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บ้านพ่อมิ่ง
เห็นว่าการรวมกลุ่มพูดคุยกันเป็นส่ิงมีประโยชน์ 
โครงการน้ีท�าให้เข้าใจการระดมความร่วมมือมากข้ึน 
เข้าใจบทบาทตัวเองต่อการพัฒนาชุมชนมากขึ้น 
มัน่ใจ เกิดความกล้าข้ึน แต่ก่อนคิดว่าเราไม่มีพลัง 
ไม่มตี�าแหน่งทางการ เร่ืองการพฒันาเป็นเร่ืองของ
ผู้น�า เราไม่มคีวามสัมพนัธ์อะไรกบัทางการ เราจะไป
ท�างานพัฒนาได้ยังไง แต่ตอนนี้พบว่าเราท�าบาง
อย่างได้ดกีว่าอกี

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) 
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	 บ้านพ่อมิง่	หมู	่3	ต�าบลพ่อมิง่	อ�าเภอ			

ปานาเระ จงัหวดัปัตตาน ีมปีระชากร 1,693 คน 

จาก 306 ครวัเรอืน นบัถอืศาสนาอสิลามท้ังหมด 

ชาวบ้านท�านาน�า้ฝนเพือ่กนิเป็นหลกั และท�าสวน

มะพร้าวเพือ่ขายเป็นค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน แต่ใน

ช่วงประมาณ 3 ปีหลังมานี ้สวนมะพร้าวก�าลงัถกู

ทดแทนด้วยสวนยางทีใ่ห้ผลตอบแทนดกีว่า และ

ยังมกีารปลกูพชืสวนครวั และพืชล้มลกุอืน่ๆ อกี 

ไข่หอยเชอร่ีสีชมพสูดท่ีจบับนยอดหญ้าในคูน�า้หน้าบาลาเซาะห์ 

เป็นหวัข้อเปิดประเดน็การพดูคุยขณะรอคณะท�างานโครงการคนอืน่ๆ 

มาพร้อมกันเพือ่พดูคุยเร่ืองเล่าจากชมุชนบ้านพ่อม่ิงในสายวนัน้ี 

ชาวบ้านบอกว่าหอยเชอร่ีเพิง่ระบาดหนักในชุมชนราว 2 ปีมาน้ี 

“ในนามตีวัโตกว่าน้ีอกี แต่หน้าน้ีเขาไม่จับกันแล้ว เพราะต้นข้าวโตแล้ว 

หอยเชอร่ีกดักนิต้นข้าวเฉพาะช่วงต้นอ่อนตอนด�านาใหม่ๆ เท่าน้ัน” 

จากนัน้เร่ืองราวของวงจรหอยเชอร่ี วธิกี�าจดัตัวหอย และไข่หอยซึง่ไม่เหมือนกัน 

รวมทัง้การเอาซากหอยมาใช้ประโยชน์โดยผสมเป็นส่วนหน่ึงของปุ๋ยหมัก 

หรือใส่สดๆ ตามโคนต้นไม้ก็หล่ังไหลออกมาจากคนจริง ท�าจริง แห่งบ้านพ่อม่ิง 

เช่น มนัส�าปะหลงั รวมทัง้การเลีย้งสตัว์ต่างๆ ไว้

กนิในครัวเรอืนด้วย เช่น เป็ด ไก่ ววั ควาย แพะ 

แกะ ส่วนช่วงว่างเว้นจากงานในไร่นา ชาวบ้านพ่อ

มิง่หารายได้เสรมิด้วยการรับจ้างตามฤดกูาล เช่น 

ปอกมะพร้าว ปอกปลากะตกั หรอืท�างานก่อสร้าง

ฯลฯ

 วงจรการท�าการเกษตรของชาวบ้านพ่อมิง่ 

ไม่ต่างจากเกษตรกรทัว่ไป กล่าวคือ ปัญหาหนีส้นิ
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 การได้มาของประเดน็ท�าโครงการ	 ผ่าน

