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คํานํา
เครอืขายประชาสงัคม : พลวัต และบทเรียนการพฒันาสูสันตภิาพชายแดนใต 

เปนผลจากการถอดความรูการดําเนนิงานของ 4 เครือขายประชาสังคม ประกอบดวย 
สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขายเยาวชนพัฒนา
สูอาเซียน และ เครือขายทรัพยากร ซึ่งไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต
โครงการสนับสนุนชมุชนทองถ่ินเพือ่ฟนฟชูายแดน ภาคใต (ชชต.) สถาบันชมุชนทองถ่ิน
พัฒนา (LDI) ท่ีมีเปาหมายในการสรางสันติภาพและลดความรุนแรงในพ้ืนที่ความ
ขดัแยง โดยใชกระบวนวิธสีนบัสนนุงานพัฒนาชุมชนฐานรากท่ีมุงยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีและการสรางเครือขายเปนเคร่ืองมือ

เนื้อหาของหนังสือเลมน้ี แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 เปนการฉายภาพพัฒนาการของภาคประชาสังคมชายแดนใต 

ในชวงกวา 3 ทศวรรษท่ีผานมา ทําใหเห็นเหตุการณสําคัญๆ อันเปนความ
เคล่ือนไหวและนําไปสูขอเรียกรองทางการเมืองในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต 
เป นเหตุป จจัยท่ีส งผลสะเทือนตอชีวิตความเปนอยู ของประชาชน อีกทั้ง
มีสวนบมเพาะนักเคลื่อนไหวทางสังคมภาคประชาชนในพ้ืนที่

สวนที ่2 เปนการทบทวนบทเรยีนการดาํเนนิงานของ 4 เครอืขายดงักลาว
ขางตน โดยเฉพาะในสวนทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากสถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา ซึง่มี
เจตจํานงอยางชัดเจนในการสรางและหนุนเสริมความเขมแข็งของเครือขาย ในฐานะ
ที่เปนพื้นที่ทางสังคมและเปนพลังอํานาจ ที่ใชตอรองหรือถวงดุลไมวาตออํานาจรัฐ 
อํานาจทุน หรืออื่นๆ 

สวนท่ี 3 เปนการมองภาพรวมของภาคประชาสังคมชายแดนใต ผานงาน
เครือขายทั้ง 4 เครือขาย 

และสวนทายสุด เปนบทสรุป และขอเสนอแนะจากงานศึกษา 

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา





สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทนํา

พัฒนาการความเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต 

การขับเคลื่อนประชาสังคมชายแดนใต : 
มองผานประสบการณของ 4 เครือขาย

บทเรียนการพัฒนาเครือขายประชาสังคมชายแดนใต
หนทางไปสูศักยภาพ : โอกาสและความทาทาย

เครือขายภาคประชาสังคมกับขอเสนอแนะการพัฒนา
สูสันติภาพชายแดนใต
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บทนํา

 
ชีวิตคือเครือขาย แบบแผนของชีวิตก็คือแบบแผน 

ในรูปเครือขาย ไมวาที่ไหน เมื่อไรก็ตามที่เรามองเห็น
ปรากฏการณของชีวิตใดๆ 

นั่นคือเรากําลังเห็นความเปนเครือขาย
Fritjof Capra

ในแงของหลักการ เราสามารถจะกลาวถึงอะไรไดบางเกี่ยวกับความเปน
เครือขาย เมือ่นาํมาเปนแวนในการอธิบายหรือมองปรากฏการณทางสังคม อยางแรก
คือความสัมพันธในเครือขายเปนความสัมพันธในลักษณะท่ีไมใชเสนตรง แตเปน
ไปในทุกทิศทุกทาง ดังนั้นอิทธิพลหรือขอมูลขาวสารตางๆ ก็สามารถจะไหลเวียน
เขามาเก่ียวของในความเปนวงวัฏฏ สามารถยอนกลับ (feedback) ไปยงัจุดต้ังตนได 
จากปฏสิมัพนัธท่ีเกดิขึน้ในความเปนเครอืขาย ดวยอทิธพิลหรอืปจจยัตางๆ ทีเ่ขามา
ปฏสิมัพนัธเชนนีเ้อง จงึเกิดการควบคมุ และจดัการตนเอง เชนเดยีวกบัในความเปน
ชมุชนหนึง่ๆ ซึง่เปนแบบจาํลองของความเปนเครอืขาย เราจะเหน็วา ชมุชนมีการจดั
ระเบียบตนเอง มีการเรียนรูจากความผิดพลาด เพราะการผิดพลาดตางๆ เหลานั้น
เปนเสมือนขอมูลขาวสารที่มีการไหลเวียน ยอนกลับ ซ่ึงหากชุมชนไดเรียนรู  
ในโอกาสตอๆ ไป ก็สามารถจะกระทําในหนทางที่ตางออกไป และผลท่ีเกิดขึ้นก็จะ
ยอนกลับมาใหไดเรียนรูอีก เปนขั้นๆ ไป มุมมองเชนที่วานี้เห็นวา ชุมชนสามารถ
จดัการตนเองไดและมกีารเรยีนรู จงึไมตองการการควบคมุบงัคับจากภายนอก เพราะ
ในความเปนชุมชนมีปญญา มีความสามารถในการเรียนรูของตนเอง และในความ
เปนจริงแลว ทุกๆ ชุมชนท่ีมีชีวิต ลวนเปนชุมชนแหงการเรียนรูเสมอ ฉะนั้นที่การ
พัฒนาเติบโตและการเรียนรูเปนเนื้อหาสําคัญของชีวิต ก็ดวยเพราะเปนแบบแผน
ในรูปเครือขายที่จัดการตนเองไดน่ีเอง 
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ทกุวนันี ้“เครือขาย” เปนคําทีพ่บบอยและใชกนัมาก ทัง้ในดานการพัฒนา
สงัคม ในแวดวงธุรกจิ และการส่ือสารท่ีกาวไกล กเ็พราะเครือขายเปนแบบแผนของ
ความมีชีวิตดังที่กลาวแลว ไมวาในระดับเซลลที่เล็กท่ีสุดของรางกาย ไปกระท่ังถึง
ในภาพของสังคมมนุษยก็ตาม จนกลาวไดวา เครือขายเปนธรรมชาติของมนุษย 
ทาํใหเหน็ถงึขายใยแหงความสัมพนัธในระดับสงัคม เพราะมนุษยอยูไดดวยความ
สมัพนัธกบัผูอืน่ สิง่อ่ืนๆ ทีอ่ยูรายรอบ ซึง่ความสมัพนัธนีแ้สดงออกมาในรปูของ
กฎเกณฑ จารีตประเพณีในการอยูรวมกัน ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคน หรือเรื่อง
กฎหมาย เปนตน เชน ความสมัพนัธของผูคนในชุมชนในอดตีทีพ่ึง่พาอาศัยเกือ้กลูกนั 
ทําใหชีวิตอยูรอดได ขณะที่ปจจุบัน มุมมองเครือขายไดถูกนํามาใชอธิบายระบบ
ความสัมพันธในลักษณะเครือขายทางสังคม (social network) หรือขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ในฐานะที่เปนพลังในการแกไขปญหา 
ดังที่เห็นไดจากเครือขายหลายระดับ ท้ังเครอืขายเชิงประเด็นฉพาะ เชน เครือขาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครือขายสุขภาพ เปนตน หรือเครือขายเชิง
ขบวนการเคลือ่นไหวหรอืการพฒันาสงัคมในภาพรวม เชน เครือขายภาคประชาสงัคม
ชายแดนใต เปนตน 

การทําความเขาใจเครือขายประชาสังคมชายแดนใตนี้ มุงเนนศึกษา
พลวัตการทํางานของกลุมเครือขายประชาสังคม และบทเรียนจากการทํางาน โดย
มองผาน กลุมเปาหมายสําคัญ 4 เครือขาย ไดแก 1) สภาประชาสังคมชายแดนใต 
2) เครอืขายสตรชีายแดนใต 3) เครือขายเยาวชนพฒันาสูอาเซยีน และ 4) เครอืขาย
ทรัพยากร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ภายใตโครงการ
สนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) อยางไรก็ตาม แมวา
การศึกษาน้ีจะมุงใหความสนใจกับท้ัง 4 เครือขาย ในฐานะเปนตัวแทนฉายภาพ
สถานการณปจจุบันของภาคประชาสังคมชายแดนใต แตก็มิไดละท้ิงการวิเคราะห
บริบททางประวัติศาสตร พัฒนาการการเคล่ือนไหวเพ่ือมีสวนรวมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี ของบรรดากลุม องคกร เครือขายที่ดําเนินอยูกอนการ
เกิดขึน้ของโครงการ ชชต. รวมท้ังบริบททางสังคมในพ้ืนที ่โดยเฉพาะความแตกตาง
หลากหลายภายในภาคประชาสังคม ตลอดจนสถานการณความรุนแรงที่ดําเนินอยู
และมีความผันผวนไมแนนอน

การศึกษานี้มีคําถามหลัก ๒ ประการ ไดแก 1) การเช่ือมโยงกลุม องคกร
ประชาสังคมในรูปเครือขายมีผลตอการพัฒนาความรวมมือขามกลุม และตอการ
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พัฒนาศักยภาพของแตละกลุมหรือไม อยางไร และ 2) การดําเนินกิจกรรมของ
เครือขายทามกลางบริบทความรุนแรงในชายแดนใตมขีอจํากัด หรอืตองเผชิญความ
ทาทายอะไรบาง 
 ทั้งนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 เปนการฉายภาพพัฒนาการของประชาสังคมชายแดนใต 
นับตั้งแตป 2518 จนถึงปจจุบัน โดยเนนไปท่ีเหตุการณสําคัญๆ อันเปนความ
เคลื่อนไหวที่เสนอขอเรียกรองทางการเมืองในประเด็นภาพรวมของจังหวัด
ชายแดนใต เนื่องจากเหตุการณความเคลื่อนไหวเหลานั้น สงผลสะเทือน อีกทั้งเปน
แรงบันดาลใจและชวยบมเพาะนักเคล่ือนไหวทางสังคมภาคประชาชนในพ้ืนทีข่ึน้มา 
รวมทัง้จดุประกายใหแกการเคลือ่นไหวในประเดน็ปลกียอยอืน่ๆ ตามมา โดยมุงเนน
ทบทวนเหตุการณความเคลื่อนไหว การเรียกรอง ผลักดัน อันสงผลใหเกิดความ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและมอีทิธพิลตอทัง้ 4 เครอืขายในเวลาตอมา ซึง่ในภาพรวม
ชี้ใหเห็นวา การเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมชายแดนใต ปจจุบันมีความกาวหนา
ทัง้ในแงการยกระดบัประเดน็การเคลือ่นไหว และผูเขารวมซึง่มคีวามหลากหลายทาง
กลุมชาติพันธุมากกวาในอดีต นอกจากน้ี การฉายภาพพัฒนาการจากอดีต ยังชวย
เผยใหเห็นสาเหตุ ขอจาํกัด ระเบียบโครงสรางอํานาจรัฐทีม่ตีอพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนใต 
และท้ังยังทําใหเกิดความเขาใจในแงของพ้ืนที่การเมืองนอกรัฐสภาของการเมือง
ภาคประชาชน ท่ียิง่ทาํใหเห็นวา ภาครฐัมีการปรับตวันอยกวา เมือ่เทียบกับการปรับ
ตัวเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชน ซึ่งนั่นยอมทําใหรัฐไมมียุทธศาสตรเชิงนโยบาย
ที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อตอบสนองความเติบโตของภาคประชาสังคมในพื้นท่ี โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นเรื่อง “จินตนาการความเปนไทย” อันคับแคบและไมมี
การปรบัตวั ทีย่งัคงสงผลใหการเคลือ่นไหวเรยีกรองเรือ่งปากทอง ความเปนอยู และ
การเคารพอัตลักษณของคนในทองถิ่น ถูกตีตราดวยวาทกรรมการแบงแยกดินแดน 
กระทั่งถึงการกอการราย นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 
 สวนที่ 2 เปนการทบทวนบทเรียนและการดําเนินกิจกรรมเครือขายของ
ทั้ง 4 เครือขาย โดยพิจารณาถึงรูปแบบการทํางานของแตละเครือขาย ภายใตการ
สนับสนุนของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ตลอดจนเงื่อนไข ขอจํากัดและความ
ทาทายท่ีเกิดข้ึน อนัจะเปนบทเรยีนท่ีเปนประโยชนตอการพฒันาศักยภาพเครอืขาย 
และการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นที่กลาง และกลไกการ
ทาํงานของเครือขาย นาํไปสูการจัดการความสัมพนัธระหวางปจเจกบุคคล ระหวาง
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กลุมภายในเครือขาย กับกลุม องคกรนอกเครือขายอยางไร ซึ่งในสวนน้ีไดอาศัย
ขอมูล บทสัมภาษณของคนทํางานในแตละเครือขายเปนผูใหความหมาย ในฐานะ
ที่เปนผูขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมชายแดนใต 
 สวนท่ี 3 เปนการใหภาพรวมของงานเครือขาย ทัง้ลักษณะการดําเนินงาน 
และชี้ใหเห็นคุณภาพในการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมในชายแดนใต โดย
นําแนวคิดทุนทางสังคมมาใชวิเคราะห เพื่อสรางความชัดเจนวา ภาคประชาสังคม
ชายแดนใตเมื่อมองผานจากทั้ง 4 เครือขาย ตองเผชิญกับความทาทายอะไรบาง 
ทั้งที่มาจากทาทีของภาครัฐ ภาคประชาสังคมโดยรวม และท่ีเกิดจากขอจํากัดของ
ทั้ง 4 เครือขายเอง หรือกลาวไดวาเปนการเพงมองเสนทางการเคลื่อนไหวในหวง
ยามของความยากลําบากที่มีความรุนแรงปกคลุมในพื้นที่ชายแดนใต
 สวนที ่4 บทสรุป และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาเครือขายทัง้ 4 เครอืขาย
โดยขอเสนอท้ังหมดยึดโยงและวิเคราะหผานขอมูลจากการสัมภาษณ วิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล ตามสภาพการณที่เปนจริง 
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…ผูคนมากตอมาก ตองการใหชีวิตมีความหมายมากไปกวานั้น 
พวกเขาไมไดตองการใหนักการเมืองเปนผูสงมอบความสุขและ

การอยูรอดอยางสุขสบาย... สิ่งท่ียิ่งใหญที่สุดและนาพึงพอใจมาก
ที่สุดก็คือ ความรูสึกถึงเปาหมายที่ไกลไปจากตัวเอง 

ถาเปาหมายคือเรื่องเฉพาะตนเอง 
อีกไมนานมันก็จะหายไปอยางรวดเร็ว

Charles Handy 

ความรบัรูของสาธารณชนไทยเกีย่วกบัขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาสงัคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีอยูอยางแยกสวน ตัดตอนชวงเวลา และติดยึดอยู
กับเรื่องราวของตัวผูนําขบวนการเคลื่อนไหวตลอดมา ทําใหองคความรูเรื่องการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตหลายชุดไมเชื่อมตอกัน มี
ลกัษณะกระจัดกระจาย อกีทัง้จาํกดัอยูเพยีงความรบัรูเกีย่วกบับทบาททางการเมอืง
ของกลุมชนชัน้นําทางสงัคม เชน ความรับรูการเคลือ่นไหวของหะยสีหุรง อับดลุกาเดร 
ในชวงทศวรรษ 2480-2490 ความรบัรูเกีย่วกบับทบาททางการเมอืงของกลุมวาดะห 
ในชวงทศวรรษ 2530-2540 เปนตน ในขณะท่ีองคความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ
ความเคลือ่นไหวของภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีมีอยูอยางจาํกัด และไมเปนทีร่บัรูมากนัก 
การนาํเสนอภาพความเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนที ่ดจูะกลายเปนเรือ่งใหม 
เมื่อความรุนแรงไดปะทุขึ้นอีกครั้งในชวงปลายทศวรรษ 2540 

พัฒนาการความเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสังคมชายแดนใต 
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การพิจารณาเหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดขึ้น จะชวยปูภาพใหเห็นพัฒนาการ
ความเคล่ือนไหวของภาคประชาชนชายแดนใตในภาพกวางได ดงัตอไปน้ี (ดูแผนภาพ
และตารางประกอบ)

การเคลื่อนไหวของกลุมทรัพยากร 
เพื่อเรียกรองการจัดการที่เปนธรรม
- ประทวงการสรางเขื่อนสายบุรี
- ประมงพ้ืนบาน และการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง

การสรางและหนุนเสริมความเขมแข็ง
เครือขายภาคประชาสังคม 
ในโครงการ ชชต.
- จัดตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต
- เครือขายสตรีชายแดนใต
- เครือขายเยาวชนพัฒนาสูอาเซียน
- เครือขายทรัพยากร
- เครือขายอื่นๆ 

เกิดคณะทํางานชุมชนเขมแข็ง
จากการสนับสนุนของ
กองทุนเพ่ือสังคม (SIF)

ชุมนุมประทวง
ท่ีมัสยิดกลาง ขบวนการเคล่ือนไหวดานงานพัฒนา

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมการเมือง

ประทวงหามคลุมฮิญาบ 
วิทยาลัยครูยะลา

ประทวงถอนการขึ้น
ทะเบยีนมัสยิดกรือเซะ

การเคลื่อนไหวเร่ืองการกระจายอํานาจ 
(พัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจ

การปกครองพ้ืนที่ จชต.)

