
 

 

 

 

  ประชาสงัคมกบักระบวนการประชาสงัคมกบักระบวนการ

สนัติภาพสนัติภาพ::    
การขยายพื้การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการนที่ภาคประชาชนเพื่อการ

แกไขปญหาความรุนแรงแกไขปญหาความรุนแรง  
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
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เอกสารสรปุการสมัมนาเครือขายภาคประชาสงัคม 
สงขลา 

องคกรรวมจัด: ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  มูลนิธิฟรีดริช เนามันน  

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 

 

 

 

 
เอกสารสรปุการสมัมนาเครอืขายภาคประชาสงัคม 

““ประชาสงัคมกบักระบวนการสนัตภิาพประชาสงัคมกบักระบวนการสนัตภิาพ::    
การขยายพืน้ที่ภาคประชาชนเพื่อการแกไขปญหาความการขยายพืน้ที่ภาคประชาชนเพื่อการแกไขปญหาความ

รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต””  

 
วันพุธท่ี 30 กันยายน 2552 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
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ณ หองประชุมทานตะวัน โรงแรมพาราไดส & รีสอรท อ.
หาดใหญ จ.สงขลา 

 

องคกรรวมจัด 
ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 

มูลนิธิฟรีดริช เนามันน  
 

ที่ติดตอ 
ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 

0-2218-7250-3 
 

 

 

 
 

  สารบัญ  
 

1. โครงการสัมมนา       4 

2. กําหนดการสัมมนา          8 
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3. สรุปคํากลาวเปดการสัมมนา โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

ผูอํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกลา     9 

4. ปาฐกถานํา “ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ” โดย รศ.ดร.มารค ตามไท  

    ผูอํานวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ  10 

5. สรุปผลการระดมความคิดเห็น 12 กลุมยอย                25 

    ประเด็นที่ 1: ทบทวนบทบาทการทํางานภาคประชาสังคม 

                     กบัการเปลี่ยนแปลงสูสันติภาพ                 25 

    ประเด็นที่ 2: การเสริมพลังและสรางศักยภาพภาคประชาสังคม  29 

ประเด็นที่ 3: การทํางานในระยะตอไปและการสรางเครือขายเพ่ือสันติภาพ  

                     (PeaceNet)       31 

6. สรุปการพูดคุยรอบเย็น       42 

7. รายชื่อผูเขารวมสัมมนา       54 

------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
โครงการสัมมนาเครือขายภาคประชาสังคม เรือ่ง 

ประชาสงัคมกบักระบวนการสนัตภิาพ : 
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การขยายพืน้ทีภ่าคประชาชนเพือ่การแกปญหา
ความรนุแรง 

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต 
-------------------------------------------------------------------- 

ความเปนมา 
 

“สันติภาพในมือเรา” เปนคํากลาวที่ไมเกินความเปนจริง  หากสืบสาวถึง
ประสบการณของกระบวนการสรางสันติภาพในโลกแลว ไมอาจปฏิเสธไดวา 
บทบาทของประชาชนเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จของการสรางสันติภาพที่ไม
อาจมองขามได และเปนหัวใจสําคัญของการฟนฟูความไววางใจระหวางฝาย
ตาง ๆ ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตขยายตัวสืบเนื่องมาเปน
เวลากวา 5 ป ทามกลางปญหาวิกฤติ ประชาชนไดรวมตัวกันเพื่อตอบสนองตอ
ปญหาตั้งแตการมีปฏิกิริยาตอความรุนแรง การพิทักษสิทธิมนุษยชน การ
ชวยเหลือเยียวยาผู เสียหาย การพัฒนาทองถิ่น รวมไปถึงการติดตาม
ตรวจสอบนโยบาย และรณรงคสื่อสารเพื่อสรางสรรคสันติภาพในสังคมสวน
ใหญ การใหความสําคัญกับบทบาทของภาคประชาสังคมเปนการยืนยันวา
ประชาชนตองมีสวนในการกําหนดการแกปญหาความรุนแรง และเปนการ
สรางใหเห็นความตระหนักในการทํางานรวมกันของภาคประชาสังคม 
 

มาถึงวันนี้มีคําถามที่ตองทบทวนเพื่อความเขาใจและความมั่นใจในยางกาว
ตอไปวา องคกรภาคประชาสังคมสามารถสรางและขยายพื้นที่สันติภาพ  เพื่อ
ยับยั้งหรือลดระดับความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดแคไหนใน
ชวงเวลาที่ผานมาและในอนาคตที่จะมาถึง  องคกรที่ตางคนทํางานของตนเอง
จะสามารถรวบรวมพลังสรางสรรคใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงไปสู
สันติภาพที่แทจริงไดอยางไร การปรากฏตัวของพลังจากภาคประชาชนจะ
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สามารถดําเนินตอไปอยางสืบเนื่องและยั่งยืนภายใตเงื่อนไขและกลไกทาง
สังคมและการเมืองเชนไร  
 

การสัมมนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อสรางสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะเปดพรมแดนของการทํางานรวมกันใหมๆ ใน
แนวทางสันติวิธี และกอใหเกิดธรรมเนียมของการแลกเปลี่ยนประสบการณ
แนวคิดในการทํางานในหมูภาคประชาชน เพื่อสรางรากฐานที่สําคัญของการ
เปดพื้นที่สันติภาพของประชาชน  นอกจากนั้นแลวการพบกันของประชาสังคม
ในการสัมมนานาจะเปนโอกาสของการทําความคุนเคยกันในหมูคนทํางาน 
และ เริ่มตนรวมกันสรางความเชื่อม่ันในยางกาวตอไปของบทบาทภาค
ประชาชนในการสรางสันติภาพที่ถาวรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 

วัตถุประสงค  
1. รวบรวมกลุมและองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการทํางานเพื่อสันติภาพ 

และพัฒนาชุมชนผูปฏิบัติงาน 
2. ประเมินสถานการณและปญหาการทํางานเพื่อสันติภาพของภาค

ประชาชน 
3. แสวงหาลูทางขยายพื้นที่ และเสริมพลังการทํางานสันติภาพโดยภาค

ประชาชน 
 
การสัมมนาประเด็นยอย เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาสามารถแลกเปลี่ยนกันให
ไดแนวทางขับเคลื่อนตอไปสําหรับภาคประชาสังคม  จึงนาจะมีการการจัดแบง
ประเด็นอภิปรายออกเปน 3 ประเด็นใหญๆ ที่นาจะใหคําตอบที่สําคัญสําหรับ
การกําหนดยางกาวตอไปในอนาคต 
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 ประเด็นที่ 1 ทบทวนบทบาทการทํางานภาคประชาชนกับการ
เปลี่ยนแปลงสูสันติภาพ แมวาจะยังไมมีผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การทํางานของภาคประชาสังคมที่ชัดเจน การสัมมนานาจะเปดประเด็น
ขอสังเกต เพื่อทบทวนตัวเองรวมกันวาแนวทางและวิธีการทํางานที่ผานมา
กอใหเกิดแนวโนมอยางไร  มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น และมีผลกระทบ
ขางเคียงที่อาจไมคาดคิดวาจะเกิดอยางไร นอกจากนั้นแลวกลุมนี้ยังอาจ
รวมกันวิเคราะหถึงปฏิสัมพันธระหวางภาคประชาสังคมดวยกันเอง ผลการ
ทํางานที่อาจสงผลตอการทํางานของสวนอื่นๆของภาคประชาสังคมเอง 
ภาครัฐ และภาคการเมือง 
  ประเด็นที่ 2 การเสริมพลังและสรางศักยภาพเพื่อการทํางาน
สันติภาพของภาคประชาสังคม  แมวาจะมีกลุมและองคกรเพิ่มมากขึ้นใน
ชวงเวลาที่ผานมา แตการทํางานของภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ
อาจไมไดราบรื่น  อาจจะมีทั้งปจจัยการเมือง สังคม และวัฒนธรรม กฎหมาย 
รวมไปถึงการบริหารงาน การจัดสรรทรัพยากร  ความชํานาญเฉพาะดาน หรือ
แมแตการไดรับความไววางใจและความเชื่อมั่นทั้งจากรัฐบาลและกลุม
เคลื่อนไหว หรือในหมูองคกรประชาสังคมดวยกันเอง เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ของแนวทางการพัฒนาพื้นที่สันติภาพภาคประชาชน กลุมอาจจะแลกเปลี่ยน
เพื่อหาขอสรุปที่มีนัยสําคัญตอการพัฒนาการทํางานภาคประชาชน  และลําดับ
ความสําคัญของเงื่อนไขเหลานั้น 
 ประเด็นที่ 3  การทํางานในระยะตอไปและการสรางเครือขาย
ภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ  ประชาสังคมไทยจะสามารถกาวมาถึงจุดที่
สามารถผนึกกําลังเพื่อสรางอิทธิพลตอนโยบายและแนวคิดทางสังคมเพื่อ
สนับสนุนสันติวิธีในการสรางสันติภาพไดหรือไม เปนประเด็นที่ทาทายองคกร
ทั้งหลายที่ทํางานอยูในกรอบเปาหมายเฉพาะตัว  ความคิดเรื่องเครือขายจะ
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ชวยต้ังคําถามเรื่องบทบาทของขบวนการภาคประชาชนโดยสัมพันธกับภาครัฐ  
และสวนอื่นๆ ของสังคม ทั้งนี้ ทิศทางความรวมมืออาจจะขึ้นอยูกับแนวคิดใน
การแกไขปญหาและการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการขยาย
พื้นที่สันติภาพผานการสรางเครือขายภาคประชาชนขามวัฒนธรรมและภาค
สวนตางๆ 
  

วันที่ วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
สถานที่ หองประชุมทานตะวัน โรงแรมพาราไดส & รีสอรท อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา โทร 074-362-222, 074-363-481-6 
องคกรรวมจดั   ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และ 
มูลนิธิฟริดริชเนามัน 

ผูเขารวมสัมมนาสมาชิกองคกรภาคประชาสังคม 150 คน   
ผูประสานงาน    
ดวงพร มากศิริ ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เอกรินทร ตวนศิริ ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เมธัส อนุวัตรอุดม สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา   
สุดารัตน  ชยากร มูลนิธิฟริดริชเนามัน  

 

----------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------- 

กาํหนดการการสมัมนา 
----------------------------------------------------- 

09.00  ลงทะเบียนและจัดทําแผนที่คนทํางาน (Actor Mapping) จังหวัดชายแดนภาคใต 
       ตามอัธยาศัย 
09.30  ชี้แจงวัตถุประสงคการสัมมนา  

โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 
09.40 ปาฐกถานํา: ประชาสังคมกับกระบวนการสรางสันติภาพ  

โดย รศ.ดร. มารค ตามไท 
10.30 พัก 
11.00 การแบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
     เรื่องที่ 1  ทบทวนบทบาทการทํางานภาคประชาชนกับการเปลี่ยนแปลงสูสันติภาพ
 เรื่องที่ 2  การเสรมิพลังและสรางศกัยภาพภาคประชาสังคม 
 เรื่องที่ 3  การทํางานในระยะตอไปและการสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพ 
12.30 อาหารกลางวัน 
13.30 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ตอ) 
14.30 นําเสนอผลการแบงกลุมยอย โดยผูแทนกลุม 
15.30 อภิปรายรวม  
16.00 สรุป “การขยายพื้นท่ีสันติภาพ: กาวตอไปของการทํางานภาคประชาชน”  
16.20 ปดการสัมมนา  
18.00 ประชุมนอกรอบสําหรับผูสนใจที่จะทํางานรวมกันในระยะตอไป 
   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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----------------------------------------------------- 

สรปุคํากลาวเปดการสมัมนาเครอืขายภาคประชา
สงัคม 

“ประชาสงัคมกบักระบวนการสนัตภิาพ” 
โดย พลเอก เอกชยั ศรีวลิาศ 

ผูอํานวยการสํานักสันตวิิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกลา 

------------------------------------------------------------- 

การเปดเวทีพูดคุย คือ การสรางเครือขายนี้จะเปนจุดที่เราจะพูดคุย

กัน เชื่อมตอกันได สําหรับการสรางเครือขายนี้ไมอยากใหยึดติดรูปแบบ อยาก

ทําใหเปนเครือขายที่มีชีวิต ไมยึดติดองคกรหรือตัวบุคคล แตเรารวมมือกันคิด 

รวมมือกันทําภายใตปญญาของพวกเราทั้งหมด และผลงานที่ออกมาเปนของ

ทุกคน ไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง สิ่งที่ เราจะไดในวันนี้ คือ เราไดเริ่ม 

mapping แผนที่ของคนทํางาน วามีการทํางานในพื้นที่สวนไหนตรงไหน และ

จะทําใหสอดคลองกับภาพใหญอยางไร สุดทายก็หวังวาเราจะรวมกันเปน

เครือขายที่กาวขามองคกร บุคคล พื้นที่ เราคิดวาเรื่องภาคใตเปนเรื่องทําอะไร

ทางตรงไมได แตเราสามารถสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยที่เขาจะใชวิถี

ชีวิตของตัวเองได และที่จะสามารถสื่อสารกับสังคมใหญได เราคิดวาจะทํา

หนาที่เปนผูเปดพื้นที่และเปนผูที่สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการพูดคุย

กัน วันนี้เราอยากไดบทเรียนจากทาน ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคามากกวา

ทฤษฎีที่มาจากที่อื่น ขอบคุณมากครับ 
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------------------------------------------------------------- 

 
 

----------------------------------------------------- 
ปาฐกถานาํการสมัมนาเครอืขายภาคประชาสงัคม 

“ประชาสงัคมกบักระบวนการสนัตภิาพ” 
โดย อาจารยมารค ตามไท 

ผูอํานวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และ
สันติภาพ มหาวทิยาลัยพายพั 

------------------------------------------------------------- 

สวัสดีทุกทานที่มารวมสัมมนาในวันนี้ ตอนนี้เปนจังหวะที่ดีที่จะมา
ผลักดันอีกทิศทางหนึ่งในการแกไขปญหาในพ้ืนที่ เรื่องนี้ไมใชเรื่องใจอยาง
เดียว มันมีการทํางานที่ตองเตรียมตัว ทําการบาน ศึกษาอุปสรรคตางๆเพื่อ
เดินขามอุปสรรคเหลานี้ เราตองเตรียมตัวศึกษาวางแผนคิดใหดีกอนถึงจะ
เปลี่ยนทิศทางบางอยางได  

หัวขอในการสัมมนา คือ ภาคประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ 
ผมคิดวามี 4 หัวขอที่จะเปนประโยชนในวันนี้  

1. การสรางกระบวนการสันติภาพ 
2. ลักษณะหรือประเภทของงานที่ภาคประชาสังคมจะทําไดใน

กระบวนการสันติภาพ 
3. ตัวอยางงานของกระบวนการสันติภาพที่ภาคประชาสังคมทํา 
4. ปญหาบางอยางที่ภาคประชาสังคมเผชิญในกระบวนการ

สันติภาพ 
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ผมวาคําถามแรกที่ควรจะถาม คือ กระบวนการสันติภาพมันตาง
อยางไรกับการเสนอมาตรการตางๆที่คนทํากันอยูตลอด หลายคนอยาก
มีบทบาทหาวิธีแกปญหาความขัดแยงความรุนแรงในพื้นที่ ก็มีคณะตางๆเกิด
ขึ้นมา เชน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ที่ทํางาน
อยู 1-2 ป แลวออกมาพรอมกับรายงานขอเสนอ หรือ กลุมนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสรางสังคมสันติสุข” (4ส) เองที่มีขอเสนอ
ออกมาเปนหนังสือ เปนตน การเสนอมาตรการ คือ การเริ่มสรางสันติภาพหรือ
เปลา นี้คือคําถามที่ตองคิด ผมคิดวามันตางกันมาก อยาง กอส.ที่ เปน
คณะทํางานที่มาจากหลากหลาย และไดออกมาเปนขอเสนอแนะ 17-18 ขอ 
มันชวยอะไรหรือเปลา พอมันไมชวยอะไรแลวก็ไปสรุปวามันไมใช แตประเด็น
หนึ่ง คือ ความไมเขาใจวากระบวนการสันติภาพมันโยงอยางไรกับมาตรการ 
มันคนละประเด็นกัน การเสนอมาตรการ คือ การรวมหัวกันคิดวาขาดอะไร ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนนิดเดียวของกระบวนการสันติภาพ  

