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ขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
นั้นมีมานานนับศตวรรษ หลังจากที่ไมมีการเคลื่อนไหวมาเปนเวลา
หลายทศวรรษการกอความไมสงบเพื่อแบงแยกดินแดนไดอุบัติขึ้น
อีกครั ้งในตนป 2547 โดยในชวงระยะเวลาหกปที ่ผานมาไดเกิด
การฆาฟนและการวางระเบิดอยางตอเนื่อง คราชีวิตประชาชนไปกวา 
4,000 คน

เพ่ือตอบสนองการรองขอของรัฐบาลไทยท่ีตองการเรียนรูประสบการณ
จากตางประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการทำงานในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
ธนาคารโลกจึงไดระดมเงินใหเปลาผานกองทุนเพ่ือการสรางสันติภาพ
และศักยภาพของรัฐ (State and Peace Building Fund – SPF) 
เพื่อทำการศึกษาสถานการณในลำดับแรกและนำรองแนวทางการ
ดำเนินงานพัฒนาทองถิ่นเพื่อลดความขัดแยงในสามจังหวัดภาคใต
อันไดแกจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส

นอกจากนื้เพื่อเปนการเสริมการศึกษาดานความขัดแยงในระยะแรก 
ไดมีการใหการสนันสนุนเงินทุนใหเปลาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของความขัดแยง2 ในแงมุมตางๆ ท่ีเก่ียวกับมิติหญิงชาย (gender-
related) และแนวทางในการเขาถึงเยาวชนและสนับสนุนใหเยาวชน
มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนมากยิ่งขึ้น3 การศึกษาและกิจกรรม
ดังกลาว รวมทั้งการหารือรวมกันอยางกวางขวางเปนพื้นฐานของ

การออกแบบโครงการในระยะที่สองของการนำรองแนวทางการ
ดำเนินงานชุมชนในพื ้นที ่ท ี ่ ได ร ับผลกระทบจากความขัดแยง

เอกสารชิ้นนี้เปนชิ้นแรกของชุดเอกสารฉบับยอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานของโครงการนำรอง มีจุดประสงคเพื ่อใหขอมูลแกผู มีสวน
ไดสวนเสียจากหลากหลายภาคสวนของสังคมไดทราบถึงการ
ออกแบบการปฏิบัติงานและผลลัพธของโครงการนำรองการดำเนิน
งานพัฒนาชุมชนในสถานการณความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยบรรยายใหเห็นวาการศึกษาความขัดแยงตลอดจนการ
ประเมินสถานการณและความตองการหญิงชายและกิจกรรมทางการ
พัฒนาของชุมชนแบบท่ีเนนเยาวชนเปนหลักน้ัน มีอิทธิพลกับการออก
แบบการปฏิบัติการโครงการนำรองน้ีอยางไร

1

อิทธิพลของการวิจัย
ดานความขัดแยง

1โครงการ ช่ือของโครงการนำรองท่ีใชในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใตคือ“โครงการ
สนันสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต”
2ดูเอกสารจัดการองคความรูฉบับท่ี 2 เร่ืองมิติหญิงชายกับการพัฒนาในพ้ืนท่ี
ขัดแยงในประเทศไทย (Gender and Development in Thailand’sConflict 
Areas) 
3ดูเอกสารจัดการองคความรูฉบับท่ี 3 การพัฒนาท่ีเนนเยาวชนในชุมชนเปนตัว
ขับเคล่ือน ผลสัมฤทธ์ิและบทเรียน (Youth-focused Community-Driven Develop-
ment: Results and Lessons Learned) 
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ตอการออกแบบโครงการ
นำรองแนวทางการดำเนินงาน

ชุมชนในสถานการณ
ความขัดแยงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต
ของประเทศไทย1
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Expanding Community Approaches in Southern Thailand

วัตถุประสงค

จุดประสงคโดยรวมของเงินใหเปลาผานกองทุน SPF คือการสนันสนุน
รัฐบาลไทยในการสราง “พื้นที่”และโอกาสเพื่อใหมีการปฏิสัมพันธ
ที ่เพิ ่มมากขึ้น เพื่อสงเสริมการสรางความไวเนื ้อเชื ่อใจใหเกิดขึ้น
ในจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในภาคใตคือจังหวัด
ปตตานี ยะลา และนราธิวาสดังท่ีกลาวไปแลว โครงการน้ีแบงออกเปน
สองระยะ คือ

