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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตัวและบทบาทการทำ�งานของกลุ่ม
ประชาสังคมผูห้ ญิงชายแดนใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ผูห้ ญิงในภาคประชาสังคมได้เริม่ ก่อตัวอย่างเด่นชัดหลัง
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ในปี พ.ศ. 2547 โดยผู้หญิงได้เข้ามามี
บทบาทในการสร้างสันติภาพด้วยการใช้วิธีการอย่างสันติวิธีซึ่งมีลักษณะที่สำ�คัญ 4
ประการ คือ 1) การเยียวยา เยี่ยมเยือนและดูแลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
2) ส่งเสริมศักยภาพผูห้ ญิงให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3) การประสาน
ความเข้าใจระหว่างผูไ้ ด้รบั ผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ และ 4) การเปิดพืน้ ทีก่ ารทำ�งาน
ในชุมชนเพือ่ ความยัง่ ยืน ซึง่ บทบาทดังกล่าวเปรียบเสมือนฟันเฟืองทีน่ �ำ มาสูก่ ารสร้าง
สันติภาพในการทำ�งานช่วยเหลือแก่สงั คมและการมีพนื้ ทีส่ าธารณะในการทำ�งานภาค
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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.

บทนำ�

หนึง่ ทศวรรษกับเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตัง้ แต่
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จากเหตุการณ์ปล้นปืนกว่า 300 กระบอก เมื่อวันที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2547 ณ ค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 อำ�เภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส จนกระทั่งปัจจุบัน กว่า 10 ปี ที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิด
ภาวะความรุนแรงในลักษณะ “ยืดเยือ้ เรือ้ รัง” ความถีแ่ ละความเข้มข้นของความรุนแรง
ยังอยู่ในระดับคงที่และภาพรวมของความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สำ�นักงานพัฒนา
ระบบข่าวสารสุขภาพ. 2557 : สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2557.จากhttp: www.hiso.or.th
/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2013/thai2013_13.pdf. )
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นับจากนั้นเป็นต้นมา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่องส่งผล
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 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำ�นวน 6,286 คน
บาดเจ็บจำ�นวน 11,366 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้. 2557: สืบค้นเมื่อ
15 ตุลาคม 2557.จาก http : www.deepsouthwatch.org/dsid. ) และผู้หญิงต้องเป็น
หม้ายจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจำ�นวน 2,800 คน ซึ่งพวกเธอต้องกลายเป็น
ผูน้ �ำ ครอบครัวเมือ่ สามีถกู จับกุมในคดีความมัน่ คงส่งผลให้มเี ด็กกำ�พร้าจำ�นวนเพิม่ ขึน้
มากกว่า 6,000 คน (แวลีเมาะ ปูซู.2557: สืบค้นเมื่อ10 ธันวาคม 2557. จาก http :
www.isranews.org item/34676-orphan_34676.html.) ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ได้สร้าง
ความเสียหายอย่างมหาศาลในทุกๆด้าน ทุกเพศทุกวัยต่างได้รับผลกระทบภายใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบแต่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มของ
ผู้หญิงและเด็ก ตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาของการเกิดเหตุการณ์
งานศึกษาชิ้นนี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้หญิงทุกคน ทุกอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ครู ตำ�รวจ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วๆไปซึ่งต่างได้รับผล
กระทบทัง้ ภาวะร่างกายและจิตใจทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทัง้ กรณีสญ
ู เสียชีวติ บาดเจ็บ
สาหัสรวมทั้งต้องพิการ ต้องเป็นหม้ายเพราะสูญเสียสามี ขณะที่ลูกๆของพวกเธอ
กลายเป็นเด็กกำ�พร้าจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานเช่นนี้ ทำ�ให้ผหู้ ญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงบทบาท
ของตัวเองครัง้ ใหญ่ ผูห้ ญิงหลายคนต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวจากกรณีสามีเสีย
ชีวิต แม้จะเป็นหม้ายแต่ชีวิตจะต้องดำ�เนินต่อไปและเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้หญิงเหล่านี้จึง
จำ�เป็น “ต้องลุกขึ้นสู้” ขณะเดียวกันพวกเธอก็กลายเป็นทั้งพ่อและแม่ เป็นผู้หารายได้
หลั ก เลี้ ย งครอบครั ว เป็ น ผู้ ต่ อ รองกั บ อำ � นาจรั ฐ และความอยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ครอบครัว ทั้งนี้พวกเธอไม่มีใครเป็นที่พึ่งอีกแล้วเมื่อต้องสูญเสียผู้นำ�ครอบครัว
ท่ามกลางเสียงปืนแห่งความไม่สงบในพื้นที่เมื่อถึงที่สุดแล้ว ไม่มีสิ่งใดให้เป็นที่พึ่งอีก
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ต่อไป พวกเธอจำ�เป็นจะต้องสู้ทั้งเพื่อตัวเองและลูกๆ เสียงของผู้หญิงเหล่านี้เริ่มดัง
ขึน้ จากหนึง่ เป็นสองเป็นสาม... นำ�ไปสูก่ ารรวมตัวกันจนกลายเป็นกลุม่ พลังทีม่ ไิ ด้ซอ่ น
เร้นอยูเ่ บือ้ งหลังอีกต่อไปการเปลีย่ นแปลงบทบาทจากช้างเท้าหลังทีเ่ คยสงบเงียบโดย
การก้าวออกมาข้างหน้าอย่างเปิดเผยอย่างท้าทายพร้อมๆ กับบทบาทใหม่ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัวจนขยายไปเป็นผู้หญิงภาคประชาสังคม จากพลังเงียบที่ค่อยๆ ก่อ
ตัวขึน้ นีก้ ลายเป็นพลังทีเ่ ข้มแข็งขึน้ ตามลำ�ดับ จนในทีส่ ดุ พวกเธอก็สามารถทีจ่ ะต่อรอง
รวมพลัง และกลายเป็นกลุ่มพลังสำ�คัญที่เป็นที่พึ่งให้กับกลุ่มผู้หญิงด้วยกัน รวมทั้งผู้
ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ดังนั้นการก่อตัวและบทบาทการทำ�งานของกลุ่มประชาสังคม
ผู้หญิงชายแดนใต้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งที่ผู้หญิงสามารถก้าวข้าม “ความกลัว”
จนกลายเป็นกลุม่ พลังทางสังคมทีส่ �ำ คัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ นีเ้ พราะพลัง
