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คํานํา
ราลฟ ัลโด เอเมอร ัน (Ralph Waldo Emerson) ก ี นักเขียนและ

นักปรัชญาชา อเมริกัน กลา ไ า “ค ามปรารถนาอยางแรงกลา รางโลกใ ม
ใ กับเยา ชนคน นุม า  มันทําใ ทุก ิ่งทุกอยางมีชี ิตชี า และดํารงอยูอยางมี
ค าม มาย” เปนลัก ณะท่ีเราพบเ ็นไดใน ัยเยา ชน คน นุม า  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับการดํารงอยูอยางมีค าม มาย เปน ิ่งที่ ัมผั ไดจากเยา ชนท่ีทํางาน
พัฒนาอยูใน 3 จัง ัดชายแดนใต กับเ นทางที่เลือกเดิน รืออาจจะกําลังทดลอง
เดิน ไม าด ยเ ตุผลใด นี่ยอมมิใช นทางที่ ะด ก บาย นารื่นรมย ซํ้ายังตองพบ
เจออุป รรคนานัปการ ตลอดทั้งบรรยากา ภายใตบริบทของ ถานการณค ามไม
งบอันไมอาจค บคุมได 

การพูดคุยถอดบทเรียนในกลุมเล็กๆ และในเ ทีเ นา ลายคร้ัง กับกลุม 

องคกรเยา ชนที่ทํางานบนพื้นท่ีที่มีค ามขัดแยง ะทอน า “...พ กเขาเลือกที่จะ
ทํางานเ ลานี้เพราะ ‘ใจรัก’ เปนอันดับแรก” บางก็มอง า จะเปนการ รางพื้นที่
และเปดโอกา ใ เยา ชนและเด็กคนอ่ืนๆ อกีจาํน นมากไดเรยีนรไูปพรอมกนั รอื
กระท่ัง าเปนค ามบันดาลใจจาก รัทธาใน า นาท่ีเชือ่ า ตนคือผูถกูเลือกใ มาทาํ
นาทีน่ีก็้ตาม เ ลาน้ันตางกเ็ปนท่ีมา รอืเ ตุ า “ถงึอยางไรกต็องทาํ” เปน มุเ ยีง

ทีดู่ นกัแนนและแ ดงถึงค ามมุงม่ันท่ีจะรับผิดชอบตอ งัคมในฐานะท่ีตนเปน น
นึ่ง ไม าเราจะเรียก ิ่งนี้ า อุดมการณ ค ามมีใจรัก ค ามปรารถนาอยางแรงกลา 

(passion) รืออะไรก็ตามที คําเรียกคงไม ําคัญเทานัยยะที่แทจริง และนี่เองทําใ
การดํารงอยูมีค าม มาย และมีค ามงามเกิดขึ้นในงานที่ทํานั้น

ด ยรักและอุดมการณ มุงนําเ นอบทบาทของเยา ชนกับการทํางาน
พัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยงใน 3 จัง ัดชายแดนใต โดยมองผานประ บการณ
และบทเรียนของ 2 กรณี ึก า ไดแก กลุมบุ งารายา และเครือขายรัก ปาบูโด 

เปน ลัก ร มทั้งไดใ ภาพร มของเยา ชน 3 จัง ัดชายแดนใตกับการทํางาน
าธารณะ ตลอดจน ขอคนพบและบทเรียนการทํางานของเยา ชนบนพื้นที่ค าม

ขัดแยง ที่เกิดจากการประชุมถอดบทเรียนการทํางานของกลุม เครือขายเยา ชน
ในพื้นที่ ที่ทําใ เ ็น า ในทามกลาง ถานการณ ิกฤตินั้น ก็เปนโอกา ใ เยา ชน
ไดแ ดงบทบาท ในฐานะท่ีเปน น น่ึงของชุมชน ของ ังคม ที่ ามารถเปนพลัง
ร ม ราง ันติภาพใ เกิดขึ้นได 

โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
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สารบัญ
คํานํา
ารบัญ

ภาพร มเยา ชน 3 จัง ัดชายแดนภาคใตกับการทํางาน าธารณะ
ตําแ นงแ งที่ของเยา ชนบนพ้ืนท่ีค ามขัดแยง
บุ งารายา... มิตรภาพกลางเปล ไฟ
เครือขายรัก ปาบูโด... พลังเยา ชนกับการอนุรัก ผืนปาชายแดนใต
บทเรียนการทํางานของเยา ชนบนพื้นท่ีค ามขัดแยง
งตออนาคต
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การ ึก าเกี่ย กับองค กรเยา ชนที่ดําเนินกิจกรรม ร าง รรค
ในพื้นที่จัง ัดชายแดนภาคใตทั้ง 3 จัง ัดของประเท ไทย คือ ยะลา ปตตานี 
นราธิ า  โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (Friedrich-Ebert-Stiftung)

1
 ระบุ า 

ในจําน นองคกรเยา ชนในพ้ืนที่จัง ัดชายแดนภาคใตทั้ง มด 38 องคกร 
นใ ญมี ํานักงานต้ังอยูในจัง ัดปตตานี จําน น 20 องคกร รองลงมา

คือจัง ัดยะลา 13 องคกร และจัง ัดนราธิ า  5 องคกร องคกรเยา ชน
นใ ญดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ท้ัง 3 จัง ัด และจดทะเบียนในรูปแบบที่

ตางกันไป อาทิ จดทะเบียนเปนมูลนิธิ เปน มาคม จดทะเบียนกับ ํานักงาน
พัฒนา ังคมและค ามม่ันคงของมนุ ยจัง ัด (พมจ.) จดทะเบียนเปนคณะบุคคล
รือเปนเครือขายขององคกรอ่ืนๆ เชน เครือขาย ิ า กิจชุมชน เครือขายมูลนิธิ
ขุ-แก  แก แดง เปนตน ร มท้ังองคกรเยา ชนท่ีไมไดจดทะเบียนในรูปแบบใดเลย 

ภาพรวมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กับการทํางานสาธารณะ

1
 มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท.2552. องคกรเยา ชนในพ้ืนที่จัง ัดชายแดนภาคใตของประเท ไทย
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8 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

ประเด็นการทํางาน (Issues)
ํา รับประเด็นที่ดําเนินงาน ูง ุดเปนลําดับแรกคือ ประเด็น ันติภาพ 

การยุติค ามรุนแรง การ รางค ามปรองดอง รือค าม มานฉันท (Peace/ 

Non-violence/ Reconciliation) คิดเปนรอยละ 68.40 ลําดับที่ 2 ไดแก ประเด็น
ยาเ พติด เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รือของมึนเมา (Drugs/ Alcohol) รอยละ 

55.30 ลําดับที่ 3 คือประเด็นการพัฒนาชุมชน (Community Development) 

รอยละ 52.60 และประเด็นอ่ืนๆ ไดแก ประเด็น ุขภาพ ุขภา ะ (Health) 

ประเด็น ิทธิมนุ ยชน ิทธิเด็ก (Human Rights/ Child Rights) การ ึก า 
ทัก ะชี ิต (Education/ LifeSkills) อาชีพ รือการพัฒนาเ ร ฐกิจ (Economic 

Development) ค ามยุติธรรม และกฎ มาย (Justice and Law) ิ่งแ ดลอม 

(Environment) ค ามรุนแรงในครอบครั  (Domestic Violence) 

เมื่อพิจารณาเปนรายจัง ัด แตละจัง ัดใ นํ้า นักกับประเด็น
ในการดําเนินงานแตกตางกัน ํา รับ จัง ัดยะลา นใ ญมุงเนนไปที่ประเด็น
ันติภาพ การยุติค ามรุนแรง การ รางค ามปรองดอง และประเด็น ุขภาพ 

ุขภา ะ ขณะที่ จัง ัดปตตานี ใ นํ้า นักกับประเด็นยาเ พติด เครื่องด่ืม
ที่มีแอลกอฮอล รือของมึนเมา และ ุขภาพ ุขภา ะ นจัง ัดนราธิ า  

ใ นํ้า นักกับประเด็น ิทธิมนุ ยชน ิทธิเด็กเปน นใ ญ นองคกรเยา ชน
ที่มีพ้ืนที่ดําเนินงานครอบคลุมท้ัง 3 จัง ัดชายแดนภาคใต โดยมากใ ค าม ําคัญ
และดําเนินงานในประเด็น นัติภาพ การยุติค ามรุนแรง การ รางค ามปรองดอง 
รองลงมาคอืประเดน็การพฒันาชุมชน และประเดน็การ กึ า ทกั ะชี ติ ตามลาํดับ
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9โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ยุทธ า ตรการดําเนินงาน (Strategies of Work)
ยุทธ า ตรในการดําเนินงานขององคกรเยา ชน นใ ญใ ค าม

ําคัญอยางย่ิงกับการพัฒนา ักยภาพและการฝกทัก ะใ กับเยา ชน (Capacity 

Building) ซึง่ นมาก ไดแก ดานการ างแผน รอื ธิกีารดาํเนนิงาน ร มถงึการ ราง
ค ามตระ นกั (Awareness-raising) ตลอดจนการใ ค ามรแูละการบรกิารทางการ
ึก า (Providing Educational Services) ซ่ึงเมื่อเทียบกับการนํายุทธ า ตร

ดานการ ิจัย (Research) การนําเ นอ รือแ ดงขอมูล (Exposure) ตลอดจนการ
โนมนา ใ มีการผลักดัน รือ นับ นุนทางดานนโยบาย กฎ มาย (Lobby and 

Advocacy) มาใชในการทํางานแล  พบ ายังมีนอย

จุดแข็งและโอกา  (Strengths and Opportunities)
เมื่อพิจารณาจุดแข็งและโอกา ขององคกรเยา ชนในพ้ืนที่จัง ัด

ชายแดนภาคใต พบ า กลุมเยา ชนในพ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดนภาคใต เกิดจาก
การร มตั ของผูท่ีมีค ามคิดเ ็นคลายคลึงกัน ทําใ มีทิ ทางการทํางานร มกัน
ที่ชัดเจน องคกร นใ ญมีขนาดเล็ก กอตั้งและดําเนินงานในพ้ืนที่มายา นาน 

จึงประ านงานในพื้นที่ไดงายและมีค ามคลองตั ูง โดยมากมีเยา ชนซึ่งเปน
คนในพ้ืนท่ีเปนผูประ านงาน ทําใ เขาใจบริบท ามารถประ านงานและ
จัดกิจกรรมตางๆ ไดอยาง อดคลองกับพื้นที่ นอกจากน้ีจุดแข็งอีกประการ น่ึง
คือ การที่ทีมงาน นใ ญเปนอา า มัคร ทํางานด ยจิตอา า ไมมีคาตอบแทน 

องคกรเยา ชนใน 3 จงั ดัชายแดนใตเ ลาน้ี จงึมี กัยภาพในการเปนตนแบบการ
ขบัเคลือ่นดานการ รางจติ าํนกึ าธารณะของเยา ชนและคนในพืน้ที ่ที่ าํคญักลมุ
เยา ชนใน 3 จงั ดัชายแดนใตยงัทาํงานร มกันเปนเครือขาย ภายใตประเด็นค าม
นใจร มเดีย กัน แตมี ธิบีริ ารจัดการท่ีเปนอิ ระ เชน การเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย

เยา ชนในนาม เครือขายเยา ชนชายแดนใตพัฒนา ูอาเซียนป 2558 

แ ลงทรัพยากรและงบประมาณ
ดานแ ลงทรัพยากรและงบประมาณ นับ นุน โดยมากกลุมเยา ชนใน

พ้ืนทีมั่กมอีงคกรทีค่อยใ คาํปรกึ าแนะนาํในการดาํเนนิงาน โดยเฉพาะอยางยิง่นบั
ตัง้แตมเี ตกุารณค ามไม งบเกิดข้ึน มี น ยงานทัง้ภาครฐั ถาบนัการ กึ า และ
ภาคประชา งัคมเขามาดาํเนนิงานในพืน้ท่ี 3 จงั ดัชายแดนภาคใตจาํน นมาก ซึง่
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10 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

มจํีาน นไมนอยท่ีเปน “ผใู ญใจดี” คอย นับ นนุการทํางานของเยา ชน รือกลุม
เยา ชนอยางเ น็ไดชดั โดยกิจกรรมและกระบ นการทํางานของเยา ชนในพ้ืนที่ น
ใ ญใ นํา้ นกัในประเดน็ นัตภิาพและการ รางค ามปรองดอง ทาํใ มกีารทาํงาน
ร มกันระ างองคกรภาครัฐ ฝาย ิชาการ และภาคประชา ังคม โดยที่เยา ชนทาํ
นาที่ ลกัในการขบัเคลือ่น และ ามารถบรูณาการกระบ นการและกจิกรรมเขากบั
ลักการทาง า นาอิ ลามไดอยางกลมกลืน ขณะเดีย กัน เยา ชนก็เ ็นตนแบบ

ดานการมีจิต ํานึก าธารณะ เยา ชนบางกลุมมี ักยภาพในการผลิตบทค ามและ
จด มายขา เผยแพร ิ่งที่องคกรของตนกําลังดําเนินการอยูใ ผู นใจรับทราบ เชน 

กลุมบุ งารายา กลุมเครือขายรัก ปาบูโด เปนตน

ปญ าและปจจัยทาทาย
ํ า รับข อขัดข อง รืออุป รรค ําคัญของกลุ ม องคกรเยา ชน 

ซึง่เกิดจากปจจัยภายใน นใ ญพบ า คอื การขาดงบประมาณในการพัฒนาองคกร 
และในการจัดกิจกรรม รางปญ าเรื่องค ามตอเนื่องในการปฏิบัติงาน นในเชิง
ักยภาพของเยา ชน พบ า ยังขาดค ามรูและทัก ะในการบริ ารจัดการเกี่ย กับ

งานอา า มคัร เน่ืองด ย มาชกิ นใ ญเปนนกัเรยีน นกั กึ า ทาํใ มเี ลา างไม
ตรงกัน บางองคกรขาดเยา ชนที่เปนผูนําและผูประ านระดับพื้นที่ ไมมี ถานท่ีใน
การร มกลุมขององคกรเยา ชน นอกจากน้ี ใน ลายองคกรยังขาดทัก ะการเขียน
โครงการ จงึไม ามารถเขาถงึแ ลงทนุได ร มถึงทกั ะการเขยีนเอก ารราชการ การ
ดําเนินงานเกี่ย กับเอก าร และการเขียนรายงาน งแ ลงทุน เนื่องจากเยา ชนใน
องคกร นใ ญเปนเยา ชนนอกระบบ

นปจจัยภายนอกองคกร พบ า ปญ า ําคัญคือ ถานการณค ามไม
งบในพืน้ที ่ทาํใ องคกรเยา ชนไม ามารถเขาถงึพืน้ทีบ่างพืน้ทีไ่ด ตองปรบัเปลีย่น

แผนงาน เนื่องจาก ถานการณที่ไมแนนอน นอกจากนี้ องคกรภาครัฐและ
องคกรเอกชนบางแ งยังไมเ ็นค าม ําคัญของงานเยา ชน และไมเขาใจ
ลัก ณะงานท่ีองคกรเยา ชนกําลังทําอยู  จึงขาดค ามร มมือกับภาคีตางๆ 

ร มถึงค ามไมจริงใจในการแกไขปญ าของผู ใ ญในชุมชน ขณะที่องคกร
เยา ชนซ่ึงดําเนินงานเก่ีย กับการแกไขปญ ายาเ พติด ก็ไม ามารถตามทัน
กับ ถานการณที่มีผูติดยาเ พติดมากขึ้นเรื่อยๆ 
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11โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ตําแหนงแหงที่ของเยาวชน
บนพื้นที่ความขัดแยง

เมื่อค ามรุนแรงเขาครอบคลุม
นับตั้งแตเ ตุการณปลนปนเมื่อตนป พ. .2547 ที่อําเภอเจาะไอรอง 

จัง ัดนราธิ า  ิถีมลายูท่ีเคยเรียบงายและเปนปกติ ุขใน 3 จัง ัดชายแดน
ภาคใต กลับตองพลิกโฉมไปรา นามือเปน ลังมือ ไมเพียงผูคนบน ุดปลายดาม
ข านเทานัน้ทีต่างต้ังคาํถาม าเพราะเ ตุใด “ค ามไม งบ” จงึทาํลาย “ค าม งบ” 
ของชี ติผคูนและทรพัย นิไดมากมายถงึเพยีงนี ้แตคนไทยร มแผนดนิอกีทัง้ประเท
ก็ล นตั้งคําถามและตองการคําตอบไมตางกัน ากดูเ มือน า เ ตุการณที่ผานไป
เกอืบ 1 ท รร  ไมเคยไดรบัการคลีค่ลาย รอืแกปม ง ยัลงไดเลย ิง่ทีย่งัคงเกดิขึน้
คือ ชี ิตของผูบริ ุทธิ์ที่ตอง ังเ ยไปกับค ามมืดมนอนธการ ไมนับร มมูลคา
ทรัพย ินและขา ของเครื่องใชทั้งที่เปน มบัติ นตั และ นร มอีกม า าล
ที่ตองเ ีย ายไปพรอมกัน โดยทุกเ ตุการณมักถูกอางโยงไป ามีตนเ ตุมาจาก 

“แน ร มผูกอค ามไม งบ” ซึ่งนอยคนนักจะรู า แทที่จริงแล ผูกอค ามไม งบ
ที่ าน้ันคือใคร
 นึง่ในกลมุเปา มายทีถ่กู ‘เพงเลง็’ าคอืแน ร มของกลมุผกูอค าม
ไม งบ คือ กลุมเยา ชนที่ตางก็ถือกําเนิดและเติบโตในพ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดน
ใตมาตั้งแตเล็กจนโต แมค ามเปนจริง ในบรรดากลุมแน ร มผูกอค ามไม งบ
จะมี มาชิกที่มีอายุอยูใน ัยเยา ชนเปนแน ร มด ย น นึ่ง แตก็มิอาจเ มาร ม
ได า เยา ชนทีอ่ยใูนพืน้ที ่3 จงั ดัชายแดนใตทัง้ มดจะมี นรเู น็กบัเ ตกุารณ
ค ามไม งบ และถูกปฏิบัติประ น่ึง าเขาคือ “จําเลย” รือ “ผูตอง ง ัย” 

ของเ ตุการณค ามรุนแรงท่ีเกิดขึ้นครั้งแล คร้ังเลา
“คนท่ีมองเรา ถามองดีก็ดีไป แตถาเชื่อมกับ ถานการณด ย เราก็

กลายเปนคนกอการรายทันที เดี๋ย นี้เราไมรู าใครเปนผูกอการราย ในอีก ลาย
จัง ัดดานบน มองพ กเรา าเปนผูกอการราย มดแล  แล เราเปนใคร ก็เปน
แน ร ม...” นี่คือ ุมเ ียงของนักกิจกรรม นุมคน น่ึงจาก ุดปลายดามข าน 

01-60.indd   1101-60.indd   11 23/5/2556   23:23:4323/5/2556   23:23:43



12 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

ที่ ะทอนเปนนยัถงึค ามไมเปนธรรมทีต่ั เขาและเพ่ือนเยา ชนใน 3 จงั ดัชายแดน
ภาคใต นใ ญไดรับ

