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

“ใครท่ีไม�กล�าคุยก็กล�าพูด ไม�เคยทํา
กจิกรรมก็ได�ทาํ เราไม�ใช�ผู�นาํท่ีเสียงพวกเขามี
พลัง  แค�เขากระซิบก็ได�ยินท่ัว ไม�เหมือนเรา
ตะโกนยงัไม�ได�ยนิเสียง แต�ตอนนีเ้สียงของเรา
ได�รบัฟ�งมากข้ึน”
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เป�ดไฟร�านค�า เป�ดพื้นที่
ชมุชนบ�านกูวา  
 

 ปายไวนลิขนาดใหญมองเหน็ชัดจากถนน
ผานกลางหมูบาน เขียนวา “รานคาเกษตรชมุชน
บานกูวา” บอกใหรูวาทีน่ีค่อืรานคาของชมุชน ซึง่
ดาํเนนิการ บริหารจดัการโดยชุมชน และคนืกําไร
สู ชุมชน สถานที่ตั้งไดรับการเอื้อเฟ อจาก              
หะมะกอเซง็ มะเตะ ประธานโครงการซึง่อนุญาต
ใหใชทีด่นิดานหนาบานตรงกบัทีต่ดิถนน เปนเวลา
อยางนอย 10 ปเปนทีต่ัง้รานคา และกาํลงักลาย
เปน “ทาํเลทอง” เพราะใกลกนัมีรานกวยเต๋ียว 
รานน้ําชา และแครไมไผทีม่กีลุมคนเลนหมากรกุ
นั่งกันจนเต็ม แลวยังมีโทรทัศนที่เปดใหชมฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง เรียกคนมาชุมนุมกันคึกคัก    
ไมเวนแตละวนั เขาบอกวา

 “คดิแบบจติอาสา ใหใชพืน้ทีก่อน ตกลง
กนัไวสบิป เพราะในหมูบานไมมทีีว่างใหกอสราง
ทาํรานคาได แลวตรงทีเ่ปนรานคาอยูในทําเลทีด่ี
ดวย คนผานไปมาเยอะ” 

 บานกวูาตัง้อยูทีห่มู 1 ตาํบลหวยกระทงิ 
อาํเภอกรงปนงั จงัหวดัยะลา พืน้ทีเ่ปนทีร่าบเชงิ
เขา คนสวนใหญทาํสวนยาง กรดียาง ทาํสวน   
ผลไม ไดแกทเุรยีน เงาะและมงัคดุ ถาไมทาํสวน
จะออกไปรับจางนอกหมูบาน จากการสํารวจ
ปญหาและความตองการของคนในชมุชนมคีวาม
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ คือ
ความตองการลดตนทนุการผลติทางการเกษตร 
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เล็งประโยชน�ร�วม 

นอกจากนีย้งัมคีวามตองการอ่ืนๆ ไดแก 
การปองกันและแกปญหายาเสพติดในกลุ ม
เยาวชน การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเดก็ช้ัน
ประถม การแปรรปูผลผลติ การจดัพืน้ทีส่าํหรบั
เล้ียงสตัว และการทาํประปาในหมูบาน ซึง่ไมอาจ
แกไขและตอบสนองตอความตองการไดทั้งหมด 
ทางออกของเรือ่งจงึหนัหนาคยุกันวา เรือ่งใดทาํ
แลวเปนไปไดมากท่ีสุด มีโอกาสสําเร็จได เปน
ประโยชนกบัคนสวนใหญ สวนเรือ่งอ่ืนๆ ทีใ่ชงบ
ประมาณคอนขางสงู นาจะเปนความรับผดิชอบ
ขององคกรปกครองทองถิน่ หรอืหนวยงานรฐัเขา
มาดาํเนนิการ ผูประสานงานพืน้ทีเ่ลาวา 

 “ประเด็นทีอ่อกมามปีระมาณ 5 ประเด็น
หลักๆ เร่ืองหลักเปนน้ําประปา รานคาชุมชนเปน
ประเด็นที่สอง เพราะหมูบานประสบปญหา
ขาดแคลนนํา้ แตเปนบางพืน้ท่ี นํา้ไมทัว่ถึง ทีไ่หน
สงู กจ็ะไมมนีํา้ใช แตงบประมาณโครงการไมพอ 
และสรางประปาแลว ใชประโยชนกนัไดไมทัว่ถึง 
ตอนน้ีประปาน้ันทางกํานันผูใหญรบัไปแลว เปน
งบของเอสเอม็แอล สวนงานทีก่ลุมผูหญงิเสนอ
จะทําขนม เพาะเหด็ แตมสีมาชกิสนับสนุนไม
มาก ดจูากประโยชนแลวไมเกิดผลกับสวนรวม
เลยไมไดสนบัสนนุ”   

