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คํานํา
โครงการพัฒนาและฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมชุมชนภาคใต้
เป็ นการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
โครงการจัดตังสถาบั
้
นสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวตั ถุประสงค์สําคัญที่จะศึกษาการใช้
เครื่ องมือทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างความสมานฉันท์และความสามัคคีของชุมชน ภายใต้
สถานการณ์อนั ไม่ปกติ โดยใช้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านที่หลากหลาย
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการโดยเฉพาะในพื ้นที่ภาคสนาม
ได้ ประสบทัง้
ผลสัมฤทธิ์และความล้ มเหลวในการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์และบทเรี ยน รวมทังข้
้ อเสนอแนะ
ต่างๆ สําหรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับการบรรจุไว้ ในรายงานฉบับ
นี ้แล้ ว
โครงการได้ บรู นาการรูปแบบการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมชุมชนเกือบทุกรูปแบบ
ค้ นหาวิธีการที่หลากหลาย นําไปใช้ ในกลุม่ สภาพชุมชนที่มีความแตกต่างกัน จนได้ ข้อสรุปบาง
ประการ ซึง่ น่าจะเป็ นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะปฏิบตั งิ านในลักษณะเดียวกันในพื ้นที่ หรื ออาจจะ
นําไปใช้ ประยุกต์กบั กิจกรรมอื่นๆ ทังนี
้ ้เพื่อนําไปสูแ่ นวทางในการร่วมแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบใน
พื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ดังนัน้ คณะทํางานหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี ้จะสามารถใช้ ประกอบเป็ นคูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ สําหรับเจ้ าหน้ าที่ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชน เพื่อร่วมสร้ างความสมานฉันท์และสันติ
สุขให้ คืนกลับสูจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ตอ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ

หลักการและเหตุผล
ปรากฏการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นบ่อเกิดแห่งความกลัว ความเกลียด ความ
โกรธ ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่หล่อเลี ้ยงความรุนแรงหรื อทําให้ ความรุนแรงขยายตัวออกไป ผู้ก่อความรุนแรงอาจ
มีคติว่าจะต้ องให้ เกิดความกลัวที่แผ่ซ่านไปทัว่ จึงควรที่จะมีการฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของชุมชนโดย หาก
ควรเริ่ มต้ นจากด้ านจิตใจที่จะเอาชนะความกลัว ความเกลียด ความโกรธ และหันมาเชื่อในพลังแห่งความ
สมานฉันท์และความเอื ้ออาทรต่อกันและกัน ซึ่งเป็ นการดําเนินการโดยชุมชนเอง บนพื ้นฐานแห่งสายใย
ทางวัฒนธรรมที่ เข้ มแข็ง และชุมชนจะปลอดภัยถ้ ามีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ร่ วมมือร่ วมใจกันใจกันของ
สมาชิกทุกคนในชุมชน สร้ างเป็ นเขตชุมชนสมานฉันท์ หรื อฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของชุมชน อันเนื่องมาจาก
การริ เริ่ มของประชาชนในพื ้นที่ นนๆเอง
ั้
และได้ รับการส่งเสริ มโดยกระบวนการมีส่วนร่ วมที่เข้ มแข็งจาก
ภาครัฐและประชาสังคม โดยอาศัยกระบวนการสร้ างและใช้ ความรู้โดยชุมชน เอื ้ออํานวยให้ ชมุ ชนได้ ร่วมคิด
ร่ วมตัดสินใจ และศึกษาเรื่ องของชุมชนตนเอง เพื่อให้ เกิดความตระหนักรู้ และทัศนคติใหม่ อันนําไปสู่การ
สร้ างแผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นบูรณาการ และมีสว่ นร่วมดําเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเองมี
บทบาทที่สําคัญ
การฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของชุมชนเป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
คณะทํางาน เพื่อร่วมกันสร้ างฐานความรู้ อนั นําไปสู่การวางรากฐานนโยบายและการใช้ งานจริ งในอนาคต
การฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของชุมชนย่อมจะแสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่แห่งสันติและความร่วมมือมือร่วมใจกันยัง
ดํารงอยู่และอาจเป็ นไปได้ ที่ จะสนับสนุนส่ง เสริ ม เงื่ อนไขแห่งความสมานฉันท์ ขยายตัวต่อไปในอนาคต
ดังนันเพื
้ ่อให้ ชมุ ชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเพิ่มพูนศักยภาพในการพัฒนา วัฒนธรรมชุมชนควรเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยเฉพาะชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัฒนธรรมท้ องถิ่นและชุมชนที่สําคัญ
คือ ความเป็ นคนมลายูมุส ลิ ม และคนไทยที่ นับถื อพุท ธศาสนา และมี วัฒ นธรรมประเพณี ที่ ผ สมผสาน
ระหว่างหลายชาติพนั ธ์และศาสนา ดังนัน้ ภารกิจหลักที่โครงการฟื น้ ฟูฯจะต้ องทํา คือ รักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรม
และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมเพื่อให้ เกิดผลที่พงึ ปรารถนา คือ ความสันติสขุ และความสมานฉันท์ ขันตอนการทํ
้
างาน
ของโครงการ คือ การเน้ นที่ “กระบวนการ (Process)” มากกว่าผลลัพธ์สดุ ท้ าย (Outputs or Outcomes)
โครงการจึงให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย จํานวน 19 ชุมชน ใน
พื ้นที่ตา่ งๆ 7 อําเภอด้ วยกัน
โครงการฯได้ ใช้ กลยุทธ์ในการดําเนินกิจกรรม ในลักษณะของการกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเงื่อนไขที่
จะก่อให้ เกิดการสร้ างกิจกรรมร่วมที่เป็ นประโยชน์ในชุมชน
หรื อกิจกรรมที่จะนําไปสูค่ วามสมานฉันท์
สามัคคีของชุมชน โดยที่ในช่วงแรก โครงการฯได้ ดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่สร้ างกิจกรรมที่เน้ นในแต่ละ
ชุมชน หรื อหมูบ่ ้ านเป็ นหลัก เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับการทํางานของโครงการฯให้ กบั ประชาชนในชุมชน
และในช่วงที่สอง จะจัดกิจกรรมในลักษณะของการสานชุมชนตามกลุม่ ตําบลเป็ นเครื อข่าย โดยที่ชมุ ชนที่มี
มีลกั ษณะการผสมผสานของชาติพนั ธุ์จะมีความถี่การดําเนินกิจกรรมมากขึ ้น โดยเฉพาะการเร่งเร้ าให้ เกิด
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การรวมกลุม่ ของกลุม่ คนในชุมชนเดียวกันหรื อต่างชุมชนที่มีความสนใจเหมือนกัน และในช่วงสุดท้ ายของ
โครงการฯ จะใช้ กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการร้ อยรัดชุมชนในโครงการทังหมดสร้
้
างเป็ นเครื อข่าย และการจัดทํา
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับหมูบ่ ้ าน โครงการได้ ใช้ เครื่ องมือต่างๆหลายประเภท เพื่อ
ทําให้ เกิดความเข้ มแข็งของชุมชน และเพิ่มความรู้สกึ คุ้นเคยของชุมชนต่างชาติพนั ธุ์ ซึง่ ประกอบด้ วย
เครื่ องมือด้ านสิ่งแวดล้ อม การร่วมรับประทานอาหาร การร่วมประชุมสัมมนา การร่วมเล่นกีฬา การแสวง
ปั ญหาร่วมของชุมชนหรื อตําบลแล้ วหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา
ศาสนา การรํ าลึกอดีต การใช้ บทบาทของโรงเรี ยน และผู้อาวุโส เป็ นต้ น โดยส่งผู้ปฏิบตั งิ านภาคสนามเข้ าไป
ทํางานประจําในแต่ละชุมชน ผู้ปฏิบตั งิ านหรื อผู้ชว่ ยชุมชนเหล่านี ้จะเป็ นตัวช่วยให้ ชมุ ชนพัฒนาตนเองใน
ด้ านต่างๆตามความประสงค์ของชุมชนเอง นอกจากนันโครงการฯ
้
ยังได้ เน้ นการประชาสัมพันธ์และสร้ าง
ความเข้ าใจที่ดีในวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
สื่อสารผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การร้ องเพลงประสานเสียงอันนาชีด ปั ญจักซีลตั และลิเกฮู
ลูเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตชาวสามจังหวัดให้ ประชาชนทัว่ ประเทศได้ สมั ผัส
พร้ อมทังจั
้ ดส่งวิทยากรที่เป็ นชาวบ้ านเข้ าร่วมเป็ นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ
ที่จดั ขึ ้นทังในและนอกพื
้
้นที่
รวมทังการใช้
้
เวทีสื่อต่างๆ ในการช่วยเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว โครงการฯยังได้ ดําเนินการในลักษณะเป็ นผู้
ประสานงานและร่ วมจัดกิจกรรมกับสื่อมวลชน เพื่อนําเสนอเรื่ องราวที่ดี ซึง่ มีอยูม่ ากมายในพื ้นที่ ให้
ประชาชนคนไทยทังประเทศได้
้
สมั ผัสและรับรู้
วัตถุประสงค์
๑. สนับสนุนและส่งเสริ มการริ เริ่ มและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื ้นที่ที่เห็นด้ วยกับการ
ฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของชุมชน โดยผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมชุมชน
๒. ศึกษาความเป็ นไปได้ อุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็ จของการฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของ
ชุมชน
๓. ศึกษาวิธีการส่งเสริ มการขยายตัวของความสมานฉันท์ ในอนาคต
วิสัยทัศน์
พัฒนาและฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมที่เอื ้อต่อการเพิ่มความสมานฉันท์ของชุมชน เพื่อหาตัวแบบสําหรับการ
ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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การคัดเลือกหมู่บ้านให้ เข้ าร่ วมโครงการฯ
หมูบ่ ้ าน/ชุมชนที่ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่วมโครงการมีทงสิ
ั ้ ้น 19 หมูบ่ ้ าน/ชุมชน จากพื ้นที่ 7 อําเภอ ใน
จังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหมูบ่ ้ านดังนี ้ คือ
1. หมูบ่ ้ านชาวประมงที่มีชมุ ชนที่นบั ถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอยูใ่ นละแวกเดียวกัน
2. หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมหรื ออื่นๆที่มีกรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความไม่สงบในหมูบ่ ้ านหรื อ
บริเวณใกล้ เคียงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และประชาชนอยู่ในอาการที่หวาดกลัว
3. หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมที่มีชมุ ชนนับถือศาสนาต่างกันอยูใ่ นหมูบ่ ้ านเดียวกันหรื อติดต่อกัน
4. ชุมชนกึ่งเมืองที่มีการอยูร่ ่วมกันของคนในชุมชนที่หลากหลาย
5. ความพร้ อมของผู้ชว่ ยชุมชนที่จะปฏิบตั งิ านในพื ้นที่
วิธีการดําเนินงาน
ได้ จดั รูปแบบการดําเนินโครงการในลักษณะการประสานพลัง 3 ประสานด้ วยกัน
คือ
คณะกรรมการบริ หารโครงการ ผู้ชว่ ยชุมชน และประชาชนในพื ้นที่โครงการ โดยได้ กําหนดหน้ าที่รับผิดชอบ
หลักแก่ผ้ รู ่วมปฏิบตั งิ านในโครงการดังนี ้ คือ
1. หน้ าที่คณะกรรมการบริหารโครงการ
จะมีหน้ าที่ในการกําหนดกรอบการปฏิบตั งิ าน การอนุมตั โิ ครงการหรื อกิจกรรมในพื ้นที่ การบริหาร
สํานักงาน การควบคุมดูแลเครื่ องมือทางวัฒนธรรมต่างๆที่จะใช้ ในแต่ละพื ้นที่ การร่วมรับผิดชอบดูแลพื ้นที่
การค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโครงการ การปฏิบตั งิ านสื่อสารและ
เผยแพร่ให้ แก่สาธารณชน การประสานงานกับสื่อมวลชน การร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ชว่ ยชุมชน เป็ นต้ น
2. หน้ าที่ของผู้ช่วยชุมชน
ผู้ชว่ ยชุมชนจะต้ องจัดทีมงานเพื่อปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ การกําหนดผู้ที่จะปฏิบตั งิ านเป็ นผู้ชว่ ยชุมชน
จะมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก
คุณสมบัตขิ องผู้ชว่ ยชุมชนที่แตกต่างกันและปฏิบตั หิ น้ าที่ในพื ้นที่
แตกต่างกันจะเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิจยั ด้ วย
โดยที่ผ้ ชู ่วยชุมชนจะได้ รับการกําหนดพื ้นที่การ
ปฏิบตั งิ านในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบตั งิ านเดี่ยวหรื อปฏิบตั งิ านเป็ นคู่ ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ที่ผ้ ชู ว่ ยชุมชนมี
ภูมิลําเนาอยู่ หรื อปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ที่ไม่ใช่ภมู ิลําเนา ผู้ชว่ ยชุมชนที่มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับ
ชุมชนสูง หรื อผู้ชว่ ยชุมชนที่ไม่เคยปฏิบตั งิ านในลักษณะดังกล่าวมาก่อน โดยหน้ าที่ที่สําคัญของผู้ชว่ ยชุมชน
ประกอบด้ วย
2.1 เป็ นผู้ประสานงานชุมชนและผู้ชว่ ยในการทําวิจยั
2.2 ผลการศึกษาของผู้ชว่ ยชุมชนจะเป็ นการทําวิจยั โดยโครงการจะพัฒนาให้ ในด้ านวิธีการวิจยั
2.3 ทําการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ทําความรู้จกั คุ้นเคยกับชาวบ้ านในชุมชน และเก็บข้ อมูล
แบบสอบถาม สัมภาษณ์
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2.4 เก็บข้ อมูลพื ้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
2.5 ประเด็นที่ต้องเก็บข้ อมูลใน 2 สัปดาห์แรก (ต้ นเดือน- 12 มิถนุ ายน 2548) คือ
2.6 การทําวิจยั แบบมีสว่ นร่ วม และเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ โดยมีการบ้ านให้ ทําเป็ น
ระยะๆ
และโครงการจะทําการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการวิจยั เป็ นขันๆ
้
โดยขึ ้นต่อ
สถานการณ์และประเด็นที่จะต้ องทํา
2.7 นักวิจยั มีเครื่ องมือ คือ ความคิด สองมือ สมุดบันทึกภาคสนามรายวัน/รายสัปดาห์ และ
แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล (จะแจกให้ ภายหลัง) สิ่งที่สําคัญก็คือผู้ชว่ ยชุมชนจะต้ องมีสมุด
บันทึกภาคสนามเพื่อรายงานให้ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบทุกครัง้ ที่มีการเรี ยกประชุม
2.8 ทําความคุ้นเคยกับชาวบ้ าน แนะนําตนเองว่าเรามาทําอะไร
2.9 ศึกษาประวัตศิ าสตร์ หมูบ่ ้ าน/ชุมชน ความเป็ นมาในอดีต ชุมชน หมูบ่ ้ านก่อตังมาอย่
้
างไร มีปัญหา
อะไรในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างคน (ชาวพุทธ/มุสลิม)ในชุมชน วิกฤติปัญหาในอดีต/ปั จจุบนั
(เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ)
2.10
ข้ อมูลพื ้นฐาน ข้ อมูลในขันเริ
้ ่ มต้ น องค์ประกอบประชากร จํานวนครัวเรื อน องค์ประกอบ
ด้ านอาชีพหลัก/อาชีพรอง รายได้ เฉลี่ย ความยากจน ระดับการศึกษา
3. หน้ าที่ของประชาชนในพืน้ ที่
ประชาชนในพื ้นที่จะเป็ นผู้ที่สําคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อนโครงการ ดังนันหากพื
้
้นที่ใดที่ผ้ ชู ว่ ยชุมชน
สามารถจัดทีมงานที่เป็ นประชาชนในพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว กิจกรรมต่างๆในพื ้นที่ดงั กล่าวจะ
ดําเนินไปได้ อย่างเข้ มแข็ง เนื่องจากรู ปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดขึ ้นตามความต้ องการของประชาชนใน
ชุมชนเป็ นหลัก โดยที่คณะกรรมการบริ หารโครงการจะกําหนดเพียงกรอบการทํางานกว้ าง และพิจารณา
อนุมตั ิโครงการตามข้ อเสนอของพื ้นที่เป็ นหลัก
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ บารู
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นุกลู รัตนดากุล
5. นายสมเจตน์ นาคเสวี
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา สุกณ
ั ศีล
7. อาจารย์อลิสา หะสาเมาะ
8. อาจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเระ
9. นางโซเฟี ย หะยีสาแม
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ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ชว่ ยผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ชว่ ยผู้ประสานงานโครงการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

10. นายอัสมี มามะ
11. นายวิชญ สกนธวุฒิ
12. นายสมพร สังข์สมบูรณ์
13. นายประกอบ ศรี สงั ข์
14. นายซุลกิฟลี บากา
15. นายดาโอะ บาฮี
16. นายอภินนั ท์ โยธินกําจรชัย
17. นางสาวซารี ฟะห์ เซ็ง
18. นายมะดามิง อารี ยู
19. นายรอกิ แตแซ
20. นางสาวสากีเราะ แยนา

ผู้ชว่ ยชุมชน อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี
ผู้ชว่ ยชุมชน . สายบุรี จ. ปั ตตานี
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. ยะหา จ. ยะลา
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. ยะหา จ. ยะลา
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. แว้ ง จ. นราธิวาส
ผู้ชว่ ยชุมชน อ. รามัน จ. นราธิวาส
ผู้ชว่ ยในชุมชน อ. เมืองปั ตตานี และยี่งอ
ผู้ปฏิบตั งิ านสื่อสารกับสังคม

หมู่บ้านที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมโครงการฯ
หมูบ่ ้ าน/ชุมชนที่ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่วมโครงการมีทงสิ
ั ้ ้น 19 หมูบ่ ้ าน/ชุมชน จากพื ้นที่ 7 อําเภอ ใน
จังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหมูบ่ ้ านดังนี ้ คือ
1. หมูบ่ ้ านชาวประมงที่มีชมุ ชนที่นบั ถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอยูใ่ นละแวกเดียวกัน
2. หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมหรื ออื่นๆที่มีกรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความไม่สงบในหมูบ่ ้ านหรื อ
บริเวณใกล้ เคียงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และประชาชนอยู่ในอาการที่หวาดกลัว
3. หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมที่มีชมุ ชนนับถือศาสนาต่างกันอยูใ่ นหมูบ่ ้ านเดียวกันหรื อติดต่อกัน
4. ชุมชนกึ่งเมืองที่มีการอยูร่ ่วมกันของคนในชุมชนที่หลากหลาย
5. ความพร้ อมของผู้ชว่ ยชุมชนที่จะปฏิบตั งิ านในพื ้นที่
ฐานข้ อมูลเบื ้องต้ นของหมูบ่ ้ าน/ชุมชน ได้ มาจากข้ อมูล กชช. 2 ค. ที่มีข้อมูลทันสมัยที่สดุ ร่ วมกับ
ข้ อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบโดยโครงการฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบางพื ้นที่ไม่มีข้อมูล กชช. 2 ค.
ดังกล่าว จึงไม่ปรากฏในการรายงานความก้ าวหน้ านี ้
ข้ อมูลประวัตชิ มุ ชน เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากการทําเวทีของประชาชนในชุมชนเอง โดยผ่านกิจกรรม
ของโครงการฯ โดยบางพื ้นที่การเรี ยบเรี ยงข้ อมูลยังไม่เสร็จสิ ้น จึงนําเสนอมาเฉพาะพื ้นที่ที่ได้ มีการ
จัดทําประวัตชิ มุ ชนแล้ ว อนึง่ ข้ อมูลประวัตชิ มุ ชนที่ได้ นําเสนอนี ้ เป็ นเพียงข้ อมูลโดยย่อ เนื่องจากขณะนี ้
กําลังดําเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลประวัตชิ มุ ชนฉบับสมบูรณ์อยู่
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หมู่บ้านที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นพืน้ ที่ดาํ เนินกิจกรรมในโครงการ
จังหวัด อําเภอ ตําบล
หมู่บ้าน
ศาสนา
ปั ตตานี สายบุรี ปะเส
ม. 1 ปาตาบาระ มุสลิม 98%
ยะวอ
พุทธ 2%
ม. 3 บางตะโละ พุทธ 100%
ม. 7 บ้ านลุม่
มุสลิม 100%
โคกโพธิ์ ท่าเรื อ

ม. 1 บ้ านท่าเรื อ มุสลิม 100%

เมือง

ม. 4 บ้ านควน
กะลาทอง
ม. 6 บ้ านโคก
อ้ น
ม. 7 บ้ านปูยดุ

นราธิวาส ตากใบ

(พิเศษ)

ปูยดุ

ศาลา
ใหม่
เจ๊ ะเห

แว้ ง

แว้ ง

ยี่งอ

ตะปอ
เยาะ

มุสลิม 65%
พุทธ 35%
มุสลิม 80%
พุทธ 20%
มุสลิม 100%

อาชีพ
ประมงพื ้นบ้ าน
ทํางานที่มาเลเซีย
ประมงพื ้นบ้ าน อื่นๆ
ประมงพื ้นบ้ าน
ทํางานที่มาเลเซีย
เกษตรกรรม รับจ้ าง เลี ้ยง
สัตว์ (วัว แพะ)
เกษตรกรรม รับจ้ าง เลี ้ยง
สัตว์ (วัว แพะ หมู)
เกษตรกรรม รับจ้ าง เลี ้ยง
สัตว์ (วัว แพะ)
ค้ าขาย
ข้ าราชการ
เกษตรกรรม
สวนผลไม้ ค้ าขาย

ม. 6 บ้ านสุงากา มุสลิม 100%
รี
ม. 5 ปูลา มุสลิม 100 % ประมงพื ้นบ้ าน
เจ๊ ะมูดอ
กิจกรรมชายแดน
ม. 8 เกาะยาว มุสลิม 100 % ประมงพื ้นบ้ าน
กิจกรรมชายแดน
ม. 4 บางน้ อย พุทธ 100 % เกษตรกรรม รับจ้ าง เลี ้ยง
สัตว์
ม. 5 บ้ านไร่
พุทธ 100 % เกษตรกรรม รับจ้ าง เลี ้ยง
สัตว์
ม. 3 เจ๊ ะเหม
มุสลิม 95% เกษตรกรรม รับจ้ าง
พุทธ 5%
ม. 4 กรื อซอ
มุสลิม 100 % เกษตรกรรม รับจ้ าง
ม. 1 ตะปอเยาะ มุสลิม 100 % เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
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จังหวัด
ยะลา

อําเภอ ตําบล
หมู่บ้าน
ศาสนา
อาชีพ
ยะหา ยะหา ชุมชนเทศบาล มุสลิม 75% หลากหลาย
ยะหา 2 ชุมชน พุทธ 25%
รามัน เกะรอ ม. 2 ปาแตรายอ มุสลิม 100 % เกษตรกรรม
ม. 7 ฮูแตบาโงย มุสลิม 100 % เกษตรกรรม
หมายเหตุ* หมูบ่ ้ านที่เลือกเป็ นพื ้นที่โครงการในตําบลเดียวกันนัน้ จะเป็ นหมูบ่ ้ านหรื อชุมชนที่มีอาณาเขต
ติดต่อกัน
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ฐานข้ อมูลชุมชนเบือ้ งต้ นของแต่ ละหมู่บ้าน

จังหวัดนราธิวาส
บ้ านเจ๊ ะเหม หมู่ 3 ต. แว้ ง อ.แว้ ง จ. นราธิวาส
ประกอบด้ วย 309 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
1291 คน เป็ นเพศชาย 663 คน เพศหญิง 628 คน
จําแนกประชากรตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
10 คน
1-2 ปี
13 คน
3-5 ปี
49 คน
6-11 ปี
108 คน
12-14 ปี
59 คน
15-17 ปี
59 คน
18-49 ปี
705 คน
50-60 ปี
155 คน
มากกว่า 60 ปี
133 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
บ้ านกรื อซอ หมู่ 4 ต. แว้ ง อ.แว้ ง จ. นราธิวาส
ประกอบด้ วย 139 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
786 คน เป็ นเพศชาย 401 คน เพศหญิง 385 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
7 คน
1-2 ปี
15 คน
3-5 ปี
51 คน
6-11 ปี
104 คน
12-14 ปี
50 คน
15-17 ปี
28 คน
18-49 ปี
435คน
50-60 ปี
46 คน
มากกว่า 60 ปี
50 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
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บ้ านเกาะยาว หมู่ 8 ต. เจ๊ ะเห อ.ตากใบ จ. นราธิวาส
ประกอบด้ วย 49 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด379
้
คน เป็ นเพศชาย 190 คน เพศหญิง 189 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
5 คน
3-5 ปี
16 คน
6-11 ปี
57 คน
12-14 ปี
51 คน
15-17 ปี
40 คน
18-49 ปี
183 คน
50-60 ปี
28 คน
มากกว่า 60 ปี
20 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ หมู่ 5 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ. นราธิวาส
ประกอบด้ วย 174 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
836 คน เป็ นเพศชาย 418 คน เพศหญิง 418 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
15 คน
1-2 ปี
25 คน
3-5 ปี
49 คน
6-11 ปี
103 คน
12-14 ปี
42 คน
15-17 ปี
46 คน
18-49 ปี
435 คน
50-60 ปี
63 คน
มากกว่า 60 ปี
58 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
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บ้ านไร่ หมู5่ ต. เจ๊ ะเห อ.ตากใบ จ. นราธิวาส
ประกอบด้ วย 104 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
390 คน เป็ นเพศชาย 179 คน เพศหญิง 211 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
8 คน
6-11 ปี
33 คน
12-14 ปี
18 คน
15-17 ปี
19 คน
18-49 ปี
168 คน
50-60 ปี
47 คน
มากกว่า 60 ปี
97คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
จังหวัดปั ตตานี
บ้ านสูงาการี หมู่ 6 ต. ปูยดุ อ. เมือง จ. ปั ตตานี
ประกอบด้ วย 127 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
606 คน เป็ นเพศชาย 305 คน เพศหญิง 301 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
4 คน
1-2 ปี
23 คน
3-5 ปี
29 คน
6-11 ปี
82 คน
12-14 ปี
40 คน
15-17 ปี
46 คน
18-49 ปี
226 คน
50-60 ปี
65 คน
มากกว่า 60 ปี
51 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
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บ้ านปูยุด หมู่ 7 ต. ปูยดุ อ. เมือง จ. ปั ตตานี
ประกอบด้ วย 283 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
1396 คน เป็ นเพศชาย 674 คน เพศหญิง 722 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
12 คน
1-2 ปี
41 คน
3-5 ปี
79 คน
6-11 ปี
214 คน
12-14 ปี
96 คน
15-17 ปี
83 คน
18-49 ปี
637 คน
50-60 ปี
106 คน
มากกว่า 60 ปี
128 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
บ้ านปาตาบาระ หมู่ 1 ต. ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ. ปั ตตานี
ประกอบด้ วย 178 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
757 คน เป็ นเพศชาย 374 คน เพศหญิง 383 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
13 คน
1-2 ปี
30 คน
3-5 ปี
31 คน
6-11 ปี
91 คน
12-14 ปี
42 คน
15-17 ปี
45 คน
18-49 ปี
388 คน
50-60 ปี
65 คน
มากกว่า 60 ปี
52 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
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บ้ านบางตะโละ หมู่ 3 ต. ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ. ปั ตตานี
ประกอบด้ วย 118 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
606 คน เป็ นเพศชาย 223 คน เพศหญิง 383 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
5 คน
1-2 ปี
12 คน
3-5 ปี
18 คน
6-11 ปี
29 คน
12-14 ปี
19 คน
15-17 ปี
16 คน
18-49 ปี
249 คน
50-60 ปี
64 คน
มากกว่า 60 ปี
71 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
บ้ านลุ่ม หมู่ 7 ต. ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ. ปั ตตานี
ประกอบด้ วย 163 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
753 คน เป็ นเพศชาย 380 คน เพศหญิง 373 คน
จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
ช่ วงอายุประชากร
จํานวน
น้ อยกว่า 1 ปี
13 คน
1-2 ปี
24 คน
3-5 ปี
18 คน
6-11 ปี
56 คน
12-14 ปี
32 คน
15-17 ปี
26 คน
18-49 ปี
421 คน
50-60 ปี
77 คน
มากกว่า 60 ปี
86 คน
หมายเหตุ
จําแนกอายุของเยาวชนตามเกณฑ์การเข้ าโรงเรี ยน
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บ้ านชุมชนควนกะลาทอง หมูท่ ี่ 4 บ้ านควนแตน ตําบลท่าเรื อ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี
ประกอบด้ วย 70 ครัวเรื อน มีประชากรทังหมด
้
305 คน นับถือศาสนาพุทธ 76 คน อิสลาม 229
คน เป็ นเพศชาย 161 คน เพศหญิง 114 คน จําแนกตามช่วงอายุได้ ดงั นี ้
จังหวัดยะลา
บ้ านปาแตรายอ หมูท่ ี่ 2 ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีประชากรทังหมด
้
1,198 คน มี
ครัวเรื อนทังหมด
้
224 ครัวเรื อน สภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบสูงติดกับเชิงเขา พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นสวน
ยางพารา รองลงมาเป็ น สวนมะพร้ าว สวนลองกอง และทุเรี ยน มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
11,250 ไร่
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ตัวแทนชุมชนและแกนนําในการดําเนินกิจกรรมของแต่ ละพืน้ ที่
หมูบ่ ้ าน/ชุมชน
รายชื่อตัวแทนชุมชน
ม. 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี
ปั ตตานี
ม. 3 บางตะโละ ปะเสยะวอ สายบุรี
ปั ตตานี
ม. 7 บ้ านลุม่ ปะเสยะวอ สายบุรี
ปั ตตานี
ม. 1 บ้ านท่าเรื อ ท่าเรื อ โคกโพธิ์
ปั ตตานี
ม. 4 บ้ านควนกะลาทอง ท่าเรื อ โคก
โพธิ์ ปั ตตานี
ม. 6 บ้ านโคกอ้ น ท่าเรื อ โคกโพธิ์
ปั ตตานี
ม. 7 บ้ านปูยดุ ปูยดุ เมือง ปั ตตานี
ม. 6 บ้ านสุงาการี ปูยดุ เมือง ปั ตตานี

นายอัรมียา คาเลง, นายมุสตอฟา สะแลแม, นางสาวนูรมายะห์
มามะ, นายบือรี โมง
นางอัญชลี แสงหิรัญ, นายสนัน่ จันทร์ ขาว, นายแจ้ ง
สกนธวุฒ,ิ นายสุก ทองประดับ
นายอิบสะมะแอ รูอิบ, นายต่วนดิง ต่วนกือจิ, นายมะเซ็ง มะเซ็ง
นายยูโซ๊ ะ บ่อเตย, นายปาลียะ ปะหลง
นายจรัญ ปลอดภัย, นายบุญทัน บุญราศี
นายฆอซาลี ดาโอ๊ ะ
นายต่วนบูคอรี โต๊ ะกูบาฮา, นายอับดุลเราะห์มาน โต๊ ะอาดํา,
นายฮัมดี มะยีแต, นายอุสมาน โต๊ ะเฮง
นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง, นายมูฮําหมัดฟาริ ด บัวหลวง,
นายบุรินทร์ ซอเด็ง
นายสาการี ยา สะลูโว๊ ะ, นายมะซากี บากา, นายสุไลมัน อาแว

ม. 5 ปูลาเจ๊ ะมูดอ ศาลาใหม่ ตากใบ
นราธิวาส
ม. 8 เกาะยาว เจ๊ ะเห ตากใบ นราธิวาส นายอาแซ ซอนิอามะ, นายมะสาเหะ บากา, นายรอนิง ยูโซ๊ ะ
ม. 4 บางน้ อย เจ๊ ะเห ตากใบ นราธิวาส นายจิรศักดิ์ ศรี สงั ข์, นางสาวจันธิรา คงชล, นางสาวจิราพร ศรี
บุญมี
ม. 5 บ้ านไร่ เจ๊ ะเห ตากใบ นราธิวาส นายชาตรี ชัยรัตน์, นายประเทือง บุญหา, นายสมศักดิ์ ศรี สงั ข์
ม. 3 เจ๊ ะเหม แว้ ง แว้ ง นราธิวาส
นายนิมาโซ นิยอ, นางสาวหัสนี ดาหามะ, นายกอเซ็ง มะแอ
ม. 4 กรื อซอ แว้ ง แว้ ง นราธิวาส
นายยามาลูดงิ สะรี ยอ, นายอับดุลรอเซะ ยะโก๊ ะ, นายมูฮมั หมัด
เซาฟี อาแซ, นายบือราเฮง แมะเราะ, นายมูฮมั หมัดนูยี มามะ
ม. 1 ตะปอเยาะ ตะปอเยาะ ยี่งอ
นายต่วนฮะ ต่วนกะจิ, นายอิบรอเฮ็ม สะมะนิ, นายอําเซาะ เซียะ
นราธิวาส
นะ
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หมูบ่ ้ าน/ชุมชน
ชุมชนชุมชนเทศบาลยะหา ยะหา
ยะลา
ม. 2 ปาแตรายอ เกะรอ รามัน ยะลา
ม. 7 ฮูแตบาโงย เกะรอ รามัน ยะลา

