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Abstract 

 The unrests in the southernmost provinces of Thailand which have 
risen for 15 years since 2004 result in both direct and indirect losses to people 
in the whole country. Meanwhile, such unrests contribute to the Deep South 
women working in CSO in various social issues to realize the importance to get 
organized and drive social issues that affect their normal lives, especially the 
issue of peace. For this reason, "Peace Agenda of Women: PAOW" was 
formed in 2015 as a social women platform. PAOW comprises women from 23 
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organizations, aiming to advocate gender sensitive peace proposals. This 
article poses a question how does PAOW perform their peace movements? 
The purpose of this article is to understand and explain 1) PAOW’s peace 
activities 2) feedbacks on PAOW’s Peace movements by using gender lens. 
The study shows that working as network 1) help women expand their working 
area from soft issue as healing victims to hard issue as security 2) has its 
significance of creating women working sphere where they could perform and 
rise essential issues on peace process namely safe public space. Even 
PAOW’s peace proposals were acknowledged by the general public as well as 
the key actors in the unrest area, namely, the Thai state and the insurgents, but 
their requests of having women in the more visible role in the peace process 
are questioned in term of appropriateness and have not been effective. 
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ผู้หญิงกับสันตภิาพ: คณะท างานวาระผู้หญิง 
ชายแดนใต้ (PAOW) กับการขับเคล่ือนสันตภิาพ

ในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภสัสรา บญุญฤทธ์ิ 

ฉนัทนา บรรพศิริโชติ หวนัแกว้ 
 

บทคัดย่อ 

ความไมส่งบในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ระลอกใหมท่ี่ประทขุึน้ตัง้แตปี่ 
2547 นบัจนถึงปีนีก็้เป็นเวลา 15 ปี นอกจากจะสร้างความสญูเสียแก่ประชาชนในพืน้ที่
และในระดบัประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อมแล้ว อีกด้านหนึ่ง ความไม่สงบดงักล่าว
กลบัเป็นคณุูปการที่ท าให้สตรีผู้ท างานภาคประชาสงัคมมิติต่าง ๆ ที่มีฐานปฏิบตัิการ
กระจดักระจายอยูใ่นพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตระหนกัถึงความส าคญัของการ-
รวมตวัเพื่อเรียกร้องและขบัเคลื่อนประเด็นทางสงัคมที่สง่ผลกระทบต่อการมีชีวิตปกติ

                                                           
 บทความชิน้นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต หวัข้อ “สนัติภาพ
ของเธอ”: การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของสตรีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยชื่อบุคคลที่
ปรากฏในบทความชิน้นีไ้ด้รับการอนญุาตเผยแพร่จากผู้ ให้ข้อมลูแล้ว, ได้รับบทความ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2562; อนมุตัิให้จดัพิมพ์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 นิสิตระดบัปริญญาโท หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจดัการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
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สขุของพวกเธอ โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองสนัติภาพ ด้วยเหตนุี ้“คณะท างานวาระผูห้ญิง
ชายแดนใต้” จึงถือก าเนิดขึน้ในปี 2558 ในฐานะเวทีท างาน (Platform) เชิงประเด็น 
คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เกิดขึน้จากการรวมกลุม่ของสตรีจาก 23 องค์กรเพื่อ
สร้างแรงกระเพื่อมและผลกัดนัข้อเสนอด้านสนัติภาพที่สะท้อนการตระหนกัถึงมิติหญิง
ชาย บทความชิน้นีมุ้่งตอบค าถามส าคญัคือ กลุ่มคณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ 
(กลุม่ PAOW) ด าเนินกิจกรรมเชิงสนัติภาพอย่างไร วตัถปุระสงค์ของบทความชิน้นีค้ือ
เพื่อท าความเข้าใจและอธิบาย 1) กระบวนการขบัเคลื่อนการท างานด้านสนัติภาพของ
คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ และ 2) เสียงสะท้อนจากการท างานด้านสนัติภาพ
ของพวกเธอผ่านการพิจารณาด้วยแนวคิดมิติความสมัพันธ์หญิงชาย ผลการศึกษา
สะท้อนว่า 1) การรวมกันเป็นเครือข่ายเปิดให้การท างานของกลุ่มผู้หญิงก้าวจาก
ประเด็นเย็นอย่างการเยียวยาไปสู่ประเด็นร้อนอย่างความมัน่คง 2) การท างานเชิง
เครือขา่ยมีนยัยะของการสร้างพืน้ที่ของกลุม่ผู้หญิงเพื่อแสดงบทบาทตัง้ประเด็นส าคญั
ในกระบวนการสนัติภาพ ซึ่งในที่นีค้ือ ข้อเสนอพืน้ที่สาธารณะปลอดภยั ที่เป็นที่รับรู้ทัง้
ในระดบัสงัคมโดยทัว่ไปและระดบัตวัแสดงหลกัในพืน้ท่ี นัน่คือ รัฐไทยและฝ่ายผู้ก่อการ 
แต่กระนัน้ข้อเรียกร้องของเธอที่ต้องการให้ผู้หญิงมีบทบาทที่ชดัเจนขึน้ในกระบวนการ
สนัติภาพยงัคงเป็นท่ีถกเถียงและไมส่ง่ผลในทางปฏิบตัิ 

ค าส าคัญ : คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้, กระบวนการสนัติภาพ, ชายแดนภาค-
ใต้ของไทย, เพศสภาพ 
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1. บทน า 

 ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่ด าเนิน
เกิดขึน้ยาวนานกวา่ 15 ปี มีเหตกุารณ์ความไมส่งบเกิดขึน้รวมทัง้สิน้ 20,163 เหตกุารณ์ 
มีจ านวนผู้ บาดเจ็บล้มตาย 20,432 ราย จ าแนกเป็นผู้ เสียชีวิต 6,921 ราย และ
ผู้บาดเจ็บ 13,511 ราย (ศนูย์เฝา้ระวงัสถานการณ์ภาคใต้, 2562) ความพยายามใน 
การด าเนินกระบวนการสันติภาพโดยภาครัฐเกิดขึน้ทัง้โดยทางลับและเปิดเผยต่อ
สาธารณะสามารถนบัย้อนไปได้ตัง้แต่ปี 2538 (คณะท างานยทุธศาสตร์สนัวิธี (คยศ.), 
2561: 18) ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการประทคุวามขดัแย้งระลอกใหม่ในปี  2547 และภาย 
หลังจากปี 2547 เป็นต้นมาภาคประชาสังคมก็เร่ิมขึน้มามีบทบาทในกระบวนการ
สนัติภาพควบคูก่บับทบาทของภาครัฐในสว่นงาน “เยียวยา” ผู้ ได้รับผลกระทบ และตวั-
แสดงหลกัของงานสว่นนีค้ือ ผู้หญิง 
 ผู้หญิงโตเติบขึน้เร่ือย ๆ ในสายงานเยียวยาซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนงานที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ หญิงเพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพที่อ่อนโยนและ
นุม่นวลสอดคล้องกบัลกัษณะนิสยัของผู้หญิง จนกระทัง่ในปี 2558 กลุม่ผู้หญิงจ านวน 
23 องค์กรผนึกก าลงัขับเคลื่อนงานสนัติภาพร่วมกันในนามคณะท างานวาระผู้หญิง
ชายแดนใต้ (ตอ่ไปจะใช้ค าวา่ “คณะท างานฯ”) และมีรูปแบบการท างานแตกตา่งไปจาก
การท างานสนัติภาพของผู้หญิงแบบเดิม ๆ พวกเธอเร่ิมขบัเคลื่อนงานเชิงรุกด้วยการ -
จดัท าข้อเสนอแนะพืน้ท่ีสาธารณะปลอดภยัจากการลงพืน้ท่ีรวบรวมข้อเสนอจากผู้หญิง
ชายแดนใต้กวา่ 500 คน เสนอตอ่คณะพดูคยุสนัติภาพ1 ที่มีตวัแทนจากรัฐบาลไทยและ
กลุม่มาราปาตานี (Mara Patani) ในฐานะกลุม่ตวัแทนผู้ เห็นตา่งจากรัฐและถกูเห็นชอบ
จากทัง้สองฝ่าย ภายหลงัจากนัน้พวกเธอขยายข้อเรียกร้องให้ชดัเจนขึน้ ด้วยการเสนอ
ให้ผู้หญิงมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเพื่อแก้ปัญหาความขดัแย้ง ความรุนแรงและทางการ

                                                           
1 ข้อมลูโดยสรุปเก่ียวกบัการพดูคยุสนัติภาพ/สนัติสขุระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มผู้ เห็นต่างจากรัฐสามารถ
อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, 2562. 
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เมืองในทกุระดบั รวมถึงเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสภาวะแวดล้อมที่หนนุเสริมสนัติภาพ
แก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย การเคลือ่นไหวของพวกเธอในระดบันีท้ าให้เป็นที่จบัตามอง
จากหลายฝ่ายและถกูตัง้ค าถามถึงความเหมาะสมและประสทิธิภาพการท างาน 
 บทความชิน้นีมุ้่งตอบค าถามส าคญัคือ คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
ด าเนินการเคลื่อนไหวเพื่อสนัติภาพอย่างไร โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าความเข้าใจและ
อธิบาย 1) กระบวนการขบัเคลือ่นการท างานด้านสนัติภาพของคณะท างานวาระผู้หญิง
ชายแดนใต้ และ 2) เสียงสะท้อนจากการท างานด้านสันติภาพของพวกเธอ โดย
การศึกษาชิน้นีเ้ป็นการศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) และใน
ขณะเดียวกันก็ได้ท าการวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดมิติความสมัพนัธ์หญิงชาย (Gender 
Perspective) เพื่ออา่นผลสะท้อนทางสงัคมตอ่ปรากฏการณ์ดงักลา่ว 