เวทวีเิคราะห์ข้อมลูชมุชนน้ัน แบ่งเป็น 3 ปี ดงันี้

ปีท่ี 1 

 เพ่ือตอบโจทย์การลดต้นทนุในการท�าการ

เกษตรเรือ่งราคาปุ๋ยเคมท่ีีสงูขึน้ทุกวัน โครงการส่ง

เสริมการเรยีนรูก้ารใช้ปุย๋อนิทรย์ีเพือ่ลดต้นทนุการ

ท�านา จงึได้รบัการเสนอให้ท�าในปีที ่1 ควบคูไ่ป

กับโครงการผลิตอาหารเลี้ยงเป็ดและปลาดุก 

เนือ่งจากในช่วงนัน้ชมุชนก�าลงัมโีครงการเล้ียงปลา

ดุก ท่ีได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอยู่ 

จงึเหน็ว่าโครงการผลติอาหารเล้ียงเป็ดและปลาดกุ 

จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทนุการเลีย้งสตัว์ทัง้ 

2 ชนิดน้ี 

ที่มาของโครงการ  

จากการทีต้่นทนุการผลติหลกั คอื ปุย๋ และยา

ปราบศตัรพืูชมรีาคาสงูขึน้ ชาวบ้านใช้วธิซืีอ้เงนิ

เชื่อจากร้านค้า แล้วจ่ายคืนเมื่อขายผลผลิตได้ 

หากปีใดผลผลติราคาตก หนีส้นิกท็บทวค้ีางปีไป

อกี นอกจากนีช้าวบ้านยงัมหีนีส้นิทีเ่กิดจากการ

ซ้ือสนิค้าอ�านวยความสะดวกต่างๆ ด้วย 
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ปีท่ี 2 

	 เฉพาะโครงการปุย๋อินทรย์ีเท่านัน้	ทีไ่ด้รบั

การสนับสนนุให้ด�าเนนิการต่อในปีที ่2 โดยท�าเรือ่ง

การพฒันาระบบบรหิารจดัการโรงปุย๋อนิทรีย์ และ

เน้นเรื่องการให้ความรู้ และการท�าแปลงสาธิต 

เพือ่ส่งเสรมิการใช้ปุย๋อนิทรย์ีให้มากข้ึน ทัง้น้ี แม้

ปุ๋ยอินทรีย์ของโครงการจะขายดีทั้งในชุมชนเอง

และชมุชนข้างเคยีง แต่ชาวบ้านก็ยงัเอาไปใช้เสรมิ

กับปุ๋ยเคมี เพราะไม่เชื่อมั่นในปุ๋ยอินทรีย์เพียง

ล�าพงั คณะกรรมการโครงการเลยต้องท�าแปลง

ทดลองและแปลงสาธิต เพื่อพิสูจน์ให้เห็น

ประสทิธภิาพของปุย๋อนิทรย์ี และเพ่ือการเรยีนรู้

ของกลุม่ฯ ไปพร้อมๆ กนั โดยท�าแปลงทดลอง

เปรยีบเทยีบสดัส่วนการใช้ปุย๋ 3 แบบ คือ ใช้ปุย๋

เคมอีย่างเดยีว ใช้ปุย๋อนิทรย์ีอย่างเดยีว และใช้ปุย๋

ทัง้ 2 ชนิดผสมกนั 

 นอกจากนี ้ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์อย่างกว้างขวางขึ้น ทางโครงการยัง

สนับสนุนให้มีการท�าแปลงสาธิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์

