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โครงการสนับสนุนชุมชนท�องถิ่นเพื่อฟ��นฟูชายแดนภาคใต� (ช.ช.ต.) 
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หลังจากสร�างอาคารเอนกประสงค�เสร็จ ชาวบ�านประจักษ�
แก�ตัวเอง ถึงประโยชน�ของการมีพื้นท่ีส�วนกลาง ที่ดึง
หน�วยงานต�างๆ ให�เข�ามาทาํกจิกรรมในชมุชนมากข้ึน
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 ชมุชนแหงนีต้ัง้ขึน้เมือ่ 20 ปกอน โดยได

ชือ่ตามถนนเสนหลกัเสนหนึง่กลางเมอืงนราธิวาส 

พืน้ทีช่มุชนทีต่ัง้อยูระหวางถนน 2 สาย เพยีงราว 

40 ไร แตแออดัดวยประชากร 1,002 คน จาก

ครวัเรอืนจาํนวนมากถึง 217 ครัวเรอืน ทีป่ลกู

สรางกันอยางแนนขนัด ไมมแีบบแผน หลงัคาบาน

แตละหลังแทบชนกัน แมบาลาเซาะหหลังนอย

กลางชุมชนก็ยังตั้งเบียดเสียดอยูกับบานเรือน  

โดยรอบ ทั้งชุมชนเหลือท่ีวางสวนบุคคลท่ีดาน 

ขางของมัสยิด กวางยาวเพียง 25 x 10 เมตร 

ซึง่บดันีก้ลายเปนอาคารเอนกประสงคหลงัยอม

ของชมุชน 

 อาคารปูนใหมเอ่ียมทาสีเหลืองออน     

ลออตา วยัรุนผมฟคูนหนึง่กุลกีจุอมาเปดประตู 

แลวฉวยไมกวาดรบีกวาดพืน้อาคาร กระเบือ้งสี

เขยีวนวล ขณะท่ีคณะทาํงานทีเ่ปนผูหญงิวยั 20 

เศษๆ ก็ตระเตรยีมแกวน้ําสาํหรบัรบัแขก
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 ปญหาการไมมทีีท่าํกิจกรรมของชมุชนพิทกัษลขิติน้ัน “เปนความตองการท่ีอยูในใจของคนทกุคน 

ทีผ่านมาตองไปอาศยัทาํทีบ่าลาเซาะห ไมวาการประชมุ หรือกจิกรรมอะไร หากเปนงานท่ีมกีารกินอาหาร

กนั กต็องรบีเกบ็กวาดเช็ดถู กอนถงึเวลาละหมาด บางกิจกรรม เชน หมออนามัยมานัดฉีดวัคซีนเดก็    

กท็าํกนัทีน่ัน่ เดก็รองไหกนักะจองอแง ดแูลวไมเหมาะสมเทาไหรนกั”

