
ความเปนมา

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตของประเทศไทยนับเปนหนึ่ง
ในความขัดแยงระดับทองถ่ิน (Sub national conflict)ท่ีมีความรุนแรง
มาตอเนื่องยาวนานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตป 
2004 ที่ความรุนแรงระลอกใหมเริ่มขึ้นไดทำใหผูคนเสียชีวิตมากกวา 
6,000 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บกวา 11,000 ราย ความขัดแยง
ท่ีดำรงอยางตอเน่ืองยาวนานน้ี สงผลกระทบดานลบตอสภาพสังคม
เศรษฐกิจและดานจิตใจของผูคนในพื้นที่ ตลอดจนบั่นทอนความ
ไววางใจและความเชื่อมั่นระหวางประชาชนกับองคกรและสถาบัน
ในทุกระดับของสังคม ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของจำนวนประชากร
สองลานคนในสามจังหวัดชายแดนใต1 เปนคนมุสลิมเชื้อสายมลายู 
พื้นที่ดังกลาวแมวาจะไมใชเขตที่ยากจนที่สุดแตเปนเขตท่ีถูกจัดลำดับ
ต่ำกวาเกณฑเฉล่ียของประเทศในหลาย  ๆดาน โดยเฉพาะดานการศึกษา
และยากจนกวาจังหวัดใกลเคียงท่ีมีชาวพุทธอาศัยอยูเป นส  วน ใหญ  
ความขัดแยงที่ดำรงอยูอยางยาวนานนี้มีสาเหตุหลักมาจากการ
แสดงออกทางการเมืองแหงอัตลักษณที่ถูกจำกัด  ความรูสึกวา
ถูกเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการตอสูของชาว
มลายูมุสลิมบางกลุมท่ีตองการเรียกรองสิทธิในการดำรงอัตลักษณ
ทางศาสนาและชาติพันธุและความตองการปกครองตนเองในระดับ
ทองถิ่น

รัฐบาลไทยไดใหความสำคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจัดสรรทรัพยากร
จำนวนมากและเสริมกำลังทั ้งจากฝายทหารและฝายพลเรือน
ลงไปในพื้นที่ การลงทุนดานการพัฒนาในระยะแรกประกอบดวยการ
จดัสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลผานการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ขนาดใหญเพื่อพัฒนาการขนสง และผนึกรวมเศรษฐกิจในพื้นที่เขาไป
เปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจชาติ นับแตป 2005 รัฐบาลไดใหความสำคัญ
กับการชนะใจและเสริมสรางทัศนคติของคนในพื้นที่ดวยการพัฒนา
หมูบานและสรางอาชีพความเปนอยูในระดับชุมชน ไปพรอมๆ กับการ
จายเงินเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ใหการสนับสนุนดานการศึกษาและ
โครงการพัฒนาทักษะฝมือและความสามารถตางๆ อยางไรก็ตาม
การลงทุนเพิ่มเติมเหลานี้ไดสงผลกระทบในแงขีดความสามารถใน
การรองรับขององคกรในระดับชุมชนทองถิ่น 

ภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยนั้นยังไม
เขมแข็งมากพอเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศ แตทวานับจาก
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาระลอกใหมภาคประชาสังคมกลับมีบทบาท
สำคัญตอการพยายามสรางสันติภาพในพ้ืนท่ี  ทามกลางสถานการณ
ของความไมสงบที่ทำใหผูคนมีความเชื่อมั่นไววางใจกันระหวางกัน
และระหวางรัฐนอยลง พื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและ
การมีขอเสนอเชิงนโยบายตอการสรางสันติภาพยังไมเปดกวางเทาใด
นัก จึงเปนโอกาสที่เปดใหภาคประชาสังคมเขามาทำงานไดมากขึ้น 
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1เขตที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงประกอบดวยสามจังหวัดชายแดนใต 
ไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส และส่ีอำเภอในจังหวัดสงขลา  
 

กองทุน
ประชาสังคม

ขอคนพบและบทเรียน
เพื่อการประยุกตใช
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Expanding Community Approaches in Southern Thailand

องคกรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใตถึงแมจะยังมีขนาดเล็ก 
แตก็เพิ ่มเปนจำนวนมากขึ ้นและ มีบทบาทเปนอยางมากในการ
ดำเนินงานใหความชวยเหลือตางๆ โดยเฉพาะแกผู ดอยโอกาส
และกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง มีการดำเนินกิจกรรมการเสริมสรางสังคม
ใหเขมแข็ง โดยการพัฒนากลไกความเปนผู นำในทองถิ ่น และ
การเช ื ่อมโยงเคร ือข ายและการทำงานผลักด ันเช ิงนโยบาย
อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็ยังมีขอจำกัดในเรื่องของ
ศักยภาพการประสานเชื ่อมโยงภาคีเพื ่อใหเกิดการหนุนเสริมกัน
อยางมีพลัง การเคลื่อนงานอยางมียุทธศาสตร ขาดแคลนเงินทุนที่
ตอเนื่อง ประกอบกับสังคมยังไมใหความสำคัญตอภาคประชาสังคม
เทาท่ีควร สงผลใหการดำเนินงานของภาคประชาสังคมยังไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไวไดอยางเต็มที่

