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บทบรรณาธิการ
  วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการพัฒนาที่กลั่นออกมา 
เป็นตัวหนังสือ ในรูปแบบที่น่าอ่าน น่าสนใจ และเต็มไปด้วย
สาระความรู้ ข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  
ที่ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมพัฒนา 
ไปพร้อมกับพ่ีน้องประชาชนของพวกเราในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้
  วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ฉบับที่ 1 ฉบับที่เป็นตัวแทนสำาคัญของผู้ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ ที่ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนา แสดงออกมาให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรม และนำามาบันทึกเป็นเรื่องราว ผ่านมุมมอง 
แนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่าน เช่น เร่ืองของภาพอนาคต 
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ 
เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่ช้ีให้เห็น
แนวทางและรูปแบบขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างจริงจัง  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือมุ่งหวังให้พ่ีน้องประชาชนมีความอยู่ดี กินดี 
และมีความสุข เร่ืองของการเดินหน้าประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนใต้ภายใต้ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่สำาคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
เปน็กลไกหนึง่ทีเ่กดิจากการบรูณาการการทำางานของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่  โดยมี  ศอ.บต.  เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการขับเคลื่อน ผลของการดำาเนินโครงการได้เห็นเด่นชัดว่า
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงต่อพ้ืนท่ีในปัจจุบัน เป็นต้น นอกจาก
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 
ภายในเลม่วารสารฉบบันี ้ทีอ่ยากเชญิชวนใหผู้อ้า่นเขา้ไปเรยีนรู ้
และทำาความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ของเรา
  แต่ละเรื่องราว แต่ละบุคคลที่ถ่ายทอดในวารสารฉบับนี้ 
มุ่งหวังเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาพ้ืนที่ และจะกลไกอีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะสร้างสรรค์  
และพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความสงบสุขต่อไป แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้ากับเรื่องราวดี ๆ ที่จะนำามาเสนออีกมากมายครับ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
         บรรณาธิการ
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  วันนี้ กองบรรณาธิการวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคม ไดร้บัเกยีรตเิปน็อยา่งสูงจาก นายศภุณัฐ สิรันทวิเนต ิ
เลขาธกิาร ศอ.บต. ผูท้ีม่บีทบาทอยา่งมากตอ่การพฒันานโยบาย
สำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติและความเปน็อยูข่องประชาชนในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในพ้ืนท่ีโดยเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและราชการส่วนกลาง 
รวมทั้งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการขับเคล่ือนโครงการ 
เมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ซ่ึงถือเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลนโยบายแรกๆ ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่าท่ีเคยเห็นผ่านมา 
ท่านเลขาธิการฯ มาด้วยรอยยิ้มและท่าทางสบายๆ พร้อมให้
ความเป็นกันเองกับการพูดคุยซึ่งฉีกลักษณะออกไปจากผู้นำา 
ฝ่ายความม่ันคงที่มีบุคลิกในอีกทางหนึ่ง พร้อมเปิดใจพูดคุย 
เก่ียวกับประเด็นภาพอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
ภายใต้การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 
การทำางานของ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยประสานขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐบาลและหน่วยแกนกลางบริหารและอำานวยการ 
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่านเลขาฯ มีมุมมองการพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ 
ศอ.บต. อย่างไรบ้าง 
  ความบอบชำา้จากเหตกุารณค์วามไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ที่ยาวนานหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำาให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สูญเสียโอกาสการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก  
ดังจะเห็นได้จากการค้าและการลงทุนในพ้ืนท่ีลดน้อยลงทุกปี โดยเฉพาะ
การลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นมานับต้ังแต่ 
ป ีพ.ศ. 2547 ไมเ่คยมกีารลงทนุในพ้ืนทีเ่ลย ส่งผลตอ่การพฒันา
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน เป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่า
จะผลิตอะไรก็ตาม ก็ไม่มีช่องทางการนำาผลผลิตเหล่านั้นไปสู่ 
ภาคการตลาดได้ หากจะดำาเนินการก็จะต้องมีการขนส่งไปในระยะทาง
ทีม่ากกว่าจงัหวัดอ่ืนๆ เช่น การขายปาลม์นำา้มนั เรากล็ำาเลยีงไป
ขายยังจังหวัดกระบี่ หรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมปาลม์นำา้มนั สิง่ทีเ่กิดขึน้ คอื รายไดไ้มคุ่ม้คา่ใชจ้า่ย
แต่ เราก็ เลือกไม่ได้ เพราะถ้าไม่จำาหน่ายไปในช่องทางน้ี  
ก็ไม่สามารถขายที่ไหนได้ ภาคการท่องเที่ยวหดตัวแทบจะเป็น 
“ศนูย์” เนือ่งจากความกลวัในชวิีตและทรพัยส์นิของประชาชน

ภาพอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
ภายใต้การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศนผ์ู้บริหาร
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จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ทำาให้ผลผลิตเกษตร 
และท่ีแปรรูปออกมา ไม่มีช่องทางการจำาหน่ายอีก เป็นการซำา้เติม
ความบอบชำ้าที่ว่านี้ให้มากขึ้น และเราก็มาคิดว่า หากอยู่แบบนี้
ต่อไปเร่ือย  ๆโดยรัฐไม่มองภาพใหญ่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่แท้จริง ประชาชนชนของเราจะอยู่จะกินอย่างไร อนาคต 
ลูกหลานจะมืดดำาขนาดไหน เป็นสิ่งที่เราต้องมีคำาตอบให้กับ
ประชาชนทุกคน เพราะ ศอ.บต. เป็นองค์กรของประชาชน 
ท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีสอดรับกับความจำาเป็นและความต้องการ
ของประชาชน
  ในสมัย นายภาณุ อุทัยรัตน์ (อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.) 
ผมทำาหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. ฝ่ายบริหาร ก็มีการพูดคุย
และหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหมด  
และมีการนำาเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจ และ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแล
ด้านความม่ันคง/ประธานกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) เพ่ือนำาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และมีการรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ห น่ ว ย ง า น ทุ ก ห น่ ว ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
เมื่อกรกฎาคม 2561 ก็เห็นชอบเป็นหลักการ และได้มอบ 
ศอ.บต. ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำางานร่วมกันเกิดเป็นโครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ท่ีผ่านมา โดยมอบหมายให้ 
ศอ.บต. ทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการที่มี 
รฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
เป็นประธานฯ ปัจจุบันก็เป็น ท่านกอบศักดิ์ ภูตระกูล และท่าน
กเ็ปน็ผูม้คีวามรูแ้ละความเช่ียวชาญอยา่งมากในดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
  ผมจะขอกล่าวรายละเอียดเก่ียวกับโครงการเมืองต้นแบบฯ 
สัก เล็กน้อยว่ า เป็นโครงการเชิ งบู รณาการสำ าคัญตาม 
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ใหม้กีารเจรญิเตบิโตโดยสมดลุสอดคลอ้งกับต้นทนุและศกัยภาพ
ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพลิกโฉมเมืองที่มี 
ความขัดแย้งและความไม่เข้าใจซ่ึงกันและกัน ไปสู่เมืองท่ีมีความรัก
และความสามัคคี ประชาชนทุกเช้ือชาติและทุกศาสนา มีเป้าหมาย
และเหน็ภาพอนาคตของการพัฒนาตรงกัน นำาไปสูค่วามร่วมมอื
รว่มใจทีจ่ะสรา้งเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติทีด่ใีหกั้บคนในพืน้ที ่
และเป็นแนวทางที่จะนำาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้หลุดพ้นกับดักของการใช้ความรุนแรงจากการก่อเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ไปสู่ความสุขสงบและมีการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจแบบก้าวหน้าเพ่ือให้สอดรับกับแนวทางพัฒนา 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาต ิฉบบัที ่12 นโยบายความมัน่คงแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 - 2564 
และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2560 - 2562 และการพัฒนาประเทศไทย 4.1  
หรือ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักของโครงการฯ ครอบคลุม
ใน 5 มิติ ดังนี้ 
  > มติท่ีิ 1 การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยา่งย่ังยนื 
โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ 
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 มาเป็นรากฐานสำาคัญของการทำางานเศรษฐกิจ
ฐานรากเพ่ือใหส้ามารถเข้าถงึประชาชนและเปน็หลักการสำาคญั
ทีน่ำาไปสู่การบรหิารจัดการการพฒันาอยา่งสมดลุ ประโยชนแ์ละ
ความสุขอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง
  > มิติท่ี 2 ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการเช่ือมโยง
เศรษฐกิจทุกระบบเข้ามาไว้ร่วมกันภายใต้กรอบการทำางานที่มี
เป้าหมายการพัฒนาเพียงหนึ่งเดียว เป็นวงจรการทำางาน 
จากเศรษฐกิจครัวเรือน สู่เศรษฐกิจหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาเป็น
วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีจะเช่ือมตอ่อุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะมาลงทุนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพาที่ทุกภาคส่วนสามารถช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่ งกันและกัน  โดยรั ฐอำ านวยการสนับสนุน 
สุดความสามารถ
  > มิติที่ 3 ความอยู่ดีมีสุขของสังคม จากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าจะนำาไปสู่ 
การเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การสร้างหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม และฟ้ืน
ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตแ้ละประเทศไทยให้กลับคืนมาอีกคร้ังหน่ึงและท้ายสุดจะนำา
ไปสู่การสร้างสังคมท่ีทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน  
เกิดเป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทรท่ีไม่ทอดท้ิงให้ใครสักคนอยู่ข้างหลัง
  > มิติที่ 4 การยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพเพื่อเป็นกลไกสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบนฐานศักยภาพ ความรู้และความสามารถเพ่ือให้เกิด
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ ควบคูเ่ตมิเตม็สิง่ทีข่าดและมคีวามจำาเปน็
ต่อการขับเคล่ือนการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้และการวางแผนอนาคตเพ่ือสร้างทรัพยากร
มนุษย์รองรับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ
  > มิติที่ 5 การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมน่าอยู่” 
ด้วยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำาคัญสูงสุดกับ 
การสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เน้นการบริหารจัดการ
เชิงระบบอย่างสมดุล และไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่



วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้8

เนื่องจากการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมนั้น จำาเป็นจะต้องอาศัยการบูรณาการ
ร่วมจากทุกภาคส่วน ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. 
กำาหนดแนวคิด หรือ แนวทางอย่างไร
  เน่ืองจากการทำางานร่วมกันท่ีผ่านมา ระหว่างกองอำานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.  
ทั้ง กอ.รมน. ส่วนกลาง และกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า  
ทำาให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงส่งสัญญาณให้ ศอ.บต. 
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทำาหน้าที่ขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบด้วยการใช้มิติทางเศรษฐกิจและสังคม
มาเปน็แนวทางหลักนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงครบวงจร เพือ่สรา้ง
โอกาสครั้งสำาคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเป้าการพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชวิีตใหก้บัประชาชนในพืน้ทีต่ามนยัการทำางานเพือ่มุง่เปา้หมาย
การสร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างเท่าเทียมกัน (แนวคิดหลัก คือ มือล้วงกระเป๋าเจอเงิน   
เงยหน้ามองฟ้าเจอโอกาส) การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  
ลดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ฯลฯ  
เปิดเมืองต้นแบบการพัฒนา 3 เมือง ได้แก่ เมืองหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี ในฐานะท่ีเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า
ผสมผสาน (Agricultural Industry City) เมืองเบตง จังหวัด
ยะลา ในฐานะที่เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพ่ือการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City)  
และเมืองสุไหงโก-ลก ในฐานะทีเ่ปน็เมอืงตน้แบบการคา้ชายแดน
ระหว่างประเทศ (International Border Trade City)  
มีประเด็นการขับเคลื่อนที่สำาคัญ 4 เรื่อง ได้แก่
  > ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะการนำาจุดแข็งของพื้นที่
มาประกอบสรา้งฐานการพฒันาทางเศรษฐกจิทีส่ำาคญัของพ้ืนที่
ให้เป็น ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครบวงจร  
และเชือ่มโยงการพฒันาไปสู่มติอิืน่ๆ ได ้ผ่านการสร้างเศรษฐกจิ 
ครัวเรือนสู่เศรษฐกิจหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรมครอบครัวพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่จะ
เชื่อมต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ตามลำาดับ
  > ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  
   ได้แก่ 
   2.1 ระบบการขนส่งท่ีเชื่อมโยงท้ังการขนส่งทางบก  
    ทางนำ้า และทางอากาศ 
   2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เ พื่อรองรับ 
    การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมท้ังระบบรวมถึง  
    การค้า การพาณิชย์และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
   2.3  การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.4 การสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยน 
    ประสบการณ์การเรียนรู้ของทรัพยากรมนุษย์ 
    ทุกแขนงงาน 
  > ประเด็นท่ี 3 การเช่ือมโยงไปยังเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือนำาไปสู่การลดความเหล่ือมลำา้ทางสังคม การสร้างสังคมน่าอยู่ 
ปลอดภัยจากยาเสพติด ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นำาไปสู่
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน ผ่านการมีงานทำา  
มีรายได้เหมาะสมตามอัตภาพ เชื่อมโยงมิติความมั่นคงและ 
การพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างแรงงานท้องถิ่นที่เชื่อมโยง 
กบัโครงการหลกัทีม่รีากฐานการทำางานเชือ่มโยงไปถงึประชาชน
ในพื้นที่อย่างแท้จริง
  > ประเด็นท่ี 4 การบริหารจัดการรัฐแนวใหม่ 
เพ่ือรองรับโครงการเมอืงตน้แบบ สามเหล่ียมมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื 
ทุกส่วนราชการจะต้องให้ความสำาคัญอย่างสูงสุดกับการทำางาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์และความสุขของ
ประชาชน ส่วนราชการจะต้องปรับตัวไปตามการพัฒนาโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเป็นรัฐท่ีเปิดกว้างสามารถเชื่อมโยง
กับทุกฝ่าย การทำางานบนความโปร่งใสเป็นธรรม ยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นรัฐท่ีรู้เท่าทันและมีความคิดริเร่ิม 
เพ่ือให้การทำางานทุกกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการทำางาน
เป็น รัฐที่ประชาชนเชื่อถือและเป็น ระบบราชการที่ไร้รอยต่อ
  โดยทั้งหมดตามที่ผมได้นำาเรียนไปข้างต้น จะเป็นกรอบ
การทำางานที่นำาไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกันของ 
ทุกหน่วยงาน ผ่าน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบฯ  
ทีข่ดีการพัฒนาใน 3 เมอืง และเมือ่พร้อมกจ็ะขยายผลการพฒันา
ไปสู่เมืองอ่ืนๆ ด้วยการเช่ือมโยงผ่านการพัฒนาจากประชาชน 
สู่ประชาชนด้วยกัน 2 เร่ือง คือ เศรษฐกิจปากท้องที่ดีและ
คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี 

วันน้ี การพัฒนาเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน
เดินมาได้ปีเศษแล้ว ส่งผลอย่างไรต่อการขับเคล่ือน
ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ใ น พื้ น ที่   
และเตรียมการขยายผลการทำางานไปอย่างไร
  ผมคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในวันน้ี 
มาถูกทางแล้ว เพราะเม่ือประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความเข้าใจกัน
มากขึ้น จะนำาไปสู่การลดความขัดแย้งและความเห็นต่าง 
จากความคิดได้ไม่มากก็น้อย เพราะความบอบชำ้าทางเศรษฐกิจ 
หลายปทีีผ่า่นมา หากไมท่ำาอะไรเลย คนในพ้ืนทีจ่ะกา้วไมท่นัโลก
ภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน 
สิ่งสำาคัญที่สุด คือ เราจะไม่มีโอกาสการพัฒนาและการแข่งขัน
หากเราไม่ได้ เริ่มอะไรเลย เรื่องนี้  เ ป็นเรื่องสำาคัญมาก 
เพราะเราต้องให้ความสำาคัญกับคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาร่วมกับรัฐ
แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร เ ห็ น ช า ติ บ้ า น เ มื อ ง เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ไ ป ไ ด้   
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โดยท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นส่วนหน่ึงของชาติบ้านเมืองน้ี ดังน้ัน  
เราต้องทำาทุกวิถีทางท่ีจะนำาไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ 
ความทัดเทียมทางเศรษฐกิจ ผมเช่ือม่ันว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นเมืองท่ีจุดติดในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเรามี
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมมากที่สุด
แห่งหนึ่ง ถ้าเราเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้ไปข้างหน้าได้  ผมเชื่อมั่นว่าอนาคตของพื้นที่มี 
อย่างแน่นอน
  วันนี้เราพยายามอย่างมากที่จะเปิดเกมรุกการพัฒนา
เศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลให้ความสำาคัญอย่างมากและผลที่เกิดข้ึน 
ก็เป็นไปในแง่บวกอย่างมาก เช่น การท่องเที่ยวผลสะท้อนจาก
การพัฒนา พบว่าสถิตินักท่องเที่ยวห้วงระหว่างเดือนมกราคม 
- ธนัวาคม 2560 ทีผ่า่นมา มจีำานวนนกัทอ่งเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่ว
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำานวนที่สูงกว่าปีก่อนๆ   
โดยตลอดท้ังปี พบว่า มีจำานวนนักท่องเท่ียวเฉล่ีย 1,534,193 คน 
และมจีำานวนการจบัจา่ยใชส้อยเพิม่สงูขึน้ รวมรายไดจ้ำานวนกวา่ 
6,433.46 ล้านบาท ประกอบกับตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่มี
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อาทิ ตัวเลขการลงทุน 
และ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่า จังหวัดยะลา  
ภาคการบริการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.72 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10.76 มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.98  
ในขณะท่ีจังหวัดนราธิวาส ภาคเกษตรขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 การลงทุนภาคเอกชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 และจังหวัดปัตตานี ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 
รวมทั้งอัตราการค้าชายแดนก็ปรับตัวสูงขึ้น เป็นจำานวนถึง  
6 หมื่นล้านเศษ สูงกว่าปี 2559 กว่า 2 หมื่นล้านเศษ เป็นตัวเลข
ทีม่คีวามสำาคัญและนา่สนใจมาก นอกจากนี ้การพัฒนาทีเ่กดิขึน้ 
ยังมีความเช่ือมโยงไปยังความต่ืนตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

สงัเกตจากจำานวนรา้นคา้ แผงลอย ซึง่เปน็วถิชีวีติปกตขิองคนใน
พื้ น ที่ เ พิ่ ม จำ า น ว น ม า ก ขึ้ น  สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
ที่ย้ายกลับถิ่นฐานมากขึ้น การซื้อขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย  
บ้านจัดสรร อัตราการว่างงาน จำานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนและการทำางานร่วมกันของ
ภาคส่วนเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีมากขึ้น
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการทำางานดา้นการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสำาคัญ รวมทั้ง 
จากผลการสำารวจของประชาชนตอ่ความเชือ่มัน่ดา้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ ก็พบว่าประชาชนเชื่อมั่นเรามาก และเราก็คิดว่า 
เม่ือประชาชนไว้วางใจเรามากขนาดน้ี เราก็จะต้องเดินหน้าทำางาน
อย่างหนักต่อไป และจะทำาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีมากข้ึน 
นำาไปสู่การลดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงและทำาให้หมดไป 
ในที่สุดให้ได้ 
  การเตรียมการของ ศอ.บต. ร่วมกับทุกหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวขอ้ง เราเหน็แลว้วา่วนันี ้เราเดนิหนา้พฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมไปได ้ในการเตรยีมการขั้นต่อไป ก็จะนำาขอ้เสนอของทา่น
นายกรัฐมนตรีที่มีการแถลงผลการประชุมระดับผู้นำาแผน  
IMT-GT ว่าเราจะทำาระเบียบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ 
Economic Corridor ที่ 6 ภายใต้กรอบ IMT-GT เช่ือมโยง 
การพัฒนาเส้นทางอนาคตเศรษฐกิจชายแดนใต้และมาเลเซีย 
เป็นการยกระดับการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปอีกมิติหน่ึง 
ที่จะให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยเฉพาะ
มาเลเซยี อินโดนเีซีย บวกสิงคโปร์ จีนและชาตอ่ืินๆ ทีจ่ะชว่ยกนั
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะเชื่อมโยง 
การพฒันาเสน้ทางอนาคตทีม่เีอกชนรายใหญ่รว่มกับประชาชน 
ในพื้นที่จับมือกันพัฒนาพื้นที่เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพและ
อนาคตให้กับประชาชน ถือเป็น Quick Win ทุกฝ่าย และเช่ือว่า
หากทำาไดใ้นอนาคตอนัใกล ้จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะเปน็ประตู
สู่อาเซียนที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน
  วันน้ี เราได้รับทราบทิศทางการทำางานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ 
ศอ.บต. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็จะเป็นความ
ชัดเจนในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ให้ดี ให้เป็น 
กลจักรสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติอื่นๆ ซึ่งถือว่า
เป็นการทำางานที่มีการบูรณาการทำางานร่วมกันของทุกฝ่าย 
ทั้งฝ่ายความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยเฉพาะถูกจริต
ประชาชนท่ีใหค้วามสำาคญัสงูมากกบัปากทอ้ง ดงันัน้ หากพัฒนา
ไปได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น 
อย่างท่ีท่านเลขาธิการฯ ให้ข้อมูลไว้ เราก็จะเห็นอนาคตชายแดนภาคใต้ 
ที่วันนี้ไม่ใช่แค่สุกใสเท่านั้น แต่เจิดจรัสพร้อมกับการเติบโตและ
ความเนือ้หอมของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ลยก็วา่ได ้
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงมีกระแสพระราชดำารัส ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2559 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟู
เด็กพิการซำ้าซ้อนให้ดี ข้ึน เพ่ือท่ีพ่อแม่จะได้ไม่ต้องนั่งอุ้ม  
และสามารถประกอบอาชีพได้ 
  การดำาเนินการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
และเด็กกำาพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นภารกิจ 
ทีส่ำาคัญอย่างหน่ึงของศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ดำาเนินการร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมัยนั้น 
(นางไขแสง ศกัดา) พรอ้มทีมงานมอือาชพีในลกัษณะสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วย นายแพทย์ เชิดพงศ์ หังสตูล ผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์
ด้านเด็กพิการ  และนางนิลลี กะโด สถาปนิกชำานาญการ  
โดยการทำางานฯ ดังกล่าว ศอ.บต. บรรจุไว้ในแผนสาธารณสุขเชิง
รุกที่ ให้การช่วยเหลือและดูแลเป็นพิเศษอย่างเป็นระบบ  
ท้ังการช่วยเหลือด้านการวางแผนป้องกันและการเตรียมการรองรับ 
เพ่ือให้มีศักยภาพท่ีเพียงพอต่อการดำารงชีพในสังคม ทั้งนี้ 
ศอ.บต. มีกลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึง 

