
 

 วามเห็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อแกปญหา 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต   

 

 การประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภา  ครั้งที่ 4  (สมัย

สามัญทั่วไป)  ซึ่งมีวาระดวน เรื่อง สถานการณภาคใต  ใหรัฐสภา

เปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา   213  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  

 “ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ

แผนดินที่คณะรัฐมนตรี เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรี

จะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไป                 

ในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได  ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภา               

จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได” 

 ดังนั้น  รัฐบาลโดย  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จึงอาศัย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 เสนอใหมีการเปดประชุมรัฐสภาเพื่อรับ

ฟงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของ ส.ส.และ ส.ว. เกี่ยวกับการ

บริหารราชการแผนดินวาดวยปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 

จังหวัดภาคใต  ซึ่งทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ตางนําเสนอความคิดเห็น 

 

                                                     
  กลุมงานวิจัยและพัฒนา       สรุปและเรียบเรียงจากการประชุมรัฐสภาเพื่อการอภิปราย

ทั่วไปเกี่ยวกับการแกปญหา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  เมือ่วันที่  30 -31  มีนาคม  2548 

 

 

เกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในภาคใต  ความเห็นเรื่อง  การแกไข

ปญหาในอดีตจนถึงปจจุบัน การขยายตัวของปญหาและการแกไข

ปญหาที่ใช  “การทหาร”   นําหนาเปนสิ่งที่ไมสามารถสรางสันติ

สุขใหบังเกิดได  ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไดนอมรับคําวิจารณ  

พรอมชื่นชมความคิดเห็นของ ส.ส. และ  ส.ว.   ตลอดจนรับปากวา จะ

นําขอเสนอแนะดังกลาวไปเปนแนวทางแกไขปญหาความไมสงบใน

พื้นที่  3 จังหวัดภาคใตทันที  ทั้งนี้รายละเอียด ขอเสนอแนะของ

ปญหาดังกลาวที่ ส.ส. และ ส.ว. ไดอภิปรายมีประเด็นสําคัญ ๆ 

ดังนี้ 

 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  หัวหนาพรรคประชาธิปตย  

กลาวถึงสาเหตุการกอความไมสงบในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดน

ภาคใต  รวม 4 ประการ 

 1. จากการที่รัฐบาลประเมินสถานการณ ในระหวางป 

2544 – 2545  วาผูกอการรายลดนอยลง จึงยุบศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสม

ระหวางพลเรือน ตํารวจ ทหารที่ 43 (พ.ต.ท. 43) โดยสั่งถอนทหาร

ออกจากพื้นที่ทั้งหมดและสงตํารวจเขาไปดูแลแทน 

 2. การที่รัฐบาลกําหนดขีดเสนตายใหกับเจาหนาที่ใน

การจับคนรายใหได ภายในระยะเวลาที่จํากัด   เปนสาเหตุสราง 

ความกดดันใหกับเจาหนาที่ใหใชความรุนแรง 

2 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา
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 3. ปญหาคดีอุมฆาผูตองสงสัย  มีสวนทําใหปญหา

ขยายวงกวางออกไป ผูกอความไมสงบมีแนวรวมมากขึ้น 

 4. ปจจัยเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งจากภายนอกประเทศ  

กรณีไทยสงกองกําลังไปปฏิบัติการในประเทศอิรัก และในประเทศ  

กรณีการหายตัวของนายสมชาย นีละไพจิตร  อดีตประธานชมรม

นักกฎหมายมุสลิม เหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปตตานี  และ

การสลายการชุมนุมที่อําเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส ทําใหปญหา  

มีความรุนแรงมากขึ้น  

 โดยเฉพาะคําพูดของนายกรัฐมนตรีที่กอใหเกิดชองวาง

ระหวางรัฐบาลกับประชาชน   ทําใหประชาชนไววางใจรัฐบาล

นอยลง  เห็นวาขาราชการไมวางตนเปนกลาง  และชองวางระหวาง

ประชาชนกับประชาชน  ซึ่งเปนเรื่องอันตรายมาก   กรณีการพับนก 

เปนการแสดงออกที่ไดรับการตอบรับมาก แตก็ไมชวยใหปญหา

หมดไป  จึงเสนอแนะใหรับฟงคนในพื้นที่ใหมากกวาเดิม 

 การที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภานั้น เปน

การเดินถูกทางแลว  แตจะทําอยางไรใหนโยบายนั้นนําไปปฏิบัติ

กันอยางจริงจัง   

 การแตงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเปนเรื่องดี และการ

จัดอภิปรายครั้งนี้ก็เปนเรื่องดีเชนกัน 

 การแบงโซน แบงสี เปนเรื่องไมควรทําเพราะจะทําให

ประชาชนเกิดความรูสึกแตกแยก 

 

 

 นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ ไดเสนอแนะใหรัฐบาลแกไข

ปญหาดังกลาวรวม  9  ขอ   และขอใหดําเนินการโดยเร็วกอนใน  4  

ขอแรก  คือ 

 1. ขอใหยกเลิกแนวคิดการแบงพื้นที่เปนโซน, สี  ในการ

จัดสรรงบประมาณ 3 จังหวัดภาคใต เพราะทําใหประชาชนเกิด

ความรูสึกแตกแยก 

 2. ขอใหย้ําบทบาทหนาที่ของกองกําลังในพื้นที่ใหแน

ชัด วาสงไปเพื่อความจําเปนในการพัฒนาเทานั้น  เชน การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

 3. การจัดตั้งองคกรในพื้นที่  ควรเปนองคกรที่บูรณาการ

โดยเปดรับฟงความคิดเห็น ใหมีสวนรวม   (มิใชบูรณาการแบบ

เบ็ดเสร็จ) และควรใหผูนําองคกรที่รับผิดชอบเปนพลเรือน เพื่อลด

ความกดดันดานตาง ๆ  

 4. สะสางกระบวนการยุติธรรม ปญหาตาง ๆ ที่ยังคง

คางดําเนินคดียังไมสิ้นสุด ยังคงเปนบาดแผลอยู เชน เหตุการณที่

ตากใบ ควรควบคุมใหรอบคอบ เรื่องการถูกกลั่นแกลง การไมได

รับความยุติธรรมใหนึกถึงผูบริสุทธิ์ที่ตกเปนเหยื่อควรแสดงออก

อยางโปรงใส  ความจริงใจใหความคุมครองแกประชาชนดวย  

มิใชคุมครองแตเจาหนาที่ของรัฐฝายเดียว 

ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา 4 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา
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 5. ปญหาดานเศรษฐกิจ การสรางโอกาส  ใหคํานึงถึง 

