
ส�งต�อแรงบันดาลใจให�คนในชุมชน ผลจากการทํางานร�วมกัน สร�างให�
เกิดศนูย�เรียนรู�ชมุชน มกีจิกรรมต�อเนือ่ง และการใช�ประโยชน�จรงิ กลาย
เป�น “แบบอย�าง” ให�แก�คนรุ�นใหม�ในชุมชนที่ต�องการเข�ามามีส�วน
ร�วมพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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สชีมพูของฝาผนังศนูยการเรยีนรูชมุชน
กาแปะกอตอนอกดูสวยหวานเขากับชั้นวาง
หนงัสอืสสีนัสดใส หนงัสอืนทิานหลายเร่ืองวาง
เต็มช้ันใหเลือกอานตามชอบใจ ใกลกันเปนช้ัน
หนงัสอืความรูทัว่ไปอดัแนนดวยหนงัสอืกึง่สาระ
กึง่บนัเทงิ และชัน้หนังสอืศาสนาจดัแยกไวเฉพาะ
อยางเปนระเบียบ มพีดัลมติดผนังเปดไวชวยเปา
คลายรอนชวงบายท่ีอบอาว หยบิหนังสอืสกัเลม
ลงน่ังหรือนอนอานกับพืน้กระเบ้ืองคงแสนสขุใจ
เปนอยางย่ิง 

ไม�ม ี“ตวัประกอบ” อกีแล�วท่ีกาแป�ะกอตอนอก 
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 ชุมชนกาแปะกอตอนอก ตั้งอยูในเขต
เทศบาลเมอืงเบตง อาํเภอเบตง จงัหวัดยะลา ทาง
เขาไปจะตองลอดอุโมงคเบตงมงคลฤทธิก์อนเลาะ
เลีย้วตามทางถนนท่ีตดัเขาไปดานหลังเนินเขาซึง่
สองขางทางรมครึม้ดวยสวนยางพาราทีป่ลกูเตม็
พื้นท่ี เพียงไมกี่กิโลเมตรบรรยากาศในหมูบาน
เงยีบสงบตางจากในเมอืงเบตงทีจ่อแจดวยผูคน
และรถราวิง่ขวักไขว 

 กาแปะกอตอนอก มาจากภาษามลายถูิน่
สองคําผสมกัน คาํวา “กาแปะ” คอื ตนไมขนาด
ใหญชอบข้ึนตามริมคลอง และ “กอตอ”  แปลวา
วงั  ซึง่กาแปะกอตอนอกแตเดมินัน้เปนสวนหน่ึง
ของกาแปะกอตอในและอยูบริเวณรอบนอกของวงั  
ตอมาไดแยกอาณาเขตออกมาจากกาแปะกอตอใน 
กก็ลายเปนสองชุมชน ชมุชนกาแปะกอตอนอกมี
จาํนวนครวัเรอืนทัง้สิน้ 145 ครวัเรอืน ประชากร 
669 คน พืน้ทีส่วนใหญเปนภเูขาลอมรอบชมุชน 
ทีด่นิสวนใหญเหมาะแกการทาํเกษตร เชน ปลกู
ยางพารา ทาํสวนผลไม  มคีลองในการทาํเกษตร 
ทีด่นิทัง้หมดเปนทีม่กีรรมสทิธิ ์ไมมพีืน้ทีส่าธารณะ 
อาชีพหลักของคนในชุมชนกาแปะกอตอนอก    
คือ กรีดยาง และรับจางท้ังในและนอกชุมชน   
สวนอาชีพรองคือ ทําสวนผลไม ฐานะทาง
เศรษฐกิจสวนใหญคอนขางดี 
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เหมือนกินยาขม 

