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บทบรรณาธิการ
	 	 วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	ฉบับที่	2	เนื้อหายังคงมีความน่าสนใจต่อเนื่องจากฉบับ
ที่	 1	 สำาหรับฉบับน้ีนำาด้วยบทสัมภาษณ์พลเรือตรี	 สมเกียรติ	 
ผลประยรู	รองเลขาธิการ	ศอ.บต.	ในประเดน็ทศิทางการพฒันา
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งท่านมีบทบาทสำาคัญในฐานะ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ซึ่งเป็น
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สำาคัญ	 อีกทั้งในเล่มยังได้กล่าวถึงประเด็น 
ความสัมพันธ์เศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศไทย	 และ
ประเทศจีน	 ที่ เป็นบ้านพี่ เมืองน้องสู่ เมืองคู่พัฒนาเพื่อ 
ความม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 ย่ังยืน	 ร่วมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยคร้ังน้ี 
นำาเสนอเป็นตอนที่	1	
	 	 นอกจากเร่ืองราวท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	ในวารสารฉบับน้ี	
ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ชวนอ่าน	 เช่น	 เร่ืองแนวทาง 
พัฒนาส้มโอปูโกปัตตานีเพื่อเสริมสร้างรายได้เกษตรกรจังหวัด
ชายแดนภาคใต้		เร่ืองโกป๊ีร้อยปี	ของดีเบตง		เร่ืองปลากือเลาะห์
ราชาแห่งแม่นำา้สายบรุ	ีเรือ่งการถอดบทเรยีนจากพหวัุฒนธรรม
นิยมในสังคมออสเตรเลียสู่แนวคิดการจัดการศึกษา	 เรื่องราว
พืน้ทีส่นัตสิขุของบโูด-สไุหงปาด	ีพืน้ท่ีตน้แบบทีม่ปีระชาชนเปน็
ผูร่้วมพฒันาพืน้ที	่เร่ืองการพฒันาด้านการศกึษาจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย	 เรื่องชุมชน
ท่องเที่ยวทรายขาว	 จังหวัดปัตตานี	 ในมิติใหม่ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน	 และท้ายสุดเป็นการนำาเสนอเรื่องราวของ
เรือกอและเสนห่แ์หง่ลวดลายและสีสันเหนอืทอ้งนทชีายแดนใต	้
	 	 จะเห็นได้ว่าแต่ละเร่ืองราวท่ีนำาเสนอในฉบับน้ีล้วนเป็น 
การนำาเสนอเพ่ือให้เห็นมุมมองการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดนใต้	
วิถีชีวิต	 สีสัน	 ความเป็นอยู่	 ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาและ
ทางคณะผู้จัดทำาได้หวังว่า	 จะเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่าน 
ได้เรียนรู้ชายแดนใต้ไปกับพวกเรา	และจะติดตามในฉบับต่อๆ	ไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
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	 	 วันนี้ ที มกองบรรณาธิการได้ รับ เกี ยรติอย่ า งสู ง
จากการเข้าสัมภาษณ์	พลเรือตรี	สมเกียรติ	ผลประยูร	รองเลขาธิการ
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 หรือ	 ศอ.บต.	
ผู้ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนโครงการเมืองตน้แบบ	“สามเหลีย่ม
มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ย่ังยืน”	 ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่ให้ความสำาคัญ
ตอ่การผนวกความรว่มมอืการพัฒนาจากทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง
เข้ามาทำางานในวงจรที่สนับสนุนการทำางานซึ่งกันและกัน	
เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พร้อมใช้
มิติการพัฒนาเศรษฐกิจไปเกื้อหนุนวงล้อการพัฒนาสังคม
อย่างต่อเนื่อง	 ให้ประชาชนกิน	 อยู่	 หลับนอนอย่างมีความสุข	
นอกจากนี้ท่านยังเป็นรองเลขาธิการ	ศอ.บต.	ที่รับผิดชอบงาน
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	โดยมีสำานัก/กองในความรับผิดชอบ	
ประกอบด้วย
	 	 1.	 สำานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	 	 2.	 สำานักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
	 	 3.	 สำานักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
	 	 4.	 กองกิจการต่างประเทศ

สถานการณ์ภาคใต้วันน้ี ท่านมองว่ามีปัญหา
ตรงจุดไหนบ้าง
	 	 ผมอยากนำาเรียนว่าพื้นที่ภาคใต้ในห้วง	 14	 ปีเศษ
ทีผ่า่นมา	(นบัตัง้แตก่ลางป	ีพ.ศ.	2546)	สถานการณค์วามรนุแรง	
ความหวาดระแวงระหว่างคนในพ้ืนที่แผ่ปกคลุมกระจายไปทั่ว
พ้ืนท่ี	 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการใช้ความรุนแรงกว่า	
5,000	 คนเศษ	 บาดเจ็บประมาณ	 1	 หมื่นคนเศษ	 (ถึงเดือน
มถินุายน	พ.ศ.2561)	และเกิดผลพวงตอ่ครอบครัวผู้ไดรั้บกระทบ
อีกจำานวนมาก	 นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ด้านการค้า	 การลงทุน	 และการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง	 ทำาให้
เศรษฐกจิซบเซาอยา่งหนกั	แทบไมม่กีารลงทนุขนาดใหญ่ในพืน้ที่
เลย	 ประชาชนมีอาชีพที่ ไม่ ม่ันคง	 รัฐบาลจึ งไ ด้ทุ่ม เท
ความพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มท่ี	พร้อมกับการค้นหา
เงื่อนไขและปัจจัยที่ทำาให้กลุ่มผู้เห็นต่าง	 (โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้
ความรุนแรง)	 นำามาปลุกระดมบ่มเพาะและสร้างรอยปริแยก
ในสังคมว่าเกิดจากอะไร	จนสามารถสรุปได้ว่าเงื่อนไขหลักก็คือ	
การศึกษาที่ยังขาดความสมดุลและปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบ	
ตัง้แตก่ารทำาเกษตรเชิงเดีย่วแบบดัง้เดมิ	ขาดการเพิม่มลูคา่สนิคา้	
ขาดหว่งโซก่ารผลติ	จงึไมเ่กดิการจ้างงานในอตุสาหกรรมแปรรปู	
ไม่เกิดการจ้างงานและรายได้จากภาคการท่องเที่ยว	 ส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้น้อยกว่า	 3	 แสน	 5	 หมื่นคน	 (จากจำานวน
ผู้ที่อยู่วัยทำางาน	 1	 ล้านคนเศษ	 เมื่อมีการลงทะเบียนสำารวจ
ผู้มีรายได้น้อย	 พ.ศ.2560)	 นอกจากนั้นผู้เห็นต่างยังใช้มิติของ

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
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ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์	มาเป็นตัวเร่งในการสร้างรอยปริแยก	
จึงทำาให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มผู้เห็นต่างและผู้ที่เลือกใช้
ความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 	 ประมาณ	2	-	3	ปีหลังเกิดเหตุการณ์	รัฐบาลเริ่มควบคุม
สถานการณอ์ยา่งไดผ้ล	ทำาให้ความรนุแรงลดระดบัลง	พรอ้มกับ
เร่งแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่และเร่งด่วนคือ	 “ปัญหาเศรษฐกิจและ
ปากท้อง”	 จนถึงปลายปี	 พ.ศ.	 2559	 (เมื่อ	 4	 ตุลาคม	 2559)	
คณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบโครงการใหมท่ีบ่รูณาการการแก้
ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างทั้งระบบเรียกว่า	 โครงการ
เมืองต้นแบบ	“สามเหล่ียมม่ันคง	ม่ังค่ัง	ย่ังยืน”	ซ่ึงห้วงเวลาประมาณ	
1	 ปี	 8	 เดือนของโครงการนี้	 ทำาให้เริ่มมองเห็นความมั่นคง
ในอาชพี	มองเหน็ทศิทางของการกระจายและยกระดบัรายไดท้ี่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” มกีรอบความคิดอย่างไร และ
มีแนวทางขับเคลื่อนอย่างไร
	 	 ผมอยากเรียนว่า	การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในปัจจุบัน
มีการดำาเนินงาน	3	ส่วนคือ	ส่วนที่	1	หน่วยงานตามภารกิจ	เช่น	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิตขั้นพื้นฐาน	
กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลด้านอุตสาหกรรมและการแปรรูป	
กระทรวงพาณชิยด์แูลดา้นการค้าการตลาด	ส่วนที	่2	หนว่ยงาน
ในพื้นที่	 คือจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 ส่วนที่	 3	 การบูรณาการ
ทุกระบบและการเชื่อมโยงกับนอกพ้ืนท่ีและต่างประเทศ	 คือ	
โครงการเมืองต้นแบบ	 “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ	 ม่ันคง	 มั่งคั่ง	
ยัง่ยนื”	สำาหรบักรอบแนวคิดของโครงการนีคื้อ	การสร้างตน้แบบ
ของเศรษฐกิจครบวงจรในแต่ละด้าน	ประกอบด้วย
  ด้านที่ 1 ภาคการเกษตร	มุ่งพัฒนาให้เป็นเกษตรเชิงคู่	
(ผสมผสาน)	 ใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้มาใช้ในการผลิต
เพ่ือลดต้นทุน	เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย/ต่อไร่	และเพ่ิมมูลค่าการผลิตให้
สูงขึ้นด้วยการแปรรูป	การสร้างเรื่องราว	(Story)	การออกแบบ
การบรรจุ	(Packaging)	โดยไดก้ำาหนดให้อำาเภอหนองจกิ	จังหวดั
ปัตตานีเป็นพื้นท่ีนำาร่อง	 เนื่องจากมีพ้ืนท่ีผังเมืองที่ได้รับ
การจัดสรรเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมรองรับโรงงานแปรรูปอยู่แล้ว	
ประกอบกับอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม	3	ระบบคือ	โครงข่ายถนน	
สถานีรถไฟปัตตานี	(อำาเภอโคกโพธิ์)	และท่าเรือปัตตานี

  ด้านที่ 2 ภาคการท่องเที่ยว	 มุ่งพัฒนาให้	 3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต	้(เช่ือมโยงกับจงัหวัดสงขลาและจงัหวัดสตลูดว้ย)	
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน	 เนื่องจากภาคใต้
มีความเหมาะสม	 โดดเด่นด้านที่จะดึงดูดการท่องเที่ยว	 อาทิ	
ด้านธรรมชาติ	ประกอบด้วย	เทือกเขา	ภูเขา	นำา้ตก	ถำา้	ป่าชายเลน	
ชายหาด	 เป็นต้น	ด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรม	ประกอบ
ด้วย	 ศาสนสถานของศาสนาฮินดู	 ศาสนาพุทธ	 เช่น	 วัดช้างให้	
วัดทรายขาว	เป็นต้น		ศาสนาอิสลาม	เช่น	มัสยิด	300	ปี	อำาเภอ
บาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส	มัสยิดกลางปัตตานี	พิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน	
อำาเภอยี่งอ	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็นต้น	 ด้านวัฒนธรรมประเพณี	
มงีานเทศกาลทีน่า่สนใจมากมาย	ท้ังของพีน่อ้งเชือ้สายจนี	พีน่อ้ง
มุสลิม	พี่น้องชาวพุทธ	ด้านอาหารกิน	อาหารภาคใต้มีอาหารที่
หลากหลาย	เช่น	อาหารทะเล	ไก่เบตง	ไก่กอและ	นำ้าบูดู	ผลไม้
หลากชนิด	 เช่น	 ทุเรียน	 ลองกอง	 เป็นต้น	 และเพื่อให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวมีต้นแบบที่สมบูรณ์	 จึงได้กำาหนดให้	
อำาเภอเบตง	 จังหวัดยะลา	 ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย	
เป็นพื้นที่นำาร่อง	
  ด้านท่ี 3 ภาคการค้า	 จะเป็นอาชีพหลักด้านหนึ่งของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี	 เป็นตัวเช่ือมจากการผลิตสู่ผู้บริโภค	 ซ่ึงการค้า
จะประกอบไปด้วยการค้าปลีก	 ค้าส่ง	 และการค้าชายแดน	
รวมถึงการค้าชายแดนระหว่างประเทศ	สำาหรับการค้าชายแดน
และการค้าชายแดนระหว่างประเทศกำาหนดพื้นที่	 อำาเภอ
สไุหงโก-ลก	จงัหวดันราธวิาส	เปน็เมอืงตน้แบบ	ซึง่การทำาใหเ้ป็น
เมืองต้นแบบท่ีมีกิจกรรมการค้าครบวงจรต้องดำาเนินการหลายด้าน	
อาทิ	 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้า	 เช่น	 สถานี
รถไฟสุไหงโก-ลก	 สถานีขนถ่ายสินค้า	 อำา	เภอสุไหงโก-ลก	
(กรมการขนส่งทางบก)	 การพัฒนาพ้ืนที่รองรับการลงทุน
ทางธุรกิจ	เช่น	ศูนย์การค้า	การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นด่านการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์	เป็นต้น

อยากให้ท่านเล่าให้ฟังโดยสังเขปว่าห้วงเวลา 1 ปี
กวา่ท่ีผา่นมา โครงการน้ีมีความก้าวหน้าไปอยา่งไร
บ้าง
	 	 ในหว้งทีผ่่านมา	ผมไดร้บัมอบหนา้ทีเ่ปน็ผูช่้วยเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการโครงการเมืองต้นแบบ	 “สามเหล่ียม
เศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”	 (ซึ่งท่านเลขาธิการ	 ศอ.บต.
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ทำาหน้าท่ีเลขานุการ)	 โครงการนี้มีความก้าวหน้าเป็นลำาดับ	 ซึ่ง
จะสรุปให้เห็นแต่ละด้านโดยสังเขปดังนี้	
  ด้านที่ 1 ภาคการเกษตร ผลักดันให้มีการดำาเนินงาน 
หลักๆ 3 งาน และความก้าวหน้าดังนี้   
  งานที ่1	การพัฒนาอาชพีเกษตรฐานราก	มโีครงการยอ่ย
คือ	 1)	 การพัฒนาเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรเชิงคู่	 หรือเกษตร
ผสมผสาน	เพือ่ใช้พืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ	ขบัเคลือ่นโดยการ
สร้างต้นแบบในแต่ละพ้ืนท่ี	 โดยใช้องค์ความรู้จากสถาบัน
วชิาการ	และตวัอยา่งจากครัวเรือนทีป่ระสบความสำาเร็จ	จดัเปน็
โครงการนำาร่อง	 เช่น	 โครงการฟาร์มสวนยาง	 (เบื้องต้นตำาบล 
ละ	1	แห่ง)	2)	การพัฒนาการผลิต	เพื่อลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิต
ต่อไร่	เพิ่มคุณภาพผลผลิต	ผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่	ซึ่งมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยขับเคล่ือนหลัก	 โดย 
ในปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผลไม้ประเภทต่างๆ	ประมาณ	35	แปลง	และ
แปลงใหญ่พืชอื่นๆ	 อีกจำานวนหนึ่ง	 รวมทั้งการพัฒนาสู่สมาร์ท
ฟาร์ม	3)	การรวมกลุ่มในชุมชน	เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตให้
ครบวงจร	 เช่น	 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์	 ตำาบลบันนังสาเรง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	ซึ่งมีทั้งผู้เลี้ยงสัตว์	ผู้ที่ปลูกพืชอาหาร
สัตว	์รวมทัง้การจดัตัง้เปน็วสิาหกจิชมุชน	เพือ่การแปรรปูขัน้ตน้
หลายแหง่	เชน่	วสิาหกิจประมงตน้แบบบา้นตนัหยงเปาว	์อำาเภอ
หนองจิก	จังหวัดปัตตานี	วิสาหกิจแปรรูปจากยางพารา	ตำาบล
ถำ้าทะลุ	 อำาเภอบันนังสตา	 จังหวัดยะลา	 วิสาหกิจแปรรูปจาก
ยางพารา	ตำาบลตาชี	อำาเภอยะหา	จังหวัดยะลา	เป็นต้น
  งานที่ 2	 การต่อยอดเกษตรฐานราก	 สู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป	มีโครงการย่อยหลายโครงการ	อาทิ	1)	การต่อยอด
อุตสาหกรรมมะพร้าวครบวงจร	 ส่งเสริมการขยายการผลิตพืช
เศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาด/ผู้บริโภคในระยะยาว	 
เพ่ือต่อยอดสู่อุตสาหกรรม	เช่น	มะพร้าว	ได้ขยายพ้ืนท่ีปลูกประมาณ	
1	แสนไร	่ในเบ้ืองต้น	เพือ่ปอ้นโรงงานแปรรปูทีม่อียูเ่ดมิและกำาลัง
ก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการไม่น้อยกว่า	 1	 ล้านผลต่อวัน	
(ปีละ	 360	 ล้านผล)	 2)	 การต่อยอดอุตสาหกรรมปาล์มนำ้ามัน 
ครบวงจร	 โครงการพัฒนาการผลิตปาล์มนำ้ามันเพื่อลดต้นทุน	

เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มคุณภาพเมล็ดปาล์ม	 และการแปรรูป 
ครบวงจร	3)	การพฒันาพืน้ทีร่องรบัโรงงานอตุสาหกรรมแปรรปู
ในพื้นที่ตำาบลบางเขา	 อำาเภอหนองจิก	 ปัจจุบันมีโรงงานสกัด 
นำ้ามันปาล์มของกลุ่มบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้	 และกำาลัง
ก่อสร้างโรงงานบีบเมล็ดในปาล์ม	 โรงงานแปรรูปมะพร้าว 
ครบวงจร	 นอกจากนั้นปัจจุบัน	 (เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2562)	 
มผีูป้ระกอบการทีต่อ้งการมาลงทนุเพิม่หลายราย	ประกอบดว้ย
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา	 โรงงานแปรรูปจาก
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา	(ไม้อัด,	Wood	Pellet)	เป็นต้น
  งานท่ี 3	 การบริหารจัดการด้านการตลาด	ท่านนายก 
รัฐมนตรีเน้นยำา้ในเร่ือง	“การตลาดต้องนำาการผลิต”	ดังน้ัน	ศอ.บต.	
จึงได้ประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อจัดหาตลาดรองรับสินค้า
การเกษตรทัง้ในพืน้ที	่และนอกพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตผ้า่น
โครงการของดีชายแดนใต้ในกรุงเทพมหานคร	 (ตลาดคลอง 
ผดุงกรุงเกษม)	 และพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศ	โดยเฉพาะซ่ึงได้ประสานความร่วมมือกับประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนีหลายมณฑล	เช่น	การเตรียมการจดัตัง้	
Small	Thailand	 in	Yunnan	ความร่วมมือด้านการโครงการ
สุขภาพและแพทยท์างเลือก	(สมนุไพร)	กับเมอืงคณุหมงิ	มณฑล
ยนูนาน	โครงการอาหารใต้สูค่รวัจนี	ผา่นความร่วมมอืกบัสมาคม
สัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน	 และสมาคมผู้ปรุงอาหารชั้นนำา
ประเทศจีน	 ซึ่งเป็นต้นทางของการเตรียมการนำาเข้าวัตถุดิบ
ประกอบอาหารจากจงัหวัดชายแดนภาคใตสู้ค่รวัจีนอยา่งยัง่ยนื	
(พ้ืนท่ีเป้าหมายเป็นมณฑลยูนนาน	เขตปกครองตนเองหนิงเซ๊ียะหุย	
มณฑลเสฉวน	 นครปักกิ่ง	 เป็นต้น)	 นอกจากนั้นยังมีเป้าหมาย 
ผู้บริโภคจากประเทศญี่ปุ่น	มาเลเซีย	ฯลฯ
	 	 สำาหรับการจัดหาตลาดผลไม้นั้น	 ศอ.บต.ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงเกษตรฯ	 และหน่วยงานต่างๆ	 
จัดงานแถลงข่าวเรื่อง	 “ศอ.บต.	 กระทรวงพาณิชย์	 และหน่วย
งานร่วมประชารัฐ	ผลักดันผลไม้ชายแดนใต้สู่ผู้บริโภคและตลาดโลก”	
เมื่อ	19	มิถุนายน	2561	เพื่อจัดการด้านการตลาดผลไม้ภาคใต้
อย่างเป็นระบบ	
  ด้านท่ี 2 ภาคการท่องเท่ียว ผลักดันให้มีการดำาเนิน
งานหลัก ๆ 4 งาน และความก้าวหน้าดังนี้   
  งานที่ 1	การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ให้มี
ความน่าสนใจ	สะดวก	สะอาด	ปลอดภัย	ดำาเนินการในทุกพื้นที่
ทั้ง	 3	 จังหวัด	 สำาหรับในอำาเภอเบตง	 จังหวัดยะลา	 จะพัฒนา
แหลง่ทอ่งเทีย่วตน้แบบท่ีสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื	เชน่	
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง	ดอกไมเ้มอืงหนาว	นำา้พุร้อน	อุโมงคป์ยิะ
มิตร	เป็นต้น
  งานที่ 2	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เพ่ืออำานวยความ
สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว	เช่น	เส้นทางหมายเลข	
410	จากอำาเภอเมืองยะลาสู่อำาเภอเบตง	การก่อสร้างสนามบิน
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เบตง	 ขนาดความยาวทางวิ่ง	 (ในเบื้องต้น)	 1,800	 เมตร	 และ
เตรียมการขยายเป็น	 2,100	 เมตร	 ปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ประมาณร้อยละ	 45	 กำาหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม	
พ.ศ.	2562
  งานที่ 3	การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	เนื่องจาก
พื้นที่อำาเภอเบตง	จังหวัดยะลา	ห่างไกลจากตัวเมืองยะลาค่อน
ข้างมาก	(ประมาณ	130	กิโลเมตร)	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	2	
ชัว่โมงเศษ	ดงันัน้ระบบตา่งๆ	จงึตอ้งสามารถพึง่พาตนเองได	้โดย
เฉพาะพลงังานไฟฟา้	โครงการเมืองตน้แบบจงึผลกัดนัใหม้รีะบบ
ไฟฟ้าสำารอง	 (เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าดีเซล)	 และโรงไฟฟ้าชีวมวล	 
ซึ่งปัจจุบันกำาลังดำาเนินการก่อสร้าง	1	แห่ง	ขนาด	9	เมกะวัตต์
  งานที ่4	ขบัเคล่ือนการกระจายรายไดสู่้ชมุชน	เปา้หมาย
ของการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความสุขให้กับนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน	
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	 ซึ่งกระบวนการที่
เหมาะสมคือ	 การผลักดันการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 คือ	 
จัดให้มีการรวมกลุ่มในลักษณะ	 “วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน” 
เพือ่บรหิารจัดการทัง้ระบบ	ตัง้แตม่คัคุเทศกท์อ้งถิน่	บรกิารท่ีพัก	
บริการอาหาร	จำาหน่ายของที่ระลึก	ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงในพ้ืนที่อำาเภอเบตง	 เบื้องต้นมี
การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนประมาณ	10	แห่ง	และเร่ิมเช่ือมโยง
ไปยังตอนบนของจังหวัดยะลา	ไปยังจังหวัดปัตตานี	และจังหวัด
นราธิวาส	รวมเครือข่ายในปัจจุบัน	จำานวน	33	ชุมชนท่องเที่ยว	
  ด้านที่ 3 ภาคการค้าชายแดนและการค้าระหว่าง
ประเทศ มีความก้าวหน้าดังนี้   
  งานที่ 1	 การอบรมและสร้างเครือข่ายนักธุรกิจและ 
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่	ผ่านโครงการตา่ง	ๆ 	เชน่	1)	โครงการเสรมิ
สร้างผู้ประกอบการใหม่	 เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 (New	
Entrepreneur	Creation	:	NEC)		2)	โครงการผู้ประกอบการใหม่	
(Young	 Entrepreneur	Chamber	of	Commerce	 :	 YEC)						
3)	 โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้	 (Young	 Executive	
Network	@	Southern	Border	Provinces	Administrative	
Centre	(YES)	4)	โครงการ	BIZ	Club
  งานที่ 2 การสร้างพ้ืนที่รองรับการค้าชายแดน	 และ 
การค้าระหว่างประเทศ	สำาหรับพ้ืนท่ีอำาเภอสุไหงโก-ลก	มีการศึกษา
เตรยีมการวางผงัเมอืงสำาหรบัรองรบัการคา้ชายแดนฯ	เชน่	พืน้ที่

รองรับการลงทุนเชิงพาณิชย์	 พื้นที่เตรียมการจัดตั้งเป็นพ้ืนที่/
เขตปลอดภาษี	 พ้ืนท่ีรองรับงานศุลกากร	 พ้ืนท่ีขนถ่ายสินค้าทางบก	
(เบื้องต้นมีการออกแบบสถานีขนส่งสินค้าในพื้นที่	 79	 ไร่)	 
การพัฒนาสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก	 รวมทั้งการผลักดัน/เร่งรัด 
การสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าโก-ลก	ที่เทศบาลอำาเภอสุไหงโก-ลก	
และที่อำาเภอตากใบ
  ด้านอื่นๆ	 มีการผลักดันหลายมิติ	 โดยเฉพาะปัจจัย
สนับสนุนการลงทุน	อาทิ
  งานท่ี 1	การจัดตัง้ศนูย์บริการลงทนุแบบเบด็เสร็จ	(OSS)
  งานท่ี 2	การบรกิารจดัการดา้นพลงังานภาคใตต้อนลา่ง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
  งานที ่3	การบรหิารจดัการนำา้อยา่งเปน็ระบบ	ทัง้นำา้เพือ่
การเกษตร	เพือ่การอปุโภคบรโิภค	การแก้ปญัหานำา้ท่วม	การแก้
ปัญหานำ้าเสีย	 โดยเฉพาะการแก้ปัญหานำ้าท่วม	 ในปีที่ผ่านมา	 
มีการบูรณาการผลักดันให้มีการปรับปรุงคลองระบายนำ้าและ 
สิ่งกีดขวางทางนำ้าหลายแห่ง	 เช่น	คลองระบายนำ้า	D2	ทำาให้ปี 
ที่ผ่านมาห้วงเวลานำ้าท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปัตตานีลดลง 
อย่างมีนัยสำาคัญ

การพฒันาเศรษฐกจิภาคใต ้มกีารขยายความร่วม
มือกับต่างประเทศในด้านใด หรืออย่างไรบ้าง
	 	 รัฐบาลได้วางนโยบายชัดเจนว่าการพัฒนาประเทศ 
ทุกด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจ	ไม่สามารถดำาเนินการได้โดยลำาพัง	
ในส่วนของโครงการเมืองต้นแบบฯ	ก็ได้เช่ือมต่อกรอบความร่วมมือ
ที่มีอยู่แล้ว	และดำาเนินการใหม่หลายด้าน	เช่น
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  > การเชื่อมโยงความร่วมมือในกรอบการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT โดยได้ริเร่ิมการเสนอเพ่ิมแนวพัฒนา
เศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	จากเดิมมี	5	แนวเป็น	6	แนว	
โดยแนวท่ี	 6	 พาดผ่าน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มุ่งสู่พื้นที่
รัฐกลันตัน	เปรัค	ตรังกานู	ปาหัง	ของประเทศมาเลเซีย
  > การขยายความร่วมมือในกรอบอาเซียน
  > ก า ร ข ย า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ป ร ะ เ ท ศ จี น 
ตามยุทธศาสตร์	1	แถบ	1	 เส้นทาง	 (One	Belt	One	Road)	
ซึ่งภาคใต้เป็นเส้นทางหลักท่ีเช่ือมต่อจากมณฑลยูนนาน	 และ
มณฑลกว่างซี	 มุ่งสู่มาเลเซียและอินโดนีเซีย	 ซี่งปัจจุบันคณะ
อนุกรรมการโครงการเมืองต้นแบบฯ	ได้มีความตกลงความร่วมมือ
ทางด้านการค้าและการท่องเท่ียวที่เร่ิมเกิดผลเป็นรูปธรรม
หลายด้าน

