
การจัดการความรูการจัดการความรู  กับการแกปญหากับการแกปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดชายแดนภาคใต

ประสานพลังประสานพลัง  วิชาการเพื่อสังคมสมานฉันทวิชาการเพื่อสังคมสมานฉันท

สมศักดิ์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  ((มสชมสช))
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การจัดการความรูในที่นี้หมายถึงอะไรการจัดการความรูในที่นี้หมายถึงอะไร
•• การเอาผลการศึกษาวิจัยที่มีอยูหลากหลายมาใชประโยชนเพื่อการการเอาผลการศึกษาวิจัยที่มีอยูหลากหลายมาใชประโยชนเพื่อการ

แกปญหาแกปญหา  (research utilization/translation)(research utilization/translation)
•• การพัฒนานโยบายหรือมาตรการเพื่อการแกปญหาการพัฒนานโยบายหรือมาตรการเพื่อการแกปญหา  ((ทั้งระยะสั้นและทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวระยะยาว))  โดยการใชความรูจากแหลงตางๆอยางบูรณาการโดยการใชความรูจากแหลงตางๆอยางบูรณาการ  
(evidence/knowledge (evidence/knowledge –– based policy based policy 
development)development)

•• การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานพัฒนา  หรือการแกปญหาตางๆหรือการแกปญหาตางๆ
(sharing and learning from tacit knowledge (sharing and learning from tacit knowledge 
exchange)exchange)
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ทําไมตองพูดเรื่องการจัดการความรูทําไมตองพูดเรื่องการจัดการความรู  กับปญหาภาคใตกับปญหาภาคใต
•• มีการสนับสนุนการวิจัยโดยแหลงทุนวิจัยตางๆอยางกวางขวางมีการสนับสนุนการวิจัยโดยแหลงทุนวิจัยตางๆอยางกวางขวาง  แตยังมีแตยังมี

การนําความรูที่เกิดขึ้นมาใชโดยประสานเชื่อมโยงกันนอยกวาที่ควรการนําความรูที่เกิดขึ้นมาใชโดยประสานเชื่อมโยงกันนอยกวาที่ควร
•• การแกปญหาการแกปญหา  หรือหรือ  ทําความเขาใจกับปญหาทําความเขาใจกับปญหา  หรือวางแนวทางหรือวางแนวทาง//นโยบายนโยบาย

การพัฒนาการพัฒนา  ((เศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจและสังคม))  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยาง
ยั่งยืนตองมกีารทํางานรวมมือกันอยางใกลชิดทั้งฝายสรางความรูยั่งยืนตองมกีารทํางานรวมมือกันอยางใกลชิดทั้งฝายสรางความรู  และและ
ผูใชความรูผูใชความรู  โดยปรับกระบวนการโดยปรับกระบวนการ  สรางและใชความรูสรางและใชความรู  ((เอาเปาหมายเอาเปาหมาย  
ไมใชเอาโจทยวิจัยเปนตัวตั้งไมใชเอาโจทยวิจัยเปนตัวตั้ง))

•• ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่สลับซับซอนปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่สลับซับซอน  ที่ตองการที่ตองการ
ความรูจริงมาชี้ใหเห็นแนวทางการแกปญหาความรูจริงมาชี้ใหเห็นแนวทางการแกปญหา  ไมใชตางคนตางทําไมใชตางคนตางทํา
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เปาหมายการจัดการความรูเปาหมายการจัดการความรู  กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใตกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต

•• หาแนวทางเพื่อลดการทํารายรางกายหาแนวทางเพื่อลดการทํารายรางกาย  และการกอความรนุแรงและการกอความรนุแรง  ((เฉพาะหนาเฉพาะหนา))
•• แนวทางในการใหบริการทางสังคมภายใตสถานการณที่ยากลําบากแนวทางในการใหบริการทางสังคมภายใตสถานการณที่ยากลําบาก  ((ศึกษาศึกษา  