 นบัแตทางโครงการ ชชต. นดัประชุมครัง้
แรกเพือ่ชีแ้จงโครงการในชวงตนป 2554 และจดั
ประชุมตามกระบวนการเพือ่พฒันาโครงการตาม
ความตองการของชมุชน เรียกวาเปน “ยาขม” 
ของคนในชมุชน เพราะเวลาทีก่าํหนดนัดหมาย
เปนเวลาท่ีชาวบานพักผอนหลังจากกรีดยางเสร็จ 
ซึง่สวนใหญจะเริม่งานกันตัง้แตเทีย่งคนืเรือ่ยไปจน
สายจงึกลับบาน ทาํใหการประชมุไปกนัไมคอยได
กับวิถีชีวิตและการทํามาหากิน กลายเปนเร่ือง 
“ลาํบากตองลากกนัไป” อยางทีส่ะทอนวา 

“กวาจะเรยีกคนมาทาํประชาคมครัง้แรก
ไดลําบาก ชุมชนเปนชุมชนตัดยาง กลางคืน
ทาํงาน กลางวนันอน เรียกออกมาประชมุยาก
หนอย ไมมใีครอยากออกจากบาน  แลวประชุม
กนัหลายครัง้ ตองออกความคดิเหน็  บางทีไม
อยากพูด ไมกลาพดู เลยไมคอยอยากไปกนั” 

ผูประสานงานพ้ืนทีเ่ขาใจเงือ่นไขของคนใน
ชุมชน พยายามประสานงานกับแกนนําชุมชน   
นัดหมายคนในหมู บ านออกมารวมประชุม       
บางคร้ังไปแลวตองรอเกอ หลายครัง้ไปน่ังรอลุน 
ใหคนคอยๆ ทยอยมา จากคนไมกีค่นกลบัหนาตา
มากข้ึน เพราะความพยายามอยางไมลดละ      
พดูคุยทําความเขาใจ และหม่ันเขาออกหมูบาน
สมํา่เสมอ จนคนในชมุชนเริม่หนัมาสนใจ เหน็ถงึ
ความจาํเปนและเขารวมกิจกรรมเพือ่การพฒันา
ในหมูบานตนเอง โดยท่ีการทํางานของผูประสาน
งานเปนทีย่อมรบัถงึกบัตดิปากเรยีกชือ่โครงการ
ตามชือ่ผูประสานงาน แทนชือ่ทีเ่ปนทางการ 

“ เวลาเรียกประชุมจะบอกกันว  า 
“โครงการของพซีาม” ชาวบานจะรูกนั พีเ่ลีย้งเรา
สูนะ ถาพ่ีเลีย้งเราไมสูกค็งไมมอีะไรเกิดขึน้ บอก
จรงิๆ นะวา ตอนแรกไมอยากทําเลย พอเขาโทรฯ 
มาจะไมรับสาย แตเห็นเขาเอาจริงทั้งที่ไมใช   
บานเขา เลยคดิวาเรานาจะตองทาํ เพือ่พฒันา
หมูบานของเราเอง”  
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แปลงอาคารเก�าเป�นศนูย�
เรียนรู�ชมุชน  

นอกจากนี้การประชาสัมพันธโครงการ
ผานเสียงตามสายของหมูบานชวยใหขาวสาร
โครงการ การประชมุ และกิจกรรมตางๆ ไหลเวยีน
เปนทีร่บัรูของทุกคน รวมถึงปายประชาสมัพนัธที่
ชัดเจน เขียนขอความระบุชื่อโครงการ องคกร     
ผูสนับสนนุ ซึง่ติดต้ังทุกครัง้ท่ีมกีารประชมุ และ
ทาํกิจกรรม สรางความสนใจ เกดิความตืน่ตวัที่
เห็นคนมารวมทาํกิจกรรม กระตุนใหตนเองตอง
เขามาดวย อยางท่ีกลุมเลาวา

“แรกๆ คนไมสนใจ พอเห็นคนมากัน 
มากขึน้ เห็นปายโครงการ มงีานเปนรูปเปนราง      
ชาวบานก็ออกมาชวยกัน ชวงกอสรางจะแบงเวร
ผลัดกันมากอสราง เพราะตองหวงเรื่องทํามา
หากนิดวย”  