เกิดกลุมองคกรที่ทํางานดานสิทธิ  
ความเปนธรรม การเยียวยา และสื่อ

ทางเลือก หลากหลายกลุมในพื้นที่

ต้ังกรรมการ กอส.

สภาประชาสังคมจัดเวที
รับฟงความคิดเห็น
รูปแบบ แบบทางเลือก
การกระจายอํานาจ 
(200 เวที)

ภาค ปชส.รวมตัวจัด
ทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จชต.
ท่ีมาจากภาคประชาชน

เกิดประชาคมจังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส

2520

2518

2531

2533

2548

2553

2530

2540

2550

2560
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ขอมูลประกอบโดยสังเขป 

เนื่องจากชาวมลายูมุสลิมถูกทหารซึ่งตั้ง
คายอยูที่วัดเชิงเขา ต.บารูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ 
ไดกั้นรถและตรวจคน กอนท่ีชายทั้ง 5 คน 
จะกลายเปนศพในเวลาตอมา ถูกนําไปโยน
ทิ้งแมนํ้าบริเวณสะพานกอตอ ความไมพอใจ
จากเหตุการณดังกลาว นําไปสู การประทวง
เรียกรองความเปนธรรมขึ้นที่หนาศาลากลาง
จงัหวดัปตตาน ีเหตุการณนีถื้อเปน “ความทรงจาํ
รวมสมัย” ของคนในพ้ืนท่ี และหลายคนในสภา
ประชาสังคมชายแดนใตมปีระสบการณรวมดวย 
ถือไดวาเปนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
ทีใ่หญทีส่ดุ นบัตัง้แตเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 
ที่เปนการขยายเวทีพัฒนาประชาธิปไตยของ
สังคมไทยในพื้นที่ชายแดนใต 

การเคลื่อนไหวของกลุม องคกร ที่ทํางาน
ดานการอนรัุกษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือเรียกรองการจัดการที่เปนธรรม อาทิ

- ประทวงการสรางเข่ือนสายบุรี
- ประมงพืน้บาน และการจดัการทรัพยากร 

ชายฝง

ถือไดว าเปนการตอรองเร่ืองอัตลักษณ
ความเปนมุสลิมคร้ังสําคัญ และสงผลสะเทือน
อยางมาก เหตุการณคร้ังนีท้าํใหปญญาชนมุสลมิ
จาํนวนไมนอย ตืน่ตัวกับกระแสความเคล่ือนไหว
ในพื้นที่ มีการเช่ือมรอยระหวางมลายูมุสลิมกับ
มุสลิมในประเทศท่ีอยูตามภูมิภาคตางๆ และ
ยังไดสร างใหป ญญาชนมลายูมุสลิมจํานวน
ไมนอย ไดเขารวมในเวทีการเมืองระดับทองถ่ิน
และระดับชาติ

เหตุการณสําคัญ

การชุมนุมประทวง 
ที่มัสยิดกลางปตตานี

เคล่ือนไหวเพื่อปกปอง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่น

ประทวงการหามสวมฮิญาบ 
วิทยาลัยครูยะลา  

ชวงเวลา

2518

2530-2540

2531

ตาราง แสดงเหตุการณสําคัญท่ีสะทอนความเคล่ือนไหวของภาคประชาชน
ชายแดนใตในรอบกวา 3 ทศวรรษ
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ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา

การประทวงครั้งนี้ มีชาวบานเขารวม
จาํนวนมาก เนือ่งจากมสัยดิถอืเปนศนูยรวมของ
ชุมชนมุสลิมทั้งทางดานศาสนาและการเมือง
ในทองถิ่น ท่ีตองสามารถเขาไปใชพื้นท่ีไดอยาง
อิสระ นอกจากนี้ มัสยิดกรือเซะยังมีความ
สําคัญในฐานะสัญลักษณความภาคภูมิใจทาง
ประวัติศาสตรทองถ่ินปตตานีดวย 

หลังประเทศไทยประสบปญหาด าน
เศรษฐกิจครั้งใหญที่เรียกวา “วิกฤตตมยํากุง” 
ไดมีแนวคิดที่จะแปรวิกฤตใหเปนโอกาสในการ
กอบกูเศรษฐกจิและสรางฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
จึงเกิดโครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) ขึ้น โดย
รฐับาลกูเงินจากธนาคารโลกราว 4,800 ลานบาท 
เปนเงินใหเปลาที่จัดสรรใหกับกลุมองคกร
ประชาชนในพ้ืนทีท่ี่ยากจนและดอยโอกาส เพ่ือ
นาํไปสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และจดัสรรใหกบัโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพของ
ภาครัฐตามแผนงาน โครงการท่ีมีอยูแลว 

ขณะเดยีวกัน แนวทางการเคล่ือนไหวของ
นักพัฒนาเอกชนไทย ก็หันมาใหความสนใจ
ประเด็นเรื่องทรัพยากรทองถิ่น และงานพัฒนา
ชมุชนทองถิน่ในมติติางๆ ในลกัษณะการทาํงาน
เกาะติดพื้นที่มากข้ึน โดยไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม ภายใต
โครงการ SIF และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(พอช.) ท่ีเกิดขึ้นหลังวิกฤตครั้งนั้น เหตุการณนี้
ผลักดันใหเกิดนักพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีจํานวน
หนึ่งขึ้นมา

การประทวงใหถอนการขึ้น
ทะเบียนมัสยิดกรือเซะเปน
โบราณสถาน

วิกฤตตมยํากุง และการ
เคลือ่นไหวภาคประชาสังคม
ภายใตโครงการลงทุนเพื่อ
สังคม (SIF)

2530 –2533

หลัง 2540  
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25 ตุลาคม 2547 กลุมผู ชุมนุมนับพัน
ไดเดินขบวนไปยังสถานีตํารวจภูธร 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพ่ือเรียกรองให
เจ าหน าที่ตํารวจปล อยตัวชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน บานโคกกูเว หมูท่ี 5 ต.พรอน 
จํานวน 6 คน ซ่ึงถูกควบคุมตัวในคดีความไม
สงบในพืน้ที ่ฝายรฐัไดตดัสนิใจวาจะจบัตวัแกนนาํ
ที่เชื่อวาเปนผูปลุกระดมใหคนมารวมกลุมกัน
ตอตานรัฐ อันเปนสวนหน่ึงของ ‘แผนการ 7 
ขั้นตอน’ ตอเน่ืองจากเหตุการณปลนปน เม่ือ
วันท่ี 4 มกราคม ปเดียวกัน แตเห็นวาแกนนํา
เหลานี้กระจายตัวอยูในหมูผู ชุมนุม จึงระดม
กําลงัทหาร ตาํรวจปดลอมและกวาดจับผูชมุนมุ
นับพัน ภายหลังการปะทะสิ้นสุด มีผูเสียชีวิต
ทันที 6 คน อีก 1 รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 
และเสียชีวิตระหวางการลําเลียงตัวไปคาย
อิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี เพราะขาดอากาศ
หายใจ 78 ราย เน่ืองจากถูกจับมัดมือไพลหลัง 
นอนคว่ําเรียงซอนกัน 4-5 ชัน้ บนรถบรรทุกเปน
เวลานาน โดยสภาพรางกายผูชมุนมุเหน็ดเหน่ือย
จากการปะทะกับเจาหนาที่ และออนเพลีย
เน่ืองจากอยูในชวงถือศีลอด

!  เกิดประชาคมจังหวัด ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส
!  ภาคประชาสังคม รวมตัวจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ท่ีมาจากภาคประชาชน

!  มีการผลักดันจากองคกรเครือขาย
ประชาสงัคมภายนอกพืน้ที ่เพ่ือใหมกีระบวนการ
ทางการเมืองท่ีเปนรูปธรรมในการแกไขปญหา
ชายแดนใต ดวยการตั้งคณะกรรมการอิสระ

เหตุการณการสลาย
การชุมนุมเพ่ือเรียกรอง
ความยุติธรรมที่เกิดขึ้น
หนา สภ.อ.ตากใบ

ความเคล่ือนไหวภาค
ประชาสังคม

ตั้งกรรมการ กอส.

2547 

2547-2548

2548

ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา
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เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ถือเปน
การตอบสนองความกดดันที่เกิดข้ึนในสังคม
ไทย ภายหลังเหตุการณสลายการชุมนุม กรณี
ตากใบ
!  เกิดกลุมองคกรท่ีทํางานดานสิทธิ 

ความเปนธรรม การเยียวยา และสื่อทางเลือก 
หลากหลายกลุมในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต 

หลังการยุติบทบาทของ กอส. ภาค
ประชาสังคมในพ้ืนทีก่ลบัมบีทบาทสําคญัมากข้ึน
ในการตอยอดขอเสนอของ กอส. โดยเฉพาะ
แนวทางการแกไขปญหาแกนกลางเร่ืองความ
รนุแรง ดวยขอเสนอเชงิโครงสรางทางการเมอืง 
อาทิ แนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ ที่นํา
โดยนักวิชาการในพ้ืนที่ นอกจากน้ี ยังมีกลุม
องคกรพัฒนาเอกชนดานตางๆ เกิดขึ้นอยาง
มากมายในพ้ืนท่ี

นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต จัดการ
ชมุนมุประทวงทีม่สัยดิกลางปตตาน ีโดยจุดเริม่
ตนมาจากขอมลูทีร่บัรูคอืมกีารสงัหารชาวบาน
ที่หมูบานแหงหนึ่งที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 
จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตรวม 4 คน ทําใหเกิด
การชุมนุมประทวงขึ้น และเปนปรากฎการณ
ท่ีทําใหกลุ มเยาวชน นักศึกษา เกิดความ
สนใจและรวมตัวกันศึกษาปญหาความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมากขึ้น 

มีการสัมมนาหัวขอ ประชาสังคมกับ
กระบวนการสันติภาพ : การขยายพ้ืนที่ภาค
ประชาชนเพื่อการแกไขความรุนแรงในสาม
จงัหวัดชายแดนภาคใต เมือ่ 30 กนัยายน 2552 
ณ โรงแรมพาราไดซแอนดรีสอรท อ.หาดใหญ 

กรรมการ กอส. 
ยุติบทบาท

บทบาทของกลุมเยาวชน
ตอปญหาความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เวทีสัมมนาเครือขาย
ประชาสงัคม “ประชาสังคม
กับกระบวนการสันติภาพ”

2549 

กลางป 
2550

2552  

ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา
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จ.สงขลา โดย ศูนยศึกษาสันติภาพและความ
ขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และ
มูลนิธิฟริดริชเนามัน เวทีคร้ังน้ีมีองคกรท้ัง
ในและนอกพื้นที่เขารวมจํานวนมาก มีจุดมุง
หมายท่ีจะเปดพรมแดนของการทํางานรวมกัน 
ในแนวทางสนัตวิธิ ีการแลกเปล่ียนประสบการณ
ในหมูภาคประชาชนท่ีจะมีบทบาทในการสราง
สันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลของ
การสัมมนา ทําใหเกิดแนวคิดการกอรางสราง
กลุมคนทํางานท่ีเปนพื้นที่ตรงกลาง ซ่ึงมาจาก
กลุมเครือขายประชาสังคม 

การเชื่อมโยงและหนุนเสริมความเขมแข็ง
ของเครือขายภาคประชาสังคม ภายใตโครงการ 
ชชต. โดยสถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา อาท ิการ
จดัตัง้สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรี
ชายแดนใต เครือขายเยาวชนพัฒนาสูอาเซียน 
เครือขายทรัพยากร และเครือขายอื่นๆ

! การพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจ
การปกครองพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
!  สภาประชาสังคมจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นรูปแบบทางเลือกการกระจายอํานาจ 
(200 เวที)

การสรางและหนุนเสริม
เครือขายประชาสังคม
ชายแดนใต

ความเคล่ือนไหวเร่ืองการ
กระจายอํานาจ

2553

2553-2555

ขอมูลประกอบโดยสังเขปเหตุการณสําคัญชวงเวลา
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จากเหตุการณตางๆ ตามเสนทางพัฒนาการของภาคประชาสังคม
ชายแดนใต ทําใหเห็นวา หวงเวลาขางตนต้ังแตป 2518-2533 ถือไดวาขบวนการ
ภาคประชาชนมีการเคล่ือนไหวในลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือใชวธิแีสดงออก
ทางการเมืองในพื้นท่ีสาธารณะอยางคึกคัก และสะทอนความตองการของชาวบาน
ผานขอเรียกรองตางๆ (แมวาพื้นที่น้ีจะอยูภายใตการประกาศกฎอัยการศึกอยาง
ตอเนือ่งกต็าม) กลาวไดวา ทีผ่านมา การเคลือ่นไหวแบบไมใชความรนุแรงมบีทบาท
สําคัญอยางมากตอพื้นท่ีสังคมการเมืองชายแดนใต 
 ทวานบัตัง้แตมีความรนุแรงเกดิข้ึนตัง้แตป 2547 เปนตนมา การเคลือ่นไหว
ในลักษณะการรวมตัวเพื่อเสนอทางออกตอการแกไขปญหาชายแดนใต กลับลดลง
อยางชัดเจน อันเน่ืองมาจากบรรยากาศทางการเมืองท่ีไมเปดใหเกิดการพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังเหตุการณ
การสลายการชุมนุมกรณีตากใบ เมื่อ 25 ตุลาคม 2547 ทําใหภาคประชาสังคม
เกิดความไมใววางใจตอภาครัฐ กอใหเกิดภาวะสังคมเงียบ ปลอยใหความรุนแรง
อธิบายความหมายและผานการตีความไปตางๆ ของเหลาบรรดานักวิเคราะหจาก
ศูนยกลางของประเทศ แมวาจะมีขอเสนอทางออกตอปญหาชายแดนใต ทวาบอย
คร้ังกลบัทําใหเกิดความไมสบายใจตอคนในพ้ืนที ่และย่ิงทําใหการเขาถึงคนในพ้ืนท่ี
กลายเปนสิ่งที่ยากลําบาก ในขณะท่ีฝายเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะฝายความม่ันคง 
เกดิความหวาดระแวงตอการรวมตวัของประชาชนจาํนวนมากๆ ในพืน้ที ่ซ่ึงยิง่ทาํให
มีมาตรการบังคับใชกฎหมายดานความมั่นคงอยางเขมงวดมากขึ้น 

กระทั่งปลายป 2547 มีการผลักดันจากองคกรเครือขายประชาสังคม
ภายนอกพื้นที่ เพื่อใหมีกระบวนการทางการเมือง (Political Process) ที่เปน
รปูธรรมในการแกไขปญหาชายแดนใต นัน่คอื การตัง้คณะกรรมการอสิระเพือ่ความ
สมานฉันทแหงชาต ิ(กอส.) เม่ือเดอืนมีนาคม 2548 ในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ 
ชนิวัตร ซึง่การตัง้ กอส. ถอืเปนการตอบสนองความกดดนัทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยภาย
หลังเหตุการณสลายการชุมนุมกรณีตากใบ โดยมีการดึงเอาบุคคลากรทองถิ่นและ
สวนกลางจํานวนมาก ท้ังจากภาครัฐและเอกชนเขารวมเปนกรรมการ และไดเสนอ
รายงานการศกึษาตอรฐับาล กอนส้ินสดุภารกิจเม่ือปลายป 2549 แตทวานาเสียดาย
ที่รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มิไดนําขอเสนอจากรายงานการศึกษาไปสูหลัก
นโยบายในการแกไข ทาํใหแนวทางแกไขโดยทางการเมืองถูกลดทอนความสําคญัลง 
นอกจากน้ี การรัฐประหารเม่ือเดือนกันยายน 2549 ยังสงผลใหฝายความม่ันคง
กลับเพิ่มบทบาทในพ้ืนท่ีอีกครั้ง 
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ในความเปนจริงแลว ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมชายแดนใต
มีพัฒนาการคูขนานมากับขบวนการภาคประชาชนในพ้ืนที่อื่นๆ โดยเฉพาะเม่ือ
หันมาพิจารณาบทบาทการเคล่ือนไหวของกลุม องคกร ในระดับชุมชนทองถิ่นอีก
หลายกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมประมงพืน้บานทีม่บีทบาทเคล่ือนไหวเพือ่ปกปอง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ซึง่ดาํเนินการมาต้ังแตทศวรรษ 2530 นอกจากนี้ 
จากสถานการณความรุนแรงท่ีปะทุขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2540 ยังกอใหเกิด
กลุมภาคประชาสังคมทองถ่ินในรูปลักษณใหม เชน การใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ท่ีนําโดยตัวแสดง (actor) ใหมๆ 
ในสังคม ไดแก กลุมผูหญิง ซ่ึงมีทักษะและบุคลิกที่ทําใหไดรับความไววางใจจาก
ชาวบานในทองถิ่นและการยอมรับจากเจาหนาที่ราชการ รวมท้ังอาจต้ังขอสังเกต
ไดวา ภายใตบรรยากาศของความขัดแยงและขอจํากัดเชิงโครงสรางทางการเมือง
ในพื้นที่ ทําใหการทํางานดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน มีศักยภาพสูงในการเปนแกนกลางปลูกสรางความไววางใจ
ทามกลางบรรยากาศการแบงข้ัวทางสังคมการเมืองและทางความเช่ือ นอกจากน้ี 
ที่นาสนใจก็คือ การเกิดพื้นที่การสื่อสารในรูปแบบของสื่อทางเลือกจํานวนไมนอย 
ที่ลุกขึ้นมาอธิบายปรากฏการณในจังหวัดชายแดนใต เพื่อสื่อสารใหคนในสังคม
รับรูเรื่องราวในพื้นท่ีโดยคนในพื้นที่เอง ถือไดวาเปนแรงผลักดันประการสําคัญที่ได
ขยายพื้นท่ีทางการเมืองใหแกภาคประชาสังคมชายแดนใต
 
