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โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) 

 บ้านทอนอามาน

คณะท�ำงำนโครงกำรผ่ำนท้ังประสบกำรณ์ยำกล�ำบำก

ด้วยกนั จนได้ชืน่ชมควำมส�ำเร็จด้วยกนั จนควำมรูส้กึของกำรท�ำ

เพือ่ตัว เพือ่ครอบครัวแต่ถ่ำยเดยีวค่อยๆ ขยำยกลำยเป็นควำม

รู้สกึใหม่ในกำรได้ท�ำงำนเพือ่คนอืน่ๆ ในชุมชน
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	 บ้านทอนอามาน	ตัง้อยู่ในต�าบลโคกเคยีน	

อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันรำธวิำส หมูบ้่ำนแบ่งเป็น 4 

โซน มปีระชำกร 1,666 คน จำก 176 ครอบครวั 

พืน้ทีส่่วนใหญ่หนึง่เป็นทีร่ำบลุม่มนี�ำ้ท่วม บำงส่วน

เป็นที่รำบเชิงเขำ ที่ครั้งหน่ึงเคยท�ำนำและสวน

มะพร้ำว แต่ปัจจบุนัได้เปลีย่นเป็นสวนยำง และ

สวนปำล์มไปแล้ว นอกจำกท�ำงำนในภำค

กำรเกษตรแล้ว ชำวบ้ำนยงัมอีำชพีรบัจ้ำงทัว่ไป 

ค้ำขำยเล็กๆ น้อยๆ และอำชพีเสริมอืน่ๆ เช่น ท�ำ

เสือ่กระจูดจำกวตัถดิุบทียั่งพอหำได้ในชมุชน 

 คณะกรรมการโครงการประมาณ 

10 คน นัง่รายล้อมแบบกันเองบนแคร่ไม้

เตีย้ๆ   ในศาลา บางส่วนน่ังบนม้าหนิ เก้าอี้

พลาสติก เก้าอี้ไม้ตอกเองท่ียกมาล้อม

รอบแคร่ไม้ ในศาลาน้ัน กรรมการโครงการ

มีท้ังหญิ แม่บ้าน ชาวนา ชาวสวน อดีต

เซลล์แมนขายเคร่ืองไฟฟ้า ครูเกษยีณฯลฯ  

สะท้อนความหลากหลายอาชีพของ       

ชาวบ้านทอนอามานท่ีเข้ามาร่วมขับเคล่ือน

โครงการได้เป็นอย่างดี
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	 ปัญหาการท�าการเกษตรของชาวบ้าน				

ไม่ต่ำงจำกเกษตรกรทัว่ไป คอื ต้นทนุกำรผลติสงู 

โดยเฉพำะปุย๋ทีร่ำคำแพงขึน้เรือ่ยๆ ขณะท่ีรำคำพชื

ผลไม่แน่นอน ชำวบ้ำนจงึตกอยูใ่นวงจรหน้ีสนิทัง้

ในและนอกระบบ  

แม้มีควำมพยำยำมท่ีจะรวมตัวกันเป็น 

กลุ่มอำชพี เช่น กลุม่กะท ิกลุม่ท�ำน�ำ้บดูู ทีม่กีำร

ออมควบคู่ไปด้วย หรอืกลุม่ออมทรพัย์ของกองทนุ

หมูบ้่ำน แต่กม็คีนเพยีง 20-30 คนเท่ำน้ันทีไ่ด้เข้ำ

ร่วมเป็นสมำชกิในแต่ละกลุม่ คณะท�ำงำนโครงกำร

นีแ้ทบทัง้หมด ไม่ได้มโีอกำสเข้ำร่วมกลุม่อำชพี

เหล่ำนัน้เลย

ทีม่าของโครงการ

ผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมลูชุมชน ในปี

แรกของโครงกำร เพ่ือลดต้นทุนทำงกำรเกษตร 

ชำวบ้ำนได้เลอืกท�ำโครงกำรผลติปุ๋ยอนิทรย์ีอดัเมด็ 

และในปีที ่2 ได้ต่อยอดโครงกำรพฒันำศกัยภำพ

กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดน้ี 

เพือ่พฒันำคณุภำพในกำรผลติ และกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนกำรตลำดให้ดีขึ้น ท้ังนี้ ได้ด�ำเนินงำนโดย