ทีม่าของโครงการ

ป�ที ่1 

ดวยธรรมชาติของชมุชนเมอืง ท่ีทกุชีวติ

เหมอืนตองเรงรบี มขีอจาํกดัดานเวลาวางทีท่ัง้ไม

คอยมี และอาจมีบางแตไมตรงกัน และการท่ี

ชุมชนไมมีพื้นท่ีสาธารณะใหคนไดมาพบปะกัน    

กย็ิง่สงเสริมวถิตีางคนตางอยูมากยิง่ขึน้ ชาวบาน

ในชมุชนพทิกัษลขิติจงึไมคอยมปีฏสิมัพนัธกนันกั 

แมจะอยูบานใกลกนักแ็ทบไมรูจกักนั

ผลการวเิคราะหขอมลูชุมชน ทีอ่าสาสมคัร

ในชุมชนรวมกันเก็บมา ชาวบานพิทักษลิขิตจึง

ตัดสินใจทําโครงการสรางอาคารเอนกประสงค  

โดยระดมทุนกันซ้ือท่ีดินวางแปลงดังกลาว ใน 

ราคา 380,000 บาท และแมชมุชนจะขอซือ้โดย

การผอน แตเจาของท่ีดินก็ไดมอบโฉนดและ      

ทําหนังสือสัญญายกท่ีดินแปลงดังกลาวใหกับ

ชมุชนแลว 
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ป�ที ่2 

สบืเน่ืองจากผลการวเิคราะหขอมูลในป

แรก นอกจากปญหาการขาดพ้ืนที่สาธารณะ

สาํหรบัทาํกิจกรรมชมุชน อนัเปนทีม่าของโครงการ

ปแรกแลว ก็ไดประเดน็การพฒันากลุมออมทรัพย 

เพือ่ระดมทนุหมุนเวยีนในการประกอบอาชีพดวย 

โดยสนบัสนุนใหเกิดการออมกอนท่ีจะสามารถกู

ยมืไปลงทนุสรางอาชพี และเพ่ือใหสมาชิกไดสะสม

เงนิไวทาํกรุบาน หรอืการเชอืดสตัว เพือ่แจกเปน

ทานแกผูยากไร อนัเปนประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืเนือ่ง

กนัมานานของชาวมุสลมิ

  กลุมออมทรพัยเพ่ิงเร่ิมเปดรับสมาชกิใน

เดือนตลุาคม 2555 ท่ีผานมานีเ้ทานัน้ มีสมาชกิ

ทัง้สิน้ 50.คน โดยสมาชกิทกุคนตองลงหุนๆ ละ 

10 บาท เพือ่ใหคนท่ีมรีายไดนอยไดมโีอกาสออม

ไดดวย และกําหนดใหแตละคนมหีุนสงูสดุไดไมเกนิ 

200 หุน เพ่ือปองกันไมใหมคีนใดคนหน่ึงถือหุน

มากกวาคนอ่ืนๆ เกินไปจนมอีทิธิพลเหนอืสมาชกิ

คนอืน่ๆ โดยเฉล่ียสมาชิกแตละคนมีหุนราว 10 

หุน หลังจากนัน้สมาชกิสามารถออมรายเดอืนได

ตามกาํลงั

การดําเนินงานของกลุมฯ ในชวงน้ี เปนการ

อบรม ทาํความเขาใจกระบวนการทาํงานของกลุม

ออมทรพัย รวมทัง้การดงูานการบรหิารจัดการ

กลุมออมทรพัยตางๆ เชน ดงูานท่ีมสัยิดบานเหนอื 

อมรมที่กลุมออมทรัพยอินุอัฟฟาน หรือเชิญ

วทิยากรจากสหกรณออมทรัพย อซัสดิกิ มาพูด

เรือ่งการออมทรัพยตามหลกัศาสนาอสิลาม ซึง่มี

คนในชมุชนสนใจเขารวมฟงเปนจํานวนมาก 
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           โครงการน้ีไดขามผานอปุสรรคสากลของชมุชนเมอืง “ความไมมเีวลา” ดวยความอดทนของ

คณะทาํงานกลุมเลก็ๆ รวมกบัความสมํา่เสมอของการสนับสนุนจากผูประสานงานพืน้ที ่จนไดโครงการที่  

เปด “โอกาส” ใหคนตางวยั ตางวิถใีนชมุชนไดมาพบและรวมกันสรางสิง่ทีเ่ปนปญหารวมของคนทัง้ชมุชน

มานาน

กระบวนการทาํงาน

กระบวนการทาํงาน
แปลก - นาน

โครงการนี้นับวาแปลกไปจากโครงการ

ทัว่ไปมาก แมกระท่ัง ยกูฟิล ีหะมะ หรอืแบลี อดตี

ประธานชุมชน ยงัยอมรบัวาชวงแรกทีร่วมงานกนั

กย็งั “งงๆ วามาทําอะไรแบบนี ้เขา (LDI) ตองการ

ยงัไง เหมอืนทีเ่ราตองการไหม? ปกตคินในชมุชน 

ถาเขาบอกวาจะใหโครงการ กจ็ะไดเลย แตนีช่า

มาก ทาํใหงงจริง”             

