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โครงการสนับสนุนชุมชนท�องถิ่นเพื่อฟ��นฟูชายแดนภาคใต� (ช.ช.ต.) 

แม�คณะทํางานส�วนใหญ�เข�าร�วมโครงการแบบไม�คาดคิดมาก�อน แต�
เม่ือได�ลงมือทาํก็พบว�าสามารถทําไปเรียนรู�ไปในส่ิงท่ีคดิว�ายากจน
ทาํได�สาํเรจ็ และเกิดความม่ันใจกล�าลงมือทาํเรือ่งทีเ่ดมิคดิว�าเป�นไป
ไม�ได� คอื การแก�ป�ญหานานํา้ท�วม ทีเ่ป�นป�ญหาซํา้ซากของชมุชนมา
นานป�จนสําเร็จลงได� 
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 บานใหม ต. พอมิ่ง อ. ปานาเระ           
จ.ปตตาน ีทีเ่ลก็ทัง้ขนาดและจํานวนประชากร ทัง้
ชมุชนมเีพียง 45 ครวัเรือนเทาน้ัน ประชากรท่ี
อาศยัอยูจริงไมเกิน 100 คน ทัง้ๆ ทีต่ามทะเบยีน
บานมถีงึ 257 คน ทัง้นี ้คนวยัทาํงานแทบหาไม
เหน็ในชมุชน เพราะพวกเขาออกไปทํางานรับจาง
นอกชุมชน หรอืมาเลเซีย เหลือไวเพยีงผูหญงิ คน
แก และเดก็เฝาชมุชน

เกือบทกุครวัเรอืนของบานใหมทาํนาเพือ่
กนิ รวมไปกบัการทาํสวนมะพราว และงานรบัจาง
หรอือาชพีเลก็ๆ นอยๆ อืน่ๆ โดยแตละครอบครวั
ตองทาํกนัอยางนอย 3-4 อาชีพจงึจะพอกนิ ซึง่
ปญหาการทํามาหากินของชาวบานใหมนัน้ ไมตาง
ไปจากเกษตรกรท่ัวไป คือ ตนทุนการผลิตสูง 
ทาํใหตกอยูวงจรหน้ีสนิท้ังในและนอกระบบ 

สภาพถนนลูกรังเป�นหลุมเป�นบ�อ 
ทีแ่ยกจากถนนลาดยางสายใหม� 
เข�าสู�หมู� 4 บ�านใหม� ต.พ�อม่ิงน้ัน 

ช�างขัดแย�งกับช่ือ  “บ�านใหม�”  เสียจริงๆ 
เร่ิมต้ังแต�ทางเข�าหมู�บ�านก็สะท�อนความเป�น

ชมุชนชายขอบของตําบลพ�อม่ิงอย�างไม�ต�องสงสัย 
 แต�พอไปถึงหน�าโรงอิฐของโครงการ 
ทีต่ัง้อยู�บนท่ีดนิข�างบ�านหลังหน่ึง

 ทีฉ่ากหลังเป�นผืนนา
กาํลงัผลิรวงหลายแปลงต�อเน่ืองกัน 

เป�นภาพท่ีสดช่ืนไม�น�อย อดีตผู�ใหญ�บ�านหมาดๆ 
ออกมาต�อนรับด�วยใบหน�าย้ิมแย�ม 

และพาไปน่ังคุยกันท่ีม�าหิน
ข�างกอสาคูชายบ�าน
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 แมปญหานานํา้ทวมทีเ่กดิซํา้ซากทุกป จะ
เปนประเด็นปญหาอันดับแรกที่ได จากเวที
วเิคราะหขอมลูชมุชน แตพอถงึขัน้การวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการ ชาวบานกลับเห็นวา
ไมนาจะทาํเรือ่งนีไ้ด เพราะตองกระทบตอเจาของ
ทีน่าทีอ่ยูนอกขอบเขตบานใหมดวย คอื นาบาง
สวนของบานพอมิง่ ตาํบลเดยีวกนั และบานเจาะ
โบ ต. แปน อ. สายบรุ ีทาํใหชาวบานไมมัน่ใจวา
จะสามารถแกปญหานานํา้ทวมได 

