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.....เราชุมชนเล็กอยู ่ไกลเมืองต้องช่วย
กันเอง ท�าแบบง่ายๆให้ทุกคนเริ่มต้นจาก
เรื่องศาสนา ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ช่วยเหลอืหางบกันเอง ช่วยค�้ากนั อยากได้
ทองก็ได้ จะปลดหนี้ ซื้อที่ดนิ ไปเมกกะ*... 
เป็นหลกัง่ายๆคอืหลกั....การเชือ่มัน่กนัเอง
ของคนในชุมชน.....

บทเรยีนการพัฒนา
“องค์กรการเงนิเพื่อศาสนาและชวีติ”

*เมกกะ : เป็นเมอืงหนึง่ใสนประเทศซาอดุอิาราเบยี เป็นทีม่สุลมิทัว่โลกเดนิทางไปแสวงบญุเป็นประจ�าทกุปี



 องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มโีอกาส
ร่วมงานกับเครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา 
ตัง้แต่ปี 2551 โดยเริ่มจากการท�างานหนุนเสรมิ
ศกัยภาพของผู้หญงิโดยสร้างโอกาสให้ผู้หญงิได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพื้นทีอ่ืน่ในเรือ่งเกษตรยัง่ยนื 
การบรหิารจดัการและพฒันาชมุชนเพือ่สร้างราย
ได้ให้กบัชมุชน ระหว่างปี 2553 – 2556 องค์การ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมกับมูลนธิชิุมชนไท 
และเครอืข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ท�างาน
ร่วมกันภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายชุมชนศรัทธา” โดยได้รับการ
สนับสนุนหลักจากสหภาพยุโรป (European 
Union) โดยด�าเนนิงานในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนใต้ 
จ�านวน 120 ชุมชน โครงการดังกล่าวได้เน้นการ
ท�างานกบัสีเ่สาหลกัตามแนวทางการท�างานของ
ชมุชนศรทัธา ได้มกีารพฒันาศกัยภาพของอาสา
สมัครชุมชน จัดท�าแผนพัฒนาชุมชนที่สะท้อน
ความต้องการของชมุชนเป็นหลกั และพฒันาด้าน
เศรษฐกจิผ่านกจิกรรมกลุ่มออมทรัพย์
 การได้ท�างานร่วมกบัเครอืข่ายชมุชนศรทัธา 
กัมปงตักวา ที่ผ่านมา และการได้เห็นตัวอย่าง
ความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านแยะ
ในและชุมบกที่น�าเสนอผ่านหนังสอืเล่มนี้

ค�าน�า



เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าในวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอ
ตราบใดทีค่นไม่ยอมจ�านนต่อสถานการณ์ ปัจจยั
ส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนประสบความส�าเร็จคือการ
ใช้หลกัศาสนาน�าการพฒันาท�าให้ชมุชนไม่ไหลไป
ตามกระแสงบประมาณที่ถาโถมลงมาสู่ชุมชน
และพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้  และใช้กจิกรรม
เป็นตัวยึดโยงและสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน  และการมีวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยชุมชนต้องอยู ่ได้ด ้วยตนเองน่าจะ
เป็นการปักหมดุทีส่�าคญัของการพฒันา   ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่ชุมชนบ้านแยะ
ในและชุมบกที่ประสบความส�าเร็จ ยังมตีัวอย่าง
ความส�าเร็จมากมาย แต่ประสบการณ์ของสอง
ชุมชนนี้น่าจะเป็นการจุดประกายและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับชุมชนอื่นในการลุกขึ้มาก�าหนด
แนวทางการพัฒนาตนเองจากนี้เป็นต้นไป

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



 เกือบ ๑๕ ป ีแล ้วที่สังคมสามจังหวัด
ชายแดนใต้มวีกิฤตการณ์ไม่สงบสขุ บนท้องถนน
เตม็ไปด้วยด่านตรวจ การลาดตระเวนของทหาร 
มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแทบทุกวันและนั่นเราจึงไม่
เห็นแสงสว่างหรือความหวังว่าวิกฤตสังคม
ชายแดนใต้จะจบลงอย่างไร? แต่เมื่อเข้าไปใน
ชุมชนในถิ่นที่อยู่อาศัยหลับนอนท�ากิน กลับพบ
ว่าของพีน้่องเหล่านัน้กลบัยงัมวีถิชีวีติวฒันธรรม
แบบปกต ิแน่นอนว่าวถิชีวีติของพวกเขามใิช่อยูแ่ต่
ในชุมชนเท่านั้น มีสังคมภายนอกที่เขาต ้อง
เกีย่วข้องต้องเดนิทางมากมาย แต่ทกุคนตั้งหลัก
ชี วิ ต มี ค ว า ม มั่ น ใ จ มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย มี
พัฒนาการต่างๆ จากในชุมชนและนั่นท�าให้
ท ่ามกลางเหตุการณ์ไม ่สงบในพื้นที่ทั่ วไป
ไม่แน่นอน ไม่รูจ้ดุจบไม่เหน็แสงสว่างแต่ในชมุชน
กลับมีสิ่งใหม่ที่อาจเรียกว ่านวัตกรรมการ
สบืทอดวถิชีมุชนเกดิขึ้นครัง้แล้วครัง้เล่า ไม่เพยีง
แต่ชุมชนบ้านแยะในหรือชุมบกที่กล่าวถึงใน
หนงัสอืเล่มนี้เท่านัน้  ในชมุชนแถบสายบรุ ีเขาบโูด 
อ่าวปัตตาน ีฯลฯ และเป็นทีน่่ายนิดทีีส่ดุ คอืไม่ว่า
จะเป็นนวัตกรรมมิติใด ก็ล้วนแล้วแต่มีศาสนา
เป็นสิง่ยดึโยงทัง้สิ้น ท�าให้เชือ่ว่าชมุชนและศาสนา
คือเบ้าหลอมรวมคนที่ส�าคัญ ความผิดพลาด
ล้มเหลวที่จะมีขึ้นในกระบวนพัฒนาจะได้รับ

ค�าน�าผู้เขยีน



การแก้ไขจากสองสิง่นี้ ดงัเช่นทีช่าวชมุบกตัง้กลุม่
อติตฮิาดขึ้นมา หรอืที่แยะในตัง้กองทุนกรีออาตี
ขึ้นมาเพือ่ขบัเคลือ่นสูก่ารพฒันาศาสนาและชวีติ
ของชาวแยะใน และถ้าเข้าไปถงึชุมชนในเขตแดน
ต่างๆ ก็จะพบการก่อเกิดแบบสองแห่งนี้อีก
มากมาย
 ในสังคมไทยที่ก�าลังเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ย่อหย่อน แต่ที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้กลับยังคงมคีวามเข้มข้นไว้ได้
มากกว่าที่อื่นๆ จึงเป็นเพชรเม็ดงามของสังคม
ไทยและสังคมโลก อยู่ที่ว่าเราท่านจะเห็นคุณค่า
ทีจ่ะร่วมเจยีระไนให้ส่งแสงแวววาวหรอืจะละเลย
ให้เป็นสิ่งหม่นมัว  
 ผูเ้ขยีนจงึหวงัว่าเส้นทางเดนิ ความพยายาม
การพฒันาของสองชมุชนทีก่ล่าวถงึอย่างรวบรดั
ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
รูจ้กั ชมุชนในสามจงัหวดัชายแดนใต้มากขึ้น เหน็
สิ่งที่เขาท�า เรียนรู ้แลกเปลี่ยนบทเรียน เป็น
กัลยาณมติรหนุนเสรมิ ร่วมเป็นพลังสร้างสังคม
ใหม่ร่วมกันต่อไป

เชื่อมั่นในพลังชุมชน
จ�านงค์ จติรนริัตน์



8อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา
“กัมปงตักวา”

 บ้านกาบงั หมูบ้่านสดุชายแดนไทย-มาเลย์ เป็นทีต่ัง้ของบ้าน
แยะใน แยะนอกและสะพานหก ที่มปีระชากร ๓๐๐ หลังคาเรอืน
รวม ๑,๕๐๐ คน มมีสัยดิเก่าแก่ก่อตัง้ขึ้นเมือ่ ๗๐ ปีแล้ว การอยูก่นิ 
รายได้หลักของชาวบ้านร้อยละ ๖๐ จากยางพารา ร้อยละ ๔๐ 
จากสวนผลไม้และสะตอ แต่ผลติผลทัง้สองอย่าง ราคาตกต่อเนือ่ง
ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา

บทที่
บ้านชายแดนไทย-มาเลย์

๑

กองทุนกรีออาตี*...ธนาคารทอง 
บ้านแยะใน

๑.

*กรีออาต ี เป็นวถิกีารเรยีนการสอนการอ่านค�าภร์ีอลักรุอานในระบบใหม่ทีผู่เ้รยีนสามารถอ่านสะกดค�า
ได้อย่างรวดเร็ว



9อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา
“กัมปงตักวา”

ชาวบ้านประสบความยากจนเป็นหนี้สนิคอื การทีเ่ดก็ๆ และผูใ้หญ่ 
ไม่ได้เรียนศาสนาเพราะไม่มีงบสนับสนุน จึงวิตกว่าเด็กจะเริ่ม
ห่างเหินศาสนา ปัญหาอื่นๆ ก็จะตามมาและด้วยความพยายาม
ในการแสวงหา การคิดค้นโดยมีความศรัทธาในศาสนาเป็น
เส้นน�าทางส�าหรับบ้านแยะใน มเีงื่อนไขปัจจัยที่ประจวบเหมาะที่
ท�าให้ความพยายามความตัง้ใจทีอ่าจกล่าวได้ว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า เพราะเบื้องหลงัความพยายามทัง้หมด
คือความต้องการที่จะให้เกิดการเรียนศาสนานั่นเอง และต่อมา
ชุมชนได้พบกับเครอืข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ซึ่งมนีโยบาย
ทดลองโมเดลสนับสนุนกองทุนพัฒนาให้ชุมชนสมาชิกชุมชนละ
หนึ่งแสนโดยมีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาต่อยอดได้บ้านแยะในได้
รับโอกาสคัดเลือกเพราะความทุ่มเทของตัวแทนสตรีจากชุมชน 
แต่เมื่อเงินกองทุนถึงมือกรรมการมัสยิดเมื่อต้นปี ๒๕๕๒ 
ท่ามกลางความไม่มัน่ใจในการบรหิารจดัการให้ต่อยอดได้เพราะ
ชาวบ้านส่วนอืน่ต้องการเพยีงการสร้างต่อเตมิสถานทีห่รอืใช้ให้หมด
จบ ๆ  กนัไป  แต่ผูใ้หญ่บ้านกบัตวัแทนประสานซึง่รบัแนวคดิชมุชน
ศรทัธามาด�าเนนิการไม่เหน็ด้วยในการใช้งบประมาณในแบบเดมิ
และเตรยีมคนืเงนิหนึง่แสนกลบัสูก่องทนุชมุชนศรทัธา แต่ในทีส่ดุ 
พวกเขาก็พบหนทางที่สร้างสรรค์กว่าจากการกันคดิค้นร่วมกัน



10อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา
“กัมปงตักวา”

 ผู้ใหญ่มะปิเยาะ สาเเละ เป็นคนจรงิจังอารมณ์ด ีมหีลักคดิ
ที่มักพูดย�้าเสมอว่า...“ผมไม่เก่ง ผมเพียงแต่หนุนให้คนอื่นท�า...
และคอยช่วยแก้ปัญหา” เขาเข้ามาอยูท่ีน่ีเ่มือ่ปี ๒๕๑๕ เป็นผูใ้หญ่
คนที่สองและเป็นกรรมการมัสยิดฝ่ายพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
เหน็การขยายตวั มัน่คงของมสัยดิทีม่กีารขยายเพิม่ขึ้นเป็นสามแห่ง 
แต่กเ็หน็ภาพทีเ่ดก็ๆ ไม่ได้รบัการศกึษาพื้นฐาน คอื กรีออาต ีหรอื
ผู้สูงอายุที่ต้องการเรยีนตาดกีา* แต่มคีรูสอนไม่พอ ท�าให้ผู้ใหญ่
เริ่มคดิว่า ควรใช้งบประมาณหนึ่งแสนไปในทางสอนศาสนา แต่
ปัญหาคอืจะท�าให้งอกเงยเพิ่มเตมิได้อย่างไร?
        ซะ (นางรอกเียาะ นุ) แม่ลูกสองหนึ่งในชาวบ้านจติอาสา
ของหมู่บ้าน เธอเรยีนจบ ม.๓ เคยเรยีนในปอเนาะและอาสาสอน
กรีอฮาตใีห้เด็ก ๆ เธอเห็นความส�าคัญของการเรยีนศาสนามาก 
ถึงกับส่งลูกสาวคนโต ไปเรียนนิติศาสตร์ที่อียิปต์เพื่อให้มีความ
เข้มข้นทางศาสนาด้วย  เมือ่ชมุชนศรทัธามารูจ้กักบัชมุชน ผูใ้หญ่บ้าน 
ส่งเธอไปเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งท�าให้ ซะ เข้าใจเป้าหมายของ
แนวคดิศาสนาน�าการพฒันา การพฒันาโดยผูน้�าชมุชนสีเ่สาหลกั 
เป็นแกนกลางและร่วมกับเพื่อนอกีคนเสนอขอรับงบหนึ่งแสนมา
สู่ชุมชน ในสถานการณ์ที่คิดไม่ออกว่าจะใช้งบหนึ่งแสนให้เกิด
ประโยชน์ตามเงือ่นไขฯ และผูใ้หญ่บ้านมะปิเยาะคดิเตรยีมคนืเงนินี้
ให้เครือข่ายฯ ด้วยสปิริต เพื่อให้ ชุมชนอื่นที่มีวิธีต่อยอดได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป แต่ซะซึง่เป็นผูป้ระสานงานได้เสนอให้ปรกึษาเรือ่งนี้
กับ นายนาเซ ตาเยะ (คอล)ี บ้านสะพานหกที่ก�าลังก่อตัง้มัสยดิ
แห่งที่สาม

