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นิเดาะ อิแตแล
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ป 2550 ฉันพากลุม แมบา นเกษตรกรรมไปศึกษาดูงานทีก่ รุงเทพฯ
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอนวันกลับบานได 1 วัน ระหวางพัก
คางคืนทีก่ รุงเทพฯ เสียงโทรศัพทกรีดดังผิดเวลา แตเชามืด ยังไมตหี า ดีเลย
ฉันสะดุง ตืน่ มือควานหาโทรศัพทจนเจอ พยายามดูหนาจอโทรศัพทใหชดั
ปลายสายบอกวาเปน “ผูใหญบาน” ตอนนั้นก็รูสึกงงๆ และกังวลในใจ
“เอะ!!...ผูใหญบานโทรมาชวงเวลานี้ทําไม?” แตก็รีบรับสายทันที
“อัสลามุอาลัยกุม...ผูใหญ”
“วะอาลัยกุมุสสลาม” ผูใหญบานรีบพูดตอเลยวา “นิเดาะห!!
อยาเพิ่งตกใจนะ...ตั้งสติดีๆ ใจเย็นๆนะ”
แคสิ้นประโยคนั้น ความรูสึกกลับตรงกันขามกับคําปลอบใจอยาง
สิ้นเชิง ในใจครุนคิดวามันตองมีเรื่องอะไรสักอยางที่เกิดกับครอบครัว
ของฉัน เพราะสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ก็ยังคงมีอยูเรื่อยๆ อยาง
ตอเนือ่ ง ซึง่ ไมรวู า จะถึงจุดจบอยางไร และเมือ่ ใด รีบลุกมานัง่ คุยโทรศัพท
จากผูใหญบานใหไดสติมากที่สุด กระทั่งเสียงจากปลายสายเรียกชื่อ
ของฉันอีก 3 ครั้ง
“นิเดาะห...นิเดาะห...นิเดาะห...ยังฟงอยูหรือเปลา...”
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“ฟงอยูคะ...มีอะไรหรือเปลาผูใหญ”
“โรงงานขาวเกรียบฟกทองของกลุมโดนเผา”
ฉันรูสึกโลงใจขึ้นมาที่ไมไดเกิดเหตุการณรายกับครอบครัวเรา แต
หัวใจก็หลนวูบไป และเงียบอีกครั้งหนึ่ง นํ้าตาตกใน เจ็บปวดมาก และ
มีคําถามวาทําไม ทําไม ทําไม ขึ้นในใจมากมาย กลุมทําผิดอะไร กลุมมี
แตจะใหดวยซํ้า ทําไมเขาตองทําแบบนี้กลับกลุมเรา ผูใหญบานเลามา
ตามสายอีกวา “เมือ่ คืนมีขา วลือวาจะเผาหลายที่ ...โรงเรียน สถานีอนามัย
ชาวบานเลยไปเวรยามปองกันไว แตที่โรงงานขาวเกรียบไมมีใครคาดคิด
วาจะเกิด เลยไมมีการเฝาเวรยาม เหตุการณก็เลย...”
ชุมชนทีฉ่ นั อยูป จ จุบนั นี้ “กําปงบาโงยซิแน” หมู 2 ตําบลบาโงยซิแน
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา มีภูเขาลูกใหญที่ตั้งตระหงานและทอดยาวอยู
ดานหลังบาน ซึ่งหางประมาณ 500 เมตร บนยอดเขาจะมีแองนํ้าที่ไหล
เปนสายธารลงสูเ บือ้ งลาง เปนสายธารทีช่ ว ยหลอเลีย้ งเกษตรกรทีก่ รีดยาง
ทําสวน ทํานา มาเปนเวลายาวนาน จากรุนสูรุนจวบจนทุกวันนี้ มีความ
หลากหลายของพืชพันธสุ มุนไพรและยังเปนแหลงรวมตัวของสัตวปา นานา
ชนิด เชน หมูปา เกง นกหลากหลายชนิดอาศัยอยูอีกดวย
ชาวบานอาศัยภูเขาลูกนี้เปนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพใหกับครอบครัว
โดยทําการปลูกสวนยาง สวนผัก และสวนผลไมหลากหลายชนิด เชน
ลองกอง ทุเรียน มังคุด กระทอน เปนตน ชาวบานที่อยูบริเวณตีนเขาจะ
ทํานา พวกเราจะอยูก นั แบบพีแ่ บบนองมีความรักความสามัคคี ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันมาตั้งแตบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน ไมมีการแบงพรรค
แบงพวกกัน อีกทั้งกําปงบาโงยซิแนจะมีผูที่มีความรู มีการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศโซนโลกอาหรับอยูมากที่สุด
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เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่หมูบานอื่นในจังหวัดยะลาในสมัยกอน
ตอนนี้ก็ยังมีการสงลูกหลานไปเรียนตางประเทศอยูเหมือนเดิม และมี
สถานที่ใหเด็กไดเรียนอัลกุรฺอานเปนที่แรกของจังหวัดยะลา คนที่อยู
หมูบานเดียวกันก็จะชวยกันเปนหูเปนตาระหวางกัน ผูนําหมูบานกําปง
บาโงยซิแนมีภาวะความเปนผูน าํ ทีด่ ี เปนสวนสําคัญทีห่ ลอมรวมความรูส กึ
ใหลูกบานเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ ทําใหชาวบานเกิดความรูสึกเคารพใน
การทําหนาที่ความเปนผูนําหมูบานไดเปนอยางดี มีความยุติธรรม
หวงความรูสึกยินดีและภาคภูมิใจกับเรื่องราวตางๆ ตองหยุดลง
เมือ่ สายตาสะดุดกับโครงสรางของโรงเรือนทําขาวเกรียบทีย่ งั สรางไมเสร็จ
ทุกครั้งที่เห็นมีความรูสึกสองดานเสมอ ทั้งสะเทือนใจและดีใจมากที่เห็น
โรงเรือนทําขาวเกรียบหลังใหมที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
สรางจากภาครัฐ อีกไมนานมันคงกลับมามีชวี ติ และสามารถดึงบรรยากาศ
การรวมกลุมแมบานใหมีชีวาหมือนเดิม
การพัฒนาของหมูบาน มีจุดเริ่มตนจากการรวมกลุมของแมบาน
สมัยกอนถือเปนการยากมากทีจ่ ะเห็นการเกิดรวมกลุม กันเองของชาวบาน
โดยเฉพาะกลุมผูหญิง ซึ่งกลุมนี้จะรวมตัวกันทําขนมในชวงเย็นของ
แตละวัน โดยใชเวลาวางของแมบานหลังจากกลับจากการกรีดยาง
จนเวลาผานไป 3 ป ก็มคี รูมาสอนทําอาหาร จัดตัง้ กลุม ทําขนมหลายอยาง
ทั้งทองมวน ทองพับ ทุเรียนทอดกรอบ มะพราวอบนํ้าผึ้ง ขาวเกรียบ
ชวยกันขายแบงรายไดกัน ประมาณ 1 ปจึงจัดตั้งเปน “กลุมแมบาน
เกษตรกรบานบาโงยซิแน” ลงทุนกันแบบบานเก็บเงินกันคนละ 50 บาท
เพื่อซื้อวัตถุดิบ
ทุกอยางเริ่มตนดวยความไมรูอะไร โดยเริ่มจากการทําขาวเกรียบ
ฟกทองเปนหลัก มีเจาหนาที่ของเคหกิจเกษตรมาสอน ทํามา 2 ป โดย
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ไมมีสถานที่หรืออุปกรณเปนเรื่องเปนราว ตางคนตางขนกันมาทําแลว
ขนกลับ ทางอําเภอเห็นถึงความตั้งใจและความสามัคคี และทางเกษตร
อําเภอใหงบประมาณมา 2 แสนบาท กอตั้งโรงงานทําขาวเกรียบบาน
บาโงยซิแนอยางเปนทางการเมือ่ พ.ศ. 2537 นับเปนชวงทีก่ าํ ปงบาโงยซิแน
ไดรับความสนใจจากหลายหนวยงานจนมีการขยายและแตกแขนง กลุม
อาชีพมากถึง 35 กลุม ที่เกิดจากการรวมกลุมกันเองของชาวบาน
สิง่ เหลานีม้ กี ารเริม่ ตนจากสิง่ เล็กๆ จนนําไปสูไ ดกอ ตัง้ โรงงานทําให
กลุมแมบานมีรายไดเพิ่มขึ้น และลดการใชเวลาวางที่เปลาประโยชนใหมี
คุณคามากขึ้น เมื่อชาวบานเห็นประโยชนจากการรวมกลุม มีรายไดและ
เกิดกําไรเพิ่มขึ้น ก็มีความคิดเห็นรวมกันวากําไรที่ไดมานั้นจะเก็บออม
สะสมไววันละบาท จากจํานวนสมาชิก 30 คน ระยะเวลา 3 ป ก็มีเงิน
กอนจํานวน 10,950 บาท
พลังจากการรวมกลุมจนเห็นเปนรูปธรรมกอใหเกิดความสามัคคี
นั้น ทําใหเจาหนาที่จากภาครัฐใหความสนใจ ทําใหฉันและแมบาน
หลายคน มีโอกาสไดเขาอบรมการบริหารจัดการ เพื่อจัดระบบการขาย
สินคาใหเขาสูต ลาดมากขึน้ และมีการเพิม่ จํานวนสมาชิกใหกบั กลุม ในการ
ออมทรัพยใหมากขึ้น ยังเก็บวันละ 1 บาทเหมือนเดิมเรื่อยๆ บางวัน
ทีฉ่ นั ไปเก็บเงินจะเจอเหตุการณทสี่ ามีภรรยาทะเลาะกัน ซึง่ กอนจะไดเก็บ
1 บาทนั้นก็ตองทําหนาที่ในการเปนกรรมการกลางเพื่อไกลเกลี่ยปญหา
และหาทางออกใหกับชาวบานดวย
บางครัง้ หากมีการรวมกลุม กันทีโ่ รงงานเพือ่ ทําขาวเกรียบของกลุม
สมาชิกดวยกัน ซึ่งคนไหนที่มีเรื่องเลาทั้งที่เปนเรื่องที่นายินดีหรือปญหา
ก็ จ ะมาเล า และพู ด คุ ย กั น ในวงสมาชิ ก ให รั บ รู เ พื่ อ หาแนวทาง และ
หาวิธีแกไขภายในตัว
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บางวันบางเทศกาล ไมวาจะเปนงานบุญหรืองานตางๆ ก็จะมี
การทํากินกัน มีทั้งเด็ก วัยรุน และผูใหญชวยๆ กันทํากันอยางสนุกสนาน
ถือไดวาโรงงานขาวเกรียบแหงนี้เปนเสมือนพื้นที่กลางของคนในชุมชน
เปนเหมือนบานหลังที่สองของคนในชุมชนนี้ และเปนพื้นที่แหงความ
ผูกพันของคนในชุมชน เหลานี้เปนอีกความรูสึกหนึ่งที่ฉันคิดวาเราได
ชวยเหลือคนในทางอื่นดวย ถือวาเปนความสุขหนึ่งที่ไดมาจากชุมชน
ที่เขาใหความเคารพและเปนที่ไววางใจของคนในหมูบาน
จากการสรางกลุม อาชีพทําขาวเกรียบ จนนํามาซึง่ กลุม ออมทรัพย
ที่มีความเขมแข็งนี้ ทําใหทางกลุมถูกเชิญใหไปอบรมหรือไปศึกษาดูงาน
จากหนวยงานตางๆ เพือ่ กลับไปพัฒนากลุม ใหมรี ะบบมากขึน้ และยังเปน
ศูนยการเรียนรูของคนนอกพื้นที่บอยครั้ง จนกระทั่ง ชุมชนบาโงยซิแน
มีเครือขายพัฒนาองคกรที่ไดลงนามความรวมมือระหวางภาครัฐ และ
เครือขายองคกรชุมชนเพื่อสรางชุมชนสมานฉันทเกิด “ชุมชนสันติสุข”
(ดารุสสลาม) ไปเมื่อปลายป 2549
ผานไป 1 สัปดาหหลังจากเหตุการณเผาโรงงานขาวเกรียบฟกทอง
สมาชิกในกลุมก็ยังมีความเครียดและกลัวมากๆ ที่จะรวมกลุมกัน ทั้งเกิด
ความหวาดระแวง วาจะมีใครมากอเหตุรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ทุกคน
ตางคนตางเงียบงัน บางคนก็รอ งไหกนั จนทําใหสมาชิกบางคนถึงกับตอง
ไปรักษาสภาพจิตใจ แตสาํ หรับฉันพยายามเขมแข็งและทําใหกลุม สมาชิก
มีกําลังใจขึ้นมาใหมใหได
ฉันคิดเสมอวา “เราเปนผูบริสุทธิ์” เลยคิดหาวิธีการตอสูที่สะอาด
ไมยอมใหคนทีม่ จี ติ ใจทีโ่ หดรายมาทําลายสิง่ ทีช่ าวบานสรางมาเพือ่ ชุมชน
สิ่งที่ชาวบานรัก มีความผูกพัน โดยบอกกับเพื่อนสมาชิกวา
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“เราตองตั้งสติ ปญหาทุกอยางสามารถแกได ขอใหมีสติ คิดดีๆ
ตองมีความมั่นใจในตนเอง”
เอาเขาจริง มันทัง้ ปลอบใจตัวเองและใหกาํ ลังใจคนรอบขางได และ
บอกทุกคน “ที่สําคัญจงเชื่อวา อัลลอฮฺอยูกับเรา รับรูทุกสิ่งทุกอยาง
จงขอดูอาจากอัลลอฮฺตลอดๆ”
หลังจากเกิดเหตุการณเห็นถึงความแตกตางในการทํางานชุมชน
เมื่อกอน แกนนําและผูนําในชุมชนทํางานแบบเรียบงาย สบายๆ มีอะไร
ก็ใหความรวมมือกัน แตพอเกิดเหตุการณ เวลาจะทําอะไรสักอยาง
ทางแกนนําและผูน าํ ก็มกี ารคิดและวางแผนอยางมีระบบและรอบคอบขึน้
มีการปองกัน โดยจัดทําเวรยาม เกิดการประชุมเพือ่ รายงานความกาวหนา
กํานัน ผูใหญบานก็เขามาใสใจกลุม และปกปองกลุมมากขึ้น
จากวิกฤตเปลี่ยนเปนโอกาสในการทํางานระดับชุมชน เกิดการ
พัฒนาอยางเขมแข็ง ทําใหฉันสามารถเสนอโครงการเพื่อของบสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ มาพัฒนากลุมองคกร เกิดขวัญกําลังใจใหกับกลุม
มีความกระตือรือรน เกิดพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งสถานที่ของกลุม
ก็ไดสรางใหมและใหญกวาเดิม เกิดกิจกรรม เกิดอาชีพใหมๆ เพิ่มเขามา
และฉันก็ไดสรางคนรุนใหมๆ เพื่อเผยแพรและถายทอดสิ่งที่ดีๆ ตอไป
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนก็มีความมั่นใจ ลดความหวาดระแวง
ซึ่งกันและกัน เพราะวาฉันใชหลักการสื่อสารในลักษณะที่เปนกลางที่ใช
ในการทํางาน ไมวา ทํางานกับทีมงานก็ดี คณะกรรมการ ภาคประชาสังคม
และอื่นๆ
ในเรื่ อ งความช ว ยเหลื อ จากที ม งานในชุ ม ชน และแกนนํ า ทุ ก
ภาคสวน มีความรวมมือรวมใจเพื่อใหเกิดสันติภาพและมีการสื่อสาร
เชือ่ มโยงกับหนวยงานภาคีทงั้ ภายในและภายนอกอยางตอเนือ่ ง เกิดการ
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ทํางานและทํากิจกรรมรวมกัน เผยแพรสิ่งดีๆ เกิดการสานเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน และเกิด
ความคิดใหมๆ เขามา แตสวนใหญนั้น ผูหญิงเปนผูที่ทํางานอยางตรงไป
ตรงมา และทํางานหนักเพิ่มขึ้น
หนึ่งโอกาสการชวยเหลืออาจเปนเพราะการเผยแพรในกิจกรรม
ออกรายการวิทยุชุมชน “เสียงผูหญิงชายแดนใต” กับเครือขายผูหญิง
ภาคประชาสังคม ทําใหผูหญิงในชุมชนที่ฟงและอยูที่บานเฉยๆ เกิดการ
รวมกลุม สรางอาชีพ สรางรายไดทามกลางเหตุการณความรุนแรง อีกทั้ง
ยังสามารถแกปญหาดานสันติวิธีไปพรอมๆ กัน และเกิดความรูสึกที่
เห็นอกเห็นใจรวมกัน ชวยเหลือกันในการที่จะเยียวยาที่ใหตรงกับความ
ตองการของคนในชุมชน
“เมื่อกอนผูหญิงมุสลิมไมมีบทบาทอะไรในสังคม เปนแคแมบาน
เลี้ยงดูลูกและสามี จนเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นทําใหผูหญิงตองลุกมา
ทําหลายๆ เรื่อง เพื่อประคองครอบครัวใหเดินหนาตอไปได ทําใหผูหญิง
คนพบวาตัวเองมีศักยภาพในหลายๆ ดานที่ชวยเหลือชุมชนและสังคมได
นี่คือโอกาสทามกลางวิกฤติที่ผูหญิงจะไดแสดงศักยภาพของตนเอง”
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