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บ้านนาจาก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

โครงการน้ีสอนให้ได้ความรู้เพิม่ ได้แก้ปัญหาแบบให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ให้ทุกคน
มีโอกาสเสนอความเห็น เป็นโครงการที่ ได้กับชาวบ้านโดยตรง จนอยากใช้
กระบวนการท�างานแบบน้ีไปท�าโครงการของราชการอืน่ๆ ท่ีลงมาในชมุชน 
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	 บ้านนาจาก	ม.	2	ต�าบลพ่อมิง่	อ.	ปานาเระ 

จ. ปัตตานี ตามทะเบยีนบ้านแล้ว มปีระชากรราว 

761 คน จาก 146 ครอบครวั บ้านนาจากในวนันี้ 

เหลือต้นสาคู หรือเรียกในภาษามลายูถิ่นว่า 

“บือแนนีเปาะ” อันเป็นที่มาของชื่อชุมชนอยู่ไม่

มากแล้ว เพราะโครงการขดุคลองจะนาลงิ และ

คลองกแูบซรีอ รวมทัง้การเปิดพืน้ทีป่่าเพือ่ท�าการ

เกษตร ท�าให้ป่าสาคทูีเ่คยมอียูอ่ย่างอดุมสมบรูณ์

ได้หดหายไปมาก 

 ชาวบ้านนาจากแทบทุกครัวเรือนท�านา

เพือ่กิน มอีาชพีรองทีส่ร้างรายได้หลกัให้ชาวบ้าน 

คอื ท�าสวนมะพร้าว ปลกูแตงโม ปลกูมนัเทศ รวม

ทัง้พชืผกัสวนครวัหมนุเวยีนตามฤดกูาล โดยปลกู

แทรกในสวนมะพร้าว และในที่นาหลังการเก็บ

พอเลี้ยวรถเข้าในย่านชุมชน 
ใกล้จุดนัดพบที่เป็นร้านค้าของคณะท�างานคนหนึ่ง 

ที่ศาลาโล่งตรงหัวมุมทางแยก 
มีแตงโมทรงรีลูกย่อมๆ วางขายอยู่กองหนึ่ง  

กัรตีนี สาแลแว เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่คนแรก
ของบ้านนาจาก ที่ลงพื้นที่ด้วยกันในวันนั้นบอกว่า

แตงโมที่นี่แม้ลูกเล็กแต่รสชาติหวานอร่อย 
ซึ่งเป็นจริงตามเธอว่า เพราะระหว่างการพูดคุย
กับคณะกรรมการโครงการ ได้น�าแตงโมผ่าซีก

ที่มีเนื้อในแดงฉ่�ามาให้ลองชิม 
แตงโมมีรสหวานฉ่�า 

กินแล้วช่วยให้คลายร้อนจากแดดเที่ยงในวันนั้น
ได้เป็นอย่างดี

เกีย่วข้าวแล้ว แต่ปัจจบุนัเนือ่งจากมะพร้าวราคา

ตก ขณะทีย่างราคาดี ชาวบ้านเกอืบทัง้ชมุชนจงึ

หนัมาปลกูยางแทน ทัง้ทีป่ลกูแซมในสวนมะพร้าว 

และปลกูในพ้ืนทีน่าร้าง แต่เพิง่ได้ผลจนสามารถ

กรดียางได้เพยีง 7 ครอบครัว อกี 126 ครอบครวั

ทีต้่นยางยังเลก็อยู ่ชาวบ้านจงึยงัอาศยัพืน้ทีป่ลกู

แตงในสวนยางได้ นอกจากนีช้าวบ้านแต่ละครวั

เรอืนยงัเลีย้งสตัว์จ�าพวกเป็ด ไก่ ววั และแพะเพือ่

การบรโิภค และไว้ขายบ้างเป็นรายได้เสรมิ รวมทัง้

เลีย้งนกกรงหวัจกุ และนกเขาด้วย ทัง้เพือ่ขายและ

เลีย้งด้วยความชอบ ส่วนงานรับจ้างท้ังทีท่�าในไทย

และไปรบัจ้างทีม่าเลเซยีนัน้ มกัท�าเป็นฤดกูาลยาม

ว่างจากงานอาชพีในชมุชน 
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ปีท่ี 1 
	 ชาวบ้านนาจากอาศยัน�า้ฝนในการท�านา

เป็นหลกั นอกจากนาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่ ใกล้บงึจะนา

ลงิ และบงึกแูบซรีอ ท่ีใช้น�า้จากบงึมาท�านาปรงัได้ 

ส่วนพืชเสรมิท่ีปลกูหลงัฤดทู�านานัน้ ส่วนใหญ่เป็น

แตงโม ทีป่ลกูกนัมากถงึ 65 ครอบครวั โดยการ

ปลูกแตงโมนี้พึ่งพิงเพียงบ่อน�้าตื้น และบ่อน�้า

บาดาลทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่ระบบการส่งน�า้ไปยงัพืน้ที่

