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โครงการนีไ้ด�สร�างโอกาสให�คนกลุ�มเลก็ๆ ตรงชายขอบของชมุชนชายทะเลได�ค�นพบความ
สามารถของตนเอง ทีแ่ม�เส�นทางการทาํโครงการไม�ได�ราบรืน่ตลอดเวลา มบีททดสอบที่
ท�าทายความอดทนของกลุ�มฯ อยู�ไม�น�อย แต�กลบักลายเป�นการได�ดงึศกัยภาพในการแก�ไข
ป�ญหาด�วยพลงักลุ�มออกมา 
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เมื่อก�อนคลองกับทะเลอยู�ไกลกันมาก 
เป�นสิบๆ กิโล 

บริเวณที่เห็นเป�นทะเลข�างหน�าเราตอนนี้ 
เมื่อก�อนเป�นบ�านคน บ�านฉันก็อยู�ที่นั่น 

หน�าบ�านเป�นหาดทรายสวย 
บ�านลุ�มเคยเป�นที่พักผ�อนของคนแถวนี้ 

ตอนนี้นํ้าทะเลกินหาดเข�ามาจนเกือบถึงคลอง
ป�าจากริมคลองก็ถูกกินหายไปด�วย

(อดีตชาวบานลุม ที่ปจจุบันยายขึ้นไปอยูบานบน)