ประเพณี วัฒนธรรม การคาขาย การสงเสริมอาชีพ  การทองเที่ยว  

ควรสนับสนุนใหสอดคลองกับความเหมาะสมในแตละพื้นที่  

การคาชายแดน  ใหมีจุดผอนผัน  ทําใหสรางโอกาสและลดความ

ขัดแยง สวนการคาผิดกฎหมายที่ไปขัดผลประโยชนจะดําเนินการ

อุดชองโหวในเรื่องนี้อยางไร 

 6. ดานการศึกษา  ขาดแคลนครู  คุณภาพการศึกษา  

กระบวนการศึกษา  ใน 3 จังหวัดภาคใตไมไดสัดสวนกัน         .     

 7. ดานวัฒนธรรม  สิ่งใดจะไปทําความกระทบกระเทือน

ในพื้นที่ไมควรทํา  สิ่งที่ควรทํา คือ ใหคนในพื้นที่เปนสวนหนึ่ง

ของประเทศไทย  สนับสนุนใหอยูในประเทศไดตามความเชื่อของ

พวกเขา  เชน การจัดตั้งกองทุน  ระดมเงินมาพัฒนาชาติ หรือใหนํา

ดาโตะยุติธรรม เขามารวมพิจารณาคดีรวมกันในศาล  ซึ่งปจจุบันมี

อยูแตไมไดนํามาใชประโยชน 

 8. การตางประเทศ การประสานงานกับตางประเทศ 

เปนเรื่องจําเปนมากเพื่อใหเกิดความรวมมือและการสรางความรูสึก

ที่ดีตอกัน  เนื่องจากรัฐบาลไมนิ่งทําใหเกิดความลังเล  จึงควรขอ

ความรวมมือจากองคการระหวางประเทศเขามาชวยแกไขปญหา  

ลดปญหาการลุกลามจากนานาชาติ 

 

 

 9. คณะกรรมการสมานฉันท ควรมีอิสระในการปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ  ขอใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปน

ตัวเชื่อม  อยาใหเกิดความสับสน หรือกอความขัดแยง 

 ขอใหประชาชนเปดใจกวาง ปญหาไมจบภายใน 4 ปนี้  

แตขอใหกลับคืนสูสภาวะปกติ  แมจะเดินไปตามทางที่ถูกแลวก็

ตองทําใจใหอดทนและหนักแนน  ที่สําคัญคือพยายามใหเกิดสันติสุข  

 พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี   รับขอเสนอ

ของหัวหนาพรรคประชาธิปตยและเห็นวามนุษยเปนผูปฏิบัติ  ไมมี

ใคร .             ถูกตอง 100% และผิด 100%  ไดพยายามแกไข  ไดทบทวนใน

ปญหาตาง ๆ  สวนในขอเสนอแนะทั้ง 9 ขอ ของนายอภิสิทธิ์            

เวชชาชีวะ  มีบางขอที่ไดปฏิบัติไปแลวแตมิไดแถลงขาว มีความ

เขาใจตรงกันคืออยากใหเกิดสันติ 

 นายกรัฐมนตรีกลาววาทุกครั้งที่แตงตั้งคณะกรรมการ 

เชน  กรรมการอิสระตรวจสอบเหตุการณตากใบ ไมเคยเขาไปกาวกาย  

คณะกรรมการเสนอใหเยียวยาก็ไดผานมติคณะรัฐมนตรีแลวใน

การประชุมที่ผานมา  คณะกรรมการสมานฉันทก็มีอิสระเต็มที่ 

 - สําหรับนโยบาย  4  ขอแรก  เรื่อง  การแบงโซน ไม

มีการแบงโซน  เมื่อไมทําก็ไมเปนนโยบาย 

 

ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา 6 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา
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 - เรื่องการจัดองคกรในพื้นที่  มีความเห็นตรงกันคือ

ตองใหความเปนธรรม ทําทุกอยางอยางเปดเผย  บางอยางเปดเผยไมได   

ตองปองกันพยานถูกทําราย 

 - เรื่องเศรษฐกิจ ทําไปแลวแตหยุดชะงัก แตจะทํา

ตอไป  

 - เรื่องการศึกษา ตองยอมรับวาปลอยปละละเลยมา

นานก็ตองทําตอไป สวนเรื่องวัฒนธรรมและความเขาใจ จะติดตาม

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางใกลชิด 

 - เรื่องการตางประเทศ กรณีสงทหารไทยไปอิรักไดสง

ทหารชาง  ทหารแพทยไปเพื่อมนุษยธรรม  เพราะมุสลิมอิรักกําลัง

ลําบาก  เราไปชวยสรางความพอใจใหกับอิรัก  สวนความรวมมือ

ระหวางประเทศทางรัฐบาลจะดําเนินการ 

 - เรื่องคณะกรรมการสมานฉันท  จะสนับสนุนเต็มที่ 

ขอเสนอแนะจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิก

วุฒิสภา สรุปได ดังนี้ 

 นายนิกร  จํานง  ส.ส.  บัญชรีายชื่อ 

 การแกปญหา  3  จังหวัดภาคใต  ไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการ 

เพื่อศึกษาปญหานี้มาโดยตลอด ตั้งแตป 2522 , 2531  และป 2533  

สรุปปญหาในลักษณะคลายกัน คือ 

 

 

 1.  ความไมเขาใจกันและความหวาดระแวง 

 2. ดานเศรษฐกิจ มีความยากจน  รายไดต่ํา  วางงาน  

เพราะไมมนีายทุนไปตั้งโรงงาน 

 3. ดานสังคมและวัฒนธรรม  3  จังหวัด  มีปญหาดาน

การศึกษาต่ํา  การอาน  การเขียน  

 หลังจากนั้นอีก   13   ป  ในป   2540   ก็ไดแต งตั้ ง

คณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาอีกไดขอสรุปเชนเดิม  แตก็มิไดนํา