 ในปแรกของโครงการ ชาวบานจงึตัดสินใจ
เลือกทําโครงการสรางงานใหกบักลุมเยาวชน (ทาํ
อฐิบลอ็ก) เพือ่ดงึคนในวยัแรงงานใหอยูในชมุชน 
และปองกนัปญหาเยาวชนติดยาเสพตดิไปพรอมๆ 
กนั โดยมเียาวชนเขารวมโครงการ 10 คน และ
ผูใหญอกี 5 คน ซึง่หากนบัจากจาํนวนคนอาจดู
นอย แตหากเทียบกบัสดัสวนคนทีอ่ยูในชมุชนก็
นบัวาไมนอยนัก

 พอปที ่ 2 ชาวบานไดรือ้ฟนเรือ่งการแก
ปญหานาน้ําทวมข้ึนมาอีก เพราะเปนปญหาท่ีสง
ผลกระทบท่ีนาราว 100 ไรของชาวนากวา 40 
ครวัเรอืนใน 3 หมูบานดงักลาวขางบนแลว ทัง้นี้ 
พืน้ทีน่าทีถ่กูนํา้ทวมสวนใหญอยูในเขตบานใหม

สาเหตุของปญหานีเ้กิดเพราะทางระบาย
นํา้ธรรมชาตถิกูถมเพือ่สรางถนนสายพอมิง่ - นํา้
บอ เมือ่หลายปกอน รวมไปกับการถมท่ีลุมเพือ่

สรางบานเรอืนของชาวบานดวย ทาํใหพืน้ทีร่บันํา้
หรอืเสนทางระบายน้ําเดมิเหลือนอยลง ยามน้ํา
หลาก นํา้จึงบาทนทวมทุงและแชขงัอยูนานกวาจะ
ระบายออกไดหมด นอกจากนีค้ลองระบายนํา้ท่ี
กาํนันคนเกาเคยทาํไวกต็ืน้เขนิขาดการดูแล จน
บางสวนถูกตะกอนดนิทับถมอดุตันจนไมสามารถ
ระบายน้ําไดอยางมปีระสิทธภิาพ

ทีม่าของโครงการ
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ปหลงัๆ มาน้ีจงึเกิดปญหานํา้ทวมนาทุกป 
จนผลผลิตขาวท่ีไดแทบไมพอกินในครัวเรือน 
ปญหานี้แทบไมคอยไดรับความชวยเหลือจาก
ราชการ แมผูนาํชมุชนจะไปแจงเรือ่งใหรบัรูกต็าม 
นอกจากบางปเทานั้นที่ทางอําเภอใหเงินชดเชย
เจาของนาท่ีถูกน้ําทวมมาครอบครัวละเล็กนอย
เพือ่ซอมคันนา แตปตอมาน้ํากท็วมนาอกี ทีผ่าน
มาไมเคยมหีนวยงานไหนมาแกปญหาใหทีส่าเหตุ 
ปญหานํา้ทวมนาจงึเปนปญหาซํา้ซากของชาวบาน
ใหม “คนในบานกอ็ยูกนัแบบนัน้ นาจมกจ็มไปเลย 
แกปญหากันเอาเอง” 

แมคณะทาํงานสวนใหญเขารวมโครงการแบบไมคาดคดิมากอน แตเมือ่ไดลงมือทาํกพ็บวาสามารถ
ทาํไปเรยีนรูไปในสิง่ทีค่ดิวายากจนทาํไดสาํเรจ็ และเกดิความมัน่ใจกลาลงมอืทาํเรือ่งทีเ่ดมิคิดวาเปนไปไม
ได คอื การแกปญหานานํา้ทวม ทีเ่ปนปญหาซํา้ซากของชมุชนมานานปจนสาํเรจ็ลงได 

กระบวนการทํางาน
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 ปทุม ทพิยวมิล ประธานโครงการ เปน
หญิงชาวพุทธที่มีพื้นเพมาจากคลองรังสิต 
ปทมุธาน ีเธอเปลีย่นศาสนาและเขามาอยูในชมุชน
บานเกดิของสาม ีปทมุ เลาวา เธอเปนเพยีงแมคา
ขายอาหารท่ีปอเนาะพอมิง่ วนัๆ ทาํแตงานกย็ุง
มากแลว แตทีต่องมารับหนาท่ีประธานโครงการน้ี 
เพราะไมมใีครทํา ในชุมชนหาคนท่ีอานออกเขียน
ไดยาก เธอเลยจําเปนตองเขามาทาํโครงการ  