อยากให้ท่านรองเลขาธิการได้ชี้ให้เห็นถึงความ
สำาเรจ็ทีม่องเหน็เปน็รปูธรรมในขณะน้ีวา่มีอะไรบา้ง
	 	 ในขณะนีส้ามารถกลา่วไดว้า่โครงการนีซ้ึง่เปน็	“โครงการ
บูรณาการ”	 เริ่มส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนหลายมิติ	

ซึ่งขอยกตัวอย่าง	3	ประการคือ
  ประการท่ี 1	 การขยายตัวภาคการท่องเท่ียวในพื้นท่ี	
3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี	พ.ศ.	2559	สถิติจำานวนนักท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ี	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	643,199	คน	เม่ือส้ินปี	
พ.ศ.2560	จำานวน	1,534,193	คน	เพ่ิมข้ึนกว่า	2	เท่า	ในขณะน้ี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น	6,433	ล้านบาท
  ประการที่ 2	การขยายตัวภาคการค้าและการลงทุน	ใน
พื้นที่	3	จังหวัดมีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนทุกด้าน	
อาทิ	จังหวัดยะลา	การลงทุนภาคเอกชน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.76	
มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึนร้อยละ	 45.98	 จังหวัดนราธิวาส	
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.70	ภาคเกษตรขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.80	 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ	 4.50	
จังหวัดปัตตานี	 ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2	 ภาค
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ	1.90
  ประการท่ี 3	ผลการสำารวจความพงึพอใจของประชาชน	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการสำารวจความพึงพอใจและ
การรบัรูด้า้นการพฒันาตามโครงการเมืองตน้แบบอยา่งตอ่เน่ือง	
โดยสำารวจในกรอบ	4	มิติ	จำานวน	5	ประเด็นย่อย	ครั้งหลังสุดมี
ผลสำารวจเม่ือวันท่ี	25	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.2561	มีผลสำารวจโดย
สังเขปดังน้ี
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	 	 ประสิทธิภาพการดำาเนินโครงการ	ศอ.บต.	 (5	ข้อย่อย)	
สูงสุด	92.50	ตำ่าสุด	85.50
	 	 ผลสำาเร็จของโครงการฯ	 (6	 ข้อย่อย)	 สูงสุด	 90.50
ตำ่าสุด	84.20	
	 	 ความพึงพอใจต่อการพัฒนา	 จชต.	 (6	 ข้อย่อย)	 สูงสุด	
91.50	ตำ่าสุด	70.20
	 	 โครงการตามนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ	 (5	 ข้อย่อย)	
สูงสุด	87.50	ตำ่าสุด	87.32

สุดท้ายอยากให้ท่านรองเลขาธิการได้ฝากข้อคิด
เห็นเพ่ิมเติม หรือประเด็นอื่นๆ ให้กับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
	 	 ผมอยากนำาเรียนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตว้า่	10	กวา่ปทีีผ่่านมา	ภาคใตบ้อบชำา้จาก
ความเห็นต่าง	 ความหวาดระแวง	 และความรุนแรง	 ซ่ึงมิเพียง	
“พรากชีวิตและทรัพย์สิน”	 ไปมากมาย	แต่ได้	 “พรากโอกาส”	
ของการพัฒนาและการก้าวเดินสู่อนาคตไปอย่างน่าเสียดาย		

	 	 บัดนี้รัฐบาลนำาโดยท่านนายกรัฐมนตรี	 ท่านที่ดูแลงาน
ภาคใต้คือ	พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	ท่านรองนายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง	 ท่านรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ	 นายกอบศักดิ์	
ภูตระกูล	คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	นายศุภณัฐ	สิรันทวิเนติ	
เลขาธิการ	ศอ.บต.	รว่มกับทกุภาคสว่นในนามของ	“ประชารฐั”	
กำาลังพลิกฟื้นสถานการณ์	 นำาความเจริญ	 ความกินดีอยู่ดี	
ความเสมอภาคในสังคมไทยกลับคนืมา	การพัฒนาคร้ังนี	้ภาคใต้
จะเดินไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของประเทศไทย	 มุ่งหน้าไปยัง
ทศิทางทีรั่ฐบาลตอ้งการคอื	การพัฒนาภายใตก้รอบยทุธศาสตร์
พระราชทาน	“เขา้ใจ	เขา้ถงึ	พฒันา”	สรา้งเกราะทีแ่ขง็แรง	มัน่คง	
ด้วยแนวทาง	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เสริมด้วยองค์ความรู้จาก
ภาควิชาการ	 เทคโนโลยีด้านต่างๆ	 เพื่อให้คนภาคใต้ก้าวทัน	
“Thailand	4.0”		เช่นเดียวกับส่วนอื่นของประเทศ	ซึ่งภายใต้
ทิศทางนี้	 หากได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากประชาชน
ทุกเพศ	ทุกวัย	โดยเฉพาะ	“เยาวชน”	ในพื้นที่	เชื่อมั่นว่าภาคใต้
จะพลิกสถานการณ์ไปสู่พื้นที่ที่มีความ	 “ม่ันคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืน”	
ได้ในไม่ช้า
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	 	 ยุทธศาสตร์ประชารัฐนับเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศ
ท่ีสำาคัญ	“สานพลังประชารัฐ”	จึงเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน	
ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน	 ภาคธุรกิจ	 หรือภาครัฐ	 มาใช้	
โดยมองบนพื้นฐานว่า	“คนไทยทุกคนก็คือประชาชนของชาติ”	
ซึ่งถือเป็นอำานาจที่สำาคัญในการแก้ไขปัญหา	เปลี่ยนแปลง	หรือ
การปฏิรูป	 ตลอดจนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน	
	 	 ฉะนั้นตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อน
ประเทศด้วยกลไกประชารัฐ	 โดยมีทุกภาคส่วนของประเทศ
ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุน	 และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง	สมดุลและย่ังยืน	ผ่านการดำาเนินงาน

ของ	12	คณะทำางานใน	“ระดบัประเทศ”		และม	ี12	คณะทำางาน
ใน	“ระดับจังหวัด”		มีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี	(วิสาหกิจเพื่อ
สังคม)	จำากัด	76	จังหวัด	รวมถึงคณะทำางานร่วมรัฐ	–	เอกชน	
-	 ประชาชน	 ตามภารกิจสำาคัญ	 ทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ให้การสนับสนุน	 และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในรูปแบบของการจัดต้ัง	“วิสาหกิจเพ่ือสังคม”	(Social	Enterprise)	
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้	 และไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดๆ	 ทั้งส้ิน	 “สานพลังประชารัฐ”	 จึงเป็น
พลงัอนัย่ิงใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปฏิรูปประเทศไทย	เปน็แรง
ขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับฐานราก	 และ

“กระจูด” สืบสานแนว
พระราชดำาริ

จุฑามาศ จันทร์งาม
ประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส วิสาหกิจเพื่อสังคม

หนึ่งในนำ้าพระทัย
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ส่งเสรมิใหชุ้มชนดำาเนนิธรุกจิบนฐานความรู	้ความคดิสรา้งสรรค	์
นวัตกรรม	 และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนำาไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืน	 การขับเคลื่อนการดำาเนินงานการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ	ภายใตแ้นวทางของคณะทำางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 (E3)	 มีกลไก
การขับเคลือ่น	2	กลไก	ได้แก่	ภาครฐั	คอื	คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด
นราธวิาส	(คสป.)	และภาคเอกชน	คือ	บรษิทั	ประชารฐัรักสามคัคี
นราธิวาส	(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	จำากัด	ท้ังทีมภาครัฐ	และภาคเอกชน	
มีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	“สร้างรายได้ให้ชุมชน	ประชาชนมีความสุข”	
ซึ่งดำาเนินการใน	3	เรื่อง	ประกอบด้วย	การเกษตร	การแปรรูป	
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ขับเคล่ือนภายใต้แนวคิด	 Social	
Enterprise	(SE)	มีเป้าหมายเพื่อสังคม	ไม่ใช่กำาไรสูงสุด

	 	 จังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มจักสานกระจูด	 และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระจูดกระจายอยู่ในพื้นที่	 ซึ่งบางกลุ่มเกิดจาก
พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
ในรัชกาลที	่9	ทรงสร้างงานศลิปาชีพใหแ้กป่ระชาชนในนราธวิาส
มาต่อเนื่อง	 ทำาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้น	 ภายใต้
การขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในดา้นเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ	(E3)	ในจังหวัดนราธิวาส	“ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจูด”	
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ถูกนำาเสนอเป็นลำาดับแรกๆ	 เนื่องจาก
มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมานาน	แต่ยังไม่สามารถขับเคล่ือน
ไปไดไ้กลเทา่ทีค่วร	จงึมคีำาถามเกดิขึน้ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ประสานและขบัเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจงัหวดั	
(คสป.)	และคณะกรรมการ	บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคนีราธวิาส	
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	จำากดั	ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจดูซึง่เปน็
หนึง่ในกลุม่เปา้หมายรว่มกนัไปในทศิทางใด	และจะทำาใหร้ายได้
เพ่ิมข้ึน	ชุมชนอยูด่กีนิด	ีลกูหลานมคีวามสุขไดอ้ยา่งยัง่ยนือยา่งไร
	 	 ปัจจุ บันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม
เกิดความหลากหลายในการนำาไปใช้งาน	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรูปแบบ	
หรือการใช้โทนสี	 รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ
เพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	 ตลอดจนกระแสแฟชั่น	 และ
ความต้องการของคนเฉพาะกลุ่มจากภายในและภายนอกประเทศ
มีมากขึ้น	 ส่งผลให้การพัฒนารูปแบบ	 ลวดลายผลิตภัณฑ์จาก
กระจูดในรูปแบบเดิมๆ	 เริ่มไม่สอดคล้องกับตามความต้องการ
ของตลาด	 อีกทั้งคุณภาพของวัตถุดิบ	 (การเตรียมเส้นกระจูด)	
การควบคุมคุณภาพการย้อมสี	 (ความสมำ่าเสมอของสีที่ได้
จากการย้อม)	ความเปียกชื้นและเชื้อราที่เกิดขึ้น
	 	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบันนั้น	สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะต้องมี	คือ	คุณภาพ
ของผลติภณัฑ	์และคณุคา่ทีเ่กดิจากเรือ่งราวทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ	์
อัตลักษณ์	 เฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง	 เพื่อนำาเสนอตัวตนที่
ไมเ่หมอืนใคร	เชน่	คงลวดลายพืน้เมอืงเดมิทีเ่ปน็เอกลักษณข์อง
ท้องถิ่น	และพัฒนาลวดลายใหม่ที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของ
ชุมชน	 ตลอดจนการผสมผสานเทคนิคงานหัตถกรรมอื่นๆ	
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เขา้มารว่มดว้ย	ซึง่เปน็การออกแบบตามสมัยนยิมเพ่ือขยายกลุม่
เป้าหมายทางการตลาด	และจะพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ท่ีมีรูปแบบสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 การออกแบบ
ลวดลายและสีสันใหม่	 การส่งมอบตามคำาสั่งซื้อจำานวนมาก	
จนถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดไปสู่ระดับพรีเมี่ยม
	 	 	ด้วยกลไกสานพลังประชารัฐทำาให้ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	ได้มีโอกาส
มาช่วยวิเคราะห์กลไกในการแก้ไขปัญหา	 และพัฒนาเน้น
การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกับกลุม่วิสาหกจิหรอืกลุม่ชุมชน
ท่ีมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดอยู่แล้ว	โดยพัฒนาตามกลไกฟันเฟือง
ประชารัฐ	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต	 การสร้าง
องค์ความรู้	การตลาด	การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้อย่างยั่งยืน	
และการบริหารจัดการ	
	 	 ทั้งนี้บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส	(วิสาหกิจเพื่อ
สังคม)	 จำากัด	 ขับเคลื่อนการดำาเนินงานสานพลังประชารัฐ	
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ
ภาคประชาชน	 ซึ่งเป็น	 1	 ในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ
ในการดำาเนินงาน	โดยมี	Keyword	3	คำาสำาคัญ	คือ	“ชุมชนลงมือทำา	
เอกชนขับเคลื่อน	 รัฐบาลสนับสนุน”	 ซึ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดโดย	 คสป.จังหวัด	
และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	
จำากัด	 จะต้องทำางานควบคู่กันไปเหมือนคู่แฝดท่ีจะต้องช่วยเหลือ
สนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด	 ภารกิจและกิจกรรมที่เกินศักยภาพ
ของบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสฯ	 ก็ให้หน่วยงาน
ใน	คสป.จังหวัด	เข้ามาสนับสนุน	และในส่วนท่ี	คสป.จังหวัดไม่ถนัด	

เช่น	 การตลาด	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ความคิดสร้างสรรค์	
การเชือ่มโยงเครอืขา่ย	ใหบ้รษิทั	ประชารฐัรักสามคัคนีราธวิาสฯ	
ช่วยในการดำาเนินการ
	 	 ทั้งนี้ก่อนจะยกระดับไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้น้ัน
จำาเป็นต้องมาใส่ใจต้ังแต่	 “แหล่งกระจูด”	 และ	 “มีกระจูดที่
เพียงพอ”	รวมไปถึง	“กระบวนการก่อนการนำาเส้นกระจูดที่ได้
ไปใช้ในงานจักสาน”	 บริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส	
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	
ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัดนราธิวาส	 (คสป.)	
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม	 จึงได้จัดทำาโครงการจัดการ
ความรู้	 ถ่ายทอดนวัตกรรมกระจูดเชิงพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	
เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระจูดในจังหวัด
นราธิวาส	และพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับกระจูดและผลิตภัณฑจ์าก
กระจูด	 รวมไปถึงพัฒนาทักษะความสามารถของกลุ่มอาชีพ
กระจูดในจังหวัดนราธิวาสให้เท่าทันกับสถานการณ์การแข่งขัน
ในปัจจุบัน
	 	 การทบทวนของคณะทำางานด้านการแปรรูปที่มี
ส่วนราชการในภูมิภาคและในจังหวัดนราธิวาสหลายหน่วย
ที่ได้ช่วยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดมาอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี	11	ท่ีจัดต้ังหน่วยย่อยในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 สำานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส	 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส	 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส	 สำานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	 สถาบันการศึกษาที่มีนักวิชาการและ
นักศึกษา	 เป็นต้น	 พบว่าการปรับเปลี่ยนเข็มมุ่งใหม่ให้ทันต่อ
การสรา้งตลาดใหมท่ีจ่ะทำาให้กลุม่ชมุชนทีผ่ลติผลิตภณัฑก์ระจดู
มีรายได้มากขึ้นและสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างกลไก
ทางการตลาดที่เปล่ียนตามสมัยนิยมยังคงต้องสร้างเป้าหมาย
สองทิศทางหลัก	คือ	การสร้างตลาดสินค้าพรีเม่ียมและการเข้าถึง
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ตลาดกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ให้ได้	ดังนั้น	จึงเป็นที่มาของการสร้างการรับรู้ด้วยการสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
สู่การสร้างผลิตภัณฑ์กระจูดของนราธิวาสให้มีแบรนด์ด้วยการเป็นสินค้า	 Hand	Made	 ใช้สีปลอดสารพิษ	 กระบวนการผลิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	และการใช้กลไกส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์	และการควบคุมการผลิต	มาเป็นการรับรองคุณภาพและความแตกต่าง 
ในอนาคต
	 	 ด้วยกลไกสานพลงัประชารฐัจนถงึปจัจบุนัทำาใหค้ณะทำางานดา้นการแปรรปูมเีครอืขา่ยชุมชนทีผ่ลติกระจดูมารว่มเพิม่ข้ึนเปน็	
17	 กลุ่ม	 และมีคำาสั่งซื้อหรือความต้องการถึงจำานวนหลักพันอยู่หลายครั้ง	 แต่พบว่าแต่ละกลุ่มไม่อาจเตรียมการผลิตได้ทันทีด้วย 
ขาดการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน	 คณะทำางานด้านการแปรรูปจึงประสาน
หาพืน้ทีก่ระจูดทีจ่ะสร้างความร่วมมอืของเครือข่ายในการเตรยีมจดัตัง้	“ศนูยเ์รยีนรูผ้ลติภณัฑก์ระจดู”	ในแหลง่กระจดูใหค้นนราธิวาส
ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อยอด	และ	 “ธนาคารกระจูด”	หลายสาขาให้กลุ่มชุมชนในเครือข่ายสามารถเกี่ยวกระจูดนำามาขายและหยิบยืม
ไปใช้เมื่อมีการรับคำาสั่งซื้อจำานวนมาก	โดยเป็นการบริหารจัดการและรักษาคุณภาพกระจูดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตได้	โดยเริ่ม
นำาร่องในการใช้พื้นที่ของเทศบาลตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมืองนราธิวาส	ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกระจูดที่สำาคัญของจังหวัดนราธิวาส	
โดยยึดความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่	 และน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อให้เกิด 
ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ต่อไป
	 	 ปัจจุบัน	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	ได้ให้ความสำาคัญกับ	“ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจูด”	
เพื่อขับเคลื่อนตามกลไกฟันเฟืองประชารัฐ	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การเข้าถึงปัจจัยการผลิตโดยการใช้เครือข่ายบริษัท	 ประชารัฐรักสามัคคี	
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	ระดับจังหวัด	เพื่อประสานงานปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเพื่อผสมผสานงานแปรรูปกระจูดให้มีความสวยงาม	
และทนัสมยั	การสรา้งองคค์วามรูโ้ดยรว่มกบัวทิยาลยัชุมชนนราธิวาส	ซึง่เปน็หนึง่ในหนว่ยงานคณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่น
นโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัดนราธิวาส	(คสป.)		การตลาดโดยการเชื่อมโยงระหว่างบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส	
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	และบริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม	(ประเทศไทย)	จำากัด	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด	และ
ยังช่วยในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	 การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้อย่างยั่งยืนผ่านท้ังช่องทางบนสังคมโลกออนไลน์
และออฟไลน์	 ตลอดจนการบริหารจัดการโดยการประชุมเพื่อรวมกลุ่มกระจูดทั้ง	 17	 กลุ่ม	 เป็นเครือข่ายกระจูดจังหวัดนราธิวาส	 
เพื่อยกระดับ	“ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจูด”	ไปสู่เป้าหมายหลักของ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	
คอื	“ชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้	ประชาชนมคีวามสขุ”	ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในพระราชดำารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว	
ในรัชกาลที่	9
	 	 ติดตามข้อมลูขา่วสาร	“ประชารฐันราธวิาส”	เพิม่เตมิ	โดยใช	้LINE	ID	พมิพ	์@hvd8123a	บริษทั	ประชารฐัรกัสามคัคีนราธวิาส	
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม)	จำากดั	|	ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที	่0965559000592		ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส	(อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกยีรต	ิ
๗	รอบ	พระชนมพรรษา)	ถนนศูนย์ราชการ	ตำาบลโคกเคียน	อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	96000	โทรศัพท์	0-7353-0898,	
09-1848-0074			e-mail	:		prsnarathiwat@gmail.com
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ประวัติความเป็นมา
	 	 วันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2542	ณ	พระตำาหนักทักษิณราช
นิเวศน์	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้มี 
พระราชเสาวนีย์กับ	ดร.ปลอดประสพ	สุรัสวดี	อธิบดีกรมป่าไม้	
(ตำาแหน่งในขณะนั้น)	 และต่อมากับนายพลากร	 	 สุวรรณรัฐ	 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ตำาแหน่งในขณะนั้น)	 ว่ามี 
พระราชประสงค์ที่ จะให้จั งหวัดชายแดนภาคใต้มีสวน
พฤกษศาสตร์สำาหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำาถิ่น	 เพ่ือการศึกษา	
การนนัทนาการ	และการท่องเทีย่วของประชาชนดงัเชน่ทีจ่งัหวัด
เชียงใหม่	 เมื่อวันท่ี	 27	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2542	 ศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 และจังหวัดนราธิวาส
จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานที่จัด
สร้างสวนพฤกษศาสตร์	 ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าควรจัดสร้าง	 ณ	
บรเิวณปา่เขาตันหยง	และบรเิวณปา่เขาสำานกั	ทอ้งทีอ่ำาเภอเมอืง
นราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	 ในวโรกาสนี้	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 มีพระราชเสาวนีย์ว่า	 สถานที่ที่ได้ขอ

พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสม	
เพราะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมืองนราธิวาส	 มีพันธ์ุไม้ข้ึนอยู่ 
อย่างสมบูรณ์	รวมท้ังอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก	จึงเป็นการ
สะดวกต่อผู้ ที่ สนใจและนักท่อง เที่ ยวทั้ งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศท่ีจะมาเย่ียมชม	อย่างไรก็ตามทรงรับส่ังว่าอย่าทำาให้
ราษฎรที่อยู่ ในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน	 และหากจะมี 
ความจำาเป็นต้องใช้ท่ีดินท่ีราษฎรครอบครองอยู่	ควรจะจ่ายค่าชดเชย
ด้วยความเป็นธรรมและเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย	 รวมทั้งไม่ควร
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างมากเกินไปหรือขัดกับสภาพแวดล้อม		 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	คือ
	 	 1.เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ประจำาถิ่นภาคใต้ของ
ประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมลายูท้ังพรรณไม้บกและไม้นำา้
	 	 2.เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืชป่าดิบชื้น	 
โดยเฉพาะพรรณพืชประจำาถิ่นของภาคใต้
	 	 3.เพื่อเป็นสถานศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาการฝึกอบรม
บุคลากรด้านพฤกษศาสตร์	 รวมถึงการสนับสนุนการคุ้มครอง
พรรณพืชในป่าระดับภูมิภาค
	 	 4.เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา	
โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน	
นักศึกษา	เยาวชน	และบุคคลทั่วไป
	 	 5.เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหาความรื่นรมย์ทางธรรมชาติ
ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
	 	 6.เพื่อเป็นการสร้างงานและเสริมรายได้ของราษฎร 
ในพื้นที่จากการจำาหน่ายของที่ระลึก	 และบริการเยี่ยมชมพื้นที่
ที่ไม่ทำาลายธรรมชาติ
	 	 สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 จังหวัดนราธิวาส	 
ตั้งอยู่ที่ตำาบลกะลุวอ	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ใกล้กับ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส
ประมาณ	 15	 กิโลเมตร	 เนื้อที่ประมาณ	 1,250	 ไร่	 ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำานัก	

จุดเด่นที่น่าสนใจ
  1. สีสันพรรณไม้ในเขตป่าสงวนป่าเขาสำานัก 
	 	 ตามที่สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 จังหวัด
นราธิวาส	 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำานักที่มีสภาพ
ป่าเป็นป่าดิบแล้งและสภาพดินท่ีเกิดจากการย่อยสลายของหิน	
ทำาใหไ้มส่ามารถอุม้นำา้ไดด้	ีในชว่งปลายฤดฝูนซึง่มปีรมิาณนำา้ฝน
คอ่นขา้งนอ้ย	จนถงึฝนหยดุตกประมาณ	1	-	2	เดอืน	สภาพต้นไม้
ในเขตปา่สงวนแหง่นี	้บางตน้จะมกีารผลัดใบและบางตน้กผ็ลใิบ
ใหม่ทำาให้เกิดสีสันที่งดงามตามธรรมชาติ	 (ระยะเวลาประมาณ
ห้วงเวลาเดือนมกราคม	-	กุมภาพันธ์	ภายหลังที่ฝนหยุดตก)	
  2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
	 	 เปน็เสน้ทางทีส่วนพฤกษศาสตรช์ายแดนภาคใตฯ้	ได้จดั

ไพบูลย์ เพชรแก้ว
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ ต า ม 
พระราชเสาวนยีฯ์ จงัหวัด
นราธิวาส
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ทำาข้ึนเพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าไปทัศนศึกษาระบบนิเวศวิทยา
และพรรณไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำานัก	 โดยมีการจัดทำา
สะพานทางเดินเท้าสลับกับทางเดินที่เป็นธรรมชาติรวมระยะ
ทางประมาณ	 600	 เมตร	 ผ่านป่าธรรมชาติที่เป็นป่าดิบแล้ง	 มี
พรรณไมท้ีข่ึน้อยูต่ามธรรมชาตใิหศ้กึษาเปน็จำานวนมาก	บางจดุ
ได้มีการปลูกเสริมพรรณไม้จากถิ่นอื่นเข้าไปเพื่อให้ผู้เข้ามา
ทศันศกึษาไดเ้รียนรูถ้งึพรรณไมใ้นวงศต์า่ง	ๆ 	ทีน่า่สนใจ	หลงัจาก
ที่สวนฯ	 ได้สำารวจและพบว่ามีพรรณไม้วงศ์นั้นขึ้นอยู่ตาม
ธรรมชาติแล้ว	 เช่น	 การนำาพรรณไม้ในวงศ์วาสนา	 วงศ์ยาง	
วงศ์ตีนเป็ดจากถิ่นอื่นปลูกเสริมเข้าไป	เป็นต้น	เส้นทางแห่งนี้มี

การออกแบบให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพรรณไม้ขนาดใหญ่	 และ
เนือ่งจากพืน้ดินไมส่ามารถกกัเกบ็นำา้ไดด้แีละมคีวามสมบรูณต์ำา่
จึงทำาให้มีพรรณไม้พ้ืนล่างค่อนข้างน้อย	 การเดินทัศนศึกษาจึง
ค่อนข้างสะดวกและง่ายต่อการเข้าไป	 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แห่งนี้จึงเหมาะสำาหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงเวลา	
สำาหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของผืนป่าบริเวณนี้	 จะมีกลุ่มไม้แอ๊ก					
(Shoreaglauca	King)	ซึ่งเป็นไม้วงศ์ยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่นเป็นจำานวนมาก
  3. สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ 
	 	 บริเวณทางเข้าสำานักงานและบริเวณขอบด้านล่างของ
อ่างเก็บนำ้าตรงทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	เป็น
สวนหยอ่มทีป่ระสมประสานระหว่างพรรณไมว้งศย์าง	พรรณไม้
วงศ์ปาล์ม	 พรรณไม้ดอกหอม	 และพรรณไม้วงศ์ขิง–ข่าหลาก
หลายชนดิ	ในการจดัสวนหยอ่มจะใช้ไมป้ระดบัทีม่สีีสันสดใสเปน็
ส่วนใหญ่	 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมเกิดความตื่นเต้นเร้าใจใน
การที่จะไปเยี่ยมชมบริเวณจุดอื่นๆ
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  4. พรรณไม้นำ้า
	 	 เป็นพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในนำ้าอาจอยู่ใต้นำ้าหรือ
มีบางส่วนขึ้นสู่บริเวณผิวนำ้า	 บางส่วนเจริญเติบโตในบริเวณ
ที่มีนำ้าขัง	 พื้นที่ชื้นแฉะ	 สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	
ได้เก็บรวบรวมพรรณไม้เหล่านี้จากพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุาร	ี(บรเิวณปา่พรุ
โต๊ะแดง)	 บางส่วนได้จัดซื้อหรือแลกเปล่ียนกับหน่วยงานต่างๆ	
หรือตามงานนิทรรศการท่ีสถาบันการศึกษาต่างๆ	จัดข้ึน	โดยแยก
ชนดิตามแปลงปลกูและออกแบบแปลงปลูกเปน็กระบะทรงกลม	
ตกแตง่ใหม้สีกีลมกลนืกบัธรรมชาตโิดยการปัน้ปนูเปน็รูปลายไม้
และมีเส้นทางไว้สำาหรับเดินศึกษาตามพื้นที่แปลงปลูก	
  5. พรรณไม้ดอกหอม 
	 	 สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 ได้ปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบอ่างด้านในโดยการนำาพรรณไม้ดอกที่มีกล่ินหอม
เพ่ือให้ผู้มาเย่ียมชมได้สัมผัสกล่ินทางจมูก	สัมผัสภูมิทัศน์และสีสัน
ของปา่เขาสำานกัผา่นทางสายตา	พรรณไมเ้หลา่นีจ้ะสง่กล่ินหอม
ในห้วงเวลาแตกต่างกัน	 บางชนิดจะส่งกล่ินหอมในช่วงเช้า	
บางชนิดจะส่งกลิ่นหอมในช่วงกลางคืนในห้วงปลายฤดูฝนต้น
ฤดรู้อน	สภาพปา่จะมกีารเปล่ียนแปลงทางสีสันทำาให้บรรยากาศ
ในการเดินทัศนศึกษาเป็นที่น่าหลงใหลยิ่งนัก	ในการดำาเนินการ	
สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 ได้มีการแยกปลูกตามจุด
ตา่งๆ	ตามพืน้ขอบอา่งเกบ็นำา้	พรรณไม้ดอกหอมบางชนดิไดเ้กบ็
รวบรวมมาจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	เชน่	บหุงาราตร	ีโมกสวน	บางสว่น
ได้จัดซื้อมาจากร้านจำาหน่าย

  6. วงศ์ขิง – ข่า เปนพืชที่มีเหง้า 
	 	 พืชตระกูลนี้หลายชนิดมีความสำาคัญในฐานะเป็นไม้
ดอกไมป้ระดบั	บา้งกใ็ชเ้ปน็เครือ่งเทศ	หรอืยาสมุนไพร	ทางสวน
พฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 ได้เก็บรวบรวมไว้โดยแยกชนิด
ตามแปลงปลูก	 โดยออกแบบแปลงปลูกเป็นกระบะทรงกลม	
ตกแต่งให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยการปั้นปูนเป็นรูปลายไม้
พร้อมจัดทำาเส้นทางไว้สำาหรับเดินศึกษาตามแปลงปลูก	
ซึ่งการปลูกได้ผสมผสานต้นกระดาษขาวและกระดาษดำาเพ่ือ
สร้างความชุ่มชื่นและร่มเงาร่วมกับไม้ยืนต้นอื่นๆ	 เพื่อให้เกิด
ความรม่รืน่และเลยีนแบบธรรมชาต	ิพรรณไมว้งศข์งิขา่บางชนดิ	
ทางสวนฯ	 ได้เข้าไปเก็บรวบรวมมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลาบาลา	อุทยานแห่งชาติบางลาง	อุทยานแห่งชาตินำา้ตกทรายขาว	
และบางส่วนจากโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาที่	7	จังหวัดยะลา
  7. พรรณไม้วงศ์ปาล์ม 
	 	 นบัเปน็พชืวงศใ์หญ่ทีส่ดุ	(รองจากหญ้า)	ปาลม์สว่นใหญ่
มีลักษณะเฉพาะท่ีเด่นชัด	คือลำาต้นเป็นข้อ	มีใบบนยอดเพียงท่ีเดียว	
ไม่แตกกิ่งก้าน	มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ลักษณะแตกต่างกัน	แต่
ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว	 ยังมีปาล์มอีกหลายชนิดที่
ไม่ได้มีลำาต้นสูงพ้นดินแต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์มทำาให้สังเกต
ได้ไม่ยากนัก	 ทางสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 ได้ปลูก
รวบรวมไว้ทัง้ปาล์มไทยและตา่งประเทศเฉพาะจดุและบางชนดิ
ได้ปลูกกระจายทั่วพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	
เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่	
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แนวทางพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ
	 	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 20	 ปี	 สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 ได้มีแนวทางพัฒนา	 โดยได้อัญเชิญแนว
พระราชดำารัสและแนวพระราชดำาริของท้ัง	2	พระองค์	คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลท่ี	9)	
และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ		(สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9)	มาเปน็แนวทางการพฒันาและ
การดำาเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ	 โดยตลอด	 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 สถานศึกษาในพื้นที่	 ประชาชน	 และผู้สนใจ	
ร่วมกันดำาเนินการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงาน	อำานวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาศึกษาเรียนรู้	ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อีกท้ังเพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการร่วมกัน
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบสุขต่อไป
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ในช่วงสงครามสมัยราชวงศ์หยวนและในช่วงต้นราชวงศ์หมิง	และ
นับจากนั้นมาก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาโดยตลอดและ
มีชาวจีนจำานวนมากเข้ามาตั้งรกรากในไทย	 โดยเฉพาะในช่วง
สงครามโลกและสงครามกลางเมืองของจีนในทศวรรษที่	
1930	-	1950	มีชาวจีนจำานวนมากจากมณฑลทางตอนใต้ของ
จีน	อาทิ	กวางตุ้ง	ไห่หนาน	ฝูเจี้ยน	และกวางสี	เป็นต้น	ได้หลบ
หนีภัยสงครามและความอดอยากเข้ามาสร้างชีวิตใหม่ใน
ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ	 จนเป็นคำาพูดต่อๆ	 กันมาว่า	
“ลูกหลานจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย	 เมื่อทำามาหากิน
ได้พอสมควรแล้วก็จะส่งอาหาร	เงินและของใช้ต่างๆ	กลับไปให้
บรรพบุรุษในประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง”	ในลักษณะความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้องระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนานเช่นน้ี	
จึงสอดคล้องกับคำากล่าวท่ีว่า	“ไทยจีนใช่อ่ืนไกล	พ่ีน้องกัน”

ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม
สำานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)

สัมพันธ์เศรษฐกิจและ
สงัคมไทย-จนี จากบา้นพี่
เมอืงนอ้ง สูเ่มอืงคูพ่ฒันา
เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืนของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ตอนที่ 1)

	 	 ประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี	มคีวามผกูพนั
และไปมาหาสู่กันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล	 ดังเช่น
ความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุโขทัยกับจีนที่มีการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกันอย่างแพร่หลาย	จนไทยได้รับเทคโนโลยีเคร่ืองป้ันดินเผา
มาจากจีน	ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างไทยกับ
จีนคาดว่าน่าจะเริ่มมีข้ึนในช่วงนี้จากการอพยพของชาวจีน

โครงการเด่นประเด็นดัง
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	 	 โลกปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มี
ความเจริญก้าวหน้าเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	 มีพลวัต
สูงและเป็นพลังสำาคัญต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ	 หรือ	
economic	powerhouse	ของภูมิภาคและของโลก	ด้วยอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ	10	ต่อปี	และเป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศแบบ
ก้าวกระโดดที่กำาลังเป็นท่ีจับตามองของทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะ
การออกโครงการสำาคัญอย่าง	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 หรือ	
One	 Belt	 One	 Road	 :	 OBOR	 ที่จะมีส่วนช่วยการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้าโลก	และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศต่างๆ	 อย่างน้อย	 60	 ประเทศในทวีปเอเชีย	
ตะวนัออกกลาง	ยโุรป	แอฟรกิาตะวนัออกและเหนอื	โดยคาดว่า
จะส่งผลต่อร้อยละ	65	ของประชากรโลก	มีผลกระทบต่อ	1	ใน	
3	ของเศรษฐกิจโลก	และ	1	ใน	4	ของการค้าโลก
	 	 โอกาสจากการพัฒนาข้างต้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตข้องประเทศไทยตามโครงการ	OBOR	นัน้	จงึมคีวามเปน็
ไปได้อยา่งสงู	เห็นเป็นรปูธรรมมากข้ึนจากการเชญิชวนและเยีย่ม
เยือนของผู้นำาทั้ง	2	ประเทศอย่างต่อเนื่องและเห็นพ้องตรงกัน
ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความสำาคัญและมีนัยต่อ
การพฒันารว่มกนัเปน็อยา่งมาก	ไมเ่พียงการเชือ่มโยงเศรษฐกจิ
ในประเทศ	 เศรษฐก	ิจชายแดน	 และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
ผ่านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเท่านั้น	 แต่ยังเช่ือมโยงไปพร้อมกับ
การพฒันาสงัคมและวฒันธรรม	ผา่นมติรภาพและความสมัพนัธ์
ของพีน่อ้งทัง้	2	ประเทศทีพ่ร้อมจะจับมือร่วมกนัพัฒนากา้วผ่าน
การใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต	
ความเป็นอยู่ ท่ีดียิ่งขึ้น	 และทำาให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มคีวามเข้มแข็งเพ่ือจะเป็นประตูการค้าในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้
การนำาของ	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทรโ์อชา	นายกรัฐมนตร	ีในคราว
เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 2561	ณ	
จงัหวัดปตัตาน	ีทีผ่า่นมาไดใ้หค้วามสำาคญักบัประเดน็การพฒันา
พ้ืนท่ีท่ีให้ความสำาคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 โดยมอบหมายให้ศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 หรือ	 ศอ.บต.	 ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ	
“สามเหล่ียมมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย
การทำางานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาคและ
จังหวัด	ประสานการทำางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในสาธารณรฐัประชาชนจนีเชน่กนัรว่มทำางานในเรือ่งดงักลา่วให้
เกิดผลความสำาเร็จ	 เป็นรูปธรรม	 มีผลสัมฤทธิ์การทำางาน
ที่จับต้องได้	 และมุ่งเป้าหมายเพื่อนำาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประชาชน	 เน้นการทำางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง
เพื่อให้มิติการพัฒนาเดินไปพร้อมกับมิติความม่ันคง	 เพ่ือให้เกิด
สันติสุขภายในพ้ืนท่ีโดยเร็ว	
	 	 ตลอดระยะเวลาการทำางานในห้วงหนึ่งปีเศษท่ีผ่านมา	
คณะผู้บริหารของ	 ศอ.บต.	 นำาโดย	 นายศุภณัฐ	 สิรันทวิเนติ	
เลขาธิการ	ศอ.บต.	พร้อมด้วย	พลเรือตรี	สมเกียรติ	ผลประยูร	
ในฐานะรองเลขาธิการ	 ศอ.บต.	 รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม	ซ่ึงเป็นแกนหลักสำาคัญเช่ือมโยงและบูรณาการ
การทำางานทกุภาคสว่นตามขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตรขีา้งตน้	
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ	 โดยเฉพาะนำามิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นฐานสำาคัญต่อการเข้าถึง
ความจำาเปน็และความตอ้งการของประชาชนทีแ่ทจ้รงิ	เดนิหน้า
ประสานทำางานร่วมกบัทกุภาคส่วนทัง้ประเทศและตา่งประเทศ	
จนเกิดเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดรับกับอัตลักษณ์	 ทรัพยากรและภูมิศาสตร์ของ
ประเทศและประชาชนบนพืน้ฐานการทำางานทีน่อ้มนำาหลกัการ
ทรงงาน	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์
พระราชทาน	“เขา้ใจ	เขา้ถงึ	พฒันา”	มาเปน็แนวทางการปฏบิตัิ
เพ่ือสร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีและ
ประเทศไทย	 และอาศัยความเป็น	 “เมืองพี่เมืองน้อง”	 กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง	 6	 เมืองสำาคัญร่วมพัฒนา	 ได้แก่	
มณฑลยูนนาน	 มณฑลกวางสี	 เขตปกครองพิเศษหนิงเซี่ยะหุย	
มหานครปักกิ่ง	มหานครเซียงไฮ้	และมหานครฉงฉิ๋ง	จนเกิดเป็น
ความสำาเร็จหลายเรื่องผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความรว่มมอื	(Memory	of	Understanding:	MOU)	เพือ่พฒันา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี	 ระหว่างจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนดังต่อไปนี้
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  1. การลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (Memory 
of Understanding : MOU)	 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และ 
ความรว่มมอืทีด่รีะหวา่งจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย
และมณฑลยนูนาน	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ซึง่เปน็	MOU	ฉบบั
สำาคัญมากฉบับหนึ่งที่เปิดโอกาสอย่างสูงสุดให้ภาคประชาชน
เปน็ผูก้ำาหนดทศิทางการพฒันาบนความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้บนฐาน	
“ประชารฐั”	มหีนว่ยงานภาครัฐ	เชน่	ศอ.บต.	และมหาวทิยาลยั
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทั้ง	 4	 แห่ง	 และ	 YUNNAN	 
SONGLAND	 CULTURAL	 DEVELOPMENT	 CO.,LTD.	 เป็น 
ผู้ให้การสนับสนุนและอำานวยความสะดวกขับเคล่ือนเป้าหมาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	มีวัตถุประสงค์	4	ประการ	ได้แก่	
  ประการที่ 1	 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทยและมณฑลยูนนาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง	 
2	ประเทศ	ไปโดยพร้อมกนัในทกุมติผิา่นการจดัตัง้ศนูยป์ระสาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย	-	จีน	หรือ
ที่เรียกว่า	“สถาบันเจิ้งเหอนานาชาติ”	
  ประการที ่2	วา่ดว้ยเร่ืองส่งเสริมโอกาสใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 	 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการพัฒนา
ดา้นภาษาจนี	รวมทัง้การเขา้ถงึและแลกเปล่ียนองคค์วามรูท้ีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  ประการที่ 3	 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจของทั้ง	2	ประเทศ	โดย
เฉพาะความร่วมมือที่จะผลักดันให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำาคัญท่ีจะ
เช่ือมโยงการพัฒนาท้ังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาคอ่ืนๆ	
ของอาเซียน
  ประการที่ 4	 ว่าด้วยเรื่องส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข	โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีองค์ความรู้ทางวิชาการและศาสตร์การดูแลสุขภาพที่มี 
การสืบทอดมาแต่โบราณทั้งด้านการแพทย์แผนจีนและแผนจีน
ประยุกต์	 การพัฒนาใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันและ
รกัษาโรค	ในขณะทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตม้อีตัลกัษณเ์ฉพาะทัง้
ในสว่นวิถชีีวิต	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ความพร้อม
ของประชาชนที่จะร่วมขับเคลื่อนการแพทย์	 สาธารณสุขและ
องค์ความรู้ของพื้นที่ที่จะผสมผสานความรู้และการปฏิบัติเพ่ือ
นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนของประชาชน	 เป็น 
การเปิดประตูการค้าที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาไปยังภูมิภาคอื่นๆ	
ในระดับสากลประเทศ
  2. การลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (Memory 
of Understanding : MOU)	ระหว่าง	“Yunnan	University	
of	 Traditional	 Chinese	 Medicine	 (YUTCM)”	 และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และผู้บริหาร	ศอ.บต.	พร้อมกันนี้	
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ผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย	
และสาธารณสุขมณฑลยูนนานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
ไดมี้การหารอืเพิม่เตมิในประเดน็	“ขอ้ตกลงความร่วมมอืวา่ดว้ย
ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก”	ซึง่เป็นขอ้ตกลงทีร่ว่มมอืกันอยา่งต่อเนือ่ง
ในลักษณะภาคี	 มีการวางแนวทางด้านต่างๆ	 ประกอบด้วย	
การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ	 การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญ	 การพัฒนากลไกความร่วมมือ	 รวมถึงงบประมาณ
สำาหรับโครงการความร่วมมือ	ซึ่งสำาหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
ในมณฑลยูนนานมีความพร้อมให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้าน
วิชาการ	 บุคลากร	 การศึกษาดูงาน	 และสนับสนุนงบประมาณ
ขับเคลื่อนการทำางานในระยะต่อไป
  3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
อุตสาหกรรมสุขภาพท้ังระบบและครบวงจร (Health Industry) 
ของผูบ้รหิารระดบัสงู	3	ฝา่ย	ประกอบดว้ย	(1)	ผูบ้รหิาร	ศอ.บต.	
นำาโดยนายศุภณัฐ	 สิรันทวิเนติ	 เลขาธิการ	 ศอ.บต.	 (2)	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	นำาโดยรองศาสตราจารย์	ดร.	ชูศักด์ิ				
ลิม่สกลุ	อธกิารบดีหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	และ	(3)	ประธาน
กลุ่มธุรกิจ	 Yunnan	 Yunmanganese	 Group.	 Ltd	 นำาโดย	
Mr.	Li	Yong	Sheng	ประธานกรรมการฯ	ในระหว่างวันท่ี	21	-	22	
พฤษภาคม	 2561	ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
หาดใหญ	่และ	ศอ.บต.	โดยมปีระเดน็การหารือ-การลงนามความ
ร่วมมือฯ	 ท่ีสำาคัญที่มีนัยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ดังนี้
	 	 	 3.1	ผูบ้รหิารมณฑลยนูนานและกลุม่ธรุกจิ	Yunnan	
Yunmanganese	 Group.	 Ltd	 	 ให้ความสำาคัญกับการสร้าง
ความร่วมมือการวิจัยการพัฒนายางพารา	 โดยจะเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยางพารา	และการต่อยอด
การวิจัยด้วยการส่งเสริมเป็นสินค้าเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีน	
ตลาดอาเซียนและตลาดการค้าต่างประเทศ	 ทั้งนี้จะใช้วัตถุดิบ
จากยางพาราในพืน้ท่ีเปน็หลกั	เนือ่งจากยางพาราในพ้ืนทีจ่งัหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นยางพาราที่มีคุณภาพจากความเหมาะสม
ของสภาพทางภูมิอากาศที่แตกต่างจากพื้นที่อ่ืนๆ	 ของโลก	
การดำาเนินการดังกล่าวจะทำาให้ประชาชนชาวสวนยางกลุ่มนี้
สามารถขายนำ้ายางพาราได้	 โดยการรับซื้อของโรงงานแปรรูป
ยางพาราทีเ่ตรยีมการจดัตัง้ในพืน้ทีใ่หเ้ปน็วัตถดุบิเพือ่สรา้งเปน็
ผลิตภัณฑ์ยางพารา	 และส่งขายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	
โดยเฉพาะในเขตมณฑลยูนนาน
	 	 	 3.2	ผูบ้รหิารมณฑลยนูนานและกลุม่ธุรกิจ	Yunnan	
Yunmanganese	Group.	Ltd	มีความมั่นใจอย่างสูงที่จะจัดหา
ตลาดรองรบัซือ้ผลติภณัฑส์นิคา้และบรกิารจากจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย	 รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะหน่วยงาน/องค์กรที่มี
บุคลากรผู้ที่มีความรู้และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานวิจัย
ด้านการยางพาราเป็นอย่างดี	 ทำาให้เกิดความเช่ือม่ันว่าจะ
สามารถสร้างสรรค์การใช้ยางพารามาเป็นวัตถุดิบสร้างผลิตภัณฑ์
ยางพาราใหเ้ปน็สนิคา้ตา่งๆ	ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	สามารถนำาไปใช้
อุปโภคได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 ท่ีนอน	หมอน	และสินค้าสุขภาพอ่ืนๆ	
ที่ทำามาจากยางพารา	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 มีการทำาการตลาด
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ม่ันใจได้ว่าสินค้าและบริการ
ท่ีจะผลติข้ึนในพืน้ทีน้ั่นจะมตีลาดรองรบัสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติ
มาจากยางพาราของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
อย่างแน่นอน	 และจะนำาไปสู่การสร้างรายได้	 อาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม	
และนำาไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป
	 	 	 3.3	 การลงนามความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนา
อตุสาหกรรมสขุภาพเพือ่รว่มกนัสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ
ท่ีดีให้กับประชาชน	โดย	Yunnan	Yunmanganese	Group.	Ltd	
จะจดัสรา้ง	“Southeast	Asia	Health	Living	Shopping	Mall”	
(โดยส่วนหน่ึงจะเป็น	Small	Thailand	In	Yunnan	ตามข้อเสนอ
ของ	ศอ.บต.)	สถานทีด่งักลา่วมเีนือ้ทีก่ว่า	400,000	ตารางเมตร	
เพ่ือเป็นพ้ืนที่จำาหน่ายสินค้าเชิงสุขภาพนำาเข้าจากประเทศไทย	
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากยางพารา	 อาหารเพื่อสุขภาพ	 สมุนไพร	
อาหารไทยท่ีมีชื่อเสียง	 และการแพทย์แผนไทยและสปาไทย	
เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้บังเกิดผลการปฏิบัติในทันที	
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Yunnan	Yunmanganese	Group.	Ltd	พิจารณาจัดหาอาคาร
ใจกลางเมืองคุนหมิงที่แวดล้อมด้วยย่านการค้า	 ธุรกิจเอกชน	
ศูนย์กลางการศึกษาและราชการและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง	เมืองคุนหมิงท่ีมีเน้ือท่ีประมาณกว่า	15,000	ตารางเมตร	
รองรับการจำาหน่ายสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้ง	
ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้มีร้านอาหารจานเด็ดจาก
ประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสจากในประเทศไทย		
	 	 นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ
และความงามอย่างครบวงจร	 หรือ	 ที่เรียกว่า	 “สุกะ	 เวลเนส”	
จากการที่ผู้บริหาร	 Yunnan	 Yunmanganese	 Group.	 Ltd	
ได้ร่วมงานสาธิต	“สุกะ	เวลเนส”	ท่ีเป็นการพัฒนารูปแบบการนวด
แผนไทยและสปาทีม่อีตัลกัษณเ์ฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต	้นำา
หลักการทางศาสนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน	และพฒันาอปุกรณ	์ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้มาจากผลติผล
และสินค้าท้องถิ่น	 เช่น	ครีมจากข้าวหอมกระดังงา	นำ้ามันนวด
จากปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันมะพร้าวสกัด	 เครื่องใช้จำาพวกจาน
ถ้วยของตกแต่งจากดินปัตตานี	 ครีม	 เคร่ืองสำาอางจากวัตถุดิบ
ท้องถ่ิน	 เช่น	 	 ครีมกลิ่นมะม่วงเบา	 สละอินโด	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	
สุกะ	 เวลเนส	 จะเป็นนวัตกรรมที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
สนใจนำาไปขยายผลในประเทศต่อไป
	 	 Mr.	Li	Yong	Sheng	ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ	Yunnan	
Yunmanganese	Group.	Ltd	ให้สัมภาษณ์ยืนยันการทำางาน
ร่วมกับรัฐบาลไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในคราวการ
เขา้พบและหารอืแนวทางความรว่มมอืการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของทั้ง	 2	 ประเทศ	 รวมท้ังการรายงานความร่วมมือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
และภมูภิาคอืน่ๆ	ของประเทศไทย	เมือ่วนัที	่25	พฤษภาคม	2561	
ณ	ตึกนารีสโมสร	ทำาเนียบรัฐบาล	โดยมีนายกอบศักดิ์	ภูตระกูล	
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธาน
อนกุรรมการขบัเคลือ่นโครงการเมืองตน้แบบ	“สามเหล่ียมมัน่คง	
มั่งค่ัง	 ยั่งยืน”	 เป็นผู้แทนของรองนายกรัฐมนตรี	 นายสมคิด	
จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจว่า	
	 	 “จากการเดินทางของคณะผู้บริหารมณฑลยูนนานใน
ครั้งนี้ได้มีการขออนุญาตจากผู้บริหารระดับสูงของมณฑล
ยูนนานและสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ดังนั้นจึงขอเรียนให้
ทราบว่า	 มณฑลยูนนานให้ความสำาคัญและดีใจอย่างมากที่

คณะฯ	เดินทางไปยังประเทศไทย	เพราะจะนำาไปสู่การเชื่อมต่อ
ช่องทางการทำาธุรกิจที่สามารถทำาร่วมกันได้	 การเดินทางใน
คร้ังน้ีได้ไปเย่ียมเยือนพ่ีน้องประชาชนและข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต	้พบว่าจงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ปน็
เมืองที่น่าอยู่มาก	 ไม่ได้อันตรายหรือเป็นไปตามเนื้อข่าวที่มี
การเสนอ	ก็จะไปทำาความเขา้ใจและเชิญชวนนกัธุรกิจของจนีไป
ลงทุนในภาคใต้มากขึ้น	 รวมทั้งเชิญชวนประชาชนในจีนให้ไป
ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
	 	 ผลการลงนามบันทึกความร่วมมือ	3	ฝ่าย	(MOU)	โดย
จะขอให้	 ศอ.บต.	 ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการนำายางพาราไปสู่
ประเทศอ่ืนๆ	 ผ่านศักยภาพของบริษัทฯ	 ที่มีเครือข่ายทั้งใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและศูนย์กลางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	เป็นช่องทางการทำางานร่วมกันที่ดีของประเทศไทย-จีน	
ที่จะร่วมมือกันเพิ่มช่องทางการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจาก
ยางพารา	 ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยบริษัทฯ	 จะเป็นผู้ผลิตและ
สร้างช่องทางการตลาดที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
เปน็สำาคญั	ทีผ่า่นมาบรษัิทฯ	รว่มมอืกับมหาวิทยาลยัในประเทศ
มาเลเซีย	 แต่วันนี้เป็นต้นไปสืบเนื่องจากมิตรภาพที่ดีงามของ
พื้นที่	 ทำาให้ตัดสินใจจะเข้ามาส่งเสริมการทำางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และ	ศอ.บต.	โดยปจัจบุนั	บรษิทัฯ	
เป็นภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับเร่ืองคุณภาพและมีสัดส่วน
การตลาดสำาคญัในตลาดโลก	ในขณะทีป่ระชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้มีพรสวรรค์ด้านการเพาะปลูกยาง	 หากทั้ง
สองส่วนสามารถร่วมมือกันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ยางพาราไดเ้ปน็อยา่งมาก	การลงนามความรว่มมอืในครัง้นีเ้ปน็
ความตัง้ใจและมกีารวางแผนการทำางาน	แนวทางการทำางานมา
เปน็อยา่งด	ีโดยรัฐบาลจีนใหค้วามสำาคญัในเร่ืองนีเ้ปน็อยา่งมาก	
ถื อ เป็ นนโยบายห ลักของสาธารณรั ฐประชาชนจีนที่
รัฐบาลให้ความสนใจและพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน	 รวมทั้งการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนาให้เป็นผลเป็นรูปธรรม	โดยบริษัทฯ	จะเข้ามา
ช่วยในเร่ืองการพัฒนาสินค้า	ผลิตภัณฑ์	และการตลาดให้กับพ้ืนท่ี	
ทั้งนี้ในขณะนี้	บริษัทฯ	ได้รับใบอนุญาตการพัฒนายางพาราใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและระดับอาเซียน	 จึงมี
ความพร้อมสูงสุดที่จะร่วมมือพัฒนาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม	
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เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	
	 	 จากการเข้าพบผู้บริหารของรัฐบาลไทย	ทำาให้ตัดสินใจ
ได้เลยว่าจะเปิดสำานักงานความร่วมมือของท้ัง	2	ประเทศ	มีเป้าหมาย
การเพิ่มผลิตผลการใช้ยางพาราและสินค้าเกษตรต่างๆ	 ให้มาก
ที่สุด	 เพื่อให้ประชาชนในพื้น ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีความเปน็อยูท่ีดี่ยิง่ขึน้	ประกอบกบัรัฐบาลจนีมนีโยบายใหเ้มอืง
คุนหมิงและยนูนานเป็นศนูยก์ลางของนโยบายหนึง่แถบหนึง่เสน้
ทาง	“One	Belt	One	Road	:	OBER”	เนื่องจากมณฑลยูนนาน
มเีสน้ทางรถไฟฟา้ความเร็วสูงมากถึง	32	เส้นทาง	เพ่ือในอนาคต
มณฑลยูนนานจะเป็นศูนย์กลางใหญ่ท่ีรัฐบาลจีนตั้งเป้าหมาย
เป็นจุดสำาคัญของการเชื่อมต่อของรัฐบาล/ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศต่างๆ	ใน	OBER	จึงมีความมั่นใจว่าจะ
ทำาเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน	 รวมทั้งการทำาบันทึกความร่วมมือฯ	
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จะนำาไปสู่การขับเคลื่อน
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุด	งานสำาคัญอีกส่วนหนึ่ง	คือ	
การพัฒนาสินค้ารองรับอุตสาหกรรมสุขภาพ	 โดยบริษัทฯ	 
ดำาเนินการภายใต้โครงการ	“Southeast	Asia	Health	Living	
Shopping	 Mall”	 ซึ่งมีสถานที่ตั้ง	 ณ	 เฉิงกุง	 เมืองคุนหมิง	 
มณฑลยูนนาน	 และจะเป็น	 Southeast	 Asia	 Landmark	 
ด้านสุขภาพ	ความงาม	ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการแบบครบวงจร	
รวมทั้งศูนย์กลางอาหารจานเด็ดของประเทศไทยแห่งใหม่
ใจกลางเมอืงคนุหมิงท่ีใหญท่ี่สุดของยนูนาน	โดยจะมีพืน้ท่ีใช้สอย
ประมาณ	 400,000	 ตารางเมตร	 ที่สามารถรองรับและดึงดูด
ประชากรในมณฑลยูนนานและมณฑลข้างเคียงที่สนใจ 
เร่ืองสุขภาพ	 ความงาม	 สินค้าและบริการ	 และอาหารไทย	 
ได้มากกว่าวันละ	1	ล้านคน	โดยจะแล้วเสร็จในอีก	3	ปี	ข้างหน้า	
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ	มพืีน้ทีใ่จกลางเมอืงเพือ่ให้ดำาเนนิโครงการ
ได้ก่อนประมาณ	 15,000	 ตารางเมตร	 หากประเทศไทย 
มีความพร้อมส่งสินค้าและบริการต่างๆ	ก็สามารถดำาเนินการได้ใน
ทันที	บริษัทฯ	ยินดีต้อนรับผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
และภูมิภาคอื่นๆ	 ของประเทศไทย	 เพื่อให้เกิดสันติสุขในพ้ืนที่
ภาคใต้โดยเร็ว	 พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญให้รัฐมนตรีประจำา 
สำานกันายกรฐัมนตร	ีพรอ้มดว้ยผูบ้รหิารในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ใหเ้กยีรติเดนิทางไปยงัมณฑลยูนนาน	โดยมกีารต้อนรับ
คณะเปน็อยา่งด	ีและเมือ่กลบัไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจนีแลว้
ก็จะแจ้งให้รัฐบาลจีนได้รับทราบข่าวการเดินทางเพ่ือความร่วมมือ
ที่ดีในครั้งนี้	 สำาหรับการเดินทางมาเยือนของคณะฝ่ายไทย	 
กจ็ะแจง้ใหส้ภาเมอืงคุนหมิงทกุดา้นมาใหก้ารตอ้นรับด้วยเช่นกัน
	 	 ในตอนท้ายนายกอบศักดิ์	 ภูตระกูล	 รัฐมนตรีประจำา
สำานกันายกรฐัมนตรี	กล่าวขอบคณุคณะผู้บริหารมณฑลยนูนาน
และให้ข้อมูลสำาคัญว่า	 “พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมือง 
ทีม่คีวามนา่อยู	่มคีวามสวยงาม	และมศีกัยภาพสงู	โดยเฉพาะใน
ช่วง	 3	 -	 4	 ปีท่ีผ่านมา	 ศอ.บต.	 ร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มี 

การพัฒนาเศรษฐกิจไปเป็นอย่างมากและมีความหวังใน 
การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในนามของรัฐบาล	 
ขอขอบคุณและหากมีอะไรที่รัฐบาลสามารถให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนได้	 เช่น	 นโยบายส่งเสริมการลงทุน	 เป็นต้น	 
รวมทัง้ประเทศไทยยนิดสีนบัสนนุสนิคา้และบรกิารตา่งๆ	ทีเ่ป็น
สินค้าและบริการที่ประชาชนจีนให้การยอมรับเพื่อไปวาง
จำาหนา่ยยงั	“Southeast	Asia	Health	Living	Shopping	Mall”	
ท่ีมีพ้ืนท่ีจำาหน่ายสินค้าถึง	 4	 แสนตารางเมตร	 นอกจากน้ี	 
ยังให้ความเชื่อมั่นว่าผลผลิตยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย 
มคุีณภาพทีด่ไีมเ่ปน็สองรองใคร	โดยเฉพาะยางพาราจากภาคใต้
ของประเทศไทยที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก	 ประกอบกับคนไทย 
มีความน่ารัก	อัธยาศัยดี	สามารถเป็น	Partner	ที่ดีในพื้นที่ได้
	 	 ดังนั้นการที่คณะฯ	 เข้ามาสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยางพาราก็จะเปน็โอกาสการสรา้งความรว่มมอืทีด่ี
ต่อกัน	 ผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลายรายการเป็นที่นิยมของ 
คนจีน	 เช่น	 หมอนยางพารา	 รวมทั้งประเทศไทยก็ส่งสินค้า 
หลายอย่างไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ประเทศไทย
มีความพร้อมที่จะเป็นพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์สำาคัญตามนโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(One	Belt	One	Road)	และขอเชิญชวน
ให้ทุกฝ่ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในฐานะเมืองพ่ีเมืองน้องกัน	
เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 ทั้งยังเป็นศูนย์กลางอินโดจีนที่สามารถเช่ือมต่อไปยัง
สาธารณรฐัประชาชนจนี	ทัง้นี	้หากคณะฯ	มคีวามสนใจในธรุกจิ
ดา้นไหนสามารถตดิตอ่ประสานงานได	้ขอขอบคณุทีเ่สยีสละมา
เมอืงไทยและขอใหเ้ชือ่มัน่ว่าในอนภุมูภิาคอนิโดจนี	ประเทศไทย
มศีกัยภาพสงูสดุ	หากมคีวามตัง้ใจทำาธุรกิจรว่มกัน	เมอืงคนุหมงิ
จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท่ีสำาคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และในอนาคตอันใกล้จะพาคณะไปเยือนคุนหมิงให้ได้เพื่อ 
ขับเคลื่อนการทำางานทุกเร่ืองให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 เพื่อ
ประโยชน์และความสุขของประชาชนที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม
จากการทำางานร่วมกันของมิตรประเทศในครั้งนี้”
	 	 ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการทำางานบนฐาน
ความร่วมมือระหว่างพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้อง
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ต้องการสร้างการเปล่ียนแปลง	 โดย
ใช้ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นกลไกสำาคัญของ 
การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในคร้ังนี	้สำาหรับข้อมลูการทำางาน
ในรายละเอียดจากความร่วมมือระหว่างประเทศและประเด็น
การทำางานตามท่ีกำาหนดในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
(Memory	of	Understanding:	MOU)	นั้น	ศอ.บต.	ในฐานะ
หน่วยงานคัดหางเสือนาวาลำานี้เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาบนฐาน
ความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนอกประเทศ	จะได้
นำามาเล่าสู่กันฟังให้ผู้อ่านรับทราบในฉบับหน้าต่อไป	
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รู้จักส้มโอปูโก
	 	 ส้มโอปูโกปลูกกันมานานในอำาเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	
สำาหรับถ่ินกำาเนิดยังไม่มีหลักฐานยืนยันท่ีเด่นชัด	แต่จากการบอกเล่า
ของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกทำาให้ทราบว่า	ประมาณปี	พ.ศ.	2490	
คุณแวหะมะ	แปโฮะอเีล	เกษตรกรในตำาบลสะดาวา	อำาเภอยะรงั	
จังหวัดปัตตานี	 ได้นำากิ่งพันธุ์ส้มโอซึ่งขยายพันธุ์จากสวนคนจีน
ในตำาบลตลิ่งชัน	อำาเภอบันนังสตา	จังหวัดยะลา	มาปลูกในสวน

ดร.ไมตรี  แก้วทับทิม
นักวชิาการเกษตรชำานาญการพเิศษ สำานกัสงเสรมิและการศกึษา

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 แนวทางพัฒนา “ส้มโอ
ปูโกปัตตานี” เพื่อเสริม
สร้างรายได้เกษตรกร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เสริมสร้างเศรษฐกิจ

ของตนเอง	หลงัจากนัน้ไดม้กีารแพรก่ระจายพนัธ์ุ	จนมกีารปลกู
แทบทกุตำาบลในอำาเภอยะรัง	ซึง่สันนฐิานว่าส้มโอดงักล่าวถกูนำา
เข้ามาจากประเทศจีน	 โดยคนจีนที่มาทำาสวนท่ีบ้านตลิ่งชัน	
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของรองศาสตราจารย์	ดร.อำาไพวรรณ	
ภราดรน์วุฒัน	์ทีบ่ง่ช้ีวา่สม้โอปโูกมีลายพมิพด์เีอน็เอใกลเ้คยีงกับ
ส้มโอกลุ่มสายพันธุ์จีน	
	 	 ส้มโอปูโกได้แพร่ขยายพื้นที่ปลูกไปยังอำาเภอปากพนัง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยคุณสมหวัง	มัสแหละ	ในปี	พ.ศ.	2523	
ได้นำากิ่งพันธุ์	จำานวน	3	กิ่ง	ไปทดลองปลูก	จากคุณสมบัติของ
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง	และได้รับการปฏิบัติดูแลรักษาที่ดี	
ทำาให้ส้มโอให้ผลผลิตสูง	 และคุณภาพผลผลิตดี	 สามารถสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี	 ต่อมาจึงมีการต้ังชื่อ
ส้มโอพันธ์ุนี้ขึ้นมาใหม่ว่า	 “ส้มโอทับทิมสยาม”	 เพื่อสร้าง
อัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 	 ส้มโอปูโกมีลักษณะประจำาพันธุ์ที่สำาคัญคือ	ผลทรงกลม	
ขนาดใหญ่	 มีจุก	 ผิวผลสีเขียวอมเหลือง	 ต่อมนำ้ามันขนาดเล็ก	
และมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมทั่วทั้งผลเมื่อสัมผัสคล้ายกำามะหยี่	
เนื้อผลสีชมพูเข้ม	กุ้งมีขนาดเล็ก	เรียงชิดกันแน่น	เนื้อผลรสชาติ
หวานอมเปรี้ยว	และไม่มีรสขม	หากได้รับการปฏิบัติดูแลรักษา
ที่ดีและเก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม	(รูปที่	1)
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แก้ไขโดยการเพ่ิมความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน	 แคลเซียม	
แมกนีเซียมที่ ส้มโอขาดมากให้ได้เท่ากับความเข้มข้นตาม
มาตรฐานในดิน	 จะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ส้มโอเป็น	 1,000	
กิโลกรัม	 หรือเพิ่มผลผลิตส้มโอรวมของจังหวัดเป็น	 300,000	
กิโลกรัมต่อปี	 นอกจากนั้นผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ	 ทำาให้
สามารถจำาหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น	(เฉลี่ยผลละ	50	บาท)	ทำาให้
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของส้มโอปูโกปัตตานีเป็น	15,000,000	
บาทต่อปี	
  ปญหาระยะเวลาเก็บเกี่ยวผล
	 	 ส้มโอปูโกใช้เวลาตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเก่ียว	 28	
สัปดาห์	เพื่อให้ผลที่มีคุณภาพ	การเก็บผลก่อนระยะเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมทำาให้เนื้อผลมีความหวานน้อย	 มีความเปร้ียวมาก	
มีรสขม	และการพัฒนาของสีน้อย	(สีชมพูอ่อน)	ในขณะท่ีการเก็บ
ผลหลังระยะเก็บเกี่ ยวทำาให้ เนื้ อผลมีความหวานน้อย	
มีความเปร้ียวน้อย	ไม่มีรสขม	แต่เน้ือผลสีชมพูเข้ม	ซ่ึงการเก็บเก่ียวผล
ทั้งก่อนและหลังระยะเก็บเกี่ยวล้วนมีผลทำาให้คุณภาพผลลดลง	
ปัญหาที่พบในปัตตานีส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บเกี่ยวผลก่อน
ระยะเก็บเก่ียว	ซึง่จากการพูดคยุกบัแม่คา้ขายปลีกในพืน้ทีไ่ดใ้ห้
เหตุผลถึงสาเหตุที่เก็บผลก่อนระยะเก็บเกี่ยว	 เนื่องจากเกรงว่า
จะมีแม่ค้ารายอื่นมาซื้อผลส้มโอเสียก่อน	 ทำาให้ร้านของตนเอง
ไม่มีขาย	 จึงยอมซื้อผลส้มโอทั้งที่ยังไม่สุกแก่	 และเมื่อสอบถาม
เจ้าของสวนส้มโอถึงสาเหตุที่ขายผลส้มโอทั้งที่ยังไม่สุกแก่	
ได้รับคำาตอบว่าขายผลส้มโอท่ีไม่สุกแก่ยังได้เงินบ้างดีกว่าปล่อยให้
ผลสกุแก	่แลว้ผลโดนขโมยซึง่จะไมไ่ด้เงนิเลย	จากสาเหตดุงักลา่ว
ข้างต้น	 ทำาให้ผลส้มโอปูโกในจังหวัดปัตตานีจึงมีคุณภาพน้อย	
เกษตรกรจำาหน่ายไม่ได้ราคา	ผู้บริโภคขาดความเช่ือถือ	เกษตรกร
แทบไม่ได้รับประโยชน์จากลักษณะเด่นของส้มโอพันธุ์นี้	วิธีการ
ทีแ่มค่า้ขายผลสม้โอทีเ่กบ็กอ่นระยะเก็บเก่ียวคอื	นำาผลวางในที่
รม่	(บม่)	เปน็เวลา	1-3	สัปดาห์เพือ่เพิม่ความหวาน	เรง่การพฒันา
สีเนื้อผล	ลดความเปรี้ยว	และความขม	ซึ่งในความเป็นจริงมีผล
บา้งเพยีงเล็กนอ้ยจากการระเหยนำา้ของผล	เพิม่ความเขม้ขน้ขึน้
เล็กน้อย	 ทำาให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเนื้อผลส้มโอรสชาติเข้มข้นขึ้น	

สถานภาพการผลิตส้มโอปูโกในจังหวัดปัตตาน ี
	 	 การปลูกส้มโอปูโกในอำาเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	ส่วนใหญ่
ปลูกเป็นสวนขนาดเล็กไว้รอบๆ	บ้าน	หรือสวนผลไม้	ปะปนกับ
ส้มโอพันธุ์อื่นๆ	 เช่น	ทองดี	 โรตี	 และบานหยา	หรือไม้ผลชนิด
อื่นๆ	 เช่น	มังคุด	ทุเรียน	ลองกอง	และเงาะ	มีพื้นที่ปลูกอยู่ใน	
7	ตำาบล	16	หมู่บ้าน	รวมพื้นที่ปลูก	605	ไร่	จำานวนเกษตรกร
ผูป้ลกู	243	ราย	(ขอ้มลูจากสำานกังานเกษตรอำาเภอยะรงั	จงัหวดั
ปัตตานี	 ปี	 2560)	 ซึ่งในจำานวนพ้ืนท่ีปลูกดังกล่าวมีสวนที่ให้
ผลผลิตแล้วประมาณ	 50	 เปอร์เซ็นต์	 หรือประมาณ	 300	 ไร่	
ส้มโอปูโกปัตตานีให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ	600	กิโลกรัม	หรือ
ให้ผลผลิตรวมของท้ังจังหวัดประมาณ	 180,000	 กิโลกรัมต่อปี	
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้	 20	 บาทต่อผล	 (นำ้าหนักเฉล่ีย
ของผล	 1	 กิโลกรัม)	 เมื่อนำามาคำานวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ	
พบว่าส้มโอปูโกของจังหวัดปัตตานีสามารถสร้างมูลค่าเพียง	
3,600,000	 บาท	 ซึ่งเป็นมูลค่าที่น้อยมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ส้มโอในพื้นที่อื่นๆ	หรือไม้ผลชนิดอื่นๆ	

ปัญหาการผลิตส้มโอปูโกปัตตาน ี
  ปญหาการจัดการธาตุอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ
	 	 พืน้ทีป่ลกูสม้โอปโูกปตัตานปีระสบปญัหาขาดธาตอุาหาร
ไนโตรเจน	 แคลเซียม	 และแมกนีเซียม	 และการใส่ปุ๋ยของ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลน้อย	 จนเป็นสาเหตุสำาคัญ
ที่ทำาให้ส้มโอให้ผลผลิตต่อไร่ตำ่า	และคุณภาพผลไม่ดี	คือ	เนื้อผล
สีชมพูอ่อนและมีรสขม	 จากการวิเคราะห์ดินในตำาบลสะดาวา	
ยะรงั	กอลำา	และเมาะมาว	ีพบวา่มคีวามเขม้ขน้ไนโตรเจนตำา่มาก	
เฉลี่ยเพียง	73	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ในขณะที่ความเข้มข้นของ
ไนโตรเจนในดินตามมาตรฐานเพือ่การผลติสม้โอคณุภาพเท่ากบั	
180	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 เช่นเดียวกันกับความเข้มข้นของ
แคลเซียมและแมกนีเซียมในดินที่มีในระดับตำ่าเช่นเดียวกัน	
ในขณะทีส่วนสม้โอของอำาเภอปากพนงั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	
มีความเข้มข้นของธาตุอาหารต่างๆ	 ในดินสูงกว่าความเข้มข้น
มาตรฐานเพ่ือการผลิตส้มโอคุณภาพ	ปัญหาดังกล่าวหากดำาเนินการ

รูปที่ 1 ลักษณะประจำาพันธุ์ส้มโอปูโก ลำาต้น ใบ (ก) ดอก (ข) ผล (ค) และเนื้อผล (ง)
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แต่ในเชิงวิชาการ	 ส้มโอเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องการการบ่ม	 (Non- 
climacteric	 fruit)	 คุณภาพผลเกิดจากการนำาสารอาหารจาก
ขบวนการสังเคราะห์มาสร้างเป็นนำ้าตาล	วิตามิน	เกลือแร่	และ
สารส	ีดงันัน้วธิกีารเดยีวทีท่ำาให้ไดผ้ลมีคณุภาพคอืเกษตรกรตอ้ง
รอให้เนื้อผลส้มโอสะสมสารอาหารต่างๆ	 จนอายุ	 28	 สัปดาห์	 
จึงเก็บผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ	

การจัดการสวนเพ่ือแก้ปัญหาผลส้มโอไม่ได้คุณภาพ
	 	 จากปัญหาการจัดการธาตุอาหารท่ีไม่ได้คุณภาพและ
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม	 แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา 
ควรมีการจัดการสวนใน	 2	 งานหลักคือ	 1)	 การใส่ปุ๋ยและปูน	 
2)	การจัดการเก็บเกี่ยว
	 	 การใส่ปุ๋ยและปูนเพื่อแก้ปัญหาการขาดไนโตรเจน	
แคลเซียม	และแมกนีเซียม	ต้องให้ในอัตราสูงกว่าการใช้ของพืช
ทัว่ไป	โดยใหจ้ำานวนปุย๋ต่อปเีทา่กบัหรอืมากกวา่อายตุน้เล็กนอ้ย	
กรณีต้นส้มโออายุ	10	ปี	ควรให้ปุ๋ยจำานวน	10	กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี	 โดยแบ่งให้หลายๆ	ครั้ง	 ในช่วงที่ดินมีความชื้น	หรือหลัง
การให้นำ้า	 ในจำานวนดังกล่าวควรประกอบด้วย	ปุ๋ยเคมี	 (20-8	
–	20)	จำานวน	6	กิโลกรัม	ยูเรีย	(46	-	0	-	0)	จำานวน	3	กิโลกรัม	
และโพแทสเซียมคลอไรด์	 (0	 –	 0	 -	 60)	 จำานวน	 1	 กิโลกรัม	 
ปุ๋ยยูเรียควรให้ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวผล	และระยะผลกำาลัง
เจรญิเตบิโต	โพแทสเซยีมคลอไรดใ์หใ้นระยะผลแกใ่กลเ้ก็บเกีย่ว
เพื่อเร่งการสร้างและเคลื่อนย้ายนำ้าตาลไปสะสมที่ผล	 นอกจาก
นั้นควรให้ปูนขาว	 โดโลไมท์	 หรือแคลเซียมไนเตรทเพ่ือเพ่ิม
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่ส้มโอ	ในอัตรา	1-3	กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี	 ขึ้นอยู่กับอายุต้น	 หากต้นอายุมากควรให้ปริมาณสูง	 
ตน้อายนุอ้ยใหใ้นปรมิาณตำา่ลง	การใหแ้คลเซยีมในรปูแคลเซยีม
ไนเตรทจะมีประโยชน์ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากในตัวปุ๋ย 
มีความเข้มข้นไนโตรเจน	15	เปอร์เซ็นต์	และแคลเซียม	26	เปอร์เซ็นต์	
ซึ่งทั้งสองธาตุดังกล่าวส้มโอปูโกขาดอยู่	นอกจากนั้นยังสามารถ

ใชล้ะลายนำา้เพือ่ฉดีพน่ทางใบ	ซึง่จะชว่ยแกป้ญัหาไดร้วดเรว็และ
ดกีวา่การใหปุ้ย๋ทางดนิ	เนือ่งจากแคลเซยีมเปน็ธาตทุีเ่คลือ่นยา้ย
ในพชืไดน้อ้ย	สว่นการใหแ้คลเซียมในรปูโดโลไมทจ์ะมปีระโยชน์
เนื่องจากโดโลไมท์มีความเข้มข้นของแคลเซียมไม่ตำ่ากว่า	 40	
เปอรเ์ซ็นต	์และความเขม้ขน้แมกนเีซยีมไมต่ำา่กวา่	21	เปอร์เซ็นต	์
ซึ่งแมกนีเซียมเป็นธาตุที่ส้มโอขาดเป็นอันดับสามรองจาก
ไนโตรเจนและแคลเซียม	
	 	 การจดัการเกบ็เกีย่ว	เพือ่แกป้ญัหาการเกบ็ผลกอ่นระยะ
เก็บเก่ียว	 จำาเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 
ทั้งเกษตรกร	พ่อค้า	ตำารวจ	ทหาร	เจ้าหน้าที่ปกครอง	เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี	ในการวางเป้าหมาย
ร่วมกันในการผลิตส้มโอคุณภาพ	เพื่อยกระดับราคา	รายได้ของ
เกษตรกร	 และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี	 ในส่วนของ
เกษตรกร	วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ	การติดป้ายในทุกช่อผลบนต้นส้มโอ	
เพื่อบอกวันที่ดอกบาน	และวันเก็บเกี่ยวผล	หากวิธีการดังกล่าว
ใช้แรงงานและเสียเวลาในการทำางานมากเกินไป	 เกษตรกร
สามารถดดัแปลงใหง้า่ยขึน้โดยการใชด้า้ยไหมพรมสตีา่งๆ	ผกูใน
ทุกช่อผลบนต้นส้มโอเช่นเดียวกัน	 โดยช่อผลที่มีอายุเท่ากัน	
(ออกดอกพร้อมกัน)	 ต้องใช้ด้ายไหมพรมสีเดียวกันทั้งสวน	 
หลังจากนั้นทำาการบันทึกในสมุดบันทึกว่า	 ช่อผลที่ผูกด้วยด้าย
ไหมพรมสีใดออกดอกวันไหน	 และครบเวลาเก็บเกี่ยววันใด 
เช่นเดียวกัน	 ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันการผิดพลาด 
ในการเก็บเก่ียวผลได้อย่างแน่นอน	สาเหตุท่ีต้องทำาเคร่ืองหมายใน 
ทุกช่อผล	 เน่ืองจากส้มโอปูโกมีการออกดอกคร้ังใหญ่	 ประมาณ	 
3	คร้ังต่อปี	นอกจากนั้นยังมีการออกดอกเล็กน้อยอีก	2	-	3	ครั้ง	
ทำาให้บนต้นส้มโอมีผลติดอยู่บนต้นจำานวนหลายรุ่นมาก	ผลส้มโอ
พันธุ์นี้	เมื่ออายุระหว่าง	4	-	7	เดือน	แทบทุกคนจะไม่สามารถ
แยกความแตกต่างของขนาดผล	 สีผิวผล	 และต่อมนำ้ามันของ 
ผลรุ่นต่างๆ	ได้เลย	ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการทำาเครื่องหมาย
ในทุกช่อผล	

รูปที่ 2 เนื้อผลส้มโอก่อนระยะเก็บเกี่ยว (ก) ระยะเก็บเกี่ยวเหมาะสม (ข) และหลังระยะเก็บเกี่ยว (ค)
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	 	 ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพโดยภาพรวม	 ควรมี
การทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างพ่อค้า	เกษตรกร	และหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบ	 เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผลส้มโอที่เก็บก่อน
กำาหนดวางจำาหนา่ยในทอ้งตลาด	หากไมไ่ดรั้บความร่วมมอืหรือ
ไม่ได้ผล	 ก็สามารถใช้มาตรการที่มีความเข้มข้นมากขึ้น	 โดย
การจับกุมผู้จำาหน่ายส้มโออ่อน	 เช่นเดียวกับการจับกุมผู้ขาย
ทเุรยีนอ่อนของจงัหวดัทางภาคตะวันออกกน็า่จะเปน็อกีวิธหีนึง่
ในการพัฒนาคุณภาพส้มโอในภาพกว้างได้รวดเร็วมากขึ้น	 ใน
ส่วนของตำารวจ	ทหาร	เจ้าหนา้ทีป่กครอง	และประชาชนในพืน้ที	่
สามารถให้การสนับสนุนโดยการเพิ่มมาตรการป้องกันการลัก
ขโมยผลส้มโอในช่วงผลใกล้สุกแก่	 ส่วนเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ	ควรใหก้ารสนบัสนนุโดยการประชาสมัพนัธท์างสือ่
ตา่งๆ	เพือ่ชว่ยจำาหนา่ยผลผลติ	การใชเ้ทคโนโลยทีางการเกษตร
ต่างๆ	 เพื่อเพิ่มผลผลิต	 การวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
เป็นต้น	
	 	 ในชว่งหนึง่ปทีีผ่่านมา	หลายๆ	หนว่ยงานทัง้ศนูยอ์ำานวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	สำานักงานจังหวัด	
สำานักงานเกษตร	 พาณิชย์	 พัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ให้
ความสำาคัญและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา	ทำาให้ผลส้มโอปูโก
ปัตตานีมีการพัฒนาและยกระดับราคาไปได้ระดับหน่ึง	 แต่ยัง
ถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนเกษตรกรที่มีการพัฒนา
และพื้นที่ปลูกส้มโอทั้งหมด	 การพัฒนาด้านการเกษตรจะเห็น
ผลได้ค่อนข้างช้า	อย่างไรก็ตาม	ยังมีความจำาเป็นท่ีต้องดำาเนินการ
พัฒนาคุณภาพส้มโอในด้านต่างๆ	ท่ียังเป็นปัญหาอยู่ต่อไป	มีแนวโน้ม
ว่าคลินิกเทคโนโลยี	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
จะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาส้มโอปูโกปัตตานี	เป็นระยะ
เวลา	 4	 ปี	 (2561	 -	 2564)	 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเช่ือว่า
ส้มโอปูโกปัตตานีจะมีการพัฒนาจนได้ผลที่มีคุณภาพ	 รสชาติ
อร่อย	 มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้ จักของคนไทยและต่างประเทศ	
มีผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากส้มโอท่ีหลากหลาย	และสร้างรายได้อย่างดี
แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง			

รูปที่ 3 ดอกและผลส้มโออายุต่างๆ ทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ดอกบานจนถึงผลอายุ 34 สัปดาห์
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รูปที่ 3 ดอกและผลสม้โออำยตุ่ำงๆ ทุก 2 สัปดำห์ ตั้งแต่ดอกบำนจนถึงผลอำยุ 34 สัปดำห์ 

 
การจัดการสวนเพื่อแก้ปัญหาผลส้มโอไม่ได้คุณภาพ 

จากปัญหาการจัดการธาตุอาหารที่ไม่ได้คุณภาพและระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาควรมี
การจัดการสวนใน 2 งานหลักคือ 1) การใส่ปุ๋ยและปูน 2) การจัดการเก็บเก่ียว 

การใส่ปุ๋ยและปูนเพื่อแก้ปัญหาการขาดไนโตรเจน แคลเซียม และแมกนีเซียม ต้องให้ในอัตราสูงกว่าการใช้ของพืช
ทั่วไป โดยให้จ านวนปุ๋ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่าอายุต้นเล็กน้อย กรณีต้นส้มโออายุ 10 ปี ควรให้ปุ๋ยจ านวน 10 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี โดยแบ่งให้หลาย ๆ ครั้ง ในช่วงที่ดินมีความชื้น หรือหลังการให้น้ า ในจ านวนดังกล่าวควรประกอบด้วย ปุ๋ยเคมี (20 -
8 – 20) จ านวน 6 กิโลกรัม ยูเรีย (46 - 0 - 0) จ านวน 3 กิโลกรัม และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0 – 0 - 60) จ านวน 1 กิโลกรัม 
ปุ๋ยยูเรียควรให้ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวผล และระยะผลก าลังเจริญเติบโต โพแทสเซียมคลอไรด์ให้ในระยะผลแก่ใกล้เก็บ
เก่ียวเพื่อเร่งการสร้างและเคลื่อนย้ายน้ าตาลไปสะสมที่ผล นอกจากนั้นควรให้ปูนขาว โดโลไมท์ หรือแคลเซียมไนเตรทเพื่อ
เพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมแก่ส้มโอ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ขึ้นอยู่กับอายุต้น หากต้นอายุมากควรให้ปริมาณสูง 
ต้นอายุน้อยให้ในปริมาณต่ าลง การให้แคลเซียมในรูปแคลเซียมไนเตรทจะมีประโยชน์ค่อนข้างมาก เนื่องจากในตัวปุ๋ยมีความ
เข้มข้นไนโตรเจน 15 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียม 26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งสองธาตุดังกล่าวส้มโอปูโกขาดอยู่ นอกจากนั้นยัง
สามารถใช้ละลายน้ าเพื่อฉีดพ่นทางใบ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วและดีกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน เนื่องจากแคลเซียมเป็นธาตุที่
เคลื่อนย้ายในพืชได้น้อย ส่วนการให้แคลเซียมในรูปโดโลไมท์จะมีประโยชน์เนื่องจากโดโลไมท์มีความเข้มข้นของแคลเซียมไม่
ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นแมกนีเซียมไม่ต่ ากว่า 21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแมกนีเซียมเป็นธาตุที่ส้มโอขาดเป็นอันดับ 
สามรองจากไนโตรเจนและแคลเซียม  

การจัดการเก็บเก่ียว เพื่อแก้ปัญหาการเก็บผลก่อนระยะเก็บเก่ียว จ าเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้ง
เกษตรกร พ่อค้า ต ารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่  ในการ
วางเป้าหมายร่วมกันในการผลิตส้มโอคุณภาพ เพื่อยกระดับราคา รายได้ของเกษตรกร และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี 
ในส่วนของเกษตรกรวิธีการที่ดีที่สุดคือ การติดป้ายในทุกช่อผลบนต้นส้มโอ เพื่อบอกวันที่ดอกบาน และวันเก็บเก่ียวผล หาก
วิธีการดังกล่าวใช้แรงงานและเสียเวลาในการท างานมากเกินไป เกษตรกรสามารถดัดแปลงให้ง่ายขึ้นโดยการใช้ด้ายไหมพรมสี
ต่าง ๆ ผูกในทุกช่อผลบนต้นส้มโอเช่นเดียวกัน โดยช่อผลที่มีอายุเท่ากัน (ออกดอกพรอ้มกัน) ต้องใช้ด้ายไหมพรมสีเดียวกันทั้ง
สวน หลังจากนั้นท าการบันทึกในสมุดบันทึกว่า ช่อผลที่ผูกด้วยด้ายไหมพรมสีใดออกดอกวันไหน และครบเวลาเก็บเก่ียววันใด
เช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันการผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวผลได้อย่างแน่นอน สาเหตุที่ต้องท าเครื่องหมายในทุก
ช่อผล เนื่องจากส้มโอปูโกมีการออกดอกครั้งใหญ่ ประมาณ 3 คร้ังต่อปี นอกจากนั้นยังมีการออกดอกเล็กน้อยอีก 2 - 3 ครั้ง 
ท าให้บนต้นส้มโอมีผลติดอยู่บนต้นจ านวนหลายรุ่นมาก ผลส้มโอพันธุ์นี้ เมื่ออายุระหว่าง 4 - 7 เดือน แทบทุกคนจะไม่
สามารถแยกความแตกต่างของขนาดผล สีผิวผล และต่อมน้ ามันของผลรุ่นต่าง ๆ ได้เลย ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือการท า
เครื่องหมายในทุกช่อผล  
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รูปที่ 4 การจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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	 	 กอปี	๊เปน็ภาษาจนีฮกเกีย้น	หมายถงึ	“กาแฟ”	ชาวมลายู
ได้เพี้ยนเสียงมาเป็น	“โกปี๊”		หมายถึง	กาแฟโบราณที่มีนำ้าสีดำา
เขม้และมรีสขม	อาจจะนำามาใสน่มขน้หวานหรอืใสน่ำา้ตาลอยา่ง
เดียวก็ได้	 แต่ละพื้นที่จะเรียกชื่อของโกปี้แตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับ
สว่นผสมและช่ือกาแฟ	โกปี	๊ในพ้ืนทีน่ัน้ๆ	ซึง่มคีณุสมบตัขิองกลิน่
และรสชาติของกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 มีสารกาเฟอีน	 
มผีลต่อระบบประสาทและระบบกลา้มเนือ้ของผูด่ื้มกาแฟ	ทำาให้
ตื่นตัว	 ไม่ง่วงซึม	 	 ผู้ที่ดื่มกาแฟจึงมักต้องการดื่มเป็นประจำา	 

มัสวิณี สาและ
อาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

“โกปี๊ร้อยปี” ของดีเบตง 
คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่
ความมั่นคงและมั่งคั่งใน
ชีวิตอย่างยั่งยืน

อยา่งทีช่าวบา้นเรยีกวา่	“ตดิกาแฟ”	หากเปรยีบเทยีบกเ็ชน่เดยีว
กับผู้ที่ต้องเคี้ยวหมากเป็นประจำาจนเกิดอาการ	“ติดหมาก”	ใน
อดีต	 จึงทำาให้ต้องซื้อหาโกปี๊จากร้านเจ้าประจำาเนื่องจาก 
ติดรสชาติและสูตรการชงตามเทคนิคของร้านโกปี๊แต่ละร้าน	
ทำาให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ชอบจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
วิพากษ์วิจารณเ์รือ่งราวตา่งๆ	ในรา้นกาแฟ	ทัง้ในชว่งเชา้และชว่ง
คำ่าคืน	
	 	 ภูมิปัญญาการทำากาแฟโบราณหรือโกปี๊นี้มีมาคู่เมือง
เบตง	 จังหวัดยะลา	 สืบทอดมานานนับศตวรรษ	 โดยใช้วิธีการ
ผลติแบบดัง้เดมิ	ใชแ้รงงานคน	ไมม่เีครือ่งจกัรเปน็เครือ่งทุน่แรง	
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โดยต่อมามีการผสมผสาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
ระหวา่งชาวจนีและชาวมลาย	ูจึงพัฒนาไปเปน็เอกลักษณเ์ฉพาะ
ที่เบตง	ส่งผลทำาให้โกปี๊เบตงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	รสชาติหวาน
กลมกล่อม	สำาหรับกระบวนการผลิตโกปี๊มีขั้นตอนการผลิตดังนี้	
	 	 1.	 วัตถุดิบและส่วนประกอบวัตถุดิบหลัก	 คือ	 เมล็ด
กาแฟสดที่แก่จัด	นำ้าตาลอ้อย	และนำ้าตาลทราย
	 	 2.	 ข้ันตอนการผลิต	 คือ	 คัดเลือกเมล็ดกาแฟที่แก่จัด	 
ตำาเพือ่เอาเปลือกออก	ตากให้แหง้แลว้เลอืกเมลด็กาแฟทีเ่สยีซ่ึง
มีเมล็ดสีดำาออก	ล้างด้วยนำ้าสะอาด	4	-	5	ครั้ง	แล้วพักให้สะเด็ด
นำ้า	หลังจากนั้นนำากาแฟที่สะเด็ดนำ้ามาคั่ว	 โดยใช้วิธีการดั้งเดิม	
คือใช้เตาถ่านและไม้ฟืน	 ควบคุมไฟให้สมำ่าเสมอจนเมล็ดกาแฟ
กรอบ	ยกลงพักไว้	นำานำ้าตาลทราย	และนำ้าตาลอ้อยตั้งไฟ	คนให้
ละลายและใส่กาแฟที่พักไว้ลงไป	 คนให้เข้ากัน	 พักไว้จนแห้ง	 
แลว้นำามาตำาดว้ยครกโบราณทีท่ำาดว้ยไม	้และร่อนดว้ยกระชอน
ขนาดใหญ่	 จนได้ผงกาแฟ	 ที่เรียกว่า	 โกปี๊	 (กาแฟโบราณ)	 

นำาผลผลิตที่ได้มาบรรจุถุงในปริมาณที่กำาหนดเพื่อจำาหน่าย
	 	 3.	 เทคนิคและเคล็ดลับในการผลิต	คือ	ต้องเลือกเมล็ด
กาแฟทีแ่ก่จดั	ลา้งดว้ยนำา้สะอาด	4	–	5	ครัง้	ตอ้งพกัไว้ใหส้ะเดด็
นำ้าก่อนนำามาค่ัว	 การคั่วเมล็ดกาแฟควรใช้ไฟปานกลางอย่าง 
สมำ่าเสมอ	 การเคี่ยวนำ้าตาลก็เช่นกันต้องใช้ไฟปานกลางและ 
สมำา่เสมอ	ไมค่วรใชไ้ฟแรง	และการเกบ็รกัษากาแฟใหห้ลกีเลีย่ง
จากความชื้นเพราะจะเก็บไว้ได้นานกว่าปกติ
	 	 วัฒนธรรมและความต้องการโกปี๊เบตงนี่เองเป็นการจุด
ประกายทางความคิดให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านในอำาเภอเบตง	
จังหวัดยะลา	 ได้รวมตัวกันในยามว่างจากการประกอบอาชีพ
หลักคอืการทำาสวนยางพารา	ซึง่เปน็กลุม่แมบ่า้นทีต่อ้งการสรา้ง
รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก	 รวมท้ังแก้ปัญหา 
การว่างงาน	จึงรวมกลุ่มเพ่ือผลิตโกป๊ีเบตงข้ึน	โดยแต่เดิมจะใช้เมล็ด
กาแฟสายพนัธุท์ีม่ใีนทอ้งถ่ิน	ผลติโกปีท๊ีม่กีลิน่หอม	และมรีสชาติ
หวานกลมกลอ่ม	เปน็ทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคทัง้ในและนอกพ้ืนท่ี	
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โกปี๊เบตงจึงกลายเป็นสินค้าของฝากสำาคัญอีกอย่างหนึ่งจาก
การเยือนเมืองเบตง	 ซ่ึงขณะน้ีโกป๊ีเบตงได้ถูกรับเลือกให้เป็นหน่ึง
ในรายชือ่ของหนึง่ตำาบล	หนึง่ผลิตภัณฑ	์ของจังหวดัยะลาอีกดว้ย
	 	 “กลุม่แม่บา้นเกษตรกรกาแปะกอตอใน”	เปน็กลุ่มผูผ้ลติ
โกปีเ๊บตงกลุม่หนึง่ในอำาเภอเบตง	จงัหวดัยะลา		ซึง่ชมุชนกาแปะ
กอตอในเป็นหนึ่งใน	27	ชุมชน	ของเทศบาลเมืองเบตง	จังหวัด
ยะลา	 อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเบตง	 ประมาณ	 5	 กิโลเมตร	
มี	120	ครัวเรือน	ประชากรประมาณ	500	คน	ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา	สวนผลไม้	ค้าขาย	และรับจ้าง
ทั่วไป	 นอกจากนั้นชุมชนกาแปะกอตอในยังมีการผลิต
โกปี๊สูตรดั้งเดิมของชาวบ้านท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	
สำาหรับดื่มภายในครัวเรือนและจำาหน่ายเป็นอาชีพเสริมอีก	
ภายใตช้ือ่สนิคา้	“กาแฟโบราณวงัเกา่”	ซึง่ทีผ่่านมาสามารถผลติ
และจำาหน่ายจนมีรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับครอบครัวได้อย่างมาก	
แตป่จัจบัุนอปุสรรคสำาคญัท่ีมผีลตอ่การผลติโกปีข๊องกลุ่มแมบ่า้น
คอืเรือ่งของวตัถดุบิในการผลติ	เนือ่งจากในพืน้ทีม่กีารปลกูกาแฟ
น้อย	 โดยมีสาเหตุเกิดจากการที่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่
หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนในช่วงท่ีเศรษฐกิจทรุดถอยเพ่ือให้มี
รายได้มากขึ้น	 ทำาให้ได้เมล็ดกาแฟไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการผลิตโกปี๊	 จึงทำาให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไม่สามารถผลิต
ได้อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถผลิตได้ตามจำานวนการส่ังซ้ือท่ี
ต้องการเป็นจำานวนมากได้	 เพราะวัฒนธรรมการดื่มโกปี๊ยังคง
เป็นที่นิยมและถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนส่วนมาก	
ดังนั้นกลุ่มจึงต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างพ้ืนที่มายังกลุ่ม	 ทำาให้ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง	 ส่งผลต่อ
รายได้ที่น้อยลง	 	 จนทำาให้สมาชิกบางคนขาดแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มและไปประกอบอาชีพอื่น	

	 	 จากปัญหาดังกล่าว	 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาจึงได้ทำาการวิจัยในหัวข้อ	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมส่ีวนร่วมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตโกปี	๊(กาแฟโบราณ)	ในอำาเภอ
เบตง	จังหวัดยะลา	ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	โดยหน่วยการบูรณาการวิจัย
และความร่วมมือเชิงพื้นที่	 ซึ่งศึกษาวิจัยภายใต้นโยบายรัฐบาล
ในโครงการเมืองต้นแบบ	 “สามเหลี่ยมมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	
ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนใต้	“โกลก	-	เบตง	-	หนองจิก”	ของ
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 ด้วย
กลไกการทำางานเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก	 อีกท้ังในการวิจัยคร้ังน้ียังมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ	
อาท	ิเทศบาลเมอืงเบตง	สำานกังานพฒันาชมุชนอำาเภอเบตง	และ
สำานักงานเกษตรอำาเภอเบตง	ที่เข้ามาร่วมในการเป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุขบัเคลือ่นงานวจิยัเพือ่แก้ไขและพฒันาของกลุม่ผูผ้ลติ
โกปี	๊การศกึษาวิจยัมวัีตถปุระสงคเ์พือ่พฒันาการจดัการวัตถดุบิ
และกระบวนการผลิต	 การบริหารจัดการกลุ่มและการบริหาร
จัดการธุรกิจการผลิตโกปี๊	 (กาแฟโบราณ)	 ที่จะนำาไปสู่การเพิ่ม
รายได้ของสมาชิกของกลุ่ม	
	 	 เบื้องต้นในการแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและมีราคา
สูงนั้น	 ในช่วงระยะสั้นคือ	 การจัดหาวัตถุดิบมีการสั่งซื้อเมล็ด
กาแฟ	(กาแฟสาร)	กับสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร	เนื่องจากทาง
สหกรณส์ามารถจำาหนา่ยกาแฟสารไดต้ลอดทัง้ปใีนคณุภาพทีส่งู
ขึ้นแต่ราคาตำ่ากว่าที่ทางกลุ่มได้รับซื้อเดิมจากในพื้นที่อำาเภอ
เบตง	 โดยจำาหน่ายในราคาไม่เกิน	 100	 บาทต่อกิโลกรัมรวม
ค่าขนส่ง	 ซึ่งเดิมนั้นทางกลุ่มซื้อเมล็ดกาแฟจากพ่อค้าคนกลาง
ในราคา	140	-	160	บาท	ต่อกิโลกรัม	เมื่อทางกลุ่มได้ราคาเมล็ด
กาแฟที่ตำ่าจากเดิมที่เคยซื้อแล้วน้ัน	 จะทำาให้เป็นการลดต้นทุน
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การผลิตและสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิต	ส่งผลถึงการเพ่ิมรายได้
ให้กบัสมาชกิอกีดว้ย	โดยทางกลุม่ไดม้กีารวางแผนในอนาคต	คอื
จะสามารถผลิตโกปี๊จำาหน่ายได้เดือนละ	 50	 กิโลกรัม	 ทั้งนี้
ในส่วนของความร่วมมือของทางหน่วยงานเทศบาลเมืองเบตง	
ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้ผลิตกาแฟในพ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด	 จะเป็น
หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประสานในการสั่งซื้อวัตถุดิบและ
การจัดเก็บกาแฟสารที่เข้ามาในพื้นที่	
	 	 สำาหรับในช่วงระยะยาวนั้น	 เบื้องต้นเทศบาลเมืองเบตง
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล	 2	 	 (บ้านกาแปะกอตอ)	 ได้มอบที่ดิน	
5	 ไร่	 เป็นแปลงเกษตรตัวอย่างในการปลูกกาแฟในพื้นที่	 เพื่อ
อนาคตจะได้นำาผลผลิตเมล็ดกาแฟขาย	 โดยท่ีกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ
ไม่จำาเป็นต้องส่ังจากนอกพ้ืนท่ีอำาเภอเบตง	 ซ่ึงจะเป็นการบูรณาการ
สำาหรับการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	
และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน	 ในการดำาเนินการ
ปลูกกาแฟในพื้นท่ีดังกล่าว	 โดยเงินที่จำาหน่ายก็จะเข้าเป็น
กองทุนหมุนเวียนให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนต่อไป	 ท้ังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วน
ในการทำาแปลงเกษตรสวนกาแฟตัวอย่างจาก	ศอ.บต.	ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการ	Public	School	ที่มีเป้าหมายยกระดับ
การศึกษา	 โดยมีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน	 และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ	 คุณภาพชีวิต	
รวมถึงลดการท้ิงบ้านเกิด	 โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ	
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง	พัฒนา	หรือบริหารโรงเรียนของรัฐ
อย่างจริงจังเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน	
ซึง่ในอนาคตนัน้จะมกีารสนบัสนนุขยายพืน้ทีป่ลกูกาแฟสำาหรบั
ประชาชนในพื้นที่เบตงที่สนใจเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจาก
อาชีพหลักเดิมของตนอีกด้วย
	 	 สำาหรับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น	 ได้มีการสำารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ	 ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายในการสำารวจเป็นกลุ่มผู้ด่ืมโกป๊ี		จำานวน	500	คน	ท่ีอยู่
ในเขต	5	จังหวัดภาคใต้	ได้แก่	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สงขลา	
สตูล	และชาวต่างชาติ	ได้แก่	นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในเมือง
เบตง	จึงทำาให้ทราบถึงความต้องการและรสนิยมในการดื่มโกปี๊	
คณะวิจัยจึงได้ทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติ
กลมกลอ่มและมกีลิน่หอมมากขึน้	ใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผู้บริโภค	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด
ปลอดภัย	 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค	 นอกจากน้ันได้มี
การพัฒนาตราสินคา้และรูปแบบบรรจภัุณฑ์ใหส้วยงามโดดเดน่
มากยิ่งขึ้น
	 	 สว่นช่องทางการตลาดนัน้	นอกเหนอืจากกลุม่ลูกค้าเดมิ
ที่มีการส่ังซื้อเข้ามาและวางขายตามร้านขายปลีกทั้งในอำาเภอ
และต่างอำาเภอในจังหวัดยะลาแล้วนั้น	 ทางกลุ่มจะเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านทางสื่อ
ออนไลน์เพื่อเปิดตลาดในวงกว้างมากขึ้น	 	 ทั้งนี้ยังสนับสนุนให้
ทางกลุ่มแม่บ้านออกบูทจำาหน่ายสินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ	
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	และให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิม
ผลติภณัฑ	์ซึง่จะทำาใหโ้กปีเ๊บตงเปน็ทีรู่จ้กัในกลุม่ผูบ้รโิภคทีก่วา้ง
และหลากหลายมากขึน้	นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์โกปี	๊(กาแฟโบราณ)	
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแปะกอตอตั้งกลุ่มอยู่ในบริเวณ
วังเก่าโบราณ	ซึง่อยูใ่นความดแูลของสำานกังานวัฒนธรรมจังหวัด
ยะลาและเทศบาลเมอืงเบตง	ในอนาคตจะมกีารปรับปรุงบริเวณ
เหล่านั้นเพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำาเภอเบตง	
จังหวัดยะลา	 ซึ่งถือเป็นโอกาสของกลุ่มที่จะเพิ่มช่องทาง
ในการจำาหน่ายให้เป็นของฝากกับผู้ที่มาเยือนบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยววังเก่าในอนาคตได้	
	 	 กระบวนการวิจัยในครั้งนี้	 เชื่อมั่นว่ากลุ่มแม่บ้านจะมี
การบรหิารจดัการกลุม่ทีด่	ีสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ใหเ้ปน็หน่ึง
ในผลิตภัณฑ์หลักของเมืองเบตง	 และขยายช่องทางการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ	 จนเกิดการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม	 นำาไปสู่
การสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัคนในพ้ืนที	่และอาจจะกลายเปน็
อาชีพหลักให้กับครอบครัวต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย	 สำาหรับ
การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงจะเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ให้คงอัตลกัษณก์ารทำาโกป๊ีเบตงได้	นอกจากน้ี	
ยงัเปน็จดุเร่ิมต้นของการเปน็หมูบ่า้นกาแฟเพ่ือรองรับการพฒันา
ด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่อำาเภอ
เบตง	 จังหวัดยะลา	 อันเป็นการหนุนเสริมนโยบายรัฐบาล
ในโครงการเมอืงตน้แบบ	“สามเหลีย่มมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื”	ทีจ่ดั
ให้พื้นที่อำาเภอเบตง	จังหวัดยะลา	 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ชายแดนและเมืองพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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	 	 ปลากือเลาะห์	หรือ	ปลาพลวงชมพู	เป็นปลานำ้าจืดชนิด
หน่ึงจัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน	 สำารวจพบบริเวณต้นนำา้ของแม่นำา้
สายบุรีและแม่นำ้าปัตตานี	 บริเวณภูเขาชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับมาเลเซีย	 เนื่องจากปลาพลวงชมพูเป็นปลาที่มี
รสชาติอร่อย	 สามารถนำามาปรุงอาหารรับประทานได้รวมทั้ง
เกล็ดปลา	 	 จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทย	
มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฮ่องกง	และไต้หวัน	ราคาจำาหน่ายปลาขนาด
ใหญ่นำ้าหนัก	2	กิโลกรัมขึ้นไป	ประมาณ	2,500	–	3,500	บาท

ต่อกิโลกรัม	 ปลาพลวงชมพูมีความโดดเด่นทางการตลาด	 และ
รสนิยมของผู้บริโภคด้วย	2	เหตุผลที่สำาคัญ	คือ
	 	 >	 ด้านรสชาติท่ีมีเน้ือนุ่มอร่อย	รับประทานได้ท้ังเกล็ดปลา	
ทัง้นีม้เีนือ้นุม่แบบเนือ้ปลากะพงขาว	แต่เนือ้มคีวามเหนยีวแบบ
ปลาจาระเม็ด	ทำาให้เป็นปลารสเย่ียมท่ีนิยมบริโภคของนักท่องเท่ียว	
ผนวกกับเป็นปลาที่หายาก	ทำาให้มีราคาแพงมาก	
	 	 >	 เกล็ดของปลามีสีชมพูออกแดง	 ชาวประมงท้องถิ่น
เรียกปลาพลวงชมพูว่า	“อีแกกือเลาะห์บูงอฆาแต”	(ปลาพลวง
ดอกดาหลา)	 ซึ่งบริเวณปลายครีบหลังและครีบหางเป็นสีแดง	
สันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลของคุณภาพนำ้าที่เป็นแหล่งอยู่อาศัย
ของปลาพลวงชมพทูีอ่าศยัอยูใ่นบริเวณต้นแม่นำา้สายบรุใีนพืน้ที่
จงัหวัดนราธิวาส	และตน้นำา้แมน่ำา้ปตัตานใีนจงัหวัดยะลา	ทำาให้
สภาพนำา้คอ่นขา้งเยน็	นำา้ไหลแรง	มปีรมิาณออกซเิจนละลายนำา้
สูง	พื้นท้องนำ้าเป็นทรายผสมกรวด	ซึ่งมีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น	
อุณหภูมิอากาศค่อนข้างเย็น	และเป็นภูเขาหินปูน
	 	 และด้วยปัจจุบันผลผลิตปลาพลวงชมพูเกือบทั้งหมดได้
จากแหลง่นำา้ธรรมชาติ	ปรมิาณผลผลติไมแ่นน่อนและไมม่ขีอ้มลู
ที่ชัดเจน	 กลุ่มนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และกรมการประมง	 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกันทำาการวิจัยเพ่ือหาวิธีการเพาะ
เลีย้งปลาพลวงชมพเูพือ่เพิม่ผลผลติและถา่ยทอดความรูแ้กก่ลุม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ
อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“ปลากือเลาะห์” ราชาแห่ง
แม่นำ้าสายบุรีเพ่ือสร้าง
อาชีพใหม่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ภาพปลากือเลาะห์	หรือ	ปลาพลวงชมพู
ที่มา	:	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ครัวเรือนเกษตรกร	 เช่น	 เกษตรกรในพ้ืนที่ต้นนำ้าของแม่นำ้า
สายบรุ	ีแม่นำา้ปตัตาน	ีกลุม่เยาวชน	และหนว่ยงานในระดบัพืน้ที่
จังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และจังหวัดสงขลา	สอดคล้อง
กบันโยบายของ	กอ.รมน.ภาค	4	สน.	และศนูยอ์ำานวยการบรหิาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนอง
ตอบแผนงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	 โดยเฉพาะ
พื้นที่	3	เมืองต้นแบบ	ประกอบด้วย	เมือง	“สุไหงโก-ลก	-	เบตง	
-	หนองจิก”	สู่	 “สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	ของรัฐบาล	
และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	
พระบรมราชินีนาถ	 ที่พระราชทานไว้เมื่อปี	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งได้ 
ทรงเน้นยำ้าให้มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู	 หรือ
ปลากือเลาะ	ซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นให้อยู่คู่ลุ่มนำ้าในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สืบไป
	 	 สำาหรับปลาพลวงชมพู	 จัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน	 
(Cyprinidae)	 มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษหลายชื่อเรียก	 เช่น	
Khela	mahseer,	Semah	mahseer	และ	Pink	river	brook		
ลกัษณะรูปรา่งคลา้ยปลาเวยีน	หรอืปลาเงยีน	(T.	tambroides)	
ปลาพลวงหิน	 (Tor	 soro	 หรือ	 Neolissochilus	 stracheyi)	 
แต่ลำาตัวเพรียวเป็นทรงกระบอกมากกว่าชนิดอื่นๆ	 ในอดีตมี
รายงานสำารวจพบมากบริเวณตน้นำา้ของเขือ่นบางลางในจังหวัด
ยะลา	 โดยเฉพาะในลำาธารที่ไหลมาจากเทือกเขาโต๊ะโม๊ะ	 
คลองฮาราซะ	และคลองกาบ	ู(คลองนำา้ใส)	และสายนำา้ทีไ่หลมา

จากชายแดนประ เทศมา เล เซี ย 	 ผ่ านป่ าบาลาฮาลา	 
(ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ)	 
ที่เรียกกันว่าคลองฮาลา	 และบริเวณลำาธารไอร์กาบู	 ไอร์ตากอ	 
คลองกือซา	และคลองจอืโก๊ะ	ซึง่เปน็พืน้ทีต่น้นำา้ของแมน่ำา้สายบรุี
ในอำาเภอศรีสาคร	 อำาเภอสุคิริน	 และอำาเภอจะแนะ	 จังหวัด
นราธิวาส	 ปลาพลวงชมพูนิยมเรียกช่ือภาษามาลายูท้องถ่ินว่า	
“ปลากือเลาะห์”	หรือ	“อีแกกือเลาะห์”	ซ่ึงแปลว่า	“ปลาวังนำา้วน”	
สือ่ถงึแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณลำาธารตน้นำา้	มโีขดหนิ	เปน็หลมุบอ่	
เป็นโพรงหรือวังปลา	อันเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวเพื่ออยู่อาศัย
	 	 ปัญหาในการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพู	 คือ	 พ่อแม่พันธุ์
ปลามีจำานวนจำากัด	 ต้องรวบรวมจากธรรมชาตินำามาเล้ียงให้
สมบรูณเ์พศ	ลกูปลามอีตัราฟกัออกเปน็ตวัและอตัรารอดตายตำา่	
เนื่องจากปริมาณไข่น้อยเพียง	200	-	800	ฟองต่อตัว	 	จึงต้อง
เอาใจใส่ในคุณภาพอาหารปลาของพ่อแม่พันธ์ุเป็นสำาคัญ	
นอกจากนีป้ลาพลวงชมพเูจรญิเตบิโตช้า	ใช้ระยะเวลาเลีย้งนาน	
ตอ้งเลีย้งดว้ยระบบนำา้ไหล	หรอืนำา้หมนุเวียนตลอดเวลา	จงึเปน็
ข้อจำากัดมาก	และจำาเป็นต้องใช้ความชำานาญพิเศษ
	 	 ปัจจัยสำาเร็จที่มีผลต่อการเพาะพันธุ์	 การอนุบาล	 และ
การเลีย้งปลาพลวงชมพ	ูพอ่แมพ่นัธุป์ลาตอ้งเปน็ปลาขนาดใหญ	่
มีความดกของไข่ค่อนข้างน้อย	และระยะเวลาไข่สุกท่ีไม่พร้อมกัน	
พ่อแม่ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงนั้นยังมีปริมาณน้อย	 ปลาชนิดนี้
เจริญเติบโตช้า	 ไม่สามารถเลี้ยงในอัตราปล่อยที่หนาแน่นสูงได้	

ภาพปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพลวงชมพู  ที่มา : https://www.psu.ac.th/th/node/7878
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ความสมบูรณ์ เพศของพ่อแม่ปลาเป็นปัจจัยสำาคัญของ 
ความสำาเร็จในการเพาะขยายพันธ์ุปลา	หากมีการเตรียมพ่อแม่พันธ์ุ
และมกีารจดัการเลีย้งพ่อแมพั่นธุท์ีด่แีล้ว	จะทำาใหไ้ดพ่้อแมป่ลา
มีความสมบูรณ์เพศที่ดีได้	ดังนั้น	กุญแจความสำาเร็จในการเพาะ
ขยายพนัธุป์ลาพลวงชมพใูนเชงิพาณชิย	์จงึขึน้อยูก่บัอทิธพิลของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้	
	 	 ความสามารถในการจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่ดี	ทั้งด้าน
พันธุ์ปลา	สภาพบ่อและโรงเรือน	คุณภาพนำ้าและการให้อากาศ	
อาหารปลา	 การจัดการเพิ่มทักษะกำาลังคน	 และปัจจัย 
ส่ิงแวดลอ้มตา่งๆ	เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของปลาพลวงชมพู
จากสภาพปลาป่า	 (Wildlife)	 ที่ตื่นตกใจง่าย	 เป็นสถานะของ 
ปลาบ้านที่เช่ือง	 (Domesticated	 fish)	 ซึ่งจากประสบการณ์ 
พบว่ าปลาพลวงชม พู มี ศั กยภาพ ในการป รับ ตั ว ได้ ดี  
สามารถนำามาเพาะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลาในที่ล้อมขัง
	 	 ความสามารถในการจดัการอาหารปลา	และคณุภาพนำา้
เพื่อความสมบูรณ์เพศที่ดี	 จากประสบการณ์พบว่ามีความเป็น
ไปได้ท่ีนำาพ่อแม่พนัธุป์ลาท่ีเปน็บา้นหรอืปลารุน่ลกู	(F2)	มาเลีย้ง
แบบพัฒนาในระบบนำ้าหมุนเวียน	 พร้อมการควบคุมช่วงเวลา 
การได้รับแสงและอุณหภูมินำ้า	 ทั้งนี้การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลา 

ในบ่อซีเมนต์	พบว่าปลาเพศผู้มีสุขภาพแข็งแรงและนำา้เช้ือสมบูรณ์	
แต่ปลาเพศเมียมีปริมาณความดกไข่น้อย	 ระยะเวลาไข่สุกที่ไม่
พร้อมกันและปริมาณไข่เสียมาก
	 	 ความสามารถในการจดัการระบบเพาะพนัธ์ุ	และอนบุาล
ลูกปลา	สถานการณ์ปัจจุบัน	นักวิชาการประมงส่วนใหญ่มีความรู้
ทกัษะความชำานาญมาก	ผลิตลูกปลาได	้แตอ่นบุาลลกูปลาเจรญิ
เติบโตช้า	และขนาดไม่สมำ่าเสมอ	จึงควรวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของชนิดอาหารอนุบาลลูกปลาจากปลานิ้ว	เป็นปลาวัยรุ่น	และ
ปลาขนาดตลาด	
	 	 หลักคิดท่ีว่า	“เล้ียงปลานิลเพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนในครัวเรือน	
เลี้ยงปลาพลวงชมพูเป็นเงินสะสมเก็บออม”	 เหมาะสมอย่างยิ่ง
กับพื้นท่ีอำาเภอเบตง	 เพราะภูมิประเทศเอื้ออำานวย	 เป็นพ้ืนที่ 
ภูเขาต้นนำ้าลำาธาร	อากาศเย็น	นำ้าใสสะอาด	ปริมาณนำ้าไหลผ่าน
ทัง้ป	ีผูเ้ลีย้งปลาของอำาเภอเบตงมปีระสบการณก์ารเล้ียงปลาจนี
และปลานิลอยู่แล้ว	 จึงควรกำาหนดให้เป็นสัตว์นำ้าระดับบน	 
(Premium	Grade)	 ในการส่งตลาดเฉพาะ	 (Niche	Market)	
เนื่องจากเป็นปลาที่สามารถจำาหน่ายได้ในราคาแพง	และจำากัด
เขตพื้นที่การเลี้ยง	 (Zoning)	 เฉพาะในอำาเภอเบตงเป็นความ
สำาคัญลำาดับแรก

ภาพตัวอย่างบ่อเพาะเลี้ยง	ที่มา	:	https://www.psu.ac.th/th/node/7878
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การเล้ียงเชิงพาณิชย์และการตลาดปลาพลวง
ชมพู
	 	 นายชนธัญ	นฤเศวตานนท์	หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
พลวงชมพูในเชิงพาณิชย์	 ได้กล่าวว่า	 การเล้ียงปลาพลวงชมพู
เป็นปลาเนื้อขนาดตลาดนั้น	 ส่วนใหญ่นิยมเล้ียงกันแบบระบบ 
สายนำ้าไหลผ่าน	พื้นที่เลี้ยงปลาในอำาเภอเบตงมีความเหมาะสม	
อากาศเย็น	 มีลำาธารธรรมชาตินำ้าไหลผ่านตลอดปี	 เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงปลาในอำาเภอเบตงมีประสบการณ์การเลี้ยงปลาจีนและ
ปลานลิอยูก่อ่นแลว้	สามารถนำาประสบการณด์งักลา่วมาปรับใช้
ในการเล้ียงปลาพลวงชมพูได้อย่างดียิ่ง	 ดังนั้นส่วนใหญ่อาศัย
ความไดเ้ปรยีบจากสภาพภูมิประเทศทีมี่ลำาธารธรรมชาตไิหลมา
จากภูเขาหรือบริเวณที่นำ้าไหลมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก	 และ
เป็นนำ้าที่สะอาด	ไม่มีมลพิษปนเปื้อน	ทำาให้มีปริมาณออกซิเจน
ละลายนำ้าสูง	จึงไม่จำาเป็นต้องใช้เครื่องเติมออกซิเจน	ปลาได้รับ
ออกซิเจนมากจึงมีโอกาสรอดตายสูง	เจริญเติบโตรวดเร็ว	ทำาให้
เลี้ยงง่ายต้นทุนตำ่า	 เพราะสภาพแวดล้อมพื้นบ่อไม่ตกตะกอน	 
นำ้าจึงไม่มีกลิ่นเหม็น	เมื่อเปรียบเทียบกับบ่อที่มีสภาพเป็นนำ้านิ่ง	
เช่น	พ้ืนท่ีอำาเภอเบตง	อำาเภอธารโต	อำาเภอบันนังสตา	จังหวัดยะลา	
หรือในอำาเภอศรีสาคร	อำาเภอจะแนะ	อำาเภอสุคิริน	จังหวัดนราธิวาส	
เป็นต้น	 โดยก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาให้คล้ายแหล่งที่อยู่ตาม
ธรรมชาติของปลาพลวงชมพู	 ขนาดของบ่อข้ึนอยู่กับสภาพ
ภูมิประเทศ	ตั้งแต่ขนาด	50	ตารางเมตร	(ความยาว	10	เมตร	X	
ความกว้าง	5	เมตร)	ไปจนถึงขนาด	800	ตารางเมตร	เป็นบ่อพ้ืนดิน	
แต่บุผนังคอนกรีต	ขนานกับลำาธารนำ้าไหล	ใช้ท่อพลาสติก	PVC	
ขนาด	 4	 –	 6	 นิ้ว	 โดยต่อเชื่อมตรงระหว่างบ่อปลากับลำาธาร
ธรรมชาตแิละปลอ่ยใหไ้หลนำา้ผา่นบอ่เลีย้งปลาออกไปภายนอก	
ผา่นระบบนำา้ลน้ออกจากบอ่	และประตรูะบายนำา้ฉกุเฉนิในกรณี
ฝนตกหนักหรือนำ้าท่วมหลาก
	 	 ปลอ่ยลูกปลาพลวงชมพ	ูขนาด	2	–	3	นิว้	หนกัประมาณ	
20	กรัม	ในอัตรา	1–	5	ตัวต่อพื้นที่บ่อ	1	ตารางเมตร	ให้อาหาร
ปลาดุกเล็ก	โปรตีนไม่น้อยกว่า	30%	วันละ	2	ครั้ง	เช้า	-	เย็น	
ม้ือละ	 3	 -	 5%	 ของนำ้าหนักตัว	 หลังจากนั้นเมื่อปลามีขนาด 
นำ้าหนัก	 500	 กรัมขึ้นไป	 จะให้อาหารปลาดุกกลาง	 โปรตีนไม่
น้อยกว่า	25	%	วันละ	2	ครั้ง	เช้า	-	เย็น	มื้อละ	2	-	3%	ของ 
นำ้าหนักตัว	ใช้เวลาเลี้ยง	1.5	–	2	ปี	ปลาจะมีนำ้าหนักประมาณ	
2	–	2.5	กิโลกรัม	ได้ขนาดตรงความต้องการของตลาด	มีอัตรา

แลกเนือ้ประมาณ	2–3	:	1	หรอืโดยทัว่ไปมกัเลีย้งใหไ้ด้ปลาขนาด
ประมาณ	2.3	กิโลกรัม	ใช้อาหารปลาทั้งหมดไม่เกิน	7	กิโลกรัม	
ดังนั้นจะมีต้นทุนค่าอาหารประมาณ	 210	 –	 250	 บาท/ตัว	 
แต่สามารถขายได้สูง	3,000	-	4,000	บาทต่อกิโลกรัม	อย่างไรก็ตาม	
เกษตรกรบางรายใชเ้วลาเลีย้งประมาณ	3	ป	ีสามารถจบัจำาหนา่ย
ปลาขนาด	2.5	–	3	กิโลกรัมต่อตัว		โดยใช้อาหารปลากินพืชเม็ด
ขนาดกลางร่วมกับเศษผักและอาหารธรรมชาตอ่ืินๆ	เช่น	ไสเ้ดอืน	
แมงกะชอน	และหนอนนก	เป็นต้น
	 	 การเลีย้งปลาพลวงชมพแูบบสายนำา้ไหลผา่นนีจ้ะใชเ้วลา
คอ่ยขา้งยาวนาน	เกษตรกรจงึตอ้งระมดัระวงัปญัหาบอ่พงัทลาย
จากกระแสนำา้ทีไ่หลบา่รุนแรงมาจากภูเขา	เพราะพ้ืนทีล่าดเอยีง
เมือ่มฝีนตกลงมานำา้ฝนก็จะไหลบา่จากทีส่งูลงสูบ่รเิวณรบันำา้ลง
มาข้างล่าง	 และควรมีบ่อเก็บกักนำ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	 จะได้มี 
นำา้ใช้เพียงพอสำาหรับการเล้ียงปลา	หากพ้ืนทีรั่บนำา้มลัีกษณะเปน็
ป่าไม้จะสามารถดูดซับนำ้าฝนที่ตกลงมาได้มาก	 ขนาดของบ่อ
จำาเป็นต้องปรับตามความเหมาะสมของสภาพส่ิงแวดล้อมอื่นๆ	
ด้วย	
	 	 อย่างไรก็ตาม	 การเลี้ยงปลาพลวงชมพูนั้นเหมาะเป็น 
การเล้ียงเป็นอาชีพเสริมรายได้	จากเดิมท่ีเกษตรกรเล้ียงปลานิลหรือ
ปลาจีนอยู่ก่อนแล้ว	เพราะประชาชนนิยมบริโภคปลาที่มีขนาด
ใหญ	่การเลีย้งปลาพลวงชมพูตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่การเลีย้ง
ปลานำ้าจืดชนิดอื่นๆ	มาก	จึงต้องจำาหน่ายในราคาแพงกว่าปลา
ชนิดอื่นๆ	 และตลาดมีความต้องการมาก	 ทั้งในประเทศไทย	
มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฮ่องกง	และไต้หวัน	ราคาจำาหน่ายปลาขนาด
ใหญ่นำ้าหนัก	2	กิโลกรัมขึ้นไป	ประมาณ	2,500	–	3,500	บาท
ต่อกิโลกรัม	โดยปรุงอาหาร	เช่น	ทอดกรอบ	นึ่งซีอิ๊ว	และต้มยำา	
ปจัจบุนัปรมิาณผลผลติปลาพลวงชมพไูม่เพยีงพอ	ผูซ้ือ้ตอ้งจอง
เป็นปีจากฟาร์มเลี้ยงปลาในอำาเภอเบตงโดยตรง	 นอกจากนั้น	
เป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติเป็นสำาคัญ	 จึงมีความเหมาะสม 
อย่างยิ่งที่ควรเร่งพัฒนาเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในพื้นที่
อำาเภอเบตงและอำาเภอธารโต	จงัหวดัยะลา	สามารถกำาหนดเปน็
สัตว์นำ้าเศรษฐกิจระดับคุณภาพดี	จำาหน่ายผู้บริโภคที่มีกำาลังซื้อ
สูงในตลาดเฉพาะได้	 และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม	 ซึ่งตลาด
ต้องการสูงมากเช่นกัน	จึงเหมาะแก่การส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่ ได้ เพาะเลี้ยงเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้	 เพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
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	 	 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศปลายทางของผู้อพยพ
ที่ มี ความหลากหลายมาตั้ งแต่อดีต 	 ในขณะที่ แนวคิด
พหุวัฒนธรรมนิยม	(Multiculuralism)	พัฒนาขึ้นในบริบทของ
ประเทศตะวันตกเป็นหลักในฐานะจุดยืนทางศีลธรรมและ
การเมือง	และในฐานะนโยบายของรัฐ	โดยเริ่มต้นในทศวรรษที่	

ซัมซู  สาอุ
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถอดบทเรียนจาก
พหุวัฒนธรรมนิยมใน
สังคมออสเตรเลียสู่แนวคิด
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
สำานึกการเป็นพลเมืองใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

สรรสร้างสังคม

1970	 ในฐานะนโยบายอย่างเป็นทางการของรัฐในประเทศ
แคนาดาและออสเตรเลียและแนวทางของรัฐในการปฏิบัติต่อ
ความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมในประเทศยุโรป
บางประเทศและสหรัฐอเมริกา	(ศิริจิต	สุนันต๊ะ,	2556)		
	 	 ระบอบประชาธิปไตยในออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผู้คน
ไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งเปดิกว้าง	(Free	Speech)	ซึง่จะมทีัง้
การนำาเสนอในสิ่งที่ตนเองสนับสนุนและสามารถแสดงออกถึง
การตอ่ตา้นในสิง่ทีต่นเองไมเ่หน็ชอบ	เชน่	กระแสการเกลยีดกลวั
อิสลาม	กระแสการรังเกียจผู้อพยพ	(เช่น	พรรคการเมือง	One	
Nation)	เป็นต้น	แต่การแสดงออกอย่างรับผิดชอบเป็นกลไกที่
สำาคัญในการสร้างความเป็นพลเมือง	 (Informed	 Citizen)	
ซึ่งสร้างความตระหนักและวัฒนธรรม	การอยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลาย	แนวทางดงักลา่วสอดคลอ้งกับสิง่ที	่George	Orwell	
ได้กล่าวในหนังสือเรื่อง	1984	ว่าพลเมืองที่สามารถรักษาความ
คิดอิสระของตัวเองไว้ได้นั้นเป็นส่ิงคุกคามที่รัฐบาลเผด็จการ
หวาดกลวั	แตจ่ะมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่สำาหรบัพลเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตย
	 	 ในการจดัทำาหลักสูตรการเรียนการสอนของออสเตรเลยี
เพ่ือการสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถ
ดำาเนินการได้ในทุกระดับชั้น	ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ
อุดมศึกษา	 โดยเริ่มสอนเรื่องราวง่ายๆ	 เช่น	 การเคารพผู้อื่น	
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การแบง่ปนัจนกระทัง่เรือ่งของแนวคดิ	(Ideology)	และทศันคติ
ด้านการเมือง	 นอกจากนั้นยังมีโครงการในโรงเรียนที่ส่งเสริม
การยอมรับและปกป้องความหลากหลายของผู้เรียน	เช่น	Safe	
School	Coalition	ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็ก
ที่มีปัญหาโดยผ่านค่านิยมหลัก	 9	 ประการ	 ในเอกสารกรอบ
การจัดการค่านิยมของชาติในโรงเรียน	(National	Framework	for	
Values	Education	in	Australian	Schools)		ท่ีสามารถบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ	(อรรถพล	อนันตวรสกุล,	2559)	
	 	 จากการสั ง เกตการสอนและพูดคุยกับครู ผู้สอน
ในโรงเรียน	Wooranna	Park		พบว่าการจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกับการเคารพคุณค่าของความหลากหลายน้ันสามารถบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้และกิจกรรมหลายอย่างที่ทางโรงเรียนได้
ดำาเนนิการ	โดยเปน็การปลกูฝังคา่นิยม	(Values)	ทีส่ำาคัญ	ได้แก่	
ความอดทนอดกลั้น	(Tolerance)	และการเคารพซึ่งกันและกัน	
(Respect)	 เพ่ือสร้างพลเมืองท่ีสามารถคิดและตัดสินในการกระทำา
ของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม	 โดยไม่ไปละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น	ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นส่วนสำาคัญอย่าง
มากสำาหรบัการถ่ายทอดคุณคา่ทีพึ่งประสงคท์ีต่อ้งปลกูฝงัตัง้แต่
เดก็	โดยมคีรผููส้อนเปน็กลไกสำาคญั	สามารถยกตวัอยา่งกจิกรรม
ได้ดังนี้

การสอนภาษาองักฤษทา่มกลางความหลากหลาย  
	 	 โรงเรียน	Wooranna	 Park	 เป็นโรงเรียนของรัฐและ
ผูเ้รยีนสว่นใหญเ่ปน็บตุรหลานของผูอ้พยพและเปน็คนใช้แรงงาน	
ทำาให้นักเรียนมีความหลากหลาย	 และภาษาแม่ของนักเรียน
สว่นใหญไ่มใ่ชภ่าษาองักฤษ	การจดัการเรยีนการสอนเร่ืองภาษา
จึงเป็นส่วนสำาคัญที่จะสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่
สำาคัญผ่านกิจกรรมการสอนภาษา	 บริบทของโรงเรียนดังกล่าว
สามารถพบเห็นทั่วไปในโรงเรียนของออสเตรเลีย	เช่น	Tempe	
High	School	ซ่ึงเปน็โรงเรียนตน้แบบหลายแห่งการจัดการเรือ่ง
ภาษาที่ผู้เรียนมีความหลากหลาย	(James,	2014)	
	 	 ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ลกเปลีย่นคำาศพัท์
และเรียนรู้การอ่านออกเสียงของเพ่ือนนักเรียน	 ซึ่งจะสร้าง
ความเข้าใจและคุ้นเคยในความแตกต่างของแต่ละคน	โดยครูผู้สอน
มีบทบาทสำาคัญในการเสริมแรงและให้กำาลังใจแก่นักเรียน
ที่ประสบปัญหาการเรียนรู้ด้านภาษา	

กิจกรรมที่นำาอัตลักษณ์ความต่างมาสู่ห้องเรียน 
	 	 กิจกรรมท่ีน่าสนใจของโรงเรียนคือให้ทำาช้ินงานการปักผ้า
ของนักเรียน	 โดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำาซึ่งจะเห็นถึง
ความหลากหลายของภูมหิลังของนกัเรียนแต่ละคน	และนกัเรยีน
ก็เรียนรู้วัฒนธรรมดังกล่าวผ่านเรื่องเล่าทางงานฝีมือ

กิจกรรมพัฒนาความเชื่อม่ันเพื่อการยอมรับ
ความหลากหลาย 
	 	 ในการสังเกตการณ์การจัดการชั้นเรียน	 ทางโรงเรียนได้
ให้โอกาสไปชมการนำาเสนอผลงานของนักเรียนในทุกระดับชั้น
ในห้องประชุมของโรงเรียน	 โดยมีผู้ปกครองเข้ามาชม	นักเรียน
ทุกคนทุกชั้นจะออกมาแสดงความสามารถหรือกิจกรรมต่างๆ	
แมว่้าจะมนีกัเรยีนใหมซ่ึง่ไมส่นัทดัในการใชภ้าษาองักฤษ	แตท่าง
โรงเรียนก็สนับสนุนให้ออกไปนำาเสนอ	 และได้รับเสียงปรบมือ
เป็นกำาลังใจที่ดังกว่าคนอื่นๆ	 ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและสร้าง
การยอมรับให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
	 	 จะเห็นได้ว่าการบ่มเพาะคุณค่าของความหลากหลาย
ในสังคมบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น	 ช่วยสร้าง
ผู้เรียน	 สิ่งที่ผู้เรียนได้รับคือการได้รับมุมมองที่หลากหลาย	
(International	Perspectives)	ซึ่งนอกจากจะช่วยเปิดมุมมอง
แล้ว	ยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการที่ยอมรับการอยู่ร่วมกัน
ของผู้คนที่หลากหลายในโรงเรียน	 และจะถูกปลูกฝังและเช่ือม
โยงไปยังสังคมภายนอกต่อไป	 ซึ่งกลไกและแนวทางการสร้าง
การศึกษาที่ยอมรับความหลากหลายในโรงเรียนสู่การสร้าง
พลเมืองที่ยอมรับความหลากหลายที่เริ่มจากการเรียนรู้คุณค่า	
สู่การสร้างตวัตนทีย่อมรับความหลากหลายของผู้คน	และในท่ีสุด
ก็จะสร้าง	“สังคมใจกว้าง”	โดยสามารถสรุปได้ตามภาพท่ี	1
	 	 จากแนวคิดดังกล่าว	สามารถนำาเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมทางสังคมทีบ่รูณาการคา่นยิมและแนวคดิ
พหวัุฒนธรรมนยิมไดด้ว้ยแนวคดิการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่
พัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมรูปแบบโคอาล่า	(KOALA		Model)		
ดังนี้
  K : Knowledge		บูรณาการแนวคิดและค่านิยมต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมนิยมที่สร้างการเคารพและยอมรับ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสาระการเรียนรู้	 เพื่อสร้างสร้าง
สมรรถนะทางวัฒนธรรมแก่ผู้เรียน	
  O : Open space 	 เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่างๆ	 ได้นำา
เสนอตัวตนและเพือ่สรา้งการยอมรับในพืน้ท่ีสาธารณะ	(Public	
space)	 ต่างๆ	 ซึ่งจะช่วย	 “เปิดสมอง	 เปิดใจ	 เปิดวิธีคิด”	
ด้วยการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 โดยเริ่มจากเวที
ในโรงเรียน	 สร้างความภาคภูมิความรู้สึกยึดโยง	 (Sense	 of	
belonging)	และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	(Inclusive	
society)	 ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ	 ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าการเปิด
พื้นที่ดังกล่าวนั้นสามารถ	 “สร้างและสาน”	 บทสนทนาทาง
วัฒนธรรม	 (Cultural	 dialogue)	 ระหว่างผู้เรียน	 ครูผู้สอน	
ผู้ปกครอง	 และผู้คนที่หลากหลายในสังคมให้ได้เรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน	
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ภาพท่ี 2 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมรูปแบบโคอาล่า (KOALA  Model)  

ภาพที่ 1 กลไกและแนวทางการสร้างการศึกษาที่ยอมรับความหลากหลายจากในโรงเรียนสู่การสร้างพลเมืองที่ยอมรับความหลากหลาย
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  A : Activities 	 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความหลากหลายของผู้คนให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในช้ันเรียน	
รว่มกจิกรรมในเทศกาลต่างๆ	ทีจั่ดข้ึน	เชน่	เทศกาลอาหาร	ดนตร	ี
รวมทัง้การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหลง่เรยีนรูต้า่ง	ๆ 	ในชุมชน	
เช่น	 ศาสนสถาน	 สถานที่ทางประวัติศาสตร์	 อุทยานแห่งชาติ	
พิพิธภัณฑ์
  L : Languages	 การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆ	
จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและวิถีชีวิต	
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	 เพ่ือสร้างการเรียนรู้สู่การเป็น
พลเมืองโลก
  A : Active Citizen การปลูกฝังแนวคิดเรื่องพลเมือง
ตื่นรู้และเชื่อมั่นในความยุติธรรมในสังคมโดยให้ความสำาคัญกับ
กิจกรรมการวิพากษ์วิจารณ์	 การมีส่วนร่วม	 และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม	ตาม
วิถีและวัฒนธรรมของประชาธิปไตย	 ให้เกียรติ	 รับฟังและใช้
เหตุผล	 และบูรณาการแนวคิดการสร้างพลเมืองดังกล่าว
ในการจัดการเรียนการสอน	(Civic	Integration)	
	 	 จากขอ้เสนอรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูเ้พ่ือสรา้ง
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ	 KOALA	 นั้น	 ผู้เขียน
ต้ังคำาถามถึงระบบและบริบทของประเทศออสเตรเลียว่าควรมี
ความจำาเป็นที่จะต้องพิจารณา	 และการหยิบยืมแนวคิดโดยไม่
พยายามทำาความเขา้ใจถงึเงือ่นไขและกลไกทีแ่ตกตา่งกันนัน้อาจ
จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี	ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนเชื่อว่า
แนวคดิดังกลา่วนัน้สามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา
ได	้โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้เพ่ือสร้างการเรยีนรูเ้พือ่

อยู่ร่วมกันในสังคมได้ต่อไป	
	 	 ผู้เขียนขอขอบคุณ	Australia-ASEAN	Council	(AAC)	
Department	 of	 Foreign	 Affair	 &	 Trade	 (DFAT)	 มูลนิธิ
ฟรดีคิ	แอรแ์บรต์	และศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ยการศกึษาเพือ่
สร้างพลเมืองประชาธิปไตย	 (Thai	 Civic	 Education)	 ที่
สนบัสนนุงบประมาณในการดงูาน	และ	Dr.	David	Zyngier	จาก
คณะศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยโมนาช	ทีใ่หข้อ้มูลและคำาแนะนำา
ในการสืบค้นและทวนสอบข้อมูล	
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	 	 การมีที่ดินถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและ
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน	 เพราะถือเป็นต้นทุน 
ทางชีวติทีส่ำาคัญและเปน็รากฐานในการสรา้งสิง่ตา่งๆ	โดยเฉพาะ 
การประกอบอาชีพประเภทเกษตรกรรม	ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆ	ปัญหาเกี่ยวกับ
ทีด่นิทีจ่ะเกดิข้ึนบ่อยคอื	การเปน็เจ้าของเอกสทิธิท์ีด่นิมกัจะเปน็
ปัญหา	 สำาหรับประชาชนที่อาศัยโดยรอบเขตป่าและภูเขาใน
บริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด	–	สุไหงปาดีก็เช่นกัน	
ปญัหาหลกัเกดิจากการทบัซอ้นของท่ีดนิทำากนิของประชาชนกับ
เขตอุทยานแห่งชาติ	 ทำาให้ประชาชนในละแวกนั้นไม่สามารถ 
ถือครองเอกสิทธิ์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน	ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2508	เป็นต้นมา	ถือเป็นปัญหาที่สำาคัญซึ่งมีผลกระทบ
กับชีวิตประชาชนโดยตรง	และมีความพยายามดำาเนินการเรียกร้อง
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา	
	 	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	วันท่ี	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	เห็นชอบ
ในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตบิโูด	–	สไุหงปาด	ีตามทีศ่นูยอ์ำานวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	(ศจพ.)	เสนอ
	 	 ศอ.บต.	 จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด	 –	 สุไหงปาดี	 ถือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2558	-	2560	ในภารกิจด้านการพัฒนา
ตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และเป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมลำ้าทางรายได้ 
ให้กับประชาชน	โดยการแก้ปัญหาที่ดินทำากิน	
	 	 ศอ.บต.	 ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ราษฎร 
ผู้เดือดร้อนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด–	 สุไหงปาดี 
ร่วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง	 เช่น	 กระทรวงมหาดไทย	 
ศูนย์ปฏิบัติการอำาเภอ	 เป็นต้น	 โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัด 
และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำาเนินตามมติ 

ฟาดีล๊ะ สาเมาะ
สำานักประสานนโยบายจิตวิทยา 

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

บูโด - สุไหงปาดี สันติสุข
ที่แท้จริง ของประชาชน
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คณะรฐัมนตร	ีโดยเนน้การใชก้ระบวนการ
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ	 หน่วยงานที่
สนับสนุน	และประชาชน	เพื่อให้เกิดการ
รับรู้การจัดทำาฐานข้อมูลที่ถูกต้องนำาไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ในพ้ืนที่	 ซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่สนอง
ยุทธศาสต ร์พระราชทาน	 “ เข้ า ใจ	 
เข้าถึง	 พัฒนา”	 และเป็นการส่งเสริม 
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ 
บูโด–สุไหงปาดี	ให้สอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์

ของชุมชนเดิม	 ผ่านการพัฒนาแหล่งนำ้า	 อาชีพ	 และแหล่งท่องเที่ยว	 รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 ที่สำาคัญคือ 
สร้างความรู้สึกของการเข้าถึงและได้รับความดูแลจากรัฐ	 เพื่อให้ประชาชนไม่รู้สึกถึงการละเลย	 ซึ่งเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้ง	
ขจัดความเกลียดชังต่อภาครัฐ	
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	 	 เป้าหมายของการดำาเนินงานคือ	 กลุ่มประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	 
ในพ้ืนที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จำานวนกว่า	 20,926	 ราย	 
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่	9	อำาเภอ	ได้แก่	บาเจาะ	รือเสาะ	ยี่งอ	
สุไหงปาดี	 ระแงะ	สุคิริน	 เจาะไอร้อง	 รามัน	และกะพ้อ	 โดยมี
ขนาดพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจำานวน	23,015	แปลง	คิดเปน็เนือ้ที่
กว่า	127,612	ไร่
	 	 ศอ.บต.	 ได้ดำาเนินการออกโฉนดท่ีดินให้กับประชาชน 
ในพ้ืนท่ีแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินทำากินของเกษตรกรและการรุกลำา้
เขตป่าสงวน	โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
เอกสารสิทธิราษฎรผู้เดือดร้อน	ดังนี้	
	 	 1.	 ให้กรมที่ดินเร่งรัดตรวจสอบและออกเอกสารสิทธิ์
โดยเดินสำารวจออกโฉนด	ให้กลุ่มที่ดินที่อยู่นอกเขตอุทยานและ

นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ	
	 	 2.	 ให้มีการดำาเนินการพิสูจน์สิทธ์ิที่ดินของราษฎรที่อยู่
ในเขตอุทยานที่ได้มีการจัดทำาข้อมูลและแผนที่รายแปลงแล้ว	
โดยใหอ้ำาเภอแตง่ตัง้คณะกรรมการพสิจูนส์ทิธ์ิ	ซึง่ในกรณพีสูิจน์
ได้ชัดเจนว่ามีการถือครองก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ	 ปี	 2508	 และประกาศเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติ 
ปี	2542	และมีการทำาประโยชน์ในท่ีดินต่อเน่ือง	ให้มีการดำาเนินการ
กันพื้นที่ทำากินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และเขตอุทยาน
แห่งชาติตามกฎหมายนั้นโดยเร่งด่วน	
	 	 3.	 ใหม้กีารเร่งรัดการแก้ไขปญัหาตามแนวทางทีอ่ำาเภอ
บาเจาะได้ดำาเนินการในพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-
สุไหงปาดี	อีก	8	อำาเภอ	ที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ	โดยให้สำานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนภาพถ่าย
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ดาวเทียม	(Digital	File)	มอบให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน	ศูนย์อำานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง		(ศจพ.)	เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมพื้นที่ปัญหาที่ดินสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 ผลการดำาเนินการแก้ไขที่ผ่านมา	 สิทธิ์ในที่ดินที่คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในการถือครองที่ดินของราษฎรรับรองให้อำาเภอ
บาเจาะเปน็ตน้แบบในการออกโฉนดทีด่นิเฉพาะรายตามกฎกระทรวงฉบับที	่43	ออกตามความในพระราชบัญญตัใิชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ	พ.ศ.	2497	โดยมีราษฎรทีไ่ดย้ืน่เอกสารสิทธิค์รอบครองทีด่นิ	สค.1	เพือ่ขอออกโฉนด	โดยให้กรมทีดิ่นศกึษารายละเอยีดแนวทาง	
วางแผนการดำาเนินการฯ	ในการออกโฉนดทีด่นิ	ซึง่ไดย้ืน่คำาขอฯ	ไวแ้ลว้	จำานวน	312	แปลง	โดยใหแ้จง้ผลฯ	ดงักล่าวตอ่ฝา่ยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด	-	สุไหงปาดี
	 	 การแกไ้ขปญัหาความเดอืดร้อนทีเ่กนิกำาลังของประชาชน	ซึง่ถอืเปน็หนา้ทีห่ลกัของ	ศอ.บต.	ตามยทุธศาสตรก์ารสรา้งคณุภาพ
ชีวิตที่ดีให้ประชาชน	ช่วยลดความเหลื่อมลำ้าทางรายได้	ประชาชนมีงานและรายได้เพิ่มขึ้น	สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน
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	 	 นโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ของศูนย์อำานวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.	 บต.)	 เป็นนโยบาย 
การพัฒนาท่ีเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เคยใช้มิติความมั่นคงนำา	
หันมาใช้รูปแบบการพัฒนาโดยใช้มิติเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรองรับนโยบายเป็นงานหลัก
สำาคัญที่จะวางรากฐานของนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง	 มั่งคั่ง	
ยั่งยืน	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้		
	 	 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามและสามารถสื่อสารด้วยภาษามลายูได้	 

ดงันัน้ดว้ยวัฒนธรรมทีค่ลา้ยกนัและการมปีระวัติศาสตรร์ว่มกัน
กับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย	 จึงเป็นโอกาสที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ 
ทั้งสองประเทศ	 	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับประเทศอินโดนีเซียที่มี 
การจัดการศึกษาคล้ายคลึงกับประเทศไทยคือ	มีการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่	1	-	6	การศึกษาชั้นมัธยม	
และการศึกษาระดับสูงท่ีมีทั้งส่วนที่เป็นวิทยาลัยเทคนิคหรือ
ระดับอาชีวะ	 และระดับอุดมศึกษา	 สำาหรับกรณีอุดมศึกษา	
ประเทศอินโดนีเซียจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	 โท	 และ
เอก	ทีม่รีะยะเวลาในการศกึษาสอดคล้องกบัระยะเวลาการศกึษา
ของประเทศไทย		
	 	 ศอ.บต.	 วางกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยความสัมพันธ์กับประเทศ
อินโดนีเซียกับองค์กรอิสลาม	Muhammadiyah	 ของประเทศ
อนิโดนีเซีย	ดว้ยการใหท้นุการศกึษาระดับปรญิญาตรีกับเยาวชน
ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้	จงัหวดัสตลู	และอกี	4	อำาเภอของ
จังหวัดสงขลา	ได้แก่	สะบ้าย้อย	เทพา	นาทวี	และจะนะ	เพื่อไป
ศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ	 ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์	 
ทนัตแพทยศาสตร	์และเภสชัศาสตร	์ของมหาวิทยาลยัทีร่ว่มมอื
กับองค์กรอิสลาม	Muhammadiyah	จำานวน	18	แห่ง		ศอ.บต.	
ได้จดัสรรทนุการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่	ี2552	จนถงึปจัจบุนั	
กิจกรรมที่สำาคัญที่	ศอ.บต.	ได้ดำาเนินการคือการจัดอบรมภาษา

มิตรชัย จงเชี่ยวชำานาญ
วีรยุทธ์ สุทธิ  และจารุพรรณ มียิ้ม
ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
ศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภายใต้ความร่วม
มอืกบัประเทศอินโดนเีซยี
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อินโดนีเซียหลักสูตรเบื้องต้น	 เพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านภาษาให้แก่
นักศึกษาได้มีทักษะการส่ือสารเพ่ือเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์		 
มีการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับทุน 
ร่วมกับคณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย	 และที่สำาคัญคือ 
เมื่อนักศึกษาในโครงการท่ีได้รับทุนสำาเร็จการศึกษา	 ศอ.บต.	 
จะติดตามดแูลเพือ่ใหน้กัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากทนุเหลา่นี้
ได้ใช้ความรู้เพ่ือมาพัฒนาภูมิลำาเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 	 กลยุทธ์สำาคัญท่ี	ศอ.บต.	ใช้คือ	การให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ท้ังสองประเทศไม่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง	โดย	ศอ.บต.	จัดโครงการ
ที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับการพัฒนาในระดับอุดมศึกษาและ 
ในขณะเดียวกัน	 ประเทศไทยก็ได้รับประโยชน์ในระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	กล่าวคือการรับนักศึกษาท่ีศึกษาด้านครุศาสตร์
จากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาฝึกสอนในประเทศไทย	 โครงการน้ี	
ศอ.บต.ริเร่ิมโดยอาศัยสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 รูปแบบของโครงการคือจะรับนักศึกษาอินโดนีเซียที่
กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่	 3	 มาฝึกงาน 
ในประเทศไทย		นักศึกษาเหล่าน้ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยสอน
ในโรงเรยีน		โดยจะกระจายนกัศกึษาจากประเทศอนิโดนเีซยีใน
พื้นท่ีท้ังจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ตอนบนในแต่ละปี
รวมจำานวนไม่ตำ่ากว่า	 30	 โรงเรียน	 โรงเรียนละ	 1–2	คน	 เป็น
ระยะเวลา	5	เดือน		
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	 	 ศอ.บต.	สนับสนุนโครงการต้ังแต่ปี	2556	และดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน		กิจกรรมสำาคัญที่ใช้กลไกของ
สมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	
การตอ้นรบัและปฐมนเิทศนกัศกึษากอ่นไปประจำาอยูใ่นโรงเรยีน
ต่างๆ	 ในพื้นท่ี	 การติดตามนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาระหว่าง
การปฏบิติัหนา้ที	่และการจดักจิกรรมอำาลาและสง่นกัศกึษากลบั
ภูมิลำาเนา	 	 มีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ืออำานวยความสะดวกใหก้บันกัศกึษาของประเทศอนิโดนเีซยี
ในการขอตรวจลงตรา	 (วีซ่า)	 เพื่อเข้าประเทศไทย	 และมี
การประสานกบัหนว่ยงานความมัน่คงในพืน้ทีใ่นการใหก้ารดแูล
และให้ความปลอดภัยแก่นักศึกษาระหว่างที่พำานักอยู่ในพื้นที่		
	 	 ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง	รวมแล้วมี
นกัศึกษาจากประเทศอนิโดนเีซยีมาฝกึปฏบิตังิานในประเทศไทย	
9	 รุ่น	 รวม	 612	 คน	 	 โครงการได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
คือ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
นักเรียนไทยและนักศึกษาอินโดนีเซีย	 ในส่วนของนักเรียนไทย

	 	 ศอ.บต.	สนับสนุนโครงการต้ังแต่ปี	2556	และดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน		กิจกรรมสำาคัญที่ใช้กลไกของ

ไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการคอื	สามารถพฒันาทกัษะดา้นภาษา
อนิโดนเีซยีและภาษาองักฤษ	ในระดบันโยบาย	โครงการสามารถ
สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน	 ซ่ึงสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทาง
การดำาเนินงานของภาครัฐ		ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ	
โครงการช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น		
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	 	 แนวทางท่ี	ศอ.	บต.	ดำาเนินการร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย
เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันท้ังสองประเทศควบคู่ด้าน
การเตรียมทรพัยากรมนษุย	์เกดิการพัฒนาการศกึษาตัง้แตร่ะดบั
มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา	 ในส่วนของภาคใต้ของ
ประเทศไทย	ศอ.บต.	ไดจ้ดักจิกรรมทีเ่ตรยีมความพร้อมเยาวชน
ในด้านทักษะภาษาสองภาษาคือ	 ภาษาบาฮาซาและภาษา
องักฤษ	การใหท้นุการศกึษาแกเ่ยาวชนเพือ่ไปศกึษาตอ่ปริญญา
ตรีในต่างประเทศ	 เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 และ
การติดตามนักศึกษาทุนที่สำาเร็จการศึกษาแล้วเป็นการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศไทย	 	 ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับประโยชน์
จากแนวทางของ	ศอ.	บต.	ในด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาของประเทศ	รวมทั้งการเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของประเทศไทย
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ไอซิส รอดพยันต์
สำานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชมุชนท่องเทีย่วทรายขาว 
มิติใหม่ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

	 	 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นภูเขา	 ทะเล	 นำ้าตก	 แหล่งธรรมชาติ
ทีอ่ดุมสมบรูณ	์หรอืโบราณสถานทางประวตัศิาสตร์	รวมถงึความ
พิเศษของวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่	
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากต่างถ่ินได้เป็น
จำานวนมาก
	 	 ศนูยอ์ำานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(ศอ.	บต.)	
มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	 เพื่อเสริมสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและการเช่ือมโยงเศรษฐกิจจากภายนอกพ้ืนท่ี	

ผ่านการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 เป็นการดึง
ศักยภาพและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเป้าหมาย
ของโครงการเมืองต้นแบบ	 “สามเหลี่ยมมั่นคง	 ม่ังค่ัง	 ยั่งยืน”	
ท่ีต้องการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใหม้กีารเจรญิเตบิโตสอดคลอ้งกบัตน้ทนุและศกัยภาพของพืน้ที	่
การดำาเนนิงานทีผ่่านมาได้รับการสนบัสนนุจากหลายหนว่ยงาน	
ทำาให้ปัจจุบันมีการดำาเนินการจัดทำาการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 	 “ชุมชนท่องเท่ียวทรายขาว”	 เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดทำา
การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนซึง่ไดร้บัความนยิมมาก	โดยทาง	ศอ.บต.	
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์	นายเพลินศักดิ์	พรหมสุข	หรือคุณลุงส่วน	
หน่ึงในคณะกรรมการของชุมชนท่องเท่ียวทรายขาว	ถึงจุดเร่ิมต้น
ของการจัดทำาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการบริหารจัดการ
ที่ทำาให้ทรายขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้ความนิยม
อย่างแพร่หลายจากทั้งคนในและนอกพื้นที่	
	 	 ชุมชนทรายขาวตัง้อยูใ่นตำาบลทรายขาว	อำาเภอโคกโพธิ	์
จังหวัดปัตตานี	 ประกอบไปด้วย	 6	 หมู่บ้าน	 แบ่งเป็นหมู่บ้าน
ชาวไทยมุสลิม	3	หมู่บ้าน	และหมู่บ้านชาวไทยพุทธ	3	หมู่บ้าน	

เสวนาพาที
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จงึทำาให้ทรายขาวเปน็ชมุชนพหุวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
วิถีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 	 ชมุชนทรายขาวมีแหล่งทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่หลายแหง่	ทีเ่ปน็
จุดเด่นคือ	 อุทยานแห่งชาตินำ้าตกทรายขาว	 ที่ได้รับความนิยม
มาก	มีนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา	 จนถือเป็นอุทยานที่มีรายได้
มากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ถัดมาก็จะเป็นวัดทรายขาว	
เป็นวัดโบราณคู่กับทรายขาวมาเป็นเวลานาน	 โดยเป็นวัดท่ีมี
ชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมและเครื่องรางของขลัง	 ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก		และมัสยิดนัจมุดดีน	
(มัสยิด	 300	 ปี)	 เป็นโบราณสถานที่สร้างมาร่วมสมัยกับชุมชน
ทรายขาว	 โดยมีความเชื่อกันว่าแต่เดิมคนทรายขาวอพยพ
จากไทรบุรีมาตั้งรกรากอยู่ที่ทรายขาวในสมัยก่อนรัชกาลที่	 5	
มาพรอ้มกบัชาวมุสลมิ	ซึง่สถานทีท่ัง้สองแห่งนีถื้อเป็นสญัลกัษณ์
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนทรายขาว
	 	 ทางชุมชนทรายขาวได้เปิดชุมชนท่องเที่ยวมากว่า	10	ปี
แล้ว	 เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวของสามจังหวัดที่มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด	 โดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน	
คุณลุงส่วนได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดเร่ิมต้นของการจัดทำาการท่องเท่ียว
โดยชุมชนและการบริหารจัดการจนทำาให้เป็นที่นิยม	
	 	 “การทำาชุมชนท่องเที่ยวก็เริ่มจากปี	พ.ศ.	2545	ลุงก็ได้
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ตั้งชมรมขึ้นมาก่อน	เป็นชมรมจักรยานภูเขาสันกาลาคีรี	และได้
รับการสนับสนุนจากทางสำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปัตตานี	 ก็ให้งบมาทำาการแข่งขันกีฬา	 เดิน	 วิ่ง	 ป่าตานี	
ในสมัยแรกๆ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	-	2545	เป็นต้นมา	ทรายขาว
ก็ได้เป็นหนึ่งใน	 14	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีชมรมจักรยาน
ภาคใต้ที่เป็นภาคีกัน	ใน	1	ปี	เราจะแข่งกัน	14	ครั้ง	เป็นเจ้าภาพ
จงัหวดัละ	1	ครัง้		เรากไ็ดเ้ริม่กนัมา	จนป	ีพ.ศ.	2545	ทางจงัหวัด
ปัตตานีได้เห็นว่ามีคนเข้ามาเที่ยวอยู่บ่อย	 ก็นึกจะตั้งชุมชน
ทอ่งเทีย่ว	และไดค้้นหาวา่ในทรายขาวเรามศีกัยภาพอะไรบา้งที่
เป็นแหล่งเรียนรู้	คนนอกจะมาดูทรายขาวจะมาดูอะไร	แล้วเรา
จะเอาอะไรให้เขาดู…เราก็มีกลุ่มต้ังเป็นเครือข่าย	กลุ่มการท่องเท่ียว
โดยชุมชน	ก็มีประธานจัดตั้งขึ้นมา	ซึ่งตอนนี้เราจดเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวทรายขาวไว้แล้ว	มีคุณชนินทร์	 เศียรอินทร์	
เป็นประธาน	และมีคณะกรรมการรวม	15	คน....”
	 	 ทีผ่า่นมาไดร้บัการสนบัสนนุและความรว่มมอืจากหลาย
ภาคส่วน	 ทั้งการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสำานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี	 หรือการส่งเสริมในเรื่อง
ของนักวิชาการที่มาให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนจากทาง	ศอ.บต.	และ
ทางองค์การบรหิารการพฒันาพ้ืนทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื	(อพท.)	โดยคณุสเุทพ	เกือ้ศกัดิ	์ทีใ่หก้ารสนบัสนนุโดยเพิม่

ชุมชนทรายขาวเป็นเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวพิเศษ	 เช่นเดียวกับ
อันดามัน	ซึ่งกำาลังอยู่ในช่วงการประชุมหารือ	ตอนนี้	3	จังหวัด
ชายแดนภาคใตม้โีอกาสทีจ่ะตัง้เป็นเขตการทอ่งเทีย่วพเิศษที	่10	
นอกจากนี้ 	 ชุมชนทรายขาวยังได้รับความร่วมมือจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 	 คณะอาจารย์และ
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เข้ามาศึกษาในเรื่อง
ของพันธุกรรมพืช	และการวิจัยในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยว
	 	 ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาวมีการบริหารจัดการตาม
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน	หรือ		CTB	-	I		โดยให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่จะอำานวยความสะดวกตั้งแต่การจัดเตรียม
รถตู	้การจดัทรปิพรอ้มทีพ่กัเปน็โฮมสเตยช์าวบา้นทีม่กีารรองรบั
ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยพุทธและมุสลิม	 มีทั้งการเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติที่สวยงามและชมบรรยากาศทะเลหมอกในช่วงเช้า	
การทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร	การทอ่งเทีย่วทีค่รอบคลมุทัง้	3	จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	 หรือการจัดรถนำาเท่ียวทั่วพื้นที่ในชุมชนทราย
ขาวด้วย		“รถจิ๊ป”	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวทราย
ขาว	เปน็การนำาทอ่งเทีย่วในลกัษณะเปิดประทนุใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ได้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่	 ซึ่งการทำาชุมชนท่องเที่ยว
ถือเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน	โดยคนส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลัก
คอืการทำาเกษตรกรรม	ทัง้การทำาไร	่ทำานา	การทำาสวนผลไม	้หรอื
การทำาเกษตรผสมผสาน	โดยชุมชนทรายขาวยงัมคีวามพิเศษใน
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เรือ่งของทเุรยีนหมอนทองและทเุรยีนกา้นยาวทีข้ึ่นชือ่ของทราย
ขาวในเรื่องรสชาติอร่อยพิเศษกว่าที่อื่น	 ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชนทรายขาว
	 	 จุดแข็งของชุมชนท่องเที่ยวทรายขาวที่ทำาให้สามารถ
ยืนหยัดมาเป็นเวลายาวนาน	 และเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มี
ความเข้มแข็งมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น	
ลุงส่วนได้ให้สัมภาษณ์ว่า
	 	 “การทำาการท่องเที่ยวเราทำาโดยพรรคพวกเราก่อน	
พวกท่ีใจถึงก่อน	โดยเราจัดกลุ่มการท่องเท่ียวสำาหรับนักท่องเท่ียว
ใน	3	จังหวัดก่อน	อย่างปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	แล้วค่อยขยาย
เครอืข่ายไปยงัสตูล	สงขลา	และพืน้ทีอ่ืน่	ผา่นการประชาสมัพันธ์
ทางสื่อต่างๆ	 และโซเซียลมีเดีย	 ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ี
อื่นให้มาเที่ยว	และจะมีการบอกต่อๆ	กันไป...	”
	 	 คุณลุงส่วนได้กล่าวอีกว่า	“	…สิ่งสำาคัญที่สุดคือการสร้าง
ความประทบัใจและความไวว้างใจทีท่ำาใหเ้ขาเชือ่มัน่ในการทีจ่ะ
มาท่องเที่ยวอีกในครั้งต่อไป	 โดยทางชุมชนทรายขาวจะส่ง
ทมีงานไปอบรมเรือ่งการเปน็เจา้บา้นทีด่	ีซึง่ลกัษณะของการเปน็
เจ้าบ้านที่ดี	คือ	หนึ่ง-เราต้องยิ้มแย้มแจ่มใส	ทักทายปราศรัยกัน
อยู่ตลอด	สอง-คือภาษา	คนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะมีการศึกษาท่ีโอเคอยู่
นะ	ภาษาพูดเข้าใจ	 สื่อความหมายได้	 บางที่ไปแล้วชาวบ้านไม่
พูด	 แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไง	 ให้ข้อมูลไม่ได้	 อย่างหนูมาที่ลุงจะ

ไปไหนก็ขึ้นรถไปบริการไปเท่ียวชุมชน	 อีกอย่างคือทรายขาวมี
ความโชคดีในเรื่องของศักยภาพของธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมดี	
บรรยากาศดี	คนก็มา....	”
	 	 อีกอย่างหนึ่งที่จะทำาให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ความสำาเร็จได้คือ	การร่วมมือของชุมชน	โดยชุมชนทรายขาวมี
ความเข้มแข็งสูงและคนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจ	 ในการ
บรหิารจดัการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัคอื	ชมุชนทรายขาวมกีารพัฒนา
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 คนในชุมชนจะผลัดกันเข้าร่วมประชุม
ต่างๆ	 ของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 แล้วนำามา
ปรับปรุง	มาพูดคุยกันในกลุ่ม	นอกจากน้ี	ยังมีการสร้างเครือข่ายกัน
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ระหว่างกลุ่มท่องเที่ยวอื่น	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เ ป็นประโยชน์ 	 และเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม
ในการสรา้งแพค็เกจทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย	รวมถึงเปน็การสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 สำาหรับบุคคลที่สนใจเท่ียวชมชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว	
สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง	 โดยนั่งรถไฟลงที่สถานีโคกโพธ์ิ	
(ปัตตานี)	 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 สุดปลายทางที่ชุมชน
ทรายขาว	 ระยะทางประมาณ	 7	 กิโลเมตร	 หรือเดินทาง

โดยเคร่ืองบินมาท่ีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่	และติดต่อประสาน
ทางชุมชนท่องเที่ยวในการอำานวยความสะดวกในการเดินทาง	
ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่	คุณชนินทร์	เศียรอินทร์	ประธานชุมชน
ท่องเที่ยวทรายขาว	โทรศัพท์	08		9737	9553	หรือ	08	1097	
7025
	 	 การสง่เสรมิการจัดทำาการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนจะชว่ยให้
เกิดการสร้างงาน	 สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน	
ในแง่ของการเพิ่มตลาดกับวิสาหกิจชุมชน	 ซึ่งเป็นผลดีต่อ
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เศรษฐกจิชุมชน	นอกจากนี	้ยงัเปน็การชว่ยสง่เสรมิใหเ้หน็คณุคา่
ของทรัพยากรที่มีอยู่	 และให้ความสำาคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น	
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรของพ้ืนที่	 สร้าง
จิตสำานึกรักบ้านเกิด	 และมีความต้องการท่ีจะพัฒนาพื้นที่อยู่
ตลอดเวลา	สอดคลอ้งกบันโยบาย	“ไทยนยิม	ยัง่ยนื”	ของรฐับาล
ทีใ่หมุ่้งขับเคลือ่นให้ชมุชนอยูด่มีสีขุ	ดว้ยการพฒันาความเปน็อยู	่
อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตร	และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

	 	 ศอ.	บต.	หวังว่าการสัมภาษณ์ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว	
จะเป็นแนวทางสำาหรับชุมชนอื่นที่มีความพร้อมทางด้าน
ศักยภาพและทรัพยากรในการจัดทำาท่องเที่ยวโดยชุมชน	
เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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	 	 บทความเรือ่งนีเ้ปน็บทความทีเ่ขยีนขึน้จากประสบการณ์
การเปน็นกัวจิยัทีไ่ดม้โีอกาสลงพ้ืนทีสั่มผัสกับชมุชน	ผู้คนในพืน้ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 การพบเจอผู้คนท่ีหลากหลาย
กลุ่มอาชีพและความคิด	ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความสนใจเก็บเกี่ยว
เรือ่งราว	บทเรยีน	ประสบการณท์ีไ่ดจ้ากการทำางาน	ทัง้นีใ้นสว่น
ของบทความเรื่องน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและวิถีรอบกาย
ข้าพเจ้าอยู่มิน้อย	ถึงแม้จะมิได้ประกอบอาชีพนี้โดยตรง	แต่การ
ได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน	
มีโอกาสพบเห็นเรือกอและ	 ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยน	

การไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกับผู้คนทั้งในชุมชนของตนเอง	 และ
ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือกอและในการออก
ทะเล	 รวมทั้งช่างวาดลวดลายเรือกอและ	 ส่งผลให้ข้าพเจ้า
ปรารถนาที่จะบันทึกเรื่องราว	ความทรงจำา	ประสบการณ์	และ
ความรูส้กึของเขาเหลา่นัน้อันมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งสำาคญัตอ่เรอื
กอและ	 ก่อนที่เรือกอและจะเป็นเพียงคำาบอกเล่าในฐานะยาน
พาหนะแห่งประวัติศาสตร์ที่มีหน้าที่หล่อเลี้ยงผู้คน	 และเป็น
สัญลักษณ์แห่งความงดงามและสีสันบนท้องนำ้าในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

รอฮานี ดาโอ๊ะ
นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 เรือกอและ : เสน่ห์แห่ง
ลวดลายและสีสันเหนือ
ท้องนทีชายแดนใต้

เรือกอและสองลำาสุดท้ายแห่งชุมชนปากนำ้า (บือติงตันหยง) 
อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ลำาที่ 1)

สีสันชายแดนใต้
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เสียงเพรียกจากสายนำ้า
	 	 เสยีงเครือ่งยนตเ์รอืลำาเก่าครวญครางดจุดัง่ยงัไมย่อมตืน่
จากนิทราในยามราตรี	 เรือประมงพื้นบ้านที่จอดอยู่ริมแม่นำ้า
ปัตตานีได้ถูกปลุกขึ้นโดยชาวประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเตรียมตัวออก
สู่ทะเลในการหาปลามายังชีพ	 และหารายได้ให้แก่ครอบครัว	
สมาชิกบนเรือช่วยกันเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือ	
บางคนวิดนำ้า	 และเก็บเศษไม้	 เปลือกหอยท่ีอยู่บนเรือเพื่อที่จะ
ชว่ยผอ่นนำา้หนกัเรอื	และใหส้ามารถเดนิไปมาไดอ้ยา่งสะดวกขึน้	
เรือกอและลำานี้มีหน้าที่ในการนำาพาเจ้าของและลูกเรือซึ่งเป็น
ญาติพี่น้องเจ้าของเรือออกหาปลายังทะเล	 สมาชิกในเรือ
มีประมาณ	7	-	8	คน	โดยมีจุดมุ่งหมายไปท่ีการหาปลาทู	ปลาโอ	
ปลาอินทรี	ฯลฯ	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงฤดูกาล
	 	 สอดคล้องกับคำาบอกเล่าของแบมัง	ผู้มีอาชีพประมงพ้ืนบ้าน	
และช่างวาดลวดลายเรือกอและแห่งพื้นที่อำาเภอปะนาเระ	
จังหวัดปัตตานี	 ว่าเรือกอและขนาดกลางๆ	 จะมีสมาชิก
ในการออกเรอืประมาณ	7-8	คนโดยประมาณ	แตห่ากเรอืลำาใหญ่
จะมีสมาชิกหรือลูกเรือจำานวน	12-13	คน	ก่อนที่เรือจะเลื่อนตัว
ออกจากทา่นำา้หนา้หมูบ่า้น	เสยีงทกัทายเป็นภาษามลายถูิน่ของ
คนคุ้นเคยจากเรือรับจ้างพาคนข้ามฟากลำาเล็ก	 ตะโกนแว่วมา
ไม่ห่างกันนักว่า	 “วันนี้อากาศดี	 น่าจะได้ปลากลับมาเยอะนะ”	
เม่ือการเตรยีมการเรยีบรอ้ย	เรอืกอและลำาขนาดกลางกล็อยลอ่ง
นำาพาผู้คนบนเรือมุ่งสู่ทะเล	 เป็นเช่นนี้มายาวนานนับร้อยปี	
ก่อนที่จะมีเครื่องยนต์มาช่วยในการผ่อนแรงพาย	

เรือกอและ : สถานะและการคงอยู่
	 	 จากการพูดคุยและคำาบอกเล่าของ	 แบมัง	 ได้กล่าวว่า	
ปัจจุบันสถานภาพของเรือกอและในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
น่าเป็นห่วง	เนื่องจากจำานวนเรือที่ลดน้อยถอยลงไปพร้อมๆ	กับ
ช่างที่มีฝีมือในการสร้างเรือและวาดลวดลายเรือกอและก็ทยอย
เสยีชีวิตไปทลีะคนสองคน	โดยรวมแลว้ในปจัจบุนัเรอืกอและใน
พืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใตม้จีำานวนไมเ่กินหนึง่รอ้ยลำา	คำาบอก
เล่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของเรือกอและท่ีเป็นตัว
บ่งชี้หลายๆ	 ประการที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องจำานวนทรัพยากร
ทางทะเลท่ีมีแนวโน้มลดลงจากอดีต	ภาวะความผันผวนหรือตกตำา่
ทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่องกับราคานำ้ามันเชื้อเพลิงที่ ใช้
ในการขับเคลื่อนเรือกอและที่สูงขึ้น	 แต่เมื่อออกเรือแล้ว
ไม่สามารถจับสัตว์นำ้ าได้อย่างที่ตั้ ง เป้าหมายไว้ส่งผลให้
ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่สามารถต่อลมหายใจในการประกอบอาชีพเดิม
ได้ต่อไป	 และบางส่วนผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่น	 เช่น	
การขบัเรอืรบัจา้งพาคนขา้มฟาก	อันสง่ผลกระทบสบืเน่ืองไปถงึ
ภูมิปัญญา	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่	
	 	 เมื่ออาชีพออกเรือประมงพื้นบ้านเรือกอและมีต้นทุนสูง
แต่ผลกำาไรไม่สอดคล้องกัน	 คนรุ่นใหม่จึงแยกย้ายไปประกอบ
อาชพีอืน่	ผูม้ฝีมีอืดา้นการต่อเรอื	วาดลวดลายเรอืกอและจงึไมม่ี
เรือกอและให้ต่อและวาดลวดลาย	 รวมทั้งการขาดการส่งต่อ
สืบทอดภูมิปัญญาเนื่องจากแนวคิด	 วิถีที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านศาสตร์และอาชีพ

สีสันชายแดนใต้

เสียงเพรียกจากสายนำ้า
	 	 เสยีงเครือ่งยนตเ์รอืลำาเก่าครวญครางดจุดัง่ยงัไมย่อมตืน่

เรือกอและ : สถานะและการคงอยู่
	 	 จากการพูดคุยและคำาบอกเล่าของ	 แบมัง	 ได้กล่าวว่า	
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ท่ีแตกต่างจากอดีต	ประกอบกับทางเลือกท่ีมากข้ึน	รายได้และเวลา
ที่สามารถจัดการเลือกสรรได้ตรงตามความสนใจของตนเอง	
เหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น
	 	 ปัจจุบันพื้นที่หรือชุมชนที่ยังคงมีเรือกอและในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงเหลือจำานวนเพียงไม่ก่ีแห่ง	 ได้แก่	 ชุมชนบือติง	
(ปากนำ้า)	 ชุมชนหัวสะพาน	 (เดชา)	 อันเป็นชุมชนในพ้ืนที่เขต
อำาเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 ชุมชนบางตาวา	 อำาเภอหนองจิก	
จังหวัดปัตตานี	 เรือกอและในพ้ืนที่อำาเภอเทพา	 จังหวัดสงขลา	
และเรือกอและในพ้ืนที่ตำาบลบางนาค	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
นราธิวาส

สีสันและลวดลายแห่งอัตลักษณ์เรือกอและ
	 	 จากคำาบอกเล่าของผู้ที่เก่ียวข้องกับเรือกอและเล่าว่า	 
เรือกอและท้ังในอดีตและปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น
ยานพาหนะในการประมงเพ่ือหล่อเล้ียงชีพของผู้คนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	แต่เน่ืองมาจากมนุษย์กับความสวยความงาม
เป็นสิง่ทีห่ลกีหนกีนัไมพ้่น	เม่ือมีเวลาวา่งจากการประกอบอาชพี
หลักจึงได้รังสรรค์วาดลวดลายเรือของตนให้มีความงดงามด้วย
ลวดลายทีเ่ปน็เอกลกัษณ์และสีสันท่ีสดใส	อนัมีส่วนทำาใหเ้จา้ของ
เรอืรูส้กึเกดิความสขุ	สบายตา	สบายใจเมือ่ไดเ้หน็เรอืของตนเอง
มีความสวยงาม	 อันอาจส่งผลให้สามารถคลายเหนื่อยเมื่อยล้า
จากการประกอบอาชีพลงไปได้บ้าง
	 	 ลวดลายที่ วาดบนเรือกอและในอดีตกับปัจจุบัน 
มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก	เท่าที่
พบเห็นโดยทั่วไป	 สัตว์ที่วาดบนเรือกอและในอดีตส่วนใหญ่ 
จะเป็นพญานาค	 หงส์	 แต่ปัจจุบันเจ้าของเรือและช่างวาดลาย 
จะนิยมการวาดมังกรมากกว่า	 โดยเฉพาะในส่วนหัวมังกร	 
แต่ลักษณะลำาตัวยังคงรูปแบบเดิม	ซึ่งแบมังได้อธิบายเหตุผลถึง
การเปลีย่นแปลงในเรือ่งนีว้า่	ขึน้อยูกั่บความชอบของเจา้ของเรอื	
และเน่ืองจากเห็นว่ามังกรน้ันมีรูปลักษณ์ท่ีดุกว่า	 มีราศีและ 
ความงามกว่า	 จึงได้เปล่ียนใช้ลายมังกรแทนพญานาคและหงส์	

ลวดลายบนเรือกอและศรีตันหยง เรือกอและสองลำาสุดท้าย
แห่งชุมชนปากนำา้ (บือติงตันหยง) อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ลำาท่ี 1)

ลวดลายบนเรือกอและลังกาสุกะ เรือกอและสองลำาสุดท้าย
แห่งชุมชนปากนำ้า (บือติงตันหยง) อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

(ลำาที่ 2)

แตก็่ยงัคงมบีางสว่นท่ียงัใช้ลวดลายสตัว์แบบเดมิ	นอกจากน้ีเรือ
บางลำาอาจมีการตัดทอนลวดลายสัตว์ออกไปและแทนท่ีด้วย 
ดอกลายมลายูก็มีเช่นเดียวกัน
	 	 ในสว่นของลวดลายอืน่ๆ	ประกอบบนลำาเรอืกอและ	หรอื
บริเวณอื่นๆ	อันได้แก่	หัวเรือ	ชิ้นส่วนของเรือ	เช่น	บางา	จาปิง	
ซางอ	ลอแย	นั้น	ในอดีตช่างวาดลายเรือกอและส่วนใหญ่จะใช้
ลายกนกเป็นหลัก	 แต่ปัจจุบันนิยมวาดลวดลายดอกมลายู	 
ลายประยุกต์	 แต่ยังคงมีช่างบางส่วนที่คงใช้ลายกนกยืนพื้นใน
การวาดดงัเช่นในอดตี	ขา้พเจา้ไดส้อบถามชือ่ของลวดลายทีว่าด
บนลำาเรือกอและ	 แบมังช่างวาดลวดลายเรือกอและได้ตอบว่า	
“ช่างวาดลายเรือกอและแต่ละคนจะมีลีลาลูกเล่นเกี่ยวกับ
ลวดลายที่แตกต่างกัน	 โดยในส่วนของตนเองนั้นไม่ค่อยจะรู้ช่ือ
และความหมายของลวดลายที่รังสรรค์ขึ้น	 เนื่องจากอาศัย 
การเรียนรู้และประสบการณ์การวาดลวดลายด้วยตนเอง	 ไม่มี 
ครูสอน	ตอนเด็กๆ	ใช้ความชอบ	และการสังเกตดูเรือกอและที่
มอียูใ่นชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	รวมทัง้การนัง่ดชู่างวาดลวดลาย
เรือกอและวาดลงไป	 จดจำาและทดลองวาดบนกระดาษบ้าง	 

เรือกอและสองลำาสุดท้ายแห่งชุมชนปากนำ้า (บือติงตันหยง) 
อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ลำาที่ 2)
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บนทรายบ้างจนกระทั่งสามารถพัฒนาฝีมือตนเอง	 และใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน”		
	 	 แบมังเลา่เพ่ิมเตมิเกีย่วกบัประสบการณช์วีติของการเป็น
ช่างวาดลวดลายเรือกอและว่า	 ตนเองเร่ิมต้นฝึกวาดลวดลาย
ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 เรียนรู้และฝึกฝนไปเรื่อยๆ	 
จนกระทัง่เมือ่อายไุด	้21	ป	ีชว่งทีอ่ยูท่ีส่ายบรุ	ีมเีจา้ของเรือสนใจ
จ้างเด็กรุ่นใหม่ให้ช่วยวาดลายเรือกอและ	 ตนเองสนใจอยาก
ทดลองวาดจงึไดร้บังานครัง้แรก	โดยในครัง้นัน้ไดค้า่จา้งในราคา	
250	บาท	อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างวาดลวดลายเรือ
กอและครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้	
	 	 ส่วนลวดลายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	 นั้น	 คือ	
ลวดลายดอกพุดตาน	ตรงกลางดอกจะมีดอกกุหลาบซ้อนลงไป	
ซึ่งแบมังกล่าวว่า	การเลือกดอกลายดังกล่าวเป็นลายพิเศษของ
ตนเองเนื่องจากวาดแล้วมีความสวยงาม	คนดูแล้วชอบ	เจ้าของ
เรอืชอบ	เราจึงม่ันใจวา่นีแ่หละเปน็เอกลกัษณ์งานของตนเองและ
เลือกใช้ลายดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้	
	 	 ด้านสีสันที่ใช้ในการวาดลวดลายเรือกอและนั้นจะเน้น
โทนสีสดใสแบบธรรมชาตินำาด้วยโทนสีส้ม	สีเขียว	ตามด้วยสีนำา้เงิน	
และมีการผสมสีเพ่ือให้เกิดสีใหม่ขึ้นมา	 คือ	 สีแดงและสีเหลือง	 
สทีีใ่ชใ้นอดตีจะนยิมใชสี้นำา้มันตราเรือใบ	ตราหลอดไฟ	ตรา	C20	
ตราสายฟ้า	(ฟ้าแลบ)	ฯลฯ	แต่ปัจจุบันช่างวาดลวดลายเรือกอและ
นิยมใช้สีตราพัด	 เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 เช่น	 
นำ้ามันเคลือบเงารองรับทำาให้สีท่ีใช้มีความชัดเจน	 ไม่เพ้ียน	 
ส่งผลให้งานออกมามีความสดสวยตรงตามความต้องการของ
ช่างและเจ้าของเรือกอและ	 นอกจากนี้ช่างบางคนยังนิยมใช้ 
สียี่ห้ออื่นๆ	เช่น	สี	TOA	เป็นต้น		
  ช่างวาดลวดลายเรือกอและ	:	ผู้สืบทอดภูมิปัญญาแห่ง
งานศิลป์จากอดีตถึงปัจจุบัน
	 	 คำาบอกเลา่และเร่ืองราวเกีย่วกบัผู้รู้หรือครูภูมปิญัญาแหง่
การวาดลวดลายเรอืกอและในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้มี
ความไม่ชัดเจนมากนกั	จะทราบบา้งกจ็ากบรรดานักวาดลวดลาย
เรือกอและด้วยกัน	และบอกกล่าวช่ือกันในนามฉายาช่ือเรียกส้ันๆ	
ตามด้วยท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัยของช่าง	 โดยท่ีมีช่ือและเรื่องเล่า 
เกี่ยวกับช่างวาดลวดลายที่เป็นที่จดจำาเล่าขานตั้งแต่รุ่นอดีต
จนถึงปัจจุบันทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วบางส่วน	 ได้แก่	
*อัลมัรฮูมเจ๊ะมูซอแห่งงาแบ	ชำานาญในการวาดลวดลายเก่ียวกับ
รามเกียรติ์	โดยสามารถวาดลายเรื่องรามเกียรติ์เกือบทั้งเรื่องได้
บนลำาเรือกอและ	 พู่กันที่ท่านใช้ทำามาจากไม้ไผ่	 กาบมะพร้าว	
ท่านเป็นศิลปินที่มีภูมิปัญญาและลีลาในการถ่ายทอดให้แก่ 
ผู้ เรียนและเด็กๆ	 ได้อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ	 
โดยการวาดภาพจะไม่ลำาดับตามทฤษฎีการวาด	เช่น	เม่ือวาดภาพสัตว์
จะไม่เร่ิมต้นจากส่วนหัว	แต่จะเร่ิมจากส่วนหาง	ขา	 แล้วให้เด็กๆ	
ที่มานั่งชมทายว่าเป็นภาพอะไร	นอกจากนี้เวลาที่เห็นการชนไก่

ท่านก็จะนำาเรื่องราวการชนไก่มาวาดลงบนลำาเรือกอและ 
เช่นเดียวกัน	ส่วนในพื้นที่อำาเภอปะนาเระ	ครูภูมิปัญญาที่มีฝีมือ
วาดลวดลายเรือกอและได้แก่	 *อัลมัรฮูมแบซอ	ทั้งนี้ในปัจจุบัน
ยังคงหลงเหลือช่างวาดลวดลายเรือกอและในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่มากนัก	ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	ได้แก่	แบดิง	
และมะแย	ซึ่งเป็นช่างวาดลวดลายที่มีฝีมือแห่งชุมชนบางตาวา	
และแบมามุ	 ช่างวาดลวดลายเรือกอและแห่งพื้นที่บ้านทอน	
จังหวัดนราธิวาส	เป็นต้น

เรือกอและกับพลวัตและการแทนที่ 
	 	 ปัจจุบันเรือกอและในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ลดน้อยลงกว่าจากอดีตมาก	และถูกแทนท่ีด้วยเรือประเภทต่างๆ	
เพื่อการใช้งานที่สอดคล้องเหมาะสมของผู้ใช้	 ราคาที่ประหยัด	
และช่วงเวลาการต่อเรือที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานดังเช่น
เรือกอและ	โดยที่ชาวประมงพื้นที่บ้านและช่างวาดลวดลายเรือ
กอและเล่าว่า	 “เรือกอและมีพัฒนาการและปรับเปลี่ยนไปตาม

ท่าเทียบเรือกอและและเรือประเภทอื่นๆ
ในชุมชนปากนำ้าบือติงตันหยง

บ้านเรือนริมแม่นำ้าปัตตานีข้างท่าเทียบเรือกอและในพื้นที่
ชุมชนปากนำ้า บือติงตันหยง อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
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ยุคสมัย	 เนื่องจากเน้นในเรื่องการใช้งานที่สะดวก	 คล่องกว่า	
เพราะในอดีตเรือกอและเป็นเรือที่มีความเพรียว	 ไหวพลิ้ว 
เวลาลอ่งไปตามสายนำา้	แตปั่จจบุนัรปูแบบการใชง้านมกีารปรบั
เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกกว่าเรือกอและที่ลำาใหญ่	 ท้ายเรือ 
ไม่สามารถวางเครื่องยนต์ได้	 หรือวางได้แต่อาจไม่สะดวก 
ในช่วงการเลี้ยวโค้งในพ้ืนที่แคบ	 ทำาให้เกิดพัฒนาการต่อเรือ
ประเภทต่างๆ	อันได้แก่	เรือปาตะกือร๊ะ	(เรือท้ายตัด)	เรือบาฆา	
เรือซีย๊ะอ์	 (เรือซีย๊ะอ์มีจุดกำาเนิดที่แหลมโพธ์ิ	 จังหวัดปัตตานี	 
เพื่อใช้ออกเรือหาปลาในทะเลใน)	 ขึ้นมา”	 ซึ่งเมื่อเทียบกับ 
เรือกอและที่มีขนาดลำาใหญ่	 ใช้ระยะเวลาและทรัพยากร 
ในการตอ่เรอื	โดยเรอืกอและบางลำาทีม่ขีนาดใหญอ่าจใชเ้วลาใน
การต่อเรือและวาดลวดลาย	 7-8	 เดือน	 อันส่งผลให้ราคาของ 
เรือกอและสูงขึ้นตาม	 แต่ทั้งนี้ก็ยังมีชาวประมงพ้ืนบ้าน 
บางคนที่มีความชอบในสีสันแห่งศิลปะและความงดงามบน 
ลำาเรือ	 ยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อต่อเรือกอและเพื่อใช้ใน 
การประกอบอาชพี	อนัเปน็การรว่มสบืสานวถิภีมูปิญัญาอนัเปน็
อัตลักษณ์ของพื้นที่อีกทางหนึ่ง
	 	 การหาแนวทางเพื่อการคงอยู่ของเรือกอและในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้สามารถดำาเนนิการไดจ้ากทัง้รปูแบบ
การศึกษาวิจัย	 การรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
เรือกอและ	 การเผยแพร่สื่อสารเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ 	
ภูมิปัญญาดังกล่าว	 ตลอดจนการสอบถาม	 ระดมความคิดเห็น

มัสยิดทางเข้าท่าเทียบเรือกอและในพื้นที่
ชุมชนปากนำ้า บือติงตันหยง

จากผู้รู้	ช่างวาดลวดลาย	ผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเรือกอและ
โดยตรง	 ทั้งช่างวาดลวดลายเรือกอและ	 ช่างต่อเรือกอและ	 
ชาวประมงพื้นบ้าน	ฯลฯ	
	 	 โดยที่แนวคิดสำาหรับการสืบทอดและการต่อยอด 
ในการคงไว้ซึง่เรือกอและไมใ่หสู้ญหายจากไปจากพ้ืนทีช่ายแดน
ภาคใต้นั้น	 แบมัง	 ช่างวาดลวดลายเรือกอและและชาวประมง 
พ้ืนบ้านแห่งพ้ืนที่อำาเภอปะนาเระ	 จังหวัดปัตตานีได้ฝากไว้ 
อย่างน่าสนใจว่า	 “พื้นที่อื่นๆ	 ในโลกนี้	 เรือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพไม่มีลวดลายท่ีสวยงามด่ังเช่นเรือกอและท่ีบ้านเรา	เหตุใดเล่า
ผู้คนถงึยอมจา่ยเงินแพงเพ่ือไดม้าซึง่การครอบครองของลวดลาย
บนเรือกอและ	ถ้าไม่ใช่เพราะความงดงาม”	
	 	 แบมังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	 “การถ่ายทอดจึงเป็น 
อีกหนทางในการสบืตอ่ใหเ้รอืกอและมอียูใ่นพืน้ทีต่อ่ไป	สำาหรบั
ตนเองแล้วจะมีการปรับตัวตามยุคสมัยและความสนใจของ 
ผู้เรียน	 เช่น	 เยาวชนคนรุ่นใหม่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการ 
วาดลวดลายและนำาไปเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊ค	 หรือยูทูบก็เป็น 
อกีแนวทางทีเ่ขา้กับยคุสมยั	ความตอ้งการและความสะดวกของ
ผูเ้รยีน	ถอืเป็นการอนรุกัษอ์กีหนทางหนึง่	การไดถ่้ายทอดทกัษะ
แก่ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านลวดลาย	 เช่น	ช่างประดิษฐ์
และวาดลวดลายว่าวที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และนำาลวดลาย
เรือกอและไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวาดลวดลายบน 
ตัวว่าว	 การนำาลวดลายเรือกอและไปวาดบนร่มและแกะสลัก 
บนรองเท้าแตะยางพารา	 ก็เป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อ 
เพ่ิมมูลค่าให้แก่ลวดลาย	 และเป็นอีกแนวทางในการดำารง
ลวดลายเรือกอและให้คงอยู่ในพื้นที่ต่อไป”				

ศัพท์เฉพาะ
อัลมัรฮูม	คือ	คำากล่าวเรียกนำาหน้าชื่อให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว	
  
บุคลานุกรม
มะยานมั	อมูา	ชา่งวาดลวดลายเรอืกอและ	22	พฤษภาคม	2561.
สัมภาษณ์
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  พิเศษ!!  ทางกองบรรณาธิการจะมอบของที่ระลึกสำาหรับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

  หลักเกณฑ์การส่งบทความ ลงพิมพ์ในวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (วารสาร ศอ.บต.) รูปแบบบทความ เป็นบทความทั่วไป บทความสังเคราะห์จากการวิจัย หรือบทความที่เขียนขึ้น

จากประสบการณ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ด้านการเกษตร 

การค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

หรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบทความมีลักษณะการเขียน

ที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ทันสมัย และมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ การพัฒนา จำานวนหน้าอยู่ระหว่าง 5 - 7 หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพ

ประกอบ (ถ้ามี)

 

  รูปแบบตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาดตัวอักษร 16

  ขนาดรูปภาพ และไฟล์รูปภาพประกอบ บทความละไม่เกิน 6 รูปภาพ จัดวางตามความเหมาะสม

  วิธีการส่งบทความ และรายละเอียดค่าตอบแทน ส่งบทความมาในรูปแบบ PDF และไฟล์ Word พร้อมแจ้งชื่อบัญชีและ

เลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงินค่าตอบแทนไปยัง E-mail : wirayut.s@psu.ac.th บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ 

ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนบทความ

  บทความแตล่ะเรือ่งทีต่พีมิพใ์นวารสารเลม่นีเ้ปน็ความคดิเหน็สว่นตวัข องผูเ้ขยีนแตล่ะทา่น ไมเ่กีย่วขอ้งกบักองบรรณาธกิาร

ความรับผิดชอบด้านเน้ือหา รูปภาพ และการตรวจร่างบทความแต่ละเร่ืองเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ 

ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง

  ข้อมูลติดต่อประสานงาน

  นายวีรยุทธ์ สุทธิ นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  E-mail : wirayut.s@psu.ac.th  ID Line : jojoesutti
  โทรศัพท์ 0 7428 6975 มือถือ 08 9590 5267

ขอความร่วมมือ ในการทำาแบบสอบถามความคิดเห็นสำาหรับเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วารสาร ศอ.บต.) ในฉบับต่อไป
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