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คํานํา
มีผูเคยกลาวไววา การเติบโตของชีวิตคนเรานั้น โดยสาระสําคัญแลวเปน
เรือ่ งของความสัมพันธทางสังคม มากกวาจะเปนเรือ่ งกระบวนการทางชีววิทยา สิง่ ที่
คนเราเรียนรูจ ากการสัมพันธเชือ่ มโยงกัน ทีอ่ าจจะเริม่ ตนจากในครอบครัว เครือญาติ
การอยูในชุมชนทองถิ่นเดียวกัน กระทั่งในระดับสังคมที่กวางขวางกวาถิ่นฐาน
ออกไป ไดเขามากําหนดรูปแบบพฤติกรรม จิตสํานึก และปฏิสัมพันธภายใน
กลุมกอนของคนเรา ยิ่งทําใหเห็นประเด็นที่วา ความสัมพันธ ความโยงใยตางๆ ที่มี
ตอกันเหลานี้สําคัญตอชีวิตเพียงใด
การดําเนินโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิน่ เพือ่ ฟน ฟูชายแดนภาคใต หรือ
โครงการ ชชต. ภายใตแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนบนความตองการ และ
รวมคิดรวมทําของชุมชน (Community Driven Development : CDD) เปนการ
สรางโอกาสใหคนในชุมชนรวมมือกันทํา และบริหารงานพัฒนาในชุมชนของตนให
เกิดประสิทธิภาพ ดวยมองวาชุมชนคือพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนชีวติ จริงของประชาชน
และเปนกลไกทางสังคมระดับฐานรากที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิด
สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใตได ดังนั้นการสนับสนุนการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ผานกิจกรรม/ โครงการตางๆ ยอมมีผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พวกเขา อีกทั้งยังเปนหนทางสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิสัมพันธ ความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางผูท เี่ กีย่ วของใหเปนไปในทางประสาน เกือ้ กูลกัน ซึง่ เปนมิตสิ าํ คัญ
ในวิถีการดําเนินชีวิตของคนเรา และยังจะสงผลในดานอื่นๆ ตามมา
ดวยเหตุนี้โครงการฯ จึงไดดําเนินการประมวล ถอดความรู อันเปน
ผลจากการดําเนินงานภายใตแนวคิดและกระบวนการ CDD ดังกลาว ในมุมมอง
การเปลีย่ นแปลงปฏิสมั พันธทางสังคม โดยมองผานบทเรียนการสนับสนุนงานพัฒนา
จาก 5 ชุมชน กับการสนับสนุนความรวมมือ ฟนฟูและพัฒนาประชาสังคมเพื่อ
การพัฒนางานเชิงเครือขายอีก 1 เครือขาย เพื่อเปนบทเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา
3 ป ของการดําเนินงาน ไดสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ที่เปนเรื่องของ
ความไววางใจ ความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ กัน การใหโอกาส ใหความเขาใจ ความอดทนและ
เปดกวางมากขึ้น เปนตน ซึ่งไดกลายเปนสภาพแวดลอมอยางใหมของชุมชนนั้นๆ
จากการแสดงบทบาทในชีวติ สวนรวมของชาวบาน กอใหเกิดความงอกงามในตนเอง

ผานการมีสวนรวมสรางสรรคชีวิตการอยูอาศัยในสังคมชุมชนที่เปนถิ่นฐาน รวมถึง
ปฏิสมั พันธทเี่ ปนไปในทางทีด่ ขี องผูท าํ งานเกีย่ วของกับชุมชนอีกดวย เหลานีถ้ อื เปน
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เกริ่นนํา

สัมพันธภาพ (Relationship) หรือความสัมพันธเชื่อมโยงกัน คือกุญแจสําคัญ
ของระบบชีวิตทั้งหลาย สิ่งตางๆ ในจักรวาลดํารงอยูไดดวยความสัมพันธที่มีตอกัน ดังจะ
เห็นไดจากชุมชนในธรรมชาติของพืช สัตว และองคาพยพระดับจุลภาคซึ่งประกอบขึ้นเปน
ระบบนิเวศ ซึ่งเปนความสัมพันธขององคประกอบอันหลากหลายที่โยงใยกัน และจัดองคกร
ตนเองในอันที่จะธํารงความยั่งยืนทางนิเวศไวได 1
ระบบคิดหรือกระบวนทัศนอยางใหมอันเปนเรื่องที่มนุษยเรียนรูจากธรรมชาตินี้
กําลังไดรับความสนใจมากขึ้นทุกที ดวยมองวาจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีที่มนุษยเรา
จะสัมพันธกัน ในวิถีที่มนุษยสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และในดานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหัวใจ
สําคัญคือ การมองวา ชีวิตทั้งหลายในระดับตางๆ ลวนดํารงอยูอ ยางเปนระบบชีวติ ทีม่ คี วาม
สัมพันธตอ กัน ในลักษณะเปนขายใย การเขาถึงความจริงในระบบนิเวศนี้ ก็จะทําใหเขาใจระบบ
ชีวิตทั้งหลาย และมนุษยเองก็เปนระบบชีวิตหนึ่งในระบบที่ใหญที่สุด ของนิเวศธรรมชาติ
ระบบคิดนี้จะชวยใหมนุษยเราสรางและหลอเลี้ยงชุมชนใหเกิดความยั่งยืนได ดวยการเรียน
รูจากแบบแผนของระบบนิเวศที่ดํารงอยูดวยความสัมพันธในลักษณะความเปน “ชุมชน”
ที่เกี่ยวของ พึ่งพาอาศัยกัน ไมใชตางคนตางอยู และมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
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การเรียนรูจากธรรมชาติ จะนําไปสูการคิดเชิงระบบ ไมมองแยกสวน จะชวยให
มนุษยจัดแบบแผนของชีวติ ตนเองและระบบชีวติ มนุษยใหเกิดความสอดคลอง มีความเขาใจ
ระบบชีวติ ในระดับอืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ ายใตขายใยชีวิตหรือกฎของระบบนิเวศเหมือนกัน เชน เรื่อง
ความเปนเครือขาย (Networks) เปนระบบที่มีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางสมาชิก
มีการพัฒนาและเรียนรู การปรับสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของการเรียนรูและจัดการ
ตนเองทีจ่ ะชวยใหอยูร อดได และการสัง่ สมประสบการณจากการเรียนรู ก็ทาํ ใหเกิดการพัฒนาได
เปนตน เพราะมนุษยมีกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางสอดคลองกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และการที่มนุษยมีศักยภาพทางสมองมากกวา
สัตวโลกทัว่ ไป การปรับตัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูน นั้ จึงมิไดจาํ กัดอยูเ พียงดานกายภาพ
ตามสัญชาตญาณทางธรรมชาติเทานั้น หากยังรวมถึงในสวนที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด
จิตใจ อุดมคติ ปฏิสัมพันธทางสังคม ฯลฯ ของสังคมระดับตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นดวย
ซึ่งยอมคาดหวังใหเกิดการถักทอความสัมพันธในลักษณะประสานกลมกลืน เปนไปในทาง
เกือ้ กูล แบงปน สรางสรรค เพือ่ ใหชวี ติ ดํารงอยูไ ดอยางสมดุลและปกติสขุ ในวิถขี อง “ความเปน
มนุษย” ที่เชื่อมโยงกัน และมีศักยภาพในการเขาถึงความจริง ความดี ความงาม อันกอใหเกิด
สุขภาวะอยางแทจริง
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ในมุมมองปฏิสัมพันธทางสังคม

เสียงลากเกาอีส้ ลับกับเสียงพูดคุยดังอือ้ อึง ผูค นคอยๆ ทยอยเขามาจับจอง
ทีน่ งั่ ซึง่ ลอมเปนวง เพือ่ ฟงการชีแ้ จงกิจกรรมทีจ่ ะรวมกันทําในวันนัน้ แมวา ขาวสาร
ที่ไดรับการถายทอดผานมาถึงจะไมเทากัน ชาวบานรูเพียงเลาๆ วาจะมีองคกรมา
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน ฟงๆ แลวก็ดูไมตางไปจากการสนับสนุนงบประมาณ
ของหลายหนวยงานที่ทุมลงมาในพื้นที่ หากเมื่อมีการประกาศเชิญชวนทุกคนเขา
รวมกิจกรรม ขาวสารถูกสงกระจายออกไป ชาวบานหลายคนก็สนใจเขามารวมฟง
การชี้แจง และนั่นก็ทําใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคมบางอยางที่มีอยูในชุมชน
ภาพคลายคลึงกันนี้ ยังเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีภ่ ายใตโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิน่
เพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต หรือ โครงการ ชชต. ที่ตองการเขามาหนุนเสริมใหคนใน
ชุมชนรวมตัวกันทํางานและสามารถบริหารงานพัฒนาดานตางๆ ของชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดการพัฒนาทีม่ าจากความตองการ และการรวมคิดรวม
ทําของชุมชน (Community Driven Development: CDD)
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โดยทั่วไปความสัมพันธในชุมชนเปนเรื่องที่ซับซอนและมีอยูหลายมิติ ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สําหรับในดานความสัมพันธทางสังคมหรือปฏิสมั พันธ
ทางสังคมนัน้ สะทอนถึงความเกีย่ วของสัมพันธกนั ของผูค นในชุมชน ทีม่ กั แสดงออก
มาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปนการปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกา ขอบังคับ สถานภาพ
บทบาท และบรรทัดฐานอื่นๆ ซึ่งมีทั้งการปฏิสัมพันธแบบใกลชิด คุนเคย กระทั่ง
รูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน และในแบบที่เปนความสัมพันธอยางเปนทางการ
อันมีลักษณะที่หางเหินกวา เกี่ยวของสัมพันธเฉพาะตามบทบาท หรือมีการปะทะ
สังสรรคเกิดขึ้นบางกาลเทศะ
ทั้งนี้ผลจากการดําเนินงานโครงการ ชชต. ไดชวยสรางการเปลี่ยนแปลง
ใหเกิดขึน้ กับชุมชนทีเ่ ปนพืน้ ทีเ่ ปาหมายของโครงการ โดยสามารถเยียวยาและฟน ฟู
ความสัมพันธทางสังคมระหวางพีน่ อ งชาวบานดวยกัน ซึง่ ถูกบัน่ ทอนและทําลายไป
จากสถานการณความไมสงบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีภ่ าคใต รวมไปถึงการปรับเปลีย่ นและ
พัฒนาความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูน าํ ชุมชน และหนวยงานของรัฐทีม่ บี ทบาท
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สําหรับงานประมวล ถอดความรูในมุมมองการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่เปนผลจากงานพัฒนาที่ใชกระบวนการ CDD นี้ มองผานบทเรียนการ
สนับสนุนงานพัฒนาจาก 5 ชุมชน กับการสนับสนุนความรวมมือ ฟนฟูและพัฒนา
ประชาสังคมเพื่อการพัฒนางานเชิงเครือขาย 1 เครือขาย ไดแก 1) บานทุงเค็จ
ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปตตานี 2) บานชุมบก ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
3) บานชางใหออก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 4) บานเกาะสะทอน
ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 5) บานโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
และ 6) เครือขายเยาวชนชายแดนใตพัฒนาสูอาเซียนป 2558
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1. บานทุงเค็จ ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปตตานี
เปนหมูบ า นทีม่ คี วามสัมพันธกบั สายนํา้ คือแมนาํ้ สายบุรี อุดมสมบูรณดว ย
ทรัพยากร ธรรมชาติ สภาพดินเหมาะแกการเพาะปลูก สรางพื้นฐานอาชีพที่
หลากหลาย โดยอาชีพหลักคือการกรีดยาง และยังทํางานอยางอื่นรวมดวย ไดแก
การคาขาย การเลี้ยงปลา และรับจางทั่วไป ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม
ในปแรกไดรบั การสนับสนุนใหดาํ เนินโครงการพัฒนากลุม อาชีพ และโครงการฟน ฟู
คลอง สวนในปที่ 2 ไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตอยอดในโครงการเดิม
2. บานชุมบก ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประชากรของบานชุมบกทัง้ หมดนับถือศาสนาอิสลาม สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจาง สถานะทางเศรษฐกิจพออยูพอกิน สวนใหญหารายไดมาก็ใชไป จึงไม
คอยมีเงินออม ในปแรกไดรับการสนับสนุนการสรางอาคารอเนกประสงคสําหรับ
จัดการเรียนแกเด็กในชุมชน และคนในชุมชนใชประโยชนในการทํากิจกรรมรวมกันได
สามารถกอสรางและใชงานอาคารชั้นลางเปนที่ประชุมและจัดกิจกรรมของชุมชน
ไดแลว สวนชั้นสองอยูระหวางการระดมทุนจากแหลงตางๆ เชน จากคนในชุมชน
ระดมเงินบริจาคจากมาเลเซีย และขอรับการสนับสนุนจาก อบต. และหนวยงาน
ราชการในพื้นที่ ในปที่ 2 ดําเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุมออมทรัพยและรานคาลอยฟา
บานชุมบก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนในชุมชนรูจักออมเงิน มีการลงทุนรวมกัน
ใชบริการและรับผลกําไรรวมกัน ทั้งนี้ยังเปนสถาบันการเงินที่ชวยตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชน ลดการกูยืมจากนอกระบบ
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3. บานชางใหออก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
เปนหมูบานที่ประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา รองลงมาคือรับราชการ สถานะทางเศรษฐกิจ
คอนขางดี มีทรัพยากรทีส่ มบูรณเอือ้ ตอการทําเกษตร ประเด็นทีต่ อ งการพัฒนา ไดแก
การจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการบริโภค การจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร การพัฒนา
กลุมอาชีพ การเพาะปลูกในครัวเรือน และการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยงาน
พัฒนาที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ชตต. ในปแรกคือ โครงการผลิตภัณฑ
นํ้ายาเอนกประสงค โครงการทําขันหมาก โครงการสวนผักเพื่อสุขภาพ และในป
ที่ 2 ไดแก โครงการนํ้ายาลางจาน โครงการกลุมกลองยาว และโครงการทําของที่
ระลึกวัดชางใหขายใหกับนักทองเที่ยว
4. บานเกาะสะทอน ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
พื้นที่บานเกาะสะทอนมีประชากรทั้งที่นับถือพุทธและอิสลามอยูรวมกัน
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะคอนขางยากจน ที่ผานมา
เคยเผชิญกับสถานการณรนุ แรง ไดแก การทีพ่ ระภิกษุวดั เกาะสะทอนถูกยิงบาดเจ็บ
ระหวางเดินทาง เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางศาสนิกที่สงผลตอ
ความไววางใจกันและกัน การเสนอโครงการพัฒนาในพื้นที่จึงใหความสําคัญกับ
การฟน ฟูและสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมกับเปาหมายเพือ่ การพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพชีวติ ในปแรก ดําเนินโครงการผลิตปุย ชีวภาพ และการทําขนม ในปที่
2 ทําโครงการอาคารอเนกประสงค และตอยอดงานกลุมปุยและกลุมทําขนม และ
ปที่ 3 เปนการพัฒนาตอยอดกลุม ทําขนม นอกเหนือจากการทําขนมเพือ่ สรางรายได
ใหกับกลุมแลว ยังทําบทบาทในการฝกทักษะการทําขนมใหกับคนที่สนใจในชุมชน
และชุมชนขางเคียง
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5. บานโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ทัง้ ภูเขา พืน้ ราบ ลําคลอง และทะเล ประชากรประกอบดวย
ไทยพุทธและไทยมุสลิม โดยกลุมไทยพุทธมีสัดสวนที่มากกวา อาชีพหลักในกลุม
ไทยพุทธ ไดแก ทํานา ปลูกผักสวนครัว ทําสวนปาลมและยางพารา ปลูกไมผลและ
ไมดอก สวนอาชีพของกลุม ไทยมุสลิม ไดแก ประมง และรับจาง ซึง่ สอดคลองกับการ
ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย ที่ชาวพุทธจะอยูบริเวณพื้นราบใกลภูเขาและลําคลอง สวน
ชาวมุสลิมมักอาศัยอยูดานชายฝงทะเล ในปแรกไดรับทุนสนับสนุนโครงการสราง
โรงสีขา วชุมชนเพือ่ ใหเปนแหลงรับสีขา วแกเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกลเคียง และ
โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดื่มนํ้าใชที่ขาดแคลนและไมเพียงพอในชุมชนชายฝง
ทะเล ปที่ 2 ดําเนินโครงการปุยชีวภาพซึ่งเปนความตอเนื่องจากการทําโรงสี โดย
นําวัตถุดิบเหลือใชมาแปรรูปรวมกับเศษวัชพืช เศษไม ทะลายปาลม และโครงการ
เตรียมความพรอมโรงงานขาวเกรียบ ซึ่งจะเปนแหลงรายไดใหแกประชาชนในชวง
ฤดูมรสุม และปที่ 3 ดําเนินโครงการโรงเพาะเห็ด และการฟนฟูปาชายเลน
6. เครือขายเยาวชนชายแดนใตพัฒนาสูอาเซียนป 2558
เปนหนึ่งในการรวมกลุมองคกรเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต มี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมบทบาท พัฒนาศักยภาพของเยาวชน องคกรเยาวชน โดยมี
เปาหมายใหเยาวชนจังหวัดชายแดนใตพรอมอยูก บั โลกอาเซียนอยางเทาเทียมและมี
ศักดิ์ศรี เมื่อตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สมาชิกประกอบ
ดวย กลุมองคกรเยาวชน จํานวน 22 องคกร มีแนวทางการขับเคลื่อนงาน ไดแก
(1) การจัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายเยาวชน (2) เสริมสรางความรู
ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของแกนนําเยาวชน กลุม เครือขาย (3) สงเสริมการ
ใชสื่อเพื่อสรางการเรียนรูของเยาวชน (4) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
รักษาอัตลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น (5) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และ (6)
การแกปญหายาเสพติดในเยาวชน
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ก
กรอบคิ
ดในการมอง
ปฏิสัมพันธทางสังคม

