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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 

พ้ืนที่การเมือง:  
การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง 

 
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

18 มีนาคม 2560 

 
 

เกรผ่นน ำ:  

สภำประชำสังใมชำฬแดนใต ้

กับกำรสร้ำงอฟ้นทฝ่กลำง 
 

  
รายงานชิ้นนี้ เป็นผลลัพธ์ของความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้คนอัน

หลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภูมิภาคปาตานีแห่งนี้ในการที่จะสะท้อน
เสียงและผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นที่จัด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงมีนาคม 2560 สาระส าคัญของ
รายงานเป็นผลมาจากการแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองต่อประเด็นปัญหาที่
เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่แห่งนี้ก าลังเผชิญหน้าและรับมืออยู่อย่างแข็งขัน ใน
ฐานะที่เป็นกลไกการท างานนอกภาครัฐที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสันติภาพ
จากผู้คนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพยายามหาทางออกโดยสันติวิธีระหว่างคู่ขัดแย้งหลัก  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพดังต่อไปนี้เป็นผลการ
ด าเนินงานตามกรอบของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในระยะที่สอง (ระหว่างปี 2559 
– 2561) ที่ต้องการเห็นสังคมแห่งนี้เป็น “สังคมที่เป็นธรรมและมีสันติภาพส าหรับทุก
คน” โดยถือว่าสภาประชาสังคมชายแดนใต้มีพันธกิจที่จะต้องหนุนเสริมการสร้าง
สันติภาพและกระบวนการสันติภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างพื้นที่กลางเพื่อผลักดันเชิงนโยบาย (Common Space and Advocacy) อันเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญประการแรก ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อีกสองด้าน นั่นก็คือการ
เสริมพลั ง  สร้ า งความเข้มแข็ งและอ านาจต่อรองให้ กับภาคประชาสั งคม 
(Empowerment) ที่ควบคู่ไปกับการสร้างและขยายเครือข่ายของสภาประชาสังคม
ชายแดนใตเ้อง (Networking) 

กระบวนการจัดท าข้อเสนอนั้นเริ่มตั้งต้นขึ้นหลังจากการระดมสมองในกลางปี 
2559 เพื่อสรุปบทเรียนการท างานของค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ในรอบ 12 ปี 
(นับตั้งแต่ความรุนแรงได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในปี 2547 เป็นต้นมา) กระทั่งผลิตเป็น
ยุทธศาสตร์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ข้างต้น จากนั้นในเดือนสิงหาคมและต่อเนื่อง
อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงไดร้ิเริ่มเปิดพื้นที่พบปะระหว่างตัวแทนองค์กรภาค
ประชาสังคมที่ท างานอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน ผ่านกระบวนการจัดท าแผนที่การท างานของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
(Mapping) เพื่อตระหนักถึงต าแหน่งแห่งที่ขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่และ
ศักยภาพที่จะท างานร่วมกันในอนาคต โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมกว่าเจ็ดสิบกลุ่ม กิจกรรม
ดังกล่าวยังกลั่นให้ได้มาซึ่งประเด็นปัญหาสาธารณะที่กลุ่มต่าง ๆ ก าลังรับมืออยู่ โดย
สามารถจ าแนกแยกแยะได้ถึง 14 ประเด็นและกลุ่มงาน ในจ านวนนี้มี 5 ประเด็นส าคัญ
ที่ผู้เข้าร่วมเรียงล าดับความส าคัญไว้สูงที่สุด อันได้แก่ ความมั่นคงทางอาหารบนฐาน
ทรัพยากร พื้นที่สาธารณะปลอดภัย ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน วาระการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน และการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  

 จาก 5 ประเด็นสาธารณะข้างต้น สภาประชาสังคมชายแดนใต้และผู้เข้าร่วมที่
เปน็ตัวแทนและสมาชิกขององค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลายได้ร่วมกันพัฒนาเป็น
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมที่รับผิดชอบในการยกร่าง
ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น มีการเปิดเวทีย่อยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2559 
ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2560 เพื่อให้มีการระดมความคิดเห็นในสาระส าคัญของทั้งห้า
ประเด็นข้างต้น ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์และปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ การ
พิจารณานโยบายหรือทิศทางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการ
ระดมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมที่มาจากองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนที่เป็น
องค์กรสมาชิกของสภาเองและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ กระทั่งสามารถสรุปออกมาเป็น
เอกสารชิ้นน้ีในที่สุด 

 
 

“อฟน้ทฝ่กำรเมฟอง” ในห้ำมผตผ 
 

  
หากจะสรุปรวบยอดบรรดาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพ

ที่จะไล่เรียงต่อไปข้างล่างนี้อย่างเชื่อมโยงกันแล้ว ข้อเสนอแนะเหล่านี้ต้องการน าเสนอ
ต่อฝ่ายต่างๆ ที่จะระบุต่อไปนี้ว่า การสร้างสันติภาพที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้คนใน
พื้นที่ความขัดแย้งนั้นขึ้นอยู่กับการสถาปนา รักษา และขยาย “พื้นที่การเมือง” ใน
หลากหลายมิติ โดยวางอยู่บน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการระดมความ
คิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจสรุปได้ว่า “พื้นที่การเมือง” ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ซึ่งต้อง 
“ปลอดภัย” ต่อทุกคนทุกฝ่าย โดยเฉพาะพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนในการสู้รบของคู่ขัดแย้ง
ในการใช้ชีวิตประจ าวันและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้างส าหรับ 
“การเรียนรู”้ เก่ียวกับความขัดแย้งและแสวงหาแนวทางต่อสู้อย่างสันติวิธี หนุนเสริมให้
คนในพื้นที่ได้ “สื่อสาร” เรื่องราวของตนเองอย่างเปิดกว้าง ในขณะเดียวกันเสริม
อ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้พื้นที่แห่งนี้สามารถ “ผลิตอาหาร”  อย่าง
เต็มศักยภาพ และเอื้ออ านวยให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตที่จะ “สร้างสรรค์” อนาคตที่จะมี
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
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“พื้นที่” ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายในเชิงกายภาพที่จับต้องสัมผัสได้เท่านั้น 
หากแต่อาจหมายรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นนามธรรม ที่อาจเป็นได้ทั้งความรู้สึกที่ปลอดภัย
ในการแสดงความคิดเห็น ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ หรือจังหวะโอกาสของการ
เรียนรู้ระหว่างผู้คนที่เห็นแตกต่างกัน เป็นต้น ส่วน “การเมือง” ในแง่นี้ก็ไม่ใช่เป็นเพียง
เรื่องของการเลือกตั้งหรือสรรหาผู้น าหรือผู้มีสถานะเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อ
เข้าถึงอ านาจในการจัดการทรัพยากรต่างๆ เท่านั้น หากแต่ยังเป็นเรื่องของการสร้าง
เสริมสร้างอ านาจต่อรองให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือกับประเด็นปัญหา
ที่เก่ียวพันกับวิถีชีวิตที่เป็นจริง   

