนขึ้นมาเราเอาใจใส่จริงจังร้องมาทุกเรื่องส่งมาถึงผมผมก็ให้มี

การติดตามทุกครั้งเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจว่าทิศทางในส่วนนี้ชัด



เหตุที่มัสยิดไอปาแยจะเป็นบททดสอบ

สำคัญ และเราจะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จะ

เป็นเรื่องที่เราบังคับใช้กฎหมายอย่าง

ตรงไปตรงมา 
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 ถามว่าขั้นต่อไปจะทำอย่างไร ขั้นต่อไปเราต้องเดินหน้าในเรื่อง

ของการพัฒนาและการอำนวยความยุติธรรม และในเรื่องของการ

รับรู้ รับทราบ เข้าใจ เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ผมทราบดี

ว ่ า เ ว ล า เ ร า พู ด ถ ึ ง ก า ร พ ัฒน า

ความสนใจก็ไปอยู ่ท ี ่งบประมาณ

และก ็ม ีคนพูดทำนองว ่าร ัฐบาล

ปัจจุบันคิดหรือว่าจะเอางบประมาณ

แก้ปัญหานี้ได้ผมก็บอกเลยครับว่า

ผมไม่เคยคิดว่างบประมาณแก้

ปัญหานี้ได้ แต่ผมคิดว่าการพัฒนาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่การจะ

พัฒนาต้องใช้งบประมาณถ้าพดูการพัฒนาแล้วไม่มีงบประมาณก็ไม่ต้องพดู

เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าใช้งบประมาณและไม่พัฒนาก็ป่วยการซึ ่งเราต้อง

เก ็บเก ี ่ยวบทเร ียนเหมือนกันว ่าทำไมหลายปีท ี ่ผ ่านมาร ัฐบาลทุ ่ม

งบประมาณเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีขึ้นนั่นแปลว่า

ใช้งบประมาณไปไม่ถูกทั้งนี้เราเริ่มต้นจากการมีคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

ปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการตั้งเป้าหมายและกรอบ

การพัฒนาโดยมีสภาพัฒน์ฯเป็นตัวนำ

 เป้าหมายคือ การยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ตามกระบวนการพัฒนาและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่ใช่บอกว่าจัด

ให้ทุกคนรวยขึ้นมาไปบอกให้ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ไม่ใช่แต่ใช้โครงการขนาด

เล็กเข้าไปดำเนินการตามชุมชนต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เข้าไป

ด้วยเพราะมิฉะนั้นหลายพื้นที่เข้าไปไม่ได้อันนี้คงต้องพูดตรงไปตรงมา

เรามีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของการยกระดับรายได้และการสร้างงานและ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนนั่นหมายถึง

เรื่องของการศึกษาและเยาวชนเป็นการเฉพาะด้วย

เราต้องเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนา

และการอำนวยความยุติธรรม และใน

เรื่องของการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ 

เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 
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 ผมขอยกตัวอย่างเรื ่องการใช้อุตสาหกรรมฮาลาลต้องยอมรับว่า

ในอดีตพอพดูเร่ืองข้ึนมาคนก็พดูถึงเร่ืองนิคมอุตสาหกรรมบางคนคิดไปไกล

ว่าเราจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน

เป็นศูนย์กลางเป็นต้นแต่วันนี้ผมบอก

กับคนทำงานว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติ

ฮาลาลที่ประชาชนจะสัมผัสได้  

ขณะนี้ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมแต่

วัตถุดิบที่ป้อนเข้าอุตสาหกรรมฮาลาล

คือภาคเกษตรควรไปทำตรงนั้นแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่พร้อมแปรรูปหรือทำ

ทุกอย่างครบวงจรในพื้นที่ตรงนั้นเราก็ไปร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้

ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการช่วงชิงกับเขาและความจริงถ้า

เราร่วมมือกับเขาเขาก็ต้องยิ่งมาช่วยเราแก้ปัญหาให้เกิดความสงบในพื้นที่

ตรงนี้มากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้เห็นครับว่าเวลาพูดเรื่องเดียวกัน

การพัฒนางบประมาณฮาลาลแต่กลับแตกต่างกันลิบลับว่าเรามีวิธีคิดใน

เรื่องดังกล่าวอย่างไร

 ผมตั้งใจเต็มที่ว่าจะเปลี่ยนวิธีการทำงานได้และต้องขอความเป็น

ธรรมครับว่าบางทีบอกรัฐบาลประกาศใช้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่เห็นมีอะไร

