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

จากผลการดาํเนินการทีเ่กดิขึน้ทาํให�เหน็ว�าโครงการทีเ่หมาะสม
และสอดคล�องกับวิถีชีวิตคนในชุมชนจะต�องทํากิจกรรมในวันเสาร�-
อาทติย� และใช�เวลาคร่ึงวนั หรือวันเดยีว มรีะยะเวลาส้ันในแต�ละครัง้ โดย
แรงจงูใจในเรือ่งรายได� ไม�ใช�ประเด็นสําคัญของคนในชุมชน เพราะส�วน
ใหญ�สามารถประกอบอาชีพและทํามาหากนิพ่ึงพาตนเองได� 
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เสียงกลองกลบเสยีงป�น
ทีช่�างให�ออก 

สาํเนยีงเสยีงทองถิน่ปกษใตดงัฟงชดัผลดั

กันถายทอดเร่ืองราวที่เกิดขึ้นของคนหมูบาน   

ชางใหออก ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงภายใน

หมูบานหลังไดรวมโครงการสนับสนุนชุมชน    

ทองถิน่เพือ่ฟนฟชูายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) เมือ่ 

หันไปมองรอบวงคุยจะเจอแตรอยยิ้มเปอนบน

ใบหนา สลับเสียงหัวเราะดังล่ันเปนระยะ 

บรรยากาศทีไ่มเพยีงแตเลอืนใหภาพความรุนแรง

หายไป แตใหรู สึกถึงความสุขและความสนุก    

ของคนท่ีชมุชนแหงนี้ 
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 หมูบานชางใหออก ต้ังอยูหมู 2 ในตําบล

ควนโนรี อาํเภอโคกโพธ จงัหวัดปตตานี ชือ่ชมุชน

ตัง้ตามท่ีตัง้ตดิกบัวดัชางใหทีม่ตีาํนานหลวงปูทวด

เหยยีบนํา้ทะเลจดือนัศกัดิส์ทิธิ ์ ซึง่ดงึดดูใหผูคน

จากท่ัวสารทิศมา กราบสักการะขอพรเสริมสิริ

มงคล ใหอยูรมเย็นเปนสุข ปลอดภัยและ

แคลวคลาดภยัอันตราย ประชาชนทีน่ีส่วนใหญ

นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในวัฒนธรรมและ

ประเพณแีบบวิถพีทุธ จึงเปนหมูบานไทยพทุธใน

แวดลอมของหมูบานพี่นองมุสลิมท่ีอาศัยอยู   

รวมกันมายาวนาน 

ต�างศาสนา 
ชมุชนเดยีวกนั

 สถานการณความรุนแรงไมไดสงผลกระทบ

และสัน่คลอนความสมัพนัธทีเ่คยผูกพนักนั ยงัคง

ไปมาหาสูเชนคนรูจกัคุนเคย เวนแตเพยีงบางชวง

ทีเ่กดิเหตุการณรายถงึชวีติคนในหมูบานใกลเคียง 

ทําใหการเดินทางไปไหนมาไหนถูกจํากัดลงและ

ตองหางเหนิกนัไป เมือ่เวลาผานไปแลวกก็ลบัมา

ดําเนินชีวิตเชนปกติอีกครั้ง ดังท่ี กัลยา บุญชู 

ประธานโครงการบานชางใหออกเลาวา 

 “บานเรามีโรงสีขาว คนมุสลิมก็มาสีขาว

ทีน่ี ่ สถานการณไมไดทาํใหชาวบานโกรธแคนกนั 

เคยอยูกนัมาอยางไร ก็เหมอืนเดมิ เปนปกติด ีมี

บางที่กลัวเพราะเกิดเหตุการณชาวบานถูกยิง

ระหวางทางไป อบต. เราตองใชเสนทางนัน้ ตอง

ปรบัเปลีย่นเสนทาง กอนไปไหนมาไหนก็ไปเลย 

ตอนน้ีกไ็ปเทาทีจ่าํเปน”
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 จากขอมูลชุมชนชางใหออก มีจํานวน 