ปฏิสมั พันธทางสังคม (Social Interaction) ในทีน่ หี้ มายถึง การแสดงออก
ถึงการกระทํา การปฏิบัติ หรือทาที ซึ่งเปนคุณลักษณะอันเปนความสัมพันธเชิง
พลวัตระหวางคนในพื้นที่ ซึ่งอยูในรูปของพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)
และความสัมพันธภายในกลุมของตนเอง ที่มักถูกกําหนดจากวัฒนธรรม ความเชื่อ
คานิยม บรรทัดฐาน วิถีการดําเนินชีวิต ตลอดจนประสบการณของคนในแตละ
สังคม โดยเมือ่ ผูอ นื่ เขาใจความหมายของการกระทําของเราแลว สามารถกระทําการ
ตอบสนองได ถู ก ต อ ง ดั ง นั้ น การทํ า ความเข า ใจความหมายในการกระทํ า ของ
กันและกัน ยอมสงผลตอความสัมพันธ ทําใหการปฏิสัมพันธกันดําเนินไปอยาง
ราบรื่น ปรองดอง และเปนไปอยางสมานสามัคคี โดยไมมีใครเปนฝายเสียเปรียบ
เปนปฏิสัมพันธที่มีลักษณะรอมชอม2 ในทางตรงกันขาม หากไมเขาใจความหมาย
ในการกระทําของกันและกันแลว อาจนํามาสูความขัดแยงระหวางกันได

รัตติยา สาและ. 2544. การปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกที่ปรากฏใน จ.ปตตานี ยะลา และนราธิวาส.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถมองไดจากการ
กระทําที่เกิดขึ้นในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก กลุมคน เวลา พื้นที่ และกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้
1. กลุ  ม คน หมายถึ ง กลุ  ม คนที่ มี ก ารกระทํ า มี ก ารแสดงออกและ
ตอบสนองการกระทําซึ่งกันและกัน โดยมีความเขาใจในคานิยม บรรทัดฐาน
ความคิดความเชือ่ ทําใหสามารถกระทําการตอบสนองอยางถูกตอง ไมมใี ครเปนฝาย
เสียเปรียบ เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ยอมสรางใหเกิดความสัมพันธที่มีลักษณะปรองดอง
หรือกลมเกลียว
ทั้งนี้ความสัมพันธระหวางกลุมคน ในที่นี้แบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ
ไดแก
(1) ความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางชาวบานตอชาวบาน
เปนความสัมพันธระหวางบุคคลทีอ่ ยูร ว มกันในชุมชนหรือสังคม ซึง่ เกีย่ วของกับการ
สรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ ความปลอดภัย ความรวมมือ หรือความปรองดอง
ระหวางกันภายในชุมชนหรือสังคม
(2) ความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูนําชุมชน มีลักษณะเปนความ
สัมพันธเชิงอํานาจซึง่ ฝายหนึง่ ไดรบั และใชแหลงอํานาจทีต่ นมีอยู อาทิ จากตําแหนง
หนาที่หรือสถานภาพทางสังคม ศาสนา กฎหมาย กฎระเบียบ ทําใหรูสึกวา
เหนือกวาอีกฝาย ดังกรณีของผูนํา ไมวาจะเปนผูนําตามธรรมชาติหรือผูนําทางการ
มักจะเปนผูที่มีอํานาจเหนือกวาชาวบาน สงผลใหเกิดการควบคุม ตัดสินใจแทน
กีดกัน ปดกั้นโอกาสการเขาถึงทรัพยากร ตลอดจนงบประมาณ สิทธิหรือประโยชน
ใดๆ ที่ชาวบานซึ่งเปนคนสวนใหญพึงไดรับ และ
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(3) ความสัมพันธระหวางชาวบานกับหนวยงานทางการ เปนความสัมพันธ
ภายใตโครงสรางที่มีความเหลื่อมลํ้า ซึ่งฝายหนวยงานทางการมักเปนผูกําหนด
ควบคุม ออกคําสั่ง ตัดสินใจและดําเนินการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ รวมถึง
ผลประโยชน เปนผลใหเกิดความไมเทาเทียมกัน และอีกฝายหนึ่งมักอยูในฐานะ
เปนผูรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2. เวลา หมายถึง ระยะเวลาที่มีผลตอความสัมพันธ ทําใหเกิดการกระทํา
และการตอบสนองการกระทํา สามารถเรียนรู ทําความเขาใจกันและกันอยางลึกซึ้ง
เกิดความใกลชดิ และคุน เคยมากขึน้ หรือสรางความรูส กึ เปนพวกเดียวกัน ซึง่ ในการ
ถักทอความสัมพันธดังกลาว ยอมตองการเงื่อนไขเวลาที่เพียงพอ
3. พืน้ ทีห่ รือสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ใหเกิดปฏิสมั พันธ คนทีร่ ว มอยูใ นพืน้ ที่
หรือสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธ ยอมรูสึกวางใจ ปลอดภัย มีความรูสึก
เปนเจาของ กลาทีจ่ ะแสดงออกถึงความตองการอยางเปนอิสระ รูส กึ ผอนคลาย ทําให
เกิดการรับรู เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ อยากมีสว นรวมทํากิจกรรมตางๆ
หรือใชประโยชนจากพืน้ ทีท่ เี่ อือ้ นัน้ ได
4. กิจกรรมสรางใหเกิดความสัมพันธ ทําใหคนเขามารวมกันทีจ่ ะกระทํา
การทางสังคม เกิดการเรียนรู ปรับตัวและตอบสนองอีกฝายหนึ่งอยางถูกตอง โดย
อาจจะมาจากความสนใจสวนตน ความคุน เคย การมองเห็นประโยชนรว ม หรือการ
แกไขปญหา เปนตน
ชาวบาน - ผูนําชุมชน

ชาวบาน - หนวยงานราชการ

กลุมคน

เวลา

ชาวบาน - ชาวบาน

ปฏิสัมพันธทางสังคม

กิจกรรม

พื้นที่

แผนภาพ แสดงองคประกอบ 4 ดานในการพิจารณาปฏิสัมพันธทางสังคม
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ฟนความไววางใจ
สรางความสัมพันธ
เพื่ออยูรวมกันอยางสันติ

จากการดําเนินโครงการ ชชต. ที่ใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน
กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธระหวางผูเ กีย่ วของ ซึง่ ในมุมมองปฏิสมั พันธ
ทางสังคม พิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้
กลุมคน
ดานความสัมพันธระหวางกลุมคน เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางชาวบาน-ชาวบาน เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ ดังนี้
! การเรียนรูท จี่ ะอยูร ว มกันอยางเขาใจ และถอยทีถอ ยอาศัยในสังคมทีม่ คี วามตาง
พบวา ลักษณะของชุมชนมีผลตอความสัมพันธระหวางกันของชาวบาน
ในชุมชน สําหรับชุมชนศาสนิกเดียวกันซึ่งเขาใจความหมายและมีระบบคุณคา
ที่คลายคลึงกันสงผลตอการกระทําและการปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม ขณะที่
ชุมชนตางศาสนิกกันซึง่ ขาดความเขาใจในความหมายและการใหคณ
ุ คาของคนกลุม
ทีต่ า งจากตน ทําใหความสัมพันธมลี กั ษณะไมปรองดอง ไมราบรืน่ โดยเฉพาะชุมชน
ที่เผชิญกับเหตุการณความรุนแรง
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ดังกรณีบา นเกาะสะทอน จ.นราธิวาส ทีเ่ ปนชุมชนตางศาสนิก เคยประสบ
เหตุการณความรุนแรง ทําใหคนในชุมชนอยูอยางหวาดระแวง รูสึกหวาดกลัวตอ
ความไมปลอดภัย โดยคนพุทธที่เปนคนกลุมนอยกวา มีการยายออกจากพื้นที่ สวน
ผูที่เหลืออยูก็เลี่ยงที่จะปฏิสัมพันธกัน ตางคนตางอยู ซึ่งผูประสานงานพื้นที่เลาวา
“สมัยทีเ่ กิดเหตุการณใหมๆ เราเปนผูป ระสานงาน แตความทีเ่ ปน
มุสลิม พอจะเขาไปหาคนในวัด กลุม เขาแตกกระจาย มีเสียงลําโพง
ออกปากไลใหออกไป เพราะเขาระวังคนนอกมาก มันรุนแรงขนาด
ที่เปลี่ยนชีวิตชาวบาน จากที่เคยไปทํานาก็ไมไปทํา ยอมปลอย
ราง ไมไปดูแล สวนยาง สวนปาลมที่เคยทําประจําก็ปลอยทิ้ง คน
พุทธไปทํางานขางนอก ไมอยากจะอยูใ นพืน้ ที่ เจอกันก็ไมทกั ทาย
ไมคุยกัน”