บทที่
ฟันเฟืองรเิริ่ม

๒

*ตาดกีา เป็นการเรยีนการสอนศาสนาเบื้องต้น ส�าหรับเด็กประถมวัย โดยส่วนมากสถานศกึษาจะอยู่
ในบรเิวณมัสยดิ
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 นายนาเซ ตาเยะ (คอล)ี มาจากครอบครัวที่ก่อตัง้โรงเรยีน
สอนศาสนาและส่งคอลี ไปเรียนการศาสนาที่ประเทศลิเบีย แต่
เมือ่กลบัมาแล้วประเทศไทยไม่ยอมรบัวฒุบิตัรจากลเิบยี คอลจีงึ
เบนเข็มเป็นชาวสวน บุกเบิกที่ดินของพี่สาวที่เชิงเขาสุดถนน
บ้านแยะใน และชวนเพื่อนบ้านเริ่มก่อตั้งมัสยิดขึ้นและเนื่องจาก
มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดี เพื่อนบ้านจึงมอบหมายให้เป็น
อหิม่ามทีม่สัยดิเลก็ๆ สดุปลายถนนก่อนจะเข้าเขตป่ารอยต่อไทย
มาเลย์ เป็นมัสยดิแห่งที่สามในบ้านกาบัง
 ในที่สุดกลางปี ๒๕๕๓ ผู ้ใหญ่ฯ ซะ คอลี ซึ่งเสมือนเป็น
ฟันเฟืองขับเคลื่อนเล็ก ๆ ในชุมชนและมแีรงบันดาลใจจากหลัก
การศาสนาน�าการพัฒนาของชุมชนศรัทธา เงื่อนไขการต่อยอด
งบด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การด�าเนินงานที่ต่อเนื่อง พวกเขาก็ได้
ค้นพบวิธีการด�าเนินงานที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน  
จึงได้เริ่มประสานผู้น�าชุมชนสี่เสาหลักของชุมชนตามแนวทาง
เครือข่ายชุมชนศรัทธามาร่วมคิดค้นแนวทางและขั้นตอนการ
ท�างานที่ส�าคัญขึ้นมา
 การก่อเกดิงานใหม่ๆ ไม่สามารถที่จะรเิริ่มจากความพร้อม
ของคนจ�านวนมากได้ ดังนั้นการคิดค้น การออกแบบเบื้องต้น
จะมีความส�าคัญไม่เช่นนั้น ก็ไม่สามารถริเริ่มการขับเคลื่อนได้
แต่เมื่อคิดค้นหรือจุดประกายได้แล้ว ต้องขยายวงปรึกษา
สร้างการมสี่วนร่วมที่กว้างขวางขึ้น เพื่อการได้พลังของชุมชน
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 เขาคดิว่าเขา ๓ คน ไม่ควรตอบโจทย์เครอืข่ายชมุชนศรทัธา
เพยีงวงแค่นี้ หลกัการเครอืข่ายชมุชนศรทัธาทีพ่ดูถงึ แกนส�าคญั
ของชุมชนคอืผู้น�าชุมชนสี่เสาหลัก*เป็นสิ่งถูกต้อง ถ้าชุมชนไหนที่
ผูน้�าชมุชนสีเ่สาหลกัเริม่ร่วมมอืสามคัคกีนัคนในชมุชนกจ็ะมคีวาม
สามัคคีด้วย และหลักให้ต่อยอดเงินหนึ่งแสนก็ถูกต้องเพราะถ้า
ไม่หาวิธีต่อยอดมันก็จะหมดหายไปอย่างรวดเร็ว แต่เราจะ
ต่อยอดได้กต่็อเมือ่คนในชมุชนมคีวามสามคัค ีเขาวเิคราะห์ว่าชมุชน
มสีามมสัยดิมอีหิม่าม ๓ คน มปีระชากรกว่า 1,000 คน มผีูใ้หญ่บ้าน 
มีสมาชิก อบต.มีผู้น�าธรรมชาติ เขาจึงออกพูดคุยกับผู้น�าชุมชน
สี่เสาหลัก*ทุกคนโดยเน้นประเด็นส�าคัญ คอื
 ๑. ความต้องการร่วมของชาวบ้านคือการเรียนการสอน
ศาสนา ซึง่มนีกัเรยีนรวมราว ๒๐๐ คนแต่รฐัสนบัสนนุมาน้อยและ
สถานการณ์ งบกองทุนกีรออาตี ตาดีกาที่เหลือน้อย จะต้องมี
การหาเพิ่มเติม ซึ่งแกนน�าทุกคนเห็นด้วยว่าจะต้องร่วมมือกัน
แก้ไข

บทที่
สร้างกระบวน

๓

*สี่เสาหลัก หมายถงึ ผู้น�าชุมชน มผีู้น�าศาสนา ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น และผู้น�าธรรมชาติ
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 ๒. เครอืข่ายชมุชนศรทัธาสนบัสนนุงบพฒันาที่ต้องต่อยอด
มาหนึ่งแสนและมีแนวทางที่แกนน�าสี่เสาหลักร่วมมือกัน ซึ่งทุก
คนเห็นด้วยว่าต้องน�ามาใช้สมทบกองทุนกีรออาตีก่อนเพื่อสร้าง
ความร่วมมอืทัง้ชาวบ้านและผูน้�าสีเ่สาหลกั เงนิหนึง่แสนแบ่งเป็น
สองส่วน ก้อนแรกสนับสนุนการเรยีนการสอนกรีออาต ีตาดกีา
เลย ก้อนทีส่อง หาทนุเพิม่โดยการรบัจ�าน�าสวนยาง เช่น รบัจ�าน�า 
๕๐ ต้นในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท แล้วให้เจ้าของสวนกรดียางแบ่ง
รายได้กัน ซึ่งเป็นการช่วยชาวบ้านที่ล�าบากและอาจถูกนายทุน
ยดึที่ด้วย ซึ่งก็ท�าให้กองทุนมเีงนิเพิ่มทลีะน้อย 
 ๓. ร่วมตัง้กรรมการต่อยอดกองทนุ กรรมการนี้แยกออกมา
จากกรรมการชุดก่อน ๆ  คอืมหีน้าที่พัฒนาหาวธิตี่อยอดเงนิหนึ่ง
แสนให้ได้โดยรวมชื่อผู้น�าชุมชนสี่เสาหลักได้ ๑๓ คนและคิดวิธี
การต่อยอดครั้งแรกโดยการจัดงานเลี้ยงระดมทุน โดยเริ่มจาก 
๑๓ คนรับหน้าที่ไปเชญิแขก
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 ๔. เสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ของชาวบ้านในวันศุกร์หลังจาก
เสรจ็ละหมาดเอาการปรกึษาทัง้หมดเข้าทีป่ระชมุ ซึง่ปรากฏว่าที่
ประชมุเหน็ด้วยกบัแนวทางดงักล่าว มสี่วนน้อยเท่านัน้ทีต่้องการ
เอาเงินหนึ่งแสนไปก่อสร้างขยายมัสยิด แต่ในที่สุดก็ต้องรับมต ิ
จากนัน้ก็มอีาสาสมัครเพิ่มในการช่วยกันจัดงานเลี้ยงระดมทุน
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จากนั้นงานเลี้ยงระดมทุนก็เกิดขึ้น โดยมีประชาชนเพื่อนชุมชน
ต่าง ๆ  ที่ได้รับการเชญิทัง้จากผู้น�าสี่เสาหลัก ทัง้จากชาวบ้าน จน
สามารถรวบรวมเงินได้กว่าหนึ่งล้านบาท แล้วเมื่อรวมกับเงิน
เครอืข่ายชุมชนศรัทธา และกองทุนกรีออาตเีก่าก็มเีงนิรวม ๑.๒ 
ล้านบาท เงนิก้อนนี้ อยู่ในการดูแลบรหิารของกรรมการ ๑๓ คน
ตามมตขิองที่ประชุมใหญ่ชาวบ้าน
           จะเห็นว่าในขัน้ตอนเริ่มต้นนี้มหีลักวธิทีี่ส�าคัญ คอื....

 ( หลักพึ่งตัวเองหลักชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา)

๑.ประสานกับภายนอกที่มแีนวคดิดี

๒.กลุ่มเริ่มต้นมีความ
หนักแน่นแม่นย�าใน
แนวทาง

๓ . ขยายวงสู ่ ผู ้ น� า
ชมุชนสีเ่สาหลกั สร้าง
ความเข้าใจทีถ่กูต้องมี
แนวทาง

๔.ขยายวงสู่ที่ประชุม
ชุมชนเสนอแนวทาง
ขอมต/ิความร่วมมอื

๕.เริม่ต้นจากประเดน็
ที่เป็นความต้องการ
ร ่วมและมีรูปธรรม
ความส�าเร็จ
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 การพฒันายกระดบักองทนุ  สิง่ทีก่รรมการกองทนุยดึมัน่
เป็นหลักอยู่ตลอดซึ่งเช่นเดียวกับชาวบ้านคือการสนับสนุนการ
เรยีนกรีออาตแีละตาดกีา แต่จากการทดลองท�ากจิกรรมรบัจ�าน�า
สวนยาง (แทรกแซงระบบจ�าน�าทีช่าวบ้านจะสญูเสยีทีด่นิ) กท็�าให้
มรีายได้และชาวบ้านก็พอใจ แต่ขณะนัน้มเีงนิกองทุนน้อย เมื่อมี
เงนิจากการจัดระดมทุน รวมแล้วล้านสองแสนบาท ก็ท�าได้มาก
ทัง้สองอย่าง
 กีรออาตี มีนักเรยีนรวม ๒๐๐ คน มคี่าใช้จ่ายให้ครูอาสา
และอื่นๆ รวมเกอืบ ๖๐๐๐๐ บาท ที่กองทุนต้องแบกรับ และถ้า
ไม่หาเพิ่มก็จะหมดในไม่ช้า (โดยมีรัฐสนับสนุนบางส่วนไปแล้ว) 
นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมอืน่ทีต้่องใช้เงนิ เช่น การจดังานกรีออาตี
ประจ�าปี เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องการหารายได้เพิ่มกองทุน 
กรรมการ ๑๓ คน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ชุมชน ให้ท�า
โครงการทองลอยฟ้า
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 เราเริ่มจากดูเรื่องความจนของคนในแยะใน เปิดเทอมต้อง
จ�าน�าอะไรสักอย่าง ไม่มีใครเคยมีสมุดธนาคารเพราะไม่มีเงิน
ไปฝากสวนยางจะถกูยดึ บางคนจะแต่งงานไม่มเีงนิ แต่งแล้วแยก
ครอบครวัไม่ได้ไม่มทีีด่นิ ราคายางกเ็ริม่ถกู ผลไม้ถกู  เป็นหนี้นอก
ระบบสะสม คอืหมู่บ้านมันแย่ลงเรื่อย ๆ
 เราเสนอในที่ประชุมชุมชนว่า เราจะหารายได้เข้ากองกลาง
ทีม่เีงนิอยูล้่านกว่า โดยใครจ�าเป็นเดอืดร้อนให้มายืน่เข้าควิจะซื้อ
ทองกี่บาท  เอาคนค�้ามาสองคน เสยีค่าธรรมเนยีม ๑๐๐ บาท 
เราจะมีกรรมการซักถามโดยเฉพาะคนค�้าน่าเชื่อถือมั๊ย ไม่ต้อง
เอาอะไรมาค�้าเอาคนมาสองคนพอ คุยกันเสร็จท�าสัญญาร่วม 
กรรมการ คนเอาทอง คนค�า้ กรรมการก็จะเอาเงนิจากกองทุน
ไปซื้อทองมาให้ มอบให้ถงึมอื แต่ราคาทองเราคดิเพิ่ม เช่น เพิ่ม 
๓% เช่น จากราคาทอง ๑๕,๐๐๐ ก็เป็น ๑๘,๐๐๐ เงนิก้อนนี้ ให้
เขาส่งคนืใน ๑๘ เดอืน เราคดิค่าน�า้มันไปซื้อทองอกี ๒๐๐ บาท 
พอได้ทองแล้วเขาจะเอาไปท�าอะไรก็ได้ แต่ถ้าไปขายคนืร้านทอง
เดมิ ในสองวนัร้านจะหกัไปบาทละ ๑๕๐ คอื เดนิมาหากรรมการ
ด้วยเงนิ ๑๐๐ กับ คนค�้าสองคน อกีวันสองวันก็ได้ทองเอาเงนิที่
เขาจ่ายเพิ่มจะเข้ากองกลาง ไว้บ�ารุงศาสนา ไว้ให้เพื่อนบ้านมา
เอาทองบ้าง เป็นการซื้อสินค้าผ่อนส่งไม่เอาดอกเบี้ยซึ่งผิดหลัก
ศาสนา