และพ่ึงพาตนเองได้ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถและสร้างความรู้สึกทีด่ใีหก้บัผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และเด็กกำาพร้า ในการดำาเนินชีวิตในสังคมได้  
เป็นการช่วยลดภาระของครอบครัว ถือเป็นการช่วยเหลือครอบครัว
ในอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของรัฐบาล  
“เราจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” และเป็นไปตามข้อส่ังการของ  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวการประชุม 
ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลฯ วาระพเิศษ  เม่ือวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ช้ัน 3 อาคารสำานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ ทำาเนียบรัฐบาล ได้สั่งการว่า “วันนี้ต้องให้ประชาชน
เข้าใจว่ารัฐได้ทำาทุกอย่างเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชนให้ดีข้ึน เช่น งานสาธารณสุข งานอาชีพ สร้างรายได้ 
ฯลฯ จะทำาอย่างไรให้เขามองเห็นว่าเราทำาให้แล้ว ส่วนนี้ผู้แทน
พเิศษฯ ตอ้งลงไปทำาและเดินไปในทางเดียวกัน หากเราสามารถ
ดูแลจัดการได้ ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในพ้ืนท่ีอีกต่อไป”

สืบสานแนวพระราชดำาริฯ 
“เก้าอี้ สุขใจ” สู่สายใยรัก
ของครอบครัว
ดำารง อินโท
ส�ำนักประสำนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

หนึ่งในนำ้าพระทัย
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  ศูนย์การเรียนรู้ฟ้ืนฟูเด็กพิเศษโดยครอบครัวนราธิวาส 
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ออกแบบและจัดทำา 
เคร่ืองช่วยเหลือความพิการหรือเคร่ืองช่วยพยุงร่างกายให้เด็กพิการ 
ซำ้าซ้อน ให้สามารถทำากิจวัตรประจำาวัน สามารถเพ่ิมเวลา 
การเรียนรู้โดยไม่ต้องนอนติดเตียงขึ้นภายใต้ชื่อ “เก้าอี้ สุขใจ”  
ท่ีผ่านการประเมินผลสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำาหรับช่วยฝึกการน่ัง 
การทรงตัว และฝึกสมาธิ รวมถึงให้ผู้ดูแลได้มี เวลาว่าง 
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น ศอ.บต. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย จึงต้องการนำามาขยายผลให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่มีความพิการซำ้าซ้อนให้ครอบคลุมในพื้นท่ี 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการดูแลผู้พิการได้
อย่างทั่ วถึ ง  โดยได้ดำา เนินการภายใต้กิจกรรมสืบสาน 
แนวพระราชดำาริฯ “เก้าอ้ี สุขใจ” สู่สายใยรักของครอบครัว ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ฟื้นฟู และส่งเสริมศักยภาพ
ของเด็กพิการและครอบครัว อันประกอบด้วย สำานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรง
พยาบาล ศนูยก์ารศึกษาเดก็พเิศษประจำาจงัหวดั เรือนจำาจังหวัด 
ศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัด สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 
ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการขับเคล่ือนงานเพื่อสนอง
กระแสพระราชดำารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ด้านการฟ้ืนฟูสภาพเด็กพิการโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก

ที่มีความพิการซำ้าซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
เป็นการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเชิงรุกในพ้ืนที่ให้เกิดข้ึน 
อยา่งเปน็รปูธรรม ตามนโยบายและขอ้สัง่การของคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลุม่เปา้ของการดำาเนนิกิจกรรม เปน็เดก็พกิารทัว่ไปหรอื
เดก็ทีม่คีวามพกิารซำา้ซอ้นท่ีสามารถนัง่หรอืทรงตวัไดด้ว้ยตนเอง
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 200 คน โดยเป็น 
เด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส 35 คน จังหวัดปัตตานี 40 คน 
จังหวัดยะลา 52 คน จังหวัดสงขลา 36 คน และจังหวัดสตูล 37 คน 
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  การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการลงพื้นที่
ประเมินสภาพความพิการและสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว 
ในการฟื้นฟูสภาพและพร้อมในการฝึกพัฒนาการจากแพทย์ 
และนักกายภาพบำาบัดที่ทาง ศอ.บต ได้จัดเป็นทีมสหวิชาชีพ 
(สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด) ร่วมดำาเนินการ
สำารวจและคัดกรอง พร้อมนัดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ความรู้ 
การใช้อุปกรณ์แก่ผู้ปกครองเด็กพิการ รวมถึงการวัดขนาดตัว 
เด็กพิการ เพื่อจัดทำาอุปกรณ์ที่มีขนาดพอดีและเหมาะสมกับ 
เดก็พกิาร ซึง่เปน็เกา้อ้ีทีป่ระกอบข้ึนเฉพาะบคุคล เนือ่งจากสรรีะ
ของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยมีการประกอบเก้าอี้ 
ให้พอดีกับขาเด็ก เวลาน่ัง เท้าสามารถวางราบกับพ้ืนได้ เวลาโน้มตัวเล่น
ของเล่นหรือรับประทานอาหารจะมีการลงนำ้ าหนักขา  
ทำาให้กล้ามเน้ือขาแข็งแรงและจะสามารถเตรียมฝึกยืนและฝึกเดินได้
ในขั้นต่อไป ที่ผ่านมาเด็กพิการที่ใช้เก้าอี้ดังกล่าว มีพัฒนาการ 
ท่ีดีข้ึน เด็กจะมีอารมณ์สดช่ืน มองสบตามากข้ึน รู้จักการหยิบจับ
ส่ิงของเนื่องจากได้เห็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเม่ือเด็กคุ้นชิน
กับการนั่ งเ ก้าอี้และคุ้นชินกับการเล่นกิจกรรมบนเก้าอี้   
ผู้ปกครองก็จะมีเวลาไปทำากิจวัตรประจำาวันอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้น 
การจัดทำาอปุกรณช่์วยพยงุรา่งกาย “เกา้อี ้สุขใจ” ในพืน้ที ่อาศยั
ช่างฝีมือที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัดนั้นๆ เช่น 
บุคลากรของเรือนจำาจังหวัดสงขลา บุคลากรของเรือนจำาจังหวัดสตูล 

และบุคลากรของศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงานจั งหวัด 
นราธิวาส เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการดำาเนินกิจกรรมนี้ นอกจาก
ก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงส่งผล
ต่อการดูแลประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น 
แลว้ยงัเปน็การถอืเปน็ชอ่งทางหนึง่ในการสรา้งเสรมิอาชพีให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ทาง ศอ.บต ได้มีการจัดทำา 
คู่มือการใช้ “เก้าอี้ สุขใจ” ที่ระบุการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีและ 
การดูแลเด็กพิการเบื้องต้น
  ศอ.บต. ได้จัดการมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้ 
สุขใจ” แก่เด็กพิการที่ได้รับคัดเลือกคนละ 1 ชุด โดยมี 
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน 
ในการมอบอุปกรณ์ และได้กล่าวให้กำาลังใจผู้ปกครองเด็กพิการท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถกำาหนดได้ ในทาง
ของพี่น้องมุสลิมทราบดีว่าทุกอย่างนั้นคือสิ่งที่ถูกพระผู้เป็นเจ้า
ทดสอบ ซึ่งทดสอบความเป็นพ่อ เป็นแม่ เราต้องดูแลลูกให้ดี
ที่สุด ต้องอดทนทำาหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุด ให้ลูกมีความสุข
ตามอัตภาพ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางภาคส่วนราชการ และ ศอ.บต. 
ช่วยได้ ก็พร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่  
ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีท่ีว่า ‘เราจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง’ 
วันนีไ้ดม้อบ ‘เก้าอี ้สุขใจ’ ซึง่จะช่วยอำานวยความสะดวกผู้พกิาร
ได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยจะได้มีที่นั่งที่ปลอดภัย”
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  การดำาเนินกิจกรรมสืบสานแนวพระราชดำาริ “เก้าอ้ีสุขใจ” 
สู่ ส า ย ใ ย รั ก ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  ไ ด้ รั บ ก า ร ต อ บ รั บ ที่ ดี    
ช่วยเสริมสร้างให้เด็กพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการดูแล
ที่ดีมากข้ึนและได้รับการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และ 
การเรียนรู้ท่ีดี เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของสถาบัน
ครอบครวัในการจัดการสุขภาพเดก็พิการ ท่ีสำาคญัคือ ผูป้กครอง
หรือผู้ดูแลมีเวลาในการทำางานหรือทำาภารกิจในชีวิตประจำาวัน
ได้มาก 
  แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น สื บ ต่ อ เ จ ต น า ร ม ณ์ แ ล ะ สื บ ส า น 
แนวพระราชดำ าริ ของสมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ด้านการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการโดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กที่มีความพิการซำ้าซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไป ทาง ศอ.บต จึงไ ด้มีแผนในการขับเคลื่อนงาน 
ด้านสาธารณสุขให้ท่ัวถึงมากข้ึน โดยให้มีการต่อยอดจากเก้าอ้ีสุขใจ
ไปสู่รองเท้าคู่แรก เป็นกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
สภาพเด็กพิการที่มีอายุตำ่ากว่า 15 ปีที่มีปัญหาการเดิน  
โดยการสนับสนุนรองเท้าส่ังตัด จำานวน 250 คู่ (จังหวัดละ 50 คู่) 

ที่จะช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กพิการซำ้าซ้อนที่อายุตำ่ากว่า 15 ปี  
ซึ่งต้องได้การดูแลเป็นพิเศษ โดยการทำางานของรองเท้าคู่แรก
จะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวอันไม่พึงประสงค์ของเด็กพิการ 
และลดแรงกด ซึ่งจะช่วยให้เด็กพิการกลับมาสู่การเดินได้ 
นอกจากนี้การขับเคลื่อนของ ศอ.บต. ยังได้มีการจัด 
นักกายภาพบำาบัด ประจำาศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ฯ ละ 2 คน 
ในพืน้ที ่5 จงัหวัดชายแดนภาคใต ้รวมทัง้ยงัไดจ้ดัหางบประมาณ
เพื่อจัดซื้อรถโมบายบริการคนพิการเคลื่อนที่ เพื่อรับ-ส่ง คนไข้
และบรกิารคนพกิารลดปญัหาการขาดแคลนรถรบั-สง่ และไดม้ี
การจัดชุดเคร่ืองมือสำาหรับการฟ้ืนฟูสภาพคนพิการท่ีประกอบด้วย 
เครื่องมือให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า และเครื่องมือ 
ให้การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงสำาหรับผู้พิการ โดยตั้งประจำา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ละ 1 ชุด (ประกอบด้วย 2 เครื่อง) 
ท้ังหมดน้ี คือ ความพยายามของ ศอ.บต. ท่ีจะดูแลพ่ีน้องประชาชน
ในทกุระดบัอยา่งท่ัวถงึ สูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดขีองผูพ้กิาร 
ทีย่งัเฝา้รอโอกาสจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุทา่นในการรว่มขบัเคลือ่น
การทำางานไปด้วยกัน 
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  จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน นับรวมระยะเวลาได้ 14 ปีเต็ม  
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7,666 คน บาดเจ็บ 13,115 คน แต่ทั้งนี้สถิติ
เหตุรุนแรง 3 ปีงบประมาณล่าสุด ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
แยกเป็นในปีงบประมาณ 2557 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น  
663 เหตุการณ์ ปีงบประมาณ 2558 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น  
264 เหตุการณ์ ลดลง 399 เหตุการณ์ และปี 2559 มีเหตุรุนแรง
เกิดข้ึน 193 เหตุการณ์ ลดลง 71 เหตุการณ์ เน่ืองจากหลากหลาย
หนว่ยงานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ภาครฐั และเอกชน 
พยายามวางแผนการดำ า เนินงาน วางกรอบนโยบาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
  ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. 
เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ สำ า คั ญ ที่ เ ป็ น ตั ว ขั บ เ ค ลื่ อ น 
การพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลักยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เป็นหลักการคิดที่สำาคัญประการหนึ่ง 
คือหลักพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญา

เศรษฐกิจเพียง ซึ่งเป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอด
รัชกาล ซึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2560 – 2562 ก็ได้มีการบรรจุไว้เป็นหลักการสำาคัญลำาดับแรก
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนและเกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โครงการสำาคัญที่จะอธิบาย 
การนำาหลักคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดี  
ซึ่งปัจจุบันนี้ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้สนับสนุน  ขับ เค ล่ือนอยู่ ร่ วมกับหน่วยงานในพื้ นที่   
เช่น สำานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำานักงานเกษตรจังหวัด  
ซึ่ งสามารถยกตัวอย่างที่ ให้ เห็นชัดเจน คือ โครงการ  
“เกษตรฐานรากหัวใจการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ขับเคล่ือนหัวใจสำาคัญการทำาเกษตรในพ้ืนท่ี มุ่งเน้นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรผสมผสาน  
โดยประยุกต์แนวทางตามพระราชดำาริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
  บ้านตาราแดะ หมู่ที่ 3 ตำาบลบันนังสาเรง อำาเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา เปน็หนึง่ในชมุชนตน้แบบทีม่คีวามพรอ้มจดัตัง้เปน็
หมูบ่า้นปศสุตัวตั์วอยา่ง ขบัเคลือ่นเปน็ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
ฐานรากครบวงจรในอนาคต โดยมีกลุ่มทายาทเกษตรกรและ
กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่เป็นคนขับเคล่ือนซึ่งการที่ทายาทเกษตร 
จบการศึกษาในระดับต่างๆ กลับมาสู่มาตุภูมิและร่วมพัฒนา 
บ้านเกิดของตนเอง ถือเป็นการกลับมาเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านท่ีแท้จริง  
ท้ังน้ี ศอ.บต. พร้อมส่งเสริมหมู่บ้านตาราแดะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจฐานรากในอนาคต โดยต้องการขับเคล่ือนให้เป็น 
พื้นที่ปศุสัตว์ตัวอย่างนำาร่อง เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานและ
ประชาชนที่สนใจมาศึกษา อีกทั้งเผยแพร่ความรู้การทำา 
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ส ร้ า ง อ า ชี พ แ ล ะ ร า ย ไ ด้ แ ก่ ค น ใ น พื้ น ที่   

วีรยุทธ์ สุทธ ิ

นักวิชำกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สานต่อที่พ่อทำา “เกษตร
ฐานรากหัวใจการพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”



วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15

ทั้งนี้ การสร้างความมั่นคงในพื้นที่ได้ ต้องสร้างงาน สร้างอาชีพ
ทีย่ัง่ยนื ลดความเหลือ่มลำา้ในพืน้ที ่สูก่ารเดนิหนา้การขบัเคล่ือน
การทำางานที่เต็มรูปแบบ ซึ่งการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่  9 มีแนวทางการปฏิบัติ ใช้หลัก 3 ประการ  
คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
  นายนิสมาน บูงอซายู ประธานกลุ่มทายาทเกษตร  
เป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญ และเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ตัวอย่างที ่
หลังจากตนเองเรียนจบปริญญาตรี ได้กลับมาพ้ืนที่บ้านเกิด  
สานต่ออาชีพเกษตรของพ่อ แม่ รวมกลุ่มทายาทเกษตร  
จดัตัง้เปน็อาสาชมุชนเกษตรต้นแบบฐานราก โดยการสนบัสนนุ
จากสภาเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน 36 คน พร้อมทั้งเป็น
ตัวแทนขับเคล่ือนตำาบลบันนัง สำาหรับการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีน่ี 
จะทำาเกษตรแบบหลากหลาย เกิดการรวมกลุ่มเข้าระบบ  
มีการร่วมกันคิด ร่วมกันทำา เพ่ือเพ่ิมการตลาด โดยสมาชิกแต่ละคน 
ในกลุ่มก็จะมีทั้งเลี้ยงโคขุน เลี้ยงปลา สวนกล้วย สวนทุเรียน 
ปลูกผัก ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวก็จะช่วยให้เยาวชน รวมทั้ง
เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีเงินเก็บ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซ่ึงจะส่งผลไปถึงเหตุการณ์ความรุนแรง
ในพื้นที่จะลดน้อยลงได้ โดยรายได้ต่อปีหลังจากการคาดว่า  
จะได้ 2 - 3 แสนบาท  ซึ่งปัจจุบันนายนิสมาน บูงอซายู ได้เลี้ยง
แพะนมพันธุ์ซาแนน จำานวน 25 แม่พันธุ์ โดยจะทำาแบบ 
ครบวงจร รีดนมแพะขายผลิตได้วันละ 5 - 6 กิโลกรัม ส่งไปขาย
ยังตลาด วันหน่ึงก็จะมีรายได้ประมาณหน่ึงพันบาท ถ้าคิดเป็นเดือน
ก็ประมาณสามหม่ืนบาท นอกจากนี้ก็ยังผลิตลูกแพะอายุ  
2 - 3 เดือนขาย ขายตัวละ 2,000 - 2,500 บาท ส่วนแพะสาวท่ีไม่ได้
รีดนมก็ขายตัวละ 8,000 - 10,000 บาท พ่อพันธุ์ก็จะขายอยู่ที่ 
7,000 - 10,000 บาท รวมทั้งผลิตมูลแพะส่งขาย คาดว่าต่อไป
จะขยายคอกแพะ 100 แม่ พร้อมท้ังจะมีการทำาโรงเรือนทำานมแพะ
พาสเจอร์ไรส์นมแพะ แปรรูป เป็นสบู่ ครีมโยเกิร์ต ให้ครบวงจร  
  ทัง้นี ้การขบัเคล่ือนการเกษตรตน้แบบ ตอ้งประกอบดว้ย 
1.การผลิตครบวงจร โดยมีกระบวนการผลิต การแปรรูป  
และมีตลาดรองรบั 2. สมาชกิมรีายได ้3. สนิคา้มเีรือ่งราวเฉพาะ  
มีเอกลักษณ์ และมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจสวยงาม และ  
4. สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนให้ย่ังยืน ซ่ึงปัจจุบันสินค้าท่ีสามารถ
สร้างรายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด คือ สินค้าเกษตร
อินทรีย์และออร์แกนิค เนื่องจากเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพ ปลอดสารเคมี 
และเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดปัจจุบัน ดังนั้น  
หากประชาชน ในพ้ืนท่ีสามารถยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าเกษตร
อินทรีย์ อาศัยความรู้ของทายาทเกษตรยุคใหม่ สร้างองค์ความรู้ 
สู่การบูรณาการ การทำางานทีเ่ปน็แบบแผนชดัเจน ซึง่จะสามารถ
สรา้งรายไดแ้ละสรา้งอาชีพทีย่ัง่ยนืในอนาคต สนองตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ต่อไป
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เพียงอย่างเดียวในพ้ืนท่ี เช่น ปลูกยางพารา, ปลูกปาล์มนำา้มัน ฯลฯ) 
ที่ขาดหลักประกันเรื่องรายได้ท่ีอาจจะผันแปรจากราคาพืชผล 
หรือความแปรปรวนจากสภาพลมฟ้าอากาศ อีกท้ังขาดความเช่ือม่ัน
ในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากกังวลเรื่องสถานการณ์ 
ความไม่สงบ ด้วยเหตุน้ี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เม่ือวันที 4 ตุลาคม 2559 
เหน็ชอบเปน็หลกัการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่มม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระบบยกระดับรายได้
ประชาชนให้สูงขึ้น โดยแนวคิดของโครงการนี้ คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
กำาหนดให้มีศูนย์กลางแต่ละพ้ืนท่ี และให้สิทธิพิเศษ อำานวยความสะดวก
ด้ านการค้ า  ด้ านภาษี  ด้ านการ ใช้แรง งานต่ า งด้ า ว  
เพ่ือดึงดูดให้มีการลงทุน ในการพัฒนาการผลิต เช่น การสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ า เกษตร การสร้ าง โรงแรม  
ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว เป็นต้น 
และใช้ความสมบูรณ์และความพร้อมของการพัฒนาใน 
เมืองต้นแบบ เช่ือมโยงไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล สำาหรับเมืองต้นแบบ  
3 พ้ืนที่  ประกอบด้วย อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน อำาเภอเบตง 
จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
รองเลขำธิกำร ศอ.บต. / ผู้ช่วยเลขำนุกำรโครงกำรเมือง 

ต้นแบบฯ ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

เดินหน้าประชารัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนใต้ภายใต้
โครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”

  1 ป ีครึง่ทีผ่า่นไป เศรษฐกิจภาคใตข้บัเคลือ่น
ไปทางไหน และดีขึ้นอย่างไร
  สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนปี  
พ.ศ. 2560 ถือว่าอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกตำา่ ปัจจัยสำาคัญเกิดจาก
การขาดการลงทนุในทกุภาคส่วนกวา่ 10 ป ีขาดการพัฒนาอาชีพ
ฐานราก ซึ่งส่วนใหญ่ทำาเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลูกพืช 

โครงการเด่นประเด็นดัง
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และอำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ 
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ 1 ปี  ครึ่ ง  ที่ ผ่านมา  
(ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2561) จากการบูรณาการของ 
ทุกภาคส่วนผ่านกลไก “สานพลังประชารัฐ” ขับเคล่ือนโครงการ
เมอืงตน้แบบอยา่งเตม็ทแีละตอ่เนือ่ง สง่ผลใหม้คีวามก้าวหนา้ที่
สำาคัญ ดังต่อไปนี้

พื้นท่ีอำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์กลาง
การขับเคล่ือนสู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม ดำาเนินการ 
3 กิจกรรมหลัก
  กจิกรรมที ่1 ขยายการผลติเกษตรฐานราก สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิต และการตลาด 
  กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ดำาเนินการขยายพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว 
100,000 ไร่ (ไร่ละ 25 ต้น ประมาณรวม 2,500,00 ต้น)  
ในระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำาลังเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณดำาเนินการสำาหรับโครงการนี้ ในปี 2560 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
ได้ดำาเนินการนำาร่อง ไปแล้วในพ้ืนที่ 5,000 ไร่ และปรับปรุง
คุณภาพการผลิตปาล์มนำ้ า มันให้ ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นทั้ ง ใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกลไกประชารัฐที่เป็นความร่วมมือ
ระหวา่ง ศอ.บต. สถาบนัการศกึษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกร 
(เบื้องต้น) ประมาณ 200 ราย เริ่มดำาเนินการประมาณ 
เดือนเมษายน 2561 นอกจากน้ี ได้สนับสนุนการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืช
ระยะสั้นที่สอดคล้องความต้องการตลาด

