
 ไม�เพยีงแต�กระบวนการท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได� จะสร�างความ
เช่ือม่ัน หรือ “ซือ้ใจ”  ให�เกิดความร�วมมือการทํางาน หากเป�นผลท่ี
ต�อเน่ืองจากกระบวนการท่ีสร�างให�เกดิการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน
เอง จดุน้ีได�สร�างการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญ เกิดเป�นชาวบ�านท่ีเข�มแข็ง
ในการพัฒนาหมู�บ�าน 
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ปากะตันท่ีบ�านสะโต

 ใตชายคาอาคารไมเกาในพื้นท่ีเดียวกับ
มสัยิดเปนสถานทีต่ัง้ช่ัวคราวของกลุมออมทรพัย
ปากะตนับานสะโต คาํวา “ปากะตัน” เปนภาษา
ถิน่แปลเปนไทยหมายถงึ “ความรวมมอื” ซึง่การ
เลือกใชชือ่ท่ีสือ่ความหมายน้ีมทีีม่าท่ีไป ดวยความ
มุงม่ันต้ังใจวาจะใหเกิด “ความรวมมือ” ภายใน
ชมุชน 

 หมูบานสะโต หมู 5 ตาํบลอาซอง อาํเภอ
รามนั จงัหวดัยะลา มจีาํนวน 304 ครัวเรอืน     
มีประชากรท้ังสิ้น 1544 คน เปนหมูบานท่ี
ประชากรต้ังบานเรอืนอยูสองขางถนน ทางตอนใต
ของหมูบานติดกับบริเวณแมนํ้าสายบุรี เม่ือถึง
หนาฝนตองเจอกับนํ้าทวมทุกป ชวงที่ไปยังทิ้ง 

รองรอยของคราบดนิโคลนตดิตวับาน ตนไมและ
ตนหญาขางทาง เหน็เรอืพายและเรอืชชูพีจอดนิง่
อยูไมหางจากบานเรอืนแตละหลงั ทกุคนทีน่ีม่ชีวีติ
อยูใกลนํ้าก็เรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับฤดูกาล 
ยกเวนบางเรือ่งทีเ่ปนปญหาซึง่แกกนัไมตก 
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ใกล�แม�นํ้าแต�ขาดแคลน
นํา้ใช� 

“ประปาของเราน้ําแดงมาก เพราะใชสบู
จากนํ้าในแมนํ้าสายบุรี เอามากรองก็ไมคอย
สะอาด ทีจ่รงิภาครัฐนาจะดูแล แตเขาไมทาํ พอ
เสร็จโครงการแลวนํา้จะด่ืมไดหรอืไม รฐัไมสนใจ 
ทําเสร็จหมดงบประมาณก็จบไป แตใชไมได    
ชาวบานตองแกปญหาเอง  เมื่อมีโครงการจะ
สนับสนุน ทกุคนกเ็ห็นดวยวาควรซอมประปาเปน
อนัดบัแรก เพราะน้ําเปนปจจยัทีเ่ราตองใช” 

ยอนกลับไปในการทําประชาคมหมูบาน 
พบปญหาเรือ่งนํา้เปนหนึง่ในหลายปญหาทีเ่หน็
รวมกัน ปจจุบันชาวบานใชบริการจากประปา
หมูบาน แตนํ้าประปาเปนสีแดง ขุน และมีดิน
ตะกอนมากโดยเฉพาะในชวงหนาฝน ซึ่งเครื่อง
กรองท่ีมอียูในสภาพทรดุโทรมใชงานมากวา 20 
ป ขาดประสทิธภิาพจงึไมสามารถกรองตะกอนได
ทันกอนจายน้ําแกชุมชน เคยพยายามจะเสนอ   
ใหอบต.ซอมแซม แตเร่ืองกเ็งียบหายไป เม่ือมีทนุ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยสถาบันชุมชน   
ทองถ่ินพัฒนาและธนาคารโลก จงึเห็นถึงโอกาส
แกไขปญหาทีอ่ยูมานาน 

เง่ือนไขของโครงการทีไ่มสนับสนนุการจาง
งาน จงึตองมาชวยกันลงแรงทํางานดวยกัน งาน
แรกคือการลงไปลางระบบประปา ซึ่งกินเวลา   
ตอเนื่อง 7 วัน แตคนในหมูบานก็ไมถอยผลัด
เปลีย่นเวียนกนัเขามาท้ังเดก็และผูใหญ มแีรงงาน
ทุกวันอยางนอย 15 คน จนงานผานพนไป   
พรอมกับรอยยิ้ม และขี้โคลนเลอะเทอะติดตัว 

กลับบานกันถวนหนา จากน้ันก็เปนงานใหญใน 
การกอสรางกําแพงกั้นน้ําไหลที่อาศัยคนมี
ประสบการณ กวาจะเสร็จใชงานเปนเวลานาน   
ถงึ 2 เดือน 

 “นํา้ใสขึน้แตบรโิภคไมได แตละบานตอง
มเีครือ่งมอืกรองกอน ตอนน้ีเราคดิวาอาบนํา้ซกั
เส้ือผาไดก็พอแลว ดีกวาเมื่อกอน นํ้าขุนจน    
ซกัผาไมได ชวงน้ําทวมน้ํามีสแีดงมาก ถาฝนไม
ตกจะใส แตนํา้แลงไมพอใช ตอไปอาจตองเจาะ
บาดาล ตอนนี้นํ้ากินยังซ้ือกันอยู ที่นี่มีปญหา
เรือ่งนํา้มาก” 
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อาชีพเสริมยามว�าง 
 

 จากขอมูลชุมชนท่ีนาํมาชวยกนัวิเคราะห 
พบความตองการทีจ่ะใชเวลาหลงักรดียาง ซึง่เปน
อาชพีหลกัของคนทีน่ี ่ เพือ่สรางรายได ชาวบาน
เห็นวา ชวงบายท่ีวางจากการกรดียางนาจะทาํงาน
ทีเ่สริมรายได เมือ่สาํรวจตนทุนเดมิทีม่หีนวยงาน
รฐัเคยสนบัสนนุกลุมตดัเยบ็เสือ้ผา แตทิง้รางไมมี
คนรบัผดิชอบทาํจรงิจงัจนผานไปสบิป 

“เราอยากไดอาชพีเสรมิเพราะมจีกัรอยู 
เคยมีโครงการใหมาสบิปกอ็ยูอยางนัน้ จกัรเย็บ
ผาขึน้สนมิเกรอะ ตอนนัน้กม็ปีระธาน แตไมเคย
โผลหนามาเลย เหลือแตรองประธาน ทาํอะไร  
ไมได ทาํโครงการตองมผีูนาํจงึจะไปได” 

สาํหรับกลุมสตรตีดัเย็บเส้ือผาบานสะโตใน
ปแรก เริม่จากการอบรมเชิงปฏิบตักิารเรือ่งตัดเย็บ 
เพราะแตละคนไมมพีืน้ฐาน ทกัษะท่ีมอียูแคการ
เหยียบจักรอยางเดียวไมเพียงพอ ตองทําและ   
ตดัแบบ ผลการอบรมเปนเวลา 90 ชัว่โมงสามารถ
ตดัเสือ้กนูง ซึง่เปนเสือ้สตรทีองถิน่มลาย ูไปเปน
ของตวัเอง คนละ 2 ตวั 
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“การตัดเย็บเส้ือผาจะเปนอาชีพเสริม เรา
ตดัยางตอนเชา ตอนเย็นไมไดทาํอะไร อยากมี
อาชีพเสริมบาง ไมไดทําท่ีกลุมก็ทําท่ีบานได     
อยูกบัลกู วนัหนึง่ไดไมถงึตวักไ็มเปนไร เพราะตดั
ใสเอง เดีย๋วนีเ้สือ้สาํเรจ็แพง ถาเราซือ้ผาตดัเอง
มนัจะมรีาคาตางกัน ใชเองในครอบครวั  ตอไป
เมื่อฝมือดีขึ้น มีคนมาจางก็จะเปนอาชีพดวย 
ตอนน้ีเริม่มลีกูคามาจางตัดแลว สมาชิกกย็งัอยู
ครบทกุคน” 

เราต�องเร่ิมต�นใหม�  

ความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมสรางกําลังใจให
แกชุมชนหมูบานสะโต เมื่อเริ่มตนปที่สองได
หยิบยกการรวมกลุมจัดการเงนิทุนหมนุเวยีนใน
ชมุชนขึน้มา ทัง้ทีป่ระเด็นนีถ้กูเสนอไปในครัง้แรก 
แตประสบการณที่เคยทํากลุมออมทรัพยซึ่งไม
ประสบความสาํเรจ็ ทาํใหหลายคนเข็ดขยาด กลัว
ประวัตจิะซ้ํารอย และยังไมมัน่ใจในการทาํโครงการ
รวมกัน ดังนั้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปแรก 
เหมอืนจะชวยเรยีกความเชือ่มัน่ทีเ่คยสญูเสยีไป
กลับมา โดยเฉพาะเหน็ถึงความเอาจรงิเอาจงัของ
ประธานกลุมทีไ่ดรบัเลอืกขึน้มารบัผดิชอบ 

“ตองมองการณไกลไวกอน จะใหชาวบาน
มารวมมอืทาํกนัอกี ตองคดิไวกอน ไมใชออมโดย
ไมคิดอะไร ทําใหเขารวมกันไดกอน มีความ
สามคัค ีแลวเริม่หาอะไรท่ีเหมาะกบัเขา วนัแรก
ที่คุยกันเรื่องกลุมออมทรัพยไมมีใครเห็นดวย    
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ทีน่ีเ่คยทํามาแลว แตมนัลม เราอธบิายวาอยา
คดิถงึของทีล่มไปแลว เราตองเริม่นบัใหม ถาจะ
ทําอะไรแลวคิดแตเร่ืองเกาทําไมขึ้นหรอก       
บานเราจะอยูเดมิๆ แบบน้ัน เขาก็เริม่มองเหน็ 
เราไมไดจะอยูแบบนีไ้ปตลอด ปหนึง่ลม ปสองลม 
ก็นับหน่ึงใหมซิ อยาไปมองส่ิงท่ีผานไปแลว     
เราตองเริม่ตนใหม”   

 อยางไรก็ตามลาํพังแตเพียงวิสยัทัศนของ
ผูนํากลุมยังไมเพียงพอ จําเปนตองไดรับความ 
รวมมือ ความเหน็พองตองกนั และการลงมอืทาํ
ของทุกคน เมื่อชวยกันวิเคราะหถึงปญหาของ 
กลุมออมทรพัยทีผ่านมา ทาํใหเห็นถึงจุดออน ของ
ความไมรู ความไมเขาใจ ขาดทกัษะการบรหิาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเริ่มตนกันใหม   
อีกคร้ัง จึงไปดูงานกลุมที่ประสบความสําเร็จท่ี
กลุมสรัญตอีอมทรพัยบานบาลกูา ตาํบลกาลปูง 
ในอาํเภอเดียวกัน  และอกีหลายกลุมตัวอยาง  

“เราเริม่จากคณะทาํงาน 25 คนไปดงูาน
ทีบ่านกาลูปง บางคนถามวาไปทําไม เรากบ็อก
วาไปดูหนอยวาเขาทําอยางไร พอเร่ิมไปฟงก็คดิ
วานาจะทํา เริ่มเขาใจ ตอนแรกบอกวาออม  
ออมอะไรแครอยเดียว เสยีเวลา พอเราเริม่ศึกษา
ดเูขา ถาเราออมคนละรอย หาสิบคนก็หาพันแลว 
กเ็ริม่จะเขาใจแลวกก็ลบัมาคุยกนัวาจะทาํ ไมมี
คนกท็าํกนักเ็ริม่จาก 25 คนน้ีกอน” 
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ออมทรัพย�เพ่ือชีวติท่ีดี 

นบัจากเริม่ตนกนัที ่25 คน จนถงึขณะนี้
กลุมออมทรพัยมจีาํนวนเพ่ิมขึน้เปน 80 คนแลว 
ความกาวหนาที่เกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป    
เปนผลจากคณะทาํงาน 25 คนท่ีตกลงรวมหัว  
จมทายมาเปนสมาชกิเริม่ตน มกีารประสานงาน 
พูดคุย ทําความเขาใจกับชาวบาน ชวยกันพูด  
ชวนกนัคยุ ใครถามชวยตอบและอธบิาย จนเกดิ
ความเขาใจ คลายความสงสยัและขอของใจตางๆ 
ที่สําคัญคือเงินที่นํามาออมไวด วยกันเพียง     
เดอืนละ 100 บาท ทาํใหงายตอการตดัสนิใจ  

“ทีผ่านมาคนในหมูบานเคยออมกบักลุม
ขางนอกในรูปแบบการลงหุ น แลวเกิดลม       
ชาวบานเข็ด บอกวาไมเอาแลว ลมแลวไมไดคนื 
เราก็อธิบายวากลุมออมทรัพยของเรา เปดให
ออมเฉพาะคนในหมูบาน เราเห็นหนากันทุกวัน 
ประธานกลุมก็เปนคนทีเ่ราเลือก เปนคนทีไ่วใจ  
บางคนถามวาออมทรัพยคอือะไร เรากบ็อกวา
เปนการเกบ็เงิน เดอืนละรอยบาท เดีย๋วน้ีปหนึง่ๆ 
เรว็มาก ผานไปแลวกไ็ดเงนิพันสองแลว”  
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 พืน้ฐานอาชีพของคนสวนใหญทีม่รีายได 
ไมแนนอน ไดมากใ็ชไปในแตละวัน จนไมเหลือเผือ่
การเก็บออม ขณะที่รูปแบบการออมที่เรียกวา 
“การเลนแชร” ยงัจํากัดอยูในกลุมคนทีม่รีายได
สมํา่เสมอและคอนขางสงูในการจายเงินแตละคร้ัง 
ทาํใหคนจาํนวนมากไมมเีงินออมในครัวเรอืนจริงๆ 
ดงัน้ันการนําเงนิมาออมรวมกันหลายคนเปนเงนิ
จาํนวนมากข้ึน ทางกลุมวางแผนท่ีจะลงทุนดวย
การไปซ้ือของ เพื่อมาขายตอใหสมาชิกผอน     
บางคนอยากไดเฟอรนเิจอร แตไมมเีงนิกอนใหญ
ไปซ้ือ จะผอนกบัพวกสนิเชือ่กท็าํไมได ถามาออม
รวมกัน จะเปนโอกาสซ้ือของได ซึ่งสามารถ     
ชวยเหลือสมาชิกที่ตองการของใชในครัวเรือน    

ใหไดซื้อของเชนเดียวกับในรานคา แตตางกันท่ี
กาํไรจากการซือ้ของจะกลบัเขามาท่ีชมุชน โดย
ยึดถือหลักการทางศาสนาอยางเครงครัด มีผูรู 
ทางศาสนาเปนทีป่รกึษา ใหคาํแนะนาํ และชีแ้นะ
ทีถ่กูตอง 

“แตละครอบครวัแทบจะไมมใีครออมเงนิ 
จะมเีลนแชรกนั บางคนเลนได บางคนเลนไมได 
เพราะมขีอบังคับ ซึง่การเลนแตละวง เขาไมได
เก็บเดือนละรอย เพราะจาํนวนนอยเกินไป เขา
เลนกนัสามส่ีพนั คนทีไ่มมฐีานะกไ็มไดเลน ทีต่อง
เกบ็เงินหลายพัน เพือ่รวมเปนเงินกอนเยอะ ดี
สาํหรบัคนทีต่องการใชเงนิกอน”
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เม่ือสภาพและเงือ่นไขทีเ่ปนอยูไมเอ้ือตอ
การออม การตัง้กลุมออมทรัพยทีเ่ขาใจขอจาํกดั
และความจําเปนเร่ืองคาใชจายในครวัเรือน โดย
เฉพาะการสงเสริมใหเกดิการประหยดัและอดออม 
จงึไดรบัความสนใจ และมแีนวโนมท่ีชาวบานจะ
ตอบรับการบรหิารจัดการของกลุมมากข้ึน แลวยัง
ไดสรางความสัมพนัธ การพบปะพูดคยุ เกดิความ
ใกลชดิกนัภายในหมูบาน  

 “คดิดูวาไปฝากธนาคาร แครอยเดียวก็
เสียเวลา กลุมเราทําสมุดบัญชีใหทุกคนเปน  
หลกัฐานการฝากเงนิ เกบ็เดอืนละหนึง่รอยบาท 
ถาเดือนไหนไมสะดวก เพราะนํ้าทวม ตัดยาง   
ไมได กจ็ะยดืหยุนใหไปจายเดือนถดัไป หรอืตาม
แตจะคุยกัน เม่ือตองเก็บเงิน จะสรางนิสัย
ประหยดัไปในตวัของชาวบาน อยางเมือ่กอนไม
เคยออม หาเทาไหรกนิหมด แครอยเดยีวไมมคีา 

แตถาเกบ็ไวนานๆ กจ็ะเหน็คณุคาการออม ใน
แตละเดอืนทีไ่ปตามเก็บเงนิ ไมตองไปถึงธนาคาร 
เรากไ็ดใกลชดิกบัชาวบาน มกีารพูดคยุกนั” 

 ประสบการณการรวมอยูในโครงการพฒันา
ทีเ่ขามาในหมูบาน พอรูวาจะมีโครงการใดเขามา 
คาํถามทีค่ยุกันคือ จะแจกอะไร จะไดอะไร ซึง่โทษ
ชาวบานแตเพียงฝายเดียวยอมไมถกูตอง เพราะที่
ผานมาโครงการเหลาน้ันไมไดสรางกระบวนการ   
มีสวนรวมใหชาวบานเขามาคิด สะทอนความ
ตองการ ลงมือทํา และรับผิดชอบดวยตนเอง    
สิง่ทีเ่กดิขึน้ทีผ่านมาดงัทีส่ะทอนไว 

 “ชาวบานเขาอยากไดของทีไ่ดงาย ใชงาย 
หมดเรว็ แตอนัน้ีขอยาก ใชนาน เหมือนเม่ือกอน
ขอววัสองคนัรถ แตใชวนัเดยีวหมด เอาวัวลงมา 
มคีนรอซ้ือแลว ชาวบานอยากเอาแบบน้ัน” 
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เงินถึงมือร�อยเปอร�เซ็นต�

การเขามาของโครงการสนับสนนุทองถ่ิน
เพือ่ฟนฟชูายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) สรางการรบัรู
ใหม เกดิคาํถามใหมวา “เกบ็ขอมลูหลายเดือน 
ทาํอะไรกันนักกันหนา เม่ือไหรตงัคจะลงมา”  แต
จากความพยายามของทกุคน ไดแก แกนนาํ อาสา
สมคัร และผูประสานงานในพ้ืนท่ี รวมกันทําความ
เขาใจ ทํางานอยางคอยเปนคอยไป เรียนรู
ธรรมชาต ิวถิชีวีติ ปรบัตวั ปรบักระบวนการให
สอดคลองกบับรบิทของคนและชมุชน จนชาวบาน
เริ่มเขาใจ ตองทําทีละขั้นตอน เมื่อผานไปตาม
กระบวนการอยางถกูตองแลว โครงการไดรบัการ
อนมุตัแิละสนบัสนนุงบประมาณ ทาํใหชาวบาน
รูสกึวา “พดูจรงิทําจรงิ”  จงึเปนท่ียอมรบัและให
ความรวมมือ นอกจากน้ีการบรหิารจัดการของ
โครงการท่ีมคีวามโปรงใส ตรวจสอบได มใีบเสรจ็
ยืนยัน ไมมีรูโหวรอยรั่วท่ีใครจะทุจริต หาผล
ประโยชนโดยมชิอบ ยงัสรางความเชือ่มัน่ ความ

ไววางใจใหเกิดข้ึน ซึ่งเปนประเด็นท่ีทุกคนเห็น
เหมอืนกนั และอยากจะเห็นมาตรฐานเชนน้ีเกดิ
ขึน้ในโครงการของรฐัอืน่ๆ ดวย 

“รอยเปอรเซน็ต เงนิลงมาเลย ไดเงนิมา
เทาใด ถงึชาวบานเทาน้ัน ไมมตีองมาแบงประธาน 
ชาวบานชอบตรงโปรงใส จดุนีท้ีเ่ขาเช่ือถอื เรา
ตองแจงใหชาวบานรูทกุอยาง รูสิง่ท่ีทาํ อยางเม่ือ
กอนซ้ือของไมมใีบเสรจ็ ไมรูซือ้อะไร ของทีซ่ือ้ได
คณุภาพไหม  หรือของราคาสามพัน แตซือ้หา
พนั แลวสองพนัไปไหน ทาํแบบนีช้าวบานก็ไม
ไวใจ แลวถาไมไวใจ ทกุอยางจะพัง ทีห่มดกาํลงั
ใจ ทีท่อแทกนัมาก เพราะถูกหลอก ขอแลวไมให 
สญัญาจะใหถงึเวลาไมให หากนิกบัชาวบาน โกง
ชาวบาน” 
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 ไมเพียงแตกระบวนการท่ีโปรงใส ตรวจ
สอบได จะสรางความเช่ือมัน่ หรอื “ซือ้ใจ” ให
เกิดความรวมมือการทํางาน หากเปนผลท่ี        
ตอเนื่องจากกระบวนการที่สรางใหเกิดการมี   
สวนรวมของคนในชุมชนเอง จุดน้ีไดสรางการ
เปล่ียนแปลงทีส่าํคญั เกดิเปนชาวบานทีเ่ขมแขง็
ในการพัฒนาหมูบาน จนมาถึงวันที่เมื่อใดทํา

ประชาคมของโครงการแลว “ชาวบานมากันหมด 
เดนิหนาดวยกันหมด ซกัถาม คยุกนัทาํความ
เขาใจ รวมมอืกนั”  

 ดงัท่ีเสียงสะทอนของหลายคนบอกเลา
ถึงความเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง  
เพ่ือนบาน และคนในหมูบานเดียวกัน เห็นถึง
ทิศทางขางหนาเชิงบวกในโครงการพัฒนาตอไป 
ซึ่งเปนผลสําเร็จที่ไมหยุดแคเปาหมายของ
โครงการเทานัน้  

“ชาวบานกลาพูด กลาเลือกวาจะเอา
แบบนี ้กลาเถยีง ชวยกนัออกความคดิเหน็ มกีาร
ตกลงกันใหทุกคนไดเสนอ แลวคอยมาคุยกัน   
จะเอาอยางไร ชาวบานใหความรวมมอืมากข้ึน 
จากทีฉ่นัอยูบานฉนั เธออยูบานเธอ แตตอนนีเ้รา
มารวมกลุมกนั แชรความคดิเหน็กนั” 
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน
ผูใหขอมูล  ชลอ และยา, มะราเย็ง วาอีบงซู, มะซูกี มะสีละ, นูรียะ ตะเสะ, 
   ซีลา อาลี, รอกีเยาะ บือแน, พีซาม หะแว

ผูประสานงานพื้นที่ พีซาม หะแว
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สนับสนุนโดย  
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แมปนี ้หรอืปหนา แมนํา้สายบุรจีะเออทวมบานสะโตเชนทีผ่านมา แตบานสะโตวันนี้
กาํลงัเปลีย่นแปลงไปแลว  
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