


ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานระดับพื้นที่ 

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมแพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ (ปาร์ควิว) ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

เรื่อง " ทิศทางและการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันตสิุข จชต. " 



กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก 



กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกจิฐานราก 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 

1. การสร้างศรัทธาในชุมชน 
1) การจัดตั้งสภาชุมชนในชุมชนเพื่อเชื่อมต่อกับสภาชุมชนสันติสุข 
2) เสริมสร้างพัฒนาอาชีพอย่างเร่งด่วน 

2.1 การจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมอาชีพ 1 ชุมชน 1 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและชุมชนรากฐานโดย
หยิบนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.2 สนับสนุนการสร้างอนุรักษ์ทรัพยากร(เขา,ป่า,นา) 
2.3 จัดตั้งและสนับสนุนกองทุนชุมชน  

3. การสร้างความปลอดภัยในชุมชนจัด 
3.1 จัดท าโมเดลพื้นที่ชุมชนปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนออกแบบปฏบิัติ 
3.2 ให้มีมาตรการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงเจ้าของบ้านด้วยโดยก าหนดเป็นกฎกติกาชุมชนในสภาชุมชน 



กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกจิฐานราก 

4. พัฒนาศักยภาพด้านวุฒิภาวะการเมืองและสันติวิธี 
 4.1 จัดตั้งศูนย์วิชาการสันติวธิีชุมชนเพื่อลดอคติ เสริมสร้างทศันคติที่ดี  
 4.2 มีงานรณรงค์รณรงค์สื่อสารสร้างจุดยืนต่อต้านและไม่นิยมความรุนแรง 
5 การปรับกระบวนทัศนข์องผู้น าในชุมชนใหม่  

- จัดตั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น ดูงาน,อบรม,เวทีเสวนา,แลกเปลี่ยนในและนอกพื้นที่ สร้างกิจกรรม
เพื่อปฏิบัติและเรียนรู้ 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกจิฐานราก 

1) ยึดผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 
2) ให้น าข้อตกลงบนโต๊ะสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
3) เปิดวงพูดคุยกับภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนน าเสนอประเด็นและสาระส าคัญเพื่อสู่การพูดคุยบน
โต๊ะเจรจา 
4) ทุกฝ่ายต้องส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยลดเงื่อนไขที่ไม่ เอื้อต่อการพูดคุย เช่น ลดการก่อ
เหตุที่มีผลต่อเป้าหมายอ่อนแอและพื้นที่สาธารณะ  
5) ทั้งสองฝ่ายยุติการท าสื่อIOเพื่อลดเครดิตการและกัน ให้หันมาจัดท าสื่อที่เอื้อต่อการสร้างพลังทางสังคม
ใหม่ เพื่อหนุนเสริมการพูดคุยและกระบวนการสันติภาพ 
6) ทบทวนนโยบายที่มีผลกระทบและไม่เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพในพื้นที่  
7) ให้มีมาตรการควบคุมใช้ก าลังทางอาวุธเพื่อลดการสร้างก่อเหตุและท าลายบรรยากาศการพูดคุย 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานยุตธิรรม 

  1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ โดยผ่านการจัดเวทีให้ จนท.รัฐ, กลุ่มปัญญาชน/
นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับรู+้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 2) แนะน าช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการขอความช่วยเหลือ 
 3) สร้างกระบวนการมีส่วนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้ง 
 4) สานเสวนาที่ได้รับมาทั้งหมด 
 5) ประเมิน/สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรม 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานยุตธิรรม 

1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของกลุ่มยุติธรรมให้บรรลเุป้าหมาย 
2) ลกเลิกกฎหมายพิเศษทั้ง 3 ฉบับ หรือ ศึกษา ทบทวน ความจ าเป็นการบังคับใช้กฎหมาย 
3) กระจายอ านาจในการปกครอง 
4) มีคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบการใช้อ านาจในพื้นท่ี รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานเดก็ เยาวชน และสตรี 

 1) เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข /รับฟังความคิดเห็นของพี่
น้องประชาชน และจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลสถานการณ์ความคืบหน้าของกระบวนการ
พูดคุยฯ/จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ การขับเคลื่อนต่อ 
(ทีมวิชาการ) 
 2) จัดท าข้อเสนอที่เป็นของเด็ก, เยาวชน, สตรี เสนอต่อ คณะพูดคุยฯ ( A+B) (ยื่น
โดยตรง) 
3) การรณรงค์/ผลักดันระดับนโยบายหรือข้อเสนอ เป็นเวทีเปิดต่อสาธารณะ/สื่อสาร
สาธารณะ 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานเดก็ เยาวชน และสตรี 

