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คํานํา
มีผูเคยกลาวไววา การเติบโตของชีวิตคนเราน้ัน โดยสาระสําคัญแลวเปน

เรือ่งของความสัมพันธทางสงัคม มากกวาจะเปนเรือ่งกระบวนการทางชีววทิยา สิง่ที่
คนเราเรียนรูจากการสัมพนัธเชือ่มโยงกัน ทีอ่าจจะเร่ิมตนจากในครอบครัว เครอืญาติ 
การอยูในชุมชนทองถิ่นเดียวกัน กระทั่งในระดับสังคมที่กวางขวางกวาถิ่นฐาน
ออกไป ไดเขามากําหนดรูปแบบพฤติกรรม จิตสํานึก และปฏิสัมพันธภายใน
กลุมกอนของคนเรา ย่ิงทําใหเห็นประเด็นที่วา ความสัมพันธ ความโยงใยตางๆ ท่ีมี
ตอกันเหลานี้สําคัญตอชีวิตเพียงใด 

การดาํเนนิโครงการสนบัสนนุชมุชนทองถิน่เพือ่ฟนฟชูายแดนภาคใต หรือ 
โครงการ ชชต. ภายใตแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนบนความตองการ และ
รวมคิดรวมทําของชุมชน (Community Driven Development : CDD) เปนการ
สรางโอกาสใหคนในชุมชนรวมมือกันทํา และบริหารงานพัฒนาในชุมชนของตนให
เกดิประสทิธภิาพ ดวยมองวาชมุชนคอืพืน้ทีป่ฏิบตักิารทีเ่ปนชวิีตจรงิของประชาชน 
และเปนกลไกทางสังคมระดับฐานรากท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิด
สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใตได ดังนั้นการสนับสนุนการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ผานกิจกรรม/ โครงการตางๆ ยอมมีผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พวกเขา อีกท้ังยังเปนหนทางสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิสัมพันธ ความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางผูทีเ่กีย่วของใหเปนไปในทางประสาน เก้ือกลูกนั ซึง่เปนมติสํิาคัญ
ในวิถีการดําเนินชีวิตของคนเรา และยังจะสงผลในดานอื่นๆ ตามมา 

ดวยเหตุนี้โครงการฯ จึงไดดําเนินการประมวล ถอดความรู อันเปน
ผลจากการดําเนินงานภายใตแนวคิดและกระบวนการ CDD ดังกลาว ในมุมมอง
การเปลีย่นแปลงปฏิสมัพนัธทางสงัคม โดยมองผานบทเรียนการสนบัสนนุงานพัฒนา
จาก 5 ชุมชน กับการสนับสนุนความรวมมือ ฟนฟูและพัฒนาประชาสังคมเพื่อ
การพัฒนางานเชิงเครือขายอีก 1 เครือขาย เพื่อเปนบทเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 
3 ป ของการดําเนินงาน ไดสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงเชิงบวก ท่ีเปนเรื่องของ
ความไววางใจ ความเช่ือมัน่ทีม่ตีอกนั การใหโอกาส ใหความเขาใจ ความอดทนและ
เปดกวางมากขึ้น เปนตน ซึ่งไดกลายเปนสภาพแวดลอมอยางใหมของชุมชนนั้นๆ 
จากการแสดงบทบาทในชวีติสวนรวมของชาวบาน กอใหเกดิความงอกงามในตนเอง



ผานการมีสวนรวมสรางสรรคชีวิตการอยูอาศัยในสังคมชุมชนที่เปนถิ่นฐาน รวมถึง
ปฏสิมัพันธทีเ่ปนไปในทางท่ีดขีองผูทาํงานเก่ียวของกบัชมุชนอกีดวย เหลาน้ีถอืเปน
จุดเร่ิมของการฟนฟูชุมชนทองถ่ินชายแดนใต ทามกลางสถานการณที่ปฏิสัมพันธ
ทางสังคมของผูคนถูกสั่นคลอน
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 เกริ่นนํา

สัมพันธภาพ (Relationship) หรือความสัมพันธเช่ือมโยงกัน คือกุญแจสําคัญ
ของระบบชีวิตทั้งหลาย สิ่งตางๆ ในจักรวาลดํารงอยูไดดวยความสัมพันธที่มีตอกัน ดังจะ
เห็นไดจากชุมชนในธรรมชาติของพืช สัตว และองคาพยพระดับจุลภาคซ่ึงประกอบขึ้นเปน
ระบบนิเวศ ซึ่งเปนความสัมพันธขององคประกอบอันหลากหลายท่ีโยงใยกัน และจัดองคกร
ตนเองในอันที่จะธํารงความยั่งยืนทางนิเวศไวได 1

ระบบคิดหรือกระบวนทัศนอยางใหมอันเปนเรื่องท่ีมนุษยเรียนรูจากธรรมชาตินี้
กําลังไดรับความสนใจมากขึ้นทุกที ดวยมองวาจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีที่มนุษยเรา
จะสัมพันธกัน ในวิถีท่ีมนุษยสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และในดานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหัวใจ
สําคัญคือ การมองวา ชีวิตทั้งหลายในระดับตางๆ ลวนดาํรงอยูอยางเปนระบบชวีติทีม่คีวาม
สมัพันธตอกนั ในลกัษณะเปนขายใย การเขาถงึความจริงในระบบนิเวศนี ้กจ็ะทาํใหเขาใจระบบ
ชีวิตท้ังหลาย และมนุษยเองก็เปนระบบชีวิตหน่ึงในระบบท่ีใหญที่สุด ของนิเวศธรรมชาติ 
ระบบคิดนี้จะชวยใหมนุษยเราสรางและหลอเล้ียงชุมชนใหเกิดความยั่งยืนได ดวยการเรียน
รูจากแบบแผนของระบบนิเวศท่ีดํารงอยูดวยความสัมพันธในลักษณะความเปน “ชุมชน” 
ที่เก่ียวของ พ่ึงพาอาศัยกัน ไมใชตางคนตางอยู และมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูตลอด 
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การเรียนรูจากธรรมชาติ จะนําไปสูการคิดเชิงระบบ ไมมองแยกสวน จะชวยให
มนุษยจัดแบบแผนของชวีติตนเองและระบบชีวติมนษุยใหเกดิความสอดคลอง มีความเขาใจ
ระบบชวีติในระดบัอืน่ๆ ท่ีอยูภายใตขายใยชีวิตหรือกฎของระบบนิเวศเหมือนกัน เชน เรื่อง
ความเปนเครือขาย (Networks) เปนระบบท่ีมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางสมาชิก 
มีการพัฒนาและเรียนรู การปรับสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเร่ืองของการเรียนรูและจัดการ
ตนเองทีจ่ะชวยใหอยูรอดได และการส่ังสมประสบการณจากการเรยีนรู กท็าํใหเกดิการพฒันาได 
เปนตน เพราะมนุษยมีกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางสอดคลองกับส่ิงแวดลอมรอบตัว และการท่ีมนุษยมีศักยภาพทางสมองมากกวา
สตัวโลกท่ัวไป การปรับตัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูนัน้ จงึมิไดจาํกัดอยูเพยีงดานกายภาพ
ตามสัญชาตญาณทางธรรมชาติเทานั้น หากยังรวมถึงในสวนที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด 
จิตใจ อุดมคติ ปฏิสัมพันธทางสังคม ฯลฯ ของสังคมระดับตางๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้นดวย 
ซึ่งยอมคาดหวังใหเกิดการถักทอความสัมพันธในลักษณะประสานกลมกลืน เปนไปในทาง
เกือ้กลู แบงปน สรางสรรค เพ่ือใหชวิีตดาํรงอยูไดอยางสมดลุและปกตสุิข ในวถิขีอง “ความเปน
มนุษย” ที่เชื่อมโยงกัน และมีศักยภาพในการเขาถึงความจริง ความดี ความงาม อันกอใหเกิด
สุขภาวะอยางแทจริง 

ชุมชน :
งถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัม



9โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)ุ ุ ู

เสียงลากเกาอีส้ลบักับเสียงพูดคุยดงัอ้ืออึง ผูคนคอยๆ ทยอยเขามาจับจอง
ทีน่ัง่ ซึง่ลอมเปนวง เพือ่ฟงการช้ีแจงกิจกรรมท่ีจะรวมกันทาํในวันนัน้ แมวาขาวสาร
ที่ไดรับการถายทอดผานมาถึงจะไมเทากัน ชาวบานรูเพียงเลาๆ วาจะมีองคกรมา
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน ฟงๆ แลวก็ดูไมตางไปจากการสนับสนุนงบประมาณ
ของหลายหนวยงานท่ีทุมลงมาในพ้ืนที่ หากเม่ือมีการประกาศเชิญชวนทุกคนเขา
รวมกิจกรรม ขาวสารถูกสงกระจายออกไป ชาวบานหลายคนก็สนใจเขามารวมฟง
การชี้แจง และน่ันก็ทําใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคมบางอยางท่ีมีอยูในชุมชน 
ภาพคลายคลงึกนันี ้ยงัเกดิขึน้ในหลายพ้ืนทีภ่ายใตโครงการสนับสนนุชมุชนทองถิน่
เพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต หรือ โครงการ ชชต. ท่ีตองการเขามาหนุนเสริมใหคนใน
ชุมชนรวมตัวกันทํางานและสามารถบริหารงานพัฒนาดานตางๆ ของชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดการพัฒนาท่ีมาจากความตองการ และการรวมคิดรวม
ทําของชุมชน (Community Driven Development: CDD) 

ในมุมมองปฏิสัมพันธทางสังคม
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โดยทั่วไปความสัมพันธในชุมชนเปนเรื่องที่ซับซอนและมีอยูหลายมิติ ทั้ง
ดานเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สาํหรบัในดานความสมัพนัธทางสงัคมหรอืปฏสิมัพนัธ
ทางสังคมน้ัน สะทอนถึงความเก่ียวของสัมพนัธกนัของผูคนในชุมชน ทีม่กัแสดงออก
มาในรูปแบบพฤติกรรมท่ีเปนการปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกา ขอบังคับ สถานภาพ 
บทบาท และบรรทัดฐานอ่ืนๆ ซ่ึงมีทั้งการปฏิสัมพันธแบบใกลชิด คุนเคย กระท่ัง
รูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน และในแบบท่ีเปนความสัมพันธอยางเปนทางการ 
อันมีลักษณะท่ีหางเหินกวา เก่ียวของสัมพันธเฉพาะตามบทบาท หรือมีการปะทะ
สังสรรคเกิดขึ้นบางกาลเทศะ

ทั้งนี้ผลจากการดําเนินงานโครงการ ชชต. ไดชวยสรางการเปล่ียนแปลง
ใหเกดิขึน้กับชมุชนทีเ่ปนพืน้ท่ีเปาหมายของโครงการ โดยสามารถเยยีวยาและฟนฟู
ความสมัพันธทางสงัคมระหวางพีน่องชาวบานดวยกัน ซึง่ถกูบ่ันทอนและทาํลายไป
จากสถานการณความไมสงบทีเ่กดิขึน้ในพืน้ท่ีภาคใต รวมไปถึงการปรับเปลีย่นและ
พฒันาความสมัพนัธระหวางชาวบานกบัผูนาํชมุชน และหนวยงานของรฐัทีม่บีทบาท
เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

สําหรับงานประมวล ถอดความรูในมุมมองการเปล่ียนแปลงปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่เปนผลจากงานพัฒนาที่ใชกระบวนการ CDD นี้ มองผานบทเรียนการ
สนับสนุนงานพัฒนาจาก 5 ชุมชน กับการสนับสนุนความรวมมือ ฟนฟูและพัฒนา
ประชาสังคมเพ่ือการพัฒนางานเชิงเครือขาย 1 เครือขาย ไดแก 1) บานทุงเค็จ 
ต.ปะเสยาวอ อ.สายบรุ ีจ.ปตตาน ี2) บานชมุบก ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 
3) บานชางใหออก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ 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 
เปนหมูบานทีม่คีวามสัมพนัธกับสายนํา้คอืแมนํา้สายบรุ ีอดุมสมบูรณดวย

ทรัพยากร ธรรมชาติ สภาพดินเหมาะแกการเพาะปลูก สรางพื้นฐานอาชีพที่
หลากหลาย โดยอาชีพหลักคือการกรีดยาง และยังทํางานอยางอ่ืนรวมดวย ไดแก 
การคาขาย การเลี้ยงปลา และรับจางทั่วไป ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม 
ในปแรกไดรบัการสนับสนุนใหดาํเนินโครงการพัฒนากลุมอาชีพ และโครงการฟนฟู
คลอง สวนในปท่ี 2 ไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตอยอดในโครงการเดิม

2. บานชุมบก ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประชากรของบานชมุบกท้ังหมดนับถอืศาสนาอิสลาม สวนใหญประกอบ

อาชีพรับจาง สถานะทางเศรษฐกิจพออยูพอกิน สวนใหญหารายไดมาก็ใชไป จึงไม
คอยมีเงินออม ในปแรกไดรับการสนับสนุนการสรางอาคารอเนกประสงคสําหรับ
จัดการเรยีนแกเดก็ในชมุชน และคนในชมุชนใชประโยชนในการทาํกจิกรรมรวมกนัได 
สามารถกอสรางและใชงานอาคารช้ันลางเปนที่ประชุมและจัดกิจกรรมของชุมชน
ไดแลว สวนช้ันสองอยูระหวางการระดมทุนจากแหลงตางๆ เชน จากคนในชุมชน 
ระดมเงินบริจาคจากมาเลเซีย และขอรับการสนับสนุนจาก อบต. และหนวยงาน
ราชการในพื้นท่ี ในปที่ 2 ดําเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุมออมทรัพยและรานคาลอยฟา
บานชุมบก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนในชุมชนรูจักออมเงิน มีการลงทุนรวมกัน 
ใชบริการและรับผลกําไรรวมกัน ทั้งนี้ยังเปนสถาบันการเงินที่ชวยตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชน ลดการกูยืมจากนอกระบบ 



12 สานปฏิสัมพันธ โยงใยวิถีชุมชน :
บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัมพันธทางสังคม

3. บานชางใหออก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
เปนหมูบานที่ประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา รองลงมาคือรับราชการ สถานะทางเศรษฐกิจ
คอนขางดี มีทรพัยากรทีส่มบรูณเอ้ือตอการทาํเกษตร ประเดน็ทีต่องการพฒันา ไดแก 
การจัดการน้ําใหเพียงพอตอการบริโภค การจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 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
พื้นที่บานเกาะสะทอนมีประชากรทั้งท่ีนับถือพุทธและอิสลามอยูรวมกัน 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะคอนขางยากจน ที่ผานมา 
เคยเผชญิกบัสถานการณรนุแรง ไดแก การท่ีพระภกิษวุดัเกาะสะทอนถกูยิงบาดเจบ็
ระหวางเดินทาง เกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางศาสนิกที่สงผลตอ
ความไววางใจกันและกัน การเสนอโครงการพัฒนาในพื้นที่จึงใหความสําคัญกับ
การฟนฟแูละสรางความเขมแขง็ของชุมชน รวมกับเปาหมายเพ่ือการพัฒนาและยก
ระดับคณุภาพชวิีต ในปแรก ดาํเนนิโครงการผลิตปุยชวีภาพ และการทาํขนม ในปที่ 
2 ทําโครงการอาคารอเนกประสงค และตอยอดงานกลุมปุยและกลุมทําขนม และ
ปที ่3 เปนการพัฒนาตอยอดกลุมทาํขนม นอกเหนอืจากการทาํขนมเพือ่สรางรายได
ใหกับกลุมแลว ยังทําบทบาทในการฝกทักษะการทําขนมใหกับคนท่ีสนใจในชุมชน
และชุมชนขางเคียง
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5. บานโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
เปนพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายของระบบนเิวศ ทัง้ภเูขา พืน้ราบ ลาํคลอง และทะเล ประชากรประกอบดวย
ไทยพุทธและไทยมุสลิม โดยกลุมไทยพุทธมีสัดสวนที่มากกวา อาชีพหลักในกลุม
ไทยพุทธ ไดแก ทํานา ปลูกผักสวนครัว ทําสวนปาลมและยางพารา ปลูกไมผลและ
ไมดอก สวนอาชีพของกลุมไทยมุสลมิ ไดแก ประมง และรับจาง ซึง่สอดคลองกับการ
ตั้งบานเรือนท่ีอยูอาศัย ท่ีชาวพุทธจะอยูบริเวณพื้นราบใกลภูเขาและลําคลอง สวน
ชาวมุสลิมมักอาศัยอยูดานชายฝงทะเล ในปแรกไดรับทุนสนับสนุนโครงการสราง
โรงสีขาวชุมชนเพ่ือใหเปนแหลงรบัสขีาวแกเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกลเคียง และ
โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดื่มน้ําใชที่ขาดแคลนและไมเพียงพอในชุมชนชายฝง
ทะเล ปท่ี 2 ดําเนินโครงการปุยชีวภาพซ่ึงเปนความตอเน่ืองจากการทําโรงสี โดย
นําวัตถุดิบเหลือใชมาแปรรูปรวมกับเศษวัชพืช เศษไม ทะลายปาลม และโครงการ
เตรียมความพรอมโรงงานขาวเกรียบ ซ่ึงจะเปนแหลงรายไดใหแกประชาชนในชวง
ฤดูมรสุม และปที่ 3 ดําเนินโครงการโรงเพาะเห็ด และการฟนฟูปาชายเลน 

6. เครือขายเยาวชนชายแดนใตพัฒนาสูอาเซียนป 2558 
เปนหนึ่งในการรวมกลุมองคกรเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต มี

วัตถุประสงคเพื่อเสริมบทบาท พัฒนาศักยภาพของเยาวชน องคกรเยาวชน โดยมี
เปาหมายใหเยาวชนจังหวดัชายแดนใตพรอมอยูกบัโลกอาเซียนอยางเทาเทยีมและมี
ศักดิ์ศรี เมื่อตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สมาชิกประกอบ
ดวย กลุมองคกรเยาวชน จํานวน 22 องคกร  มีแนวทางการขับเคล่ือนงาน ไดแก 
(1) การจัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายเยาวชน (2) เสริมสรางความรู 
ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของแกนนําเยาวชน กลุม เครือขาย (3) สงเสริมการ
ใชสื่อเพื่อสรางการเรียนรูของเยาวชน (4) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
รักษาอัตลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน (5) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  และ (6) 
การแกปญหายาเสพติดในเยาวชน



14 สานปฏิสัมพันธ โยงใยวิถีชุมชน :
บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัมพันธทางสังคม

 ปฏสิมัพนัธทางสงัคม (Social Interaction) ในทีน่ีห้มายถงึ การแสดงออก
ถึงการกระทํา การปฏิบัติ หรือทาที ซ่ึงเปนคุณลักษณะอันเปนความสัมพันธเชิง
พลวัตระหวางคนในพื้นท่ี ซึ่งอยูในรูปของพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) 
และความสัมพันธภายในกลุมของตนเอง ท่ีมักถูกกําหนดจากวัฒนธรรม ความเช่ือ 
คานิยม บรรทัดฐาน วิถีการดําเนินชีวิต ตลอดจนประสบการณของคนในแตละ
สงัคม โดยเมือ่ผูอืน่เขาใจความหมายของการกระทําของเราแลว สามารถกระทําการ
ตอบสนองไดถูกตอง ดังนั้นการทําความเขาใจความหมายในการกระทําของ
กันและกัน ยอมสงผลตอความสัมพันธ ทําใหการปฏิสัมพันธกันดําเนินไปอยาง
ราบรื่น ปรองดอง และเปนไปอยางสมานสามัคคี โดยไมมีใครเปนฝายเสียเปรียบ 
เปนปฏิสัมพันธที่มีลักษณะรอมชอม2 ในทางตรงกันขาม หากไมเขาใจความหมาย
ในการกระทําของกันและกันแลว อาจนํามาสูความขัดแยงระหวางกันได 

กรอบคิดในการมอง
ปฏิสัมพันธทางสังคม 

2 รัตติยา สาและ. 2544. การปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกที่ปรากฏใน จ.ปตตานี ยะลา และนราธิวาส. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ก
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ทั้งนี้การพิจารณาเร่ืองปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถมองไดจากการ
กระทําที่เกิดข้ึนในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก กลุมคน เวลา พื้นที่ และกิจกรรม/ 
โครงการ ดังนี้ 

1. กลุ มคน หมายถึง กลุ มคนที่มีการกระทํา มีการแสดงออกและ
ตอบสนองการกระทําซ่ึงกันและกัน โดยมีความเขาใจในคานิยม บรรทัดฐาน 
ความคดิความเช่ือ ทาํใหสามารถกระทําการตอบสนองอยางถกูตอง ไมมใีครเปนฝาย
เสียเปรียบ เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ยอมสรางใหเกิดความสัมพันธที่มีลักษณะปรองดอง
หรือกลมเกลียว 

ทั้งน้ีความสัมพันธระหวางกลุมคน ในที่นี้แบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ 
ไดแก

(1) ความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางชาวบานตอชาวบาน 
เปนความสมัพนัธระหวางบคุคลทีอ่ยูรวมกนัในชมุชนหรอืสังคม ซึง่เกีย่วของกบัการ
สรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ ความปลอดภัย ความรวมมือ หรือความปรองดอง
ระหวางกันภายในชุมชนหรือสังคม 

(2) ความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูนําชุมชน มีลักษณะเปนความ
สมัพนัธเชงิอาํนาจซึง่ฝายหนึง่ไดรบัและใชแหลงอาํนาจทีต่นมอียู อาทิ จากตําแหนง
หนาที่หรือสถานภาพทางสังคม ศาสนา กฎหมาย กฎระเบียบ ทําใหรู สึกวา
เหนือกวาอีกฝาย ดังกรณีของผูนํา ไมวาจะเปนผูนําตามธรรมชาติหรือผูนําทางการ
มักจะเปนผูที่มีอํานาจเหนือกวาชาวบาน สงผลใหเกิดการควบคุม ตัดสินใจแทน 
กีดกัน ปดกั้นโอกาสการเขาถึงทรัพยากร ตลอดจนงบประมาณ สิทธิหรือประโยชน
ใดๆ ที่ชาวบานซึ่งเปนคนสวนใหญพึงไดรับ และ 



16 สานปฏิสัมพันธ โยงใยวิถีชุมชน :
บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัมพันธทางสังคม

(3) ความสัมพนัธระหวางชาวบานกบัหนวยงานทางการ เปนความสัมพันธ
ภายใตโครงสรางที่มีความเหลื่อมลํ้า ซ่ึงฝายหนวยงานทางการมักเปนผูกําหนด 
ควบคุม ออกคําสั่ง ตัดสินใจและดําเนินการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ รวมถึง
ผลประโยชน เปนผลใหเกิดความไมเทาเทียมกัน และอีกฝายหนึ่งมักอยูในฐานะ
เปนผูรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

2. เวลา หมายถึง ระยะเวลาท่ีมีผลตอความสัมพันธ ทําใหเกิดการกระทํา
และการตอบสนองการกระทํา สามารถเรียนรู ทําความเขาใจกันและกันอยางลึกซึ้ง 
เกิดความใกลชดิและคุนเคยมากข้ึน หรอืสรางความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ซึง่ในการ
ถักทอความสัมพันธดังกลาว ยอมตองการเงื่อนไขเวลาที่เพียงพอ

3. พ้ืนทีห่รือสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ใหเกดิปฏสิมัพนัธ คนท่ีรวมอยูในพ้ืนที่
หรือสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการปฏิสัมพันธ ยอมรูสึกวางใจ ปลอดภัย มีความรูสึก
เปนเจาของ กลาทีจ่ะแสดงออกถงึความตองการอยางเปนอิสระ รูสกึผอนคลาย ทาํให
เกิดการรับรู เรียนรูไดอยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้อยากมีสวนรวมทาํกจิกรรมตางๆ 
หรอืใชประโยชนจากพืน้ท่ีทีเ่อือ้นัน้ได 

4. กจิกรรมสรางใหเกดิความสมัพนัธ  ทาํใหคนเขามารวมกนัท่ีจะกระทาํ
การทางสังคม เกิดการเรียนรู ปรับตัวและตอบสนองอีกฝายหนึ่งอยางถูกตอง โดย
อาจจะมาจากความสนใจสวนตน ความคุนเคย การมองเหน็ประโยชนรวม หรอืการ
แกไขปญหา เปนตน

แผนภาพ แสดงองคประกอบ 4 ดานในการพิจารณาปฏิสัมพันธทางสังคม 

ชาวบาน - หนวยงานราชการชาวบาน - ผูนําชุมชน

ปฏิสัมพันธทางสังคม

พื้นที่

กลุมคน

เวลา กิจกรรม
ชาวบาน - ชาวบาน
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ฟนความไววางใจ 
สรางความสัมพันธ 

เพื่ออยูรวมกันอยางสันติ

จากการดําเนินโครงการ ชชต. ที่ใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน 
กอใหเกิดการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธระหวางผูเกีย่วของ ซึง่ในมมุมองปฏสิมัพนัธ
ทางสังคม พิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 

 

ดานความสัมพันธระหวางกลุมคน เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
1. ความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางชาวบาน-ชาวบาน เกิด

ความเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ ดังน้ี
 

! การเรียนรูทีจ่ะอยูรวมกนัอยางเขาใจ และถอยทถีอยอาศยัในสงัคมทีมี่ความตาง
 พบวา ลักษณะของชุมชนมีผลตอความสัมพันธระหวางกันของชาวบาน
ในชุมชน สําหรับชุมชนศาสนิกเดียวกันซึ่งเขาใจความหมายและมีระบบคุณคา
ที่คลายคลึงกันสงผลตอการกระทําและการปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม ขณะท่ี
ชมุชนตางศาสนกิกนัซ่ึงขาดความเขาใจในความหมายและการใหคุณคาของคนกลุม
ทีต่างจากตน ทาํใหความสมัพนัธมลีกัษณะไมปรองดอง ไมราบรืน่ โดยเฉพาะชมุชน
ที่เผชิญกับเหตุการณความรุนแรง 

กลุมคน
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 ดงักรณีบานเกาะสะทอน จ.นราธวิาส ทีเ่ปนชมุชนตางศาสนิก เคยประสบ
เหตุการณความรุนแรง ทําใหคนในชุมชนอยูอยางหวาดระแวง รูสึกหวาดกลัวตอ
ความไมปลอดภัย โดยคนพุทธท่ีเปนคนกลุมนอยกวา มีการยายออกจากพ้ืนที่ สวน
ผูที่เหลืออยูก็เลี่ยงท่ีจะปฏิสัมพันธกัน ตางคนตางอยู ซึ่งผูประสานงานพ้ืนที่เลาวา

“สมัยทีเ่กิดเหตุการณใหมๆ  เราเปนผูประสานงาน แตความท่ีเปน
มสุลมิ พอจะเขาไปหาคนในวดั กลุมเขาแตกกระจาย มเีสยีงลาํโพง
ออกปากไลใหออกไป เพราะเขาระวังคนนอกมาก มนัรนุแรงขนาด
ที่เปล่ียนชีวิตชาวบาน จากท่ีเคยไปทํานาก็ไมไปทํา ยอมปลอย
ราง ไมไปดูแล สวนยาง สวนปาลมท่ีเคยทําประจําก็ปลอยทิ้ง คน
พทุธไปทาํงานขางนอก ไมอยากจะอยูในพืน้ที ่เจอกันกไ็มทกัทาย 
ไมคุยกัน” 

 เมื่อโครงการ ชชต. เขามาดําเนินงานในพื้นที่ โดยใชแนวคิดและ
กระบวนการ CDD เปนฐานในการพัฒนาชุมชน ที่เนนสรางการมีสวนรวมเพื่อให
สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของคนในชุมชน มีลักษณะชวยกันคิด
ชวยกันทาํ ไดชวยปูทางใหคนท้ังสองศาสนิกไดมาทํากิจกรรมรวมกัน การดาํเนินงาน
ในปแรกตางก็ไดรับประโยชนตามความตองการและความจําเปนของแตละกลุม 
กลาวคือกลุมคนพุทธที่มีอาชีพหลักในการทําเกษตรกรรมไดดําเนินโครงการผลิต
ปุยอินทรีย ขณะที่กลุมคนมุสลิมซ่ึงสวนใหญเปนผูหญิงดําเนินโครงการการสงเสริม
อาชีพดวยการทําขนม เปนการสรางงาน สรางรายไดแกครอบครัว โดยมีวิทยากร
ที่เปนคนพุทธมาชวยใหความรูและฝกอบรมให ทําใหเห็นถึงความเกื้อกูลและ
การสนับสนุนกันเกิดขึ้น 

โ  ํ ิ ใ ื้ ี่ โ ใ 
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ตอมาในปที่ 2 มีการเสนอทําโครงการศาลาเอนกประสงค เนื่องจากเดิม
อาศัยพื้นที่ภายในวัดบาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือศูนยสงเสริมอาชีพ
บาง สลบัสบัเปลีย่นกนัไปตามโอกาส ซึง่นอกจากจะมีความไมแนนอนแลว ยงัสงผล
ตอความรูสึกของพ่ีนองมุสลิมดวย ดังที่ผูประสานงานพ้ืนที่สะทอนวา

