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

 “ชาวบ�านคิดว�าโครงการใหญ�คงทําไม�ได� แต�เราพยายามให�เขามา
ช�วยทาํ มีคนมาบ�างไม�มาบ�าง ประธานโครงการอยากจะเอาเงนิส�วนนีค้นื 
ต�องให�กาํลงัใจ หาทางออกช�วยกนั ทาํไปเต็มที ่ตอนหลงัทีแ่บ�งกลุ�มทาํงาน 
คนเร่ิมมาช�วยกัน พอเห็นเพือ่นมา คนอ่ืนๆ กต็ามมาด�วย นายช�างทีบ่อก
ไม�ทําแล�ว เขาเปล่ียนใจมาช�วย ทําให�งานง�ายขึ้น พอทําเสร็จทุกคน         
ภมูิใจมาก” 
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เป�ดประตนูํา้ใจ
 

 สภาพพืน้ราบทีเ่ปนนาขาวตลอดสองขาง

ทางเขาหมูบานควนโนรี มองอยางไรก็ไมเห็น

ลกัษณะของ “ควน” หรอื “ภเูขา” ในภาษาไทย 

สวน “โนรี” ซ่ึงเปนช่ือของนกชนดิหนึง่ แมจะ

แหงนมองหาจนคอตัง้บาก็ไมมหีวังจะเหน็ได ผล

จากการมราสภาพแวดลอมเปลีย่นแปลงไปตาม

การตั้งบานเรือนและการทํามาหากินของผูคน 

ตามประวัตคิาํบอกเลาเคยเปนสวนสมโอจํานวน

มาก ปลกูเปนแถวเรยีงกนัสุดลูกหูลกูตา แตฤดู

รอนแลงติดกันหลายปทําใหสมโอลมตาย ดิน

เปลีย่นเปนดนิทราย

 ควนโนรีมีจํานวนครัวเรือน 252 

ครวัเรอืน มปีระชากร 1,239 คน ตัง้บาน

เรอืนแบงเปน 5 โซน นบัแตอดตีชมุชนแหง

นีป้ระกอบดวยชาวพทุธและมสุลิมอาศัยอยู

รวมกัน ผูกอตัง้หมูบาน คอื โตะคณุ หรอื      

เจะแตเสนสนา เปนผูทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 

กบัโตะอิม่ หรอืพออิม่ คงนมุตั ิ ซึง่นบัถอื

ศาสนาพุทธ ทั้งสองคนเปนเพ่ือนกันและ

รวมบุกเบิกหมูบาน โตะคุณปกครองชาว

มสุลมิและโตะอิม่ปกครองชาวพทุธ ปจจบุนั

ชาวมสุลิมอาศยัอยูมากกวาชาวพทุธ เมือ่  

ป 2547 เกิดเหตุการณปะทะกันรุนแรงเรียก 

“เหตกุารณ 28 เมษาฯ” ซึง่ชาวบานควน

โนรบีางสวนเสยีชวีติในครัง้นัน้ สงใหชือ่ของ

ควนโนร ีหมูบานเลก็ๆ ของจงัหวดัปตตานี 

เปนทีรู่จกัของคนท้ังประเทศ พรอมกบัการ

เขามาของหนวยงานราชการและองคกร 

การกุศลตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือ

เยียวยาแกครอบครัวผูไดรบัผลกระทบจาก

เหตุการณความรนุแรง 
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บนความอ�อนไหวและ
หวาดระแวง
 