155 ครวัเรอืน มีประชากร 565 คน ประชาชน

ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเปนสวนใหญ มี

รายไดเฉลี่ยวันละ 700 บาท รองลงมาคือรับ

ราชการ รายไดขั้นตํ่า 10,000 บาทตอเดือน 

ทรพัยากรนํา้และดนิคอนขางอดุมสมบรูณ มบีอนํา้

ตื้นท่ีนํามาใชในการอุปโภคบริโภค สภาพดิน    

เอ้ือตอการทําการเพาะปลูก สามารถทํานาได     

ปละครัง้เพ่ือการบรโิภคเปนสวนใหญ เปนหมูบาน

ทีฐ่านะทางเศรษฐกจิด ีพึง่พาตนเองไดสงู มากกวา

คร่ึงหน่ึงของประชากรจบการศึกษาระดับมัธยม 

ศกึษาและปรญิญาตรี โดยมีสดัสวนใกลเคยีงกนั 

ประชากรผูสงูอายคุอนขางมาก  

 ปญหาท่ีนําเสนอในการจัดเวทีวิเคราะห

ชุมชน ซ่ึงเห็นรวมกันวาจะตองปรับปรุงแกไข   

และพฒันาใหเกดิประโยชน ตอบสนองตอความ

ตองการของคนในชมุชน รวมทัง้หมด 5 ประเด็น

คอื 

 1) การจัดการนํ้าเพื่อใหเพียงพอและมี

คณุภาพในการอปุโภคบรโิภค 

 2) การจดันํา้เพือ่นาลุมใหมปีระสิทธิภาพ

และปลกูพชืหมุนเวยีนไดตลอด 

 3) การพัฒนากลุมอาชพีใหสามารถจดัการ

ตอเนือ่ง (กลุมน้ํายาลางจาน) 

 4) การสงเสรมิการเพาะปลูกในครวัเรอืน

ใหเกดิความมัน่คงดานอาหาร และ 

 5) การสืบทอดภูมปิญญาการทาํขันหมาก

ในหมูบาน โดยท่ีประชุมไดชวยกันอภิปราย ลง

ความเห็นเลือก 3 ประเด็นหลังท่ีจะพัฒนา

โครงการ ซ่ึงพิจารณาความเปนไปไดกับผล

ประโยชนทีช่าวบานจะไดรบัเปนหลกั 

 เม่ือคํานึงถึงความเปนไปไดจากขอมูล

ชมุชน พบวากลุมแมบานเคยทาํนํา้ยาลางจานมา

กอน แตไมประสบความสาํเร็จ เพราะมปีญหา

เรือ่งคณุภาพยงัเทยีบกบัผลติภณัฑทีว่างขายทัว่ไป

ไมได และยงัขาดตลาดทีจ่ะวางจาํหนาย ทําใหตอง

หยดุการผลิตและเลกิการทํากลุมน้ีไป การพฒันา

โครงการทํานํา้ยาลางจานจึงเปนการร้ือฟนงานเดิม

ทีเ่คยทาํขึน้มาใหม 
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ทาํโครงการแทนคุณ 