“กอนน้ีเวลาประชุมกัน จะใชที่วัดหรืออาคารที่ไดรับอนุญาต 
แตจะเปนโซนที่พี่นองมุสลิมไมสะดวกใจจะไป จึงคิดวานาจะหา
พื้นท่ีสรางอาคารถาวรซึ่งทุกคนสามารถมาใชรวมกันได ไมตอง
ไปโซนเดียวที่มีแตคนพุทธ ชาวบานมุสลิมรูสึกอยูตรงนั้นมันมี
ความแตกตาง โซนนัน้เขาไดเปรียบท่ีเกงภาษา ตดิตอกบัหนวยงานรัฐ
ไดงายกวา ทําใหมีอะไรก็ไปท่ีนั่น พอมีโครงการนี้ก็อยากจะใหได
กับโซนน้ีบาง” 

ประกอบกับทาง อบต.ใหการสนับสนุนพื้นที่กอสรางซึ่งอยูระหวางกลุม
บานพีน่องทัง้สองศาสนกิ จงึไดดาํเนนิโครงการสรางศาลาเอนกประสงคไปพรอมกบั
ตอยอดโครงการผลิตปุยอินทรียและการทําขนม อยางไรก็ตาม สภาพสังคมชุมชน
ที่ประกอบดวยชุมชนตางศาสนิก จําเปนตองเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางเขาใจ และ
ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากการสนับสนุนงานพัฒนาในพื้นที่มักจะมอง
ถงึประชากรท่ีเปนคนสวนใหญ ดงันัน้จงึตองคาํนงึถงึบทบาทของคนกลุมตางๆ ทีอ่ยู
รวมกัน ที่อาจไดรับการตอบสนองแตกตางกันไป ดังเสียงสะทอนจากคณะทํางาน
ชุมชนเกาะสะทอนท่ีวา 

“ปแรกชาวบานเขาพอใจอยากทําปุย ปที่ 2 จะแปรรูปขาวเปน
เกษตรอินทรีย แตคนสวนใหญเห็นวาไมมีศาลาประชาคมท่ีจะใช
ประชุม อยากทําตรงนี้ เขาวาท่ีเดิมซ่ึงใชเปนโรงปุยดวย มันเล็ก
เกินไป คับแคบ แลวก็ยังเปนที่บานคนพุทธดวย ตรงท่ีกอสราง
สามารถเขาไปใชไดทั้งพุทธ มุสลิม ไปประชุมรวมกันได เราก็
เห็นวาไมเปนไร ยกใหเขาทําเลย พวกไทยพุทธท่ีเคยเปนคณะทํางาน
ก็ถอยออกมา ใหอีกฝายเขามีบทบาทมากขึ้น เราก็เปนคน
กลุมนอย ลําบากนิดหนึ่ง เสียงเรานอยไมพอจะไปคัดคานอะไร” 
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 จากประสบการณของเกาะสะทอนทีเ่ปนชุมชนตางศาสนกิ และเปนพืน้ที่
ที่ผานเหตุการณความรุนแรง ทําใหความสัมพันธของชาวบานคอนขางเปราะบาง
และเสี่ยงที่จะตัดขาดจากกัน ซ่ึงการเขามารวมกันคิด รวมกันทํา และดําเนินงาน
ในโครงการ ชชต. ชวยรื้อฟนและสรางพื้นท่ีของความไววางใจใหเกิดขึ้นใหม แมวา
ภายหลังที่มีการเสนอโครงการรอบใหมในปที่ 2 ซ่ึงคนสวนใหญเห็นถึงประโยชน
รวมกัน แตก็จะมีบางกลุมรู สึกวาไมไดรับการตอบสนองตอความตองการและ
ความจําเปนอยู ดี ก็จะคอยๆ ปลีกตัวเองโดยลดบทบาทและการมีสวนรวม
ในโครงการลง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณในลักษณะน้ี โครงการจึงไดจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมสําหรับกลุมผลิตปุยอินทรีย ใหวางแผนทํากิจกรรมตอเนื่อง เพื่อลดความ
รูสึกขัดแยงของคนกลุมนอยในชุมชน

บทเรียนจากชุมชนเกาะสะทอนทําใหเห็นวา การร้ือฟนและสานความ
สัมพันธในสังคมชุมชนที่มีความตาง ตองใหความสําคัญกับคนทุกกลุ มอยาง
เสมอภาค สรางความรูสกึวา ไมวาจะเปนกลุมใดจะไดรบัประโยชน แทนท่ีจะยึดเอา
ความตองการของคนสวนใหญ ซึง่เทากับละเลยความตองการของคนกลุมนอยทีอ่ยู
รวมกัน ยิ่งในพื้นที่ท่ีมีความขัดแยงดวยแลว มักจะเห็นชัดถึงฝายที่เสียเปรียบหรือ
เปนคนกลุมนอย ซ่ึงมักจะตองเปนฝายยอมรับการตัดสินใจและเสียสละใหกับอีก
ฝายเสมอๆ ดังนั้นการอางถึงประโยชนรวมกัน ในความเปนจริง ก็มักไมไดตรงหรือ
ตอบสนองกับความตองการของคนทุกกลุม เน่ืองจากในสภาพพ้ืนที่จริงอาจทําได
ลําบากเพราะวิถีชีวิตชาวบานแตละกลุมแตกตางกัน และ/หรือสภาพพ้ืนที่ไมเอื้อ
อํานวยใหเกิดการรวมกันอยางแทจริง กลุมคนท่ีไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนฝาย
เสียเปรียบ หากไมไดรับการดูแลหรือใสใจ ยอมกระทบตอความรูสึกและมักสงผล
ตอความสัมพันธในเชิงขัดแยงของคนกลุมตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน 
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ดังนั้นในการดําเนินโครงการพัฒนา จําเปนตองใหความสําคัญแกคน
ทกุกลุม โดยการกระจายทรัพยากรอยางท่ัวถงึ ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการทํางาน
ในเชิงเกื้อกูล แบงปน และพยายามรักษาผลประโยชนของทุกฝายไว ซ่ึงนอกจาก
จะชวยเยียวยาความสัมพันธ ยังสามารถสรางพื้นที่ของความไววางใจหรือมิตรภาพ
ระหวางกันได ดังตัวอยางชุมชนโคกเคียน จ.นราธิวาส เชนเดียวกัน ที่มีคนตาง
ศาสนิกอยูรวมกัน พบวา นับแตปแรกที่ดําเนินโครงการ มีการแยกโครงการท่ีตอบ
สนองตอความตองการและความจําเปนของคนตางกลุมกนั เพราะสภาพวถิชีวีติและ
ลกัษณะพ้ืนทีต่างกันมาก เชน พืน้ทีท่ี่มีคนพทุธอาศัยอยูหนาแนน ชาวบานสวนใหญ
ทาํการเกษตร ปลกูขาวเปนหลกั กด็าํเนนิโครงการสรางโรงสขีาว ขณะทีพ่ืน้ทีท่ีต่ดิกบั
ทะเล ซ่ึงกลุมพี่นองมุสลิมอาศัยอยูมาก มีปญหาเรื่องนํ้าด่ืม-น้ําใช จึงเสนอโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าดื่ม-นํ้าใช เทากับไดตอบสนองตามความจําเปนที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของกลุมท่ีมคีวามแตกตางกนั นอกจากนี ้การดําเนนิ
โครงการในปถัดๆ มา ก็พบวา การเสนอและดําเนินโครงการของชุมชนดังกลาว ยัง
แสดงใหเหน็ถงึฐานคดิท่ีตางฝายสามารถจดัสรรงบประมาณ ทรพัยากร โดยพยายาม
รักษาประโยชนทีส่อดคลองกับความตองการท่ีตางกันของชาวบานแตละกลุม ทาํให
ไมเกิดความขัดแยง 

! สานสัมพันธ เชื่อมเครือขายเยาวชนเปนพลังสรางสรรค
 แมความแตกตางกันมีโอกาสจะนําไปสูความขัดแยงไดมาก แตในงาน
เครือขายเยาวชนชายแดนใต ที่เปนการรวมตัวของเยาวชนหลากหลายกลุม กลับ
กลายเปนจุดแข็งท่ีสรางพลังใหเกิดขึ้น โดยพบวา ไมเพียงแตภูมิหลังทางศาสนา 
ความแตกตางของกลุมเยาวชนยังมาจากความสนใจ ความถนัด โอกาสและการเขา
ถึงชองทางหรือแหลงสนับสนุนการทํากิจกรรมของเยาวชนท่ีไมเทากัน หากก็กลับ
เปนผลดีเมื่อมีโอกาสไดมาสานสัมพันธ แลกเปล่ียนเรียนรูกันในความเปนเครือขาย 
ตางชวยกนัเตมิเต็มและมีสวนในการสนองตอบความหลากหลายในประเด็นตางๆ ที่
เยาวชนกําลังเผชิญ ทั้งเรื่องงานพัฒนาหรือการแกไขปญหาในกลุมเด็กและเยาวชน 
สรางใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือระหวางกัน สรางเสริมศักยภาพ ยกระดับ
ตนเอง และพฒันางานเยาวชนทีม่คีณุภาพ สามารถตอบสนองการแกไขปญหาเฉพาะ
กลุม เชน ปญหายาเสพตดิ การวางงาน การศกึษา และความยากจน ตลอดจนปญหารวม
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อยางกรณคีวามไมสงบทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนที ่ดงัทีเ่ยาวชนหลายคนไดรวมกนัสะทอนวา

“เราสามารถตอรองกับภาครัฐได เพราะเรามีเครือขาย เราสามารถ
ยกระดับความเปนอาเซียน ใหเห็นวาเยาวชนสามจังหวัดก็กําลัง
คิดเร่ืองนี้อยู” 

“กลุมทีเ่คยไดสมัผสักนัอาจจะนอยเกนิไป แตพอมารวมอีกหลาย
เครือขาย ก็สามารถแลกเปลีย่นแนวคดิในเรือ่งทีเ่ราไมเคยคาดคดิ
มากอนได เพราะเรามีหลายเครือขายเชื่อมโยงกัน” 

“รูแลววาองคกรเยาวชนนอยมากท่ีจะมาแบบน้ี อยูกันแบบตาง
คนตางทาํ.... กลุมเยาวชนทีผ่านมา จดัตัง้แบบครัง้เดยีวจบ แตเดก็
ผานระบบน้ันมาแลวจะรูวาไมใชแบบนัน้ จะปรบัตวัเปล่ียนแปลง
ไดเยอะมาก จะรูสึกวาไมอยากเปนเครื่องมือของรัฐแลว...” 

 
นอกจากนี้ การรวมตัวของเยาวชนยังเปนเหมือนเกราะกําบังและเปน

ชองทางที่พวกเขาสามารถจะตอรองกับการสอดสอง การเพงเล็ง และการกระทําที่
ละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน เชน การตรวจคน ซ่ึงเปนประสบการณรวมของเยาวชน
ในพ้ืนทีท่ีต่กเปนกลุมตองสงสัย ถกูจบัตามองและเฝาระวังจากเจาหนาท่ีรฐั โดยการ
ทํางานรวมกันเปนเครือขาย และไดรับการสนับสนุนจากองคกรที่นาเชื่อถือ เปนที่
ยอมรบั และมผีูนาํองคกรเปนท่ีรูจกัของสงัคม เปนเหมอืนการมพีืน้ทีย่นืในสงัคม ให
ไดมบีทบาท เปนเคร่ืองแสดงศักยภาพ ซ่ึงเปนพลังอาํนาจอยางหน่ึงของเด็กเยาวชน 
ทีส่ามารถนํามาใชทาํงานตามเปาหมายและวัตถปุระสงคของแตละกลุม พรอมๆ กบั
เปน เกราะกําบัง เพื่อปองกันการคุกคาม ควบคุม กระทั่งการขัดขวางมิใหเยาวชน
รวมกลุมกันทํากิจกรรม แมจะเปนกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนก็ตาม 

! ใชงานพัฒนา และการหารือ ฟนความสัมพันธ และลดขอขัดแยง
สําหรับชุมชนศาสนิกเดียวกัน ไมพบปญหาความขัดแยงที่รุนแรง เพราะ

มีความเขาใจความหมาย คุณคา และการปฏิบัติตนที่สอดคลองกัน แตก็ไดรับ
ผลกระทบจากเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความสัมพันธ เชน กรณีพื้นที่บานชุมบก 
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จ.นราธิวาส จากปญหาความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่น ชาวบานแบงแยกใหการ
สนบัสนุนฝายการเมืองคนละข้ัว การเลือกต้ังทีเ่กิดขึน้ทกุคร้ังจงึยิง่ทาํใหความสัมพนัธ
ของคนในชุมชนหางเหินกันมากขึ้น จากการขับเค่ียว แขงขัน และชวงชิงอํานาจ
ทางการเมือง สงผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน ดังที่มีการสะทอนวา 

“ชวงท่ีเราทําโครงการรอบแรก เขามีเลือกต้ังผูใหญหมูบาน ทาํให
เกดิความขดัแยงกับชมุชน คณะทาํงานบางสวนของเราถอยออกไป 
แตกิจกรรมที่เราทําเปนการดึงเขาเขามารวมเวทีใหม พอเลือกตั้ง
ผูใหญบานจบไป แตฝายที่แขงขันกันก็ไมเขามาคุย ทําใหงานไป
ตอไมได ดังนั้นถาไมมาคุย งานก็จะจบ ทําใหแกนนําสองฝายก็มา
คยุกันเพือ่ใหงานเสรจ็ตามเปาหมาย การเมืองทองถิน่แบงคนออก
เปนฝกฝายอยางชัดเจน พอเลือกต้ังทจีะมีความขัดแยงกนัเกิดขึน้ 
ตองรอจนกวาเลือกต้ังแลวเสร็จ เขาจะกลับมาใหม ถาเขาเห็นวา
งานเปนประโยชนกับชุมชน ชวยกันขับเคล่ือนชุมชน จะทําใหคน
ที่ขัดแยง แขงขัน และแบงฝายกันกลับมาเหมือนเดิมได” 

ชุมชนชุมบก 

นอกจากปจจัยทางการเมืองที่บั่นทอนความสัมพันธของคนในชุมชนแลว 
ปจจยัทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการทํามาหากิน และการประกอบอาชีพ รวมถึง
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมหรอืความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตภิายใน
ชุมชนท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก็เปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอความ
สัมพันธของคนในชุมชนท่ีนับวันจะหางเหิน และแปลกแยกตอกันมากขึ้น จากการ
ที่ตองปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ดังชุมชนบานทุงเค็จ จ.ปตตานี ที่
สะทอนวา 

