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

“เราสรุปว�าอยากทํานํา้ให�ชาวบ�าน พอเริม่คดิว�าทาํนํา้ดทีีส่ดุ ก็
ต�องพยายามทาํสําเร็จให� ได� ถงึแม�เงินบางส�วนเราต�องเอาจากกลุ�มเรา
เอง แต�เราก็ต�องทํา คําสบประมาทก็มีส�วนท่ีทําให�เราต�องพยายาม 
ต�องสู�ให�นํา้เกิดข้ึนมาให� ได� โดยเฉพาะเราอยากให�ชมุชนรู�ด�วยว�าพวก
เราทําแล�วทําจริง อยากให�เห็นว�าโครงการท่ีลงมามีการต�อยอด  เดิน
ไปเร่ือยๆ ไม�อยากให�ลงแล�วชะงกัหยุด พอทําเสร็จใช�งานไม�ได�หรอืใช�
เดือนสองเดือนก็หยุด”
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บทเรียนราคาแพง             
ผลตอบแทนท่ีคุ�มค�า 

 รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในกลุมคณะ

ทํางานบานตุปะเคยหายไปเม่ือคร้ังตองเจอกับ 

“บทเรียนราคาแพง” ที่ผานเขามา พวกเขา

ยอมรบัถงึ “ความออนหดั” ของประสบการณ

ตนเอง จนเสียรูใหแกผูรบัเหมากอสราง ลาํพงัแค

ตองรับผิดชอบโครงการโรงงานน้ําด่ืมในหมูบาน  

ไมแลวเสรจ็แลว ยงัสญูเสยีความเชือ่มัน่ในตนเอง 

โดยเฉพาะทําใหชาวบานขาดความไววางใจ         

ที่จะรวมทํางานไมวาจะเปนงานเล็กหรือใหญ     

ในหมูบาน 

 “เราจางผูรบัเหมาดวยความเช่ือใจ เพราะ

เพ่ือนแนะนําให และเราไมรูเร่ืองกอสรางอยางน้ี

เลย ตอนนัน้ใหไปแสนหม่ืนลวงหนา เปนคาซ้ือ

วสัดอุปุกรณกอสราง แตรอหลายเดือน เลยไป

ตามท่ีบรษิทั เขาบอกวาจะมาๆ สดุทายก็ไมมา 

เราไปตามอกี ขอใหมากอสราง เขามาสรางแต 

ไมถงึคร่ึงก็หายไป สดุทายเหน็วาโดนฟอง ตอง

ปดบรษิทัไป ตอนน้ันไมรูจะเอาเงินสวนไหนมา 

สรางตอ เงนิกจ็ายไปแลว” 
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เก็บไปท�อท่ีบ�าน กลับมา
ทาํงานด�วยกัน