บทที่
โครงการทองลอยฟ้า

๔
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 อบต.......จากที่เริ่มมาปี๕๔ ยังไม่ม ี เพราะเรามทีมีตดิตาม 
ตักเตือนล่วงหน้าตลอด ช่วยกันดูบอกกล่าวกันบอกคนค�้า ชาว
บ้านที่ผิดสัญญา เขาก็ไปเตือนกันเอง ทุกวันศุกร์ก็มาละหมาด
ด้วยกันเห็นหน้ากันบ่อยๆทั้งชุมชนก็รู้กันว่ารอบนี้ใครเอาทอง มี
คนมาจองควิแล้ว
 จะเห็นว่าระบบกองทุนกีรออาตีหรือธนาคารทองหรือทอง
ลอยฟ้าของบ้านแยะในมีเงินภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก 
ไม่มอีอมทรัพย์ ไม่ม ีพอช.หนุน ไม่ม ีแอลดไีอ หนุน ไม่มเีงนิผล
พวงจากสงคราม(งบพัฒนา)หนุน แต่กองทุนเขาเติบโตจากการ
ระดมท�าบุญจากเพื่อนพ้องและเงินส่งคืนท�าบุญเข้ากองทุนจาก
คนในชุมชน กองทุนก็เตบิโตได้  จุดแข็ง...จรงิๆ คอือะไร?
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อย่างน้อยม ี ๘ หัวใจหลัก

จากผู้ใช้บรกิารกว่า ๕๐% ของ
หมู่บ้านของทัง้หมู่บ้าน ๘๐๐ คน

การศกึษาลูก
ผ่อนรถ

ซื้อทอง ๘๐%

ให้กรรมการ
ซื้อที่ดนิให้ ๑๕%

เอาไปแต่งงาน

ไปเมกกะ เปิด/ขยายร้านค้า

ให้กรรมการจัดหาวัสดุ
สร้างบ้าน ๕ %

๑.ชาวบ้านมสี่วนร่วมก�าหนดนโยบาย ๘.เป็นระบบเปิดโอกาสให้ทกุคนทัง้หมูบ้่าน

๒.แกนน�าสี่เสาหลักร่วมมอืกันท�า ๗.การจดัการเป็นระบบของชมุชน ๑๐๐ %

๓.มหีลักร่วมกันด้านหนุนศาสนา ๖.เข้าถงึง่ายแค่เอาคนค�้ามาได้

๔.แก้ปัญหาในชวีติ/ที่ต้องการ ๕.ชาวบ้านรู้เป้าหมายปลายทาง
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๓ ปัจจัยที่กระบวนการราบรื่น
 ๑. กลุ ่มสตรีที่แยะใน..ถ้าไม่มีผู ้หญิงสองคนที่ออกไป
ประสานงานกับชุมชนศรัทธาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพพอที่
เครือข่ายฯตัดสินใจอนุมัติงบหนึ่งแสนให้ชุมชน บางทีเราอาจไม่
ได้รู้จักชุมชนจิ๋วแต่แจ๋วแห่งนี้
 ใน ปี๕๘-๕๙ นี้ก็เป็นได้ ความพยายามเอาชุมชนพื้นที่ห่าง
ไกลสุดชายแดนของพวกเธอให้ชุมชนศรัทธารู้จักและยอมรับ
 ซะ ได้สะท้อนบทบาทผูน้�าอาสาหรอืผูน้�าในชมุชนให้เหน็ เธอ
ไม่มตี�าแหน่งใดๆ แต่บทบาททีเ่ธอท�าเป็นจดุเปลีย่นของชมุชน นัน่
คือการเกิดวงปรึกษาวงเล็กแรกๆเพื่อหาทางออกเรื่องเงินหนึ่ง
แสนจากชุมชนศรัทธา และนั่นท�าให้เกดิการคดิค้นเป็นทมี
      ยังมทีมีสตรอีกี ๕ คนที่ท�าหน้าที่เป็นทมีอาสาสมัครกลาง 
เพื่อช่วยส่วนรวมทุกอย่าง เช่น เตรียมประชุมการจัดเตรียม
เอกสาร การเตรยีมอาหาร รางวลั เป็นหน้าทีข่องแกนน�าสตรกีลุม่นี้  
ซึ่งท�าให้กจิกรรมต่างๆไม่ขาดตกบกพร่อง
 ๒. ไม่มคีวามขัดแย้งในกระบวนการ เดมิก่อนปี ๕๓ อาจมี
ปัญหาการจัดการเงินกองทุนกีรออาตีในเชิงใช้ไม่ค่อยเหมาะสม
อยูบ้่าง แต่เมือ่มกีารน�าข้อเสนอใหม่ ระบบกรรมการ ๑๓ คน และ
นโยบายการระดมทุนแบบใหม่ จากปี๕๓ เป็นต้นมาแทบจะไม่มี
ความขัดแย้ง เพราะการใช้ที่ประชุมใหญ่รายงาน และกรรมการ
ยังมยีุทธวธิใีห้คนเข้าร่วมประชุมใหญ่ให้มากที่สุด โดยการให้เงนิ
เบี้ยประชุมแก่ทุกคนที่มาประชุมเป็นเหมือนรางวัลเล็กๆน้อยๆ
ในวันประชุมรายงานปี นอกจากนั้นกรรมการยังขอมติที่ประชุม
เร่งด่วนขออนุมัติเงินในกิจกรรมเพื่อเด็กๆ เช่นงานวันรายอ 
เป็นต้น แจกเงนิ แจกของให้กับเด็กหรอืสมทบ
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เงนิจดังานตาดกีาต่าง ๆ  เหล่านี้ซึง่เป็นทีย่นิดขีองชาวบ้านอยูแ่ล้ว 
แต่ที่ส�าคัญ กิจกรรมทุกอย่างที่ท�าได้นี้ เกิดจากความมั่นคง
ทางการเงินกองทุนที่กรรมการคิดค�านวณแล้วอย่างรอบคอบ  
ชาวบ้านจงึมคีวามรูส้กึว่า กองทนุกรีออาต ีเป็นทีพ่ึง่ ทัง้ทางแก้ไข
ปัญหาส�าคัญในชีวิต และท�าให้กิจกรรมศาสนาเดินไปได้คู่กันได้
อย่างด ีจงึเกดิความขัดแย้งน้อยมาก
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 แผนการในอนาคต...ในพฒันาการทีม่ชีือ่ทีช่ดัเจนคอื กองทนุ
กรีออาต ีเพื่อเป็นการสื่อว่ามุ่งไปที่ศาสนาเป็นหลัก  แต่การช่วย
ชาวบ้านแก้ปัญหาให้มีอยู่มีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมา จงึบรรลุผลทัง้สองด้าน และเดนิไปคู่กัน มสีิ่งหนึ่ง ก็จะมี
อกีสิง่หนึง่ จงัหวะก้าวต่อไปคอืการยดืเวลาการส่งเงนิคนืกองทนุ 
จาก ๑๘ เดือนเป็น  ๓ ปี เพื่อช่วยชาวบ้านให้เบาลงส่งเงิน
น้อยลงและมีโอกาสพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตได้มากขึ้น 
กรรมการคดิว่า เมื่อการเรยีนการสอนศาสนาเดนิไปได้ ชวีติการ
ท�ามาหากินก็ควรเดินไปอย่างมีความสุขไม่เคร่งเครียด แยะในก็
จะเป็นชมุชนทีม่คีวามสขุโดยมศีาสนาเป็นแกนกลาง ชาวบ้านบางคน
ที่มีที่ดินแล้วอยากแบ่งขายบ้างบางส่วน เพื่อนบ้านที่มีลูกหลาน
มากกอ็ยากได้ทีด่นินัน้กเ็พยีงเดนิมาบอก กรรมการกองทนุ พร้อม
คนค�า้ กรรมการก็จะเชญิเจ้าของที่มารับเงนิ โดยบวก ๓% กับ
คนซื้อ แล้วได้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ทันที ท�าให้ที่ดินหมุนเวียน
เปลี่ยนมือกันในชุมชนกรรมการตั้งเป้าว่าต่อไปคนในชุมชนไม่
จ�าเป็นต้องเอาสวนไปจ�าน�าคนภายนอกหรือเอกชนรายใด 
ต้องการลดลงเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้ว ยังคงมี
บางรายที่ตดิเงื่อนไขของการจ�าน�าเดมิเท่านัน้

บทที่
สวัสดกิาร..ผ่อนหนักเป็นเบา

๕
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บทสรุปภาพรวมกองทุนกรีออาต ีบ้านแยะใน
  สิ่งที่บ้านแยะในแตกต่างไปจากหมู่บ้านอื่นๆที่เห็นได้ชัด คอื
การไม่วิง่ไล่ล่างบพฒันาทีถ่ัง่โถมลงมาพร้อมสงคราม แต่กลบันิง่
สงบค่อยๆสะสมเงนิหรอืระดมทนุจากความศรทัธาและมรีปูธรรม
ความส�าเร็จเป็นใบเบิกทางสู่การยอมรับ การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านทีม่มีากขึ้น กฎระเบยีบกตกิาต่างๆ มกีารปรบัเปลีย่นตาม
ความเหมาะสมโดยเสนอผ่านวงประชุมใหญ่ของชาวบ้าน
การบรหิารจัดการที่ชุมชนจัดการเอง ๑๐๐% 
 ดูองค์ประกอบของพลังคนที่เป ็นฟันเฟืองด�าเนินงาน 
นอกจากการรวมสถาบนัสีเ่สาหลกัซึง่มอี�านาจหรอืความศรทัธา
อยู่ในตัวของมันแล้ว เมื่อมองลึกลงไปที่บุคลิกแกนน�าเหล่านั้น
พบว่า  ผู้ใหญ่บ้านได้ลดอ�านาจตัวเองลงให้กรรมการคนอื่นได้
ท�างานเต็มที่ ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ก็ไปท�างานตามหน้าที่ผู้ใหญ่ใน
ระบบอย่างเต็มที่ แต่จะมาดูแลงานกองทุนในฐานะประธานก็ต่อ
เมือ่ เกดิปัญหาทีก่รรมการคนอืน่แก้ไม่ตกเท่านัน้   คนทีม่พีื้นฐาน
การเรยีนศาสนามาจากลเิบยีอย่างคอล ีปวารณาตัวสร้างมัสยดิ 
และเป็นอหิม่าม ท�าให้ความรูท้างเศรษฐศาสตร์ ระบบวธิรีปูแบบ
กองทุนที่เขาเสนอ ท�าให้ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะการร่วมกัน
สร้างระบบ วธิคีดิ ทกุอย่างเป็นของชมุชนต้องเปิดเผย ต้องมส่ีวน
ร่วมตั้งแต่แรก ระบบที่ทุกคนในชุมชนเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัต ิ
ประเด็นนี้ได้ท�าให้แยะในได้ข้ามผ่าน  การ..เป็น..หรือ..ไม่เป็น..
สมาชิกเฉพาะกลุ่มไปในทันที เป็นชุมชนเดียวกลุ่มเดียวเป็น
เอกภาพ ตัง้แต่แรก ซึง่ท�าให้พลงัชมุชนมมีาก เพราะทกุคนมสี่วน
ร่วมสร้าง และแน่นอนว่านอกจากจะมกีลไก วธิกีารขัน้ตอน

บทที่
ไม่น�าโดยศาสนา ไม่ส�าเร็จ

๖
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บางอย่างมาเป็นเครื่องมือแล้ว การมีทีมสี่เสาหลักที่เข้าขากัน
อย่างดีก็คือจุดชี้ขาดความส�าเร็จของแยะใน และกล่าวได้ว่าถ้า
ชุมชนบ้านแยะในขาดแรงขยันของกลุ ่มสตรีที่ออกไปเชื่อม
ประสาน และนั่นท�าให้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง กัมปงตักวาใน
ที่สุด กลุ่มสตรีที่ไม่มีต�าแหน่งทางการใดนอกจากที่เพียงยกย่อง
กนัเองให้เป็นผูน้�าธรรมชาต ิกส็ามารถมบีทบาทสร้างความหมาย
ส�าคัญให้ชุมชน

 เราจงึเห็นชัดว่า การสร้างนวัตกรรม โมเดลใหม่ๆโดยชุมชน 
จ�าเป็นต้องเริ่มจาก คิดให้ถูกก่อนมีเป้าหมายการพัฒนาคน  
หาเงนิด้วยตัวเองสร้างระบบ กตกิาของตัวเอง  ดกีว่ามเีงนิเยอะ
ที่ถูกก�ากับ วางระบบจากภายนอก อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง
แย่งชิงทรัพยากร จนลืมเป้าหมายที่แท้จริงในที่สุดแต่ส�าหรับ
แยะใน พวกเขาอยู่กับบรรยากาศเหล่านี้....
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...ผมก็หนุนให้คนอื่นท�างาน หลายๆคนให้เขาท�าเต็มที่ 
เกิดปัญหาใหญ่ๆผมถึงเข้าไปช่วย ทุกคนมีสิ่งที่ตัวเอง
ท�าเป็นอยู่แล้ว หนุนเขาให้ถูก ผลงานก็มขีึ้นเอง...