รายชื่อตัวแทนชุมชน
นายอารยะ ปาแนแจกะ, นายมาหามะ แก้ วเกาะสะบ้ า, นาย
สมชาย เจ๊ ะดือเร๊ ะ, นายสมภพ มณีนิยม, นายสะมาเอปิ ง ซูดงิ
มะรอนิง ยูโซ๊ ะ, นายตอเล๊ ะ สะอง,
นายมะยานิง ซิมา, นายสะแลแม ดะเซะ, นายอารี ย๊ะ ดอเล๊ าะ
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ประวัตชิ ุมชน
1. ชุมชนบางตะโล๊ ะ ม. 3 ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี
บางตะโล๊ ะ เป็ นชุมชนแห่งหนึง่ ตังอยู
้ ใ่ นหมูท่ ี่ 3 ตําบล ปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
คําว่า “ตะโล๊ ะ” เป็ นภาษามลายูถิ่น แปลว่า “อ่าว” ดังนัน้ บางตะโล๊ ะ จึงหมายถึง “บ้ านอ่าว” ซึง่ เรี ยกตาม
ภูมิศาสตร์ ของพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นอ่าวและมีลําคลองเชื่อมต่อกับคลองบางเก่า ที่ไหลลงสู่แม่นํ ้าสายบุรี
และทะเลปากอ่าวสายบุรี ประวัติการตังถิ
้ ่นฐานของชาวบางตะโล๊ ะมีความสัมพันธ์กบั ชาวจีนสมัยโล้ สําเภา
ซึง่ มาค้ าขายและได้ แต่งงานกับคนไทยที่อาศัยอยูแ่ ถบบริ เวณริมคลองสายบุรีฝั่งปะเสยะวอ ดังนันลั
้ กษณะ
เด่นของชุมชนบางตะโล๊ ะ จึงเป็ นชุมชนชาวไทยเชื ้อสายจีน มีการผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่
ปรากฏเป็ นหลักฐานทางสถาปั ตยกรรม คือ วัดถัมกาวาสและศาลเจ้ าเล่าเอี๊ยะก๋ง
วัดถัมภาวาส เดิมมีชื่อเรี ยกว่า “วัดตะลุบนั ” สร้ างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2391 ต่อมาในปี พ.ศ.2451
ชาวบ้ านได้ ทําการสร้ างวัดในที่แห่งใหม่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็ น ‘ถัมภาวาส’ พร้ อม ๆ กับสร้ างสิ่งปลูกสร้ างอื่น
ๆ ทางศาสนา ศาลเจ้ าเล่าเอี๊ยะก๋ง คาดว่ามีอายุประมาณ 450 ปี มีเรื่ องเล่าว่า ชาวประมงได้ พบท่อนไม้ ซงึ่
แกะสลักเป็ นรู ปพระจีน ชาวบ้ านจึงช่วยกันสร้ างศาลเล็ก ๆ อัญเชิญพระแกะสลักไว้ ที่ศาลและเรี ยกว่า ‘เล่า
เอี๊ยะก๋ง’ ปั จจุบนั ได้ สร้ างศาลเจ้ าแห่งใหม่และตังชื
้ ่อว่า “ศาลเจ้ าตี่อ่อู อ่ งเอี่ย” ประเพณีของชุมชนบางตะโล๊ ะ
ที่สําคัญคือ งานสมโภชศาลเจ้ าเล่าเอี๊ยะก๋ง ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 14 คํ่า เดือน 3 หรื อเดือน 4 ของทุกปี ในงานมี
การละเล่นต่าง ๆ เช่น มโนราห์ เดือนพฤษภาคม มีการล่องเรื อสําเภาสะเดาะเคราะห์ วันที่ 5 เมษายน มีการ
จัดงานเช้ งเม้ ง และการจัดงานสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น ชักพระ สงกรานต์ ทอดกฐิ น เป็ นต้ น
2. บ้ านลุ่ม หมู่ท่ ี 7 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2340 หรื อ 2343 ก็ประมาณ 200 กว่าปี บ้ านลุม่ ในปั จจุบนั (อดีตก็คือบ้ านบน)
ในอดีต บ้ านลุม่ จะมีพื ้นที่ตดิ กับบ้ านปาตาบาระ แต่ก็มีเหตุคลื่นมรสุม เกิดนํ ้าท่วมครัง้ ใหญ่ก็เลยทําให้ พื ้นที่
บางส่วนที่ตดิ กับบ้ านปาตาบาระขาดหายไป ฉะนันเมื
้ ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้น ทางกรมประมงจึงได้ เข้ ามา
ช่วยในการขุดลอกลําคลอง เพื่อเป็ นการระบายนํ ้า ป้องกันการเกิดนํ ้าท่วมซํ ้า ปั จจุบนั บ้ านลุม่ และปาตาบา
ระเลยต้ องมีลําคลองกันระหว่
้
างหมูบ่ ้ าน (ลําคลองนี ้สร้ างมาประมาณ 30 กว่าปี ) คนและชาวบ้ านที่นี่มีเชื ้อ
สายเผ่าพันธุ์เป็ นคนมาเลเชียที่บอกว่าเป็ นคนมาเลเซีย ก็เพราะว่า สมัยนันสายบุ
้
รีเป็ นเมืองที่เจริ ญ ชาว
ต่างประเทศนิยมเข้ ามาค้ าขายสินค้ าที่เมืองสายบุรี ก็จะมีคนจีน,สิงคโปร์ ,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย ฉะนันพ่
้ อค้ า
บางส่วน โดยเฉพาะคนมาเลเซีย ก็จะสร้ างบ้ านชัว่ คราวอยูก่ นั ในยามฤดูมรสุม เพราะไม่สามารถที่จะกลับ
บ้ านเกิดได้ เพราะคลื่นลมแรง บางคูบ่ างครอบครัวก็มาจับจองพื ้นที่ที่ว่างและเป็ นเกาะอยูอ่ าศัย เช่นบ้ านปา
ตาบาระ,บ้ านลุม่ ,บางตะโละ
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เมื่อปี พ.ศ.2540 บ้ านลุม่ ก็ได้ แยกตัวมาตัง้ หมู่บ้านจากเดิม คือ บ้ านบน ก็ตงชื
ั ้ ่อตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ คือสภาพเป็ นพื ้นที่ลมุ่ ติดชายทะเล พ.ศ.2533 มีการสร้ างเขื่อนติดกันคลื
้ ่น พ.ศ.2541 โครงการ
ปะการังเทียม อนุรักษ์ ของกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน พ.ศ.2544 ได้ เกิดเหตุการณ์คลื่นมรสุมซัดเข้ าหมูบ่ ้ านสร้ าง
ความเสียหายแก่บ้านเรื อนในหมูบ่ ้ าน พังทลาย5หลังคาเรื อน กรมเจ้ าท่าจึงได้ ถมหินสร้ างแนวกันคลื
้ ่นริม
หาดทรายเพิ่มเติมหลายจุด พ.ศ.2544-2547 มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางนํ ้า จึงได้ จดั วางท่อคอนกรี ต
,ตู้รถไฟ เพื่อทําปะการังเทียม โดยวางตู้รถไฟในทะเลในเขตบริเวณ ของบ้ านลุม่ พ.ศ. 2543 จํานวน 208 ตู้
และ พ.ศ. 2546 จํานวน 875 แท่ง
3. บ้ านปาตาบาระ หมู่ท่ ี 1 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
การสืบสาวต้ นเรื่ องการตังการตั
้
งถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนดูเหมือนจะเป็ นการยากที่จะสืบประวัติได้ อย่าง
ชัดเจน ซึง่ เป็ นกันเกือบทุกชุมชนที่ไม่การบันทึกเรื่ องราวความเป็ นมา และเหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ ้นในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนที่ปัจจุบนั ที่ไม่เหลือคนเฒ่าคนแก่ไว้ สืบสาวเท้ าความเรื่ องในอดีตที่ผ่านมา ด้ วยข้ อจํากัด
ดังกล่าว การบอกเล่าของคนอายุ 60 -70 คนที่มีอยู่ 2-3 คน จึงอาจจะไม่ชดั เจนมากนัก ชุมชนบ้ านปาตาบา
ระ กล่าวกันว่าเริ่ มก่อตังประมาณในปี
้
พ.ศ. 2342 หรื อประมาณ 206 ปี มาแล้ ว หมู่บ้านปาตาบาระแห่งนี ้
เป็ นปากอ่าวและมีชายหาดเป็ นแหลมยาวตลอดแนวและมีแม่นํ ้า ลําคลองขนาบทางด้ านทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ และทะเลทางด้ านทิศตะวันออก
ตําแหน่งและที่ตงของหมู
ั้
่บ้านจะอยู่ทางทิศเหนือ ทําให้ คนสมัยนัน่ เห็นว่าเหมาะที่จะแต่งตังชื
้ ่อให้
สอดคล้ องกับหมู่บ้านและได้ เรี ยกง่าย ๆ ว่า “ปาตาบาระ” ซึ่งแปลว่า หาดทางทิศตะวันตก แม้ ว่าจริ งๆแล้ ว
จะเป็ นชายหาดทางด้ านทิศเหนือก็ตาม ซึง่ จะสอดคล้ องกับบ้ านปาตาตีมอ ในเขตเทศบาลตําบลตะลุบนั ซี่ง
มีความหมายว่าหาดทางด้ านทิศตะวันออก แม้ ว่าจะมีที่ตงอยู
ั ้ ่ทางด้ านทิศใต้ ของบ้ านปาตาบาระก็ตาม โดย
มีปากแม่นํ ้าสายบุรี แยกหมูบ่ ้ านทังสองออกจากกั
้
น
สมัยก่อนมีการติดต่อการค้ าขายด้ วยเรื อสําเภาและจะมาถ่ายสินค้ าที่ท่าเทียบเรื อเมือง
ตะลุ
บัน (เทศบาลตะลุบนั ) เมื่อถ่ายสินค้ าเสร็ จแล้ วมักจะมาพักเอาแรงที่หวั แหลมหรื อชายหาด คนกลุ่มแรก ที่
พอจะลําดับความได้ ที่มาเริ่ มก่อตังหมู
้ ่บ้านนี ้ มาจาก ตําบลกาแลรู อําเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย คือ นายบากา นายตูแวปูเต๊ ะ นายหามะ นางบีรู นางเมาะติบะ ได้ มีการตังกลุ
้ ่มเล็ก ๆ ประกอบ
อาชีพการประมง ทํานํ ้าบูดู ทําการแปรรูปสัตว์นํ ้า เช่น กะปิ ปลาแห้ ง และทําสวนมะพร้ าว แต่ก็มีการเล่าว่า
ประมาณกว่ า 100 ปี ที่ ผ่ านมา ก็ มี โ ต๊ ะ แบแคง ซึ่ง หมายความ “คนดุ” จากรั ฐ กลัน ตัน มาเลเซี ย ได้ พ า
ครอบครัวมาที่ปาตาบาระ ประกอบด้ วย นางแมะซง ปะจูดราแม นายหามะ นายยูโซะ ได้ เข้ ามาที่ปาตาบา
ระด้ วยสาเหตุประการใดไม่แน่ชดั แต่สนั นิษฐานว่าอาจจะเป็ นเพราะมีเรื่ องราวไม่ลงรอยกับคนที่พื ้นที่อยู่
อาศัยเดิมในกลันตัน จึงอพยพและได้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนที่ปาตาบาระ ซึ่งแสดงว่าบ้ านปาตาบาระมีอยู่ก่อนแล้ ว
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อีกประการหนึ่งเมื่อเทียบกับเรื่ องราวของชุมชนบางตะโล๊ ะ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับที่มาของศาลเจ้ าในบาง
ตะโล๊ ะ ก็สนั นิษฐานได้ วา่ ชุมชนแห่งนี ้น่าจะมีอายุใกล้ เคียงกันหรื อเก่าแก่กว่าไม่มากนัก
แม้ ว่าเรื่ องราวของชุมชนบ้ านปาตาบาระจะมีจดุ เริ่ มต้ นไม่ชดั เจนนัก แต่ก็พอบ่งบอกที่มาที่ไปและ
พอที่จะเป็ นฐานในการเชื่อมโยงถึงพัฒนาการของชุมชนในสมัยปั จจุบนั ได้ บ้าง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ จะ
เป็ นแนวชายฝั่ งติดทะเลอ่าวไทยและแม่นํ ้าใหญ่ สภาพดินจะเป็ นดินทรายและมีพรรณพืชได้ แก่ มะพร้ าว
และ มะม่วงหิมพานต์ ในช่วงประมาณ 40 กว่าปี ได้ มีอทุ กภัยและวาตภัยครัง้ ใหญ่ทําให้ บ้านเรื อนได้ รับ
ความเดือดร้ อน ต้ องอพยพที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว พืชพรรณได้ สญ
ู เสีย ส่วนต้ นที่ไม่ได้ รับการสูญหายและมีอายุ
ยืนส่วนใหญ่ แล้ วมักจะอยูบ่ ริ เวณแนวฝั่ งแม่นํ ้า
เมื่อเวลาผ่านไป ชุมชนได้ ขยายตัวมากขึ ้นและความเป็ นชุมชนประมง ริ มปากอ่าวแม่นํ ้าสายบุรี ทํา
ให้ โครงการพัฒนาต่าง ๆ จากภายนอกที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในหมู่บ้าน ทําให้
ชุมชนบ้ านบาตาบาระมีพฒ
ั นาการและความเปลี่ยนแปลงหลายประการ เส้ นทางการคมนาคมขนส่งใน
หมูบ่ ้ าน ได้ มีการสร้ างเป็ นถนนคอนกรี ตขึ ้นมาในปี พ.ศ. 2533 สายเลียบชายหาดสร้ างในปี พ.ศ. 2547 และ
ในปี พ.ศ. 2548 ได้ สร้ างเพิ่มทางด้ านทิศใต้ เลียบฝั่ งแม่นํ ้าสายบุรีซึ่งเป็ นที่ตงของท่
ั้
าเทียบเรื อ ปี พ.ศ. 2533
โครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่ งพื ้นบ้ าน ได้ มีการสร้ างเขื่อนกันตลิ่งทางด้ านทิศใต้ ริมแม่นํ ้าสายบุรี และ
สร้ างท่าเทียบเรื อประมงขึ ้นมาเป็ นผลพวงทําให้ เรื อประมงเข้ ามาจอดเทียบท่าหลายลํารวมทังเรื
้ อจากนอก
พื ้นที่ ในปี พ.ศ. 2536 กรมเจ้ าท่าได้ สร้ างเขื่อนกันทรายบริ เวณปากอ่าวแม่นํ ้าสายบุรี เพื่อป้องกันปากอ่าว
ตื ้นเขิน และได้ ถมหินสร้ างแนวกันคลื่นริ มหาดทรายของหมู่บ้านสองจุด และในปี พ.ศ. 2538 ได้ ก่อสร้ าง
มัสยิดหลังใหม่แทนสุเหร่าหลังเดิม และในปี นี ้เองชาวบ้ านได้ รวมกลุ่มเป็ นกลุ่มบริ การเรื อแก่นกั ท่องเที่ยวตก
ปลา ซึ่ง รองรั บนักตกปลาทัง้ ในกี ฬ าตกปลาสายบุรีซึ่ง เริ่ ม มาเมื่ อปี พ.ศ. 2530 และจัดเป็ นประจํ าทุกปี
ตลอดจนบริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจตกปลาในช่วงอื่น ๆ
ปรากฏการณ์ทรัพยากรสัตว์นํ ้าที่ปริ มาณลดลงอันเป็ นสาเหตุจากการใช้ เครื่ องมือด้ านการประมงที่
ผิดกฏหมาย สร้ างความเดือดร้ อนต่อชาวประมงพื ้นบ้ าน ซึ่งเกิดขึ ้นในทุกที่ จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นทุกฝ่ ายก็ได้
พยายามแก้ ไขทําให้ เกิดการรวมตัวกันเพื่อจัดตังกลุ
้ ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่ งขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 ซึ่งได้ รับ
การสนับสนุนจากกรมประมง และชมรมประมงพื ้นบ้ านจังหวัดปั ตตานีภายใต้ โครงการนําร่ องเพื่อฟื น้ ฟู
ทรัพยากรชายฝั่ ง ให้ ดําเนินโครงการสร้ างปะการังเทียมและทําซัง้ กิจกรรมหลักด้ านการอนุรักษ์ ของกลุ่ม
ประมงพืน้ บ้ าน ในปี พ.ศ. 2544 ได้ เกิ ดเหตุการณ์ คลื่นซัดเข้ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ซึ่งติดกับบ้ านปาตาบาระ
สร้ างความเสียหายแก่บ้านเรื อนในหมู่ 7 พังทลาย 5 หลังคาเรื อน กรมเจ้ าท่าจึงได้ ถมหินสร้ างแนวกันคลื่น
ริ ม หาดทรายเพิ่ ม เติ ม หลายจุ ด ไปถึ ง สุ ด เขตหมู่ 7 ในปี พ.ศ. 2544 - 2547 นี เ้ องที่ นับ ได้ ว่ า มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการอันเนื่องพระราชดําริ ในการฟื น้ ฟูทะเลได้ เข้ ามาใน
หมู่บ้าน และได้ เริ่ มวางแท่งคอนกรี ตและตู้รถไฟเพื่อทําเป็ นปะการังเทียมและที่อยู่ของปลา โดยวางตู้รถไฟ
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ในทะเลในเขตบ้ านปาตาบาระในปี พ.ศ. 2545 จํ านวน 208 ตู้ และ วางแท่ง คอนกรี ต ในปี พ.ศ. 2546
หลังจากนันได้
้ เกิดโครงการหมูบ่ ้ านประมงรักษ์สขุ ภาพ ในปี พ.ศ. 2547
อีกทังจาการสร้
้
างเขื่อนกันทรายปากอ่าว สร้ างเขื่อนกันตลิ่งพังริ มแม่นํ ้าสายบุรีและท่าเทียบเรื อทํา
ให้ มีเรื อประมงจากที่ตา่ ง ๆ เข้ ามาเทียบท่าท้ ายหมูบ่ ้ านหลายลํา เรื อดังกล่าวมีลกู เรื อเป็ นพม่า เป็ นเขมรบ้ าง
ซึ่งบางคนไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนคนต่างด้ าว สิ่งที่ตามมาคือ ร้ านขายของชําท้ ายหมู่บ้านซึ่งเป็ นของผู้ที่นบั ถื อ
ศาสนาพุทธที่มีเพียงครอบครัวเดียวในหมูบ่ ้ าน ได้ เริ่มขายเหล้ าเบียร์ ในปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ได้ สร้ างความ
กระอักกระอ่วนใจแก่คนในหมู่บ้าน ซึ่งไม่เหมาะสมกับชุมชนมุสลิม และไม่ให้ เกียรติกบั คนส่วนใหญ่ แม้ ว่า
ชาวบ้ านปรามแต่เจ้ าของร้ านก็อ้างว่าขายให้ แก่ลกุ เรื อเท่านันและมี
้
ใบอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อลูกเรื อดื่ม
เหล้ าเมาก็จะส่งเสียเอะอะโวยวาย
4. ชุมชนปูยุด ต. ปูยุด อ. เมือง จ. ปั ตตานี
ตําบลปูยดุ อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี แบ่งการปกครองออกเป็ น 7 หมูบ่ ้ าน มีประชากรทังสิ
้ ้น
6,221คน เป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางภูมิหลังประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2230 สมัยราชอาณาจักร
มลายูปัตตานี เมื่อราชวงศ์โกตามหลิฆยั เสื่อมถอยลง การปกครองบ้ านเมืองก็ไม่เป็ นปกติสขุ ถึงสมัยเจ้ า
เมืองนามว่าลองยูนสุ มีพี่น้องต่างมารดา 3 คนด้ วยกัน คือ ระตูปกาลัน เจ้ าเมืองสายบุรี ระตูปยู ดุ และ อา
ลงตารับ ลองยูนสุ ได้ สร้ างมัสยิดจวนจะเสร็ จ ระตูปะกาลัน เจ้ าเมืองสายบุรีผ้ นู ้ อง ได้ ก่อการกบฎขึ ้น ลองยุ
นุสได้ นํากอทัพไปปราบพวกกบฎและได้ เสียชีวิตลง ด้ วยเหตุนี ้ มัสยิดกรื อเซะจึงถูกทอดทิ ้ง มิได้ มีการสร้ าง
ต่อเติม เนื่องจากนายช่างผู้สร้ างก็ได้ หายสาบสูญไปพร้ อมกับสงครามกลางเมืองในคราวนัน้ หลังจาก
สุลต่านลองยุนสุ ถึงแก่กรรม ผู้ที่ได้ รับตําแหน่งเจ้ าเมืองคนต่อมาคือ ระตูจาระกัน และระตูปยู ดุ ตามลําดับ
ในสมัยที่ระตูปยู ดุ เป็ นเจ้ าเมืองปั ตตานี ได้ ย้ายที่ตงเมื
ั ้ องปั ตตานีไปตังอยู
้ ่ ณ บ้ านปูยดุ ชัว่ ระยะหนึง่ ปั จจุบนั
ยังคงมีซากกําแพงดินและไม้ ไผ่ปลูกไว้ บนเนิน เป็ นค่ายคูเมืองพอเห็นร่องรอยปรากฏอยู่ จึงนับได้ วา่ ครัง้ หนึง่
ตําบลปูยดุ อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี มีฐานะเป็ นถึงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรปั ตตานี มีปราชญ์ผ้ รู ้ ู
มากมาย เป็ นพื ้นฐานให้ ชาวบ้ านปูยดุ ในปั จจุบนั มีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ตําบลปูยดุ ได้ ทําหน้ าที่ของอูอ่ ารยะธรรมได้ ด้วยดีเสมอมา ภาพของผู้คนที่ดําเนินตามประเพณี
ดังเดิ
้ ม บ้ านเรื อนที่ยงั คงไว้ ซงึ่ สถาปั ตยกรรมแต่เก่าก่อน มรดกด้ านอาหารอันเลื่องชื่อโดยเฉพาะโรตี
มะตะบะ (แป้งห่อไส้ เนื ้อวัวหรื อเนื ้อไก่ที่ผดั กับเครื่ องเทศ) จนกล่าวได้ วา่ แค่หลับตานัง่ รถผ่านเมื่อได้ กลิ่นโรตี
มะตะบะก็แน่ใจได้ เลยว่าถึงตําบลปูยดุ แล้ ว
เป็ นสิ่งยืนยันถึงการเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างเอเชียใต้ (บังคลาเทศ) และเอเชียอาคเนย์อย่างแท้ จริ ง
นอกจากโรตีมะตะบะ ซึง่ ถือว่าเป็ นโรตีแบบสดที่ต้องรับประทานร้ อนๆ ไม่สามารถเก็บไว้ ได้ นาน
เเล้ ว ยังมีโรตีอีกประเภทหนึ่งที่เรี ยกว่า “โรตีกรอบ” เป็ นขนมที่ต้องใช้ เทคนิคชันสู
้ งในขันตอนการม้
้
วนแป้ง
การตัดแป้งเป็ นชิ ้นๆ ให้ ได้ ขนาดเท่ากัน การคลึงแป้งด้ วยแรงกดที่พอเหมาะ เมื่อลงทอดแล้ วต้ องขึ ้นฟูเป็ นชิ ้น
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ที่สวยงาม คล้ ายขนมปั งพายกรอบของฝรั่ง โรตีกรอบได้ ทําหน้ าที่เป็ นขนมที่ทานคูก่ บั แตออ (ชาร้ อนใส่
นํ ้าตาลแต่ไม่ใส่นม) หรื อเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ ในวงสนทนาสภากาแฟตามร้ านนํ ้าชาในหมูบ่ ้ านมาช้ านาน แต่
ปั จจุบนั การรุกของขนมถุงจากโรงงานเข้ ามาหลากหลาย เป็ นทางเลือก ให้ กบั ผู้บริโภคมากขึ ้น โรตีกรอบจึง
ถูกลดบทบาทลงไป คนทําโรตีกรอบจึงค่อยๆหายไปด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุม่ แม่บ้านกลุม่ เล็กๆ ที่
รักษาการผลิตโรตีกรอบ อีกทังปรั
้ บตัวให้ เข้ ากับสมัยนิยมด้ วยการคิดค้ น “โรตีกรอบชาเขียว“ ออกมาสร้ าง
เป็ นจุดเด่นของกลุม่ นอกจากโรตีกรอบดอกคําฝอยที่ทําเป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว การผลิตโรตีกรอบชาเขียว แม้ จะ
เป็ นจุดสนใจของผู้บริ โภค แต่กระบวนการผลิตยังเป็ นปั ญหาและได้ รับคําติจากผู้ชิม ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาการ
อมนํ ้ามัน สีของโรตีกรอบที่ไม่เขียวสมกับชื่อเนื่องจากต้ องทอดในนํ ้ามันเป็ นเวลานาน แต่พอแก้ ปัญหาโดย
ใช้ เวลาทอดน้ อยลง โรตีกรอบมีสีเขียวดีขึ ้น ก็กลับเกิดปั ญหาแป้งที่ไม่สกุ เต็มที่ มีผลต่อรสชาติไปเสียอีก ซึง่
ผิดกับโรตีกรอบดอกคําฝอยที่ให้ สีสนั และรสชาติที่ยอดเยี่ยม
5. ชุมชนปูลาเจ๊ ะมูดอ ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
ในอดีตความเป็ นมาและการเกิดขึ ้นของหมูบ่ ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ ได้ เกิดขึ ้นมาจากผู้อพยพซึง่ เดินทาง
มาจากรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เพื่อหาที่ตงรกราก
ั้
ซึง่ มีการกล่าวขานว่าการเกิดขึ ้นของหมูบ่ ้ านปูลา
เจ๊ ะมูดอ เป็ นการเกิดขึ ้นด้ วยความไม่ตงใจหรื
ั้
อความจําเป็ นบางอย่างคือ ผู้ที่เดินทางมาในครัง้ นี ้ เป็ นการ
เดินทางเพื่อหาที่ตงรกรากไปเรื
ั้
่ อยๆ จนกว่าจะได้ พบที่เหมาะสมและพึงพอใจ จึงจะตัดสินใจอยูท่ ี่นนๆ
ั ้ แต่
เมื่อเดินทางมาถึงหมูบ่ ้ านไพรวันในปั จจุบนั ก็ได้ เจอคนร้ ายกลุม่ หนึง่ จึงเกิดการต่อสู้ขึ ้น แต่ผ้ ทู ี่เดินทางมา
จากรัฐตรังกานู ไม่สามารถต่อสู้กบั คนร้ ายกลุม่ นี ้ได้ จึงได้ ตดั สินใจถอยออกมา และส่วนหนึง่ ก็ได้ มาตัง้
บ้ านเรื อนอยูท่ ี่หมูบ่ ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอในปั จจุบนั และมีการเล่าสืบต่อกันอีกด้ วยว่า ได้ มีการฝั งสมบัตจิ ํานวน
มาก โดยไว้ ในไห แล้ วจึงฝั งลงไปในดิน ซึง่ สมบัตเิ หล่านี ้ฝั งอยูใ่ นหมูบ่ ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ (เอ) ในปั จจุบนั แต่
เมื่อเวลาผ่านไป ก็ถกู นํ ้าทะเลกัดเซาะเรื่ อยๆ จนสมบัตเิ หล่านันจมลงในทะเล
้
ส่วนในกรณีของชื่อหมู่บ้านปูลาเจ๊ ะมูดอ ก็มาจากหมูบ่ ้ านแห่งนี ้จะเป็ นหมูบ่ ้ านสองฝั่ งคลองและใน
อดีตจะมีบคุ คลอยูห่ นึง่ คนเป็ นคนที่ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือ
ได้ อาศัยอยู่ที่เกาะเล็กๆกลางแม่นํ ้า
ระหว่างหมูบ่ ้ านทังสองฝั
้
่ งคลอง ซึง่ คนๆนี ้มีชื่อว่า เจ๊ ะมูดอ ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นที่มาของชื่อ “หมูบ่ ้ านปูลา
เจ๊ ะมูดอ” และได้ เรี ยกเหมารวมไปทังหมดจนถึ
้
งปั จจุบนั
ประเพณีของชุมชนในอดีตนันมี
้ อยูห่ ลายอย่างด้ วยกัน แต่ประเพณีในอดีตนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นด้ าน
พิธีกรรม หรื อการละเล่นเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น
-เมาะยงหรื อตือรี ใช้ รักษาอาการป่ วย ซึง่ มีการแสดงเป็ นเรื่ องราวต่างๆ
-ดีเกลาบอ มีลกั ษณะคล้ ายอันนาซีร์ แต่จะมี 2 ฝ่ าย มีการตอบโต้ กนั เป็ นเพลงโดยปราศจาก
เครื่ องดนตรี ใดๆ จะร้ องกันเฉพาะตอนกลางคืน บางครัง้ อาจจะมีการร้ องตอบโต้ กนั ตลอดทังคื
้ น
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-ศิละ เดิมคือ ศิลปะการต่อสู้ของคนในอดีตกาล และต่อมาจึงได้ ประยุกต์มาเป็ นการแสดงใน
พิธีกรรมหรื องานต่างๆ เช่น การแสดงศิละต่อหน้ าพระพักตร์ ของเจ้ าเมืองหรื อคนต่างบ้ านต่างเมือง ซึง่ เป็ น
แขกพิเศษของเจ้ าเมือง หรื อในบางครัง้ จะเป็ นการแสดงในงานแต่งงานหรื องานมงคลต่างๆ
-ตารี อีนา เป็ นการแสดงที่คนจํานวนน้ อยมากที่สามารถทําได้ หรื อจะเรี ยกความสามารถพิเศษก็ว่า
ได้ การแสดงตารี อีนานิยมแสดงในวันเข้ าสุนตั
นอกจากประเพณีที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยังมีประเพณีที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาอิสลาม ซึง่ เป็ น
ประเพณีที่ยดึ ถือปฏิบตั มาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เช่น กุรบาน เมาลิด อาซูรอ ประเพณีเข้ าสุนตั หมู่
เป็ นต้ น
ชุมชนมีมสั ยิดเป็ นศูนย์กลาง ได้ ขึ ้นทะเบียนที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเมื่อ พ.ศ.2494 ซึง่ ผู้ที่มีตําแหน่ง
เป็ นโต๊ ะอีหม่ามในตอนนันคื
้ อ ฮัจยีอบั ดุลเล๊ าะ ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังมั
้ สยิดแห่งนี ้ด้ วย แต่สมัยก่อนมัสยิดแห่งนี ้
เป็ นมัดราเซาะห์มาก่อน จากนันจึ
้ งขยับขยายมาเป็ นมัสยิด เนื่องจากในอดีตคนในชุมชนแห่งนี ้มีคนอาศัย
อยูน่ ้ อย ทําให้ การทําพิธีละหมาดวันศุกร์ ต้องเดินทางไปละหมาดยังหมูท่ ี่ 3 ศาลาใหม่ เพราะมีผ้ ลู ะหมาด
ไม่ครบ 40 คน จึงไม่สามารถทําพิธีละหมาดได้ หลายปี ต่อมาจึงจัดตังเป็
้ นมัสยิด และได้ รับปรับปรุงมา
เรื่ อยๆจนถึงปั จจุบนั และสามารถทําการละหมาดวันศุกร์ ได้ เนื่องจากมีปริมาณประชากรมากขึ ้นในปั จจุบนั
โรงเรี ยนตาดีกาได้ เริ่ มทําการสอนเมื่อ พ.ศ.2514 ซึง่ ในยุคแรกนันจะทํ
้ าการสอนในมัดราเซาะห์หรื อ
มัสยิดในปั จจุบนั แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ปริมาณเด็กที่เข้ ามาเรี ยนเริ่มมีมากขึ ้น ทําให้ ไม่สะดวกใน
การทําการเรี ยนการสอน ชาวบ้ านจึงได้ ชว่ ยกันสร้ างสถานที่ในการเรี ยนของเด็กใหม่ๆ ข้ างๆมัสยิด ใช้ เวลา
ในการสร้ างประมาณ 1 เดือน ก็สามารถเข้ าไปเรี ยนได้ และต่อมาสถานที่เรี ยนดังกล่าวก็คบั แคบ ชาวบ้ าน
จึงได้ รวมตัวกันสร้ างโรงเรี ยนใหม่ขึ ้นมา ซึง่ ตังห่
้ างออกไปจากที่เดิมประมาณ 70 เมตร สถานที่ใหม่แห่งนี ้มี
ปริมาณที่กว้ างมากขึ ้น ทําให้ เด็กๆเรี ยนอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ ้น และใช้ เป็ นที่สําหรับการเรี ยนการสอน
จนถึงปั จจุบนั นี ้
เนื่องจากในชุมชนแห่งนี ้อยูใ่ กล้ แม่นํ ้าและทะเล ทําให้ คนในชุมชนประกอบอาชีพประมงมาตังแต่
้
อดีตและมีอีกหนึง่ หมูบ่ ้ านชื่อว่า หมูบ่ ้ านตะปั งและโคกมะเฟื อง เป็ นชุมชนของคนที่นบั ถือศาสนาพุทธ ซึง่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก ทํานา ซึง่ ทัง้ 2 ชุมชนนี ้มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดมีการพึง่ พา
ซึง่ กันและกัน คือ ทัง้ 2 ชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนอาหารกัน ซึง่ ชุมชนปูลาเจ๊ ะมูดอเป็ นชุมชนประมง จะ
เอา กุ้ง หอย ปู ปลา มาแลกเปลี่ยนกับชาวชุมชนตะปั งและโคกมะเฟื อง โดยที่ในอดีตนัน้ ถ้ าหากชาวบ้ าน
ในหมูบ่ ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอจะเข้ าฝั่ งเสร็ จจากการออกเรื อหาปลาแล้ วได้ ปลามา จะมีการเป่ าปี่ เพื่อให้ สญ
ั ญาณ
ว่าพวกเขาจะเข้ าฝั่ งแล้ ว แล้ วชาวบ้ านในอีกหมูบ่ ้ านหนึง่ ได้ ยินก็จะเอาทังข้
้ าวสาร ผักต่างๆมาแลกเปลี่ยน
กันกับปลาที่หามาได้ ลักษณะของปี่ ที่เป่ าให้ สญ
ั ญาณ จะมีลกั ษณะทํามาจากเขาควาย ซึง่ เขาควาย
จะต้ องมีลกั ษณะโค้ งสวยงาม สามารถที่จะนํามาใช้ เป็ นปี่ ซึง่ มีเสียงดังกึกก้ องในระยะไกลเป็ นอย่างดี
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ฮัจยีอบั ดุลเลาะห์ เป็ นโต๊ ะอีหม่ามคนแรกในปูลาเจ๊ ะมูดอ ฮัจยีอบั ดุลเลาะห์เป็ นคนที่คดิ และริ เริ่ม
ให้ มีการจัดตังสร้
้ างมัสยิดขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นที่ในการทําพิธีละหมาดและพิธีทางศาสนาอื่นๆ
และใช้ เป็ นที่
สอนศาสนา ใช้ เป็ นที่ในการเรี ยนการสอนสําหรับเยาวชนหรื อตาดีกาในปั จจุบนั ทําให้ ฮจั ยีอบั ดุลเลาะห์เป็ น
ที่เคารพต่อคนในชุมชน และก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้ วยโรคชรา เขาได้ ริเริ่มคดปรับปรุงขยับขยายมัสยิดให้ ดี
ขึ ้นกว่าเดิม แต่เมื่อเขาและชาวบ้ านได้ เริ่ มปรับปรุงมัสยิดได้ ไม่นานเขาก็ได้ เสียชีวิต
สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันแบบเครื อญาติ มีการไปมาหาสูก่ นั เป็ นประจํา มีความสามัคคี
สังเกตได้ จากการสร้ างสถานที่สาธารณะต่างๆ ถ้ าหากมีการสร้ างก็จะมีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ เช่น
การสร้ างมัสยิด การสร้ างโรงเรี ยนตาดีกา เป็ นต้ น
อาชีพของชุมชนในอดีตนัน้ จะประกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก โดยที่ในอดีตนันไม่
้ ได้ มีการออกเรื อ
หาปลาในทะเลเหมือนเช่นในปั จจุบนั
เนื่องจากไม่มีอปุ กรณ์ในการให้ ความสะดวกในการประกอบอาชีพ
เหมือนปั จจุบนั
ทําให้ ชมุ ชนในอดีตจะหาปลาเฉพาะในแม่นํ ้าลําคลองเท่านัน้ แต่ก็มีปลามากพอที่จะ
สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับข้ าว ผัก ผลไม้ กินได้ ทําให้ คนในชุมชนในอดีตมีความเป็ นอยูท่ ี่มีความสุข
หาปลาเท่าที่ต้องการบริ โภคเท่านัน้ นอกจากอาชีพประมงพื ้นบ้ านแล้ วยังมีอาชีพอื่นๆอีก ที่สําคัญเช่น การ
ทําหลังคามุงจาก การหาใบจาก ทํานา การทํานํ ้าตาลแว่นจากนํ ้าตาลของมะพร้ าว การทําเชือกของ
มะพร้ าว
ปั จจัยการดํารงอาชีพของหมู่บ้านปูลาเจ๊ ะมูดอในอดีตนัน้ จะมีทงจากการหาเองของคนในชุ
ั้
มชน
และการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน เนื่องจากเป็ นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงทางด้ านการประกอบอาหาร
นันไม่
้ จําเป็ นต้ องซื ้อ เพราะชาวบ้ านมีอาชีพประมงด้ านเดิมแล้ ว ส่วนทางด้ านผลผลิตทางด้ านเกษตรกรรม
ต้ องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน
เช่น
แลกเปลี่ยนปลากับข้ าวสารหรื อผักผลไม้ กบั ชุมชนตะปั ง
เนื่องจากชุมชนตะปั งเป็ นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนการช่วยเหลือกันในอดีตนัน้ จะมีลกั ษณะช่วยเหลือซึง่ กันและกันอยูต่ ลอดเวลา เนื่องจากคน
ในอดีตไม่ต้องมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน อยูต่ ามพอมีพอกิน มีความเอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน มีการพึง่ พา
อาศัยฉันท์เครื อญาติ
รูปแบบการผลิตในปั จจุบนั เปลี่ยนไปจากอดีตมาก กล่าวคือในอดีตนัน้ ในชุมชนเน้ นการผลิตเพื่อ
บริ โภคหรื อใช้ เองในครัวเรื อน เน้ นการผลิตในรูปแบบน้ อยๆ ทําให้ ทรัพยากรเหลือเฟื อสําหรับใช้ ซึง่
แตกต่างกับปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่องจากปั จจุบนั ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อค้ าขายเพื่อกําไร ทําให้ หากผลิต
อะไรจะต้ องผลิตทีละมากๆ เช่นปั จจุบนั การออกหาปลาก็เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาก คือ ต้ องการหาให้ ได้
ปริมาณมากๆ โดยไม่ต้องนึกว่าอนาคตจะเหลือปลาไว้ บริโภคมากน้ อยเพียงใด ในปั จจุบนั จึงเห็นได้ ชดั เจน
ว่าชาวประมงที่ออกเรื อหาปลา หาได้ น้อยกว่าในอดีตมาก เนื่องจากชาวบ้ านจะออกหาปลาตลอดปี โดย
ไม่คํานึงว่า ปลาตัวใหญ่ ตัวเล็ก เป็ นช่วงฤดูวางไข่หรื อไม่ โดยคิดเพียงแต่ขอให้ ขายได้ เท่านัน้
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญของคนในอดีต ซึง่ จะเป็ นป่ าเป็ นส่วนใหญ่ ใช้ ประกอบอาชีพ
คือ ตัดยอดจากมาทําเป็ นใบจากเพื่อนําไปขายยังพ่อค้ าคนกลาง สามารถนํารายได้ ตอ่ ชุมชนได้ พอสมควร
และอาชีพอีกอย่างหนึง่ คือ การทําหลังคามุงจาก เพื่อใช้ เป็ นหลังคาในการสร้ างบ้ านเรื อนของชาวบ้ านเอง
และเพื่อการค้ าขาย และการใช้ ประโยชน์จากป่ า
อีกอย่างหนึง่ ที่สําคัญคือ การทํานํ ้าส้ มสายชู
นํ ้าส้ มสายชูนี ้
สามารถใช้ ทงการประกอบอาหารและสามารถใช้
ั้
ในการรักษาความดันโลหิตสูงและ
ความสําคัญของป่ าอีกอย่างหนึง่ ก็คือ เป็ นที่สําหรับสัตว์วางไข่ เช่น ปู เป็ นต้ น
กํานันผู้ใหญ่บ้านในอดีตจะใช้ รวมกับหมู่บ้านโคกมะเฟื อง (ตะปั ง) ศาลาใหม่และหมูบ่ ้ านปูลา
เจ๊ ะมูดอรวมกันเนื่องจากชุมชนปูลาเจ๊ ะมูดอมีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่กี่คน และในอดีตผู้ใหญ่บ้านที่นบั ถือ
ศาสนาพุทธ ก่อนที่จะเป็ นผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลามในปั จจุบนั โดยสามารถเรี ยงลําดับรายชื่อได้ ดงั ต่อไปนี ้
คือ
เรี ยงลําดับผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีดงั นี ้ จาเบาะ, แดง, มะวี, มีนา (ปั จจุบนั )
เรี ยงลําดับกํานันจากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีดงั นี ้ ชะอวน, เปาะซู มานา, รูเด็ง มานา, อาลาดิน
โต๊ ะอีหม่ามฮัจยีอบั ดุลเลาะห์ สาลุโว๊ ะ เป็ นโต๊ ะอีหม่ามที่เป็ นผู้บกุ เบิกและให้ ความสําคัญในเรื่ อง
ศาสนา และการศึกษา สังเกตุได้ ชดั เจนจากที่ท่านได้ ร่วมมือกกับชาวบ้ านให้ ชว่ ยกันสร้ างมัสยิดเพื่อเป็ น
สถานที่ประกอบพิธีการทางศาสนาอิสลาม และยังมีสว่ นสําคัญในการกําเนิดโรงเรี ยนตาดีกาสอนศาสนา
อิสลาม และยังมีสว่ นสําคัญในการกําเนิดโรงเรี ยนตาดีกาสอนศาสนาให้ กบั เยาวชน เพื่อให้ เยาวชนใช้ ชีวิต
ที่ถกู ต้ องในอนาคต ชาวบ้ านจึงให้ ความเคารพนับถือท่านมาก ต่อมาท่านได้ เสียชีวิตลงและชาวบ้ านก็ให้
ลูกของท่านนัน่ ก็คือ โต๊ ะอีหม่าม ยาริ สาลุโว๊ ะ ในปั จจุบนั นัน่ เอง
ไฟฟ้า มีการติดตังกระแสไฟฟ
้
้ าเข้ าชุมชนครัง้ แรก พ.ศ. 2532 หรื อเมื่อ 16 ปี ที่ผา่ นมา
ในอดีตการเดินทางจะต้ องเดินทางลัดเลาะตามป่ า
ทําให้ การเดินทางเป็ นไปอย่างล่าช้ าและ
ยากลําบาก ทําให้ ชาวบ้ านต้ องช่วยเหลือกันทําทางเดิน โดยการตัดไม้ ถางหญ้ า ตามทางสัญจร เพื่อให้
เกิดทางสัญจรที่สะดวกมากยิ่งขึ ้น หลังจากนันชาวบ้
้
านก็ได้ ใช้ ทางที่ดีขึ ้นสะดวกมากขึ ้น และไม่นานหลัง
จากนันก็
้ ได้ มีถนนเข้ าหมูบ่ ้ าน ซึง่ ในตอนนัน้ ถนนเป็ นลูกรัง หลังจากนันในปี
้
พ.ศ.2530 ได้ มีการติดตังเสา
้
ไฟฟ้า แต่กว่าจะได้ ใช้ ไฟฟ้าก็เลยไปในปี พ.ศ.2532 ซึง่ เสาไฟดังกล่าวได้ มีการติดตังตามถนนที
้
่ใช้ สญ
ั จรใน
ชุมชน
6. ชุมชนบ้ านบางน้ อย ต. เจ๊ ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
ชุมชนบ้ านบางน้ อยเป็ นชุมชนที่ก่อตังขึ
้ ้นราวปี พ.ศ. 2400 จากการสันนิษฐานจากการสร้ างวัดทัง้
สองแห่งที่มีในชุมชน คือ วัดชลธาราสิงเหและวัดธารากร (บางน้ อย) ซึง่ จากการสร้ างบ้ านเรื อนของชุมชน
บ้ านบางน้ อย โดยเลือกสร้ างตามภูมิศาสตร์ คือบริ เวณสร้ างบ้ านเรื อนจะสร้ างในที่บริ เวณสูงและที่ลมุ่ จะใช้
เป็ นที่ทํานาและด้ านหลังหมู่บ้านที่เป็ นลําคลองจะประกอบอาชีพประมง ดังนั
้ น้ ชุมชนบ้ านบางน้ อยจะ
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ประกอบอาชีพทํานาเป็ นหลักส่วนการทําไร่และการประมงเป็ นอาชีพรอง การเรี ยกชื่อชุมชนบ้ านบางน้ อยก็
น่าจะมาจากการเรี ยกตามลําคลองเพราะจุดเริ่มต้ นลําคลอง เริ่มต้ นที่หลังวัดบางน้ อย ส่วนปลายคลอง
สิ ้นสุดที่วดั ตากใบ ดังนัน้ ส่วนที่ติดกับแม่นํ ้าจึงเรี ยกว่าปากบางน้ อย จึงตังชื
้ ่อหมูบ่ ้ านว่า “บ้ านบางน้ อย”
ชุมชนบ้ านบางน้ อยจะประกอบ 3 หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านท่าพรุ ประชากรทังหมด
้
49 คน บ้ านบางน้ อย ประชากร
ทังหมด
้
179 คน บ้ านไร่ ประชากรทังหมด
้
466 คน
7. ชุมชนบ้ านเกาะยาว ต. เจ๊ ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
ชุมชนบ้ านเกาะยาวเป็ นชุมชนของชาวประมงขนาดเล็ก ซึง่ นับถือศาสนาอิสลาม มีสภาพพื ้นที่
เป็ นเกาะ มีนํ ้าล้ อมรอบเป็ นแนวยาว และเมื่ออดีตชุมชนนี ้เป็ นสถานที่เก็บนํ ้ามันกาดของพ่อค้ า เพราะกฎ
ระเบียบการเก็บรักษานํ ้ามันกาดห้ ามเก็บในชุมชน ประกอบกับในอดีตประชาชนใช้ ตะเกียงนํ ้ามันกาดเป็ น
แหล่งแสงสว่าง ดังนั
้ น้ เกาะยาวยังเป็ นสถานที่ใช้ หลบมรสุมของชาวประมงจากหลักฐานสัญลักษณ์เสาธงที่
ปั กอยูต่ รงปากอ่าวที่เข้ าสูแ่ ม่นํ ้าตากใบ เป็ นจุดบังลมมรสุม และยังเป็ นแหล่งแปรรูปผลผลิตของชาวประมง
เช่นการทํากะปิ จากกุ้งเคย ในอดีต แต่ในปั จจุบนั การกะปิ ดงั กล่าวลดน้ อยลงมาก ในปั จจุบนั พื ้นที่ของชุชน
บ้ านเกาะยาวได้ ถกู ม้ ากัดเซาะบริ เวณชายหาดเป็ นพื ้นที่กว้ าง ทําให้ ต้นสนบริเวณทะเลชายหาดถูกคลื่นล้ ม
ลงเกือบหมด ปั จจุบนั ได้ มีหน่วยงานของชลประทานได้ ดําเนินการก่อสร้ างรอดักทรายเพื่อลดการกัดเซาะ
ของนํ ้าทะเล ประชาชนหมูเ่ กาะยาวมีปัญหาเรื่ องไม่มีเอกสารสิทธิที่ดนิ เป็ นของตนเอง ซึง่ ได้ อาศัยอยูใ่ น
พื ้นที่ของนายทุนเป็ นส่วนใหญ่ พืชพรรณธรรมชาติที่มีอยูใ่ นชุมชนหมูบ่ ้ านเกาะยาว เช่น เสม็ดแดง ชะเมา
ปาหนัน ปรงทะเล เป็ นต้ น
8. ชุมชนเจ๊ ะเหม ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส
ชุมชนเจ๊ ะเหม ตังอยู
้ ่หมูท่ ี่ 3 ตําบลแว้ ง อําเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส มีประชากรทังสิ
้ ้น 1,724 คน
362 ครัวเรื อน ประชาชนร้ อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ แก่ ทํา
สวนยางพารา สวนผลไม้ แบบผสมผสาน เช่น เงาะ ทุเรี ยน ผักสวนครัว นอกจากนี ้ยังประกอบอาชีพอื่น ๆ
อีก เช่น ค้ าขายและรับจ้ างทัว่ ไป ประวัตกิ ารก่อตังของชุ
้
มชนแห่งนี ้เกิดขึ ้นเมื่อไหร่นนั ้ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่
ชัด แต่จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมูบ่ ้ าน สันนิษฐานว่าก่อตังในสมั
้
ยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย โดยรา
ยอจอแมเป็ นผู้บกุ เบิก จึงได้ ตงชื
ั ้ ่อหมูบ่ ้ านตามรายอจอแมว่า ‘กําปงรายอจอแม’ (หรื อบ้ านรายอจอแม) ซึง่
เป็ นลูกหลานของ ‘รายอลือแฆะห์’ ภาษาไทยเรี ยก ‘รายอ ระแงะ’ หลังจากรายอจอแมเสียชีวิต (ซึง่ มีหลุมฝั ง
ศพของท่านอยูใ่ นชุมชนแห่งนี ้ปรากฏเป็ นหลักฐาน) ‘รายอปูเต๊ ะ’ บุตรชายได้ ขึ ้นเป็ นผู้นํา แต่ในขณะนันพระ
้
เจ้ ากรุงสยามได้ สง่ กองทัพเข้ ามาปราบกบฏหัวเมืองใต้ และรายอปูเต๊ ะได้ หนีไปอยูร่ ัฐกลันตัน ซึง่ บางกระแส
ก็วา่ หนีไปอยูใ่ นรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย สมัยรายอจอแมยังมีชีวิตอยู่ ชุมชนแห่งนี ้มีความเจริ ญรุ่งเรื องมาก
เพราะมีการค้ นพบเหมืองทองคําที่โต๊ ะโม๊ ะ ปั จจุบนั ตังอยู
้ ใ่ นเขตอําเภอสุคริ ิน และเมื่อมีคนจีนเข้ ามาอาศัย
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ทําการค้ าอยูใ่ นบริ เวณนี ้ด้ วย ชาวบ้ านจึงเรี ยกว่า ‘บานารายอจอแม’ ต่อมามีการแย่งชิงอํานาจระหว่างคน
จีนกับคนมลายู ซึง่ ในท้ ายที่สดุ คนจีนสามารถเอาชนะ จึงได้ เปลี่ยนชื่อชุมชนเป็ นภาษาจีนว่า ‘บานาจีม้ ยุ ’
แปลว่า ‘สุดสุด’ ซึง่ ช่วงเกิดการต่อสู้นี ้เองมีตํานานรักระหว่างคนจีนกับคนมลายูเกิดขึ ้น จนถึงขันแต่
้ งงาน
และมีลกู หลานตราบกระทัง่ ปั จจุบนั หลังจากมีการค้ นพบเหมืองทองคําที่โต๊ ะโม๊ ะ ชุมชนแห่งนี ้มีความเจริญ
มากขึ ้น เพราะการคมนาคมสะดวก ต่อมาคนมลายูได้ เข้ ามาจับจองที่ บางครอบครัวซื ้อที่ดนิ มาจากคนจีน
และได้ เปลี่ยนชื่อชุมชนมาเป็ น ‘บ้ านจือแม’ ในเวลาต่อมามีการสํารวจเพื่อจดทะเบียนชื่อหมูบ่ ้ านและได้
เปลี่ยนชื่ออีกครัง้ เป็ น ‘บ้ านเจ๊ ะเหม’ จนถึงปั จจุบนั ลักษณะเด่นของชุมชนแห่งนี ้คือ ‘ชา’ ปลูกครัง้ แรกสมัยรา
ยอจอแมปกครอง ประมาณปี พ.ศ.2330 เมื่อคนจีนอพยพไปอยูเ่ หมืองทอง แต่คนมลายูไม่ร้ ูจกั พันธุ์ชา จึง
ไม่มีใครสนใจ จนกระทัง่ ครอบครัวคนจีนชื่อ ‘นายพอพะ’ หรื อชื่อที่คนมลายูเรี ยกคือ ‘จีนพอพะ’ ได้ รวบรวม
พันธุ์ชาแล้ วปลูกใหม่เป็ นสวนชา (ปั จจุบนั ยังเรี ยกสวนชา) เป็ นผู้บกุ เบิกที่ดนิ โดยปลูกต้ นชาแซมระหว่างต้ น
ยาง แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็ จ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ลูกชายของนายพอพะ ชื่อ ‘อาแล’ ได้ สานต่อ
เจตนารมณ์ของบิดา จนกระทัง่ ประสบผลสําเร็จและมีชื่อเสียง แต่เมื่อนายอาแลและภรรยาเสียชีวิต
ลูกหลานไม่มีใครสานต่อ ภายหลังคณะกรรมการหมูบ่ ้ านได้ รณรงค์ให้ ชาวบ้ านในชุมชนปลูกชาอีกครัง้ และ
ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี หลายปี ผ่านไป เมื่อต้ นชาโตงอกงามเต็มที่ แต่กลับไม่ได้ รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานใด จึงสูญหายไปอีกครัง้ ในปี พ.ศ.2543 ชาวบ้ านได้ ร่วมกันจัดตังกลุ
้ ม่ ผลิตชาและได้ ฟืน้ ฟูชาเจ๊ ะ
เหม เพื่อเป็ นอาชีพเสริ มอีกครัง้ จนกระทัง่ กลายเป็ นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงตราบกระทัง่ ปั จจุบนั
9. ชุมชนบ้ านกรื อซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส
ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 4 ตําบลแว้ ง อําเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส คําว่า “กรื อซอ” เป็ นภาษามลายูถิ่น แปลว่า
“กวาง” เนื่องจากพื ้นที่แห่งนี ้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีกวางอาศัยอยูม่ าก ประวัตกิ ารตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
บ้ านกรื อซอ กล่าวกันว่า ในสมัยปลายรัชกาลที่ 7 มีชาวมาเลเซียอพยพมาจากรัฐกลันตัน ด้ วยเหตุผลทาง
การเมือง การอพยพไปมาสะดวก เพราะเดิมทีประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียในสมัยนัน้ ประชาชน
สามารถไปมาหาสูก่ นั ได้ เนื่องจากยังไม่มีการปั กหลักเขตแดนที่แน่ชดั ซึง่ รัฐกลันตันกับบ้ านกรื อซออยู่
บริเวณติดกัน จากเดิมเคยเป็ นหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ ซึง่ มีประชาชนอาศัยอยูเ่ พียง 2-3 หลังคาเรื อน ผู้นําชุมชนสมัย
แรกชื่อ นายยาซิน โต๊ ะหะ ซึง่ ได้ บกุ เบิกหมู่บ้านและจับจองที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยและการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ
ต่อมาเมื่อถึงสมัยนายฮามะ ยาชิน เป็ นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ จดั ระบบการสร้ างอาคารบ้ านเรื อนให้ กบั ชุมชนเพื่อ
ขยายหมู่บ้าน และมีการนํายางพาราและพันธุ์ไม้ อื่นๆ เช่น ทุเรี ยน ลางสาด มังคุด กาแฟ ข้ าว และพลู เป็ น
ต้ น ซึง่ ผลิตผลเหล่านี ้กลายมาเป็ นสินค้ าที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชน ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สมัย
นายวิเศษ สารี ยอ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน ได้ ปรับปรุงขยายเส้ นทางคมนาคมให้ ดีขึ ้น และมีการร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการเพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายคอมมิวนิสมลายา โดยการให้ ชาวบ้ านที่อยูอ่ าศัยในป่ าลึกอพยพมาตังถิ
้ ่น
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ฐานในชุมชน เพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบหมู่บ้าน จนได้ รับชัยชนะจากการประกวด
หมูบ่ ้ านตัวอย่างในเวลาต่อมา
10. ชุมชนบ้ านตะปอเยาะ ต. ตะปอเยาะ อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส
คําว่า “ตะปอเยาะ” เป็ นภาษาถิ่น หมายถึง ต้ นไม้ ชนิดหนึง่ มีผลคล้ ายน้ อยหน่าและหนามคล้ าย
ขนุน ผลโตขนาดเท่าส้ มโอรับประทานได้ มีรสเปรี ย้ วอมหวานกล่าวกันว่าในสมัยก่อนบ้ านตะปอเยาะนี ้มีต้น
ตะปอเยาะมากขนาดใหญ่ในพื ้นที่หมูท่ ี่ 1 บ้ านตะปอเยาะ มีราษฎรเข้ ามาอพยพมาอาศัยอยูส่ มัยใดไม่
ปรากฏหลักฐาน แต่จากการสังเกตและสันนิษฐานว่า ประมาณกว่า 100 ปี ทางราชการเอามาเป็ นหมูบ่ ้ าน 5
หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านตะปอเยาะ บ้ านบูเกะบากง บ้ านบลูกาสนอ และบ้ านกูยิ ตังเป็
้ นตําบล ใช้ ชื่อว่าตําบลตะ
ปอเยาะ ชุมชนตะปอเยาะมีพื ้นที่ประมาณ 1,567 ไร่
11. บ้ านปาแตรายอ หมู่ 2 ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปั จจุบนั หมู่บ้านปาแตรายอ ตังอยู
้ ่ หมูท่ ี่ 2 ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีประชากร
ทังหมด
้
1,198 คน มีครัวเรื อนทังหมด
้
224 ครัวเรื อน สภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบสูงติดกับเชิงเขา พื ้นที่สว่ นใหญ่
เป็ นสวนยางพารา รองลงมาเป็ น สวนมะพร้ าว สวนลองกอง และทุเรี ยน มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
11,250 ไร่ จาก
การศึกษา สอบถามผู้สงู อายุ และผู้ร้ ูในหมูบ่ ้ าน หลายๆท่าน ซึง่ ได้ ข้อมูลบางอย่างที่แตกต่างกัน แต่พอที่จะ
สรุปที่ทกุ คนเห็นพ้ องต้ องกัน ดังนี ้
หมูบ่ ้ านปาแตรายอ มีประวัตกิ ารก่อตังขึ
้ ้นที่ยาวนานมาแล้ วไม่ตํ่ากว่า 200 ปี มาแล้ ว คนที่เก่าแก่
ที่สดุ ในหมู่บ้าน ชื่อโต๊ ะยูนฮุ ํ ซึง่ โต๊ ะยูนฮุ ํเข้ ามาในหมูบ่ ้ านปาแตรายอ เพื่อค้ นหา ยางตะเคียงทอง (ดามา)
เพื่อทําเป็ นวัตถุดิบในการก่อไฟในเวลากลางคืน และโต๊ ะยูนฮุ ํได้ สร้ างที่อยูอ่ าศัยขึ ้นมาในพื ้นที่แห่งนี ้ ต่อมา
มีชาวบ้ านจากหมูบ่ ้ านอื่นเข้ ามาหา ยางตะเคียงทอง เช่นโต๊ ะเวาะเซ็ง โต๊ ะปะดอนา โต๊ ะแซ โต๊ ะปิ ฯ เพื่อทํา
เป็ นวัตถุดิบการก่อไฟ และส่วนที่เหลือจะนําไปแลกเปลี่ยนกับอาหาร เช่นข้ าวเปลือก กับชาวบ้ านในหมูบ่ ้ าน
อื่นที่ใกล้ เคียง ในที่สดุ ชาวบ้ านเหล่านันก็
้ ได้ สร้ างที่อยู่อาศัยขันในพื
้
้นที่แห่งนี ้
การเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิตที่ไม่มากนัก จึงทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ ซึง่
ในยุคของโต๊ ะเย๊ าะเตะห์ โต๊ ะเยาะโอะ โต๊ ะแซ ฯ มีการริเริ่ มถางป่ าเพื่อปลูกไม้ ยางพาราและปลูกมะพร้ าว ใน
ยุคนี ้ชาวบ้ านที่นี่ จะนําผลผลิตจากต้ นยางมาทําเป็ นยางก้ อน (ขี ้ยาง) เพื่อขาย ซึง่ การทํายางก้ อนในสมัยนัน้
จะแตกต่างจากปั จจุบนั กล่าวคือ ถาดที่จะใช้ รองรับยางทําขึ ้นจากไม้ และกรดที่จะทําให้ ยางแข็งตัวนัน้ ทํา
ขึ ้นจาก ใบกลูโก และกาเนห์ ซึง่ ชาวบ้ านจะนําใบดังกล่าวไปดองในโอ่ง แล้ วนํานํ ้าที่ได้ จากการดอง มาทํา
เป็ นกรดเพื่อทําให้ นํ ้ายางแข็งตัว ชาวบ้ านจะเดินเท้ าไปขายขี ้ยางที่ ปาฮงคละ (รามันในปั จจุบนั ) สาเหตุที่ทํา
ให้ มีประชากรเพิ่มมากขึ ้น ก็เพราะว่า มีชาวบ้ านจากหมูบ่ ้ านอื่น มาทําสวน เพราะในอดีต ที่นี่มีพื ้นป่ าที่อดุ ม
สมบูรณ์และมีพื ้นป่ าที่ยงั ไม่มีคนครอบครองอีกมากมาย
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การได้ มาของชื่อหมู่บ้านที่เรี ยกในปั จจุบนั ว่า บ้ านปาแตรายอนัน้ มีประวัตทิ ี่เล่าสู่การฟั งที่ยาวนาน
บ้ านของโต๊ ะยูนฮุ ํ อยูใ่ กล้ กบั ลําธาร ซึง่ ลําธารสวยนี ้มีนํ ้าไหลตลอดปี มีชายหาดขาวสะอาดสวยงาม ใกล้
บ้ านโต๊ ะยุนฮุ ํ มีต้นไม้ กลือซาอยูร่ ิ มชายหาด ว่ากันว่า พอตกเวลาเย็นที่ชายหาดแห่งนี ้ จะมีเสียงเหมือนเสียง
คนเล่นกันเสียงดังฟั งชัดเจนทุกๆวัน ซึง่ ชาวบ้ านเชื่อว่า เป็ นเสียงของผี ซึง่ ผีชนิดนี ้ชาวบ้ านจะเรี ยกว่า ฮาตู
รายอ จากเหตุการณ์นี ้ ในวงสนทนาของชาวบ้ านจะพูดถึงเหตุการณ์นี ้ว่า “ดีปาตาตู ปื อแตๆ รี ยอ ซึง่ แปลว่า
( ดี แปลว่า ที่ ) ( ปาตา แปลว่า ชายหาด ) ( ตู แปลว่า นัน้ ) (ปื อแต แปลว่า เวลาเย็น ) ( รี ยอ แปลว่า
สนุกเฮฮา ) ดังนัน้ ถ้ ามีชาวบ้ านจะไปเยี่ยมโต๊ ะยูนฮุ ํ ที่บ้าน ถ้ ามีชาวบ้ านถามว่าจะไปไหน ชาวบ้ านก็จะ
ตอบว่า ไปปาตารี ยอ (ชายหาดสนุกเฮฮา) เหตุการณ์นี ้เป็ นที่สนใจของชาวบ้ านมากมีการพูดถึงบ่อยๆครัง้
จนใช้ ชื่อ ปาตา รี ยอ เรี ยกชื่อ ในวงหลังคาบ้ านในบริเวณนัน้ ในที่สดุ เป็ นชื่อใช้ เรี ยกแทนหมูบ่ ้ านนี ้ ต่อมามี
การเพี ้ยนในการเรี ยกชื่อ ในยุคต่อๆมา จนในที่สดุ เปลี่ยนมาเป็ น ปาแตรายอ เหมือนปรากฏเป็ นชื่อหมู่บ้าน
ในปั จจุบนั
12. ชุมชนบ้ านควนกะลาทอง หมู่ท่ ี 4 ตําบลท่ าเรื อ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี
ชุมชนบ้ านควนกะลาทอง ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 4 ตําบลท่าเรื อ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี เดิมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของหมูท่ ี่ 9 ตําบลบางโกระ อําเภอโคกโพธิ์จงั หวัดปั ตตานี ได้ แยกมาเป็ นตําบลท่าเรื อ เมื่อปี
พ.ศ.2521 ควนกะลาทอง สมัยก่อนเขาเรี ยกว่า “ควนพรก” (ควนก็คือภูเขา ทางใต้ เรี ยกควน) คนเฒ่าคน
แก่เล่าว่า เหตุที่เรี ยกควนพรก มีอยู่ 2 ประการ ประการที่ 1 ควนพรกถ้ ามองจากระยะไกลมีรูปร่างลักษณะ
เหมือนกะลามะพร้ าวผ่าซีกแล้ วควํ่าลง และประการที่ 2 เขาเล่าว่าบนยอดควน (ยอดเขา)มีศาลกว้ าง
ประมาณ 3-4 ตารางวา มีกะลามะพร้ าวสวย ผิวกะลาเป็ นมันวาวคล้ ายดัง่ กะลาสีทอง วางเรี ยงกันอยู่ 3 ใบ
กะลามะพร้ าว (พรกพร้ าว) นี ้ไม่วา่ ใครจะนําเอาไปไว้ ที่ไหน พอตอนเช้ าก็จะกลับย้ ายมาวางอยูท่ ี่เดิม บาง
คนเอากลับไปบ้ านแล้ วทําการเจาะกะลาเอาเชือกผูกไว้ พอรุ่งเช้ ากะลาก็จะกลับไปวางอยูท่ ี่เดิมเหมือนเคย
จนไม่มีใครกล้ าไปแตะต้ อง ต่อมาภายหลังพอมีคนย้ ายเข้ ามาอยูม่ ากขึ ้น นิคมทําการตัดถนนผ่านกลาง
ควนกะลามะพร้ าวทัง้ 3 ใบ ก็ได้ หายไป ไม่มีใครได้ พบเห็นอีกเลย
ชุมชนบ้ านควนกะลาทอง ตังอยู
้ ท่ างด้ านทิศตะวันตกของควนกะลาทองหรื อควนพรก เป็ นชุมชนที่
เกิดขึ ้นใหม่หลังจากที่ทางราชการ ได้ เข้ ามาทําการบุกเบิกและจัดเป็ นนิคม และเรี ยกว่านิคมสร้ างตนเองโคก
โพธิ์ ติดเขตแดนกับนิคมสร้ างตนเองเทพา มีลํานํ ้าซึ่งไหลลงมาเป็ นคลองท่าเรื อเป็ นเขตแดนกันระหว่
้
าง
จังหวัดปั ตตานีกบั จังหวัดสงขลา คนทัว่ ไปในสมัยก่อนจึงเรี ยกนิคมโคกโพธิ์วา่ “นิคมใหม่” ก่อนที่จะเปิ ด
จัดสรรเป็ นที่ของนิคมสร้ างตนเองโคกโพธิ์ เมื่อประมาณปี 2502 ชุมชนที่มาอยู่ก่อนหน้ านันส่
้ วนหนึง่ ก็เป็ นผู้
ที่อพยพมาจากตําบลชุมชน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตังแต่
้ ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ เข้ ามา
จับจองที่ดินทํามาหากิน ทําไร่ ทํานา ปลูกยางพันธุ์พื ้นเมือง และค้ าขาย ถนนหนทางก็ไม่มี เดินตามทาง
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เกวียน ทางควายสมัยก่อน (ทางควายคือทางเดินที่ชาวบ้ านนําฝูงควายไปกินหญ้ า ซึง่ เป็ นระยะไกลจาก
บ้ านประมาณ 4-5 กิโลเมตร)
พอทางการเริ่ มบุกเบิกจัดสรรที่ดนิ นิคมสร้ างตนเอง คนที่มาอยู่ก่อนก็สง่ ข้ าวให้ ญาติทางโน้ นทราบ
เพื่อเข้ าจับจองที่ดนิ ทํากิน และที่สําคัญคือต้ องการที่ทํานาข้ าว นายโด๊ บ หลีกนั ซะ (เดิมชื่อ โก๊ ป แต่มีการ
ผิดพลาดในการทําทะเบียนเลยได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นนาย โด๊ บ)เดิมอยูบ่ ้ านขนุน ตําบลวัดขนุน อําเภอเมือง
(อําเภอสิงหนครปั จจุบนั ) จังหวัดสงขลา ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ ง ในหมูบ่ ้ านชายทะเลบ้ านขนุนได้
ทราบข่าวจาก นายเจ๊ ะหลี หวังบุรักษ์ ซึง่ ได้ อพยพตามญาติทางฝ่ ายภรรยามาอยูใ่ นชุมชนก่อนหน้ านัน้
ว่าเขาจะเปิ ดรับสมัครสมาชิกนิคมซึง่ เปิ ดใหม่ก็ได้ เดินทางพร้ อมกับญาติ และเพื่อบ้ านใกล้ เคียงมี นายฉ้ วน
ภรรยาชื่อนางคง ศิระจิต ซึง่ เป็ นคนไทยพุทธ เป็ นคนบ้ านถนนเดินทางมาพร้ อมไทยอิสลามมี นายหวี
หวังบุรักษ์ นายกะเสิม หวังบุรักษ์ ได้ เดินทางโดยลงเรื อยนต์ที่ทา่ วัดห้ วยพุทธ (ฝั่ งทะเลสาบสงขลา) ตอน
8.00 น. ถึงท่าแหลมสนจังหวัดสงขลาประมาณเที่ยง แล้ วขึ ้นรถไฟที่สถานีรถไฟสงขลาไปหาดใหญ่ และไป
อําเภอจะนะ ถึงสถานีรถไฟบ้ านตาแปด อําเภอเทพา 17.00 น.จากนันถึ
้ งเดินเท้ าจากสถานีรถไฟตาแปด
ผ่านบ้ านควนเปลก็มืด นอนพักแรมที่ศาลา (หลา) หุงทําอาหารซึง่ สมัยนันการเดิ
้
นทางก็นําพวกอาหารแห้ ง
เช่น กะปิ ปลาแห้ ง ปลาเค็ม เกลือ ข้ าวสาร และเครื่ องครัวอื่นๆ ติดตามมาด้ วย รุ่งเช้ าก็เดินทางต่อไป
ยังควนพรก (ควนกะลาทอง)
การเดินทางไปเฉพาะหัวหน้ าครอบครัวลูกเมียก็ยงั รอกันอยูท่ ี่บ้านขนุน
ความตังใจของคนกลุ
้
ม่ นี ้คือเพื่อหาที่ดนิ ในการทํานาข้ าว พอเดินทางถึงบ้ านโคกตีน ซึง่ เป็ นแนวป่ ากอ ต้ น
เด็ด ป่ าสน มีหญ้ าขม หญ้ าพง เป็ นสันดอนทรายตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งคลองท่าเรื อ ตลอดแนวทางตะวันตกของ
ควนพรก หรื อควนกะลาทองต่างก็จบั จองกันสร้ างบ้ านเรื อน การสร้ างบ้ านก็ใช้ ไม้ ทงต้
ั ้ นที่ทําได้ ตามแนวป่ า
ไม้ เสม็ด ไม้ สกั นํ ้า ไม้ ชะเมา ไม้ หว้ า เอามาทําเสาบ้ านใช้ ใบจากเย็บเป็ นตับมุงหลังคา ส่วนฝาบ้ านก็ใช้ ใบ
จากซึง่ อยูช่ ายคลองท่าเรื อ นํามาผ่าซีกทังทาง
้
แล้ วนํามาเรี ยงซ้ อนกันโดยใช้ ปลายทาง (ปลายใบ) ลง
ข้ างล่างด้ านในทับข้ างบน พื ้นบ้ านที่ใช้ ไม้ กลมเล็กมาเรี ยงเป็ นพื ้นบ้ าน ทําเป็ นบ้ านใต้ ถนุ บ้ านสูงประมาณ
เมตรครึ่ง เเละมีชานเรื อน ทําเป็ นห้ องโล่ง ไม่มีการกันเป็
้ นห้ องๆ ในครอบครัวก็นอนเรี ยงๆกัน กลางคืน
หนาวก็สนุ ไฟไล่แมลง และให้ ความอบอุน่ ไม่ต้องกางมุ้ง เพราะยุงไม่ชมุ เหมือนปั จจุบนั ไม่ต้องใช้ พดั ลม
บ้ านใต้ ถนุ สูงลมโกรกเย็นสบาย
การทํานาของชาวบ้ านกลุม่ นี ้
เนื่องจากการเดินทางมาจากบ้ านขนุนก็มาแต่ตวั กับเครื่ องใช้
เล็กๆน้ อยๆ ยังไม่มีววั ควาย หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ในการทํานา ก็ต้องจ้ างรถแท๊ กเตอร์ ไถและไถแปลงที่ดนิ
ซึง่ เป็ นทุง่ หญ้ าที่รกร้ างอยู่ก่อนนัน้ ซึง่ ชาวบ้ านหมู่บ้านอื่นใช้ เป็ นทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ เรี ยกกันว่าทุง่ สาบตังอยู
้ ่
ทางทิศใต้ ของหมู่บ้าน ทํานาหว่าน ใครมีแรงทําได้ แค่ไหนก็ทําไป เพราะที่ดินจะไม่จดั สรรเป็ นเจ้ าของ
หว่านทิ ้งไว้ กําจัดวัชพืชบ้ าง ซ่อมแซมบ้ าง บางคนก็ใส่ป๋ ยุ บางคนก็ไม่ใส่เลย ปุ๋ยที่ใช้ ก็เป็ นปุ๋ยขี ้ค้ างคาว
ชาวบ้ านสมัยนันเขาเรี
้
ยกกันว่า “มะยาเขา” (ปุ๋ยที่ไปซื ้อมาจากอําเภอสะบ้ าย้ อย ซึง่ เขาขุดเอาจากในถํ ้าใน
ภูเขา) พอถึงเดือนมีนาคมข้ าวที่หว่านไว้ ก็เริ่ มสุก พวกผู้ชายที่เดินทางมาก่อนก็กลับไปรับลูกเมีย ที่อยู่ทาง
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บ้ านมาทําการเก็บข้ าว ลูกที่พอดูแลตัวเองได้ ก็ต้องเฝ้าบ้ านอยู่ที่บ้านขนุนก่อน ส่วนที่ยงั เล็กกินนมแม่ และ
ที่ดแู ลตัวเองไม่ได้ ก็ต้องเดินทางมากับครอบครัว ทําการเก็บข้ าว เขาเล่าว่า การทํานาทําแบบทิ ้งๆ ขว้ างๆ
เพราะต่างก็ไม่มีความชํานาญในการทํานา ผลผลิตที่ได้ ก็เกินคุ้ม ผลผลิตได้ มากมาย ต่างมีข้าวกินโดยไม่
ต้ องซื ้อเหมือนอยูบ่ ้ านขนุน ข่าวคราวก็ลํ่าลือว่าที่ดินที่นี่อดุ มสมบูรณ์ ทํานาได้ ผลดี พอทางการเริ่มจัดสรร
ที่ดนิ โดยบุกเบิกมาถึงหมู่บ้านควนพรกจริ งๆ ต่างก็เข้ าจับจอง ชวนสมัครพรรคพวก ญาติพี่น้องเดินทางกัน
มา แต่ทางนิคมก็มีเงื่อนไขอยูว่ า่ ครอบครัวหนึง่ ต้ องมีสมาชิกไม่ตํ่ากว่า 7 คน จึงจะได้ ที่ดนิ หนึง่ แปลง
จํานวน 25 ไร่ ความอยากได้ ที่ดนิ จึงทําให้ มีการโอนสําเนาญาติๆที่อยู่คนละครอบครัวเข้ ามาอยูใ่ น
ทะเบียนบ้ านของตัวเองให้ ครบ 7 คน ครอบครัวไหนที่มีสมาชิกเกิน 7 คน ก็ให้ ครอบครัวอื่นยืมไปเป็ น
สมาชิกในครอบครัว จนทําให้ สําเนาทะเบียนบ้ านปั จจุบนั ผสมปนเปกันอยูก่ ็หลายคน และต่างก็เข้ ามาจับ
จองที่นิคม ฯ กันหลายราย แต่ก็ไม่เป็ นไปดัง่ ที่คิด การมาอยูใ่ นนิคมซึง่ ชุมชนใหญ่จะหาความสะดวก
สะบายเหมือนที่บ้านขนุน ซึ่งเป็ นชุมชนใหญ่ อาหาร เรื่ องใช้ ไม้ สอยก็สะดวก ครบครันกว่าการเข้ ามาอยู่
ในชุมชนใหม่แน่ๆ การเดินทางไปไหน มาอยูใ่ นนิคม ฯ ก็ต้องเดินเท้ า ไปตลาดนัดเทพาก็ต้องเดินเท้ าไปยัง
สถานีตาแปดข้ ามลํานํ ้า เดินตามทางเท้ าระยะทางมากกว่า 5 กิโลเมตร ขึ ้นรถไฟ การดํารงชีวิตที่แตกต่าง
จากชุมชนเดิมอย่างสิ ้นเชิง
ประกอบกับคนที่เข้ ามาอยูก่ ่อนก็จบั จองที่ดนิ ซึง่ เป็ นที่นาและแปลงที่อดุ ม
สมบูรณ์ไปหมดแล้ ว คนมาทีหลังก็จําต้ องรับของเหลือจากการคัดสรรที่ดนิ เป็ นทราย ริมคลองนํ ้ากร่อย ถ้ า
เป็ นฤดูแล้ งนํ ้าในคลองก็เต็ม ขุดบ่อนํ ้ากินบางแห่งนํ ้าจะกินไม่ได้ เมื่อทนกับสภาพแบบนันไม่
้ ไหว ก็อพยพ
ครอบครัวกลับไปหลายราย แต่บคุ คลกลุม่ แรกที่เข้ ามาก่อนก็ได้ ที่คนละแปลงสองแปลง แล้ วแต่จะหา
สมาชิกได้ ก็อดทนกันต่อไป สภาพความเป็ นอยูก่ ็เริ่ มดีขึ ้น เริ่มรู้จกั การค้ าขาย การปลูกพืชผักต่างๆ
หลังจากที่ทําการหว่านข้ าวเรี ยบร้ อยประมาณเดือน 11 ย่างเดือน 12 ก็ถึงฤดูมรสุมฝนจะตกหนัก เป็ น
ระยะเวลาเกือบเดือน นํ ้าในที่ลมุ่ ที่นาก็จะเอ่อล้ น กุ้ง ปู ปลา ก็จะมาตามนํ ้า ร่องนํ ้าธรรมชาติซงึ่ เป็ นทาง
นํ ้า ปลาจะชุกชุม ชาวบ้ านดักโพงพางได้ ปลาดุกอุยเป็ นร้ อยๆกิโลกรัม อ้ วน เหลือง บ้ างก็ใช้ เบ็ดตกปลา
บ้ างก็ใช้ ตาข่ายจับ ใช้ ซอ่ น ใช้ ไซ แล้ วแต่ถนัดก็ได้ กบั ข้ าว ทําปลาเค็ม ทําปลาแห้ ง ไว้ กินได้ หลายเดือน
และปลายฤดูฝน ชาวบ้ านก็จะปลูกแตงโมในที่ดนิ ของตัวเอง ซึง่ ได้ ทําการใหม่ๆ ช่วงแรกก็ปลูกไว้ เพื่อกิน
เองเป็ นผลไม้ เป็ นของหวาน ต่อมาระยะหลังก็เริ่มปลูกกินคนละมากๆ ก็เริ่มจะนําแตงโมออกไปขายถึง
ตลาดจังหวัดยะลา แตงโมที่นิคม ฯจะมีชื่อเสียงในเรื่ องความหวาน กรอบ เนื ้อแน่น ไปขายทีไร แม่ค้าที่
จังหวัดยะลาจะเหมาหมดทุกคราวไป ชาวบ้ านก็มีรายได้ เพิ่มจากการปลูกแตงโมอีกทางหนึง่ พอแตงโม
เก็บผลผลิตหมด ก็ถึงฤดูเก็บข้ าวพอดี ความชํานาญบวกกับประสบการณ์ที่ได้ รับ ทําให้ ผลผลิตข้ าวของ
แต่ละครอบครัวเหมือนกัน ได้ สีข้าวไปขายที่ตลาดนัดไปขายนัดท่าเรื อบ้ าง นัดเทพาบ้ าง ตอนนี ้ที่ทําการ
นิคม ฯ ก็ได้ เข้ าไปพัฒนาถนนหนทาง เริ่ มตัดถนนเป็ นสายๆ มีสายเอกซึง่ ตัดจากที่ทําการนิคม ข้ างทาง
รถไฟสายธนบุรี – ไปจดสุไหงโก-ลค ตรงมาทางทิศเหนือ ผ่านควนกะลาทอง (ควนพรก) ระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร แล้ วมีซอยแยกซ้ ายเป็ นซอย 2 ซอย 3 ซอย 4 ชุมชนควนพรก หรื อควนกะลาทอง
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ตังอยู
้ ร่ ะหว่างซอย 3กับซอย 4ซึง่ จะไม่ได้ ทําเป็ นรูปถนนเป็ นแต่แนวจัดสรรที่ดนิ เท่านัน้ และถนนสายเอกก็
ได้ มีการตังโรงสี
้ ข้าวขึ ้น เมื่อ พ.ศ.2508 ชาวบ้ านได้ ข้าวไปสีไว้ กินและไว้ ขาย ชื่อเสียงของข้ าวสารที่นิคมฯ
ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ก็เป็ นข้ าวหัวบาเป็ นข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง มีความนุม่ หอม หุงขึ ้นหม้ อ เนื ้อข้ าวสารขาวนวล
ปั จจุบนั ก็ยงั มีหลงเหลืออยูบ่ ้ าง แต่มีจํานวนน้ อยแล้ ว เขาจะพาไปขายที่ตลาดนัดวันเสาร์ ที่ว่าการอําเภอ
โคกโพธิ์ โดยมีรถโดยสารของเฒ่าแก่ที่ตําบลนาประดูจ่ ะเข้ ามารับ ชาวบ้ านและแม่ค้าไปขายผลผลิต เช่น
ใบจากที่ใช้ ทํายาสูบ ซึง่ เขาหาได้ จากในคลองท่าเรื อ ไก่บ้านที่เลี ้ยงไว้ ปลานํ ้าจืดที่ทําได้ ในลําคลอง ในนา
ข้ าว แม่ค้าจากอําเภอสะบ้ าย้ อย อําเภอเทพา จะมารับข้ าวสารที่อําเภอโคกโพธิ์นําไปจําหน่ายที่อําเภอของ
เขา เป็ นจํานวนหลายสิบถังต่อหนึง่ สัปดาห์ จนทางการเริ่มเข้ ามาจัดตังกลุ
้ ม่ ชาวนา และตังเป็
้ นโรงสีกลุม่
ขึ ้น ให้ ชาวบ้ านเข้ าเป็ นสมาชิก และต่อมาก็เริ่มวุ่นวาย ความไว้ วางใจซึง่ กันและกันเริ่มมีปัญหา เมื่อเงิน
เข้ ามา งบประมาณเริ่ มเข้ ามา (โดยให้ ชาวบ้ านยืมเงินไปลงทุนทํานา) มีป๋ ยมาจํ
ุ
าหน่ายให้ ชาวบ้ านโดยให้
เงินเชื่อ จ่ายค่าปุ๋ยเมื่อได้ ขายผลผลิตข้ าว แต่เหตุการณ์ไม่เป็ นเช่นนัน้ ปุ๋ยที่นํามาให้ ชาวบ้ าน ใส่แล้ วข้ าว
ไม่ขึ ้น ไม่เขียวสวยงาม เหมือนปุ๋ยมะยาเขา หรื อปุ๋ยขี ้ค้ างคาวแบบเก่า ชาวบ้ านโดนหลอก ปุ๋ยเป็ นปุ๋ย
ปลอม ผลผลิตข้ าวไม่มีเลย กลุม่ ชาวนากลายเป็ นติดหนี ้ค่าปุ๋ยกลุม่ เกษตรกร ชาวนาไม่มีเงินจ่ายค่าปุ๋ย
ต่างเริ่ มมีปัญหา บางคนที่พอมีรายได้ ทางอื่นก็เอาเงินไปจ่ายแต่บางคนก็ตดิ หนี ้ และทําเป็ นลืม จนต่อมา
ประมาณ 10 ปี เกือบหมดอายุความ หนังสือทวงหนี ้จากทางการก็เริ่มถึงมือสมาชิกทุกๆคน ที่ยงั ค้ าง หนี ้
เงินต้ น + ดอกเบี ้ย จากเงินต้ น 1,000 บาท 10 ปี ให้ หลังต้ องจ่ายเงินเป็ นจํานวนเกือบ 5,000 บาท
ชาวบ้ านกลัวต้ องขึ ้นโรงขึ ้นศาลต้ องขายวัว ขายควาย กู้เงินดอกมาใช้ หนี ้ทางการ บางรายที่ตายไปแล้ วลูก
เมียยังต้ องรับภาระ ทางนิคมฯ ก็เริ่ มเข้ ามาส่งเสริ มสมาชิกที่มีที่ดินเป็ นเนินทรายทํานาไม่ได้ (ชาวบ้ านใช้
ปลูกแตงโม ปลูกถัว่ ลิสง ข้ าวโพด) ให้ มีการปลูกมะม่วงหิมพานต์ โดยนิคม ฯ ให้ เมล็ดพันธุ์และให้ ป๋ ยุ
ชาวบ้ านก็เริ่ มปลูก และที่ก็ยงั ใช้ ปลูกแตงโมได้ เหมือนเดิม แต่พอมะม่วงหิมพานต์โตขึ ้น ให้ ผลผลิต แตงโม
ก็ปลูกไม่ได้ ก็หมดพื ้นที่ปลูกแตง มีก็จํานวนที่เล็กๆน้ อยข้ างบ้ านนาดอน ผลผลิตก็น้อยลงทุกที จนไม่มี
เหลือไปขายที่จงั หวัดยะลาแล้ ว
มะม่วงหิมพานต์เริ่มให้ ผลผลิตก็ไม่ค้ มุ กับค่าลงทุนไม่เป็ นไปดังที่ทาง
ผู้ปกครองนิคมฯได้ นําเสนอไว้ แต่ต้น ชาวบ้ านเริ่มฟั นทิ ้ง แต่ก็ไม่ร้ ูจะทําอะไรกับในที่ดนิ ของตนเอง ทางที่
ทําการนิคมฯ โดยเกษตรนิคมฯ เสนอแนวทางใหม่ ส่งเสริมให้ กลุม่ เกษตรชาวนา ซึง่ ตอนนี ้โรงสีกลุม่ ก็ได้
ล้ มเลิกไปแล้ ว ปุ๋ยเอามาจําหน่ายให้ ชาวนา ชาวนาก็ไม่เอาแล้ วให้ ปลูกข้ าวพันธุ์ใหม่ ให้ ชาวนาทําข้ าวระยะ
สัน้ โดยส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านปลูกข้ าวขาวหอมมะลิ 105 ให้ พนั ธุ์ข้าวสําหรับกลุม่ ชาวนา ทํายุ้งข้ าวไว้ เก็บข้ าว
พันธุ์ข้างคืน เมื่อได้ รับผลผลิต มีการจัดทําแปลงสาธิต การหว่านข้ าวนํ ้าตม โดย พลสตรี สนัน่ ขจร
ประสาท เป็ นรัฐมนตรี เกษตรเข้ ามาหว่านข้ าวเป็ นปฐมฤกษ์ ตอนนี ้เองที่ชมุ ชนควนกะลาทองซึง่ เป็ นแปลง
สาธิต เป็ นที่เก็บพันธุ์ข้าว ยุ้งข้ าวก็ตงอยู
ั ้ ใ่ นชุมชนนี ้ ก็ได้ ชื่อใหม่ที่สวยหรูจาก “บ้ านควนพรก” เป็ น “บ้ าน
ควนกะลาทอง” อย่างเป็ นทางการ
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การทํานาแนวใหม่ ข้ าวพันธุ์ใหม่ การเก็บเกี่ยวแบบใหม่ ต้ องใช้ เคียวทนแกะเก็บข้ าว การนวดข้ าว
แบบใหม่เป็ นภาระที่หนักอึ ้งของชุมชนแห่งนี ้ ประสบการณ์การทํานาซึง่ เมื่อเคยชินมาไม่นาน ก็เปลี่ยนไปทํา
ให้ นโยบายการทํานาข้ าวหอมมะลิของนิคมล้ มเหลว ชาวนารับพันธุ์ข้าวไปแล้ ว ไม่ได้ หว่านก็มาก เอาพันธุ์
ข้ าวไปสีกนั ไปให้ เป็ ด ไก่กิน ทิ ้งไว้ จนหมดอายุทําพันธุ์ก็เยอะ พันธุ์ข้าวไม่มีคืน ยุ้งข้ าวว่างเปล่า พันธุ์ข้าว
พื ้นเมืองก็เริ่มหาย ปี ต่อมานิคมงดส่งเสริ มพันธุ์ข้าว ถ้ าใครอยากทําก็ให้ ซื ้อพันธุ์ข้าวเอง พันธุ์ข้าวกว่า 500
กระสอบ กระสอบละ 3 ถัง ก็หายไปหมด ล้ มเลิก ชาวบ้ านกลับไปทํานาแบบเก่า แต่พื ้นที่ทํานาเริ่มหด
หาย แมลงสัตรูพืชเริ่ มมีมาตังแต่
้ ทําข้ าวหอมมะลิ หนูก็เริ่ มกินข้ าว บางแปลงทํานา 5 ไร่ ได้ รับผลผลิตไม่
ถึง 50 ถัง ค่าไถนาแพง ดินเริ่ มเหนียว ทํายากขึ ้น แต่นํ ้ายังมีให้ ทํานา ฝนตกตามฤดูกาล นาก็ยงั ได้ รับ
ผลผลิต ต่อมาพอเริ่ มมีชลประทานเข้ ามาทําการทําคลองส่งนํ ้า ทําคลองระบายนํ ้า ซึง่ เขาก็ทําการสํารวจ
และวัดรางไว้ หลายปี ก่อนแล้ ว แต่เพิ่งมีงบประมาณในการดําเนินการเข้ ามาจัดทํา จัดสร้ าง และประมาณ
2 ปี ให้ หลังก็เริ่ มปล่อยนํ ้า แต่การปล่อยนํ ้าก็ไม่ได้ เป็ นไปตามที่ชาวบ้ านต้ องการ ถึงตอนไถนานํ ้าไม่มี ช่วง
ทํานา นาแห้ ง พอช่วงเกี่ยวข้ าวเดือนมีนาคม นํ ้าเต็มนาเก็บข้ าวไม่ได้ ชุมชนควนกะลาทองซึง่ อยู่ปลายสาย
คลองส่งนํ ้า นํ ้าไปไม่เคยถึง คลองระบายนํ ้าชลประทานตัดผ่านร่องนํ ้าเก่า ตามสายพรุด้านตะวันออกของ
ควนกะลาทอง ไหลผ่านทางทิศใต้ ควนกะลาทอง และไปลงคลองท่าเรื อ ผ่านด้ านทิศใต้ ของชุมชนควน
กะลาทอง ตามแนวทุง่ นาเก่าของชุมชนนี ้ คลองระบายนํ ้าลึกกว่าที่นา กว่า 4 เมตร นํ ้าที่เคยชุม่ ฉํ่าที่เคย
หลากในฤดูฝน เมื่อก่อนโน้ นมาตอนนี ้พอขาดเม็ดฝนนํ ้าก็แห้ งดิน แตกระแหง ทํานาก็ไม่ได้ ผล พื ้นที่นาก็
กลายเป็ นที่ปลูกยางพารา ซึ่งเป็ นพืชที่พอทํากินได้ ครอบครัวใหญ่ตงแต่
ั ้ สมัยรุ่น พ่อ แม่ พอมาตอนนี ้ที่ 25
ไร่ ได้ แบ่งแยกมาถึงรุ่นหลานตอนนี ้ เหลือที่ 4 ไร่บ้าง 2 ไร่บ้าง ครึ่งไร่บ้าง แล้ วคนจะไปทําอะไรกิน ทําให้
อาชีพเกษตรกรของชุมชนควนกะลาทองกลายเป็ นอาชีพรับจ้ าง ก่อสร้ างบ้ าง ทํางานโรงงานบ้ าง แต่คนรุ่น
บุกเบิกตังแต่
้ ต้นก็ยงั อยูไ่ ด้ เขาอยู่อย่างประหยัด กรี ดยางได้ วนั ละ 2-3 กิโลกรัมต่อครอบครัว ก็มีสตางค์
เก็บไว้ สง่ ลูกเรี ยนหนังสือ
ปั จจุบนั ชุมชนควนกะลาทอง มีครัวเรื อนประมาณ 70 ครัวเรื อน 67หลังคาเรื อน จํานวนประชากร
305 คน คนไทยนับถือศาสนาพุทธ 76 คน อิสลาม 229 คน ไทยพุทธกับไทยอิสลาม ในชุมชนนี ้ เมื่อก่อน
โน้ นก็พงึ่ พาอาศัยกันมาโดยตลอด ข้ าวปลาอาหารขัดสน หรื อไม่มีเมื่อไหร่ ก็จะไปขอความช่วยเหลือจาก
บ้ านไทยพุทธ มีเทศกาลทําบุญเดือนสิบของไทพุทธ ขนม ข้ าวต้ มมัด ต้ มสามเหลี่ยมก็จะนําไปแจกจ่ายที่
บ้ านไทยอิสลาม ถึงวันรายอของไทยอิสลาม ชาวไทยพุทธก็จะกินข้ าวต้ มมัดของไทยอิสลาม เช่นเดียวกัน
งานบุญ งานแต่งงาน งานศพก็จะไปมาหาสูก่ นั ตลอด ต่อมาระยะหลังๆประมาณ 8-9 ปี มานี ้ ความคลาด
เคลื่อนทางความเชื่อ ทําให้ ทงสองศาสนาห่
ั้
างเหินกันไปบ้ าง แต่คนเก่าแก่เขาก็ยงั พูดถึงความสัมพันธ์ของ
คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนในทางที่ดีอยูเ่ หมือนเดิม เด็กรุ่นใหม่จะเริ่มแตกแยกไป ตามความเชื่อสมัยใหม่ ซึง่ ก็
ต้ องหาทางแก้ ไข และรื อ้ ฟื น้ ความสัมพันธ์เก่าๆ ขึ ้น
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13. ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
อําเภอยะหาจัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2451 สมัยหลวงรัฐกาลประดิษฐิ์ ( นายแปะ ) เป็ นเจ้ าเมือง
ยะลาและหมื่นเสนานุรักษ์ ( ประดิษฐ์ ศุภอักษร ) ปลัดเมืองยะลาขณะนัน้ ได้ สํารวจพื ้นที่และคัดเลือก
ตําบลยะหา เป็ นที่ตงที
ั ้ ่วา่ การอําเภอยะหา โดยมีชาวจีนคูห่ นึง่ เดินทางมาจับจองที่ดนิ ว่าง ซึง่ ยึดอาชีพ
การค้ าขายข้ าวสารกับฝรั่งที่มาทําเหมืองแร่ ที่ตําบลปะแต โดยการหาบข้ าวสารไปขายและทําสวนยางพารา
จนยางพาราเปิ ดกรี ดได้ จึงได้ ชกั ชวนประชากรจากแหล่งอื่นอพยพมาอาศัยมากขึ ้นจนต้ องแยกตําบลออก
อีกหนึง่ ตําบล คือ ตําบลบาโร๊ ะในปั จจุบนั ผู้ที่อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานส่วนใหญ่เป็ นราษฏรจากจังหวัดปั ตตานี
และชาวจีน ( ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยะหา ,2548-2550:23 )
โดยขันแรกอํ
้
าเภอยะหาแบ่งการปกครองออกเป็ น 11 ตําบล คือ ตําบลยะหา ตําบลตาชี ตําบล
บาโงยซิแน ตําบลสะเอะ ตําบลบาโร๊ ะ ตําบลปะแต ตําบลกาบัง ตําบลซีเยาะ ตําบลบาโงย ตําบลชะ
เมาะ และตําบลลาบู
พ.ศ. 2453 หลวงภักดีรณฤทธิ์ นายอําเภอยะหาขณะนัน้ ได้ ปรับปรุงเขตการปกครองใหม่ โดย
ยุบรวมบางตําบลเข้ าด้ วยกัน ยุบตําบลบาโงยรวมกับตําบลบาโร๊ ะ ยุบตําบลซีเยาะรวมกับตําบลบาโงย
ซิแน ยุบตําบลชะเมาะรวมกับตําบลละแอ
พ.ศ. 2485 ยุบตําบลลาบูรวมกับตําบลปะแต
พ.ศ. 2526 ได้ แยกเขตการปกครองตําบลบาโร๊ ะเป็ น 2 ตําบล คือ ตําบลบาโร๊ ะ กับตําบลกาตอง
พ.ศ. 2533 ได้ แยกเขตการปกครองตําบลกาบังเป็ น 2 ตําบล คือ ตําบลกาบังกับตําบลบาละ
พ.ศ. 2534 ได้ แยกเขตการปกครองตําบลกาบังและตําบลบาละ จัดตังกิ
้ ่งอําเภอกาบัง
ปั จจุบนั อําเภอยะหามีเขตการปกครองประกอบด้ วย 7 ตําบล 48 หมู่บ้าน( สรุ ปข้ อมูลอ.ยะหา
,2547 :1 )
ในส่วนของเทศบาลตําบลยะหาปั จจุบนั เป็ นเทศบาลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตําบลยะหา อําเภอยะหามีเขตพื ้นที่
ที่คลอบคลุมพื ้นที่หมูท่ ี่ 2 และหมูท่ ี่ 3 บางส่วนของ ซึง่ ประกอบด้ วย ชุมชน 5 ชุมชน ดังนี ้1.ชุมชนตลาดยะ
หา 2.ชุมชนบ้ านคละ3.ชุมชนกาปงยาฮา 4.ชุมชนกาปงนือเร็ ง 5.ชุมชนบือแนแจเกาะ
เทศบาลตําบลยะหาได้ รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็ นเทศบาลตําบลยะหา เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2542 โดยมี นายสมนึก เรณูมาศ เป็ นนายกเทศมนตรี คนแรกและได้ กําหนดให้ มีรูปดวง
ตราสัญลักษณ์เทศบาลเป็ นรู ป “ ดอกขี ้เหล็ก” เพราะ “ ยะหา” มาจากคําว่า “ ยะฮา ” หรื อ “ ยาฮา ” เป็ น
ภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า ต้ นขี ้เหล็ก ที่สามารถนํายอดมาแกงเป็ นอาหาร เป็ นที่นิยมมาเลี ้ยงในงานพิธี
ต่างๆเพราะหาง่ายในท้ องถิ่น ประกอบกับในอดีตบริ เวณเขต เทศบาลตําบลยะหามีต้นขี ้เหล็กขึ ้นอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก ดังนันเทศบาลจึ
้
งได้ จดั ทําดวงตราสัญลักษณ์เป็ นรูปดอกขี ้เหล็ก เพื่อให้ สอดคล้ องกับคําเรี ยก
ขานของชาวบ้ าน
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ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
แผนงาน