ผลจากการวเิคราะหขอมูลชุมชนสามารถ
ระบปุระเดน็ปญหาออกมาใน 4 ประเดน็ ไดแก 

1) สถานท่ีสาํหรับทํากิจกรรมรวมกันของ
ชมุชน 

2) การบริหารจัดการรานคาชุมชนเพื่อ
ความตอเนือ่งและยัง่ยนื 

3) การพฒันากลุมอาชพี และ 

4) การฟนฟูแหลงนํา้ธรรมชาต ิ(คลองไก
และคลองกาแปะ) 
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เมือ่รวมประชมุกนัเพือ่เลอืกประเดน็ทีจ่ะ
พฒันาโครงการเห็นพองตองกันวา เร่ืองสถานท่ี
สําหรับทํากิจกรรมจําเปนสําหรับชุมชน เพราะ   
ทีผ่านมาหมูบานจดักจิกรรมเปนจาํนวนมาก เชน 
ประชุมของกลุมสตร ีงานประเพณวีฒันธรรมของ
ชมุชน ตองไปประชมุทีโ่รงเรยีน ซึง่ใชไดเฉพาะชวง
เสารอาทติยเทาน้ัน และยังไมสะดวกชวงฝนตก
เพราะฝนสาดเขามาถึงในท่ีประชุม โดยเสนอ
ปรับปรุงจากอาคารตาดีกาสองชั้นหลังเกาซึ่ง
ปจจุบนัคอนขางทรุดโทรมแทนท่ีจะสรางอาคาร
หลังใหม ทุกคนเห็นรวมกันวาสถานที่จะเปน
ประโยชนรวมกันทกุกลุม

“อาคารเกาแหงนีอ้ยูตรงศนูยกลางของ
หมูบาน เปนจดุแบงชมุชนออกเปนสองโซน เดมิ
เปนตาดีกาใชสอนศาสนาใหเด็กเล็ก ซึง่ตาดีกา
กาํลงัจะยายไปใชอาคารใหมทีอ่ยูดานหลงัอาคาร
เกา ตรงนีเ้ลยวางกเ็พยีงปรบัปรงุใหม เรามองไป
ถงึจะทําใหเปนทีท่าํการชมุชน ทาํการแมบาน เอา
กลุมและกจิกรรมมารวมกันทาํตรงน้ี” 

ชวงการกอสรางกนิเวลานานหลายเดอืน 
แลวยงัตองลาชาเพราะนายชางท่ีคมุการกอสราง
เกดิอบุตัเิหตตุกลงมาไดรบับาดเจบ็ ทาํใหเสยีขวญั
เสียกําลังใจกันตองหยุดการกอสราง ตองรอให  
นายชางรักษาตวัจนกลบัมาเร่ิมงานใหม ซึง่ตลอด
เวลาการกอสราง ชาวบานใหความรวมมอืออกมา
ชวยกนัทํางานกนัแข็งขัน ผูชายจะชวยแรงงานเปน
หลัก จัดเวรทํางานกันตามแตใครสะดวก สวน    
ผูหญงิจะคอยดแูลเรือ่งอาหารการกิน นํา้ดืม่ โดย
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เฉพาะเปนกาํลงัใจ การเห็นภาพคนออกมาชวยกนั
กอสรางเปน “ภาพจํา” ถึงความสามัคคีและ   
เสียสละของชุมชน ซึ่งเลือนหายไปพรอมกับ    
การดิน้รนทาํมาหากินประกอบอาชีพ และชวีติท่ี 
ตางคนตางอยู 

สําหรับในปถัดมา คณะทํางานและ
ประชาชนในหมูบานมารวมพูดคุยกันวา การ
ปรับปรุงอาคารตาดเีกาใหกลับมาใชงานได ยงัได
รับประโยชนไมเต็มเม็ดเต็มหนวย มีการใชเปน
สถานท่ีประชมุ จดักจิกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ตางๆ ซึง่เปนกิจกรรมไมประจาํ ขาดความตอเนือ่ง 
และมผีูไดรบัประโยชนจาํนวนจาํกดั ดงันัน้นาจะ
ทาํกจิกรรมท่ีจะเปนประโยชนมากขึน้ ครอบคลมุ
กลุมคนทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ใหมโีอกาสเขามาใชอาคารแหงนี้ 