ขอสรุปนั้นไปแกไขอยางจริงจัง  จนปจจุบันป 2548 ก็พบปญหา 

เชนเดิม คือ 

 1. ดานความไมเขาใจกัน  การนํากองกําลัง หรือเจาหนาที่ 

ไปทํางานใน  3  จังหวัดภาคใต  โดยไมมีการศึกษาวัฒนธรรมของ

ทองที่  ทําใหเกิดการเขาใจผิด เชนเรื่อง การละหมาด วันละ  5  ครั้ง  

ก็จะถูกเจาหนาที่ถามหรือติดตาม เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

 2. ดานเศรษฐกิจ  ปญหาวางงาน  ติดยา  การรวมกลุมของ

วัยรุนที่ไมมีงานทํา ขอเสนอ ใหจางคนในพื้นที่เปนกองกําลังรักษา

หมูบาน ทําใหมีงานและเงินใช 

 3. ดานการศึกษา  ครูไดยายหนีออกจาก  3 จังหวัด 

วิทยาลัยครูไมมีคนเรียน เพราะประชาชนในพื้นที่ไมสามารถเรียน 

 

ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา 8 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา

  



  
9 

 

ถึงมัธยมศึกษา   มีปญหาการใชภาษาไทย จึงเรียนตอไมได และ

สวนใหญจะไปเรียนจากตะวันออกกลางจบมาก็ทํางานไมได 

เพราะไมเปนที่ยอมรับ ควรใหทุนการศึกษาเพื่อเขามาศึกษาใน

กรุงเทพฯ ใหมากขึ้น  แลวใหกลับไปใชทุนทํางานในพื้นที่ 

 นายประมวล  รุจนเสรี  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

 รัฐบาลเมื่อไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน  3  จังหวัด

ภาคใตแลว  มิไดนํามาทําความเขาใจใหถองแท    จึงกลายเปน

ปญหาที่หมักหมมจากเรื่องแบงแยกดินแดน  กระจายเปนปญหาอืน่  

จนเปนปญหาความไมเปนธรรมทางสังคม  รัฐบาลพยายามแกไข

โดยสงเจาหนาที่ลงไปชุดแลวชุดเลา ขาราชการที่ลงไปทํางานมีถึง 

4 หมื่นคน เมื่อลงไปแลวไมศึกษาวัฒนธรรมของคนในพื้นที่จึง

กลายเปนเปา เปนสิ่งที่ถลําลึกไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการแกไขปญหาจึง

ตองเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง 

 นายวีระ  มุสิกพงศ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

 สาเหตุใหญที่กอใหเกิดปญหาคือการหายตัวของทนาย

สมชาย  นีละไพจิตร  โดยตํารวจไทยกลุมหนึ่งที่จัดการโดยไมรูวา

ไปทําลายสิทธิมนุษยชน   จึงขอเสนอให มีการทบทวน  ไมให

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือ  

นายกรัฐมนตรีเพราะเปนการถวง  ขอใหกลับไปสังกัดกระทรวง 

มหาดไทย หรือองคกรอิสระ 

 

 

 นายฟดรุดดนี  บอตอ  สว.นราธิวาส 

 ความไมพอใจของประชาชนในพื้นที่เกิดเพราะถูกบังคับ

ใหเปนแพะรับบาป ในขณะถูกจับโดยไมมีหลักฐาน คนอื่นให

ประกันตัวได  แตคนในพื้นที่ไมใหประกันตัว  จึงสรางความ

นอยใจใหกับชาวมุสลิม 

 จึงเสนอใหคัดเลือกขาราชการที่มาทํางานภาคใต เปนชาว

มุสลิมเพราะขณะนี้มีขาราชการที่เปนมุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใต  .

ไมถึง 10% อยากใหรัฐบาลทําเปนวาระแหงชาติใน 4 ปนี้  เพิ่ม

ขาราชการมุสลิม  ปละ 10% 

 นายสมพงษ  สระกวี  ส.ว.สงขลา 

 รัฐบาลใชมาตรการคุมเขมนักเรียนที่เดินทางไปศึกษาตอ

ในประเทศกลุมอิสลามเพราะเกรงวาจะไปฝกอาวุธและการใช

ความรุนแรง   เปนเครือขายการกอการรายระหวางประเทศ  

นักศึกษา เหลานี้เมื่อจบมาแลว  ก็ไมสามารถทํางานในประเทศไทย

ได  เชน พวกแพทยที่จบจากประเทศปากีสถานมีมากกวา 30 คน 

ไมมีงานทํา  ตองไปทํางานประเทศมาเลเซียแทน ในขณะที่ขาด

แพทยใน 3 จังหวัดภาคใต  การใชกฎอัยการศึก  ทําใหคนในพืน้ทีม่ี

ความรูสึกไมดี  ควรจะไดรับสิทธิเทากับคนอื่น ๆ  ใน 73 จังหวัดดวย 

ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา 10 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา
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 พล.อ.หาญ  ลีนานนท  ส.ว.สตูล 

 ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะนี้  เพื่อใหยุติโดยเร็ว ขอเสนอ

มาตรการ 3 เรื่อง 

 1.  การปฏิบัติการทางการเมืองตองรุก ทําลายอิทธิพล  

อํานาจมืด กําจัดขาราชการที่ใชอํานาจไมเปนธรรม  ควรทําใหองคกร 

ปกครองทองถิ่นเข็มแข็ง ทําโครงการฮัจยเอื้ออาทร 

 2. พัฒนาความคิดและสรางอุดมการณคนรุนใหม  

ลูกหลานมุสลิม พูดภาษาไทยได รัฐกํากับดูแลโรงเรียนตาฎีกา  

โรงเรียนปอเนาะ  รวมทั้งใหทุนการศึกษา 

 3. ปฏิบัติการทางทหารทั้งพื้นที่  เชน  จัดชุดคุมครองครู  

ชุดคุมเขม  ปดชายแดนไทย – มาเลเซีย ระหวาง 1,000 –  1,200 

กิโลเมตร 

 นายชูวิทย  กมลวิศิษฐ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

 จากการที่ตํารวจมีอํานาจมาก  เมื่อจุดเริ่มตนของความ

ยุติธรรมไมมี  ปลายสายธารก็เพี้ยนหมด  ตํารวจเปนสถาบันทํางาน

ใกลชิดประชาชนมากที่สุด  ขอใหตํารวจเลิกตั้งดาน ปลอยใหมีการ

ประกันตัวอยานําตัวมาขังไวในกรุงเทพฯ  ขอใหทําการรื้อคดีชาวบาน

ถูกอุม แลวแจงจํานวนที่แทจริงดวย เชื่อวาหากปฏิบัติตามนี้จะ

แกไขปญหาได 

 