 ั ื ี่ ั่ ั ั 
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“เดิมทีคิดวาเรื่องคลองในหมูบานไมเกี่ยวกับตัวเรา แตจริงๆ มัน
เกี่ยวกับลูกหลานเรา ตอไปในอนาคต ทุงนาที่ชาวบานไดปลูก
ขาวจะไมเหลือ เพราะความเจริญเขามา แตกอนปูยาตายาย
ทาํนา แตสภาพตอนน้ีไมมีแลว เราเองก็ไมเหน็ประโยชนเพราะไม
ไดทาํนา มอีะไรเปล่ียนแปลงไปมาก ความจริงทีเ่ปนอยูกบัปจจุบัน 
เราอยูแบบบานๆ แตเปนอยูแบบบานๆ ที่ไมไดใหความสําคัญ
ของประชากรหมูบานเหมือนกอน ที่เคยชวยเหลือกัน เด๋ียวนี้หาง
หายกนั การชวยเหลอืไมมแีลว เพราะปจจยัหลายอยาง แตละคน
ทํามาหากินไปวันๆ ตางคนตางอยูไป” 

 ชุมชนทุงเค็จ 

เชนเดียวกับชุมชนวัดชางใหออก จ.ปตตานี ทีส่ะทอนใหเห็นเง่ือนไขปจจยั
เดยีวกนัในเรือ่งสภาพการทํามาหากินทีเ่ปลีย่นแปลงไป และไดแยกผูคนออกจากกัน 
เพราะไมมีเวลาพบปะ ทํากิจกรรม และไดใชพื้นท่ีสาธารณะรวมกัน ดังที่สะทอนวา

 
“ตางคนมีงานทําอยูแลว หมูบานน้ีผูหญิงเยอะ แมหมายเยอะ 
คนหนุมสาวก็มี แตถาเลยกลางคนไปจะเปนแมหมายเยอะ
เนือ่งจากสามีเสียชวีติ แตไมใชจากเหตุการณ ผูหญิงก็ตองไปกรีดยาง
ดวย ทําขาราชการดวย ทําโครงการตองใชเวลาวาง ตองสมัครใจ
มาทํากัน ไมไดบังคับ” 

ชุมชนชางใหออก 
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กลาวในภาพรวม ความสัมพันธของคนในชุมชนและเครือขาย มักมีทั้ง
ความสมัพนัธเชงิลบทีเ่ปนเรือ่งความขัดแยง การเผชญิหนา อาํนาจหรอืผลประโยชน 
และความรนุแรง และมทีัง้ความสมัพนัธเชงิบวกในลกัษณะของความกลมกลนื ความ
คุนเคยใกลชดิ และความเอ้ืออาทรแบงปนกนั ซึง่การดําเนินงานโครงการ ชชต. ดวย
กระบวนการ CDD เปนการสรางพื้นที่แหงประสบการณในการทํางานรวมกันของ
ชาวบาน เปนหนทางในการเยียวยา ฟนฟ ูและพัฒนาความสมัพนัธทีถ่ดถอยใหกลับ
คืนมา ในลักษณะของการใชทุนทางสังคมที่เปนเรื่องความสัมพันธแบบรูจักมักคุน
กันมาแตเดิมในสังคมทองถิ่น การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากการใชเวลาและทํา
กจิกรรม/ โครงการรวมกัน รวมถงึการเปดพืน้ทีก่ารเรียนรูใหมๆ  ทีก่วางขวางในกลุม
และชุมชนที่มีความสัมพันธดีอยูเดิม ทั้งนี้ในการดําเนินโครงการพัฒนาของชุมชน 
พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสัมพันธ ไมวาจะในลักษณะใด อยูที่การให
ความสาํคญักับความแตกตางของคนทกุกลุมทีอ่ยูรวมกนัในชมุชน ความสามารถใน
การจัดสรรและกระจายทรัพยากร รวมถงึผลประโยชนทีค่รอบคลุมทัว่ถงึในทกุกลุม 
ตลอดจนการใหความสําคญักับการพูดคยุหารือเพือ่เพ่ิมความเขาใจซ่ึงกันและกันแม
จะคิดตางกัน วาในประเด็นเหลาน้ีมกีารคํานงึถึงหรอืใหความสําคัญมากนอยเพียงใด
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2. ความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูนําชุมชน ซึ่งไดแก ผูใหญบาน 
กํานัน ผูนําศาสนา และผูนําทองถ่ิน พบวา กระบวนการทํางานของโครงการ 
ที่สรางเง่ือนไขใหมีคณะทํางานเปนกลไกขับเคล่ือนงานพัฒนาในชุมชน ซ่ึงสวน
ใหญเปนชาวบานท่ีไดรับการเลือกจากคนในชุมชนดวยกันเอง โดยไดรวมกับผูนํา
ชุมชนและผูนําทองถ่ิน ประชุม ปรึกษาหารือและรวมกิจกรรมกันบอยข้ึน ชวยให
คณะทํางานแตละคนเกิดความเช่ือม่ันในศักยภาพของตน มีความตระหนักถึง
อํานาจภายในตนซ่ึงกอตัวขึ้นผานกระบวนการและการดําเนินโครงการ ประกอบ
กับกิจกรรมงานพัฒนาท่ีชุมชนทํามีความกาวหนาที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน 
สงผลใหคณะทํางานชุมชนเร่ิมมบีทบาทเปนทีย่อมรับจากผูนําชมุชน ผูนาํทองถิน่ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ดังตัวอยางในกรณีบานทุงเค็จ จ.ปตตานี 
ที่ผูประสานงานพ้ืนท่ีสะทอนวา

“ความสัมพันธระหวางผู นํากับชาวบานเปลี่ยนไป เนื่องจาก
ผูใหญบานสนใจเขามารวมทํากิจกรรมกับชาวบาน แสดงถึงการ
สนับสนุนงานของชาวบาน ทําใหเกิดความใกลชิดกับผูนํามากขึ้น 
หรือการท่ีผู นําศาสนามารวมกิจกรรมบอยๆ เปนท่ีปรึกษา
โครงการ มารวมใหความสําคัญกับกิจกรรมของชาวบาน ไมได
ปลอยใหชาวบานทํากันเอง เวลามีปญหา เขาก็ใหคําแนะนําและ
รวมแกไขปญหาดวยกัน ตรงนี้ทําใหความสมัพันธดีขึ้นมาก” 

จากความสัมพันธระหวางชาวบานและผูนําชุมชนที่มีแนวโนมเปนไปใน
ทางท่ีดดีงักลาว นอกจากจะเปนเคร่ืองแสดงถึงการท่ีชาวบานเริม่ตระหนกัถงึอาํนาจ
ภายในตัวเองท่ีสามารถจะเขาไปมสีวนรวมในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ 
และการพัฒนาชมุชน ยงัสะทอนใหเห็นถงึแนวโนมของการปรบัเปลีย่นความสัมพนัธ
เชงิอาํนาจระหวางชาวบานกบัผูนาํอกีดวย ผลการดาํเนนิงานพฒันาทีเ่ปนประโยชน
กับสมาชิกชุมชน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความม่ันใจแกตนเอง และยังไดรับการ
ยอมรับจากผูนําในชุมชน ขณะเดียวกัน ไดชวยยกสถานะของชาวบาน ท่ีไมใชอยู
ในฐานะเปนเพียงผูตาม ตองมีตัวแทนคอยควบคุม ตัดสินใจแทน แตกลายมาเปน
ผูมีสวนรวมในการแกไขปญหา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาผาน
กิจกรรม/ โครงการตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของตน เชน บางพ้ืนที่ 
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ชาวบานเห็นรวมกันที่ควรเพ่ิมบทบาทของผู นําทองถิ่น เชน กํานัน ใหเขา
มาสนับสนุนการดําเนินโครงการ เพราะลักษณะของโครงการบางโครงการ ใช
งบประมาณคอนขางสูงมาก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในพ้ืนที่ 
ตองอาศัยผูนําทองถิ่นในการประสานงานและผลักดันดานงบประมาณเพ่ิมเติม 
เปนตน

3. ความสัมพันธระหวางชาวบานกับหนวยงานทางการ ที่ผานมา โดย
มากชาวบานมักอยูในฐานะเปนฝายตั้งรับ ปฏิบัติตาม เพื่อตอบสนองตอนโยบาย 
แผนงาน และโครงการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานทางการ โดยขาดการมีสวนรวม
ในการกําหนด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และดําเนินการ ดวยวิธีการและการคาดหวัง
ถึงผลลัพธที่สอดคลอง ตรงกับความจําเปนและความตองการท่ีแทจริง ดังนั้นเม่ือ
ชาวบานเกิดการเรียนรูผานกระบวนการ CDD และดําเนินโครงการพัฒนาดวยตนเอง 
ทําใหชาวบานสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบโครงการพัฒนาที่ไดรับการสนับสนุน 
ซึ่งพบวา โครงการ ชชต. ท่ีใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน 
บนฐานขอมูล และสรางการมีสวนรวม สามารถตอบสนองความตองการและความ
จาํเปนไดมากกวา เพราะเกิดขึน้จากการเรียนรู การตัดสนิใจรวมกันดวยขอมลู และ
การวิเคราะหชุมชนรวมกันของทุกคน ดังที่ชุมชนโคกเคียน จ.นราธิวาส สะทอนวา 

“โครงการราชการกับโครงการ ชชต.ตางกันเรื่องการติดตาม 
ราชการไมติดตาม ที่ชาวบานจะเอา ไมใหทํา แตโครงการ
ชชต. ชาวบานมาตกลงกันจะเอาอะไร แตทิ้งไมได มีคนมาตามดู 
โครงการราชการเรียกคนงาย เพราะแจกเยอะ แตเราเรียกมา
ทํางาน ถงึเรยีกยากกวา แตโครงการนีย้ัง่ยนืกวา เพราะเราไดรวม
ตวักัน เกดิจากความตองการของเรา ดูอยางเคร่ืองทําปุยนี ่ราชการ

 ่
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3 โครงการ “พนม” คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมูบาน เริ่มดําเนินการมาตั้งแต
ป 2550  โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งแต 2.5 แสน-3.5แสน ข้ึนอยูกับจํานวนครัวเรือนของหมูบาน

เอามาแจก เขามีงบแลวก็ซื้อมาให เราจะเอาหรือไมเอา เขาจะให 
ตอนน้ีไมไดใชงาน ต้ังท้ิงเปนเศษเหล็ก เพราะมันไมตอบสนอง
ความตองการใชงานของเรา” 

ชุมชนโคกเคียน 

การเขารวมโครงการ ชชต. สงผลใหลกัษณะความสมัพนัธระหวางชาวบาน
กับหนวยงานของรัฐมีความเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปในทิศทางบวก จาก
ประสบการณทีช่าวบานไดเรยีนรูผานกระบวนการ CDD ทาํใหเหน็ถงึประโยชนและ
ความสําคัญในการพัฒนาโครงการที่ตอบสนองตอความตองการและความจําเปน 
มคีวามโปรงใส และยงัพฒันาศกัยภาพของชาวบานใหเขามามสีวนรวมในการพฒันา
ชุมชนของตน จึงมีแนวคิดท่ีจะนํากระบวนการดังกลาวเขาไปประยุกตใชกับ
โครงการพัฒนาอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทางการ แสดงใหเห็น
ถึงการปรับความสัมพันธซึ่งชาวบานแสดงเจตนาท่ีจะมีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการ และวิธกีารดําเนนิโครงการ ไมใชรอฟงคาํสัง่และปฏิบติัตามเทาน้ัน 
เชนที่ผูประสานงานพ้ืนท่ีชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี สะทอนไวดังนี้ 

 “ชวงที่เราทําปที่ 2 โครงการพนม3เขามา ทางผูใหญบานเห็นวา
วิธีการของเราใชไดผล ก็มีการเรียกคนในชุมชนเขารวมประชุม 
ถามวาจะทําอะไรบาง คณะทํางานที่เคยรวมกับเรา เขาเรียนรู
กระบวนการท่ีทําแลว กลาที่จะเสนอวาบานเรามีปญหาเร่ือง
นํา้ประปา เกดิเสยีงถกเถียงกันในเวที แตกอนไมมเีลย ผูใหญบาน
เสนออะไรก็แคยกมือรับใหผานๆ ไป เราภูมิใจที่เขานําเทคนิคเรา
ไปใชตอ” 
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นอกจากนี ้ยงัเปนการเพิม่โอกาสและชองทางทีห่นวยงานทางการจะเขา
มาสนับสนุนมากขึ้น จากรูปธรรมการดําเนินโครงการและผลงานท่ีเปนที่ประจักษ 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ทักษะและความสามารถของชุมชนในการดําเนินงาน 
การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหา
และความตองการของชมุชนไดอยางแทจรงิ ยอมจะชวยใหหนวยงานทางการเขามา
สนบัสนนุและจดัสรรงบประมาณแกชมุชนอยางถกูตอง เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการ เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม สรางความสัมพันธและการส่ือสาร
แบบสองทางมากข้ึน เกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียน ปรึกษาหารือ รวมกันคิดรวม
กนัทาํ แสดงถงึความเขาใจ เขาถงึในการพฒันา เพือ่ใหชาวบานไดรบัประโยชนอยาง
แทจริง ซึ่งยอมสงผลตอความสัมพันธระหวางประชาชนกับหนวยงานรัฐในเชิงบวก 
ในขณะเดียวกัน จากการท่ีชาวบานเรียนรู มีประสบการณตรง และเห็นประโยชน
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทําดวยตนเองในงานที่โครงการ ชชต.สนับสนุน ทําใหเกิด
ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความกลาที่จะสงเสียงบอกถึงความตองการที่แทจริง และ
รบัผิดชอบดําเนนิการดวยความรูสกึเปนเจาของ ซึง่จะเปนเครือ่งรบัประกันไดถงึการ
ไดรับประโยชนและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 กระบวนการพฒันาโดยมีชุมชนเปนตวัขับเคล่ือนท่ีเรยีกวา CDD ทีใ่หความ
สาํคญักับการมสีวนรวมของชมุชนในการดําเนินโครงการ นบัตัง้แตการพฒันากรอบ
คิดการศึกษาชุมชน การเก็บขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวม หรือการจัดเวทีวิเคราะห
ชุมชน กอนจะนําไปสูการเลือกประเด็นท่ีจะพัฒนาเปนโครงการของชุมชน ซึ่งการ
เขารวมกิจกรรมในขัน้ตอนตางๆ ไมเพยีงชาวบานทีเ่ขารวมแตละคนตองจดัสรรและ
สละเวลาของตนเอง ยังตองหาเวลาที่สอดคลองกับคนสวนใหญในชุมชนอีกดวย 
เกิดความเชือ่มโยงตนเองเขากับผูอืน่และชมุชนในฐานะเปนตวัตนสวนรวม ทัง้น้ีดวย

 เวลา
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ชุมชน
องถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัม

ระยะเวลาที่ตอเนื่องและยาวนานพอในการทํากิจกรรม ทําใหชาวบานไดเขามา
สมัพันธ พดูคยุ ปรกึษาหารือ ทาํงานรวมกนั สรางใหเกดิความใกลชดิและคุนเคย
กันมากขึ้น เอื้อตอการพัฒนาความสัมพันธเชิงสรางสรรค ดังที่หลายชุมชน
ไดสะทอนใหเหน็ถึงปฏสิมัพนัธทีค่อยพฒันาขึน้ตามเวลาทีไ่ดรวมทาํโครงการดวยกนั 

“ทอแทมากเลยนะ ขนาดท่ีมะ (ผูประสานงานในพ้ืนที่) โทรมา 
อยากจะกดโทรศัพททิ้งเลย ไมเคยเจอแบบนี้ แตมะเปนพี่เลี้ยง
ที่ดี เขาใจเย็น เวลาหาขอมูลชุมชนก็ถามผูเฒาผูแกที่มีความรู
เกี่ยวกับประวัติหมูบาน ใชเวลาขั้นตอนนี้ ประมาณ 2-3 เดือน 
สวนใหญจะนัดกันเปนกลุมๆ ไปบานนั้นไปบานนี้ ชวยกันวาด
แผนผัง ไมเคยทํากระบวนการแบบน้ีมากอน” 

ชุมชนชางใหออก

“บางครั้งอยูที่โรงเรียน บางครั้งมีธุระ หลายคนติดงาน ทํานา
กลางวัน พอมีเวลาวางก็เขาประชุมกลางคืน การรวมคนหลายๆ 
คนตอนกลางวันจะยาก เพราะเขามีงานกัน สวนใหญก็ประชุม
กันตอนกลางคืน ถาเปนผูใหญบานหรือศาสนาจะมีเวลาของเขา 
ถาเราอยากประชุมชาวบานก็ประชุมกลางคืน การกอสรางบางทีก็
ทาํกลางคืน มนัตองใชคนเยอะ ชวงท่ีเราสรางอาคารอเนกประสงค
เปนชวงบวช กลางวันเหนื่อย แคนั่งยังลุกไมไหวเลย กลางคืนจะ
สามารถกินอะไรไดแลว เราใชเวลากลางคืนทํางานดวยกัน” 

ชุมชนชุมบก 
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การจัดสรรเวลาวางซ่ึงเปนเวลาท่ีอยูนอกเหนือเวลาทํางานในอาชีพและ
พักผอน นับเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานพัฒนา และเปนเง่ือนไขใหเกิด
การเรียนรู สรางปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยพบวา ชาวบานที่มารวมโครงการจะ
จัดสรรเวลาที่เหลือจากความรับผิดชอบในครัวเรือน และการประกอบอาชีพหลัก
มาทํากิจกรรมดวยกัน ดังน้ันหากหมูบานใดมีสมาชิกโครงการที่มี เวลาวาง หรือ
สามารถจัดสรรเวลาแกสวนรวมมากเพียงพอ จะทําใหการขับเคล่ือนและผลักดัน
ใหงานดําเนินไปไดตอเนื่อง แตกตางจากโครงการท่ีสมาชิกไมคอยมี เวลาวาง ทําให
โครงการพัฒนาดําเนินไปไดลาชาและอาจสะดุดหยุดลง 

“เราทําตรงน้ีเปนรายไดเสรมิ พอเกาโมงเชา หลงัจากกรีดยางของ
ใครของมันแลว เราก็มารวมกันทาํมะพราวค่ัวทีน่ี ่สนุกดี ดกีวาอยู
วางๆ เราเร่ิมมีลูกคาประจํา เพราะมะพราวค่ัวเรามีคุณภาพดี ค่ัว
ดวยมือ ไมแตกมัน ลูกคามีจากยะลา จากโกลก มาจองเร่ือยๆ” 

ชุมชนทุงเค็จ

การวเิคราะหเรือ่งเวลาและการใชเวลาของชาวบานในชมุชน มคีวามสาํคัญ
ตอการทําความเขาใจวิถชีวีติของคนในชุมชนน้ันๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูทีเ่ขา
มาสนับสนุนงานพัฒนาของชาวบาน โดยการรูจัก “เวลาของชุมชน” จนมองเห็น
ถึง เวลาวาง จากความรับผิดชอบสวนตัวและครอบครัวที่สอดคลองกัน และมีความ
เปนไปไดที่พอจะจัดสรรใหลงตัว ยอมสงผลตอการใหความรวมมือและการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ตางๆ โดยจัดจังหวะใหอยูในชวงที่เหมาะสม เชน หลัง
เวลากรีดยาง มีระยะเวลาเพียงพอ มีความตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เปนเวลาท่ีทุกคนวาง
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ตรงกนัหรอืวางกันเปนสวนใหญ กระท่ังสามารถเสียสละโดยสมัครใจรวมกนัได ยอม
เปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เน่ืองจากมีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 

 พืน้ทีห่รอืสภาพแวดลอมมสีวนสาํคญัท่ีเอือ้ใหเกดิการปฏสัิมพนัธระหวางกนั 
เชน การกําหนดพื้นที่ที่จะทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกัน เปนโอกาสใหได
พบปะพูดคุย ปะทะสังสรรคกัน ตลอดจนไดรวมทํากิจกรรมของชาวบานในแตละ
ชมุชน ทาํใหไดใกลชดิและคุนเคยกนัมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่พืน้ทีส่าธารณะทีค่น
ทกุกลุมรูสกึวาสมัพนัธกบัตนและสามารถเขารวมได ตวัอยางโครงการอนรุกัษคลอง
ของหมูบานทุงเค็จ จ.ปตตานี มีกิจกรรมท่ีชาวบานตองออกไปสํารวจสภาพคลอง
วาเปนอยางไร ซ่ึงกอนหนาน้ีชาวบานไมไดสนใจนัก ครั้นไดออกสํารวจ ไดเรียนรู 
เปรียบเทียบสภาพในอดีตกับปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป พบเห็นความเสื่อมโทรม
ท่ีเกิดข้ึน จึงมาคิดวาหากปลอยไปจะไมเหลือทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเกิดความ
รวมมือกันที่จะอนุรักษคลองสายนี้ไว 

“ประธานโครงการมวีถิชีวีติและทาํมาหากนิอยูกบัคลอง เลยรูสกึ
วาถาคลองสายน้ีหายไปจะสงผลกระทบตอชวีติ เขาจะอยูไมได จงึ
เสนอทาํโครงการอนรุกัษคลอง ซึง่ระดมอาสาสมคัรท่ีสวนใหญเปน
เด็กและเยาวชนเขามารวมกัน เปนจุดที่ตางจากโครงการอ่ืนๆ ที่
ผูใหญในหมูบานจะมารวมกันทํา พืน้ทีอ่ยางคลองในหมูบานทําให
เกิดการมีสวนรวมท่ีมากข้ึน จากท่ีเด็กๆ ไมเคยรูอะไรเก่ียวกับ
คลองที่เขาเห็นทุกวัน พอไดฟงคนเฒาคนแกเลาเร่ืองสมัยกอนให
ฟง เขากส็นใจ คดิวาควรจะรักษาไว แตเรือ่งน้ีเปนเร่ืองใหม จึงตอง

 พ้ืนที่
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ขอความชวยเหลอืจากวทิยากรขางนอกเขามาบรรยายใหฟง ซึง่ดี
มากตรงที่ชาวบานไดคิดวาคนนอกยังใหความสําคัญ นี่เปนคลอง
ในหมูบานเขาเอง ก็ตองใหความสําคัญมากดวย” 

ผูประสานงานพ้ืนที่ชุมชนทุงเค็จ 

นอกจากน้ีพบวา หากสามารถพัฒนาและขยายพ้ืนที่ดวยการเช่ือมตอ
กับพ้ืนที่สาธารณะที่มีอยูเดิมในชุมชน อยางมัสยิด และตาดีกา จะสงผลใหการ
ปฏิสัมพันธของชาวบานกวางขวางออกไปไดอีก ดังตัวอยางที่สะทอนในหลายพ้ืนที่

“มติเอกฉันทวา อาคารอเนกประสงคเปนประเด็นแรกท่ีเรา
ตองแก เพราะถาเรามีอาคารอเนกประสงค เราก็จะมาประชุม
สรางเวทคีวามเขาใจได เร่ืองอืน่ก็จะตามมา ตอนแรกมกีารนาํเสนอ
หลายโครงการ ถาไมยอมกันก็ตกลงไดยาก แตเราเห็นวาทําแลว
จะเปนประโยชนของหมูบาน เปนของสวนรวม จึงลงมติเลือกทํา
อาคารอเนกประสงค ซ่ึงไมไดใชประโยชนเพื่อการประชุมเทาน้ัน 
แตใชเปนโรงเรียนตาดีกาของเด็กชวงเสาร-อาทิตย ใชในกิจกรรม
หลายอยาง สรางแลวไดใชงานจริง เราคิดวาชาวบานเกือบรอย
เปอรเซ็นตพอใจ” 

ชุมชนชุมบก 
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 สาํหรับชุมชนท่ีคนตางศาสนิกอยูรวมกัน นบัวาเร่ืองพ้ืนทีใ่นการทํากจิกรรม
รวมกันมีความออนไหวและสงผลกระทบตอความสัมพันธ เชนกรณีชุมชน
เกาะสะทอน จ.นราธวิาส ซึง่เดิมการทํากิจกรรมทางสังคมใดๆ มกัทาํในพ้ืนทีห่รอืโซนใด
โซนหน่ึงเทานัน้ โดยเฉพาะกรณีพีน่องมุสลมิตองเขาไปประชุมภายในวัดหรือในสถาน
ที่ที่รูสึกวาเปนพื้นที่ของคนสวนใหญ คนที่มีอํานาจเหนือ สามารถควบคุมทุกอยาง
ไดเพียงฝายเดียว จึงเกิดความไมสบายใจ หากผูเกี่ยวของหรือผูที่มีปฏิสัมพันธและ
ตองใชพ้ืนทีเ่ดยีวกัน ขาดความเขาใจ มกีารแสดงออกหรือการกระทําทีไ่มเหมาะสม 
ก็อาจมองไดวาเปนการกระทําท่ีไมเคารพความแตกตาง ซึ่งผูไดรับผลกระทบยอม
รูสึกตอตานและหลีกเล่ียงการปฏิสัมพันธดวย ดังนั้นการแสวงหาพ้ืนที่ตรงกลาง
ที่ทําใหความแตกตางระหวางคนสองกลุมน้ัน อยูรวมกันไดหรือเขาถึงไดดวยกัน
ทุกกลุม ยอมชวยสรางความรูสึกปลอดภัย ผอนคลาย วางใจได และมีความรูสึก
เปนเจาของรวมกันได เปนหนทางในการสมานความรูสึกของกลุมคนท่ีรูสึกวา 
ถูกกระทํา รูสึกเปนฝายเสียเปรียบที่ตองยอมเสียสละเพียงถายเดียว หรือไมไดรับ
การเคารพ เปนตน

 การที่สมาชิกชุมชนเขามารวมทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตน ทําให
แตละคนไดตระหนักในหนาท่ีความรับผดิชอบ และไดแสดงศักยภาพในบทบาทท่ีตน
เขาไปเกี่ยวของ เปนทั้งผูรับและใหความชวยเหลือสนับสนุนกันและกัน รวมถึงอยู
ในฐานะผูไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรมนั้นๆ ดวย ซึ่งลวนสงผลตอปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน ทัง้น้ีกิจกรรม/ โครงการพฒันาท่ีดาํเนนิการในชมุชนเปาหมาย สามารถ
จําแนกไดเปน 5 กลุม ดังนี้ 
 
 1) กจิกรรมท่ีเกีย่วของกับศาสนาและประเพณี โครงการทีม่วีตัถปุระสงค
เพ่ือสืบทอดประเพณีและรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก โครงการทําขันหมาก 
และโครงการกลองยาว ของหมูบานชางใหออก จ.ปตตานี โครงการแรกตองการ
สืบสานการทําขันหมากในหมูบานตอจากคนเกาคนแก ซ่ึงมีแตจะลมหายตายจาก
ไปทุกที อีกทั้งเปนการสงเสริมการใชขันหมากท่ีทําข้ึนในหมูบานแทนการส่ังทํา

กิจกรรม
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จากทีอ่ืน่ เปนการสรางรายไดใหแกคนในชมุชนอกีทางหนึง่ สวนโครงการกลองยาว
มีวัตถุประสงคใกลเคียงกันที่ตองการสงเสริมประเพณีทองถ่ิน เน่ืองจากการแห
กลองยาวเปนการละเลนหน่ึงในงานบุญประเพณีของหมูบาน จึงมองวาหากมีกลุม
กลองยาวเกดิขึน้ จะไดรบัความสนใจจากคนในหมูบาน ประธานโครงการกลองยาว 
เลาถึงความสําคัญ กิจกรรม และการมีสวนรวมของคนในชุมชนวา 

“ที่คิดจะทําเพราะการเลนกลองยาวเปนการละเลนในประเพณี
หมูบาน เชน แหเทียนเขาพรรษา ชักพระ ทอดกฐิน งานบวช เดิม
มีแตกลองมาเลนไมมีนางรํา แตเพื่อใหครึกครื้นมากขึ้นตองมีคน
รําดวย ทุกวันน้ีเจาภาพตองไปจางกลองยาวขางนอกมาเลน แต
ถาทําของหมูบานก็ไมตองไปจาง คนบานเราจะไดมีรายไดดวย 
ท่ีผานมาพวกแมบานจะไปเปนนางรํารวมกับกลองยาวที่วัด ก็รํา
ไปไมไดมีทาอะไร สาวๆ ไมคอยรําเพราะเขาอาย พวกเราแกแลว
ไมคอยรูสึก ตอไปจะมีวิทยากรมาสอนรําและฝกซอมดวย มีคน
มาสมัครเปนนางรํากันเยอะ ไดคุยกันสนุกสนาน นาจะทันไดไป
รําเทศกาลทอดกฐินปน้ี” 

ชุมชนชางใหออก

จุดเดนของทั้งสองโครงการนี้คือ การใชทุนทางวัฒนธรรมเปนฐานการ
พัฒนา สรางใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สรางสีสัน ทําใหสมาชิกชุมชน
ไดปฏสิมัพนัธซึง่กนัและกนั ขณะทีโ่ครงการพฒันาโดยมาก มกัมุงทีก่ารแกไขปญหา
ในดานเศรษฐกิจหรือเรื่องปากทอง หรือดานโครงสรางทางกายภาพเปนหลัก ทําให
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เห็นการสรางสรรคและความหลากหลายของกิจกรรมการพัฒนาท่ีสามารถสนอง
ตอบความสนใจของคนในชุมชน ซึ่งไมใชเพียงแคความตองการและความจําเปน
พื้นฐานทางกายภาพ แตยังรวมถึงเร่ืองสุนทรียะ การพักผอนหยอนใจ อันเปนมิติ
สําคัญในชีวิตที่จะขาดเสียมิได 

