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

  เร่ืองเล�าท่ีเผยรากเหง�าและเครือญาตเิดียวกนัทําให�ความ
สัมพันธ�กระชับแน�นแฟ�นขึ้น แม�เวลาทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเช่ือและวิถชีวีติ แต�ความแตกต�างจะยังอยู�ร�วมกันได�
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 แคเหน็ขนมทัง้ดอกจอก โรตกีรอบ 

และขนมหัวเราะท่ีวางประชันอยูบนโตะ     

กถ็งึนํา้ลายสอ พอไดชมิแลวตดิใจเรยีกวา

คําเดียวไมพอ พลอยใหกลุมทําขนมบาน

เกาะสะทอนย้ิมกวาง ลําเลียงเทใสจาน  

เพ่ิมใหอกี เปนความภมูใิจของคนทาํท่ีเห็น

คนกนิอยางเอรด็อรอย เพราะรสชาตดิเีปน

ทีถ่กูใจ จะชวยเพิม่ยอดขาย สรางรายได  

ใหกลุมมากขึน้ 

 กลุมขนมเกาะสะทอน ประกอบดวย

สมาชิกทีเ่ปนแมบานในชมุชนมารวมตวักนั 

เพ่ือทําขนมเปนอาชีพเสริม สรางรายได   

ใหแกครอบครัว ในชวงวางจากงานหลัก

แตละวัน กอนน้ีมกีลุมทาํขนมจะรวมกลุม

กนัชาวบานไทยพุทธ และมสุลมิ ภายหลงั

การเปล่ียนแปลงทําใหชาวบานมุสลิม     

ถือเครงมากขึ้น คนทําขนมตองเปนมุสลิม

ทัง้หมด โดยมพีีเ่ล้ียงไทยพทุธท่ีเคยทาํอยูกอน

มาชวยสอนทาํ ชมิรสชาต ิและใหคาํแนะนํา   

ทีจ่าํเปนในการบริหารจัดการกลุม ดงัท่ี อจัฉรา 

เลาเลศิ เลาวา

 “กอนน้ีเปนกลุมแมบานเกษตรกรมา

ทาํขนมรวมกนัไทยพุทธและมสุลมิ ยายกลุม

ไปมาหลายท่ี เคยไปขอตรงศาลาเล็กๆ หนา

วดัเปนสถานทีท่าํขนมกัน ตอนหลังทางวัดขอ

ทีค่นื ตองมาใชทีบ่าน ขนมของกลุมขายดีมาก 

ชวงหลังเกิดเหตุการณทําใหไทยพุทธเกิด

ความกลวั พีน่องมุสลิมถอืเครงวาตองเปนฮา

ลาลทีม่สุลิมทําเทาน้ัน เลยใหสมาชกิท่ีเปน

มสุลิมรับไปทาํตอ เปนชวงพอดีกบัท่ีโครงการ 

ชชต. สนบัสนนุงบประมาณดวย เราถอยมา

เปนพ่ีเลีย้ง ใหคาํปรึกษา” 

ผสานความต�างสร�างงานร�วมท่ีเกาะสะท�อน 
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 ตามประวัติหมูบานเกาะสะทอน ตําบล

เกาะสะทอน อาํเภอตากใบ จงัหวัดนราธวิาส คอย

เคลื่อนยายมาจากหมูบานใกลเคียงคือบานปูยู 

และบานชุมบก โดยกลุมไทยพทุธยายวัดจากพืน้ท่ี

เดมิเพราะน้ําทวมทุกป มาต้ังใหมทีท่ีร่าบสูงเกาะ

สะทอน ประกาศเปนเขตวัดเรียกวา “วัดเกาะ

สะทอน” กอนเปลีย่นมาเปน “วดัเกษมประทปี” 