เมื่ อ โครงการ
โ
ชชต. เข า มาดํํ า เนิิ น งานในพื
ใ ้ื น ที่ี โดยใช
โ ใ  แ นวคิ ด และ
กระบวนการ CDD เปนฐานในการพัฒนาชุมชน ที่เนนสรางการมีสวนรวมเพื่อให
สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของคนในชุมชน มีลักษณะชวยกันคิด
ชวยกันทํา ไดชว ยปูทางใหคนทัง้ สองศาสนิกไดมาทํากิจกรรมรวมกัน การดําเนินงาน
ในปแรกตางก็ไดรับประโยชนตามความตองการและความจําเปนของแตละกลุม
กลาวคือกลุมคนพุทธที่มีอาชีพหลักในการทําเกษตรกรรมไดดําเนินโครงการผลิต
ปุยอินทรีย ขณะที่กลุมคนมุสลิมซึ่งสวนใหญเปนผูหญิงดําเนินโครงการการสงเสริม
อาชีพดวยการทําขนม เปนการสรางงาน สรางรายไดแกครอบครัว โดยมีวิทยากร
ที่เปนคนพุทธมาชวยใหความรูและฝกอบรมให ทําใหเห็นถึงความเกื้อกูลและ
การสนับสนุนกันเกิดขึ้น
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ตอมาในปที่ 2 มีการเสนอทําโครงการศาลาเอนกประสงค เนื่องจากเดิม
อาศัยพื้นที่ภายในวัดบาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือศูนยสงเสริมอาชีพ
บาง สลับสับเปลีย่ นกันไปตามโอกาส ซึง่ นอกจากจะมีความไมแนนอนแลว ยังสงผล
ตอความรูสึกของพี่นองมุสลิมดวย ดังที่ผูประสานงานพื้นที่สะทอนวา
“กอนนี้เวลาประชุมกัน จะใชที่วัดหรืออาคารที่ไดรับอนุญาต
แตจะเปนโซนที่พี่นองมุสลิมไมสะดวกใจจะไป จึงคิดวานาจะหา
พื้นที่สรางอาคารถาวรซึ่งทุกคนสามารถมาใชรวมกันได ไมตอง
ไปโซนเดียวที่มีแตคนพุทธ ชาวบานมุสลิมรูสึกอยูตรงนั้นมันมี
ความแตกตาง โซนนัน้ เขาไดเปรียบทีเ่ กงภาษา ติดตอกับหนวยงานรัฐ
ไดงายกวา ทําใหมีอะไรก็ไปที่นั่น พอมีโครงการนี้ก็อยากจะใหได
กับโซนนี้บาง”
ประกอบกับทาง อบต.ใหการสนับสนุนพื้นที่กอสรางซึ่งอยูระหวางกลุม
บานพีน่ อ งทัง้ สองศาสนิก จึงไดดาํ เนินโครงการสรางศาลาเอนกประสงคไปพรอมกับ
ตอยอดโครงการผลิตปุยอินทรียและการทําขนม อยางไรก็ตาม สภาพสังคมชุมชน
ที่ประกอบดวยชุมชนตางศาสนิก จําเปนตองเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางเขาใจ และ
ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากการสนับสนุนงานพัฒนาในพื้นที่มักจะมอง
ถึงประชากรทีเ่ ปนคนสวนใหญ ดังนัน้ จึงตองคํานึงถึงบทบาทของคนกลุม ตางๆ ทีอ่ ยู
รวมกัน ที่อาจไดรับการตอบสนองแตกตางกันไป ดังเสียงสะทอนจากคณะทํางาน
ชุมชนเกาะสะทอนที่วา
“ปแรกชาวบานเขาพอใจอยากทําปุย ปที่ 2 จะแปรรูปขาวเปน
เกษตรอินทรีย แตคนสวนใหญเห็นวาไมมีศาลาประชาคมที่จะใช
ประชุม อยากทําตรงนี้ เขาวาที่เดิมซึ่งใชเปนโรงปุยดวย มันเล็ก
เกินไป คับแคบ แลวก็ยังเปนที่บานคนพุทธดวย ตรงที่กอสราง
สามารถเขาไปใชไดทั้งพุทธ มุสลิม ไปประชุมรวมกันได เราก็
เห็นวาไมเปนไร ยกใหเขาทําเลย พวกไทยพุทธทีเ่ คยเปนคณะทํางาน
ก็ ถ อยออกมา ให อี ก ฝ า ยเขามี บ ทบาทมากขึ้ น เราก็ เ ป น คน
กลุมนอย ลําบากนิดหนึ่ง เสียงเรานอยไมพอจะไปคัดคานอะไร”
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จากประสบการณของเกาะสะทอนทีเ่ ปนชุมชนตางศาสนิก และเปนพืน้ ที่
ที่ผานเหตุการณความรุนแรง ทําใหความสัมพันธของชาวบานคอนขางเปราะบาง
และเสี่ยงที่จะตัดขาดจากกัน ซึ่งการเขามารวมกันคิด รวมกันทํา และดําเนินงาน
ในโครงการ ชชต. ชวยรื้อฟนและสรางพื้นที่ของความไววางใจใหเกิดขึ้นใหม แมวา
ภายหลังที่มีการเสนอโครงการรอบใหมในปที่ 2 ซึ่งคนสวนใหญเห็นถึงประโยชน
รวมกัน แตก็จะมีบางกลุมรูสึกวาไมไดรับการตอบสนองตอความตองการและ
ความจํ า เป น อยู  ดี ก็ จ ะค อ ยๆ ปลี ก ตั ว เองโดยลดบทบาทและการมี ส  ว นร ว ม
ในโครงการลง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้ โครงการจึงไดจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมสําหรับกลุมผลิตปุยอินทรีย ใหวางแผนทํากิจกรรมตอเนื่อง เพื่อลดความ
รูสึกขัดแยงของคนกลุมนอยในชุมชน
บทเรียนจากชุมชนเกาะสะทอนทําใหเห็นวา การรื้อฟนและสานความ
สั ม พั น ธ ใ นสั ง คมชุ ม ชนที่ มี ค วามต า ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ คนทุ ก กลุ  ม อย า ง
เสมอภาค สรางความรูส กึ วา ไมวา จะเปนกลุม ใดจะไดรบั ประโยชน แทนทีจ่ ะยึดเอา
ความตองการของคนสวนใหญ ซึง่ เทากับละเลยความตองการของคนกลุม นอยทีอ่ ยู
รวมกัน ยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแยงดวยแลว มักจะเห็นชัดถึงฝายที่เสียเปรียบหรือ
เปนคนกลุมนอย ซึ่งมักจะตองเปนฝายยอมรับการตัดสินใจและเสียสละใหกับอีก
ฝายเสมอๆ ดังนั้นการอางถึงประโยชนรวมกัน ในความเปนจริง ก็มักไมไดตรงหรือ
ตอบสนองกับความตองการของคนทุกกลุม เนื่องจากในสภาพพื้นที่จริงอาจทําได
ลําบากเพราะวิถีชีวิตชาวบานแตละกลุมแตกตางกัน และ/หรือสภาพพื้นที่ไมเอื้อ
อํานวยใหเกิดการรวมกันอยางแทจริง กลุมคนที่ไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนฝาย
เสียเปรียบ หากไมไดรับการดูแลหรือใสใจ ยอมกระทบตอความรูสึกและมักสงผล
ตอความสัมพันธในเชิงขัดแยงของคนกลุมตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน
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ดังนั้นในการดําเนินโครงการพัฒนา จําเปนตองใหความสําคัญแกคน
ทุกกลุม โดยการกระจายทรัพยากรอยางทัว่ ถึง ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการทํางาน
ในเชิงเกื้อกูล แบงปน และพยายามรักษาผลประโยชนของทุกฝายไว ซึ่งนอกจาก
จะชวยเยียวยาความสัมพันธ ยังสามารถสรางพื้นที่ของความไววางใจหรือมิตรภาพ
ระหวางกันได ดังตัวอยางชุมชนโคกเคียน จ.นราธิวาส เชนเดียวกัน ที่มีคนตาง
ศาสนิกอยูรวมกัน พบวา นับแตปแรกที่ดําเนินโครงการ มีการแยกโครงการที่ตอบ
สนองตอความตองการและความจําเปนของคนตางกลุม กัน เพราะสภาพวิถชี วี ติ และ
ลักษณะพืน้ ทีต่ า งกันมาก เชน พืน้ ทีท่ มี่ คี นพุทธอาศัยอยูห นาแนน ชาวบานสวนใหญ
ทําการเกษตร ปลูกขาวเปนหลัก ก็ดาํ เนินโครงการสรางโรงสีขา ว ขณะทีพ่ นื้ ทีท่ ตี่ ดิ กับ
ทะเล ซึ่งกลุมพี่นองมุสลิมอาศัยอยูมาก มีปญหาเรื่องนํ้าดื่ม-นํ้าใช จึงเสนอโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าดื่ม-นํ้าใช เทากับไดตอบสนองตามความจําเปนที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของกลุม ทีม่ คี วามแตกตางกัน นอกจากนี้ การดําเนิน
โครงการในปถัดๆ มา ก็พบวา การเสนอและดําเนินโครงการของชุมชนดังกลาว ยัง
แสดงใหเห็นถึงฐานคิดทีต่ า งฝายสามารถจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร โดยพยายาม
รักษาประโยชนทสี่ อดคลองกับความตองการทีต่ า งกันของชาวบานแตละกลุม ทําให
ไมเกิดความขัดแยง
! สานสัมพันธ เชื่อมเครือขายเยาวชนเปนพลังสรางสรรค
แมความแตกตางกันมีโอกาสจะนําไปสูความขัดแยงไดมาก แตในงาน
เครือขายเยาวชนชายแดนใต ที่เปนการรวมตัวของเยาวชนหลากหลายกลุม กลับ
กลายเปนจุดแข็งที่สรางพลังใหเกิดขึ้น โดยพบวา ไมเพียงแตภูมิหลังทางศาสนา
ความแตกตางของกลุมเยาวชนยังมาจากความสนใจ ความถนัด โอกาสและการเขา
ถึงชองทางหรือแหลงสนับสนุนการทํากิจกรรมของเยาวชนที่ไมเทากัน หากก็กลับ
เปนผลดีเมื่อมีโอกาสไดมาสานสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในความเปนเครือขาย
ตางชวยกันเติมเต็มและมีสว นในการสนองตอบความหลากหลายในประเด็นตางๆ ที่
เยาวชนกําลังเผชิญ ทั้งเรื่องงานพัฒนาหรือการแกไขปญหาในกลุมเด็กและเยาวชน
สรางใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือระหวางกัน สรางเสริมศักยภาพ ยกระดับ
ตนเอง และพัฒนางานเยาวชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถตอบสนองการแกไขปญหาเฉพาะ
กลุม เชน ปญหายาเสพติด การวางงาน การศึกษา และความยากจน ตลอดจนปญหารวม
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อยางกรณีความไมสงบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ดังทีเ่ ยาวชนหลายคนไดรว มกันสะทอนวา
“เราสามารถตอรองกับภาครัฐได เพราะเรามีเครือขาย เราสามารถ
ยกระดับความเปนอาเซียน ใหเห็นวาเยาวชนสามจังหวัดก็กําลัง
คิดเรื่องนี้อยู”
“กลุม ทีเ่ คยไดสมั ผัสกันอาจจะนอยเกินไป แตพอมารวมอีกหลาย
เครือขาย ก็สามารถแลกเปลีย่ นแนวคิดในเรือ่ งทีเ่ ราไมเคยคาดคิด
มากอนได เพราะเรามีหลายเครือขายเชื่อมโยงกัน”
“รูแลววาองคกรเยาวชนนอยมากที่จะมาแบบนี้ อยูกันแบบตาง
คนตางทํา.... กลุม เยาวชนทีผ่ า นมา จัดตัง้ แบบครัง้ เดียวจบ แตเด็ก
ผานระบบนัน้ มาแลวจะรูว า ไมใชแบบนัน้ จะปรับตัวเปลีย่ นแปลง
ไดเยอะมาก จะรูสึกวาไมอยากเปนเครื่องมือของรัฐแลว...”
นอกจากนี้ การรวมตัวของเยาวชนยังเปนเหมือนเกราะกําบังและเปน
ชองทางที่พวกเขาสามารถจะตอรองกับการสอดสอง การเพงเล็ง และการกระทําที่
ละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน เชน การตรวจคน ซึ่งเปนประสบการณรวมของเยาวชน
ในพืน้ ทีท่ ตี่ กเปนกลุม ตองสงสัย ถูกจับตามองและเฝาระวังจากเจาหนาทีร่ ฐั โดยการ
ทํางานรวมกันเปนเครือขาย และไดรับการสนับสนุนจากองคกรที่นาเชื่อถือ เปนที่
ยอมรับ และมีผนู าํ องคกรเปนทีร่ จู กั ของสังคม เปนเหมือนการมีพนื้ ทีย่ นื ในสังคม ให
ไดมบี ทบาท เปนเครือ่ งแสดงศักยภาพ ซึง่ เปนพลังอํานาจอยางหนึง่ ของเด็กเยาวชน
ทีส่ ามารถนํามาใชทาํ งานตามเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละกลุม พรอมๆ กับ
เปน เกราะกําบัง เพื่อปองกันการคุกคาม ควบคุม กระทั่งการขัดขวางมิใหเยาวชน
รวมกลุมกันทํากิจกรรม แมจะเปนกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนก็ตาม
! ใชงานพัฒนา และการหารือ ฟนความสัมพันธ และลดขอขัดแยง
สําหรับชุมชนศาสนิกเดียวกัน ไมพบปญหาความขัดแยงที่รุนแรง เพราะ
มีความเขาใจความหมาย คุณคา และการปฏิบัติตนที่สอดคลองกัน แตก็ไดรับ
ผลกระทบจากเงื่อนไขอื่นๆ ที่สงผลตอความสัมพันธ เชน กรณีพื้นที่บานชุมบก
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จ.นราธิวาส จากปญหาความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่น ชาวบานแบงแยกใหการ
สนับสนุนฝายการเมืองคนละขัว้ การเลือกตัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกครัง้ จึงยิง่ ทําใหความสัมพันธ
ของคนในชุมชนหางเหินกันมากขึ้น จากการขับเคี่ยว แขงขัน และชวงชิงอํานาจ
ทางการเมือง สงผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน ดังที่มีการสะทอนวา
“ชวงทีเ่ ราทําโครงการรอบแรก เขามีเลือกตัง้ ผูใ หญหมูบ า น ทําให
เกิดความขัดแยงกับชุมชน คณะทํางานบางสวนของเราถอยออกไป
แตกิจกรรมที่เราทําเปนการดึงเขาเขามารวมเวทีใหม พอเลือกตั้ง
ผูใหญบานจบไป แตฝายที่แขงขันกันก็ไมเขามาคุย ทําใหงานไป
ตอไมได ดังนั้นถาไมมาคุย งานก็จะจบ ทําใหแกนนําสองฝายก็มา
คุยกันเพือ่ ใหงานเสร็จตามเปาหมาย การเมืองทองถิน่ แบงคนออก
เปนฝกฝายอยางชัดเจน พอเลือกตัง้ ทีจะมีความขัดแยงกันเกิดขึน้
ตองรอจนกวาเลือกตั้งแลวเสร็จ เขาจะกลับมาใหม ถาเขาเห็นวา
งานเปนประโยชนกับชุมชน ชวยกันขับเคลื่อนชุมชน จะทําใหคน
ที่ขัดแยง แขงขัน และแบงฝายกันกลับมาเหมือนเดิมได”
ชุมชนชุมบก