 1) มีตัวแทนเยาวชน, สตรี ขึ้นโต๊ะเจรจาในฐานะ Party C / ฝ่ายที่ 3  
 2) ยุติความรุนแรง/ปฏิบัติการทางทหารต่อพลเรือน พื้นที่สาธารณะ/ให้เป็นวาระบนโต๊ะพูดคุยฯ 
 3) ให้ Party A และ Party B ท าโรงเรียนเป็นพื้นที่สาธารณะ ปลอดภัยจากการปฏิบัติการทาง
การทหาร/ความรุนแรงจากทุกฝ่าย/น าร่อง 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานส่ือมวลชน การส่ือสาร และเทคโนโลยี 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุย เเนวทาง กิจกรรม 

1 เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนในพ้ืนที่ มีการรับรู้ ตระหนักรู้ เเละ
มีส่วนร่วมต่อกะบวนการพูดคุย ให้มีตัวเเทนสื่อในพื้นที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในเวทีพูดคุยสันติสุข  

สื่อในพ้ืนที่มีความพร้อมที่จะน าเสนอเกี่ยวกับสันติภาพ แต่ยังไม่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการพูดคุย เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักรู้ และการ
มีส่วนร่วม ของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อ
ในพ้ืนที่อยู่ด้วย 

1. มีตัวเเทนสื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยสันติภาพ ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ และ/หรือ มีวงการพูดคุยระหว่างคณะพูดคุยกับสื่อ
ท้องถิ่นโดยตรง 
2. กิจกรรมอบรมสื่อในกระบวนการสันติภาพ เช่น เรียนรู้ค าศัพท์ทาง
เทคนิคของกระบวนการพูดคุย ฯลฯ 
3. ให้สื่อมีพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ต่อประชาชน ทั้งการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านส่ือ เทคโนโลยี เเละนวัตกรรม
สมัยใหม่ในการน าเสนอเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เเตกต่างกัน 

2 เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนในพ้ืนที่ เเละสังคมโดยรวมมี
บรรยากาศเชิงบวกที่เอื้อหนุนให้เกิดสันติภาพ ขอให้มีการสร้างภูมิ
ทัศน์สื่อเชิงบวก เพื่อเพิ่มพื้นที่กลางเพื่อการสื่อสารความจริงอย่าง
สร้างสรรค์และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้คนในสังคม ผ่าน
การสนับสนุนให้เกิด 
(1) การสื่อสารเพื่อสันติภาพและ 
(2) กิจกรรมด้านสื่อเเละกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้สันติภาพเเละผลักดันการ
สื่อสารเพื่อสันติภาพเป็นวาระเเห่งชาติ 

1 เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ เเละประชาชนพื้นที่อ่ืนๆในประเทศ
ไทยมีมุมมองเกี่ยวกับจังหวัดชายเเดนภาคใต้และกระบวนการ
สันติภาพที่เเตกต่างกัน สื่อกระเเสหลักมุ่งเเต่รายงานสถานการณ์ด้าน
ลบ ดังนั้นจึงต้องผลักดันให้เครือข่ายสื่อและเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องสร้างสื่อเชิงบวก มุมองหลากหลาย เเละสื่อเพื่อ
สันติภาพ (Peace Journalist)ให้มากขึ้น 
2 ผลักดันให้กระบวนการสันติภาพ เเละการสื่อสารเพื่อสันติภาพให้
เป็นวาระเเห่งชาติ 

1 ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารเพื่อสันติภาพชายเเดนใต้ที่หลากหลาย 
เช่น สื่อคลิปวีดีโอ สื่อเสียง วิทยุ บทความ ข่าวสาร เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เเตกต่างกัน เช่น เด็ก เยาวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
2 กิจกรรมกับสมาคมสื่อต่างๆ ในด้านการส่ือสารเพื่อสันติภาพ 
(Peace Journalist) ในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ มุ่งให้ส่ือกระเเสหลัก
ค านึงถึงจริยธรรมสื่อเพื่อสันติภาพ 
3 ส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่กลางของสื่อท้องถิ่น (Media Common 
Space) 
4 น าเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมสมัยใหม่ในการมีร่วมร่วมทางการเมือง
เเละรับฟังเสียงของประชาชนเพ่ือน าเสนอบนโต๊ะเจรจา 