 ภาพที่เห็นตรงหนากับภาพชุมชนในอดีต

ตามที่ชาวบานเลา ชางตรงกันขามกันเหลือเกิน 

ภาพบานลุมวันน้ี คือ บานเรือนต้ังเบียดเสยีดบน

ทางเดินลดเลีย้วแคบๆ ทีล่าดเอียงไปสูทะเล ยิง่ลกึ

เขาไป ทางเดินยิ่งแคบลง และบางชวงมีนํ้าขัง

เฉอะแฉะมากบางนอยบางตามชวงเวลาการข้ึนลง

ของกระแสน้ําในทะเล บางชวงของเดือนในวันที่

ระดบัน้ําทะเลหนุนสูงสุด ชาวบานตองใชเครือ่งสบู

นํา้สบูนํา้ทีท่วมขงัออกเลยทเีดยีว บานเรอืนสวน

ใหญ โดยเฉพาะทีใ่กลทะเล จงึสรางเปนเรือนยกพืน้

ใตถนุโลง

 วิกฤติแผนดินหายของชาวบานลุมน้ัน เกิด

รายแรงมากในป 2530 วาตภัยคร้ังนัน้ทาํใหเกดิ

คล่ืนซัดหมูบานเสียหายมาก และคล่ืนไดหอบทราย

ขึ้นมาถมคลองบานลุม อูอาหารของชาวบานจน

เกือบตลอดสาย แมมกีารชวยเหลอืจากกรมพาณชิย

นาวใีนการสรางแนวหนิกันคลืน่กัดเซาะหาดใหในป 

2540 แตพอป 2550 กเ็กดิวาตภัยใหญขึน้อกีครัง้

มาทําลายแนวกันคล่ืนไปบางสวน และสรางความ

เสยีหายใหกบับานเรอืนรมิทะเลไปจํานวนหน่ึง

 กายภาพของบานลุมดูจะอยูในตําแหนงท่ีตัง้

รบัการสาดซัดของมรสุมทุกๆ ป สรางความเสียหาย

ใหกับท่ีทํากิน ทั้งบนดินและในนํ้า จึงเปนปญหา

หลกัของทกุครอบครวัในชมุชน ทีท่าํใหชาวบานลุม

ในวัยแรงงานตองด้ินรนไปรับจางหาเล้ียงชีพในตาง

ถิน่ เชน ไปเปนลกูเรอืประมงพาณชิย หรอืงานรบั

จางอ่ืนๆ ท่ีมาเลเซยี โดยสดัสวนผูชายท่ีออกจาก

บานไปทํางานท่ีมาเลเซียนัน้มสีงูถงึ 70% ของผูชาย

ทัง้หมดในชมุชนเลยทเีดยีว บานลุมวันนีจ้งึเหลอืแต

ผูหญงิ คนชรา และเดก็ๆ เฝาบาน 

  ประชากรตามทะเบยีนราษฎรของบานลุม 

ต. ปะเสยาวอ อ. สายบุร ีจ. ปตตาน ีมี 1,255 

คน จาก 246 ครัวเรอืน แตจาํนวนคนทีอ่ยูจรงิทกุ

วนัในชมุชนมนีอยกวาน้ันมาก สวนหนึง่ไปทาํงาน

นอกพ้ืนท่ีดงัท่ีกลาวมาแลว และบางสวนทีพ่อมีชอง

ทางและทนุทรพัยกอ็พยพข้ึนไปสรางบานใหมอยูที่

บานบน หมูบานหลักกอนทีบ่านลุมจะแยกชุมชน

ออกมา 

เเเเเเมมื
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 เปนทีน่าสงัเกตวาบานลุมแมอยูตดิทะเล แต

ในชุมชนกลับมีเรือประมงขนาดเล็กราว 10 ลํา

เทานัน้ ทัง้นี ้ เพราะชาวบานยากจนไมมทีนุทาํแม

กระทัง่การประมงขนาดเล็ก

 กลุมอาชีพที่หนวยงานราชการพยายาม  

เขามา สนับสนุนน้ันมีหลายกลุม สวนใหญเก่ียว

เนือ่งกับการแปรรปูอาหารทะเล เชน ทําปลากะตกั 

ปลาเคม็ และนํา้บดู ูแตกลุมเหลานีม้กัไมสามารถ

ดาํเนนิการไดอยางตอเนือ่ง เพราะนอกจากวตัถดุบิ

หายาก และมรีาคาแพงแลว ชาวบานยงัขาดทกัษะ

การบรหิารจัดการกลุม และไมมปีระสบการณการ

หาตลาด ประกอบกับสถานการณความไมสงบท่ีเกดิ

อยางตอเนือ่งในพืน้ที ่3 จงัหวัด ลวนสงผลตอการ

ดาํเนนิงานของกลุมอาชีพเหลาน้ีทัง้ส้ิน จนในทีส่ดุ

เหลือเพียงคนท่ีพอมีทุนทํากิจการเหลานั้นไดเอง  

ในรูปธุรกิจสวนตัวเทานั้น แลวอาศัยจางแรงงาน  

แมบานในชุมชน ซ่ึงจางในคาแรงไมสงู เพราะหาก

ชาวบานเกีย่งคาแรง เจาของกจิการก็มทีางเลอืกใน

การจางแรงงานตางดาวแทนไดในราคาถกู

 สวนการรับงานแปรรูปสัตวนํ้ามาทําเองท่ี

บาน เชน แกะและตากปลากะตกั หรอืตากปลาเคม็

นั้น นับวันจะเหลือนอยลง เพราะงานเหลาน้ี

ตองการพืน้ท่ีกลางแจงสําหรบัตากแดด แตผนืดิน

บานลุมนบัวนัจะหดหายไปจากการกดัเซาะของคลืน่ 

ชองทางการทํามาหากินในบานลุมจึงฝดเคืองข้ึน  

ทกุวัน 



4

 การสงเสริมศักยภาพการแปรรูปอาหาร

ทะเลและการบริหารจัดการการตลาด เปนโครงการ

ทีช่าวบานเลือกใหทาํในปที ่1 โดยมีสมาชิกกลุมเร่ิม

แรก 25 คน และไดเพ่ิมเปน 59 คนในปที ่2 ของ

การตอยอดโครงการเดมิ สมาชิกสวนใหญเปนผูที่

รบัจางแปรรูปสตัวนํา้อยูกอนแลว หรือเปนแมคาที่

รบัเอาอาหารทะเลแปรรปูไปขายในตลาดนดัอยูเดมิ 

 กลุมฯ เริม่จากการทาํลกูชิน้ปลากอน แต

ชวงแรกเน่ืองจากขาดประสบการณเรือ่งการตลาด

ทําใหขายลูกชิ้นไดนอยมาก จนตองปรับเปล่ียน

ผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนโดยทาํขาวเกรยีบปลา หรอืกือโปะ 

ในภาษามลายถูิน่รวมดวย ตามมาดวยสมันปลา 

(ซามาอีแก) ท่ีใชกินกับขาวเหนียว “ซามาอีแก 

สตูรของท่ีนีอ่รอยกวาทีอ่ืน่ ขายด ีโดยเฉพาะชวงมี

งาน เขาสัง่ทลีะมากๆ” 