ไมตางจากเพ่ือนนักกิจกรรมอีกคน ที่มีบทบาทเปนแกนนําเยา ชน
ในพื้นที่ 3 จัง ัดชายแดนใต ภารกิจ นึ่งท่ีเขาตองรับผิดชอบเปนประจํา คือการ
ตดิตามประเมนิผลโครงการ รอืนเิท กการทาํกิจกรรมของกลมุองคกรตางๆ ทีไ่ดรบั
งบประมาณไป แต ิง่ทีเ่ขาตองเผชิญ คอืเ ตุการณท่ีไมคาดฝนและยากจะมีคนเขาใจ 

แมแตตั เขาเอง “ผมใ ม กใ ญท่ี ุดคือ ประธานองคกร 3 จัง ัด ผมมี นาที่
นิเท กเครือขาย 141 องคกร ผมไปท่ีบานกะรุบี ไปจอดไมถึง 5 นาที ตําร จ
มาลอมขอตร จ มันเปนปญ า ทําใ ผมเปนเปา มายของขาราชการ ผมไมรู าเขา
คิดอะไรอยู”

ถึงอยางไรก็ตองทํา... ฝาขามค ามกลั ด ยใจม่ัน 
 การถูก ‘เพงเล็ง’ าเยา ชนเปน น่ึงในกลุมผูกอค ามไม งบยังคง
เกิดขึ้นเ มอตลอดเกือบ 10 ปที่ผานมา โดยไมเลือก ถานที่ ไมเลือก ันเ ลา 
เพราะตราบใดที่เยา ชน รือกลุมเยา ชนมีการร มตั และเคล่ือนไ  ไม าจะ
เปนการจัดประชุม รือมีกิจกรรมใดๆ ใน มูบาน รือ ถานท่ีใด ก็มักจะไดรับการ
เฝาระ ังและถูกจับตาเปนพิเ จาก น ยท ารและภาครัฐทั้งในเครื่องแบบและ
นอกเคร่ืองแบบ เปนค ามนา ะพรึงกลั จากอุป รรคท่ีไมไดรับเชิญท่ีเกิดข้ึนกับ
กลมุเยา ชนท่ีตองการบาํเพญ็ประโยชนเพือ่ าธารณะในพืน้ท่ี 3 จงั ดัชายแดนใต
ลายตอ ลาย น

“เคยไปทาํเ ทจีดุประกายการดแูลเดก็กาํพรา มเีรือ่งอทิธพิลของ อบต.บาง 
กํานันบาง ตองผานตรงนั้นกอนถึงจะทําได มีท ารมาดูมาถาม มาเปนยามทั้ง ัน
เ ลาทาํกจิกรรม มนัก็อนัตราย” เยา ชน ญิงในนาม เครอืขายผนูาํเยา ชนชายแดน
ภาคใต ทีท่าํงานช ยเ ลอืกลมุเดก็กําพราจากเ ตกุารณค ามไม งบ เลาค ามรู กึ
และประ บการณระ างทาํงานใ ฟง แม าการจดักิจกรรมจะบรรลผุลตามทีต่ัง้ใจ 

แต ายตาทุกคูที่มองมายังเยา ชนกลุมน้ี ก็ไมอาจเ มอเ มือนกันไปทั้ง มด ยังคง
มคี ามเคลอืบแคลงใจเกดิขึน้ใน ายตาบางค ูมิ นาํซ้ําเมือ่ปญ ายาเ พตดิท คี าม
รุนแรงขึ้น และมีการผูกโยงใ เปน น นึ่งของเ ตุการณค ามไม งบ จากที่ถูก
จับจองจะเอาผิดอยูแล  ก็ดูจะย่ิงเพงเล็งไมใ รอดพน ายตามากข้ึนก าเดิม

แตถึงกระน้ัน ก็มีเยา ชนจําน น น่ึงที่ไมยอมจํานนตอการถูกเพงเล็ง 
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13โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ตรงกันขาม กลับย่ิงตองการพิ ูจนค าม ามารถและ ักยภาพท่ีมีใ าธารณะได
รับรู แตคงจะเปรียบเ มือนการเข็นครกข้ึนภูเขา ากจะเพียงบอกกลา ใ ฝาย
ที่กําลังจับจอง ยอมรับ รือปรับเปลี่ยนค ามคิดเ ียใ ม นทางเดีย ที่จะพิ ูจนได
คือ การมุงมั่นทําประโยชนเพื่อ นร ม เพื่อ ังคมด ยใจอา าตอไป 

เกือบรอยเปอรเซ็นตของเยา ชนท่ีตัด ินใจเดินบนเ นทางงานพัฒนา
ในพื้นที่ท่ีไดชื่อ ามีค ามขัดแยงและค ามรุนแรง ูง ตางตอบเปนเ ียงเดีย กัน า 
พ กเขาเลือกที่จะทํางานเ ลานี้เพราะ “ใจรัก” เปนอันดับแรก ขณะที่บางคน
มอง า การไดทํางาน าธารณะเชนนี้เปนการ รางพื้นที่และเปดโอกา ใ เยา ชน
และเด็กๆ อีกจําน นมากไดเรียนรูไปพรอมกัน เพราะ ิ่งเ ลานี้ ากไมเริ่มตน
กับเด็กและเยา ชนนับแต ันนี้ ก็อาจจะ ายเกินไป

....ตองเปนคนจิตใจเชนไรกัน รือ จึงคิดและกระทําการเชนน้ีได ... 

งานในลัก ณะท่ีเปดโอกา ใ คนอ่ืนไดเรียนรู เติบโตไปพรอมกัน... 

เยา ชน ญิงที่เปนมุ ลิมคน นึ่งบอก า การไดทํางานเพ่ือ าธารณะ
เชนนีเ้ปนการทาํงานเพือ่โลกนีแ้ละโลก นา เพราะผลบุญจากการช ยเ ลือเพ่ือน
มนุ ยซึ่งมีคาก าเงินทองใดๆ ยอมทําใ ชี ิตในโลก นาของเธอจะพบแตค าม ุข 

เชนเดีย กับเยา ชนมุ ลิมอีกคนที่รู ึก าเขาคือคนที่ถูกเลือก “ผมคือผูที่ถูกเลือก 
ถึงมีปญ า แตตราบใดผมยังไมตาย ยังไงผมก็ตองทํา”

นอกเ นือจากค ามบันดาลใจ จากค าม รัทธาใน า นา และ ํานึกที่มี
ตอ าธารณะของเยา ชนแล  การมอง ิ่งที่อยูเบื้อง นา าคือ “ นาที่” ที่เขาและ
เธอตองร มรับผิดชอบตอ ังคม ในฐานะท่ีเปน น นึ่งของทองถิ่นยังเปนแรงผลัก
ดนัใ เยา ชนจาํน นไมนอยทาํงานขบัเคลือ่น งัคมค บคไูปกบัการทาํงานของผใู ญ
ซึ่งเคลื่อนไ ในประเด็นตางๆ อยูกอน ไม าจะเปนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ 
า นา ัฒนธรรม การ ึก า าธารณ ุข ิทธิมนุ ยชน รือคุณภาพชี ิต 

ลายคนลุกขึ้นมาทํางานเ ลาน้ีกันอยางจริงจัง บางคนมีฝไมลายมือดีถึงขนาด
ถูกกํา นดใ รับ “ไมตอ” ในแ ด งงานพัฒนาในอนาคตด ยซ้ําไป 

การฝาฟนอปุ รรคและทลายกาํแพงแ งทั นะทีช่ื่อ า “ค ามเขาใจผดิ” 

ซึ่งมีตอเยา ชนและกลุมเยา ชนในพื้นที่ 3 จัง ัดชายแดนใตไปใ ได มิใชเรื่องงาย 

ากเยา ชนเ ลานี้ตองอา ัยค ามอดทนและไมยอทอตอขอคร าใดๆ ยิ่งไปก า
นั้น ตองอา ัยค ามเพียรพยายามและมุงมั่นที่จะพิ ูจนตั เองผานการทํากิจกรรม
าธารณประโยชนตางๆ อยางตอเนื่องยา นาน 
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14 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

นึง่ในงานพัฒนาจําน นมากบนพ้ืนท่ี 3 จงั ดัชายแดนใตนัน้ มโีครงการ
นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) ซึ่งเริ่มตนตั้งแตป 

พ. . 2552 ร มอยูด ย ท่ีไดใ การ นับ นุนชุมชนทองถิ่น กลุม องคกร เครือขาย
ภาคประชาชน ประชา ังคม ซ่ึงร มถึงกลุม เครือขายเยา ชนด ย ในที่น้ีจะได 

ะทอนแงมุมบทบาทการทํางานของกลุมเยา ชนในพ้ืนท่ีที่ ถานการณไมปกติ 

ภายใตโครงการ ชชต. จําน น 2 กลุม ไดแก กลุมบุ งารายา ซ่ึงดําเนินโครงการ
นูย ชิาการแดนองผูไดรบัผลกระทบ และ เครอืขายรกั ปาบูโด ซึง่ดําเนินโครงการ

กิจกรรมธรรมชาติมุงเรียนรู ูการพัฒนาเยา ชน 3 จัง ัดภาคใต อันจะทําใ เ ็น
ตําแ นงแ งที่ของเยา ชนบนพื้นท่ีค ามขัดแยง นอกจากนี้ ยังได รุปบทเรียน
การทาํงานร มกบักลมุเยา ชนอกี ลายกลมุในพืน้ที ่นาํไป ขูอคนพบและบทเรยีน
ที่นา นใจจากการทํางานของเยา ชนทามกลางเ ตุการณค ามไม งบ ตลอดจน
ทําใ เ ็นปจจัยเง่ือนไขท่ี นับ นุนและท่ีเปนอุป รรค ร มท้ังขอเ นอแนะตอการ
ทํางานพัฒนาของเยา ชนอีกด ย 
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15โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

บุหงารายา..
มิตรภาพกลางเปลวไฟ

ชอง างทางการ ึก าในพื้นที่เ ี่ยง 
การอยูทามกลาง งัคมโลกท่ีมคี ามเจริญกา นาอยางร ดเร็  กอใ เกิด

การแขงขันและตองอา ัยการร มมือจาก ลายภาค น โดยเฉพาะการพัฒนา
ดานการ กึ าท่ีจะเปนพืน้ฐานของการเรียนรูใ เทาทนัโลก เทาทนัคน ทกั ะ ลาย
อยางกลายเปนเร่ืองจําเปนท่ีจะตองเรียนรูและ มั่นฝกฝน ทั้งการ ึก าด ยตั เอง
และจากระบบการ ึก าที่รัฐเปนผูจัดใ  ผูเรียนจึงค รไดรับการพัฒนาใ เปนผูที่มี
ค ามรทูนัโลก พรอมๆ กับการเปนพลเมอืงทีด่ขีอง งัคม ามารถครองตนอยใูนค าม
ดงีาม ค ามถูกตอง และ ามารถดํารงตนอยูในโลกท่ีมลีกั ณะเปนพ ุ ฒันธรรม รอืมี
แน โนมจะผ มผ าน ฒันธรรมตางชาตติางภา ามากยิง่ขึน้ การเรยีนรทูีจ่ะรกัเพือ่น
มนุ ย เรียนรูที่จะเขาใจค ามแตกตางทาง ัฒนธรรมและเลือกรับแต ิ่งที่เ มาะ ม
ดีงาม เปนประโยชน โดยยังคงรัก าไ ซ่ึงมรดกทาง ัฒนธรรมและภูมิปญญา
ของชุมชนทองถ่ิน นาจะเปน นทางของการอยูรอดอยางมีค าม มาย ซึ่งกลุม
บุ งารายามอง า นทางท่ีจะพัฒนาเยา ชนใ มีคุณภาพ เปนพลังที่มีคุณคา
ตอ ังคมประเท ชาติและโลกไดดีที่ ุด ก็คือการจัดการ ึก าใ มีประ ิทธิภาพ
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16 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

กลุมบุ งารายา
บุ งารายา (Bungaraya) รือ บู งา-รายอ ใน ําเนียงมลายู 

มายถึง ดอกชบา ื่อถึงค ามเปนมิตร มิตรภาพ และเปนดอกไม ัญลัก ณ
ของจัง ัดปตตานี  ถูกนํามาใชเปนชื่อเรียกกลุมกิจกรรมของคน นุม า จาก
รั้ ม า ทิยาลัยทีม่ใีจอา า และร มตั กันเมือ่ป 2550 ซ่ึง นใ ญรํา่เรียนใน าขา
ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต

ปตตานีและ ิทยาเขต าดใ ญ ม า ิทยาลัยราชภัฏยะลา และม า ิทยาลัย
ทัก ิณ เ ตุที่ใชช่ือ “บุ งารายา” เพราะเ ็นเปนชื่อที่ ยงาม ซึ่งตรงกันขาม
กับ ถานการณค ามรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอดในพ้ืนที่ แตในช งเริ่มแรก กลุม
มักเปนท่ีรูจักในชื่อ บุ งารายานิ  (Bungaraya News) เนื่องจากภารกิจในช ง
ตั้งตนเปนการร มตั กันผลิตงานขา และ ื่อทางเลือกเพื่อ ันติภาพ ชายแดนใต 

โดยจดัทาํเปน นัง อืพิมพบน นาเ บ็ไซดนําเ นอขา ารในพืน้ทีจ่งั ดัชายแดน 

ภาคใต ทั้งเ ตุการณราย ัน บทค าม บท ัมภา ณ ัฒนธรรม ประ ัติ า ตร 
ร มทั้งงาน ิจัยที่เกี่ย ของ 

ือ่ทีก่ลมุบุ งารายานาํเ นอ นใ ญเปนมมุมองจาก “คนใน” ซ่ึง งัคม
ภายนอกไมคอยไดรับรู เพราะไมใชเนื้อ าที่ ื่อกระแ ลักทั่ ไปใ ค าม นใจ 

ลังจาก มาชิกกลุมบุ งารายาลงพื้นที่ มูบานที่ไดรับผลกระทบจากเ ตุการณ
ค ามไม งบมากขึ้น ทําใ ไดรับทราบขอเท็จจริงมากยิ่งข้ึน ชา บานบางพื้นที่
ตองมีชี ติอยใูน ภาพทีย่ํา่แยทัง้ดานจติใจและค ามเปนอย ู งผลตอคณุภาพชี ติ 

การ ึก า ขาดค ามม่ันคงในชี ิตและทรัพย ิน ตองใชชี ิตอยาง าดระแ ง 
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17โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ไมกลาพบปะผูคน และมี ิถีชี ิตแตกตางไปจากเดิม งานของกลุมบุ งารายาจึง
ขยายประเด็นออกไปเปนเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ไดแก ฝายจัดทํา ื่อ  ฝาย งเ ริม ิทธิ
เด็กและ ตรี  ฝาย ิทธิมนุ ยชน เพราะเล็งเ ็นค าม ําคัญของการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชน พรอมๆ ไปกับการเยีย ยาผูไดรับผลกระทบ ซึ่งทั้ง มดอยูบน
พื้นฐานกระบ นการมี นร มของชุมชน

ปจจุบัน กลุมบุ งารายามี มาชิกทั้ง มด 150  คน ในพื้นที่  5 จัง ัด
ชายแดนภาคใต ทํากิจกรรม ลักในเรื่องการผลิต ื่อและ งเ ริม ิทธิเด็กและ ตรี 
ํา รับโครงการ ูนย ิชาการแดนองผูไดรับผลกระทบ ซ่ึงรับทุน นับ นุนจาก

โครงการ ชชต. นั้น อยูในค ามรับผิดชอบของฝาย งเ ริม ิทธิเด็กและ ตรีของ
กลมุฯ โดยมกีารแบงงานกนัทาํเปนฝายตางๆ ไดแก ฝาย ชิาการ ฝายประ านงาน  

ฝายกิจกรรม  ฝายเอก ารและบัญชี

อยางไรก็ตาม ปญ าค ามรุนแรงระลอกแล ระลอกเลาในพ้ืนที่ภาค
ใตของประเท ไทยได งผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมแกเด็กนับลานคนท่ี
อา ัยอยูในพ้ืนที่ ไม าจะเปนกรณีโรงเรียนจําน น ลายรอยโรงท่ีถูกเผาทําลาย 

ครูและนักเรียนตกเปนเ ย่ือของค ามรุนแรง บางก็บาดเจ็บ รือพกิารไปตลอดชี ติ 

ขณะท่ีเด็กบางคนเ ็นครูของตนเองถูก ัง ารไปตอ นาตอตา เ ตุการณค ามไม
งบเ ลานี้ งผลตอการเปดปดโรงเรียนเปนช งๆ บางแ งตองปด ลาย ัน เปน
ัปดา  รือยา นานเปนเดือน
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18 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

ในดาน ภา ะจิตใจ งาน ิจัยขององคการยูนิเซฟประจําประเท ไทย2 

ระบุ า เด็กในพ้ืนที่เ ี่ยงชายแดนใตมีค าม ิตกกัง ลและเครียดในแตละ ัน 

ืบเนื่องมาจากค ามไม งบและค ามรุนแรงที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องในพื้นที่ ตลอด
จนประ บการณค ามรุนแรงที่ไดรับและจากการที่ตองอยูใกลชิดกับพื้นท่ีเ ี่ยง
ตอการถูกโจมตี โดยกลุมเด็กที่รู ึก าดกลั ตอเ ตุการณค ามไม งบมากท่ี ุด
คือ กลุมเด็กท่ีมาจากชุมชนท่ีมีปญ าค ามรุนแรงระดับปานกลาง ซ่ึงเปนผลจาก
ขา ลือในเ ตุการณท่ีจะมีในอนาคต เม่ือถามถึง ถานที่ที่เปน ูนยร มค ามมั่นคง
ในชี ิต นใ ญใ ค าม ําคัญกับครอบครั และท่ีบานมากท่ี ุด รองลงมาคือ 

ถานที่ที่เก่ีย ของกับ า นา อาทิเชน โรงเรียน อน า นา มั ยิด รือ ัด
ในแตละ ันทั้งครูและเด็กจําน นไมนอยมีอาการ าดระแ งในการไป

โรงเรยีน บางพืน้ทีผ่ปูกครองไมกลาใ บตุรไปโรงเรยีน ทาํใ เดก็ไม ามารถเลาเรยีน
ไดอยางเต็มที่ บางพื้นท่ีโรงเรียนตองเปดการเรียนการ อน ายและเลิกเร็ ก าปกติ 
งผลใ การเรียนการ อนลาชา บางเน้ือ าไมไดเรยีน การเรียนการ อนเปนไปอยาง

ไมมีประ ิทธิภาพ เด็กขาดทัก ะตางๆ ดาน ิชาการ เมื่อตองเรียนตอในระดับที่
ูงขึ้นทําใ เรียนไดไมดี ไมทันเพ่ือน ซํ้ารายในบางครอบครั ที่ไดรับผลกระทบ 

เดก็ตองกําพราพอแม ขาดรายไดเพราะ ญูเ ยีผนูาํครอบครั  ทาํใ เดก็ไมมกีาํลังใจ
และค ามกระตือรือรนในการเรียนและดําเนินชี ิต ซึ่งล นแล แต งผลเชิงลบ
ตอคุณภาพชี ิตโดยร มของเด็กและผูคนในพื้นท่ี 3 จัง ัดชายแดนใต

2
 องคการยูนิเซฟประจําประเท ไทย. 2551. รายงานการ ึก า ิจัยเรื่อง ันเ ลาแ งค าม าดกลั : 
การรับรูของเด็กตอการดําเนินชี ิตในพื้นที่ชายแดนภาคใตของประเท ไทย. 

