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รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรง
สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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บทคัดยอ
 บทความวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) รปูแบบความรวมมือท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบตักิบัภาครัฐ

ขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต    2) ปจจัย

ทีม่คีวามสมัพนัธกบัความรวมมอืกับภาครฐัขององคกรชุมชนเพือ่การลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูใหขอมลูสําคัญ คือ กลุมองคกรชุมชนที่มีสถานภาพเปนองคกรจดทะเบียน

ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท ประกอบดวย ผูนาํ กรรมการ หรอืสมาชิกกลุม ผูไดรบัมอบหมายจากตวัแทนองคกร
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ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก 

(In-depth Interview) จาํนวน 16 คน และวธิกีารสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) จาํนวน 10 คน 

ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 1) รูปแบบความรวมมือที่กับภาครัฐกับองคกรชุมชนใน            

การลดความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 รปูแบบ คอื รปูแบบความรวมมือแบบสัง่การ 

รูปแบบความรวมมือแบบหุนสวน และรูปแบบความรวมมือแบบพันธมิตร 2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ      

ความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบในพื้นที่                 

จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปจจัยการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ ปจจัยความเหมาะสมของนโยบาย และ 

ปจจัยสภาพโครงสรางทางสังคม  

คําสําคัญ
 รูปแบบความรวมมือ  การลดความรุนแรง  พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

Abstract
 The purpose of this research were to study 1) the collaborative model between public sectors 

and community organizations to inhibit the insurgency in unrest areas of southernmost provinces 

2) the factors regarding collaboration between government and community organizations to           

decrease the violence in the unrest areas of southernmost provinces. The key informants of this 

study were the community organizations registered in the urban and countryside. They consist of 

leaders, committees, or representatives of the community members who inhabit within three         

southernmost provinces, along with four districts in songkhla.  Data were collected by implementing 

in-depth interview with sixteen people and focus group with ten people. Content Analysis.                   

The following consequences will be summarized below: 1) The three collaborative models between 

public Sectors and community organizations to inhibit the insurgency in the unrest areas of          

southernmost provinces were commanding model, partnership model and alliance model. 2) The 

three factors as to collaboration between public sectors and community organizations to inhibit the 

insurgency in unrest areas of southernmost provinces were social structure, identity expression 

and appropriate policy.

Keywords
 Collaborative Model, Decrease Violence, Southernmost Provinces 
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บทนํา
 สถานการณความไมสงบในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต ทีเ่กดิขึน้อยางตอเนือ่งและไดทวคีวามรุนแรง

มากท่ีสุดนับต้ังแตในชวง พ.ศ. 2547 ดังกรณีเหตุการณที่กรือเซะ จังหวัดปตตานี เหตุการณประทวงท่ี            

สถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตลอดถงึเหตุการณสังหารรายวนั ทีย่ังเกิดข้ึนกระทัง่ปจจุบนั 

เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมีสาเหตหุลายดาน ทัง้ในเชงิสังคม เศรษฐกจิ ประวัตศิาสตร ชาติพนัธุ 

และอัตลักษณของประชาชนในระดับพื้นที่ จนกระท่ังนําไปสูปญหาความขัดแยงทางการเมืองระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ และเชื่อมโยงไปสูปญหาระหวางประเทศ (Cheow, 2003 ; Jaikaew, 2010 ; Nakata, 2010 ; 

Rabasa & Chalk, 2012 ; Smith, 2004) เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้น       

ถึงในปจจุบัน การดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการลดความรุนแรงยังไมประสบความสําเร็จ                 

ไมสามารถกอใหเกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน ไมสามารถสรางความมั่นคงในการบริหารจัดการ             

ในการปกครองใหเปนไปตามหลกัการปกครองแบบประชาธปิไตยไดอยางสนัติสขุ ความพยายามของภาครฐั

ในการแกปญหาดงักลาวไดดาํเนนิการมาอยางตอเนือ่ง ทัง้ในรูปแบบการจัดระบบการบริหารเฉพาะระดบัพ้ืนที่ 

การใชนโยบายประนีประนอมกับกลุมผูกอการรายระดับแกนนํา ภาครัฐไดยึดหลักปฏิบัติการแกไขปญหา    

จากยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา สอดคลองกับ  Chaijaroenwatana, Kajornboon,                

Siammai & Jongrungrote (2008) ไดกลาวถึงประเด็นนีว้า ภาครฐัพยายามในการแกไขปญหาโดยการกาํหนด

นโยบายและยทุธศาสตร มาตรการ และมหีนวยงานท่ีเกีย่วของเขามาเชือ่มโยงในการแกไขปญหาความขดัแยง 

เพ่ือเปนหนวยงานเฉพาะกิจท่ีทํางานแกไขปญหาแตไมสามารถคลี่คลายปญหาได สอดคลองกับ  Budget 

Policy and Planning Office, National Police Agency  (n.d.) กลาวถึง ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต         

ไมสามารถแกไขปญหาเชิงเด่ียวจากหนวยหน่ึงหนวยใดเพียงหนวยเดียว เพราะสภาพปญหาใน                       

จงัหวัดชายแดนภาคใตมรีปูแบบปญหาเชงิซอนท่ีแตกตางจากสภาพพืน้ทีท่างสังคม วฒันธรรม ศาสนา อตัลกัษณ 

และภาษา การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ หรือโครงการตาง ๆ  ลักษณะพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต           

มีความหลากหลายของชาติพันธุ มีวิถีวัฒนธรรมแหงการดําเนินชีวิต และวิธีคิดท่ีสะทอนการมีตัวตน                    

แตในพ้ืนทีม่กีลุมองคกร  สถาบันทางสงัคม กลไกทางสังคมควรมีบทบาท และเกาะเก่ียวกันในการพ่ึงพาตนเอง

เปนกลุมองคกรชุมชน เขาไปมีสวนรวมเพื่อจัดการความขัดแยงรวมกับภาครัฐ และ Puang-ngam (2008) 