กระแสการกระจายอํานาจกับประชาสังคมชายแดนใต
 ความเคลือ่นไหวอกีเรือ่งหนึง่ทีม่คีวามสาํคัญและควรหยิบยกมาพจิารณา
เปนการเฉพาะคือ ความเคลื่อนไหวเรื่องการกระจายอํานาจของกลุมประชาสังคม
ชายแดนใต ที่ถือไดวาเปนการเคลื่อนไหวที่ยกระดับมากขึ้น เพราะเปนขอเสนอตอ
การแกไขปญหาทางโครงสรางอํานาจของรัฐไทย ซ่ึงท่ีผานมา มีงานวิจัยหลายช้ิน
ที่ศึกษาเก่ียวกับการกระจายอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ขอเสนอของ 
ศรสีมภพ จติรภริมยศร ีและสุกร ีหลังปเูตะ ใหม ี“ทบวงการบริหารการพฒันาจงัหวัด
ชายแดนภาคใต” ขอเสนอ “เขตปกครองพิเศษชายแดนใต” ของ อํานาจ ศรีพูนสุข 
และยังมีขอเสนอ “เขตปกครองพิเศษ” โดย สุริยะ สะนิวา เปนตน อันลวนเปน
ขอเสนอในกรอบงานวิชาการ 
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 การเปดพรมแดนความรู ความเขาใจ เกีย่วกบัอาํนาจรัฐ ทีจ่าํเปนตองโยกยาย 
ถายโอนใหแกทองถิ่น อาจดูเปนเรื่องธรรมดาสําหรับสังคมไทยสวนใหญเม่ือได
รับรูเร่ืองเหลานี้ หากทวาสําหรับกรณีจังหวัดชายแดนภาคใตแลว คงถือเปนเรื่อง
ตองหามในระยะแรกของเหตุการณ เพราะอาจถูกตีความหรือเหมารวมวาเปนกลุม
ทีต่องการแบงแยกดินแดน งานวชิาการดังกลาวขางตน ถอืไดวาไดชวยเปดพรมแดน
ความรูที่ทําใหความกลัวคอยๆ หายไป สําหรับบางคนบางฝายที่มีอคติและการรับรู
เดิมๆ ที่กลัวหรือกังวลตอการพูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจ 

 สําหรับความเคลื่อนไหวในเรื่องที่ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งคือ การ
รวมกันขับเคลื่อนประเด็นการกระจายอํานาจของสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกลา และเครือขายประชาสังคม 23 องคกรในพ้ืนที่ โดยประเด็น
หลักของการขับเคล่ือนคือ การเปดเวทีรับฟงขอคิดเห็นจากคนในพ้ืนที่ เชนกรณีที่
เครือขายประชาสังคม 23 องคกร และเครือขายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อทองถิ่น 
ไดนําเสนอรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
3 รูปแบบ เพ่ือเปนตัวอยางในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนท้ัง 33 
อําเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา รวมท้ังการ
จดัเวทกีลุมอาชพี เพือ่รางพระราชบญัญัตเิกีย่วกับการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต 
ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบประกอบดวย ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
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ที่นําเสนอโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี สามนครภายใตศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ท่ีนําเสนอโดย นายอุดม ปตนวงศ และ รางพระราชบัญญัติวา
ดวยระเบียบบริหารราชการปตตานีมหานคร หรอื ปตตานมีหานคร ซึง่นาํเสนอโดย 
นายอคัคชา พรหมสตูร สมาชกิสภาพัฒนาการเมอืง การเกดิเวทรีบัฟงในชวงดังกลาว 
ถอืไดวาเปนการเปดประเด็นเรือ่งการกระจายอํานาจ ใหสงัคมชายแดนใตไดถกแถลง 
อภปิราย ในการแกไขปญหาเชิงโครงสราง ซึง่ขอสังเกตท่ีสาํคัญ สวนใหญมาจากการ
คิดตามกรอบหลักวิชาการ และจากผูมีประสบการณโดยตรงในพื้นที่
 จากงานวิจัยสูการพูดคุยสาธารณะ การพยายามของสภาประชาสังคม
ชายแดนใตท่ีจะเปดเวทีรับฟงเก่ียวกับการกระจายอํานาจ โดยตั้งหมุดหมายไว
สําหรับการจัดเวทีสาธารณะ 200 เวที เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคนในพ้ืนที่และ
ผูมสีวนไดสวนเสยีกบัเรือ่งขางตน ทาํใหเกิด “ทางเลอืกกลางไฟใต เราจะอยูรวมกนั
อยางไร ?” ภายใตโมเดล 6 ทางเลือกท่ีเสนอมาจากทุกภาคสวน และยังมีทางเลือก
ที ่7 เพ่ือใหคนทีเ่หน็ตาง ไดตอเตมิความเหน็ของตนเอง หรอืจะรงัสรรคทางเลอืกของ
ตนเอง เหตุการณน้ีถือไดวา เปนการรวบรวมกลุมประชาสังคมชายแดนใต และการ
จดัเวทีตางๆ ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ถือไดวาเปนความเคล่ือนไหวของภาค
ประชาสังคมท่ีแหลมคมย่ิงทามกลางสถานการณไฟใตทีย่งัคงครุกรุนมาจนถึงทกุวนันี้ 
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…พวกเราตองพัฒนาจิตสํานึกของการเช่ือมโยง 
จิตสํานึกของการทํางานรวมกันในฐานะสวนหนึ่ง
ของระบบ ซ่ึงแตละสวนของระบบสงผลกระทบ

และไดรับผลกระทบตอสวนอื่น 
และที่ซึ่งผลรวมยอมมากกวาแตละสวนบวกกัน

Peter Senge

เครือขายประชาสังคมในบริบทโครงการ ชชต. 
ภายใตการดําเนินโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดน

ภาคใต (ชชต.) นอกจากการสนับสนุนผาน “ทุนพัฒนาชุมชน” ที่เปนการสงเสริม
กจิกรรมการพฒันาอนัเกดิจากความตองการของชมุชน และการรวมคดิ รวมทาํโดย
ชุมชนเอง (community driven development) แลว ยังสนับสนุนผาน “กองทุน
ประชาสังคม” (PPF) ใหแกกลุม องคกรภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเพ่ือดําเนินการพัฒนาทุนทางสังคมท่ีจําเปนสําหรับการเสริมสราง
ความเขมแขง็ของกลุม องคกร เครอืขาย รวมทัง้ใหมีบทบาทในการรวมแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย 

ในบทนี้เปนการสะทอนการดําเนินงานของ 4 เครือขายที่ไดรับการ
สนบัสนนุ จากกองทนุประชาสังคม ไดแก เครือขายทรพัยากร เครือขายสตรีชายแดนใต 
เครือขายเยาวชนเพื่อพัฒนาสูอาเซียน รวมทั้งการทํางานของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต 
 

การขับเคล่ือนประชาสังคมชายแดนใต : 
มองผานประสบการณของ 4 เครือขาย
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“สาํหรบัแบลี ไดทาํงานเปนเอน็จีโอทางดานอนุรกัษทรัพยากรมากอน
อยูแลว ซ่ึงเปนงานทรัพยากรชาวประมงพื้นบานตั้งแตเทพาถึงตากใบ 
โดยทํางานรวมกับกลุมนักวชิาการและเอ็นจโีอทางดานอนุรกัษชายฝง 
ประมงพ้ืนบาน กอนที่จะไดรับการสนับสนุนจากโครงการแอลดีไอ 
(LDI)” (แบลี, สัมภาษณ ตุลาคม 2555) 

 
กลุม องคกรเครือขายที่ทํางานปกปองและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ในจังหวัดชายแดนใต ลวนมีการทํางานของตนมาอยางยาวนาน แตละกลุม องคกร
ตางรับผิดชอบพ้ืนท่ีของตัวเอง ตามลักษณะงานท่ีตนถนัด ประสบการณของคน
ทํางานในเครือขายทรัพยากร แตละคน แตละกลุม ลวนสะทอนใหเห็น “ทุนทาง
สังคม” ท่ีเปนเรื่องของระบบความสัมพันธที่มีความไวเน้ือเชื่อใจจากชาวบาน
ในทองถิน่นัน้ๆ ทีไ่ดสัง่สมมาจากการปฏิบัตงิานเกาะติดพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่งมาหลายป 
ในประเด็นที่ทั้งเหมือนและแตกตางกันไป โดยอาศัยระยะเวลาเปนตัวบมเพาะทุน
ทางสงัคมนัน้ ซึง่ประสบการณ องคความรู ของคนทํางานในแตละกลุม องคกร ลวน
เปนประโยชนอยางยิ่งเมื่อตองทํางานเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย

เครือขายทรัพยากร

เครือขายทรัพยากรในจังหวัดชายแดนใต 

การรวมตัวเปนเครือขาย มีเปาหมายเพ่ือใหแกนนํากลุม องคกร ทรัพยากร
สามารถเชื่อมโยงการทํางาน โดยมีปฏิบัติการและการเรียนรูรวมกันอยางมีสวนรวม 
สรางการเปล่ียนแปลงในระดับพื้นที่ ตลอดจนสามารถส่ือสารและผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เพื่อการจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน เนื่องจากปจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทําใหรูปแบบการแยงชิงการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรมีความซับซอนมากข้ึน ตลอดถึงปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ที่ซํ้าเติมเขามา  
กลุม องคกร ชมุชนทองถ่ินจงึจําเปนตองปรับตัวเพ่ือรบัมอืกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

เครือขายฯ มวีตัถปุระสงคหรอืแนวทางดําเนินงาน ไดแก 1) การพัฒนาความ
เขมแข็งเครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากร 2) สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ชมุชนในการกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรของทองถ่ิน และ 3)  สงเสริมการพัฒนา
ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยการมีสวนรวม
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ฐานทรัพยากรของจังหวัดชายแดนภาคใต สัมพันธอยูกับลุมนํ้าสําคัญ 
คือ ลุมนํ้าปตตานี และลุมนํ้าสายบุรี ในแตละลุมนํ้า ท้ังสวนตนนํ้า กลางน้ํา 
ปลายนํ้า มีสภาพปญหาแตกตางกันไป ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาตใินจงัหวดัชายแดนใต เกิดข้ึนทัว่ไป เนือ่งจากวถิชีวีติของผูคนสวน
ใหญยังคงสัมพันธกับนิเวศทองถิ่นอยางแยกไมออก ทั้งปญหาการแยงชิงทรัพยากร
ชายฝง การบุกรุกทําลายปาตนนํ้า การพัฒนาท่ีทําลายนิเวศปาพรุ ฯลฯ ชาวบาน
แตละทองถิน่ทีม่คีวามขดัแยงของการใชทรพัยากรดงักลาว ในหลายพืน้ที ่ไดพยายาม
รวมตัวกันปกปองทรัพยากรซึ่งเปนฐานชีวิตของพวกเขา 
 อยางไรกต็าม ภายใตบริบททางสงัคมทีร่ปูแบบการแยงชงิการใชทรพัยากร
มีความซับซอนมากข้ึน ประกอบกับปญหาความไมสงบที่ซํ้าเติมเขามาในพ้ืนท่ี 
ไดทาํใหกาํลงัความสามารถขององคกรชมุชนทีม่อียู ไมเพยีงพอกบัการรบัมอืตอความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหมนี้ จึงไดมีความพยายามที่จะเชื่อมรอยกันเปนเครือขาย 
เ พ่ือใหแกนนําคนทํางานในแตละพื้นท่ีไดรับรู สภาพปญหา ความเปนไปของแตละ
พ้ืนที่ทั้งตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า และสามารถที่จะชวยเหลือกันได (เกลอเขา 
เกลอนา เกลอเล) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง มีกลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการรวมท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลเพ่ือสรางการเรียนรู
และสื่อสารทั้งภายในเครือขายและตอสาธารณะ ตลอดจนมีการมองภาพกวาง
รวมกันและมีปฏิบัติการรูปธรรมในระดับยอยที่สะทอนและเช่ือมโยงกับภาพรวม

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) ไดเขา
มาสนับสนุนการริเริ่มรวมตัวกันเปนเครือขายดังกลาว โดยมีคุณละมาย มานะการ 
ผูที่มีประสบการณการทํางานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใตและในฐานะนักวิชาการ
ทองถ่ิน เปนผู ชี้ชวน เร่ิมตนจากการชวนคนทํางานดานทรัพยากรธรรมชาติ
ในชายแดนใตมาหารือรวมกัน ผลของการหารือหลายๆ คร้ัง นําไปสูขอตกลง
รวมกันในการประสานเช่ือมโยงเครือขาย โดยระยะแรกมีแนวทางการทํางานท่ีเนน
การพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการศึกษาวิเคราะหขอมูล และการใชขอมูล 
ความรูเปนฐานในการขับเคลื่อนงาน เพื่อใหเกิดพลังในการตอรองกับภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนที่มักเปนคูขัดแยงกับประชาชนในดานการจัดสรรทรัพยากร
เสมอๆ ซึ่งในกระบวนการทํางาน มีการแบงพื้นท่ีงานเปน 2 สวน สวนแรก ใหแตละ
กลุม องคกร ทํางานตามฐานงานเดิมของตน เปนพื้นท่ีรับผิดชอบของแตละกลุมไป 
และ สวนทีส่อง เปนการทํางานรวมกันของเครอืขายภายใตกรอบการสนบัสนุนจาก
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โครงการ ชชต. เปนระยะเวลา 6 เดอืน จงึไดมกีารคดัเลอืกพืน้ทีท่าํงานนํารองขึน้มา 
2 พืน้ท่ี จากท่ีกําหนดพืน้ท่ีเปาหมายไว 6 พ้ืนท่ี ไดแก พืน้ท่ีบานทากาํชาํ อ.หนองจกิ 
และ ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะหและ
สังเคราะหบทเรียน

“หลายคนก็คุนๆ หนา หมายถึงคนที่ทํางานดานทรัพยากร แตจริงๆ 
เรากไ็มไดรูจกักนัจริงๆ สกัเทาไร แตพอพีล่ะมายมาชวนทาํงานรวมกัน 
เราก็ไดรูจกักนัมากข้ึน กด็วยการประชุมงานและทํางานรวมกัน ทีผ่าน
มากร็ูจกัจากคนอืน่ๆ มนัทาํใหเรารูสกึวา การทาํงานรวมกนัเรากไ็ดรูจกั
ความคดิกันจรงิๆ วาใครคดิอยางไร และใครเหน็เหมอืนกบัเรา และเรา
กต็องอาศยัขอมลูจากคนอืน่ๆ ดวย” (แบแอ, สมัภาษณ ตุลาคม 2555) 

 การสนับสนุนการทํางานเชิงเครือขายของกลุม องคกรที่ทํางานดาน
ทรัพยากรภายใตโครงการ ชชต. นี้ กลาวไดวา เปนประโยชนในดานการทบทวน
ตนเอง การแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร และองคความรูจากพื้นที่การทํางานของ
แตละกลุม องคกร เพราะแมจะเปนกลุมคนทํางานท่ีมปีระสบการณมาอยางยาวนาน 
หากก็เปนไปในลักษณะท่ีตางกลุมตางทํา อยูตางพื้นที่กัน โอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกัน เกิดขึ้นไมบอยนัก ยิ่งเมื่อมีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้น การ
สนบัสนุนในดานน้ีกย็ิง่ลดนอยลงไป และในภาคปฏิบตักิารหรอืในสนามชีวติจริงแลว 
คนทํางานทางสังคมเหลานี ้ไมไดทํางานเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติอยางเดียว แตตอง
เขาไปเก่ียวของสัมพันธในองครวมของความเปนชุมชน จึงมีความเขาใจชุมชนและ
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มิติทางดานวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพราะตองมีการปะทะสังสรรคกับชีวิตชุมชน
หลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ การทํามาหากิน ดานการรวมกลุมทางสังคม เปนตน 
ซึ่งตองอาศัยทุนทางสังคม ความนาเชื่อถือ เปนเงื่อนไขสนับสนุนการประสานความ
รวมมือ รวมไปถึงการที่แตละคนท่ีขับเคลื่อนงานในประเด็นน้ี สวนมากจะรูจักกันดี 
ถือไดวาเปนจุดแข็งในการทํางานพื้นที่และเครือขาย 