ประสำนขอกำรสนบัสนนุด้ำนวิชำกำรจำกภำครฐั 

เช่น พัฒนำชุมชนอ�ำเภอเมือง เกษตรจังหวัด 

หน่วยงำนพัฒนำของค่ำยจฬุำภรณ์ เป็นต้น 

 โครงกำรนีต้อบโจทย์ปัญหำต้นทุนกำรผลิต

ทำงกำรเกษตรสงูของชำวบ้ำน อีกทัง้วตัถดุบิ คอื 

ขีไ้ก่ ขีวั้ว เศษวัสดุเหลอืใช้จำกมะพร้ำว กำกปำล์ม

จำกโรงงำน ยงัสำมำรถหำได้ในชมุชน กำรน�ำสิง่

ปฏกิลูเหล่ำน้ีมำท�ำปุย๋ นอกจำกได้ประโยชน์ในกำร

ลดต้นทนุกำรผลติปุย๋ได้แล้ว ยงัช่วยลดปัญหำข้ีววั

สกปรกตำมที่สำธำรณะในชุมชนได้ด้วย ทั้งยัง

สำมำรถสร้ำงรำยได้เลก็ๆ น้อยๆ ให้กบัเดก็ๆ ใน

ชมุชนจำกกำรเกบ็ขีว้วัมำขำยให้กบัโรงปุ๋ยด้วย

ปุย๋อินทรย์ีจำกโครงกำรน้ี ได้รบักำรตอบ

รบัเป็นอย่ำงดีจำกเกษตรกรทัง้ในชมุเชนเอง และ

ชุมชนใกล้เคียง ท�ำให้ปัจจุบันถึงกับผลิตปุ๋ยไม่

พอใช้ เพรำะเครือ่งจกัรท�ำงำนไม่ทนั

 ในปีที ่2 น้ี ชมุชนได้เพิม่กจิกรรมกำรปัก

ผ้ำละหมำดขึน้ ตำมควำมพร้อมของหญงิแม่บ้ำน 

ทีม่ทีนุควำมรู ้ควำมช�ำนำญเรือ่งกำรปักจกัรได้อยู่

แล้ว จำกกำรรบัจ้ำงปักผ้ำคลมุผม โดยมสีมำชกิ

เริม่ต้น 40 คน และได้รบักำรสนับสนุนจำกพฒันำ

ชมุชนอ�ำเภอเมอืงนรำธวิำส เพ่ิมพนูทักษะกำรปัก

ดอกให้สวยงำม หลำกหลำยย่ิงขึน้
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กระบวนการท�างาน
	 ทอนอามานเป็นพ้ืนทีท่ีช่าวบ้านเข้าร่วม

เวทีชี้แจงโครงกำรมำก แกนน�ำคนแรกของ

โครงกำรเป็นคนที่มีบทบำทด้ำนกำรเมืองกำร

พฒันำในชมุชนสงู ช่วงแรกมคีนสนใจสมคัรเข้ำ

เป็นอำสำสมคัรของโครงกำรมำกถงึ 22 คน จำก

ทัง้ 4 โซนของหมูบ้่ำน แต่เมือ่เข้ำสูก่ระบวนกำร

เกบ็ข้อมลูชมุชน และขัน้ตอนต่อๆ มำ ทีใ่ช้เวลำ

นำน ท�ำให้อำสำสมคัรจ�ำนวนหน่ึงถอนตวัออกไป  

แม้คณะท�ำงำนจะยอมรบัว่ำโครงกำรนีย้ำก

โดยเฉพำะอย ่ำงยิ่ งช ่วงต ้นของโครงกำร 

กระบวนกำรท�ำงำนต้องมีระบบขั้นตอนชัดเจน   

แต่พอท�ำไประยะหน่ึงกพ็บว่ำ พวกตนสำมำรถท�ำ

เรื่องกำรจดบันทึก กำรน�ำเสนอ หรืกำรแสดง

ควำมคิดเห็นในกำรประชุมได้ดีขึ้น จนบำงคน

สำมำรถด�ำเนินกำรประชมุได้เอง 

ประโยชน์ของข้อมลู
ชุมชน

แม้คณะท�างานโครงการจะเหน็ว่าการเกบ็

ข้อมลูชมุชนทีแ่บ่งเป็น 4 ด้ำน จะมคีวำมละเอยีด

มำก ท้ังใช้เวลำ ทัง้เหนือ่ย แต่กท็�ำไปด้วยควำม

งงๆ  และพอท�ำไปแล้วต้องพบกบัควำมยุง่ยำกพอ

สมควร เพรำะกำรมอีำสำสมคัรจ�ำนวนมำก แต่

ระดับควำมเข้ำใจไม่เท่ำกัน ท�ำให้ข้อมูลที่ได้ใน
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ประเภทเดยีวกนัมีรำยละเอยีดไม่เท่ำกนั จนต้อง