ผู้ใหญ่บ้านแยะใน

เพื่อศาสนาเงนิไม่มากได้คนมาก
ชวีติดยีนิดจี่ายเพราะได้บุญ
ได้อสิรภาพคนืจากเจ้าหนี้
อยู่กับกลุ่มอุ้มคนทั้งชุมชน
จัดการโปร่งใสไม่ผูกขาด

กระจายบทบาทร่วมมอืหญงิชาย
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กรณบี้านชุมบก

๒.

...เดมิเราขดัแย้งกนั เราอยากให้ความสามคัคใีนชมุชน
กลับมาใหม่ เราจงึท�ากลุ่มออมทรัพย์ อติตฮิาด ตอนนี้
มเีงนิกองทุนด้วยซึ่งมคีวามส�าคัญทั้งสองอย่าง...

นายยาโก๊ะ นกิาเร็ง โต๊ะอหิม่ามบ้านชุมบก

....เราก่อตัง้กลุม่ขึน้ในสถานการณ์ความขดัแย้งแต่เรา
คดิว่าถงึเวลาทีช่าวชมุบกต้องมคีวามสามคัค ีการเลอืก
ตั้งท�าให้เราแตกแยกแต่เราหวังว่าออมทรัพย์จะท�าให้
เรารวมกัน ขัดแย้งภายใน แก้จากภายใน....

นายวันด ี มอแล๊ะ ประธานกลุ่มออมทรัพย์อติตฮิาด
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 ชุมชนบ้านชุมบก หมู ่ที่  ๙ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส เป็นชุมชนชนบททั่วไปของภาคใต้สุด ที่มีวิถีชีวิต
ดัง้เดมิทีก่ารท�ามาหากนิอยูไ่ด้ด้วยการท�านาท�าสวน รองลงมาอกี
คอืยางพาราและต่อมากเ็พิม่ไร่มนัส�าปะหลงักบัข้าวโพด ซึง่กพ็อ
มีพอกินเพราะราคาพืชผลไม่แน่นอน  ต่อมาเมื่อมีระบบ
ชลประทานเกิดขึ้น พื้นที่หลักท�านาบางส่วนกลับมีน�้าท่วมขังไม่
สามารถท�านาได้ กลายเป็นนาร้าง ท�าให้กระเทอืนต่อฐานะความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านนี้ ส่งผลสะเทือนต่อวิถีชีวิตความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเพราะต่อมา ผู้ชาย เด็กหนุ่มๆต้องเปลี่ยนอาชีพหรือ
เลอืกเดนิทางไปรบัจ้างท�างานในประเทศมาเลเซยีซึง่แม้นจะมรีายได้
มาทดแทนการท�านาแต่กเ็กดิความห่างเหนิกนัในครอบครวั ผลก
ระทบอีกอย่างที่ตามมาคือการบริจาคเงินทองเข้ามัสยิดหรือสา
ธารณะอื่นๆต�่าลงซึ่งด้วยสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมดังกล่าว
ท�าให้ฐานการศึกษาของชาวชุมบกถือว่าต�า่ โดยส่วนใหญ่มีการ
ศกึษาในระดบัภาคบงัคบัคอื ม. ๖ เท่านัน้ในขณะทีช่มุชนมสีมาชกิ 
๑๖๕ หลังคา ประชากร ๙๐๐ คน เพิ่งมีลูกหลานชาวชุมบก
ได้เรยีนระดบัปรญิญาตร ี๒๕ คนเท่านัน้  แต่ดเูหมอืนว่าชาวชมุบก
ก็ปรับวิถีชีวิตไปตามสภาพได้ เช่นเมื่อท�านาไม่ได้ก็ไปท�างาน
มาเลย์แทน แม้นว่าเป็นความผิดพลาดของการวางระบบ
ชลประทาน ของรัฐแต่ด้วยความเป็นคนรักสงบ ก็หันมาปรับวถิี
ชีวิตของตัวเองแทน และแม้นเศรษฐกิจถดถอยทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมแต่ชาวชุมบกก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขแต่ต่อมาสิ่งที่
ก่อให้เกดิปัญหามากทีส่ดุกค็อืระบบการเลอืกตัง้ทีก่่อให้เกดิความ
ขัดแย้งแบ่งพรรค แบ่งพวกไม่มคีวามสามัคคเีกดิขึ้น นี่ต่างหากที่
แกนน�าชุมชนหวั่นใจมากกว่าเรื่องอื่นๆ

บทที่
ชุมชนคนชุมบก

๑
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      จะเหน็ว่าพฒันาการทางเศรษฐกจิสงัคมการเมอืง พลงัชมุชน
ของชาวชุมบก เกิดวิกฤตการณ์มากขึ้นตามล�าดับ จากชุมชนที่
ทุกคนมีแหล่งงานท�ากินอาศัยอยู่ในชุมชน ก็ต้องเดินทางไปต่าง
บ้านต่างเมอืง จากมกี�าลงัทรพัย์ทะนบุ�ารงุส่วนรวมกม็น้ีอยลงและ
ชมุบกในอดตีกเ็หมอืนชมุชนขาดแคลนทรพัยากรทัว่ไปทีพ่ยายาม
ประสานหรือหน่วยงานต้องการผลักดันโครงการ งบประมาณ
มาลงชมุชน และท้ายสดุกม็าเผชญิกบัความขดัแย้งแบ่งพรรคแบ่ง
พวกกันในระบบการเลือกตั้งอีกและดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆเพราะการเลือกตั้งมีหลายระดับ มีหลายครั้งหลายรอบ 
รอยปรริ้าวในชุมชนจงึไม่ค่อยได้สมานเชื่อมกัน มคีวามคุกรุ่นอยู่
ตลอดเวลาทั้งสถานการณ์ความยากจน และความขัดแย้ง
แตกแยกจากการเมอืงด�ารงสบืเนื่องมาอย่างน้อย ๑๖ ปี นับจาก
การแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ ๑กระทั่งปี ๕๑และ๕๒  ความสุกงอม
บางประการก็น�ามาสู่การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็เริ่มต้นขึ้น.....
ด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ
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 เส้นทางพฒันาการของชมุบกต่างจาก แยะในมาก ความเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ท�าให้เป็นที่น่าสนใจของราชการหรือหน่วยงาน
ต่างๆ กิจกรรมที่ชุมบกจึงมีมากเป็นพิเศษ ซึ่งก็เป็นดาบสองคม 
ถ้ารบัมอืไม่อยู ่การรบัมอืทีส่�าคญัของชมุบกคอืการคดิเรือ่งทีเ่ป็น
เรื่องอนาคตในระยะยาวคอืปัญหาความสามัคค ีซึ่งเป็นประเด็น
ร่วมในใจของคนส่วนใหญ่ก็เพราะการวเิคราะห์ขบคดินี้เองได้น�า
มาสู่การพบวธิหีรอืทางออกในที่สุด
 ๑.ต้นปี ๕๐ เครอืข่ายชมุชนศรทัธาได้ก่อตัง้ขึ้นโดยชาวชมุชน
จากสามจงัหวดั นกัพฒันา นกัการศาสนา เพือ่สร้างแนวทางการ
พัฒนาที่มสีี่เสาหลักเป็นแกนกลาง เพื่อน�าไปสู่ความเป็นชุมชนกั
มปงตักวาบทเรียนประสบการณ์การรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ 
การจัดตั้งกองทุนต่างๆรวมทั้งการออมทรัพย์เป็นต้น ซึ่งชุมชน
ที่มาร่วมจากปัตตาน ี ยะลา นราฯและสงขลา (บางส่วน) ต่างมี
การพฒันาทีห่ลากหลาย บางพื้นทีเ่ช่น (มะลาเซง)มคีวามคบืหน้า
ไปมากด้านกลุม่ออมทรพัย์ กลุม่อาชพี ชมุชนของย ี(โกลก) ได้ท�า
บ้านมั่นคง หรือชุมชนก�าปั่นโดดเด่นเรื่องการพลิกฟื้นนาร้าง 
เป็นต้น ประสบการณ์เหล่านี้ ตัวแทนจากชุมบกซึ่งเป็นน้องใหม่ 
ได้ร่วมเรยีนรูซ้มึซบั เพือ่น�าไปผลกัดนัประยกุต์ในชมุชนของตวัเอง 
โดยเฉพาะการเน้นย�้าถึงบทบาทของสี่เสาหลักที่น�าไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลง.....ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ศาสนาน�าการ
พัฒนา และสี่เสาหลัก คือวาทกรรมเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั้งภาครัฐและชุมชน...