จากประสบการณคณะทาํงานท่ีเคยไดยนิ
และรับรูการสรางศูนยการเรียนรูของหมูบาน   
ใกลเคียง จงึเสนอโครงการการพฒันาตอยอดให
เกิดเปนศูนยการเรยีนรู เปนแหลงความรู สราง
ปญญาของชุมชน ลําดวน รอฮิง คณะทํางาน   
เลาวา

“ตอนไปประชมุรวมกับหมูบานกนุงุจนอง 
เหน็การทาํโครงการศูนยการเรยีนรูชมุชน เปนที่
อานหนงัสือของคนในหมูบาน ไดรบัเงินสนับสนุน
ประมาณสามแสน โดยชาวบานเขามามสีวนรวม 
บานเขาทาํได บานเรานาจะลองทาํดู เลยมาคยุ
กนัในชุมชน”     
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ศนูย�กลางสร�างสุขร�วม

 ประโยชนทีจ่ะไดรบัจากศนูยการเรยีนรูมี
หลายประการ ไมเพียงแตเด็กและเยาวชนกลุม 
เปาหมายหลกัแลว แตผูใหญในหมูบานก็เขามาใช
ประโยชนไดอกีดวย โดยทางศนูยการเรยีนรูไดรวม
ทาํกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูตามหลกัสูตรการ
เรยีนการสอนของครตูาดกีา ดาํเนนิกจิกรรมตางๆ 
เชน กจิกรรมสงเสรมิการอาน การเขยีน การฝก
การคิดสรางสรรค และกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา 
เพือ่ใหเกดิบรรยากาศการเรียนรู เปนพืน้ทีใ่หเด็ก
เขามาใชเวลาวางและเลนสนุกตามวัย  ขณะที่
จดัสรรพืน้ท่ีใหเปนโรงเรยีนสอนศาสนาแกผูใหญ
และผูสูงอายุในชวงเย็นของทุกวัน กับชวงวัน
อาทติยทีเ่ปนวนัหยดุ ซึง่คนสวนใหญสนใจเขามา
ฟงบรรยายธรรมเปนจํานวนมาก คณะทํางาน  
เลาวา 

 “พอเปดศนูยแลว คนเขามากนัเยอะทัง้
เด็กและผูใหญ กอนน้ีเด็กเลนอยูตามบาน ออก
ขางนอกพอแมจะเปนหวง ตอนนีม้ารวมกนัอยูที่
ศนูย พอแมกส็บายใจ หาลกูท่ีบานไมเจอกม็า
ตามกนัทีน่ี ่เดก็โตหนอยจะเปนเยาวชนจติอาสา
ชวยดเูดก็เลก็ๆ และศนูยเรยีนรู ถาเปดเทอมจะ
มาชวยชวงเสาร-อาทิตย จดัเวรดแูลวันละ 2 คน
หมนุเวยีนกนัไป ถาปดเทอมจะมาทกุวนั” 

 สิ่งท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือ  
เด็กในหมู บานสนใจและรักการอานหนังสือ      
มากข้ึน แตกตางกนัตามวยัเด็กเลก็จะชอบนทิาน 
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มเียาวชนจิตอาสาจะมาเลาใหนองฟงบาง เด็กโต
จะชอบอานการตูนภาพ แมบานจะมาหาสูตร
อาหารและขนมกลบัไปทํากินเองท่ีบาน เม่ือเห็น
วา เด็กๆ ใชเวลาอยูในศูนยเรียนรูมากกวาเลนสนุก
เหมือนเดมิ ชวยหนัเหความสนใจออกจากการเลน
เกมออนไลนทีก่าํลงัเปนท่ีนยิมแพรหลาย จนเปน
ปญหาตดิเกมทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ที ่คณะทาํงาน
หวงัวา ศนูยแหงนีจ้ะเปนพ้ืนท่ีใหเดก็และเยาวชน
ไดใชเวลาวาง พกัผอน และเลนสนกุ เกดิการรวม
กลุมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน สรางสรรค   
สงเสริมพัฒนาการและความสัมพันธผูกพัน     
ใกลชดิระหวางคนในชมุชนดวย 