“…กอนท่ีจะเขามาเปนเครือขายทรัพยากร แบลเีปนเจาหนาทีเ่อน็จโีอ 
แบลีเปนเจาหนาท่ีอยู 3-4 ป แบลีจะดูแลเครือขายทรัพยากรซ่ึงเปน
ทรัพยากรประมงพื้นบาน ต้ังแตพื้นที่จากเทพาถึงตากใบ... มีอาจารย
นกุลู พีล่ะมายเปนท่ีปรึกษา และรองศาสตราจารย ดร.ซุกร ีหะยีสาแม 
สวนแกนชาวบาน มีแบแวเปนแกนนําในพื้นที่ชุมชน แตตอนนั้นแบลี
อยูในฐานะเจาหนาทีแ่ละผูประสานงานและเปนท่ีปรกึษา พออยูหลงัๆ 
ในพื้นที่ก็มีกระบวนการและมีกิจกรรม อยางเชน จัดต้ังกลุมสตรี กลุม
ออมทรัพย กลุมชาวประมง ก็จะมีการดําเนินการของกิจกรรมตางๆ 
อยางเชน พวกการเก็บเงินสัจจะและการทําอาชีพเสริม อยางการรวม
กลุมในการทําสหกรณตางๆ การมีสวัสดิการตางๆ เขามา ก็จะอยูมา
จนถึงปจจุบัน พออยูมานานๆ งบประมาณที่จะเขามาสนับสนุนตรงนี้ 
พอมีเหตุการณเขามา ก็จะมีความลําบากขึ้น ทีนี้ก็จะมีการขับเคลื่อน
เปนพื้นที่ไป อยางแบแวก็ขับเคลื่อนในพื้นที่ของแบแว ในสวนของ
แบลีก็ขับเคล่ือนในพ้ืนที่ของแบลี ก็คือในพ้ืนที่ปะนาเระ และในสวน
ของแบแอจะดูแลในเร่ืองของนโยบายอะไรตางๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากร 
ในส วนของเครือข ายหรือกลุ มทรัพยากรนั้น แบแอเป นผู ที่ มี
ประสบการณที่สุด” (แบลี, สัมภาษณ ตุลาคม 2555 )

  
การสนับสนุนงานเครือขายทรัพยากรผาน โครงการพัฒนาเครือขาย

ทรัพยากรในจงัหวดัชายแดนใต ซึง่ถือเปนชวงของการรเิริม่เชือ่มโยงกนัเปนเครอืขาย
นัน้ มุงเนนกจิกรรมเชิงปฏบัิตกิารและการเรียนรูรวมกัน ผานกจิกรรมการประชุมกนั
เปนประจําทุกเดือน การอบรมที่เนนใหเคร่ืองมือการเก็บขอมูลและสรางทักษะ
ในการใชเคร่ืองมือ เชน การทําผังทรัพยากร แผนท่ีชุมชน การวิเคราะหขอมูลแบบ
มีสวนรวม โดยการปฏิบัติการจริงในพื้นที่นํารอง มีการจัดทําขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และสือ่เผยแพร ตลอดจนนําเสนอขอมูลสูสาธารณะ ถอืเปนการเสริมสรางศักยภาพ
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ชุมชนและยกระดับการทํางานของสมาชิกในเครือขาย โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานการ
ทํางานบนฐานขอมูลความรู ตัวอยางเชน การเรียนรูการเก็บขอมูลชุมชนแบบมี
สวนรวม มีการทําผังทรัพยากร ทําใหเกิดการทบทวนระบบนิเวศภาพรวมของ
ลุมนํ้า-อาวปตตานี มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพัฒนาการของหมูบาน 
ทําใหมองเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงและปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของ ตลอด
จนการศึกษาในพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง เชน กรณีการจัดการปาชายเลนที่บาน
ทากําชํา ที่ทําใหคนในชุมชนเห็นบทเรียนทั้งจากการทําลายปาและการฟนฟูดูแล
ปา จงึมีแนวคิดในการดูแลใหปาอยูกบัชุมชนนานๆ หรือกรณบีานดาโตะ ต.แหลมโพธ์ิ 
ศึกษาเรื่องการปองกันและรับมือภัยพิบัติโดยภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ มีการ
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ทาํแผนผงัจดุเสีย่ง จดุปลอดภยัของชมุชน ศกึษาผลกระทบจากภยัพบิตั ิเปนตน รวมทัง้
การเรียนรูเรื่องการวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิก
เครือขายทรัพยากรในอีก 5 พื้นท่ีไดรวมเรียนรูการใชเคร่ืองมือ กระบวนการจัดเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูลในคราวเดียวกันนี้ รวมทั้งทําใหมีความเขาใจตอบริบทของ
พืน้ท่ีอืน่ๆ ในเครอืขายไดลกึซ้ึงมากขึน้ ซึง่การสนบัสนุนทางวชิาการใหกบัเครอืขายน้ี 
นับวาไดเขามาใหน้ําหนักตอการทํางานของกลุม องคกร เครือขายใหมีพลังยิ่งขึ้น

นอกจากกระบวนการเรยีนรูการจดัการทรพัยากรภายในเครอืขายแลว ยังมี
การจดัทาํขอเสนอทางเลือกการจัดการทรพัยากรของชมุชน และนาํเสนอขอมลูการ
ศกึษาเพ่ือสือ่สารผานเวทีสาธารณะ โดยมีการเชิญผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การจดัการทรพัยากรในพืน้ที ่มารับฟงและใหความคดิเหน็ตอขอมูลและขอเสนอจาก
พืน้ทีอ่กีดวย แมวาจะมปีญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน ทีใ่นภาพรวมการขบัเคลือ่น
งานใหเกิดผลในเชิงความเปลี่ยนแปลงอาจไมไดเปนไปตามที่คาดหวังมากนักก็ตาม
 ดวยประสบการณการทํางานท่ีสัง่สมมาอยางยาวนาน ในประเด็นเร่ืองการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมคนทํางานที่รูจักกันดี ชวยใหการทํางานเชิง
เครือขายมีการเชื่อมโยงเขาหากันไดเร็วกวาเครือขายอื่นๆ ประกอบกับมีพื้นที่ของ
ประสบการณการตอสูในพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมกับเครือขายพ่ีนองท่ีทํางานดานฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศที่ไดรับความเดือนรอนในประเด็น
ที่คลายคลึงกัน จึงเปนอีกเง่ือนไขหน่ึงท่ีทําใหกลุม องคกรเครือขายดานทรัพยากร 
มรีปูแบบการทํางานท่ีมพีลวัตสงู สามารถปรับตวัและตอบสนองตอโอกาสและความ
ทาทายที่เขามาอยูเสมอๆ 
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พื้นที่สาธารณะทางสังคมทั่วโลกไดชี้ใหเห็นวา อดีตที่ผานมา มนุษยชาติ
ไดแสดงใหเห็นถึงความผิดพลาดอยางมากประการหนึ่งคือ ไดปดกั้นโอกาสผูหญิง
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ทวาปจจุบันความเสมอภาคหญิงชายเปนเงื่อนไข
ที่จําเปนในการบรรลุเปาประสงคของขอตกลงระดับนานาชาติในการพัฒนา เปน
หัวใจสําคัญของความพยายามในการเอาชนะปญหาความยากจน เก่ียวของกับการ
จํากัดการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีและเอดส การบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สันติภาพ 
 ทามกลางเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่กอตัว
มาหลายป สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนที่ ขณะ
เดียวกันผูหญิงตองลุกขึ้นมามีบทบาทสําคัญในการฟนฟู เยียวยา ผลกระทบจาก
ปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนของตนเองอยางหลีกเล่ียงไมได ปจจุบัน
มีกลุมและเครือขายผูหญิงทําหนาที่ชวยเหลือ สนับสนุน ฟนฟู ตลอดจนพัฒนา
ครอบครวัผูไดรบัผลกระทบจากความรนุแรงหลายกลุม เครอืขาย มคีวามหลากหลาย
ทั้งในดานประเด็นและพื้นท่ีการทํางาน ตลอดจนระดับความเขมแข็ง 

เครือขายสตรีชายแดนใต

เครือขายสตรีชายแดนใต 

การรวมตัวเปนเครือขาย มวีตัถปุระสงคเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
สตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาศักยภาพของเครือขายสตรี และเตรียม
ความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยขับเคลื่อนงานผาน 5 ยุทธศาสตร ไดแก (1) 
การพฒันาศกัยภาพแกนนาํสตรใีหมสีวนรวมในทกุมติกิารพฒันา (2) การพฒันากลไกการ
ทาํงานของเครือขายสตรีชายแดนใตใหมคีวามเขมแข็ง (3) การสงเสรมิอาชีพและการตลาด
ที่มั่นคงใหกับสตรีและชุมชน (4) การสนับสนุนวิทยุทองถ่ิน/ชุมชน ส่ือกระแสหลัก และ
สื่ออื่นๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีแตกตางหลากหลาย
ของคนในสังคม และ (5) การพัฒนาระบบการจัดการผลกระทบของกฎหมายพิเศษและ
การบังคับใชกฎหมาย 
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ดังนั้น โครงการ ชชต. สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา รวมกับกลุม องคกร
เครือขายผูหญิงในพื้นท่ีประมาณ 25 องคกร จัดใหมีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
เครือขายผูหญิงชายแดนภาคใตขึ้น เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และ
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายผูหญิง ในนาม “เครือขายสตรีชายแดนใต” 
และจัดทําแผนปฏิบัติการของเครือขาย เพ่ือขับเคล่ือนการทํางานใหบรรลุตาม
เปาหมายและยุทธศาสตรที่วางไว ภายใต 5 ยุทธศาสตร โดยคาดหวังวา การเขามา
รวมขับเคลื่อนงานในระดับเครือขาย จะชวยพัฒนาและยกระดับกลไกการทํางาน
เครือขายผูหญิงใหเขมแข็งไดในระยะยาว

กลไกทํางานของเครือขาย เปนการรวมตัวของตัวแทนจากแตละ
ยุทธศาสตร เพื่อประสานการทํางานรวมกันในเชิงเนื้อหา และใชการประชุมประจํา
ทุกเดือนในการวางแผนขับเคล่ือน และติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
รวมกัน โดยจัดใหมีผูประสานงานเครือขาย 1 คน ทําหนาที่ประสานงาน จัดการ
งานธุรการ งานเอกสาร และการเงินใหกับเครือขาย

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่วางไวที่ผานมา ดานการพัฒนากลไก
การทํางานของเครือขาย มีการสรางความเขาใจและจัดระบบขอมูลเครือขายสตรี
เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับสาธารณะ ดานการสงเสริมอาชีพและการตลาดให
กบัสตรแีละชมุชน มคีวามพยายามในการแนะนําสนิคาของกลุมสตรีชายแดนใต ดาน
การสนบัสนนุงานดานสือ่ มกีารจดัประชมุแลกเปลีย่นใหความรูกบัแกนนาํเครอืขาย
เร่ือง ส่ือมวลชนในพ้ืนทีแ่ละนอกพ้ืนที ่และดานการพัฒนาระบบการจัดการผลกระทบ
ของกฎหมายพิเศษและการบังคับใชกฎหมาย ท่ีผานมามีการจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายตางๆ กับแกนนําและสมาชิกเครือขายสตรีฯ เปนตน ยุทธศาสตร
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ที่วางไวดังกลาว ไดชวยกําหนดกรอบใหการหนุนเสริมเครือขายมีความชัดเจน 
และใหนํ้าหนักในจุดที่สามารถเปนโอกาสหรือจุดแข็งในการทํางาน เชน กรณีงาน
ดานสื่อที่มีความสําคัญอยางมากในยุคปจจุบัน ที่อาจจะตองคาดหวังใหผูหญิงใน
เครือขายส่ือสารใหเปน เพราะสามารถใชเปนเคร่ืองมือสรางการเปล่ียนแปลงได และ
ผูหญงิกมั็กจะมเีรือ่งราวทีส่ามารถเปนเรือ่งเลาไดมากกวาผูชาย ในหลายเรือ่งผูหญงิ
จึงสามารถเปนกระบอกเสียงที่สรางความเขาใจกับคนในสังคมได หรือใชส่ือเปน
เคร่ืองมือสนบัสนนุเครอืขายสตรฯี ในดานอาชพี โดยใชส่ือสารทาํการตลาดผลติภณัฑ
ชุมชนได ถือเปนการตลาดเพ่ือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง เปนตน

ในการประชุมประจําเดือนของกลุมเครือขายสตรีชายแดนใต ไดสะทอน
ใหเห็นความกาวหนาของงานผานการถกแถลง แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอสังเกตที่พบ
ไดจากการประชุมคือ การพูดคุยแลกเปล่ียนในบรรยากาศท่ีเปนไปอยางเขมขน 
ทุกคนในที่ประชุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย เพ่ือใหงานท่ีจะทาํ
รวมกัน ประสบผลสําเร็จ 
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“การไดมาทํางานเครือขายผูหญิง กะยะหภูมิใจอยางหนึ่ง เราสามารถ
ชวยเหลือผูหญิงท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ทําให
พวกเขามีความรูสึกวาเขามีเพื่อน มีที่ปรึกษา และพวกเขาสามารถ
ชวยเหลือตนเองได” 

(ยะห อาลี, สัมภาษณ ตุลาคม 2555) 

“วันนี้ที่เราไดแลกเปลี่ยนและเถียงกันเหมือนการทะเลาะกัน แตจริงๆ 
แลว เราตองการใหงานออกมาใหดีที่สุด งานของผูหญิง ท่ีผูหญิงทํา
ก็ละเอียดออน มีเรื่องท่ีไมเขาใจกันบาง แตก็เปนธรรมดา การประชุม
ก็เหมือนกัน เราเองก็ตองใชเวลาในการประชุม เพราะวามันสําคัญ 
หมายถึงการระดมความคิดเห็นตางๆ จากคนที่ทํางาน การนัดการ
ประชุมประจําเดือน เราก็วนไปจัดที่ตางๆ เพื่อใหเครือขายผูหญิง
มีความรู ความเขาใจกับงานของเรา เราเช่ือมั่นเสมอวา งานของเรา
จะชวยใหเกิดสันติภาพได”

(เขารวมสังเกตการณการประชุมประจําเดือนของเครือขายสตรี, 
23 ตุลาคม 2555) 

จุดเดนของเครือขายสตรีชายแดนใตก็คือ ประเด็นน้ีถือไดว าเปน 
“งานใหม” ในประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในสังคมมลายูมุสลิม 
กลาวไดวาการกอเกิดงานดานผูหญิงเปนผลมาจากสถานการณที่บทบาทของผูชาย
ถูกลดทอนหรือหายไป โดยจะสังเกตไดวา ประเด็นดานสตรีและครอบครัวไดรับ
การยอมรับอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมครอบครัว ญาติ เหยื่อ ที่ไดรับผลกระทบ
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จากความรนุแรง จงึทําใหบทบาทของผูหญงิโดดเดนมากขึน้เรือ่ยๆ ในภาคประชาสงัคม
ชายแดนใต การสนับสนุนงานเครือขายผูหญิง นับวาเปนการเพิ่มพ้ืนท่ีการ
ทํางานดานสังคมของผูหญิงใหกวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมรอยคนทํางานดวยกัน 
ดวยบริบทของการทํางานโครงการที่ตองเผชิญกับคนทํางานที่หลากหลาย เปน
โอกาสใหสตรีทีเ่ปน “คนหนาใหม” ไดเขามาเรียนรูการทํางานมากข้ึน นอกจากนีจ้ะ
สงัเกตไดวา การกาํหนดยทุธศาสตรการทาํงานของเครอืขายออกเปน 5 ยทุธศาสตร 
ก็มาจากเปาประสงคเพื่อพัฒนาและขยายการทํางานตามลักษณะความสนใจ
ของกลุม เครอืขาย ใหสอดคลองกบัคนทํางานผูหญงิท่ีเปนแกนหลักในการขับเคลือ่น
ประเด็นของกลุม 

อยางไรกด็ ีความทาทายของคนทาํงานทีเ่ปนสตรทีีเ่หน็ไดชดักค็อื ภารกจิ
ทางครอบครวัทีต่องรบัผดิชอบไปพรอมๆ กบัการทาํงานดานสงัคม มหีลายกรณดีวยกนั
ที่ชี้ใหเห็นวา มุมมองเรื่องการทํางานของกลุมสตรี จะใหความสําคัญกับการเพ่ิม
ศกัยภาพของตนเองและการทํางานในสิง่ทีต่นเองชอบและถนดั เหตเุพราะวา มงีาน
หลายอยางตองทาํและงานทีป่ฏเิสธไมไดนัน้กค็อื งานบาน งานครอบครวั ทีต่องดแูล 
เปนเรื่องท่ีสังคมคาดหวังและถือวาเปนหนาที่หลักสําหรับผูหญิง ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ความทาทายที่ผูหญิงตองเผชิญ ในการจัดวางบทบาท การแบงเวลา ตลอดจนการ
กาวขามขอจํากัดเชิงวิธีคิดบางอยาง