แ ลงที่มา: VRL: http://www.ffc.or.th/ffc_scoop/2551/scoop 2551¬_12_25.php ,

ืบคนเมื่อ 29 เม ายน 2556
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19โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

“จากผลกระทบกับเ ตุการณ ทําใ เด็กมีเ ลาเรียนนอยลง เด็กบางคน
ไมเ น็คณุคา โดยเฉพาะเดก็ชนบทไมอยากเรยีน ไมอยากไปโรงเรยีน กเ็ลยคิด าเ ที
ที่เราไป รางใ เขาได นุกกับการเรียน จะทําใ เขาอยากเรียน จะทําใ เขา ามารถ
เรยีนตอไดแม ถานการณจะเปนอยางไรกต็าม” การมีะ  ารีงะ มาชกิกลมุบุ งา
รายา เลาใ ฟงถงึทีม่าท่ีไป ทีท่าํใ เพือ่นๆ ในกลุมบุ งารายาทุกคนเ น็พองตองกัน
ทีจ่ะทาํ โครงการ นูย ชิาการแดนองชายแดนใต ใ าํเรจ็ เพือ่เปนทางเลือก นึง่
ในการ รางเบา ลอมที่ดีใ กับเด็กๆ เนื่องจากคุณภาพการ ึก าในพื้นที่ 3 จัง ัด
ชายแดนใต คอนขางอยูในข้ัน ิกฤติ เ ตุเพราะถูกละเลยจากรัฐบาลกลางใน ลาย
ท รร ทีผ่านมา ด ย ธิคีดิในการใ การ กึ าและ นบั นนุการ กึ าจากรฐั น
กลางที่มุงเนนใ นักเรียนในชายแดนใตไดรับเอาค ามเปนชาตินิยมไทยอยางเต็มที่ 
โดยบังคับใ ยอมรับค ามเปน ัฒนธรรมไทย เชน การ อนนักเรียนใ ไ มอน
กอนนอน ซึง่ถอื าขดัตอ ลักการ า นาอิ ลาม ากนกัเรยีนพดูภา าไทยไมชัดและ
นทนาภา ามลายูในโรงเรียนก็จะถูกครตูเิตยีน กดีกัน และถูกแปลกแยก เพราะอาง
าไมใชภา าของประเท ไทย ทั้งที่พื้นท่ีนี้มีการใชภา ามลายูเปนภา าประจําถิ่น 

เ ตนุีเ้องทีท่าํใ ประชาชน นใ ญในพืน้ท่ีปลายดามข านรู กึมอีคตติอระบบการ
กึ าท่ีกํา นดจากรฐั นกลาง และคอยๆ ถกูทางการปลอยปละละเลยไปในที่ ดุ

กระท่ังเมื่อเกิดเ ตุการณค ามไม งบ โรงเรียน ลายแ งถูก างเพลิง 
ครูและบุคลากรทางการ ึก า ลายคนถูกลอบทําราย จน มาพันธครูจัง ัด
ชายแดนใตตองรองเรียนตอรัฐบาลใ เขามาเยีย ยาแกไขปญ า รางข ัญกําลังใจ 

และเพิ่มมาตรการรัก าค ามปลอดภัยใ กับครู แตการที่รัฐบาลออกนโยบายใ
เจา นาที่ฝายค ามมั่นคงคุมครองครูขณะเดินทางไป-กลับ โรงเรียน การใ ิทธิครู
ครอบครองอา ุธปน และมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการท ารภายในโรงเรียน กลับเปน
เ ตใุ ครแูละนกัเรยีนไดรบัค ามเ ีย่งจากอนัตรายเพิม่ขึน้ เพราะ นใ ญครมัูกจะ
ไดรับอันตรายจากการซุมโจมตีของผูกอค ามไม งบเนื่องด ยมีท ารคุมครองอยู 
และ ลายเ ตุการณที่คนรายซุมโจมตีฐานปฏิบัติการท ารที่อยูในโรงเรียน เปนผล
ใ นกัเรยีนอยใูนค ามเ ีย่งเพิม่ข้ึนเชนกัน กระทัง่มกีรณโีรงเรียนรฐัแ ง นึง่ในอาํเภอ
นองจิก จัง ัดปตตานี ผูปกครองนักเรียนไปชุมนุมที่โรงเรียนเพราะไมตองการ

ใ มีท ารต้ังฐานปฏิบัติการภายในโรงเรียน ด ยกัง ลตอค ามเ ี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กับลูก ลานของตน แตเม่ือฝายท ารปฏิเ ธ ทําใ ผูปกครองนักเรียนทยอยยาย
ลูก ลานออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแทน
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20 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

แดนองชายแดนใต... เรียนใ นุก เพลิดเพลิน ไดค ามรู
ภารกิจของกลุมบุ งารายาไดเริ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการ

จัดการ กึ าด ยตั เอง งเ รมิใ เดก็มีเ ททีาํกิจกรรม ราง รรค และเปนการ ราง
เครอืขายระ างเด็กและ ตร ีร มถงึการมี นร มของประชาชนในพ้ืนที ่โครงการ
แรกที่ดําเนินการ คือ โครงการ ูนย ิชาการแดนองผูไดรับผลกระทบ ดําเนินการ
ตั้งแต ตุลาคม 2553 – เม ายน 2554 มีพื้นที่ดําเนินการ 2 แ ง ที่โรงเรียนตาดีกา
บานแ ร อําเภอธารโต จัง ัดยะลา และโรงเรียนตาดีกาบานคอลอกาปะ ตําบล
กะรุบี อําเภอกะพอ จัง ัดปตตานี กิจกรรม นใ ญเนนไปท่ีการเรียนการ อน
เพ่ือเ ริมดาน ิชาการ เพิ่มทัก ะการเรียนรูใ กับนักเรียนในช งเย็น ลังจาก
เลิกเรียนในช งท่ีเ ลาเรียนปกติไมเพียงพอ กิจกรรมการพัฒนาดานจิตใจและ ติ
ปญญา เชน การ ราง รรค ิ่งประดิ ฐ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
บมเพาะเมล็ดพันธุแ ง ันติ ซ่ึงใ ค าม ําคัญกับการเรียนรูภา ะค ามเปนผูนํา 
โดยใช ถานการณจําลองใ ผูเรียนไดฝกฝนเพื่อพัฒนา ักยภาพการอยูร มกันใน
รปูแบบตางๆ ในการดาํเนนิชี ติ ตลอดจน การจดักระบ นการกลมุกบัผูปกครองเดก็

เม่ือ ิ้น ุดโครงการ คณะทํางานกลุมบุ งารายาไดร มกัน รุปบทเรียน 

พบ า การดําเนินโครงการที่ผานมา ไดจุดประกายใ ครูผู อน เด็กนักเรียน และ
ชมุชน นัมาใ ค าม าํคัญกบัการจดัการเรยีนรดู ยตั เองมากขึน้ และเ น็ร มกัน
าค รดําเนินการตอยอดในระดับตําบล เพื่อใ ครอบคลุมโรงเรียนตาดีกาทั้งตําบล 

อันจะนําไป ูการขับเคล่ือนใ เกิดกลุมโรงเรียนตนแบบในอนาคต กลุมบุ งารายา
จึงดําเนินการโครงการตอภายใตชื่อ โครงการ ูนย ิชาการแดนองชายแดนใต 

มีระยะเ ลาดําเนินงานตั้งแตกันยายน 2554 - มีนาคม 2555 
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21โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

“เฟ ที่ 2 เราก็ประเมิน า เราจะทํายังไงตอ ปรากฏ าพื้นที่เปา มายอีก
ที่ นึง่คอืทีธ่ารโต ไดผลตอบรบัทีด่กี า มายค าม านอกจากตั เดก็จะมคี าม นใจ
ในเรื่องการเรียนแล  ตั ครู รือ าผูนําชุมชนเริ่มจะเขามามี นร มกับเด็กมากขึ้น 
เ ็นค าม ําคัญเร่ืองการพัฒนามากข้ึน ทําใ เฟ ที่ 2 เราก็เลยเล็งไปยังพื้นที่ธารโต
โดยตรง” ต นซอบารยะ  ลาเตะ ั นาโครงการ นูย ชิาการแดนองชายแดนใต 

บอกเลาเ ตุผลที่เลือกพื้นที่โรงเรียนนูรูลอิ ลาม ซ่ึงเปนโรงเรียนตาดีกาประจํา
ตําบลบานแ ร อําเภอธารโต จัง ัดยะลา เปนพื้นที่ดําเนินการ กอนจะขยายผล
ไปยงัโรงเรยีนตาดกีาเครอืขายในกลมุตาํบลบานแ รอกี 10 โรงเรยีน ใน 10 มบูาน

“การท่ีบุ งารายาเขามาช ยเ ลือและใ ค ามร มมือ มี นร ม 
รือเขามา รางภาคีร มกับชุมชนบานแ ร ใน นของการเรียน

การ อนและกิจกรรมการ อน และดานอื่นๆ ใน นตั ของผม
รู ึกดีใจและยินดีเปนอยางยิ่ง กอนที่บุ งารายาจะเขามา รือทํา
กจิกรรมอะไรในชมุชนนัน้ จะเรยีกโตะอิ มาม ผูนาํชมุชน ชา บาน 
และครูตาดีกา มาประชุมกันกอน อะไรที่เราจะทํา อะไรที่
เราตองการแกไข และเราตองการจะดําเนินกิจกรรมอะไรตอไป 
ซ่ึงทางกลุมบุ งารายาจะถามอยูตลอดเ ลา” 

01-60.indd   2101-60.indd   21 23/5/2556   23:23:4423/5/2556   23:23:44



22 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

าการียะ บาเ ะ อิ มามยาแมะกําปงแ ร บอกเลาค ามประทับใจ
ทีม่ตีอการทํางานของเยา ชนกลุมนี ้โดยเฉพาะค ามประ ลาดใจท่ีเขาและชา บาน
ลายคนล น ง ัยมาตลอด า ทําไมเยา ชนกลุมนี้จึงกลาเลือกอําเภอธารโต

เปนพืน้ทีด่าํเนนิการ ท้ังๆ ทีพ่ืน้ทีแ่ งนีถ้กูจดัใ เปนเขต “พืน้ที่ แีดง” ตามประกา
ของฝายค ามมัน่คง เพราะเปนพืน้ทีแ่รกท่ีมเี ตุการณค ามไม งบเกดิขึน้ กอนทีจ่ะ
คอยๆ ลุกลามและขยายตั ไปยังพื้นที่อื่นในเ ลาตอมา

ท าในค ามเปนจริง โตะอิ มามบานแ รยืนยัน า พื้นที่บานแ ร มู 
1 ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนนูรูลอิ ลามน้ันมีเ ตุการณเกิดข้ึนไมบอยนัก แตภาพ
ค ามเขาใจจาก ังคมภายนอก ร มทั้ง ถานการณที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ก็ทําใ ทั้ง
ชา บาน ครู และนักเรียนตางคุนชินกับเ ตุการณค ามไม งบจนแทบจะกลายเปน

น นึ่งในชี ิตประจํา ันไปเ ียแล  และเมื่อไรก็ตาม ที่มีองคกร นึ่งองคกรใด
แ ดงเจตจํานงที่จะเขามาช ยพัฒนาชุมชนอยางมี นร ม ยอมเปนเรื่องนายินดี
และถือเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลุมบุ งารายาซึ่งเปนการร มตั กันของ
เยา ชนคน นุม า ท่ีอา าเขามาพฒันางานดานการ กึ าใ ลูก ลานคนในชุมชน
โดยไม ั่นเกรงอันตรายใดๆ ยอมเปนเร่ืองที่นายกยองและย่ิงตองใ ค ามร มมือ
นับ นุนเปนอยางดี

เชนเดีย กับ นายอาลา ี มะแร ครูใ ญโรงเรียนนูรูลอิ ลาม ที่รู ึกยินดี
อยางมากเม่ือทราบ ากลมุบุ งารายาเลือกพืน้ทีโ่รงเรียนตาดีกาทีบ่านแ รเปนพืน้ที่
ปฏิบตักิารตอของโครงการ โรงเรียนนูรลูอิ ลามบานแ รถือ ามีขนาดใ ญ มทีัง้ มด 

9 อง มีนักเรียน 182 คน และครูทั้ง มด 9 คน แต ิธีการเรียนการ อน า นา
นใ ญยังคงเปนไปในรูปแบบเดิม คือเนนการ อนอานและเรียนใน องเปน ลัก 

ทําใ นักเรียน นใ ญเบ่ือ นายและรู ึกเ มือนถูกบังคับ มาชิกกลุมบุ งารายา
ซึ่ง น นึ่งจบคณะ ึก า า ตรและมีทัก ะประ บการณดานการจัดการเรียน
การ อนมากอน จึงประยุกต ิธีการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปน ูนยกลาง เนนใ ค าม
ําคัญกับการ รางบรรยากา การเรียนรูระ างผูเรียนและผู อนที่มีชี ิตชี าและ
นุก นาน โดยนํา ื่อและอุปกรณตางๆ มาใชในการเรียนการ อนมากข้ึน
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23โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

“ ิง่ทีเ่ราพาไป คอืการบรูณาการมากก า เรือ่งการใช ือ่ เรือ่งการ
บูรณาการกับกิจกรรม ทําใ เด็ก นุก การเรียนการ อน า นา
ใน ิธีแบบเดิมๆ ก็คือการ อนอาน อนใ รู ใ เขาใจอยางนี้ แต
าการทาํใ เดก็เรยีนและ นกุไปด ยและอยากเรยีนรตูอ อนันัน้ที่

เราคิด าเขายงัไมม ีมไีมมาก เพราะ าเราเคยคุยกบัเขา าเขาดีใจที่
เรามา เพราะ าเขาไดเ ็นอีกมุมมอง น่ึง เพราะ านัก ึก าที่จบ
จากม า ิทยาลัยเขาจะมีเรื่องเทคนิค”

การีมะ  ารีงะ, กลุมบุ งารายา

ไมตางจากคําบอกเลาของครูใ ญโรงเรียนนูรูลอิ ลามที่ ะทอนถึงผลดี
ทีเ่กิดขึน้กับเดก็ๆ ขณะเดีย กนัก็ทาํใ เ น็ปญ าเชิงโครง รางทีเ่กดิขึน้กบัโรงเรยีน
ตาดกีา นบัตัง้แต าํนกังานการ กึ าเอกชนพยายามเขามากาํกบัการเรยีนการ อน
ในโรงเรียนตาดีกาตามนโยบายเขตพื้นท่ีการ ึก า 
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24 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

“การ อนแตกอน อนเขียน ตอนน้ีมี ื่อ ยกตั อยางถาเรียน
าย ามัญก็มี ก.ไก ถึง ฮ.นกฮูก แตกอนแคเขียนในกระดานดํา 

เด็กก็เขียนตามที่อาจารยเขียนในกระดานดํา แตตอนนี้มี ื่อแล  
ื่อนี้เปนอุปกรณท่ีเด็กจะไดประ ิทธิภาพ นอยก็มีปฏิกิริยา

มากขึ้น กระตุนดี บางทีผมก็ใ ครูผู อนไปทําที่บาน ไปทําเปน
ิชาเลย ิชานี้ก็ตองมีแผนการ อนอยางนี้ มี ื่ออยางนี้ ื่อ

ของโรงเรียนก็มี แตไมมาก เพราะงบประมาณ ช งนี้ก็ลําบาก
นอย เพราะ าเงินตาดีกาไมไดอุด นุนจากที่อื่นเลย บางที

ของเด็ก เจา นาที่ เท บาลใ ทีละ องพัน ี่คนร มแปดพัน 
ยังไมพออีก เพราะ าอาจารยผู อน 9 คน โรงเรียนก็ขนาดใ ญ” 

อาลา ี มะแร, ครูใ ญโรงเรียนนูรูลอิ ลาม

 

ชอง างเรื่อง ิธีจัดการเรียนการ อนที่ช ยกระตุนค าม นใจใครรู
ของเด็กๆ จึงไดรับการเติมเต็มมากข้ึน ไมเพียงเด็กนักเรียนที่เปนผูรับประโยชน
โดยตรง ครูก็เชนกัน ครูคอลีเยาะ ลือบานะ เปน นึ่งในจําน นเพื่อนครูทั้ง มด
ที่อยูในฐานะ “ผูรับประโยชน” จากโครงการ ูนย ิชาการแดนองชายแดนใต
ของกลุมบุ งารายา ขณะเดีย กันกไ็ดทาํ นาท่ีเปน “ผู งตอ” ค ามร ูค บคูไปกับ
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25โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

การ รางค าม นุก นานแกเด็กนักเรียนเล็กๆ ของเธอ ครูคอลีเยาะเช่ือ า เม่ือไรที่
ไดมกีารแลกเปล่ียนค ามคิด จะทําใ คนเราไดเปดค ามคิดและทําใ เกดิการเรียนรู 
เมื่อไรท่ีครูมีคุณภาพก็จะ งผลใ การเรียนการ อนนั้นมีคุณภาพเชนเดีย กัน 

กระบ นการเรยีนรูทีเ่นนค ามเปนกนัเอง นกุและเพลดิเพลิน ในแบบทีก่ลุมบุ งา
รายานํามาทดลองและปรับใชกับนักเรียนและครูที่โรงเรียนนูรูอิ ลามเชนน้ี ถือเปน
ิ่งใ มและเปนประโยชนอยางมาก นอกจากเด็กจะชอบแล  ยังทําใ บรรดาครู

ในโรงเรียนเล็กๆ แ งนี้ยึดเปนแน ทางในการปฏิบัติจนถึงทุก ันนี้

“ใน นการเรียนของลูก ในฐานะที่เปนพอ ในค ามรู ึกของผม 
เมื่อไรที่มีองคกรเขามามี นร มกับชุมชน รือมีการร มตั ใน
ชุมชน เขามามี นร มในการเรียนการ อน ในค ามรู ึกของผม 
ผมรู ึกดีเปนอยางมากและเปนประโยชน เพราะจะทําใ ลูกๆ 
ของเขาไดมโีอกา และเขาใจการเรียนมากข้ึนจากเดิมทีม่อียู และ
เปนการเปดโลกทั นใ มๆ ใ กับเด็กๆ มากขึ้น”

าการียะ บาเ ะ, อิ มามยาแมะกําปงแ ร
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26 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

างรากฐานการ ึก าของชุมชน
นอกจากระบบการเรียนการ อนที่กระตุนใ นักเรียนและครูผู อน

ไดพัฒนาตนเอง ด ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใ แบบฝก ัด ร มท้ังการ
จัดกิจกรรม ราง รรคที่ นุกเพลิดเพลินค บคูไปด ยกันแล  กลุมบุ งารายา
ยงัใ ค าม าํคญักบัการ รางแกนนาํครผูู อนใ เขาใจใน ธิกีาร อนอยางมคีณุภาพ
และเปนระบบ ทําใ ครูตาดีกาเรียนรูที่จะ างแผนและ างระบบการเรียนการ อน
ของตนเองมากขึ้น และช้ีใ เ ็นแน ทางการ รางค ามมั่นคงในระยะยา  ด ยการ
จัดตั้งกองทุนการพัฒนาการ ึก าตาดีการะดับตําบล ร มทั้งเ นอใ มีการจัดต้ัง
ชมรมครผูปูกครองนกัเรยีนตาดกีาระดบั มบูานและตาํบลขึน้เพือ่ใ เกดิเ ทชีมุชน
ในการจัดทําแผนและนโยบายการจัดการเรียนการ อนตาดีกา