ซึ่งนับแตตั้งหมูบานท้ังชาวไทยพุทธและมุสลิม

อาศยัอยูรวมกัน มบีาลาเซาะ 2 แหงใชเปนสถาน

ที่ประกอบศาสนกิจของพ่ีนองมุสลิม ความ

สมัพนัธของคนสองกลุมคอนขางราบร่ืน เกือ้กลู 

ซึง่กันและกัน สามารถเขารวมกจิกรรม งานร่ืนเริง 

และงานประเพณีตางๆ โดยไมแบงแยก

คนืความสัมพันธ� 

แตกอนป 2547 เกิดเหตกุารณความไม

สงบในหมูบาน จากเหตยุงิชาวบานทีน่ัง่รวมกลุม

ในศาลาริมทาง และมีชาวบานไทยพทุธถูกลอบ

ทําร ายจนเสียชีวิต ความหวาดกลัวและ

หวาดระแวงแผคลมุทัง้หมูบาน คนพทุธจาํนวน

หน่ึงทยอยยายออกจากพ้ืนที ่สวนทีเ่หลอือยูขาด

การปฏสิมัพนัธ ตางคนตางอยู ทาํใหความสมัพนัธ

ระหวางสองศาสนกิถอยหางกันไมใกลชดิเชนเดิม 

แตวันเวลาก็คอยชวยเยียวยาและฟนฟูความ

สมัพนัธกลบัคนืมาใหม ประกอบกับการสนับสนุน
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งบประมาณของหนวยงานภายนอก สรางใหเกดิ

พื้นท่ีและกิจกรรมใหคนเขามาทํารวมกัน ดังท่ี 

อรญัญา วริยิสกลุ ผูประสานงานพ้ืนท่ีเลาวา 

“การดําเนนิตนกลาอาชีพเขาไปฝกอาชีพ

ใหแกพีน่องไทยพทุธมุสลิม ทาํใหคนสองกลุมได

มาคุยกนั จากทีไ่มมโีอกาส ไมไดพดูกนัมานาน 

เจอกันในตลาดก็ทักทาย เ ร่ิมเห็นการ

เปลีย่นแปลงในทางท่ีดขีึน้” 

 อาชีพหลักและแหลงรายไดหลักของ    

ชาวบานเกาะสะทอน ไดแก การทํานา การรับจาง

และการเพาะเห็ด การรับจางทําไดทั้งหญิงชาย 

โดยหญิงจะรับงานเย็บผาปกดอก ปกลาย ปก

เพชรผาคลุม สวนชายจะรบัจางทํากอสราง แต

งานรับจางมรีายไดไมแนนอน ปญหาของชาวบาน

ที่สวนใหญเปนชาวนาตองเผชิญคือ ตนทุนการ

ผลิตสูง ประสบอุทกภัยน้ําทวมนาเสียหาย และ

แมลงศตัรพูชืทาํลายผลผลิต 

 จากกระบวนการภายใตการสนับสนนุของ

โครงการ ช.ช.ต. ซึง่มขีัน้ตอนสําคญัใหชาวบาน

รวมกันเกบ็ขอมลูชมุชนในแตละดาน เพือ่นาํมา

วิเคราะหพัฒนาโครงการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการ หรอืแกไขปญหาภายในหมูบาน ขัน้ตอน

นีส้รางการเรยีนรูการทาํขอมลูชมุชน ทาํใหเขาใจ

พฒันาการ โครงสรางทางสังคมและความสัมพนัธ

ของคนในชมุชนตนเอง มองเหน็ถงึทนุ ศกัยภาพ 

และโอกาสของหมูบานท่ีจะพัฒนาตอไป โดย

เฉพาะตระหนักในความสามารถของตนเอง     

และชาวบานกันเองในการมีสวนรวมพัฒนา

หมูบาน ดงัที ่อจัรา เลาเลศิ เลาวา 

“พวกเราชาวบานจริง ไมมีความรูมาก 

แตพอทาํขอมูลชุมชนออกมา แปะใสกระดาษจน

เตม็หองประชมุ รูสกึตืน่เตนวา เราไมเคยทาํแต

ทาํได ขาดตรงไหน พวกเราชวยกนัไปหามาเพ่ิม

ใหสมบูรณ ลงพ้ืนที่ไปเห็นของจริงกันทั้งหมด 

เปนฐานขอมลูทัง้ตาํบลเกาะสะทอนทีล่กูหลานจะ

ไดมาศกึษาตอไป การทําขอมลูทีต่องกนิดวยกนั

อยูดวยกัน เหมือนไปเขาคาย อยูดึกขนาดนั่ง

สัปหงกก็เฝากันจนทําเสร็จ เราไดเร่ืองความ

สมัพนัธไทยพทุธมสุลมิดวย” 
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 การทําเวทีวิเคราะหชุมชนเพ่ือเสนอ