ดีขึ้นเงินนั้นพึ่งอนุมัติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพึ่งเริ่มต้นครับตัวเงินที่จะไปทำ

ก้อนแรกคือที่วุฒิสภาพึ่งผ่านพรก.ให้วันจันทร์ที่แล้วนี้เองรัฐบาลก็ต้องไป

ดำเนินการออกพันธบัตรต่างๆตามมาซึ่งจะเริ ่มต้นได้ก็เดือนสิงหาคม

เป็นต้นไปแน่นอนอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ปรับมาจากงบประมาณที่มีอยู่แล้ว

แต่ตรงนั้นก็ยังทำตามแผนได้ไม่เต็มที่ตรงนี้เรามีแผนสามปีข้างหน้าเรามี

เป้าหมายชัดเจนนี่คือกระบวนการการพัฒนาพร้อมๆกันไปก็พยายามที่จะ

คลี่คลายปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่มีการหยิบยกขึ้นมาพอสมควรเช่นกรณี

การศึกษาเร็วๆนี้มีองค์กรเอกชนไปออกรายงานเรื ่องของการมีสถาน

ฮาลาลที่ประชาชนจะสัมผัสได้ขณะนี้

ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรม แต่วัตถุดิบที่ป้อน

เข้าอุตสาหกรรมฮาลาลคือภาคเกษตร 

ควรไปทำตรงนั้น 
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ศึกษาเป็นที่บ่มเพาะผู้ก่อความไม่สงบต่างๆหลักของเราคือขณะนี้รัฐบาล

จะช่วยดูแลให้สถาบันการศึกษาทุกประเภทตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนตาม

ความเชื่อตามศาสนาของเขาพร้อมๆกับการสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้มี

ทักษะในการทำงานอย่างชัดเจนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วคือการรื้อฟื้นให้

มีสำนักงานการศึกษาเอกชน(สช.)ขึ้นเฉพาะในพื้นที่นี้คือเมื่อก่อนมีสช.

แต่ถูกยุบไปตามแผนที่มีการปฏิรูปการศึกษาตอนนั้นสำนักงานการศึกษา

เอกชนก็หายไปโดยไปอยู่กับหน่วยงานส่วนกลางแต่ตอนนี้มีสช.เฉพาะใน

พื ้นที ่แล้วเพื ่อผลักดันและสนับสนุนทั ้งในเรื ่องของงบประมาณและ

บุคลากรซึ่งจะมาโยงกับโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนรัฐนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เรากำ

ลังเดินหน้าทำอยู่ซึ่งเป็นจุดที่สะท้อนว่าไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น 

แต่ในเรื่องของการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ก็จะต้องมีการดำเนิน

การพร้อมๆ กันไปด้วย ซึ่งรัฐบาลตระหนักดี

 อย่างไรก็ตามก็ม ีการตั ้งข ้อสังเกตว่าโครงสร้างที ่ เป ็นอยู ่ด ้วย

มีกอ.รมน.มีศอ.บต.ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างดังกล่าวก็มาบรรจบกันที่ตัวผมนี้

ในฐานะนายกร ัฐมนตร ีหร ือผู ้อำนวยการร ักษาความมั ่นคงภายใน

จริงๆแล้วเราก็ยังต้องการบูรณาการตรงนี้ในลักษณะที่ถาวรและเป็น  

หน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับ และให้ฝ่ายการเมืองขึ้นมารับผิดชอบ

เพราะงานสองฝ่ายนี้ต้องเชื่อมโยงกันและขณะนี้ผู้อำนวยการของศอ.บต.

ก็คือข้าราชการระดับรองปลัดกระทรวงเท่านั้นก็มีปัญหาครับเห็นใจทุกคน

ที่ทำงานเห็นใจตัวท่านผู้อำนวยการด้วยผมก็เข้าใจการที่ท่านจะบังคับ

บัญชาหน่วยงานจากกระทรวงอื่นๆมันมีความยากลำบากอยู่ทีนี้กฎหมาย

นี้ก็เป็นกฎหมายที่เราจะพยายามผลักดันเข้าไปในการพิจารณาของรัฐสภา

ในสมัยประชุมนิติบัญญัติต้องเรียนว่าเหตุผลที่ช่วงแรกยังไม่ได้เร่งตรงนี้

เพราะหนึ่งต้องยอมรับว่าสภาวะการเมืองในสภาช่วงสมัยประชุมที่แล้ว
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ตอนมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยังไม่นิ่งนักแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับ

สมัยประชุมที่ผ่านมารัฐบาลสามารถผ่านกฎหมายและข้อตกลงต่างๆได้

มากกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆสองเราพึ่งมีการผลักดันกฎหมายความมั่นคง

ออกมาบังคับใช้ปีที่แล้วและเหตุผลหนึ่งซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับศอ.บต.