 นอกจากดานการ ึก า กลุมบุ งารายายังมีบทบาทและมี นร มช ย
พัฒนางานชุมชนดานอื่นๆ เพราะไม าจะมีกิจกรรมงานใดใน มูบาน มาชิกกลุม
บุ งารายาก็มักจะเขาร มกิจกรรมกับคนในชุมชนอยูเ มอ 
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27โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

“เยา ชนจริงๆ เปนพลังบริ ุทธ์ิ ที่เราไปไ น ก็จะยอมรับเรา 
ซ่ึงตอนนั้นเรายังเปนนัก ึก า ที่เราไปเปดพื้นที่แรกๆ เราก็เปน
นัก ึก า ไปชุดนัก ึก า ตรงน้ันเรา รางค าม ัมพันธกับ
ชา บาน เราเ น็ ภาพค ามเปนอยขูองชา บาน ซ่ึงถาดขูางนอก
จะเ ็น ภาพค ามรุนแรง แตตั ชา บานจริงๆ ไมมีอะไร เขา
ก็อยูแบบของเขา เพียงแต ถานการณทําใ เรื่องค ามไ เนื้อ
เช่ือใจ เรือ่งค ามเปนอยตูองปรับตองเปลีย่นไป ยิง่ชา บานทีโ่ดน
ผลกระทบโดยตรง อยางพื้นท่ีเ ี่ยงภัย พื้นท่ี ีแดง เ ลาเราเปด
พื้นท่ีใ มีการทํากิจกรรม ทําใ เขาผอนคลายไดตรงนั้น ซึ่งทําใ
ภาพค ามเปนอยูเขาอาจจะดี”

การีมะ  ารีงะ, กลุมบุ งารายา

ิง่ าํคญัซ่ึงเปนผลพลอยไดเกนิก าทีใ่ครจะคาดคดิ คือ “ค ามกลา าญ” 
และ “ค ามรู ึกม่ันคง” ภายในจิตใจท่ีมีเพ่ิมขึ้นของคณะครูและนักเรียนใน
โรงเรียนตาดีกาเล็กๆ แ ง นึ่ง ซึ่งไดชื่อ าตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ ีแดง ร มทั้งพลังใจที่
เดด็เด่ีย ของเยา ชนคน นุม า ในนาม “บุ งารายา” ทีย่ดึม่ันในอุดมการณมากก า
ค าม ุข บาย นตั  ดังที่ต นซอบารยะ  ลาเตะ ั นาโครงการ ูนย ิชาการ
แดนองชายแดนใต ทิ้งทายไ า “การทํางานเพ่ือ ังคมเปน นาท่ีของทุกคน 
ที่แตละคนตองทําอยูแลว ย่ิง ถานการณบานเราเปนอยางน้ี มันเปนทั้ง นาที่
และความรับผิดชอบของแตละคนที่จะตองทํา”

...บุ งารายา ันนี้ ไมเพียงมีตั ตนเปนคน นุม า ที่กําลังทํา นาที่ของ
ตนๆ บนแผนดินถ่ินเกิดที่เ มือนกับกําลังลุกเปนไฟ ซ่ึงผลจากการทํา นาที่นั้น
ไดประทับลงในชี ิต จิตใจของผูคน ทั้งเด็กนักเรียน ครู คนในชุมชน และกับ
ตั เอง ดจุดงัดอกไมของแผนดนิท่ีกาํลงัผลดิอกออกผล และท่ีกาํลังรอผลดิอกออกผล
ตอไปอกีใน นั นา จากการ นนุเ รมิ เปดโอกา ใ ผอูืน่ไดเรยีนรู เตบิโตไปพรอมกัน 

...แตขณะเดีย กัน ยังเปน ัญลัก ณแ งนํ้าใจ แ งมิตรภาพ ของการทํา นาที่มิตร
ผูเกื้อ นุน มนาม “บุ งารายา” 
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28 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

ธรรมชาติเพื่อการเรียนรูท่ีจะรัก
เมื่อเอยถึงเทือกเขาบูโด ุไ งปาดี ไมมีใครปฏิเ ธ า ที่นี่... คือปาผืนใ ญ

ทีม่คี าม าํคญัเปนลําดบัตนๆ ของประเท  อาณาเขตอันก างใ ญครอบคลุมเนือ้ที่ 
213,125 ไร รือ 314 ตารางกิโลเมตร ทาํใ ปาผนืน้ีเช่ือมพ้ืนทีท่ัง้ 3 จงั ดัชายแดนใต
อยางมิตอง ง ัย ในอดีตพื้นที่ปาบริเ ณนี้ไดชื่อ ามีโจรผูรายชุกชุม โดยเฉพาะ
การกอการรายในรูปแบบตางๆ ในนามขบ นการพูโลและขบ นการโจรบูโด แต
ทุก ันนี้เรื่องรา ค ามโ ดรายเ ลานั้นถูกท้ิงไ เปนเพียงเรื่องเลาจากรุน ูรุน 

ค ามอุดม มบูรณและ ภาพธรรมชาติที่ ยงามของเทือกเขาบูโด-

ุไ งปาดี ยังเปนตนกําเนิดของแมนํ้า ายบุรี และคลองบาเจาะ ในเขตปาลึกยังพบ
พันธุไมมีคาอยางปาลมบัง ูรย รือลีแป ซึ่ง ันนิ ฐาน ามีอยูแ งเดีย ท่ีนี่ ร มท้ัง
ใบไม ีทอง รือยานดาโอะ ไมเถาเล้ือยขนาดใ ญท่ีมีใบ ีทองและผิ ใบนุมเนียน
รา กํามะ ยี่ คลายใบกา ลง รือชงโค ด ยเ ตุนี้ คณะกรรมการอุทยานแ งชาติ
จงึมมีตเิมือ่ นัที ่19 ตลุาคม พ. .2531 กํา นดใ พืน้ทีป่าเทอืกเขาบโูด ปาเทอืกเขา
ุไ งปาดี เปนอุทยานแ งชาติลําดับที่ 95 ของประเท

เครือขายรักษปาบูโด…  
พลังเยาวชนกับการอนุรักษ

ผืนปาชายแดนใต
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29โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ดัชนีชี้ ัดท่ี ําคัญประการ น่ึงในค ามอุดม มบูรณของปาผืนน้ีคือการ
เปนแ ลงอา ัยของนกเงือก โดยการ ําร จของอุทยานแ งชาติเทือกเขาบูโด
ุไ งปาดีร มกับมูลนิธิ ึก า ิจัยนกเงือก พบ ามีนกเงือกอา ัยในปาบริเ ณนี้ร ม 

6 ายพันธุ ไดแก นกกก นกเงือก ั แรด นกเงือก ั งอก นกเงือกชน ิน นกเงือก
ปากดาํ และนกเงือกกรามชาง ในจําน นนี้ พบ า มีบางชนิดที่คอนขางจะลอแ ลม
และเ ีย่งตอการ ญูพนัธุ ากไมช ยกันดแูล เนือ่งจากปจจบุนัพืน้ทีร่อบปาเปล่ียนไป
จากเดิม จากการขยายตั ของชุมชนและเ นทางการคมนาคมท่ีบกุรกุพืน้ทีป่ามากข้ึน
ทุกที 

นาย ิทธิชัย มัด ี ั นาอุทยานแ งชาติเทือกเขาบูโด ุไ งปาดี 

กลา า ากไม งเ ริมใ ชุมชนเขาใจ มีจิต ํานึก และเ ็นคุณคาของระบบนิเ  

ผืนปา และ ัต ปา ก็ยากที่จะปกปองรัก าไ ได รือแมแตจะ งเ ริมใ เปนแ ลง
ทองเที่ย เชิงนิเ ก็คงเปนไปไดยาก และการมีชุมชนอา ัยอยูรอบผืนปาก็เปรียบ
เ มือนดาบ องคม าก รางค ามเขาใจเรื่องการอนุรัก ปาใ กับชุมชน และ
ามารถทําตอไปไดอยางเขมแข็งก็จะเอื้อประโยชนตอการรัก าปาไดอยางยั่งยืน 

แตถาไมใ ค าม ําคัญกับชุมชน ยอม งผลในทางตรงขามไดเชนกัน

้ ่ ่ ้

01-60.indd   2901-60.indd   29 23/5/2556   23:23:4523/5/2556   23:23:45



30 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

นึ่งพลังขับเคลื่อนรอบผืนปาอุทยานแ งชาติเทือกเขาบูโด ุไ งปาดี
ซึง่เปนทีร่จูกักนัดคืีอ เครือขายรัก ปาบโูด ซึง่ ั นาอุทยานแ งชาตฯิ คนปจจบุนั
เ ็น า เปนเร่ืองท่ีดีแมจะยังมีไมท่ั ถึง รือครอบคลุมท้ังพื้นที่ แตก็เปนจุดเร่ิมใน
การใ ค ามรูและ รางค ามเขาใจใ กับชา บานรอบปาเก่ีย กับค าม ําคัญของ
ระบบนเิ ผนืปานีไ้ดเปนอยางดแีละตอเน่ือง โดยกจิกรรมท่ีเครอืขายรกั ปาบโูดทํา

นใ ญเปนไปเพ่ือช้ีใ เ ็นค าม ําคัญของผืนปา ซึ่งเทากับเปนการทํางาน นุน
เ ริมแบบคูขนานไปกับบทบาทของเจา นาที่ภาครัฐนั่นเอง

ยอน ลังไปเมื่อป พ. . 2548 เครือขายรัก ปาบูโดเกิดขึ้นจากการ
ร มตั  เชือ่มโยงกันของกลุมเยา ชนรอบปาบูโด- ไุ งปาดี ซึง่ นใ ญเปนแกนนํา
เยา ชนที่ขาดโอกา ทางการ ึก า กิจกรรมที่ทําในช งแรกจึงเปนการใ ทุนการ
ึก าแกเด็ก นใ ญท่ีเติบโตและใชชี ิตอยูกับปา โดยผูพิจารณาใ ทุนการ ึก า

คือคนในชุมชน ไมใชครูในโรงเรียน นับเปนจุดเริ่มตนของการ ราง “ชุมชนรักปา” 

ซึง่ตอมาขยายจาํน นเปนเครอืขายเดก็รกั ปารอบเขาบโูด และขยายตอไปยงัผืนปา 
“ ไุ งปาดี” ทีอ่ยตูอเน่ือง กลายเปนกลมุเยา ชนอา า มคัรทีล่กุขึน้มาดแูลผนืปา
รอบบานของตนเองอยางจริงจัง

“พอใ ทุนการ ึก าแล  ก็เ มือน าเปนเ ทีใ เด็กไดพูด เปนเ ทีใ เด็ก
มีกิจกรรมในพื้นที่ในชุมชน เราพาเด็กออกมา ไปดู ไปคายเรียนรูในเครือขายอื่นๆ 
ที่อุทยานแ งชาติเขาใ ญ” าปนะ  แมง าโมง ผูประ านงานเครือขายรัก ปา
บูโด ฉายภาพในอดีตที่ทําใ เด็กรอบปามีพื้นท่ีในการแ ดงออกและไดเรียนรูใน ิ่ง
ที่ไมเคย ัมผั มากอน ในช งแรกๆ เด็กจะไมกลาพูด รือมีปฏิ ัมพันธกับเด็ก
เครือขายอื่น นอกจากรอยยิ้ม และการแ ดงค าม ามารถผานงาน ิลปะ เชน การ
าดรูป รือแมแตการผิ ปากเลียนเ ียงนก จาก ักยภาพเล็กๆ เ ลาน้ี าปนะ

คอยๆ เพิ่มทัก ะและค ามรูเรื่องการอนุรัก ใ เด็กๆ มากขึ้น เพราะเล็งเ ็น า 
เด็ก คือ “ ะพาน” ที่จะเช่ือมโยงไป ูเรื่องการอนุรัก ไดดีที่ ุด เพราะชุมชนท่ี
พ กเขาผูกพันด ยต้ังแตเกิดจนโตล นแตอยูรอบพ้ืนที่ปาบูโด ุไ งปาดี แมคนรุนปู
รุนตา รือรุนพอจะเคยยึดอาชีพลา ัต มากอน แตแน คิดการอนุรัก ที่ถูกปลูกฝง
ทีละเล็กละนอยผานการทํากิจกรรมเรียนรูธรรมชาติร มกับเด็กๆ ก็เปนกุ โลบาย
ที่นํามาใช งตอค ามคิด จิต ํานึกการอนุรัก ธรรมชาติจากรุน ูรุน ที่เชื่อได าเกิด
ผลอยางแนนอน

“เด็กเขาจะรู ึกอายนะ ถาพอแมเขาตัดไม เราก็จะเ ็นเ ลาเราใ ี 
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31โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ใ กระดา  เด็กจะเ ็นภาพจริง อยางการตัดไม บางทีเราก็ไมรูเ มือนกันนะ า
เขาเ ็นยังไง จากป 2548 จน ันน้ี เรามอง าการใ ทุนการ ึก าเปนเคร่ืองมือแล  
แตตองตอเนื่อง” ในฐานะผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและเปนตั ลักในการ
ประ านงานเยา ชน ลาย มูบานรอบปาบูโด- ุไ งปาดี าปนะ เลาใ ฟงถึง ิ่ง
ที่เธอคอยๆ บุกเบิก ซึ่งเริ่มตนจากกลุมเยา ชนท้ัง มด 4 กลุม คือ 1) กลุมเยา ชน
เด็กรัก นกเงือก 2) กลุมเยา ชนอนุรัก ปาตนนํ้าและนกเงือก 3) กลุมเยา ชน
รัก พง ตอ-นํ้าตกปาโจ และ 4) กลุมเยา ชนเครือขายกูนุงนอกชาน ซ่ึงอุป รรค
และค ามทาทายในการทํางานเกิดข้ึนตั้งแตเร่ิมตน เม่ือเยา ชนในแตละเครือขาย
ตางก็มีจุดเดนแตกตางกันไป การจะใ ทุกเครือขาย ัน นามาทํางานร มกันใ ได 

จึงไมใชเรือ่งงายอยางท่ีคดิ แมจะมเีปา มายเดีย กนั คือการเรียนรรูะบบและค าม
เปนไปของธรรมชาติ จนเกิดค ามรัก ค ามตระ นักในค าม ําคัญ และ ามารถ
ลุกขึ้นมาปกปองและอนุรัก ทรัพยากรธรรมชาติเ ลานี้ใ อยูตอไปได ิ่งที่
าปนะ และคณะทํางานในเครือขายรัก ปาบูโดตางระลึกร มกันเ มอก็คือ 

การรัก าเอกลัก ณของแตละกลุมไ ใ ไดมากที่ ุด 

“แตละพื้นที่มีจุดเดน เ มือน าเด็กกลุมละครเด็กรัก นกเงือก 
เขากอ็ยากถายทอดเรือ่งนกเงอืก อยางปาตนนํา้เขาอยากถายทอด
อีกเรื่อง นึ่ง คือแตละจุด แล มันเปนแ ลงเรียนรูใ กับคน
ภายนอกไดรับรู าเด็กกลุมน้ีทําอะไรอยู”

าปนะ  แมง าโมง, ผูประ านงานเครือขายรัก ปาบูโด
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32 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

ภายใตโครงการ นับ นุนชุมชนทองถ่ินเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) 

เครือขายรัก ปาบูโดไดรับการ นับ นุนใ ดําเนินกิจกรรมใน 2 โครงการ ลัก 

ในช งเ ลาไลเลีย่กัน ไดแก โครงการกจิกรรมธรรมชาติมงุเรยีนรู กูารพัฒนาเยา ชน 

3 จงั ดัภาคใต และโครงการพฒันาแ ลงเรยีนรทูางธรรมชาติของเครือขายเยา ชน
รัก ปาบูโดใ เปน ถานท่ีทองเที่ย ทางนิเ ในพื้นที่ 3 จัง ัดภาคใต

กิจกรรมธรรมชาติมุงเรียนรู ูการพัฒนาเยา ชน 3 จัง ัดภาคใต
โครงการแรกเริ่มตนในป พ. . 2554 มีช่ือ า โครงการกิจกรรมธรรมชาติ

มุงเรียนรู ูการพัฒนาเยา ชน 3 จัง ัดภาคใต มี ัตถุประ งคเพื่อเปดโอกา
ใ เยา ชนรอบปาในพืน้ที ่3 จงั ดัภาคใตไดเขาร มกจิกรรมเรยีนรธูรรมชาต ิเรยีนรู
ทัก ะการใชชี ิตใน ังคมที่แตกตาง ลาก ลาย โดย ัง าจะ รางจิต ํานึกใ กับ
เยา ชนในการร มอนรุกั ทรพัยากรธรรมชาตใินทองถิน่ และเปดโอกา ใ เยา ชน
ไดพัฒนา ักยภาพของตนเอง ร มทั้งเรียนรูการทํางานร มกันเปนเครือขายที่
เขมแข็งตอไป

ตั อยางกลุมเยา ชนซึ่งเปน น น่ึงของเครือขายรัก ปาบูโด และร ม
กิจกรรมเรียนรูธรรมชาตินี้ก็คือ กลุมเยา ชนเด็กรัก นกเงือก ซึ่งเกิดจากการร ม
ตั กันของเยา ชนในตําบลปะลุกา าเมาะ อําเภอบาเจาะ จัง ัดนราธิ า  ิ่งท่ี
เชื่อมรอยเด็กจาก ลาย มูบานไ ด ยกัน คือ “ละคร” ทั้งๆ ที่เด็กเ ลาน้ี ไมไดมี
พืน้ฐานดานการแ ดงมากอน แตน่ันก็มใิชอปุ รรค เพราะเบ้ือง ลงัไดซอน ิง่ าํคัญ
ก านัน้ไ  นัน่คอื การ รางกระบ นการเรียนรใู เขาใจธรรมชาติ และเ น็ค าม าํคญั
ของธรรมชาติที่มีตอชุมชนของพ กเขา ิ่งเ ลานี้ตาง ากที่จะคอยๆ ซึมซับเขา ูตั  
ผานเนื้อ าการแ ดงละครที่พ กเขาเลนและพาตั เองเขาไป มบทบาท โดย
เฉพาะนิเ ิทยาของนกเงือกซ่ึงถือเปนเร่ืองใกลตั เด็กๆ มากท่ี ุด เพราะเกือบ
ทกุเชา นกเงือกจากปาใกลบานจะพากันบนิอ ดโฉมเ นือฟากฟาโรงเรียน ดัเชิงเขา 
(แดงอุทิ ) ที่เด็ก นใ ญเรียนอยู ลายคนจึงอด ง ัยไมได า นกตั ใ ญ ี ัน
ดใ  ที่ งเ ยีงดงักองปานีค้อืนกอะไร เรือ่งรา ของนกเงอืกแตละ ายพนัธจุงึกลาย

เปน ั ขอใ เด็กๆ ไดช ยกันคน าคําตอบ ทั้งจากการอาน นัง ือ คนค าขอมูล 

ร มท้ังเขาร มกิจกรรม ึก าธรรมชาติในปาลึกกับนัก ิจัยจากมูลนิธิ ึก า ิจัย
นกเงอืก แล จึงคอยแปลงเนือ้ าทีไ่ดเปนบทละครเพือ่รณรงคอนรุกั นกเงอืก โดยมี
เดก็ๆ ใน มูบานท่ีเขาร มเปน มาชิกกลุมเยา ชนเด็กรกั นกเงือก มบทบาทเลน
เปนนกเงือกแตละชนิด 
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33โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

