
ที่มาและเหตุผล

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ความขัดแยงท่ีดำเนินมานานนับศตวรรษ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย คือจังหวัดปตตานี 
ยะลา และ นราธิวาส ไดปะทุข้ึนในรูปของเหตุการณรุนแรง นับแตน้ันมา 
เสียงระเบิดและการเสียชีวิตในพื้นที่แหงนี้ก็กลายเปนสถานการณที่
เกิดขึ ้นเปนประจำ ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
น้ันไดสงผลกระทบตอประชากรแลวกวา 9,000 คน และทำใหสตรีกวา 
1,000 คนตองกลายเปนหมาย รวมทั้งทำใหเด็กอีก 1,200 กวาคน
ตองกำพราพอหรือแมอีกดวย

ระหวางปพ.ศ. 2550 ถึง 2551 ธนาคารโลกไดใหการสนับสนุน
ทางวิชาการแกรัฐบาลไทยในการศึกษาความขัดแยงและใหขอเสนอแนะ
ในการสร างความสมานฉันท  ในสามจังหว ัดชายแดนภาคใต  
การศึกษานี้ไดรับการสนันสนุนผานกองทุนชื่อ State and Peace-
Building Fund (SPF))1  ธนาคารโลกยังไดจ ัดหางบประมา
เพ่ิมเติมจาก โครงการ The Gender Action Plan2 สำหรับการศึกษา
ผลกระทบของความขัดแยงในประเด็นมิติหญิงชาย ตลอดจนปจจัย

และศักยภาพที่จะเสริมสรางสันติภาพและภูมิคุ มกัน (resilience) 
ในพื้นที่ งานศึกษาทั้งสองชิ้นนี้เปนรากฐานของการออกแบบแผน
ดำเนินงานระยะที ่สองของโครงการนำรอง”โครงการสนันสนุน
ชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต”

เอกสารนี ้ เปนเอกสารชิ ้นที ่สองของชุดเอกสารฉบับยอเพื ่อให
ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การดำเนินโครงการ และผลลัพธของ
โครงการนำรองดังกลาวแกผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง และเปน
ภาคสรุปของรายงานฉบับเต็มชื่อ “Gender Needs Assessment in 
Conflict-Affected Areas in Thailand’s Southernmost Provinces”2 
(การประเมินความตองการหญิงชายในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
ความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย)

1

มิติหญิงชาย
กับการพัฒนา
ในพื้นที่ขัดแยง
ในประเทศไทย

1State and Peace-Building Fund (SPF)เปนกองทุนของธนาคารโลกท่ีมุง
ชวยเหลือในดานการสรางสันติภาพและศักยภาพของรัฐ
2The Gender Action Plan เปนความริเร่ิมของธนาคารโลกในป 2549 และเปน
กองทุนท่ีมีธนาคารโลกรวมท้ังประเทศอุตสาหกรรมอีก 4 ประเทศเปนผูบริจาค
กองทุนน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีและสงเสริม
ใหประเทศสมาชิกสามารถบรรลุเปาหมายเพ่ือการพัฒนาแหงสหัสวรรษวาดวย
การสรางความเสมอภาคใหแกหญิงและชาย
3Social Development Notes East Asia and Pacific Series, No. 127/May 
2010 (socialdevelopment@worldbank.org)
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Expanding Community Approaches in Con�ict Situations

วัตถุประสงคของการประเมิน
ความตองการของหญิงและชาย

เพิ ่มคุณคาและสนับสนุนงานศึกษาเกี ่ยวกับความขัดแยงที ่ ใช 
งบประมาณจาก SPF โดย 1.) สรางความเขาใจวาผลกระทบจาก
ความขัดแยงที่มีตอเพศชายและเพศหญิงนั้นแตกตางกันอยางไร และ 
2) ระบุความตองการของผู ชายและผู หญิงที ่ ได ร ับผลกระทบ
จากความขัดแยงโดยตรง

เพิ่มองคความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับผูหญิง ผูชาย และครอบครัวที่ไดรับ
ผลกระทบจากความขัดแยง รวมทั้งในนโยบายแกไขปญหาความ
ขัดแยงของภาครัฐ

