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ผู้หญิง
กับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้

Peace Development 
in Southern Border Provinces : The Women’s Story

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้ี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตัวและบทบาทการทำางานของกลุ่ม

ประชาสังคมผู้หญิงชายแดนใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

เปน็การศกึษาเชงิคณุภาพ โดยการเกบ็ข้อมลูจากเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ผูห้ญงิในภาคประชาสงัคมไดเ้ริม่กอ่ตวัอยา่งเดน่ชดัหลงั

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ในปี พ.ศ. 2547 โดยผู้หญิงได้เข้ามามี

บทบาทในการสร้างสันติภาพด้วยการใช้วิธีการอย่างสันติวิธีซึ่งมีลักษณะที่สำาคัญ 4 

ประการ คือ 1) การเยียวยา เย่ียมเยือนและดูแลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ   

2) สง่เสริมศกัยภาพผูห้ญงิใหเ้ขา้มามบีทบาทในการพฒันาผา่นโครงการกจิกรรมตา่งๆ 

ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3) การประสาน

ความเขา้ใจระหวา่งผูไ้ดร้บัผลกระทบกับหนว่ยงานรฐั และ 4) การเปดิพืน้ทีก่ารทำางาน

ในชมุชนเพือ่ความยัง่ยนื ซึง่บทบาทดงักลา่วเปรยีบเสมอืนฟนัเฟอืงทีน่ำามาสูก่ารสรา้ง

สนัตภิาพในการทำางานชว่ยเหลอืแกส่งัคมและการมพีืน้ทีส่าธารณะในการทำางานภาค

ประชาสงัคมนำาไปสูก่ารยอมรบับทบาทของกลุม่ผูห้ญงิทีม่สีว่นรว่มในการสรา้งสนัตสุิข

ในจังหวัดชายแดนใต้มากยิ่งขึ้น
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Abstract
 This article presents formation and functional role of civil society of the southern 

border provinces Thailand women’s group under the unrest circumstance.        

Qualitative research by, reference from data, researches and in-depth interviews

 The results showed that the civil society of the women’s group had begun 

formation markedly in 2004 after the unrest circumstance occurred in the southern 

border areas. There were following 3 outstanding peaceful ways that women 

play a role: 1) To treat, visit and take care of people who got affected from the 

unrest circumstance. 2) To coordinate the understanding between people who 

got affected and the government. 3) To promote the women’s capabilities to 

play a role in the development through projects or activities. 4) The area opening 

work for sustainability in community. This role can lead people to peace and 

people can work for society. Finally, there might be a public area to work for 

civil society and women’s role is becoming more and more accepted.

Keywords : Role, Women’s group civil society. Peace.

บทนำา
 หนึง่ทศวรรษกับเหตกุารณค์วามไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นบัตัง้แต่

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จากเหตุการณ์ปล้นปืนกว่า 300 กระบอก เมื่อวันที่ 4 

มกราคม พ.ศ. 2547 ณ ค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 อำาเภอเจาะไอร้อง จังหวัด

นราธิวาส จนกระทั่งปัจจุบัน กว่า 10 ปี ที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิด

ภาวะความรุนแรงในลกัษณะ “ยดืเยือ้เรือ้รงั” ความถีแ่ละความเข้มขน้ของความรนุแรง

ยังอยู่ในระดับคงที่และภาพรวมของความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สำานักงานพัฒนา

ระบบข่าวสารสุขภาพ. 2557 : สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2557.จากhttp: www.hiso.or.th 

/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2013/thai2013_13.pdf. )  
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นับจากน้ันเป็นต้นมา เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ก็ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องส่งผล

ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของคนในพื้นที่เป็น

อย่างมาก จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (Deep South Incident Database) ได้

รายงานสถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์  ความไม่สงบในรอบ 10 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2547 

ถึงปี พ.ศ.2557 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกว่า 14,688 เหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การยิง การวางระเบิด การลอบวางเพลิงและการก่อกวนสร้างสถานการณ์ต่างๆ

เป็นต้น ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำานวน 6,286 คน 

บาดเจ็บจำานวน 11,366 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้. 2557: สืบค้นเมื่อ 

15 ตุลาคม 2557.จาก http : www.deepsouthwatch.org/dsid. ) และผู้หญิงต้องเป็น

หม้ายจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจำานวน 2,800 คน ซึ่งพวกเธอต้องกลายเป็น

ผูน้ำาครอบครวัเมือ่สามถีกูจบักมุในคดคีวามมัน่คงสง่ผลใหมี้เดก็กำาพรา้จำานวนเพิม่ขึน้

มากกว่า 6,000 คน (แวลีเมาะ ปูซู.2557: สืบค้นเมื่อ10 ธันวาคม 2557. จาก http : 

www.isranews.org item/34676-orphan_34676.html.) ความสูญเสียทีเ่กดิขึน้ไดส้รา้ง

ความเสียหายอย่างมหาศาลในทุกๆด้าน ทุกเพศทุกวัยต่างได้รับผลกระทบภายใต้

เหตุการณ์ความไม่สงบแต่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มของ    

ผู้หญิงและเด็ก  ตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาของการเกิดเหตุการณ์                            

 งานศึกษาช้ินน้ีต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้หญิงทุกคน ทุกอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ครู ตำารวจ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วๆไปซึ่งต่างได้รับผล 

กระทบทัง้ภาวะร่างกายและจิตใจทัง้ทางตรงและทางออ้มทัง้กรณสูีญเสียชีวติ บาดเจบ็

สาหัสรวมทั้งต้องพิการ ต้องเป็นหม้ายเพราะสูญเสียสามี ขณะที่ลูกๆของพวกเธอ

กลายเป็นเด็กกำาพร้าจำานวนเพิ่มมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง

และยาวนานเชน่นี ้ทำาให้ผูห้ญงิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งเปลีย่นแปลงบทบาท               

ของตวัเองครัง้ใหญ ่ผูห้ญงิหลายคนตอ้งกลายเปน็หวัหนา้ครอบครวัจากกรณสีามเีสยี

ชีวิต แม้จะเป็นหม้ายแต่ชีวิตจะต้องดำาเนินต่อไปและเม่ือถึงจุดหนึ่งผู้หญิงเหล่านี้จึง

จำาเป็น “ต้องลุกขึ้นสู้” ขณะเดียวกันพวกเธอก็กลายเป็นทั้งพ่อและแม่ เป็นผู้หารายได้

หลักเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้ต่อรองกับอำานาจรัฐและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับ

ครอบครัว ทั้งนี้พวกเธอไม่มีใครเป็นที่พึ่งอีกแล้วเมื่อต้องสูญเสียผู้นำาครอบครัว 

ท่ามกลางเสียงปืนแห่งความไม่สงบในพื้นที่เมื่อถึงที่สุดแล้ว ไม่มีส่ิงใดให้เป็นที่พ่ึงอีก
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ต่อไป พวกเธอจำาเป็นจะต้องสู้ทั้งเพื่อตัวเองและลูกๆ เสียงของผู้หญิงเหล่าน้ีเริ่มดัง

ขึน้จากหนึง่เปน็สองเปน็สาม... นำาไปสูก่ารรวมตวักันจนกลายเปน็กลุม่พลงัทีม่ไิด้ซอ่น

เรน้อยูเ่บือ้งหลงัอีกตอ่ไปการเปลีย่นแปลงบทบาทจากชา้งเทา้หลงัทีเ่คยสงบเงยีบโดย

การก้าวออกมาข้างหน้าอย่างเปิดเผยอย่างท้าทายพร้อมๆ กับบทบาทใหม่ท้ังต่อ

ตนเอง ครอบครัวจนขยายไปเป็นผู้หญิงภาคประชาสังคม  จากพลังเงียบที่ค่อยๆ ก่อ

ตัวขึน้นีก้ลายเปน็พลังท่ีเขม้แข็งข้ึนตามลำาดบั จนในทีส่ดุพวกเธอกส็ามารถทีจ่ะตอ่รอง 

รวมพลัง และกลายเป็นกลุ่มพลังสำาคัญที่เป็นที่พึ่งให้กับกลุ่มผู้หญิงด้วยกัน รวมทั้งผู้

ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ดังนั้นการก่อตัวและบทบาทการทำางานของกลุ่มประชาสังคม

ผู้หญิงชายแดนใต้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจย่ิงท่ีผู้หญิงสามารถก้าวข้าม “ความกลัว” 

จนกลายเปน็กลุม่พลงัทางสงัคมทีส่ำาคัญในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้นีเ้พราะพลงั

ของผู้หญิงเหล่านี้เป็นพลังหนึ่งที่จะสร้างความหวังและเยียวยาให้กับผู้หญิงด้วยกัน 

และอาจเป็นส่วน “ประกอบสร้าง” ให้เกิดสันติภาพและความสันติสุขในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการก่อตัวกลุ่มประชาสังคมผู้หญิงชายแดนใต้

 2. เพื่อศึกษาบทบาทการทำางานของกลุ่มประชาสังคมผู้หญิงชายแดนใต้

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดประชาสังคม

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประชาสังคม (Civil Society) ดังที่ 

ประเวศ วะส ี(2541:6) ไดใ้หค้วามหมายของประชาสงัคม ความเปน็ชมุชน หรอื ความ

เขม้แขง็ของชมุชน คำาเหลา่นีต้า่งมคีวามหมาย เชน่เดยีวกนัซึง่หมายถงึ การทีป่ระชาชน

จำานวนหนึง่มีวตัถุประสงคร์ว่มกนัหรอืความเชือ่รว่มกนัในบางเรือ่งมกีารตดิตอ่สือ่สาร

กันจะห่างกนักไ็ด้มีความเอ้ืออาทรตอ่กันมเีรือ่งจติใจ มคีวามรกั มมีติรภาพ มีการเรยีน

รูร้ว่มกนัในการปฏิบตับิางสิง่บางอยา่งจะเรือ่งใดกแ็ลว้แตแ่ละมีการจดัการ ดงันัน้ความ

เป็นประชาสังคมเป็นพื้นฐานทางศีลธรรมทุกส่วนในสังคมจึงควรให้ความสนใจและ

ทำาความรูเ้ขา้ใจเรือ่งประชาสงัคมเพราะเมือ่ชมุชนเกดิกลุ่มประชาสังคมทีด่แีล้วจะเกดิ
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สิ่งเหล่านี้ คือ 1. เกิดความสุข 2. มีประสิทธิภาพที่จะประสบความสำาเร็จ 3. มีการ

จัดการ

 ธีรยุทธ บุญมี (2547: 19) กล่าวว่าประชาสังคม คือ สังคมที่สมาชิกกระตือรือร้น 

เอาการเอางาน ถกเถียงร่วมกันของสังคมในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์โดยรวมของภาค

สาธารณะหรือของส่วนรวม ประชาสังคม หมายถึง หน่วยหรือองค์รวมทางสังคมอยู่

หนว่ยหนึง่ซึง่มลีกัษณะความมัน่คง ถาวร ทีด่ำารงเปน็พืน้ฐานอยูก่อ่นซึง่อาจเปน็ประชา

สังคมโลก ประเทศ จังหวัด หมู่บ้าน ชุมชน จึงอาจมีประชาสังคมระดับโลก (Global 

Civil Society) ระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น

 ประชาสังคมเป็นสังคมการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา

ให้สังคม ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายช้ีชัด การร่วมคิด ร่วมทำาในการ

ดำาเนินกิจกรรม เช่นเดียวกันกับประชาสังคมชายแดนใต้เป็นการรวมกลุ่มของผู้คนใน

จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้เข้ามารวมกลุ่มและแสดงบทบาทเพื่อสะท้อนความต้องการ

อยา่งเสรีปลอดภัย และทำางานโดยยดึมัน่กระบวนการทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรงเปน็สิง่สำาคญั 

(มูฮำามัดอายุบ ปาทาน และคณะ. 2554: 22)                                                            

 ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่ปีระชากรส่วนใหญเ่ปน็มุสลิม ผูห้ญงิทีไ่ด้

รบัผลกระทบจากเหตกุารณส์ว่นใหญจ่งึเปน็ผูห้ญงิมสุลมิบรบิทเงือ่นไขสำาคญัทางสงัคม

และวัฒนธรรมที่นำามาสู่การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่การทำางานสันติภาพของผู้หญิง

มุสลิมประกอบด้วย การใช้ทุนที่มีอยู่เดิมจากการยึดถือและปฏิบัติตามหลักคำาสอน

ของศาสนาอิสลาม และการมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว

และชุมชน การใช้ทุนทางสังคมใหม่เกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างๆ

ท่ามกลางความรุนแรงอันนำาไปสู่การเป็นเครือข่ายทางสังคมกับกลุ่มองค์กรภายนอก

กลุ่มภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ทหารและการได้รับโอกาสหรือมีพื้นที่สาธารณะเพื่อ