ไปเกบ็เพ่ิมเตมิ แต่คณะท�ำงำนกไ็ด้พบว่ำ ท�าให้คน

ท�างานได้รูเ้รือ่งชมุชนเพิม่ขึน้หลายอย่าง	ทัง้ๆ	ที่

ก่อนนัน้คดิว่ารูเ้รือ่งทกุอย่างของชมุชนแล้ว และ

ยังพบว่ำการมีข้อมูลกลางท่ีละเอียดของชุมชน	

ท�าให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานรัฐ	 และ	

หน่วยงานภายนอกอื่นๆ	 ที่สามารถน�าข้อมูล	

เหล่านัน้มาใช้ในงานพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้ในชุมชนได้

ในเวทีวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน นอกจำก  

ชำวบ้ำนท่ีมำเข้ำร่วมอย่ำงคึกคักเต็มทั้งวันแล้ว  

ยังได้เชิญหน่วยงำนปกครองท้องถิน่ ส่วนรำชกำร

ในพืน้ที ่ และหน่วยงำนพฒันำของค่ำยจฬุำภรณ์

มำร่วมเวทีด้วย ท�ำให้โครงกำรนี้เป็นที่รู้จักของ

หน่วยงำนภำยนอกพอสมควร 

เพิม่พนูความสมัพนัธ์

ในกระบวนการเก็บข้อมูล	 ท่ีอาสาสมคัร

ได้ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเข้มข้น ท�ำให้เกิดควำม

สัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่ำงสมำชิกในชุมชนด้วยกัน   

ดังค�ำบอกเล่ำของคณะท�ำงำนโครงกำรที่เป็น

ชำวนำผูห้นึง่ ทีม่ต่ีอครเูกษยีณ ซึง่เป็นคณะท�ำงำน

โครงกำรด้วยว่ำ “หากไม่มโีครงการ คงไม่มโีอกาส

ได้รูจ้กักับคร ูเรากท็�ากนิของเรา แกก็อยูข่องแก” 

หรอืแม้ระหว่ำงชำวบ้ำนด้วยกนัเอง ควำมทีต่่ำง

คนต่ำงท�ำงำนอำชพี ต่ำงคนต่ำงอยู ่พอตอนนีไ้ด้ 

มส่ีวนร่วมในกำรท�ำโครงกำร ก็ท�ำให้ได้พดูคยุกัน
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มำกขึน้ “แต่ก่อนเช้าไปท�างาน เยน็ก็กลับ ไม่มไีร

ให้ต้องมาคุยกัน ตอนน้ีได้มาน่ังกินกาแฟคุยกัน

บ้าง” ซึง่สอดคล้องกับข้อสงัเกตของผูป้ระสำนงำน

พืน้ที ่ ทีพ่บว่ำ ชำวบ้ำนมปีฏสิมัพนัธ์กนัมำกข้ึน 

กล้ำคิด กล้ำพดูกนัมำกขึน้ 

โครงการท่ีเราเลือกได้

คณะท�างานผูห้นึง่เล่าว่า “ชมุชนเรากม็ี

กลุม่อาชพีของรฐัหลายกลุม่ แต่เราไม่มโีอกาสได้

เข้าร่วมเลย  หรอืบางคร้ังแค่ได้ไปฟัง ไม่สามารถ

ออกความคดิเหน็ได้ เพราะเขาก�าหนดมาแล้วว่า

ให้ท�าอะไร เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยกต้็องท�า ต่าง

จากโครงการของเรานี ้ทีต้่องหาข้อมลูก่อน และได้

มส่ีวนร่วมในการเลอืกสิง่ทีอ่ยากท�าเอง ถ้าไม่เหน็

ด้วย กล้็มไปเลย” เขำยงัได้กล่ำวถงึควำมต่ำงเรือ่ง

กำรตดิตำมโครงกำรด้วยว่ำ “โครงการของรฐัแทบ

ทั้งหมดไม่มีการติดตาม จึงท�าได้แค่รอบเดียว 

เหลือข้าวของไว้เป็นอนสุาวรย์ี แต่ของ LDI มกีาร

ตดิตามใกล้ชดิมาก เชือ่ว่าโครงการแบบนีจ้ะไม่ล้ม

ง่ายๆ”