“การพัฒนาศักยภาพสวนรวมคือการใหความรู และอธิบายวาผูหญิง
สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไดโดยไมผิดหลักศาสนา เชน จัด
อบรม โครงการตางๆท่ีพัฒนาศักยภาพผูหญิง พ่ีก็จะเปนคนประสาน
กับกลุมเครือขายตางๆ ให การพัฒนาศักยภาพ ก็จะเปนการประสาน 
การสรางเครือขาย การใหโอกาสกับคนที่ไมไดรับโอกาส” 

(นฤมล สาและ, สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2555)

เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเด็ก และ
เยาวชนจํานวนมาก ตกเปนเหยื่อความรุนแรง และกลายเปนโจทยใหญของสังคมท่ี
จะตองจัดการดูแล โดยแนวทางหนึ่งที่เปนความพยายามตอการแกปญหา ไดมีการ

เครือขายเยาวชนพัฒนาสูอาเซียน
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หยิบยกประเด็นการพัฒนากลุมเยาวชน รวมถึงการสรางโอกาส และเปดพื้นที่ให
กลุมเหลานี้ไดพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็ง เน่ืองจากกลุมเยาวชนเปนกลไก
หนึ่งที่สามารถมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนา และยังไมมีการสํารวจขอมูลกลุม
องคกรเยาวชนท่ีมอียูใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ขาดฐานขอมลูองคกรท่ีเปนระบบ 
อีกทั้งไมมีการพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมองคกรเยาวชนเหลานี้ จึงจําเปนอยางยิ่ง 
ในการสนับสนุนใหมกีารเช่ือมโยงกลุมเยาวชน หนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความ
สามารถ ตลอดจนการส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุม องคกรเยาวชน
ดวยกัน เพื่อเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก 

เครือขายเยาวชนชายแดนใตพัฒนาสูอาเซียนป 2558 

การรวมตัวของกลุมเยาวชนในระดับเครือขายนี้ มีเปาหมายเพ่ือที่จะ
เสรมิบทบาท พฒันาศกัยภาพของเยาวชน องคกรเยาวชน ขบัเคลือ่นงานเยาวชน
เพือ่ยกระดับประเด็นเยาวชนในพ้ืนทีช่ายแดนใตไปสูบรบิทอาเซียน เมือ่ตองเขา
สูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงมีการหยิบยกนําประเด็นเร่ืองอาเซียน
เขามาเปนประเด็นรวมของกลุมเยาวชนท่ีมีความหลากหลาย โดยมีแนวทาง
รวมกัน คอื (1) การจดัตัง้และพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายเยาวชน (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 เพือ่รบัมอืกบัการเปล่ียนแปลงและรูเทาทนัตอโลกอาเซียนในดานตางๆ เชน 
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวัฒนธรรม เปนตน โดยอาศัยการทํางานเปนเครือขาย 
เนือ่งจากทีผ่านมา ปญหาเครอืขายเยาวชนสวนหนึง่เกดิจากการขาดกลไกประสาน
เครือขาย การสนับสนุนจากภายนอกไมตอเน่ือง และขาดทักษะการบริหารจัดการ
องคกรและเครือขาย การรวมตัวเชื่อมโยงกันนี้ จะชวยใหเรียนรูการทํางานรวมกัน 
ไดทักษะความรูท่ีจะพัฒนาตนเองผานการบริหารองคกรกลุม รวมทั้งเปนการสราง
ผูนําเยาวชนอาเซียนท่ีมีความรูเทาทันเร่ืองอาเซียน สามารถนําความรูเร่ืองน้ีไป
เผยแพรใหกับเยาวชนอื่นๆ อีกจํานวนมาก ที่ขาดโอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสาร
เนื่องจากปจจัยตางๆ ไดแก ปญหาการศึกษา การสื่อสาร และโอกาสการเขาถึง
ของเยาวชนในพืน้ทีท่ีห่างไกลเปนไปไดยาก รวมถงึบางพืน้ทีท่ีต่องประสบกบัปญหา
ความรุนแรง 

การดําเนินงานหนุนเสริมเครือขายเยาวชนใน โครงการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนเครือขาย 3 จังหวัดภาคใตสูอาเซียน 2558 ที่ผานมา ดําเนินการ
ผานกิจกรรมประชุม สัมมนา สรางความเขาใจ และการแลกเปล่ียน ใหความรูเปนหลกั 
เชน การประชุม เสวนาสรางความเขาใจและกําหนดยุทธศาสตรรวมกันของ
เครือขายองคกรทีเ่ขารวม การปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดการใหสมาชิกภายใน
กลุมมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน กําหนดประเด็น เนื้อหา ความรูที่จะทําใหเยาวชน
เขาถึงอาเซียนมากท่ีสุดและนําเนื้อหาความรูที่ไดมากําหนดเปนกิจกรรม ไดแก 
กจิกรรมการพฒันาความเปนเครอืขายเยาวชนผานเวทพีบปะแกนนาํเยาวชน ประชมุ
ทีมประสานเครือขาย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขาย ดวยการฝกอบรม
ทักษะท่ีจําเปน เชน การบริหารจัดการองคกร การสรุปและจับประเด็น ทักษะการ
สือ่สาร กจิกรรม เรยีนรูเทาทนัอาเซียน ผานการดาํเนนิกจิกรรม “โรงเรยีนอาเซยีน” 
และเรียนรูอาเซียนผานสื่อวิทยุ เพื่อใหความรูเรื่องอาเซียนกับสมาชิกเครือขาย 
กลุม องคกรเยาวชนทั้ง 23 องคกรเปนหลัก ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารท้ังภายใน
เครือขายและสาธารณะ และการถอดบทเรียนการทํางานของเครือขาย 
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“เครือขายเยาวชนอาเซียนกอต้ังโดยกลุมเยาวชนตางๆ 23 องคกร 
ซึ่งการกอตั้งน้ีเปนการเช่ือมโยงไปยังองคกรตางๆ ทั้ง 23 องคกร จาก
การทํางานของแตละองคกรรับรูวาองคกรน้ีมีชื่ออยู แตไมไดรับรูวา
มีการทําอะไรกันบางและมีคนทํางานไหม ซ่ึงแตละกลุมก็มีการจัดตั้ง
องคกรของตวัเองตามแนวคิดทีไ่ดจากประสบการณ ทาํใหเราคิดวาการ
สรางเครือขาย จะทําใหเรารูจักกันมากขึ้น จากการทํางานรวมกัน” 

(สัมภาษณกลุม, 2 กันยายน 2555)

การรวมตัวของกลุมเยาวชนในระดับเครือขาย ภายใตการสนับสนุนของ
โครงการ ชชต. น้ี มีทั้งจุดเดน และเปนความทาทายในคราวเดียวกัน อันเน่ืองมา
จากอัตลักษณของแตละกลุมองคกรที่เปนสมาชิก ที่มีความหลากหลายสูง แตละ
กลุมองคกรมีความสนใจ มีการดําเนินกิจกรรมคนละประเภท อีกทั้งยังอยูในระบบ
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งกลุมที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษา และท่ีไมไดเขา
เรยีนในสถาบนัอดุมศกึษา เปนผลใหการสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกนั เปน
ความทาทาย ซ่ึงที่ผานมา ไดมีความพยายามหาทางออกดวยการฝกอบรม พัฒนา
ศกัยภาพของเยาวชนรวมกนั เชน การอบรมความรูเรือ่งอาเซยีน ซึง่เปนหัวขอกลางๆ 
ยังเปนเรื่องใหมท่ีทุกคนควรเรียนรูเหมือนกัน อีกทั้งสอดรับกับเปาหมายในการ
ยกระดับประเด็นเยาวชนในพ้ืนที่ชายแดนใตไปสูบริบทอาเซียนอีกดวย หากเปน
ประเด็นหรือหัวขอท่ีเฉพาะกลุมสนใจ โดยไมคํานึงถึงการอยูรวมกันเปนเครือขาย 
ก็จะทําใหการทํางานรวมกันลําบากยิ่งขึ้น 

“...กิจกรรมของเครือขายน้ีสวนใหญจะเปนในรูปแบบการอบรม
มากกวา หรือการเสริมศักยภาพใหกับองคกรตางๆ หรือในสวนของ
โรงเรียนอาเซียนที่เพิ่งมีไมนานนี้ จะเปนการเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ใหฟง เพื่อเปนการตอยอดภายในกลุม หรือเปนการอบรมใหความรู
เพื่อการพัฒนาของกลุม และเปนการเพ่ิมทักษะใหกับองคกรเกี่ยวกับ
อาเซียน เปนการเตรียมความพรอมหรือการต่ืนตัวของคนในพื้นที่เมื่อ
เรื่องอาเซียนเขามา” 

(ลุกมาน ผูประสานงานเครือขายเยาวชน, 
สัมภาษณ 23 กันยายน 2555) 
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สําหรับการอบรมใหความรูแกเยาวชน ถือเปนการเตรียมความพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัยภายนอก ซึ่งกําลังกลายเปนบริบทที่สําคัญ
ของภูมิภาค แมวาโดยเนื้อแทแลว คนในพื้นที่ก็ยังไมทราบแนชัดวาจะเปนอยางไร 
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบาง และควรปรับตัวอยางไร แตเมื่อไดรับการ
สนบัสนุนใหดาํเนนิการ โรงเรียนอาเซียน สงผลใหเยาวชนเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของความเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกัน ท่ีสามารถจะชวยเหลือพึ่งพากันไดในอนาคต 
อยางไรก็ดี พบวา เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของเครือขายเยาวชนกับ
เครือขายอ่ืนๆ แลว เครือขายเยาวชนตองเผชิญกับขอจํากัดมากกวา อันเน่ือง
มาจาก 1) การขาดประสบการณในการทํางานเครือขายทางสังคม มักทํางานกับกลุม
เดมิๆ ทีต่นรูจกัอยูแลว ไมไดขยายงานหรือเชือ่มโยงกับ เครอืขายเยาวชนอ่ืนเทาทีค่วร 
2) ภาพขององคกรเยาวชนในจังหวัดชายแดนใตในปจจุบันยังไมคอยชัดเจน 
ไมวาในเชิงองคกรหรือตวับคุคล ทีจ่ะเห็นบทบาทข้ึนมา การคนหากลุมตวัอยางของ
การทํางานเยาวชน ท่ีพอเปนตัวอยางไดในพื้นที่ยังมีนอยเกินไป ดังเสียงสะทอน
ที่บอกวา 

“พอดูจริงๆ องคกรบางสวนไมมีคนทํางาน ซึ่งอาจจะเกิดจากความ
ไมแนนอนของแตละคน ขาดความตอเนื่องของกิจกรรมและดาน
งบประมาณ ซ่ึงการต้ังกลุมโดยระบบรัฐทีไ่ดงบประมาณเพียงคร้ังเดียว
โดยไมไดมีความตอเนื่อง ทําใหเห็นแตช่ือ 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 กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ
เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2554 ประกอบดวย
องคกรภาคีที่ทํางานในพ้ืนที่ 20 องคกร มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ิมศักยภาพในการ

3) ขอจาํกดัเร่ืองเวลาของแตละองคกรกับการทํางานเชิงเครือขาย ไมมกีารตกลงเร่ือง
ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน เกิดปญหาวาแตละกลุมวางไมตรงกัน ทําให
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางลาชาและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และ 
4) ขาดการจดักระบวนการเรยีนรูรวมกันเกีย่วกับประเดน็ทีท่าํ ทัง้ในสวนของงานที่
ผานๆ มา ทีค่วรมีการถอดบทเรียน และในสวนของเร่ืองราวใหมๆ  ทีเ่ขามาเปนโจทย 
อยางในประเดน็รวมเรือ่งอาเซยีน กเ็ปนประเดน็ท่ีกวางมาก ไมมกีารกาํหนดขอบเขต
ทีช่ดัเจนหรือมกีารวิเคราะหวาควรจะเรียนรูในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับบทบาทของตนเอง
อะไรบาง ซึ่งในเรื่องนี้ยังตั้งอยูบนพื้นฐานท่ีวา เยาวชนแตละกลุม ก็มีความรู ความ
เขาใจเร่ืองอาเซียนไมเทากันอีกดวย

 ในปแรกของการทํางานโครงการ ชชต. สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนาได
สนบัสนนุใหเครอืขายประชาสงัคม จดัทาํโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูคนทาํงานภาค
ประชาสงัคมในกระบวนการเสรมิสรางสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต ซึง่มกีจิกรรม
สาํคญัคอื การเสวนาในหวัขอตางๆ ทีเ่กีย่วของกับงานพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมีผูเขารวมจากองคกรภาคประชาสงัคมในท้ัง 3 จงัหวดั เขารวม 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 เดือน/ ครั้ง 
 

สภาประชาสังคมชายแดนใต
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ทํางานและเพ่ิมพลังอํานาจของภาคประชาชน ท้ังในภารกิจการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง 
การรวมกระบวนการนโยบายสาธารณะ และการรวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สราง
ความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํา 2) รวมกันกําหนดทิศทางในการแกปญหาและ
กาํหนดตนเองในการฟนฟูและพฒันาชายแดนใตอยางยัง่ยืน 3) สงเสริมการแลกเปลีย่น
เรียนรู และประสานสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางกลุม องคกร และเครือขายภาค
ประชาชนในพ้ืนที ่และ 4) ส่ือสารและสรางพ้ืนทีส่าธารณะ เพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม
 การขับเคล่ือนงานสภาฯ มาจากตัวแทนหลากหลายสาขาอาชีพ เชน อาจารย 
นักวิชาการ ครู นักพัฒนาเอกชน นักสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ อดีตขาราชการ ฯลฯ 
ที่มีประสบการณอันยาวนานในพื้นที่ หลายคนเปนนักคิด นักเขียน นักอาน และ
มีบทบาทตอการแกไขปญหาชายแดนใตตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

จากการมีเวทีพบปะกันอยางสมํ่าเสมอ และมีกิจกรรมเคล่ือนไหวรวมกัน
ตามสถานการณในพ้ืนที่ ประกอบกับการกระตุน หนุนเสริมจากสถาบันชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา ทําใหกลุม องคกรตางๆ เหลานี้ มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
นําไปสู การกอตัวความคิดและกอตัวกลุ มคน ซึ่งไดแก นักพัฒนาอาวุโสและ
นักกิจกรรมสังคมที่เปนแกนประสานงานเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ 
ประมาณ 40 คน ที่มีคุณลักษณะสําคัญคือ เปนกลุม องคกรที่ทํางานพัฒนาสังคมที่
อยูนอกภาครัฐ ตางคนตางมีกิจกรรมงานพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน คอืการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น และภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต จนในท่ีสุดไดพัฒนาและกอตัวกลไกประสาน เช่ือมโยงเครือขายภาค
ประชาชน ประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในนาม “สภาประชาสังคม
ชายแดนใต” เพือ่เปนองคกรประสานงานกลางและเปนทีป่ระชมุ พบปะประจาํของ
เครอืขายองคกรพฒันาเอกชน องคกรชมุชน และองคกรประชาสงัคมทีม่ถีิน่ฐานทีต่ัง้ 
หรือดําเนินงานพัฒนาสังคมอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสถาบัน
ชุมชนทองถ่ินพัฒนามีบทบาทสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปล่ียนของ
คณะกรรมการ รวมทัง้จดัฝกอบรมเสริมสรางองคความรูเพิม่เติมแกบคุลากรของสภา
ประชาสังคม ตลอดจนคอยใหคําแนะนําตอสภาประชาสังคมชายแดนใต 

การออกแบบการบริหารจัดการภายในสภาฯ ที่กําหนดโครงสราง
ใหมีเลขาธิการสภาฯ คอยทําหนาท่ีในการบริหารจัดการภายในองคกรใหเกิดการ
ทาํงานทีมี่ประสทิธภิาพ สนบัสนุนงานของสภาฯ ทัง้ในแงของการบริหารทรพัยากร
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บคุคลและการจดัการการประชมุสภาฯ ทาํใหเกดิระบบการทาํงานทีส่ามารถรองรบั
การดําเนินกิจกรรมในปจจุบัน และการขยายตัวของกิจกรรมในอนาคตไดอยางดี 
โดยมีการจัดต้ังกองเลขาสภาประชาสังคม ทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแก
การทํางานของคณะกรรมการสภาประชาสังคม เชน อํานวยการจัดประชุมของ
คณะกรรมการ การตดิตอประสานงาน การดแูลงบประมาณ ไปจนกระทัง่การจดัเตรยีม
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการทํางานที่คลองตัว และมีการบริหารจัดการที่ดี 
เนือ่งจากขอจาํกดัของกรรมการแตละคนท่ีมภีารกิจมาก จงึเปนกลไกท่ีจาํเปนสาํหรับ
การขับเคลื่อนงานในรูปแบบการจัดการโครงการและระบบความสัมพันธแนวราบ 
เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก กรรมการสภาฯ และทีมเลขานุการ 
ที่ตองมีการติดตอประสานงานกันโดยตลอด 

