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โครงการสนับสนุนชุมชนท�องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต� (ช.ช.ต.)

การทาํข�อมูลชุมชนทีส่�วนใหญ�สะท�อนบรบิททางกายภาพท่ีปรากฏ มีข�อ
จาํกดัทีย่งัเข�าไม�ถงึมติดิ�านจติใจและความรู�สกึนกึคดิซึง่เปรยีบเหมอืนสิง่ทีอ่ยู�ใต�
ภเูขาน้ําแข็ง จาํเป�นต�องเพิม่การทาํความเข�าใจประเดน็ท่ีมคีวามอ�อนไหวต�างๆ ที่
เป�นสาเหตขุองป�ญหาความขัดแย�งท่ีอาจดํารงอยู�ในป�จจุบนั หรืออาจเป�นสาเหตุ
ให�เกดิความขดัแย�งในอนาคต เพ่ือหาทางเลีย่ง ลด หรอืคลีค่ลายปมเสียก�อน ค�อย
แสวงหาแนวทางทีจ่ะนาํไปสู�การพฒันาอย�างสร�างสรรค�  
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อาคารรวมใจ
 

 แดดรมลมเย็นพัดไอรอนใหผอนลงบาง 

ศาลาริมทางมุงกระเบ้ืองดนิเผาทีส่รางขึน้อยางงาย

ตามรูปแบบทองถิน่ ใหประโยชนทัง้คนจรไดหลบ

พกั และเปนทีพ่บปะพดูคุยกันของคนในหมูบาน

เอง หางไปไมไกลสามารถมองเหน็อาคารทีป่ระชมุ

หมูบานตัง้เดน ผลงานทีร่วมกนัสรางขึน้ เพือ่เปน

พืน้ท่ีสาธารณะ เปดใหจดัประชมุ ทํากิจกรรมตางๆ 

และถายทอดภมูปิญญาทองถิน่ 

บานกอืเมง็ หมู1 ตาํบลอาซอง อาํเภอ

รามนั จงัหวดัยะลา เปนพืน้ทีน่าํรองทีจ่ะดาํเนนิ

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดน

ภาคใต (ช.ช.ต.) ดวยสภาพพืน้ที ่ทรพัยากร และ

คนท่ีมคีวามพรอมใหความรวมมอืในการดาํเนิน

การ ภายในหมูบานแบงยอยเปนสองกลุมบาน 

ไดแกกลุมบานกือเม็ง และบานตะโละสดาร มี

ประชากรอาศัยอยูประมาณ 900 กวาคน 

ประมาณ 300 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ไดแก ทาํสวนยาง สวนผลไม ทาํนา 

นับถือศาสนาอิสลามท้ังหมด มีเรื่องเลาวาชื่อ

หมูบานต้ังตามผูบุกเบิกบริเวณนี้คือโตะกือเม็ง 

หรือโตะกึมบัง ซึ่งเปนผูหญิงจากพื้นที่ใกลเคียง  

เขามาทาํมาหากิน 

ที่บานกือเม็งเปนท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ    

พืน้บานกือเม็ง จัดแสดงศลิปวัตถ ุโบราณวตัถแุละ

สิง่ของเครือ่งใชในอดตีของชมุชน เชน กรชิรามนั

และอาวุธตาง เคร่ืองทองเหลือง โดยมีสมาน     

โดซอม ิเปนผูทาํการรวบรวม จดัเกบ็ เผยแพรแก

ผูสนใจ สรางช่ือใหกือเม็งเปนที่รูจักกวางขวาง 

พพิธิภัณฑแหงน้ีนบัเปน “แตมตอ” ของชุมชน 

เพราะเปนแหลงทนุทางภูมปิญญาสําคญั สามารถ

นาํมาพฒันาตอยอดกบัขอมลูชมุชนอืน่ๆ ไมวาจะ

เปนทรัพยากรธรรมชาติ การทํามาหากิน 

เศรษฐกิจ และโครงสรางทางสงัคม ใหสอดคลอง

ตรงกับความตองการของชุมชนอยางครบถวน   

ดงัทีผู่ประสานงานพืน้ทีม่องเห็นถงึประโยชนของ

ขอมลูวา

“การพัฒนาโครงการตามความตองการ

อยางเดยีวไมพอ ตองมีความพรอมของขอมลูรวม

ดวย ตองใชขอมลูวเิคราะหวาจะทําได หรือมคีวาม

เปนไปไดในการทําหรือไม จะสรางความรวมมือให

เกิดข้ึนจรงิ การตัดสินใจแคความตองการ อาจเสีย

เวลา เสียเงินโดยไมคุมคา” 
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สร�างอาคาร 
สร�างปฏสิมัพนัธ�

การวิเคราะหชมุชนท่ีมชีาวบานเขารวม

กันหลากหลายกลุม ไดแก กลุมทําสวน กลุม

ประมง กลุมผูหญงิ เด็กและเยาวชน รวมถึงผูนาํ

ชมุชน มปีระเดน็ท่ีชมุชนใหความสาํคัญ 3 ประเดน็

คือ การพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง การสราง

สถานทีป่ระชมุของชมุชน และลานกฬีาเยาวชน 

แนวทางในการพจิารณาเลอืกประเดน็เพือ่พฒันา

โครงการ ทีป่ระกอบดวย ความพรอมของทนุทีม่ี

อยูในชมุชน ความเปนไปได และผลประโยชนรวม

ของคนในชุมชน สามารถคดัเลอืกเหลอื 2 ประเด็น 

คือการสรางสถานท่ีประชุม กับการพัฒนากลุม

อาชพี 

 เหตุผลหลักที่ชุมชนตองการสถานท่ี

ประชมุเพราะทีผ่านมากจิกรรมตางๆ ตองไปขอใช

อาคารสถานทีใ่นมสัยิด หรือสถานท่ีราชการ ซึง่

ไมคอยไดรับความสะดวก ติดปญหาการทํา



4444

กิจกรรมในเวลาเดียวกัน ตองหลีกใหกิจกรรม

เจาของสถานท่ี ผลการเล่ือนทาํกจิกรรมออกไป 

หรอืตองยตุกิจิกรรมไวกอน ทาํใหขาดโอกาสในการ

ทาํกจิกรรมสาธารณะท่ีจะเปนประโยชนกบัชุมชน 

สถานทีเ่ปนพ้ืนท่ีสาํคัญซ่ึงตองดําเนินการสรางให

เกิดขึ้น เปนความตองการของคนสวนใหญใน

ชุมชนที่จะใหเปนสถานที่ศูนยกลางในการทํา      

กจิกรรมทกุๆ เรือ่ง และเปดใหแกทกุกลุมเขามาใช

งานได ตรงกับวตัถปุระสงคของโครงการ ช.ช.ต. 

ทีจ่ะฟนฟูความสัมพันธของผูคน เพราะการเขามา

ใชพืน้ทีร่วมกันทาํกจิกรรมจะสรางปฏสิมัพนัธกนั

มากข้ึน 

 กจิกรรมหลักของการสรางอาคารสถานท่ี

คอืการกอสราง ทุกวันจะมนีายชางกบัอาสาสมัคร

มาชวยกันวนัละ 2-3 คน แตทกุสปัดาหจะระดม

แรงงานสมทบมาชวยกัน อยางนอย 15-20 คน 

หรือตามที่นายชางเห็นจําเปนตองใชกําลังคน

จาํนวนมาก เชน การขดุหลมุ การลงเสา และการ

ฉาบปนู แรงงานสวนใหญเปนผูชาย สวนผูหญิงจะ

มาชวยทาํอาหารเล้ียง ชวงการระดมแรงงานท่ีมี

คนรวมเปนจาํนวนมาก สรางบรรยากาศใหชมุชน

คกึคัก มีชวีติชวีา รูสกึไดถงึพลงัการรวมมือ การ

ชวยเหลอืเกือ้กลู การพึง่พาอาศยักนั และความ

เอือ้อาทรของคนในหมูบาน ซึง่คอยเลอืนหายไป
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เพราะการเปลีย่นแปลงวิถชีวีติ การทํามาหากนิ 

โดยเฉพาะไดรบัผลกระทบจากสถานการณความ

ไมสงบ ทาํใหคนอยูอยางเก็บตวั หวาดระแวง ไม

คอยไววางใจกันเชนเดมิ ซึง่สมาน โดซอม ิคณะ

ทาํงานเลาถงึบรรยากาศใหเหน็ภาพวา 

 “ทุกคนใหความรวมมือกัน ลงทัง้แรงงาน 

ทั้งของมาชวยกัน เราไดงบประมาณสนับสนุน

สองแสนกวา แตทาํอาคารจนเสร็จใชงบส่ีแสน 

ทกุคนมาระดมชวยกันมากจรงิๆ เพราะเปนความ

ตองการรวมกนั อยากใหหมูบานมอีาคารมัน่คง 

ชาวบานไดใชทาํกจิกรรม”

แม�บ�านแสนขยัน
 

 ดานกลุมสตรีทีเ่ปนผูรวมประชมุสวนใหญ

ตองการพัฒนาอาชีพ มุงสรางรายไดเสริมแก

ครอบครวั ดวยการใชเวลาวางหลงัการทาํงานหลกั 

มาทําขนมพืน้บานจําหนาย ซึง่เม่ือคนมารวมกนั 

ทาํขนมดวยกัน ในพ้ืนทีเ่ดยีวกันในชวงเวลาหน่ึง

อยางตอเนื่อง จะชวยพัฒนาความสัมพันธให

ผกูพัน ใกลชดิ และเก้ือกูลกัน ลดชองวางท่ีคนตาง

คนตางอยูใหกลบัมาใชเวลาและทาํกจิกรรมรวมกัน 

ยอมสงผลเรือ่งการปฎิสมัพนัธทีจ่ะกระชบัมัน่คง

ขึน้ได 
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เมื่อคํานึงถึงบริบทของชุมชนที่แบงเปน

สองกลุมบานหางกนัประมาณสองกโิลเมตร ซ่ึงคน

จากบานตะโละสดารจะตองเดนิทางมารวมกบัอกี

กลุมบานอยูเสมอ เพราะเปนกลุมบานทีม่ขีนาด

เล็กและจํานวนประชากรนอยกวา ประกอบกบั

โครงการของหนวยงานและองคกรตางๆ จะมาเขา

ทางกือเมง็ตอเนือ่ง ทาํใหอกีกลุมบานเหมอืนถกู

ละเลยไป ดังนัน้เพ่ือสะดวกในการเขารวมกจิกรรม 

สรางการมสีวนรวมใหทกุกลุมบานเขาถงึโอกาส 

เกดิการพฒันาทีม่าจากความตองการของชมุชน

จรงิๆ จึงแยกกันเปนสองกลุม ไดแก กลุมทาํขนม

บานกือเม็ง และกลุมทําขนมบานตะโละสดาร     

ผูประสานงานพืน้ทีส่ะทอนจดุเปลีย่นทีเ่กดิขึน้วา 

“ประชากรอยูทีบ่านกือเม็งมากกวา 80 

เปอรเซน็ต ทาํใหโครงการเขามาท่ีนีก่อน แมการ

จัดสรรจะคิดถึงประโยชนรวมกันของทุกคนใน    

บานกอืเมง็ ไมมกีารแบงแยก แตอกีกลุมบานยงั

เห็นวาการดูแลไมทั่วถึง พอโครงการ ช.ช.ต.     

เขามาสนับสนุน โดยเฉพาะใหความสําคัญกับ

ความตองการจริงของชาวบาน เลยเห็นวาเปน

โอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนโดยตรง ทําให

โครงการแตกยอยตามพืน้ที”่ 

 ขนมสวนใหญเปนท่ีนิยมรับประทานใน

ชมุชนไดแก โรตีกรอบ กระหร่ีปบ บอระเพ็ด โดย

กลุมสตรจีะไดรบัการฝกอบรมและลงมอืทาํขนม 

จนม่ันใจวาสามารถทาํใหไดรสชาติอรอยตามสูตร 

แตกอนจะทําขาย ก็คิดวานาจะประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑกลุมทําขนมใหเปนที่รูจัก ชวนคนใน

หมูบานมารวมกิจกรรมชิมขนม ทดสอบรสชาติ

และเผ่ือไปปรับปรงุใหไดถกูปากลูกคามากข้ึนดวย 

พอคนชิมแลวบอกวาใชไดจะเห็นรอยยิ้มดีใจ   

ชวนใหกนิอกี สวนทีย่งัไมเขาทีก่ไ็มทอ ไวกลับมา

ปรบัปรุงใหมใหอรอยถกูใจ 
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ขยายงาน กระจาย     
ความรู�

ตอมาในปทีส่อง เหลอืเพยีงกลุมทาํขนม

บานตะโละสดารทีย่งัรวมกนัทําขนมตอเนือ่ง ทาง

กลุมไดคดิหาวธิกีารวางการตลาด และการผลิต

ขนมใหมๆ ที่ไมตองลงทุนมาก และไมตองใช    

วัสดุอุปกรณเพิ่มเติม เปนขนมที่คนในชุมชน     

รบัประทานอยูเปนประจาํ ซ่ึงไดรบัการฝกอบรม

ทําขนมถั่วโอวัลตินและขนมครองแครงเพ่ิมเติม 

ทาํใหขนมของกลุมหลากหลายมากข้ึน นอกจาก

นี้ความตระหนักถึงสาเหตุความลมเหลวของ  

กลุมอาชีพที่เกิดจากความดอยประสิทธิภาพ   

ขาดประสบการในการบริหารกลุมและการทํางาน

เปนทมี ทางกลุมไดสงตวัแทนไปรวมการอบรม  

การบรหิารจัดการกลุมรวมกับคณะทาํงานรานคา

ออมทรพัยของชมุชน 

 หลงัจากทีก่ารกอสรางอาคารชมุชนแลว

เสร็จ เริ่มใชงานตามวัตถุประสงคเพ่ือใหเปน  

สถานที่ทํากิจกรรมของชุมชน ในปที่สองทาง

ชุมชนเห็นวานาจะพัฒนาใหเปนอาคารแหลง   

เรียนรูของชมุชน ดาํเนนิงานเกีย่วกบักิจกรรมงาน

บริการทางสงัคม มบีริการหนงัสอื และเอกสาร 

เชน งานวิจัย งานประวัติศาสตรทองถ่ิน จัด

กิจกรรมเสริมสรางความรู สืบทอดภูมิปญญา  

ทองถ่ิน สรางความรกัและความภมูใิจในถ่ินฐาน

บานเกดิของตนเอง 

 กิจกรรมแหลงเรียนรูของชุมชนที่จัดขึ้น 

ไดแก การทาํจักรสาน การทาํบายศร ีอุปกรณการ

ละเลนจากวัสดุในทองถ่ิน เชน ลูกบอบกับใบ

มะพราวออน การทาํงู นก ตัก๊แตนจากใบมะพราว 

มผีูรูมาสาธติวธิกีารทําใหเดก็ๆ ในหมูบาน ทกุคน

ตืน่เตนไปกบัการสาธิตด่ังรายมนตเสกใบมะพราว

ใหกลายเปนสตัวตางๆ บางคนเคยทาํมากอนกไ็ด

ฝกทําสัตวอื่นๆ เพิ่มเติม ชวยเพื่อนในกลุมให    

ทําเปนเร็วขึ้น เกิดบรรยากาศและการเรียนรูที่

สนกุสนาน ทุกคนตัง้ใจจะนําผลงานกลับไปอวด

พอกบัแม แลวจะสอนตอใหพี่ๆ  นองๆ ท่ีไมไดมา

รวมทาํกิจกรรม ไดทาํของเลนท่ีหยิบจับจากวัสดุ

ในบานตนเองได ผูประสานงานพืน้ทีเ่ลาวา 

 “เราประสานกบัตาดีกาใหเด็กในหมูบานมา

รวมทํากจิกรรมกันทีน่ี ่เดก็ๆ ชอบมาก เหมือนได

ออกมาเรียนนอกสถานท่ี ไดฟงคนแกเลาเร่ือง พบั

นก พับง ูครทูีส่อนก็ชอบ ขอใหไปชวยทาํกจิกรรม

ทีต่าดกีา สอนเด็กๆ ไดทาํบาง” 
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ความมัน่ใจใหมากขึน้อกี ดวยการเขารวมอบรม

ความรูเรือ่งการจดัการสหกรณออมทรพัยกบักลุม

สหกรณออมทรัพยอบินูอฟัฟาน ปตตาน ีสิง่ทีไ่ด

รบัจากการศึกษาดงูานและฝกอบรม ไดแก การ

กาํหนดระเบียบ ขอบังคับ กติกาท่ีจาํเปน การ

จดัการสนิคาภายในราน การทาํบญัช ีการจดัสรร

ผลกําไร  รวมถงึการวางแผนทีด่ใีนเรือ่งระบบหุน

สวน ระบบสมาชิก การปนผล ซึง่ทัง้หมดเพียง

พอทีจ่ะเริม่เปดโครงการรานคาชมุชน 

พร�อมใจจูงมอืกัน

 อกีงานของกลุมบานตะโละสดาร คอื การ

ทาํกลุมออมทรัพยรานคาชมุชน แตเปนงานเร่ิมตน

ที่ผู สนใจมารวมกันเตรียมความพรอมเพื่อจะ

ดําเนินงานตอไปในอนาคต กิจกรรมสวนใหญ

เปนการศกึษาดงูาน แลกเปลีย่นประสบการณกบั

กลุมออมทรัพยรานคาชุมชนท่ีบานคลองตอ   

อ.รัฐภูม ิจ.สงขลา เพ่ือทาํความเขาใจระบบการ

ดําเนินการ เชน การกอตั้ง การผลิต การจัด

สวัสดิการ และการบริหารจัดการกลุม อามีดิง 

สอืแมง็ ประธานกลุมเลาวา 

 “ไปดงูาน ไดความรูกลับมาเยอะ เราไมเคย

รูมากอน กพ็ยายามทาํความเขาใจใหมากทีส่ดุ ใช

ความรูมาประยุกต เนนการมีสวนรวม ชวยกัน

ระดมความคิดเหน็ ทาํอยางไรใหสามารถจูงมอืกนั

ไป ทาํดวยกนั มปีญหาจะชวยกันแกไข”  

 ตอมาในปทีส่ามจงึเริม่ตนการทํากจิกรรม

รานคาชุมชนบานตะโละสดาร ประกอบดวย

กจิกรรมหลกัไดแกการประชมุสมาชกิรานคาชุมชน 

เพ่ือทําความเขาใจและชีแ้จงขอมูลรายละเอียดวิธี

การ ขัน้ตอนการทาํงานใหทราบทัว่กนั มขีอเสนอ

จากสมาชิกใหทําการสํารวจสินคา เพ่ือนํามา

จาํหนายใหตรงกับความตองการของคนในชุมชน 

สวนระเบยีบขอบงัคบัของรานคา ตองไดรบัการ

ปรบัปรงุใหเปนปจจบุนั และผานความเหน็ชอบ

จากกลุมสมาชกิเสมอ 

 กอนจะเปดดําเนนิการอยางเปนทางการ 

ทางคณะทํางานไดศกึษาเพิม่เติมการจดัการรานคา

ชมุชน ซึง่เปนการไปดูงานรานคาชุมชนโคกพยอม 

เรียนรูการจัดสินคาภายในราน การวางระบบ การ

จดัการดานขอมูลบัญชีและสมาชกิกลุม แลวเพิม่
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ร�านค�าบรรเทาทกุข�

อามดีงิ สอืแมง็ ประธานกลุมเลาวารานคา

สามารถตอบสนองความตองการสินคาอุปโภค

บรโิภคของชาวบานตามวัตถปุระสงคของโครงการ 

โดยเฉพาะชวงน้ําทวม ซ่ึงทีผ่านมาชาวบานตอง

ประสบปญหาขาดแคลนอาหารและขาวของ 

เครือ่งใชจาํเปน พอรานคาเปดขายสนิคาแลวจงึ

ชวยบรรเทาความเดอืดรอน หาซือ้ของไดในราคา

ปกติ นอกจากนี้ยังเปนท่ีพึ่งใหแกชาวบานท่ีมี

ปญหา “ขาดเงนิ” ใหไดใชสนิคากอน แลวนาํเงนิ

มาจายคนืทหีลงัได 

“ชาวบานมาซือ้ของ ชวยใหรานคาดาํเนนิ

ไปได แตกไ็มมากไมนอย ยังไมเหน็กําไรเทาทีค่วร 

แตชวยใหชาวบานไดของราคาถกู ไมขาดแคลน 

ไมมเีงนิกใ็หเอาของไปกอนได มสีนิคาหลากหลาย

ตรงความตองการ เพราะเราจะสํารวจวาขาด

สนิคาอะไรบาง บางทชีาวบานจะบอกเองวาอยาก

ไดอะไร เปดขายมาแลว 5-6 เดือนถือวาทะลเุปา” 

 ดานกลุมบานกอืเมง็ เปลีย่นจากกลุมทํา

ขนมมาทาํกลุมทาํนํา้กะท ิเนือ่งจากเหน็โอกาสวา

กะทิเปนที่ตองการมากเพราะทุกบานจะซื้อไป

ประกอบอาหารทัง้คาวหวานเปนประจํา สามารถ

ใชมะพราวท่ีมอียูเปนจาํนวนมากในหมูบาน และ

ไดรบัการอนเุคราะหสถานท่ีทาํน้ํากะทิ แนวทาง

การดําเนนิงานเริม่จากเปดรบัสมคัรสมาชิก ระดม

ทนุใหสมาชกิรวมถือหุน กําหนดปนผลเปนรายป 

ซึ่งคณะทํางานจะไดรับการฝกอบรมเรื่องการ

บรหิารจัดภายในกลุม ใหมคีวามเขาใจเร่ืองการ

จดัการ สามารถวางระบบการทํางานได เพราะจะ

สงผลอตอความตอเนือ่งและความย่ังยนืของกลุม 

นาปซะห มซิอ กลุมทาํนํา้กะทเิลาวา 

 “เลอืกทํากะทเิพราะมทีนุอยูแลว อปุกรณ

และสถานทีพ่รอม ไมตองลงทนุอะไรเพิม่เติมมาก 

ยกเวนจะทาํผลติภณัฑอืน่ เชน น้ํามะพราว  ทํา

กะทแิลวมคีนมาซ้ือทกุวนั เพราะทกุบานใชกะททิาํ

อาหาร ทําของหวาน”  

 นับแตอาคารที่ประชุมของบานกือเม็ง-   

ตาโละสดาร แลวเสร็จ สามารถใชงานตาม

วตัถุประสงค ทุกคนรูสกึเปนเจาของรวมกนัเพราะ
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ตางไดเก้ือหนุนกันตามศักยภาพของตน แมวา

โครงการในปตอๆ ไป จะมุงไปที่การตอบสนอง

ความตองการของแตละกลุมบาน เพ่ือใหการ

กระจายทรพัยากรทัว่ถึงกัน ทําใหเกิดเปนโครงการ

ยอยๆ ทีเ่อือ้ประโยชนของกลุมมากกวาประโยชน

สวนรวม แตอาคารแหงนีไ้มอาจแบงแยกเปนออก

เปนสวนได จึงเหมือนเปนศูนยรวมท่ียึดโยง   

ความรักความผกูพัน แสดงความเปนน้ําหน่ึงใจ

เดียวกันของชาวบานกือเม็ง ซ่ึงสมาน ซอโดมิ 

คณะทาํงานสะทอนวา 

“สรางอาคารเพือ่เปนจุดรวมกนั ตอไปไม

ตองไปขอใช อบต. ทุกคนเห็นดวย การทําเปน

อาคารทิง้ไวกไ็มบดู ไมเสยีหาย ตอไปใครมโีครงการ

มาตอยอด สามารถมาทําตรงนีก้นัได”

 

เรยีนรู�เพือ่พัฒนาตน

นอกจากนีก้ระบวนการของโครงการสราง

การเรียนรูและโอกาสใหแกคนในชุมชนทีจ่ะพฒันา

ตนเอง เพือ่พัฒนาชมุชนและหมูบานตอไปได เชน 

ประสบการณของกลุมผูหญิงท่ีบอกวาตนเอง    

เกงขึน้ เพราะไดรบัการสนบัสนนุใหรวมกลุม และ

การฝกอบรมบรหิารจดัการกลุม เปนความรูและ

ทกัษะทีต่างไปจากสิง่ทีรู่ในชวีติประจาํวนั รวมถงึ

ความเขาใจกระบวนการพัฒนาโครงการ การ

ดาํเนินโครงการ และการจดัสรรงบประมาณ ซ่ึง
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หลายคนเห็นตรงกนัวา ความโปรงใสเปนปจจัย

เอื้อใหเกิดความสําเร็จ เพราะทําใหเกิดความ   

เชื่อมั่น ความไววางใจ ความคุมคา และเกิด

ประโยชนอยางเปนรปูธรรม ดงัทีน่าปซะห มซิอ

คณะทาํงานกลุมทาํนํา้กะทสิะทอนวา 

“ไมใชพวกเราไมเคยทํา มีโครงการ

สนบัสนุนเยอะ เด๋ียวทําขนม ทาํผาบาตกิ บอกให

เปนสมาชกิ ฝกทาํกนัแลวไปขาย แตไมเคยเหน็เงิน 

ชอบงานแบบนีท้ีเ่ราเหน็ทกุบาททกุสตางคจรงิๆ 

เราไดรับจริง เปนประโยชนกับเรา เราทําเอง 

บริหารจัดการเอง ตองมีความมุงม่ันจะทําใหสาํเร็จ 

รูตวัวาเกงขึน้”  

สิ่งท่ีสะทอนจากเร่ืองเลาชุมชนบาน      

กอืเมง็-ตาโละสดาร ทาํใหเหน็ถงึความสาํคญัของ

การตัง้ถิน่ฐานทีห่างไกลกนั จะเปนอปุสรรคตอการ

ทํากิจกรรมสาธารณะ ซ่ึงการทําขอมูลชุมชนที่  

สวนใหญสะทอนบริบททางกายภาพที่ปรากฏ     

มขีอจํากัดทีย่งัเขาไมถงึมติดิานจติใจและความรูสกึ

นึกคิดซ่ึงเปรียบเหมือนส่ิงท่ีอยูใตภูเขานํ้าแข็ง 

จําเปนตองเพ่ิมการทําความเขาใจประเด็นที่มี

ความออนไหวตางๆ ทีเ่ปนสาเหตขุองปญหาความ

ขัดแยงที่อาจดํารงอยูในปจจุบัน หรืออาจเปน

สาเหตุใหเกดิความขัดแยงในอนาคต เพ่ือหาทาง

เลีย่ง ลด หรอืคลีค่ลายปมเสยีกอน คอยแสวงหา

แนวทางทีจ่ะนาํไปสูการพัฒนาอยางสรางสรรค  
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  สมาน โดซอมิ, สาปนะ แมะแล, นาปซะห มิซอ, แยนะ เจะแต, 

   สารีฟาห โดซอมิ, อามีดิง สือแม็ง, รูฮานา สุดามิง

ผูประสานงานพื้นที่ รูฮานา สุดามิง

จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 

   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 

   เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

   โทรศัพท 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 

    Home page : http://www.ldinet.org

ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  
ธนาคารโลก

บทเรียนทีเ่ห็นจากการดาํเนนิโครงการใน

พืน้ทีท่ีม่สีองกลุมบานคือการทาํโครงการยอย เพ่ือ

ใหทกุพืน้ทีเ่ขาถงึทรพัยากรไดอยางเทาๆ กัน และ

สามารถตอบสนองตอความตองการของพืน้ทีไ่ด

อยางเฉพาะเจาะจง อยางไรก็ตาม  โดยเฉพาะ

สรางการปฏิสัมพันธบนความเขาใจกันและกัน

เปนอนัหนึง่อนัเดยีว   
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