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คนทีม่าช�วยกนัทําอาคารมาจากทุกโซนในหมู�บ�าน เขารู�สกึว�าเป�นเจ�าของ
ร�วมกนั เป�นสิง่ทีเ่ขารอคอยมานาน ต�องการทาํให�ออกมาดีทีส่ดุ ต�องสวยเป�น
หน�าเป�นตาของหมู�บ�าน จากแบบท่ีใส�ประตไูม�กเ็ปลีย่นเป�นประตกูระจก งานท่ีมา
จากความต�องการทกุคน สร�างให�เกดิการมสี�วนร�วมของทุกคนจริงๆ 
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 เสยีงเรงเครือ่งยนตดงัอยูไมขาดสาย บน

ถนนสายหลักของหมูบานก็มรีถว่ิงสวนกันตลอด 

ชวงของการเก็บลองกองท่ีพรอมกนัออกผล แทบ

ทุกบานปดเงียบหายไปอยูในสวนกันหมด นัด

หมายกอนเท่ียงตองทําใจรอนานจนบายกวาแตละ

คนจะเสร็จงานกลบัเขามา แตพอไดกนิลองกอง

ของสวนทีน่ี ่ซ่ึงทุกคนติดมือมาฝาก ทาํใหลมืระยะ

เวลาการรอคอยเสยีสิน้    

หมูบานตรอืปา-แบหอ ตาํบลหวยกระทงิ 

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปนพื้นที่นํารอง 

ภายใตโครงการสนบัสนนุชุมชนทองถิน่เพือ่ฟนฟู

ชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) ในการนาํกระบวนการ

มสีวนรวมมาใชในการพัฒนาและดําเนินโครงการ

ทีมุ่งแกปญหา หรอืตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชน ทีไ่มเพยีงสรางความเขมแข็งและ

ความปรองดองในชุมชนเอง แตยงัมีเปาหมายเพือ่

สรางความไววางใจซึ่งกันและกันที่ถดถอยไป

เพราะสถานการณความไมสงบและความรนุแรง 

ทีเ่กดิขึน้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต 

ชายหญงิเคยีงกนัพฒันาชมุชนทีต่รอืปา-แบหอ 
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 ตามขอมลูกระทรวงมหาดไทย บานตรอื

ปา-แบหอต้ังอยูหมูที ่2 ตาํบลหวยกระทงิ อําเภอ

กรงปนงั จังหวัดยะลา ช่ือบานท่ีแบงเปนสองพืน้ท่ี

หรอืสองโซน คอืโซนตรอืปาและโซนแบหออยูหาง

กนัประมาณ 4 กิโลเมตร บานตรอืปาม ี45 ครัว

เรือน สวนแบหอม ี65 ครัวเรอืน ตามประวตัิ   

คาํบอกเลาวา คนจากปตตานเีขามาบกุเบกิพืน้ที่

เพ่ือทําการเพาะปลกูและทําสวนเพราะเปนบรเิวณ

นีม้คีวามอดุมสมบูรณ จนเริม่อพยพเขามาทาํกนิ

เปนจาํนวนมากขึน้กลายเปนชมุชน ชือ่บาน “ตรือ

ปา” เปนภาษามลายูถิ่นหมายถึง “กระรอก”     

ทีค่งอาศยัอยูเปนจาํนวนมากในปาแถบนัน้ สวน

แบหอเปนชมุชนเกาแก ซึง่เคยเปนหมูบานเล้ียง

ชาง เพ่ือใชเปนพาหนะในการเดินทางขามแมนํา้

ปตตานี คาํวาชางออกเสียงวา “ฮอ” เรยีกคน

เลีย้งชางวา “แบฮอ” ซึง่ตอมาเพีย้นเปน “แบหอ”  

หา “ทุนทางสังคม” 

จากเวททีาํความเขาใจแกชมุชนถงึท่ีมา

ของโครงการ โดยเฉพาะกระบวนการ รปูแบบและ

วธิกีารดําเนินโครงการ แนวทางการพัฒนาท่ีตอง

อาศยั “ทนุทางสังคม” ท่ีมอียูในชมุชน จะตอง

ศกึษาขอมูลชุมชนใน 4 ประเดน็คือทรัพยากร การ

ทํามาหากิน โครงสรางทางสังคม และความ

สัมพันธ เพื่อจะสามารถเช่ือมโยงทุนทางสังคม

เหลานีเ้ขามาใชในการพัฒนาและดําเนนิโครงการ 

โนรตีา ปาลอฆง คณะทํางานเลาถงึการเรียนรูที่

เกดิขึน้ในขัน้นีว้า 

“แตกอนเราไมรูเลยวาบานแบหอมาจาก

อะไร พอไปถามรูวาในอดีตทีน่ีเ่ลีย้งชาง รูวาถิน่นี้

ใครเขามา อยูกันมาอยางไร รูทรัพยากรใน

หมูบาน เหน็ถงึปญหาความตองการ จดุเดนจดุ

ดอย เรามกีลวยหินมากก็นาจะทํากลวยฉาบ พอ

ถงึหนาทุเรียนกเ็อามาแปรรูปเปนทุเรียนทอดและ

ทเุรยีนกวน” 
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ผลการวิเคราะหขอมูลชุมชนชวยใหมอง

เห็นประเด็นสําคัญที่สะทอนปญหาและความ

ตองการของหมูบานตรือปา-แบหอใน 4 ประเด็น

คอื 

1) การจดัการราคาผลผลติจากสวนผลไม    

2) ตลิง่รมินํา้พงั 

3) อาชพีสาํหรบัสตรแีละเยาวชน และ

4) การจดัสวสัดกิารเดก็กาํพราในชมุชน 

จากน้ันท่ีประชุมชวยกันวิเคราะหความ

เปนไปไดของแตละประเด็น เร่ืองใดทีจ่ะสามารถ

พฒันาเปนขอเสนอโครงการตอไปได โดยพจิารณา

จากทุนรอนท่ีเปนตัวเงิน ไดแกงบประมาณ

สนับสนุนและทุนทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีอยูใน

ชมุชน จนเหลือประเด็นท่ีเห็นวาจะดาํเนินการได

คือการสนับสนุนกลุมอาชีพสตรีและเยาวชน   

แยกออกเปน 2 โครงการ ไดแก โครงการผลติภัณฑ

กลวยฉาบ ทเุรยีนทอดและทุเรยีนกวน เรยีกสัน้ๆ 

วา “โครงการกลวยฉาบ” กบั โครงการเยาวชน

ผลติอฐิบลอ็ก

โครงการแรกจะนํากลวยและทุเรียนทีม่อียู

ในหมูบานเปนจาํนวนมากมาแปรรปู เพิม่มลูคา

และสรางรายไดใหแกกลุมผูหญิง ปรับปรุงและ

พัฒนาฝมือแบบแมบานท่ีทํากินอยูแลวใหเปน

อาชีพ ใชเวลาทีเ่หลือจากการประกอบอาชพีหลัก

มารวมกลุมกัน ซึง่ไมเพียงเพ่ิมรายไดเทาน้ัน แต

เปนโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและกลุม   

ผูหญิงท่ีจะรับผิดชอบและดําเนินโครงการของ

หมูบาน เพ่ิมบทบาทจากการดูแลครอบครัว     

มารวมดูแลคุณภาพชวีติและพฒันางานในชมุชน 

ที่ผ านมาไมเคยไดรับโอกาสและเขาถึงการ

สนับสนุนของหนวยงานหรอืองคกรใดมากอน 

“ความคดิความเหน็มาจากทกุคน ไมวา

เปนคณะทํางานหรือสมาชิกในชุมชนตองมี    

สวนรวม ใหผูนํากับอบต.เปนท่ีปรึกษา เนน

พฒันาชาวบาน ใหชาวบานเปนผูนาํตนเอง ถงึเรา

ไมเกงก็ตองมาชวยกันคิด ชวยกันทํา ในเม่ือเรา

อยากได ตองคิดตองกลา เราไมมีที่พึ่งแลว

นอกจากตัวเราเองและสมาชิกในชุมชน ซ่ึง    

ชาวบานมศีกัยภาพทาํได” 
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สร�างงานให�เยาวชน 

