
 

ส ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล  สถำบันพระปกเกล้ำ  ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานโครงการเครือข่ายสตรีเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ฉบับนี้  สถาบันพระปกเกล้า 

(King Prajadhipok’s Institute ) โดยส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ภายใต้งบประมาณจาก องค์การเพ่ือการ

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ  (UN Women) และภาคี

พันธมิตรเครือข่ายเห็นความส าคัญของกระบวนการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้โดยมี

เป้าหมายเฉพาะคือ กลุ่มผู้น าสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ จึงเป็นที่มาของโครงการเครือข่ายสตรีเพ่ือสันติสุขใน

ชายแดนใต้ขึ้น ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพ และความมั่นคงให้

เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือผลักดันให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมสันติภาพด้วยความร่วมมือของทุกกลุ่มพลัง

โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงในชายแดนใต้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ โอกาสและความพร้อมของผู้หญิงในจังหวัด

ชายแดนใต้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติวิธี นอกจากนี้ได้โครงการยังได้รวบรวมฐานข้อมูลองค์

ความรู้ขององค์กรเครือข่ายสตรีชายแดนใต้ การสรุปถอดบทเรียนในประเด็นส าคัญ และการแลกเปลี่ยน

บทเรียนเกี่ยวกับประเด็นส าคัญเพ่ือก้าวสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าคัญของสตรีเพ่ือสันติภาพใน 7 ประเด็น 

คือ สตรีกับการเมือง สตรีกับเศรษฐกิจและการเสริมสร้างอาชีพ สตรีกับกระบวนการยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน  สตรีกับศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม สตรีกับการเยียวยา สตรีกับการลดความรุนแรง และสตรี

กับการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพโดยผ่านกระบวนการพูดคุยระดมสมองในเชิงสันติวิธีใน 4 พ้ืนที่ได้แก่จังหวัด

ยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา อ าเภอ

จะนะ อ าเภอนาทวี )  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง สตรีจากภาครัฐ  

สตรีจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ตัวแทนจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ผู้น าสตรีในชุมชน 

อาจารย์และนักวิชาการท้ังในและนอกพ้ืนที่ 

 ผลการด าเนินงานโครงการที่เป็นรูปธรรม คือ 1 รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสตรีกับสันติภาพเพ่ือ

ขับเคลื่อนในประเด็นส าคัญพร้อมข้อมูลการถอดบทเรียนในแต่ละประเด็นส าคัญ  2 ชุดฐานข้อมูลเครือข่าย
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สตรีกับสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 136 องค์กร และ  3 รายงานสรุปการสัมมนาระดมสมองโดยผ่าน

กระบวนการพูดคุยเชิงสันติวิธีใน 4 พ้ืนที ่พร้อมรายงานการประเมินผล  

 

 จากการท างานวิจัยเชิงขับเคลื่อนในพ้ืนที่ของโครงการฯ  ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ

พัฒนาต่อยอดประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับสตรีกับสันติภาพคือ 

1) ประเด็นสตรีกับการเมือง สนับสนุนสตรีให้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ว่าจะ

เป็นจากสื่อสารมวลชนและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ทางสาธารณะในระดับต่างๆ  ไปจนถึงการก าหนดสัดส่วนทางการเมืองของเพศหญิงและเพศชายที่ชัดเจน 

2) ประเด็นสตรีกับเศรษฐกิจกับการเสริมสร้างอาชีพ รัฐจ าเป็นต้องเล็งเห็นว่าในพ้ืนที่ไม่ปลอดภัย   

ไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้อย่างปกติดังนั้น รัฐจ าเป็นต้องทุ่มเทนโยบายเศรษฐกิจที่ส าคัญและสอดคล้อง

กับสภาพพ้ืนที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนคืนมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วม

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

3) ประเด็นสตรีกับกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ภาครัฐ,เอกชนและองค์กรภาคีจากภาค

ประชาชนร่วมปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในเรื่องการแก้ไขและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  โดยให้

ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่ความชัดแย้งกับประชาชนเป็นล าดับแรก  นอกจากนี้ กระบวนการ

คัดเลือกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทางกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต้องมีประสิทธิภาพและ    

เป็นธรรม และประเด็นการด าเนินการทางกระบวนการยุติธรรมต้องลดระยะเวลาลงเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้

เกิดข้ึนด้วยความรวดเร็ว 

4) ประเด็นสตรีกับศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม ภาครัฐต้องเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

อย่างเท่าเทียมโดยการเปิดโอกาสให้การศึกษาได้เข้าถึงและเท่าเทียมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการปูทางด้านอาชีพ

หลังจากจบการศึกษา ส าหรับประเด็นทางศาสนาและวัฒนธรรมต้องเข้าใจหลักและวิถีปฏิบัติของทุกศาสนาใน

พ้ืนที่และเรียนรู้ที่จะเข้าไปสู่กระบวนการสันติภาพร่วมกัน และนอกจากนั้นการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นใน
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หน่วยเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัว บทบาทของแม่เป็นสิ่งส าคัญ แม่เป็นครูคนแรกที่ให้การอบรมและสร้างสันติภาพ

ให้เกิดในครอบครัวขึ้นก่อน  

5) ประเด็นสตรีกับการเยียวยา รัฐต้องขับเคลื่อนนโยบายการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

โดยเฉพาะการด าเนินนโยบายด้านการเยียวยาเพ่ือไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องให้ความชัดเจนมากที่สุดเพ่ือที่ แต่

ละหน่วยงานได้ปฏิบัติได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ และรัฐควรให้ความช่วยเหลือภายหลังการเยียวยาเพ่ือประเมิน

ด้วยว่าหลังจากท่ีผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาไปแล้วสามารถยืนหยัดในการด ารงชีวิตได้อย่างแท้จริง 

6) ประเด็นสตรีกับการลดความรุนแรง สตรีในพ้ืนที่สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน         

การลดความรุนแรงได้ โดยมีการหนุนเสริมจากภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาสังคม โดยการขับเคลื่อน

เพ่ือลดความรุนแรงในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน 

7) ประเด็นสตรีกับการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพ เปิดพ้ืนที่การพูดคุยเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ         

โดยที่จะพูดคุยกับคนที่เห็นต่าง  และผู้ที่ใช้อาวุธ(เพราะเขามีส่วนได้ส่วนเสีย)   กับการพูดคุยแนวทางสันติวิธี   

ส่งเสริมเรียนรู้  สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติภาพอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดเวทีพูดคุยขององค์กรผู้หญิงใน

ชุมชนและรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากประเด็นพูดคุยสันติภาพ  ยังเข้าไปไม่ถึงชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งส่วนใหญ่ยัง

อยู่ที่ส่วนกลาง 

 ข้อสรุปเชิงเสนอแนะนโยบาย จากการระดมความคิดเห็นใน 4 พ้ืนที่ของโครงการเห็นความส าคัญของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของสตรีในทุกมิติและเพ่ิมพลังของสตรี ( Women Empowerment ) ตามแผนพัฒนา

สตรีฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ เพ่ือ

พัฒนาองค์กรและกลไกสตรีระดับต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน 

และเครือข่ายสตรีต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีทุก

ระดับ  และเพ่ือสตรีมีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ควบคู่ไปอย่างมีสมดุลจะ

สามารถสร้างพลังสันติภาพให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ ประเด็นส าคัญที่จ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขเกี่ยวกับสตรีกับ

สันติภาพคือ การลดจ านวนที่ท าให้ผู้หญิงกลายเป็นเหยื่อของเหตุการณ์อีกโดยต้องเพ่ิมความตระหนักรู้ว่า 
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ผู้หญิงและเด็ก เป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการปกป้อง ไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์  และนโยบายการขับเคลื่อนสตรี

เพ่ือสันติภาพต้องเป็นไปแบบการท างานร่วมกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในท้องที่ เพราะประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจในกระบวนการแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบจากภาครัฐ ดังนั้น กลไกที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเด็นสตรีในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

จ าเป็นต้องขับเคลื่อนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากประเด็นในท้องถิ่นเป็นหลัก 
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Executive Summary 

The Southern Border Provinces’ Women for Peace Network Report has 

been produced by the Office for Peace and Governance, King Prajadhipok’s 

Institute, under budget provided by “UN Women”, and the network alliance, by 

taking into account the importance of peace building process and security in 

Thailand’s southern border region, with the instrument’s specific target group 

being the group of female leaders in Thailand’s southern border provinces, thus 

the inception of Southern Border Provinces’ Women’s Peace Network. The main 

objectives are to reinforce the peacebuilding process and security in Thailand’s 

Southern border region in aims at promoting peace and security with the 

instrumentalization of the cooperation of force and power available, particularly 

among the women’s groups in the southern border provinces, in order that 

potentiality, opportunity and readiness be created among the  groups of women 

residing in the aforementioned region, whereby their collective participation shall 

be carried out and factored in into the peace building process. In addition, the 

project also compiled a collective data/information base of knowledge of the 

Southern Women Family and Community Network, the summary of major points 

in the lesson being learnt, as well as the learning exchange of major issues, in 

order to move forward to the seven (7) policy recommendation points, which are 
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comprised of the following: 1.Women and Politics  2.Women, Economy and 

Occupational Creation  3.Women, Judicial Process and Human Rights  4.Women, 

Religion, Education and Culture 5.Women and Relief and Recover  6.Women and 

Alleviation of Violence 7.Women’s Participation in Peacebuilding through the 

instrumentalization of focus groups by means of peace (in four (4) particular areas, 

that is, Yala, Pattani, Narathiwat, all being southern provinces, and four (4) districts 

in the other southern province of Songkhla, which are Saba Yoi, Thepha, Chana 

and Na Thawi. The stakeholders are comprised of women affected by the 

violence, women from public sector, women from civil society network 

organizations (Civic Women’s Network), representatives from Southern Border 

Provinces Administration Centre, volunteers from village public health units, 

representatives from local administrative organizations, religious leaders, female 

community leaders, teachers and academicians locally and from other areas. 