นอกจากปจจััยทางการเมืืองทีี่บั่นทอนความสััมพัันธของคนในชุมชนแลว
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการทํามาหากิน และการประกอบอาชีพ รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมหรือความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ชุมชนที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก็เปนสวนที่มีอิทธิพลตอความ
สัมพันธของคนในชุมชนที่นับวันจะหางเหิน และแปลกแยกตอกันมากขึ้น จากการ
ที่ตองปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังชุมชนบานทุงเค็จ จ.ปตตานี ที่
สะทอนวา
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“เดิมทีคิดวาเรื่องคลองในหมูบานไมเกี่ยวกับตัวเรา แตจริงๆ มัน
เกี่ยวกับลูกหลานเรา ตอไปในอนาคต ทุงนาที่ชาวบานไดปลูก
ขาวจะไมเหลือ เพราะความเจริญเขามา แตกอนปูยาตายาย
ทํานา แตสภาพตอนนีไ้ มมแี ลว เราเองก็ไมเห็นประโยชนเพราะไม
ไดทาํ นา มีอะไรเปลีย่ นแปลงไปมาก ความจริงทีเ่ ปนอยูก บั ปจจุบนั
เราอยูแบบบานๆ แตเปนอยูแบบบานๆ ที่ไมไดใหความสําคัญ
ของประชากรหมูบานเหมือนกอน ที่เคยชวยเหลือกัน เดี๋ยวนี้หาง
หายกัน การชวยเหลือไมมแี ลว เพราะปจจัยหลายอยาง แตละคน
ทํามาหากินไปวันๆ ตางคนตางอยูไป”
ชุมชนทุงเค็จ
เชนเดียวกับชุมชนวัดชางใหออก จ.ปตตานี ทีส่ ะทอนใหเห็นเงือ่ นไขปจจัย
เดียวกันในเรือ่ งสภาพการทํามาหากินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และไดแยกผูค นออกจากกัน
เพราะไมมีเวลาพบปะ ทํากิจกรรม และไดใชพื้นที่สาธารณะรวมกัน ดังที่สะทอนวา
“ตางคนมีงานทําอยูแลว หมูบานนี้ผูหญิงเยอะ แมหมายเยอะ
คนหนุ  ม สาวก็ มี แต ถ  า เลยกลางคนไปจะเป น แม ห ม า ยเยอะ
เนือ่ งจากสามีเสียชีวติ แตไมใชจากเหตุการณ ผูห ญิงก็ตอ งไปกรีดยาง
ดวย ทําขาราชการดวย ทําโครงการตองใชเวลาวาง ตองสมัครใจ
มาทํากัน ไมไดบังคับ”
ชุมชนชางใหออก
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กลาวในภาพรวม ความสัมพันธของคนในชุมชนและเครือขาย มักมีทั้ง
ความสัมพันธเชิงลบทีเ่ ปนเรือ่ งความขัดแยง การเผชิญหนา อํานาจหรือผลประโยชน
และความรุนแรง และมีทงั้ ความสัมพันธเชิงบวกในลักษณะของความกลมกลืน ความ
คุน เคยใกลชดิ และความเอือ้ อาทรแบงปนกัน ซึง่ การดําเนินงานโครงการ ชชต. ดวย
กระบวนการ CDD เปนการสรางพื้นที่แหงประสบการณในการทํางานรวมกันของ
ชาวบาน เปนหนทางในการเยียวยา ฟน ฟู และพัฒนาความสัมพันธทถี่ ดถอยใหกลับ
คืนมา ในลักษณะของการใชทุนทางสังคมที่เปนเรื่องความสัมพันธแบบรูจักมักคุน
กันมาแตเดิมในสังคมทองถิ่น การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากการใชเวลาและทํา
กิจกรรม/ โครงการรวมกัน รวมถึงการเปดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ หมๆ ทีก่ วางขวางในกลุม
และชุมชนที่มีความสัมพันธดีอยูเดิม ทั้งนี้ในการดําเนินโครงการพัฒนาของชุมชน
พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสัมพันธ ไมวาจะในลักษณะใด อยูที่การให
ความสําคัญกับความแตกตางของคนทุกกลุม ทีอ่ ยูร ว มกันในชุมชน ความสามารถใน
การจัดสรรและกระจายทรัพยากร รวมถึงผลประโยชนทคี่ รอบคลุมทัว่ ถึงในทุกกลุม
ตลอดจนการใหความสําคัญกับการพูดคุยหารือเพือ่ เพิม่ ความเขาใจซึง่ กันและกันแม
จะคิดตางกัน วาในประเด็นเหลานีม้ กี ารคํานึงถึงหรือใหความสําคัญมากนอยเพียงใด
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2. ความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูนําชุมชน ซึ่งไดแก ผูใหญบาน
กํานัน ผูนําศาสนา และผูนําทองถิ่น พบวา กระบวนการทํางานของโครงการ
ที่สรางเงื่อนไขใหมีคณะทํางานเปนกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน ซึ่งสวน
ใหญเปนชาวบานที่ไดรับการเลือกจากคนในชุมชนดวยกันเอง โดยไดรวมกับผูนํา
ชุมชนและผูนําทองถิ่น ประชุม ปรึกษาหารือและรวมกิจกรรมกันบอยขึ้น ชวยให
คณะทํางานแตละคนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน มีความตระหนักถึง
อํานาจภายในตนซึ่งกอตัวขึ้นผานกระบวนการและการดําเนินโครงการ ประกอบ
กับกิจกรรมงานพัฒนาที่ชุมชนทํามีความกาวหนาที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น
สงผลใหคณะทํางานชุมชนเริม่ มีบทบาทเปนทีย่ อมรับจากผูน าํ ชุมชน ผูน าํ ทองถิน่
และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ดังตัวอยางในกรณีบานทุงเค็จ จ.ปตตานี
ที่ผูประสานงานพื้นที่สะทอนวา
“ความสัมพันธระหวางผูนํากับชาวบานเปลี่ยนไป เนื่องจาก
ผูใหญบานสนใจเขามารวมทํากิจกรรมกับชาวบาน แสดงถึงการ
สนับสนุนงานของชาวบาน ทําใหเกิดความใกลชิดกับผูนํามากขึ้น
หรื อ การที่ ผู  นํ า ศาสนามาร ว มกิ จ กรรมบ อ ยๆ เป น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการ มารวมใหความสําคัญกับกิจกรรมของชาวบาน ไมได
ปลอยใหชาวบานทํากันเอง เวลามีปญหา เขาก็ใหคําแนะนําและ
รวมแกไขปญหาดวยกัน ตรงนี้ทําใหความสัมพันธดีขึ้นมาก”
จากความสัมพันธระหวางชาวบานและผูนําชุมชนที่มีแนวโนมเปนไปใน
ทางทีด่ ดี งั กลาว นอกจากจะเปนเครือ่ งแสดงถึงการทีช่ าวบานเริม่ ตระหนักถึงอํานาจ
ภายในตัวเองทีส่ ามารถจะเขาไปมีสว นรวมในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ
และการพัฒนาชุมชน ยังสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของการปรับเปลีย่ นความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางชาวบานกับผูน าํ อีกดวย ผลการดําเนินงานพัฒนาทีเ่ ปนประโยชน
กับสมาชิกชุมชน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจแกตนเอง และยังไดรับการ
ยอมรับจากผูนําในชุมชน ขณะเดียวกัน ไดชวยยกสถานะของชาวบาน ที่ไมใชอยู
ในฐานะเปนเพียงผูตาม ตองมีตัวแทนคอยควบคุม ตัดสินใจแทน แตกลายมาเปน
ผูมีสวนรวมในการแกไขปญหา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาผาน
กิจกรรม/ โครงการตางๆ ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของตน เชน บางพื้นที่
26

สานปฏิสัมพันธ โยงใยวิถีชุมชน :
บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัมพันธทางสังคม

ชาวบ า นเห็ น ร ว มกั น ที่ ค วรเพิ่ ม บทบาทของผู  นํ า ท อ งถิ่ น เช น กํ า นั น ให เข า
มาสนับสนุนการดําเนินโครงการ เพราะลักษณะของโครงการบางโครงการ ใช
งบประมาณคอนขางสูงมาก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในพื้นที่
ตองอาศัยผูนําทองถิ่นในการประสานงานและผลักดันดานงบประมาณเพิ่มเติม
เปนตน

3. ความสัมพันธระหวางชาวบานกับหนวยงานทางการ ที่ผานมา โดย
มากชาวบานมักอยูในฐานะเปนฝายตั้งรับ ปฏิบัติตาม เพื่อตอบสนองตอนโยบาย
แผนงาน และโครงการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานทางการ โดยขาดการมีสวนรวม
ในการกําหนด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และดําเนินการ ดวยวิธีการและการคาดหวัง
ถึงผลลัพธที่สอดคลอง ตรงกับความจําเปนและความตองการที่แทจริง ดังนั้นเมื่อ
ชาวบานเกิดการเรียนรูผ า นกระบวนการ CDD และดําเนินโครงการพัฒนาดวยตนเอง
ทําใหชาวบานสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบโครงการพัฒนาที่ไดรับการสนับสนุน
ซึ่งพบวา โครงการ ชชต. ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน
บนฐานขอมูล และสรางการมีสวนรวม สามารถตอบสนองความตองการและความ
จําเปนไดมากกวา เพราะเกิดขึน้ จากการเรียนรู การตัดสินใจรวมกันดวยขอมูล และ
การวิเคราะหชุมชนรวมกันของทุกคน ดังที่ชุมชนโคกเคียน จ.นราธิวาส สะทอนวา
“โครงการราชการกับโครงการ ชชต.ตางกันเรื่องการติดตาม
ราชการไม ติ ด ตาม ที่ ช าวบ า นจะเอา ไม ใ ห ทํ า แต โ ครงการ
ชชต. ชาวบานมาตกลงกันจะเอาอะไร แตทิ้งไมได มีคนมาตามดู
โครงการราชการเรียกคนงาย เพราะแจกเยอะ แตเราเรียกมา
ทํางาน ถึงเรียกยากกวา แตโครงการนีย้ งั่ ยืนกวา เพราะเราไดรวม
ตัวกัน เกิดจากความตองการของเรา ดูอยางเครือ่ งทําปุย นี่ ราชการ
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เอามาแจก เขามีงบแลวก็ซื้อมาให เราจะเอาหรือไมเอา เขาจะให
ตอนนี้ไมไดใชงาน ตั้งทิ้งเปนเศษเหล็ก เพราะมันไมตอบสนอง
ความตองการใชงานของเรา”
ชุมชนโคกเคียน
การเขารวมโครงการ ชชต. สงผลใหลกั ษณะความสัมพันธระหวางชาวบาน
กับหนวยงานของรัฐมีความเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปในทิศทางบวก จาก
ประสบการณทชี่ าวบานไดเรียนรูผ า นกระบวนการ CDD ทําใหเห็นถึงประโยชนและ
ความสําคัญในการพัฒนาโครงการที่ตอบสนองตอความตองการและความจําเปน
มีความโปรงใส และยังพัฒนาศักยภาพของชาวบานใหเขามามีสว นรวมในการพัฒนา
ชุมชนของตน จึงมีแนวคิดที่จะนํากระบวนการดังกลาวเขาไปประยุกตใชกับ
โครงการพัฒนาอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทางการ แสดงใหเห็น
ถึงการปรับความสัมพันธซึ่งชาวบานแสดงเจตนาที่จะมีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการ และวิธกี ารดําเนินโครงการ ไมใชรอฟงคําสัง่ และปฏิบตั ติ ามเทานัน้
เชนที่ผูประสานงานพื้นที่ชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี สะทอนไวดังนี้
“ชวงที่เราทําปที่ 2 โครงการพนม3เขามา ทางผูใหญบานเห็นวา
วิธีการของเราใชไดผล ก็มีการเรียกคนในชุมชนเขารวมประชุม
ถามวาจะทําอะไรบาง คณะทํางานที่เคยรวมกับเรา เขาเรียนรู
กระบวนการที่ทําแลว กลาที่จะเสนอวาบานเรามีปญหาเรื่อง
นํา้ ประปา เกิดเสียงถกเถียงกันในเวที แตกอ นไมมเี ลย ผูใ หญบา น
เสนออะไรก็แคยกมือรับใหผานๆ ไป เราภูมิใจที่เขานําเทคนิคเรา
ไปใชตอ”

โครงการ “พนม” คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมูบาน เริ่มดําเนินการมาตั้งแต
ป 2550 โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต 2.5 แสน-3.5แสน ขึ้นอยูกับจํานวนครัวเรือนของหมูบาน
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นอกจากนี้ ยังเปนการเพิม่ โอกาสและชองทางทีห่ นวยงานทางการจะเขา
มาสนับสนุนมากขึ้น จากรูปธรรมการดําเนินโครงการและผลงานที่เปนที่ประจักษ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ทักษะและความสามารถของชุมชนในการดําเนินงาน
การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหา
และความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง ยอมจะชวยใหหนวยงานทางการเขามา
สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณแกชมุ ชนอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการ เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม สรางความสัมพันธและการสื่อสาร
แบบสองทางมากขึ้น เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ รวมกันคิดรวม
กันทํา แสดงถึงความเขาใจ เขาถึงในการพัฒนา เพือ่ ใหชาวบานไดรบั ประโยชนอยาง
แทจริง ซึ่งยอมสงผลตอความสัมพันธระหวางประชาชนกับหนวยงานรัฐในเชิงบวก
ในขณะเดียวกัน จากการที่ชาวบานเรียนรู มีประสบการณตรง และเห็นประโยชน
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทําดวยตนเองในงานที่โครงการ ชชต.สนับสนุน ทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกลาที่จะสงเสียงบอกถึงความตองการที่แทจริง และ
รับผิดชอบดําเนินการดวยความรูส กึ เปนเจาของ ซึง่ จะเปนเครือ่ งรับประกันไดถงึ การ
ไดรับประโยชนและความยั่งยืนของการพัฒนา