 กลุมแปรรูปสตัวนํา้นี ้มกีารดาํเนินการท่ีดี 

จนเกิดการตอยอดในปที่ 2 เรื่องการพัฒนา

ศกัยภาพของกลุมฯ และไดสรางหองนํา้ขึน้ 2 หอง

ทีอ่าคารเอนกประสงคของชมุชนอนัเปนทีท่าํการ 

กลุมฯ ดวย รวมทัง้ตดิตัง้ชดุบาํบดันํา้เสยี และจดั

ตั้งถังแยกขยะขึ้นดวย เพื่อใหอาคารแหงนี้เปนที่

เรียนรูเร่ืองสขุอนามัยและสิง่แวดลอมของชุมชนไป

ดวย

ทีม่าของโครงการ 

  ป� 1 
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 กอนวาตภัยรายแรงในป 2530 คลองบาน

ลุมถอืเปนแหลงหากินของชาวบาน ท้ังจากการจบั

สตัวนํา้ และเลีย้งปลาในกระชงั จนคลองถูกปดตัน

จากพายพุดัทรายขึน้มาทบัถม ทาํใหคลองบานลุม

เสียสภาพการเปนอูอาหารของชาวบาน น้ําท่ีหมุน 

เวียนไมไดในคลองกก็ลายเปนนํา้เนาไปในทีส่ดุ

 เหตุที่โครงการฟนฟูคลองน้ีไมไดถูกเสนอ

ตั้งแตปแรก ท้ังๆ ท่ีชาวบานตระหนักดีถึงความ    

เสียหายของคลองบานลุม และผลท่ีเกิดตอการ    

ทํามาหากินของตน แตชาวบานนึกไมถึงวาเพียง

ลาํพังกําลังของคนในชมุชนจะแกไขฟนฟูคลองทีเ่สีย

สภาพไปมากแบบนีไ้ดอยางไร จนกระทัง่หลงัสิน้สดุ

โครงการปที่ 1 มีการทบทวนประเด็นที่ชุมชน

ตองการทาํโครงการจากทีเ่คยวเิคราะหไวในปแรก 

จากการพูดคุยในเวทีนี ้ทําใหชาวบานเร่ิมหันมามอง

คลองบานลุม ท่ีนอกจากเคยเปนแหลงอาหาร แหลง

รายไดของชมุชนแลว ยงัเปนทีพ่กันํา้ยามคล่ืนซดัฝง

ในหนามรสุม และแนวตนไมตามชายคลองท้ังสองฝง

เปนเสมอืนปราการปองกนัชมุชนจากคลืน่ลม รวม

ทั้งรากไมใหญนอยท่ีหยั่งลึกลงดิน ยังชวยยึดดิน

ปองกันการกดัเซาะจากน้ําทะเลไดดวย 

 ชาวบานจึงเร่ิมตระหนักวา หากไมทาํอะไร

เลยกับสิง่แวดลอมรอบชุมชน ก็จะตองเปนฝายตัง้

รับกับความเสียหายในทุกฤดูมรสุมที่นับวันจะ

รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ ในทีส่ดุทีป่ระชุมจงึเลอืกประเดน็

การฟนฟูคลองบานลุมขึ้นมาใหเปนโครงการของ

ชมุชนในปที ่2 

  ป� 2
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 “เริ่มแรกที่ทํา จําไดวาขาดทุน ทําขาว

เกรยีบปลาเพยีง 20 กอนก็เหลอื แตพอแขง็ใจทํา

ตอกเ็ริม่ขายไดบาง วันแรกทีไ่ดกาํไร หลังจากหกัคา

ใชจาย คาจางคนทาํแลว วนันัน้ไดกาํไรเขากลุม 29 

บาท กด็ใีจ มัน่ใจขึน้ ตอนหลงัมคีนมาส่ังตลอด ก็

พอขายได” 