ออกมาไม่ได้ในยุคสนช.(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)ก็คือกฎหมายสอง

ฉบับนี้ที่สนช.ดูแล้วยังไม่ลงตัวจึงมีปัญหาตกค้างมาจากตรงนั้นและจนถึง

วันนี้กฎหมายความมั่นคงพ.ศ.๒๕๕๑นี้

ก็ยังไม่ได้มีการบังคับใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

พึ ่งมีการจัดกำลังวางโครงสร้างอนุมัติ

กำล ังคนไปและการใช ้กฎหมายความ

มั่นคงที่ประกาศเป็นพื้นที่จริงๆยังไม่ได้เริ่ม

ครับวันนี้ก็จะมีเริ่มในส่วนของการที่จะไป

ดูแลปัญหาที่ภูเก็ตในช่วงที่จะมีการจัดประชุมอาเซียนในเดือนหน้าแต่ว่า

กำลังไล่ทำข้อเสนอเพื่อเอากฎหมายความมั่นคงเข้าไปทดแทนกฎอัยการ

ศึกซึ่งอาจจะเริ่มต้นในจังหวัดชายแดนในพื้นที่อื่นๆก่อนแต่เป็นเจตนาที่

ชัดว่าเรากำลังจะเอากฎหมายพิเศษซึ่งเบากว่าพรก. และกฎอัยการ

ศึก ค่อยๆ เข้ามาทดแทนตรงนี้ เช่นเดียวกันการต่ออายุพรก.ในช่วง

รัฐบาลผมเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งครั้งแรกรัฐบาลพึ่งเข้ามารับตำแหน่งได้

ไม่เกินสองสัปดาห์ไม่มีทางเลือกครับเมื่อหน่วยงานขอให้ต่อก็ต้องต่อแต่

วันนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าเมื ่อจะมาต่อรอบที่สองขอให้ไปทำการสำรวจ

ประเมินอย่างชัดแจ้งว่าเป็นอย่างไรเดือนเมษายนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานมาโดยมีผลสำรวจต่างๆมาเรียบร้อยและยืนยันว่าขอต่ออายุ

พรก.ครม.ก็อนุมัติแต่รอบที่สามนี้กำลังจะขอให้องค์กรภายนอกเป็น

ผู้ประเมินบ้างซึ่งรัฐมนตรีถาวรก็ได้รับไปและเข้าใจว่าได้ให้มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ปัตตานีเป็นผู้ประเมินรอบนี้ก็จะให้เห็นภาพที่มีความ

เป็นเจตนาที่ชัดว่าเรากำลังจะ

เอากฎหมายพิเศษซึ่งเบากว่า

พรก. และกฎอัยการศึก ค่อยๆ 

เข้ามาทดแทนตรงนี้ 
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ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นท่านจะเห็นว่าที่พูดว่าการเมืองนำการทหารใน

ขณะนี้ ไม่ได้พูดลอยๆ มีการปรับในเรื่องของกระบวนการนำไปสู่

แผนพัฒนา มีกระบวนการประเมินทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับ

อำนาจและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ซึ่งเมื่อสักครู่ที่มีสุภาพ

สตรีที่พูดให้ฟังถึงเรื่องปัญหาการทำงานเกี่ยวกับการข่าวต่างๆก็เป็นสิ่งที่

เรารับทราบและก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่อไป

 โดยสรุปผมอยากจะบอกว่าแนวทางการเมืองนำการทหารนี้ชัด 

และกำลังดำเนินการอยู่ แต่ผมยอมรับว่าเรากำลังพูดถึงคนจำนวน

หลักหมื ่นถ้าไม่ใช่เป็นแสนที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องนี ้การทำความเข้าใจ   

ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ผมมั่นใจว่า

ถ้าแน่วแน่ในทางนี้ไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งช่วงที่ถูกทดสอบแรงๆเหมือนกับ

สองสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ถ้ายังแน่วแน่อยู่เช่นนี้ผมเชื่อว่าเราเดินได้

สัญญาณเราจะชัดครับ
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 ส่วนการพูดคุยเนื่องจากว่าในรายงานของนักศึกษานี้เน้นเรื่องของ

การพูดค ุยผมย ืนย ันคร ับว ่า

กระบวนการพูดคุยทั้งหลายนี้

มีประโยชน์ทั้ งสิ้น เพ ียงแต ่

ย ืนย ันว ่าในส ่วนของร ัฐบาล

เราถ ือว ่าป ัญหานี ้ เป ็นปัญหา

ภายในของเราซึ ่งแก้ไขได้และ

ย ้ ำ เสมอสื่ อสารไปยั งกลุ่ ม

ขบวนการทั้งหลายว่าจริงๆ 

แล้วเป้าหมายสุดท้ายของเขา 

ถ้าพูดถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สันติสุข และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างที่รู้สึกว่าไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติ และยังคงรักษาอัตลักษณ์

ไว้ได้ ถ้าเป้าหมายท่านอยู่เท่านั้น ก็ไม่ได้ต่างไปจากเป้าหมายของ

รัฐบาลของผม พูดคุยกันได้ แต่ผมไม่ยอมรับวิธีการรุนแรงและผม

ไม่เชื่อด้วยว่าใครใช้วิธีการรุนแรงแล้วจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ในที่สุดเพราะ

อย่างมากที่สุดคือสร้างได้แค่ความกลัวให้คิดว่าคนอยู่ในฝ่ายที่ใช้ความ

รุนแรงด้วยความกลัวไม่มีทางยั่งยืนและไม่มีทางแก้ไขปัญหาและไม่มีทาง

นำไปสู่เป้าหมายที่อ้างถ้าใช้ความรุนแรงแล้วอ้างว่านำไปสู่ความเป็นธรรม

อ้างว่านำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอ้างว่าจะเป็นสังคมที่คนอยู่อย่างมีสันติ

ไม่จริงครับเพราะความรุนแรงเป็นตัวพิสูจน์ในตัวว่าคุณไม่ได้เชื่อเรื่อง

เหล่านี้ ถ้าเชื่อจริง ต้องหยุด มาพูดคุยกัน เพราะผมยืนยันความจริงใจ

และความตั้งใจว่าเราต้องการที่จะสร้างสังคมสันติสุขจริงๆ

 การที่เรามีมาตรการ ระบบบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะต้องมีการปรับ

รูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลนี้ปิดกั้น

สื่อสารไปยังกลุ่มขบวนการทั้งหลายว่า

จริงๆ แล้วเป้าหมายสุดท้ายของเขา 

ถ้าพูดถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สันติสุข 

และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างที่รู้สึก

ว่าไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติ และยังคงรักษา

อัตลักษณ์ไว้ได้ ถ้าเป้าหมายท่านอยู่

เท่านั้น ก็ไม่ได้ต่างไปจากเป้าหมาย

ของรัฐบาลของผม พูดคุยกันได้ แต่ผม

ไม่ยอมรับวิธีการรุนแรง 
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เลยพรุ ่งนี ้ก ็จะมีการจัดสัมมนา

เรื ่องกระบวนการยุติธรรมสำหรับ

ภาคใต้ซึ่งก็จะเรื่องที่เกี่ยวพันไปถึง

เรี่องของชะรีอะฮฺเราก็ไม่ได้ปิดกั้น

เลยครับพร้อมที่จะมีการศึกษา

มีการดูแลการที่จะพูดถึงว่ามีการ

ปกครองท ้องถ ิ ่ น ในรูปแบบท ี ่

แตกต่างไปจากอบจ.เทศบาลอบต.ก็ไม่มีอะไรที่ขัดข้องเลยกรุงเทพ-

มหานครก็พิเศษเมืองพัทยาก็พิเศษคุยกันได้เพียงแต่ว่าถ้าจะอ้างว่า

เมื่อมีรูปแบบพิเศษแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ก็ไม่แน่นะครับ เพราะหัวใจ

