
ความเปนมา

โดยความขัดแยงในแนวด่ิงระหวางรัฐกับชนกลุมนอยจะสงผลตอความ
ขัดแยงระหวางชนช้ันนำในพ้ืนท่ี และ ความขัดแยงของชุมชน/ สังคม 
เมื่อผูนำประเทศใหการสนับสนุนชนชั้นนำกลุมหลักในทองถิ่นใหมี
อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือกลุมชนชั้นนำอื่นๆ หรือ
ในทางกลับกัน ความขัดแยงระหวางกลุ มชนชั ้นนำดวยกัน และ
ความขัดแยงของชุมชน/สังคมก็สามารถไปเพิ่มระดับความรุนแรง
ของความขัดแยงระหวางรัฐและชนกลุมนอยไดดวย เมื่อกองกำลัง
ภายใตการควบคุมของผูนำทองถิ่นหรือผูนำดั้งเดิมถูกกระตุนจาก
การท่ีรัฐใชความรุนแรงปราบปราม

ลักษณะความขัดแยงกรณีจังหวัดชายแดนใตของประเทศไทยเปน Sub 
national conflict1   เปนความขัดแยงและการตอตานเพ่ือใหไดมาซ่ึง
อำนาจทางการเมืองของพื้นที่บางสวนของประเทศ หรือในระดับ
ทองถ่ิน ท่ีประกอบดวยสามคุณลักษณะไดแก (1) ความขัดแยงระหวาง
รัฐกับชนกลุมนอย เปนการตอสูระหวางกลุมอำนาจเกาในพื้นที่
ที ่ต องการเรียกรองสิทธิความชอบธรรมทางการเมืองในการ
ปกครองตนเองกับโครงสรางอำนาจของรัฐในปจจุบ ัน (2) 
ความขัดแยงระหวางชนช้ันนำในพ้ืนท่ีเปนการขัดแยงแยงชิงระหวางผูนำ
ในระดับทองถิ่นดวยกันเอง ซึ่งสวนใหญเปนกลุมชนเดียวกัน  (3) 
ความขัดแยงของชุมชน / สังคม เปนความตึงเครียดและความรุนแรง
ระหวางกลุมตางอัตลักษณกัน  (ตางชาติพันธุหรือตางศาสนา) 
ท่ีเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ี ความขัดแยงท้ังสามลักษณะมีความสัมพันธกัน 
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Facilitating Community Driven Development in Con�ict-Affected Deep South

โดยภาพรวมสถานการณความไมสงบสงผลกระทบตอการทำงาน
พัฒนาในพ้ืนท่ีหลักๆ คือ

การทำงานพัฒนาในพื้นที่ตองเผชิญกับผลพวงของงานพัฒนา
ของรัฐที่สวนใหญถูกครอบดวยมิติความมั่นคง ใชงานพัฒนา
เปนเคร่ืองมือเสริมสรางกลไกรัฐในพ้ืนท่ี ทำใหการทำงานพัฒนาในพ้ืนท่ี
ทำไดไมเต็มท่ี ยังไมสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ ่น และเสริมสรางความไววางใจ
ระหวางผูคนในพื้นที ่ ระหวางรัฐกับประชาชนไดเทาใดนัก และอาจ
กอใหเกิดผลกระทบระยะยาวท่ีนาเปนหวงในเชิงทัศนคติของประชาชน
ท่ีถูกบมเพาะใหคุนชินกับการรอรับความชวยเหลือ เกิดความแตกแยก
ของคนในชุมชนทองถิ่นที่มากขึ้นจากการแยงชิงผลประโยชนจาก
โครงการพัฒนาตางๆ เพราะการเขามาอยางเร งร ีบ รวบรัด 
ขาดการติดตามประเมินผล และหนุนเสริมอยางตอเน่ือง

ความไมปลอดภัยในการทำงานพัฒนาในพ้ืนท่ี  ดวยความไมปลอดภัย
ในการทำงานพัฒนาในพื ้นที ่ ดวยความคลุมเครือของสาเหตุ
ในการกอเหตุความรุนแรง ความไมแนนอนของลักษณะการเกิดเหตุและ
กลุมเปาหมาย ทำใหประชาชนท่ัวไปตลอดจนกลุมคน องคกรท่ีทำงาน
พัฒนาตางๆ ในพ้ืนท่ีมีความกังวลเร่ืองความปลอดภัยใชชีวิตอยูอยาง
หวาดระแวงและระมัดระวังตัวมากข้ึน  

จากขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตระบุวาต้ังแตมกราคม 
2547 - ธันวาคม 2558 มีจำนวนเหตุการณความไมสงบ ท้ังส้ิน 15,374 
เหตุการณ มีผูเสียชีวิต 6,543 ราย เฉล่ียปละ 545 ราย บาดเจ็บ 11,919 
ราย เฉล่ียปละ 993 ราย จากขอมูลเฉพาะป 2558จำนวนผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บเปนพุทธ รอยละ 49.8 มุสลิมรอยละ 47.2 ไมระบุศาสนา รอยละ
3 เปนกลุมเปาหมายท่ีออนแอ รอยละ 49  และ รอยละ51  เปาหมายท่ีมี
ความเขมแข็ง2   

สถานการณความไมสงบบ่ันทอนบรรยากาศการทำงานพัฒนาในพ้ืนท่ี 
ความกระตือรือรนที ่จะมีสวนรวมในงานพัฒนาตางๆ นอยลง 
นักพัฒนาและแกนนำชาวบานรู ส ึกไมปลอดภัยในการทำงาน 
พยายามจำกัดตัวเองใหอยู ในพื ้นที ่ปลอดภัย สำหรับนักพัฒนา
ที่เขาไปทำงานในพื้นที่ตองปรับตัวในเรื่องการเดินทาง ชวงเวลา
การเขาไปทำงานและอยูในพ้ืนท่ี โดยหลีกเล่ียงไมเดินทางหรืออยูในพ้ืนท่ี
ในชวงค่ำ หรือพื ้นที ่ที ่มีสถานการณคอนขางรุนแรงจะประสาน
กับคนในพ้ืนท่ีใหรับรูและชวยดูแลเร่ืองความปลอดภัยกอนเขาไปในพ้ืนท่ี 
สวนแกนนำในพื ้นที ่พยายามลดบทบาทตัวเองลงเพราะความ
คลุมเคร ือของสถานการณทำให ก ังวลเร ื ่องความปลอดภัย 
ไมมั ่นใจวาการเคลื่อนไหวของตนจะไปกระทบกับใครบางอยางไร 
ซึ ่งสถานการณความไมสงบอาจถูกใชเปนเงื ่อนไขในการกอเหตุ
ความรุนแรงอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี  

ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบกับการทำงาน
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 

1The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International 
Development Assistance The Case of Southern Thailand , Adam Burke 
Pauline Tweedie Ora-orn Poocharoen, 3-4 pp.
2ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี และสุภาภรณ พนัสภาชี " ฐานขอมูลเหตุการณชายแดน
ภาคใต: ปฐมบทของระบบขอมูลเพ่ือสันติภาพ" การวิเคราะหขอมูลเหตุการณ
ความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตประจำป 2558 Deep South Incident 
Database (DSID): ขอมูลณวันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ศูนยเฝาระวังสถานการณ
ภาคใตสืบคนจาก <http://www.deepsouthwatch.org/node/7942> 
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Lessons Learnt from Facilitators