 

 นายมุขตาร  มะทา  ส.ว.ยะลา 

 เหตุการณไมสงบสวนหนึ่งเกิดจากการแบงแยกดินแดน  

โดยใชหลักศาสนามาบิดเบือน  มีผูเสียประโยชนในพื้นที่ทั้งผูคายา  

ผูมี อิทธิพล  และผูคาของผิดกฎหมาย   และจากนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาลไปกระทบผลประโยชนของตางชาติ เชน  เขต

การคาเสรีหรือ  FTA เอเชียบอนด  การคายางพารา และนโยบายทํา

ใหไทยเปนศูนยกลางคาน้ํามัน และเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ 

 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 1 ป รัฐบาลไมเคยออกมาแถลง

วาเปนกลุมใด  คนใน 3 จังหวัดภาคใตมีความทุกขมาก  เพราะ

รูสึกตัวเองไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีความหวาดระแวงกลวั 

ทหาร ตํารวจ โจร  จึงขอเสนอแนะใหรัฐบาลแกไข  ปรับเปลี่ยน

นโยบายดานทหารและตํารวจใหม เพื่อใหประชาชนเหลือแตความ

กลัวเพียงอยางเดียวคือโจร  เชื่อวาปญหาจะยุติไดโดยเร็ว 

 นายกูเฮง  ยาวอหะซัน  ส.ส.นราธิวาส 

 ประชาชนไมไวใจรัฐบาล  ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ

รัฐบาลจะประกาศวารักษาสถานการณไวไดแลว แตปรากฏวามี

การตอบโตกลับ  เหตุการณรุนแรงขึ้นเรื่อย 

 จึงเสนอแนะใหปญหา  3 จังหวัดภาคใต เปนปญหา

ระดับชาติคนไทยทุกคนรวมกันแกไข  เหมือนกับภัยสึนามิที่คนไทย

รวมใจกัน 

ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา 12 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา

  



  
 

 

 นายอันวาร  สาและ  ส.ส.ปตตาน ี

 คน 3 จังหวัดภาคใตถูกมองวาเปนผูสรางปญหาของ

ประเทศ  แตความเปนจริงประชาชนเหลานั้นมีความรักแผนดิน  

รักพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รักความสงบ  ตองการมีวิถีชีวิต

เหมือนเดิม ในอดีตไทยพุทธ  มุสลิม และจีน อยูรวมกันอยางสันติ 

 ในรอบ 1 ปที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายผิดพลาด   ไมเขาใจ

ในความแตกตาง คนใน 3 จังหวัดจึงมีความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  มีการดําเนินชีวิตที่ทุกขยาก ถูกขมขี่จากความ 

อยุติธรรมของคนในรัฐ  ถูกฆาโดยไมรูสาเหตุ  พึ่งพาเจาหนาที่ของ

รัฐไมได 

 ชาวปตตานี ตองการเห็นรัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายที่

แถลงไวโดยเร็ว หากดําเนินการประชาชนพรอมใหความรวมมือ 

เพื่อสันติภาพและความสงบสุขที่ยั่งยืนตลอดไป และตองการใหมี

ศีลธรรมและจริยธรรมในพื้นที่เพื่อใหเกิดสังคมที่เปนธรรม 

 นายเดน  โตะมีนา ส.ว.ปตตานี 

 การที่รัฐบาลอางวาปญหา  3  จังหวัดภาคใตเกิดเพราะ

ความยากจนเปนสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดความรุนแรงนั้น  คิดวา

คงไมใช  เพราะคนใน 3 จังหวัดยากจนมานานแลว  แตมีความสงบ 

 

 

 

อดทนและสมถะ แตตอมาเกิดความไมสงบเปนระยะ ๆ  ชาวบาน

ถูกรังแก  รัฐบาลชวยเหลือไมได  ขบวนการแบงแยกดินแดนมีมา

นานแลว  และเริ่มมาเพิ่มความแข็งแกรงหลังป 2545 ประกอบกับ

สาเหตุจากรัฐบาลชุดกอนมีขอตกลงกับตางประเทศ ที่ให CIA. มา

ตั้งศูนยตอตานการกอการราย  อาจเปนสาเหตุหลักของความไม

สงบในพื้นที่ภาคใต 

 จึงเสนอแนะใหคณะกรรมการสมานฉันทพิจารณา

วิธีการปฏิบัติตัวของชาวมุสลิมที่ตองไปรวมพิธีกรรมกับศาสนา

พุทธในเรื่องตาง ๆ เมื่อสรุปวิธีปฏิบัติไดแลวขอใหประกาศให

เขาใจโดยทั่วกันดวย 

 นายสัก  กอแสงเรือง  ส.ว.กรุงเทพมหานคร 

 เสนอใหรัฐบาลตั้งศูนยยุติธรรมสมานฉันทในภาคใต 

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการสูญหาย ศพนิรนาม  การจับตัวผูชุมนุม  

รวมทั้งสอบปากคําเหยื่อจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ  โดยให

มีเจาหนาที่จากศูนยยุติธรรมสมานฉันทเขาไปรวมในการสอบสวน

ดวย  การจัดตั้งศูนยฯ  ดังกลาวเชื่อวาจะสามารถดําเนินการไดเร็วกวา   

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท 

ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา 13 14 ความเห็น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา

  



  
 

 

 นายสุรินทร  พิศสุวรรณ  ส.ส.นครศรีธรรมราช 

 ในอดีตมี ศอ.บต. เปนศูนยกลางของทุกฝาย ทุกศาสนา  

แตเมื่อถูกยุบไปแลวทุกฝายที่เคยมีบทบาทจะปฏิเสธวาธุระไมใช  

ทําใหเกิดชองวางของการมีสวนรวมที่ถูกทําลายลง  เจาของปญหา

ไมมีสวนรวม  จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  เพราะความละเอียดออน

ของศาสนาที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเกิดความนอยใจซึ่งเปนสิ่งที่