 ผู ประสานงานพ้ืนที่และเจ าหน าที่

สาํนักงานโครงการสนับสนนุชุมชนทองถิน่พัฒนา

เพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) หาทาง      

ชวยเหลือติดตาม แตความหวังจะไดเงินคืนกลบั

มาไมมเีลย ตองยอมรบัวาเงนิท่ีจายไปแลวสญูไป

อยางแนนอน ทางคณะทํางานจงึปรึกษาหารอืเพ่ือ

หาทางแกปญหา ซึง่เห็นรวมกันวา สิง่ทีเ่กดิขึน้

ไมใชความผิดของคนใดคนหนึ่งจะรับผิดชอบ      

ผูเดยีว แตเปนความรบัผดิชอบรวมกนัของทกุคน 

จึงชวยกันระดมทุนหาเงินชดเชยสวนที่เสียไป  

เพือ่ใหโครงการโรงงานนํา้ดืม่กอสรางจนแลวเสรจ็ 

สามารถจัดบรกิารนํา้ดืม่สะอาดแกชมุชนได 

“ตอนนัน้ไมรูเลยวาอนาคตพวกเราจะเปน

ยงัไง ถามใีครสกัคนเกดิทอ ไมเอาแลว คดิวาคง

ไมมวีนัน้ี แตโชคดวีาคณะทาํงานของเราไมมใีคร

ทอ ถงึเขาทอก็เก็บไปทอท่ีบาน ไมมาบอกเรา ผม

นับถือนํ้าใจของทุกคน พวกเราไมใชคนร่ํารวย 

รายจายสงูกวารายไดแทบท้ังนัน้ แตกเ็อาเงินเกบ็ 

บางคนยืมญาติพี่นองมาชวยกัน มาระดมกัน

เพราะเงนิเยอะ แตไมมใีครถอย เลยฮดึสูขึน้มา” 

 โครงการโรงงานน้ําด่ืมเพ่ือชุมชนเปน

โครงการทีช่าวบานบานตุปะ ตาํบลควนโนร ีอาํเภอ

โคกโพธิ ์จงัหวดัปตตาน ีเหน็รวมกนัจะดาํเนนิการ

ภายใตการสนับสนุนของโครงการ ชชต. เพือ่ชวย

แกปญหานํ้าไมสะอาด เปนตะกอนสีแดง ไม

สามารถดืม่ได โดยท่ีผานมาชาวบานตองเสียเงิน

ซื้อน้ําดื่ม คิดเปนคาใชจายท่ีสูงมากในแตละ     

ครัวเรือน ความหวงัท่ีจะมีนํา้ด่ืมสะอาด มโีรงงาน

นํา้ดืม่ในหมูบาน และเปนเจาของรวมกัน จงึเปน

ความตองการสงูสดุ 

 ในอดีตบานตุปะเปนจุดพักของผูคนและ

พอคาแมคาทีจ่ะเดนิทางไปตลาดนดันาประดู ตอ

มาเกิดเปนตลาดนัดเล็กๆ ขายของและขนมท่ีนยิม

รบัประทานกันคอืขาวตมมดั ซึง่ภาษามลายเูรยีก

วา “ตปุะ” จงึไดชือ่ตลาดวา “นดัตุปะ” และกลาย

เปนช่ือเรยีกชมุชนบริเวณตลาดแหงน้ีวา “บาน    

ตปุะ” จนถงึปจจบุนั บานตปูะประกอบดวย 177 

หลังคาเรือน มีประชากร 1,134 คน นับถือ

อสิลามท้ังหมด ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ

กรีดยางและทําสวนยาง ทาํนาในชวงฤดทูาํนาเพ่ือ

กนิในครัวเรอืน เนือ่งจากหมูบานอยูไมไกลจาก

โรงงาน จงึออกไปรบัจาง เปนแรงงานขางนอก 
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พสิจูน�ตนคนรุ�นใหม�

บานตุปะกําลังอยูในชวงเปล่ียนผานท่ีนา

สนใจ เมือ่พบวา คณะทาํงานซ่ึงไดรบัการเลอืกขึน้

มาลวนเปน “คนรุนใหม” ทีก่าวเขามามบีทบาท

มากขึน้ในชมุชน การเขามารบัผดิชอบและดาํเนนิ

การโครงการเหมือนโอกาสพิสูจนตนเองใหเปน    

ทีย่อมรับของคนในหมูบาน โดย อาแด คารเง็ง 

ประธานโครงการโรงงานนํา้ดืม่เลาวา  

“ถางานนี้เปนธุรกิจสวนตัวจะทําไดงาย

กวา พอทํากับคนหมูมากก็มีปญหาตามมา 

ปญหากบัคน ปญหากบัโครงการ ถาคนทีเ่คยมี

ประสบการณหรือเคยทํางานแบบนีม้าบาง อาจ

เห็นปญหาเปนเร่ืองเลก็ แตเราเปนมือใหม พอ

เจอปญหาก็ตองชวยกนัแก ผมภาคภมูใิจทีเ่ราแก

ปญหาตรงน้ีได ชาวบานจะไดดเูปนตวัอยางวา   

นีค่อืผลงานของพวกเราและพวกเขาดวย”  
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เชนเดียวกับความรูสกึของอกีหลายคนที่