ดานโครงการผลิตอิฐบล็อกมุงหวังใหเปน

อาชีพสรางรายได โดยเฉพาะกับกลุมเยาวชน 

เพราะเยาวชนในหมูบานวางงานเปนจาํนวนมาก 

ประกอบกับทางชุมชนเคยได รับสนับสนุน

เครือ่งจกัรในการผลติ แตทิง้รางไวไมมกีารดาํเนนิ

การตอ สามารถนํามาซอมแซมใหกลับมาใชงานได 

สวนการกอสรางโรงเรือนจะรวมกันสราง โดย

ขอแรงงานอาสาสมคัรในชมุชนมาชวยทาํ

การกอสรางเริ่มขึ้นในชวงเย็นของทุกวัน 

ซึง่เปนเวลาวางหลังเสร็จงานประจาํ แตในบางวนั

ทีฝ่นตกออกไปกรดียางตามปกติไมได ชาวบานจะ

มารวมกันเพื่อเรงใหการกอสรางคืบหนาเร็วข้ึน 

ปญหาในชวงการกอสรางเกิดจากขอจํากัดทีท่กุคน

ตองประกอบอาชีพของตนเอง ทําใหขาดความ  

ตอเนื่องในการทํางาน บางวันไมมีคนมาตามท่ี

ตกลงกนัไว ตองใชเวลานานกวาจะแลวเสรจ็ 

ทางโครงการทาํการประกาศเปดรับสมาชิก 

มีแกนนําเยาวชนแตละโซนของหมูบานไปชวน

เพือ่นมาเขารวมโครงการ สมาชิกจะไดรบัการฝก

ทักษะการทําอิฐบล็อก ต้ังแตรูจักวัสดุอุปกรณ

เคร่ืองมือตางๆ  ขัน้การลงมอืปฏิบตัทิีจ่ะผสมสวน

ประกอบ ไดแก ปูน ทราย หนิและนํา้ตามสดัสวน

ทีถ่กูตอง ซ่ึงการฝกและลงมอืทําจรงิชวยพฒันา

ทกัษะ สามารถสรางรายได เพ่ือใหเปนทางเลอืก

ในการประกอบอาชีพแกเยาวชน และท่ีสําคัญ

เปนการใชเวลาวางในทางสรางสรรค ผูประสาน

งานพื้นที่เลาวา การดําเนินงานยังไมบรรลุ        

เปาหมาย เพราะเยาวชนใหความสนใจนอย แต

เห็นถึงความตั้งใจของคนในชุมชน และความ

หวงใยลกูหลานของตนเอง

“ผูใหญผลักดันใหเกิดโครงการนีเ้พ่ือแก

ปญหาเยาวชนวางงาน และปญหายาเสพติด ชวย

ดงึเยาวชนกลบัเขามารวมกนั มอีะไรใหเขาทาํได

ในหมูบาน อยูในสายตาผูใหญ แตเยาวชนไมคอย

สนใจ อยากทํากม็าทาํเบือ่กไ็มมา ตองคดิวธิกีาร

อืน่มาชวย” 
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เป�ดร�านขายสินค�าราคา
ถกูใจถูกเงนิ 

ปทีส่อง ทางชุมชนเหน็รวมกนัทีจ่ะพฒันา

ตอยอดกลุมทํากลวยฉาบ ทุเรียนทอด และทเุรียน

กวน โดยเนนไปในเรือ่งการพฒันาศักยภาพการ

ทาํงาน เชน การจดัอบรมเรือ่งการบรหิารจดัการ 

การทาํบญัชเีบ้ืองตน การพฒันาบรรจภุณัฑ และ

ความหลากหลายของสนิคา กับโครงการการทาํ

กลุมออมทรพัย รานคาชมุชน โซนแบหอ เพือ่จดั

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคใหแกชาวบานใน

ชมุชน โดยเฉพาะใหบรกิารผอนสนิคาทีจ่าํเปน  

การตอยอดกลุ มกลวยฉาบของกลุม      

แมบานสตรีตรอืปา ซ่ึงเปนการปรบัปรงุคณุภาพ

และพัฒนาความหลากหลายของผลติภณัฑ ทาง

กลุมประสานงานใหวทิยากรท่ีมคีวามรูมาชวยสอน

การทํากลวยฉาบรสเค็ม กลวยฉาบสามรส และ

การถนอมอาหารเพือ่ใชในครวัเรอืน รวมถึงการ

พัฒนาใหเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ของกลุมตอไป 

นอกจากนี้ทางกลุมเห็นถึงความจําเปนท่ีคณะ

ทาํงานตองไดรบัการอบรมเร่ืองการบรหิารจัดการ

กลุม การทาํงานเปนทมี และการทาํบัญชีเบ้ืองตน 

เพ่ือดําเนินงานกลุมใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ดงัทีย่ามลีะ มูด ีเลาถงึประสบการณใหมทีเ่กดิขึน้

กบัตนเองและกลุมวา

“การไปฝกอบรมและดูงานทําใหเราได

ประสบการณ ไดทาํขนมหนาตาแปลกทีไ่มเคยทาํ 

เรยีนรูการทํางานกลุมทีป่ระสบความสาํเรจ็นาํมา

ใชกบักลุมพวกเรา เพิม่ทกัษะการทาํเอกสาร ทาํ

บญัชีทีเ่คยยากสดุยาก ใหทาํไดถกูตองขึน้”  

ดานโครงการรานคาชมุชนจะใชพืน้ทีใ่นโซน

แบหอเปนทีต่ัง้ เพราะเปนโซนทีม่ปีระชากรอาศัย
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อยูเปนจํานวนมาก เดนิทางไปมาสะดวก โดยงาน

ใหญคือการสรางอาคารท่ีสวนใหญเปนแรงงาน

สมทบของชาวบาน ใชเวลาการกอสรางประมาณ 

10 วันจึงแลวเสร็จ โดยชาวบานเองไดสมทบวัสดุ

การกอสรางและทุนสนับสนุนบางสวน สําหรับทุน

ประเดิมของรานคามาจากการสนับสนุนของ

โครงการ ช.ช.ต. กับการระดมทนุโดยใหสมคัรเปน

สมาชิกคนละ 200 บาท สวนงานยากคือการ

บรหิารจัดการรานคาชมุชน 

จากท่ีวางแผนจะใหบรกิารสินคาผอนเพ่ือ

ชวยบรรเทาปญหาท่ีชาวบานตองซือ้สนิคาราคา

แพง โดยเปนผูจดัหาสินคาตามท่ีสมาชิกตองการ

มาขายผอนในราคาถกู ตองปรับเปล่ียนรปูแบบมา

จําหนายสินคาในครัวเรือนแทน เนื่องจากคณะ

ทาํงานยังไมมทีกัษะและมปีระสบการณเร่ืองการ

จดัการ เกรงจะเกดิปญหาการชําระเงนิจนเกดิเปน

หนีส้ญู

เม่ือเปนรานคาชุมชนแลว ทางคณะทํางาน

ทาํการสาํรวจความตองการของชาวบานเพ่ือจัด

ซือ้สนิคามาจาํหนายภายในราน ซึง่จะตองทาํการ

เปรียบเทียบราคาของสินคาแตละประเภท เลอืก

ที่มีคุณภาพแตในราคาท่ีตํ่าสุด ทําใหเกิดความ

ลาชาในการดําเนินงานกวาจะสามารถเปดให

บริการไดจริง จนเกดิความสงสยัวาคณะทํางาน

ทจุรติ นําเงินไปใชสวนตัว ซ่ึงบัน่ทอนความรูสกึ

กนัและอาจบานปลายเปนความขดัแยง จงึใชการ

เรียกประชุมช้ีแจงและสรางความเขาใจใหทราบ  

ถึงกระบวนการทํางาน แสดงเอกสารหลักฐาน   

ใบเสร็จและสมุดบัญชีธนาคาร เปนอันยุตปิญหา

และขอสงสยั โดยเฉพาะสรางการเรยีนรูใหเกดิขึน้ 

เห็นถึงความสําคัญของการทําเอกสารหลักฐาน

การเงินที่ตองถูกตอง รอบคอบและรัดกุม ซึ่ง      

ผูประสานงานพืน้ทีเ่ลาวา

 “ตอนแรกทุกคนบนกนัมากเร่ืองเอกสาร

เยอะ รูสกึวายุงยาก ลําบากท่ีตองทํา พอเขาเหน็

ถงึความสําคญั เขาบอกเองเลยวา เขาไดรูอะไร

เปนอะไร เอกสารหลักฐานสอนใหรูทีไ่ปทีม่าของ

เงนิ รูแลววาทาํไมตองทาํเอกสารเยอะแยะ”
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ข�าวดทีีร่อคอย

 ปทีส่าม เปนการตอยอดรานคาชุมชน เนน

ไปทีก่ารพัฒนาศักยภาพของคณะทํางาน เพราะ

การทํารานคาเปนประสบการณใหมของชุมชน 

จาํเปนตองเรยีนรู ทําความเขาใจ และพัฒนาคณะ

ทํางานใหสามารถบริหารจัดการรานคาใหมี

ประสิทธภิาพ ใหบรกิารไดตอเนือ่ง สนองตอความ

ตองการและความจาํเปนใชสนิคา โดยกิจกรรมที่

ดาํเนินการจะเปนการฝกอบรมและการศึกษาดงูาน 

ทาํใหคณะทาํงานเกดิความมัน่ใจมากขึน้ 

อี ก โ ค ร งกา รคื อก า รสร  า งอ าคา ร

เอนกประสงค ซ่ึงเปนความตองการรวมกันของ   

ทกุคนในหมูบาน เพราะท่ีผานมายงัไมมสีถานที่   

ทีจ่ะใชทาํกิจกรรมสาธารณะ แตละครัง้ท่ีจดัตองไป

ขอใชพืน้ทีม่สัยิด โรงงานยาง หรอืบานคนในชมุชน 

ชาวบานเคยเสนอของบประมาณเพ่ือจัดสราง

อาคารในลักษณะเชนนีก้บัองคกรปกครองทองถิน่ 

แตตองพบกบัความผดิหวังมาตลอด โดยอางเร่ือง

ไมมีงบประมาณสนับสนุน จากท่ีตองรอคอย     

มานาน เพียงเสนอโครงการผานความเห็นชอบ

เทานัน้ ทัง้ทีง่บประมาณยังไมไดจดัสรรลงไป ทาง

ชุมชนเรียกประชุมแจงขาวดีวา “จะไดอาคาร

เอนกประสงคแลว”

ขาวดีทีแ่พรกระจายอยูในหมูบานเหมอืน

ฝนทีเ่ปนจรงิ แตความจรงิทีเ่กดิขึน้ตองอาศยัการ

รวมกันสรางของชาวบานมากดวย เพราะงบ

ประมาณทีส่ามารถสนับสนุนไดไมเพยีงพอกับงบ

การกอสรางทัง้หมด ผูประสานงานพ้ืนทีท่าํงาน

หนักที่ตองชี้แจงถึงเงื่อนไขและขอจํากัดเรื่องงบ

ประมาณ พรอมกับทาทายหากตองการอาคาร

เอนกประสงคสมบรูณเชนเดยีวกบัแปลนกอสราง

จะตองชวยกนัสมทบ เพราะโครงการน้ีมุงใหเกิด

การมีสวนรวมของชาวบานกันเอง ผูประสานพืน้ท่ี

เลาวา 

“พอเห็นงบประมาณแลว ทกุคนบอกไม

พอ จะขอเพ่ิม แตทาํไมได เลยทาทายวาอาคาร

เปนของชุมชน ชุมชนตองชวยกัน จะชวยกัน

สมทบไดไหม พอเปนสิง่ทีต่องการและเขารอมา
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นาน ทกุคนรวมมือกันจริงๆ บางคนบรจิาคเงนิ 

บริจาคขาวสาร ใหอุปกรณ วัสดุกอสราง ทํา

อาหารเลีย้งอาสาสมัคร” 

ภาพการกอสรางอาคารเอนกประสงคคนื

ความสัมพนัธและฟนฟชูวีติใหกลบัมาทีห่มูบาน 

อกีคร้ัง แตละวันจะมีอาสาสมคัรหมุนเวียมาชวย

กันทํางาน บางครอบครัวสามีมาสมทบแรง 

ภรรยามาทํากับขาว ทกุวันจะมชีาวบานจบักลุม

คยุกนัถงึความคบืหนา และอีกหลายเร่ืองราวที่

เกิดขึน้ในชมุชน 

เมือ่เขาสูชวงถือศลีอดทีอ่าจตองหยดุงาน

ยาวทําใหงานลาชาไป ชมุชนประชุมหารือปญหา

ทีเ่กิดขึน้ไดเปนขอตกลงกันวาใชเวลา 2-3 ชัว่โมง

หลังละหมาดชวยกนัทํางานทกุวัน การดาํเนนิการ

กอสรางอาคารเอนกประสงคจึงดําเนินไปอยาง  

ตอเน่ือง เสียงบอกตอกันปากตอปากทําใหคนมา

ชวยงานกนัไมเคยขาด ยิง่วันไหนฝนตกออกไปกรดี

ยางไมได ทุกคนจะมากันพรอมเพรยีงโดยไมตอง

ประกาศขอความรวมมอืกัน ผูประสานงานพืน้ท่ี

เลาวา 

“คนท่ีมาชวยกันทาํอาคารมาจากทกุโซน

ในหมูบาน เขารูสกึวาเปนเจาของรวมกนั เปนสิง่

ทีเ่ขารอคอยมานาน ตองการทาํใหออกมาดทีีส่ดุ 

ตองสวยเปนหนาเปนตาของหมูบาน จากแบบที่

ใสประตไูมกเ็ปลีย่นเปนประตกูระจก งานท่ีมาจาก

ความตองการทกุคน สรางใหเกดิการมสีวนรวม

ของทกุคนจริงๆ” 
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บทเรยีนร�วมรู�

 การดําเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 ป

ตอเน่ืองสรางการเรยีนรู การเปลีย่นแปลงใหเกดิ

ขึ้นกับคนและชุมชนหมูบานตรือปา-แบหอ ใน

ระดบัตางๆ แมผลลพัธทีไ่ดในบางโครงการอาจยัง

ไมบรรลุเปาหมาย เชนเดยีวกบัความผดิพลาดและ

ความบกพรองท่ีเกดิขึน้ ก็ลวนเปนบทเรียนของ

ชมุชนทีน่าสนใจ ไดแก

 1) กระบวนการสรางการมีสวนรวม

สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของผูหญิงในพื้นที่

สาธารณะ ทาํใหผูหญงิมโีอกาสและพืน้ทีใ่นการ

แสดงศกัยภาพและความสามารถของตนเอง เชน

กลุมสตรีทํากลวยฉาบท่ีเริ่มพัฒนาตนเองจาก

ความถนดั คอยฝกฝน เรยีนรู เพิม่ทกัษะทีห่ลาก

หลาย และการนําไปปฏบิตัใิชจรงิ ผลการทํางาน

เปนท่ียอมรับ กลบัมาสรางความม่ันใจในตนเอง 

และสงตอแรงบนัดาลใจแกคนอืน่ๆ ตอไป ดงัที่    

โนรตีา ปะลอฆง สะทอนวา

 “แตกอนผูหญิงเหมือนเปนชางเทาหลงั 

อยูแตบาน ไมมสีทิธอิอกความคดิเหน็ พอไดทาํ
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โครงการนีเ้รามบีทบาทขึน้มา ผูหญงิกระตอืรือรน 