นอกจากน้ียงัมโีครงการท่ีไดรบัการสนับสนุนซึง่ชวยสรางใหเกิดปฏิสัมพันธ
ผานกิจกรรมที่เก่ียวของกับศาสนาและประเพณี แมวาจะไมใชวัตถุประสงคของ
โครงการโดยตรง แตการดําเนินโครงการพัฒนากลับมีสวนในการสงเสริมศาสนา
และประเพณี เชน การนํารายไดมาปนผลแกคนดอยโอกาส ซ่ึงสอดคลองตามหลัก
ปฏบิตัทิางศาสนาทีส่อน ใหผูทีม่ฐีานะดกีวาตองชวยเหลอืเกือ้กลูแกผูอืน่ทีด่อยกวา 
ตวัอยางเชนกรณีโครงการของหมูบานทุงเค็จ จ.ปตตานี ซึง่ผูประสานพ้ืนทีไ่ดสะทอน
การบริหารจัดการกองทุนของหมูบานดังนี้ 

“อยางเดือนที่ผานมา กอนเดือนบวชก็ปนผลใหกับเด็กกําพรา 
คนชรา และคนพิการ รายไดของการปนผลไดจากกําไรที่หักเขาสู
กลุม ปที่ 2 ทางคณะทํางานและสมาชิกเห็นวาสถานที่ในการทํา
มนัคบัแคบ ไมมทีีเ่ก็บมะพราวท่ีชาวบานเอาขาย เลยขอโครงการ
แอลดีไอใหมีสถานท่ีเฉพาะ การสรางนี้ไดแรงสมทบของชาวบาน
มาเปนอาสาสมคัรในการสราง โครงการมคีาอาหารเล็กๆ นอยๆ ให 
ตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลว” 

ชุมชนทุงเค็จ 

การดําเนินโครงการที่มีสวนสนับสนุนศาสนาและประเพณี สอดคลองกับ
วิถีปฏิบัติทางศาสนานั้น นับไดวาเปนจุดแข็งจุดหนึ่ง อาจเน่ืองมาจากเปนเรื่องที่
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กระทบใจ เปนเร่ืองของศรัทธาความเช่ือ จิตสํานึกที่ดีงาม อันเปนคุณคาท่ีมนุษยทุก
คนตองการเขาถึง ทําใหไดรับความรวมมือในการดําเนินโครงการ เขามามีสวนรวม
ในกจิกรรม และตอกยํา้ใหปฏสิมัพนัธของคนในชมุชนมคีวามกลมเกลยีวกนัมากขึน้

2) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินและการประกอบอาชีพ 
จากขั้นตอน/ กระบวนการทํางานโครงการฯ ที่กําหนดใหตองรวบรวมขอมูลชุมชน 
จดัเวทีวเิคราะหชมุชน และเลือกประเด็นท่ีจะทํางานพัฒนา พบวาสวนใหญชาวบาน
แตละพื้นท่ีใหความสําคัญกับเรื่องการทํามาหากินหรือการประกอบอาชีพเปนหลัก 
เพราะตรงกับความตองการและความจําเปนเฉพาะหนามากที่สุด ดังที่กลุมหมูบาน
โคกเคียน จ.นราธิวาส สะทอนวา 

“สวนใหญเราเปนเกษตรกร หลักๆ คือตองการใชปุยในราคาถูก
และปลอดสารเคมี แมแตคนทํานาท่ีตองการโรงสีเพือ่สีขาว แตเขา
ก็ตองการปุยเพือ่ใชในแปลงนาและผักสวนครัว ทาํใหเกิดโครงการ
ทําปุยขึ้นมา ซ่ึงทุกคนก็เห็นตรงกันดวย” 

ชุมชนโคกเคียน 

 3) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เปนการดําเนินโครงการเพ่ือแก
ปญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนและครอบครัวของคนในชุมชน ตัวอยางเชน รานคา
ชุมชนโคกพะยอม รานคาลอยฟาชุมชนตลาดเกา โครงการตั้งกลุมออมทรัพยและ
รานคาลอยฟาบานชุมบก เปนตน กลุมออมทรัพยเปนรูปแบบของสถาบันทางการ
เงนิเพือ่การออมเงนิ ชวยปลกูนสิยัประหยดัและรกัการออมใหเกดิขึน้แกคนในชมุชน 
สวนรานคาลอยฟาใหบริการซ้ือสินคาเงินเชื่อ ลดปญหาหนี้สินจากการกูยืมเงิน
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นอกระบบ แลวนําผลกําไรที่ไดไปเปนสวัสดิการชุมชน เชน จายเปนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ผูสูงอายุ เด็กกําพรา เด็กดอยโอกาส โดยเบ้ืองตนเงินลงทุนที่จะนําไป
ซื้อสินคาใหแกสมาชิก มาจากงบประมาณที่โครงการ ชชต. ใหการสนับสนุน แต
ระยะตอไปจะมีการจัดสรรงบประมาณจากรายไดที่มาจากการใหสินเช่ือแกสมาชิก 

 4) กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา 
การริเร่ิมโครงการในกลุมน้ี มีความสัมพันธกบัการทํามาหากินและการประกอบอาชีพ 
เนื่องจากชาวบานมองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม กับการดํารงชีวิต ตัวอยางเชนกรณีโครงการอนุรักษคลองของชุมชน
ทุงเค็จ จ.ปตตานี ท่ีผู นํากลุมตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาตแิละ การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอม ซึง่จะกระทบกบัการทาํมาหากนิของ
ตนเองโดยตรง และยอมจะสงผลตอวิถีชวีติของคนในชมุชนตอไปดวย จงึไดหยบิยก
ประเด็นผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาสรางการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ซึง่มโีครงการพัฒนาประเภทน้ีเกดิขึน้ไมมากนัก จงึมคีวามโดดเดน 
แตกตางไปจากโครงการอ่ืนๆ โดยมากท่ีมักมองถึงความตองการ ความจําเปน
พื้นฐานโดยตรง เปนหลัก
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 5) กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาคณุภาพชวีติ สวสัดิการชมุชน และ
พืน้ท่ีสาธารณะ มีตวัอยางโครงการท่ีหลากหลาย เชน การพัฒนาแหลงเรยีนรูปาสาคู
และการทาํตบัจากของชมุชนทุงเคจ็ จ.ปตตาน ีการกอสรางอาคารอเนกประสงคบาน
ชุมบก จ.นราธิวาส เพ่ือเปนอาคารเรียนตาดีกา และสถานท่ีทํากิจกรรมรวมกันของ
คนในชุมชน เปนตน 

กิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน ดานหนึ่งเปนการตอบสนองความตองการตาม
ความจาํเปนเพ่ือพฒันาคุณภาพชวีติ แตอกีนยัหน่ึงกเ็ปนวถิทีางสรางการเรยีนรูรวม
กันผานประสบการณของชาวบาน ทั้งในดานการเรียนรูและการฝกฝนทักษะความ
สามารถดานตางๆ ตลอดจนความเขมแข็งเติบโตดานใน จากการเผชิญกับความ
ยุงยาก ปญหาอปุสรรค ความทอแท แลวสามารถฝาฟนเอาชนะได รวมถึงดานทีเ่ปน
ความสุขใจ ความภูมิใจ เปนตน

3คใต ฟนฟสนับสนุนชุมุ ุ 
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เหตุปจจัยท่ีเอื้อ และชวยสานสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคนในระดับ
ตางๆ ไมวา ระหวางชาวบานดวยกัน ชาวบานกับผูนําชุมชน หรือชาวบานกับ
หนวยงานทางการ ดังที่กลาวมา พบวา มาจากเหตุปจจัย 4 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
แนวคิดและการจัดการโครงการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโครงสรางทางสังคม
ของชุมชน และปจจัยดานมิติวัฒนธรรม 

 
 
จดุเดนของโครงการ ชชต. ทีใ่ชแนวคดิและกระบวนการ CDD เปนเง่ือนไข

ปจจัยที่มาของเปาหมาย วัตถุประสงค การวางแนวทาง ขั้นตอนการขับเคล่ือนงาน
ที่เนน การมีสวนรวมของคนในชุมชน ท่ีวางอยูบนพ้ืนฐานความคิดที่มองวาทุกคน
ลวนมีความสําคัญ มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา และมีสวนรวมรับประโยชน
ทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทาง ข้ันตอนหรอืกระบวนการทีอ่อกแบบ จึงทาํใหผูเขารวมโครงการ
หรือผูมีสวนเก่ียวของ เกิดความรูสึกเปนเจาของ มีความเสมอภาค ชวยคล่ีคลาย
ความรูสึกเหลื่อมลํ้า ไมเทาเทียม และไมเปนธรรม ที่สั่งสมเปนความรูสึกคุนชินจาก
โครงการพฒันาทีผ่านๆ มา ซึง่มองวาเอือ้ประโยชนและกระจกุตวัอยูกบัคนบางกลุม
ในชมุชนเทานัน้ นอกจากนี ้การจัดการโครงการท่ีมุงเนนความโปรงใสและตรวจสอบได 
สรางใหเกิดความเช่ือม่ัน ความไววางใจ เปนพืน้ฐานสําคญัในความสัมพนัธทางสังคม
แบบสรางสรรค นํามาสูการใหความรวมมือ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการ 

ปจจัยดานแนวคิดและการจัดการโครงการ

สรางเหตุ หนุนปจจัย 
เปนเงื่อนไขความสัมพันธ 
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ความสาํเรจ็และความลมเหลวของการดาํเนนิงาน ยอมยดึโยงโดยตรงกบั
คนท่ีเขามามีสวนรวม เขามาเก่ียวของในโครงการ ซ่ึงมบีทบาทและความรับผดิชอบ
แตกตางกัน นอกจากน้ีหากแตละคนมีสวนสรางใหเกิดความเช่ือมั่น ความไววางใจ 
และความศรัทธาใหเกิดขึ้นแกกลุมแลว ยอมจะชวยพัฒนาความสัมพันธระหวาง
กันใหดีข้ึน และสามารถยังผลกระเพื่อมไปสูการเยียวยาความสัมพันธภายในชุมชน
ใหฟนคืนมาสมานฉันทกันมากข้ึน 

ท้ังนี้บุคคลที่เกี่ยวของกัน มีปฏิสัมพันธระหวางกัน และมีผลอยางมาก
ตอการดําเนินโครงการใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก (1) กลุม
สมาชิกที่เขารวมโครงการ ประกอบดวยผูเปนอาสาสมัคร กรรมการโครงการ และ
คณะทํางาน (2) กลุมผูนาํชมุชน/ ผูนาํทองถ่ิน และ (3) กลุมผูประสานงานพ้ืนที ่ดงันี้

(1) กลุมสมาชิกที่เขารวมโครงการ
จากเงือ่นไขทีต่องสรางใหเกดิการเรยีนรูและการมสีวนรวมในการดาํเนนิงาน 

ภายใตแนวคิด กระบวนการ CDD ทําใหแตละคนจะตองรับผิดชอบตัวเอง
และกลุม ซึ่งทุกคนเห็นเหมือนๆ กันวา ตองอาศัยการทุมเท ความเสียสละกําลัง
กายและเวลา ความกระตือรือรนที่หวังอยากจะเห็นการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชวีติของคนในชมุชน กระทัง่กําลังใจและความอดทนตอปญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ 
ดังที่ผูใหญบานของชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี สะทอนไววา 

“งานของแอลดีไอตองเรียนรูรวมกัน มันไมเหมือนกับโครงการ
ของรัฐ สวนมากจะส่ังลงมา ชี้ๆ ใหทําอะไร เราก็เพียงแตทําตาม
เขาไป แตงานนี้ชาวบานไดเรียนรูตัวเอง สภาพที่เปนอยู ปญหา 

ปจจัยดานบุคคล

ี่  โ
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ความตองการของพวกเรา มีปญหายกเอามาชวยคิด ไมใชรอ
คนอื่นมาแก มาสั่งใหเราทํา มีโครงการพัฒนาเขามาเยอะ แต
ตัวชาวบานไมไดพัฒนา พอทําโครงการนี้คิดวา มันสมองดีขึ้น 
เปนการพัฒนาจริงๆ” 

สอดคลองกับประสบการณของชาวบานชุมบก จ .นราธิวาส ซึ่ง
ผูประสาน งานพ้ืนที่ไดสะทอนถึงความกระตือรือรนของชาวบานดังนี้ 

“ปแรกชุมชนเสนอจะทําอาคารอเนกประสงค เพราะท่ีเดิมไม
สามารถรองรับการทํากิจกรรมในชุมชนได เน่ืองจากสถานท่ี
คับแคบ เราไดจากแอลดีไอสองแสนแปด แตงบกอสรางลานแสน 
พอจะสรางตองขอสมทบจากคนในชมุชนดวย ชวยกนัออกเองบาง 
ขอ อบต.บาง ไดอีกแสนกวาบาท พวกเราชวยระดมกัน ทําเสร็จ
ไปไดชั้นหน่ึง สงมอบใหชุมชนไดแลว ที่เหลือคอยหามาสมทบ
ทํากันตอไป” 

ผูประสานงานพ้ืนที่ ชุมชนชุมบก

(2) กลุมผูนํา 
ผูนาํ ในทีน่ีใ้ชในความหมายกวาง หมายถงึบคุคลทีไ่ดรบัการยอมรบัใหเปน

ผูนาํหรอืแกนนาํ อาจจะมตีาํแหนงเปนทางการ เชน กาํนัน ผูใหญบาน สมาชกิ อบต. 
หรืออาจไมไดมีตําแหนงทางการ แตเปนผูไดรับการเคารพนับถือ เชื่อใจ หรือไดรับ
ความไววางใจจากชาวบานหรอืกลุม เพือ่เลอืกใหเปนคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน
ของโครงการ ซึง่พบวา การไดรบัการสนบัสนนุจากคนกลุมนี ้มสีวนสาํคัญทีเ่อือ้ให
โครงการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน เปนโอกาสใหเกิดการเรียนรู มีสวนรวม
อยางเสมอภาคและเทาเทยีมกัน สามารถจดัสรรผลประโยชนตอบสนองตอความ
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 
ไดเห็นวาน่ีพื้นที่บานของเรานะ มีสภาพอยางไร ชาวบานอยูกัน
มา 30 ป ไมเคยรูวาพืน้ทีเ่ปนอยางไร พอไดแผนมา กต็ืน่เตนตกใจ 
แลวเอามาวเิคราะหทาํโครงการ ความสาํเรจ็เกดิจากการทีเ่รารูจกั
ชุมชน ไดเห็นขอมูลตรงนี้” 

เชนเดียวกับผูใหญบานชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี ท่ีไดเขามาเห็นการพัฒนา
และการเปล่ียนแปลงทีเ่ปนผลจากการดาํเนนิโครงการ มองวา กระบวนการทีม่ารวม
ทาํกจิกรรมกบัชาวบาน เปนสิง่ท่ีสรางการเรยีนรู กอใหเกดิการพฒันา สามารถนาํไป
เปนตัวอยางและประยุกตใชในการทําโครงการตอๆ ไปได ดังที่เขากลาววา 

“ผมบอกตรงๆ วาเห็นคณะทํางานทํางานก็ภูมิใจมาก จะทํา
อยางไรท่ีจะยกระดับชวิีต ไมใชวาจมอยูกบัที ่เปนอยูแบบแตกอน 
ดจูากสภาพ ชาวบานตองกระตุนใหเขารับรู และเกิดความรบัผิดชอบ
กับตวัเอง เขาเคยทาํงานเปนกลุมมากอน กค็ดิวานาจะเริม่ทาํอะไร
ที่จะชวยพัฒนากลุมตรงนี้ พอมีโครงการแอลดีไอเขามา ดีมากๆ 
ที่มีระบบการทํางาน พวกเขาไดเรียนรูอะไรตออะไร ไมใชวาอยูๆ 
จะไดโครงการ ผมเองก็ไมไดรูไปทั้งหมด เห็นเขาทํางานกันแลวก็
คิดวาจะไปได นาพอใจมาก” 

นัยยะสําคัญอีกดานหน่ึงของการไดรับการสนับสนุนจากกลุมผู นํานี้ 
การวางบทบาททาทีที่เหมาะสม ยังสะทอนถึงวัฒนธรรมการเรียนรูของผูนําแบบ
ใหมในเรื่องการเปดโอกาสที่จะสรางคนอื่น ทั้งในแงของการเรียนรู สนับสนุนให
ชาวบานไดมีประสบการณการทํางานพัฒนาหมูบานของตน ซึ่งไมตางจากบทบาท
ของคนที่เปนพอแม หรือเปนครู นี่คือวิชาของคนเปนพอแม เปนครู และก็เปนวิชา
ของผูนําดวยเชนกัน นั่นคือเปนการสรางหรือพัฒนาผูอื่นดวยการใหโอกาสหรือให
ไดแสดงบทบาทและศักยภาพ 

(3) กลุมผูประสานงานพ้ืนที่ 
หลายพื้นที่ตางเห็นตรงกันถึงบทบาทสําคัญของผูประสานพื้นที่ในการ

ทําหนาที่เชื่อมประสานคนภายในชุมชนใหเขามาทํางาน คอยกระตุน และเปนแรง
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ผลักดันใหเกิดการทํากิจกรรม เน่ืองจากภายใตกระบวนการ CDD ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอนการทํางานตอเนื่องถึง 6 ข้ันตอน แตละขั้นตอนตองรวมกันคิดรวมกันทํา 
คาดหวังผลที่จะนําไปสูการพัฒนาโครงการในพ้ืนที่ และมีการดําเนินงานใหเกิด
ผลลัพธในลักษณะท่ีกอใหเกิดความย่ังยนืมากท่ีสดุ ซึง่กลายเปนแรงกดดันและบีบค้ัน
ชาวบานเพราะไมคุนเคยกับกระบวนการในลักษณะน้ี ทําใหถอดใจและคิดถอนตัว
ออกจากโครงการ แตเม่ือไดเห็นความพยายามและความต้ังใจของผูประสานงาน
พื้นที่ กลับไดคิดและเปลี่ยนใจทํางานรวมกันตอไป เชน ความรูสึกของคณะทํางาน
ชุมชนชางใหออก จ.ปตตานี ที่บอกวา

“ทอแทมากเลยนะ ทําอะไรก็ไมรูเยอะแยะไปหมด ไมเคยเจอเลย
แบบนี้ โครงการอ่ืนมีแตเซ็นชื่อก็ไดเงิน ไดของมาแลว อันนี้แบง
จายเปนงวด เอกสารตองเปะ พลาดตองทําใหม โครงการอื่นก็
ไมเห็นจะเขมงวดกับเอกสารเลย แรกๆ ทําโครงการ เห็นเบอรมะ 
(ผูประสานงานพ้ืนที่) โทรฯ เขามา ไมอยากจะรับ อยากจะกดท้ิง 
แตเห็นความจริงใจ เขาใจเย็น ใหคําแนะนําดี นอยคนที่จะเขามา
ทาํงานกบัคนในหมูบานแบบทีเ่ขาทาํ ตอนนีท้กุคนรูจกัมะ ประชมุ
หมูบานท่ีไมไดเก่ียวอะไรกับโครงการ ก็ขอใหมะมาดวยทุกคร้ัง เรา
รูสกึเขาเปนคนในหมูบานเดียวกับเรา เขานอกออกในไดตลอดเวลา 
มีแซวออกเสยีงตามสาย ผูใหญบานจะประกาศเรยีกมาประชุม จะ
บอกวาโครงการของมะ” 
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เชนเดียวกับประสบการณของชุมชนโคกเคียน จ.นราธิวาส ที่ชาวบาน
รูสึกเหน่ือยหนายกับขั้นตอนของกระบวนการ CDD กวาจะไดรับการสนับสนุน 
คณะทํางานสะทอนวา เหน็หนาผูประสานงานแลวจะออกอาการเบ่ือ ทอแท อยากจะ
เลกิโครงการ แตเพราะความต้ังใจ ความเอาจริงเอาจัง และความมุงมัน่ของผูประสานงาน
พื้นที่ชวยคลี่คลายความรูสึกใหผานไปได ที่สําคัญระหวางทางที่ดําเนินโครงการ 
กไ็ดรบัความชวยเหลอื การแนะนาํใหคาํปรกึษาอยางใกลชิด จนสามารถแกไขปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายอยางไปได ชวยใหเกิดความมั่นใจท่ีจะดําเนินโครงการ
ใหบรรลุผล รวมถึงการเดินหนาโครงการในอนาคตตอไปดวย ดังเสียงสะทอนความ
รูสึกของชาวบานที่มีตอผูประสานงานพ้ืนที่ชุมชนโคกเคียนวา

“เห็นหนาอสัรยี (ผูประสานงานพ้ืนที)่ จนเบือ่ เขามาหมูบานบอยมาก 
เขาต้ังใจนะ ขนาดเขาเปนคนนอกยังตั้งใจจะชวยเราพัฒนา 
แลวโครงการที่ยุงยากแบบน้ีเพราะอยากใหเราไดมีสวนรวม ก็หา
เวลาวาง นัดกันมาทําใหพรอมๆ กัน ใครไมมาก็ไปตาม เรารูกันวา
จะวางกันชวงไหน พวกตัดยางออกไปเท่ียงคืน กลับเขาบานนอน
ตอนเชา พอบายตื่น ก็นัดกันชวงบาย มันทําได เวลาท่ีเกิดติดขัด 
ผูประสานจะชวยดูแลให ไมมีความรูอะไรก็ถามเขา ปรึกษาเขา 
อยางจะเขียนแบบกอสรางโรงสี ชาวบานไมมีความรูหรอก ไปขอ
ใหทาง อบจ.เขียนแบบ ทางผูประสานก็เดินเรื่องให เขาไมไดเปน
ที่ปรึกษาอยางเดียว แตลุยกับเราดวย หรือจะกอสรางโรงเรือนใน
ที่กรมชลประทาน ตองทําหนังสือขออนุญาต เราไมเคยทํา ไมเคย
เจองานแบบนี้ อัสรียก็ชวยรางหนังสือ แลวใหผูใหญบานเซ็นช่ือ 
จนไดทําการกอสราง เราภูมิใจกับส่ิงที่เราทําได ตอไปคงจะงาย
ข้ึน” 

นอกจากนี้ ผูประสานพ้ืนที่ยังมีสวนชวยลดความหมางเมินและความ
หางเหินท่ีเกิดขึ้นระหวางศาสนิก สรางความรูสึกไววางใจเขามาแทนท่ี ดวยการ
ทํางานอยางมุงมั่นท่ีจะบรรลุเปาหมายของโครงการ และกระบวนการทํางานท่ี
เนนการมีสวนรวม คํานึงถึงความตองการ และผลประโยชนของคนในชุมชน เชน
ที่ผู ประสานงานพ้ืนท่ีชางใหออก จ.ปตตานี สะทอนสถานการณและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวา
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 “ตอนแรกที่ไปชุมชนไทยพุทธ เขาก็มองหนาแบบไมคอยวางใจ 
เพราะผมเปนอิสลามคนเดยีวทีเ่ขาไปคยุ เขาไมไดตอตาน แตอาจ
จะงงวามาทําอะไร แตพอทํางานครบป เทียบกับตอนแรก มัน
เปลี่ยนไปมาก ครั้งแรกเขาไมเปดใจ ปดกั้น ไมอยากจะทําอะไร
ดวย แตกระบวนการของโครงการท่ีไดรวมกันทํางาน มีความใกล
ชดิกันมากข้ึน เขาก็เปดใจ ตอนแรกเขาระแวง ไมกลาเขาหาเรา แต
กระบวนการท่ีพาเราไปหาเขา ตองพยายามไปหาเขากอน ความ
สัมพันธเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นกวาปแรกมาก” 

ดวยวิธกีารและกระบวนการทํางานท่ีแตกตางออกไป โดยมีผูประสานงาน
พื้นที่เปนกลไกสนับสนุน กระตุน และผลักดัน เมื่อมองจากสายตาของชาวบาน
แลว มุมมองท่ีสะทอนออกมาใหไดยินอยูบอยครั้ง จึงมีการนําไปเปรียบเทียบกับ
โครงการอืน่ๆ ท่ีไดรบัการสนบัสนนุโดยภาครฐั ซ่ึงไมเพยีงแตขาดการมสีวนรวมในการ
กําหนดโจทยหรือเรื่องที่ตองการพัฒนา ตลอดจนการดําเนินงาน หากยังปลอยปละ
ละเลย ขาดการตดิตามประเมนิผล และปรบัปรงุแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ ทาํใหชาวบาน
ไมเหน็ถงึความสาํคญัและไมรูสกึมสีวนรวมเปนเจาของแตอยางใด นับวาผูประสานงาน
พื้นที่ท่ีทํางานเกาะติด ลงพ้ืนที่สมํ่าเสมอ คอยติดตามการดําเนินโครงการ
อยางตอเนือ่ง คอยใหคาํปรกึษาและชวยเหลอืยามจาํเปน มสีวนอยางมากทีท่าํให
ชาวบานไดยอนคิด ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง
ท้ังตอโครงการภายใตกรอบงานท่ีหวังใหบรรลุผลท่ีวางไว และตอสํานึกการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยเริ่มตนจากตัวเองอีกดวย

เม่ือมองในภาพรวมของโครงการ ชชต. และมองผาน 5 ชุมชนที่เปนกรณี
ศึกษา ทําใหเห็นวา พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการทํามา
หากินมีลักษณะใกลเคียงกัน รวมถึงมีวิถีชีวิตทางสังคมที่คลายคลึงกัน เชน การเปน
ชุมชนเกษตรกรรมที่ชาวบานสวนใหญยังคงยึดอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก โดย
พืน้เพการใชชวีติทีใ่กลเคียงกนั ทาํใหงายตอการมองเหน็ประโยชนหรอืความตองการ
รวมกันที่จะพัฒนาและรวมกันรับผิดชอบโครงการจนส้ินสุด ทําใหเขาใจธรรมชาติ 

ปจจัยดานโครงสรางทางสังคมของชุมชน
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เงื่อนไข ปญหา ขอจํากัดของตนเองและผูอื่นที่เขารวมโครงการ อันสงผลตอการใช
เวลาและการทํากิจกรรมทางสังคมท่ีไปในทางเดียวกัน การดําเนินโครงการท่ีคํานึง
ถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวบานที่ใกลเคียงกันเชนนี้ จึงเปนเหตุปจจัยเอื้อใหเกิดความ
สําเร็จ และโดยกระบวนการทํางานที่เปนเง่ือนไขสนับสนุน ก็ยังผลตอความสัมพันธ
ใหผูกพันแนนแฟนกันมากข้ึนดวย 

นอกเหนือจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการทํามาหากิน ที่คลายคลึงกัน
แลว หากมองในมติทิางวฒันธรรม หรอืกลาวอกีนยัหนึง่วาเปนเรือ่งของระบบความ
คิดและความสัมพันธทางสังคมอยางหน่ึง ก็พบวา โครงการท่ีมีความสอดคลองกับ
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชน การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง
สวนใหญเปนดานท่ีไมมีเรื่องผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหน่ึง
เขามาเก่ียวของ ชวยสรางบรรยากาศท่ีเอื้อใหคนมาทํากิจกรรมรวมกัน ในสภาพท่ี
ผอนคลาย สบายใจ บางเรือ่งมีสสีนั มคีวามสนกุในตัว จงึอยากเขามารวม และพรอม
จะแบงปน เสียสละเวลา เกิดความรูสึกเปนเจาของรวม สามารถขยายผลสรางการ
ปฏิสัมพันธไปยังคนกลุมอื่นไดหลากหลายกลุม

นอกจากน้ี หากมองมิติทางดานวัฒนธรรมในขอบขายที่กวางออกไป 
มกัสะทอนใหเหน็ถงึอดุมการณหรอืโลกทศันบางอยางของชาวบาน ทีม่องเหน็ความ
เชือ่มโยงระหวางมนุษยกบัมนุษยดวยกันในลักษณะเก้ือกลู ดงัเชนกรณีทีม่กัจะไดยนิ
การที่ชาวบานพูดถึงในทํานองที่วา การทําโครงการในลักษณะนี้ เปนการกระจาย
ใหคนทีห่ลากหลายเขารวม หลายคนหลายกลุมไดประโยชน ไมเฉพาะกลุมใดกลุมหนึง่ 
เปนตน หรือความเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ดังกรณีการอนุรักษ
คลองของชุมชนทุงเค็จ จ.ปตตานี เปนตน ซ่ึงอุดมการณหรือโลกทัศนอยางน้ี มักจะ
ทําใหเห็นความสําคัญของความเสมอภาค มีความรูสึกวาทุกคนเทาเทียมกัน หรือ
ไมตองการเกิดความเหลื่อมล้ํากันมากเกินไป ยิ่งมาผนวกกับกระบวนการ/ ข้ันตอน
ของการทํางาน ที่เปนเงื่อนไขวา ไมใชเรื่องของการนํา แตเนนใหเปนเรื่องที่ชาวบาน
ตองรวมมือกันอยางคอนขางจะเทาเทียม การท่ีชาวบานสัมพันธกันในระนาบท่ี
คอนขางจะใกลเคียงกันนี้ จึงตองมีลักษณะเกื้อกูลกันและกัน หรือพูดงายๆ วาตอง 
“ชวยกนั” ไปโดยปรยิาย ในการดาํเนนิกิจกรรม เปนการมองเหน็ถึงความสาํคัญและ