โครงการ พบวาโครงการท่ีนําเสนอตอบความ

ตองการดานอาชีพและการทํามาหากินท้ังหมด 

โดยในปแรกเสนอทาํ 3 ประเดน็ไดแก การผลิตปุย

อนิทรยีเพือ่ลดตนทนุในการทาํนา การทําขนมเพือ่

สงเสริมอาชพีในชมุชน และการทาํตุกตาประดิษฐ 

หลังจากผูรับผิดชอบนาํเสนอประเด็นท่ีตองการ

พฒันาแลว ทางกลุมทีเ่สนอตุกตาประดษิฐเหน็วา 

การทําปุยและการทําขนมเปนเรื่องเรงดวน แก

ปญหาของคนสวนใหญได จงึเสนอถอนประเดน็

ของกลุมออกไปกอน ทาํใหประเดน็ท่ีเหลือไดรบั

การพฒันาเปนโครงการ  

ลดทุนทํานา ผลิตปุ�ย      
ใช�เอง

 โครงการทําปุยอินทรียมีทุนวัตถุดิบใน

ชมุชนไดแก แกลบ ขีว้วั ขีแ้พะ ขีไ้ก ราํละเอยีด 

กอนขีเ้ล่ือยซึง่เปนกอนเพาะเหด็เกา ขีเ้ถา สวน 

งบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุนาํมาใชซือ้เคร่ือง

ผสมปุยและเคร่ืองบดหรือสับละเอียดท่ีมีราคา

คอนขางสูง รวมถึงอุปกรณกับวัตถุดิบอื่นๆ      

เพิ่มเติม โดยผูนําและสมาชิกในกลุมเคยผาน   

การอบรมการทําปุยหมักของหนวยงานราชการ 
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ในพืน้ท่ี สวนโรงเรือนทีต่ัง้ไดรบัการอนุเคราะหจาก

ประธานโครงการใชพืน้ท่ีบาน  ซึง่เปนท่ีตัง้แหลง

เรยีนรูและถายทอดเทคโนโลยดีานการเกษตรของ

ชมุชนอยูกอนแลวดวย 

 การกอสรางโรงเรือนทํากนัคอยเปนคอยไป 

เพราะเปนงานอาสา ชาวบานสมทบแรงเขามา 

ชวยกันทาํโดยไมมคีาตอบแทน แตจะมีนดัหมาย

ระดมคนมาทํางานรวมกันจํานวนมากคร้ังหน่ึง 

24-30 คน เพ่ือเรงงานใหเสร็จทันใชงานตาม

กําหนด ทุกคร้ังจะไดรับการเอ้ือเฟอจากกลุม    

แมบานชวยจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ยังไดรับงบ

สนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการ พนม. ในการ   

ตดิตัง้ไฟฟา 3 เฟส เนือ่งจากโครงการผลติปุย

เปนการทําการทดลองใชปุ ยในแปลงผักของ     

ชาวบาน ใหผลผลติดีเทากับใชปุยเคม ีตอไปจะ

ขยายการใชในนาขาว ดงัที ่อจัรา เลาเลศิ ประธาน

โครงการผลติปุยอนิทรยีชวีภาพเลาวา   

 “การทาํปุยยงัไมสาํเรจ็ เปนข้ันทดลองใช

กบักลุมชาวบานท่ีปลูกผัก ซึง่เขาไดผลผลติดี แต

ไมใชสารเคม ี เพราะปุยท่ีใชผสมกนัหลายอยาง 

ทัง้มลูไก ปลาปน ถัว่เหลอืง เปนประโยชนกบัดนิ

และผกัทีป่ลกู  อยู รอวาวันไหนท่ีกระจายปุยให

ไดใชกันท้ังตําบล นั่นคือความสําเร็จของเรา  

ตอนน้ีกาวชาไปหนอย แตมัน่คง ไมมทีางถอย” 

 ดานกลุมทําขนม หรือกลุมทําขนมเพื่อ    

สงเสรมิอาชีพเสริมในชุมชน นาํงบประมาณทีไ่ด

รับสนุนไปจัดซื้ออุปกรณที่จําเปนตองใชหลาย

รายการ เชน เตาแกส เตาอบ ถงัแกส กระทะ และ

บางสวนเปนทุนหมนุเวยีนสาํหรับซ้ือวัตถุดบิทํา

ขนม ทางกลุมประชาสัมพันธเปดรับสมาชิกเขามา

เพ่ิม มผีูสนใจรวม 21 คน แบงกลุมทํางานกัน  
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วนัละ 7 คน ในสปัดาหหนึง่จะทาํขนม 3 วนั คอื