“พื้นที่การเมือง” ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสร้าง “สันติภาพเชิงบวก” ที่ไปไกล
กว่าเพียงการลดหรือยุติความรุนแรงเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คน
ในพื้นที่ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างอนาคตที่มีความเป็นธรรม/ความ
ยุติธรรมร่วมกันได้ เป็นที่ซี่งมีการแบ่งปันความกังวลทุกข์ร้อนและความคาดหวัง 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อทั้งตนเองและผู้อื่นที่เก่ียวข้องโยงใยกับความขัดแย้ง ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาล ขบวนการต่อสู้เพื่อปาตานี องค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งในและ
นอกพื้นที่ หรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี พื้นที่การเมืองดังกล่าวจะด ารง
อยู่ได้ก็ต้องอาศัยพื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วมที่เปิดกว้างนั่นเอง 

รายละเอียดของข้อเสนอ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์สันติภาพอาจอธิบายได้จาก 5 
พื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
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(1) 

อฟ้นทฝ่ปลอดภัฬ: 

ใวำมปลอดภัฬของสำธำรณะ 

และกำรเใำรอใวำมเป็นมนภษฬ์ 
 

 
สถานการณ์ 
 ผลกระทบของความขัดแย้งที่มีการใช้ก าลังความรุนแรงคือการที่ประชาชนคน
ธรรมดาต้องประสบกับความสูญเสีย ดังข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์ความรุนแรงได้ยืนยัน
ความจริงที่ว่าตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา สัดส่วนของพลเรือนที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือนั้น
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากกว่าบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือ สิ่งนี้กลายเป็นเหตุผล
ที่มีความชอบธรรมต่อข้อเรียกร้องให้มีการเคารพสิทธิในการมีชีวิตของผู้คนธรรมดา
สามัญที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง นี่คือรากฐานส าคัญของ
ข้อเสนอแนะให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนต่อ
หลักการที่จะปกป้องสิทธิมนุษชนและเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน 
 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าข้อเสนอในเร่ือง “พื้นที่ปลอดภัย” ในห้วงที่ผ่านมานั้นมี
ความหมายที่แตกต่างกัน การจัดท าพื้นที่ปลอดภัยในกรอบของกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพ/สันติสุข ซึ่งก าลังด าเนินอยู่ในขณะนี้ระหว่างรัฐบาลไทยกับสภาชูรอแห่งปา
ตานี (มาราปาตานี) นั้นมีเป้าหมายไม่เพียงแต่ต้องการปกป้องชีวิตของประชาชน
เท่านั้น หลักใหญ่ใจความก็เพื่อเป็นมาตรการในการสร้างความไว้วางใจระหว่างคู่
สนทนาทั้งสองฝ่าย อันเป็นขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนการเจรจาต่อรองในลักษณะน้ี  

พื้นที่ปลอดภัยในความหมายของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจัก ภาค 4 ส่วนหน้า ก็ดูเหมือนจะแตกต่างออกไป เพราะเป็นผลจากการ
ประเมินสถานการณ์ที่เหนือกว่าของภาครัฐ จึงออกแบบโครงการประชารัฐร่วมใจสร้าง
อ าเภอสันติสุข อันถือเป็นการรุกคืบในทางการเมืองเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ
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กับภาคประชาชนให้กระชับแน่นมากขึ้น พร้อมๆ กับโดดเดี่ยว “ฝ่ายผู้คิดต่างจากรัฐ” 
ให้อ่อนก าลังลง 

การด าเนินการข้างต้นนั้นสอดรับกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ที่มุ่งเน้นในการสร้างความปลอดภัยที่ปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ของกระบวนการพูดคุยสันติสุข (วัตถุประสงค์ข้อที่ 5) แต่ในทางกลับกัน ความรุนแรง
จากปฏิบัติการทางทหารในที่นี้อาจมีมิติของการสร้างอ านาจต่อรองของฝ่ายขบวนการ
ต่อสู้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ แม้การพูดคุยจะยังด าเนินอยู่ แต่การใช้ก าลังก็ยังคงด ารง
อยู่ 

นอกจากนี้ พื้นที่ปลอดภัยยังถูกตีความให้หมายรวมไปถึงการสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง (พื้นที่สันติ) กล่าวคือเป็น
การชี้ให้เห็น “พื้นที่” ในเชิงนามธรรมที่เน้นไปที่การท างานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ที่เปิด
กว้างและผนวกรวมเพื่อให้ผู้คนได้ส่งเสียงความกังวลและความต้องการอย่างปลอดภัย  
 นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว พื้นที่ปลอดภัยที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่อย่าง
ต่อเน่ืองและมีน้ าหนักอีกมิติหนึ่งคือข้อเสนอในเรื่อง “พื้นที่(สาธารณะ)ปลอดภัย” ที่จุด
ประกายขึ้นมาจากคณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เมื่อเมษายน 2558 โดยเป็น
ข้อเสนอที่ผ่านการระดมความคิดเห็นในเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ครอบคลุมพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาระส าคัญคือเรียกร้องให้ผู้ถืออาวุธทุกฝ่ายให้ตระหนัก
และท าให้ตลาด ถนนสาธารณะ ศาสนสถาน โรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเป็น “พื้นที่สาธารณะ” ที่ “ปลอดภัย” ส าหรับทุก
คน ข้อเสนอดังกล่าวนี้ยังได้รับการหยิบยกไปวาระในที่ประชุมของการพูดคุยสันติภาพ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับมาราปาตานีในกลางปี 2559 อีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการอภิปรายถึงข้อเสนอดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ความหมายของ “พื้นที่(สาธาณณะ)ปลอดภัย” จ าเป็นต้องต้องขยายให้ครอบคลุม
มากกว่าเป็นเป็นเรื่องที่จ ากัดอยู่เฉพาะการปราศจากความรุนแรงทางตรงเท่านั้น 
หากแต่ต้องให้ความส าคัญกับเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรวมไปถึง
ความปลอดภัยที่จะอภิปรายหรือถกเถียงกันในประเด็นที่อ่อนไหวเปราะบาง ซึ่งในบาง
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แง่มุมก็เป็นเรื่องใจกลางของความขัดแย้งที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับประเด็นอัตลักษณ์ทาง
การเมือง สิทธิในการก าหนดอนาคต และปัญหาความชอบธรรมในการปกครองนั่นเอง 
   