โครงการระยะที่หนึ่งมีองคประกอบสองสวนดวยกัน คือการวิจัย
เกี่ยวกับมิติดานตางๆ ของความขัดแยงและกิจกรรมการเสริมสราง
ศักยภาพ นอกเหนือจากวัตถุประสงคในการสนับสนุนการออกแบบ
โครงการนำรองในระยะที่สองแลว โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค
เพื่อใหขอมูลแกรัฐบาลไทยและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ด ี
(good practices) ในการลดความขัดแยงในจังหวัดภาคใต 
ใหบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงแกเจาหนาที่ของ
รัฐและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและสราง
ศักยภาพในการบริหารจัดการความขัดแยงในทองถ่ิน

วัตถุประสงคของโครงการระยะที่สองคือการพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานชุมชนท่ีมีประสิทธิผลผานการดำเนินกิจกรรมนำรองตางๆ 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศที่สรางการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางชุมชนภายในพ้ืนท่ีและระหวางชุมชนกับรัฐ

การจัดรูปแบบและขอบขายของการปฏิบัติงาน

การศึกษาความขัดแยงและการฝกอบรมในการเสริมสรางศักยภาพ
นั้นจัดทำโดยกลุมสถาบันทางวิชาการ4 (consortium) โดยมีคณะ
กรรมการท่ีปรึกษาและประสานงานเปนผูใหแนวทาง โดยคณะกรรมการ
นี้ประกอบดวยผูแทนจากศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตสมาชิกของคณะกรรมาธิการอิสระเพื ่อความสมานฉันท
แหงชาต ิผูแทนประชาสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และคณะทำงานขององคการสหประชาชาติหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ของประเทศ (United Nations Working Group on the Five
Southernmost Provinces) และธนาคารโลก (สองลำดับสุดทาย
เปนเพียงผูสังเกตการณเทาน้ัน)

4กลุมสถาบันน้ีประกอบดวยศูนยวิจัยสังคมและศูนยศึกษาสันติภาพและความ
ขัดแยงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัย
มหิดลและศูนยขาวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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Knowledge Management Note

องคประกอบของการวิจัยของโครงการนี้ประกอบดวยการทบทวน
งานวิจัยและเอกสารเก่ียวกับความขัดแยง ตลอดจนงานวิจัยภาคสนาม
ระดับปฐมภูมิในชุมชน 9 พ้ืนท่ีในท้ังสามจังหวัดภาคใต

องคประกอบในสวนของการเสริมสรางศักยภาพ มีการทำการ
ประเมินความจำเปนในการฝกอบรม พัฒนาหลักสูตรการอบรม
และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 ครั้งสำหรับสมาชิกชุมชน ผูแทน
จากประชาสังคมและเจาหนาท่ีทางการ

3. ใหความรูและสนับสนุนการเรียนรู

ในปจจุบันมีงานวิจัยและองคความรู เกี ่ยวกับสถานการณความ
ขัดแยงในภาคใตอยูแลวเปนจำนวนมาก แตโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ความรูดังกลาวของผูกำหนดนโยบาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เขาถึงขอมูลในระดับชุมชนทองถิ่นนั้นยังจำกัดอยูมาก ควรที่จะเปด
โอกาสใหมีการเขาถึงและแลกเปลี่ยนความรูและการเรียนรูใหกวาง
ขวางข้ึนกวาเดิมโดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน

4. สนับสนุนโครงการพัฒนาแบบมีสวนรวม

กิจกรรมทางการพัฒนาทองถิ่นนั้นไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการที่
สำคัญวิธีหน่ึงท่ีชวยสรางสันติภาพและความสมานฉันทดวยการสราง 
“พ้ืนท่ี” สำหรับทุกฝายท่ีเก่ียวของในการดำเนินการรวมกันเพ่ือประโยชน
ของทุกฝาย ในการพิจารณากิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูในปจจุบัน
งานวิจัยชิ้นนี้พบวา 1)โครงการดานสาธารณูปโภคพื้นฐานชุมชน
มักไมมีการมีสวนรวมดังนั้นโครงการดังกลาวจึงมักจะไมตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของทองถิ่น 2)ในพื้นที่ที่หนวยงานของรัฐ
มีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองในทองถ่ิน ชุมชนมักจะถูกแบง
เปนข่ัวทำใหเกิดความไมไววางใจระหวางกัน 3)โอกาสการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี ่ยวกับโครงการในหลายชุมชนนั ้นจำกัดอยู แคผู นำ
หมูบานและชนช้ันนำของทองถ่ินเทาน้ัน และ 4) โครงการของรัฐบาล
ไมไดรับการบันทึกรายละเอียดการดำเนินงานและการประเมินผล 
ทำใหมีบทเรียนท่ีไดรับจากโครงการจำนวนจำกัด

การศึกษาความขัดแยงชิ้นนี้เสนอแนะใหนำแนวทางการดำเนินงาน
ทางการพัฒนาทองถ่ินใหมๆ  มาใชซ่ึงรวมถึงแนวทางดังตอไปน้ี

การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลและท่ีทุกกลุมชนมีสวนรวม

การสรางศักยภาพใหกับทุนมนุษย

ข้ันตอนการด�ำเนินโครงการท่ีเหมาะสมและไมซับซอน

เนนความชวยเหลือไปยังกลุมผูดอยโอกาสรวมถึงผูหญิง หญิงหมาย 
เด็กและเยาวชน

การดำเนินงานที่แบงโครงการออกเปนระยะการทำงาน (a phase 
approach) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการดำเนินงานยากลำบากเปนพิเศษ โดยเร่ิมจาก
การสราง “พ้ืนท่ี” เพ่ือการส่ือสารและสรางศักยภาพกอนเปนอันดับแรก

มาตรการสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและชุมชน

มีระบบการติดตามและประเมินผลอยางสม่ำเสมอที่เปนพื้นฐานของ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (action learning)

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ขอคนพบที่สำคัญและขอเสนอแนะสำหรับการออกแบบโครงการใน
ระยะที่สองที่ไดจากการศึกษาความขัดแยงและกิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพน้ันมีดังตอไปน้ีคือ

1. ปรับปรุงความรูและการรับรูของสาธารณชนเก่ียวกับความขัดแยง

ไดมีการทำการศึกษาขาวสารจำนวนกวา 6,000 ชิ้นที่มีการเผยแพร
ในชวงมกราคม 2547 และมิถุนายน2550 พบวาขาวเหลาน้ีเขียนข้ึน
โดยนักขาวประมาณ 30 คน และใชขอมูลที ่มาจากแหลงขอมูล
เดียวกันประมาณ 20-30 แหลง โดยสวนใหญผูใหขอมูลเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐ การท่ีการรายงานขาวย้ำขอมูลเดียวกันซ้ำหลายคร้ังและใชคำ
บรรยายเฉพาะบางคำในการรายงาน ทำใหสื ่อมวลชนมีบทบาทที ่
สำคัญในการกำหนดวาระและเนื้อหาความเขาใจของสถานการณ
ความขัดแยง (agenda setting) ถาจะหากมีการรายงานขาว
เพ่ิมเติมจากส่ือมวลชนในลักษณะท่ีตางออกไปจากเดิม ก็จะมีสวนชวย
ในการสรางความรู ความเขาใจที ่ เปดกวางมากขึ ้นไดเกี ่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในสามจังหวัดภาคใตได

2. การเช่ือมนโยบายและการพัฒนา

การกำหนดนโยบายในภาคใตของรัฐพ่ึงขอมูลขาวกรองจากหนวยงาน
รักษาความม่ันคงเปนหลัก ดังน้ันนโยบายท่ีผานมาจึงเนนหนักในดาน 
มาตรการทางทหารการศึกษาไดเสนอใหมีการสนับสนุนใหมีการ
หารือในระดับนโยบายท่ีเนนความสำคัญของการพัฒนา อันจะสงผล
ใหเกิดความสงบสุขในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน
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การท่ีจะใหเยาวชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาในระดับทองถ่ินน้ัน 
โครงการเยาวชนไดเนนถึงความจำเปน ในเร่ือง