ของผู้หญิงเหล่านี้เป็นพลังหนึ่งที่จะสร้างความหวังและเยียวยาให้กับผู้หญิงด้วยกัน
และอาจเป็นส่วน “ประกอบสร้าง” ให้เกิดสันติภาพและความสันติสุขในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการก่อตัวกลุ่มประชาสังคมผู้หญิงชายแดนใต้
2. เพื่อศึกษาบทบาทการทำ�งานของกลุ่มประชาสังคมผู้หญิงชายแดนใต้

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดประชาสังคม
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประชาสังคม (Civil Society) ดังที่
ประเวศ วะสี (2541:6) ได้ให้ความหมายของประชาสังคม ความเป็นชุมชน หรือ ความ
เข้มแข็งของชุมชน คำ�เหล่านีต้ า่ งมีความหมาย เช่นเดียวกันซึง่ หมายถึง การทีป่ ระชาชน
จำ�นวนหนึง่ มีวตั ถุประสงค์รว่ มกันหรือความเชือ่ ร่วมกันในบางเรือ่ งมีการติดต่อสือ่ สาร
กันจะห่างกันก็ได้มคี วามเอือ้ อาทรต่อกันมีเรือ่ งจิตใจ มีความรัก มีมติ รภาพ มีการเรียน
รูร้ ว่ มกันในการปฏิบตั บิ างสิง่ บางอย่างจะเรือ่ งใดก็แล้วแต่และมีการจัดการ ดังนัน้ ความ
เป็นประชาสังคมเป็นพื้นฐานทางศีลธรรมทุกส่วนในสังคมจึงควรให้ความสนใจและ
ทำ�ความรูเ้ ข้าใจเรือ่ งประชาสังคมเพราะเมือ่ ชุมชนเกิดกลุม่ ประชาสังคมทีด่ แี ล้วจะเกิด
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สิ่งเหล่านี้ คือ 1. เกิดความสุข 2. มีประสิทธิภาพที่จะประสบความสำ�เร็จ 3. มีการ
จัดการ
ธีรยุทธ บุญมี (2547: 19) กล่าวว่าประชาสังคม คือ สังคมที่สมาชิกกระตือรือร้น
เอาการเอางาน ถกเถียงร่วมกันของสังคมในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์โดยรวมของภาค
สาธารณะหรือของส่วนรวม ประชาสังคม หมายถึง หน่วยหรือองค์รวมทางสังคมอยู่
หน่วยหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะความมัน่ คง ถาวร ทีด่ �ำ รงเป็นพืน้ ฐานอยูก่ อ่ นซึง่ อาจเป็นประชา
สังคมโลก ประเทศ จังหวัด หมู่บ้าน ชุมชน จึงอาจมีประชาสังคมระดับโลก (Global
Civil Society) ระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น
ประชาสังคมเป็นสังคมการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา
ให้สังคม ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายชี้ชัด การร่วมคิด ร่วมทำ�ในการ
ดำ�เนินกิจกรรม เช่นเดียวกันกับประชาสังคมชายแดนใต้เป็นการรวมกลุ่มของผู้คนใน
จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้เข้ามารวมกลุ่มและแสดงบทบาทเพื่อสะท้อนความต้องการ
อย่างเสรีปลอดภัย และทำ�งานโดยยึดมัน่ กระบวนการทีไ่ ม่ใช้ความรุนแรงเป็นสิง่ สำ�คัญ
(มูฮ�ำ มัดอายุบ ปาทาน และคณะ. 2554: 22)
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมี่ ปี ระชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ผูห้ ญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์สว่ นใหญ่จงึ เป็นผูห้ ญิงมุสลิมบริบทเงือ่ นไขสำ�คัญทางสังคม
และวัฒนธรรมที่นำ�มาสู่การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่การทำ�งานสันติภาพของผู้หญิง
มุสลิมประกอบด้วย การใช้ทุนที่มีอยู่เดิมจากการยึดถือและปฏิบัติตามหลักคำ�สอน
ของศาสนาอิสลาม และการมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน การใช้ทุนทางสังคมใหม่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างๆ
ท่ามกลางความรุนแรงอันนำ�ไปสู่การเป็นเครือข่ายทางสังคมกับกลุ่มองค์กรภายนอก
กลุ่มภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ทหารและการได้รับโอกาสหรือมีพื้นที่สาธารณะเพื่อ
ให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถตระหนักและแสดงศักยภาพของตนเอง ในขณะที่ความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ยงั คงดำ�เนินอยู่ และยังคงส่งผลให้ผหู้ ญิง
หลายคนต้องสูญเสียสมาชิกเพศชายในครอบครัว อย่างไรก็ตามบทบาทการทำ�งาน
ด้านสันติภาพของผู้หญิงเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความขัดแย้งไปสู่การสร้าง
สันติภาพ ทัง้ การปรับเปลีย่ นจากตนเองในระดับปัจเจกจากเหยือ่ มาเป็นผูใ้ ห้ การปรับ
เปลี่ยนบทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน มาสู่การเป็นผู้นำ�ครอบครัว
รวมทั้งผู้นำ�ชุมชนในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรภาคประชาสังคม
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(ฮาฟิสสา สาและ. 2553 : บทคัดย่อ)
อย่างไรก็ดี สำ�หรับผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็น
มุสลิม แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มิได้มีแต่ผู้หญิงมุสลิมอย่างเดียว แต่เป็นผู้หญิงทุก
ศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย การรวมตัวของกลุม่ ประชาสังคมผูห้ ญิงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เกิดจากการรวมตัวเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการทำ�งานอันมีจุดประสงค์ร่วมกัน
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิก ผูม้ จี ติ อาสา ผูไ้ ด้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสนใจในประเด็น
ปัญหาร่วมกัน โดยกลุม่ ประชาสังคมผูห้ ญิงต่างมุง่ หวังการพัฒนาท้องถิน่ ตนเองให้เกิด
การพัฒนา ความสงบ ความปลอดภัยความมั่นคงและร่วมสร้างสันติสุขให้กับจังหวัด
ชายแดนใต้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary)
เป็นกระบวนการศึกษารวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มประชาสังคมผู้หญิง
ชายแดนใต้แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้หญิงภาคประชาสังคม จำ�นวน 5 ท่านใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเจาะจงโดยเลือกเอากลุ่มผู้หญิงที่ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มประชาสังคมผู้หญิง
ชายแดนใต้ ที่ ทำ � งานด้ า นสั น ติ ภ าพ ผู้ ห ญิ ง ที่ เข้ า มามี บ ทบาทในการดำ � เนิ น งาน
และจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มโดยไม่แยกศาสนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากประเด็นคำ�ถามเกีย่ วกับการก่อตัวกลุม่