ให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถตระหนักและแสดงศักยภาพของตนเอง ในขณะที่ความ

ขดัแยง้และความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนใตย้งัคงดำาเนนิอยู ่และยงัคงสง่ผลใหผู้ห้ญงิ

หลายคนต้องสูญเสียสมาชิกเพศชายในครอบครัว อย่างไรก็ตามบทบาทการทำางาน 

ด้านสันติภาพของผู้หญิงเหล่าน้ีก็ส่งผลต่อการขับเคล่ือนความขัดแย้งไปสู่การสร้าง

สันติภาพ ทัง้การปรบัเปลีย่นจากตนเองในระดบัปจัเจกจากเหยือ่มาเปน็ผูใ้ห ้การปรบั

เปลี่ยนบทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน มาสู่การเป็นผู้นำาครอบครัว 

รวมทั้งผู้นำาชุมชนในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรภาคประชาสังคม     
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(ฮาฟิสสา สาและ. 2553 : บทคัดย่อ)                                   

 อย่างไรก็ดี สำาหรับผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็น

มุสลิม แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็มิได้มีแต่ผู้หญิงมุสลิมอย่างเดียว แต่เป็นผู้หญิงทุก

ศาสนา ทกุเพศ ทกุวยั การรวมตวัของกลุม่ประชาสงัคมผูห้ญงิในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ได้เกิดจากการรวมตัวเพ่ือเข้ามาขับเคลื่อนการทำางานอันมีจุดประสงค์ร่วมกัน

ในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่โดยการเสรมิสรา้งศกัยภาพให้แกส่มาชกิ ผูม้จีติอาสา ผูไ้ด้

รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสนใจในประเด็น

ปญัหารว่มกนั โดยกลุม่ประชาสงัคมผูห้ญงิตา่งมุง่หวงัการพฒันาทอ้งถิน่ตนเองใหเ้กดิ           

การพัฒนา ความสงบ ความปลอดภัยความมั่นคงและร่วมสร้างสันติสุขให้กับจังหวัด

ชายแดนใต้ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary) 

เปน็กระบวนการศกึษารวบรวมจากหนังสอื วารสาร บทความ งานวจิยัและวิทยานพินธ์

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มประชาสังคมผู้หญิง

ชายแดนใต้แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก

ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้หญิงภาคประชาสังคม จำานวน 5 ท่านใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลักแบบเจาะจงโดยเลือกเอากลุ่มผู้หญิงที่ริเริ่มจัดต้ังกลุ่มประชาสังคมผู้หญิง

ชายแดนใต้ที่ทำางานด้านสันติภาพ ผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินงาน            

และจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มโดยไม่แยกศาสนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบ

สัมภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้งจากผูใ้หข้อ้มลูจากประเดน็คำาถามเกีย่วกบัการกอ่ตวักลุม่

ของประชาสงัคมผูห้ญงิชายแดนใตแ้ละบทบาทการทำางานดา้นประชาสงัคมเพือ่สรา้ง

สันตภิาพชายแดนใต ้ ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู แบบอปุนัยโดยการตคีวามและวเิคราะห ์

สรุปจากข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในการ

ลงพื้นที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตจะนำามาวิเคราะห์เนื้อหา              

(Content Analysis) และจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษา ใช้การ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และนำาเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์             

(Descriptive Analysis)
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ผลการศึกษา
 การก่อตัวของผู้หญิงภาคประชาสังคม

 ความรุนแรงรอบใหม่ได้ปะทุอีกคร้ังในสามจังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่ พ.ศ.

2547 สมยัรฐับาลนายกทกัษณิ ชนิวตัร ได้เกดิเหตกุารณ์การปลน้ปนืทีจ่งัหวดันราธวิาส

เกดิกรณกีรือเซะและการประท้วงท่ีตากใบทำาใหส้ถานการณค์วามไมส่งบไดเ้กดิขึน้เรือ่ย

มาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสงขลาจากความ

ออ่นแอของรฐั ทำาใหค้นในพืน้ทีข่าดทีพ่ึง่กลุม่คนสว่นหนึง่จงึรวมตวักนัเปน็องค์กรภาค

ประชาสังคมเข้ามาดูแลและรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ในฐานะประชากรของรัฐ (อับดุล

รอนิง สือแต. 2557: สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557.จากhttp://www.deepsouth-

watch.org/node/6437) การเขา้มาดแูลและพทัิกษ์ประโยชนข์องผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ความไมส่งบ เริม่จากกลุม่สทิธมินษุยชนทีเ่ขา้มาปกปอ้งการลว่งละเมดิสทิธิ

ต่อประชาชนจากภาครัฐ เช่น การใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมการทำาร้ายร่างกายผู้

ถูกกล่าวหา เป็นต้น และต่อมาได้มีองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมมากขึ้นจนกระทั่งก่อเกิดกลุ่ม 

องค์กร เครือข่าย ประชาสังคมผู้หญิงขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                           

 ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มผู้หญิงได้มี

การรวมตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานเพ่ือชุมชนกับหน่วยงานของรัฐและ

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยให้ความสำาคัญกับการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการพฒันาผา่นองคก์รชมุชน โดยเริม่จากการเปน็ชมุชนเครอืขา่ยโดยมลีกัษณะของ

การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ทรัพยากร สวัสดิการชุมชน และการพัฒนา

ชุมชน รูปแบบและพ้ืนที่การทำางานยังไม่มีความหลากหลายและดำาเนินงานเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมให้ดียิ่งขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้                           

(คนึงนิจ มากชูชิต ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนศรัทธา,สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2558)                                                                                            

 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 อันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญ

ในการเข้ามามีพืน้ท่ีของผูห้ญงิในทีส่าธารณะและเข้ามาเปน็ส่วนหนึง่ในการทำางานภาค

ประชาสงัคมในมิตอิืน่ๆ มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ อาท ิการรวมกลุม่เพือ่เยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ การสง่เสรมิแนวทางการแกไ้ขปญัหาทอ้งถิน่ตามแนวสันตวิธีิ ประเดน็

สิทธิมนุษยชน ควบคู่กันไปกับการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพ 

ตัง้แตเ่หตกุารณ์ความไมส่งบไดก้อ่เกดิการเขา้รว่มกลุม่ องคก์ร เครอืขา่ย และกระจาย
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ตัวมากขึ้นของผู้หญิงไปทั่วพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้การก่อตัวของผู้หญิง       

