
“ถ�ากระตุ�น ให�เขารับรู� มคีวามรับผิดชอบทาํงานกลุ�มกันแบบน้ี 
น�าจะเหน็การเปล่ียนแปลง พอดกีบัท่ีมโีครงการน้ีเข�ามา เห็นเขาทํางาน
กันเป�นระบบ ได�รับรู�หลายอย�าง  มีประสบการณ�ใหม�ๆ น�าพอใจและ  
ภมูใิจมาก”  
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รกัษ�คลองท่ีทุ�งเค็จ 

ขาวสุกพรอมกันทัว่ทุงเนรมติใหสองขาง
ทางเขาหมูบานทุงเค็จกลายเปนสีเหลืองทอง 
หญิงชาวบานกมๆ เงยๆ ชวยกันเก่ียวขาวอยู 
กลางทุง รวงทีเ่กบ็แลวถกูนาํมามดัรวมกันกองไว
ขางทาง ฤดูกาลแหงความชื่นใจกับผลผลิตที่ได
ลงแรงไปเหนือ่ยยากหลายเดือนทีผ่านมา

บานทุงเคจ็ อยูหมู 4 ในตาํบลปะเสยาวอ 
อาํเภอสายบุร ีจงัหวดัปตตาน ีประชากรท้ังหมด
นบัถอืศาสนาอสิลาม ในหมูบานมีผูอาศัยรวมกนั
อยูประมาณ 1,100 คน มปีระมาณ 256 ครวัเรอืน 
โดยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้งดินและนํ้าเอื้อใหคนที่นี่ไดอยูดีกินดี ทํามา
หากินงาย ชาวบานสามารถทํานา ทําสวน
ยางพารา และสวนผลไมไดผลดทีกุป ชาวประมง
ทาํรายไดจากการเลีย้งปลาในกระชงัและจบัปลา

กินตามฤดูกาลในแมนํ้าสายบุรี ขณะที่คลอง      
ทุงเค็จท่ีไหลผานหมูบานออกไปยังแมนํา้สายบรุี 
มตีนจากและตนสาคขูึน้อยูเต็มใหไดใชประโยชน 
แตทรพัยากรเหลานีค้อยรอยหรอและเส่ือมโทรม
ไปตามเวลาและจาํนวนผูคนท่ีเพิม่ขึน้ 
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ความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมปรากฏ
ใหเห็นชัดเจน แตชวีติท่ีตางคนตางอยูและทาํมา
หากินเลี้ยงปากทองตนเองและครอบครัว           
ดเูหมอืนวาจะผลกัปญหาส่ิงแวดลอมออกไปอยู
นอกความสนใจ ซึง่กลายเปนส่ิงนาประหลาดใจ
ทีท่กุคนกลับตระหนกัถงึปญหา เหน็รวมกนัทีจ่ะ
ตองลงมอืทําชวยฟนฟูและรักษาใหสภาพแวดลอม
คนืมา 

จากเวทีวิเคราะหชุมชน และคนหา
ประเดน็ทีจ่ะนํามาพัฒนาโครงการ หลงัการสาํรวจ
ขอมูลชุมชนแลว ที่ประชุมสรุปประเด็นสําคัญ 
ของชาวบานทุงเคจ็ใน 4 ประเดน็คอื 

1. การพัฒนากลุ มอาชีพที่ ใช ต นทุน 
ทรัพยากรความรูของคนในชุมชนที่
สามารถบรหิารจดัการไดตอเนือ่ง

2. การจัดการน้ําเพื่อใหสามารถทํานา  
ปรงัได 

3. การฟ นฟูดูแลคุณภาพนํ้าในคลอง     
ทุงเคจ็ และ

4. การอนุ รั กษ ภูมิป ญญาท องถิ่ น            
ผลสุดทายเห็นรวมกันท่ีจะพัฒนา 
กลุมอาชีพและดูแลคุณภาพคลอง   
ทุงเคจ็ 

เหตุผลท่ีเลือกพัฒนากลุ มอาชีพทํา
มะพราวค่ัว เพราะทีห่มูบานมมีะพราวเปนจํานวน
มาก คนที่จะทําคือแมบานที่มีเวลาวางหลัง    
จากการกรีดยาง และเคยรวมกลุมทํากิจกรรม  
มากอนจากโครงการของรัฐที่เคยสนับสนุน     
กอนหนานี้  
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ไม�อ�อนรักษ�คลอง 

