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

 สิง่ท่ีเกิดข้ึนในวนัน้ี ไม�ใช�เพียงอาคารเอนกประสงค�และร�านค�า
ชมุชน กับขนมอร�อยๆ ของกลุ�มแม�บ�านทาํขนม แต�เป�นความตืน่ตวัที่
จะร�วมเป�นส�วนหน่ึงของการพัฒนาตนเองอย�างเข�มแข็งของชุมชน  
บ�านควนนางา-บาตูฆอ 
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หลอมศาสนากับชีวิต   
เป�นหน่ึงเดยีว 

 

 เพียงแยกจากถนนใหญไมถงึหากิโลเมตร 

ทางเขาหมูบานควนนางา คอยๆ เพิม่ความชันข้ึน

ตามความสูงของไหลเขาทําใหตองระมัดระวัง    

ในการขบัรถมากขึน้ เมือ่เคลือ่นลกึไปเรือ่ยจะเจอ

กับปายางที่ปลูกอยูทั่วจนแทบไมเห็นเคาปา   

แบบเดมิ ใจลอยปลอยความคิดถงึวนัทีป่าทบึหนา

แนนดวยตนไมใหญ คงนาหวัน่พรัน่พรงึและตืน่ตา     

ตืน่ใจระคนกันไปตลอดทาง 

 ตามประวัตหิมูบานควนนางา ตําบลหวย

กระทิง อาํเภอกรงปนงั จงัหวดัยะลา ตัง้อยูในปา

ที่มีความอุดมสมบูรณ แวดลอมดวยถ้ําตาม

ธรรมชาติที่สวยงาม เคยเปนแหลงทองเที่ยวท่ี

มีชื่อเสียง แลวก็รางผูคนไปเพราะสถานการณ

ความไมสงบ ทาํใหคนไมกลาเขามาเทีย่วชมถ้ํางาม 

ชือ่หมูบานด้ังเดิมท่ีเรียกขานกนัมาคือ “บาตูฆอ” 

หมายถงึ “หินคูชนกัน” ตามหินกอนใหญขางทาง

ทีต่ัง้สงูขึน้เหมอืนพงิกนั กอนทีท่างราชการจะมา

เปลีย่นเปน “ควนนางา”  ในปจจบุนั แตชาวบาน

ยังคงเรียกชื่อเดิมกับชื่อใหมควบคูกันวา “บาน

ควนนางา-บาตฆูอ” เพ่ือบอกลกัษณะของพืน้ท่ี

แยกออกจากกันเพราะระยะทางท่ีหางกนัอกีดวย  
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 บรเิวณทีต่ัง้บานเรอืนท่ีลอมรอบดวยภเูขา

หางไกลเมอืงสรางความสมัพันธใหคนอยูรวมกนั

เหมอืนเครือญาตเิดยีวกนั แตการทาํมาหากินและ

การประกอบอาชีพท่ีใชเวลาในแตละวนัอยูในสวน

ยาง หรือสวนผลไม ทําใหโอกาสท่ีจะไดเจอกัน 

นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติกิจทางศาสนาจํากัด  

ลงไป ความสัมพันธที่หางเหินไปจําเปนตอง

เยียวยาและฟนฟู ซ่ึงชุมชนควนนางา-บาตูฆอ 

มองไปทีก่ารจัดพืน้ทีเ่พือ่ใหคนมาพบปะพูดคยุกนั 

ทําใหโครงการสรางอาคารเอนกประสงคในเวที

วเิคราะหชมุชนเปนโครงการท่ีไดรบัความเห็นรวม

เปนจาํนวนมาก 

หลายป�ญหาหลากกลุ�ม

 มะยูโซะ ซาและ เยาวชนคนรุนใหมใน

ชมุชน หนึง่ในคณะทาํงานโครงการรานคาชุมชน

ควนนางา-บาตูฆอ เลาถึงบรรยากาศการเก็บ

ขอมูลชุมชนที่ชาวบานชวยกันเดินเทาเขาบาน  

นั้นออกบานน้ี จากตนหมูบานถึงทายหมูบาน   

เขานอกออกในบานเลก็บานใหญ เดนิสวน เขาปา

กัน จนไดขอมูลครบถวนเพียงพอ นํามาสูการ

วิเคราะหปญหาชุมชนท่ีถูกตอง ตรงกับความ

ตองการท่ีแทจรงิ 

“อาสาสมัครทํางานเก็บขอมูลต้ังแตตน

หมูบานถึงปลายหมูบาน ต้ังแตในบานถึงนอก

บาน ต้ังแตในชมุชนเขาไปในปา วาดรูปแผนที่

ทรัพยากร ไดเห็นความอุดมสมบรูณของชุมชน 
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แลววิเคราะหปญหาอุปสรรคในหมูบานวามี

ปญหา มคีวามตองการอะไร อยางกลุมสตรีพบ

วาทาํงานหลกัแลวตางคนตางอยู ตองเกดิอาชพี

เสริมคือทํากลุมแมบานกัน งานหลักในชุมชน

เปนกรดียางตดัยาง วเิคราะหดานเศรษฐกิจแลว

พบวาคนมปีญหาหน้ีสิน มคีวามไมเทาเทยีมกนั”  

แตเม่ือเหลียวมองพื้นท่ีการจัดประชุมท่ี

ไมมีสถานที่เปนกิจลักษณะ ตองอาศัยพื้นที่

สาธารณะ เชน มัสยิด หรอืบริเวณบานของสมาชิก

ในกลุม เปนท่ีมาของแนวคิดการสรางพืน้ท่ีเพ่ือ

พบปะ พูดคุย ทํากิจกรรมรวมกัน โดยตอไปจะ

เปนจุดนัดพบ สามารถรวมตัว ทํางานรวมกัน 

ระดมความคดิชวยกันแกไขปญหาตางๆ ไดสะดวก

และงายขึน้  

“ปกติชาวบานเจอกัน พูดคุยทักทาย   

ทกุวนัอยูแลว แตถาตองคยุปญหา หรอืเรือ่งงาน

ใหญๆ  ในหมูบาน ยงัไมมทีีจ่ะคุยเปนเร่ืองเปนราว 

ปหน่ึงมีเร่ืองสกัครัง้ก็ใชบานคนในหมูบาน ถาไป

ใชมัสยิด ผูหญิงก็เขาไมได ไมสะดวกที่จะไป

ประชุมรวมกนั ตองสรางพืน้ทีพ่ดูคยุกนักอน จะ

ไดมโีอกาสพบกนั มีปญหาอะไรกม็าคุยปรึกษา

หารือ หาทางแกไขรวมกัน สรางการมสีวนรวม

ใหเกดิขึน้” 
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แบ�งป�นทัว่ถึง 

 โครงการอาคารเอนกประสงคไดรับการ

สนบัสนนุใหดาํเนนิการมากทีส่ดุ แตปญหาและ

ความตองการอืน่ๆ ก็มไิดถกูละเลย เพ่ือกระจาย

ทรัพยากรตอบสนองแกคนทุกกลุม จึงเสนอ

โครงการกลุมสตรีทําขนมของโซนควนนางาอีก

หนึง่โครงการดวย

“เปนความตองการของกลุมผูหญิงท่ี

ตองการมรีายไดเพิม่ จากงานหลกัคอืกรีดยาง 

พอกรีดเสร็จตางคนกต็างอยู นาจะทําอะไรรวม

กนัใหเกดิรายได เพราะปจจบุนัคาครองชพีสงูขึน้ 

ราคาสินคาข้ึน แตรายไดไมไดขึ้นตาม เลยไม

สมดุลกับรายจาย ถามีอาชีพเสริมจะชวยแก

ปญหาไดบาง” 

จากปแรกที่สนับสนุนกลุมสตรีทําขนม  

โซนควนนางา ตอมาในปทีส่องไดรบัการตอยอด

พฒันากลุมสตรีทาํขนมโซนบาตฆูอ ทําใหกลุมสตรี

ไดรวมกลุมกันทําขนมเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว 

เกิดการพฒันาฝมอื เพ่ิมรสชาติและชนดิของขนม

ใหหลากหลายมากขึน้ จนเปนทีถ่กูปาก และถกูใจ

ของลูกคาทัง้ภายในชมุชนและนอกชมุชน โดยตอ

ไปจะทําขนมทองมวนใสปบตองมีที่จัดเก็บ ซ่ึง

ตลาดทางมาเลยตองการ และชาวบานก็ใชเล้ียง

แขกในงาน หลายโอกาส ตองเร่ิมขยบัขยายกจิการ

รองรบักบัความตองการของตลาดขนม กลุมสตรี

ทาํขนมบาตูฆอสะทอนวา  

“การรวมกลุมทาํขนม ทาํใหไดเจอเพือ่น 

ใครทําขนมแบบไหน ไดเห็นวิธีทําขนมหลายๆ 

อยาง ใครวางกม็าทาํ ใครไมวางก็ไมเปนไร ควน

นางา มกีลุมแมบานสองกลุม กลุมมสัยดิกบักลุม

บาราเซาะ กับกลุมขนมบาตูฆอ แตละกลุมกไ็กล

กนัอีก กลุมแรกทําขนมขางๆ อาคารเอนกประสงค 

สวนอกีกลุมทาํอยูบานสมาชิกในกลุม แตไมคอย

สะดวก เพราะอยูเขาไปลึกในหมูบาน ไดรับ

อปุกรณสนบัสนุนจากโครงการเดยีวกัน แตแยก

ทาํคนละท่ีเพราะระยะทางหางกนั ตกลงกันวา

โซนไหนทําขนมถ่ัวทอด อีกโซนจะทําอีกอยาง  

ไมใหซํา้กนั สลบักนัไป” 
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ตอนนีก้ลุมสตรีทาํขนมบาตฆูอ ทางกลุม

สตรีทาํขนมเลง็ขอแบงพืน้ทีร่านคาชมุชนเพือ่เปน

สถานที่ของกลุมเพราะทําเลของรานอยูไมไกล  

เดินทางไปมาไดสะดวก โดยเฉพาะตัง้อยูในพืน้ท่ี

เดียวกบัมัสยิด ตาดีกา และสนามกฬีา ซึง่เปน

ศนูยกลางของหมูบานเหมาะแกการจาํหนายขนม

อกีทางหนึง่ เหลือเพยีงการพดูคยุตกลงกันเพราะ

รานคาเองจําเปนตองขยายพ้ืนที่เพื่อจัดเก็บ  

สนิคาท่ีมคีวามหลากหลายและเพิม่จํานวนมากข้ึน

ตามความตองการของชุมชน

ร�านค�าเกือ้กูล  

 การคาขายในรานคาชมุชนท่ีเจรญิกาวหนา

ขึน้นบัแตเริม่เปดรานเปนผลจากแนวคิดพืน้ฐาน

เพ่ือการชวยเหลอืเกือ้กูลกัน เปนรานคาของชมุชน

ทีม่เีปาหมายใหบริการขายสินคาใหแกชาวบานใน

ราคาทีถ่กูกวารานคาท่ัวไป ลกูคาจะไดซือ้สินคา  

ในราคาไมแพง รวมถึงมีบริการผอนสินคาบาง

รายการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในราคาที่ตํ่า  

กวารานอืน่ 

“ขาวสารกระสอบละหนึง่พัน แตถาจาย

ผอนท่ีรานอ่ืนจะคิดเพ่ิมเปนพันสอง พนัสามข้ึน

อยูกบัแตละราน พอผอนแลวก็มปีญหาวาจายไม

หมด แตมคีวามตองการอกี หน้ีเกายังไมหมด หนี้

ใหมเพิม่ขึน้อกี วนเวยีนอยูแบบนีไ้มจบ ทางราน

คาชมุชนมีนโยบายวาเก็บคาผอนนอยท่ีสดุ ซ่ึงไม

ไดเปนการแสวงหากาํไร แตสรางใหคนมจีติสํานึก

ในการรักษาสญัญา”
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รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการรานคา

ชมุชนดําเนนิการเชนเดยีวกบัรานขายของทัว่ไป 

แตพืน้ฐานการดาํเนินการท่ีกาํกับดวยความคิดท่ี

ตางกัน สรางผลลัพธที่ตางกัน นอกจากการ    

ชวยเหลอืเกือ้กูลกัน ใหคนเดือดรอนหาไดไมพอกนิ

ไดพึง่แลว เพราะโอกาสในชีวติไมเทาเทียมกันคน

อืน่ ยงับมเพาะคุณธรรมและจรยิธรรมใหแกคนใน

ชมุชนดวย 

 “คนท่ีซือ้ของผอนจะตองเปนสมาชิกของ

รานคา ทาํสัญญากันวาจะมาจายภายในกีว่นั ไมมี

การคดิดอกเบ้ียท่ีตองจายคืนมากข้ึนเรือ่ยๆ แต

คิดเปนการปรับแทน ไปเรียกหนี้แลวตองจาย   

คาปรบั เพ่ือใหผูซือ้รักษาคําพูดท่ีตกลงกนั เม่ือ

ผิดไปแลวจะตองจายคาปรับเพื่อแสดงความ   

รบัผดิชอบ” 

นอกจากแนวคดิพ้ืนฐานทีว่างอยูในกรอบ

คณุธรรมจริยธรรมแลว พืน้ท่ีตัง้ของรานคาชมุชน

ที่อยูในผืนเดียวกับมัสยิด และตาดีกา สรางให  

รานคาชมุชนตองดาํเนนิการท้ังหมดอยูในกรอบ

ของศาสนา เหน็ชวีติและการใชชวีติเปนวถิเีดยีว

กับความเชื่อและความศรัทธาโดยกลมกลืนไม 

แยกจากกนั ส่ิงท่ีมะยูโซะ ซาและ มองตอไปคือ

การพัฒนาพ้ืนทีใ่หเปนศนูยกลางการทาํกจิกรรม

สาธารณะ การปฏิบัติกิจทางศาสนา ศูนยการ 

เรยีนรูการศกึษา สถานทีพ่กัผอนออกกําลงักาย 

“ถาเราจะสรางอะไรใหเทากันก็ตองมี

พืน้ทีเ่ทากนั ทาํใหกลายเปนพืน้ทีท่ีใ่ครอยากไป 

สามารถรวมเอาพื้นท่ีในชีวิตของคนไว โดยใช

มสัยดิเปนศนูยกลางแลวคอยขยายออกไปเร่ือย 

จะเนนสงเสรมิ พฒันาดานศาสนาอยางเดยีวไม

ได ตองพฒันาดานวตัถตุอบสนองความตองการ

ของคนจงึจะอยูไดจรงิ ตองมศีนูยการเรยีนรู มทีี่

เลนกฬีา มีทีพ่กัผอน มรีานคาซือ้ของได ถงึเวลา

ก็ไปเฝาพระเจา อยากเห็นทุกอยางอยูรวมใน    

ทีเ่ดยีว คนไดมคีวามผกูพนัและรกัสามคัคกีนั” 



88

ตืน่ตวัร�วมพฒันา
 

 ประสบการณทีช่มุชนควนนางา-บาตูฆอ 

รวมกันทํางานท่ีไดรับสนับสนุนจากโครงการ

สนับสนนุชุมชนทองถิน่เพือ่ฟนฟูชายแดนภาคใต 

(ช.ช.ต.) สงผลกระทบเปนลกูโซไปถึงโครงการของ

หนวยงานรฐั โดยเฉพาะองคกรปกครองทองถิน่ 

ชาวบานตื่นตัวกันขึ้นมาสนใจโครงการที่จะมา

ลงทนุกอสรางและพฒันาทองถ่ินในชมุชนตนเอง

มากขึน้ จากกระบวนการ CDD ทีพ่ฒันาโครงการ

จากปญหาและความตองการของประชาชน มกีาร

ติดตามประเมินผล ความโปรงใสตรวจสอบได 

สามารถเขาถงึขอมลูขาวสารอยางเทาเทียมและ

ทัว่ถงึกัน จงึจะเอือ้ใหเกดิประโยชนกบัประชาชน

อยางแทจรงิ 

 “ชาวบานตืน่ตวักนัมากข้ึน เขาสงสยักัน

วาทาํไมหมูบานถึงไมไดรบัการพฒันาเทาทีค่วร 

บานเราไมมีอะไรเหมือนบานใกลเคียง ทําไม

ประปาท่ีสรางขึน้แลวใชไมได ทาํไมซอมถนนระยะ

ทางไมถงึ 6 กิโลเมตร แตใชเงิน 6 ลานบาท    

ทัง้ทีค่าซอมนาจะไมกีแ่สน มงีบประมาณทําอะไร

ตั้งมากมาย แตซํ้าซอนกัน แลวจะไดจริงหรือ

เปลา ทาํแลวใชไดไหม กระบวนการของแอลดีไอ 

ทาํใหชาวบานไมเหมือนเดมิ เขาจะลุกข้ึนมาเรียก

รอง ติดตาม ขอไปมสีวนรวมในสิทธิของเขา ตอน

นีก้าํลังจะเตรียมประชมุพดูคยุกนั ทาํแผนพฒันา

ของชาวบานกันเอง เอาไปเทียบกับแผน อบต.ให

ไดทาํในสิง่ท่ีเปนความตองการของชาวบานจรงิๆ” 
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 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในหมูบานควน

นางา-บาตูฆอกําลังเดินทางไปสูทศิทางบวกมาก

ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะมคีนทาํงานเปนเยาวชนรุนใหม

ซึง่ออกไปร่ําเรียนในระบบการศึกษาสมัยใหม มี

ประสบการณจากการพบปะผูคน เขาถงึวทิยาการ

ความรูใหม ทาํใหพวกเขาเปดกวาง เปยมศักยภาพ 

ความสามารถรอบตวัพรอมกับสามารถปรบัและ

ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทชีวติและชุมชนท่ี

มรีากฐานทางศาสนาท่ีเขมแขง็ ท่ีสาํคัญชุมชนเปด

โอกาสและยอมรบัใหกาวขึน้มารวมกนัทาํงานเคยีง

บาเคยีงไหลกนั เชนที ่มะยโูซะ ซาและ เลาวา
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 “ผมเพิ่งเรียนจบกลับมาทันตอนชวงป

สดุทาย ไดรบัเลือกเปนคณะทาํงาน เขาเหน็วาเรา

สามารถรวบรวมขอมลูสือ่สารกบัเจาหนาทีข่อง

โครงการไดด ีบางทีชาวบานกอ็ยากจะพดู อยาก

จะบอก แตพูดไมถูก ออกไปคนละเร่ือง เรา

เหมือนทําหนาที่เปนกระบอกเสียงชวยส่ือสาร  

ในสิง่ทีช่าวบานตองการ ตอนน้ีเขาใหผมชวยตาม

โครงการของหมูบานที่อยูในแผนพัฒนาของ 

อบต. เพราะตอนน้ีประกาศตางๆ จะบอกทาง

อินเตอรเน็ต ไมไดแจงที่มัสยิด หรือศาลา

ประชาคม เขาไมรูเลยวา อบต.ทาํอะไร เขาจะได

อะไร” 

 

สิง่ท่ีตามมาตอเน่ืองท่ีเห็นเยาวชนเขามา

รวมในงานพฒันาชุมชน คือการใหความสนใจกับ

เยาวชนมากข้ึน เร่ิมมองเหน็ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคน

กลุมนี้ โดยเฉพาะปญหายาเสพติดที่เปนภัย     

รายแรง มอมเมาใหเยาวชนเสยีอนาคตไปอยาง 

นาเสียดาย การเพิกเฉยปลอยปละละเลยจะย่ิง

ทาํลายลูกหลานในหมูบาน เกิดแรงผลักดันท่ีจะ

ดําเนินโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมายเฉพาะเพื่อ

เยาวชน 
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“โครงการของเยาวชนตองใชเงินท้ังหมด

ไปกบัเยาวชน คดิถงึเดก็และเยาวชนเปนกลุมแรก 

ถามีงบประมาณจากหนวยงาน องคกรไหน

สนับสนนุจะทาํกับกลุมเยาวชนกอน มอีะไรมา

ชวยแกไขปญหาจะดงึมาท่ีกลุมนี”้  

 จากวนัแรกท่ีรบัฟงการช้ีแจงโครงการซึง่

หลายคนยงัไมรูวาอะไรเปนอะไร ทาํไปแลวจะเกดิ

ผลประโยชนจริงหรือไม ขณะที่กวาจะไดรับ

โครงการตองแลกมาดวยความเหน่ือยยากเทยีบ

กบัโครงการทีห่ลัง่ไหลเขามาในหมูบาน ซ่ึงไดมา

งายแคยกมือรบัไว  
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