สาํหรบัการเลือกอกีสองโครงการมองไปที่

กลุมเปาหมายทีจ่ะไดรบัผลประโยชน คอื กลุม     

ผูสงูอายทุีม่อียูเปนจาํนวนมากในชุมชน คนเหลาน้ี 

ตองเผชิญกับความเสื่อมโทรมของรางกายที่สง

ผลกระทบตอจติใจใหรูสกึตวัเองไมมคีณุคา ตกเปน

ภาระของคนในครอบครวั บางคนใชชวีติอยูในบาน

อยางเงียบเหงา ซึง่การกระตุนใหพลงัชวีติไดกลบั

คนืมาเหมอืนไดตอบแทนคณุของผูสงูอายุ จงึให

ความสําคญัของการพัฒนาโครงการเพ่ือผูสงูอายุ 

ทั้งโครงการปลูกผักสวนครัวที่ชวนตายายใน

หมูบานมาใชเวลาวางปลูกผัก และโครงการ

สืบทอดภูมิปญญาขันหมากเพื่อใหผู สูงอายุ     

ชวยถายทอด ฝกสอน และฝกฝนการทําขันหมาก

ใหแกคนรุนหลัง ดังท่ี เสริมศิร ิทองอราม ประธาน

กลุมทาํผาขนัหมากเลาวา

“ทีห่มูบานมีผูสงูอายจุาํนวนมาก อยากให 

ผูสงูอายไุดใชเวลาวางไปกบัการปลูกผกั พอแตก

ประเดน็ไปเจอเรือ่งทาํผาขันหมาก กเ็ห็นวานาจะ

ชวยกนัอนรุกัษไว คนแกทาํกนัอยูแลว ตอไปจะมี

คนมาทาํแทนได เวลาใครในหมูบานแตงงานจะไม

ตองไปหาจากท่ีอืน่ สะดวก สรางรายได สืบทอด

ภมูปิญญาทองถิน่ตอไป” 
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จริงใจซ้ือใจกัน

กวาจะปนขึน้มาเปนโครงการในปแรกได 

ทกุคนลงความเห็นถึง “ความยาก” จนเกือบจะ

ถอดใจโยนผาขาวกนัหลายรอบ แตเหน็นํา้ใจของ

ผูประสานงานพ้ืนท่ีคอื มฮูาํมดั เจะดอเลาะ หรือ 

“มะ” ซึง่เปนคนมสุลมิเขามาทาํงานกบัชมุชนตาง

ศาสนา จงึยอมทาํงานกันตอ ทัง้ทีใ่นตอนแรกยงั

รูสกึไมไววางใจ ตัง้แงไมยอมรับและปฏเิสธอยูในที 

โดยทีผู่ประสานงานสมัผสัและรูสกึไดถงึปฏกิรยิา

ตอตานลกึๆ ขางใน ดงัทีเ่ขาเลาวา

“ตอนแรกท่ีเขาไป เขากม็องหนา สงสยั

วาเปนคนมุสลิมคนเดยีวเขามาคุยช้ีแจงโครงการ

ในชมุชนของเขา ถงึไมไดมกีารตอตานชดัเจน แต

กไ็มไวใจ ยังมีความหวาดระแวง ผมตองพยายาม

เขาไปหาเขา สรางความใกลชดิ จนเขาเปดใจ พอ

ผานไปปหนึง่ ความรูสกึเมือ่เทยีบกบัตอนแรก

เปลีย่นไป”

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไมใชการคิด 

เขาขางตัวเองของผูประสานงาน คณะทาํงานทีไ่ด

รวมกันพัฒนาโครงการยืนยันถึงความรูสึกท่ีได 

สานขึน้อยางคอยเปนคอยไป จากท่ีไมสนใจก็กลบั

มาเหน็ความสาํคัญ ใหการยอมรบั และใหความ

รวมมือดวยความเต็มใจ นอกจากประโยชนที่

ชุมชนจะไดรับแลว ความมุงมั่นที่ตองพัฒนาให

โครงการไดรับการสนับสนุนยังเกิดจาก “ความ

จรงิจงัและความจรงิใจ” ทํางานหนกัตอเนือ่ง มี

ความสมํา่เสมอ ออนนอมถอมตนของผูประสาน

งานพืน้ที ่ซึง่ประธานโครงการเลาวา

“เหน็ความจรงิจงัจรงิใจ เขาใจเยน็ ใหคาํ

แนะนาํท่ีด ีนอยมากทีจ่ะมใีครเขามาในหมูบาน 

แลวสามารถจะพัฒนาใหเกิดโครงการท่ีคน

ยอมรับได ทุกคนรูจักมะ เพราะมะจะมารวม

ประชมุในหมูบาน ไมใชแคงานของแอลดีไอเทานัน้ 

เปนคนท่ีเขานอกออกในไดตลอดเวลา ผูใหญบาน

จะเปนคนประกาศเสียงตามสายทกุครัง้ จะมแีซว

วาวันนีใ้หมาประชุมโครงการของมะ”  
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ความรวมมือในการทํากิจกรรมแตละ

โครงการแตกตางกันไปข้ึนอยูกบัเงือ่นไขเรือ่งเวลา 

ความสนใจและรปูแบบของกจิกรรม เนือ่งจากตดิ

ภารกิจและความรับผิดชอบในบานและสวนยาง

ของตนเอง กวาจะเสร็จงานก็คลอยบายและ

ตองการพักผอน กลุมท่ีเปนขาราชการทํางาน

จนัทร-ศุกรทัง้วัน จะเขารวมกจิกรรมเฉพาะเสาร-

อาทิตย ยกเวนคณะทาํงานทีต่องรวมประชุมวนั

ธรรมดา จะตองขอลางานหนวยงานตนสังกัด  

ครึง่วนั แตทาํไดเทาทีจ่าํเปนจรงิๆ 

สวนวิธีการและรูปแบบกิจกรรมพบวา 

การทํางานรวมกันเชนการปลูกผักสวนครัวใน

แปลงเดยีว แลวแบงคาตอบแทนกันไมไดผลเทา  

ทีค่วร เพราะการปลูกผักทําอยูในบานของคนใน

ชมุชนหลายครวัเรอืนอยูแลว เปนการปลกูเพือ่กนิ

ไมใชเพ่ือการคา ทําใหการรวมกลุมทําดวยกนัไม

สอดคลองกับวิถชีวีติและการทํามาหากิน ปจจุบนั

เจาของพ้ืนทีท่ีบ่รจิาคใหเปนแปลงปลกูผกัรวมตอง

เปนผูดแูลรดน้ํา พรวนดนิ ใหปุยเอง และแจกจาย

ใหแกคนในชมุชนทีม่าขอปนไปกนิ เครอืวลัย มณี

ปราสาท คณะทํางานเลาวา 

“คนสนใจและถนัดจะปลกูผัก มาลงช่ือ

กันมาก แตไมคอยมาชวยกัน ตอนนี้ปลูกเต็ม

แปลงหมดแลว พอขายไดคนืเงินเขากลุม จะหยดุ

ไวกอน เราใหทีด่นิมาทาํแปลงกลุมใกลบาน งาน

เลยตกหนักอยูคนเดียว ยังทําไดเพราะอยูใกล

บาน รอขายหมดแลวจะหยดุ ไมตอยอดอกี” 

จากผลการดาํเนินการทีเ่กิดข้ึนทําใหเห็น

วาโครงการทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับวิถชีวีติ

คนในชุมชนจะตองทํากจิกรรมในวันเสาร-อาทิตย 

และใชเวลาครึง่วัน หรอืวันเดยีว มรีะยะเวลาสัน้

ในแตละครั้ง โดยแรงจูงใจในเร่ืองรายไดไมใช

ประเดน็สําคัญของคนในชมุชน เพราะสวนใหญ

สามารถประกอบอาชีพและทํามาหากินพ่ึงพา

ตนเองได 
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สบืสานเพลงกลองยาว 

ตอมาในปทีส่องท่ีประชุมในเวทีคดัเลือก

ประเดน็พัฒนาบานชางใหออก ไดรวมกนัวิเคราะห

ขอมูลชุมชนพบประเดน็ท่ีเห็นควรนํามาพฒันา ซ่ึง

เคยไดรบัการเสนอต้ังแตปที ่ 1 กลบัมาพจิารณา

ไดแก  1) การจดันํา้เพ่ือใหเพยีงพอ และมคีณุภาพ

สาํหรบัการอปุโภคบรโิภค 2) การจัดการนํา้เพือ่

การทํานาลุม แตงบประมาณท่ีไดรบัการสนับสนุน

มอียูคอนขางจํากดั ไมสามารถตอบสนองตอการ

พฒันาโครงการขนาดใหญทีใ่ชงบประมาณจาํนวน

สงูมาก ทีป่ระชุมมองถงึการนาํเขาสูแผนพัฒนา

หมูบานของอบต.ตอไป สวนการจดัการน้ําเพือ่ทาํ

นาลุม ทางกรมชลประทานไดใหการสนับสนุน

ดาํเนนิการแลว สิง่ทีเ่ปนประเดน็ลาํดบัถดัมาเพือ่

สรางการมีสวนรวมของชาวบานใหเกิดขึ้นจริง   

จึงมองไปที่ เรื่องการสืบสานประเพณีและ

วฒันธรรมของชุมชน 

จากปฏิทินชุมชนจะเห็นถึงงานบุญและ

งานประเพณีทีม่กีารละเลนกลองยาวภายในงาน 

การสงเสริมใหเกิดคณะกลองยาวบานชางใหออก

นาจะสรางการมีสวนรวม ดึงดดูใหคนเขามาทํา

กจิกรรมรวมกนั เพราะการเลนกลองยาวเปนการ

ละเลนรวมกบังานบุญประเพณตีางๆ ชาวบานเคย

ไดสมัผัส เพลดิเพลนิ สนกุสนานกบัการละเลนนี้ 

ซึ่งความสนุกและความบันเทิงจะหลอมรวมให  

คนหนัมารวมกัน สรางความรักสามคัคีใหเกิดข้ึน

ไดโดยงาย 

นอกจากน้ี การเลือกประเด็นพัฒนา

โครงการที่ตองมอง “ทุน” ของชุมชน หรือ

ศกัยภาพของชมุชนท่ีมลีกัษณะเฉพาะแตกตางไป

จากชมุชนอืน่ ทาํใหคนหนักลบัมามองโอกาสของ

ชุมชนท่ีตั้งอยูใกลวัดชางให ซึ่งเปนศาสนสถาน

สาํคัญของพทุธศาสนกิชนท่ัวไป และเปนสถานที่

ทองเทีย่วสําคญัของจงัหวดัปตตาน ีเมือ่เชือ่มโยง

ระหวางสถานทีต่ัง้กับชมุชน กลายเปนทีม่าของ

กจิกรรมกลุมทําของทีร่ะลึกบานชางใหออก เพือ่

ทาํเสือ้สกรีนทีร่ะลกึจําหนาย โดยเสือ้ท่ีทาํจะสกรนี

ขอความ “ไปวดัชางไหมาแลว” ละออ คงศรีจนัทร

เลาวา

“กลุมสกรนีเส้ือไปไดสวย เด็กจะเขามา

รวมกิจกรรมกนัเยอะ เพราะชอบท่ีไดทาํเส้ือและ

ขายเปนท่ีระลึก เสียดายคนที่เปนประธาน

โครงการยายกลับไปอยูทีก่รุงเทพฯ เลยเงยีบๆ ไป 

เส้ือท่ีทําไวขายจนหมดแลว หลายคนถามถึง  

เส้ือนี ้นาจะตองประชมุกนั จะแบงกนัทาํอยางไร” 
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กลองยาวกังวานไกล

กจิกรรมท่ีกาํลังจะไปไดสวยและสรางชือ่
เสียงของชุมชนชางใหออกในปจจุบนั คอื กจิกรรม
กลองยาวบานชางใหออก โดยทางสถานโีทรทศัน
ชอง 11 เขามาถายทําบันทึกเทปเพื่อเผยแพร
เพราะความโดดเดนของสมาชิกกลุมกลองยาวท่ีมี
แตผูหญงิลวน ตัง้แตรุนเดก็จนถงึรุนผูสงูอาย ุ ใน
การข้ึนแสดงครั้งแรกในเวทีวิชาการพลังชุมชน    
สูสนัตภิาพชายแดนใต สรางความประทบัใจใหแก
ผูชม และสรางความภาคภูมใิจใหแกคณะกลอง
ยาวบานชางใหออก เสรมิศริ ิทองอราม ประธาน
กลุมกลองยาวเลาถึงการพัฒนาคณะกลองยาว 
กอนจะถึงวนัทีเ่ริม่มชีือ่วา

“ตอนคิดจะทําเพราะบานเรามีงาน
ประเพณีตลอดท้ังป ในงานตองมรีาํกลองยาว ซ่ึง
เราตองไปจางมาเลน ถาเรามีกลองยาวของ
หมูบาน ก็จะประหยัดไมตองไปจางใคร แลวเรา
รับจางเลนในงานบุญประเพณีในพื้นที่ใกลเคียง 
หรือตามแตจะวาจาง จะชวยสรางรายไดใหแก
คนในชุมชนอกีชองทางหนึง่”   

แม  การสร  า งราย ได  เ สริ มจะ เป น
วตัถุประสงคขอแรกๆ ในการดําเนินกิจกรรม แต

ผลลัพธที่ชัดเจนเปนความสมัครสมานสามัคคี    
ที่เกิดข้ึนของคนในชุมชน สรางความสัมพันธที่ 
ใกลชดิและแนบแนนข้ึน เพราะตองมารวมกนัฝก       
ตกีลอง รองเพลงและรํารวมกนั อกีทัง้ยังบรรลุ
วตัถปุระสงคการสรางคณุภาพชีวติทีด่ขีองชุมชน 
เพราะกิจกรรมน้ีสรางการมีสวนรวมของคน       
ทกุกลุมอยางแทจริง เห็นไดจากสมาชิกท่ีประกอบ
ดวยคนอายรุุนตางๆ กนัตัง้แตเดก็ หนุมสาว และ
ผูสูงอายุมารวมกัน โดยสมาชิกเด็กที่สุดอายุ      
12 ป และอายุมากท่ีสดุอาย ุ80 ป ท่ีสาํคญั คือ
สมาชิกท้ังหมดเปนผูหญงิ ซ่ึง เสรมิศริ ิทองอราม 
อธิบายวา ผูหญิงสนใจกนัมากเพราะชอบรองราํ 
ทาํเพลง ไดแตงชดุสวย แตงหนาสวย และมีเวลา
ฝกซอมมากกวาผูชาย สวนใหญผูชายจะไมมเีวลา
วางเขามารวมทํากจิกรรม 

“กลองยาวสนุกกวาเพื่อน เรียกคนมา  
ไดเยอะ คนชอบสนกุสนาน ผูหญงิเราชอบแตง
หนา แตงตวั ชาวบานท่ีนีช่อบสวย ไดแตงสวยไป
รองไปรํา เปนความสุขของชาวบาน จะทํา
กอสราง  ปลูกผกั ก็เหน่ือยเกินไป ไมสนกุเหมือน
ราํกลองยาว”  
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ตกีลองยาวกลบเสยีงป�น 

คณะกลองยาวบานชางใหออกไดรบัการฝก

ซอมจากครูกลองยาวท่ีมีชื่อเสียงของอําเภอ  

ทรายขาว จงัหวัดปตตานี ทกุคนตัง้ใจฝกซอมกัน

เพือ่ใหการแสดงออกมาดทีีส่ดุ และคนรูจกัมากขึน้

เมื่อไปรํากลองยาวถวายหลวงปูทวดชวงตนป 

2556 ท่ีผานมา ไดรบัการเอ้ือเฟอจากครูเพลงคน

บานชางใหออกแตงเพลงใหกบัคณะกลองยาวรวม 

2 เพลง เพลงแรกช่ือกลองยาวไฮเทคเลาถึงของดี

บานชางใหออก และเพลงรวมพลคนกลองยาว   

ที่บรรจุเอาชื่อสมาชิกวงกลองยาวลงไปในเนื้อ

เพลง แสงศร ีพรหมมณ ีบอกวา

“มีครูเพลงท่ีหมูบาน แกแตงเพลงเปน

เพลงของบานชางใหออก มเีพลงทีเ่ก่ียวกับหลวง

ปูทวด แตงเพลงมาอีกเพลง ใชชือ่พวกเราของ

ทกุคน ดนตรสีนกุสนาน มันสมาก ดใีจและภมูใิจ

ทีม่เีพลงเปนของบานเราเอง” 

คนแกทีช่อบรํากลองยาวมากคนหนึง่ไดยนิ

เสยีงกลองข้ึนเม่ือใดจะอยูเฉยไมได ปลายเทาขยับ

เองเหมือนถูกปลุกใหตืน่ขึน้มาเตนราํ เสยีงสรวลเส

เฮฮาเลาเร่ืองราํกลองยาวและความสนุกสนานที่

ไดมารวมรองราํกนัชวยปลดปลอยพาคนออกจาก

ความจริงของสถานการณความไมสงบ หยุดให 

“เสียงกลองกลบเสยีงปน” ไปชัว่ขณะหน่ึง เชน  

ผูรวมกลุมสนทนาเลาวา “ไดยนิเสียงกลองแลว

มนัลืมไปหมด ทาํใหเราไมกลวัอะไร”  

 บทเรียนที่ไดเรียนรู สําคัญของผูร วม

กิจกรรมที่ได รับการสนับสนุนจากโครงการ

สนับสนนุชุมชนทองถิน่เพือ่ฟนฟูชายแดนภาคใต 

(ช.ช.ต.) คอืการกลับมารวมการทํากจิกรรมดวย

กันจากเมื่อกอนท่ีตางคนตางอยู คนพบความ

สนุกสนานท่ีฝงอยูในใจและจิตวิญญาณท่ีสราง
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ความสมานสามคัคขีองคนในหมูบาน ชวยปลด

ปลอยความรูสกึหวาดกลัว ตงึเครียด และหดหู

เพราะสถานการณความรนุแรงใหผอนคลายไปได 

 นอกจากนีก้ระบวนการคนควา สํารวจและ

วเิคราะหขอมูลชุมชนทาํใหไดเรียนรูยอนกลบัไป 

ถงึรากเหงาของตนเอง เรือ่งท่ีเคยรูๆ  อยูกลบัได

เรียนรูทีล่กึซึง้มากขึน้ สรางความรกัในถิน่ฐานบาน

เกดิ เห็นทีไ่ปท่ีมาของการตัง้ชมุชน ทาํใหสนใจ

เรื่องราวชีวิตของคนในชุมชน ตระหนักรู ถึง    

ความเปนเครอืญาตทิีผ่กูพันกันมาในอดีต อีกท้ัง

การจัดทาํขอมลูชมุชนชวยในการวเิคราะหสะทอน

ถึงความตองการและความจําเปนที่ตรงกับขอ  

เทจ็จริง สามารถใชงบประมาณทีม่อียูอยางจาํกดั

ไดคุ มคา แมปญหาท่ีชุมชนตองการใหแกไข

ปรับปรุงจะเกินกําลังงบประมาณ ก็สามารถหา

ชองทางอ่ืนทีจ่ะดําเนินการแทน แลวนาํมาสนบั

สนุนในกจิกรรมท่ีเปนไปได โดยการเลอืกประเดน็

ดานวัฒนธรรมและประเพณีที่สงเสริมการทํา

ขนัหมากกับกลองยาว ทาํใหคนพบศกัยภาพของ

ชมุชน โดยเฉพาะ “ความสุข” ของคนในชุมชน

บานชางใหออก 
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