สวนโครงการดแูลคณุภาพนํา้ในคลองทุง
เคจ็ หรอืเรยีกกนัเขาใจงายๆ วา “อนรุกัษคลอง” 
เพือ่ปลกุจติสาํนกึรกัษสิง่แวดลอมในชมุชน โดย
มุงเปาไปที่กลุมเด็กและเยาวชน เพราะยังเปน 
กลุมไมออนทีส่ามารถบมเพาะความคิดใหหนัมา
สนใจและรับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมกัน ขณะทีผู่ใหญในปจจบุนัจะเปลีย่นแปลง
ความคดิและสาํนึกคอนขางจะเปนไปไดยาก ตอง
อาศัยขอความรวมมอื ดงึเขามารวมทาํกจิกรรม 
และนําพลังเด็กๆ ไปกระตุนเตือนถึงผลกระทบ    
ทีล่กูหลานตองแบกรบัในอนาคต ดงัท่ีคณะทํางาน
สะทอนไววา

“เราจะพาเด็กไปสํารวจคลอง ไดเห็น
สภาพคลองตอนน้ีทีม่คีนท้ิงขยะ ปลอยน้ําเสีย 
จนนํา้เนาเสีย มกีล่ินเหมน็ตองอดุจมูกเวลานัง่
เรอืผาน จากคลองท่ีเคยกวางก็แคบ จากลกึก็
ตืน้ข้ึน นํา้สกปรก มกีล่ินเหมน็ พวกผูใหญเหมือน
ไมแกดดัยากหามไมได ตองสรางจติสํานึกใหเด็ก” 
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นอกจากนีย้งัมโีครงการทีเ่ริม่ตนพรอมๆ 
กนัในปแรกคือการทาํตับจากและอาหารสตัวจาก
ตนสาคู แตกวาจะเริ่มทําจริงใชเวลานานมาก 
เพราะตองรอโรงเรือนทีส่รางขึน้งายๆ ดวยการมุง
หลงัคาจาก พอไดอาศยัหลบแดดหลบฝนทาํงาน
รวมกันได สมาชิกทีร่วมโครงการทีเ่ปนผูหญงิจะ
เปนคนเยบ็ตบัจาก มคีนแกทีเ่ปนผูรูในหมูบานมา
ชวยสอนทาํ สวนผูชายจะไปหาวตัถุดบิในคลองที่
มตีนจากขึน้อยูเปนจาํนวนมาก โดยกลุมสนทนา
ใหขอมลูวา 

“คนท่ีนีท่าํตับจากอยูบาน ใชชวงวางจาก
ทําอาชีพหลัก ผูหญิงเปนคนเย็บ ผูชายไปหา   
ใบจาก แตมารวมกันทําจะไมงวง ไดนั่งคุยกัน 
เพลินด ีใครอยากมาก็มาไดเลย สมาชกิเยอะแต
สวนใหญไมมเีวลามาทาํกัน ผูหญิงก็ไมคอยมา
แลวเพราะถูกหนามบาดมือ”  
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ผู�หญงิค่ัวมะพร�าว 

ปจจุบันโครงการที่ยังดําเนินการอยูคือ
กลุมอาชพีทํามะพราวค่ัว สวนโครงการอ่ืนๆ คอย
ลดกิจกรรมไป เพราะแกนนาํในโครงการตดิภารกจิ 
ออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน ยังไมมีคนท่ี  
เขามารบัผดิชอบดําเนินการตอ ประกอบกับสภาพ
แวดลอมไมเอือ้อาํนวย เชน เกิดนํา้ทวมจนเกรง
จะเปนอันตรายท่ีจะพาเดก็ไปสํารวจคลอง โดย
กลุมอาชีพทํามะพราวค่ัวภายใตชื่อ “กลุม         
แมบานทุงเค็จ” เปนกลุมท่ีดําเนินการตอเน่ือง   
มลีกูคาประจํา และเร่ิมมชีือ่บอกกันปากตอปาก 
เพราะหอม อรอย มสีเีหลืองสวย เกบ็ไวไดนาน 
สมาชิกกลุมที่มาทําจะไดเงินเฉลี่ยวันละ 100 
บาท แตจะรวบยอดจายทกุสปัดาห สรางรายได
ไมนอยกวา 600 บาทตอสัปดาห สมาชิกในกลุม
ทาํมะพราวค่ัวเลาวา 