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

แผนงานด้ านการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ
โดยผ่านกิจกรรมการประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ และเวทีสานเสวนา
แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา และร้ านนํ ้าชา (กือดากอปี )
แผนงานด้ านการส่งเสริ มวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ขดั ต่อหลักการทางศาสนา
และสนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ชุมชน
แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของผู้อาวุโส
ในชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ ผู้นําศาสนา

ชุมชนทุกระดับมีความรู้และความเข้ าใจถึง
สภาพข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้น และยอมรับวิธีการ
แก้ ไขปั ญหาโดยสันติวิธี
โรงเรี ยนและร้ านนํ ้าชาเป็ นศูนย์รวมของ
ชุมชนในการร่วมแก้ ไขปั ญหาต่างๆของชุมชน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกมีความแน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ ้นมีคณะดนตรี กลุม่ อันนาชีด สําหรับทํา
กิจกรรมต่างๆในพื ้นที่

แผนงานด้ านการส่งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาที่
ก่อให้ เกิดความสมานฉันท์ของชุมชน
แผนงานด้ านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้
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ผู้อาวุโส ผู้นําตามธรรมชาติ ผู้นําศาสนา มี
บทบาทในการร่วมสร้ างความสมานฉันท์ของ
ชุมชน
ชุมชนมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ โครงการ และมี
ความรู้ทางด้ านศาสนาเพิ่มขึ ้น
ประชาชนรับรู้ถึงการดําเนินงานของโครงการ
และมีความเข้ าใจพื ้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดียิ่งขึ ้น

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานจากการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่โครงการโดยใช้ เครื่ องมือต่างๆปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ตา่ งๆ
ได้ ผลโดยสรุปไว้ ในตารางต่อไปนี ้ โดยได้ จําแนกผลการดําเนินงานออกตามแผนงานด้ านต่างๆดังต่อไปนี ้ คือ
1. แผนงานด้ านการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ
โดยผ่านกิจกรรมการประชุม
สัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ และเวทีสานเสวนา
2. แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของโรงเรี ยนประถมศึกษา และร้ านนํ ้าชา (กือดากอปี )
3. แผนงานด้ านการส่งเสริ มวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ขดั ต่อหลักการทางศาสนา และ
สนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน
4. แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของผู้อาวุโสในชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ ผุ้นําศาสนา
5. แผนงานด้ านการส่งเสริ มกิจกรรมทางศาสนา ที่ก่อให้ เกิดความสมานฉันท์ของชุมชน
6. แผนงานด้ านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้
7. แผนงานด้ านการใช้ เครื่ องมือสิ่งแวดล้ อมในการสร้ างความสมานฉันท์ของชุมชน
8. แผนงานด้ านการพัฒนาอาชีพเสริ มเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ของชุมชน
โดยที่ผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมโดยย่อได้ รายงานสรุปไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ พร้ อมกับผล
การดําเนินงานโดยละเอียดได้ แนบในภาคผนวก ในส่วนของรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
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ผลการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตกิ ารตามโครงการต่ างๆ
1. แผนงานด้ านการให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจ โดยผ่ านกิจกรรมการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร และเวทีสานเสวนา
การจัดเวทีต่างๆเพื่อให้ ความรู้ และการทําความเข้ าใจในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างชาติพนั ธุ์ โดยการร่ วมกันคิดของผู้ที่เข้ าร่ วมโครงการ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่ ผู้เข้ าร่ วม
สิ่งที่ได้ รับ
หมายเหตุ
จัด
1. การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในระดับ 3 จังหวัด
โดยผู้เข้ าร่ วมเฉพาะตัวแทนชุมชนที่มีความพร้ อมสูง และ
ภาคส่วนต่างๆ
ห้ องประชุม 29/9/4 150 คน/ตัวแทน - รับทราบกรอบการทํางานของโครงการ
- ตัวแทนชุมชนจากทุกพื ้นที่เข้ าร่ วมสัมมนา
คณะ
8
จากทุกชุมชนที่
- รับรู้ แนวคิดการอยู่ร่วมกันของสังคม
- รับฟั งกรอบและแนวคิดในการทํางาน
วิทยาศาสตร์
ร่ วมโครงการ
ต่างศาสนาและวัฒนธรรม
-รับฟั งการอภิปรายทางวิชาการ เรื่ อง ศาสนาและ
และ
- สร้ างเครื อข่ายเบื ้องต้ น
วัฒนธรรมกับการแก้ ไขปั ญหาชุมชน
-ตัวแทนชุมชนที่เข้ าร่ วมนําเสนอกิจกรรมที่จะดําเนินการ เทคโนโลยี
- ข้ อเสนอเบื ้องต้ นจากผู้เข้ าร่ วม
ในชุมชน
มอ ปั ตตานี
2. การจัดเวทีย่อย ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร สาน
เสวนาย่อย ในระดับ 3 จังหวัดโดยผู้เข้ าร่ วมเฉพาะตัวแทน
ชุมชนที่มีความพร้ อมสูงและภาคส่วนต่างๆ
กิจกรรมการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
- รับรู้ สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชน
การอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้ านต่างพื ้นที่
ที่มีวถิ ีชีวิตที่แตกต่าง
- ครัง้ ที่ 1 ตัวแทนชุมชนบ้ านกาเด็ง อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส
บ้ านปาตา
10/48 50 คน/ตัวแทน
- สร้ างเครื อข่ายและความคุ้นเคย
เดินทางมาพบปะสังสรรค์กบั ชาวบ้ านปาตาบาระ อ. สาย บาระ อ.
ชุมชนบ้ านกาเด็ง ระหว่างกัน
บุรี จ. ปั ตตานี โดยได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สายบุรี จ.
และชาวบ้ านบ้ าน - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานต่างๆ
ปั ตตานี
ปาตาบาระ
สร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งในสถานการณ์
ปั จจุบนั

กิจกรรม

สถานที่จัด

-ครัง้ ที่ 2 ตัวแทนชุมชน ต. ปะเสยะวอ ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับตัวแทนชุมชนอําเภอแว้ ง โดยตัวแทน
ชุมชนอําเภอแว้ งเข้ าพักค้ างคืนร่ วมกับชาวบ้ านปาตาบาระ
ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาและสังคมด้ วยกัน -ตัวแทนชุมชน
และชาวบ้ านได้ ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การชี ้แจงข้ อเท็จจริ งกรณีข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ทํา
ให้ ชาวบ้ านได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งบางประการที่เกิดจาก
ข่าวลือที่ไม่สร้ างสรรค์
3. การจัดเวทีประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร สานเสวนา
ย่อยในชุมชน โดยผู้เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของชุมชน
- กิจกรรมสานเสวนาที่ตําบลท่าเรื อ อําเภอโคกโพธิ์เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างโครงการของรับกับ
ประชาชน

โรงเรี ยนตาดี
กา และ
มัสยิดบ้ าน
ปาตาบาระ
อําเภอสาย
บุรี

- กิจกรรมสานเสวนาเพื่อสร้ างความรู้ สกึ ที่ดีตอ่ กันระหว่าง
ประชาชนต่างชาติพนั ธุ์และศาสนา

วันที่
จัด
2/12/4
8

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

หมายเหตุ

50 คน/ตัวแทน
- รับรู้ สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชน
ชุมชนบ้ านกรื อ ซอ ทีม่ ีวถิ ีชีวิตที่แตกต่าง
และปาตาบาระ
- สร้ างเครื อข่ายและความคุ้นเคย
ระหว่างกัน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งในสถานการณ์
ปั จจุบนั

-โคกโพธิ์

20/7/4
8

50 คน/ประชาชน
ข้ าราชการ
นักวิชาการและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- ร้ านนํ ้าชา
ยะหา

30/9/4
8

50 คน
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- สามารถไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทระหว่างรัฐ ร่ วมกับโครงการสานเสวนา/สําเร็ จอย่างดี
กับประชาชนกรณีความขัดแย้ งระหว่าง มีการดําเนินการต่อโดยหน่วยงานของรัฐ
ประชาชนกับการนิคมได้
- ได้ ข้อตกลงร่ วมกันจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
- ได้ รับรู้ ถงึ วิธีการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
กระบวนการสานเสวนาและสันติวธิ ี
- มีกิจกรรมที่แสดงถึงความร่ วมมือกัน
ของประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน

กิจกรรม
- กิจกรรมสานเสวนาเพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะที่บา่ นควนโนรี
อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี
- ประสานงานให้ แก่โครงการสานเสวนา ศูนย์ศกึ ษาและ
พัฒนาสันติวธิ ี และจัดทีมงานเข้ าร่ วมในการดําเนินการ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะ

สถานที่จัด
ควนโนรี อ.
โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

4. การจัดทําประวัตชิ มุ ชน เพื่อสร้ างสํานึกรักหมู่บ้านและ
ชุมชน พร้ อมทังสร้
้ างความสามัคคีและปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรื อชุมชนใกล้ เคียง
โดยใช้ ผ้ สู งู อายุ ผู้นําธรรมชาติและปราชญ์ชาวบ้ านเป็ น
วิทยากรร่ วมจัดทําประวัติชมุ ชน
- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลปะเสยะวอ อ. สายบุรี ทุกหมู่บ้าน
จ. ปั ตตานี
ในพื ้นที่
โครงการของ
ตําบลปะเส
ยะวอ อ.
สายบุรี จ.
ปั ตตานี

วันที่
จัด
1416/11/
48

1320/8/4
8,
3/9/48

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

หมายเหตุ

70/ประชาชน
ข้ าราชการ
นักวิชาการและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- สามารถหาแนวทางเบื ้องต้ นสําหรับ
การแก้ ไขปั ญหาขยะได้ อย่างเป็ น
รู ปธรรม
- ได้ รับรู้ ถงึ วิธีการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
กระบวนการสานเสวนาและสันติวธิ ี
และเป็ นการขจัดเงื่อนไขที่จะก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งในอนาคต
- มีกิจกรรมที่แสดงถึงความร่ วมมือกัน
ของประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน

ร่ วมกับโครงการสานเสวนา/สําเร็ จอย่างดี
มีการดําเนินการต่อโดยหน่วยงานของรัฐ

75 คน/ผู้อาวุโสใน
ชุมชน วิทยากร
จากศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรี ยนและ
ผู้สนใจ

- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
- คนรุ่ นหลังได้ รับรู้ ความเป็ นมาของ
ชุมชน
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กิจกรรม

สถานที่จัด

- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

ทุกหมู่บ้าน
ในพื ้นที่
โครงการ

วันที่
จัด
529/8/4
8

- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลแว้ ง อ. แว้ ง จ.
นราธิวาส

ทุกหมู่บ้าน
ในพื ้นที่
โครงการ

616/9/4
8

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

115/ผู้อาวุโสใน
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
ชุมชน และผู้สนใจ อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
- คนรุ่ นหลังได้ รับรู้ ความเป็ นมาของ
ชุมชน
46 คน/ผู้อาวุโสใน - มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
ชุมชน และผู้สนใจ อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
- คนรุ่ นหลังได้ รับรู้ ความเป็ นมาของ
ชุมชน
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หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่
จัด
14/9/4
8

- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลศาลาใหม่ และ ต. เจ๊ ะ
เห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ทุกหมู่บ้าน
ในพื ้นที่ ต.
ศาลาใหม่
และ ต. เจ๊ ะ
เห อ. ตาก
ใบ จ.
นราธิวาส

- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลยะหา อ. ยะหา จ.
ยะลา

ทุกหมู่บ้าน
ในพื ้นที่
โครงการของ
ตําบลยะหา
อ. ยะหา จ.
ยะลา

30/9/4
8

- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลปูยดุ อ. เมือง จ.
ปั ตตานี

ทุกหมู่บาน
ในพื ้นที่
โครงการของ
ตําบลปูยดุ
อ. เมือง จ.
ปั ตตานี

20/8/4
8

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

16 คน/ผู้อาวุโสใน - มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
ชุมชน และผู้สนใจ อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
- คนรุ่ นหลังได้ รับรู้ ความเป็ นมาของ
ชุมชน
15 คน/ผู้อาวุโสใน - มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
ชุมชน และผู้สนใจ อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
- คนรุ่ นหลังได้ รับรู้ ความเป็ นมาของ
ชุมชน
20 คน/ผู้อาวุโสใน - มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
ชุมชน และผู้สนใจ อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
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หมายเหตุ

กิจกรรม
- กิจกรรมจัดทําประวัตชิ มุ ชนตําบลเกะรอ อ. รามัน จ.
ยะลา

สถานที่จัด
ทุกหมู่บ้าน
ในพื ้นที่
โครงการของ
ตําบลเกะรอ
อ. รามัน จ.
ยะลา

วันที่
จัด
2/7/48

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

13 คน/ผู้อาวุโสใน - มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และ
ชุมชน และผู้สนใจ อภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ตลอดจนมีการขยายการ
สนทนาตามสถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น
ร้ านนํ ้าชา บริ เวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัตขิ องชุมชน
- คนรุ่ นหลังได้ รับรู้ ความเป็ นมาของ
ชุมชน
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2. แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของโรงเรี ยนประถมศึกษา และร้ านนํา้ ชา (กือดากอปี ) ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
สิ่งที่ได้ รับ
หมายเหตุ
จัด
1. สนับสนุนให้ สมาชิกของชุมชนที่เคยร่ วมรับประทาน
ร้ านนํ ้าชา ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - สร้ างกระแสให้ เกิดการตื่นตัวของการ จะเกิดขึ ้นเฉพาะบางพื ้นที่เท่านัน้
อาหารและนํ ้าชาที่ร้านนํ ้าชาเดียวกัน หวนกลับมาสู่
ในหมู่บ้าน โครงการ
รับประทานอาหารและชา กาแฟ ในร้ าน
บรรยากาศดังเดิ
้ ม โดยผ่านการชักชวน และการกระตุ้น
นํ ้าชาที่เคยใช้ ร่วมกัน
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆที่ร้านนํ ้าชา
2. การใช้ ร้านนํ ้าชาเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสารของชุมชนเพื่อ ทุกพื ้นที่
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
- สร้ างมุมห้ องสมุด และบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ในร้ านนํ ้าชา ทุกพื ้นที่
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - ทําให้ ร้านนํ ้าชาเป็ นมากกว่าร้ านนํ ้าชา
ของชุมชนหรื อวัดที่เข้ าร่ วมโครงการ
โครงการ
ปกติ
- ทําให้ ร้านนํ ้าชาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
ย่อยของชุมชน
- ทําให้ ประเด็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในร้ านนํ ้าชา ประกอบด้ วย
เนื ้อหาสาระสร้ างสรรค์มากขึ ้น
- ให้ ร้านนํ ้าชาเป็ นเวทีประชุม กรณีที่ต้องการจัดกิจกรรม
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - ร้ านนํ ้าชาเป็ นสถานที่สําหรับใช้ ในการ
ต่างๆในชุมชน นอกจากการใช้ เวทีมสั ยิดและโรงเรี ยนตาดี
โครงการ
ประชุม เสวนาต่างๆ
กา
3. การเพิ่มบทบาทของร้ านนํ ้าชา ในการเป็ นเวที
สมานฉันท์
- จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาของหมู่บ้าน ทุกพื ้นที่
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - ร้ านนํ ้าชาเป็ นส่วนสําคัญในการหนุน
โดยใช้ ร้านนํ ้าชาเป็ นสถานที่จดั เวที
โครงการ
เสริ มกิจกรรมในพื ้นที่
- เป็ นส่วนหนุนเสริ มกิจกรรมต่างๆ
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กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม

รามัน

23/8/48

280/นักเรี ยน
ผู้ปกครอง ครู

- จัดกิจกรรมแก้ บวชโดยใช้ สถานที่ของโรงเรี ยนบ้ านยะหา

โรงเรี ยนบ้ า
นยะหา อ.
ยะหา จ.
ยะลา

10/10/4
8

250 คน/ผู้วา่
นายอําเภอ ผู้นํา
ต่างๆ นักวิชาการ
ประชาชนและครู

- จัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรี ยนประถมศึกษา

ตากใบ

17/9/48

4. การใช้ บทบาทของโรงเรี ยนโดยเฉพาะโรงเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน ในการเป็ น
สื่อกลางโครงการในบางพื ้นที่ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การจัดงานเลี ้ยงในโอกาสสําคัญของโรงเรี ยน หรื อหมู่บ้าน
- การจัดกิจกรรมสมุนไพร นําสู่สามัคคี 3 เส้ า ผู้ปกครอง
นักเรี ยน โรงเรี ยน

สิ่งที่ได้ รับ

- สร้ างความสัมพันธ์คนในชุมชนกับ
โรงเรี ยน
- แลกเปลี่ยนถามทุกข์สขุ
- เห็นความสําคัญของสมุนไพร และผัก
พื ้นบ้ านมากขึ ้น
-ประชาชนสามารถพบปะแลกเปลี่ยน
พูดคุยกันฉันท์พี่น้อง
- โรงเรี ยนกับชุมชนเพิ่มความผูกพัน
ใกล้ ชิดเพิ่มมากขึ ้น
- ได้ รับความร่ วมมือย่างดี
- มีกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึง
เครี ยดในพื ้นที่ได้
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กิจกรรม
- จัดกิจกรรมวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน โดยใช้ สถานที่ของ
โรงเรี ยน

สถานที่จัด

วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

แว้ ง

- เกิดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ในหมู่
ประชาชน
- สร้ างความรู้ สกึ ในความเป็ นเจ้ าของ
โรงเรี ยนในหมู่ประชาชน
- ประเพณีและวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่ดี
ได้ รับการรักษาไว้ เป็ นมรดก
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3. แผนงานด้ านการส่ งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ ขัดต่ อหลักการทางศาสนา และสนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
สิ่งที่ได้ รับ
หมายเหตุ
จัด
1. การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จดั โดยชุมชน เช่น มา
แกแต (กินนํ ้าชา) มาแกนาซิกาบู (กินข้ าวยํา) เลี ้ยง
ขนมจีน เป็ นต้ น
- จัดกิจกรรมมาแกแต เพื่อประสานความขัดแย้ งที่เกิดจาก รามัน
ตลอด
30 คน/ผู้ที่ได้ รับ - คูก่ รณีมีเวทีที่จะพบปะ และพูดคุยกัน
การเลือกตัง้ อบต. ต. เกะรอ อ. รามัน จ. ยะลา
โครงการ
ผลกระทบจาก
- คูก่ รณีมีทศั นคติที่ดีขึ ้นต่อกันความขัดแย้ ง
- จัดกิจกรรมมาแกแตเพื่อเสริ มสร้ างความสมานฉันท์ใน
ยี่งอ
5-9/10/48 300 คน/
- มีเวทีที่จะทําให้ ชาวบ้ านได้ พบปะ
ชุมชน ที่ ต. ตะปอเยาะ อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส
ประชาชนและ
พูดคุยกันในเรื่ องราวที่สร้ างสรรค์มาก
เยาวชนใน
ขึ ้น
หมู่บ้าน
- ได้ ประเด็นที่มีการพูดคุยกันในกลุ่ม
ประชาชนต่างวัย
2. การส่งเสริ มกิจกรรมในลักษณะของการเยี่ยมเยียน
ทุกพื ้นที่ที่ ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ ้นบ้ างอยู่แล้ วใน ดําเนินการได้ น้อย
เพื่อนฝูงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรื อต่างหมู่บ้าน
ดําเนินการ โครงการ
สังคมของพื ้นที่ที่มีการดําเนินโครงการ
ได้
3. การสนับสนุนให้ กลุ่มอันนาชีด (คณะดนตรี ประสาน
ดําเนินการ ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - เกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่ องการขับ
เสียง) ที่โครงการได้ จดั ตังขึ
้ ้น เพื่อเข้ าร่ วมกิจกรรมที่
ทุกพื ้นที่ที่ โครงการ
ร้ องเพลงอันนาชีด ซึง่ มีเนื ้อหาให้ ผ้ คู น
เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มความร่ วมมือของชุมชนทางด้ าน มีความ
กระทําความดี
ต่างๆ ในพื ้นที่เป้าหมาย
ต้ องการ
- เกิดการผ่อนคลายจากสถานการณ์
การก่อความไม่สงบในพื ้นที่
- เยาวชนมีช่องทางการแสดงออกที่เป็ น
ทางเลือกอีกช่องทางหนึง่
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กิจกรรม
4. กิจกรรมการจัดทําศาลาเฝ้าระวังการลักขโมยปลา
กะพงขาวสําหรับชุมชนบางตะโละ และปาตาบาระ

5. กิจกรรมการแข่งขันหมากฮอสระดับตําบล

สถานที่
จัด
ปะเสยะ
วอ

ปะเสยะ
วอ

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

หมายเหตุ

มีนาคม
2549

12/4/2549

ชาวบ้ านร่ วมสมทบงบประมาณบางส่วน

23/9/48

30/ชาวบ้ านทัง้ 3
หมู่บ้าน

- ชาวบ้ านมีที่พกั สําหรับใช้ ในกิจกรรม
การเฝ้าระวังการลักขโมย และการก่อ
การต่างๆในหมู่บ้าน
- เสริ มสร้ างความสามัคคีในหมู่
ชาวบ้ านจากการร่ วมกันสร้ างศาลา
ดังกล่าว
- เกิดแนวคิดในการวางแผนสําหรับ
จัดการศาลาดังกล่าวร่ วมกัน
- เกิดแนวคิดในการวางแผนเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านทางด้ านอื่นๆ
- เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริ มให้ มีการ
เชื่อมต่อของชุมชนทังในระหว่
้
างชุมชน
และต่างชุมชนที่อยู่ตดิ กัน
- เยาวชนและประชาชนใช้ เวลาว่างที่มี
อยู่มาทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น
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สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

6. จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ขดั ต่อหลักศาสนา
- มหกรรมการฟื น้ ฟูศลิ ปะและวัฒนธรรมระดับตําบล
พร้ อมการจัดพาเหรดของนักเรี ยน, การละเล่นของผู้ใหญ่

แว้ ง

2425/9/48

7. กิจกรรมทําบุญประเพณีเดือนสิบและชักพระ
- กิจกรรมประเพณีเดือนสิบที่ ต. ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

โคกโพธิ์

19/9/48,3/ 1,000/ชาวบ้ าน ต.
10/48
ท่าเรื อ

- กิจกรรมประเพณีเดือนสิบที่ ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี

สายบุรี

3/10/48

1,500 คน/
ชาวบ้ าน เยาวชน
และนักเรี ยนใน
พื ้นที่ตําบลแว้ ง

150/ชาวบ้ านบาง
ตะโละ
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- เกิดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ในหมู่ประชาชน
และผู้อาวุโสมีความรู้ สกึ ถึงคุณค่าของ
ตัวเองมากขึ ้น
- ประเพณีและวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่ดีได้ รับ
การรักษาไว้ เป็ นมรดกให้ แก่ลกู หลาน
- แสดงถึงความเข้ มแข็งของประชาชนใน
พื ้นที่ที่จะร่ วมรับมือกับปั ญหาต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต

- ส่งเสริ มประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมู่ประชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมู่ประชาชน
- ส่งเสริ มประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมู่ประชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมู่ประชาชน

หมายเหตุ

กิจกรรม
- กิจกรรมประเพณีชกั พระ ที่ ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี

สถานที่
จัด
สายบุรี

- กิจกรรมทอดผ้ าป่ าที่วดั ถัมภาวาส ต. ปะเสยะวอ อ. สาย สายบุรี
บุรี จ. ปั ตตานี

8. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ที่ บ้ านปูลา
เจ๊ ะมูดอ ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ตากใบ

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

18/10/48

100/ชาวบ้ านบาง
ตะโละและ
ใกล้ เคียง

20/10/48

100/ชาวบ้ านบาง
ตะโละและ
ใกล้ เคียง

1724/9/48

400/ชาวบ้ านบ้ าน
ปูลาเจ๊ ะมูดอ
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- ส่งเสริ มประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมู่ประชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมู่ประชาชน
- ส่งเสริ มประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมู่ประชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมู่ประชาชน
- วัดที่เคยได้ รับการละเลยได้ รับการดูแล
มากขึ ้น และเกิดแนวคิดจนมีการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์กฏุ ิที่เสื่อมโทรมของวัดถัม
ภาวาสขึ ้นมาอีกครัง้
- เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริ มให้ มีการเชื่อมต่อ
ของชุมชนในระหว่างชุมชน
- เยาวชนและประชาชนใช้ เวลาว่างที่มีอยู่
มาทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น และมี
ทางออกมากขึ ้น
- ผู้ที่มีรายชื่อเป็ นผู้ต้องสงสัยของภาครัฐที่
อยู่ในหมู่บ้านซึง่ เป็ นแกนนําในการจัด
กิจกรรมมีความรู้ สกึ ถึงคุณค่าของตัวเอง
มากขึ ้น และเกิดสภาพผ่อนคลายจาก
เหตุการณ์ณ์ต่างๆขึ ้น

หมายเหตุ

กิจกรรม
- จัดการแข่งขันกีฬาพื ้นบ้ าน กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล
เซปั กตะกร้ อ ที่บ้านเจ๊ ะเหม ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. ปั ตตานี

9. กิจกรรมทําโมเดลเรื อประมงและเรื อสําเภาจําลองที่
บ้ านบางตะโละ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี

10. การแสดงอันนาชีด และสร้ างวงอันนาชีด
- ตังวงอั
้ นนาชีดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- ตังวงอั
้ นนาชีด FIKLIS พร้ อมออกอัลบัมเพลงจํ
้
านวน 2
ชุด
- ตังวงอั
้ นนาชีดของเยาวชนบ้ านเจ๊ ะเหม และบ้ านกรื อซอ
อําเภอแว้ ง

สถานที่
จัด
แว้ ง

ปะเสยะ
วอ

วันที่จัด
2426/9/48

ตลอด
โครงการ

ตลอด
โครงการ
ตลอด
โครงการ
ตลอด
โครงการ

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

1,400/ชาวบ้ าน ต.
แว้ ง

- เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริ มให้ มีการเชื่อมต่อ
ของชุมชนในระหว่างชุมชน
- เยาวชนและประชาชนใช้ เวลาว่างที่มีอยู่
มาทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น และมี
ทางออกมากขึ ้น
- เกิดความเข้ มแข็งในหมู่ประชาชน
- เกิดกระแสของการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
5 คน/ชาวบ้ านบาง - เกิดโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพื่อเป็ น
ตะโละและปาตา ทางเลือกใหม่
บาระ
- ได้ โมเดลเรื อจําลองสําหรับเป็ นสินค้ าของ
หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตอ่ ไป

40,000 บาท
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- มีวงอันนาชีดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- มีวงอันนาชีดที่มีเพลงเป็ นของตัวเอง และ
รับแสดงทังในและนอกพื
้
้นที่
- มีวงอันนาชีดของบ้ านเจ๊ ะเหมและกรื อซอ

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

- จัดการแสดงอันนาชีด ณ หอประชุม มอ. ปั ตตานี

19/10/48

500/นักศึกษาและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- ร่ วมแสดงในพิธีเปิ ดงานมหกรรมสันติวธิ ี ที่ รร. ซีเอส จ.
ปั ตตานี

14 พ.ย.
48

2,000/เครื อข่าย
สันติวธิ ี ข้ าราชการ
และผู้สนใจทัว่ ไป

- ร่ วมถ่ายทําสกู๊ฟพิเศษ วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปั ตตานี
โดย ITV และจะแพร่ ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ITV

15/11/48

- ร่ วมแสดงในงานภาคกลางคืนของมหกรรมสันติวธิ ี รร. ซี
เอส จ. ปั ตตานี

14/11/48

ปั ตตานี

- เกิดกระแสการขับร้ องเพลงอันนาชีดในหมู่
นักศึกษามากขึ ้น
- จัดการแสดงอันนาชีด โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมชม
จํานวนมาก
- ได้ มีโอกาสขับร้ องและเผยแพร่ แนวคิด
สมานฉันท์ผ่านเวทีมหกรรมสันติวธิ ี
- ได้ มีโอกาสขับร้ องและเผยแพร่ แนวคิด
สมานฉันท์ผ่านเวทีมหกรรมสันติวธิ ี ให้ แก่
ประชาชนคนไทยทัว่ ประเทศ
- ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

500/เครื อข่ายสันติ - ได้ มีโอกาสขับร้ องและเผยแพร่ แนวคิด
วิธี ข้ าราชการ และ สมานฉันท์ผ่านเวทีมหกรรมสันติวธิ ี
ผู้สนใจทัว่ ไป
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หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

- จัดการแสดงอันนาชีด เข้ าร่ วมงาน จุฬาวิชาการ 48 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่ วมกับสถาบันเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ

2425/11/48

700/นิสิต
นักวิชาการและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

11. พัฒนาและสร้ างจุดตรวจประจําหมู่บ้าน

ตากใบ

9/48

30 คน ชาวบ้ าน

12. สนับสนุนการสร้ างเรื อยอก็องบ้ านปาตาบาระเพื่อ
ฟื น้ ฟูความสมานฉันท์ของชุมชน และส่งเข้ าร่ วมการ
แข่งขันพายเรื อ

สายบุรี

มกรา 49

ชาวบ้ านทัง้
หมู่บ้าน

50

- ได้ มีโอกาสขับร้ อง จัดแสดงนิทรรศการ
และเผยแพร่ แนวคิดสันติวธิ ี และสร้ างความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ องต่อศาสนาอิสลามและ
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ผ่านเวทีกิจกรรมจุฬาวิชาการ เพื่อให้ ผ้ สู นใจ
ทัว่ ไปได้ รับชม
- เยาวชนจากพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มี
โอกาสรับทราบข้ อเท็จจริ งและรู้ จกั พื ้นที่
ส่วนอื่นๆของประเทศไทยมากขึ ้น
- ได้ จดุ ตรวจประจําหมู่บ้าน
- ได้ เรื อยอก็องสําหรับใช้ ในการแข่งขันพาย
เรื อ
- ชาวบ้ านร่ วมสมทบงบประมาณ 15,000
บาท
- เป็ นเครื่ องมือที่ทําให้ ชาวบ้ านได้ มีกิจกรรม
ร่ วมกันในระดับหมู่บ้านและตําบล

หมายเหตุ

4. แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของผู้อาวุโสในชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ ผุ้นําศาสนา ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
สิ่งที่ได้ รับ
จัด
1. การจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกอาวุโสในชุมชนรํ าลึกวัย ทุกพื ้นที่
ตลอด
300 คน
- ความสัมพันธ์ของผู้อาวุโสได้ รับการฟื น้ ฟู
เด็กด้ วยกัน โดยจัดเอาผู้อาวุโสที่เคยร่ วมเรี ยน หนังสือและ
โครงการ
- ได้ เนื ้อหาประวัติชมุ ชน
ทํากิจกรรมต่างๆร่ วมกันในอดีตได้ มีโอกาสพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
2. การจัดทัศนศึกษาของผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้ าน เพื่อ
เยี่ยมชมหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีการพัฒนาในทางที่ดี และนํา
กลับไปพัฒนาพื ้นที่ของตนเอง
- กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนอก สตูล กระบี่ 29/930/แกนนํา
- เกิดเครื อข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ างชุมชน
พื ้นที่ของชุมชนบ้ านปาแตรายอ ต. เกะรอ อ. รามัน จ.
ภูเก็ต
2/10/48
ประชาชนจาก ต. ให้ เข้ มแข็ง
ยะลา ร่ วมกับตัวแทนชุมชน ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ.
เกะรอ ร่ วมกับ
- ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
ปั ตตานี
ตัวแทนจาก ต.
อื่นๆของประเทศไทย
ปะเสยะวอ
- ได้ รับความรู้ จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ตา่ งๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเองต่อไป
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หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

- กิจกรรมทัศนศึกษา และเปิ ดโลกทัศน์ทางการศึกษาของ
ชุมชนบ้ านเจ๊ ะเหม อ. แว้ ง จ. นราธิวาส

กระบี่
พังงา
ภูเก็ต

1114/11/48

47/กลุ่มผู้อาวุโส
บ้ านเจ๊ ะเหม ต.
แว้ ง

- ได้ เครื อข่ายของผู้สงู อายุที่นบั ถือศาสนา
ต่างกัน
- ผู้สงู อายุเห็นคุณค่าความสําคัญของตัวเอง
- ผู้สงู อายุมีความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
นอกพื ้นที่ของชุมชน ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี
ร่ วมกับตัวแทนชุมชนบ้ านกรื อซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ.
นราธิวาส

ตรัง กระบี่

3-5/12/48

45 คน/ตัวแทน
ชุมชนและผุ้นํา
จากบ้ าน กรื อซอ
ต. แว้ ง ร่ วมกับ
ตัวแทนจาก ต.
ปะเสยะวอ

- เกิดเครื อข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ างชุมชน
ให้ เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้ จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ตา่ งๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเองต่อไป
- ได้ ประเด็นปั ญหาร่ วมของชุมชน คือ การ
ทําประมงอวนปลากะตักบริ เวณแนว
ปะการังเทียมในโครงการพระราชดําริ พร้ อม
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
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หมายเหตุ

กิจกรรม
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานด้ านพัฒนาชุมชนของ
ตัวแทนชุมชน ต. เจ๊ ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

- สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าค่ายลูกเสือร่ วมกันของเยาวชน
ตําบลยะหา อ. ยะหา จ. ยะลา

สถานที่
จัด
นครศรี ฯ

วันที่จัด

อยุธยา
30/11/48สุพรรณบุรี 6/12/48
เพชรบุรี
กทม ชลบุรี

ผู้เข้ าร่ วม
40 คน

45 คน/เยาวชน
ต. ยะหา และครู
ผู้ปกครอง
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สิ่งที่ได้ รับ
- ตัวแทนชุมชนทังพุ
้ ทธและมุสลิมได้ มี
โอกาสร่ วมทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาพื ้นที่
ด้ วยกัน
- ได้ รับทราบแนวคิดและวิธีการมนการ
ทํางานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเลี ้ยงวัว
เนื ้อ
- เกิดเครื อข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ างชุมชน
ให้ เข้ มแข็ง
- เกิดเครื อข่ายเยาวชนตําบลยะหา เพื่อสร้ าง
กลุ่มเยาวชนที่เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้ จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ตา่ งๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเองต่อไป
- เยาวชนต่างศาสนาได้ มีโอกาสกระชับ
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมลูกเสือ

หมายเหตุ

กิจกรรม
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานกิจกรรมชุมชนเข้ มแข็ง
ของตัวแทนชุมชน ต. ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี

3. การจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสในท้ องถิ่น
- กิจกรรมเยี่ยมพระสหายลุงวาเด็ง แห่งบ้ านบาเลาะ ต.
ปะเสยะวอ อ. สายบุรี

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

นครศรี ฯ

10/10/48

10 คน/ผู้นํา
ชุมชน ต. ท่าเรื อ

- เกิดเครื อข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ างชุมชน
ให้ เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้ จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ตา่ งๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเองต่อไป

สายบุรี
ปั ตตานี

ตุลาคม

7 คน/ตัวแทน
ชุมชนพุทธ

- สร้ างภาพลักษณ์ที่สร้ างสรรค์และมีการ
นําไปเผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆทัว่ ประเทศ
- รู้ ถงึ ความรักและความภักดีที่ประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีตอ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ
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5. แผนงานด้ านการส่ งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ที่ก่อให้ เกิดความสมานฉันท์ ของชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
สิ่งที่ได้ รับ
หมายเหตุ
จัด
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่นการเรี ยนการ เกือบทุก
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - เป็ นกิจกรรมที่ได้ รับการยอมรับจาก
สอนทางศาสนาในระดับหมู่บ้านเพื่อส่งเสริ มการมี
พื ้นที่
โครงการ
ประชาชนมากที่สดุ ในปั จจุบนั
สมานฉันท์ของชุมชน
- ประชาชนสนับสนุนและเข้ าร่ วมโครงการ
จํานวนมากในทุกพื ้นที่ที่จดั กิจกรรม
- ฟื น้ ฟูการจัดการเรี ยนการสอนศาสนาให้ แก่ผ้ ใู หญ่ที่ถกู
สายบุรี
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - การสอนศาสนาที่มสั ยิดได้ มีการฟื น้ ฟูและ
ยกเลิก เนื่องจากหวาดกลัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบ
โครงการ
มีผ้ เู ข้ าร่ วมจํานวนมากเป็ นประจําทุกวัน
ขึ ้นมาใหม่ ณ บ้ านปาตาบาระ ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี
ศุกร์
จ. ปั ตตานี
- ฟื น้ ฟูการสอนศาสนาในมัสยิดบ้ านโคกอ้ น ต. ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์
1 ม.ค. -31 200 คน
- ฟื น้ ฟูการสอนศาสนาที่มสั ยิด
สิ่งที่โครงการเริ่ ม ได้ มีการดําเนินการ
โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี
มี.ค. 2549
-.มีผ้ เู ข้ าร่ วมเรี ยนศาสนา
ต่อแม้ สิ ้นสุดโครงการแล้ วก็ตาม
-.ประชาชนมีความรู้ ทางศาสนาเพิ่มขึ ้น
- ริ เริ่ มการจัดการเรี ยนการสอนด้ านศาสนาให้ แก่
สายบุรี
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - การสอนศาสนาที่มสั ยิดได้ มีการเริ่ ม
ประชาชนทัว่ ไป ณ บ้ านลุ่ม ต. ปะเสยะวอ อง สายบุรี จ.
โครงการ
ดําเนินการและมีผ้ เู ข้ าร่ วมจํานวนมากเป็ น
ปั ตตานี
ประจําทุกวันศุกร์
- ปรับปรุ งเพื่อให้ มีการจัดการเรี ยนอัลกุ
รอานของเยาวชนในหมู่บ้านอย่างเป็ นระบบ
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กิจกรรม

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

3,000 คน/
ชาวบ้ านในพื ้นที่
ผู้วา่ ราชการ
จังหวัด ตํารวจ
ทหาร ผู้นํา
ศาสนา
4,000 คน/
ชาวบ้ านในพื ้นที่

- เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
ต่อกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนใน
พื ้นที่และร่ วมให้ การสนับสนุน
- เสริ มความเข้ มแข็งของหมู่บ้าน ผ่าน
กิจกรรมการเตรี ยมการก่อนการแก้ บวช เช่น
การร่ วมกันเตรี ยมอาหาร สถานที่
- วัฒนธรรมที่เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ สะท้ อนถึงความ
เข้ าใจในวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของ
ประชาชนโดยโครงการฯได้ เป็ นอย่างดี
- กองทุนเข้ มแข็งมากขึ ้น และประชาชน
ได้ รับทราบแนวทางที่โครงการให้ การ
สนับสนุนมากขึ ้น

2. การจัดกิจกรรมในเดือนรอมดอนและวันอีดลิ ฟิ ตรี
- กิจกรรมการแก้ บวชเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ของชุมชน
ในแต่ละชุมชน โดยบางชุมชนได้ เชิญผู้วา่ ราชการจังหวัด
ข้ าราชการ ตํารวจ ทหาร ผู้นําท้ องถิ่นระดับต่างๆ ผู้นํา
ศาสนาและประชาชนในการเข้ าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- กิจกรรมการเฉลิมฉลองวันอีฎิลฟิ ตรี โดยจัดซื ้อขนม
หวานและเครื่ องดื่ม พร้ อมทังจั
้ ดกิจกรรมการละเล่นใน
บางพื ้นที่ เช่น การขับร้ องเพลงอันนาชีด การแข่งขันตอบ
ปั ญหาทางศาสนา เพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมในวันอิดลิ ฟิ ตรี
3. การสร้ างความเข้ มแข็งของคณะกรรมการจัดการศพ
ประจําหมู่บ้านโคกอ้ น ต. ท่าเรื อ

จัดกิจกรรม 5/10/48
ทุกหมู่บ้าน ถึง
2/11/48

จัดกิจกรรม 2-5/11/48
ทุกหมู่บ้าน

โคกโพธิ์

ตลอด
โครงการ

ชาวบ้ านในพื ้นที่
ทังหมด
้

56

หมายเหตุ

6. แผนงานด้ านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
1. สนับสนุนกิจกรรมอานาชีดของโรงเรี ยนตาดีกาในพื ้นที่
โครงการ