เวลา
กระบวนการพัฒนาโดยมีชมุ ชนเปนตัวขับเคลือ่ นทีเ่ รียกวา CDD ทีใ่ หความ
สําคัญกับการมีสว นรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ นับตัง้ แตการพัฒนากรอบ
คิดการศึกษาชุมชน การเก็บขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวม หรือการจัดเวทีวิเคราะห
ชุมชน กอนจะนําไปสูการเลือกประเด็นที่จะพัฒนาเปนโครงการของชุมชน ซึ่งการ
เขารวมกิจกรรมในขัน้ ตอนตางๆ ไมเพียงชาวบานทีเ่ ขารวมแตละคนตองจัดสรรและ
สละเวลาของตนเอง ยังตองหาเวลาที่สอดคลองกับคนสวนใหญในชุมชนอีกดวย
เกิดความเชือ่ มโยงตนเองเขากับผูอ นื่ และชุมชนในฐานะเปนตัวตนสวนรวม ทัง้ นีด้ ว ย
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ระยะเวลาที่ตอเนื่องและยาวนานพอในการทํากิจกรรม ทําใหชาวบานไดเขามา
สัมพันธ พูดคุย ปรึกษาหารือ ทํางานรวมกัน สรางใหเกิดความใกลชดิ และคุน เคย
กันมากขึ้น เอื้อตอการพัฒนาความสัมพันธเชิงสรางสรรค ดังที่หลายชุมชน
ไดสะทอนใหเห็นถึงปฏิสมั พันธทคี่ อ ยพัฒนาขึน้ ตามเวลาทีไ่ ดรว มทําโครงการดวยกัน
“ทอแทมากเลยนะ ขนาดที่มะ (ผูประสานงานในพื้นที่) โทรมา
อยากจะกดโทรศัพททิ้งเลย ไมเคยเจอแบบนี้ แตมะเปนพี่เลี้ยง
ที่ดี เขาใจเย็น เวลาหาขอมูลชุมชนก็ถามผูเฒาผูแกที่มีความรู
เกี่ยวกับประวัติหมูบาน ใชเวลาขั้นตอนนี้ ประมาณ 2-3 เดือน
สวนใหญจะนัดกันเปนกลุมๆ ไปบานนั้นไปบานนี้ ชวยกันวาด
แผนผัง ไมเคยทํากระบวนการแบบนี้มากอน”
ชุมชนชางใหออก
“บางครั้งอยูที่โรงเรียน บางครั้งมีธุระ หลายคนติดงาน ทํานา
กลางวัน พอมีเวลาวางก็เขาประชุมกลางคืน การรวมคนหลายๆ
คนตอนกลางวันจะยาก เพราะเขามีงานกัน สวนใหญก็ประชุม
กันตอนกลางคืน ถาเปนผูใหญบานหรือศาสนาจะมีเวลาของเขา
ถาเราอยากประชุมชาวบานก็ประชุมกลางคืน การกอสรางบางทีก็
ทํากลางคืน มันตองใชคนเยอะ ชวงทีเ่ ราสรางอาคารอเนกประสงค
เปนชวงบวช กลางวันเหนื่อย แคนั่งยังลุกไมไหวเลย กลางคืนจะ
สามารถกินอะไรไดแลว เราใชเวลากลางคืนทํางานดวยกัน”
ชุมชนชุมบก
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การจัดสรรเวลาวางซึ่งเปนเวลาที่อยูนอกเหนือเวลาทํางานในอาชีพและ
พักผอน นับเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานพัฒนา และเปนเงื่อนไขใหเกิด
การเรียนรู สรางปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยพบวา ชาวบานที่มารวมโครงการจะ
จัดสรรเวลาที่เหลือจากความรับผิดชอบในครัวเรือน และการประกอบอาชีพหลัก
มาทํากิจกรรมดวยกัน ดังนั้นหากหมูบานใดมีสมาชิกโครงการที่มี เวลาวาง หรือ
สามารถจัดสรรเวลาแกสวนรวมมากเพียงพอ จะทําใหการขับเคลื่อนและผลักดัน
ใหงานดําเนินไปไดตอเนื่อง แตกตางจากโครงการที่สมาชิกไมคอยมี เวลาวาง ทําให
โครงการพัฒนาดําเนินไปไดลาชาและอาจสะดุดหยุดลง
“เราทําตรงนีเ้ ปนรายไดเสริม พอเกาโมงเชา หลังจากกรีดยางของ
ใครของมันแลว เราก็มารวมกันทํามะพราวคัว่ ทีน่ ี่ สนุกดี ดีกวาอยู
วางๆ เราเริ่มมีลูกคาประจํา เพราะมะพราวคั่วเรามีคุณภาพดี คั่ว
ดวยมือ ไมแตกมัน ลูกคามีจากยะลา จากโกลก มาจองเรื่อยๆ”
ชุมชนทุงเค็จ
การวิเคราะหเรือ่ งเวลาและการใชเวลาของชาวบานในชุมชน มีความสําคัญ
ตอการทําความเขาใจวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนนัน้ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับผูท เี่ ขา
มาสนับสนุนงานพัฒนาของชาวบาน โดยการรูจัก “เวลาของชุมชน” จนมองเห็น
ถึง เวลาวาง จากความรับผิดชอบสวนตัวและครอบครัวที่สอดคลองกัน และมีความ
เป น ไปได ที่ พ อจะจั ด สรรให ล งตั ว ย อ มส ง ผลต อ การให ค วามร ว มมื อ และการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ตางๆ โดยจัดจังหวะใหอยูในชวงที่เหมาะสม เชน หลัง
เวลากรีดยาง มีระยะเวลาเพียงพอ มีความตอเนื่องสมํ่าเสมอ เปนเวลาที่ทุกคนวาง
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ตรงกันหรือวางกันเปนสวนใหญ กระทัง่ สามารถเสียสละโดยสมัครใจรวมกันได ยอม
เปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริง

พื้นที่
พืน้ ทีห่ รือสภาพแวดลอมมีสว นสําคัญทีเ่ อือ้ ใหเกิดการปฏิสมั พันธระหวางกัน
เช น การกํ า หนดพื้ น ที่ ที่ จ ะทํ า งานหรื อ ทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น เป น โอกาสให ไ ด
พบปะพูดคุย ปะทะสังสรรคกัน ตลอดจนไดรวมทํากิจกรรมของชาวบานในแตละ
ชุมชน ทําใหไดใกลชดิ และคุน เคยกันมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ พืน้ ทีส่ าธารณะทีค่ น
ทุกกลุม รูส กึ วาสัมพันธกบั ตนและสามารถเขารวมได ตัวอยางโครงการอนุรกั ษคลอง
ของหมูบานทุงเค็จ จ.ปตตานี มีกิจกรรมที่ชาวบานตองออกไปสํารวจสภาพคลอง
วาเปนอยางไร ซึ่งกอนหนานี้ชาวบานไมไดสนใจนัก ครั้นไดออกสํารวจ ไดเรียนรู
เปรียบเทียบสภาพในอดีตกับปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป พบเห็นความเสื่อมโทรม
ที่เกิดขึ้น จึงมาคิดวาหากปลอยไปจะไมเหลือทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเกิดความ
รวมมือกันที่จะอนุรักษคลองสายนี้ไว
“ประธานโครงการมีวถิ ชี วี ติ และทํามาหากินอยูก บั คลอง เลยรูส กึ
วาถาคลองสายนีห้ ายไปจะสงผลกระทบตอชีวติ เขาจะอยูไ มได จึง
เสนอทําโครงการอนุรกั ษคลอง ซึง่ ระดมอาสาสมัครทีส่ ว นใหญเปน
เด็กและเยาวชนเขามารวมกัน เปนจุดที่ตางจากโครงการอื่นๆ ที่
ผูใ หญในหมูบ า นจะมารวมกันทํา พืน้ ทีอ่ ยางคลองในหมูบ า นทําให
เกิดการมีสวนรวมที่มากขึ้น จากที่เด็กๆ ไมเคยรูอะไรเกี่ยวกับ
คลองที่เขาเห็นทุกวัน พอไดฟงคนเฒาคนแกเลาเรื่องสมัยกอนให
ฟง เขาก็สนใจ คิดวาควรจะรักษาไว แตเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งใหม จึงตอง
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ขอความชวยเหลือจากวิทยากรขางนอกเขามาบรรยายใหฟง ซึง่ ดี
มากตรงที่ชาวบานไดคิดวาคนนอกยังใหความสําคัญ นี่เปนคลอง
ในหมูบานเขาเอง ก็ตองใหความสําคัญมากดวย”
ผูประสานงานพื้นที่ชุมชนทุงเค็จ
นอกจากนี้พบวา หากสามารถพัฒนาและขยายพื้นที่ดวยการเชื่อมตอ
กับพื้นที่สาธารณะที่มีอยูเดิมในชุมชน อยางมัสยิด และตาดีกา จะสงผลใหการ
ปฏิสัมพันธของชาวบานกวางขวางออกไปไดอีก ดังตัวอยางที่สะทอนในหลายพื้นที่

“มติเอกฉันทวา อาคารอเนกประสงคเปนประเด็นแรกที่เรา
ตองแก เพราะถาเรามีอาคารอเนกประสงค เราก็จะมาประชุม
สรางเวทีความเขาใจได เรือ่ งอืน่ ก็จะตามมา ตอนแรกมีการนําเสนอ
หลายโครงการ ถาไมยอมกันก็ตกลงไดยาก แตเราเห็นวาทําแลว
จะเปนประโยชนของหมูบาน เปนของสวนรวม จึงลงมติเลือกทํา
อาคารอเนกประสงค ซึ่งไมไดใชประโยชนเพื่อการประชุมเทานั้น
แตใชเปนโรงเรียนตาดีกาของเด็กชวงเสาร-อาทิตย ใชในกิจกรรม
หลายอยาง สรางแลวไดใชงานจริง เราคิดวาชาวบานเกือบรอย
เปอรเซ็นตพอใจ”
ชุมชนชุมบก
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สําหรับชุมชนทีค่ นตางศาสนิกอยูร ว มกัน นับวาเรือ่ งพืน้ ทีใ่ นการทํากิจกรรม
ร ว มกั น มี ค วามอ อ นไหวและส ง ผลกระทบต อ ความสั ม พั น ธ เช น กรณี ชุ ม ชน
เกาะสะทอน จ.นราธิวาส ซึง่ เดิมการทํากิจกรรมทางสังคมใดๆ มักทําในพืน้ ทีห่ รือโซนใด
โซนหนึง่ เทานัน้ โดยเฉพาะกรณีพนี่ อ งมุสลิมตองเขาไปประชุมภายในวัดหรือในสถาน
ที่ที่รูสึกวาเปนพื้นที่ของคนสวนใหญ คนที่มีอํานาจเหนือ สามารถควบคุมทุกอยาง
ไดเพียงฝายเดียว จึงเกิดความไมสบายใจ หากผูเกี่ยวของหรือผูที่มีปฏิสัมพันธและ
ตองใชพนื้ ทีเ่ ดียวกัน ขาดความเขาใจ มีการแสดงออกหรือการกระทําทีไ่ มเหมาะสม
ก็อาจมองไดวาเปนการกระทําที่ไมเคารพความแตกตาง ซึ่งผูไดรับผลกระทบยอม
รูสึกตอตานและหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธดวย ดังนั้นการแสวงหาพื้นที่ตรงกลาง
ที่ทําใหความแตกตางระหวางคนสองกลุมนั้น อยูรวมกันไดหรือเขาถึงไดดวยกัน
ทุกกลุม ยอมชวยสรางความรูสึกปลอดภัย ผอนคลาย วางใจได และมีความรูสึก
เปนเจาของรวมกันได เปนหนทางในการสมานความรูสึกของกลุมคนที่รูสึกวา
ถูกกระทํา รูสึกเปนฝายเสียเปรียบที่ตองยอมเสียสละเพียงถายเดียว หรือไมไดรับ
การเคารพ เปนตน

กิจกรรม
การที่สมาชิกชุมชนเขามารวมทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตน ทําให
แตละคนไดตระหนักในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และไดแสดงศักยภาพในบทบาททีต่ น
เขาไปเกี่ยวของ เปนทั้งผูรับและใหความชวยเหลือสนับสนุนกันและกัน รวมถึงอยู
ในฐานะผูไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรมนั้นๆ ดวย ซึ่งลวนสงผลตอปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน ทัง้ นีก้ จิ กรรม/ โครงการพัฒนาทีด่ าํ เนินการในชุมชนเปาหมาย สามารถ
จําแนกไดเปน 5 กลุม ดังนี้
1) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับศาสนาและประเพณี โครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค
เพื่อสืบทอดประเพณีและรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก โครงการทําขันหมาก
และโครงการกลองยาว ของหมูบานชางใหออก จ.ปตตานี โครงการแรกตองการ
สืบสานการทําขันหมากในหมูบานตอจากคนเกาคนแก ซึ่งมีแตจะลมหายตายจาก
ไปทุกที อีกทั้งเปนการสงเสริมการใชขันหมากที่ทําขึ้นในหมูบานแทนการสั่งทํา
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จากทีอ่ นื่ เปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชนอีกทางหนึง่ สวนโครงการกลองยาว
มีวัตถุประสงคใกลเคียงกันที่ตองการสงเสริมประเพณีทองถิ่น เนื่องจากการแห
กลองยาวเปนการละเลนหนึ่งในงานบุญประเพณีของหมูบาน จึงมองวาหากมีกลุม
กลองยาวเกิดขึน้ จะไดรบั ความสนใจจากคนในหมูบ า น ประธานโครงการกลองยาว
เลาถึงความสําคัญ กิจกรรม และการมีสวนรวมของคนในชุมชนวา

“ที่คิดจะทําเพราะการเลนกลองยาวเปนการละเลนในประเพณี
หมูบาน เชน แหเทียนเขาพรรษา ชักพระ ทอดกฐิน งานบวช เดิม
มีแตกลองมาเลนไมมีนางรํา แตเพื่อใหครึกครื้นมากขึ้นตองมีคน
รําดวย ทุกวันนี้เจาภาพตองไปจางกลองยาวขางนอกมาเลน แต
ถาทําของหมูบานก็ไมตองไปจาง คนบานเราจะไดมีรายไดดวย
ที่ผานมาพวกแมบานจะไปเปนนางรํารวมกับกลองยาวที่วัด ก็รํา
ไปไมไดมีทาอะไร สาวๆ ไมคอยรําเพราะเขาอาย พวกเราแกแลว
ไมคอยรูสึก ตอไปจะมีวิทยากรมาสอนรําและฝกซอมดวย มีคน
มาสมัครเปนนางรํากันเยอะ ไดคุยกันสนุกสนาน นาจะทันไดไป
รําเทศกาลทอดกฐินปนี้”
ชุมชนชางใหออก
จุดเดนของทั้งสองโครงการนี้คือ การใชทุนทางวัฒนธรรมเปนฐานการ
พัฒนา สรางใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สรางสีสัน ทําใหสมาชิกชุมชน
ไดปฏิสมั พันธซงึ่ กันและกัน ขณะทีโ่ ครงการพัฒนาโดยมาก มักมุง ทีก่ ารแกไขปญหา
ในดานเศรษฐกิจหรือเรื่องปากทอง หรือดานโครงสรางทางกายภาพเปนหลัก ทําให
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เห็นการสรางสรรคและความหลากหลายของกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถสนอง
ตอบความสนใจของคนในชุมชน ซึ่งไมใชเพียงแคความตองการและความจําเปน
พื้นฐานทางกายภาพ แตยังรวมถึงเรื่องสุนทรียะ การพักผอนหยอนใจ อันเปนมิติ
สําคัญในชีวิตที่จะขาดเสียมิได