การทำงานในพื้นที่พหุวัฒนธรรมตองทำดวยความระมัดระวัง 
ละเอียดออนมากข้ึน เพราะกลายเปนเร่ืองท่ีเปราะบาง การเขาไปทำงาน
พัฒนาในพื ้นที ่พหุว ัฒนธรรมจึงมีความยากและซ ับซอนขึ ้น 
ตองระมัดระวังไมใหการทำงานพัฒนาไปสรางเง่ือนไขท่ีจะกอใหเกิดผล
กระทบตอความรูสึกไมไววางใจและความรูสึกไมไดรับความเทาเทียม
ของคนกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมากข้ึน

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนใต (ช.ช.ต.): 
มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเช่ือม่ัน ความไววางใจ ระหวางคนในชุมชน 
ระหวางชุมชนกับชุมชน และระหวางชุมชนกับรัฐทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีเปราะบาง
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย หนึ ่งในแนวทางสำคัญ
ของโครงการคือ การสนับสนุนโครงการพัฒนาระดับชุมชน ทองถ่ิน 
ภายใตแนวทางพัฒนาท่ีชุมชนเปนหลักในการขับเคล่ือน (Community 
Driven Development : CDD) ซ่ึงมีหลักการสำคัญ ดังน้ี

เนนกระบวนการมีสวนรวม เพื ่อสรางความรู ส ึกเปนเจาของ 
คนในชุมชนมีสวนรวมในทุกขั ้นตอน ตั ้งแตการคิดวิเคราะห 
ตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาดวยการปรึกษาหารือกันบนฐานของ
ขอมูลและความรู การวางแผน  ลงมือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน 
สรุปบทเรียนการทำงาน และการดูแลบำรุงรักษาอยางตอเน่ือง

มีความเปนธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได และ กอใหเกิดประโยชนกับ
คนสวนใหญ เพื่อสรางความไววางใจของคนในชุมชนและหนวยงาน 
องคกรตางๆ ที ่ เก ี ่ยวของ โดยสนับสนุนทุนดำเนินงานตรง
สู ช ุมชนและตำบล มีการบริหารจัดการโครงการโดยชุมชนเอง 

สรางคนที่มีจิตสำนึกตอสวนรวม มีทักษะ ความสามารถ และ 
กระบวนการเรียนรูรวมกัน ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ความเขาใจซึ่งกันและกัน และสรางประสบการณ ความรูที่จะนำไป
พัฒนางานตอไป

ประสานสรางความรวมมือกับภาคีพัฒนา ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในพ้ืนท่ีบทความช้ินน้ีเปนการศึกษาบทเรียนการเปนผูประสานงานพ้ืนท่ี 
(Facilitators) ในงานพัฒนาชุมชนดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลัก
ในการขับเคล่ือน (Community Driven Development : CDD)  ในพ้ืนท่ี
เปราะบางจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตโครงการสนับสนุนชุมชน
ทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต(ช.ช.ต.)เพ่ือทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา บทบาท และการปรับตัว ตลอดจนปจจัยเงื่อนไขที่สำคัญตอ
การทำงานเปนผูประสานงานพ้ืนท่ีในงานพัฒนาทามกลางสถานการณ
ความขัดแยงในบริบทของจังหวัดชายแดนใตของประเทศไทย 
เพ่ือหาแนวทางในการหนุนเสริมใหเกิดการทำงานพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับบริบทพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ผูประสานงานพื้นที่เปนหัวใจ
ของกระบวนการทำงานพัฒนาในแนวทาง CDD ในพื้นที่เปราะบาง 
เน่ืองจาก CDD เปนกระบวนการท่ีเนนการมีสวนรวม เปดโอกาสใหคน
ทุกกลุมเขามาเรียนรูและลงมือปฎิบัติรวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพแกนนำชาวบานและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ตำบล 
แตในบริบทของพื้นที่เปราะบางจังหวัดชายแดนใตนั้น สภาพสังคม
และวัฒนธรรมไมเอ้ือตอการมีสวนรวม ท้ังในมิติผูนำ ความเปนหญิงชาย 
อีกทั้งสถานการณความไมสงบก็เปนปจจัยที่ลดทอนการมีสวนรวม
ใหยิ่งนอยลงเพราะผูคนตางกังวลเรื่องความปลอดภัยและมีความ
หวาดระแวงตอกัน ทามกลางบริบทดังกลาว จำเปนตองมีผูที่เขาไป
ทำบทบาทกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางกันโดยมีความเปนกลางและศักยภาพที่สามารถสรางการ
ยอมรับจากทุกฝายได

การศึกษานี้ทำการเก็บขอมูลในสองลักษณะคือ ทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ และ การเก็บขอมูลในภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูลสำคัญ และแบบสำรวจ
ประเมินระดับศักยภาพ และวิธีทำงานของผู ประสานงานพื ้นที ่
ท่ีเปนการประเมินตนเอง กลุมเปาหมายประกอบดวย (1) ผูประสานงาน
พ้ืนท่ีโครงการช.ช.ต. จำนวน 16 คน กระจายท้ังพ้ืนท่ีปตตานี ยะลา 
นราธิวาส  ครอบคลุมผูประสานงานพ้ืนท่ีคนเกาและคนใหม3  ผูหญิง
และผูชาย (2) ผูท่ีมีบทบาทสนับสนุนการทำงานของผูประสานงานพ้ืนท่ี
ในโครงการช.ช.ต. 5 คน และ ผูท่ีมีประสบการณทำงานพัฒนาในพ้ืนท่ีจาก
องคกรพัฒนาตางๆ 2 คน  

3โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนใตดำเนินการมา 2 ระยะคือ 
ระยะท่ี1: 2552-2555 และ ระยะท่ี 2 (ระยะขยาย): 2556-2560 ผูประสานงาน
พ้ืนท่ีคนเกา หมายถึง ผูประสานงานฯ ท่ีทำงานโครงการมาต้ังแตในระยะท่ี 1 จนถึง
ปจจุบัน ผูประสานงานพ้ืนท่ีคนใหม หมายถึง ผูประสานงานฯ ท่ีเพ่ิงเร่ิมเขามาทำงาน
โครงการในระยะท่ี 2
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การทำงานพัฒนาชุมชนดวยแนวทาง CDD ภายใตโครงการช.ช.ต.น้ัน 
ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบไมแตกตางจากงานพัฒนา
อ่ืนๆ ดังท่ีกลาวไวขางตน และพบวาสถานการณความไมสงบไมไดสงผล
กระทบโดยตรงตอเร่ืองความปลอดภัยในการทำงานของผูประสานงาน
พื้นที ่หรือการหยุดชะงักของกิจกรรมโครงการมากนัก แตสงผลให
กระบวนการทำงานพัฒนาแบบมีสวนรวมทำไดยากลำบากขึ ้น 
ดังนั ้นความทาทายของผูประสานงานพื้นที ่ (Facilitators) คือ 
การทำงานภายใตบริบทแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีมึความขัดแยงซับซอนเ
ช่ือมโยงกันหลายมิติ การศึกษาบทเรียนการทำงานของผูประสานงาน
พื้นที่ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณตางๆ นั้น ไดพิจารณา
ในสองปจจัยเงื่อนไขคือ (1) ปจจัยที่เปนบริบทแวดลอมของพื้นที่
เปราะบางจังหวัดชายแดนใต และ (2) ปจจัยภายในโครงการช.ช.ต.