 เหตุการณทีเ่กดิขึน้สงผลตอความสมัพนัธ

ของคนในชุมชน ความสงสัยเคลือบแคลงและ

หวาดระแวงแผคลุมอยูในใจ คําถามถงึเหตใุดคนที่

เคยรูจกักนัเลือกการตอสู และกลายเปน “ผูกอ

ความไมสงบ” ยงัคงไรคาํตอบ หมูบานถกูระบเุปน

พืน้ทีส่แีดงหมายถึงพ้ืนทีเ่ฝาระวังเหตกุารณ ชวีติ

ของคนในหมูบานไดเปล่ียนแปลงไปอยางท่ีไมมี  

วนัเหมอืนเดิม ซึง่เปนเง่ือนไขท่ีทา ทายในการทาํ

กระบวนการสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา

โครงการท่ีจะตอบสนองตอความตองการและ

ความจาํเปนของคนในชมุชน 

 ในการเตรียมการและวางแผนการเก็บ

ขอมูลเพื่อใชวิเคราะหปญหาและความตองการ     

ผูประสานงานพ้ืนท่ีซึง่เปนเจาหนาท่ีของสถาบนั

ชมุชนทองถิน่พฒันา(LDI) จะทาํความเขาใจกับ

อาสาสมัครท่ีรวมกันเก็บขอมลูชมุชน แบงอาสา

สมัครออกเปน 4 กลุมตามประเด็น ไดแก 

ทรพัยากร โครงสรางทางสงัคม เศรษฐกิจกบัการ

ทาํมาหากิน และความสมัพนัธของคนในชุมชน   

วิธีการเก็บขอมูลจะตั้งวงคุยกับชาวบานท่ีเปน    

คนใหขอมูลหลักในแตละประเด็น โดยมอบให  

อาสาสมัครเปนคนนําการพูดคุยและเก็บเกี่ยว

ขอมูลตามคําถามท่ีกําหนดไวลวงหนา แตถึง    

การปฏิบัติจริงพบวา อาสาสมัครยังขาดความ

มั่นใจ ไมกลาจะพูดคุยกับผูใหขอมูล เพราะ     

สวนใหญเปนผูนําในชุมชน ทําใหผูประสานงาน

พืน้ท่ีเปนคนนาํแทน แลวอาสาสมัครเปนผูชวย

บันทึกขอมูลในวงคุย แตหากมีขอมูลท่ีตกหลน 

หรือไมครบถวน จะเปนคนไปเก็บขอมูลเพ่ิมใน 

ภายหลัง ซึ่งบางคร้ังตองเผชิญกับคําถามของ  

ชาวบานถึงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล จาก

ปญหาสถานการณและความสมัพนัธภายในชุมชน 

ผูประสานงานพืน้ทีส่ะทอนประเด็นนีว้า
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 “เนื่องจากในพื้นที่เกิดเหตุการณความ

รนุแรง ทาํใหคนคอนขางระมัดระวงัตัว แลวเจอ

กับโครงการกอนหนาท่ีเรียกชาวบานไปประชุม 

แลวเขาไมเคยไดอะไรเลย”  