ต. แว้ ง

2. การใช้ ดนตรี ลิเกฮูลู อันนาชีด และซีลตั เพื่อให้ ชมุ ชน
นอกพื ้นที่ได้ รับทราบหลักการของศาสนาอิสลามและวิถี
ชีวติ ของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดส่งลิเกฮูลคู ณะแหลมทรายเข้ าร่ วมแสดงในงาน Silent ม.
Power มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์

สิ่งที่ได้ รับ

ตลอด
โครงการ

เยาวชนและ
ผู้ปกครองใน
พื ้นที่

- เกิดวงอานาชีดในพื ้นที่อําเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาสและของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

11/11/48

500 คน/
นักศึกษาและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้เข้ าร่ วมมีความเข้ าใจวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
- เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายสันติ
วิธี
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กิจกรรม
- จัดส่งคณะดนตรี ประสานเสียงอานาชีด และศิลปะการ
ต่อสู้ปัญจักซีลตั เข้ าร่ วมงานจุฬาวิชาการ

สถานที่จัด
จุฬาฯ

3. การจัดตัวแทนชาวบ้ าน และบุคคลในพื ้นที่สามจังหวัด
เข้ าร่ วมเป็ นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อนําเสนอเรื่ องราวที่เป็ นจริ งในพื ้นที่
ให้ แก่ชมุ ชนต่างๆ นอกพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- จัดส่งนายมะดามิง อารี ยู ผู้ช่วยชุมชนของโครงการและ ม.
สมาชิกสภาผู้นําแห่งชาติ เข้ าเป็ นวิทยากรในงาน The
ธรรมศาสตร์
Silent Power มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ วมกับวงลิเกฮูลู
คณะแหลมทราย

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

2325/11/48

700 คน/นิสิต
และผู้สนใจ
ทัว่ ไป

- นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ผู้เข้ าร่ วมมีความเข้ าใจในศาสนาอิสลาม
และวิถีชีวิตและแนวความคิดของประชาชน
ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่าย
- วารสาร Advanced Thailand
Geographic ได้ ถ่ายทําสกู๊ฟเพื่อพิมพ์
เผยแพร่ ตอ่ ไป

11/11/48

500 คน/
นักศึกษาและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้เข้ าร่ วมมีความเข้ าใจวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
- ผุ้ช่วยชุมชนของโครงการได้ มีโอกาสทํา
หน้ าที่นําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไปสู่กลุ่มผู้ฟังโดยตรง
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*ร่ วมกับสถาบันสมุทรรัฐฯ สถาบัน
เอเชีย

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

- จัดส่งนายเจ๊ ะปอ สะแม และคณะนักศึกษา เป็ นวิทยากร จุฬาฯ
เสวนา เรื่ อง มุสลิ มกับสันติ ภาพ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2548 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้ อง 612 อาคาร
มหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี“

24/11/48

80 คน/ นิสิต
นักวิชาการ
นักข่าว และ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ผู้เข้ าร่ วมมีความเข้ าใจในศาสนาอิสลาม
และวิถีชีวิตและแนวความคิดของประชาชน
ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

- จัดส่งนายสมพร สังขสมบูรณ์ ผู้ชว่ ยชุมชนของโครงการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมศาสนเสวนา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม. มหิดล

24/11/48

200 คน/
นักวิชาการ
นักการศาสนา
และผู้สนใจ
ทัว่ ไป

- นายสมพร ซึง่ เป็ นผู้ช่วยชุมชนของโครงการ
ได้ มีโอกาสนําเสนอแนวความคิดตามกรอบ
วิธีคดิ ของโครงการฯในเวทีดงั กล่าว

4. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ โครงการ
- จัดแสดงนิทรรศการในงานจุฬาวิชาการ

จุฬาฯ

2324/11/48

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน Silent Power ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ม.
ธรรมศาสตร์

11/11/48

2,000 คน/
นิสิต
นักวิชาการ
และผู้สนใจ
500 คน/
นักศึกษา
นักวิชาการ
และผู้สนใจ
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- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้เข้ าร่ วมมีความเข้ าใจวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
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กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

- จัดทําสกู๊ปการแสดงและเรื่ องราวเกี่ยวกับอันนาชีด
และปั ญจักซีลตั สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ ภาพ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

ปั ตตานี

- จัดนิทรรศการในงานมหกรรมสันติวธิ ี รร. ซีเอส จ.
ปั ตตานี

ปั ตตานี

1012/11/48

2000 คน/
เครื อข่ายสันติ
วิธี และผู้สนใจ

สายบุรี
ปั ตตานี

-

-

5. การเผยแพร่ ผ่านสื่อโทรทัศน์
- ร่ วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับชุมชนประมงบ้ านปาตาบาระ
วัดถัมภาวาส ครู แจ้ ง สกนธวุฒิ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี
สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ ภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่ วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่ องราวเรื อท้ ายตัดและการทํา
เรื อกอและจําลอง สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ ภาพ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่ วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่ องราววิถีชมุ ชนของชาวบ้ าน ต.
ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี สําหรับรายการดอกไม้
หลากสี แพร่ ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- จัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่ องราววิถีและวัฒนธรรมชุมชน
ชาวบ้ านเจ๊ ะเหม อ. แว้ ง จ. นราธิวาส รายการดอกไม้
หลากสี แพร่ ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

สิ่งที่ได้ รับ
- ผู้ชมรายการดอกไม้ หลายสีทงประเทศได้
ั้
รับรู้ เรื่ องราวเกี่ยวกับอันนาชีด การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยผ่านการขับร้ องเพลง
อันนาชีด และแนวคิดทางด้ านสันติวธิ ีของ
กลุ่มอันนาชีด
- ผู้เข้ าร่ วมได้ มีโอกาสเยี่ยมชมและรับรู้ ถงึ
การดําเนินงานของโครงการ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

สายบุรี
ปั ตตานี

-

-

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

โคกโพธิ์
ปั ตตานี

-

-

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

แว้ ง
นราธิวาส

-

-

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี
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กิจกรรม
- ร่ วมจัดทําสกู๊ปการแสดงและเรื่ องราวเกี่ยวกับอันนาชีด
และวิถีชาวปั ตตานี สําหรับ แพร่ ภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง ITV
- ร่ วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่ องราววิถีวฒ
ั นธรรมชุมชนและ
การรวมกลุ่มของชาวประมงพื ้นบ้ านเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความ
ศักดิส์ ิทธิ์ของกฎหมาย สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่
ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่ วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่ องราววิถีและวัฒนธรรมชุมชน
ชาวบ้ านดาโต๊ ะ ต. แหลมโพธิ์ อ. ยะหริ่ ง จ. ปั ตตานี
สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ ภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
6. การเผยแพร่ ผ่านสื่อวิทยุ
- รายการวิทยุ “ชุมชนสมานฉันท์” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโครงการผ่านรายการ
“ที่นี่ ม.อ.” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

เมือง
ปั ตตานี

-

-

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

หนองจิก
ปั ตตานี

-

-

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

ยะหริ่ ง
ปั ตตานี

-

-

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

ปั ตตานี

ตลอด
โครงการ

-

มีรายการวิทยุของโครงการ

ปั ตตานี

ตลอด
โครงการ

-

ข่าวกิจกรรมของโครงการได้ รับการเผยแพร่
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7. แผนงานด้ านการใช้ เครื่องมือสิ่งแวดล้ อมในการสร้ างความสมานฉันท์ ของชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
สิ่งที่ได้ รับ
- กิจกรรมทําความสะอาดหมู่บ้าน มัสยิด และโรงเรี ยนตา
ดีกาบ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ.
นราธิวาส

ตากใบ

9/9/48

- การปลูกต้ นไม้ และจัดสวนบริ เวณวัดถัมภาวาส ต. ปะเส
ยะวอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี

สายบุรี

14/9/48

- การปรับปรุ งภูมิทศั น์มสั ยิดบ้ านลุ่ม ต. ปะเสยะวอ อ.
สายบุรี จ. ปั ตตานี

สายบุรี

ตลอด
โครงการ

100 คน/
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
ชาวบ้ านบ้ านปู - เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ลาเจะมูดอ
ร่ วมกัน
- บริ เวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น
20 คน/
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
ชาวบ้ านบาง - เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ตะโละ
ร่ วมกัน
- บริ เวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น

30 คน/
ชาวบ้ าน ลุ่ม
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- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่ วมกัน
- บริ เวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาด
สวยงามและเป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่ วมกัน
- บริ เวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น
ร่ วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมฯ

- การปรับปรุ งภูมิทศั น์มสั ยิดบ้ านปาตาบาระ ต. ปะเสยะ
วอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี

สายบุรี

ตลอด
โครงการ

30 คน/
ชาวบ้ านปาตา
บาระ

- การปลูกต้ นไม้ เฉลิมพระเกียรติ

โคกโพธิ์

5/5/48

30 คน
ชาวบ้ าน
35 คน

- โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้ อม

1. มอ.
ปั ตตานี
2. ปากบาง
สะกอม จ.
สงขลา
3. พรุ โต๊ ะ
แดง
- การปรับปรุ งภูมิทศั น์มสั ยิดบ้ านกรื อซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. แว้ ง
นราธิวาส

2527/1/49

ตลอด
โครงการ

30 คน/ชาว
บ้ านกรื อ ซอ

63

- การเข้ าค่ายโดยใช้ เยาวชนที่เข้ าร่ วมจาก
ต่างพื ้นที่และศาสนามาอยู่ด้วยกัน ทํา
กิจกรรมสิ่งแวดล้ อมด้ วยกัน
- ได้ รับความสนิทสนม ความเข้ าใจ และ
เห็นอกเห็นใจกัน อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ าง
ความสมานฉันท์โดยไม่ต้องเกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาทางด้ านความมัน่ คงแต่ประการใด
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่ วมกัน
- บริ เวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น

หมายเหตุ

8. แผนงานด้ านการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ ของชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและฟื น้ ฟูกาแฟที่บ้านกรื อ
ซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส

แว้ ง

ตลอด
โครงการ

50 คน/ชาว
บ้ านกรื อ ซอ

- ส่งเสริ มการจัดฝึ กอบรมการทํานํ ้ายาล้ างจานและซักผ้ า
ต. ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์

โคกโพธิ์

1/10/48

50 คน/ตัวแทน
ชาวบ้ าน ต.
ท่าเรื อ

- ส่งเสริ มการรวมกลุ่มเพื่อจัดทําปุ๋ยหมักที่ อ. รามัน จ.
ยะลา

รามัน

ตลอด
โครงการ

50 คน/
ชาวบ้ าน ต.
เกะรอ
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สิ่งที่ได้ รับ

-มีแนวความคิดที่จะพัฒนาการผลิตกาแฟ
เพื่อเป็ นรายได้ เสริ ม
-เกิดกิจกรรมอันจะนําไปสู่การปลุกกาแฟ
ในหมู่บ้าน
- เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน
-ชาวบ้ านสามารถผลิตนํ ้ายาล้ างจานและ
ซักผ้ าได้ เอง
-กลุ่มที่มีอยู่มีกิจกรรมเพิ่มเติมและ
เข้ มแข็งมากขึ ้น
-เกิดวิทยากรชาวบ้ านที่ชํานาญเรื่ อง
ดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ เผยแพร่ ในพื ้นที่อื่น
ต่อไป
- เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ
- ผู้เข้ าร่ วมรู้ วธิ ีการทําปุ๋ย
- ผู้เข้ าร่ วมมีความหวังในชีวติ เพิ่มมาก ขึ ้น
- มีกิจกรรมในอันที่จะลืมเรื่ องราวความตึง
เครี ยดเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื ้นที่บ้าง

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

- สนับสนุนการจัดสร้ างโรงงานต้ นแบบสําหรับการทําข้ าว สายบุรี
เกรี ยบปลา เพื่อเป็ นอาชีพใหม่ของชาวประมง ต. ปะเส
ยะวอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

สิ่งที่ได้ รับ

ม.ค.-พ.ค.
49

- ร่ วมสร้ าง 10
คน
- ร่ วมทํางาน 5
คน
- ร่ วมรับ
ประโยชน์
1,000 คน
60 คน

- ได้ โรงงานต้ นแบบสําหรับการผลิตข้ าว
เกรี ยบ
- สร้ างอาชีพใหม่ให้ แก่แม่บ้านที่วา่ งงาน
ในระยะยาวได้ จํานวน 10 คน
- ผลกําไรที่จะเกิดขึ ้นบางส่วนจะใช้
สําหรับสร้ างระบบสวัสดิการหมู่บ้าน

- ส่งเสริ มการฝึ กอบรมการทําหมวกกะปี เยาะห์ ที่บ้าน
โคกอ้ น ต. ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี

โคกโพธิ์

3 มี.ค.
2549

- ส่งเสริ มการจัดทําปุ๋ยชีวภาพที่ ต. ท่าเรื อ อ. โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

โคกโพธิ์

ตลอด
โครงการ

30 คน/
ชาวบ้ าน ต.
ท่าเรื อ

9. แผนงานการบริหารโครงการ
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทกุ ประการ
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สนับสนุนบางส่วน โดยชาวบ้ านร่ วม
สมทบ คิดเป็ นมูลค่าโครงการทังสิ
้ ้น
100,000 บาท

- เกิดกระแสการตื่นตัวในการประกอบ
อบต. และ หน่วงานอําเภอได้ เข้ ามา
อาชีพ/ทางเลือก
สนับสนุนเพิ่มเติม ทําให้ กลุ่มเกิดความ
- ชาวบ้ านมีความเข้ มแข็งมากขึ ้น ฝ่ าย
เข้ มแข็งขึ ้น
ทางกิจกรรมที่จดั
- มีแนวทางที่ชดั เจนขึ ้นในทางการผลิต
หมวกกะปี เยาะห์
- เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ
- ผู้เข้ าร่ วมรู้ วธิ ีการทําปุ๋ย และดําเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้เข้ าร่ วมมีความหวังในชีวติ เพิ่มมาก ขึ ้น

การสังเคราะห์ ผลการใช้ วัฒนธรรมในการสร้ างความสมานฉันท์ ของชุมชน
โครงการได้ ดําเนินการโดยใช้ เครื่ องมือทางวัฒนธรรมต่างๆเพื่อใช้ ในการสร้ างความสมานฉันท์
ในระดับต่างๆ 3 ระดับด้ วยกัน คือ
1. ระดับชุมชน
2. ระดับระหว่างชุมชน
3. ระดับภูมิภาค
เครื่ องมือที่ใช้ ในการปฏิบตั งิ านประกอบด้ วย
1. การรับประทานอาหารด้ วยกัน
2. การเรี ยนการสอนศาสนา
3. สถานที่ประกอบศาสนกิจ
4. โรงเรี ยน
5. สานเสวนา
6. การทําประวัตชิ มุ ชน
7. เพลงอันนาชีด และลิเกฮูลู
8. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
9. การส่งเสริ มอาชีพ
10. การบริ การสาธารณสุข
11. การกีฬา
โดยในการเลือกใช้ เครื่ องมือนัน้ บางกิจกรรมใช้ เครื่ องมือทางวัฒนธรรมประเภทเดียวในการ
จัดทํากิจกรรม และบางกิจกรรมใช้ เครื่ องมือร่วมกันหลายชนิด ในลักษณะของการบูรณาการ โดย
สามารถสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ข้ อดีข้อเสียได้ ดงั นี ้
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ผลการสังเคราะห์ จากการใช้ วัฒนธรรมในการสร้ างความสมานฉันท์
ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์
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การ
รับประทาน
อาหาร
ด้ วยกัน

- เป็ นวิธีการที่สามารถนําไปใช้ งานได้ ทกุ สถานการณ์ จะได้ รับความร่วมมือสูง เหมาะสําหรับนําไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งมาก
เช่น มีปัญหาความขัดแย้ งระหว่างบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลในชุมชน การเชิญทังสองฝ่
้
ายมาร่วมรับประทาอาหาร หรื อนํ ้าชาด้ วยกัน จะส่งผลให้
ลดความตึงเครี ยดของทังสองฝ่
้
ายลง
อย่างไรก็ตามวิธีการนี ้จําเป็ นต้ องมีคนกลางที่เป็ นที่นบั ถือและยอมรับของทังสองฝ่
้
ายมาเป็ นผู้
ประสานงาน
- การจัดให้ ชมุ ชนได้ มีโอกาสทํากิจกรรมในลักษณะของงานประจําปี ของหมูบ่ ้ าน โดยสนับสนุนให้ ชาวบ้ านช่วยกันจัดหุงหาอาหาร และ
รับประทานอาหารร่ วมกันในระดับชุมชน โดยโครงการอาจจะสนับสนุนงบประมาณบางส่วน จะช่วยให้ ชมุ ชนมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ ้น จะ
มีการสมทบงบประมาณจํานวนมากจากชุมชนเองในที่สดุ
- วิธีการนี ้สามารถบูรณาการกับวิธีอื่นๆได้ เกือบทังหมด
้
และอาจถือว่าเป็ นเครื่ องมือประกอบสําหรับวิธีอื่นๆอีกด้ วย

ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

การเรี ยน

- ค่าใช้ จา่ ยในการจัดกิจกร
- ควรจัดร่วมกับกิจกรรมอ
- ควรจะให้ ประชาคมร่วมก
การเตรี ยมอาหาร
- ควรจะเลือกสถานที่ให้ เห

- วิธีการนี ้เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่นบั ถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการ - ควรพิจารณาเรื่ องการจ
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การสอน
ศาสนา

ชนิด
เครื่องมือ

ประชุมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที่ พบว่า ทุกพื ้นที่ที่ปฏิบตั งิ านมีความต้ องการให้ สง่ เสริมกิจกรรมในลักษณะนี ้สูงมาก
ประชาชนให้ ความร่ วมมือกับกิจกรรมนี ้สูงมาก
- จากการศึกษายังพบว่าในบางพื ้นที่ได้ หยุดการเรี ยนการสอนศาสนาในระดับประชาชนมาเป็ นระยะเวลาหลายเดือน เนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ เมื่อโครงการได้ เข้ าไปสร้ างความมัน่ ใจ และส่งเสริมให้ รือ้ ฟื น้ การเรี ยนการสอนศาสนาสําหรับประชาชนขึ ้นมา ทําให้ การตอบรับ
ของประชาชนสูงมาก แสดงถึงความเข้ าใจในบริ บทของชุมชนอย่างแท้ จริง ตอบสนองความต้ องกาที่จําเป็ นของประชาชนอย่างแท้ จริ ง และ
โครงการสามารถเข้ าไปดําเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ได้ อย่างดี
- กรณีศกึ ษาในบางพื ้นที่ที่จดั กิจกรรม พบว่า เมื่อจะนํากิจกรรมในลักษณะอื่นๆ หรื อใช้ เครื่ องมืออื่นๆ ประชาชนไม่คอ่ ยที่จะยอมรับมากนัก
เนื่องจากกังวลเรื่ องความปลอดภัย และความเข้ าใจผิดต่างๆ แต่เมื่อปรับเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนทางศาสนา ประชาชน
กลับมาให้ ความร่ วมมืออย่างดียิ่ง
- ดังนันเครื
้ ่ องมือนี ้นับว่า เป็ นการจัดกิจกรรมที่เข้ าสูห่ วั ใจของประชาชนอย่างแท้ จริง ทําให้ ประชาชนยอมรับและพร้ อมปฏิบตั งิ านร่วมกับ
โครงการลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์
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ของการฟื น้ ฟูรูปแบบที่ชมุ
เป็ นลําดับแรก โดยเฉพา
ผู้ใหญ่ของหมูบ่ ้ าน ก่อ
ของโรงเรี ยนตาดีกา หรื อป
- การเลือกผู้ที่จะมาสอนศ
เนื่องจากความเห็นที่แตกต
ละพื ้นที่มีความแตกต่างก

การพัฒนา
ปรับปรุง
สถานที่
ประกอบ
ศาสนกิจ

- เครื่ องมือนี ้ได้ นําไปใช้ ในทุกพื ้นที่ที่มีกิจกรรมของโครงการ และพบว่า เป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือหรื อวิธีการที่สําคัญที่สดุ ในการที่จะให้ ชมุ ชนให้
การยอมรับโครงการ และเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ทําให้ ชมุ ชนมีความสามัคคี ทังในชุ
้ มชนที่นบั ถือศาสนาพุทธและอิสลาม
- การที่ชมุ ชนรวมกลุม่ กันเพื่อร่วมกันพัฒนาสถานที่ประกอบศาสนกิจ โดยโครงการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานบางส่วนนัน้
พบว่างบประมาณที่ชมุ ชนจัดหามาได้ เพื่อสมทบโดยวิธีการต่างๆนัน้
มีจํานวนที่มากกว่างบประมาณที่โครงการสนับสนุนหลายเท่าตัว
นอกจากนันชุ
้ มชนยังได้ มีโอกาสบริหารจัดการงานพัฒนา พร้ อมทังเสี
้ ยสละกําลังแรงงาน บางครัวเรื อนสนับสนุนอาหารการกิน ทําให้ เกิด
กิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่นําไปสูค่ วามสมานฉันท์และการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนได้
- ดังนันเครื
้ ่ องมือนี ้ จึงนับได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือที่เมื่อได้ นําปรับใช้ แล้ ว จะสามารถนําไปสูห่ วั ใจของประชาชนได้ อย่างแท้ จริง และส่งผลให้
ประชาชนหรื อชุมชน พร้ อมที่จะรับและร่วมมือกับกิจกรรมหรื อโครงการอื่นๆที่จะมีตามมาต่อไป

ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์
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- ควรจะดําเนินการในลักษ
กับผู้พฒ
ั นา โดยให้ ประชา
โครงการจัดสรรงบประมา
- ไม่ควรให้ ดําเนินการในล
ค่าจ้ างในการดําเนินการ โ
ชาวบ้ านที่ร่วมปฏิบตั งิ านอ
เท่านัน้

การพัฒนา
และใช้
สถานที่
โรงเรี ยน

ชนิด
เครื่องมือ

- กิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้นในบริเวณโรงเรี ยน จะเป็ นกิจกรรมที่ได้ รับความร่วมมือสูงเช่นกัน โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะของการรวมกลุม่ - ผู้บริหารโรงเรี ยนและครูต
ประชาคมเพื่อการใดการหนึ่ง ในส่วนกิจกรรมที่เลือกทําโดยโครงการนี ้ และมีสถานที่จดั เป็ นโรงเรี ยนนัน้ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ ต่างๆที่จดั ในโรงเรี ยนดี
หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การละเล่น การรื อ้ ฟื น้ ประเพณีพื ้นบ้ าน การใช้ พลังนักเรี ยนในการรณรงค์เรื่ องต่างๆ การ
เข้ าค่ายร่วมกัน และกิจกรรมในลักษณะของการทัศนศึกษา ซึง่ กิจกรรมบางกิจกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมหากจะใช้ พื ้นที่ของมัสยิดหรื อ
โรงเรี ยนตาดีกา ทังเนื
้ ่องจากความคับแคบของสถานที่และการล่อแหลมต่อบทบัญญัติของศาสนา
- ผลลัพธ์สําคัญที่ได้ จากการใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการดําเนินงาน คือ การมีความรู้สกึ ที่แน่นแฟ้น ยิ่งขึ ้นระหว่างโรงเรี ยนกับประชาคม การ
เสริ มบทบาทของโรงเรี ยนที่นอกเหนือจากเป็ นที่เรี ยนหนังสือของเยาวชนแล้ วยังสามารถใช้ เป็ นที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะอื่นๆอีกด้ วย
- นอกจากนันในบางพื
้
้นที่โรงเรี ยนหนึง่ ๆมีพื ้นที่รับผิดชอบมากกว่าหนึง่ หมูบ่ ้ าน มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ทําให้ เมื่อใช้ สถานที่ของ
โรงเรี ยนในการดําเนินงาน จะมีสว่ นช่วยในการสานความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่างหมูบ่ ้ านด้ วย ซึง่ จะส่งผลต่อการเกิดปฏิสมั พันธ์ผา่ น
กิจกรรมต่างที่ออกแบบมาเพื่อดําเนินงานโดยใช้ พื ้นที่ของโรงเรี ยน
- ดังนันกล่
้ าวโดยสรุ ปแล้ ว การใช้ โรงเรี ยนจะเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการทํากิจกรรมบางอย่างที่ไม่มีความไม่เหมาะสมหากจะใช้ พื ้นที่ของ
มัสยิดในการดําเนินการ และยังใช้ สําหรับการเชื่อมประสานระหว่างหมูบ่ ้ านที่มีมากกว่าสองหมูบ่ ้ านได้ ดี
ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

สานเสวนา - เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ ได้ คอ่ นข้ างจะดีสําหรับการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางด้ านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการได้ ใช้ กบั การแก้ ไขปั ญหา 1. ต้ องใช้ ผ้ ทู ี่มีทกั ษะในกา
ความขัดแย้ งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ซึง่ ปรากฏผลเป็ นที่น่าพอใจ
2. ในบางกรณีจะหาคูก่ รณ
- อย่างไรก็ตามในกรณีของการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงโดยตรงนัน้ โครงการได้ ทดลองประเมินความเป็ นไปได้ 3. การจัดในลักษณะที่เป็ น
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การทํา
ประวัติ
ชุมชน

ชนิด
เครื่องมือ

เบื ้องต้ น พบว่าทําได้ คอ่ นข้ างยาก เนื่องจากไม่สามารถหาฝ่ ายที่จะมาพูดคุยสานเสวนาได้ แต่จะได้ ผลสําหรับการประสานความเข้ าใจใน
กลุม่ ผู้ที่ต้องการแก้ ไขปั ญหา และผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหา
- กิจกรรมการจัดทําประวัติชมุ ชน เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่สดุ ที่จะใช้ งานสําหรับการเริ่ มต้ นของโครงการพัฒนาต่างๆในพื ้นที่หนึง่ ๆ เนื่องจาก
ประชาคมจะให้ สนใจและมีสว่ นร่วมสูง โดยเฉพาะในหมู่ผ้ สู งู อายุ โดยในการดําเนินโครงการจะมีกระบวนการของการปรึกษาหารื อ การ
ถกเถียง การโต้ แย้ ง การรํ าลึกถึงอดีตที่ผ่านมาของชุมชน และความสัมพันธ์ในอดีตของชุมชนที่อยูใ่ กล้ เคียงกัน ประชาคมจะรู้สกึ ไว้ ใจในตัว
ผู้ปฏิบตั งิ าน
- ประวัตชิ มุ ชน ทําให้ ประชาคมมีความภูมิใจในหมู่บ้านของตัวเอง ความเก่าแก่ของหมูบ่ ้ าน ตระกูลต่างๆในชุมชน รูปแบบการตังรกรากของ
้
ชุมชน เป็ นสิ่งสําคัญที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนในเวทีประวัตชิ มุ ชน

ธรรมชาติของประชาคมใน

1. ผู้ที่จะทําหน้ าที่ในการด
มนุษยสัมพันธ์ดี
2. หากสามารถนําเยาวชน
ด้ วยจะมีประโยชน์อย่างย
3. ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร
โต้ เถียง และแลกเปลี่ยนค

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

- เครื่ องมือการทําประวัติชมุ ชนยังทําหน้ าที่ในการถ่ายทอดประวัตศิ าสตร์ และเหตุการณ์ตา่ งๆในอดีตของชุมชนให้ แก่ชนรุ่นหลังของชุมชน 4. เมื่อได้ ผลสรุปของประ
ทําให้ ที่มาที่ไปของชุมชนได้ รับการแลกเปลี่ยนในระหว่างประชาชนต่างวัย โบราณสถานและโบราณวัตถุตา่ งๆได้ รับการยกมาอ้ างอิง
ผลสรุปที่แตกต่างกันด้ วย
- เครื่ องมือนี ้ยังจะเป็ นสิ่งเตือนใจที่สําคัญเกี่ยวกับความผาสุกของชุมชนในอดีตก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างขนานใหญ่ในพื ้นที่ ครัง้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ สามารถที่จะนําไปสูล่ กั ษณะของชุมชนในอุดมคติที่ชมุ ชนต้ องการเห็นได้
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- ประวัตชิ มุ ชนของหมู่บ้านต่างๆที่เข้ าร่วมโครงการได้ รับการบันทึกอย่างดี และสามารถที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้
การขับร้ อง - เป็ นเครื่ องมือทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากประเภทหนึง่ ที่จะสร้ างความสามัคคี ความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน เครื่ องมือประเภทนี ้เหมาะ
เพลงอันนา สําหรับการทํากิจกรรมที่ต้องการให้ ความบันเทิง โดยที่การแสดงทางวัฒนธรรมสองประเภทนี ้จะสื่อสารไปยังกลุม่ คนที่แตกต่างกัน คือ การ
ชีด และลิเก ขับร้ องเพลงอันนาชีด เหมาะสมสําหรับใช้ ในการแสดงในพื ้นที่ทกุ หมูบ่ ้ าน เนื่องจากไม่มีปัญหาของการตีความว่าเป็ นการแสดงที่ไม่ยอมรับ
ฮูลู
ในทางศาสนา ในขณะที่การแสดงลิเกฮูลนู นั ้ มีความจําเป็ นที่จะต้ องตรวจสอบว่าพื ้นที่หรื อชุมชนดังกล่าวมีทศั นะต่อการแสดงประเภทนี ้ว่า
อย่างไร ภาษาและความหมายที่ใช้ ในการขับร้ องนับว่าเป็ นเครื่ องมือหลักในการนําเสนอและโน้ มนําคนให้ คล้ อยตามได้
ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

- โครงการได้ สนับสนุนการสร้ างวงอนาชีดของโครงการจํานวนสองวง คือ วงอนาชีดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และวงอาชีดของ
โรงเรี ยนอัตรั กียะห์อิสลามิยะห์ โดยที่วงที่สองได้ มีการออกเทปเป็ นของตัวเองแล้ วจํานวนหนึง่ ชุด โดยที่กําลังดําเนินการออกเทปชุดที่สอง
โดยมีวตั ถุประสงค์สําคัญที่จะกระตุ้นให้ ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรักในเสียงอันไพเราะของดนตรี และ
ความหมายที่เชิญชวนให้ กระทําความดีละเว้ นความชัว่
- การสนับสนุนการขับร้ องเพลงอันนาชีดในระดับหมูบ่ ้ านที่โครงการได้ เข้ าไปดําเนินการ พบว่าได้ รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะ
เยาวชนสูงมาก ทําให้ เยาวชนเหล่านี ้หันมาใช้ เวลาว่างในการฝึ กหัดขับร้ องเพลงแทนที่จะไปทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม่มีประโยชน์
- ทังอาชี
้ ดและลิเกฮูลู ได้ ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญของโครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสูแ่ ดนอีสาน ซึง่ ได้ รับความร่วมมือ และสนใจจากพี่
น้ องประชาชนภาคอีสานอย่างดียิ่ง
ทําให้ เกิดเวทีสําหรับการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆของภาคใต้ ไปสู่ภาคอีสานโดยผ่านเวทีการ

73

1. ในบางครัง้ การแสด
ความแตกแยกให้ แก่ชมุ ชน
ยอมรับการแสดงนี ้
ศาสนาอิสลาม และผู้จ
เข้ าไปแสดงในพื ้นที่ดงั กล่า
โครงการดังกล่าวได้

2.
การแสดงลิเกฮูล
ศาสนาจริง ทําให้ เมื่อคิด
จําเป็ นที่จะต้ องทราบถึงขีด
เลือกเอาวงใดก็ได้ โดยมิได

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทําให้ เกิดความเห็นอกเห็นใจกันในระหว่างประชาชนที่ข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์
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ทรัพยากร - เครื่ องมือสิ่งแวดล้ อมได้ เลือกใช้ ในกิจกรรมบางกิจกรรม และนับว่าเป็ นอีกหนึง่ เครื่ องมือที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทําให้ เกิดความสามัคคี
และ
และสมานฉันท์ระหว่างกันได้ การบูรณาการประยุกต์ใช้ เรื่ องมือทางสิ่งแวดล้ อมร่วมกับการพัฒนาสถานประกอบศาสนกิจ เช่น การปลูก
สิ่งแวดล้ อม ต้ นไม้ ทําความสะอาด หรื อปรับภูมิทศั น์วดั และมัสยิด จะได้ รับความร่วมมือจากประชาชนสูงมาก
- นอกจากนันการใช้
้
เครื่ องมือประเภทนี ้ ผ่านการเข้ าค่ายโดยใช้ เยาวชนที่เข้ าร่วมจากต่างพื ้นที่และศาสนามาอยู่ด้วยกัน ทํากิจกรรม
สิ่งแวดล้ อมด้ วยกัน
จะช่วยให้ ประสบความสําเร็จไม่เพียงแต่จะทําให้ เยาวชนที่เข้ าค่ายเหล่านัน้
มีความสํานึกทางด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเท่านัน้ แต่จะได้ รับความสนิทสนม ความเข้ าใจ และเห็นอกเห็นใจกัน อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างความสมานฉันท์โดยไม่ต้อง
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาทางด้ านความมัน่ คงแต่ประการใด

ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์
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ผู้จดั ทํากิจกรรมควรจะมีค
กิจกรรมต่างๆ โดยจําเป็ น
ประชาคมว่ามีความต้ องก
ใหญ่แล้ วประชาคมจะสนใ
สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ
พัฒนาและบํารุงรักษาศาส
สอดคล้ องกับความสนใจข
ของกิจกรรมนันๆได้
้
ทําใ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่

การส่งเสริม - หลังจากที่ได้ ดําเนินโครงการไปเป็ นระยะเวลาหนึง่ ทําให้ สามารถยืนยันได้ วา่ ความต้ องการทางด้ านการส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนา
อาชีพ
อาชีพเป็ นสิ่งที่ประชาคมต้ องการอย่างแท้ จริง นอกเหนือจากเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา อย่างไรก็ตามโครงการนี ้ไม่สามารถที่จะ
สนองตอบความต้ องการด้ านอาชีพได้ อย่างเต็มรูปแบบ
เนื่องจากข้ อจํากัดด้ านงบประมาณและความเชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตามการ
ดําเนินงานทางด้ านอาชีพได้ ทําเกือบทุกพื ้นที่และมีผลสัมฤทธิ์สงู มากในบางพื ้นที่ เช่น อําเภอแว้ ง อําเภอตากใบ อําเภอสายบุรีและอําเภอ
โคกโพธิ์
- เครื่ องมือทางด้ านการพัฒนาอาชีพสามรถใช้ สําหรับการสร้ างความสมานฉันท์ของชุมชนได้ เป็ นอย่างดี และเครื่ องมือดังกล่าวเป็ นส่วน
สําคัญที่ทําให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินโครงการ
- โครงการได้ ทําหน้ าที่ในลักษณะของสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาด้ านอาชีพในพื ้นที่ โดยที่เมื่อดําเนินโครงการเสร็ จสิ ้น ชุมชนได้ ประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆเพื่อมาพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมต่างๆดังกล่าวนันเอง
้ เพื่อให้ กิจกรรมต่างๆสามารถดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

การบริ การ
ทาง
การแพทย์
และ

- เครื่ องมือทางด้ านการบริ การสาธารณสุขนับว่าเป็ นหนึง่ ในความต้ องการของประชาคมทุกพื ้นที่ที่ได้ ดําเนินโครงการ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ข้ อจํากัดทางด้ านงบประมาณ ทําให้ สามารถดําเนินกิจกรรมได้ เพียงในพื ้นที่ตําบลปะเสยะวอเท่านัน้
- การจัดกิจกรรมการให้ บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เข้ าไปยังชุมชน โดยไดรับความช่วยเหลือทางด้ านบุคลากรแพทย์และ
สาธารณสุขจากสมาคมจันทร์ เสี ้ยวฯ ซึง่ เป็ นองค์กรทางการแพทย์ของมุสลิม เข้ าไปให้ บริการแก่ประชาคมที่นบั ถือทังศาสนาพุ
้
ทธและอิสลาม
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บางครัง้ กิจกรรมกา
ชุมชนไม่ทวั่ ถึง ทําให้ เกิดค
ความช่วยเหลือ
- การเลือกอาชีพที่จะส่งเส
จริ ง โดยอาจะส่งในลักษณ
- การดําเนินงานในลักษณ
สวัสดิการของชุมชน จะทํา
ส่วนรวม แม้ ว่าสมาชิกผู้น
- ในพื ้นที่ของชุมชนมุสลิม
พัฒนาอาชีพมาใช้ สําหรับ
ต่อกิจกรรมหรื อโครงการน

เนื่องจากความต้ องการใน
ในแต่ละพื ้นที่ จึงจําเป็ นอย
ศักยภาพที่ผ้ ใู ห้ บริ การสาม
ความต้ องการที่แท้ จริงให้ ม

สาธารณสุข โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ ทําให้ ผ้ ทู ี่นบั ถือศาสนาต่างกัน อาศัยอยูต่ า่ งหมูบ่ ้ านกัน ได้ มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันระหว่างรอการตรวจรักษา อีก
ทังประชาคมที
้
่นบั ถือศาสนาพุทธคงความรู้สึกที่ดีให้ แก่เพื่อนร่วมชาติและร่วมตําบลที่นบั ถือศาสนาต่างกัน นอกเหนือจากการได้ รับบริ การ
ทางการแพทย์
- การนํานักศึกษาแพทย์ละสาธารณสุขเข้ าร่วมในโครงการนับว่าได้ รับผลสําเร็จอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการทําให้ กลุ่มนักศึกษาเหล่านันได้
้ เกิด
สํานึกของความเป็ นแพทย์และผู้ให้ บริการทางสาธารณสุข และได้ รับทราบปั ญหาต่างๆทางด้ านสุขภาพของประชาคม

ชนิด
เครื่องมือ
การกีฬา

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

- โครงการได้ ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทในพื ้นที่ตา่ งๆที่มีกิจกรรมของโครงการอยู่ โดยพบว่าส่วนใหญ่ประชาคมต้ องการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็ นหลัก ซึง่ เมื่อได้ ดําเนินการแล้ วกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล นับว่าได้ รับความร่ วมมือจากประชาคมทังใน
้
การร่วมเข้ าแข่งขัน และการร่วมชมและเชียร์ อย่างไรก็ตามประชาคมจะยิ่งมีความรู้สรึ ่ วมมากยิ่งขึ ้นเมื่อจัดให้ มีการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ในระหว่างผู้สงู อายุ โดยจะพบทังความสนุ
้
กสนาน การรื อ้ ฟื น้ บรรยากาศในอดีต และการย้ อนพูดคุยเรื่ องความหลัง ซึง่ พบว่า
เมื่อจัดการแข่งขันเสร็ จสิ ้นแล้ ว จะมีการพูดคุยประเด็นกีฬาอย่างมีรสชาติในเวทีร้านนํ ้าชา ซึง่ นับว่าเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญอย่างยิ่งในการ
นําเอาไปใช้ สําหรับแก้ ไขและเยียวยาปั ญหาที่เกิดขึ ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแล้ ว การรื อ้ ฟื น้ กีฬาพื ้นบ้ าน
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- การจัดกิจกรรมในพื ้นที่ท
จัดควรเน้ นยํ ้าในเรื่ องการแ
โดยเฉพาะผู้นําศาสนาไม่ค
การสวมใส่กางเกงขาสัน้ ห

บางประเภทนับว่าได้ รับความร่วมมือจากประชาคมสูงเช่นกัน เช่น กรณีการรื อ้ ฟื น้ กีฬาแข่งเรื อพายของประชาคมบ้ านปาตาบาระ ตําบลปะ
เสยะวอ อําเภอสายบุรี นับว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะทางด้ านการสร้ างความสามัคคีภายในชุมชน ลืมความตึงเครี ยดจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบได้ ในระดับที่น่าพอใจ ความร่วมมือร่วมใจของประชาคมในการจัดต่อเรื อ ฝึ กซ้ อม และเข้ าร่วมชมและเชียร์ ในการ
แข่งขัน นับว่าเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทําให้ ประชาคมกลับมามีความสุขสนุกสนานอีกครัง้ และเป็ นแนวทางหนึง่ ในการป้องกันมิให้ ประชาคมตกเป็ น
เครื่ องมือของผู้ไม่ปรารถนาดี
ชนิด
เครื่องมือ

ข้ อดี/ผลสัมฤทธิ์

- โครงการได้ จดั ให้ มีการรื อ้ ฟื น้ กีฬาและการละเล่นพื ้นบ้ านอื่นๆ อีกหลายประเภทตามความสนใจของแต่ละพื ้นที่ ซึง่ นับว่าได้ รับความสําเร็ จ
เช่นกัน ดังนันจึ
้ งกล่าวโดยสรุ ปได้ วา่ การใช้ กีฬา โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในระดับหมูบ่ ้ าน หรื อตําบล หรื อหากมีความสามารถในการจัด - ในบางครัง้ การแข่งขันกีฬ
ในระดับที่กว้ างกว่า นับว่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยที่กีฬาเหล่านี ้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ มีการออกกําลังกายเท่านัน้ แต่จะเป็ นเครื่ องมือ ส่งผลให้ เกิดการทะเลาะเบ
สําคัญในการเสริ มสร้ างความสมานฉันท์และสมัครสมานสามัคคีของชุมชนทังในระดั
้
บหมูบ่ ้ านและตําบลได้ เป็ นอย่างดี
การจัดการแข่งขันกีฬาให้ ช
ระดับความขัดแย้ งที่อาจจ
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ผลของคุณสมบัตขิ องผู้ช่วยชุมชนต่ อการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในพืน้ ที่ต่างๆ
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ
ชุมชน
ประสบการณ์
ในการทํางาน
นายอัสมี อ. สายบุรี นับถือศาสนา
มามะ
จ. ปั ตตานี อิสลาม สําเร็ จ
การศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ด้ าน
การศึกษา มี
ประสบการณ์ใน
การทํางานกับ
ชุมชนมาก
พอสมควรใน
ระหว่างศึกษา มี
ทักษะการ
ทํางานเริ่ มแรก
ปฏิบตั งิ านใน
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แม้ วา่ จะเป็ นผู้ที่มีการศึกษาสูงสุดในจํานวนผู้ช่วยชุมชนทังหมด
้
แต่การที่นายอัสมี มามะ เป็ นผู้ที่มิได้ มีภมู ิลําเนาอยู่
ในพื ้นที่ปฏิบตั งิ าน ทําให้ การทํางานของนายอัสมี มามะ จะต้ องอาศัยเครื อข่ายของนายวิชญ สูงมาก ในช่วงแรก
นายอัสมี จะมีหน้ าที่ในการกําหนดแนวทางการทํางานเป็ นหลัก โดยมีวิชญเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านทางด้ านต่างๆ ต่อมา
บทบาททังการวางแผนการทํ
้
างานและการปฏิบตั งิ านกลายเป็ นของนายวิชญเกือบทังหมด
้
โดยนายอัสมี จะ
รับผิดชอบในการประสานงานกับศูนย์ประสานงานและการเขียนรายงานเป็ นหลัก ในช่วงแรกนายอัสมี ไม่ได้ รับการ
ยอมรับจากประชาชนในพื ้นที่เท่าที่ควร และนายวิชญยังไม่เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ของตัวเอง และขาดประสบการณ์
ในการทํางานลักษณะนี ้ ทําให้ การดําเนินงานในช่วงนี ้เป็ นไปอย่างล่าช้ ามาก

79

ระดับดี
ปฏิบตั งิ านเป็ น
ผู้ชว่ ยชุมชนเต็ม
เวลา เป็ นผู้ที่มิได้
มีภมู ิลําเนาอยู่
ในพื ้นที่ที่
ปฏิบตั งิ าน
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ
ชุมชน
ประสบการณ์
ในการทํางาน
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นอกจากนันการที
้
่นายอัสมี มีเวลาในการปฏิบตั งิ านค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากมิได้ อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้ าน ทําให้ ต้องใช้
เวลาส่วนหนึง่ ในการเดินทาง และการขาดความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งต่อวิธีคดิ ข้ อกําหนด วิธีปฏิบตั ิตา่ งๆ และกลุม่ นําใน
พื ้นที่ ทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ เต็มที่ตามแผนงานที่กําหนดไว้ โดยบทบาทดังกล่าวจะไปอยูท่ ี่นายวิชญ ซึง่
สามารถพัฒนา เรี ยนรู้ จนสามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงทางด้ านที่ดีอย่างมากมาย ในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ
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นาย
วิชญ
สกนธ
วุฒิ

อ. สายบุรี
จ. ปั ตตานี

นับถือศาสนา
พุทธ
สําเร็ จ
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไม่เคยมี
ประสบการณ์ใน
การทํางาน
ทางด้ านชุมชน
มาก่อน อาชีพ
หลักเป็ นช่างทอง
มีรายได้ ไม่มาก
นัก
และ
สามารถ
ปฏิบตั งิ านใน
ฐานะผู้ชว่ ย
ชุมชนเต็มเวลา
เป็ นผู้ที่อาศัยอยู่
ในพื ้นที่ที่มีการ

นายวิชญ ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่เดียวกันกับนายอัสมี โดยในช่วงแรกประมาณ 2-3 เดือน นายวิชญ ซึง่ ขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในลักษณะดังกล่าว ยังไม่เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ และทิศทางของการปฏิบตั งิ าน ทํา
ให้ ใช้ เวลาในการเรี ยนรู้งานจากคณะกรรมการบริหารโครงการ และนายอัสมีจะทําหน้ าที่เป็ นผู้กําหนดทิศทางหลัก
ในการทํางาน
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ดําเนินโครงการ
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ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ
ชุมชน
ประสบการณ์
ในการทํางาน

ต่อมาเมื่อเริ่มเข้ าใจแนวทางและเป้าหมายในการทํางานแล้ ว นายวิชญ เริ่ มที่จะสามารถสร้ างกิจกรรม และกําหนด
แนวทางในการทํางานได้ เอง จนสามารถรวมกลุม่ ชาวบ้ านในพื ้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบตั งิ านให้ ได้ ตามแผนงานที่
กําหนดไว้ ได้ อย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในหมูบ่ ้ านบางตะโล๊ ะ ที่เป็ นรูปธรรมที่เกิดจากการปฏิบตั งิ านของ
นายวิชญ ได้ ดีที่สดุ ทําให้ เกิดการรวมกลุม่ ของชุมชน เพื่อสร้ างกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์มากมาย เกิดการ
ประสานงานระหว่างทังสามหมู
้
บ่ ้ านในพื ้นที่โครงการที่รับผิดชอบอย่างเห็นเด่นชัดมากขึ ้น
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นายสม อ. โคกโพธิ์ นับถือศาสนา
พร สังข์ จ. ปั ตตานี พุทธ
สําเร็ จ
สมบูรณ์
การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มี
ประสบการณ์ใน
การทํางานกับ
ชุมชนเป็ นอย่าง
มาก เคยดํารง
ตําแหน่งเป็ น
สมาชิกองค์การ
บริ หารส่วน
ตําบลในพื ้นที่ที่
ดําเนินโครงการ
มีภารกิจ
ทางด้ านการ
ปฏิบตั งิ านกับ
ชุมชนในฐานะผู้
ประสานงาน

นายสมพร ปฏิบตั งิ านได้ ผลสําเร็จเป็ นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการสร้ างแกนนํารุ่นใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมใน
พื ้นที่ อย่างไรก้ ตามการที่นายสมพร รับงานทางด้ านการพัฒนาชุมชนและงานในลักษณะเดียวกัน ในคราวเดียวกัน
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ ความต่อเนื่องของการดําเนินโครงการขาดหายไปบ้ าง อย่างไรก็ตามประสบการณ์การทํางาน
ชุมชนมาอย่างยาวนานของนายสมพร สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ชว่ ยชุมชนอื่นๆ ที่ยงั ขาดประสบการณ์ได่อย่างดี
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จํานวนหลาย
โครงการ และ
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ปฏิบตั งิ านของ
โครงการ
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ
ชุมชน
ประสบการณ์
ในการทํางาน
นาย
อ. ตากใบ นับถือศาสนา
ประกอบ จ.
พุทธ
สําเร็ จ
ศรี สงั ข์ นราธิวาส การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
มี
ประสบการณ์ใน
การทํางานกับ
ชุมชนมาก
พอสมควร เคย
ดํารงตําแหน่ง
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นายประกอบ เป็ นผู้ที่ทํางานด้ วยความตังใจ
้ และมีความซื่อสัตย์และจริงใจเป็ นสัญลักษณ์ที่เป็ นที่ประจักษ์แก่ชมุ ชน
การร่วมมือกันทํางานระหว่างนายประกอบและนายซุลกีฟลี ในพื ้นที่อําเภอตากใบ ได้ ก่อให้ เกิดผลดีอย่างยิ่ง ที่ทําให้
สามารถปฏิบตั งิ านทังในพื
้ ้นที่ที่นบั ถือศาสนาอิสลามและพุทธได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายประกอบมี
ความสนใจทางด้ านอาชีพการเลี ้ยงวัวเนื ้อเป็ นสําคัญ
ทําให้ กิจกรรมในพื ้นที่ที่นายประกอบรับผิดชอบจะ
ประกอบด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัวเนื ้อ และชมรมเลี ้ยงวัวเนื ้อ
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นายซุล อ. ตากใบ
กิฟลี บา จ.
กา
นราธิวาส

นายกองค์การ
บริ หารส่วน
ตําบลในพื ้นที่ที่
ดําเนินโครงการ
และอาศัยอยูใ่ น
พื ้นที่ปฏิบตั งิ าน
ของโครงการ
นับถือศาสนา
อิสลาม สําเร็ จ
การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ไม่มี
ประสบการณ์ใน
การทํางานกับ
ชุมชนมาก่อน มี
บิดาเป็ นอดีต
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถกู
ลอบยิงจน
เสียชีวิตบริ เวณ

นายซุลกีฟลี นับว่าเป็ นผู้หนึง่ ที่ประสบปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน ทังเนื
้ ่องจากพื ้นที่ปฏิบตั งิ านที่มีปัญหาการได้ รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบสูง และการขาดประสบการณ์ในการทํางาน อย่างไรก็ตามเมื่อได้ เริ่มดําเนินงาน และ
เรี ยนรู้ในระยะเวลาประมาณสองเดือนแล้ ว นายซุลกีฟลี สามารถวางแผนการปฏิบตั งิ าน การเข้ าสูช่ มุ ชน และการ
ขอความร่วมมือจากชุมชนได้ เป็ นอย่างดี แม้ วา่ บางครัง้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื ้นที่ อันเนื่องมาจากผล
ต่อเนื่องจากสถานการณ์ เช่น การลอบยิงทีมงานจนเสียชีวิต การหนีออกจากพื ้นที่ของทีมงาน
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หน้ าบ้ านพัก ใน
พื ้นที่ปฏิบตั งิ าน
ของโครงการ
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ปฏิบตั งิ านของ
โครงการ ที่มี
เหตุการณ์ความ
ไม่สงบเกิดขึ ้นอยู่
เป็ นประจํา
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ
ชุมชน
ประสบการณ์
ในการทํางาน
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แต่นายซุลกีฟลี ยังสามารถปฏิบตั งิ านที่ได้ ปรับแผนมาใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็ นอีกกรณีศกึ ษาหนึง่ ที่
ยืนยันถึงความสําคัญของผู้ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ หรื อรู้จกั พื ้นที่ในการปฏิบตั ภิ ารกิจลักษณะเช่นนี ้
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นายดา อ. ยะหา จ. นับถือศาสนา
โอะ บาฮี ยะลา
อิสลาม กําลัง
ศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ไม่
เคยมี
ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ าน
กับชุมชนมาก่อน
ปฏิบตั งิ านใน
โครงการใน
ลักษณะไม่เต็ม
เวลา เนื่องจากมี
ภารกิจการเรี ยน
อยู่ อาศัยอยูใ่ น
พื ้นที่ปฏิบตั งิ าน
ของโครงการ
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ

การปฏิบตั งิ านของนายดาโอะ บาฮี ร่วมกับนายอภินนั ท์ นับว่ามีรูปแบบที่แตกต่างจากการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่อื่นๆ
โดยเฉพาะการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท้ องถิ่นต่างๆ นายดาโอะ จะทําหน้ าที่ในลักษณะ
ของเลขานุการของพื ้นที่ตําบลยะหา โดยมีนายอภินนั ท์ เป็ นผู้ปฏิบตั งิ านหลักในพื ้นที่ ซึง่ สามารถตังข้
้ อสังเกตได้ ว่า
หากนายดาโอะ ปฏิบตั งิ านเพียงผู้เดียว คุณภาพงานที่ได้ อาจแตกต่างจากการที่ทงสองคนร่
ั้
วมมือกันทํางาน แม้ วา่
นายนายดาโอะ มีเวลาในการปฏิบตั งิ าน้ อย แต่เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นพื ้นที่ปฏิบตั งิ าน ทําให้ นายดาโอะ
ยังสามารถประสานงานในการจัดกิจกรรมได้ คอ่ นข้ างดี
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ชุมชน

ประสบการณ์
ในการทํางาน
จากการที่นายอภินนั ท์ มีพื ้นฐานของความเป็ นนักการเมืองท้ องถิ่น ทําให้ ลกั ษณะงานที่ดําเนินการออกมา จะ
นาย
อ. ยะหา จ. นับถือศาสนา
อภินนั ท์ ยะลา
พุทธ
สําเร็ จ ค่อนข้ างเป็ นทางการ และเน้ นการรวมคนจํานวนมาก มาจัดกิจกรรมด้ วยกัน ในขณะที่งานในลักษณะของการ
โยธิน
การศึกษาระดับ ขับเคลื่อนกระบวนการ ดังเช่นที่ปรากฏในพื ้นที่อื่นๆ พบว่ายังไม่ชดั เจนมากนักในพื ้นที่อําเภอยะหา
กําจรชัย
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
มี
ประสบการณ์
การทํางานกับ
ชุมชนในฐานะ
นักการเมือง
ท้ องถิ่น
ใน
ตําแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลมา
เป็ นระยะ
เวลานาน
มี
เครื อข่ายกับ
หน่วยงาน
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ราชการต่างๆ
มาก ประกอบ
อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว อาศัยอยู่
ในพื ้นที่
ปฏิบตั งิ าน
นางสาว อ. แว้ ง จ. นับถือศาสนา
ซารี ฟะห์ นราธิวาส อิสลาม สําเร็ จ
เซ็ง
การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ไม่มี
ประสบการณ์ใน
การทํางานกับ
ชุมชนมาก่อน
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ปฏิบตั งิ านของ
โครงการ
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ

การปฏิบตั งิ านของนางสาวซารี ฟะห์ นับว่าประสบผลสําเร็จเป็ นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านใน
พื ้นที่บ้านกรื อซอ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่แทบจะไม่มีโครงการใดๆในลักษณะการเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง ให้ แก่ชมุ ชนจาก
หน่วยงานภายนอกมาก่อน แต่นางสาวซารี ฟะห์ สามารถทําให้ เกิดการรวมกลุม่ ขึ ้นมาได้ โดยกลยุทธ์สําคัญ คือ การ
ใช้ ความสัมพันธ์ของบิดา ในการวิเคราะห์กลุม่ นําที่จะปฏิบตั งิ านในชุมชน จนสร้ างความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันใน
ชุมชนแห่งนี ้ จนทําให้ เกิดกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรม
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ชุมชน

ประสบการณ์
ในการทํางาน

โดยที่บางกิจกรรมสามารถที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามปั ญหาสําคัญที่นางสาวซารี ฟะห์ ประสบ
คือ การประสานงานเพื่อให้ ทงสองหมู
ั้
บ่ ้ านร่วมทํากิจกรรมอย่างจริ งจังเป็ นไปได้ ไม่มากนัก เนื่องจากมีความไม่ลง
รอยกันระหว่างกลุม่ นําของทังสองหมู
้
บ่ ้ านดังกล่าว การที่นางสาวซารี ฟะห์ ปฏิบตั งิ านด้ วยความทุม่ เท มีจิตสํานึกที่
จะร่วมพัฒนาพื ้นที่ของตัวเองสูง แม้ วา่ ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานกับชุมชนมาก่อน แต่เมื่อได้ รับมอบหมาย
นางสาวซารี ฟะห์ สามารถเริ่ มต้ นกิจกรรมได้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ นับว่าเป็ นอีกกรณีศกึ ษาหนึง่ ของการทํางานพัฒนาใน
ระยะเวลาที่จํากัด การเลือกใช้ ผ้ ทู ี่ร้ ูจกั พื ้นที่ดี มีความจําเป็ นมากกว่าการเลือกใช้ งานผู้ที่มีประสบการณ์สงู
นาย
อ. รามัน จ. นับถือศาสนา
นายมะดามิง ได้ ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ที่เป็ นบ้ านเกิดของตัวเอง และเป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวข้ องกับความไม่สงบใน
มะดามิง นราธิวาส อิสลาม สําเร็ จ พื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ สงู ที่สดุ พื ้นที่หนึง่ แม้ ว่านายมะดามิงเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานกับชุมชนสูง
อารี ยู
การศึกษาใน
แต่เนื่องจากว่าพื ้นที่ที่รับผิดชอบมีความตงเครี ยดที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์สงู ทําให้ การดําเนินงานของนายมะดา
ระดับ
มิง เป็ นไปได้ อย่างยากลําบาก อีกทังเนื
้ ่องจากนายมะดามิง
มัธยมศึกษา มี
ประสบการณ์ใน
การทํางานกับ
ชุมชนเป็ นอย่าง
มาก มีภารกิจ
ทางด้ านการ
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ปฏิบตั งิ านกับ
ชุมชนในฐานะผู้
ประสานงาน
จํานวนหลาย
โครงการ และ
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ปฏิบตั งิ านของ
โครงการ
ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
ผู้ช่วย รั บผิดชอบ การศึกษาและ
ชุมชน
ประสบการณ์
ในการทํางาน
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ต้ องเดินทางเพื่อไปประชุมยังพื ้นที่ตา่ งๆบ่อยครัง้ มาก เนื่องจากภารกิจการทํางานทางด้ านสังคม ทําให้ งานไม่
สามารถดําเนินการเป็ นไปตามแผนงานได้ อย่างไรก็ตามนายมะดามิงพยายามใช้ มสั ยิด โรงเรี ยนประถมศึกษาและ
โรงเรี ยนตาดีกา ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่แห่งนี ้ มี
ความจําเป็ นที่จะต้ องปรับแผนการทํางาน และรูปแบบการทํางานอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะการปรับไปสูก่ ารเน้ นใน
ประเด็นศาสนา และอาชีพของชุมชน โดยมีประเด็นของสิ่งแวดล้ อมมาเสริมในบางกิจกรรม ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ชมุ ชน
ให้ ความสนใจเข้ าร่วมมากกว่ากิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ปั ญหาสําคัญที่สดุ อีกประการหนึง่ ของนายมะยามิง คือ การ
ไม่สามารเขียนรายงานการปฏิบตั งิ านให้ มีคณ
ุ ภาพดีได้
อีกทังมี
้ ความล่าช้ าเกี่ยวกับการส่งหลักฐานการจ่ายเงิน
บ่อยครัง้
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ชื่อ สกุล
พืน้ ที่
ประวัติ
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ชุมชน
นายรอกิ อ. เมือง
แตแซ
ปั ตตานี
และยี่งอ