ข้อเสนอ 
 เพื่อสถาปนา รักษา และขยาย “พื้นที่การเมือง” อันเป็นรากฐานส าคัญของการ
สร้างสันติภาพ ข้อเสนอให้มีการสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ต่อฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) รัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานีต้องปกป้องคุ้มครองเด็ก 
ผู้หญิง พลเรือน ทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์ให้ปลอดพ้นจากผลกระทบของปฏิบัติการ
ทางทหาร รวมไปถึงต้องหนุนเสริมการสร้างพ้ืนที่สาธารณะปลอดภัยอย่างจริงจัง 
โดยต้องเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

(2) รัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานีต้องท าให้กระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสนัติภาพ/สันติสุขนั้นเปิดกว้าง เป็นที่ยอมรับต่อทุกฝ่าย และวางอยู่บน
กติกาที่เป็นธรรมซึ่งปูทางไปสู่ผลลัพทธ์ที่ได้ชัยชนะทุกฝ่าย โดยการรับฟังและเปิด
โอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี คณะพูดคุยของทั้งสองฝ่ายจะต้องให้
ความส าคัญต่อข้อเสนอของภาคประชาสังคม โดยก าหนดเป็นวาระของการพูดคุยอย่าง
ต่อเน่ือง และควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม (ซึ่งรวมไปถึงผู้หญิง) ได้
มีส่วนในการเข้าไปสังเกตการณ์การพูดคุยระหว่างทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเปิดโอกาสให้
สนทนากับแต่ละฝ่ายในฐานะที่เป็น “ฝ่ายที่สาม”  

(3) กลุ่มติดอาวุธที่ยังไม่มีส่วนร่วมกับการพูดคุยสันติภาพก็ควรต้อง
พิจารณาทางเลือกและแสดงความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้
มากข้ึน โดยพิจารณาเข้าร่วมในการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้แนวทางการเมืองเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็น
รูปธรรม 

(4) ทุกฝ่ายควรสร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง
สันติภาพ โดยให้ความส าคัญกับ “ความปลอดภัย” ที่มากไปกว่าการลดหรือยุติ
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ความรุนแรงทางตรง กล่าวคือ ต้องให้หลักประกันว่าจะเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นที่ปลอดภัยโดยปราศจากการข่มขู่คุกคามส าหรับการส่งเสียงที่แสดงออก
ทางความคิดหรือความเชื่อทางการเมืองตามความเหมาะสมในกรอบทางกฏหมายและ
รัฐธรรมนูญในเรื่องที่เก่ียวกับประเด็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุและศาสนา  
การแสดงออกทางอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ในมิติต่างๆ 

(5) รัฐบาลไทย ขบวนการต่อสู้ปาตานี องค์กรภาคประชาสังคม สถาบัน
วิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้งจะต้องด าเนินมาตรการที่
หลากหลายเพ่ือปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท างานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (หรือปาตานี) ให้สามารถท างานได้อย่างมีอิสระ ปราศจากการถูก
ข่มขู่คุกคามจากทุกฝ่าย มีมาตรการที่ช่วยรับรองความปลอดภัยของนักสิทธิมนุษยชน
ในการท างานในพื้นที่เสี่ยงภัย และสามารถขับเคลื่อนงานด้านการสร้างบรรยากาศที่
เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพและสิทธิมนุษยชน  

(1) รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงจะต้องยืนหยัดในการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ และหลักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประชาชน 
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(2) 

อฟ้นทฝ่เรฝฬนรม้: 

ห้องเรฝฬนสันตผภำอจำกมหำวผทฬำลัฬถพงชภมชน 
 

 
สถานการณ์ 

องค์ประกอบส าคัญในการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่
ไปสู่สันติภาพที่มีความหมายต่อผู้คนที่หลากหลายนั้นขึ้นอยู่กับการที่ผู้คนในพื้นที่
ขัดแย้งได้รับโอกาสที่จะท าความเข้าใจต่อสภาพที่เป็นจริงของความขัดแย้ง ความ
รุนแรง หลักการสิทธิมนุษยชน การจัดการความขัดแย้ง และแนวทางการสร้างสันติภาพ
ในทุกระดับ แต่กระบวนการเรียนรู้ เ ก่ียวกับประเด็นเหล่านี้ยั งคงอยู่ภายใน
สถาบันการศึกษาหรือในแวดวงของคนท างานในองค์กรหรือเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่ายังคงเป็นความรู้ที่อยู่ในแวดวงที่จ ากัด  
 ภาพรวมข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้ เพราะการท างานของสถาบันการศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งและแนวทางสันติวิธีในสังคมไทยนั้นมักเป็นผลสะท้อน
ต่อเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประวัติศาสตร์ การก าเนิดของ
สถาบันหรือหน่วยงานเหล่านี้เป็นจุดริเริ่มของการศึกษาเรียนรู้สันติภาพในหลาย
ภูมิภาคของประเทศ เช่น สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
 ในกรณีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีเองก็เช่นกัน ที่
กลายเป็นเงื่อนไขที่กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิชาการตอบสนองด้วยการ
จัดตั้งหน่วยงานที่ให้การศึกษาและท างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้ง ดังที่จะเห็นได้
จากการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ส ถ า น วิ จั ย ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ค ว า ม ห ล า กห ล า ยท า ง วั ฒน ธ ร ร ม ภ า ค ใ ต้ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนประกอบด้วย 
สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันอัสสลาม 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

นอกจากสถาบันการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีองค์กรที่ด าเนินการเฉพาะหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสันติภาพและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 
อาทิ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยประชาชน ส านักปา
ตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา และกลุ่มบุหงารายา เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 
องค์กรภาคประชาสังคมทั้งจากในและนอกพื้นที่อีกไม่น้อยที่ออกแบบหลักสูตรการ
อบรมมากมายตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา ทั้งในประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน การ
รณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมือง การสานเสวนา ตลอดจนการท าความเข้าใจต่อ
กระบวนการสันติภาพที่ด าเนินอยู่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างหลากหลาย 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดูเหมือนจะยังขาดหายและจ าเป็นต้องเสริมเติมเต็มก็คือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ในระดับชุมชนท้องถ่ิน แม้จะมีบางหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ริเริ่มด าเนินการไปก่อนอยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังเป็นไปในลักษณะกระจัดกระจาย 
ไม่เห็นพลังของการเชื่อมต่อหรือหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งๆ ที่การศึกษาเรียนรู้
สันติภาพในที่ เชื่อมต่อกันในทุกระดับเป็นเรื่องจ าเป็นที่ ไม่ เพียงแต่หนุนเสริม
กระบวนการสันติภาพที่ด ารงอยู่เท่านั้น หากแต่เป็นรากฐานของการก่อร่างสร้าง
วัฒนธรรมสันติภาพในอนาคตอีกด้วย 
 
ข้อเสนอ 
 เพื่อสร้างและขยาย “พื้นที่เรียนรู้” เก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งและ
กระบวนการสร้างสันติภาพ อันเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างสันติภาพ มีข้อเสนอที่
ผู้เก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ ควรต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประชาสังคม สถาบันวิชาการใน
พ้ืนที่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรต้องเห็นความส าคัญ ส่งเสริม 
สนับสนุน และด าเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้สันติภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ด้วย
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การจัดตั้งกลไกที่สร้างการท างานร่วมกัน โดยมีเนื้อหาของการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ง
อาจหมายรวมถึงแนวคิดและประสบการณ์ของการท าความเข้าใจความขัดแย้งและการ
สร้างสันติภาพ หลักการสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นอื่นๆ ที่ขึ้นกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 

(2) องค์กรประชาสังคมและสถาบันวิชาการในพ้ืนที่ จะต้องขยายความ
ร่วมมือระหว่างงกันและจัดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับความขัดแย้งและ
กระบวนการสันติภาพให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อาทิเช่น สมาชิกหรือ
คนท างานขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรธุรกิจ กลุ่มนักการเมือง ผู้น าศาสนา 
ผู้น าท้องที่ และผู้น าท้องถ่ิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งใน
ระดับของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(3) ขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานีควรต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
อบรมเพ่ิมศักยภาพในการท างานแนวทางทางการเมืองและส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนสันติภาพ หลักการสิทธิมนุษยชน และหลักการมนุษยธรรม
ให้กับสมาชิกและมวลชนสนับสนุนทั้งในและนอกพ้ืนที่  

(4) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ควรต้องจัดให้มีกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและแนวทางการหาทางออกอย่างสันติวิธีกับ
ก าลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้สันติภาพในชุมชนอีกด้วย 

(4) รัฐบาล โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ควรต้องก าหนดให้
การศึกษาเรียนรู้สันติภาพบรรจุในยุทธศาสตร์ของชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ 
(ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) และอาจจัดให้มีมหาวิทยาลัยด้านสันติภาพ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งผลิตต ารา คู่มือ และสื่อการเรียนการสอน
เก่ียวกับสันติภาพ 
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(5) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ควรร่วมกันจัดท าโครงการวิจัยใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภูมิภาคปา
ตานอีย่างจริงจังและเป็นระบบ  

(6) องค์กรระหว่างประเทศและมิตรประเทศที่ห่วงกังวลต่อสถานการณ์
ความรุนแรงในพื้นที่ควรต้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
สันติภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ คนท างานในองค์กรภาคประชาสังคม สมาชิก
ของขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานี และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยอาจเป็นการผลักดันวาระ
ดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ การสนับสนุนงบประมาณ หรือการสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นในพื้นที่ 
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(3) 

อฟ้นทฝ่สฟ่อสำร: 

เสรผมอลังเรฟ่องรำวจำกในใน 
 

 

สถานการณ์ 
 ความท้าทายของการสื่อสารในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นมีหลากหลายประการและ
ตลอดกว่าสิบปีของที่ความรุนแรงด ารงอยู่ในพื้นที่ก็พบว่ามีวิธีจัดการกับประเด็น
เหล่าน้ันด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
นี้ รัฐบาลพยายามสร้างกลไกของการสื่อสารมากมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในขณะที่สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน
และองค์กรสื่อมวลชนกระแสหลักก็มีความพยายามอยู่ไม่น้อยที่จะท าให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความเป็นอยู่ของผู้คนและสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญในพื้นที่ชายแดนใต้หรือปา
ตานีแห่งนี้ถูกน าเสนอออกไปให้มากกว่าเร่ืองราวของความรุนแรง 
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของการสื่อสารเองที่มีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ ในห้วงปัจจุบัน 
อ านาจของการสื่อสารที่เคยถูกผูกขาดการเล่าเรื่องจากสื่อกระแสหลักถูกกระจายออกสู่
มือของสามัญชนคนธรรมดามากขึ้น บทบาทของสื่อทางเลือก สื่อท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้คนมากขึ้น และหลายครั้ง
ที่มีบทบาทอย่างส าคัญที่ส่งผลต่อพลวัตของความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้ในระยะหลัง 
อิทธิพลของสื่อท้องถ่ินอยย่างสื่อวิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ก็เพิ่มสูงมากขึ้น ในขณะที่
องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็ปรับตัวโดยการลุกขึ้นมาท างานสื่อสารอย่างเป็น
จริงจังมากกว่าที่เคยเป็นอยู่ในหลายปีที่ผ่านมา การสื่อสารในมือขององค์กรภาคประชา
สังคมเหล่าน้ีไม่เพียงแต่ท าหน้าที่เพื่อสื่อสารเรื่องราวเท่านั้น หากยังมุ่งผลักดันประเด็น
ปัญหาหรือมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วย ตัวอย่างที่ควรต้องกล่าวถึงในที่นี้คือ
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การสื่อสารที่มุ่งระดมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆ หรือแม้แต่การเปิดพื้นที่ให้
เสียงของผู้คนในระดับชุมชนได้ส่งเสียงในวงกว้าง เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปข้างต้นส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายของสื่อ
ทางเลือกหรือสื่อท้องถ่ินมากขึ้นตามไปด้วย นี่เป็นเงื่อนไขแวดล้อมส าคัญที่ท าให้
กิจกรรมอย่างงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้/ปาตานี (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นวันสื่อ
สันติภาพหลังปี 2556) ถูกจัดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายปี ในขณะเดียวกันก็ปรากฎการ
จัดตั้งเครือข่ายสื่อท้องถิ่นและสื่อประชาสังคมในหลากหลายรูปแบบอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป ในจ านวนนี้ยังมีความพยายามจะสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากมุมมองของ
เครือข่ายที่ท างานด้านการสื่อสารจากในพื้นที่อีกด้วย 