เพื ่อตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลธนาคารโลกไดอนุมัติจัดสรร
เงินทุนผานทางกองทุนเพื ่อการสรางสันติภาพและศักยภาพ
ของรัฐ (State and Peace Building Fund)โดยในระยะแรกไดทำการ
ศึกษาเพ่ือทำความเขาใจสถานการณและผลกระทบของความขัดแยง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และหาแนวทางท่ีจะชวยลดความขัดแยง
ในพื้นที่ จึงเปนที่มาของโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟู
ชายแดนภาคใต (Piloting Community Approaches in Conflict 
Situation in Three Southernmost Provinces in Thailand: CACS) 
ดำเนินการระหวางป 2009-2013 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางโอกาส
ที่เอื้อตอการมีปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน ระหวางชุมชน และ 
ชุมชนกับกลไกของรัฐในพื้นที่ที ่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบ ผานกระบวนการมีสวนรวมในการทำงานพัฒนาของ
ชุมชนทองถิ่นและภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสรางรากฐานของ
สันติภาพใหแข็งแกรง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โครงการช.ช.ต.
จึงใหการสนับสนุนเงินทุนผาน 2 ชองทาง คือ 1) ทุนสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน สนับสนุนกิจกรรมเพื ่อฟ นฟูและพัฒนาชุมชน
ในดานตางๆที ่ตอบสนองความตองการของชุมชนโดยเกิดจาก
กระบวนการมีสวนรวม ผานการรวมคิด รวมตัดสินใจ และ รวมลงมือ
ทำโดยที่ชุมชนบริหารจัดการเอง และเนื่องจากทุนพัฒนาชุมชนนี้เปน
การจัดสรรในเชิงพื้นที่ โครงการฯ จึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติมในเชิง
ประเด็น โดยผานชองทางท่ี 2) กองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและ
พัฒนาประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund: PPF) 
สนับสนุนทุนใหองคกรภาคประชาสังคมและเครือขาย ไดริเริ ่ม
แนวทางและความรวมมือใหมๆ ในการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ 
เกิดการพัฒนาและเกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่
 

บทความน้ีเปนหน่ึงในบันทึกท่ีสรุปจากบทเรียนในการดำเนินโครงการ 
เพื่อใหขอมูลผูมีสวนเกี่ยวของในวงกวางทุกภาคสวน ไมวาจะเปน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกรระหวางประเทศ โดยนำเสนอ
ขอมูลทั้งดานการออกแบบการปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน
โครงการเพื่อเปนประโยชนตอองคกรพันธมิตรที่จะนำแนวทางการที่
ไดจากโครงการนำรองนี้ไปปรับใช รวมถึงการเสนอความพยายาม
ในการพัฒนาทองถ่ินตอรัฐบาล โดยรวบรวมขอมูลของโครงการจาก
หลายแหลง ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงาน
การติดตามดูแลโครงการ ฐานขอมูลของโครงการ และการประเมินเชิง
คุณภาพที่จัดทำขึ้นในปลายป 2012 ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอ
ภาพรวมของบทเรียนที ่ ไดจากการดำเนินงานในชวงระยะแรก
ของกองทุนสงเสริมความรวมมือ ฟนฟูและพัฒนาประชาสังคม 
(PPF) และผลของโครงการนี ้ท ี ่ม ีต อโครงการในสวนขยาย 
(หรือ Expanding Community Approaches in Conflict Situtions: 
ECACS)  ที่กำลังดำเนินงานอยูในขณะนี้2

กองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนา
ประชาสังคม (PPF)  ภายใต โครงการสนับสนุน
ชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตของ
ประเทศไทย (ชชต.) 

ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสภาวะความขัดแยงไดถูกนำมาเปนพ้ืนฐาน
ในการพัฒนากองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนาประชาสังคม 
PPF (และองคประกอบอื่นๆของโครงการ) โดยคำนึงถึงศักยภาพ
ขององคกรภาคประชาสังคมที ่จะเปนสวนสำคัญตอการสราง
สันติภาพระยะยาวในจังหวัดชายแดนภาคใต แตศักยภาพของ
ประชาสังคมในพื้นที่นั้นยังคงอยูในขีดจำกัด การศึกษาวิจัยที่ผานมา 
ไดชี้ใหเห็นถึงขีดความสามารถที่จำกัดขององคกรและครือขายภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการมีสวน
รวมในการเสนอและผลักดันเชิงนโยบาย และการสงเสริมสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อที่จะชวยใหโครงการบรรลุวัตถุ
ประสงคโดยรวมในการ "สรางพื้นที่" เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธของผูคนใน
พื้นที่ โครงการ PPFจึงมีความพยายามที่จะเสริมสรางศักยภาพและ
ขยายการเขาถึงขององคกรประชาสังคมในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจาก
ความขัดแยง

โครงการ PPF มีสมมติฐานวา ภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง จะมี
คุณูปการตอการสรางสันติภาพโดยดำเนินการผานสองชองทาง
ดวยกัน ได แก  (1) การปลูกฝงจ ิตสำนึกของการเป นช ุมชน 
ที่จะสามารถจัดการชุมชนทองถิ่นของตนเองได เพื่อที่จะพัฒนา
ปรับปรุงชีวิตความเปนอยู โดยการสนับสนุนใหทำกิจกรรมการ
หาเล้ียงชีพ การจัดต้ังกลุมออมทรัพย และการบริหารจัดการทรัพยสิน
สาธารณะ และ (2) การกระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
เพื่อเปดพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนและผลักดันเชิงนโยบายในประเด็น
สำคัญๆ เพื่อการแกปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตเชน การศึกษา 
การเยียวยาอยางเปนธรรมและทั่วถึง การกระจายอำนาจ เปนตน  
PPF ไดใชกระบวนการหลายข้ันตอนเพ่ือท่ีจะจัดสรรเงินทุน (ดูรูปท่ี 1) 

2ขอคนพบและบทเรียนรูเพื่อการประยุกตใชจากโครงการช.ช.ต.ในสวนทุน
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน (Community Block Grant Component) 
รวบรวมเอาไวในเอกสารความรูอีกชุดหน่ึง เพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการ
ความรู
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ดวยวัตถุประสงคท่ีจะเขาถึงองคกรเปาหมาย3  PPF ไดจัดทำฐานขอมูล
สำหรับองคกรประชาสังคมท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑในจังหวัดชายแดน
ภาคใต และพยายามเขาถึงองคกรเหลานี ้ผานสื่อตางๆ องคกร
ภาคประชาสังคมและเครือขายที่สนใจไดจัดทำและยื่นขอเสนอโครงการ
ไปยังสำนักงานโครงการชชต.ในพื้นที ่จากนั้นผูประสานงานจังหวัด
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร จ ะ ท ำ ห น  า ท ี ่ ค ั ด ก ร อ ง ข  อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร  
โดยพิจารณาบนเง่ือนไข ความเก่ียวเน่ืองของโครงการกับวัตถุประสงค
ของกองทุน อิงหลักการของความเรียบงาย การมีสวนรวมในวงกวาง 
กระบวนการตัดสินใจของกลุม และความโปรงใส ตอมาก็จะเขาสู
การพิจารณาโครงการ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการประกอบ
ดวยเจาหนาที่บริหารของ LDI ผูเชี ่ยวชาญในพื้นที่และที่ปรึกษา 
คณะกรรมการฯพิจารณาโครงการตามเกณฑดังน้ี คือ การมีสวนรวมของ
ผูไดรับประโยชนจากโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ การมีสวนรวม
ของชุมชน ความโปรงใส ความย่ังยืนของโครงการ เม่ือผานกระบวนการ
พิจารณาแลวก็จะมีการอนุมัติโครงการที่ไดรับเลือก นอกเหนือจาก
การจัดสรรทุนแลว PPF ยังใหการสนับสนุนในการพัฒนา
ศักยภาพขององคกรภาคประชาสังคมโดยการจัดฝกอบรมเนนเรื่อง
ของการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ  รวมท้ังใหคำปรึกษา
อยางใกลชิดตลอดกระบวนการทำงานเพ่ือชวยแกไขปญหาอุปสรรคและ
เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากน้ียังจัดใหมีการจัดการความรู
อยางเขมขน สามารถสงเสริมการเรียนรูการแลกเปล่ียนประสบการณ
และบทเรียนที่ไดจากการปฎิบัติเปนอยางด ีจากการดำเนินงาน
ในชวงระยะเวลาสามปน้ัน ไดมีการปรับการสนับสนุนทุนใหเหมาะกับบริบท
และสถานการณ ในชวง 15 เดือนแรกกองทุน PPF มุงเนนการจัดสรร
เงินทุน ใหกระจายหลากหลายกลุมและครอบคลุมในเชิงพ้ืนท่ี(เปาหมาย
ตามท่ีอธิบายไวดานลาง) แตตอมามีการปรับเปล่ียนแนวทางในระยะกลาง 
เพราะตระหนักถึงขอจำกัดท่ีอาจทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคโครง
การ จึงปรับกลยุทธจากการสนับสนุนกลุมประชาสังคมขนาดเล็กหลายๆ 
องคกร มาเปนการสนับสนุนทุนในลักษณะเครือขายประชาสังคมที่มี
วัตถุประสงคและวิธีการดำเนินงานท่ีเดนชัดและมีศักยภาพท่ีจะสรางความ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบในวงกวางไดมากกวา

ภาพท่ี 1: กระบวนการจัดสรรเงินทุนของกองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนาประชาสังคม

ขอคนพบจากการดำเนินงาน

ในภาพรวมนั้นพบวา ระยะแรกของการสนับสนุนของกองทุน PPF 
สงผลที่สำคัญอยางยิ่งตอการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง
ขององคกรภาคประชาสังคมในพื้นที่โดยเฉพาะดานการวางแผนและ
ดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือสรางสันติภาพ การใหความชวยเหลือทางสังคม
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง (เชน การใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิต 
ความชวยเหลือทางกฎหมาย เปนตน) โครงการประสบความสำเร็จในการ
เสริมสรางใหประชาชนในพื ้นที ่ไดตระหนักถึงความสำคัญของ
ภาคประชาสังคมเครือขายภาคประชาสังคมยังแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ของการเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางพ้ืนท่ีกลางท่ีเอ้ือใหเกิดการ
แลกเปล่ียนหารือและแสวงหาทางออกโดยไมใชความรุนแรง และพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของในประเด็นสาธารณะท่ีสำคัญ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิเชน การกระจายอำนาจ การศึกษา 
ภาษา การเยียวยา สิทธิสตรี และ กระบวนการสันติภาพ 

การเตรียมขอมูล
การเผยแพรขอมูล
เก่ียวกับโครงการ
และเปดรับขอเสนอ

โครงการจาก
CSO

การจัดเตรียม
และย่ืนขอเสนอ

โครงการ

การกล่ันกรอง
โครงการ

การพิจารณา
โครงการ การอนุมัติ

โครงการ

3 องคกรท่ีมีคุณสมบัติขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟู
และพัฒนาประชาสังคมน้ัน เปนองคกรท่ีจดทะเบียนหรือไมไดจดทะเบียนก็ได 
แตตองมีสมาชิกอยางนอย 10 คน มีประวัติการบริหารงานท่ีดีและมีประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนท่ีเปาหมายอยางนอย 1 ป
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ตารางท่ี 1: ความหลากหลายของโครงการท่ี PPFใหการสนับสนุนทุน

กิจกรรมของกองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟู
และพัฒนาประชาสังคม (PPF)

ในชวงป 2009 - 2013 กองทุน PPF ไดจัดสรรเงินทุนท้ังหมด 275,000 
เหรียญสหรัฐ ใหแก โครงการของภาคประชาสังคมในพื้นที่จำนวน
25 โครงการ โดยมุงเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมปฏิสัมพันธ
และความไวเนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
ภาคประชาชนกับภาครัฐ การสนับสนุนทุนน้ีกระจายใหกับหลากหลาย
องคกรที่มีเปาหมายที่แตกตางกัน (ดังตารางที ่1) ทั้งนี้ประเด็นการ
ชวยเหลือ มีทั ้งเรื ่องการสื ่อสาร การสงเสริมวัฒนธรรมและ
การศึกษาทองถ่ิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางเครือขาย
เปนตน มีผูไดรับประโยชนจากโครงการทั้งหมด 114 กลุม/องคกร 
ที ่ทำงานอยู  ใน 98 ชุมชนใน 92 ตำบลในพื ้นที ่ เป าหมาย 
โดยภาพรวมแลวงานท้ังหมดมีเปาหมายในการชวยวางรากฐานของการ
สรางสันติภาพ นอกจากนั้นแลว โครงการยังไดพัฒนาขีดความ
สามารถและความเขมแข็งของแกนนำในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 3,535 คน (55% 
เปนผูหญิง ) ผานการฝกอบรม และเวทีเรียนรูตางๆ เพ่ือเพ่ิมบทบาท
ในการทำงานพัฒนาในพ้ืนทีในอนาคต

ทุนสำหรับกลุมองคกรประชาสังคม  
การสนับสนุนทุนในลักษณะน้ี มอบใหแกองคกรขนาดเล็กและขาดแคลน 
สวนใหญองคกรเหลาน้ีไมเคยไดรับเงินทุนและการสนับสนุนจากภายนอก
มากอน การดำเนินการโครงการน้ีจึงเปนเสมือนการเปดโอกาสใหองคกร

ภาคประชาสังคมไดขยายผูไดรับประโยชนท่ีมากข้ึนและพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรตนเอง อยางไรก็ดีการสนับสนุนทุนใหกับกลุมขนาดเล็ก
ท่ีหลากหลายก็มีขอจำกัดในเร่ืองของประเด็นงานท่ีคอนขางแตกตางกัน 
กระจายตัว ทำใหไมสามารถแสดงผลลัพธที่จะสรางใหเกิดผลกระทบ
ในวงกวางท่ีชัดเจน 

ตารางท่ี 2 อธิบายตัวอยางของโครงการตางๆ ท่ีเนนการสรางสันติภาพ
โดยการทำใหเกิดการพบปะหรือการทำงานรวมกันในกิจกรรมหลายๆ 
ลักษณะ

ประเภทกิจกรรม

TOTAL

เด็ก
และเยาวชน

สุขภาพและการฟนฟูเยียวยาผูติดยา 2 0 0 0 2

การศึกษา 4 0 0 0 4

ผูหญิง
และสตรีหมาย CSO/CBO สมาชิกชุมชน 

กลุมเปาหมาย รวม

การพัฒนากลุมอาชีพ 1 3 0 0 4

กลุมออมทรัพย 0 0 0 1 1

ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม 2 0 1 1 4

ศักยภาพเครือขาย 1 1 2 0 4

การพัฒนาความเปนผูนำ 0 0 1 0 1

ส่ือ 1 1 0 0 2

การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1 0 0 0 1

การเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
/วัฒนธรรมทองถ่ิน

2 0 0 0 2

14 (56%) 5 (20%) 4 (16%) 2 (8%) 25
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ตารางท่ี 2: กองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนาประชาสังคมท่ีนำผูคนมารวมกัน

ประโยชนประการสำคัญของกระบวนการใหทุน ท่ีเนนเร่ืองการดำเนินงาน
และการบรรลุผลของโครงการนั้น ทำให LDI ไดเรียนรูประเด็นสำคัญ
ในการทำงานในพ้ืนท่ีเปราะบาง ท้ังเร่ืองการคนหาและทำงานรวมกับแกนนำ 

รวมถึงการประเมินศักยภาพขององคกรภาคประชาสังคมในพื้นที ่
ซ่ึงหลายกลุมมีการจัดต้ังข้ึนใหม ประสบการณดังกลาวเปนประโยชนอยางย่ิง
ในการกำหนดกลยุทธการมีสวนรวมกับแตละภาคสวนตอไป

โรงเรียนตาดีกาที่บริหารและตั้งอยูในมัสยิด 
สามารถพบเห็นไดท่ัวท้ังสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต อาสาสมัคร (สวนใหญเปนผูหญิง)
จะสอนศาสนาอิสลามและภาษามลายูใหกับเด็ก
ในวัยเรียน PPF ไดใหการสนับสนุนทุน
แกกลุมบุหงารายา ซ่ึงประกอบดวยเยาวชน 20 
คน ท่ีมีภูมิหลังการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย
มีเปาหมายคือการบูรณาการดานการเรียน
การสอนของศาสนาอิสลามกับวิชาความรูท่ัวไป
โดยใชวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรูที่
พัฒนาข้ึนเพ่ือเปดมุมมองโลกทัศนและการเรียน
รูของนักเรียนซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอการสราง
ความไววางใจและสรางสันติภาพ  กลุมบุหงารายา 
ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ผูปกครอง, ผูนำทองถ่ิน และหนวยงานรัฐใน
ทองถ่ิน ซ่ึงความสำเร็จของโครงการในระยะแรก 
เปนแรงบันดาลใจท่ีจะขยายโครงการน้ีไปสูชุมชน
อ่ืน 

กลุมออมทรัพยบานบาลูกากอต้ังข้ึนในป 2002 
มีสมาชิกแรกเร่ิม 8 คน และเพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 200 
คน ในป 2012 เม่ือมีเงินฝากออมทรัพยมากข้ึน 
กลุมไดนำไปซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ท่ีจะใหสมาชิก
ไดผอนซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการศาสนา
อิสลาม ผลกำไรน้ันมาจากการปรับเพ่ิมราคา
ของสินคาที่ผอนซื้อ (ไมใชการคิดดอกเบี้ย) 
และมีการกระจายเงินปนผลใหแกสมาชิกและชวยเ
หลือผูคนท่ียากจนในชุมชน PPF ใหการสนับสนุน
กลุมในการพัฒนายกระดับกิจกรรมนี้ขึ ้น
เปนกลุมการเงินในระดับตำบลทำใหเกิดการ
แบงปนประสบการณของพวกเขาอยาง
กวางขวางกับหลายกลุมท่ีสนใจท่ัวท้ังตำบล และ 
สมาชิกยังไดเรียนรูจากการศึกษาแลกเปล่ียน 
กับกลุมท่ีคลายกันในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีมีเน้ือท่ี ประมาณ 
32,000 ไรเพ่ือปกปองระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ
ท่ีทำหนาท่ีหลอเล้ียงชีวิตใหกับชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
เครือขายเยาวชนรักษปาบูโด ประกอบดวยกลุม
เยาวชนอนุรักษส่ีแหงท่ีรวมไปถึงชุมชนมุสลิมและ
ชุมชนชาวพุทธ การสนับสนุนทุนของ PPF 
มุงเนนไปท่ีการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
พัฒนาเครือขายและการเปดพื้นที่สาธารณะ
สำหรับเด็กและเยาวชนท้ังท่ีเปนมุสลิมและพุทธ 
เพ่ือพบปะทำงานและเรียนรูรวมกันในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติการเปดตัวออกมาทำงาน
ทำกิจกรรมตางๆรวมกันไดเพิ่มปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมและสมาชิก ซ่ึงงานน้ีพระสงฆและ
อิหมามมีสวนในการสนับสนุนกิจกรรมของ
เยาวชน รวมถึงองคกรพันธมิตรตางๆไดให
คำแนะนำและขอมูลท่ีมีคุณคาตอการทำงานน้ี 

โครงการศูนยวิชาการ
แดนองผูไดรับผลกระทบ

(โรงเรียนตาดีกา)

โครงการสงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมกลุมออมทรัพย  

ตำบลกาลุปง

โครงการกิจกรรมธรรมชาติมุงเรียนรู 
สูการพัฒนาเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต
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ตารางท่ี 3: การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคมผานการสรางเครือขาย

ทุนสำหรับเครือขายภาคประชาสังคม

ดวยตระหนักวาการทำงานขององคกรประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพ
และกาวหนาน้ัน การสรางความเขมแข็งและสนับสนุนความสัมพันธขององคกร
ผานความเปนเครือขายของภาคประชาสังคมเปนส่ิงท่ีสำคัญย่ิง  PPF ไดใหการ
สนับสนุนเครือขายเปาหมายในหลายดาน ท้ังการกอตัวของเครือขาย 
การวางยุทธศาสตรเครือขาย การสนับสนุนทุนดำเนินงาน และกิจกรรม
ของเครือขายตาง  ๆเชน สภาประชาสังคมชายแดนใต  เครือขายสตรีชายแดนใต 
เครือขายเยาวชน และเครือขายทรัพยากรจังหวัดชายแดนใต  ซ่ึงดวยผลจาก
การสนับสนุนของโครงการ เครือขายสามารถใหการสนับสนุนกับสมาชิก 
ทั้งที่เปนองคกรและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนคนในพื้นที่ให
มีสิทธิมีเสียง เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหมีสวนรวมในการเสนอและผลักดันนโยบาย 
สภาประชาสังคมชายแดนใตคือตัวอยางที่เดนชัด ที่แสดงใหเห็นถึง
การมีบทบาทสำคัญของเครือขายประชาสังคม ตอกระบวนการ
สรางสันติภาพ (ตาราง 3)

สภาประชาสังคมชายแดนใตกอตั้งขึ้นในป 2011 ดวยสมาชิกเริ่มแรก 20 องคกร ทั้งหมดเปนผูนำที่ไดรับการยอมรับของแตละกลุม 
ทำงานในประเด็นท่ีแตกตางกัน (เชน เอกลักษณทางวัฒนธรรม ส่ือ การศึกษา เยาวชน สตรี การชวยเหลือดานกฎหมาย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
โดยมีวัตถุประสงคหลัก (1) เพ่ิมศักยภาพขององคกรประชาสังคมและเพ่ิมพลังอำนาจของภาคประชาชนในการมีสวนรวมตอนโยบายสาธารณะ 
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ (2) หาทิศทางรวมกันในการแกปญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (3) 
สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ  ประสาน และสนับสนุนองคกรสมาชิกและเครือขาย (4) สรางพ้ืนท่ีสาธารณะสำหรับประชาชนและองคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชน กลยุทธของสภาฯ มุงเนนการมีสวนรวม เปลี่ยนแปลงนโยบาย และลดความรุนแรง กองทุน PPF ใหเงินชวยเหลือจำนวน 2 ทุน 
แกสภาประชาสังคมชายแดนใต กิจกรรมสวนใหญจะเปนการมุงเนนการแลกเปล่ียนประสบการณและบทเรียน และเสริมสรางสมรรถนะเพ่ือสงเสริม
กลยุทธหลักในการมีสวนรวมและการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ ผลลัพธของโครงการไดแกการเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการตัดสินใจ 
เปดพื้นที ่การสนทนาถกแถลงในประเด็นการกระจายอำนาจ นอกจากนี ้ สภาฯไดมีความพยายามในการเพิ่มเสียงและอำนาจใหกับ
ประชาชนในกระบวนการสรางสันติภาพ การเปดกวางของพื้นที่สาธารณะไดเปดโอกาสใหคนในพื้นที่สามารถชี้แจงความกังวลและปญหา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองท่ีเก่ียวของกับความอยุติธรรม ซ่ึงจะมีสวนชวยลดความไมไววางใจและแนวโนมการใชความรุนแรง  เครือขายไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางในความเปนกลางและกิจกรรมตางๆ ก็ไดรับการยอมรับจากหนวยงานรัฐท่ีมีบทบาทหลักในพ้ืนท่ี เชน ศอ.บต. ฝายความม่ันคง 
รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนและสื ่อตางๆ สมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใตไดรับการแตงตั ้งใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไมเปนธรรม สภาฯ ไดกำหนดวิสัยทัศนและกลยุทธท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการสรางความรวมมือสรางสันติภาพ 
สรางการเรียนรูและบทบาทขององคกรภาคประชาสังคมในภูมิภาค, การสนับสนุนดานศักยภาพแกองคกรสมาชิกทำใหองคกรเหลาน้ีไดเพ่ิมขีดความสามารถ
และทักษะ ในการท่ีจะเดินงานตอไป โดยมีการประสานการทำงานและความรวมมืออยางเขมแข็ง  นอกจากน้ี การนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจ
และการสรางสันติภาพ ท่ีพัฒนาจาก เวทีความคิดเห็นสาธารณะตางๆ ยังไดรับการส่ือสารและเผยแพรใหแกสาธารณชนอยางกวางขวาง
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ผลลัพธสำคัญของ PPF

ผลท่ีไดรับจากการสับสนุนทุนของ PPF เร่ิมมีใหเห็นในสามประการหลัก
ดวยกันคือ การเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางกัน การสงเสริมความเขาใจท่ีดีข้ึน 
และ การแสดงสิทธิและและเสียงของภาคประชาชนท่ีชัดเจนข้ึนท้ังหมดน้ีถือวา
เปนเสาหลักท่ีสำคัญของการสรางสันติภาพ 

1. การเพ่ิมปฏิสัมพันธในพ้ีนท่ี
ทุน PPF ที่สนับสนุนแกองคกรภาคประชาสังคมและเครือขาย 
ไดสรางพ้ืนท่ีใหหลากหลายกลุมในพ้ืนท่ีเปราะบางไดมีโอกาสและชองทางใน
การมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน การสนับสนุนโครงการท่ีมีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมทำใหเกิดการรวมกลุมที่มีความหลากหลายเขาดวยกัน 
มีการทำงานรวมกันเชน เยาวชนและนักศึกษาพุทธและมุสลิม ชุมชนพุทธและ
ชุมชนมุสลิม แมวาความตึงเครียดระหวางชุมชนยังเปนปญหาตอเน่ือง
ท่ีตองดูแลแกไขกันตอไป ปจจัยหลักท่ีอยูเบ้ืองหลังความขัดแยงและความ
รุนแรงคือ ความสัมพันธระหวางรัฐกับคนในพื้นที ่PPFไดทำงานเพื่อ
สานความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีกับชุมชน โดยมีความสำเร็จ
เกิดขึ้นหลายประการ ไดแก โครงการไดเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐ
ซ่ึงเดิมไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีได สามารถใหการสนับสนุนท้ังกับองคกร
เอกชนและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการดำรงชีพ การดำเนินกิจกรรมดังกลาวไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี (เชน สาธารณสุข เกษตร พัฒนาชุมชน ฯลฯ) 
รวมถึง ศอ.บต. และผูเช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษา ศูนยฝกวิชาชีพ 
ไดใหคำแนะนำท่ีมีคุณคาและการสนับสนุนตาง  ๆในระดับหมูบาน โครงการ
ชวยสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูนำทางการ ผูนำศาสนา 
และกลุมองคกรในพื้นที่ซึ่งเปนประโยชนแกสมาชิกชุมชนอยางยิ่ง

2. การสงเสริมความเขาใจ
ความมุงเนนของโครงการในการแบงปนประสบการณการเรียนรูผาน
การทำงานกลุมอยางไมเปนทางการ การเผยแพรขอมูล กิจกรรม
การฝกอบรม การเย่ียมเยียนพ้ืนท่ี และเวทีเรียนรูตาง  ๆไดชวยเพ่ิมความรู
และความเขาใจใหกับท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม
ท่ีทำงานอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต "พ้ืนท่ี" หรือโอกาสท่ีจะเรียนรูจาก
ประสบการณไดชวยเพิ่มพูนความเขาใจอันดีระหวางประชาชน ชุมชน 
ภาคประชาสังคม  ภาครัฐ และพันธมิตรดานการพัฒนาอ่ืน  ๆดวยการ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพตาง  ๆ องคกรท่ีเขารวมโครงการ
จะไดรับความรูและทักษะ ท้ังในการเขียนโครงการและการบริหารจัดการ
โครงการ ผูเขารวมโครงการระบุวาการบริหารงานและการดำเนินการ
เปนไปไดดีข้ึน และมีองคกรบางแหงท่ีสามารถขยายบทบาทโดยไปสนับสนุน
องคกรอ่ืน  ๆไดอีกดวย

3. การเพ่ิมเสียงและอำนาจการตอรองของประชาชน 
ในการผลักดันนโยบาย
PPF ใหการสนับสนุนในการจัดต้ังและการดำเนินงานของเครือขายองคกร
ภาคประชาสังคม เปนการทำงานในประเด็นรวมท่ีมีความสำคัญตอการ
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนการเพ่ิมเสียงและอำนาจตอรอง
ใหกับภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี และชวยเพ่ิมคุณภาพของการหารือและผลักดัน
เชิงนโยบายในประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสรางสันติภาพ การมีพ้ืนท่ี
สาธารณะที่สรางขึ้นใหมสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มี
ความสำคัญและออนไหว (การกระจายอำนาจและการสรางสันติภาพ) 
ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียน รับฟง และถกแถลงบนความคิดเห็นจากมุมมอง
ท่ีแตกตางกัน มีสวนชวยลดความขัดแยงแนวทางน้ีสามารถสนองตอบ
ความตองการของผูนำในทองถ่ินในพ้ืนท่ีความขัดแยงท่ีจะมีสวนในการ
ถกหรือแลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต 
ทำใหคนในทองถ่ินไดรับรู เขาใจ และมีสวนรวมมากข้ึน เปนชองทางเพ่ือใหบรรลุ
การเปล่ียนแปลงดวยวิธีการท่ีปราศจากความรุนแรงและเปนไปตามแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญ
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การขยายผล: โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่น
เพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตของประเทศไทย

โครงการในสวนขยาย (ECACS) ซึ่งกำลังดำเนินงานอยูในขณะนี ้
เปนการดำเนินการตอยอดจากประสบการณความสำเร็จและบทเรียนจาก
ระยะนำรอง เพ่ือความตอเน่ืองในการสรางความเขมแข็งใหองคกรภาค
ประชาสังคมและเครือขาย ในการสรางความไวเน้ือเช่ือใจและสันติภาพ 
โครงการระยะขยายน้ันไดเพ่ิมการสนับสนุนใหกับ 4 เครือขาย ท่ีไดรับ
ประโยชนจากระยะนำรองมาแลว ท้ังน้ีจะเนนดานยุทธศาสตรและความย่ังยืน
ในการสรางขีดความสามารถ และจะสนับสนุนกลุม องคกรภาคประชาสังคม
อีก 10 องคกร ซ่ึงกวาคร่ึงหน่ึงไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในชวงระยะ
นำรอง องคกรทั้งหมดเหลานี้จะทำงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การสรางสันติภาพ 
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สำหร ับแต ละเคร ือข ายของภาคประชาส ังคมทั ้งส ี ่ ได ร ับการ
สนับสนุนทุนภายในวงเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐตอป โดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนยุทธศาสตรที ่ ได พัฒนาในชวงระยะนำรองของโครงการ 
การสนับสนุนทุนสำหรับท้ังส่ีเครือขายเนนการมีขอเสนอและการผลักดันใน
เชิงนโยบายในประเด็นสำคัญ เชน การศึกษา บทบาทของสตรีกับการสราง
สันติภาพ เยาวชนกับการสรางสันติภาพ กระบวนการยุติธรรมในชวง
เปล่ียนผาน และการกลับคืนสูสังคมของผูท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยง 
เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมสิทธิและเสียงของภาคประชาสังคมและความรับผิดชอบ
ทางสังคมตลอดจนการเพ่ิมความตระหนักกับประเด็นเหลาน้ีในชวงการ
เปล่ียนผานของความขัดแยงนอกเหนือจากการมีคณะกรรมการพิจารณา
ของโครงการชชต. ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา 
และองคกรภาคประชาสังคมแลว โครงการฯ ยังไดจัดเตรียมผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคในสาขาตาง เๆพ่ือใหคำแนะนำและการสนับสนุนแกองคกรเหลาน้ี
ต้ังแตในชวงการกล่ันกรองขอเสนอโครงการคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
การจัดสรรเงินทุนใหกับโครงการที่เขาเงื่อนไขในการสรางสันติภาพ 
การสรางความเช่ือม่ันไววางใจ และการสรางเสริมศักยภาพขององคกร

บทสรุป

ประสบการณของโครงการชชต. ไดแสดงใหเห็นวามีความตองการ 
มีศักยภาพและพ้ืนท่ีอยูสำหรับการมีปฏิสัมพันธอยางมีความหมายและสราง
สรรคในเร่ืองการสรางสันติภาพโดยภาคประชาสังคมและกลไกพลเรือนของรัฐ   
ดวยการเสริมสรางบทบาทและสถานภาพของภาคประชาสังคมและ
เครือขายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือสราง
สันติภาพ รวมถึงการสรางพ้ืนท่ีกลางเพ่ือการถกแถลง แลกเปล่ียนในประเด็น
สำคัญท่ีเก่ียวของกับการสรางสันติภาพ ถือไดวา PPF ไดมีสวนสราง
ความกาวหนาในการวางรากฐานท่ีสำคัญใหกับโครงการในระยะขยาย 
(ECACS) การทำงานอยางตอเน่ืองกับภาคประชาสังคมคือหน่ึงในปจจัย
ท่ีสำคัญในการยุติความขัดแยงอยางสันติวิธี
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เอกสารชุดความรู
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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