ทัง้ปทมุ และ ฮาสานะ เจะและ (ฝายการ
เงินของโครงการ) ยอมรับวาทําโครงการนีถ้อืวา
ยาก แตไมเคยคดิจะออก เพราะชมุชนทีม่แีตคน
แก คนอานหนังสอืไมได ถาตนไมทาํ กไ็มมใีครทาํ
แลว ทีส่าํคัญบานใหมไมคอยไดโครงการเขามาใน
ชุมชน ทั้งคูจึงยอมอดทนทํา โดยหวังใหเกิด
ประโยชนกบัชาวบาน  

ตกกะไดพลอยโจนเข�ามาทําโครงการ

ฮาสานะ ทีต่กกะไดพลอยโจนเขามาทาํ
โครงการเชนเดียวกับปทุม กลาววา “แมไมพรอม
ทาํ กต็องทาํโครงการ เพราะไมมคีนทาํจรงิๆ ไม
เคยทําการเงินมากอน ไมเคยจับเงินแสน และ
ตองทาํงานเอกสารมาก ทาํยาก ปวดหวั”

การเปนคนอานออก-เขียนได สําหรับ
ชมุชนบานใหม จงึถอืวาเปนทรัพยอนัมคีาของ
ชมุชน กอนหนานี ้ปทมุ มกัชวยงานผูใหญบาน
คนเกาเรือ่งเอกสารอยูเสมอ เพราะผูใหญบานรู
เพยีงภาษามลายูถิน่เทานัน้ 
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งานเอกสาร คอื ยาขมหม�อใหญ�
ชมุชนท่ีเลก็ๆ หาคนท่ีพออานออกเขยีนได

มาทาํงานยากมาก และในคนท่ีพอหาไดแลว เมือ่
ทาํไประยะหน่ึงกย็งัขอถอนตวั เพราะแมอานออก
เขียนได แตงานเอกสารของโครงการกย็งัถือวายาก
อยูด ีอกีทัง้เรือ่งภาระการหาเลีย้งชีพจนแทบไมมี
เวลาวาง และเนื่องจากโครงการนี้มีการประชุม
บอยมาก คณะทํางานตองทุมเทเวลาใหกับ
โครงการพอสมควร แมคณะทํางานจะมีผูชายอยู
ดวย แตดวยขอจํากัดของวัยและความรูหนังสือ 
ทาํใหงานเอกสารสวนใหญตกเปนหนาท่ีของผูหญิง 
ขณะท่ีผูชายรับทาํงานทีต่องใชแรงและงานกลาง
แจงเปนหลกั เชน การกอสรางโรงอฐิ การสํารวจ
และปรบัปรงุเสนทางนํา้ในนา เปนตน 

ขัน้ตอนการจดัซ้ือจัดจาง ถอืวายากมาก
สําหรับชาวบานที่ไมคอยมีคนอานออกเขียนได 
หรอืแมแตคนทีอ่านเขียนได กย็งัตองมผีูประสาน
งานพืน้ทีไ่ปชวยทําหลายๆ คร้ัง จงึเกดิความมัน่ใจ
ทีจ่ะทาํเอง

สาํหรับคนอานไมออกเขียนไมได แมเร่ือง
งายๆ เชน การบนัทึกความเคลือ่นไหวของการ
ผลติอฐิ กท็าํไดยาก แมทางโครงการไดประสานให
ครกูศน.มาชวยสอนการบันทกึแบบงายๆ แตชาว
บานยังไมคอยอยากทําเร่ืองขีดๆ เขียนๆ โดย
เฉพาะผูชาย ที่สุดทายมักขอทําแตดานการใช
แรงงานทีต่นถนดัมากกวา
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 ขณะที่งานเอกสารเปนยาขมหมอใหญ
สาํหรับคณะทาํงาน งานใชแรงงานในโครงการทํา
อิฐบล็อกกลับไมมีใครเก่ียง การสรางโรงเรือน
สาํหรบัทําอฐิบลอ็กนัน้ ทาํตอเนือ่งกนัเปนเวลา 
22 วนั โดยจางนายชางเพียงคนเดียว มชีาวบาน
มารวมกนัลงแรงสราง โดยหมนุเวยีนกนัไปเปน
รายบาน วนัละประมาณ 4 -5 คน โดยชวงแรก
ทาํงานกันกลางวัน แตพอถงึเดอืนบวชทีช่าวบาน
งดรับประทานอาหารและนํ้าตลอดทั้งวัน การ
ทํางานหนักกลางวันจึงเหนื่อยเกินไป เลยปรับ
เวลามาทาํงานกลางคืนแทนจนเสรจ็  