  เร่ิมแรกกลุมแปรรปูสัตวนํา้มีสมาชิกเพยีง 

25 คน ซึง่สวนใหญไมเคยทํากลุมใดๆ มากอน กลุมฯ 

ใชการระดมทุนดวยใหสมาชิกแตละคนลงหุนกัน

คนละ 100 บาท เริม่แรกทาํเพียงลูกชิน้ปลาเทานัน้ 

ภายหลังไดเพ่ิมสินคาแปรรูปสัตวนํา้อ่ืนๆ ดวย คอื 

ขาวเกรียบปลา และสมันปลา ดังกลาวแลว ซ่ึง

สนิคาตวัหลกัทีท่าํประจําและขายไดดกีวาอยางอืน่ 

คอื ขาวเกรยีบปลา 

 หลงัจากกจิการกลุมฯ เร่ิมดาํเนนิไดดขีึน้ ก็

มคีนสนใจมาสมคัรเปนสมาชกิเพิม่เปน 59 คน ทาํ

ใหกลุมฯ มเีงินทนุหมนุเวียนมากขึน้ ทีผ่านมาผล

กาํไรทีก่ลุมฯ คอยๆ สะสมไวนัน้ยงัไมมากพอทีจ่ะ

กระบวนการทาํงาน
 กระบวนการทาํงานตัง้แตการชีแ้จงโครงการ หาอาสาสมคัร จนถงึ

ขัน้การเก็บขอมูลชุมชน ลวนทําผานเวทีชาวบาน ท่ีเปดโอกาสใหคนท้ังชุมชน

ไดเขารวมรับฟง จนชาวบานตระหนักไดถงึความแตกตางของโครงการน้ีกบั

โครงการอื่นๆ เห็นไดจากท่ีคณะกรรมการโครงการคนหนึ่งไดกลาววา  

โครงการนี้แปลกกวาโครงการอื่นๆ ที่ผานมา แตที่ยอมเขามาทําเพราะ     

เช่ือม่ันในประธานคณะทํางาน และวางใจในผูประสานงานพืน้ท่ี ท่ีรูจกัและ

เหน็ผลงานกันมากอนแลว  

ปนผลกนั แตสมาชกิกไ็ดตกลงกนัวานาจะปนผลหุน

คร้ังแรกไดในเดือนมถินุายน ป 2556 ท่ีจะถงึน้ี โดย

กอนปนผลจะตองหกัเงนิรายไดใหเปนกองทนุซะกาต

ของชมุชนในอตัรา 2.5% กอน และสวนหนึง่หกัไว

เปนเงนิทนุสาํรองของ กลุมฯ ดวย 

  กลุมฯ ตองใชเวลาแสดงผลงานใหปรากฏ 

เพือ่ลบภาพเกาๆ ของการต้ังกลุมแลวลมๆ จนชาว

บานไมอยากเขากลุมใดๆ โดยเฉพาะทีต่องรวมลงทุน

ดวยเชนน้ี อีกประการหนึง่รายไดของชาวบานท่ีหา

เชากินค่ําเชนน้ี การเอาเงนิแมเพยีง 100 บาท มา

ลงหุนกบักลุม กเ็ปนเรือ่งท่ีตองคิดใหรอบคอบ ดงัที่

สมาชิกกลุมฯ คนหน่ึง ทวนความรูสกึกอนสมัครเขา

กลุมฯ ใหฟงวา “ตอนแรกไมกลาลงทนุ ไมมัน่ใจกลวั

เสียเงินเปลาๆ ถากลุมลมอีก เหน็ชวงแรกมคีนมา

ประชุมนอย เร่ิมจากวงเลก็ๆ 20-30 คน แตพอเร่ิม

เหน็วากลุมทาํไดจรงิๆ ไดเงนิจริงๆ กม็ัน่ใจ จนกลา

มาลงหุนดวย” 

พสิจูน�กนัด�วยผลงาน
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 โครงการแปรรูปสัตวนํา้เปนการสรางรายได