1. ปจจัยท่ีเปนบริบทแวดลอมของพ้ืนท่ี 
เป นป จจ ัยท ี ่ดำรงอย ู  ในพ ื ้นท ี ่ซ ึ ่งควบคุมและจ ัดการได ยาก 
แตมีผลกระทบตอเรื่องความปลอดภัย ความไววางใจ การยอมรับ 
และการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน  ไดแกเหตุการณความไมสงบ 
ความขัดแยงจากการเมืองทองถิ่น อิทธิพลและผลประโยชนตางๆ  
ความเปราะบางในพื ้นที ่พหุวัฒนธรรม มีประเด็นสำคัญ ดังนี ้

1.1 เหตุการณความไมสงบกับความปลอดภัยในการทำงาน 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของโครงการช.ช.ต.เปนพ้ืนท่ีสีแดง ดังน้ันผูประสานงาน
พ้ืนท่ีตองทำงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดเหตุการณความรุนแรง 
นักพัฒนาและงานพัฒนาท่ีเขาไปถูกจับตามองจากรัฐและกลุมท่ีเห็นตาง
จากรัฐ ที่ผานมาการทำงานในพื้นที่ยังไมมีเหตุการณความรุนแรง
เกิดขึ้นกับผูประสานงานพื้นที่และโครงการพัฒนาในหมูบานโดยตรง

ซ่ึงอาจช้ีใหเห็นวา การทำงานพัฒนาในแนวทาง CDD ไดพิสูจนตัวเอง
ในระดับหนึ่งถึงจุดยืนในเรื่องการทำงานพัฒนาที่เนนการมีสวนรวม
ของชุมชนที่ชัดเจน และกอใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชนมีความ
เปนกลาง ไมไดเปนฝายรัฐ หรือฝายใดฝายหนึ่ง และการทำงาน
ยังไมไดสงผลกระทบในเชิงลบ หรือทำใหกลุ มที ่เห็นตางจากรัฐ
สูญเสียมวลชนในพ้ืนท่ี 

การเตรียมตัวและปรับตัวของผูประสานงานพื้นที่

ผูประสานงานพื้นที่มีการเตรียมตัวและปรับตัวระหวางการทำงาน
ในพ้ืนท่ีหลายลักษณะท่ีสำคัญคือ 

ทำความเขาใจพ้ืนท่ี วิเคราะหแกนนำ และความสัมพันธของคนพ้ืนท่ี
ในเบ้ืองตนผานการทำ Stakeholder mapping 

พยายามลดความหวาดระแวงสรางความไววางใจจากคนในชุมชน 
โดยการแนะนำตัวและหาคนอางอิงที่เปนคนในพื้นที ่ หรือ บุคคลที่
คนในพื้นที่รู จักใหความเชื ่อถือไววางใจ วางบทบาทใหเปนกลาง
ไมทำใหชาวบานรูสึกวาอยูฝายใดฝายหนึ่ง  สื่อสารทำความเขาใจ
กับคนกลุมตางๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะกลุมผูนำศาสนา ครูตาดีกา 
หลีกเล่ียงท่ีจะพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองสถานการณความไมสงบในทุกกรณี 
เพ่ือไมใหถูกระแวงจากชาวบานวามีสวนเก่ียวของกับหนวยความม่ันคง  
และสรางความชัดเจนกับคนในชุมชนสำหรับการเก็บขอมูลท่ีคนในพ้ืนท่ี
รูสึกวาเปนประเด็นท่ีละเอียดออน ขณะเดียวกัน 

บทเรียน: 
การทำงานเปนผูประสานงานพื้นที่
ในพื้นที่เปราะบางจังหวัดชายแดนใต          
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การรับรองจากองคกรที่ทำงานก็ชวยลดความระแวงจากฝายความ
มั่นคงในพื้นที่ไดในระดับหนึ่ง (เชน การทำจดหมายจากโครงการ
ถึงหนวยงานที่เกี ่ยวของในพื้นที่ทุกระดับ ทำบัตรประจำตัวของ
ผูประสานงานพ้ืนท่ี) 

ระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยในการเดินทางเขาออกพ้ืนท่ีทำงาน เชน 
หลีกเล่ียงชวงเวลาเสนทางท่ีมีความเส่ียง และเขาออกพ้ืนท่ีไมใหเปนรูปแบบ
ท่ีตายตัว หลีกเล่ียงไมเดินทางหรือจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีในชวงวันสำคัญ
เชิงสัญลักษณที่เกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบ คอยติดตาม
ขาวสารการเฝาระวังสถานการณจากแหลงขอมูลที ่ เข าถึงได 
ตรวจสอบและประเม ินสถานการณจากคนในพื ้นท ี ่ เป นระยะๆ 
สิ่งสำคัญคือ ผูประสานงานพื้นที่พยายามสรางทุนความสัมพันธกับ
คนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความคุนเคย ความไววางใจ เพราะเช่ือวาชาวบาน
จะเปนเกราะคุ มกันที ่ด ี อยางไรก็ดีการสรางความไววางใจ 
และการยอมรับจากคนในพ้ืนท่ีน้ันเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลาและพิสูจนดวย
รูปธรรมการทำงาน แมวาโครงการชชตและผูประสานงานพ้ืนท่ีจะมีการ
เตรียมตัว รับมือเรื่องความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ในระดับหนึ่ง 
แตดวยความเปนคนในพ้ืนท่ีและอยูกับเร่ืองราวความไมสงบมาอยางตอ
เนื ่องยาวนานมีสวนทำใหเกิดความรู สึกเคยชินตอสถานการณ  
ดังนั้นโครงการชชต.ควรตระหนักใหความสำคัญ และดำเนินการ
ในเร่ืองน้ีอยางตอเน่ืองและเปนระบบมากข้ึน 

