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คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยลําเพ็ญ วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑
สํานักวิชาการ
ออกอากาศ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ปัญ หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นปัญ หาความมั่ นคงของชาติที่สําคั ญ ยิ่ง
ปัญ หาหนึ่ ง ที่ มีการกํ าหนดให้ เป็ นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่ านมา แต่ เนื่ องจากเป็ น ปั ญ หา
ที่ละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากลําบาก และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้โดยง่าย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ ทําให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก ดังนั้น โครงสร้างการบริหาร
จัดการเพื่อแก้ไขปัญ หาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความจําเป็นและสําคัญ มาก เพราะจะทําให้
การขั บ เคลื่ อ นงานแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง ในเรื่ อ งของเอกภาพ
และประสิทธิภาพในการบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน
ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การบริห ารราชการจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได้กํ าหนดให้ มี ส ภา
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจํานวน ๔๙ คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําศาสนา
ทั้ ง อิ ส ลาม พุ ท ธ และศาสนาอื่ น กลุ่ ม สตรี และสื่ อ มวลชนในพื้ น ที่ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ๓ ปี
มีอํานาจหน้าที่ เช่น ให้ความเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คําปรึกษา
เสนอแนะ ร่วมมื อและประสานงานกับ ศู น ย์อํ านวยการบริห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการเห็นว่า
สมควรได้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ใช้
ประกอบการดําเนินงาน เป็นต้น
ต่ อมาในรัฐบาลของพลเอก ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา เป็ น นายกรัฐมนตรีแ ละหั วหน้ าคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติเห็นว่า องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพั ฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน จึงได้กําหนด
ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ขึ้ น ตามคํ าสั่ งหั วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ แทนสภาที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นของเดิม

๒
สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ตั้งขึ้นใหม่ มาจากผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวนไม่เกิน ๔๕ คน ผู้ที่ได้
รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจํานวน
ไม่เกิน ๕ คน รวมเป็น ๖๐ คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี มีอํานาจหน้าที่ในการให้คําปรึกษา
เสนอแนะ ร่วมมือและประสานงานกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นในเรื่องที่
นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการเห็นว่าสมควรได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหาร
การพัฒนาและการแก้ไขปัญ หาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะทําให้มีการทํางานอย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งน่าจะทําให้
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นและสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความพยายามของรัฐในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญ หาความรุนแรงในพื้ นที่ให้
เบาบางลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม อีกทั้งทําให้
เศรษฐกิจมั่นคงเพิ่มขึ้นด้วย
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