
 “โครงการน้ีให�เราจริง ทาํจรงิ ทาํให�เรามปีระสบการณ�จากเร่ือง
ต�างๆ ดมีากท่ีเราเป�นคนบริหารเอง พดูไปก็จะหาว�าพูดเกินไป เราโชคดี
ทีม่ผีู�ประสานงานดี ไม�มเีขาก็ไม�มเีราวันน้ี เขาเข�าใจเรา” 
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 เสียงขึงขังของรอซาลี สาอะหรือท่ีใคร
เรยีกกนัวา “บงัยา” ประธานกลุมเยาวชนทาํกรง
นกบานแยะ บอกถึงความมุงมัน่ภายในใจ ซึง่หวงั
ใหการสบืทอดภมูปิญญาทาํกรงนก เปนทางสาย
ใหมใหแกเด็กและเยาวชนในหมูบานหางไกลยา 
เสพตดิ โดยกจิกรรมกลุมเยาวชนทาํกรงนก หรอื
ชือ่เปนทางการวา “โครงการพัฒนาบานแยะกลุม
ทํากรงนก” เปนหนึ่งในโครงการท่ีไดรับการ
สนบัสนุนในพ้ืนทีบ่านแยะ เพือ่สงเสริมและพฒันา
กลุมอาชพี ซึง่เปนอาชพีดัง้เดมิของคนในชมุชน 

บานแยะ อยูหมู 2 ของตําบลอาซอง 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มี 256 ครัวเรือน 
ประชากร 1,170 คน ตามคําบอกเลาของคน   
เกาแกในหมูบาน ชือ่บานนีม้าจาก “ตนแยะ” ซึง่
เปนตนไมชนิดหน่ึงท่ีขึน้อยูเปนจํานวนมากริมฝง
แมนํ้าสายบุรี สภาพแวดลอมสวนใหญเปนท่ี   
ราบลุมหรอืต่ําลงมาทางตอนใตของแมนํา้สายบุรี 
คนสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม นบัถือ

 “ผมจะเอากรงนกสู�กบัยาเสพติด 
จะดึงเยาวชนมาทํากรงนกท่ีนี”่

ศาสนาอสิลาม จากการวเิคราะหชมุชน พบปญหา
และความตองการท่ีเก่ียวของกับการประกอบ
อาชพี ไดแก การลดตนทุนทางการเกษตร การ
อนุรกัษสตัวนํา้ในแมนํา้สายบุร ีและการสงเสริม
พฒันากลุมอาชพีทาํกรงนก 
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ข�ามสะพานหวังผล

ทีผ่านมากลุมทํากรงนกยังขาดเคร่ืองมือ
และอุปกรณที่ใชเพ่ือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ รวมถึงไมไดรับความสนใจ ใหความ
สําคัญ และเห็นคุณคาในฐานะที่เปนภูมิปญญา 
ทองถ่ิน ชาวบานท่ีเขารวมโครงการสะทอนความ
รูสกึผิดหวงัตอการสนับสนนุงบประมาณและการ
ดาํเนนิโครงการพัฒนาภายในหมูบาน ไมใชเพยีง
ละเลยคุณคาภูมปิญญา แตไมเปดใหประชาชนได
เขามามีสวนรวม เปนเจาของและไดผลประโยชน 
โดยเปรยีบเทยีบตนเองเหมอืนกับ “สะพาน” ที่
ทอดตวัใหผูมอีาํนาจเดนิขามเพือ่หาผลประโยชน
ฝายเดียว

 “ตอนผูประสานงานมาเสนอวาจะมี
โครงการมาลง ผมบอกถามกอนเลยวาผานกาํนนั 
ผูใหญบานหรอืเปลา พอบอกวาไมผาน ผมกไ็ป 
กลวัจะเหมอืนเดิมๆ บอกจะสงเสริม แตงบไมถงึ
พวกผม เหมือนใชพวกผมเปนสะพาน บางที
สญัญาใหไอนัน่ไอนี ่แตกเ็งยีบ” 

