
ความเปนมา

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ความขัดแยงท่ีดำเนินมานานนับศตวรรษ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย คือจังหวัด ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส ไดปะทุข้ึนในรูปของเหตุการณรุนแรง นับแตน้ันมา 
เสียงระเบิดและการเสียชีวิตในพื้นที่แหงนี้ก็กลายเปนสถานการณ
รายวัน สงผลใหมีผูเสียชีวิตแลวถึงกวา 4,000 คน

ความขัดแยงดังกลาวมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการดวยกัน 
ที่สำคัญก็คือการขาดความรูความเขาใจอยางเพียงพอในเอกลักษณ
ทางชาติพันธุศาสนาและภาษาของประชากรเชื้อสายมลายู และการที่
เขาเหลานั ้นไมสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางเต็มที ่ 
ซึ่งรวมถึงการที่มีตัวแทนประชากรมุสลิมเชื้อสายมลายูในโครงสราง
ทางการเมืองและรัฐบาลระดับทองถิ่นจำนวนนอยกวาที่ควร ความ
ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับสวนอื่นของประเทศ ตลอดจน
การที่นโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลนับตั้งแตปพ.ศ. 2547 
เปนตนมา ไดมีสวนสำคัญที่กอใหเกิดความรูสึกในเรื่องของความไม
ยุติธรรม

ระหวางปพ.ศ. 2550 ถึง 2551 ธนาคารโลกไดใหการสนับสนุน
ทางวิชาการแกรัฐบาลไทยในการศึกษาความขัดแยงและใหขอเสนอแนะ
ในการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต การศึกษาน้ี
ไดรับการสนันสนุนผานกองทุนช่ือ State and Peace-Building Fund 
(SPF)1 ธนาคารโลกยังไดจ ัดหางบประมาณเพิ ่มเติมสำหรับ
การศึกษาผลกระทบของความขัดแยงในประเด็นมิติหญิงชาย 
รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยที่จะสงเสริมบทบาทของเยาวชนในพื้นที่ให
เขารวมในกิจกรรมระดับชุมชนดวยท้ังน้ีเพราะประสบการณจากนานา
ประเทศไดชี้วาเยาวชนเปนกลุมที่เสี่ยงกลุมหนึ่งในพื้นที่ความขัดแยง 
การศึกษาท้ังหมดเปนรากฐานของการออกแบบแผนดำเนินงานระยะท่ี
สองของโครงการนำรองซ่ึงเนนบทบาทของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในสามจังหวัดภาคใตของไทย

1

การพัฒนา
ที่เนนเยาวชนในชุมชน

เปนตัวขับเคลื่อน
ผลสัมฤทธิ์และบทเรียน

1State and Peace-Building Fund (SPF)เปนกองทุนของธนาคารโลกท่ีมุง
ชวยเหลือในดานการสรางสันติภาพและศักยภาพของรัฐ
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Facilitating Community Driven Development in Con�ict-Affected Deep South

การดำเนินโครงการสำหรับเยาวชนดังกลาวเกิดขึ้นในระหวางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2552 และมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ทำงานกับเยาวชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงเพื่อให
เยาวชนเหลาน้ีมีสิทธิมีเสียงและพัฒนาทักษะความเปนผูนำเพ่ือใหพวก
เขามีบทบาทท่ีสรางสรรคในการสรางสันติ

รวมงานกับหนวยงานพัฒนาทองถ่ินซ่ึงทำงานกับเยาวชนท่ีไดรับผล
กระทบจากความขัดแยง

บันทึกบทเรียนท่ีไดจากการดำเนินโครงการโครงการการพัฒนาท่ีเนน
เยาวชนในชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนและความริเริ่มอื่นๆเพื่อสั่งสมความ
เขาใจในปญหาของเยาวชนที่ตกอยูในสถานการณความขัดแยงใน
ภาคใตใหลึกซ้ึงย่ิงข้ึน อีกท้ังเพ่ือพิจารณาศักยภาพของเยาวชนและขอ
จำกัดของพวกเขาในการมีสวนรวมในการสรางสันติ