ของประชาสังคมผูห้ ญิงชายแดนใต้และบทบาทการทำ�งานด้านประชาสังคมเพือ่ สร้าง
สันติภาพชายแดนใต้ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบอุปนัยโดยการตีความและวิเคราะห์
สรุปจากข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในการ
ลงพื้นที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตจะนำ�มาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษา ใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และนำ�เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
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การก่อตัวของผู้หญิงภาคประชาสังคม
ความรุนแรงรอบใหม่ได้ปะทุอีกครั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่ พ.ศ.
2547 สมัยรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร ได้เกิดเหตุการณ์การปล้นปืนทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
เกิดกรณีกรือเซะและการประท้วงทีต่ ากใบทำ�ให้สถานการณ์ความไม่สงบได้เกิดขึน้ เรือ่ ย
มาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสงขลาจากความ
อ่อนแอของรัฐ ทำ�ให้คนในพืน้ ทีข่ าดทีพ่ งึ่ กลุม่ คนส่วนหนึง่ จึงรวมตัวกันเป็นองค์กรภาค
ประชาสังคมเข้ามาดูแลและรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ในฐานะประชากรของรัฐ (อับดุล
รอนิง สือแต. 2557: สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557.จากhttp://www.deepsouthwatch.org/node/6437) การเข้ามาดูแลและพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ เริม่ จากกลุม่ สิทธิมนุษยชนทีเ่ ข้ามาปกป้องการล่วงละเมิดสิทธิ
ต่อประชาชนจากภาครัฐ เช่น การใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมการทำ�ร้ายร่างกายผู้
ถูกกล่าวหา เป็นต้น และต่อมาได้มีองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมมากขึ้นจนกระทั่งก่อเกิดกลุ่ม
องค์กร เครือข่าย ประชาสังคมผู้หญิงขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มผู้หญิงได้มี
การรวมตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�งานเพื่อชุมชนกับหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยให้ความสำ�คัญกับการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาผ่านองค์กรชุมชน โดยเริม่ จากการเป็นชุมชนเครือข่ายโดยมีลกั ษณะของ
การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ทรัพยากร สวัสดิการชุมชน และการพัฒนา
ชุมชน รูปแบบและพื้นที่การทำ�งานยังไม่มีความหลากหลายและดำ�เนินงานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมให้ดียิ่งขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้
(คนึงนิจ มากชูชติ ผูป้ ระสานงานเครือข่ายชุมชนศรัทธา,สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2558)
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 อันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญ
ในการเข้ามามีพนื้ ทีข่ องผูห้ ญิงในทีส่ าธารณะและเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการทำ�งานภาค
ประชาสังคมในมิตอิ นื่ ๆ มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ อาทิ การรวมกลุม่ เพือ่ เยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิน่ ตามแนวสันติวธิ ี ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ควบคู่กันไปกับการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพ
ตัง้ แต่เหตุการณ์ความไม่สงบได้กอ่ เกิดการเข้าร่วมกลุม่ องค์กร เครือข่าย และกระจาย
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ตัวมากขึ้นของผู้หญิงไปทั่วพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้การก่อตัวของผู้หญิง
ได้สร้างเครือข่ายได้กระจายการทำ�งานเพือ่ เข้าถึงและพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่
แกนนำ�ของแต่ละเครือข่ายทีเ่ ข้าไปเพือ่ ดำ�เนินงานในชุมชนท้องถิน่ ให้เกิดความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน พร้อมกับการเสริมองค์ความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในทุกระดับ
อันเป็นปัจจัยทีน่ �ำ มาสูค่ วามเข้มแข็งในการทำ�งานภาคประชาสังคมของผูห้ ญิงในพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ สอดคล้องกับความเห็นที่ว่า
“ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบทำ�ให้ผู้หญิงได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่ม ชมรม
เครือข่าย สมาคม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในชายแดนใต้ ผู้หญิงมีความเข้มแข็งขึ้น
จากผู้สูญเสียก่อพลังทำ�ให้ก้าวผ่านความกลัวที่ต้องเผชิญนำ�มาสู่การเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น
การรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงทำ�ให้หลายคนที่เป็นผู้สูญเสียหรือผู้มีจิตอาสาต่างพร้อมที่
จะลุกขึน้ และหันกลับไปช่วยผูอ้ น่ื พลังทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ความผูกพันและการรวมตัวอย่าง
มั่นคงของกลุ่มผู้หญิง ทำ�ให้การก่อตัวก่อเกิดเป็นพลังที่หยัดยืนและเป็นแสงสว่างให้
กับชีวิตให้มีความหวัง และกำ�ลังใจอีกครั้ง ” (เลขา เกลี้ยงเกลา สัมภาษณ์, 2558)
จากรายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาเชิงรุกทีย่ งั่ ยืนด้วยสันติวธิ ไี ด้สะท้อนให้เห็นว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยคนท้องถิ่นที่สามารถพูดคุย แก้ปัญหาและตัดสิน
ใจในการกำ�หนดอนาคตเพื่อสันติสุขในชุมชนและภาคประชาสังคมรวมถึงการริเริ่ม
กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การแก้ ปั ญ หาความไม่ ส งบและสร้ า งสั น ติ สุ ข ที่ ยั่ ง ยื น
บนฐานการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่ เอง (นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