วนัจนัทร วนัองัคาร และวนัพุธ กาํหนดระเบยีบ

ของกลุม และการแบงผลกาํไร รอยละ 90 ปนผล

ใหแกสมาชกิ สวนทีเ่หลอืรอยละ 10 สมทบเขา

กองทนุเพือ่เปนสวสัดกิารชมุชน อาสีเสาะ ตมีงุ 

ประธานกลุมทาํขนมเลาวา 

 “ตอนน้ี ขนมของกลุมขายไดดี ทํากัน

แทบไมทนั แตสวนหนึง่ไมมคีนมาชวยทํา คนมา

กนันอยลง เพราะเปนชวงทํานาบาง บางคนได

งานทาํผา แตใครวางจะมาทาํ ตองรกัษาลกูคาไว” 

ตรงกลางความแตกต�าง

 เขาสูปทีส่อง ชาวบานเกาะสะทอนเลือก

ตอยอดโครงการทาํขนม และโครงการปุยอินทรยี

ชีวภาพ โดยพัฒนาโครงการใหมคือโครงการ

กอสรางอาคารอเนกประสงค เนือ่งจากชมุชนทีม่ี

ประกอบดวยคนไทยพทุธและมสุลิมไมม ี “สถาน

ที่กลาง” ในการทํากิจกรรมรวมกัน ที่ผานมา

กจิกรรมสวนใหญจะจดัขึน้ในวัดเกาะสะทอน ซึง่พี่

นองมสุลมิจะไมสะดวกใจเขาไปรวมงานดวย ขณะ

ทีก่ารใชพืน้ทีข่องหนวยงานราชการ เชน สถานี

อนามยั ตองขออนญุาตและเขาใชไดเปนครัง้คราว 

เพราะหนวยงานเองก็ตองใชพืน้ท่ีในการปฏบิตังิาน 

ดังนั้นชุมชนจึงเห็นรวมกันที่จะสราง “อาคาร

เอนกประสงค” เพ่ือใหเปน “สถานท่ีกลาง” ทีค่น

ตางศาสนิกสามารถมารวมกันทาํกจิกรรมได สราง

ความสมัพนัธทีด่รีะหวางกัน ซึง่ อบต.เกาะสะทอน

อนญุาตใหใชพืน้ท่ีในการกอสรางในเขตหมู 2 ตดิ

กบัถนนสายหลกัเขาหมูบาน สามารถเดนิทางไป

มาสะดวก และอยูกึง่กลางของโซนบานไทยพทุธ

และมสุลมิ อจัฉรา เลาเลิศ สะทอนปญหาเร่ือง

สถานทีใ่นการทาํกจิกรรมรวมกันวา 

“เนือ่งจากไมมศีาลาประชาคม จะประชมุ

กนัท ีสกัไมเกนิสิบคนตองมานัง่คยุทีบ่านบาง ใช

ในโรงเพาะเหด็บาง ถาประชุมใหญตองไปอาศยั

วดั ใตถนุสถานอีนามยั โรงเรียน แตรบัไดไมเกิน

ยีส่บิคน ถามากกวาน้ีตองกางเต็นท ชวยกนัขน

เตน็ทขนเกาอี ้พอบายกย็กเกบ็ เปนอยูอยางนี้ 

เราอยากจะตอยอดโครงการไปทําขาวอินทรีย 

เพราะทาํปุยไดขาวแลวกอ็ยากแปรรูป แตดคูวาม

สาํคัญซ่ึงอาคารเอนกประสงคสาํคัญกวา ในปสอง

ทางกลุมจงึเสนอซือ้เครือ่งเยบ็กระสอบ และตอ

โรงเรือนเพ่ิม งบประมาณสวนใหญทุมลงไปกับ

อาคารกอน”   
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ปลุก “จติสาธารณะ” 
 

 การกอสรางอาคารเอนกประสงคตอง 

อาศยัการสมทบแรงของคนในหมูบาน ไมมคีาจาง

คาออนการทาํงาน เปนงานอาสาสมคัรท่ีตองการ

ปลุก “จิตสาธารณะ” รวมกันทําประโยชน      

สวนรวม ซึ่งทุกคนพรอมเต็มใจที่จะเสียสละ

แรงงานและเวลามารวมกนั แตการเสยีสละมรีาคา

ทีต่องจายเพราะหมายถึงตองขาดรายไดในวนัน้ัน 

การทํางานโดยไมมคีาตอบแทนจงึสงผลกระทบตอ

ปากทองของครอบครวั แมตกลงใหผลดัเปลีย่น 

สลบัหมนุเวยีนกนัเขามากอสรางแลว แตความคืบ

หนาของการกอสรางเปนไปอยางเชื่องชา ดังที่   

มะรอสาล ีอาล ีประธานโครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงคเลาวา

  “ชาวบานไมคอยมเีวลาทํา การกอสราง

ชากวากําหนด โทษเขาก็ไมได เพราะทกุคนตอง

ทํามาหากิน  ถามัวแตไปอยูตรงน้ันก็อดกัน     

ทัง้บาน” 

 เหลือระยะเวลาส้ันลงทุกท ีแตงานกอสราง

ยงัไมแลวเสร็จ ประธานโครงการและคณะทํางาน

ตองเรยีกประชมุเพ่ือระดมคนเขามาทาํงานใหเสร็จ

ตามกาํหนด จากทีค่อยเปนคอยไปกลบัรดุหนา

อยางรวดเรว็เพราะเรงทํากันท้ังกลางวนักลางคนื 

โดยเฉพาะประธานโครงการแทบจะวางงานหลัก

ของตัวเองท้ังหมด ยอมเสียสละรายไดอยู      

หลายวนั มากจนถอดใจวาถามโีครงการตอไปตอง

ขอถอนตัว อยางไรก็ตามแมระหวางการทํา
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โครงการจะเผชิญกับปญหาและอปุสรรค สภาพ

อากาศทีไ่มเอือ้อาํนวย ชวงเวลากอสรางทีต่รงกบั

การถือศลีอด จนแทบไมมคีนออกมาทาํงาน แต

ผลสําเร็จท่ีปรากฏออกมาทําใหลืมความยาก

ลาํบากทีเ่กิดขึน้ระหวางทางเปนปลดิทิง้ 

 นับแตเปดใชงานอาคารเอนกประสงค

รองรับการจัดกิจกรรมชุมชนตอเน่ือง อยางนอย

สปัดาหละสองคร้ัง ในปนีท้ีห่มูบานไดรบัเลือกเปน

หมูบานเศรษฐกจิพอเพียง กาํหนดใหตองพัฒนา

ทั้งคนและชุมชนท้ังหมด พอดีกับที่ไดใชอาคาร

เอนกประสงคเปนทีป่ระชมุปรึกษาหารอื รวมกนั

วางแผนและตดิตามการพฒันาตามแบบเศรษฐกจิ

พอเพยีง ทีส่าํคญัถอืเปนหนาตาเปนตาของชมุชน

ในโอกาสทีจ่ะตองตอนรบัหนวยงาน องคกรและ

ชมุชนท่ีอืน่ ซึง่จะเขามาศึกษาดูงาน ตอไปจากนี้

การทํากิจกรรมทีเ่กิดข้ึนจะมารวมกนัทาํท่ีอาคาร

เอนกประสงค สมกับเปน “สถานทีก่ลาง” ในการ

มสีวนรวมของทกุคน   

 ประสบการณที่ชาวบานเกาะสะทอนได

รวมพัฒนาโครงการภายใตการสนับสนุนของ

โครงการ ช.ช.ต. สรางความหมายและคณุคาใหแก

ชวีติ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงความคดิ ความ

รูสกึ และการปฏิบตั ิจากมองตนเองเปนชาวบาน

ธรรมดาไมมคีวามรู ไมมคีวามสามารถ และไมกลา

ทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ ความตองการ หรือการ

ตอรองโตแยงใดๆ กลบัเริม่มัน่ใจมากขึน้ เมือ่ผาน

การเรียนรู การลงมือปฏบิตั ิการกระทําผดิพลาด 

การปรับปรงุแกไขใหถกูตอง การรับผดิชอบรวมกนั

ในการทํางาน รวมถึงการเปดรบัประสบการณการ

ทาํงานรปูแบบใหมทีต่างไปจากงานประจาํวนั จน

เกิดการพฒันาตนเอง ตระหนกัถึงศกัยภาพและ

ความสามารถภายในตวั พรอมท่ีจะนํามาใชใหเกดิ

ประโยชนตอไป เชนที ่อาอเีสาะ ตมีงุ สะทอนการ

เปลีย่นแปลงของตนเองวา 
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ต�องการไก�ต�องได� ไก�

“เราเปนคนธรรมดา ไมไดมีความรูสูง

ระดบัปรญิญา ทาํอะไรกร็ูสกึวายากมาก ทาํแลว

กก็ลวัวาจะไดสนบัสนนุหรอืไม เพราะเราเปนแค

ชาวบานมาชวยกันทํา จะถอยแลวแตพี่เลี้ยง     

ชวยประคองไว ปลอบวากาํลงัทาํงานเพือ่สงัคม 

กอ็ดทนเดินหนาตอ เคยมโีอกาสไดแสดงความ

คดิเห็น เปนขอคดิของคนในพืน้ทีต่อปญหาความ

ไมสงบในสามจงัหวดัเพ่ือชวยแกไขสวนนโยบาย 

ไมมโีครงการนี ้เราคงเปนชาวบานธรรมดา”  

 ผลพวงของการพฒันาคนในกระบวนการ

ที่เกิดขึ้น สรางสํานึกใหมใหแกชุมชน ตอไป

โครงการพัฒนาใดๆ ตองคาํนึงถึงความตองการ

ของชาวบาน  สรางการมสีวนรวมท่ีชาวบานจะคดิ 

ทาํ และไดรบัประโยชน ซึง่คอยปรากฏแนวคดิเรือ่ง

การตอรองผลประโยชนทีค่าํนงึถงึความตองการ

ชมุชนเปนหลกั ดงัที ่อจัฉรา เลาเลศิ เลาวา  
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 “เรารูวาอะไรเปนอะไร สามารถตอรองกับ

เขาได บอกความตองการของเราได ไมใชชาวบาน

อยากเลีย้งไกไข แตเอาเปดมาให  ถาเอาเมลด็

พนัธุผกัมาใหโดยไมจดัเวทปีระชาคมกับชาวบาน 

แบบนีไ้มเอา ตองถามตองประชาคมกอน เหมอืน

ทีเ่ราทาํตองดวูาอะไรสําคญั เพราะความตองการ

แตละคนไมเหมือนกัน แลวตกลงกัน อาจจะ    

ไมไดตามความตองการทั้งหมด แตใหทุกคน

ยอมรบักนั” 

 การมีสวนรวมที่เปดใหคนเขามาทํางาน

รวมกัน ยังชวยขัดเงาใหความสามารถของ    

หลายคนที่อยูในตัวไดฉายแววขึ้น ดังจะเห็นวา 

ชาวบานธรรมดาท่ีตองรบัผดิชอบงานในโครงการ

พฒันาตัวเองขึน้มา เปนทีย่อมรบัของคนในชมุชน 

เปนท่ีไววางใจใหรับผิดชอบงานดานอื่นๆ ของ

ชมุชนตอไป ดงัที ่อจัฉรา เลาเลศิ บอกไววา

 “ปกติจะเปนประธานทุกเรือ่ง ตอนนีถ้อย

ใหคนอื่นมาเปน ใหเขาลองดูบาง เราอยูเปน     

พี่เล้ียงดูวาเขาไปไดไหม คอยบอกอยูขางหลัง 

หลายคนท่ีทาํโครงการ เคยเปนคนกลวั ทาํอะไร

ไมเปนก็กลาพูดกลาทํา เขารวมกลุมกับสังคม            

ขางนอกได อยางประธานโครงการอาคารกอนนี้

เปนคนเงียบๆ ไมกลาคดิกลาพดู พอทาํโครงการ

เสร็จ เปนท่ีไววางใจของกํานัน มงีานอะไรมอบ

หมายได เขาทําไดหมดแลว” 
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 เหตุการณความไมสงบและความตายที่ 

เกิดข้ึนคอยเลือนลางฝงอยูในความทรงจําลึกจน

เกือบลมื ชวีติคนและชุมชนบานเกาะสะทอนยงัคง

ดาํเนนิตอไป ความสัมพันธทีเ่วาแหวงและขาดว่ิน

ไปคอยสานตัวข้ึนมาใหมอีกคร้ัง เร่ืองเลาท่ีเผย 

รากเหงาและเครือญาติเดียวกันทําใหความ

สมัพันธกระชับแนนแฟนข้ึน แมเวลาทาํใหเกิด

การเปล่ียนแปลงความเชือ่และวิถชีวีติ แตความ

แตกตางจะยังอยูรวมกนัได
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