ความชัดเจนของบทบาทและหนาท่ีของเยาวชนและผูนำชุมชน

ดวยความใหมของแนวทางการพัฒนาโดยชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 
และการที่เยาวชนมีประสบการณที่จำกัด โครงการควรจัดใหมีการ
สนันสนุนดานเทคนิคตอกลุมเยาวชนอยางตอเน่ือง และ

การสรางความม่ันใจในการมีสวนรวมของเยาวชนสตรี โดยสนันสนุนให
กลุมจัดหนาท่ีและกิจกรรมตามคุณสมบัติและความสนใจของสมาชิกกลุม

ผลการศึกษาจากการประเมินสถานการณดวยมิติหญิงชายและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีใหเยาวชนในชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนท่ี5 จัดทำข้ึน
ในระหวางป 2551-2552 ไดย้ำความสำคัญและขยายขอเสนอแนะเหลาน้ี
ตอไปอีกโดยใหรวมแงมุมดานมิติหญิงชายและดานเยาวชนเขาไวดวย

ขอเสนอแนะดานมิติหญิงชายคือ

การจัดอบรมการพัฒนาชุมชนท่ีเนนความละเอียดออนดานมิติหญิงชาย 
แกเจาหนาท่ีโครงการ ผูประสานงานจังหวัด และ ผูประสานงานพ้ืนท่ี

การผสมผสานความละเอียดออนดานมิติหญิงชายในการบริหารจัดการ 
และ

การเก็บขอมูล แยกเพศหญิงชายในเรื่องของขอมูลนำเขา ผลผลิต 
และตัวช้ีวัดผลลัพท

นัยยะสำหรับโครงการระยะที่ 2

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของโครงการ การออกแบบโครงการนำรอง
แนวทางการดำเนินงานชุมชนในสถานการณความขัดแยง (Community 
Approaches in Conflict Situations - CACS) ไดเปดโอกาสให
ใชจุดเริ ่มปฏิบัติการ (entry point) หลากหลายจุดในโครงการ
เพื่อบริหารจัดการกับประเด็นปญหาใดๆ ที่ไดมีการกลาวถึงจาก
โครงการวิจัย การประเมินสถานการณหญิงชายและกิจกรรมที่เนน
เยาวชนเปนหลัก การวิเคราะหและกิจกรรมเบ้ืองตนชวยวางพ้ืนฐานสำหรับ
การออกแบบโครงการในหลายดานไดแก 1) การบริหารจัดการโครงการ 
2) การใหความชวยเหลือในสองรูปแบบ 3) แนวทางการพัฒนา
ท่ีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 4) การคัดเลือกชุมชนเปาหมายสำหรับโครงการ
ยอย”ทุนพัฒนาชุมชน” 5) รูปแบบกองทุนประชาสังคม 6) การสราง
ศักยภาพและ 7) การแลกเปล่ียนความรูและการติดตามประเมินผล

1. การบริหารจัดการ

การวิจัยระดับชุมชนของการศึกษาความขัดแยงและโครงการเยาวชน
ย้ำ ใหเห็นประโยชน (และความจำเปนในทางปฏิบัติ) ของการเปนหุนสวนกับ
องคกรระดับทองถิ ่นที ่มีประสบการณในการทำงานในพื้นที ่ที ่มี
ความขัดแยง และไดรับความไววางใจจากชุมชนและยังไดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอีกวาการบริหารจัดการ นั้นควรจะทำโดยองคกรองคกร
เดียวในระยะแรกเพื่อสรางความสัมพันธและความไววางใจ กอนที่จะ
คอยๆเช่ือมประสานกับองคกรอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นของการ
รวมงบประมาณ ในการดำนินโครงการ สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา
(LDI) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อการสงเสริมการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินและประชาสังคม ไดรับเลือกใหเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่น
เพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต บนพ้ืนฐานของประสบการณและศักยภาพของ
องคกรในการจัดสรรความชวยเหลือครอบครัวและชุมชนที่ไดรับผล
กระทบในภาคใต รวมท้ังเปนองคกรท่ีบริหารจัดการเงินทุนใหเปลาท่ีใหแก
กลุมเยาวชนในภาคใต