 การเขามารวมอยูในกระบวนการสรางการ

เรียนรูและการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นกับอาสา

สมัคร จากท่ีเคยต้ังคําถามถงึประโยชนสวนตนเอง

จะไดรบั เชน คาเดนิทางทีจ่ะตองประชมุ ตดิตาม 

และเกบ็ขอมลูเพิม่เตมิภายหลงั เพราะคุนเคยกบั

การทาํงานโครงการของหนวยงานอ่ืนๆ ทีม่กัจะให

คาตอบแทน ตอนหลังก็ไมปรากฏคําถามใน

ลกัษณะนี ้ เพราะกระบวนการท่ีสรางการเรียนรู

รวมกนัเปลีย่นความคดิทีห่นักลบัมามองประโยชน

สวนรวม เกิดจติอาสามากขึน้ ใหเวลาเขามารวม

กจิกรรมท่ีมเีปาหมายเพือ่ชาวบานสวนใหญไดรบั

ประโยชน 

ในพืน้ทีต่าํบลควนโนรแีละตําบลใกลเคยีง 

เกดิเหตุการณความรนุแรงขึน้อยางตอเนือ่ง ทกุ

ครัง้ท่ีจดัการประชุมจะตองประเมนิสถานการณ

ในพ้ืนท่ีรวมไปดวยเสมอ เพ่ือความปลอดภยัและ

ความสบายใจของทุกฝาย ทําใหการจัดเวที

วิเคราะหชุมชนตองเล่ือนการจัดไปถึง 2 ครั้ง 

เน่ืองจากสถานการณไมนาไววางใจ ชาวบานอยูใน

ภาวะหวาดกลัวและวิตกกังวล จําเปนตองรอ

สถานการณในพืน้ทีด่ขีึน้ พอตองเลือ่นออกไปซํา้

สองครัง้ ทําใหอาสาสมคัรบางคนถอนตัวเพราะ

เกิดเบือ่หนายความไมแนนอนทีเ่กิดข้ึน และติด

ภารกิจความรบัผดิชอบครอบครวัดวย  

 เม่ือมีความพรอมท่ีจะจัดประชมุวิเคราะห

ชุมชน ซ่ึงตองจัดพ้ืนท่ีที่จะประชุมรวมกัน เกิด

ความเห็นท่ีหลากหลายถึงสถานที่จัดประชุม 

เพราะหมูบานทีม่กีารแบงเปนโซนยอยอกีหาโซน 

แลวแตละโซนตองการใหจัดท่ีโซนของตนเอง     

จงึมาชวยกันพจิารณาเงือ่นไขของสถานท่ีประชุม

วา สามารถรองรบัคนไดประมาณ 50 คน และมี

ผนังติดกระดาษ เปนศูนยกลางท่ีแตละโซนเดนิทาง

เขามารวมประชุมไดสะดวก ซึ่งทุกคนเห็นพอง 

ตองกันใหไปจัดที่โรงเรียนบานควนโนรีเพราะ  

ตอบสนองเง่ือนไขท่ีตัง้ไวไดทัง้หมด ดวยลกัษณะ

การแบงแยกเปนโซนยอยๆ เชนนี้สงผลตอการ   

ทาํโครงการในภาพรวม ดงัทีผู่ประสานงานพืน้ที่

เลาวา 
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 “โซนยอยแบงคนออกเปนกลุม

ตางๆ กนั แตละกลุมมคีวามตองการและ

ปญหาทีไ่มเหมอืนกนั การหาขอตกลงรวม

กนัคอนขางยาก พืน้ทีแ่ตละโซนทีห่างกัน

ทาํใหคนไมไดไปมาหาสูกนั ตางคนตางอยู 

ไมคอยมีปฎิสัมพันธกัน เราพยายาม

เขาไปทุกโซนใหมาประชมุดวยกนั แตยงั

มาประชมุกนัไมไดทัง้หมด”  

 ผลการจดัเวทีวเิคราะหชมุชน ส่ิง

ทีช่าวบานตองการพัฒนารวม 4 ประเดน็ 

ไดแก 

 1) การสงเสริมอาชีพใหกลุมแม

บานทีว่างจากการกรดียาง

  2) การปรับปรุงคุณภาพน้ําจาก

บอนํา้ตืน้   

 3) การจัดการน้ําเพือ่ใหสามารถ

ทาํนาตามฤดกูาล 

 4) อนรุกัษและฟนฟูสตัวนํา้ในบึง

ธรรมชาติ 

 โดยการเลือกประเด็นมองถึงความ

เปนไปได และการมสีวนรวมของกลุม ซึง่

กลุมสตรเีปนกลุมใหญทีเ่ขามารวมประชมุ 

เก็บขอมูล และวิเคราะหชุมชนมากกวา

กลุมอืน่ๆ รวมถึงเคยทํางานเปนกลุมกนัมา

กอน ทําใหประเด็นท่ีกลุมสตรีเสนอไดรบั

เลอืกใหดาํเนนิการ 
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สร�างงาน เสริมรายได�
กลุ�มสตร ี 

 ปแรกเสนอโครงการกลุมสตรีทาํขนมบาน

สม และกลุมสตรีตดัเยบ็เสือ้ผาบานปาไร โดยมี

วตัถปุระสงคสาํคัญรวมกนัทีจ่ะเสรมิรายไดแกสตรี

ในชุมชนทีม่เีวลาวางหลงัทาํงานหลกั กลุมทาํขนม

เปนกลุมท่ีทาํการผลติมากอน การสนบัสนนุจึง

เปนการตอยอดงานของกลุมไดแก ซ้ืออุปกรณ 

เพิม่เตมิ ฝกปฏบิตักิารทาํขนมท่ีหลากหลายข้ึน 

พฒันาบรรจภุณัฑใหสวยนารบัประทาน และการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกบักลุมทําขนมทีป่ระสบความ

สาํเรจ็ในตลาด

 สําหรับกลุมตัดเย็บเส้ือผาสตรีบานปาไร 

มองเห็นถึงความจําเปนที่สตรีควรไดรับการ

สนับสนุนและสงเสรมิอาชพีเพือ่แกไขปญหาการ

วางงาน และการออกไปรบัจางทํางานตางถ่ิน แลว

ตองฝากลูกหลานใหอยูกับตายาย หรือท้ิงไวให    

พีน่องดูแลกนัเอง ทาํใหเดก็ขาดการดแูลเอาใจใส

ทีเ่หมาะสมเพียงพอสมวยั สญูเสยีโอกาสทีพ่อแม

จะไดกลอมเกลาและปลกูฝงคุณธรรม ดังน้ันการ

รวมกลุมตัดเย็บเสื้อผาเพื่อเปนอาชีพเสริมและ

เพิม่รายไดใหกบัครอบครัว จะชวยแบงเบาภาระ

ของแมบาน และแกปญหาท่ีเกดิขึน้ได นอกจากนี้

ยังไดรับการอนุเคราะหจักรเย็บผาบางสวนจาก 

อบต. ซึง่เปนจกัรท่ีจดัซือ้ในโครงการสงเสริมอาชีพ

กอนหนาแตถูกปลอยทิ้งไมไดใชงาน ฟาริดะ      

เจะเกาะบะ ประธานกลุมบอกวา 
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 “สตรีในชุมชนวาง เชากรีดยางเสร็จแลว