“การเสริมการเสริมสร้างสังคมสันติสขุ ” รุน่ ที1่ . 2552:60) ทัง้ นีด้ ว้ ยเรือ่ งของความเข้าใจ
ด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม จึงทำ�ให้กลุม่ องค์กรเครือข่ายเหล่านีไ้ ด้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อคนในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำ�งานได้อย่างคล่องตัวและเป็นที่ไว้วางใจ
จากคนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ภาครัฐเข้ามาทำ�งานในพื้นที่ (มูฮำ�มัดอายุบ ปาทาน
และคณะ. 2554 : 33)
ตัวอย่างบุคคลในพื้นที่ที่เข้ามาทำ�งานภาคประชาสังคม ดังเช่น ปาตีเมาะ เปาะ
อีแตดาโอ๊ะ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้บอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาถึงการเข้ามา
ทำ�งานภาคประชาสังคม เมื่อเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ครอบครัวของเธอ
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากสูญเสียบุคคลในครอบครัวถึง 4
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คน อันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
ครอบครัวของตนเองและผู้คนในพื้นที่ ทำ�ให้ในเวลาต่อมาได้เข้ามาเป็นส่วนสำ�คัญใน
การจัดตัง้ กลุม่ ผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพทีเ่ กิดจากการรวมกลุม่ ของผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิด้านต่างๆ และได้รับผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กทั้งร่างกาย
และจิตใจ รวมทัง้ กลุม่ คนทีม่ จี ติ สาธารณะได้เข้ามาส่งเสริมประเด็นความเป็นธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรม และความเข้าใจในมิติความแตกต่างทางเพศสมาชิกส่วนหนึ่ง
เป็นกลุ่มเพื่อนๆ อาสาสมัครที่ทำ�งานรณรงค์ให้เกิดการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็ก
รวมถึงบางส่วนจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้
จากรายงานของสำ�นักงานสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้สรุป
ฐานข้อมูลเครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนใต้ในโครงการเครือข่ายผู้นำ�สตรีเพื่อสันติสุข
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้เป็นทีส่ งั เกตได้วา่ ปัจจุบนั ผูห้ ญิงได้กอ่ ตัวและสร้างเครือข่ายการทำ�งาน
พัฒนาของผู้หญิงกว่า 136 เครือข่ายที่กระจายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดย
แบ่งเป็นประเด็นการทำ�งาน 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสตรีกระบวนการสร้าง
สันติภาพและลดความรุนแรง เครือข่ายการเยียวยา เครือข่ายสตรีกับการเมือง เครือ
ข่ายเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ เครือข่ายสตรีกับศาสนาและวัฒนธรรม เครือข่าย
สตรีกับสิทธิมนุษยชน เครือข่ายสตรีกับการศึกษา เครือข่ายสตรีกับกระบวนการ
ยุตธิ รรมและเครือข่ายสตรีอนื่ ๆ (สำ�นักงานสันติวธิ แี ละธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
: 2556. สืบค้นเมื่อ1พฤศจิกายน 2557. จากhttp ://www.pataniforum.com/admin/
jquery/ckfinder/userfiles/files.) การเกิดขึ้นของกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมโดยเฉพาะ
กลุม่ ของผูห้ ญิงทีไ่ ด้เข้ามาดำ�เนินการส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในช่วงหลังเหตุการณ์ความไม่
สงบเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีแกนนำ�ทั้งผู้หญิงพุทธและผู้หญิงมุสลิมเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ
เครือข่ายสตรีกระบวนการสร้างสันติภาพและลดความรุนแรง เครือข่ายการเยียวยา
และเครือข่ายสตรีกับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
ดังนั้น ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ก่อเกิดกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาในรูป
แบบของการจัดตัง้ กลุม่ สมาคม หรือเครือข่ายในรูปแบบประชาสังคมทีม่ ที งั้ ผูห้ ญิงชาว
พุทธและมุสลิมเข้ามาขับเคลื่อนหนุนเสริมและพัฒนาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ
อีกทั้งกลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าช่วยเหลือเยียวยาได้ดี และรวดเร็วกว่ารัฐ มากกว่ากลุ่ม
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วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (เมษายน–กันยายน 2558)

อื่นๆที่เป็นผู้ชายทั้งนี้เพราะความเป็นหญิงในการเจรจาที่มีความถ้อยทีถ้อยอาศัย
ความนุ่มนวล รวมถึงการหนุนเสริมจากหน่วยงานอื่นๆที่สนใจในประเด็นเหตุการณ์
ความไม่สงบ พร้อมการสนับสนุนเพือ่ ให้เกิดการรวมกลุม่ กันของผูห้ ญิง เหล่านีจ้ งึ ทำ�ให้
ผูห้ ญิงขยับการทำ�งานมากขึน้ และกล้าทีจ่ ะลุกเข้ามามีพนื้ ทีส่ าธารณะของผูห้ ญิงในทุก
วันนี้ที่เป็นมากกว่าแม่บ้านสู่ผู้นำ�การพัฒนาอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพที่
สำ�คัญในการร่วมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้
บทบาทผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้
บทบาทของผูห้ ญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้เปลีย่ นแปลงไปจากในอดีตทีบ่ ทบาท
ของผู้หญิงถูกกำ�หนดให้ผู้หญิงเป็นเพียงแม่ที่คอยดูแลลูก ดูแลเรื่องในครัวโดยเฉพาะ
ผูห้ ญิงมุสลิม มีความเด่นชัดเป็นอย่างมาก ทัง้ นีเ้ พราะบทบาทของผูห้ ญิงมุสลิมดัง้ เดิม
ในฐานะของผูใ้ ห้ก�ำ เนิดบุตร ความเป็นแม่ทต่ี อ้ งอบรมเลีย้ งดูลกู ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อกระบวน
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและในฐานะผู้ผลิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันผู้หญิงจึงต้องออกมาทำ�งาน แต่อย่างไรก็ตามสถานภาพของผู้หญิงนอกบ้าน
ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ชายเป็นผู้มีบทบาทในเรื่องนอกบ้าน
และการแบ่งงานตามเพศอย่างชัดเจน (ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ และสุภาพ พัสอ๋อง.
