
งานของธนาคารโลกในพื้นที่ชายแดนภาคใต

ธนาคารโลกมีเปาหมายในการทำงานกับประเทศสมาชิกเพื่อขจัด
ความยากจนและสงเสริมความอยูดีมีสุขอยางทั่วหนา ในประเทศ
รายได ระด ับปานกลางคอนไปทางส ูงอย างเช นประเทศไทย 
คุณคาที่สำคัญที่สุดในการทำงานของธนาคารโลกคือการสราง
หลักประกันวามีการแบงปนความรูที่สำคัญที่ไดมาจากการทำงาน
พัฒนาและไดมีการนำความรูนั้นไปใชเพื่อเกิดประโยชนจริง พรอมทั้ง
ใหการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคในดานตางๆ รวมทั้ง
ในยามวิกฤต เชนเม่ือคร้ังท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ
(พ.ศ.๒๕๔๐) ภัยพิบัติสึนามิ ิ (พ.ศ.๒๕๔๗) อุทกภัย (พ.ศ.๒๕๕๔) 
และความขัดแยงในพื้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต (นับตั ้งแต
เกิดเหตุรุนแรงระลอกใหมพ.ศ.๒๕๔๗)

ธนาคารโลกไดทำงานอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเริ่มตั้งแตพ.ศ.๒๕๕๐ โดย
รวมมือกับภาคีตางๆทั้งในภาครัฐและประชาชน วัตถุประสงคของ
ความชวยเหลือของธนาคารโลกคือสรางความมั ่นใจและความ
ไววางใจ พรอมกับเสริมพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันตางๆ
ในทองที่โดยผานแนวทางการทำงานการพัฒนาที่ชุมชนมีสวนรวม
อยางแทจริงตั ้งแตข ั ้นตอนการออกแบบ การดำเนินการและ
การติดตามผล

ระยะที ่๑ : ธนาคารโลกเริ่มทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใตตั้งแต
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยทำการศึกษาและวิเคราะหความขัดแยงซ่ึงดำเนินการ
โดยคณาจารยและผูเชี ่ยวชาญจากศูนยศึกษาสันติภาพและความ
ขัดแยง แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยขาวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนั้น ซึ่งหนุนเสริมโดย
ประสบการณการทำงานที่ธนาคารโลกสนับสนุนในพื้นที่เปราะบาง
ในอีกหลายประเทศทั่วโลกถูกประมวลมาประยุกตใชในการออกแบบ
แนวทางการพัฒนาทองถิ่นเพื่อนำรองปฏิบัติในพื้นที่จริงในชุมชน
ที่เขารวมโครงการ 
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ธนาคารโลก
หุนสวนเพื่อสันติภาพ

และพัฒนา
ชายแดนภาคใต

(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐)
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ระยะท่ี ๒ :  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต
ของประเทศไทย (ช.ช.ต.) ดำเนินการในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖ 
ใน ๒๗ ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลา นราธิวาสและปตตาน ี
โครงการช.ช.ต.ในระยะแรกแสดงใหประจักษซ่ึงคุณคาของการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินท่ีดำเนินคูขนานไปกับการเสริมความแข็งแกรงแกองคกร
ภาคประชาสังคมตางๆ เพื ่อเปนวิธีการทำใหประชาชนในชุมชน
สามารถทำความเขาใจคนหาและเรียงลำดับความสำคัญของประเด็น
ตางๆท่ีชุมชนเองมองวาสำคัญและมีความตองการ พรอมท้ังเพ่ิมขีด
ความสามารถใหกับภาคประชาสังคมในการมีปฏิสัมพันธกับภาครัฐ
อยางมีประสิทธิผล 

พื้นที่ชุมชนโครงการช.ช.ต. 