นอกจากนีย้ งั มีโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนซึง่ ชวยสรางใหเกิดปฏิสมั พันธ
ผานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาและประเพณี แมวาจะไมใชวัตถุประสงคของ
โครงการโดยตรง แตการดําเนินโครงการพัฒนากลับมีสวนในการสงเสริมศาสนา
และประเพณี เชน การนํารายไดมาปนผลแกคนดอยโอกาส ซึ่งสอดคลองตามหลัก
ปฏิบตั ทิ างศาสนาทีส่ อน ใหผทู มี่ ฐี านะดีกวาตองชวยเหลือเกือ้ กูลแกผอู นื่ ทีด่ อ ยกวา
ตัวอยางเชนกรณีโครงการของหมูบ า นทุง เค็จ จ.ปตตานี ซึง่ ผูป ระสานพืน้ ทีไ่ ดสะทอน
การบริหารจัดการกองทุนของหมูบานดังนี้
“อยางเดือนที่ผานมา กอนเดือนบวชก็ปนผลใหกับเด็กกําพรา
คนชรา และคนพิการ รายไดของการปนผลไดจากกําไรที่หักเขาสู
กลุม ปที่ 2 ทางคณะทํางานและสมาชิกเห็นวาสถานที่ในการทํา
มันคับแคบ ไมมที เี่ ก็บมะพราวทีช่ าวบานเอาขาย เลยขอโครงการ
แอลดีไอใหมีสถานที่เฉพาะ การสรางนี้ไดแรงสมทบของชาวบาน
มาเปนอาสาสมัครในการสราง โครงการมีคา อาหารเล็กๆ นอยๆ ให
ตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลว”
ชุมชนทุงเค็จ
การดําเนินโครงการที่มีสวนสนับสนุนศาสนาและประเพณี สอดคลองกับ
วิถีปฏิบัติทางศาสนานั้น นับไดวาเปนจุดแข็งจุดหนึ่ง อาจเนื่องมาจากเปนเรื่องที่
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กระทบใจ เปนเรื่องของศรัทธาความเชื่อ จิตสํานึกที่ดีงาม อันเปนคุณคาที่มนุษยทุก
คนตองการเขาถึง ทําใหไดรับความรวมมือในการดําเนินโครงการ เขามามีสวนรวม
ในกิจกรรม และตอกยํา้ ใหปฏิสมั พันธของคนในชุมชนมีความกลมเกลียวกันมากขึน้
2) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินและการประกอบอาชีพ
จากขั้นตอน/ กระบวนการทํางานโครงการฯ ที่กําหนดใหตองรวบรวมขอมูลชุมชน
จัดเวทีวเิ คราะหชมุ ชน และเลือกประเด็นทีจ่ ะทํางานพัฒนา พบวาสวนใหญชาวบาน
แตละพื้นที่ใหความสําคัญกับเรื่องการทํามาหากินหรือการประกอบอาชีพเปนหลัก
เพราะตรงกับความตองการและความจําเปนเฉพาะหนามากที่สุด ดังที่กลุมหมูบาน
โคกเคียน จ.นราธิวาส สะทอนวา
“สวนใหญเราเปนเกษตรกร หลักๆ คือตองการใชปุยในราคาถูก
และปลอดสารเคมี แมแตคนทํานาทีต่ อ งการโรงสีเพือ่ สีขา ว แตเขา
ก็ตอ งการปุย เพือ่ ใชในแปลงนาและผักสวนครัว ทําใหเกิดโครงการ
ทําปุยขึ้นมา ซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันดวย”
ชุมชนโคกเคียน

3) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เปนการดําเนินโครงการเพื่อแก
ปญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนและครอบครัวของคนในชุมชน ตัวอยางเชน รานคา
ชุมชนโคกพะยอม รานคาลอยฟาชุมชนตลาดเกา โครงการตั้งกลุมออมทรัพยและ
รานคาลอยฟาบานชุมบก เปนตน กลุมออมทรัพยเปนรูปแบบของสถาบันทางการ
เงินเพือ่ การออมเงิน ชวยปลูกนิสยั ประหยัดและรักการออมใหเกิดขึน้ แกคนในชุมชน
สวนรานคาลอยฟาใหบริการซื้อสินคาเงินเชื่อ ลดปญหาหนี้สินจากการกูยืมเงิน
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นอกระบบ แลวนําผลกําไรที่ไดไปเปนสวัสดิการชุมชน เชน จายเปนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ผูสูงอายุ เด็กกําพรา เด็กดอยโอกาส โดยเบื้องตนเงินลงทุนที่จะนําไป
ซื้อสินคาใหแกสมาชิก มาจากงบประมาณที่โครงการ ชชต. ใหการสนับสนุน แต
ระยะตอไปจะมีการจัดสรรงบประมาณจากรายไดที่มาจากการใหสินเชื่อแกสมาชิก

4) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา
การริเริม่ โครงการในกลุม นี้ มีความสัมพันธกบั การทํามาหากินและการประกอบอาชีพ
เนื่องจากชาวบานมองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม กับการดํารงชีวิต ตัวอยางเชนกรณีโครงการอนุรักษคลองของชุมชน
ทุงเค็จ จ.ปตตานี ที่ผูนํากลุมตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติและ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอม ซึง่ จะกระทบกับการทํามาหากินของ
ตนเองโดยตรง และยอมจะสงผลตอวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนตอไปดวย จึงไดหยิบยก
ประเด็นผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาสรางการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ซึง่ มีโครงการพัฒนาประเภทนีเ้ กิดขึน้ ไมมากนัก จึงมีความโดดเดน
แตกตางไปจากโครงการอื่นๆ โดยมากที่มักมองถึงความตองการ ความจําเปน
พื้นฐานโดยตรง เปนหลัก
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5) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ สวัสดิการชุมชน และ
พืน้ ทีส่ าธารณะ มีตวั อยางโครงการทีห่ ลากหลาย เชน การพัฒนาแหลงเรียนรูป า สาคู
และการทําตับจากของชุมชนทุง เค็จ จ.ปตตานี การกอสรางอาคารอเนกประสงคบา น
ชุมบก จ.นราธิวาส เพื่อเปนอาคารเรียนตาดีกา และสถานที่ทํากิจกรรมรวมกันของ
คนในชุมชน เปนตน
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น ดานหนึ่งเปนการตอบสนองความตองการตาม
ความจําเปนเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แตอกี นัยหนึง่ ก็เปนวิถที างสรางการเรียนรูร ว ม
กันผานประสบการณของชาวบาน ทั้งในดานการเรียนรูและการฝกฝนทักษะความ
สามารถดานตางๆ ตลอดจนความเขมแข็งเติบโตดานใน จากการเผชิญกับความ
ยุง ยาก ปญหาอุปสรรค ความทอแท แลวสามารถฝาฟนเอาชนะได รวมถึงดานทีเ่ ปน
ความสุขใจ ความภูมิใจ เปนตน

โครงการสนั
สนับสนุ
บสนุ
ส ุนชุุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟู
นฟูชายแดนภาคใต
คใต (ชชต.) 339

สรางเหตุ หนุนปจจัย
เปนเงื่อนไขความสัมพันธ

เหตุปจจัยที่เอื้อ และชวยสานสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคนในระดับ
ตางๆ ไมวา ระหวางชาวบานดวยกัน ชาวบานกับผูนําชุมชน หรือชาวบานกับ
หนวยงานทางการ ดังที่กลาวมา พบวา มาจากเหตุปจจัย 4 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
แนวคิดและการจัดการโครงการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโครงสรางทางสังคม
ของชุมชน และปจจัยดานมิติวัฒนธรรม

ปจจัยดานแนวคิดและการจัดการโครงการ
จุดเดนของโครงการ ชชต. ทีใ่ ชแนวคิดและกระบวนการ CDD เปนเงือ่ นไข
ปจจัยที่มาของเปาหมาย วัตถุประสงค การวางแนวทาง ขั้นตอนการขับเคลื่อนงาน
ที่เนน การมีสวนรวมของคนในชุมชน ที่วางอยูบนพื้นฐานความคิดที่มองวาทุกคน
ลวนมีความสําคัญ มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา และมีสวนรวมรับประโยชน
ทีจ่ ะเกิดขึน้ แนวทาง ขัน้ ตอนหรือกระบวนการทีอ่ อกแบบ จึงทําใหผเู ขารวมโครงการ
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดความรูสึกเปนเจาของ มีความเสมอภาค ชวยคลี่คลาย
ความรูสึกเหลื่อมลํ้า ไมเทาเทียม และไมเปนธรรม ที่สั่งสมเปนความรูสึกคุนชินจาก
โครงการพัฒนาทีผ่ า นๆ มา ซึง่ มองวาเอือ้ ประโยชนและกระจุกตัวอยูก บั คนบางกลุม
ในชุมชนเทานัน้ นอกจากนี้ การจัดการโครงการทีม่ งุ เนนความโปรงใสและตรวจสอบได
สรางใหเกิดความเชือ่ มัน่ ความไววางใจ เปนพืน้ ฐานสําคัญในความสัมพันธทางสังคม
แบบสรางสรรค นํามาสูการใหความรวมมือ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการ
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ปจจัยดานบุคคล
ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงาน ยอมยึดโยงโดยตรงกับ
คนทีเ่ ขามามีสว นรวม เขามาเกีย่ วของในโครงการ ซึง่ มีบทบาทและความรับผิดชอบ
แตกตางกัน นอกจากนี้หากแตละคนมีสวนสรางใหเกิดความเชื่อมั่น ความไววางใจ
และความศรัทธาใหเกิดขึ้นแกกลุมแลว ยอมจะชวยพัฒนาความสัมพันธระหวาง
กันใหดีขึ้น และสามารถยังผลกระเพื่อมไปสูการเยียวยาความสัมพันธภายในชุมชน
ใหฟน คืนมาสมานฉันทกันมากขึ้น
ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวของกัน มีปฏิสัมพันธระหวางกัน และมีผลอยางมาก
ตอการดําเนินโครงการใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก (1) กลุม
สมาชิกที่เขารวมโครงการ ประกอบดวยผูเปนอาสาสมัคร กรรมการโครงการ และ
คณะทํางาน (2) กลุม ผูน าํ ชุมชน/ ผูน าํ ทองถิน่ และ (3) กลุม ผูป ระสานงานพืน้ ที่ ดังนี้