ประสบการณ์
ในการทํางาน
นับถือศาสนา
อิสลาม สําเร็ จ
การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ น
ผู้ที่มี
ประสบการณ์
และผลงานการ
ปฏิบตั งิ านกับ
ชุมชนในระหว่าง
ที่เป็ นผู้นํา
นักศึกษาสูงมาก
แต่ไม่ได้ เป็ นผุ้ที่มี
ภูมิลําเนาอยูใ่ น
พื ้นที่ปฏิบตั งิ าน

นายรอกิ นับว่าเป็ นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทํางานกับชุมชนมาก และมีประสบการณ์ในการทํางานในขณะที่เป็ น
ผู้นํานักศึกษาสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นการปฏิบตั งิ านนอกพื ้นที่ ทําให้ นายรอกิ ต้ องใช้ เวลาในการทํา
ความรู้จกั กับพื ้นที่ปฏิบตั งิ านประมาณ 3 เดือน โดยเฉพาะการเฟ้นหากลุม่ แกนนําสําหรับการปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชุมชน ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับแกนนําของชุมชน ทําให้ นายรอกิ ต้ องเฟ้นหากลุม่ แกนนําใหม่ ซึง่ ใช้ เวลา
อีกประมาณ 2-3 เดือน ทําให้ การเริ่มต้ นทํากิจกรรมจริงๆ ในพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นไปอย่างล่าช้ า เนื่องจากระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถูกใช้ สําหรับกิจกรรมที่มีเป้าหมายของการเฟ้นหาผู้นําและกลุม่ นําของหมูบ่ ้ านเท่านัน้ อีกทังใน
้
ช่วงแรกการยอมรับของประชาชนในพื ้นที่ที่มีตอ่ นายรอกิ ค่อนข้ างจะตํ่า เนื่องจากความหวาดระแวง จนนายรอกิ ได้
ค้ นพบกลุม่ ผู้นําที่สามารถจะปฏิบตั งิ านในชุมชนได้ จริง ซึ่งเป็ นกลุม่ เยาวชนคนรุ่นใหม่ เมื่อระยะเวลาของการดําเนิน
โครงการเกือบหมดลงแล้ ว
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กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว การเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อปฏิบตั งิ านทางด้ านการสร้ าง
ความสมานฉันท์ของชุมชน ผ่านมิตทิ างวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบตั ขิ องชุมชน ในระยะเวลาอัน
สัน้ ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ที่มีความตึงเครี ยดจากปั จจัยการก่อความไม่สงบ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ที่มีความรู้จกั ชุมชนดีและเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนนันๆ
้ อย่างชัดเจน
2. เป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกลักษณะที่มีความประนีประนอมสูง และมีความตังใจจริ
้
งที่จะปฏิบตั ิงานใน
ลักษณะดังกล่าว
3. เป็ นผู้ที่มีความรู้สกึ สัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกของประชาชนในชุมชน มีความยืดหยุน่ สูง พร้ อมที่
จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและแนวทางในการทํางานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
4. เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานกับชุมชนมาก่อน
5. เป็ นผู้ที่มีต้นทุนทางสังคม และเป็ นที่ยอมรับของชุมชนมาก่อน
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สรุ ปและอภิปรายผลการดําเนินกิจกรรมในแต่ ละพืน้ ที่
ผลการดําเนินกิจกรรมในหลายชุมชนประสบความสําเร็จในระดับที่นา่ พึงพอใจ โดยเฉพาะ
ทางด้ านกระบวนการสร้ างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
โดยใช้ วฒ
ั นธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตพื ้นบ้ านที่มีอยูเ่ ป็ นเครื่ องมือ และกลไกหลักในการขับเคลื่อน และการสร้ าง
ความสมานฉันท์ระหว่างคนในชุมชน เกิดมีกิจกรรมต่างๆขึ ้น ที่จะสมานความห่างเหินภายใน
ชุมชน ความห่างเหินระหว่างชุมชนเข้ าด้ วยกัน และสร้ างความเข้ าใจที่ดีตอ่ กัน รวมทังได้
้ เกิด
กระแสการฟื น้ ฟูประเพณีตา่ งๆในพื ้นที่ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่โครงการได้ ร่วมริเริ่มขึ ้นมา เช่น กลุม่ อัน
นาชีดที่ได้ กอ่ ตังขึ
้ ้น ได้ ช่วยในการขับเคลื่อนให้ เกิดการฟื น้ ฟูการละเล่นดังกล่าวขึ ้นในพื ้นที่ รวมทัง้
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างดี การเพิ่มบทบาทของลิเกฮูลู ที่มีวิธีการนําเสนอ
ที่ไม่ออกนอกลูท่ างของศาสนาอิสลามมาปรับใช้ ในการเป็ นเครื่ องมือประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
นอกจากนี ้ในด้ านข้ อมูลวิจยั ผู้ชว่ ยชุมชนได้ เก็บข้ อมูลพื ้นฐานและทําประวัตชิ มุ ชนเพื่อการสร้ าง
ฐานข้ อมูลและวิเคราะห์ปัญหาในขันตอนต่
้
อไป ปั ญหาที่ควรสนใจ คือ จะต้ องสร้ างกิจกรรมในด้ าน
ลึกให้ มากขึ ้น เพื่อให้ เกิดกิจกรรมการต่อยอดในระดับที่กว้ างขวางขึ ้น ทังจากหน่
้
วยงานอื่นๆ และ
จากองค์กรในขุมชนเองเพื่อการสมานฉันท์และสร้ างศักยภาพชุมชน
ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
การดําเนินกิจกรรมในพื ้นที่สองหมูบ่ ้ าน ของตําบลเกะรอ อําเภอรามัน ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มี
กรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงู มาก ทังการลอบ
้
สังหารประชาชน การเผาโรงเรี ยน การลอบทําร้ ายเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และการตรวจค้ นจากหน่วยงาน
ของรัฐอย่างเข้ มแข็ง โดยมีคณ
ุ มะดามิง อารี ยู เป็ นผู้ชว่ ยชุมชน สามารถจําแนกผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานออกได้ เป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน คือ ผลสัมฤทธิ์เชิงนามธรรม และผลสัมฤทธิ์ที่เป็ นรูปธรรม
โดยชุมชนจะมีความสนใจและพร้ อมที่จะดําเนินงานในเชิงพัฒนาสองด้ านด้ วยกัน คือ ด้ านการ
ได้ รับความรู้ทางศาสนาและด้ านการพัฒนาที่สอดคล้ องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดําริ
ผลสัมฤทธิ์เชิงนามธรรม หมายถึงผลสัมฤทธิ์ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนทัศนคติตา่ งๆ
ของชุมชนโดยใช้ เครื่ องมือต่างๆในพื ้นที่ดงั กล่าว นับว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง
การ
ดําเนินงานโดยใช้ ยทุ ธศาสตร์ ของการแทรกซึม และปรับทัศนคติที่ดีของประชาชนในพื ้นที่ที่มีความ
เสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบสูง นับว่าเป็ นจุดแข็งของกระบวนการในการทํางานในพื ้นที่นี ้ สิ่ง
ที่เห็นได้ ชดั เจนภายหลังที่ได้ มีการจัดโครงการ คือ การเกิดความรู้สกึ ร่วมของชุมชนอันที่จะพัฒนา
ตัวเองและชุมชน การเห็นความสําคัญของพลังของชุมชนที่จะร่วมค้ นหาสิ่งดีๆ ทังที
้ ่เป็ นต้ นทุนของ
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หมูบ่ ้ านและโอกาสที่จะได้ รับการพัฒนา หรื อปรับปรุงแก้ ไข เกิดมีการรวมกลุม่ ของประชาชนเพื่อ
พัฒนาตัวเองและชุมชน ส่งผลต่อการเกิดกลุม่ ในชุมชนที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นของ
ส่วนกลาง โครงการได้ รับความสําเร็ จในการชักชวนให้ ผ้ นู ําศาสนาหันมาให้ ความสนใจถึงปั ญหา
และวิกฤติการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดในชุมชนของตัวเองมากขึ ้น ประชาชนมีความรู้ และเห็นคุณค่า
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ สํานึกร่วมที่จะรักษาทรัพยากรเหล่านันให้
้ คงไว้ สืบไป
กระบวนการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในระดับพื ้นที่โดยอาศัยประเพณีการกินนํ ้าชาได้ รับการ
นํามาใช้ ในช่วงของการดําเนินโครงการ
ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์หรื อความเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรูปธรรม ที่จะสนับสนุนผลสัมฤทธิ์เชิง
รูปธรรมประกอบด้ วย การตังกลุ
้ ม่ พัฒนาและผลิตปุ๋ยชีวภาพในหมูบ่ ้ าน ซึง่ ได้ รับการพัฒนาเพื่อให้
เกิดการดําเนินงานจริ ง การจัดตังกลุ
้ ม่ อาชีพเสริมเผาถ่าน เพื่อเป็ นพลังงานทางเลือก โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นพื ้นที่มาใช้ ประโยชน์ให้ สงู ที่สดุ
การจัดตังกลุ
้ ม่ แม่บ้าน เพื่อรวมกลุม่ ในการ
สนับสนุนการผลิตผ้ าคลุมผม และการตลาดสําหรับจําหน่ายสินค้ าต่างๆ มัสยิดทัง้ 3 แห่งที่อยูใ่ น
ชุมชนได้ รับการพัฒนาและปรับปรุงจนมีสขุ ลักษณะที่เหมาะสม โดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของ
ชุมชนในการปรับปรุงดังกล่าว โครงการทําหน้ าที่เพียงจัดหาวัสดุบางส่วนสําหรับใช้ ในกิจกรรม
ดังกล่าวเท่านัน้ การปรับปรุงศูนย์เรี ยนรู้ประจําหมูบ่ ้ าน เพื่อให้ ใช้ งานได้ จริงและมีประสิทธิภาพ
การฟื น้ ฟูการจัดการเรี ยนการสอนศาสนา ซึง่ เป็ นความต้ องการเบื ้องต้ นของชุมชน และได้ รับการ
สานต่อโดยชุมชน
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ผลจากการดําเนินงานดังกล่าว ทําให้ เล็งเห็นว่า ชุมชน
ดังกล่าวมีความต้ องการที่จะพัฒนาตัวเองในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้ คือ การ
ส่งเสริมเรื่ องพัฒนาอาชีพอย่างจริ งจัง การแก้ ไขปั ญหาความยากจน การสร้ างรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ เกิดขึ ้นจริ งในพื ้นที่ การพัฒนาและปรับปรุงมัสยิด และการเรี ยนการสอนทางด้ าน
ศาสนาที่เพิ่มขึ ้นในหมูบ่ ้ าน
การดําเนินงานในพื ้นที่ตําบลเกะรอประสบอุปสรรคอยูห่ ลายประการ ด้ วยกัน คือ คําว่า
สมานฉันท์ซงึ่ เป็ นคําหลักเดิมของโครงการ และเป็ นเป้าหมายสําคัญของโครงการ ไม่สามารถที่จะ
นํามาใช้ ได้ ในพื ้นที่แห่งนี ้ เนื่องจากชุมชนเกรงกลัวความปลอดภัยที่จะเกิดขึ ้น หากใช้ คําหลัก
ดังกล่าว เนื่องจากมีกลุม่ คนบางกลุม่ ไม่คอ่ ยพอใจกับคําว่าสมานฉันท์มากนัก และมีความรู้สกึ ว่า
คําดังกล่าวไม่มีความเป็ นกลางและเป็ นเครื่ องมือของรัฐ ผู้ชว่ ยชุมชนของโครงการต้ องปฏิบตั งิ าน
ด้ วยความระมัดระวังสูงมาก ทังการระมั
้
ดระวังต่อท่าที การพูดจาและตัวกิจกรรม ไม่ให้ มีลกั ษณะ
ของการกระทบกระเทือนต่อผู้นําหรื อบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในลักษณะที่
แสดงอย่างชัดเจนว่า เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คง และการทหาร

90

ตําบลปะเสยะวอ
โครงการฯ มีกิจกรรมที่หมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 7 โดยใช้ ผ้ ชู ว่ ยชุมชน 2 คน คือ นายวิชญ
สกนธวุฒิ ซึง่ เป็ นบุคคลในพื ้นที่ และนายอัสมิง มามะ ที่ไม่ได้ เป็ นบุคคลในพื ้นที่โครงการฯ ปาตา
บาระ เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง ประชากรประมาณ 800 กว่าคน เป็ นหมูบ่ ้ านประมง มีครัวเรื อนที่นบั
ถือศาสนาพุทธอยู่ 3 ครัวเรื อน ส่วนบางตะโละนับถือศาสนาพุทธล้ วน บ้ านลุม่ (กาปงบอเวาะ) ติด
กับบางตะโละ เป็ นหมูบ่ ้ านที่นบั ถือศาสนาอิสลามทังหมด
้
โครงการฯได้ เริ่มต้ นการปฏิบตั งิ านใน
พื ้นที่ดงั กล่าวโดยแสวงหากลุ่มผู้นําที่จะร่วมทํากิจกรรมกับโครงการฯ
เนื่องจากในพื ้นที่ทงสาม
ั้
หมูบ่ ้ านดังกล่าว จะมีระดับความเข้ มแข็งและบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน
บ้ านปาตาบาระ เป็ นพื ้นที่ที่มีการนําของผู้ที่จะผลักดันกิจกรรมในพื ้นที่คอ่ นข้ างชัดเจนอยู่
แล้ ว เนื่องจากมีโครงการหมู่บ้านประมงรักษ์สขุ ภาพ ที่ได้ รับกาสนับสนุนากสํานักงานกองทุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส) เป็ นตัวขับเคลื่อนมาก่อนหน้ านี ้ บ้ านบางตะโละ เป็ นพื ้นที่ที่แทบไม่เคยมี
กิจกรรมในลักษณะของการพัฒนาตัวเองและชุมชนมาก่อนเลย เกิดการรวมกลุม่ อย่างหลวมๆ ทํา
กิจกรรมเฉพาะอย่าง และมีอยูใ่ นวงที่จํากัด ความขัดแย้ งภายในชุมชนค่อนข้ างสูง และขาดการนํา
ที่ดี ในขณะที่พื ้นที่บ้านบ้ านลุม่ เป็ นอีกพื ้นที่หนึง่ ที่ไม่เคยปรากฎมีกิจกรรมในลักษณะของการ
พัฒนาตัวเอง และสร้ างชุมชนเข้ มแข็งมาก่อนเลย ดังนันการเริ
้
่มต้ นโดยการแสวงหากลุม่ ที่จะเป็ น
ผู้ผลักดันกิจกรรมให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงึ มีความแตกต่างกันในระหว่างสามหมูบ่ ้ าน โดยที่บ้านปาตา
บาระจะอาศัยกลุม่ แกนนําเดิมที่มีอยู่ อันประกอบด้ วยการผสมผสานระหว่างอิหม่าม กํานัน
สมาชิก อบต. สมาชิก อสม. กลุม่ เยาวชน บัณฑิตของหมูบ่ ้ าน และผู้นําทางธรรมชาติ ซึง่ นับว่า
เป็ นกลุม่ ที่เข้ มแข็ง และมีความปรารถนาที่จะทํางานในลักษณะดังกล่าวสูง บ้ านบางตะโละ เริ่มต้ น
การสร้ างกลุม่ โดยนายวิชญ สกนธวุฒิ ซึง่ เป็ นผู้ช่วยชุมชน ได้ ใช้ เครื อข่ายของบิดา คือ ครูแจ้ ง
สกนธวุฒิ อดีตครู โรงเรี ยนชุมชนวัดถัมภาวาส และคณะกรรมการวัดและศาลเจ้ า เป็ นตัวขับเคลื่อน
สําคัญในช่วงแรก ต่อมามีการนําเอากลุม่ แม่บ้านมาช่วย และเกิดเป็ นกลุม่ ที่จะทํากิจกรรมที่มีพลัง
ขึ ้นมา
ในขณะที่พื ้นที่บ้านลุม่ ได้ เริ่ มต้ นโดยการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน
ซึง่ ไม่ประสบ
ความสําเร็ จในการทํางานมากนัก ทําให้ ได้ ปรับเปลี่ยน โดยเพิ่มบทบาทของอิหม่าม ซึง่ เป็ นคนหนุม่
ที่มีความปรารถนา จะยกฐานะและสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนขึ ้นมา ทําให้ การทํากิจกรรม
ในพื ้นที่เริ่ มดีขึ ้นเป็ นลําดับ ต่อมากลุม่ แกนนําทังสามหมู
้
่บ้าน ได้ เริ่มมีปฏิสมั พันธ์และทํากิจกรรม
ร่วมมากขึ ้น จนเกิดเป็ นเครื อข่ายคณะทํางานขึ ้นมาในระดับสามหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
ตําบลปะเสยะวอ เริ่ มให้ ความสนใจและยื่นมือช่วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมของกลุม่ ดังกล่าว
หลังจากที่มีการแสวงหากลุม่ แกนนําอย่างหลวมๆแล้ ว ได้ ริเริ่มกิจกรรมจัดทําประวัติหมูบ่ ้ าน เพื่อ
คัดสรรแกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมจริงๆ สร้ างความคุ้นเคยกับโครงการ และให้ ชมุ ชนมองหา
อดีตของตัวเอง และเริ่ มคิดถึงอนาคต
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หลังจากนันได้
้ เริ่ มทํากิจกรรมทังในลั
้ กษณะที่สร้ างความเข้ มแข็ง และเพิ่มความสามัคคี
ให้ กบั ชุมชนและการหลอมรวมทังสามชุ
้
มชนเข้ าด้ วยกัน เช่น จัดแข่งขันกีฬา การละศีลอด จัดทํา
โมเดลเรื อสําเภาจําลองที่บ้านบางตะโละ เนื่องจากมีประเพณีลอ่ งเรื อสําเภาเดือนพฤษภาคมที่สืบ
เนื่องมาจากการที่ประวัติศาสตร์ ดงเดิ
ั ้ มระบุวา่ เป็ นที่พกั ของเรื อสินค้ า เรื อสําเภาจะได้ รับการพัฒนา
เป็ นสินค้ าชุมชน จะเชื่อมเป็ นเครื อข่ายเพื่อทําเรื อกอและและเรื อสําเภา นอกจากนี ้ยังมีการจัดทํา
ป้ายสุภาษิ ต ป้ายกิจกรรมในมัสยิด เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการสร้ างกระแสสําหรับโครงการ ส่วน
หมูบ่ ้ านชุมชนที่นบั ถือศาสนาพุทธได้ จดั ทํากิจกรรมบุญเดือนสิบและชักพระ เพื่อให้ ประชาชนมี
ความสํานึกและใกล้ ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสําคัญของกิจกรรมในพื ้นที่
บ้ านบางตะโละ และพื ้นที่ตําบลปะเสยะวอโดยภาพรวม คือ การนําผู้สื่อข่าวจากศูนย์ขา่ วอิศรา
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และการถ่ายทําสารคดีของรายการดอกไม้ หลายสี ที่แพร่
ภาพทางช่อง 11 ได้ ทําให้ ชมุ ชนเริ่ มหันกลับมามองตัวเอง ทบทวนตัวเอง และแสวงหาต้ นทุนของ
หมูบ่ ้ าน เล็งเห็นความสําคัญของการรวมกลุม่ เพื่อทํากิจกรรมที่ดี ทําให้ เกิดกิจกรรมต่างๆมากมาย
โดยเฉพาะในพื ้นที่บ้านบางตะโละ ส่งผลต่อการเกิดรูปธรรมของโครงการฯ อย่างเห็นได้ ชดั วัดได้
กลับมาทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางที่จะทําให้ ชมุ ชนบางตะโละเองเกิดความสมานฉันท์ในระดับชุมชน
ผู้นําที่เคยปฏิเสธการรวมกลุ่มของชุมชน หันมาให้ ความร่วมมือ องค์กรและหน่วยงานต่างๆหันมา
ให้ ความช่วยเหลือ ชุมชนมีความหวังมากขึ ้น โดยรูปธรรมที่เป็ นสัญลักษณ์ของความสมานฉันท์
และความเข้ มแข็ง คือ การบูรณปฏิสงั ขรณ์ศาลาการเปรี ยญของวัดถัมภาวาส ซึง่ เป็ นสิ่งที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ โดยชุมชนเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ เกิดการ
รวมกลุม่ ของแม่บ้านอย่างเข้ มแข็ง หมูบ่ ้ านมีการปรับภูมิทศั น์อย่างสวบงาม มีสวนสาธารณะ
บริ เวณหมูบ่ ้ าน ที่เกิดจากการร่วมกันปลูกของชุมชน เป็ นต้ น ในขณะที่ความเชื่อมโยง การสาน
สัมพันธ์กนั ระหว่างหมูบ่ ้ าน ได้ ดําเนินการผ่านทางโครงการในลักษณะที่เป็ นความสนใจร่วมของทัง้
สามหมูบ่ ้ าน คือ การร่วมกันจัดทําซัง้ หรื อปะการังเทียม เพื่อใช้ สําหรับเป็ นแหล่งทําการประมง การ
ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้ วยกัน การร่วมกินนํ ้าชาด้ วยกัน การเข้ าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
สุขภาพด้ วยกัน ทําให้ ความห่างเหินระหว่างทังสามหมู
้
่บ้าน ได้ รับการกระชับขึ ้นในช่วงที่ดําเนิน
โครงการอย่างเห็นได้ ชดั มีการเดินทางไปมาหาสูร่ ะหว่างชาวบ้ านทังสองหมู
้
บ่ ้ านมากขึ ้น การใช้
หน่วยงานางด้ านการแพทย์ขอสมาคมจันทร์ เสี ้ยว ซึง่ เป็ นหน่วยแพทย์เอกชนของมุสลิม เพื่อเข้ าไป
ทําการรักษาและตรวจสุขภาพของชุมชน ทังชุ
้ มชนพุทธและอิสลาม ทําให้ ความเข้ าใจระหว่างกันมี
เพิ่มมากขึ ้น โดยกิจกรรมนี ้จัดในหมูบ่ ้ านมุสลิม ทําให้ เกิดการเดินทางของประชาคมจากชุมชนที่
นับถือศาสนาพุทธ มายังชุมชนมุสลิม นอกจากนันแล้
้ วโครงการที่ได้ ดําเนินการในพื ้นที่ยงั ส่งผลต่อ
ความรู้สกึ ทางด้ านความเข้ าใจ
และเห็นอกเห็นใจของประชาชนชาวไทยทัว่ ประเทศด้ วย
โดยเฉพาะการที่โครงการฯ ได้ จดั กิจกรรมนําผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมนายลุงวาเด็ง ปูเต๊ ะ ซึง่ เป็ นพระสหาย
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5 ตําบลปะเสยะวอ ซึง่ ได้ รับการเรี ยกขานว่า
พระสหายแห่งสายบุรี ซึง่ ต่อมาได้ มีการขยายผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยผู้สื่อข่าวและองค์กร
ต่างๆ จนเป็ นที่ร้ ูจกั ของประชาชนทังประเทศ
้
นอกจากนันชุ
้ มชนยังมีกิจกรรมจัดสวนหย่อมในบ้ านบางตะโละ พร้ อมร่วมจัดสร้ างนัง่
สําหรับพักผ่อนและพูดคุยของชาวบ้ าน ที่บ้านปาตาบาระได้ จดั ทํามุมอ่านหนังสือในร้ านนํ ้าชา โดย
จัดซื ้อหนังสือไปตังที
้ ่ร้านนํ ้าชา โดยจะเน้ นหนังสือทางศาสนา การจัดทําศาลาเพื่อเฝ้าระวังการลัก
ขโมยปลาที่เลี ้ยงในกระชัง การริ เริ่ มและการฟื น้ ฟูการเรี ยนการสอนด้ านศาสนา ที่ได้ หยุดําเนินการ
มาระยะหนึง่ เนื่องจากชาวบ้ านมีความหวาดกลัว และได้ รับข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ องว่า หน่วยงานของรัฐ
ไม่ให้ มีการจัดกาเรี ยนการสอนในลักษณะดังกล่าวขึ ้นภายในหมูบ่ ้ าน เกิดกิจกรรมในลักษณะของ
การสร้ างเครื อข่าย โดยมีการพบปะสานสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้ านปาตาบาระกับชาวบ้ านจากชุมชน
กาเด็ง ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีการเดินทางไปทัศนศึกษาและสร้ าง
เครื อข่ายที่จงั หวัดตรังและกระบี่ ซึง่ เป็ นหมู่บ้านประมงพื ้นบ้ านเช่นกัน มีการเข้ ามาเยี่ยมชมและ
เป็ นแหล่งดูงานสําหรับชุมชนอื่นๆ หลายชุมชน เช่น ชาวบ้ านปาตาบาระได้ มีโอกาสต้ อนรับ
คณะทํางานที่เป็ นแกนนําชุมชนจากจังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษา ดูงาน วิถีชีวิตของชุมชนและความ
เข้ มแข็งของหมูบ่ ้ าน เช่น พระนครศรี อยุธยา กรุงเทพ กระบี่ นครศรี ธรรมราช และจังหวัดสงขลา
เป็ นต้ น มีการทําวิถีชีวิตครูแจ้ ง สกณธวุฒิ ซึง่ นับถือศาสนาพุทธ ด้ วยการพาลูกศิษย์ตา่ งศาสนามา
พบปะกัน กิจกรรมเรื่ องความเป็ นมาของลายเรื อกอและ ในส่วนของพื ้นที่บ้านบางตะโละ โครงการ
ได้ กระตุ้นให้ ชมุ ชนเล็งเห็นความสําคัญของวัด จนเกิดมีความร่วมมือกันเพื่อดูแลวัดถัมภาวาส มี
การพัฒนาสถานที่และปั จจุบนั กําลังทําการปรับปรุงกุฏิซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม
โดยได้ รับ
งบประมาณจากการทอดผ้ าป่ า ที่กระตุ้นโดยโครงการ
นอกจากกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ในชุมชนดังกล่าวยังมีกิจกรรมในลักษณะที่เกี่ยวข้ อง
กับวิถีทางอาชีพ โดยมีการดําเนินงานชมรมประมงพื ้นบ้ านทังสามหมู
้
บ่ ้ าน โดยมีแผนงานร่วมกันที่
จะมีการฟื น้ ฟูแหล่งอาศัยสัตว์นํ ้า และการดูแลทรัพยากรร่วมกันระหว่างทังสามหมู
้
บ่ ้ าน ชุมชนจะ
ให้ ความสําคัญต่อป่ าชายเลนและลําคลอง ซึง่ ขุดลอกมานานและเริ่มตื ้นเขิน มีกิจกรรมการทําซัง้
เพื่อเป็ นที่จบั สัตว์นํ ้า กิจกรรมการส่งเสริมปลูกฝั งคุณธรรมในโรงเรี ยนตาดีกาด้ านศาสนา ใขณะที่
บ้ านบางตะโละ
ประชาคมมีความตังใจที
้ ่จะจัดสร้ างเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี
พื ้นบ้ าน โดยทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมสําคัญสองกิจกรรมด้ วยกัน คือ กิจกรรมวันเกิดศาลเจ้ าพ่อตี่
ฮูอ่ อกเกี่ย ที่มีความเก่าแก่มาหลายร้ อยปี ชาวบ้ านเล่าว่าอยูค่ กู่ บั ศาลเจ้ าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว และ
กิจกรรมการล่องเรื อสําเภาสะเดาะเคราะห์ นอกจากนันยั
้ งมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตามที่ปรากฏ
ในส่วนแรกของรายงานความก้ าวหน้ า
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กล่าวโดยสรุ ป กิจกรรมในพื ้นที่ชมุ ชนตําบลปะเสยะวอ นับว่าประสบความสําเร็จสูงมาก
เนื่องจากได้ เกิดสิ่งใหม่ๆที่เป็ นประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะทางด้ านการสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ แก่ชมุ ชน โดยผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมและประเพณี ชาวบ้ านได้ พบปะกันและ
แลกเปลี่ยนความรู้กบั ชาวบ้ านอื่น ในชุมชนความสัมพันธ์เป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว เพราะมีการแต่งงานกัน
ระหว่างคนต่างศาสนิก ปั ญหาหลักที่พบในชุมชนนี ้ คือ การที่กลุม่ เรื อประมงจากนอกพื ้นที่ เช่น
ประจวบคีรีขนั ธ์ สงขลา เป็ นต้ น ที่มาจอดที่ท่าเรื อในหมูบ่ ้ าน และผู้ที่นบั ถือศาสนาพุทธบางคน
(เป็ นผู้ที่แต่งงานกับชาวบ้ านที่อยูเ่ ดิม และมีอาชีพเป็ นข้ าราชการตํารวจ) ได้ เปิ ดขายเหล้ า เบียร์
ขึ ้นมาในชุมชนมุสลิม
ทําให้ เกิดกระแสความไม่พอใจสูงมาก
แต่ชมุ ชนยังคงใช้ วิธีการ
ประนีประนอม แต่มีระดับความไม่พอใจที่นา่ เป็ นห่วงยิ่ง หากไม่ได้ รับการแก้ ไข นอกจากนี ้ยังมี
ปั ญหายาเสพติดของวัยรุ่นซึ่งเสียชีวิตไปหลายคน เจ้ าหน้ าที่ปล่อยปละละเลย วัยรุ่นเสพเฮโรอิน
ยาบ้ า ชาวบ้ านพยายามที่จะสะท้ อนปั ญหาดังกล่าว แต่ไม่ร้ ูจะว่าแก้ ไขอย่างไร ตํารวจได้ แค่รับเรื่ อง
แจ้ ง จํานวนผู้ติดยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุ่น เริ่ มมีการลักขโมย
นอกจากนี ้ยังมีปัญหาคนต่างด้ าวมาได้ แต่งงานกับคนไทย พม่าและเขมร ทังมุ
้ สลิมและพุทธ ส่วนที่
น่าจะปรับปรุงแก้ ไขสําหรับการดําเนินงานในพื ้นที่แห่งนี ้ คือ การเพิ่มความเข้ มข้ นในการเชื่อมต่อ
กับหน่วยอื่นเพื่อให้ มีกิจกรรมต่อยอดของกิจกรรมเพิ่มขึ ้น ควรมีการพูดคุยกับพัฒนากร พัฒนาเรื อ
ชุมชน ทําง่าน OTOP มีงานศาลเจ้ า มีกิจกรรมในลักษณะการสร้ างเครื อข่ายสามชุมชนเพิ่มขึ ้น ทํา
เสวนาสองฝั่ งมากขึ ้นเพราะเวทีร่วมการเปิ ดประเด็นคุยกันยังไม่เพียงพอ ในส่วนของสถานการณ์
ความไม่สงบนัน้ ชาวบ้ านไม่ร้ ูวา่ ใครเป็ นใคร แต่ไม่เคยมีเรื่ องร้ ายแรงอะไร ในเขตพื ้นที่ตําบลปะเส
ยะวอ ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสําหรับพื ้นที่แห่งนี ้ จึงไม่ต้องกังวลต่อสถานการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในชุมชนมากนัก และน่าจะเป็ นพื ้นที่ที่ภาครัฐโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควร
เร่งรัดพัฒนาเพื่อเป็ นชุมชนต้ นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตําบลปูยุด
กิจกรรมของโครงการฯ ในพื ้นที่หมูท่ ี่ 6 และหมูท่ ี่ 7 ตําบลปูยดุ อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
ได้ เริ่มดําเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 18 สิงหาคม 2548 มีนายรอกิ๊บ แตแซ ซึง่ ไม่ได้ เป็ นผู้ที่มีภมู ิลําเนาอยู่
ในพื ้นที่เป็ นผู้ดําเนินกิจกรรม โดยนายรอกิ๊บ เป็ นนักกิจกรรมที่มีประสบการณ์ในการดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะนี ้มากพอสมควร กิจกรรมเริ่มจากการทําความรู้จกั พื ้นที่ พบปะผู้นําทังที
้ ่เป็ น
ทางการและผู้นําตามธรรมชาติ กลุม่ เยาวชน จัดทําประวัตชิ มุ ชน พบผู้อาวุโส และทํากิจกรรมละศิ
ลอด กิจกรรมต้ อนรับวันรายอ เป็ นต้ น ซึง่ ทังหมดล้
้
วนเป็ นกิจกรรมที่จะทําให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
และรับทราบการดําเนินงานของโครงการฯ เพื่อที่จะต่อยอดสําหรับการทํากิจกรรมอื่นๆในอนาคต
ปั ญหาที่ผ้ ชู ว่ ยชุมชนพบ คือ ผู้มีอิทธิพลเก่า ผู้นําท้ องถิ่นเป็ นกํานัน มีปัญหาภายในชุมชน แต่ผ้ ชู ว่ ย
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ชุมชนได้ ใช้ เครื อข่ายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เข้ าหาหากลุม่ เยาวชนในการทํากิจกรรม
แต่เมื่อตกลงกันแล้ ว กลุม่ เยาวชนก็เปลี่ยนผู้นําทําให้ ต้องตกลงกันใหม่ อีกด้ านหนึง่ ผู้นําท้ องถิ่น
คือ อิหม่ามประสานงานกันได้ ดี แต่ตอนหลังอิหม่ามไปสมัครเป็ นกรรมการอิสลามทําให้ มีงานมาก
ขึ ้น กิจกรรมในส่วนของโรงเรี ยน ชาวบ้ านให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะการละศีลอด มีคน
เข้ าร่วมประมาณ 1000 คน มีการกินอาหาร 100 โต๊ ะ ส่วนกิจกรรมการสมานฉันท์ก็เป็ นการสร้ าง
กิจกรรมภายนอก เนื่องจากภายในชุมชนมีปัญหาไม่มากนัก อาจจะมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลบ้ าง
เช่น รถที่ไปทําการช่วยเหลือนํ ้าท่วมถูกกรี ด ซึง่ อาจจะเป็ นสายกํานัน ที่มีอาชีพค้ าขายที่ดนิ ส่วน
กิจกรรมเยาวชนกําลังทําใหม่ ในด้ านกิจกรรมกลุม่ อาชีพมีกลุม่ ทําโรตี ร้ านที่มีชื่อเสียงคือกูเซ็งเมาะ
ตะปา และโต๊ ะครูบาฮา ชื่อปะดอนะซึง่ ต้ นตระกูลขายเฉพาะเดือนบวช กลุม่ สตรี ทํามหกรรม
มะตะบะแต่ไม่ได้ อยูใ่ นโครงการแต่มีผ้ สู นใจร่วมมาก งานกลุม่ เยาวชนกิจกรรมฮารี รายอ
แผนงานในต่อไปของปูยดุ คือ การทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นําที่ทําประโยชน์ตอ่
หมูบ่ ้ าน ไปเรี ยนรู้ยงั พื ้นที่เขาคราม กระบี่ และรัตภูมิ นอกจากนี ้จะมีการสอนศาสนา ช่วยชาวบ้ าน
เรื่ องกิจกรรม โครงการยังจัดการห้ องสมุดในตลาดนัด โดยประสานงานกับหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเมาลิดเดือนมีนาคม และพบปะเยี่ยมเยียน
ชาวบ้ าน ในวันฮารี รายอโครงการเราสนับสนุนค่าเลี ้ยงนํ ้าคนที่ไปกูโบที่ปยู ดุ
กล่าวโดยสรุป
ผู้ปฏิบตั งิ านเชื่อว่าผลงานอยู่ในระดับที่พอใจระดับหนึง่ แต่ที่จะต้ องทําก็คือจะต้ องประชาสัมพันธ์
ต้ องให้ ประชาชนรู้จกั โครงการฯ มากกว่านี ้ ต้ องขยายเครื อข่ายไปให้ มากกว่านี ้
ตําบลท่ าเรื อ อําเภอโคกโพธิ์
โครงการฯ มีกิจกรรมอยู่ที่บ้านท่าเรื อหมู่ที 1 ควนกะลาทอง หมูท่ ี่ 4 โคกอ้ น และหมู่ที่ 6
โดยมีนายสมพร สังขสมบูรณ์ เป็ นผู้ชว่ ยชุมชนในพื ้นที่ โครงการฯ เริ่มต้ นด้ วยกิจกรรมการสาน
เสวนา เรื่ อง ป่ าสมุนไพรที่บ้านควนกะลาทองเพราะมีความขัดแย้ งระหว่างรัฐ กระทรวงพัฒนา
สังคมกับชุมชนควนกะลาทอง การจัดทําประวัตชิ มุ ชน นอกจากนี ้ยังทําการศึกษาดูงานเรื่ องปุ๋ย
ชีวภาพ ประเด็นในด้ านสิ่งแวดล้ อมผู้ช่วยชุมชนอยากให้ ชาวบ้ าน งดใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ใช้ กบั ชุมชนทํานา
ในพื ้นที่ทงหมด
ั้
ในด้ านกิจกรรมสมานฉันท์โครงการได้ ประสานงานให้ คนไทยพุทธกับมุสลิมทํา
นํ ้ายาซักผ้ าและล้ างจาน และสอนกระบวนการเรี ยนรู้จาก ธกส. ครัง้ ที่สองทําโดยอาสาสมัคร อสม.
ควนกะลาทอง โดยมีการทําสํารวจจํานวนลูกหลานในครัวเรื อน ผู้ชว่ ยชุมชนพบว่าชุมชนทังหมดมา
้
จากสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมาจากนิคมสร้ างตนเอง ตังแต่
้ ปี 2505 ชุมชนที่อพยพมาตังใจมา
้
ทํานาปลูกข้ าว จากพื ้นฐานที่ร่วมกันมานานทําให้ ชมุ ชนมีสมั พันธภาพที่ดีภายใน พี่น้องไทยพุทธ
มุสลิมกินนํ ้าชากันทุกเช้ า ที่บ้านควนกะลาทอง มีพิธีลากเรื อพระ ชักพระ มีการทํากิจกรรมปลูกป่ า
ถวายในหลวง นอกจากนี ้ขุมขนได้ ทํากิจกรรมและมีการขยายกลุม่ หลายกลุม่ เช่นกลุ่มอาชีพ กลุม่
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สิ่งแวดล้ อม กลุม่ สาธารณสุข และกลุม่ สมุนไพร มีโครงการทํานํ ้ายาซักผ้ า เพื่อส่งเสริ มการอยู่อย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง แก้ ปัญหาเพิ่มรายได้ มีการรวมคนมาทําอะไรที่ดี พบปะกัน รู้จกั กันสร้ าง
สิ่งแวดล้ อมให้ ดี ชุมชนยังได้ รับการสนับสนุนจากพลังนักศึกษา มอ. กล่าวโดยสรุปเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับมุสลิมยังไม่มีปัญหาอะไร สิ่งที่จะทําต่อไปก็คือทําปุ๋ยชีวภาพ ทํา
ห้ องสมุดและกิจกรรมศาสนาที่วดั
รวมทังศาสนธรรมเรื
้
่ องมัสยิด มีการตังกลุ
้ ม่ อันนาซีดเพื่อ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นด้ วย
เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานแล้ ว สามารถจําแนกออกได้ เป็ น 2 ส่วน
ด้ วยกัน คือ ผลสัมฤทธิ์เชิงนามธรรมและผลสัมฤทธิ์ที่เป็ นรูปธรรม โดยที่ผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรม
หรื ออีกนัยหนึง่ คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน พบว่า มีพฒ
ั นาการที่ดีที่เกิดขึ ้นระหว่าง
การดําเนินโครงการมากมาย
โดยเฉพาะการสร้ างความเป็ นเอกภาพของประชาชนในชุมชน
เดียวกัน และต่างชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านกัน ทําให้ เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดต่างๆสําหรับ
การผลักดันให้ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หรื อองค์กรของชุมชนเองมากมาย ชุมชนทุกชุมชนในพื ้นที่
ตําบลท่าเรื อที่เข้ าร่วมโครงการเกิดทัศนคติของการสํานึกรักบ้ านเกิด มีเวทีสําหรับการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันเพิ่มมากขึ ้น ชุมชนทังพุ
้ ทธและมุสลิมมีความใกล้ ชิดศาสนาเพิ่มขึ ้น การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาต่างๆมีรูปแบบที่ดีขึ ้น ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมากขึ ้น ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆทางศาสนามากขึ ้น และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ที่ชมุ ชนสืบทอด
กันมาเพิ่มมากขึ ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่นบั ถือศาสนาพุทธและอิสลามไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีอยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ตามอาจจะมีความ
หวาดระแวงกันบ้ างเล็กน้ อย แต่ไม่ถึงระดับที่รุนแรงมาก การสร้ างกิจกรรมในลักษณะที่เพิ่ม
ปฏิสมั พันธ์ของชุมชน และสร้ างกิจกรรมในลักษณะของการแก้ ไขปั ญหาที่ชมุ ชนทังสองศาสนา
้
กําลังเผชิญอยู่ด้วยกัน เช่น ปั ญหาป่ าชุมชน และปั ญหาขยะที่ตําบลควนโนรี โดยอาศัยพลังของ
ประชาชนทังสองศาสนา
้
จะทําให้ ชมุ ชนมีความเห็นอกเห็นใจกัน และเล็งเห็นถึงพลังชุมชนในการ
ร่วมแก้ ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น การใช้ ผ้ ชู ว่ ยชุมชนที่เป็ นคนในพื ้นที่และนับถือศาสนาพุทธ อีกทัง้
เป็ นผู้ที่มีการยอมรับในชุมชนในระดับสูง ช่วยให้ การสร้ างกิจกรรมในลักษณะของการสร้ างความ
สมานฉันท์ในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในพื ้นที่ตําบลท่าเรื อ
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็ นรู ปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ อย่างเห็นได้ ชดั และยังคงปรากฏหลักฐานของ
ความสําเร็ จจนถึงปั จจุบนั ที่นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ที่เป็ นนามธรรมแล้ ว ประกอบด้ วย
การ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนตําบลท่าเรื อ พร้ อมทังเครื
้ อข่ายที่เข้ มแข็ง การ
เกิดกลุม่ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ แกนนําที่จะสานต่อกิจกรรมอื่นๆในพื ้นที่ การมีเรื่ องราว
เกี่ยวกับประวัตขิ ิงชุมชนต่างๆ ที่ชมุ ชนช่วยกันเรี ยบเรี ยงขึ ้นมาเพื่อเป็ นความภาคภูมิใจ การประสบ
ความสําเร็ จในการรักษาพื ้นที่ป่าชุมชน ที่เกิดจากกิจกรรมสานเสวนาในพื ้นที่ การมีกิจกรรมใน
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ลักษณะของการลดค่าใช้ จา่ ยของครัวเรื อนลง และพยายามใช้ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้
มากที่สดุ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมของวัดและมัสยิด การจัดทําแผนแม่บทเพื่อ
พัฒนาชุมชน พร้ อมทังผลั
้ กดันให้ แผนดังกล่าวไปสูภ่ าคปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในอนาคต เป็ นต้ น
ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
การดําเนินงานของโครงการฯในพื ้นที่ตําบลยะหา ได้ อาศัยผู้ชว่ ยชุมชนจํานวนสองคน คือ
นายดาโอ๊ ะ บาฮี ซึง่ นับถือศาสนาอิสลามและนายอภินนั ธ์ โยธินกําจรชัยกุล ที่นบั ถือศาสนาพุทธ
ทังสองเป็
้
นผู้ที่มีภมู ิลําเนาอยู่ในพื ้นที่ตําบลยะหา มาเป็ นระยะเวลานาน โครงการฯได้ เริ่มต้ น
กิจกรรมในพื ้นที่ตําบลยะหา โดยจัดทํา SWOT ของพื ้นที่ เพื่อค้ นหาแนวทางในการดําเนินงาน และ
กลุม่ ผู้นําที่จะเป็ นตัวหลักในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ โดยสรุปแล้ วยุทธศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม
ในพื ้นที่ดงั กล่าวจะเน้ นในส่วนของการประสานกลุม่ การนําเดิมที่มีอยูแ่ ละพัฒนาให้ มีความเข้ มแข็ง
ยิ่งขึ ้น และการสร้ างเครื อข่ายระหว่างกลุม่ ขึ ้นมาใหม่ โดยเฉพาะในกลุม่ ของแม่บ้าน เยาวชนผ่าน
ชมรมกีฬา กลุม่ นักธุรกิจ และผู้อาวุโส พร้ อมๆกับการสร้ างบรรยากาศของการทํางานร่วมระหว่าง
กลุม่ ดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์และความรู้สกึ ที่ดีระหว่างกัน เช่น
โรงเรี ยน หน่วยงานระดับอําเภอ และเทศบาล เป็ นต้ น โดยที่ในช่วงของการเริ่ มต้ นโครงการ
ประชาคมมีความเคลือบแคลงสงสัยค่อนข้ างมาก
โดยเฉพาะในหมูป่ ระชาชนที่นบั ถือศาสนา
อิสลาม เนื่องจากหวาดระแวงว่า โครงการจะมาค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับความมัน่ คง จึงมีกระแสของ
การต่อต้ านบ้ างในระยะแรก ต่อมาหลังจากที่มีการชี ้แจงเป้าหมายการดําเนินงานของโครงการ
และเมื่อชุมชนได้ ร่วมกิจกรรมกับโครงการแล้ ว ทัศนคติดงั กล่าวสูญหายไปอย่างสิ ้นเชิง และชุมชน
ให้ ความร่ วมมือและร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการอย่างแข็งขัน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ประชาชนต่อโครงการที่ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ
ว่าเป็ นโครงการที่จะช่วยสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน มิใช่เป็ นโครงการที่จะก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางด้ านต่างๆให้ แก่ชมุ ชน การดําเนิน
กิจกรรมในพื ้นที่ตําบลยะหา เป็ นพื ้นที่หนึง่ ที่ประสบความสําเร็จทางด้ านการลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน และการสร้ างความเข้ มแข็งให้ เกิดขึ ้นแก่เยาวชนและกลุม่
แม่บ้านในพื ้นที่
โดยที่กลุม่ ดังกล่าวมีความพร้ อมที่จะดําเนินกิจกรรมเชิงพัฒนาต่างๆ ที่จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ในพื ้นที่ของตัวเอง มีความพยายามในการดําเนินการสานต่อกิจกรรม โดยการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานของท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะเทศบาลตําบลยะหา
ที่ได้ จดั
งบประมาณพัฒนาทางด้ านการกีฬา
และอาชีพของกลุม่ แม่บ้านที่โครงการได้ ผลักดันขึ ้นมา
กิจกรรมการสร้ างเครื อข่ายและการสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของพื ้นที่ตําบลยะหา มี
ความเด่นชัดมาก โดยเฉพาะการพยายามประสานงานให้ หน่วยงานในระดับจังหวัด ตํารวจ ทหาร
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เข้ าร่วมโครงการ
และในช่วงแรกผู้ชว่ ยชุมชนชอบที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็ นทางการใน
หลายๆครัง้ เช่น การเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ เช่น ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ มาเป็ นประธานในพิธี
การเปิ ดโครงการอยู่ตลอดเวลา ทําให้ บางครัง้ ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความรู้สึก ของการเป็ นกิจกรรม
เชิงการเมือง มีจดุ เน้ นที่มีผ้ ใู หญ่มาร่วมกิจกรรม มากกว่าการเน้ นที่ผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ต่อมาได้ มี
การปรับกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ มีการเน้ นที่ผลการปฏิบตั งิ านมากกว่าการเปิ ดงาน และได้ รับ
ความสําเร็ จในระดับที่นา่ พอใจ
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมของโครงการในพื ้นที่ในอําเภอตากใบ มีนายประกอบ ศรี สงั ข์ และนายซุลกิฟลี บา
กา ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้ชว่ ยชุมชน จัดกิจกรรมในชุมชนต่างๆของอําเภอตากใบ โดยจะมีการเน้ น
กิจกรรมในหมู่บ้านปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านไร่ บ้ านบางน้ อยและบ้ านเกาะยาว ซึง่ นับว่าเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
และมีผ้ เู สียชีวิตจากเหตุการณ์
ต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ประชาชนอยู่กนั อย่างหวาดกลัว หวาดระแวง และตึงเครี ยด มีความรู้สกึ ที่
ไม่ดีระหว่างประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน ทังๆที
้ ่ในอดีตที่ผา่ นมาก่อนเกิดเหตุการณ์กรณีตาก
ใบนัน้ ประชาชนทังสองศาสนาอยู
้
่กนั อย่างถ้ อยทีถ้อยอาศัย พึง่ พาซึง่ กันและกัน ใช้ ทรัพยากร
ร่วมกัน โครงการฯ ได้ เริ่ มดําเนินการโดยใช้ เครื อข่ายคนรู้จกั กันของผู้ชว่ ยชุมชน ที่จะรวมกันเป็ น
กลุม่ แกนนํา กลุม่ องค์กรต่างๆที่มีอยูแ่ ล้ วในพื ้นที่ กลุม่ สตรี กลุม่ ผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน กลุม่ ผู้นํา
ทางศาสนา เป็ นต้ น ที่จะทําหน้ าที่ดําเนินงานในพื ้นที่ โครงการฯได้ กําหนดเป้าหมายของกิจกรรม
ในพื ้นที่ดงั กล่าวออกเป็ นสองส่วนอย่างชัดเจน คือ การสร้ างความเข้ มแข็งและร่วมมือกันในระดับ
ชุมชนที่นบั ถือศาสนาเดียวกัน การรื อ้ ฟื น้ กิจกรรมที่ชมุ ชนเคยปฏิบตั กิ ่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบ การสร้ างกิจกรรมใหม่ที่เป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของชุมชน และการพัฒนากิจกรรมที่
ชุมชนเคยปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนื่องให้ มีรูปแบบที่เอื ้อต่อความสมานฉันท์ของชุมชนเพิ่มขึ ้น ในส่วน
ขันตอนที
้
่สอง คือ การนําเอาตัวแทนชุมชนต่างๆ มาทํากิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่างๆ ที่จะเกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนโดยรวมทังหมด
้
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเหล่านัน้ โดยคาดการณ์วา่
ความสมานฉันท์และการรื อ้ ฟื น้ ความสัมพันธ์ที่ดี
จะเกิดขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ จากกิจกรรมที่เป็ น
ผลประโยชน์ร่วมของชุมชน
จากการดําเนินงาน พบว่า มีความสําเร็จของการทําให้ แต่ละชุมชนฟื น้ ฟูกิจกรรมที่เคย
ปฏิบตั ใิ นอดีต พัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้นในระดับที่นา่ พอใจอย่างยิ่ง เกิดการ
รวมกลุม่ ของผู้นําเพื่อทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในชุมชน ประชาชนมีทศั นคติที่ดีตอ่ โครงการ และ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกําลังกายและทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆในพื ้นที่โครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาในชุมชนมุสลิม ในขณะ
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ที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสร้ างสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่นี ้ได้ รับความสนใจสูงมาก เช่น การ
ฟื น้ ฟูเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์นํ ้า และการร่วมกันจัดทําปะการังเทียมสําหรับใช้ ในการทําประมง ใน
พื ้นที่ชมุ ชนที่นบั ถือศาสนาพุทธ โครงการฯ ได้ พยายามฟื น้ ฟูกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ เช่น กิจกรรม
วันเด็ก การออกกําลังกายร่ วมกัน กิจกรรมการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น ซึง่ ทุก
กิจกรรมได้ รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดียิ่ง
อย่างไรก็ตามการรวมกลุม่ เพื่อทํากิจกรรมในลักษณะที่ทําให้ ชมุ ชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน
มาทํากิจกรรมร่ วมกันนัน้
ประสบความสําเร็จในระดับที่ยงั ไม่นา่ พอใจมากนัก ในระยะแรก
เนื่องจากความหวาดระแวงและการไม่ไว้ วางใจกันยังคงปรากฏอยู่ โครงการฯ ได้ พยายามเร่ง
กระบวนการที่จะทําให้ เกิดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาความรู้สกึ ระหว่าง
กันได้ ดีขึ ้น จนเกิดเป็ นชมรมผู้เลี ้ยงวัวเนื ้อ และศูนย์การเรี ยนรู้การเลี ้ยงวัวเนื ้อ ซึง่ มีสมาชิกทังที
้ ่นบั
ถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ พร้ อมกับแปลงสาธิตการปลูกหญ้ าสําหรับวัวขึ ้นมา ที่นอกจาก
เป็ นแหล่งอาหารของวัวแล้ ว ยังสามารถใช้ เป็ นแหล่งพันธุ์หญ้ าสําหรับการขยายผลต่อไป จนถึง
วันที่เขียนรายงาน ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้ มีประชาชนจากพื ้นที่ตา่ งๆของอําเภอตากใบเข้ ามาขอ
พันธุ์หญ้ าจากแปลงสาธิตแล้ วประมาณ ๘ ราย การเกิดขึ ้นมาของศูนย์ดงั กล่าว และการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการฯ
ไม่เพียงแต่ทําให้ มีการพัฒนาอาชีพของชุมชนประการ
เดียว แต่ทําให้ การรวมกลุม่ ของประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน มีความง่ายยิ่งขึ ้น เมื่อเทียบกับ
ก่อนเริ่ มดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่เห็นผลได้ ชดั เจนของความสมานฉันท์ของชุมชน คือ
การเดินทางไปทัศนศึกษาด้ วยกัน และเยี่ยมชมดูงานในสิ่งที่เป็ นความสนใจร่วมของชุมชนจริงๆ
ทําให้ ชมุ ชนเริ่ มเห็นความสําคัญของตัวเอง ความสําคัญของกลุม่ มีความคิดและความหวังที่จะ
พัฒนาตัวเองและชุมชน ศูนย์เรี ยนรู้การเลี ้ยงวัวเนื ้อที่สร้ างขึ ้นมา กลายเป็ นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญ
ระหว่างผู้ที่นบั ถือศาสนาต่างกัน พ่อค้ ามุสลิมจะมารับซื ้อวัวเนื ้อของผู้เลี ้ยงที่นบั ถือศาสนาพุทธ
การเคลื่อนไหว ไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนที่นบั ถือศาสนาพุทธและอิสลามในพื ้นที่ ได้ รับการ
ฟื น้ ฟูมากขึ ้น ศูนย์คลังยาวัวได้ ทําหน้ าที่เป็ นจุดประสานระหว่างกลุม่ เกษตรกร การพูดคุยกันมีมาก
ขึ ้น กิจกรรมที่ชมุ ชนเคยทําในอดีตของแต่ละพื ้นที่ เช่น การออกกําลังกาย การเรี ยนการสอน
ศาสนา การเฉลิมฉลองกิจกรรมตามประเพณีตา่ งๆ ได้ รับการฟื น้ ฟูขึ ้นมา
จากการดําเนินงานของโครงการทําให้ ชมุ ชนสามารถสร้ างกิจกรรมที่จะต่อยอดเพื่อ
นําเสนอไปยังหน่วยงานต่างๆ หลายโครงการ เช่น หน่วยงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส รับเรื่ อง
พัฒนาการเลี ้ยงวัว ศูนย์วิจยั พืชอาหารสัตว์ จังหวัดนราธิวาส จะให้ การสนับสนุนเรื่ อง แปลงสาธิต
สําหรับการปลูกหญ้ า และเครื่ องจักรและอุปกรณ์สําหรับการอัดหญ้ าฟาง องค์การบริหารส่วน
ตําบลและเทศบาล ให้ การสนับสนุน เรื่ องการปลูกหญ้ า เกิดการประสานงานกลุม่ พ่อค้ าและผู้เลี ้ยง
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เพื่อจัดทําเป็ นตลาดนัดวัว เกิดเครื อข่ายการเลี ้ยงวัว เพื่อสร้ างเวทีปรึกษาหารื อเรื่ องราวต่างๆ
เกี่ยวกับวัว เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามการดําเนินงานในพื ้นที่นี ้มีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะใน
พื ้นที่บ้านปูลาเจ๊ ะมูดอ โดยโครงการฯ พยายามให้ กลุม่ เยาวชนที่เป็ นผู้ต้องหาในกรณีเหตุการณ์ที่
อําเภอตากใบ เป็ นคณะทํางานในระดับพื ้นที่เพื่อให้ กลุม่ บุคคลเหล่านันมี
้ ความเข้ าใจโครงการ และ
ยอมรับการดําเนินงานของโครงการในพื ้นที่ อีกทังกลุ
้ ่มบุคคลดังกล่าว มีศกั ยภาพค่อนข้ างสูง
พร้ อมกับเชื่อว่าเมื่อร่วมทํากิจกรรมกับโครงการแล้ ว
บุคคลเหล่านันจะสามารถลดความ
้
หวาดระแวงต่อภาครัฐลงได้ บ้าง ซึง่ ช่วงแรกของการดําเนินโครงการ ความร่วมมือจากบุคคล
เหล่านันที
้ ่โครงการได้ รับมีสงู มาก จนกระทัง่ แกนนําคนหนึง่ ของกลุม่ ดังกล่าวถูกลอบยิงบริเวณ
หน้ าบ้ านจนเสียชีวิต ทําให้ กลุม่ ดังกล่าว เสียขวัญ และหลบหนีออกจากพื ้นที่ จนโครงการต้ องปรับ
วิธีการทํางานใหม่ภายหลัง เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของพื ้นที่ โดยเน้ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมทางศาสนาและมัสยิดแทนกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุม่ อื่นๆ
ตําบลแว้ ง อําเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส
การดําเนินกิจกรรมในพื ้นที่ตําบลแว้ ง อําเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส มีผ้ ชู ว่ ยชุมชนคือ
นางสาวซารี ฟะห์ เซ็ง ซึง่ เป็ นผู้ที่มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นชุมชนดังกล่าว และได้ เลือกพื ้นที่ปฏิบตั งิ านใน
โครงการ จํานวนสองหมูบ่ ้ านด้ วยกัน คือ บ้ านกรื อซอ และบ้ านเจ๊ ะเหม โดยที่บ้านเจ๊ ะเหม เป็ นพื ้นที่
ที่มีการรวมกลุม่ ของชุมชนเพื่อทํากิจกรรม
ในลักษณะของชุมชนเข้ มแข็งที่คอ่ นข้ างดีอยูแ่ ล้ ว
ในขณะที่พื ้นที่บ้านกรื อซอ เป็ นพื ้นที่ที่แทบจะไม่เคยมีการรวมกลุม่ เพื่อทํากิจกรรมใดๆ โดยองค์กร
ภายนอกเลย ทําให้ พื ้นฐานความแตกต่างดังกล่าว เป็ นโจทย์สําคัญของการกําหนดกิจกรรมในแต่
ละพื ้นที่ โครงการฯ ได้ เริ่ มกระบวนการแสวงหากลุม่ การนํา เพื่อสร้ างกิจกรรมในพื ้นที่ โดยได้ เลือก
เอาผู้นําทางวัฒนธรรม คือ นายนิมาโซ นิยอ ซึง่ เป็ นผู้นําศาสนาในชุมชน และนางสาวหัสนี ดาหา
มะ และคณะ เป็ นผู้ขบั เคลื่อนกิจกรรมในพื ้นที่บ้านเจ๊ ะเหม เครื่ องมือที่สําคัญที่สดุ ที่ทําให้ เกิดการ
รวมกลุม่ ของประชาชนในพื ้นที่บ้านเจ๊ ะเหม คือ การผลิตและจําหน่ายชาเจ๊ ะเหม ซึง่ ได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานอยูแ่ ล้ ว ในขณะที่เลือกทีมงานของประธานสภา
ตําบล คือ นายยามาลูดงิ สะรี ยอ และคณะ เป็ นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื ้นที่
บ้ านกรื อซอ ต่อมาได้ มีการชักชวนผู้นําศาสนา โดยเฉพาะบิลาลและคอเต็บ และผู้นํากลุม่ เยาวชน
เข้ ามาร่วมเป็ นคณะทํางาน นอกจากนันยั
้ งได้ รับความร่วมมืออย่างเข้ มแข็งและจริงจังจากคณะครู
อาจารย์โรงเรี ยนบ้ านกรื อซออีกด้ วย ต่อมากลุม่ ผู้นําดังกล่าว ได้ รวมตัวกันอย่างเข้ มแข็งกลายเป็ น
ทีมที่จะทํางานเพื่อร่วมพัฒนาหมูบ่ ้ านกรื อซอให้ เข้ มแข็ง พร้ อมที่จะเข้ าสูส่ นามการสร้ างหมูบ่ ้ าน
เข้ มแข็งขึ ้นมา
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จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการในพื ้นที่ทงสองนั
ั้
น้ ปรากฏ
ว่า พื ้นที่หมู่บ้านกรื อซอจะสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากกว่าหมู่บ้านเจ๊ ะเหม ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากบ้ านเจ๊ ะเหม เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับการสนับสนุนทังทางด้
้
านงบประมาณและโอกาส
มากเป็ นระยะเวลานาน ในขณะที่เป็ นการสนับสนุนโดยหน่วยงานภายนอกเป็ นครัง้ แรกของบ้ า
นกรื อซอ ทําให้ ความกระตือรื อร้ นกระฉับกระเฉง พร้ อมที่จะได้ รับการพัฒนาเพื่อนําไปสูส่ ิ่งที่ดีกว่า
มีสงู มาก นอกจากนันการที
้
่ที่ผา่ นมาการสนับสนุนต่างๆจากหน่วยงานอื่นๆ จะจํากัดเฉพาะที่
หมูบ่ ้ านเจ๊ ะเหมเท่านัน้ ในขณะที่บ้านกรื อซอ จะไม่ได้ รับการสนับสนุน ทําให้ ประชาชนมีความรู้สึก
ที่จะพัฒนากลุม่ ของตัวเอง ให้ เท่าเทียมหรื อเหนือกว่าบ้ านเจ๊ ะเหม ซึง่ เป็ นแรงผลักดันที่สําคัญ ทํา
ให้ การดําเนินงานของโครงการในพื ้นที่บ้านกรื อซอ ได้ รับผลเป็ นที่น่ายินดียิ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางด้ าน
นามธรรมที่ได้ รับอย่างชัดเจน คือ การที่ประชาชน มีความปรารถนาและพลังในการที่จะพัฒนา
ตัวเองและหมู่บ้าน ต้ องการสร้ างจุดเด่นให้ แก่หมู่บ้านของตัวเอง ประชาชนมีความรู้สําหรับการ
พัฒนาตนเองและหมู่บ้านเพิ่มขึ ้น เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะพัฒนาหมูบ่ ้ าน สํานึกถึงต้ นทุนทาง
ทรัพยากรและสังคมที่หมูบ่ ้ านมีอยู่ เป็ นต้ น ส่วนรูปธรรมที่เห็นได้ อย่างชัดเจน คือ การเกิดขึ ้นของ
ศูนย์เรี ยนรู้ประจําหมูบ่ ้ าน ในหมูบ่ ้ านกรื อซอ และการพัฒนาพร้ อมทังเสริ
้ มประสิทธิภาพของศูนย์
เรี ยนรู้ที่บ้านเจ๊ ะเหม การเกิดชมรมฟื น้ ฟูการปลูกกาแฟ ที่บ้านกรื อซอ เพื่อจะสร้ างเป็ นคูแ่ ฝดกับชา
เจ๊ ะเหม จากบ้ านเจ๊ ะเหม การเกิดขึ ้นของแปลงเพาะพันธุ์กาแฟ เพื่อแจกจ่ายให้ ชาวบ้ านร่วมกัน
ปลูก และมีความหวังสําหรับการพัฒนาเป็ นอาชีพเสริมในอนาคต โดยที่แปลงเพาะพันธุ์ดงั กล่าว
นัน้ เกิดขึ ้นมาจากการรวมกลุม่ เพื่อค้ นหาต้ นทุนของหมูบ่ ้ าน ที่โครงการฯได้ จดั ขึ ้น จนพัฒนา
กลายเป็ นโครงการที่นําเสนอและได้ รับอนุมตั งิ บประมาณในการดําเนินการจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยที่โครงการฯ สนับสนุนงบประมาณเพียงบางส่วนเท่านัน้ แต่สิ่งที่ได้ รับนันเกิ
้ นคุ้ม
โดยเฉพาะศูนย์และแปลงดังกล่าวกลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญ ที่จะใช้ สําหรับสร้ างความสมานฉันท์
ขึ ้นมาในพื ้นที่
ในส่วนของกิจกรรมในพื ้นที่บ้านเจ๊ ะเหม ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีชาวไทยเชื ้อสายจีน นับถือศาสนา
พุทธ อยู่บ้างนัน้ ได้ เพิ่มเติมกิจกรรมในลักษณะของการรวมกลุม่ เป็ นการเฉพาะ เช่น การเดินทาง
ไปทัศนศึกษาของผู้อาวุโสที่นบั ถือศาสนาต่างกัน ไปยังพื ้นที่อื่นๆของประเทศ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านเวทีตา่ งๆ ทําให้ เกิดกลุม่ ผู้อาวุโสของหมูบ่ ้ าน มีกิจกรรมสําหรับผู้อาวุโส ที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมในลักษณะของการสร้ างความเข้ าใจร่วมระหว่างประชาชน ฝ่ าย
ปกครอง และทหาร และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวได้ กลายเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ เกิดและคงไว้ ซงึ่
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้คนในชุมชน และความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการต่างๆ อันจะ
นําไปสูก่ ารลดเงื่อนไขที่จะก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจกัน และหวาดระแวงกันในอนาคตได้
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กิจกรรมที่โครงการฯได้ ริเริ่มและได้ รับการต่ อยอดโดยหน่ วยงานและองค์ กรอื่นๆ
กิจกรรม
ป่ าสมุนไพร