ในข้ันตอนการเกบ็ขอมูลชุมชน ทีต่องถาม

ขอมูลดานตางๆ ละเอียดมาก คณะกรรมการ

โครงการที่เคยเปนอาสาสมัครเก็บขอมูลชุมชน  

มากอน เลาใหฟงวา เวลาไปสอบถามชาวบาน 

เพือ่หาขอมลูในดานตางๆ น้ัน จะถูกชาวบานยอน

ถามมาวา “จะรูเร่ืองนี้ไปทําไม? เร่ืองที่จะรู

เกี่ยวของกับโครงการที่จะทําหรือ?” กระทั่งใน

อาสาสมคัรดวยกนั กม็คีาํถามวา “ทาํไมตองเกบ็

เยอะขนาดนี ้ตองใชเวลาการเกบ็ขอมลูนานขนาด

นัน้เลยหรอื?” จนหลายครัง้รูสกึทอ และเริม่ไม

มัน่ใจวาจะไดทาํโครงการจริง แตทีอ่ดทนทาํเพราะ

เชื่อใจผูประสานงานพื้นที่ ท่ีมาชุมชนบอยมาก 

และใหความมัน่ใจวาจะตองไดโครงการแนๆ  
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คนมาก แต�หาคนมา   
ร�วมงานยาก

ชวงปแรกของโครงการ ผูประสานงาน

พืน้ทีต่องใชความพยายามมากในการชกัชวนคนใน

ชมุชนใหมารวมกจิกรรมของโครงการ ตอง “ชวน

แลวชวนอกี” แมคนท่ีชวนมารวมทํางานไดแลว ก็

ตองคอยดูแลใหกําลังใจไมใหถอนตัวไปอีก การ

เชิญประชมุแตละครัง้ มักไดคนมาเขารวมเพยีง  

ไมเกิน 20 คนเทานัน้ จนถงึเวทีวเิคราะหชมุชน 

จงึไดคนมารวมเพิม่ขึน้เปน 60 คน

นอกจากธรรมชาติของความเปนชุมชน

เมอืง ทีท่กุคนลวนภารกจิรดัตวั ทีท่าํใหหาคนมา

ทาํงานโครงการนีย้ากแลว หลังจากไดรบัฟงการ

ชีแ้จงโครงการแลว ชาวบานเหน็วาเปนโครงการที่

แปลก ท่ีไมมกีจิกรรมหรือสิง่ของมาใหชมุชนต้ังแต

เริม่แรกเหมือนโครงการอ่ืนๆ กวาจะเหน็กิจกรรม

ชดัเจน หรอืสิง่ทีพ่อจบัตองไดกใ็ชเวลานานถงึ 8 

เดอืน ชวงแรกๆ มีแตการประชมุทีไ่มไดอะไรกลบั

ไปเลย ทําใหคณะทํางาน ยอมรับวาการชักชวนคน

มารวมงานหรอืรวมประชุมยิง่ยากขึน้ไปอกี หลาย

คนมารวมประชุมครัง้เดยีวเทานัน้ พอไปชวนครัง้

ที ่2 ก็ไมยอมมารวมแลว ทําใหชวงน้ันคณะทาํงาน

รูสกึทอแทมาก เหมอืน “ชาวบานไมเช่ือถือเรา

แลว”