เดินทีละก�าว สร�างอิฐทีละก�อน

 การอบรมการผลิตอฐิบลอ็กน้ัน มาพรอม
กบัการซ้ือเครือ่งจักร โดยทางรานท่ีขายเครือ่งจักร
มาทําการสอนให 2 วัน และใหชาวบานไดฝก     
ทาํดวย จนสมาชกิกลุมผลติอฐิบลอ็กทัง้ 15 คน 
สามารถทําอิฐไดทุกคน ทั้งน้ี อิฐท่ีไดจาก      
โครงการน้ี ถอืวามีคณุภาพสงูเปนท่ียอมรับของ
ลกูคา
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 อฐิทีผ่ลติไดนัน้ สวนหนึง่มคีนมาซือ้ถงึที่
ผลติ ทัง้จากในชมุชนเอง และจากตาํบลใกลเคยีง 
มบีางสวนขายผานรานคาในตลาด 3 ราน และบาง
ครัง้เมือ่โรงอิฐบอืเระอิฐบลอ็ก ในตวัอาํเภอผลติอฐิ
ไมทนั กม็าส่ังซือ้จากโครงการดวย โดยรวมแลว
การผลิตอิฐของโครงการเปนไปในลักษณะผลิตตาม
การสัง่ซ้ือมากกวาทีจ่ะทาํเกบ็ไว 

 โครงการผลติอฐิบล็อกสามารถดาํเนินการ
มาได จนตอยอดเปนการพฒันาศักยภาพดานการ
บรหิารจดัการกลุมในปที ่2 โดยรวมแลวแมยอด
การผลติอฐิจะยงัไดไมมากนัก ทัง้นี ้คณะทาํงาน
ตระหนักดีวายังตองทําเรื่องการตลาดตอไป        
แตรายไดที่ไดเปนรายกอนจากการผลิตอิฐก็ถือ  
เปนรายไดเสรมิ ทีจ่ะชวยดงึคนวัยทาํงานใหอยูใน
ชมุชนได สวนชาวบานในบานใหมกไ็ดประโยชน
จากโครงการนี ้ โดยไดสทิธ์ิซือ้อฐิถูกกวาคนนอก
ชมุชนกอนละ 1 บาท และในการจดัสรรผลกําไร
ในรอบป โครงการไดกําหนดวาจะแบงผลกําไร    
10 % ใหเปนทุนการศกึษาของเดก็ชมุชน รวมท้ัง
ใหของขวัญแกผูสงูอายดุวย

มิติใหม�ในการแก�ป�ญหา 
ประสานข�ามชุมชน 
ข�ามตําบล 

โครงการอฐิบล็อกสรางรายไดเสรมิใหกบั
สมาชกิกลุม แตปญหานาน้ําทวมเปนเรือ่งหลกั
ของคนท้ังชุมชน อีกทั้งการแกไขปญหานั้นตอง
กระทบทีน่าในชมุชนอืน่ดวยถงึ 3 หมูบาน รวม
ทัง้พืน้ทีท่ีจ่ะระบายนํา้ออกไปนัน้ อยูตดิเขตบาน
พอม่ิง ทีส่าํคญั คอื ในปแรกของการทาํโครงการ 
ชาวบานยังไมเช่ือม่ันในตัวเองวาจะสามารถทํา
โครงการท่ีทั้งใหญทั้งตองประสานงานกับชุมชน
อืน่ๆ ไดดวยตัวเอง

พอปที ่2 ของโครงการ ประเดน็แกปญหา
นาน้ําทวมไดถกูหยิบยกข้ึนมาพิจารณากนัใหมใน
เวทชีมุชน คณะทํางานไดลงมอืสํารวจความเปน
ไปไดในการแกปญหานี ้ โดยการทําแผนทีเ่สนทาง
นํา้ และสํารวจทีน่าทีม่กัถูกนํา้ทวมเสียหายประจํา 
ซึง่ผลการสาํรวจพบวา ไมเพยีงทีน่าในบานใหม
เทานัน้ทีน่ํา้ทวมประจาํ หากยังทวมไปถงึนาสวน
หน่ึงของบานพอมิ่ง และบานเจาะโบ ต. แปน      
อ. สายบุรีดวย การประสานงานเพ่ือแสวงหา
ความรวมมอืของผูเก่ียวของจงึตองทาํในวงกวาง
ขึน้ 

การแกปญหานี ้จงึเร่ิมจากประสานกบัผูมี
สวนไดสวนเสยีทัง้ 3 ชมุชน ใหมารวมกนัทาํความ
เขาใจเสนทางนํา้ ปรมิาณน้ํา เพือ่วเิคราะหใหเหน็
ผลไดผลเสียและชวยกันคิดวิธกีารแกปญหาน้ําท่ี
เปนอยูนี ้เมือ่เจาของนาทกุคนเหน็ดวย เพราะนา
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นํา้ทวมเปนปญหาซํา้ซากของบานใหมมานานแลว 
โครงการกเ็ร่ิมดําเนินการ โดยเอาเจาของนา 20 
รายมาลงแรงงานถางแนวทอระบายนํา้ และชวย
กนัปรับปรุงเสนทางระบายน้ําในสวนท่ีไมตองฝง
ทอระบายนํา้ดวย

โครงการแกปญหานาน้ําทวมน้ี ไดปลุกชาว
บานใหลุกข้ึนมาระดมแรงงานในการฟนฟูคลอง
ระบายนํา้ ทีข่ดุไวหลายปมาแลวแตประสบปญหา
ตืน้เขนิใชการไมได ซึง่ใชแรงงานอาสาสมคัรลวนๆ 
วนัละประมาณ 15 – 20 คน มารวมกนัทาํงาน 
โดยสลบัเวรกนัมาทาํทกุ 2-3 วนัตอชดุ ทัง้ทีถ่าง
กับมือ หรือใครมีเครื่องตัดหญาก็นํามาชวยกัน   
ตดัหญา 

ในสวนการขดุเพือ่ฝงทอระบายนํา้เทานัน้ 
ทีต่องจางรถแมคโครมาขุด โดยใชงบประมาณของ
โครงการ ใหชาวบานมาเปนอาสาสมัครคุมการ
ทาํงานวนัละ 2 คน โครงการนี ้รวมระยะทางของ
การขดุลอกทางระบายนํา้และฝงทอระบายน้ําได 
1.3 กโิลเมตร มากกวาทีร่ะบไุวในโครงการ (850 
เมตร) โดยยงัใชงบประมาณเทาเดมิ 

 กระบวนการทํางานของโครงการน้ี ถอืเปน
มติใิหมสาํหรับชาวบาน ทัง้การทาํงานกบัขอมลู 
และการแกปญหาชมุชน ทีต่องขามพนพรมแดน
ชมุชนเด่ียวๆ ไปเชือ่มประสานขามหมูบาน ขาม
ตาํบล เพือ่ใหครอบคลมุผูมสีวนไดเสยีจากผลของ
โครงการ และตองไมสรางผลกระทบกับใคร
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ผลท่ีได� / ข�อเรียนรู�   

 จากชมุชนชายขอบของตําบลพอมิง่ ผาน
การทําโครงการรวมกนั 2 ปเต็ม ผลสาํเรจ็ของ
โครงการเร่ืองแกปญหานาน้ําทวม ที่ตอบโจทย
เร้ือรังของชุมชน ทาํใหโครงการนีไ้ดรบัการยอมรับ
จากชาวบาน และคนทาํงานกไ็ดสมัผัสถึงพลังของ
ตวัเอง ของหมูคณะ รวมทัง้ประจักษในหลกัการ
ทาํงานพฒันา ทีต่องใหคนหมูมากไดประโยชน เขา
จงึจะเขารวมงานพัฒนานัน้ๆ  

พสิจูน�ด�วยผลงาน

 กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมน้ัน 
คณะทํางานเลาจากประสบการณการทําโครงการ
วา มคีวามยากลําบากพอสมควร โดยเฉพาะเวลา
คนมคีวามเห็นไมตรงกนัในทีป่ระชมุ บางครัง้ถงึ
กบัเถียงกัน และเดนิหนีออกไปจากทีป่ระชมุเลย 
ทาํใหคณะทํางานตองตามไปคยุนอกรอบกนัหลาย
ครัง้ โดยใชเหตุผลเขาชีแ้จง มเีปาหมายทีป่ระโยชน
สงูสดุสาํหรับคนหมูมากในชมุชน จนไดขอสรุปของ
ประเดน็ทีเ่หน็ตางกนั

การฝาดานความไมไวใจ และความไมเชือ่
มั่นในพลังของตัวเองน้ัน ไมมีทางลัดอื่นใด 
นอกจากตองพิสจูนดวยผลของการกระทํา คณะ
ทาํงานใหขอมูลวาในชวงแรกของโครงการ แมอาจ
มคีนไมเหน็ดวยบาง เพราะกลวัผลกระทบจากการ
ปรับทางระบายนํา้ทําใหบานหรือนาของเขาเกดินํา้
ทวมแทน แตพอเหน็วาโครงการทําแลวไดผล แก

ปญหานาน้ําทวมไดจริง และไมไดสรางความเสีย
หายใหกบับานเรือนหรือท่ีนาของเขาจรงิๆ เขาก็
พอใจโครงการนีเ้หมอืนกนั

 นาสังเกตวา โครงการนีไ้มเพียงแกปญหา
นาน้ําทวมใหคนท่ีกาํลังทํานา แตยงัสามารถฟน
นารางไดอกี 2 แปลง ทีเ่ลกิทาํนาเพราะเบือ่และ
ทอกับปญหานํา้ทวมทีน่าซํา้ซาก จนสามารถกลบั
มาเริม่ทาํนาไดอกี

ชาวบ�านได�ตระหนัก    
พลังตัวเอง

จากชมุชนทีฐ่านะทางเศรษฐกจิคอนขาง
ยากจน ตางคนตางอยูตางทาํมาหากนิกนัไปวนัๆ 
จนเม่ือมารวมตวักันทํางานพัฒนา คณะทํางานพบ
วา พวกเขาเกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยาง เชน 
มคีวามกลามากข้ึน กลาไปประชุม กลาพดูคยุใน
การประชมุชาวบาน และมีความรูเร่ืองกระบวนการ
ทาํงานพฒันามากข้ึน
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คณะทํางานโครงการยังพบวา โครงการน้ี
แตกตางจากโครงการอ่ืนๆ ตรงท่ีใหชาวบานได
บริหารการเงินของโครงการเอง โดยโอนงบ
ประมาณมาใหชาวบานจัดการกนัเอง และยงั “ได
พบคนฝรัง่ ไดจบัเงินแสน เปนชาวบานแทๆ  แต
เราก็ทาํโครงการได” 

 โครงการน้ีไดคณะทาํงานมาแบบตกกะได
พลอยโจน เพราะหาคนพออานออกเขียนไดมาทํา
โครงการแทบไมได ใครท่ีพอรูหนังสือจึงตองเขามา
รบัทําโครงการโดยปรยิาย แตพอทาํไปๆ กค็นพบ
วา “เราทําได ทาํแลวไดประโยชนกบัตัวเอง กบั
ชาวบาน” และคณะทาํงานยังไดตระหนักวา การ
ทาํงานพัฒนาในชมุชนนัน้ หากรวมมือกนั กจ็ะ
สบายกันทกุคน 

 นอกจากโครงการเปดโอกาสใหคนในชุมชน
ไดสมัผัสพลังของคนในชมุชนดวยกันเอง การไดไป
ประชมุรวมกันโครงการอืน่ๆ ไดรบัฟงเร่ืองราวของ
โครงการอ่ืนๆ ทีค่ณะทาํงานลวนเปนชาวบาน เปน
เยาวชน กส็รางความมัน่ใจใหกบัคณะทาํงานเพิม่
ขึน้วา ชาวบานจากทีอ่ืน่ๆ ทีด่ไูมนาจะทําโครงการ
ได กย็งัทาํไดเหมอืนกนั เชน กลุมเยาวชนทีม่าจาก
นราธวิาส “บางคนบากวาเราอีก” เพราะเยาวชน
เหลานัน้มผีมเผารงุรงั หนาตาเหมอืนเพิง่ตืน่นอน 
บางชวงก็นั่งหลับในท่ีประชุม แตก็สามารถทํา
โครงการในชมุชนสาํเรจ็ไดเชนกนั

เกิดทัศนะเชิงบวกกับ  
งานส�วนรวม 

 การทําโครงการน้ี แมคณะทํางานจะ
ยอมรับวายากมาก โดยเฉพาะในชวงตนโครงการ 
หลายครัง้ถอดใจอยากเลกิทํา แตจนใจทีห่าคนทาํ
แทนไมได และสงสารเพ่ือนๆ ทีก่าํลงัทาํกนั แตเมือ่
ทาํผานไปแลว ผลสาํเร็จทีเ่กิดข้ึนกบัทัง้ชมุชนก็
ทาํใหคณะทาํงานเกดิความภมูใิจ จนอยากสอนให
ลกูตนเองไดเรยีนรูและทาํงานเพ่ือชมุชนบาง อยาก
ใหลกู “เห็นงานสวนรวมเปนเร่ืองดีงาม อยากสอน
ลกูใหทาํดวย พยายามพามารวมงานทกุครัง้ท่ีมี
โอกาส อยากสอนลูกใหเขมแขง็ ใหสูกบัปญหา   
ใหได แลวเราจะพบกับความสําเรจ็แนนอน”

การได�ประโยชน�กบั   
ความเป�นเจ�าของ 

โครงการท้ัง 2 โครงการของบานใหม ทัง้
การทําอิฐบล็อก และแกปญหานานํ้าทวมน้ี      
ชาวบานไดประโยชนแทบทุกครัวเรือน ทัง้การได
สทิธิซ์ือ้อฐิบลอ็กถกูกวาราคาปกติกอนละ 1 บาท
สาํหรับชาวบานทุกคนในบานใหม และการรอดพน
จากปญหาซ้ําซากเรื่องนานํ้าทวม ทําใหในการ
ระดมแรงงานแตละครั้ง โดยเฉพาะการทําทาง
ระบายน้ําในพื้นที่นา จึงใหความรวมมือจาก    
ชาวบานอยางด ีแมหลงัจากการสรางทอระบายนํา้
ในนาสําเร็จลง ชาวบานยงัไดมขีอตกลงกันท่ีจะ
บาํรุงรักษาคลองระบายน้ําเปนประจาํ โดยกําหนด
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ผูเขียน   พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
ผูใหขอมูล  ปทุม ทิพยวิมล, ฮาสานะ เจะและ, อับดุลเลาะ ตาเยะ, 
   กอเด มะแด, ดอเลาะ เจะฮะ
ผูประสานงานพื้นที่ อับดุลเลาะ ตาเยะ 
  
จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 
   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 
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สนับสนุนโดย  
ธนาคารโลก

ทาํกันภายในเดอืนกันยายนกอนฤดูนํา้หลากจะมา
ถงึของทุกป

อดีตผูใหญบานที่เพิ่งพนจากตําแหนงไป
หมาดๆ เปนคนหน่ึงท่ีใหการสนับสนุนการทํา
โครงการมาโดยตลอด ไดกลาววา “โครงการนีด้ี
จริงๆ เพราะตรงกับความตองการคนในชุมชน และ
เปนปญหาของชุมชนจรงิๆ ถาเขาไมชอบ ไมตรง
กบัความตองการ เขาก็ไมออกมารวม ถาเขามา
รวมมาก แปลวาถกูใจเขาละ ..เหมอืนงานสนุกนัน่
แหละ เขาชอบเขาจึงมาเทีย่วงาน” 

คณะทาํงานคนหน่ึงไดสรปุจากประสบการณ 
การทาํโครงการครัง้น้ีไดอยางเขาถึงหัวใจงานของ
พฒันา โดยไมตองใชคาํพดูสวยหร ูวา “การไดรบั
ประโยชน ทาํใหคนเขารวมทาํงานกับเรา”  

เฮาะกามา ไม�ใช� เฮาะกีตอ
 

 ชาวนาอายุกวา 60 ป แตยังแข็งแรง
กระฉับกระเฉง หนึ่งในคณะทํางานที่เปนกําลัง
สําคัญของการสํารวจทางระบายนํ้าในพื้นท่ีนา 
กลาววาในอนาคต ถามโีครงการเขามาในชมุชน 
เราตองทําใหเปนของสวนรวมจริงๆ ไมใชแค       
เฮาะกตีอ ทีห่มายถงึของเรา ของเฉพาะกลุมเรา 
แตตองเปน เฮาะกามา ซึง่หมายถึงของคนทกุคน
หรือคนหมูมากในชุมชน เพราะถาคนสวนใหญได
ประโยชน คนก็จะเขารวมโครงการดวย ทั้งน้ี 
กระบวนการทําใหคนรูสึกวาเปนของๆ เขานั้น 
ตองเร่ิมต้ังแตการหาขอมูลวิเคราะหปญหา จนให
คนทีเ่กีย่วของมาเขารวมตดัสนิใจดวย แลวจงึ
รวมกนัทาํงาน
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