 
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับพวกเธอ 

 งานศึกษาและงานเขียนที่เ ก่ียวข้องกับผู้ หญิงและความไม่สงบในพืน้ที่
ชายแดนใต้มีหลากหลายแงม่มุ ทัง้มมุที่บอกเลา่ประสบการณ์ของพวกเธอในฐานะเหยื่อ
ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อมและมมุที่เลา่ประสบการณ์หรือทศันะของพวกเธอในฐานะ
คนที่ท างานด้านสนัติภาพ ตวัอย่างเช่น ฝนกลางไฟ: พลงัชีวิต พลงัใจ ห้าสิบเสียงจาก
ผู้หญิงชายแดนใต้ (กุลธิดา สามะพุทธิ และคณะ, 2552) ที่รวบรวมบทสมัภาษณ์
ประสบการณ์และทัศนะของผู้ หญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 50 คน ต่อ
ปัญหาความขดัแย้งความรุนแรง ตลอดจนถึงแนวทางและวิธีการที่จะแก้ไขเพื่อน าไปสู่
ความสงบสขุสนัติตามวถีิของพวกเธอ เสียงของความหวงั: เร่ืองเล่าผูห้ญิงเพือ่กระบวน-
การสนัติภาพชายแดนใต ้(เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสงัคม, 2555) งานเขียนรวบรวม 
19 เร่ืองราวของผู้หญิงในพืน้ท่ีความไม่สงบที่ใช้การเขียนเป็นช่องทางเยียวยา ในฐานะ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ และเป็นสือ่เพื่อสง่สาส์นแก่สาธารณะและ
ผู้มีบทบาทแก้ไขปัญหาความไม่สงบเพื่อให้เห็นภาพสะท้อนเล็ก ๆ  ของสนัติภาพใน
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สายตาของคนรากหญ้าที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความยตุิธรรมและความสงบสขุ 
หลงัรอยย้ิม: เร่ืองเล่าพลิกฟ้ืนตวัตนและชุมชนชายแดนใต้ (ฐิตินบ โกมลนิมิ, 2560) 
เร่ืองเลา่จากผู้หญิง 8 คนในพืน้ที่ชายแดนใต้ที่สะท้อนผลกระทบจากความไม่สงบของ
พวกเธอ การเปลี่ยนแปลง และการปรับตวัที่ท าให้พวกเธอสามารถกลบัมามีรอยยิม้ได้
ในปัจจบุนั และชดุงานเขียน สตรีจิตอาสา (ศนูย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวดัชายแดนใต้ (ศวชต), 2559) ทัง้ 5 เล่ม
ได้แก่ “มิตรภาพ สตรีจิตอาสา: เครือข่ายชีวิตเพือ่นคนพิการ” “หลกัชีวิต สตรีจิตอาสา: 
สร้างอาชีพสานเศรษฐกิจชมุชน” “ชีวิตใหม่ สตรีจิตอาสา: พลงัเยียวยาและแรงบนัดาล
ใจ” “แสงสว่าง สตรีจิตอาสา: เลี้ยงเด็กก าพร้าดบัไฟใต้” และ “โอกาส สตรีจิตอาสา: 
ฐานข้อมูลชุมชน” งานเขียนเหล่านี ้แง่หนึ่งคือการเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต
ผู้หญิงในพืน้ที่ความไม่สงบแต่อีกแง่หนึ่งงานเหล่านีค้ือหมายเหตุบันทึกการท างาน
ขบัเคลือ่นสนัติภาพของกลุม่ผู้หญิงภาคประชาสงัคมผา่นงานท่ีพวกเธอเป็นผู้แสดงหลกั
คือ “งานเยียวยา” ซึง่แท้จริงแล้วเป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทงานท่ีกลุม่ผู้หญิงภาคประชา-
สงัคมเป็นผู้ขบัเคลื่อน อนัได้แก่ 1) การเยียวยา 2) ส่งเสริมศกัยภาพผู้หญิง 3) การ-
ประสานความเข้าใจระหว่างผู้ ได้รับผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ และ 4) การเปิดพืน้ที่ 
การท างานในชมุชนเพื่อความยัง่ยืน (เสาวรส ปลืม้ใจ และอทุิศ สงัขรัตน์, 2558)  
 เนื่องจากประสบการณ์ ผลกระทบ ความต้องการและทศันคติของผู้หญิงใน
สถานการณ์ความขดัแย้งแตกต่างจากผู้ชายดงันัน้จึงจ าเป็นที่ต้องใช้แนวคิดเพศสภาพ
ในการออกแบบและขบัเคลือ่นสนัติภาพเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ตอบสนอง ครอบคลมุ อนัจะ
น ามาซึ่งข้อตกลงสนัติภาพที่ยั่งยืนเพราะอยู่บนพืน้ฐานความเข้าใจความแตกต่าง
หลากหลาย แตถ่ึงอยา่งนัน้ก็ยงัพบวา่ในทางปฏิบตัิ ผู้หญิงไม่มีบทบาทในเวทีกระบวน-
การสนัติภาพระดบัทางการมากนกัเพราะ ผู้หญิงมีความสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
อ านาจในการตดัสนิใจใช้ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหาความขดัแย้งและก าหนดนโยบาย
การสร้างสนัติภาพน้อยกว่าผู้ชาย (ดวงหทยั บูรณเจริญกิจ, 2561) และ เมื่อพิจารณา
ตามงานศึกษาของอับดุลโซมัด (Abdulsomad, 2017) ด้วยทฤษฎีสตรีนิยมหลงัยุค-
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อาณานิคมและการวิเคราะห์อ านาจทับซ้อน (Post-colonial and Intersectional 
Feminist Theory) ท าให้เห็นภาพวา่การจ าแนกพืน้ท่ีกระบวนการสนัติภาพแบบทางการ
หรือไมเ่ป็นทางการ นยัยะหนึ่งเกิดขึน้จากการพิจารณาผ่านแนวคิดเพศสภาพที่จ าแนก
ว่าชายและหญิงควรอยู่ตรงไหนและท าอะไรในกระบวนการสนัติภาพซึ่งแนวคิดนีเ้องที่
กดผู้หญิงให้อยู่แค่ในพืน้ที่กระบวนการสนัติภาพแบบไม่เป็นทางการในขณะที่เอือ้ให้
ผู้ ชายได้มีบทบาทน า สามารถตัดสินใจต่าง ๆ ได้และกีดกันผู้หญิงออกจากอ านาจ
ดงักล่าว การศึกษาของ อบัดุลโซมดั ยงัเปิดเผยอีกว่าเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผู้หญิง
เลือกจะซ่อนเร้นตวัเองจากการเข้าร่วมกระบวนการสนัติภาพแบบทางการคือความ -
เข้าใจบริบทสงัคมและศาสนาของพวกเธอ (สงัคมมลายมูสุลิม) ที่ต่างจากอดุมคติสตรี-
นิยมแบบตะวนัตก อีกทัง้กระบวนการสนัติภาพแบบแคบและการเจรจาสนัติภาพแบบ
ไม่สมบรูณ์ (Immature) ก็เป็นอีกสาเหตทุี่ผู้หญิงถูกกีดกนัออกจากกระบวนการสนัติ-
ภาพระดบัทางการ (Abdulsomad, 2017: 14-15) อีกสาเหตทุี่ส าคญัคือสภาวะเผด็จ-
การทหารที่ไทยก าลงัเผชิญอยู่ที่กดศกัยภาพการท างานของภาคประชาสงัคมและกลุม่
ผู้หญิงทัง้หลายในการออกสทิธิออกเสยีงวิจารณ์กระบวนการสนัติภาพท่ีก าลงัด าเนินอยู่ 
 อนึ่ง แม้ว่าจะมีงานเขียนที่ระบวุ่าถึงความจ าเป็นที่ต้องน าแนวคิดเพศสภาพ
มาประกอบการพิจาณาเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและมีงานหลายชิน้ที่
กลา่วถึงการขบัเคลือ่นสนัติภาพของผู้หญิงแต่กลบัพบว่ามีเพียงงานของ ดวงหทยั และ
อบัดลุโซมดั เท่านัน้ที่กลา่วถึง คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ โดยที่งานของดวง-
หทยั (2561: 40-41) กล่าวถึงคณะท างานฯ ว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่จัดตัง้เป็นเครือข่าย
สนัติภาพและน าเสนอวาระเพื่อสร้างข้อตกลงในการคุ้มครองพืน้ที่สาธารณะต่อคณะ
พดูคยุ ในขณะที่งานของ อบัดลุโซมดั แม้ว่าจะศึกษาการท างานของคณะท างานฯ แต่
เป็นการศึกษาโดยใช้แนวการศึกษาแบบสตรีนิยม (Feminist Approach) เพื่อวิพากษ์
ไม่ใช่เพื่อท าความเข้าใจ ด้วยเหตุนีจ้ึงยังมีพืน้ที่ให้บทความชิน้นีไ้ด้ทดลองใช้แนวคิด 
เพศสภาพ (Gender Approach) ในการท าความเข้าใจ อธิบายและสะท้อนแนวทางการ
ท างานของคณะท างานฯ ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่เป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสมอย่างมาก เพราะไม่
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เพียงแตแ่นวคิดจะมีจดุมุง่หมายเพื่อท าความเข้าใจความแตกตา่งหลากหลายของหญิง
และชายเทา่นัน้ แตย่งัเป็นแนวคิดที่คณะท างานฯ ยึดถือปฏิบตัิในการขบัเคลื่อนงานมา
โดยตลอด รวมทัง้ยงัสอดคล้องกบัมติ UNSCR 1325 ที่พวกเธอใช้เป็นหลกัชีน้ า 

 
3. กระบวนการขับเคล่ือนการท างานด้านสันติภาพของคณะท างาน
วาระผู้หญิงชายแดนใต้ 

3.1 คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้คือใคร? คณะท างานวาระผู้หญิง
ชายแดนใต้ (Peace Agenda of Women: PAOW) เกิดจากการรวมตวัของสมาชิกสตรี
จากองค์กรภาคประชาสงัคมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และสีอ่ าเภอในจงัหวดั
สงขลาจ านวน 23 องค์กรที่มีลกัษณะพหวุฒันธรรม หมายถึง มีทัง้สมาชิกชาวไทยพทุธ
และชาวมลายูมุสลิม แต่ละองค์กรต่างมีภารกิจที่หลากหลาย ไม่จ าเพาะแค่ประเด็น
สนัติภาพเทา่นัน้ อีกทัง้มิได้เกิดจากความบงัเอิญว่าพวกเธอ คือกลุม่คนในพืน้ที่ที่มีฐาน
การท างานด้านสนัติภาพและหลากหลายประเด็นทางสงัคมในฐานะภาคประชาสงัคม
และเห็นหน้าคร่าตากันมาเป็นเวลานานและเป็นที่รู้จกัของคนในพืน้ที่ ถึงขัน้มีค ากลา่ว
วา่ “ถา้มีคนพูดถึงกลุ่มผูห้ญิงที่ท างานกบัชาวบ้านในพืน้ที่ ก็นึกถึงแต่หนา้พวกหล่อนนี่
หละ” (รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ, สมัภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2561) โดยมีองค์กรและตวัแทน
ของทัง้ 23 องค์กรที่สง่มาเพื่อท างานร่วมกบัคณะท างานฯ จ าแนกตามกลุม่งาน ดงันี ้

ตารางที่ 1 องค์กรและตวัแทนของทัง้ 23 องค์กร 
1. กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคม 
กลุม่เซากนู่า2 กลุม่สตรีเสือ้เขียวชายแดนใต้

จงัหวดัยะลา3 
เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพ่ือ
สนัติภาพ4 

                                                           
2 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที ่https://greenwave.fm/deetorjai/detail/971  
3 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที ่https://mgronline.com/south/detail/9610000034859  
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 
1. กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคม (ต่อ) 
กลุม่ออมทรัพย์สจัจะสตรีปิ-
ยามมุงั 

เครือข่ายชมุชนศรัทธา  
(ชมุชนตกัวา)5 

เครือข่ายวิทยชุมุชนจงัหวดั
ปัตตานี6 

ชมรมข้าราชการมสุลีมะห์
นราธิวาส7 

ชมรมผู้น ามสุลีมะห์นราธิวาส8 สมาคมสวสัดิการมสุลีมะฮ์
จงัหวดัยะลา 

2. กลุ่มงานสันติภาพ เยียวยา ช่วยเหลือเหยื่อ 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสงัคมเพ่ือสนัติภาพ
ชายแดนใต้ (Civic Women)9 

เครือข่ายผู้หญิงยตุิความรุนแรงแสวงหา
สนัติภาพ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้10 

เครือข่ายชาวพทุธเพ่ือ
สนัติภาพ (B4P)11 

เครือข่ายผู้หญิงธรรมาภิบาล
ชายแดนใต้ 

สมาคมผู้หญิงเพื่อสนัติภาพ 
(We Peace)12 

3. กลุ่มงานเด็กและเยาวชน 
มลูนิธิเพ่ือการศกึษาและการ
เยียวยาเด็กก าพร้า (FECO)13 

ศนูย์ฟา้ใสเครือข่ายเยาวชน
จงัหวดัยะลา14 

ศนูย์ประสานงานเครือข่ายการ
ชว่ยเหลือเด็กก าพร้า 4 จงัหวดั
ชายแดนใต้ 

4. กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย 
กลุม่ด้วยใจ15 เครือข่ายอาสาสมคัรยตุิธรรมทางเลือก16 

                                                                                                                                  
4 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที ่https://deepsouthwatch.org/dsj/th/6919  
5 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://1th.me/QAbW  
6 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที ่https://sinaran.news/th/6024  
7 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://www.facebook.com/karajkanmuslimahnara/  
8 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://1th.me/6OY4  
9 สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที ่https://1th.me/r9kG  
10สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://www.facebook.com/Southwomenpeace/  
11สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://www.facebook.com/B4Pnetwork/  
12สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://1th.me/ehxq  
13สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://bit.ly/2GgK8FW  
14สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ http://network.nhrc.or.th/organizations/view/1281  
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 
5. กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม 
เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้17 
6. กลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนภาคประชาสังคม 
สภาประชาสงัคมชายแดนใต้18 สถานวิจยัความขดัแย้งและ

ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมภาคใต้ (CSCD)19 

ศนูย์เฝา้ระวงัสถานการณ์
ภาคใต้ (Deep South Watch: 
DSW)20 

 
องค์กรที่เป็นสมาชิกของคณะท างานฯ ไม่ใช่องค์กรสตรีล้วน  แต่องค์กร

เหลา่นัน้สง่ตวัแทนสมาชิกของตนที่เป็นสตรีมาขบัเคลื่อนประเด็นสนัติภาพร่วมกนัและ
สมาชิกที่สงักัดองค์กรเหล่านัน้ไม่ได้ถูกนบัว่าเป็นสมาชิกของคณะท างานฯ หากมิได้
สมคัรใจ ดงันัน้สถานะของคณะท างานฯ จึงเสมือน “เวทีประเด็นทางสงัคม” ที่องค์กร
สมาชิกทัง้ 23 องค์กร มีจดุมุง่หมายร่วมกนั แม้จะมีจ านวนสมาชิกไมแ่นน่อน ทวา่สิง่นัน้
กลบัไมใ่ช่สิง่ส าคญัในทศันะของคณะท างานฯ เนื่องจากปัจจยัส าคญัของการท างานใน
ลกัษณะเวทีประเด็นทางสงัคมอยู่ที่ 1) การมีองค์กรต้นสงักัดที่ชัดเจน 2) การเป็น
ตวัแทนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การเป็นองค์กรที่มีขมุก าลงัของตนเอง ใน
การท างานร่วมกนั คณะท างานฯ ขอตวัแทนเพียง 1-2 คนตอ่หนึง่องค์กรสมาชิกเพื่อเป็น
สะพานเช่ือมระหว่างคณะท างานฯ และองค์กรสมาชิกในการกระจายข่าว ถ่ายทอด
ข้อมลูและสาส์นส าคญัรวมถึงเกณฑ์คนเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องใช้คนจ านวนมาก เช่น การ-
เดินรณรงค์ เป็นต้น 

                                                                                                                                  
15สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://bit.ly/2USMnHg 
16สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://sinaran.news/th/11292  
17สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://www.fatonionline.com/1060  
18สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ http://bit.ly/2Idbij7  
19สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ http://bit.ly/2GhkCjQ  
20สามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ https://deepsouthwatch.org/th  
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3.2 เส้นทางขับเคลื่อนงานสันติภาพของเธอ: สันติภาพผ่านงานเยยีวยา
และการสร้างเครือข่าย จากที่กลา่วไว้ข้างต้นวา่พวกเธอไม่ใช่กลุม่คนหน้าใหม่ของกนั
และกนั เป็นเพราะพวกเธอล้วนเป็นกลุม่ภาคประชาสงัคม (อาทิตย์ ทองอินทร์, 2562) ที่
ขบัเคลื่อนประเด็นสงัคมในพืน้ที่มาเป็นเวลานาน จากการสมัภาษณ์พบว่างานภาค -
ประชาสังคมช่วงแรกที่เกิดขึน้ภายในพืน้ที่  เปรียบเสมือนจุดเร่ิมต้นแห่งการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาสงัคมจงัหวดัชายแดนใต้และเป็นคุณปูการต่อการสร้างเครือข่าย
ผู้หญิง คือ งานด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ ชุมชนชาวประมงพืน้บ้าน ผู้ต่อสู้ในประเด็นการ-
ปกปอ้งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชมุชน (กรณีอวนรุนอวนลาก) ก่อนที่จะ
เติบโตขึน้เป็น "สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้"  ในภายหลัง นอกจากนีย้ังมี
โครงการซิป (Social Investment Program: SIP) หรือในช่ือไทยคือ โครงการลงทนุเพื่อ
สงัคม เป็นโครงการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของรัฐที่จบัมือกบัธนาคารโลกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี 40 โครงการเน้นขับเคลื่อนด้านสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ 
ปัญหาเยาวชน และสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2551) จากการสมั-
ภาษณ์พบวา่องค์กรสมาชิกคณะท างานฯ ที่ท างานเก่ียวกบัเยาวชนและสิง่แวดล้อมบาง
กลุม่พฒันาต่อยอดมาจากโครงการซิป นอกเหนือจากพืน้ที่การท างานทัง้สองลกัษณะ
แล้ว องค์กรสมาชิกคณะท างานฯ ยงัมีความหลายหลายทางภาระงานและต าแหน่งแห่ง
ที่ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของหน่วยงานราชการ องค์กรของหน่วยงานทหาร 
องค์กรเพื่อการศาสนา องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรสง่เสริมอาชีพ สื่อวิทยุ ฯลฯ 
ซึง่ในช่วงก่อนเหตกุารณ์ความไมส่งบ พวกเธอพิจารณาวา่งานท่ีพวกเธอท าทัง้หมดไมไ่ด้
เก่ียวข้องและไมไ่ด้ท าเพื่อเรียกร้องสนัติภาพ ดงัค าสมัภาษณ์ที่วา่ 

“งานของพวกผู้หญิงเราตอนยุคบุกเบิก เราไม่ได้สนใจเร่ือง
สนัติภาพเลย เรายงัไม่มีใครรุกราน เลยไม่รู้ว่าจะคิดถึงมนัไปท าไม” 
(นิเด๊าะ อิแตแล, สมัภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
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เส้นทางการท างานของพวกเธอจะมาบรรจบกันหลงัเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ปี 2547 ความเข้มข้นของสถานการณ์ความรุนแรงบดบงั
กระแสงานภาคประชาสังคมด้านอื่น ๆ จนซบเซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นงานหลกัแต่ไม่ปรากฏโดดเด่นตัง้แต่ปี 
2549 เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ได้รับการจดัการและคลี่คลายไปในทางที่ดี
จากการที่พืน้ที่อ่าวปัตตานีถูกประกาศเป็นเขตปลอดอวนรุน ป่าชายเลนเร่ิมสมบูรณ์ 
และกลุ่มชาวบ้านที่จัดตัง้ขึน้เพื่อดูแลทรัพยากรของตนในพืน้ที่ที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม
ผู้หญิงและเยาวชนก็สามารถด าเนินงานได้เองและมีประสิทธิภาพ (ลม้าย มานะการ , 
สมัภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2561) การขบัเคลื่อนงานเพื่อสนัติภาพของผู้หญิงเร่ิมปฏิ-
บตัิการในพืน้ท่ีสว่นบคุคล หมายถึง “บา้น” ผา่นงานเยียวยาซึ่งเป็นงานกระแสหลกัของ
ภาคประชาสงัคมชายแดนใต้หลงัเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 โดยการ-
เยียวยานัน้ให้ความสนใจกบัการช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบครอบคลมุทัง้กรณีที่เข้าและ
ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ (เช่น กรณีมัสยิดกรือเซะ และกลุ่มครอบครัว
ผู้ ต้องขงั) การแก้ปัญหากระบวนการยตุิธรรมเพ่ือปกป้องผู้บริสทุธ์ิจากเหตกุารณ์ความ-
รุนแรง และการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัรากหญ้าที่สอดคล้องกบัประเพณีวฒันธรรม
และวิถีชีวิตท้องถ่ิน งานเยียวยาของพวกเธอเกิดขึน้ก่อนที่รัฐจะเห็นความส าคัญ 
หมายถึง ก่อนที่รัฐจะจัดตัง้ “คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการให้ความ-
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้” หรือ กยต. ในปี 2548 และก่อนการทุ่มงบประมาณมากกว่า 6,000 
ล้านบาทลงมาในพืน้ที่จังหวดัชายแดนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ในระยะเร่งดว่นปี พ.ศ. 2547-2548 (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2551)  

งานเยียวยาชักพาให้ผู้ หญิงเข้ามามีบทบาทอย่างเข้มข้น ผู้ หญิงอาศัย
ความสมัพันธ์ส่วนตัว ความสมัพันธ์เชิงเครือข่ายในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาประชา-
สงัคมชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสนัติภาพชายแดนใต้และ
ความสมัพนัธ์ที่เกิดจากการท างานร่วมกนัภายใต้การรับทนุจากแหลง่ทนุในประเด็นทาง
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สงัคมตา่ง ๆ ของพืน้ท่ี เช่น การกระจายอ านาจ การเพิ่มศกัยภาพสตรี การสง่เสริมอาชีพ 
จากในและนอกพืน้ที่ เช่น UN Women, UNDP, World Bank, สถาบนัชุมชนท้องถ่ิน
พฒันา หรือ LDI (Local Development Institute) รวมถึง สหภาพยโุรป สถานทูต
อเมริกา สถานทตูองักฤษ สถานทตูแคนาดา สถานทตูญ่ีปุ่ นและมลูนิธิเอเชีย (The Asia 
Foundation) เป็นเคร่ืองมือในการประสานงาน  

งานเยียวยาและการเยี่ยมเยือนครอบครัวผู้ ได้รับผลกระทบของพวกเธอ 
เร่ิมแรกด าเนินโดยไมแ่ยกศาสนา ทวา่หลงัจาก 1) สถานการณ์ความรุนแรงดเูหมือนพุ่ง
เป้าไปที่ชาวพทุธจากการกระท าของผู้ก่อเหตชุาวมสุลิม 2) เกิดความไม่ไว้เนือ้เช่ือใจ
ระหว่างผู้ ได้รับผลกระทบชาวพทุธต่อคนมสุลิม 3) ผู้ ได้รับผลกระทบมีจ านวนมากเกิน
กวา่จะรับมือด้วยคณะท างานเพียงชุดเดียวและ 4) แหลง่ทนุจ าเพาะกลุม่คนที่จะได้รับ
การช่วยเหลือ ด้วยเหตุนีก้ารเยียวยา (บางกรณี) จึงจ าเป็นต้องแยกด าเนินงานตาม
ศาสนา (ลม้าย มานะการ, สมัภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2561) แต่เมื่อการแบ่งสายงาน
เยียวยาตามศาสนาบงัคบัให้พวกเธอต้องเพิ่มจ านวนคนท างาน ด้วยสายสมัพนัธ์จาก
การท างานร่วมกบัชาวบ้านในพืน้ท่ีในประเด็นทางสงัคมช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ความ-
ไม่สงบท าให้พวกเธอสามารถระดมทีมงานเก่า ๆ ของเธอและชาวบ้านที่สนใจเข้ามา
ท างานเยียวยาร่วมกบัพวกเธอจ านวนหนึง่ แม้จะด าเนินการเยี่ยมเยือนแบบแยกศาสนา 
แตห่ากกรณีใดที่ผู้ ได้รับผลกระทบเป็นชาวบ้านกลุม่ใหญ่ที่อยู่อาศยัรวมกนัทัง้พทุธและ
มสุลมิทีมงานของพวกเธอทัง้สองศาสนาก็จะลงพืน้ที่ด้วยกนั กระทัง่สถานทตูแคนาดา
ประจ าประเทศไทยสนบัสนุนโครงการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบครัง้
แรกในปี 2549 งานเยียวยาในพืน้ที่จึงเติบโตกลายเป็นกลุม่งานภาคประชาสงัคมหลกั
ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยมีกลุม่ภาคประชาสงัคมผู้หญิงเป็นผู้ขบัเคลื่อน 
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีมติอนุมัติ
หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (รวมทัง้สทิธิเดิมตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง) โดยแต่งตัง้คณะกรรมการและอนกุรรมการด าเนินการก ากบั 
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ดแูล ติดตามนโยบายการเยียวยาซึ่งมีสถานะเป็นคณะกรรมการเยียวยาระดบัประเทศ 
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ค าสัง่นีท้ าให้เกิดศูนย์
เยียวยาระดบัจังหวดัในปัตตานี ยะลาและนราธิวาส (ขณะนัน้ยงัไม่รวม 4 อ าเภอใน
จงัหวดัสงขลา) สิง่ที่เกิดขึน้ขบัให้ภารกิจเยียวยาและบทบาทของผู้หญิงชดัยิ่งขึน้ 

ผลจากการด าเนินกิจกรรมเยียวยาช่วยให้พวกเธอค้นพบว่ากลุ่มผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ด้อยโอกาส และเปราะบางที่สดุจากสถานการณ์ความไมส่งบ คือกลุม่ผู้หญิง
และเด็ก เนื่องจากขาดผู้ชายซึ่งเป็นหวัหน้าครอบครัว กลุม่มสุลิมมะห์ คือกลุม่สตรีที่ได้
ผลกระทบมากกว่ากลุ่มสตรีชาวพุทธเนื่องจากแต่ไหนแต่ไร พวกเธอไม่เคยต้องออก
ท างานนอกบ้าน หน้าที่ที่พวกเธอคุ้ นชินมีเพียงการท างานบ้านและดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวในขณะที่สตรีชาวพุทธในพืน้ที่เป็นกลุ่มที่พอมีทกัษะการประกอบอาชีพอยู่
บ้าง เช่น ท างานรับจ้างหรือกรีดยางร่วมกับสามี (ลม้าย มานะการ , สมัภาษณ์, 26 
พฤศจิกายน 2561) เมื่อขาดผู้ ชายซึ่งเป็นเสาหลกัของบ้านจากการเสียชีวิตหรือถูก
ด าเนินคดีความมัน่คง พวกเธอผู้ ไร้ซึ่งทกัษะการประกอบอาชีพจึงมีชีวิตที่ยากล าบาก 
กลุม่ผู้หญิงที่ท างานเยียวยาในขณะนัน้จึงก่อตัง้งานเยียวยาอีกประเภทหนึ่งขึน้มา นัน่
คือกลุม่อาชีพ โดยได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (พอช.) กองทพับก ศอบต.และภาคเอกชน ท าให้เกิดองค์กรภาคประชาสงัคม
ด้านงานส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีผู้ ได้รับผลกระทบขึน้มา เช่น กลุม่เซากูน่า เครือข่าย
ชมุชนศรัทธา สตรีเสือ้เขียวชายแดนใต้ เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน (ช่วงปี พ.ศ. 2548-2549) องค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างาน
รวบรวมข้อมลูเชิงสถิติตวัเลขที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ก็เร่ิมด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) หรือ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ท าให้เกิดระบบ
ฐานข้อมลู สถิติที่เช่ือถือได้และเกิดงานเชิงวิชาการในพืน้ท่ีที่สะท้อนภาพรวมจ านวนคน
เจ็บ ตาย และผู้ได้รับผลกระทบ งานวิชาการเชิงสนัติภาพท่ีศกึษารากเหง้าความขดัแย้ง
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และแนวทางจัดการความขัดแย้งด้วยสนัติวิธีหรือเรียกว่า “สนัติภาพค่ายโนเบิร์ต” 21 
หรืออีกนยัหนึ่งคืองานพืน้ที่กลางสร้างสนัติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilding 
Platform: IPP) (ลม้าย มานะการ, สมัภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2561) ก็เร่ิมเติบโตขึน้
และสร้างอิทธิพลต่อการท างานเชิงสนัติภาพในพืน้ที่ กลุม่องค์กรผู้หญิงและองค์กรสื่อ
ระดบัชาติจากกรุงเทพเช่น มลูนิธิเพื่อนหญิง องค์กรพิทกัษ์สตรีแห่งประเทศไทย ส านกั
ข่าวไทย ข่าวสด เป็นต้น ก็เร่ิมลงพืน้ที่ท างานเก่ียวกับประเด็นผู้หญิงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และหย่อนเมล็ดพันธุ์ให้เร่ิมเกิดองค์กรผู้ หญิงในพืน้ที่คือ เครือข่าย
ผู้หญิงยตุิความรุนแรงแสวงหาสนัติภาพชายแดนใต้ ในปี พ.ศ. 2550 และเช่ือมโยงกับ
กลุ่มผู้ หญิงในพืน้ที่ขัดแย้งอื่น ๆ เช่น พม่า และอาเจะห์ เพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบัผู้หญิงในพืน้ที่ โครงการและกิจกรรมเหลา่นีโ้ดยเฉพาะข้อมลูเชิงสถิติ
ท าให้ได้เห็นวา่ผู้หญิงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไม่ใช่แค่ในสถานการณ์สู้
รบแต่เป็นความรุนแรงในครอบครัวด้วย กลุ่มผู้หญิงภาคประชาสงัคมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงเร่ิมเพิ่มจ านวนขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อประเด็นความ -
รุนแรงและความเดือดร้อนของผู้หญิงและเยาวชนในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ เช่น เครือข่ายผูห้ญิง
เพื่อสนัติภาพ และกลุ่มเยาวชนใจอาสา เป็นกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีท่ีมีใจอาสาเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ 
(บแูลบีแต 43, 2552) บางองค์กร (เช่น ศวชต.) ก็ขยบัจากงานเชิงข้อมลูเป็นงานลงพืน้ท่ี
เยียวยา ท าให้สถานการณ์ภาคประชาสงัคมในพืน้ที่ขณะนัน้ กลุ่มผู้หญิงขับเคลื่อน

                                                           
21หมายถึง ดร.โนเบิร์ต โรเปอร์ส อดีตผู้ อ านวยการมูลนิธิเพื่ อสันติภาพมูลนิธิเบิร์กฮอฟ (Berghof 

Foundation) แห่งเยอรมนี และปัจจบุนัเป็นนักวิจยัอาวโุส สถานวิจยัความขัดแย้งและความหลาก -
หลายทางวฒันธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และผู้อ านวยการศนูย์
ความร่วมมือสนัติภาพ (PRC) แนวคิดของ โรเปอร์ส คือ พืน้ที่กลางสร้างสนัติภาพจากคนใน (Insider 
Peacebuilding Platform: IPP) ที่ให้ความส าคญักับบทบาทของคนใน หมายถึง คนที่อยู่ในระดับ
ชมุชนรากหญ้า เป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความสดุโต่งทัง้สองฝ่ายและเชื่อมัน่ในการแก้ไขปัญหา
ด้วยสนัติวิธี ในการสร้างสนัติภาพ อา่นเพ่ิมเติมที่ https://deepsouthwatch.org/dsj/th/3515 
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สนัติภาพด้วยงานเยียวยา การเยี่ยมเยียน และการสง่เสริมอาชีพโดยตระหนกัถึงความ
ทกุข์ของผู้หญิงเป็นพืน้ฐาน  