 นบัแตการดาํเนนิโครงการในปแรกจนถงึ
ปจจุบันยังไดสรางการเรียนรูใหแกชาวชุมชน      
กาแปะกอตอนอก แมจะเปน “ยาขม” ในตอนแรก 
แตผลลพัธทีเ่กิดขึน้พสิจูนความจริงวา “ขมเปน
ยา” ทีส่งตอความสาํเรจ็ซ่ึงอยูนอกเหนอืเปาหมาย
ตามโครงการ อาทิ

 1. การพัฒนาทักษะและความรูความ
สามารถดานการบริหารจัดการโครงการ ซึ่ง    
สวนหนึ่งเปนผลจากเงื่อนไขและหลักเกณฑการ  
ใหงบประมาณสนับสนุน ไมวาจะเปนการสรางให
เกิดการมีสวนรวม การประชุมอยางมีสวนรวม 
พัฒนาโครงการที่มาจากความตองการท่ีแทจริง 
โดยการบริหารจัดการทีต่องโปรงใส ตรวจสอบได 
กําหนดใหตองทําบัญชี เอกสารการเงิน และ
รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ สราง
ประสบการณใหมที่นําไปขยายตอทํางานในมิติ  
อืน่ๆ ของชมุชน ดงัเสยีงสะทอนวา  
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 “แตกอนทําอะไรงายๆ เขาอยากใหทํา
อะไรเราก็ทาํ รอใหเทศบาลจดัสรรงบมา ซึง่จะ
เปนของมากกวาเงิน ชุมชนไมเคยถือเงินเอง 
โครงการนีใ้หเงินเหมอืนกนั แตเราไดเปนเงนิมา
จดัการเอง จะซือ้อะไร ราคาเทาไหร ตองคุมคา 
โปรงใส มใีบเสร็จทุกครัง้ ปดชองทุจรติซือ้จรงิ
ราคาหน่ึง พอเขยีนใบเสรจ็ราคาหน่ึง แตกวาจะ
ไดทอแทกันหลายรอบ ตองเสียสละ อดนอน 
กลางวัน เพือ่พฒันามูบานเราใหเจริญ มทีกุสิง่
ทกุอยางใหครบ” 

 2. การมีสวนรวมและความรูสึกเปน
เจาของรวม เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนา
ของหนวยงานรฐั จะพบความแตกตางอยางเห็น
ไดชดั กลาวคอืการสนบัสนุนภายใตโครงการ ชชต. 
เปดใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัง้แตเริม่ตนจนสุดทาย ทาํใหโครงการไดรบัการ
พัฒนาขึ้นมาจากปญหาและความตองการของ 
ชาวบาน ไมใชถกูกําหนดมาลวงหนามาใหชาวบาน
รบัไปดําเนนิการ เปลีย่นชาวบานจากเคยเลนเปน 
“ตวัประกอบ” ในการประชาคม เปน “ตวัจรงิ” 
และ “เจาของ” โครงการ ซึง่เปนผูคดิ รบัผดิชอบ
รวมกัน ลงมอืทาํ และไดรบัผลประโยชน  เชนที่
สะทอนในวงคยุกนัวา 

“ในโครงการอ่ืนๆ เราไมไดทําอะไร 
เทศบาลจดัการทกุอยาง แตมาโครงการนีเ้ราตอง
รบัผิดชอบ มภีาวะการนาํ สามารถพูดตอหนาคน
จาํนวนมาก นาํเสนอโครงการ ถาเปนเมือ่กอนนี่
ไมกลาพูดเลยนะ บอกตรงๆ พดูไมออกหรอก แต
พอมาเจอโครงการนีเ้กงขึน้เยอะเลย ทาํใหเรามี
ความมัน่ใจข้ึน ภมูใิจมากเพราะโครงการท่ีแลวๆ
มา เขาจัดการทุกอยางไวหมดเหมือนเราเปน
ตวัประกอบ” 
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3. การสานความสัมพันธใหใกลชิดและ
ผูกพันกันภายในชุมชน จากเดิมท่ีเคยหางเหิน
จดืจางไปเพราะตางคนตางยุงกับการทํามาหากิน
และการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสที่จะเขามา
สมัพนัธกนั ครัน้ตองทําโครงการรวมกัน โดยมี
ปจจัยเอ้ือใหเกิดพ้ืนท่ีของการพูดคุยกัน ลงขัน 
ลงแขกทํางานและเสียสละเวลา ชวยฟนภาพ 
ความหลังคร้ังเกาในชมุชน ซึง่ทุกคนอยูกนัฉันท
ญาติมิตรกลับคืนมาอีกครั้ง สิ่งที่ไดยินเสมอวา 
เหน็ความเปล่ียนแปลงใดบาง จงึมาลงทีค่าํตอบ
วา “ความสามคัค”ี 

