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13310 สถานการณ์เด่นในรอบปี

จังหวัดจัดการตนเอง:  
เมื่อรากหญ้าประชาชน 
ท้าทายอ�านาจรัฐ

“จังหวัด” เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย  

มาตัง้แต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แม้ช่วง 80 ปีที่ผ่านมา 

ได้มีการกระจายอ�านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นล�าดับ โดยเฉพาะ 

ในช่วงทศวรรษ 2540 แนวคิดการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้มีการตราและ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น
หลายฉบับ แต่การตัง้คณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ในปี 
2553 เพื่อหาทางแกค้วามขดัแยง้ทางการเมอืง กน็�าไปสูข่อ้เสนอเรื่อง “จงัหวดัจดัการ
ตนเอง” ที่มีประชาคมในจังหวัดต่างๆ ขานรับและขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักในรอบปี
ที่ผ่านมานี้ 
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ฤาเป็นผลของแนวคิดกระจายอ�านาจสู่ 
ท้องถิ่น

ในช่วงทศวรรษ 2540 แนวคดิการกระจายอ�านาจ 

สู่ท้องถิ่นส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดย

เฉพาะการอ้างองิกบับทบญัญตัหิลายมาตราในรฐัธรรมนญู

ปี 2540 มกีารตราและแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

กบัการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิน่หลายฉบบั

ในช่วง พ.ศ. 2542 - 2543 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 วางแนวทางการถ่ายโอน

ภารกจิอ�านาจหน้าที ่และรายได้ต่างๆ จากรฐับาลกลาง

สู่ท้องถิ่น และให้ประชาชนเลือกตั้งผู้น�าท้องถิ่นโดยตรง 

ในช่วงถัดมา 

แต่จนถึงปัจจุบัน การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น

ยงัคงเผชญิกบัการต่อต้านและเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ 

ความพร้อมของท้องถิ่นในการรับภาระจัดบริการสังคม 

การศกึษา บรกิารสาธารณสุข และการบรหิารงบประมาณ 

ที่แม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดให้ต้องแบ่งรายได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35 ของงบประมาณแผ่นดินให้แก่ อปท. ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แต่ต่อมามีการออกกฎหมาย

ยกเลิกเงื่อนไขเวลา สัดส่วนของรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้

รัฐบาลในปี 2553 จึงยังคงเป็นเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น1 

ไม่เพียงประเด็นเรื่องการจัดสรรรายได้และภาษี 

ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น แต่การก�ากับดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จากทัง้ส่วนกลางและราชการ

ส่วนภมูภิาคอย่างเข้มข้น จนขาดอสิระในการบรหิารงาน 

และคนด้วยตนเองก็กลายเป็นค�าถามต่อส่วนกลางเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ยๆ หลายท้องถิน่มุง่หน้าด�าเนนิภารกจิต่างๆ 

ด้วยตนเอง เช่น อบจ.เชียงราย จัดตั้งโรงเรียนองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา 

อบจ.ภูเก็ต ซื้อที่ดินและอาคารจากโรงพยาบาลพญาไท 

ปรับปรงุเป็นโรงพยาบาลองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดภเูกต็ 

ให้บริการประชาชนทั่วไป ฯลฯ2 

ไม่ว่าจะด้วยความล้มเหลวล่าช้าของการกระจาย 

อ�านาจ หรือความแข็งตัวของระบบบริหารส่วนภูมิภาค  

หรือเป็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ต้องการมีส่วน

ร่วมและมอีสิระในการจดัการชมุชนตนเองกต็าม แนวคดิ

เรือ่ง “จงัหวดัจดัการตนเอง” เป็นความคดิท่ีสอดคล้องกบั

มาตรา 78 (3) ของรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั3 ทีร่ะบวุ่า 

“กระจำยอ�ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกำรของท้องถ่ิน 

ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรตำมแนวนโยบำย 

พืน้ฐำนแห่งรฐั พฒันำเศรษฐกจิของท้องถ่ินและ 

ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ตลอด

ทัง้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศในท้องถิน่ ให้ทัว่

ถึงและเท่ำเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา

จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่ โดยค�านงึถงึเจตนารมณ์

ของประชาชนในจังหวัดนั้น”