ประธำนคณะท�ำงำนโครงกำรคนปัจจบัุน

เล่ำว่ำ “โครงการอ่ืนให้ผูน้�าเป็นคนตดัสนิใจให้ คิด

ให้เสรจ็ว่าควรท�าโครงการอะไร คนจะเชือ่หรือไม่ก็

ไม่สนใจ แต่โครงการน้ี แม้ผมเป็นผูน้�า เหน็ว่าต้อง

ท�าแบบน้ี ถ้าสมาชกิไม่เห็นด้วย เรากไ็ม่ท�า”

โครงกำรน้ีจงึเป็นประสบกำรณ์ใหม่ส�ำหรบั

ชำวบ้ำน ท่ีให้ชำวบ้ำนมำเป็นคณะท�ำงำนโครงกำร 

ได้บรหิำรจดักำรโครงกำรกนัเอง จนหญงิแม่บ้ำน

ทีเ่ป็นคณะท�ำงำนคนหน่ึงได้กล่ำวว่ำ โครงกำรนี้

ท�ำให้ “ได้ใช้ความคิดของเรา”  
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ให้บทบาทผู้น�าทกุฝ่าย
ของชุมชน

แม้โครงการน้ีจะมข้ีอก�าหนดไม่ให้ผูน้�าที่

เป็นทำงกำรเข้ำมำเป็นคณะท�ำงำนโครงกำร ให้เป็น

ได้เพียงที่ปรึกษำโครงกำรเท่ำนั้น และกำรเป็น

ชมุชนขนำดใหญ่ทีห่ลกีเลีย่งเร่ืองกำรแบ่งพวกแบ่ง

กลุ่มไม่ได้ จนเป็นที่มำของขั้วกำรเมืองภำยใน

ชมุชน โครงกำรนีไ้ด้พยำยำมรกัษำควำมเป็นกลำง 

และรกัษำบทบำทของผูน้�ำต่ำงๆ ในชมุชน โดยเชญิ

มำร่วมรับรู้กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรให้ครบ  

ทกุฝ่ำย และให้บทบำทผู้น�ำเหล่ำนัน้ในทีป่ระชมุ

เสมอ เช่น ให้เปิดหรอืปิดกำรประชมุ ให้เสนอ   

ข้อแนะน�ำต่อโครงกำร เป็นต้นคณะท�ำงำนเช่ือว่ำ

ถงึอย่ำงไรผูน้�ำเหล่ำนัน้ก็ยงัเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ

ของคนในชมุชน 

ก้าวข้ามความขัดแย้ง
ด้วยข้อตกลงร่วม 

	 ดงักล่าวแล้วว่า	 บ้านทอนอามานกเ็ช่น

เดยีวกบัหลำยๆ ชมุชน ทีม่ขีัว้กำรเมอืงภำยใน

ชมุชน ช่วงแรกของกำรท�ำโครงกำร คณะท�ำงำน

ต้องฝ่ำข้ำมทัง้ปัญหำควำมขดัแย้งและควำมไม่ไว้

วำงใจที่มีอยู่ในชุมชน แม้กระท่ังระหว่ำงคณะ

ท�ำงำนด้วยกนัเอง 

 เมื่อมีควำมเห็นต่ำงในที่ประชุมโครงกำร 

บำงครัง้ต้องตดัสนิกำรด้วยกำรโหวต คณะท�ำงำน

เล่ำว่ำ คนแพ้โหวตกอ็ำจไม่พอใจบ้ำง แต่โครงกำร

เรำต้องเดนิต่อไป หรอืบำงคนท่ีเหน็ต่ำงแต่ไม่พดู

ในทีป่ระชมุ กลับไปพดูว่ำร้ำยกันทีร้่ำนกำแฟ แต่ 

“เราไม่เอามาแบกไว้ มนัจะหนัก เราต้องมองข้าม 

และเดินต่อไป”