ปลูกแตงยังไม่ทัว่ถงึ

 โครงการปรบัปรุงระบบประปาส่งน�า้เพ่ือ

การเพาะปลูกในพื้นที่นาดอน จึงได้รับการเห็น

ชอบจากเวทวิีเคราะห์ปัญหาชมุชนของโครงการน้ี 

โดยยังสบูน�า้จากบ่อบาดาลทีม่อียูเ่ดมิ แล้วสร้าง

ถังกักเก็บน�า้ขนาด 60,000 ลติรข้ึน เพือ่ต่อท่อ

น�า้ส่งไปยงัพืน้ทีเ่พาะปลูกยาว 150 เมตร โดยมี

จดุจ่ายน�า้หลักเป็นระยะๆ ให้ชาวบ้านได้ต่อสาย

ยางน�าน�า้เข้าไปยงัแปลงเพาะปลกูของตนได้ 

 ในปีแรกของโครงการ มีชาวบ้าน 30 

ครอบครวัเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพือ่ใช้น�า้ไปปลกู

แตงโม แตงกวา ถัว่ฝักยาว มนัส�าปะหลงั พรกิ 

และผกับุง้ ซึง่ช่วยแก้ปัญหาให้สมาชกิกลุ่มได้ระดับ

หนึง่ แต่ระบบการจ่ายน�า้ยงัมปัีญหาเรือ่งแรงดนั

น�้าไม่พอ กลุ่มฯ จึงขอการสนับสนุนเรื่องการ

ปรบัปรงุระบบการส่งน�า้ต่อในปีที ่2 ของโครงการ 

ที่มาของโครงการ
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ปีท่ี 2 

	 โครงการปรบัปรุงระบบประปาส่งน�า้เพ่ือ

การเพาะปลกูในพ้ืนทีน่าดอน ได้รับการต่อยอด

เพือ่ปรบัปรงุระบบประปาให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ทีมงานได้ศกึษาและปรบัปรุงระบบแรงดันน�า้ โดย

อาศัยหลกักลศาสตร์แบบพืน้บ้าน ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทีม่คีวามสลบัซบัซ้อน มกีลไก

การท�างานโดยใช้อากาศเข้าไปช่วยเพิม่แรงดนัให้

กบัระบบท่อส่งน�า้ จนสามารถขยายพืน้ทีร่บัน�า้

เพือ่การปลกูแตงจาก 150 เมตร เป็น 300 เมตร

ได้

 ส่วนการบรหิารจัดการน�า้นัน้ สมาชกิกลุม่

ได้จดัเวรเพือ่ควบคมุการเปิด-ปิดระบบน�า้ โดยจัด

คิวสลับวนักนัตามความจ�าเป็นของช่วงการปลกู

แตง ซ่ึงสมาชกิจะพูดคยุกนัเอง เช่น ต้นแตงของ

ใครเริม่เหลอืงแล้ว กต้็องจ่ายน�า้ให้คนๆ นัน้ก่อน 

ส�าหรบัค่าใช้น�า้นัน้เกบ็จากเจ้าของสวนเดอืนละ 

50 บาทในช่วงเดือนทีม่กีารใช้น�า้เท่าน้ัน เพือ่เป็น

เงนิส�าหรับดแูลซ่อมแซมระบบประปา

ขณะนีผู้ใ้ช้น�า้ก�าลงัหารอืกนัเรือ่งซือ้มอเตอร์สบูน�า้

ตวัใหม่ เพราะตวัเก่าทีไ่ด้จากโครงการน้ันเล็กไป 

โดยสมาชกิจะระดมเงินกนัเอง ส่วนจ�านวนทีจ่ะ

ต้องเกบ็เงนิกนันัน้ยงัไม่ก�าหนด เนือ่งจากก�าลงัอยู่

ระหว่างการสบืราคามอเตอร์

 ในปีที ่2 น้ี นอกจากต่อยอดโครงการเดมิ

เรื่องปรับปรุงระบบประปาเพื่อการเพาะปลูกใน

พื้นที่ดอนแล้ว ชาวบ้านยังได้ร่วมกันวิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการการพัฒนาของบ้านนา

จาก พบว่าปัญหาหน้ีสนิเพือ่การเพาะปลกูทีส่งูข้ึน

เรือ่ยๆ และการใช้จ่ายประจ�าวนัยงัด�ารงอยู ่จงึมี

การเสนอให้ท�า โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพือ่ลด

ต้นทุนการเกษตรบ้านนาจาก เพ่ิมข้ึนอีก 1 

โครงการ

 สหกรณ์ร้านค้าใช้การระดมทุนในชุมชน 

โดยเบือ้งต้นมสีมาชกิ 20 คน ลงหุน้คนละ 5 พนั

บาท ซึง่สามารถผ่อนจ่ายได้ 5 เดอืน รวมเป็นเงนิ

ลงทุนเบื้องต้น 1 แสน แล้วได้รับงบประมาณ
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สมทบจาก LDI อกี 1 แสนบาท หลงัจากน้ันจงึ