5ความหมายกวางๆ คือ การพัฒนาท่ีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน คือแนวทางการ
ดำเนินงานพัฒนา ท่ีชุมชนเปนผูวางแผน ตัดสินใจและลงทุน
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กิจกรรมในระยะที ่ 1 แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการ
อยางใกลชิดกับหนวยงานของรัฐบาลเพื่อสรางความโปรงใสในการ
ดำเนินการ เพื ่อปองกันการเขาใจผิดและลดความหวาดระแวง 
เพ่ือใหแนใจวาโครงการมีความสอดคลองกับความตองการของรัฐและ
ความยั่งยืนในการดำเนินการ ซึ่งจะชวยสรางแรงกระตุนสำหรับ
การเปล่ียนแปลงในระดับนโยบาย

LDI ไดใชยุทธศาสตรท่ีปรับปรุงจากประสบการณการทำงานท่ีผานมา 
ไดพัฒนาความสัมพันธหลักและออกแบบโครงสรางการบริหารจัดการ
เพ่ือทำใหเกิดการดำเนินการและผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ
ท่ีดำเนินการภายใตโครงการเยาวชน LDI ไดสงจดหมายไปยังเจาหนาท่ี
ของรัฐที่สำคัญ เชน ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
หนวยงานดานการรักษาความม่ันคง ผูวาราชการจังหวัดของท้ังสาม
จังหวัดเจาหนาท่ีทองถ่ินและผูนำชุมชนเพ่ือขอ “พ้ืนท่ี” สำหรับการปฏิบัติ
งานโครงการนำรอง มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานราชการและองคกรประชาสังคมท่ีมี
หนาท่ีความรับผิดชอบในสามจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบเพ่ือใหคำปรึกษา
ทางดานนโยบายในระดับชาติ และต้ังคณะกรรมกำกับการดำเนินการ 
(Project Steering Committee) ประกอบดวยหนวยงานราชการและ
มูลนิธิเอกชนเพ่ือใหแนวทางการปฏิบัติงานในทุกดานของโครงการ

2. การใหการสนันสนุนทางการเงินในสองรูปแบบ

เพื่อตอบสนองความตองการในการสนับสนุนการลงทุนในระดับ
ทองถ่ินท่ีชุมชนเปนผูกำหนดและการชวยเหลือกลุมเปาหมาย โครงการ
ไดกำหนดการใหการสนับสนุนในสองแนวทางดวยกันคือ

“ทุนพัฒนาชุมชน” (block grants) โดยใชแนวทางท่ี “เนนพ้ืนท่ีเปนหลัก”
(area-based) ใหโดยตรงกับชุมชนและตำบล/เทศบาลที่เขารวม
โครงการ สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการพัฒนาระดับทองถิ่นที่
กำหนดขึ้นและดำเนินการผานกระบวนการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดย
ชุมชนแบบมีสวนรวม

กองทุนประชาสังคม Peace-building Partnership Fund (PPF) 
จัดสรรเงินสนันสนุนแบบใหเปลาแกองคกรประชาสังคมและเครือขายท่ี
ดำเนินงานอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในสามจังหวัด 
เพื่อริเริ่มงานนวัตกรรมใหมๆและการเปนหุนสวนที่สงเสริมความไวใจ
ซ่ึงกันและกัน การสรางสันติภาพและการพัฒนา

3. แนวทางการพัฒนาท่ีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน (community-driven 
development approach)

เแนวทางการพัฒนาท่ีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนสามารถแกไขขอบกพรอง
ที่พบในโครงการพัฒนาทองถิ่นของรัฐในรูปแบบดั้งเดิมไดเกือบทุก
ประการ

กระบวนการประเมินชุมชนแบบมีสวนรวมโดยอาสาสมัครชุมชนท่ีไดรับ
การฝกอบรมทักษะ การเปดโอกาสใหประชากรทุกกลุมในชุมชนไดเขารวม 
การที่ทุนพัฒนาชุมชนเปดกวางสำหรับการลงทุนทางสังคมและ
เศรษฐกิจในเกือบทุกรูปแบบ6 นั้นชวยประกันวากิจกรรมที่ไดรับการ
สนันสนุนเหลานี้สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของทองถิ่น 
มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคและกระบวนการของโครงการ
อยางกวางขวาง การประกาศใหสาธารณชนรับรูเก่ียวกับความคืบหนา
ของการดำเนินงานโครงการยอยที่รวมทั้งขอมูลดานการเงินภายใน
ชุมชนเปนการสรางความโปรงใสใหเกิดข้ึน บทบาทและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกชุมชนและที่ปรึกษาโครงการที่ไมเปนทางการไดรับการ
ประกาศใหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการทุกฝายไดรับรูและมีการ
ติดตามตรวจสอบโดยผูประสานงานในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันการ “ครอบงำ” 
ผลประโยชนของโครงการประการสุดทายคือการดำเนินการรวมกับ
เจาหนาท่ีของรัฐระดับทองถ่ินน้ันชวยประกันผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ
และความย่ังยืนของโครงการ

4. การคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย

ในการดำเนินโครงการระยะท่ีหน่ึง มีการทำการวิจัยภาคสนามในชุมชน 
9 พ้ืนท่ี ชุมชนเหลาน้ีซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑดังน้ีคือพลวัต
ของเหตุการณความรุนแรง คุณลักษณะของเขตเมืองและเขตชนบท 
เช้ือชาติและศาสนา ของประชากร ระดับความรุนแรงและความเปนไปได
ในการทำการวิจัย และการกระจายทรัพยากรชุมชนเหลานี ้ไดรับ
การคัดเลือกมาจากทั้งสามจังหวัดมีประชากรที่คละกันระหวางเมือง
และชนบท ประกอบดวยประชากรเชื ้อสายมาเลยและเชื ้อสายไทย
ตลอดจนประชากรพุทธและมุสลิมในสัดสวนท่ีแตกตางกันไป สาเหตุท่ีเลือก
ชุมชนเหลานี้เปนพื้นที่นำรองในโครงการ”ทุนพัฒนาชุมชน”คือการ
พิจารณาจากผลการศึกษาวิจัยที่ใหขอมูลที่มีคุณคาจำนวนมากจาก
ชุมชนเหลานี ้ความแนนแฟนของความสัมพันธที่สรางขึ้นระหวางทีม
วิจัยและคนในชุมชนในชวงของการทำการวิจัยประโยชนที่จะเกิดจาก
การพัฒนาในชุมชนเหลาน้ีหากโครงการไดกลับไปดำเนินการในชุมชน

6รายการกิจกรรมตองหามรวมถึงการซ้ืออาวุธและวัตถุระเบิด ยาฆาแมลงและ
อุปกรณท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีอันตรายอ่ืนๆ ท่ีดิน ยานพาหนะ เรือและคาใชจายของ
รัฐบาลและกิจกรรมทางการเมือง
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7. การแลกเปล่ียนความรูและการติดตามประเมินผล

เพ่ือตอบสนองตอขอรองขอของรัฐบาลถึงแนวทางการดำเนินงานอยาง
ประสิทธิภาพในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยง โครงการนำรอง 
CACS จึงออกแบบมาเพื่อเปนกิจกรรมการเรียนรู มีการสรางโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความทาทายและบทเรียนที่ไดอยาง
โครงการในหลายระดับสำหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ในระดับทองถ่ิน 
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายใน
ชุมชนในเขตตำบลและเทศบาลและจังหวัดไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิด
เห็นเก่ียวกับการดำเนินงานในทุกดานของโครงการน้ีและโครงการยอย
อื่นๆ ทำใหเกิดการนำบทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชในการ
ปรับปรุงแผนงานของทองถ่ินและของจังหวัด ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ในระดับทองถ่ินไดชวยเหลือโครงการดวยการเขามามีสวนรวมและใชความ
เชี่ยวชาญของตนในการประเมินและอนุมัติโครงการทุนพัฒนาชุมชน
Block Grants และประเมินขอเสนอโครงการกองทุนประชาสังคม PPF 
ท่ีปรึกษาโครงการและกรรมการกำกับการดำเนินโครงการน้ันเปนเวที
สำหรับตัวแทนจากรัฐบาล องคกรเอกชนและประชาสังคมใหไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในดานนโยบาย การรวมเปนหุนสวน ความคืบหนาในการปฎิบัติ 
อุปสรรคและบทเรียนจากการดำเนินโครงการการหารือในระดับทองถ่ิน
ระดับชาติและระหวางประเทศภายใตโครงการน้ีไดเปดโอกาสใหผูมีสวนรวม
ไดรับรูและเผยแพรบทเรียนท่ีไดอยางกวางขวางมากข้ึน