จ�านวน 2 แปลง พืน้ทีป่ระมาณ 4 ไร่เศษในแต่ละ

รอบการผลิต โดยหมุนเวียนไปตามค�าขอของ

สมาชกิกลุ่มปุย๋อนิทรย์ี

 ส่วนโครงการผลติอาหารเลีย้งเป็ดและปลา

ดกุนัน้ เนือ่งจากกระบวนการช่วงแรกของโครงการ

ใช้เวลานานมาก กว่าจะผลติอาหารสัตว์ออกมาได้ 

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในชุมชนก็ลดน้อยลงแล้ว 

คณะท�างานโครงการจึงเห็นว่าให้ระงับโครงการ

ผลติอาหารสตัว์ไว้ก่อนในปีท่ี 2 น้ี 

 เพือ่ตอบสนองต่อปัญหาหอยเชอร่ีระบาด

ทีร่นุแรงขึน้มากในปีที ่2 ของโครงการนี ้ชุมชนจงึ

เสนอให้ท�าโครงการก�าจัดหอยเชอรี่ ซ่ึงได้สร้าง

คณุปูการให้กบัชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทีส่ามารถ

ก�าจดัหอยเชอรีไ่ด้ และพบผลพลอยได้ทีไ่ปเพ่ิมพูน

ประโยชน์ให้กบัโครงการปุย๋อนิทรย์ีอกีด้วย นัน่คอื 

ซากหอยทีถ่กูทบุท�าลายนัน้ สามารถเอาไปใช้ท�า

ปุย๋หมกัได้ด้วย หรือแม้กองทิง้ไว้ให้ย่อยสลายไป

เองรอบโคนต้นไม้ กก็ลายเป็นปุย๋บ�ารงุต้นไม้ได้เป็น

อย่างดี

 คณะท�างานย้อนร�าลกึถงึวันทีป่ราชญ์ชาว

บ้านทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุขิองโครงการ	มาอบรม

เรื่องหอยเชอรี่ที่ใต้ร่มไม้ชายทุ่งนาในวันนั้น	 ท่ี

สร้างความประทบัใจให้กบัชาวบ้านไม่น้อย	เพราะ

เป็นมติใิหม่ของการอบรม	ทีท่�ากนักลางแจ้งและ

ยังได้ลงมอืท�ากนัจรงิๆ	ไปด้วย ภาพคณะท�างาน

ทีแ่ย่งกนัอธบิายวงจรหอยเชอรี ่ และวธีิก�าจดัตวั

และไข่ทีแ่ตกต่างกนัดังกล่าวตอนต้นแล้วนัน้ สร้าง

ความมัน่ใจได้ว่า หอยเชอรี ่ แม้ยงัพบเหน็ได้ใน

ชมุชน แต่ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาอกีต่อไปแล้ว 
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ปีท่ี 3 
 

	 แม้กิจการของโครงการปุ๋ยอินทรีย์จะ

ด�าเนนิไปได้ด้วยด ีแต่การหมกัปุย๋โดยใส่กระสอบ

วางทิง้ไว้บนพ้ืนโรงปุย๋นัน้ ไม่ใช่วิธทีีจ่ะท�าให้ได้ปุย๋

ที่มีประสิทธิภาพนัก ค�าแนะน�าที่ได้จากเกษตร

อ�าเภอ คอื ควรมโีรงหมกัปุย๋ต่างหาก ฉะน้ัน ทาง

คณะท�างานจงึเหน็ว่าสมควรทีจ่ะต้องท�าโรงหมกั

ปุย๋ขึน้ด้วยในปีที ่3 นี ้จงึได้เสนอโครงการสร้างโรง

หมกัปุย๋ขนาด 4 x 8 เมตรขึน้มา โดยขอการ

สนับสนนุเฉพาะวสัดกุารก่อสร้าง และค่าจ้างช่าง

เพยีง 1 คนเท่านัน้ ส่วนแรงงานในการก่อสร้าง ใช้

สมาชกิกลุม่ปุย๋อนิทรย์ีมาช่วยกนัท�า            

	 โครงการปุ๋ยอินทรีย์ของบ้านพ่อมิ่งนั้น	

ถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นทีรู่จ้กัของทัง้คนใน

ชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียง	ตลอดจนชุมชนใน

โครงการของ	LDI	ทัง้	3	จงัหวดัภาคใต้	ท�าให้มี

การมาศึกษาดงูานการท�าปุย๋อยู่เนอืงๆ	และคณะ

ท�างานยงัได้ไปสอนเด็กเร่ืองวธิกีารท�าปุย๋อนิทรย์ี

ในโรงเรยีนของชมุชนด้วย	

 โครงการย่อยของปีที ่3 อกี 1 โครงการ 

คอื การฟ้ืนฟรู้านค้าสหกรณ์ชมุชน ซึง่ชมุชนเคยมี

ความพยายามที่จะต้ังร้านค้าสหกรณ์ข้ึนมาครั้ง

หนึ่งแล้วในปี พ.ศ. 2544 แต่ไม่ประสบความ

ส�าเร็จ เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ

บรหิารจดัการร้านค้า จงึเหลอืไว้เพยีงโรงเรอืนร้าน

ค้า ที่ขณะนี้ปรับเป็นสถานที่เก็บของของมัสยิด

เท่าน้ัน 

 จากการประชุมชาวบ้านในท้ายปีที ่2 ของ

โครงการ ทกุคนเหน็ด้วยกบัการรือ้ฟ้ืนโครงการร้าน

ค้าชมุชนขึน้มาใหม่ และจะท�าให้เป็นสหกรณ์ร้าน

ค้าและออมทรัพย์ของชุมชนด้วย เพื่อจ�าหน่าย

สนิค้าในราคาทีเ่ป็นธรรมให้แก่สมาชกิและคนใน

ชุมชน และส่งเสริมการระดมทุนภายในชุมชน 

ตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารจัดการร้านค้า

และการจดัสวสัดิการให้กบัคนในชุมชนให้สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง   
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	 ในช่วงการส�ารวจข้อมลูชมุชน	อาสาสมคัรทีไ่ปรบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารทีท่่าก�าช�า	เริม่เหน็ความ

ยากของกระบวนการท�างานของโครงการนี ้ได้กลบัมาหารอืกับ อมิรอน สาและ ซึง่เป็นผู้น�าตามธรรมชาติ 

และผูมี้ความรูด้้านศาสนาในชมุชน เพ่ือขอค�าปรกึษาเรือ่งการท�างาน ซ่ึงต่อมาเขาก็ได้รบัการยอมรบัให้

เป็นประธานคณะท�างานโครงการนี้ อิมรอน เป็นคนที่มีความชัดเจนว่าโครงการน้ีให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการท�างานมากกว่าผลผลติปลายทางของโครงการ ประกอบกบัความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ัง่สม

มาจากการเคยเป็นผูน้�าในชมุชนอืน่มาก่อน (โต๊ะอหิม่ามในชุมชนของภรรยา) ท�าให้สามารถพลกิแพลงรปู

แบบการท�างานของโครงการให้สอดคล้องกบัวถิคีนในชมุชน โดยยงัคงรกัษาหวัใจของกระบวนการท�างาน

ไว้ได้

เริม่ต้นกระบวนการท�างาน



7

การมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ธรรมชาตทิีร้่านน�า้ชา

	 เนือ่งจากบ้านพ่อมิง่	เป็นพืน้ทีท่ีม่โีครงการ

จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามาก ท�าให้ชาวบ้านคุน้

ชนิกบัโครงการแบบเดมิๆ ท่ีไม่มีกระบวนการอะไร

มากนกั หากได้โครงการกไ็ด้สิง่ของจบัต้องได้กลบั

บ้านไปเลย เมือ่พบกบักระบวนการท�างานแบบ 

LDI ชาวบ้านจงึแปลกใจและส่วนหนึง่ขาดความ

เชื่อมั่น การระดมการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะใน

รปูการประชมุในช่วงต้นโครงการจงึไม่ง่ายเลย

 ช่วงเกบ็ข้อมลูชุมชน หลงัจากอาสาสมัคร

โครงการได้ข้อมลูเบือ้งต้นแต่ละฝ่ายมาแล้ว เช่น 

แผนผังชุมชนและพื้นที่ท�ากิน ก็มาช่วยกันวาด

คร่าวๆ ขึน้ทีร้่านน�า้ชาตรง 3 แยกกลางชมุชน เพือ่

ให้คนทีผ่่านไปมา ได้เข้ามาช่วยตรวจสอบความถกู

ต้อง เป็นการระดมความมส่ีวนร่วมแบบไม่ต้องนดั

หมายให้มาประชมุอย่างเป็นทางการ เช่นเดยีวกบั

การส�ารวจกลุม่อาชพีในชมุชน ทีใ่ช้การไปนัง่คยุกนั

ท่ีกลุ่มอาชีพนัน้ๆ เลย

 ช่วงได้โครงการแล้วกย็งัต้องมกีารประชมุ

กนับ่อยๆ ปัญหาการเรยีกประชมุยากยงัคงอยู ่จน

ต่อมาคณะท�างานได้ปรบัรปูแบบการประชุมให้ไม่

เป็นทางการมากขึน้ เช่น นดัพบกันทีร้่านน�า้ชา ใน

เวลาทีช่าวบ้านมกัไปนัง่ร้านน�า้ชากนัเป็นปกติอยู่

แล้ว การปรับตัวเรื่องสถานที่ประชุมแบบนี้ 

นอกจากจะนดัหมายกนัได้ง่ายขึน้แล้ว ยงัท�าให้

บรรยากาศการพดูคยุผ่อนคลายลงด้วย และเกดิ

ผลดีทีช่าวบ้านคนอ่ืนๆ ในร้านน�า้ชาได้รบัรูค้วาม

เคล่ือนไหวของโครงการไปด้วย

ท้อแต่ไม่ถอย

 ตลอดเวลา	3	ปีของโครงการทีบ้่านพ่อมิง่	

มีการปรับเปลี่ยนคณะท�างานโครงการไปพอ

สมควร เน่ืองจากกระบวนการของโครงการใช้เวลา

นานมาก กว่าจะได้เริ่มท�ากิจกรรมที่จะสร้าง

ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรปูธรรม ท�าให้

คณะท�างานส่วนหนึ่งท้อและถอนตัวออกจาก

โครงการ ประธานคณะท�างานยอมรับว่า ช่วงแรก

ตนกท้็อเหมอืนกนั แต่พอคดิว่ารบัเงนิสนับสนุน

จาก LDI มาแล้ว จงึไม่กล้าเลกิท�า และตนพอจะ

เข้าใจว่าเป้าหมายของโครงการน้ีว่าไม่ได้เน้นทีว่ตัถุ 

แต่ให้ความส�าคญักบักระบวนการท�างานมากกว่า 

และตนกเ็ชือ่ว่าเป็นกระบวนการท�างานทีดี่ ทีใ่ห้

โอกาสชาวบ้านได้คิดเอง ท�าเอง ในสิง่ทีเ่ป็นความ

ต้องการของชาวบ้านจรงิๆ จงึอดทนท�าโครงการ

ต่อไป 
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ปัญหามา ปัญญามี 
 

	 ในปีที	่3	ของโครงการ	ทีช่าวบ้านเสนอให้

ฟื้นฟูร้านค้าสหกรณ์ชุมชน โดยระดมทุนจาก

สมาชกิจ�านวน 79 คน ผ่านการลงหุน้ๆ ละ 100 

บาท เพือ่จ�าหน่ายสนิค้าทีอ่ปุโภค บริโภค สนิค้า

ท่ีใช้ในการเกษตร และเครือ่งใช้ไฟฟ้า

 แม้มติการตั้งร้านค้าสหกรณ์ได้จากการ

หารอืชาวบ้านอย่างทัว่ถงึแล้วก็ตาม แต่พอถงึขัน้

ตอนส�าคญั คอื เร่ืองสถานทีต่ัง้ของร้านค้า ซึง่

เดิมทีก�าหนดจะตั้งที่ร้านค้าเดิม ซึ่งเป็นอาคาร

สาธารณะในบรเิวณมสัยดิโซนบ้านโหนดแดงตาม

เดมิ แต่ผูท้ีด่แูลสถานทีน่ัน้เกดิเปลีย่นใจไม่อนุญาต

ให้ต้ังร้านค้าทีนั่น่ เพราะเหน็ต่างเรือ่งแนวทางและ

กระบวนการท�างานของโครงการ แม้คณะ

กรรมการโครงการได้พยายามติดต่อเช่าอาคาร

อเนกประสงค์ในชุมชนแห่งอืน่ แต่กม็กีารใช้งานใน

สถานทีเ่หล่านัน้แล้วทัง้สิน้ จึงจ�าต้องมกีารก่อสร้าง

อาคารร้านค้าขึน้มาใหม่ทีโ่รงหมกัปุย๋อนิทรย์ี ซึง่

เป็นท�าเลทีไ่ม่ดนีกั เพราะอยูห่่างย่านศนูย์กลาง

ชุมชน แต่ก็ต้องแก้ไขปัญหาไปก่อน โดยสร้าง

อาคารง่ายๆ จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีมอียูใ่นชมุชน และ

หาเพิม่บางส่วน ส่วนการก่อสร้างใช้การระดมแรง

จากสมาชกิสหกรณ์จนสามารถเปิดร้านค้าได้ทนั

ตามก�าหนดเวลาของโครงการ

 เส้นทางทีไ่ม่ราบเรยีบของการท�าโครงการ 

3 ปีทีบ้่านพ่อมิง่ ทีต้่องฝ่าด่านการรบัรู ้และความ

เคยชนิเดมิของชาวบ้านทีม่ต่ีอค�าว่า “โครงการ” 

คณะท�างานโครงการได้ผ่านระยะเวลาของการทด

ท้อ อยากถอนตวัจากโครงการ จนได้พบกบัด้าน

บวกของปัญหา ทีผ่ลกัดนัให้ต้องหาทางแก้ไข และ

เมือ่ท�าได้ส�าเรจ็กถ็อืเป็นรางวลัทางใจ และท�าให้

เกดิการเรยีนรูใ้หม่ขึน้มาอกีขัน้หน่ึง

ผลที่ได้ / ข้อเรยีนรู้    
 

	 คณะท�างานพดูตรงกันถงึข้อแตกต่างส�าคญั

ระหว่างโครงการนี ้กับโครงการอ่ืนๆ ทีพ่วกเขาเคย

สมัผสัมา นัน่คอื โครงการนีช้าวบ้านได้มโีอกาส

แสดงความคดิเหน็ แต่โครงการอืน่ๆ มกัให้สิง่ที่

ชาวบ้านไม่ได้ต้องการ เมือ่ได้มาก็อาจเอาไปขาย

หรือไม่รักษาไว้ใช้ตามเป้าหมายของโครงการ 

นอกจากนี้ คณะท�างานยังได้สัมผัสถึงการ

เปลีย่นแปลงทัง้ทีเ่กดิกบัตวัเอง และเกดิกบัผูอ้ืน่

ในชมุชนทีเ่ป็นผลจากการท�างานโครงการนีด้้วย
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เปิดพืน้ที่ให้กับคนเล็ก
คนน้อย
 

	 กระบวนการท�างานร่วมกันตลอดระยะ

เวลา 3 ปีทีผ่่านมาของโครงการนี ้คณะท�างาน พบ

ว่า ชมุชนมกีารเปล่ียนแปลงไปมาก	จากเดิมทีค่น

ต่างคนต่างอยู	่ ต่างท�ามาหากนิ	 ไม่ค่อยมโีอกาส

มาคยุกนั	พอได้ท�าโครงการนีด้้วยกนั	กส็นทิสนม

กนัมากขึน้	ไว้ใจกนัมากขึน้	เพราะต้องพบปะ	พดู

คยุกนับ่อยมาก

 การได้เรยีนรูห้ลายอย่างทีไ่ด้จากโครงการ 

ทัง้ด้วยการอบรม การดงูาน หรอืเรียนรูด้้วยตวัเอง

ผ่านการลงมอืท�าจรงิ ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ทัง้ตวัเองและผูอ่ื้นในชมุชน จนคณะท�างานคนหนึง่

เหน็ว่าการท�าโครงการน้ี ถอืเป็นก�าไร ได้รูใ้นสิง่ที่

ไม่เคยรูม้าก่อน รวมท้ังการได้เหน็ความสามารถ

คนอืน่ ทีไ่ม่ได้โดดเด่นเป็นแกนน�าใดๆ มาก่อนใน

ชมุชน แต่พอได้รบัการมอบบทบาทหน้าทีใ่ห้ท�าใน

โครงการน้ี คือ ท�าแปลงสาธิตการใช้ปุย๋อนิทรย์ี ก็

สามารถท�าด้วยความรบัผดิชอบทีดี่มาก 
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 เห็นได้ว่ากระบวนการท�างานของโครงการ