เสรมิใหกบัสมาชกิ เพือ่ใหเกิดการกระจายรายได

อยางเปนธรรมแกสมาชกิ กลุมฯ จงึใชวธิใีหสมาชกิ

หมุนเวียนกันมาทํางานตามความสมัครใจ ในรอบ 

6 วนัตอสปัดาห แตอยางนอยตองมคีนมาทาํงานท่ี

กลุมวนัละ 3-4 คน นอกจากชวงทีม่คีนสัง่สินคา

มากๆ จงึจะระดมกนัมาทาํกนัหลายคน

 แมรายไดแตละวนัจากการมาทําขาวเกรยีบ

ปลาจะไมมากนัก และไมไดทุกวัน เพราะตอง

หมุนเวยีนกันทาํ เพือ่ใหทกุคนไดมโีอกาสไดรายได 

แตสมาชกิกเ็หน็วาไดนอยกด็กีวาไมไดทาํอะไรเลย 

 เฉล่ียตอนนีก้ลุมฯ ทาํขาวเกรยีบปลาวันละ 

40 กิโลกรมั คิดคาแรงในการทาํ 67 บาทตอขาว

เกรยีบ 10 กิโลกรมั เมือ่หกัคาวตัถุดบิและคาแรง

งานแลว จะไดเงนิเขากลุมฯ ราววนัละ 72 บาท ซึง่

จนถงึขณะนี ้ กลุมฯ สามารถสะสมเงินดงักลาวได

ประมาณ 7- 8 พนับาทแลว 

 แนวโนมการดาํเนินงานของกลุมฯ เริม่ดีขึน้

เรือ่ยๆ เพราะชือ่เสียงและรสชาตขิองขาวเกรยีบปลา

บานลุมท่ีอรอย และแปลกแตกตางไปจากทีอ่ืน่ ดวย

เนือ้ขาวเกรยีบปลาทีเ่บา ไมเหนยีว กรอบนอก นุม

ใน สมาชิกกลุมคนหนึง่ทีเ่ปนแมคาขายของทีต่ลาด

นดัในตําบล เลาวา เดิมซือ้ขาวเกรยีบปลาจากกลุม

ไปขายวนัละ 5 กอน ตอนน้ีขายดขีึน้เปนวนัละ 10-

20 กอน 

 ขาวเกรียบปลาของกลุมฯ นอกจากขายกนั

ในละแวกอาํเภอสายบรุแีลว ยังมคีนซือ้ไปกิน หรือ

เอาไปฝากญาติมติรถงึจังหวดันราธิวาส และจาก

การกนิแลวบอกตอนีเ้อง ชาวบานเลาวาเมือ่ 2-3 

วนักอนทีผ่านมา มพีอคาคนกลางจากสไุหงโกลก ได

เขามาติดตอส่ังซ้ือขาวเกรยีบปลาถึงบานลุม โดย

สนใจจะรบัซือ้ประจาํดวย ซึง่สรางความยนิดใีหกบั

สมาชกิกลุมฯ มาก

บอกต�อด�วยรสชาติข�าวเกรยีบ 
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พฒันาการบรหิารจดัการไปสู�ความเป�นมืออาชพี
 การทําแปรรปูสัตวนํา้น้ัน ทัง้ขาวเกรยีบปลา ลกูช้ินปลา และสมนัปลา ลวนเปนส่ิงท่ีสมาชิกกลุมฯ 

มคีวามรู ความชาํนาญอยูกอนแลว จากการรับจางเถาแกในชมุชนหรือชมุชนใกลเคยีง แตการบริหารจัดการ

กลุมและการตลาดทีเ่ปนเรือ่งทีต่องพฒันาตอไปอยางตอเนือ่ง ท้ังนี ้ โครงการไดประสานงานกับหนวยงาน

ราชการในพ้ืนทีใ่หมาสนับสนนุกลุมฯ เชน หนวยงานพฒันาชุมชนไดเขามาสนับสนนุดานการจดัการกลุม 

และการทาํบรรจภุณัฑ ขณะที ่กศน. ไดเขามาใหความรูเรือ่งการตลาด รวมท้ังอบรมการทํา บญัชแีบบงายๆ 

ดวย 

 เพือ่แสดงถึงความโปรงใสดานการเงนิ กลุมฯ ไดมบีอรดแสดงรายรบั-รายจายรายวนัของกลุมฯ ท่ี

หนาอาคารเอนกประสงค สถานท่ีทาํการของกลุมฯ เพ่ือใหสมาชกิทกุคนไดเหน็การเคลือ่นไหวทางการเงิน

ของกลุมฯ และนาํตวัเลขนัน้ไปลงบันทกึประจาํวันในสมุดบญัชขีองกลุมฯ ดวย 

 ดงักลาวขางตนแลววา นอกจากโครงการ

แปรรูปสัตวนํ้าแลว ในปที่ 2 บานลุมยังไดทํา

โครงการฟนฟูคลองดวย โดยเร่ิมจากทําความ

สะอาดคลองดวยการรวมกนัปน EM ball แลวเอา

ไปโยนลงคลองเพ่ือใชจลุนิทรยีไปกาํจดัสิง่สกปรกใน

นํ้า ซึ่งกิจกรรมวันน้ันสรางความสนุกสนานและ

ประทบัใจใหชาวบานไมนอย ชาวบานทัง้ชมุชนรวม

กนัเอา EM ball 3 พนักอน ไปโยนลงคลองบาน

ลุม โดยเร่ิมต้ังแตคลองหนาชมุชนไปถงึหาดวาสุกรี 

จบกจิกรรมรณรงคฟนฟคูลองดวยการกินขาวหอกนั

ที่หาดวาสุกรี สถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังของชาว

อาํเภอสายบรุี 

 กจิกรรมตอมา คอื การรวมกนัปลกูตนไม

ชายคลอง โดยชาวบานเลาวา “ปลกูตนไมรมิคลอง

ทัง้ 2 ฝงเลย ปลกูมา 5 เดือนแลว ตัง้แตปลายป

กอน ปลูกทัง้หมด 1,200 ตน มีทัง้ตนสน โกงกาง 

จาก สารภทีะเล และมะพราว เพ่ือเปนแนวกนัลม

และคลืน่ และปองกันการกดัเซาะชายฝง” นอกจาก

นีช้าวบานยังหวังลึกๆ วาการปลูกตนไมชายคลอง

นัน้ “อยากใหดนิงอก จนชมุชนกลบัไปเปนแบบเดิม 

ถาหาดสวย มีตนไมมากๆ คนก็จะมาเท่ียวบานเรา”

ปลูกต�นไม�ชายคลองบ�านลุ�ม
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สร�างกตกิาดแูลส่ิงแวดล�อม 