ไดสะทอนออกมาในวันทีต่องรวมกนัฟนฝาปญหา

อปุสรรค ความเหน่ือยลาออนแรงกลับหายไปเม่ือ

เหน็เพือ่นรวมทางไมยอทอ อดทนรวมกนั รกัษา

นํา้ใจ ไมปรปิากบนใหเสยีกําลงัใจกนัและกนั เชน

เสยีงคนในกลุมสะทอนวา 

“ภมูใิจและดใีจ เราไมทอดทิง้กนั รวมกนั

เปนหนึง่ ทกุขกค็อืทกุข สขุกค็อืสขุ เหนือ่ยกค็อื

เหนือ่ยรวมกนั ไมมใีครเอาเปรยีบกนั คนนีท้าํตรง

นีไ้มไดกท็าํสวนอ่ืน ทาํงานกนัเปนทมีเดยีวกนั ถา

มีปญหาอะไรก็มาคุยกันตลอด ไมอยากให

แตกแยก สรางใหเปนหนึ่งตลอดเลย วันนี้      

พรุงน้ี วันตอไป เราอยากใหเปนกลุมแบบน้ี     

อยูกนัเปนหลกัเปนฐาน” 

นอกจากนี้พวกเขายังเดิมพันกับความ 

เชือ่มัน่ของคนในชมุชน ซึง่เคยมปีระสบการณเหน็

ความลมเหลวของโครงการพัฒนาซํา้แลวซํา้เลา 

ลงทนุไปเทาใดยังไมกอใหเกดิประโยชนแกชมุชน 

ถกูทิง้รางปลอยใหผพุงัตามเวลา ไปพรอมกับสราง

ความสงสยั เคลอืบแคลง และเหน่ือยหนายกบั

โครงการพัฒนาท่ีไมเคยทําเพื่อชาวบานอยาง

แทจรงิ 

“เงินท่ีใหมามนัหมดไปแลว แตชดุทํางาน

ไมทอแท ลงทุนลงแรง ถาไมเสร็จผมก็ไมรูจะเปน

อยางไร เพราะเราเปนคนไปขอรายชือ่ชาวบานให

มารวมสนบัสนนุ ถาเราทาํไมเสรจ็ กลวัจะหาวา

เราโกง เราหลอกเขาเหมือนทีเ่คยมา ชาวบานจะ

วาเราโงหรือเปลา ตอนน้ีภูมิใจมากที่ทํามา      

จนเสรจ็ ชาวบานจะไดมารบันํา้ดืม่เลย บอกวานี่

คอืโครงการท่ีเราสรางมา ทีเ่ราเอารายช่ือมา” 
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เขามาชวยกันเต็มท่ี กลายเปนโรงเรอืนแหงน้ีได

สรางแรงงานกอสรางขึน้มาปอนตลาดไดหลายคน

อกีดวย  

“คนท่ีมาชวยงาน ไมมคีนเคยทาํงานกอ

สรางจริงๆ ชางหลักจะคุมงาน ที่เหลือเปน

กรรมกร บอกคนทีไ่มเคยทาํ บอกไมยาก พอไป

ได คนไมเปนงานบอกงายกวา สัง่ใหกอปูนก็กอ 

แตจะใหดั่งใจท้ังหมดไมไดหรอก มีบางเล็กๆ 

นอยๆ ทีท่าํไมถกูใจ แตกไ็มถอืสากนั ชวยกนั เปน

งานของเรา”  