ที่ใช้เวลามากในช่วงแรก กว่าจะได้เห็นรูปธรรม

หรือผลผลติชดัเจนจากโครงการ ท�าให้บางคนถอน

ตวัออกไปจากโครงการ เหลือแต่คนทีอ่ดทนรอ ซึง่

มกัเป็นคนเลก็คนน้อย คนทีไ่ม่ค่อยเคยมบีทบาท

ท�าโครงการในชมุชนมาก่อน แต่กลบัเป็นโอกาสให้

คนเหล่านี้ได้เปิดบทบาทตัวเองในการท�างาน

พฒันา	ให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ชมุชน	

พลงักลุม่ เราท�าได้

	 คณะท�างานผ่านประสบการณ์การท�า

โครงการร่วมกนั แม้จะเริม่ต้นด้วยความงุนงง แต่

เมือ่ได้ท�าไป ก็เกดิการเรียนรูไ้ป จนหนึง่ในคณะ

ท�างานที่เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาๆ ไม่เคยมี

บทบาทเป็นแกนน�าใดๆ ในชุมชนมาก่อน ได้

สะท้อนความรูส้กึของตนว่า “เหน็ว่าการรวมกลุม่

พดูคยุกนัเป็นสิง่มปีระโยชน์ โครงการนีท้�าให้เข้าใจ

การระดมความร่วมมอืมากขึน้ เข้าใจบทบาทตวั

เองต่อการพัฒนาชมุชนมากข้ึน มัน่ใจ เกดิความ

กล้าขึน้ แต่ก่อนคดิว่าเราไม่มพีลงั ไม่มตี�าแหน่ง

ทางการ เรือ่งการพฒันาเป็นเรือ่งของผู้น�า เราไม่มี

ความสัมพันธ์อะไรกับทางการ เราจะไปท�างาน

พฒันาได้ยงัไง แต่ตอนนีพ้บว่าเราท�าบางอย่างได้ดี

กว่าอกี เช่น การจดัเวทพีดูคยุอย่างมส่ีวนร่วม 

ท�าให้คนแสดงความเหน็ หาข้อสรปุได้ แม้ถกเถยีง

กนับ้างกไ็ม่เป็นไร ต่างจากการประชมุของทางการ 

ทีม่แีต่มาบอกๆ ให้เราท�า”

 คณะท�างานบางคนยอมรบัว่าในช่วงต้นการ

ด�าเนินงาน ตนมีความไม่มั่นใจในกระบวนการ

ท�างานของโครงการมาก่อน “ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

มคีวามลังเล สงสยัว่าเข้าร่วมแล้วเราจะได้อะไร 

หรอืเราจะช่วยท�าอะไรเขาได้ แต่หลงัจากได้ท�างาน

ด้วยกนั สิง่ทีไ่ม่รู ้กไ็ด้รูข้ึน้ เวลามปัีญหากม็คีนมา

ช่วยคิด ถ้าคิดคนเดียว เราอาจเหน็ว่าท�าไม่ได้ แต่

พอคิดหลายคนกลบัท�าได้ เรือ่งยากกก็ลายเป็น

เรือ่งง่าย”
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เรยีนรู้จากความล้มเหลว 

	 ระยะเวลา	3	ปีเตม็กบัการท�างานพัฒนา

ของบ้านพ่อมิง่ คณะท�างานได้เรยีนรูท้ัง้จากความ

ส�าเร็จของหลายโครงการย่อย และแม้กระท่ัง

โครงการท่ีได้ยตุกิจิกรรมลงในปีที ่2 คือ โครงการ

ผลิตอาหารเลี้ยงเป็ดและปลาดุก เพราะกว่า

โครงการจะด�าเนนิการจนได้อาหารสตัว์ ชาวบ้าน

กเ็ลกิเลีย้งปลาดกุกันไปแล้ว แต่คณะท�างานไม่ได้

เหน็ว่าเป็นความล้มเหลวของโครงการ เพราะท้ัง

อุปกรณ์ ความรู้ที่ได้จากโครงการเรื่องการผลิต

อาหารสตัว์ยังอยูก่บัคณะท�างาน ประกอบกบัการ

ที่ชาวบ้านในชุมชนเลี้ยงวัวกันมาก และ มัน

ส�าปะหลงัทีป่ลกูในชมุชนขายได้ราคาไม่ดนัีก ท�าให้

ขณะนีค้ณะท�างานก�าลงัหารอืถงึความเป็นไปได้ใน

การท�าอาหารววัและแพะ ด้วยเครือ่งบดอาหาร

สตัว์ทียั่งอยู่จากโครงการผลติอาหารเลีย้งเป็ดและ

ปลาดุก

 การเรยีนรูผ่้านการท�างานของโครงการนี้

ตลอดเวลา 3 ปีทีผ่่านมา มท้ัีงความส�าเร็จและ

ความล้มเหลว หากพิจารณากันที่ผลผลิตจาก

โครงการย่อยแต่ละโครงการ แต่ถ้ามองกันที่

กระบวนการท�างานแล้ว การที่คนตัวเล็กๆ ใน

ชมุชนได้มพีืน้ทีแ่สดงศกัยภาพของตวัเอง หรอืการ

ทีค่ณะท�างานโครงการได้เกิดความมัน่ใจกบัพลงั

กลุม่ ทีพ่วกตนสามารถรวมตัวกันท�างานพัฒนา

ให้กบัชุมชนได้ ไม่เพยีงฝากความหวงัไว้กบัผูน้�า

เท่าน้ัน สิง่เหล่าน้ีจะเป็นทุนทีดี่ให้กบัชมุชนในการ

เผชิญปัญหาต่างๆ ในอนาคตได้ ดงัทีป่ระธานคณะ

ท�างานได้สรปุไว้สัน้ๆ ว่า “ถ้าเราแขง็แรง เราจะแก้

ปัญหาอืน่ๆ ได้” 
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