2536 : 18-19) ทั้งนี้ด้วยบทบาทของผู้ชายในการทำ�งานนอกบ้าน การเมือง และได้
รับการยอมรับจากสังคมในการดำ�เนินกิจกรรมและเคลือ่ นไหวต่างๆ ได้รบั การยอมรับ
ตลอดมา แต่ปจั จุบนั เนือ่ งจากสถานการณ์ความไม่สงบในหลากหลายเหตุการณ์ท�ำ ให้
ผู้ชายรู้สึกไม่ปลอดภัยมากนัก ด้วยเหตุนี้ภายใต้บริบทของพื้นที่ได้เปลี่ยนไปทำ�ให้ผู้
หญิงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เท่าทันกับสถานการณ์และเปลี่ยนตนเอง
จากสถานะของความเป็นแม่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือแม้กระทั่งเป็นผู้สูญเสียก้าว
สู่การพัฒนาและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การมีพื้นที่เพื่อเรียกร้องความเป็น
ธรรมและการเป็นแกนนำ�ที่ได้รับการยอมรับในชุมชน
ผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่าย
ประชาสังคมต่างต้องการที่จะเรียนรู้ และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ ดังนัน้ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและกลุม่ ผูม้ จี ติ อาสาเหล่านีท้ งั้ ชาวพุทธและ
มุสลิมต่างเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ด้วยพลังของผู้หญิง
สามารถปรับตนเองให้มโี อกาสในการทำ�งานประชาสังคม และเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมเพือ่
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แสดงจุดยืนและแสดงศักยภาพของผู้หญิงที่ไม่ใช่เป็นเพียงเพศที่อ่อนแอแต่เป็นผู้ที่
สามารถขับเคลื่อนหนุนเสริมสันติภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม
ในชุมชนได้อย่างดี ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้กอ่ เกิด
พลังกลุ่มใหม่ขึ้นมาคือ กลุ่มผู้หญิงที่ได้สร้างกลุ่มขยายสู่เครือข่าย พวกเขาเหล่านี้ไม่
ได้ลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพเพียงเท่านั้น แต่พวกเขาเหล่านี้ยังมาพร้อมกับ
การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา การไกล่เกลี่ย การร่วมพัฒนา
ศักยภาพของผู้หญิงในการทำ�งานที่จะหนุนเสริมทักษะเพื่อให้ผู้หญิงมีบทบาทในการ
ทำ�งาน อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ในการทำ�งานภาคประชาสังคม ดังเสียงสะท้อนของ
ผู้ประสานงานเครือข่าย 3 ชมรมมุสลีมมะห์นราธิวาส
“การเข้ามาทำ�งานกับชมรมเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญในชีวติ การทำ�งานที่
ผ่านมา สิ่งที่สำ�คัญ คือ ความสามัคคีของสมาชิกที่ต่างพร้อมใจที่จะทำ�งานเพื่อสังคม
ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกในด้านศาสนา ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการส่งเสริมการเป็นผู้นำ�เพื่อ
พัฒนาผู้อื่นต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่เชื่อว่าจุดเล็กๆเหล่านี้จะนำ�มา
สู่สันติภาพในเร็ววัน” (ฮัสลินดา ดาโอ๊ะ, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2558)
ปัจจุบนั การทำ�งานของผูห้ ญิงภายใต้บริบทของพืน้ ทีใ่ นสถานการณ์ความไม่สงบ
ที่ยืดเยื้อและรุนแรงได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้
ทำ�ให้ผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาหรือบางครั้งถูกผลักให้เปลี่ยนบทบาทเมื่อถึงเวลาที่เกิดผล
กระทบกับตนเองทีจ่ ะให้ผหู้ ญิงก้าวขึน้ เป็นผูน้ �ำ ครอบครัว ต้องรับภาระในการหารายได้
เลีย้ งดูครอบครัว บางส่วนเข้ามาทำ�งานภาคประชาสังคม จัดตัง้ กลุม่ องค์กร และอาสา
สมัคร นำ�มาสู่บทบาทของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 4 ประการ ดังนี้
1. การเยียวยา การเข้าใจเข้าถึงชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ ช่วยเหลือพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือทุนทรัพย์ มีการจัดตัง้ กองทุนการศึกษา
และการเยี่ยมเยียน ดูแลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความวางใจ จากนั้นเมื่อเข็มแข็ง
มากขึน้ ก็พฒ
ั นาไปสูก่ ารเยียวยาช่วยเหลือด้านการปกป้องสิทธิผไู้ ด้รบั ผลกระทบ เพือ่
สร้างความเป็นธรรมและร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาด้วยการเยียวยา การส่ง
เสริมอาชีพ การขับเคลือ่ นงานของกลุม่ ผูห้ ญิงทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือ เยียวยาและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ (พิณผกา งามสม. 2553 : สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2557.