 ช่วงกลำงโครงกำรได้เกดิปัญหำภำยในคณะ

ท�ำงำนโครงกำร ที่ประธำนโครงกำรคนแรกไป

สมัครเล่นกำรเมืองท้องถิ่น จนท�ำให้ไม่มีเวลำ    



8

ให้กับโครงกำร อกีทัง้ยงัขดัต่อระเบยีบข้อหนึง่ของ

โครงกำรด้วย ที่ไม่ให้ผู้น�ำท้องถิ่นเข้ำเป็นคณะ

ท�ำงำน เป็นได้เพยีงท่ีปรกึษำ แต่ด้วยวฒันธรรม

กำรอยู่ร่วมกันของคนชนบท ท�ำให้คณะกรรมกำร

โครงกำรรู้สึกล�ำบำกใจที่จะปรับเปลี่ยนประธำน 

จนในที่สุดต้องถือตำมข้อตกลงร่วมที่สร้ำงไว้  

สร้างความมัน่ใจด้วยผล
ของโครงการ

เช่นเดยีวกบัทกุพืน้ที	่ ยาขมหม้อโตของ

กระบวนกำรท�ำงำนในโครงกำรนี ้คอื งำนเอกสำร

ในช่วงกำรจดัซือ้จดัจ้ำง รวมทัง้เร่ืองกำรประชมุ

บ่อยๆ ตำมมำด้วยเรื่องสถำนที่ส�ำหรับประชุม    

ที่ในที่สุดได้ใช้บ้ำนเช่ำส่วนตัวของผู้ประสำนงำน

พืน้ทีเ่ป็นทีป่ระชมุ

คณะท�ำงำนเล่ำว่ำ ในช่วงต้นของกำร

ด�ำเนนิงำนของโครงกำรน้ัน กำรเรยีกประชมุท�ำได้

ยำก เพรำะคนมำร่วมแล้วไม่ได้อะไรกลบัไป กไ็ม่

อยำกมำร่วมประชมุอกี  คณะท�ำงำนต้องไปชีแ้จง

โน้มน้ำวคนที่ยังไม่เข้ำใจให้มำร่วมประชุม จน

โครงกำรเร่ิมเหน็ผลจบัต้องได้ กำรเรยีกประชมุก็

ท�ำได้ง่ำยขึน้ ช่วงปลำยปี 2555 ทีผ่่ำนมำในกำร

ประชมุปิดโครงกำร ชำวบ้ำนมำร่วมกนัมำก เพรำะ

เหน็ผลของโครงกำรรอบทีผ่่ำนมำแล้ว พวกเขำ  

จงึอยำกได้ท�ำโครงกำรบ้ำง หำกงบประมำณรอบ

ใหม่มำในชมุชนอกี 

ผู้ประสำนงำนพืน้ทีก่ล่ำวว่ำ “สิง่ทีเ่คยเล่า

ให้ฟัง เรือ่งประโยชน์ของกระบวนการท�างานของ

โครงการ แต่เมือ่ยังไม่ท�างานกย็ากทีช่าวบ้านจะ

เข้าใจ แต่ตอนน้ีชาวบ้านได้เหน็กับตาแล้วว่าท�า

แล้วเป็นยงัไง” 

เหน็ได้ว่ำทัง้ 2 กจิกรรมของโครงกำร คอื 

โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกำรปักผ้ำคลุม

ละหมำด ล้วนท�ำบนฐำนควำมรู้ ทักษะ และ

วัตถุดิบที่มีอยู่เดิมในชุมชน ส่วนกำรตลำดนั้น

นอกจำกขำยให้ใช้กนัเองในชมุชนแล้ว ยงัมคีณะ

ท�ำงำนคนหนึง่เป็นอดตีเซลล์แมนขำยเครือ่งไฟฟ้ำ 

ที่มีทักษะกำรขำยตรงมำก่อน ได้ท�ำหน้ำที่กำร

ตลำดให้กบัโครงกำร ผลงำนกำรขำยของเขำน้ัน 

เป็นทีย่อมรบัของสมำชกิโครงกำรมำก 

ต้ังแต่ต้นโครงกำรว่ำ ประธำนโครงกำรมวีำระกำร

ท�ำงำนคนละ 2 ปี เม่ือครบวำระแล้วต้องเลอืก  

กนัใหม่ เหตุกำรณ์ครัง้น้ี ท�ำให้คณะท�ำงำนเรยีนรู้

ว่ำ กำรมข้ีอตกลงร่วม ทีส่ร้ำงข้ึนอย่ำงชดัเจนใน

เบือ้งต้นเป็นสิง่จ�ำเป็น สำมำรถน�ำมำใช้คล่ีคลำย

ปัญหำได้ 
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 โครงการที่มีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร	 และสร้างอาชีพเสริมให้บ้าน													