กลาววา กลุมเปนกระบวนการกลุม จนพัฒนาสูองคกรชุมชน และความเปนประชาสังคมในชุมชนและทองถ่ิน 

สอดคลองกับ Mongkolnchaiarunya (1997) ระบุวา กลุมเปนการรวมพลังของคนจํานวนหนึ่งที่มีความคิด

อุดมการณคลายกันเพื่อแกไขปญหาที่ประสบอยูหรือรวมกันกระทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงหรือหลายส่ิง เพ่ือใหไดรับ

ประโยชนตามที่ตนและกลุมของตนปรารถนา

 แนวคิดการสรางความรวมมือ (Collaboration) โดยคาดหวังใหมีการนําไปประยุกตใชเปนแนวทาง 

และเครื่องมือใหแกการบริหารจัดการสมัยใหม (Agranooff, 2006) ความรวมมือ เกิดจากการสนับสนุนของ

องคการใหเกิดการไดเขาถึงจุดมุงหมายทีต่ัง้เอาไว โดยการตัดสินใจเขารวมมือน้ันเกิดจากผูนาํขององคการนัน้ ๆ  

และเป นการพัฒนากิจกรรม /โครงการท่ีสร างขึ้น  โดยส วนใหญแล วความร วมมือในลักษณะ                                                      
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Collaboration นัน้เปนความรวมมอืระหวางภาครัฐ และองคการทีไ่มแสวงหาผลกาํไร และเมือ่เกดิความรวมมอื

ระหวางองคการขึ้นผลประโยชนจะเกิดขึ้นตามมา (Vangen & Huxham, 2010) การทํางานรวมกันตองมี      

การกําหนดความชัดเจนและความเขาใจในการแกไข ปรบัปรุงการทาํงานรวมกัน (Byrne & Hansberry, 2007) 

คือ 1) การจัดลําดับความสําคัญของงาน พูดคุยวิธีการทํางานรวมกัน และวัตถุประสงคการทํางาน 2)                

ควรมีการอธิบายวิธีการทํางาน ซึ่งการทํางานรวมกันอาจมีวิธีการที่แตกตางกันได แตยังสามารถทํางานรวม

กนัได 3) มกีารสรางสถาบนัสนบัสนนุการทาํงานรวมกนั 4) มกีารสรางจดุแขง็ของการทาํงาน  5) มีการพัฒนา

ความเปนเลิศ สรางความเปนมืออาชีพ 6) สามารถจัดการปญหาความขัดแยง และ 7) ความรวมมือไมได

หมายความวาสาํเรจ็ การดาํเนนิการตอไปถาไมสาํเรจ็ควรจะตองหยดุ ซึง่การทํางานรวมกนัของหนวยงานตาง ๆ  

สามารถทาํงานรวมกันไดอยางยืดหยุน และเสริมสรางการมุงสรางความสาํเร็จในการดาํเนินงานรวมกันระหวาง

หนวยงาน (สถาบนัสงเสรมิการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่,ี 2550) และแนวความคดิในการสรางความรวมมอื

กับองคกรภาคประชาสังคมโดยทั่วไป โดย UNODCCP ไดเสนอไววา การท่ีจะสามารถดําเนินงานรวมกับ    

กลุมองคกรชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงจากภาครัฐจําเปน       

ที่จะตองมีแนวทางการปรับปรุงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะขององคกรชุมชนกลุมตาง ๆ 

(Transparency International, 2004) การทํางานของเจาหนาทีภ่าครัฐตองเปล่ียนบทบาทจากการชีน้าํควบคุม

สังคม มาเปนการใหขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู ความเห็นรวมมือกับภาคสวนอ่ืน ๆ ของสังคมในการ            

คิดเชิงยุทธศาสตร โดยอาศัยกระบวนการของความรวมมือ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการภาครัฐ      

เพื่อการตอบสนองตอผลประโยชนสาธารณะอยางแทจริง (Denhardt & Denhardt, 2000)

 ดังนั้น ความรวมมือในการลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบไดตองอาศัยปจจัยสู               

ความสาํเรจ็ทีส่งผลตอความรวมมอืในการทาํงานเพือ่ลดความรนุแรงดวยความเขาใจในอตัลกัษณ ความตัง้ใจ 

และมีความไววางใจรวมกันในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภาครัฐและ            

องคกรชุมชนรวมมือในการทํางานดวยการไดรับความรวมมือจากประชาชนเพ่ือการนํานโยบายไปใชใน          

การปฏิบัติ และสามารถลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 

วัตถุประสงค
 1. รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรง

สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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วิธีการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative  Research)  ศกึษารูปแบบและปจจยัความรวมมอื

กับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จากกลุมองคกรชุมชนที่มีสถานภาพเปนองคกรจดทะเบียน ทั้งใน   

เขตเมืองและชนบท ประกอบดวย ผูนาํ  กรรมการ หรอืสมาชกิกลุมผูไดรบัมอบหมาย ใชวธิกีารสมัภาษณเชิงลึก 

(In–Depth  Interview) จํานวน 16 คน วิธีการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) จํานวน 10 คน 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แนวคําถามเกี่ยวกับลักษณะการสราง     

ความรวมมือและปจจัยที่สงผลตอการสรางความรวมมือเพ่ือการแกไขปญหาในการลดความรุนแรงในพ้ืนที่ 

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และมีการตรวจสอบขอมูลจากบุคคล                  

ที่เกี่ยวของกับเหตุการณและสถานการณที่ไดมีการวิจัย 

ผลการวิจัย
 1. บทบาทภาครัฐกับขององคกรชุมชนน้ันมีลักษณะที่สําคัญมาจากดวยสภาพพ้ืนที่สถานการณ    

ความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะการบริหารงานแบบรัฐออนแอ ไมสามารถ    

จดัระเบียบสังคมตามเจตนารมณแหงรัฐท่ีตองมีหนาท่ีดแูลความมัน่คง ชวีติและความยตุธิรรม ความเทาเทียม 

สทิธิเสรีภาพของผูคนในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใตตามแนวนโยบายแหงรัฐและการบรหิารงานทีร่ฐัพยายาม

มีบทบาทในการบริหารงานผานกลไกการทํางานเพ่ือดูแลผูคน แตจากบทบาทในอดีตมีการกําหนดนโยบาย

ของรฐัเพือ่การผสมกลมกลนืความเปนชาต ินโยบายครอบงาํคนไทยมสุลิมมีความเปนไทยท่ีจะลดความแตกตาง

และความหลากหลายของวัฒนธรรม และอัตลักษณของชาติพันธุ ภาษา จึงมีความรูสึกตอตาน และ          

เปนการพัฒนาของการกอตัวความขัดแยง และความรุนแรงที่เรื้อรังในพื้นที่ในปจจุบันที่รัฐใชมาตรการ         

กฎหมายเขาควบคุมจัดระเบียบ การใชแนวคิดทางการทหารนําการเมือง จนกระทั่งไดปรับแนวนโยบาย    

เปนการเมืองนําการทหารเพื่อการบริหารจัดการงานภาครัฐ พื้นท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรของการแกไข

ปญหาจากเหตุการณความไมสงบนั้นเกิดจากความหวาดระแวงตอภาครัฐและจากความขัดแยงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหภาครัฐตองปรับนโยบายกลไกการบริหาร ยุบกองบัญชาการผสมพลเรือน        

ตํารวจ ทหารท่ี 43 และกลับมาสรางหนวยงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา              

(กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดวยความผิดพลาดจึง

กลับมาจัดต้ังกลไกการทํางานหนวยงานทั้งสองเหมือนเดิม โดยแบงหนาท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ดูแลความมั่นคงและโครงการตาง ๆ ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดูแลการพัฒนาสังคม แตการบริหารจัดการพื้นที่มีบทบาทของหนวยงาน

ความมัน่คงเปนการทาํงานในแนวทางการยดึกฎหมาย พระราชบญัญัตกิารรักษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร 

และพระราชกําหนดฉุกเฉิน ขาดความไววางใจตอกันและไมสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม

ในพืน้ทีไ่ดเทาทีค่วรจงึกอใหเกดิการใชอาํนาจในพืน้ทีใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตใหกลุมองคกรชมุชนเปนกลไก
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ทีอ่ยูในระบบรัฐหรือพหุสงัคม (Multiracial Society) ทีม่กีารตอตานในรปูแบบตาง ๆ  สะทอนการตอบโตทาทาย

ของอาํนาจรัฐ รฐัตองปรบับทบาทมาเปนพันธมติรหุนสวนในพ้ืนท่ีการปฏิบตัจิงึทําใหเกิดแนวความคดิในการ

รวมกลุมของผูคนประชาชนในการดแูลดานอาชพี รายได สวัสดิการ เพ่ือชวยเยยีวยาและปกปองฐานทรพัยากร

ในพื้นที่จากการรวมตัวเปนกลุมองคกร เครือขายที่มีวัตถุประสงค เปาหมายของกลุมองคกรชุมชนโดยยึดโยง

กับผูคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณที่รัฐไมสามารถ

ควบคุมจัดการใหหมดส้ินได จึงมีความพยายามของภาครัฐในการจัดตั้งกลไกองคกรที่มารองรับการทํางาน

ใหกบัหนวยงานภาครฐั และการมกีลไกองคกร NGOs และภาคประชาชน ตลอดจนนกัวชิาการ นกัวจิยั หนวยงาน

ภายนอกจัดกลไกองคกรมาเสริมงานของพื้นที่เพ่ือหาแนวทางรวมกับภาครัฐและการเขามาตรวจสอบ           

กลไกการทํางานของรัฐในลักษณะความรวมมือ เนนการใหความรูความเขาใจและปกปองสิทธิเสรีภาพ          

สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี เพราะความรุนแรงในพื้นท่ีมีการกระทําความรุนแรงทั้ง 2 ฝาย ทั้งภาครัฐและ               

ความรุนแรงจากผูกอความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ัน จากความรวมมือกับภาครัฐของ

องคกรชมุชนนัน้มลีกัษณะการปฏิบตัริวมกนัในหลายรปูแบบ และเพือ่ใหความรวมมอืทีเ่กดิข้ึนเหน็เปนรปูธรรม

ทีม่คีวามชัดเจน จงึสามารถแบงรูปแบบความรวมมอืกบัภาครฐัขององคกรชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตได ดงันี้

  1.1 รปูแบบความรวมมอืแบบสัง่การ ความรวมมอืแบบสัง่การในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต

เปนความไมเทาเทียมกัน เปนลักษณะของความรวมมือขององคกร เพื่อรองรับแนวนโยบายของรัฐในการนํา

นโยบายไปปฏบิตั ิและกจิกรรมท่ีตอบสนองผลงานและการเปนกลไกของการทาํงานหนนุเสริมหนวยงานภาครัฐ 

เชน กลุมแมบาน กลุมอาชีพที่ไดรับการแนะนําสงเสริมในการรวมกลุม กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต                     

โดยกลุมเหลานีไ้ดรบัการสงเสริม สนบัสนุนอดุหนุนงบประมาณจากภาครัฐ และการใหความรูเพือ่การพฒันาอาชีพ 

การฝกอบรมและการเขารวมกจิกรรมกบัภาครฐัอยางสมํา่เสมอ และในการเชญิภาครฐัใหเขารวมกจิกรรมของกลุม 

เชน กจิกรรมพธิกีารของหนวยงานราชการใหเขารวม พธิกีารทางศาสนาและประเพณวีฒันธรรมจะมกีจิกรรม

การเขารวมปฏสิมัพันธกบัองคกรชมุชน จงึเปนกลุมภายใตโครงสรางของการอปุถัมภของระบบราชการหนวยงาน

