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ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
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ค าน า 

           คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เกื้อหนุนการพูดคุยสันติสุขนี้เกิดจากการประมวลผลจากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ซึ่งน้อมน าแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา” เพ่ือ
ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกื้อหนุนการพูดคุย
สันติสุข โดยผู้ด าเนินโครงการได้ปรับกิจกรรมตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้น าทางความคิด 
ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี ผู้ปกครองของเด็ก และเยาวชน เกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม      
           การด าเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นประโยชน์ต่อการท าให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงกลุ่ม  
ผู้เห็นต่างผ่านกิจกรรมของกลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน โดยเป็นการเริ่มต้นพูดคุยระดับพ้ืนที่ ที่ใน
ระยะแรกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นว่า แนวทางการแก้ปัญหาครั้งนี้น่าจะด าเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
และน าไปสู่การพูดคุยเนื้อหาที่เป็นความลับได้ โดยเน้นให้ความสาคัญกับความคืบหน้าในการ
พูดคุยระดับพ้ืนที่ตามความจ าเป็นที่จะท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และให้น้ าหนักต่อการท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยมากขึ้น เป็นการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เห็นต่างจากรัฐมีความ
เข้าใจรัฐมากขึ้นจนสามารถสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน อันจะท าให้การพูดคุยมีโอกาสมากขึ้นที่
จะประสบผลสาเร็จ  
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การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสภาวะแวดล้อม 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกื้อหนุนการพูดคุยสันติสุข 

ข้อมูลพื้นฐาน         

         สถานการณ์ความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรากฏเป็นความรุนแรงขึ้นอีก
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ นอกจากจะท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๖,๒๐๐ คน และบาดเจ็บมากกว่า 
๑๑,๒๐๐ คน ณ ปี ๒๕๕๙ ยังได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ และสร้างภาระทาง
งบประมาณต่อประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง  
         ขบวนการที่เคลื่อนไหวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีจ านวน ๖-๘ องค์กร โดย
ขบวนการที่ก่อการและสร้างสถานการณ์รุนแรงมีลักษณะเป็นโครงข่ายองค์กรลับและปัจจุบัน ได้ปรับ
แนวทางการต่อสู้โดยมีกลุ่มการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญ มีหน้าที่จัดตั้งเยาวชนตั้งแต่เกิด (ตาดีกา )
จนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดพลังอ านาจทางด้านมหามวลชนในอนาคต โดยมีการ
สนับสนุนทางด้านการเงินและการประสานงานขับเคลื่อน  จึงท าให้จ านวนการก่อเหตุหรือการ
สร้างสถานการณ์ และการจัดตั้งทางการเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

         ปัจจุบันองค์กรต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น องค์กรชุมชนและองค์กร
หน่วยงานภาครัฐ มีสตรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ ๗๐  

         เท่าท่ีผ่านมา รัฐบาลได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบมาใช้ ตั้งแต่การใช้ก าลังตอบโต้ 
ปราบปราม การตั้งกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ )กอส.( การรื้อฟ้ืนศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ )ศอ.บต.(  

ในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  
ได้ออกค าสั่ง ที่ ๒๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนขบวนการพูดคุยจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เป็นค าสั่งที่แบ่งหน้าที่ให้องค์กรรัฐได้ด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีกรอบในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ได้อย่าง
ถาวร  

รัฐบาลจึงมุ่งสู่กระบวนการพูดคุยสันติสุข และพบว่าการสร้างสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่ให้
เกื้อหนุนต่อการพูดคุยสันติสุขเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่สันติสุขของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยได้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกลยุทธ์ 
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เข้าถึง 

การเข้าถึงเริ่มจากการท าความเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริง เพ่ือให้สามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย วางแนวทางเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม และสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 

 

 
 
 

 
 

สถานการณเ์ฉพาะ 

ขบวนการเบื้องหลังเหตุรุนแรงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ หันมามุ่งคัดเลือกและกล่อมเกลา
สตรี เด็ก และเยาวชน ให้เป็นกลุ่มที่จะเคลื่อนไหวก่อเหตุตามการควบคุมสั่งการของขบวนการ 

สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายทีร่ัฐต้องมุ่งเข้าถึง ด้วยการด าเนินการ ๓ ขั้นตอน 
คือ 

ขั้นตอนที่ ๑  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดเป็น 
▪  กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีความเห็นต่างจากรัฐที่ใช้ความรุนแรง  
▪  กลุ่มเป้าหมายตามจุดยืนต่อการพูดคุย   

 
 

 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแนวทางการด าเนินการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย สื่อสาร

ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย

ผูม้คีวำมเหน็ต่ำงจำกรฐัทีใ่ชค้วำมรุนแรง 

กลุ่มเป้ำหมำยตำมจดุยนืต่อกำรพดูคุย 

สถำนกำรณ์ 

เข้าถึง 

๑ 

๒ 
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                       ขั้นตอนที่ ๒  วางแนวทางการด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย และก าหนด
กิจกรรม     

            จัดตั้งองค์กรที่สาม ซึ่งได้แก่กลุ่มท่ีผู้ก่อเหตุรุนแรงให้ความไว้วางใจ เช่น ญาติหรือตัวแทน
ภาคประชาชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุ เพ่ือพบปะ หารือ และรับฟังความเห็นของกลุ่มสตรี ผู้ปกครอง
ของเด็ก เยาวชน และผู้น าชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมทีเ่หมาะจะด าเนินการ 

    

  

 

องคก์รทีส่ำม 
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 ขั้นตอนที่ ๓  สื่อสาร  

            การสื่อสารผ่านองค์กรที่สาม ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้ประสานงาน/ผู้สื่อสาร/ผู้ติดต่องาน 
ทางลับ เป็นช่องทางที่ช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจ และลดการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริง โดยองค์กรที่สามพบปะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือสร้างความไว้วางใจ พร้อมวางแผน
รวบรวมข้อมูลบุคคลเป้าหมายและวางแผนด าเนินการกับปัญหาเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และ
เตรียมสถานที่ปลอดภัยในพ้ืนที่ส าหรับพบปะพูดคุยกลุ่มย่อย   ควบคู่กับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็น
ต่างในช่องทางหลัก  
 
 
 

   
 
 
 

 
ผลที่ควรเกิดจากการเข้าถึง 
▪ แผนการรวบรวมข้อมูลบุคคลเป้าหมาย 
▪ แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
▪ มีสถานที่ปลอดภัยในพ้ืนที่ส าหรับพบปะพูดคุยกลุ่มย่อย 

  

ประสาน
• พบปะกลุ่มเป้ำหมำย
• พบปะกลุ่มเป้ำหมำย
ย่อย

ส่ือสาร
• ลดช่องวำ่งควำมเขำ้ใจ
• ลดกำรรบัรูท้ีค่ลำดเคลือ่น

ติดต่อทาง
ลบั
• สรำ้งควำมไวว้ำงใจ
• หำพืน้ทีป่ลอดภยั

ขอ้มลู

ปัญหำ

พืน้ที่

พูดคุยกบักลุ่มผู้
เหน็ต่ำงใน
ชอ่งทำงหลกั

ส่ือสาร 

วำงแผนรวบรวมขอ้มลู
บุคคลเป้ำหมำย 

วำงแผนด ำเนินกำรกบั
ปัญหำเบือ้งตน้ 
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

เตรยีมสถำนที ่
ปลอดภยั 
ในพืน้ทีส่ ำหรบัเป็นที ่
พบปะพดูคุยกลุ่มยอ่ย 
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โดยสรุป การเข้าถึงสามารถอธิบายได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 
 

 