ทอนอำมำน ซึง่นอกจำกจะได้ผลตำมเป้ำประสงค์แล้ว ยงัช่วยให้คณะท�ำงำนและชมุชนได้ค้นพบ “ขุมพลงั” 

ของตัวเอง ทีก่ระบวนกำรท�ำงำนของโครงกำรได้ดึงออกมำให้ประจักษ์ รวมทัง้ควำมรู้สกึใหม่ของกำรท�ำงำน

เป็นกลุ่ม ทีใ่ห้ควำมสขุมำกกว่ำกำรท�ำงำนเพือ่ตนเพือ่ครอบครัวแต่ถ่ำยเดียว 

ผลทีเ่กดิ / ข้อเรียนรู้

โรงปุ๋ยของเรา

ดงักล่าวแล้วว่า	โครงการผลิตปุย๋อนิทรย์ี	

นอกจำกแก้ปัญหำต้นทนุกำรผลติทำงกำรเกษตร

สงู อันเป็นทีม่ำหนึง่ของกำรมหีนีส้นิของชำวบ้ำน

แล้ว ยังสร้ำงรำยได้ให้กบัสมำชกิกลุ่มฯ ด้วย อกี

ท้ังได้ควำมรู้เกี่ยวกับปุ๋ยจำกกิจกรรมกำรอบรม  

ในโครงกำรฯ  ทีค่ณะท�ำงำนเล่ำด้วยควำมภมูใิจว่ำ 

ตอนนีส้มำชิกทกุคนรูจ้กัหมด ปุย๋ NPK หมำยถงึ

อะไร มปีระโยชน์อย่ำงไร ควรใช้กบัช่วงใดของกำร

เพำะปลูก จะได้ไม่ต้องถกูหลอกเวลำไปซือ้ปุย๋ที่

ตลำด รวมทั้งควำมรู้ในกำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์ด้วย     

ทีแ่ม้แต่แม่บ้ำนยงัรูว่้ำ “ขีว้วัดทีีส่ดุส�าหรบัการหมัก

ปุย๋นัน้ต้องได้จากในคอกววั เพราะเกดิการหมกั 

กบัฉีวั่ว และได้คลกุเคล้าจากการทีว่วัเดนิย�า่ไปมา

ในคอก”

คณะท�ำงำนฯ ภมูใิจในโครงกำรปุย๋อนิทรย์ี

ของชมุชนมำก “ไม่คดิว่าจะมโีรงท�าปุย๋ในชุมชนเรา 

ทีไ่ม่เพยีงขายให้กับคนในชมุชนเท่านัน้ หากคนต่าง

ชมุชนยังมาหาซือ้ ท�าให้ผลติแทบไม่ทนั”
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จากส่วนตัวสูส่่วนรวม 