 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



3 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในภาคีเครือข่าย
ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ สื่อท้องถิ่น และสถาบัน
ศาสนา เพื่อสร้างความตื่นตัว สนใจในข้อมูลข่าวสารด้าน
กระบวนการสันติภาพ และที่เกี่ยวกับความขัดเเย้งอันเป็นอุป
สรรค์ต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ร่วมกัน
ท างานเพื่อรับมือ ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน เผยแพร่
ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ และรวมพลังต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม 
(Fake News/Disinformation/Misinformation) เเละค าพูด
เเห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) ในทุกระดับของสังคม 

สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อลดข้อมูลเท็จ(Fake News) เเละ
ค าพูดเเห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) 

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเพื่อต่อต้านข้อมูลเท็จ
เเละค าพูดเเห่งความเกลียดชัง 
2 กิจกรรมต่อต้านข้อมูลเท็จเเละค าพูดเเห่งความเกลียดชังที่
หลากหลาย เเละครบทุกกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้น าศาสนา 
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) 
3 กิจกรรมพัฒนาส่ือเพื่อตรวจสอบเเละตอบโต้ข่าวลวงข่าวปลอม
เเละค าพูดเเห่งความเกลียดชัง 
4 กิจกรรมพบปะพูดคุยกับเเพลตฟอร์มในการสร้างกลไกลดข้อมูล
เท็จเเละค าพูดเเห่งความเกลียดชัง  

 
 



กลุ่มงานส่ือมวลชน การส่ือสาร และเทคโนโลยี 

1) เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ มีการรับรู้ ตระหนักรู้ เเละมีส่วนร่วมต่อกะบวนการพูดคุย ให้มีตัวเเทนสื่อใน
พื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีพูดคุยสันติสุข 
2) เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ เเละสังคมโดยรวมมีบรรยากาศเชิงบวกท่ีเอื้อหนุนให้เกิดสันติภาพ ขอให้มีการ
สร้างภูมิทัศน์สื่อเชิงบวกเพื่อเพิ่มพื้นที่กลางเพื่อการสื่อสารความจริงอย่างสร้างสรรค์และสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่าง
ผู้คนในสังคม ผ่านการสนับสนุนให้เกิด 
 (1) การสื่อสารเพื่อสันติภาพและ 
 (2) กิจกรรมด้านสื่อเเละกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้สันติภาพ
เเละผลักดันการสื่อสารเพื่อสันติภาพเป็นวาระเเห่งชาต ิ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ สื่อท้องถิ่น 
และสถาบันศาสนา เพื่อสร้างความตื่นตัว สนใจในข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการสันติภาพ และที่เกี่ยวกับความขัดเเย้งอัน
เป็นอุปสรรค์ต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ร่วมกันท างานเพื่อรับมือ ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน 
เผยแพร่ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ และรวมพลังต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม (Fake 
News/Disinformation/Misinformation) เเละค าพูดเเห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) ในทุกระดับของสังคม 
 
 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานปกครองท้องที่ และท้องถิ่น 

 - เปิดเวทีชุมชนโดยชุมชน (เวทีพูดคุย/เสริมสร้างความเข้าใจ) โดยผ่านกลไกที่มีอยู่  เช่น สภาสันติสุข, 
สภาซูรอ ในแต่ละต าบล ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาต่างของชุมชน ดังนี้ 
  1) ความปลอดภัย 
 2) ยาเสพติด 
 3) ด้านอาชีพ 
 4) ความยุติธรรมในชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานปกครองท้องที่ และท้องถิ่น 

1) การแสดงความรับผิดชอบต่อการก่อเหตุในแต่ละครั้ง/ใครเป็นคนท า เช่น BRN, PULO, BERSATU หรือ จนท.รัฐ 
2) ทั้งสองฝ่ายต้องเล็งเหน็ประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน 
3) อยากให้ฝ่าย Party B มารับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากไม่สามารถมาได้ ให้ฝ่ายผู้น าท้องที่/ท้องถิ่นไป
พบ Party B เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชน โดยใช้พื้นที่สว่าง(ไม่ลับ) และมีความปลอดภัยทุกภาคส่วน 
4) ต้องการให้ประชาชนได้รับข่าวสารเรือ่งการพูดคุยทีท่ั่วถึงและถูกต้องไม่ผา่นการบิดเบือน เช่น ช่องทางที่น่าเชื่อถือ
ได ้
    - ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ควรได้รับทราบข่าวสารผ่านทางกระทรวงศึกษา, วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
5) สื่อมวลชนต้องไม่น าเสนอข่าวที่เกนิความเป็นจริง (ข่าวความรนุแรงและความขัดแย้งในท้องที)่ 
   