ของความยุติธรรมอยู่ที่ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูก

ปกครอง ไม่ใช่ว่ารูปแบบคืออะไร ถ้าบอกว่าต้องรวมเป็นท้องถิ่นใหญ่

พิเศษสามจังหวัดแต่คนบริหารสามจังหวัดยิ่งอยู่ห่างไกลห่างเหินจาก

ประชาชนในพื้นที่ผมก็มองไม่เห็นว่าจะมีความยุติธรรมที่ดีขึ้นได้อย่างไร

 เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงกลับมาที่จุดเริ่มต้นของผมครับว่า

วันนี ้สังคมไทยตกผลึกแล้วหรือยังว่า

สันติสุ ขจะต้อง เกิดขึ้ นจากความ

ยุติธรรม จากโอกาส และจากการ

ยอมรับความหลากหลาย ถ้าเราตกผลึก

ได้ซึ่งไม่ใช่หมายถึงเจตจำนงร่วมกันของ

คนในพื้นที่เท่านั้นแต่คนนอกพื้นที่อีก 

๗๐ กว่าจังหวัดต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย

ผมมั ่นใจว่าแนวทางที ่เราเดินจะบรรลุ

ความสำเร็จได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถหล่อหลอมให้เกิดเจตนารมณ์และ

วิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างนี้เราเดินไปก็จะมีปัญหาตลอดเวลามีทางซ้าย

ถ้าจะอ้างว่าเมื่อมีรูปแบบพิเศษแล้ว

ทุ กอย่ างจะดี ขึ้ น ก็ ไม่ แน่ นะครั บ 

เพราะหัวใจของความยุติธรรมอยู่ที่

ความสั มพั นธ์ ของผู้ ปกครองและ                  

ผู้ ถูกปกครอง ไม่ใช่ว่ารูปแบบคือ

อะไร 

สังคมไทยตกผลึกแล้วหรือยั งว่ า

สั นติ สุ ขจะต้องเกิดขึ้ นจากความ

ยุติธรรม จากโอกาส และจากการ

ยอมรับความหลากหลาย คนนอกพื้นที่

อีก ๗๐ กว่าจังหวัดต้องเข้าใจตรงนี้

ด้วย 
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ขวาหน้าหลังที่คอยดึงคอยสกัดคอยท้วงคอยขัดขวางไม่ให้สิ่งเหล่านี้

เกิดขึ้น

 ผมต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าอีกครั ้งหนึ ่งและขอแสดง

ความชื ่นชมซึ ่งผมได้รับทราบว่าหลายคนที ่เข้าร่วมอยู ่ในหลักสูตรนี ้

ไม่เพียงแต่มาศึกษาแต่กำลังมีความต้ังใจท่ีจะนำหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเป็น

ข้อเสนอนี ้ไปปฏิบัติจริงก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านประสบความสำเร็จ

เพราะหากเราสามารถทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นตรงนี้ได้ นั่นจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและสังคมไทย

ซึ่งต้องการที่จะเห็นการคลี่คลายความขัดแย้งในทุกส่วนและทำให้ความ

รุนแรงหมดไปขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอย้ำยืนยันว่าหากท่านมีข้อมูล

หรือความคิดความอ่านอะไรสามารถสื่อสารถึงผมและรัฐบาลได้ตลอด

เวลาเพราะผมจะรับฟังและพิจารณาเพื่อจะได้คำตอบที่ดีที่สุด

 ผมทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งว่าการทำงานเรื่องนี้ยังต้องอาศัยเวลาอีกพอ

สมควรขอให้ทุกคนมีความแน่วแน่ มีความอดทน และจะมีความ

สำเร็จ และเมื่อวันนั้นมาถึง จะไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลหรือผู้นำ

คนใดคนหนึ่ง แต่จะเป็นความสำเร็จของความเข้มแข็งของสังคม

ไทยเอง ซึ่งได้เรียนรู้ในที่สุดว่าการอยู่ร่วมกันและการสร้างสังคมที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุขนั้นเป็นอย่างไร   

ขอขอบคุณครับ

ขอให้ทุกคนมีความแน่วแน่ มีความอดทน และจะมีความสำเร็จ และเมื่อ

วันนั้นมาถึง จะไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลหรือผู้นำคนใดคนหนึ่ง แต่

จะเป็นความสำเร็จของความเข้มแข็งของสังคมไทยเอง ซึ่งได้เรียนรู้

ในที่สุดว่าการอยู่ร่วมกันและการสร้างสังคมที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอย่างสันติสุขนั้นเป็นอย่างไร 