“ปจจุบันการบรหิารจดัการภายในถอืวายงัไมรอยเปอรเซ็นต เรายังไมมี
สํานักงานเปนของตัวเอง นองๆ ท่ีมาทํางานในกองเลขานุการก็ถือวา
เปนมือใหม ตองคอยดูแลและประคับประคอง สวนตัวผมก็ยังไมได
อยูกับที่ ตองเดินทางตลอด ทําใหการทํางานไมเต็มที่อยางที่ตั้งใจใว” 

(รอซีดี เลิศอริยะพงษกุล, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2555) 
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 การทํางานของฝายกองเลขาฯ ถือไดวาเปนคนทํางานเบ้ืองหลังที่คอย
สนับสนุนการทํางานของสภาฯ ในดานการบริหารจัดการอยางใกลชิด อยางไรก็ดี
โดยท่ัวไปบุคลากรในทีมเลขาฯ มักมีอาวุโสนอยและประสบการณการทํางาน
ดานสังคมนอยกวาสมาชิกสภาฯ ซึ่งมักเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายองคกรและ
มีบทบาททางสังคมสูง ทําใหไมสามารถทํางานเชิงรุกไดเทาที่ควร ตองรอใหหัวหนา
งานหรือ เลขาธิการสภาฯ กรรมการสภาฯ เปนคนคอยกําหนดการทํางานตางๆ 
นอกเหนือจากการแจงขาวความเคล่ือนไหว การประสานงาน ติดตามงานและ
กิจกรรมตางๆ ของสภาประชาสังคมใหกรรมการทราบ แมวาจะมีขอจํากัดดังกลาว 
แตนบัไดวา กองเลขาฯ มสีวนสาํคญัอยางมากในการจดัการใหเกดิการลืน่ไหล คลองตวั 
ไมติดขัด ของระบบงานในความเปนองคกร อีกทั้งมีสวนชวยเชื่อมโยง สราง
บรรยากาศการทํางานอีกดวย 

“...เน่ืองจากตองติดตอประสานงานกันบอย เรากมี็ความพยายามทําให
เกดิบรรยากาศของการทํางานแบบเปนกนัเอง และใหเกดิประสิทธภิาพ
มากที่สุด เพราะกรรมการหลายคนเปนผูใหญ เร่ืองบางเร่ือง เราก็ตอง
ชวยกัน อยางเชนเร่ืองการจัดการการเงิน” 

(กองเลขาฯ สภาประชาสังคมชายแดนใต, 
สัมภาษณ 27 กันยายน 2555) 

 การดําเนินงานของสภาฯ เปนไปไดดวยดีตองอาศัยทมีงานหรือกองเลขาฯ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ อกีท้ังตองเขาใจวฒันธรรมองคกรและการทํางานของภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่อยูบางแลว ซ่ึงปจจุบัน การแสวงหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว เปน
เรื่องไมงายนัก เพราะการทํางานดานนี้ตองมีใจรัก และจิตใจอาสา ดวยระบบงาน
ทีย่งัเปนลกัษณะของโครงการ ไมสอดคลองกับคานยิมของสังคมสวนใหญทีม่องความ
มัน่คงของงานอยูในระบบราชการหรอืบรษิทัเอกชน แตกระนัน้ คนทาํงานสวนใหญ
ทีท่าํงานรวมกับสภาฯ กเ็ปนคนรุนใหมในพืน้ทีท่ีม่คีวามคดิ เปนตวัของตวัเอง มคีวาม
หวังวาการทํางานลักษณะอยางนี้จะชวยเหลือสถานการณในบานตนเองได และ
มีจิตใจอาสาท่ีจะทํางานเพ่ือสังคมจึงนับวาเปนกองหนุนที่สําคัญในการขับเคล่ือน
การทํางานในลักษณะเครือขายเชนน้ี 
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“การทํางานตรงนี้เราเองก็มีความสุข เพราะดวยเนื้องานที่มีความ
เกี่ยวของกับบานเรา เขาตองการแกไขปญหาบานเรา ...งานที่เราทํา
กม็คีวามภาคภมูใิจเพราะเสมือนเราไดแกไขปญหาไปดวย เราก็ตองการ
ใหกรรมการสภาฯ ทํางานไดเต็มที่ สวนทางเราเองก็อยากทํางาน
ที่สนับสนุนทุกอยาง เพราะน่ีคือ บานของเรา” 

(กองเลขาฯสภาประชาสังคมชายแดนใต, 
สัมภาษณ 27 กันยายน 2555) 

ความเปน “พื้นที่กลาง” ของสภาประชาสังคมชายแดนใต
หากพิจารณาในแงหน่ึง สภาประชาสังคมชายแดนใต ก็มีสถานะ

เปน “พื้นที่กลาง” ซึ่งนักคิดคนสําคัญอยางเจอรเกน ฮาเบอรมาส (Jurgen 
Habermas)2 ไดบุกเบิกการอธิบายเก่ียวกับ “พื้นที่สาธารณะ” (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 พ้ืนที่สาธารณะเปนพื้นที่ของชีวิตสังคมท่ีเปดกวาง

2 เจอรเกน ฮาเบอรมาส นักคิดนักวิชาการชาวเยอรมัน สํานักความคิดแฟรงกเฟรต (Frankfurt School 
of Critical Theory) ถือเปนหนึ่งในสํานักคิดกาวหนาท่ีศึกษาคนหาเหตุผลและวิพากษวิจารณการดํารงอยู
ของสังคมสมัยใหม เขาไดนําเสนอเร่ือง “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
พื้นที่ที่เชื่อมโยงสังคมกับรัฐ เปนพื้นท่ีที่ผูคนในสังคมมารวมกันทําหนาที่วิพากษ 
วิจารณ และควบคุมการทํางานของอํานาจรัฐ สวนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะจึง
สถาปนามาจากการสนทนา การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นของประชาชน
พลเมืองรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวม อันเกิดขึ้นโดยไมมีการบังคับขมขู หรือ
คุกคาม (coercion) ตามความคิดของฮาเบอรมาส พื้นที่สาธารณะทางการ
เมือง (political public sphere) มีความหมายอยางมากตอการพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยที่ใชวิจารณญาณ (deliberative democracy) ซึ่งพื้นที่สาธารณะ
จะมีบทบาทอยางไรน้ันข้ึนอยูกับการมองความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม หาก
มองวารัฐควรทําทุกอยางแบบเบ็ดเสร็จ ควรจะจัดการบานเมืองอยางไรโดยไมตอง
ปรึกษาหารือใคร เปนผูใหหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพกับประชาชน ถาเชนนั้น
พื้นที่สาธารณะก็ไมมีความหมายทางการเมืองแตอยางใด แตจะมีความหมายก็
ตอเมื่อ เปนที่ท่ีผูคนมารวมกันสรางความคิดเห็นสาธารณะ สามารถวิพากษวิจารณ
รัฐ ควบคุมการทํางานของรัฐ และใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการบานเมืองได

เม่ือพิจารณาจากเปาประสงคของการกอต้ังสภาประชาสังคมชายแดนใต 
อาจกลาวไดวา มีความสอดคลองกับความเปน “พื้นที่สาธารณะ” หรือพื้นที่กลาง 
ตามความหมายขางตนในแงท่ีเปนความพยายามของภาคประชาสังคม ในการ
สรางพ้ืนที่ทางสังคมแบบใหมที่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นอันหลากหลาย
ไดอยางปลอดภัย โดยเฉพาะในบริบทพ้ืนที่ที่มีสถานการณความขัดแยงและความ
รุนแรงเกิดขึ้น

“ประเด็นหลักของสภาประชาสังคมชายแดนใตวันนี้ก็คือ ตองการ
สรางพ้ืนที่กลางจริงๆ มีความเปนกลางดวย สามารถเอาคนท่ีเห็นตาง
จากรัฐมาพูดคุยกันได ทุกองคกรมาแสดงความเห็น ความคิด เพื่อ
สันติภาพ เราอยากใหบรรยากาศชายแดนใตเปดมากขึ้น ฉะนั้นถือวา
เปนภารกิจอันสําคัญยิ่ง” 

(ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2555) 
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 ทั้งนี้ กิจกรรมสําคัญท่ีสะทอนสถานะความเปนพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่
กลางของสภาประชาสังคมชายแดนใต ไดแก การประชุมสภาประจําเดือน ซึ่งจาก
เขารวมสังเกตการณการประชุมสภาฯ พบวา (1) หลายคนที่เปนกรรมการสภาฯ 
มีความแตกตางหลากหลายกันมาก ท้ังในแงภูมิหลัง ประสบการณการทํางาน และ
อดุมการณการทาํงาน การจดัประชมุและทาํใหเปนพ้ืนท่ีสาํหรบัการรบัฟงกนัได และ
รวมกันประมวลความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพื่อนํามาใชในการกําหนดทิศทางการ
ทาํงานของสภาฯ ในแงนีจ้งึถอืไดวา เปน “คลงัประสบการณ” หรอืเปนทีแ่สดงออก
ถึงความรุมรวยทางปญญาสาธารณะก็วาได (2) วิธีการประชุมแลกเปล่ียนหรือการ
อภปิราย กําหนดใหมกีารแสดงเหตุผล ชุดประสบการณของตนเอง เพ่ือการแลกเปล่ียน 
และสนับสนุนข อถกเถียงของตน ซึ่งแน นอนว าในการประชุมแต ละครั้ง
มักมีการแสดงความเห็นที่แตกตางกันระหวางสมาชิกสภาฯ แตกติกาที่ใหมีการ
ยอมรับมติที่ประชุมเมื่อจะตองทํางานรวมกัน ก็ไดรับการยอมรับและปฏิบัติตาม
ดวยดี ซ่ึงการสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันเชนนี้ มีผลตอการลดความขัดแยง 
ตลอดจนความเหล่ือมล้ําเชิงอํานาจของบรรดาสมาชิกสภาฯ ลงไปไดดวย เพ่ือไม
ใหเปนแรงฉุดรั้งอันเกิดจากการครอบงํา สั่งการ (3) การประชุมทุกครั้ง มักจะมี
ขอมูล ความรูใหมๆ มาแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ กรรมการสภาฯ แตละคนก็จะนํา
ขอมูลที่ไดรับจากองคกรท่ีตนสังกัดติดตัวมาดวย ลักษณะเชนนี้ หลายคร้ังสามารถ
ชวยถวงดุลในเร่ืองการรับรู ความเขาใจขาวสารขอมูล ใหเปนการแลกเปลี่ยนแนว
ราบมากย่ิงขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณเฉพาะหนา หรือความรุนแรง บทวิเคราะหในการ
ประชมุก็จะมคีวามลุมลกึและรอบดานมากข้ึน สงผลใหการตดัสินใจมีประสิทธภิาพ 
ถูกทิศทาง และรวดเร็วมากข้ึน
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อยางไรก็ตาม ความทาทายของสภาฯ ในฐานะท่ีเปนพื้นที่สาธารณะหรือ
พื้นที่กลาง ยังคงอยูที่การจัดการความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณของ
สมาชกิสภาฯ เพราะแนนอนวาการทีต่วัแทนองคกรตางๆ ทีม่าเขารวมเปนกรรมการ 
ยอมมคีวามแตกตางหลากหลายทางดานความคิดและแนวทางในการทาํงาน ซึง่นับ
เปนเรื่องทาทายในการจัดการอยางยิ่ง หากการจัดการไมเหมาะสมหรือดีพอ อาจ
ทําใหการดําเนินงานติดขัดลาชา ขาดเอกภาพ อยางไรก็ดี การวางระบบการทํางาน
ของสภาฯ ทีใ่ชวธิกีารคดัเลอืกประธานสภาฯ เมือ่ไดผูทีม่ทีัง้ประสบการณและภาวะ
ความเปนผูนํา ดังกรณีของครูประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ขาราชการครูคนเกาคนแกใน
พื้นที่ ก็ชวยใหการประชุมหารือดําเนินไปไดดวยดี และที่ผานมา ก็ยังไมปรากฏวา
สมาชิกสภาฯ มีความเห็นแยงกันมาก อาจเพราะสมาชิกแตละคนใชความถอยที
ถอยอาศัยในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เพื่อใหการทํางานรวมกันเกิดขึ้นได 
ดังนั้นจึงทําใหเห็นวา การที่สภาประชาสังคมชายแดนใตมีองคประกอบของ นักคิด 
นกักจิกรรม ทีม่ปีระสบการณการทาํงานทีห่ลากหลายในพืน้ที ่สงผลเชงิบวกตอการ
ทํางานมากกวาในทางลบ 

“การทีไ่ดครปูระสทิธิม์าทาํหนาทีป่ระธานสภาฯ นบัเปนเรือ่งทีด่มีากๆ 
เพราะครูประสิทธิ์ ถือไดวาแกเปนผูใหญและมีลูกลอลูกชนเยอะ เวลา
มีการปะทะความคิดของกรรมการสภาฯ ครูประสิทธ์ิก็ทําหนาที่ไดดี 
สามารถทําใหการประชุมดําเนินการไปตอได ดวยบุคลิกภาพประสาน
แนวคิดตางๆ ได ทําใหการประชุมดําเนินการไปอยางราบร่ืน แมวา
ชวงแรกๆ อาจจะมีติดขัดบาง แตหลายคนก็ปรับตัวเขาหากันมากขึ้น 
เพราะตองทํางานรวมกัน” 

(รอซีดี เลิศอริยะพงษกุล, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2555) 
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นอกจากน้ี การพยายามที่จะใหเกิด “พื้นที่กลาง” ของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต ถือวาเปนการเปดพรมแดนความรู ไปสูการรับรูเรียนรูเรื่องราวใหมๆ 
และเปนกลไกเชิงสถาบันที่จะสรางวัฒนธรรมของการถกแถลง อภิปราย กันอยาง
เขมขนของบคุลากรในสภาฯ ซึง่แมวาจะมีความคดิเหน็บางประการทีไ่มสอดคลองกนั 
แตเมือ่ตางใหการเคารพกตกิาการประชมุ กท็าํใหเกิดบรรยากาศทีเ่ปดกวางมากขึน้ 
ตั้งแตระดับคนทํางานจนถึงระดับการรับรูของสังคมชายแดนใต ทําใหทุกเสียงมีคา
เทาเทียมกัน เพราะมีเพียงการตอสูกันทางความคิด ความรู ดวยการแสดงเหตุผล
เทานั้น ที่จะไดรับการยอมรับ
 
บทเรียนและขอสังเกต 

จากขอมลูประสบการณการทาํงานของทัง้ 4 เครอืขายขางตน ชีใ้หเหน็จดุ
เดน และขอจาํกดัของการทํางาน นาํมาสูขอสงัเกตท่ีนาสนใจอยางนอย 3 ประการ คอื
 

ไมใหการเรียนรูเปนเพียงเรื่องของความบังเอิญ
ประการแรก เครือขายทรัพยากรถือเปนเครือขายที่มีพัฒนาการยาวนาน

และตอเน่ืองท่ีสุดในภาคประชาสังคมชายแดนใต ซึ่งการรวมตัวกันในรูปเครือขาย
บนฐานของภมูนิเิวศทีเ่ชือ่มโยงกนัตัง้แตภผูาถงึทองทะเล ทาํใหเหน็ภาพรวมเชงินิเวศ
ทั้งระบบ อันนําไปสูการมองปญหาและสาเหตุทั้งในพื้นที่ระดับยอยและในระดับ
กวางไดชัดเจน และถือเปนพัฒนาการอีกกาวหนึ่งที่สําคัญเนื่องจากเครือขาย
ทรัพยากรไดพัฒนาตนเองเปนเวทีกลาง (Platform) มีบทบาทในการเช่ือมตอ
ระหวางชุมชน ทนุเอกชน และหนวยงานของรัฐไดสาํเร็จ ทีส่าํคัญเครอืขายทรพัยากร
เปนกรณตีวัอยางทีแ่สดงออกถงึการพฒันาศกัยภาพ ยกระดบัการเคลือ่นไหวบน
ฐานของขอมูล ความรู ท่ีมีการออกแบบ การรวบรวม วิเคราะหสังเคราะห โดย
การรวมมือกันระหวางชุมชน นักวิชาการชาวบาน และนักวิชาการจากองคกร
ที่เปนทางการ ทําใหผลการดําเนินงานมนีํ้าหนักมากขึ้น เพราะมีการใชเคร่ืองมือ 
มีฐานความรูทางวิชาการรองรับ สามารถตอบสนองตอเปาหมายในการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาไดตรงประเด็น มากกวาจะเปนการเรียนรู อยางบังเอิญตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาหรือเปนครั้งคราวไป 
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 พื้นที่ผูหญิงในเครือขาย 
ประการตอมา ในขณะท่ีบทบาทของผูชายและการเมืองมีพื้นที่ใน

ประวัติศาสตรมาอยางยาวนานในการเคล่ือนไหวทางสังคมในประเด็นตางๆ 
ไมวาจะเปนสิทธิทางการเมือง สิทธิการทํากิน แตโครงการนี้ไดชี้ใหเห็นวา กลุมสตรี 
กลุมเยาวชน แมจะมีพัฒนาการที่ชากวาโดยเปรียบเทียบ แตกลาวไดวา กลุมสตรี
และเยาวชนถือเปน “หนาใหม” ที่นาสนใจสําหรับหนาประวัติศาสตรของการ
เคล่ือนไหวภาคประชาสังคมชายแดนใต โดยเฉพาะกลุมสตรีทีถ่กูสถานการณผลกัให
ตองกาวมาเปนผูนําครอบครัว การเปดพืน้ทีพ่ดูคุยเรือ่งสทิธสิตรแีละการเช่ือมโยงถงึ
หลักการศาสนา แมจะทําใหเกิดขอถกเถียงอยูบาง แตไดชวยเปดมุมมอง ความคิด 
ไดรบัรู เรียนรูท่ีทาํใหโลกแหงการรับรูและความคิดความเช่ือเปดกวางออกไป ดงัน้ัน 
กลาวไดวาการสรางเครือขายกลุมสตรีเปนการยกระดับการทํางานของกลุมสตรี
ในภาพรวม โดยการทํางานภายใต 5 ยุทธศาสตรนัน้ ถอืวาไดทาํใหกลุมสตรเีขามามี
บทบาทมากข้ึนในพื้นท่ีทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต ไมเพียงในระดับพื้นที่ 
แตรวมถึงในระดับเครือขาย ตลอดจนไดมีโอกาสแบงปนประสบการณ เรียนรูและ
สรางองคความรูใหมๆ และมีทรัพยากรเขามาสนับสนุนกลุมสตรีในดานตางๆ มาก
ขึ้นจากที่แตเดิมมีพื้นท่ีนอยเต็มที
 

ทํางานสังคมอยางมืออาชีพ
ประการสุดทาย เครือขายคนทํางานทางสังคมในประเด็นสาธารณะหรือ

ที่เปนเรื่องสวนรวมเหลานี้ โดยมากมีทัศนคติที่มองงานท่ีทําวาเปนงานอาสาสมัคร 
ซึ่งในแงหน่ึงถือไดวาเปนเรื่องดี สะทอนถึงความคิด จิตใจอาสา จิตใจที่มีความ
เสียสละ มีความปรารถนาดีตอสวนรวม ตอสังคม แตในอีกแงหนึ่ง กลับกลายเปน
ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการทํางาน ที่เกิดจากการจัดสรรเวลาหรือการทุมเท
กับการทํางาน ตลอดจนการมุงพัฒนา ยกระดับการดําเนินงานใหกาวหนา ซึ่ง
สามารถจะพิจารณาดวยการมองแบบใหมวา การทํางานแบบน้ีเปนอาชีพหนึ่ง เชน 
นักพัฒนาเอกชน เปนตน เปนการงานที่เปนอาชีพได โดยสามารถพัฒนา ยกระดับ
การทาํงานของกลุม เพือ่ขอทนุจากแหลงตางๆ ทีใ่หการสนบัสนนุไดดวยตนเอง ซึง่จะ
ทําใหสามารถใชเวลาในการดําเนินงานอยางเต็มที่ เพราะงานท่ีแทจริง ที่แสดงออก
ถงึฝมอืและมลูคาเพิม่ภายในงาน จะแสดงออกกโ็ดยการทาํงานแบบมอือาชพีเทานัน้ 
ทีค่วามกาวหนาจะมาจากการผานประสบการณ เติบโตจากการทาํงานทีมั่กเริม่จาก
สิ่งที่เรียบงาย ไปสูกระบวนการท่ีซับซอนข้ึน และพวกเขาและเธอสามารถจัดการ
หรือรับมือกับมันได
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…สิ่งที่ชวยสรางแรงจูงใจใหคนก็คือ ผลักดันใหพวกเขา
ออกไปริเริ่มทําบางสิ่งบางอยาง และเรียนรูในสิ่งที่ตอง

เรียนรู เพื่อเปลงศักยภาพใหมากที่สุด 
John Kotter 

ในบทนีเ้ปนการประมวลผลลพัธทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินงานของเครอืขาย
ทัง้ 4 เครอืขาย ซึง่สวนหนึง่ไดชวยสะทอนภาพรวมและบทเรยีนการทาํงานเครอืขาย
ภาคประชาสังคมชายแดนใตดวย รวมท้ังช้ีใหเห็นปจจยัสนับสนุนและปจจัยทาทาย
ในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม ดังนี้

ภาพรวมการทํางานของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต 

ฐานคิดในการมองการทํางานของเครือขายประชาสังคม

แผนภาพ 
แสดงฐานคิดในการสังเคราะหภาพรวมการทํางานของเครือขายประชาสังคม

บทเรียนการพัฒนา
เครือขายประชาสังคมชายแดนใต  

ขบวนการเคล่ือนไหว
ภาคพลเมือง

(civic movement)
รัฐ

โครงสรางพื้นฐานประชาสังคม
(civic infrastructure)

คุณธรรมพลเมือง 
(civic virtue) 

การพัฒนา ยกระดับ

ฐานการรวมตัว ทุนเดิม

พื้นที่สาธารณะ
(public space)
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 ในที่น้ีไดนําองคประกอบหรือประเด็นที่เกี่ยวของในแนวคิดเรื่องประชา
สังคมหรือสังคมพลเมือง (civil society) มาประยุกตเปนฐานคิดในการมองการ
ทํางานของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต ดังน้ี 

ประเด็นแรก ฐานการพฒันา การรวมตวั ซึง่แตละพืน้ที ่แตละกลุม องคกร 
มทีนุทางสังคมไมเหมือนกัน มลีกัษณะกลุมกอนท่ีมพีฒันาการมาไมเทากนั และทําให
จุดที่ยืนอยูในปจจุบันมีความเขมแข็งแตกตางกันไป จึงจําเปนตองเขาใจที่มาและ
มองเห็นความหลากหลายในเรื่องฐานเดิม ประเด็นตอมาคือ การพัฒนา ยกระดับ
ขึน้ไปจากฐานเดมิ ซึง่มักจะเกดิจากปจจยัภายใน ประกอบกบัอทิธพิลจากภายนอก
ทีเ่ขาไปหนุนเสรมิ สนบัสนนุ หรอืกระตุน หรอือาจเกิดจากวิกฤตการณ สถานการณ
สภาพแวดลอมรวมกันท่ีผลักดันหรือเรียกรองใหตองมีการถักทอ รวมมือ รวมตัว
เคลือ่นไหวภายใตกระแสของสงัคมในชวงหนึง่ๆ เชน กระแสสิง่แวดลอม กระแสการ
สรางสันตภิาพในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต เปนตน ทาํใหเกดิการหลอหลอมตัวตนอยาง
ใหมขึน้มา โดยอาจจะเกดิจากเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู เวทีวสัิยทัศน นาํไปสูยทุธศาสตร
และแผนการทํางานหรอืกอรปูกลไกการทํางานบางอยาง อาจมกีารพฒันายกระดับ
ตนเองอันเกิดจากการทําวิจัย เกิดจากการศึกษาเรียนรูอยูเสมอ เปนตน การพัฒนา
ยกระดับ สวนหนึ่งเกี่ยวของกับฐานทุนเดิมที่มี โดยเฉพาะทุนทางสังคม แตขณะ
เดยีวกนั เมือ่มกีารขบัเคลือ่นการทาํงานไป กส็ามารถจะชวยเพิม่ทนุทางสังคมขึน้ดวย 

นอกจากน้ี การดําเนินงาน การขับเคล่ือนของกลุม องคกรประชาสังคม 
ตองมปีณธิานหรืออดุมการณหรอืคณุคารวมบางอยาง ทีท่าํใหมแีรงบันดาลใจรวมกัน 
เพ่ือใหมีเปาหมายและความมุงมัน่ท่ีจะบรรลถุงึ และนีค่อืเชือ้เพลงิในการขบัเคลือ่น 
ซึ่งเรียกวา คุณธรรมพลเมือง (civic virtue) ที่คนทํางานมองเห็นวาตัวคุณคาหรือ
พลังที่วานั้นคืออะไร เชนอาจจะเปน ศรัทธาในศาสนา พลังความรูหรือพลังปญญา 
สํานึกการจัดการตนเอง สํานึกรักทองถิ่น สํานึกทางประวัติศาสตร เปนตน ประเด็น
ตอมาคอื โครงสรางพืน้ฐานประชาสงัคม (civic infrastructure) ซึง่ชวยเอือ้อาํนวย 
รองรับ การดําเนินไปของกลุม องคกรเครือขายภาคประชาสังคม ประเด็นนี้มัก
เกีย่วของในเรือ่งของผูนาํ กลุมผูนาํ โครงสรางการบรหิารจดัการ ชองทางการส่ือสาร
ระหวางสมาชกิเครอืขาย การจดัการความรูหรอืศูนยขอมูล ตลอดจนการจดัการเรยีน
รูเพ่ือความเปนพลเมือง (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 ซึ่งพื้นท่ีสาธารณะมีหลายประเภท เชน พื้นที่สาธารณะทางนิเวศ (เชน 
ลุมนํ้า ชายฝงทะเล) ทางศิลปวัฒนธรรม ทางการเมือง เปนตน 

บทเรียนการทํางานของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต 
! เขาใจ เขาถึง พัฒนา องคกร เครือขายภาคประชาสังคม สามารถเขา

ถงึชมุชนกลุมเปาหมายไดมากข้ึน และสามารถทาํงานไดสอดคลองกบัความตองการ
ของชมุชน ตวัอยางเชน กรณกีลุมสตร ีทีมี่การลงพืน้ทีเ่จาะจงกลุมเปาหมาย รวมทัง้
มีการติดตามงานอยางตอเนื่อง

! ทุนทางสังคมกับการพัฒนา ยกระดับการทํางานของเครือขาย ใน
แตละกลุม องคกรยอมมีทุนทางสังคมของตนเอง อันหมายถึง ระบบความสัมพันธ
ในเชิงเกื้อกูล แบงปน เชน ในการทํากิจกรรมรวมกัน การเรียนรูรวมกันและสงผาน
ขอมูลขาวสารระหวางกัน เชนเดียวกับในงานเครือขาย ทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู สรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ไดเรียนรูทุนที่แตละกลุมมีอยู อาทิ 
บคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถของแตละองคกรท่ีมีอยูในแตละจดุแตละพืน้ที ่รวม
ทัง้การแลกเปลีย่นเชิงคณุคา หรอือดุมการณท่ีแตละกลุมยดึถอื ทาํใหเกดิการยอมรบั
คุณคาที่แตกตางหลากหลายซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังนํามาซึ่งการพัฒนา “คุณคา
รวม” บางประการ เชน การตอสูในแนวทางสันติวิธี เปนตน ซ่ึงหากมีการนําทุน
เหลานี้มาบูรณาการ ก็จะเกิดเปนพลังของเครือขาย

! การเชื่อมโยงเครือขาย การดําเนินงานตามโครงการ ชชต. โดยสถาบัน
ชมุชนทองถิน่พฒันา มสีวนสนับสนุนการเช่ือมโยงการทํางานในรูป “เครอืขาย” ของ
กลุม องคกรทีท่าํงานใน 4 ประเดน็หลกั ไดแก กลุมงานประชาสงัคมชายแดนใต กลุม
สตร ีกลุมเยาวชน และกลุมอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่ในแตละเรือ่งประกอบไป
ดวยกลุม องคกรที่หลากหลาย และโดยมากจะรวมตัวกันในโอกาสท่ีเฉพาะกิจ โดย
ใหมกีารเช่ือมโยงประเด็นและรวมมือกันอยางยืดหยุนในลักษณะของเครือขาย เพือ่
ใหแตละกลุมยังคงรักษาอัตลักษณภายในกลุมตน แตในความเปนเครือขาย ทําใหมี
การเช่ือมโยงกันดวยประเด็นเน้ือหาการทํางานท่ีมีเปาหมายรวมในเชิงยุทธศาสตร 
และในระดับนโยบายมากข้ึน

! การจัดการความรู การทํางานของทั้ง 4 เครือขาย ไดนําฐานความรู 
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งานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาหนุนเสริมการทํางานดานเครือขาย ทั้งในแงของการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของกลุม เครือขายเอง ในแงของการทํางาน
พัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและการแกปญหาความไมสงบในจังหวดัชายแดน
ใต รวมท้ังในแงของการส่ือสารสาธารณะสรางการรับรูในประเด็นทีก่าํลังขบัเคลือ่น
ตอสังคม เชน กรณีเครือขายเยาวชน มีการเชิญนักวิชาการมาใหความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน กรณเีครือขายทรัพยากรซ่ึงมีกลุม องคกรท่ีทาํงานวิจยัเชงิปฏิบตักิารในพ้ืนที่
ควบคูไปกับงานเครือขาย ซึ่งมีตนทุนเรื่องนี้อยูแลวพอสมควร กรณีเครือขายสตรี
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญในประเด็น “สิทธิสตรีกับการพัฒนา” 
และการใช “กระบวนการวิจารณญาณสาธารณะ” (public deliberation) เปน
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนสังคมในเร่ืองการกระจายอํานาจของสภาประชาสังคม
ชายแดนใต ซึง่เปนพืน้ฐานในการขับเคล่ือนเครือขายไปสูการยอมรับของภาคสวนตางๆ 
ไดมากขึ้นเปนลําดับ

! โครงสรางพื้นฐานของประชาสังคม  ในความเปนเครอืขายซึง่ประกอบ
ดวย กลุม องคกรตางๆ ที่เขารวมเปนสมาชิกซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย จึงมัก
พบปญหาทาทายเร่ืองการทํางานแบบบูรณาการ เช่ือมโยงการทํางานขององคกร
เครือขายภาคประชาสังคมซ่ึงพบวา บางเครอืขาย บางกจิกรรม ขาดการประสานงาน
เช่ือมโยงและขาดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหมีลักษณะแยกสวน ขาด
การบูรณาการหรือออกแบบการทํางานและบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบ 
แมวาเปาหมายของโครงการ ชชต. จะตองการแกไขปญหาขางตนก็ตาม อยางไรก็ดี 
จากการศกึษาพบวา การดาํเนินงานในลกัษณะเครอืขายยงัตองการเงือ่นไขสนบัสนุน
อื่นๆ รวมดวย เชน การวางแผนเชิงยุทธศาสตรรวมกัน การเสริมสรางภาวะผูนํา
ในแตละกลุม เครือขาย เปนตน 

้
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! พ้ืนที่สาธารณะหรือพื้นที่กลาง กลาวไดวาโครงการ ชชต. ทําหนาท่ี
สนับสนุนการเปดพื้นที่ทางสังคมใหกวางมากขึ้น ใหเปนพื้นที่กลางสําหรับการ
แลกเปลี่ยน ถกแถลง อภิปราย เรียนรู และปรึกษาหารือที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 
อกีท้ังยงัเอ้ือใหเกิดการปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรม เพ่ือจะไดเรยีนรูซึง่กันและ
กนัยิง่ขึน้ ตวัอยางเชน สภาประชาสังคมชายแดนใต ถือวาเปนมิตใิหม เปนเวทีความ
คิดที่ไดรวบรวมผูคนหลากหลาย แมมีความคิดเห็นแตกตางกัน แตก็รวมทํางาน
กันไดภายใตฉันทามติของสภาฯ ซ่ึงในทางออมก็เปนการกระตุนใหแตละกลุมตอง
ทําความรูจักคนทํางานท่ีมีประเด็นรวมกัน และยังเปนสะพานเช่ือมสัมพันธ สราง
ความไววางใจระหวางกัน ภายใตประเด็นทางสังคมที่กาวขามความแตกตางทาง
เชื้อชาติและศาสนาอีกดวย

! รวมพลังผลักดันนโยบาย การรวมตัวในลักษณะเครือขายเชิงประเด็น 
และการรวมมอืกบัองคกรภายนอก ชวยสรางพลงัและความมัน่ใจใหแกกลุม องคกร
ตางๆ อันเน่ืองมาจากมีการเช่ือมโยง สังเคราะหประเด็น นําไปสูการยกระดับ
การเคล่ือนไหวเชิงนโยบาย เพ่ือเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงโครงสรางการ
พัฒนา ดวยการย่ืนขอเสนอแนะทางนโยบายกับฝายรัฐบาล ตัวอยางเชน การออก
แถลงการณของสภาประชาสังคมชายแดนใตท่ีพยายามเสนอแนะทางนโยบายดาน
ความเปนธรรม การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง การ
ยกเลิกการบงัคบัใช พ.ร.ก.ฉุกเฉนิฯ และเรือ่งการกระจายอํานาจเพือ่ทองถิน่จดัการ
ตนเองแกภาครัฐ เปนตน
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ปจจัยสนับสนุน และปจจัยทาทาย
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา มีบทเรียนดานปจจัยเง่ือนไขที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานท่ีนาสนใจหลายประการ อาทิ

ปจจัยสนับสนุน
! การทํางานในรูปแบบเครือขาย ทําใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของภาคประชาชนใหมีพลงัตอรองกับภาครฐั เพือ่ใหไดมาในสิง่ทีส่อดคลองกบัความ
ตองการของทองถิน่ และดาํเนนิการไดอยางมีประสิทธภิาพมากข้ึน โดยวธิกีารแบบ
สนัตวิิธ ีการทําใหเกิดพืน้ทีก่ลางทางสังคมมากข้ึน โครงการน้ีใหบทเรียนท่ีชวยตอกย้ํา 
สรางความหนักแนนกับ แนวทางไมใชความรุนแรงในการเผชิญกับความคิดเห็น
ตาง จากการไดทํางานรวมกัน ซ่ึงถือวาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ดังจะเห็นไดจากงาน
ความคิดของกลุมสภาประชาสังคมชายแดนใต
 !  กองเลขานุการและสํานักงานเครือขายเปนกลไกสําคัญที่เปนตัว
ขบัเคลือ่นการทํางานในลักษณะเครอืขาย ใหสามารถดําเนนิงานไดตามยทุธศาสตร
และเปาหมายท่ีวางไว เพราะเปนกลไกท่ีทําหนาที่ประสานการทํางานของสมาชิก
กลุม องคกร ท่ีเขามารวมตัวกัน เชน กรณีสภาประชาสังคมชายแดนใต การที่
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนาเขารวมเปนกองเลขาของเครือขายฯ เปนปจจัยหนึ่ง
ที่ชวยพัฒนาระบบการทํางานของกองเลขาและสํานักงานเครือขาย ใหสามารถ
รองรับภารกิจท่ีเกิดขึ้นได

ปจจัยทาทาย
! การใหเวลา พบปญหาขอจํากัดดานเวลาของคนทํางาน ที่ไมสามารถ

บรหิารเวลาใหเพยีงพอหรือเกิดความสมดุลกบัการทํางานเครือขาย เนือ่งจากแตละ
คน/องคกร มภีารกจิเปนของตนเองอยูแลว และไมมีการวางระบบการบรหิารจดัการ
งานรวมกันอยางชัดเจน ทาํใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผน
งานที่วางไวเทาที่ควร

! ความมัน่คงของคนทาํงานทางสงัคม จากการดําเนนิงานพบวา องคกร
ตางๆ ในเครือขายทั้ง 4 เครือขาย ตางตองเผชิญกับการเปล่ียนบุคลากรองคกรบอย
คร้ัง ทาํใหงานไมมคีวามตอเนือ่ง ไมเปนไปตามแผนงาน สวนหน่ึงมาจากการทีห่ลาย
คนมองวาการทํางานเครือขาย การทํางานภาคสังคม เปนงานแบบอาสาสมัคร ไมมี
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ความมั่นคงหรือเปนงานที่ไมแนนอน 
! กลไกประสานเครือขาย เชน กรณีของเครือขายเยาวชน พบวา ขาด

คนทํางานประสานในเชิงเครือขาย เพื่อกอใหเกิดความตอเน่ืองของกิจกรรม ทําให
เกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

! สถานการณความไมสงบ ยังเปนขอจํากัดตอการรวมกลุม การพัฒนา
กลุม องคกร เครือขายตางๆ ทางสังคม โดยเจาหนาที่รัฐมักใหความสําคัญกับการ
ทหารมากกวาความม่ันคงของมนุษย นอกจากน้ี โครงการพัฒนาของรัฐหลาย
โครงการยังเปนสวนท่ีสงผลในการกัดกรอนทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม 

! ความขัดแยงเชิงผลประโยชน เม่ือมีแหลงทุนเขามาจํานวนมากจาก
ภายนอก โดยท่ัวไปแลวจะกอใหเกิดผลทั้งสองดาน ดานแรกเสริมแรงใหแกการ
ทาํงานเครือขายของคนในพ้ืนที ่ในอีกแงหน่ึง เงนิทนุจากภายนอกก็อาจจะกัดกรอน
ความรวมมือของเครือขายที่มีมากอนนี้ เนื่องจากความขัดแยงเชิงผลประโยชนใน
แตละกลุม
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…เพื่อทําใหเครือขายทํางานไดผล ทุกคนในเครือขาย
ตองรูสึกวาตนเองอยูในจุดศูนยกลาง 

นั่นทําใหเครือขายทรงพลังอยางแทจริง...
John Naisbitt

การศึกษาเร่ืองเครือขายประชาสังคมชายแดนใต ภายใตโครงการสนับสนุน
ชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใตน้ี ช้ีใหเห็นวา การหนุนเสริม กลุม องคกร
ภาคประชาสังคมทั้งที่มีอยูเดิมและที่รวมตัวกันใหม ในลักษณะเครือขายของทั้ง 4 
เครือขาย ไดแก สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขาย
เยาวชนพัฒนาสูอาเซียน และเครือขายทรัพยากร มีผลตอการพัฒนาความรวมมือ
และตอการพัฒนาศักยภาพของแตละเครือขาย ใหเกิดความเขมแข็ง หรือมีพลัง
ตอรองกับอํานาจตางๆ มากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังตองเผชิญความทาทายทามกลาง
บริบทความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต ที่สรางขอจํากัดในการรวมกลุม องคกร
ทางสังคม ขณะที่โครงการพัฒนาโดยภาครัฐ ที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ในขั้นตอนการพัฒนา ก็มีสวนในการกัดกรอนทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม

ขอสังเกตท่ีไดจากการศึกษา ช้ีใหเห็นประเด็นสําคัญที่เก่ียวของในการ
เสรมิสรางความเขมแขง็ของเครอืขายประชาสงัคมชายแดนใต โดยเฉพาะในสวนของ
ความคดิความเชือ่ ทศันคตท่ีิเปนอปุสรรคเบือ้งตน ตลอดจนโอกาสในการสนบัสนนุ
ในสวนท่ีสามารถเขาไปมีอิทธิพลได เชน ในเร่ือง การพัฒนา ยกระดับการทํางาน 

เครือขายภาคประชาสังคม 
กับขอเสนอแนะการพัฒนา

สูสันติภาพชายแดนใต 



56 เครือขายประชาสังคม : พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสูสันติภาพชายแดนใต

ผานกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู การอบรมเสริมความรู ทักษะ ในเร่ือง 
โครงสรางพื้นฐานประชาสังคม (civic infrastructure) สามารถหนุนเสริมเรื่องที่
จําเปนตอการขับเคลื่อนเครือขาย เชน กลไกการประสานงาน แหลงทรัพยากร 
ชองทางการสือ่สาร เปนตน ในเรือ่ง การพฒันาพืน้ท่ีสาธารณะ ใหมพีืน้ทีก่ลางสําหรบั
การแลกเปล่ียนเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของเครือขาย กระทั่งการรวม
พลังผลักดันนโยบาย เปนตน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

ดานความคิดความเชื่อ ทัศนคติ
! ทกุฝายท่ีเก่ียวของตองปรับทศันคติทีมี่ตอกัน โดยสงเสริมใหเกิดทศันคติ

แหงการประสานความรวมมือกันใหมากยิ่งข้ึน ภายใตความแตกตางหลากหลาย
ทางความคิด ใหเกิดทิศทางการทํางานในแนวทางสันติวิธี ฝายเจาหนาที่ในองคกร
ภาครัฐทั้งฝายพลเรือนและฝายความมั่นคงทุกระดับตองไมแทรกแซงการทํางาน
ของเครือขายภาคประชาสังคม หากเห็นวา กิจกรรมหรือแนวคิดใดมีประโยชนก็
ควรสงเสริม สนับสนุน โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ที่ควรปรับทัศนคติ 
โดยมองวาการทํางานของเครือขายภาคประชาสังคมตางมีวัตถุประสงค เปาหมาย
เดยีวกันในการสรางความม่ันคงและบูรณภาพแหงรฐั เชนดยีวกนั ฝายภาคประชาสังคม
เองก็ควรปรับทัศนคติมุมมองท่ีเห็นรัฐเปนศัตรู 

! ในสวนของคนทาํงานในภาคประชาสังคมเอง ควรปรบัทศันคตทิีม่องวา 
การทํางานสังคมเปนเพียงงานอาสาสมัคร ท่ีเหมาะเฉพาะกับผูที่ไมมีภาระสวนตัว
หรือผูที่มีความเสียสละสูงเทาน้ันจึงสามารถเขามารวมทํางานในลักษณะน้ีได มาสู
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การพิจารณาหาแนวทางท่ีจะทําใหคนทํางานทางสังคมในกลุม องคกรของตน 
มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีความเปนมืออาชีพ และทําใหเห็นความเชื่อมโยงวา 
เนื้อหาหรือประเด็นที่เครือขายตางๆ กําลังขับเคล่ือนน้ัน เก่ียวของกับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนหรือของตน อยางไร หากไมลุกขึ้นมาทําอะไรเลย จะเกิดผลอยางไร โดย
เฉพาะท่ีเห็นไดชดัในเร่ืองการอนุรกัษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติของเครือขาย
ทรัพยากร เปนตน ที่สําคัญคือ การพิจารณาหาแนวทางท่ีจะทําใหกลุม องคกรของ
ตน เขาถึงแหลงทรัพยากรท่ีจะมาหนุนเสริมการทํางานได ไมวาในเร่ืองเงินทนุ ความ
รูและเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถพัฒนางานหรือดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองได 

 ดานโครงสรางพื้นฐานประชาสังคม 
 ! พัฒนาศักยภาพองคกรโดยเฉพาะในแงการบริหารเงินทุน ในรูปของ
การจัดตัง้กองทนุ โดยการระดมเงนิทนุจากภายในและจากแหลงทนุภายนอก มกีาร
บริหารจัดการที่เหมาะสมเปนระบบ ไมวาจะเปนการตั้งสหกรณ การพัฒนาสถาบัน
เงินทนุชุมชน หรอืกองทุนชมุชน (Community Foundation) เปนการวางรากฐาน
สรางความเขมแข็งดานแหลงทุน ทรัพยากร ใหเกิดการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง รวมทัง้การพัฒนาทักษะและความรูเกีย่วกบัการเขาถงึแหลงทนุตางๆ 
ทั้งในและตางประเทศเพ่ือใหองคกรสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว 
 ! แตละเครือขาย ควรจัดต้ังและพัฒนากลไกการจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เชน ในรูปกองเลขานุการ เพ่ือทําใหการเชื่อมประสาน งานบริหารจัดการสามารถ
สนับสนุนงานปฏิบัติการไดอยางคลองตัว ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุน
การทํางานในลักษณะเครือขาย

! การหนุนเสริมโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู ในความเปนองคกร 
เครือขายท่ีมีชีวิต การเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญ โดยเฉพาะความสามารถในการ
ทําความเขาใจส่ิงใหมๆ หรือสิ่งที่ยังไมเรียนรู ซ่ึงแตละเครือขายยอมมีความสนใจ
และความตองการแตกตางกนัไป ประเด็นหลกัคอืทําอยางไรท่ีจะไมทาํใหการเรยีนรู
เปนเรื่องของความบังเอิญ แตเปนเรื่องของการออกแบบท่ีชวยใหเกิดการพัฒนา 
ยกระดับการทํางาน ทีส่อดรับกบัเปาหมาย เกดิการแบงปนความรู ซึง่ไมใชเรือ่งของ
การรูเกีย่วกับบางสิง่ อนัเปนเรือ่งของขอมูลเทานัน้ แตหมายถึงความสามารถในการ
ลงมือทําที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะไดมาก็ดวยการเรียนรูอยางแทจริง โดยการแบงปน
ความรูจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเอ้ืออาํนวยหรือหนนุเสริมใหผูอืน่ไดพฒันาความสามารถ
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ในการทํางาน เร่ืองนี้จึงเกี่ยวของกับการสรางกระบวนการเรียนรูโดยตรง ดังที่เห็น
ตวัอยางไดสวนหนึง่จากกรณขีองเครอืขายทรพัยากร ในเรือ่งการอบรมการเกบ็ขอมลู
และวิเคราะหขอมลูชมุชนแบบมีสวนรวม ใหกบัแกนนําเครือขายหลายพ้ืนที ่เปนตน
 ! งานเครือขายแตละเครอืขายควรใหความสาํคญักบัการสือ่สารสาธารณะ 
สรางความรับรูในความเคลื่อนไหว สงแรงกระเพื่อม และทําใหเกิดการเรียนรูของ
สังคมได ทั้งสาระในเร่ืองเปาหมาย ลักษณะการทํางานของเครือขาย ตลอดจนจุด
ประเดน็ทีจ่ะสงผลกระทบตอสวนรวม โดยคาํนงึถงึกลุมเปาหมาย เนือ้หาสาระ และ
ชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมและสอดรับกนั เพือ่ใหเกดิประสิทธภิาพ ประสทิธผิล
ในการสื่อสาร

 ดานทิศทางการทํางาน
! การสนับสนุนเครือขายสตรี เครือขายเยาวชน เพ่ิมมากข้ึน เพราะท้ัง 

2 เครอืขาย ถอืไดวาเปนกลุม เครอืขาย ทีม่พีืน้ทีแ่หงประสบการณ และพ้ืนทีย่นืทาง
สังคมไมมากนักสําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อเทียบกับพัฒนาการการ
ทํางานดานผูหญิงและเยาวชนในระดับประเทศ ที่มีความกาวหนาไปไกล 

การสนับสนุนองคกรเครือขายผูหญิงและเยาวชน ยังมีความสําคัญในแง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพ้ืนที่ เนื่องจากในปจจุบัน ถือเปนทรัพยากรบุคคล
กลุมหลกัในการทาํงานดานการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม รวมไปถงึการเสรมิสราง
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต

! ควรสงเสริม สนบัสนุนใหมกีารจดัทาํ ประมวลจรรยาบรรณ (Code Of 
Conduct) ในแตละเครือขาย ใหเกิดหลักการทํางานรวมกันและเปนหลักประกัน
ของคนทาํงานภาคประชาสงัคม เพือ่เปนการยกระดบัการทาํงานในรปูแบบเครอืขาย
ที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได โดยผานการปรึกษาหารือรวมกัน ออกมาเปนมติ
ของการทํางานสิ่งที่ปรากฏใหเห็นอยูบางแลวก็คือ สภาประชาสังคมชายแดนใต ท่ี
ไดประกาศเจตนารมณตอสาธารณะ แตหลักประมวลจริยธรรมนั้นจะเปนหลักรวม
กันของคนทํางานในองคกร เครือขาย
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...มีผูกลาวทีเลนทีจริงไววา ความยุงยากเกี่ยวกับเครือขายทั้งมวลก็คือ 
มันคอนขางจะเลอะเลือน เรื่องเครือขายเม่ือนํามามองในฐานะความเปนองคกร 
ก็มีลักษณะกระจัดกระจายและไมรวมศูนยอีกตอไป แลวการขับเคล่ือนจะเปน
อยางไร ประเด็นสําคัญขององคกร ที่ตองการขยับหรือกาวตอไป ดูเหมือนจะหนีไม
พนเร่ืองวิสัยทัศนและผูนํา ขณะท่ีในการขับเคล่ือนการทํางาน เรามักตองการทําใน
สิ่งที่แนนอน ไปในทิศทางท่ีแนนอน ดังนั้นยอมหมายความวา ยังตองการบทบาท
การนํา แตเปนการนําที่แตกตางออกไป ในความหมายท่ีหมายถึงการเลือกทําในส่ิง
ที่ถูกตอง รูวาอะไรคือสิ่งที่สําคัญอยางแทจริงในระยะยาว ซึ่งเปนเรื่องของวิสัยทัศน
และเปาหมาย ไมใชการกาํหนดนโยบาย กาํหนดกระบวนการ การใสใจกบัการบรรลุ
ประสิทธิภาพ วิธีควบคุมระบบหรือจัดโครงสรางใหมีประสิทธิผล ซ่ึงเปนเพียงเร่ือง
การจัดการ หรือเปนเรื่องของการถือหางเสือ 

...ทวาสําหรับองคกร เครือขายในโลกยุคใหมที่ไดรับการมองในฐานะที่มี
ชีวิต มันเปนเรื่องของการมองออกไปขางหนาวาอะไรเปนสิ่งที่กําลังมาถึง เปนเรื่อง
ของการสรางสรรควิสัยทัศนที่มีความหมาย (กอนจะนําไปสูการกําหนดข้ันตอนท่ี
เหมาะสมกับวิสัยทัศน) วิสัยทัศนจักตองรวมกัน นั่นคือตองมีความหมายตอผูคนที่
เกี่ยวของ เปนวิสัยทัศนที่ทําใหผูคนอยูในศูนยกลางของเครือขาย และบทบาทของ
ผูนําไมใชเพียงแตมีความรูสึกถึงวิสัยทัศนเทานั้น หากยังตองสามารถหลอหลอม
วิสัยทัศนที่มีชีวิตเขาสูองคกร เครือขายโดยรวม เพื่อใหผูคนรําลึกอยางตอเนื่องถึง
สิ่งที่สําคัญและเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหผูคนรูวา ทําไมพวกเขาจึงมาอยูที่น่ี....