การเรียนรูดังกลาวไดรับการสนับสนุนดวยระบบการติดตามและประเมิน
ผลท่ีออกแบบเพ่ือติดตามความคืบหนาและประเมินผลกระทบของการ
ดำเนินงาน ตังช้ีวัดท่ีเก่ียวของไดมีการแยกเพศหญิงชายและศาสนาไว

กันยายน 2553

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ กรุณาติดตอสถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา โทร. 662-2-621-7810-2 แมร่ี จัดด ภมรรัตน ตันสงวนวงษ 
หรือซาราห อดัม ไดท่ีธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ
โทร. 662-2-686-8361 หรือท่ี pchockanapitaksa@worldbank.org
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ชุมชนท่ีจะเขารวมในปท่ี ๒ และ ๓ จะไดรับการคัดเลือกโดยผูแทนจาก
รัฐบาลทองถ่ิน ผูนำศาสนา และชุมชน และสมาชิกของชุมชนโดยคำนึง
ถึงการมีสวนรวมของผูนำชุมชนในกิจกรรมตาๆของชุมชนในปจจุบัน 
ความหลากหลายของชุมชน การไดรับการสนันสนุนของชุมชน
ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต และความใกลชิดของชุมชนกับ
9 ชุมชนในปแรก

5. แนวทางการใหเงินสนันสนุนกองทุนประชาสังคม

การที่โครงการใหเงินสนันสนุนขนาดเล็กแกองคกรพัฒนาเอกชน 
และเครือขายเปนการตอบสนองตอขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัย
ในชวงแรก ซ่ึงเนนการใหความชวยเหลือท่ีมุงสูกลุมผูดอยโอกาสโดยเฉพาะ 
และความรูท่ีไดจากโครงการมีการแลกเปล่ียนในชุมชน ตำนลและจังหวัด 
และขอมูลท่ีเผยแพรน้ันไดรับการปรับปรุง แนวทางการดำเนินการน้ีได
คำนึงถึงบทบาทที่สำคัญขององคกรพัฒนาเอกชนและเครือขายที่
ขณะนี้มีขีดความสามารถจำกัดและกำลังแสวงหาแนวทางที่จะเสริม
สรางศักยภาพขององคกรของตนใหดีข้ึน

องคกรพัฒนาเอกชนท่ีอยูในขายไดรับการสนันสนุนน้ันไดถูกกำหนดไว
ในชวงของการจัดทำขอมูลพ้ืนฐานขององคกรท่ีทำงานอยูในจังหวัด
ภาคใต LDI ไดมีความพยายามเปนอยางมากในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
และการใหการสนันสนุนองคกรเหลาน้ีใหไดเขารวมโครงการ

6. การสรางศักยภาพ

อุปสรรคที่สำคัญตอประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการในสาม
จังหวัดภาคใต คือการขาดประสบการณและศักยภาพขององคกรและ
ประชากร เพ่ือตอบสนองกับปญหาดังกลาวจึงไดมีการออกแบบโครงการ
ใหครอบคลุมถึงองคประกอบดานการเสริมสรางศักยภาพโดยการ
ใหการฝกอบรมท่ีเล็งกลุมเปาหมายเฉพาะ การมีสวนรวมในกระบวนการ
ของโครงการ การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับ
สมาชิกชุมชน องคกรประชาสังคมและเจาหนาท่ีรัฐในระดับทองถ่ิน
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ชุดเอกสารเผยแพรความรู
ฉบับที่ หัวขอ
1.                             อิทธิพลของการวิจัยดานความขัดแยงตอการออกแบบโครงการนำรองเพื่อเนนบทบาทของชุมชน
                                ในการแกไขสถานการณความขัดแยง
2. บทบาทหญิงชายและการพัฒนาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงของประเทศไทย
3. การพัฒนาที่เล็งเปาหมายไปยังเยาวชนและชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์และบทเรียน 
4. ลักษณะโครงการ
5. การติดตามและประเมินผล
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (CDD) ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
7. กองทุนประชาสังคม ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
8. บทเรียนจากโครงการอาชีพของเงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
 ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
9. บทเรียนการเปนผูประสานงานในพื้นที่ ดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน
10. การเขาถึงแหลงทุน กรณีศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
11. ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต: บริบท พัฒนาการ การประยุกตใชและผลกระทบ
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