บทที่
สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วเิคราะห์ตัวเอง

๒
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 ๒.ในช่วงปี ๕๑-๕๒ องค์กร  แอลดไีอ หรอืสถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา ซึ่งได้ลงท�างานในพื้นที่หมู่ ๒ ได้เลอืกพื้นที่ ม.๙ 
(ซึ่งแยกเขตการปกครองออกมาจาก ม.๑) ท�างานด้วย การ
ท�างานของ แอลดีไอมีความพิเศษที่ให้มีเจ้าหน้าที่สนามลง
ประกบเป็นพี่เลี้ยงท�างานร่วมกับชาวบ้าน
 ส�าหรับ ม.๙ ก็เช่นเดยีวกัน ดังนัน้ในปี ๕๓  หลังเจ้าหน้าที่
ลงท�างานพื้นที่ระยะหนึ่งแอลดไีอได้มองเห็นความฝันความตัง้ใจ
ของชาวบ้านที่จะมีอาคารเอนกประสงค์สักหลังหนึ่ง จึงได้
สนับสนุน ม.๙ โดยให้งบประมาณ จ�านวน ๒.๘ แสนเพื่อสร้าง
อาคารโดยมีเงื่อนไขให้ชาวบ้านได้ร่วมระดมสมทบ ซึ่งเป็นครั้ง
แรกในรอบหลายปีที่ชุมบกม.๙ได้ระดมทั้งแรงงานและทรัพย์สิน
เป็นจ�านวนเงนิราว ๒ ล้านเข้าร่วม จนได้อาคารสองชัน้ ทีไ่ม่เสรจ็
สมบูรณ์แต่ใช้งานได้ เช่นใช้ประชุม ใช้สอนกรีออาต ีตาดกีาและ
ท�ากจิกรรมต่าง ๆของชุมชน
 แต่สิ่งที่ชาวชุมบกได้มากกว่าตัวอาคารคือ การเกิด
ประกายความรูส้กึถงึพลงัความร่วมมอื ทีห่่างเหนิกนัมานาน
เนื่องจากความเห็นต่างทางการเมือง  ซึ่งในความร่วมมือ
ที่เกดิขึ้นนี้เจ้าหน้าที่ แอลดไีอได้มบีทบาทในการท�างานความคดิ 
ประสานชกัน�าให้มกีารร่วมสร้างอาคารเป็นประโยชน์ร่วมของทกุ
คนในชุมชน นอกจากนั้น แอลดีไอยังจะมีนโยบายสนับสนุนงบ
ประมาณในกิจกรรมอื่นที่จ�าเป็น หากชาวบ้านมีส่วนร่วมที่จะ
พัฒนาต่อเนื่อง
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 ๓.ผูแ้ทนชมุบกได้เชือ่มโยงแนวคดิและประสบการณ์ทีห่ลาก
หลายจากกระบวนการของชมุชนศรทัธาทีแ่ตกต่างไปจากกระแส
พัฒนาจากงบประมาณรัฐจ�านวนมหาศาลที่ลงมาในพื้นที่เพื่อ
สยบสถานการณ์ก่อการณ์ไม่สงบและชุมชนส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
ภาวะรองบ หรือวิ่งล่างบประมาณ ขณะที่ชุมชนศรัทธาเสนอ 
พัฒนาโดยศาสนาน�า สี่เสาหลัก*ร่วมมือสร้างความสามัคคี ได้
รับการขยายความเข้าใจสู่แกนน�าสี่เสาหลักเป็นรายบุคคล ก่อน
ที่จะเกิดวงปรึกษาเล็กๆขึ้นเป็นระยะซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะ
สมในการพูดคุย ถึงความส�าเร็จบางอย่าง (ร่วมสร้างอาคาร) 
เชื่อมโยงกับอนาคตที่จะมีความส�าเร็จมากขึ้น ถ้าสี่เสาหลัก
ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ความส�าเร็จต่อเนื่องก็จะตามมาและ
ผู้แทนจากชุมบกหลายคนได้หมุนเวียนเข้ากระบวนการประชุม
สญัจรสูพ่ื้นทีช่มุชนสมาชกิชมุชนศรทัธาราว๑๐๐ แห่งและได้เหน็
ความตื่นตัวของชุมชนต่างๆ จนท�าให้เกดิแรงบันดาลใจที่จะกลับ
ไปผลักดันการพัฒนาในชุมบกโดยเฉพาะประเด็นความสามัคคี
ของสี่เสาหลักที่จะน�ามาสู่ความสามัคคขีองคนในหมู่บ้าน
 ๔.ท่ามกลางความขดัแย้งทีย่งัคงมกีลิน่อาย การแบ่งก๊กแบ่ง
สายทางการเมอืง แต่เมื่อมวีงพดูคุยกัน โดยม ีเจ้าหน้าทีแ่อลดไีอ 
กับเครอืข่าย
 ชุมชนศรัทธาเป็นที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างเสมือนเป็นสายใย
ประสานท�าให้เนื้อหาการพดูคยุได้เป็นการทบทวน และวเิคราะห์
ชุมชนในภาพรวมมากขึ้น ในประเด็นต่างๆ
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 -ความเป็นชุมชน  ชุมบกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 
๑๐๐ปี มกีารสบืทอดมรดกทกุด้านสูค่นรุน่หลงัทัง้ด้านการท�ามา
หากนิศาสนาและเคยดแูลทกุข์สขุร่วมกนั มกีารสะสมภมูปัิญญา
ทัง้ด้านการท�ามาหากนิ การปกครองดูแลกันแบบธรรมชาตริวม
ทัง้การท�ากจิวตัรทางศาสนาต่างๆเหล่านี้ท�าให้ชมุบกมโีครงสร้าง
การปกครองแบบธรรมชาต ิมผีู้น�าด้านศาสนา 
 -วเิคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในชุมชน ปัญหาบาง
อย่างแม้เห็นแต่แก้ไขไม่ได้เช่นระบบชลประทานเพื่อการท�านาให้
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น แต่เมื่อระบบชลประทานมาถงึกลับ
ท�าให้พื้นทีน่าส่วนใหญ่ของชมุบกกลายเป็นพื้นทีน่�้าขงัปลกูข้าวไม่
ได้และกลายเป็นนาร้างไม่สามารถแก้ปัญหาระบบชลประทานได้
แต่ได้มทีางออกแบบอื่นคอืการไปท�างานในประเทศมาเลย์ ซึ่งใช้
ระบบการพึ่งพาดัง้เดมิชักน�า แนะน�ากันไป แต่ทางออกแบบนี้แม้
มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่ในชุมชนก็ขาดสิ่งอื่นไปคือความ
อบอุ่นจากการพลัดพรากของครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันเหมือน
ก่อนแต่มันก็ดูเป็นทางออกที่ดีกว่าการไปขัดแย้งกับรัฐเพื่อแก้ไข
ระบบชลประทานให้ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นแนวทาง
ทางออกที่ดใีนสถานการณ์ความมั่นคง
 -วิเคราะห์ศักยภาพคนในชุมชน พบว่า ชุมบกมีคนที่มี
ประสบการณ์การตั้งกลุ่มพัฒนากลุ่มออมทรัพย์มานับสิบปีโดย
ท�าที่ชุมชนอื่น และมีคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้น จึงน่าจะมี
การจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์ขึ้นมาในชมุบก และยงัมอีงค์กรภายนอก
สนับสนุนทั้งด้านงบที่จ�าเป็นหรือเครือข่ายชุมชนศรัทธาซึ่งมี
สมาชกิอยู่ในทัง้สามจังหวัดจะหนุนช่วยกันได้
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 -วเิคราะห์พลงัสีเ่สาหลกั จดุอ่อนส�าคญัทีผ่่านมาหลายปีคอื
สี่เสาหลักไม่รวมกัน แต่ขณะนี้ ทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางของ
ชุมชนศรัทธาที่สี่เสาหลักต้องเป็นแกนในการใช้ศาสนาน�าการ
พฒันาโดยเริม่จากความร่วมมอืกนัเองของสีเ่สาหลกัก่อน คนอืน่
ในชุมชนก็จะร่วมมอื เช่นเดยีวกับการร่วมมอืสร้างอาคาร
 -วเิคราะห์กจิกรรมต่างๆในชุมชนเช่น กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นบ้าน
จากงบ เอสเอ็มแอล กลุ่มเลี้ยงแกะ กลุ่มท�าขนม กลุ่มข้าวสาร
และโรงสี กลุ่มผลิตน�้าดื่ม กิจกรรมเหล่านี้สร้างประโยชน์ให้
สมาชกิที่มคีวามสนใจเฉพาะกลุ่ม บางกลุ่มเดนิได้ด ีบางกลุ่มยัง
ต้องรอการพฒันา และแม้นว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์แต่กจิกรรม
ดงักล่าวกย็งัแบ่งการจดัการเป็นส่วนๆ ยงัไม่ตอบโจทย์เรือ่งความ
ขัดแย้ง
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 -วิเคราะห์ความขัดแย้ง มีข้อน่าสังเกตว่าตั้งแต่ปี ๔๒ ที่มี
การแยกหมู่บ้านก็ท�าให้การแข่งขันทางการเมอืงแรงขึ้น เมื่อบวก
กับการเมืองในอดีตอีกที่สะสมมา ซึ่งเป็นความขัดแย้งภายใน
ล้วนๆ ดังนัน้ในปี ๔๖ ซึ่งมกีารก่อตัง้กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)
ขึ้นมาแล้วตามนโยบายรัฐบาล มีสมาชิก กี่คนก็แล้วแต่ หรือ
กจิกรรมอื่นที่ตามมาอกีหลายอย่างโดยใครก็ตาม แม้จะมคีวาม
ปรารถนาดีก็ตาม ก็มักจะมีช่องว่างให้เกิดความขัดแย้งตามมา
เสมอ คนภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับชุมชนก็มอียู่สองกลุ่มเท่านัน้
คือ ข้าราชการที่มีระบบงานแบบบังคับบัญชาชัดเจน กับสาย
นักการเมอืงที่มเีป้าหมายชนะทางการเมอืง 
 -ชาวบ้านไม่มตีัวเลอืก ทางเลอืกใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ เลย 
กิจกรรมต่างๆจึงด�าเนินไปท่ามกลางความขัดแย้ง แต่เมื่อม ี
องค์กรแอลดีไอที่มีแนวทาง ค�าแนะน�าแบบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด
ก็สามารถเชื่อมประสานให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือขึ้นมาได้ 
หรอืกระบวนการของชมุชนศรทัธาทีม่ทีัง้เชญิผูแ้ทนจากชมุบกไป
ร่วมประชมุ หรอืตวัแทนชมุชนศรทัธาลงมาประชมุในชมุชนกท็�าให้
ชาวชมุบกได้มวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลขึ้น  สิง่เหล่านี้มาทดแทนความ
ขัดแย้งเดมิๆที่เหมอืนการหมุนวนอยู่ในอ่าง ซึ่งลกึๆ แล้วแกนน�า
ในชุมชนรู้ดแีต่ไม่รู้ทางจะออกอย่างไร?
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 การสรุปบทเรยีนการทบทวนการวเิคราะห์ต่างๆ น�าไป
สู่การเห็นร่วมกันว่าควรจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมที่ชาวชุมบก
สามารถเข้าร่วมได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นในปี ๕๕ ทุกคนใน
สี่เสาหลักซึ่งมีความเข้าใจสุกงอมถึงบทบาทความส�าคัญใน
สถาบันสี่เสาหลักต่อความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้ตกลง
ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักคือ...สลายขั้ว
ความขดัแย้งจงึใช้ชือ่ว่า..กองทนุอติตฮิาด (กองทนุสามคัค)ี..
โดยตรงเพื่อเตือนทุกคนไม่ให้ลืมเป้าหมายหลักนี้และ ร่วม
มือกันพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน กลุ่ม
ออมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะความพยายามยกระดับพัฒนา
ชมุชมุชนของชาวชมุบกมมีาอย่างต่อเนือ่ง กลุม่แกนน�าของชมุชน
ได้จัดตัง้กองทุนหมู่บ้านขึ้นตามนโยบายรัฐบาลใน ปี ๒๕๔๖ โดย
มีสมาชิกเริ่มต้น ๕๐ คนและต่อมาขยายเป็น ๑๕๐ คน และมี
ประธานคอื นางซะอดีะห์ เราะบานา  ซึ่งได้ร่วมกับทมีบรหิารจน
เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพการด�าเนินงานท�าให้ได้รับการคัด
เลือกให้เป็นกองทุนน�าร่องของอ�าเภอตากใบจากจังหวัดและ
ธนาคารออมสินโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การตอบสนองความต้องการ
ของสมาชกิได้ดแีละตวัสมาชกิเองกม็วีนิยัในการส่งเงนิช�าระกูย้มื

บทที่
ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อติตฮิาด*

๓

*อติตฮิาด แปลว่า พยายาม อุตสาหะ เพยีร พยายาม บากบั่น
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 จากนัน้ ใน ปี ๒๕๕๐ กลุม่แกนน�าชมุชนซึง่มคีวามมัน่ใจจาก
ความส�าเรจ็การบรหิารกองทนุหมูบ้่าน จงึได้ก่อตัง้กลุม่สวสัดกิาร
ชุมชนบ้านชุมบกขึ้นโดยมี นายซูกูรมัม มูซอ เป็นประธาน ก็ได้
ด�าเนนิงานให้สมาชกิได้ประโยชน์จากกองทุนในด้าน เกดิแก่เจ็บ
ตายอย่างได้ผล จากนัน้เป็นต้นมา ชุมชนชุมบกก็ได้มพีัฒนาการ 
การวเิคราะห์ชุมชนและคดิค้นกจิกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของชาวบ้าน โดยนับรวมจากปี ๒๕๔๖ ถงึปี ๒๕๕๖ (ไม่นับ
รวมการจัดตัง้กลุ่มช่วง ปี ๒๕๓๑ ที่ไม่มคีวามต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม
ซารกีัตมาต)ี รวมทัง้หมด  ๑๒ กจิกรรม ซึ่งต่อมาเมื่อบางกลุ่ม
ยกระดับมภีารกจิมากขึ้นก็มกีารยุบรวมเป็นชุดเดยีว
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 เนื้อในของกิจกรรมที่หลากหลายก่อเกิดขึ้นจากความ
ต้องการของสมาชกิเพือ่แก้ปัญหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จรงิๆ
แล้วเป็นการตอบโจทย์ในชีวิตประจ�าวันให้กับทุกคนได้นั่นแสดง
ว่าการวิเคราะห์ชุมชนและความต้องการและก่อตั้งกิจกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์นัน้ให้ได้และสมาชกิต้องด�าเนนิการ มสี่วนร่วมด้วยตัว
เอง แต่ภาพรวมยังเป็นกจิกรรมที่กระจัดกระจาย 

ก.แม่บ้านท�าดมีอีาชพี(๕๓)

ก.เยาวชนท�าดมีอีาชพี(๕๓)ก.วสิาหกจิชุมชนผลติ
ข้าวสาร(๕๒)

ก.เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง(๕๓)ก.สวัสดกิารชุมชน(๕๐)

ก.วสิาหกจิโรงสขี้าวเยาวชน(๕๕)กองทุนหมู่บ้าน(๔๖)

ก.กองทุนพัฒนาบทบาทนาสตร(ี๕๕)ก.ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย(๕๓)

ก.เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมอืงและแกะ(๕๖)
ก.ฝากเงนิสงเคราะห์ชวีติ

ทรัพย์มั่นคง(๕๖)
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 กจิกรรมต่างๆมเีป้าหมายวัตถุประสงค์ในตัวของมันเอง แต่
หลายกิจกรรมเป็นเรื่องความถนัดหรือเกี่ยวกับความคล่องตัว 
ท�าให้ชาวบ้านเข้าร่วมได้เพยีงบางส่วนและมกัจะเกดิช่องว่างหรอื
จุดอ่อนหรอือ่อนไหวในเรื่องความสามัคคอียู่เป็นระยะๆ แกนน�า
ชุมชนจึงเห็นว่า ชุมบกต้องมีกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีได้
มากกว่านัน้ ดงันัน้ ด้วยองค์ประกอบหรอืปัจจยัทีเ่อื้อให้ลงตวั คอื