ความไมวางใจคอยหายไปพรอมกับการ
เขารวมกระบวนการ CDD เม่ือชาวบานตองเขา
เวทแีลกเปล่ียนหลายคร้ัง ซึง่แตละครัง้โจทยการ
พดูคยุแตกตางกัน เริม่จากการสรางความเขาใจ
โครงการ ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ โดย
เฉพาะการใหความสําคัญกับกระบวนการมี     
สวนรวม การใชกระบวนการ CDD เขามาในการ

พัฒนาและการดําเนินโครงการ ในวันประชุม    
คร้ังแรกจงึสรางความแปลกใจใหแกผูเขารวมเวที 
ทาํใหวงคยุเงยีบกันอยูนาน กวาผูประสานงานจะ
แกไขสถานการณใหกลับคืนมามีชีวิต ดังท่ีมี
รายงานเลาถงึบรรยากาศวา 

 “ตอนทีช่ีแ้จงเราใชเวลานานมาก พอจบ
ไมมีใครถาม ไมมีใครคุยตอ เลยเปดสไลดการ
ทาํงานของโครงการทีด่าํเนินการแลว ภาพทีฉ่าย
กระตุ นความสนใจ ชวยบอกเลาใหเห็น
กระบวนการทีช่ดัเจนวาจะทําอยางไร แตกย็งัไมมี
ใครถาม เราเลยถามใหเขาชวยกนัตอบวา จากที่
ไดยนิไดฟงเขาใจอยางไร และเราจะทาํอยางไร” 
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ช�วยกันคิดช�วยกันทํา

ลายมอืโยเยทีค่อยเขยีนลงไปในกระดาษ
เพือ่ตอบคําถามบอกถึงความเขาใจในกระบวนการ 
วธิกีาร และผลลพัธทีจ่ะเกดิขึน้ เชน “เขาวาตอง
เนนกระบวนการชุมชน ตองชวยกันทําเองใน
หมูบาน” “โครงการนีเ้พ่ือประชาชน” “ชวยกนั
คิดชวยกันทํา” “ตองมีความรวมมือ ความ
สามคัค ีและตองการใหชมุชนมสีวนรวม เพือ่จะ
ใหหมูบานกาวหนา” และผลลพัธ เชน “ใหเกิด
ความรกัใคร ไมแตกแยก” ซึง่คําตอบท่ีไดมาสราง
ความมัน่ใจท่ีชาวบานมองเหน็การพัฒนาโครงการ
ไปในทศิทางเดียวกนั 

กาวแรกเดนิผานกนัแลว ยงัเหลอือีกหลาย
กาวที่ตองพากันไป ในการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลชุมชน ตองเก็บขอมูลครอบคลุมเรื่อง
โครงสรางทางสังคมของชุมชน ทรัพยากรของ
ชมุชนและการใชประโยชน การทาํมาหากิน ความ
สมัพนัธทางสงัคมของชมุชน เมือ่ไดขอมลูแลวนํา
มาชวยกันวเิคราะหถงึปญหา ความตองการ และ
ความเปนไปไดของโครงการท่ีจะดาํเนนิการรวมกนั 

 “โครงการแบบนี้ดีมากเลย กอนได
โครงการตองสืบหาขอมูลหมูบานกอน มา
วเิคราะหเลือกประเดน็ ตองถามชาวบาน ตองลง
มต ิกวาจะไดมาตองผานหลายขัน้ตอน” 
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โชคดขีองกลุมกรงนกตรงทีโ่ครงการไดรบั
การสนบัสนนุเพราะเปนกลุมทีท่าํและผลติกรงนก
อยูแลว เพียงแตตองการงบประมาณสนับสนุน 
การจดัซือ้อปุกรณเพิม่เตมิ นอกจากน้ีกรงนกยงั
สรางชื่อเสียงใหหมูบาน ถายทอดภูมิปญญา    
โดยเฉพาะเปนกลุมท่ีเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
เขามารวมดวย ประกอบกับผูนาํกลุมกระตือรอืรน 
เอาจริงเอาจัง และเสียสละทรพัยสวนตวัเพือ่จะ
สรางใหการทํากรงนกเปนอาชีพเล้ียงตัวและ
ครอบครัวได ดงัท่ีประธานกลุมเลาประสบการณ 
ทีน่าภมูใิจวา 