พืน้ ที่
ลักษณะการต่ อยอด
ตําบลท่าเรื อ อําเภอ หน่วยงานของรัฐได้ รับที่จะเก็บรักษาสภาพ
โคกโพธิ์
พื ้นที่ดงั กล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในการใช้ ป่าดังกล่าวต่อไป
ที่ทิ ้งขยะ
ตําบลควนโนรี อําเภอ หน่วยงานของรัฐเข้ ามาให้ ความร่วมมือใน
โคกโพธิ์
การจัดการ
โดยเฉพาะหน่วยงานระดับ
จังหวัด
แผนแม่บทเพื่อการพัฒนา ตําบลปะเสยะวอ
ดําเนินการจัดทําแผนแม่บท เพื่อผลักดันให้
หมูบ่ ้ าน
อําเภอสายบุรี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับไปดําเนินการต่อไป
ตําบลท่าเรื อ อําเภอ
โคกโพธิ์
การเรี ยนการสอนศาสนา ทุกพื ้นที่
ผลักดันให้ มสั ยิดและโรงเรี ยนตาดีกา รับ
ในพื ้นที่
แนวทางการทํางานไปดําเนินการต่อไป
กลุม่ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ตําบลเกะรอ อําเภอรา เกิดกลุม่ เพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และกลุม่
มัน
ได้ ดําเนินการต่อ
กลุม่ ผลิตถ่าน
ตําบลเกะรอ อําเภอรา เกิดกลุม่ เผาถ่านเป็ นอาชีพเสริ ม และกลุม่
มัน
ได้ ดําเนินการต่อ
กลุม่ แม่บ้าน
ตําบลเกะรอ อําเภอรา พัฒนาการผลิตผ้ าคลุมผม
และกลุม่ ได้
มัน
ดําเนินการต่อ
กิจกรรมกีฬา
ตําบลยะหา อําเภอยะ เทศบาลรับเรื่ องไปดําเนินการต่อ
หา
กลุม่ สตรี เพื่อพัฒนาตัวเอง ตําบลยะหา อําเภอยะ กลุม่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
และอาชีพ
หา
หน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาล อสม.
ศูนย์สาธิตการเลี ้ยงและ อําเภอตากใบ จังหวัด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน
ขุนโคเนื ้อ
นราธิวาส
แปลงสาธิตการปลูกหญ้ า อําเภอตากใบ จังหวัด ศูนย์วิจยั พืชอาหารสัตว์ นราธิวาส องค์การ
และแหล่งพันธุ์หญ้ า
นราธิวาส
บริหารส่วนตําบล เทศบาล รับไปดําเนินการ
และสนับสนุนต่อ
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กิจกรรม
พืน้ ที่
การเก็บรักษาหญ้ าโดยใช้ อําเภอตากใบ จังหวัด
เครื่ องจักร
นราธิวาส
ตลาดนัดโค
อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
วัดถัมภาวาส
ตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี

ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน

ลักษณะการต่ อยอด
ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจยั พืชอาหาร
สัตว์ นราธิวาส
ชมรมเลี ้ยงวัวกําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้
ดําเนินการเพิ่มเติมจากส่วนที่โครงการได้ ทํา
ไป ทําให้ สามารถพัฒนาสภาพของวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนต่างร่วมใจ
กันใช้ วดั เป็ นศูนย์กลางของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอีกครัง้ หนึง่
บ้ านปาตาบาระ บ้ าน มีศนู ย์เรี ยนรู้ชมุ ชนเพื่อเป็ นแหล่งพบปะ
เกะรอ
บ้ านท่าเรื อ พูดคุย เรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บ้ าน กรื อซอ บ้ านเจ๊ ะ ร่วมกันของหมู่บ้าน
เหม
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การดําเนินงานตามแผนการทํางานในโครงการ
1. แผนงานด้ านการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ โดยผ่ านกิจกรรมการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร และเวทีสานเสวนา
การจัดเวทีตา่ งๆเพื่อให้ ความรู้ และการทําความเข้ าใจในหมูบ่ ้ าน ระหว่างหมูบ่ ้ าน ระหว่างชาติพนั ธุ์ โดยการร่วมกันคิดของผู้ที่เข้ าร่วมโครงการ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม
งบประมาณ
สิ่งที่ได้ รับ
1. การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในระดับ 3 จังหวัดโดย
ผู้เข้ าร่วมเฉพาะตัวแทนชุมชนที่มีความพร้ อมสูง และภาค
ส่วนต่างๆ
- ตัวแทนชุมชนจากทุกพื ้นที่เข้ าร่วมสัมมนา
- รับฟั งกรอบและแนวคิดในการทํางาน
-รับฟั งการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ศาสนาและวัฒนธรรม
กับการแก้ ไขปั ญหาชุมชน
-ตัวแทนชุมชนที่เข้ าร่วมนําเสนอกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ชุมชน
2. การจัดเวทีย่อย ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ สานเสวนา
ย่อย ในระดับ 3 จังหวัดโดยผู้เข้ าร่วมเฉพาะตัวแทนชุมชนที่มี
ความพร้ อมสูงและภาคส่วนต่างๆ
กิจกรรมการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
อยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้ านต่างพื ้นที่
- ครัง้ ที่ 1 ตัวแทนชุมชนบ้ านกาเด็ง อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส
เดินทางมาพบปะสังสรรค์กบั ชาวบ้ านปาตาบาระ อ. สายบุรี
จ. ปั ตตานี โดยได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการทํางานต่างๆ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

46,597.5

ห้ องประชุม
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
มอ ปั ตตานี

บ้ านปาตาบา
ระ อ. สายบุรี
จ. ปั ตตานี

29/9/48 150 คน/ตัวแทน
จากทุกชุมชนที่ร่วม
โครงการ

10/48

50 คน/ตัวแทน
ชุมชนบ้ านกาเด็ง
และชาวบ้ านบ้ าน
ปาตาบาระ
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- รับทราบกรอบการทํางานของโครงการ สําเร็จ
- รับรู้แนวคิดการอยู่ร่วมกันของสังคมต่าง
ศาสนาและวัฒนธรรม
- สร้ างเครือข่ายเบื ้องต้ น
- ข้ อเสนอเบื ้องต้ นจากผู้เข้ าร่วม

ไม่ใช้
งบประมาณ
โครงการฯ

- รับรู้สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนที่
มีวิถีชีวิตที่แตกต่าง
- สร้ างเครือข่ายและความคุ้นเคยระหว่าง
กัน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งในสถานการณ์
ปั จจุบนั

สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม
-ครัง้ ที่ 2 ตัวแทนชุมชน ต. ปะเสยะวอ ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับตัวแทนชุมชนอําเภอแว้ ง โดยตัวแทนชุมชน
อําเภอแว้ งเข้ าพักค้ างคืนร่วมกับชาวบ้ านปาตาบาระ ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและสังคมด้ วยกัน -ตัวแทนชุมชนและ
ชาวบ้ านได้ ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงกรณีขา่ วลือต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ทําให้ ชาวบ้ าน
ได้ รับทราบข้ อเท็จจริงบางประการที่เกิดจากข่าวลือที่ไม่
สร้ างสรรค์
3. การจัดเวทีประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ สานเสวนาย่อย
ในชุมชน โดยผู้เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของชุมชน
- กิจกรรมสานเสวนาที่ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างโครงการของรับกับประชาชน

- กิจกรรมสานเสวนาเพื่อสร้ างความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กันระหว่าง
ประชาชนต่างชาติพนั ธุ์และศาสนา

สถานที่จัด

วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม

โรงเรียนตาดี 2/12/48 50 คน/ตัวแทน
กา และ
ชุมชนบ้ านกรือ ซอ
มัสยิดบ้ านปา
และปาตาบาระ
ตาบาระ
อําเภอสาย
บุรี

-โคกโพธิ์

20/7/48 50 คน/ประชาชน
ข้ าราชการ
นักวิชาการและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

- ร้ านนํ ้าชา
ยะหา

30/9/48 50 คน

งบประมาณ

สิ่งที่ได้ รับ

ใช้
งบประมาณ
ร่วมกับการ
ทัศนศึกษา

- รับรู้สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนที่
มีวิถีชีวิตที่แตกต่าง
- สร้ างเครือข่ายและความคุ้นเคยระหว่าง
กัน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งในสถานการณ์
ปั จจุบนั

2,615

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

- สามารถไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทระหว่างรัฐ
กับประชาชนกรณีความขัดแย้ งระหว่าง
ประชาชนกับการนิคมได้
- ได้ ข้อตกลงร่วมกันจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
- ได้ รับรู้ถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
กระบวนการสานเสวนาและสันติวิธี
- มีกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือกัน
ของประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน

ร่วมกับ
โครงการสาน
เสวนา/สําเร็จ
อย่างดี มีการ
ดําเนินการต่อ
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ

สําเร็จ
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หมายเหตุ

กิจกรรม
- กิจกรรมสานเสวนาเพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะที่บา่ นควนโนรี อ.
โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี
- ประสานงานให้ แก่โครงการสานเสวนา ศูนย์ศกึ ษาและ
พัฒนาสันติวิธี และจัดทีมงานเข้ าร่วมในการดําเนินการ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาขยะ

สถานที่จัด

วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

ควนโนรี อ.
โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

1470/ประชาชน
16/11/4 ข้ าราชการ
8
นักวิชาการและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

- สามารถหาแนวทางเบื ้องต้ นสําหรับการ
แก้ ไขปั ญหาขยะได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
- ได้ รับรู้ถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
กระบวนการสานเสวนาและสันติวิธี และ
เป็ นการขจัดเงื่อนไขที่จะก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งในอนาคต
- มีกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือกัน
ของประชาชนที่นบั ถือศาสนาต่างกัน

8,618

- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน

4. การจัดทําประวัติชมุ ชน เพื่อสร้ างสํานึกรักหมูบ่ ้ านและ
ชุมชน พร้ อมทังสร้
้ างความสามัคคีและปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กลุม่ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้ เคียง โดย
ใช้ ผ้ สู งู อายุ ผู้นําธรรมชาติและปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นวิทยากร
ร่วมจัดทําประวัติชมุ ชน
- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ทุกหมูบ่ ้ านใน 13ปั ตตานี
พื ้นที่โครงการ 20/8/48
ของตําบลปะ , 3/9/48
เสยะวอ อ.
สายบุรี จง
ปั ตตานี

75 คน/ผู้อาวุโสใน
ชุมชน วิทยากร
จากศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนและ
ผู้สนใจ
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สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ
ร่วมกับ
โครงการสาน
เสวนา/สําเร็จ
อย่างดี มีการ
ดําเนินการต่อ
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ

สําเร็จ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

สิ่งที่ได้ รับ
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน

- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลท่าเรือ อ. โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

ทุกหมูบ่ ้ านใน
5115/ผู้อาวุโสใน
พื ้นที่โครงการ 29/8/48 ชุมชน และผู้สนใจ

3,100

- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลแว้ ง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส

ทุกหมูบ่ ้ านใน 646 คน/ผู้อาวุโสใน
พื ้นที่โครงการ 16/9/48 ชุมชน และผู้สนใจ

15,228

- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลศาลาใหม่ และ ต. เจ๊ ะเห
อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ทุกหมูบ่ ้ านใน 14/9/48 16 คน/ผู้อาวุโสใน
พื ้นที่โครงการ
ชุมชน และผู้สนใจ
ของ ต. ศาลา
ใหม่ และ ต.
เจ๊ ะเห อ.
ตากใบ จ.
นราธิวาส

6,800
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ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

สิ่งที่ได้ รับ
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน
- มีเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ความทรงจําในเรื่องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการสนทนาตาม
สถานที่ชมุ นุมต่างๆ เช่น ร้ านนํ ้าชา
บริเวณมัสยิด เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติของชุมชน
- คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน

- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลยะหา อ. ยะหา จ. ยะลา

ทุกหมูบ่ ้ านใน 30/9/48 15 คน/ผู้อาวุโสใน
พื ้นที่โครงการ
ชุมชน และผู้สนใจ
ของ ตําบลยะ
หา อ. ยะหา
จ. ยะลา

5,639

- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลปูยดุ อ. เมือง จ. ปั ตตานี

ทุกหมูบ่ านใน 20/8/48 20 คน/ผู้อาวุโสใน
พื ้นที่โครงการ
ชุมชน และผู้สนใจ
ของตําบลปู
ยุด อ. เมือง
จ. ปั ตตานี

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

- กิจกรรมจัดทําประวัติชมุ ชนตําบลเกะรอ อ. รามัน จ. ยะลา

ทุกหมูบ่ ้ านใน
พื ้นที่โครงการ
ของตําบลเกะ
รอ อ. รามัน
จ. ยะลา

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

2/7/48

13 คน/ผู้อาวุโสใน
ชุมชน และผู้สนใจ
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ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

หมายเหตุ

2. แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของโรงเรี ยนประถมศึกษา และร้ านนํา้ ชา (กือดากอปี ) ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
งบประ
สิ่งที่ได้ รับ
มาณ
1. สนับสนุนให้ สมาชิกของชุมชนที่เคยร่วมรับประทาน
ร้ านนํ ้าชา ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ ไม่ใช้
- สร้ างกระแสให้ เกิดการตื่นตัวของการ
อาหารและนํ ้าชาที่ร้านนํ ้าชาเดียวกัน หวนกลับมาสู่
ในหมูบ่ ้ าน โครงการ
งบประมาณ รับประทานอาหารและชา กาแฟ ในร้ าน
บรรยากาศดังเดิ
้ ม โดยผ่านการชักชวน และการกระตุ้นโดย
นํ ้าชาที่เคยใช้ ร่วมกัน
การจัดกิจกรรมต่างๆที่ร้านนํ ้าชา
2. การใช้ ร้านนํ ้าชาเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสารของชุมชนเพื่อ
ทุกพื ้นที่
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
- สร้ างมุมห้ องสมุด และบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ในร้ านนํ ้าชา
ทุกพื ้นที่
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่
- ทําให้ ร้านนํ ้าชาเป็ นมากกว่าร้ านนํ ้าชา
ของชุมชนหรือวัดที่เข้ าร่วมโครงการ
โครงการ
ปกติ
- ทําให้ ร้านนํ ้าชาเป็ นศูนย์การเรียนรู้ย่อย
ของชุมชน
- ทําให้ ประเด็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในร้ านนํ ้าชา ประกอบด้ วย
เนื ้อหาสาระสร้ างสรรค์มากขึ ้น
- ให้ ร้านนํ ้าชาเป็ นเวทีประชุม กรณีที่ต้องการจัดกิจกรรม
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ ไม่ใช้
- ร้ านนํ ้าชาเป็ นสถานที่สําหรับใช้ ในการ
ต่างๆในชุมชน นอกจากการใช้ เวทีมสั ยิดและโรงเรียนตาดีกา
โครงการ
งบประมาณ ประชุม เสวนาต่างๆ
3. การเพิ่มบทบาทของร้ านนํ ้าชา ในการเป็ นเวทีสมานฉันท์
- จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาของหมูบ่ ้ านโดย ทุกพื ้นที่
ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ ไม่ใช้
- ร้ านนํ ้าชาเป็ นส่วนสําคัญในการหนุน
ใช้ ร้านนํ ้าชาเป็ นสถานที่จดั เวที
โครงการ
งบประมาณ เสริมกิจกรรมในพื ้นที่
- เป็ นส่วนหนุนเสริมกิจกรรมต่างๆ
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ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
ไม่คอ่ ยสําเร็จ

หมายเหตุ
จะเกิดขึ ้น
เฉพาะบาง
พื ้นที่เท่านัน้

ดําเนินการ
เพียง 30 %

สําเร็จ

สําเร็จ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

รามัน

23/8/48

280/นักเรียน
ผู้ปกครอง ครู

4,500

- จัดกิจกรรมแก้ บวชโดยใช้ สถานที่ของโรงเรียนบ้ านยะหา

โรงเรียนบ้ า
นยะหา อ.
ยะหา จ.
ยะลา

10/10/4
8

250 คน/ผู้วา่
นายอําเภอ ผู้นํา
ต่างๆ นักวิชาการ
ประชาชนและครู

10,684

- จัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนประถมศึกษา
- จัดกิจกรรมวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน โดยใช้ สถานที่ของโรงเรียน

ตากใบ
แว้ ง

4. การใช้ บทบาทของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเป็ น
สื่อกลางโครงการในบางพื ้นที่ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จัดงานเลี ้ยงในโอกาสสําคัญของโรงเรียน หรือหมูบ่ ้ าน
- การจัดกิจกรรมสมุนไพร นําสูส่ ามัคคี 3 เส้ า ผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียน

1,500
ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น
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สิ่งที่ได้ รับ

- สร้ างความสัมพันธ์คนในชุมชนกับ
โรงเรียน
- แลกเปลี่ยนถามทุกข์สขุ
- เห็นความสําคัญของสมุนไพร และผัก
พื ้นบ้ านมากขึ ้น
-ประชาชนสามารถพบปะแลกเปลี่ยน
พูดคุยกันฉันท์พี่น้อง
- โรงเรียนกับชุมชนเพิ่มความผูกพัน
ใกล้ ชิดเพิ่มมากขึ ้น

- เกิดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ในหมู่
ประชาชน
- สร้ างความรู้สกึ ในความเป็ นเจ้ าของ
โรงเรียนในหมูป่ ระชาชน
- ประเพณีและวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่ดี
ได้ รับการรักษาไว้ เป็ นมรดกให้ แก่
ลูกหลาน

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ
สําเร็จ

หมายเหตุ

3. แผนงานด้ านการส่ งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ ขัดต่ อหลักการทางศาสนา และสนับสนุนการสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
งบประมาณ
สิ่งที่ได้ รับ
ผลการ
หมายเหตุ
ปฏิบัตงิ าน
1. การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จดั โดยชุมชน เช่น มาแกแต
(กินนํ ้าชา) มาแกนาซิกาบู (กินข้ าวยํา) เลี ้ยงขนมจีน เป็ นต้ น
- จัดกิจกรรมมาแกแต เพื่อประสานความขัดแย้ งที่เกิดจาก
รามัน
30 คน/ผู้ที่ได้ รับ ใช้ ร่วมกับ
- คูก่ รณีมีเวทีที่จะพบปะ และพูดคุยกัน
สําเร็จ
การเลือกตัง้ อบต. ต. เกะรอ อ. รามัน จ. ยะลา
ผลกระทบจาก
กิจกรรมอื่น - คูก่ รณีมีทศั นคติที่ดีขึ ้นต่อกันความขัดแย้ ง
- จัดกิจกรรมมาแกแตเพื่อเสริมสร้ างความสมานฉันท์ใน
ยี่งอ
5-9/10/48 300 คน/
ใช้ ร่วมกับ
- มีเวทีที่จะทําให้ ชาวบ้ านได้ พบปะพูดคุย สําเร็จ
ชุมชน ที่ ต. ตะปอเยาะ อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส
ประชาชนและ
กิจกรรมอื่น กันในเรื่องราวที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น
เยาวชนใน
- ได้ ประเด็นที่มีการพูดคุยกันในกลุม่
หมูบ่ ้ าน
ประชาชนต่างวัย
2. การส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะของการเยี่ยมเยียนเพื่อน ทุกพื ้นที่ที่ ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ 5,500
- กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ ้นบ้ างอยู่แล้ วใน
ดําเนินการได้
ฝูงที่อยู่ในหมูบ่ ้ านเดียวกันหรือต่างหมูบ่ ้ าน
ดําเนินการ โครงการ
สังคมของพื ้นที่ที่มีการดําเนินโครงการ
น้ อย
ได้
3. การสนับสนุนให้ กลุม่ อันนาชีด (คณะดนตรีประสานเสียง) ดําเนินการ ตลอด
ประชาชนในพื ้นที่ - เกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องการขับร้ อง
กําลัง
ที่โครงการได้ จดั ตังขึ
้ ้น เพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ ทุกพื ้นที่ที่มี โครงการ
เพลงอันนาชีด ซึง่ มีเนื ้อหาให้ ผ้ คู นกระทํา
ดําเนินการ
ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนทางด้ านต่างๆ ในพื ้นที่
ความ
ความดี
- เกิดการผ่อนคลายจากสถานการณ์การ
เป้าหมาย
ต้ องการ
ก่อความไม่สงบในพื ้นที่
- เยาวชนมีช่องทางการแสดงออกที่เป็ น
ทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง
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กิจกรรม
4. กิจกรรมการจัดทําศาลาเฝ้าระวังการลักขโมยปลากะพง
ขาวสําหรับชุมชนบางตะโละ และปาตาบาระ

5. กิจกรรมการแข่งขันหมากฮอสระดับตําบล

6. จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ขดั ต่อหลักศาสนา
- มหกรรมการฟื น้ ฟูศิลปะและวัฒนธรรมระดับตําบล พร้ อม
การจัดพาเหรดของนักเรียน, การละเล่นของผู้ใหญ่

สถานที่
จัด
ปะเสยะ
วอ

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

กําลัง
ดําเนินการ

ปะเสยะ
วอ

23/9/48

30/ชาวบ้ านทัง้ 3
หมูบ่ ้ าน

1,014

แว้ ง

2425/9/48

1,500 คน/
ชาวบ้ าน เยาวชน
และนักเรียนใน
พื ้นที่ตําบลแว้ ง

18,803
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สิ่งที่ได้ รับ
- ชาวบ้ านมีที่พกั สําหรับใช้ ในกิจกรรมการ
เฝ้าระวังการลักขโมย และการก่อการต่างๆ
ในหมูบ่ ้ าน
- เสริมสร้ างความสามัคคีในหมูช่ าวบ้ าน
จากการร่วมกันสร้ างศาลาดังกล่าว
- เกิดแนวคิดในการวางแผนสําหรับจัดการ
ศาลาดังกล่าวร่วมกัน
- เกิดแนวคิดในการวางแผนเพื่อพัฒนา
หมูบ่ ้ านทางด้ านอื่นๆ
- เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ มีการเชื่อมต่อ
ของชุมชนทังในระหว่
้
างชุมชนและต่าง
ชุมชนที่อยู่ติดกัน
- เยาวชนและประชาชนใช้ เวลาว่างที่มีอยู่
มาทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น
- เกิดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ในหมูป่ ระชาชน
และผู้อาวุโสมีความรู้สกึ ถึงคุณค่าของ
ตัวเองมากขึ ้น
- ประเพณีและวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่ดีได้ รับ
การรักษาไว้ เป็ นมรดกให้ แก่ลกู หลาน
- แสดงถึงความเข้ มแข็งของประชาชนใน
พื ้นที่ที่จะร่วมรับมือกับปั ญหาต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

สําเร็จ

สําเร็จ

กิจกรรม

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

7. กิจกรรมทําบุญประเพณีเดือนสิบและชักพระ
- กิจกรรมประเพณีเดือนสิบที่ ต. ท่าเรือ อ. โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

โคกโพธิ์

19/9/48,3/
10/48

1,000/ชาวบ้ าน ต.
ท่าเรือ

2,700

- กิจกรรมประเพณีเดือนสิบที่ ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี

สายบุรี

3/10/48

150/ชาวบ้ านบาง
ตะโละ

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

- กิจกรรมประเพณีชกั พระ ที่ ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี

สายบุรี

18/10/48

100/ชาวบ้ านบาง
ตะโละและ
ใกล้ เคียง

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

- กิจกรรมทอดผ้ าป่ าที่วดั ถัมภาวาส ต. ปะเสยะวอ อ. สาย
บุรี จ. ปั ตตานี

สายบุรี

20/10/48

100/ชาวบ้ านบาง
ตะโละและ
ใกล้ เคียง

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น
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สิ่งที่ได้ รับ

- ส่งเสริมประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมูป่ ระชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมูป่ ระชาชน
- ส่งเสริมประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมูป่ ระชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมูป่ ระชาชน
- ส่งเสริมประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมูป่ ระชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมูป่ ระชาชน
- ส่งเสริมประเพณีอนั ดี
- เกิดความเข้ มแข็งในหมูป่ ระชาชน
- สร้ างกระแสของการใกล้ ชิดกับศาสนาใน
หมูป่ ระชาชน
- วัดที่เคยได้ รับการละเลยได้ รับการดูแล
มากขึ ้น และเกิดแนวคิดจนมีการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์กฏุ ิที่เสื่อมโทรมของวัดถัม
ภาวาสขึ ้นมาอีกครัง้

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม
8. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ที่ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

- จัดการแข่งขันกีฬาพื ้นบ้ าน กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล
เซปั กตะกร้ อ ที่บ้านเจ๊ ะเหม ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. ปั ตตานี

สถานที่
จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

ตากใบ

1924/9/48

400/ชาวบ้ านบ้ าน
ปูลาเจ๊ ะมูดอ

6,940

แว้ ง

2426/9/48

1,400/ชาวบ้ าน ต.
แว้ ง

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น
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สิ่งที่ได้ รับ

- เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ มีการเชื่อมต่อ
ของชุมชนในระหว่างชุมชน
- เยาวชนและประชาชนใช้ เวลาว่างที่มีอยู่
มาทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น และมี
ทางออกมากขึ ้น
- ผู้ที่มีรายชื่อเป็ นผู้ต้องสงสัยของภาครัฐที่
อยู่ในหมูบ่ ้ านซึง่ เป็ นแกนนําในการจัด
กิจกรรมมีความรู้สกึ ถึงคุณค่าของตัวเอง
มากขึ ้น และเกิดสภาพผ่อนคลายจาก
เหตุการณ์ณ์ต่างๆขึ ้น
- เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ มีการเชื่อมต่อ
ของชุมชนในระหว่างชุมชน
- เยาวชนและประชาชนใช้ เวลาว่างที่มีอยู่
มาทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น และมี
ทางออกมากขึ ้น
- เกิดความเข้ มแข็งในหมูป่ ระชาชน
- เกิดกระแสของการจัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม
9. กิจกรรมทําโมเดลเรือประมงและเรื อสําเภาจําลองที่บ้าน
บางตะโละ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี

สถานที่
จัด
ปะเสยะ
วอ

10. การแสดงอันนาชีด และสร้ างวงอันนาชีด
- ตังวงอั
้ นนาชีดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตลอด
โครงการ

ตลอด
โครงการ
ตลอด
โครงการ
19/10/48

- ตังวงอั
้ นนาชีดของเยาวชนบ้ านเจ๊ ะเหม และบ้ านกรือซอ
อําเภอแว้ ง
- จัดการแสดงอันนาชีด ณ หอประชุม มอ. ปั ตตานี

- ร่วมแสดงในพิธีเปิ ดงานมหกรรมสันติวิธี ที่ รร. ซีเอส จ.
ปั ตตานี
- ร่วมแสดงในงานภาคกลางคืนของมหกรรมสันติวิธี รร. ซี
เอส จ. ปั ตตานี

วันที่จัด

ปั ตตานี

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

5/ชาวบ้ านบางตะ
โละและปาตาบา
ระ

2,007

500/นักศึกษาและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

14 พ.ย. 48 2,000/เครือข่าย
สันติวิธี ข้ าราชการ
และผู้สนใจทัว่ ไป
14/11/48 500/เครือข่ายสันติ
วิธี ข้ าราชการ และ
ผู้สนใจทัว่ ไป

32

สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

- เกิดโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพื่อเป็ น
ทางเลือกใหม่
- ได้ โมเดลเรือจําลองสําหรับเป็ นสินค้ าของ
หมูบ่ ้ าน
- เกิดกระแสการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตอ่ ไป

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

- มีวงอันนาชีดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มีวงอันนาชีดของบ้ านเจ๊ ะเหมและกรือซอ

สําเร็จ

- เกิดกระแสการขับร้ องเพลงอันนาชีดใน
หมูน่ กั ศึกษามากขึ ้น
- จัดการแสดงอันนาชีด โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมชม
จํานวนมาก
- ได้ มีโอกาสขับร้ องและเผยแพร่แนวคิด
สมานฉันท์ผา่ นเวทีมหกรรมสันติวิธี

สําเร็จ

- ได้ มีโอกาสขับร้ องและเผยแพร่แนวคิด
สมานฉันท์ผา่ นเวทีมหกรรมสันติวิธี

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

กิจกรรม
- ร่วมถ่ายทําสกู๊ฟพิเศษ วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ITV และจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ITV

สถานที่
จัด
ปั ตตานี

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

15/11/48

ไม่ใช้
งบประมาณ

- จัดการแสดงอันนาชีด เข้ าร่วมงาน จุฬาวิชาการ 48 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ

2425/11/48

700/นิสิต
นักวิชาการและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

11. พัฒนาและสร้ างจุดตรวจประจําหมูบ่ ้ าน

ตากใบ

9/48

30 คน ชาวบ้ าน
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4,000

สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

- ได้ มีโอกาสขับร้ องและเผยแพร่แนวคิด
สมานฉันท์ผา่ นเวทีมหกรรมสันติวิธี ให้ แก่
ประชาชนคนไทยทัว่ ประเทศ
- ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
- ได้ มีโอกาสขับร้ อง จัดแสดงนิทรรศการ
สําเร็จ
และเผยแพร่แนวคิดสันติวิธี และสร้ าง
ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องต่อศาสนาอิสลามและ
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ผ่านเวทีกิจกรรมจุฬาวิชาการ เพื่อให้
ผู้สนใจทัว่ ไปได้ รับชม
- เยาวชนจากพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
มีโอกาสรับทราบข้ อเท็จจริงและรู้จกั พื ้นที่
ส่วนอื่นๆของประเทศไทยมากขึ ้น
- ได้ จดุ ตรวจประจําหมู่บ้าน
สําเร็จ

หมายเหตุ

4. แผนงานด้ านการสนับสนุนบทบาทของผู้อาวุโสในชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ ผุ้นําศาสนา ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
งบประมาณ
1. การจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกอาวุโสในชุมชนรําลึกวัยเด็ก ทุกพื ้นที่
ด้ วยกัน โดยจัดเอาผู้อาวุโสที่เคยร่วมเรียน หนังสือและทํา
กิจกรรมต่างๆร่วมกันในอดีตได้ มีโอกาสพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
2. การจัดทัศนศึกษาของผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้ าน เพื่อเยี่ยม
ชมหมูบ่ ้ านอื่นๆ ที่มีการพัฒนาในทางที่ดี และนํากลับไป
พัฒนาพื ้นที่ของตนเอง
- กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานและประชุมเชิงปฏิบตั ิการนอก
สตูล กระบี่
พื ้นที่ของชุมชนบ้ านปาแตรายอ ต. เกะรอ อ. รามัน จ. ยะลา ภูเก็ต
ร่วมกับตัวแทนชุมชน ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี

- กิจกรรมทัศนศึกษา และเปิ ดโลกทัศน์ทางการศึกษาของ
ชุมชนบ้ านเจ๊ ะเหม อ. แว้ ง จ. นราธิวาส

ตลอด
โครงการ

-

29/92/10/48

กระบี่
11พังงา ภูเก็ต 14/11/48

สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

งบประมาณ
จากกิจกรรม
ประวัติชมุ ชน

- ความสัมพันธ์ ของผู้อาวุโสได้ รับการ
ฟื น้ ฟู
- ได้ เนื ้อหาประวัติชมุ ชน

30/แกนนํา
ประชาชนจาก ต.
เกะรอ ร่วมกับ
ตัวแทนจาก ต.
ปะเสยะวอ

40,000

47/กลุม่ ผู้อาวุโส
บ้ านเจ๊ ะเหม ต.
แว้ ง

53,600

- เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ าง
สําเร็จ
ชุมชนให้ เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ต่างๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเอง
ต่อไป
- ได้ เครือข่ายของผู้สงู อายุที่นบั ถือศาสนา สําเร็จ
ต่างกัน
- ผู้สงู อายุเห็นคุณค่าความสําคัญของ
ตัวเอง
- ผู้สงู อายุมีความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและ
กันจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
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หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบตั ิการนอก ตรัง กระบี่
พื ้นที่ของชุมชน ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี ร่วมกับ
ตัวแทนชุมชนบ้ านกรือซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานด้ านพัฒนาชุมชนของ
ตัวแทนชุมชน ต. เจ๊ ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
- สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าค่ายลูกเสือร่วมกันของเยาวชน
ตําบลยะหา อ. ยะหา จ. ยะลา

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

3-5/12/48

45 คน/ตัวแทน
ชุมชนและผุ้นํา
จากบ้ าน กรือซอ
ต. แว้ ง ร่วมกับ
ตัวแทนจาก ต.
ปะเสยะวอ

นครศรี ฯ
อยุธยา
30/11/48สุพรรณบุรี 6/12/48
เพชรบุรี
กทม ชลบุรี

งบประมาณ
48,200

13,450
45 คน/เยาวชน
ต. ยะหา และครู
ผู้ปกครอง

35

20,000

สิ่งที่ได้ รับ
- เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ าง
ชุมชนให้ เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ต่างๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเอง
ต่อไป
- ได้ ประเด็นปั ญหาร่วมของชุมชน คือ
การทําประมงอวนปลากะตักบริเวณแนว
ปะการังเทียมในโครงการพระราชดําริ
พร้ อมแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา

- เกิดเครือข่ายเยาวชนตําบลยะหา เพื่อ
สร้ างกลุม่ เยาวชนที่เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ต่างๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเอง
ต่อไป
- เยาวชนต่างศาสนาได้ มีโอกาสกระชับ
ความสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมลูกเสือ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

สําเร็จ
สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานกิจกรรมชุมชนเข้ มแข็งของ นครศรี ฯ
ตัวแทนชุมชน ต. ท่าเรือ อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี

3. การจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสในท้ องถิ่น
- กิจกรรมเยี่ยมพระสหายลุงวาเด็ง แห่งบ้ านบาเลาะ ต. ปะ
เสยะวอ อ. สายบุรี

สายบุรี
ปั ตตานี

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

10/10/48

10 คน/ผู้นําชุมชน 5,046
ต. ท่าเรือ

- เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชนเพื่อสร้ าง
ชุมชนให้ เข้ มแข็ง
- ผู้เข้ าร่วมโครงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ พื ้นที่
อื่นๆของประเทศไทย
- ได้ รับความรู้จากการเข้ าเยี่ยมชมดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ต่างๆ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาชุมชนตัวเอง
ต่อไป

ตุลาคม

7 คน/ตัวแทน
ชุมชนพุทธ

- สร้ างภาพลักษณ์ที่สร้ างสรรค์และมีการ
นําไปเผยแพร่ผา่ นสื่อต่างๆทัว่ ประเทศ
- รู้ถึงความรักและความภักดีที่ประชาชน
ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีตอ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

5. แผนงานด้ านการส่ งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ที่ก่อให้ เกิดความสมานฉันท์ ของชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
งบประมาณ
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่นการเรียนการ
สอนทางศาสนาในระดับหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมี
สมานฉันท์ของชุมชน

เกือบทุก
พื ้นที่

สิ่งที่ได้ รับ

ตลอด
โครงการ

ประชาชนในพื ้นที่ 2,655
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สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

หมายเหตุ

สําเร็จ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

กิจกรรม
- ฟื น้ ฟูการจัดการเรียนการสอนศาสนาให้ แก่ผ้ ใู หญ่ที่ถกู
ยกเลิก เนื่องจากหวาดกลัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบ
ขึ ้นมาใหม่ ณ บ้ านปาตาบาระ ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ.
ปั ตตานี
- ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนด้ านศาสนาให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป ณ บ้ านลุม่ ต. ปะเสยะวอ อง สายบุรี จ. ปั ตตานี

สถานที่จัด

วันที่จัด

งบประมาณ

สิ่งที่ได้ รับ

สายบุรี

ตลอด
โครงการ

ประชาชนในพื ้นที่ ไม่ใช้
งบประมาณ

- การสอนศาสนาที่มสั ยิดได้ มีการฟื น้ ฟู
และมีผ้ เู ข้ าร่วมจํานวนมากเป็ นประจําทุก
วันศุกร์

สายบุรี

ตลอด
โครงการ

ประชาชนในพื ้นที่

- การสอนศาสนาที่มสั ยิดได้ มีการเริ่ม
ดําเนินการและมีผ้ เู ข้ าร่วมจํานวนมาก
เป็ นประจําทุกวันศุกร์
- กําลังดําเนินการเพื่อให้ มีการจัดการ
เรียนอัลกุรอานของเยาวชนในหมูบ่ ้ าน
อย่างเป็ นระบบ

2. การจัดกิจกรรมในเดือนรอมดอนและวันอีดิลฟิ ตรี
25/9/48
- กิจกรรมการแก้ บวชเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ของชุมชนใน จัดกิจกรรม 5/10/48 ถึง
แต่ละชุมชน โดยบางชุมชนได้ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกหมูบ่ ้ าน 2/11/48
ข้ าราชการ ตํารวจ ทหาร ผู้นําท้ องถิ่นระดับต่างๆ ผู้นํา
ศาสนาและประชาชนในการเข้ าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- กิจกรรมการเฉลิมฉลองวันอีฎิลฟิ ตรี โดยจัดซื ้อขนมหวาน
และเครื่องดื่ม พร้ อมทังจั
้ ดกิจกรรมการละเล่นในบางพื ้นที่
เช่น การขับร้ องเพลงอันนาชีด การแข่งขันตอบปั ญหาทาง
ศาสนา เพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมในวันอิดิลฟิ ตรี

ผู้เข้ าร่ วม

จัดกิจกรรม 2-5/11/48
ทุกหมูบ่ ้ าน

3,000 คน/
ชาวบ้ านในพื ้นที่
ผู้วา่ ราชการ
จังหวัด ตํารวจ
ทหาร ผู้นํา
ศาสนา

38,044

4,000 คน/
ชาวบ้ านในพื ้นที่

10,000
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- เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องต่อกิจกรรมทางศาสนาของ
ประชาชนในพื ้นที่และร่วมให้ การ
สนับสนุน
- เสริมความเข้ มแข็งของหมูบ่ ้ าน ผ่าน
กิจกรรมการเตรียมการก่อนการแก้ บวช
เช่น การร่วมกันเตรียมอาหาร สถานที่
- วัฒนธรรมที่เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ สะท้ อนถึงความ
เข้ าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประชาชนโดยโครงการฯได้ เป็ นอย่างดี

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

หมายเหตุ

กําลัง
ดําเนินการ

สําเร็จ

สําเร็จ

6. แผนงานด้ านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
1. สนับสนุนกิจกรรมอานาชีดของโรงเรียนตาดีกาในพื ้นที่
โครงการ

ต. แว้ ง

2. การใช้ ดนตรีลิเกฮูลู อันนาชีด และซีลตั เพื่อให้ ชมุ ชนนอก
พื ้นที่ได้ รับทราบหลักการของศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของ
ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดส่งลิเกฮูลคู ณะแหลมทรายเข้ าร่วมแสดงในงาน Silent
ม.
Power มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์

- จัดส่งคณะดนตรีประสานเสียงอานาชีด และศิลปะการ
ต่อสู้ปัญจักซีลตั เข้ าร่วมงานจุฬาวิชาการ

จุฬาฯ

ตลอด
โครงการ

เยาวชนและ
ผู้ปกครองใน
พื ้นที่

11/11/48

500 คน/
นักศึกษาและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

2325/11/48

700 คน/นิสิต
และผู้สนใจ
ทัว่ ไป
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งบประมาณ

สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

- เกิดวงอานาชีดในพื ้นที่อําเภอแว้ ง
จังหวัดนราธิวาสและของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16,850 บาท
(โดยที่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สนับสนุน
เพิ่มเติมอีก
5,000 บาท)
30,629

- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้เข้ าร่วมมีความเข้ าใจวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่าย
สันติวิธี
- นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ผู้เข้ าร่วมมีความเข้ าใจในศาสนาอิสลาม
และวิถีชีวิตและแนวความคิดของ
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่าย
- วารสาร Advanced Thailand
Geographic ได้ ถ่ายทําสกู๊ฟเพื่อพิมพ์
เผยแพร่ตอ่ ไป

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

สําเร็จ

*ร่วมกับ
สถาบันสมุทร
รัฐฯ สถาบัน
เอเชีย

กิจกรรม

สถานที่จัด

3. การจัดตัวแทนชาวบ้ าน และบุคคลในพื ้นที่สามจังหวัด
เข้ าร่วมเป็ นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อนําเสนอเรื่องราวที่เป็ นจริงในพื ้นที่ให้ แก่
ชุมชนต่างๆ นอกพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- จัดส่งนายมะดามิง อารียู ผู้ช่วยชุมชนของโครงการและ
ม.
สมาชิกสภาผู้นําแห่งชาติ เข้ าเป็ นวิทยากรในงาน The Silent ธรรมศาสตร์
Power มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับวงลิเกฮูลคู ณะ
แหลมทราย

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

11/11/48

500 คน/
นักศึกษาและ
ผู้สนใจทัว่ ไป

5,500

- จัดส่งนายเจ๊ ะปอ สะแม และคณะนักศึกษา เป็ นวิทยากร
เสวนา เรื่อง มุสลิ มกับสันติภาพ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2548 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้ อง 612 อาคาร มหิต
ลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี“

จุฬาฯ

24/11/48

80 คน/ นิสิต
นักวิชาการ
นักข่าว และ
ผู้สนใจทัว่ ไป

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

- จัดส่งนายสมพร สังขสมบูรณ์ ผู้ช่วยชุมชนของโครงการ
เข้ าร่วมกิจกรรมศาสนเสวนา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม. มหิดล

24/11/48

200 คน/
นักวิชาการ
นักการศาสนา
และผู้สนใจ
ทัว่ ไป

-
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สิ่งที่ได้ รับ

- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้เข้ าร่วมมีความเข้ าใจวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผุ้ช่วยชุมชนของโครงการได้ มีโอกาสทํา
หน้ าที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไปสูก่ ลุ่มผู้ฟังโดยตรง
- นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ผู้เข้ าร่วมมีความเข้ าใจในศาสนาอิสลาม
และวิถีชีวิตและแนวความคิดของ
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- นายสมพร ซึง่ เป็ นผู้ช่วยชุมชนของ
โครงการได้ มีโอกาสนําเสนอแนวความคิด
ตามกรอบวิธีคิดของโครงการฯในเวที
ดังกล่าว

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

สําเร็จ

สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

2,000 คน/นิสิต
นักวิชาการและ
ผู้สนใจ
500 คน/
นักศึกษา
นักวิชาการ
และผู้สนใจ

4. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โครงการ
- จัดแสดงนิทรรศการในงานจุฬาวิชาการ

จุฬาฯ

2324/11/48

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน Silent Power ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ม.
ธรรมศาสตร์

11/11/48

- จัดทําสกู๊ปการแสดงและเรื่องราวเกี่ยวกับอันนาชีดและปั ญ ปั ตตานี
จักซีลตั สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ภาพออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

- จัดนิทรรศการในงานมหกรรมสันติวิธี รร. ซีเอส จ. ปั ตตานี

ปั ตตานี

5. การเผยแพร่ผา่ นสื่อโทรทัศน์
- ร่วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับชุมชนประมงบ้ านปาตาบาระ วัดถัม สายบุรี
ภาวาส ครูแจ้ ง สกนธวุฒิ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี สําหรับ
ปั ตตานี
รายการดอกไม้ หลากสี แพร่ภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11

งบประมาณ

ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น
ใช้ ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น

1,610

1012/11/48

2000 คน/
เครือข่ายสันติ
วิธี และผู้สนใจ

2,860

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
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สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้เข้ าร่วมมีความเข้ าใจวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้ชมรายการดอกไม้ หลายสีทงประเทศ
ั้
ได้ รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอันนาชีด การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยผ่านการขับร้ อง
เพลงอันนาชีด และแนวคิดทางด้ านสันติ
วิธีของกลุม่ อันนาชีด
- ผู้เข้ าร่วมได้ มีโอกาสเยี่ยมชมและรับรู้ถึง
การดําเนินงานของโครงการ

สําเร็จ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

สําเร็จ

สําเร็จ

หมายเหตุ

กิจกรรม
- ร่วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องราวเรือท้ ายตัดและการทําเรือ
กอและจําลอง สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ภาพ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชมุ ชนของชาวบ้ าน ต.
ท่าเรือ อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี
แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องราววิถีและวัฒนธรรมชุมชน
ชาวบ้ านเจ๊ ะเหม อ. แว้ ง จ. นราธิวาส สําหรับรายการดอกไม้
หลากสี แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่วมจัดทําสกู๊ปการแสดงและเรื่องราวเกี่ยวกับอันนาชีด
และวิถีชาวปั ตตานี สําหรับ แพร่ภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง ITV
- ร่วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องราววิถีวฒ
ั นธรรมชุมชนและ
การรวมกลุม่ ของชาวประมงพื ้นบ้ านเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความศักิ์
สิทธิ์ของกฎหมาย สําหรับรายการดอกไม้ หลากสี แพร่ภาพ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
- ร่วมจัดทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องราววิถีและวัฒนธรรมชุมชน
ชาวบ้ านดาโต๊ ะ ต. แหลมโพธิ์ อ. ยะหริ่ง จ. ปั ตตานี สําหรับ
รายการดอกไม้ หลากสี แพร่ภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

สายบุรี
ปั ตตานี

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

โคกโพธิ์
ปั ตตานี

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

สําเร็จ

แว้ ง
นราธิวาส

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

สําเร็จ

เมือง ปั ตตานี

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

สําเร็จ

หนองจิก
ปั ตตานี

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี

ยะหริ่ง
ปั ตตานี

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

- สกู๊ฟสารคดีดอกไม้ หลากสี
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สิ่งที่ได้ รับ

หมายเหตุ

กิจกรรม
6. การเผยแพร่ผา่ นสื่อวิทยุ
- รายการวิทยุ “ชุมชนสมานฉันท์” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโครงการผ่านรายการ
“ที่นี่ ม.อ.” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

ปั ตตานี

ตลอด
โครงการ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

มีรายการวิทยุของโครงการ

ปั ตตานี

ตลอด
โครงการ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ข่าวกิจกรรมของโครงการได้ รับการ
เผยแพร่

7. แผนงานด้ านการใช้ เครื่ องมือสิ่งแวดล้ อมในการสร้ างความสมานฉันท์ ของชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
งบประมาณ
- กิจกรรมทําความสะอาดหมูบ่ ้ าน มัสยิด และโรงเรียนตาดี
กาบ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

สิ่งที่ได้ รับ

ตากใบ

- การปลูกต้ นไม้ และจัดสวนบริเวณวัดถัมภาวาส ต. ปะเสยะ สายบุรี
วอ อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี

9/9/48

100 คน/
ชาวบ้ านบ้ านปู
ลาเจะมูดอ

14/9/48

20 คน/
1,020
ชาวบ้ านบางตะ
โละ
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1,200

สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
สําเร็จ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน สําเร็จ
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่วมกัน
- บริเวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน สําเร็จ
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่วมกัน
- บริเวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กิจกรรม

สถานที่จัด

วันที่จัด

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

- การปรับปรุงภูมิทศั น์มสั ยิดบ้ านลุม่ ต. ปะเสยะวอ อ. สาย
บุรี จ. ปั ตตานี

สายบุรี

ตลอด
โครงการ

30 คน/
ชาวบ้ าน ลุม่

- การปรับปรุงภูมิทศั น์มสั ยิดบ้ านปาตาบาระ ต. ปะเสยะวอ
อ. สายบุรี จ. ปั ตตานี

สายบุรี

ตลอด
โครงการ

30 คน/
ชาวบ้ านปาตา
บาระ

ไม่ใช้
งบประมาณ

- การปลูกต้ นไม้ เฉลิมพระเกีรยติ

โคกโพธิ์

5/5/48

500

- การปรับปรุงภูมิทศั น์มสั ยิดบ้ านกรือซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ.
นราธิวาส