1.2 ความขัดแยงจากการเมืองทองถ่ิน อิทธิพลและผลประโยชนตางๆ  
ความขัดแยงทางการเมืองทั้งในระดับชุมชนและทองถิ่น ตลอดจน
ความขัดแยงเร่ืองผลประโยชนของแกนนำท่ีเคยไดรับผลประโยชนจาก
โครงการตางๆเปนความขัดแยงท่ีสงผลกระทบตอการทำงานพัฒนา
ในแนวทางCDD มากท่ีสุด เพราะเปนสาเหตุหลักท่ีทำใหเกิดการบ่ันทอน
ความสัมพันธของคนในชุมชน  เมื่อมีความขัดแยงทางการเมือง
จะเกิดการแบงฝายแบงพวก ไมยอมรวมมือกันทำงานแมจะเปน
เร่ืองของสวนรวมก็ตาม ยกตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมของโครงการฯ 
ถาฝายหนึ ่งมาอีกฝายก็จะไมมา หรือ มีความพยายามโนมนาว
ใหผูประสานงานพ้ืนท่ี เขามาสนับสนุนงานของฝายตนโดยกันอีกฝาย
ออกไป บางพ้ืนท่ีตองเปล่ียนคณะทำงานโครงการชุมชนเน่ืองจากแกนนำ
บางคนเปนหัวคะแนน อาจสงผลกระทบตอความไววางใจและความ
สัมพันธกับทีมงานและฝายท่ีกำลังเปนคูแขงขันกันอยู เปนตน 
 
การแยงชิงการเปนเจาของโครงการ เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง
ของตน มักสัมพันธกับความเปนพวกพองของกลุมการเมืองทองถ่ิน 
ความขัดแยงเหลาน้ีมีอยูเดิมและเขมขนมากข้ึนนับแตเกิดสถานการณ
ความไมสงบท่ีโครงการพัฒนาตางๆ เขามาในพ้ืนท่ีอยางมากมาย ท้ังน้ี 
ผูประสานงานพื้นที่จำเปนตองเขาใจและเทาทัน มิฉะนั้นอาจถูกมอง 
หรือถูกดึงเขาไปเปนสวนหน่ึงของความขัดแยงโดยรูเทาไมถึงการณ 
ซ่ึงจะทำใหเกิดปญหาในพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน

เมื่อตองเผชิญสถานการณความขัดแยงที่สงผลตอการดำเนินงาน
โครงการผู ประสานงานพื้นที ่มีวิธีการทำงานและการปรับตัวใน
หลายลักษณะ ดังน้ี

ส่ือสารขอมูล สถานการณการทำงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ เพื่อใหไมถูกมองวาใกลชิดฝายใดเปนพิเศษ
หรือละเลยฝายที่ไมไดมาเขารวม และกรณีที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น
จะไมรวมแสดงความเห็นเชิงวิพากษวิจารณฝายใดฝายหนึ่งกับคนใน
ชุมชนเพื ่อไม  ให ตนเองเข าไปเป นส วนหนึ ่งของความขัดแยง

วิเคราะหสถานการณความขัดแยง สาเหต ุ ปจจัยที่เกี ่ยวของ 
ทำความเขาใจความสัมพันธของคนกลุมตางๆ เพ่ือหาชองเขาในการ
คล่ีคลายปญหา เชน หาคนกลางท่ีคูขัดแยงใหการยอมรับเปนตัวประสาน
ดึงทั้งสองฝายมารวมพูดคุยหรือรวมกิจกรรมของโครงการ หรือ 
หาพ้ืนท่ีหรือกิจกรรมท่ีคูขัดแยงทุกฝายใชหรือทำรวมกันอยูโดยปกติ 
เพื ่อที ่ผ ู ประสานงานพื ้นที ่จะใช เป นโอกาสเขาไปมีปฏิส ัมพันธ 
แลกเปล่ียนขอมูล ท่ีทำใหเกิดความเขาใจตองานโครงการ เปนตน

เลือกจังหวะ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเขาไปผลักดันงานในพื้นที ่
โดยการวิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เพราะมีปจจัยที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงในพ้ืนท่ีอยูตลอดเวลาเพ่ือไมใหงานโครงการ
กลายเปนเง่ือนไขของความขัดแยงท่ีมากข้ึน เชน ชวงท่ีมีการเลือกต้ัง
ถาไมจำเปนก็จะไมไปผลักดันงาน เน่ืองจากผูนำ แกนนำ ตลอดจนชาวบาน
จะไมอยู ในอารมณของความสนใจเรื ่องอื ่นๆ  และอาจถูกมอง
เปนขั้วการเมืองไดงาย หรือเมื่อเกิดปญหาไมผลีผลามเขาไปจัดการ 
แตรอดูจังหวะท่ีเหมาะสม

การเตรียมตัวและรับมือของผูประสานงานพื้นที่
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จัดวางบทบาทแกนนำ คณะทำงานชุมชนในการเขามารวมทำงาน
อยางทั่วถึง สอดคลองกับทักษะ และความสนใจ โดยเปดโอกาสให
ทุกฝายในชุมชนมารวมเปนคณะทำงานผานกระบวนการหารือ ตัดสินใจ
รวมกัน และวางบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแกนนำแตละคน 
ไมทำใหแกนนำฝายตางๆ รูสึกวาผูประสานงานพ้ืนท่ีไมเปนกลางใหบทบาท
ฝายใดฝายหน่ึงมากเกินไป 

ใช หล ักศาสนาเป นเคร ื ่องม ือในการสร างความร วมม ือ 
ผูประสานงานพ้ืนท่ีเช่ือวาอยางไรก็ตามศาสนายังคงเปนส่ิงท่ีทุกคนยึด
เหน่ียวและยอมรับรวมกัน ในกรณีท่ีผูประสานงานพ้ืนท่ีถูกมองวาเปน
สวนหนึ่งของความขัดแยงโดยไมอาจหลีกเลี่ยง จะใหผูประสานงาน
พื ้นที ่คนอื ่น หรือตัวแทนจากโครงการฯ แสดงบทบาทแทน 
และคอยประเมินสถานการณเปนระยะๆ 

1.3 การทำงานทามกลางความเปราะบางในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
ภายใตสถานการณความไมสงบท่ีเร่ืองของเช้ือชาติและศาสนาถูกใชเปน
เง่ือนไขสรางใหเกิดความไมไววางใจระหวางคนพุทธ- มุสลิม จึงมีความ
เปราะบางทางความสัมพันธ การทำงานในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมมีความ
ออนไหวและละเอียดออนมากข้ึน พ้ืนท่ีปฏิบัติการของโครงการช.ช.ต.
เปนชุมชนพหุวัฒนธรรม 11 หมูบานจาก 43 หมูบาน ซ่ึงในความเปน
พหุวัฒนธรรมน้ันมีท้ังชุมชนท่ีมีคนพุทธเปนคนสวนใหญและชุมชนท่ีคน
มุสลิมเปนคนสวนใหญ ขณะที่ผูประสานงานพื้นที่เปนมุสลิมทั้งหมด 

ความทาทายในการเขาไปทำงานในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม มีสองประเด็นคือ 
1) ทำอยางไรการพัฒนาจะไมถูกมองวาเปนการสรางความรูสึก
ที่ไมเทาเทียมในการเขาถึงและกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึงแกคน
กลุมนอยในพ้ืนท่ีซ่ึงจะเปนการเพ่ิมความรูสึกแปลกแยกท่ีมากข้ึน กับ 2) 
บทบาทของผูประสานงานพ้ืนท่ีท่ีเปนมุสลิมท่ีตองทำงานในพ้ืนท่ีคนพุทธ 
และพื้นที่ผสมระหวางพุทธมุสลิมจะเรียนรูและปรับตัวอยางไรใหไดรับ
ความไววางใจ สรางการยอมรับ และความรวมมือ ซ่ึงตองมีความไวตอ
การเปลี่ยนแปลงความรูสึกของคนทั้งสองกลุม เพราะเปนพื้นที่
ท่ีมีความหวาดระแวงเปนทุนเดิมท่ีผานมา ผูประสานงานพ้ืนท่ีมีความ
กังวลในการทำงานในพ้ืนท่ีท่ีเปนพุทธ หรือพ้ืนท่ีผสมระหวางพุทธ- มุสลิม 
เพราะมีความเข าใจในวิถ ีช ีว ิตและความคิดของคนพุทธนอย 
แตระหวางการทำงานก็พยายามปรับตัวและเรียนรูเพื่อใหตนเองไดรับ
การยอมรับ และเม่ือเขาไปปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองก็เร่ิมคุนเคยเขาใจ
วิถีชีวิตตลอดจนเง่ือนไขของกันและกันมากข้ึน การปรับตัวระหวางกัน
ก็ดีข้ึน ท้ังน้ีการปฏิบัติตัวและวิธีทำงานของผูประสานงานพ้ืนท่ีจึงเปน
เง่ือนไขสำคัญ ไดแกการส่ือสารขอมูลและเขาถึงอยางสม่ำเสมอเพ่ือแสดง
ความจริงใจและสรางความไววางใจ  พยายามดึงใหทุกฝายมีสวนรวมใน
กระบวนการทำงานกิจกรรมของโครงการ และเปนคณะทำงานรวมกัน  
เลือกใชพื้นที่กลางที่ทุกฝายสะดวกใจเขารวม คำนึงถึงการกระจาย
ประโยชนใหกับคนกลุมนอยในพ้ืนท่ี

1.4 การเขาถึงคนดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบ ที ่ผ านมากระบวนการ CDD ในโครงการช.ช.ต.
ยังไมสามารถเขาถึงกลุ มคนดอยโอกาส หรือผู ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบในชุมชนตำบลท่ีดำเนินงานโดยตรงเทาท่ี
ควร เนื ่องจาก CDD เปนกระบวนการที ่ เน นการมีส วนรวม 
ซึ ่งตองใชเวลาในการเขามารวมกิจกรรม เรียนรู อยางตอเนื ่อง
และเปนการทำงานแบบอาสาสมัคร  แตสำหรับกลุมคนดอยโอกาสในพ้ืนท่ี
แลวมักแปลกแยกจากคนในชุมชน 

กรณีความขัดแยงระหวางนายกอบต.กับกำนันในตำบล ก.  
สงผลตอการไมเขามารวมในกิจกรรมของโครงการชชต.ถาฝายใดฝายหนึ ่งมารวม จากสถานการณดังกลาวผู ประสานงานพื้นที ่
ไดประเมินสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนวามีระดับความรุนแรงแคไหน อยางไร มีปจจัยอะไรเขามาเก่ียวของ และวิเคราะหหาผูท่ีมีอิทธิพลตอท้ังสองฝาย 
พบวาภายในตำบลไมมีใครที่จะมีอิทธิพลหรือบารมีตอทั้งสองฝายที่มากพอ และปญหาความขัดแยงดังกลาวนั้นโดยลำพังผูประสานงาน
เองไมสามารถจัดการกับปญหาที ่ เกิดขึ ้นได แมกระทั ่งจะเชิญใหทั ้งสองฝายเขามารวมกิจกรรมพรอมกันก็ยังไมสามารถทำได 
การจัดการที ่ผานมาจึงเปนการพยายามแกปญหาเฉพาะหนา เพื ่อใหทั ้งสองฝายเขามารวมในกิจกรรมสำคัญๆ ของโครงการฯ 
โดยการดึงผู ท ี ่ม ีอ ิทธิพลตอคู ข ัดแยงทั ้งสองฝายซึ ่งเปนคนนอกตำบลเปนคนกลางเชิญทั ้งสองฝายใหเข ามารวมในกิจกรรม 
ผลคือท้ังสองฝายมารวมในการประชุมของโครงการ

“



ศักยภาพ- ความสามารถของผูประสานงานพ้ืนท่ี  คุณสมบัติท่ีสำคัญ
ของการเปนผูประสานงานพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเปราะบางจังหวัดชายแดนใตคือ 
(1) ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางการมีสวนรวม เปนผูฟง 
ชางสังเกต และตั้งคำถาม (2) ตื ่นตัวในการแสวงหาความรู (3) 
มีความเขาใจพ้ืนท่ีและบริบทของความขัดแยง (4) วางตัวเปนกลาง  (5) 
เปนนักเช่ือมประสานและส่ือสาร จากการศึกษาพบวา ผูประสานงานพ้ืนท่ี
สวนใหญมีทักษะความรูท่ีจำเปนสำหรับการเปนผูประสานงานพ้ืนท่ีแต
ยังขาดความชำนาญ ซึ่งตองไดรับการเพิ่มขีดความสามารถ ไดแก 
ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ ความเขาใจบริบทความขัดแยง 
การวิเคราะหและจัดการความขัดแยง ความเขาใจพื้นที ่ และความ
สามารถในการวิเคราะหชุมชนความรู ในประเด็นงานเฉพาะที ่เปน
โครงการพัฒนาของชุมชน ตำบล และการประสานการทำงานกับ
หนวยงานรัฐ 

ความมุงม่ันต้ังใจ ผูประสานงานพ้ืนท่ีสวนใหญเพ่ิงจบการศึกษายังมี
ประสบการณการทำงานพัฒนาไมมากนัก เปาหมายในชีวิตยังไมชัด
อยูในวัยแสวงหา ทำใหทัศนะมุมมองตอการทำงานพัฒนายังไมชัดเจน 
โดยเฉพาะผูประสานงานพ้ืนท่ีคนใหมๆ  เม่ือประสบปญหาหรือความยุงยาก
ในการทำงานที่มีหลายขั้นตอนและปจจัยแวดลอมที่ควบคุมไดยาก 
อาจรูสึกทอ ทำใหความมุงมั่นตั้งใจในการทำงานภายใตแนวคิด
การมีสวนรวมสั่นคลอนได และสิ่งที่สำคัญคือความมุงมั่นตั้งใจ
ยังข้ึนอยูกับผลงานความสำเร็จในเชิงรูปธรรมของชุมชน ท่ีเปนบทพิสูจน
และสรางความเช่ือม่ันระหวางผูประสานงานพ้ืนท่ีกับชุมชน 

ความเปนหญิงชาย ภายใตสถานการณความรุนแรงและบริบท
ทางส ังคมว ัฒนธรรมของม ุสล ิมจ ังหว ัดชายแดนภาคใต   
ความเปนหญิงชายมีผลตอการทำงานพัฒนาในบทบาทผูประสานงาน
พื ้นที ่อยางมีนัยยะสำคัญ ทั ้งในมุมที ่ เปนจุดเดนและขอจำกัด 
ถาพิจารณาในบริบทของสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น และ 
ความขัดแยงจากการเมืองทองถิ ่น ผู ชายจะมีความเสี ่ยงดาน
ความปลอดภัยมากกวาผูหญิง เพราะ "ผูชาย"ถูกมองเปนสัญลักษณของ
ความรุนแรงจึงถูกระแวงจากทั้งฝายรัฐและฝายเห็นตางจากรัฐ กับ 
ผูชายอาจถูกมองวาเปนขั้วขัดแยงทางการเมืองไดงายกวาผูหญิง

ในแงของบริบททางสังคมวัฒนธรรมของมุสลิมในพ้ืนท่ี ผูประสานงาน
หญิงมีขอจำกัด หรือไดรับการยอมรับนอยกวาผูชายทั้งการทำงาน
กับผูนำ ผูนำศาสนา หรือการนำหลักการทางศาสนามาใชอธิบายเสริม
การทำงาน นอกจากนี ้ยังมีเรื่องความคลองตัวเรื่องชวงเวลาและ
สถานท่ีในการทำงาน ผูประสานงานพ้ืนท่ีชายมีขอจำกัดในการทำงาน
ในพ้ืนท่ีนอยกวาผูประสานงานพ้ืนท่ีหญิงสามารถเขาไปในพ้ืนท่ีไดตลอด
เวลาและสามารถนัดหมายพูดคุยทำงานไดทุกสถานท่ี 
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และเง่ือนไขของชีวิตแทบจะไมสามารถเขามารวมในกระบวนการตางๆ ได 
ขณะเดียวกัน การเก็บขอมูลหรือการเขาไปพูดคุยกับผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบโดยเฉพาะกรณีที ่ย ังคลุมเคลือ 
ยังเปนประเด็นออนไหวตอฝายความม่ันคง หรือกลุมท่ีเห็นตางจากรัฐ  
หรือแมกระท่ังชาวบานดวยกันเองก็ตาม 

ในทางออม ขณะน้ีงานโครงการของชุมชนท่ีทำเก่ียวกับระบบการเงิน
ชุมชน เชน กลุมออมทรัพยและรานคาชุมชน กอใหเกิดการหมุนเวียน
เงินในทองถ่ิน และมีสวนชวยเหลือผูท่ีดอยโอกาสในชุมชน (จากการหัก
ซะกาด 2.5 % ของรายได และจากการปนผลกำไรในรูปแบบตางๆ 
ใหกับชุมชน)

กลาวโดยสรุป โครงการชชต.และผูประสานงานพื้นที่จำเปนตอง
ทำความเขาใจ วิเคราะหเง่ือนไขท่ีเปนบริบทแวดลอมตางๆ เหลาน้ีใหได 
เพ่ือหาวิธีทำงานท่ีจะลดเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการทำงานและชวยให
ผูประสานงานพื้นที่สามารถจัดวางตำแหนงของตน (positioning) 
ไดอยางสอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณในพื ้นที ่ที ่ออนไหว
และมีความซับซอนของความขัดแยง ซึ ่งปญหาความขัดแยง
บางเรื่องผูประสานงานอาจเขาไปมีสวนคลี่คลายขณะที่บางเรื่องก็
ทำไดแคเพียงรับรูเขาใจสถานการณ เปนผูสังเกตการณ โดยไมตอง
พยายามเขาไปจัดการเพราะมีความซับซอนเกินกำลังและการเขาไป
พยายามจัดการอาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีมากข้ึน

2. ปจจัยภายในโครงการชชต. 
ทามกลางบริบทท่ีซับซอนของความขัดแยง การจะฝาฟนความทาทาย
ในการทำงานพัฒนาดวยแนวทาง CDD เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
โครงการชชต.การพัฒนาปจจัยภายในโครงการใหมีขีดความสามารถ
ท ี ่ จ ะ ร ั บม ื อก ั บสถานการณ การทำงาน เป  น เ ร ื ่ องสำค ัญ 
ซึ ่งปจจัยเงื ่อนไขภายในโครงการ ไดแก1) ผู ประสานงานพื ้นที ่
(Facilitators) ประกอบดวยเรื ่องของศักยภาพ-ความสามารถ 
ความมุงมั่นตั้งใจ ความเปนหญิงชาย ความเปนคนในและความเปน
พุทธ-มุสลิม กับ 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการโครงการ ท่ีประกอบดวย
กระบวนการทำงานและระบบสนับสนุนการทำงานของโครงการ 



โครงการชชต.มีระบบการบริหารจัดการท่ีใหการสนับสนุนการทำงาน
ของผูประสานงานพื้นที่ในระดับหนึ่ง แตยังไมเพียงพอและทันกับ
สถานการณการทำงานในพื ้นที ่ซ ึ ่งมีป ญหาและความซับซอน
หลายมิติ ขณะท่ีผูประสานงานพ้ืนท่ีสวนใหญยังมีประสบการณไมมากนัก
ดังน้ันประเด็นท่ีควรใหสำคัญคือ 

ปจจัยดานการบริหารจัดการโครงการ 
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แตผูประสานงานพ้ืนท่ีหญิงอาจมีขอจำกัดในการเขาพ้ืนท่ี หรือจัดการ
ประชุมในชวงค่ำเพราะดวยความเปนหญิงมักถูกคนในครอบครัวและ
คนในชุมชนเปนหวงถาตองเดินทางหรืออยูในพื้นที่จนมืดค่ำ ทั้งนี้
การนัดหมายทำงานในบางสถานท่ีอาจเปนขอจำกัดสำหรับผูหญิง เชน 
ในมัสยิด การน่ังคุยท่ีรานน้ำชา เพราะเปนท่ีรับรูวาเปนพ้ืนท่ีทางสังคม
ของผูชาย ซ่ึงอาจถูกวาไมเหมาะสมท่ีผูหญิงจะเขาไปใช 

อยางไรก็ตาม ขอจำกัดสวนใหญของความเปนหญิงชายสามารถ
ขามพนได ถาผู ประสานงานพื้นที ่พิสูจนตนเองจากการทำงาน 
โดยการแสดงจุดยืน บทบาทความเปนกลางในการทำงาน การแสดง
ความมุงม่ันต้ังใจในการทำงานจนไดรับการยอมรับจากทุกฝายในพ้ืนท่ี 

ความเปนคนในและความเปนพุทธ - มุสลิม  พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต
มีบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีมลายูมุสลิมเปนชนกลุมใหญ
ที่มีอัตลักษณของตนอยางเขมขน และใชภาษาของตนเองเปนหลัก 
ขณะเดียวกันก็อยูภายใตสถานการณความรุนแรงที่ยังคงดำเนินอยู 
การเลือกผูประสานงานพื้นที่จำเปนตองเลือก "คนใน" สามจังหวัด
ชายแดนใตเพราะมีพ้ืนฐานความเขาใจในบริบทพ้ืนท่ีและสามารถส่ือสาร
ภาษามลายูได และทามกลางบรรยากาศของความหวาดระแวง การเปน
คนในยอมเขาถึงและสรางความไววางใจจากคนในพ้ืนท่ีไดงายกวาคนนอก 

แตมีขอพึงตระหนักวานัยยะของความเปนคนในของผูประสานงานพ้ืนท่ี
น้ัน ไมควรเปนคนในชุมชน ตำบลท่ีตนเองรับผิดชอบ เพราะส่ิงสำคัญ
สำหรับบทบาทการเปนผูประสานงานพ้ืนท่ีคือ ความเปนกลาง ดังน้ัน
หากเปนคนในชุมชนหรือตำบลน้ัน อาจถูกมองวาเปนฝายใดฝายหน่ึง
ไปโดยปริยาย หรือเปนสวนหน่ึงท่ีไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนา
อยางหลีกเล่ียงไมได

นอกจากน้ีความทาทายของผูประสานงานพ้ืนท่ีท่ีตองทำงานในพ้ืนท่ีท่ี
นับถือศาสนาตางจากตน ม ี2 ประเด็นสำคัญคือ ความเขาใจและ
ความสามารถในการปรับตัว และ การรับมือกับความหวาดระแวง
ระหวางพุทธ- มุสลิม อันเนื ่องมาจากสถานการณความไมสงบ 
สำหรับผูประสานงานท่ีเปนมุสลิมท่ีตองทำงานในพ้ืนท่ีคนพุทธจำเปน
ตองมีการเตรียมความพรอมในเรื่องความเขาใจบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดดจนทัศนคต ิ เพราะแมวาคนพุทธมุสลิมในพื้นที่
จะอยูรวมกันมานาน แตโดยสวนใหญไมไดเขาใจในวิถีวัฒนธรรม
ระหวางกันเทาใดนัก

โดยภาพรวมผูประสานงานพื้นที่แตละคนมีทักษะไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
ประสบการณการทำงานพัฒนาและความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะเรียนรูฝกฝน
ตนเองที่แตกตางกันทำใหความสามารถในการนำความรูทั้งจากการ
พัฒนาศักยภาพและจากประสบการณการปฏิบัติการจริงในโครงการ
ไปใชไดแตกตางกัน  สำหรับเร่ืองความเปนคนในพ้ืนท่ีและความเปนพุทธ 
-มุสลิม กับความเปนหญิงชายน้ัน เปนอิทธิพลจากบริบททางสังคมและ
สถานการณความรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นการเลือกผูประสานงานพื้นที่
จำเปนตองคำนึงถึงปจจัยสองเร่ืองน้ีเปนสำคัญ 



9

Lessons Learnt from Facilitators

การออกแบบการทำงานท่ีมีความยืดหยุน คลองตัว มีการทำงานเปนทีม 
มีกระบวนการเรียนรู และสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับการทำงาน
อยางทันทวงท ีขณะเดียวกันจำเปนตองมีระบบหนุนเสริมทั้งในเชิง
วิชาการ กระบวนการทำงานในลักษณะ Coaching  การแลกเปล่ียนเรียนรู
ท้ังระหวางผูประสานงานพ้ืนท่ีกันเอง และการเรียนรูจากประสบการณ
ที ่อื ่นๆ การสื ่อสารทั ้งภายใน ภายนอกอยางตอเนื ่องตลอดจน
การเสริมสรางกำลังใจแกคนทำงาน

ความตองการในการหนุนเสริมของผูประสานงานพ้ืนท่ี: 
ผูประสานงานพื้นที่ไดสะทอนถึงขอจำกัดและความตองการการหนุน
เสริมในดานตางๆ ดังนี ้ 1) ดานความรูทักษะในการทำงาน ไดแก 
ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ การเสริมความแมนยำในหลักคิด 
กระบวนการ CDD การวิเคราะหชุมชน ความรูเฉพาะดานในโครงการ
พัฒนาของชุมชนตำบล ความรูความเขาใจในระบบหนวยงานราชการ
ท่ีเก่ียวของท่ีตองทำงานสรางความรวมมือ ความรูความเขาใจบริบท
ของความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง 2) ดานการเปดทัศนะ 
มุมมองโลกทัศนของการทำงานพัฒนา และการเช่ือมโยงกับหลักการ
ศาสนา 3) ระบบสนับสนุนกระบวนการทำงานจากโครงการท่ีชัดเจนและ
ตอเน่ือง เชน การสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางการทำงาน 
การทำงานในลักษณะ Coaching และ การทำงานเปนทีม  

ขอเสนอแนะ: 
1. เสริมศักยภาพในเร่ืองความรูและทักษะการทำงานเปนผูประสานงาน
พ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความชำนาญมากข้ึน  โดยการพัฒนาทักษะความรู
ท่ีจำเปนสำหรับผูประสานงานพ้ืนท่ีอยางสม่ำเสมอ ไดแก การเปนวิทยากร
กระบวนการ ความสามารถในอานและวิเคราะหชุมชนอยางเปนระบบ 
ความรูในประเด็นงานเฉพาะที่เปนโครงการพัฒนาของชุมชน ตำบล 
ความเขาใจในระบบงานราชการทั้งในสวนโครงสราง อำนาจหนาที ่
ความรับผิดชอบท่ีมีผลหรือเก่ียวของกับประเด็นงานพัฒนาของชุมชน 
ตำบล ทักษะที ่จำเปนเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการรับมือกับ
สถานการณความขัดแยงท่ีซับซอน อาทิเชน  ความเขาใจบริบทของ
ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง ความสามารถในการประเมิน
สถานการณและตอบสนองตอสถานการณอยางเหมาะสม
 

2. ผูประสานงานพ้ืนท่ีตองมีจุดยืนและรักษาสถานภาพความเปนกลาง
ในการทำงาน โดยอยู บนพื ้นฐานความเขาใจสถานการณและ
ความสัมพันธของคนในชุมชนตำบล และประเมินอยูตลอดเวลาวาตนเอง
อยู ณ จุดใดในมุมมองของคนในพ้ืนท่ี และใหความสำคัญตอการหาพ้ืนท่ี
กลางของคนในชุมชนที ่คนสวนใหญสบายใจสะดวกที ่จะมารวม 
ทั้งมิติทางกายภาพ ความเปนพหุวัฒนธรรม และความเปนขั้วของ
การเมืองทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยางท่ัวถึง

3. การทำงานในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมซ่ึงมีความละเอียดออนในเร่ือง
ความรูสึกไมไววางใจและความไมเทาเทียม ผูประสานงานพื้นที่ควร
ทำความเข าใจถ ึงว ิถ ีช ีว ิตว ัฒนธรรมและว ิธ ีค ิดของคนตาง
ศาสนิก เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติตัวไดสอดคลองเหมาะสม จะชวย
สรางการยอมรับและความสัมพันธกับคนในพ้ืนท่ีไดงายข้ึน ขณะเดียวกัน 
ใหความสำคัญกับการเปดพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมอยางทั่วถึงและ
กระจายประโยชนทั้งพุทธและมุสลิม อีกทั้งหมั่นตรวจสอบความรูสึก
ของคนในพื้นที่ทุกกลุม หากเกิดขอของใจขอสงสัยตองรีบสราง
ความชัดเจน เพื่อไมใหเรื่องเกิดการลุกลามขยายเปนความขัดแยง
ท่ีมากข้ึน

4. ยกระดับกระบวนการ /วิธีการทำงานของผูประสานงานพื้นที ่ 
โดยจัดใหมีการทบทวนเปาหมายและกระบวนการ CDD แกผูประสานงาน
พื้นที่เปนระยะๆ เสริมเครื่องมือเพื่อชวยในการทำความเขาใจพื้นที ่
เขาใจความสัมพันธ โครงสรางอำนาจและความขัดแยงที่มีอยูและ
กระตุนใหใชอยางตอเนื ่อง เชน การทำ Stakeholder analysis 
ในชุมชนตำบลที่ทำงาน พัฒนาการทำงานเปนทีมทั้งในระดับตำบล 
จังหวัด และภาพรวมของโครงการพรอมท้ังใหมีระบบสนับสนุนในเชิง
วิชาการและกระบวนการทำงานในลักษณะการ Coaching ท่ีตอเน่ือง 
เชื่อมโยงเครือขายและชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั ้งในและ
นอกพื้นที ่จชต. ทั ้งเครือขายทางวิชาการ เครือขายเชิงประเด็น 
และเครือขายเชิงพื้นที ่ จัดใหมีการสรุปบทเรียนระหวางกระบวนการ
ทำงานเปนระยะๆ เพ่ือสรางการเรียนรูและยกระดับการทำงานใหสามารถ
ปรับกระบวนการ วิธีทำงานใหสอดคลองและทันกับสถานการณท่ีออนไหว 
พัฒนาเร่ืองการประสานความรวมมือระหวางชุมชนตำบลกับหนวยงาน
รัฐอยางเปนรูปธรรม เนนการเชื่อมประสานเปดชองทางการทำงาน
กับหนวยงานที ่เกี ่ยวของทั ้งระดับทองถิ ่น อำเภอ และจังหวัด 
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เพื่อสรางประสบการณความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานรัฐ
ที ่ เกิดรูปธรรมงานพัฒนา ใชการสื ่อสารที ่ เข าถึงกลุ มตางๆ  
หนวยงานในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจ ลดความ
หวาดระแวง เสริมสรางความรวมมืออยางมีพลัง นอกจากนี ้
ควรมีการสลับผูประสานงานพ้ืนท่ีท่ีทำงานในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเปนระยะ
เวลานาน  เพ่ือปองกันการมีอิทธิพลตอพ้ืนท่ีท้ังเร่ืองการครอบงำทาง
ความคิด เร่ืองผลประโยชนจากโครงการ

5. การเตรียมความพรอมและรับมือในเรื่องความปลอดภัยของ
เจาหนาที่โครงการฯ ควรมีระบบการประเมินสถานการณกอนและ
ระหวางการดำเนินงาน เพื ่อลดความเสี ่ยงและหาแนวทางรับมือ
กับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ไดแก การทำความเขาใจบริบท
ของความขัดแยง การประเมิน วิเคราะหสถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ี
รวมกันระหวางผูเช่ียวชาญกับเจาหนาท่ีโครงการฯ และการฝกอบรม
การดูแลความปลอดภัยของตนเองขั ้นพื ้นฐาน และการรับมือ
สถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหวางการทำงานใหแกเจาหนาที่
โครงการฯ  และควรมีการส่ือสาร สงสัญญานใหทุกฝายรับรูวาโครงการฯ 
กำลังทำอะไร เพ่ือไมใหถูกเพงเล็ง

6. การเสริมสรางความมุงม่ัน และแรงบันดาลใจของผูประสานงานพ้ืนท่ี 
ดวยการทำงานเปนทีมเพ่ือสรางพลังกลุม / พลังรวมหมู ดึงศักยภาพ
จุดเดนของผูประสานงานพ้ืนท่ีแตละคนมาหนุนเสริมการทำงานของทีม 
เป นการสร างค ุณค าและความร ู ส ึก เป นส วนหน ึ ่งของงาน 
อีกทั้งสรางแรงบันดาลใจจากบุคคลตนแบบ ผูนำการเปลี่ยนแปลง 
หรือผูมีประสบการณทำงานเสียสละเพ่ือสวนรวม ตลอดจนการใชหลัก
การศาสนาเชื่อมโยงกับงานพัฒนาเพื่อสรางแรงจูงใจในการทำงาน
สาธารณะงานสวนรวมนอกจากน้ีควรเช่ือมโยงใหเห็นคุณคาของงานท่ี
ทำกับเปาหมายของชีวิต เพื ่อกระตุ นและตอกย้ำถึงอุดมการณ 
จิตวิญญานในการทำงาน

7. การเตรียมความพรอมสำหรับผูประสานงานพ้ืนท่ีใหม โดยสราง
ความชัดเจนในเปาหมายของโครงการ หลักคิด กระบวนการ CDD 
และบทบาทการเปนผูประสานงานพื้นที ่การทำความเขาใจบริบท
ของสถานการณป ญหาความไม สงบในจ ังหว ัดชายแดนใต  
การทำความเข า ใจบร ิบทของพื ้นท ี ่ท ี ่จ ะทำงานในเบ ื ้องต น 
เสริมทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ และ ทักษะการทำงานในพ้ืนท่ี
ความขัดแยงในเบ้ืองตน (การเตรียมตัวและปองกันตนเอง/ การรับมือ 
ตอบสนองตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี)

บันทึกฉบับนี้เขียนโดยนุชนาฎ จันทวิเศษ
ดวยความสนับสนุนจาก State and Peace-building Fund (SPF) 
และ Korean Trust Fund (KTF)

ขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ
ภมรรัตน ตันสงวนวงษ ptansanguanwong@worldbank.org
ปุณยนุช โชคคณาพิทักษ pchockanapitaksa@worldbank.org
สำนักงานธนาคารโลกกรุงเทพฯ โทร. +662 686-8300
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ที่มาและขอมูลเพิ่มเติม
นุชนาฎ จันทวิเศษ และสมเกียรติ พิทักษกมลพร. 2015. รายงานผลการศึกษาการเปนผูประสานงานพื้นที่ (Facilitators) 
ในงานพัฒนาชุมชนดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อนในพื้นที่เปราะบางจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 
ภายใตโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) สนับสนุนโดยธนาคารโลก

เอกสารชุดความรู
ฉบับที่ หัวขอ
1.                              อิทธิพลของการวิจัยดานความขัดแยงตอการออกแบบโครงการนำรองเพื่อเนนบทบาทของชุมชน
                                 ในการแกไขสถานการณความขัดแยง
2. บทบาทหญิงชายและการพัฒนาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงของประเทศไทย
3. การพัฒนาที่เล็งเปาหมายไปยังเยาวชนและชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์และบทเรียน
4. ลักษณะโครงการ
5. การติดตามและประเมินผล
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (CDD) ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
7. กองทุนประชาสังคม ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
8.  บทเรียนจากโครงการอาชีพของเงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
                                ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
9. บทเรียนการเปนผูประสานงานในพื้นที่ ดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน 
10.  การเขาถึงแหลงทุน กรณีศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
11.        ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต: บริบท พัฒนาการ การประยุกตใชและผลกระทบ
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