กว็างท้ังวัน เราไมเคยทาํโครงการอะไรมากอน ขอ

ไปท่ีไหนก็ไมเคยไดรบั อยากทํากลุมเลยมาชวย

กนัรวบรวมขอมลูวาจะทําอะไร ขอตดัเย็บเส้ือผา 

เพราะบางคนมฝีมอือยูแลว ใครทําไมไดกม็าฝก 

คนท่ีนีก่ช็อบใสเสือ้ผาอยูแลว แตไปเย็บทีอ่ืน่แพง 

มาตดักับกลุมนีจ้ะถกูกวาดวย”  

 ผลการดําเนินงานของกลุมทําขนมยังไม

สามารถขยายสมาชิกใหคนในชุมชนเขามารวม

กลุมไดมากข้ึน เหลือคนท่ีทาํจริงเฉพาะท่ีเคยอยู

ในกลุมเดียวกันมากอนเพียงไมกี่คน ซึ่งผล

ประโยชนทีต่กอยูกบัคนเพยีงจาํนวนหน่ึงจงึไมตรง

กบัเปาหมายท่ีมุงผลประโยชนของสวนรวม สงผล

ตอการสนับสนนุดาํเนนิการในปถดัมา ตางไปจาก

กลุมสตรีตัดเย็บบานปาไร ไดพัฒนาทักษะการ   

ตดัเยบ็เสือ้ผาใหแกคนท่ีมพีืน้ฐานอยูแลว กบัคนที่

ไมมพีืน้ฐานเลย ทาํใหมสีมาชกิทีส่นใจเขามารวม

เปนจํานวนมากในหมูบาน สามารถสรางรายไดให

แกสมาชกิกลุม เฉลีย่เดอืนละ 3,000 บาท เริม่

มงีานตัดเย็บเส้ือเด็กตาดีกา ชุดกฬีาสีของโรงเรยีน 

และงานจรประเภทชดุทาํงาน เสือ้ผาทัว่ไป โดย

เฉพาะชวงฮารีรายอ ผูประสานงานพ้ืนท่ีเลาวา 

 “การแบงหมูบานเปนโซนบานทีบ่างโซน

เหมือนถูกทิ้ง ไมเคยไดรับโครงการพัฒนาใดๆ 

อยางโซนปาไร เลยเหมอืนเปนแรงกระตุนใหตอง

พยายามสรางกลุมพสิจูนตนเอง จะทาํอะไรจะพูด

คยุกนัในกลุม มกีารทํางานเปนทมี เวลาสอบถาม

ราคาจะไปดวยกัน 6-7 คน พรอมจะเรียนรู   

การทาํโครงการ เชนงานเอกสารทีไ่มเคยทาํ เขา

เรยีนรูและทําเองไดทกุอยาง”  
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นํา้ใจก้ันนํา้ท�วม 
 ปทีส่อง กลุมตัดเย็บเส้ือผาปาไรไดรบัการ