การขบัเคลือ่นงานเพื่อสนัติภาพของผู้หญิง เร่ิมขยายจากพืน้ที่ส่วนบคุคลและ
ประเด็นเยียวยาสู่พืน้ทีส่าธารณะและประเด็นความมัน่คงปลอดภยั อยา่งมีนยัยะส าคญั
จากการเป็นสมาชิกสภาประชาสงัคมชายแดนใต้22 ในปี 2554 สิ่งนีเ้ป็นก้าวส าคญัที่
สะท้อนการเปิดพืน้ที่ให้กับงานและตัวตนของผู้ หญิงให้เข้ามามีบทบาทเป็นในเวที
ประชาสังคมภาคใต้ที่มีผู้ ขับเคลื่อนหลักเป็นผู้ ชาย และเป็นการ “เน้นย ้า” ว่างาน-
เยียวยาที่พวกเธอท าเป็นงานสร้างสนัติภาพ23 เพราะนยัยะหนึ่งของสภาฯ คือเวทีรวม
ขององค์กรภาคประชาสงัคมที่ท างานด้านสนัติภาพในจังหวดัชายแดนใต้ แม้ว่าช่วง
เร่ิมต้นสภาฯ จะมีจ านวนองค์กรสมาชิกเพียง 20 องค์กรและมีผู้หญิงท าหน้าที่กรรมการ
สภาเพียง 3 รายช่ือจาก 3 องค์กร แต่การเลือกตัง้สภาฯ ชุดใหม่เมื่อปี 2558 พบว่ามี
คณะกรรมการผู้หญิงได้รับบทเดน่ขึน้ในสภาฯด้วยการด ารงต าแหน่งรองสภาฯ มีผู้แทน
สตรีจากองค์กรสมาชิกท าหน้าที่กรรมการสภาฯ เพิ่มขึน้เป็น 5 คน (จากจ านวนเต็ม 16 
คน) และมีจ านวนสมาชิกสภาฯ เพิ่มขึน้เป็น 26 องค์กร24 สิง่ที่พวกเธอได้รับจากการเป็น
สมาชิกสภาฯ คือแนวคิดสนัติภาพในมิติความมัน่คง ได้แก่แนวคิด “สนัติภาพเชิงลบ” 
(Negative Peace) คือ ไมม่ีความรุนแรง และ “สนัติภาพเชิงบวก” (Positive Peace)คือ 
ความยุติธรรม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ความเท่าเทียม สิทธิและการยกระดบั

                                                           
22ก่อตัง้เม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2554 
23งานเยียวยาถือเป็นงานสร้างสนัติภาพในสภาวะหลงัความขดัแย้ง เน่ืองจากชว่ยลดความคบัแค้นขม-
ข่ืนในใจของผู้ ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสร้างความรุนแรงใน
อนาคต ด้วยเหตนีุจ้งึสามารถพิจารณาได้วา่งานเยียวยาคือหนึ่งในกระบวนการสร้างสนัตภิาพที่ยัง่ยนื 
โปรดดเูพ่ิมเติมที่ https://peaceaftertrauma.com/resources/healing-tools/ 

24สืบค้นเพิ่มเติมที่ สภาประชาสงัคมใต้แถลงยทุธศาสตร์ใหม่ สร้างพืน้ที่กลางผลักดนัประชาชนร่วม
กระบวนการสนัติภาพ ใน https://deepsouthwatch.org/dsj/th/8759 
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คณุภาพชีวิต25 ซึง่เป็นแนวคิดที่ปรากฏในยทุธศาสตร์ของสภาฯ และในภายหลงัพวกเธอ
น าทัง้สองแนวคิดนีม้าปรับใช้เป็นแนวคิดพืน้ฐานของคณะท างานฯ 

สิ่งที่เน้นย า้ให้กลุม่ผู้หญิงตระหนกัถึงความส าคญัของสนัติภาพในมิติความ -
มัน่คงปลอดภยัคือการท่ีพวกเธอมองเห็นภาพวา่ งานเยียวยาไม่อาจเสร็จส้ินหากความ-
รุนแรงยงัคงด าเนินอยู่ เธอคนหนึ่งจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสงัคมเพื่อสนัติภาพ
ชายแดนใต้ จึงเข้าพดูคยุกบับคุคลส าคญัในพืน้ท่ีที่เคยได้รับการเยียวยาในสมยัจอมพล 
ป. พิบลูสงครามจากเหตกุารณ์บงัคบัสญูหายของฮจัยีสหุลง โต๊ะมีนา การพดูคยุครัง้นี ้
น ามาซึง่ข้อคิดที่ส าคญั นัน่คือ “วิธีเดียวทีจ่ะหยดุการเยียวยา คือ ต้องไม่มีการฆ่า” เมื่อ
น ามาผนวกกบัถ้อยค าของเหยื่อจากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีล้วนแตก่ลา่ววา่ “ขอใหต้น
เป็นกรณีสดุท้าย” “ขอให้อย่าเกิดความสูญเสียกบัใครอีกเพราะมนัเป็นทกุข์เหลือเกิน” 
เสยีงเรียกร้องเหลา่นีม้ีความหมายส าหรับพวกเธอจนน ามาซึง่การเร่ิมรณรงค์ร่วมกนัเพื่อ
ยตุิความรุนแรงจากทกุฝ่ายผา่นการจดัรายการวิทย ุการท าเวทีพดูคยุ การเป็นวิทยากร
ในเวทีท่ีภาครัฐ (เช่น กอ.รมน.) เทียบเชิญ ซึง่ในระหวา่งที่ท างานรณรงค์เหลา่นี ้พวกเธอ
ได้มีโอกาสพบปะกลุม่ผู้ ได้รับผลกระทบที่ลกุขึน้มาท างานเยียวยามากขึน้ ซึ่งนัน่ท าให้
สมาชิก “วงการสตรีชายแดนใต้ผู้ขบัเคลื่อนงานด้านสนัติภาพ” เพิ่มจ านวนและสร้าง
เครือขา่ยข้อมลูจนท าให้รู้จกัที่มาซึง่กนัและกนั และรู้วา่แตล่ะองค์กรจะหนนุเสริมงานกนั
และกนัได้ในสว่นใด 

                                                           
25ผู้ ให้ก าเนิดแนวคิดว่าด้วยสนัติภาพเชิงลบ Negative Peace และสนัติภาพเชิงบวก Positive Peace 
คือโยฮนั กัลตงุ บิดาแห่งสันติศึกษาและการศึกษาความขัดแย้งในโลกตะวันตก ปรากฏอยู่ในบท -
บรรณาธิการ (the Editorial) ของวารสาร Journal of Peace Research ฉบบัแรกในปี 1964 ความ-
แตกตา่งที่ส าคญัระหวา่งสองค าอยูท่ี่ Positive Peace หมายถึง สนัติภาพที่มีความผสานกันระหว่าง
โครงสร้างตา่ง ๆ (structural integration) มีทศันะเชิงบวก (optimistic) เน้นการป้องกนั (preventive) 
ด้วยแนวทางสันติต่าง ๆ (peaceful means) ในขณะที่ Negative Peace คือสภาวะสันติภาพที่มี
เพียงแค่การปราศจากความรุนแรง มีทัศนะเชิงลบและมุ่งเน้นการจัดการแบบราบคาบ (curative) 
ด้วยเหตนีุส้นัติภาพเชิงลบจงึอาจจะได้มาจากแนวทางที่ไมใ่ชส่นัติวิธีก็ได้ 
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ช่วงปี 2550 เป็นช่วงที่องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ที่ท างานมิติผู้หญิงจาก
กรุงเทพฯ และระดบันานาชาติเข้ามาท างานในพืน้ที่จ านวนมาก และมีบุคลากรที่เคย
ท างานกบัองค์กรมลูนิธิผู้หญิงและมลูนิธิเอเชีย26 เข้ามาท างานในพืน้ที่เต็มตวั ท าให้บท
สนทนาของกลุม่คนที่ท างานกบัเหยื่อและผู้ ได้รับผลกระทบมีการพิจารณาสถานการณ์
ในมิติหญิง-ชาย และสตรีนิยม และเมื่อตระหนกัว่าแกนน าหลกัของงานเยียวยาเป็น
ผู้หญิง ในขณะกลุม่ผู้ชายที่ท างานเยียวยาในพืน้ท่ีสว่นมากท างานเยียวยาในมิติความ-
มั่งคงที่มุ่งเน้นประเด็นคนถูกจับ คนหาย การซ้อมทรมาน และประเด็นด้านสิ ทธิ
มนษุยชน มีเพียงกลุม่ยวุมสุลมิแห่งประเทศไทยจงัหวดัยะลาเพียงกลุม่เดียวที่เป็นกลุม่
ผู้ชายและท างานเยียวยาเชิงพฒันาคณุภาพชีวิต (ลม้าย มานะการ , สมัภาษณ์, 26 
พฤศจิกายน 2561) ดงันัน้วิธีเดียวที่จะขยายเสียงการท างานและท าให้ข้อเรียกร้องว่า
ด้วยการยตุิความรุนแรงถกูมองเห็นคือการขบัเคลือ่นร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญ่  

3.3 เส้นทางขับเคลื่อนงานสันติภาพของเธอ: ช่วงสร้างกระบวนทัพ จับ
รวมกลุ่มก้อนและขับเคลื่อนสันติภาพประเด็นความมั่นคงปลอดภัย พวกเธอมี
ความพยายามรวมตวัท างานหลายครัง้แตไ่มป่ระสบความส าเร็จเท่าที่ควรอนัเป็นผลมา
จาก “เร่ืองหยุมหยิม” ที่น ามาซึ่งปัญหาความไว้เนือ้เช่ือใจและการยอมรับระหว่าง
คนท างานด้วยกนัและระหวา่งคนพทุธ-มสุลมิ ดงัค าสมัภาษณ์ที่วา่ 

“ทาง...(ชื่อองค์กรผูห้ญิงองค์กรหน่ึง)...เคยบอกไหมหละว่าเขา
โตมาจากองค์กรพี?่ ไม่เคยหละสิ? ก็เป็นงี้แหละ ไม่เคยบอกคนอื่น
เขาหรอกว่าที่ตวัเองเป็นได้อย่างทกุวนันี้ เป็นได้เพราะอะไร เพราะ
ใคร” (ก๊ะญะ นามสมมติ, สมัภาษณ์, 27 ธนัวาคม 2561) 

“กลุ่มผู้หญิงท างานด้วยกันยากนะ สามัคคีกันเองให้ได้ก่อน
เถอะ” (พี่ญิฎ นามสมมติ, สมัภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2561) 

                                                           
26ในเวลานัน้มี คณุเรืองรวี พิชยักลุ เป็นผู้ประสานงานโครงการอาวโุส ให้แก่มลูนิธิเอเชีย 
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“ตอนแรก ๆ ที่พีเ่ข้ามาท างานกบัพี ่ๆ เขา กลบัไปบ้านเพือ่นพี่
มนัก็ถาม ว่าท าไมไปสงุสิงกบัคนพวกนัน้ จะเข้าแขกหรอ?” (พี่เญ็น 
นามสมมติ, สมัภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2561) 

“ตอนนัน้เวลาจะเรียกใครมาประชุมก็เรียกตรง ๆ ไม่ได้ ต้องดู
ว่าถา้จะชวนคนนีม้าก็ใหใ้ครไปเชิญ ถา้อยากให้คนพทุธมาก็ต้องให้
พี.่..(ชื่อสมาชิกคณะท างานฯ ท่านหน่ึง)...ไปเชิญ ถ้าต้องการให้คน
มสุลิมมาก็ตอ้งส่งพี.่..(ชื่อสมาชิกคณะท างานฯ ท่านหน่ึง)...ไปเชิญ” 
(พี่ญ้าญ นามสมมติ, สมัภาษณ์, 1 ธนัวาคม 2561) 

กระทัง่ปี 2556 การพดูคยุสนัติภาพอย่างเป็นทางการเกิดขึน้ครัง้แรกในสมยั
รัฐบาลของคุณยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 (รุ่งรวี เฉลิมศรี
ภิญโญรัช, 2559) กลุม่ผู้หญิงเห็นว่าควรช่วงชิงจงัหวะนีใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการท างาน
มากที่สดุ 

“ถ้าปล่อยให้ผู้หญิงมีเร่ืองจุกจิก หยุมหยิม อย่างนี้ต่อไปนะ 
กว่าผู้หญิงจะรวมกันได้ กว่าผู้หญิงจะพร้อมคนคงตายกันหมด” 
(พี่ญ้าญ นามสมมติ, สมัภาษณ์, 1 ธนัวาคม 2561) 

พวกเธอจึงเร่ิมต้นผลักดันและรณรงค์ประเด็นสนัติภาพร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมจากการเสนอความคิดของเจ้าหน้าที่แหลง่ทนุผู้หนึง่จากแหล่งทนุแห่งหนึ่ง (ซีตี-
มาเรียม บินเย๊าะ, สมัภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2561) ที่พร้อมสนับสนุนเงินทุนและ
ยทุธวิธีการขบัเคลื่อนงาน พวกเธอรวบรวมสมาชิกกลุ่มผู้หญิงที่พอจะเรียกได้เพื่อนดั
ประชุมในวนัที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ร้านหนงัสือบูค ู(รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, 2559) 
และกลุม่คณะท างานผู้หญิงก็ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ในวนันัน้ แม้ว่าจะยงัไม่มีช่ือเรียกอย่างเป็น
ทางการในวนันัน้แต่พวกเธอก็ตัง้ใจว่าจะเปิดตวัคณะท างานชุดนีใ้นวนัที่ 28 เมษายน
ของปีเดียวกนัเนื่องจากวนัดงักลา่วเป็นวนัครบรอบ 11 ปีเหตกุารณ์กรือเซะ ค ารณรงค์ที่
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พวกเธอเลือกใช้คือ “หยดุวงจรอบุาทว์เพือ่ยติุความรุนแรงจากทุกฝ่าย” เนื่องจากพวก
เธอมองว่าเมื่อมีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเร่ิมโดยฝ่ายใดก็ตาม จะเกิดการตอบโต้จน
กลายเป็นวงจรความรุนแรงเสมอ ท าให้เกิดความสญูเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพล-
เรือน โดยเฉพาะกลุม่เปราะบางคือเด็กและผู้หญิง 

ช่ือ “คณะท างานวาระผูห้ญิงชายแดนใต”้ ได้แรงบนัดาลใจจาก “คณะท างาน
วาระทางสงัคม” ซึง่เป็นโครงการในสถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัหนึ่งใน
ผู้ประสานงานหลกัเห็นวา่ “คณะท างาน” เป็นค าที่เหมาะสมเพราะไม่สะท้อนว่าองค์กร
ใหมน่ีม้ีโครงสร้างบงัคบับญัชาที่ชดัเจนแตส่ะท้อนความเท่าเทียมกนัขององค์กรสมาชิก 
ซึ่งเหมาะสมกบับริบทของกลุ่มผู้หญิงในขณะนัน้ที่ “ตึง”ต่อกนัอยู่บ้าง ด้วยเหตนุี ้คณะ
ท างานฯ จึงถือก าเนิดขึน้ในวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 และเน้นการท างานสนัติภาพ
ประเด็นด้านความมัน่คงปลอดภยัร่วมกนัมาจนถึงปัจจบุนัโดยที่ยงัด าเนินงานของแตล่ะ
องค์กรที่พวกเธอสงักดัควบคู่ไปด้วย แต่ด้วยจ านวนสมาชิกองค์กรที่มีถึง 23 องค์กร27 
และมีสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า 5,000 คนและมีรูปแบบการจดัตัง้องค์กรแบบหลวม 
คณะท างานฯ จึงจัดตัง้ทีมผู้ประสานงานหลักเพื่อท าหน้าที่เช่ือมองค์กรสมาชิกกับ
คณะท างาน จ านวน 5 คน ได้แก่ 1) คณุโซรยา จามจรีุ จากเครือขา่ยผู้หญิงภาคประชา-
สงัคมเพื่อสนัติภาพชายแดนใต้ 2) คณุลม้าย มานะการ จากเครือข่ายชาวพุทธเพื่อ
สนัติภาพ 3) คณุตสันีม เจ๊ะตู จากมลูนิธิเพื่อการศึกษาและการเยียวยาเด็กก าพร้า 4) 
คณุปาติเมาะ เปาะอิแตดาโอะ จากสมาคมผู้หญิงเพื่อสนัติภาพ และ 5) คณุนิเด๊าะ อิแต
แล จากสมาคมสวสัดิการมสุลมีะฮ์จงัหวดัยะลา ทัง้นีค้ณะท างานฯ ไม่เรียกเธอทัง้ 5 ว่า
เป็นกลุม่ประธานหรือแกนน าขององค์กรเนื่องจากพวกเธอไมเ่ห็นความจ าเป็นของการมี
ต าแหนง่ดงักลา่วเพราะเป็นการเพิ่มความซบัซ้อนเชิงโครงสร้างตอ่องค์กรสมาชิก 

                                                           
27เวทีพบพรรคการเมือง ครัง้ที่ 2 วาระผู้หญิงชายแดนใต้สู่พรรคการเมืองเน่ืองในวนัสตรีสากล วนัที่  8 
มีนาคม 2562 เป็นครัง้แรกที่คณะท างานฯ ระบุว่าองค์กรของตนมี 25 องค์กรสมาชิก ระบุในชุด
เอกสารประกอบการน าเสนอโดย 7 ตวัแทนองค์กรผู้หญิงภาคประชาสงัคมบนเวทีดงักลา่ว 
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ยทุธศาสตร์ของคณะท างานฯ มี 3 ประการคือ 1) การสร้างความเข้มแข็งของ
ขบวนการเคลือ่นไหวของผู้หญิงเพื่อสนัติภาพและสร้างเครือข่ายให้มีพลงัในการต่อรอง 
2) การสร้างการยอมรับบทบาทผู้หญิงมากขึน้ 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง ความรุนแรง และการมีสว่นร่วมทางการเมืองในทกุระดบั หรือที่
พวกเธอคุ้นหกูนัในตวัยอ่ “ข.ย.ร.” ภายใต้นามคณะท างานฯ ตลอดเวลา 4 ปีที่พวกเธอ
รวมตวักนัได้ท ากิจกรรมทัง้สิน้ 6 ชดุกิจกรรมได้แก่ 

 1) โครงการ A โครงการเปิดพืน้ที่ปลอดภัยด้วยมือสตรีสู่สันติภาพ 
สนบัสนนุโดยมลูนิธิเอเชีย 

 2) โครงการ B โครงการสานเสวนาพืน้ท่ีสาธารณะปลอดภยัเพื่อเช่ือมร้อย
ภาคีเครือขา่ยประชาสงัคม สนบัสนนุโดยมลูนิธิเอเชีย 

 3) โครงการ C โครงการขบวนการผู้หญิงกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ตอ่การสร้างกระบวนการสนัติภาพชายแดนใต้ ด้วยการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นคน
ในพืน้ที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สนบัสนุนโดยกองทนุสนัติภาพ โครงการ ช.ช.ต. 
สถาบนัชมุชนท้องถ่ินพฒันา และธนาคารโลก  

 4) โครงการ D โครงการพฒันาข้อเสนอชมุชนเพื่อสนบัสนนุการสร้างพืน้ท่ี
สาธารณะปลอดภยัและสนัติภาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สนบัสนนุโดยมลูนิธิเอเชีย 

 5) โครงการ E โครงการรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเร่ืองพืน้ที่สาธารณะ
ปลอดภยั สนบัสนนุโดยมลูนิธิเอเชีย 

 6) โครงการ F โครงการเวทีเสวนาสาธารณะผู้หญิงชายแดนใต้ สนบัสนนุ
โดยมลูนิธิเอเชีย 

ความน่าสนใจของชุดกิจกรรมทัง้ 6 คือความพยายามของพวกเธอที่จะ
ผลกัดนัแนวคิด 1) พืน้ที่สาธารณะปลอดภยั 5 แห่งได้แก่ ตลาด ถนน โรงเรียน มสัยิด/
วดั และ ปอ้ม ชรบ. และ 2) สภาวะแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การสร้างสนัติภาพ ให้ปรากฏรับรู้สู่
สาธารณะและคูข่ดัแย้งทัง้สองฝ่าย รูปแบบการด าเนินกิจกรรมทัง้ 6 โครงการคล้ายคลงึ
กนัคือ 1) การลงพืน้ที่รับฟังข้อคิดเห็นจากคนกลุม่ต่าง ๆ 2) การจดัท าและยื่นข้อเสนอ
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เชิงนโยบายต่อคู่ขดัแย้ง28 และ 3) การรณรงค์สาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นวิทย ุ
(ผ่านคลื่นวิทยุชุมชนปัตตานี คลื่นวิทยุมหาวิทยาลยัมอ.ปัตตานีและคลื่นวิทยุมีเดีย
สลาตัน) โทรทศัน์ (รายการนกัข่าวพลเมืองช่องไทยพีบีเอส) และการจัดงานรณรงค์
สาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท าให้สาธารณะชนมองเห็นตวัและข้อเรียกร้องของ
พวกเธอได้ชดัเจนที่สดุ มีทัง้สิน้ 6 ครัง้ ดงันี ้ 

 

       
ภาพที่  1 เวทีเปิดตัวคณะท างานวาระ
ผู้ หญิงชายแดนใ ต้และรณรง ค์พื น้ที่
สาธารณะปลอดภัยเนื่องในวันครบรอบ 
11 ปีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ วันที่ 28 
เมษายน พ.ศ. 2558 

ภาพที่  2 การจัดการรณรงค์สาธารณะ
หัวข้อ “ผู้หญิงต้องปลอดภยั ไร้ความ-
รุนแรง” เนื่องในโอกาสวนัยตุิความรุนแรง
ตอ่สตรีสากล วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 
 

                                                           
28โปรดด ู“เรียกร้องพืน้ทีส่าธารณะปลอดภยั เป็นวาระบนโต๊ะพูดคุย 2 กนัยา” ใน https://deepsouth 

watch.org/dsj/th/9380 และ “คณะท างานวาระผู้หญิงฯ (PAOW) ยืน่หนงัสือให้คณะพูดคุยฯทัง้สอง
ฝ่ายสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสนัติภาพ” ใน https://deepsouthwatch.org/th/no 
de/11709 
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ภาพที่  3 การรณรงค์และจัดเวทีสาธา-
รณะหัวข้อ “พื้นที่ (กลาง) ตลาดปลอด-
ภยั” วนัท่ี 28 เมษายน 2559 ณ ตลาดเทศ
วิวฒัน์ จ.ปัตตานี 

ภาพที่  4 การเดินรณรงค์สนบัสนุนการ-
พูดคุยสันติภาพและยื่น ข้อเสนอเ ชิ ง
นโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภยั” ต่อ
สาธารณะ และคณะพดูคยุสนัติภาพ วนัที่ 
1 กนัยายน 2559  
 

       
ภาพที่  5 กิจกรรม 10 ปีหน้า 10 ปีหลงั 
วาระผู้ หญิงชายแดนใต้ “พัฒนาพื้นที่
ปลอดภัย ผู้หญิงก้าวหน้า สร้างสังคม
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม” วันที่ 8 
มีนาคม 2560 

ภาพที่  6 การรณรงค์พื น้ที่สาธารณะ
ปลอดภยัทางสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องในวนั
ยตุิความรุนแรงตอ่เด็กและสตรีสากล วนัที่ 
25 พฤศจิกายน 256029 
 

                                                           
29โปรดดเูพ่ิมเติมที่ รวมรูปภาพรณรงค์พืน้ที่สาธารณะปลอดภยับนสื่อสงัคมออนไลน์ https://1th.me/j 

QBS และ https://1th.me/7yzH 
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4. ภาพสะท้อนจากการท างานด้านสันตภิาพของพวกเธอ 

การรวมตวัการท างานและกิจกรรมที่คณะท างานฯ ด าเนินมาตลอดเวลา 4 ปี 
(2558-2562) เป็นปรากฏการณ์ที่นา่สนใจและแปลกใหมใ่นพืน้ท่ี มิใช่เพียงเพราะคณะ-
ท างานฯ เป็นผู้หญิงล้วนเท่านัน้แต่การที่เป็นองค์กรที่ขบัเคลื่อนร่วมกันเพียงประเด็น
เดียวคือ “สนัติภาพ” ท าให้ข้อเสนอของพวกเธอค่อนข้างมีเอกภาพและพร้อมใช้งาน 
กลา่วคือ พวกเธอตระหนกัร่วมกนัวา่หน้าตา “สนัติภาพ” ที่พวกเธอต้องการ (ในขณะนี)้ 
คือการมีพืน้ที่สาธารณะปลอดภยัและมีสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อการสร้างสนัติภาพ 
ดงันัน้ ไมว่า่พวกเธอคนใดถกูเชิญไปชีแ้จ้งหรือพดูคยุเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่ว พวกเธอ
ก็พร้อมที่จะน าเสนอข้อเสนอไปในทิศทางเดียวกนั แตถ่ึงอยา่งนัน้ความแปลกใหมน่ีก้ลบั
สะท้อนภาพบางประการท่ีนา่สนใจและเป็นข้อท้าทายที่คณะท างานฯ ไมอ่าจเพิกเฉยได้ 

4.1 รูปแบบคณะผู้ประสานงานองค์กร ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น คณะท างานฯ 
ไม่มีหวัหน้าหรือประธาน มีเพียงแกนประสาน 5 คน ท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลระหว่าง
องค์กรสมาชิก รูปแบบการท างานนีถู้กเรียกว่า “ภาวการณ์น าร่วม” (Collective 
Leadership) เมื่อพิจารณาบริบทของพวกเธอที่มาจากหลากหลายองค์กร มีความเป็น
เอกเทศ และตา่งก็มีประสบการณ์ในการท างานภาคประชาสงัคมอย่างยาวนาน ดงันัน้
การท่ีจะให้มารวมกลุม่และตัง้คนหนึง่คนใดขึน้เป็นผู้น าอาจจะน ามาซึง่ค าถามมากมาย 
และอาจท าให้เกิดความแตกแยกและการไม่ยอมรับจากสมาชิก เพื่อป้องกนัเหตกุารณ์
ดงักลา่วและเพื่อการท างานท่ีคลอ่งตวั หมายถึง แม้ใครคนหนึ่งคนใดออกไปกระบวนก็
ยงัไม่พัง และไม่มีการรวมศูนย์อ านาจที่คนใดคนหนึ่ง รูปแบบ “คณะผู้ประสานงาน
องค์กร” จึงเป็นประโยชน์ตอ่คณะท างานฯ ในระยะยาว เพราะสามารถปรับเปลีย่น เพิ่ม-
ลดจ านวนคณะผู้ประสานงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้ ดงัที่เคยถกูหยิบยกขึน้มา
เป็นประเด็นครัง้หนึ่ง  เมื่อมีคณะผู้ ประสานงาน 2 จาก 5 คนตัดสินใจลงสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้เกิดบทสนทนาภายในวา่หากพวกเธอชนะการเลือกตัง้ก็
มีความจ าเป็นต้องทบทวนบทบาทต าแหนง่ผู้ประสานงานองค์กรของพวกเธอ 
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ในทางปฏิบตัิ รูปแบบคณะผู้ประสานงานท าให้เกิดปัญหาแกนน าเดินล า้หน้า
มวลชนของตน สมาชิกคณะท างานฯ หลายคนขาดความรู้และขาดการมีส่วนร่วมใน
การ-วางแผนการท างานเชิงยทุธศาสตร์ สมาชิกบางคนไม่ทราบยทุธศาสตร์การท างาน
ของคณะท างานฯ ท าให้ความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรของสมาชิกแต่ละคนมีไม่เท่ากัน 
เมื่อเป็นเช่นนีส้ายสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรสมาชิกอาจไม่เหนียวแน่นอย่างที่คาดหวงัและ
จากการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ที่ แม้ว่าพวกเขาจะรู้จักคณะท างานฯ แต่พวกเขา
กลบัรู้จักคนท างานของคณะท างานฯ เพียง 3-4 คนเท่านัน้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึน้นีท้้าทาย
จดุมุง่หมายการท างานของคณะท างานฯ ที่มุ่งเน้นให้สาธารณะเห็นพลงัและขบวนการ
ขบัเคลือ่นสนัติภาพขนาดใหญ่ของผู้หญิง เป็นอยา่งมาก  

4.2 การขยายประเด็นการท างานสันติภาพจากประเด็นเย็นสู่ประเด็น-
ร้อน เส้นทางการขบัเคลื่อนงานสนัติภาพของผู้หญิงเร่ิมจากประเด็นเย็น (soft Issue) 
หรืองานเยียวยา สูป่ระเด็นร้อน (hard Issue) หรืองานมิติความมัน่คงปลอดภยัหลงัจาก
เข้าเป็นองค์กรสมาชิกสภาประชาสงัคมชายแดนใต้ ซึ่งเป็นก้าวที่ส าคญั เพราะพวกเธอ
เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในพืน้ท่ีสว่นหน้าของคนท างานสนัติภาพในภาคใต้ แม้วา่พืน้ท่ีสว่นนี ้
จะไม่ถูกรับฟังมากนกัจากฝ่ังผู้ เห็นต่าง เนื่องจากถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐไทย 
(พี่ญอน นามสมมติ, สมัภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2561) แตอ่ย่างน้อยพืน้ที่แห่งนีก็้ให้ที่ทาง
กบังานของพวกเธอ และขณะเดียวกนัก็เน้นย า้บทบาทของผู้หญิงและงานของพวกเธอ 
ด้วยการระบุให้การพฒันาศกัยภาพสตรีเป็นหนึ่งในข้อเสนอการขบัเคลื่อนสนัติภาพ
ชายแดนใต้ของสภาฯ และน าแนวคิดพืน้ท่ีปลอดภยัในมิติของผู้หญิงบรรจใุน “ข้อเสนอ-
แนะเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์สนัติภาพชายแดนใต/้ปาตานี 2018” อีกด้วย30 

                                                           
30โปรดพิจารณา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2018 ใน 

https://drive.google.com/file/d/1qc0qzKrNwmRgopceGjNMPs02auusHawP/view?fbclid=Iw
AR1A4bGjd4S1Hwy11HrVyAjlt81Ta9yCwIoZDgOWwB0vtsJfoX8X_kV6MLU  



64 ผู้หญิงกับสันตภิาพ: คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) 

 กับการขับเคล่ือนสันตภิาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

พวกเธอพยายามขับเคลื่อนประเด็นสนัติภาพมิติความมัน่คงปลอดภยัผ่าน
แนวคิดพืน้ท่ีสาธารณะปลอดภยัและสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อการสร้างสนัติภาพ แก่น-
ของทัง้สองแนวคิดนีอ้ยู่บนฐานการหยดุยิง (Ceasefire) ซึ่งในความเป็นจริง สิ่งนีไ้ม่ใช่
ประเด็นที่ขับเคลื่อนได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะน าเสนอจากฝ่ายใดก็ตาม อีกทัง้ยังมีเง่ือนไข
ส าคญับางประการที่เป็นอุปสรรคการท างานของพวกเธอในการขบัเคลื่อนข้อเสนอนี ้
เช่น การที่พวกเธอไม่เป็นที่เช่ือมั่นจากผู้ เห็นต่างบางกลุ่มเนื่องจากองค์กรสมาชิก
คณะท างานฯ หลายกลุม่ท างานให้รัฐ รับเงินจากรัฐและมีการคดักรองงานของตนเอง 
(Self-censorship) เพื่อไม่ให้ขดัหขูดัตารัฐไทยและการขบัเคลื่อนที่ขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากแหลง่ทนุขาดสง่เงินสนบัสนนุ แม้ว่าพวกเธอจะพยายามแก้ไขด้วยร่วมสมทบ
เงินกองกลางเพื่อสะสมเป็นเงินก้นถงุของคณะท างานฯ ส าหรับจดัประชุมคณะท างานฯ
อย่างน้อยเดือนละครัง้แต่ในทางปฏิบัติกลบัยังไม่สามารถท าให้เกิดขึน้ได้จริง เช่นนี  ้ 
การผลักดันสันติภาพในมิติความมั่นคงปลอดภัยของพวกเธอจึงจ ากัดแค่ ในระดับ
เรียกร้อง ยื่นข้อเสนอ แตย่งัไมจ่ าเพาะถึงระดบัการก าหนดขัน้ตอนและวิธีการอย่างเป็น
ล าดบั แต่อย่างน้อย ในนาทีนีพ้วกเธอก็อยู่ในต าแหน่งชนชัน้น า (Elite) กลุม่หนึ่งในหมู่
ตวัแสดงผู้ขบัเคลื่อนประเด็นสนัติภาพในพืน้ที่ เมื่อใดก็ตามที่มีการพดูถึงประเด็นพืน้ที่
สาธารณะปลอดภยั ช่ือคณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้จะถกูนกึถึงทนัที 

4.3 ความส าคัญและอิทธิพลของแหล่งทุน จากทัง้สองประเด็นข้างต้นจะ
สงัเกตได้ว่าแหลง่ทุนมีบทบาทกบัการท างานของพวกเธออย่างมาก และจากเส้นทาง
การท างานของกลุม่ผู้หญิงในพืน้ที่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคณะท างานฯ อาจจะไม่เกิดขึน้หาก
แหล่งทุนแห่งหนึ่งไม่สนับสนุนในเวลาที่เหมาะสม นั่นคือ ความสุกงอมขององค์กร
สมาชิก ปรากฏการณ์นีส้ะท้อนว่าการได้รับการสนบัสนุนจาก “คนข้างบน” หมายถึง
องค์กรและ/หรือบคุคลจากสว่นกลาง จากกรุงเทพฯ และ/หรือจากตา่งประเทศ ทางด้าน
ตวัเงินและทางด้านการเพิ่มและพฒันาศกัยภาพกลุม่ผู้หญิงเป็นสิ่งส าคญัจ าเป็น องค์-
ความรู้ต่าง ๆ ของพวกเธอที่ใช้ขับเคลื่อนงานก็เป็นชุดความรู้จากการเข้าหลกัสูตร
ฝึกอบรมที่ได้รับการสนบัสนนุจากแหลง่ทนุ เมื่อเป็นเช่นนีก็้ท าให้เกิดข้อสงสยัว่าแท้จริง
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แล้ว อดุมการณ์และรูปแบบการขบัเคลื่อนงานสนัติภาพของพวกเธอเป็นความต้องการ
ของพวกเธอหรือเป็นรูปแบบที่ก าหนดมาจากแหล่งทุน จากกรณีของคณะท างานฯ 
แหล่งทุนที่สนบัสนุนหลกัคือ USAID ที่มีระยะเวลาด าเนินการทัง้สิน้ 3 ปี นบัจากปี 
2015-2018 ประเด็นงานพฒันาสงัคมที่ได้รับการสนบัสนนุภายใต้ทนุนีค้ือการเพิ่มพลงั
และสร้างศกัยภาพหญิงชาย (Gender Empowerment) พลเมืองศึกษา (Civic Educa-
tion) และสนัติภาพ (Peace) ซึ่งตรงกบัลกัษณะกิจกรรมอดุมการณ์ภายใต้ข้อเรียกร้อง
พืน้ที่สาธารณะปลอดภยั และยทุธศาสตร์ของคณะท างานฯ อย่างมีนยัยะส าคญั และ
เมื่อสิน้สดุเวลาทนุในปี 2018 กอปรกบัเร่ืองเลา่ภายในองค์กรที่ว่าหวัหน้าแหลง่ทนุคน
ใหม่สนใจประเด็นทางสังคมอื่นมากกว่าสันติภาพในพืน้ที่ ท าให้คณะท างานฯ  ไม่
ปรากฏกิจกรรมหรืองานขบัเคลือ่นใดในนามคณะท างานฯ อีก  

ส าหรับประเด็นสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การสร้างสนัติภาพ หวัข้อนีถ้กูน ามาใช้
ขบัเคลือ่นภายใต้โครงการ C ที่ได้รับเงินทนุสนบัสนนุจากธนาคารโลกผา่นสถาบนัชมุชน
ท้องถ่ินพฒันาหรือ LDI เมื่อพิจารณาถึงที่มาของประเด็นขบัเคลื่อนพบว่าสอดคล้องกบั
แนวคิดการรักษาและเสริมสร้างสนัติภาพในกรอบสหประชาชาติ (กองสนัติภาพ ความ-
มัน่คงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ,  2561: 1) และที่ส าคญัคือเป็น
แนวคิดที่ตรงกับแนวนโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
2560-2562 ที่ระบุไว้ในวตัถุประสงค์ข้อที่ 5 ของแนวนโยบายฯ ว่า “เพื่อสร้างความ-
เชื่อมั่น และหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสนัติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ซ่ึงก าหนดเป็นวาระแห่งชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจาก
ความขดัแยง้” (ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2560: 4) เมื่อ
เป็นเช่นนีจ้ึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์งานของคณะท างานฯ ท านองว่า “ท างานเข้าข้างรัฐ
และเขียนโครงการเอาใจแหล่งทุนเพื่อหาเงิน” ท าให้การท างานของพวกเธอไม่ได้รับ
ความไว้วางใจอยา่งเต็มที่จากคนในพืน้ท่ีและกลุม่ผู้ เห็นตา่ง 
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5. เสียงสะท้อนต่อการท างานด้านสันตภิาพของพวกเธอ 

“พี่ว่านะ (ผู้หญิง) ไม่ควรไปอยู่บนโต๊ะเจรจา มนั (การพูดคุย
สันติสุข)  ไม่ใ ช่ เ ร่ืองที่จะมานั่ง เจรจาด้วยความอ่อนหวาน ” 
(เจ้าหน้าที่ระดับสูงกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศอ.บต, สมัภาษณ์, 25 ธนัวาคม 2561) 

 “ความนุ่มนวลของผูห้ญิง จะท าใหก้ระบวนการพูดคยุง่ายข้ึน” 
พลเอกอุดมชยั ธรรมสาโรรัชต์ หวัหน้าคณะพูดคุยสนัติสขุจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ฝ่ายไทย31 

สองประโยคข้างต้นมีความน่าสนใจต่อผู้ ศึกษากระบวนการสนัติภาพและ
บทบาทตวัแสดง (Actors) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกลุ่มผู้หญิง ดงันัน้การท า
ความเข้าใจแนวคิดอนัเป็นบอ่เกิดของประโยคทัง้สองคือสิง่จ าเป็น 

“แนวคิดบทบาทหญิงชาย” (Gender Role) เป็นแนวคิดหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อ
พิจารณาปรากฏการณ์ดงักล่าว แนวคิดนีเ้กิดขึน้โดยนกัคิดที่มีทศันะเชิงสตรีนิยมเพื่อ
ต้องการ “ตรวจสอบ” (Examine) นยัยะของบรรทัดฐานทีมีมาแต่เดิมของการเข้าสู่
อ านาจตามวิถีแบบชาย (United Nations, 2008: 4) และน ามาซึง่ค าตอบวา่บรรทดัฐาน
ทางเพศเกิดขึน้จากการท่ีสงัคมเห็นวา่บคุคลที่มี เพศ (Sex-ความแตกต่างทางกายภาพ
ระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย) ต่างกันย่อมต้องมีบทบาททางเพศที่เหมาะสมต่างกัน  ตาม
ภาพลกัษณ์เหมารวมของเพศ (Gender Stereotype) นัน้ ๆ เช่น เพศชายมีพละก าลงั
มากก็สมควรจะเป็นใหญ่ในสงัคมเพื่อปกป้องดแูลเพศหญิงที่อ่อนแอ เพศหญิงเป็นเพศ
ที่มีความออ่นโยนออ่นหวาน หวัออ่น จึงควรเคารพเช่ือฟังเพศชาย เป็นแม่ศรีเรือน ดแูล
ครอบครัวและสามี ซึง่ในแง่นีส้ะท้อนวา่ “บทบาททางเพศทีเ่หมาะสม” เป็นสิ่งที่ถกูสร้าง
                                                           
31โปรดพิจารณา “เดินหน้าพูดคุยสนัติสุข...ความนุ่มนวลของผู้หญิง จะท าให้กระบวนการพูดคุยง่าย
ข้ึน” ใน http://bit.ly/2HSyws5 
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ขึน้โดยสงัคม (Social Constructs) หาใช่สิ่งที่เป็นมาแต่ก าเนิด (พรพิไล ถมงัรักษ์สตัว์, 
2539: 14) และสิ่งนีเ้องที่ท าให้เพศชายเป็นผู้ชายและเพศหญิงเป็นผู้หญิงและสืบเนื่อง
จากการท าให้เป็นผู้ชายและผู้หญิงด้วยวิธีก าหนดบทบาททางเพศก็ท าให้สงัคมเกิดการ-
ก าหนดต าแหน่ง แห่งที่ที่เหมาะสมของแต่ละเพศอีกด้วย กล่าวคือ แนวคิดนีไ้ด้สร้าง
ขนบและความเข้าใจแก่สงัคมว่า เนื่องจากผู้ชายเป็นคนหาเลีย้งครอบครัวด้วยการ -
ท างาน ดงันัน้ ที่ของผู้ชายคือนอกบ้าน/ ที่สาธารณะ (Public) ในขณะที่ผู้หญิงควรมี
บทบาทเป็นแมศ่รีเรือนดแูลครอบครัว ดงันัน้ต าแหนง่แหง่ที่ของเธอจึงเป็นท่ีบ้าน/ในบ้าน 
(Personal) และไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านก็จะมีกฎกติกามารยาทที่ใช้ควบคุม
แตกตา่งกนัซึง่เป็นกฎที่ต้องเรียนรู้และปฏิบตัิตาม (กาญจนา แก้วเทพ, 2544: 62) 

เมื่อน าแนวคิดเพศสภาพมาท าความเข้าใจกระบวนการสนัติภาพก็ท าให้เข้าใจ
วา่มลูเหตแุหง่ความแตกตา่งเชิงทศันะวา่ด้วยสนัติภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็นผล
มาจากประสบการณ์และความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของผู้หญิงและผู้ชายภายใต้บริบท
ความขดัแย้งและต าแหนง่แหง่ที่ท่ีสงัคมก าหนดไว้ให้บนฐานของแนวคิดบทบาททางเพศ
ที่เหมาะสมและภาพลกัษณ์เหมารวมทางเพศ ท าให้ในเวทีกระบวนการสนัติภาพที่
ท างานบนฐานคิดความมัน่คง ผู้หญิงผู้ซึ่งถูกมองว่ามีบุคลิกภาพอ่อนโยน นุ่มนวล มี
ความเป็นแม่ (Motherhood) และมีทศันะต่อสนัติภาพแบบ “มุมมองจากด้านล่าง” (A 
View From Below) ถกูมอบหมายงานสนัติภาพประเภทงานแม่ ๆ (Motherly Tasks) 
ได้แก่ งานเชิงดูแล ป้องกัน สนับสนุนการศึกษา งานเยียวยา งานส่งเสริมอาชีพ 
(Wilmers, 2018: 1) ไปโดยปริยาย งานเช่นนีไ้มใ่ช่งานในกระบวนการสนัติภาพกระแส-
หลกัในปัจจุบัน หมายถึงการก าหนดนโยบายสนัติภาพ ออกกฎหมาย และบทบาทบน
โต๊ะเจรจา ที่ดเูหมือนวา่ถกูก าหนดและถกูเข้าใจวา่เป็นงานของผู้ชายอนัมีสาเหตมุาจาก
ความเข้าใจที่สอดคล้องกบัแนวคิดของรัฐที่ด าเนินบนฐานคิดชายเป็นใหญ่และมุ่งเน้น
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การท างานแบบ “มมุมองจากดา้นบน” (A View From Above)32 (ดวงหทยั บรูณเจริญ-
กิจ, 2561: 10) สิ่งที่เกิดขึน้นีส้ะท้อนแนวคิด “การแบ่งงานระหว่างเพศ” (Sexual Divi-
sion of Labour) ในกระบวนการสนัติภาพ ซึ่งกีดกนัโดยนยัไม่ให้ผู้หญิงได้เข้ามามี
บทบาทในกระบวนการสนัติภาพกระแสหลกัและพืน้ท่ีสาธารณะ  

เมื่อพิจารณารูปแบบการท างานของคณะท างานฯ ก็พบวา่การท างานของพวก
เธอนัน้ก้าวข้ามปริมณฑลความเข้าใจทางสงัคมและขนบประเพณีว่าด้วยสถานะทาง
สงัคมและต าแหนง่แหง่ที่ตามเพศสภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสงัคมที่มีฐานคิดชายเป็น
ใหญ่ที่มีพืน้ฐานทางสังคมจากหลกัศาสนาอิสลามอย่างในพืน้ที่ชายแดนใต้และใน
สายตาของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึง่ในท่ีนีม้ิใช่แตเ่ฉพาะทศันะจากผู้ชายเท่านัน้ทว่าจากการเก็บ
ข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2561 ผู้ เขียน
พบว่าผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นหญิงก็มีทศันะตามฐานคิดที่ว่านีเ้ช่นกัน ด้วยเหตุนี ้แม้ว่าการ -
ด าเนินงานด้านสนัติภาพของพวกเธอจะเป็นไปตามแนวทางการจัดการความขดัแย้ง
ด้วยสนัติวิธีที่มีลกัษณะส าคญั คือ การมองเห็นว่าทกุคนเป็นมนุษย์เหมือนกนั การไม่
เลือกปฏิบัติ และการแยกปัญหาออกจากตวับุคคล (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะแล และ
เหมือนขวญั เรณมุาศ, 2560: 8) ซึ่งสะท้อนจากการท างานของพวกเธอที่ไม่ได้ท าเพื่อ
กลุม่เหยื่อจากความรุนแรงท่ีเป็นพลเรือนผู้บริสทุธ์ิเพียงอยา่งเดียว ในขณะเดียวกนัพวก
เธอก็ท างานกบัครอบครัวของผู้ที่ถกูมองว่าเป็นฝ่ังขบวนการด้วย ซึ่งนัน่สะท้อนว่าพวก
เธอไม่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มนัน้ด้วยการตราว่าเป็นคนของฝ่ังตรงข้าม
เพียงอย่างเดียว แต่มองว่าพวกเขาล้วนแต่เป็นเหยื่อของความขดัแย้งอีกทัง้ยงัมีฐานะ
เป็นศาสนิกชน เมียมา่ย ลกูก าพร้า และว่าที่ผู้น าครอบครัวคนใหม่ ทว่า ถ้อยค าอนัเป็น
ภาพสะท้อนทัศนะที่มีต่อการท างานและการรวมกลุ่มของพวกเธอเช่นนีย้ังคงถูก

                                                           
32ข้อมลูเก่ียวกับ a view from below หรือ Bottom-Up Approaches และ A View From Above หรือ 

Top-Down Approaches สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่ Joshua A Williams, 2015, Reconciling 
the Differences Between Top-Down and Bottom-Up Approaches to State-Building. 
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ถ่ายทอดและเลา่สูค่นภายนอกอยู่เสมอ เหลา่นีค้ือตวัอย่างถ้อยค าที่ผู้ เขียนได้ยินได้ฟัง
เมื่อครัง้ลงพืน้ท่ีพดูคยุกบัพวกเธอและกลุม่คนที่อยู่รายล้อมการท างานของพวกเธอเมื่อ
ผู้ เขียนสอบถามถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เง่ือนไขสนบัสนุนและข้อท้ายทายการท างานด้าน
สนัติภาพของคณะท างานฯ  

ค าพูดที่  1: “ผู้หญิงเหมาะกับงานเยียวยา โต๊ะเจรจาไม่ใช่ที่ของผู้หญิง” 
ประโยคที่มีความหมายลกัษณะนีถู้กพูดบ่อยครัง้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มคนที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมทัง้หญิงและชาย เมื่อน ากรอบ
บทบาททางเพศสภาพมาพิจารณาก็ท าให้เข้าใจได้ว่า เพราะการที่มองว่าผู้ หญิง
เหมาะสมกับการท างานที่อาศยัความเป็นหญิง เช่น ความอ่อนโยน ความอ่อนหวาน 
การช่วยเหลอื ดงัเช่นงานเยียวยาเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ตรงกบัภาพลกัษณ์ผู้หญิง และถกูที่
ถกูทางตามความเข้าใจของสงัคม แต่เมื่อในทางปฏิบตัิงานของพวกเธอก าลงัข้ามขนบ
ดัง้เดิมนีไ้ปสูป่ริมณฑลที่สร้างความกระสบักระสา่ยต่อสงัคม เช่นการมีบทบาทบนโต๊ะ
เจรจาสนัติภาพ งานของพวกเธอจึงท าให้เกิดบทสนทนาส าหรับคนในพืน้ที่พอสมควร 
กอปรกบัแนวคิดทางศาสนาอิสลาม (อาม้า นามสมมติ, สมัภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561) 
ที่ให้ผู้หญิงเป็นได้เพียง “ตวัแทน” ของกลุม่สตรีด้วยกนัมิใช่เป็น “ผูแ้ทน” ของอิสลามิก-
ชน ทัง้หมดที่หมายรวมถึงกลุม่ผู้ชาย ด้วยเหตนุีก้ารจะขึน้ไปมีบทบาทบนโต๊ะเจรจาของ
พวกเธอจึงสร้างข้อกงัวลวา่พวกเธอจะไปในฐานะผู้แทนหรือไม่ 

“ผูห้ญิงเป็นผูแ้ทนไม่ได ้เพราะในคมัภีร์เขาระบไุวว่้าคนทีจ่ะเป็น
ผูแ้ทนไดต้อ้งเป็นผูช้าย เป็นผูแ้ทนในการน าละหมาดหนะจ้ะ อย่างนี้
ถ้าผู้หญิงน าละหมาดไม่ได้ ก๊ะว่าผู้หญิงไม่ควรไปเป็นผูแ้ทนอยู่บน
โต๊ะเจรจานะ มนัเป็นที่ของผู้ชายเขา” (ก๊ะญ่า นามสมมติ, สมั-
ภาษณ์, 3 ธนัวาคม 2561) 
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ท าให้ในภายหลงัพวกเธอระบสุถานะให้ชดัเจนขึน้ด้วยการบอกว่าพวกเธอคือ 
Party C และบทบาทที่ต้องการบนโต๊ะเจรจาคือเป็นผู้สงัเกตการณ์ (โซรยา จามจุรี, 
สมัภาษณ์, 27 ธนัวาคม 2561) 

ค าพูดที่ 2: “ข้อเสนอพ้ืนทีส่าธารณะของผู้หญิงมันอ่อนไป” และ “ผู้หญิง
พวกน้ีพูดเร่ืองพ้ืนที่ปลอดภัยกับใครกันแน่” ชดุค าพดูเหลา่นีเ้ป็นทศันะที่แพร่หลาย
ในกลุม่นกัวิชาการ ชาวบ้านบางกลุม่ในพืน้ที่ เจ้าหน้าที่รัฐและกลุม่ผู้ เห็นต่าง ด้วยเห็น
ว่าพืน้ที่สาธารณะทัง้ 5 แห่งที่พวกเธอเสนอให้ปลอดภยั ได้แก่ ตลาด ถนน โรงเรียน 
ศาสนสถาน และป้อมชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นการก าหนดสถานที่
ปลอดภัยที่ยึดโยงแต่ความต้องการของผู้หญิงโดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติของการสู้ รบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถนน ซึง่ฝ่ายขบวนการมองว่าเป็นพืน้ที่ต่อรองทางอ านาจในสภาวะ
ความขดัแย้งที่ไม่สมมาตร (Asymmetric Conflict) และป้อมชุดรักษาความปลอดภยั
หมู่บ้าน ซึ่งฝ่ายขบวนการเห็นว่าเป็นจุดที่สามารถโจมตีได้เพราะไม่ใช่จุดปลอดอาวุธ 
ผู้ให้ข้อมลูบางคนถึงกบัถามกลบัมาวา่ “ถา้ให้ทัง้ 5 แห่งนีป้ลอดอาวุธแล้วจะให้เราไปสู้
ที่ไหน?” เมื่อเป็นเช่นนีจ้ึงท าให้เกิดข้อกังขาว่าที่แท้แล้วพวกเธอต้องการส่งสาส์นที่ว่า
ด้วยพืน้ที่สาธารณะปลอดภยัแก่ผู้ เห็นต่างเพียงเท่านัน้ ไม่ใช่รัฐไทย และยิ่งเมื่อพบว่า 
พืน้ฐานของบางองค์กร 1) มีความใกล้ชิดกบัรัฐไทย 2) ได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ 
3) มีแนวคิดยอมรับเพศที่สาม ซึง่เป็นประเด็นร้อนส าหรับสงัคมผู้ เคร่งศาสนาอิสลาม 4) 
พวกเธอบางคนลงสมคัรรับเลอืกตัง้ทัง้ในระบบแบง่เขตและบญัชีรายช่ือในการเลอืกตัง้ที่
ผ่านมา33 สงักัดพรรคที่ถกูครหาว่าสืบทอดอ านาจเผด็จการ และ 5) รัฐไทยและมารา
ปัตตานีตอบรับข้อเสนอของพวกเธอก็ยิ่งท าให้สถานะของคณะท างานฯ ไมเ่ป็นท่ียอมรับ
ของฝ่ายขบวนการปีกรุนแรง ฝ่ายเคร่งศาสนาและฝ่ายที่ไม่ยอมรับการเป็นตวัแทนของ
มาราปัตตานี อีกทัง้ในพืน้ท่ีความไมส่งบยงัมีชุดความหมายว่าด้วยพืน้ที่ปลอดภยัอีก 2 
ชดุปฏิบตัิการอยู ่นัน่คือ 1) พืน้ท่ีปลอดภยัภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ และ 2) พืน้ท่ี

                                                           
33การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2562 ในวนัที่ 24 มีนาคม 2562 
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สนัติ34 ท าให้ “พื้นที่สาธารณะปลอดภยั” ของพวกเธอเจอศึกรอบด้านพอสมควร สิ่งที่
พวกเธอพอจะท าได้เพื่อคลีค่ลายข้อกงัขาบางสว่นคือการที่พวกเธอพยายามเน้น “พืน้ที่
สาธารณะปลอดภยั” ของพวกเธอให้ชดัเจนขึน้ว่าเป็นพืน้ที่ปลอดอาวุธและปฏิบตัิการ
ทางทหารจาก “ทกุฝ่าย” และพยายามท างานร่วมกบักลุม่ผู้ เห็นตา่งมากขึน้ด้วยวิธีการท่ี
แยบยล เช่นการเยียวยา และการให้ความช่วยเหลอืเชิงสิทธิมนษุยชน ทว่าสิ่งที่พวกเธอ
ท ากลบัเจออุปสรรคเพิ่มเติม นั่นคือ พวกเธอบางกลุ่มถูกติดตามจากภาครัฐอย่าง
ใกล้ชิด อีกทัง้ยงัพบว่าข้อเสนอพืน้สาธารณะปลอดภยัของพวกเธอไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพืน้ท่ีบางกลุม่ เช่น กลุม่แมค้่ายงัต้องการให้มหีนว่ยรักษาความ-
ปลอดภัยของรัฐอยู่ในตลาดเพื่อความอุ่นใจในการประกอบสมัมาอาชีพ ซึ่งเมื่อเป็น
เช่นนีก็้สร้างความชอบธรรมแก่ฝ่ายขบวนการในการโจมตีตลาดเพราะพวกเขาถือคติว่า 
“ที่ใดมีอาวุธ ที่นัน่คือพื้นที่รบ” และฝ่ายขบวนการก็มีองค์กรที่ท างานด้านผู้หญิงและ
เยาวชนของตนอยู่แล้ว ดงันัน้ข้อมูลจากคณะท างานฯ อาจถกูมองด้วยอคติจากฝ่ายผู้
เห็นต่าง ในสว่นนีค้ณะท างานฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าให้ทกุฝ่ายเห็นประโยชน์
ของแนวคิดพืน้ที่สาธารณะปลอดภยัให้กระจ่างขึน้ ให้คนในพืน้ที่รู้สกึว่าแนวคิดนีไ้ม่ได้
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงเพียงเทา่นัน้แตเ่ป็นประโยชน์ตอ่ทกุ ๆ คน  

ค าพูดที่ 3: “ผู้หญิงหนะ ถ้าในบ้านตัวเองยังไม่ดีแล้วจะท าสังคมให้ดีได้
ยังไง” “ผู้หญิงที่ออกไปท างานข้างนอกหนะ ก็ชอบแต่จะแต่งตัวสวย ๆ และก็มี
ปัญหาเร่ืองผู้ชาย” และ “ผู้หญิงมีปัญหาเยอะ” ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยแนวคิดบทบาท
หญิงชาย ผู้หญิงถูกคาดหวังให้วางเร่ืองในบ้านไว้เป็นความส าคญัอนัดับหนึ่ ง (First 
Priority) ดงันัน้การออกมาท างานภาคประชาสงัคมของพวกเธอซึ่งถกูมองว่าเป็นงาน-
นอกบ้าน จึงไมอ่าจพดูได้วา่ได้รับความสนบัสนนุอยา่งเต็มที่จากครอบครัวของพวกเธอ
บางครอบครัว และยิ่งเมื่อพวกเธอมีโอกาสออกนอกบ้าน ได้พบเจอสงัคมและกลุ่มคน

                                                           
34อา่นเพ่ิมเติมที่ มมุมองทีแ่ตกต่างเร่ือง "พืน้ทีป่ลอดภยั" ผลวิจยั vs ฝ่ายความมัน่คง ใน https://www. 

isranews.org/content-page/67-south-slide/52743-vision.html 
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ใหม่ ๆ ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เก่ียวกบัครอบครัวและสถานะสามีภรรยาก็เกิดขึน้ ไม่ว่า
กรณีที่เกิดขึน้จะประกอบด้วยเร่ืองเท็จหรือเร่ืองจริงในสดัสว่นเท่าไหร่ แต่พวกเธอก็ตก
เป็น “ข้ีปาก” ให้ถกูนินทากนัทัง้ภายในและภายนอกภาคประชาสงัคมชายแดนใต้ บาง-
กรณีถึงขัน้ต้องย้ายภมูิล าเนาหนีจาก “เร่ืองเล่าปากต่อปาก” เหลา่นัน้ เพื่อป้องกนัไม่ให้
ประเด็นดงักลา่วเป็นอุปสรรคในการท างานของพวกเธอ ด้วยเหตนุีพ้วกเธอเรียนรู้ที่จะ
ต่อรองกับคนในครอบครัวด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 1) ใช้หลกัการทางศาสนาผ่านการขอ
อนญุาตสามีก่อนออกมาท างานนอกบ้าน ซึง่เป็นสิ่งที่บญัญัติไว้ในคมัภีร์ของชาวมุสลิม
และเช่ือว่าถ้าได้รับอนญุาตจากสามีก่อนออกมาท างานนอกบ้านแล้วสามีและพระเจ้า
จะอ านวยพรให้การงานตา่ง ๆ ส าเร็จได้ด้วยดี (ซารีนา่ เจ๊ะเลาะ, สมัภาษณ์, 3 ธันวาคม 
2561) 2) ก่อนที่จะออกมาท างานกบัทีมงานของพวกเธอ พวกเธอเลือกที่จะจดัการเร่ือง
ในบ้านให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อความสบายใจของพวกเธอเอง และ 3) พวกเธอเลือกแต่ง
กายอยา่งสวยงามและมิดชิดเพื่อปอ้งกนัข้อครหาจากกลุม่ผู้ เคร่งศาสนา เป็นต้น 

ค าพูดที่  4: “มีผู้หญิงท างานสันติภาพมันก็ดี จะได้เข้าหลังบ้านเขาได้ 
แต่จริง ๆ ในมุมนึง สิ่งที่ผู้หญิงท าหนะมันเหมือนคุกคามพวกผู้ชายเขานะ” 
ช่องทางหลงับ้านคือสิง่ที่มีอยูจ่ริงและดเูหมอืนจะเป็นท่ีรับรู้ในระดบัหนึง่ของคนท่ีท างาน
ด้านสนัติภาพในภาคใต้ และ “หลงับ้าน” ที่ว่านีเ้ป็นหนึ่งในพวกเธอด้วย ดังนัน้การ-
น าเสนอข้อเรียกร้องตา่ง ๆ ของพวกเธอตอ่กลุม่ผู้ เห็นต่างจึงค่อนข้างฉบัไว ทว่าประเด็น
พืน้ท่ีสาธารณะปลอดภยัที่พวกเธอขบัเคลือ่นนัน้กลบัคกุคามตวัตนของผู้ชายเพราะพวก
เธอขบัเคลื่อนประเด็น “นอกบ้าน/ที่สาธารณะ” อนัเป็นพืน้ที่ปฏิบตัิการของผู้ชาย และ
การท่ีพวกเธอขบัเคลื่อนอย่างแข็งขนัก็ยิ่งท าให้เข้าใจได้ว่าเหตใุดกลุม่ผู้ชายโดยเฉพาะ
กลุม่ผู้ชายภาคประชาสงัคมและคนทัว่ไปที่ยงัพิจารณาบทบาทหญิงชายและต าแหน่ง
แหง่ที่ท่ีเหมาะสมทางสงัคมตามทศันะชายเป็นใหญ่ (ไมว่า่จะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม) รู้สกึอึด
อดัใจ (Uncomfortable) กับกระบวนการขับเคลื่อนสนัติภาพของพวกเธอถึงขัน้ที่มี 
“เร่ืองเล่าปากต่อปาก” ว่าแกนน าภาคประชาสงัคมชายคนหนึ่งที่เพิ่งเผชิญกบัปัญหา 
“เร่ืองในบ้านของตน” กังวลกับการเจริญเติบโตของคณะท างานฯ เป็นอย่างมากจึง
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พยายามเพิ่มบทบาทของตนในฐานะที่ปรึกษา เพื่อให้คณะท างานฯ เติบโตในทิศทางที่
ตนต้องการ เพื่อลดความระแวงทางสงัคม ทกุครัง้ที่พวกเธอท ากิจกรรมใดใดก็จะชกัชวน
ผู้ชายในพืน้ท่ีให้เข้าร่วมกิจกรรมของพวกเธออยูเ่สมอและพวกเธอยงัเลือกขอค าปรึกษา
และขอความรู้จาก “กลุ่มผูช้ายทีเ่ธอเลือกแล้ว” ที่เป็นผู้สนัทดักรณีต่าง ๆ ซึ่งผู้ เขียนเคย
สอบถามวา่พวกเธอใช้มาตรวดัอะไรในการพิจารณาวา่ผู้ชายหนึง่เหมาะสมที่พวกเธอจะ
ขอค าปรึกษา แกนน าคนหนึง่ตอบวา่นอกจากต าแหนง่ทางสงัคมและองค์ความรู้ของเขา
จะเป็นสิ่งจ าเป็นแล้ว “ทศันะเชิงบวกต่อสตรี” ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พวกเธอใช้ตดัสิน 
ด้วยเหตนุีผู้้ชายที่เข้าร่วมกิจกรรมของพวกเธอ จึงมีจ านวนน้อยที่มีทศันะอนรัุกษ์นิยม 

 
6. บทสรุป 

คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้คือเวทีท างานประเด็นสนัตภิาพของผู้หญิง
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ที่มาจาก 23 องค์กร ท างานร่วมกนัโดยมีผู้ท าหน้าที่เป็นแกน
ประสานงานจ านวน 5 คน ขบัเคลื่อนประเด็นสนัติภาพผ่าน 6 โครงการที่ได้รับการ-
สนบัสนนุจากแหลง่ทนุในและนอกประเทศ 

เส้นทางการขบัเคลื่อนสนัติภาพของพวกเธอเร่ิมต้นจากงานเยียวยา งานสง่ -
เสริมพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวิตซึ่งเป็นการขบัเคลื่อนสนัติภาพประเด็นเย็นและถูก
มองวา่เหมาะสมกบัความเป็นผู้หญิงของเธอ ก่อนจะขยายมาสูก่ารขบัเคลื่อนสนัติภาพ
มิติความมัน่คงปลอดภยัซึ่งเป็นประเด็นร้อนจากการเรียกร้องพืน้ที่สาธารณะปลอดภยั
และข้อเสนอสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การสร้างสนัติภาพ พืน้ที่การท างานนีแ้ห่งนีไ้ม่เคย
มีตวัแสดงที่เป็นผู้หญิงมาก่อน ดงันัน้การเข้ามาของพวกเธอจึงท าให้เกิดบทสนทนาใน
พืน้ที่มากมายทัง้ต่อการท างานและต่อความเหมาะสมในฐานะที่เป็นผู้หญิง เมื่อเป็น
เช่นนีพ้วกเธอจึงจ าเป็นต้องเฟ้นหาแนวทางการท างานที่ประนีประนอมต่อบริบทสงัคม
ในพืน้ท่ี ไมห่กัหาญ ไมแ่ข็งกระด้างแต่ยงัสามารถด ารงจุดมุ่งหมายการท างานของพวก
เธอไว้ได้ ดงัจะเห็นได้จากการที่พวกเธอแสดงให้เห็นบทบาทการจดัการเร่ืองในบ้านให้
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ส าเร็จก่อนออกไปท างานนอกบ้าน การขออนญุาตสามีก่อนออกจากบ้าน การแตง่กายที่
เรียบร้อย และที่ส าคญัคือการระบอุย่างชดัเจนถึงสถานะของผู้หญิงบนโต๊ะเจรจา เพื่อ
ลดก าแพงอคติและไมท่ าให้ผู้ชายในพืน้ท่ีรู้สกึถกูคกุคามจากการท างานของพวกเธอ ซึ่ง
ในท้ายที่สดุแม้เธอจะไม่สามารถขบัเคลื่อนงานในรูปแบบที่เธอต้องการได้ทัง้หมดและ
ถกูตัง้ข้อสงสยัต่อการท างานมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ ณ ขณะนีพ้วก
เธอได้เป็นเจ้าของประเด็นพืน้ที่สาธารณะปลอดภยั ได้ผลกัตวัเองเข้ามาอยู่ในกลุม่ชน
ชัน้น าของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ได้เป็นคนก าหนดประเด็นและได้เห็น
ความส าเร็จของตนจากการที่ข้อเสนอของพวกเธอถกูพิจารณาในเวทีพูดคยุสนัติภาพ/
สนัติสขุ ซึง่ข้อค้นพบดงักลา่วช่วยเสริมให้งานศกึษาของดวงหทยั (2561) ชดัเจนขึน้ด้วย
การให้ข้อมลูวา่คณะท างานฯ ขบัเคลือ่นกระบวนการสนัติภาพของพวกเธอด้วยแนวทาง
เพศสภาพได้อย่างไร อีกทัง้ยงัสามารถเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งต่องานของอบัดลุโซมดั 
(Abdulsomad, 2017) ได้ว่าการท างานของผู้หญิงไม่ได้ถูกกดถูกซ่อนเพียงอย่างเดียว 
แต่พวกเธอมีการปรับรูปแบบการท างานด้วยความเข้าใจบริบทเพศสภาพภายในพืน้ที่  
จนท าให้พวกเธอสามารถขึน้มามีตวัตนในกระบวนการสนัติภาพในพืน้ท่ีได้ 

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาการท างานของผู้ หญิงได้ท าให้ภาษาแห่งสันติภาพ
ส าหรับสามจงัหวดัชายแดนใต้ปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว แม้ว่าพวกเธอจะสามารถค า้จุน
ไมใ่ห้ครอบครัวและสงัคมแตกสลายจากความรุนแรงที่เกิดขึน้ไปได้ไม่น้อย แต่การก้าว
ไปข้างหน้าในประเด็นร้อนด้านความมัน่คงยงัมีขีดจ ากดัอนัเนื่องมาจากปัญหาความ -
เช่ือใจในการท างานระหว่างฝ่าย และ อคติเก่ียวกบับทบาทหญิง -ชายในกระบวนการ
สนัติภาพ ผู้หญิงที่ท างานด้านสนัติภาพด้วยแนวคิดบทบาทหญิง -ชายจึงไม่ควรถูก
ปลอ่ยให้เดินไปในเส้นทางที่ยากล าบากโดยล าพงั พวกเธอต้องการการสนบัสนนุอย่าง
ต่อเนื่อง พลงัแห่งการสร้างสนัติภาพของพวกเธอยงัรอให้สงัคมไทยค้นพบและผลกัดนั
ให้มีนยัส าคญัตอ่การสร้างสนัติภาพที่สมบรูณ์และยัง่ยืนตอ่ไป 
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