กระนั้นก็ตาม การสื่อสารในมือของสามัญชนเช่นนี้ก็ยังคงประสบกับความท้า
ทายที่แตกต่างออกไป เรื่องส าคัญก็คือการท างานของสื่อท้องถ่ินเหล่านี้มีข้อจ ากัดใน
เร่ืองทักษะการสื่อสาร ขาดแรงสนับสนุนในเร่ืองทรัพยากรและเงินทุนด าเนินการ แม้จะ
พอมีเครือข่ายการท างานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่ายังไม่มากนัก อีกทั้งยังขาดการ
เชื่อมโยงอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังประสบกับปัญหาของการมีข้อตกลงร่วมกัน ทั้งใน
แง่จรรยาบรรณที่ก ากับการท างานไปจนถึงการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษา
มลายูที่มีการใช้เพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน แม้จะมีพื้นที่หรือ
ช่องทางในการสื่อสารที่เอื้อต่อการท างานมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและ
ต้นทุนที่ไม่สูงมาก แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่อีกไม่น้อย ดังกรณีของการเปิดช่องทาง
โทรทัศน์ชุมชนที่ยังคงไม่บรรลุผลมากนัก 
 

ข้อเสนอ 

 เพื่อสร้าง รักษา และขยายพื้นที่ของการสื่อสารสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและเสริมอ านาจต่อรองของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสันติภาพที่
เปิดกว้างต่อผู้คนที่หลากหลาย ฝ่ายต่างๆ ควรต้องพิจารณาข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
 (1) องค์กรและเครือข่ายประชาสังคมในพ้ืนที่และสถาบันการศึกษาต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ เครือข่ายคนท างานด้านการ
สื่อสารสาธารณะ โดยริเริ่มจากการพัฒนาฐานข้อมูลองค์กรสื่อในพื้นที่อย่าง
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ครอบคลุมพื้นที่และช่องทางการสื่อสาร จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนจัดตั้งคณะท างานตามวาระที่ขับเคลื่อนหรือ
ผลักดันประเด็นสาธารณะร่วมกัน 
 (2) องค์กรและเครือข่ายประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนใน
ชุมชนต่างๆ จะต้องสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรอิสระ
อย่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพัฒนาศักยภาพคนท างานด้านการสื่อสาร
ในพ้ืนที่ความขัดแย้งซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทักษะในการผลิตสื่อ
หลากหลายช่องทาง ความเข้าใจต่อจรรยาบรรณในการสื่อสารต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ควร
ต้องเน้นไปที่การผลิตสร้างนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ อย่าง
จริงจังโดยริเริ่มผลักดันในการจัดตั้ง “ศูนย์การสื่อสารชุมชน” ในฐานะที่เป็นทั้งช่อง
ทางการสื่อสารของชุมชนและเป็นพื้นที่กลางในการเสริมทักษะการสื่อสารของผู้คนใน
ชุมชน 
 (3) ในสถานการณ์ที่ภูมิทัศน์ของการสื่อสารก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กลุ่มหรือองค์กรที่ท างานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายวิทยุชุมชน 
ผู้ผลิตรายการอิสระ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนกลุ่มสื่อสาร
ออนไลน์ ควรต้องร่วมกันพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีลักษณะขยายและเช่ือมต่อ
ข้ามพ้ืนที่และช่องทางการสื่อสารกันมากยิ่งข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในพื้นที่ได้ส่ง
เสียงของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันโครงการน าร่องโทรทัศน์
ชมุชนที่จะกลายเป็นช่องทางส าคัญที่เชื่อมต่อการสื่อสารหลากหลายระดับ 
 (4) องค์กรสนับสนุนงบประมาณทั้งในและต่างประเทศควรต้องหนุนเสริม
การท างานของกลุ่มที่ท างานด้านการสื่อสารในพ้ืนที่โดยร่วมกันจัดตั้ง “กองทุน
สนับสนุนนักสื่อสารสันติภาพ” เพื่อท าหน้าที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพของ
งานสื่อสารสาธารณะในพื้นที่ความขัดแย้ง ตลอดจนส่งเสริมท างานในเชิงเครือข่ายและ
จัดเตรียมทรัพยากรและสวัสดิการให้กับสมาชิกของเครือข่าย เพื่อเป็นหลักประกันให้มี
การท างานอย่างต่อเน่ือง 
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(4) 

อฟ้นทฝ่ผลผต: 

อธผปโตฬทำงอำหำร 

และใวำมฬัง่ฬฟนของทรัอฬำกรธรรมชำตผ 
 

 
สถานการณ์ 
 หลักประกันของสันติภาพที่ยั่งยืนประการหนึ่งคือการที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมนั้นๆ มีการอยู่ดีกินดี มีรายได้ที่แน่นอนมั่นคง และมีความสามารถที่จะเข้าถึง 
จัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถ่ินได้อย่างสมดุล ภูมิภาค
ชายแดนใต้หรือปาตานีนั้นมีสภาพภูมินิเวศที่หลากหลาย ทั้งป่าดิบชื้น ป่าพรุ         
ป่าสันทราย ป่าชายหาด ป่าชายเลน ทะเล แม่น้ า และล าคลอง ฐานทรัพยากรเหล่านี้
เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอาชีพที่เก่ียวพันกับธรรมชาติอย่างหลากหลาย สร้างความ
เติบโตให้กับเศรษฐกิจท้องถ่ิน และส่งผลให้หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมที่แตกต่างจ าเพาะและ
โดดเด่นตามระบบนิเวศน้ันๆ อย่างไรก็ตาม อ านาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนก็
ตกอยู่ในสภาพการณ์ที่ไม่ต่างกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ กล่าวคือ ชุมชนท้องถ่ินได้
สูญเสียความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ในขณะที่รัฐและ
บริษัทเอกชนก็ขยายอ านาจควบคุม กระทั่งการจัดการที่รวมศูนย์อ านาจและมุ่งเน้นการ
กอบโกยก าไรได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้คนในพื้นที่  

การจัดการพื้นที่ป่าพรุเป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  
ป่าพรุเป็นระบบนิเวศที่ส าคัญของภูมิภาคแห่งนี้ และมีพื้นที่จ านวนมากกระจายตัวอยู่
ทั่วทั้งสามจังหวัด (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) รวมกันประมาณ 5 แสนไร่  ป่าพรุ
เป็นพื้นที่รับน้ า และเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ลุ่มที่ส าคัญ รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฐานรากหลากหลาย ทั้งการท านา เลี้ยงสัตว์ การประมงน้ าจืด รวมถึงสวนเกษตร
ผสมผสาน แต่ในปัจจุบัน การบริหารจัดการที่รวมศูนย์สั่งการและผิดพลาดได้ส่งผลให้
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ท าลายความหลากหลายของระบบนิเวศดังกล่าว ผ่านโครงการพัฒนาที่ไม่มีการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างการก่อสร้างประตูก้ันน้ า การขุดลอก การสร้างถนน การขุดคลอง
ชลประทาน จนชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามที่เคยเป็นมา ผลกระทบที่เป็น
รูปธรรมนั้นจะเห็นได้จากการปรากฎพื้นที่นาร้างที่ประมาณการไม่ต่ ากว่า 2 แสนไร่ 
พื้นที่ดังล่าวไม่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างที่เคยเป็น ในขณะที่ปริมาณสัตว์น้ าก็ลดลง  
สถานการณ์ข้างต้นยังเป็นการสะท้อนสภาวะที่ทั้งโลกก าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ขาด
ความมั่ น ค งทา งอาหาร  เมื่ อ ต้ อ ง เผชิญ กับปัญหาความ เสื่ อ ม โท รมขอ ง
ทรพัยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายของภาครัฐจะเห็นความส าคัญต่อแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถ่ินในการคุ้มครอง
ดูแลการจัดสรรและการฟื้นฟูทรัพยากร โดยเฉพาะพื้นที่ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน     
ที่ราบลุ่ม และเขตป่า (วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562) แต่ก็พบว่าในทางปฏิบัตินั้น ชุมชนและภาค
ประชาสังคมยังคงมีอ านาจต่อรองที่จ ากัด โดยเฉพาะในมิติของการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ ท าให้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติประสบกับภาวะที่ไม่สมดุล ทั้งๆ ที่ภูมิภาคแถบนี้มีศักยภาพที่จะ
กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของทั้งประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
 
ขัอเสนอ 

เพื่อเสริมอ านาจอธิปไตยทางอาหารให้อยู่ในมือของชุมชนให้มีสิทธิในการ
ก าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น อันเป็นรากฐานส าคัญของการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน จ าเป็นที่ฝ่ายต่างๆ จะต้องผลักดันให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็น 
“พื้นที่ผลิตอาหาร” ส าคัญไม่เฉพาะต่อปากท้องของผู้คนในพื้นที่เท่านั้น หากแต่ยังมี
ศักยภาพที่จะเป็นพื้นที่ผลิตอาหารหรือครัวของอาเซียนอีกด้วย โดยฝ่ายต่างๆ ควร
ต้องพิจารณาข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
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(1) การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของ
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
ครอบคลุม โดยที่ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถ่ินเท่านั้น หากแต่ต้องรวม
ไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวประมง และผู้มีแนวโน้ม
หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาข้างต้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ
อย่างเป็นจริง โดยรูปธรรมของการมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้อาจริเริ่มได้หลายรูปแบบ อาทิ
เช่น การร่วมกันทบทวนโครงการพัฒนาที่ได้ขาดการมีส่วนร่วมและส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง การริเริ่มจัดท าแผนคุ้มครองพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศน์และ
การก าหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ชัดเจน เป็นต้น 

(2) องค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมจะต้องกระตือรือร้นในการสร้าง
อ านาจต่อรองของตนเองและเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดและตรวจสอบแผน
ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา และโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งการผลิตอาหาร เกษตรอุตสาหกรรม การ
ประมง และการพัฒนาพลังงาน รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางพัฒนาที่เป็น
ทางเลือกของภาคประชาชน ผ่านการสร้างกลไกการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
อย่างจริงจัง รวมไปถึงการร่วมกันจัดท าในชายแดนใต้ควบคู่ไปกับการรักษา
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม 

(3) ทุกฝ่ายจะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ปัญหาบนฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและเช่ือถือได้ โดยหน่วยงานรัฐจะต้องส่งเสริม
การวิจัยเพื่อท้องถ่ินบนฐานของทรัพยากร นอกจากนี้ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญของ
การสร้างนวัตกรรมที่อิงอยู่บนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ส่งเสริมการเพาะพันธ์ุพืชท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

(4) รัฐบาลจะต้องควบคุมบทบาทของบรรษัทข้ามชาติและบริษัทเอกชนที่
ท าธุรกิจบนฐานคิดของการมุ่งกอบโกยก าไรและท าลายล้างสมดุลของธรรมชาติ  ด้วย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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(5) 

อฟ้นทฝ่สร้ำงสรรใ์: 

เด็กและเฬำวชนของอนำใต 
 

 

สถานการณ์ 
อนาคตของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/ ปาตานี ขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนที่มี

คุณภาพ แต่ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก าลังเจริญเติบโตท่ามกลางสถานการณ์
ของปัญหารอบด้านทั้ง ทางด้านกายภาพ พฤติกรรม ทางสังคม สติปัญญา และจิต
วิญญาณ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคม ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้น
เกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เหินห่างศาสนามี
ค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การทะเลาะวิวาท  ติดยาเสพติด การเสพสื่อ
ลามกอนาจาร  ติดเกม ฯลฯ โดยมีเด็กที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษจ าแนกตาม
สภาพปัญหาได้ 17 กลุ่ม คือ เด็กก าพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกท าร้ายทารุณ เด็กที่ถูก
ล่วงเกินทางเพศ เด็กที่เก่ียวข้องกับสารเสพติด เด็กเร่ร่อน เด็กถูกค้า เด็กพิการ แรงงาน
เด็ก เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กพลัดถ่ิน เด็กชาวเขา เด็กในชุมชนแออัด เด็กไร้
สัญชาติ เด็กที่เป็นลูกแรงงานก่อสร้าง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และเด็ก
ยากจน  

นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังต้องการปกป้องเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย 
อันเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งประทุขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 โดย
สถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ และได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย การเสียชีวิตและบาดเจ็บ ความเป็นผู้ที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย (คนพิการ) การตกเป็นผู้ต้องสงสัย ถูกด าเนินคดีและคุมขัง การถูก
พลัดพรากจากครอบครัวในกรณีที่คนในครอบครัวถูกกล่าวหาว่าเป็น “ฝ่ายที่เห็นต่าง
จากรัฐ” และการต้องกลายเป็นเด็กก าพร้าจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยเด็กที่
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อาศัยอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและความรุนแรง จะมีผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะน าไปสู่
ภาวะความซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา
อีกด้วย 

ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) พบว่าจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงมาก
ขึ้นสัมพันธ์ตรงกับจ านวนเด็กก าพร้าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยมีผู้ประสบเหตุจากเหตุ
ความไม่สงบ รวมทั้งสิ้น 20,493 คน บาดเจ็บจ านวน 12,031 คน บาดเจ็บสาหัส
จ านวน 1,875 คน ผู้ประสบเหตุจากบาดเจ็บสาหัส กลายเป็นผู้พิการจากเหตุความไม่
สงบจ านวน 584 คน ที่ส าคัญมีผู้ประสบเหตุเสียชีวิตจ านวน 6,003 คน ท าให้เกิดเด็ก
ก าพร้าในทุกกลุ่มอายุจากพ่อแม่เสียชีวิตในเหตุความไม่สงบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 9,806 
คน  

ในขณะที่รายงานข้อเสนอของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ พบว่า ในปี 2557 เด็กในครอบครัวผู้ต้องหาคดี
ความมั่นคงที่ถูกคุมขัง ครอบครัวที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม ครอบครัวผู้สูญหาย ครอบครัว
ผู้ที่หลบหนี และครอบครัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ซึ่งมักถูกพรากจากผู้
เป็นพ่อและแม่ มักมีอาการซึมเศร้า หรือหวาดกลัว และมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน
สถานการณ์ความรุนแรง เพราะเด็กอาจพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับคนในครอบครัว นอกจากนี้เด็กขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาจาก
การที่ครอบครัวมีรายได้ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยสภาพแวดล้อมที่เด็กที่อยู่ใน
เหตุการณ์ความรุนแรง เช่น เหตุการณ์ระเบิด ยิง หรือการปิดล้อมตรวจค้น ความทรง
จ าดังกล่าวจะสร้างรอยแผลให้กับเด็ก หรืออาจท าให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับ
อันตรายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  

จากสภาพปัญหาโดยรวมและผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 
การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงกลายเป็นวาระส าคัญที่ องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้ความส าคัญ นอกจากนโยบายในระดับชาติที่เน้น
บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาประเทศแล้ว นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ยังได้กล่าวถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้าม
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วัฒนธรรมของเยาวชนต่างศาสนา นอกจากนี้ ในระยะหลังองค์กรนอกภาครัฐระหว่าง
ประเทศยังให้ความสนใจติดตามผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอด
รับกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ซึ่งพยายามสร้างความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอ 

(1) รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐควรต้องผลักดันให้เกิดนโยบาย “1 ชุมชน 
1 พ้ืนที่สร้างสรรค์” ที่เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในแผนพัฒนาของหน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ และ
ทรัพยากร ที่จ าเป็น จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งจัดตั้ง
กลไกการด าเนินงานที่มาจากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  

(2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชา
สังคม ต้องให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในทุก
ข้ันตอนการท างาน  

(3) สถาบันวิชาการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม จะต้องร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลของ
องค์กรที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ชายแดนใต้หรือปาตานีอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนต่อไป 

(4) องค์กรประชาสังคมที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ควรต้อง
ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์เด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ก้ำวโปข้ำงหน้ำด้วฬกัน 
 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพมีหลักใหญ่ใจความอยู่ที่การ
เสนอให้ฝ่ายต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการสถาปนา รักษา และขยาย “พื้นที่
การเมือง” ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการสร้างสันติภาพจากผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่าง
หลากหลายในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้  

“พื้นที่การเมือง” ดังกล่าวจะไม่มีความหมายหากเป็นพื้นที่ซึ่งคับแคบและจ ากัด
การมีส่วนร่วมเป็นการเฉพาะฝ่ายหรือกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอข้างต้นจะก่อผลในทาง
รูปธรรมได้นั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการตอบรับและท าตามเท่านั้น หากแต่ยังต้องอาศัย
ท่าทีที่เปิดกว้างทางความคิดและยอมรับความเห็นที่แตกต่าง กระทั่งสามารถจะขัดแย้ง
กันอย่างสร้างสรรค์ได้ ดังจะเห็นได้ว่าข้อเสนอที่ไล่เรียงเอาไว้ข้างต้นนั้นไม่อาจระบุให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ตอบสนองได้เพียงฝ่ายเดียว หากแต่การด ารงอยู่ของ “พื้นที่
การเมือง” ทั้งห้ามิตินั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือข้ามกลุ่ม ข้ามฝ่าย และข้ามภาค
ส่วน ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เก่ียวข้องกัน 
 นอกจากนี้ ยังเห็นได้ชัดว่า “พื้นที่การเมือง” ที่กล่าวข้างต้นนั้นสัมพันธ์อย่างยิ่งกับ
ศักยภาพและความส าเร็จของการสร้างสันติภาพ กล่าวคือ หากไม่มีความปลอดภัยที่มากพอ 
ทั้งในแง่มุมทางกายภาพและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่มีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นให้กับผู้คนในชุมชน ไม่มีพื้นที่ส าหรับการสื่อสารเพื่อส่งเสียง
จากคนในพื้นที่ความขัดแย้ง ไม่มีอ านาจในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อผลิตอาหารที่
เพียงพอและมั่นคง และไม่มีพื้นที่ส าหรับการสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นหลังที่ก าลังตามมาแล้ว 
“สันติภาพ” หรือ “สันติสุข” ทั้งที่ด าเนินอยู่และที่ก าลังจะบังเกิดขึ้นก็ไร้ความหมาย  
 “พื้นที่การเมือง” จะเอื้ออ านวยให้ผู้คนในความขัดแย้งได้เผชิญหน้ากับความ
แตกต่างอย่างมีวุฒิภาวะ ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้และการท าความเข้าใจต่อ
สิ่งที่ไม่คุ้นเคย มั่นใจและยืนหยัดในแนวทางไม่ใช้ความรุนแรง และถึงที่สุดแล้วจะ
สามารถรับมือกับความขัดแย้งที่อยู่บนฐานของอัตลักษณ์และความปรารถนาทางการ
เมืองแตกต่างกันซึ่งด ารงอยู่ในชายแดนใต้/ปาตานีได้อย่างสร้างสรรค์นั่นเอง 
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ภำใผนวก ก 
สมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

 
 

1. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้      
2. ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาส  
3. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร        
4. โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ า ม.อ.ปัตตานี    
5. ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา     
6. มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้       
7. มูลนิธิบ้านเด็กก าพร้าปัญญาเลิศ      
8. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล      
9. สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
10. ศูนย์อัลกุรอานและภาษา      
11. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้  
12. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี   
13. เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้     
14. เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา     
15. ศูนย์ประชาสังคมจังหวัดยะลา        
16. เครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้   
17. สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย    
18. กลุ่มยือริงา        
19. สมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชน      
20. กลุ่มซากูน่า           
21. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    
22. มูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา    
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23. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ        
24. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กก าพร้า ชชต.    
25. เครือข่ายอาสมัครยุติธรรมทางเลือก    
26. องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติภาพและเศรษฐกิจพอเพียง 
27. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ 
28. สภาเกษตร จังหวัดยะลา  
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ภำใผนวก ข 
องค์กรทีม่ีสมาชิกเข้าร่วมกระบวนการจัดท า 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 
 

 
1. เครือข่ายสื่อวิทยุจังหวัดปัตตานี 
2. กลุ่มกาวันกีตอ 
3. คณะท างานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (DSID) 
4. ชมรมอนุรักษ์ 
5. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  
8. กองทุนบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี 
9. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเด็ก  
10. เครือข่ายวิทยุ 
11. ปาตานีฟอรั่ม 
12. กลุ่มเตะกระป๋อง 
13. กลุ่มวาบูแล 
14. ส านักข่าวอามาน Aman News Agency 
15. บ้านพิราบขาว 
16. สตรีชุมชนโรงอ่าง 
17. กลุ่มตูปะ 
18. มูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) 
19. เยาวชนจิตอาสา 
20. สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
21. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 



-  

- 26 - 

22. บ้านบุญเต็ม 
23. มูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง 
24. กลุ่มจู่โจมจิตอาสาเพื่อสังคม 
25. องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 
26. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ 
27. เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 
28. สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าสาป 
29. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อธรรมาธิบาลจังหวัดยะลา 
30. สถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
31. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา 
32. องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) 
33. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ 
34. สภาสุขภาวะเด็ก 
35. เครือข่ายภาคประชาสังคมนราธิวาส 
36. ศูนย์การเรียนรู้ต าบลโคกเคียน 
37. ชมรมคนพิการ 
38. ชมรมผู้สูงอายุ 
39. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
40. การค้าไทย-มาเลเซีย ทรีเคย์มาเก็ต 
41. มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กก าพร้า (Felo) 
42. เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดยะลา 
43. เครือข่ายบัณฑิตแรงงาน จังหวัดนราธิวาส 
44. เกษตรบ้านตามะยูง 
45. มูลนิธิโอโซน จังหวัดยะลา 
46. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดยะลา 
47. สมาคมฟ้าสีรุ้ง จังหวัดยะลา 
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48. สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา  
49. กลุ่มจู่โจมอาสาเพื่อสังคม  
50. เครือข่ายวิทยุชุมชน 
51. เครือข่ายวิทยุ  ปัตตานี 
52. เครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. 
53. สถานีวิทยุสาธารณะมัสยิดกลาง จังหวัดยะลา 
54. สถานีวิทยุอัตตัรฯ เรดิโอ จังหวัดนราธิวาส 
55. สถานีวิทยุเสียงดรุณศาสน์  จังหวัดปัตตานี 
56. สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม 
57. กลุ่มเฌอบูโด 
58. กลุ่มผู้ผลิตอิสระ  
59. ส านักข่าวอิศรา 
60. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 
61. เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ 
62. คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี 
63. สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี 
64. สถานีวิทยุอัลกุรอานดารุสสลาม จังหวัดปัตตานี 
65. สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี 
66. กลุ่มดอกไม้ยิ้ม   
67. กลุ่มเยาวชนบ้านแยะ 
68. เยาวชนโคกพะยอมรักษ์สันติ 
69. โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 
70. เยาวชนมัสยิดโกตาบารู 
71. สถานีวิทยุออนไลน์ ตะอาวุนเรดิโอ 
72. บ้านพิราบขาว 
73. กลุ่มบ้านรักษากะลาเครือข่ายบ้านพิราบขาว 
74. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล. จังหวัดยะลา 
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75. กลุ่ม PUCUK PAKU  
76. ก็อลบุวาฮิด อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
77. เยาวชนเพื่อสุขภาวะ 
78. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล. จังหวัดปัตตานี  
79. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา 
80. เครือข่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด อ าเภอรือเสาะ จังหวัด 
81. สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 
82. กลุ่มเยาวชนพ่อมิ่ง 
83. กลุ่มเยาวชนมะขามแฝด 
84. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
85. สภาวัฒนธรรม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
86. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนราธิวาส 
87. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส 
88. เครือข่ายวิทยุชุมชน 
89. กองทุน PNYS 
90. ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
91. โรงพยาบาลแว้ง 
92. กลุ่มมุสลิมธุรกิจ ออ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
93. มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข 
94. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.มะรือโบตก 
95. ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะ 
96. มูลนิธิเอากอฟ อัลมิสบาฮฺ 
97. โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 
98. ชมรมมุสลีมะฮฺ  
99. ศูนย์ไกล่เกลี่ย อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
100. ชมรมคนพิการ 
101. ชมรมข้าราชการมุสลีมะฮฺนราธิวาส 
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102. ชมรมมุสลีมะฮฺนราธิวาส 
103. สภาองค์กรชุมชน จังหวัดนราธิวาส 
104. กลุ่มเยาวชนโคกพะยอมรักษ์สันติ 
105. องค์กรเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด 
106. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี 
107. บัณฑิตแรงงาน 
108. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
109. สมาคมรักษ์ทะเล อ.จะนะ 
110. เครือข่ายประมงพื้นบ้าน 
111. เครือข่ายชาวนา 
112. โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ าปัตตานี (PB Watch) 
113. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติชายแดนใต้ 
114. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 
115. สมาคมลุ่มน้ าสายบุรี 
116. ศูนย์ประสานงานส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัตตานี 
117. กลุ่มป่าชายเลนท่าก าช า 
118. โรงพยาบาลจะนะ 
 