เปิดขายหุน้ให้คนอืน่ๆ โดยขายหุน้ๆ ละ 100 บาท 

ซ่ึงขณะนีม้ผีูส้นใจ 4-5 คนแล้ว และก�าลงัอยูใ่น

ช่วงเตรยีมการเพือ่เปิดรบัสมคัรสมาชิกใหม่เรว็ๆ 

นี ้ทัง้นี ้สมาชกิสามารถซือ้หุน้เพิม่ได้ทกุเดือน แต่

ต้องไม่เกินเดอืนละ 15 หุน้ต่อคน

        เนือ่งจากสหกรณ์ร้านค้าไม่ได้จ�าหน่าย

สนิค้าเบด็เตลด็ทัว่ไป จงึไม่ได้เปิดร้านทัง้วนั แต่จะ

จัดจ�าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็น

หลัก เช่น ปุย๋ เมลด็พันธุ ์ มีดตดัยาง สปรงิรอง

ถ้วยยาง ถ้วยยาง และจอบ เป็นต้น ทัง้นี ้ เพือ่

ช่วยเหลอืชมุชนได้เข้าถึงปัจจยัการผลติในราคาที่

ถกูลงและมคีวามสะดวกขึน้ โดยคณะท�างานผูห้นึง่

ได้ให้ใช้บ้านของตวัเองทีไ่ม่ได้อาศยัแล้วเป็นทีเ่ก็บ

สินค้า และให้พ่อสามีท่ีอยู่บ้านติดกันเป็นผู้ถือ

กุญแจเปิด-ปิดร้านค้าเมื่อมีคนมาซื้อสินค้า ซึ่ง

สมาชกิสามารถซือ้เงินผ่อนได้ โดยให้ระยะเวลาใน

การผ่อนช�าระ 1-2 สปัดาห์  

แม้สหกรณ์ร้านค้าจะตกลงกันว่าให้มกีาร 

จดัสรรผลก�าไรปีละ 1 ครัง้ แต่เน่ืองจากร้านค้า

เพิง่เปิดด�าเนินการได้เมือ่เดือนพฤศจกิายน 2555 

น้ีเอง จงึยงัไม่ปันผลก�าไรกัน โดยจะรอปันผลใน

ปลายปี 2556  โดยคณะท�างานได้ต้ังเกณฑ์ในการ

จดัสรรผลก�าไรของร้านค้าไว้แล้ว คอื รายได้หลงั

หกัค่าซะกาต หรอืกองทนุช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส

ในชมุชนแล้ว จะจดัสรรเข้ากองทนุส�ารองส�าหรบั

การด�าเนินงานของสหกรณ์ 10% เข้ากองทุน

หมนุเวยีน 10% ปันผลคืนสมาชกิ 60% เป็นค่า

ตอบแทนคณะกรรมการกลุ่ม 18% และค่า

ตอบแทนฝ่ายตรวจสอบบญัชอีกี 2% 

 ส่วนเงินสนับสนุนในการจดัซือ้สนิค้าครัง้

แรกจาก LDI จ�านวน 100,000 บาทนัน้ ให้ถอื

เป็นหุน้ของชมุชน ทีต้่องได้รบัการปันผลเข้าเป็น 

กองทุนของชุมชน เพื่อใช้เป็นสวัสดิการและ

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ของชมุชน ภายใต้การ

จดัการดูแลร่วมกนัของคณะกรรมการร้านค้าและ

ชาวบ้านในชมุชน

 เน่ืองจากผูน้�าทีเ่ป็นทางการ	ทัง้ก�านนัและนายก	อบต.	ล้วนอาศยัอยูใ่นบ้านนาจาก	เมือ่มีโครงการ

เข้ามาในชมุชนไม่ว่าจากหน่วยงานรฐั หรือหน่วยงานอืน่ๆ กต็าม ล้วนผ่านเข้ามาทางผูน้�าทีเ่ป็นทางการ 

ทีท่�าหน้าทีจ่ดัสรรประโยชน์ให้กบัชาวบ้าน แกนน�าทีไ่ม่เป็นทางการ หรอืชาวบ้านทัว่ๆ ไปไม่เคยมโีอกาสได้

ตดัสนิใจหรอืบรหิารจดัการโครงการเอง เมือ่โครงการนีเ้ข้ามาในชุมชน ด้วยกระบวนการท�าโครงการทีแ่ตก

ต่างออกไป เรือ่งส�าคญัทีต้่องฝ่าฟันในช่วงต้นของโครงการ คือ การข้ามให้พ้นทัศนะการท�าโครงการแบบที่