 การปลูกตนไมเพ่ือเปนแนวกันคล่ืนริมชาย

คลองบานลุมนัน้ ชาวบานตองทาํคอกไมลมตนไมไว 

ปองกันแพะและววัมากัดกินขณะตนยังออน และ  

โครงการฯ ยังไดสรางระบบอาสาสมัครคอยดูแล

ตนไมทีป่ลกูดวย โดยดแูลไมใหคอกกัน้ตนไมลม หรอื

ปลูกตนใหมทดแทนหากตนเดมิตาย 

 อาสาสมัครสิ่งแวดลอมเหลาน้ี ไดรับการ

อบรมใหมีความรูในการตรวจติดตามคุณภาพนํ้า

ดวย กลาวคือ สามารถตรวจวดัคุณภาพเบือ้งตน

ของนํ้าในคลองบานลุมได เชน วัดอุณหภูมิ วัด

ปริมาณออกซเิจนในนํา้ และวดัความเปนกรด-ดาง

ของน้ําไดเอง

 ในสวนของชาวบานท่ัวไปนัน้ ชุมชนไดรวม

กนัสรางกตกิาและบทลงโทษเพือ่ดูแลรกัษาคลองข้ึน 

เชน หามทิง้ขยะลงคลองหรอืตามริมตลิง่คลอง หาก

ใครฝาฝน มีโทษปรับครั้งละ 10 บาท แตถาไม

สามารถหาผูกระทาํผดิได ใหรบัผดิชอบรวมกนั โดย

เก็บคาปรบัตามครวัเรอืนทีอ่ยูรมิคลองแทน 

เช่ือมงานกบัหน�วยงานรฐั
ในท�องถิน่
 การรณรงคเพ่ือฟนฟูคลองบานลุมน้ัน ไม

เพยีงทาํภายใตการสนับสนุนของโครงการนีเ้ทานัน้ 

หากการทีผู่ประสานงานพ้ืนทีซ่ึง่เปนคนท่ีมบีทบาท

ในการทาํงานดานสิง่แวดลอมมานาน รวมท้ังงาน

พฒันาในอําเภอสายบรุอียูเดิม จึงเปนท่ีรูจกัของแกน

นาํชาวบานในชมุชนตางๆ รวมทัง้หนวยงานรฐัใน

ทองถิน่ ระดบัอาํเภอและจงัหวดั เพือ่ปพูืน้ใหการ

ดาํเนนิงานของโครงการนี ้ ไดรบัการสนบัสนนุอยาง

ตอเนือ่งในอนาคต ในการประชมุใหญๆ  ของโครงการ

แตละครัง้ ผูประสานงานพืน้ท่ีไดใหบทบาทแกองคกร

ปกครองทองถิน่ หนวยงานทีใ่กลชดิชาวบานมาก

ทีส่ดุ ไดมาเปดและรวมรับฟงการประชุมเสมอ จน

นายก อบต. ปะเสยาวอ ไดใหคาํม่ันไวในเวทีทาํความ

เขาใจโครงการ วา “หากชาวบานสามารถรวมมือกนั

ทาํกจิกรรมใดๆ ไดตามกระบวนการของโครงการน้ี 

ทางอบต. ยนิดีสนับสนนุและตอยอดโครงการนัน้ๆ 

ให” ซึง่ไดมรีปูธรรมชดัเจน นัน่คือ หลงัโครงการทาํ
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กจิกรรมปลูกตนไมชายคลองบานลุม อบต. กไ็ดจดักจิกรรมใหชาวบานไปปลูกตนไมเพิม่ทีช่ายหาดสวนท่ี

ถดัจากคลองบานลุมไป  

 อกีรูปธรรมหน่ึงของการไดรบัการสนบัสนุนจาก อบต. คือ ชวงแรกของโครงการท่ีตองกอสราง

อาคารเอนกประสงค บนทีด่นิชาวบานไดระดมทุนกันซ้ือ ทีป่จจุบนัใชเปนสถานทีท่าํขาวเกรียบปลานัน้ 

โครงการก็ไดรบัความรวมมอืจาก อบต. โดยการออกแบบอาคารและประมาณการณงบประมาณการกอสราง

ใหดวย

ผลท่ีเกิด / ข�อเรียนรู�          
 

 ผลเบ้ืองตนทีส่ดุทีเ่กดิจากโครงการน้ี คือ การตอบสนองตอปญหาปากทองของชาวบาน สมาชิก

กลุมแปรรปูสตัวนํา้คนหนึง่ ท่ีเคยรับจางทาํงานแปรรปูสตัวนํา้กับเถาแกมากอน สะทอนวา “ทาํงานกลุมฯ 

ไดเงนิคาจางวนัละ 50 บาท กด็ใีจกวาไปทาํงานเปนลกูจางไดวนัละ 200 บาท ท่ีดใีจเพราะเปนโครงการ

ของเราเอง เร่ิมทาํไดแคนีด้ใีจ เรายงัตองเดนิไปตอ ตองอดทด แตดทีีรู่สกึเหมอืนเราไดเปนเถาแกเอง”
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โครงการสร�างชีวติชีวา      
ให�กบัชุมชน

“ดใีจทีโ่ครงการนีเ้ขามา ทาํใหชาวบานไดมงีานทาํ 

มคีนเขามาเยีย่ม

ถงึชมุชนอยูเรือ่ยๆ ทําใหบานเราเปนทีรู่จกัมากขึน้ 

ไมถกูทอดทิง้เหมอืนกอน 

แตกอนบานเราถกูลมื ตอนนีค้นมีงานทําขึน้   

อยากใหผูชายไดอยูทาํงานในบาน 

แมคาจางจะนอยกวาไปมาเลยบางกย็งัด”ี

 เสียงจากสมาชิกคนหนึ่งของกลุมแปรรูป

สตัวนํา้ สะทอนความรูสกึทีเ่คยโดดเดีย่ว หมดกาํลงั

ใจ ชวีติชาวบานท่ีเคยถกูกดักรอนเชนเดียวกับผนืดนิ

ริมทะเล ที่ถอยรน รุกลํ้าบานเรือนเขามาทุกวัน   

การงานอาชีพทีเ่คยทําคอยๆ สญูหายไป เหมือน

หวัหนาครอบครวัและสมาชกิชายของแตละบาน ที่

ตองทิ้งบานไปทํางานท่ีมาเลเซีย ขณะท่ีแมบานก็ 

ปากกัดตนีถบีทาํมาหากนิพอใหไดยงัชพีไปวันๆ จาก

การรบัจางทํางานเทาทีพ่อหาไดในละแวกชมุชน

 โครงการน้ีไดสรางความมีชีวิตชีวาใหกับ

ชมุชน ทัง้ทีเ่กดิกบัผูเขารวมทํางานกับโครงการใน

ฐานะคณะทาํงานโครงการหรือสมาชกิกลุมกจิกรรม 

รวมท้ังชาวบานในภาพรวมท่ีไดรวมกิจกรรมตางๆ 

โดยเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการฟนฟูคลองบานลุม คณะ

ทาํงานรูสกึพงึใจในบรรยากาศทีค่กึคกันี ้เพราะ “ได

ทาํงานกันหลายคน ไมเหงา ไดมหีลายความคิดชวย

กนั”