วัตถุประสงคของโครงการ

เอกสารน้ี เปนเอกสารช้ินท่ีส่ีของชุดเอกสารฉบับยอเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ
การออกแบบ การดำเนินโครงการ และผลลัพธของโครงการ
นำรองดังกลาวแกผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง รวมทั้งเพื่อเปนการ
สรุปบทเรียนที่ไดจากโครงการยอยคือโครงการการพัฒนาที่เนน
เยาวชนในชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนอันเปนสวนหน่ึงของโครงการนำรอง
ท่ีไดกลาวถึงถึงไปแลวขางตน

โครงการเยาวชนน้ีไดใหเงินอุดหนุนแกกลุมเยาวชนในชุมชนส่ีพ้ืนท่ีและ
เครือขายเยาวชนหนึ่งเครือขายในภาคใตของประเทศไทย กลุมละ 
120,000 บาท (ประมาณ 3,400 เหรียญสหรัฐฯ ในชวงเวลาดำเนิน
โครงการ) เพ่ือใชดำเนินกิจกรรมพัฒนาทองถ่ินท่ีเยาวชนเปนผูกำหนด 
นำเสนอและดำเนินการเองท้ังหมด

การบริหารจัดการโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการการพัฒนาที่เนน
เยาวชนในชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนนี้คือสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 
(Local Development Institute หรือ LDI) ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ี
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่นและประชาสังคม
LDI ไดจางวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ซ่ึงประกอบไปดวยวิทยากร
หญิง 3 คน วิทยากรชาย 2 คน ในจำนวนวิทยากรทั ้ง 5 นี ้
สี่คนเปนชาวไทยอิสลามและหนึ่งคนเปนไทยพุทธ วิทยากรทำงาน
รวมกับเยาวชนแตละกลุมเพ่ือดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามแนวทาง
ของการพัฒนาที่ชุมชนเปนผูขับเคลื่อน (Community Driven 
Development หรือ CDD) และเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูนำในชุมชน
ท่ีเขารวมโครงการรวมท้ังองคกรระดับตำบลและประชาสังคมในพ้ืนท่ีดวย

ลักษณะของโครงการ
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การคัดเลือกกลุมเยาวชน

การคัดเลือกกลุมเยาวชนนั้นใชขอมูลที่ไดจากการวิจัยศึกษาความ
ขัดแยงภายใตการสนับสนุนทางการเงินจาก SPF ตลอดจนขอมูล
ท่ีไดจากองคกรประชาสังคมท่ีทำงานในพ้ืนท่ีเปนพ้ืนฐาน หลักเกณฑ
ในการคัดเลือกไดกำหนดลักษณะพื ้นที ่เปาหมายดังตอไปนี ้คือ
1)  ผูประสานงานจังหวัด-ของโครงการเคยมีประสบการณในการทำงาน
รวมกับผูนำ ทองถิ่นมาแลว 2) มีผูนำกลุมเยาวชนที่เขมแข็งพอ
3)เคยมีการดำเนินกิจกรรมที่ประชากรทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธ
มีสวนรวม 4) เปนพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยพอสมควรในการทำงานการคัดเลือก
เครือขายเยาวชนที่เปนกลุมเปาหมายนั้นไดคำนึงถึงพื้นฐานของ
การเปดรับสมาชิกที่ไมปดกั้นและประสบการณในการทำงานรวมกับ
กลุมตางๆที่หลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่

รอบระยะเวลาของโครงการยอย

รอบระยะการดำเนินของโครงการยอยท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ
นำรองนี้แบงเปนหกขั้นตอนตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาที่
ชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน CDD ทั่วไป ถึงแมวาจะมีการปรับเปลี่ยน
บางเล็กนอยใหเขากับขนาดของเงินอุดหนุนท่ีคอนขางเล็ก ศักยภาพ
ของสมาชิกกลุมเปาหมาย และระยะเวลาในการดำเนินโครงการท่ีส้ันก็ตาม