เพื ่อเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียตางๆในระดับทองถิ่น 
แนวทางหลักในการดำเนินโครงการฯตลอดมาก็คือการสรางความ
เชื ่อมั ่น โครงการช.ช.ต.ทั ้งในระยะแรกและสวนขยายใหท ุน
ผานสองชองทางคือ ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนใหกับโครงการ
ที่ชุมชนเปนผูระบุความตองการและดำเนินโครงการเองตามกระบวน
การท่ีชุมชนเปนผูขับเคล่ือนหลัก (Community Driven Development) 
ท้ังในระดับหมูบานและตำบล อีกชองทางภายใตโครงการฯคือกองทุน
สงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนาประชาสังคม (Peace building 
Partnership Fund-PPF) ซึ่งหนุนเสริมแนวทางที่เนนการทำงาน
ในพื ้นที ่ตามประเด็นดวยการสนับสนุนองคกรประชาสังคมกับ
เครือขายที่ทำงานดวยแนวทางและความเปนหุนสวนในรูปแบบใหมๆ
ในทางยุทธศาสตรที่เนนการสรางความไววางใจและสันติภาพ

ระยะท่ี ๓ : โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต
ของประเทศไทยในระยะขยาย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ท่ียังดำเนินการ
อยูในปจจุบันไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุน State and Peace-building 
Fund ของธนาคารโลกและ Korean Trust Fund โดยที่รัฐบาลไทย
และสถาบันชุมชนทองถิ ่นพัฒนาไดขอใหธนาคารโลกสนับสนุน
โครงการช.ช.ต. สวนขยายตอไป พรอมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีดำเนินงานจาก ๒๗ 
ชุมชนในระยะกอนมาเปน๔๓ ชุมชนในปจจุบันและอีก ๖ ตำบลในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดความสำคัญของสวนขยายคือการเชื่อมประสานงาน
พัฒนาในระยะท่ีผานมาเขากับโครงการและกระบวนการพัฒนาตางๆท่ี
รัฐบาลทำในระดับทองถิ่นนอกจากนี้ยังเพิ่มความเขมแข็งดวยการ
ตอยอดเสริมขีดความสามารถใหองคกรภาคประชาสังคมท่ีสนับสนุน
มาตั ้งแตระยะกอนหนานี ้ของโครงการฯ ดังนั ้นธนาคารโลก
จึงทำงานรวมมือใกลชิดกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น
กระทรวงมหาดไทยและศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.)

ภาคีการพัฒนา ระหวางธนาคารโลก
รัฐบาลไทยและภาคประชาสังคม

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน โครงการช.ช.ต.ไดเสริมสราง
และยังคงเพิ ่มความแข็งแกรงใหกับการทำงานเปนหุ นสวนภาคี
การพัฒนาทั้งในดานการใหคำแนะนำและในทางปฏิบัติกับหนวยงาน
ตางๆของรัฐ ท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน กับองคกรประชาสังคม 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

คณะกรรมการที ่ปรึกษาโครงการมีสำนักบริหารหนี ้สาธารณะ 
กระทรวงการคลังดำรงตำแหนงประธาน  และประกอบดวยผูแทนจาก
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินกับกรมพัฒนาชุมชนภายใตกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน 
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องคกรประชาสังคม

โครงการช.ช.ต.ไดเรียนรูและตระหนักถึงความเขมแข็ง ความครอบคลุม 
และขีดความสามารถขององคกรประชาสังคมท่ีทำงานในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใตจากการดำเนินงานผานกองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและ
พัฒนาประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund – PPF)  
กองทุนฯเอื้ออำนวยใหเกิดการพัฒนาและสรางเครือขายขององคกร
ภาคประชาสังคมที่เนนงานดานการรณรงคเพื่อความเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายกับงานสรางสันติภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรท่ีเนน
ทำงานกับกลุ มเปราะบางเชนผู หญิง เด็กกำพราและเยาวชน 
งานอีกดานหนึ่งคือการเพิ่มความเขมแข็งใหกับสภาประชาสังคม
ชายแดนใต

ขอคนพบที่สำคัญและบทเรียน
จากการทำงานโครงการช.ช.ต.

การทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใตอยางตอเนื่องของธนาคารโลก
กำลังสรางผลลัพธทางบวก แนวทางท่ีเนนการมีสวนรวมของชุมชน
ไดชวยสรางคุณคาเพิ่มใหกับนโยบายและโครงการดั้งเดิมของรัฐบาล 
ขณะที่โครงการช.ช.ต.ยังคงดำเนินไป ประสบการณการทำงาน
ก็เผยใหเราเห็นถึงปจจัยสำคัญที่อำนวยใหแนวทางและกิจกรรมของ
โครงการฯกอผลในทางบวกท่ีสำคัญๆดังตอไปน้ี

1. กระบวนการพัฒาอยางมีสวนรวมที่โครงการช.ช.ต.นำมาใชและ
เผยแพรไดเปดเวทีสำหรับการสรางความไววางใจ ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
การสานเสวนาท่ีทุกคนมีโอกาสมีสวนรวมกับกิจกรรม ระหวางชุมชน
กับองคกรปกครองทองถิ่นในพื้นที่เปราะบาง 

2. โครงการช.ช.ต.ไดสรางรูปแบบทางเลือกในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยงท่ีเนนเร่ืองสำคัญจากมุมมอง
ของทองถ่ิน สรางความเขมแข็งแกระบบธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ
ตอประชาชน และความโปรงใสและสงผลใหความนาเชื ่อถือและ
ความชอบธรรมของผูเลนระดับทองถิ่นเปนที่ประจักษยิ่งขึ้น

3. การมีสวนรวมในโครงการฯไดชวยสรางเสริมสมรรถนะขององคกร
ระดับทองถิ ่น เปนสวนสำคัญในการเตรียมความพรอมสำหรับ
พวกเขาเพื่อรองรับความคืบหนาของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
และสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา คณะกรรมการน้ีไดใหแนวทางท่ีมีคุณคา
และทิศทางยุทธศาสตรพรอมกับติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติ 
ตามกรอบท่ีวางไวในบันทึกความรวมมือเก่ียวกับโครงการฯท่ีลงนามโดย
หนวยงานดังกลาวกับธนาคารโลก ทีมเจาหนาที ่โครงการฯและ
เจาหนาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกันพัฒนาคูมือ
แนวปฏิบัติงานและฝกอบรมเจาหนาท่ีระดับทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวม
และประสานการทำงานของโครงการฯ ใหสอดรับกันกับระบบการวางแผน 
การจัดลำดับความสำคัญและกระบวนการจัดสรรงบประมาณในระดับ
ทองถ่ินกับหมูบานของรัฐ ศอ.บต.กำลังประสานกับพ้ืนท่ีโครงการช.ช.ต.
ท้ัง ๔๓ หมูบานกับอีก ๖ ตำบลเพ่ือสอดประสานกระบวนการวางแผน
และจัดสรรงบของกิจกรรมตางๆในทองถิ่นที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้ง
กิจกรรมที่ทางโครงการช.ช.ต.เปนผูใหทุนสนับสนุน กับแผนพัฒนา
ทั้งในระดับหมูบานกับตำบล อันนำไปสูผลลัพธโครงการที่จะตอยอด
ตอไปอยางมีนัยยะสำคัญท้ังในแงความครอบคลุมของพ้ืนท่ีและความ
ยั่งยืนของโครงการฯ
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ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและตำบล

กิจกรรมของโครงการระยะแรกใน ๔๓ ชุมชนเสร็จสิ้นไปในป ๒๕๕๘ 
ทุนสนับสนุนรอบท่ีสองถูกปรับใหสอดประสานกับวัฏจักรการวางแผน
พัฒนาระดับทองถิ่น

กระบวนการที่ชุมชนเปนกำลังขับเคลื่อนหลัก (CDD) กระตุนใหเกิด
การมีสวนรวมและปฏิสัมพันธเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญในระดับทองถ่ิน 
รวมทั้งการระดมทรัพยากรมารวมสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมจาก
ตัวชุมชนเอง องคกรประชาสังคมและองคกรปกครองทองถิ ่น 
เรายังคงดำเนินความพยายามท่ีจะรวมงานกับกลุมหลากหลายตางๆ
ในกระบวนการนี้ตอไป

กองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟู
และพัฒนาประชาสังคม

องคกรภาคประชาสังคม ๓๒ องคกรท่ีทำงานในพ้ืนท่ีไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนาประชาสังคม (PPF) 

การสนับสนุนในรอบปจจุบันมุงเนนที่จะสรางความแข็งแกรงดาน
ขีดความสามารถและความรูใหกับองคกรหลักๆท่ีทำงานเชิงยุทธศาสตร
ดานการสรางสันติภาพ