เข้าใจ 
 

ความเข้าใจเกิดจากการพบปะกลุ่มย่อย ๒ ลักษณะ คือ  

▪ ตามพ้ืนที่ปลอดภัย และ 
▪ ตามความไว้วางใจของกลุ่มเป้าหมาย 

การพบปะกลุ่มย่อยด าเนินการโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนบทบาทของเครือข่ายองค์กรที่
สาม และองค์กรภาคประชาสังคม ในการเปิดพื้นที่พูดคุยกับตัวแสดงหลักในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้น า
ทางความคิด แกนน าเยาวชน กลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ต้องคดี กลุ่มผู้ได้รับการเยียวยา 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแนวทางการด าเนินการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย สื่อสาร

แผนการรวบรวมข้อมูลบุคคลเป้าหมาย

แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย

สถานท่ีปลอดภัยในพื้นท่ีส าหรับพบปะพูดคุยกลุ่มย่อย

สถำนกำรณ์ 

เข้าถึง 

ผล 
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กลุ่มหวาดระแวงที่หลบหนีไปอยู่ในพ้ืนที่ๆขบวนการควบคุมและมีการโฆษณาชวนเชื่อกลุ่มดังกล่าว
ให้กลัวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรวบรวมประเด็นความเห็นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

     

 

     

กิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรที่สามควรสอดคล้องกับความต้องการอย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ ผู้ด าเนินกิจกรรมจึงต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกประเภทกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐจัดตั้งยัดเยียดให้ 

กิจกรรมควรสนับสนุนให้เกิดการเปิดพ้ืนที่พูดคุย โดยเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับภาคประชาสังคม 
องค์กรที่สาม ภาคประชาชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลและความจริงจากประเด็นความเห็น  ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายขั้นต้น ส าหรับก าหนดร่างวาระเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับทราบในระดับนโยบายสั่งการ 

องค์กร
ที่สาม

กลุ่มย่อย ตาม

พื้นท่ีปลอดภัย

กิจกรรม
พบปะ

กลุ่มย่อย
กลุ่มย่อย ตาม
ความไว้วางใจ

ของ
กลุ่มเป้าหมาย

เปิดพื้นที่พูดคุย

รวบรวมข้อมูลจากประเด็น
ความเห็นความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย

วาระส าหรับการพูดคุย            
สันติสุข

เข้าใจ 
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พัฒนา 

การพัฒนา ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน 

 

        
      ดังอธิบายแต่ละข้ันตอนได้ต่อไปนี้ 

 
 

 

๑ • การปรับโครงสร้างข้อมูลบุคคลเป้าหมายอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจริง

๒ • การปรับความคิดและความเชื่อกลุ่มเป้าหมายสู่การไมน่ิยมใช้ความรนุแรง

๓ • การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผา่น

๔
• การด าเนินการด้านกฎหมายทีเอื้อต่อการสรา้งสภาวะแวดลอ้มเพื่อการพูดคุย

สันติสุข

๕ • การสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาชีพ

๖ • การคืนสู่สังคม

การปรับโครงสร้างข้อมูลบุคคลเป้าหมายขัน้ตอนที ่๑
• ตรวจสอบโครงสร้างสถานะของบุคคล และท าบัตรประจ าตัวต่อบุคคล ท าเอกสารสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและ

การครอบครองต่างๆ ให้เป็นผลต่อการได้รับสิทธิ์และเสรีภาพในระบบโครงสร้างของความเป็นพลเมืองไทย

การปรับเปลี่ยนสภาพทางความคิดและความเชื่อขัน้ตอนที ่๒

• ร่วมกับผู้น าทางความคิด น าหลักศาสนาที่ถูกต้อง มาปรับเปลี่ยนวิถีทางความคิดที่ขบวนการปลกูฝังในทางที่ผดิ 
โดยเฉพาะวิถีทางความคิดที่ขบวนการปลุกระดมความเช่ือว่าการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐไทยเป็นการญิฮาด  
แต่ควรส่งเสริมให้กลุ่มผู้เห็นต่าง หันมาปรับสภาพการต่อสู้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น เพื่อที่จะ
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและในการบริหารส่วนท้องถิ่น
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การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านขัน้ตอนที ่๓
• พิสูจน์ทราบความจริงของแต่ละบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้เหน็ต่าง ผู้หวาดระแวง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ต้องคดี 

รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ได้รับการเยียวยา โดยพิสูจน์ทราบความจริงว่า ต้นเหตุของการท าผิดหรือการกลายเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบนั้นมาจากการรับปลูกฝังอุดมการณ์ที่ผิด หรือจากการก่อเหตุกระท าความผิดโดยเจตนาด้วยเรื่อง
ส่วนตัว จากน้ันจึงท าการแบ่งกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน และเตรียม
แบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามล าดับ

การด าเนินการด้านกฎหมายขั้นตอนที่ ๔
• ด าเนินการต่อเนื่องในกระบวนการยุติธรรมเปลีย่นผา่นกับกลุ่มผู้ตอ้งคดีที่สามารถปลดหมาย ป.วิอาญา หรือ 

หมาย พ.ร.ก. ระหว่างการด าเนินตามกระบวนการยุตธิรรม กระทั่งปลดหมายจับจนจบสิน้กระบวนการถอด
ถอนการออกนอกประเทศของผู้ห้ามออกนอกประเทศ

การสร้างที่อยู่อาศัยและอาชีพขัน้ตอนที ่๕
• ด าเนินการเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมปัจจัยให้ครบสมบูรณ์ และสร้างอาชีพเพื่อให้บุคคลมีรายได้จากการ

ประกอบอาชีพตามความสมัครใจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และตามความถนัด โดยอ านวยความ
สะดวกในการจัดที่ท ากินส าหรับบุคคลที่ไมม่ีที่ท ากิน รวมทั้งแนะน าการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมแก่
ก าลังและจัดแนะแนวทางตลาดแรงงาน

การคืนสู่สังคมขัน้ตอนที ่๖
• อ านวยให้ผู้เข้าร่วมในขั้นการพัฒนาคืนสู่สังคม อยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซึ่ง

เกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของประชาชนต่างวัฒนธรรม โดยการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
กับภาคประชาคมในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการยอมรับและสร้างความไว้วางใจ 
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            กิจกรรมที่ท าให้หน่วยงานเข้าถึงกลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน ในด้านการพัฒนาสามารถ
ขยายผลได้โดยใช้โครงการที่มีอยู่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับท าความเข้าใจโครงสร้างและ
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและยุทธศาสตร์ของขบวนการที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุความรุนแรง  
เพ่ือใช้เป็นข้อสันนิษฐานในการด าเนินกิจกรรม ส าหรับวางฐานความเข้าใจเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนขึ้น ท าให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้
อย่างแม่นย าและมีความต่อเนื่องยั่งยืนยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ผลที่คาดหมายและประโยชน์ที่ควรได้รับจากการด าเนินกิจกรรม

เกิดการสร้างความคุ้นเคย ความ
ไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติทั่วไป

เกิดการตรวจสอบทัศนคติความ
ร่วมมือและความต้องการการมี
ส่วนร่วมในการพูดคุยสันติสุขเป็น
รายบุคคล

เกิดการสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคีความเป็นหมู่คณะ และ
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

เกิดการสอดแทรกความรู้ 
ทัศนคติ มุมมอง และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลได้ผลเสยีของการพูดคยุเพื่อ
สันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

เกิดการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่ม
ความไว้วางใจในกลุ่มสตรี และ
กลุ่มเยาวชนท่ีจะบอกว่ามีความ
ต้องการให้สร้างกิจกรรมอะไรเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือในการพูดคุย
เพื่อสันติสุข
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เขำ้ถงึ

เขำ้ใจ

พฒันำ

• จัดตั้งองค์กรที่สาม 
• สนับสนุนกิจกรรม

กับกลุ่มสตรี เด็ก 
และ เยาวชน 

• โครงสร้าง & การปรับเปลี่ยน
เชิงโครงสร้างและยุทธศาสตร์
ของขบวนการเบื้องหลังการก่อ
เหตุความรุนแรง 

• ฐานเช่ือมโยงสู่การพัฒนา 

• ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนยิ่งขึ้น 

 

น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” 