สาธารณสุขสาธารณสุข  การเยียวยาการเยียวยา  ฯลฯฯลฯ))
•• ปรับโครงสรางระบบการแกปญหาใหเกิดความเปนเอกภาพปรับโครงสรางระบบการแกปญหาใหเกิดความเปนเอกภาพ
•• พัฒนานโยบายรัฐที่สงเสรมิการพัฒนาอยางสมานฉันทพัฒนานโยบายรัฐที่สงเสรมิการพัฒนาอยางสมานฉันท  ((ความยุติธรรมความยุติธรรม  รปูแบบรปูแบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจและใชทรพัยากรในพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและใชทรพัยากรในพื้นที่))
•• พัฒนานโยบายและรูปแบบการพัฒนาที่เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมพัฒนานโยบายและรูปแบบการพัฒนาที่เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

หรือใชวัฒนธรรมเปนฐานหรือใชวัฒนธรรมเปนฐาน  ((การศึกษาการศึกษา  บริการสาธารณสุขบริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะอื่นๆบริการสาธารณะอื่นๆ))
•• สรางความรูความเขาใจแกสังคมวงกวางเพื่อรวมกันสรางการพัฒนาบนสรางความรูความเขาใจแกสังคมวงกวางเพื่อรวมกันสรางการพัฒนาบนฐานฐาน

วัฒนธรรมทีห่ลากหลายวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย
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ลักษณะเฉพาะของปญหาภาคใตลักษณะเฉพาะของปญหาภาคใต  กับความพยายามในการใชกับความพยายามในการใช
ความรูเพื่อการแกปญหาความรูเพื่อการแกปญหา

•• รากเงาของปญหาซับซอนกวาที่พูดๆกันรากเงาของปญหาซับซอนกวาที่พูดๆกัน  ––  การพัฒนาโดยไมใหการพัฒนาโดยไมให
ความสําคัญกับรากฐานทางวัฒนธรรมความสําคัญกับรากฐานทางวัฒนธรรม  สังคมทีข่าดความยุติธรรมสังคมทีข่าดความยุติธรรม  
((แบงแยกแบงแยก))

•• ความรนุแรงในพื้นที่ความรนุแรงในพื้นที่  มีสภาพที่สรางความหวาดระแวงไปทั่วทุกกลุมมีสภาพที่สรางความหวาดระแวงไปทั่วทุกกลุม
ประชากรประชากร  และทุกภาคสวนของราชการและทุกภาคสวนของราชการ

•• ความเปราะบางของเงื่อนไขภายนอกความเปราะบางของเงื่อนไขภายนอก  ((ปจจัยทางสิ่งแวดลอมปจจัยทางสิ่งแวดลอม)) ––  การการ
เปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องของกลไกสําคัญๆเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องของกลไกสําคัญๆ    การเมืองระหวางการเมืองระหวาง
ประเทศประเทศ    แรงกดดันจากภายนอกของการพัฒนาเศรษฐกจิแรงกดดันจากภายนอกของการพัฒนาเศรษฐกจิ  และการใชและการใช
ทรพัยากรในพื้นที่ทรพัยากรในพื้นที่
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•• ความเหน็ที่แตกตางกันของฝายตางๆวาดวยสาเหตุความเหน็ที่แตกตางกันของฝายตางๆวาดวยสาเหตุ  และแนวทางในการแกปญหาและแนวทางในการแกปญหา
–– โจรกระจอกโจรกระจอก
–– เชื่อมโยงกับการกอการรายขามชาติเชื่อมโยงกับการกอการรายขามชาติ
–– การกระทําของรัฐบาลตางชาติบางประเทศการกระทําของรัฐบาลตางชาติบางประเทศ
–– ขบวนการแบงแยกดินแดนขบวนการแบงแยกดินแดน
–– การใชอํานาจรัฐอยางไมเปนธรรมการใชอํานาจรัฐอยางไมเปนธรรม
–– ความไมยุติธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจความไมยุติธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการใชทรัพยากรธรรมชาติและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
–– การขาดการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่การขาดการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่
–– ฯลฯฯลฯ  ฯลฯฯลฯ  ฯลฯฯลฯ