“เราทาํกันทุกวัน ยกเวนวันศุกร ลูกคา
เพ่ิมข้ึนมาก แตกอนถามีคนทําสองคนไมทาํแลว 
เดี๋ยวนี้ไมได ตองมีของสงใหลูกคา เพราะเขา
เปรยีบเหมอืนเจาชีวติ มะพราวคัว่ของเราตาง
จากคนอื่น ทําไดสีเหลืองทองและมีกล่ินหอม 
เคลด็ลับอยูทีร่อใหมะพราวเย็นและแหงกอนใส
ถงุ แลวก็ตองไลอากาศกอนจะปดปากถุง จะเก็บ
ไดนาน เราทําไปกค็ยุกนั หวัเราะกนั สนกุ ไมมี
เครยีด เลยทําออกมาไดด”ี 

ความสําเรจ็ของกลุมมะพราวคัว่สวนหนึง่
มาจากสากตีะ อแีต ประธานโครงการ ซึง่เปนคน
ทีม่ปีระสบการณดานการคาขายมากอน จงึไดรบั
เลือกขึ้นมาเปนประธานแทนคนเดิม แตการ
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ดําเนินการภายใตการตัดสินใจรวมกันของคน
ภายในกลุม เปนเรือ่งใหมทีส่รางความกงัวลใหแก
สากีตะตอนแรก เพราะเคยทําการคาท่ีสามารถ
ตดัสินใจไดดวยตัวเอง ทาํใหตองปรับตัว เรียนรู
ใหมาก และใชจติวทิยาการทํางานกลุมทีต่องเอาใจ
เขามาใสใจเรา ถงึปจจบุนัทีก่ลุมยงัคงทาํมะพราว
คั่วกันอยูยังมาจากการเรียนรู ผานการอบรม     
ซึ่งจัดโดยโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อ
ฟนฟชูายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) ทาํใหรูสกึวาตนเอง
เปนผูมคีวามรู มกีารศกึษา สรางความมัน่ใจใน
การนาํและรบัผดิชอบทาํงานกลุม 

“เร่ืองคาขายเหมือนกัน แตขายของท่ีนี่
ตองตดัสนิใจรวมกนั ทาํงานกลุมตองประชมุกนั 
จะตดัสินใจคนเดยีวไมได แลวก็ตองโปรงใส ไม
อยางนัน้จะมปีญหา เรือ่งอะไรทีส่งสยั เราตอบ
ไดเลย เพราะมีหลักฐานการเงนิทุกอยาง ทกุคน
รบัรูรวมกนั เราไมไดตดัสนิใจคนเดยีว”  
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ร�วมรับรู� ร�วมประโยชน� 

ประเด็นเร่ืองความรับผิดชอบรวมกัน 
ตัดสินใจรวมกัน โดยเฉพาะการดําเนินการที่มี
ความโปรงใส ตรวจสอบได เปนส่ิงท่ีคนเขารวม
โครงการมองเห็นถึงความแตกตางกับโครงการที่
เขามาในหมูบาน นั่นก็เพราะโครงการสวนใหญ
ขาดการมีสวนรวมของชาวบานที่จะสะทอนถึง
ความตองการและความจาํเปน เปดใหชาวบาน
เขามาเปนสวนหน่ึงท่ีจะรวมคดิ รวมทาํและไดรบั
ผล ซึง่ชาวบานเห็นวา การใหทีช่าวบานไดคดิเอง
ทาํเอง จะอยูรอดและไดประโยชนมากกวา เชนที่
สะทอนวา   

“ชอบโครงการของแอลดีไอ ทําใหได 
เรยีนรูหลายอยาง ไมใชวามีแผน มโีครงการมา
แลวบอกใหเราทาํตามไป โครงการน้ีไดคดิทาํเอง
หมด ทีอ่ืน่จะใหงบมาเปนชวงๆ แคซือ้ของมาให
ชาวบานไปทํา ทาํขนมไดขนม ทาํไขเค็มไดไขเค็ม 
แตโครงการแอลดีไอไดของเหมือนกัน แตที่ไม
เหมือนคือเราไดความรูที่จะกลับมาทําใหเปน
อาชพี มรีายไดจรงิๆ”    

 ขอเปรยีบเทยีบท่ีเกดิขึน้กบัโครงการอืน่ๆ 
ยงัพบวา โครงการท่ีผานเขามาทีผู่นาํชุมชนมกัจะ
กระจุกตวัอยูทีค่นใกลชดิไดรบัประโยชน ชาวบาน
ที่อยูนอกวงจะเขาไมถึงขาวสารที่เปนสิทธิและ   
โอกาสหลานี้ อยางมากท่ีสุดจะชวนเขารวม
โครงการ โดยท่ีสวนใหญจะไมทราบท่ีมาท่ีไป     
ทาํแลวจะไดอะไร ใครไดรบัประโยชน งบประมาณ
ทีใ่ชจาํนวนมากนอยอยางไร 

 “โครงการอะไรมาเราก็ไมรู เพราะไม
ประกาศ ไมเคยบอก ไมมาชวน เราไมมสีวนรวม 
โครงการมาไมรูกนัทุกคน แตถาสนิทสนม รูจกั
กนั จะรูกนัเทานัน้ แตโครงการแอลดไีอรูกนัทัว่
ทุกคน เพราะผูใหญบานประกาศผานมัสยิด      
ทีส่าํคญัชาวบานเปนคนบริหารเอง พวกผูใหญ
บาน กาํนนั อบต.ใหเปนทีป่รกึษา แลวกไ็ดใช  
คนเหลานีช้วยงานโครงการไดอกีดวย”  

 สิง่ท่ีไดเรียนรูจากการทาํโครงการ พบการ
พัฒนาท่ีนาสนใจในระดับบุคคล และชุมชน   
หลายประการ ไดแก 

 1. การเรียนรูที่จะพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของบุคคล เนื่องจากชาวบานตอง
ผานการทาํกระบวนการ CDD การบริหารจดัการ
โครงการที่ มี ข  อกํ าหนดและเ ง่ือนไข เ พ่ือ
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และสรางการมี    
สวนรวม เชน การทําระบบบัญชี การจัดซื้อ     
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จดัจาง ทีล่วนเปนส่ิงแปลกแยกออกจากวถิชีวีติ
ทัว่ไปของชาวบานและชมุชน ดงัเสียงสะทอนวา

“ยากเหมอืนกนั กวาจะไดละเอียดถีย่บิ 
แกแลวแกอกี ถาไมทาํใหละเอยีดตามท่ีกาํหนด 
คงไมใหทาํหรอก” 

2. การมสีวนรวมและการทํางานเปนทมี 
ซึง่เปนหัวใจหลักของการสนบัสนุนโครงการทีต่อง
ไดรบัความเห็นรวมกันของคนในชมุชน โดยการ
จัดโครงสรางที่ตองมีคณะกรรมการและคณะ
ทาํงานในโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรยีนรูทีจ่ะ
ทาํงานรวมกัน รบัผดิชอบรวมกัน ซึง่ ซลุกฟิลี      
มซูอ ผูใหญบานบานทุงเคจ็ชวยสรปุใหวา 

 “เกดิการเกาะกลุมเปนสิง่ทีผ่มภูมใิจมาก 
กอนนี้อยูสภาพแบบเดิมก็ตางคนตางทํางาน    
ไมเหมือนสมัยกอนที่เกาะกลุ มกันอยู แลว        
แตตอนนีม้ปีจจัยหลายอยาง ตองทํางานแขงกับ
ปากทอง แตพอไดทาํกลุมอาชพีเสรมิ ทาํใหมา
รวมกนัจดุนีไ้ด” 

 3. การสรางพื้นที่สาธารณะใหคนมา 
พบปะ พดูคุย ทาํกิจกรรมตางๆ รวมกนั ชวย
ฟนฟู สานและสมัพันธระหวางคนในชมุชนมากขึน้ 
กอใหเกิดพลังกลุมที่จะผลักดัน ดําเนินการใดๆ   
ทีจ่ะตอบสนองตอความจาํเปน หรือความตองการ
ของกลุม เชนในกลุมสนทนาเลาวา  

 “พดูงาย ถาไมทาํโครงการกไ็มเจอ เดือน
หน่ึงไมไดเจอ ปหน่ึงก็ไมไดเจอ ไดรูขาวตอน
ทาํงาน ตางคนตางอยู เหมอืนคนในเมือง รวม
กลุมอยางนี้ก็ไดปรึกษากัน ที่นี่เวลามีกิจกรรม  
ใหความรวมมือดีมาก เพราะใครมีขาวอะไร 
แหลงแพรขาวชุมชน ทีน่ี ่(ทีท่าํการกลุมมะพราว
คั่ว) เปนเหมือนหอกระจายขาว มีทั้งขาวดี   
ขาวราย เอาเปนวาทกุเรือ่งในหมูบาน” 

 4. การสรางจิตสํานึกเร่ืองส่ิงแวดลอม 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตที่
ชมุชนมีทรพัยากรอดุมสมบูรณ คนนกึไมออกวา
จะหมดส้ินไปได จงึใชกนัไปจะดวยความไมรู หรือ
ความต้ังใจท่ีจะใชประโยชนสวนตนมากทีส่ดุ ขาด
ความตระหนักถึงความเสียหายและผลกระทบ   
ทีจ่ะเกดิข้ึนโดยรวม ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
วิถชีวีติและการทาํมาหากนิ ซึง่พ่ึงพาธรรมชาติ
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นอยลงไป เชน การไปรบัจาง รบัราชการและเปน
ลกูจางนอกชุมชน ปลอยปละใหคนเพยีงบางกลุม
ใชประโยชนมากจนเปนการทําลายส่ิงแวดลอม 
จาํเปนตองสรางความตระหนักถึงความสาํคัญและ
ความจําเปนท่ีตองชวยกันฟนฟู รักษาและดูแล
คลองในหมูบานกอน ดังท่ี ซากีเตาะ วามะ          
ผูประสานงานเลาใหฟงวา 

 “ตองชวนชาวบานมาชวยกันมองอนาคต 
ถาไมจดัการปญหาจะเปนอยางไร และไดอาจารย
นกุลู รตันดากลู จากมอ.ปตตานี มาเปนวทิยากร 
เขาเร่ิมเห็นปญหาวาถงึยงัไมกระทบโดยตรง แต
ลกูหลานจะไดรบัผลในอนาคต จากนัน้มาชวยกนั
ทาํแผนท่ี ปญหาอยูทีไ่หนบาง ลงพ้ืนทีไ่ปสํารวจ
กนัจรงิๆ เกิดความเขาใจ เห็นคุณคาของสิง่ท่ีทาํ
ตรงนี้ หลายคนเพิ่งจะไดลงคลองบานตัวเอง 
ตอนมาทาํงาน” 

นอกจากนี้ยังไดรับประสบการณในการ
ประสานความรวมมือกับนักวิชาการและอาสา
สมคัรทีม่คีวามรูดานส่ิงแวดลอม โดยขอดขีองการ
เชิญคนนอกมาเปนวิทยากรบรรยายใหแกชาวบาน
จะชวยสรางความสนใจ ความรวมมือ และแรง

บนัดาลใจใหเกดิขึน้ เพราะลาํพงัใชคนในหมูบาน
กันเอง ซึ่งสวนใหญจะรูจักคุนเคยกัน และ
เก่ียวของเปนเครือญาตกินั จะไมไดรบัความสนใจ 
อีกท้ังจะเกิดความรู สึกเกรงอกเกรงใจในการ
สะทอนถึงสภาพและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
อยางตรงไปตรงมา เพราะการทํามาหากินและ 
การประกอบอาชพีของเครือญาติและคนในชมุชน
เปนสาเหตุหลักของปญหา ผูประสานงานพ้ืนท่ี 
เลาไววา 

 “การฟนฟูคลองทุงเค็จเปนสิ่งใหม
สาํหรับชาวบาน จากการวิเคราะหขอมูลชุมชน
วา นํา้ในคลองเหมน็จรงิๆ  กอนหนาน้ีไมเคยเกดิ
การคยุ ไมมใีครเขามาคยุเร่ืองแบบนี ้ไมมใีครมา
รวมกลุมคุยวาจะทําอยางไรกบัคลอง ชาวบาน
บอกวาเขาไมเคยทาํโครงการ โครงการทีม่าเคย
ทาํแตสิง่กอสราง ไมเคยทาํเรือ่งคลอง แลวน้ําใน
คลองเหมน็ เขายังอยูได เลยไมคดิวาเปนปญหา 
คนทีป่ลอยนํา้เสยีกเ็ปนญาตกินั เลยไมอยากมี
ปญหาดวย ลาํบากใจทีต่องชกัชวน เกลีย้กลอม
ใหเขาเหน็ถงึปญหานี ้ทาํแลวจะไดประโยชน” 



11

5. การเปดพื้นที่ใหแกกลุมผูหญิงและ
เยาวชนเขามารวมกจิกรรมภายในชมุชน พบวา
กลุมเหลานี้เปนกลุมที่สรางการพัฒนาใหเกิด   
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม สามารถ
ดาํเนนิการใหบรรลุวตัถุประสงคของโครงการ และ
มแีนวโนมทีจ่ะพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยนื แสดง
ใหเหน็ถงึศกัยภาพของผูหญงิทีจ่ะบริหารจัดการ
งานท้ังในบานและนอกบาน โดยการทํางานนอก
บานสรางประสบการณชีวิตที่ตางไปจากเดิม    
เกิดการรวมกลุมผูหญิงท่ีชวยแบงปนอารมณ 
ความรูสกึ ชวยแกปญหาชวีติ และดแูลกันและกนั  

“ตอนแรกผูชายจะเขามาเยอะ แตไมมี
เวลาเขารวมกิจกรรมตอเน่ือง บางทีประชุม
ประจาํเดอืนกไ็มไดมาบาง เราตองเขาใจเพราะ
ผูชายตองทํามาหากิน ออกไปรับจาง ผูหญิง   
สวนใหญอยูกบับาน วางแลวกม็านัง่คัว่มะพราว
ดกีวาอยูบานเฉยๆ ทกุเดอืนจะแบงเงนิกัน เพราะ
ถาเปนรายวันจะไดนอย สะสมรายเดอืนตอคน
ไดพันกวาก็ดีใจแลว ตอนน้ีเงินกองกลางของ 
กลุมหมืน่กวาทีเ่กบ็เขาบัญช”ี 

 ตลอดการทาํโครงการของชาวบานทุงเค็จ
จะพบผูใหญบาน และโตะอิหมามรวมประชมุอยาง
สม่ําเสมอ ดวยความตั้งใจท่ีจะคอยดูแลและ
สนับสนนุการพัฒนาชุมชน สอดคลองกบัเงือ่นไข
ของโครงการ ซึ่งจํากัดใหผูนําทองถ่ินและผูนํา     
ทีเ่ปนทางการเปนเพยีงทีป่รกึษาของโครงการ ยิง่
เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับลูกบานในทิศทาง
ทีต่องการใหเกิดข้ึน ยงัสงผลใหผูใหญบานจะสาน
ตอโครงการ และนาํกระบวนการท่ีไดเรยีนรูไปใช
กับโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่จะเขามาในหมูบาน 
ดวยความมัน่ใจวา ประสบการณทีไ่ดรบัจะปรับ
ไปใชกับโครงการของรัฐไดอยางแนนอน เชนที่
ผูใหญบานเลาวา

“ผมเองบอกตรงๆ วาเห็นคณะทํางานท่ี
นี่ก็ภูมิใจมาก คิดมาตลอดวาจะยกระดับชีวิต 
ชาวบานอยางไร ตองริเร่ิมใหเกิดอะไรสักอยาง 
ไมใหเขาจมอยูแบบเกาที่ไมมีการพัฒนา ถา
กระตุน ใหเขารับรู มคีวามรับผิดชอบทาํงานกลุม
กนัแบบนี ้นาจะเหน็การเปลีย่นแปลง พอดกีบั
ทีม่โีครงการนีเ้ขามา เห็นเขาทํางานกันเปนระบบ 
ไดรบัรูหลายอยาง มปีระสบการณใหมๆ  นาพอใจ
และภมูใิจมาก”  
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