ชาวบ้านเคยมปีระสบการณ์มา ซึง่ต้องใช้ทัง้หลกัธรรมในศาสนา และการแสดงประโยชน์ของโครงการให้

จบัต้องได้มาเป็นเครือ่งมอื

กระบวนการท�างาน
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	 ในเวทที�าการชีแ้จงโครงการ	แม้จะมชีาวบ้าน

มาลงชือ่เป็นอาสาสมคัรโครงการมากถงึ 20 คน 

แต่ทัศนะในการท�างานโดยเฉพาะช่วงแรกของ

โครงการชาวบ้านยงัเหน็ว่าเรือ่งโครงการเป็นเรือ่ง

ของผูน้�า กล่าวคอื โครงการเป็นเรือ่งทีช่าวบ้าน

เพยีงรอรบัประโยชน์ทีจ่ะถกูจดัสรรโดยผูน้�า ไม่

จ�าเป็นต้องมาลงแรง หรอืออกความคดิใดๆ ท้ังสิน้ 

เพราะโครงการทีผ่่านๆ มานัน้ พอแบ่งประโยชน์

จากโครงการกนัเสรจ็ โครงการกส็ิน้สดุลง

 ด ้ ว ยทั ศน ะ เ ดิ มที่ ส วนทา ง กั นกั บ

กระบวนการท�างานของโครงการ LDI ทีเ่น้นการ 

มีส่วนร่วมของคนท่ีหลากหลาย และให้เกิด

ประโยชน์กับคนที่กว้างขวาง การที่ต้องประชุม  

กันบ่อยๆ จึงสร้างความประหลาดใจให้กับ      

คณะท�างานคนหนึง่มาก ทีไ่ด้เปิดเผยความรูส้กึ    

ในขณะนัน้ว่า “โครงการอะไรแบบนี ้ไม่เคยเจอ” 

และยิง่พอได้เริม่ท�าโดยเฉพาะช่วงทีต้่องท�าเรือ่ง  

จดัซ้ือจดัจ้างทีม่งีานเอกสารมาก กพ็บว่า “ย่ิงท�า

ยิง่ยาก ถ้ารูว่้าท�าแบบนี ้ไม่เอาเสยีแต่แรก” 

 เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้คณะท�างานท้อแท้  

ในช่วงต้นของโครงการนัน้ นอกจากความยากของ

กระบวนการท�างานทีไ่ม่คุน้เคยแล้ว ถ้อยค�าของ

ชาวบ้านที่เข้ามากระทบ ก็เป็นอีกแรงบั่นทอน

ก�าลงัใจในการท�างาน ท้ังน้ี ชาวบ้านใช้ประสบการณ์

เดิมเกี่ยวกับการท�าโครงการส่วนใหญ่ที่ผ่านมา

เรือ่งความไม่โปร่งใสในการจดัสรรประโยชน์จาก

โครงการ ไปตดัสนิคณะท�างานว่า “พอโครงการ

มา กไ็ด้แต่พวกมนัแหละ”  

ทศันะต่อค�าว่า “โครงการ” 
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 ประธานคณะท�างานซึง่เป็นแกนน�า	ทีไ่ม่

เป็นทางการคนหนึง่ของชมุชน ได้ยอมรับว่าตนเอง

ก็เคยท้อ แต่ทีอ่ดทนท�าต่อจนทกุวนันี ้เพราะ “ถ้า

ยกเลิกไม่ท�า เขาจะว่าคนนาจากไม่ใช่คนจริง และ

เหน็ว่าบ้านนาจากของเรานัน้โชคดแีล้ว ในจงัหวัด

ปัตตาน ีมแีค่ 3 อ�าเภอทีไ่ด้ท�าโครงการนี ้โดยท�า

น�าร่องเพยีง 1 ต�าบลเท่านัน้ และในแต่ละต�าบล

กมี็เพยีง 3 หมูบ้่านเท่านัน้ทีไ่ด้ท�าโครงการ” 