ลักษณะเฉพาะของปญหาภาคใตลักษณะเฉพาะของปญหาภาคใต  กับความพยายามในกับความพยายามใน
การใชความรูเพื่อการแกปญหาการใชความรูเพื่อการแกปญหา
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สิ่งทีเ่กิดขึ้นแลวในการใชพลังความรูแกปญหาสิ่งทีเ่กิดขึ้นแลวในการใชพลังความรูแกปญหา  
•• ไมนับรวมงานการขาวทางดานความมั่นคงไมนับรวมงานการขาวทางดานความมั่นคง
•• การสนบัสนุนงานวิจัยโดยแหลงทุนวิจัยหลักๆการสนบัสนุนงานวิจัยโดยแหลงทุนวิจัยหลักๆ  อยางนอยอยางนอย  4 4 แหลงทุนแหลงทุน  และและ

หนวยงานตางๆทีมุ่งแกปญหาในพื้นที่หนวยงานตางๆทีมุ่งแกปญหาในพื้นที่  ((สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  สชสช  สปสชสปสช))
•• การสนบัสนุนกจิกรรมตางๆเพื่อนําความรูมาใชประโยชนการสนบัสนุนกจิกรรมตางๆเพื่อนําความรูมาใชประโยชน  และการแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในระหวางนักวิจัยเรียนรูในระหวางนักวิจัย
•• เครือขายสื่อมวลชนที่พยายามทาํขาวในเชิงสืบสวนสอบสวนมากกวาเพียงกเครือขายสื่อมวลชนที่พยายามทาํขาวในเชิงสืบสวนสอบสวนมากกวาเพียงการาร

เสนอขาวทั่วไปเสนอขาวทั่วไป
•• ขอตกลงรวมกันของที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศขอตกลงรวมกันของที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ  ((ปฏิญญาปฏิญญา  มอมอ))
•• การเผยแพรความรูเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแกสังคมวงกวางการเผยแพรความรูเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแกสังคมวงกวาง
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ขอจํากดับางประการในการทํางานวิชาการขอจํากดับางประการในการทํางานวิชาการ
•• ความไมปลอดภัยของลงทํางานในพื้นที่อยางตอเนื่องความไมปลอดภัยของลงทํางานในพื้นที่อยางตอเนื่อง
•• การเก็บขอมลูแมกระทั่งโดยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เปนไการเก็บขอมลูแมกระทั่งโดยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เปนไปดวยปดวย

ความยากลําบากความยากลําบาก
•• ยังขาดการทํางานในเชิงสังเคราะหยังขาดการทํางานในเชิงสังเคราะห  มีงานวิจัยเชิงบอกปญหามีงานวิจัยเชิงบอกปญหา  และและ

วิเคราะหวิเคราะห  หรือเรื่องตามความสนใจหรือถนัดของนักวิชาการหรือเรื่องตามความสนใจหรือถนัดของนักวิชาการ  โดยมีการโดยมีการ
เชื่อมโยงไมมากเทาที่ควรกับความตองการของผูกําหนดนโยบายเชื่อมโยงไมมากเทาที่ควรกับความตองการของผูกําหนดนโยบาย  หรือผูหรือผู
ที่มีปญหาแกปญหาที่มีปญหาแกปญหา  หรือใหบริการในพื้นที่หรือใหบริการในพื้นที่

•• ประชาชนในพื้นที่นาจะเปนปจจัยสําคัญในการทํางานวิชาการในประชาชนในพื้นที่นาจะเปนปจจัยสําคัญในการทํางานวิชาการใน
สถานการณเชนนี้สถานการณเชนนี้  แตก็ยังมีประสบการณแตก็ยังมีประสบการณ  และความสนใจตอเนื่องนอยและความสนใจตอเนื่องนอย
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•• ประสานพลังของแหลงทุนวิจัยประสานพลังของแหลงทุนวิจัย  ในการสนับสนุนการสรางความรูในการสนับสนุนการสรางความรู  ((การวิจัยการวิจัย  โดยโดย
นักวิชาการโดยเฉพาะในพื้นที่นักวิชาการโดยเฉพาะในพื้นที่  การวิจัยโดยชมุชนการวิจัยโดยชมุชน  และการทําขาวเชิงสืบสวนและการทําขาวเชิงสืบสวน
สอบสวนโดยสือ่มวลชนสอบสวนโดยสือ่มวลชน))
–– งานวิจัยที่รับใชการแกปญหาในพื้นที่งานวิจัยที่รับใชการแกปญหาในพื้นที่  
–– งานวิจัยสรางความเขาใจของสังคมงานวิจัยสรางความเขาใจของสังคม  ((ประวตัิศาสตรประวตัิศาสตร  วัฒนธรรมวัฒนธรรม))
–– งานวิจัยเชิงนโยบายงานวิจัยเชิงนโยบาย