แว้ ง

ตลอด
โครงการ

30 คน
ชาวบ้ าน
30 คน/ชาว
บ้ านกรือ ซอ
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ไม่ใช้
งบประมาณ

สิ่งที่ได้ รับ
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่วมกัน
- บริเวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาด
สวยงามและเป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่วมกัน
- บริเวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น
ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมฯ
- เกิดความสามัคคีและสํานึกรักษ์ หมู่บ้าน
- เกิดกระแสการทํากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
ร่วมกัน
- บริเวณพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาดและ
เป็ นระเบียบมากขึ ้นมากขึ ้น

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

กําลัง
ดําเนินการ

สําเร็จ
กําลัง
ดําเนินการ

8. แผนงานด้ านการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ ของชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้
กิจกรรม
สถานที่จัด
วันที่จัด
ผู้เข้ าร่ วม
งบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและฟื น้ ฟูกาแฟที่บ้านกรือ
ซอ ต. แว้ ง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส

แว้ ง

ตลอด
โครงการ

50 คน/ชาว
บ้ านกรือ ซอ

- ส่งเสริมการจัดฝึ กอบรมการทํานํ ้ายาล้ างจานและซักผ้ า ต. โคกโพธิ์
ท่าเรือ อ. โคกโพธิ์

1/10/48

50 คน/ตัวแทน
ชาวบ้ าน ต.
ท่าเรือ

- ส่งเสริมการรวมกลุม่ เพื่อจัดทําปุ๋ยหมักที่ อ. รามัน จ.
ยะลา

ตลอด
โครงการ

50 คน/ชาวบ้ าน 2,524
ต. เกะรอ

รามัน
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3,022

สิ่งที่ได้ รับ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

-มีแนวความคิดที่จะพัฒนาการผลิต
กาแฟเพื่อเป็ นรายได้ เสริม
-เกิดกิจกรรมอันจะนําไปสูก่ ารปลุกกาแฟ
ในหมูบ่ ้ าน
- เกิดการรวมกลุม่ ของประชาชน
-ชาวบ้ านสามารถผลิตนํ ้ายาล้ างจานและ สําเร็จ
ซักผ้ าได้ เอง
-กลุม่ ที่มีอยู่มีกิจกรรมเพิ่มเติมและ
เข้ มแข็งมากขึ ้น
-เกิดวิทยากรชาวบ้ านที่ชํานาญเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ เผยแพร่ในพื ้นที่อื่น
ต่อไป
- เกิดกลุม่ เกษตรกรที่ต้องการทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ
- ผู้เข้ าร่วมรู้วิธีการทําปุ๋ย
- ผู้เข้ าร่วมมีความหวังในชีวิตเพิ่มมาก
ขึ ้น
- มีกิจกรรมในอันที่จะลืมเรื่องราวความ
ตึงเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่
สงบในพื ้นที่บ้าง

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

กําลัง
ดําเนินการ

กิจกรรม
- ส่งเสริมการจัดทําปุ๋ยชีวภาพที่ ต. ท่าเรือ อ. โคกโพธิ์ จ.
ปั ตตานี

สถานที่จัด
โคกโพธิ์

วันที่จัด
ตลอด
โครงการ

ผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณ

30 คน/ชาวบ้ าน ไม่ใช้
ต. ท่าเรือ
งบประมาณ

9. แผนงานการบริหารโครงการ
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทกุ ประการ
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สิ่งที่ได้ รับ
- เกิดกลุม่ เกษตรกรที่ต้องการทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ
- ผู้เข้ าร่วมรู้วิธีการทําปุ๋ย และดําเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้เข้ าร่วมมีความหวังในชีวิตเพิ่มมาก
ขึ ้น

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ
กําลัง
ดําเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานด้ านสื่อสารกับสังคม
-

-

-

-

-

-

รายการวิทยุ
“ชุมชนสมานฉันท์”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เวลา 20.35-21.00 น. ทุกวันอังคาร
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยเริ่มออกอากาศครัง้ แรก เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน
2548 จนสิ ้นสุดโครงการ มีนาคม 2549
ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆของโครงการผ่านรายการ “ที่นี่ ม.อ.” ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เวลา 18.1518.30 น.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “พหุวฒ
ั นธรรม คือ สันติวิธีสําหรับความ
สมานฉันท์ของชุมชนหรื อไม่” วันที่ 29 กันยายน 2548 ณ ห้ องประชุม 4 คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เวลา
09.00–15.30 น. ซึง่ เป็ นการสัมมนาของโครงการฯ ผ่านรายการวิทยุ วันที่ 28
กันยายน 2548
นายมะดามิง อารี ยู ปราชญ์ชาวบ้ านในชุมชนเป้าหมายของโครงการฯ เป็ นวิทยากร
ร่วม ในการสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ ในงานมหกรรมสันติวิธี ระหว่างวันที่ 14-16
พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปั ตตานี
วงอันนาชีดของโครงการร่วมแสดงและเผยแพร่โครงการในงานมหกรรมสันติวิธี
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปั ตตานี
โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ในงานจุฬาวิชาการ 2548 ระหว่างวันที่ 23-26
พฤศจิกายน 2548 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วงอันนาชีดของโครงการร่วมแสดงวัฒนธรรมท้ องถิ่นในงานจุฬาวิชาการ
2548
ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2548 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะซีลตั และวงลิเกฮูลขู องโครงการฯ ใช้ สื่อวัฒนธรรมในงานจุฬาวิชาการ 2548
เพื่อทําความเข้ าใจกับสังคมทัว่ ไปให้ เข้ าใจวัฒนธรรมท้ องถิ่น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ มากขึ ้น
ประสานงานกับสื่อต่าง ๆ เพื่อทําข่าวในพื ้นที่โครงการ
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โครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสู่
แดนอีสาน

สามเครื่องมือ ร่ วมสื่อสาร เรื่องราว ชาวแดนใต้

โดย

โครงการจัดตัง้ สถาบันสมุทรรั ฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่ วมกับศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่ น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และศูนย์ ประสานงานภาคอีสาน แผนงาน
สร้ างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
สนับสนุนโดย
แผนงานสร้ างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสส)
กุมภาพันธ์ 2549
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คํานํา
สืบเนื่องจากการที่
โครงการจัดตังสถาบั
้
นสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ร่วมกับศูนย์มสุ ลิมศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะมุสลิมไทย สสส. ร่วมกันจัดโครงการ
มุสลิมกับศิลปวัฒนธรรมมลายู ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ทํา
ให้ เกิดแนวความคิดร่วมกันที่จะนําเอาศิลปวัฒนธรรมเหล่านัน้ ไปนําเสนอให้ ประชาชนในภูมิภาค
อื่นได้ รับชม
เพื่อเป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือสําหรับการสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและสร้ างความ
สมานฉันท์ขึ ้นในประเทศ คณะทํางานจึงได้ ปรึกษาหารื อกัน จนตัดสินใจที่จะเลือกพื ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นพื ้นที่เป้าหมาย ซึง่ ในช่วงแรกผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะต้ องคอยตอบ
คําถามว่า มุสลิมภาคอีสานมีอยูจ่ ํานวนไม่มาก บุคคลเป้าหมายที่จะเข้ าร่วมรับชมเป็ นใคร แต่ได้
ตอบคําถามไปว่า จะนําไปให้ พี่น้องชาวไทยที่ไม่ใช่มสุ ลิมได้ มีโอกาสเข้ าร่วมเป็ นหลัก โดยคาดหวัง
ว่านอกจากจะเป็ นการนําเสนอกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมแล้ ว การทําความเข้ าใจระหว่างกันและ
เห็นอกเห็นใจกัน จะเกิดขึ ้นในระหว่างการดําเนินกิจกรรม นอกจากนันการแลกเปลี
้
่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกันก็จะเกิดขึ ้น สุดท้ ายสิ่งที่จะคงเหลือ คือ ความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้สกึ ที่ดี และความเป็ น
มิตร
ซึง่ เมื่อได้ ดําเนินกิจกรรมเสร็ จสิ ้นลงแล้ ว
สิ่งต่างๆที่คาดหวังไว้ ล้วนเกิดขึ ้นจริงทังสิ
้ ้น
นอกจากนันผลที
้
่ไม่คาดว่าจะได้ รับ ยังเกิดตามมา เช่น การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวคิดที่จะ
นําคณะจากมหาวิทยาลัยไปเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ คณะจากภาคใต้ ได้ มีโอกาสรับฟั งการบรรยายสรุปและพบปะกับตัวแทนมุสลิม
จากพื ้นที่ภาคอีสาน เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งที่จะนําไปสูค่ วามดีงามทังสิ
้ ้น ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดโครงการนี ้ จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในลักษณะนี ้จะได้ รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ ้น
ในอนาคต อินชาอัลลอฮ
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คํานิยม
คณะทํางานขอขอบคุณแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะมุสลิมไทย (สสส) ที่สนับสนุน
งบประมาณส่วนใหญ่ในการดําเนินงาน และโครงการพัฒนาและฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมชุมชนภาคใต้
ของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ สนับสนุนงบประมาณส่วนที่จําเป็ น
ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ที่ร่วมเป็ นเจ้ าภาพในการจัดกิจกรรมในแต่ละพื ้นที่ ขอขอบคุณ ดร. ปรี ดา ประพฤติชอบ ที่ได้
จัดเตรี ยมความพร้ อมทังหมด
้
รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์โครงการ ขอบคุณลิเกฮูลู คณะแหลมทราย
คุณเจ๊ ะปอ สาแม ปราชญ์ชาวบ้ านและหัวหน้ าคณะลิเกฮูลู ที่ได้ ร่วมนําเสนอเรื่ องราวของชาว
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านเสียงเพลง และการบรรยายแทรกตลอดเวลา ขอบคุณคณะอันนาชีด
ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ที่ได้ ร่วมขับร้ องเพลงอันนาชีด และสอดแทรก
เรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ให้ ผ้ เู ข้ าชมมีความเข้ าใจยิ่งขึ ้น ขอบคุณคุณณิชยา วาเงาะ
คุณฆอซาลี อาแว ที่ชว่ ยในการเป็ นผู้นําคณะทัง้ 36 ชีวิต เดินทางไปจัดการแสดงและกลับถึง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสวัสดิภาพ
ผศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม
หัวหน้ าโครงการ
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บทสรุ ปย่ อ
ได้ จดั โครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสูแ่ ดนอีสาน เพื่อที่จะเป็ นเครื่ องมือสื่อสารสําหรับ
นําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถกู ต้ อง แก่ประชาชนชาวไทยในภาคอีสานผ่านทางการ
แสดงขับร้ องเพลงอันนาชีด ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ แก่
ประชาชนชาวไทยในภาคอีสานผ่านทางการแสดงลิเกฮูลู ศิลปะการกีฬาป้องกันตัวปั นจักซีลตั ที่
สามารถปรับมาใช้ เป็ นวิธีการออกกําลังกายเพื่อสร้ างสุขภาพที่แข็งแรง และเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน พร้ อมทังสร้
้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตัวแทนประชาชนภาคอีสาน
และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการดําเนินโครงการในระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2549 ใน
พื ้นที่จงั หวัดภาคอีสานสามจังหวัดได้ แก่ ขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสารคาม ที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนครราชสีมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปรากฏว่าได้ รับ
ความสนใจจากประชาชนชาวอีสานเป็ นอย่างมาก
โดยประมาณการว่ามีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 2,000 คน ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีความรู้และเข้ าใจถึงศาสนาอิสลามที่ถกู ต้ อง และวิถีชีวิตของ
ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ่งขึ ้น ผ่านทางการขับร้ องเพลงจากทังสองศิ
้
ลปการแสดง และการร่าย
รํ าปั ญจักซีลตั เพิ่มเติมจากความเพลิดเพลินในการเข้ าชมการแสดง นอกจากนันแล้
้ วยังเกิดเวที
สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติตา่ งๆ อันนําไปสูค่ วามเข้ าใจ และเห็นอกเห็นใจกัน
ยิ่งขึ ้น
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ความเป็ นมา หลักการและเหตุผล
สังคมไทย เป็ นสังคมที่ประกอบขึ ้นจากคนหลายเชื ้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนี ้ ได้ มอบมรดกทางวัฒนธรรมมากมายให้ รุ่นลูกรุ่นหลานได้ สืบทอด
เรี ยนรู้กนั มานาน ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากขาดการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่าง
วัฒนธรรมหนึง่ กับอีกวัฒนธรรมหนึง่
สังคมอาจเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้ งได้ ทกุ เมื่อ ซึง่
เป้าหมายหลักของการปฏิสมั พันธ์กนั ของวัฒนธรรม คือการสร้ างความเข้ าใจ การยอมรับซึง่ กัน
และกัน การเคารพสิทธิและการปราศจากซึง่ การลบหลู่ดหู มิ่นระหว่างกัน แนวทางหนึง่ ซึง่ เป็ น
รูปธรรมที่สดุ ที่จะนําไปสูก่ ารสนับสนุนการสร้ างความเข้ าใจ คือการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม
ซึง่ กันและกัน
ปรากฏการณ์ปัญหาความไม่สงบในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ทําให้ สงั คมไทยเกิด
สภาพที่เสมือนกําลังแตกแยก มีการหวาดระแวงซึง่ กันและกัน และที่สําคัญได้ ก่อให้ เกิดความรู้สกึ
ที่ไม่ดีตอ่ ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จากประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ อันเนื่องมาจาก
การขาดข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และขาดการปฏิสมั พันธ์ที่ดี อย่างไรก็ตามในขณะที่เหตุการณ์ตา่ งๆกําลัง
ดําเนินอยูน่ นั ้ ศิลปะการแสดงอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ ้าค่ายิ่งหลายอย่าง ที่ได้ สืบทอดกันมา
ตังแต่
้ อดีตกาล อาทิ ดีเกฮูลู ซีลตั อันนาชีด ซาเญาะ แซแอมลายู เป็ นต้ น ยังคงดํารงอยู่ ความ
งดงามของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี ้ ถือเป็ นจุดแข็งจุดหนึง่ ที่สื่อให้ เห็นถึงอัตตลักษณ์ วิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ แนวคิด ตลอดจนภาพลักษณ์แห่งความสันติอนั จะเป็ นกลไกที่สําคัญในการสร้ าง
ความเข้ าใจได้ โดยการเผยแพร่แลกเปลี่ยน ให้ พี่น้องต่างวัฒนธรรมได้ สมั ผัส เรี ยนรู้ ซึง่ จะนําไปสู่
ความเข้ าใจที่ง่ายขึ ้น ลิเกฮูล’ู เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านที่ได้ รับความนิยมมากของชาวไทยมุสลิม 3
จังหวัดภาคใต้ มักแสดงในงานต่างๆ ของชาวมุสลิม เช่น มาแกปูโละ งานสุหนัด งานเมาลิด งาน
ฮารี รายอแล้ ว ปกติการแสดงแต่ละครัง้ จะแสดงในช่วงกลางคืน และโดยทัว่ ไปจะนิยมแสดงเป็ น
สองคืน การละเล่น ‘ลิเกฮูล’ู จะมีลกั ษณะคล้ ายกับการตังวงลํ
้ าตัดหรื อเพลงฉ่อยของภาคกลาง
คณะหนึง่ มีลกู คูป่ ระมาณ 10 กว่าคน ผู้ขบั ร้ องมีประจําคณะอย่างน้ อย 2 - 3 คน และหากมีคนดูที่
นึกสนุกก็เข้ าร่วมละเล่นได้ ส่วนลูกคูข่ ึ ้นไปนัง่ ล้ อมวงร้ องรับและตบมือ โยกตัวเข้ ากับจังหวะดนตรี
อันนาชีด คือ การขับร้ องเพลงประสานเสียงธรรมดา ที่มีเนื ้อหาเชิญชวนให้ กระทําความดี ด้ วย
ภาษาแห่งกาพย์กลอนที่ไพเราะ กินใจ อันนาชีดได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศ
มาเลเซีย และภาคใต้ ของไทย เดิมทีอนั นาชีด อาศัยการขับร้ องปากเปล่าทีไร้ เครื่ องดนตรี ใดๆช่วย
ต่อมาได้ มีการนําเอาเครื่ องดนตรี บางชิ ้นประยุกต์เข้ ากับการขับร้ องดังกล่าว เพื่อให้ มีความไพเราะ
มากยิ่งขึ ้น ปั ญจักซีลตั คือ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ลําด้ รับบรรจุให้ เป็ นกีฬาประเภทหนึง่ ในการ
แข่งขันระดับภูมิภาค
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โครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสูอ่ ีสาน จะบูรณาการวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี ้ เป็ น
กองทัพวัฒนธรรมย่อยๆ
เพื่อใช้ เป็ นกลไกสําคัญในการเผยแพร่และสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามโดยผ่านการขับร้ องเพลงอันนาชีด และวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยผ่านการแสดงลิเกฮูลู ผสมผสานกับการแสดงศิลปการต่อสู้ปัญจักซีลตั พร้ อม
ทังการให้
้
ความรู้โดยผ่านการบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้ าน อันจะะเป็ นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม
นําไปสูส่ นั ติภาพในสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถกู ต้ องแก่ประชาชนชาวไทยในภาคอีสาน
ผ่านทางการแสดงขับร้ องเพลงอันนาชีด
2) เพื่อนําเสนอวิถีชีวิต ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ แก่
ประชาชนชาวไทยในภาคอีสานผ่านทางการแสดงลิเกฮูลู
3) เพื่อนําเสนอศิลปะการกีฬาป้องกันตัวปั นจักซีลตั
ที่สามารถปรับมาใช้ เป็ นวิธีการออก
กําลังกายเพื่อสร้ างสุขภาพที่แข็งแรง
4) เพื่อเปิ ดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน และสร้ างความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างตัวแทนประชาชนภาคอีสานและจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ปรี ดา ประพฤติชอบ
อาจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเร๊ ะ
นายรอกิ๊บ แตแซ
นายเจ๊ ะปอ สะแม
นางสาวณิชยา นิเงาะ
ขัน้ ตอน วิธีการและกิจกรรมในการดําเนินงาน
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1) จัดเตรี ยมคณะทํางาน
2) นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมตั งิ บประมาณ
3) ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
4) สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
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วิธีการดําเนินงาน
1) จัดการแสดงผสมผสานระหว่างลิเกฮูลู อันนาชีดและปั ญจักซีลตั พร้ อมทังจั
้ ดปราชญ์
ชาวบ้ านบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตชาวสามจังหวัดในเวทีตา่ งๆ
3 เวที ด้ วยกัน คือ
1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี ้กลุม่ อันนาชีด ได้ ใช้ วงอันนาชีดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ได้ ดําเนินการก่อตังร่้ วมกันระหว่าง โครงการจัดตังสถาบั
้
นสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ศกึ ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
และศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงปั ญจักซีลัต ได้ ใช้ ตวั แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
ที่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทังสองดั
้
งกล่าว ลิเกฮูล◌ู ได้ ใช้ คณะแหลมทราย ซึง่
เป็ นคณะลิเกฮูลขู องชาวประมง ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของ
ประชาชน
2) จัดบรรยายโดยปราชญ์ชาวบ้ านเกี่ยวกับชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเวทีดงั กล่าว
3) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ตัวแทนในพื ้นที่ที่มีการแสดง
ผลการดําเนินงาน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 16.00 น. คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ ออก
เดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 ก.พ.
49 เวลา 22.00 น. และพบปะกับ ผศ.ดร.ปรี ดา ประพฤติชอบ ผู้ประสานงานแผนสร้ างเสริมสุข
ภาวะมุสลิมไทยภาคกลาง และผู้ประสานงานโครงการในครัง้ นี ้ ที่ จังหวัดขอนแก่น เวลา 23.00 น.
คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสูแ่ ดนอีสาน
เข้ าที่พกั อาคารขวัญมอ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 49 เวลา 9.00 น. คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ เข้ าเยี่ยม
ชมห้ องอีสานนิทรรศน์
สํานักวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 14.00 น. ทําให้ ได้ รับทราบเรื่ องราวความเป็ นมาของชุมชนชาวอีสาน
และเข้ าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนชาวอีสานเพิ่มขึ ้น หลังจากนันคณะทํ
้
างานโครงการ
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วัฒนธรรมฯ เดินทางไปเปิ ดการแสดงครัง้ แรก ณ ห้ องประชุม โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มการแสดงเมื่อเวลา 14.30 น โดยมีผ้ ชู ว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นประธานกล่าวต้ อนรับและเปิ ดพิธี โดยในการแสดงครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าชมส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีประชาชนที่สนใจ
และคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ าร่วมชมด้ วยจํานวนหนึง่ ซึง่ โดยประมาณแล้ วมีผ้ เู ข้ าชมประมาณ 300
คน การแสดงได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ทําให้ สามารถสื่อสารให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ รับทราบหลักการ
ของศาสนาอิสลามที่ถกู ต้ อง รวมทังวิ
้ ถีชีวิตความเป็ นอยู่และวิธีคดิ ของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแสดงได้ สิ ้นสุดลงในเวลา 16.30 น. โดยมีประธาน คือ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษกล่าว
ปิ ดงาน และแสดงความชื่นชมกิจกรรมที่ได้ จดั ขึ ้นมา พร้ อมทังให้
้ คํามัน่ ว่าจะพยายามหาทางนํา
วัฒนธรรมและประเพณีจากภาคอีสานไปแสดงที่จงั หวัดภาคใต้ ตอนล่างด้ วย
เมื่อเวลา 20.00 น คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ ได้ เข้ าร่วมรับฟั งการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับสังคมมุสลิมอีสาน โดยมี ผศ.ดร.ปรี ดา ประพฤติชอบ ณ ห้ องประชุมมหาบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ ทําให้ ได้ รับทราบความเป็ นมาของการทํากิจกรรมเชิงพัฒนาของมุสลิมในพื ้นที่
ภาคอีสาน และได้ มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้ อมทัง้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนถึงเวลา 22.00 น. จึงได้ แยกย้ ายกันกลับเข้ าที่พกั
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 07.30 น. คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ มุง่
หน้ าออกเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หมูบ่ ้ านงูจงอาง โดยได้ เข้ าร่วมชมการแสดงงูจากคนในหมู่บ้าน
งูจงอาง และเมื่อชมการแสดงเสร็ จทางคณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ ได้ เดินทางมุง่ หน้ า
ไปยังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทําการแสดง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการแสดงเริ่มขึ ้นเมื่อ
เวลา 17.00 น. ณ ลานแสดงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสารคาม โดยมี ผศ.ดร. สุวิท ธีระโคตร ผู้ชว่ ย
อธิการบดี ฝ่ ายพัฒนานิสิตและนักศึกษา เป็ นประธานกล่าวต้ อนรับและเปิ ดพิธี พร้ อมทังมอบของ
้
ที่ระลึกให้ ตวั แทนคณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ การแสดงได้ รับความสนใจจากผู้เข้ ารับ
ฟั งเป็ นอย่างยิ่ง โดยมีจํานวนผู้เข้ าชมประมาณ 800 คน ส่วนใหญ่เป็ นนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมีคณาจารย์บางส่วนเข้ าร่วมชมด้ วย คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯได้
สื่อสารสื่อสารให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ รับทราบหลักการของศาสนาอิสลามที่ถกู ต้ อง โดยผ่านทางเนื ้อหาของ
บทเพลงอานาชีดและการแทรกหลักการศรัทธาและหลักปฏิบตั ขิ องศาสนาอิสลาม อยูเ่ ป็ นระยะๆ
รวมทังบอกเล่
้
าเรื่ องราววิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และวิธีคิดของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน
ทางการแสดงอานาชีด การแสดงได้ สิ ้นสุดลงในเวลา 19.00 น. คณะทํางานโครงการกองทัพ
วัฒนธรรมฯ จึงได้ เดินทางกลับสูท่ ี่พกั ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึง่ ในวันดังกล่าว
นันคณะทํ
้
างานโครงการกองทัพวัฒนธรรมฯ ได้ รับการต้ อนรับอย่างดียิ่งจากพี่น้องมุสลิม ใน
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จังหวัดมหาสารคาม โดยให้ การดูแลในเรื่ องต่างๆได้ อย่างเต็มที่ ทําให้ คณะทํางานโครงการกองทัพ
วัฒนธรรมฯ มีความรู้สกึ ประหนึง่ กําลังอยูใ่ นดินแดนบ้ านเกิดของตัวเอง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 07.00 น. คณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสู่
แดนอีสาน ออกเดินทางจากที่พกั มุง่ สูม่ หาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมี ผศ.กมลทิพย์ กสิ
ภาร์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้ การต้ อนรับ
เวลา 12.00 น. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการแสดงของคณะ
โครงการวัฒนธรรมสัญจรสูแ่ ดนอีสานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ณ
หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีผ้ เู ข้ าร่วมรับชมและรับฟั งการแสดง
ประมาณ 700 คน โดยได้ รับการต้ อนรับจากผู้เข้ าร่วมรับชมและรับฟั งการแสดงเป็ นอย่างดี โดย
กลุม่ ผู้ชมและผู้ฟังส่วนใหญ่เป็ นนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา การแสดง
สิ ้นสุดลงในเวลา 13.30 น. และคณะทํางานโครงการกองทัพวัฒนธรรมสัญจรสูแ่ ดนอีสาน คณะ
โครงการวัฒนธรรมสัญจรสูแ่ ดนอีสาน ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มุง่ สู่
จังหวัดปั ตตานี และเดินทางถึงปั ตตานีโดยสวัสดิภาพ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549
ผลที่ได้ รับ
1) มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมชมการแสดงจํานวนมาก โดยประมาณการว่ามีผ้ เู ข้ าชมประมาณ 300
คน ที่จงั หวัดขอนแก่น 800 คน ที่จงั หวัดมหาสารคามและ 700 คน ที่จงั หวัดนครราชสีมา
ทําให้ วฒ
ั นธรรมที่ดีจากพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับการนําเสนอให้ ประชาชนใน
พื ้นที่ภาคอีสานได้ ดู ซึง่ จากการสอบถามเบื ้องต้ น ทําให้ ทราบว่าผู้เข้ าชมเกือบทังหมดไม่
้
เคยได้ รับชมการแสดงในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเลยในชีวิต
2) ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ าร่วมโครงการมีความรู้และเข้ าใจศาสนา
อิสลาม และวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ดียิ่งขึ ้น
3) มีการนําเสนอเรื่ องราวดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆของท้ องถิ่น และสามารถเป็ นแนวทางในการ
ทําความเข้ าใจเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ของคนในชาติ และความสันติสขุ ต่อแผ่นดิน
4) ตัวแทนจากพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
และจากพื ้นที่ที่มีการจัดโครงการที่เข้ าร่วม
โครงการ มีความรู้สกึ ถึงการเป็ นพี่น้องร่วมชาติกบั ประชาชนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ
มากยิ่งขึ ้น
5) ได้ สร้ างเครื อข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆในพื ้นที่ภาคอีสาน และมีโอกาสที่จะเกิดกิจกรรม
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนกันในอนาคต
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6) ตัวแทนนักศึกษาและชาวบ้ านที่ร่วมโครงการ
รับรู้ถึงวิถีชีวิตและความเป็ นมาของ
ประชาชนในจังหวัดภาคอีสานมากขึ ้น และได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับมุสลิมในภาคอีสานมาก
ยิ่งขึ ้น
องค์ กร/หน่ วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
1) โครงการพัฒนาและฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมชุมชนภาคใต้
โดยโครงการจัดตังสถาบั
้
นสมุทรรัฐ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และศูนย์ศกึ ษาและพัฒนา
สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการฝึ กซ้ อมสําหรับวงอันนาชีดและปั ญจักซีลตั ชุด
สําหรับใช้ ในการแสดง และการจัดนิทรรศการ รวมทังค่
้ าเช่าเหมารถเป็ นเวลา 1 วัน
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนเวทีและห้ องสําหรับจัดการแสดง
การประเมินผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการสังเกตและสอบถามผู้เข้ าร่วมโครงการ
พบว่า เป็ นโครงการที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากนอกเหนือจากความเพลิดเพลินที่ได้ รับจากการ
รับชมการแสดงแล้ ว ยังได้ รับสาระที่จะส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กันอีกด้ วย ในส่วนของทีมงาน
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความรู้สึกภูมิใจที่ได้ ร่วมกันสร้ างประวัตศิ าสตร์ หน้ าแรก ของการ
แสดงในลักษณะดังกล่าวขึ ้นในพื ้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาชันนํ
้ าของประเทศ
นอกจากนันที
้ มงานยังได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิถีชีบติ ชาวอีสาน และวิถีมสุ ลิมของภาค
อีสานอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
1. เป็ นโครงการที่นา่ จะได้ รับการสนับสนุนให้ นําไปจัดยังพื ้นที่อื่นของประเทศไทย เนื่องจากเป็ น
เครื่ องมือสําคัญในอันที่จะสร้ างความสมานฉันท์ขึ ้นในชาติ
2. ควรจะมีการแสดง หรื อกิจกรรมอื่นๆประกอบด้ วย เพื่อทําให้ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น เช่น การ
จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น
3. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการสันไป
้ ทําให้ ทกุ อย่างจะต้ องดําเนินไปด้ วยความเร่งรี บ ทําให้
คณะนักแสดงมีความเหนื่อยล้ า และมีเวลาในการเยี่ยมชมและพบปะ ทําความคุ้นเคยกับชุมชน
อีสานไม่มากนัก
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ภาคผนวก
เอกสารและภาพประกอบ

มัสยิดกลางจังหวัดขอนแก่น

ส่วนหนึง่ ของผู้เข้ าชมการแสดงที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ชว่ ยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้ อนรับ
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ผศ.ดร. ปรี ดา ประพฤติชอบ บรรยายสรุป “มุสลิมในภาคอีสาน”

เข้ าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและเรื่ องราวของชาวอีสาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การแสดงลิเกฮูลู ณ เวทีกลางแจ้ ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การแสดงอันนาชีด ณ เวทีกลางแจ้ ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วนหนึง่ ของผู้เข้ าชม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

บรรยากาศภายในหอประชุม

พิธีกร ตลอดรายการ
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ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมกล่าวต้ อนรับ

ลิเกฮูลู แสดงในหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อันนาชีด แสดงในหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
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ปั ญจักซีลตั แสดงในหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ฉากหลัง คือ วีซีดี เรื่ องราวชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ถ่ายรูปร่วมกัน

เรื่ องเล่ าจากชุมชน
1. ปูลายือลาปี
มีวนั หนึง่ มีบ้านอยู่หลังหนึง่ ซึง่ อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนคือ แม่กบั ลูกชาย เป็ นผู้มีฐานะ
ยากจน แม่ก็แก่เฒ่ามากแล้ วหาไม้ ฟืนเพื่อดํารงชีวิต ส่วนลูกชายชื่อ ยือลาปี เป็ นผู้ชายที่มีรูปร่าง
หน้ าตาหล่อมากเป็ นคนขยันทํางาน
วันหนึง่ มีเรื อสําเภาลําหนึง่ ซึง่ เป็ นเรื อที่เกี่ยวกับการค้ าขายสินค้ าต่างๆได้ แวะมาที่เกาะ
ลูกชายยือลาปี เป็ นเด็กที่อยากรู้อยากเห็น จึงได้ พายเรื อไปดูโดยไม่ได้ บอกแม่ หลังจากนันคนที
้
่อยู่
บนเรื อสําเภาซึง่ เป็ นที่ค้าขายสินค้ าก็ได้ ชวนยือลาปี ไปค้ าขายด้ วย แต่ยือลาปี บอกว่าต้ องไปขอ
อนุญาตแม่ก่อน หลังจากนันยื
้ อลาปี ก็กลับไปขออนุญาตแม่ แต่แม่บอกยือลาปี ว่าถ้ าลูกไปค้ าขาย
แล้ วใครจะดูแลแม่ที่เฒ่าแก่หล่ะ แต่ยือลาปี ไม่ยอมฟั งจึงได้ ไปค้ าขายตามที่ผ้ คู ้ าขายชวน ต่อ
มายือลาปี โตเป็ นหนุม่ ก็ได้ แต่งงานกับลูกสาวมหาเศรษฐี คนหนึง่ ซึง่ เป็ นเด็กที่สวยงาม ฐานะ
รํ่ ารวยหน้ าตาก็ดี จึงทําให้ ยือลาปี เป็ นเศรษฐี ตามผู้ที่เป็ นภรรยาและยังเป็ นคนขยันเหมือนเดิมทํา
ให้ ยือลาปี ได้ ลืมผู้ที่เป็ นมารดา
วันหนึง่ เรื อสําเภาของยือลาปี ได้ แวะมาค้ าขายที่บ้านเกิด มีชาวบ้ านคนหนึง่ ได้ เห็นยือลาปี
แต่ยือลาปี เป็ นมหาเศรษฐี จงึ ได้ ไปบอกมารดาของยือลาปี ว่ายือลาปี ได้ แวะมาที่เกาะเพื่อมาค้ าขาย
มารดาจึงอยากเห็นหน้ ายือลาปี จึงพายเรื อไปหาที่เรื อสําเภาลํานันแต่
้ ไม่เจอยือลาปี จึงได้ ถาม
ลูกสะใภ้ วา่ ยือลาปี อยูไ่ หนฉันเป็ นแม่ยือลาปี อยากเจอหน้ ายือลาปี ขอให้ ฉนั ได้ เจอหน้ าหน่อย แต่
ลูกสะใภ้ ไม่ยอม ซึง่ ดูสภาพการแต่งตัวแล้ วไม่นา่ ที่จะเป็ นแม่ของยือลาปี ได้ จึงได้ ไล่กลับไป แต่
แม่ยือลาปี ไม่ยอมว่าต้ องเจอยือลาปี ให้ ได้ ยือลาปี ได้ ยินเสียงดังจึงออกมาเจอและบอกว่าฉันไม่
รู้จกั ท่าน แม่ยือลาปี น้ อยใจและเข้ าไปกอดลูกชาย แต่ยือลาปี ผลักตัวแม่ตกในแม่นํ ้า แม่จงึ โกรธก็
เลยสาปให้ ยือลาปี กับลูกสะใภ้ เป็ นก้ อนหินและคนในเรื อก็เป็ นก้ อนหินทังลํ
้ า ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้
เรี ยกว่าเกาะ ซึง่ อยูใ่ นจังหวัดนราธิวาส
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2. เรื่อง นกเมาะบางา
กาลครัง้ หนึง่ มีนกชนิดหนึง่ ชื่อนกเมาะบางา ก็ได้ ถามว่านกๆ ทําไมไม่บรู ง ตอบว่าไม่บรู ง
เพราะหญ้ ายาว หญ้ าตอบว่า เพราะควายไม่กินหญ้ า ควายๆทําไมควายไม่กินหญ้ า ควายตอบว่า
เพราะคนดูแลไม่ย้ายฉัน คนดูแลทําไมไม่ย้ายฉัน ตอบว่าเพราะฉันปวดท้ อง ท้ องๆทําไมถึงปวด
ท้ อง เพราะฉันกินข้ าวดิบ ข้ าวๆทําไมถึงดิบ เพราะไฟไม่ติด ไฟๆทําไมถึงไม่ติด เพราะไม้ ฟืนเปี ยกจึง
ไม่ตดิ ไม้ ๆทําไมจึงเปี ยก เพราะฝนตกถึงเปี ยก ฝนๆทําไมถึงตกบนไม้ เพราะกบมันเรี ยกฝน กบๆ
ทําไมถึงเรี ยกฝน เพราะงูมนั จะกัดกบ งูๆทําไมถึงจะกัดกบ เพราะกบเป็ นอาหารของงูตงแต่
ั ้ ใน
สมัยก่อนแล้ ว
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3. เรื่อง กษัตริย์ ทหาร และคนจน 3 คน
มีวนั หนึง่ มีครอบครัวหลังหนึ่ง มีอยู่ 3 คน คือ แม่ลกู ชาย และลูกคนเล็ก ซึง่ มีฐานะยากจน
มากไม่มีการศึกษา หาไม้ ฟืนเป็ นสิ่งที่ค้าขาย เพื่อดํารงชีวิตอยูป่ ระจํา
ต่อมาลูกชายว่าแม่ไม่มีเงินที่จะส่งเรี ยนหนังสือ จึงได้ ขออนุญาตแม่ไปเรี ยน แม่ก็พดู ดังลูก
ชายว่าแม่ไม่มีเงินที่จะส่งเรี ยน รอไปก่อนได้ ไหมลูก ลูกชายก็ไม่ได้ วา่ อะไรแต่รอจนถึง 2 สัปดาห์ ก็
ได้ ถามแม่อีกครัง้ หนึง่ ว่า ขออนุญาตไปเรี ยนได้ ไหม แม่ก็อนุญาตให้ ไปเรี ยน ลูกชายก็ได้ ไปเรี ยน
ดังที่ใจชอบ
หลังจากนันลู
้ กชายที่ไปเรี ยนก็กลับบ้ าน แม่ก็ถามลูกชายว่าได้ อะไรกลับมาบ้ างลูก ลูก
ชายก็บอกว่าไม่ได้ อะไรกลับมาจ๊ ะแม่ ลูกพึง่ ไปเรี ยน ต้ องรอสักพักหนึง่ ถึงจะได้ แล้ วก็กลับไปเรี ยน
ต่อไป หลังจากสองสัปดาห์ผา่ นไปลูกชายก็กลับบ้ าน แม่ก็ถามว่าได้ อะไรกลับมาบ้ าง ลูกชายก็
ตอบว่าได้ จ๊ะแม่ ก็เลยบอกน้ องชายว่าช่วยหยิบปากกาและสมุดมาให้ หน่อย แล้ วจึงได้ เขียนคําคํา
หนึง่ ว่า ฉันรู้ก่อน แล้ วเธอค่อยรู้ แม่ก็ให้ อา่ นคํานี ้ และให้ น้องชายไปขายคํานี ้ตามบ้ าน น้ องชายก็
ไปขายได้ ผา่ นบ้ านกษัตริ ย์แห่งหนึง่ เป็ นที่ชอบคําศักด์สิทธิ์มาก จึงได้ เรี ยกน้ องชายและให้ อา่ นคําที่
ขายว่า
”ฉันรู้ก่อน แล้ วเธอค่อยรู้ แล้ วถามว่าใครเป็ นผู้เขียนคํานี ้ น้ องชายตอบว่าเป็ นของอัลบามะอาเล็ม
ก็เลยได้ ถามราคาเท่าไร น้ องชายก็บอกว่า 1,000 ซีนา ดังนันกษั
้ ตริย์ก็ได้ ซื ้อคํานี ้ น้ องชายก็ได้ กลับ
บ้ าน แม่ก็ถามว่าเป็ นอย่างไรบ้ างลูก น้ องชายบอกว่าขายได้ ดีมากครับ
ต่อมาลูกชายก็ไปเรี ยน เรี ยนจนได้ ความรู้กลับมาบ้ าง แล้ วจึงกลับบ้ านแม่ แม่ก็ถามว่าเป็ น
อย่างไรบ้ างและได้ ความรู้บ้างไหม ลูกชายตอบว่า ลูกพึง่ ไปเรี ยนก็ยงั ไม่ได้ อะไรอีกต้ องรอไปอีก 4
สัปดาห์ แล้ วก็กลับไปเรี ยนต่อ
หลังจาก 4 สัปดาห์ ลูกชายก็กลับบ้ าน แม่ก็ถามลูกชายเหมือนเดิมว่าได้ อะไรกลับบ้ านมา
บ้ างลูก แล้ วก็สงั่ ให้ น้องชายหยิบปากกาและสมุด เพื่อเขียนคําที่ได้ จากความรู้ที่เรี ยนมา เขียนคํา
“คิดดีๆแล้ วจะไม่เสียใจภายหน้ า” ก็อา่ นมาให้ ฟังแล้ วบอกน้ องชายว่าไปเขียนต่อ น้ องชายก็เดินไป
ขายตามบ้ านคน จึงได้ ผา่ นหน้ าบ้ านของทหารคนหนึง่ ซึ่งเป็ นผู้ที่ออกไปรบบ่อยมากๆจนภรรยาได้
อยูค่ นเดียวตลอด ซึง่ ภรรยาทหารคนนันได้
้ เรี ยกน้ องชายมาถามว่าขายอะไรจ๊ ะลูก น้ องชายตอบว่า
ขายคําศักดิส์ ิทธิ์จ๊ะ ภรรยาทหารเป็ นคนชอบอยูแ่ ล้ ว จึงถามว่าเป็ นคําแบบใด น้ องชายก็อา่ นให้ ฟัง
ว่า”คิดดีๆแล้ วจะไม่เสียใจภายหน้ า” แล้ วภรรยาทหารถามว่าเป็ นคําของใครเขียน น้ องชายตอบว่า
อัลบามะอาเล็ม เป็ นผู้แต่ง ภรรยาทหารก็ซื ้อในราคา 1,000 ซีนา น้ องชายก็กลับบ้ าน แม่ก็ถามว่า
เป็ นอย่างไรบ้ างลูก น้ องชายตอบว่าหมดจ๊ ะแม่
ต่อมาทหารก็กลับบ้ านเห็นภรรยาของตนเองนอนอยูก่ บั เด็กคนหนึง่ ซึง่ ทหารไม่ร้ ูวา่ ลูกชาย
ของตนเอง จึงโมโหภรรยาก็เลยไปเอาดาบเพื่อที่จะฟั นภรรยา แต่ดาบที่แขวนบนที่นอน ทําให้ สมุด
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นันตกลงมาทหารนั
้
นก็
้ หยิบมาอ่านคําศักดิส์ ิทธิ์นนั ้
จึงทําให้ ทหารนันคิ
้ ดก็เลยปลุกภรรยาตื่นมา
ถามว่า คําศักดิส์ ิทธิ์นนมาจากไหน
ั้
ภรรยาตอบว่าซื ้อมาจากอัลบามะอาเล็ม ในราคา 1,000 ซีนา
ทหารจึงให้ ไปเพิ่มอีก 10,000 ซีนา ที่บ้านเด็กนัน้ เพื่อถือว่าเป็ นของขวัญที่ทําไห้ ทหารนันคิ
้ ดได้
และไม่ฆา่ ภรรยาตนเองกับลูก
4. เรื่ องกูแบม๊ ะ (แอ่ งทองคํา)
ในอดีตมีการเล่าว่า มีแอ่งนํ ้ากลางหมูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ซึง่ ชาวบ้ านจะเรี ยกว่ากูแบม๊ ะ ซึง่ เป็ น
ภาษาท้ องถิ่นเรี ยกว่า แอ่งทองคํา แอ่งนํ ้าแห่งนี ้จะอยูใ่ กล้ ทะเล แต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็ นเวลาหลายปี
แอ่งนํ ้าแห่งนี ้ก็ถกู คลื่นทะเลเซาะจนจมเข้ าไปในทะเล และมีการเล่าว่าหลังจากแอ่งนํ ้าดังกล่าวจม
เข้ าไปในทะเลแล้ ว ในทุกๆวันอังคารจะมีไหซึง่ บรรจุทองคําอยูจ่ นล้ นไหจะโผล่ขึ ้นมาเหนือนํ ้าทะเล
ตรงบริเวณที่เป็ นแอ่งนํ ้า ที่ในอดีตชาวบ้ านเรี ยกว่า กูแบม๊ ะ ลักษณะการโผล่ของไหทองคํานี ้ จะ
โผล่ขึ ้นมาในวันอังคาร โดยเฉพาะเมื่อตอนฝนตก ไหจะมีสีเขียว และในบริเวณดังกล่าว นํ ้าจะอุน่
อยูต่ ลอดเวลา มีผ้ คู นมากมายพยายามที่จะเอาสมบัตจิ ากไหทองคํานี่ แต่ก็ไม่สามารถเอาไปได้
เนื่องจากผู้ที่จะสามารถมองเห็นไหนี ้ได้ ไม่กี่คนเท่านัน้
5. เรื่องจระเข้ ตะโล๊ ะแจแว
มีตํานานเล่าว่า ในชุมชนปูลาเจ๊ ะมูดอ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นหมูบ่ ้ าน 2 ฝั่ งคลอง มีการเล่าว่า
ที่ฝั่งคลองทางทะเลของหมูบ่ ้ าน มีจระเข้ อาศัยอยู่ตวั หนึง่ จระเข้ ตวั นี ้จะอาศัยอยูใ่ นโพรงใต้ ต้น
มะพร้ าวใหญ่ต้นหนึง่ ซึง่ ความกว้ างของโพรงดังกล่าวมีประมาณ 15-17 หลา และจระเข้ ตวั นี ้จะ
เป็ นที่สนใจของชาวบ้ านเขตนันเป็
้ นอย่างมาก เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่มากจระเข้ ตวั นี ้จะโผล่ขึ ้นมา
ในตอนฝนตกปรอยๆ เป็ นส่วนใหญ่ ในบริเวณใกล้ กบั ที่มนั อาศัยอยูน่ นั ้ จะมีปลาชุกชุมและเป็ นที่
ชาวบ้ านทํามาหากิน แต่ที่ตรงที่มนั อยูจ่ ะไม่มีปลาอยูเ่ ลย จระเข้ ตวั นี ้จะไม่เคยสร้ างความเดือดร้ อน
ให้ ชาวบ้ านเลย แต่จะอาศัยอยูแ่ บบตัวใครตัวมัน
วันหนึง่ มีชาวบ้ านที่กําลังหาปลาอยูบ่ ริเวณนันก็
้ ตกใจ เมื่อเห็นจระเข้ สองตัวต่อสู้กนั
ซึง่ ตัวหนึง่ เป็ นจระเข้ ที่อาศัยอยูใ่ นโพรงใต้ ต้นมะพร้ าวที่ชาวบ้ านคุ้นเคย แต่อีกตัวหนึง่ เป็ นจระเข้
ต่างถิ่น เข้ ามาเพื่อยึดโพรงที่จระเข้ ตวั เดิมอาศัยอยู่ ชาวบ้ านได้ ดกู ารต่อสู้ของจระเข้ ทงสอง
ั ้ เลือด
จากการต่อสู้ของมัน แดงไปทังบริ
้ เวณดังกล่าว และบริเวณนันได้
้ กลายเป็ นคลื่นขนาดใหญ่
พอสมควร การต่อสู้ได้ ดําเนินไปสักพัก ชาวบ้ านก็ได้ เห็นจระเข้ ที่เป็ นจระเข้ ตา่ งถิ่นหงายท้ องขึ ้น
ชาวบ้ านก็ร้ ูทนั ทีวา่ จระเข้ ที่อยูเ่ ดิมนันสามารถรั
้
กษาที่อยูข่ องมันได้
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6. ไข่ บากง
มีครอบครัวหนึง่ ที่มีแม่และลูกชายสองคน ส่วนพ่อได้ จากโลกนี ้ไปแล้ ว ครอบครัวนี ้เป็ น
ครอบครัวที่มีการทํานา อยู่มาวันหนึง่ แม่ได้ ออกไปปลาในนา ก็ได้ พบไข่บากง 2 ฟอง เขาก็ได้
นํากลับไปต้ มที่บ้าน เพื่อที่จะรับประทาน พร้ อมกับลูกๆของตน ระหว่างนันแม่
้ ก็เตือนกับลูกทัง้
สองว่า ให้ เก็บไว้ เผื่อตนด้ วย ขณะที่ออกไปหาพืชผัก ลูกชายคนเล็กได้ กินไข่ทงสองฟองจนหมด
ั้
เมื่อแม่กลับมาที่บ้านพบกับความว่างเปล่า ไม่มีไข่ที่ตนเก็บจากนา โดยที่ลกู ชายไม่เชื่อฟั งคําเตือน
ของตน ท่านก็เกิดความน้ อยใจและเสียใจขึ ้นทันที ลูกชายคนโตก็บอกแม่ของเขาว่า “ ยังเหลือแกง
ที่ใบบัวบกอีก ” โดยที่ลกู ทังสองก็
้
ติดตามแม่ของเขาไปด้ วย แต่ด้วยความเสียใจอย่างแรง ท่านก็ไม่
ฟั งเสียงลูกของตนสักนิดเดียว และท่านก็มงุ่ หน้ าไปยังโขดหินใหญ่ที่เชื่อว่าคนได้ สงั เวยชีวิตกับโขด
หินนี ้มามากต่อมากแล้ ว เมื่อถึงที่นนั ้ ท่านก็ได้ วิงวอนขอจากโขดนี ้ให้ กลืนเขาเสียที เมื่อคําขอนัน้
ได้ ถกู ตอบรับ หินก็เผยอออกที่จะกลืนเขา และไม่นานนักหินก็กลืนแม่ของเขาไปเกือบหมดตัว ลูก
ทังสองคนก็
้
ได้ วิงวอนให้ แม่ของเขาอย่าคิดสันเช่
้ นนี ้ แต่คําวิงวอนของลูกไม่อาจทําให้ เจตนาของ
แม่ต้องแปรเปลี่ยนจากเดิมได้ แต่ลกู ทังสองทั
้
นที่จะดึงเส้ นผมของแม่ของเขามา 7 เส้ น ในขณะ
นันลู
้ กคนเล็กก็ได้ นําไข่ไก่มากับตน บังเอิญเวลานันไข่
้ ไก่นนก็
ั ้ ได้ ฝักออกเป็ นลูกไก่พอดี
เหตุการณ์ครัง้ นันได้
้ ทําให้ ลกู ทังสองโศกเศร้
้
าเป็ นอย่างมาก ถึงกับสํานึกผิดกับสิ่งที่ตน
ไม่ได้ เชื่อฟั งคําเตือนของผู้อปุ การี ของตน วันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก 1 ปี ผ่านไป ไก่ที่ฝัก
ขณะที่แม่ของเขาเสียชีวิตนันก็
้ โตและใหญ่เต็มที พร้ อมที่จะชนกับไก่ตวั อื่นๆได้ ในละแวกนันไก่
้
ของสองพี่น้องจะชนะทุกครัง้ เมื่อมีการชนกับไก่ตวั อื่น จนมีคนเดิมพันชนกัน หลายต่อหลายครัง้ ก็
ชนะทุกครัง้ จนชื่อเสียงไก่ของตนแพร่กระจายทุกที่ทวั่ เมืองในขณะนัน้ เมื่อข่าวนี ้ไปถึงเมืองหนึง่ ที่
เจ้ าเมืองชอบเล่นไก่ชนอย่างมาก ก็เกิดความจต้ องการอยากรู้วา่ ไก่ของตนกับไก่ที่เขาได้ ยินมานัน้
ไก่ใครจะแน่กว่ากัน เลยทําการป่ าวประกาศให้ ลกู น้ องเรี ยกตัว สองพี่น้องนี ้มาเดิมพันกับกับของตน
โดยมีเงื่อนไขว่า หากไก่ของเจ้ าเมืองแพ้ เขายอมที่จะแบ่งเมืองครึ่งหนึง่ ให้ แก่สองพี ้น้ องทําการ
ปกครอง แต่หากไก่ของเจ่าเมืองชนะ สองพี่น้องนี ้จะต้ องเป็ นทาสของเจ้ าเมืองไปตลอดชีวิต
แรกๆ สองพี ้น้ องก็ยงั ลังเลว่า จะเอากับเจ้ าเมืองหรื อไม่ แต่สดุ ท้ ายเขาก็อยากจะรู้ว่าฝี มือไก่ของเขา
เหนือกว่าไก่ของเจ้ าเมืองหรื อ รวมทังถื
้ อว่า ชีวิตของเขาก็มีความทุกข์ยากลําบากอยูแ่ ล้ ว กับการ
เป็ นทาสของเจ้ าเมือง ก็ไม่แตกต่างมากนัก ทังสองจึ
้
งตัดสินใจเดิมพันกับเจ้ าเมืองด้ วย
เมื่อถึงเวลาชนไก่เริ่ มขึ ้นผู้คน ก็ตา่ งมามุง่ ดูกนั อย่างเหนืองแน่น แรกๆ ไก่ของเจ้ าเมืองออก
หมัดได้ ดี แต่ท้ายๆไก่ของสองพี่น้องได้ พลิกเกม เตะก้ านคอไก่ของเจ้ าเมืองจนสลบนิ่ง ตายคาที
เมื่อเจ้ าเมืองเห็นดังนันจึ
้ งรู้วา่ ไก่ของสองพี่น้องเหนือกว่าไก่ของตนมาก ตนก็ได้ มอบเมืองแก่สองพี่
น้ องตามที่เขาได้ ตกลงกัน ไม่อาจปฏิเสธได้ เนื่องจากผู้คนได้ เป็ นสักขีพยานในการดูครัง้ นี ้เป็ น
5

จํานวนมาก หลังจากนันสองพี
้
้น้ องก็ได้ มอบไก่ตวั นี ้แก่เจ้ าเมืองเพื่อประดับบารมีของเจ้ าเมืองต่อไป
ด้ วยชัยชนะของไก่ของสองพี่น้องนี ้เอง ทําให้ ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลง มีฐานะดีขึ ้นและมีความสุข
และได้ ทําบุญอุทิศกุศลไปยังแม่ที่ได้ ลว่ งลับไปแล้ ว

6

ค่ ายเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ได้เชิญชวนเยาชนจากโรงเรี ยนสายบุรีแจ้งประชาคาร
สถาบันปอเนาะดารุ ลอัมมาล โรงเรี ยนรอมาเนีย สถาบันการศึกษานอกโรงเรี ยนยะหริ่ ง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก และเยาวชนที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว ซึ่งทั้งหมดเป็ นเยาชนที่อยูใ่ นแถบชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาเหตุ
เนื่องจากการกระจายโอกาสและประสบการณ์ที่ดี ให้กบั เยาวชน และเพื่อสื บทอดเจตนารมณ์ที่ดีตอ่ การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมให้กบั เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย
กิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2549
เวลา 17.00 น. ต้อนรับเยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าสู่ที่พกั เวลา 19.00 น. ร่ วมรับประทานอาหารคํ่า
แนะนําตัว ทําความรู ้จกั พี่และน้องๆ เวลา 21.00 น. ส่งน้องๆ เข้าสู่ที่พกั
วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2549
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และขึ้นรถหน้าที่พกั มุ่งสู่ป่าพรุ สิรินธร จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้า
รับฟังการอบรม และเดินทางศึกษาธรรมชาติ เวลา 13.00 น. ออกจากอุทธยานแห่งชาติ เดินทางต่อสู่ศูนย์
พัฒนาการวิจยั พิกลุ ทอง เพื่อศึกษาดูงานโครงการเกษตรในโครงการพระราชดําริ จากนั้นเดินทางกลับสู่จงั หวัด
ปั ตตานี เวลา 20.00 น. ส่งน้องๆ กลับสู่ที่พกั
วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2549
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และขึ้นรถพร้อมกันหน้าที่พกั มุงสู่หาดสกอม จังหวัดสงขลา เพื่อ
ร่ วมกันฟื้ นฟูชาดหาด และกํากิจกรรมอําลาโครงการ เวลา 15.00 น. เดินทางกลับสู่จงั หวัดปั ตตานี จากนั้นส่ง
น้องๆ เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการกลับสู่โรงเรี ยน
สิ่ งที่ได้รับจากโครงการ
การเข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์และความรู ้มากมายทั้งการได้รู้ถึงประวัติเรื่ องราวและ
ลักษณะทางธรรมชาติ ทั้งยังได้มองเห็นถึงทฤษฎี แบบฉบับ และลักษณะที่แท้จริ งของการทําการเกษตรแนวใหม่
เพื่อที่จะสามารถนําความรู ้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการเกษตรรู ปแบบเดิมๆ
ความสําคัญของโครงการ
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เห็นสิ่ งสําคัญ และถือเป็ นปั จจัยหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้
เป็ นไปในทางที่ดี ฉะนั้น สมควรอย่างยิง่ ที่มนุษย์ตอ้ งแสวงหาหนทาง หรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะปกป้ องจากการ
ทําลายสิ่ งแวดล้อมหรื อส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นการไม่ทิ้งขยะในแม่น้ าํ ลําคลอง การ
เลือกวิธีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี การไม่ตดั ไม้ทาํ ลายป่ า หรื อแม้กระทัง่ การเผาป่ า เป็ นต้น

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ มาแกแแต (กินนํ้าชา) เพื่อเสริ มสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
ตําบล ตะปอเยาะ
อําเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิ วาส
หลักการ
ในช่วงเดือนรอมฎอนประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
นับถือศาสนาอิสลาม จะทําการละหมาดตารอวีฮจึงได้จดั กินนํ้าชาหลัง
ละหมาดเพื่อได้ถามทุกข์สุขและแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- กินนํ้าชา
มัสยิดดารุ ลอามาน บ้านตะปอ
- ถามทุกข์สุขระหว่างคนในชุมชน เยาะ อ.ยี่งอ จ. นราธิ วาส
- ข่าว / สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนรอบข้าง
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- คนในชุมชนได้มีโอกาสและเปลี่ยนความคิดระหว่างคนในชุมชน
- ซักถามทุกข์สุขซึ่ งกันและกัน
- คนในชุมชนรับข้อมูลข่าวสารโดยการพูดคุยกัน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคนในชุมชน

60 คน / คืน

วันที่จดั กิจกรรม
5 – 9 ตุลาคม 2548

งบประมาณที่ใช้
ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้ อเสนอแนะ
ควรจะจัดให้บ่อยขึ้น

i

จํานวนผู้เข้ าร่ วม

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ มหกรรมต้อนรับฮารายออีดิลฟี ตรี
ตําบล ตะปอเยาะ
อําเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิ วาส
หลักการ
ฮารี รายออีดีลฟี ตรี เป็ นวันเฉลิมฉลองพี่นอ้ งมุสลิม หลังจากได้ออกบวชจึงมี
การจัดต้อนรับวันสําคัญทางศาสนาด้วยการจัดการแข่งขันอานาชีดกัน
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- จัดให้มีการแข่งขันอานาชีด
โรงเรี ยน ตาดีกาดารุ ลยามาน บ้านตะ
โรงเรี ยนตาดีกาในชุมชน
ปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิ วาส
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- ส่ งเสริ มวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม
- ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญ ถึงวัฒนธรรมที่หายไป
สําหรับเยาวชน เช่น อานาชีด ซายัค ซาเราะฮ์ เป็ นต้น

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- จัดการแข่งขันงาน อานาชีด
วันที่จดั กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

ii

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ผูเ้ ข้าร่ วม 200 คน
ผูเ้ ข้าชม 200 คน
งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ
ควรจัดเป็ นประจําทุกปี

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ มหกรรมต้อนรับฮารี รายอ อีดิลฟิ ตรี
ตําบล ปูยดุ
อําเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
ฮารี รายออีดีลฟี ตรี เป็ นวันเฉลิมฉลองของมุสลิม หลังจากได้ออกบวชจึงมี
การจัดต้อนรับวันสําคัญทางศาสนาด้วยการจัดการแข่งขันอานาชีด และการ
แสดงต่างๆ
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
จัดแข่งขันอานาซี ด อาซาน และอ่าน โรงเรี ยนตาดีกาบ้านปูยคุ ต.ปูยคุ อ.
กรุ อ่าน
เมือง จ.ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- ส่ งเสริ มวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม
- ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญ ถึงวัฒนธรรมหายไปสําหรับ
เยาวชน เช่น อานาชีด ซายัค ซาเราะฮ์ เป็ นต้น

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- จัดแข่งขันอานาซี ด
- อาซาน
- อ่านกุรอาน
วันที่จดั กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

iii

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ผูเ้ ข้าร่ วม 40 คน
ผูช้ ม 400 คน
งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น
ข้ อเสนอแนะ
ควรจัดทุกปี

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ
ตําบล ปูยคุ

มหกรรมละศีลอดในเดือนรอมฏอม ณ มัสยิดฮาฟิ ส
อําเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี

หลักการ
การจัดมหกรรมละศีลอด ถือได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการศาสนาอย่าง
หนึ่ง ที่ถือโอกาสให้คนในชุมชนได้มาพบปะ ถามทุกข์สุขซึ่ งกันและกัน อีก
ทั้งยังเป็ นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
จัดอาหารละศีลอดพร้อม ๆ กัน
มัสยิดฮาฟิ ส บ้านปูยคุ อ.เมือง จ.
ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- คนในชุมชนละศีลอดพร้อม ๆ กัน
- เกิดความสามัคคีในชุมชน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- จัดละศีลอดพร้อม ๆ กัน คนในชุมชน
พูดคุย / บรรยายธรรม

1,000 คน

วันที่จดั กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2548

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้ อเสนอแนะ
จัดทุกปี และควรมีการบรรยายทางศาสนาเพิ่มมาก
ขึ้น

iv

จํานวนผู้เข้ าร่ วม

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ จัดทําประวัติชุมชน
ตําบล ปูยคุ
อําเภอ เมือง

จังหวัด ปัตตานี

หลักการ
การทําประวัติชุมชนโดยเอาผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ นมาบอกเล่าถึงอดีตของ
ชุมชนโดยให้เล่ากันหลาย ๆ คน ซึ่ งเน้นคนในชุมชนให้ความสําคัญกับ
ชุมชนของเราเอง
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- เล่า, พูดคุยกัน / ถึงในอดีต
ร้านนํ้าชาบ้านปูยคุ ต. ปูยคุ อ.เมือง
- กินนํ้าชาไปด้วย
จ.ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- ได้ประวัติชุมชน โดยคนในชุมชนร่ วมกันทํา
- เกิดความสุ ข และรักแผ่นดินเกิด

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- นําผูอ้ าวุโสมาถกเถียงเล่าประวัติชุมชนกัน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน ผูอ้ าวุโส

วันที่จดั กิจกรรม
20 สิ งหาคม 2548

งบประมาณที่ใช้
ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปภาพ
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

v

ข้ อเสนอแนะ
ควรที่จะทําใหม่อีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ สมุนไพรนําสู่ สามัคคี 3 เส้า ผูป้ กครอง นักเรี ยน โรงเรี ยน
ตําบล เกะรอ
อําเภอ รามัน
จังหวัด ยะลา
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์สามเส้าระหว่างนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองจึงได้ 1. พบปะระหว่างผูป้ กครองกับครู บาอาจารย์
มีการจัดกินเลี้ยงขนมจีนกัน โดยให้นกั เรี ยนนําพืชผักที่อยูใ่ นท้องถิ่นมาร่ วม 2. นักเรี ยนและประชาชนรู ้จกั คุณค่าของพืชผักใน
กันประกอบอาหาร และอภิปรายถึงคุณค่าของพืชผักดังกล่าว
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- เลี้ยงขนมจีน
โรงเรี ยนบ้าน ปาแตรายอ อ.รามัน
- พบปะผูป้ กครองกับครู บา
จ.ยะลา
อาจารย์
- อภิปรายถึงคุณค่าของพืชผักใน
ท้องถิ่น
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- สร้างความสัมพันธ์คนในชุมชนกับโรงเรี ยน
- แลกเปลี่ยนถามทุกข์สุขคนในชุมชน
- เห็นความสําคัญของสมุนไพร และผักพื ้นบ้ านมากขึ ้น

วันที่จดั กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 23 สิ งหาคม 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่าย
- หลักฐานค่าใช้จ่ายงบประมาณ
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จํานวนผู้เข้ าร่ วม
280 คน

งบประมาณที่ใช้
4,500

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มจํานวนผูเ้ ข้าร่ วม และมีกิจกรรมที่
หลากหลายกว่านี้

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ จัดทําประวัติชุมชน บ้านฮูแตบาโงย
ตําบล เกะรอ
อําเภอ รามัน

จังหวัด ยะลา

หลักการ
เพื่อให้คนในชุมชนจัดทําประวัติของชุมชนเองโดยให้เล่ากันหลาย ๆ
คน แล้วสรุ ปเป็ นประวัติชุมชน โดยอาศัยคนผูอ้ าวุโสในชุมชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
- ผูอ้ าวุโสเล่าประวัติกนั
- ถกเถียงกันหาความเป็ นจริ ง

สถานที่
ศูนย์เกษตรปลอดสารพิษ บ้านเกะ
รอ ต. เกะรอ

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- ประวัติชุมชน
- แลกเปลี่ยนเรื่ องราวความทรงจํา
- เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในชุมชน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
ช่วยกันเล่าประวัติของชุมชนตามความเป็ นจริ ง

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
13 คน

กัน
วันที่จดั กิจกรรม
2 กรกฎาคม 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่าย
- หลักฐานการใช้จ่าย

vii

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

ข้ อเสนอแนะ

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มเพื่อจัดทําปุ๋ ยหมักบ้านปาแตรายอ
ตําบล เกะรอ
อําเภอ รามัน
จังหวัด ยะลา
หลักการ
ยึดหลักตามพระราชดําริ โดยเน้นให้คนในชุมชนเรี ยนรู ้การทําปุ๋ ย
หมักเองเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
- จัดอบรมให้ความรู ้การทําปุ๋ ย
หมักแก่คนในชุมชน

สถานที่
บ้านปาแตรายอ

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- สามารถทําปุ๋ ยเองและนําไปใช้เองได้

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- อบรมการทําปุ๋ ยหมักในชุมชน
- เกิดความสามัคคีในชุมชน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
50 คน

วันที่จดั กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้

ตลอดโครงการ

2,524

หลักฐานการจัดกิจกรรม
รู ปถ่าย, หลักฐานการเงิน

ข้ อเสนอแนะ
น่าจะมีวิทยากรมาสอนในพื้นที่

viii

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ทัศนศึกษาของผูอ้ าวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเยี่ยมชมหมู่บา้ นอื่นๆที่มีการพัฒนาในทางที่ดี
ตําบล เกะรอ อําเภอ รามัน
จังหวัด ยะลา…………
หลักการ
ทัศนศึกษาดูงาน ณ จ. สตูล กระบี่ และภูเก็ต เพื่อเรี ยนรู ้การพัฒนา
ชุมชนโดยผูน้ าํ ศาสนา และสร้างสรรค์โอกาสให้ผนู ้ าํ ชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่
เสี่ ยงได้มีโอกาสเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ โดยชุมชนเกะรอร่ วมกับชุมชนปะเสยะ
วอ
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- พบประผูน้ าํ ศาสนาผูใ้ หญ่บา้ น สตูล ภูเก็ตและกระบี่
- จัดทําแผนแม่บทชุมชน
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- แผนแม่บทชุมชนเบื้องต้น
- ความรู ้ใหม่สาํ หรับการพัฒนาหมู่บา้ น

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- ได้แผนแม่บทชุมชนเบื้องต้น
30 คน
- ผูน้ าํ ชุมชนมีวิสยั ทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
ชุมชน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม

วันที่จดั กิจกรรม
29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2548

งบประมาณที่ใช้

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่าย
- หลักฐานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ix

40,000

ข้ อเสนอแนะ
น่าจะใช้เวลาในการเยี่ยมแต่ละพื้นที่ให้นานกว่านี้

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม โครงการ
สื บสานประวัติชุมชน
ตําบล แว้ง อําเภอ แว้ง
จังหวัด นราธิ วาส
หลักการ
จัดทํากิจกรรมประวัติชุมชนเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้พบปะกัน และมีการพูดคุยหารื อ
กันถึงเรื่ องราวในในอดีต และเป็ นการถ่ายทอดความรู ้สู่คนรุ่ นหลัง

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- จัดทําประวัติชุมชน
- เกิดกระแสการทํางานเพื่อชุมชนและ
สร้างความสามัคคีในชุมชน

กิจกรรมที่จดั ทํา
- พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- จัดทําประวัติชุมชน
- ร่ วมรับประทานอาหาร

วันที่จดั กิจกรรม
6,8,13,15,16 กันยายน 2548

สถานที่
ศูนย์ชาบ้านเจ๊ะเหม
และโรงเรี ยนบ้านกรื อซอ
ต. แว้ง อ. แว้ง จ. นราธิ วาส

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. สร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชน
2. ประวัติชุมชนแต่ละชุมชนรวมถึงวัฒนธรรม
3. ทราบถึงความต้องการของชุมชน

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
-หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

x

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
46 คน

งบประมาณที่ใช้
15,228

ข้ อเสนอแนะ
-

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม โครงการ
กีฬาตาดีกาเกมส์
ตําบล แว้ง อําเภอ แว้ง
จังหวัด

นราธิ วาส

หลักการ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยนตาดีกาของ ต. แว้ง อ. แว้ง จ. นราธิ วาส เพื่อ
ต่อต้านยาเสพติด และฟื้ นฟูประเพณี ที่เคยปฏิบตั ิในอดีตและกีฬาพื้นบ้านต่างๆ โดย
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, วอลเล่ยบ์ อล, เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านพร้อมทั้งมี
การจัดการแข่งขันอันนาชีด
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
- ศูนย์เด็กเล็กมุสลิมวาตอบียะห์
2. การแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
- มัสยิดบ้านเจ๊ะเหมฮูลู
3. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
- โรงเรี ยนบ้านเจ๊ะเหม
4. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- หน้าศูนย์ชาบ้านเจ๊ะเหม
การแข่งขันอันนาชีด
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ได้รับความร่ วมมือจากชาวบ้านเป็ นอย่างดี
2. สร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนแต่ละชุมชน
3. มีการทํางานเป็ นทีมในชุมชน
4. ชาวบ้านมีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, วอลเล่ยบ์ อล,
เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านต่างๆ อันนา
ชีด

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน 400 คน
ผูเ้ ข้าชมประมาณ 1,000 คน

วันที่จดั กิจกรรม
24-26 กันยายน 2548

งบประมาณที่ใช้
ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
- ป้ ายการจัดกิจกรรม
-รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ/หมายเหตุ
สสส. ร่ วมจัด

xi

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม โครงการ
ทัศนศึกษาและเปิ ดโลกทัศน์ทางการศึกษาของชุมชนเจ๊ะเหม (ผูส้ ูงอายุต่างศาสนาร่ วมทัศนศึกษา)
ตําบล แว้ง อําเภอ แว้ง
จังหวัด
นราธิ วาส
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดการศึกษากลุ่มผูส้ ูงอายุในชุมชนทั้งที่นบั ถือศาสนาอิสลามและพุทธ เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ - ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่เกาะปันหยี
ทางการศึกษา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
จังหวัดพังงา
- เกิดความสามัคคีและเห็นอกเห็นใจ
ระหว่างกัน
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
สื่ อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จังหวัดกระบี่
11 – 14 พฤศจิกายน 2548
และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกัน
จังหวัดภูเก็ต

1.
2.
3.
4.
5.

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
ได้รับความร่ วมมือจากผูส้ ูงอายุเป็ นอย่างดี
สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในด้านความคิดเดิมๆ
เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อกัน
เกิดความสามัคคีกนั ภายในกลุ่มของผูส้ ูงอายุ
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
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จํานวนผู้เข้ าร่ วม
47 คน

งบประมาณที่ใช้
53,600

ข้ อเสนอแนะ
จัดเป็ นประจําทุกปี

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
สื บสาวประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านปาตาบาระ
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
การบันทึกประวัติชุมชนจากเรื่ องเล่า ความทรงจําร่ วมกับชาวบ้าน ทําให้ทราบถึงความ
เป็ นมา พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตลอดจนรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
ชุมชนทั้งภายในและภายนอก ก่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนร่ วมอภิปรายและตรวจสอบ
ข้อมูลร่ วมกัน มีการสวนาและปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
1. จัดเวทีชาวบ้าน นําเสนอเรื่ องราว
บ้านปาตาบาระ ม.1 ต. ปะเสยะวอ
ประวัติอภิปราย และตรวจสอบข้อมูล
อ. สายบุรี จ. ปัตตานี
ร่ วมกัน
2. บันทึกข้อมูลและหลักฐานต่างๆ
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านมีเวทีนาํ เสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บา้ น ตลอดจนมีการขยายการเสวนาตามสถานที่ชุมนุมต่างๆ
2. ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
3. คนรุ่ นหลังได้รับรู ้ความเป็ นมาของชุมชน
4. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
บันทึกประวัติชุมชนจากเรื่ องเล่าและความ ครั้งที่ 1 จํานวน 25 คน
ทรงจําของชาวบ้านในรู ปแบบการมีส่วน ครั้งที่ 2 จํานวน 30 คน
ร่ วมนําเสนอและและตรวจสอบข้อมูล
ร่ วมกัน และบันทึกหลักฐานต่างๆ
วันที่จดั กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้
8,618
13 และ 20 สิ งหาคม 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
เอกสารบันทึก / นําเสนอข้อมูล
รายงานสรุ ป

xiii

ข้ อเสนอแนะ
ต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกและหลักฐาน
ในส่ วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ประวัติชุมชน
มีความสมบูรณ์มากขึ้น

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
สื บสาวประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบางตะโละ
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
การบันทึกประวัติชุมชนจากเรื่ องเล่า ความทรงจําร่ วมกับชาวบ้าน ทําให้ทราบถึงความ
เป็ นมา พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตลอดจนรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
ชุมชนทั้งภายในและภายนอก ก่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนร่ วมอภิปรายและตรวจสอบ
ข้อมูลร่ วมกัน มีการสวนาและปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
1. จัดเวทีชาวบ้าน นําเสนอเรื่ องราว
บ้านบางตะโละ ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
ประวัติอภิปรายและตรวจสอบข้อมูล
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ร่ วมกัน
2. บันทึกข้อมูลและหลักฐานต่างๆ
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านมีเวทีนาํ เสนอ แลกเปลี่ยน และอภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของ
หมู่บา้ น ตลอดจนมีการขยายการเสวนาตามสถานที่ชุมนุมต่างๆ
2. ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
3. คนรุ่ นหลังได้รับรู ้ความเป็ นมาของชุมชน
4. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
บันทึกประวัติชุมชนจากเรื่ องเล่าและความ
ทรงจําของชาวบ้านในรู ปแบบการมีส่วน
ร่ วมนําเสนอและและตรวจสอบข้อมูล
ร่ วมกัน และบันทึกหลักฐานต่างๆ
วันที่จดั กิจกรรม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมที่ผา่ นมา

3 กันยายน 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
เอกสารบันทึก / นําเสนอข้อมูล
รายงานสรุ ป

xiv

ข้ อเสนอแนะ
ต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกและหลักฐาน
ในส่ วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ประวัติชุมชน
มีความสมบูรณ์มากขึ้น

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
กีฬาพื้นบ้านสร้างเพื่อน (แข่งขันหมากฮอสระดับตําบล)
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
กีฬาเป็ นสิ่ งที่ช่วยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน การจัดกีฬาพื้นบ้าน
นอกจากจะช่วยให้เกิดเวทีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชนแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ ม
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
จัดการแข่งขันหมากฮอส

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดการแข่งขันกีฬาหมากฮอสในพื้นที่
ชุมชน

สถานที่
บ้านปาตาบาระ ม. 1 ต. ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลัง

วันที่จดั กิจกรรม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน

งบประมาณที่ใช้
1,014

23 กันยายน 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

xv

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการส่ งเสริ มกีฬาพื้นบ้านหลากหลาย
ประเภท และจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
กีฬาพื้นบ้านสร้างเพื่อน
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
กีฬาเป็ นสิ่ งที่ช่วยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน การจัดกีฬาพื้นบ้าน
นอกจากจะช่วยให้เกิดเวทีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชนแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ ม
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
จัดการแข่งขันหมากฮอส

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน

วันที่จดั กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมที่ผา่ นมา

สถานที่
บ้านบางตะโละ ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
อ. สายบุรี จ. ปัตตานี

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลัง

23 กันยายน 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

xvi

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการส่ งเสริ มกีฬาพื้นบ้านหลากหลาย
ประเภท และจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
กีฬาพื้นบ้านสร้างเพื่อน
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
กีฬาเป็ นสิ่ งที่ช่วยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน การจัดกีฬาพื้นบ้าน
นอกจากจะช่วยให้เกิดเวทีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชนแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ ม
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
จัดการแข่งขันหมากฮอส

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน

วันที่จดั กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมที่ผา่ นมา

สถานที่
บ้านลุ่ม ม. 7 ต.ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลัง

23 กันยายน 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

xvii

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการส่ งเสริ มกีฬาพื้นบ้านหลากหลาย
ประเภท และจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมประเพณี ทาํ บุญเดือนสิ บ
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
ประเพณี ทาํ บุญเดือนสิ บ เป็ นประเพณี เก่าแก่ของชุมชนและมีการสื บทอดมาช้านาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมทําบุญเดือนสิ บ
การทําบุญเดือนสิ บนอกจากจะทําให้ชุมชนรําลึกถึงบรรพบุรุษแล้ว การจัดกิจกรรม
ของชุมชน
ต่างๆในงานประเพณี น้ ียงั ก่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ มีการสังสรรค์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน ยังเป็ นการส่ งเสริ มและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในประเพณี บ้านบางตะโละ ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
ทําบุญเดือนสิ บ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
3 ตุลาคม 2548
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. ชาวบ้านมีการสังสรรค์ และร่ วมกิจกรรมของชุมชน
4. ประเพณี อนั ดีงามและ มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลัง

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
150 คน

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
xviii

ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรม
ปลูกต้นไม้และจัดสวนบริ เวณวัดถัมภาวาส
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
การปลูกต้นไม้และจัดสวนทําให้เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงาม รื่ นตา และส่ งเสริ มให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี การส่ งเสริ มให้เยาวชนร่ วมกันปลูกต้นไม้ในวัดทําให้มีภูมิทศั น์ที่
สวยงามแล้ว ยังส่ งเสริ มให้เยาวชนร่ วมทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ให้แก่ศาสนสถาน
และมีความใกล้ชิดกับสถาบันศาสนามากขึ้น
กิจกรรมที่จดั ทํา
ปลูกต้นไม้และจัดสวนในบริ เวณวัด

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดให้เยาวชนปลูกต้นไม้และจัดสวนใน
บริ เวณวัด

สถานที่
วัดถัมภาวาส ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. เยาวชนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. เยาวชนมีเวทีสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันมากขึ้น
3. วัดมีภูมิทศั น์ที่สวยงามและร่ มรื่ นมากขึ้น
4. เยาวชนบําเพ็ญประโยชน์และมีความใกล้ชิดกับสถาบันศาสนา

วันที่จดั กิจกรรม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน

งบประมาณที่ใช้
1,020

14 ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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ข้ อเสนอแนะ
ควรปรับภูมิทศั น์พ้ืนที่อื่นๆของหมู่บา้ น
ด้วย

กิจกรรม
สนับสนุนประเพณี ชกั พระ
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
ประเพณี ชกั พระ เป็ นประเพณี เก่าแก่ของชุมชนและมีการสื บทอดมาช้านาน การจัด สนับสนุนงานประเพณี ชกั พระ
กิจกรรมต่างๆในงานประเพณี น้ ียงั ก่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ มีการ
สังสรรค์ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน ยังเป็ นการส่ งเสริ มและอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
สนับสนุนในการทําบุญในงานประเพณี วัดถัมภาวาส ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
18 ตุลาคม 2548
ชักพระ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. ชาวบ้านมีการสังสรรค์ และร่ วมกิจกรรมของชุมชน
4. ประเพณี อนั ดีงามและ มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลัง

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
100 คน

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
xx

ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ า
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
ประเพณี ทอดผ้าป่ า เป็ นประเพณี เก่าแก่ของชุมชนและมีการสื บทอดมาช้านาน การ สนับสนุนงานประเพณี ทอดผ้าป่ า
สนับสนุนงานประเพณี น้ ี ก่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ มีการสังสรรค์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน ยังเป็ นการส่ งเสริ มและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
สนับสนุนการจัดงานประเพณี
วัดถัมภาวาส ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
ทอดผ้าป่ า
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
20 ตุลาคม 2548
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. ชาวบ้านมีการสังสรรค์ และร่ วมกิจกรรมของชุมชน
4. ประเพณี อนั ดีงามและ มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลัง
5. ได้รับเงินบริ จาคจากการทําบุญจํานวนมาก

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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จํานวนผู้เข้ าร่ วม
200

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรม สนับสนุนการสร้างสําเภาจําลองเพื่อพัฒนาเป็ นอาชีพเสริ ม
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
เรื อสําเภาเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนบางตะโละ ซึ่ งเป็ นชุมชนที่มีชาวไทยเชื้อสายจีน และมีประเพณี ล่องสําเภาสะเดาะ
เคราะห์เป็ นประจําทุกปี การสร้างเรื อสําเภาจําลองในรู ปแบบของชุมชนเป็ นการสื่ อถึงความเป็ นเอกลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และ
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนแก่ผคู ้ นที่มาเยี่ยมเยือนศาลเจ้า ตลอดจนเป็ นการสร้างสําเภาจําลองต้นแบบเพื่อการพัฒนาสู่
การสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและสิ นค้าชุมชน และยังเป็ นการส่ งเสริ มและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
สนับสนุนการสร้างต้นแบบเรื อสําเภาจําลองเพื่อพัฒนาเป็ น ศาลเจ้าบางตะโละ ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
อาชีพเสริ ม
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1.ชุมชนมีเรื อสําเภาจําลองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน
2. ชุมชนมีตน้ แบบเรื อสําเภาจําลองเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและสิ นค้าชุมชน
3. ประเพณี อนั ดีงามและ มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการส่ งเสริ มและถ่ายทอดแก่คนรุ่ นหลังและคนภายนอก

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดทําสําเภาจําลองใน
รู ปแบบของชุมชน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
5

วันที่จดั กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้
2007

25 ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานสรุ ป

ข้ อเสนอแนะ
สมควรได้รับการส่ งเสริ ม
เพื่อเป็ นอาชีพเสริ มใน
อนาคต

กิจกรรม มุมหนังสื อและแหล่งเรี ยนรู ้ในวัด
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
ห้องสมุดหรื อมุมหนังสื อนับว่ามีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ ของคนใน
จัดให้มีมุมหนังสื อในสถานที่สาธารณะใน
ชุมชน ทั้งจากภายนอกและเรื่ องใกล้ตวั การส่ งเสริ มให้มีหอ้ งสมุดหรื อมุมหนังสื อใน
หมูบ่ า้ น
ชุมชนจึงเป็ นส่ งเสริ มคนในชุมชนให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่กา้ วไกล มีความรู ้มากขึ้นซึ่ งจะเป็ น
ฐานสําคัญในการเป็ นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
กิจกรรมที่จดั ทํา
จัดมุมหนังสื อในสถานที่สาธารณะของ
ชุมชน เช่น ศาลาในวัด

สถานที่
บ้านบางตะโละ ม. 3 ต. ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านให้ความร่ วมมืออย่างดี
2. ชุมชนมีมุมหนังสื อในการศึกษาหาความรู ้ตลอดจนติดตามข่าวสาวและความ
บันเทิง
3. ชาวบ้านมีสุขนิสยั รักการอ่าน และรอบรู ้ข่าวสารมากขึ้น

วันที่จดั กิจกรรม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
10 คน

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรม เยี่ยมพระสหาย
ตําบล ปะเสยะวอ

อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
การเยี่ยมเยือนพระสหายซึ่ งเป็ นคนในพื้นที่ตาํ บลเป็ นการให้ความสําคัญกับ
ผูส้ ูงอายุและผูท้ ี่เป็ นบุคคลที่น่านับถือ ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัย และมี
โอกาสได้รับรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
เยี่ยมเยือนผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตาํ บล

กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
เยี่ยมเยือนพระสหายในหลวง นายวาเด็ง บ้านบาเลาะ ม. 5 ต. ปะเสยะวอ
ปูเต๊ะ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวัย
2. มีความสัมพันธ์ระหว่างวัยแน่นแฟ้ นมากขึ้น
3. เรื่ องราวของนายวาเด็ง ปูเต๊ะ เป็ นที่รับรู ้ของประชาชนทัว่ ประเทศผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่ องตามสื่ อต่างๆทัว่ ประเทศ

วันที่จดั กิจกรรม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
5 คน

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมอื่น

ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
- ภาพถ่าย
- บทความทางสื่ อ

xxiv

ข้ อเสนอแนะ
-

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
ป้ ายคตินาํ พาคนสู่ธรรมะ
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
การเขียนคติ คําสอนติดไว้ในสถานที่ต่างๆ เป็ นการส่ งเสริ มให้คนคิดทําดี และ
จัดทําป้ ายสุ ภาษิต คติสอนใจ และ
10 คน
รําลึกถึงคําสอนของศาสนาอยูเ่ สมอ
หลักธรรมศาสนา ติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ
ในหมู่บา้ น
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้
เขียนป้ ายสุ ภาษิต คติสอนใจ และ
วัดถัมภาวาส และบ้านบางตะโละ ม. 3
งบประมาณจากวัสดุที่เหลือใช้ในกิจกรรม
หลักธรรมศาสนา ติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ ต. ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ตุลาคม 2548-มกราคม 2549
ทําสําเภาจําลอง
ในหมู่บา้
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1.ชาวบ้านให้ความร่ วมมืออย่างดี
2. ชุมชนมีป้ายสุ ภาษิต คติสอนใจ และหลักธรรมศาสนา ติดไว้ตามสถานที่ต่างๆใน
หมู่บา้ น
3. ชาวบ้านมีการเข้าถึงคําสอนของศาสนามากขึ้น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรม ร่ วมละศีลอด ณ บ้านปาตาบาระ
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
การถือศีลอดเป็ นข้อบัญญัติขอ้ หนึ่งในหลักศาสนาอิสลาม การร่ วมละศีลอดเป็ น
จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านละศีลอดร่ วมกันที่
กิจกรรมที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี และส่ งเสริ มกิจกรรมศาสนาและศีลธรรมอันดี
มัสยิด
ของชุมชน ตลอดจนเป็ นการเปิ ดเวทีให้มีโอกาสเสวนากันมากขึ้น
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
จัดให้ชาวบ้านมีการละศีลอดที่มสั ยิด
มัสยิดบ้านปาตาบาระ ม. 1 ต. ปะเสยะวอ
ร่ วมกัน
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ตุลาคม 2548
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน
4. ชาวบ้านมีการร่ วมกิจกรรมศาสนามากขึ้น
3. ชาวบ้านมีเวทีปฏิสมั พันธ์และเสวนามากขึ้น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
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จํานวนผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณที่ใช้
(38,044) ใช้ร่วมกับกิจกรรมเดียวกันใน
พื้นที่อื่นๆของโครงการ
ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรม ร่ วมละศีลอด ณ บ้านลุ่ม
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
การถือศีลอดเป็ นข้อบัญญัติขอ้ หนึ่งในหลักศาสนาอิสลาม การร่ วมละศีลอดเป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี และส่ งเสริ มกิจกรรมศาสนาและศีลธรรมอันดี
ของชุมชน ตลอดจนเป็ นการเปิ ดเวทีให้มีโอกาสเสวนากันมากขึ้น
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
จัดให้ชาวบ้านมีการละศีลอดที่มสั ยิด
มัสยิดบ้านลุ่ม ม. 7 ต. ปะเสยะวอ
ร่ วมกัน
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้านร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้านมีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน
4. ชาวบ้านมีการร่ วมกิจกรรมศาสนามากขึ้น
3. ชาวบ้านมีเวทีสร้างปฏิสมั พันธ์และเสวนามากขึ้น

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านละศีลอดร่ วมกันที่
มัสยิด

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
60

วันที่จดั กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมที่ผา่ นมา

30 ตุลาคม 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
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ข้ อเสนอแนะ
สมควรจัดเป็ นประจําทุกปี

กิจกรรม สานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างพื้นที่ต่างถิ่น
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
การสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน รับรู ้และแลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ข่าวสาร ซึ่ งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- จัดกิจกรรมพบปะสานสัมพันธ์ระหว่าง บ้านปาตาบาระ ม. 1 ต. ปะเสยะวอ
ชุมชนปาตาบาระและชุมชนกาเด็ง อ.ยี่งอ อ.สายบุรี จ. ปัตตานี
จ. นราธิ วาส
- รับประทานอาหารร่ วมกัน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดให้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ข่าวสารและทัศนคติต่อกัน
วันที่จดั กิจกรรม

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
1.ชาวบ้านให้ความร่ วมมืออย่างดี
ภาพถ่าย
2. ชาวบ้านมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข่าวสารต่างๆ กับคนนอกพื้นที่มากขึ้น หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ชาวบ้านมีเวทีเสวนากันมากขึ้น
4. เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันﺍ

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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จํานวนผู้เข้ าร่ วม
35
งบประมาณที่ใช้
ไม่ใช้งบประมาณโครงการ โดยชาวบ้าน
ร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพ

ข้ อเสนอแนะ
สมควรจัดเป็ นประจําทุกปี

กิจกรรม
ปรับปรุ งภูมิทศั น์มสั ยิดบ้านลุ่ม
ตําบล ปะเสยะวอ
อําเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
มัสยิดเป็ นศาสนสถานที่สาํ คัญของศาสนาอิสลาม การปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เกิดความ จัดให้เยาวชนปลูกต้นไม้และจัดสวน และ
สวยงาม รื่ นตา และส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี การส่ งเสริ มให้เยาวชนร่ วมกัน
เขียนป้ ายคําสอนของศาสนาอิสลามใน
ปลูกต้นไม้ จัดสวน และเขียนป้ ายคติธรรม คําสอนของศาสนา ทําให้มีภูมิทศั น์ที่
บริ เวณมัสยิด
สวยงามแล้ว ยังส่ งเสริ มให้เยาวชนร่ วมทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ให้ศาสนสถานและมี
ความใกล้ชิดกับสถาบันศาสนามากขึ้น
กิจกรรมที่จดั ทํา
1. ปลูกต้นไม้และจัดสวนในบริ เวณวัด

สถานที่
บ้านลุ่ม ม. 7 ต. ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี จ. ปัตตานี

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. เยาวชนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. เยาวชนมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ้น
3. มัสยิดมีภูมิทศั น์ที่สวยงามและรื่ นตามากขึ้น
4. เยาวชนบําเพ็ญประโยชน์และมีความใกล้ชิดกับสถาบันศาสนา

วันที่จดั กิจกรรม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม

งบประมาณที่ใช้

ระหว่างดําเนินการ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสรุ ป
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ข้ อเสนอแนะ

กิจกรรม โครงการ.เล่าขานประวัติชุมชนเทศบาลตําบลยะหา
ตําบล ยะหา อําเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา
หลักการ
ประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มีความสงบสุ ขมาช้านาน เป็ นองค์ความรู ้หนึ่งที่
สามารถถ่ายทอดแก่ลูกหลานได้ตระหนักถึงประวัติชุมชนของตน อีกทั้งยังสามารถ
นําจุดเด่นของชุมชนที่ไม่มีปัญหา มาประยุกต์ใช้กบั ตนเองและในชุมชนโดยรวม
อันเป็ นหนทางหนึ่งทําให้ชุมชนเกิดความสงบสุ ขโดยทัว่ กัน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
1.ให้ประชาชนเข้าร่ วมถกและ
จํานวน 15 คน
แลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ชุมชนของตน
2.การแสดงความคิดเห็นในเวทีน้ ีอย่าง
เท่าเทียมกัน

กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
1.แนะนําตัว
ณ ร้านด็อกเตอร์ยะหา อ. ยะหา จ. ยะลา 30 กันยายน 2548
2.สร้างกฎเกณฑ์ในการพูดคุย
3.เปิ ดประเด็นข้อมูลประวัติชุมชน
4..ร่ วมกันคิดถึงความสงบสุ ขใน
สังคมที่สามารถนํามาใช้กบั ชุมชน
ได้
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
1.ประชาชนได้เล่าประวัติชุมชนของตนอย่างเต็มที่
1.รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2.ได้ขอ้ มูลจากบุคคลเพิ่มเติมจากข้อมูลเอกสารราชการ
2.หลักฐานการใช้เงิน
3.ไทยพุทธและมุสลิมมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
4. ได้ประวัติชุมชน
Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
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งบประมาณที่ใช้
5,639

ข้ อเสนอแนะ
1.ควรจัดเวทีใหญ่กว่านี้
2.ควรใช้เวลามากกว่านี้

กิจกรรม โครงการ.พิธีละศีลอด สัญลักษณ์ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
ตําบล ยะหา อําเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา
หลักการ
โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในท้องถิ่น รอบข้างของ
โรงเรี ยนย่อมมีชุมชนรายล้อม วิธีการหนึ่งที่ทาํ ให้โรงเรี ยนและชุมชนสามารถ
รวมตัวและเกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในเดือนรอมฎอนได้ นัน่ คือ การละศีล
อดร่ วมกันอันจะทําให้คนในสังคมเกิดการแลกเปลี่ยนประเพณี ของคนในสังคม อัน
ทําให้เป็ นพื้นฐานสําคัญในการสร้างความเข้าใจของคนในชุมชน

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
1.ประชาชนได้พบปะพูดคุยกันระหว่าง จํานวน 200 คน
โรงเรี ยนกับชุมชนในพื้นที่ของตน
2.โรงเรี ยนกับชุมชนมีความแน่นแฟ้ นยิ่ง
ขึ้นกับหน่วยงานต่างๆในชุมชน

กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
1.แนะนําโครงการ
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรี ยนบ้านยะ 10 ตุลาคม 2548
2.พบปะคณะกรรมการโรงเรี ยนกับ หา
หน่วยงานชุมชนต่างๆ
3.ร่ วมละศีลอดร่ วมกัน
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1.ประชาชนสามารถพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันฉันท์พี่นอ้ ง
2.โรงเรี ยนกับชุมชนเพิ่มความผูกพันใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
1.รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2.หลักฐานการใช้เงิน
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xxxi

งบประมาณที่ใช้
10,684

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีกิจกรรมอื่นๆในงานให้มากกว่า
นี้

กิจกรรม โครงการ.ละศีลอดสัมพันธ์ ณ มัสยิดบ้านคละ
ตําบล ยะหา อําเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา
หลักการ
การถือศีลอดร่ วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนอื่นในเขตเทศบาลเดียวกัน ทําให้
ผูค้ นที่เคยมีปัญหาบาดหมางมาก่อนนั้น สามารถที่จะผ่อนคลายความตึงเครี ยดใน
ชุมชนลงได้ ซึ่ งการรวมตัวดังกล่าวนั้นสามารถทําให้ชุมชนหาแนวทางยุติและ
แก้ปัญหาลงได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
1.แนะนําโครงการแก่ชุมชน
ณ มัสยิดหาซานี ม.3 บ้านคละ ต. ยะ
2.บรรยายเรื่ องการถือศีลอดตาม
หา อ.ยะหา จ.ยะลา
แบบอย่างอิสลาม โดย ดะโต๊ะยุติธรรม
ศาล จ.ยะลา และนักวิชาการจาก มอ.
ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1.ประชาชนในชุมชนเทศบาลเข้าร่ วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรี ยงกัน
2.คนในชุมชนเกิดความรักและเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างชุมชนกันเอง

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
1.ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเข้าร่ วม จํานวน 43 คน
ในกิจกรรมชุมชนของตน
2.ทําให้เกิดความผูกพันของคนในชุมชน
ของตนกับชุมชนอื่น เพิ่มขึ้น
วันที่จดั กิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2548

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมละศีลอด
อื่นๆ

หลักฐานการจัดกิจกรรม
1.รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2.หลักฐานการใช้เงิน

ข้ อเสนอแนะ
1.กําหนดเวลาให้กระชับขึ้นในกิจกรรม
กับคนในชุมชน
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กิจกรรมโครงการ ศึกษาและดูงานปุ๋ ยชีวภาพ
ตําบล ท่าเรื อ
อําเภอ โคกโพธิ์

จังหวัด ปัตตานี

หลักการ
เพื่อศึกษาดูงานการทําปุ๋ ยชีวภาพและนําใช้เองโดยยึดหลักการ
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- ศึกษาดูงานต่างจังหวัด
- อบรมการทําปุ๋ ยชีวภาพ

กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- ศึกษาดูงานและอบรมการทําปุ๋ ย จังหวัดนครศรี ธรรมราช
หมัก

วันที่จดั กิจกรรม
10 ตุลาคม 2548

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- ได้รับความรู ้การพัฒนาชุมชน และการทําปุ๋ ยชีวภาพ
- เสริ มความเข้มแข็งของชุมชน

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่าย
- หลักฐานค่าใช้จ่ายงบประมาณ

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
xxxiii

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
10 คน

งบประมาณที่ใช้
5,046

ข้ อเสนอแนะ
-

กิจกรรมโครงการ ทํานํ้ายาล้างจาน และนํ้ายาซักผ้า
ตําบล ท่าเรื อ
อําเภอ โคกโพธิ์
จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
ฝึ กอบรมให้คนในชุมชนทํานํ้ายาล้างจานและนํ้ายาซักผ้าเอง โดยยึด
ประแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อยูแ่ บบเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
ฝึ กอบรมการนํานํ้ายาล้างจาน และ
หมู่บา้ นท่าเรื อ อ.โคกโพธิ์
นํ้ายาซักผ้า
จ.ปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
- คนในชุมชนสามารถยึดหลักพระราชดําริ โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง
- ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสามารถในการจัดทํานํ้ายาล้างจานและซักผ้า
เองได้

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- จัดอบรมคนในชุมชนเกี่ยวกับการทํานํ้ายา นํ้ายา
ล้างจานและนํ้ายาซักผ้ากัน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
50 คน

วันที่จดั กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้
3,022

11 ตุลาคม 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่าย
- หลักฐานการใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

สืบสาวประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชนบ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
xxxiv

ข้ อเสนอแนะ
ควรขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

ตําบล ศาลาใหม่

อําเภอ ตากใบ

จังหวัด นราธิวาส

หลักการ
การบันทึกประวัติชมุ ชนจากเรื่ องเล่า ความทรงจําร่วมกับชาวบ้ าน ทําให้ ทราบถึงความ
เป็ นมา พัฒนาการและความเปลีย่ นแปลงของชุมชน ตลอดจนรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
ชุมชนทังภายในและภายนอก
้
ก่อให้ เกิดเวทีแลกเปลีย่ นร่วมอภิปรายและตรวจสอบข้ อมูล
ร่วมกัน มีการสวนาและปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
1. จัดเวทีชาวบ้ าน นําเสนอเรื่ องราวประวัติ
อภิปรายและตรวจสอบข้ อมูลร่วมกัน
2. บันทึกข้ อมูลและหลักฐานต่างๆ

สถานที่
มัสยิดอาบาดียะห์ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้ านมีเวทีนาํ เสนอ แลกเปลีย่ น และอภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการเสวนาตามสถานทีช่ มุ นุมต่างๆ
2. ประวัติความเป็ นมาของชุมชนได้ รับการบันทึก
3. คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน
4. ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี

จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
บันทึกประวัติชมุ ชนจากเรื่ องเล่าและความ
ทรงจําของชาวบ้ านในรูปแบบการมีสว่ นร่วม
นําเสนอและและตรวจสอบข้ อมูลร่วมกัน
และบันทึกหลักฐานต่างๆ
วันที่จัดกิจกรรม
14 กันยายน 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ
เอกสารบันทึก / นําเสนอข้ อมูล
รายงานสรุป

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

สืบสาวประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชนบ้ านบางน้ อยและบ้ านไร่
xxxv

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
จํานวน 16 คน

งบประมาณที่ใช้
1,800

ข้ อเสนอแนะ
-

ตําบล เจ๊ ะเห

อําเภอ ตากใบ

จังหวัด นราธิวาส

หลักการ
การบันทึกประวัติชมุ ชนจากเรื่ องเล่า ความทรงจําร่วมกับชาวบ้ าน ทําให้ ทราบถึงความ
เป็ นมา พัฒนาการและความเปลีย่ นแปลงของชุมชน ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ชุมชนทังภายในและภายนอก
้
ก่อให้ เกิดเวทีแลกเปลีย่ นร่วมอภิปรายและตรวจสอบข้ อมูล
ร่วมกัน มีการสวนาและปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
1. จัดเวทีชาวบ้ าน นําเสนอเรื่ องราวประวัติ
อภิปรายและตรวจสอบข้ อมูลร่วมกัน
2. บันทึกข้ อมูลและหลักฐานต่างๆ

จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
บันทึกประวัติชมุ ชนจากเรื่ องเล่าและความ
ทรงจําของชาวบ้ านในรูปแบบการมีสว่ นร่วม
นําเสนอและและตรวจสอบข้ อมูลร่วมกัน
และบันทึกหลักฐานต่างๆ

สถานที่
ชุมชนบางน้ อย
อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้ านมีเวทีนาํ เสนอ แลกเปลีย่ น และอภิปรายความทรงจําในเรื่ องราวของหมูบ่ ้ าน
ตลอดจนมีการขยายการเสวนาตามสถานทีช่ มุ นุมต่างๆ
2. ประวัติความเป็ นมาของชุมชนได้ รับการบันทึก
3. คนรุ่นหลังได้ รับรู้ความเป็ นมาของชุมชน
4. ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี

วันที่จัดกิจกรรม
25 กันยายน 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ
เอกสารบันทึก / นําเสนอข้ อมูล
รายงานสรุป

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

กีฬาเพื่อความสมานฉันท์ชมุ ชน
xxxvi

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
จํานวน 16 คน

งบประมาณที่ใช้
5,000

ข้ อเสนอแนะ
-

ตําบล ศาลาใหม่

อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
หลักการ
กีฬาเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน การจัดแข่งขันกีฬาในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนที่พงึ่ จะประสบปั ญหากับการเสียชีวิตของประชาชนในชุมชนจํานวนมาก
จากเหตุการณ์นองเลือดที่ตากใบ จะช่วยฟื น้ ฟูจิตใจและสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน
กิจกรรมที่จดั ทํา
1. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
2. จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
จัดการแข่งขันกีฬาพื ้นบ้ านในพื ้นที่ชมุ ชน
เพื่อรักษาสภาพจิตใจทีเ่ กิดจากกรณีนอง
เลือดที่ตากใบ

สถานที่
บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
1. ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้ านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ ้น
3. ได้ สมั ผัสบรรยากาศดังเดิ
้ มของชุมชนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่

วันที่จัดกิจกรรม
17 กันยายน 2548
หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ
รายชื่อผู้เข้ าร่วมโครงการ

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

กีฬาโรงเรียนตาดีกา
xxxvii

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน 54 คน
ผู้เข้ าชม 150 คน

งบประมาณที่ใช้
6,860

ข้ อเสนอแนะ
ควรจัดให้ เป็ นประเพณีสบื ไป

ตําบล ศาลาใหม่

อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
หลักการ
โรงเรี ยนตาดีกา คือ ศูนย์รวมของเยาวชนประจําหมูบ่ ้ าน จัดการเรียนการสอนทาง
ศาสนาในพื ้นที่ และเป็ นสถาบันที่ทําหน้ าที่สบื สานวัฒนธรรมอันดีของชุมชน กีฬาเป็ นสิง่ ที่
ช่วยก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน การจัดแข่งขันกีฬาในชุมชน โดยเฉพาะชุมชน
ที่พงึ่ จะประสบปั ญหากับการเสียชีวิตของประชาชนในชุมชนจํานวนมากจากเหตุการณ์นอง
เลือดที่ตากใบ จะช่วยฟื น้ ฟูจิตใจและสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เยาวชนของชุมชน เพื่อพร้ อมที่
จะเผชิญหน้ ากับอนาคตต่อไป
กิจกรรมที่จดั ทํา
1. จัดการแข่งขันกีฬาสากล
2. จัดการแสดงบนเวที เช่น อันนาชีด
3. จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ

จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
จัดการแข่งขันกีฬา การแสดงและการละเล่น ผู้เข้ าร่วมแข่งขันและละเล่น 70 คน
บนเวทีของเยาวชนในหมูบ่ ้ าน
ผู้เข้ าชม 150 คน

สถานที่
บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
1. เยาวชนและชาวบ้ านให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
2. ชาวบ้ านมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ ้น
3. ได้ สมั ผัสบรรยากาศดังเดิ
้ มของชุมชนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
4. สร้ างความสุขให้ แก่เยาวชนท่ามกลางสถานการณ์ทตี่ งึ เครี ยด

วันที่จัดกิจกรรม
24 กันยายน 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

พัฒนาและฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมชุมชนปูลาเจ๊ ะมูดอ
xxxviii

งบประมาณที่ใช้
3,680

ข้ อเสนอแนะ
ควรจัดให้ เป็ นประเพณีสบื ไป

ตําบล ศาลาใหม่

อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
หลักการ
การปลูกต้ นไม้ และจัดสวนทําให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงาม รื่ นตา และส่งเสริ มใก้ เกิด
สภาพแวดล้ อมที่ดี การส่งเสริ มให้ เยาวชนร่วมกันปลูกต้ นไม้ ในวัดทําให้ มีภมู ิทศั น์ที่สวยงาม
แล้ ว ยังส่งเสริ มให้ เยาวชนร่วมทํากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้ ศาสนสถานและมีความใกล้ ชิด
กับสถาบันศาสนามากขึ ้น

กิจกรรมที่จดั ทํา
พัฒนาและปรับปรุงความสะอาดชุมชน
โดยการร่วมกวาดขยะ ถางหญ้ า และร่วม
รับประทานอาหาร เป็ นต้ น

จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
จัดให้ เยาวชนและประชาชนร่วมทําความ
สะอาดชุมชน

สถานที่
บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
1. เยาวชนและประชาชนให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
2. เยาวชนและประชาชนมีเวทีปฏิสมั พันธ์มากขึ ้น
3. หมูบ่ ้ านมีภมู ิทศั น์ที่สวยงามและรื่ นตามมากขึ ้น
4. ส่วนหนึง่ ของการฟื น้ ฟูจิตใจ

วันที่จัดกิจกรรม
9 กันยายน 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ

xxxix

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
50 คน

งบประมาณที่ใช้
1,200 บาท

ข้ อเสนอแนะ
-

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
ตําบล ศาลาใหม่
อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
การถือศีลอดเป็ นข้ อบัญญัติข้อหนึง่ ในหลักศาสนาอิสลาม การร่วมละศีลอดเป็ นกิจกรรม จัดกิจกรรมให้ ชาวบ้ านละศีลร่วมกันที่มสั ยิด
ที่สง่ เสริ มความสัมพันธ์อนั ดี และส่งเสริ มกิจกรรมศาสนาและศีลธรรมอันดีของชุมชน
ตลอดจนเป็ นการเปิ ดเวทีให้ มีโอกาสเสวนากันมากขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วบ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
ได้ รับผลกระทบหนัก จากกรณีการประท้ วงทีต่ ากใบ กิจกรรมดังกล่าวนี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ของ
การฟื น้ ฟูสภาพจิตใจของประชาชน และเกิดความเข้ มแข็งของหมูบ่ ้ าน
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จัดกิจกรรม
1. จัดให้ ชาวบ้ านมีการละศีลอดที่มสั ยิด มัสยิดบ้ านอาบาดียะห์ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ อ.
ร่วมกัน
ตากใบ จ. นราธิวาส
7 ตุลาคม 2548 เป็ นต้ นไป
2. ชาวบ้ านร่วมกันสร้ างประเพณีการละ
ศีลอดร่วมกันที่มสั ยิด
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
1. เกิดประเพณีใหม่
2. ชาวบ้ านมีกิจกรมสังสรรค์ร่วมกัน และมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดเดือนรอมฎอน
โดยชาวบ้ านร่วมกันออกค่าใช้ จ่ายเอง
4. ชาวบ้ านมีการร่วมกิจกรรมศาสนามากขึ ้น
3. ชาวบ้ านมีเวทีปฏิสมั พันธ์และเสวนามากขึ ้น

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ

xl

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
50 คน

งบประมาณที่ใช้
1,100 บาท

ข้ อเสนอแนะ
-

Logframe matrix สําหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม โครงการพัฒนาและสร้ างจุดตรวจรักษาหมูบ่ ้ านบ้ านบางน้ อย
ตําบล เจ๊ ะเห
อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรูปธรรม
เนื่องจากเกิดเหตุความรุนแรงในพื ้นที่อําเภอตากใบ ทําให้ สถานการณ์ตา่ งๆเกิดความตึง ให้ ชาวบ้ านร่วมกันสร้ างจุดตรวจ
เครี ยดเป็ นอย่างยิง่ และมีชาวบ้ านจํานวนมากถูกลอบยิงจนเสียชีวิตเป็ นประจํา การ
ดําเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้ านในพื ้นที่ชมุ ชนบางน้ อยมีงบประมาณอย่าง
จํากัด อีกทังยั
้ งไม่มจี ดุ ตรวจที่สามารถหลบหลีกจากการลอบทําร้ ายได้ จึงได้ ร่วมกันกับ
ชาวบ้ านดําเนินการจัดสร้ างจุดรักษาความปลอดภัยดังกล่าว
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จัดกิจกรรม
1. จัดหาวัสดุสาํ หรับการจัดสร้ างจุด
บ้ านบางน้ อย อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
ตรวจ
1 พฤศจิกายน 2548
2. จัดเลี ้ยงอาหารชาวบ้ านที่ช่วยกัน
สร้ างจุดตรวจ
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่งที่ได้ รับ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
1. มีจดุ ตรวจสําหรับรักษาหมูบ่ ้ านที่มีมาตรฐานมากขึ ้น
ภาพถ่าย
2. ชาวบ้ านมีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน และมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดเดือนรอมฎอน หลักฐานการใช้ จา่ ยงบประมาณ
โดยชาวบ้ านร่วมกันออกค่าใช้ จ่ายเอง

xli

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
20 คน

งบประมาณที่ใช้
4,000 บาท

ข้ อเสนอแนะ
น่าจะขยายผลไปยังพื ้นที่อื่นๆทีต่ ้ องการ

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ขับร้องเพลงอานาชีด ในมหกรรมสันติวิธี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตําบล รู สะมิแล
อําเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
อานาชีดถือได้เป็ นวัฒนธรรมของคนมลายูมุสลิมสะท้อนเนื้ อหา
- อานาชีด โดยใช้เนื้อหาเป็ นภาษาอาหรับ มลายู กัน
เรี ยกร้องชักชวนในทางสันติวิธี ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยความหมายให้เกิดความสันติในพื้นที่ โดยเร็ ว
ที่สุด
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
- -ขับร้องเพลงอานาชีด
ห้องนํ้าพราว ซี .เอส ปัตตานี
วันจันทร์ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2548
- ร่ วมจัดนิ ทรรศการ
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
- ตระหนักแนวทางสันติวิธี
- รู ปถ่าย
- สร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่สงั คมโดยเฉพาะอานาชีด
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
- เข้าใจในสันติวิธีมากยิ่งขึ้น

xlii

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
1,500 คน

งบประมาณที่ใช้
ข้ อเสนอแนะ
-

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ โครงการมุสลิมกับศีลวัฒนธรรมมลายู จุฬาวิชาการ
ตําบล อําเภอ
จังหวัด กรุ งเทพฯ
หลักการ
จัดการแสดง ลิเกฮูลู คณะแหลมทราย จัดส่ งคณะอานาชิดจากนักศึกษา
มอ. ปัตตานี จัดนิทรรศการภาพลักษณ์ความเป็ นจริ งของชายแดนภาคใต้
จัดส่ งผูน้ าํ ชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการในส่ วนกลางเพื่อ
ปรับความเข้าใจให้คนทัว่ ไปเข้าใจถึงแก่นแท้ปัญหา และแนวทางแก้ไขที่
แท้จริ ง
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
- แสดง ลิเกฮูลู
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- แสดงการขับร้องเพลงอันนาชีด
- เสวนาทางวิชาการโดย คุณ เจ๊ะ
ปอ สาแม
-จัดนิ ทรรศการ
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
1. แลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. สร้างความเข้าใจภาพลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้และศาสนาอิสลาม
3. เป็ นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมที่ดี

จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
- จัดนิทรรศการ
- แสดงลิเกฮูลู
- เสวนาทางวิชาการ

วันที่จดั กิจกรรม
24-25 พ.ย. 2548

หลักฐานการจัดกิจกรรม
- รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
- หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

xliii

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ผูแ้ สดง 20 คน
ผูช้ ม 500 คน

งบประมาณที่ใช้
30,629

ข้ อเสนอแนะ
สมควรขายผลไปจัดแสดงในภูมิภาคอื่นๆของ
ประเทศ

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ร่ วมจัดกิจกรรม Silent power มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด กรุ งเทพฯ
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดแสดงลิเกฮูลเู พื่อแสดงให้เห็นถึงศีลปะวัฒนธรรม ชายแดนภาคใต้
- แสดงลิเกฮูลู
และส่ งผูน้ าํ ชุมชน คือ นายมะดามิง อารี ยู เป็ นวิทยากรอภิปรายทางวิชาการ - แลกเปลี่ยนผูน้ าํ ชุมชนจากภาคใต้กบั นักวิชาการ
เกี่ยวกับภาคใต้กบั นักวิชาการส่ วนกลาง พร้อมทั้งจัดนิ ทรรศการเกี่ยวกับ
- จัดนิทรรศการ
โครงการฯ
กิจกรรมที่จดั ทํา
1. แสดงลิเกฮูลู
2. เสวนาทางวิชาการ
3. จัดนิทรรศการ

สถานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

วันที่จดั กิจกรรม
11 พฤศจิกายน 2548

ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
1. ประชาชนในพื้นที่อื่นของประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
1. รู ปถ่ายการจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมมลายู เข้าใจวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องประชาชนพื้นที่ 2. หลักฐานค่าใช้จ่าย
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เปิ ดโอกาสให้ผนู ้ าํ ชุมชนเสนอทางออกในการแก้ปัญหาภาคใต้

xliv

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
2000 คน

งบประมาณที่ใช้
16,850

ข้ อเสนอแนะ
สมควรขยายผลโดยการไปจัดแสดงยังพื้นที่อื่นๆ
ของประเทศ

Logframe matrix สํ าหรับรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ร่ วมงานมหกรรมสันติวิธี
ตําบล รู สะมิแล อําเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี
หลักการ
จุดประสงค์ เชิงรู ปธรรม
จัดการแสดงฮานาชีดเพื่อฟื้ นฟูวฒั นธรรม มลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้ - เพื่อเผยแพร่ วิถีชีวิตและแนวความคิดของ
ให้ผคู ้ นได้รับรู ้สภาพความเป็ นจริ งใจภาคใต้ พร้อมทั้งร่ วมจัดจัดนิทรรศการ
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ผา่ น
กิจกรรมอันนาชีด
- เพื่อฟื้ นฟูประเพณี การขับร้องเพลงอันนาชีด
กิจกรรมที่จดั ทํา
สถานที่
วันที่จดั กิจกรรม
- จัดนิทรรศการ
ณ. โรงแรม C.S ปัตตานี และ
14 – 16 พฤศจิกายน 2548
- จัดการแสดงอานาชีดในงาน
มัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานี
ผลการจัดกิจกรรม/สิ่ งที่ได้ รับ
หลักฐานการจัดกิจกรรม
- ได้รับความสนใจจากผูเ้ ข้าร่ วมงานมากพอสมควร
- รู ปถ่ายคณะจัดกิจกรรม
- หลักฐานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

xlv

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
- ผูแ้ สดง 6 คน
ผูช้ ม 2,000 คน

งบประมาณที่ใช้
2,860
ข้ อเสนอแนะ
-