  ปศุสัตว์ มีแผนขยายฐานโคเนื้อรองรับตลาดในพ้ืนที่  
โดยเพิ่มจำานวนแม่โค 18,000 ตัว ในระยะ 3 ปี กระจาย  
33 อำาเภอ ๆ ละ 300 ราย เพ่ือให้ชาวสวนยาง สวนปาล์ม กลุ่มรายได้
น้ อย ในพื้ นที่  มี ร าย ไ ด้ เพิ่ มขึ้ น  เดื อนมีนาคม 2561  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติงบประมาณดำาเนินการ 
นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายฐานการผลิตแพะและแกะให้มี 
ความเพียงพอกับความต้องการในพ้ืนท่ี และลดการนำาเข้า ตลอดจน
ส่งเสริมการเล้ียงไก่เบตง ซึง่ขบัเคล่ือนโดยคณะทำางานเครอืขา่ย
ไก่เบตงประชารัฐ (ภายใต้อนุกรรมการโครงการเมืองต้นแบบฯ) 
เริ่มดำาเนินการกลางปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 
เครือข่ายประมาณ 150 ครัวเรือน
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน 
สร้างมาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
  ด้านการเพาะปลูก การขับเคลื่อนไปสู่เมืองต้นแบบ 
ดา้นการเกษตรนัน้ หวัใจหลกัคอื เกษตรผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง คือเปลี่ยนแนวคิดจากเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่
เกษตรผสมผสานเพือ่สรา้งหลกัประกนัรายไดแ้ละใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด ต้ังแต่ต้นปี 2560 คณะอนุกรรมการโครงการ
เมืองต้นแบบฯ ได้สนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในการขับเคล่ือนเกษตรแปลงใหญ่และ Smart Farm ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมหลายพื้นที่ นอกจากนั้น ได้จัดทำาโครงการนำาร่อง 
“ฟาร์มสวนยาง” ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย ศอ.บต.ร่วมกับ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ  สภาเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มทายาทเกษตรที่มีความสนใจและมีความพร้อม  
อย่างน้อยอำาเภอละ 1 กลุ่มร่วมโครงการ โดยจะเริมดำาเนินการ
ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป
  ดา้นประมงชายฝัง่/ประมงพ้ืนบ้าน ถอืว่าอาชีพฐานราก
ของชุมชนชายฝ่ังทะเลที่ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำาเภอของจังหวัด
ปตัตาน ีและ 2 อำาเภอของจงัหวัดนราธิวาส (เฉพาะพืน้ทีจ่งัหวัด
ปัตตานี ประมาณ 22,000 ครัวเรือน) ในปี 2560 โครงการ 
เมืองต้นแบบฯ มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาการทำาประมงชายฝั่ง 
เพ่ือยกระดับรายได้ชาวประมงให้สูงข้ึน ผ่านการทำาประมงท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การแปรรูปสัตว์นำ้าให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาด ศอ.บต.ร่วมกับ สำานักงานกองทุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดปัตตานี  และสมาคม 
ชาวประมงชายฝั่งปัตตานี จัดตั้งวิสาหกิจแปรรูปอาหารทะเล  
ทีบ่า้นตนัหยงเปาว์ ตำาบลทา่กำาชำา อำาเภอนองจกิ จงัหวดัปตัตาน ี
ประกอบด้วยโรงงานแปรรูปอาหารทะเลขนาดย่อม ปัจจุบันมี
ผลผลิตภายใต้ช่ือ “โอรังปันตัย (คนทะเล)” จำานวนมากออกสู่ตลาด 
โดยเฉพาะปลากุเลาเค็ม ทำาให้ เกิดการสร้างงานให้กับ 
กลุ่มแม่บ้านที่แปรรูป ประมาณ 50 ครัวเรือน เพิ่มรายได้ให้กับ
ชาวประมงที่จับปลากุเลา สัตว์นำ้าอื่น ๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ประมาณ 700 ครัวเรือน
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  กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปสินค้าเกษตรระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม
  ปัจจุบันภาคเอกชนเร่ิม เต รียมแผนพัฒนาพื้นที่  
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูป ตำาบลบางเขา อำาเภอหนองจิก 
เพือ่รองรบัการลงทนุประมาณ 2,500 ไร ่โดยเริม่ขยายการลงทนุ 
ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทพัฒนาชายแดนใต้ ขยายโรงงาน 
บีบเมล็ดในปาล์ม คาดว่าเริ่มต้นกลางปี 2561 เตรียมการจัดตั้ง
โรงงานมะพร้าวครบวงจร (อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดต้ัง
โรงงาน) เตรียมการจัดตั้งโรงงานพลังงานไฟฟ้าชีวมวล  
(ท่ีได้จากการผลิตนำา้มันปาล์ม) กลุ่มบริษัท OPG เตรียมการจัดต้ัง
อตุสาหกรรมปาลม์นำา้มนัครบวงจร โรงงานไบโอดเีซลจากปาลม์ 
และอุตสาหกรรมแปรรปูผลไม้ ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการประสาน
เรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุนและหลักเกณฑ์ของ Solf Loan 
นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มบริษัทอื่นๆที่กำาลังศึกษาความเป็นไปได้
ความพร้อมของวัตถุดิบป้อนโรงงาน เช่น กลุ่มบริษัทบางจาก 
บริษัท อำาพลฟู้ด ฯลฯ

พื้นที่อำา เภอเบตง จังหวัดยะลา ศูนย์กลาง 
การท่องเท่ียวชายแดนและเมืองพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน
  คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการเมืองต้นแบบฯ 
ดำาเนินการ 3 ด้านหลัก ได้แก่

  ด้านท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (เก่า-ใหม่) ให้มีความสะดวกสบาย และสวยงาม 
เพื่ อดึ ง ดูดนักท่องเที่ ยว เช่น ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง  
ทะเลหมอกเขากุนุงซีลีปัต อุโมงค์ปิยมิตรทั้ง 2 แห่ง การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงอนุรักษ์ในชุมชนต่างๆ เป็นต้น
  ด้านท่ี 2 สนับสนุน/ผลักดัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(รวมท้ังพลังงาน) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น เส้นทาง
หมายเลข 410 (ยะลา – เบตง) สนามบินเบตง ซึ่งในขณะน้ี 
(มีนาคม 2561) การก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสาร มีความก้าวหน้า 
ร้อยละ 18 ในส่วนทางวิ่ งมีความก้าวหน้าร้อยละ 40  
โดยมีกำาหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณ กรกฎาคม 2562 
(ประมาณ 16 เดือนนับจากนี้)
  ด้านที่  3 สนับสนุน/ผลักดันการบริหารจัดการ 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์
สงูสดุ ศอ.บต. ไดบ้รูณาการกับทกุภาคสว่นโดยเฉพาะกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิ เ ศษ เพื่ อ ก ารท่ อ ง เที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น  ( อพท . )  ฯลฯ  
จัดต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเร่งรัด
ดำาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำานวน 32 แห่ง ซึ่งคาดว่า 
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จะสามารถสรา้งอาชพีใหเ้กดิขึน้อยา่งหลากหลายในแตล่ะชมุชน 
กอ่ใหเ้กดิรายไดแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิน่อยา่งท่ัวถงึ ซึง่เปน็ปจัจยั
สำาคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเร่ิม
ดำาเนินการในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป

พื้นที่อำา เภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
ขับเคลื่อนสู่เมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการเมืองต้นแบบฯ 
ดำาเนินการ 3 ด้านหลัก ได้แก่
  ด้านท่ี 1 การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า (สถานีขนส่ง
สินค้าเช่ือมโยง Hub ทุ่งสง) บนพ้ืนท่ีประมาณ 70 ไร่ จะดำาเนินการ
แล้วเสร็จ ในปี 2562  การปรับปรุงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก  
เพื่อลำาเลียงขนส่งสินค้าอยู่ในระหว่างดำาเนินการการปรับปรุง 
และการกอ่สรา้งศนูย์กระจายสนิคา้ทอ้งถิน่ รองรบัพืชผกั ผลไม้
ในพื้นที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ
  ด้านที่ 2 การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทั้งภายในและเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาโครงการ
รถไฟความเร็วสูง หาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก และการเร่งยกระดับ
ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ   
ซึ่งขออนุมัติงบประมาณดำาเนินการในปี 2562
  ด้านที่ 3 การส่งเสริม/พัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เพื่อขับเคลื่อนเมืองการค้าชายแดน ศอ.บต.ร่วมกับทุกภาคส่วน 
จดัการอบรม/สมัมนา และเตรียมความพร้อมใหก้บักลุม่เยาวชน
ที่มีความสนใจและมีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่จบการศึกษา 
จากต่างประเทศ ให้เป็น “ผู้บุกเบิกและขับเคล่ือนการค้าชายแดน” 
โดยมีเป้าหมายที่จะนำาผลผลิตหรือสินค้าของดีชายแดนใต้ 
ทุกประเภทและของประเทศไทยไปสู่ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศที่ 3 โดยเฉพาะประเทศมุสลิม โดยเช่ือมต่อ 

ผ่านประเทศมาเลเซีย หรือ ผ่านท่าเรือปัตตานี  หรือ  
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาส (ท่ีจะดำาเนินการในปี 
2562) ขณะน้ีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 100 ราย
  อาจสรุปได้ว่าการดำาเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โครงการ “เมืองต้นแบบ 
สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” โดยมีคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ ทีมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เลขาธิการ 
ศอ . บต . เ ป็ น เ ล ข านุ ก า ร  ภ าย ใ ต้ ก า รสนั บ สนุ น ขอ ง 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
เป็นประธาน และภายใต้การกำากับดูแล ติดตามความก้าวหน้า
อย่างใกล้ชิดของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลท่ี มี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
เป็นหัวหน้าฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้เร่ิมฟ้ืนตัว โดยมีดัชนี 
ชี้วัดที่สำาคัญคือ การลงทุนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมมีมากขึ้น 
การสร้างงานที่เกิดจากเกษตรฐานรากมีมากขึ้น การสร้างงาน 
ในห่วงโซ่ที่เกิดจากการท่องเที่ยวมีมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ือง
ให้เกิดความเช่ือมั่นในการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต 
คาดว่า หากขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ จนสิ้นสุดระยะ
โครงการ ในปี 2563 รายได้ของประชาชน (ในวัยทำางานของ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยประมาณ 
350,000 ราย จะยกระดับสูงขึ้น ความเหลื่อมในเรื่องเศรษฐกิจ
จะลดลง และจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ให้ “ความเห็นต่างในพ้ืนท่ี” 
ทุเลาเบาบางลง เมื่อประกอบกับการพัฒนาการศึกษา 
อยา่งตอ่เนือ่ง ทีมุ่ง่พฒันาใหเ้ยาวชนเปน็พลเมอืงดแีละมงีานทำา  
รวมทั้งการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้ว 
เชื่อว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดสันติสุขได้ในเร็ววัน
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ทิศทางการพัฒนาสาม เหลี่ ยม เศรษฐกิ จ 
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
  ในปี 2536 ผู้นำาสามประเทศได้ลงนามความร่วมมือ 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (Indonesia- 
Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความได้เปรียบของอนุภูมิภาค IMT-GT  
ในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนา และสร้างความมั่งคั่งให้กับสามประเทศ 
ต่อมาศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT  
ได้ทบทวนความก้าวหน้าและจัดทำาวิสัยทัศน์ระยะยาว 20 ปี 
(IMT-GT Vision 2036) พร้อมกับจัดทำาแผนดำาเนินงานระยะ 
ห้าปีแผนท่ีสาม  ปี  พ.ศ.  2560  –  2564  (Implementation   
Blueprint 2017 – 2021: IB 2017 – 2021) ซึ่งทั้งวิสัยทัศน์
และ IB 2017 – 2021 ได้รับการเห็นชอบในเวทีระดับผู้นำาคร้ังท่ี 10 
เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2560 ณ กรงุมะนลิา สาธารณรฐัฟลิปิปนิส ์
แล้ว
  วิสั ยทั ศน์ ของ  IMT-GT ต้ อ งการ ให้ ภูมิภาค น้ี   
“มีการบูรณาการร่วมกัน ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ลดความเหล่ือมล้ํา 
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายในปี 2579 โดยเน้น 
การพัฒนาดังนี้ 1) มีภาคเกษตรยั่งยืน ลดความเหลื่อมลำ้าและ 

มิตรชัย จงเชี่ยวชำานาญ
ศูนย์บริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

พรรษา บัวรัตนะ
สิรีธร โสพร
ส�ำนักงำนฝ่ำยเลขำนุกำรกรอบกำรประชุมมุขมนตรี

และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

โครงการสำาคัญ และโอกาส
ในการพัฒนา ของกลุ่ม
ภ า ค ใ ต้ ช า ย แ ด น ใ น 
อนุภูมิภาคสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย

Guiding Framework of IMT-GT Vision 2036 and IB 2017-2021

เสริมสร้างเศรษฐกิจ
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ใช้นวตักรรม 2) มีฐานอตุสาหกรรมเขม้แข็งและเป็นอตุสาหกรรม
ขั้นสูง 3) มีภาคการท่องเที่ยวยั่งยืนและลดความเหลื่อมลำ้า 
  ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานหลักยึดตาม IB 2017-2021 
และภายใต้วิสัยทัศน์ 2036 กำาหนดสาขาการพัฒนา 7 ด้าน  
โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มการพัฒนานำา ประกอบด้วย 
3 สาขา ได้แก่ (1.1) เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
(1.2) ท่องเที่ยว และ (1.3) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล กับ  
(2) กลุ่มปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 4 สาขาความร่วมมือสำาคัญ 
ได้แก่ (2.1) การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ/การ
ส่ือสาร (2.2) การค้าและการลงทุน (2.3) สิ่งแวดล้อม  
และ (2.4) การพฒันาทรัพยากรมนษุย ์การศกึษา และวัฒนธรรม 

แนวคดิและโครงการท่ีสำาคญัภายใต ้IB 2017-2021
  การดำาเนินโครงการภายใต้ IB 2017-2021 มีเป้าหมายสำาคัญ
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเป็นอนุภูมิภาคที่มีความมั่นคง 
ในพื้นที่ระดับท้องถิ่นผ่านความร่วมมือของทั้งสามประเทศ  
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานการบูรณาการและส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
วางเป้าหมายข้ันสุดท้าย คือ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ดังนั้น กลุ่มภาคใต้ชายแดน ศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงที่เก่ียวข้อง  
จึงได้บรรจุโครงการสำาคัญในพ้ืนที่เข้าไปใน IB 2017-2021   
โดยโครงการตา่ง ๆ  ไดค้ำานงึถงึศกัยภาพและจุดแขง็ทีส่ำาคญัของ
แตล่ะจงัหวดั และความเช่ือมโยงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
โครงการที่มีความสำาคัญของกลุ่มภาคใต้ชายแดนและ 

มีความเก่ียวข้องกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในสามด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานและการขนส่งสินค้า : โดยยกระดับการเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสินค้า และการคมนาคมขนส่ง  
ทัง้ในประเทศและในพืน้ท่ีอนภุมูภิาค IMT-GT มจีดุแขง็ทีส่ำาคญั
ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ซ่ึงกลุ่มภาคใต้
ชายแดนมีโครงการที่สำาคัญ ดังนี้ 
  1.1 โครงการยกระดบัทา่เรือประมงปัตตาน ี: จดุเริม่ตน้
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ ศอ.บต. โดยท่าเทียบเรือปัตตานี 
เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่อ่าวปัตตานี โครงการต้องการพัฒนา 
ท่า เทียบเรือ ให้ ได้มาตรฐานเพื่ อสร้ างงานและรายได้ 
ให้แกป่ระชากรในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคียง เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัทางการประมง โดยจะสามารถการสง่ออกวตัถดุบิ
การเกษตรไปยังอาเซียนและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
  1.2 โครงการกอ่สรา้งท่าอากาศยานเบตง : เปน็การเปดิ
ประตูการขนส่งทางอากาศสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สุดที่ 
อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ท่าอากาศยานน้ีสามารถรองรับการท่องเท่ียว
ซึง่สอดคล้องกบันโยบายเมอืงตน้แบบของ ศอ.บต. ทีต่อ้งการให้
อำาเภอเบตงพัฒนาการท่องเท่ียวแบบครบวงจร โครงการน้ีคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคาดว่าจะสามารถ 
ดึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยและดึงดูด 
การใช้สนามบนิจากนกัทอ่งเทีย่วในรัฐปนีงัและบริเวณพรมแดน
ไทย - มาเลเซียซึ่งจะเดินทางผ่านด่านพรมแดนเบตง  

ที่ตั้งโครงการยกระดับท่าเรือประมงปัตตานี
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  1.3 โครงการยกระดับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สาย 410 ช่วงปัตตานี-ยะลา-เบตง : เป็นโครงการยกระดับ
ทางหลวงโดยขยายถนนและสรา้งอโุมงค์เพือ่ลดเวลาการเดนิทาง
ผา่นถนนทีค่ดเคีย้ว ซึง่จะทำาใหก้ารเดนิทางระหวา่งเมอืงตน้แบบ
เบตงและหนองจิกเชื่อมต่อถึงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
การสร้างทางหลวงน้ีจะสนับสนุนโครงการอ่ืน เช่น ท่าอากาศยานเบตง 
และด่ านพรมแดน เบตง  ทำ า ให้ ก ารค้ าชายแดนและ 
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีและกับรัฐต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซียดีข้ึน 
  2. ด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนและกระตุ้น
เศรษฐกิจการค้าชายแดน : เป็นการสร้างความร่วมมือ  
โดยการส่งเสริมและการอำานวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุน 
ทั้ งภายในพื้นที่อนุภู มิภาคและการค้าระหว่างประเทศ  
โดยใช้ประโยชน์จากกรอบแผนงานความร่วมมือ IMT-GT เพ่ือเน้น
การสรา้งความเขม้แขง็จากความร่วมมือและสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางเศรษฐกจิใหก้บัอนภุมูภิาคจากการเปน็พนัธมติรทางดา้นการ
ค้าการลงทุน
   2.1 โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : 
มีพื้นที่ประกอบด้วย 5 อำาเภอ 5 ตำาบล ปัจจุบัน คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จังหวัดนราธิวาส  

ที่ตั้งโครงการก่อสร้างสะพานแห่งที่สองที่เมืองรันเตาปันยัง - สุไหงโกลก

ไดเ้หน็ชอบใหก้ารนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยจดัซือ้ทีด่นิ
เอกชนเพื่อจัดตั้งนิคม โดยพื้นที่นี้จะเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิต
และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่   
   2.2 โครงการก่อสร้างสะพานแห่งท่ีสองที่เมือง 
รันเตาปันยัง – สไุหงโก-ลก : โครงการนีจ้ะสร้างสะพานคูข่นาน
กับสะพานสุไหงโก-ลกท่ีมีอยู่ เดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนสง่ ลดความแออัด เพ่ิมมลูคา่การสง่สนิคา้เขา้-ออกให้กบั 
จังหวัดนราธิวาสและประเทศมาเลเซีย และเพ่ิมปริมาณนักท่องเท่ียว
และการคา้ชายแดนใหกั้บสองประเทศมากขึน้ ปจัจบุนั โครงการ
อยู่ในข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด โดยมีมาเลเซียเป็นผู้รับผิดชอบ  
   2.3 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลก 
แห่งใหม่ ท่ีอาํเภอตากใบ – ตมุปัต : โครงการนีเ้ปน็การทดแทน
การขนส่งทางแพขนานยนต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า 
ดว้ยการสรา้งสะพานขา้มแมน่ำา้ซึง่เปน็รปูแบบการขนสง่ทางบก 
คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
มาเลเซียได้มาก ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนรอความเห็นของ
ประเทศมาเลเซียที่พิจารณารายงานการออกแบบรายละเอียด
ของสะพาน ที่ฝ่ายไทยเป็นผู้รับผิดชอบ 
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โครงการใน IB 2017 - 2021 ของประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียที่เชื่อมโยงกับกลุ่มภาคใต้ชายแดน
 ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียได้บรรจุโครงการสำาคัญ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในแผนการดำาเนินงานแผนท่ี
สามของ IMT - GT ทัง้มาเลเซยีและอนิโดนเีซียไดจ้ดัทำาโครงการ
เพื่อเน้นให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของวิสัยทัศน์ IMT-GT  โครงการสำาคัญ
จะตอบสนองเป้าหมายสามด้านดังนี้ 
  1.  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานและการขนส่งสินค้า: ประเทศมาเลเซีย
   1.1 East Coast Rail Line  (ECRL) : เป็นหนึ่งใน
เมกะโปรเจคของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ต้องการพัฒนาระบบ 
ทางรถไฟมาตรฐานทีม่อียูเ่ดมิทางฝัง่ตะวนัตก เชือ่มกบัทางรถไฟ 
ทีส่รา้งใหมไ่ปฝัง่ตะวนัออก โดยรางรถไฟในโครงการจะเช่ือมตอ่
กับท่าเรือกลังที่ช่องแคบมะละกาไปยังเปิงกาลันกุโบร์ 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย ทำาให้เกิดการเช่ือมต่อ
ทางกายภาพของสองคาบสมทุร (ตะวนัตก-ตะวนัออก) และเป็น
สะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝ่ังตะวันตก (รัฐปีนัง) กับฝั่งตะวันออก 
(ตรงักาน ูและ กลนัตนั) โครงการ ECRL นีค้าดวา่จะสำาเรจ็ภายใน
ปี 2567 
   1.2 Tok Bali Integrated Fisheries Park:  
เป็นโครงการท่ีจัดพ้ืนท่ีการประมงแบบครบวงจรต้ังแต่อุตสาหกรรม
ต้นนำา้ ประกอบด้วยการเล้ียงปลา ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายนำา้ 

คือการแปรรูป ผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์และบริการสนับสนุน 
ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซียได้กำาหนดยุทธศาสตร์โครงการนี้ 
โดยมองความเช่ือมโยงต้ังแต่กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ท่าเรือกลัง – กวนตัน 
– ตุมปัต มองการเช่ือมโยงไปท่ีโครงการอุทยานฮาลาลท่ี Pasir Mas 
(Pasir Mas Halal Park)
  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การค้าชายแดน : ประเทศมาเลเซีย
   2.1  Pasir Mas Halal Park : เป็นโครงการ
อุตสาหกรรมด้านฮาลาล บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและ 
ส่ิงอำานวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าฮาลาล 
ทีม่มีลูคา่สูง เช่น สมนุไพร อาหาร และผลิตภัณฑท์างการเกษตร 
โดยมพ้ืีนทีด่ำาเนนิการอยูใ่นรัฐกลันตนัซึง่ตดิกบัจงัหวัดนราธวิาส
ของประเทศไทย 
   2.2 Special Border Economic Zone (SBEZ) 
Kota Perdana : ตั้งอยู่ในเขตบูกิตกายูฮิตัม เป็นศูนย์กระจาย
สินค้าทางบกและทางราง เขตพื้นที่เพื่อธุรกิจการค้า และ 
เขตอุตสาหกรรม พื้นที่โดยรวมมีประมาณ 11,000 ไร่ มีมูลค่า
การพฒันาโดยรวม 5 หมืน่ลา้นรงิกิต เขตเศรษฐกิจพเิศษดงักลา่ว
สามารถรองรับการค้าและการลงทุนและส่งเสริมการเชื่อมโยง
กับฝ่ายไทยผ่านโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง 
เมืองหาดใหญ่ – สะเดา และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา
แห่งใหม่ในจังหวัดสงขลา 