บรรยากาศของการประชมุจะเหน็ถงึการ
ชวยกันช่ังวัดโอกาสและความเปนไปได โดยเฉพาะ
จะทาํในสิง่ทีเ่ปน “ประโยชนสวนรวม” เมือ่เหน็
จากขอมูลชุมชนวา คนสวนใหญทาํเกษตร และ
ทาํสวนยางสวนผลไม ตองเจอปญหาราคาผลผลติ
ตกตํา่ ลงทนุมากขายไดกาํไรนอยลง แตราคาใน
ตลาดเปนสิง่ทีช่าวบานกาํหนดเองไมได แนวทาง
ทีจ่ะทําไดคอืการลดตนทุนในการผลติ วธิกีารหนึง่
ทีน่าจะไดผลคือรวมกลุมกนัซือ้ของ จะไดราคาถกู
ลงแทนการตางคนตางซ้ือ เสียงในกลุมสนทนา
บอกวา 
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“ชวงท่ีทําเวทีวิเคราะหมีประเด็นหน่ึง
เรือ่งลดตนทนุผลผลติทางการเกษตร ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มสีวนยาง 
สวนลองกอง สวนทเุรยีน มกีนัเกือบทุกคนแลว
แตวาจะมากหรือนอย แตไมมีสิ่งท่ีตอบโจทย
ความตองการเขา เลยมาคดิกนัวาจะทาํอยางไร
ที่จะลดตนทุน แลวบานกูวาหางไกลตัวเมือง  
บางคนอยากไดเครื่องมือเกษตรอยางจอบ 
มดีพรา ปุย กไ็มมขีายในชมุชน  ตองออกไปหา
ในตวัเมอืง กเ็ลยคดิสรางรานคาชุมชน” 

กิจกรรมของโครงการรานคาเกษตรกร
ชุมชนบานกูวา เริ่มตั้งแตการกอสรางอาคาร 
กําหนดจางชางคุมงานกอสราง 1 คน และใช
แรงงานสมทบจากคนในหมูบานท่ีอาสามาชวย 
วันละประมาณ 10 คน ซึ่งอาสาสมัครจะไมมี    
คาตอบแทนให มเีพยีงการเลีย้งอาหารตอบแทน
เทานัน้ นอกจากแรงงานแลว ยงัชวยกนับรจิาค
สมทบงบประมาณและวัสดุอุปกรณเพิ่มเติม 
กระทัง่การกอสรางแลวเสรจ็ 

ตอมาเปนกิจกรรมสรางความเขาใจเพือ่ให
คนในชุมชนมีสวนรวมในโครงการรานคาแหงน้ี 
โดยทุกคนจะชวยกนัเสนอและรางกฎระเบยีบขอ
บังคับของรานคา กําหนดแนวทางและวิธีการ
ดาํเนินการทีจ่ะนาํมาใช รวมถงึการแนะนาํสินคา
และเคร่ืองใชทีต่องการใหนาํมาจําหนายในรานคา 
นอกจากนี้ยังเปดรับสมัครสมาชิกเขามาถือหุน 
สรางความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมใน   
รานคาของชมุชนมากยิง่ขึน้ 



55

อกีกจิกรรมสาํคญัไดแก การไปศึกษาดูงาน
ทีก่ลุมออมทรพัยชมุชนคลองตอ อาํเภอรตันภมูิ 
จงัหวัดสงขลา เพ่ือเรียนรูและทาํความเขาใจเรือ่ง
การบรหิารจัดการ การทาํบญัชเีบือ้งตน การจด
บนัทึกการขายสินคา การเชค็สตอกสินคา สามารถ
นํากลับมาใช  ในการจัดการร านค าให  เ กิด
ประสทิธภิาพ 

สวนกจิกรรมการซ้ือสินคาและเคร่ืองมอื
ทางการเกษตร นบัเปนกิจกรรมเปนประสบการณ
ใหมใหแกคณะทํางาน เพราะในการซ้ือสนิคาจะ
ตองทาํการสอบราคาสนิคา 3 รานในทกุรายการ 
และจะตองกลับมาประชุมเพ่ือเทียบราคา         
แลวตกลงรวมกนัเลอืกซือ้สินคาท่ีมรีาคาถูกท่ีสดุ 
ทําใหเกิดประโยชนที่จะลดตนทุน ไดสินคาท่ีมี
คณุภาพ ซึง่เปนเรือ่งยากในตอนแรก แตสดุทาย
ถือวาคุมคากับส่ิงท่ีไดกลับมา ดังท่ีคณะทํางาน
สะทอนวา 

“อยางจดัซือ้จดัจางมนัทาํยาก เวลาไป
สอบราคาเขาก็วาทําไมถามแลวไมซื้อ แตก็ดี
ระดบัหนึง่ทีท่าํใหเราสามารถเทียบราคา ถาเปน
แตกอนเราตกลงกบัรานไหนกซ็ือ้กบัรานน้ัน แต
นีเ่ราไดเทยีบราคากอน อนัไหนถูกเรากไ็ปซ้ือราน
ทีถ่กูกวา เราก็ไดประโยชนตรงน้ัน” 
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“ตอนนี้ไดประโยชนกันพอสมควรมีคน
จากหมูบานใกลๆ กันมาซ้ือท่ีนี่ดวย คนซ้ือ    
มากขึ้นจากเดิม สมาชิกมีเพิ่มใหม คนที่เปน
สมาชิก เขาเห็นความสําเร็จในการทํารานให   
อยูได  ของเยอะขึน้เรือ่ยๆ เพราะความตองการ
ของสมาชกิ เขาอยากใหครบวงจร ซือ้รานนีแ้ลว
ไมตองไปรานอ่ืนอีก มาท่ีเดียวแลวไดครบไปเลย”  

 

 การรวมกลุมในรูปรานคาเกษตรเปน    
รูปแบบที่พวกเขาเคยไดยินอยูบาง ขอสรุปของ
กลุมจึงออกมาทําโครงการ “รานคาเกษตรชุมชน
บานกูวา” เพื่อขายสินคาเกษตรกร ไดแก ปุย 
อาหารสัตว และเคร่ืองมือทางการเกษตร โดย 
รานคาแบบนีย้งัไมมใีนพ้ืนท่ี และชวยลดคาใชจาย
ใหแกประชาชนที่ต องไปซ้ือสินคาเหลานี้ใน     
เมอืง เทากบัลดตนทนุไปไดอยางหน่ึง อกีทัง้ใน
สถานการณความไมสงบท่ีเกิดเหตุลอบทําราย  
บนถนนอยูบอยคร้ัง เม่ือไมตองเดินทางไปไหน  
มาไหน จะชวยสรางความปลอดภัยแกชีวิตได  
มากขึน้ดวย  

ร�านค�าเกษตรเพ่ือเกษตรกรกวูา 
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 จากรานคาเกษตรท่ีตัง้อยูเดยีวดาย ตอมา
เริ่มมีรานกวยเตี๋ยว รานนํ้าชา ทยอยเปดขาย   
อยูใกล ดงึดดูใหคนมาพบปะกนั นดัพบพูดคุยกนั 
สรางบรรยากาศคึกคักโดยรอบบริเวณทุกวัน 
พลอยใหรานคาขายสินคาไดมากข้ึน และตอง
จดัหาสนิคาเขามาขายเพ่ิมขึน้ 

“ตอนปแรกๆ ขอจากแอลดีไอวาผมจะ
ขายกวยเตีย๋วขางๆ ไดไหม กใ็หขาย เพราะคน
ขายกวยเต๋ียวจะชวยเฝารานคาดวย เราไมมเีงิน
จางเลยตองมีงานอื่นให ตอมาก็เปดรานนํ้าชา

พรอมกวยเตีย๋ว หาแครมาตัง้ไวนัง่เลนหมากรกุ 
มกีรงนก มาเร่ือยๆ บางวันมีสีห่าตัวแขวนเปน
แถว คนมากนัเยอะ ขายของไดเยอะขึน้ เขาไม
ไปซ้ือท่ีอื่น คึกคักอยางน้ีทุกวัน โครงการทํา   
รานคาเกษตรชมุชนบานกวูา แตตอนน้ีไมไดขาย
เฉพาะสินคาเกษตรแลว มขีองจกุจกิเขามาบาง 
เปนคาํเรยีกรองของสมาชกิในรานคา เลยจําเปน
ทีต่องจดัหามาให”  
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ฟ��นกลุ�มออมทรพัย� 

หลังจากปแรกบานกูวาทําโครงการ  
“รานคาเกษตรชมุชนบานกวูา” ปถดัมาคดิกนัที่
จะขยายตอทาํกลุมออมทรัพยอรัเราะหน ูแตยงั
ดาํเนนิการจํากดัเพียงการศึกษาเรยีนรู ทาํความ
เขาใจการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยในกลุม
ของคณะทํางาน พรอมๆ ไปกบัการทําความเขาใจ
เร่ืองออมทรพัยกบัชุมชน เพราะทีผ่านมา การ
ดาํเนินการกลุมออมทรพัยในชุมชนประสบปญหา 
เงนิทีฝ่ากสญูหาย เกิดการทจุรติ ไมโปรงใส จน
ไมสามารถดําเนินการตองปดตัวไป ทิ้งความ   
เสียหายใหแกชาวบาน จนเปนเร่ืองชาวบานเขด็
ขยาด ยากท่ีจะคยุและร้ือฟนขึน้มาทําใหมโดยงาย 

“เรือ่งออมทรพัยยงัมปีญหา เพราะเกดิ
ความสบัสนกบัรานคาเกษตรชมุชน ไหนจะฝาก
กบัรานคา ตองฝากกับออมทรัพยอกี บางคนเขา
รานคาแลวทําไมฝากออมอกี แลวมีเร่ืองความ
เชื่อวากลัวเงินหาย จะตั้งแลวมีคําถามเยอะ 
เพราะทีน่ีเ่คยมกีลุมแลวเจอปญหาเรือ่งเงนิหาย 
คนเลยกลัว”

อยางไรก็ตาม การผลักดันใหเกิดกลุม 
ออมทรัพยเปนประเด็นท่ีตองดําเนินการตอไป   
จะเหน็จากการเตรียมความพรอมคณะทํางานและ
คนในชมุชน การทาํเวทชีีแ้จงทาํความเขาใจ ทัง้
ดานการบรหิารจดัการ รปูแบบ และวธิกีารทีม่ี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความโปรงใสในการ
ดาํเนนิงาน รวมถงึความเขาใจในหลักการศาสนา
ทีเ่กีย่วของ ดงัทีป่ระธานโครงการสะทอนวา   

 “เรารูวาการออมเปนเร่ืองดีอยางไร ชวง
ทีพ่ฒันาศักยภาพคณะทาํงาน ตองทําความเขาใจ
กบัชาวบานดวย เชิญผูรูศาสนาและวชิาการมา
ชีแ้จงใหเขาใจ ทาํใหเห็นถึงความสําคัญ ความ
จาํเปนท่ีตองออมเงิน เร่ืองนีต้องใชเวลา แทบ
จะเริ่มแบบติดลบเลย เพราะใครก็ไมอยาก     
เอาดวย ตองประชาสัมพนัธสรางความเช่ือถอื
กอน ที่สําคัญเรื่องออมทรัพยเปนเรื่องสัจจะ  
ตองเขาใจรวมกนั”  
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สานต�องานพัฒนา     
บ�านกูวา 

 เมือ่มองตอไปขางหนา สิง่ทีอ่ยากจะเหน็
ตอไปคือการสรางศูนยการเรยีนรูของชมุชน ซึง่
เคยไดรบัการนําเสนอมากอนแลว แตไมไดรบัการ
ตอบสนอง ตอนนัน้กลุมผูหญงิทีส่วนใหญเปนแม
บานเสนอทาํศูนยไอทเีพ่ือใหบริการคอมพิวเตอร
และอินเตอรเนต็ในชุมชน เพราะเด็กและเยาวชน
ทีเ่ปนนกัเรยีนนกัศกึษาทีม่จีาํนวนมากจาํเปนตอง
ใชทาํงาน คนควาขอมลู ทาํรายงาน ทาํการบาน 
ซึง่ปจจบุนัตองอาศยัเขาไปในเมอืง

 “ผูหญิงเสนอทําศูนยไอทชีมุชน เพราะมี
นักเรียนนักศึกษาเยอะพอสมควร เวลาจะทํา
อะไรทีตองเขาไปตวัเมือง แตเนือ่งจากไมมสีถาน
ที ่และแกนนาํในชมุชนไมเห็นถึงความสาํคัญของ
ไอท ี เขาจะมองดานลบมากกวา เพราะเกรงวา
ถามีศูนยไอทีแลวจะมีสื่อตางๆ เขามา เลยไม
สนบัสนนุ แตไมเปนไร รอดโูอกาสหนา” 

คณะทํางานชาวบานท่ีมทีัง้หญิงและชาย
ผลัดกันเลาถึงความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการ “รานคาเกษตรชุมชนบานกูวา” 
ทาํใหเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงภายในหมูบาน จาก
ทีเ่คยเงียบเหงาตางคนตางอยู ไมคอยมโีอกาสพูด
คยุพบปะกัน  แลวตองหางเหนิกนัมากขึน้เพราะ
สถานการณความไมสงบซึ่งทุกคนตองใชชีวิต 
อยางระมัดระวัง เม่ือรานคาแหงน้ีกลายเปน   
“ชุมทาง” ที่ใครตองแวะเขามาดวยความตั้งใจ 
ตางกัน ชวยรื้อฟนความสัมพันธภายในชุมชน    
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ใหกลับมามีชีวิตอีกคร้ัง ในวันศุกรที่รานจะปด 
หน่ึงวนั แตจะเปนทีรู่กนัวา ทกุคนจะมาชวยกนั
ทําความสะอาดบริเวณราน รวมกันทํากับขาว 
และกินขาวดวยกัน จะเห็นภาพโตะน่ังมาตอๆ กนั
ยาว กนิขาวคยุกนัคกึคกัมาก 

“คนมาท่ีนีเ่ยอะมาก แตกอนไมเคยพบปะ
กันหรอก ตางคนตางอยู ภูมิใจในส่ิงท่ีไดเห็น 
ภมูใิจท่ีเราไดมโีอกาสไดเจอหนาพบปะกันบอย
ขึ้น ภูมิใจท่ีไดมีการเรียนรูดวยตัวเอง คิดเอง   
ทาํเอง ไดผลเอง” 

เสียงท่ีดงัขึน้

บานกูวากลับมามีชวีติชีวาอีกคร้ัง พรอม
กับที่หลายคนไดรับประสบการณในการทํางาน 
รวมกนั จากคนทีไ่มเคยพูด กลวัทีจ่ะแสดงความ
คดิเหน็ ในท่ีสาธารณะก็ไดเร่ิมพูดคุย สะทอนความ
คิดเห็น และรวมรับผิดชอบเปนคณะทํางานใน
โครงการ ซึง่ทีผ่านมาแทบจะไมมโีอกาสไดเขามา
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มบีทบาทในชมุชนเลย โดยเปรียบเทียบ “เสียง” 
ทีเ่ขาตะโกนดังแคใดกไ็มเคยไดยนิเหมอืน “เสียง” 
กระซิบเบาๆ ผานแลวผานไป ตางกบัเสยีงของผูนาํ 
ผูมอีาํนาจในชุมชน แมเพยีงเสียงเบาแคไหน ก็
เปนทีไ่ดยนิและยอมรบัฟง จนประตแูหงโอกาสได
เปดข้ึนเม่ือโครงการสนบัสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือ
ฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) ซึ่งประธาน
โครงการกลาวไวนาสนใจมากวา 

“ใครที่ไมกลาคุยก็กลาพูด ไมเคยทํา
กิจกรรมก็ไดทํา เราไมใชผูนําท่ีเสียงพวกเขามี
พลัง  แคเขากระซิบก็ไดยินทั่ว ไมเหมือนเรา
ตะโกนยังไมไดยนิเสียง แตตอนนีเ้สยีงของเราได
รบัฟงมากขึน้”
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ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  หะมะกอเซ็ง มะเตะ, อีดือเระ มาฮะ, ไอดะ ดานุง, มูรานี มาแฮ,           
   อายูซะ มาฮะ, ซาวารี หะ, รอมละ มะเตะ, ปารีหยะ อูมา, 
   รอซือเมาะ มาฮะ, อามีณี บินิมิ, สุไบดะ เจะอาแซ, ฟชะ ยูโซะ, 
   รอซือเมาะ ดิง, รอฮีหมะ มะหะมิง

ผูประสานงานพื้นที่ รอฮีหมะ มะหะมิง

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

  ตะวันลับดับแสงกลางวนัใหมดืไป แต
แสงไฟท่ีรานคาเกษตรชุมชนยังสวางไสวเปด
ตอนรับผูคนมาชุมนมุกนัเชนทกุวนั และจะเปน
แสงไฟท่ีสองทางการทํางานเพ่ือประโยชน     
สวนรวมของอกีหลายคนตอไป 
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