นิซุกรัน ตอละมะ เด็ก นุม ัยมัธยมตนเปนคน น่ึงที่ไดรูจักธรรมชาติ
ของนกเงือกมากข้ึน นับตั้งแตเขาร มแ ดงละครกับกลุมเยา ชนเด็กรัก นกเงือก 

โดยเฉพาะ “นกเงือกชน ิน” ที่เขา มบทบาทอยู เชนเดีย กับเพื่อนคนอื่นๆ 

ที่เลนเปนนกเงือก ั แรด นกเงือก ั งอก นกเงือกปากดํา นกเงือกกรามชาง ซึ่ง
ทัง้ มดเปนนกเงอืกท่ีพบมากในปาแถบนี ้นอกจากจะไดเรยีนรธูรรมชาตขิองนกปา
ใกลบานมากขึ้นแล  เด็กๆ ยังเรียนรูค าม ัมพันธในระบบนิเ ของปาผืนนี้ โดยมี
นกเงือกที่เปรียบเ มือนตั เอกของเรื่อง ไดชักพาใ เขาไปรูจัก อยางตนไมบางตน
ทีค่อยๆ งอกเงยขึน้ในปา ก็เกิดขึน้จากบรรดานกเงอืกคาบลูกไทรไปเปนอา ารแล
คายเมล็ดทิ้งไ  เปนค ามม ั จรรยของธรรมชาติที่ช ยเพิ่มพื้นที่ปาทางออม และ
กลายเปนแรงบันดาลใจใ มาชิกตั นอยของกลุมฯ คอย ม่ันฝกซอมการแ ดง
เพื่อเผยแพรเรื่องรา เก่ีย กับนกเงือกและผืนปาที่พ กเขารัก แมจะเปนกลุมละคร
เล็กๆ ใน มูบาน างไกลท่ีแทบไมมีใครรูจัก แตเมื่อไดตระเ นแ ดงตาม มูบาน

่ ่

รอบปา ก็มักไดรับเ ียงตอบรับและมีผูคน
ใ ค าม นใจแ ะเ ยีนมาเยีย่มเยือนไมไดขาด 

โดยเฉพาะที่ “ าลานกเงือก” ซึ่งตั้งอยู
ดาน ลังบานของ นิมุ  รายอคาลี  รือ แบมุ 
อดีตพรานปาผูชํ่าชองแ งเทือกเขาบูโด แต
ลาย บิปมาแล ทีแ่บมไุด างมอืจากการลา
ตั ปาอยาง ิน้เชิง และ นัมาเปนผชู ย จิยั

ใ กับ ดร.พิไล พูล ั ดิ์ นักอนุรัก นกเงือก
คน ําคัญของประเท ไทย กระทั่ง ละพื้นที่
เล็กๆ ลังบานเปน าลานกเงือก ํา รับผูมี
ั ใจรักธรรมชาติและการอนุรัก นกเงือก
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34 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

“อยากจะรัก านกเงือกครับ นกเงือกใกล ูญพันธุแล  ก็อาจจะ
มีคนที่อยูนานๆ ตอนที่เราเปนเด็กๆ อยู อาจจะมาลาลูกนกเงือก 
ลูกนกเงือกแพง ก็เลยใกลจะ ูญพันธุ”

นิซุกรัน ตอละมะ, กลุมละครรัก นกเงือก

ปลูกจิต ํานึกรักธรรมชาติผานการทองเที่ย เชิงนิเ  
ในปถัดมา เครือขายรัก ปาบูโดไดดาํเนินกิจกรรมตอในโครงการพัฒนา

แ ลงเรียนรูทางธรรมชาติของเครือขายเยา ชนรัก ปาบูโดใ เปน ถานท่ี
ทองเท่ีย เชิงนิเ  โดยยึด ลักการทองเที่ย อยางยั่งยืน (Sustainable tourism) 

เปนการกระตนุใ คนในทองถิน่เปนผูปกปองทรพัยากรธรรมชาตขิองตนเอง ร มทัง้
กระตนุ ปลกูจติ าํนึกรกัธรรมชาติ าํ รบัคนทั่ ไปที่ นใจผานการทองเทีย่ เชงินิเ  

ถือเปนการ ื่อ ารกับ ังคม งก างในอีกทาง นึ่ง 
กลุมเยา ชนในอีกฟากฝงของผืนปาบูโดที่ตําบลจะก ะ อําเภอรามัน 

จัง ัดยะลา เปนที่ทําการของ กลุมอนุรัก ปาตนนํ้าและนกเงือก กลุมเยา ชน
ที่เกิดขึ้นจากการร มตั กันของเด็กชั้นประถมและมัธยมใน ถาน ึก าปอเนาะ
ที่เรียน 2 ระบบคือ า นาและ ามัญ จุดเริ่มตนที่ทําใ เยา ชนกลุมนี้มาร มตั กัน
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35โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

เกดิขึน้จากการชกัช นเพือ่น ยัไลเลีย่กันมา าํร จพนัธไุม มนุไพร และ ตั ทีอ่า ยั
อยูรอบ มบูาน เพือ่ชีใ้ เ น็ค าม าํคัญของระบบธรรมชาตทิีอ่ยรูอบตั  และร มกนั
รัก าทรัพยากร ธรรมชาติ ืบตอไป ซ่ึงเมื่อเรียนรู ิ่งตางๆ รอบตั มากขึ้นจึงอยาก
เผยแพร ิ่งดีๆ ใน มูบานใ คนอื่นไดรับรูบาง เด็กๆ ในกลุมจึงฝกฝนตนเองเปน
มัคคุเท กทองถิ่น เพื่อบอกเลาค ามเปนมาและค าม ําคัญของผืนปาและแ ลง
ตนนํ้าลําธารซ่ึงเปน มบัติของทุกคนใ เปนที่รูจัก อีกทั้งยังเปนกิจกรรมทางเลือก
ใ ัยรุนได างไกลจากยาเ พติดอีกด ย

กูฮาฟซะ  รงโซะ นึ่งในแกนนําของกลุมอนุรัก ปาตนนํ้าและนกเงือก 

เลา า “พืน้ท่ี มูบานนีอ้ยรูอบปา ปจจบุนัคนรนุ ลัง นใ ญจะไมคอยมีคนมาดแูล 
จงึคดิอยากใ คนรนุของตั เองและรนุตอๆ ไป ไดเขามา บืทอดและรกั าธรรมชาติ
ใกล มูบานไ ใ ไดมากที่ ุด” แต ิ่งที่กูฮาและเพื่อนๆ ช ยกันทําคงจะเกิดขึ้น
ไดยาก ากไม ไดรับแรง นับ นุนจาก
ผูใ ญใน มูบาน ซึ่งมิได มายถึงเฉพาะ
งบประมาณในการทํากิจกรรมเทาน้ัน แต
คือการ ละเ ลามาร มกิจกรรมกับเด็กๆ 

ทุกครั้งท่ีมีโอกา  กระทั่งการมาช ยทํา
กับขา รือพูดคุยกับเด็กๆ รุนลูก แมเพียง
ช งเ ลา ั้นๆ ก็ถือ ามีคามากแล ํา รับ
เด็กๆ 

01-60.indd   3501-60.indd   35 23/5/2556   23:23:4523/5/2556   23:23:45



36 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

รอมือละ แ อาลี อาชีพแมบาน ยาม างโดยปกติมักจะเย็บผาอยูบาน 

แตนับต้ังแตมีกลุมอนุรัก ปาตนน้ําฯ เกิดข้ึน ไมเพียงลูก า ของรอมือละท่ีมาทํา
กจิกรรมน้ีเปน ลกัเทานัน้ ตั เธอเองก็ใ การ นับ นุน ิง่ท่ีลกูทาํ ด ยการ ละเ ลา
มาช ยทํากับขา และดูแลลูก ลานคนอ่ืนๆ ทุกครั้งท่ีมีโอกา

“ถาไมมีโครงการอนุรัก นี้ เด็กๆ อาจไมรูจักเลย ทั้งธรรมชาติ 
มุนไพร อยางยาถาไมจําเปนตองทานยา มัยใ ม ก็ าใชกันเอง

ใน มูบาน ยาเยอะแยะ แตไมรูจักใช เราก็ นับ นุนลูก ที่เรารูจัก
เราก็บอก เขาก็เคยไปบนเขา มาเลาเร่ืองนกเงือก แมยังไมรูเลย 
กอนจะอนุรัก เรายังไมรูเลย านกใ ญๆ คืออะไร นึก าอยูไกลๆ 
ไมรู าในรูปมาจากไ น อยากใ เด็กๆ ช ยกันอนุรัก  ใ เด็ก
รุนตอๆ ไปเปนคนดูแลทรัพยากรของเรา”

รอมือละ แ อาลี, 

ผูปกครองเยา ชนกลุมอนุรัก ปาตนนํ้าและนกเงือก

การนาํเรือ่งการทองเทีย่ อยางยัง่ยนืมาเปนกุ โลบายกระตนุคนในทองถิน่
ใ ลุกขึ้นมาปกปองทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ยังเกิดขึ้นกับกลุมเยา ชนเล็กๆ 

อกีกลมุ นึง่ของเครอืขายรกั ปาบูโด น่ันคือ กลมุบรูงบาลง ซ่ึงเปนชือ่ในภา ามลายู
ที่ มายถึง “นกเงือก ั แรด” นกเงือกท่ีเด็กเยา ชนในแถบพ้ืนที่อําเภอบาเจาะ 

จงั ดันราธิ า  ชืน่ชอบเปนพเิ  เพราะมีลกั ณะเดนทีโ่ นกขนาดใ ญ เ น็ไดชดั 

และกิจกรรม น่ึงท่ีเยา ชนกลุมน้ีไปทําเปนประจําคือ การเดินปาเขาไป ังเกต
พฤติกรรมการกินการอยูของนกเงือก เชน ไปดู านกเงือกปอนอา ารกันอยางไร 
กินผลไมอะไรเปนอา าร เปนตน นอกจากกิจกรรมนี้แล  กลุมบูรงบาลงยังช ย
เก็บขยะ รัก า ิ่งแ ดลอม ทํากิจกรรม ึก าธรรมชาติ โดยร ม ําร จปาและเก็บ
ขอมูลร มกับทีม ิจัยของมูลนิธิ ิจัยนักเงือก เม่ือเขาใจระบบนิเ ของปามากข้ึน 

จงึไดถายทอดค ามรูและจนิตนาการออกมาเปนงาน ลิปะทีเ่ลาเรือ่งรา ค าม าํคญั
ของปาและ ตั ปาอยางนกเงอืกลงใน มุดทํามือ ร มทัง้การทาํ นาท่ีเปนมคัคุเท ก
อธิบายค ามอดุม มบรูณของผนืปา ตลอดจน ถานที่ าํคัญในชมุชนอยางภาคภมิูใจ 

อยางเชน มั ยดิ าดอิลัฮเูซ็น มั ยดิเกาแกอายเุกอืบ 400 ป ทีไ่ดรบัอิทธพิลจาก ลิปะ
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37โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ช าผ มผานกบั ลิปะทองถิน่ รางโดยใชไมตะเคยีน และใชการ ลกัไมแทนการใช
ตะปู รอื กรูเ ล็กในการยดึไมทัง้อาคาร ถอืเปนมั ยดิเกาแกทีย่งัมคัีมภีรอลักรุอาน
ทีเ่ขยีนด ยลายมอืทีง่ดงามมาก และเปดตอนรบัใ นกัทองเทีย่ มาเยีย่มชมอยเู มอ

จากเทอืกเขาบโูด ผนืปาทีเ่ปนเขตรอยตออกีดานคือ เทือกเขา ไุ งปาด ีซึง่
เปนที่ตั้งของอําเภอ ุไ งปาดี จัง ัดนราธิ า  ที่นี่... มีเยา ชน ลายกลุมที่ร มตั
กนัทาํงานภายใตประเดน็ธรรมชาตแิละ ิง่แ ดลอม เชน กลมุ มากแดง กลุมมโนรา  

กลุมตะลิงปง ภายใตชื่อ “เครือขายกูนุงนอกชาน”
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38 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

“กูนุง” เปนภา าอิ ลาม มายถึงภูเขา กูนุงที่เครือขายกูนุงนอกชาน
มายถึงนั้นมีลัก ณะเปนลาน ินก าง แ ดลอมด ยธรรมชาติ ปาไม และ ัต ปา

นานาพันธุ จึงมักถูกใชเปนพ้ืนท่ีทํากิจกรรมของ มาชิกในเครือขายอยูเ มอ โดย
เฉพาะการเดนิปา กึ าธรรมชาต ิแตนับตัง้แตมีเ ตุการณค ามไม งบเกดิขึน้ กไ็ดมี
การจัดชดุรกั าค ามปลอดภัยของ มูบาน รอื ชรบ. มาเปนทมีดแูลค ามปลอดภัย 

ร มทั้งแจงประ านไปยังเจา นาที่ท ารในพื้นท่ีทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

“เ ลามีงาน เราก็ตองแจง น ยงานท ารทราบ น ยงานท ารก็จะจัด
เจา นาที่มาดูแล ใน มูบานผูใ ญบานก็ใ ผชู ยผูใ ญบานมาดูแล คือเ ลาข้ึนเขา 
ก็ไปด ย รู ึก าตรงนี้ก็มีค ามอบอุน ถาตามค ามรู ึกของพี่นั้น ไมไดนากลั
เ มือนกับที่คนขางนอกเขาคิด” พง รี ุ รรณรัตน รือ ปาพง  ที่เด็กๆ 

คุนเคยในฐานะ ิทยากรของเครือขายกูนุง
นอกชาน เลาภาพการทํากิจกรรมที่เนน
ค ามปลอดภัยของผู เขาร มเปน ําคัญ 

เพราะนับตั้งแตมีเ ตุการณค ามรุนแรง
เกดิขึน้ ไมเพียงพอแมผปูกครองของเยา ชน
ในเครือขายฯ เทาน้ัน ท่ีแ ดงค ามเปน ง
เปนใยและเปนกัง ล แตท้ังเจา นาที่ทองที่ 
เจา นาทีท่องถิน่ ร มท้ัง ทิยากรและพ่ีเลีย้ง
ทุกคน ตางก็ยึดเรื่องค ามปลอดภัยเปน
ตั ตัง้ ถงึแมพืน้ทีต่าํบลโคกโกแ งน้ีจะไมเคย
มีเ ตุรุนแรงเกิดขึ้นเลย ักครั้งก็ตาม
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39โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

“พ กเรามีทั้ง ชรบ. ทั้งท ารด ย 
ไมนากลั  พื้นที่เราเราโตตรงนี้ เราไมกลั
เพราะ าเ ตุการณไมคอยมีที่บ านเรา 
เด็กเขามาถาม เขาก็ไมกลั  เขา าอบอุน 
มีทั้งผูใ ญบาน ผูช ย ชรบ.บาง ท ารบาง
พากนัเดนิไป ั เราะไป นกุ” กมล จุลเทพ
ผูใ ญบาน มู 2 บานโคกโก ตําบลโตะเด็ง 
อําเภอ ุไ งปาดี ยืนยันอยางม่ันใจ แม
ในค ามเปนจริง ไมมีใครบอกได าเ ตุ
ระเบิด รือค ามรุนแรงจะเกิดขึ้นกับใคร 
ที่ไ น เ ลาใด แต ถานการณท่ีเกิดข้ึน
บอยครั้งก็ไดประทับค ามรู ึก “ชินชา” 

ใ กับคนในพื้นท่ีไปเ ียแล

“ถาในตั นู นูกับเ ตุการณไมเทาไ ร เพราะ นูชิน นูเกิด
ในพื้นที่ นูโตท่ีนี่ ถา นูไปกลั กับเ ตุการณ ทําใ เ ียค ามรู ึก 
ไมคะ นูก็บอกกับตายาย าเรามีจิตอา า ถามีเ ตุการณแบบนี้
มาเก่ีย  ก็คงไม งผลกระทบอะไร แตตากับยายก็จะบอกเ มอ
า ระ ังตั บางนะ ไปกับใคร ที่ไ น อยางไร ถาอยูในพื้นที่เ ี่ยง

ก็ ลีกๆ บาง นูก็บอก ามีคนคุมกันอยู เขาก็เขาใจ” 
คนึงนิจ รีจันทร, กลุมมโนรา
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40 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

“ถาเราทําแล ยังมีเ ตุการณอยู ก็มี นใ เราคิด คิดอีกแง นึ่ง 
ถาเราทําแล เกิดประโยชน เพื่อนเราเกิดค ามรักกัน ามัคคีกัน 
ตางคนตางเปนรั้ ใ กัน ตรงไ นมีเ ตุการณอยางไร ช ยกันแนะ
ได ถึงแมเราจะเปนเด็ก อาจจะเปนเ ียงเล็กๆ นอยๆ ที่ทําใ เขา
ดีกันก็ได”

ชานนท ุจิณโณ, กลุม มากแดง

เรียนรู อยูร มกัน
จุดเดนอยาง น่ึงของเครือขายกูนุงนอกชานก็คือ เปนการร มตั กัน

ทํากิจกรรมของท้ังเยา ชนไทยพุทธและมุ ลิม แมในช งเริ่มแรกเด็ก ลายคน
จะไมคุนเคยกับ ัฒนธรรมที่ตางไปจากค ามคุนชินเดิมของตนเอง แตด ยอายุ
ที่ไมตางกันมากนกั และตางมีเปา มายในการทํากิจกรรมเดีย กัน คือเพื่ออนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดลอม ร มทั้งร ม ืบ าน ัฒนธรรมของทองถิ่น
ไมใ ญู าย ทาํใ เยา ชนเ ลานีไ้มเพยีงทํากจิกรรมร มกนัไดด ยดี แตยงั นทิ
นมคุนเคยกันจนแทบไมมีชอง างเกิดขึ้น 
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41โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

“พอไดมาเขาร มโครงการนี ้และไดเขามาพดูคุยกบัเพือ่นๆ มุ ลมิ 
ซ่ึงเขาไมแตกตางอะไร แต าท่ีแตกตางคือเร่ืองการรับประทาน
อา ารเล็กๆ นอยๆ และกิจกรรม า นา เ ลาของเขา คือเขาจะมี
เ ลาไปละ มาด ของเราก็เ มือนกัน จะมีเ ลาตอน ดมนต
ไ พระ น่ันคอื ิง่ท่ีแตกตางกนัเพยีงนดิเดยี  ทกุ ิง่ทกุอยาง เ ลาเรา
ทํากิจกรรมกับเขาก็จะเ มือนกัน เขาก็ทําไดแบบเรา เราก็ทําได
แบบเขา ซ่ึงเราไมแตกตางกันเลย” 

ชานนท ุจิณโณ, กลุม มากแดง

เยา ชนทั้ง อง า นิกโดยเฉพาะที่อา ัยอยูในพื้นที่ตําบลโตะเด็ง อําเภอ
ไุ งปาดี นใ ญยงันยิมมาใช ถานท่ีภายใน ดัประชุมชลธาราเปนทีจ่ดักิจกรรม 

ประชุมพูดคุย ร มถึงการขอค ามอนุเคราะ ช ยเ ลือจาก พระเทพ ีล ิ ุทธิ์ 
เจาอา า ัดอยูเปนประจํา
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42 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

“เด็กทําประโยชนไดมาก ช ยดูแลปา เขาร มกันไดทั้งไทยพุทธ 
มุ ลิม ดีมากใ เด็กมีค าม ามัคคีกัน ปลูกจิต ํานึกรัก ปา 
ใ ช ยดูแลไ  ร มท้ังตนนํา้ลําธารด ย เขาเดือดรอนก็มาบอก มา
ปรกึ า ขาดเงินกจ็นุเจอืช ยเ ลอืได เพราะเด็กไมรจูะเอาจากไ น 
ตองกินตองใชเ มือนกนั ตองมคี ามจําเปน ตองช ยเขา ไมเชนน้ัน
เขาอยไูมได ทีมี่ประโยชนคอืเขาร มกลุมกันไดดทีี่ ดุ มีค ามเขาใจ
กนัระ างไทยพทุธและมุ ลมิ ถาอา ยัผใู ญอยางเดยี ไมไดแล  
เด็กๆ ดีที่ ุด เขารัก า ิ่งแ ดลอม เขาทํา ลายอยาง”

พระเทพ ีล ิ ุทธิ์, 
เจาคณะจัง ัดนราธิ า  และเจาอา า ัดประชุมชลธารา

เมื่อตองเทียบระ างภารกิจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ิ่งแ ดลอมที่ มาชิกเครือขายรัก ปาบูโดกําลังดําเนินการอยูทุก ันน้ี กับการดูแล

ค ามปลอดภัยของท ารและ น ยงานค ามมั่นคงในเ ตุการณค ามไม งบใน
พ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดนใต คงไมอาจบอกได า ิ่งใด ําคัญเ นือ ิ่งใด แตดานดีของ
เ ตุการณค ามไม งบที่ งผลตอฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปลายดามข าน
กค็อื การทาํลายปาไมท่ีเคยมใีนอดตีไดลดนอยลง เนือ่งจากนายทนุใ ญๆ ทีม่อีาํนาจ 
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43โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ไมกลาเ ี่ยงที่จะเขามาในพ้ืนท่ีแถบนี้เ มือนเมื่อกอน พื้นที่ปาจําน นมากจึงไม
ถูกรบก น แถมยังรัก าค ามอุดม มบูรณและค าม ลาก ลายทางชี ภาพไ ได
คอนขางมาก เปน องเรียนธรรมชาติขนาดใ ญที่นาเขาไป ึก าเรียนรู อีกทั้งเปน
แ ลงอา ยัของเ ลานกเงือก ลาย ายพันธซุึง่เปนดชันีชี้ ดัทางธรรมชาติไดอยางดี
ถงึค ามอดุม มบรูณของผนืปาแ งนี ้แตด ย ถานการณทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่ายแดน
ภาคใต ถูกตีเปนกระแ ขา ท่ี รางค ามรู ึก าดกลั ใ กับคนภายนอกพื้นที่ 
ก็ทําใ มีนอยคนนักที่จะกลาเขาไปเยี่ยมเยือน มัยมูน มะอูเซ็ง เลขากลุมบูรงบาลง 
จึงไดแตฝากถอยคําถึงคนตางพื้นท่ี า 
“พ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดนใต ไมไดนากลั
อยางท่ีคิด ผูคนอยูร มกันอยางพ่ีนอง 
ภาพชี ิตและภูมิอากา ก็ดี อยู บาย 

ไมแออัดเ มือนในเมือง” เชนเดีย กับที่ 
กูฮาฟซะ  รงโซะ แกนนําของกลุม
อนุรัก ปาตนนํ้าและนกเงือก เชิญช น า 
“อยากใ เยา ชนอื่นไดเขามาในภาคใต 
เพ่ือจะไดเ น็ า ในภาคใตไมนากลั อยาง
ที่นาคิด ในภาคใตไมใชมีเ ตุการณค าม
ไม งบอยางเดีย  ก็มีบางที่ท่ีมีค าม ุข”

ใน นของอุทยานแ งชาติเทือกเขาบูโด ไุ งปาดีเอง ไดใ ค ามร มมือ
นับ นุนกิจกรรมในทุกรูปแบบท่ีทางกลุมเยา ชนประ านขอมา เพราะเช่ือมั่น า 

เยา ชนเ ลานี้ ามารถนําขอมูลไปถายทอดและเผยแพรกับชา บานได เยา ชน
บางคนท่ีเคยผานการอบรมของอุทยานฯ มี ักยภาพถึงขนาดกลับมาทํา นาที่เปน
ผูช ย ิทยากรใ กับอุทยานฯ อีกด ย ดังที่ ิทธิชัย มัด ี ั นาอุทยานแ งชาติ
เทือกเขาบูโด ุไ งปาดี กลา ชื่นชมในพลังของเยา ชนกับการอนุรัก ปา

“เราตองยอมรับ า เยา ชนจะไปเปนผูใ ญที่มีคุณภาพใน ัน
ขาง นา ในเม่ือเยา ชนเรามีค ามกระตือรือรน เรียนรู ฝกฝน 
เตรยีมค ามพรอมตัง้แตเยา ยั เติบโตขึน้ไปจะมีพลงัทีม่คีณุภาพ
อยางม า าล คน น่ึงน้ีเขาก็จะ ามารถไปแตก รือขยายได
เปนรอยเปนพันเปน มื่นได ในการที่จะไป นับ นุน งเ ริมใ
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44 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

คนทั่ ไปท่ีไมมีค ามรูค ามเขาใจ ก็จะไดมีค ามเขาใจในเรื่อง
ผืนปา ัต ปา ในเรื่องระบบนิเ  การอนุรัก ปา เพราะฉะนั้น
ผมเ ็นด ยกับการเนนไปท่ีเยา ชนเพ่ือ รางคนกลุมนี้ใ เปน
คนรุนใ มในอนาคตท่ีมีคุณภาพ”

ในฐานะผปูระ านงานเครอืขายรกั ปาบูโด าปนะ  แมง าโมง ยอมรบั
าการท่ีมีโครงการพัฒนาและงบประมาณจําน นมากเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จัง ัด

ชายแดนใตตลอดเกือบ 10 ปที่ผานมา ถือเปนตนทุน ําคัญในการ นับ นุนใ เกิด
พ้ืนที่กิจกรรม ํา รับเด็กและเยา ชนไดแ ดงออกอยางเปนรูปธรรม เปนการเปด
โอกา ใ เยา ชนท่ีอยูตางพืน้ทีก่นัไดมาพบปะพูดคุย และแลกเปล่ียนประ บการณ
ในเร่ืองที่มีค าม นใจร มกัน ิ่งนี้เองคือ “ ั ใจ” ของการเช่ือมรอยเครือขาย
รัก ปาบโูดใ มคี ามเขมแขง็และยัง่ยนืในระยะยา  แมมอิาจรไูด าผืนปาทีพ่ กเขา
กําลังช ยกันดูแลรัก าอยูน้ีจะยังคงอยูยั่งยืนยา นานเพียงใด
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45โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ิถีการทํางานของเยา ชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต 
ระบบอา า มัครกับงานเยา ชน
ตัง้แตเ ตุการณค ามไม งบระลอกแรกปะทุขึน้ในป พ. . 2547 การร มตั

กันของเยา ชนเพื่อทํากิจกรรม าธารณประโยชน นับ ามีค ามตื่นตั และไดรับ
ค าม นใจมากขึ้น เ ็นไดจากอา า มัครที่เปน ัยรุนมีจําน นเพิ่มขึ้น ซึ่งกลายเปน
จุดเริ่มของการช ยเ ลือซึ่งกันและกันในเรื่องตางๆ ตามมา แต ิ่งที่ยังเปน ั ขอ
แลกเปลีย่นบอยครัง้ใน ง นทนาระ างคนทาํงาน ยั นมุ า  รอืแมแตกบัผใู ญทีม่ี
ประ บการณในงานพฒันากต็าม คอืทั นะค ามเขาใจตอการทาํงาน “อา า มัคร” 
ใน งัคมไทย ทีมั่กมองกนั า อา า มคัรคอืการทาํงานด ยใจอา าตองการช ยเ ลอื

บทเรียนการทํางานของเยาวชน
บนพื้นที่ความขัดแยง3  

3
 ร บร มจาก (1) การลงพ้ืนที่ภาค นามและการ ัมภา ณเชิงลึกตั แทนกลุมเยา ชนบุ งารายาและ
เครือขายรัก ปาบูโด ของผูเขียน  (2) การประชุมถอดบทเรียนการทํางานของกลุม เครือขายเยา ชน
ในพื้นท่ี 3 จัง ัดชายแดนภาคใต เม่ือ 8 กันยายน 2555 ณ องประชุม ถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
ํานักงานปตตานี ซ่ึงมีแกนนําเยา ชนในพ้ืนที่เขาร มประมาณ 20 คน และ (3) นําประเด็นขอคนพบ

จากเ ทีในขอ (2) เขา ูการเ นา องยอยเร่ือง “บทบาทเยา ชนทามกลางพื้นท่ีค ามขัดแยง” 

แลกเปลี่ยนกับเยา ชนและผูใ ญที่ทํากิจกรรมร มกับเด็กและเยา ชนอีกก า 40 คน  ในเ ที ิชาการ 
“พลังชุมชน ู ันติภาพชายแดนใต” เม่ือ 17 ธัน าคม 2555 ณ ม า ิทยาลัยราชภัฏยะลา
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46 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

รอืบาํเพญ็ประโยชนเพือ่ งัคม จงึไมค ร รือไมจาํเปนตองมคีาตอบแทนใ  เพราะ
เทากบัเปนการไปทาํลายคณุคาของการเปนอา า มคัร ในขณะทีโ่ลกของค ามเปน
จริง มีกิจกรรมจําน นไมนอยไมอาจดําเนินไปไดโดยปรา จากปจจัย รือทุนทรัพย
นับ นุน โดยเฉพาะการลงทุนดานบุคลากรซึ่งเปนกลจักร ําคัญที่จะทําใ กิจการ

งานตางๆ ประ บผล ําเร็จ ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลในการทํางานระ าง
คนทํางานท่ีเปนอา า มัคร รือจะเปนคนท่ีไดรับคาตอบแทนก็ตาม แมไมอาจ
ประเมนิคาไดด ย “เงนิ” ทีจ่ายไปเพยีงประการเดยี  แตกไ็มใชเปนกฎตายตั เ มอ
ไป า งานอา า มัครไมค รมี ิทธิในการรับเงินคาตอบแทน เพราะตราบใดท่ีเงิน
ยังคงเปนปจจัย ลอลื่น และช ยขับเคลื่อนกระบ นการทํางานใ ประ บผล ําเร็จ 

ิง่นีก้น็าจะนาํมาใชเปนข ญักําลงัใจและแบงเบาภาระทางเ ร ฐกจิบางอยางใ กบั
อา า มัครด ย อกีทัง้เยา ชนจําน นไมนอยกา เู นทางการเปนอา า มัครต้ังแต
ัยเรียน จึงยังไมมีรายไดเปนของตั เอง การออกมาร มทํากิจกรรม นร มแตละ

คร้ัง แมไมตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม โครงการโดยตรง 
แตก็มีคาใชจายเกิดขึ้นอยูดี ไม า คาเดินทาง คาโทร ัพทในการติดตอประ านงาน 

คาอา ารและเคร่ืองดื่ม รืออ่ืนๆ อีกจิปาถะ ที่ตองจายด ยเงิน นตั  ยิ่งถา
เปนเยา ชนที่มีอา ุโ ูงก า ก็มักตองรับ นาเ ื่อออกคาใชจายบาง นใ รุนนอง 
บางคนตองเบียดเบียนทุนทรัพย นตั และเดือดรอนถึงพอแม เพ่ือจะมาทํางาน
ใ นร มได เมื่อเปนเชนนี้บอยครั้งและไม ามารถจัดการได ก็กอใ เกิดปญ า
นี้ ินและอาจเลยเถิดเปนตนเ ตุของปญ าคอรัปช่ันตามมาในอนาคตก็เปนได 

เยา ชน น น่ึงจึงเ ็น า ํา รับการทํางานอา า มัครแล  แมมิได
ยึดถือเร่ืองเงินเปนตั ตั้ง แต ากโครงการใด ามารถจัด รรงบประมาณเปน
คาตอบแทนใ กับคนทํางานได ก็ค รพิจารณาใ  แทนการคาด ังแรงงานฟรี รือ
ใ เปลาจากอา า มัครซึ่งตางก็ตองใช อยเงินในการดําเนินชี ิตไมตางกัน
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47โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

การจัดการตนเองในค ามเปนเครือขาย
การ รุปบทเรียนระ างกลุมคนทํางานที่เปนเยา ชนใน 3 จัง ัด

ชายแดนภาคใต พบ า ากเปนการทํางานที่มีเปา มายชัดเจนเพื่อ ังคมแล  

เยา ชน นใ ญจะใ ค าม ําคัญและตางมุงม่ันทํางานด ยใจบริ ุทธิ์ ปรา จาก
การครอบงําของกลุมผลประโยชนใดๆ แมแตองคกรผูใ ทุน ทําใ เยา ชน ามารถ
ทํางานไดอยางเ รี ไมมีกฎกติกา รือกรอบขอบังคับที่ งผลตออิ รภาพในการ
ทํางาน ลัก ณะการทํางานเชนนี้เอื้อตอ ิถีการทํางานของเยา ชน นใ ญในพื้นที่
ภาคใต โดยเฉพาะใน 3 จัง ัดชายแดนใตที่มีอัตลัก ณของตนๆ มีประเด็นในการ
ทํางานที่ตางกัน และแตละกลุมก็พยายามรัก าอัตลัก ณของตนเองไ  เชน กลุม
เยา ชนอนุรัก ดนตรีพื้นบาน จ.ยะลา ที่ยังคงทํางานพัฒนาในลัก ณะท่ีเนนการ
รกั าอัตลกั ณของทองถ่ินใ คงอยู เม่ือตองทํางานกับองคกรเยา ชนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
ก็ ามารถร มงานกันได แตอาจทําไดไมดีนัก ากตองร มงานกันเปนกิจลัก ณะ
ในฐานะ “เครือขาย” ท้ังนี้เน่ืองด ยแตละองคกรตางมีค ามเปนตั ของตั เอง ูง 
ามารถทํางานไดดีภายในกลุมของตนเองมากก า ยกเ นกรณีการทํางานภายใต

ประเด็นร มเดีย กัน เชน ทรัพยากรธรรมชาติ การ ึก า และลา ุดการเช่ือมรอย
องคกรเยา ชนในพ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดนใต เพื่อขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนา ู
อาเซียนร มกัน ในเชิงการจัดการ ิธีการบริ ารเครือขาย ใ ามารถดําเนินงาน
ไปด ยกันไดน้ันจะเนนการใ อิ รภาพกับแตละกลุมภายใตค ามเปนเครือขาย
เดีย กัน เพื่อจะไดดําเนินการตามแน ทางของตนเองไดอยางเต็มที่

ิ่งท่ีเปนขอดีของการทํางานเช่ือมโยงกันเปนเครือขายระ างเยา ชน
กลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี 3 จัง ัดชายแดนใต พบ า ไมตางจากการทํางานเครือขาย
ในพื้นที่อื่นๆ นั่นคือ การที่คนทํางานไดปรับเปลี่ยนทั นคติในการทํางาน เรียนรู
ิธีการทํางานระ าง มาชิกภายใตเครือขายเดีย กัน และไดรับโอกา ในการ

พัฒนา ักยภาพดานตางๆ ซ่ึงเปนค ามรูใ มที่ ลายคนอาจไมเคยรูมากอน เชน 

ระบบนิเ ิทยาของนกเงือกกับการอนุรัก ผืนปา การจัดการภัยพิบัติดินโคลน
ถลม การจัดกระบ นการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน ูนยกลาง และองคค ามรูเก่ีย
กับประชาคมอาเซียน เปนตน

อยางไรก็ตาม การพัฒนาและ รางค ามเขมแข็งของเครือขายเยา ชน
 ยังตองการการ นุนเ ริมอีกมาก ทั้งในดานกลไกการบริ ารจัดการเครือขาย
ที่เ มาะ มและเปนที่ยอมรับ งานพัฒนาองคค ามรูจากการดําเนินงานในระดับ
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พื้นที่และในฐานะท่ีเปนการเคล่ือนไ ทาง ังคมในภาพก าง ซึ่งจะช ย รางพลัง
อํานาจในการตอรอง รือการผลักดันเชิงนโยบายที่เกี่ย ของได รือกระทั่งในดาน
การ ื่อ ารขอมูล ค ามรูระ าง มาชิกและภาคีเครือขายที่มีประเด็นร มกัน เพื่อ
ใ มาชิกมีโอกา รับรูขอมูลขา าร เทาทัน ถานการณ ช ย รางค าม มาย
ร มในการไป ูเปา มายร มกัน (shared goal) ทําใ มาชิกเครือขายไดเรียนรู 
พัฒนา ักยภาพ ดังที่กลา แล ขางตน ตลอดจนเปนชองทางของค ามร มมือ
และการประ านประโยชน ซ่ึงจะมีผลทาํใ เครือขายมองเ น็ภาพค ามเคล่ือนไ  

ามารถปรับตั  และ รางค ามรูเพือ่นํามาใชแกไขปญ าไดอยางตอเน่ือง รอืกลา
อีกอยาง า มีค าม ามารถในการจัดการตนเองได อันเปนลัก ณะ ําคัญ (key 

characteristic) รือเปน ั ใจของเครือขายที่มีชี ิต
 ทั้งนี้ที่ผานมา การริเริ่มและผลักดันโครงการ นับ นุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือ
ฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) โดย ถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา รือ แอลดีไอ (LDI) 

ในป พ. . 2552 ซึง่ใ ค าม าํคัญกับกระบ นการพฒันาชมุชนบนค ามตองการและ
การร มคิดร มทําของชุมชน รือ Community Driven Development (CDD) 

กไ็ดขยายแน ร มมา กูลมุคนทาํงานทีเ่ปนเยา ชนมากขึน้ ร มทัง้มบีทบาทในการ
นุนเ ริม พัฒนาเครือขายเยา ชนด ย พบ า มีเยา ชน ลายกลุมใ ค าม นใจ

เขาร มโครงการ ชชต. คอนขางมาก เพราะเ น็ด ยใน ปรชัญา เปา มาย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกับกระบ นการทํางานซ่ึงแตกตางจากโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ทีเ่คยเกิดข้ึนใน
พ้ืนที่มากอน นานี้ ดังที่ เฉลิมชัย  โ ิรัตน แกนนําเยา ชนและผูกอตั้งกลุมเตะ
กระปอง ใ ค ามเ ็น า “ระบบขาราชการ รัฐใ เงินมา น่ึงกอน จะเอาอะไรบาง 
เขียน งไปใ เขา เขาก็ งมาใ เรา เขา รุปรายงานเอง ถอดบทเรียนเอง เราเปนแค
ุนเชิด ไมเ มือนแอลดีไอที่ใ เราคิด ทําเอง เขียนรายงานเอง ทําบัญชีเอง ทําเอง

ทั้ง มด มันแตกตางกัน เราไดทํางาน ไดนั่งคุยกันถึงปญ าที่จะเกิดขึ้น ตางจาก
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49โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

ภาครัฐ ที่มีปญ า แตเราไมตองแก เขาแกเอง”
เมื่อไดทดลองทําโครงการที่ตั เองมี นไดร มคิด ร มออกแบบ และ

ปฏิบัติการด ย ตั้งแตเริ่มตนจน ัน ุดทายของโครงการ ทั้งยังช ยตอบโจทยค าม
ตองการของคนในพื้นที่ไดมากก า ทําใ เยา ชน ลายกลุมใ ค าม ําคัญกับงาน
ขบัเคลือ่นในรปูแบบ CDD โดยเฉพาะอยางยิง่ นบัต้ังแตเกดิเ ตกุารณค ามไม งบขึน้ 

ลาย น ยงานแ ดงค ามคาด ังตอการทํางานของกลุม เครือขายเยา ชน
ในพื้นท่ีคอนขางมาก เ ็นไดจากการทุมงบประมาณจําน นม า าลผานโครงการ
ตางๆ ในแตละพ้ืนท่ี ากเมื่อเทียบกับผลลัพธที่เกิดขึ้นแล  อาจจะไมเปนไปตาม
เปา มาย รือถือ าคุมคาใน ายตาของผู นับ นุน เพราะเยา ชนบางกลุมแมจะมี
ค ามรับผิดชอบตอ ังคมมากข้ึน เนื่องจากมีกระบ นการเรียนรูในการอยูร มกัน
ใน ังคม (Learning to live together) ที่เพิ่มขึ้น แตกลับพบ า บางกลุมยังตอง
ดิน้รนเพ่ือใ ตั เองอยูรอด (Learning to be) เพราะกําลงัอยูในช งของการแ ง า
ค าม มายและค ามเ มาะ มของการดําเนินชี ติ นกลุม ดุทายคือ กลมุทีเ่รยีน
รไูปเร่ือยๆ (Learning to know) ซ่ึงตองใชระยะเ ลาและช ง ยัเปนเคร่ืองตดั นิใจ
อยางไรก็ดี ในช ง 3-4 ป ลัง เปนตนมา เริ่มมี ลายองคกรในพื้นที่ใ ค าม ําคัญ
กับงานพัฒนา ักยภาพการเรียนรูและงานพัฒนาองคค ามรูมากขึ้นก าในอดีต

บทเรียนบนเ นทาง ราง ันติภาพ
ตลอดระยะเ ลา 10 ปของเ ตุการณค ามรุนแรงใน 3 จัง ัดชายแดน

ภาคใต ไมมีใครปฏิเ ธ า “ ันติภาพ” คือ ิ่งที่ทุกคนโ ย า และรอคอย าเม่ือใด
จะเกิดข้ึนบนพ้ืนที่ปลายดามข านของประเท  ประเด็นยาเ พติดเปนอีกเรื่อง นึ่ง
ทีถ่กูผกูโยงเขามาเก่ีย ของกับประเด็นค ามม่ันคงในพ้ืนที ่3 จงั ดัชายแดนภาคใต
อยูบอยครั้ง จนเยา ชน นุมคน นึ่งถึงกับตะโกนออกมาดังๆ กลาง งเ นา า 
“ถาจดัการกับปญ ายาเ พตดิได นัตภิาพก็จะเกิดขึน้” แตถงึกระน้ันกต็าม ตราบใด
ทีป่ญ ายาเ พตดิยงัไม มดไป และ นัตภิาพยงัไมเกดิขึน้จรงิ โครงการพฒันาทีก่าํลงั
ดําเนินการอยูในปจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต ก็คงตองเดิน นา
ตอไป เฉกเชนการแกไขปญ าด ยมุมมอง ิถีทาง ในดานอื่นๆ 

 าํ รบัเยา ชนในพืน้ที ่3 จงั ดัชายแดนภาคใต ิง่ทีพ่ กเขาไดเรยีนรแูละ
เก็บเกีย่ บนเ นทางการเปนนกัพฒันา ถอืเปนประ บการณและบทเรยีนทีใ่ เน้ือ า
แกชี ติมากมาย แตกแ็ตกตางกันตามประเดน็ค าม นใจและ ถานการณทีแ่ตละคน
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4
 การบรรยายประกอบในงานร มพลคนดับบานดับเมือง โดย .นพ.เก ม ัฒนชัย ระ าง ันท่ี 18-20 

พฤ ภาคม 2548 ณ  ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ จ.นคร รีธรรมราช

ไดเขาไป มัผั และเรยีนร ูซ่ึงพอจะ รปุเปนบทเรยีน รอื ิง่ทีไ่ดเรียนรรู มกนัในการ
ทํางานพัฒนา ที่ ามารถใชเปนแน ทางพัฒนาการทํางาน ตลอดจนต้ังเปนประเด็น
ขอ ังเกตตอการ ําร จตร จ อบตั เองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาใ เ มาะ ม รือ
ดขีึน้ตอไป โดยในทีน่ีพ้จิารณาผานกรอบคดิในการออกแบบการทาํงาน 3 น ลกั4

 (ดังแผนภาพ) ดังตอไปน้ี

แผนภาพ แ ดง 3 ลักท่ีใชเปนกรอบคิดในการออกแบบการทํางาน

ค ามรู/ การเรียนรูจาก
x นัง ือ/ ตํารา
x ประ บการณของคนอื่น 

x การใครคร ญกันเอง
ใน มูคนทํางาน เพื่อนร มงาน

x มี นร ม
x การบริ ารจัดการที่ดี
x ประ ยัดทรัพยากร 
ฯลฯ

เปา มาย/ อุดมการณ/ 

ลักการทํางาน/ ปรัชญาที่เกี่ย ของอื่นๆ
หลักคิด

หลักวิชา หลักปฏิบัติ
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51โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

1) กระแ จิตอา าและการเปนนักกิจกรรมในม า ิทยาลัย 

คือจดุเริม่ตนและโอกา ทีด่ขีองการบมเพาะเยา ชน และคนทาํงานพฒันา
ังคมในพื้นท่ี 3 จัง ัดชายแดนภาคใต

2) การทลายกับดักค ามคิดและค ามคุนชินเดิมๆ เนื่องจาก
การทํางาน นร มตองอา ัยเ ลาและกระบ นการท่ีเ มาะ มเพ่ือ
รางการเปล่ียนแปลง จึงเปนเร่ือง ําคัญและจําเปน ที่จะตองลงทุน

และเอาใจใ อยางจรงิจงัในการเริม่ตนทาํงานกบักลมุเยา ชน ซึง่ไมใช
เรื่องยากเกินไป

3) กลยทุธการใชโครงการ รือประเด็นกลาง เปนจดุเช่ือมตอ 

ามารถใชเปนเคร่ืองมือเช่ือมประ านเครือขายการทํางานของกลุม
เยา ชนในพื้นท่ี 3 จัง ัดชายแดนภาคใตได

4) การเช่ือมโยงเครือขายเยา ชนในพื้นที่ 3 จัง ัดชายแดน
ภาคใต นใ ญยังมุงไปที่การ นับ นุนการทํางาน และเพ่ือการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน มากก าจะมุง รางพลังในการตอรอง 
รือการผลักดันเชิงนโยบาย

5) เมื่อตองทํางานกับกลุมเด็ก เยา ชน ตลอดจนการเก่ีย ของ
กับผูปกครอง ที่มีทั นคติแตกตางกัน ูง ในฐานะคนทํางานโครงการ 
จําเปนตองเรียนรูที่จะปลอย าง กา ขาม การคิดตางที่เกิดขึ้น โดย
คํานึงเรื่องเปา มายของโครงการเปนตั ต้ังใ มาก

6) การทํางานบนพื้นท่ีค ามขัดแยง คนทํางานทาง ังคมตอง
รูและเขาใจบริบทพ้ืนท่ี โดยเฉพาะระดับค ามรุนแรงของ ถานการณ
แตละพื้นที่ซ่ึงมีค ามออนไ ไมเทากัน เชน พื้นที่ ีแดง พื้นที่ ีเ ลือง 
พื้นที่ ีเขีย  โดยตองประเมิน ถานการณอยางตอเน่ืองและ มํ่าเ มอ
ร มกับผูนําชุมชน รือคนในพื้นที่

7) การเลือกพื้นที่ดําเนินการ ไม าจะเปนโครงการใดๆ ค ร
พจิารณาอยางพถิพีถินั และคํานึงถงึค ามเ มาะ มของชมุชนท่ีเปนพ้ืนท่ี
เปา มาย ท่ี อดรับกับเปา มายของโครงการ

บทเรียนท่ีเยา ชนในพื้นที่ 3 จัง ัดชายแดนภาคใต
ไดเรียนรูในการทํางานพัฒนา
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8) กลมุเยา ชนท่ียนือยูไดด ยตั เองอยางม่ันคง นใ ญเปน
กลมุทีม่พีีเ่ล้ียงซึง่เปนผใู ญ ทาํ นาทีบ่ริ ารจดัการกลมุเปน ลกั ขณะที่
กลมุทีม่เียา ชนบริ ารกลมุกนัเองโดยลาํพงั มกัประ บปญ า ทีม่ี าเ ตุ
มาจากการขาดประ บการณการบริ ารโครงการ รือการบริ ารจดัการ
องคกรเปน ําคัญ

ดาน ลักคิด รือ ิธีคิดในการทํางาน ไดแก การมองเรื่องเปา มายของ
โครงการ รือกจิกรรมท่ีทาํ อดุมการณในตั คนทํางาน ลกัการทํางานท่ีใช ตลอดจน 

ปรัชญา แน คิดตางๆ ที่นํามาเปน ลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซ่ึงจะมี
ประเด็นปลีกยอยใ พิจารณา อาทิ ใครคือกลุมเปา มาย รือผูไดรับประโยชนจาก
โครงการ ยทุธ า ตร รอืทิ ทางของโครงการค รจะเปนอยางไร รอืเมือ่พจิารณา
ในเร่ือง ลักการทํางานที่คนทํางานทาง ังคมใชก็มีอยูมากมาย ที่มักเนนกันมากคือ 

ช ยใ ชา บานพึ่งตนเอง รือช ยเ ลือตั เองได เปนตน ลักคิด รือ ิธีคิดในการ
ทํางานนั้น ถือ ามีค าม ําคัญเพราะเปนตั กํากับการทํา รือการปฏิบัติ และการ
ทีจ่ะมี ลกัคิดทีถ่กูตอง เ มาะ ม ก็ตองอา ยัการมี ลัก ชิา รอืการแ ง าค ามร ู
การเรียนรูด ย การมี ลักคิดท่ีดี เชน คนทํางานมี ลักคิด รืออุดมการณที่ยึดใน
เรื่อง ค ามอดทน เ ีย ละ กลา าญ ตั้งใจม่ันทํางานแบบกัดไมปลอย เปนตน ก็จะ
ช ยใ ทํางานอยางไดผล ร มท้ังจะช ยลด รือทําใ กา ขามปญ าอุป รรคไปได 

คนทํางานทาง ังคมค รจะเรียนรูที่จะปลอย างค ามคิดบางอยางที่เปนอุป รรค 

โดยมองภาพร ม รอืเปา มายของโครงการเปนตั ตัง้ เชน ในการทาํงานกบักลมุเด็ก 

เยา ชน และตองเกี่ย ของกับผูปกครอง มักตองเผชิญกับผูคนที่มีค ามคิด ทั นคติ
แตกตาง ลาก ลาย ทําใ จําเปนตองเรียนรูท่ีจะปลอย าง กา ขาม ค ามเ ็นตาง 
และ าจุดร มโดยคํานึงถึงเปา มายใ ญของโครงการเปนตั ตั้ง

นอกจากนี ้ในฐานะคนทาํงานทาง งัคม ทาํงานเพือ่ นร ม อกีดาน น่ึง
อาจจะตองมอง รือทบท นในเร่ือง กบัดกัค ามคิด รอืค ามคุนชินเดมิๆ ทีก่ลายเปน
กรอบจํากัด ทําใ การขยับ รือขับเคล่ือนงานเปนไปไดยาก เชน ในงานพัฒนา 
มักพบ า การทําโครงการ รือกิจกรรมตางๆ โดย น ยงานภาครัฐ มักมุงตอบ
นองในเรื่องที่เ ็นผลเร็  แกปญ าเฉพาะ นา รือใ ไดชื่อ าทําแล  โดยไมไดใ

ค าม าํคญักบักระบ นการมี นร มของชุมชนเทาทีค่ ร ยิง่ไมตองพดูถงึโครงการ
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ประเภททีต่องลงทนุกับการพฒันาคน รางคน รางการเรยีนร ูทีโ่ดยธรรมชาตขิอง
งาน ตองอา ัยเ ลาและกระบ นการที่เ มาะ ม เปนการลงทุนระยะยา จึงจะเ ็น
การเปลี่ยนแปลง ํา รับในพ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดนภาคใตแล  ภายใต ถานการณ
ที่ยากลําบาก ก็เปนโอกา ท่ีทําใ กลุมเยา ชนไดมีพื้นที่ทํางานมากข้ึน โดยมีบริบท
และเ ตุปจจัยที่เอื้อ เชน กระแ จิตอา า และการเปนนักกิจกรรมในม า ิทยาลัย 

มแีบบอยางของรนุพี ่จงึเปนโอกา ทีด่ขีองการบมเพาะเยา ชนคนทาํงานพฒันาออก
ู งัคม ในแงนีผ้มูี นเก่ีย ของในการ นบั นุนการพัฒนา กค็ รจะตองลงทนุและ

เอาใจใ อยางจริงจังในการทํางานกับกลุมเยา ชนใ มากขึ้น
ํา รับดาน ลัก ิชา ซึ่งไดแก ค ามรู ค ามเขาใจ ซึ่ง ามารถเรียนรู

ไดจากแ ลงตางๆ อาทิ นัง ือ รือตํารา ประ บการณของผูอื่น ตลอดจนการ
ใครคร ญกันเองในกลุมคนทํางาน ทาํใ ไดค ามรูมาใชออกแบบการปฏิบตักิาร โดย
เฉพาะอยางยิง่ การทบท น ใครคร ญกนัเองนัน้ าํ รบัคนทาํงานในพืน้ที ่นับเปนจดุ
แขง็โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเด็นเร่ืองค ามเ มาะ ม อดคลองกับพืน้ทีแ่ละ งัคม 

(Local and social relevance) เพราะยอมรูขอมูลนี้ไดดีก าคนนอกพ้ืนที่ เชน 

ลัก ณะชุมชน บริบทและ ภาพแ ดลอม ทุนทาง ังคมของพื้นที่ ภาพปญ าและ
ค ามตองการของคนในชุมชน เปนตน ยิ่งในกรณีการทํางานบนพ้ืนที่ค ามขัดแยง 
คนทํางานทาง ังคมตองรูและเขาใจบริบทพ้ืนที่ โดยเฉพาะระดับค ามรุนแรงของ
ถานการณ ซ่ึงแตละพื้นท่ียอมมีค ามออนไ ไมเทากัน จึงตองอา ัยการประเมิน
ถานการณอยูตลอดเ ลา 

นอกจากน้ี ประเด็น ําคัญยังอยูที่การประยุกต ดัดแปลง การทํางานตาม
ภาพ ิ่งแ ดลอม รือบริบทของชุมชนแตละพื้นที่ ซ่ึงตองอา ัยค ามเขาใจอยาง

ลึกซึ้ง รือมีค ามรู ประ บการณมากพอ ก็จะทําใ เลือกใชกลยุทธการทํางานที่
เ มาะ ม ไมเชนนั้นอาจกอใ เกิดค ามเ ีย าย รืองานไมบรรลุผลได เชน กรณี
การเชือ่มโยงเครอืขายเยา ชนในพืน้ที ่3 จงั ดัชายแดนภาคใต ตองอา ยักจิกรรม/ 

โครงการที่เปนประเด็นกลางๆ เปนจุดเชื่อมประ าน เชน เรื่องของการพัฒนา ู
ประชาคมอาเซียน เปนตน เนื่องจากกลุม องคกรเยา ชนมีค าม ลาก ลาย ูง มี
ประเด็นค าม นใจไมเ มือนกัน 

น ลักปฏิบัติ เปนเร่ืองของการออกแบบการทํางาน ที่ ามารถ
พิจารณาได ลายประเด็นเพื่อนํามาใชในการ างแน รือขั้นตอนปฏิบัติ อาทิ เรื่อง
การมี นร ม การบริ ารจัดการที่ดี โปรงใ  เปนธรรม ตร จ อบได การบริ าร
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โครงการยอย การประ ยัดตนทุน รือทรัพยากร เปนตน ซึ่งคนทํางานร มกัน รือ
ทมีทาํงาน จะตองเ น็พองตองกนั รอืรู กึ าขัน้ตอนปฏบิตันิีใ้ช ร มทัง้ตองมคี าม
ชัดเจน มองออก าเมื่อนําไปทํา รือปฏิบัติแล มีรูปธรรมอยางไร 

การ ะทอนบทเรียนการทํางานของเยา ชนใน 3 จัง ัดชายแดนภาคใต
ใน นของการปฏบิตั ิเชน เรือ่งการเลอืกพืน้ทีด่าํเนนิการ ค รพจิารณาอยางพถิพีถินั 

และคาํนงึถงึค ามเ มาะ มของชุมชน ที่ อดรบักบัเปา มายของโครงการ เรือ่งการ
บริ ารจดัการกลุม เครอืขาย เยา ชน ซ่ึงพบ า ในกลมุทีม่เียา ชนบริ ารกลมุกนัเอง
โดยลาํพงั มกัประ บปญ า อนัเนือ่งมาจากขาดประ บการณในการบริ ารโครงการ
รือการบริ ารจัดการองคกร เรื่องการจัดการเครือขายที่พบ า การเชื่อมโยง

เครือขายเยา ชนในพ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดนภาคใต นใ ญมุงไปที่การ นับ นุน
การทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเปน ําคัญ โดยที่อาจจะมี
ขอจํากัดในเรื่องการ รางพลังตอรอง รือการผลักดันเชิงนโยบายที่เกี่ย ของ 
ซึง่ประเด็นเ ลานีช้ ยชี้ า ผู นับ นุนงานพัฒนาเยา ชนในพ้ืนที ่3 จงั ดัชายแดน
ภาคใต ค รจะเขามา นุนเ ริมอยางไร เชน เรื่องการเขียนโครงการ การบริ าร
โครงการยอย ํา รับกลุมเยา ชนที่ยังขาดประ บการณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
เครือขายเยา ชนที่เ มาะ ม ํา รับบริบทพื้นท่ี เรื่องฐานค ามรูค ามเขาใจใน
เนื้องาน เพื่อจะยกระดับไป ูประเด็นเชิงนโยบาย เปนตน

ปจจัย นับ นุนและอุป รรคในการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง
นอกจาก “กําลังใจ”จะเปนแรง นุน ําคัญในการทํางานพัฒนาบนพื้นที่

ค ามขัดแยงของเยา ชนแล  ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่เปนปจจัย นับ นุนอีก
ไมนอย ทั้งที่เปนปจจัยภายในองคกรและค ามเปนเครือขายระ างเยา ชนด ย
กันเอง ตลอดจนบริบทและเง่ือนไขภายนอกท่ีทําใ เ ็น า ในภา ะ ิกฤติก็มัก
มีโอกา อยูด ยเ มอ ซึ่งมี นผลักดันใ การทํางานของเยา ชนมีค ามรุด นา
และมั่นคงอยูได อยางไรก็ตาม ในขณะเดีย กัน ภายใตเ ตุการณค ามไม งบซึ่ง
ถือเปนปราการดานแรกตอการทํางานพัฒนาของเยา ชนกลุมตางๆ ในพื้นที่ 3 

จัง ัดชายแดนภาคใต ยังนับเปนตนทางของปญ าตางๆ ที่ งผลตอการทํางานใ
ราบรื่นอีก ลายประการ ร มถึงขอจํากัดบางประการที่เกิดขึ้นระ างการทํางาน 

ทั้งที่เปนขอจํากัดจากตั ผูปฏิบัติงานเอง และจากปจจัยแ ดลอมตางๆ ดังแ ดงใน
ตารางตอไปนี้
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ตาราง แ ดงปจจัย เงื่อนไข ทั้งท่ีเปน น นับ นุนและเปนอุป รรคตอการทํางาน
พัฒนาของเยา ชน บนพ้ืนที่ค ามขัดแยง

ปจจัยที่เปนอุป รรค

x ค ามรอบรูและประ บการณ
ทางโลกและการทํางานของเยา ชน
ตอเรื่องรา รือประเด็นที่กําลัง
ดําเนินงานอยู
x ถานภาพท่ีตางกันของเยา ชน

แตละคน งผลตอช งเ ลาและ
ค ามถี่ ในการเข าร มกิจกรรม 

เชน ในฐานะนักเรียน นัก ึก า 
คนทํางาน ยอมเขาร มกิจกรรมได
เต็มที่ไมเ มือนกัน 

x ทัก ะการบริ ารจัดการและ
งานดานเอก ารรายงาน 

x การเปดใจรับฟงค ามแตกตาง
ล า ก ล า ย ข อ ง ผู นํ า  รื อ 

“พีใ่ ญ” ในองคกร ซึง่มผีลตออํานาจ
การตัด ินใจที่จะทํา รือไม ทํา 
เขาร ม รือไมเขาร มกิจกรรมตางๆ 

ของเยา ชนในองคกรนั้นๆ
 

x เ ตุการณค ามไม งบท่ียังคง
เกิดขึ้น
x การที่เยา ชนถูกเพงเล็ง าเปน
น นึ่งของปญ ายาเ พติดและ

กระบ นการกอค ามไม งบในพืน้ที่ 
3 จัง ัดชายแดนภาคใต
x ทั นคติตอการทํางาน “อา า
มัคร” ของคนใน ังคม
x พื้นที่ในการมี นร มและการ

ใ ค ามร มมือในการทํากิจกรรม
แตละคร้ังยังไมเพียงพอ

ปจจัย นับ นุน

x  ช ง ัยและ ถานภาพท่ีไม
แตกตางกันเกินไป มี น งเ ริม
ค าม ัมพันธที่ดีระ างคนทํางาน
x การร มกลุมกันโดยมีเยา ชน

เป นแกน ลัก  มี น งเ ริม 

“คุณภาพ” การมีจิตอา าใ กับ
เยา ชนในพื้นท่ี
x พลงัและ กัยภาพในการ ือ่ าร

ของเยา ชน โดยเฉพาะมิติดาน
ิลปะและค ามคิด ราง รรค

x  เ ตุการณค ามไม งบท่ียัง
เกดิข้ึนอยางตอเนือ่ง ทาํใ มี น ยงาน 

แ ล งทุน รือโครงการพัฒนา
ตางๆ เขามาพรอมงบประมาณ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 3 จัง ัดชายแดน
ภาคใตอยู เ มอ เปนโอกา ใ
เยา ชนไดทํางานอยางตอเนื่อง
x การเปนพื้นที่ของ ถานการณ

ค ามขัดแยง จึงกลายเปนจุด นใจ
ของนัก ิชาการ นัก ิจัย ร มท้ัง
นักพัฒนา จํ าน นมากจาก ท่ั
ประเท  งผลใ มักไดรับโอกา
ในการพัฒนา ักยภาพในฐานะ 

“พื้นท่ีการเรียนรู” อยางตอเนื่อง

ปจจัย

ภายใน

ภายนอก
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56 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

เด็ก เยา ชนมักไดรับการคาด ังจากผูใ ญเ มอ าจะเปนผู ืบทอด
อนาคต เปนผูรับช ง รือรับไมตอในการพัฒนาดานตางๆ ในฐานะที่ดูเ มือนจะมี
จดุแขง็ รอืโอกา ในเรือ่ง ยัและเ ลา ยัคอืในแงทีย่งัมพีละกาํลัง มีค าม ราง รรค 

และเ ลาในแงที่ดูเ มือนยังมีเ ลืออยูมากก าในการเ ยียบยืนบนโลกใบนี้ ท า
ในค ามเปนจริง ชี ติและโลกกย็ากและซบัซอนเกนิก าทีจ่ะอยใูนมอืของใครๆ เพยีง
รุนใดรุน นึ่ง ยิ่งในยุค มัยที่โลกเรงเร็  ค ามผันแปรไมแนนอนเกิดขึ้นไดอยูเ มอ 

ปญ าก็อาจจะไมไดเ ็นเดนชัด และเราไมอาจมองอนาคตในฐานะท่ีเปนค ามตอ
เนื่องจากอดีตไดอีกตอไป ในมุมมองภาคปฏิบัติการ อนาคตจึงไมใชเรื่องของคนใน
ัยเด็ก ัย นุม า  ที่ตองรอใ เ ลาเดินทางมาถึง แตคือเรื่องที่ผูคนทุกคนที่ยังอยู

ในปจจุบันเปนผูร มกัน รางขึ้น และเปนค ามเปนจริงที่ า อนาคตจะเปนเชนไร 
ยอมถูกกํา นดด ยปจจุบันเ มอ จึงเปนเรื่องทาทายและนาต่ืนเตน ดังที่มีผูกลา
า “ค ามตื่นเตนอันยิ่งใ ญของอนาคตก็คือ เรา ามารถกํา นดมันได” อนาคต

จงึอยใูนมอืของคนทุกคนทีเ่ก่ีย ของ เชนเดีย กบักรณีบทบาทเยา ชนกับการทํางาน
พัฒนาในพื้นท่ี 3 จัง ัดชายแดนภาคใต ท่ีเปนท้ังผูมี นกํา นดอนาคตตนเอง 
และทั้งตองอา ัยการทํางาน ลายระดับ อา ัยการ นุนเ ริมของผูมี นเกี่ย ของ 
ซึ่งจากประ บการณ บทเรียนของกลุม องคกรเยา ชนไดชี้ใ เ ็นแน ทาง ขอคิด 

ขอเ นอแนะตอการทํางานในเรื่องนี้ โดยแบงไดเปน 3 น คือ 1) การทํางานของ
กลุม องคกรเยา ชนเอง 2) การทํางานระดับเครือขายเยา ชน และ 3) การทํางาน
กับเยา ชนกรณี 3 จัง ัดชายแดนภาคใตของ น ยงานอื่นๆ ดังนี้

การทํางานของกลุม องคกรเยา ชน ใน 3 จัง ัดชายแดนใต
1) ิธีคิดในการออกแบบและจัดทําโครงการ จําเปนตองเขาใจราก

ที่แทจริงของปญ า จึงจะ ามารถแกไขไดตรงจุด โดยเฉพาะการ
ปลูกฝงคานิยมและ ราง ํานึกผานกระบ นการเรียนรูเพื่อนําไป
แกปญ าที่เกิดขึ้น โดยใชกิจกรรมเปนทางผาน รือเครื่องมือ 

สงตออนาคต 
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57โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

มากก าจะเปนการทํากจิกรรมเพ่ือกจิกรรมอยูเรือ่ยไป แตค รทํางาน
โดยมียุทธ า ตรที่ชัดเจน

2) การบริ ารจัดการโครงการในพื้นที่ค ามขัดแยง ตองมุงเนนการ
มี นร มของคนในพ้ืนทีเ่ปนแกนแกนในทุกข้ันตอน โดยอาจดําเนินงาน
ผานอา า มัครที่เปนคนในชุมชน รือในพื้นที่ แต ิ่ง ําคัญคือ
การ นับ นุนใ คนในพื้นที่พึ่งตนเองได ดังน้ันจําเปนตองใ ค าม
ําคัญกับงานดานเ ร ฐกิจ (ปากทอง) ค บคูกับการทํางานดาน
งัคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชี ติของคนในชุมชนโดยร มไปพรอมกัน

3) ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาในพื้นที่ค ามขัดแยง มักตองอา ัยการ
ทํางานในลกั ณะทีเ่ขมขน เกาะตดิพืน้ที ่ รอืตองเอาใจใ อยางมาก 

ในบาง ถานการณ รอืบางโครงการท่ี ามารถจัด างบประมาณเปน
คาตอบแทนได ค รพิจารณาจัด รรงบประมาณเปนคาตอบแทน
คนทํางานใ ตามค ามเ มาะ มตอการครองชีพ เพ่ือใ ามารถ
ทํางานทาง ังคมไดอยางตอเน่ือง

4) การทํางานในพ้ืนทีก่รณี 3 จงั ดัชายแดนภาคใต ค รเลือกใชภา า
ใ ถูกตองเ มาะ ม โดยพิจารณา า ถานที่และกิจกรรมที่จัดนั้น 

ประชากร นใ ญเขาใจภา าใด มิเชนนั้นจะตองมีลามแปลภา า
ในระ างการทํากิจกรรม

5) นักกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับ มักไมใชนักบริ ารโครงการ การจะ
บริ ารโครงการใ บรรลผุล าํเร็จ จาํเปนตองมีคณะทํางาน รือทีม
ที่มี ักยภาพ มีค าม ามารถ และมี ัด นของคนท่ีมีทัก ะแตละ
ดานท่ี ามารถช ยกันทํางานไดอยางมีประ ิทธิภาพ

6) การประเมินคนทํางาน ค รประเมินตาม ถานการณจริงภายใต
บริบทท่ีเกิดข้ึน ไมเรงรัด รือคาด ังค าม ําเร็จจากคนทํางาน
จนเกินขอบเขต รือจนรู ึกถูกกดดันมากเกินไป

7) ค รจัดใ มีการติดตามประเมินผลและการ รุปบทเรียน ระบุไ ใน
ทกุโครงการ และกระตุนใ มกีารปฏิบตัจิรงิทุกคร้ังทีจ่ดักจิกรรม โดย
าแน ทาง ิธีการใ เกิดการเรียนรู เ ็นค าม ําคัญในฐานะเปน

ข้ันตอน นึ่งของการทํางาน เปนกระบ นการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
ซึง่จะ งผลดีตอทัง้การปรับ ธิทีาํงาน การ รางและ ัง่ มองคค ามรู
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58 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

จากการทํางาน และตอประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผลของงาน อันเปน
ผลจากการไดเรียนรูจาก “บทเรียน” จริงๆ

การทํางานเครือขายเยา ชน
1) การพฒันา กัยภาพ และ ัง่ มองคค ามรใูนการทาํงานของเครอืขาย

เยา ชน ไมจาํเปนตองผานการทํากิจกรรมโดยตรงเทานัน้ แต ามารถ
ดาํเนินการงายๆ ไดด ยการจัดเ นา รือพูดคยุกนัเองภายในกลมุ
คนทํางานดานเด็กและเยา ชนอยางตอเนื่อง เดือนละ 1-2 ครั้ง 

2) การทํางานเปนเครือขายของกลุม องคกรเยา ชน ค รแ ง า
ค ามร มมอืกบัเครือขายนกั ชิาการ รอื น ยงานอ่ืนๆ ที่ นใจ
ประเด็นดานเด็กและเยา ชน เพื่อเพิ่มพูนและตอยอดการทํางาน
ในระดับปฏิบัติการ ยกระดับใ เปนองคค ามรูเพื่อขยายผลตอ
ในอนาคต

3) การพัฒนากลไกการบริ ารจัดการเครือขายเปน ิ่ง ําคัญ ค ร
ทดลองปรับ ารูปแบบของกลไกที่เ มาะ มกับงานเครือขาย
เยา ชน เพื่อใ การขับเคลื่อนเครือขายเปนจริงและมีพลัง

4) งานเยา ชนที่ผานมา ยังไมมีพลัง เพราะตางคนตางทํา การร ม
ตั เปนเครือขายค รมีบทบาทในการผลักดันการแกปญ าเชิง
นโยบาย ในประเด็นที่เกี่ย ของกับเยา ชน ที่เยา ชนตองการพลัง
ในการขับเคลื่อน รางการเปลี่ยนแปลง

5) ากเกิดค ามขัดแยงระ างดําเนินโครงการ ค รยึดเปา มาย
โครงการเปนตั ต้ัง โดยการบริ ารค ามขัดแยงตองใ ค ามเทาเทยีม
กับทุกคนอยางปรา จากอคติที่อาจนําไป ูค ามรู ึกเกลียดชังและ
กอใ เกิดค ามรุนแรง

6) ค รจัดใ มีการติดตามประเมินผลและการ รุปบทเรียนในงาน
เครือขายระบุไ ในทุกโครงการ และกระตุนใ มีการปฏิบัติจริง
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
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59โครงการ นับ นุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

การทํางานกับเยา ชน กรณี 3 จัง ัดชายแดนภาคใต
1) รฐัตองปรบัทั นคตใิ มในการมองเยา ชน าไมใชมลูเ ตขุองค าม

ไม งบในพื้นที่ 3 จัง ัดชายแดนภาคใต โดยใ ค าม ําคัญกับ
งานเยา ชนในพ้ืนที่อยางตอเน่ืองและจริงจัง ด ยการ งเ ริม
ใ เยา ชนคดิอยางเปนระบบ ใชค ามคดิอยางเปนของตั เอง กลาคิด
นอกกรอบ นับ นุนการร มกลุมทํางานโครงการข้ึนด ยตั เอง 
และ างแผนการทํางานใ ตอเนื่องอยางนอย 5 ป โดย นับ นุน
ใ ชุมชนเขามามี นร มในทุกขั้นตอน

2) รฐัตอง นับ นนุ งเ รมิ ใ เด็กเยา ชนมพีืน้ทีใ่นการทาํกจิกรรม
ราง รรค เปนพื้นท่ีเปด (open space) ที่ยืด ยุน เปดก าง 

ใ ค ามรู ึกไ างใจและพรอมจะกลาแ ดงออก รือ ากมีกลุม
เยา ชนใดดําเนินการอยูแล  รัฐตอง งเ ริม นับ นุนโดยใชทุน
เครือขายทาง ังคมที่มีอยูใ เกิดประโยชน

3) รฐัตองร มมือกบั น ยงานท่ีเกีย่ ของ ทัง้ภาคเอกชน ภาคประชา งัคม 

ตลอดจนองคกร นทองถิ่นตางๆ งเ ริมการทํางานด ยจิต
าธารณะ ปลกูฝงคานยิมท่ีดใี กบัเด็กและเยา ชน โดยมุงเนนการ

เปลีย่นแปลงทีต่องเริม่ตนทีต่ั เองกอนตัง้แต ยัเดก็ ค บคไูปกบัการ
พัฒนา ักยภาพเยา ชนใ มี ํานึกดีตอ ังคม 

4) การ งเ ริมและพัฒนา ักยภาพเยา ชนที่ดําเนินการโดย น ยงาน
รัฐ เชน การจัดคายเยา ชน การพัฒนา ักยภาพเยา ชนดานตางๆ 

ตองมีค ามชัดเจน ตอเนื่อง มีการ ื่อ าร รางค ามเขาใจที่ชัดเจน
ครบถ น ในพื้นที่ที่ ามาถ รางเยา ชน กลุมเยา ชนใ เกิดขึ้นได 

ตองกํา นดใ มี “ระบบพ่ีเล้ียง” ประกอบด ย มาชิกที่อา ัยอยู
ในชมุชน และใชกระบ นการภายในชุมชนเปนเคร่ืองขดัเกลาเยา ชน 

นอกจากน้ี การแกปญ าตอง อดคลองกับบริบทของชุมชน 
เพื่อ านตอโครงการใ เกิดค ามตอเนื่องและย่ังยืน

5) ในระดับปฏิบตักิาร ผรูบัผดิชอบโครงการจําเปนตองอธบิายเปา มาย
และ ิธีการในการทําโครงการใ เยา ชนกลุมเปา มายเขาใจ
อยางถี่ถ น เพื่อเยา ชนจะได ื่อ ารกับผู ปกครองไดอยาง
ถูกตองครบถ นและเขาใจ รือ าก ามารถช้ีแจงโดยตรงกับ
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60 ด ยรัก และอุดมการณ
: บทบาทเยา ชนกับการทํางานพัฒนาบนพื้นที่ค ามขัดแยง

ผูปกครองไดยอมเปนการดี เชนเดีย กับเยา ชนกลุมเปา มาย 

ที่ตองพิ ูจนตั เองใ ไดรับค ามไ างใจจากผูปกครองเพื่อการ
เขาร มกิจกรรมในแตละครั้ง

6) แมอาจมีค ามจริงปรากฏ า กลุมเยา ชนเปา มายในโครงการ
ทีก่าํลังดาํเนนิการอย ูอาจเปน น นึง่ของปญ า ไม าจะของเกีย่
กับปญ ายาเ พติด รือเ ตุการณค ามไม งบก็ตาม ในบาง
ถานการณ ผูรับผิดชอบโครงการอาจตองมองขามปญ าไปกอน 

และคิด าแน ทาง ิธีการท่ี ราง รรคในการทํางานกับเยา ชน
กลุมเปา มาย มากก าจะกีดกันคนกลุมน้ีออกไป

....เมื่อยอนนึกถึง ที่มา ค ามบันดาลใจท่ีทําใ เยา ชนบาง นตัด ินใจ
เดินบนเ นทางงานพัฒนา แมในพื้นที่ท่ีไดชื่อ ามีค ามขัดแยงและค ามรุนแรง ูง 
ไม าด ยเพราะ ใจรัก การนึกถึงคนอื่น นึกถึง ัน นา ตองการ รางพื้นที่และเปด
โอกา ใ คนอื่นไดเรียนรูไปพรอมกัน กระท่ังเพื่อชี ิตในโลก นา รือการถูกเลือก
ใ มาทํา นาที่ที่ไดรับมอบ มาย ก็ตาม ร มทั้งนึกถึงบทบาทและภารกิจที่พ กเขา
ทํา ทําใ นึกถึงคํา 2 คําขึ้นมา คือ ‘งาน’ กับ ‘งาม’ 

ใช รือไม า น่ีคืองานท่ีทําใ ชี ิตของเยา ชนเ ลานั้นมีค าม มาย 

เปนการทําเพื่อ นร ม เพื่อรับใชคนอ่ืน อันเปนการกระทําที่ดี ที่ถูกตอง เ มาะ
ค ร เปนค ามงาม ทําใ นึกถึงคํากลา ท่ี า ค ามงามไดปรากฏในงานของ
ผู ราง โดยมิตองรองขอ เพียงผูนั้นทํางานด ยใจท่ีซ่ือตรง คิดถึงประโยชนของ ิ่ง
ทีก่าํลงัทาํ และคิดไปในทางรับใชเพือ่นมนุ ย ... เชนนีเ้องค ามงามไดเกดิขึน้ในงาน
ของพ กเขาเ ลาน้ันด ยอยางไมตอง ง ัย
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