(1) กลุมสมาชิกทีี่เขารวมโครงการ
โ
จากเงือ่ นไขทีต่ อ งสรางใหเกิดการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมในการดําเนินงาน
ภายใต แ นวคิ ด กระบวนการ CDD ทํ า ให แ ต ล ะคนจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบตั ว เอง
และกลุม ซึ่งทุกคนเห็นเหมือนๆ กันวา ตองอาศัยการทุมเท ความเสียสละกําลัง
กายและเวลา ความกระตือรือรนที่หวังอยากจะเห็นการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของคนในชุมชน กระทัง่ กําลังใจและความอดทนตอปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
ดังที่ผูใหญบานของชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี สะทอนไววา
“งานของแอลดีไอตองเรียนรูรวมกัน มันไมเหมือนกับโครงการ
ของรัฐ สวนมากจะสั่งลงมา ชี้ๆ ใหทําอะไร เราก็เพียงแตทําตาม
เขาไป แตงานนี้ชาวบานไดเรียนรูตัวเอง สภาพที่เปนอยู ปญหา
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ความตองการของพวกเรา มีปญหายกเอามาชวยคิด ไมใชรอ
คนอื่นมาแก มาสั่งใหเราทํา มีโครงการพัฒนาเขามาเยอะ แต
ตัวชาวบานไมไดพัฒนา พอทําโครงการนี้คิดวา มันสมองดีขึ้น
เปนการพัฒนาจริงๆ”
สอดคล อ งกั บ ประสบการณ ข องชาวบ า นชุ ม บก จ.นราธิ ว าส ซึ่ ง
ผูประสาน งานพื้นที่ไดสะทอนถึงความกระตือรือรนของชาวบานดังนี้
“ปแรกชุมชนเสนอจะทําอาคารอเนกประสงค เพราะที่เดิมไม
สามารถรองรับการทํากิจกรรมในชุมชนได เนื่องจากสถานที่
คับแคบ เราไดจากแอลดีไอสองแสนแปด แตงบกอสรางลานแสน
พอจะสรางตองขอสมทบจากคนในชุมชนดวย ชวยกันออกเองบาง
ขอ อบต.บาง ไดอีกแสนกวาบาท พวกเราชวยระดมกัน ทําเสร็จ
ไปไดชั้นหนึ่ง สงมอบใหชุมชนไดแลว ที่เหลือคอยหามาสมทบ
ทํากันตอไป”
ผูประสานงานพื้นที่ ชุมชนชุมบก
(2) กลุมผูนํา
ผูน าํ ในทีน่ ใี้ ชในความหมายกวาง หมายถึงบุคคลทีไ่ ดรบั การยอมรับใหเปน
ผูน าํ หรือแกนนํา อาจจะมีตาํ แหนงเปนทางการ เชน กํานัน ผูใ หญบา น สมาชิก อบต.
หรืออาจไมไดมีตําแหนงทางการ แตเปนผูไดรับการเคารพนับถือ เชื่อใจ หรือไดรับ
ความไววางใจจากชาวบานหรือกลุม เพือ่ เลือกใหเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ของโครงการ ซึง่ พบวา การไดรบั การสนับสนุนจากคนกลุม นี้ มีสว นสําคัญทีเ่ อือ้ ให
โครงการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน เปนโอกาสใหเกิดการเรียนรู มีสวนรวม
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน สามารถจัดสรรผลประโยชนตอบสนองตอความ
ตองการและความจําเปนได ดังที่ สมาชิก อบต.ชุมบก สะทอนวา
“ผมเปนสมาชิก อบต.มา 3 สมัย แทบไมไดทําโครงการอะไรเลย
แครูบางไมมาก พอมาเจอกระบวนการ CDD ของแอลดีไอ รูสึก
วาฉลาดขึ้น ทําใหเห็นวาการทําโครงการสักอยาง ตอนแรกตอง
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สํารวจขอมูล พอสํารวจแลวก็มาวิเคราะหขอมูลทําแผนชุมชน
ไดเห็นวานี่พื้นที่บานของเรานะ มีสภาพอยางไร ชาวบานอยูกัน
มา 30 ป ไมเคยรูว า พืน้ ทีเ่ ปนอยางไร พอไดแผนมา ก็ตนื่ เตนตกใจ
แลวเอามาวิเคราะหทาํ โครงการ ความสําเร็จเกิดจากการทีเ่ รารูจ กั
ชุมชน ไดเห็นขอมูลตรงนี้”
เชนเดียวกับผูใหญบานชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี ที่ไดเขามาเห็นการพัฒนา
และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนผลจากการดําเนินโครงการ มองวา กระบวนการทีม่ ารวม
ทํากิจกรรมกับชาวบาน เปนสิง่ ทีส่ รางการเรียนรู กอใหเกิดการพัฒนา สามารถนําไป
เปนตัวอยางและประยุกตใชในการทําโครงการตอๆ ไปได ดังที่เขากลาววา
“ผมบอกตรงๆ วาเห็นคณะทํางานทํางานก็ภูมิใจมาก จะทํา
อยางไรทีจ่ ะยกระดับชีวติ ไมใชวา จมอยูก บั ที่ เปนอยูแ บบแตกอ น
ดูจากสภาพ ชาวบานตองกระตุน ใหเขารับรู และเกิดความรับผิดชอบ
กับตัวเอง เขาเคยทํางานเปนกลุม มากอน ก็คดิ วานาจะเริม่ ทําอะไร
ที่จะชวยพัฒนากลุมตรงนี้ พอมีโครงการแอลดีไอเขามา ดีมากๆ
ที่มีระบบการทํางาน พวกเขาไดเรียนรูอะไรตออะไร ไมใชวาอยูๆ
จะไดโครงการ ผมเองก็ไมไดรูไปทั้งหมด เห็นเขาทํางานกันแลวก็
คิดวาจะไปได นาพอใจมาก”
นั ย ยะสํ า คั ญ อี ก ด า นหนึ่ ง ของการได รั บ การสนั บ สนุ น จากกลุ  ม ผู  นํ า นี้
การวางบทบาททาทีที่เหมาะสม ยังสะทอนถึงวัฒนธรรมการเรียนรูของผูนําแบบ
ใหมในเรื่องการเปดโอกาสที่จะสรางคนอื่น ทั้งในแงของการเรียนรู สนับสนุนให
ชาวบานไดมีประสบการณการทํางานพัฒนาหมูบานของตน ซึ่งไมตางจากบทบาท
ของคนที่เปนพอแม หรือเปนครู นี่คือวิชาของคนเปนพอแม เปนครู และก็เปนวิชา
ของผูนําดวยเชนกัน นั่นคือเปนการสรางหรือพัฒนาผูอื่นดวยการใหโอกาสหรือให
ไดแสดงบทบาทและศักยภาพ
(3) กลุมผูประสานงานพื้นที่
หลายพื้นที่ตางเห็นตรงกันถึงบทบาทสําคัญของผูประสานพื้นที่ในการ
ทําหนาที่เชื่อมประสานคนภายในชุมชนใหเขามาทํางาน คอยกระตุน และเปนแรง
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ผลักดันใหเกิดการทํากิจกรรม เนื่องจากภายใตกระบวนการ CDD ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนการทํางานตอเนื่องถึง 6 ขั้นตอน แตละขั้นตอนตองรวมกันคิดรวมกันทํา
คาดหวังผลที่จะนําไปสูการพัฒนาโครงการในพื้นที่ และมีการดําเนินงานใหเกิด
ผลลัพธในลักษณะทีก่ อ ใหเกิดความยัง่ ยืนมากทีส่ ดุ ซึง่ กลายเปนแรงกดดันและบีบคัน้
ชาวบานเพราะไมคุนเคยกับกระบวนการในลักษณะนี้ ทําใหถอดใจและคิดถอนตัว
ออกจากโครงการ แตเมื่อไดเห็นความพยายามและความตั้งใจของผูประสานงาน
พื้นที่ กลับไดคิดและเปลี่ยนใจทํางานรวมกันตอไป เชน ความรูสึกของคณะทํางาน
ชุมชนชางใหออก จ.ปตตานี ที่บอกวา
“ทอแทมากเลยนะ ทําอะไรก็ไมรูเยอะแยะไปหมด ไมเคยเจอเลย
แบบนี้ โครงการอื่นมีแตเซ็นชื่อก็ไดเงิน ไดของมาแลว อันนี้แบง
จายเปนงวด เอกสารตองเปะ พลาดตองทําใหม โครงการอื่นก็
ไมเห็นจะเขมงวดกับเอกสารเลย แรกๆ ทําโครงการ เห็นเบอรมะ
(ผูประสานงานพื้นที่) โทรฯ เขามา ไมอยากจะรับ อยากจะกดทิ้ง
แตเห็นความจริงใจ เขาใจเย็น ใหคําแนะนําดี นอยคนที่จะเขามา
ทํางานกับคนในหมูบ า นแบบทีเ่ ขาทํา ตอนนีท้ กุ คนรูจ กั มะ ประชุม
หมูบ า นทีไ่ มไดเกีย่ วอะไรกับโครงการ ก็ขอใหมะมาดวยทุกครัง้ เรา
รูส กึ เขาเปนคนในหมูบ า นเดียวกับเรา เขานอกออกในไดตลอดเวลา
มีแซวออกเสียงตามสาย ผูใ หญบา นจะประกาศเรียกมาประชุม จะ
บอกวาโครงการของมะ”
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เชนเดียวกับประสบการณของชุมชนโคกเคียน จ.นราธิวาส ที่ชาวบาน
รูสึกเหนื่อยหนายกับขั้นตอนของกระบวนการ CDD กวาจะไดรับการสนับสนุน
คณะทํางานสะทอนวา เห็นหนาผูป ระสานงานแลวจะออกอาการเบือ่ ทอแท อยากจะ
เลิกโครงการ แตเพราะความตัง้ ใจ ความเอาจริงเอาจัง และความมุง มัน่ ของผูป ระสานงาน
พื้นที่ชวยคลี่คลายความรูสึกใหผานไปได ที่สําคัญระหวางทางที่ดําเนินโครงการ
ก็ไดรบั ความชวยเหลือ การแนะนําใหคาํ ปรึกษาอยางใกลชดิ จนสามารถแกไขปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายอยางไปได ชวยใหเกิดความมั่นใจที่จะดําเนินโครงการ
ใหบรรลุผล รวมถึงการเดินหนาโครงการในอนาคตตอไปดวย ดังเสียงสะทอนความ
รูสึกของชาวบานที่มีตอผูประสานงานพื้นที่ชุมชนโคกเคียนวา
“เห็นหนาอัสรีย (ผูป ระสานงานพืน้ ที)่ จนเบือ่ เขามาหมูบ า นบอยมาก
เขาตั้ ง ใจนะ ขนาดเขาเป น คนนอกยั ง ตั้ ง ใจจะช ว ยเราพั ฒ นา
แลวโครงการที่ยุงยากแบบนี้เพราะอยากใหเราไดมีสวนรวม ก็หา
เวลาวาง นัดกันมาทําใหพรอมๆ กัน ใครไมมาก็ไปตาม เรารูกันวา
จะวางกันชวงไหน พวกตัดยางออกไปเที่ยงคืน กลับเขาบานนอน
ตอนเชา พอบายตื่น ก็นัดกันชวงบาย มันทําได เวลาที่เกิดติดขัด
ผูประสานจะชวยดูแลให ไมมีความรูอะไรก็ถามเขา ปรึกษาเขา
อยางจะเขียนแบบกอสรางโรงสี ชาวบานไมมีความรูหรอก ไปขอ
ใหทาง อบจ.เขียนแบบ ทางผูประสานก็เดินเรื่องให เขาไมไดเปน
ที่ปรึกษาอยางเดียว แตลุยกับเราดวย หรือจะกอสรางโรงเรือนใน
ที่กรมชลประทาน ตองทําหนังสือขออนุญาต เราไมเคยทํา ไมเคย
เจองานแบบนี้ อัสรียก็ชวยรางหนังสือ แลวใหผูใหญบานเซ็นชื่อ
จนไดทําการกอสราง เราภูมิใจกับสิ่งที่เราทําได ตอไปคงจะงาย
ขึ้น”
นอกจากนี้ ผูประสานพื้นที่ยังมีสวนชวยลดความหมางเมินและความ
หางเหินที่เกิดขึ้นระหวางศาสนิก สรางความรูสึกไววางใจเขามาแทนที่ ดวยการ
ทํางานอยางมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายของโครงการ และกระบวนการทํางานที่
เนนการมีสวนรวม คํานึงถึงความตองการ และผลประโยชนของคนในชุมชน เชน
ที่ ผู  ป ระสานงานพื้ น ที่ ช  า งให อ อก จ.ป ต ตานี สะท อ นสถานการณ แ ละความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวา
โครงการสนับสนุุนชุุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟููชายแดนภาคใต (ชชต.) 45

“ตอนแรกที่ไปชุมชนไทยพุทธ เขาก็มองหนาแบบไมคอยวางใจ
เพราะผมเปนอิสลามคนเดียวทีเ่ ขาไปคุย เขาไมไดตอ ตาน แตอาจ
จะงงวามาทําอะไร แตพอทํางานครบป เทียบกับตอนแรก มัน
เปลี่ยนไปมาก ครั้งแรกเขาไมเปดใจ ปดกั้น ไมอยากจะทําอะไร
ดวย แตกระบวนการของโครงการที่ไดรวมกันทํางาน มีความใกล
ชิดกันมากขึน้ เขาก็เปดใจ ตอนแรกเขาระแวง ไมกลาเขาหาเรา แต
กระบวนการที่พาเราไปหาเขา ตองพยายามไปหาเขากอน ความ
สัมพันธเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกวาปแรกมาก”
ดวยวิธกี ารและกระบวนการทํางานทีแ่ ตกตางออกไป โดยมีผปู ระสานงาน
พื้นที่เปนกลไกสนับสนุน กระตุน และผลักดัน เมื่อมองจากสายตาของชาวบาน
แลว มุมมองที่สะทอนออกมาใหไดยินอยูบอยครั้ง จึงมีการนําไปเปรียบเทียบกับ
โครงการอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนโดยภาครัฐ ซึง่ ไมเพียงแตขาดการมีสว นรวมในการ
กําหนดโจทยหรือเรื่องที่ตองการพัฒนา ตลอดจนการดําเนินงาน หากยังปลอยปละ
ละเลย ขาดการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ทําใหชาวบาน
ไมเห็นถึงความสําคัญและไมรสู กึ มีสว นรวมเปนเจาของแตอยางใด นับวาผูป ระสานงาน
พื้นที่ที่ทํางานเกาะติด ลงพื้นที่สมํ่าเสมอ คอยติดตามการดําเนินโครงการ
อยางตอเนือ่ ง คอยใหคาํ ปรึกษาและชวยเหลือยามจําเปน มีสว นอยางมากทีท่ าํ ให
ชาวบานไดยอนคิด ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ทั้งตอโครงการภายใตกรอบงานที่หวังใหบรรลุผลที่วางไว และตอสํานึกการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยเริ่มตนจากตัวเองอีกดวย

ปจจัยดานโครงสรางทางสังคมของชุมชน
เมื่อมองในภาพรวมของโครงการ ชชต. และมองผาน 5 ชุมชนที่เปนกรณี
ศึกษา ทําใหเห็นวา พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการทํามา
หากินมีลักษณะใกลเคียงกัน รวมถึงมีวิถีชีวิตทางสังคมที่คลายคลึงกัน เชน การเปน
ชุมชนเกษตรกรรมที่ชาวบานสวนใหญยังคงยึดอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก โดย
พืน้ เพการใชชวี ติ ทีใ่ กลเคียงกัน ทําใหงา ยตอการมองเห็นประโยชนหรือความตองการ
รวมกันที่จะพัฒนาและรวมกันรับผิดชอบโครงการจนสิ้นสุด ทําใหเขาใจธรรมชาติ
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เงื่อนไข ปญหา ขอจํากัดของตนเองและผูอื่นที่เขารวมโครงการ อันสงผลตอการใช
เวลาและการทํากิจกรรมทางสังคมที่ไปในทางเดียวกัน การดําเนินโครงการที่คํานึง
ถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวบานที่ใกลเคียงกันเชนนี้ จึงเปนเหตุปจจัยเอื้อใหเกิดความ
สําเร็จ และโดยกระบวนการทํางานที่เปนเงื่อนไขสนับสนุน ก็ยังผลตอความสัมพันธ
ใหผูกพันแนนแฟนกันมากขึ้นดวย

ปจจัยดานมิติวัฒนธรรม
นอกเหนือจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการทํามาหากิน ที่คลายคลึงกัน
แลว หากมองในมิตทิ างวัฒนธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วาเปนเรือ่ งของระบบความ
คิดและความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่ง ก็พบวา โครงการที่มีความสอดคลองกับ
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชน การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง
สวนใหญเปนดานที่ไมมีเรื่องผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
เขามาเกี่ยวของ ชวยสรางบรรยากาศที่เอื้อใหคนมาทํากิจกรรมรวมกัน ในสภาพที่
ผอนคลาย สบายใจ บางเรือ่ งมีสสี นั มีความสนุกในตัว จึงอยากเขามารวม และพรอม
จะแบงปน เสียสละเวลา เกิดความรูสึกเปนเจาของรวม สามารถขยายผลสรางการ
ปฏิสัมพันธไปยังคนกลุมอื่นไดหลากหลายกลุม
นอกจากนี้ หากมองมิติทางดานวัฒนธรรมในขอบขายที่กวางออกไป
มักสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณหรือโลกทัศนบางอยางของชาวบาน ทีม่ องเห็นความ
เชือ่ มโยงระหวางมนุษยกบั มนุษยดว ยกันในลักษณะเกือ้ กูล ดังเชนกรณีทมี่ กั จะไดยนิ
การที่ชาวบานพูดถึงในทํานองที่วา การทําโครงการในลักษณะนี้ เปนการกระจาย
ใหคนทีห่ ลากหลายเขารวม หลายคนหลายกลุม ไดประโยชน ไมเฉพาะกลุม ใดกลุม หนึง่
เปนตน หรือความเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ดังกรณีการอนุรักษ
คลองของชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี เปนตน ซึ่งอุดมการณหรือโลกทัศนอยางนี้ มักจะ
ทําใหเห็นความสําคัญของความเสมอภาค มีความรูสึกวาทุกคนเทาเทียมกัน หรือ
ไมตองการเกิดความเหลื่อมลํ้ากันมากเกินไป ยิ่งมาผนวกกับกระบวนการ/ ขั้นตอน
ของการทํางาน ที่เปนเงื่อนไขวา ไมใชเรื่องของการนํา แตเนนใหเปนเรื่องที่ชาวบาน
ตองรวมมือกันอยางคอนขางจะเทาเทียม การที่ชาวบานสัมพันธกันในระนาบที่
คอนขางจะใกลเคียงกันนี้ จึงตองมีลักษณะเกื้อกูลกันและกัน หรือพูดงายๆ วาตอง
“ชวยกัน” ไปโดยปริยาย ในการดําเนินกิจกรรม เปนการมองเห็นถึงความสําคัญและ
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ความจําเปนที่จะตองพึ่งพากันและกัน และมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
นอกจากนี้ ในกิจกรรม/ โครงการที่ทําหลายเรื่อง ยังสะทอนใหเห็นวา
ชาวบานไมไดมองเฉพาะเรือ่ งเศรษฐกิจ เงิน หรือผลประโยชนเปนตัวตัง้ เสมอไป แต
กําลังนําเสนอใหเห็นวา คุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต ยังมีมิติอื่นๆ ดวย เชน มิติ
ทางจิตใจ สุนทรียะ ความสนุก ผอนคลาย วางใจ มีพื้นที่ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เกิดจาก
ความสัมพันธแบบใกลชิดและคุนเคยกัน เชน กรณีที่ชาวบานสะทอนวา การไดมา
รวมกันทํางาน เปนโอกาสใหไดพดู คุยเรือ่ งสารทุกขสกุ ดิบกันมากขึน้ บางแหงชาวบาน
ไมคอยไดรวมตัวทํากิจกรรมรวมกัน ก็รูสึกวาพอมีกิจกรรมทํารวมกัน ทําใหไดมา
พูดคุยกัน รูสึกสนุกที่ไดมาเจอกัน มีการเตรียมกับขาวมากินดวยกัน เปนตน เหลานี้
เปนทุนทางสังคม-วัฒนธรรมที่เปนพื้นฐานอยูแลวสําหรับสังคมไทย ที่มีสวนเอื้อ
ใหพลังชุมชนไดปรากฏออกมา
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บริบทและปจจัยที่เปนอุปสรรค

การทําความเขาใจปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น มีสวนสัมพันธกับบริบท
แวดลอมอยางแยกไมออก ซึง่ มีสว นสําคัญในการใหเนือ้ หาแกปรากฏการณทเี่ กิดขึน้
ชวยใหเขาใจสถานภาพของความสัมพันธในแงมุมตางๆ มากขึ้น รวมทั้งชวย
ใหการทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นซึ่งจํากัดขอบเขตเพียงในระดับชุมชน
มีความหมายในการอธิบายแบบทั่วไปไดมากขึ้น ดวยการทําความเขาใจชุมชน
นั้นไดในเนื้อหาของบริบทแวดลอมที่ชวยอธิบายความเปลี่ยนแปลงนั้น ในฐานะ
ที่ชุมชนมีความสัมพันธกับสังคมหรือระบบภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทุกวันนี้
การเปลีย่ นแปลงมักเกิดขึน้ ในบริบททีเ่ ปนสากลมากขึน้ ทีเ่ ห็นไดชดั ในสังคมปจจุบนั
เชน โลกของความเร็ว โลกของความเชื่อมโยง โลกของการบริโภคสัญลักษณ หรือ
ระบบทุนนิยม บริโภคนิยม เปนตน นอกจากบริบทแวดลอมแลว ยังมีปจจัยสําคัญ
อื่นๆ โดยเฉพาะในแงของบุคคลที่เปนผูกระทําการ (actor หรือ change agent)
ทั้งหมดนั้น ในดานหนึ่งก็พบวา กลายเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนี้

บริบทการเมืองในพื้นที่
ทั้งนี้โดยสมมติฐานที่วา ปจจัยดานสถานการณและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต สงผลตอปฏิสัมพันธ แตบริบทดานการเมืองการปกครอง
ทองถิน่ กลายเปนเหตุรว มและขยายใหเกิดความขัดแยงมากขึน้ ดังทีใ่ นหลายพืน้ ที่
แมไมเกิดสถานการณ แตคนภายในชุมชนก็แบงแยกกันชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ที่
เพิ่งผานการเลือกตั้งการปกครองสวนทองถิ่น เพราะการสนับสนุนทางการเมืองใน
ฝายตนเอง นํามาซึง่ การแบงแยกเปนฝกฝาย ทําใหมองอีกฝายเปนฝายตรงขามหรือ
คูแ ขง เกิดการกระทบกระทัง่ การเผชิญหนา ทีอ่ าจนําไปสูค วามรุนแรงได และสงผล
ใหการสรางความรวมมือในการทํางานพัฒนาชุมชนตองติดขัดไปดวย
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บริบททางเศรษฐกิจ-สังคม
วิถชี วี ติ ชุมชนทีส่ มั พันธกบั ภายนอก มักเปนเงือ่ นไขทีม่ อี ทิ ธิพลตอแบบแผน
การผลิต การใชทรัพยากร วิถกี ารดําเนินชีวติ ประจําวัน ทัศนะในการมองโลก ตลอด
จนคานิยมตางๆ
บริ บ ททางเศรษฐกิ จ -สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปภายใต ก ระแสทุ น นิ ย ม
มีอิทธิพลตอ สภาพการทํามาหากินและการประกอบอาชีพ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก
ในทุกพื้นที่ จากที่เคยหาอยูหากินภายในชุมชน กลับตองออกไปรับจางขางนอก
ประกอบกับถูกกระตุนใหตองรับเอาวัฒนธรรมการบริโภคแบบเรงเร็ว ดูทันสมัย
เขามากํากับ กําหนดการกินการอยูม ากขึน้ ทุกที ทําใหตอ งซือ้ หาของกินของใชมากขึน้
แทนการผลิตเองหรือพึ่งพาจากธรรมชาติ ทําใหตองมุงแสวงหารายไดเพื่อมา
ตอบสนองความตองการ ความจําเปนของตนเองและครอบครัวมากขึน้ เปนเงาตามตัว
บริบทโดยรวมที่เห็นไดชัดในปจจุบันเชนนี้ จึงใหภาพของการเปนอยูของผูคน
ในเชิงการมุง หาประโยชนสว นตน การแขงขัน การแยงชิงทรัพยากรทีเ่ ขาถึงไดไมเทากัน
เกิดการเอารัดเอาเปรียบ แลวคอยๆ ทําลายวิถีที่เคยพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล และแบง
ปนกันอยางไมรตู วั เหลานีล้ ว นเปนปจจัยเงือ่ นไขทีม่ อี ทิ ธิพลบัน่ ทอนปฏิสมั พันธของ
ผูคนใหหางเหินกันมากขึ้น

ปจจัยดานบุคคล
การดําเนินงานพัฒนาจะสามารถขับเคลื่อนไปไดก็ดวยอาศัยบุคคลที่
เกี่ยวของหลายฝาย จึงนับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของ
โครงการ โดยเฉพาะผูมีบทบาทในการสรางเงื่อนไข กระตุน หนุนเสริม เชื่อมรอย
ผูคนเขามารวมทํากิจกรรม สรางใหเกิดปฏิสัมพันธที่ใกลชิดและคุนเคยกันมากขึ้น
แตขณะเดียวกันปจจัยดานบุคคลก็อาจสงผลในทางตรงกันขาม กลับกลายเปน
อุปสรรคไป เชน การสนับสนุนใหผูนําชุมชนเขามารวมในกระบวนการ ซึ่งในบาง
พื้นที่ ผูนํายังมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของสมาชิกในชุมชน บุคคล
เหลานี้อาจแสดงบทบาท ชี้นํา กําหนด ควบคุม โนมนาว และใชอํานาจเหนือการ
ตัดสินใจรวมกันของทุกฝาย
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นอกจากกลุมผูนําแลว ผูประสานงานพื้นที่ก็มีสวนอยูไมนอย บางพื้นที่
ผูประสานงานยังมีประสบการณนอย ขาดทักษะและความสามารถในการตอรอง
กับความสัมพันธเชิงอํานาจของคนกลุมตางๆ ทําใหไมสามารถจัดการหรือรับมือ
กับสถานการณไดอยางเหมาะสม บางคนเขาไมถึงความคิดความรูสึกของคน
ในชุมชน บางก็ขาดการติดตามสนับสนุนพื้นที่อยางสมํ่าเสมอ ทําใหการพัฒนาหรือ
ตอยอดโครงการ อาจยังไมตอบสนองความตองการและความจําเปนของชุมชนเทา
ทีค่ วร สงผลตอการใหความรวมมือ การมีสว นรวม และการพัฒนาโครงการตอเนือ่ ง
ตามมา

โครงการสนั
สนับสนุ
บสนุ
ส ุนชุุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟู
นฟูชายแดนภาคใต
คใต (ชชต.) 551

แรงหนุนพลังชุมชน
สูสันติภาพชายแดนใต
การสนับสนุนชุมชนทองถิน่ เพือ่ ฟน ฟูชายแดนภาคใต ผานการดําเนินงาน
พัฒนาบนพื้นฐานความตองการและการมีสวนรวมของคนในชุมชนนั้น ทําให
เห็นถึงพลังชุมชนที่มีสวนขับเคลื่อนใหเกิดสันติภาพได ซึ่งโดยโจทยและขั้นตอน
กระบวนการทํางานภายใตแนวคิด CDD ไดมีสวนไปสรางเงื่อนไข หนุนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเกี่ยวของ เมื่อพิจารณาจาก
องคประกอบ 4 ดาน ดังกลาวขางตน ไดแก กลุมคน เวลา พื้นที่ และกิจกรรม/
โครงการ ทําใหเห็นถึงเหตุปจจัยทั้งในสวนที่เอื้อและเปนอุปสรรค และในดานหนึ่ง
นํามาสูป ระเด็นขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง พัฒนา หนุนเสริมตอไปดวย โดยพบวา
มีประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับที่เปนการพัฒนา เสริมบทบาทกลุมคน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมถึงสวนที่เปนเรื่องของแนวคิด การออกแบบกระบวนการ
และการหนุนเสริมการพัฒนา สําหรับหนวยงาน/ องคกรที่เปนกลไกสนับสนุน ดังนี้
ดานบุคคล

การเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการ
เรียนรูกระบวนการ CDD เพื่อใหเกิดความเขาใจ เห็นรูปธรรมและผลลัพธของ
โครงการ ที่จะนําไปสูการสนับสนุนกระบวนการ และนําไปใชขยายผลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป
การพัฒนาศักยภาพผูประสานงานพื้นที่ ใหมีกระบวนการ วิธีการ และ
เครื่องมือที่มีความหลากหลาย สอดคลองตอพลวัตรการเปลี่ยนแปลงคนและชุมชน
มากขึ้น รวมถึงการปรับประยุกตทํางานเชิงรุก เพื่อรวมขับเคลื่อนและยกระดับการ
ทํางานกับชุมชน
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ดานแนวคิด การออกแบบกระบวนการ และการหนุนเสริมการพัฒนา
การดําเนินโครงการ และสนับสนุนโครงการที่มีความหลากหลายตอบ
สนองตอความจําเปนพื้นฐาน และความตองการที่มากกวาระดับพื้นฐาน เชน
การฝกอบรม การพัฒนาศักยภาพและทักษะตามความสนใจ
การตระหนัก ใหความสําคัญ และนําหลักการทางศาสนามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนา
การกําหนดการจัดสรรงบประมาณและการดําเนินโครงการ ที่นอกจาก
คํานึงถึงความสําคัญและความตองการของคนสวนใหญแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึง
การกระจายแกทุกกลุมที่มีความแตกตางกัน เชน เพศ วัย ภูมิหลังทางศาสนาและ
ความเชื่อที่ตางกัน เปนตน
การพัฒนากระบวนการทํางานในเชิงรุก แนวทางและวิธกี ารทีใ่ หไดมาซึง่
การตัดสินใจรวมกัน แสวงหาขอตกลงหรือฉันทามติทกุ ฝายทีเ่ ขามาเกีย่ วของ ยึดมัน่
ในกระบวนการที่เสียงของทุกคนจะไดรับฟง ทําใหปญหา ความตองการและความ
จําเปนไดรบั การรวมพิจารณาอยางเปนธรรม นําไปสูก ารกระจายผลประโยชนอยาง
ทั่วถึง
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....ในปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกัน การแสดงออกทางวัฒนธรรม
ประเพณี ที่แตกตางกันหรือเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม อาจทําใหเราเห็นรูปลักษณ
ภายนอกที่นาสนใจแตกตางกันไป และกระทั่งในกลุมคนที่มีชีวิตวัฒนธรรมแบบ
เดียวกันก็ตามที เชนเดียวกับการแสดงออกทางสังคมเมือ่ ตองสวมบทบาท สถานภาพ
ทีแ่ ตกตางกัน อาจทําใหเราเห็นทาที พฤติกรรม การปฏิสมั พันธตอ กันในแบบคุน เคย
และทีเ่ ปนทางการ นัน่ ก็เปนเพียงเครือ่ งแสดงภายนอก แตในวิถขี องความเปนมนุษย
เราตางมีเครื่องมือในภายในที่จะปลุกเราความดีงามในตัวของกันและกัน
การไดเรียนรูผานประสบการณในการทํางานรวมกัน เปนหนทางที่
ชวยเปดเผยดานดีงามที่เปนพื้นฐานของความเปนมนุษยออกมา เมื่อผูคนไดเริ่ม
พูดคุยกัน สัมพันธภาพระหวางกันก็กอตัวขึ้น คอยๆ ชวยเยียวยาการแบงแยก
ความหางเหิน ไมไววางใจ แลวกลับดึงเอาความกลาหาญ ความเสียสละ ความดีงามตางๆ
กลับคืนมา แมในยุคสมัยที่เรามองเห็นวา สภาพสังคมผุกรอน คุณคาที่ดีงามหลน
หาย การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแทบเปนไปไมได แตโดยพื้นฐานแลว ผูคนยังมี
จิตใจที่งดงาม ยังคงปรารถนาที่จะเรียนรู พัฒนา ปรารถนาในการดํารงตนอยางมี
ความหมาย ปรารถนาทีจ่ ะเชือ่ มโยงกัน และปรารถนาความรัก ความเอือ้ อาทรตอกัน
...เมื่อชาวบานในชุมชนปลายดามขวาน ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของ
ตนเองผานงานพัฒนาที่ทํา ไดเชื่อมโยงเขาหากันในความเปนสวนรวม ไดรวมเปน
ประจักษพยานในความเชื่อมั่น ในพลังของตนเองและของชุมชน เมื่อไดหันหนา
เขาหากันเพือ่ หารือ และเมือ่ แตละคนไดเอยปากพูดคุยถึงสิง่ ทีต่ นใหความสําคัญหรือ
พูดถึงสิ่งที่พวกเขาหวงใย โลกใบนี้ก็ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป....
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โครงการสนับสนุุนชุุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟููชายแดนภาคใต (ชชต.)

