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เปนผลจากการถอดความรูการดาํเนนิงานของ 4 เครือขายประชาสงัคม ประกอบดวย 

สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขายเยาวชนพัฒนา

สูอาเซียน และ เครือขายทรัพยากร ซึ่งไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิน่เพ่ือฟนฟูชายแดน ภาคใต (ชชต.) สถาบันชุมชนทองถิน่

พัฒนา (LDI) ที่มีเปาหมายในการสรางสันติภาพและลดความรุนแรงในพื้นที่ความ

ขดัแยง โดยใชกระบวนวธิสีนบัสนุนงานพัฒนาชมุชนฐานรากท่ีมุงยกระดบัคณุภาพชีวติ

ของประชาชนในพื้นที่และการสรางเครือขายเปนเครื่องมือ

เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ แบงเปน 4 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 เปนการฉายภาพพัฒนาการของภาคประชาสังคมชายแดนใต 

ในชวงกวา 3 ทศวรรษท่ีผานมา ทําใหเห็นเหตุการณสําคัญๆ อันเปนความ

เคล่ือนไหวและนําไปสูขอเรียกรองทางการเมืองในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต 

เป นเหตุปจจัยที่ส งผลสะเทือนตอชีวิตความเปนอยู ของประชาชน อีกทั้ง

มีสวนบมเพาะนักเคลื่อนไหวทางสังคมภาคประชาชนในพื้นที่

สวนที ่2 เปนการทบทวนบทเรยีนการดาํเนนิงานของ 4 เครอืขายดงักลาว

ขางตน โดยเฉพาะในสวนทีไ่ดรบัการสนับสนนุจากสถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา ซึง่มี

เจตจาํนงอยางชดัเจนในการสรางและหนุนเสริมความเขมแขง็ของเครอืขาย ในฐานะ

ที่เปนพื้นที่ทางสังคมและเปนพลังอํานาจ ที่ใชตอรองหรือถวงดุลไมวาตออํานาจรัฐ 

อํานาจทุน หรืออื่นๆ 

สวนที่ 3 เปนการมองภาพรวมของภาคประชาสังคมชายแดนใต ผานงาน

เครือขายทั้ง 4 เครือขาย 

และสวนทายสุด เปนบทสรุป และขอเสนอแนะจากงานศึกษา 

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
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บทนํา

 
ชีวิตคือเครือขาย แบบแผนของชีวิตก็คือแบบแผน 

ในรูปเครือขาย ไมวาที่ไหน เมื่อไรก็ตามที่เรามองเห็น
ปรากฏการณของชีวิตใดๆ 

นั่นคือเรากําลังเห็นความเปนเครือขาย
Fritjof Capra

ในแงของหลักการ เราสามารถจะกลาวถึงอะไรไดบางเกี่ยวกับความเปน

เครือขาย เม่ือนํามาเปนแวนในการอธิบายหรือมองปรากฏการณทางสงัคม อยางแรก

คือความสัมพันธในเครือขายเปนความสัมพันธในลักษณะที่ไมใชเสนตรง แตเปน

ไปในทุกทิศทุกทาง ดังน้ันอิทธิพลหรือขอมูลขาวสารตางๆ ก็สามารถจะไหลเวียน

เขามาเก่ียวของในความเปนวงวฏัฏ สามารถยอนกลบั (feedback) ไปยังจดุตัง้ตนได 

จากปฏิสมัพนัธทีเ่กดิขึน้ในความเปนเครือขาย ดวยอทิธพิลหรือปจจยัตางๆ ท่ีเขามา

ปฏิสมัพันธเชนน้ีเอง จึงเกิดการควบคมุ และจัดการตนเอง เชนเดียวกับในความเปน

ชมุชนหนึง่ๆ ซึง่เปนแบบจาํลองของความเปนเครอืขาย เราจะเหน็วา ชมุชนมกีารจดั

ระเบียบตนเอง มีการเรียนรูจากความผิดพลาด เพราะการผิดพลาดตางๆ เหลานั้น

เปนเสมือนขอมูลขาวสารที่มีการไหลเวียน ยอนกลับ ซึ่งหากชุมชนไดเรียนรู  

ในโอกาสตอๆ ไป ก็สามารถจะกระทําในหนทางที่ตางออกไป และผลที่เกิดขึ้นก็จะ

ยอนกลับมาใหไดเรียนรูอีก เปนข้ันๆ ไป มุมมองเชนท่ีวาน้ีเห็นวา ชุมชนสามารถ

จดัการตนเองไดและมีการเรยีนรู จงึไมตองการการควบคมุบงัคบัจากภายนอก เพราะ

ในความเปนชุมชนมีปญญา มีความสามารถในการเรียนรูของตนเอง และในความ

เปนจริงแลว ทุกๆ ชุมชนที่มีชีวิต ลวนเปนชุมชนแหงการเรียนรูเสมอ ฉะนั้นที่การ

พัฒนาเติบโตและการเรียนรูเปนเนื้อหาสําคัญของชีวิต ก็ดวยเพราะเปนแบบแผน

ในรูปเครือขายที่จัดการตนเองไดนี่เอง 
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ทกุวนันี ้“เครือขาย” เปนคาํทีพ่บบอยและใชกนัมาก ทัง้ในดานการพฒันา

สงัคม ในแวดวงธุรกจิ และการส่ือสารทีก่าวไกล ก็เพราะเครอืขายเปนแบบแผนของ

ความมีชีวิตดังที่กลาวแลว ไมวาในระดับเซลลที่เล็กที่สุดของรางกาย ไปกระท่ังถึง

ในภาพของสังคมมนุษยก็ตาม จนกลาวไดวา เครือขายเปนธรรมชาติของมนุษย 

ทาํใหเห็นถึงขายใยแหงความสัมพันธในระดับสังคม เพราะมนุษยอยูไดดวยความ

สัมพันธกับผูอื่น ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยูรายรอบ ซ่ึงความสัมพันธนี้แสดงออกมาในรูปของ

กฎเกณฑ จารีตประเพณีในการอยูรวมกัน ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคน หรือเรื่อง

กฎหมาย เปนตน เชน ความสมัพันธของผูคนในชมุชนในอดีตท่ีพึง่พาอาศัยเกือ้กูลกัน 

ทําใหชีวิตอยูรอดได ขณะท่ีปจจุบัน มุมมองเครือขายไดถูกนํามาใชอธิบายระบบ

ความสัมพันธในลักษณะเครือขายทางสังคม (social network) หรือขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ในฐานะที่เปนพลังในการแกไขปญหา 

ดังที่เห็นไดจากเครือขายหลายระดับ ทั้งเครอืขายเชิงประเด็นฉพาะ เชน เครือขาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เครือขายสุขภาพ เปนตน หรือเครือขายเชิง

ขบวนการเคล่ือนไหวหรอืการพัฒนาสังคมในภาพรวม เชน เครือขายภาคประชาสังคม

ชายแดนใต เปนตน 

การทําความเขาใจเครือขายประชาสังคมชายแดนใตนี้ มุ งเนนศึกษา

พลวัตการทํางานของกลุมเครือขายประชาสังคม และบทเรียนจากการทํางาน โดย

มองผาน กลุมเปาหมายสําคัญ 4 เครือขาย ไดแก 1) สภาประชาสังคมชายแดนใต 

2) เครอืขายสตรชีายแดนใต 3) เครอืขายเยาวชนพฒันาสูอาเซยีน และ 4) เครอืขาย

ทรัพยากร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ภายใตโครงการ

สนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) อยางไรก็ตาม แมวา

การศึกษาน้ีจะมุงใหความสนใจกับทั้ง 4 เครือขาย ในฐานะเปนตัวแทนฉายภาพ

สถานการณปจจุบันของภาคประชาสังคมชายแดนใต แตก็มิไดละท้ิงการวิเคราะห

บริบททางประวัติศาสตร พัฒนาการการเคลื่อนไหวเพ่ือมีสวนรวมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ของบรรดากลุม องคกร เครือขายที่ดําเนินอยูกอนการ

เกดิขึน้ของโครงการ ชชต. รวมท้ังบรบิททางสงัคมในพืน้ที ่โดยเฉพาะความแตกตาง

หลากหลายภายในภาคประชาสังคม ตลอดจนสถานการณความรุนแรงที่ดําเนินอยู

และมีความผันผวนไมแนนอน

การศึกษานี้มีคําถามหลัก ๒ ประการ ไดแก 1) การเชื่อมโยงกลุม องคกร

ประชาสังคมในรูปเครือขายมีผลตอการพัฒนาความรวมมือขามกลุม และตอการ
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พัฒนาศักยภาพของแตละกลุมหรือไม อยางไร และ 2) การดําเนินกิจกรรมของ

เครือขายทามกลางบริบทความรุนแรงในชายแดนใตมขีอจํากัด หรอืตองเผชิญความ

ทาทายอะไรบาง 

 ท้ังนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 เปนการฉายภาพพัฒนาการของประชาสังคมชายแดนใต 

นับตั้งแตป 2518 จนถึงปจจุบัน โดยเนนไปที่เหตุการณสําคัญๆ อันเปนความ

เคล่ือนไหวที่เสนอขอเรียกรองทางการเมืองในประเด็นภาพรวมของจังหวัด

ชายแดนใต เนื่องจากเหตุการณความเคลื่อนไหวเหลานั้น สงผลสะเทือน อีกทั้งเปน

แรงบันดาลใจและชวยบมเพาะนักเคล่ือนไหวทางสังคมภาคประชาชนในพ้ืนทีข่ึน้มา 

รวมท้ังจุดประกายใหแกการเคลือ่นไหวในประเด็นปลีกยอยอ่ืนๆ ตามมา โดยมุงเนน

ทบทวนเหตุการณความเคลื่อนไหว การเรียกรอง ผลักดัน อันสงผลใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมและมอีิทธิพลตอท้ัง 4 เครือขายในเวลาตอมา ซ่ึงในภาพรวม

ชี้ใหเห็นวา การเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมชายแดนใต ปจจุบันมีความกาวหนา

ทัง้ในแงการยกระดบัประเดน็การเคลือ่นไหว และผูเขารวมซ่ึงมคีวามหลากหลายทาง

กลุมชาติพันธุมากกวาในอดีต นอกจากนี้ การฉายภาพพัฒนาการจากอดีต ยังชวย

เผยใหเห็นสาเหตุ ขอจํากัด ระเบียบโครงสรางอาํนาจรฐัท่ีมตีอพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต 

และท้ังยังทําใหเกิดความเขาใจในแงของพ้ืนที่การเมืองนอกรัฐสภาของการเมือง

ภาคประชาชน ท่ียิง่ทําใหเห็นวา ภาครัฐมีการปรบัตัวนอยกวา เมือ่เทยีบกบัการปรับ

ตัวเปล่ียนแปลงในภาคประชาชน ซึ่งน่ันยอมทําใหรัฐไมมียุทธศาสตรเชิงนโยบาย

ที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อตอบสนองความเติบโตของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ โดย

เฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นเรื่อง “จินตนาการความเปนไทย” อันคับแคบและไมมี

การปรบัตัว ท่ียงัคงสงผลใหการเคลือ่นไหวเรยีกรองเร่ืองปากทอง ความเปนอยู และ

การเคารพอัตลักษณของคนในทองถิ่น ถูกตีตราดวยวาทกรรมการแบงแยกดินแดน 

กระทั่งถึงการกอการราย นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 

 สวนที่ 2 เปนการทบทวนบทเรียนและการดําเนินกิจกรรมเครือขายของ

ทั้ง 4 เครือขาย โดยพิจารณาถึงรูปแบบการทํางานของแตละเครือขาย ภายใตการ

สนับสนุนของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ตลอดจนเงื่อนไข ขอจํากัดและความ

ทาทายทีเ่กิดข้ึน อันจะเปนบทเรยีนทีเ่ปนประโยชนตอการพฒันาศักยภาพเครอืขาย 

และการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นที่กลาง และกลไกการ

ทาํงานของเครือขาย นาํไปสูการจดัการความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล ระหวาง
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กลุมภายในเครือขาย กับกลุม องคกรนอกเครือขายอยางไร ซึ่งในสวนน้ีไดอาศัย

ขอมูล บทสัมภาษณของคนทํางานในแตละเครือขายเปนผูใหความหมาย ในฐานะ

ที่เปนผูขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมชายแดนใต 

 สวนที ่3 เปนการใหภาพรวมของงานเครือขาย ทัง้ลกัษณะการดําเนินงาน 

และชี้ใหเห็นคุณภาพในการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมในชายแดนใต โดย

นําแนวคิดทุนทางสังคมมาใชวิเคราะห เพื่อสรางความชัดเจนวา ภาคประชาสังคม

ชายแดนใตเมื่อมองผานจากทั้ง 4 เครือขาย ตองเผชิญกับความทาทายอะไรบาง 

ทั้งที่มาจากทาทีของภาครัฐ ภาคประชาสังคมโดยรวม และที่เกิดจากขอจํากัดของ

ทั้ง 4 เครือขายเอง หรือกลาวไดวาเปนการเพงมองเสนทางการเคลื่อนไหวในหวง

ยามของความยากลําบากที่มีความรุนแรงปกคลุมในพื้นที่ชายแดนใต

 สวนที ่4 บทสรุป และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาเครอืขายท้ัง 4 เครือขาย

โดยขอเสนอทั้งหมดยึดโยงและวิเคราะหผานขอมูลจากการสัมภาษณ วิเคราะห 

สังเคราะหขอมูล ตามสภาพการณที่เปนจริง 
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…ผูคนมากตอมาก ตองการใหชีวิตมีความหมายมากไปกวานั้น 
พวกเขาไมไดตองการใหนักการเมืองเปนผูสงมอบความสุขและ

การอยูรอดอยางสุขสบาย... สิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดและนาพึงพอใจมาก
ที่สุดก็คือ ความรูสึกถึงเปาหมายที่ไกลไปจากตัวเอง 

ถาเปาหมายคือเรื่องเฉพาะตนเอง 
อีกไมนานมันก็จะหายไปอยางรวดเร็ว

Charles Handy 

ความรบัรูของสาธารณชนไทยเกีย่วกับขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาสงัคม

ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีอยูอยางแยกสวน ตัดตอนชวงเวลา และติดยึดอยู

กับเรื่องราวของตัวผูนําขบวนการเคลื่อนไหวตลอดมา ทําใหองคความรูเรื่องการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตหลายชุดไมเชื่อมตอกัน มี

ลกัษณะกระจัดกระจาย อกีท้ังจาํกัดอยูเพียงความรบัรูเก่ียวกบับทบาททางการเมอืง

ของกลุมชนช้ันนําทางสงัคม เชน ความรบัรูการเคลือ่นไหวของหะยีสหุรง อับดุลกาเดร 

ในชวงทศวรรษ 2480-2490 ความรบัรูเก่ียวกบับทบาททางการเมอืงของกลุมวาดะห 

ในชวงทศวรรษ 2530-2540 เปนตน ในขณะท่ีองคความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ

ความเคลือ่นไหวของภาคประชาสังคมในพ้ืนทีม่อียูอยางจาํกดั และไมเปนทีร่บัรูมากนัก 

การนําเสนอภาพความเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ดูจะกลายเปนเรือ่งใหม 

เมื่อความรุนแรงไดปะทุขึ้นอีกครั้งในชวงปลายทศวรรษ 2540 

พัฒนาการความเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสังคมชายแดนใต 
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การพิจารณาเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้น จะชวยปูภาพใหเห็นพัฒนาการ

ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชนชายแดนใตในภาพกวางได ดังตอไปน้ี (ดูแผนภาพ

และตารางประกอบ)

การเคลื่อนไหวของกลุมทรัพยากร 

เพื่อเรียกรองการจัดการที่เปนธรรม

- ประทวงการสรางเขื่อนสายบุรี

- ประมงพื้นบาน และการจัดการ

ทรัพยากรชายฝง

การสรางและหนุนเสริมความเขมแข็ง

เครือขายภาคประชาสังคม 

ในโครงการ ชชต.

- จัดตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต

- เครือขายสตรีชายแดนใต

- เครือขายเยาวชนพัฒนาสูอาเซียน

- เครือขายทรัพยากร

- เครือขายอื่นๆ 

เกิดคณะทํางานชุมชนเขมแข็ง

จากการสนับสนุนของ

กองทุนเพื่อสังคม (SIF)

ชุมนุมประทวง

ที่มัสยิดกลาง ขบวนการเคลื่อนไหวดานงานพัฒนา

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง

ประทวงหามคลุมฮิญาบ 

วิทยาลัยครูยะลา

ประทวงถอนการขึ้น

ทะเบยีนมัสยิดกรือเซะ

การเคลื่อนไหวเรื่องการกระจายอํานาจ 

(พัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจ

การปกครองพื้นที่ จชต.)

เกิดกลุมองคกรที่ทํางานดานสิทธิ  

ความเปนธรรม การเยียวยา และสื่อ

ทางเลือก หลากหลายกลุมในพื้นที่

ตั้งกรรมการ กอส.

สภาประชาสังคมจัดเวที

รับฟงความคิดเห็น

รูปแบบ แบบทางเลือก

การกระจายอํานาจ 

(200 เวที)

ภาค ปชส.รวมตัวจัด

ทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จชต.

ที่มาจากภาคประชาชน

เกิดประชาคมจังหวัด

ยะลา ปตตานี นราธิวาส

2520

2518

2531

2533

2548

2553

2530

2540

2550

2560
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ขอมูลประกอบโดยสังเขป 

เนื่องจากชาวมลายูมุสลิมถูกทหารซึ่งตั้ง

คายอยูที่วดัเชิงเขา ต.บารูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ 

ไดกั้นรถและตรวจคน กอนที่ชายท้ัง 5 คน 

จะกลายเปนศพในเวลาตอมา ถูกนําไปโยน

ทิ้งแมนํ้าบริเวณสะพานกอตอ ความไมพอใจ

จากเหตุการณดังกลาว นําไปสู การประทวง

เรียกรองความเปนธรรมขึ้นที่หนาศาลากลาง

จงัหวัดปตตานี เหตุการณนีถ้อืเปน “ความทรงจํา

รวมสมัย” ของคนในพื้นที่ และหลายคนในสภา

ประชาสังคมชายแดนใตมีประสบการณรวมดวย 

ถือไดวาเปนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

ทีใ่หญทีส่ดุ นบัต้ังแตเหตกุารณ 14 ตลุาคม 2516 

ที่เปนการขยายเวทีพัฒนาประชาธิปไตยของ

สังคมไทยในพื้นที่ชายแดนใต 

การเคลื่อนไหวของกลุม องคกร ที่ทํางาน

ดานการอนุรักษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อเรียกรองการจัดการที่เปนธรรม อาทิ

- ประทวงการสรางเขื่อนสายบุรี

- ประมงพืน้บาน และการจัดการทรัพยากร 

ชายฝง

ถือไดว าเปนการตอรองเร่ืองอัตลักษณ

ความเปนมุสลิมคร้ังสําคัญ และสงผลสะเทือน

อยางมาก เหตุการณคร้ังน้ีทําใหปญญาชนมุสลิม

จาํนวนไมนอย ต่ืนตวักบักระแสความเคล่ือนไหว

ในพื้นที่ มีการเชื่อมรอยระหวางมลายูมุสลิมกับ

มุสลิมในประเทศที่อยูตามภูมิภาคตางๆ และ

ยังไดสร างใหป ญญาชนมลายูมุสลิมจํานวน

ไมนอย ไดเขารวมในเวทีการเมืองระดับทองถ่ิน

และระดับชาติ

เหตุการณสําคัญ

การชุมนุมประทวง 

ที่มัสยิดกลางปตตานี

เคลื่อนไหวเพื่อปกปอง

ฐานทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่น

ประทวงการหามสวมฮิญาบ 

วิทยาลัยครูยะลา  

ชวงเวลา

2518

2530-2540

2531

ตาราง แสดงเหตุการณสําคัญที่สะทอนความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

ชายแดนใตในรอบกวา 3 ทศวรรษ
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ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา

การประทวงคร้ังน้ี มีชาวบานเขารวม

จาํนวนมาก เน่ืองจากมสัยดิถอืเปนศนูยรวมของ

ชุมชนมุสลิมท้ังทางดานศาสนาและการเมือง

ในทองถิ่น ที่ตองสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดอยาง

อิสระ นอกจากนี้ มัสยิดกรือเซะยังมีความ

สําคัญในฐานะสัญลักษณความภาคภูมิใจทาง

ประวัติศาสตรทองถิ่นปตตานีดวย 

หลังประเทศไทยประสบปญหาด าน

เศรษฐกิจครั้งใหญที่เรียกวา “วิกฤตตมยํากุง” 

ไดมีแนวคิดท่ีจะแปรวิกฤตใหเปนโอกาสในการ

กอบกูเศรษฐกจิและสรางฐานการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

จึงเกิดโครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) ขึ้น โดย

รฐับาลกูเงินจากธนาคารโลกราว 4,800 ลานบาท 

เปนเงินใหเปลาท่ีจัดสรรใหกับกลุมองคกร

ประชาชนในพ้ืนทีท่ีย่ากจนและดอยโอกาส เพ่ือ

นาํไปสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจของชุมชน 

และจัดสรรใหกบัโครงการทีม่ปีระสิทธภิาพของ

ภาครัฐตามแผนงาน โครงการที่มีอยูแลว 

ขณะเดยีวกนั แนวทางการเคล่ือนไหวของ

นักพัฒนาเอกชนไทย ก็หันมาใหความสนใจ

ประเด็นเรื่องทรัพยากรทองถิ่น และงานพัฒนา

ชมุชนทองถิน่ในมติติางๆ ในลักษณะการทาํงาน

เกาะติดพื้นที่มากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุน

จากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ภายใต

โครงการ SIF และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(พอช.) ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตครั้งนั้น เหตุการณนี้

ผลักดันใหเกิดนักพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีจํานวน

หนึ่งขึ้นมา

การประทวงใหถอนการขึ้น

ทะเบียนมัสยิดกรือเซะเปน

โบราณสถาน

วิกฤตตมยํากุง และการ

เคล่ือนไหวภาคประชาสงัคม

ภายใตโครงการลงทุนเพื่อ

สังคม (SIF)

2530 –2533

หลัง 2540  
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25 ตุลาคม 2547 กลุมผู ชุมนุมนับพัน

ไดเดินขบวนไปยังสถานีตํารวจภูธร 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพ่ือเรียกรองให

เจ าหน า ท่ีตํารวจปล อยตัวชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน บานโคกกูเว หมูที่ 5 ต.พรอน 

จํานวน 6 คน ซ่ึงถูกควบคุมตัวในคดีความไม

สงบในพืน้ท่ี ฝายรฐัไดตดัสินใจวาจะจบัตัวแกนนํา

ที่เชื่อวาเปนผูปลุกระดมใหคนมารวมกลุมกัน

ตอตานรัฐ อันเปนสวนหนึ่งของ ‘แผนการ 7 

ขั้นตอน’ ตอเนื่องจากเหตุการณปลนปน เมื่อ

วันที่ 4 มกราคม ปเดียวกัน แตเห็นวาแกนนํา

เหลาน้ีกระจายตัวอยูในหมูผู ชุมนุม จึงระดม

กาํลังทหาร ตํารวจปดลอมและกวาดจับผูชมุนุม

นับพัน ภายหลังการปะทะสิ้นสุด มีผูเสียชีวิต

ทันที 6 คน อีก 1 รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 

และเสียชีวิตระหวางการลําเลียงตัวไปคาย

อิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี เพราะขาดอากาศ

หายใจ 78 ราย เนื่องจากถูกจับมัดมือไพลหลัง 

นอนควํา่เรยีงซอนกนั 4-5 ช้ัน บนรถบรรทุกเปน

เวลานาน โดยสภาพรางกายผูชมุนมุเหนด็เหนือ่ย

จากการปะทะกับเจาหนาท่ี และออนเพลีย

เนื่องจากอยูในชวงถือศีลอด

�  เกิดประชาคมจังหวัด ยะลา ปตตานี 

นราธิวาส

�  ภาคประชาสังคม รวมตัวจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

ที่มาจากภาคประชาชน

�  มีการผลักดันจากองคกรเครือขาย

ประชาสงัคมภายนอกพืน้ท่ี เพ่ือใหมกีระบวนการ

ทางการเมืองท่ีเปนรูปธรรมในการแกไขปญหา

ชายแดนใต ดวยการตั้งคณะกรรมการอิสระ

เหตุการณการสลาย

การชุมนุมเพื่อเรียกรอง

ความยุติธรรมที่เกิดขึ้น

หนา สภ.อ.ตากใบ

ความเคลื่อนไหวภาค

ประชาสังคม

ตั้งกรรมการ กอส.

2547 

2547-2548

2548

ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา
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เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ถือเปน

การตอบสนองความกดดันที่เกิดข้ึนในสังคม

ไทย ภายหลังเหตุการณสลายการชุมนุม กรณี

ตากใบ

�  เกิดกลุมองคกรท่ีทํางานดานสิทธิ 

ความเปนธรรม การเยียวยา และสื่อทางเลือก 

หลากหลายกลุมในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต 

หลังการยุติบทบาทของ กอส. ภาค

ประชาสงัคมในพืน้ท่ีกลับมีบทบาทสาํคัญมากขึน้

ในการตอยอดขอเสนอของ กอส. โดยเฉพาะ

แนวทางการแกไขปญหาแกนกลางเร่ืองความ

รนุแรง ดวยขอเสนอเชิงโครงสรางทางการเมอืง 

อาทิ แนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ ที่นํา

โดยนักวิชาการในพ้ืนที่ นอกจากน้ี ยังมีกลุม

องคกรพัฒนาเอกชนดานตางๆ เกิดขึ้นอยาง

มากมายในพื้นที่

นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต จัดการ

ชมุนมุประทวงทีม่สัยดิกลางปตตานี โดยจุดเริม่

ตนมาจากขอมลูทีร่บัรูคอืมกีารสังหารชาวบาน

ที่หมูบานแหงหนึ่งที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตรวม 4 คน ทําใหเกิด

การชุมนุมประทวงขึ้น และเปนปรากฎการณ

ที่ทําใหกลุ มเยาวชน นักศึกษา เกิดความ

สนใจและรวมตัวกันศึกษาปญหาความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใตมากขึ้น 

มีการสัมมนาหัวขอ ประชาสังคมกับ

กระบวนการสันติภาพ : การขยายพ้ืนท่ีภาค

ประชาชนเพื่อการแกไขความรุนแรงในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต เม่ือ 30 กนัยายน 2552 

ณ โรงแรมพาราไดซแอนดรีสอรท อ.หาดใหญ 

กรรมการ กอส. 

ยุติบทบาท

บทบาทของกลุมเยาวชน

ตอปญหาความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เวทีสัมมนาเครือขาย

ประชาสังคม “ประชาสังคม

กับกระบวนการสันติภาพ”

2549 

กลางป 

2550

2552  

ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา
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จ.สงขลา โดย ศูนยศึกษาสันติภาพและความ

ขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักสันติ

วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และ

มูลนิธิฟริดริชเนามัน เวทีครั้งนี้มีองคกรท้ัง

ในและนอกพื้นที่เขารวมจํานวนมาก มีจุดมุง

หมายท่ีจะเปดพรมแดนของการทํางานรวมกัน 

ในแนวทางสันติวธิ ีการแลกเปลีย่นประสบการณ

ในหมูภาคประชาชนที่จะมีบทบาทในการสราง

สันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลของ

การสัมมนา ทําใหเกิดแนวคิดการกอรางสราง

กลุมคนทํางานท่ีเปนพ้ืนท่ีตรงกลาง ซ่ึงมาจาก

กลุมเครือขายประชาสังคม 

การเชื่อมโยงและหนุนเสริมความเขมแข็ง

ของเครือขายภาคประชาสังคม ภายใตโครงการ 

ชชต. โดยสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา อาทิ การ

จดัตัง้สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรี

ชายแดนใต เครือขายเยาวชนพัฒนาสูอาเซียน 

เครือขายทรัพยากร และเครือขายอื่นๆ

� การพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจ

การปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

�  สภาประชาสังคมจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นรูปแบบทางเลือกการกระจายอํานาจ 

(200 เวที)

การสรางและหนุนเสริม

เครือขายประชาสังคม

ชายแดนใต

ความเคลื่อนไหวเรื่องการ

กระจายอํานาจ

2553

2553-2555

ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา
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จากเหตุการณตางๆ ตามเสนทางพัฒนาการของภาคประชาสังคม

ชายแดนใต ทําใหเห็นวา หวงเวลาขางตนตั้งแตป 2518-2533 ถือไดวาขบวนการ

ภาคประชาชนมกีารเคล่ือนไหวในลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือใชวธิแีสดงออก

ทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะอยางคึกคัก และสะทอนความตองการของชาวบาน

ผานขอเรียกรองตางๆ (แมวาพื้นที่นี้จะอยูภายใตการประกาศกฎอัยการศึกอยาง

ตอเนือ่งกต็าม) กลาวไดวา ทีผ่านมา การเคล่ือนไหวแบบไมใชความรุนแรงมบีทบาท

สําคัญอยางมากตอพื้นที่สังคมการเมืองชายแดนใต 

 ทวานบัตัง้แตมคีวามรุนแรงเกดิขึน้ตัง้แตป 2547 เปนตนมา การเคลือ่นไหว

ในลักษณะการรวมตัวเพื่อเสนอทางออกตอการแกไขปญหาชายแดนใต กลับลดลง

อยางชัดเจน อันเน่ืองมาจากบรรยากาศทางการเมืองท่ีไมเปดใหเกิดการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในพ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังเหตุการณ

การสลายการชุมนุมกรณีตากใบ เมื่อ 25 ตุลาคม 2547 ทําใหภาคประชาสังคม

เกิดความไมใววางใจตอภาครัฐ กอใหเกิดภาวะสังคมเงียบ ปลอยใหความรุนแรง

อธิบายความหมายและผานการตีความไปตางๆ ของเหลาบรรดานักวิเคราะหจาก

ศูนยกลางของประเทศ แมวาจะมีขอเสนอทางออกตอปญหาชายแดนใต ทวาบอย

คร้ังกลบัทําใหเกิดความไมสบายใจตอคนในพืน้ท่ี และยิง่ทําใหการเขาถึงคนในพ้ืนท่ี

กลายเปนสิ่งที่ยากลําบาก ในขณะที่ฝายเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะฝายความม่ันคง 

เกิดความหวาดระแวงตอการรวมตวัของประชาชนจาํนวนมากๆ ในพืน้ท่ี ซึง่ย่ิงทําให

มีมาตรการบังคับใชกฎหมายดานความมั่นคงอยางเขมงวดมากขึ้น 

กระทั่งปลายป 2547 มีการผลักดันจากองคกรเครือขายประชาสังคม

ภายนอกพื้นที่ เพื่อใหมีกระบวนการทางการเมือง (Political Process) ที่เปน

รปูธรรมในการแกไขปญหาชายแดนใต นัน่คือ การตัง้คณะกรรมการอสิระเพ่ือความ

สมานฉนัทแหงชาติ (กอส.) เมือ่เดือนมีนาคม 2548 ในสมัยรฐับาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ 

ชนิวัตร ซ่ึงการต้ัง กอส. ถอืเปนการตอบสนองความกดดนัท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยภาย

หลังเหตุการณสลายการชุมนุมกรณีตากใบ โดยมีการดึงเอาบุคคลากรทองถิ่นและ

สวนกลางจํานวนมาก ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขารวมเปนกรรมการ และไดเสนอ

รายงานการศกึษาตอรฐับาล กอนส้ินสดุภารกิจเม่ือปลายป 2549 แตทวานาเสียดาย

ที่รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มิไดนําขอเสนอจากรายงานการศึกษาไปสูหลัก

นโยบายในการแกไข ทาํใหแนวทางแกไขโดยทางการเมืองถกูลดทอนความสาํคัญลง 

นอกจากน้ี การรัฐประหารเม่ือเดือนกันยายน 2549 ยังสงผลใหฝายความม่ันคง

กลับเพิ่มบทบาทในพื้นที่อีกครั้ง 
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ในความเปนจริงแลว ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต

มีพัฒนาการคูขนานมากับขบวนการภาคประชาชนในพ้ืนที่อื่นๆ โดยเฉพาะเม่ือ

หันมาพิจารณาบทบาทการเคล่ือนไหวของกลุม องคกร ในระดับชุมชนทองถิ่นอีก

หลายกลุม โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุมประมงพ้ืนบานทีม่บีทบาทเคลือ่นไหวเพ่ือปกปอง

ฐานทรัพยากรธรรมชาตใินทองถิน่ ซ่ึงดาํเนนิการมาต้ังแตทศวรรษ 2530 นอกจากน้ี 

จากสถานการณความรุนแรงท่ีปะทุขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2540 ยังกอใหเกิด

กลุมภาคประชาสังคมทองถิ่นในรูปลักษณใหม เชน การใหความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมแกผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ที่นําโดยตัวแสดง (actor) ใหมๆ 

ในสังคม ไดแก กลุมผูหญิง ซ่ึงมีทักษะและบุคลิกท่ีทําใหไดรับความไววางใจจาก

ชาวบานในทองถิ่นและการยอมรับจากเจาหนาที่ราชการ รวมทั้งอาจต้ังขอสังเกต

ไดวา ภายใตบรรยากาศของความขัดแยงและขอจํากัดเชิงโครงสรางทางการเมือง

ในพื้นที่ ทําใหการทํางานดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน มีศักยภาพสูงในการเปนแกนกลางปลูกสรางความไววางใจ

ทามกลางบรรยากาศการแบงขั้วทางสังคมการเมืองและทางความเชื่อ นอกจากนี้ 

ที่นาสนใจก็คือ การเกิดพ้ืนท่ีการสื่อสารในรูปแบบของส่ือทางเลือกจํานวนไมนอย 

ที่ลุกขึ้นมาอธิบายปรากฏการณในจังหวัดชายแดนใต เพื่อสื่อสารใหคนในสังคม

รับรูเรื่องราวในพื้นที่โดยคนในพื้นที่เอง ถือไดวาเปนแรงผลักดันประการสําคัญที่ได

ขยายพื้นที่ทางการเมืองใหแกภาคประชาสังคมชายแดนใต

 

กระแสการกระจายอํานาจกับประชาสังคมชายแดนใต

 ความเคล่ือนไหวอกีเรือ่งหน่ึงทีม่คีวามสําคญัและควรหยิบยกมาพจิารณา

เปนการเฉพาะคือ ความเคลื่อนไหวเรื่องการกระจายอํานาจของกลุมประชาสังคม

ชายแดนใต ที่ถือไดวาเปนการเคลื่อนไหวที่ยกระดับมากขึ้น เพราะเปนขอเสนอตอ

การแกไขปญหาทางโครงสรางอํานาจของรัฐไทย ซึ่งท่ีผานมา มีงานวิจัยหลายช้ิน

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ขอเสนอของ 

ศรสีมภพ จิตรภริมยศร ีและสกุร ีหลังปเูตะ ใหม ี“ทบวงการบริหารการพฒันาจงัหวัด

ชายแดนภาคใต” ขอเสนอ “เขตปกครองพิเศษชายแดนใต” ของ อํานาจ ศรีพูนสุข 

และยังมีขอเสนอ “เขตปกครองพิเศษ” โดย สุริยะ สะนิวา เปนตน อันลวนเปน

ขอเสนอในกรอบงานวิชาการ 
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 การเปดพรมแดนความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอํานาจรฐั ท่ีจาํเปนตองโยกยาย 

ถายโอนใหแกทองถิ่น อาจดูเปนเรื่องธรรมดาสําหรับสังคมไทยสวนใหญเม่ือได

รับรูเรื่องเหลานี้ หากทวาสําหรับกรณีจังหวัดชายแดนภาคใตแลว คงถือเปนเรื่อง

ตองหามในระยะแรกของเหตุการณ เพราะอาจถูกตีความหรือเหมารวมวาเปนกลุม

ทีต่องการแบงแยกดนิแดน งานวชิาการดังกลาวขางตน ถอืไดวาไดชวยเปดพรมแดน

ความรูที่ทําใหความกลัวคอยๆ หายไป สําหรับบางคนบางฝายที่มีอคติและการรับรู

เดิมๆ ที่กลัวหรือกังวลตอการพูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจ 

 สําหรับความเคล่ือนไหวในเรื่องที่ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งคือ การ

รวมกันขับเคลื่อนประเด็นการกระจายอํานาจของสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกลา และเครือขายประชาสังคม 23 องคกรในพื้นที่ โดยประเด็น

หลักของการขับเคลื่อนคือ การเปดเวทีรับฟงขอคิดเห็นจากคนในพื้นที่ เชนกรณีที่

เครือขายประชาสังคม 23 องคกร และเครือขายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อทองถิ่น 

ไดนําเสนอรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

3 รูปแบบ เพ่ือเปนตัวอยางในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนท้ัง 33 

อําเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งการ

จดัเวทกีลุมอาชพี เพ่ือรางพระราชบัญญัตเิก่ียวกบัการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต 

ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบประกอบดวย ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
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ที่นําเสนอโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร วิทยาเขตปตตานี สามนครภายใตศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) ที่นําเสนอโดย นายอุดม ปตนวงศ และ รางพระราชบัญญัติวา

ดวยระเบียบบริหารราชการปตตานีมหานคร หรือ ปตตานีมหานคร ซ่ึงนําเสนอโดย 

นายอัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมอืง การเกิดเวทรีบัฟงในชวงดงักลาว 

ถอืไดวาเปนการเปดประเดน็เรือ่งการกระจายอํานาจ ใหสงัคมชายแดนใตไดถกแถลง 

อภปิราย ในการแกไขปญหาเชิงโครงสราง ซึง่ขอสงัเกตท่ีสาํคญั สวนใหญมาจากการ

คิดตามกรอบหลักวิชาการ และจากผูมีประสบการณโดยตรงในพื้นที่

 จากงานวิจัยสูการพูดคุยสาธารณะ การพยายามของสภาประชาสังคม

ชายแดนใตที่จะเปดเวทีรับฟงเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ โดยต้ังหมุดหมายไว

สําหรับการจัดเวทีสาธารณะ 200 เวที เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคนในพื้นที่และ

ผูมีสวนไดสวนเสียกับเร่ืองขางตน ทําใหเกิด “ทางเลือกกลางไฟใต เราจะอยูรวมกัน

อยางไร ?” ภายใตโมเดล 6 ทางเลือกที่เสนอมาจากทุกภาคสวน และยังมีทางเลือก

ที ่7 เพือ่ใหคนท่ีเหน็ตาง ไดตอเติมความเหน็ของตนเอง หรอืจะรงัสรรคทางเลือกของ

ตนเอง เหตุการณนี้ถือไดวา เปนการรวบรวมกลุมประชาสังคมชายแดนใต และการ

จัดเวทีตางๆ ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ถือไดวาเปนความเคลื่อนไหวของภาค

ประชาสังคมท่ีแหลมคมย่ิงทามกลางสถานการณไฟใตทีย่งัคงครุกรุนมาจนถึงทุกวันน้ี 
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…พวกเราตองพัฒนาจิตสํานึกของการเชื่อมโยง 
จิตสํานึกของการทํางานรวมกันในฐานะสวนหนึ่ง
ของระบบ ซึ่งแตละสวนของระบบสงผลกระทบ

และไดรับผลกระทบตอสวนอื่น 
และที่ซึ่งผลรวมยอมมากกวาแตละสวนบวกกัน

Peter Senge

เครือขายประชาสังคมในบริบทโครงการ ชชต. 
ภายใตการดําเนินโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดน

ภาคใต (ชชต.) นอกจากการสนับสนุนผาน “ทุนพัฒนาชุมชน” ที่เปนการสงเสริม

กจิกรรมการพฒันาอันเกิดจากความตองการของชมุชน และการรวมคิด รวมทาํโดย

ชุมชนเอง (community driven development) แลว ยังสนับสนุนผาน “กองทุน

ประชาสังคม” (PPF) ใหแกกลุม องคกรภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในจังหวัด

ชายแดนภาคใตเพ่ือดําเนินการพัฒนาทุนทางสังคมท่ีจําเปนสําหรับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของกลุม องคกร เครือขาย รวมท้ังใหมีบทบาทในการรวมแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย 

ในบทนี้เปนการสะทอนการดําเนินงานของ 4 เครือขายท่ีไดรับการ

สนบัสนุน จากกองทนุประชาสังคม ไดแก เครือขายทรัพยากร เครอืขายสตรชีายแดนใต 

เครือขายเยาวชนเพื่อพัฒนาสูอาเซียน รวมทั้งการทํางานของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต 

 

การขับเคลื่อนประชาสังคมชายแดนใต : 
มองผานประสบการณของ 4 เครือขาย
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“สาํหรบัแบล ีไดทาํงานเปนเอน็จโีอทางดานอนรุกัษทรพัยากรมากอน

อยูแลว ซึ่งเปนงานทรัพยากรชาวประมงพื้นบานตั้งแตเทพาถึงตากใบ 

โดยทาํงานรวมกับกลุมนักวิชาการและเอ็นจีโอทางดานอนุรกัษชายฝง 

ประมงพื้นบาน กอนท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากโครงการแอลดีไอ 

(LDI)” (แบลี, สัมภาษณ ตุลาคม 2555) 

 
กลุม องคกรเครือขายที่ทํางานปกปองและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ในจังหวัดชายแดนใต ลวนมีการทํางานของตนมาอยางยาวนาน แตละกลุม องคกร

ตางรับผิดชอบพื้นท่ีของตัวเอง ตามลักษณะงานที่ตนถนัด ประสบการณของคน

ทํางานในเครือขายทรัพยากร แตละคน แตละกลุม ลวนสะทอนใหเห็น “ทุนทาง

สังคม” ที่เปนเร่ืองของระบบความสัมพันธที่มีความไวเนื้อเชื่อใจจากชาวบาน

ในทองถ่ินนัน้ๆ ท่ีไดสัง่สมมาจากการปฏิบตังิานเกาะตดิพืน้ทีอ่ยางตอเน่ืองมาหลายป 

ในประเด็นท่ีทั้งเหมือนและแตกตางกันไป โดยอาศัยระยะเวลาเปนตัวบมเพาะทุน

ทางสังคมน้ัน ซ่ึงประสบการณ องคความรู ของคนทํางานในแตละกลุม องคกร ลวน

เปนประโยชนอยางยิ่งเมื่อตองทํางานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย

เครือขายทรัพยากร

เครือขายทรัพยากรในจังหวัดชายแดนใต 

การรวมตัวเปนเครือขาย มีเปาหมายเพื่อใหแกนนํากลุม องคกร ทรัพยากร

สามารถเชื่อมโยงการทํางาน โดยมีปฏิบัติการและการเรียนรูรวมกันอยางมีสวนรวม 

สรางการเปล่ียนแปลงในระดับพื้นที่ ตลอดจนสามารถสื่อสารและผลักดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เพ่ือการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เน่ืองจากปจจุบัน

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทําใหรูปแบบการแยงชิงการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรมีความซับซอนมากขึ้น ตลอดถึงปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ที่ซํ้าเติมเขามา  

กลุม องคกร ชมุชนทองถิน่จึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือรับมอืกับความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึน 

เครือขายฯ มีวัตถุประสงคหรือแนวทางดําเนินงาน ไดแก 1) การพัฒนาความ

เขมแข็งเครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากร 2) สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ

ชมุชนในการกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรของทองถิน่ และ 3)  สงเสรมิการพัฒนา

ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยการมีสวนรวม
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ฐานทรัพยากรของจังหวัดชายแดนภาคใต สัมพันธอยูกับลุมนํ้าสําคัญ 

คือ ลุมน้ําปตตานี และลุมน้ําสายบุรี ในแตละลุมน้ํา ทั้งสวนตนนํ้า กลางนํ้า 

ปลายนํ้า มีสภาพปญหาแตกตางกันไป ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดชายแดนใต เกิดข้ึนท่ัวไป เนือ่งจากวถิชีวีติของผูคนสวน

ใหญยังคงสัมพันธกับนิเวศทองถิ่นอยางแยกไมออก ทั้งปญหาการแยงชิงทรัพยากร

ชายฝง การบุกรุกทําลายปาตนนํ้า การพัฒนาที่ทําลายนิเวศปาพรุ ฯลฯ ชาวบาน

แตละทองถิน่ทีม่คีวามขัดแยงของการใชทรพัยากรดงักลาว ในหลายพืน้ที ่ไดพยายาม

รวมตัวกันปกปองทรัพยากรซึ่งเปนฐานชีวิตของพวกเขา 

 อยางไรก็ตาม ภายใตบรบิททางสงัคมท่ีรปูแบบการแยงชงิการใชทรพัยากร

มีความซับซอนมากข้ึน ประกอบกับปญหาความไมสงบท่ีซํ้าเติมเขามาในพ้ืนที่ 

ไดทาํใหกาํลังความสามารถขององคกรชุมชนทีม่อียู ไมเพียงพอกบัการรบัมือตอความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหมนี้ จึงไดมีความพยายามที่จะเชื่อมรอยกันเปนเครือขาย 

เ พื่อใหแกนนําคนทํางานในแตละพื้นที่ไดรับรู สภาพปญหา ความเปนไปของแตละ

พื้นที่ทั้งตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา และสามารถที่จะชวยเหลือกันได (เกลอเขา 

เกลอนา เกลอเล) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง มีกลไกและ

กระบวนการบริหารจัดการรวมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลเพื่อสรางการเรียนรู

และสื่อสารทั้งภายในเครือขายและตอสาธารณะ ตลอดจนมีการมองภาพกวาง

รวมกันและมีปฏิบัติการรูปธรรมในระดับยอยที่สะทอนและเชื่อมโยงกับภาพรวม

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) ไดเขา

มาสนับสนุนการริเริ่มรวมตัวกันเปนเครือขายดังกลาว โดยมีคุณละมาย มานะการ 

ผูที่มีประสบการณการทํางานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใตและในฐานะนักวิชาการ

ทองถ่ิน เปนผู ชี้ชวน เริ่มตนจากการชวนคนทํางานดานทรัพยากรธรรมชาติ

ในชายแดนใตมาหารือรวมกัน ผลของการหารือหลายๆ คร้ัง นําไปสูขอตกลง

รวมกันในการประสานเชื่อมโยงเครือขาย โดยระยะแรกมีแนวทางการทํางานที่เนน

การพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการศึกษาวิเคราะหขอมูล และการใชขอมูล 

ความรูเปนฐานในการขับเคล่ือนงาน เพื่อใหเกิดพลังในการตอรองกับภาครัฐ

และภาคธุรกิจเอกชนที่มักเปนคูขัดแยงกับประชาชนในดานการจัดสรรทรัพยากร

เสมอๆ ซึ่งในกระบวนการทํางาน มีการแบงพื้นที่งานเปน 2 สวน สวนแรก ใหแตละ

กลุม องคกร ทํางานตามฐานงานเดิมของตน เปนพื้นที่รับผิดชอบของแตละกลุมไป 

และ สวนทีส่อง เปนการทาํงานรวมกนัของเครอืขายภายใตกรอบการสนับสนนุจาก
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โครงการ ชชต. เปนระยะเวลา 6 เดอืน จึงไดมกีารคัดเลือกพ้ืนท่ีทาํงานนํารองข้ึนมา 

2 พ้ืนท่ี จากท่ีกาํหนดพืน้ท่ีเปาหมายไว 6 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีบานทากาํชาํ อ.หนองจกิ 

และ ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะหและ

สังเคราะหบทเรียน

“หลายคนก็คุนๆ หนา หมายถึงคนที่ทํางานดานทรัพยากร แตจริงๆ 

เราก็ไมไดรูจกักันจรงิๆ สักเทาไร แตพอพีล่ะมายมาชวนทํางานรวมกัน 

เราก็ไดรูจักกันมากข้ึน ก็ดวยการประชุมงานและทํางานรวมกัน ทีผ่าน

มากร็ูจกัจากคนอ่ืนๆ มนัทําใหเรารูสกึวา การทาํงานรวมกันเรากไ็ดรูจกั

ความคดิกันจรงิๆ วาใครคดิอยางไร และใครเหน็เหมอืนกบัเรา และเรา

กต็องอาศัยขอมลูจากคนอืน่ๆ ดวย” (แบแอ, สมัภาษณ ตุลาคม 2555) 

 การสนับสนุนการทํางานเชิงเครือขายของกลุม องคกรที่ทํางานดาน

ทรัพยากรภายใตโครงการ ชชต. นี้ กลาวไดวา เปนประโยชนในดานการทบทวน

ตนเอง การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และองคความรูจากพื้นท่ีการทํางานของ

แตละกลุม องคกร เพราะแมจะเปนกลุมคนทํางานทีม่ปีระสบการณมาอยางยาวนาน 

หากก็เปนไปในลักษณะที่ตางกลุมตางทํา อยูตางพื้นที่กัน โอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกัน เกิดข้ึนไมบอยนัก ยิ่งเมื่อมีเหตุการณความไมสงบเกิดข้ึน การ

สนบัสนนุในดานนีก้ย็ิง่ลดนอยลงไป และในภาคปฏิบตักิารหรอืในสนามชวีติจรงิแลว 

คนทํางานทางสังคมเหลาน้ี ไมไดทาํงานเรือ่งทรพัยากรธรรมชาติอยางเดียว แตตอง

เขาไปเก่ียวของสัมพันธในองครวมของความเปนชุมชน จึงมีความเขาใจชุมชนและ
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มิติทางดานวัฒนธรรมของทองถิ่น เพราะตองมีการปะทะสังสรรคกับชีวิตชุมชน

หลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ การทํามาหากิน ดานการรวมกลุมทางสังคม เปนตน 

ซึ่งตองอาศัยทุนทางสังคม ความนาเชื่อถือ เปนเงื่อนไขสนับสนุนการประสานความ

รวมมือ รวมไปถึงการที่แตละคนที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นนี้ สวนมากจะรูจักกันดี 

ถือไดวาเปนจุดแข็งในการทํางานพื้นที่และเครือขาย 

“…กอนทีจ่ะเขามาเปนเครือขายทรัพยากร แบลีเปนเจาหนาท่ีเอ็นจีโอ 

แบลีเปนเจาหนาท่ีอยู 3-4 ป แบลีจะดูแลเครือขายทรัพยากรซ่ึงเปน

ทรัพยากรประมงพื้นบาน ตั้งแตพื้นที่จากเทพาถึงตากใบ... มีอาจารย

นกุูล พีล่ะมายเปนท่ีปรึกษา และรองศาสตราจารย ดร.ซุกรี หะยสีาแม 

สวนแกนชาวบาน มีแบแวเปนแกนนําในพ้ืนท่ีชุมชน แตตอนน้ันแบลี

อยูในฐานะเจาหนาท่ีและผูประสานงานและเปนท่ีปรึกษา พออยูหลังๆ 

ในพื้นที่ก็มีกระบวนการและมีกิจกรรม อยางเชน จัดตั้งกลุมสตรี กลุม

ออมทรัพย กลุมชาวประมง ก็จะมีการดําเนินการของกิจกรรมตางๆ 

อยางเชน พวกการเก็บเงินสัจจะและการทําอาชีพเสริม อยางการรวม

กลุมในการทําสหกรณตางๆ การมีสวัสดิการตางๆ เขามา ก็จะอยูมา

จนถึงปจจุบัน พออยูมานานๆ งบประมาณที่จะเขามาสนับสนุนตรงนี้ 

พอมีเหตุการณเขามา ก็จะมีความลําบากขึ้น ทีนี้ก็จะมีการขับเคลื่อน

เปนพ้ืนท่ีไป อยางแบแวก็ขับเคลื่อนในพื้นท่ีของแบแว ในสวนของ

แบลีก็ขับเคลื่อนในพื้นที่ของแบลี ก็คือในพื้นที่ปะนาเระ และในสวน

ของแบแอจะดูแลในเรื่องของนโยบายอะไรตางๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากร 

ในส วนของเครือข ายหรือกลุ มทรัพยากรนั้น แบแอเป นผู ที่มี

ประสบการณที่สุด” (แบลี, สัมภาษณ ตุลาคม 2555 )

  

การสนับสนุนงานเครือขายทรัพยากรผาน โครงการพัฒนาเครือขาย

ทรพัยากรในจงัหวดัชายแดนใต ซึง่ถือเปนชวงของการรเิร่ิมเชือ่มโยงกนัเปนเครือขาย

นัน้ มุงเนนกจิกรรมเชงิปฏบิตักิารและการเรยีนรูรวมกนั ผานกจิกรรมการประชมุกนั

เปนประจําทุกเดือน การอบรมท่ีเนนใหเครื่องมือการเก็บขอมูลและสรางทักษะ

ในการใชเครื่องมือ เชน การทําผังทรัพยากร แผนที่ชุมชน การวิเคราะหขอมูลแบบ

มีสวนรวม โดยการปฏิบัติการจริงในพื้นที่นํารอง มีการจัดทําขอมูล วิเคราะหขอมูล 

และส่ือเผยแพร ตลอดจนนําเสนอขอมลูสูสาธารณะ ถอืเปนการเสริมสรางศักยภาพ
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ชุมชนและยกระดับการทํางานของสมาชิกในเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการ

ทํางานบนฐานขอมูลความรู ตัวอยางเชน การเรียนรูการเก็บขอมูลชุมชนแบบมี

สวนรวม มีการทําผังทรัพยากร ทําใหเกิดการทบทวนระบบนิเวศภาพรวมของ

ลุมน้ํา-อาวปตตานี มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพัฒนาการของหมูบาน 

ทําใหมองเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงและปจจัยเงื่อนไขท่ีเก่ียวของ ตลอด

จนการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง เชน กรณีการจัดการปาชายเลนที่บาน

ทากําชํา ที่ทําใหคนในชุมชนเห็นบทเรียนทั้งจากการทําลายปาและการฟนฟูดูแล

ปา จงึมีแนวคิดในการดูแลใหปาอยูกบัชุมชนนานๆ หรือกรณบีานดาโตะ ต.แหลมโพธ์ิ 

ศึกษาเรื่องการปองกันและรับมือภัยพิบัติโดยภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนําไปสูการ

สรางกระบวนการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ มีการ
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ทาํแผนผังจุดเสีย่ง จดุปลอดภยัของชุมชน ศึกษาผลกระทบจากภยัพิบตั ิเปนตน รวมทัง้

การเรียนรูเร่ืองการวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิก

เครือขายทรัพยากรในอีก 5 พื้นที่ไดรวมเรียนรูการใชเครื่องมือ กระบวนการจัดเก็บ

ขอมูล วิเคราะหขอมูลในคราวเดียวกันนี้ รวมทั้งทําใหมีความเขาใจตอบริบทของ

พืน้ท่ีอืน่ๆ ในเครอืขายไดลกึซึง้มากข้ึน ซ่ึงการสนับสนุนทางวชิาการใหกบัเครอืขายน้ี 

นับวาไดเขามาใหนํ้าหนักตอการทํางานของกลุม องคกร เครือขายใหมีพลังยิ่งขึ้น

นอกจากกระบวนการเรยีนรูการจดัการทรพัยากรภายในเครอืขายแลว ยังมี

การจัดทาํขอเสนอทางเลือกการจัดการทรัพยากรของชมุชน และนําเสนอขอมลูการ

ศกึษาเพือ่ส่ือสารผานเวทีสาธารณะ โดยมีการเชญิผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกบั

การจัดการทรัพยากรในพืน้ท่ี มารับฟงและใหความคดิเหน็ตอขอมูลและขอเสนอจาก

พืน้ทีอ่กีดวย แมวาจะมปีญหาอปุสรรคในการดาํเนินงาน ท่ีในภาพรวมการขบัเคลือ่น

งานใหเกิดผลในเชิงความเปลี่ยนแปลงอาจไมไดเปนไปตามที่คาดหวังมากนักก็ตาม

 ดวยประสบการณการทํางานท่ีสัง่สมมาอยางยาวนาน ในประเด็นเรือ่งการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมคนทํางานท่ีรูจักกันดี ชวยใหการทํางานเชิง

เครือขายมีการเช่ือมโยงเขาหากันไดเร็วกวาเครือขายอ่ืนๆ ประกอบกับมีพื้นท่ีของ

ประสบการณการตอสูในพื้นที่สาธารณะ รวมกับเครือขายพี่นองที่ทํางานดานฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศที่ไดรับความเดือนรอนในประเด็น

ที่คลายคลึงกัน จึงเปนอีกเง่ือนไขหน่ึงท่ีทําใหกลุม องคกรเครือขายดานทรัพยากร 

มรีปูแบบการทาํงานทีม่พีลวตัสงู สามารถปรับตวัและตอบสนองตอโอกาสและความ

ทาทายที่เขามาอยูเสมอๆ 
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พื้นที่สาธารณะทางสังคมทั่วโลกไดชี้ใหเห็นวา อดีตที่ผานมา มนุษยชาติ

ไดแสดงใหเห็นถึงความผิดพลาดอยางมากประการหนึ่งคือ ไดปดกั้นโอกาสผูหญิง

ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ทวาปจจุบันความเสมอภาคหญิงชายเปนเง่ือนไข

ที่จําเปนในการบรรลุเปาประสงคของขอตกลงระดับนานาชาติในการพัฒนา เปน

หัวใจสําคัญของความพยายามในการเอาชนะปญหาความยากจน เกี่ยวของกับการ

จํากัดการแพรระบาดของเช้ือเอชไอวีและเอดส การบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

สันติภาพ 

 ทามกลางเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีกอตัว

มาหลายป สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ขณะ

เดียวกันผูหญิงตองลุกขึ้นมามีบทบาทสําคัญในการฟนฟู เยียวยา ผลกระทบจาก

ปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนของตนเองอยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจุบัน

มีกลุมและเครือขายผูหญิงทําหนาท่ีชวยเหลือ สนับสนุน ฟนฟู ตลอดจนพัฒนา

ครอบครวัผูไดรบัผลกระทบจากความรนุแรงหลายกลุม เครอืขาย มีความหลากหลาย

ทั้งในดานประเด็นและพื้นที่การทํางาน ตลอดจนระดับความเขมแข็ง 

เครือขายสตรีชายแดนใต

เครือขายสตรีชายแดนใต 

การรวมตวัเปนเครือขาย มีวตัถปุระสงคเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งของเครอืขาย

สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาศักยภาพของเครือขายสตรี และเตรียม

ความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยขับเคลื่อนงานผาน 5 ยุทธศาสตร ไดแก (1) 

การพฒันาศกัยภาพแกนนาํสตรใีหมสีวนรวมในทุกมิตกิารพฒันา (2) การพฒันากลไกการ

ทาํงานของเครือขายสตรีชายแดนใตใหมคีวามเขมแข็ง (3) การสงเสรมิอาชพีและการตลาด

ที่มั่นคงใหกับสตรีและชุมชน (4) การสนับสนุนวิทยุทองถิ่น/ชุมชน สื่อกระแสหลัก และ

สื่ออื่นๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่นที่แตกตางหลากหลาย

ของคนในสังคม และ (5) การพัฒนาระบบการจัดการผลกระทบของกฎหมายพิเศษและ

การบังคับใชกฎหมาย 
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ดังนั้น โครงการ ชชต. สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา รวมกับกลุม องคกร

เครือขายผูหญิงในพื้นที่ประมาณ 25 องคกร จัดใหมีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร

เครือขายผูหญิงชายแดนภาคใตขึ้น เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และ

แนวทางการดําเนินงานของเครือขายผูหญิง ในนาม “เครือขายสตรีชายแดนใต” 

และจัดทําแผนปฏิบัติการของเครือขาย เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุตาม

เปาหมายและยุทธศาสตรที่วางไว ภายใต 5 ยุทธศาสตร โดยคาดหวังวา การเขามา

รวมขับเคลื่อนงานในระดับเครือขาย จะชวยพัฒนาและยกระดับกลไกการทํางาน

เครือขายผูหญิงใหเขมแข็งไดในระยะยาว

กลไกทํางานของเครือขาย เปนการรวมตัวของตัวแทนจากแตละ

ยุทธศาสตร เพื่อประสานการทํางานรวมกันในเชิงเนื้อหา และใชการประชุมประจํา

ทุกเดือนในการวางแผนขับเคลื่อน และติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน

รวมกัน โดยจัดใหมีผูประสานงานเครือขาย 1 คน ทําหนาที่ประสานงาน จัดการ

งานธุรการ งานเอกสาร และการเงินใหกับเครือขาย

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่วางไวที่ผานมา ดานการพัฒนากลไก

การทํางานของเครือขาย มีการสรางความเขาใจและจัดระบบขอมูลเครือขายสตรี

เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับสาธารณะ ดานการสงเสริมอาชีพและการตลาดให

กบัสตรแีละชมุชน มีความพยายามในการแนะนําสนิคาของกลุมสตรีชายแดนใต ดาน

การสนบัสนุนงานดานส่ือ มกีารจดัประชมุแลกเปลีย่นใหความรูกบัแกนนาํเครอืขาย

เรือ่ง ส่ือมวลชนในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี และดานการพัฒนาระบบการจดัการผลกระทบ

ของกฎหมายพิเศษและการบังคับใชกฎหมาย ที่ผานมามีการจัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ กับแกนนําและสมาชิกเครือขายสตรีฯ เปนตน ยุทธศาสตร
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ที่วางไวดังกลาว ไดชวยกําหนดกรอบใหการหนุนเสริมเครือขายมีความชัดเจน 

และใหนํ้าหนักในจุดที่สามารถเปนโอกาสหรือจุดแข็งในการทํางาน เชน กรณีงาน

ดานส่ือท่ีมีความสําคัญอยางมากในยุคปจจุบัน ท่ีอาจจะตองคาดหวังใหผูหญิงใน

เครือขายส่ือสารใหเปน เพราะสามารถใชเปนเคร่ืองมือสรางการเปลีย่นแปลงได และ

ผูหญิงก็มกัจะมเีร่ืองราวทีส่ามารถเปนเรือ่งเลาไดมากกวาผูชาย ในหลายเรือ่งผูหญิง

จึงสามารถเปนกระบอกเสียงที่สรางความเขาใจกับคนในสังคมได หรือใชสื่อเปน

เคร่ืองมือสนับสนุนเครือขายสตรีฯ ในดานอาชพี โดยใชสือ่สารทําการตลาดผลติภัณฑ

ชุมชนได ถือเปนการตลาดเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง เปนตน

ในการประชุมประจําเดือนของกลุมเครือขายสตรีชายแดนใต ไดสะทอน

ใหเห็นความกาวหนาของงานผานการถกแถลง แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอสังเกตท่ีพบ

ไดจากการประชุมคือ การพูดคุยแลกเปล่ียนในบรรยากาศท่ีเปนไปอยางเขมขน 

ทุกคนในที่ประชุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย เพื่อใหงานที่จะทาํ

รวมกัน ประสบผลสําเร็จ 
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“การไดมาทํางานเครือขายผูหญิง กะยะหภูมิใจอยางหนึ่ง เราสามารถ

ชวยเหลือผูหญิงท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ทําให

พวกเขามีความรูสึกวาเขามีเพ่ือน มีที่ปรึกษา และพวกเขาสามารถ

ชวยเหลือตนเองได” 

(ยะห อาลี, สัมภาษณ ตุลาคม 2555) 

“วันนี้ที่เราไดแลกเปลี่ยนและเถียงกันเหมือนการทะเลาะกัน แตจริงๆ 

แลว เราตองการใหงานออกมาใหดีที่สุด งานของผูหญิง ท่ีผูหญิงทํา

ก็ละเอียดออน มีเรื่องที่ไมเขาใจกันบาง แตก็เปนธรรมดา การประชุม

ก็เหมือนกัน เราเองก็ตองใชเวลาในการประชุม เพราะวามันสําคัญ 

หมายถึงการระดมความคิดเห็นตางๆ จากคนที่ทํางาน การนัดการ

ประชุมประจําเดือน เราก็วนไปจัดท่ีตางๆ เพ่ือใหเครือขายผูหญิง

มีความรู ความเขาใจกับงานของเรา เราเช่ือมั่นเสมอวา งานของเรา

จะชวยใหเกิดสันติภาพได”

(เขารวมสังเกตการณการประชุมประจําเดือนของเครือขายสตรี, 

23 ตุลาคม 2555) 

จุดเดนของเครือขายสตรีชายแดนใตก็คือ ประเด็นน้ีถือไดว าเปน 

“งานใหม” ในประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในสังคมมลายูมุสลิม 

กลาวไดวาการกอเกิดงานดานผูหญิงเปนผลมาจากสถานการณที่บทบาทของผูชาย

ถูกลดทอนหรือหายไป โดยจะสังเกตไดวา ประเด็นดานสตรีและครอบครัวไดรับ

การยอมรับอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมครอบครัว ญาติ เหยื่อ ที่ไดรับผลกระทบ



33โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

จากความรุนแรง จงึทําใหบทบาทของผูหญิงโดดเดนมากข้ึนเรือ่ยๆ ในภาคประชาสงัคม

ชายแดนใต การสนับสนุนงานเครือขายผู หญิง นับวาเปนการเพิ่มพ้ืนท่ีการ

ทํางานดานสังคมของผูหญิงใหกวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมรอยคนทํางานดวยกัน 

ดวยบริบทของการทํางานโครงการท่ีตองเผชิญกับคนทํางานที่หลากหลาย เปน

โอกาสใหสตรีทีเ่ปน “คนหนาใหม” ไดเขามาเรยีนรูการทํางานมากขึน้ นอกจากนีจ้ะ

สงัเกตไดวา การกําหนดยุทธศาสตรการทํางานของเครอืขายออกเปน 5 ยทุธศาสตร 

ก็มาจากเปาประสงคเพื่อพัฒนาและขยายการทํางานตามลักษณะความสนใจ

ของกลุม เครอืขาย ใหสอดคลองกับคนทาํงานผูหญิงท่ีเปนแกนหลักในการขับเคลือ่น

ประเด็นของกลุม 

อยางไรกด็ ีความทาทายของคนทํางานทีเ่ปนสตรทีีเ่หน็ไดชดักค็อื ภารกจิ

ทางครอบครวัท่ีตองรับผิดชอบไปพรอมๆ กบัการทํางานดานสังคม มหีลายกรณดีวยกัน

ที่ชี้ใหเห็นวา มุมมองเรื่องการทํางานของกลุมสตรี จะใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ศกัยภาพของตนเองและการทาํงานในสิง่ท่ีตนเองชอบและถนัด เหตเุพราะวา มีงาน

หลายอยางตองทําและงานท่ีปฏเิสธไมไดนัน้กค็อื งานบาน งานครอบครวั ท่ีตองดแูล 

เปนเรื่องท่ีสังคมคาดหวังและถือวาเปนหนาที่หลักสําหรับผูหญิง ซึ่งสะทอนใหเห็น

ความทาทายที่ผูหญิงตองเผชิญ ในการจัดวางบทบาท การแบงเวลา ตลอดจนการ

กาวขามขอจํากัดเชิงวิธีคิดบางอยาง

“การพัฒนาศักยภาพสวนรวมคือการใหความรู และอธิบายวาผูหญิง

สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไดโดยไมผิดหลักศาสนา เชน จัด

อบรม โครงการตางๆที่พัฒนาศักยภาพผูหญิง พี่ก็จะเปนคนประสาน

กับกลุมเครือขายตางๆ ให การพัฒนาศักยภาพ ก็จะเปนการประสาน 

การสรางเครือขาย การใหโอกาสกับคนที่ไมไดรับโอกาส” 

(นฤมล สาและ, สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2555)

เหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเด็ก และ

เยาวชนจํานวนมาก ตกเปนเหยื่อความรุนแรง และกลายเปนโจทยใหญของสังคมที่

จะตองจัดการดูแล โดยแนวทางหนึ่งที่เปนความพยายามตอการแกปญหา ไดมีการ

เครือขายเยาวชนพัฒนาสูอาเซียน
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หยิบยกประเด็นการพัฒนากลุมเยาวชน รวมถึงการสรางโอกาส และเปดพื้นที่ให

กลุมเหลานี้ไดพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็ง เนื่องจากกลุมเยาวชนเปนกลไก

หน่ึงท่ีสามารถมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนา และยังไมมีการสํารวจขอมูลกลุม

องคกรเยาวชนทีม่อียูใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ขาดฐานขอมูลองคกรท่ีเปนระบบ 

อีกทั้งไมมีการพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมองคกรเยาวชนเหลานี้ จึงจําเปนอยางยิ่ง 

ในการสนบัสนุนใหมกีารเชือ่มโยงกลุมเยาวชน หนนุเสรมิการพัฒนาศกัยภาพ ความ

สามารถ ตลอดจนการส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุม องคกรเยาวชน

ดวยกัน เพื่อเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก 

เครือขายเยาวชนชายแดนใตพัฒนาสูอาเซียนป 2558 

การรวมตัวของกลุมเยาวชนในระดับเครือขายนี้ มีเปาหมายเพื่อที่จะ

เสริมบทบาท พัฒนาศกัยภาพของเยาวชน องคกรเยาวชน ขบัเคลือ่นงานเยาวชน

เพ่ือยกระดับประเด็นเยาวชนในพ้ืนทีช่ายแดนใตไปสูบรบิทอาเซียน เม่ือตองเขา

สูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงมีการหยิบยกนําประเด็นเรื่องอาเซียน

เขามาเปนประเด็นรวมของกลุมเยาวชนท่ีมีความหลากหลาย โดยมีแนวทาง

รวมกัน คอื (1) การจัดต้ังและพัฒนาความเขมแข็งของเครอืขายเยาวชน (2) เสริม

สรางความรู ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของแกนนําเยาวชน กลุม เครือขาย (3) 

สงเสริมการใชสื่อเพ่ือสรางการเรียนรูของเยาวชน (4) การเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และรักษาอัตลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน (5) การพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา และ (6) การแกปญหายาเสพติดในเยาวชน
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เครือขายเยาวชนชายแดนใตพฒันาสูอาเซียนป 2558 เปนหน่ึงในการรวม

กลุมองคกรเยาวชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหกลุมเยาวชนไดเกิด

กระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง เตรียมความพรอมในการพัฒนาสูประชาคม

อาเซียน เพือ่รับมือกับการเปล่ียนแปลงและรูเทาทันตอโลกอาเซียนในดานตางๆ เชน 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เปนตน โดยอาศัยการทาํงานเปนเครือขาย 

เน่ืองจากทีผ่านมา ปญหาเครอืขายเยาวชนสวนหนึง่เกดิจากการขาดกลไกประสาน

เครือขาย การสนับสนุนจากภายนอกไมตอเนื่อง และขาดทักษะการบริหารจัดการ

องคกรและเครือขาย การรวมตัวเชื่อมโยงกันนี้ จะชวยใหเรียนรูการทํางานรวมกัน 

ไดทักษะความรูที่จะพัฒนาตนเองผานการบริหารองคกรกลุม รวมทั้งเปนการสราง

ผูนําเยาวชนอาเซียนท่ีมีความรูเทาทันเร่ืองอาเซียน สามารถนําความรูเร่ืองน้ีไป

เผยแพรใหกับเยาวชนอื่นๆ อีกจํานวนมาก ที่ขาดโอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสาร

เน่ืองจากปจจัยตางๆ ไดแก ปญหาการศึกษา การส่ือสาร และโอกาสการเขาถึง

ของเยาวชนในพืน้ทีท่ีห่างไกลเปนไปไดยาก รวมถงึบางพืน้ทีท่ีต่องประสบกบัปญหา

ความรุนแรง 

การดําเนินงานหนุนเสริมเครือขายเยาวชนใน โครงการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนเครือขาย 3 จังหวัดภาคใตสูอาเซียน 2558 ที่ผานมา ดําเนินการ

ผานกิจกรรมประชุม สัมมนา สรางความเขาใจ และการแลกเปล่ียน ใหความรูเปนหลัก 

เชน การประชุม เสวนาสรางความเขาใจและกําหนดยุทธศาสตรรวมกันของ

เครอืขายองคกรท่ีเขารวม การปรกึษาหารอืถงึแนวทางการจดัการใหสมาชิกภายใน

กลุมมีความรูเก่ียวกับอาเซียน กําหนดประเด็น เนื้อหา ความรูที่จะทําใหเยาวชน

เขาถึงอาเซียนมากท่ีสุดและนําเนื้อหาความรูที่ไดมากําหนดเปนกิจกรรม ไดแก 

กจิกรรมการพฒันาความเปนเครอืขายเยาวชนผานเวทพีบปะแกนนาํเยาวชน ประชมุ

ทีมประสานเครือขาย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขาย ดวยการฝกอบรม

ทักษะที่จําเปน เชน การบริหารจัดการองคกร การสรุปและจับประเด็น ทักษะการ

สือ่สาร กิจกรรม เรยีนรูเทาทนัอาเซียน ผานการดาํเนนิกจิกรรม “โรงเรียนอาเซยีน” 

และเรียนรูอาเซียนผานส่ือวิทยุ เพ่ือใหความรูเรื่องอาเซียนกับสมาชิกเครือขาย 

กลุม องคกรเยาวชนทั้ง 23 องคกรเปนหลัก ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายใน

เครือขายและสาธารณะ และการถอดบทเรียนการทํางานของเครือขาย 
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“เครือขายเยาวชนอาเซียนกอตั้งโดยกลุมเยาวชนตางๆ 23 องคกร 

ซึ่งการกอตั้งนี้เปนการเชื่อมโยงไปยังองคกรตางๆ ทั้ง 23 องคกร จาก

การทํางานของแตละองคกรรับรูวาองคกรนี้มีชื่ออยู แตไมไดรับรูวา

มีการทําอะไรกันบางและมีคนทํางานไหม ซ่ึงแตละกลุมก็มีการจัดต้ัง

องคกรของตัวเองตามแนวคดิท่ีไดจากประสบการณ ทําใหเราคิดวาการ

สรางเครือขาย จะทําใหเรารูจักกันมากขึ้น จากการทํางานรวมกัน” 

(สัมภาษณกลุม, 2 กันยายน 2555)

การรวมตัวของกลุมเยาวชนในระดับเครือขาย ภายใตการสนับสนุนของ

โครงการ ชชต. นี้ มีทั้งจุดเดน และเปนความทาทายในคราวเดียวกัน อันเนื่องมา

จากอัตลักษณของแตละกลุมองคกรท่ีเปนสมาชิก ท่ีมีความหลากหลายสูง แตละ

กลุมองคกรมีความสนใจ มีการดําเนินกิจกรรมคนละประเภท อีกทั้งยังอยูในระบบ

การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งกลุมที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ไมไดเขา

เรียนในสถาบนัอุดมศกึษา เปนผลใหการสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกนั เปน

ความทาทาย ซึ่งที่ผานมา ไดมีความพยายามหาทางออกดวยการฝกอบรม พัฒนา

ศกัยภาพของเยาวชนรวมกนั เชน การอบรมความรูเรือ่งอาเซยีน ซึง่เปนหวัขอกลางๆ 

ยังเปนเรื่องใหมที่ทุกคนควรเรียนรูเหมือนกัน อีกทั้งสอดรับกับเปาหมายในการ

ยกระดับประเด็นเยาวชนในพ้ืนท่ีชายแดนใตไปสูบริบทอาเซียนอีกดวย หากเปน

ประเด็นหรือหัวขอที่เฉพาะกลุมสนใจ โดยไมคํานึงถึงการอยูรวมกันเปนเครือขาย 

ก็จะทําใหการทํางานรวมกันลําบากยิ่งขึ้น 

“...กิจกรรมของเครือขายนี้สวนใหญจะเปนในรูปแบบการอบรม

มากกวา หรือการเสริมศักยภาพใหกับองคกรตางๆ หรือในสวนของ

โรงเรียนอาเซียนที่เพ่ิงมีไมนานนี้ จะเปนการเชิญวิทยากรมาบรรยาย

ใหฟง เพื่อเปนการตอยอดภายในกลุม หรือเปนการอบรมใหความรู

เพ่ือการพัฒนาของกลุม และเปนการเพิ่มทักษะใหกับองคกรเกี่ยวกับ

อาเซียน เปนการเตรียมความพรอมหรือการตื่นตัวของคนในพื้นที่เมื่อ

เรื่องอาเซียนเขามา” 

(ลุกมาน ผูประสานงานเครือขายเยาวชน, 

สัมภาษณ 23 กันยายน 2555) 
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สําหรับการอบรมใหความรูแกเยาวชน ถือเปนการเตรียมความพรอม

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัยภายนอก ซึ่งกําลังกลายเปนบริบทที่สําคัญ

ของภูมิภาค แมวาโดยเนื้อแทแลว คนในพื้นที่ก็ยังไมทราบแนชัดวาจะเปนอยางไร 

จะเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรข้ึนบาง และควรปรับตัวอยางไร แตเม่ือไดรับการ

สนบัสนุนใหดาํเนนิการ โรงเรียนอาเซยีน สงผลใหเยาวชนเห็นคณุคาและความสําคญั

ของความเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกัน ที่สามารถจะชวยเหลือพึ่งพากันไดในอนาคต 

อยางไรก็ดี พบวา เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของเครือขายเยาวชนกับ

เครือขายอ่ืนๆ แลว เครือขายเยาวชนตองเผชิญกับขอจํากัดมากกวา อันเน่ือง

มาจาก 1) การขาดประสบการณในการทํางานเครือขายทางสังคม มักทํางานกับกลุม

เดมิๆ ทีต่นรูจกัอยูแลว ไมไดขยายงานหรือเชือ่มโยงกับ เครอืขายเยาวชนอ่ืนเทาทีค่วร 

2) ภาพขององคกรเยาวชนในจังหวัดชายแดนใตในปจจุบันยังไมคอยชัดเจน 

ไมวาในเชิงองคกรหรอืตวับคุคล ท่ีจะเหน็บทบาทข้ึนมา การคนหากลุมตวัอยางของ

การทํางานเยาวชน ท่ีพอเปนตัวอยางไดในพื้นท่ียังมีนอยเกินไป ดังเสียงสะทอน

ที่บอกวา 

“พอดูจริงๆ องคกรบางสวนไมมีคนทํางาน ซึ่งอาจจะเกิดจากความ

ไมแนนอนของแตละคน ขาดความตอเนื่องของกิจกรรมและดาน

งบประมาณ ซ่ึงการต้ังกลุมโดยระบบรัฐทีไ่ดงบประมาณเพียงคร้ังเดียว

โดยไมไดมีความตอเนื่อง ทําใหเห็นแตชื่อ แตไมมีกิจกรรมเลย” 

(สัมภาษณกลุม, 2 กันยายน 2555)
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สภาประชาสังคมชายแดนใต 

  สภาประชาสังคมชายแดนใต (Civil 

Society Council of the Southernmost 

Thailand) หรือ Dewan Badan Masyarakat 

Madani Selatan Thailand ซึ่งเปนภาษา

มลายูทองถิ่น กอต้ังข้ึนอยางเปนทางการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ประกอบดวย

องคกรภาคีที่ทํางานในพ้ืนที่ 20 องคกร มี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ิมศักยภาพในการ

3) ขอจํากัดเรือ่งเวลาของแตละองคกรกบัการทํางานเชงิเครือขาย ไมมกีารตกลงเร่ือง

ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน เกิดปญหาวาแตละกลุมวางไมตรงกัน ทําให

การดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางลาชาและไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และ 

4) ขาดการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันเก่ียวกับประเด็นท่ีทํา ท้ังในสวนของงานท่ี

ผานๆ มา ทีค่วรมีการถอดบทเรยีน และในสวนของเร่ืองราวใหมๆ  ทีเ่ขามาเปนโจทย 

อยางในประเดน็รวมเร่ืองอาเซียน กเ็ปนประเดน็ทีก่วางมาก ไมมกีารกําหนดขอบเขต

ทีช่ดัเจนหรอืมกีารวิเคราะหวาควรจะเรยีนรูในเรือ่งท่ีเกีย่วของกบับทบาทของตนเอง

อะไรบาง ซึ่งในเรื่องนี้ยังตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา เยาวชนแตละกลุม ก็มีความรู ความ

เขาใจเรื่องอาเซียนไมเทากันอีกดวย

 ในปแรกของการทํางานโครงการ ชชต. สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนาได

สนบัสนนุใหเครอืขายประชาสงัคม จัดทาํโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูคนทาํงานภาค

ประชาสงัคมในกระบวนการเสรมิสรางสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมกีจิกรรม

สาํคัญคือ การเสวนาในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยมีผูเขารวมจากองคกรภาคประชาสังคมในท้ัง 3 จงัหวดั เขารวม 

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 เดือน/ ครั้ง 

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต
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ทํางานและเพิ่มพลังอํานาจของภาคประชาชน ท้ังในภารกิจการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง 

การรวมกระบวนการนโยบายสาธารณะ และการรวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สราง

ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํา 2) รวมกันกําหนดทิศทางในการแกปญหาและ

กาํหนดตนเองในการฟนฟแูละพัฒนาชายแดนใตอยางยัง่ยนื 3) สงเสริมการแลกเปล่ียน

เรียนรู และประสานสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางกลุม องคกร และเครือขายภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี และ 4) ส่ือสารและสรางพืน้ท่ีสาธารณะ เพือ่การเปลีย่นแปลงสงัคม

 การขับเคลื่อนงานสภาฯ มาจากตัวแทนหลากหลายสาขาอาชีพ เชน อาจารย 

นักวิชาการ ครู นักพัฒนาเอกชน นักสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ อดีตขาราชการ ฯลฯ 

ที่มีประสบการณอันยาวนานในพ้ืนท่ี หลายคนเปนนักคิด นักเขียน นักอาน และ

มีบทบาทตอการแกไขปญหาชายแดนใตตลอดระยะเวลาที่ผานมา

จากการมีเวทีพบปะกันอยางสมํ่าเสมอ และมีกิจกรรมเคลื่อนไหวรวมกัน

ตามสถานการณในพื้นที่ ประกอบกับการกระตุน หนุนเสริมจากสถาบันชุมชน

ทองถิ่นพัฒนา ทําใหกลุม องคกรตางๆ เหลานี้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

นําไปสูการกอตัวความคิดและกอตัวกลุ มคน ซ่ึงไดแก นักพัฒนาอาวุโสและ

นักกิจกรรมสังคมที่เปนแกนประสานงานเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ 

ประมาณ 40 คน ที่มีคุณลักษณะสําคัญคือ เปนกลุม องคกรที่ทํางานพัฒนาสังคมที่

อยูนอกภาครัฐ ตางคนตางมีกจิกรรมงานพัฒนาไปในทศิทางทีส่อดคลองกัน คือการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น และภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดน

ภาคใต จนในที่สุดไดพัฒนาและกอตัวกลไกประสาน เช่ือมโยงเครือขายภาค

ประชาชน ประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในนาม “สภาประชาสังคม

ชายแดนใต” เพ่ือเปนองคกรประสานงานกลางและเปนท่ีประชุม พบปะประจําของ

เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และองคกรประชาสงัคมทีม่ถีิน่ฐานทีต่ัง้ 

หรือดําเนินงานพัฒนาสังคมอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสถาบัน

ชุมชนทองถิ่นพัฒนามีบทบาทสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปล่ียนของ

คณะกรรมการ รวมท้ังจัดฝกอบรมเสรมิสรางองคความรูเพ่ิมเติมแกบคุลากรของสภา

ประชาสังคม ตลอดจนคอยใหคําแนะนําตอสภาประชาสังคมชายแดนใต 

การออกแบบการบริหารจัดการภายในสภาฯ ที่กําหนดโครงสราง

ใหมีเลขาธิการสภาฯ คอยทําหนาที่ในการบริหารจัดการภายในองคกรใหเกิดการ

ทาํงานทีม่ปีระสทิธิภาพ สนับสนุนงานของสภาฯ ท้ังในแงของการบริหารทรพัยากร
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บคุคลและการจดัการการประชมุสภาฯ ทาํใหเกิดระบบการทาํงานทีส่ามารถรองรบั

การดําเนินกิจกรรมในปจจุบัน และการขยายตัวของกิจกรรมในอนาคตไดอยางดี 

โดยมีการจัดตั้งกองเลขาสภาประชาสังคม ทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแก

การทํางานของคณะกรรมการสภาประชาสังคม เชน อํานวยการจัดประชุมของ

คณะกรรมการ การตดิตอประสานงาน การดแูลงบประมาณ ไปจนกระทัง่การจัดเตรยีม

เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีคลองตัว และมีการบริหารจัดการที่ดี 

เนือ่งจากขอจาํกดัของกรรมการแตละคนทีม่ภีารกิจมาก จึงเปนกลไกทีจ่าํเปนสาํหรบั

การขับเคล่ือนงานในรูปแบบการจัดการโครงการและระบบความสัมพันธแนวราบ 

เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก กรรมการสภาฯ และทีมเลขานุการ 

ที่ตองมีการติดตอประสานงานกันโดยตลอด 

“ปจจบุนัการบรหิารจัดการภายในถือวายงัไมรอยเปอรเซน็ต เรายงัไมมี

สํานักงานเปนของตัวเอง นองๆ ท่ีมาทํางานในกองเลขานุการก็ถือวา

เปนมือใหม ตองคอยดูแลและประคับประคอง สวนตัวผมก็ยังไมได

อยูกับที่ ตองเดินทางตลอด ทําใหการทํางานไมเต็มที่อยางที่ตั้งใจใว” 