 ช่วงแรกคณะท�างานท�าโครงการด้วยภาวะ

ตกกระไดพลอยโจน จะท�ากไ็ม่อยากยุง่ยาก ด้วย

คุน้เคยกบัการได้ประโยชน์จากโครงการแบบง่ายๆ 

จะถอนตวัก็ล�าบากใจ ความเอาจรงิเอาจงัในการ

ลงแรงท�าโครงการจึงยังไม่เต็มที่ แต่โชคดีที่ช่วง  

หวัเลีย้วหัวต่อของโครงการนี ้ ได้ถูกคลีค่ลายลง

เพราะการร่วมแรงกนัของผูป้ระสานงานพ้ืนทีถ่งึ 2 

คนของ LDI ทีใ่ช้หลกัศาสนามาสร้างแรงจงูใจให้

คณะท�างานเกดิความมุง่มัน่ในการท�าโครงการ 

 ศาสนาอิสลามให้ความส�าคัญกับค�าว่า 

“เจตนา” ยิง่นัก ดังทีผู้่ประสานงานพืน้ทีบ้่านนา

จากได้อธบิายหลกัธรรมข้อนีไ้ว้ว่า “ไม่ว่าเราจะท�า

ซกักีร้่อยเรือ่ง แต่ถ้าตัง้เจตนาไม่ชดั กจ็ะท�าให้

ส�าเรจ็ได้ยาก แต่ถ้าเรามเีจตนาทีด่ ีทีมุ่ง่มัน่แล้ว 

ผลของการท�างานจะออกมาอย่างไร เรากพ็อใจ

แล้ว” 

 แต่หนทางการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

คณะท�างานบ้านนาจาก ไม่ได้เกดิขึน้โดยการปลอบ

ประโลมด้วยหลกัธรรมเพยีงล�าพงั หากผูป้ระสาน

งานยงัใช้ “ไม้แขง็” ประกอบกนัไปด้วย โดยถงึขัน้

ท้าทายคณะท�างานว่า “เราอย่าท�าเพราะเขามา 

บอกให้ท�า ถ้าไม่อยากท�า (โครงการ) กใ็ห้บอก

กนัตรงๆ เลย” ซึง่การเปิดใจพดูกนัตรงไปตรงมา

ของผูป้ระสานงานนี ้ท�าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ด้วยการยอมรบัว่า “เพราะผมไม่เก่ง จงึต้องใช้แรง

ของทกุคน (ในการท�าโครงการ)” ท�าให้ในท่ีสดุ  

ผูป้ระสานงานพืน้ทีส่ามารถซือ้ใจคณะท�างานได้

ใช้หลกัศาสนาสร้างพลังใจ
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ป้องกันปัญหา การเงิน
ต้องโปร่งใส

	 ข้ามพ้นความลังเลทีจ่ะเข้ามาขบัเคลือ่น

โครงการของคณะท�างานไปได้ด้วยหลกัธรรมทาง

ศาสนา แต่ส�าหรบัชาวบ้านทัว่ไปนัน้ ประสบการณ์

เดมิๆ เรือ่งความไม่โปร่งใสในการจดัสรรประโยชน์ 

และการบรหิารงบประมาณของโครงการยงัมอียู่ 

เพือ่ป้องกนัข้อครหาจากชาวบ้าน คณะท�างานจงึ

เหน็ว่าควรแบ่งหน้าท่ีกันระหว่างการเงนิกับการ

บัญช ีเพือ่ให้สามารถตรวจสอบกนัและกนัได้ โดย

เลอืกคณะท�างานทีเ่ป็นคนพอมฐีานะให้ท�าหน้าที่

การเงิน เพราะเชื่อว่าเขามีรายได้จากทรัพย์สิน 

อืน่ๆ มากพอแล้ว ทีจ่ะไม่หยบิฉวยเงินโครงการไป

ใช้โดยพลการ ส่วนคณะท�างานอีกคนทีม่อีาชีพเปิด

ร้านขายของเบ็ดเตลด็ คุ้นกบัเรือ่งรายรบั-รายจ่าย

จากประสบการณ์การขายของในร้าน ให้ท�าหน้าที่

ท�าบัญช ีเพราะหากให้ถอืเงนิ อาจมข้ีอครหาว่าใช้

เงนิโครงการไปหมนุท�าธุรกจิส่วนตวัได้

พิสูจน์กันด้วยผลของ
โครงการ 
 

 เมือ่คณะท�างานผ่านด่านความคดิตวัเอง 

จนเกดิทศันะใหม่ต่อการท�าโครงการพัฒนา ท่ีไม่

เพยีงท�าเพือ่แบ่งสรรประโยชน์กันเฉพาะพวกพ้อง 

แต่ต้องสร้างประโยชน์ให้กบัคนหมู่มาก ทัง้ทีเ่ป็น

และไม่เป็นสมาชกิโครงการ ซึง่เรือ่งนีจ้ะใช้เพียงค�า

บอกกล่าวให้ชาวบ้านเช่ือไม่ได้ แต่ต้องแสดงให้

ประจกัษ์ด้วยผลการด�าเนนิงานของโครงการเลย  

ทเีดียว โครงการจงึจะได้รบัการยอมรบัจากชาว

บ้าน  รปูธรรมทีช่ดัเจน คือ การแก้ปัญหาระบบ

ประปาส่งน�า้เพือ่การเพาะปลกูในพ้ืนทีน่าดอน ซึง่

ไม่เพยีงเกดิประโยชน์กับผูป้ลกูแตงในฤดแูล้งหลัง

ท�านาเท่าน้ัน เมือ่เรว็ๆ น้ี คณะท�างานเล่าว่าขณะ

ทีช่าวนาเริม่เพาะกล้าเตรยีมท�านา ได้เกดิปัญหา

ฝนทิง้ช่วง ท�าให้กล้าทีเ่พาะไว้เริม่เหลืองเพราะขาด

น�า้ จนได้อาศยัระบบน�า้ทีท่�าไว้ส�าหรบัการปลกู

แตงช่วยอ�านวยน�้าให้ต้นกล้าจนพ้นวิกฤตไปได้ 

ท�าให้โครงการน้ีเป็นท่ีพอใจของชาวบ้านในวงกว้าง

มากขึน้  

 เช่นเดียวกบัสหกรณ์ร้านค้า โครงการในปี

ที ่ 2 ทีช่่วยให้ทกุคนในชุมชนได้ซือ้ของจ�าเป็นใน

การประกอบอาชพีได้สะดวก ในราคาทีเ่ป็นธรรม 

โดยไม่ต้องเดนิทางไปซือ้ถงึตวัอ�าเภอให้สิน้เปลอืง

ทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 โครงการด�าเนนิการมาได้ 2 ปี คณะท�างาน

ต้ังข้อสังเกตว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ของคณะ

ท�างาน	กบัชาวบ้านในชมุชนมทีศิทางทีด่ขีึน้	 ไม่

ค่อยมีการกล่าวถึงกันในแง่ลบแล้ว	 ซึ่งคณะ

ท�างานเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวบ้านก็ได้

ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย	 ไม่ใช่แต่สมาชิก

โครงการเท่านัน้
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	 โครงการนีต้้องประสบกับความท้าท้ายพอสมควรในช่วงก่อรปูโครงการ	แต่เมือ่คณะท�างาน

สามารถปรบัเปลีย่นทศันะต่อการท�าโครงการจากแบบเดมิไปได้ ผลจากการทุม่เทท�างานท�าให้คณะ

ท�างานได้ข้อเรยีนรูห้ลายประการ ทัง้ในเรือ่งพืน้ฐาน เช่น ทกัษะการท�าโครงการ หรือเรือ่งทีเ่ป็นการ

เปล่ียนความคดิ เปลีย่นทัศนะใหม่ในการท�าโครงการเลยทเีดียว  

ผลทีเ่กดิ / ข้อเรียนรู้

เหน็ประโยชน์เร่ืองข้อมลู
และการจดบนัทกึ 
 

	 คณะท�างานโครงการนกึย้อนไปถงึช่วงแรก

ทีไ่ด้รบัรูเ้รือ่งโครงการ แม้ฟังค�าชีแ้จงโครงการจาก

ผู้ประสานงานพืน้ท่ีแล้ว ก็ยงัเตม็ไปด้วยความงนุงง 

นกึภาพไม่ออกว่าโครงการนีจ้ะเริม่ต้นและจบลง

แบบใด แต่พอได้ลงมอืท�า กเ็ริม่พบกบัความสนุก 

พบกับสิง่ทีต่นไม่เคยรูม้าก่อน เช่น ประวัติชมุชน 

หรือทรัพยากรที่ชุมชนมี นอกจากน้ี ขณะเก็บ

ข้อมูลอาสาสมัครซึ่งกลายมาเป็นคณะท�างาน

หลายคน ยังพบว่าการท�างานร่วมกันนั้น เป็น

โอกาสให้ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคนท�างาน

ด้วยกัน 

 นอกจากเรื่องงานข้อมูลแล้ว มีอีกสิ่งที่

คณะท�างานทีเ่ป็นผูห้ญงิพบว่า ตนได้เกดิทกัษะใน

การขีดๆ เขียนๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งความกล้าใน

การน�าเสนอต่อทีป่ระชุมด้วย “เมือ่ก่อนไปประชมุ

ทีไร ไม่กล้าพูดเลย ได้แต่ฟังหรืออย่างมากก็

ยกมอือย่างเดยีว แต่เดีย๋วนีพ้อมกีารประชมุทไีร 

ต้องแจกกระดาษให้จดกนัเลย และเรากก็ล้าพดู

ข้ึนในทีป่ระชมุ” 
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เพิ่มความรู้และทักษะใน
การท�าโครงการ 
 ประธานคณะท�างานโครงการ	ในวยักลางคน

กล่าวว่า “คนวยัเราคงไม่มโีอกาสไปเรยีนหนงัสือ

ทีไ่หนแล้ว แต่โครงการนีท้�าให้เราได้ไปเรยีน ได้ไป

แลกเปลีย่นกบัเพือ่นชมุชนอ่ืนๆ เป็นการเรยีนโดย

การปฏบัิติเลย” เช่นเดยีวกบั โนโรมา บาซา ผูร้บั

ผดิชอบด้านการเงนิของโครงการ ทีเ่คยท�างานด้าน

เยาวชน และเป็นประธานกลุม่สตรมีาก่อน แต่

ยอมรับว่าโครงการเหล่านั้นต่างจากของ LDI 

เพราะโครงการนี้สอนให้ได้ความรู้เพ่ิม	 ได้แก้

ปัญหาแบบให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม	 ให้ทุกคนมี

โอกาสเสนอความเห็น	 เป็นโครงการที่ได้กับ					

ชาวบ้านโดยตรง	 จนเธออยากใช้กระบวนการ

ท�างานแบบนีไ้ปท�าโครงการของราชการอืน่ๆ	ที่

ลงมาในชมุชน	

 คอลาต ียาโกะ เป็นคณะท�างานอกีคนหนึง่ 

ท่ีได้สมัผัสกบัความภมูใิจในตวัเองที ่“ได้ความรู้

เพิม่ ได้ท�าบญัชเีป็น จดัซือ้จดัจ้างเป็น เป็นโอกาส

ได้เรยีนรู ้ ได้แลกเปล่ียนกัน แล้วกลบัมาพัฒนา

บ้านตวัเอง การได้เหน็โครงการของคนอืน่ๆ เวลา

ไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ท�าให้กลับมามองเห็นทนุ 

และช่องทางของชุมชนตัวเอง เขามีแบบนั้น

เหมอืนเราแล้วท�าได้ เรากน่็าจะท�าได้เหมอืนกนั” 

การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจ
ในการท�าโครงการ
	 ผ่านประสบการณ์การท�าโครงการมาร่วม	

2 ปี ท�าให้คณะท�างานได้ตระหนกัด้วยตัวเองว่า 

การด�าเนนิงานของโครงการจะได้รบัการตอบรบั

จากชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นกับความ

เข้าใจที่ถูกต้องของชาวบ้านต่อโครงการ การ

ประชมุชาวบ้านแต่ละครัง้ของโครงการนี ้ จงึต้อง

ท�าให้คนที่มาร่วมประชุมได้อยู่ฟังค�าชี้แจงต่างๆ 

ตลอดการประชุม เพือ่ให้เกิดความเข้าใจต่อการ

ด�าเนินงานของโครงการทีถู่กต้องมากทีส่ดุ

 แต่ส�าหรบัชาวบ้านแล้ว การประชมุบ่อยๆ 

เป็นสิง่ทีไ่ม่น่าสนใจนัก จนชาวบ้านบางคนบ่นใส่

คณะท�างานทีไ่ปชวนมาเข้าประชมุว่า “มาประชมุ

อะไรกนันกัหนา” คณะท�างานจงึใช้การจบัฉลาก

ของรางวลัส�าหรบัคนทีอ่ยูร่่วมการประชมุตัง้แต่ต้น

จนจบ จงูใจให้คนเข้าร่วมการประชมุ โดยเจียดเงนิ

ค่าแรงในการท�าอาหารเวลามีการประชุมมาซ้ือ

ของรางวลั ทัง้นี ้คณะท�างานโครงการยอมช่วยกนั

ท�าอาหารเองโดยไม่ได้ค่าจ้าง 
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เหน็ความส�าคัญของการ
ตดิตาม
 คณะท�างานยอมรับว่าความส�าเร็จของ

โครงการในวันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการติดตาม

ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของผู้ประสานงาน

พืน้ที ่โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร และการเงนิการ

บัญช ี“LDI มวีธิกีารท�างานทีด่ ีมพีีเ่ล้ียงประคบั

ประคอง เกาะติดการท�างานตลอดเวลา ต่างจาก

โครงการอืน่ๆ ทีใ่ห้แล้วให้เลย ไม่มกีารติดตาม ถ้า

เปรยีบกบัการหาหมอเวลาป่วย LDI เป็นหมอที่

ตรวจละเอยีด ฉีดยาแล้วกต็ดิตามอาการต่อ แต่

ทีผ่่านมาเหมือนไปคลนิกิท่ีฉีดยาแล้วให้กลบับ้าน

เลย ไม่มกีารตดิตามอาการป่วย” 

พลังของการได้ก�าหนด
ตวัเอง
 

	 ความภมูใิจสงูสุดของผูป้ระสานงานพ้ืนที	่

คือ การทีก่ระบวนการท�างานของโครงการน้ีท�าให้

คณะท�างานโครงการเกิดความเชื่อม่ันในความ

สามารถของตัวเอง ว่าสามารถบริหารจัดการ

โครงการเองได้ จากเดิมที่เคยเชื่อว่าการท�า

โครงการต้องเป็นเรือ่งของผู้น�าเท่านัน้ ชาวบ้าน

มหีน้าทีเ่พียงรอคอยการจดัสรรประโยชน์จากผูน้�า 

หากไม่เป็นไปตามทีห่วงักไ็ด้แต่เพยีงแสดงออกด้วย

การกล่าวร้ายใส่กนัลบัหลงัเท่านัน้ แต่กระบวนการ

ของโครงการนีไ้ด้แสดงให้คณะท�างานเหน็และรบัรู้

ได้ว่า ชาวบ้านสามารถก�าหนดและลงมือท�า

โครงการพัฒนาชมุชนของตวัเองได้ด้วยตัวเอง 

ความเชือ่มัน่ต่อกระบวนการท�างานของโครงการ

น้ี ท�าให้ประธานคณะท�างานโครงการ ซึง่เป็นผูน้�า

ทีไ่ม่เป็นทางการคนหนึง่ของชมุชน กล่าวว่า “ตอน

นีเ้ราก�าลงัจะท�าแผนชมุชน อยากให้มแีผนพฒันา

หมูบ้่านทีท่�าด้วยกระบวนการแบบนีบ้้าง ทีใ่ครๆ 

เข้ามา กต้็องดแูผนนีก่้อน รวมท้ังเวลามโีครงการ

กใ็ห้ท�าแบบทีโ่ครงการนีท้�า ทีเ่น้นการใช้ข้อมลูใน

การหาประเดน็ท�าโครงการ เมือ่ก่อนหน่วยงาน

ไหนเข้ามาท ีกเ็รยีกประชมุกนัทหีน่ึง หน่วยอืน่

เข้ามากเ็รียกอกี จนคนเบือ่ประชุม จงึอยากให้มี

แผนของหมูบ้่าน ให้ทกุหน่วยงานต้องท�าตาม” 
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ผู้เขียน   พิกุล สิทธิประเสริฐกุล

ผู้ให้ข้อมูล  คอลาตี ยาโกะ, สายนุลอาบีแดน ยาโกะ, โนโรมา บาซา, 

   กัรตีนี สาแลแว ผู้ประสานงานพื้นที่คนแรก

ผู้ประสานงานพื้นที่ โยฮัน สาตออุมา 

  

จัดท�าโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) 

   สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บ�ารุงเมือง 

   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

   โทรศัพท์ 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 

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

ปีที่พิมพ์	 	 เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  
ธนาคารโลก

หน่ออ่อนของการขยาย
ผลกระบวนการท�างาน
ของโครงการ
	 จากความงนุงงในกระบวนการท�างานของ

โครงการในช่วงต้น ผ่านการลงมอืท�าจริง จนสมัผสั

ประโยชน์ของกระบวนการท�างานแบบน้ี และลอง

เอาไปปรับใช้กบัโครงการอืน่ โนโรมา บาซา คณะ

ท�างานคนหนึง่ ได้เล่าประสบการณ์สดๆ ร้อนๆ 

ของเธอในฐานะประธานกองทนุแม่ระดบัต�าบลว่า

เธอเพิง่กลบัจากไปน�าเสนอโครงการให้เจ้าหน้าที่

ระดบัจงัหวดัฟัง รายละเอยีดในโครงการทีเ่ธอน�า

เสนอได้สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่

มาก เมื่อรู ้ที่มาว่าเธอได้จากการท�างานของ

โครงการนี ้ เจ้าหน้าท่ีผูน้ัน้ได้บอกกบัทีป่ระชุมว่า 

“น่าจะเอาไปใช้ในโครงการของราชการบ้าง!”  

 นอกจากนี ้เพ่ือนต่างชุมชนทีม่าประชมุใน

วันนั้นได้เข้ามาขอดูตัวอย่างการเขียนโครงการ 

จากเธอ  ยงัสงสยัว่าท�าไมต้องแบ่งหน้าทีก่นัท�า

หลายคนในโครงการด้วย ซ่ึงเธอได้อธบิายเหตผุล

ว่าเพือ่ตรวจสอบการท�างานซ่ึงกนัและกนั เป็นการ

คานอ�านาจกนัในคณะท�างาน รวมทัง้ป้องกนัการ

ทจุรติได้ด้วย ค�าอธบิายของเธอได้รบัการยอมรบั

จากเพือ่นใหม่ต่างชุมชนเหล่านัน้ว่า “กด็เีหมอืน

กนั”  

 ช่วงเวลา	 2	 ปี	 ของการท�างานด้วย

กระบวนการแบบมส่ีวนร่วมในโครงการนี	้ท�าให้

คณะท� า ง านและชาวบ ้ าน ได ้ สั มผั สกั บ

ประสบการณ์ใหม่ในการท�าโครงการ	 ท่ีชาวบ้าน

สามารถเลือกท�าสิ่งที่เป็นความจ�าเป็นของ						

ชาวบ้านเอง	และท�าได้ด้วยตวัเองด้วย	จนเกิด

ความเช่ือมัน่ในคนเลก็คนน้อยในชุมชน	รวมทัง้

เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมเรื่องการท�า

โครงการพัฒนาในชุมชน