การจัดเตรียมขอมูลและการเตรียมความพรอมขององคกร เน่ืองจาก
ผูบริหารโครงการตระหนักดีถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำงาน
กับกลุมเยาวชน ในระยะแรกเริ่มของโครงการไดมีการสงจดหมาย
ไปยังเจาหนาท่ีของภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับการแกไขความขัดแยง 
รวมถึงศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หนวยงาน
ดานการรักษาความมั่นคง ผูวาราชการจังหวัดของทั้งสามจังหวัด 
เจาหนาที่ระดับตำบล และผูนำชุมชน เพื่อขอพื้นที่ในการทดลอง
ปฏิบัติงานโครงการนำรอง

หลังจากท่ีมีการก�ำหนดพ้ืนท่ีโครงการและจางวิทยากรกระบวนการแลว 
ไดมีการจัดปฐมนิเทศโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำวัตถุประสงค
และแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการใหแกวิทยากร ผูนำชุมชน
และสมาชิกของกลุมเยาวชน

การ เตร ียมการทางส ังคมและการวางแผนโครงการย อย 
วิทยากรกระบวนการดำเนินการรวบรวมกลุมตัวแทนเยาวชน (หญิง
และชาย) ในแตละชุมชนโดยอาศัยความรวมมือจากผูนำชุมชน (หญิงและ 
ชาย) ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการที่ไดรับเชิญมาใหคำปรึกษา
โครงการ หลังจากท่ีมีการกอต้ังกลุมข้ึนแลว คณะกรรมการเยาวชนได
ทำการประเมินความตองการและความจำเปนท่ีเรงดวนของชุมชน

การพัฒนาขอเสนอโครงการ กระบวนการพัฒนาขอเสนอโครงการ
น้ันทำผานการประชุมเปนระยะโดย มีวิทยากรกระบวนการและท่ีปรึกษา
ผูใหญท่ีไดรับความนับถือในชุมชนเปนผูใหแนวทาง กระบวนการดังกลาว
เนนการกระตุนใหเยาวชนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด
ของตนแกผูรวมโครงการอื่น ๆ จากนั้นจึงทำการรางโครงการและ
สงขอเสนอโครงการไปยัง LDI เพ่ือการอนุมัติตอไป
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การพิจารณาและอนุมัติขอเสนอโครงการ การลงทุนทางสังคม
และเศรษฐกิจในเกือบทุกรูปแบบเขาขายที่จะไดรับการพิจารณาใหเงิน
อุดหนุนท้ังส้ิน รวมท้ังการลงทุนเพ่ือสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดเล็ก
การพัฒนาหรือเสริมสรางสรางศักยภาพแกกลุ มเปาหมาย และ
กิจกรรมเพ่ือสรางรายไดตางๆ

LDI ใชหลักเกณฑดังตอไปน้ีในการประเมินโครงการ

เยาวชนเปนผูกำหนดกิจกรรมและความตองการที่เรงดวนภายใน
ชุมชนของตนเอง

การมีสวนรวม ความครอบคลุม และโอกาสที่ประโยชนซึ ่งไดจาก
โครงการน้ีจะมีผลย่ังยืนตอชุมชน

ความรู ส ึกเปนเจาของโครงการ อันเห็นไดจากการมีสวนรวม
ของกลุมเยาวชนและ/หรือสมาชิกของชุมชน

ความเปนไปไดทางเทคนิคและการเงินของโครงการ

แผนการปฏิบัติงานและการดูแลโครงการ

หลังจากที่โครงการไดรับการอนุมัติแลว LDI ไดลงนามในสัญญา
รวมกับคณะกรรมการเยาวชนและโอนเงินเขาบัญชีที่เปดในนามของ
กลุมเยาวชนและวิทยากรกระบวนการ