ตองหลีกเลี่ยง 

 กรณีของการสลายม็อบตากใบเชนกัน ที่กลาววาพวกที่

เสียชีวิตเพราะออนเพลียจากการถือศีลอดเปนสิ่งที่สรางความ

เจ็บปวดใหกับคนไทยมุสลิมเปนอยางมาก 

 นายโสภณ   สุภาพงษ   ส.ว.  กรุงเทพมหานคร 

 ประชาชน 3 จังหวัดภาคใต มีมากกวา 99 % ที่เปนคน

บริสุทธิ์  มีสวนนอยที่เปนโจร เปนตํารวจ  ทหาร เจาหนาที่รัฐอุมฆา  

หรือผูรายที่ฆาคนตามทองถนนเพื่อหวังใหเกิดความรุนแรง โดยจะ

ดึงองคกรภายนอกประเทศเขามาชวย  คนสวนใหญใน 3 จังหวัด

ไมมีแนวคิดในการแบงแยกดินแดน 

 ดังนั้น รัฐบาลจะตองหาตัวผูกระทําผิดในกรณีอุมฆามา

ใหได  

 

 

 นายชวน   หลีกภัย    ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค

ประชาธิปตย 

 การแกไขปญหาในอดีตสมัย พล.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน  

ไดรวมพื้นที่  5  จังหวัดภาคใต สงขลา  และสตูล ไวดวย  ยึด

นโยบายสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนนโยบายที่ปรับปรุงทุก  5  ป  

ฉบับที่  4  ใชเมื่อ  พ.ศ. 2542  –  2546   แตไดถูกเพิกถอนและถอน

กําลัง พ.ต.ท. 43 และ  ศอ.บต. ออกไปเมื่อ พ.ศ. 2543 สวนการ

ทํางานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

ที่ไดตั้งสมัย พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท  ขณะนี้ถูกยกเลิกไป ไมได

ยึดนโยบายความมั่นคง แตใชอารมณในการแกปญหาแทน ซึ่งจะไป 

ตําหนิขาราชการในพื้นที่ไมไดเพราะตองปฏิบัติตามนโยบาย และ

ไดเปลี่ยนแมทัพถึง 4 คน เพราะความไมชํานาญในพื้นที่  มีการตั้ง

หนวยงานใหมขึ้นแทน  เชน   กอ.สสส.จชต.    มีชุดเฉพาะกิจ

มากมาย 

 - การใหสิทธิพิเศษหรืองบประมาณแก 3 จังหวัด

ภาคใต ควรมอบใหกับจังหวัดอื่น ๆ ดวย เพราะบางจังหวัดมีปญหา

คลาย 3 จังหวัดภาคใต 
     .  

 - โรงเรียนปอเนาะไมไดรับการดูแล อาจเนื่องจาก

การปฏิรูประบบราชการ 
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 - ความขัดแยงระหวางไทยพุทธกับไทยมุสลิม  ชวง

หลังมีความรนุแรงมากโดยเฉพาะสื่อของรัฐยังปรักปรําคนอื่นที่คิด

ไมเหมือนรัฐบาลวาเปนคนไมดี เปนโจร  บางคนไมเหน็ดวยกับ

รัฐบาล ก็ไมใชจะเปนศัตรูของประเทศ 

 - ตองการใหชาวบานทํามาหากินอยางปลอดภัย ไม

ตองมีทหารมายืนเฝา  ขอใหปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน กฎหมาย

ฉบับไหนไมดีก็ขอใหแกไข และกฎหมายที่มีอยูก็ตองเคารพทัง้ชาว

ไทยพุทธ  และมุสลิม  อยาเลือกปฏิบัติ ขอใหรวมมือกันทุกฝาย ทําให

คน 3 จังหวัดภาคใตมีที่พึ่ง   ไดรับความเปนธรรม ซึ่งเปนการเขาใจ 

เขาถึงและพัฒนา คือแนวทางทศพิธราชธรรมอยางแทจริง 

 - ขอใหรัฐบาลแถลงความจริงตอประชาชนจะดีกวา 

หวังวารัฐบาลคงจะประมวลสิ่งที่ไดมีการนําเสนอนี้ไปปฏิบัติ  อะไร   

ที่ทําดีแลวใหทําตอไป แตขอไวอยางเดียววาอยาเลือกปฏิบัติ 

 พล.อ.อ.กานต  สุระกุล  ส.ว.ตรัง 

 เนนใหรัฐบาลแกปญหาโดยวิธีรุก ไมใชตั้งรับเพียงฝายเดียว  

จะตองรูเขารูเรา  การกําหนดยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการจะตอง 

สอดคลองกัน ไมเชนนั้นจะเกิดความผิดพลาด  ชื่นชม  พ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ที่คิดไวทําไว   

 

 

 นายไกรศักดิ์   ชุณหะวัณ  ส.ว. นครราชสีมา 

 เรียกรองใหรัฐบาลสอบสวนเหตุการณที่ สภ.อ. ตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส  ใหชัดเจนวาการจับกุมผูชุมนุม  และการเสียชีวิต

ของผูชุมนุมมีขอเท็จจริงอยางไร  เพราะผูถูกจับกุมและเสียชีวิต

บางสวน เปนคนเชื้อสายมาเลเซีย   และใกลชิดกับพรรคการเมือง

ในมาเลเซีย  ถึงกับรัฐสภามาเลเซียนําเหตุการณดังกลาวไปพูดใน

สภา  นายไกรศักดิ์ฯ  กลาวตอวาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

การตางประเทศ  วุฒิสภา  ทํางานรวมกับคณะกรรมาธิการอีกหลาย

คณะสอบสวนหาขอเท็จจริงกรณีที่กรือเซะและตากใบ  ไดขอมูล

หลายอย างไมตรงกับ รัฐบาล   และคณะกรรมาธิการการ

ตางประเทศ  ไดรับรายงานจากองคกรตางประเทศที่ทํางานดานสิทธิ

มนุษยชนวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใตมาก 

 พล.ต.อ.มีชัย  นุกูลกิจ  ส.ว.นครศรีธรรมราช 

 เสนอแนะวิธีแกไขปญหา  โดยใหผูวาราชการจังหวัดใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ขึ้นตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรี  

และในอนาคตใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรง 

 นายจาตุรนต  ฉายแสง  รองนายกรัฐมนตรี 

 ชี้แจงวาตนไดรับมอบหมายใหลงพื้นที่ ยอมรับวามีการ

อุมฆาจริง  ในสวนตัวเชื่อวาตองมีคนสั่ง  เกรงวาประชาชนจะเขาใจผิด 
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คิดวานายกรัฐมนตรี เปนคนสั่ ง ขอยืนยันวาไม เปนความจริง 

นายกรัฐมนตรีสั่งกําชับหามอุมฆา  และใหปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด  ขณะนี้มีคนสวนหนึ่งยังเขาใจวาเจาของประเทศไทย

คือชนชาติไทย  เชื้อชาติไทย  แตหากเปนคนตางเชื้อชาติ   ตาง

ศาสนา  และตางวัฒนธรรมไมใชไทย  ถือเปนเรื่องที่อันตรายมาก 

ความเชื่อนี้มีมานานแลว  สวนการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระ  

เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ  ถือเปนการแสดงออกอยางหนึ่ง     

ที่ตระหนักถึงปญหาดังกลาว  โดยจะตองใหชนในชาติมีความรัก

สามัคคี  เคารพซึ่งกันและกัน  ไมวาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม 

 การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของ ส.ส. และ ส.ว.  

เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน วาดวยปญหาความไมสงบ           

ในพื้นที่  3  จังหวัดภาคใต  นั้นไดดําเนินไปจนกระทั่งเวลา  18.15 น. 

ของวันที่  31  มีนาคม  2548   จึงไดยุติลงรวมใชเวลาทั้งสิ้น         

22  ชั่วโมง 

   

 

 

ณะกรรมการอสิระเพื่อความสมานฉนัท
แหงชาติ  (กอส.) 

 

 เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2548  เวลา  16.00 น.  ณ  ทําเนียบ 

รัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ไดลงนามแตงตั้ง

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ  จํานวน  48  คน 

เพื่อเสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  กลไก  วิธีสรางความสมานฉันท

และสันติสุขในสังคมไทย  ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมี  

นายอานันท  ปนยารชุน  เปนประธานคณะกรรมการ  นายประเวศ  

วะสี  เปนรองประธานกรรมการ               

 คณะกรรมการชุดนี้นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่  8  เมษายน  

2548  ณ  กระทรวงการตางประเทศ  และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  24  

เมษายน  2548  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี   

 สรุปผลจากการฟงความคิดเห็นของชาวบาน  มีขอ- 

เสนอแนะให  กอส.  ดําเนินการดงันี้ 

 1. ใหเยียวยาผู เสียหายทุกฝายโดยรับฟงทั้งมุสลิม  

ทหาร  ตํารวจ  และคนอื่น ๆ มีนายจาตุรนต  ฉายแสง  รองนายกฯ  

เปนผูรับเรื่องและดําเนินการ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขมาชวย  

กอส.อยากตั้งกองทุนใหธุรกิจเอกชน   รวมบริจาคเพื่อความ

คลองตัว 

คค 
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   2. เรื่องศักดิ์ศรีความเปนคนไทย  ใหมีความเสมอภาคกัน

มีการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 3. ความยุติธรรมเปนเรื่องใหญ  มีประเด็นเรื่อง  ความ

ลาชา  การไมไดรับความเปนธรรม  หากผูยากจนโดนขอหาถูกขึ้น

ศาลจะใชเวลานาน  ลําบากมาก เสียเวลาทํามาหากิน  ควรตั้ง

กองทุนชวยและใหกระทรวงยุติธรรมและศาลชวย  

 4. ประชาชน 3 จังหวัดภาคใตถูกทอดทิ้ง  เปนดินแดน

หางไกล  บางครั้งสงขาราชการที่ไมมีคุณภาพมาอยู  จึงตองพิจารณา

เรื่องคุณภาพของขาราชการดวย 

 5. เ รื่องจารีตประเพณีที่ตองใหความเคารพ   เปน

ขอเสนอของจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่คางมา  25 ป

แลว  เสนอรัฐบาลใหเขา ครม.ขอความเห็นชอบแลว  และได

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แลว 

 6. การสรางสันติสุขตองคํานึงถึงพลังศาสนา 

 7. การรองเ รียนเกี่ ยวกับโครงการใหญ  ๆ  ที่มีผล 

กระทบ กับประชาชนในพื้นที่   เชน  การสรางเขื่อน  ขอให

ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมตัดสินใจดวย 

 8. เรื่องการศึกษาจะพิจารณาการศึกษาทั้งหมดใหเกิด

ความเขมแข็ง  และสอดคลองกับการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2548  นายอานันท ปนยารชุน 

เขาพบนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เพื่อเสนอแนะความเห็น

ของ กอส.  ดังนี้  

 1. เสนอใหถอนฟองผูชุมนุม 58 คน ในเหตุการณหนา 

สภ.อ.ตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   เนื่องจากเปนคนในพื้นที่ เปน

ไทยมุง ไมมีสวนเกี่ยวของกับการกอเหตุวุนวายดังกลาว ไมสมควร

ถูกดําเนินคดี 

 นายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร   กลาววาได

มอบหมายให พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย  รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รับไปดําเนินการ   แยกแยะผู

ชุมนุมทั้ง 58 คน  มีคนในพื้นที่ เทาไร  สวนการดําเนินคดีนั้น

เจาหนาที่กําลังดําเนินการ   

 2. เสนอใหยกเลิกกฎอัยการศึก (Martial  Law)  เพราะวา 

คํานี้เมื่อเผยแพรไปยังตางประเทศจะดูไมดี  ขอใหใชกฎหมายอื่น

มาแทนไดหรือไม 

 นายกรัฐมนตรี   พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กลาววา  กฎ-

อัยการศึกมี 10 ขอ  แตตองการใชเพียง 1 ขอ อาจใชกฎหมายอื่น

สวนเรื่องการตรวจคน  จับกุม  โดยไมมีหมายศาลในพื้นที่ออนไหว 
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ก็อาจจะตองนํากฎหมายอื่นมาใชแทน  ซึ่งขณะนี้ กําลังดําเนินการอยู  

เพราะกฎอัยการศึกใหอํานาจมากแตเราตองการอํานาจเพียงเล็กนอย  

ในขณะที่ยังไมมีกฎหมายอื่นมาแทน  เลยตองนํากฎอัยการศึกมาใช  

จึงมีแนวคิดจะเปลี่ยน  ขณะนี้ใหฝายกฎหมายพิจารณาอยู  อาจ

ออกเปนกฎหมายที่ใชอํานาจสวนเล็กในกฎอัยการศึก  เพราะชื่อ 

“อัยการศึก”  ฟงดูนากลัว 

 วันที่ 9  พฤษภาคม  2548  คณะกรรมการอิสระสมานฉันท

แหงชาติ  กอส.ไดจัดประชุม  ณ  กระทรวงการตางประเทศ  โดยมี

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  5  คณะ  คือ 

 1. คณะอนุกรรมการสงเสริมความไววางใจ  ความยุติธรรม  

และสิทธิมนุษยชน  มีนายจาตุรนต  ฉายแสง  เปนประธาน 

 2. คณะอนุกรรมการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติ

วิธี  มีพระพิศาล วิสาโล  เปนประธาน 

 3. คณะอนุกรรมการศึกษา  (วิถีทาง) อนาคตการพัฒนา

เพื่อความมั่นคงของมนุษย  มีนายอัมมาร  สยามวาลา  เปนประธาน 

 4. คณะอนุกรรมการสงเสริมพลังความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในสังคมไทย  มีนายประเวศ  วะสี  เปนประธาน 

 5. คณะอนุกรรมการเพื่อความปรองดองมี  พล.อ.ณรงค  

เดนอุดม  เปนประธาน   

 

 

 และใหประธานคณะอนุกรรมการแตละชุดเลือกบุคคล

มารวมเปนคณะทํางาน 

 องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอิสระ

เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ จํานวน 48 คน ตามคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้ 

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 104/2548 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 

 โดยที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  อันไดแก  จังหวัด

ยะลา  จังหวัดปตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เปนจังหวัดที่มี

ความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาเปนเวลาชานาน   

แตสามจังหวัดดังกลาวประสบปญหาความรุนแรงมาโดยตลอด  

แมวารัฐบาลทั้งในอดีตและปจจุบันจะไดพยายามแกไขปญหา

ดังกลาว  โดยมุงหมายใหเกิดสันติสุขขึ้น  แตปญหาดังกลาวก็ยังไม

หมดไป  สมควรที่จะใหบุคคลจากสวนตาง ๆ ของสังคมมารวม

แรงรวมใจกันหาทางยุติปญหาดังกลาวของประเทศในระยะยาว  

เพื่อใหเกิดความสมานฉันท  สันติสุข  และความยุติธรรมขึ้นอยาง

แทจริง 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราช บัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534   นายกรัฐมนตรี      

จึงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ    ประกอบกันเปนคณะกรรมการอิสระ  

เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  กอส. และมีชื่อเรียก

เปนภาษาอังกฤษวา The National Reconciliation Commission  : NRC  

ขึ้น โดยมีองคประกอบ  อํานาจหนาที่ และวิธีดําเนินงานดังตอไปนี้ 

ก. องคประกอบ 

 ใหมีคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดังนี้ 

 1. นายอานนัท  ปนยารชุน  เปนประธานกรรมการ 

 2. นายประเวศ   วะสี  เปนรองประธานกรรมการ 

ภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

 3. พลเอกณรงค  เดนอุดม  อดีตแมทัพภาคที่ 4 

 4. นายเนตร   จันทรัศมี   เจาของศูนยการคาไดอานา       

อ.หาดใหญ   จ.สงขลา 

 5. นายบัญชา  พงษพานิช  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 6. นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ  อดีตกรรมการสมาพันธครู  

5   จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 

 7. นายปยะ   กิจถาวร   อาจารยคณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 8. นางสาวเพชรดาว  โตะมนีา   

 9. นางมัรยัม  สาเมาะ  ผอ.ศูนยเด็กกําพราและยากจน

ภาคเอกชนใน จ.ปตตาน ี

 10. นายมูหัมมดั  อาดํา  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 11. นางรัตติยา  สาและ  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ  

จ.สงขลา  ภาคมลายู 

 12. นายวรวิทย  บารู  รองอธิการ  มหาวิทยาลัยสงขลา 

วิทยาเขตปตตานี 

 13. นายแวดีอราแม  มะมิงจิ  ประธานคณะกรรมการ

อิสลาม ประจําจังหวัดปตตานี 

 14. นายอนันตชัย  ไทยประทาน  อดีตนายกสมาคม     

ยุวมุสลิม แหงประเทศไทย 

 15. นายอิสมาอีล  ลุตฟ  จะปะกียา นักวิชาการศาสนา

อิสลาม  อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา 

 16. นายอับดุล  เราะแม  เจะแซ  ประธานคณะกรรมการ 

อิสลามประจําจังหวัดยะลา 

 17. นายอับดุล เร าะหมาน   อับดุลสมัด   ประธาน

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส 
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 18. นายอัฮหมัดสมบูรณ  บัวหลวง  อดีตนักวิชาการ

ศึกษา มอ.ปตตานี 

ภาคประชาสังคม  นอกพืน้ที่ 

 19. นายชัยวัฒน  สถาอานันท  อาจารยคณะรัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 20. นายเดชอดุม  ไกรฤทธิ์  นายกสภาทนายความ 

 21. นางสาวนารี  เจริญผลพิริยะ  ครูฝกอบรมสันติวิธี

ประจําศูนยขาวสารสันติภาพ 

 22. นายพิชัย  รัตนพล  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร 

สันติวิธี 

 23. นายพิภพ  ธงไชย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค

เพื่อประชาธิปไตย 

 24. นายไพศาล  พรหมยงค  รองเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

 25. พระไพศาล   วิสาโล  วัดปาสุคะโต   อ.แกงครอ         

จ.ชัยภูมิ 

 26. นายมารค  ตามไท  ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

 

 27. นายศรีศักร  วัลลิโภดม  มูลนิธิเด็ก -  ประไพวิริยะ

พันธุ 

 28. นางเสาวนีย  จิตตหมวด  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ธนบุรี 

 29. นายอัมมาร  สยามวาลา  ที่ปรกึษากติติมศกัดิ์ทีดีอารไอ 

ภาคการเมือง 

 30. นางสาวกัญจนา   ศิลปะอาชา   ส .ส.  สุพรรณบุรี 

พรรคชาติไทย 

 31. นายจาตุรนต  ฉายแสง  รองนายกรัฐมนตร ี

 32. พล .ต .อ .ชิดชั ย   วรรณสถิตย   รองนายกฯ  และ

รัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทย 

 33. นายประเสริฐ  พงษสุวรรณสริิ  ส.ส.ยะลา  พรรค-

ประชาธิปตย  

 34. นายพงศเทพ  เทพกาญจนา  ประธานวิปรัฐบาล 

 35. นายสุรินทร   พิศสุวรรณ  ส.ส.นครศรีธรรมราช  

พรรคประชาธิปตย 

 36. นายโสภณ  สุภาพงษ  ส.ว. กทม. 
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ภาคราชการ 

 37. นายกิตติพงษ   กิตยารักษ  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

 38. นางจิราพร  บนุนาค  รองเลขาธิการ  สมช. 

 39. นางพรนิภา   ลิมปพยอม   เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 40. นายวิชัย  เทยีนถาวร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 41. พล.ท.ไวพจน  ศรีนวล  ผช.เสธ.ทบ.ฝายขาว 

 42. นายศิระชัย  โชติรัตน  รอง ผอ. สํานักงานขาวกรอง

แหงชาติ 

 43. พล.ต.ท.สมศักดิ์  แขวงโสภา  ผบ.ตชด. 

 44. พล.อ.สิริชัย  ธัญญสิริ  ผอ.กอ.สสส.จชต. 

 45. นายสุจริต  ปจฉิมนันท  อธิบดีกรมการปกครอง 

ฝายเลขานุการ 

 46. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เปนกรรมการและ

เลขานุการ 

 47. นายโคทม  อารียา  เปนกรรมการและเลขานกุารรวม 

 48. นายสุริชัย  หวนัแกว  เปนกรรมการและเลขานุการรวม 

 

 

ข. อํานาจหนาที่ 

 1. หนาที่ 

 ใหคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ       

มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

 1.1 เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  กลไก  และวิธีการ

สรางสมานฉันทและสันติสุขในสังคมไทย  โดยเฉพาะในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยการสรางความยุติธรรม  ลดความไม

เขาใจระหวางกลุมคนที่มีความแตกตางหลากหลาย  ขจัดเงื่อนไข

และปองกันปญหาความรุนแรง  และสรางสามัคคีธรรมใหเกิดขึ้น

ในชาติ 

 1.2  ศึกษา วิจัย  และตรวจสอบสาเหตุ  และขอบเขตของ

ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งบริบทของการ

กอปญหาตลอดจนบทบาทของทุกฝายที่เกี่ยวของกับปญหาทั้งใน

และนอกพื้นที่ดังกลาว 

 1.3 พัฒนากระบวนการฟนคืนสมานฉันทในสังคม

กระบวนการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง  และความ

รุนแรง  รวมทั้งเผยแพรกระบวนการดังกลาวใหแพรหลายในหมู

สาธารณชน 
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 1.4 ใหการศึกษาและเรียนรูแกสาธารณชน โดยให

ตระหนักถึงผลของความรุนแรง ความเกลียดชัง ตลอดจนความ

จําเปนและประโยชนของการใชสันติวิธีแกปญหาความรุนแรง  

พรอมกับสงเสริมความยุติธรรมในสังคมอันเปนพลังสรางความ

สมานฉันทในชาติโดยเคารพความหลากหลายทางสังคม  

วัฒนธรรม 

 1.5 เสนอรายงานของคณะกรรมการตอนายกรัฐมนตรี 

รายงานดังกลาวเมื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีแลว   ใหเผยแพรตอ

สาธารณชนไดทันที 

 2. อํานาจ 

  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ลุลวงไปดวยดี ใหคณะกรรมการ

อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติมีอํานาจดังนี้ 

  2.1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือบุคคล

เพื่อมอบหมายใหดําเนินการใด  ตามที่คณะกรรมการกําหนด

  2.2 เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  เจาหนาที่ของรัฐ  

และบุคคลมาใหขอมูล  หรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ   หรือคณะทํางาน   หรือใหสงขอมูลหรือ

ความเห็นเปนหนังสือมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

 

 

  2.3 เรียกใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ   หรือ

รัฐวิสาหกิจ  สงเอกสารหรือวัตถุที ่เปนของหรืออยู ในความ

ครอบครองของหนวยงานนั้น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน 

  2.4 จัดใหมีการศึกษา  วิจัย  หรือหาขอเท็จจริงในเรื่อง

ตาง ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

  2.5 จัดการประชุม  สัมมนา  เวทีสาธารณะ  การเสวนา

และการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่สาม

จังหวัดดังกลาว 

  2.6 ขอความรวมมือในการสื่อสารกับสังคมผาน

สื่อสารมวลชน  โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนของรัฐ 

  2.7 ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่

บรรลุผล 

ค. วิธีดําเนินการ 

 1. เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการไดโดยอิสระ  ให

กรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกคนไมวาจะเปนขาราชการหรือไมก็ตาม  

แสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระปราศจากอาณัติ ผูกพันของ

หนวยงานที่สังกัดอยู 
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 2. ในการจัดทํารายงานและขอเสนอแนะใหคณะกรรมการ 

ดําเนินการสังเคราะหขอมูลและความรูเกี่ยวกับปญหาความรุนแรง  

และสามารถใหบุคคลตาง ๆ  จากทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

 3. ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ใหนําปญหาของ

ทุกฝายไมวาจะเปนปญหาของผูกอความรุนแรง  เหยื่อของความ

รุนแรง  เจาหนาที่ของรัฐ  และผูไดรับผลกระทบอื่นมาคํานึง

โดยรอบดาน 

 4. ในกรณีที่ น า ยกรั ฐมนตรีห รือคณะรั ฐมนตรี

เห็นสมควรใหคณะกรรมการใหความเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น

นอกเหนือจากที่ระบุในคําสั่งนี้  ใหกรรมการและเลขานุการแจงให

ประธานกรรมการทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 5. ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอ

ความเห็นหรือขอ เสนอแนะใด  ๆ  ตอนายกรัฐมนตรีห รือ

คณะรัฐมนตรีกอนการเสนอรายงานตาม 1.5 ใหกรรมการและ

เลขานุการนําเรื่องดังกลาวเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ

ตอไป 

 6. ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวมกับกระทรวง

การตางประเทศทําหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ  และ

ใหมีหนวยธุรการของคณะกรรมการ  และใหมีหนวยธุรการของ 
 

 

 

คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานอื่นอีกตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

 7. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  

กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการรวม

ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 

2547  โดยใหเบิกจายจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 8. ใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใน

ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหพอเพียงกับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2548 

 

 

       (ลงชื่อ)   พ.ต.ท.  ทักษิณ  ชินวัตร 

                                  (ทักษณิ   ชินวัตร) 

                                                                       นายกรัฐมนตรี 
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