ร�วมกันก�อร�าง 
สร�างโรงน้ําด่ืม 

ในข้ันตอนการกอสรางโรงเรือนเพ่ือเปน

อาคารโรงงานนํา้ดืม่ เปนการระดมแรงงานคนใน

ชุมชนมารวมกันทํางานโดยไมมีคาตอบแทน มี

เพยีงนายชางคุมงานกอสรางคนเดยีวเทานัน้ทีไ่ด

คาจาง แตในอตัราทีต่ํา่กวารายไดทีว่าจางกนัทัว่ไป 

นอกจากนี้แผนเดิมท่ีวางกันไววาจะใชแรงงาน   

วนัละ 5 คนในการกอสราง ถงึหนางานจรงิมคีน

มาชวยกันทําวันๆ หน่ึง 10-15 คน ทั้งคณะ

ทาํงานและชาวบานออกมากันมากเพราะตองการ

จะเห็นโรงงานน้ําด่ืมเกิดข้ึนเปนรูปเปนรางข้ึน ผลิต

และบริการนํ้าดื่มใหแกชุมชนไดจริง อีกท้ังยัง    

กจิกรรมอ่ืนๆ ทีต่องดาํเนนิตอไปอกีดวย จงึระดม
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 งานดานกอสรางโรงเรือนและการติดต้ัง

ระบบกรองนํา้ดําเนินการใกลแลวเสร็จ แตมงีาน

และกจิกรรมทีจ่าํเปนอืน่ๆ ตองดาํเนนิการควบคู

ไปดวย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกบัการบรหิารจดัการ

โรงงานนํา้ดืม่ ทางคณะทํางานทีต่อไปจะเปนคณะ

ผูบริหารจัดการโรงงานนํ้าดื่มจึงไปเรียนรูศึกษา

ขอมูลกระบวนการผลิตน้ําสะอาด เพ่ือใหมคีวาม

เขาใจกระบวนการผลิต การจดัการ ปญหาและการ

แกปญหาท่ีจะเกิดขึน้ตอไปในอนาคต รวมถึงการ

บรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ สามารถผลิตและ

จาํหนายนํา้ดืม่ทีม่มีาตรฐาน ใหเกดิรายไดและผล

ตอบแทนแกสมาชกิของกลุม 

ปจจุบัน โรงงานน้ําด่ืมเพ่ือชุมชนแหงน้ี

ผลติและแจกจายนํา้ใหแกชาวบานแลว โดยระยะ

แรกเปนการใหเปลา ชาวบานสามารถเอาภาชนะ

มารองนํา้กลบัไปด่ืมทีบ่านได สวนระยะถดัไปจะ

ระดมทุนใหชาวบานเขามารวมหุน เพือ่นาํมาใชใน

การบริหารจดัการ แลวจะเริม่จาํหนายนํา้ดืม่ แต

ผลกําไรทีไ่ดจะกลบัคืนแกคนและชมุชนในทีส่ดุ 

“อยากใหชาวบานมาเอาน้ําฟรกีอน เรา

จะไดรูวาชาวบานใหความสาํคญักบันํา้ดืม่ หลงั

จากนัน้จะระดมทนุใหชาวบานเขามาถือหุน จะ

ตอเติมโรงงานนํา้ดืม่เพิม่ ใครอยากลงหุนกล็งได 

แตตอนแรกยังไมมีใคร ก็ใหเปนกรรมการเรา

ระดมเงนิกันกอน ถาเราไมสรางใหเกิดข้ึนก็ไมมี

ใครสราง ถาเราทิง้ คนอืน่จะมาทําก็เปนไปไมได 

เราอตุสาหเสยีนํา้พักนํา้แรงสรางขึน้มาแลว ถา

เอานายทุนมาก็จบ พวกเราตองรักโรงงานของเรา 

ชวยกนัดแูล ถารูสกึวาตรงไหนบกพรอง รายรบั

รายจายเราจะมาคุยกนั”  
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 นับจากการประชุมสรางความเขาใจกัน 

การรวมกันวิเคราะหปญหาในชมุชน ซึง่ชาวบาน

ชวยกนัตัดสินใจดาํเนนิโครงการ โดยพิจารณาเหน็

วา ประเด็นนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชนเปน

ปญหาสําคัญ เพราะจากจํานวน 177 หลงัคา

เรอืน มเีพยีง 20 หลังคาเรือนเทานัน้ทีส่ามารถ

ใชนํา้จากบอนํา้ตืน้ได สวนอกีกวารอยบาน ตองซ้ือ

นํา้ดืม่เพราะนํา้ธรรมชาตเิปนดาง มตีะกอนสแีดง

คลายสนมิ เกรงจะเปนอนัตรายตอสขุภาพ ทาํให

โครงการน้ําดืม่เปนสิง่ทีท่กุคนเหน็ดวยอยางเปน

เอกฉนัท 

“แรกๆ ทาํประชาคม ไดหลายประเด็น 

การทําขนมของกลุ มสตรี สร างอาคาร

เอนกประสงค สรางโรงนํ้าด่ืม หลังจากนั้นก็

สาํรวจ ความตองการของชาวบานคอืนํา้ เพราะ

นํา้เปนสแีดง ในทีป่ระชุมก็เลยเปนโครงการนํา้ 

ความขดัแยงในทีป่ระชุม กม็เีหมอืนกนั ทาํแลว

จะไดดืม่ไหม สวนใหญเขามองดานลบมากกวา 

เพราะทีผ่านมาขุดบอบาดาลสองบอ แตใชงานไม

ได จาํนวนเงนิท่ีลงมาหาแสนกวาบาทจะสราง

เสรจ็ไหม ไมพออยูแลว เขากม็องตาํหนวิาจะไป

ไดแคไหน” 
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 แมจะพบวาท่ีผานมาโครงการกอสราง

สาธารณูปโภค เชน ขดุบอบาดาล รวมถงึอกีหลาย

โครงการท่ีเขามา เพ่ือแกไขปญหาเรื่องน้ําใน

หมูบานจะไมประสบความสาํเรจ็ แตความรนุแรง

ของปญหาทีต่องการไดรบัการแกไข ยงัเปนแรง

ผลกัดนัใหกลบัไปทีป่ญหาเร่ืองน้ํา ความตองการ

ดงักลาวถูกวางลงบนบาของคณะทาํงานทีเ่ขามา

เปนผูรบัผิดชอบ ซึง่พวกเขาเองตระหนักถงึความ

คาดหวงัทีอ่ยากเหน็ปญหาไดรบัการแกไขโดยเรว็ 

“เราสรุปวาอยากทาํน้ําใหชาวบาน พอ

เริม่คดิวาทาํนํา้ดทีีส่ดุ กต็องพยายามทําสาํเรจ็ 

ใหได ถงึแมเงินบางสวนเราตองเอาจากกลุมเรา

เอง แตเราก็ตองทํา คําสบประมาทก็มีสวนที่

ทาํใหเราตองพยายาม ตองสูใหนํา้เกิดข้ึนมาใหได 

โดยเฉพาะเราอยากใหชมุชนรูดวยวาพวกเราทาํ

แลวทําจริง อยากใหเห็นวาโครงการทีล่งมามีการ   

ตอยอด เดนิไปเรือ่ยๆ ไมอยากใหลงแลวชะงัก

หยุด พอทําเสร็จใชงานไมไดหรือใชเดือนสอง

เดอืนกห็ยดุ”
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 “กลุมที่ทําโครงการนี้ดวยกัน ไมใชเพิ่ง 

เริม่ตน เราเคยทาํงานรวมกนัมากอน และพบ

ปญหาเร่ืองทศันคตชิาวบาน พวกเขาเจอโครงการ

จากฝายปกครองทองถ่ินหรือหนวยงานอิสระ 

สวนใหญขอไปแลวจะไมได พอไมไดชาวบานก็ 

เกิดความเบื่อหนาย ไมอยากใหความรวมมือ 

เดีย๋วนีใ้ครมาขอรายช่ือสนบัสนนุ จะถกูสงสยัวา

ขอโครงการกนิเอง ทาํโครงการโรงงานนํา้ดืม่นี้ 

ขอไดหรือไมไดก็ไมรู  แคเปนชองใหเราขอได   

ชาวบานก็ไมรูจดุนัน้ ตองทําใหได ขอไปแลวก็ 

ตองได” 

 ไมเพียงแกปญหาเร่ืองน้ําเทาน้ัน ทางคณะ

ทาํงานทีเ่รียกวาเปน “คนรุนใหม” ยงัตองการปรับ

เปล่ียนทศันคติของชาวบานทีม่องโครงการไมวาจะ

การสนบัสนนุของรฐัและหนวยงานใดจากภายนอก

เปนชองทางการทุจริตและการแสวงหาผล

ประโยชนของผูมอีาํนาจ ขาดความโปรงใส ทาํให

เกิดความเบ่ือหนาย ไมอยากใหความรวมมือ 

หลายครั้งท่ีชาวบานสะทอนปญหา ขอความ   

ชวยเหลือไปยงัหนวยงานตางๆ มกัจะถกูเพกิเฉย 
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เมือ่ตองดาํเนนิโครงการดวยความโปรงใส 

จึงตองจัดประชุมสะทอนผลการดําเนินงานเปน  

ระยะๆ หรือเกิดปญหาจะชวยกันหาทางออก   

รวมกนั สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 

ความคดิ และทศันคตทิีเ่คยมีมา แทนทีจ่ะพดูคยุ

กนัลบัหลัง รูกนัผดิๆ ถกูๆ กไ็ดหนัมาพูดคยุกนั 

ตรงหนา รับรูรวมกัน มีสวนรวมรับผิดชอบ       

หาทางออก หาทางแกไขปญหา 

“คร้ังแรกท่ีเราทาํแลวประชุมเยอะกร็ูสกึ

ไมด ีคนอ่ืนมองไมดวีาจะเอารายชือ่ไปทําอะไร 

ชาวบานวา ประชมุอีกแลว จะสรางอะไรก็ตอง

ประชุม เขาไมชนิกบัเร่ืองแบบนี ้แตคนท่ีมาเขา

จะเขาใจ จากทีเ่ราไมสนทิกนั เขากม็คีวามคดิที่

สอดคลองกนั ตรงประเด็นกนั การประชุมหลาย

ครัง้กม็สีวนด ีทาํใหเราอยูกนัเปนกลุม เหน็ขอดี

ของประชุมเยอะ จะไดมคีวามรบัผดิชอบ” 
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  แวฮามะ ลาแม, มะยะโกะ โตะตาหยง, ฮารน กะจิ,                       

   อับดุลมุตอเล็บ ดอเลาะ, อิสมาแอ สะนิดอเลาะ, อาแด คารเง็ง,          

   มูฮํามัด เจะดอเลาะ

ผูประสานงานพื้นที่ มูฮํามัด เจะดอเลาะ, ฮัฟเสาะ วาเลาะ, อัญชลี หมัดเลียด,                

   อาดือนัน สุแลเลาะ

จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 

   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 

   เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

   โทรศัพท 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 

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

ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  
ธนาคารโลก

การถอยออกจากตําแหนงประธาน

โครงการไปอยูเปนที่ปรึกษาเพราะการเลือกตั้ง

ผูใหญบานท่ีผานมา ประธานโครงการไดรบัเลือก

เปนผูใหญบาน นาจะเปนส่ิงท่ีพิสูจนถึงความ   

เชื่อมั่นตอการทํางานและผลงานเปนที่ประจักษ 

นบัแตนีไ้ปนาจะเปนโอกาสทีจ่ะไดทาํงานตอยอด

ไปอกี โดยมชีองทางสนบัสนุนมากขึน้ 

บทเรียนราคาแพงกลับคืนมาเป น        

ผลตอบแทนทีคุ่มคา
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