การดำเนินโครงการ กลุมเยาวชนดำเนินโครงการยอยตามขั้นตอน
ท่ีวางไวในขอเสนอโครงการโดยความชวยเหลือของวิทยากรกระบวน
การและการควบคุมดูแลของ LDI มีการจัดฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความเปนผูนำในระหวางการดำเนินโครงการ มีการจัดเวทีการประชุม
อยางสม่ำเสมอเพื่อเปดโอกาสใหมีการทบทวนความคืบหนาและแลก
เปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาความทาทายในการดำเนินงาน
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ณ บานเจาะไอรอง หมู 1 จังหวัดนราธิวาส กลุมเยาวชน (ซ่ึงมีสมาชิก 9 คน
อยูในคณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก 18 คนอยูในคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ) ไดสรางรานคาชุมชนขึ้นโดยบริหารในรูปแบบของ
สหกรณ ดวยความชวยเหลือจากผู นำหมู บานและผู ช วย ผู นำ 
ศาสนาในทองถ่ิน ครูและผูใหญคนอ่ืนๆ รานคาน้ีไดกลายเปนสถานท่ี
สำคัญสำหรับการประชุมพบปะกันอยางไมเปนทางการของผูนำ ชุมชน 
ผูใหญและเยาวชน สงผลใหเกิด “พื้นที่” (space) สำหรับการแสดง
ความคิดเห็นและการมีสวนรวม กลุมเยาวชนนี้ยังไดทำงานฝมือ
ขายในรานและในรานขายของชำรวยอ่ืนๆ ในอำเภออีกดวย

ณ บานปูลาเจะมูดอ หมูที ่ 5 ในจังหวัดนราธิวาส สมาชิก 19 คน
ของกลุมเยาวชนโดยความชวยเหลือของที่ปรึกษาผูใหญสามคนได
สรางศูนยเยาวชนขึ้นในหมูบาน หลังจากที่ศูนยนี้สรางเสร็จสิ้นแลว 
ไดมีการใชศูนยดังกลาวสำหรับฝกอบรมเยาวชนหญิงในดานการ
ตัดเย็บเส้ือผา

การปดโครงการ หลังจากที่การดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลงแลว LDI 
ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรกระบวนการและกลุมเยาวชนท่ี
เขารวมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและสนทนาเกี่ยวกับ
บทเรียนที่ไดรับจากโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
เยาวชนแตละกลุมยังไดไปเย่ียมชุมชนของเยาวชนกลุมอ่ืน ๆ ดวย

กิจกรรมท่ีดำเนินการ

เงินอุดหนุนท้ังหมด 5 กอนไดใชในการสนับสนุนกิจกรรมหลากหลาย
ที่เยาวชนไดเลือกไว ซึ่งเปนกิจกรรมที่พวกเขาจัดเตรียมและลงมือ
ดำเนินการดวยตัวเอง และยังประโยชนท้ังแกสมาชิกของคณะกรรมการ
วางแผนและดำเนินการ กลุมเยาวชนเอง รวมท้ังชุมชนโดยรวม

ในจังหวัดยะลา (จุดรอยตอ ต.เนินงาม ต.วังพญา และ ต.กอตอตือระ 
อ.รามัน จ.ยะลา) สมาชิก 11 คน (ท้ังชายและหญิง) ในเครือขายเยาวชน
เพื่อการสรางสันต ิ (Peace-building Youth Network) ซึ่งไดรับ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของตำบลที่เกี่ยวของทั้งสามตำบล
ผูใหญบาน และผูใหญที ่ไดรับความนับถืออื ่นๆไดจัดการแขงขัน
ฟุตบอลเยาวชนและฟนฟูกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเคยจัดในโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม 10 แหง (ตาดีกา) ซ่ึงตองถูกระงับไปในระหวางท่ีเกิดความไมสงบ
ในพื ้นที ่ เครือขายนี ้ย ังไดจ ัดหาอุปกรณเครื ่องใชและบริหาร
การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมของหองสมุดและศูนยเรียนรู
ของชุมชนอีกดวย
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จากการรายงานของ LDI และที่สำคัญกวานั้นคือจากความเห็น
ที ่ ไดจากเยาวชนที ่ เข ารวมโครงการเอง โครงการนี ้ม ีผลลัพธ
ท่ีสำคัญดังตอไปน้ี