ภาครัฐ เพื่อใหเกิดการทํางานในดานความสัมพันธที่ชวยเหลือตอกลุมองคกรชุมชนของภาครัฐในการดูแล

คณุภาพชีวติดานการสงเสริมอาชีพ รายได สวสัดกิาร ซึง่เปนองคกรทีอ่ยูภายใตการรับคาํสัง่ใหเขารวมกจิกรรม

ของภาครัฐในพ้ืนที่ และสามารถระดมมวลชนในการทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพ่ือการสนับสนุนการทํา

กิจกรรมดานการพัฒนาคน ตองทํางานตามงบประมาณ และมีองคกรชุมชนบางกลุมที่ทํางานเขมแข็ง          

เพราะมาจากปจจยัผูนาํทีม่อีดุมการณ แตบางครัง้ผูนาํสวมหมวกหลายใบ เชน กลุมแมบาน กลุมนารางพรุชงิ 

กลุมสวสัดกิารตาง ๆ  กลุมออมทรัพย และกลุมเกษตร นาํไปสูความเช่ือมัน่และลดชองวางของการสรางมวลชน

แกไขปญหา เกดิความเขาใจชุมชนและเกดิความสมัพนัธของหนวยงานราชการในการรวมมือกบัองคกรชุมชน

  1.2  รูปแบบความรวมมือแบบหุนสวน ความรวมมือแบบหุนสวนกับภาครัฐขององคกรชุมชน

เพื่อลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภาครัฐมอบหมายภารกิจ     

บางสวนใหกลุมองคกรชุมชน และองคกรภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินการแทนรัฐได         

โดยมีกระบวนการมีลักษณะการบริหารองคกรชุมชนที่มีการทํางานรวมกันในลักษณะแบบปรึกษาหารือ       
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และมีการพึ่งพาหนวยงานราชการนอย มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเองจากความคิดเห็น อุดมการณของสมาชิก 

และมีผูนําท่ีใหความสนใจในการแกไขปญหาและหาทางออกของอาชีพ รายได และสวัสดิการของสมาชิก

กลุม เพ่ือเปนการตอรองทางเศรษฐกิจอันเปนการรวมระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือสิทธิความเทาเทียมและ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบ หรือกิจกรรมปองกันกลุมเสี่ยงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน การกําหนด

อนาคตของชุมชนไดมีการรวมทุนและคน ทรัพยากร ทุนทางสังคมเขาดวยกัน และมาบริหารจัดการจนสราง

ความเขมแขง็และดึงคนอืน่เขามามสีวนรวมในการทํางานขององคกรชมุชน เชน ศนูยฟาใส เครอืขายเยาวชน

จังหวัดยะลา กลุมดวยใจ สมาคมเยาวชนจิตอาสาปตตานี สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต 

(ลกูเหรยีง) และสมาคมผูหญงิเพ่ือสนัติภาพ สรางความรวมมอืใหเปนกลไกตรวจสอบและปองกันสิทธขิองผูคน

และหามาตรการเยยีวยาหนนุเสรมินโยบายสันตภิาพ เวทพีดูคยุกบัการระดมความคดิเหน็เพือ่การแกไขปญหารวมกนั

  1.3  รปูแบบความรวมมอืแบบพนัธมติร ความรวมมอืแบบพนัธมติรกบัภาครฐัขององคกรชมุชน

เพ่ือลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการรวมใชทรัพยากรและ

ความสามารถทางความคิด ความรู และการปฏิบัติในการลดผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ       

ความไมสงบในพื้นที่ โดยมีกระบวนการลักษณะมีความเทาเทียม ความคิดของกลุมที่มีความรู มีความคิด 

ตดิตามการเคลือ่นไหวของการทํางานภาครฐัและสิทธิมนุษยชนในการทาํงานของกลุมวิชาการ กลุมประชาสงัคม 

กลุมส่ือสาร เพ่ือการแสดงแนวความคิด ความคิดเห็นของกลุมจะมีความอิสระ การตัดสินใจ และ                        

การใหคําปรึกษาตอฝายนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยศักยภาพและ        

เปนแกนนําที่มีอิทธิพลและบารมี ความเชื่อ เชน ผูนํา โตะครู โตะอิหมาม และคณะกรรมการอิสลาม             

ประจําจังหวัด นักวิชาการ นักวิจัยที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีอิทธิพลตอความคิด และการ  

นําเสนอประเด็นปญหาและแนวทางตอหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีและตอหนวยงานนโยบายภาครัฐ                

ความสัมพันธรวมคิดวางแผนเพื่อการแกไขปญหารวมกัน

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรง

สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความสําเร็จในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต

ขึ้นอยูกับปจจัยที่สามารถสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนมีดังนี้ 

  2.1 ปจจยัสภาพโครงสรางทางสงัคม สภาพโครงสรางทางสังคมของพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต 

ประกอบดวย การเมือง เศรษฐกจิ คณุภาพทางสงัคม คณุภาพของการจดัการศกึษา ทรพัยากรและสิง่แวดลอม

ในพื้นที่ไดรับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต  และมี     

ความสมดุลตามความเปนอยูและวิถชีวีติของคนมุสลมิในพ้ืนที ่มคีวามตองการและทาํใหเกดิการพฒันาจาก

การไดรบัการศกึษาอยางเทาเทยีมทีไ่มขดัแยงกบัหลกัการของศาสนาอสิลาม มคีวามกระจายรายไดอยางทัว่ถงึ 

และการเคารพตอสิทธิของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

  2.2 ปจจยัการแสดงออกในเชิงอตัลกัษณ พืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใตมลีกัษณะอตัลกัษณเฉพาะ 

ตองใหความระมัดระวงัอันอาจไปกระทบความรูสกึของคนในพ้ืนท่ีได ในการนํานโยบายใด ๆ  ทีต่องมาปฏิบตัิ

ในพ้ืนที ่จงึตองใหความสาํคญัในเรือ่งของอตัลกัษณทีเ่ปนลกัษณะการประพฤตปิฏบิตัตินของผูนบัถอืศาสนา
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อิสลาม การใหความสําคัญกับนโยบายท่ีตองสอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน  แตนโยบายตาง ๆ 

อาจไมสามารถนําไปใชปฏบิตัไิดอยางสมบรูณในทกุพืน้ทีอ่าจตดิขดัเรือ่งของการส่ือสารดวยภาษาเฉพาะพืน้ที่ 

ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา การถือปฏิบัติตามหลักศาสนาเปนส่ิงสําคัญสําหรับเปนหลักยึดเหน่ียวนําชีวิตผูกโยงไปสูการส่ือสาร

เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมของพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่สามารถอยูรวมกันในพื้นที่ไดอยางสงบสุข

  2.3 ปจจัยความเหมาะสมของนโยบาย การแกไขปญหารวมกนัระหวางภาครฐัและองคกรชมุชน

นั้นตองอาศัยแนวนโยบายจากภาครัฐที่มาจากองคกรชุมชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่ร วมกําหนด             

นโยบาย ภาครัฐปรับบทบาทการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมคนในพื้นที่และนักวิชาการ นักวิจัยที่เสนอแนะ

ทาํใหทศิทางการทบทวนนโยบายเร่ิมปรบัเปล่ียนไปสูความรวมมือ ตอมาเม่ือเกิดความรวมมือในการรวมแกไข

ปญหาเพื่อลดความรุนแรงในสถานการณความไมสงบอยางระมัดระวัง ใชกระบวนการรวมมือระหวาง                  

ผูเก่ียวของจึงสามารถสงผลในการแกไขปญหาใหลดระดับความรุนแรงลงไดและสรางความพึงพอใจใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ นโยบายที่กําหนดเพื่อการแกหรือลดระดับปญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จึงควรมี    

การพิจารณาจากนโยบายที่สามารถปฏิบัติได และนโยบายนั้นตองมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ   

องคกรชมุชนรวมวิเคราะหนโยบายนัน้ดวยกันอยางจรงิจัง หลังจากน้ันจึงมีการนาํนโยบายท่ีมาจากความรวมมือกัน

ไปปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดตกลงรวมกัน 

  2.4  ปจจยัการส่ือสารขององคกรชมุชนกบัภาครัฐ องคกรชมุชนมกีารใชสือ่เพ่ือการประสานงาน
กับภาครัฐในทุกรูปแบบตลอดเวลา สื่อท่ีเห็นอยางชัดเจน คือ สื่อกระแสหลักท่ีสามารถใชเพ่ือการสื่อสาร           
ที่งาย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถใชสื่อสารสรางความเขาใจในกระบวนการถายทอดขอมูลเพื่อการสราง
การเคลื่อนไหว การระดมพลังเพื่อทําความเขาใจกับทุกภาคสวนโดยผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง โดยมี     
รูปแบบการส่ือสารแบบการใชวาจา สื่อสารโดยภาษา สื่อตัวบุคคลสามารถสงผลในการสรางความเช่ือถือ         
ความเช่ือมัน่ในขอมลูขาวสารไดอยางมากมาย สามารถโนมนาวใจไดอยางดีและเกดิสมัฤทธผิลไดอยางชัดเจน 
การส่ือสารดวยกิรยิาทาทาง สือ่ความหมายดวยทาทางในประเดน็ทีต่องการส่ือสารตอการตอตานความรนุแรง 
การใชความรวมมอืกบัภาครัฐขององคกรชมุชนในเวทีเจรจากระจายความเขาใจ การสือ่สารพูดคยุเวทสีนัตภิาพ
ขององคกรชุมชนจึงเปนการสรางการมีสวนรวมใหเกิดความเขาใจ มีกระบวนการ และวิธีการลดความรุนแรง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางไดผล

อภิปรายผลการวิจัย
 ความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สามารถเกิดขึ้นไดและประสบความสําเร็จไดไมยากดวยความรวมมือที่เกิดขึ้นจากภาครัฐผูมีหนาที่ดูแล 
ประชาชน และประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งที่อยูในรูปหนวยงาน องคกรท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของผูที่มีเปาหมาย 
อุดมการณ ทัศนะรวมกันที่เรียกวา องคกรชุมชน เพื่อรวมกันใหขอคิดเห็น คําปรึกษาอยางรอบดาน จึงทําให 
เห็นชองวางของปญหาและรวมมือแกไขปญหารวมกันอยางมีหลักการเหตุและผล ซึ่งรูปแบบและปจจัยที่      

สงผลตอความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงที่เกิดข้ึนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต          

มีประเด็นนาสนใจอภิปรายผลดังนี้
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 1.  รูปแบบความรวมมือที่สามารถนําไปสู การปฏิบัติกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลด              

ความรนุแรงสถานการณความไมสงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต โดยความรวมมอืทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่กดิ ขึน้มา

จากความตระหนักรวมกันระหวางองคกรชุมชนกับภาครัฐที่ไมสามารถลดความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได 

สอดคลองกบัวัตถุประสงคขององคกรชมุชนท่ีมกีารรวมกลุมเพือ่รวมแกไขปญหาท่ีมเีปาหมาย รวมกนั องคกร

ทีช่าวบานกอตัง้ขึน้เอง ชาวบานรวมตวักนัสรางขึน้เอง มกีารวเิคราะหปญหา วนิจิฉยัปญหาวิเคราะหทางเลือก 

และตัดสินใจทางเลือกไดถูกตอง โดยการมีองคกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของชุมชนองคกรชุมชนเปน

ปจจัยสําคัญสําหรับความยัง่ยืนของสงัคมชนบทและสงัคมท้ังหมด การมีองคกรชุมชนทําใหมพีลังเพ่ิมข้ึน และ

มคีวามตอเนือ่งยัง่ยนื โดยเปนกลไกของการจดัการและการเรยีนรูรวมกนั เมือ่องคกรชมุชนเขมแขง็ จะเปนการ

พฒันาทัง้เศรษฐกจิ จติใจ การเมอืง สงัคม และสิง่แวดลอมพรอมกนัไป การมอีงคกรชมุชนของชาวบาน ทาํให

มกีารบรหิารจัดการอยางตอเนือ่งโดยชาวบาน เพือ่ชาวบาน ทาํใหสามารถพฒันาศักยภาพของตนเองเพิม่ขึน้

เรือ่ย ๆ  เพือ่แกปญหาความยากจนและปญหาอืน่ ๆ  ทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธกนั โดยเฉพาะในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต การสรางแนวทางความรวมมือลดความรุนแรง (ประเวศ วะสี, 2542) กระบวนการกลุม จนพัฒนาสู

องคกรชุมชน และความเปนประชาสังคมในชุมชนและทองถิ่น (Puang-Ngam, 2008) ลักษณะของ                 

กลุม องคกร ประชาสังคม คือ กลุมองคกรขบวนการที่อิสระจากราชการ แตเกิดประโยชนตอสาธารณะ และ

กลุมองคกรมีลกัษณะเปนองคกรทัง้แบบปด เนนความเปนระบบ ระเบยีบหรอืโครงสรางทีช่ดัเจนตามแนวทาง

การจดัองคกรสมยัใหม  และองคกรแบบเปด มลีกัษณะยืดหยุนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้เปาหมายและ

วัตถุประสงค กิจกรรม กระบวนการ ตลอดจนจํานวนสมาชิก สมาชิกมีความรูสึกรวมหรือคุณคารวมกัน             

รับประโยชนและความเสี่ยงรวมกัน มีความไววางใจระหวางกันและกัน (Boonsuaykhwan, 2006) โดยการ

ทํางานเพื่อไปสูการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  จากการศึกษาในตางประเทศใชเปนแนวทางการ      

แกปญหาความรุนแรงดวยวิธีการสรางความรวมมือซ่ึงมีองคกรชุมชนท่ีสามารถสะทอนการนํามาประยุกต    

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เชน ประเทศอินโดนีเซีย (อาเจะห) ความขัดแยงเกิดข้ึนจากการขาด                

ความยตุธิรรมในการจัดสรรทรพัยากร และเรือ่งราวประวัตศิาสตรในอดตีทีผ่านมา จงึเกดิการสรางความรวมมอื

แกไขปญหาความขัดแยงทีเ่กดิขึน้รวมกันจากเจตจํานงทางการเมอืงท่ีตองการจะปรองดอง มกีารพดูคุยรวมกนั 

และกระบวนการหาทางออกรวมกนัเพือ่สรางความชอบธรรมและเปนทีย่อมรบัของทุกฝาย สรางภาพอนาคต

รวมกัน และการสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการผลักดันสันติภาพ และประเทศรวันดา              

เกิดความขดัแยงดวยนโยบายจักรวรรดินยิม เนนการแบงแยกดนิแดน และการปกครองทีไ่มเปนธรรมของชาวฮตูู        

กบัชาวตุดซี ่จงึเกดิการสรางความรวมมอืแกไขปญหาความขดัแยงขึน้ดวยการผลกัดนัใหเกดิความเปนเอกภาพ

และปรองดองโดยแสวงหาความรวมมือจากเครือขายในสังคม เปนตน  (สถาบันพระปกเกลา, 2556)

 ดังนั้น ความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงมีหลายรูปแบบ และรูปแบบ

ความรวมมือที่คนพบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบความรวมมือแบบส่ังการ             

รปูแบบความรวมมอืแบบหุนสวน และรปูแบบความรวมมอืแบบพนัธมติรอนัมาจากการทํางานเพือ่การแกไข

ปญหาในพ้ืนที ่แตละรปูแบบเปนการแกไขปญหาทีม่คีวามเหมาะสมกับเปาหมายของกลุม ซึง่กลุมองคกรชมุชน
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เกิดข้ึนมากมายเพื่อตองการรวมสรางสํานึก ตระหนักตอสถานการณพื้นท่ี พรอมรวมต่ืนตัวเขารวมหา             

ความรู เรียนรู สรางกระบวนการเชื่อมโยงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนทุกคนรวมเคลื่อนไหวสรางพลัง

ใหเกิดขึ้นเพื่อปฏิเสธความรุนแรง จึงจะสามารถทําใหผูที่รอกอเหตุไมกลาเคล่ือนไหวใหเกิดเหตุการณ          

ความรุนแรง เพราะโอกาสถูกจับไดมีสูง แตตองอาศัยพลังประชาชนรวมกันในการสื่อสารตอสาธารณะ          

การเคล่ือนไหวของกลุมเพ่ือปดชองโหวทีอ่าจเกิดเหตุการณความรุนแรงไดอยางประสบความสําเรจ็ ประชาชน

สามารถเปนตาสับปะรดใหกับพ้ืนท่ีรวมกับภาครัฐ ความรวมมือน้ีเปนความรวมมือระหวางองคกร (Agranoff 

& McGuire, 2003) มีดังนี้ 1) Jurisdiction-Based Management Model คือ การสรางความรวมมือแบบเปด

โอกาสใหองคกรจากภาคสวนตาง ๆ 2) Abstinence Model คือ การสรางความรวมมือในรูปแบบของ             

ความพยายามปกปอง ปองกันตนเองไมใหถูกนําไปรวมเขาไปในกระบวนการ  3) Top-Down Model คือ      

การสรางความรวมมือ (Collaboration) กับองคการที่อยูในระดับตํ่ากวา หรืออยูในระดับลางลงไป 4) Donor-

Recipient Model คอื การสรางความรวมมอืระหวางองคการทีร่บับทบาทเปนผูใหทนุสนบัสนนุเพ่ือการดาํเนนิงาน

ขององคกรที่รับบทบาทเปนผูรับทุน 5) Reactive Model คือ การสรางความรวมมือ (Collaboration)                 

แบบครั้งคราว และ 6) Contented Model คือ การสรางความรวมมือแบบฉกฉวยโอกาส โดยผลการศึกษา

สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ  

ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดังภาพที่ 1

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1: รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชน

ที่มา: ประยุกตจาก Agranoff &  McGuire (2003)
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 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือกับภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรุนแรง

สถานการณความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ความสําเร็จของความรวมมือท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี       

ความรุนแรงเปนความพยายามมากกวาปกติ ยุทธวิธี ยุทธศาสตรที่นํามาใชเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรง

ใหลดนอยลง โดยปจจัยสําคัญท่ีสามารถสงผลตอการสรางความรวมมือนําไปสูการลดความรุนแรงที่มี         

ความสัมพันธกัน คือ 1) ปจจัยสภาพโครงสรางสังคม 2) ปจจัยการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ 3) ปจจัย        

ความเหมาะสมของนโยบาย และ 4) ปจจัยการสื่อสารขององคกรชุมชนกับภาครัฐ ดังประเด็นที่นาสนใจดังนี้

  2.1  ปจจัยสภาพโครงสรางทางสังคม โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตนี้มีสภาพโครงสราง

ทางสังคมที่เกี่ยวของกับบริบทพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ ประวัติศาสตรยาวนานสะสมความเปนตัวตน               

อัตลักษณถิ่นของตนเองชัดเจน การเมือง เศรษฐกิจ คุณภาพสังคม คุณภาพการจัดการศึกษา และ ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม สภาพโครงสรางทางสังคมที่รัฐควรมีบทบาทในการสรางความมั่นคงในการบริหารจัดการ

โครงสรางทางสังคมเพื่อสรางความมั่นคง การใหบริการสาธารณะกับประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ  

กระจายทรัพยากรในพื้นท่ีเพ่ือกอใหเกิดความเทาเทียม ความเสมอภาค ใหโอกาสแกประชาชนทั้งโอกาส

ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา สอดคลองกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก (2549) กลาวถึง             

การกอความไมสงบนัน้ขึน้อยูกบัประเภทของเหตุการณและเงือ่นไขทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และเสรมิศกัดิ์                 

วิศาลาภรณ (2555) กลาววา ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตยังตองไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต         

อยางจริงจังและเรงดวน โดยชี้วัดไดจากโอกาสการไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันเกิดจาก     

ความไมสงบในพื้นที่มาชานานและตอเน่ือง อีกทั้งในสวนของรายไดของประชาชนยังคงอยูในระดับตํ่า            

รวมถึงการเพิ่มคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่  

  2.2  ปจจัยการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ การแสดงออกในเชิงอัตลักษณการแสดงตัวตนใน

ความเปนคนมสุลิมมลาย ูเปนการบงบอกถงึรากเหงาความภาคภมูใิจท่ีตองการแสดงออกวามีคนมุสลิมมลายู

อยูและมีวัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาตอหลักศาสนายึดเหน่ียวจิตใจรวมมือการทํางานดวยการใหเกียรติ 

การเคารพท่ีมตีอกนัดวยวถิชีวีติ ภาษาการส่ือสารและวัฒนธรรมการดํารงชวีติ สอดคลองกบั Connor (2009)  

Croissant (2005 ;  Keet (2005) Manyin, Chanlett-Avery, Cronin, Niksch & Vaughn (2004) ; Smith (2004) 

กลาวถึงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีการแสดงออกในเชิงอัตลักษณของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต                 

มีลักษณะที่เฉพาะแสดงใหเห็นไดจากวิถีชีวิต ภาษาการสื่อสารและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต ซึ่งประชาชน      

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีความเชื่อ การถือปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

อยางเครงครดั มกีารสือ่สารดวยภาษามลายู แสดงออกซึง่ความเปนตวัตน อตัลักษณเฉพาะ ซึง่มีความแตกตาง

ทางภาษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

  2.3  ปจจัยความเหมาะสมของนโยบาย การนาํกลยทุธไปปฏบิตั ิและการควบคมุกลยทุธ สาํหรับ

กระบวนการวิเคราะหนโยบายนี้มีความสําคัญอยางมากเพื่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพ               

สรางความคุมคาสูงสุด บูรณาการในการทํางาน ยึดหลักการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

พระบรมราโชวาท เขาใจ เขาถงึ พฒันา พจิารณาบคุลากรทีเ่ขาปฏิบตังิานในพ้ืนที ่สรางขวญักาํลงัใจเปนพเิศษ 
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โดยตองมีกระบวนการวิเคราะหนโยบายท่ีเหมาะสมได และสามารถนําไปสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต       

เพื่อการนําไปใชในการปฏิบัติได สอดคลองกับ Mondy, Sharplin & Flippo (1988) กลาววา นโยบาย               

คือ แนวทางที่กําหนดไวลวงหนา (Predetermined Guide) ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อใหเปนทิศทาง (Direction)          

ในการตดัสินใจ เชนเดยีวกบั Higgins & Vincze (1986) เนนวานโยบาย คอื การแนะแนวอยางกวาง ๆ  (Broad 

Guidance) ซึ่งมีขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจในการกําหนดวัตถุประสงค และความสําเร็จของการวางกลยุทธ 

การนาํกลยทุธไปปฏบิตั ิและการควบคุมกลยทุธ และศนูยเฝาระวงัสถานการณภาคใต (2558) ระบุวา นโยบาย

การบริหารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 โดย 1) นาํยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 

เขาถงึ พฒันา” การจดัการความขดัแยง และการสรางความรกั ความสามคัค ีความสมานฉนัท และความสงบสขุ

ของประชาชน 2) ดํารงนโยบายการเมืองนําการทหารและใชพลังทางสังคมในการมุงปรับเปลี่ยนทัศนคติ        

ยึดมั่น “แนวทางสันติวิธี” 3) สงเสริมมาตรการลดความหวาดระแวงและเพ่ิมความรวมมือระหวางรัฐ                   

กับประชาชน รวมทั้งสรางความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการเผชิญหนาความขัดแยงดวยสันติวิธี           

เปดพื้นที่เพื่อสงเสริมการพูดคุยระหวางภาคสวนตาง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในระดับชุมชน

อยางตอเนื่อง

  2.4 ปจจัยการสื่อสารขององคกรชุมชนกับภาครัฐ องคกรชุมชนมีการใชสื่อเพื่อการสื่อสารกับ

ภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตทุกรูปแบบและตลอดเวลา คือ สื่อกระแสหลักท่ีสามารถใชเพ่ือ               

การส่ือสารที่งาย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถใชสื่อสารสรางความเขาใจในกระบวนการถายทอดขอมูล  

เพื่อการสรางการเคล่ือนไหว การระดมพลังเพ่ือทําความเขาใจกับทุกภาคสวน สอดคลองกับ Berlo (1960) 

แบงการสื่อสารออกเปน 4 สวน คือ ผูสงสาร (Source) ขาวสาร (Massage) ชองทางการสื่อสาร (Channel) 

และผูรับสาร (Receiver)  และ Almond & Powell (1978) ระบุวา การสื่อสารทางการเมือง เปนหนาที่พื้นฐาน

หนึง่ของระบบการเมอืงเพือ่การดาํรงไวซึง่โครงสรางของระบบการเมอืง และเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทางการเมอืง           

ในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองแมจะไมไดเปลี่ยนแปลงทัศนคติแตก็กอใหเกิดความรวมมือ 

 อยางไรก็ตาม ควรจะมกีลไกความรวมมอืคณะทาํงานภาครัฐและองคกรชุมชน มตีวัแทนทกุภาคสวน

เขามามีสวนรวมโดยมาจากองคกรที่มีลักษณะแบบสั่งการ พันธมิตร และหุนสวน เขามาเปนภาคีการทํางาน

รวมกัน สรางแผนงาน ยุทธศาสตร ประชุมปรึกษาหารือรวมกัน มีการทํางานรวมกันแบบหลวม ๆ เพื่อ               

การแกไขปญหา ลดความรุนแรงใหสอดคลองกับอัตลักษณในทองถิ่น โครงสรางทางสังคม นโยบายและ        

การสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สรุป
 ความรวมมือที่ เกิดขึ้นนําไปสู การปฏิบัติการเพ่ือการแกไขปญหาลดความรุนแรงในพื้นที่                   

จังหวัดชายแดนภาคใต ลักษณะใหคําปรึกษาหารือ ใหความชวยเหลือ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

ลดความรุนแรงในพื้นท่ีทั้งในรูปแบบความรวมมือแบบส่ังการ ความรวมมือแบบหุนสวน และความรวมมือ

แบบพันธมิตรลวนแลวแตสามารถสรางกระบวนการกิจกรรมรวมกันท้ังจากภาครัฐและองคกรชุมชน                 
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เพื่อสรางความเขาใจ กอใหเกิดความตระหนักตอปญหาความรุนแรงที่สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน       

จึงทําให  องคกรชมุชนรวมเปนหเูปนตา สือ่สารขอมลูตอภาครัฐ รฐัไดรบัขอมูลทีถ่กูตองนําไปสูการแกไขปญหา 

โดยอาศยัปจจัยโครงสรางทางสงัคม การแสดงออกเชิงอัตลักษณ ความเหมาะสมของนโยบาย และการส่ือสาร

ขององคกรชุมชนกับภาครัฐ มคีวามสัมพนัธกบัความรวมมือกบัภาครัฐขององคกรชุมชนเพ่ือการลดความรนุแรง

สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต การรวมกิจกรรมโครงการในรูปแบบความรวมมือลด

ความรุนแรงของสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตองใชการสรางกระบวนการ

สันติภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือใหความรุนแรงลดลงและไมกลับมารุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยองคกรชุมชนพื้นท่ี        

ที่มีความเคลื่อนไหวตามความตองการของกลุมองคกรชุมชนรวมกับภาครัฐ 

 ดงัน้ัน จากการศึกษาความรวมมอืกับภาครฐัขององคกรชมุชนเพือ่การลดความรนุแรงในสถานการณ

ความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยขอเสนอแนะกระบวนการทํางานดวยรูปแบบความรวมมือภายใต

แนวคิด “สงัคมนาํ การเมอืงตาม ทหารหนนุ”   คอื 1) สงัคมการขบัเคลือ่นงานดวยกลุมองคกรชมุชนทางสงัคม

เปนกลไกสรางความเขาใจในการอยูรวมกันในรปูแบบการพูดคยุ การสนทนาแบบซรูอ Road Map ตามหลกัการ

อาซูรอสันติภาพ และสรางพื้นท่ีกลาง 2) การเมืองตาม คือ ใหมีการพูดคุย เจรจาตอรองเพื่อหาทางออก          

ของปญหาอยางเปดเผยและในทางลับมีการพูดคุยกับกลุมผูกอความไมสงบ โดยการพูดคุยสันติภาพและ  

เปดโอกาสใหผูรวมพัฒนาเขามอบตวัเปนผูหลงผิดไมมคีดคีวาม และไกลเกล่ียตามหลักยตุธิรรมเชิงสมานฉันท 

สนทนาใหภาครัฐและองคกรชุมชนเขารวมกิจกรรมโดยใหการสงเสริมสนับสนุนอํานวยการ 3) ทหารหนุน คือ 

ดแูลรักษาความปลอดภัยและปฏิบตัิการท่ีจําเปนในการจับกุมกรณีผูกระทําความผิดซ่ึงการตรวจสอบพสิูจน

หลักฐาน และกดดันในพื้นที่ของการปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการจํากัดพื้นที่ในการปฏิบัติการความรุนแรง
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