 “บอกตามตรงวาจะสูชวีติกบัพวกนี ้ดวูา
ใครจะเดนิหนาไปได เคร่ืองมือมเีคร่ืองเดียวแต
หลายคนทาํ ผมซือ้มาดวยเงนิสวนตวั แตยกให
เปนของโครงการ ใครกใ็ชได แลวทาํใหเหน็วาทาํ
กรงนกเปนอาชีพ สรางรายได อยางรถ
มอเตอรไซคทีซ่ือ้ดวยเงนิผอน ทาํกรงนกไมกีอ่นั 
กจ็ายหมด คดิดวูาทาํกรงนกจนไดมอเตอรไซค” 
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 “ยากมากจะดึงมวลชน คดิกันวาตอไปจะ
ทาํเปนส่ือการเรียนรูสอนเดก็ๆ ไปเลย ถายทอด
ภูมิปญญาใหกับเด็กๆ อยากใหเยาวชนที่สนใจ
เรือ่งอยางอืน่ มาทาํแบบนีม้ากกวา เพราะเรามี
คร ูมอีะไรพรอม แตตอนน้ียาเสพตดิกเ็ยอะ คน
กเ็ขาม่ัวสุมกนัขางในหมูบาน ไมมใีครออกมาอยู
ขางนอกตรงท่ีทาํงานกลุม เรือ่งนีค้งตองใชเวลา
นานกวาเขาจะเห็นความดี ทํากรงนกเห็นผล    
ไดชา ไมเหมอืนทาํแลวไดเงนิเหน็ผลทนัตา ตอน
แรกใครก็หาวาบา เอาไวไดผล คอยบอกวา     
เราทาํ” 

กรงนกกนัภยั

ที่อาคารทําการของกลุม มีปายเขียน
ขอความแปะขางฝาไววา “การทาํกรงนกไมงาย
อยางทีค่ณุคดิ แตกไ็มยาก สาํหรบัคนทีจ่ะทาํ” 
เน่ืองจากการทํากรงนกตองใชความเพยีร ความ
อดทน และสมาธิจดจอกบังานท่ีทาํ ซึง่เปนสิง่ที่
ยากสําหรบัคนท่ีตดินิสยัอยากไดอะไรงายและเร็ว 
แตหากมีใจรัก อยากจะทาํ เหน็คณุคา และเห็น
ผลประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้ กไ็มใชสิง่ทีย่ากเย็นจนทํา
ไมได สิง่นีเ้ปนความทาทายของกลุมกรงนก พวก
เขาจะดงึความสนใจเดก็และเยาวชนใหหนัมาทํา
กรงนกอยางไร โดยเฉพาะตองเผชิญกับส่ิงยั่วยุ 
และมอมเมา ทั้งเกมคอมพิวเตอร โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต และท่ีรายแรงที่สุดคือปญหายา   
เสพติดที่กําลังคุกคามชีวิตและอนาคตของ 
เยาวชนในปจจุบนั 
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นอกจากกลุมทํากรงนกแลว ทีบ่านแยะ
ดาํเนินโครงการทาํปุยอนิทรีย และการอนุรกัษสตัว
นํ้าในแมนํ้าสายบุรี ซึ่งชวยกันพิจารณาและ
วิเคราะหรวมกันในกลุมของชาวบานที่อยูใน
กระบวนการ จากขอมูลชุมชนพบวา ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ไดแก    
กรีดยาง และสวนผลไม แตประสบปญหาเร่ือง
ตนทุนปุยราคาแพง ดงัน้ันหากสามารถลดคาใช
จายเร่ืองปุยได จะชวยเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
โดยสามารถประหยัดวัตถุดิบที่ใชทําปุย เพราะ  
หาไดในชมุชน เชน ตนขาวโพด ตนสาค ูตนถัว่ลสิง 
และรงัขาว ผูประสานสะทอนเรือ่งนีไ้ววา 