บทที่
อติตฮิาดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อความสามัคคี

๔

แกนน�าสี่เสาหลักมคีวามสุกงอม
ต้องการสร้างความสามัคคชีุมชน

มทีี่ปรกึษาที่พร้อมสนับสนุนทัง้ด้าน
งบเบื้องต้นและแนวคดิพัฒนา

มคีนมคีวามรู้ประสบการณ์ออม
ทรัพย์และความรู้สมัยใหม่

มกีจิกรรมพัฒนาหลายกลุ่มเป็นพื้น
ฐานถ้ารวมกันได้ย่อมมพีลัง
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 สีเ่สาหลกัจงึได้จดัประชมุชาวบ้าน เสนอท�ากจิกรรมออมทรพัย์ 
ฮติตฮิาดและระดมข้อเสนอของชาวบ้านเพือ่ออกแบบกลุม่ออมทรพัย์ฯ 
จากนั้นราวหนึ่งเดือนถัดมาสี่เสาหลักได้เชิญชาวบ้านประชุม
อีกครั้ง เสนอระบบกลุ่มออมทรัพย์ ฮิตติฮาดพร้อมทั้งเปิดรับ
สมาชกิทันท ีซึ่งมชีาวบ้านสมัครทันท ี๑๗๕ คน และต่อมาสมา
ชกิก็เพิ่มขึ้นเป็น ๓๘๐ คน ซึ่งเป็น ๘๐% ของชาวบ้านใน ม.๙  ซึ่ง 
จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน เจ้าหน้าที่ แอลดีไอที่ปรึกษาชุมชน
ได้เล่าบรรยากาศไว้ว่า....ภาพคนรอคิวยาวเหยียดฝากเงินกับ 
กลุ่มออมทรัพย์อติตฮิาดเริ่มเป็นที่คุ้นเคยของชาวชุมบก วันเสาร์
ต้นเดอืนเพยีงครัง้เดยีวทีท่างกลุม่จะเปิดให้สมาชกิฝากเงนิ ตัง้แต่
เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐น.หรือสามชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งนับแต่เปิด
ด�าเนนิการกลุ่มฯทัง้สมาชกิและเงนิฝากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง....
         จะเห็นว่าการเริ่มต้นสร้างความสามัคคโีดยใช้รูปแบบกลุ่ม
ออมทรพัย์โดยเปิดให้ชาวบ้านทกุคนเข้าร่วม......บรรลผุลเบื้องต้น 
ในการรวมเงนิ เพื่อรวมคน....จากนัน้เขาด�าเนนิการอย่างไรต่อ?
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ระบบโครงสร้างพัฒนาชุมบก

สมาชกิออมทรัพย์อติตฮิาด ๓๘๐ คน
(หุ้นละ ๒๐ บาท)

สี่เสาหลัก
(ฝ่ายศาสนา/ฝ่ายปกครอง/ผู้น�าธรรมชาต)ิ

กรรมการบรหิาร ๑๗ คน

ก.ข้าวสาร ก.ฝากเงนิสงเคราะห์

ก.เยาวชน

ก.เศรษฐกจิพอเพยีง

ก.ออมที่อยู่ฯ

ก.โรงสขี้าวเยาวชน

ก.ซารกีัตมาตี

ก.สวัสดกิารหมู่บ้าน

ก.โค

ก.แกะ

ก.น�้า

ก.สตรี

ก.กองทุน
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 *มเีงนิกระจายอยู่ที่กลุ่มต่างๆรวม ประมาณ ๑๐ ล้านบาท
และเป็นประเภทเงนิออมฯ ราว ๕ ล้าน นอกนัน้เป็นงบสนับสนุน
จากภายนอกโดยงบต่างๆกก.กลุม่ย่อยเป็นผูบ้รหิารจดัการและมี
การประชุมสรุปใหญ่ร่วมกัน ๓ เดือน ครั้ง โดยมีการบริหาร
จัดการรายรับได้แบ่งสัดส่วนดังแผนที่ประกอบ

 จะเหน็ว่าสมาชกิทัว่ไปจะได้รบัประโยชน์ทัง้โดยตรงโดยอ้อม
ถงึ ๘๐% โดยได้เงนิปันผล ตามหุ้น ได้ในส่วนร่วมสิ่งสาธารณะ
ซึง่คอืการแจกเงนิให้รางวลัเดก็งานบญุรายอหรอืดแูลผูท้กุข์ยาก
ล�าบากเป็นการท�าบุญไปด้วย งบกลาง งบฉุกเฉินก็ใช้เพื่อส่วน
รวมทั้งสิ้น และการแบ่งสัดส่วนให้คณะท�างานก็ถือว่าเหมาะสม
เพื่อตอบแทนน�้าใจที่เสียสละเวลาส่วนตัวและต้องรับผิดชอบทุก
อย่าง สอดคล้องกับความเป็นจรงิในชวีติประจ�าวัน

งบฉุกเฉนิ ๑๐ % คณะท�างาน ๒๐%

งบกลาง ๒๐%

ปันผลคนืผู้ถอืหุ้น ๔๐%

สาธารณะ ๑๐%
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 สิ่งส�าคัญซึ่งถือเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงของชุมชน
พึ่งตัวเองได้ยั่งยนื คอื ความคดิ วธิคีดิของกลุ่มแกนน�าที่จะ
ขึ้นมาบรหิาร หรอืน�าท�ากจิกรรม...
 ก่อนหน้าตัง้กลุม่ มทีัง้ความขดัแย้งมทีัง้การท�ากจิกรรมต่างๆ
หลายอย่าง แต่พอตั้งกลุ ่มออมทรัพย์อิตติฮาด คนเข้าร่วม
มากกว่ากลุ่มอื่นๆเพราะ
 ยงัได้เงนิมาด้วย คอืทีส่�าคญัทีส่ดุเพราะสีเ่สาหลกัร่วมมอืกนั 
ท�าให้คนที่ขัดแย้งกันจากสาเหตุต่างๆ ก็มาเป็นสมาชิกกัน ชาว
บ้านคนอืน่ๆกม็าร่วม การออมฯของกลุม่กท็�าเป็นหุน้ละ ๒๐ บาท 
ชาวบ้านเลอืกได้ว่าจะออมหรอืซื้อกีหุ่น้ ทกุคนเข้าถงึได้ตามก�าลงั 
ก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่สมาชกิมากที่สุด
 หลังออมมาราว ๖เดอืน ทาง ชชต(แอลดไีอ).ก็ช่วยเราเป็น
ทนุตัง้ต้นท�าสนิค้าลอยฟ้าเราได้ประสบการณ์จากละเวงเราไปจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์ ชาวบ้านชุมบกยากจนจะซื้ออะไรต้อง
ผ่อนหมด ต้องไปกู้เงนินอกระบบ เขาคดิก�าไรมาก แต่ถ้าใช้ระบบ
กลุ่มก็ช่วยกัน ใครอยากได้สินค้าอะไรก็มาแจ้งกรรมการก็ไป
จัดซื้อมาให้ กลุ่มเอาก�าไร๒๐%เข้ากลุ่มพอสิ้นปีก็ปันผลคืนอีก 
กลับคืนสมาชิก แต่การผ่อนส่งค่าสินค้า หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่
ยืดหยุ่นกัน เช่น พอยางราคาตก สมาชิกก็มาแจ้งว่าขอยืดเวลา
ก็ตกลงยืดกันไป สินค้าที่ท�าก็มีทุกอย่าง ตู ้เย็น มอเตอร์ไซค์
ซื้อที่ดนิ ซื้อโน๊ตบุ๊คให้ลูก อุปกรณ์ทางการเกษตร แม้กระทั่งเอา
ไปแต่งงาน  ของเหล่านี้โดยปกตชิาวชุมบกซื้อไม่ได้เพราะต้องใช้
เงนิก้อน ต้องผ่อนจ่ายแพงกว่าปกตเิกอืบสองเท่า