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จาก http ://www.prachatai.com/journal/2010/03/28052.) บทบาทการทำ�งานของ
ผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นได้มีส่วนร่วมในรูปแบบการขับเคลื่อนงานของกลุ่มผู้หญิงที่เด่นชัดใน
การรวมตัวที่เรียกว่า “ประชาสังคม” ของผู้หญิงที่ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์
จากผู้ถูกกระทำ�ภายใต้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำ�ให้ผู้หญิงขยับ
การทำ�งานจากจุดเล็กและขยายเพือ่ ไปสูก่ ารผลักดันเข้าสูน่ โยบายสาธารณะ เช่น งาน
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบงานปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้ผู้ได้รับผล
กระทบได้เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม เช่น เหตุการณ์กรณีตากใบ สะบ้าย้อย และกรือเซะ
ซึง่ เป็นเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ไทยและ
ผลจากการประกาศกฎอัยการศึกและพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กและผู้หญิง เช่น การจับ
ผู้หญิงมาสอบปากคำ�ในยามวิกาล การที่สามีหรือบุตรถูกจับกุมตัวและถูกดำ�เนินคดี
ทำ�ให้ผู้หญิงต้องดูแลครอบครัว (รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 25472550 ในประเทศไทย. 2550: 127)
2. การส่งเสริมศักยภาพของผูห้ ญิง เนือ่ งจากกลุม่ องค์กรทีไ่ ด้รวมกลุม่ นัน้ ได้สร้าง
เครือข่ายที่ขยายไปทั่วทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังนั้น
ผูห้ ญิงจึงได้รบั โอกาสและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นทัง้ ผูน้ �ำ ผูป้ ระสาน
ของเครือข่าย ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้หญิงในทุกระดับ โดยจะมีการฝึก
อบรมให้ผู้หญิงได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านการสนับสนุนของภาคประชาสังคมที่
เข้ามาเป็นสือ่ กลางในการจัดอบรมการให้ความรู้ อาทิ การพัฒนาเครือ่ งมือตรวจสอบ
ธรรมาภิบาล “บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล รู้ถึงสิทธิ
หน้าทีข่ องตน และพร้อมทีจ่ ะตรวจสอบการทำ�งานของรัฐ การเข้ารับการฝึกอบรมการ
เป็นวิทยากรกระบวนการ การให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแก้ปญ
ั หาอย่าง
สันติวิธี เป็นต้น และนำ�มาสู่การพัฒนาแกนนำ�ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง รวมถึงผู้หญิง
ได้มีพื้นที่ในการออกสิทธิ ออกเสียงแสดงความคิดความเห็นผ่านเวทีการระดมความ
คิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับคำ�บอกเล่าที่ว่า
“การส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้ทำ�ให้ผู้หญิงได้มีความ
กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออกและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นได้ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการทีผ่ า่ นมาเป็นเหมือนวิชาติดตัวทีจ่ ะนำ�มาปรับใช้ ในชุมชน สังคมต่อไป รวมถึง
เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคม ทางการเมืองที่เปิดกว้างให้ผู้หญิงเกิดการยอมรับ และ
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เข้มแข็งในการทำ�งาน อีกทัง้ เมือ่ ผูห้ ญิงและเครือข่ายอืน่ ๆ ได้มารวมตัวกันเสมือนการ
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงเราได้มเี วทีหรือศูนย์กลางในการออกความคิดเห็นร่วมคิดและพร้อม
เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำ�งานเพื่อสังคมและได้บอกเล่าปัญหาที่จะนำ�มา
สู่การแก้ไขต่อไป” (แวรอสนะฮ์ ดีเยาะ,สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
3. การประสานความเข้าใจระหว่างผูไ้ ด้รบั ผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ เมือ่ ผูห้ ญิง
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพของตนได้น�ำ มาสูบ่ ทบาทในการประสานความเข้าใจระหว่าง
ผู้ได้รับผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ โดยผู้หญิงเป็นคนกลางเพื่อเชื่อมประสานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนซึ่งผู้หญิงสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี
ทัง้ ด้วย การช่วยเหลือและเข้าถึงผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจะดำ�เนินอย่างรวดเร็ว ด้วยการถ้อย
ทีถอ้ ยอาศัยอันนำ�มาสูก่ ารลดความขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรม จึงทำ�ให้เมือ่ เกิด
กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หรือปัญหาความขัดแย้งจึงทำ�ให้ผู้หญิงเข้ามา
เป็นส่วนสำ�คัญในการร่วมประสานความเข้าใจต่อกันของทุกภาคส่วน ในปัจจุบนั ผูห้ ญิง
มีการกระจายการทำ�งานทีห่ ลากหลายมิตมิ ากยิง่ ขึน้ และได้สะท้อนข้อเสนอข้อคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆเพือ่ นำ�ปัญหาเข้าสูข่ อ้ เสนอเชิงนโยบายต่อส่วนกลางและในพืน้ ทีส่ าม
จังหวัดชายแดนใต้ เพือ่ นำ�มาซึง่ การแก้ปญ
ั หาและรับฟังเสียงของผูห้ ญิงมากยิง่ ขึน้ สร้าง
ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้ได้รับผล
กระทบทุกฝ่ายต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักมนุษยชนและยุตธิ รรม รวมถึงการร่วมมือกัน
ระหว่างภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ความเข้าใจอันดีและประสานงานในโครงการที่หนุนเสริมการพัฒนา ความร่วมมือ
ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทาง
สันติวิธี
4. การเปิดพื้นที่การทำ�งานในชุมชนเพื่อความยั่งยืน การปรับเปลี่ยนสถานะ
บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปภายใน
พื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนใต้ นั บ ว่ า เป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ห น้ า ใหม่ ข องประชาสั ง คม
ชายแดนใต้ที่ผู้หญิงและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างเครือข่าย มีพื้นที่ทาง
สังคมเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น เครือข่าย และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่และได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรแก่กลุ่มผู้หญิงมากขึ้น
(เอกรินทร์ ต่วนศิร.ิ 2557 : 63-77) กลุม่ ผูห้ ญิงทีม่ บี ทบาทในการทำ�งานในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ อาทิเช่น เครือข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคมเพือ่ สันติภาพชายแดนใต้ เครือข่าย
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สตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ (Deep Peace) กลุ่มหัวอกเดียวกันแบ่งปันน้ำ�ใจ
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) เครือข่ายชุมชนศรัทธา ชมรมผู้นำ�มุสลีมะห์
นราธิวาส เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ และเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวง
สันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น กลุม่ เครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมทำ�งานภาคประชาสังคม
ต่างได้รบั การยอมรับจากหลากหลายส่วนทีเ่ ข้ามาร่วมมือ ส่งเสริมทัง้ จากภาครัฐ เอกชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเน้นการทำ�งานเพือ่ ส่วนรวมในการพัฒนา สนับสนุนให้
เกิดพืน้ ทีก่ ารทำ�งานทีย่ งั่ ยืน ทัง้ นีก้ ารทำ�งานภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบผูห้ ญิงทีเ่ ข้า
มาทำ�งานประชาสังคมล้วนแล้วเป็นผูท้ มี่ จี ติ อาสา ความเสียสละ รวมถึงผูส้ ญ
ู เสียทีต่ า่ ง
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อชุมชนผ่านโครงการ กิจกรรมการพัฒนาซึ่ง
การทำ�งานในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นการทำ�งานบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่ผู้หญิง
เหล่านี้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคกับความรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งนี้การที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึง
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ การช่วยเหลือ เสริมสร้างสันติสขุ ให้เกิดขึน้ ได้เนือ่ งด้วยความเป็น
หญิงสามารถช่วยลดการเผชิญหน้า ลดความกดดัน ลดเงือ่ นไขทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้ง
เมื่อผู้ชายตกเป็นเป้าหมายหรือเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกมองอย่างไม่ไว้วางใจจากเจ้า
หน้าที่รัฐ ผู้หญิงจึงเข้ามามีบทบาทแก้ไขสถานการณ์ ความขัดข้องและคลี่คลายความ
สงสัยและเกิดความไว้ใจมากขึ้น (จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน. 2551: สืบค้นเมื่อ
15 ตุลาคม 2557.จากhttp ://www.cedawwatch :wordpress.com/2008/02/01)
สอดคล้องกับคำ�บอกเล่าของนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพให้ความเห็นว่า
“การทำ�งานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งในสาม
จังหวัดชายแดนใต้บางสถานการณ์ไม่เหมาะที่ผู้ชายจะออกมาเคลื่อนไหว ฉะนั้นภาย
ใต้สถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบนั เป็นโอกาสทีผ่ หู้ ญิงได้มพี นื้ ที่ จากแต่กอ่ นทีม่ กี าร
กีดกัน้ ผูห้ ญิงออกมาทำ�งานนอกบ้าน แต่ปจั จุบนั การออกมาเคลือ่ นไหวงานเพือ่ สังคม
มากขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพให้สังคมเห็นว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ทำ�ได้ ผู้หญิงเองก็ทำ�ได้ดี
พอๆ กับผู้ชายเช่นกัน” (ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ ,สัมภาษณ์ 10 พฤศจิกายน 2557
งานวิจัยที่แสดงถึงบทบาทการทำ�งานของผู้หญิง ดังเช่น งานวิจัยเรื่องผู้หญิงกับ
การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สะท้อนการ
ทำ�งานของผูห้ ญิงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ถงึ การพัฒนารูปแบบการทำ�งานของ
กลุม่ ผูห้ ญิงเครือข่ายชุมชนศรัทธาในการขับเคลือ่ นดำ�เนินงานของเครือข่ายทีม่ บี ทบาท
ในการสร้างสันติภาพ และการพัฒนา สนับสนุนของเครือข่ายชุมชนศรัทธาในการเปิด
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พืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงเข้ามามีสว่ นร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมของเครือข่ายและให้การยอมรับ
ที่ดี ทั้งนี้การพัฒนาและสร้างความมั่นคงได้พัฒนาผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย
การพัฒนาผูน้ �ำ ผูห้ ญิงให้เข้าร่วมในการขับเคลือ่ นการทำ�งานพร้อมๆ ไปกับการขยายฐาน
ความรู้ไปสู่ภายนอกเครือข่าย อาทิ กลุ่มประชาสังคม ชุมชน ผสานความร่วมมือจาก
ภายนอกร่วมกับภาครัฐ เอกชนเพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ของเครือข่ายชุมชนศรัทธา กับองค์กรภาคี พร้อมกับการเป็นส่วนหนึง่
จากประสบการณ์ร่วมกันที่เน้นการพัฒนารูปแบบการทำ�งานชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การเสริมศักยภาพความสามารถ และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการจัดการตนเอง
ทำ�ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการทำ�งานกับผู้ชายได้อย่างมีคุณภาพ
(ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ,คะนึงนิจ มากชูชิต และกอแก้ว วงษ์พันธุ์. 2556 : 58-60) และ
บทบาทของผูห้ ญิงชายแดนใต้กบั การใช้สอื่ วิทยุเสียงจากผูห้ ญิงใต้ซงึ่ เป็นโครงการของ
กลุม่ ผูห้ ญิงภาคประชาสังคมของโซรยา จามจุรี ศึกษากระบวนการทำ�งานของกลุม่ ผูห้ ญิง
ผู้หญิงภาคประชาสังคมที่เป็นสมาชิกผ่านงานวิจัยเรื่องพลังแห่งเสียงที่ไม่เคยได้ยิน :
ถอดประสบการณ์จากการทำ�รายการวิทยุเสียงผู้หญิงชายแดนใต้ โดยมีการทำ�งาน
ของเครือข่ายผู้หญิงทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มในการทำ�งาน ประกอบด้วย
กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงกลุ่มผู้หญิงใจอาสา กลุ่ม
ผู้หญิงที่เป็นพี่เลี้ยง กลุ่มผู้หญิงที่ทำ�หน้าที่ด้านเทคนิค และสุดท้ายกลุ่มผู้หญิงที่เน้น
การบริหารจัดการคอยกำ�กับดูแลรายการผูห้ ญิงทัง้ 5 กลุม่ มีความสนใจทีต่ า่ งกันออกไป
ดั ง นั้ น การแบ่ ง งานจึง เป็น งานที่ทุกคนถนัดและที่ สำ� คั ญ คื อ พวกเขาเหล่ า นี้ มี จิ ต
สาธารณะที่จะทำ�งานเผยแพร่เพื่อให้การทำ�งานเพื่อสังคมได้ดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบต่อมาแนวคิดหลักของรายการวิทยุอยู่ภายใต้จิงเกิ้ล
(Jingle) ประกอบรายการที่ว่า “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาค
ประชาสังคมทีก่ �ำ ลังขยับขับเคลือ่ นภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะความยาก
ลำ�บากที่ต้องร่วมข้ามให้ได้” (โซรยา จามจุรี. 2554 : หน้า 277-293)

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

บทบาทของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำ�มาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำ�คัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น เมื่อผู้หญิงที่สูญเสีย
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และได้รบั ผลกระทบต้องดิน้ รนและลุกขึน้ มาเรียกร้องสิทธิรวมตัวกันต่อรองกับอำ�นาจรัฐ
รวมตัวช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยกัน ผู้หญิงจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทำ�งานภาคประชาสังคมในหลากหลายมิตมิ ากยิง่ ขึน้ และกลายเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญ
ที่ผู้หญิงได้เข้ามาบทบาทการทำ�งานภาคประชาสังคมโดยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร
สมาคม และเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนงานด้านสันติภาพ
โดยร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาและหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงด้วยกัน
ในพืน้ ทีใ่ ห้มบี ทบาทมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การติดตามประสานงานระหว่างกันของภาคีทงั้
จากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการทำ�งานให้เป็นที่ยอมรับและเป็นรูปธรรมในการ
ดำ�เนินกิจกรรมมากขึ้น การก่อตัวของสมาคมผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึง
นับเป็นพลังสำ�คัญทีเ่ ป็นการเปลีย่ นบทบาทของผูห้ ญิงให้กา้ วออกมายืนข้างหน้า โดย
เฉพาะการทำ�งานภาคประชาสังคมและเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพด้วยวิธกี าร
อย่างสันติวธิ พี บว่ามีรปู แบบการทำ�งาน การเยียวยาเยีย่ มเยือน ดูแลให้การช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การส่งเสริมศักยภาพผูห้ ญิง การประสานความเข้าใจระหว่างผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบกับหน่วยงานรัฐ และการเปิดพื้นที่การทำ�งานในชุมชนเพื่อความยั่งยืน
เหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นจุดเปลีย่ นนำ�มาสูก่ ารทำ�งานของผูห้ ญิงมี
จุดร่วมกันคือต้องการให้เกิดสันติสขุ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ทงั้ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและ
ไม่ได้รบั ผลกระทบต่างก็มจี ดุ ยืนในการทำ�งานเพือ่ สังคมผูห้ ญิงมีพน้ื ทีส่ าธารณะมากขึน้
จากการที่ผู้หญิงจะอยู่แต่บ้าน ทำ�ครัว เลี้ยงลูก แต่เมื่อผู้หญิงต้องผันตัวเองเข้าสู่ส่วน
หนึง่ ของการพัฒนาสังคมจึงทำ�ให้ในปัจจุบนั กลุม่ ผูห้ ญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้เพิม่
มากขึน้ ได้อย่างตัง้ มัน่ ไม่ได้เป็นเพียงเสียงเล็กๆ ในสังคมอีกต่อไป แต่เป็นพลังขับเคลือ่ น
นำ�การพัฒนาตามแนวสันติวธิ เี ข้ามาเพือ่ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสันติภาพที่ต่อไปในอนาคต การเข้ามาของผู้หญิงได้ส่งผลสะท้อนไปสู่เครือข่าย
อื่นๆ เพื่อนำ�มาสู่การต่อยอดขบวนการทำ�งาน การร่วมมือกันในต่างๆ เช่น การเสริม
สร้างศักยภาพ การแสดงความเห็นบนเวทีสาธารณะต่างๆ การจัดกิจกรรมถอดบท
เรียน เป็นต้น รวมถึงการยอมรับจากภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อเสนอแนะ

1. การรวมกลุม่ ภาคประชาสังคมผูห้ ญิงมีเพิม่ ขึน้ ในปัจจุบนั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ควรเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมของกลุม่ ผูห้ ญิงเพือ่
เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในการทำ�งานด้านสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้
2. รัฐควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการทำ�งานของผู้หญิงให้มีพื้นที่และเข้าไปมี
ส่วนร่วม ดังเช่น ในกระบวนการเจรจาสร้างสันติภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะความเป็น
ผู้หญิงที่จะเจรจาการประนีประนอมจะนำ�มาสู่การความเข้าใจและแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
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