 “เมื่อได ข อมูลมาแล วก็มาช วยกัน
วเิคราะหวาชมุชนพอจะมทีนุดานใดบาง ใครจะ
ชวยสนบัสนนุไดบาง ลองชวยกนัคดิงบประมาณ
ออกมาคราวๆ ดูวาตองใชจริงเทาใด และมี     
ชองทางใดท่ีจะหามาสมทบไดหรือไม ประเดน็
เหลาน้ีจะใชเปนฐานการตัดสินใจเลือกทํา
โครงการทีช่มุชนตองการ และมีความเปนไปได  
ทีจ่ะทาํ” 
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ตวัอยางกระบวนการชวยกนัคิด เร่ิมจาก
สิง่ทีจ่ะทาํ จะทาํอยางไร ดวยวธิกีารใดบาง เมือ่
จะทําปุยอนิทรยี กช็วยกนัคดิตอวา ทาํไดอยางไร 
มวีตัถุดบิในการผลติอะไรบาง อยูทีไ่หนในชุมชน 
แลวใครจะสนับสนุนและทํางานในเร่ืองการทาํปุย 
คํานวณงบประมาณที่ตองใช กรณีที่เกินกวางบ
ประมาณท่ีไดรับสนับสนุนสามารถหาแหลงทุน 
เพิม่ไดหรอืไม จดุเดนของการวเิคราะหความเปน
ไปไดอยูที่การพัฒนาศักยภาพของผูเขารวม
โครงการเชิงองคความรู ดังนั้นจะตองคิดกันตอ  
วาจะมีแหลงขอมูลใดท่ีจะสามารถเรยีนรู แลวนํา
มาประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองกบัชมุชน 

จากกระบวนการวิเคราะหความเปนไปได
ชวยเสริมพลังปญญาของชุมชนใหชวยกันคิด   
มากขึน้ นัน่กเ็พราะการวเิคราะหขอมลูไมใชเพยีง
การชีใ้หเหน็ถงึความตองการ ซึง่แนนอนวายอมมี
ความหลากหลาย แตการวเิคราะหความเปนไป
ไดทีจ่ะทาํ ทัง้ในเรือ่งทนุภายในชมุชน จติอาสา งบ
ประมาณท่ีมีอยางจํากัด จะชวยกรองความ

ตองการใหเหลอืเพยีง “ความจําเปน” ทีน่าจะเปน
ประโยชนกับสวนรวม ไดประโยชนรวมกัน     
หลายฝาย มคีวามย่ังยืนเพราะเปนโครงการทีต่อบ
สนองตอปญหา สามารถตอยอดทุนเดิมที่มีอยู 
รวมถึงการแสวงหาภาคีที่จะสนับสนุนตอเน่ือง  
ตอไป 
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อยางไรก็ตามการวิเคราะหทีร่อบคอบแลว 
อาจตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมตรงกับสภาพ   
สิง่แวดลอม ตวัอยางกรณีของกลุมทาํปุยอนิทรยี 
ซึ่งตองประสบกับอุปสรรคทางธรรมชาติและ     
สิง่แวดลอม เชนทีส่ะทอนถงึความไมสาํเรจ็ของ
โครงการดังกลาววา 

 “เมือ่กอนคนสนใจ แตตอนน้ีมอีปุสรรค
เยอะ เจอปญหาวาทาํอยูในหมูบานแลวมกีลิน่ 
เกรงใจบานทีอ่ยูรอบๆ เดีย๋วนีเ้ลยไมไดทาํ ยิง่มา
เจอฝนตก กล่ินย่ิงแรง สวนใหญเปนงานท่ีตองใช
แรง ผูหญิงจะไปทาํกย็าก” 