อยากเห็นการพัฒนาชมุชน แตทีผ่านมามีเฉพาะ

ผูชายไดทํา เขาเปนผูนํามาตลอด วันนี้เรามี

โอกาสเปนผูนํา ทุกคนยอมเสียสละ มีคนสบ

ประมาทวาผูหญิงทําไมไดหรอก แตกลุมขนมของ

เราอยูรอด ทําขายมีกาํไร” 

 2) เยาวชนเปนกลุมคนท่ียังขาดการมี

สวนรวมในชุมชน จําเปนตองใหความสําคัญ 

สรางพืน้ท่ี และเปดโอกาสใหเขามารวมกจิกรรม

ในชุมชนมากขึ้น รวมถึงคํานึงถึงปญหา ความ

ตองการและความจําเปนของกลุมคนเหลานี้ 

ควบคูกับความตองการของกลุมคนดอยโอกาส   

ทีอ่ยูรวมในชมุชน   

 3) การคาํนงึถงึทรพัยากรและศกัยภาพ

ทีม่อียูภายในชมุชน ไมวาจะเปนคน ทรพัยากร 

ธรรมชาติ ความรูและภมูปิญญาทองถ่ิน จะเปน

ปจจัยสนับสนุนสําคัญใหเกิดความสําเร็จในการ

ดําเนินโครงการ ซึ่งประสบการณของชุมชน        

ตรอืปา-แบหอ ไดคนพบศักยภาพของผูหญงิใน

การทาํงานพัฒนาหมูบาน และยอมรับใหมสีวน

รวมเปนผูนาํของชมุชน ดังทีม่ะยาก ีเปาะซู คณะ

ทาํงานสะทอนวา

 “ผูหญงิตัง้ใจและมสีวนรวมในการประชุม

ทกุคร้ัง ผูชายจะเขาๆ ออกๆ ไปคยุกนับาง มา

ลงช่ือแลวก็ไมอยูประชุม แตผูหญิงมาครบกันและ

ตรงเวลา ปแรกแบงใหผูหญงิทํากลุมขนม ผูชาย

ทําอิฐบล็อก แตโครงการใหญทําอาคาร

อเนกประสงคใหผูหญงิเปนประธาน เพราะเกงข้ึน

มาก เสนองานคลอง ไมกลวั เขาเวทีระดบัจงัหวดั

กข็ึน้เวทีพดูได” 
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  โนรีตา ปะลอฆง, ยามีละห มูดี, ซากีนา สามะ, มารียัม เด็งมิง,           

   นามีซะ ยะสารี,มะยากี เปาะซู, มูหามะนาเซ ดือราแม, 

   รอฮีหมะ มะหะมิง

ผูประสานงานพื้นที่ รอฮีหมะ มะหะมิง

จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 
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   โทรศัพท 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 

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

ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  

ธนาคารโลก

  4) การพัฒนาโครงการสาธารณะท่ีมาจาก

ความตองการรวมกนัหรือเปนความสนใจรวมกนั 

ของชุมชน จะสามารถใชประโยชนจากคนและ

ทรัพยากรของชุมชนไดเต็มท่ี  แสดงพลังและ

ศกัยภาพทีซ่อนไวใหปรากฏขึน้ รวมถงึการชวย

สานสัมพนัธและฟนฟูปฏสิมัพันธทีเ่คยหางกนัไป

ใหกลบัคนืมาใกลชดิกันมากขึน้  

 ชางเดนิไปดวยเทาทัง้หนาและหลงั ชมุชน

จะเดนิหนาและพัฒนาตอไป ก็ดวยความรวมมอื

กนัของทัง้หญงิชาย โอกาสทีม่าถงึเปดใหผูหญงิ

แสดงความสามารถและศักยภาพภายในตนเอง 

มใิชเพ่ือแขงขันเอาชนะอีกฝาย แตเพ่ือเตมิเตม็

กันและกันใหงานพัฒนาชุมชนตรือปา-แบหอ

บรรลุความสําเร็จดวยพลังของทุกคนอยาง

แทจรงิ 
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