ปญหาคนไมคอยมเีวลามาประชมุน้ัน เกิด

ขึน้ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโครงการ 

แมการประชมุประจําเดือนของโครงการ เพราะ

คณะทํางานบางคนออกไปทํางานนอกชมุชนระยะ

สัน้ๆ หรอืกาํลงัออกเรอืไปทาํงานในทะเล ขณะ

เรยีกประชมุ จนในทีส่ดุพวกเขาก็ปรบัตวั โดยสลบั

กันมารวมเวที เชน เวทีนี้ใหคณะทํางานท่ีเปน  

หญงิมารวมเปนสวนใหญ หากเปนการประชมุที่

นดัในวนัศกุร ท่ีคนสวนใหญหยดุงาน ก็จะมผีูชาย

มาเขารวมมากขึน้ ผูหญงิกอ็าจมานอยลง เปนตน

โตวนั โนรีดา สุกจิจานนัท หญงิเพยีงคน

เดยีวในคณะกรรมการโครงการ 4 คน ทีย่นืหยดั

ทาํงานมาต้ังแตตนโครงการ กลาววาตนเองก็เคย

ทอเหมือนกัน ท่ีคนท่ีทาํงานดวยกันมาแตตน บาง

ชวงเหมือนไมใหความรวมมือ ไมคอยมารวม

ประชมุ จนบางทคีนมาประชมุกันเพยีงไมกีค่น แต

อาศยักาํลงัใจจากผูประสานงานพ้ืนที ่ทีช่วยใหเกดิ

แรงจนเธอสามารถทําโครงการตอมาจนถงึวนันี้ 
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คนหลากหลายได�พบกนั 

นาตาเราะ ยูโซะ แมบานวัยกลางคน

กรรมการโครงการ ยอมรับวา แมตนจะพอรูจกั

หนาตาของเยาวชนในชุมชนอยูบาง แตนอยนักที่

กจิกรรมประจาํวันจะไดมาของเกีย่วกนั กลางวัน

ไมรูวาพวกเขาอยูกนัท่ีไหน แตพอเย็นลงกพ็ากัน

ไปเตะฟุตบอล หรือน่ังเลนริมทางเดิน ขณะท่ีตนก็

ทาํงานของตนไป หากไมเพราะการทาํงานรวมกัน

ในโครงการนี ้คงไมมโีอกาสไดสนิทสนมกบัเยาวชน

มากขนาดนี้ 

 เมือ่ผูประสานงานพ้ืนทีเ่ขามาขอรองตนใน

ฐานะกรรมการชมุชน (ขณะนัน้) ใหชวยหาตวัแทน

เยาวชนมารวมงาน ตนไดไปชวนอาสาสมัคร

เยาวชนได 4 คน ระหวางการทํางานรวมงานกนั

นัน้ เธอ ยอมรับวา เบ้ืองตนพวกเขาอาจออนวินยั

ทีจ่ะจดจอกบัการทาํงานตามแผนงาน ตองกระตุน

กนัอยูบาง แตเม่ือพวกเขาลงมอืทําแลว กท็าํได

อยางแข็งขัน โดยเฉพาะดานงานกอสรางแลว    

แมบานอยางเธอทาํโครงการน้ีไปดวยใจหวัน่ไหว 

วา “ไมรูวางานจะเสรจ็ไดยงัไง เพราะเราจะสราง

อาคาร แตไมมคีนทีม่ปีระสบการณ เราจะทํางาน

กนัไดยงัไง?” เธอเห็นวาการไดรวมงานกับเยาวชน

ที่คนหนึ่งกําลังเรียนดานกอสรางที่วิทยาลัย 

เทคนิค สวนอกีคนมปีระสบการณจากการทํางาน

รับจางกอสรางมากอน ถือเปนความลงตัวที่ 

เหมาะเจาะมากสําหรบัโครงการน้ี

 กระนั้นก็ตาม การกอสรางอาคาร

อเนกประสงคแหงนี้ก็ใชเวลากอสรางนานมาก   

ดังกลาวแลววาคนในชุมชนลวนมีภาระการหา 

เล้ียงชีพรัดตัว แตละคนตองทาํงานกนัหลายอยาง 

ทาํใหแทบไมมเีวลาวาง หรอืมบีางกไ็มตรงกนั งาน

กอสรางทีต่องชวยกนัทาํเปนกลุมจงึยิง่นดัหมาย

ลาํบาก ประกอบกับชวงกอสรางคาบเกีย่วเดือน

รอมฎอน การอดอาหารตลอดท้ังวัน ทําให      

ชวงเดือนถือศลีอดนี ้คนมสุลมิมกัพกัการทาํงาน

หนัก อีกทั้งแมสิ้นสุดเดือนถือรอมฎอนไปแลว 

กต็ามมาดวยหนาฝนอีก ทําใหการกอสรางอาคาร

ยิง่ลาชาไป
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“โครงการนีม้กีารสอนใหเราเรียนรู ไดแลก

เปลีย่นความคดิกันวาเราจะทาํอะไรตอไป จากแต

กอน เราตองนั่งคอยใหคนนอกมาใหเราทํา

โครงการ แตตอนน้ีเราเลอืกไดเองวาอยากทําไร 

เราชอบ เราถึงทํา ทีผ่านมาบางทีเราไมชอบทําส่ิง

นัน้ แตเขาก็มาใหเราทํา” 

“โครงการนี ้ ทําใหคนท่ีมารวมกันทํางาน

สามคัคีกนั และทําใหเรารูวาเราคิดเอง เลอืกไดเอง 

และทาํไดจรงิดวย”   (กรรมการโครงการ) 

ผลที่ได� ข�อเรยีนรู�

งานเอกสารกับความ
โปร�งใส

เมื่อไดรับอนุมัติโครงการแลว คณะ

กรรมการโครงการไดไปรวมอบรมการบริหาร

จดัการโครงการรวมกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ท้ัง 3 จงัหวดั

ภาคใต คณะกรรมการฯ ท่ีไปกนัทัง้ 4 คนยอมรับ

วา “ตอนแรกท่ีเรียนจะงงๆ มาก แตพอทําไป      

กท็าํได เอกสารละเอยีดมาก แตดนีะ เพราะตรวจ

สอบไดชดัเจน โปรงใส ใครจะวาเรากนิเงินโครงการ 

เรากม็เีอกสารใหด”ู แมกระนัน้ ระหวางการดาํเนิน

โครงการ ก็ยังมีขาวลือเรื่องวาคณะกรรมการ

โครงการทจุริตดานการเงนิ โดยลอืวาโครงการน้ี 

ไดเงนิมาตัง้ 5 ลาน แตทาํงานจรงิเพยีงไมกีแ่สน 

ซึง่กรรมการโครงการตดัสินใจวาจะไมไปตามแก

ขาวลอืนัน้ เพราะ “ยิง่แก ยิง่ไปกนัใหญ”
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เหตทุีค่ณะทาํงานฯ ไมนาํพากบัขาวลอืที่

ไมเปนจริง เพราะม่ันใจวาทุกอยางที่ตนทํามี

เอกสารชดัเจน อกีทัง้ยิง่เหน็ความสาํคญัของการ

มาประชมุ เพือ่รบัฟงการช้ีแจงการดาํเนินงานของ

โครงการ เพราะเขาใจไดวาขาวลอืท่ีเกดิข้ึนไดนัน้ 

เพราะพวกเขาไมไดมาเขารวมรับฟงการดาํเนินงาน

ของโครงการฯ แตคดิเปนตเุปนตะไปเอง โดยไมมี

มลูแตอยางใด 

 แตเอกสารโครงการเหลานั้นก็ไดมาดวย

ความยากลาํบาก โดยเฉพาะท่ีเกีย่วกับการตรวจ

สอบราคา คณะทํางานฝายจัดซ้ือ-จัดจางเลาวา 

“บางทโีดนรานดา เวลาไปตรวจสอบราคา วามา

ถามๆ แตไมเหน็ซือ้” หรอื “บางทใีหประธานคณะ

ทาํงานโครงการไปซ้ือสนิคา แตไดใบเสรจ็ไมครบ 

หรอืไมถกูตอง กต็องอาศัยผูประสานงานพ้ืนทีไ่ป

เปนเพือ่นดวย เพือ่ทวงใบเสรจ็”

 วันน้ี เมือ่ชวนมองยอนหลัง คณะกรรมการ

โครงการพบวาตนมทีกัษะการทําเอกสารเพิม่ และ

แมงานยากก็สามารถทําได ท้ังๆ ที่ไมเคยทํา

โครงการท่ีไหนมากอน แผนงานท่ีตองเขียนข้ึนใน

โครงการน้ี ทําใหมีการทํางานเปนข้ันเปนตอน 

แตละกจิกรรมมกีารระบงุบประมาณกํากับชัดเจน 

รวมทัง้มีระบบบญัชีทีล่ะเอียด ชัดเจน จนคณะ

ทาํงานเหน็วาหากมีโครงการอืน่ๆ เขามาในชมุชน

อกี กอ็ยากจะบรหิารโครงการแบบน้ี แมแหลงทนุ

ไมกําหนดก็ตาม เพราะถือวาทําเก็บไวดูกันเอง 

เพือ่แสดงถงึความโปรงใสของคนทาํงาน 

 กรรมการยอมรบัวาชวงการดาํเนินงานที่

ผานมา เคยนึกทอบางเหมอืนกัน แตไมเคยถอย 

เพราะไดแรงใจจากเพื่อนในคณะทํางานดวยกัน   

ทีแ่มจะเหลอืนอยคนแตกส็ู เม่ือทาํสาํเร็จแลวกเ็กดิ

ความภมูใิจ เชน กรรมการฝายการเงินการบญัชี

บอกวา “วนันีเ้ราทาํสิง่ยากๆ ไดแลว พอวนัหนา

หากไดทาํโครงการอืน่ๆ จะงายหมด” 
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งานสร�างคน - เราทําได�
 

 ลาอฟี ยา รองประธานโครงการกอสราง

อาคาร ในวัยเพียง 26 ป เขาเปนกําลังหลัก     

คนสําคัญคนหนึ่งของการก อสร างอาคาร

เอนกประสงค พบวา ตนเองมีความกลาข้ึน มี

ความสัมพันธกับเพ่ือนและผูใหญในชุมชนดีขึ้น 

ภมูใิจทีไ่ดคนพบวา “เราก็ทาํไดดวยตวัเอง และ

อยากสอนคนอืน่ใหทาํไดดวย” 

 สวน อซัรฟั เจะมะ วยั 25 ป ประธาน

โครงการกอสรางอาคาร ตลอดเวลาทีใ่หสมัภาษณ 

ไดกลาวยํา้ความเดมิ 2-3 ครัง้ ทีแ่สดงถงึความ

ภมูใิจในโครงการนีว้า “อาคารเอนกประสงคนัน้ 

เปนส่ิงท่ีชาวบานตองการอยางมาก อยากไดมา

นานแลว พยายามขอการสนับสนุนมาหลายรุน

แลว มีการประชุมเร่ืองอาคารนีห้ลายครัง้ แลว

หายไปหมด......บางหนวยงานวาจะใหๆ  แตไมให

ซักที แตโครงการน้ี ใหจริงๆ” และ “ผมเปน

เยาวชน อายุนอย แตทาํได ตองการพิสจูนตวัเอง

วาเราทาํได ลบคาํสบประมาทคนอ่ืนๆ”  

เยาวชนกาํลังท่ีแข็งขันของโครงการสราง

อาคารเอนกประสงคทัง้คู เลาวา ตนรูสกึวาฉลาด

ขึน้ เขาสงัคมเปนขึน้ กลาพดูในเวท ีแตกอนเปน

กบในกะลา พอมาทาํโครงการนีไ้ดเปดหเูปดตา ได

ไปประชมุบอยๆ ท่ียะลา ทีป่ตตานีฯลฯ และการ

ไดพบกับเพือ่นตางชมุชนทีท่าํโครงการ LDI เหมือน

กัน พอไดคุยกัน ไดเปนเครือขาย แลกเปลี่ยน

ความคดิกัน ก็รูสกึภมูใิจทีท่าํใหชมุชน อืน่ๆ ไดรูจกั

เยาวชนของเรา จนมีบางคนอยากมาดูผลงาน 

ของเรา

นอกจากแกนนาํเยาวชน 2 คนนีแ้ลว ยงั

มีเยาวชนอีกราว 10 คนท่ีมารวมทําโครงการ

กอสรางอาคารจนสาํเรจ็ ขณะนีพ้วกเขาหลายคน

จบการศกึษามัธยมปลายแลว กาํลังไปเรยีนตอท่ี

หาดใหญ แตความสนทิสนมทีไ่ดจากการทํางาน

รวมกันท่ีผานมา ทําใหพวกเขายังติดตอคบคา   

กนัอยู 

นอกจากเยาวชนท่ีเปนกําลังหลักของการ

กอสรางอาคารเอนกประสงคแลว โครงการน้ียงั

สนับสนุนใหผูหญงิเขามาเปนคณะทาํงานดวย แม

เปนโครงการกอสรางก็ตาม หญิงแมบานคณะ

กรรมการโครงการคนหนึ่ง รูสึกภูมิใจมากที่ตน    

มีสวนทําส่ิงท่ีเปนประโยชนกับชุมชนมาก แต

ยอมรับวา “ทํายาก และโครงการสรางอาคาร 

แบบน้ี ไมเคยนกึมากอนวาจะทาํได.....แตในทีส่ดุ

เรากส็ามารถสรางอาคารไดทัง้หลงั!”  
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ร�อยใจคน จากต�างคน
ต�างอยู� 

 “แตกอนไมอยากคบหากับใคร ไมเคยรบัรู

ความเปนไปในชมุชน เราไมเคยไดอะไรจากชมุชน

เลยไมอยากยุงดวย” (บีบซีาวียะ อาแว)

 “โครงการน้ีดทีีส่ดุ ทําใหคนท่ีไมรูจกักัน 

กไ็ดรูจกักนั” (ประธานคณะทาํงานโครงการ) 

การอยูอยางตวัใครตัวมัน เปนปรากฏการณ 

ปกตขิองชุมชนพิทกัษลขิติและชมุชนเมอืงท่ัวไป 

กระบวนการของโครงการ ท่ีเรียกรองใหคณะ

ทาํงานตองมารวมประชมุกนั ตองแกไขปญหางาน

เอกสารทีย่ากแสนยาก หรอืปญหาอ่ืนๆ ของการ

ดาํเนนิงานดวยกนั แตกลับเปนโอกาสใหคนทีแ่ทบ

ไมรูจกักนัไดมาทาํงานดวยกนั จนไดชืน่ชมความ

สาํเรจ็ดวยกัน พลงัภายในของคนแตละคนถกูเท

ออกมารวมกนัเปนพลังกลุม ท่ีทาํใหบบี ีซาวียะ 

หรอื บี คณะทํางานวัยปลาย 20 ป กลาววา แม

กบัเพือ่นคนนี ้ ท่ีเปนคณะทาํงานกลุมออมทรัพย

ดวยกันตอนนี้ แตกอนก็ไมเคยรูจักกันเลย แต 

ตอนนี ้หลงัจากไดทาํงานน้ีรวมกนัมาไมถงึ 1 ป 

สนทิกนัถงึขัน้ “ไปไหน ไปกนัตลอด แยกกันเฉพาะ

ตอนนอนเทานัน้” 

ขณะท่ี บี ไดสมัผัสถึงพลังความสามารถ

ของคนอืน่ คณะทํางานโครงการทุกคน โดยเฉพาะ

กลุมสงูวัย กไ็ดเหน็ความสามารถของเธอ ในดาน

ที่พวกเขาขาดแคลนและเห็นวายาก คือ งาน

เอกสาร ทุกคนไดกลาวช่ืนชมเธอเปนเสียงเดียว 

วา “บี เกงเรือ่งเอกสารมาก ฟงครัง้เดยีวกเ็ขาใจ

เลย ทัง้ๆ ทีไ่มเคยทาํโครงการใดๆ มากอนเลย”  

ปลกุฟ��นพลังชมุชน 

 กระบวนการการดาํเนินงานของโครงการ

นัน้  CDD แมใชเวลามาก แตกส็รางความรูสกึเปน

เจาของโครงการใหกบัชาวบานทีเ่ขารวมโครงการ 

และยังกระตุนใหพวกเขาดึงทุนท่ีมใีนชุมชนออก 

มาใชใหมากท่ีสดุ เพ่ือทําส่ิงท่ีเหนือไปจากท่ีไดรบั

การสนับสนุนจากโครงการ เชน การสรางอาคาร

เอนกประสงคที่ชุมชนพิทักษลิขิตน้ัน แผนเดิม 

เปนอาคารชั้นเดียว แตเนื่องจากชาวบานรูดีวา   

ในชุมชนไมมีพื้นที่วางใหขยายอาคารไดอีกแลว   

จงึสรางฐานอาคารใหเพียงพอ และเสรมิเสากลาง

ใหกบัอาคารเพิม่ขึน้อกี 1 เสา เพือ่รองรบัการตอ

เติมเปนอาคาร 2 ช้ันในอนาคต รวมท้ังกันสาด

หนาอาคาร ทีไ่มไดขอการสนับสนุนไวในตอนแรก 

กไ็ดประธานชุมชนสมทบคากนัสาดตดิตัง้ใหเอง

 อกีรปูธรรมหน่ึง ทีส่ะทอนการไมรอความ

ชวยเหลือจากภายนอกแตถายเดียว คือ ขณะน้ี 

อาคารฯ กําลังอยูระหวางดําเนินการขอหมอ 

แปลงไฟฟา ซ่ึงเก่ียวพันกบัเรือ่งทะเบยีนบาน และ

เอกสารแสดงกรรมสิทธิท์ีด่นิ แตคณะกรรมการ

โครงการก็ไมไดรอโครงการรอบตอไป หรอืนํามา

เปนประเด็นรองของตอ LDI กลบักาํลังพยายาม

แกปญหาดวยตัวเอง
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ผูเขียน   พิกุล สิทธิประเสริฐกุล

ผูใหขอมูล  ปรีชา บือราเฮง, ฟาตีฮะ ยูโซะ, นูรุดดีน โตะตาหยง

ผูประสานงานพื้นที่ นูรุดดีน โตะตาหยง 

  

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

ช�วยตวัเองก�อน แล�วเขา
จะช�วยเรา 

 หลงัจากสรางอาคารเอนกประสงคเสร็จ 

ชาวบานประจกัษแกตวัเอง ถงึประโยชนของการ 

มพีืน้ท่ีสวนกลาง ท่ีดงึหนวยงานตางๆ ใหเขามา

ทาํกจิกรรมในชุมชนมากขึน้ เชน ตอนนีม้ ีกศน. 

กําลังติดตอมา จะทํามุมหองสมุดใหที่อาคาร   

แหงนี ้หรือสมาคมปองกนัยาเสพตดิ ก็เขามาพดู

คยุกับประธานชุมชน เร่ือง การสรางชุมชนเขมแขง็ 

รวมทัง้หนวยงานดานสขุภาพกไ็ดใชสถานทีน่ีม้า

ออกหนวยอบรมใหความรูดานสุขภาพ และฉดี

วคัซนีใหกบัเดก็ๆ เปนตน 

โครงการน้ีไดสรางโอกาสใหขมุพลังเล็กๆ 

ระดบัปจเจกหรือเฉพาะกลุมของตน ไดมาพบกนั

ผานกิจกรรมโครงการ จนเกิดเปนพลังทบทวี     

ใหชุมชนวิถีเมืองที่ตางคนตางอยูไดมารวมกัน 
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