ความลมเหลวที่เกิดข้ึนเปนบทเรียนท่ี
ชุมชนไดเรียนรูรวมกัน เม่ือกวาจะรูวาผลลัพธ 
ออกมาเปนอยางไร ตองลงมือทํา แลวเรยีนรูไป
ระหวางทาง เกดิการพฒันาความคดิ สะสมขึน้เปน
คลงัความรูเพือ่นาํไปใชตอในอนาคต

 “ดูงาน เห็นประสบการณจากคนที่ทํา
สาํเร็จกว็างาย แตพอทําจริงมนัทาํไมได ทาํไมเปน 
กเ็ลยทอ แรกๆ เขาคยุวามนัเปนพืน้ทีท่าํสวนยาง 
คนท่ีนีท่าํสวนลองกอง ปุยสาํคญัมาก เปนความ
ตองการของหมูบาน แตเราหารูไมวาเปนเร่ืองท่ี
ยากพอสมควร ตอนไปดูงานตัวอยาง โรงปุยท่ีนัน่
ทําในพื้นท่ีนอกหมูบาน เขาไปอยูในปายางลึก 
อยางโรงปุยเราอยูในชมุชน เลยทาํไมได จะหาที่
กต็องใหเจาของยินยอม แลวพ้ืนท่ีบานเราน้ําทวม
บอย หาทีต่ากปุยกล็าํบาก มปีญหาเหมอืนกนั 
แตหมูบานกับสภาพแวดลอมไมเหมือนกัน ทาํ
แบบเดยีวกนัไมได”  

  ปลายทางของโครงการอาจไมไดนาํมาซึง่
ความสําเร็จท้ังหมด แตผลท่ีออกมาไมสําคัญ
เทากับกระบวนการที่เกิดขึ้น เปนโอกาสให       
ชาวบานเขามามสีวนรวมในการพัฒนาโครงการ 
ตัง้แตคดิ ลงมอืทาํ และรบัประโยชน นอกจากน้ี
ยังทําใหเห็นศักยภาพของตนเอง และชุมชนท่ี  
รวมกันทํางาน เชนความรูสึกของประธานกลุม 
กรงนกสะทอนวา 

 “ทาํโครงการนีแ้ลวรูสกึตัวเองมคีณุคาข้ึน 
คนเรียนหนังสือกับไมเรียนหนังสือแตกตางกัน
เยอะ เหมอืนเราไมเรยีนแลวเขากลุมทีเ่รยีน ฟง
พวกเรยีน มคีวามรู จะพูดอะไรเปนข้ันตอน คน
ไมไดเรียนก็ทาํไมเปนข้ันตอน แตจะกระโดดไป
ทนัท ีไมมากาวทีละกาว มนัแตกตางกันเยอะ แต
กย็อมรบักนัและกนัได” 
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 ชวีติของหลายคนพบกับประสบการณทีถ่กู
กระทาํ ถกูลดทอนคุณคาในตวัเอง และไมไดรบัการ
นับถือ โดยเฉพาะความเปนชาวบานท่ีรูสึกวา
ตนเอง “ถกูหลอก” จากคนทีม่อีาํนาจเหนือกวา 
จากโครงการท่ีอางทําเพ่ือชาวบาน เพือ่ความอยูดี
กินดี เพื่อประโยชน แตเห็นชาวบานเปนเหยื่อ   
เขามาแสวงหาผลประโยชน ทาํใหชวงแรกชาวบาน
มองกระบวนการสนับสนนุดวยความคลางแคลง
สงสัย เพราะคิดวาคงไมตางไปจากงานอื่นๆ ที่  
ผานมา จนเหน็ “ความจริง” ทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะ
การเปดใหมีสวนรวมของชาวบาน ไมใชแคการ
ยกมอืสนบัสนุน โดยไมรูวาจะไดรบัผลอยางไร 

 “โครงการน้ีใหเราจรงิ ทาํจรงิ ทาํใหเรามี
ประสบการณจากเรือ่งตางๆ ดมีากทีเ่ราเปนคน
บรหิารเอง พดูไปกจ็ะหาวาพดูเกนิไป เราโชคดทีี่
มีผูประสานงานดี ไมมีเขาก็ไมมีเราวันน้ี เขา 
เขาใจเรา” 

เป�ดโอกาส 
สร�างการมีส�วนร�วม 
 
 ผลการทาํโครงการนํามาสูการเปล่ียนแปลง
ในทศิทางท่ีดขีึน้ภายในชุมชน จากคนทีไ่มเคยได
รับความสนใจ เปนคนที่ไมสําคัญ เหมือนเปน
สะพานสงใหคนอืน่ขามไปคนแลวคนเลา โครงการ
เปดพ้ืนท่ีใหชาวบานไดแสดงบทบาท ศกัยภาพและ
ความสามารถ ดงัตวัอยางในกลุมคนทาํกรงนก ซึง่
ผูประสานงานสะทอน บอกวา  

 “อยางบังยา เม่ือกอนเขาบอกวาเสียง 
ขางหลังมันไมดัง เขามีศักยภาพ พอมารวม
กจิกรรม เราเห็นการเปลีย่นแปลงในชุมชน เสยีง
ของเขาดงัแลว มคีนรับฟง ไดรบัการยอมรบั ถา
พดูถึงบังยากจ็ะแพรกระจายในเร่ืองความดี หรอื
ทีค่นในชุมชนจะรูวามบีคุลกิอยางไร แมในเวที 
เขาแทบจะไมไดพดูอะไร แตเขาเปนครสูอนทาํ
กรงนก มฝีมอืเปนทีย่อมรบั”
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 เช นเดียวกับผู หญิงจํานวนไมนอยท่ี
เปล่ียนแปลงชวีติไปจากเดิม ซึง่ใชชวีติทาํหนาที่
แมบานเลีย้งลกู กรดียาง ทาํงานบาน แมวาการ
ทําโครงการจะเปน “ภาระ” แตความรูสึกท่ีได
ทาํงาน กค็นพบวาเปนสิง่ที ่“ทาํดวยใจชอบ อยาก
ทาํ ประชมุบอยบนกนัตลอด แตใหไปกไ็ป พอไป
กไ็ดประสบการณกลบัมา ไดเลาอะไรเยอะแยะ” 

 มายอืนะ ลาใบราเสม็ ซึง่สาํเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตรสีาขาบญัช ีแตเลอืกกลบับานมา
ทาํสวนยาง เลยยังไมไดใชวชิาท่ีเรียนมาประกอบ
อาชีพ เม่ือโครงการตองการฝายบัญชี จึงเปน
โอกาสเขามา รบัผดิชอบและทาํงานเพือ่สวนรวม
ในชมุชนทีเ่ปนบานเกิดของเธอ 

 “เราไดประสบการณการทาํงาน จากทีไ่ม
คอยไดออกไปไหน กม็โีอกาสรวมประชมุ งาน
สมัมนา เวลาประชาคมในหมูบานเรากลาทีจ่ะ 
พดูข้ึน มคีวามมัน่ใจมากขึน้ ดใีจทีท่าํงานน้ี”  
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ธนาคารโลก

 

อาคารทํากรงนกของกลุมเยาวชนกรงนก
เงยีบเหงาเพราะเดก็ๆ ไปโรงเรยีน จนเย็นยํา่จะ
ไดยนิเสยีงดงั ผูใหญทีพ่ยายามริเร่ิมทํากลุมสาน
ความฝนท่ีจะรักษาภูมปิญญาทองถ่ิน พรอมๆ กบั
หวังใหพืน้ท่ีแหงน้ีเปนพ้ืนท่ีปลอดภยัสําหรบัเดก็
และเยาวชน ภายใตสถานการณทีแ่หลมคมของ
สถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ัน การเผชิญกับ
ปญหายาเสพตดิ สิง่มอมเมา อบายมขุ และสิง่
ยัว่ยทุีห่นัเหใหเสยีผูเสยีคนไดงาย 

จะเอากรงนกลอมไว กัน้ภยัใหปลอดภยั 
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