เร่ิมม่ันใจในพลังกลุ�ม
 เมือ่กอนชาวบานแมรูจกัหนาคาตากัน แต

กม็วีถิชีวีติประจาํวันท่ีตางคนตางอยู ตางด้ินรนทํา

มาหากิน  สวนใหญทาํงานเปนลกูจางเถาแกแปรรปู

สตัวนํา้ ชาวบานอยูไปวนัๆ ไมไดตระหนกัวาตนยงัมี

พลัง มศีกัยภาพทีจ่ะรวมตวักันทําอะไรรวมกนัได 

โครงการน้ีไดสรางโอกาสใหคนกลุมเลก็ๆ ตรงชาย

ขอบของชมุชนชายทะเลไดคนพบความสามารถของ

ตนเอง ท่ีแมเสนทางการทําโครงการไมไดราบรื่น

ตลอดเวลา มบีททดสอบทีท่าทายความอดทนของก

ลุมฯ อยูไมนอย แตกลับกลายเปนการไดดงึศักยภาพ

ในการแกไขปญหาดวยพลงักลุมออกมา 

 รปูธรรมหนึง่ทีเ่ห็นไดชดัถึงศักยภาพในการ

แกปญหาดวยพลังกลุม คือ ในชวงแรกๆ ของ

โครงการแปรรปูสตัวนํา้ เมือ่กลุมทดลองทาํลกูชิน้

ปลาแลวขาดทนุ จนทาํใหสมาชกิกลุมฯ ทดลองทาํ

สินคาแปรรูปสัตวนํ้าตัวใหม คือ ขาวเกรียบปลา 

และสมนัปลา หรอืปลาปนทีใ่ชกนิกบัขาวเหนยีว ซ่ึง

ไดรบัการตอบรบัท่ีด ี โดยจะทาํเมือ่มลีกูคาสัง่ หรอื

ชวงเทศกาลงานบุญตางๆ เทาน้ัน  
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 กจิการกลุมแปรรูปสัตวนํา้ ทีด่าํเนนิการมา

จนยางเขาปที ่2 น้ี มีความทรงตวัพอท่ีสมาชิกจะ

เกิดความมั่นใจวากลุมฯ จะสามารถดําเนินไปได 

เพราะเชือ่มัน่ในความอดทน และการเปนนํา้หน่ึงใจ

เดียวกันของสมาชกิ แมอาจมีปญหาเกิดข้ึนบางใน

อนาคต แตการไดรวมกนัคิด รวมกนัทํา กน็าจะชวย

ใหผานพนอปุสรรคตางๆ ไปได

 อยางไรกต็าม ความม่ันใจในพลังกลุมทีเ่ริม่

เกิดขึ้นน้ี ก็ยังตองการการประคับประคองจาก

คนนอกอยู เชน ยงัเรยีกรองใหมคีนมาทําเรือ่งการ

หาตลาดให และยังตองการใหผูประสานงานโครงการ

มาตดิตามอยางสมํา่เสมอนัน้ เพราะรูสกึอุนใจ และ

เปนการกระตุนใหกลุมฯ ตองตืน่ตัวอยูเสมอ ทัง้ยัง

พึง่พาในการใหคาํปรกึษาไดทกุเรือ่ง

 คณะทํางานโครงการไดสรุปสถานะของก

ลุมฯ ณ ขณะนีไ้วสัน้ๆ วา “กาวบันไดขัน้แรกก็

ลาํบากหนอย ตอนนีค้ดิวาพวกเราอยูทีข่ัน้ทีบ่นัได 

2 แตคดิวานาจะไปถงึขัน้ที ่3 ได”  

ผูเขียน   พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
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   ฮัปซะห เจอาลี, รอกียะห เจะเดร,  
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