1. การเขารวมของเยาวชน

การใหเยาวชนเขามาเปนศูนยกลางในกระบวนการตัดสินใจและการ
บริหารจัดการน้ันทำใหโครงการประสบความสำเร็จในการเพ่ิมจำนวน
และคุณภาพของการมีสวนรวมของเยาวชนในกิจกรรมชุมชน

2. ศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึน

การมีสวนรวมในโครงการชวยเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนเองใน
การกำหนด วางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
เยาวชนที่เขารวมตางก็รายงานวาความเชื ่อมั ่นในตนเอง ทักษะ
ในการแสดงออก และความเปนผูนำของแตละคนนั้นเพิ่มขึ้นหลังจาก
เขารวมโครงการน้ีแลว นอกจากน้ี ศักยภาพท่ีเพ่ิมพูนข้ึนยังชวยเพ่ิม
เสียงของเยาวชนใหดังขึ้นและกระตุนการมีสวนรวมของพวกเขาใน
กระบวนการพัฒนาอีกดวย

ผลลัพธที่ไดจากโครงการในหมูบานควนโนรีในปตตานี คณะกรรมการดำเนินการจำนวน 12 คน
ไดกอตั้งศูนยเยาวชนขึ้นบนที่ดินที่ไดรับการบริจาคจากโรงเรียน 
และไดซอมแซมตาขายประตูฟุตบอลในสนามฟุตบอลขางหมูบานซึ่ง
เยาวชนเลนเปนประจำในตอนเย็น

เงินอุดหนุนกอนที ่ 5 ใชสำหรับสนับสนุนคณะกรรมการที่ทำงานกับ
เครือขายเยาวชนเพื่อจัดการฝกอบรมเรื่องการใชสื่อสำหรับเยาวชน 
80 คนซึ ่งชวยใหเยาวชนเหลานี ้สามารถผลิตและเผยแพรขาว
เกี ่ยวกับเกี ่ยวกับโครงการของกลุ มเยาวชนในหมู บานควนโนร ิ
รวมท้ังสรางเว็บไซตเพ่ือเสริมการส่ือสารเก่ียวกับเครือขายเยาวชนใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับสามจังหวัดในภาคใต
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“ผมเปนเหมือนดอกบัวท่ีใบอยูใตน้ำ หมายความวาผมไมเคยตระหนัก
ถึงศักยภาพของตัวเองและไมเคยรู ว าจะพัฒนาตัวเองอยางไร 
หลังจากที่ผมไดเขารวมโครงการ ดอกบัวก็เริ ่มผลิใบและคอยๆ 
ชูข้ึนพนผิวน้ำ โครงการน้ีไดใหโอกาสผมไดเรียนรูและสรางความม่ันใจ
ในตัวเอง รวมท้ังไดรูถึงความสามารถท่ีตัวเองมีอยู ผมมีความม่ันใจ
มากขึ้นในการพูดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ผมรูสึกวา
ไดรับการยอมรับมากขึ้นและเต็มใจที่จะปรับปรุงตนเอง” (อัลมิน จาก 
เจาะไอรอง)

ดอกบัว (รูปวาดโดยเยาวชน)

“ในอดีต ฉันไดแตคอยตามคนอื ่นๆ อยู เสมอเพราะวาฉันขี ้อาย 
พูดไมเกงและไมมีความม่ันใจในตัวเอง เหมือนปลาท่ีวายอยูทายฝูงปลา 
ตอนนี้ฉันมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กลาที่จะแสดงความคิดเห็น มีเพื่อน
และสนุกในการทำกิจกรรมรวมกัน ฉันมีความสุขขึ ้นกวาเดิม
เหมือนปลาท่ีวายนำฝูง” (ซาการิยา จากยะลา)

นำทาง (รูปวาดโดยเยาวชน)
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3.ตอบสนองความตองการท่ีส�ำคัญของเยาวชน

กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการน้ีตอบสนองความตองการ
และความจำเปนที ่เยาวชนเห็นโดยตรง ดังนั ้นจึงเปนการสราง
ความรูสึกเปนเจาของโครงการและความมุงม่ันในการดำเนินและบริหาร
จัดการกิจกรรมของโครงการ

4. ระดมความรวมมือและความคิดเห็น

เยาวชนในทุกชุมชนท่ีเขารวมโครงการประสบความสำเร็จในการระดม
ความรวมมือและความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชนและองคกรทองถ่ินอ่ืนๆ 
ในยะลา กองพลทหารราบท่ี 4 เปดการแขงฟุตบอลนัดแรก โดยมีชาวบาน
และผูแทนองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) มารวมงานกวา2,000 คน 
อบต. เปนผู สนับสนุนรางวัลสำหรับการแขงฟุตบอลดังกลาว 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนตาดีกาและสรางตึกใหมสำหรับ
หองสมุดชุมชนดวย ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เองก็ไดเขารวมในกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา และไดบริจาค
คอมพิวเตอร 10 เคร่ืองสำหรับหองสมุดชุมชน กลุมเยาวชนไดขอรับ
บริจาคหนังสือจากองคกรท่ีมีสำนักงานอยูในกรุงเทพท้ังส้ิน 10 แหง 
สวนเยาวชนในนราธิวาสน้ันก็ไดทำเร่ืองขอรับบริจาคหนังสือพิมพจาก
อบต. สำหรับศูนยการเรียนรูของชุมชนและไดรับบริจาคตามคำขอ 
นอกจากนี ้ วิศวกรโยธาของอบต. ไดชวยออกแบบและใหคำแนะนำ
เก่ียวกับการกอสรางตึกศูนยการเรียนรูดังกลาว

“ในอดีต ฉันอยูในชุมชนอยางโดดเด่ียว ตอนน้ีฉันไดรูจักคนอ่ืนๆ การ
ทำงานรวมกันสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นและทำใหเรามีเพื่อนและมี
ความเปนเอกภาพมากข้ึน” (วัน จากปูลาเจะมูดอ)

เพ่ือน (รูปวาดโดยเยาวชน)

5. เสริมสรางความสัมพันธและการเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันในสังคม

การออกแบบโครงการน้ันคำนึงถึงความตึงเครียดท่ีกรุนตัวอยูระหวาง
เยาวชนและผูใหญในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง การให
โอกาสทั้งสองกลุมทำงานดวยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมนั้น
ทำใหโครงการนี้ดูเหมือนจะมีสวนชวยสรางเสริมสัมพันธภาพระหวาง
เยาวชน (ท้ังชายและหญิง) ภายในชุมชน เยาวชนในหมูบานใกลเคียง 
เยาวชนและผูใหญ (เชนผูนำหมูบาน คร ูพอแมและคนอื่นๆ ที่ไดรับ
ความนับถือในชุมชน) รวมท้ังระหวางเยาวชนกับเจาหนาท่ีของรัฐทองถ่ิน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณผานโครงการดังกลาวชวยเปดทัศนคติ
ของเยาวชนที ่มีสวนรวมในโครงการใหกวางขึ ้น ทำใหเยาวชน
เปดใจรับการเรียนรูมากขึ้น ทั้งนี ้การสื่อสารระหวางกันที่เพิ่มขึ้นและ
ความไวเนื้อเชื่อใจกันที่สูงขึ้นซึ่งอาจมีสวนชวยลดความขัดแยงไดใน
อนาคต
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6. ภาพพจนท่ีดีข้ึน

การมีสวนรวมของเยาวชนในกิจกรรมท่ีสรางสรรคทำใหภาพพจนของ
เยาวชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการดีข้ึน ถึงแมวาจะพิสูจนใหเห็นไดยาก 
แตเราเช่ือวาการมีสวนรวมน้ีนาจะชวยใหการเก่ียวโยงระหวางเยาวชน
และผูกอการรายในพ้ืนท่ีลดลงบาง