•• การทํางานรวมกันของฝายตางๆการทํางานรวมกันของฝายตางๆ  ((ไมเฉพาะหนวยงานสนับสนุนการวิจัยไมเฉพาะหนวยงานสนับสนุนการวิจัย))  เพื่อเพื่อ
พัฒนานโยบายจากความรูและผลงานวิจัยพัฒนานโยบายจากความรูและผลงานวิจัย

•• การการ  ลปรรลปรร  แนวทางการทํางานแนวทางการทํางาน((วิชาการวิชาการ  และพัฒนาและพัฒนา))ในสถานการณพิเศษในสถานการณพิเศษ
•• การสื่อสารกับสังคมเพื่อสรางความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการสื่อสารกับสังคมเพื่อสรางความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

สังคมไทยสังคมไทย

ขอเสนอการจัดการความรูเพื่อแกปญหาภาคใตขอเสนอการจัดการความรูเพื่อแกปญหาภาคใต
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ขอเสนอการจัดขอเสนอการจัด  กลไกการจัดการความรูกลไกการจัดการความรู  
•• แหลงทุนการวิจัยจัดตั้งกลไกประสานงานกลางเพื่อแหลงทุนการวิจัยจัดตั้งกลไกประสานงานกลางเพื่อ

–– เชื่อมตอขอมูลเชื่อมตอขอมูล
–– ประสานการใหทุนประสานการใหทุน  
–– ใชประโยชนจากงานวิจัยใชประโยชนจากงานวิจัย

•• สกอสกอ  รวมกับรวมกับ  มอมอ  จัดตั้งหนวยประสานนักวิชาการและนักวิจัยจัดตั้งหนวยประสานนักวิชาการและนักวิจัย((จากมหาวิทยาลัยตางๆจากมหาวิทยาลัยตางๆ))  เพือ่เพือ่
รวมกันจัดการความรูรวมกันจัดการความรู  =>=>  การดําเนินงานตามปฏิญญาการดําเนินงานตามปฏิญญา  มอมอ  ที่ที่  ทปอทปอ  ลงนามรวมกันลงนามรวมกัน
–– ทํางานวิจัยตอบโจทยสาํคัญๆทํางานวิจัยตอบโจทยสาํคัญๆ  
–– สังเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบายสังเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
–– จัดทําแนวทางการแกปญหาในพื้นที่จัดทําแนวทางการแกปญหาในพื้นที่

•• แหลงทุนวิจัยแหลงทุนวิจัย  รวมกับเครือขายนักวิชาการรวมกับเครือขายนักวิชาการ  และผูเชี่ยวชาญการสื่อสารกับสังคมและผูเชี่ยวชาญการสื่อสารกับสังคม  รวมจัดการรวมจัดการ
เพื่อใหเกิดการสื่อสารกับสังคมเพื่อใหเกิดการสื่อสารกับสังคม  ทั้งในงานโยบายทั้งในงานโยบาย  และการสรางความเขาใจของสังคมไทยตอการและการสรางความเขาใจของสังคมไทยตอการ
พัฒนาภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมพัฒนาภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม

•• กลไกเพื่อประสานนักวิจัยในพื้นที่กับผูมีสวนรวมในการแกปญหาในกลไกเพื่อประสานนักวิจัยในพื้นที่กับผูมีสวนรวมในการแกปญหาในพื้นที่พื้นที่