ใหข อคิดเห็นที ่จะเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการนำรอง 
”โครงการสนันสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต”

แนวทาง กลุมเปาหมายและพื้นที่

คณะทำงานเพ่ือประเมินความตองการท่ีแตกตางระหวางหญิงและชาย
ซึ่งไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
อันมีอาจารยเพ็ญพักตร ทองแท แหงมหาวิทยาสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี เปนผูนำ ไดเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ตั ้งแตเดือน
สิงหาคม 2551 จนถึงเดือนกันยายน 2552 ไดเรียนรูแนวทางปฏิบัติงาน
จากคณะผูเชี่ยวชาญดานมิติหญิงชายซึ่งประกอบดวยตัวแทนจาก
ภาควิชาการ องคกรดานการพัฒนาพหุภาคี และองคกรภาค
ประชาสังคม

การประเมินความตองการดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบลที่
รัฐบาลจัดวาเปนพ้ืนท่ีสีแดงหรือสีเหลือง (ตามระดับของความรุนแรง) 
ในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาสโดยมุงเนนกลุมคนผูดอยโอกาส
อันเปนผลมาจากความรุนแรงและความขัดแยง ทีมงานทำงาน
รวมกับผูที่ไดรับผลกระทบ 100 คนจากคนสี่กลุมหลักในพื้นที่กลุม
ละ 25 คน คือ ผูหญิงมุสลิม ผูหญิงพุทธ ผูชายมุสลิม และผูชายพุทธ
โดยที่บุคคลทั้งหมดนี้ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทั้งโดยตรง
หรือทางออมลักษณะสำคัญของบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายของ
การประเมินความตองการครั ้งนี ้เปนผู ชายที ่ร ัฐบาลจัดวาเปน 
“กลุมเสี่ยง” ผูหญิงที่สามีหรือบุตรถูกจัดวาเปน ”กลุมเสี่ยง” ผูชายที่
ไดรับการปลอยตัวภายหลังจากที่โดนสอบสวนแลว ผูหญิงที่สามี
หรอืบุตรท่ีไดรับการปลอยตัวภายหลังจากท่ีโดนสอบสวนแลว บคุคล
ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวหรือญาติและบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ
หรือไดรับผลกระทบทางออมจากความขัดแยง

สรุปผลการศึกษาที่สำคัญ

การประเมินความตองการนี้ไดถูกแบงออกเปนสองสวน สวนแรกคือ
การทบทวนวรรณกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับมิติดานหญิงชายในพื้นที่ 
สวนท่ีสองคือการหารือกับกลุมเปาหมาย (focus group discusions) 
ประเด็นสำคัญจากผลการประเมินความตองการของหญิงและชาย
มีดังตอไปนี้

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

ทีมงานไดทบทวนวรรณกรรมที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับประเด็นผูหญิงใน
ภาคใต ท่ีไดรับการจัดพิมพเผยแพรในชวง 30 ปท่ีผานมาท้ังส้ินจำนวน 
17 ชิ้นดวยกัน ในหัวขอที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา 
เศรษฐศาสตร การพัฒนาการมีสวนรวมความขัดแยงกับความรุนแรงและ
ความตองการ งานวิจัยในปแรกๆระบุวา ผูหญิงมุสลิมในภาคใตที่ใช
ภาษามลายูเปนหลักดำเนินวิถีชีวิตตามครรลองกฏเกณฑอิสลาม
ทั ้งในเรื ่องบทบาทและหนาที ่ของพวกเธอตอสามีและครอบครัว 
และพวกเธอพยายามรักษาไวซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมดวยการ
แตงงาน การใชภาษา การแตงกายและการเล้ียงดูบุตร ผูหญิงจำนวน
มากสานตอประเพณีมลายูในดานการมีส วนรวมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ซึ ่งรวมถึงการประกอบธุรกิจขนาดเล็กขายของ
ในตลาด ออกกรีดยาง รวมทั้งทำงานตามโรงงานบางในชวงหลัง 
การทำงานนอกบานเปดพื ้นที ่ใหผู หญิงมุสลิมมลายูไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูหญิงชาวพุทธ บทบาทคูขนานของการที่ตองเปน
ทั้งแมบานและไปทำงานนอกบานดวยนั้นกลายเปนขอจำกัดสำหรับ
โอกาสในการศึกษาตอของผูหญิง การที่ผูหญิงไมมีโอกาสศึกษาตอ
ในระดับสูงนี้ยังสงผลใหมีรายไดต่ำและมีรายไดที่ไมแนนอนอีกดวย
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in the Southernmost Provincesin Thailand (ECACS)

ผูหญิงที่มีสวนรวมในโครงการพัฒนามักเปนกลุมที่มีสวนรวมกับ
กิจกรรมกลุมในชุมชนมากอนแลว เชน กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณ 
หรือกลุมทอผา เปนตน ผูหญิงชาวพุทธมีแนวโนมที่จะมีสวนรวม
ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกวาผูหญิงมุสลิม ขณะเดียวกัน
ผูหญิงมุสลิมก็ใหความสนใจในเรื่องการเลือกตั้งทั้งระดับทองถิ่น
และระดับชาติมากกวา ความเช่ือและวิถีปฏิบัติมุสลิมสรางขอจำกัดบาง
ประการสำหรับผูหญิงมุสลิมในการท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 
รวมถึงขอจำกัดในเรื่องการที่ผูหญิงมุสลิมไมสามารถสนทนากับ
ผูชายอ่ืนท่ีไมใชสามีของตนได และการท่ีพวกเธอไมมีโอกาสไดเขารวม
ประชุมที ่ม ัสยิดหลังละหมาดใหญทุกวันศุกรที ่ผ ู ชายเทานั ้นที ่
สามารถเขารวมได 

การวิจัยในระยะหลังชี ้ใหเห็นวา จำนวนผูหญิงที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงและทางออมจากความรุนแรงนั ้นมีมากขึ ้น และผู หญิง
ตองรับภาระหนักมากในระหวางที่ความขัดแยงยังคงดำเนินอยู 
ภาระหนาที่การดูแลครอบครัวใหมีอยูมีกินมักจะตกเปนของผูหญิง
หลังจากที่สามีผูเปนหัวหนาครอบครัวเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ 
ผูหญิงบางคนที่สมาชิกในครอบครัวมีสวนพัวพันกับคดีความตอง
ดิ้นรนเพื่อหารายไดและใหความปลอดภัยกับญาติคนอื่น ในขณะที่
ตองตอสูเพื่อลางมลทินแกชื่อเสียงของครอบครัวดวย

ในภาพรวมแลวผูหญิงไมสนับสนุนความรุนแรงและมีศักยภาพที่
จะเปนผู ร ักษาสันติภาพที ่จะชวยสนับสนุนกระบวนการเยียวยา 
ผูหญิงเหลานี้สามารถทำงานงานไดดีในเรื่องการสนับสนุนผูที่ไดรับ
ผลกระทบและครอบครัว แตยังตองการความชวยเหลือมากกวานี้
ในการสงเสริมบทบาทของพวกเธอ

การหารือและการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

การหารือกับกลุมเปาหมาย (focus group discussions) และการสัมภาษณ
รายบุคคลช้ีใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงในเร่ืองบทบาทของผูชายและ
ผูหญิงท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยง รวมท้ังช้ีใหเห็นถึงความตองการ
ในส่ีหัวเร่ืองหลัก คือ ความตองการดานความม่ันคงปลอดภัย

ความตองการทางดานสังคม ความตองการทางเศรษฐกิจ 
และความตองการทางกายภาพ ผู ชายมุสลิมถูกคาดหวังใหทำ
หนาที่ผูนำในเรื่องสำคัญ ๆ ของครอบครัว รวมทั้งการมีสวนรวม
ในกิจกรรมชุมชนดวย การท่ีผูชายเหลาน้ีเปนท่ีเพงเล็งของหนวยงาน
ดานความมั่นคงก็ทำใหการรวมกลุมของผูชายเหลานี้ทำไดยากขึ้น 
แมจะเปนการรวมกลุมเพ่ือใหการสนับสนุนกันและกันในดานบวกก็ตาม 
การถูกเพ็งเล็งจำกัดโอกาสดานการงานสำหรับพวกเขา สวนพวกที่
ไมสามารถทำงานไดเนื่องจากบาดเจ็บสาหัสก็มักจะรูสึกวาตัวเอง
ดอยคุณคา ทำใหลดบทบาทของตนลงทั้งในครอบครัวและชุมชน

ขณะที่สถานภาพดานวิชาชีพ ในหมูผูมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้ที่
เปนชาวพุทธคอนขางจะมั่นคงสัดสวนของชาวมุสลิมที่ทำการคา
หรือธุรกิจกลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของที่เคยเปนกอนเกิด
ความรุนแรงในภาคใต ระดับของการวางงานจำนวนของผูหญิงที่
รายงานวาอาชีพของพวกเธอคือเปนแมบานและจำนวนของผูที่มี
รายไดจากการรับจางรายวันตางก็เพิ่มขึ้นในหมูชาวมุสลิม

แมหมายตองรับบทบาทใหมในการหารายไดเพิ่มเติมใหกับครอบครัว 
ดวยความชวยเหลือจากองคกรภายนอกผูหญิงที่ไดรับผลกระทบ
จำนวนมากสามารถที ่จะรวมตัวกันเปนกลุ มที ่ชวยเหลือเกื ้อกูล
ซึ่งกันและกัน ผูหญิงบางคนไดเรียนรูที่จะหาทางเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและความชวยเหลือดานกฏหมาย ขณะที่ญาติผูชายโดน
กลาวหาวามีสวนรวมในการกอความไมสงบหรือตองติดคุก และกำลัง
พยายามใหความกังวลของพวกเธอใหเปนที่รับรูในสังคม นับตั้งแต
ปพ.ศ. 2547 เปนตนมา ผูหญิงจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แมหมายไดกลายเปนผูนำ ในชุมชนและในระดับประเทศ
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ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย ผูมีสวนรวมในการหารือ
กลุมทุกคนระบุวาความตองการพื้นฐานหลักของพวกเขาคือเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัยและการยุติความรุนแรง ผู เขารวมประชุม
กลาวถึงความยากลำบากในการเดินทางอยางยิ่งยวด ความเครียด
เปนตนตอแหงปญหาสุขภาพทั้งปวงที่ตามมา ทุกคนตางรูสึกวา
ไมไดรับความยุติธรรมและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน 
ทำใหเกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจในรัฐบาลและเจาหนาที่ดานความมั่นคง 
ขณะเดียวกัน ผูเขารวมการวิจัยท่ีเปนคนไทยพุทธตางรูสึกวาพวกเขา
ไมไดรับการปฏิบัติและการชดเชยทัดเทียมกับชาวไทยมุสลิม

ความตองการดานสังคมชาวพุทธกับมุสลิมอยูรวมกันอยางสมานฉันท
ดวยความเคารพในวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนาของกันและ
กันมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ทวา นับตั้งแตเหตุความรุนแรงปะทุขึ้น
ในปพ.ศ 2547 ผูท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยงตางประสบกับการ
โดดเดี่ยวทางสังคมและการเลือกปฏิบัติจากผูอื่นภายในชุมชนของ
พวกเขาเอง และแมกระทั ่งจากคนในครอบครัวการชดเชยที ่คน
บางกลุมไดรับแตคนอื่นในชุมชนเดียวกันไมไดกอใหเกิดความไมลง
รอยกันภายในชุมชน

ความตองการทางเศรษฐกิจความกังวลเรื่องความปลอดภัยและ
ความมั่นคงสงผลใหระดับรายไดลดลงตามไปดวย โดยสวนหนึ่ง
มาจากการที่ชั่วโมงการทำงานสั้นลงและโอกาสที่จะมีงานทำลดลง 
ประกอบกับหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นเนื่องจากตองหาเงินมาซื้ออาหาร 
ดูแลเรื ่องการศึกษา และคาใชจ ายเกี ่ยวกับการตอสู คดีความ 
ผูรวมในการวิจัยตางขอใหมีการฝกอบรมวิชาชีพและการประกอบ
ธุรกิจและความชวยเหลือใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูรายยอยเพื่อ
สามารถประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่บานหรือใกลบานของตน

ความตองการทางกายภาพ ผูเขารวมใหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้
ทุกคนรายงานวาพวกเขามีความเครียดอยางมาก ผูหญิงมุสลิม
บางรายกลาววาพวกเธอไดรับโภชนาการไมเพียงพอ ผูเขารวม
ทุกคนประสบกับความยากลำบากในการสงลูกไปเรียนหนังสือเนื่อง
จากเรื ่องคาใชจ าย นอกจากนี ้ค ุณภาพการเรียนและการสอน
ไดรับผลกระทบในทางลบจากการที่ชั่วโมงการเรียนสั้นลงและปญหา
ความขัดแยงที่เบี่ยงเบนความสนใจออกจากการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ

จากการทบทวนงานเขียนทั ้งปวง การหารือและการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย การประเมินความตองการที่แตกตางระหวางหญิง
และชายซ ึ ่งได ร ับผลกระทบจากความขัดแย งในสามจ ังหว ัด
ชายแดนภาคใตมีขอเสนอแนะทั้งในระดับภาพรวมและในระดับปฏิบัติ
การเพื่อชวยวางรากฐานในการสรางสันติภาพและการปรองดอง 
ดังนี้

เพิ่มมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในความมั่นคง
ปลอดภัยและความยุติธรรมในชุมชนทองถิ่น

สงเสริมศักยภาพของผูหญิงในฐานะผูสรางสันติภาพที่สามารถ
สรางความสมานฉันททั้งในดานวัฒนธรรมและศาสนา

ขยายโอกาสและพื้นที่สาธารณะเพื่อสรางหลักประกันใหผู หญิงมี
สวนรวมในการตัดสินใจที่เกี ่ยวของกับชุมชน ดวยวิธีงายๆ เชน
การปรับกำหนดเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมชุมชน

ตั้งศูนยใหความชวยเหลือ ที่จะทำหนาที่ใหขอมูลและคำแนะนำ สำหรับ
ผูหญิงเพื่อใหพวกเธอสามารถทำภารกิจที่โดยธรรมเนียมแลวเปน
หนาที่ของผูชาย

ตอบสนองความตองการทางกายภาพและดานจิตใจสำหรับครอบครัว
ที ่ ได ร ับผลกระทบ โดยครอบคลุมทุกกลุ มศาสนาและเชื ้อชาติ
อยางทั่วถึง
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พัฒนากลไกการใหความชวยเหลือแกเหยื่อความรุนแรงที่เปนผูชาย

ใหการฝกอบรมวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

เชื่อมโยงผูหญิงและผูชายที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงเขากับ
องคกรตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยใหเขาและเธอสามารถเขาถึงเงินกู
รายยอยและการฝกอบรมเรื่องธุรกิจ

สรางหลักประกันดานกองทุนเพื่อการศึกษาแกนักเรียนที่มาจาก
ครัวเรือนซึ่งไดสูญเสียหัวหนาครอบครัวไปเพราะเหตุการณรุนแรง 
หรือที่มาจากครอบครัวซึ่งมีรายไดจำกัด

ใหการฝกอบรมเจาหนาที่ภาครัฐและเจาหนาที่ดานความมั่นคงกอน
ลงไปประจำการในภาคใต เพื ่อสงเสริมความรู ความเขาใจดาน
วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและแนวปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสาย
มลายู

ในการออกแบบและดำเนินโครงการนำรองที่เนนบทบาทของชุมชน
ในการแกป ญหาความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลกนั้น การศึกษา
การประเมินความตองการซึ่งความแตกตางระหวางหญิงและชายที่
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

ดำเนินการฝกอบรมเร่ืองการพัฒนาชุมชนโดยคำนึงถึงความแตกตาง
ในมิติหญิงชาย ใหแกวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ผูประสานงาน
ในระดับจังหวัด และเจาหนาที ่โครงการ เพื ่อเสริมสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับความตองการเฉพาะและความสนใจของแตละ
เพศในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง

สรางหลักประกันวาทั้งผูชายและผูหญิงจากกลุมตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง จะมีสวนรวมในการ
ปรึกษาหารือและการตัดสินใจกิจกรรมชุมชน ในขณะเดียวกันก็
คำนึงถึงขอจ�ำกัดของพวกเขาดวย

ใหขอมูลกับหนวยงานรัฐที ่เกี ่ยวของในเรื ่องขอเสนอแนะเฉพาะ
เจาะจงจากงานวิจัยชิ้นนี้

ใหการสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมและเครือขายที่ชวยเหลือ
ผู  ได ร ับผลกระทบจากความขัดแยงและครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูชายที่อาจโดดเดี่ยวตัวเองสืบเนื่องมาจากความขัดแยง 
ผานกองทุนประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund- PPF)

รวบรวมขอมูลที ่แยกเพศ ในดานตัวชี ้ว ัดของขอมูลปอนเขา 
ผลิตผลและตัวชี้วัดผลลัพธ

บ ันทึกและเผยแพรบทเร ียนที ่ ได ร ับจากการด�ำเนินกิจกรรม
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อิทธิพลของรายงานการประเมิน
ความตองการตอการออกแบบโครงการ

ในการออกแบบโครงการนำรองที่เนนบทบาทของชุมชนในการแก
ปญหาความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนี้ ที่ธนาคารโลก
ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับจุดประสงคและขอเสนอแนะจากการประเมิน
ความตองการดังกลาวแกทั ้งผู บริหารและเจาหนาที ่ วิทยากร
กระบวนการในชุมชนที่เกี ่ยวของ ผู ประสานงานในระดับจังหวัด 
ของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Local Development Institute) 
ซึ่งเปนผูดำเนินโครงการนี้ ผลลัพธที่ไดก็คือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่จะ
นำมิติดานหญิงชายเขาไปเปนองคประกอบหลักในการจัดเตรียม 
อีกทั ้งการดำเนินโครงการ และการประเมินผลของทั้งโครงการ
ทุนพัฒนาสังคม (community block grants) และโครงการกองทุน
ประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund - PPF)

คณะวิทยากรกระบวนการในชุมชนที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหญิง
และชายกลุมละ 9 คนเทา ๆ กัน

ท ุนพัฒนาสังคมนั ้น ได  ให การสนับสนุนโดยตรงตอช ุมชน 
ตำบลและเทศบาล เมื่อกิจกรรมพัฒนาในระดับทองที่โดยที่สมาชิก
ของชุมชนเปนผูกำหนด ดำเนินการติดตามผลและทำใหเกิดโครงการ
/กิจกรรม เกิดความย่ังยืนการจัดเตรียมงานดานสังคมของโครงการ
ทุนพัฒนาสังคม และกระบวนการวางแผนโครงการยอย ไดออกแบบ
ใหมีการเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนจากกลุมตาง ๆ  ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ
เขามามีสวนรวม โดยใชเคร่ืองมือการทำ แผนท่ีและใชความเขาใจเร่ือง
ความออนไหวของแตละเพศ ไมวาจะเปนขนาดของการประชุม เวลา
สำหรับการประชุม รวมทั ้งสถานที ่ท ี ่ เป นมิตรตอสตรีเพศเปน
องคประกอบในการพิจารณาดวย

โครงการนำรอง (CACS) ไดให การสนับสนุนเงินใหเปลาผาน 
กองทุนประชาส ังคม (PPF) เพ ื ่อร ิ เร ิ ่มงานนวตกรรมใหมๆ 
และการเปนหุนสวนที่สงเสริมความไววางใจซึ่งกันและกัน การสราง
สันติภาพและการพัฒนา

กลุมเปาหมายสำหรับผูที่จะไดรับประโยชนจากกองทุนประชาสังคม
ครอบคลุมถึงทั้งหญิงและชายที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง

มีการแยกแยะเพศในดัชนีสำหรับวัดความคืบหนาหรือสำเร็จของ
โครงการ

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

เอกสารน้ีจัดทำภายใต SPF Grant TF094106
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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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