1. สราง “พ้ืนท่ี” ในการดำเนินโครงการนำรอง

การสรางความเขาใจกับทหาร เจาหนาที่รัฐในทองถิ่นผูนำชุมชนและ
บุคลากรอื่นๆ เกี ่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ แนวทางการ
ดำเนินการ และการประชุมที ่ตองจัดขึ ้นทั ้งกอนและระหวางการ
ดำเนินโครงการนั้นมีความสำคัญอยางยิ่งตอการสราง “พื้นที่” 
ที ่จำเปนสำหรับเยาวชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
หลังจากการสื่อสารเบื้องตนและอยางเปนทางการเปนลายลักษณ
อักษรไดมีการจัดประชุมและแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเยาวชน 
โดยมีทหาร เจาหนาที่ทางการในทองถิ่นผูนำชุมชนและผูปกครอง
ไดรับเชิญมารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณดวย อีกท้ังมีการเผยแพร
ขอมูลเก่ียวกับโครงการใหรับทราบโดยท่ัวถึงกันมาตรการดังกลาวซ่ึง
เปนการสงเสริมความเปดเผยและความโปรงใสชวยลดความระแวงจาก
ท้ังสองฝายและสงผลใหเกิดการรวมมือกันอยางสรางสรรคดังท่ีกลาวถึง
ไปแลวขางตน

โครงการน้ีใหบทเรียนท่ีสำคัญเก่ียวกับการมีสวนรวมและบทบาทของ
เยาวชนในกิจกรรมของชุมชน บทเรียนเหลาน้ีถูกถอดมาจากเยาวชน
และวิทยากรกระบวนการในชวงการประชุมสองวันในชวงปดโครงการ

บทเรียนที่ไดรับจากโครงการ
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4. สรางหลักประกันการมีสวนรวมของผูหญิง

การใหเยาวชนหญิงเขามามีสวนรวมในกระบวนการของโครงการยอย
นั้นพบวาเปนทั้งความทาทายและโอกาสในการเรียนรูในเวลาเดียวกัน 
ในทุกชุมชนที่เขารวมโครงการ มีการแบงแยกอยางชัดเจน (แมจะ
ในระดับท่ีตางกันไป) ระหวางชายและหญิง อันเน่ืองมาจากจารีตประเพณี
ของชาวมุสลิม (เชนการกั้นหองเรียนออกเปนสองฟาก) ถึงแมจะมี
ความทาทายดังกลาว ในเกือบทุกกรณีวิทยากรสามารถดึงเยาวชน
หญิงเขามามีสวนรวมไดสำเร็จ โดยการจัดวางความรับผิดชอบและ
ก ิจกรรมให สอดคล องก ับค ุณสมบ ัต ิ แล ะความสนใจของ
สมาชิก ในบางชุมชน ไดมีการแยกกิจกรรมของเยาวชนหญิง 
เชนโครงการตัดเย็บเสื้อผาและการทำของชำรวย ในขณะเดียวกัน
เยาวชนหญิงกลุมอ่ืนทำหนาท่ีสำคัญในการสนันสนุนดานการบริหาร
จัดการการเงิน รวมท้ังใหคำแนะนำทางดานบัญชีแกรานคาของชุมชน 
เปนตน และเปนผูประกาศการแขงขันฟุตบอล

ผูอาวุโสประจำชุมชนทั้งหญิงและชายที่ไดรับความนับถือ (รวมทั้ง
ผู นำทางศาสนา) มีบทบาทสำคัญในการกระตุ นใหเยาวชนสตรี
เขามามีสวนรวมในโครงการ โดยสวนหน่ึงมาจากการท่ีผูอาวุโสเหลาน้ัน
เขารวมในการประชุมทุกคร้ัง ปริมาณและคุณภาพของการมีสวนรวม
ของเยาวชนหญิงในเวทีการประชุมที ่จ ัดโดย LDI นั ้นเพิ ่มขึ ้น
อยางเห็นไดชัด

5. อนุโลมใหมีความยืดหยุ นและกรอบเวลาการดำเนินโครงการ
ท่ียาวกวาปกติ

ศักยภาพท่ีคอนขางต่ำและประสบการณท่ีจำกัดของเยาวชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น 
ทำใหจำเปนตองมีการชี้แจงขอมูลซ้ำหลายครั้ง และตองลดความ
ซับซอนของขั้นตอนลง รวมทั้งใชการสื่อสารดวยภาษามลายูและ
ปรับรูปแบบอ่ืนๆ บางประการ เชน ใชการประชุมส้ันแตหลายคร้ังเพ่ือ
คงไวซึ่งความสนใจและการทำงานอยางตอเนื่อง กรอบเวลาที่จำกัด
ทำใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดไมก่ีประเภท ผลลัพธของโครงการนาจะมี
ประสิทธิภาพมากกวานี้หากมีการสนับสนุนโครงการตอใหนานขึ้น
กวาเดิม

2. ช้ีแจงบทบาทและความรับผิดชอบของเยาวชนและผูนำทองถ่ิน

แนวทางของโครงการน้ันผลักดันใหเยาวชนเขามาอยูในศูนยกลางของ
กระบวนการตัดสินใจ เมื่อคำนึงถึงบทบาทที่ผู นำชุมชนทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการเคยมีมาแลวในการพัฒนาทองถิ ่น 
จึงจำเปนตองระบุบทบาทและความรับผิดชอบที่คาดหวังจากผูนำ 
ชุมชนใหชัดเจน

การที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับ
ข้ันตอนของโครงการชวยทำใหเยาวชนสามารถเขามามีบทบาทหลักใน
การวางแผนและการดำเนินโครงการ ในขณะที่ผูนำชุมชนและผูอาวุโส
ในชุมชนที ่ไดรับความเคารพนับถือดำรงบทบาทของที ่ปรึกษา 
ซ่ึงแมจะเปนบทบาทท่ีสำคัญแตก็ยังเปนแคบทบาทรอง ความหวาดระแวง
ท่ีมีตอเยาวชนผูชายในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงทำใหกิจกรรมท่ีเยาวชนจัด
ข้ึนไมอาจแยกออกจากชุมชนโดยรวมได และจำเปนท่ีจะตองยังประโยชน
ตอชุมชนในวงกวางดวย

3. ใหการสนับสนุนอยางเขมขน

การดำเนินงานแบบ CDD น้ันยังเปนรูปแบบท่ีใหมอยูมากกลุมเยาวชนจึง
จำเปนตองไดรับการสนับสนุนอยางเขมขนและตอเนื ่องตลอด
โครงการ วิทยากรกระบวนการทุมเทท้ังเวลา ศักยภาพและยุทธศาสตร
เพื ่อหาวิธีใหเยาวชนสามารถเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง
ในกระบวนการของโครงการยอย วิทยากรกระบวนการไดหารือ
ทั ้งในระดับตัวตอตัวและกับเยาวชนกลุ มเล็กๆ กอนที ่จะมีการ
ประชุมในเวทีใหญ หาหนทางที่จะใหเยาวชนผูหญิงเขามามีสวนรวม
ในโครงการ ประสานงานกับผูนำหมูบานและผูใหญคนอื่นๆ รวมทั้ง
สำรวจขอของใจและความกังวลของพอแมผูปกครองและเสาะหา 
“ตัวเชื่อม” (เชน ครูที่ไดรับความเคารพนับถืออยางสูง) ที่จะทำให
โครงการสัมฤทธิผล

วิทยากรกระบวนการนั้นจำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาชุมชนตลอดจนตองมีความรูอยางถองแทเก่ียวกับชุมชนท่ีตน
ทำงานดวย รวมถึงตองมีความเขาใจเกี่ยวกับพลวัตรระหวางหญิง
และชาย ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิมและบทบาทของผูอาวุโส
ในหมูบานกับบทบาทของผูนำหมูบาน นอกจากน้ี วิทยากรกระบวนการ
ยังตองเปนผูที่ไดรับความเชื่อใจโดยมีประสบการณการทำงานใน
ชุมชนของตนมากอนแลว คุณภาพของวิทยากรกระบวนการนั้นเปน
ปจจัยที่สำคัญอยางยิ่งในการกำหนดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจาก
โครงการยอย
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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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