โครงการ Special Border Economic Zone (SBEZ) Kota Perdana
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  3.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงและเพิ่มความหลากหลาย
ของเส้นทางการท่องเที่ยว : ประเทศอินโดนีเซีย
   3.1  IMT-GT Border Eco Tourism :  
เป็นการสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว โครงการนี้ริ เริ่มจากศูนย์ยุทธศาสตร์ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Strategic Economic 
Growth Centres : NSGEC) ที่ก่อตั้งหน่วยพื้นที่ 4 แห่งใน
ประเทศอนิโดนเีซยี ไดแ้ก ่1) Sabang ทีจ่งัหวดั Aceh 2) Dumai  
ที่จังหวัด Riau 3) Batam ที่จังหวัดหมู่เกาะ Riau) และ  
4) Natuna ที่จังหวัดหมู่เกาะ Riau  
   ในทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของเมือง Batam และ  
Natuna สามารถเชื่อมโยงกับนราธิวาสและปัตตานีได้ผ่าน 
การคมนาคมทางทะเล 

ความเชื่อมโยงและโอกาสในการพัฒนา
  การพัฒนาโครงการของทั้งสามประเทศจะสามารถ 
สร้างความร่วมมือและสร้างโอกาสเช่ือมโยงร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
เศรษฐกจิทัง้ในภาพรวมระดบัอนภูุมิภาค และของแตล่ะประเทศ 
ให้เติบโตขึ้นได้ทั้งสามด้าน ดังนี้
  1.  ด้านความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสินค้า: โครงการในแผนงาน 
IMT-GT มีการพัฒนาการเชื่อมโยงทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้
   1.1 การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก : 
โครงการการคมนาคมทางบกในแผนงาน IMT-GT ในพื้นที่ 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้กีารพฒันาเปน็ 2 สว่นคอื สว่นของ
การเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนน และการเชื่อมโยงทางระบบราง 
โครงสรา้งพืน้ฐานทางบกถอืเปน็จดุเริม่ตน้ของการเชือ่มโยงและ
อำานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงทางนำ้าและทางอากาศ  
การยกระดับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 410 ช่วงปัตตานี – 
ยะลา - เบตง เป็นโครงการที่มีความสำาคัญและรองรับ 
การใชง้านทา่อากาศยานเบตงในอนาคต การขนส่งสินค้าเขา้ออก
ชายแดน และการเดินทางของนักท่องเที่ยว
   1.2 การเชือ่มโยงโครงสรา้งพืน้ฐานทางนํา้ : ในพืน้ที่
จังหวัดปัตตานี มีโครงการยกระดับท่าเรือประมงปัตตานี  
หากการดำาเนนิโครงการแลว้เสรจ็ ควรสรา้งความรว่มมือระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ผ่านโครงการ Tok Bali  
Integrated Fisheries Park เพราะตลาดของสินค้าประมง 
เป็นที่ต้องการในกลุ่มประเทศ IMT-GT และหากต้องการขยาย
ไปในภูมิภาคอ่ืนที่เป็นกลุ่มประเทศมุสลิม ก็จะเป็นโอกาส 
ในการสร้างความเชื่อมโยงกับโครงการ Pasir Mas Halal Park 
ของประเทศมาเลเซียในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาตรฐาน
สินค้าฮาลาล  

   1.3 การเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศ : 
การสร้างท่าอากาศยานเบตงเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปิดประต ู
สูจ่งัหวดัภาคใตช้ายแดน โดยความคาดหวงัคอื เพิม่ความสะดวก
ทางการคมนาคมเพือ่ชว่ยกระตุน้การทอ่งเทีย่ว การคา้การลงทนุ 
ทั้งในอำาเภอเบตง รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง แม้ในระยะแรก 
จะเป็นการเปิดการบินภายในประเทศ แต่ในอนาคตก็มีโอกาส 
ที่จะพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติที่ให้บริการการบินระหว่าง
ประเทศ หากท่าอากาศยานสำาเร็จและมีการสร้างความร่วมมือ
และวางแผนการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยว  
การลงทนุ และเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใตช้ายแดนจะมโีอกาส
ฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง 
  2. ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน : โครงการภายใต้แผนงาน 
IMT-GT สนับสนุนการค้า เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวัดนราธิวาส มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นบัสนนุไดแ้ก่ โครงการ
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าโกลกทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นการเปิด
พืน้ทีแ่ละชอ่งทางทางการลงทนุระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซียได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้  ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  
ที่จังหวัดนราธิวาส จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญที่จะสนับสนุน
การทำากิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนและการเข้ามาลงทุน
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส หากมองไปถึง 
การพัฒนาโครงการในประเทศมาเลเซีย จะมีการก่อสร้างรางรถไฟ 
ECRL ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนอย่างยิ่งต่อการค้าการลงทุน 
ในกลุ่มภาคใต้ชายแดน นอกจากนี้ ยังมีโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เช่น Pasir Mas Halal Park ซ่ึงจะสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมทางการค้า สนับสนุนและส่งออก
วตัถดุบิ สนิคา้ทางฮาลาลและอุตสาหกรรมการเกษตร ยางพารา 
ของพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ชายแดนไปยังมาเลเซียได้ 
  3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงและเพ่ิมความหลากหลาย
ของเส้นทางการท่องเท่ียว : ในโครงการของทั้งสามประเทศ  
จะพบโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง
สำาคัญหลายโครงการท่ีสนับสนุนด้านท่องเท่ียว  โครงการเรือธงสำาคัญ
คอื โครงการ ECRL ของประเทศมาเลเซยี และโครงการก่อสร้าง
ส ะ พ า น ข้ า ม แ ม่ นำ้ า ที่ จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส ทั้ ง ส อ ง แ ห่ ง  
ท่ีจะทำาให้มีระบบคมนาคมทางบกและทางรางท่ีจะกระจายนักท่องเท่ียว
ม า ในบริ เ วณนี้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิท ธิภ าพ  นอกจาก น้ี   
ประเทศอินโดนีเซียมีโครงการ IMT-GT Border Eco Tourism ท่ีส่งเสริม
การทอ่งเท่ียวโดยชมุชน กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดนอาจมองหา
โอกาสในการรว่มกันสรา้งความเขม้แขง็การทอ่งเทีย่วแบบชมุชน
และการกระจายสินค้าผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างสองประเทศ 
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บทสรุป 
  โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้าง 
ความร่วมมือในการผลักดันเศรษฐกิจของท้ังสามประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า 
เป้าหมายสูงสุดคือประชาชนในพ้ืนที่อนุภูมิภาคมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนมีโครงการภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือ IMT-GT หลายโครงการ แต่ละโครงการเกิดจาก
การพยายามแกไ้ขปญัหาทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ  
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่  โครงการต่าง ๆ ท่ีสำาคัญของทั้ งสามประเทศ 
หลายโครงการหากดำาเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนและ 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออนุภูมิภาคนี้ เช่น โครงการ ECRL 
โครงการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งในจังหวัดนราธิวาส  
และโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อย่างไรก็ดี มีโครงการท่ีมี
รูปแบบการดำาเนินการที่คล้ายกัน เช่น โครงการท่าเรือปัตตานี
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าประมง  
กบัโครงการ Tok Bali Integrated Fisheries Park ของประเทศ
มาเลเซียซ่ึงทำาประมงแบบครบวงจร ต้ังแต่ต้นนำา้ไปจนถึงปลายนำา้ 
โครงการเหล่านี้ ควรหารือร่วมกันเพ่ือให้การดำาเนินการ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศ สำาหรับโครงการกลุ่ม 
ดา้นการทอ่งเทีย่วยงัไม่แสดงความสมัพนัธท์ีจ่ะเชือ่มโยงระหวา่ง
ประเทศไทยกับประเทศใน IMT-GT ได้ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้
เนื่องจากโครงการด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้ชายแดน 
ยังไม่สามารถบรรจุแผนการดำาเนินงานได้  เหตุผลสำาคัญประการหน่ึง
ก็คือ กลุ่มภาคใต้ชายแดนยังต้องการระบบคมนาคมที่ได้
มาตรฐานทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งหลายโครงการ 
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น โครงการท่าอากาศยานเบตง 
โครงการยกระดับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการ
ปรับปรุงเส้นทางสาย 410 ช่วงปัตตานี – ยะลา - เบตง ฯลฯ  
ซึ่งรัฐบาลควรเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 
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  “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” นับเป็นกระแสหนึ่ง 
ทีท่ัว่โลกใหค้วามสนใจอยูใ่นขณะนี ้เพราะมปีริมาณนกัทอ่งเทีย่ว
ทั่วโลกเพิ่มสูงข้ึนอย่างชัดเจน ทุกประเทศจึงจำาเป็นต้องหัน 
กลับมาให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทรัพยากร 
ธรรมชาติฯลฯ ให้สอดรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างเป็นจริงเป็นจัง ประเด็นดังกล่าวนี้ “องค์การ
สหประชาชาติ”  ได้มีการจัดประชุมระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้  
ที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ตั้งแต่เมื่อปี 1992 หรือ  
26 ปกีอ่น พรอ้มท้ังกำาหนดกรอบในการปฏิบตัสิำาหรบัการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  สำาหรับประเทศไทย อพท. หรือ องค์การบริหาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
ก็ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มากว่า 10 ปี ด้วยการพยายาม
ประกาศพืน้ทีท่อ่งเทีย่วพเิศษขึน้มาในหลาย ๆ  พืน้ที ่ขณะทีท่าง
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ต่างก็เริ่มหันมาให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
แหลง่ท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้วางแผนโปรโมตใหเ้กดิการกระจายตัว
ของนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนมากข้ึน ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะ 
เมืองท่องเท่ียวหลัก ๆ  เท่าน้ัน พร้อมยังหันมามุ่งเน้นการเพ่ิม “มูลค่า”  
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา มากกว่าที่จะมุ่งเพ่ิม 

“ปริมาณ” พร้อมท้ังยังมองหาโมเดลการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็ไม่ใช่ 
เรื่องง่ายในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเช่นกัน
 จากนโยบายดังกล่าว ได้นำามาใช้เป็นแนวทางหน่ึงใน 
การพฒันาเศรษฐกจิจงัหวัดชายแดนภาคใตมุ้ง่กา้วไปในทศิทาง
เดยีวกนักับรัฐบาลมุง่พัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยั่งยืน ในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนภายใต้ โครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่เดิม 
โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  แนวทางที่หนึ่ง พื้นที่ที่มีศักยภาพเกี่ยวกับการเกษตร 
โดยการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมบูรณ์แบบ 
ตัง้แตต่น้นำา้ กลางนำา้ และปลายนำา้ จะเพ่ิมและยกระดบัศักยภาพ
ของการผลิตในพ้ืนที่ให้สูงขึ้นในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดย 
มีการเร่ิมพัฒนาพ้ืนท่ีไว้ท่ีอำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นเมือง
ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม หรือเกษตรแปรรูป
  แนวทางท่ีสอง พ้ืนที่ที่เหมาะกับการค้าซึ่งเป็นห่วงโซ่
คล้องกลางระหว่างการผลิตและการบริโภค ศอ.บต. ได้กำาหนด
พ้ืนทีการพัฒนาศูนย์กลางการค้าไว้ที่ อำาเภอสุไหงโก-ลก  

นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้า
รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

เบตง กับ การพัฒนา 
สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ท า ง 
การท่องเที่ยว
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ด้านวัฒนธรรม อำาเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง 
โดยแบ่งตามสิ่งดึงดูดใจของสถานที่การท่องเที่ยวได้ ดังนี้
   1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาต ิ 
เบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม  
ถือว่าเป็นจุดสำาคัญสามารถดึงดูดคนต่างถ่ินและคนในพ้ืนท่ีเข้ามา
ชื่นชมได้เป็นอย่างดี อาทิ บ่อนำ้าร้อนเบตง  นำ้าตก อินทรศร   
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเป็นจุดชมทะเลหมอกและชมวิวทิวทัศน์บนเขา
ไมโครเวฟมีหอชมวิว ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่ได้รับคำานิยม 
อย่างมากของนักท่องเท่ียว หรืออยากสัมผัสธรรมชาติในป่าบาลา- 
ฮาลาเป็นป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์ป่าหายาก
หลากชนิด นอกจากน้ียังมีนำา้ตกละอองรุ้ง นำา้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9   
ทะเลหมอกเขากุนุงซิลิปัต  แต่ละพ้ืนที่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน
   1.2 ท รัพยากร ท่อ ง เ ท่ี ยว ท่ี ม นุษ ย์สร้ า งขึ้ น  
เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดผู้มาเยือน และถือว่าเป็นความภูมิใจ 
ของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อาทิ อุโมงค์ปิยะมิตรเป็นอุโมงค์
ดินซึ่งอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างข้ึน
บนเนนิเขาในปา่ทบึสำาหรบัเปน็ฐานปฏบิตักิารตอ่สูท้างการเมอืง
มีความสำาคัญอย่างมากทางประวัติศาสตร์ 

จงัหวดันราธวิาส เนือ่งจากพ้ืนท่ีศักยภาพในการพัฒนาเปน็ตลาด
ชายแดนระหว่างประเทศไทย กบั ประเทศมาเลเซียที่มีกำาลังซื้อ
ค่อนข้างมากและเช่ือมโยงกับเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของทั้งสอง
ประเทศ เป็นพื้นที่สะดวกต่อการส่งออกไปยังประเทศที่สาม
  แนวทางท่ีสาม เน้นการพัฒนาพ้ืนท่ีในเร่ืองของการท่องเท่ียว
สูค่วามยัง่ยนื ในความเปน็จริงพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดนใตม้ศีกัยภาพ
อย่างมากในการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ 
ความย่ังยืน ในชายแดนใต้มีความพร้อมท้ังการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเพราะปฏิเสธไมไ่ด้วา่สามจงัหวัด
ชายแดนใต้เป็นพื้นที่ร่ำารวยทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกบัการเรยีนรูท้ัง้วฒันธรรมทีเ่ปน็จติวญิญาณและ
วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และ 
ความศรัทธาจากความเชื่อของคนในพ้ืนที่ มีความรำ่ารวย 
ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งทะเลที่สวยงาม มีท้ังป่าไม้ 
ท่ีอุดมสมบูรณ์และสวยงาม พ้ืนท่ีท่ี ศอ.บต. ได้กำาหนดเป็นจุดต้นแบบ
ในการพัฒนาในดา้นการทอ่งเทีย่วคือ อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา
  จากแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืน ได้เลือกพ้ืนท่ี อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา 
เป็นเมืองต้นแบบทางการท่องเที่ยว เมืองเบตงเป็นเมืองที่มี 
ความแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ คือ มีธรรมชาติ 
ที่สมบูรณ์ มีทะเลหมอก มีดอกไม้เมืองหนาว มีวัฒนธรรม 
ทีห่ลากหลาย มีประวัติศาสตร์ มีเร่ืองราว อาทิ ประวัติศาสตร์ชาวจีน 
มีวิถีความเป็นอยู่ของคนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม เป็นแหล่ง
ที่เป็นจุดที่จะได้เรียนรู้ถึงความต่าง แต่ไม่แตกแยกสามารถ 
อยู่ร่วมกัน มีความสมบูรณ์ทางด้านอาหารที่มีความหลากลาย 
ในการสรา้งสรรค์ของคนตามความเชือ่ของแตล่ะชนชาต ิมผีลไม้ 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีไร่ทุเรียนที่ถือว่าเป็นสุดยอดของทุเรียน
ทีช่าวมาเลเซยีนยิมกนั จากองคป์ระกอบเหลา่นี ้ศอ.บต. จงึเลอืก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำาร่องในการสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ 
การเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสในความเป็นเบตง 
เ ม่ื อ นำ า เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว ม า พิ จ า ร ณ า ต า ม ก ร อ บ 
ของการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืนและการเป็นเมืองต้นแบบ 
ท่ีชัดเจน จะต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีสำาคัญอยู่หลายส่วนด้วยกัน
ในการพิจารณา คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียว ชุมชนท้องถ่ิน ภาครัฐ 
ภาคเอชน และทีส่ำาคญัคือ นกัเทีย่ว ทัง้หมดตอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม
กันคิด วางแผนพัฒนาดำาเนินการ จัดการ เรียนรู้ เพื่อให้เกิด 
การเข้าถึง และเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว 
ว่าพ้ืนท่ี ท่ีจะร่วมกันพัฒนามีองค์ประกอบในการท่องเท่ียวครบไหม 
ขาดและบกพร่องอย่างไรบ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ 
ในแต่ละส่วนของ อำาเภอเบตงในแต่ละประเด็นจะพบว่า 
  1.  สิ่งดึงดูดใจ (Attraction & Activity) ได้แก่ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  ทรัพยากร 
การท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง 
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   สวนดอกไม้เมืองหนาวเปน็โครงการตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพื้นที่
ตั้งอยู่บนเขา มีอากาศเย็นสบาย มีแปลงทดลองปลูกไม้ดอก
หลายประเภท สะพานแตปูซู  เป็นสะพานแขวนทำาด้วยไม้  
ข้ามแม่นำ้าปัตตานี เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเอาชนะ
ธรรมชาติของชนผู้บุกเบิก ตำาบลอัยเยอร์เวง มีกิจกรรม  
หอนาฬิกาเมืองเบตงเป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่ 
กับเ มือง เบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่ ตั้ ง 
อยู่ จุดศูนย์กลางของเมือง ตู้ไปรษณีย์ที่ ใหญ่ที่ สุดในโลก   
นายสงวน จิรจินดา นายกเทศมนตรีเทศบาลเบตงคนแรก  
ได้สร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ด้วยการใช้รูปแบบ 
ตู้ไปรษณีย์จากสิงคโปร์มีขนาดใหญ่กว่าตู้ไปรษณีย์ ปัจจุบันมีการสร้าง
ตู้ใบใหม่ที่มีขนาดใหญ่เป็น 3.5 เท่าในบริเวณศาลาประชาคม  
ถือเป็นตู้ไปรษณีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกในปัจจุบัน ตู้ท้ังสองใบ
สามารถใช้ส่งจดหมายได้ อีกจุดมีความสำาคัญไม่แพ้กันคือ อุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ์ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวตลอด
อุโมงค์ ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 
ภายในอุ โมงค์มี การ ติดไฟสวยงาม นอกจาก น้ันยั งมี   
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง (สวนสุดสยาม)  บริเวณ 
ด่านพรมแดน  บริเวณด่านพรมแดนมีป้าย “ใต้สุดสยาม” ซึ่ง
เป็น Land Marks แห่งหนึ่งของอำาเภอเบตง สถานที่ทั้งหมด 
มีอัตลักษณ์ความเก่าแก่ มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจโดยทั้งสิ้น
  1.3 ท รั พยากรท่ อ ง เที่ ย วทา งด้ านวัฒนธร รม  
อำาเภอเบตงเปน็อำาเภอหนึง่ทีป่ระกอบไปดว้ยกลุม่คนจากหลาก
หลายเช้ือชาติ และศาสนา ซึง่แตล่ะกลุ่มตา่งมีวฒันธรรมเป็นของ 
ตัวเอง อันประกอบด้วย วัฒนธรรมประเพณีของ ผู้นับถือ 
ศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีของผู้นับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม
ประเพณขีองคนไทยเชือ้สายจนี วฒันธรรมประเพณขีองผูน้บัถอื
ศาสนาคริสต์ ซึ่งในแต่ละนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ในพื้นที่