ไดส้รา้งเครอืขา่ยไดก้ระจายการทำางานเพือ่เขา้ถงึและพฒันาชมุชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

แกนนำาของแต่ละเครอืขา่ยทีเ่ขา้ไปเพือ่ดำาเนนิงานในชมุชนทอ้งถิน่ใหเ้กิดความเขม้แขง็

แก่ชุมชน พร้อมกับการเสริมองค์ความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในทุกระดับ            

อนัเปน็ปจัจยัทีน่ำามาสูค่วามเขม้แขง็ในการทำางานภาคประชาสงัคมของผูห้ญงิในพ้ืนที่

สามจังหวัดชายแดนใต้ สอดคล้องกับความเห็นที่ว่า

 “ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบทำาให้ผู้หญิงได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่ม ชมรม  

เครือข่าย สมาคม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในชายแดนใต้ ผู้หญิงมีความเข้มแข็งขึ้น

จากผู้สูญเสียก่อพลังทำาให้ก้าวผ่านความกลัวท่ีต้องเผชิญนำามาสู่การเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น 

การรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงทำาให้หลายคนท่ีเป็นผู้สูญเสียหรือผู้มีจิตอาสาต่างพร้อมที่

จะลุกข้ึนและหันกลับไปช่วยผู้อ่ืน พลังท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ ความผูกพันและการรวมตัวอย่าง

มั่นคงของกลุ่มผู้หญิง ทำาให้การก่อตัวก่อเกิดเป็นพลังที่หยัดยืนและเป็นแสงสว่างให้

กับชีวิตให้มีความหวัง และกำาลังใจอีกครั้ง ” (เลขา  เกลี้ยงเกลา สัมภาษณ์, 2558)                                                                

 จากรายงานปญัหาความไมส่งบในจังหวดัชายแดนใต้ : บทวเิคราะหแ์ละแนวทาง

การแก้ปญัหาเชงิรกุทีย่ัง่ยนืดว้ยสันตวิธิไีดส้ะท้อนใหเ้หน็วา่การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยคนท้องถิ่นที่สามารถพูดคุย แก้ปัญหาและตัดสิน

ใจในการกำาหนดอนาคตเพ่ือสันติสุขในชุมชนและภาคประชาสังคมรวมถึงการริเริ่ม

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน                  

บนฐานการมีสว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถิน่เอง (นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

“การเสริมการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นท่ี1 . 2552:60) ท้ังน้ีด้วยเร่ืองของความเข้าใจ      

ด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม จึงทำาให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายเหล่าน้ีได้สร้างความสัมพันธ์

ที่ดีต่อคนในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำางานได้อย่างคล่องตัวและเป็นท่ีไว้วางใจ            

จากคนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ภาครัฐเข้ามาทำางานในพื้นที่ (มูฮำามัดอายุบ ปาทาน 

และคณะ. 2554 : 33)                             

 ตัวอย่างบุคคลในพื้นที่ที่เข้ามาทำางานภาคประชาสังคม ดังเช่น ปาตีเมาะ เปาะ

อีแตดาโอ๊ะ นายกสมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ (We Peace) เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผล                   

กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้บอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาถึงการเข้ามา

ทำางานภาคประชาสังคม เมื่อเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ครอบครัวของเธอ

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากสูญเสียบุคคลในครอบครัวถึง 4 
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คน อันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ

ครอบครัวของตนเองและผู้คนในพื้นที่ ทำาให้ในเวลาต่อมาได้เข้ามาเป็นส่วนสำาคัญใน

การจดัตัง้กลุม่ผูห้ญงิเพือ่สนัตภิาพทีเ่กดิจากการรวมกลุ่มของผูห้ญงิทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการถูกละเมิดสิทธิด้านต่างๆ และได้รับผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กทั้งร่างกาย

และจิตใจ รวมทัง้กลุม่คนทีม่จิีตสาธารณะไดเ้ข้ามาสง่เสรมิประเดน็ความเปน็ธรรมจาก

กระบวนการยุติธรรม และความเข้าใจในมิติความแตกต่างทางเพศสมาชิกส่วนหนึ่ง

เป็นกลุ่มเพื่อนๆ อาสาสมัครที่ทำางานรณรงค์ให้เกิดการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง            

และเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็ก

รวมถึงบางส่วนจากกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนใต้ 

 จากรายงานของสำานักงานสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้สรุป

ฐานข้อมูลเครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนใต้ในโครงการเครือข่ายผู้นำาสตรีเพื่อสันติสุข

ในพืน้ทีภ่าคใตเ้ปน็ทีส่งัเกตไดว้า่ปจัจบุนัผูห้ญิงได้กอ่ตวัและสรา้งเครอืขา่ยการทำางาน

พัฒนาของผู้หญิงกว่า 136 เครือข่ายที่กระจายในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดย

แบ่งเป็นประเด็นการทำางาน 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสตรีกระบวนการสร้าง

สันติภาพและลดความรุนแรง เครือข่ายการเยียวยา เครือข่ายสตรีกับการเมือง เครือ

ข่ายเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ เครือข่ายสตรีกับศาสนาและวัฒนธรรม เครือข่าย

สตรีกับสิทธิมนุษยชน เครือข่ายสตรีกับการศึกษา เครือข่ายสตรีกับกระบวนการ

ยตุธิรรมและเครือขา่ยสตรอ่ืีนๆ (สำานกังานสนัตวิิธแีละธรรมภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้ 

: 2556. สืบค้นเมื่อ1พฤศจิกายน 2557. จากhttp ://www.pataniforum.com/admin/

jquery/ckfinder/userfiles/files.) การเกิดขึ้นของกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมโดยเฉพาะ

กลุม่ของผูห้ญิงทีไ่ดเ้ขา้มาดำาเนนิการสว่นใหญจ่ะเกดิข้ึนในช่วงหลังเหตกุารณค์วามไม่

สงบเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีแกนนำาทั้งผู้หญิงพุทธและผู้หญิงมุสลิมเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ 

เครือข่ายสตรีกระบวนการสร้างสันติภาพและลดความรุนแรง เครือข่ายการเยียวยา 

และเครือข่ายสตรีกับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

 ดังนั้น ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ก่อเกิดกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาในรูป

แบบของการจดัตัง้กลุม่ สมาคม หรอืเครอืขา่ยในรปูแบบประชาสงัคมทีม่ทีัง้ผูห้ญงิชาว

พุทธและมุสลิมเข้ามาขับเคลื่อนหนุนเสริมและพัฒนาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ 

อีกทั้งกลุ่มคนเหล่าน้ีจะเข้าช่วยเหลือเยียวยาได้ดี และรวดเร็วกว่ารัฐ มากกว่ากลุ่ม
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อื่นๆที่เป็นผู้ชายทั้งน้ีเพราะความเป็นหญิงในการเจรจาที่มีความถ้อยทีถ้อยอาศัย 

ความนุ่มนวล รวมถึงการหนุนเสริมจากหน่วยงานอื่นๆที่สนใจในประเด็นเหตุการณ์

ความไม่สงบ พรอ้มการสนบัสนนุเพ่ือให้เกดิการรวมกลุม่กนัของผูห้ญงิ เหลา่นีจ้งึทำาให้

ผูห้ญงิขยบัการทำางานมากขึน้และกลา้ทีจ่ะลกุเขา้มามพ้ืีนทีส่าธารณะของผูห้ญงิในทกุ

วันนี้ที่เป็นมากกว่าแม่บ้านสู่ผู้นำาการพัฒนาอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพที่

สำาคัญในการร่วมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้

 

 บทบาทผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้

 บทบาทของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้เปล่ียนแปลงไปจากในอดีตท่ีบทบาท

ของผู้หญิงถูกกำาหนดให้ผู้หญิงเป็นเพียงแม่ที่คอยดูแลลูก ดูแลเรื่องในครัวโดยเฉพาะ

ผูห้ญงิมสุลมิ มคีวามเดน่ชดัเปน็อยา่งมาก ทัง้นีเ้พราะบทบาทของผูห้ญงิมุสลิมด้ังเดมิ

ในฐานะของผู้ให้กำาเนิดบุตร ความเป็นแม่ท่ีต้องอบรมเล้ียงดูลูกซ่ึงมีอิทธิพลต่อกระบวน 

การถ่ายทอดวัฒนธรรมและในฐานะผู้ผลิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบันผู้หญิงจึงต้องออกมาทำางาน แต่อย่างไรก็ตามสถานภาพของผู้หญิงนอกบ้าน

ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เน่ืองจากผู้ชายเป็นผู้มีบทบาทในเร่ืองนอกบ้าน       

และการแบ่งงานตามเพศอย่างชัดเจน (ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ และสุภาพ  พัสอ๋อง. 

2536 : 18-19) ทั้งนี้ด้วยบทบาทของผู้ชายในการทำางานนอกบ้าน การเมือง และได้

รบัการยอมรบัจากสงัคมในการดำาเนนิกจิกรรมและเคลือ่นไหวต่างๆ ไดร้บัการยอมรบั

ตลอดมา แตป่จัจบุนัเนือ่งจากสถานการณค์วามไมส่งบในหลากหลายเหตกุารณท์ำาให้

ผู้ชายรู้สึกไม่ปลอดภัยมากนัก ด้วยเหตุน้ีภายใต้บริบทของพื้นที่ได้เปลี่ยนไปทำาให้ผู้

หญิงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เท่าทันกับสถานการณ์และเปล่ียนตนเอง

จากสถานะของความเป็นแม่ในการอบรมเล้ียงดูบุตรหรือแม้กระทั่งเป็นผู้สูญเสียก้าว

สู่การพัฒนาและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การมีพื้นที่เพื่อเรียกร้องความเป็น

ธรรมและการเป็นแกนนำาที่ได้รับการยอมรับในชุมชน 

 ผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่าย

ประชาสังคมต่างต้องการที่จะเรียนรู้ และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัด

ชายแดนใต ้ดงันัน้ผูห้ญงิทีไ่ดร้บัผลกระทบและกลุม่ผูม้จิีตอาสาเหลา่น้ีทัง้ชาวพทุธและ

มุสลิมต่างเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ด้วยพลังของผู้หญิง

สามารถปรบัตนเองใหม้โีอกาสในการทำางานประชาสงัคม และเปดิพืน้ทีท่างสงัคมเพือ่
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แสดงจุดยืนและแสดงศักยภาพของผู้หญิงที่ไม่ใช่เป็นเพียงเพศที่อ่อนแอแต่เป็นผู้ที่

สามารถขับเคลื่อนหนุนเสริมสันติภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม                 

ในชมุชนไดอ้ยา่งด ีภายใตส้ถานการณค์วามไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนใตไ้ดก้อ่เกิด

พลังกลุ่มใหม่ข้ึนมาคือ กลุ่มผู้หญิงที่ได้สร้างกลุ่มขยายสู่เครือข่าย พวกเขาเหล่าน้ีไม่

ได้ลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพเพียงเท่านั้น แต่พวกเขาเหล่านี้ยังมาพร้อมกับ

การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา การไกล่เกลี่ย การร่วมพัฒนา

ศักยภาพของผู้หญิงในการทำางานที่จะหนุนเสริมทักษะเพื่อให้ผู้หญิงมีบทบาทในการ

ทำางาน อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ในการทำางานภาคประชาสังคม ดังเสียงสะท้อนของ

ผู้ประสานงานเครือข่าย 3 ชมรมมุสลีมมะห์นราธิวาส

 “การเขา้มาทำางานกับชมรมเปน็การเปลีย่นแปลงครัง้สำาคญัในชวิีต การทำางานที่

ผ่านมา สิ่งที่สำาคัญ คือ ความสามัคคีของสมาชิกที่ต่างพร้อมใจที่จะทำางานเพื่อสังคม 

ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกในด้านศาสนา ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการส่งเสริมการเป็นผู้นำาเพื่อ

พัฒนาผู้อื่นต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่เชื่อว่าจุดเล็กๆเหล่านี้จะนำามา

สู่สันติภาพในเร็ววัน” (ฮัสลินดา ดาโอ๊ะ, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2558)                                                                                                                                             

 ปจัจบุนัการทำางานของผู้หญงิภายใตบ้รบิทของพืน้ทีใ่นสถานการณค์วามไมส่งบ

ที่ยืดเยื้อและรุนแรงได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้

ทำาให้ผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาหรือบางครั้งถูกผลักให้เปลี่ยนบทบาทเม่ือถึงเวลาที่เกิดผล 

กระทบกับตนเองท่ีจะให้ผู้หญิงก้าวข้ึนเป็นผู้นำาครอบครัว ต้องรับภาระในการหารายได้

เลีย้งดคูรอบครวั บางสว่นเขา้มาทำางานภาคประชาสงัคม จดัตัง้กลุม่ องค์กร และอาสา

สมัคร นำามาสู่บทบาทของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 4 ประการ ดังนี้

 1. การเยียวยา การเข้าใจเข้าถึงชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

ไม่สงบ ช่วยเหลือพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือทุนทรัพย์ มีการจัดต้ังกองทุนการศึกษา 

และการเยี่ยมเยียน ดูแลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความวางใจ จากนั้นเมื่อเข็มแข็ง

มากขึน้กพ็ฒันาไปสูก่ารเยยีวยาชว่ยเหลอืดา้นการปกปอ้งสทิธผิูไ้ด้รบัผลกระทบ เพือ่

สร้างความเป็นธรรมและร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาด้วยการเยียวยา การส่ง

เสรมิอาชพี การขบัเคลือ่นงานของกลุม่ผูห้ญงิทีเ่ขา้มาชว่ยเหลอื เยียวยาและใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ (พิณผกา งามสม. 2553 : สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2557.             
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จาก http ://www.prachatai.com/journal/2010/03/28052.) บทบาทการทำางานของ

ผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้นได้มีส่วนร่วมในรูปแบบการขับเคลื่อนงานของกลุ่มผู้หญิงที่เด่นชัดใน

การรวมตัวที่เรียกว่า “ประชาสังคม” ของผู้หญิงที่ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ 

จากผู้ถูกกระทำาภายใต้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำาให้ผู้หญิงขยับ  

การทำางานจากจดุเลก็และขยายเพือ่ไปสูก่ารผลกัดันเข้าสู่นโยบายสาธารณะ เชน่ งาน

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบงานปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้ผู้ได้รับผล 

กระทบได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น เหตุการณ์กรณีตากใบ สะบ้าย้อย และกรือเซะ 

ซึง่เปน็เหตกุารณ์ละเมดิสทิธมินษุยชนทีร่นุแรงทีส่ดุครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตรไ์ทยและ

ผลจากการประกาศกฎอยัการศึกและพระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กและผู้หญิง เช่น การจับ       

ผู้หญิงมาสอบปากคำาในยามวิกาล การที่สามีหรือบุตรถูกจับกุมตัวและถูกดำาเนินคดี 

ทำาให้ผู้หญิงต้องดูแลครอบครัว (รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2547-

2550 ในประเทศไทย. 2550: 127)

 2. การสง่เสรมิศกัยภาพของผูห้ญงิ เนือ่งจากกลุม่องค์กรทีไ่ดร้วมกลุม่นัน้ไดส้รา้ง

เครือข่ายที่ขยายไปทั่วทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังนั้น      

ผู้หญงิจงึได้รบัโอกาสและสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้ปน็ทัง้ผูน้ำา ผูป้ระสาน

ของเครือข่าย ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้หญิงในทุกระดับ โดยจะมีการฝึก

อบรมให้ผู้หญิงได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านการสนับสนุนของภาคประชาสังคมที่     

เข้ามาเปน็สือ่กลางในการจัดอบรมการใหค้วามรู ้อาท ิการพฒันาเครือ่งมอืตรวจสอบ

ธรรมาภิบาล “บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน” เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล รู้ถึงสิทธิ

หนา้ทีข่องตน และพรอ้มทีจ่ะตรวจสอบการทำางานของรัฐ การเข้ารบัการฝึกอบรมการ

เปน็วทิยากรกระบวนการ การใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชน ส่งเสรมิการแกป้ญัหาอยา่ง

สันติวิธี เป็นต้น และนำามาสู่การพัฒนาแกนนำาผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง รวมถึงผู้หญิง

ได้มีพื้นที่ในการออกสิทธิ ออกเสียงแสดงความคิดความเห็นผ่านเวทีการระดมความ

คิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับคำาบอกเล่าที่ว่า

 “การส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้ทำาให้ผู้หญิงได้มีความ    

กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นได้ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม

โครงการท่ีผ่านมาเป็นเหมือนวิชาติดตัวท่ีจะนำามาปรับใช้ ในชุมชน สังคมต่อไป รวมถึง

เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคม ทางการเมืองที่เปิดกว้างให้ผู้หญิงเกิดการยอมรับ และ 
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เขม้แขง็ในการทำางาน อกีทัง้เมือ่ผูห้ญงิและเครอืขา่ยอืน่ๆ ไดม้ารวมตวักนัเสมอืนการ

เปดิพืน้ทีใ่หผู้้หญงิเราไดม้เีวทีหรอืศนูยก์ลางในการออกความคิดเหน็รว่มคดิและพรอ้ม

เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำางานเพ่ือสังคมและได้บอกเล่าปัญหาที่จะนำามา

สู่การแก้ไขต่อไป” (แวรอสนะฮ์ ดีเยาะ,สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

 3. การประสานความเขา้ใจระหวา่งผูไ้ดร้บัผลกระทบกบัหนว่ยงานรฐั เม่ือผูห้ญงิ

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพของตนไดน้ำามาสูบ่ทบาทในการประสานความเขา้ใจระหวา่ง

ผู้ได้รับผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ โดยผู้หญิงเป็นคนกลางเพื่อเชื่อมประสานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนซึ่งผู้หญิงสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี 

ทัง้ด้วย การชว่ยเหลอืและเขา้ถงึผูไ้ดร้บัผลกระทบจะดำาเนนิอยา่งรวดเรว็ ดว้ยการถอ้ย

ทถีอ้ยอาศยัอันนำามาสูก่ารลดความขดัแยง้ และสรา้งความเปน็ธรรม จงึทำาใหเ้มือ่เกดิ

กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หรือปัญหาความขัดแย้งจึงทำาให้ผู้หญิงเข้ามา           

เปน็สว่นสำาคญัในการรว่มประสานความเขา้ใจตอ่กนัของทกุภาคสว่น ในปจัจบุนัผูห้ญงิ

มกีารกระจายการทำางานทีห่ลากหลายมติมิากยิง่ขึน้และไดส้ะทอ้นขอ้เสนอขอ้คดิเหน็

ในประเดน็ตา่งๆเพือ่นำาปญัหาเข้าสูข้่อเสนอเชงินโยบายตอ่สว่นกลางและในพืน้ทีส่าม

จงัหวดัชายแดนใต ้เพ่ือนำามาซ่ึงการแกป้ญัหาและรบัฟงัเสยีงของผูห้ญงิมากยิง่ขึน้สรา้ง

ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้ได้รับผล 

กระทบทกุฝ่ายตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่ามหลกัมนษุยชนและยตุธิรรม รวมถงึการรว่มมอืกนั

ระหว่างภาคประชาชนและส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์               

ความเข้าใจอันดีและประสานงานในโครงการที่หนุนเสริมการพัฒนา ความร่วมมือ 

ความช่วยเหลือ  และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทาง

สันติวิธี

 4. การเปิดพื้นที่การทำางานในชุมชนเพื่อความย่ังยืน การปรับเปลี่ยนสถานะ

บทบาทของผู้หญิงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในสถานการณ์ที่เปล่ียนไปภายใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประชาสังคม

ชายแดนใต้ท่ีผู้หญิงและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างเครือข่าย มีพื้นที่ทาง

สังคมเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น เครือข่าย และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้

และสร้างองค์ความรู้ใหม่และได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรแก่กลุ่มผู้หญิงมากขึ้น 

(เอกรนิทร ์ตว่นศริ.ิ 2557 : 63-77) กลุม่ผูห้ญงิทีม่บีทบาทในการทำางานในสามจงัหวดั

ชายแดนใต้ อาทิเช่น เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ เครือข่าย



วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (เมษายน–กันยายน 2558) 
238

สตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ (Deep Peace) กลุ่มหัวอกเดียวกันแบ่งปันน้ำาใจ 

สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) เครือข่ายชุมชนศรัทธา ชมรมผู้นำามุสลีมะห์

นราธิวาส เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ และเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวง

สนัตภิาพจงัหวดัชายแดนใต ้เปน็ตน้ กลุม่ เครอืขา่ยทีเ่ขา้รว่มทำางานภาคประชาสงัคม

ต่างได้รับการยอมรับจากหลากหลายส่วนท่ีเข้ามาร่วมมือ ส่งเสริมท้ังจากภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเนน้การทำางานเพือ่สว่นรวมในการพฒันา สนบัสนุนให้

เกดิพืน้ทีก่ารทำางานทีย่ัง่ยนื ทัง้นีก้ารทำางานภายใตเ้หตกุารณค์วามไม่สงบผูห้ญงิทีเ่ข้า

มาทำางานประชาสงัคมลว้นแล้วเปน็ผูท้ีม่จีติอาสา ความเสยีสละ รวมถึงผู้สญูเสยีทีต่า่ง

ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อชุมชนผ่านโครงการ กิจกรรมการพัฒนาซ่ึง

การทำางานในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นการทำางานบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่ผู้หญิง

เหล่านี้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคกับความรุนแรงเกิดขึ้น ท้ังนี้การที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึง

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการช่วยเหลือ เสริมสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนได้เน่ืองด้วยความเป็น

หญิงสามารถช่วยลดการเผชิญหน้า ลดความกดดัน ลดเง่ือนไขท่ีจะนำาไปสู่ความขัดแย้ง 

เมื่อผู้ชายตกเป็นเป้าหมายหรือเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกมองอย่างไม่ไว้วางใจจากเจ้า

หน้าที่รัฐ ผู้หญิงจึงเข้ามามีบทบาทแก้ไขสถานการณ์ ความขัดข้องและคลี่คลายความ

สงสัยและเกิดความไว้ใจมากขึ้น (จิตต์ปภัสสร์  บัตรประโคน. 2551: สืบค้นเม่ือ           

15 ตุลาคม 2557.จากhttp ://www.cedawwatch :wordpress.com/2008/02/01) 

สอดคล้องกับคำาบอกเล่าของนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพให้ความเห็นว่า

 “การทำางานภายใตส้ถานการณค์วามไมส่งบทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ในสาม

จังหวัดชายแดนใต้บางสถานการณ์ไม่เหมาะที่ผู้ชายจะออกมาเคลื่อนไหว ฉะนั้นภาย

ใตส้ถานการณค์วามไมส่งบในปจัจุบนัเปน็โอกาสท่ีผูห้ญงิไดม้พีืน้ท่ี จากแตก่อ่นทีม่กีาร

กีดก้ันผูห้ญิงออกมาทำางานนอกบา้น แตป่จัจุบนัการออกมาเคลือ่นไหวงานเพือ่สังคม

มากขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพให้สังคมเห็นว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ทำาได้ ผู้หญิงเองก็ทำาได้ดี

พอๆ กับผู้ชายเช่นกัน” (ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ ,สัมภาษณ์ 10 พฤศจิกายน 2557 

 งานวิจัยที่แสดงถึงบทบาทการทำางานของผู้หญิง ดังเช่น งานวิจัยเรื่องผู้หญิงกับ

การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สะท้อนการ

ทำางานของผูห้ญิงในพ้ืนทีส่ามจังหวดัชายแดนใตถ้งึการพฒันารปูแบบการทำางานของ

กลุม่ผูห้ญงิเครือขา่ยชมุชนศรทัธาในการขบัเคลือ่นดำาเนนิงานของเครอืขา่ยทีม่บีทบาท

ในการสรา้งสนัตภิาพ และการพฒันา สนบัสนนุของเครอืขา่ยชมุชนศรทัธาในการเปิด
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พืน้ท่ีใหผู้ห้ญงิเข้ามามสีว่นรว่มในการดำาเนนิกจิกรรมของเครอืขา่ยและให้การยอมรบั

ที่ดี ท้ังนี้การพัฒนาและสร้างความมั่นคงได้พัฒนาผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย  

การพัฒนาผู้นำาผู้หญิงให้เข้าร่วมในการขับเคล่ือนการทำางานพร้อมๆ ไปกับการขยายฐาน

ความรู้ไปสู่ภายนอกเครือข่าย อาทิ กลุ่มประชาสังคม ชุมชน ผสานความร่วมมือจาก

ภายนอกร่วมกับภาครัฐ เอกชนเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ

และความสัมพันธ์ของเครือข่ายชุมชนศรัทธา กับองค์กรภาคี พร้อมกับการเป็นส่วนหน่ึง

จากประสบการณ์ร่วมกันที่เน้นการพัฒนารูปแบบการทำางานชุมชนแบบมีส่วนร่วม   

การเสริมศักยภาพความสามารถ และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการจัดการตนเอง 

ทำาให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการทำางานกับผู้ชายได้อย่างมีคุณภาพ  

(ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ,คะนึงนิจ มากชูชิต และกอแก้ว วงษ์พันธุ์. 2556 : 58-60) และ

บทบาทของผูห้ญงิชายแดนใตก้บัการใชส้ือ่วทิยเุสยีงจากผูห้ญงิใตซ้ึง่เปน็โครงการของ

กลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคมของโซรยา จามจุรี ศึกษากระบวนการทำางานของกลุ่มผู้หญิง

ผู้หญิงภาคประชาสังคมที่เป็นสมาชิกผ่านงานวิจัยเร่ืองพลังแห่งเสียงที่ไม่เคยได้ยิน : 

ถอดประสบการณ์จากการทำารายการวิทยุเสียงผู้หญิงชายแดนใต้ โดยมีการทำางาน 

ของเครือข่ายผู้หญิงทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มในการทำางาน ประกอบด้วย

กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงกลุ่มผู้หญิงใจอาสา กลุ่ม     

ผู้หญิงที่เป็นพี่เลี้ยง กลุ่มผู้หญิงที่ทำาหน้าที่ด้านเทคนิค และสุดท้ายกลุ่มผู้หญิงที่เน้น

การบริหารจัดการคอยกำากับดูแลรายการผู้หญิงท้ัง 5 กลุ่มมีความสนใจท่ีต่างกันออกไป 

ดังน้ันการแบ่งงานจึงเป็นงานที่ทุกคนถนัดและที่สำาคัญคือ พวกเขาเหล่านี้มีจิต

สาธารณะที่จะทำางานเผยแพร่เพื่อให้การทำางานเพื่อสังคมได้ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบต่อมาแนวคิดหลักของรายการวิทยุอยู่ภายใต้จิงเกิ้ล 

(Jingle) ประกอบรายการที่ว่า “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาค

ประชาสงัคมท่ีกำาลงัขยบัขบัเคลือ่นภายใตส้ถานการณค์วามขดัแย้งและภาวะความยาก

ลำาบากที่ต้องร่วมข้ามให้ได้” (โซรยา จามจุรี. 2554 : หน้า 277-293)

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ                                                                                                             
 บทบาทของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำามาสู่การเปล่ียนแปลงครั้ง

สำาคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น เม่ือผู้หญิงที่สูญเสีย
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และได้รับผลกระทบต้องด้ินรนและลุกข้ึนมาเรียกร้องสิทธิรวมตัวกันต่อรองกับอำานาจรัฐ

รวมตัวช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยกัน ผู้หญิงจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ทำางานภาคประชาสงัคมในหลากหลายมิตมิากยิง่ขึน้และกลายเปน็จดุเปลีย่นทีส่ำาคญั

ที่ผู้หญิงได้เข้ามาบทบาทการทำางานภาคประชาสังคมโดยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร 

สมาคม และเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและขับเคล่ือนงานด้านสันติภาพ                 

โดยร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาและหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงด้วยกัน

ในพืน้ทีใ่หม้บีทบาทมากย่ิงขึน้ รวมทัง้การตดิตามประสานงานระหวา่งกนัของภาคทีัง้

จากภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดการทำางานให้เป็นที่ยอมรับและเป็นรูปธรรมในการ

ดำาเนินกิจกรรมมากขึ้น การก่อตัวของสมาคมผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึง

นบัเปน็พลงัสำาคญัทีเ่ปน็การเปลีย่นบทบาทของผูห้ญงิใหก้า้วออกมายนืขา้งหนา้ โดย

เฉพาะการทำางานภาคประชาสังคมและเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพด้วยวิธีการ

อยา่งสนัตวิธิพีบวา่มรีปูแบบการทำางาน การเยยีวยาเยีย่มเยอืน ดแูลใหก้ารชว่ยเหลอื

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ การสง่เสรมิศกัยภาพผูห้ญงิ การประสานความเขา้ใจระหวา่งผูไ้ดร้บั

ผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ และการเปิดพื้นที่การทำางานในชุมชนเพื่อความยั่งยืน

 เหตกุารณค์วามไมส่งบท่ีเกดิข้ึนจงึเปน็จุดเปลีย่นนำามาสูก่ารทำางานของผูห้ญงิมี

จดุรว่มกนัคอืตอ้งการใหเ้กดิสนัตสิขุในสามจงัหวดัชายแดนใตท้ัง้ผูไ้ดร้บัผลกระทบและ

ไม่ได้รับผลกระทบต่างก็มีจุดยืนในการทำางานเพ่ือสังคมผู้หญิงมีพ้ืนท่ีสาธารณะมากข้ึน

จากการที่ผู้หญิงจะอยู่แต่บ้าน ทำาครัว เลี้ยงลูก แต่เมื่อผู้หญิงต้องผันตัวเองเข้าสู่ส่วน

หนึง่ของการพฒันาสงัคมจงึทำาใหใ้นปจัจบุนักลุม่ผูห้ญงิในสามจงัหวดัชายแดนใตเ้พิม่

มากข้ึนได้อย่างต้ังม่ัน ไม่ได้เป็นเพียงเสียงเล็กๆ ในสังคมอีกต่อไป แต่เป็นพลังขับเคล่ือน

นำาการพัฒนาตามแนวสันติวิธีเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพ่ือสันติภาพท่ีต่อไปในอนาคต การเข้ามาของผู้หญิงได้ส่งผลสะท้อนไปสู่เครือข่าย  

อื่นๆ เพื่อนำามาสู่การต่อยอดขบวนการทำางาน การร่วมมือกันในต่างๆ เช่น การเสริม

สร้างศักยภาพ การแสดงความเห็นบนเวทีสาธารณะต่างๆ การจัดกิจกรรมถอดบท

เรียน เป็นต้น รวมถึงการยอมรับจากภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน          

                                                                                                       

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                      

       1. การรวมกลุม่ภาคประชาสงัคมผูห้ญงิมีเพิม่ข้ึนในปจัจุบนั หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
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ควรเขา้มาสง่เสรมิ สนบัสนนุและใหง้บประมาณในการจดักจิกรรมของกลุ่มผูห้ญงิเพือ่

เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในการทำางานด้านสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

       2. รัฐควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการทำางานของผู้หญิงให้มีพื้นที่และเข้าไปมี

สว่นรว่ม ดงัเชน่ ในกระบวนการเจรจาสรา้งสนัตภิาพทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นีเ้พราะความเปน็

ผู้หญิงที่จะเจรจาการประนีประนอมจะนำามาสู่การความเข้าใจและแสวงหาทางออก

จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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