ตอยอดเพ่ือสรางความเขมแขง็ใหแกกลุม โดยเนน

ไปท่ีการพฒันาทกัษะการตดัเย็บใหแกสมาชกิใน

กลุม และมีประเด็นเพิ่มเติมที่ประชุมไดรวม

วเิคราะหขอมลูชมุชนควนโนร ีพบประเด็นเรือ่ง

การจัดการน้ําเพื่อใชในการทํานาและปองกัน

อทุกภัย เนือ่งจากชวงหนาแลงเจอปญหาไมมนีํา้

ทาํการเกษตร แตชวงหนาฝนน้ําไหลไปทางเดยีว

ทวมเขาทีน่า และบานเรอืนของประชาชน จงึเสนอ

ใหสรางทํานบกั้นนํ้าบรรเทาปญหา ทําใหการ

บริหารจัดการนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

มากขึน้ โครงการกอสรางประตูกัน้นํา้พรอมดาน

คอนกรีตเพ่ือจัดการระบายนํา้บานสมไดรบัความ

เห็นชอบทีจ่ะดําเนินการอยางเปนเอกฉนัท เปน

ความตองการรวมของทกุคน เพราะตองทนอยูกบั

ปญหาท่ีเกิดข้ึนมาอยางยาวนาน ท่ีผานมาเคย

เสนอให อบต.ดาํเนนิการแกไข แตคาํตอบ คอื ไมมี

งบประมาณดาํเนินการ ยะโกะ ลาเตะ ประธาน

กลุมประตูกัน้นํา้เลาถงึความรูสกึของชาวบานวา 

“พอรูวามงีบประมาณทําได ชาวบานทกุ

คนอยากไดทั้งนั้น ทําแลวมันคุม ไดประโยชน 

เพราะจะไดมนีํา้ทํานาชวงหนาแลง ชวงหนาฝนก็

จะชะลอนํา้ ไมใหไหลทวมนา ทวมบาน” 

เปาหมายเพือ่สรางการมสีวนรวมใหเกิด

ขึน้ ชาวบานจะตองรวมคิดและรวมทํา เปนการ

ลงมอืทาํทีไ่มไดรบัคาตอบแทน หรือไมมกีารจาง

งาน กลายมาเปนเงือ่นไขทีท่าทายคนในชมุชน ทกุ

คนตองการประตูระบายน้ํา แตไมมใีครตองการ

ลงมอืทําเอง ทีผ่านมาโครงสรางพืน้ฐานในหมูบาน

ลวนเปนการจางเหมาดาํเนนิการโดยทางการ เปน

เร่ืองยากที่จะเช่ือม่ันวาชาวบานเองจะสามารถ

ดําเนินการโครงการใหญๆ เชนนี้ได แลวจิต

สาธารณะทีต่องเสียสละแรงกายและเวลาเขามา

ทาํงานรวมกันเปนเร่ืองใหม สงผลใหการดาํเนิน

โครงการระยะแรกตองสะดดุหยุดลง เพราะไมมคีน

มาทาํงาน วนัท่ีวกิฤตทีส่ดุเกดิขึน้เมือ่เหล็ก และ

อุปกรณสิ่งกอสรางมาตั้งรออยูที่หนางานแลว 

เหลือแตประธานโครงการเพียงคนเดียวทํางาน

ลาํพงั เขาบอกตวัเองจะเลกิทาํ หาเงนิทัง้หมดไป

คนืแลวปดโครงการ ดงัทีเ่ขาเลาวา 
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“ชวนใครกไ็มมใีครวาง ลงทนุซ้ือเหลก็ ไม

แบบ หมดเงนิไปแลว คิดแวบเขามาวา ถามเีงนิ

ในตอนนัน้จะไมเอาแลว จายไปเทาไหรจะหาคืน

โครงการ แลวไมตองทาํอกีเลย มนัทอมากๆ” 

 การเรยีกประชมุเพือ่แกไขวกิฤตโครงการ

เกดิขึน้ในรานน้ําชา ผูประสานงานพ้ืนทีช่วนคุยถงึ

ปญหาที่เกิดขึ้น และความสูญเสียหากตองยุติ

โครงการ ประเด็นปญหาหลักอยูที่การทํางานที่  

ตอเน่ือง กินเวลานานจนกระทบตอการทํามา

หากิน ทุกคนลวนตองรับผิดชอบครอบครัวไม

สามารถมาทาํโดยไมมคีาตอบแทน ทางออกของ

ปญหา คอืการบริหารจดัการงบประมาณโครงการ

เพ่ือใหสามารถตอบแทนผูมาทํางาน แตไมผิด

เงือ่นไขทีไ่มอนญุาตการจางงาน ขอเสนอดงักลาว

ชวยคล่ีคลายวิกฤตที่เกือบทําโครงการลม โดย

ทาํการตกลงแบงกลุมทาํงานเปน 2 กลุม กลุมละ 

10 คน กาํหนดตารางสลบัเปลีย่นกันมาทาํงาน 

การกอสรางทีก่นิเวลานานกวา 3 เดอืนจงึแลว

เสรจ็ มแีรงงานเขามาทํางานทกุวัน แมจะทาํกนั

เพียง 3-4 คนในบางวัน หรือตองทาํงานชวงกลาง

คนืแทนกลางวนัท่ีถอืศีลอด ผูประสานงานพืน้ท่ี

เลาถงึบรรยากาศการทาํงานวา 

 “ชาวบานคดิวาโครงการใหญคงทาํไมได 

แตเราพยายามใหเขามาชวยทํา มีคนมาบางไมมา

บาง ประธานโครงการอยากจะเอาเงินสวนนีค้นื 

ตองใหกาํลังใจ หาทางออกชวยกัน ทําไปเตม็ท่ี 

ตอนหลังท่ีแบงกลุมทํางาน คนเร่ิมมาชวยกนั พอ

เหน็เพ่ือนมา คนอ่ืนๆ ก็ตามมาดวย นายชางที่

บอกไมทาํแลว เขาเปล่ียนใจมาชวย ทําใหงานงาย

ขึน้ พอทาํเสรจ็ทกุคนภมูใิจมาก” 
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โปร�งใสสยบข�าวลอื   