คณะท�างานโครงการผ่านทัง้ประสบการณ์

ยำกล�ำบำกด้วยกนั จนได้ชืน่ชมควำมส�ำเรจ็ด้วย

กนั จนควำมรูสึ้กของกำรท�ำเพือ่ตวั เพือ่ครอบครวั

แต่ถ่ำยเดียวค่อยๆ ขยำยกลำยเป็นควำมรูส้กึใหม่

ในกำรได้ท�ำงำนเพือ่คนอืน่ๆ ในชมุชน

อดตีเซลล์แมนทีเ่ป็นคณะท�ำงำนฝ่ำยกำร

ตลำดเล่ำว่ำ แต่ก่อนท�ำงำนบรษิทัเป็นเซลล์แมน

ขำยเครือ่งไฟฟ้ำแถวภำคอสีำน ถือเป็นกำรท�ำงำน

ให้กบัตัวเอง ท�ำเท่ำไหร่ได้เท่ำน้ัน ตอนนีไ้ด้ท�ำงำน

ให้กับชุมชน เป็นกำรขำยสินค้ำของชุมชน        

กลบัรูส้กึภมูใิจมำกกว่ำ เพรำะได้ขำยของฝีมอืคน

บ้ำนเรำ และช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่

หลำยครอบครวัในชมุชน ทัง้ยงัได้ค้นพบว่ำคนใน

ชมุชนมคีวำมเก่งหลำยอย่ำง

เสริมพลงัผูห้ญงิ 

	 โครงการนีไ้ด้เปิดบทบาทผูห้ญงิให้ได้เป็น

คณะท�ำงำนด้วย แม้ช่วงแรกจะเข้ำร่วมท�ำด้วย

ควำมไม่มั่นใจนัก เพรำะเป็นโครงกำรผลิตปุ๋ย

อินทรย์ี ทีไ่ม่ใช่เรือ่งทีผู่ห้ญงิจะคุ้นเคยมำก่อน ถงึ

วันนีค้ณะท�ำงำนโครงกำรคนนัน้จงึ “อยากบอก   

ผู้หญิงคนอื่นๆ ว่าเราก็ท�าได้ ให้ลองท�าดูบ้าง     

ท�าแล้วได้กับตัวเอง และสามารถแนะน�าเพื่อน   

คนอ่ืนๆ ได้ด้วย ภูมิใจที่จะบอกใครๆ ว่าให้ดู

ตวัอย่างที ่หมู ่11 บ้านทอนอามาน เราท�าได้” 

ควำมมัน่ใจของคณะท�ำงำนผูห้ญงิมมีำกถงึขนำด

กล้ำประกำศว่ำ “ไม่ว่าผูห้ญงิหรอืผู้ชายสามารถท�า
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แทนกนัได้ ไปประชมุแทนกันได้ เรยีกว่ารูเ้ท่ากนั

แล้วในเรือ่งโครงการปุย๋”

 ส่วนเรือ่งกำรปักผ้ำละหมำด ท่ีแม้แม่บ้ำน

จะท�ำได้มำก่อน จำกกำรเป็นลกูจ้ำงรบัผ้ำคลมุผม

จำกเถ้ำแก่มำปัก แต่โครงกำรนี้ท�ำให้เกิดควำม

ช�ำนำญมำกขึน้ และได้ขยำยไปท�ำผลติภณัฑ์ใหม่ 

คือ ผ้ำคลุมละหมำด ทีไ่ม่เพียงผูห้ญงิเท่ำนัน้ทีเ่กดิ

ควำมภำคภมูใิจ คณะท�ำงำนทีเ่ป็นผู้ชำยคนหนึง่

ได้กล่ำวว่ำ “ภูมใิจไปกับผูห้ญงิด้วย สามารถท�าจน

จ�าหน่ายสนิค้าทีท่�ามาจากมอืของพวกเขา ท�าสวย

มากด้วย ได้ขายในชมุชน เป็นสิง่ทีค่นบ้านเราท�า 

คนบ้านเราขาย คนบ้านเราซ้ือ และขายนอกชุมชน

ไปทัว่ท้ัง 3 จงัหวดัด้วย” 

     

โครงการนี้นอกจากจะเปิดพื้นที่ให้กับ					

ผู้หญงิแล้ว ช่วงกลำงโครงกำรทีป่ระธำนคนเดมิไป

ลงสมัครกำรเมืองท้องถิ่น จนไม่มีเวลำให้กับ

โครงกำรเลย ท�ำให้ต้องสรรหำประธำนคนใหม ่  

จนได้คณะท�ำงำนผู้หนึง่ทีไ่ม่ใช่กลุม่แนวหน้ำท�ำงำน

พฒันำในชุมชน แต่กำรท�ำงำนร่วมกนัในโครงกำร

ที่ผ่ำนมำ เขำได้พิสูจน์ตัวเองว่ำแม้เป็นคนไม่    

ช่ำงพดู แต่ท�ำงำนจรงิจงั และมคีวำมรูห้ลำยเรือ่ง 

ทัง้กำรก่อสร้ำง และงำนช่ำงทีจ่ะช่วยแก้ปัญหำทำง

เทคนคิของโรงงำนปุย๋ได้  ถอืได้ว่ำโครงกำรนีไ้ป 

เปิดโอกำสให้คนท�ำงำนจริงหน้ำใหม่ขึ้นมำมี

บทบำทน�ำในกำรพฒันำชุมชน 

ประธำนคณะท�ำงำนโครงกำรคนใหม่ ทีม่ี

คูห่ทู�ำงำนใกล้ชดิกนัอกีคนหน่ึง ทีม่คีวำมรู้ด้ำนช่ำง 

ได้พสิจูน์กำรท�ำงำนอย่ำงแขง็ขนัตลอดระยะเวลำ

ของโครงกำรทีผ่่ำนมำ ว่ำท�ำงำนด้วยควำมต้ังใจ

จรงิ จนทกุคนพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ำ มปัีญหำ

อะไรต้อง “สองคนน้ีเท่าน้ัน เป็นคนท�าจริง ถ้าบอก

ว่าต้องการเสา กไ็ปหาไม้ ขุดหลมุให้ทนัท ีหรอืหาก

เครือ่งจกัรโรงปุย๋เสยี กแ็ก้ไขได้ เป็นสารพดัช่างใน

ชมุชน” 

เปิดบทบาทคนท�างานจริง  
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ผู้เขียน   พิกุล สิทธิประเสริฐกุล

ผู้ให้ข้อมูล  มำรีแย ดอเลำะ, นิอิดริส เจะอำลี, ครูมำนิตย์ บินอูเซ็ง, ดอเลำะ บินจูเซ็ง,  

   อิสมำอีม เจะนิ, รอปีชะ มูดอ, อำซูรำ กะเดง, แจเซำะ เซ็ง, 

   มำสึนะ บินนำแว, นุฮำนำ นิสำแย, เจ๊ะซัยนะ เจ๊ะดำโอ๊ะ,

   นูรไอนี บินแยนำ, ชำลีมำ ลำเตะ, กำริม ปอหะ, อำฟันดี เดง

ผู้ประสานงานพื้นที่ อำฟันดี เดง

  

จัดท�าโดย  โครงกำรสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชำยแดนภำคใต้ (ช.ช.ต.) 

   สถำบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนำ เลขที่ 693 ถ. บ�ำรุงเมือง 

   เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ 10100

   โทรศัพท์ 0-2621-7810-2 โทรสำร  0-2621-8042 

    Home page : http://www.ldinet.org

ปีที่พิมพ์	 	 เมษำยน 2556

สนับสนุนโดย  

ธนำคำรโลก

ค ้นพบขุมทรัพย ์ของ
ตนเอง

โครงการนีท้�าให้ชาวบ้านได้เรียนรูถ้งึทนุ

ของชมุชน ตัง้แต่ช่วงกำรส�ำรวจข้อมลูชมุชน ทีเ่มือ่

ประมวลภำพรวมของทัง้บ้ำนทอนอำมำน พบว่ำ 

ชุมชนแห่งนี้มีทุนควำมรู้ ภูมิปัญญำ และมี

ทรัพยำกรที่หลำกหลำยมำก เช่น กำรท�ำเรือ    

กอและ ท�ำกรงนก ท�ำกระเป๋ำย่ำนลเิพำ กระจดู 

กำรปักจักร กำรหมกัน�ำ้บดููฯลฯ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำโครงกำรมำ 3 ปี ได้

สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรท�ำงำนพัฒนำ เมือ่ผนวก

กับกำรได้รับรู้ถึง	 “ทุน” ที่ชุมชนมี ท�ำให้คณะ

ท�ำงำนคนหน่ึงถงึกบักล่ำวว่ำ “สิง่ทีช่มุชนมแีละ

ท�าได้ตอนน้ี ถ้าพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มอาชีพ จะ

สามารถเปิดเป็นศนูย์ดงูาน ให้คนมาดงูานบ้านเรา

ได้ทัง้วนัเลย” เช่นเดียวกบักลุม่ปักผ้ำละหมำด ที่

ได้ข้อสรปุว่ำ เมือ่ก่อนตอนรบัจ้ำงปักจกัร “ฝีมอื

เป็นของเรา	แต่ค่าแรงเขาก�าหนดให้	เป็นลกูจ้าง

ตดัเย็บ	ตอนนีเ้ป็นเถ้าแก่	แบบรวมกนัเป็นกลุม่”