“เรียกมาทุกที จะเห็นภาพคนออกมา
ชวยกนั พอเหน็เพือ่นมาทาํตรงน้ีกอ็อกมาตามๆ 
กนั หลายครัง้ไมใชแคครัง้สองครัง้ ใครไมวางจะ
มคีนมาแทน บางทีซือ้นํา้ ซือ้ขาวมาชวยกนั” 

 4.  การสงตอแรงบันดาลใจใหคนในชุมชน 
ผลจากการทาํงานรวมกนั สรางใหเกดิศูนยเรยีนรู
ชมุชน มกีจิกรรมตอเนือ่ง และการใชประโยชนจริง 
กลายเปน “แบบอยาง” ใหแกคนรุนใหมในชมุชน
ทีต่องการเขามามสีวนรวมพัฒนาชมุชนของตนเอง 
และไดรับโอกาสเขามารวมเปนคณะทํางาน ซึ่ง
มานะ วชัรากรดารา คณะทาํงานทีม่อีายุนอยท่ีสดุ 
เลาวา 

“ปแรกไมไดอยูในทีมงาน มาทําแบบ   
ปดทองหลังพระ ขับรถผานทุกวัน ถึงออกไป
ทาํงานกลบัมาชมุชนทาํ เราตองทําดวย อยาง
นอยก็ชวยแรงงาน พอเรียกประชุมก็มารวม 
พยายามเดินๆ ตามเขาไป เรียนรูไป ได
ประสบการณแลว เขาใหโอกาสเขามาเปนคณะ
ทาํงานปทีส่อง เปนสาํนกึความรบัผดิชอบตอบาน
ตวัเองทีท่ิง้ไปไมได แลวคนมากอนตองสงตอคน
รุนใหม”  

ความเปล่ียนแปลงของชุมชนทีค่ลายกนัใน
ทกุแหง เม่ือคนตองดิน้รนแสวงหารายไดเลีย้งชวีติ
และครอบครวัสงผลกระทบตอความสัมพันธทีเ่คย
ผกูพนักนัแตเดมิ การฟนความสมัพนัธตองใชเวลา
กวาจะสานกลับคืนมาใหม โดยมีคนเร่ิมตนทํา
อยางเอาจรงิเอาจงัเพือ่ถายทอด สงตอเปนแรง
บนัดาลใจใหแกคนอืน่ๆ 
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน
ผูใหขอมูล  ลําดวน รอฮิง, บุญญิกา คีตะโสภณ, ราซีมะ มาสนุง,                    
   มานะ วัชรากรดารา, มาหะมะ รือเสาะ, รัตติยา มาฮะ, 
   มุสตาฟา แวอะแซ, มะหะมะ ลาแซ, พีซาม หะแว

ผูประสานงานพื้นที่ พีซาม หะแว
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สนับสนุนโดย  
ธนาคารโลก

หากเปรียบการทําโครงการสรางศูนย
เรียนรูชุมชนเปน “เวทีละคร” ชาวบานท่ีเปน   
นกัแสดงกาํลงัเปล่ียนบทบาทจาก “ตวัประกอบ” 
ขึน้มาเปน “ตวัเอก” พรอมเขียนบท กาํหนด
บทบาท แสดงออก กระทัง่ปรับเปลีย่นเวทใีหเปน
ของพวกเขาอยางแทจรงิแลว 
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