 

ถาเปนกระบวนการสันติภาพจะมี 2 ประการที่สําคัญ ประการแรก 
คือ มีการแสดงความสัมพันธระหวางมาตรการตางๆ คือ ในสวนของ
มาตรการนั้น อาจมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนา กระบวนการสันติ
วิธี แตไมไดแสดงวาสัมพันธกันอยางไร พอไมแสดงวาสัมพันธอยางไร ก็ไม
เกิดอะไรขึ้น ทําใหทํางานสะเปะสะปะไมเกิดความคืบหนาใดๆ ผมยกตัวอยาง 
2 ตัวอยาง เชน  มาตรการลดความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นสัมพันธอยางไรกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวอยางขอนี้สําคัญ เพราะรัฐบาลยึดยุทธศาสตรการ
พัฒนา ประเด็นคือ การพัฒนาทําไดหรือไมถายังไมลดความรุนแรง ถาทํา
ไมไดก็แปลวามาตรการลดความรุนแรงตองมากอน ผมขอออกความเห็นวา 
งานพัฒนาทําไมไดถาไมลดความรุนแรงกอน มีการคุยกันคอนขางเยอะวา
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การพัฒนาที่มีประโยชนจริงๆตองเปนการพัฒนาที่มาจากลางขึ้นไปขางบน 
(bottom up) ทิศทางการพัฒนาที่จะชวยแกปญหาตองมาจากพื้นที่และก็ตอง
มาจากหลายสวนของพ้ืนที่ สวนที่สําคัญสวนหนึ่ง คือ ผูนําชุมชนในพื้นที่ แต
ผูนําจะมี input เกี่ยวกับการพัฒนาไดหรือไมไดในขณะที่พื้นที่ยังมีความรุนแรง 
มีความไมไวใจผูนําในพื้นที่เพราะคิดวาผูนํามีสวนสรางความรุนแรง ไมใหผูนํา
ในพื้นที่มีสิทธิตัดสินใจใชงบประมาณบางอยางในการพัฒนา ตราบใดที่
บรรยากาศยังมีความรุนแรงอยู การพัฒนาก็เลยวางแผนมาจากที่อื่น คนใน
พ้ืนที่จึงไมมีสวนรวมในการพัฒนาเพราะมีความไมไววางใจอยู ฉะนั้นผม
คิดวา 2 มาตรการนี้ควรจะมาปรับเขาหากันวาเมื่อไรทําอะไรได ถาลดความ
รุนแรงไมไดการพัฒนาก็ไมอาจเดินไปได นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาอีก
เยอะ เชน ไมมีการประกันธุรกิจที่จะเขามาลงทุนในพื้นที่  

 

อีกตัวอยาง คือ การบังคับใชกฎหมายกับการลดความรุนแรง ถาสวน
หนึ่งของการลดความรุนแรง คือ การพูดคุยกับผูใชความรุนแรงหรือผูกอการ 
ส่ิงที่ยากที่สุดในการพูดคุยกับผูกอการหรือผูที่ใชความรุนแรงและ
ชักชวนใหเขาเขามาในกระบวนการสันติภาพ คือ การที่เหตุการณตางๆ 
เชน ที่ไอปาแย เปนเหตุการณที่ไมสามารถจัดการไดดวยกระบวนการ
กฎหมาย รูวาใครทําก็จับไมได บังคับใชกฎหมายไมได ซึ่งทําใหการลดความ
รุนแรงทําไดยากมาก ซึ่งทั้งเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาและการบังคับใช
กฎหมายตางอยูในขอเสนอแนะตางๆทั้งสิ้น แตปญหาคือไมไดจัดลําดับวา
จะตองทําอะไรกอนหลัง เพราะฉะนั้นในกระบวนการสรางสันติภาพมัน
ตองมีการจัดลําดับมาตรการตางๆดวยวาเชื่อมโยงกันอยางไร ไมเชนนั้น
ก็ไมสําเร็จ 
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ประเด็นที่สอง การออกแบบกระบวนการสันติภาพ จริงๆเปนเรื่องที่
ลึกซึ้ง เพราะไมใชคิดเพียงวาจะออกแบบอยางไรใหหยุดความรุนแรง แตเปน
การออกแบบวาจะอยูรวมกันอยางไร เปาหมายสุดทายของกระบวนการ
สันติภาพ คือ อยากอยูรวมกันอยางไร ดังนั้นจะตองเห็นรูปรางสังคมที่เรา
อยากจะใหเกิดขึ้น แมจะมีมาตรการหลายขอ แตในที่สุด ตองมีภาพใหเห็นวา
ถาทําสําเร็จตามลําดับแลว สังคมจะเปนอยางไร ซึ่งตองเปนสังคมที่เรา
อยากจะใหเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น กระบวนการสันติภาพจึงแยกไมออกจากสิ่งที่
เปนนามธรรม คือ เราอยากเห็นสังคมเปนอยางไร คนในพื้นที่อาจอยากเห็น
สังคมซึ่งไมเหมือนกับที่คนพื้นที่อื่นอยากเห็น ฉะนั้นเราจะทําอยางไร เพราะ
พอเราบอกวาอยากเห็นสังคมเปนอยางไร จะเกิดคําถามขึ้นอีกวา พรอมที่จะ
จายเทาไรสําหรับการเห็นสังคมแบบนั้น จายเทาไรในที่นี้ไมใชเรื่องเงิน แต
หมายถึงวาเราพรอมจาย cost หรือลงทุนอยางอื่นเทาไรสําหรับสังคมที่เรา
ตองการ ยกตัวอยาง เชน การออกแบบบาน 1 หลัง อยากมีประตูที่ใหญก็สราง
ประตูใหญเฉยๆไมได ถาไมแข็งแรงมันก็ทรุดได ฉะนั้นเราตองสรางเสาเข็มที่
แข็งแรง การลงทุนในสวนนี้ คือ การสรางโครงสรางหลักใหแข็งแรงเสียกอน 
เสาเข็มตองสรางเพิ่ม ถาตองการสรางสังคมบางอยางตองมีการลงทุนอยางอื่น 
คือ การปรับทัศนคติบางอยาง ภาพบางอยางของการเมืองการปกครอง หรือ
สังคมที่ปรารถนาเปนอยางไร ผมรูสึกวาความลําบากในการทํางาน คือ เรา
คิดถึงสิ่งที่ควรทําวาเราจะอยูรวมกันอยางไรบนฐานที่ตัวเราเองอยากเห็น 
กระบวนการสันติภาพตองอยูบนพ้ืนฐานวาเราอยากเห็นสังคมเปน
อยางไร  

 

สองประเด็นนี้ คือ เรื่องความสัมพันธของมาตรการกับการ
ออกแบบกระบวนการสันติภาพในแงของส่ิงที่ตองลงทุน (cost) แมจะ
เปนนามธรรม แตหากไมทําก็จะไมมีพลังที่จะเดินตอ การทํางานดาน
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สันติภาพเปนเรื่องยาก ความยากนี้ ถาเรามั่นใจวากําลังทําเพื่อสิ่งที่ปรารถนา 
เราก็พรอมที่จะเสียสละเพราะเชื่อวาจะไดเห็นสิ่งที่ดี แตถาทําไปโดยไมเห็น
ปลายทางก็อาจทําใหทอได 

 

ลักษณะทั่วไปของงานภาคประชาสังคม เห็นวามี 2 แบบใหญ 
แบบหนึ่ง คือ งานที่มาจากการวางแผน เกิดจากการคิดประชุมกัน

วาจะทํางานบางอยาง เชน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชวงบายนี้วาเราจะทํางานตอไป
อยางไร 

แบบที่สอง คือ งานที่ทําโดยไมวางแผน เปนปฏิกิริยาโดยตรงตอ
เหตุการณ เปนการเห็นเหตุการณบางอยาง แลวภาคประชาสังคมจะเปนกลุม
หรือบุคคลที่เขาไปทําเรื่องนั้นอยางกะทันหันและทําใหเปลี่ยนทิศทางการ
แกปญหาความรุนแรง  

ยกตัวอยาง ในเมืองหนึ่งของบอสเนีย ตอนที่ยูโกสลาเวียกําลังจะแตก 
วันหนึ่งมีประชาชน 22 คนถูกดึงตัวมากลางเมืองและถูกสังหารโดยทหารยิง 
ซึ่งรอบๆบานที่ 22 คนถูกสังหารนั้น มีบานของนักดนตรีเลนเชลโลคนหนึ่งได
เห็นเหตุการณที่คนถูกยิงตรงหนาแลวทนไมไหว ใน 22 วันถัดไปโดยไมได
วางแผนใดๆทั้งสิ้น เขาจึงลุกขึ้นไปเลนเชลโลในจุดที่ประชาชนทั้ง 22 คนถูกยิง 
ในวันแรกๆ ประชาชนไมเขาใจวานักดนตรีคนนี้ทําอะไร สิ่งที่เขาทําเปนเพราะ
นักดนตรีคนนี้ไมอยากใหสิ่งที่เกิดขึ้นหายไปจากความทรงจําของผูคน และจะ
เลนเทากับจํานวนคนที่ถูกสังหาร ในเวลา 22 วัน ขาวเรื่องนักดนตรีกระจายทั่ว
ประเทศและสื่อไดลงขาวทั่วโลก ทําใหคนหลายกลุมมองวาเวลาเหตุการณ
รายแรงเกิดขึ้นมันไมจําเปนที่เราจะรับรูเพียงอยางเดียวแลวมากลุมใจ แตเรา
สามารถทําอะไรบางอยางไดโดยไมตองคิดวางแผนมากอน 
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งานทั้งแบบวางแผนและไมวางแผนมีความสําคัญทั้งคู การพูดถึง
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ ไมจําเปนวางานภาคประชาสังคม
จะตองวางแผนเสมอไป แตบางครั้งคนในสังคมเองมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เกิดดวย
ตัวเองหรือเพื่อน และไมยอมใหมันผานไป วิธีการเขาใจประเภทงานภาค
ประชาสังคมนอกจากนี้ คือ ประเภทที่ไปรวมกับโครงการของรัฐ หรือถาไม
เขารวมก็เขาไปมีอิทธิพลตอโครงการของรัฐ อีกประเภทหนึ่ง คือ การ
ริเริ่มแกปญหาเองโดยไมสนใจโครงการหรือนโยบายของรัฐ ทั้งสอง
ประเภทนี้ก็เปนประโยชนทั้งคู การแยกประเภทนี้ไมไดบอกวาแบบไหนดีกวา
กัน แตมันสําคัญทั้งคู  

 

ยกตัวอยาง พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่กําลังเขาสภา คือพระราชบัญญัติ ศอ.บต. ใหม การเขาสภาจะมีผูแทน
จากพื้นที่ตางๆมาถกเถียงกัน แตไมไดหมายความวาจะเปนความเห็นที่
เพียงพอจากในพื้นที่ภาคใตโดยเฉพาะ วิธีของภาคประชาสังคม คือ การไป
ออกความเห็นในสภาหรือจัดวงคุยกันเรื่องนี้กอน เชน มาตราที่ 20 ใน
พระราชบัญญัติจะมีการต้ังสภาเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต มี
สมาชิก 50 คน มาตราที่ 20 เปนเรื่องอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะให
คําปรึกษา คําถาม คือ อันนี้ตางอะไรกับที่เคยทํามา 20-30 ปกอน จะเพียงพอ
หรือไมที่ต้ังสภาที่สมาชิก 50 คน มีอํานาจในการใหความเห็นและคําปรึกษา 
เรื่องนี้เปนสิ่งที่ผิดจังหวะเวลาและยอนยุคเหมือน 10 ปกอนหรือไม ทุกคนตอง
คิดและออกไปแสดงความเห็นตอมาตราตางๆ นี้เปนตัวอยางของการมีสวน
รวมในโครงการของรัฐ  

 

ถาเปนลักษณะของงานที่คิดขึ้นเอง คือ การคิดหารูปแบบเองและ
ดําเนินโครงการเอง ตัวอยางงานในกระบวนการสันติภาพของกลุมภาคประชา
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สังคมตางๆ มีคําถามยากประการหนึ่งในการทํางานเรื่องสันติภาพ คือ 
เราจะเรียนรูจากที่อื่นไดอยางไร ผมคิดวาเปนคําถามที่ทาทายมาก เพราะมี
จุดยืนไดหลายอยาง เชน บางกลุมไมยอมเรียนรูจากประเทศอื่นเลย สวนบาง
กลุมก็เรียนรูและทําตามจากประเทศอื่นทุกอยาง ผมวาทั้งสองทางอาจไมเปน
ทางที่เหมาะในบริบทที่ตางกัน จากตัวอยางที่กําลังจะพูดถึง ไมไดเลือกมาวา
เปนตัวอยางที่นาจะทํา แตที่ผมเลือกมาเปนตัวอยางเพราะเปนงานภาคประชา
สังคมในบริบท ประวัติศาสตรสังคมการเมือง และชวงเวลาของเขาที่ทําสิ่งนี้
ออกมา สวนในบริบทหรือสังคมอื่นๆก็จะทําในรูปแบบอื่น จริงๆไมใชเปน
ตัวอยางงานเทากับตัวอยางความสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาใน
สถานการณที่ยากลําบาก ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบตางกัน เปนการเห็น
ความพยายามของคนที่ขามอุปสรรคในการที่ความคิดมันตัน และสามารถ
หาทางไปทางอื่นได พอเราฟงก็พยายามขามอุปสรรคในแบบของเรา กลุมที่
อยากจะพูดมีดวยกัน 7 กลุม คือ สตรี เยาวชน สื่อ ศาสนา สถาบันการศึกษา 
ศิลปน และธุรกิจ แตละกลุมผมมีตัวอยางเลือกมา 1 ตัวอยาง เพื่อใหเห็นความ
พยายามคิดนอกกรอบของกลุมเหลานี้ บางอยางเปนลักษณะงานที่วางแผน 
บางอยางเปนงานที่ทํากะทันหันแลวคอยวางแผนใหดีขึ้น ซึ่งมีหลายแบบ   

 

ปญหา 4 เรื่องที่ภาคประชาสังคมอาจเผชิญในการทํางานดาน
สันติภาพ ซึ่งผมวาเปนหัวใจอยางหนึ่งที่ภาคประชาสังคมจะเริ่มมาทํางานนี้ 
โดยผมขอนําเสนอจากประสบการณที่เคยทํางานมา คือ 

 

1. การประสานงานระหวางกลุมที่มี เปาหมายระยะยาว
เหมือนกัน แตเปาหมายระยะสั้นตางกัน เปาหมายระยะยาว คือ การอยู
รวมกันอยางสันติสุข แตเปาหมายระยะสั้นบางครั้งอาจสวนทางกัน การ
ทํางานของกลุมหนึ่งอาจไปลบความคืบหนาของอีกกลุมหนึ่ง ตัวอยางที่
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ชัด คือ กลุมสิทธิที่ทํางานดานปกปองสิทธิกับกลุมทํางานเรื่องการพูดคุยเจรจา
กับผูใชความรุนแรง สองกลุมนี้จะมีปญหากันตลอดในทุกพื้นที่ เพราะกลุมหนึ่ง
มีเปาหมายประณามการใชความรุนแรง และวิธีการที่ใชในการทํางาน คือ การ
ชี้หนาดา ลงหนังสือพิมพบาง บางครั้งนําไปสูการขึ้นศาล ก็เปนวิธีการที่ทําให
ขายหนาเพื่อปรับพฤติกรรม ซึ่งเปนวิธีที่ไดผลพอสมควรในบางพื้นที่ ขณะที่
เราอยูทามกลางความรุนแรง คนก็ยังคงใชความรุนแรงอยูไมวาจะเปนฝายรัฐ
หรือใคร หากจะลดความรุนแรงอยางนั้น กระบวนการสันติภาพก็จะเดินตอ
ไมได จึงตองมีการคุยกับคนที่ใชความรุนแรงใหลดความรุนแรง ซึ่งคนที่ไปคุย 
คือ คนที่ดาวาพวกเขา อีกฝายจึงไมอยากออกมาคุย จึงเกิดปญหา หากเราอยู
ฝายที่สงเสริมใหลดความรุนแรงแลวไปพูดกับฝายทํางานดานสิทธิใหลดการใช
ความรุนแรง ในขณะที่ฝายทํางานดานสิทธิจะบอกวาเบาบทลงโทษกับกลุมที่
ใชความรุนแรงทําไม กลุมที่ใชความรุนแรงโหดราย เราตองเอาใหอยู ตรงนี้จึง
กลายเปนปญหาที่ติดขัด เพราะไมรูจะทําอยางไร ในเมื่อฝายหนึ่งให
ความสําคัญกับความยุติธรรมจากการละเมิดสิทธิ สวนอีกฝายใหความสําคัญ
กับสันติภาพ  ในความเห็นของผมคิดวาเปนการเขาใจผิดวาเรื่องสันติภาพและ
ความยุติธรรมเปนคนละเรื่องกัน สันติภาพและความยุติธรรมเปนเรื่อง
เดียวกันที่ตองประสานจังหวะ หากประสานไดดีจะทําใหโอกาสทั้งสอง
อยางเพ่ิมขึ้น จังหวะเวลาเปนแนวคิด (concept) ที่พยายามผลักดันใน 10 ปที่
ผานมา ไมใหแยกเรื่องความยุติธรรมกับสันติภาพ ซึ่งไมมีประโยชนที่แยกจาก
กัน เพราะไมมีใครอยากอยูในสังคมที่มีสันติภาพในความหมายที่ไมมีความ
รุนแรงแตไมผลักดันความยุติธรรม ปญหาก็ยังไมจบ การประสานงานแตละ
กลุมตองรวมกันคิดวาจะทําอยางไรใหเปนการสงเสริมซึ่งกันและกัน 
เพราะทามกลางความรุนแรง มีการละเมิดสิทธิมาก ถาลดปญหาความรุนแรง
ได การละเมิดสิทธิจะลดลง และถาลดการละเมิดสิทธิได ทําใหคนโกรธนอยลง 
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ความรุนแรงก็จะลดลงดวย นี่คือตัวอยางปญหาระหวางกลุม ซึ่งกลุมตอง
หาทางคุยกันวาทําไมการทํางานถึงสวนทางกัน 

 

2. การประสานงานระหวางกลุมที่มีเปาหมายระยะยาวตางกัน 
บางครั้ง เมื่อคิดถึงคําวาภาคประชาสังคมยุคนี้ นึกวาเปนของดีหมด จริงๆแลว
ภาคประชาสังคมคือทุกสวนของสังคม ซึ่งรวมถึงคนที่ไมอยากมีสันติสุข กลุม
ในสังคมที่เชื่อในการถืออาวุธออกไปปฏิบัติการเองแทนรัฐ และกลุมที่อาจไม
เห็นดวยกับสันติวิธี การที่ทุกสวนคือภาคประชาสังคมนี้คือปญหา ถาเราบอก
วาภาคประชาสังคมมีเฉพาะกลุมที่คิดเห็นเหมือนเรา ระยะยาวไมอาจ
แกปญหาได ฉะนั้น ปญหาคือทําอยางไรที่จะรวมคนที่ไมอยากอยูรวมกัน
ใหเขามาอยูดวยกัน คือตองใหครอบคลุมทุกกลุม (Inclusive) มาก ในอดีต
มักใหรัฐเปนคนรวมและทําความเขาใจ ซึ่งอาจไมใชวิธีที่ดีที่สุด เพราะหากรัฐ
เปนคนรวม ก็จะมีคนเขาใจวามีสวนใดสวนหนึ่งเขาขางรัฐ ภาคประชาสังคมจึง
ตองรวมกันเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายในการทํางานกระบวนการสันติภาพ 

 

3. การประสานงานระหวางภาคประชาสังคมในพื้นที่กับภาค
ประชาสังคมที่มาจากนอกพื้นที่ เรื่องนี้จะเปนปญหาหรือไมขึ้นอยูกับ
กาลเวลาและสภาวะของปญหา ณ จุดนั้น ผมขอยกตัวอยาง องคกรหนึ่งใน
พื้นที่แคชเมียร ซึ่งเปนองคกรสตรีที่ออกมาจากเครือขายของทานดาไลลามะ
ที่มาจากขางนอก ชื่อวาวิชคอรป โดยเปนกลุมที่มีสมาชิกจากทั้งคนฮินดูและ
คนแคชเมียรทั้งสองขาง เมื่ออยูไดระยะหนึ่งจึงรูตัววาถาจะใหมีความยั่งยืน
ตอไปจะตองถอนออก แลวต้ังกลุมของตัวเองเปนแคชเมียรจริงๆ มีการ
สนับสนุนดวยงบประมาณของตัวเอง การเคล่ือนไหว (Dynamics) ระหวาง
ภาคประชาสังคมที่อยูในพ้ืนที่ความรุนแรงและนอกพื้นที่ตรงนี้ตองดู
ความเหมาะสมตามจังหวะเวลาความพรอม การเขามาชวยสนับสนุนภาค
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ประชาสังคมในพื้นที่ชวงหนึ่งจากภาคประชาสังคมนอกพื้นที่นั้น ตองดูวาลง
เวทีเมื่อไร หรือลงเปนหรือไม เปนสิ่งสําคัญที่ตองดูวาการสนับสนุนที่เขามาใน
พื้นที่เปนอยางไร ตัวอยางในภาคใต งานกระบวนการสันติภาพของภาคประชา
สังคมในความเห็นของผมมีจํานวนมากที่ตองทําซึ่งไมอยูในพื้นที่แตเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ เชน การดูเรื่องพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต การตรวจสอบงบประมาณ เปนตน ในหลายประเทศมีปญหาวาทําไม
การประสานงานระหวางภาคประชาสังคมในพื้นที่กับนอกพื้นที่จึงเปนเรื่องยาก 

 
4. อิทธิพลของแหลงทุน เปนเรื่องจริงวาภาคประชาสังคมตอง

อาศัยแหลงทุนภายนอกเพราะไมมีทุนเพียงพอ ปญหาอิทธิพลของแหลงทุนมี
หลายประการ ประการหนึ่ง คือ การกําหนดลักษณะงาน เพราะคิดวาถาไมอยู
ในพื้นที่คลายกับวาไมไดทํางานจริง ฉะนั้น หากไมมีเงินทํางาน ก็มาขอแหลง
ทุน แลวเขาไปทําในพื้นที่ ทั้งที่ไมเขาใจปญหาที่แทจริง ลองยอนดูปญหาขอที่ 
3 การหาจังหวะ ความสัมพันธ และวิธีการที่จะทํางานเคียงขางกันระหวาง
องคกรจากภายนอกและภายในพื้นที่นั้น ไมไดทําบนพื้นฐานความคิดอยาง
เดียว แตมีแรงกดดันจากแหลงทุนที่อื่นดวย ปญหาของแหลงทุนไมไดมี
เพียงแตวามันทํางานอยูที่ไหน แตมีปญหาเรื่องการเขียนรายงานดวย 
เวลาภาคประชาสังคมตองใชแหลงเงินจากที่อื่นก็ตองทํารายงานดวย ทําให
การทํารายงานสําคัญกวางาน เพราะเปาหมายสูงสุด คือ การทํารายงานให
ผานการตรวจสอบจากแหลงเงินทุน สวนผลจริงๆที่ไดเปนเปาหมายรอง 
ทั้งหมดนี้อยูบนพื้นฐานความหวังดีและเจตนาดี แตคนไทยเห็นความสําคัญผิด
ไปที่ตัวรายงานมากกวาผลการทํางาน  

นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญซึ่งผมอยากเกริ่นใหไดคิด คือ แหลงทุนตอง
สื่อสารกับคนที่สื่อกันได อันนี้คือปญหาใหญที่สุด เพราะคนที่มีความคิดที่
สําคัญที่สุดในการแกปญหาอาจบังเอิญส่ือสารไมไดกับแหลงทุน นี่เปน
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การเอาวิธีเปนตัวต้ังแลวเอาปญหาเปนตัวรอง หากคนนี้เปนคนที่คิดดีที่จะ
แกปญหาไดก็ตองหาวิธีสื่อสารกันใหได แตถาสื่อสารไมได ก็อาจหาคนที่มี
ความคิดใกลเคียงกันที่จะสามารถสื่อสารไดทั้งภาษาและวิธีคิด ซึ่งอาจจะมีนอย 
ไมกี่กลุม และก็ไมใชการแกปญหาที่แทจริง วิธีแกอาจเปนสิ่งที่ตองพูดคุยตอน
แบงกลุมวาเวลาประชาสังคมจะเขามามีบทบาทและตองใชทุนแตไมสามารถ
สื่อสารกับแหลงทุนได แปลวาจะมีชวงหนึ่งเปนชวงศึกษาเรียนรูกันวาจะสื่อกัน
อยางไร บางแหลงทุนเขาใจปญหาก็จะไมเรียกรองอะไรเกี่ยวกับโครงสราง แต
บางแหลงทุนยอมเรื่องนี้ 
คําถามจากผูเขารวมสัมมนา 
คุณราณี หัสรังสี: นาสนใจในเรื่องกระบวนการสันติภาพ ถาคิดกันวาอยาก
สรางประตูใหญ ก็ตองคิดวาจะออกแบบประตูใหญอยางไร และการจะ
สรางฐานรองรับประตูใหญเพ่ือใหหลายๆคนไดใชประตูใหญนี้ ควร
คิดถึงอะไรบาง จึงอยากถามอาจารยใหเห็นเปนแนวทางกวางๆ  

 

คุณพุทธณี กางกั้น: จากที่ฟงมามีคําถามสําคัญ 2 ประการ คําถามแรก คือ 
โดยสวนตัวแลวสงสัยวาภาคประชาสังคมในสวนอื่นตองการสันติภาพจริง
หรือไม เพราะภาคประชาสังคมมีสองกลุมซึ่งไมแนใจวาเขาตองการสันติภาพ
หรือไม กลุมแรก คือ กลุมของรัฐ ตัวอยางที่อาจารยยกเรื่องไอปาแย จะเห็นวา
ผูกระทําเปนเจาหนาที่รัฐและการนําเจาหนาที่รัฐเขาสูกระบวนการยุติธรรมทํา
ไดยากมาก อยางไรก็ตาม อาจมีกลุมรัฐที่ตองการสันติภาพเชนกัน กลุมที่สอง 
คือ กลุมผูใชความรุนแรงในพื้นที่ตองการสันติภาพหรือไม หรือเขาอาจตองการ
แตไมแนใจวาจะเปนเวลานี้หรือไม อยางที่อาจารยบอกวารัฐใชความรุนแรง ทํา
ใหผูกอความรุนแรงใชความรุนแรง แลวรัฐก็ใชความรุนแรงตอบโตเปนวงเวียน
อยางนี้ เราอยูตรงนี้เราบอกวาเราตองการสันติภาพ แตภาคประชาสังคม
อื่นอาจไมอยากไดสันติภาพ แลวเราจะทําอยางไร  
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คําถามที่สอง จากการทํางานและไดสัมผัสกับคนทํางานในภาคประชา
สังคม แตอาจนอยกวาคนอื่นๆในที่นี้ จริงๆแลวภาคประชาสังคมเองคิด
เหมือนกันหรือไม คลายกับที่อาจารยบอกวาภาคประชาสังคมอาจมีความตาง 
เทาที่ทํางานมา การมองปญหาของภาคประชาสังคมเองมีความแตกตางกัน
มาก ถาจะทํางานในเรื่องสามจังหวัด เราละเลยไมไดในการมองมิติทางสังคม
วิทยาของพื้นที่เพื่อทําความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมและศาสนา แตก็รูสึกไดวา
วัฒนธรรมและศาสนาของคนในพื้นที่กอใหเกิดการชนกันทางวัฒนธรรมการ
ทํางานของคนนอกพื้นที่ดวยเชนกัน และไมแนใจวาองคกรภาคประชาสังคมที่
ทํางานในพื้นที่มองคนมลายูมุสลิมหรือชาวบานในสายตาแบบเดียวกันหรือไม 
บางกลุมอาจมองดวยความเห็นใจเพราะเขาเปนเหย่ือ หรืออีกกลุมอาจมองวา
คนมลายูมุสลิมเปนผูกอความรุนแรง ความคิดแบบนี้ยังมีอยูในคนทํางาน     
ภาคประชาสังคมหลายๆกลุม ซึ่งการมองแบบนี้นําไปสูวิธีการแกปญหาที่
ตางกัน ปรากฏการณที่สังเกตได คือ มีบางกลุมที่เขาขางคนมลายูมุสลิมมากๆ 
ในขณะที่บางกลุมไมชอบและตอตานไปเลย ถาเปนแบบนี้จะเห็นไดวาใน       
ภาคประชาสังคมเองก็มีความคิดที่แตกตางกันคอนขางมาก แลวการ
สรางกระบวนการสันติภาพไปดวยกันจะเปนไปไดจริงหรือไม 

 

อาจารยมารค ตามไท: เราลองมาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสุดทาย
กอน อยางที่ผมบอกไปวามีกลุมที่ เห็นไมเหมือนกันได มีคนไมอยากมี
สันติภาพแลวยุ มีกลุมตางๆที่หยิบอาวุธไปปฏิบัติการเองในภาคประชาสังคม 
นั้นก็คือความยากของภาคประชาสังคม ภาคประชาสังคมไมไดมีความหมาย 
โรแมนติกวาเปนกลุมที่ปรารถนาความดี แตในความเปนจริงหมายถึงคนที่อยู
ในพื้นที่ มีเปาหมายตางกัน บางเปาหมายอาจไมสนับสนุนการอยูกันอยางสันติ
ก็มี เพราะไมอยากจายราคาของมัน คําถามสําคัญ คือ ภาคประชาสังคมที่มี
ความเห็นตางกันจะทําอยางไร การแกไขความตางนี้อาจจะเปนวาไมทํา
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อะไร ใหรัฐเขามาพยายามทํา หรือภาคประชาสังคมทําเอง และถาทําก็
ไมใชเรื่องงาย ตองคิด แตมันก็มีขั้นตอนและองคความรูที่สามารถศึกษาได ถา
กลุมหนึ่งซึ่งไมคอยอยากอยูอยางสันติมีคุณคาบางอยางรวมกับกลุมเล็กที่
อยากอยูอยางสันติ เราก็นํากลุมเล็กมาคุยกันกอน มันมีวิธีที่จะจัดการกับ
กลุมที่เห็นตางในประชาสังคมโดยการหาจุดรวมของกลุมเล็ก แลว
จากนั้นจึงดึงกลุมที่ไมเห็นดวยเขามา เรียกวา การพูดคุยแบบ Single 
Identity  

คําถามเรื่องพื้นฐานการสรางประตูไปสูสันติภาพ จากประสบการณที่
ผมทํามา คือ เราแกปญหาทั้งหมดไมได แตเราวาดฝนวาสังคมจะเปน
อยางไรได แตจะเริ่มทําโดยไมพูดถึงความฝนเลยไมได เพราะมันจะไป
คนละทาง อาจตองทําคูกัน ในขณะที่ทํางานดานรูปธรรม ก็ตองคุยกันไปดวย
วาเราจะอยูรวมกันในสังคมที่ปรารถนาอยางไร มันจะไดเห็นวากําลังปรับ
ทิศทางกันไป เพราะผมหวงวาถาตางคนตางทําตามเปาหมายของตัวเองโดยที่
ตอนตนรวมกันเพราะคิดวามีเปาหมายเดียวกัน เมื่อถึงจุดหนึ่ง มันจะมีปญหา
วาอยากอยูกันอยางไร  

ขอยกตัวอยางเพื่อใหเห็นลักษณะที่ตางมาก ซึ่งคนทํางานภาคประชา
สังคมในภาคใตตองขามผานไปใหได ในอารเจนตินา มีคนถูกรัฐอุมไปเยอะ
มากเมื่อ 30 ปกอน สวนมากเปนคนที่อายุนอยและ ต้ังทองอยู เมื่อลูกเกิดมา 
จะถูกนําไปขาย ปญหาที่เจ็บปวดคือ ปูยาตายายเจ็บปวดวาหลานไมอยู นี้เปน
ปญหาเฉพาะที่บางแหงไมมี การที่ประชาชนถูกรัฐอุมไปกักขังไมวาจะดวย
เหตุผลอะไร เด็กที่ถูกสงออกไปขายไดมีการทวงคืน ซึ่งมีโครงการที่ทํา เรื่องนี้
สะทอนความยากลําบากในการทํางานอยางเชนเรื่องเด็กที่ทั่วโลกก็มีปญหา
เด็กแตกตางกัน  
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คุณมันโซร สาและ: ผมอยากใหอาจารยชวยอธิบาย Concept เรื่อง 
Peace ในสายตาของอาจารยเพราะมันอาจไมตรงกับความตองการของ
ชาวบาน เชน รัฐบอกวาอยากใหความสันติสุขกลับมาเหมือนอยางเกา แตคน
ที่นั่นจะถามวาอยูอยางเกานั้น เราอยูอยางถูกกดหรือไม หรือเราจะอยูแบบ
สัญญาประชาคมไหม คําวา “สันติภาพ” ของคนในพื้นที่อาจเกี่ยวของกับ
ศาสนาและไมเกี่ยวกับรัฐ แตคนอยูดีกินดี ผมคิดวาสันติภาพเปนคําที่
ละเอียดออนและมีหลายเวอรชั่น ผมจึงอยากถามอาจารยในเรื่องนี้ 

 
อาจารยมารค ตามไท: คําถามนี้เปนคําถามที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง แต
ความเห็นของผมไมไดสําคัญเลยวาผมเขาใจสันติภาพอยางไร ไมสําคัญวาผม
จะอธิบายอยางไร ส่ิงสําคัญอยูตรงภาคประชาสังคมที่จะเปนผูบอกใหรัฐ
เขาใจวาคนคิดอยางไรเกี่ยวกับเรื่องการอยูอยางสันติสุข เรื่องนี้เราตอง
บอก ผมไมมีความสําคัญที่จะเลาความคิดของผมใหทั้งที่นี้หรือรัฐฟง แตมี
ประเด็นเดียวที่อยากตั้งเวลาตอบคําถามนี้ คือ ตองเขาใจวาประชาสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใตกวางมาก ความหลากหลายอาจมากกวาที่เราอยาก
ยอมรับกัน อยางนอยไทยพุทธก็มีกลุมหนึ่ง การอยูอยางสันติสุขบนพื้นฐาน
ศาสนาก็จะมีสองกลุม คือ ไทยพุทธ กับ มุสลิม ภาพที่จะสรางตองเปนเรื่อง
ที่คุยกัน แตไมใชคุยกันเองในประชาสังคมเทานั้น ตองส่ือใหรัฐเขาใจ
ดวย เพราะรัฐมีบทบาทเยอะและมีงบประมาณที่ลงไปมาก เราตองบอกเพื่อ
สรางความเขาใจใหเกิดขึ้น 

สําหรับกลุมตัวอยางที่ตองการใหยกขึ้นมานั้น  อยาคิดถึง
ตัวอยางพวกนี้เพ่ือที่จะทําตาม แตใหเปนตัวอยางของการจะแกอุปสรรค 
ใหเห็นการจัดลําดับความคิดในการแกอุปสรรค และคิดใหเปนระบบ 
กลุมทํางานดานเยาวชน เชน สภาเยาวชนโคโซวา เปนการรวมตัวกันเฉยๆ
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ของเยาวชนเอง และพยายามหาวิธีงายๆ เขาไปในคายผูลี้ภัยแลวทํากิจกรรม
ตางๆ เชน กีฬา ดนตรี กิจกรรมรักษาความสะอาด ใหความรูวิธีปองกันกับ
ระเบิด กลุมเยาวชนพูดคุยกันเองรูเรื่องและกอใหเกิดกําลังในสภาพแวดลอมที่
รุนแรง ในขณะที่ผูใหญทํางานกับเยาวชนแลวกลับไมไดผล ตัวอยางกลุม
ทํางานดานศาสนา เชน กลุมนากาแลนด เปนกลุมชาวคริสต ขณะที่คนสวน
ใหญในประเทศอินเดียเปนฮินดู ตลอดเวลารัฐบาลอินเดียพยายามชักชวนกลุม
กองกําลังของนากาแลนด 2-3 กลุม มาพูดคุยกันเพื่อเขากระบวนการสันติภาพ 
แตไมสําเร็จ เพราะวากลุมกองกาํลังไมไวใจรัฐบาล ผูนําศาสนาจึงเปนคนไปคุย
กับกลุมที่ใชอาวุธซึ่งเปนสมาชิกในคริสตจักรนากาแลนด อีกทั้งผูนําศาสนาเปน
คนกลางที่พูดคุยกับรัฐบาลอินเดียเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาลดความรุนแรง  

 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: ถาไมมีคําถามเพิ่มเติม ตอนนี้เรา
คงอยากพูดคุยกันแลว ขอสังเกตจากคําถามและคําตอบ เราจะหาจาก
อาจารยมารคไมได แตตองมาจากพวกเราเองทั้งหมด วันนี้เปนการจัด
เพื่อใหเราไดแลกเปลี่ยนกัน ไมวาจะเปนความหมายของสันติภาพ วิธีการที่จะ
ทํางานรวมกัน ความแตกตางทางวัฒนธรรมการทํางาน เหลานี้เปนโจทยที่เรา
ตองคุยเพื่อหาคําตอบรวมกัน   

------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------- 
สรปุผลการระดมความคดิเหน็กลุมยอย 12 กลุม 

------------------------------------------------------------- 

ประเดน็ที ่1:   
ทบทวนบทบาทการทาํงานภาคประชาสงัคมกบั
การเปลีย่นแปลงสูสนัตภิาพ 
 การทบทวนบทบาทการทํางานของภาคประชาสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงสูสันติภาพนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นหลักที่ไดมีการ
พูดคุยกัน คือ ความสําเร็จที่ผานมา และปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 

1.1  ความสําเร็จที่ผานมา  
1) ภาคประชาสังคมเริ่มมีการรวมกลุมกันทํางานในรูปของ

เครือขายมากขึ้น ยกตัวอยางเชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผู
ไดรับผลกระทบที่รวมกันทํางานดวยจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม หรือ
การรวมตัวกันของภาคประชาสังคมจาก 22 องคกร ซึ่งถือเปน
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จุดเริ่มตนที่ดีที่จะแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการแกไขปญหารวมกัน
หลังจากที่เกิดปญหาขึ้นในชวง 5 ปที่ผานมา  

2) พ้ืนที่สาธารณะสําหรับใหภาคประชาชนไดมีโอกาสพูดคุยกันมี
มากขึ้น และสามารถเรียนรูการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมตางๆมาก
ขึ้น ซึ่งพูดไดวาสังคมเริ่มเปดกวางมากขึ้น มีการปะทะสังสรรค
ระหวางวัฒนธรรมกันมากขึ้น 

3) ประชาชนเริ่มเรียนรูในการปกปองสิทธิของตัวเองมากขึ้น  ซึ่ง
สวนหนึ่งเกิดจากการทํางานขององคกรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายในพื้นที่ เชน ศูนยทนายความมุสลิม ที่ลงพื้นที่ทํา
กิจกรรม พูดคุย และทํางานกับชาวบาน ซึ่งชาวบานใหการตอบรับ
การทํางานเปนอยางดี โดยเห็นไดจากสถิติการรองเรียนต้ังแตป 2550 
ที่ศูนยทนายความมุสลิมมีเพิ่มมากขึ้น 

4) สถาบันการศึกษาใชความรูเปนพ้ืนฐานในการแกปญหามากขึ้น 
ดังเชน กรณีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีที่
พยายามนําเสนอโมเดลในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ทางชุมชนตางๆก็มีการนําหลักศาสนามาใชในการพัฒนามากขึ้น เชน 
งานของเครือขายชุมชนศรัทธา 

5) ส่ือทางเลือกในพื้นที่มีเพ่ิมขึ้น ทําใหประชาชนสามารถเลือกบริโภค
สื่อกระแสรองไดมากขึ้น ซึ่งจะเปนการยกระดับการนําเสนอขอมูลและ
ขอขอเท็จจริงใหสาธารณะไดรับรูและวิเคราะหอยางรอบดานมากขึ้น  

6) การทํางานในพื้นที่ที่ผานมา องคกรภาคประชาสังคมสามารถ
เขาถึงชุมชนไดมากขึ้นตามลําดับ และสามารถทํางานไดตามความ
ตองการของชุมชนมากขึ้น 
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7) การทํางานของภาคประชาสังคมไดสรางความเปลี่ยนแปลง

บางสวนในระดับบนเชิงนโยบาย รวมทั้งองคกรตางๆในกรุงเทพก็มี

การเปลี่ยนแปลงดวย 

1.2 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
1) การทํากิจกรรมตางๆขององคกรภาคประชาสังคมยังคงถูกจับ

ตามองจากรัฐอยางหวาดระแวง ทําใหรูสึกไมปลอดภัยในการ

ทํางาน ยกตัวอยางผูที่ทํางานดานการพัฒนาโดยเฉพาะงานพัฒนาที่มี

ลักษณะคัดคานรัฐกลับถูกขมขูคุกคาม เชน ถูกคน หรือถูกยิง วิธี

แกปญหาเฉพาะหนาที่ทํากัน คือ เขาไปเจรจากับฝายกําลัง (กองทัพ) 

โดยบอกวากลุมหรือองคกรนี้มาทํางานดานการพัฒนาและเมื่อลงมา

ทําแลวก็หยุดไมได บางองคกรที่เขาไปเจรจาแบบนี้ในยุคที่ทหาร

พอจะเขาใจก็สามารถทํางานตอไดโดยที่ตองประนีประนอมทํางาน

รวมกับรัฐ เปนความพยายามที่องคกรพัฒนาเอกชนจะอยูทํางานตอ

ไดในพื้นที่ หรือกรณีที่เครือขายสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามซึ่งไดเขาชวยเหลืออุซตาสของโรงเรียนนิโรจนวิทยา แต

หลังจากเครือขายไดไปชวยแลวกลับถูกขึ้นชื่อบัญชีดําในฐานะ

ผูสนับสนุนแนวรวม นี้คือผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นและไมนาจะเอื้อ

ตอการเกิดสันติภาพ โจทยสําคัญคือจะทําอยางไรใหภาครัฐเขาใจ

บทบาทการทํางานในแบบขององคกรภาคประชาสังคมที่ทํางาน

สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานในพ้ืนที่ โดยรัฐตองยอมรับในส่ิง

เหลานี้อยางจริงใจ และพยายามดึงคนในพื้นที่มาแกปญหาเอง 
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2) การทํางานขององคกรภาคประชาสังคมบางครั้งมีความซ้ําซอนกัน 

และมีการแยงชิงทรัพยากรและกลุมเปาหมายกันในลักษณะที่มี

ขอมูลหรือประเด็นตางๆแตไมแลกเปลี่ยนบอกตอกันใหกับองคกรที่

ทํางานคลายคลึงกัน ขาดการประสานงานเชื่อมโยงและขาดการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การทํางานจึงมีลักษณะแยกสวน ไมมีเวที

ใหองคกรตางๆที่ทํางานในพื้นที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเวทีนี้รวมถึงระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคมดวย 

เนื่องจากขาดผูที่จะมาออกแบบการทํางานและบริหารจัดการรวมกัน  

3) องคกรภาคประชาสังคมบางสวนที่รับเงินสนับสนุนจากแหลง

ทุนภายนอก ไมสามารถกําหนดทิศทางการแกไขปญหาเองได 

เนื่องจากถูกแหลงทุนกําหนดไวแลว หรือบางกรณีองคกรที่รับทุนก็ไม

กลาบอกความตองการของตัวเอง การทํางานจึงมักเปนไปตามความ

ตองการของแหลงทุน  

4) งบประมาณจํานวนมากจากรัฐที่ทุมลงมาในพื้นที่นั้นยังกระจุกตัว 

นอกจากจะไมเขาถึงประชาชนในพื้นที่แลว ยังไมมีการกระจายใหกับ

องคกรภาคประชาสังคมดวย ทําใหประสบปญหาขาดเงินทุนในการ

ดําเนินงาน ซึ่งการเขาถึงแหลงทุนภายนอกของคนทํางานในพื้นที่

จริงๆก็ยังมีขอจํากัด และมักจะไมไดรับเงินสนับสนุนในระยะยาว

เนื่องจากเขียนรายงานไมเกง 

5) การประเมินผลการทํางานตางๆยังขาดการมีสวนรวมอยาง

แทจริงระหวางผูใหทุน ผูดําเนินการ และผูรับผลประโยชน ซึ่งการ
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ประเมินผลรวมกันนี้มีความจําเปนเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการ

จัดการโครงการในอนาคต 

6) การขาดบุคลากรที่มีจิตสาธารณะในการทํางาน เมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานที่มีจํานวนมาก ทําใหการขับเคล่ือนแกไขปญหาก็ตองใช

เวลามากขึ้น และทําใหการทํางานยังไมอาจครอบคลุมไดทั่วถึงทุก

พื้นที่   

7) ประชาชนสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรม จากเหตุการณที่ผาน

มาชาวบานรูดีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แตไมสามารถพึ่งพากระบวนการ

ยุติธรรมได มีคําสั่งศาลที่ประชาชนรูสึกวาไมเปนธรรม เชน กรณีของ

ตากใบ และซ้ํารายกลไกของกระบวนการยุติธรรมกลับมีสวนในการ

สรางปญหาดวย เชน พรก.ฉุกเฉินฯ หรือ การจับผูนําศาสนาไปคุมขัง

โดยไมมีความผิด เปนตน  

8) ผูไดรับผลกระทบจากปญหาในพื้นที่ขาดการมีสวนรวมในการวางแผน

แกไขปญหา และขาดศักยภาพในการเสนอและวิเคราะหปญหา

ของตัวเอง  
 

ประเดน็ที ่2:   
การเสรมิพลงัและสรางศกัยภาพภาคประชาสงัคม 

1) รัฐตองไมแทรกแซงการทํางานของภาคประชาสังคม ใหความ
ไววางใจและมีทัศนคติที่ดีตอภาคประชาสังคมมากขึ้น และอาจตอง
มีการสงเสริมใหเจาหนาที่รัฐระดับปฏิบัติการมีทัศนคติที่สอดคลองกับ
แนวทางสันติภาพมากขึ้น 
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2) การเพ่ิมบทบาทภาคประชาสังคมในพื้นที่ใหเขาสูองคกรที่มี

อํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญที่จะสรางศักยภาพของประชาสังคม 

เชน มีบางคนเสนอใหต้ังทบวงของสามจังหวัด หรือการใหประชาชนมี

สวนรวมในการทํางานของ ศอ.บต มากขึ้น ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการ

เปดพื้นที่ใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาความ

ไมสงบมากขึ้น เนื่องจากที่ผานมายังมีพื้นที่นอย ซึ่งไมแนใจวารัฐเปด

ใหนอยหรือเราเองยังไมเปด ดังนั้น จึงควรเปดพ้ืนที่ในสวนนี้ใหมาก

ขึ้น และถือวาเวทีวันนี้ก็เปนอีกโอกาสหนึ่งของการเปดพื้นที่ภาค

ประชาสังคม  

3) รัฐตองเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขาถึงแหลงงบประมาณ 

เนื่องจากภาคประชาสังคมเปนงานอาสาสมัครและไมมีแหลงทุนของ

ตัวเอง ฉะนั้นในการทํางานเพื่อใหเกิดผลรูปธรรม รัฐตองเปดชองทาง

สวนนี้โดยมีนโยบายชัดเจนที่จะใหงบประมาณกับภาคประชาสังคมใน

การทํางาน      

4) การเลือกรับแหลงทุน ผูเขารวมประชุมบางสวนใหความสนใจกับ

การพิจารณาวาเปาหมายและวิธีการทํางานขององคกรแหลงทุนกับ

องคกรรับทุนมีความคลายคลึงกันและสามารถทํางานรวมกันได

หรือไม  เพื่ อไม ให เกิดปญหาตอไปในอนาคต  และเมื่ อได รับ

งบประมาณมาแลว จะตองมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะสามารถสราง

ความเขมแข็งของชุมชนไดดวย 
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5) ภาคประชาสังคมจากสวนกลางจะสามารถเปนตัวเสริมการ

ทํางานของกลุมในพื้นที่ในลักษณะของงานวิชาการหรือการให

ความรูที่เกี่ยวกับสันติวิธีและความรุนแรง ตลอดจนใหการสนับสนุน

ดานงบประมาณที่ตอเนื่อง 

6) ภาคประชาสังคมตองมีการอบรมใหความรูอยางตอเนื่อง รวมทั้ง

ตองมีการสรางจิตวิญญาณหรือสามัญสํานึกในการทํางานใหมาก

ขึ้น ซึ่งเชื่อวาจะมีสวนชวยสรางสันติภาพได 
 

 
 
 
 
 
 
ประเดน็ที ่3:   
การทาํงานในระยะตอไปและการสรางเครอืขาย
เพือ่สนัตภิาพ (PeaceNet) 
 ขอสรุปจากที่ประชุมเกี่ยวกับการทํางานระยะตอไปในสวนของ

เครือขายนั้น เห็นวานาจะมีทั้งการเชื่อมประสานการทํางานกันทั้งระหวาง
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ภาครัฐกับภาคประชาสังคม และระหวางภาคประชาสังคมที่ทํางานในดาน

ตางๆดวยกันเอง โดยอาศัยกลไกการทํางานดังนี้ คือ 
 

3.1 ต้ังกลไกกลาง/ภาคีรวมมือทํางานระหวางภาครัฐและภาคประชา

สังคมในรูปแบบบูรณาการบนพื้นฐานของการไววางใจกันและกัน เพื่อ

สรางการมีสวนรวมและเชื่อมการทํางานจากทุกภาคสวนผานกลไก

เครือขาย เพื่อทําหนาที่;  

1) เปนกลไกกลางในการประสานงานทุกภาคสวนและสรางความ
ไววางใจระหวางกัน 

2) จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานหรือในประเด็นอื่นๆที่
เห็นรวมกัน ซึ่งควรจัดอยางสม่ําเสมอ 

3) กําหนดยุทธศาสตรและวางแผนปฏิบัติงานในการแกปญหาและ

การทํางานระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคมที่ชัดเจน 

4) ต้ังสวนรับเรื่องราวรองทุกขของชาวบานรวมกัน เพราะปจจุบัน

องคกรรับเรื่องรองทุกขของรัฐไมคอยมีคนไปรองเรียน ในขณะที่

องคกรรับเรื่องรองทุกขของภาคประชาสังคมก็มีงานเขามากและ

ไมสามารถจัดการไดทัน 

 

3.2 ต้ังองคกรหรือเครือขายระหวางภาคประชาสังคมดวยกันเอง 

 การสรางเครือขายภาคประชาสังคมรวมกันอาจจะทําได 2 แนวทาง 

คือ  
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1) ต้ังองคกรรวม/สมาคม/สมัชชา/สภาประชาสังคมจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่ชัดเจนสําหรับการทํางาน หรือ  

2) สรางกลไกประสานงานรวมเปนเครือขายหลวมๆ ซึ่งอาจจะเรียกวา 

“เครือขายประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ ”  หรือเวที  (Forum) 

แลกเปลี่ยนระหวางกัน  

โดยในแนวทางแรกนั้น จะเปนการต้ังสมัชชาประชาชนสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต/ สภาองคกรบูรณาการสามจังหวัดชายแดนภาคใต/ 

หรือสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในเบ้ืองตนอาจเริ่มจาก

เครือขาย 22 องคกร รวมกับองคกรภาคประชาสังคมอื่นๆทั้งจากในและนอก

พื้นที่เขามาเสริม แลวคอยๆขยายวงกวางออกไป 

ในขณะที่แนวทางที่สอง จะเปนการสรางกลไกการประสานงานรวม

เปนเครือขายหลวมๆ หรือเวที (Forum) แลกเปล่ียนระหวางกันเทานั้น 

เนื่องจากเกรงวาหากจัดต้ังเปนองคกรเดียวกันแลวอาจจะเกิดความวุนวายได 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไมวาจะเปนการรวมตัวกันในแนวทางใด ก็ควรที่จะมีทีม

หรือคณะทํางานซึ่งทําหนาที่ในการประสานงาน การบริหารจัดการ และ

เสริมสรางศักยภาพในเชิงวิชาการดวย โดยอาจมีการรวมพลังใน 3 ระดับ คือ 

ระดับพื้นที่เองในสวนของชาวบาน ระดับคนทํางานในพื้นที่ดวยกัน และระดับ

สวนกลาง ซึ่งทั้ง 3 ระดับตองเชื่อมโยงกัน โดยวัตถุประสงคและกิจกรรมของ

เครือขายอาจจะมีดังตอไปนี้ 

3.2.1 วัตถุประสงคเบื้องตน 
1) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหมีพลัง

ตอรองกับภาครัฐวาพื้นที่ตองการอะไร โดยสันติวิธี 
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2) เพื่อตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการทํางานของ

ภาคประชาสังคมดวยกันเอง 

3) เพื่อกําหนดทิศทางในการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน

สําหรับการสรางพลังผลักดันรวม 

4) เพื่อผลักดันนโยบายที่เห็นรวมกัน 

5) เพื่อสงเสริมความเขาใจของสาธารณะในเรื่องความ

จําเปนที่จะตองใชภาคประชาสังคมในการแกไขปญหา

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยตองทําใหเปนกระแส

ใหญ 

3.2.2 กิจกรรมบางสวนที่อาจจะดําเนินการได 
1) จัดเวทีใหองคกรตางๆไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ทํา

ความเขาใจบทบาทการทํางานของกันและกัน และ
ทบทวนการทํางานของตัวเองเหมือนในวันนี้ อยางนอย
ปละ 3 ครั้ง 

2) จัดเวทีใหองคกรตางๆไดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือรวมผลักดันในประเด็นที่สงผลตอการทํางาน
รวมกัน เชน 

•  การพิจารณาแนวทางการบังคับใชกฎหมายพิเศษ 
3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.
2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
ส ถ า น ก า ร ณ ฉุ ก เ ฉิ น  พ . ศ . 2 5 4 8  แ ล ะ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
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ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรา 21 

•  การรณรงคเขตปลอดอาวุธ (Peace Zone) 
3) สรางยุทธศาสตรรวมกันของภาคประชาสังคม ซึ่ง

สามารถทําได 2 แนวทาง คือ สรางยุทธศาสตรระหวาง
องคกรในภาพรวมเหมือนที่เราทําในวันนี้ หรือสราง
ยุทธศาสตรตามสายงานตางๆ เชน สายงานกลุมสิทธิฯ 
กลุมเยียวยา กลุมทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน โดยเมื่อ
ตางกลุมตางสรางยุทธศาสตรการทํางานของตัวเองแลว
จึงนํามารวมกันเปนภาพใหญ  

4) ต้ังกองทุนสวัสดิการคนทํางาน เพื่อดูแลคนทํางาน
ดวยกันเอง  

5) นําขอเสนอและขอสรุปจากการจัดเวทีขององคกรตางๆ

สื่อสารเผยแพรตอไปยังองคกรสาธารณะอื่นๆที่

เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนแกปญหาใหไดรับรู 

 
 
 

ประเด็นอื่นๆ:  ควรใหมีการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม เขมขน และถวนหนา เพื่อใหทองถิ่นมีสิทธิในการ
กําหนดเรื่องตางๆเพื่อสนองความตองการของชาวบานได ซึ่งการกระจาย
อํานาจนี้ควรทําทั้งดานการคลัง เนื่องจากงบประมาณสวนใหญในปจจุบันยังคง
กระจุกตัวอยูที่สวนกลาง และในดานการบริหาร โดยใหตํารวจหรือขาราชการ
ทองถิ่นเปนคนในพื้นที่ สามารถพูดภาษาของทองถิ่นได และที่สําคัญคือตองให
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ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารปกครองอยางแทจริงดวย ทั้งนี้ 
อาจจะศึกษาจากรูปแบบของเขตปกครองในนิวซีแลนด หรือซินเจียงใน
ประเทศจีนเพื่อเปนตัวอยางหนึ่งในการเรียนรู 
 

อภิปรายประเด็นสรุปของกลุมยอย 

คุณมะดามิง อารียู:  หากมองสถานการณตอนนี้มันอยูในภาวะที่คนแกเฒา
เลาวา มองภาครัฐเหมือนกับหนูชอบฟกทอง มองฟกทองวาเปนตะปุมตะปาดู
แลวไมสวยไมดี จนในที่สุดตองแกะใหมันกลม สุดทายฟกทองก็เสียไปเก็บไว
ไมได สวนภาคประชาสังคมก็เหมือนกับแมวกับหนู ที่พยายามแกปญหาที่แมว
พยายามจะกินหนูทุกวัน เหมือนกับการมาประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นบอยครั้ง แต
ผลที่ได คือ การนํากระดิ่งไปแขวนท่ีคอแมวเพื่อใหรูวาแมวมันกําลังทําอะไรท่ี
ไหน สุดทายก็แกปญหาอะไรไมได และสําหรับแนวทางแกปญหาในวันนี้เปน
เรื่องที่เราตองรวมกันคิดตอไป  

คุณอลิสา หะสาเมาะ: ในการทํางานดานวิชาการไดมีความพยายามสรุป

ปญหาและอุปสรรคมาประมาณ 4-5 ป พบวามีประเด็นที่พูดกันเมื่อ 4 ปที่

แลวและตอนนี้ก็ยังมีการพูดถึงอยู คือ  

- คนทํางานภาคประชาสังคมถูกหวาดระแวงจากเจาหนาที่ของรัฐ 

- ภาคประชาสังคมมีปญหาเรื่องการทํางานประสานกัน การทํางาน

ซ้ําซอนและไมบอกตอกัน หรือมีกลุมเปาหมายเดียวกันแตแหลงทุน

ตางกัน 

- ปญหาจากแหลงทุน คือความตองการและเปาหมายตางๆมักถูก

กําหนดขึ้นจากแหลงทุน แตไมไดกําหนดจากภาคประชาสังคม ซึ่ง
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หากเปนแบบนี้แลวภาคประชาสังคมจะสรางอํานาจตอรองกับแหลง

ทุนไดอยางไร  

ในสวนของปนี้มีประเด็นใหม คือเรื่องของสตรีและเด็กซึ่งตางจาก       

สองปแรกที่เรื่องนี้ยังไมถูกใหความสําคัญ จากเวทีวันนี้ ทําใหเห็นศักยภาพ

และความสามารถขององคกรภาคประชาสังคมดานสตรีและเด็กเพิ่มสูงขึ้น  

เรื่องความสําเร็จยังไมมีความชัดเจนวาสามารถวัดไดจากอะไร เราวัด

จากการมีเครือขายภาคประชาสังคมเยอะแตมีปญหาเรื่องการประสานงานและ

ทุนที่ทําใหเกิดความขัดแยง ชาวบานจะทํางานกับแหลงทุนมากขึ้น แตองคกร

ที่ทํางานดวยจิตสาธารณะก็ทํางานยากขึ้น เรื่องนี้เปนปญหาความขัดแยงที่เกิด

ในหลายพื้นที่  

มีการพูดถึงความรวมมือ ดานหนึ่งบอกวาเรารวมมือกับรัฐนอยเกินไป 

ในขณะที่อีกดานมองวารัฐเขามายุงมากเกินไป คือทําใหไมรูวาจะแกไขปญหา

อยางไร เรานาจะมีการจําแนกคุณลักษณะหรือการถอดบทเรียนเปนกรณี

ตัวอยางใหชัดเจนวาการทํางานกับภาครัฐควรที่จะทําอยางไร เพื่อให

คนทํางานภาคประชาสังคมไมเกิดความหวาดระแวงและมีผลกระทบตามมา 

เชน การพูดถึงการถูกยิง หรือการถูกรื้อคนบาน 

ตอนนี้ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการทํางานของภาคประชา

สังคม อยางที่อาจารยมารคยกตัวอยางไปขางตนเกี่ยวกับรูปแบบการทํางาน

ของภาคประชาสังคมที่มีแบบวางแผนและแบบไมวางแผน วาแบบไหนจะ

นําไปสูสันติภาพได ซึ่งการทํางานภาคใตเปนแบบเฉพาะหนาคอนขางเยอะ 

แตสําหรับการประชุมในวันนี้ หลายฝายก็เห็นวาเปนกาวที่ดีและควรมี

องคกรกลางเขามาประสานงานใหเกิดการพูดคุยกันมากขึ้น และคิดวา
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ภาระนี้อาจารยฉันทนาจะรับไปไดหรือไม เพื่อหากลไกการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและนําไปสูสันติภาพตอไป 
 

คุณอับดุลสุโก ดินอะ: ประเด็นเดียวที่อยากจะเสนอ คือ เปนไปไดหรือไมจาก

การที่เรามาประชุมวันนี้ซึ่งมีกลุมหรือองคกรจากหลายสวนแลวจะต้ังสภา

ประชาสังคมเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตหรือจะชื่อสภาอะไรก็

ไดขึ้น เรื่องนี้จะเปนไปไดหรือไม? 
 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: เปาหมายของการสัมมนากันใน

วันนี้มีสองสวน คือ การดึงเอาสันติภาพกลับคืนมาอยูในมือของภาค

ประชาชน หลังจากที่ทั้งภาครัฐ และ ผูกอความไมสงบเปนผูกําหนดความ

เปนไปของปญหาเปนสวนใหญในชวงเวลา 4-5 ปที่ผานมา และ ประการที่สอง 

คือการสรางภาวะผูนํารวมกัน ซึ่งดูเหมือนจะขาดหายไปในภาคประชาชนใน

การพยายามแสวงหาทางออกที่ไมใชความรุนแรง ที่ผานมาไมมีใครสามารถ

แสดงความคิดเห็นออกมาอยางโดดเดี่ยวได เนื่องจากหวาดระแวงการถูกตก

เปนเปาทั้งจากทางภาครัฐ และผูกอความไมสงบ 

ภาคประชาสังคมซึ่งสวนใหญที่มาในวันนี้เปนสวนที่อยูตรงกลาง

ระหวางรัฐกับประชาชน แตก็มีการเสนอวาอยากเห็นกลุมรากหญาและกลุม

ผูนําศาสนามากขึ้นวาเมื่อมารวมพูดคุยกันจะเปนอยางไร เรื่องขอบขายของ

ภาคประชาสังคมอาจไมรวมรัฐเขาไปดวยเนื่องจากมีวิธีคิดและรูปแบบการ

ทํางานตางกัน อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมตองรวมมือกับรัฐอยูดี เพราะ

ตองพึ่งพาอาศัยกัน จะขาดจากกันไมได  
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ประเด็นที่ต้ังไววาเราจะดึงสันติภาพกลับมาในมือเราไดหรือไม ขอ

ขยายความวาสันติภาพที่ เราจะพูดถึงนั้น เปนสันติภาพเชิงบวก ไมใช

สันติภาพเชิงลบที่หมายถึงการไมมีสงครามเทานั้น แตเราควรมองไปมากกวา

นั้น สันติภาพเชิงบวกหรือลักษณะที่เราอยากเห็นในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตมีลักษณะ 3 ประการ คือ  

1. สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ 

2. สภาวะที่มีความยุติธรรมเกิดขึ้น  

3. สภาวะที่ผูคนอยูรวมกันไดบนความแตกตาง 

การแลกเปลี่ยนกันในวันนี้พบวาประชาชนกําลังทํางานสันติภาพกัน

อยูเปนจํานวนมาก วันนี้เราเห็นความกาวหนาอยางตอเนื่องแตเปนการทํางาน

ดานรับมากกวาดานรุก เรามองเห็นการตั้งรับกับปญหาชัดเจนขึ้น อันไดแก  

การทํางานดานสตรีและเด็กที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการพูดคุยกันถึง

อนาคตวาจะทําอยางไรตอไปมากขึ้นดวย เราพูดถึงการเติบโตของภาค

ประชาชนซึ่งเปนการตื่นตัวจากผลของเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหเรารูจัก

กฎหมายและตระหนักถึงสิทธิมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่มี

นัยยะสําคัญ แตที่นาสังเกต คือ ประเด็นที่เปนอุปสรรคตางๆยังไมเคยไดรับ

การแกไข เชน ปญหาความหวาดระแวงซึ่งมาจากความคิดเรื่องความมั่นคง

แบบเดิม แตในที่ประชุมก็มีการเสนอวาเรื่องนี้สามารถแกไขไดดวยการ

พยายามทํางานในที่สวาง และการสรางเครือขายเชื่อมโยงในหมูคนทํางาน 

กาวตอไปของการทํางานสันติภาพของภาคประชาชน นาจะ

หมายถึงการทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น ขอเสนอหลักที่คิดวาสําคัญ คือ 
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ขอเสนอเชิงการจัดกระบวนของภาคประชาสังคม และ วาระสําคัญที่ภาค

ประชาสังคมเห็นวาตองมีการแกไข  
 

ขอเสนอเชิงกระบวนการของภาคประชาสังคม สะทอนใหเห็น

ความสนใจที่จะรวมกลุมกันเปนเครือขายในลักษณะหนึ่งลักษณะใด เชน ภาคี 

สมาคม สมัชชา สภา ซึ่งเปนการทํางานแบบประสานงานและไมมีใครมีอิทธิพล

เหนือใคร แสดงใหเห็นวาเราเห็นประโยชนของการรวมพลังกันและอยากเห็น

สิ่งที่เปนรูปเปนรางมากขึ้น แตไมตองการผูกมัดเกินไป โดยอยากใหมีเวที

กลางที่ไดมาพบปะพูดคุยกันมากขึ้น มีทีมงานกลางที่จะเสริมสรางศักยภาพ 

เครือขายนี้อาจแยกยอยเปนหลายระดับ ไดแก ในระดับหมูบาน ทองถิ่น และ

สวนกลาง    

การทํางานของภาคประชาสังคมมีเงื่อนไขที่ตองการการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง คือ  

1. การเรียกรองใหภาครัฐ มีจุดยืนที่ชัดเจน และทัศนคติที่เปดกวาง
ตอการทํางานของภาคประชาสังคม ซึ่งจะสงผลตอการจัดสรรงบประมาณ และ 
การแกไขระเบียบและวิธีการทํางานของภาครัฐที่ไปกันไดกับภาคประชาสังคม  

2.  การทํางานในฐานะเปนฝายรุกมากกวาฝายรับในเรื่องของการ
ระดมทุนเพื่อการสรางพื้นที่สันติภาพ  แตจะรุกอยางไรเปนคําถามที่ทาทาย 
หากเราสามารถจัดต้ังภาคีหรือสมาคมก็สามารถตั้งประเด็นเพื่อทําใหแหลงทุน
เห็นความตองการที่มาจากพื้นที่ และจะเปนกรอบที่ทําใหแหลงทุนสนใจวา
ชาวบานตองการอะไรมากกวาที่จะใหแหลงทุนเปนผูกําหนดเอง  

3. การจัดการความรูและขอมูลขาวสาร เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง
ภาครัฐ ประชาสังคม และแหลงทุนตางตองการการบริหารจัดการที่ดี แตเรื่องนี้
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จะเชื่อมโยงกับความรูและขอมูล ซึ่งยังมีการพูดวาปญหาบางเรื่องยังไมมีความ
ชัดเจนและไมแนใจไดวาอะไรถูกหรือผิด นอกจากนี้ยังพูดถึงการเสริมการ
เรียนรูเรื่องสันติวิธี การไมใชความรุนแรง และเรื่องจิตสาธารณะซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญในภาคประชาชน 

4. การสรางยุทธศาสตร เชน การเสนอใหแตละสายงานมียุทธศาสตร
การทํางานของตัวเอง ยุทธศาสตรตองมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมในพื้นที่ 
โดยเฉพาะการนําวัฒนธรรมทองถิ่น และหลักศาสนามาใชในการทํางาน 

 

 ขอเสนอที่เปนวาระทางสังคมและการเมืองที่นาจะมีการผลักดัน
รวมกันที่สําคัญ ไดแก 
 1. การกระจายอํานาจที่ปจจุบันยังไมเปนจริง มีขอเสนอใหเปดใหมี
การถกเถียงกันถึงแนวความคิดเรื่องเขตปกครองพิเศษ รวมทั้งการพัฒนา
การเมืองทองถิ่นใหเข็มแข็ง  
 2.  การลดความรุนแรงจากการใชอาวุธทั้งในภาครัฐและภาค
ประชาชน 
 3.  ทบทวนการใชกฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ และสรางสรรคกระบวนการ
ยุติธรรมใหเขมแข็ง และ มีประสิทธิภาพ 
 4. การสงเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการสรางความเขาใจปญหา และ 
คุณคาของการอยูรวมกันบนความแตกตาง 

การสัมมนาวันนี้ เราอาจไดผลเกินความคาดหมาย  เนื่องจาก

วัตถุประสงคของงานเราตั้งไวเพื่ออยากใหคนทํางานไดมาพบปะพูดคุยกัน แต

กลับไดประเด็นที่มีน้ําหนักเกิดขึ้นมากมาย เราไดเห็นขอเสนอแนะทั้งในเชิง

รูปแบบและเนื้อหา จึงอาจตองมีคนกลางเสนอตัวในการเชื่อมประสานระหวาง
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ชุมชน ทองถิ่น และสวนกลาง ทั้งนี้ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได ก็ขึ้นอยูกับความ

สนใจและความพรอมของสมาชิกในที่นี้ 

คําถามสุดทายของงานในวันนี้ คือ เราพรอมที่จะทํางานนี้รวมกัน

หรือไม?  
 

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ: จากการฟงความคิดเห็นตางๆ ทําใหคิดวาได

ประเด็นมากกวาที่ต้ังไว ทําใหเห็นวาพลังของภาคประชาสังคมมีอยูมากหาก

เรามีพื้นที่และโอกาส เชนในวันนี้ไดเกิดการเริ่มตนแลว แตการจะเกิดครั้งที่

สองอาจเปนเรื่องยากกวา ตองอาศัยพลังความรวมมือมากขึ้นกวาเดิม 

และหวังวาในโอกาสหนาจะไดกลับมาพบกันใหม  

------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------- 

สรปุการพดูคยุรอบเยน็ 
วนัพธุที ่30 กนัยายน พ.ศ.2552 เวลา 18.00 -

19.30 น. 
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ณ หองประชมุเฟองฟา  โรงแรมพาราไดส & รี
สอรท อ. หาดใหญ จ.สงขลา 

------------------------------------------------------------- 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: หลังจากการพูดคุยวันนี้ โจทยที่
ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกัน เชน เรื่องความหวาดระแวง/ไม
ไววางใจของภาคประชาสังคม คนที่จะประสานระหวางภาคประชาสังคมกับรัฐ 
ความไมปลอดภัยหรือความไมมั่นคงเนื่องจากเงื่อนไขของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม การประชุมวันนี้เราจะทําใหเห็นวาเราจะเคลื่อนกัน
อยางไรตอไป  

อีกประเด็นที่สําคัญซึ่งมีคนสนใจมากตั้งแตการเตรียมงานสัมมนานี้ 
คือ ประเด็นเรื่องการจะรับมืออยางไรกับความชวยเหลือขนาดใหญที่กําลังจะ
เขามา และจะทําใหเกิดสันติภาพหรือเกิดความระส่ําระสายกันแน โดยเฉพาะ
เงินกอนใหญของยูเสด USAID (รัฐบาลอเมริกา) เราจะทําอยางไร อยากถาม
ความสนใจของทานวาคิดเห็นอยางไร ชวงแรกขอเชิญอาจารยมารควิเคราะห
ถึงกรอบความคิดของเงินที่จะเขามา มันมีอะไรที่เราจะตองคิดบาง 

 
อาจารยมารค ตามไท: ผมจะขอเลาความคืบหนา เมื่อวันศุกรเปนวันหมด
เขตยื่นประมูลโครงการของยูเสด ในชวง 6 เดือนที่ผานมา องคกรใหญในโลก
ซึ่งมีเงิน เชน EU (สหภาพยุโรป), ยูเสด, UNDP (องคการสหประชาชาติเพื่อ
การพัฒนา) ใหความสนใจปญหาภาคใตโดยเฉพาะมีการต้ังเครือขายประชุม
กันโดยตลอด เรื่องนี้จึงไมใชเรื่องที่คิดขึ้นจากกลุมใดกลุมหนึ่ง แตหลายองคกร
ในโลกมีการประชุมใหความสนใจเรื่องภาคใต หากถามวาทําไมถึงมาสนใจ
เรื่องภาคใตนี้ มี 2 เหตุผลใหญซึ่งหลายคนอาจจะเดาได คือ 
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1. หากแกปญหาไมไดจะกลายเปนเรื่องบานปลาย ซึ่งเปนเรื่องที่
ประเทศตะวันตกกังวล 

2. ความไมมั่นใจวารัฐบาลไทยจัดการปญหาเปน 
 นี้เปนสองประเด็นหลักซึ่งเปนที่ยอมรับ จึงมีการตกลงใหเงินเพื่อชวย
แกปญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตอนนี้มีโครงการที่ใหญกวายูเสดประมาณ 2 
เทากําลังมาดวยคือของอียู แตตองเขาใจอยางหนึ่งวา ถานําเงินจากองคกร
ตางๆมารวมกันแลว ยังนอยกวาเงินที่รัฐไดใชในการแกปญหาอยางเทียบไมได 
ฉะนั้นปญหาไมใชเรื่องการขาดเงินในพ้ืนที่ เพราะในความเปนจริงมีเงินลง
มามาก แตปญหา คือ องคกรเหลานี้ไมเชื่อวารัฐจะใชเงินนี้เปน  

สมัยกอนองคกรอยางยูเสดทํางานรวมกับรัฐ แตคราวนี้เห็นตางในวิธี
แกปญหา เพราะใน 10 ปที่ผานมาความสัมพันธของภาคประชาสังคมในการ
แกปญหาความรุนแรงเปนที่ยอมรับจากที่ตางๆทั่วโลก แตองคกรขนาดใหญที่
เขามาไมเชื่อวารัฐไทยเขาใจบทบาทภาคประชาสังคม จึงไดลงมาทําดวย
ตัวเอง เพราะเชื่อวาภาคประชาสังคมเปนคําตอบที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งถูก
มองขาม จึงตองใหเงินทุนลงมาทําใหเปนตัวอยางใหภาครัฐเห็น สุดทายเมื่อ
โครงการเสร็จ องคกรเหลานี้ก็ออกไป แตสิ่งที่เหลืออยูอาจไมใชความสําเร็จ
เพราะปญหาอาจไมสามารถแกไดภายใน 3-5 ป สิ่งที่เขามุงหวัง คือ การแสดง
ใหเห็นศักยภาพและความสําคัญของภาคประชาสังคมที่แสดงออกใหเห็น
ในชวง 3-5 ป เรื่องนี้ผมขอสมมติวาจริงเพราะมันพอมีเหตุผล ในชวง 10 ปที่
ผานมางานสรางสันติภาพกับกระบวนการสันติภาพเปนเชนนี้จริง ภาคประชา
สังคมมีความสําคัญและมีคนสนับสนุนมากขึ้น  

แตสิ่งที่นาสนใจมากในความเห็นของผม คือ ขอจํากัดในความ
เขาใจเรื่องภาคใตซึ่งองคกรเหลานี้มีนอยมาก คือ คนที่เปนเจาของทุนมี
ความรูนอยมาก เพราะฉะนั้นเขามีที่ปรึกษาในการเขียนโครงการซึ่งมีความ
เขาใจเยอะในเรื่องบทบาทภาคประชาสังคมในความรุนแรงพื้นที่ตางๆ เชน ใน
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มินดาเนา แตไมมีความเขาใจลึกซึ้งในบริบทของพื้นที่ภาคใตและอยากเรียนรู
ในเรื่องนี้เพิ่ม เมื่อเจาของทุนไมมีความรูเรื่องบริบทจึงทําใหตองเขามาหากลุม
ภาคประชาสังคมที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องภาคใต ผานการเปดประมูลโครงการ
ตางๆ แตก็มีขอจํากัดประการหนึ่ง คือ บางเรื่องก็ไมสามารถทําไดเพราะ
เจาของทุนไมอยากใหทํา เทาที่ผมฟงมา การมีความรูจํากัดเกี่ยวกับภาคใตจะ
เปนโอกาสของคนในพื้นที่ภาคประชาสังคมภาคใตที่จะเขาไปสอนใหเขารู
ความจริง ทฤษฎีที่ใชภาคประชาสังคมกับการแกไขความรุนแรงเปนการสราง
ความเขมแข็งใหภาคประชาสังคม สวนหนึ่งของเงินเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหสามารถเพิ่มศักยภาพไดโดยเฉพาะหลังจากโครงการจบลง  
 การที่เจาของทุนไมรูนี้ เราจะสามารถทําอะไรไดบาง คนในพื้นที่ตอง
สอนใหเขารูและเขาใจ ซึ่งมองได 2 ทาง คือ ดานหนึ่งเปนโอกาสที่เราจะทําสิ่ง
ที่ไดพูดคุยกัน ในขณะที่อีกดานไมยอมรับทุนจากแหลงเงินที่เขามา หากไมรับ
ก็ไมเปนเรื่องแปลก แตเราควรบอกใหรูถึงเหตุผลวาทําไมจึงไมรับ จะได
ไมเกิดความขัดแยงระหวางกลุมที่เลือกเอาและไมเอา 
 

คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์: มีคําถาม 2 ขอ  
1. ที่อาจารยบอกวาแหลงทุนที่เขามากลัววาปญหาจะบานปลาย 

อาจารยมองวามันจะบานปลายไปสูอะไร จะสงผลกระทบตอภูมิภาคหรือ
อเมริกาอยางไร 

2. เวลามีการตัดสินใจจากสวนกลาง (วอชิงตัน) เขามีจุดยืนในการ
มองปญหาประชาธิปไตยไทยและปญหาภาคใตของไทยอยูตรงไหน และ
ตองการจะควบคุมอะไร ซึ่งประเด็นนี้เปนเรื่องที่หลายฝายตั้งคําถามวาที่
อเมริกาใหทุนมาจํานวนมากนี้ทําเพื่ออะไร เพราะเทาที่รูมาทุนตัวนี้จะอยู
ภายใตกรอบ 3 กรอบ คือ หนึ่ง การเสริมความเขมแข็งใหกับองคกรอิสระ
ตางๆเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐ เชน กกต. สอง การสรางสมรรถนะ 
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(capacity building) ของภาคประชาสังคมใหเขมแข็งที่สุด และสาม มุงมาที่
ปญหาภาคใต ซึ่งทําใหสงสัยวาเขามองปญหาประเทศไทยเปนอยางไร และ
เทาที่ไดคุยกับสถานทูตอเมริกาก็เปนกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ไทย เพราะไมรูวาจะไปทิศทางใด และจะสงผลกระทบตอภูมิภาคและอเมริกา
ตอไปหรือไม  

 

อาจารยมารค ตามไท: ถาดูจากกรอบของโครงการไดแยกงบตามที่กําหนด
จริง และสิ่งที่เขียนวาอยากเห็นก็เปนในอีกแบบหนึ่ง ขอสังเกตของผม คือ 
องคกรตางๆที่เขาประมูลมุงความสนใจทั้งหมดไปที่การเขียนขอเสนอเนนเรื่อง
ภาคใต เพราะคิดวาเขารูวาจุดสนใจที่แทจริงอยูที่เรื่องอะไร เปนเรื่องของความ
กังวลวาเหตุการณภาคใตจะบานปลายหากรัฐบาลไทยไมสามารถแกไขหรือ
จัดการกับปญหานี้ได  

 

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ: ผมขออนุญาตเสริมจากอาจารยมารค มีการติดตอ
กับทางสถาบันพระปกเกลา สอบถามวาไดทํางานเรื่องใดบาง และหากสนใจจะ
เขารวมโครงการนี้ก็ใหสมัครเขาไป แตเราไมไดเขารวมกับโครงการนี้เพราะไม
ตองการเปนเครื่องมือในการสนับสนุนองคกรของเขาและอีกเงื่อนไขหนึ่ง คือ 
หากเราเขารวมเราตองทําตามกรอบที่กําหนดทั้งหมด เรายืนยันวาจะไมทํา
ตามใครแตจะทําตามที่เราเห็นวาบานเมืองมันมีปญหาในสวนไหน และเปนที่
สังเกตเมื่อเงินนี้มาเปนที่สงสัยมากวามาจากไหน ทําใหเราเรียนรูวาสิ่งตางๆ
ที่มาแปลกปลอมอาจมีอะไรแอบแฝงเบื้องหลัง จากที่เคยประสบมามีอีกแบบที่
จะใหเงินเราโดยไมผานรัฐบาลหรือองคกรใดๆ ซึ่งก็เปนที่นาแปลกใจมาก หาก
รับเงินมาอาจจะทําใหเปนที่กังขาของสังคมวาเราไปรับเงินจากรัฐบาล
ตางประเทศเพื่อเขามาแกปญหาในบานเมืองเรา ซึ่งแสดงวาเราเปนตัว
ขับเคลื่อนของรัฐบาลนั้นหรือไม  
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อาจารยมารค ตามไท: กรณีอื่นที่ทําที่เนปาลซึ่งไมรูวาที่นี้จะเหมือนหรือไม 
คือ เมื่อไดรับโครงการมาจะมีกรอบ แตเมื่อองคกรเขาไปทํางานในพื้นที่จะ
เปลี่ยนกรอบ บางครั้งผมมองแลวถามวาการมีกรอบหมายถึงการบังคับหรือไม
เพราะมีคนสับสน แตผมคิดวาสําคัญที่ภาคประชาสังคมมีความสามารถ
เพียงใดในการอธิบายใหองคกรนั้นฟงวาตองการทําอะไร เรื่องนี้มีความ
ยืดหยุนที่สามารถอธิบายใหกันได 
 

คุณอัคคชา พรหมสูตร: เรื่องเงินที่ยูเสดจะใหมาผมเชื่อวาไมมีของฟรีในโลก
นี้ จากประสบการณที่ผานมาจะเห็นบทเรียนที่สหรัฐฯสรางขึ้น เชน ในอิรัก ผม
เชื่อวาสหรัฐฯไมใหของฟรีเราแนนอน สําหรับปญหาภาคใต ผมคิดวาเรา
สามารถแกไขปญหาไดเองดวยภาคประชาสังคม ปญหาภาคใตเปนปญหา
การเมืองซึ่งจะแกไดดวยวิธีทางการเมือง และผมเชื่อวาถาภาคประชาสังคมมี
การรวมตัวกันเหมือนในวันนี้  รวมสรางเครือขายตอสู นําเสนอขอมูล 
และรวมกันขยับ นาจะเปนทางที่ดีในการแกปญหาโดยที่ไมตองพึ่ง
ตางประเทศ เพราะเงินที่ใหมาไมมีใครที่จะใหมาฟรีแนนอน 

 

คุณพุทธณี กางกั้น: ไดรับรูขอมูลเรื่องนี้มาพอสมควร เทาที่รูตอนนี้ คือ เงิน
กอนนี้มาแนนอน และระบบของสหรัฐฯเปนการเปดประมูลโดยคนที่ประมูลเปน
บริษัทที่เชี่ยวชาญการเขียนโครงการซึ่งมีความรูเรื่อง NGO นอยมาก หรืออาจ
มี NGO บางองคกรที่สามารถทําตามเงื่อนไขที่ยูเสดต้ังไวได ซึ่งตองเปน NGO 
ที่มีขนาดใหญ สวน NGO ในประเทศไทยเราคงเขาไมทัน เชน ระบบการ
ตรวจสอบการเงินที่เปนระบบของวอชิงตัน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯคือ 
จะมีบริษัทที่ทําหนาที่ประมูลนําเงินมาและหาคนทํางานในเรื่องนี้อีกตอหนึ่ง 
บริษัทที่เขามาสวนใหญตอนนี้อยูในขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อเสนอแหลง
ทุนและจะประกาศสิ้นป เราตองดูวาใครจะเปนผูไดรับทุนไป หลายบริษัทไดทุน
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จากยูเสดไปทํางานดานการพัฒนาในพื้นที่ตางๆเปนเวลาหลายป เชน 
จอรแดน อีสตติมอร อินโดนีเซีย ในหลายประเทศที่มีภาคประชาสังคม
เขมแข็งก็จะสามารถทําตามในสิ่งที่ตัวเองตองการได  

จากที่เคยพบมา บริษัทที่เขามาไมมีความรู และเรื่องที่สนใจมาก คือ
เรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทยไมไดรับทุนยูเสดมาประมาณ 10 
ป แตทุนนี้ไดกลับมาอีกครั้งในสมัยบุชและถูกเพิ่มเงินในสมัยโอบามา จึงเปนที่
ถูกจับตามองวาเปนเพราะเหตุใด ประเด็น คือ เงินเขามาแน แตบริษัทที่จะได
ยังไมทราบ อีกทั้งมีการวางแผนแลววาในสามจังหวัดจะตั้งสํานักงานที่ไหน ถา
ไมใชเราที่รับเงิน เขาก็ตองไปหาคนที่รับใหได อยากต้ังคําถามวาเราคิด
อยางไรกับเรื่องนี้ ถามองแบบที่อาจารยมารคมอง คือ มองวายูเสดเหมือน
สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งภาคประชาชนเราเองก็ตองมองวาองคกรที่เราทําอยู
ตองใชเงินหรือไม หรือเราสามารถใชเงินในประเทศทํางานไดหรือไม เชน งาน
ดานสิทธิมนุษยชน ก็ตองถามองคกรภาคประชาชนในพื้นที่วาถาเราไมรับเงิน 
เราจะขับเคลื่อนอยางไร หรือถาไมมีเงินสนับสนุนจาก EU, Asia Foundation, 
World Bank หรืออะไรก็ตาม ก็อาจจะเปนคําถามวาสําหรับเงินกอนนี้เราจะไม
รับเลยหรือไม  

 

คุณยุพา ภูสาหัส: มีหลายคนตั้งคําถามวามูลนิธิเอเชียจะรับเงินนี้หรือไม เรามี
ความหนักใจถาหลายคนมองวามูลนิธิเอเชียจะรับเงินนี้แน แตก็มีความสบาย
ใจไดวาเราจะไมรับเงินจากยูเสดและไมไดประมูลดวย หลังจากที่มูลนิธิเอเชีย
ตัดสินใจไมรับก็มีคนเขามาสอบถามขอมูลมากมาย ทั้งขอขอมูลเกี่ยวกับ 
Partner ของเรา และขอใหเราเขาเปน Partner ดวย เหตุผลที่ไมรับเพราะ
หลังจากอานเอกสารซึ่งอานตอนแรกมีความนาสนใจมาก แตในสวนทายๆกลับ
ทําใหตองตัดสินใจวาไมรับจะดีกวา เนื่องจากลักษณะของการใหทุนของยูเสด
เปนสัญญารับจาง (contract) ไมใชเงินชวยเหลือ (grant) ลักษณะของ 
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contract จะเปนลักษณะการรับจางเหมาทํางาน ขณะที่ grant เปนลักษณะที่
เราเห็นดวยกับงานที่จะทําซึ่งในการทํางานเราจะมีอิสระในกระบวนการทํางาน
ทุกอยาง การทําแบบ contract จะมีขอจํากัดมากกวา เรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่เรา
คิดมากและโดยพื้นฐานการทํางานของมูลนิธิเอเชียจะอยูบนลักษณะการ
ปรึกษาหารือซึ่งสําคัญ จึงตัดสินใจไมรับโครงการนี้ในที่สุด  

 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ คือ 
อยากรูวาคนในพื้นที่กําลังคิดอะไรอยูและอยากใหพวกเราชวยทําอะไรบาง  
 

อาจารยมารค ตามไท: สวนใหญในปจจุบัน สามารถที่จะขอตอรองเปน grant 
ได หากเปน contract จะเปนเรื่องของเงินเดือนของฝายที่เปนบริษัท แตตัว
โครงการเปน grant หมด  

 

คุณพุทธณี กางกั้น: เทาที่เขาใจและประเมินนั้นคิดวาบริษัทที่จะไดโครงการนี้
ไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องภาคใต จึงขึ้นอยูกับเรา เพราะเมื่อบริษัทลงมาในพื้นที่
ก็จะบอกวาเขาตองการอะไร เรื่องทุนที่เขานํามาจะมีลักษณะเปน sub grant 
หมายถึง จะมาใหทุนเราอีกทีหนึ่ง อยากตั้งเปนคําถามไววาหากทุนที่เขา
มาถูกจัดการดวยคนที่ไมมีความรู ไมเขาใจปญหาเลย ในขณะที่พวกเรา
มีความรูแตไมไดเขาไปดูแลในสวนนี้ เงินก็อาจตกไปอยูในมือใครก็ได 
จะเปนอยางนั้นหรือไม สิ่งที่อาจเปนไปได คือ เราอาจบอกความตองการให
บริษัทนั้นทราบ แตถาเราบอกวาไมเอาเลย บริษัทอาจไปถามคนอื่นซึ่งไมไดมี
ความรูความเขาใจปญหานี้ และเราจะยอมใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นหรือไม  

ตอนนี้ไมรูวาบริษัทไหนได แตสวนใหญที่รู คือ บริษัทรูแตเรื่องการ
บริหารจัดการแตไมรูในเนื้อหา เราตองรอดูวาบริษัทไหนจะเปนผูไดเงินนี้ไป
และดูเนื้อหาของโครงการที่เขียนวาเปนอยางไร ที่ตองถาม คือ พวกเราจะทํา
อยางไรตอไป  
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คุณปองจิต สรรพคุณ: คิดวาบริษัทใดจะไดไมสําคัญ สําหรับตัวเองคิดวาเรื่อง
สําคัญคือภาคประชาสังคมของเรายังไมเขมแข็ง ถามีเงินกอนใหญลง
มาแลวเราไมรูจะจัดการอยางไรก็จะทําใหเกิดปญหาได อีกทั้งเรื่องที่
สําคัญกวานั้น คือ เบื้องหลังของอเมริกาที่เราไมรูวาเขาเขามาเพื่ออะไร อยาก
มีความรูในสวนนี้มากกวา ตอนนี้เราไมสามารถตัดสินใจไดวาจะรับหรือไมรับ
เงินกอนนี้ เพราะไมรูถึงจุดประสงคของอเมริกา จึงอยากใหเรารวมกันรวมกัน
แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 

อาจารยมารค ตามไท: เราตองต้ังคําถามกับการเขามาในพื้นที่ของแหลงทุน
ตางๆ ไมใชเฉพาะของยูเสด และประเด็นที่ตองคิดกัน คือ เชื่อหรือไมวาภาค
ประชาสังคมสามารถเลนบทบาทในการสรางสันติภาพได และหากเชื่อ 
เราจะทําอยางไร อยางเรื่องพระราชบัญญัติใหมของ ศอ.บต ที่ไมใหอํานาจ
ภาคประชาสังคม ซึ่งแปลวาความชวยเหลือที่สนับสนุนภาคประชาสังคมไม
ไดมาจากภาครัฐ เรื่องเงินที่จะเขามานั้นจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินของภาครัฐ ในขณะที่เงินจากภาครัฐไมไดเขาภาคประชาสังคม ฉะนั้นหาก
ไมเชื่อวาภาคประชาสังคมทําอะไรไดจริง ประเด็นนี้จะจบไป  

 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: สวนตัวเชื่อวาภาคประชาสังคม
เปนกุญแจไปสูสันติภาพ และเชื่อวารัฐบาลจะไมใหเงินสนับสนุน ดังนั้นภาค
ประชาสังคมจึงตองแกไขปญหากันเอง และที่เราตองรวมกันคิด คือ เราจะตั้ง
รับอยางไร  

 
คุณพุทธณี กางกั้น: จุดออนของแหลงทุนที่เขามา คือ ความไมรูและไมเขาใจ
ปญหา และภาคประชาสังคมอยางพวกเรานาจะมาคุยกันวารับหรือไมรับ และ
ถาเรารับแลวจะสามารถสรางเงื่อนไขกับแหลงทุนไดอยางไร ในอนาคตคิดวา
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เงินที่ไดมาจะอยูที่ภาคประชาสังคม ซึ่งจะรวมกันมองและรวมสรางเงื่อนไขของ
เราเอง และเปนไปไดหรือไมที่จะตอรองกับแหลงทุน 

 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: ที่ประชุมวันนี้ไดขอสรุปจากกลุม
ตางๆ ซึ่งมีเปนวาระตางๆออกมาเชนกัน ถาเราทําใหวาระนี้ออกมาเปนวาระ
สาธารณะวาทิศทางของสิ่งที่ภาคประชาสังคมไดประชุมในวันนี้อยากจะแกไข 
มันจะชวยปองกันเงินไมใหไปอยูในที่ที่ไมควรจะเปนได 

 

คุณปรีดา คงแปน: เรามีประสบการณทํางานจากสึนามิ เงินเปนเรื่องดาบสอง
คม แตเราปองกันการเขามาของเงินไมได ซึ่งเราตองคิดเรื่องนี้ใหมาก เชื่อวา
หากภาคประชาสังคมเขมแข็ง มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนวาเราจะ
ทําอะไร จะทําใหอํานาจตอรองอยูที่เรา และเห็นดวยวาภาคประชาสังคม
เองตองมีการแลกเปลี่ยนคุยกันใหมากขึ้นในเรื่องนี้  
 

อาจารยโคทม อารียา: สําหรับโครงการยูเสด ผมเดาวาบริษัทที่ไปเสนอ
โครงการตองเขียนอยูแลววาใครเปนองคกรที่จะทํางานรวมกัน องคกรที่เปน 
Partner นาจะมีอยูแลว หากเราจะไปคว่ําบาตรองคกรเหลานี้ก็เปนอีกเรื่องหน่ึง 
หรือเราจะรวมมือกับ Partner ก็มีเทาที่เห็น  ตอนนี้ทางมหิดลกําลังจะรับ
โครงการจากสหภาพยุโรปมาทําเรื่องเด็ก เนื่องจากเราไมคอยมีเจาหนาที่ จึง
ใหโครงการนี้กับองคกรระหวางประเทศองคกรหนึ่ง ซึ่งผมคิดวาการชวยเหลือ
ตองพึ่งองคกรในพื้นที่ใหมาก องคกรนี้ก็ไมไดเปนองคกรที่อยูในพื้นที่ ซึ่งเรา
จะตองตอรองในประเด็นนี้ดวย และนาจะพิจารณาการทําสัญญาในตอนแรก
ระหวางรูปแบบ Grant กับ Contract ใหเปน Grant มากกวา Contract ฉะนั้น
ถาภาคประชาสังคมมีการแลกเปลี่ยนความรูกันมากขึ้นก็จะไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิด วัตถุประสงคหลัก คือ อยากใหภาคประชาสังคมในพ้ืนที่มีสวนคิด
และนําเสนอความตองการมากกวาที่เปนอยู เพราะโดยทั่วไปการรวมงาน
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เปนแบบ Top down การมีระบบงานใหญจะมีคนมาชวยจัดการเอกสารตางๆ 
แตเรายังไมถนัดในการจัดการเรื่องแบบนี้ ในยุโรปมีองคกรเอกชนที่ทํางาน
เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งเราตองเตรียมพรอมหากตองการเปนผูรวมงาน
ในโครงการตอไปที่จะเขามา เราตองตอรองใหได โครงการซึ่งมีความยืดหยุน
สูงและมีความเปน Grant มาก จะทําใหการทํางานมีลักษณะเปน Bottom up 
มากขึ้น สวนการหามใครไมใหรับโครงการมันยากมากกวา เพราะอยางไรเงินก็
มีเขามาแนนอน  

 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: องคกรที่ตองคิดเรื่องนี้มาก คือ 
องคกรระดับบน เพราะองคกรระดับลางไมไดไปขอ 

 

คุณมูฮํามัดอายุบ ปาทาน: ประเด็นของอาจารยฉันทนานาสนใจ ผมคอนขาง
กังวลกับพวกเราที่เปนตัวกลางของภาคใต เงินที่จะลงไปในพื้นที่ตองผาน
ตัวกลางไมไดตรงไปที่ชาวบาน ประเด็นที่ตองคิดคือ ในวันนี้ตัวกลางจะเปน
ผูจัดการโครงการ หรือใหทองถิ่นเปนผูจัดการดูแลเอง หรือบริษัท
ตัวกลางจะเปนผูจัดการ ประเด็นนี้จะตองคิดใหมาก เงินจากสหภาพยุโรป
อาจไมมีปญหาเพราะวาเขาไมไดมีปญหากับมุสลิมในสามจังหวัด แตใน
อเมริกามีปญหาเรื่องอัฟกันและอิรัก จึงทําใหการเขามาครั้งนี้ถูกต้ังคําถาม 
จากที่ผมไดลงไปสอบถาม หากมีโครงการมาเสนอ คนในพื้นที่จะรับมาจัดการ
เองหรือใหมีตัวกลางเปนผูดูแลให ผูที่เปนตัวกลางไมวาจะจากสวนกลาง
หรือไมอาจตองคิดถึงประเด็นนี้ใหมากเพราะอาจกลายเปนปญหาใหญใน
อนาคต ในสวนที่ไดคุยกับปญญาชนมุสลิมก็มีความเห็นแตกเกี่ยวกับประเด็นนี้ 
บางสวนไมเหน็ดวยที่จะรับเงินนี้เพราะเปนเงินอเมริกา  

 

อาจารยมารค ตามไท: ผมวามันมีโอกาสมากที่แหลงทุนจะเขาหาตรงกับ
พื้นที่ ฉะนั้นคนในพื้นที่ตองเตรียมตัวใหดี  
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คุณนารี เจริญผลพิริยะ: ขอเสริมวาถึงแมวาตัวกลางในที่นี้จะไมรับ แตคนใน
พื้นที่รับ แลวคนจากภายนอกที่เดินทางไปทํางานในพื้นที่ก็อาจเจอปญหา
บางอยางที่ตองแก หมายถึงวาหากโครงการที่ลงไปไดสรางปญหาบางอยางใน
พื้นที่ ก็อาจจะสงผลมาถึงคนทํางาน ซึ่งความลมเหลวของโครงการก็จะ
สงผลใหเกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นจนกลายเปนความไมไวใจตอ
คนทํางานที่มาจากภายนอกไดในที่สุด  

 

คุณไพศาล ดะหลัน: อเมริกาวันนี้มีปญหากับโลกมุสลิม อเมริกาอยู
เบื้องหลังยิวทั้งหมด วันนี้ไมมีเหตุผลอะไร ไมชอบ เหตุผลจึงไมตองมาคุยกัน 
และกระแสโลกมุสลิมกับกระแสภาคใตนี้มันเชื่อมโยง ฉะนั้นจะทําอะไรนี่ตอง
ระวัง ทําไมอียูถึงไมมีปญหา ก็เพราะภาพของอียูยังไมปรากฏชัด ผมจะเตือน
พวกเราในการทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใต มันจะมีผลกระทบ ถามวา
แหลงทุนมีแคนี้หรือ ตองระวังใหดี คิดใหหนัก คิดใหหลายชั้น  
 

คุณอับดุลสุโก ดินอะ: ขอมูลทั้งหมดที่คุยกันนี้คนในพื้นที่คงอยากรูวาเงินที่
จะลงมาเปนเรื่องอยางไร และขอมูลตางๆที่คุยกันวันนี้อยากใหเก็บเปนสรุป
บันทึกการประชุม เพราะวาเปนการพูดคุยกันจากทุกภาคสวน แตอาจมีองคกร
หนึ่งที่ไมไดเขามารวมพูดกัน ซึ่งผมคิดวามีอิทธิพล คือ องคกรทางศาสนา เชน 
คณะกรรมการอิสลามจังหวัด ซึ่งผมอยากเห็นมุมมองจากทานเหลานั้น และที่
อยากฝากไวสุดทายคือ ผมอยากเห็นมติที่ออกมาจากความเห็นในท่ี
ประชุมวันนี้ในเรื่องของการตั้งองคกรภาคประชาสังคมเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะ
ทําใหภาคประชาสังคมดูเขมแข็งมากขึ้น  

 

อาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว: วันนี้นาจะเปนยกแรกและจะตองมี
การคุยครั้งตอๆไปอีก  
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พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ: ผมคิดวาวันนี้เปนการเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส 
หากไมมีวิกฤตนี้เราคงไมมีโอกาสไดมารวมตัวกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เปน
สิ่งที่ดีที่เราไดมารวมมือกัน มานั่งปรึกษาหารือกัน ดีกวาแยกกันเดิน รวมคิด
รวมทํา ผมไดคุยกับทางอาจารยจาก ศวชต.และทางมอ.หาดใหญ ก็เห็นวา
นาจะรวมกันทําเว็บไซตในการเผยแพรสิ่งที่ไดเราพูดคุยกันและสามารถ
แลกเปลี่ยนไดดวย ผมเปนเสมือนตัวกลางที่คอยประสานงานและสนับสนุนการ
ทํางานแตไมสามารถทําทุกอยางได ผมอยากใหคนในพ้ืนที่ไดทํางานดวย
ตัวเอง โดยทางเราจะเปนคนคอยสนับสนุนการทํางานตางๆใหเดินหนา
ตอไป สําหรับวันนี้ขอขอบคุณผูที่มารวมพูดคุยกัน แลวเราจะพบกันใหมใน
เร็วๆนี้ 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
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88.คุณราณี หัสรังสี  นักวิชาการ คณะทํางานวาระทางสังคม suiranee@yahoo.com 
89.รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล มอ.หาดใหญ 
90.นายลาเตะ มาหะมะ ผูชวยเลขาฯเครือขายชุมชนศรัทธา abuama2@yahoo.co.th 
91.นส.วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ ผูอํานวยการกลุมลูกเหรียง  poppusan@hotmail.com 
92.คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ waraphan3@gmail.com 
93.นางวัลลภา นีละไพจิตร ประธานฝายกิจการสตรีฯ มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามฯ nwallapha@gmail.com 
94.คุณวารุณี ณ นคร นิสิตป.เอก คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ  wa.nana.@hotmail.com 
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95.นายวีฟาอี มอลอ  ฝายรณรงค คณะทํางานยุติธรรมฯ scdlow_596@hotmail.com 
96.นายแวรอมลี แวบูละ เลขานุการเครือขายชุมชนศรัทธา waeromlee@hotmail.com 
97.คุณแวสตาปา แวแยนา เครือขายชุมชนมุสลิม  
98.ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ผอ.สถานวิจัยความขัดแยงฯ มอ.ปตตานี srisompob@yahoo.com 
99.นายศักดิ์กรียา เลาะยะถา เครือขายสงเสริมสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม teh_042@hotmail.com 
100. นายศักดิ์กรียา หวันหมะ องคกรสาธารณะ 
101. อ.ศิริลักษณ คัมภิรานนท คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ม.ราชภัฏยะลา  
102. นายศุภสัณห หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ตําบลนาทวี จ.สงขลา  
103. นายศุภสิทธิ์ สามะ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย yala_cyber@hotmail.com 
104. นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการสนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ  
105. คุณสมบูรณ จิตรเพ็ญ ปธ.องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง apss_nara@hotmail.com 
106. นายสะมะแอ เจะมูดอ เลขาธิการสมาพนัธชาวประมงพื้นบานภาคใต  
107. นายสิทธิพงษ จันทรวิโรจน เลขาธิการศูนยทนายความมุสลิม sittipong-nui@hotmail.com 
108. นส.สิริไพลิน สิงหอินทร นศ.สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ม.เชียงใหม at_palm@hotmail.com 
109. คุณสุดารัตน ชยากร มูลนิธิฟรีดริช เนามันน  sudarat@fust.org 
110. คุณสุลัยมาน มะหะแซ ผูชวยทนายฯ ศูนยทนายความมุสลิม ยะลา adinan_mac@hotmail.com 
111. คุณสุไลมน สมาแฮ เยาวชนใจอาสา   nanas2007@gmail.com 
112. รศ.เสาวนีย จิตตหมวด อดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ jamal1977@hotmail.com 
113. คุณเสาวลักษณ แสนสมบัติ กลุมเพื่อนครอบครัวผูสูญเสีย  www.san1@hotmail.com 
114. คุณหงส แซลิ้ม  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต มอ. hong_saelim@gmail.com 
115. คุณหทัยชนก รัตนพันธ เจาหนาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก iamchild2004@yahoo.com  
116. นายหามะ ยะโกะ เครือขายชุมชนมุสลิม 
117. นายอดินันท ฮะซานี กรรมการวิทยุชุมชนมัสยิดกลางจ.ยะลา adenant_hazan@live.com 
118. นายอดุลย หะยีดือราแม ประธานสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขปตตานี  
119. นายอนันต อาแว ศูนยศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตยสาขาภาคใต anan_cmr@hotmail.com 
120. นพ.อนันตชัย ไทยประทาน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย a_thaipratan@hotmail.com 
121. นส.อมรพรรณ คงชู พี่เลี้ยงโครงการบัณฑิตอาสา มอ.  nong_kongshu@hotmail.com 
122. นส.อรชพร นิมิตกุลพร คณะทํางานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ arachapon@wgjp.org 
123. นายอรรถพล สาแม เยาวชนใจอาสา   ming-ror@hotmail.com 
124. อ.อรอนงค ทิพยพิมล คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร  cupidjim@hotmail.com 
125. อ.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตรฯ มอ.ปตตานี  ahasamoh@yahoo.com 
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126. นายอัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  motormillionaire@yahoo.com 
127. นายอัครชัย ศิริรักษ บจก.ตัวจริงครีเอชั่น   mynamephong@gmail.com 
128. นายอับดุลรอแม กามางิน ประธานสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขยะลา 
129. นายอับดุลเลาะ หมัดอะดํา บานอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน  toiyiban@gmail.com 
130. นายอับดุลเลาะห หะยีอาบู ศูนยทนายความมุสลิม จ.ยะลา  babymac11@gmail.com 
131. นายอับดุลสุโก ดินอะ ผูชวยผจก.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธ ิ shukur2003@yahoo.co.uk 
132. นายอับดุลอซิซ ตาเดอินทร ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย zizmustafa@hotmail.com 
133. นายอับดุลอาซิ หะยีเจะมิง ผูประสานงาน ยมท.   azizmarbo@gmail.com 
134. นายอับดุลฮาลีม มาหิเละ เครือขายชุมชนมุสลิม    
135. นายอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง อดีตนายกอบต.ปูยุด ปตตานี abualuang@gmail.com 
136. นายอาแซ บูยอสายู กลุมดามขวาน 
137. นายอาดือนัน สุและเลาะ คณะทํางานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ mawlay_nang@hotmail.com 
138. นส.อามีเนาะ บาระตายะ ศวชต.มอ.ปตตานี   aminah_barataya@hotmail.com 
139. คุณอาริสา ดือราเอ็ง เครือขายสงเสริมสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม riss_lf@hotmail.com 
140. คุณอาลิสา อุสมาน ศูนยนิติธรรม 
141. นายอาลี เจะเอาะ ศูนยนิติธรรม 
142. นายอาลียะ วาและ นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขนราธิวาส 
143. นายอาอิซะฮฺ ไทยประทาน ประธานมุสลิมะฮฺ สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย 
144. นายอาอิซะฮ หะยีเจะมิง ผูประสานงานสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ais_ha33@hotmail.com 
145. นายอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ ศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจชต.  benjasmith@hotmail.com 
146. นายอิสมาแอ สาและ ปธ.มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย isamaaesalae@yahoo.com 
147. คุณอิสราภรณ ดาวราม ผูประสานงาน Terre des homes Germany     achangnon@gmail.com 
148. คุณอุษา เลิศศรีสันทัด เครือขายผูหญิงเพื่อความกาวหนาและสันติภาพ usaffw@gmail.com 
149. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สํานักสันติวิธีฯ สถาบันพระปกเกลา ekkachais@hotmail.com 
150. นายเอกรินทร ตวนศิริ นิสิตป.โท คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ  ekkarin.t@gmail.com 
151. คุณฮาฟสสา สาและ นิสิตป.โท จุฬาฯ   hafeezz_za@hotmail.com 
152. นส.ฮาลีเมาะ มะดือเระ ศว.ชต.มอ.ปตตานี   haleemohokol@hotmail.com 
153. นายฮีซาม รอดิง โครงการสันติอาสาสักขีพยาน ม.มหิดล sham_luchu@yahoo.com 
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“กระบวนการสันตภิาพตองอยูบนพื้นฐานวาเรา
อยากเห็นสังคมเปนอยางไร...             เรา
แกปญหาท้ังหมดไมได แตเราวาดฝนวาสังคมจะเปน
อยางไรได                              แตจะเริ่มทําโดยไม
พูดถึงความฝนเลยไมได เพราะมันจะไปคนละทาง” 

มารค ตามไท 

 

“จากท่ีประชุมกันในวันนี้ กาวตอไปของการทํางาน
สันติภาพของภาคประชาชน นาจะหมายถึงการ

ทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น           
ขอเสนอหลักท่ีคิดวาสําคัญ คือ ขอเสนอเชิงการจัด

กระบวนของภาคประชาสังคม และวาระสําคัญท่ีภาค
ประชาสังคมเห็นวาตองมีการแกไข” 

 

ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว 

 
------------------------------------------------- 

 

เราพรอมที่จะทํางานนี้รวมกันหรือไมเราพรอมที่จะทํางานนี้รวมกันหรือไม??  