(รอซีดี เลิศอริยะพงษกุล, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2555) 
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 การทํางานของฝายกองเลขาฯ ถือไดวาเปนคนทํางานเบื้องหลังท่ีคอย

สนับสนุนการทํางานของสภาฯ ในดานการบริหารจัดการอยางใกลชิด อยางไรก็ดี

โดยทั่วไปบุคลากรในทีมเลขาฯ มักมีอาวุโสนอยและประสบการณการทํางาน

ดานสังคมนอยกวาสมาชิกสภาฯ ซึ่งมักเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายองคกรและ

มีบทบาททางสังคมสูง ทําใหไมสามารถทํางานเชิงรุกไดเทาที่ควร ตองรอใหหัวหนา

งานหรือ เลขาธิการสภาฯ กรรมการสภาฯ เปนคนคอยกําหนดการทํางานตางๆ 

นอกเหนือจากการแจงขาวความเคล่ือนไหว การประสานงาน ติดตามงานและ

กิจกรรมตางๆ ของสภาประชาสังคมใหกรรมการทราบ แมวาจะมีขอจํากัดดังกลาว 

แตนบัไดวา กองเลขาฯ มสีวนสาํคัญอยางมากในการจดัการใหเกิดการลืน่ไหล คลองตวั 

ไมติดขัด ของระบบงานในความเปนองคกร อีกทั้งมีสวนชวยเชื่อมโยง สราง

บรรยากาศการทํางานอีกดวย 

“...เน่ืองจากตองตดิตอประสานงานกันบอย เรากม็คีวามพยายามทาํให

เกิดบรรยากาศของการทํางานแบบเปนกันเอง และใหเกิดประสิทธิภาพ

มากที่สุด เพราะกรรมการหลายคนเปนผูใหญ เรื่องบางเรื่อง เราก็ตอง

ชวยกัน อยางเชนเรื่องการจัดการการเงิน” 

(กองเลขาฯ สภาประชาสังคมชายแดนใต, 

สัมภาษณ 27 กันยายน 2555) 

 การดาํเนนิงานของสภาฯ เปนไปไดดวยดตีองอาศัยทีมงานหรอืกองเลขาฯ 

ทีม่ปีระสิทธภิาพ อกีทัง้ตองเขาใจวัฒนธรรมองคกรและการทาํงานของภาคประชาสังคม

ในพ้ืนท่ีอยูบางแลว ซึ่งปจจุบัน การแสวงหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว เปน

เร่ืองไมงายนัก เพราะการทํางานดานนี้ตองมีใจรัก และจิตใจอาสา ดวยระบบงาน

ทีย่งัเปนลักษณะของโครงการ ไมสอดคลองกบัคานิยมของสังคมสวนใหญทีม่องความ

มัน่คงของงานอยูในระบบราชการหรอืบริษทัเอกชน แตกระนัน้ คนทาํงานสวนใหญ

ทีท่าํงานรวมกับสภาฯ กเ็ปนคนรุนใหมในพ้ืนท่ีทีม่คีวามคดิ เปนตัวของตวัเอง มคีวาม

หวังวาการทํางานลักษณะอยางนี้จะชวยเหลือสถานการณในบานตนเองได และ

มีจิตใจอาสาท่ีจะทํางานเพื่อสังคมจึงนับวาเปนกองหนุนท่ีสําคัญในการขับเคล่ือน

การทํางานในลักษณะเครือขายเชนนี้ 
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“การทํางานตรงนี้เราเองก็มีความสุข เพราะดวยเน้ืองานที่มีความ

เกี่ยวของกับบานเรา เขาตองการแกไขปญหาบานเรา ...งานท่ีเราทํา

กม็คีวามภาคภูมใิจเพราะเสมอืนเราไดแกไขปญหาไปดวย เราก็ตองการ

ใหกรรมการสภาฯ ทํางานไดเต็มที่ สวนทางเราเองก็อยากทํางาน

ที่สนับสนุนทุกอยาง เพราะนี่คือ บานของเรา” 

(กองเลขาฯสภาประชาสังคมชายแดนใต, 

สัมภาษณ 27 กันยายน 2555) 

ความเปน “พื้นที่กลาง” ของสภาประชาสังคมชายแดนใต

หากพิจารณาในแงหน่ึง สภาประชาสังคมชายแดนใต ก็มีสถานะ

เปน “พ้ืนที่กลาง” ซึ่งนักคิดคนสําคัญอยางเจอรเกน ฮาเบอรมาส (Jurgen 

Habermas)2 ไดบุกเบิกการอธิบายเก่ียวกับ “พ้ืนท่ีสาธารณะ” (public 

sphere) ไว ในบทวิเคราะหสั้นๆ “The Public Sphere” ฮาเบอรมาสใหความ

หมายไววา “By public sphere we mean first of all a domain of our 

social life in which such a thing as public opinion can be formed. 

Access to the public sphere is open in principle to all citizens”3

ตามความหมายดังกลาว พ้ืนท่ีสาธารณะเปนพ้ืนท่ีของชีวิตสังคมท่ีเปดกวาง

2 เจอรเกน ฮาเบอรมาส นักคิดนักวิชาการชาวเยอรมัน สํานักความคิดแฟรงกเฟรต (Frankfurt School 

of Critical Theory) ถือเปนหนึ่งในสํานักคิดกาวหนาที่ศึกษาคนหาเหตุผลและวิพากษวิจารณการดํารงอยู

ของสังคมสมัยใหม เขาไดนําเสนอเรื่อง “พื้นที่สาธารณะ” ใหสังคมเห็นความสําคัญ และนํามาเชื่อมโยงกับ

เรื่องสิทธิเสรีภาพ และความรับผิดชอบกับปญหาสังคม การเมือง
3 ใน Seidman, S. (ed.) 1989. Jürgen Habermas on Society and  Politics Boston : Beacon 

Press. p. 231
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ใหแกทุกคน เพื่อเขามารวมกันสราง “ความคิดเห็นสาธารณะ” พื้นที่สาธารณะเปน

พื้นท่ีที่เช่ือมโยงสังคมกับรัฐ เปนพ้ืนท่ีที่ผูคนในสังคมมารวมกันทําหนาท่ีวิพากษ 

วิจารณ และควบคุมการทํางานของอํานาจรัฐ สวนหนึ่งของพ้ืนท่ีสาธารณะจึง

สถาปนามาจากการสนทนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน

พลเมืองรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวม อันเกิดข้ึนโดยไมมีการบังคับขมขู หรือ

คุกคาม (coercion) ตามความคิดของฮาเบอรมาส พื้นที่สาธารณะทางการ

เมือง (political public sphere) มีความหมายอยางมากตอการพัฒนาระบบ

ประชาธิปไตยที่ใชวิจารณญาณ (deliberative democracy) ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะ

จะมีบทบาทอยางไรน้ันข้ึนอยูกับการมองความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม หาก

มองวารัฐควรทําทุกอยางแบบเบ็ดเสร็จ ควรจะจัดการบานเมืองอยางไรโดยไมตอง

ปรึกษาหารือใคร เปนผูใหหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพกับประชาชน ถาเชนนั้น

พื้นที่สาธารณะก็ไมมีความหมายทางการเมืองแตอยางใด แตจะมีความหมายก็

ตอเมื่อ เปนที่ที่ผูคนมารวมกันสรางความคิดเห็นสาธารณะ สามารถวิพากษวิจารณ

รัฐ ควบคุมการทํางานของรัฐ และใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการบานเมืองได

เมื่อพิจารณาจากเปาประสงคของการกอตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต 

อาจกลาวไดวา มีความสอดคลองกับความเปน “พื้นที่สาธารณะ” หรือพื้นที่กลาง 

ตามความหมายขางตนในแงที่เปนความพยายามของภาคประชาสังคม ในการ

สรางพ้ืนท่ีทางสังคมแบบใหมที่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นอันหลากหลาย

ไดอยางปลอดภัย โดยเฉพาะในบริบทพ้ืนที่ที่มีสถานการณความขัดแยงและความ

รุนแรงเกิดขึ้น

“ประเด็นหลักของสภาประชาสังคมชายแดนใตวันนี้ก็คือ ตองการ

สรางพื้นที่กลางจริงๆ มีความเปนกลางดวย สามารถเอาคนที่เห็นตาง

จากรัฐมาพูดคุยกันได ทุกองคกรมาแสดงความเห็น ความคิด เพ่ือ

สันติภาพ เราอยากใหบรรยากาศชายแดนใตเปดมากขึ้น ฉะนั้นถือวา

เปนภารกิจอันสําคัญยิ่ง” 

(ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2555) 
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 ท้ังนี้ กิจกรรมสําคัญที่สะทอนสถานะความเปนพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่

กลางของสภาประชาสังคมชายแดนใต ไดแก การประชุมสภาประจําเดือน ซึ่งจาก

เขารวมสังเกตการณการประชุมสภาฯ พบวา (1) หลายคนที่เปนกรรมการสภาฯ 

มีความแตกตางหลากหลายกันมาก ทั้งในแงภูมิหลัง ประสบการณการทํางาน และ

อดุมการณการทํางาน การจัดประชมุและทาํใหเปนพ้ืนท่ีสาํหรับการรบัฟงกันได และ

รวมกันประมวลความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพื่อนํามาใชในการกําหนดทิศทางการ

ทาํงานของสภาฯ ในแงนีจ้งึถอืไดวา เปน “คลงัประสบการณ” หรอืเปนทีแ่สดงออก

ถึงความรุมรวยทางปญญาสาธารณะก็วาได (2) วิธีการประชุมแลกเปลี่ยนหรือการ

อภิปราย กําหนดใหมกีารแสดงเหตผุล ชดุประสบการณของตนเอง เพือ่การแลกเปลีย่น 

และสนับสนุนข อถกเถียงของตน ซ่ึงแน นอนว าในการประชุมแต ละครั้ง

มักมีการแสดงความเห็นที่แตกตางกันระหวางสมาชิกสภาฯ แตกติกาท่ีใหมีการ

ยอมรับมติที่ประชุมเมื่อจะตองทํางานรวมกัน ก็ไดรับการยอมรับและปฏิบัติตาม

ดวยดี ซ่ึงการสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันเชนนี้ มีผลตอการลดความขัดแยง 

ตลอดจนความเหล่ือมลํ้าเชิงอํานาจของบรรดาสมาชิกสภาฯ ลงไปไดดวย เพื่อไม

ใหเปนแรงฉุดร้ังอันเกิดจากการครอบงํา ส่ังการ (3) การประชุมทุกคร้ัง มักจะมี

ขอมูล ความรูใหมๆ มาแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ กรรมการสภาฯ แตละคนก็จะนํา

ขอมูลที่ไดรับจากองคกรที่ตนสังกัดติดตัวมาดวย ลักษณะเชนนี้ หลายครั้งสามารถ

ชวยถวงดุลในเรื่องการรับรู ความเขาใจขาวสารขอมูล ใหเปนการแลกเปลี่ยนแนว

ราบมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณเฉพาะหนา หรือความรุนแรง บทวิเคราะหในการ

ประชุมก็จะมีความลุมลึกและรอบดานมากข้ึน สงผลใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 

ถูกทิศทาง และรวดเร็วมากขึ้น
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อยางไรก็ตาม ความทาทายของสภาฯ ในฐานะที่เปนพื้นที่สาธารณะหรือ

พื้นที่กลาง ยังคงอยูที่การจัดการความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณของ

สมาชิกสภาฯ เพราะแนนอนวาการท่ีตวัแทนองคกรตางๆ ทีม่าเขารวมเปนกรรมการ 

ยอมมีความแตกตางหลากหลายทางดานความคดิและแนวทางในการทาํงาน ซ่ึงนบั

เปนเรื่องทาทายในการจัดการอยางยิ่ง หากการจัดการไมเหมาะสมหรือดีพอ อาจ

ทําใหการดําเนินงานติดขัดลาชา ขาดเอกภาพ อยางไรก็ดี การวางระบบการทํางาน

ของสภาฯ ทีใ่ชวธิีการคดัเลอืกประธานสภาฯ เม่ือไดผูทีม่ทีั้งประสบการณและภาวะ

ความเปนผูนาํ ดังกรณีของครูประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ขาราชการครูคนเกาคนแกใน

พื้นที่ ก็ชวยใหการประชุมหารือดําเนินไปไดดวยดี และที่ผานมา ก็ยังไมปรากฏวา

สมาชิกสภาฯ มีความเห็นแยงกันมาก อาจเพราะสมาชิกแตละคนใชความถอยที

ถอยอาศัยในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อใหการทํางานรวมกันเกิดขึ้นได 

ดังนั้นจึงทําใหเห็นวา การที่สภาประชาสังคมชายแดนใตมีองคประกอบของ นักคิด 

นกักจิกรรม ทีม่ปีระสบการณการทํางานท่ีหลากหลายในพืน้ที ่สงผลเชงิบวกตอการ

ทํางานมากกวาในทางลบ 

“การท่ีไดครปูระสทิธิม์าทาํหนาทีป่ระธานสภาฯ นับเปนเรือ่งทีด่มีากๆ 

เพราะครูประสิทธิ์ ถือไดวาแกเปนผูใหญและมีลูกลอลูกชนเยอะ เวลา

มีการปะทะความคิดของกรรมการสภาฯ ครูประสิทธิ์ก็ทําหนาที่ไดดี 

สามารถทําใหการประชุมดําเนินการไปตอได ดวยบุคลิกภาพประสาน

แนวคิดตางๆ ได ทําใหการประชุมดําเนินการไปอยางราบร่ืน แมวา

ชวงแรกๆ อาจจะมีติดขัดบาง แตหลายคนก็ปรับตัวเขาหากันมากข้ึน 

เพราะตองทํางานรวมกัน” 

(รอซีดี เลิศอริยะพงษกุล, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2555) 
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นอกจากนี้ การพยายามที่จะใหเกิด “พื้นที่กลาง” ของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ถือวาเปนการเปดพรมแดนความรู ไปสูการรับรูเรียนรูเร่ืองราวใหมๆ 

และเปนกลไกเชิงสถาบันท่ีจะสรางวัฒนธรรมของการถกแถลง อภิปราย กันอยาง

เขมขนของบคุลากรในสภาฯ ซึง่แมวาจะมีความคดิเหน็บางประการทีไ่มสอดคลองกนั 

แตเมือ่ตางใหการเคารพกตกิาการประชมุ ก็ทําใหเกดิบรรยากาศทีเ่ปดกวางมากขึน้ 

ตั้งแตระดับคนทํางานจนถึงระดับการรับรูของสังคมชายแดนใต ทําใหทุกเสียงมีคา

เทาเทียมกัน เพราะมีเพียงการตอสูกนัทางความคิด ความรู ดวยการแสดงเหตุผล

เทานั้น ที่จะไดรับการยอมรับ

 

บทเรียนและขอสังเกต 
จากขอมลูประสบการณการทํางานของทัง้ 4 เครอืขายขางตน ชีใ้หเหน็จดุ

เดน และขอจาํกดัของการทํางาน นาํมาสูขอสงัเกตท่ีนาสนใจอยางนอย 3 ประการ คือ

 

ไมใหการเรียนรูเปนเพียงเรื่องของความบังเอิญ

ประการแรก เครือขายทรัพยากรถือเปนเครือขายที่มีพัฒนาการยาวนาน

และตอเนื่องที่สุดในภาคประชาสังคมชายแดนใต ซ่ึงการรวมตัวกันในรูปเครือขาย

บนฐานของภูมนิเิวศทีเ่ช่ือมโยงกนัต้ังแตภผูาถงึทองทะเล ทําใหเห็นภาพรวมเชิงนิเวศ

ทั้งระบบ อันนําไปสูการมองปญหาและสาเหตุทั้งในพื้นที่ระดับยอยและในระดับ

กวางไดชัดเจน และถือเปนพัฒนาการอีกกาวหนึ่งท่ีสําคัญเนื่องจากเครือขาย

ทรัพยากรไดพัฒนาตนเองเปนเวทีกลาง (Platform) มีบทบาทในการเชื่อมตอ

ระหวางชุมชน ทุนเอกชน และหนวยงานของรัฐไดสาํเร็จ ทีส่าํคัญเครอืขายทรัพยากร

เปนกรณตีวัอยางทีแ่สดงออกถงึการพฒันาศกัยภาพ ยกระดบัการเคล่ือนไหวบน

ฐานของขอมูล ความรู ที่มีการออกแบบ การรวบรวม วิเคราะหสังเคราะห โดย

การรวมมือกันระหวางชุมชน นักวิชาการชาวบาน และนักวิชาการจากองคกร

ที่เปนทางการ ทําใหผลการดําเนินงานมีนํ้าหนักมากขึ้น เพราะมีการใชเครื่องมือ 

มีฐานความรูทางวิชาการรองรับ สามารถตอบสนองตอเปาหมายในการขับเคล่ือน

การแกไขปญหาไดตรงประเด็น มากกวาจะเปนการเรียนรู อยางบังเอิญตาม

สถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาหรือเปนครั้งคราวไป 
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 พื้นที่ผูหญิงในเครือขาย 
ประการตอมา ในขณะท่ีบทบาทของผูชายและการเมืองมีพื้นที่ใน

ประวัติศาสตรมาอยางยาวนานในการเคล่ือนไหวทางสังคมในประเด็นตางๆ 
ไมวาจะเปนสิทธิทางการเมือง สิทธิการทํากิน แตโครงการนี้ไดชี้ใหเห็นวา กลุมสตรี 
กลุมเยาวชน แมจะมีพัฒนาการที่ชากวาโดยเปรียบเทียบ แตกลาวไดวา กลุมสตรี
และเยาวชนถือเปน “หนาใหม” ที่นาสนใจสําหรับหนาประวัติศาสตรของการ
เคล่ือนไหวภาคประชาสังคมชายแดนใต โดยเฉพาะกลุมสตรีทีถ่กูสถานการณผลักให
ตองกาวมาเปนผูนาํครอบครัว การเปดพ้ืนท่ีพดูคุยเร่ืองสิทธิสตรีและการเช่ือมโยงถึง
หลักการศาสนา แมจะทําใหเกิดขอถกเถียงอยูบาง แตไดชวยเปดมุมมอง ความคิด 
ไดรบัรู เรียนรูทีท่าํใหโลกแหงการรับรูและความคดิความเชือ่เปดกวางออกไป ดงัน้ัน 
กลาวไดวาการสรางเครือขายกลุมสตรีเปนการยกระดับการทํางานของกลุมสตรี
ในภาพรวม โดยการทํางานภายใต 5 ยทุธศาสตรนัน้ ถอืวาไดทาํใหกลุมสตรีเขามามี
บทบาทมากขึ้นในพื้นที่ทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต ไมเพียงในระดับพื้นที่ 
แตรวมถึงในระดับเครือขาย ตลอดจนไดมีโอกาสแบงปนประสบการณ เรียนรูและ
สรางองคความรูใหมๆ และมีทรัพยากรเขามาสนับสนุนกลุมสตรีในดานตางๆ มาก
ขึ้นจากที่แตเดิมมีพื้นที่นอยเต็มที
 

ทํางานสังคมอยางมืออาชีพ
ประการสุดทาย เครือขายคนทํางานทางสังคมในประเด็นสาธารณะหรือ

ที่เปนเร่ืองสวนรวมเหลานี้ โดยมากมีทัศนคติที่มองงานท่ีทําวาเปนงานอาสาสมัคร 
ซึ่งในแงหน่ึงถือไดวาเปนเรื่องดี สะทอนถึงความคิด จิตใจอาสา จิตใจที่มีความ
เสียสละ มีความปรารถนาดีตอสวนรวม ตอสังคม แตในอีกแงหนึ่ง กลับกลายเปน
ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการทํางาน ที่เกิดจากการจัดสรรเวลาหรือการทุมเท
กับการทํางาน ตลอดจนการมุงพัฒนา ยกระดับการดําเนินงานใหกาวหนา ซ่ึง
สามารถจะพิจารณาดวยการมองแบบใหมวา การทํางานแบบนี้เปนอาชีพหนึ่ง เชน 
นักพัฒนาเอกชน เปนตน เปนการงานที่เปนอาชีพได โดยสามารถพัฒนา ยกระดับ
การทาํงานของกลุม เพือ่ขอทนุจากแหลงตางๆ ทีใ่หการสนบัสนุนไดดวยตนเอง ซึง่จะ
ทําใหสามารถใชเวลาในการดําเนินงานอยางเต็มที่ เพราะงานที่แทจริง ที่แสดงออก
ถงึฝมอืและมลูคาเพิม่ภายในงาน จะแสดงออกกโ็ดยการทาํงานแบบมอือาชีพเทาน้ัน 
ทีค่วามกาวหนาจะมาจากการผานประสบการณ เติบโตจากการทาํงานทีม่กัเริม่จาก
สิ่งที่เรียบงาย ไปสูกระบวนการท่ีซับซอนข้ึน และพวกเขาและเธอสามารถจัดการ
หรือรับมือกับมันได
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…สิ่งที่ชวยสรางแรงจูงใจใหคนก็คือ ผลักดันใหพวกเขา
ออกไปริเริ่มทําบางสิ่งบางอยาง และเรียนรูในสิ่งที่ตอง

เรียนรู เพื่อเปลงศักยภาพใหมากที่สุด 
John Kotter 

ในบทนีเ้ปนการประมวลผลลพัธทีเ่กิดข้ึนจากการดาํเนนิงานของเครอืขาย

ทัง้ 4 เครอืขาย ซ่ึงสวนหน่ึงไดชวยสะทอนภาพรวมและบทเรยีนการทาํงานเครือขาย

ภาคประชาสังคมชายแดนใตดวย รวมท้ังช้ีใหเห็นปจจัยสนับสนุนและปจจัยทาทาย

ในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม ดังนี้

ภาพรวมการทํางานของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต 

ฐานคิดในการมองการทํางานของเครือขายประชาสังคม

แผนภาพ 

แสดงฐานคิดในการสังเคราะหภาพรวมการทํางานของเครือขายประชาสังคม

บทเรียนการพัฒนา
เครือขายประชาสังคมชายแดนใต  

ขบวนการเคลื่อนไหว

ภาคพลเมือง

(civic movement)

รัฐ

โครงสรางพื้นฐานประชาสังคม
(civic infrastructure)

คุณธรรมพลเมือง 
(civic virtue) 

การพัฒนา ยกระดับ

ฐานการรวมตัว ทุนเดิม

พื้นที่สาธารณะ

(public space)
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 ในท่ีนี้ไดนําองคประกอบหรือประเด็นที่เกี่ยวของในแนวคิดเรื่องประชา

สังคมหรือสังคมพลเมือง (civil society) มาประยุกตเปนฐานคิดในการมองการ

ทํางานของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต ดังนี้ 

ประเด็นแรก ฐานการพฒันา การรวมตัว ซ่ึงแตละพ้ืนท่ี แตละกลุม องคกร 

มทีนุทางสังคมไมเหมอืนกนั มลีกัษณะกลุมกอนท่ีมพีฒันาการมาไมเทากนั และทําให

จุดท่ียืนอยูในปจจุบันมีความเขมแข็งแตกตางกันไป จึงจําเปนตองเขาใจท่ีมาและ

มองเห็นความหลากหลายในเรื่องฐานเดิม ประเด็นตอมาคือ การพัฒนา ยกระดับ

ขึน้ไปจากฐานเดมิ ซ่ึงมักจะเกิดจากปจจัยภายใน ประกอบกับอิทธิพลจากภายนอก

ทีเ่ขาไปหนุนเสริม สนบัสนนุ หรอืกระตุน หรืออาจเกิดจากวิกฤตการณ สถานการณ

สภาพแวดลอมรวมกันที่ผลักดันหรือเรียกรองใหตองมีการถักทอ รวมมือ รวมตัว

เคล่ือนไหวภายใตกระแสของสงัคมในชวงหนึง่ๆ เชน กระแสสิง่แวดลอม กระแสการ

สรางสันติภาพในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต เปนตน ทาํใหเกิดการหลอหลอมตัวตนอยาง

ใหมขึน้มา โดยอาจจะเกดิจากเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู เวทีวสิยัทัศน นําไปสูยทุธศาสตร

และแผนการทํางานหรอืกอรปูกลไกการทํางานบางอยาง อาจมีการพัฒนายกระดบั

ตนเองอันเกิดจากการทําวิจัย เกิดจากการศึกษาเรียนรูอยูเสมอ เปนตน การพัฒนา

ยกระดับ สวนหนึ่งเกี่ยวของกับฐานทุนเดิมท่ีมี โดยเฉพาะทุนทางสังคม แตขณะ

เดียวกนั เม่ือมีการขบัเคลือ่นการทาํงานไป กส็ามารถจะชวยเพิม่ทุนทางสังคมขึน้ดวย 

นอกจากนี้ การดําเนินงาน การขับเคลื่อนของกลุม องคกรประชาสังคม 

ตองมปีณิธานหรอือุดมการณหรือคุณคารวมบางอยาง ท่ีทาํใหมแีรงบันดาลใจรวมกนั 

เพ่ือใหมีเปาหมายและความมุงม่ันท่ีจะบรรลุถึง และน่ีคือเช้ือเพลิงในการขับเคล่ือน 

ซึ่งเรียกวา คุณธรรมพลเมือง (civic virtue) ท่ีคนทํางานมองเห็นวาตัวคุณคาหรือ

พลังที่วานั้นคืออะไร เชนอาจจะเปน ศรัทธาในศาสนา พลังความรูหรือพลังปญญา 

สํานึกการจัดการตนเอง สํานึกรักทองถิ่น สํานึกทางประวัติศาสตร เปนตน ประเด็น

ตอมาคือ โครงสรางพ้ืนฐานประชาสังคม (civic infrastructure) ซึ่งชวยเอ้ืออํานวย 

รองรับ การดําเนินไปของกลุม องคกรเครือขายภาคประชาสังคม ประเด็นนี้มัก

เกีย่วของในเรือ่งของผูนาํ กลุมผูนาํ โครงสรางการบรหิารจดัการ ชองทางการสือ่สาร

ระหวางสมาชกิเครอืขาย การจดัการความรูหรือศูนยขอมูล ตลอดจนการจดัการเรยีน

รูเพื่อความเปนพลเมือง (civic education) เปนตน และสวนนี้เองที่ทําใหมองเห็น

ความเปนตัวตนของแตละกลุม เครือขาย ไดชัดเจนที่สุด ประเด็นสุดทายคือ พื้นที่

สาธารณะ (Public space หรือ Public sphere) หรือพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงสังคม
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กับรัฐ เปนพื้นที่ที่พลเมืองสามารถสรางความคิดเห็นสาธารณะ มารวมกันทําหนาที่

ควบคุม ตรวจสอบการทํางานของอํานาจรัฐ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ ดังไดกลาว

ในบทที่แลว ซึ่งพื้นที่สาธารณะมีหลายประเภท เชน พื้นที่สาธารณะทางนิเวศ (เชน 

ลุมนํ้า ชายฝงทะเล) ทางศิลปวัฒนธรรม ทางการเมือง เปนตน 

บทเรียนการทํางานของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต 

� เขาใจ เขาถึง พัฒนา องคกร เครือขายภาคประชาสังคม สามารถเขา

ถงึชมุชนกลุมเปาหมายไดมากข้ึน และสามารถทํางานไดสอดคลองกบัความตองการ

ของชมุชน ตวัอยางเชน กรณกีลุมสตร ีท่ีมีการลงพืน้ท่ีเจาะจงกลุมเปาหมาย รวมทัง้

มีการติดตามงานอยางตอเนื่อง

� ทุนทางสังคมกับการพัฒนา ยกระดับการทํางานของเครือขาย ใน

แตละกลุม องคกรยอมมีทุนทางสังคมของตนเอง อันหมายถึง ระบบความสัมพันธ

ในเชิงเกื้อกูล แบงปน เชน ในการทํากิจกรรมรวมกัน การเรียนรูรวมกันและสงผาน

ขอมูลขาวสารระหวางกัน เชนเดียวกับในงานเครือขาย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู สรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ไดเรียนรูทุนที่แตละกลุมมีอยู อาทิ 

บคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถของแตละองคกรทีม่อียูในแตละจดุแตละพืน้ท่ี รวม

ทัง้การแลกเปลีย่นเชิงคุณคา หรอือุดมการณทีแ่ตละกลุมยึดถือ ทําใหเกิดการยอมรบั

คุณคาที่แตกตางหลากหลายซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังนํามาซึ่งการพัฒนา “คุณคา

รวม” บางประการ เชน การตอสูในแนวทางสันติวิธี เปนตน ซ่ึงหากมีการนําทุน

เหลานี้มาบูรณาการ ก็จะเกิดเปนพลังของเครือขาย

� การเชื่อมโยงเครือขาย การดําเนินงานตามโครงการ ชชต. โดยสถาบัน

ชมุชนทองถ่ินพฒันา มสีวนสนบัสนุนการเชือ่มโยงการทาํงานในรปู “เครือขาย” ของ

กลุม องคกรทีท่าํงานใน 4 ประเดน็หลกั ไดแก กลุมงานประชาสงัคมชายแดนใต กลุม

สตรี กลุมเยาวชน และกลุมอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่ในแตละเร่ืองประกอบไป

ดวยกลุม องคกรที่หลากหลาย และโดยมากจะรวมตัวกันในโอกาสที่เฉพาะกิจ โดย

ใหมกีารเช่ือมโยงประเดน็และรวมมอืกันอยางยืดหยุนในลกัษณะของเครือขาย เพ่ือ

ใหแตละกลุมยังคงรักษาอัตลักษณภายในกลุมตน แตในความเปนเครือขาย ทําใหมี

การเชื่อมโยงกันดวยประเด็นเน้ือหาการทํางานท่ีมีเปาหมายรวมในเชิงยุทธศาสตร 

และในระดับนโยบายมากขึ้น

� การจัดการความรู การทํางานของทั้ง 4 เครือขาย ไดนําฐานความรู 
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งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ มาหนุนเสริมการทํางานดานเครือขาย ทั้งในแงของการ

พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของกลุม เครือขายเอง ในแงของการทํางาน

พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ใต รวมท้ังในแงของการส่ือสารสาธารณะสรางการรับรูในประเด็นท่ีกําลังขับเคล่ือน

ตอสังคม เชน กรณีเครือขายเยาวชน มีการเชิญนักวิชาการมาใหความรูเก่ียวกับ

อาเซยีน กรณีเครือขายทรัพยากรซ่ึงมีกลุม องคกรท่ีทาํงานวจิยัเชิงปฏิบตักิารในพืน้ท่ี

ควบคูไปกับงานเครือขาย ซึ่งมีตนทุนเรื่องนี้อยูแลวพอสมควร กรณีเครือขายสตรี

ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเช่ียวชาญในประเด็น “สิทธิสตรีกับการพัฒนา” 

และการใช “กระบวนการวิจารณญาณสาธารณะ” (public deliberation) เปน

เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมในเรื่องการกระจายอํานาจของสภาประชาสังคม

ชายแดนใต ซึง่เปนพืน้ฐานในการขบัเคล่ือนเครอืขายไปสูการยอมรบัของภาคสวนตางๆ 

ไดมากขึ้นเปนลําดับ

� โครงสรางพื้นฐานของประชาสังคม  ในความเปนเครอืขายซึง่ประกอบ

ดวย กลุม องคกรตางๆ ที่เขารวมเปนสมาชิกซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย จึงมัก

พบปญหาทาทายเรื่องการทํางานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการทํางานขององคกร

เครอืขายภาคประชาสังคมซ่ึงพบวา บางเครอืขาย บางกจิกรรม ขาดการประสานงาน

เช่ือมโยงและขาดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหมีลักษณะแยกสวน ขาด

การบูรณาการหรือออกแบบการทํางานและบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบ 

แมวาเปาหมายของโครงการ ชชต. จะตองการแกไขปญหาขางตนก็ตาม อยางไรก็ดี 

จากการศึกษาพบวา การดาํเนินงานในลักษณะเครือขายยังตองการเง่ือนไขสนบัสนุน

อื่นๆ รวมดวย เชน การวางแผนเชิงยุทธศาสตรรวมกัน การเสริมสรางภาวะผูนํา

ในแตละกลุม เครือขาย เปนตน 

้
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� พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่กลาง กลาวไดวาโครงการ ชชต. ทําหนาที่

สนับสนุนการเปดพื้นที่ทางสังคมใหกวางมากขึ้น ใหเปนพื้นที่กลางสําหรับการ

แลกเปลี่ยน ถกแถลง อภิปราย เรียนรู และปรึกษาหารือที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

อกีท้ังยังเอ้ือใหเกิดการปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรม เพ่ือจะไดเรียนรูซึ่งกันและ

กนัยิง่ขึน้ ตัวอยางเชน สภาประชาสังคมชายแดนใต ถอืวาเปนมติใิหม เปนเวทคีวาม

คิดที่ไดรวบรวมผูคนหลากหลาย แมมีความคิดเห็นแตกตางกัน แตก็รวมทํางาน

กันไดภายใตฉันทามติของสภาฯ ซ่ึงในทางออมก็เปนการกระตุนใหแตละกลุมตอง

ทําความรูจักคนทํางานท่ีมีประเด็นรวมกัน และยังเปนสะพานเชื่อมสัมพันธ สราง

ความไววางใจระหวางกัน ภายใตประเด็นทางสังคมท่ีกาวขามความแตกตางทาง

เชื้อชาติและศาสนาอีกดวย

� รวมพลังผลักดันนโยบาย การรวมตัวในลักษณะเครือขายเชิงประเด็น 

และการรวมมือกบัองคกรภายนอก ชวยสรางพลงัและความมัน่ใจใหแกกลุม องคกร

ตางๆ อันเนื่องมาจากมีการเชื่อมโยง สังเคราะหประเด็น นําไปสูการยกระดับ

การเคลื่อนไหวเชิงนโยบาย เพื่อเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงโครงสรางการ

พัฒนา ดวยการยื่นขอเสนอแนะทางนโยบายกับฝายรัฐบาล ตัวอยางเชน การออก

แถลงการณของสภาประชาสังคมชายแดนใตที่พยายามเสนอแนะทางนโยบายดาน

ความเปนธรรม การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง การ

ยกเลิกการบังคับใช พ.ร.ก.ฉกุเฉินฯ และเรื่องการกระจายอํานาจเพ่ือทองถ่ินจัดการ

ตนเองแกภาครัฐ เปนตน
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ปจจัยสนับสนุน และปจจัยทาทาย
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา มีบทเรียนดานปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานที่นาสนใจหลายประการ อาทิ

ปจจัยสนับสนุน

� การทํางานในรูปแบบเครือขาย ทําใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของภาคประชาชนใหมพีลงัตอรองกบัภาครฐั เพือ่ใหไดมาในสิง่ทีส่อดคลองกบัความ

ตองการของทองถ่ิน และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยวิธีการแบบ

สนัตวิธิ ีการทําใหเกดิพืน้ทีก่ลางทางสังคมมากขึน้ โครงการน้ีใหบทเรยีนท่ีชวยตอกย้ํา 

สรางความหนักแนนกับ แนวทางไมใชความรุนแรงในการเผชิญกับความคิดเห็น

ตาง จากการไดทํางานรวมกัน ซ่ึงถือวาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ดังจะเห็นไดจากงาน

ความคิดของกลุมสภาประชาสังคมชายแดนใต

 �  กองเลขานุการและสํานักงานเครือขายเปนกลไกสําคัญที่เปนตัว

ขับเคล่ือนการทํางานในลักษณะเครือขาย ใหสามารถดําเนินงานไดตามยุทธศาสตร

และเปาหมายท่ีวางไว เพราะเปนกลไกท่ีทําหนาท่ีประสานการทํางานของสมาชิก

กลุม องคกร ที่เขามารวมตัวกัน เชน กรณีสภาประชาสังคมชายแดนใต การที่

สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนาเขารวมเปนกองเลขาของเครือขายฯ เปนปจจัยหนึ่ง

ที่ชวยพัฒนาระบบการทํางานของกองเลขาและสํานักงานเครือขาย ใหสามารถ

รองรับภารกิจที่เกิดขึ้นได

ปจจัยทาทาย

� การใหเวลา พบปญหาขอจํากัดดานเวลาของคนทํางาน ที่ไมสามารถ

บรหิารเวลาใหเพยีงพอหรอืเกดิความสมดลุกบัการทํางานเครอืขาย เน่ืองจากแตละ

คน/องคกร มภีารกจิเปนของตนเองอยูแลว และไมมกีารวางระบบการบรหิารจดัการ

งานรวมกันอยางชัดเจน ทาํใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผน

งานที่วางไวเทาที่ควร

� ความมัน่คงของคนทาํงานทางสงัคม จากการดาํเนินงานพบวา องคกร

ตางๆ ในเครือขายทั้ง 4 เครือขาย ตางตองเผชิญกับการเปลี่ยนบุคลากรองคกรบอย

ครัง้ ทําใหงานไมมคีวามตอเนือ่ง ไมเปนไปตามแผนงาน สวนหนึง่มาจากการทีห่ลาย

คนมองวาการทํางานเครือขาย การทํางานภาคสังคม เปนงานแบบอาสาสมัคร ไมมี
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ความมั่นคงหรือเปนงานที่ไมแนนอน 

� กลไกประสานเครือขาย เชน กรณีของเครือขายเยาวชน พบวา ขาด

คนทํางานประสานในเชิงเครือขาย เพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรม ทําให

เกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

� สถานการณความไมสงบ ยังเปนขอจํากัดตอการรวมกลุม การพัฒนา

กลุม องคกร เครือขายตางๆ ทางสังคม โดยเจาหนาที่รัฐมักใหความสําคัญกับการ

ทหารมากกวาความม่ันคงของมนุษย นอกจากน้ี โครงการพัฒนาของรัฐหลาย

โครงการยังเปนสวนที่สงผลในการกัดกรอนทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม 

� ความขัดแยงเชิงผลประโยชน เม่ือมีแหลงทุนเขามาจํานวนมากจาก

ภายนอก โดยทั่วไปแลวจะกอใหเกิดผลท้ังสองดาน ดานแรกเสริมแรงใหแกการ

ทาํงานเครือขายของคนในพืน้ท่ี ในอีกแงหน่ึง เงินทุนจากภายนอกกอ็าจจะกัดกรอน

ความรวมมือของเครือขายท่ีมีมากอนนี้ เนื่องจากความขัดแยงเชิงผลประโยชนใน

แตละกลุม
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…เพื่อทําใหเครือขายทํางานไดผล ทุกคนในเครือขาย
ตองรูสึกวาตนเองอยูในจุดศูนยกลาง 

นั่นทําใหเครือขายทรงพลังอยางแทจริง...
John Naisbitt

การศึกษาเร่ืองเครือขายประชาสังคมชายแดนใต ภายใตโครงการสนับสนุน

ชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตนี้ ชี้ใหเห็นวา การหนุนเสริม กลุม องคกร

ภาคประชาสังคมทั้งที่มีอยูเดิมและที่รวมตัวกันใหม ในลักษณะเครือขายของทั้ง 4 

เครือขาย ไดแก สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขาย

เยาวชนพัฒนาสูอาเซียน และเครือขายทรัพยากร มีผลตอการพัฒนาความรวมมือ

และตอการพัฒนาศักยภาพของแตละเครือขาย ใหเกิดความเขมแข็ง หรือมีพลัง

ตอรองกับอํานาจตางๆ มากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังตองเผชิญความทาทายทามกลาง

บริบทความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใต ที่สรางขอจํากัดในการรวมกลุม องคกร

ทางสังคม ขณะที่โครงการพัฒนาโดยภาครัฐ ท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชน

ในขั้นตอนการพัฒนา ก็มีสวนในการกัดกรอนทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม

ขอสังเกตท่ีไดจากการศึกษา ช้ีใหเห็นประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของในการ

เสรมิสรางความเขมแขง็ของเครอืขายประชาสงัคมชายแดนใต โดยเฉพาะในสวนของ

ความคิดความเชือ่ ทัศนคติทีเ่ปนอุปสรรคเบือ้งตน ตลอดจนโอกาสในการสนบัสนุน

ในสวนท่ีสามารถเขาไปมีอิทธิพลได เชน ในเร่ือง การพัฒนา ยกระดับการทํางาน 

เครือขายภาคประชาสังคม 
กับขอเสนอแนะการพัฒนา

สูสันติภาพชายแดนใต 
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ผานกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู การอบรมเสริมความรู ทักษะ ในเร่ือง 

โครงสรางพื้นฐานประชาสังคม (civic infrastructure) สามารถหนุนเสริมเรื่องที่

จําเปนตอการขับเคลื่อนเครือขาย เชน กลไกการประสานงาน แหลงทรัพยากร 

ชองทางการสือ่สาร เปนตน ในเร่ือง การพฒันาพืน้ทีส่าธารณะ ใหมพีืน้ทีก่ลางสําหรับ

การแลกเปลี่ยนเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของเครือขาย กระทั่งการรวม

พลังผลักดันนโยบาย เปนตน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

ดานความคิดความเชื่อ ทัศนคติ

� ทกุฝายท่ีเก่ียวของตองปรบัทัศนคตทิีม่ตีอกัน โดยสงเสรมิใหเกิดทศันคติ

แหงการประสานความรวมมือกันใหมากยิ่งข้ึน ภายใตความแตกตางหลากหลาย

ทางความคิด ใหเกิดทิศทางการทํางานในแนวทางสันติวิธี ฝายเจาหนาที่ในองคกร

ภาครัฐท้ังฝายพลเรือนและฝายความมั่นคงทุกระดับตองไมแทรกแซงการทํางาน

ของเครือขายภาคประชาสังคม หากเห็นวา กิจกรรมหรือแนวคิดใดมีประโยชนก็

ควรสงเสริม สนับสนุน โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ที่ควรปรับทัศนคติ 

โดยมองวาการทํางานของเครือขายภาคประชาสังคมตางมีวัตถุประสงค เปาหมาย

เดยีวกันในการสรางความม่ันคงและบูรณภาพแหงรฐั เชนดยีวกนั ฝายภาคประชาสงัคม

เองก็ควรปรับทัศนคติมุมมองที่เห็นรัฐเปนศัตรู 

� ในสวนของคนทาํงานในภาคประชาสังคมเอง ควรปรบัทศันคติทีม่องวา 

การทํางานสังคมเปนเพียงงานอาสาสมัคร ที่เหมาะเฉพาะกับผูที่ไมมีภาระสวนตัว

หรือผูที่มีความเสียสละสูงเทาน้ันจึงสามารถเขามารวมทํางานในลักษณะน้ีได มาสู



57โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

การพิจารณาหาแนวทางท่ีจะทําใหคนทํางานทางสังคมในกลุม องคกรของตน 

มีความรู ความเช่ียวชาญ มีความเปนมืออาชีพ และทําใหเห็นความเช่ือมโยงวา 

เนื้อหาหรือประเด็นที่เครือขายตางๆ กําลังขับเคลื่อนนั้น เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต

ของชุมชนหรือของตน อยางไร หากไมลุกขึ้นมาทําอะไรเลย จะเกิดผลอยางไร โดย

เฉพาะท่ีเห็นไดชดัในเร่ืองการอนุรักษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติของเครือขาย

ทรัพยากร เปนตน ที่สําคัญคือ การพิจารณาหาแนวทางที่จะทําใหกลุม องคกรของ

ตน เขาถึงแหลงทรพัยากรทีจ่ะมาหนนุเสรมิการทาํงานได ไมวาในเรือ่งเงนิทนุ ความ

รูและเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถพัฒนางานหรือดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องได 

 ดานโครงสรางพื้นฐานประชาสังคม 

 � พัฒนาศักยภาพองคกรโดยเฉพาะในแงการบริหารเงินทุน ในรูปของ

การจัดตัง้กองทนุ โดยการระดมเงินทนุจากภายในและจากแหลงทนุภายนอก มกีาร

บริหารจัดการที่เหมาะสมเปนระบบ ไมวาจะเปนการตั้งสหกรณ การพัฒนาสถาบัน

เงนิทนุชมุชน หรือกองทุนชมุชน (Community Foundation) เปนการวางรากฐาน

สรางความเขมแข็งดานแหลงทุน ทรัพยากร ใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง รวมท้ังการพฒันาทกัษะและความรูเก่ียวกับการเขาถึงแหลงทุนตางๆ 

ทั้งในและตางประเทศเพื่อใหองคกรสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

 � แตละเครือขาย ควรจดัตัง้และพัฒนากลไกการจัดการท่ีมปีระสทิธภิาพ 

เชน ในรูปกองเลขานุการ เพื่อทําใหการเชื่อมประสาน งานบริหารจัดการสามารถ

สนับสนุนงานปฏิบัติการไดอยางคลองตัว ซ่ึงนับเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุน

การทํางานในลักษณะเครือขาย

� การหนุนเสริมโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการเรียนรู ในความเปนองคกร 

เครือขายที่มีชีวิต การเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญ โดยเฉพาะความสามารถในการ

ทําความเขาใจสิ่งใหมๆ หรือส่ิงท่ียังไมเรียนรู ซ่ึงแตละเครือขายยอมมีความสนใจ

และความตองการแตกตางกนัไป ประเด็นหลกัคอืทาํอยางไรท่ีจะไมทาํใหการเรียนรู

เปนเรื่องของความบังเอิญ แตเปนเรื่องของการออกแบบท่ีชวยใหเกิดการพัฒนา 

ยกระดับการทํางาน ท่ีสอดรบักบัเปาหมาย เกิดการแบงปนความรู ซึง่ไมใชเรือ่งของ

การรูเกีย่วกบับางสิง่ อนัเปนเรือ่งของขอมลูเทานัน้ แตหมายถงึความสามารถในการ

ลงมือทําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดมาก็ดวยการเรียนรูอยางแทจริง โดยการแบงปน

ความรูจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเอ้ืออํานวยหรือหนนุเสริมใหผูอืน่ไดพฒันาความสามารถ
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ในการทํางาน เรื่องนี้จึงเกี่ยวของกับการสรางกระบวนการเรียนรูโดยตรง ดังที่เห็น

ตวัอยางไดสวนหนึง่จากกรณขีองเครอืขายทรัพยากร ในเรือ่งการอบรมการเกบ็ขอมลู

และวิเคราะหขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวม ใหกบัแกนนาํเครือขายหลายพ้ืนท่ี เปนตน

 � งานเครือขายแตละเครอืขายควรใหความสาํคัญกับการสือ่สารสาธารณะ 

สรางความรับรูในความเคล่ือนไหว สงแรงกระเพื่อม และทําใหเกิดการเรียนรูของ

สังคมได ท้ังสาระในเรื่องเปาหมาย ลักษณะการทํางานของเครือขาย ตลอดจนจุด

ประเด็นทีจ่ะสงผลกระทบตอสวนรวม โดยคาํนงึถงึกลุมเปาหมาย เน้ือหาสาระ และ

ชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมและสอดรับกนั เพ่ือใหเกดิประสิทธภิาพ ประสทิธผิล

ในการสื่อสาร

 ดานทิศทางการทํางาน

� การสนับสนุนเครือขายสตรี เครือขายเยาวชน เพิ่มมากขึ้น เพราะทั้ง 

2 เครือขาย ถือไดวาเปนกลุม เครือขาย ท่ีมพีืน้ท่ีแหงประสบการณ และพ้ืนท่ียนืทาง

สังคมไมมากนักสําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อเทียบกับพัฒนาการการ

ทํางานดานผูหญิงและเยาวชนในระดับประเทศ ที่มีความกาวหนาไปไกล 

การสนับสนุนองคกรเครือขายผูหญิงและเยาวชน ยังมีความสําคัญในแง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นที่ เนื่องจากในปจจุบัน ถือเปนทรัพยากรบุคคล

กลุมหลักในการทํางานดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการเสริมสราง

สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต

� ควรสงเสรมิ สนับสนุนใหมกีารจดัทาํ ประมวลจรรยาบรรณ (Code Of 

Conduct) ในแตละเครือขาย ใหเกิดหลักการทํางานรวมกันและเปนหลักประกัน

ของคนทาํงานภาคประชาสงัคม เพ่ือเปนการยกระดับการทาํงานในรูปแบบเครือขาย

ที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได โดยผานการปรึกษาหารือรวมกัน ออกมาเปนมติ

ของการทํางานสิ่งที่ปรากฏใหเห็นอยูบางแลวก็คือ สภาประชาสังคมชายแดนใต ที่

ไดประกาศเจตนารมณตอสาธารณะ แตหลักประมวลจริยธรรมนั้นจะเปนหลักรวม

กันของคนทํางานในองคกร เครือขาย
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...มีผูกลาวทีเลนทีจริงไววา ความยุงยากเกี่ยวกับเครือขายท้ังมวลก็คือ 

มันคอนขางจะเลอะเลือน เรื่องเครือขายเม่ือนํามามองในฐานะความเปนองคกร 

ก็มีลักษณะกระจัดกระจายและไมรวมศูนยอีกตอไป แลวการขับเคลื่อนจะเปน

อยางไร ประเด็นสําคัญขององคกร ที่ตองการขยับหรือกาวตอไป ดูเหมือนจะหนีไม

พนเรื่องวิสัยทัศนและผูนํา ขณะที่ในการขับเคลื่อนการทํางาน เรามักตองการทําใน

สิ่งที่แนนอน ไปในทิศทางท่ีแนนอน ดังน้ันยอมหมายความวา ยังตองการบทบาท

การนํา แตเปนการนําที่แตกตางออกไป ในความหมายที่หมายถึงการเลือกทําในสิ่ง

ที่ถูกตอง รูวาอะไรคือสิ่งที่สําคัญอยางแทจริงในระยะยาว ซึ่งเปนเรื่องของวิสัยทัศน

และเปาหมาย ไมใชการกาํหนดนโยบาย กาํหนดกระบวนการ การใสใจกับการบรรลุ

ประสิทธิภาพ วิธีควบคมุระบบหรือจัดโครงสรางใหมีประสิทธิผล ซึ่งเปนเพียงเรื่อง

การจัดการ หรือเปนเรื่องของการถือหางเสือ 

...ทวาสําหรับองคกร เครือขายในโลกยุคใหมที่ไดรับการมองในฐานะที่มี

ชีวิต มันเปนเรื่องของการมองออกไปขางหนาวาอะไรเปนสิ่งที่กําลังมาถึง เปนเรื่อง

ของการสรางสรรควิสัยทัศนที่มีความหมาย (กอนจะนําไปสูการกําหนดขั้นตอนที่

เหมาะสมกับวิสัยทัศน) วิสัยทัศนจักตองรวมกัน นั่นคือตองมีความหมายตอผูคนที่

เกี่ยวของ เปนวิสัยทัศนที่ทําใหผูคนอยูในศูนยกลางของเครือขาย และบทบาทของ

ผูนําไมใชเพียงแตมีความรูสึกถึงวิสัยทัศนเทานั้น หากยังตองสามารถหลอหลอม

วิสัยทัศนที่มีชีวิตเขาสูองคกร เครือขายโดยรวม เพื่อใหผูคนรําลึกอยางตอเนื่องถึง

สิ่งที่สําคัญและเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหผูคนรูวา ทําไมพวกเขาจึงมาอยูที่นี่....
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