ตา่ง ๆ  อาท ิ1) เมืองเบตง บรเิวณเมอืงเบตงมตีวัอาคารบ้านเรอืน
ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์  
ตามวิถีคนแต่ละวัฒนธรรมซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความหลาย ความเป็น
พหุวัฒนธรรมที่ ชัดเจน 2) หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10   
ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 
สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บรวบรวมวัสดุ ส่ิงของที่อดีตขบวนการ 
โจรคอมมิวนิสต์มาลายาใช้ในอดีต และรวบรวมประวัติความเป็นมา
ของการก่อตัง้ จคม. ใหผู้ท้ีส่นใจไดศึ้กษา ในชมุชนยงัมลีกูหลาน
ชาวจีนท่ีอพยพมาและอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน 3) วัดพุทธาธิวาส   
วัดพุทธาธิวาสต้ังอยู่ใจกลางเมืองเบตง มีบรรยากาศร่มร่ืน
ทัศนียภาพงดงามประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น
เป็นสง่า ประกอบไปด้วยพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม
ประกาศ โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยูบ่นเนนิเขาภายในพระมหาธาตุเจดยี์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยูร
เกศานนท์สุพิธาน ซึ่งชาวพุทธในอำาเภอเบตงมาร่วมกัน 
ทำากิจกรรมทางศาสนาในทุกวันสำาคัญ 4) มัสยิดกลางเบตง มัสยิดกลาง
เบตงได้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เป็นศูนย์รวมของพี่น้อง
ชาวมุสลิมเบตง 5) วัดกวนอิม  เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็น 
ท่ีประดิษฐานของเทพสำาคัญ ๆ หลายองค์ อาทิ  เจ้าแม่กวนอิม   
ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หว่าโก่ว
เซียนชื่อ ขงจื้อ เป็นต้น และยังมีสถาปัตยกรรมของเจดีย์ 7 ชั้น 
วัดแหง่นีไ้ดร้บัการบรูณะครัง้ใหญ่ เมือ่ป ีพ.ศ. 2508 จากภายใน
บริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพ 
อันงดงามของเมืองเบตงได้อีกด้วย 6) อาคารมูลนิธิอำาเภอเบตง   
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง  
หลังแรกเป็นโครงสร้างแบบศาลเจ้าจีน ภายในห้องโถงใช้เป็น
สถานทีต่ัง้พระบชูาของจนี ฝาผนงัมภีาพวาดเทพนยิายจนีวจิติร
งดงาม บรรยากาศเข้มขลัง ส่วนอีกอาคารหนึ่งเป็นห้องโถง 
ขนาดใหญ่สำาหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฝาผนัง
ภายในมีจิตรกรรมเรื่องราวของนรก สวรรค์ และเรื่องราว 
เชิงวรรณกรรม และแนวคิดตามปรัชญาจีน 
  นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่สำาหรับผู้สนใจ 
ท่ีจะศึกษาชีวิตของชาว โอรัง อัสลี นากอ อยู่ใกล้บ่อนำา้ร้อนนากอ  
ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นกลุ่มชนพื้นเมือง  
เผ่า “มันนิ” หรือ ที่ชาวเมืองชอบเรียกว่า “ซาไก” ซึ่งพบว่า  
โอรัง อัสลี นากอ แตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ เพราะมีการพัฒนาน้อยมาก 
ยังใช้ชีวิตเร่ร่อนในป่าตามฤดูกาลเป็นเครือญาติกับ โอรังอัสลี 
ปากคลองฮาลา ปัจจุบันพบกว่า 100 ชีวิต จะแต่งตัวเหมือน 
ชาวบ้านยามอพยพมาอยู่ใกล้ชุมชน และแต่งกลายแบบด้ังเดิม
กึ่งเปลือยเมื่อเข้าไปในป่า
  2.  ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ และท่ีพัก (Amenity 
& Accommodation) ส่ิงอำานวยความสะดวกในอำาเภอเบตง 
มโีรงแรมอยา่งด ี4 แหง่ มรีสีอรท์ 3 แหง่ และมศูีนยบ์รกิารขอ้มลู
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เพื่อการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
พร้อมท่ีจะต้อนรับนักท่องเท่ียว ในด้านอาหาร อาหารข้ึนช่ือของเบตง 
มีมากมาย อาทิ เคาหยกเป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงของเบตง 
ทำาจากเนื้อหมูกับเผือก ไก่สับเบตงเป็นอาหารท่ีเลิศรสและ 
ขึน้ชือ่ของเบตง เปน็เมนเูด็ดทีน่กัทอ่งเท่ียวไม่ควรพลาด หมีเ่บตง
เป็นอาหารขึ้นชื่อของเบตงมีคุณสมบัติพิเศษคือ เส้นเหนียวนุ่ม 
เม่ือนำาไปผัดเส้นจะไม่ขาด ทำาให้ผู้ที่ได้รับประทานติดใจ 
ในความเหนียวนุ่มของเส้นหม่ี ผัดผักนำา้เป็นผักท่ีข้ึนช่ือของอำาเภอเบตง
มีรสชาติท่ีอร่อยมีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนใน เป็นต้น นอกจากน้ัน
ยังมีปลาจีนนำามาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงส้มปลาจีน 
ปลาจีนทอดกรอบ ปลาจีนน่ึงบ๊วย ฯลฯ ผู้ท่ีได้รับประทานปลาจีนเบตง
จะติดใจในรสหวาน และความนุ่มอร่อยของเนื้อปลาจีน  
ส่วนของฝากจากเบตงที่ขึ้นชื่อได้แก่ ส้มเบตงเป็นส้มโชกุน 
ถึงแม้จะมีการเพาะปลูกในทุกภาคของประเทศไทย แต่หากได้ล้ิมลอง
รสชาติแท้แท้ของส้มโชกุนพื้นเมืองล่ะก็ต้องมายังท่ีเบตง 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีกาแฟเบตงเป็น 
กาแฟโบราณซ่ึงถือว่าเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของอำาเภอเบตง
  3.  ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)  
การเดนิทางสูอ่ำาเภอเบตง ปจัจุบนัมีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์
เพยีงอยา่งเดียวโดยมเีสน้ทางหลกัจากจงัหวัดยะลา คอื ทางหลวง
หมายเลข 410 เป็นถนน 2 ช่องทางจราจร และมีไหล่ทาง  
มีระยะทางจากจั งหวัดยะลาถึ งอำ า เภอเบตงประมาณ  
140 กิโลเมตร ซึง่เปน็เส้นทางบนไหล่เขาทีค่ดเคีย้ว อยา่งไรก็ตาม
การเดินทางสู่อำาเภอเบตงยังสามารถใช้เส้นทางผ่านประเทศมาเลเซีย
ได้ ซึ่งต้องมีหนังสือเดินทาง  (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน 
(Border Pass) ในการเดินทาง ดังนี้
  เส้นทางที่หนึ่ ง   เ ดินทางออกจากด่านชายแดน
สะเดา อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ออกไปสู่รัฐเคดาห์ ประเทศ
มาเลเซีย และมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านชายแดนเบตง เส้นทางนี้เป็น 
เส้นทางท่ีสะดวกเน่ืองจากมีระยะทางท่ีส้ันกว่าการเดินทางในประเทศ
  เส้นทางที่ สอง  เดินทางออกจากด่านชายแดน
ประกอบ  อำาเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ 
ด่านชายแดนเบตง ปัจจุบันเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีรถตู้สาธารณะ 
เบตง - หาดใหญ่ (เส้นทางมาเลเซีย) ใช้เป็นเส้นทางโดยสาร
  นอกจากนี้อำาเภอเบตง กำาลังดำาเนินโครงการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานเบตง เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพ้ืนท่ีอำาเภอเบตง
ท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง  
และเปน็ไปตามนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการพัฒนาสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้จริงในปี พ.ศ. 2563 จะทำาให้
การเดินทางเข้าสู่อำาเภอเบตงของชาวไทยและต่างประเทศ
สะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต

  จากองค์ประกอบในแต่ละส่วนของอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ถื อว่ า เป็ นพื้ นที่ ที่ มี ค วามพร้ อมอย่ า งมากในการ ท่ีจะ 
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน แต่สิ่งที่สำาคัญเป็นอันดับแรก
ได้แก่ การฝึกอบรมหรือเพิ่มจำานวนบุคลากรในการบริการ
ทางการท่องเที่ยวที่มากขึ้น การพัฒนากลยุทธ์ของการจัดการ
ทางด้านตลาดเป็นตัวช้ีวัดความสำาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
ของ ศอ.บต. และควรคำานงึถงึชมุชน ภาคเอกชนทีจ่ะตอ้งเขา้มา
มสีว่นรว่มคดิ รว่มวางแผน ร่วมปฏบิตั ิรว่มประเมนิ และรว่มรับ
ผลประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยังยืน ดังเป้าหมาย
ของ ศอ.บต. ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
ชายแดนใต้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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  การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาเป็นต้อง 
ลดช่องว่างของความเหล่ือมลำา้ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน  
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้ ศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกรมปศุสัตว์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงมีแนวทาง
ท่ีจะขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ภายใตโ้ครงการ การเสรมิสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภยั
ของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านมิติ
ของการส่งเสริมอาชีพภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยง 
ไก่เบตงประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้พันธุกรรมจาก
ไก่เบตงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีความโดดเด่นในเรื่องของ
รสชาติ เป็นที่ต้องการของตลาด การดำาเนินงานในรูปแบบของ
เกษตรกรแปลงใหญ่ ใช้ตลาดนำาการผลิต มีการสร้างเครือข่าย
ผลิตลูกไก่เบตง เครือข่ายผู้เล้ียงไก่เบตงขุน เครือข่ายรวบรวม
และแปรรูปไก่เบตง และเครือข่ายการตลาดไก่เบตง เป้าหมาย
ในการผลิตไก่เบตงคุณภาพ จำานวน 50,000 ตัว/ปี ในระยะที่ 1 
และขยายเป้าหมายการผลิตให้ได้ 100,000  ตัว/ปี ในระยะที่ 2  
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี   
  จากผลการดำาเนนิงานในระยะที ่1 สามารถผลิตไก่เบตง
คุณภาพออกสู่ตลาด จำานวน 42,100 ตัว คิดมูลค่าไก่เบตง 

29,470,000 บาท โดยเกษตรกรและผู้เก่ียวข้องในแต่ละ 
โซ่การผลิตไก่เบตงมีรายได้ ดังน้ี เกษตรกรผู้ผลิตลูกไก่ เบตงมีรายได้
เฉล่ีย 267,200 บาท/คน/ปี เกษตรกรผู้ผลิตไก่เบตงขุน มีรายได้
เฉล่ีย 40,095.25 บาท/คน/ปี ผู้รวบรวมและแปรรูปไก่เบตง  
มรีายไดเ้ฉลีย่ 342,062.50 บาท/คน/ป ีและพนกังานโรงแปรรูป
ไก่เบตง มีรายได้เฉล่ีย 105,250 บาท/คน/ปี นอกจากน้ี สามารถสร้าง
กองทุนหมุนเวียน จากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไก่เบตง  
ในปทีี ่1 เปน็เงนิ 542,000 บาท สำาหรบัใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีนและ
การบริหารให้เกิดความย่ังยืนและพัฒนาเป็นระบบสหกรณ์ต่อไป

จุดเร่ิมต้น ไก่เบตงแก้ปัญหาเศรษฐกิจชายแดนใต้  
    
  จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่ง
ที่สำาคัญคือช่องว่างของความเหลื่อมลำ้าที่ เกิดข้ึน ทั้งเรื่อง
เศรษฐกจิ การศกึษา ซึง่สง่ผลใหก้ารพัฒนาและยกระดบัคณุภาพ
ชวิีตของประชาชน รายไดแ้ละการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดน
ภาคใต ้อยูล่ำาดบัทา้ยของประเทศ ประกอบกับการเขา้ถงึโอกาส
และการสนับสนุนจากรัฐที่เข้ามาไม่ถึงเท่าที่ควรทำาให้เยาวชน 
และประชาชนบางส่วนท่ีอยู่ไกลจากการเข้าถึงของรัฐ เกิดความคิดเห็น
ต่างจากการทำางานของรัฐ แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา  
คือให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ดีกินดี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว 
เยาวชนคนหนุ่มสาวมีงานทำา มีการรวมกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกัน
ทำาภายในชุมชน พร้อมสร้างต้นแบบสำาหรับถ่ายทอดความรู้ 
และเทคโนโลยีดา้นการผลติและการตลาด ภายใตก้ารกำากบัดแูล
และสนับสนุนจากภาครัฐ การวิจัยนวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิต 
และการแปรรูปจากสถาบันการศึกษา รวมท้ังการเพ่ิมช่องทาง 
การตลาดและการลงทุนจากภาคเอกชน โดยใช้ทรัพยากรที่มี
ความโดดเด่นในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จีรศักดิ์  บำารุงศักดิ์
 รักษำกำรในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัย

และบ�ำรุงพันธุ์สัตว์นรำธิวำส

เครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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  ธุรกิจเกี่ยวกับไก่เบตงเป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ือสร้างรายได้ครัวเรือนแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี “ไก่เบตง” เป็นไก่พ้ืนเมือง
ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดยะลา ตามประวัติความเป็นมาเข้าใจว่า
ไก่พันธุ์นี้มีเชื้อสายจากไก่ พันธุ์แลนซาน มีถิ่นกำาเนิดในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไก่เบตงจึงมีอีกช่ือหน่ึงท่ีเรียกควบคู่กันไป
ในหมู่คนจีน คือไก่กวางไส หรือ กวงไส ไก่ดังกล่าวนี้  
มีการเล้ียงแพร่กระจายอยู่ท่ัวไปในแถบอำาเภอเบตง อำาเภอธารโต 
จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธวิาส รวมทัง้บางพืน้ทีข่องประเทศ
มาเลเซียที่อยู่ติดชายแดนไทยด้านอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ลักษณะของไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุเบตงพันธ์ุแท้ยังไม่ชัดเจน แตกต่าง
ตามความคดิเหน็ของผูเ้ลีย้งแต่ละกลุม่ จากเอกสารเผยแพรข่อง
กรมปศุสัตว์ได้กล่าวถึงลักษณะของไก่พันธุ์เบตงว่า มีลักษณะ
หงอนใหญ่ แบบหงอนจักรสีแดง จะงอยปากงุ้มแข็งแรงและ 
มีสีเหลืองทอง ปีกและขนปีกส้ัน ตัวผู้ขนหางส้ันย้อยเป็นภู่ ตัวเมีย
มีขนหางปุยเป็นพุ่ม ไม่มีขนแข้ง ผิวหนังมีสีเหลือง ขาแข้ง  
น้ิว เล็บ สีเหลือง ลักษณะท่ายืนสง่าหน้าต้ังด่ิง ยืนยืดอกท้ังตัวต้ังแต่
หัวจรดเท้า ไม่มีขนดำาแม้แต่เส้นเดียว ไก่เบตงที่อายุ 6 เดือน  
เพศผู้นำ้าหนักประมาณ 2 - 3 กิโลกรัม เพศเมียนำ้าหนักตัว
ประมาณ  2 - 2.5  กิโลกรัม ไก่เบตงมีลักษณะเด่นในรสชาต ิ
ของเนื้อ มีเนื้อนุ่ม เนื้อไม่แน่นเหมือนไก่บ้าน หากมีการเลี้ยงดู
แบบปล่อยอิสระ (Free range) เสริมด้วยอาหารธรรมชาติและ
พืชสีเขียวจะทำาให้ไก่เบตงมีไขมันน้อย เนื้อมีความหอมหวาน 

โดยเฉพาะไก่ที่มีอายุครบ  5 – 6 เดือน เป็นที่ต้องการของตลาด 
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว เชื้อสายจีนที่เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ 
ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่เบตง โดยได้มี
การรวบรวมไก่เบตงจากแหล่งกำาเนิดในพื้นที่ อำาเภอเบตง 
จังหวัดยะลา และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทำาการคัดสายพันธุ์ และ 
ข้ึนทะเบียนไก่เบตงเป็นสัตว์ประจำาถ่ินของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมของไก่เบตง ในการเล้ียงเพ่ือประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ 
  ด้วยลักษณะเด่นของไก่เบตงที่มีเนื้อนุ่มหอมหวาน  
หนังกรุบกรอบ ไขมันตำ่า ประกอบกับเรื่องเล่าความเป็นมาของ
ไก่เบตงแล้ว ทำาให้มีผู้คนสนใจและอยากที่จะลิ้มลองในรสชาติ
ของไก่เบตง ปัจจุบันตลาดหลักของไก่เบตงอยู่ที่อำาเภอเบตง 
จังหวัดยะลา มีร้านอาหารและภัตตาคารที่จำาหน่ายเมนูอาหาร
จากไก่เบตง มากกว่า 10 แห่ง และร้านอาหารและโรงแรมที่อยู่
ตามหัวเมืองเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกจำานวนมาก
ทีต่อ้งการไก่เบตงในการประกอบเมนอูาหารตอ้นรบันกัชมิทีเ่ปน็
นกัทอ่งเทีย่วและประชาชนในพืน้ที ่ปลีะไมต่ำา่กวา่ 100,000  ตวั  
โดยราคาจำาหน่ายไก่มีชีวิต กิโลกรัมละ 110 - 250 บาท   
ไก่สดชำาแหละ กิโลกรัมละ 180 - 350  บาท เมนูอาหาร เช่น ไก่เบตงสับ 
จานละ  450 - 1,200  บาท หรือ ตัวละ 900 - 2,400 บาท  
ข้าวมันไก่เบตง จานละ 50 - 70 บาท และราคาลูกไก่เบตง  
ตัวละ 35 - 60 บาท 

ลักษณะประจําพันธุ์ของไก่เบตง

 ไก่เบตงเพศผู้ ไก่เบตงเพศเมีย
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ประสานหน่วยงานรัฐยกระดับไก่เบตงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชายแดนใต้ 
  ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ
กรมปศุสัตว์ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีแนวทางที่จะขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของประชาชน 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านมิติของการส่งเสริม
อาชีพภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้เล้ียงไก่เบตงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีเครือข่ายผลิตลูกไก่ ผู้เลี้ยงไก่ขุน 
ผู้รวบรวมและชำาแหละไก่ และเครือข่ายการตลาด เป้าหมาย 
ในการผลิตไก่ เบตงคุณภาพ จำานวน 50,000 ตัว/ปี ในระยะท่ี 1 
และขยายเป้าหมายการผลิตให้ได้  100,000 ตัว/ปี ในระยะที่ 2 
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

เปรียบเทียบจำานวนมูลค่าก่อนเริ่มโครงการ และหลังดำาเนินโครงการ

ตลาด

จํานวนไก่เบตงส่งตลาด (ตัว)

ก่อนเริ่มโครงการ
(ตัว/ปี)

มูลค่า
(บาท)

หลังดําเนินโครงการ
(ตัว/ปี)

มูลค่า
(บาท)

อ.เบตง  จ.ยะลา 14,400 3,996,000 30,000 8,325,000

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 2,000 555,000 6,000 1,665,000

อ.สุไหงโกลค  จ.นราธิวาส 1,500 416,250 3,100 860,250

กรุงเทพฯ / ชลบุรี 1,000 277,500 3,000 832,500

รวม 18,900 5,244,750 42,100 11,682,750

ที่มาข้อมูล เครือข่ายการแปรรูปและการตลาดไก่เบตงประชารัฐ

ดัง น้ันแนวทางการดำาเนินโครงการจึงได้มีการคัดเลือก 
ประชาชนและหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งในเขตเมืองและชุมชน
เป้าหมาย พัฒนา ยกระดับให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจของแต่ละพื้นที่
เพื่อให้ เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
โดยการจัดต้ังคณะทำางานท่ีมีส่วนราชการ ประชาชน สถาบันวิชาการ 
ร่วมเป็นคณะทำางานเพื่อเชื่อมโยงการทำางานระหว่างพื้นที่ 
และกำากับดูแลการขับเคลื่อนการทำางานอย่างต่อเนื่องให้เกิด
ผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลดเงื่อนไขของการสร้าง
ความรุนแรงของกลุ่มท่ีมีความเห็นต่างจากการทำางานของภาครัฐ 
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนต้องมีรายได้ 
มีงานทำา มีความพร้อมในชีวิตทุกๆด้าน มีความสุขจากสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตามวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สมบูรณ์แบบ ต่อไป 
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มูลค่าและรายได้จากธุรกิจไก่เบตง เครือข่ายไก่
เบตงประชารัฐ
1.  การผลิตลูกไก่ จำานวน 44,500 ตัว มูลค่า 1,157,000 บาท    
 ผลตอบแทน 534,400 บาท
2.  การผลิตไก่เบตงขุน จำานวน 42,100 ตัว มูลค่า 8,335,800 บาท  
 ผลตอบแทน 1,684,000 บาท
 -  เกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงขุน 42 ราย มีรายได้เฉลี่ย  
  ปีละ 40,095.24 บาท/ราย
3. การแปรรูปไก่เบตง จำานวน 42,100 ตัว มูลค่า 11,682,750 บาท  
 ผลตอบแทน 1,368,250 บาท
 -  ผู้ประกอบการ 4 ราย มีรายได้เฉล่ีย ปีละ 342,062.50  บาท
 -  ค่าจ้างในการเชือด ชำาแหละไก่ 10 ราย มีรายได้เฉลี่ย    
  ปีละ 105,250 บาท
4. ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แปรรูปไก่เบตง 42,100 ตัว     
 มูลค่า 29,470,000 บาท

“ไก่เบตง” ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้
  1.  สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่
เกษตรกรและผู้เก่ียวข้องกับธุรกิจไก่เบตง ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไดอ้ยา่งยัง่ยนื ยกระดบัคณุภาพชวีติ รายได ้และ
การศึกษาของประชาชน อันเป็นช่องว่างของความเหลื่อมลำ้า 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เงินทุนหมุนเวียน เครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ

ลําดับที่ รายการ
เป็นเงิน 
(บาท)

1 ค่าอาหารไก่พ่อแม่พันธุ์ 40,000

2 ค่าอาหารไก่เบตงขุน 480,000

3 ค่าเวชภัณฑ์ 12,000

4 วัสดุ อุปกรณ์ 10,000

5 เงินอุดหนุนเครือข่าย
ค่าลูกไก่ ตัวละ  1  บาท
ค่าผลิตไก่เบตงขุน ตัวละ  2  บาท
ค่าเช่าใช้โรงแปรรูป ตัวละ  2  บาท

-

รวม 542,000

  2.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่ายในพื้นที่  
ผ่านกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ 
เกิดการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน ทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของ
ภาครัฐ ลดความคิดเห็นต่างอันเป็นเหตุของปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่
  3.  สามารถผลิตไ ก่ เบตงที่ คุณภาพออกสู่ ตลาด 
ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง สร้างมูลค่า กระตุ้นเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
  4.  สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสัตว์พันธุ์ดี 
ในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า 
และปลายนำ้า โดยแต่ละโซ่การผลิตได้รับผลประโยชน์และ 
มีความเป็นธรรม
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นำ้าคือชีวิต
  “นํ้า” จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่เสริมสร้าง
ขึน้ใหมไ่ดแ้ละไมม่วัีนสญูสิน้ (Renewable and indestructible 
resource หรอื Flow resource) แตด่ว้ยปรมิาณความตอ้งการ
ใช้นำา้ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้นำา้
เพื่ อ ก าร อุป โภคบริ โภค ในภาคค รั ว เรื อน  การ ใช้ นำ้ า 
เพ่ือการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ในภาคเกษตร หรือการใชน้ำา
เพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทำาให้ปริมาณนำา้ท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ของมนุษย์อีกต่อไป ทรัพยากรนำ้ากลายเป็นสินค้าหายาก  
(Scarcity) และมีราคาหรือต้นทุนในการได้มา 
  พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส) มีแม่นำ้าที่สำาคัญ 4 สายหลัก คือ  
ใต้สุดอยู่ที่อำาเภอสุไหงโก-ลก คือแม่นำ้าสุไหงโก-ลก ไหลผ่าน
อำาเภอสุไหงโก-ลกเข้าสู่อำาเภอตากใบ ในส่วนแม่นำ้าบางนรา 
จะคู่ขนานกับทะเล ไหลผ่านอำาเภอระแงะ อำาเภอสุไหงปาดี  
ไปไหลรวมที่อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ลุ่มนำ้าสายบุรี  
เร่ิมต้ังแต่เทือกเขาสูงอำาเภอสุคิริน ผ่านอำาเภอจะแนะ อำาเภอรือเสาะ 
บางส่วนอำาเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าเขตอำาเภอกะพ้อ  
จงัหวัดปตัตาน ีแล้วไหลไปทีอ่ำาเภอสายบุรี ออกปากแมน่ำา้สูท่ะเล 
สุดท้ายท่ีสำาคัญท่ีสุด คือแม่นำา้ปัตตานี เหนือสุดท่ีอยู่ท่ีอำาเภอเบตง 
ผ่านเขื่อนบางลางที่บันนังสตา เข้าเขตที่อำา เภอธารโต  
บนันงัสตา กรงปนีงั ยะหา กาบัง อำาเภอเมอืงยะลา เขา้สูแ่มล่าน 
ปัตตานี อำาเภอยะรัง หนองจิก และออกสู่ทะเลท่ีอำาเภอเมืองปัตตานี 

พยอม รัตนมณ ี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประจ�ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

“ แ ม่ นำ้ า ปั ต ต า นี ”  
กับการบริหารจัดการนำ้า  
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

“… หลักสำาคัญว่า ต้องมีนำ้า นำ้าบริโภค 
และนำ้าใช้ นำ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิต
อยู่ที่นั่น ถ้ามีนำ้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนำ้ า  
ค น อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้  ไ ม่ มี ไ ฟ ฟ้ า ค น อ ยู่ ไ ด้   
แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีนำ้า คนอยู่ไม่ได้…”

ความตอนหนึ่งในพระราชดำารัสของพระราชดำารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529  
ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

สรรสร้างสังคม
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สายนำ้า สายชีวิต หล่อเลี้ยงชายแดนใต้
   แต่ละพื้นที่ลุ่มนำ้าประกอบไปด้วยวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั ตามลักษณะของแต่ละพืน้ที ่การพฒันา
แหล่งนำา้ให้มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มนำ้าที่เห็นได้ชัดเจน 
ซ่ึงเป็นการบูรณาการ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในเขต
พืน้ทีโ่ครงการเมอืงตน้แบบสามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ไดแ้ก่ 
โครงการวิจัยศักยภาพไฟฟ้าพลังงานนำ้าต้นแบบในอำาเภอเบตง 
จังหวัดยะลา โดยมีการเชื่อมโยงภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้เข้าร่วม
ในกระบวนการด้วย เช่น มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์สำานกังาน
พลังงานจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง  
และกลุ่มนักอนุรักษ์ และอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการนำ้า แก้ปัญหานำ้าท่วมในภาพรวมของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือแก้ไขปัญหานำ้าท่วม และแก้ไขปัญหา 
ในการระบายนำา้ออกสู่ทะเล ซ่ึงเป็นการบูรณาการจากหลากหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานหลักคือ ศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และสำานักงานชลประทานที่ 17 
กรมชลประทาน

แม่นำ้าปัตตานี กับสภาพปัญหาปัจจุบัน
  หากกล่าวถึ ง เฉพาะในพ้ืนบริ เวณแม่นำ้ าปัตตานี   
จากข้อมูลของสำานกัพฒันาแหลง่นำา้ขนาดใหญ ่กรมชลประทาน  
ระบุว่าต้นกำาเนิดของแม่นำ้าปัตตานี มาจากเทือกเขาสันกลาคีรี 
ในอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ 
แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีความลาดชัน มีพ้ืนท่ีราบเล็กน้อย  
ในช่วงตอนปลายมีคลองหนองจิกแยกออกจากแม่นำา้ปัตตานี และ
มีคลองเล็ก ๆ อีกมากมาย ทางตอนล่างของลุ่มนำ้าเป็นที่ราบลุ่ม 
มีความยาวลำานำ้าประมาณ 210 กิโลเมตร 

บูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนาลุ่มนำ้าปัตตานี 
จากต้นนำ้าสู่ปลายนำ้า
  เม่ือปี 2557 ต้นนำา้ของแม่นำา้ปัตตานี กลุ่มนักวิจัยท่ีนำาโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้มีแนวความคิดการก่อสร้าง “โรงไฟฟ้าน้ําตก” หรือ “โรงไฟฟ้า
พลังน้ําชุมชน” เกิดจากการอาศัยคุณสมบัติเชิงพ้ืนท่ีบางประการ
ของปริมาณนำา้ในต้นนำา้ของแม่นำา้ปัตตานี เช่น ปริมาณฝนท่ีตกชุก
เป็นช่วงเวลายาวนาน ทำาให้มีนำา้ท่าเกือบตลอดท้ังปี ประกอบกับ
สภาพภูมิประเทศตอนต้นของแม่นำ้าปัตตานีที่มีความลาดชันสูง 
จึงทำาให้มีค่าศักย์ของนำ้าสูง คณะผู้วิจัยจึงคิดว่าพื้นที่เช่นนี้ 
น่าจะมีศักยภาพสูงในการจัดต้ัง “โรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กมาก” 
(Micro Hydropower) ท่ีมีกำาลังการผลิตในระดับ 5 ถึง 100 กิโลวัตต์ 

หรืออาจมีศักยภาพสูงถึงระดับ “โรงไฟฟ้าพลังนำ้าขนาดเล็ก” 
(Mini Hydropower) ที่มีกำาลังการผลิต 100 ถึง 5,000  
กิโลวัตต์ มีโรงไฟฟ้านำ้าตกหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ก่อสร้าง 
และดำาเนินการให้ผลสำาฤทธ์ิเป็นอย่างดี เช่น โรงไฟฟ้าลำาสินธุ์ 
จังหวัดพัทลุง โรงไฟฟ้าคลองดุสน จังหวัดสตูล เป็นต้น ประกอบกับ
พื้นที่อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่เขตชายแดนใต้  
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซยี นอกจากพืน้ทีด่งักลา่ว
จะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น 
พบว่าพ้ืนท่ีอำาเภอเบตง สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนำา้ขนาดเล็ก
ได้มากกว่า 36 แห่ง กำาลังการผลิตรวม ไม่น้อยกว่า 3,160 kW 
นอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับภูมิสังคมแล้ว  
ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานของสงัคม ซึง่ปจัจบุนัโครงการดงักลา่วไดท้ำาการกอ่สรา้ง
โครงการตน้แบบจำานวน 30 กโิลวตัตเ์ปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จำานวน 
3 แห่ง คือบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 1 หมู่บ้านปิยะมิตร 2 และ 
หมู่บ้านปิยะมิตร 3 
  ต่อมาในส่วนของปลายนำ้าของแม่นำ้าปัตตานี ในปี 2560 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานในสังกัด
สำานักงานชลประทานท่ี 17 กรมชลประทาน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการบริหารระบบการจัดการนำ้าไว้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ทำาการขุดลอกคลองระบายนำ้า D2 ซึ่งเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่ มี ระยะทางของคลองส่ งนำ้ ากว่ า  
20 กิโลเมตร รวมกับคลองระบายนำา้อ่ืนอีก 4 สาย รวมมีทางเดิน
นำา้ระบายลงสูท่ะเล 5 ชอ่งทางทางดา้นฝัง่ซา้ยของแมน่ำา้ปตัตาน ี
ซึ่งจากอดีตคลองดังกล่าวที่เป็นอุปสรรคในการระบายนำ้า 
เนื่องจากคลองระบายนำ้าตื้นเขิน ตะกอนทรายตกจมในคลอง
จำานวนมาก การรบันำา้การระบายนำา้ออกสูท่ะเลคอ่นขา้งลำาบาก 
โดยคาดการณ์ว่าหากปริมาณนำ้าในปีนี้ (พ.ศ.2561) ยังคงมี 
ปริมาณนำ้าขังเท่ากับปีที่ผ่านมา ผลจากโครงการขุดลอกคลอง 
ระบายนำา้ D2 จะสามารถระบายออกสู่ทะเลได้มากกว่าเดิมเท่าตัว 
โดยเฉพาะเขตนำา้ทว่มขงัมากทีสุ่ด อยา่งพืน้ทีข่องอำาเภอหนองจกิ 
จังหวัดปัตตานี เนื่องจากปริมาณนำ้าที่ระบายออกสู่ทะเลต่อวัน
นั้ น ไม่ สมดุลกับปริมาณนำ้ าทั้ งหมด ทำ า ให้นำ้ า ขั ง เ กือบ 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ทางเกษตรของ
อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ไม่เกิน 3 วัน 
  นอกจากการขุดลอกคลองระบายนำา้ D2 ซึง่เปน็โครงการ
ขนาดใหญ่แล้ว ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่นำ้าปัตตานี ที่สามารถ 
ระบายนำา้เปน็ไปอยา่งประสทิธิภาพ ลดปญัหานำา้ทว่มขงัในพืน้ที่
แลว้ ยังมโีครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการนำา้และพื้นที่
โดยรอบอกีหลายโครงการเพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันาพ้ืนทีภ่ายใต้
โครงการ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เช่น 
โครงการสรา้งความอดุมสมบรูณท์างทรพัยากรชายฝัง่ทะเลและ
ลุม่นำา้สำาคญัเพ่ือเพิม่ผลผลติใหแ้กเ่ศรษฐกจิฐานราก ดำาเนินการ
โดยโครงการชลประทานปัตตานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ลักษณะพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าปัตตานี
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ระบบจัดการนำา้ในพ้ืนท่ีลุ่มนำา้สายบุรีและแม่นำา้ปัตตานี ดำาเนินการ
โดยโครงการชลประทานปัตตานี เป็นต้น  
  จะเหน็ไดว่้าในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้หลากหลาย
หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้หนว่ยงานในสงักดักรมชลประทาน มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร ์และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร่้วมกนับรูณาการ
กันทำางาน โดยมุ่งมั่นพัฒนากลไกและบริหารจัดการนำ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นมาใช้ในการฟื้นฟู ทดแทน และแก้ปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่ ให้มีนำ้าใช้อุปโภค บริโภค หรือใช้ประโยชน์
จากแหล่งนำ้านั้นในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการใช้นำ้าในรูปของพลังงาน
ทดแทนอย่างคุ้มค่า ซ่ึงทำาให้การสร้างงาน สร้างรายได้   
และยังส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่ เกิดขึ้นได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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  เยาวชน ถือเป็นกำาลังสำาคัญที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจึงจำาเป็นต้องวางรากฐานที่ดีให้กับ
เยาวชน ซึ่งการศึกษาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาคน 
ใหส้ามารถสรา้งคณุภาพชวิีตทีด่ ีและชว่ยยกระดบัทางความคดิ
ทีน่ำามาสูก่ารพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ 
แต่เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบมาหลายปี ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำาคัญ 
ที่ไม่อาจมองข้ามได้ 
  ด้วยเหตุน้ี ทางศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) จึงได้มีการดำาเนินภารกิจที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ  
การมุ่ ง เน้ นส่ ง เ สริ มการศึ กษา ให้ กั บ เยาวชนในพื้ นที่   
ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนท้ังในและต่างประเทศ 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามาลายูท้องถ่ิน และภาษา
ต่างประเทศในทุกระดับการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
การศึกษา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี
ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมองความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามกรอบยุทธศาสตร์
ดา้นการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ในประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่
4 ส่งเสริมคุณภาพระบบการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
  โดย ศอ.บต มกีจิกรรมทางการศกึษาทีส่ำาคญัทีไ่ดด้ำาเนนิ
การต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 7 คือ กิจกรรม “ทูตวัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุ่น” 
ที่ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมนางฟ้าใจดี (Kind 
Angels Associat ion) และในปีนี้ ได้จัดในหัวข้อของ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม 
ที ่เมอืงอวิากิ จงัหวัดฟกุชุมิะ ประเทศญีปุ่น่ ผ่านการจัดกจิกรรม
การศึกษาท่ีหลากหลาย อาทิ การศึกษานวัตกรรมด้านการเกษตร 
เทคโนโลย ีการทอ่งเท่ียว อตุสาหกรรมอาหาร การบรหิารจดัการ
ด้านการดูแลผู้อายุ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม 
ใหเ้ยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในบรบิททีแ่ตกตา่งดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม กีฬา วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์

ปฏิพัทธ์ มะลิสุวรรณ
ส�ำนักประสำนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ทูตวัฒนธรรมไทย – 
ญี่ปุ่น กับการขับเคลื่อน
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่ ง ยื น  สู่ ก าร พัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ทางความคิดใหม่ ๆ ให้กับเยาวชน ที่สำาคัญคือ เป็นการกระตุ้น
เยาวชนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  สำาหรับกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมทูตวัฒนธรรมไทย - 
ญี่ปุ่น เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และ
สะบ้าย้อย) จำานวนท้ังหมด 30 คน โดยแบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมต้น 
10 คน และระดับชั้นมัธยมปลาย 10 คน ซึ่งแต่ละระดับชั้น 
มีเยาวชน 2 ประเภท คือ เยาวชนทั่วไป กับเยาวชนผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ถือเป็นหน่ึงในการช่วยเหลือ
เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญ
ของ ศอ.บต. ส่วนเยาวชนอีก 8 คนจะมาจากการคัดเลือก 
ตามความสามารถพิเศษ และอีก 2 คนจะมาจากการคัดเลือก
ผ่านกิจกรรมอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”  
เป็นหน่ึงในกิจกรรมหลักทางการศึกษาท่ีเปิดโอกาสในนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดการทำาการเกษตรบริเวณบ้านของตนเอง โดยนำาความรู้
ทางการเกษตรจากโรงเรียนไปขยายให้เกิดผลสำาเร็จ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมตามแนวพระราชดำาริ และทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของการคัดเลือกเยาวชน เป็นการกระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึงให้กับความความถนัดและความสามารถ 
ในด้านต่าง ๆ ของเยาวชน

  ศอ.บต. ได้สร้างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชน  
ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมใน 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตร การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 2) สาขาการศึกษาและวิชาการ 3) สาชาคุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา และ 4) สาขาจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะมี
การคัดเลือกเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามแต่สาขาและการเขียน
บทความเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นหัวข้อเร่ือง “สองมือเรา สรรค์สร้าง
เศรษฐกิจ สังคมละความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัวพ่ีน้องชายแดนใจ” 
สำาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหัวข้อเรื่อง “ชายแดนใต้ 
4.0 โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
และนานาชาติ” และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะได้รับ 
การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการในแต่สาขา
ที่ทาง ศอ.บต ได้เลือกสรรอย่างเหมาะสม และทั้งหมด 
ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการคัดเลือกเยาวชนท่ีได้กระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึงให้กับความความถนัดและความสามารถ 
ในด้านต่างๆของเยาวชน
  เยาวชนทีไ่ดร้บัคดัเลือกเปน็ตวัแทนจะไดบ้การสนบัสนนุ 
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรของกิจกรรมทูตวัฒนธรรมไทย-
ญี่ปุ่น โดยทางมหาวิทยาลัยนานาชาติฮิกาชิ นิปปอน (Higashi 
Nippon International University) เมืองอิวากิ จังหวัดฟุกุชิมะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ได้ร่วมกับ ศอ.บต ในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว 
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ผ่านการประสานงานจากสมาคมนางฟ้าใจดี และได้กำาหนด 
ระยะเวลาของการแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2561 
– 30 เมษายน 2561 เป็นเวลาทั้งสิ้น 50 วัน 
  และก่อนจะเดินทางไปแลกเปล่ียน ทาง ศอ.บต.  
และสมาคมนางฟา้ใจด ีไดจ้ดักจิกรรมปรบัพืน้ฐานใหก้บัเยาวชน 
ทีเ่ปน็ตวัแทน  โดยมกีารจดัการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่และวฒันธรรม
ญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการปรับตัว
ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร่วมกันคิดการแสดงที่สะท้อน 
วัฒนธรรมไทย เพื่อนำาไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น และมีการสร้าง
กฎเกณฑก์ารปฏบิตัริว่มกนัขึน้มา เพือ่สร้างใหเ้ยาวชนมรีะเบยีบ
วินัยและความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึง 
การคัดเลือกแกนนำาของรุ่น ให้เป็นผู้นำาในการช่วยเหลือดูแล 
กันและกันในระหว่างท่ีในชีวิตในต่างแดน นอกจากน้ี ยังได้มีกิจกรรม
พบปะรุ่นพี่จากรุ่นก่อนๆที่ได้มาให้คำาแนะนำาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเป็นทูตวัฒนธรรม เป็นการสร้างเครือข่าย
ระหวา่งเยาวชนดว้ยกนั ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่
ในอนาคตและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ผู้เขียนได้สัมภาษณ์นางสาวนูรูลฮูดา บาแว หรือ น้องวู 
นัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  4  โรง เรียนดารุสสาลาม  
จังหวัดนราธิวาส เยาวชนท่ีได้เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมไทย – ญ่ีปุ่น รุ่นท่ี 7 
ได้ไปแลกเปลี่ยน ณ เมือง   อิวากิ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 
ถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสทางการศึกษานี้จาก ศอ.บต.  
“.. หนูคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ อยากขอบคุณ ศอ.บต  
ท่ีเปิดโอกาสดี ๆ  แบบน้ีให้เด็ก ๆ  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาส
ในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในที่ที่ไม่สามารถที่จะส่งตัว
เองได้ หนูมีความสุข และรู้สึกโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้  
ได้ไปแลกเปล่ียน วัฒนธรรม เปิดโลกใหม่เรียนรู้ถึงความต่างของหลาย ๆ  อย่าง 
ซึ่งสอนให้เราปรับตัว ทั้งในด้านการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ 
เรื่องเวลา สอนบริหารเวลา และแบ่งเวลาเป็นมากขึ้น  
เป็นการเพ่ิมวินัย เพ่ิมความรับผิดชอบให้กับเรา และได้เรียนรู้ทัศนคติ
ในการอาศัยอยู่กับคนหมู่มาก การปรับตัวเข้าหากัน การใส่ใจ 
ทักษะภาษาญ่ีปุ่น ท่ีสำาคัญคือได้มิตรภาพ ซ่ึงทั้ งหมดนี้  
จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอด … ” 
  และในฐานะทีน่อ้งวูไดเ้ปน็ตวัแทนจากรุน่ที ่7 ซึง่ได้ผา่น
การคดัเลอืกจากหวัขอ้ของการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสูส่ามเหลีย่ม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้องวูคิดว่าจะนำาสิ่งที่ได้รับจากการ 
ไปแลกเปล่ียน ณ เมืองอิวากิ ประเทศญ่ีปุ่น มาปรับใช้ในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรได้บ้าง 
  “...ความคิดแรกของหนูเมื่อตอนที่รู้ตัวว่าได้รับโอกาส 
ไปแลกเปล่ียนที่ประเทศญ่ีปุ่นเลยก็คือ เราได้โอกาสตรงนี้  
ต้ังใจอยากเรียน ไปเรียนญ่ีปุ่น พยายามเรียนรู้ทุกอย่างในบ้านเขา  
ไปเดินเลยทุกวัน เพื่อซึมซับบรรยากาศและได้สังเกตสิ่งต่าง ๆ 
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ของเขา ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ท่ีต่างจากเรา ทำาให้เกิดการเปรียบเทียบ
กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลยรู้สึกอย่างจะทำาอะไรให้บ้าน 
เราบ้าง เลยพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่าง เก็บเกี่ยวทุกอย่าง  
ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเรา อย่างเช่น ด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการเกษตร หนูได้มี
โอกาสได้ไปทัศนศึกษาท่ีฟาร์มสตรอเบอร์รี่และมะเขือเทศ  
ท่ีเขามีวิธีการแบ่งการปลูกเป็นบล็อก ใช้การปลูกและการดูแลรักษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ท้ังหมด แล้วใช้แรงงานคนในข้ันของการเก็บเก่ียว 
สำาหรับหนูถือเป็นนวัตกรรมท่ีน่าสนใจและควรนำามาปรับใช้กับ
การเกษตรในบ้านเราบ้าง และได้นำาส่ิงเหล่าน้ีกลับมาเล่าสู่กันฟัง 
เพื่อจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อน ๆ ครอบครัว  
ได้เห็นความเจริญในบ้านเมือง สร้างจิตสำานึกให้กับผู้คน โดยท่ีหนู 
จะเริ่มจากพัฒนาตนเองก่อน ... ”
  สุดท้ายน้ี น้องวูได้ท้ิงท้ายว่า “อยากให้กิจกรรมดี ๆ แบบน้ี 
มอีกีในรุน่ต่อ ๆ  ไป อยากใหใ้หน้อ้งๆ ไดร้บัโอกาสดีๆ  แบบนีบ้า้ง
เพราะตัวหนูเอง รู้จักกิจกรรมนี้ผ่านรุ่นพ่ีในรุ่นก่อนๆ ที่ได้รับ
โอกาสเช่นกัน การได้มี โอกาสได้แลกเปลี่ ยนรู้ เรี ยนรู้  
ในต่างประเทศดูเป็นส่ิงท่ีลำาบากและไกลตวัมากๆสำาหรบัหนแูละ
คนอ่ืนอีกหลาย ๆ  คน จึงอยากขอบคุณ ศอ.บต. โอกาสน้ีกับหนู ...”
  กิจกรรมทูตวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ถือว่าเป็นกิจกรรม 
ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การพัฒนาพ้ืนที ่ดงันัน้ เราควรสนบัสนนุ
ให้ มีให้ มีการผลักดันกิจกรรมลักษณะดี ๆ เช่นนี้ต่อไป  
เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนท่ี ได้มีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง เป็นการสร้างสังคมที่ดี 
ท่ีเร่ิมมาจากรากฐาน สู่การพัฒนาอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
ได้ดำาเนินการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริม 
การพัฒนากลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนา การประกอบอาชีพ 
ทั้งด้านเทคนิค วิธีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์การส่งเสริม 
การตลาดมุ่งไปยังชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำาทรัพยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ท่ีมีคุณภาพก่อนให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน ผ่านโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพของเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นการทำางานที่สำาคัญ ได้แก่
  1.  กระบวนการสร้างและตรวจสอบกลุ่มที่เข้มแข็ง 
ในชุมชนก่อนเป็นลำาดับแรก โดยร่วมกับหน่วยวิจัยในพื้นที่ เช่น 
ขอ้มลูของหนว่ยวิจยัท้องถิน่ สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย 
สถาบันรามจิตติ หน่วยวิจัยปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ  
  2.  ศอ.บต. ดำาเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบความเข้มแข็ง
ของการดำาเนินงาน ตลอดจนการประสานงานกับบุคคล  
ผู้รู้ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เก่ียวกับสาขาอาชีพเฉพาะด้าน  
หรือ หน่วยต่าง ๆ  ในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกัน 
พรอ้มกบัการพฒันาขอ้เสนอโครงการจากการจดัการขอ้มลูพืน้ที ่
เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายที่จะนำามาใช้ประกอบการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน
นอกระบบในการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ซ่ึงการทำางาน 
ในลกัษณะนี้ เป็นการประยุกต์ใชแ้นวระเบียบวธิีวจิัยปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มาเป็น 
กรอบและวิธีการทำางาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันและการบริหารจัดการ
ร่วมกันเพื่อนำาไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3.  การดำาเนินการคัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชน 
นอกระบบ “ต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการใด ๆ 
ในพืน้ทีม่ากอ่น ไมม่อีาชีพหลกัท่ีแน่นอน ประกอบกบัครอบครวั
มีฐานะยากจน” ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของ ศอ.บต. น้ัน  
จะนำาไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับเด็กและ
เยาวชน ไปถึงครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางการบริหาร
จัดการลักษณะของเงิน “กองทุนอาชีพ” ตามท่ี ศอ.บต. กำาหนดไว้

อารีนา หะยีเตะ
ส�ำนักประสำนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ก า ร จั ด ตั้ ง เ ค รื อ ข่ า ย 
กลุม่อาชพีของเยาวชนใน
พื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภ า ค ใ ต้ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี แ ล ะ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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  4.  มีวางแผนการบริหารจัดการงานอาชีพ ผ่าน “กองทุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน...” ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดผลสำาเร็จ 
การดำาเนินงานของทุกกลุ่ม/องค์กรท่ีขอรับการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกองทุนวิสาหกิจชุมชนใน
ลำาดับสุดท้าย 
  5.  มีการจัดทำาสัญญาการรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของเยาวชน โดยจะมีการแบ่งงวดเงิน ออกเป็นอย่างน้อย 
3 งวด คือ

  6.  ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่พัฒนาการจัดตั้งกลุ่มได้เข้าไปปรึกษาหารือกับผู้นำาในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน ปราชญ์ทาง
ด้านอาชีพต่าง ๆ เพ่ือขอทราบความคิดเห็น การสนับสนุนทางความรู้และการเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มที่จะจัดตั้ง