มีการพัฒนา”แผนท่ีนำทางการสรางสันติภาพ”ของภาคประชาสังคม
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆในพื้นที่

ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ซ่ึงติดตามเฝาระวังและรวบรวมขอมูล
ความขัดแยงไดพัฒนาขีดความสามารถในทางวิชาการและขยาย
ความรวมมือไปยังองคกรท่ีทำงานลักษณะเดียวกันในประเทศฟลิปปนส
และอินโดนีเซียปจจุบันทางศูนยฯจัดทำและเผยแพรรายงานและการ
วิเคราะหรายไตรมาสเกี่ยวกับความขัดแยงและการพัฒนา 

มีการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับบริการทางสังคมและจิตวิทยา และจะมีการ
เผยแพรหลักสูตรนี้กับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในพื้นที่เพื่อนำ
บริการน้ีไปสนับสนุนผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง

ผูหญิงมีบทบาทมากข้ึนในการงานพัฒนาชุมชน ทำใหทุกฝายยอมรับถึง
คุณูปการที่สำคัญยิ่งของผูหญิงตอกระบวนการพัฒนา 

ผูนำชุมชน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีรัฐท่ีทำงานในระดับตำบลตางกำลัง
พัฒนาภาวะผูนำของตนจากการเขามามีสวนรวมกับโครงการฯ 
และผานโอกาสที่ไดรับการฝกอบรมตางๆที่โครงการฯจัด

การปรับใหทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและตำบลของโครงการช.ช.ต.
สอดประสานเขากับกระบวนการทำงานพัฒนาของรัฐบาลคาดวา
จะทำใหเกิดการขยายผลพรอมทั้งชองทางการมีปฏิสัมพันธกับ
พลเมืองมากข้ึน อันจะเอ้ือตอความย่ังยืนของโครงการพัฒนาตางๆ 
และเพิ่มพูนความไววางใจและความมั่นใจระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น
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การแบงปนความรู

ดวยการออกแบบใหโครงการฯน้ีเปนกิจกรรมการเรียนรู ทางโครงการฯ
จึงไดทำการศึกษาในหลายหัวขอทั ้งเรื ่อง โครงการดานอาชีพ 
การเขาถึงแหลงทุนของมุสลิมในจชต.การประเมินสถานการณของ
ผูชายและเยาวชนชายในพ้ืนท่ีเปราะบาง บทบาทของผูประสานงานพัฒนา
ที่มีชุมชนเปนแรงขับเคลื่อนหลักในพื้นที่เปราะบาง พรอมทั้งแบงปน

ประสบการณการทำงานและเรียนรูโดยผานการฝกอบรม เวทีเสวนา
แลกเปลี่ยน การบันทึกและเผยแพรชุดเอกสารความรู ขณะเดียวกัน
การประเมินผลสำเร็จของโครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการสำรวจ
ท้ังกอนและหลังส้ินสุดโครงการจะชวยแจกแจงถึงผลลัพธและผลสำเร็จ
ของโครงการในระดับท่ีเห็นชัดย่ิงข้ึน

เครือขายผูหญิงกำลังขยายงาน (โดยปจจุบันมี ๒๓ องคกรในเครือขาย)
และรณรงคใหสิทธิเสียงและมุมมองของผูหญิงปรากฏชัดเจนย่ิงข้ึนใน
การสานเสวนานโยบายในประเด็นเก่ียวกับผูหญิง สันติภาพและการพัฒนา

มีการพัฒนาหลักสูตรสันติภาพสำหรับเยาวชนและผูนำชุมชน ซ่ึงปจจุบัน
มีการนำไปใชจริงในพ้ืนท่ีชุมชนตางๆ
 
มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับโรงเรียนตาดีกาท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และเสริมกิจกรรมดานสันติภาพ (โรงเรียนสอนศาสนาสำหรับเด็กเล็ก) 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดรับรองหลักสูตรแลว และหลักสูตรมาตรฐาน
เดียวกันนี้จะนำไปใชในโรงเรียนตาดีกา ๒,๐๐๐ กวาแหงในพื้นที่
ชายแดนภาคใต

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