ปจจัยดานมิติวัฒนธรรม
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ความจําเปนที่จะตองพึ่งพากันและกัน และมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
นอกจากน้ี ในกิจกรรม/ โครงการท่ีทําหลายเร่ือง ยังสะทอนใหเห็นวา 

ชาวบานไมไดมองเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ เงนิ หรอืผลประโยชนเปนตัวตัง้เสมอไป แต
กําลังนําเสนอใหเห็นวา คุณภาพชีวิต ความม่ันคงในชีวิต ยังมีมิติอื่นๆ ดวย เชน มิติ
ทางจิตใจ สุนทรียะ ความสนุก ผอนคลาย วางใจ มีพื้นที่ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เกิดจาก
ความสัมพนัธแบบใกลชิดและคุนเคยกัน เชน กรณีที่ชาวบานสะทอนวา การไดมา
รวมกันทาํงาน เปนโอกาสใหไดพดูคยุเร่ืองสารทุกขสกุดบิกนัมากข้ึน บางแหงชาวบาน
ไมคอยไดรวมตัวทํากิจกรรมรวมกัน ก็รูสึกวาพอมีกิจกรรมทํารวมกัน ทําใหไดมา
พูดคุยกัน รูสึกสนุกที่ไดมาเจอกัน มกีารเตรียมกับขาวมากินดวยกัน เปนตน เหลาน้ี
เปนทุนทางสังคม-วัฒนธรรมท่ีเปนพื้นฐานอยูแลวสําหรับสังคมไทย ท่ีมีสวนเอ้ือ
ใหพลังชุมชนไดปรากฏออกมา 

ชุมชน :
งถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัม
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บริบทและปจจัยที่เปนอุปสรรค

การทําความเขาใจปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น มีสวนสัมพันธกับบริบท
แวดลอมอยางแยกไมออก ซึง่มสีวนสําคญัในการใหเน้ือหาแกปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ 
ชวยใหเขาใจสถานภาพของความสัมพันธในแงมุมตางๆ มากข้ึน รวมท้ังชวย
ใหการทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นซึ่งจํากัดขอบเขตเพียงในระดับชุมชน 
มีความหมายในการอธิบายแบบท่ัวไปไดมากข้ึน ดวยการทําความเขาใจชุมชน
นั้นไดในเน้ือหาของบริบทแวดลอมที่ชวยอธิบายความเปล่ียนแปลงน้ัน ในฐานะ
ที่ชุมชนมีความสัมพันธกับสังคมหรือระบบภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทุกวันนี้
การเปล่ียนแปลงมักเกิดขึน้ในบริบทท่ีเปนสากลมากข้ึน ทีเ่หน็ไดชดัในสังคมปจจบุนั 
เชน โลกของความเร็ว โลกของความเช่ือมโยง โลกของการบริโภคสัญลักษณ หรือ 
ระบบทุนนิยม บริโภคนิยม เปนตน นอกจากบริบทแวดลอมแลว ยังมีปจจัยสําคัญ
อื่นๆ โดยเฉพาะในแงของบุคคลที่เปนผูกระทําการ (actor หรือ change agent) 
ทั้งหมดนั้น ในดานหนึ่งก็พบวา กลายเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนี้

 
ท้ังนี้โดยสมมติฐานที่วา ปจจัยดานสถานการณและความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ชายแดนภาคใต สงผลตอปฏิสัมพันธ แตบริบทดานการเมืองการปกครอง
ทองถิน่กลายเปนเหตรุวมและขยายใหเกิดความขดัแยงมากขึน้ ดงัทีใ่นหลายพืน้ที่
แมไมเกิดสถานการณ แตคนภายในชุมชนก็แบงแยกกันชัดเจน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
เพิ่งผานการเลือกตั้งการปกครองสวนทองถิ่น เพราะการสนับสนุนทางการเมืองใน
ฝายตนเอง นาํมาซ่ึงการแบงแยกเปนฝกฝาย ทาํใหมองอกีฝายเปนฝายตรงขามหรอื
คูแขง เกดิการกระทบกระทัง่ การเผชญิหนา ทีอ่าจนาํไปสูความรนุแรงได และสงผล
ใหการสรางความรวมมือในการทํางานพัฒนาชุมชนตองติดขัดไปดวย

บริบทการเมืองในพื้นที่
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วถิชีวิีตชมุชนทีส่มัพนัธกบัภายนอก มกัเปนเง่ือนไขทีม่อีทิธพิลตอแบบแผน
การผลิต การใชทรพัยากร วถิกีารดําเนนิชวีติประจําวนั ทศันะในการมองโลก ตลอด
จนคานิยมตางๆ 

บริบททางเศรษฐกิจ-สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใตกระแสทุนนิยม 
มีอิทธิพลตอ สภาพการทํามาหากินและการประกอบอาชีพ ซึ่งเปล่ียนแปลงไปมาก
ในทุกพื้นที่ จากที่เคยหาอยูหากินภายในชุมชน กลับตองออกไปรับจางขางนอก 
ประกอบกับถูกกระตุนใหตองรับเอาวัฒนธรรมการบริโภคแบบเรงเร็ว ดูทันสมัย 
เขามากาํกบั กาํหนดการกนิการอยูมากขึน้ทุกท ีทาํใหตองซือ้หาของกนิของใชมากขึน้ 
แทนการผลิตเองหรือพึ่งพาจากธรรมชาติ ทําใหตองมุงแสวงหารายไดเพื่อมา
ตอบสนองความตองการ ความจําเปนของตนเองและครอบครัวมากข้ึนเปนเงาตามตัว 
บริบทโดยรวมที่เห็นไดชัดในปจจุบันเชนน้ี จึงใหภาพของการเปนอยูของผูคน 
ในเชิงการมุงหาประโยชนสวนตน การแขงขนั การแยงชงิทรัพยากรท่ีเขาถงึไดไมเทากนั 
เกิดการเอารัดเอาเปรียบ แลวคอยๆ ทําลายวิถีท่ีเคยพึ่งพาอาศัย เก้ือกูล และแบง
ปนกนัอยางไมรูตวั เหลาน้ีลวนเปนปจจยัเง่ือนไขท่ีมอีทิธิพลบ่ันทอนปฏิสมัพนัธของ
ผูคนใหหางเหินกันมากขึ้น 

การดําเนินงานพัฒนาจะสามารถขับเคลื่อนไปไดก็ดวยอาศัยบุคคลที่
เกี่ยวของหลายฝาย จึงนับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของ
โครงการ โดยเฉพาะผูมีบทบาทในการสรางเงื่อนไข กระตุน หนุนเสริม เชื่อมรอย
ผูคนเขามารวมทํากิจกรรม สรางใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีใกลชิดและคุนเคยกันมากขึ้น 
แตขณะเดียวกันปจจัยดานบุคคลก็อาจสงผลในทางตรงกันขาม กลับกลายเปน
อุปสรรคไป เชน การสนับสนุนใหผูนําชุมชนเขามารวมในกระบวนการ ซ่ึงในบาง
พื้นที่ ผูนํายังมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของสมาชิกในชุมชน บุคคล
เหลานี้อาจแสดงบทบาท ช้ีนํา กําหนด ควบคุม โนมนาว และใชอํานาจเหนือการ
ตัดสินใจรวมกันของทุกฝาย 

 บริบททางเศรษฐกิจ-สังคม

ปจจัยดานบุคคล
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นอกจากกลุมผูนําแลว ผูประสานงานพื้นที่ก็มีสวนอยูไมนอย บางพ้ืนท่ี
ผูประสานงานยังมีประสบการณนอย ขาดทักษะและความสามารถในการตอรอง
กับความสัมพันธเชิงอํานาจของคนกลุมตางๆ ทําใหไมสามารถจัดการหรือรับมือ
กับสถานการณไดอยางเหมาะสม บางคนเขาไมถึงความคิดความรู สึกของคน
ในชุมชน บางก็ขาดการติดตามสนับสนุนพื้นที่อยางสม่ําเสมอ ทําใหการพัฒนาหรือ
ตอยอดโครงการ อาจยังไมตอบสนองความตองการและความจําเปนของชุมชนเทา
ทีค่วร สงผลตอการใหความรวมมือ การมสีวนรวม และการพฒันาโครงการตอเนือ่ง
ตามมา 
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แรงหนุนพลังชุมชน
สูสันติภาพชายแดนใต

การสนบัสนุนชมุชนทองถ่ินเพือ่ฟนฟชูายแดนภาคใต ผานการดําเนนิงาน
พัฒนาบนพ้ืนฐานความตองการและการมีสวนรวมของคนในชุมชนน้ัน ทําให
เห็นถึงพลังชุมชนท่ีมีสวนขับเคล่ือนใหเกิดสันติภาพได ซึ่งโดยโจทยและข้ันตอน 
กระบวนการทํางานภายใตแนวคิด CDD ไดมีสวนไปสรางเงื่อนไข หนุนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเกี่ยวของ เมื่อพิจารณาจาก
องคประกอบ 4 ดาน ดังกลาวขางตน ไดแก กลุมคน เวลา พื้นที่ และกิจกรรม/ 
โครงการ ทําใหเห็นถึงเหตุปจจัยท้ังในสวนท่ีเอื้อและเปนอุปสรรค และในดานหน่ึง 
นาํมาสูประเดน็ขอเสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง พฒันา หนนุเสริมตอไปดวย โดยพบวา 
มีประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในระดับที่เปนการพัฒนา เสริมบทบาทกลุมคน
ที่เกี่ยวของในพ้ืนท่ี รวมถึงสวนท่ีเปนเร่ืองของแนวคิด การออกแบบกระบวนการ 
และการหนุนเสริมการพัฒนา สําหรับหนวยงาน/ องคกรที่เปนกลไกสนับสนุน ดังนี้ 

ดานบุคคล
  การเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการ
เรียนรูกระบวนการ CDD เพื่อใหเกิดความเขาใจ เห็นรูปธรรมและผลลัพธของ
โครงการ ท่ีจะนําไปสูการสนับสนุนกระบวนการ และนําไปใชขยายผลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

 การพัฒนาศักยภาพผูประสานงานพ้ืนที่ ใหมีกระบวนการ วิธีการ และ
เคร่ืองมือที่มีความหลากหลาย สอดคลองตอพลวัตรการเปล่ียนแปลงคนและชุมชน
มากขึ้น รวมถึงการปรับประยุกตทํางานเชิงรุก เพ่ือรวมขับเคล่ือนและยกระดับการ
ทํางานกับชุมชน 
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ดานแนวคิด การออกแบบกระบวนการ และการหนุนเสริมการพัฒนา
การดําเนินโครงการ และสนับสนุนโครงการที่มีความหลากหลายตอบ

สนองตอความจําเปนพื้นฐาน และความตองการท่ีมากกวาระดับพื้นฐาน เชน 
การฝกอบรม การพัฒนาศักยภาพและทักษะตามความสนใจ 

การตระหนกั ใหความสาํคญั และนาํหลกัการทางศาสนามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนา 

การกําหนดการจัดสรรงบประมาณและการดําเนินโครงการ ท่ีนอกจาก
คํานึงถึงความสําคัญและความตองการของคนสวนใหญแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึง
การกระจายแกทุกกลุมท่ีมีความแตกตางกัน เชน เพศ วัย ภูมิหลังทางศาสนาและ
ความเชื่อที่ตางกัน เปนตน
 การพฒันากระบวนการทาํงานในเชิงรกุ แนวทางและวิธกีารทีใ่หไดมาซ่ึง
การตัดสนิใจรวมกัน แสวงหาขอตกลงหรือฉันทามติทกุฝายท่ีเขามาเก่ียวของ ยดึมัน่
ในกระบวนการท่ีเสียงของทุกคนจะไดรับฟง ทําใหปญหา ความตองการและความ
จาํเปนไดรบัการรวมพจิารณาอยางเปนธรรม นาํไปสูการกระจายผลประโยชนอยาง
ทั่วถึง
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ชุมชน :
งถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต ในมุมมองปฏิสัม

....ในปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกัน การแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่แตกตางกันหรือเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม อาจทําใหเราเห็นรูปลักษณ
ภายนอกท่ีนาสนใจแตกตางกันไป และกระท่ังในกลุมคนท่ีมีชีวิตวัฒนธรรมแบบ
เดยีวกนักต็ามท ีเชนเดยีวกบัการแสดงออกทางสงัคมเมือ่ตองสวมบทบาท สถานภาพ
ทีแ่ตกตางกัน อาจทาํใหเราเห็นทาท ีพฤติกรรม การปฏิสัมพนัธตอกันในแบบคุนเคย
และทีเ่ปนทางการ นัน่ก็เปนเพยีงเครือ่งแสดงภายนอก แตในวถิขีองความเปนมนษุย 
เราตางมีเคร่ืองมือในภายในท่ีจะปลุกเราความดีงามในตัวของกันและกัน 

การไดเรียนรูผานประสบการณในการทํางานรวมกัน เปนหนทางท่ี
ชวยเปดเผยดานดีงามที่เปนพื้นฐานของความเปนมนุษยออกมา เมื่อผูคนไดเริ่ม
พูดคุยกัน สัมพันธภาพระหวางกันก็กอตัวขึ้น คอยๆ ชวยเยียวยาการแบงแยก 
ความหางเหนิ ไมไววางใจ แลวกลบัดงึเอาความกลาหาญ ความเสยีสละ ความดงีามตางๆ 
กลับคืนมา แมในยุคสมัยที่เรามองเห็นวา สภาพสังคมผุกรอน คุณคาที่ดีงามหลน
หาย การเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ดีแทบเปนไปไมได แตโดยพื้นฐานแลว ผูคนยังมี
จิตใจที่งดงาม ยังคงปรารถนาที่จะเรียนรู พัฒนา ปรารถนาในการดํารงตนอยางมี
ความหมาย ปรารถนาทีจ่ะเช่ือมโยงกนั และปรารถนาความรกั ความเอือ้อาทรตอกนั

...เมื่อชาวบานในชุมชนปลายดามขวาน ไดมีโอกาสบอกเลาเร่ืองราวของ
ตนเองผานงานพัฒนาท่ีทํา ไดเชื่อมโยงเขาหากันในความเปนสวนรวม ไดรวมเปน
ประจักษพยานในความเชื่อมั่น ในพลังของตนเองและของชุมชน เมื่อไดหันหนา
เขาหากันเพ่ือหารือ และเม่ือแตละคนไดเอยปากพูดคยุถงึสิง่ทีต่นใหความสําคัญหรือ
พูดถึงสิ่งที่พวกเขาหวงใย โลกใบน้ีก็ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป....
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