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บทคัดย่อ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรประกอบไปด้วย 3 แนวทาง คือ 1) การทบทวน
โครงสร้างของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (คปต.) และคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) โดยการบูรณาการการท างานและการสือ่สารร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างาน
ด้านสื่อ ผู้น า และประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งการก าหนดเจ้าภาพหลักในการแก้ไข
ปัญหา 2) การแต่งตั้งคณะท างานอิสระในการแกไ้ขปัญหาสามจังหวดัภาคใต้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแมม้ีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือผู้ก าหนดนโยบายทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของสังคม เพื่อสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการ
เจริญเติบโตโดยสมดลุสอดคล้องกบัต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ น าไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจที่จะสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพ้ืนท่ี และเป็นแนวทางที่จะน าประชาชนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้หลุดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในก่อเหตุการณค์วามไมส่งบ อันจะส่งผลให้เกดิการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า 
 

ค าส าคัญ : แนวทางการแก้ไขปัญหา / พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ABSTRACT 
The problem solving guidelines in the Three Southern Border Provinces should be comprised 
of these three guidelines as follows: 1) The review of committees structure on problem 
solving in the Three Southern Border Provinces and working group members of district office 
which the integration of working and communication between government officer, reporter, 
chief, and people in the Three Southern Border Provinces are applied and the main host of 
problem solving should be determined. 2) The independent committees of problem solving in 
the Three Southern Border Provinces should be appointed in order to continuously emphasize 
the problem solving in the context although the government and policy planner could have 
been changed in the central, regional, and local part. 3) The economic development in the 
Three Southern Border Provinces should be emphasized via the process of social participation  
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in order to create and develop the economy in the Three Southern Border Provinces which 
the growth should be balanced and corresponded to budget and potential of the three 
provinces communities. It conduces to the cooperation for creating the better local economy 
and quality of life. Moreover, it is guideline for peace in the Three Southern Border Provinces 
and leads to the advanced economic growth. 
 

Keywords : Problem Solving Guidelines / Three Southern Border Provinces Areas 
 

บทน า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเ้ริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน  

พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือได้ว่าเป็นดินแดนพหสุังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมทั้งมีอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธ์ุ มีความพิเศษกว่าดินแดนอื่นๆ ในประเทศไทย ด้วยเหตุที่มีความแตกต่าง
ค่อนข้างสูงทางด้านสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ ศาสนา จึงมีคณุลักษณะเฉพาะของผู้คนท่ีมีความผูกพันโยงยึดกัน
ด้วยข้อผูกมดัทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมหลายชั่วอายุคน (Ua-amnoey, J., et al., 2005) ข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาโครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็งและการมสี่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย หรือ Southern 
Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และรัฐบาลไทย พบว่า ประชากรสามจังหวัดประมาณ 30% อยู่ต่ า
กว่าเกณฑ์ความยากจน ดัชนีคณุภาพชีวิตของประชาชน หรือท่ีเรียกว่า Human achievement index ตกไปอยู่
ล าดับเกือบสุดท้ายของประเทศ (Peace Studies, Institution, 2013) 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ ซึ่งมี             
การด าเนินการแก้ไขปญัหาความไม่สงบผ่านการสร้างความสมานฉันท์ โดยการน้อมน าหลักรัฐประศาสโนบาย
เกี่ยวกับการปกครองมณฑลปัตตานีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบตัิ รวมทั้งการ
น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       
รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับแนวนโยบายเสริมสร้างสันตสิุข  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยุทธศาสตร์ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ เพื่อก าหนดหลักการสมานฉันท์มาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย การเปิดเผยความจริง ความ
ยุติธรรม ความพร้อมรับผิด การให้อภัย การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สันติวิธี ความทรงจ า 
จินตนาการ และการยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน  

นอกจากน้ันยังมีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ที่ให้ความส าคัญกับการเปิดพื้นท่ีทาง
สังคมให้มีการสื่อสารสร้างการรับรูข้องคนภายในชาติให้ตระหนักถึงภาระที่ทุกคนต้องร่วมกันเผชิญกับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในชาติ และพระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
ที่ระบุถึงการจัดท านโยบายการบรหิารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าหนดใหม้ีสาระส าคัญครอบคลมุ
ทั้งด้านการพัฒนา ด้านความมั่นคง โดยน าความคดิเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนไปใช้ในการจัดท า การทบทวน 
และการปรับปรุงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจ การ
ปรับเปลีย่นทัศนคติ และเข้าถึงวฒันธรรมของคนในพ้ืนท่ีที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าท่ี
รัฐในการสื่อสาร การคัดกรองข่าวสารที่จะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความไมส่งบของประชาชนในพ้ืนท่ี (The 
Southern Border Provinces Administration Centre, Centre., 2014)  รวมทั้งนโยบายการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553-2557 มุ่งเน้นไปที่การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแสวงหา
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ทางออกจากความขัดแย้ง โดยส่งเสริมใหม้ีการสนทนาถกเถียงถึงแนวทางการกระจายอ านาจที่เหมาะสม อัน
สอดคล้องกับความเป็นพหสุังคม รัฐธรรมนูญ และหลักสากล อีกทั้งยังส่งเสรมิการพดูคุยเพื่อสันติภาพกับผู้ที่
คิดเห็นตา่งและใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ บนฐานคิดทีม่องว่าพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นผูม้ีส่วนได้เสียส าคัญ ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยส านักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต้
ผ่านแผนปฏิบัติการแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 (The Co-secretary of 
Budgeting Consideration Committee, 2004) รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน การแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) คณะท างานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันตสิุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารอ าเภอ (ศปก.อ.) จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ยังคงต้องด าเนินต่อไป ถึงแม้จะมีการก าหนดมาตรการ หรือนโยบายตา่งๆ เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่  

ทั้งนี้ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพระราชบญัญัติทีร่ะบุใช้ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 คือ 
พระราชบัญญัติ การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ส าหรับหน่วยทหาร ต ารวจ และฝา่ย
ปกครอง เน้นในเรื่องการปราบปราม ฉบับท่ี 2 คือ พระราชบัญญตัิการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2553 ส าหรับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เน้นในเรื่องการพัฒนา แต่
พระราชบัญญัติใหญ่คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ของกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า) ซึ่งต ารวจ และฝ่ายปกครองที่
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ จะต้องรับฟัง รวมทั้งขึ้นยุทธการกับกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไม่ใช่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ไม่สามารถก ากับดูแลหน่วยงานในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ด้ แต่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) สามารถประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานตา่งๆ ในพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ดังนั้น อุปสรรคในการแก้ไขปญัหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ โครงสร้างของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพราะหน่วยงานทุกหน่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องขึ้นตรงและรับ
นโยบายของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งผลให้ขาดการ บูรณาการการท างาน 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการในรูปแบบน้ี (Komolsevin, R., 2005) ได้ให้ความเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการ
ที่ดี เนื่องจากการบริหารงานองค์การที่ใช้ระบบราชการจะต้องมีการใช้กฎระเบียบท่ีเข้มงวดมีการแบ่งงาน     
การบริหารงานตามล าดบัช้ันโดยชดัเจน และการรวมศูนย์อ านาจเหล่านี้จะท าให้องค์การมีความเป็นทางการ    
ซึ่งอ านาจการบังคับบัญชาข้ึนอยู่กบัอ านาจตามกฎหมาย สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานองค์การแบบระบบ
ราชการ  
 ส าหรับบทบาทหนา้ที่ของสื่อมวลชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 
เนื่องจากสื่อมวลชนมสีถานะเป็นสถาบันย่อยหนึ่งของสังคมส่วนรวม ดังน้ันจึงมีหน้าที่ต่างๆ ท่ีจะกระท าเพื่อ
รักษาความมเีสถียรภาพ ความเปน็ปึกแผ่นของสังคมเอาไว้ ซึ่งความแตกต่างระหว่างสื่อสารมวลชนกับการสื่อสาร
แบบอ่ืนๆ ก็คือ ปริมาณผูร้ับสารทีม่ีจ านวนมาก ดังนั้น การท าหน้าทีแ่ต่ละครั้งจึงมีผลกระทบต่อสังคมอย่างสูง
มาก โดยเฉพาะการน าเสนอข้อมลู ภาพข่าวท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของการสื่อสารมวลชนในทัศนะของเดนิส แม็คเควล (Danis 
Mcquail, 1983) ที่ให้ความส าคัญกับหน้าท่ีพื้นฐานในการสอดส่องระวังระไวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสงัคม   
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ผ่านการท าหน้าท่ีในการให้ข้อมูลขา่วสาร และหน้าที่ประสานส่วนต่างๆ ของสังคมร่วมมือกันแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ้น หรือประสานสร้างความเปน็อันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม  
 อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนยังคงมีบทบาทจ ากัดในการน าเสนอ เนื่องจากบางประเด็นอาจส่งผลกระทบ
ต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และค านึงถึงประมวลกฎหมายอาญากรณีการหมิ่นประมาทและกฎหมาย        
ป.วิอาญา สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของสื่อมวลชนตามแนวปทัสถานของสังคม คือ สื่อมวลชนจะต้องท า
หน้าท่ีภายใต้เงื่อนไขทางการเมือง กฎระเบยีบของสังคมและประเทศ (Yuesin, S., 2011, p.23) ซึ่ง
ปรากฏการณ์ของการขัดแย้งหรือทับซ้อนของผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบทบาทสือ่มวลชนต่อ
สังคมกับผลประโยชน์ของธุรกิจหรือการเมืองจึงเกดิขึ้นเสมอ ลักษณะความเป็นเจา้ของสื่อแบบกระจุกตัวนี้ท าให้
สื่อมีแนวโน้มถูกผูกขาดโดยกลุ่มนายทุนใหญ่ และมีผลท าให้ข่าวสารความคิดเห็นของสื่อมวลชนไม่มีอสิระอยา่ง
แท้จริง (Chirasopone, P., 2005) ปัจจุบันผู้ท างานด้านสื่อในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริม่ปรับบทบาท
การน าเสนอข้อมูลเป็นรูปแบบของสื่อออนไลน์ ผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เรียกกันว่า สื่อภาคประชาสังคม ส าหรับบทบาทหน้าท่ีของสื่อพ้ืนบ้านอาศัยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากก่อนแสดงสื่อพื้นบ้านจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี เพื่อให้การแสดงสนองตอบ
ความต้องการและเจาะไปท่ีประเดน็ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สอดคล้องกับ (Kaewthep, K., 2009, pp.91-
96) ที่กล่าวว่ากระบวนการท างานของสื่อพ้ืนบ้านเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนลงมือท ากิจกรรม เพื่อให้
ก าเนิดพลังปัญญา พลังความร่วมมือ พลังแรงใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ แต่ในระยะหลังๆ สือ่พ้ืนบ้าน
ถูกดึงมาเป็นกลไกของหน่วยงานรฐั บทบาทหน้าท่ีของสื่อพ้ืนบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้าง
ความสมานฉันท์จึงลดลง ส่วนผู้น าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทสูงในการแกไ้ขปัญหา เนื่องจาก
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะผู้น าศาสนา Anawushsiriwongse, T. & Sompiboon, S. 
(2004) พบว่า ผู้น ามีบทบาทหน้าที่ในการท าให้การสื่อสารภายในกลุ่มหรือกระบวนการท างานของกลุ่มด าเนินไป
ได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ แต่การท างานในปัจจุบันผู้น าศาสนา และผู้น า
ชุมชนในพื้นทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลัวอันตรายที่จะส่งผลต่อชีวิต จากการร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ข้อสรุปจากโครงการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และแนวคิดเรื่องพหุวิถี และสหอาณาบริเวณส าหรบักระบวนการสันตภิาพปาตานีของ          
ศรีสมภพ  จิตรภ์ิรมย์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ผู้อ านวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ผ่านโจทย์การวิจัยใน
การศึกษารูปแบบการสื่อสารในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลา่วว่า ในข้ันตอนของการสร้างพื้นที่สาธารณะ 
สิ่งส าคญัก็คือ “การสื่อสาร” จึงเกดิแนวคิดใหม่ในการสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะเพื่อสันติภาพในแบบพหุวิถีหลาย
แนวทาง หลากหลายอาณาบริเวณ และหลากหลายรูปแบบ กระทัง่หลากหลายมิติในสภาพที่เป็นพลวัตและพลิก
ผันไดต้ลอดเวลา ผ่านกระบวนการซึ่งเรียกว่า “ตัวแบบของอะมีบา” เป็นระบบการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
ที่มีชีวิตเหมือนสตัว์เซลลเ์ดียว (Ameba-like Communications Platform) การท างานในลักษณะเช่นนี้ 
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของพหุวิถีในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และลักษณะของพหุ
วิถีในการสื่อสาร ซึ่งหมายความถึงการสื่อสารในทุกระดับ ตั้งแตส่ื่อกระแสหลักไปจนกระทั่งถึงสื่อท้องถิ่นและ  
สื่อชุมชนที่มีการด าเนินการในระดบัรากหญ้า เมื่อเดินไปพร้อมกันแลว้ กระบวนการเหล่านี้จะท าให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพได้ (Panjor, R., 2013) 
 ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีการกล่าวถึงเจ้าภาพหลักในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์      
ซึ่งปัจจุบันไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต. เพื่อ
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ขับเคลื่อนการแก้ปญัหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มองว่าเจ้าภาพหลักท่ีมีอ านาจในการขับเคลื่อน
การสร้างความสมานฉันท์ คือ รัฐไทย แต่จะต้องมีการบูรณาการการท างานและการสื่อสารร่วมกับผู้ท างานด้าน
สื่อ และผู้น าในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพของการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางที่ 1 การทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ (คปต.) คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบตุร รองผู้บญัชาการ
ทหารบก (รองผบ.ทบ.) และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ลธ.คสช.) เป็นประธาน แบ่งงานออกเป็น  
7 กลุ่มงาน มีผู้รับผิดชอบ 3 ฝ่าย คือ (1) กลุ่มงานท่ีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    
(กอ.รมน.) รับผดิชอบ ได้แก่ กลุม่งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน มีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้า
กลุ่มงาน มีส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยสนับสนุน (2) กลุ่มงานท่ีศูนยอ์ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับผดิชอบ ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยความยุติธรรม มีกระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) เป็นหัวหน้า กลุ่มงานสร้างความเข้าใจท้ังในและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน มีกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เป็นหัวหน้า กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม มีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็น
หัวหน้า กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิต มีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหัวหน้า (3) กลุ่ม
งานท่ีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และกลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดยทั้งสองกลุ่มงานมี สมช. เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
และมีหน่วยงานสนับสนุน คือ กอ.รมน. ซึ่งโครงสร้างที่น าเสนอในภาพผู้วิจัยได้เพิ่มเติมเครือข่ายสื่อกระแสหลัก 
และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพือ่ให้เกิดการสื่อสารระหว่างรัฐ ผู้ท างานด้านสื่อ และภาคประชาสังคม ท้ังนี้
ไม่ได้หมายถึงการสั่งการจากรัฐไปยังผู้ท างานด้านสื่อ หรือการสั่งการจากรัฐไปยังภาคประชาสังคม แต่เป็นการ
สื่อสารระหวา่งกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันในการท างานและการน าเสนอข้อมลูไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทิศทางเดียวกัน 
 การขับเคลื่อนงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ภายใต้การบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) เพื่อให้การสร้างความสมานฉันท์ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตด้ าเนินไปอย่างเป็นระบบ มเีอกภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมผีู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวดั และนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในอ าเภอ มหีัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนฝ่ายปกครอง
ท้องที่ ตัวแทนผู้น าศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม จากภาพผูว้ิจัยไดเ้พิ่มเตมิในส่วนของสื่อในพ้ืนท่ี ซึ่งมีทั้ง
สื่อชุมชน ท่ีเป็นหอกระจายข่าว วทิยุชุมชน การละเล่นพ้ืนบ้านต่างๆ ที่เป็นส่วนเสรมิและประสานข้อมูลกับศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) เพื่อให้การน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่น าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จะเห็นได้ว่าไมม่ีกรอบของสื่อบุคคล เนื่องจากเป็นสื่อบุคคลได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ในคณะท างานของศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) ตามโครงสร้างแล้ว ส่วนสื่อเฉพาะกิจก็เป็นช่องทางที่ทุกกลุ่มใช้ในการสร้างความ
สมานฉันท์อยู่แล้ว จากภาพจะเหน็เส้นประระหว่างศูนย์ปฏิบตัิการอ าเภอ (ศปก.อ.) และสภาสันตสิุขประจ า
ต าบล เนื่องจากก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)       
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ไดม้ีการแต่งตั้งสภาสันตสิุขประจ าต าบลเพื่อ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี ซึ่งบุคลากรบางส่วนของสภาสันติสุขประจ าต าบลได้ถูกแต่งตั้งเข้าไปอยู่ในศูนยป์ฏิบัติการ
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อ าเภอ (ศปก.อ.) โดยประธานสภาสันติสุขประจ าต าบลมาจากการคดัเลือกกันเองของผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าท้องที่ ข้าราชการในระดับต าบล และประชาชน ซึ่งถือเป็นคณะท างานคนละชุดกับ (คปต.) แตม่ีเป้าหมาย
เหมือนกัน คือ การแก้ไขปญัหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ความส าคัญกับประชาชน 
เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้รับสารที่ต้องให้ความส าคัญในการสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้ประชาชนในฐานะผู้รบัสาร
จะต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร Srichai, C. (2014) โดยมีคณะท างานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการสื่อสารแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งในการสื่อสารจะต้องมีเนื้อหาสารเดียวกัน รวมทั้งมีความสม่ าเสมอใน
ช่องทาง นอกจากน้ีสารและสื่อต้องสอดประสานกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีความเป็นหนึ่งเดยีว เพ่ือไม่ให้เกิด
การท างานซ้ าซ้อน หรือการให้ข้อมูลแก่ประชาชนท่ีไม่ตรงกัน และเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดความไว้วางใจ กลุ่มรัฐตอ้งมีความจริงใจ เสยีสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม กลุ่มผู้ท างานด้านสื่อ ทั้งที่เป็น
สื่อกระแสหลักท่ีอยู่ในวงของเครือข่ายสื่อกระแสหลัก ประกอบด้วย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ และสื่อทางเลือก หรอืสื่อชุมชนที่อยู่ในวงของเครือข่ายภาคประชาสังคม ต้องรักษาสมดลุในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งน าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจความเป็นไปของสถานการณ ์ส าหรับ
กลุ่มผู้น าซึ่งแทรกอยู่ในคณะท างานของศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) ท่ีเป็นคณะย่อยของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และบางสว่นเข้าไปเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
จะต้องแสดงออกถึงความกลา้ในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมีการรับฟังปัญหาของ
ประชาชน และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  
 แนวทางที่ 2 การแต่งตั้งคณะท างานอิสระในการแก้ไขปญัหาสามจังหวัดภาคใต ้
 การจัดตั้งคณะท างานเพื่อให้มีการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่องแม้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยคณะท างานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยเจา้หน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานด้านสื่อ 
และผู้น า ซึ่งจะต้องมีอิสระในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในการสือ่สารแบบบรูณาการเพื่อแก้ไขปญัหาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 แนวทางที่ 3 การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ทางการแก้ไขปญัหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีความแตกตา่งจากในอดีตที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก ท าการประกาศโมเดลพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ เป็น “3 เหลี่ยมมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ก าหนดเมืองต้นแบบ 3 อ าเภอใน 3 จังหวัด ทั้งนี้          
นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กล่าวถึงเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในเวทีเสวนาดับไฟใต้ เมื่อวนัท่ี 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม       
อิศรา อมันตกุล ช้ัน 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี ้

เมืองต้นแบบท่ี 1 คือ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองหน้าด่าน มีโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ มูลค่า 1,500 ล้านบาท เป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตปาล์มน้ ามัน ท้ังนี้ ผลผลิตปาล์มทีส่่งมาที่โรงงานนี้
มาจากแทบทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมืองต้นแบบท่ี 2 คือ พื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองชายแดนที่มีจุดขายเรื่องการท่องเที่ยว
รัฐบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวท่ีมคีวาม
ปลอดภัย  ซึ่งในอนาคตจะมีการสร้างสนามบิน มลูค่า 1,900 ล้านบาท คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562   
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เมืองต้นแบบท่ี 3 คือ พื้นที่อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองการค้าชายแดน มีคนเข้า
ออกเป็นจ านวนมาก 1.5 ล้านคน/ปี มีมูลค่าการค้าปลีะกว่า 3 พันลา้นบาท/ปี การพัฒนาจะรวมถึงด่านชายแดน
อื่นๆ ทั้งด่านที่มีอยู่แล้ว และด่านใหม่ที่ก าลังจะก่อสร้าง คือ ด่านบูเก๊ะตา ทั้งนี้ โมเดล 3 เหลีย่มมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน โดยจะแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ สั้น กลาง และยาว ภายในระยะเวลา 4 ปีเศษ ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จะ
ส่งไปถึงพื้นที่ท้ัง 33 อ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อชีวิตความเป็นของประชาชนในพ้ืนท่ีดีขึ้น             
ความเหลื่อมล้ ากจ็ะลดลง และช่วยลดเง่ือนไขในการก่อเหตรุ้าย สอดคล้องกับการศึกษาการจัดการความรู้     
บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Siravanich, S., et al. (2016) ที่กล่าวว่า ภายใต้บริบทความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีสงผลใหเกิดการปรับตัวเขาหากลุ่มทางสังคมและอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม         
 

สรุป 
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีแนวทาง 3 แนวทาง คือ 1) การทบทวน

โครงสร้างของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (คปต.) และคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) 2) การแต่งตั้งคณะท างานอิสระในการแก้ไขปัญหาสามจังหวดัภาคใต้ แนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากการประชุมระดมสมองเพื่อก าหนดประเด็นวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยส านักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ เทศบาลนครยะลา ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ท่ีระบุว่าการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องอาศัยการก าหนดนโยบายที่ไม่ยดึติดกับผู้บรหิาร กรณีที่มีการโยกยา้ย
หรือเปลีย่นแปลงต าแหน่ง เพื่อความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ3) การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งข้อมูลจาก (The Office of Steering the City Model Project 
“Triangle of Security, Wealth, and Longevity”, 2017) ระบุว่าโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่มมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นโครงการเชิงบูรณาการส าคญัตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของ     
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี   มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้มีการเจรญิเติบโตโดยสมดุลสอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพ้ืนท่ี และเป็นแนวทางที่จะน าประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หลดุพ้นกับดักของการใช้ความรุนแรงจากการก่อเหตุการณค์วามไม่สงบในพ้ืนท่ี ไปสู่
ความสุขสงบและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับกับแนวทางพัฒนาตามยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 รวมไปถึงการพัฒนาประเทศไทย 
4.1 หรือ Thailand 4.0 ผ่านการพัฒนา 3 เมือง ได้แก่ เมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในฐานะที่เป็นเมือง
ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน (Agricultural Industry City) เมืองเบตง จังหวัดยะลา ในฐานะ
ที่เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City) และเมือง  
สุไหงโก-ลก ในฐานะที่เป็นเมืองตน้แบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Border Trade City) 
โดยมเีป้าหมายการด าเนินงานท่ีครอบคลุมใน 5 มิติ คือ มติิที่ 1 การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน     
มิติที่ 2 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  มิติที่ 3 ความอยู่ดีมสีุขของสังคม มิติที่ 4 การยกระดับคณุค่าและศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และมติิที่ 5 การรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อมูลการปฐกถาพิเศษของ ดร.สลีาภรณ์ บัวสาย 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยทุธศาสตร์วิจยัเชิงพื้นที่ในโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6  ปี 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่กล่าวว่า การ
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แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตต้้องแก้ไขในมิตเิศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของสังคม 
เนื่องจากเศรษฐกิจมผีลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงมาก 

 

References 
Anawushsiriwongse, T. & Sompiboon, S. (2004). The Behavior of Group Communication in  

The Teaching Documents of the Communication Theories and Behavior unit 8.  
Nonthaburi Province : Sukhothai Thammathirat Open University. 

Chirasopone, P. (2005). The Theory of Mass Communication in The Teaching Documents of  
Communication Theory Unit 10 (page 170-173). Nonthaburi Province : Sukhothai  
Thammathirat Open University. 

Kaewthep, K. (2009). The Little Media for Development. Bangkok : The Thailand Research  
Fund. 

Komolsevin, R. (2005). Theories of Organizational Communication in the Teaching  
Documents of Communication Theory Unit 9. (page 81-82). Nonthaburi Province :  
Sukhothai Thammathirat Open University. 

McQuail Denis. (1983). Communication Theory : An Introduction.  London. 
Panjor, R. (2013). Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context. Deepbooks : Deep South Watch. 
Peace Studies, Institution. (2013). STEPs to PEACE. Songkhla Province : Prince of Songkla  

University. 
Siravanich, S., et al (2016). Knowledge Management in Multicultural Community: A Case Study  

of Ethnic Groups in Klongnamlai  Subdistrict Municipality, Klonglan District, Kamphaeng 
Phet Province. The Golden Teak : Humanity and Social Science, 22(Special Issue), 
124-135. 

Srichai, C. (2014). Communications for Social Harmony in the Three Southern Border  
Provinces. the Doctor of Philosophy Program in Communication Arts, Sukhothai  
Thammathirat Open University. 

_______. (2014). Communications for Social Harmony in the Three Southern Border  
Provinces. The golden teak : Humanity and social science, 20(2.4), 109-126. 

The Co-secretary of Budgeting Consideration Committee. (2004). The Integrated Budgeting of 
the Solution Empowerment in the Three Southernmost Border Provinces in Fiscal 
Year 2015. Bangkok : A National Security Council. 

The Office of Steering the City Model Project “Triangle of Security, Wealth, and Longevity”.  
(2017). The Blueprint and the Action Plan of Steering the City Model Project  
“Triangle of Security, Wealth, and Longevity”. The Southern Border Provinces  
Administration Centre. 

The Southern Border Provinces Administration Centre, Centre. (2014). The Action Plan of  
Development in the Southern Border Provinces (2013-2014). Yala Province : The  
Southern Border Provinces Administration Centre. 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
9

Ua-amnoey, J., et al. (2005). Restorative Justice: Return ‘Power’ to Crime Victims and 
Communities. Bangkok : The Thailand Research Fund. 

Yuesin, S. (2011). The Theory of Mass Communication in the Teaching Documents of  
Introduction to Mass Media Unit 11. (page 11-23). Nonthaburi Province : Sukhothai  
Thammathirat Open University. 

 
  