บทที่
วธิคีดิ..พลกิความขัดแย้งสร้างคุณภาพชวีติ

๕
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หรอืกลุม่สตรเีรามสีมาชกิ๑๑คน เน้นท�าขนมไข่กบัถัว่แผ่นเพราะ
เรามีวัตถุดิบอยู่ในชุมชนแต่ยังไม่มีรายได้ของกลุ่มแน่นอนเพราะ
เรายงัขาดอปุกรณ์แต่ถ้ามอีอเดอร์ เรากท็�าเท่าทีท่�าได้ แต่สมาชกิ
เราก็ได้ใช้ประโยขน์จากกลุ่มออมหลายคนฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ยืม
สองรอบ  อย่างนางคอตเิยาะห์ มะรูว ียมื สามรอบแล้ว รอบแรก
รกัษาลกู รอบสองซื้อเครือ่งซกัผ้ากบัซื้อโน๊ตบุค๊ให้ลกู พอรอบสาม
แก้หนี้นอกระบบกับได้จักรเย็บผ้า
 นางสาวสารนีา อาแว  แกนน�ากลุ่มสตร.ี.อย่างฉันก็ยมืสาม
รอบแล้วกลุม่ไปลงทนุขายข้าวสาร บ้านเราท�านามข้ีาวสารแต่การ
ออกไปตลาดล�าบากไปยาก ฉนัเอาเงนิมาซื้อรถพ่วง คราวนี้จะไป
ไหนกไ็ด้ รอบสองขยายกจิการ รอบสามเอาไปใช้หนี้ ตอนนี้กจิการ
ไปได้ดี
 นายอาแว ลีอาแด ครูสอนตาดีกา..กลุ่มมีประโยชน์มาก 
อย่างผมเป็นครูสอนตาดกีามา ๖ ปี แต่งงานแล้วแยกเรอืนไม่ได้ 
เงนิน้อย เปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ไปเช่าเขา พอมกีลุ่มออมทรัพย์ 
ก็ได้ทัง้มอเตอร์ไซค์ ตู้เย็น ซื้อที่ดนิ เลื่อยไม้สร้างบ้านเองซ่อมรถ
ในทีต่วัเองแยกเรอืนเป็นสดัส่วนตวัเองได้ คอืกลุ่มออมฯท�าให้คน
มารวมกนัปรกึษากนัมากทีส่ดุ เราไม่จ�ากดัสมาชกิครอบครวัเดยีว
เป็นหลายคนกไ็ด้ความขดัแย้งลดลงเพราะเหน็พลงัจากการรวมกนั
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 นายกูมะ กุสุหลง ผู้ใหญ่บ้าน คอื มปีัญหานะลูกบ้านหลาย
คนกจ็ะมาหา มายมืเงนิ เรากไ็ม่มใีห้  เขากว่็าเราว่าไม่ช่วยลกูบ้าน 
ผมจะช่วยยังไงได้ทุกคน ผมยังไม่พอใช้เลย (๕๕) ผมปวดหัวเลย
แต่พอมีกลุ่มออมฯสบายเลย...โน่นไปหากลุ่มเลย ทุกคนเลยแก้
ได้หมด (๕๕)
 นายมูซอ บนิเจ๊ะฮะ..ผมเป็นบลิาลมัสยดิ คอืผมอยากให้ทุก
คนมีองค์ประกอบความเป็นอิสลามครบไม่ใช่อ่านแต่คัมภีร์
แต่ต้องท�าซากาตครบ คนรวยมซีากาตได้แต่คนจนท�าไม่ได้เวลา
ไปเจอเทวทูต(มาลาอกิัต) จะได้รายงานได้ว่า ท�าออมทรัพย์แล้ว
 นายสาลี มูซอ...ผมในฐานะประชาชนเดินดิน(อดีตผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน)  คอืเราซื้อของสดไม่ได้เงนิไม่พอเป็นก้อน คนจนไม่มี
โอกาส คนรวยรวยขึ้นแต่พอมีกลุ่มเรามีโอกาสซื้อผ่อนกับกลุ่ม 
คนรวยจนก็มโีอกาสเท่ากัน ก�าไรก็เข้าส่วนรวม และได้ปันผลคนื
ทุกคน
 บังเขยีว..ผู้หญงิล่ะเป็นแม่บ้านคดิยังไง?
 นางสาวแวเย๊าะ แวหะมะ ประธานกลุม่สตร.ี..ผูห้ญงิใช้เงนิเก่ง 
จุกจกิ
 นายนมิะนาเซ สอืนโิฉง..ผมเป็นครูสอนตาดกีานะ ดใีจมาก
ที่เกิดการออมฯ เวลาสอนศาสนาก็มีตัวอย่างบอกได้ชัดเจนเต็ม
ปากเต็มค�าว่าชุมชนเราสามัคคี
 บังเขยีว..กลุ่มออมฯของเราแตกต่างจากกองทุนอื่นมั๊ย?
 บังเขยีว..เยาวชนล่ะมคีวามเห็นอย่างไร?
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 นายรูซือลี เต๊ะแม...ประธานเยาวชนครับ  ผมเห็นด้วยกับ
การรวมตวั รฐัฯมองเราดา้นลบแตเ่ราท�าให้เหน็ว่าทีน่ีเ่ยาวชนเรา
มสี่วนร่วมในการพัฒนา เราเป็นเหมอืนกลุ่ม สายใยมัสยดิ ท�าให้
เกดิเรื่องดีๆ ขึ้นในหมู่บ้าน
 บังเขยีว..ความส�าเร็จของเราส่งผลอย่างไรบ้าง?
 นายซูกูรมัม มูซอ..ในฐานะผมเป็นอาสาฯเครือข่ายชุมชน
ศรัทธา กัมปงตักวา เราเป็นที่ เรียนรู ้ของกลุ ่มอื่นมากมาย
หลายกลุ่ม เราช่วยไปเป็นวิทยากรให้ในหลายแห่งโดยเฉพาะใน
ต�าบลท่าสะท้อนเราอยากให้ท�ากันทุกหมู่บ้านตอนนี้แอลดีไอ
เอาม.๙ บ้านชุมบกเป็นพื้นที่น�าร่องของสามจังหวัด เราก็ต้อง
ท�างานหนกัขึ้นเพือ่เดนิทางไปเป็นวทิยากรให้พื้นทีอ่ืน่ๆ แต่กไ็ม่ง่าย 
บทเรยีนชมุบกเป็นแค่ส่วนหนึง่ด้านหลกัแต่ละแห่งต้องพยายามเอง 
เหมอืนกบัชมุบกช่วงแรกๆโดยเฉพาะสีเ่สาหลกัต้องร่วมมอืกนัให้
ได้ก่อน 
 บังเขยีว..แสดงว่ายังไม่ถอืว่ายังไม่พอใจสูงสุด?
 นายกูมะ กุสุหลง ผู้ใหญ่บ้าน คอืยังมจีุดอ่อน อย่างแรกคอื
การให้สมาชิกเข้าใจเป้าหมายของกลุ่มจริงๆเพราะเราต้องการ
ความร่วมมอืด้านอื่นๆในการพัฒนาชุมชนชนด้วย ไม่ใช่เข้าใจแต่
กตกิากองทุน เรื่องความสามัคคขีองคณะท�างานก็ยังไม่ดมีาก ก็
ปัญหาเก่าที่เกดิจากเลอืกตัง้  และเรายังต้องการก�าลังใจ ความ
เชื่อมั่นมากขึ้นของกรรมการ ยังมีปัญหาการผ่อนช�าระ ไม่ค่อย
ตรงเวลาเพราะเศรษฐกจิชุมชนโดยรวม ปีนี้แย่ลงมากเลย..
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 นายซูกูรมัม มูซอ..ผมก็เป็นอาสามาราวสบิปีแล้วยนิดมีาก
ทีม่พีีเ่ลี้ยงหลายระดบัมาร่วมให้ค�าปรกึษามหีลายหน่วยสนบัสนนุ
แต่เราพยายามต้องท�าด้วยตัวเองหน่วยงานภายนอกไม่ได้อยู่กับ
เราตลอดผมก็บอกหน่วยงานไปแบบนี้เหมือนกันกระบวนการ
พัฒนาเราก็ดีขึ้นมาก ความส�าเร็จของเรา เราอยากให้มีความ
ส�าเรจ็ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม มนักเ็ลยต้องมทีัง้กตกิา มวีนิยั การ
พูดคุยท�าความเข้าใจกันแบบพี่น้อง แต่อัลลอฮก็บอกว่าทุกคน
ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ส�าคัญที่สุด
 นายวนัดบีอกวา่ คอืกลุ่มอติตฮิาดตอนนี้เป็นเหมอืนร่มใหญ่ 
คน ๓๘๐ คนมารวมอยูท่ีน่ีเ่ป็นตวัแทนครอบครวัเกอืบทัง้หมูบ้่าน 
เป็นวงที่มีประชามติที่ส�าคัญได้ทุกอย่าง กิจกรรมอื่นๆก็คือร่ม
เล็กๆที่กระจายออกไป มกีรรมการย่อย กรรมการย่อยก็มาเจอ
กันเพื่อสรุปความคืบหน้าต่างๆ มันก็ไปได้ กลุ่มไหนไม่พร้อมก็
หยดุรอจงัหวะเวลา แต่ในนามร่มใหญ่กม็าช่วยกนัคดิค้น เช่น เรา
วิเคราะห์ว่าชาวชุมบกส่วนใหญ่ต้องซื้อน�้าดื่มวันละหลายบาท 
เพราะไม่มนี�้าประปาใช้ เราก็ตัง้กลุ่มตาอาวานูวอเตอร์ขึ้นมา ก็มี
กรรมการย่อยชุดหนึ่งไปบรหิาร
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 นายมะอาราร ี โว๊ะ...ผมเป็นผู้ช่วยผญ.และประธานกลุ่มน�้า 
ตอนนี้กลุม่มกี�าไร.......ชาวบ้านทีไ่หนกม็าซื้อได้ก�าไรเข้ากองกลาง  
เราแก้ปัญหาเรือ่งน�้าดืม่ได้เลย เพราะเดมิคนใน ม.๙ ใช้น�้าประปา
เพียง ๒๐ หลัง นอกนั้นใช้น�้าคลอง ซื้อน�้าดื่มขวดที่ร้านวันละ
เป็นร้อยตอนนี้สบาย กดสบิบาทใช้ได้ทัง้บ้าน
 นายซกูรูมมั..ทีเ่ราพยายามตอนนี้คอืไปช่วยหมู่อืน่จดัระบบ
กลุม่ให้ท�าได้เหมอืน ม.๙ในวงชมุชนศรทัธาเรากไ็ปแลกเปลีย่นใน
พื้นที่ แอลดไีอ ทัง้สามจังหวัดเราก็ออกไปเป็นวทิยากรช่วยกัน
 สิง่ทีเ่ราขยายประสบการณ์ความรูอ้อกไปถอืว่าเป็นการร่วม
เปลี่ยนแปลงสังคมที่ส�าคัญนะ..รู ้สึกว่าตอนนี้ชีวิตชาวชุมบก
หมู่๙จะดีขึ้นมากอยากถามว่าเป้าหมายส�าคัญที่วางไว้ ระหว่าง 
ต้องการให้เกดิ อติตฮีาดสามคัคกีบัการเกดิคณุภาพชวีติของชาว
ชุมชนดขีึ้น เป็นบทสรุป
 นายยะโก๊ะ นกิาเร็ง โต๊ะอหิม่าม(ซึ่งนั่งฟังมานาน)..ต้องไป
ด้วยกัน ส�าคัญทั้งสองอย่าง..
                                  (...ทุกคนปรบมอืชอบใจ...)
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 ความหลากหลายของกจิกรรมล้วนตอบสนองต่อชวีติประจ�า
วนัทีจ่�าเป็นของชาวชมุบก ทัง้ตอบระยะสัน้และระยะยาว ดเูหมอืน
ว่า สิ่งที่ชาวชุมชนชุมบกได้จากกจิกรรมอย่างเป็นรูปธรรมคอื..

บทที่
คุณภาพชวีติที่เปลี่ยนไป

๖

แต่งงาน

เกดิฐานเศรษฐกจิครอบครัว
มกีจิการ /ขยายกจิการ

ซื้อที่/สร้างที่อยู่อาศัย

ใช้หนี้นอกระบบ
การศกึษา

ขยายอาชพีการเกษตร เครื่องประดับ/

เลี้ยงสัตว์

สิ่งอ�านวยความสะดวก
เครื่องซัก / ผ้ามอร์ไซค์

เลี้ยงแกะโค/ท�าเกษตรต่างๆ

กองทุน/งบหมุนเวยีน
 ๑๐ ล้านบาท
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บทที่
วงจรกระบวนการส�าคัญ

๗

มศีูนย์รวมการท�างาน

สร้างการมสี่วนร่วม
หลายรูปแบบ

ให้สมาชกิ
แสดงความเห็น

ใช้ระบบปรกึษา
ประชาธปิไตยการประชุมวงย่อย

สัญจร

พัฒนาคน
สร้างคนรุ่นใหม่การประชุมใหญ่

รายงานร่วมท�าแผน

ค�านวณรายรับจ่าย
วัตถุดบิอย่างละเอยีด

เข้าถงึคนที่ยัง
ไม่ร่วมกจิกรรม

ขยายความรู้
สู่เพื่อนชุมชนอื่น

ออกแบบระบบบัญชี
ที่ง่าย

วเิคราะห์สรุปบทเรยีน/
คดิค้นไปข้างหน้า

มทีี่ปรกึษาที่ดี
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บทที่
วสิัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

๘

กลุ่มอาชพีสตรี

ปศุสัตว์พื้นบ้านหมุนเวยีน
แหล่งอาหารพอเพยีง

ฟื้นนาร้าง
คนรุ่นใหม่ท�านา/
สร้างผลติผลข้าว

ครบวงจร

โรงเรยีน
ศาสนาเอกชน

 ระบบองค์ความรู้
และทมีวทิยากร
เพื่อสาธารณะ

ระบบสอน
กรีอฮาต ี/ ตาดกีา

ศูนย์เอนกประสงค์สมบูรณ์

ศูนย์น�้าดื่ม
สะอาดมั่นคง

กองทุนการ
ศกึษา

กองทุนออมทรัพย์
ฮติตาฮาด

กองทุนสวัสดกิาร
เกดิแก่เจ็บตาย

คุณภาพชวีติ
ที่อยู่ที่ท�ากนิ

เยาวชนเข้มแข็งโดย
การศกึษา/อาชพี

มัสยดิ
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 ถึงแม้ในความเห็นของทีมงานชุมบกจะมองว่าการพัฒนา
ต่างๆ ณ วนันี้จะอยูใ่นขัน้เบื้องต้นแต่ในสงัคมทีข่าดแคลนตวัอย่าง
หรือโมเดลน�าร่องแล้ว ชุมบกกลายเป็นพื้นที่องค์ความรู้เป็นที่
ศึกษาดูงานของภาครัฐ เอกชน นักศึกษาไปแล้วหลายสิบคณะ
ขณะเดียวกันทีมงานก็พยายามคิดค้นยกระดับกิจกรรมและมี
ความฝัน ร่วมกันในอนาคต ๕ ด้าน
 ๑.ต้องการยกระดับโรงเรียนตาดีกาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชน
และด้วยเหตุนี้จึงเตรียมการส่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๔-๕ คน ไป
เรียนครุศาสตร์ฯไว้แล้วโดยการให้ใช้สิทธิยืมเงินการศึกษาจาก
กองทุน และให้เริ่มมาช่วยงานส่วนรวมในช่วงปิดเทอมเพื่อให้
ซมึซับกระบวนการท�างานร่วมกับชุมชน
 ๒.กลุ่มสตรีจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์งานอาชีพได้ซึ่ง
อยู่ที่การคดิค้นสนิค้าและระบบตลาดเพิ่มเตมิ
 ๓.คนรุ่นใหม่เข้ามาสบืทอดแบกรับภารกจิ กลุ่มออมทรัพย์
อติตฮิาดได้อย่างเต็มตัวมากขึ้น 
 ๔.การท�าให้เยาวชนสืบทอดการท�านาต่อจากพ่อแม่ซึ่งนั่น
หมายถงึความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโดยรวม
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 ๕.ตั้งใจในการพัฒนายกระดับกิจกรรมทุกตัวที่เกิดขึ้นให้มี
คณุภาพ ทัง้ด้านปศสุตัว์ พชื ข้าวและกองทนุต่างๆให้บรรลเุป้าหมาย
ที่วางไว้ เมื่อนั้นชุมชนก็จะมีความสุขและเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่
สมบูรณ์แบบ.
 โดยมีองค์กรเพื่อนใกล้ชิดที่คอยหนุนเสริมให้ก�าลังใจ
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้สิง่ทีล่งแรงทัง้หมดมคีณุค่าส่งผลต่อการเป็น
ส่วนหนึ่งของการคลี่คลายสถานการณ์ วกิฤตความสงบสุข โดย
ศาสนาน�าการพฒันา  ในบางประเทศเช่น ตมิอร์เมือ่สถานการณ์
ความขัดแย้งคลี่คลาย ก็ต้องเริ่มพัฒนากันใหม่ ประเทศไทยยัง
ต้องส่งนักพัฒนาชุมชนไปช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง แต่ 
สามจังหวัดชายแดนใต้มีต้นทุนสิ่งเหล่านี้อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว 
หลายชุมชนได้ลงมือท�าจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติ เป็นโมเดลที่มี
คณุค่า และในอนาคตทีจ่ะเดนิหน้าไปกจ็ะมเีพือ่นร่วมคดิเคยีงข้าง
เช่นเดมิ
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 “...มข้ีอความหนึง่ทีอ่ยากยกมากล่าว......ฝ่าภเูขาทีส่งูใหญ่ 
ต้องใช้พลังและศรัทธา ผ่านอุปสรรคนานา ต้องใช้ปัญญา
และความกล้าหาญ.....นี่เหมาะส�าหรับชาวชุมบก ในการ
พัฒนามีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ..กระบวนการพัฒนา
ชุมชนบนความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ต้องตระหนกัอยู่เสมอว่ากระบวนการพฒันาชมุชนต้องโดย
องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาและทั้งหมดจะมี
ความส�าเรจ็มคีวามยัง่ยนืนัน้กระบวนการพฒันาชมุชนต้องใช้ 
แนวคิดหลักการศาสนาน�าการพัฒนา...ท�าให้คณะท�างาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ้านชุมบกมีความตื่นตัวและ
ด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบจงึท�าให้ผลงานทีเ่กดิมาเหน็พลงั
และจิตวิญญาณของขบวนพัฒนาที่แท้จริง ความรักความ
สามัคคีความเป็นหนึ่งเดียว ประกอบกับสติปัญญาและ
ความกล้าหาญที่ทุกคนพึงมี ท�าให้สามารถพลิกวิกฤตให้
เป็นโอกาสในช่วงระยะเวลาไม่นานยาวนัก จากที่เคยเป็น
ชุมชนมือล่าง(แบมือรับอย่างเดียว)จนกลายเป็นชุมชน
มอืบน (เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ชวีติ) 
ให้ชมุชนสงัคมอืน่ๆอย่างแพร่หลาย ท�าให้เหน็คณุค่าคณุงาม
ความดีที่ชุมชนเล็กๆต้องแบกรับภาระ บทบาทหน้าที่
อันใหญ่หลวงในสังคมที่กว้างขวางต่อไป..
    ...ดฉิันมคีวามรู้สกึดใีจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดีขึ้น และขอเป็นก�าลังใจ
ให้ชุมชนเติบโต งอกงาม สร้างคุณงามความดี ตลอดไป 
ตลอดกาล...สู้ ๆ...”

นส.พาตเิมาะ ดวงจนิดา
ผู้ประสานงานพื้นที่ต�าบลเกาะสะท้อน

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(แอลดไีอ)ที่ปรกึษาชุมชน
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 บ้านแยะใน และ ชุมบก ถ้าคนภายนอกไปพบปะกับแกนน�า
สี่เสาหลักจะพบว่าเขาแต่ละคนมีพลังการคิดความใฝ่ฝันของตัว
เองในการที่จะน�าพาการพัฒนาชุมชนถิ่นบ้านเกิด...ความส�าเร็จ
ก็จะเกิดขึ้น สิ่งไม่น่าเชื่อ ที่คนที่ไร้เครดิตต่อการเงินธนาคารใน
ระบบ คอื ไม่มสีมดุธนาคารสกัเล่มในบ้าน แต่เพยีงข้ามวนัแกนน�า
กเ็ชือ่ถอืพวกเขาสามารถใช้เครดเค้าในประเภทต่างๆ ได้ เช่น เอา
ทองไปเป็นสนิสอด หรอื ซื้อทีด่นิ เป็นต้น....มนัไม่ใช่อะไรทีซ่บัซ้อน 
ง่ายๆ นั่นคอื..ต้องเชื่อกันเอง..ทุกคนในชุมชนต้องเริ่มท�าให้เพื่อน
บ้านคนอืน่เชือ่ตวัเองเพราะสกัวนัหนึง่จะได้ชวนเพือ่นบ้านไปช่วย
รับปากเป็นพยานรับทองจากกรรมการ ทุกคนมีการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองเพื่อจะได้มีโอกาส ในระบบทั่วไปคนที่
ผิดนัดผิดสัญญาจะถูกยึดทรัพย์สินซึ่งนี่คือบทเรียนการสูญเสีย
ที่ดนิคนจนทั่วโลกแก่เจ้าของเงนิ จากนัน้ความจนก็จะยิ่งจน แต่
ที่ชุมบก แยะในไม่มีการยึดอะไร มีแต่การบอกกล่าว เข้าใจกัน 
ผ่อนหนกัเบากนั ในการหยบิยมืเงนิ แต่ทกุคนรูว่้า ส่วนหนึง่จะคนื
กลับมาสู่ทุกคนในรูปของสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะการน�าไปใช้
ในกจิกรรมทางศาสนาตามที่

บทสรุป...จิ๋วแต่แจ๋วในศาสนาเพื่อชวีติ
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ทุกคนต้องการ  และนี่เองที่เป็นหัวใจความส�าเร็จของชุมบกกับ
แยะใน...ในหลกั ศาสนา สามคัค ีและคณุภาพชวีติ ทีเ่กดิจากการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 ชมุบกเป็นชมุชนท้องทุง่นาเคยีงข้างแม่น�า้ตากใบขณะทีแ่ยะ
ในเป็นชุมชนบ้านป่ามีห้วย ป่าเขาร่มรื่นความสุขชุมชนจึงเกิดขึ้น
ทัง้จากธรรมชาตแิละการพัฒนาที่พวกเขาสร้างขึ้นกับมอืตัวเอง
 บทเรียนความพยายามในการพัฒนาชุมชนของบ้านชุมบก
กบับ้านแยะในได้สะท้อนให้เหน็ถงึ การพฒันาทีเ่ลก็แต่มคีณุภาพ
หรือจิ๋วแต่แจ๋วซึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ยังมีการพัฒนา
แบบนี้อยู่อกีหลายแห่ง  สิ่งที่เป็น จิ๋วแต่แจ๋ว นี้ไม่อาจเกดิขึ้นได้
โดยง่ายในพื้นที่เหตุสถานการณ์พิเศษ จึงต้องมีพลังใจความมุ่ง
มัน่อย่างแรงกล้าจรงิๆเท่านัน้ทีจ่ะท�าได้ และสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีเ่ป็น
หัวใจของทั้งหมดทั้งปวงคือ การพัฒนาหรือเติบโตของความคิด
ความมุ่งมั่นจากภายในของทุกคนที่ตกผลึกแล้ว ไม่ใช่เกิดจาก
โครงการหรอืนโยบายจากภายนอก ซึง่จะท�าให้ ไม่สามารถบรหิาร
จดัการ หรอืใช้ประโยชน์ จากสิง่ทีม่าจากภายนอกด้วยตวัเอง แต่
ชุมชนต้องการการพัฒนาที่ เกิดขึ้นจะมีความยั่งยืนหรือมี
พัฒนาการโดยตัวเอง การเปลี่ยนแปลงตามที่ชุมชนต้องการ
เราจงึมคีวามหวงักบัการพฒันาแบบนี้ที ่คนมกีารพฒันายกระดบั
อยูต่ลอดเวลา เหน็ระบบเศรษฐกจิเลก็ๆฐานรากทีค่นร่วมกนัดแูล
ร่วมใช้ประโยชน์แทนระบบทุนนิยมมือใครยาวสาวได้สาวเอา
เพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ใช่ผลก�าไรส่วนบุคคลแต่เป็นผล
ก�าไรของทุกคนหรอืชุมชน
 จงึเป็นบทเรยีนอนัล�า้ค่าทีส่งัคมไทย ชมุชน นกัเศรษฐศาสตร์ 
นักสังคมต้องเรียนรู้เพื่อกลับล�าระบบการพัฒนาเสียใหม่เพื่อไม่
ให้สังคมไทยทวคีวามเหลื่อมล�้าไปยิ่งมากกว่านี้



56อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา
“กัมปงตักวา”

 ชาวชุมบกกับแยะในต่างมีความฝันในการที่จะสร้างศาสนา
ให้เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชวีติควบคู่กันไป ศาสนากับชวีติ
ซึง่เป็นเสมอืนเงาคูก่นั องค์ประกอบต่างๆของสองสิง่นี้คอืวถิชีวีติ
วัฒนธรรมที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์และกลมกลืนกันมากที่สุดใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อชุมชนมีความฝันและลงมือปฏิบัติ
ความส�าเร็จก็ค่อยๆสะสมเตบิโตขึ้น เมื่อชุมชนสองแห่งมศีาสนา
ที่ด ีมคีุณภาพชวีติด ีความสันตสิงบสุขก็บังเกดิขึ้นกับสองชุมชน
และเมื่อพวกเขามจีติส�านกึจะขยายกระบวนการท�างาน
 หลักอิตติฮาดคือความสามัคคี สร้างความสันติคือ การมี
ศาสนาทีด่ ีผูค้นอยูใ่นหลกัศาสนา ผูค้นมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมอีติตฮิาด 
มีความเป็นเพื่อนบ้านเข้าอกเข้าใจกัน ชาวแยะในกับชาวชุมบก 
ก�าลงัสร้างสงัคมสนัตใิห้เหน็แล้ว...แม้นจะเป็นพื้นทีเ่ลก็ๆ แต่สิง่ดี
งามสร้างสรรค์คอืสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะเตบิโตงอกงาม ในที่สุด.
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ฝัน  ๖ ขั้น อนาคตสังคมชายแดนใต้

รัฐร่วม
ราษฎร์ 

มหา”ลัย
ร่วมส�ารวจ

ชุมชนมี
การพัฒนา

ถอดบท
เรยีนชุมชน
พัฒนารูป

แบบเนื้อหา
ที่หลาก
หลาย

ก่อตัง้
เครอืข่ายฯ

ชุมชน
สนับสนุน
กระบวน
การโซน

ก่อตัง้
กองทุน
กลาง

(ธนาคาร)
ชุมชน

รัฐ
สนับสนุน

งบ
สนับสนุน

ชุมชน
ทุกมติิ

ประเมนิผล
/ยกระดับ
การพัฒนา

เข้มข้น
๑,๐๐๐
ชุมชน

โรงเรยีน
การพัฒนา

เชงิ
ปฏบิัติ
การ

ทุกมติิ
เป้าหมาย
๑,๐๐๐
ชุมชน

๑
๒

๓
๔

๕
๖
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ข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุมชนจากบทเรียน ชุมบกแยะในแนวทาง
ศาสนาเพื่อชวีติสร้างฮติตาฮาดสร้างสันตจิากชุมชน
 ในความเห็นของผู้เขยีน ชุมชนชายแดนใต้มคีวามหวังเสมอ
ในการพัฒนาท่ามกลางโอกาสที่มีน้อยมากและแม้บางครั้ง
ผดิพลาด บางครัง้ล้มแล้วต้องการลุกขึ้นมาใหม่ และเมื่อมคีวาม
ส�าเร็จเกิดขึ้นในที่ใดก็จะมีความพยายามเผื่อแผ่ถึงพี่น้องชุมชน
อื่นๆเช่นกรณีเครือข่ายชุมชนศรัทธา การพบปะของสมาชิกทุก
เดือน จะมีเนื้อหาการปรึกษาหารือที่ส�าคัญคือ การสนับสนุน
กจิกรรมทางศาสนาทุกด้านต่อผู้ใหญ่ เด็กเยาวชนและสตร ี การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่รายล้อมชุมชน การยกระดับ
คณุภาพชวีติของสมาชกิในแนวทางทีย่ัง่ยนืและการมสี่วนร่วมใน
การสร้างความสขุสงบสร้างความปลอดภยัให้เกดิขึ้นในพื้นทีส่าม
จังหวัดชายแดนใต้ รูปธรรมความส�าเร็จระดับหนึ่งของกลุ่มออม
ทรัพย์ ทัง้ของแยะใน ของชุมบก ชี้ให้เห็นถงึการสร้างโอกาสโดย
ตัวชุมชนเอง แต่ถ้ารัฐมองเห็นคุณค่านี้แล้วขยายผลต่อไปหรือ
หนุนเสริมกิจกรรมมิติอื่นๆที่ชุมชนพยายามคิดค้นผลักดันอยู่
กจ็ะท�าให้ชาวชมุชนชายแดนใต้มโีอกาสมากขึ้น โดยขอให้ยดึหลกั
การ..ชมุชนด�าเนนิการด้วยตวัเองไว้...ความยัง่ยนืของการพฒันา
ความสงบสุขก็จะเกดิขึ้นในที่สุด.



59อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา
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.....ความสามัคคีกับกลุ ่มออมทรัพย์ส�าคัญเท่ากัน 
เพราะเรามีทั้งคนทั้งเงิน  แต่ทุกอย่างจะดีได้จริงๆก็
เพราะมศีาสนาน�าทาง และเราต้องการให้เป็นแนวทาง
หลักในการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้...

โต๊ะอหิม่ามบ้านชุมบก ยาโก๊ะ  นกิาเร็ง
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....เพราะเราแตกต่างในศาสนาและวฒันธรรม และวนันี้
ยงัมปัีญหาการใช้ความรนุแรงอย่างต่อเนือ่ง ฉะนัน้งาน
พัฒนาหรืองานใดๆ ที่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมือง 
ต้องมีความละเอียดอ่อนและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง 
กจิกรรมเริ่มต้น คงไม่ใช่เรื่องของการใช้กฎหมายหรอื
อ�านาจใดๆ มาบังคับ แต ่ต ้องเป ็นกิจกรรมที่มี
กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและ
กนัเสยีก่อน ส่วนทีเ่หลอืควรเป็นสิง่ทีป่ระชาชนต้องใช้
เวลาเรยีนรู้กันไป...

แวรอมล ี แวบูละ

ประธานเครอืข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา






