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

ชาวบ�านได�เข�าไปใช�ประโยชน�ในสถานทีซ่ึง่ช�วยกนัลงแรง
ร�วมใจกันสร�างข้ึนมา การต�อเตมิให�อาคารเสร็จตามแบบ     
ยงัคงดําเนนิต�อไป ด�วยความมัน่ใจเตม็เป��ยมว�าจะสําเรจ็  
ลลุ�วงได� 
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ฝากเงินฝากชีวติท่ี     
ออมทรัพย�บ�านชุมบก

ภาพคนรอเขาคิวยาวเหยยีดฝากเงนิกับ

กลุมออมทรพัยอติตฮีาดเร่ิมเปนทีคุ่นเคยของชาว

ชมุบก วนัเสารตนเดือนเพยีงครัง้เดียวท่ีทางกลุม

จะเปดใหสมาชิกฝากเงิน ตั้งแต 8.30-11.30 

น.หรือสามช่ัวโมงเทาน้ัน ซึ่งนับแตเปดดําเนิน

การกลุมออมทรพัย ทัง้จาํนวนสมาชกิและเงนิฝาก

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยท่ีผานมาไดรับความสนใจ

เลือกเปนสถานท่ีศกึษาดูงานดานกลุมออมทรัพย

ของหลายชุมชน สะทอนความสําเร็จของกลุม

ออมทรพัยแหงนีท้ัง้เพ่ิงเริม่ตนไมถงึป  

 บานชุมบก หมู 9 ตําบลเกาะสะทอน 

อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เปนหมูบานใหม

ที่แยกออกมาจากบานปูยูในตําบลเดียวกัน 

ปจจุบันมีประชากร 900 คน 156 ครัวเรือน 

นบัถอืศาสนาอสิลามท้ังหมด สวนใหญประกอบ

อาชพีทาํนา รองลงมาคือทาํสวนยาง สวนผลไม 

ไดแก ลองกอง มะพราว สละ และทําไร เชน 

ขาวโพดและมนัสําปะหลงั แตปจจุบนัตองประสบ
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ปญหานาราง หรอืพืน้นาทีท่าํการเพาะปลกูไมได

เพ่ิมสูงข้ึน สาเหตุจากน้ําทวมขงัเพราะการสราง

ชลประทาน และบางสวนอยูในทีด่อนไมสามารถ

ดึงน้ําไปใชทํานาได ชาวบานสวนใหญฐานะ     

คอนขางยากจน

 ชือ่บานชมุบกหมายถงึชมุชนในชนบท ซึง่

ถกูเปลีย่นภายหลังการแบงเขตการปกครองใหม 

โดยแยกจากบานปยูใูนป พ.ศ.2542 จากคาํบอก

เลาของคนเฒาคนแกในหมูบาน เดิมช่ือหมูบาน

เรยีกตามชือ่ตนตอืรอืบอก หรอืจบูอกใหญ เปนตน

ไมประจําถิน่ ซึง่มตีายายคูหนึง่มาปลูกกระทอม

อยูใกลๆ เมื่อญาติพี่นองของตายายมาเย่ียม    

คนบอกทางใหไปท่ีตนจูบอก เลยเรยีกรวมบรเิวณ

ทีต่ัง้ของหมูบานวา “บานจบูอก” ในทีส่ดุ  
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มุ�งแก�ป�ญหาความ
ยากจน 

จากสภาพความยากจนท่ีเปนปญหาของ

คนสวนใหญ ทาํใหการวเิคราะหชมุชนในปทีส่อง 

ประเด็นการจัดต้ังกลุมออมทรัพยและรานคา

ลอยฟาบานชุมบก เพือ่เปนแหลงทนุหมุนเวียน

ใหกบัชมุชน ไดรบัความสนใจและใหการสนบัสนนุ

อยางเปนเอกฉันท แนวคิดของการดําเนนิการเพือ่

สรางการออมเงินรวมกันใหเปนแหลงทุนของ

ชมุชน สามารถชวยเหลอืใหกูยมื จดัซือ้สนิคา การ

เชาซื้อสินคา บริการเครื่องมืออุปกรณทางการ

เกษตร เครือ่งใชในครัวเรอืน เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนและแกปญหาความยากจนของคนใน

หมูบาน ขณะเดียวกันเปนการสรางจิตสาํนกึเร่ือง

การออมเงินใหคนในชุมชน โดยทางกลุมกําหนด

ใหสมาชกิออมเงนิในรปูแบบหุน หุนละ 20 บาท

ทกุเดอืนเปนอยางนอย สมาชกิจะไดรบัสทิธใินการ

ผอนสินคา แตกาํหนดใหตองมีเงนิฝากไมนอยกวา

รอยละ 70 ของราคาสนิคานัน้ 

การนําสินคามาขายใหแกสมาชิกกลุม 

ออมทรัพยในราคาทีส่งูกวาซ้ือมาจริง แตกาํหนด

ไวไมเกนิรอยละ 20 ของราคาสนิคา เชน สมาชิก

ตองการโนตบุคในราคาหน่ึงหมื่นบาท จะนํามา

ขายแกสมาชิกในราคาหนึ่งหม่ืนสองพันบาท   

สวนตางทีเ่พ่ิมข้ึนถือเปน “กาํไร” ไมใช “ดอกเบีย้” 

ซึ่งจะเปนปนผลใหแกสมาชิก และสมทบใน 

กองทนุเพ่ือการพฒันาหมูบาน ดงัท่ี ซกูรูมัม มซูอ 

เลาวา 

“ชาวบานไดอาศัยซื้อสินคาที่ตองการ 

เพราะจะใชเงินสดซื้อก็ไมไหว ถาอยากไดของ

ราคาหน่ึงหมืน่ตองมเีงนิในบญัชเีจด็พนั กรณทีี่

ไมสามารถจายคืนได จะหักจากเงินฝาก ลดความ

เส่ียงปญหาหน้ีสญู ตอนนีเ้งินหมุนเวียนทีม่อียู

รวมแลวหาแสนบาท แบงเปนเงินต้ังตนจากงบ

สนับสนุนของแอลดีไอ คาธรรมเนียมสมัคร

สมาชิก เงินฝากของสมาชกิกลุมออมทรพัยเฉลีย่

เดอืนละ 40,000-50,000 บาท รวมถงึกาํไร

จากการบริการขายสนิคาแกสมาชกิ”  
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วางใจจึงมาออม 

 

  ปจจัยความสาํเร็จของกลุมออมทรพัย

อิตตีฮาดและสหกรณลอยฟาบานชุมบกมาจาก

หลายปจจยั นบัแตการไดรบังบประมาณสนับสนุน

จากโครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟู

ชายแดนภาคใต (ช.ต.ต.) เปนทุนต้ังตน ทาํให

สามารถจัดหาสนิคา บริการเชาซ้ือสินคา อปุกรณ

เครือ่งใชทีจ่าํเปนตางๆ ตัง้แตปแรกของการดาํเนนิ

การ ตางจากท่ีอื่นซ่ึงกวาจะดําเนินการไดตอง

ระดมเงนิทุนอยางนอย 3 ป โดยทุนเริม่ตนดัง

กลาวยังเปนหลักประกันที่สรางความมั่นใจให  

ชาวบานเขามาสมคัรเปนสมาชกิ รวมกนัออมเงนิ

และฝากเงินเพื่อสะสมเปนแหลงเงินทุนของ  

ชมุชนเอง ซึง่ทุกคนมโีอกาสทีจ่ะมาใชประโยชน

ไดตามสทิธกิารเปนสมาชกิ  

 ปจจัยตอมาคือคณะกรรมการของกลุม

ออมทรพัยเปนบุคคลท่ีนาเชือ่ถือและไดรบัความ

ไววางใจสูงจากชาวบาน เชน เปนครูสอนตาดี

กามากกวายี่สิบป เปนอดีตผูชวยผูใหญบาน 

ประกอบกับจาํนวนคณะกรรมการท่ีมมีากถงึ 25 

คนเปนตวัแทนท่ีครอบคลมุทกุโซนบาน อกีปจจยั

สาํคญัมาจากการบริหารจัดการท่ีมคีวามยืดหยุน 

สอดคลองกับวิถีชีวิต การทํามาหากินและ

เศรษฐกิจของคนในชมุชน เพราะมุงใหความชวย

เหลอืกันและกัน สรางนิสยัรักการออมและสงเสริม

คุณธรรมตามหลักการศาสนา มากกวาการหา

กําไรสูงสุดเชนเปาหมายในระบบทุนนิยม ดังท่ี   

วนัด ีมะและ สะทอนวา   

“ชาวบานทีน่ีย่ากจน จะซือ้อะไรตองผอน 

ถาไมมสีหกรณกต็องกูนอกระบบซ่ึงเสยีเงินแพง

กวา เพราะนอกระบบคิดกําไร 50-60% แต

สหกรณคดิกําไรไมเกิน 20% และเปนการดําเนิน

การตามหลักศาสนา ยดืหยุนเรือ่งการผอนชาํระ 

เชนเคยผอนเดือนละหนึง่พนั แตตดิปญหาสภาพ

คลอง หรอืขาดรายไดเพราะฝนตกกรดียางไมได 

กจ็ะลดใหเหลอืหารอยบาท ตามตกลงกนัข้ึนอยู

กับการพิจารณาของคณะกรรมการกลุมออม

ทรพัย ทีเ่ปนคนในชมุชนซ่ึงจะรูวาใครเปนอยางไร        

มปีญหาจริงหรอืไม” 
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แบบฝ�กหดัป�แรก

กอนจะเกิดเปนกลุมออมทรัพยอติตฮีาด

และสหกรณออมทรพัยบานชุมบกเชนปจจุบนัท่ี

เคยคิดวาเกนิความสามารถและความรบัผิดชอบ

ทีช่าวบานจะดําเนินการไดเอง ชาวชมุบกไดผาน

การทําโครงการสรางอาคารอเนกประสงคในปแรก 

นบัเปน “แบบฝกหัด” การสรางการมสีวนรวม

ในงานพัฒนาท่ีมาจากความตองการของชุมชน   

ทีไ่ดเรยีนรูรวมกันทีส่าํคญั ซึง่สรางความมัน่ใจใน

ตนเองและชุมชนพัฒนาตอยอดโครงการในป    

ถดัมา 

จากการทาํเวทวีเิคราะหชมุชนเพ่ือเสนอ

ประเด็นในการพัฒนาโครงการในปแรกรวม 5 

ประเด็น ไดแก 

1. การกอสรางอาคารเอนกประสงค

รองรับการศึกษาตามอธัยาศัยของเดก็

และการใชประโยชนของชมุชน 

2. การจดัการนํา้เพือ่ทาํนาได 2 ครัง้ 

3. การลดตุนทนุการทาํนา 

4. การพฒันากลุมใหมกีารบรหิารจดัการ

อยางมปีระสิทธภิาพ และ 

5. การปรับพ้ืนท่ีนารางใหใชประโยชนได

อยางเหมาะสม 

จะเห็นว าประเด็นป ญหาส วนใหญ

เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของชาวบาน

สะทอนความตองการทีแ่ทจริงของชมุชน แตเม่ือ

ลงมติในเวทวีเิคราะหชมุชนกลบัเห็นพองตองกัน

วาจะสรางอาคารเอนกประสงค
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ศูนย�รวมใจ ศูนย�กลาง
ประโยชน�ร�วมกัน

เหตุผลท่ีผูนาํเสนอประเดน็อ่ืนยอมหลีก

ทางใหแกประเด็นกอสรางอาคารอเนกประสงค 

เพราะเหน็ประโยชนทีจ่ะเกดิกับสวนรวม และคน

จาํนวนมาก ครอบคลุมทัง้เดก็เยาวชน ผูใหญ และ

ผูสงูอายใุนชมุชน โดยตอไปในอนาคตแมคนรุนเกา

จะลมหายตายจากไป อาคารนีจ้ะยงัใชประโยชน

สบืไปในช้ันลกูหลานอกีดวย รวมถงึทีป่ระชมุได

พิจารณาปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เขามาประกอบ

ไดแก ทนุของชุมชนในเรือ่งความพรอมของพืน้ที่

ไดรบับรจิาคตัง้อยูในบรเิวณเดียวกบัมัสยิด ซึง่เปน

ศูนยกลางรวมคนและรวมจิตใจของคนในชุมชน 

โดยวันด ีมะและ เลาถงึการวเิคราะหปญหาท่ีเกดิ

ขึน้วา 

“เนื่องจากชุมชนยังขาดสถานที่ที่จะใช

เปนศนูยกลางในการทาํกจิกรรมตางๆ เชน งาน

วนัเดก็ งานสาํคญัทางศาสนา ซึง่การใชพืน้ทีใ่น

มัสยิดยังไมตอบสนองความตองการเทาที่ควร 

เชน มขีอจํากัดสําหรบัผูหญิง ทาํใหไมสามารถ

รวมทํากิจกรรมดวยกันได การประชาสัมพันธ

ขาวสารและการสือ่สารทาํไดไมทัว่ถงึ รูกนัในวง

แคบเฉพาะคนท่ีไปละหมาดวันศุกร อกีท้ังการทาํ

อาคารยังสามารถจะใชรองรับการศึกษาตาม

อธัยาศัยของเดก็และเยาวชน”  

ในการดําเนินการกอสรางอาคารเอนก 

ประสงคเริม่ขึน้ มกีารประชาสมัพนัธเชญิชวนให

คนในหมูบานออกมารวมกันกอสรางทุกอาทิตย 

ซึง่รบัรูกนัวาเปนงานจิตอาสาท่ีไมมคีาตอบแทน 

แตชวงกอสรางกลับไมเคยขาดคนทาํงาน ทกุๆ วนั

จะมคีนออกมาชวยกนั อาจจะมจีาํนวนมากบาง

นอยบางในแตละวัน บางคนชวยลงแรงไมไดจะ

บริจาคเงินสมทบซือ้น้ําและอาหารเล้ียงคนทาํงาน  

การกอสรางจะใชเวลาชวงเย็นถึงค่ําเพราะแตละ

คนตองทํางานชวงกลางวันกอน ยิ่งชวงเดือน

ถอืศลีอดซ่ึงไมไดรบัประทานอาหารท้ังวัน ทาํให

รางกายออนเพลยี การทาํงานถกูปรบัเปลีย่นมา

เร่ิมชวงค่ําจนถึงเท่ียงคืนในบางวัน การทํางาน

กลางคืนจะไดคนมาชวยงานเปนจํานวนมาก 

เพราะคนในชมุชนจะมารวมกนัละหมาดท่ีมสัยิด 

พอละหมาดเสร็จแลวประกาศขอแรงไปกอสราง

อาคารตอ  พาตเีมาะ ดวงจนิดา ผูประสานงาน

พื้นท่ี เลาถึงบรรยากาศการทํางานของคนใน 

ชมุชนวา 
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“ชวงเดอืนถอืศลีอด คดิวางานจะเดนิไม

ได แตเขาปรบัมาทาํงานกลางคนืแทน เจอปญหา

เครือ่งโม ตองชวยกันผสมปนูเอง ยกขึน้ไปเททาํ

เสาท่ีสงู ซึง่สปอรตไลตสองไปไมถงึทาํใหตองใช

ความระมดัระวัง คนออกมาชวยกนัเยอะ คนืๆ 

หน่ึงมีคนออกมา 20 คน ผูหญิงก็ออกมาทํา

อาหารเลีย้ง เสรจ็แลวน่ังกินดวยกนั จงึกลบัเขา

บาน สวนผูชายทาํงานตอถึงเทีย่งคนื อาคารนี้

ใชเวลาเปนปกวาจะสาํเรจ็ รูสกึทึง่ในความทุมเท

ของชาวบาน เปนส่ิงท่ีเกินความคาดหมายจริงๆ” 