ทีจ่รงิ หลายพืน้ทีม่คีวามพยายามทีจ่ะขออ�านาจ

ในการบริหารท้องถิ่นเองนานแล้ว เช่น ภูเก็ต มีการ 

เสนอญัตติภูเก็ตกับการบริหารอิสระตั้งแต่ปี 2525 ร่าง 

พ.ร.บ.บรหิารราชการนครภเูกต็ในปี 2530 เสนอรปูแบบ

การปกครองให้เป็นภูเกต็มหานครเมือ่ 3 เมษายน 25364 

หรือการพูดคุยถึงระบบการปกครองท้องถิ่นของจังหวัด 

ที่มีหลายชาติพันธุ์ในช่วงปี 2547 - 2549 เพื่อแก้ปัญหา

ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในจังหวดัชายแดนภาคใต้5 สอดคล้อง

กับแนวคิดจัดตั้งนครปัตตานีในเวลาต่อมา รวมทั้ง 

การจดัตัง้เชยีงใหม่มหานครทีก่�าลงัเป็นหัวหอกส�าคญัของ

กระแสจังหวัดจัดการตนเองในปัจจุบัน เป็นต้น

จากความขดัแยง้ทางความคดิระดบัประเทศ
สู่ทางแก้รูปธรรมในระดับท้องถิ่น

ภายหลงัเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงไทย

ในช่วงปี 2551 - 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ตั้ง 

คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 

ขึ้นมาเพื่อหาทางแก้ความขัดแย้ง คณะกรรมการปฏิรูป

ที่น�าโดย อานันท์ ปันยารชุน มีข้อเสนอเป็นแนวทาง 

การปฏิรูปก่อนยุติบทบาทว่า รากฐานของความขัดแย้ง

ในสงัคมไทยเป็นเรือ่งของความเหลือ่มล�า้ในความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจ ทั้งในด้านรายได้ สิทธิ โอกาส อ�านาจ และ
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ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ จงึต้องเร่งปฏริปูโครงสร้างอ�านาจ

รฐัครัง้ใหญ่ ด้วยการโอนอ�านาจการบรหิารจดัการตนเอง

ไปให้ท้องถิ่น6 

สอดคล้องกบัการสนบัสนนุทกุภาคส่วนในสงัคม

ให้เข้ามามส่ีวนร่วม ในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

สมัชชาปฏิรูป ที่นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน 

ซึ่งเช่ือว่า “พระเจดีย์ต้องสร้ำงจำกฐำน ฐำนพระเจดีย์

ของสังคมคือชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นครองพื้นที ่

ทกุตำรำงนิว้ของประเทศ ถ้ำชมุชนท้องถิน่เข้มแขง็ ฐำน

ของประเทศกจ็ะแขง็แรง สำมำรถรองรับประเทศท้ังหมด

ให้มั่นคง”7

8 จังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัดภาคอีสาน 5 

จังหวัดภาคกลาง และ 5 จังหวัดภาคใต้ จึงประกาศ

ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเสนอร่างกฎหมายสู ่การ 

เป็นจังหวัดจัดกำรตนเอง ยกเลิกกำรบริหำรรำชกำร 

ส่วนภูมิภาค โดยให้มีทั้งจังหวัดและเทศบาลที่เป็น 

ท้องถิ่นอยู่ด้วยกัน แตกต่างจากกรุงเทพฯที่มีท้องถิ่น 

เพยีงระดบัเดยีวคอื ระดบัจงัหวดัเท่านัน้8 และหลายพืน้ที่

เหน็พ้องร่วมขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัคอืการจดัการ

ตนเองในระดับต่างๆ (ดูรายละเอียดในตาราง 1)

ตาราง 1 ความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปโครงสร้างในระดับท้องถิ่น

จังหวัด แนวทางการขับเคลื่อน

เชียงใหม่ ภูเก็ต 

กรุงเทพฯ และปัตตานี

ผลักดันเพื่อให้เกิดจังหวัดจัดการตนเอง ผ่านการยกร่างกฎหมาย

อ�ำนำจเจริญ เน้นก�าหนดอนาคตตนเอง ผ่านการสร้างธรรมนูญของประชาชน 

ขอนแก่น 

เลย 

อุบลราชธานี 

ล�ำปำง 

สมุทรสาคร

ขับเคลื่อนอนาคตด้วยการพัฒนานโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ 

- การเสนอปฏิญญาขอนแก่นน�าเสนอ 8 ยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้า 

- การยกร่างแนวทางก�าหนดอนาคตคนเมืองเลย 

- การยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด (อนาคตเมืองอุบลฯ) ในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

- การใช้สมัชชาปฏิรูปรวมภาคเครือข่ายและพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัดล�าปาง

- สร้างกลไกพหุภาคีพัฒนานโยบายสาธารณะมุ่งสู่เมืองสมุทรสาครอยู่มีสุข 

สระแก้ว นนทบุรี 

สงขลำ

ก�าหนดอนาคตตนเอง ผ่านการพัฒนานโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ 

ท้องถิ่น

มุกดาหาร พิษณุโลก 

นครปฐม

พฒันาและขบัเคล่ือนในเชิงประเดน็ เช่น สวสัดกิารชุมชนในมกุดาหาร กลไกจดัการตนเอง

เรื่องภัยพิบัติระดับท้องถิ่นในพิษณุโลก และนครปฐม

เชียงราย พัฒนากลไกการปฏิรูปในระดับจังหวัด

ชัยภูมิ สุโขทัย ร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปในระดับจังหวัด พัฒนากลไกการท�างานและน�า 

มติสมัชชาปฏิรูปฯ ไปขับเคลื่อน

ที่มา: ข้อมูลจากส�านักงานปฏิรูป (สปร.) ใน ธรรมนูญประชาชนจัดการตนเอง ตอบโจทย์ลดความขัดแย้ง - เหลื่อมล�้า. บ้ำนเมือง. 7 ธันวาคม 2555. 

ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.banmuang.co.th/2012/12/ธรรมนูญประชาชนจัดการตน/
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สูฝั่นอนัยิ่งใหญ:่ ดแูลและรบัผดิชอบตวัเอง

• ก้าวย่างอย่างมั่นใจ เชียงใหม่มหานคร

“เชียงใหม่เติบโตเร็วรองจำกกรุงเทพฯ นโยบำย

จำกส่วนกลำงไม่สำมำรถตอบโจทย์ได้ทนัท่วงท ีนอกจำกนี้

เชยีงใหม่มีวฒันธรรม อตัลกัษณ์ของตนเอง กำรก�ำหนด 

กำรพัฒนำจำกส่วนกลำงท�ำให้ชุมชนอ่อนแอลง เช่น 

โรงเรียนพูดภำษำไทย ไม่สอนภำษำท้องถิ่น เอำระบบ

ชลประทำนมำแทนฝำย กฎหมำยจัดกำรป่ำของกรมป่ำ

ไม้ขัดกับวิถีชำวบ้ำน เป็นปัญหำให้ท้องถิ่น กำรพัฒนำ

ที่คิดมำจำกส่วนกลำงถูกคัดค้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และ

เชียงใหม่ยังมีสถำนศึกษำและองค์ควำมรู้ที่พร้อม เป็น

เหตุผลที่ถึงเวลำท่ีคนเชียงใหม่จะจัดกำรดูแลท้องถิ่น 

ด้วยตนเอง”9

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวคิดเรื่องจัดการ

ตนเองมาตั้งแต่ 20 ปีก่อน มีการรณรงค์ให้เลือกตั้ง 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม่เมือ่ปี 2533 ในชว่งปี 2549 

ก็มีการร่วมพูดคุยของชมรมเพื่อนเชียงใหม่ อาจารย์

มหาวทิยาลยั นกัการเมอืงรุน่เก่า ทีร่่วมขบัเคล่ือนในนาม

สภาคนเมือง ช่วงปี 2551 - 2552 ก็มีการพูดเรื่องการ 

พึ่งตนเอง เรื่องผู้ว่าฯ CEO ต่อมาเดือนมิถุนายน 2552 

การหารือขยายวงไปยังภาคีหลายภาคส่วน ทั้งตัวแทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นกัวชิาการ นกัคดิ นกัเขยีน 

ศลิปินล้านนา เครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชน ด้วยค�าถาม

ส�าคัญคือ อยากเห็นเมืองเชียงใหม่พัฒนาไปทิศทางใด 

และท�าอย่างไรให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค

ธุรกิจการค้า ส่วนปกครองท้องถิ่นทั้งหลาย มีส่วนร่วม

จัดการตนเองให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และต้นทุน 

ของพื้นที่จังหวัด10

จากการพดูคยุแลกเปลีย่นในหลายเวที และการ

ขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในช่วงปี 2552 - 2554 เครือข่าย

บ้านชุม่เมอืงเยน็ องค์กรภาคประชาชนในเชยีงใหม่ และ 

คณะท�างานเครือข่ายประชาชนเชียงใหม่เพื่อการจัดการ

ตนเอง จึงตกผลกึออกมาเป็น ร่ำง พ.ร.บ.ระเบียบบรหิำร

รำชกำรเชียงใหม่มหำนคร พ.ศ. … ยกรำ่งโดยช�ำนำญ  

จนัทร์เรอืง เสนอให้ประชาชนช่วยกนัเสนอความเหน็เพือ่

ปรบัปรงุ ก่อนจะร่วมลงชือ่เพือ่เสนอเป็นกฎหมายทีเ่สนอ

โดยภาคประชาชนต่อไป 

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีหลักการส�าคัญคือ ยกเลิก

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เหลือเพียงราชการส่วน

กลางและราชการส่วนท้องถิ่น มีอ�านาจในการก�าหนด

แนวนโยบาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ การจัดงบประมาณ 

การคลงั การจดัการบรหิารบคุลากรและกลไกโครงสร้าง

การบริหารงานภายในท้องถิ่น ยกเว้น 4 เรื่องหลัก คือ 

การทหาร ระบบเงินตรา การต่างประเทศ และการศาล  

จัดโครงสร้างใหม่ด้วยดุลยภาพ 3 ส่วนคือ ผู้ว่าราชการ

เชียงใหม่มหานคร สภาเชียงใหม่มหานคร และสภา

พลเมอืงท�าหน้าทีต่รวจสอบ และปรบัโครงสร้างด้านภาษี 

โดยส่งคนืภาษีทุกชนดิท่ีเก็บได้ในพืน้ท่ีให้รัฐบาลส่วนกลาง

ร้อยละ 30 และคงไว้ที่เชียงใหม่มหานคร ร้อยละ 7011

• ภูเก็ตมหานครและสภาพลเมือง

ภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เผชิญปัญหาความ 

ไม่สมดุลระหว่างการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นและ

ทิศทางการพัฒนา เส้นทางของภูเก็ตจัดการตนเองจึง 

มีความพยายามเปล่ียนแปลงระบบการบริหารมาตั้งแต ่

ปี 2525 ที่เสนอญัตติ “ภูเก็ตกับการบริหารอิสระ” เข้า

สู่สภาฯ มีการร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการนครภูเก็ตในปี 

2530 เสนอรูปแบบการปกครองที่ควรจะเป็นของจังหวัด

คือภูเก็ตมหานครในปี 2536 ต่อมามีการพูดถึงบทบาท

ของผู้ว่า CEO ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ปี 2544 จนถึงข้อเสนอให้ภูเก็ตมีคณะกรรมการจังหวัด

ภูเก็ต 15 คน12

เสียงให้ภูเก็ตจัดการตนเองก็เริ่มดังขึ้นอีกคร้ัง 

โดยพ่อค้า นักธุรกิจ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่ือมวลชนท้องถิ่น นักวิชาการ ที่มาร่วมพูดคุยและ 
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13710 สถานการณ์เด่นในรอบปี

จัดตัง้เป็นคณะท�างานภาคประชาชนขบัเคล่ือนภูเกต็จังหวดั

จัดการตนเองในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 และ

เคล่ือนไหวอย่างคึกคักในปีถัดมา โดยถือเอาวันที่ 24 

มิถุนายน 2555 เป็นวันแห่งการเริ่มเปลี่ยนแปลง

ประวตัศิาสตร์ภเูกต็ ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั

ผลักดนัให้ภูเกต็จดัการตนเองและจดัตัง้สภาพลเมอืงภเูกต็ 

ผ่านข้อเรียกร้อง 3 ประการ คือ (1) รัฐต้องเร่งสร้าง

กลไกการถ่ายโอนอ�านาจให้แก่จังหวัดภูเก็ต (2) รัฐต้อง

เร่งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการพัฒนาและ 

แก้ปัญหาต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต และ (3) รัฐต้องให้

พลเมืองทุกภาคส่วนในภูเก็ต โดยคณะกรรมการภูเก็ต

จดัการตนเองร่วมตดัสนิใจจดัท�าแผนพฒันาและแก้ปัญหา

ให้จังหวัดภูเก็ตน่าอยู่ยั่งยืน13 

• นครรัฐปัตตานี

แม้เป็นเรื่องที่เคยถูกน�าเสนอมานานแล้ว แต ่

หลังจากสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ความคดิเร่ืองนครรัฐปัตตานีกก็ลบัมาได้รบัความ

สนใจจากหลายฝ่ายและจุดประกายขึ้นอีกครั้ง14 ดังที่ 

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ระบวุ่า “...ทีผ่่ำนมำมแีต่มำตรกำร

แก้ไขปัญหำโดยพัฒนำทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่  

ซึ่งยังไม่ใช่แนวทำงที่ถูกต้อง กำรแก้ไขปัญหำภำคใต้คือ 

กำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเมืองโดยให้อ�ำนำจประชำชน...

ด้วยยุทธศำสตร์ดอกไม้หลำกสีคือแตกต่ำงแต่อยู่ร่วมกัน

ได้ ยทุธศำสตร์ถอยคนละก้ำว และยทุธศำสตร์ให้อ�ำนำจ

สูงสุดเป็นของประชำชน”15

สอดคล้องกับข้อเสนอทางวิชาการและเครือข่าย

ภาคประชาสงัคมในพืน้ที ่ทีไ่ด้เปิดเวทีรบัฟังความคิดเห็น

ประชาชนจากทุกอ�าเภอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา รวม 37 อ�าเภอ ต่าง

เห็นพ้องว่าการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในพื้นที่ที่สังคมมี 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนาและวฒันธรรมนัน้ 

รัฐต้องแก้ปัญหาด้วยนโยบายกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง  

ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยส�านึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น 

ในการสัมมนาเรื่อง “นครปัตตานีภายใต ้

รัฐธรรมนูญไทย: ความฝันที่จับต้องได้?” วันที่ 10  

ธันวาคม 2552 มีการยกร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร 

เตรียมเสนอเป็นร่างของประชาชนบรรจุเข้าสู ่วาระ 

การพิจารณาของรัฐสภา หลักการคล้ายกับ พ.ร.บ. 

กรุงเทพมหานคร โดยผนวกจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ 

เทพา สะบ้าย้อย และนาทว ีมาอยูด้่วยกันเป็น “ปัตตานี

มหานคร”16 จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษขึ้น แล้วให้ประชาชนเลือกตั้งผู ้ว ่าการนครขึ้น 

เป็นผูบ้รหิารพืน้ทีแ่ทนระบบผูว้า่ราชการจงัหวดัทีแ่ต่งตัง้

โดยกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน17

แม้จะมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ไม่เหน็ด้วยต่อข้อเสนอ

ดังกล่าว แต่ความคิดจัดตั้งนครปัตตานีก็กลับชัดเจนขึ้น 

ดังข้อเสนอในปีถัดมาที่มีการส�ารวจพบว่า ประชาชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คาดหวังต่อรูปแบบการเมือง

การปกครองของท้องถิ่นในลักษณะจัดการตัวเอง และ 

ข้อเสนอน้ีกไ็ด้รบัเสยีงสนับสนุนมากขึน้เรือ่ยๆ ด้วยเหตผุล

ที่ ไชยันต์ ไชยพร สรุปว่า

“ระบอบประชำธิปไตยเหมือนผืนผ้ำที่ประดับ

ประดำไปด้วยผ้ำชิ้นเล็กๆ หลำกหลำยสี เหมือนสิทธิ 

ที่ต้องเคำรพซ่ึงกันและกัน ประชำธิปไตยต้องมำก่อน 

สังคมจึงจะสงบสุข เช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดชำยแดน 

ภำคใต้ทีเ่ปรยีบเสมอืนดอกไม้สหีนึง่ของเมอืงไทย เรำจะ

ยอมให้มีดอกไม้สีอื่นอยู่ด้วยหรือไม่ กำรจะเป็นเมือง 

ปลอดสุรำหรือพูดภำษำยำวีไม่ได้สร้ำงปัญหำ แต่กลับ 

บ่งบอกถึงควำมมีวัฒนธรรมของตนเอง สิ่งส�ำคัญคือ 

ต้องมีอ�ำนำจกลำงกำรันตีสิทธิเสรีภำพในพื้นที่แห่งนี้  

หลักประกันเม่ือกระจำยอ�ำนำจกลับมำจะต้องท�ำให้เกิด

ควำมเป็นธรรมและควำมเสมอภำคอย่ำงแท้จริง”18

เช่นนีแ้ล้ว จากความฝันอนัร้อนแรงของประชาชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจัดการชีวิตตัวเองในนคร

ปัตตานีก็น่าจะเป็นความฝันที่ใกล้เป็นจริงขึ้นไปทุกที

ในช่วงทศวรรษหนำ้ เรำคงเห็นภำพของจังหวัด

ต่ำงๆ ร่วมขับเคล่ือนไปสู่จังหวัดจัดกำรตนเองกันอย่ำง

คึกคัก และคงจะเป็นอีกหนึ่งกำรเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ 

ของสังคมไทย
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