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

โครงการท่ีเราทาํถึงคนน�อย แต�ยัง่ยืนกว�า เพราะเรามาร�วมทาํ ร�วมกนั
ทาํงานจากความต�องการ ราชการให�ของมาแล�วไม�เคยติดตามว�าใช� ได� ไหม แจก
เครือ่งจักรมากท็ิง้เป�นเศษเหล็ก ชาวบ�านอยากได�หรือไม�อยากได� ก็ยดัเยียดให�
มา แต�ถ�าชาวบ�านตกลงจะทาํกนัเอง จะพยายามทํา ไม�ทิง้กนัง�ายๆ รู�สกึเป�น
เจ�าของร�วมกนั 
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 สาํเนยีงเสยีงคยุดวยภาษามลายูทองถิน่

สลับกับภาษาไทยกลาง แลวยังมีเสียงของภาษา

ไทยถิน่แบบเจะเห ซ่ึงเปนภาษาเฉพาะถ่ินแทรกเขา

มาในวงสนทนา เปนส่ิงสะทอนเอกลกัษณของชาว

ชุมชนโคกเคียน ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 

จงัหวดันราธิวาส ท่ีพบไมบอยในพ้ืนท่ี แตละคน

สามารถพดูไดอยางนอยสองภาษา แมจะพดูไมได

คลอง แตฟงไดเขาใจ เรือ่งจะมาใสรายหาความกนั

เพราะคดิวาอีกฝายไมรูภาษาทําไมไดอยางแนนอน  

การส่ือสารกันไดทั้งภาษาไทยกลางและภาษา

มลายูทองถิ่นบอกถึงความสัมพันธใกลชิดและ

ผกูพันกันของชาวโคกเคียน ซ่ึงประกอบดวยคน

ไทยพทุธและมุสลมิอาศยัอยูรวมกนัมานาน 

คนละฝ��งความมุ�งมัน่
เดยีวกนั 

 ประวัตกิารกอต้ังหมูบานเร่ิมตนจาก

ความอดุมสมบรูณของพ้ืนท่ีทีม่ลีกัษณะเปน

ดนิทราย เปนเนนิอยูรมิทะเล เหมาะแกการ

เพาะปลูก ทําใหผูคนเดินทางและอพยพ  

เขามาทาํมาหากิน สวนใหญเปนคนมาจาก

อาํเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี คาํวา “โคก

เคียน” ไดจากตนตะเคียนท่ีขึน้หนาแนนใน

พื้นท่ีที่เปนเนินหรือโคก บานโคกเคียนมี

พืน้ทีป่ระมาณ 3,500 ไร สภาพพ้ืนทีท่าง

ธรรมชาติหลากหลาย ประกอบดวย ทุงนา 

ทะเล ลาํคลอง ปาชายเลน ปาชุมน้ํา ปา

สนัทราย และสระน้ําธรรมชาติ 
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แบ�งฝ��งไม�แบ�งฝ�าย 
 

 ภายในหมูบานมปีระชากรรวม 1,600 คน 

ประมาณ 469 ครัวเรอืน แบงเปนโซนยอยระหวาง

บานโคกเคียนท่ีมบีานเรือนคนไทยพุทธประมาณ 

400 ครวัเรอืน สวนใหญทาํอาชีพเกษตรกรรม กบั

บานบาเฆะซึง่อยูตดิทะเลเปนโซนของพ่ีนองมสุลมิ 

ประมาณ 60 ครัวเรือน ตั้งบานเรือนและทํา

ประมงเปนอาชีพหลัก แตไมวาจะอยูโซนใดจะขาม

ไปมาหาสูกนัเสมอ เพราะคนมสุลมิเขามาทาํนา 

ฝงโคกเคยีนจาํนวนไมนอย คนไทยพทุธมเีรือและ

กระชงัเลีย้งปลาฝงบาเฆะ ฤดูหาปลากท็าํประมง 

ชวงมรสุมออกเรอืไมไดกม็าทาํนา ทําสวนกันอกี

ฝง คนท่ีนีจ่งึประกอบอาชพีหลักและมอีาชีพเสริม

สรางรายไดตลอดทัง้ป นอกจากน้ียงัทํากิจกรรม

สงัคมรวมกัน เชน การแขงขนักีฬา แขงวาว แขง

เรือ และเขารวมงานประเพณีวัฒนธรรมตาม  

ความเหมาะสม 

 นับตั้งแตแรกท่ีเขารับฟงการช้ีแจงและ

สรางความเขาใจโครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ิน

เพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) สรางความ

ประหลาดใจใหแกชาวบานทีร่วมประชุม เพราะจะ

ตองไปสาํรวจขอมูลชุมชน แลวนําขอมูลท่ีไดมา

วเิคราะหเพ่ือพัฒนาโครงการ ซึง่แตกตางไปจาก

โครงการของหนวยงานในพ้ืนท่ีทีเ่คยเขารวม เพยีง

แตเขามารบัฟงและยกมอืผานโครงการ ทีส่าํคัญ

เง่ือนไขนอกจากการสํารวจ รวบรวมขอมลูแลวยงั

ตองรวมประชมุตอเนือ่งจงึเกรงสงผลกระทบกับ

การทาํมาหากนิ ทาํใหไมไดอาสาสมคัรทีจ่ะชวยกนั

ทาํงาน ทาง อสัรยี ยา ผูประสานงานพ้ืนที ่ตอง

ปรับกระบวนการใหม ดวยการลงไปทาํความเขาใจ

กลุมยอยในชมุชน ดงัทีเ่ขาสะทอนวา

 “เวทีครั้งแรกยังไมสามารถสรางความ

เขาใจแกคนสวนใหญไดทัง้หมด มบีางกลุมทีไ่มได

เขารวม ซ่ึงตองหาโอกาสทาํความเขาใจ และดึง

ใหเขามามีสวนรวมเพ่ือใหตรงกับวัตถุประสงค

ของโครงการ”  

ความทาทายตอการทาํงานในพ้ืนท่ีทีต่อง

เรยีนรูมดีวยกันหลายประการ เชน พืน้ทีห่มูบาน

ทีแ่บงเปนโซนยอยท่ีมวีถิชีวีติ การนบัถอืศาสนา 

และวัฒนธรรมแตกตางกัน การเขาถึงพื้นที่ได     

ไมเทาเทยีมกนัอาจเปนเงือ่นไขท่ีสรางความขัดแยง 

อีกท้ังพ้ืนท่ีบานโคกเคียนเปนหมูบานเปาหมาย

ของโครงการจากหนวยงานอื่นเปนจํานวนมาก 

ทาํใหชาวบานตองเขารวมเวทีอยูบอยครัง้ กระทบ

ตอการทํามาหากินและเกิดความเบ่ือหนาย โดย

เฉพาะตองประสบกับความผิดหวังท่ีปญหาและ

ความตองการของตนไมเคยไดรบัการแกไขอยาง

จริงจัง ซึ่งสะทอนจากชวงเริ่มตนที่คนจากโซน 

บาเฆะไมอยากเขามารวมการประชุมเพราะคดิวา

ถึงมาเขารวมโครงการก็คงลงท่ีโซนโคกเคียน

เหมอืนโครงการอืน่ๆ ทีผ่านมา โครงการจึงตอง

ผนึกกําลังกันโดยมีผูประสานงานพืน้ท่ีเปนกําลัง

หลกัลงทําความเขาใจกับชมุชนอยางกวางขวาง 

ทาํใหการทาํงานไดรบัความรวมมือจากท้ังสองโซน
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พลังเดก็พัฒนาชุมชน 

ดวยความเปนชมุชนใกลเมอืงท่ีผูคนมีวถิี

ชีวิตท่ีรีบเรง ตางคนตางทํามาหากินทําให

กระบวนการสรางการมสีวนรวมท่ีตองอาศัยเวลา

ของคนในชมุชนตองประสบปญหา ดงันัน้ ในการ

ทาํงานพ้ืนทีโ่คกเคียนจงึตองอาศัยทนุมนษุยของ 

ผูประสานงาน ทั้งความรูความสามารถ ความ

อตุสาหะ และปฏภิาณไหวพรบิในการแกไขปญหา

ทีเ่กดิขึน้ ดวยวธิกีารตางๆ เชนสรางความเขาใจ

กลุมใหญกลุมยอย แสวงหาความรวมมือภายใน

และภายนอกชุมชน สรางอาสาสมคัรที่

เขมแข็ง ซ่ึงไดคนพบกําลังหลักในการ

ลงพื้นท่ีคือเด็กๆ ลูกหลานของคนใน

หมูบานนัน่เอง ดังท่ีผูประสานงานพ้ืนท่ี

เลาวา 

“ผมใชวิธีการใหเด็กๆ เปนผู

สาํรวจและบนัทกึขอมลูจากการฟงและ

ลงพื้นท่ีกับผูใหญ หรือผูรูในหมูบาน 

เราไดขอมลูชมุชนท่ีเปนประโยชนมาก 

สวนเด็กๆ ไดเรียนรูเร่ืองทรัพยากร 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ความ

สัมพันธของคนในชุมชน เกิดความ 

ภาคภูมิใจและความรักในหมูบาน

ตนเอง พอแมเห็นถึงความสามารถ 

ของลกู บางคนบอกเลยวาไมคดิวาลกู

ตวัเองจะทาํได” 
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นํา้ไม�พอใช�

การวิเคราะหขอมูลหมูบานปรากฏ

ประเด็นสําคัญรวม 5 ประเด็นท่ีมาจากความ

ตองการของชาวบาน ซึ่งท่ีประชุมไดรวมกัน

พจิารณาถึงความเปนไปได ความเหมาะสมกบังบ

ประมาณ แหลงทุน เชน ทุนทรัพยากร ทุน

วฒันธรรมภายในหมูบาน โดยเฉพาะจะสามารถ

แกปญหา หรอืตอบสนองความจาํเปน หรอืสราง

ประโยชนใหกับคนในหมูบานมากนอยเพียงใด    

ซึง่สามารถสรุปรวมกนัออกมาเปน 2 ประเดน็คอื 

ประเด็นการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดื่ม-นํ้าใชใน

หมูบาน และประเดน็การสรางโรงสีขาวในหมูบาน 

ประเด็นแรกเปนปญหาความเดือดรอน

ของชาวบานทีอ่ยูโซนบาเฆะขาดแคลนนํา้อปุโภค

บริโภค เพราะนํ้าสวนใหญเปนนํ้าเค็ม เดิม    

หนวยงานรัฐสรางประปาหมูบานใหชาวบาน แต

ปจจุบันใชการไมไดเพราะถูกกัดกรอนจนผุพัง   

เสยีหาย จาํเปนตองซอมแซม หรอืสรางข้ึนใหม

ทดแทน ดังนัน้การปรบัปรุงคณุภาพนํา้ดืม่-นํา้ใช

ในหมูบาน จะเปนโครงการทีช่วยแกไขปญหาของ

ชาวบานโซนบาเฆะและหมูบานใกลเคยีงไดมนีํา้กนิ

นํา้ใชตลอดทัง้ป เจฮามะ เจะมะ ประธานโครงการ

เลาวา ประปาหมูบานทีไ่ดรบัการซอมแซมแลว 

สามารถจายนํ้าใหแกชาวบานไดใชทั่วกัน คา

ธรรมเนยีมการใชนํา้ทีเ่กบ็จะนาํไปจายเปนคาไฟฟา 

และสมทบเขากองทุนมัสยิดเพ่ือใชในกิจกรรม  

ทางศาสนา 

“ชาวบานไมเดือดรอน มีนํ้าใชนํ้าอาบ

สบาย คาน้ําประปาเกบ็เปนรายเดอืน จายถูกกวา

ซือ้น้ําจากขางนอก เงินท่ีเก็บไดไปจายคาไฟฟา  

ทีเ่หลือเก็บไวสาํหรบัซอมแซม และเขามัสยดิ” 
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โรงสชีมุชน

สวนประเด็นการสรางโรงสขีาวในหมูบาน 

เปนการพิจารณาขอมูลชุมชนท่ีคนสวนใหญทาํนา 

ปหนึ่งๆ ทํานารวม  220 ไร ไดผลผลิตรวม

ประมาณ 77 ตัน เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลิตแลว จะ

ตองบรรทกุใสรถเอาขาวไปสทีีต่าํบลเกาะสะทอน 

อาํเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส หางจากโคกเคียน

ประมาณ 45 กิโลเมตร ซ่ึงตองเสียคาใชจาย   

คอนขางสงู ดงันัน้เพือ่จะลดคาใชจาย และเพิม่       

รายไดแกชาวนา จึงเห็นรวมกันท่ีจะสรางโรงสขีาว

ในหมูบาน ซ่ึงยงัไดประโยชนอืน่ๆ ไดแก การนาํ

แกลบไปผสมปุยใสตนไมในสวน การนาํไปแปรรปู

เปนปุ ยอินทรียชีวภาพ รวมถึงการสราง

ประสบการณการบริหารจัดการโรงสีขาวโดย 

ชมุชนอยางมีประสทิธภิาพ 

โรงสขีาวสามารถเดนิเครือ่งเสยีงกระหึม่

เพียงไมกีค่ร้ัง เน่ืองจากผลผลิตในปทีต่ัง้โรงสขีาว

มีปริมาณนอยลง ชาวนาเลิกทําเพราะประสบ

ปญหาขาดแคลนนํ้า ศัตรูพืชท้ังเพล้ียและนก    

ตอเนื่องกันหลายป อีกท้ังปญหาขาดทุนเพราะ

ตนทุนการผลติสูง แตขายไดราคาถกู ประกอบกับ

การสงเสริมใหชาวบานหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เชน ปาลม และยางพารา ทําใหจาํนวนชาวนาและ

ทีน่าลดลงไปมาก สวนคนท่ียงัทาํนากนัอยูตองเจอ

กบัฝงูนกลงกินขาวท่ีกาํลงัออกรวงจนหมดเรยีบ 

เหลอืทีแ่ยงนกไดไมกีก่าํมอื ทาํใหปนีม้คีนมาสีขาว

ไมมาก สวนใหญเปนขาวจากที่อื่น ดังท่ี สนิท 

เหลีย่มทอง ประธานโครงการโรงสีขาวเลาวา 
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“สองสามปแรกไดงบมาชวยพืน้ฟูนาราง 

คนปลูกขาวไดขาวเยอะ กค็ดิวานาจะมีโรงสีใน

หมูบาน ปทีผ่านมา ผมทํานา 28 ไรพอขาวออก

รวง นกลงกินหมดเรยีบ เหลือแยงนกมาไดสีส่บิ

กาํ ประมาณสองถงัได แตกอนนกไมไดมากขนาด

นี ้ ถาทาํกนัเยอะกค็งจะกระจายไปลงทีอ่ืน่บาง 

แตพอทีน่าเหลอืนอยลงกเ็ลยรมุกนัอยูทีเ่ดยีว”  

ในปที่สอง ทางชุมชนโคกเคียนเสนอ

ประเดน็การทาํโรงงานขาวเกรยีบเพ่ือสรางอาชพี

ในหนามรสมุ และการสรางโรงปุยชีวภาพ ประเดน็

แรกเปนการแกปญหาวางงานของชาวบานโซ

นบาเฆะชวงฤดูมรสุม มีความไดเปรียบเรื่อง

วัตถุดิบเพราะเปนหมูบานประมง ติดชายทะเล 

สวนใหญสมาชิกของกลุมจะเปนแมบาน และคน

วางงานทัว่ไป ประมาณ 20 คน แตการดาํเนนิงาน

ตองยตุไิปเพราะประสบปญหาและอปุสรรคทีไ่ม

สามารถแกไขไดในเงือ่นเวลาของโครงการ ดังทีผู่

ประสานงานพืน้ทีเ่ลาวา

“คนทีร่บัปากจะสอนการทําขาวเกรียบขอ

เปล่ียนจากสอนทีโ่รงงานขาวเกรียบเขามาเปน

โรงงานในหมูบานของเรา ซ่ึงยังไมมีการจัดซื้อ

อุปกรณอยางเครื่องบดและเครื่องใชใดๆ เลย 

ทาํใหชาวบานไมไดเร่ิมตนกันจนตองปดโครงการ 

แลวกเ็จอปญหาเรือ่งปลาทีใ่ชทาํขาดตลาด ทาํให

ราคาสงูมาก ทาํแลวไมคุม และวตัถุดบิหลัก เชน 

แปง หายากเพราะผลติไมทนัความตองการ” 
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แพ�เทคโนโลยี

ดานโครงการสรางโรงปุยชีวภาพเปน

ความตองการของชาวบานทีส่วนใหญทาํเกษตร 

เชน ทํานา ทําสวนยาง สวนปาลม ปลูกผกั ซ่ึง

ตองใชปุยบํารุงดินและตนไม รวมเขาเปนตนทุน

การผลิตท่ีสงูมาก ดังน้ันการลดคาใชจายเร่ืองปุย 

จะชวยลดตนทุนการผลติ สรางรายไดเพ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนีจ้ะนาํวตัถดุบิไดแกทะลายปาลมทีม่อียู

ในชุมชนและจากโรงงานในพืน้ทีม่าใชในการทําปุย 

รวมถึงเศษวัชพชื เศษไม แกลบและราํจากโรงสี

ขาวชุมชน เพิ่มคุณคาและมูลคาใหวัตถุดิบที่      

ไมใชแลว 

การสรางโรงเรอืนเพ่ือเปนโรงปุยชวีภาพ

เปนการดําเนินการโดยชมุชนเอง ชาวบานท่ีเปน

สมาชกิชวยกันลงขนักนั 3,000-5,000 บาทเปน

คาวัสดุและอุปกรณกอสราง แลวมาลงแรงชวยกัน

ปลูกสรางข้ึนใกลกับโรงสีขาวชุมชน สําหรับ       

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

ช.ช.ต. นาํไปจดัซือ้อปุกรณ ไดแก เครือ่งสบัยอย 

เคร่ืองมอืและอปุกรณทีจ่ําเปน การศึกษาดูงาน

พืน้ทีโ่รงงานปุยชวีภาพ การฝกอบรมเร่ืองการผลิต 

เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเรือ่งสวนผสม ขัน้ตอน

การทาํ การนาํไปใช สามารถลงมอืทําดวยความ

มัน่ใจ 

แนวคิดของกลุมจะนําทะลายปาลมท่ีมี

เปนจํานวนมากในพื้นท่ีมาใชเปนวัตถุดิบ คิด

กันเองเบื้องตนวาทะลายปาลมนาจะยอยสลาย

งาย โดยอาศยัการสังเกตเห็นวาดนิเพาะเหด็ทีม่ี

สวนผสมของทะลายปาลมเมื่อหมดสภาพแลว 

สามารถเอาไปทําปุยใสตนไมงามด ีแมวาจากการ

ศกึษาดูงานไมพบวา โรงงานปุยชวีภาพสามารถใช

ทะลายปาลมเปนวตัถดุบิ แตทางกลุมตองการจะ

ทดลองทาํดกูอน เร่ิมจากการใชในแปลงนา หรือ

สวนของสมาชิกกลุม คอยพัฒนาและปรับปรุง

คณุภาพจนสามารถผลิตจํานวนมากเพือ่จําหนาย

ในราคาถกูแกเกษตรกรตอไป  งานบกุเบกิเชนน้ี

ไมใชเรื่องจะสําเร็จไดงาย ทางกลุมตองเรียนรู   
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ลองผิดลองถกูกนัมาโดยตลอด ประกอบกับความ

ดอยประสบการณ เขาไมถงึความรูดานเทคโนโลยี 

และขาดความเขาใจเรื่องวัตถุดิบมากเพียงพอ   

ผลการดําเนินการจึงยังอยูหางจากเปาหมายที่

ตัง้ใจไว ดงัท่ี ถาวร อินทรตัน ประธานโรงงานปุย

ชวีภาพ เลาวา 

“เครือ่งจกัรทีซ่ือ้มาใชสบัพืชสดเชน หญา 

และผกัตบชวา แตใชกบัทะลายปาลมไมได เพราะ

เสนใยเหนยีวมาก พอนําไปหมักใหเปอย ตอนสบั

กไ็ปตดิในเคร่ือง มปีญหามาเร่ือย โทรฯ ไปขอซือ้

ใบมดีอนัใหมทีบ่รษิทัขายเคร่ือง เขาไมสนใจแลว 

เหมือนขายเคร่ืองท้ิงเลย เราไมทันพวกบริษัท 

ตอนซื้อไมเคยเห็นของจริงดูจากอินเตอรเน็ต 

แลวสัง่” 

สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัโรงงานปุยชวีภาพสะทอน

ปญหาขาดความรูความเขาใจ โดยเฉพาะความไม

เทาทันดานเทคโนโลยีขั้นสูง กลายเปนชองทาง

แสวงหาผลประโยชนของหนวยงานรฐัและเจาของ

ธรุกจิ ผานโครงการการสนับสนนุและสงเสริมการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการพัฒนา

ตางๆ จัดซื้ออุปกรณและเครื่องจักรมาแจก      

ชาวบาน แตสวนใหญจะใชการไมได ถูกท้ิงรางให

ฝุนเกาะและหยากไยพนัหนาเตอะ เปนขยะขนาด

ใหญกองท้ิงอยูในหมูบาน อันเปนวงจรทีว่นเวียน

เกดิขึน้ซํา้ๆ 

รกัษ�ป�าชายเลน

สาํหรบัในปทีส่าม ทางบานโคกเคยีนเลอืก

จะตอยอดโรงปุยชวีภาพ แตเปนการนําวตัถดุบิคอื

ทะลายปาลมทีใ่ชในการผลติปุยมาทําการเพาะเห็ด

ฟาง สวนทางบานบาเฆะเลอืกทําการฟนฟูและ

อนรุกัษปาชายเลน ซึง่เปนประเดน็ทีม่กีารนาํเสนอ

ไวตัง้แตปแรก แตยงัไมไดมกีารดาํเนินการ โครงการ

นีส้อดคลองสถานการณ ปญหา และความตองการ

คนในพืน้ท่ี เพราะปาชายเลนทีเ่ปนแหลงอนุบาล

สตัวนํา้เสือ่มโทรมและถกูทาํลายเสยีมาก สงผลให

ระบบนิเวศเปลีย่นแปลงกระทบตอการทํามาหากนิ
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ของคนในชมุชน โดยกลุมเปาหมายหลกัเปนเดก็

และเยาวชนในหมูบาน  เจะฮามะ เจะมะ รอง

ประธานโครงการเลาวา

“ชวนเด็กๆ ไปปลูกปา บอกเขาวาตอง

ชวยกนัอนุรกัษ ตองรกัษาปาอยาทําลาย ไมมปีา 

ก็ไมมีปลาใหจับ พยายามรณรงคไปเรื่อยๆ มี

กจิกรรมจะเรยีกเดก็มาชวยกันทํา เพราะผูใหญ

ไมคอยวาง” 

 ประสบการณของชาวบานท่ีตองเวยีนเขา

ประชุมของหนวยงานและองคกรตางๆ กลายเปน

ความชาชิน จนเบ่ือหนาย โดยเฉพาะหากมองไม

เห็นประโยชนทีต่นเองจะไดรบั ประกอบกับสภาพ

เศรษฐกิจท่ีบีบค้ันใหตองด้ินรนทํามาหากิน     

เลีย้งปากเลีย้งทองในแตละวัน ลวนสงผลตอการ

มสีวนรวมในโครงการ
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นอกจากนี้เง่ือนไขท่ีตองเสียสละตนเอง 

รวมทํากิจกรรมท่ีมกีระบวนการและลาํดบัข้ันตอน

ตอเนือ่ง โดยไมมคีาตอบแทน อาจจะตองปรบั

กระบวนการและวธิกีารทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง

สอดคลองกบัแตละกลุมในหมูบาน เพือ่เอือ้อาํนวย

ใหเกิดการมีสวนรวม สามารถพัฒนาโครงการ   

มาจากฐานความตองการ รวมคดิ รวมทาํและได

ผลประโยชนอยางแทจรงิ 

อยางไรก็ตาม การรวมกิจกรรมตลอด 

สามปของบานโคกเคียนไดฝากฝงความคิดและ

ความตระหนักรูที่ชาวบานจะพัฒนาตัวเองเปน 

ชาวบานเขมแขง็ เพือ่รกัษาสทิธแิละผลประโยชน

ของตน ลดโอกาสและชองวางการกระทาํทจุรติ  

ในโครงการของรฐั  สรางอนาคตใหมทีโ่ครงการ

พัฒนาทั้งหลายจะคํานึงถึงประโยชน ความ

ตองการของชาวบาน และสรางการมีสวนรวม    

ใหเกิดข้ึน เชนเสียงประธานโครงการโรงสีขาว

สะทอนออกมาวา 

“โครงการหลวงเรียกคนงาย เพราะไป  

รบัแจกของ แตโครงการทีเ่ราทําเรยีกมาทํางาน 

ถึงคนนอย แตยั่งยืนกวา เพราะเรามารวมทํา 

รวมกนัทํางานจากความตองการ ราชการใหของ

มาแลวไมเคยติดตามวาใชไดไหม แจกเคร่ืองจักร

มาก็ทิ้งเปนเศษเหล็ก ชาวบานอยากไดหรือไม

อยากได ก็ยดัเยยีดใหมา แตถาชาวบานตกลงจะ

ทาํกนัเอง จะพยายามทํา ไมทิง้กนังายๆ รูสกึเปน

เจาของรวมกนั” 
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  ถาวร อินทรัตน, ฐานิส แยมบางยาง, เจะฮามะ เจะมะ, 

   สนิท เหลี่ยมทอง, อัสรีย ยา

ผูประสานงานพื้นที่ อัสรีย ยา

จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 

   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 
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    Home page : http://www.ldinet.org

ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  

ธนาคารโลก

พืน้ทีท่างกายภาพอาจแบงโคกเคียนเปน

บานทะเลกับบานสวน แตทัง้สองบานไมเคยรูสกึ

ถึงการแบงแยก หากเปนคนบานเดียวกันเสมอ 

เมือ่อยากกนิปลาไปฝงทะเล หวิขาวมาอีกฝงหน่ึง 

วถิชีวีติทีต่องพึง่พาและเกือ้กลูนบัเน่ืองแตอดตียงั

มัน่คงอยู เชนเสยีงยนืยันวา “ทํางานใดตองคดิถึง

คนทัง้สองฝงเพราะเราอยูหมูบานเดยีวกนั”  
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