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานศาสนา และวัฒนธรรม 

 1) สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนทางศาสนา (พุทธ - มุสลิม) ขนาด เล็ก - กลาง - ใหญ่  
2) มีส่วนร่วมในเวทีสร้างสันติสุข "เน้นการพูดคุยสันติสุข" 
3) อัพเดทเรียนรู้การพูดคุยสันติสุข 
4) สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐ-ประชาชน 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานศาสนา และวัฒนธรรม 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการท างานติดตามประเมินผลการพูดคุยสันติสุข ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
2) สร้างพื้นที่ปลอดภัย/ปลอดเหตุทั้ง 3 จังหวัด 4 อ าเภอ 
3) ภาคประชาสังคม (CSO) เป็นผู้สังเกตการณ์การพูดคุย 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ 

 - สร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ จชต. ให้เอื้ออ านวยต่อการพูดคุยฯ ในมิติต่างๆ 
   (1) การสร้างพื้นที่ปลอดภัย 
 (2) กฎหมายท่ีเป็นธรรมของคนใน จชต. 
 (3) สร้างความเข้าในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้อุดมการณ์เดียวกันบนความหลากหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
 4) ส่งเสริม/พัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้ตรงตามความต้องการ/ผลักดันการตลาดเพื่อรองรับ
การผลิต 
   
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ 

๑. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนว่ามีความคิดเห็นหรอืต้องการอย่างไร เช่น 
 - รัฐ 
 - ขบวนการ (BRN) 
 - ผู้อ านวยความสะดวก (มาเลเซีย) 
 - ประชาชนในพื้นที่ 
2) ทุกกระทรวงก าหนดกรอบนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหา/การก่อความไม่สงบใน
พื้นที่ 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





กลุ่มงานการศึกษา 

 1) ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสันตภิาพกับบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๑ ครูตาดีกา 
 ๑.๒ อุสตาสในโรงเรียนเอกชน 
 ๑.๓ สถาบันปอเนาะ 
 ๒) ให้ความรู้กับเด็กในรูปแบบกิจกรรม/หรือเครื่องมือเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการสันติภาพ 
 ๓) ให้ความรู้ด้านสิทธิของพลเมืองในพื้นที่เพื่อเรียกร้อง ปกป้องคุ้มครอง 
 สิทธิของตนเองและผู้อื่นเพื่อความยุติธรรม 
 ๔) ให้มีการเรียนด้านประวัติศาสตร์ทีถู่กต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจเรียนรู้โดยไม่น าไปสู่การสร้างความเกลียดชัง และ
สร้างฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมในชาติอย่างสันติสุข 
 5) ยกระดับทางกายภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา เช่น ตาดีกา และ สถาบันทางการศึกษาในพื้นที่ 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม/รูปธรรม เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ฯ 



กลุ่มงานการศึกษา 

 1) ให้ฝ่ายรัฐ และขบวนการ BRN มีความจริงใจ ทั้ง 2 ฝ่าย โดยการพิสูจน์โดยการกระท าให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

2) เปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอจากโรงเรียนเอกชน, ตาดีกา และให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมในคณะท างานด้าน
ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ศอ.บต., กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศึกษาธิการส่วนหน้า 
3) แจ้งข่าวสาร/ความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อสาธารณะให้ได้รับรู้/รับทราบ 

ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.2) 





 ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ประเด็น 
 
 
 

กลุ่ม 

รับฟังเสียง
ประชาชน
อย่างมีส่วน

ร่วม รวบรวม
ข้อเสนอ 

ก าหนดกรอบ
นโยบาย
ทิศทาง
เดียวกัน 

แต่งตั้ง
คณะกรรมกา

รติดตาม/
อิสระ 

สร้างพื้นที่
ปลอดภัย/ 
ลดเหตุ 

ตัวแทนบน
โต๊ะ/CSO 

สังเกตการณ์/
ข้อตกลง 

ทั้งสองฝ่าย
จริงใจ/แสดง

ความ
รับผิดชอบ

ต่อเหตุการณ์  

แจ้งคืบหน้า/
สื่อสารมุม
บวก ไม่ IO 

กระจาย
อ านาจการ
ปกครอง 

ยกเลิกและ
ทบทวนการ
ใช้กฎหมาย

พิเศษ 

กลุ่มงานพัฒนา
ชุมชน และ

เศรษฐกิจฐาน
ราก 

กลุ่มงาน
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กลุ่มงาน
การศึกษา 

กลุ่มงานเด็ก 
เยาวชน และ

สตรี 

กลุ่มงาน
สื่อมวลชน การ

สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มงาน
ยุติธรรม 

กลุ่มงาน
ปกครองท้องที่ 
และท้องถิ่น 

กลุ่มงานความ
มั่นคงและ

องค์กรภาครัฐ 