 ผลงานที่ทิ้งไวใหชุมชนควนโนรีไดใช

ประโยชนเปนความภมูใิจของทกุคนท่ีไดเขามารวม

ทาํงานกัน ความไมเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตนเอง

ในตอนแรกไดเปลีย่นแปลงใหเหน็วา หากมคีวาม

มุงมัน่ เสยีสละ รวมแรงรวมใจจะไมมสีิง่ทีเ่ปนไป

ไมได อยางไรก็ตาม ความเสยีสละของคนมรีาคา

ทีต่องจายตอบแทนบาง เพราะชาวบานตองรบัผิด

ชอบครอบครัว ทาํมาหากินเลีย้งปากเล้ียงทอง ซึง่

ไมควรมองเชิงตําหนิวาเปนความเห็นแกตวั ไมเห็น

แกประโยชนสวนรวม แตนาํไปสูการปรบัเปลีย่น

เงือ่นไขในการสนับสนนุการพฒันาชมุชนทีเ่หมาะ

สมสอดคลองกับความจาํเปนของชวีติ สามารถ

สรางใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาอยาง

แทจรงิ 

 สิ่งท่ีไดเรียนรูสําคัญอยางยิ่งมาจากการ

คลีค่ลายปญหาระหวางดาํเนนิโครงการ เมือ่เกดิ

ขาวลอืในทาํนองวา คณะทํางานทจุรตินาํเงนิงบ

ประมาณไปใชสวนตัว ทําใหเกิดความเขาใจผิด 

สรางใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย เกิดความ

แตกแยกกนัในกลุมคนทํางาน คณะทาํงานไดเรยีก

ประชมุเพือ่ชีแ้จงขอสงสยัโดยนาํเอกสารหลกัฐาน

การเงิน บญัชีโครงการ สมุดฝากธนาคารทีก่าร 

เบิกถอนเปนไปอยางรัดกุม นํามาแสดงตอที่

ประชุม ท้ังในรานน้ําชาและมัสยิดในวันศุกรที่  

ชาวบานจะมาละหมาดรวมกัน มกีารติดประกาศ

เปนลายลักษณอกัษร ชวยสยบขาวลือทีบ่ัน่ทอน   

ขวัญกําลังใจคนทํางาน สรางความเชื่อมั่นและ

ความไววางใจใหฟนคืนใหม ดังที่ มะสาแม         

รองประธานโครงการประตูระบายน้ําเลาวา
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 “ปญหาเกิดจากคนที่ไมไดเขามารวม

ประชุมเอาไปพดูขางนอก ทาํใหกลุมแตกกนั เม่ือ

ปรกึษาแลวจะตองชีแ้จง เรามัน่ใจในความโปรงใส 

เพราะมใีบเสรจ็ มีบญัชกีารเงนิมาแสดง ถาไมมี

ใบเสรจ็เปนหลกัฐาน กไ็มรูจะตอบอยางไร ตอง

ถกูกลาวหาวาคณะทาํงานกนิเงิน การทาํบญัชี   

มใีบเสรจ็ชัดเจนเปนสิง่ท่ีดมีาก” 

 ประตูกัน้น้ําพรอมดานคอนกรตีเพือ่จัดการ

ระบายน้ําเสรจ็พรอมใชงานแลว แมวนันีฝ้นฟาไม

เปนใจปลอยน้ําฝนมาทดสอบประตูกัน้นํา้ แตเดก็

ในหมูบานไดใชประโยชนกนักอนใคร เพราะประตู

กั้นน้ําใหเปนเว้ิงขนาดใหญใหวายเลนคลายรอน 

ประธานโครงการยิม้กวางทีส่ดุ เมือ่งานท่ีเขาตก

ปากรับคํา เขามาแบกหามสําเรจ็ออกมาแลว เขา

บอกวา “เมือ่ผมรบัจะทาํแลว คนเดยีวกต็องทาํ”
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