แบบอาคารทีส่มบูรณตองใชงบประมาณ

กอสรางสงูถงึ 1.2 ลานบาท ขณะทีเ่งนิสนบัสนนุ

จากโครงการไดมาเพียง 2.8 แสนบาท และได

จากชาวบานระดมกนัเขามาอกีรวมใชงบประมาณ

การกอสรางกวาสี่แสนบาท ทําใหอาคาร

อเนกประสงคยงัไมเสรจ็สมบูรณตามแบบ แตเทา

ทีส่าํเรจ็ออกมากส็ามารถเขาไปใชประโยชนไดแลว 

ภายหลังจัดพิธเีปดใชอยางเปนทางการ ทางชมุชน

ไดใชทาํกจิกรรมตางๆ เชน จดัประชุม กจิกรรม

วนัเดก็ และเสารอาทติยใชเปนท่ีเรียนศาสนาของ

เด็ก โดยที่คณะกรรมการวางแผนที่จะระดมทุน

จากแหลงอืน่ๆ เพือ่สนบัสนุนการดาํเนนิการตอ

ใหแลวเสรจ็ เชน จากหนวยงานราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และผูมีจิตศรัทธา ซึ่งมี      

ผูประสงคขอบริจาคแลว รวมถงึงบประมาณทีไ่ด

รับการจัดสรรจากโครงการตางๆ ที่เขามาใน

หมูบาน และผลกาํไรจากการประกอบการกลุม

ออมทรัพยและสหกรณลอยฟาบานชมุบก 

บทเรยีนรู� 
 

 การมีสวนรวมในกระบวนการภายใต

โครงการ ช.ช.ต. สรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นแก

คนในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่ชาวบาน 

ตองเปนผูรบัผดิชอบและลงมือปฏบิตัดิวยตนเอง

ในทุกข้ันตอน เปนสิ่งท่ีหาไมไดในโครงการของ

หนวยงานรฐัอืน่ๆ เพราะสิง่ทีช่าวบานไดไมใชแค

เปน “ผูรบั” เทานัน้ แตเปน “ผูรู” ทีจ่ะนาํไปสู

การพัฒนาตนเองและชุมชนอยางเขมแข็งตอไป  

ดงัท่ีหลายคนชวยกนัสะทอนถงึส่ิงท่ีไดเรียนรูซึง่ 

สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั 
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 1. ความรูดานการทํางานอยางเปน  

กระบวนการ เกิดระบบการทํางานท่ีดี มี

ประสิทธิภาพ นับแตการช้ีแจงทําความเขาใจ

โครงการ การแตกกรอบความคิด การรวบรวม

ขอมลูชมุชน นาํมาสูการวเิคราะหปญหาท่ีนาํมา

สูวธิกีารแกไข ไมปลอยท้ิงโดยไมพยายามหาทาง

แกไขใหดขีึน้ รวมถึงสามารถวเิคราะหเพือ่พฒันา

โครงการท่ีสอดคลองตรงกับความตองการของ

คนในชุมชนอยางแทจริง สรางความเชื่อมั่นใน  

การเขาไปมีสวนรวมจัดสรรทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานของรฐั 

 “กอนนีใ้ครใหทาํอะไร เราก็ทาํตามไป ไม

เคยมีกระบวนการคดิอยางเปนระบบ ทแีรกทํา

แลวเราทอ ไมอยากจะทาํ เพราะไมคุนเคย แต

ผานมาแลวถึงเห็นวากระบวนการนี้สอนเรา

หลายอยาง การพฒันาโครงการจะตองทาํอยาง

รอบคอบ ทาํมาจากขอมลูรอบดาน วเิคราะห

ปญหาชุมชนไดแทจริง ทําแลวคุมคา เกิด

ประโยชนกบัสวนรวม ซึง่เปนเร่ืองละเอยีดมาก

ทีเ่ราไมเคยทํามากอน”  

 2. ความเขาใจเรือ่งการสรางความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบไดในการทํางาน เชน การ

กาํหนดใหทาํเอกสาร รายงาน และประกาศแจง

ใหคนในหมูบานทราบท่ัวถึงกนั  กาํหนดการทาํ

สํารวจเปรียบเทียบราคา การบริหารจัดการใน  

รปูแบบคณะกรรมการ และคณะทาํงานโครงการ

ยอย สิง่เหลานีช้วยลดความหวาดระแวง ความ

ไมไววางใจ และความเบื่อหนายเพราะตองรับรู

และพบเหน็การทจุริตในโครงการพฒันาท่ีผานมา 

ซึง่ สาล ีมซูอ เลาวา 

 “การทํางานจะถกูตดิตามและตรวจสอบ

ภายหลงั การทาํงานตองใหเกดิความโปรงใส มี

ใบเสร็จหลักฐานยืนยัน สามารถรายงานและ
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ชี้แจงตอท่ีประชุมได ทําไปแบบนี้จนเปนปกติ 

ชาวบานจะเชือ่ใจ ขอความชวยเหลอื ขอความ

รวมมอืใหทาํอะไร เขาจะเตม็ใจมาทาํดวยกบัเรา”  

 3.การสร างความเชื่อมั่นและความ

ตระหนกัในศักยภาพของชมุชนท่ีจะพฒันาตนเอง

ได เพราะกระบวนการทาํงานสรางการมสีวนรวม

ใหเกิดข้ึน ใหความสาํคัญกับคนทุกคน เปดโอกาส

ใหชาวบานเปนผูรบัผดิชอบ ยนือยูบนลาํแขงของ

ตนเอง ไมไดเปนเพียงผูคอยรับคําสั่ง รอความ 

ชวยเหลือ และปฏิบตัติามเบ้ืองบนอยางวานอน

สอนงาย โดยมีกลไกติดตามเปนระยะๆ เพือ่ใหคาํ

แนะนาํ ชวยเหลอื รวมแกไขปญหาและสรางพลงั

อาํนาจใหแกคนทาํงาน 

 “กระบวนการทั้งหมดทําใหชาวบาน

สามารถชวยเหลือตัวเองได ทําใหเรายืนบน

ลาํแขงของเราได ไมเหมือนหนวยงานอืน่ๆ ทีต่อง

ทําตามคําส่ัง ไมเคยมีกระบวนการเรียนรูที่จะ

พัฒนาความคิดทํากันพอเปนพิธีตามระเบียบ

กติกา แตไมไดเอาจรงิเอาจงั ทีส่าํคัญก็ไมเคย

กลับมาตรวจสอบติดตามวาอะไรที่ใหมาใชได 

หรือไม ประชาชนไดประโยชนจริงไหม หรือสราง

ปญหาใหเกดิขึน้อยางไร” 

 4. เปดพ้ืนท่ีใหแกเยาวชนเขามามีสวนรวม

ในงานพฒันาชมุชน ซึง่เปนวสิยัทศันของกรรมการ

โครงการท่ีตองการพัฒนาเยาวชนใหเขามามี

บทบาทในฐานะแกนนาํชมุชนเพ่ือรบัชวงงานตอ

ไปในอนาคต ดังนั้นจึงชักชวนเยาวชนเขารวม

ประชุม สงัเกตการณ ลงชุมชนเกบ็ขอมลู และ 

รับผดิชอบตามแตจะไดรบัมอบหมาย สรางการมี

สวนรวมกบักลุมคนในชมุชนหลากหลายมากขึน้ 

 “เราตองการดึงเยาวชนเขาทํางานรวมกนั

ในชุมชน เปนแนวหลงัทีจ่ะขยบัมาเปนแนวหนา

ตอไปในอนาคต ชวนเขามาเรียนรูการจัดประชุม 

ทําเอกสาร จัดการพูดคุยอยางไร ถามีอบรม  

ขางนอกจะพาเขาไปดวย ทางโครงการใหโควตา

สองคน เราจะประสานขอเพ่ิมไปเปนหนึง่คนัรถ

ไดไหม ใหเยาวชนไปกับเราดวย คดิเผ่ือไว ถาเรา

แกตายไป เยาวชนจะข้ึนมาอยูตรงนีแ้ทนเราได” 

 5. การนาํมาประยกุตใชเพ่ือการติดตาม

ตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุน 

ของหนวยงานราชการและองคกรตางๆ ในชุมชน 

ซึง่ทีผ่านมาชาวบานไดเขาไปมสีวนรวมนอยมาก 

ประกอบกับขาดความรูความเขาใจถงึกระบวนการ

ทัง้หมดทีเ่กีย่วของ กระทัง่ผานการมสีวนรวมใน

01-12_ok.indd   1001-12_ok.indd   10 30/5/2556   4:20:1930/5/2556   4:20:19



1111

กระบวนการที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

ช.ช.ต. สามารถมองเหน็ภาพรวมของการดําเนนิ

การ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

วตัถปุระสงค เกิดประโยชนคุมคา ตรงกับความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง เชนที่          

สาอารอนงิ จปิเูงาะ ทีป่รกึษาโครงการเลาวา  

 “ผมเปนสมาชกิอบต.มาหลายสมัย แต

ไมเคยไดยินกระบวนการที่ตองวิเคราะหความ

เปนไปไดเวลาอนุมัติหน่ึงลานบาทใหสรางคู

ระบายน้ําก็รับใหดําเนนิการ กไ็มเห็นวิเคราะห

ความเปนไปได ตอไปผมเหน็วา ตองทาํเพราะจะ

ไดรูตวัเราเองและรูสภาพความเปนจริงวา ปญหา

นัน้เปนอยางไร มวีธิกีารใดในการแกไขปญหา เรา

มกีาํลังเทาน้ี ถาจะสรางเรือ่งใหญๆ  เราตองทาํ

อยางไร ตองไปรวมมอืกบัใคร เมือ่วเิคราะหความ

เปนไปได นาํไปสูวธิกีารทีเ่หมาะสมถกูตอง” 

 6. การเยยีวยาและฟนฟคูวามสมัพันธที่

ถูกทําลายไปเพราะการเมืองที่ตองเลือกขางให

กลับคืนมา เน่ืองจากชวงระหวางการพัฒนา

โครงการตรงกับชวงท่ีมีการเลือกต้ังผูใหญบาน 

ทําใหบรรยากาศภายในหมูบานแบงเปนฝกฝาย

ชดัเจน จากท่ีเคยรวมกนัทํางานคอยถอยหางไม

ใหความรวมมอืเพราะถอืเปนคูแขงทางการเมอืง 

ภายหลงัการเลอืกตัง้เสรจ็สิน้แลวยงัปรากฏความ

ขัดแยงระหวางกัน แตเหตุการณคลี่คลายไปได 

เมื่อทุกฝายมองเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ 

ชมุชนโดยรวม สามารถหันหนามาคุยกัน รวมเปน

ทมีขบัเคล่ือนงานรวมกันอกีคร้ัง ดงัที ่วนัด ีมะและ 

สะทอนความรูสกึวา

  “แมวาเราอยูคนละข้ัวกัน ตองแขงขัน

ทางการเมอืง แตโครงการนีเ้ปนกลาง ไมใชของ

ขัว้ไหน เปนประโยชนของคนในชุมชน กระบวน 

การพฒันาโครงการทําใหเราตองยอมกนั ถงึเวลา

ทีต่องเสียสละเพ่ือพัฒนาบานเรากนัเอง ถอยกัน

คนละกาว มารวมงานกนั ใครจะมาพฒันาบาน

เรา ถาไมใชพวกเรา ใหไดงบประมาณมากกวา 

ทีไ่ด กท็าํไมได ถาเราไมสละกนัเขามาทาํ”  
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