The operation results of the project in concrete form are as follows: 

 1. Women-and-Peace Policy Proposal (focusing upon major issues and 

critical information obtained from women/interviewees’ firsthand 

experience/lessons learnt as part of the workgroups or those directly affected by 

the insurgency). 
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 2. Database of 136 southern border provinces’ women’s network 

organizations. 

 3. Summary of Focus Groups through Peace Dialogue Process in Four (4) 

Areas with Performance Appraisal. 

 According to the research conducted in the assigned areas, the summary 

and policy recommendations in regard to major issues in the topic of Women and 

Peace are as follows: 

 

 

 1) Women and Politics 

 Supporting women in the region and ensure that they be entitled to 

providing ‘political’ opinions, whether the encouragement be derived from mass 

communication or all sectors involved, by commencing from their  participation in 

public decision-making process in multiple levels to that of favorably and clearly 

determining the political female-to-male ratio. 

 2) Women, Economy and Occupational Creation 

 It is mandatory for the state to realize that normal livelihood is by no 

means practical within any unsafe environment; therefore, it is an affair of state 

whereby to be devoted and diligent at work in terms of major economic policies 
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draw-up and so doing in such a manner that be in conformity with the specific 

areas in question in regard to economic revival. In addition, the concerned local 

administrative organizations must take part in promoting and supporting 

occupational sustainability within the areas. 

 3)  Women, Judicial Process and Human Rights 

 Both public and private sectors, as well as organizations in alliance from 

the popular sector, participate in adjusting people’s attitude in regard to the topic 

of amendment and access to justice process, whereby the body of knowledge of 

judicial process in the conflict areas aimed to be provided for the local residents 

shall be taken as highest priority. In addition, (officials) personnel selection and 

recruitment process for the placement in both judicial and human rights 

disciplines must be implemented in all fairness. The period of time redundantly 

spent on the judicial process must be reduced for the good of efficiency as well. 

 4) Women, Religion, Education and Culture 

 Public sector must promote and provide equal opportunity and in so doing 

ensure that non-discriminatory access to education within the areas in question 

be made practical, especially in terms of paving the way towards the road to their 

desired occupations following the graduation. Regarding religious and cultural 

issues, it is important to understand the principles and modes of practice 
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conducted and to learn to adapt and enter the peace process together. In 

addition, in light of peace building in the smallest micro-unit, that is, ‘family’, the 

role of mother has proven crucial and significant because she is her own 

children’s “first teacher”, herself thus making or breaking the peace process 

within the household at earlier stage. 

 5) Women, Relief and Recovery 

 The state must be in its fairness in regard to moving forward the remedy 

policy; especially in terms of implementation, it must be ensured that operations 

be carried out in such a well-pronounced manner so as to allow each workgroup 

and unit to be able to serve the objectives and attain the goal. In addition, the 

state must also provide post-remedial assistance so as to evaluate and determine 

whether or not the victims who have received remedies are actually able to stand 

on their own feet. 

 6) Women and Violence Reduction 

 Local women have potential to become an epitome of major mechanism 

in alleviating violence with supports provided by governmental, local and popular 

sectors, which are to be implemented in an integrated fashion. 

 7) Women’s Participation in Peacebuilding 
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 Determining the space in which peaceful conversation can be conducted so 

as to be in line with the government policy, whereby those involved with different 

viewpoints, including armed troops in the opposite side (because they are also 

stakeholders), are given the opportunity to take part in peace dialogue, and 

whereby learning process is being promoted so as to enhance the level of 

understanding in the peace process on continual basis by strategically organizing a 

focus group by female organizations in the community while being responsive 

enough to individually diverse opinions -- because the peace dialogue method, 

the majority of which has remained centralized, has yet to reach local 

communities in question. 

 

 The summary of the policy recommendations by means of brainstorming in 

the four (4) specific areas values the process of participation by women in all 

conceivable dimensions and that of women empowerment in accordance with 

the Eleventh Women’s Development Plan under the Fifth Strategy “Development 

of the Mechanism and Women’s Organizations in All Levels”. In light of 

developing the organizations and women’s organizations in all levels in 

governmental, private and popular sectors, private development organizations, 

and women’s networks into the entity of strength with high capacity that serves 
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as major mechanism in helping move forward the elements of all-level women’s 

development, as well as in regard to enhancing women empowerment 

particularly in politics, economics and society, and so doing in a well-balanced 

fashion, upon the foundation of which the power of peace may be built; the most 

urgent issue that needs addressing in regard to Women and Peace lies in reducing 

the number of incidents in which women are being victimized. This may be 

addressed by increasingly creating awareness that women and children are the 

highest priority that needs protection rather than becoming victimized in the end. 

In addition, the women for peace policy must be implemented with concerted 

efforts in earnest, especially in terms of local people/residents’ participation 

process considering that they remain in fear for life and with no confidence in the 

process whereby solutions to the problems of unrest, etc., are being provided by 

the government. Therefore, the mechanism utilized in women’s empowerment 

and development in regard to peacebuilding must be proven primarily relevant to 

the region and additionally implemented and participated by the local residents, 

as well. 

 