งวดท่ี  1  สำาหรับการจัดสร้างโรงเรือน
และการปรับพื้ น ท่ี /สภาพ
แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ 
การทำาการเกษตรและปศุสัตว์ 

งวดท่ี 2 สำาหรับการจัดซ้ือพันธ์ุสัตว์
แล ะ พัน ธ์ุพืชตาม ข้อ เสนอ
โครงการ ตลอดจน จัดซ้ือวัตถุดิบ 
เพ่ือใช้ในการผสมอาหาร

งวดท่ี 3 สำาหรับการติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีจะดำาเนิน
การอย่างใกล้ชิด ทั้งที่เป็นการ
ประเมินรายเดือน 3 เดือน 6 
เดือน และ 1 ปี 

  อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงดังกล่าว หากมีการยกเลิกโดยผู้รับเงินอุดหนุน ทุกฝ่าย มีความเข้าใจร่วมกันแล้วในลักษณะ  
“พันธะสัญญา” ว่าจะต้องชดใช้เงินอุดหนุนทั้งหมดคืนให้กับ ศอ.บต. ในกรณีดำาเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ศอ.บต. วางไว้
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  โดยเริ่มแรก ศอ.บต. ได้ดำาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนนอกระบบ
ของ ศอ.บต. ในการสง่เสริมการจดัตัง้กลุ่มอาชีพ พัฒนาศกัยภาพ
การบริหารจัดการของกลุ่ม ร่วมกับการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
แบบเป็นลำาดับข้ัน และพัฒนาตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สำาคัญนั้นคือ การผูก
เครือข่ายเยาวชน ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ (1) กลุ่มเยาวชนบ้านบูยง 
ตำาบลช้างเผอืก อำาเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส (2) กลุม่เยาวชน
บ้านบาลาดูวอ ตำาบลบางปู อำาเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี  
(3) กลุ่มเยาวชนบ้านปาเซร์ปูเต๊ะ ตำาบลปากู อำาเภอ ทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี (4) กลุ่มเยาวชนบ้านทำานบ ตำาบลตาเนาะปูเต๊ะ 
อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (5) กลุ่มเยาวชนบ้านตันหยังมูหลง 
ตำาบลธารคีรี อำาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (6) กลุ่มเยาวชน
บ้านลือมุ ตำาบลกรงปินัง อำาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และ  
(7) กลุ่มเยาวชนศูนย์ซ่อมอาชีพให้กับชุมชุนบ้านปาแดโฆ๊ะ  
ตำาบลสะเตงนอก อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา
  หลงัจากที ่ศอ.บต. ไดด้ำาเนนิการคดัเลือกกลุ่มเปา้หมาย
แล้ว ศอ.บต. ได้ดำาเนินการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการกลุ่มการทำาเกษตรและปศุสัตว์ที่ เป็นระบบ 
และครบวงจร ณ โรงเรียนบ้านสะปอม ชุมชนบ้านเกาะสวาด 
และศนูยศ์กึษาการพฒันาพิกลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ
เพื่ อศึ กษาแลกเปลี่ ยน เรี ยน รู้การบริหารจั ดการกลุ่ ม  
การทำาเกษตรและปศุสัตว์ท่ีเป็นระบบและครบวงจร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของกจิกรรมสนบัสนนุการจัดตัง้เครือข่ายกลุ่มอาชพีของเยาวชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เรียนรู้เรียนการปลูกพืช
ผักสวนครัวแบบบูรณาการ การเลี้ยงปศุสัตว์แบบผสมผสาน  
การบริหารจัดการกลุ่ม เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ เรียนรู้โรงงานสกัด 
และ แปรรูปนำ้ามันปาล์ม เรียนรู้การเพาะเห็ด และเรียนรู้การ
ปลูกพืชผักสวนครัวประดับ
  ต่อมา ศอ.บต. ได้สนับสนุน 
  กลุ่มที่ 1 บ้านบูยง ตำาบลช้างเผือก อำาเภอ 
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
  เป็นกลุ่มแรก (ในปีงบประมาณ 2559) เพ่ือเป็น 
กลุม่เยาวชนนำารอ่งทีไ่ดด้ำาเนนิการจดัตัง้กลุม่อาชพี ซึง่รวมกลุม่ 
เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ เลี้ยงโค เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดเทศ 
และการทำาเกษตรผสมผสาน มีสมาชิกทั้ งสิ้น 29 คน  
ซึ่งกลุ่มเยาวชนบูยงได้ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่า
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเอง 
ครอบครัว ตลอดจนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนรอบข้าง  
มีผลของความสำาเร็จพอสังเขป ดังนี้
  - เป็นกลุ่มเยาวชนตัวอย่างที่ ศอ.บต สนับสนุน  
และได้รับแพะพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีฯ จำานวน 10 ตัว
  - สามารถผูกเครือขา่ยกับฟาร์มตัวอยา่งบา้นไอร์บอืแต
ที่สามารถสนับสนุนในด้านวิชาการ การให้ความรู้ อบรม  
และการเพิ่มผลผลิตทางการตลาด
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มเยาวชนบ้านปาเซร์ปูเต๊ะ ตำาบลปากู 
อำาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
  เป็นการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ไข่ 
การปลูกมะนาวในวงบอ่ และการทำาเกษตรผสมผสาน มสีมาชกิ
กลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มสตรีจะรับผิดชอบในเรื่อง 
การทำาเกษตรผสมผสาน และกลุ่มเยาวชน จะรับผิดชอบเรื่อง
การทำาปศุสัตว์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน 
  กลุ่มเยาวชนบ้านปาเซร์ปูเต๊ะ สามารถเพ่ิมรายได้ 
จากการทำาเกษตร และการทำาปศุสัตว์ มีตลาดรองรับที่แน่นอน 
สามารถส่งผลผลิตให้กับตลาดชุมชนได้ต่อเนื่อง

 และในปีงบประมาณ 2560 ศอ.บต. ได้สนับสนุน 6 กลุ่ม ที่
ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ในปี 2559 ได้แก่ 
 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเยาวชนบ้านบาลาดูวอ ตำาบล
บางปู อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
  เป็นกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพการเล้ียงปลาในกระชัง  
การทำา EM ball (เพ่ืออนุรักษ์ลำานำา้สายบุรี) มีสมาชิกท้ังส้ิน 18 คน  
โดยต้นทนุของพืน้ทีม่ศัีกยภาพมากเพยีงพอ มกีารสนบัสนนุจาก
องค์กรที่เกี่ยวข้องหลากหลาย อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการอำาเภอ 
องค์การบรหิารสว่นตำาบล สถานเีพาะเลีย้งสตัว์นำา้จงัหวดัปตัตาน ี
วิทยาลัยประมงปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
วัสดุจัดทำากระชังท่ีสามารถหาได้ในพ้ืนท่ี ค่าแรงในการดำาเนินงาน
ทุกรายการ และการดูแลและติดตามการทำางานในระดับพื้นที่
  กลุ่มเยาวชนบ้านบาลาดูวอ เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการกลุ่มโดยผู้นำาชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีการแบ่ง
ระดับการดูแลกลุ่ม เช่น เยาวชนที่ดูแลปลาในกระชัง  
เยาวชนท่ีดูแลสถานท่ี ตลอดจนกลุ่มเยาวชนบ้านบาลาดูวอสามารถ 
ยกระดับการเลี้ยงปลาในกระชัง สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
บ้านบาลาดูวอ
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มเยาวชนบ้านตันหยังมูหลง ตำาบลธารคีรี อำาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงปลา และการทำาเกษตรผสมผสานมีสมาชิกกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย กลุ่มเลี้ยงวัว 
กลุ่มเลี้ยงปลา และกลุ่มทำาเกษตร รวมจำานวนสมาชิกทั้งสิ้น 30 คน 
  กลุ่มเยาวชนบ้านตันหยังมูหลง เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพด้านการเลี้ยงปลา และเลี้ยงโค ปัจจุบันโคได้เพิ่มจำานวนจากเดิม 4 ตัว
เป็น 6 ตัว และทางกลุ่มได้ดำาเนินการสร้างศาลารวมใจ เพื่อเป็นที่พบปะหารือ และประชุมของกลุ่ม ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
สำาหรับคนในชุมชน 

กลุม่ที ่4 กลุม่เยาวชนบ้านทำานบ ตำาบลตาเนาะปเูต๊ะ 
อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
  มีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเล้ียงโค เล้ียงไก่ไข่  
เล้ียงปลา ปลูกมะนาวและการทำาเกษตรผสมผสาน มีสมาชิกกลุ่มย่อย 
2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มสตรีจะรับผิดชอบในการเร่ืองการทำา
เกษตรผสมผสาน และกลุ่มเยาวชนจะรับผิดชอบเรื่องการทำา
ปศุสัตว์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 13 คน
  ปจัจบุนั กลุม่เยาวชนบา้นทำานบ สามารถเพ่ิมรายไดจ้าก
การทำาเกษตร และการทำาปศุสัตว์ และสามารถเพาะกล้าและ
ขยายพันธุ์ ไ ม้ เพื่ อจำ าห น่าย  มีตลาดรองรับที่ แน่นอน  
สามารถส่งผลผลิตให้กับตลาดชุมชนได้ต่อเนื่อง
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กลุ่มที่ 7 กลุ่มเยาวชนศูนย์ซ่อมอาชีพให้กับชุมชน
บ้านปาแดโฆ๊ะ ตำาบลสะเตงนอก อำาเภอเมือง 
จังหวัดยะลา
   มี ค ว ามต้ อ งก า ร ร วมกลุ่ ม เ พื่ อ ป ระกอบอา ชีพ 
การทำาเฟอรน์เิจอรเ์ก่ียวกบังานไม ้เชน่ ประต ูโต๊ะ ช้ันวางหนงัสอื 
เป็นต้น มีสมาชิกจำานวน 10 คน โดยมีความต้องการเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับงานไม้ ได้แก่ โต๊ะเล่ือยสไลด์ เคร่ืองแท่นเจาะ 
เครื่องเลื่อยสายพาน และเครื่องรีดไม้
  หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. กลุ่มเยาวชน
บ้านปาแดโฆ๊ะ สามารถเพ่ิมผลผลิตจากการทำาเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมข้ึน 
สามารถทำาเฟอร์นิเจอร์หลากหลายมากยิ่ง และกลุ่มเยาวชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น
  แต่ละกลุ่มท่ี ศอ.บต. สนับสนุน ท้ังหมดเป็นเยาวชน 
ท่ีขาดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ไม่มีอาชีพหลักท่ีแน่นอนและมีฐานะ
ค่อนข้างยากจน ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐที่
เข้าไปสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างจริงจัง แต่ทั้งนี้ 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มเยาวชนบ้านลือมุ ตำาบลกรงปินัง อำาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
  มีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพการทำาก้อนเช้ือเห็ด การทำาเกษตรผสมผสาน และการเล้ียงโค มีสมาชิกกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย 
รวมจำานวนสมาชิกทั้งสิ้น 23 คน
  ปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนบ้านลือมุ สามารถเพิ่มรายได้จากการปลูกผักขายเห็ด และเลี้ยงโค (มีรายได้ต่อสัปดาห์/เดือน/ปี)  
ระยะสั้น/กลาง/ยาว ส่งผลให้ทางกลุ่มเยาวชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทางกลุ่มเยาวชนมีต้นทุนของพ้ืนที่มีศักยภาพมากเพียงพอ  
มีการสนับสนุนจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหลากหลาย อาทิ ศูนย์ปฏิบัติ
การอำาเภอ องค์การบริหารส่วนตำาบล เกษตรและปศุสัตว์  
และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง กลุ่มเยาวชนได้สนับสนุนที่ดินเพื่อใช้
ประโยชน์ระยะยาว จำานวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่/กลุ่ม โดยทางกลุ่ม
สามารถหาวัสดุจัดทำาแปลงเกษตรและคอกปศุสัตว์ที่สามารถ 
หาไดใ้นพืน้ที ่เชน่ เสาไม ้ใบจากมุงหลงัคา ไมค้าน ค่าแรงในการ
ดำาเนินงานทุกรายการ ค่าปรับปรุงพื้นที่ (ไถกลบ ยกแปลง  
ขุดท้องร่องและพรวนดินเพ่ือทำาแปลงเกษตร) การดูแลและติดตาม
การทำางานในระดับพ้ืนท่ี และปัจจุบันกลุ่มเยาวชนท่ีมีความเข้มแข็งแล้ว 
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพได้ตามศักยภาพ ทรัพยากรและต้นทุน 
ของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเล้ียงดูตนเอง ครอบครัว  
และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้
อย่างเต็มที่และทั่วถึง อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
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ไอซิส รอดพยันต์
ส�ำนักประสำนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ตันหยงเปาว์ : การต่อสู้
เ พ่ือสร้างความยั่งยืน
ทางทะเล สู่ธุรกิจประมง
พื้นบ้านต้นแบบ

  ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) 
ได้ผลักดันกิจกรรมหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้  
ภายใต้ โครงการเมืองต้นแบบ สามเหล่ียม “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” น้ันคือ 
“กิจกรรมธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบ” โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาการทำาประมงชายฝ่ังเพ่ือยกระดับรายได้ชาวประมง
ให้สูงข้ึน ผ่านการทำาประมงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การแปรรูป
สัตว์นำ้าให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
โดยเราได้ทำาการสัมภาษณ์ชาวประมงพ้ืนท่ีบ้านในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ของ ศอ.บต ถึงเบ้ืองลึก เบ้ืองหลังของการรวมตัวกับเป็นเครือข่าย
สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน และการผลักดันกิจกรรมดังกล่าว 
ของ ศอ.บต.

  หมู่บ้านตันหยงเปาว์ อำาเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี 
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี 
โดย จุด เ ร่ิมต้นของการส ร้าง เค รือข่ าย  มาจากการที่   
นายมูฮามะสุกรี มะสะนิง ชาวประมงพ้ืนบ้านตันหยงเปาว์ มีความคิด
ตอ้งการจะรือ้ฟืน้ความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรทางธรรมชาติ
ท่ีได้รับผลกระทบการจากทำาประมงท่ีไม่ถูกวิธี การทำาอุตสากรรม
ทางทะเลที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของจำานวนสัตว์นำ้า  
และความต้องการท่ีจะรักษาทรัพยากรซ่ึงเป็นทุนทางธรรมชาติของ
ชุมชน จงึเกดิเปน็การรว่มตวักนัของชาวประมงพืน้บ้านทีม่จีดุยนื
ร่วมกันที่สำาคัญคือ การทำาประมงที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม และรว่มกนัตอ่สูเ้พือ่อนรุกัษ์ฟืน้ฟทูรพัยากรมานาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยคุณมูฮามะสุกรีได้ให้สัมภาษณ์ถึง
เจตนารมณ์เริ่มแรกของการต่อสู้ด้านทรัพยากร 
  “…ผมเปน็ลกูหลานชาวประมง สิง่ท่ีพบเหน็ตัง้แตเ่ดก็คอื 
ทรัพยากรอุดมสมบู รณ์  มีทั้ งป่ าชายเลน หญ้ าทะเล  
แหล่งปะการังธรรมชาติเป็นอันดับต้น ๆ  ของประเทศ พอโตขึ้น
กลับพบปัญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม อันเน่ืองมาจากการท่ีภาครัฐ
ต้องการพัฒนาการส่งออกอาหารทะเลแปรรูป นำาไปสู่การทำา
อุตสาหกรรมทางทะเลท่ีใช้เรือขนาดใหญ่ ใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสม 
กวาดสัตว์นำ้าที่ชาวประมงในพ้ืนที่ต้องพึ่งพิงไปหมด จำาได้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2535 ทรัพยากรหน้าหมู่บ้านแทบจะไม่มีเหลือ  
ชาวบ้านวัยทำางานต้องอพยพออกไปขายแรงงานที่มาเลเซีย  
ไป เข้ า เมื อ งแบบ ผิดกฎหมาย  ส่ิ งที่ ต ามมาคื อถู กจั บ  

เสวนาพาที
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ปัญหาการเอาค่านิยมมาเลเซียกลับมา และลูกหลานไม่ได้รับการศึกษา 
ทัง้หมดนีส้ง่ผลตอ่ชมุชน รวมถงึในเร่ืองของยาเสพตดิ เลยคดิว่า
จะทำาอยา่งไรใหช้าวบา้นลกุขึน้มาปกปอ้งรกัษาทรพัยากรซึง่เปน็
ทุนทางธรรมชาติ ทุนของชุมชน ความเป็นญาติพี่น้อง  
ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ของชุมชน ท่ีเราควรจะต้องร้ือฟ้ืนส่ิงเหล่าน้ีให้
กลับมาให้จงได้..”
  และนีจึ่งเป็นจดุเร่ิมของการสร้างเครือขา่ย ซ่ึงคุณมฮูามะ
สุกรีได้พยายามรวมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในแถบชายฝั่ง
จังหวัดปัตตานี และพยายามที่จะสรรหาเวทีในการแสดงตัวตน
และจุดยืนของกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการหาความร่วมมือ 
จากภาคส่วนต่างๆ ในท่ีสุดก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน  
หรือนักวิชาการต่าง ๆ คุณมูฮามะสุกรีมองว่า การทำางาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีจำาเป็นต้องใช้ความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายจึงจะประสบผลสำาเร็จ 
  “..ช่วงนั้น ผมทำาหน้าที่เป็นล่ามช่วยนักวิชาการสื่อสาร
กับชาวบ้าน การเป็นล่ามทำาให้ได้ซึมซับเสียงสะท้อนและได้เรียนรู้
จากผู้อาวุโสและชาวบ้าน แล้วผมเองก็เป็นชาวประมงพ้ืนบ้านด้วย 
ก็เลยสามารถนำาเสนอในส่ิงท่ีคิด ว่านี่คือปัญหา นี่คือหนทาง 
ที่จะแก้ปัญหา บอกเล่าสู่สาธารณะ นำาไปสู่จุดร่วมของ 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ผมพยายามท่ีจะดึงชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วม เพราะคิดว่ายิ่งเรามีความสามัคคีมากเท่าใด  
ย่ิงเราสร้างความร่วมมือได้มากเท่าใด ก็ย่ิงจะทำาให้การแก้ปัญหาทำาได้
ดีขึ้น มีพลังมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำามาโดยตลอดคือความพยายาม

ที่จะหาภาคีเครือข่าย หาแนวร่วม ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ 
ข้าราชการ ซึ่งยังมีคนดีอยู่มาก...”
  ด้วยความพยายามและความทุ่มเทของชาวประมงพ้ืนบ้าน 
ทำาให้ปัจจุบันนี้  จั งหวัดปัตตานี  ได้ ช่ือว่า เป็นพื้นที่ที่มี  
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเป็นอันดับต้น ๆ  ของประเทศไทย
  แมจ้ะรือ้ฟืน้ความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรกลบัคนืมา 
แต่ก็ยังพบว่า ชาวประมงพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่  
สมาคมชาวประมงพ้ืนบ้านปัตตานีจึงทำาการศึกษาวิจัยสาเหตุโดยได้รับ
การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
พบว่า กลไกตลาดทำาให้การขายสัตว์นำา้คุณภาพท่ีจับมามีราคาถูก 
กล่าวคือ ชาวประมงพ้ืนบ้านจะเลือกจับสัตว์ที่โตได้ขนาด 
ด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำาลายทรัพยากร “ตามฤดูกาล” และการจับ
ตามฤดกูาลนีแ่หละทีเ่ป็นตวัการทำาใหร้าคาตกตำา่ตามกลไกตลาด 
เพราะนัน่หมายถงึการจบัสตัวน์ำา้ในชว่งทีม่นัมมีาก และไมส่มดุล
กับความตอ้งการของผู้บรโิภค เมือ่จบัมาไดม้ากแต่ความต้องการ
นอ้ย ราคาจงึตก เกดิคำาถามสำาคญัวา่จะทำาอยา่งไรจงึจะเป็นเพิม่
มูลค่าสัตว์นำา้ จึงเกิดความคิดท่ีต้องการแปรรูปผลผลิต ชาวประมง
จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเลในช่ือกลุ่ม
ว่า “กลุม่วิสาหกิจชมุชนโอรงัปนัตยั” โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่เพิม่
มูลค่าของผลผลิตจากทะเล และเพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับกลุ่มของชาวบ้านในหมู่บ้าน 
  ผลจากการจดัตัง้กลุม่แปรรปูผลผลติ เกิดเปน็ผลติภณัฑ์
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก เป็นการประกันราคาและสร้างรายได้ 
ที่เพ่ิมขึ้นให้กับชาวประมงพ้ืนบ้าน ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
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ทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ขึน้มาก จากการแปรรูปคอื ปลากุเลาตากแหง้ 
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของกลุ่มท่ีมีการซื้อขายในราคาที่สูง  
จากเดิมท่ีขายปลากุเลาสดได้สูงสุดในราคากิโลกรัมละ 170 บาท แต่หลังจาก
ได้มีการจัดกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปขึ้นมา ทางกลุ่มได้กำาหนดราคา
ซือ้ขายกโิลกรมัละ 230 - 250 บาท เปน็การประกนัราคาผลผลติ
ให้กับชาวประมง ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปลา 1 ตัว เมื่อผ่าน
กระบวนการแปรรูปจะเหลือนำ้าหนักเพียง 4 กรัม แต่สามารถ
ขายได้ในราคาสูงสุดถึง 1,400 บาท 
  เดิมทโีครงการสนบัสนนุจากรฐัมกัจะเปน็ไปตามนโยบาย
ของแต่ละรัฐบาล เช่น นโยบาย OTOP เป็นที่นิยมในช่วงหนึ่ง 
ต่อมาก็หายไป แล้วก็เกิดนโยบายใหม่ ทำาให้ไม่มีความต่อเนื่อง
และความยัง่ยนื สง่ผลตอ่ความเข้มแข็งของชมุชน ประเดน็สำาคญั
คอื นโยบายทีร่ฐัยดัเยียดมานัน้บางคร้ังชาวบา้นกไ็ม่ตอ้งการและ
บางนโยบายกไ็ม่เหมาะกบัพืน้ที ่ซึง่กลุม่วิสาหกจิของชาวประมง
พื้นบ้านนี้เริ่มมีความเข้มแข็งแล้ว พอที่จะช่วยเหลือตัวเอง 
ในด้านต่าง ๆ และการเข้ามาช่วยเหลือของ ศอ.บต. ตอบโจทย์
ความตอ้งการของชมุชนในการชว่ยเหลือดา้นสำาคญัทีท่างชมุชน 
ไม่สามารถดำาเนินการได้ด้วยตนเอง อย่างการช่วยเหลือในเรื่อง 
การขออนุญาตใช้ที่ดินตามกฎหมาย และการพัฒนาและ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซ่ึงเดิมทีกลุ่มวิสาหกิจโอรังปันตัย 
ได้มีการจดทะเบียนกลุ่มตามกฎหมาย แต่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีสงวนของรัฐ 
  ศอ.บต. ได้ดำาเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ 
คณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 (เรื่องการจำาแนกเขตการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย) วันที่ 23 
กรกฎาคม 2534 (เรือ่ง รายงานการศกึษาสถานภาพปจัจบุนัของ
ป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) และวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 
( เ รื่ อ ง  ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย ป่ า ไ ม้ แ ห่ ง ช า ติ   
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลน) เพ่ือขออนุญาตให้
สมาคมชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานีใช้ประโยชน์   
ในการดำาเนินการภายใต้กิจกรรม “ธุรกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้านต้นแบบ” 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการเม่ือวันท่ี  
27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการดำาเนินการสนับสนุน 
งบประมาณให้แก่สมาคมฯ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าประมง 
พ้ืนบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต และให้ได้การรับรอง
ทัง้ในสว่นของมาตรฐานอตุสาหกรรมฮาลาลและองคก์ารอาหาร
และยา เป็นต้น และการช่วยเหลืออย่างย่ังยืนในกรณีท่ีมีการจับปลา
ในช่วงฤดูกาลมีเป็นจำานวนมาก เพื่อถ่วงดุลกลไกการตลาด เช่น        
การจัดทำาห้องแช่แข็ง การส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เป็นต้น  
รวมท้ังวางแผนงานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดในพ้ืนท่ี
  การเข้ามาส่งเสริมในด้านต่างๆของ ศอ.บต. ทำาให้ 
กลุ่มวิสาหกิจมีความเข้มแข็งมากข้ึน และสามารถผลิตอาหารทะเล
แปรรูปไดอ้ยา่งครบวงจรในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ กลุ่มวิสาหกจิชมุชน
ได้เสนอตัวเป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้การแปรรูปและการทำา
ธุรกิจประมงพื้นบ้าน ตามหลักโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหล่ียม มั่นคง มั่งคั่ ง ย่ังยืน” ที่ต้องการส่งเสริม 
ใหเ้มอืงหนองจกิ ในฐานะทีเ่ปน็เมอืงตน้แบบเกษตรอุตสาหกรรม
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ก้าวหน้าผสมผสาน เน้นการรวมกลุ่มแปรรูปในแต่ละชุมชน 
ในลักษณะวิสาหกิจ
  ในส่วนนี้คุณมูฮามะสุกรี ได้เน้นย้ำาถึงเจตนารมณ์หลัก 
ในการรวมกลุม่วิสาหกิจว่า “…เราพยายามทีจ่ะเรยีนรูเ้พือ่แกไ้ข
ปัญหาสถานการณ์ส่วนหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การท่ีกลุ่มสตรีและกลุ่มวัยรุ่นได้มาทำางานกับกลุ่ม ได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกับบุคคลภายนอก ทำาให้มุมมองของพวกเขากว้างข้ึน  
ไม่จมปลักอยู่กับความคิดเดิม ๆ  หรือแม้แต่การท่ีเขารู้สึกเหมือนถูกรังแก 
ถูกเบียดเบียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่ิงเหล่านี้ก็ลดลง บาง
ครั้งมีโอกาสได้ศึกษาดูงานก็ได้พาพวกเขาออกไปสัมผัส  
ไปพบเห็นส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงช่วยให้ทัศนคติ มุมมองของเขาเปล่ียนไป” 
 ทั้งหมดนี้คือเสียงสะท้อนจากชุมชนที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่าง
ที่ทาง ศอ.บต. ได้ลงไปดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ
เป้าหมายแผนบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตรา
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน ศอ.บต หวังว่า 
การเขา้ไปสง่เสรมิในครัง้นี ้จะทำาให้กลุม่มีความเขม้แขง็ สามารถ
เป็นต้นแบบการพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ และในอนาคตอัน
ใกล้น้ี เรามีเป้าหมายท่ีต้องการขยายผลการพัฒนาไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
ในจงัหวัดชายแดนภาคใต ้และคาดหวังถงึการสร้างสายสมัพนัธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนที่ทำาให้เรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น  
  “จรงิ ๆ  แลว้ พืน้ทีห่มู ่4 บา้นตนัหยงเปาว ์ตำาบลทา่กำาชำา 
อำาเภอหนองจิก เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครอยากมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาครัฐ เพราะเป็นพื้นที่สีแดงตามทัศนคติของหน่วย
ทหาร เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัย ขณะเดียวกัน ชุมชนตรงน้ี
สว่นใหญม่ฐีานะยากจน ทีผ่า่นมาเคยรูส้กึวา่เราอยูข่า้งลา่งรฐัอยู่
ข้างบน และบางทีเอี้อมไม่ถึงกัน แต่ตอนนี้ ศอ.บต.เข้ามาพูดมา
คุย เรารู้สึกว่าเราเสมอกัน มีความเท่าเทียมกัน อะไรที่เราอยาก
จะบอกจะเลา่เรากส็ามารถเลา่ไดเ้ตม็ปาก อะไรทีเ่ราอยากจะทำา
เราก็ทำา ทำาแล้วรู้สึกประสบผลสำาเร็จด้วย ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่ม
ตน้ความรูส้กึด ีๆ  ทีก่่อตวัขึน้ ไมใ่ชร่ฐัอยูด่า้นหนึง่ชาวบา้นอยูอ่กี
ดา้นหนึง่ แลว้นบัวันนีจ้ะถา่งไปไกลขึน้ แตต่อนนีม้นัใกลก้นัมาก 
สามารถพดูคยุและสง่เสริมในสิง่ทีเ่ราตอ้งการ แล้วเรากลา้พดูว่า
สิ่งไหนที่เราไม่ต้องการ...” 



วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้52

  ภาพลักษณ์อันเป็นอารยะทางภูมิปัญญาของคนมลายู 
ปาตานีในมิติการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเป็นวัฒนธรรมอันเน่ืองด้วย
ขนบนิยมอย่างที่คนมลายูปาตานีบอกว่าเป็น ‘อาดะ’1 นั้น  
มีรูปแบบให้เห็นอย่างหลากหลายและให้ความหมายที่แตกต่าง
กนั สมควรท่ีทายาททางวฒันธรรมมลายจูงัหวดัชายแดนภาคใต้
ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ ท้ังนี้ เพื่อจะได้นำาความรู้เหล่าน้ีไปใช้
ประโยชน์ในสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ  
เช่นเดียวกับ ‘บายศรีพลู’ หรือ ‘บูงอ สีเฆ็ฮฮ’และ ‘หมากพลู’3 

ที่จะต้องเลือกนำาไปใช้ให้ถูกกับงานและถูกกับคน 
  ในภาษามลายูปาตานีคำา ‘บูงอ’ แปลว่าดอกไม้ และคำา 
‘สีเฆ็ฮฮ’ แปลวา่พล ูเมือ่นำาคำาพ้ืนฐานสองคำานีม้าประสมเปน็คำา 
‘บูงอ สีเฆ็ฮฮ’ ที่หมายถึงบายศรีมลายูอันประกอบด้วยใบพลู 
ต่างขนาดเป็นจำานวนหลายใบ ซึ่งนำามาจัดเรียงซ้อนและสลับ 

ด้วยดอกไม้หอมที่มีสีสดสวยงาม สืบเนื่องจากภาพลักษณ์ของ  
‘บูงอ สีเฆ็ฮฮ’ หรือดอกไม้ในจินตนาการดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้
กำาหนดใช้ชื่อเรียก ‘บูงอ สีเฆ็ฮฮ’ เป็นภาษาไทยว่า ‘บายศรีพลู’ 
ผู้เขียนนำาเสนอเร่ือง ‘บายศรีพลู’ ในพ้ืนท่ีของวารสารน้ี เพ่ือเชิญชวน
ผู้อ่านหันมาสนใจในความเป็นบายศรีพลูมลายูว่า ทำาไมเจ้าของ
วัฒนธรรมเลือกใช้ใบพลูเป็นส่วนประกอบหลักแทนใบตอง  
ใบพลูบอกสังคมมลายูให้รู้อะไร คนมลายูปาตานีนิยมทำา 
บายศรีพลูในโอกาสใด และแนวโน้มการสานประเพณีมอบบายศรีพลู
ในสังคมมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตเป็นอย่างไร
  ผู้เขียนได้เรียนรู้มาว่าคนมลายูจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ไดอุ้ปโลกนใ์หบ้ายศรีพลูเปน็สัญลักษณ์หนึง่เพ่ือส่ือถงึความรูส้กึ 
อันอบอุ่นและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกัลยาณมิตรระหว่าง 
‘ผู้มอบ’ กับ ‘ผู้รับ’ แทนคำาพูดจากใจผู้ให้  ที่สืบทอดกันมา 
เป็นเวลายาวนานและกลายเป็น ‘อาดะ’ หรือ ‘ลาโบะ’ ของสังคม  
ซึ่งมักจะมีให้ดูได้ในโอกาสที่มีงานพิธีมงคลตามประเพณีนิยม
ของคนมลายูปาตานี เช่น งานเข้าสุหนัต4 งานหมั้น งานนีกะฮฺ5 
และงานฉลองมงคลสมรส ที่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนำาไปมอบแก่ฝ่าย
เจ้าสาว 
  บายศรีพลูหนึ่ งพานนั้ นสามารถสื่ อและสานใจ
กัลยาณมิตรได้อย่างลึกซึ้งมาก ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว 
ไดน้ำาบายศรีพลูไปมอบแกญ่าตผู้ิใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวในงานพิธีมงคล
สมรสน้ัน ผู้เฒ่าชาวมลายูปาตานีจะรู้สึกซาบซ้ึงและเป็นเกียรติมาก 
ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยขนบประเพณีทางชาติพันธุ์
หรือวัฒนธรรมมลายูปาตานีแบบดั้งเดิมที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ  
คนมลายูรุ่นปัจจุบันบางคนในบางครอบครัวของบางตระกูล 
ถูกสอนให้เข้าใจว่าเรื่องน้ีเป็นประเพณีที่เป็นจิตวิญญาณนิยม  
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องมารยาททางสังคมมากกว่าวัตถุนิยม 
และไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนาอิสลาม 
แต่ประการใด 
  ถามว่าทำาไมมลายูใช้ใบพลูเป็นองค์ประกอบหลัก 
ในการประดิษฐ์บายศรี คำาตอบที่ดีที่สุดอยู่ที่การรู้จักถอดรหัส
คุณลักษณะของความเป็นพลู
  บรรพบุรุษมลายูได้สื่อความหมาย (meaning) และ 
ให้คุณค่า (value) ของความเป็น ‘พลู’ มากกว่าความเป็นพืช
สมุนไพร นั่นคือพลูไม่เพียงแต่มีสรรพคุณทางยาสำาหรับรักษา
แผลทางกายภาพของมนษุยเ์ท่านัน้ หากแตพ่ลยัูงมคีวามสมัพนัธ์
เชิงสัญลักษณ์ในมิติวัฒนธรรมของคนมลายูอย่างน่าสนใจ 
  พลู เป็นพันธ์ุไม้เถาท่ีมีใบสีเขียวหลายระดับ การปรับระดับสี
ของใบพลูมีความเป็นไปตามระยะเวลาที่ เคล่ือนตัวโดย 
ธรรมชาต ิ เน้ือใบของพลใูนระยะผลใิบใหม ่ๆ  มขีนาดเลก็สเีขียว
อ่อนสว่างและจะคอ่ย ๆ  กลายสเีปน็สเีขยีวแก่เขม้ขน้จนถงึสเีขยีว
แก่จัด ใบพลูมีลักษณะเป็นรูปหัวใจขนาดต่าง ๆ ที่แตกยอด 
เป็นช่อและเติบโตตามแขนงอ่อนของลำาต้นอย่างม่ันคงและแข็งแรง  

รัตติยา สาและ
ศำสตรำจำรย์ ดร., นักวิชำกำรด้ำนภำษำและวัฒนธรรมมลำยู

บ า ย ศ รี พ ลู ใ น มิ ติ
วัฒนธรรมมลายูจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สีสันชายแดนใต้
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มีลายเส้นปรากฏบนใบพลูในลักษณะเป็นเส้นคู่ และลักษณะ 
สับหว่างบรรจบกันกับแกนกลางของใบ ที่ ‘หมอบ้าน’ แยกเป็น 
‘สีเฆ็ฮฮ ฌาแต’ (พลูเพศผู้)  และ ‘สีเฆ็ฮฮ บือตีนอ’ (พลูเพศเมีย)  
เถาของพลูจะค่อย ๆ  ยืดยาวออกและเกาะติดพ้ืนดินด้วยรากอ่อน
พรอ้มกบัเลือ้ยไปเรือ่ย ๆ  ตามระดบัความสงูตำา่ของลกัษณะพืน้ที ่
พลบูางเถาอาจปนีปา่ยตามลำาต้นและกิง่กา้นของตน้ไมอ่ื้นไดบ้า้ง
เท่าที่ปลายเถาจะยืดไปถึง โดยไม่ทำาให้ต้นไม้หลักนั้น 
ต้องเสียหายมาก ต้นพลูท่ีผลิใบย่ิงดกมากเท่าไรก็ย่ิงเป็นการดีสำาหรับ
ต้นไม้หลักท่ีรองรับกิ่งก้านของต้นพลูนั้น เพราะใบพลูจะได้ 
ทำาหน้าที่เป็นคล้ายผ้าห่มสีเขียวที่ช่วยหุ้มห่อลำาต้นไม้หลัก 
ให้อบอุ่น และช่วยรองรับเม็ดฝนและแดดจัดไม่ให้กระหนำา่ใส่ต้นไม้หลัก  
  สังเกตได้ว่าคุณสมบัติอันสวยงามของต้นพลูที่ติดตัว 
ตามธรรมชาติดังท่ีได้แจงน้ี มีลักษณะคล้ายกับได้ฝังแฝงความหมาย
เชิงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย
ความงามด้านจริยธรรมและคุณธรรมอันสูงส่ง ทำาให้เปรียบได้กับ
ธรรมชา ติของมนุษย์ที่ มีพัฒนาการทางกายภาพและ 
จิตวิญญาณที่ได้หลอมรวมทั้งความคิดและความรู้สึกที่ดี  
และเจริญเติบโตตามกาลเทศะตามวัย มีความกตัญญูรู้คุณ  
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรักตนเอง รักเกียรติยศและศักด์ิศรี 
ของความเป็นคน อดทน แข็งแรง และมีความอุตสาหะ รักชีวิต
และไม่เบ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า 
โ ด ย ที่ ไ ม่ เ บี ย ด เ บี ย น  ไ ม่ ท ร ย ศ  แ ล ะ ไ ม่ เ น ร คุ ณ ต่ อ 

ผู้มพีระคณุ ยิง่กว่านัน้คนทีม่คุีณลักษณะอยา่งพลูยงัไดท้ำาหนา้ที่
คอยปกป้องและป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะมาถึงตัวของ
ผู้มีบุญคุณตลอดเวลาโดยไม่เกรงกลัวและหวาดหวั่นต่อ 
ความยากลำาบาก คือเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณพร้อมกับการได้ทำา
หน้าที่ตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณ กล่าวได้ว่าเป็นคนที่เป็น 
‘ผูร้บั’ และ ‘ผูใ้ห’้ ทีส่มศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ คนทีม่ลัีกษณะ
ความเป็นต้นพลูควรเป็นคนที่มีเกียรติมากกว่าคนที่ใช้ลักษณะ
ความเป็นต้นกาฝากอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะว่าต้นกาฝากน้ัน
นอกจากไม่ได้ช่วยดูแลต้นไม้หลัก (ต้นแม่) ที่มันไปเกาะอาศัย
เพื่อให้ตนเองได้เจริญเติบโตแล้ว  ยังได้ทำาลายต้นแม่ให้ต้อง 
เสียหายถึงตาย  ดังนั้น หากเราต้องการมีพื้นที่อยู่ในสังคม 
อย่างราบร่ืนและมีความสุข เราคงต้องเลือกเป็นต้นพลูมากกว่าท่ีจะ
เป็นกาฝากที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีคุณต่อตน นั่นคือการเป็น 
ผู้มีความกตัญญูและรู้คุณที่สอดคล้องกับคำาสุภาษิตมลายูว่า  
“Di mana tanah dipijak /ผืนภูมิใดที่มีพื้นที่ให้อยู่ /Di situ 
langit dijunjung./ ผืนนภานั้นต้องอยู่เหนือหัว”
  ความกตัญญูรู้คุณรวมท้ังการมีจริยธรรมและคุณธรรม
น้ันเป็นคุณลักษณะของคนดีท่ีช่วยทำาให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์อันประเสริฐ สมดังคำาสอนของ Za’ba6 ที่เน้นไว้ 
ในบท ‘gurindam’7  ว่า ;

ต้นพลูต่างสีและขนาดปกป้องไม้หลัก ใบพลูเพศผู้ (ซ้าย) ใบพลูเพศเมีย (ขวา) 
ภาพโดย นางสาวมัสวิณี สาและ
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   Jikalau kamu bersifat budiman  หากเธอคือผู้ทรงศรีปัญญาเลิศ  
   Dipandang sebagai bunga di taman  แลเห็นเพริศดุจบุหงาในตาหมัน

   Jikalau kamu bersifat dermawan  หากเธอคือผู้รู้ชอบบริจาคทาน
   Segala orang dapat kau tawan  ทุกชีวันเธอต้องได้เอาไปครอง

   Jikalau kamu bersifat pemurah  หากเธอคือผู้ใจบุญหนุนสร้างกุศล
   Segala manusia datang menyerah  หลากหลายคนต้องจำานนยอมแพ้เธอ
  
  ด้วยคุณค่าที่มีอยู่ในพันธุ์ไม้เลื้อยชูใบที่มีชื่อว่า ‘พลู’ ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พลูถูกคนมลายูปาตานีเลือกใช้เป็น
ใบไม้หลักสำาหรับทำาบายศรี และได้ขนานนามให้ใหม่ว่า ‘บูงอ สีเฆ็ฮฮ’ หรือ ‘บายศรีพลู’ และได้มอบหน้าที่ให้ ‘บายศรีพลู’  
เป็นดอกไม้ในจินตนาการ สำาหรับใช้เป็นสื่อสร้างสานผูกใจกัลยาณมิตรในสังคมมลายูเรื่อยมา
  ขอยำา้วา่ เรือ่งของบายศรพีลูทีผู่เ้ขยีนไดน้ำาเสนอน้ีเปน็เรือ่งทีไ่ดร้บัรูแ้ละเรยีนรูม้าจากผูอ้าวุโสในพืน้ท่ีอีกทอดหนึง่ ซึง่เขา้ใจวา่ 
ปัจจุบันคงมีใครอีกไม่กี่คนกระมังที่ยังจะให้ความสนใจและพยายามจะเข้าใจถึงเรื่องราวดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เขียนเคยตั้งข้อสังเกต 
จากคำาทักท้วงของเพื่อน ๆ มุสลิมบางคนที่กล่าวว่า 
  “ตัวตนของคนมลายูปาตานีเป็นคนมลายูมุสลิม การทำา ‘บายศรีพลู’ นั้นเป็นประเพณีที่สังคมมลายู เลียนแบบและสืบทอด
มาจากประเพณีของชาวฮินดูซึ่งขัดกับวิถีของอิสลาม จึงไม่ควรสนับสนุนให้มีการสืบทอดประเพณีอีกต่อไป”
  ทัศนะของคนมุสลิมบางกลุ่มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ไม่สนับสนุนให้มีการสานต่อประเพณีการมอบบายศรีพล ู
ดังกล่าว เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงนั้นมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันยังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติที่จะสืบสาน
วัฒนธรรมอันเนื่องด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ ดังนั้น ผู้เขียนทำานายว่าประเพณี 
การมอบบายศรีพลูในอนาคตอาจเลือนหายไปก็ย่อมเป็นไปได้ 

การอ้างอิง
1. ‘อาดะ’ ในภาษามลายูปาตานี หรือ adat ในภาษามลายูกลาง มีนัยของความเป็น ‘ลาโบะ’ หรือค่านิยมของคนมลายูปาตานี
2. ‘บูงอ สีเฆ็ฮฮ’ เป็นสำาเนียงมลายูปาตานี หรือ bunga sirih (บูงาสีริฮ) ในสำาเนียงมลายูกลาง
3. ภาษามลายูปาตานีเรียกว่า ‘สีเฆ็ฮฮปีแน’ ตรงกับคำามลายูกลางว่า sirih pinang (สีริฮปีนัง) 
4. สุหนัต เป็นพิธีการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายในวัฒนธรรมอิสลาม
5. นกีะฮ ฺหรอื มอืนกีอ็ฮ ในสำาเนยีงมลายปูาตาน ีหรอื bernikah ในสำาเนยีงมลายกูลางเปน็พธิทีางศาสนาในพธิกีรรมสมรสอนัเนือ่ง 
 ด้วยศาสนาอิสลาม ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ 
6. Za’ba, Pesanan, SP ZAABA (SP 18/5D/3), Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. (Za’ba เป็นนามแฝงของปราชญ์ 
 มลายูที่มีนามเต็มว่า Zainal Abidin Bin Ahmad)
7. gurindam เป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองมลายูแบบจารีตที่นิยมถ่ายทอดเนื้อหาประเภทคำาสอน



ปกิณกะ
กับ ศอ.บต
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สารปกิณกะ

  ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll) ในประเด็น
ที่เป็นความสนใจของสาธารณะ เพื่อนำาผลการสำารวจไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารโครงการของ ศอ.บต. ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับความจำาเป็นและความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำาคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำาคัญกับ 
การนำาความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการบริหารราชการของส่วนราชการ ในคร้ังน้ีได้สำารวจในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 
โดยสำารวจความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 1,050 คน โดยสำารวจใน 4 หัวข้อ คือ  
1) ประเด็นประสิทธิภาพการดำาเนินโครงการของ ศอ.บต. 2) ประเด็นผลสำาเร็จของโครงการ 3) ประเด็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
ที ่ศอ.บต. ขับเคลือ่น และเปน็โครงการในดวงใจของประชาชน 4) ประเด็นการประเมนิผลความพงึพอใจตอ่การพฒันาจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งผลการสำารวจมีดังต่อไปนี้

  ประเด็นประสิทธิภาพการดำาเนินโครงการของ ศอ.บต. พบว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประชาชนให้ 92.5 คะแนน ต่อการท่ี 
ศอ.บต. สามารถขยายผลการทำางานได้อย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือ 89.3 คะแนน มองว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ 
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในพื้นที่

  ประเด็นผลสำาเร็จของโครงการ พบว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มองว่า โครงการที่ 
ศอ.บต. ดำาเนนิงานเปน็โครงการทีส่ามารถแก้ปญัหาและความเดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และ มองว่าโครงการสว่นใหญ่
ของ ศอ.บต. จะต้องดำาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ให้คะแนนถึง 90.5 คะแนนทั้งสองเรื่อง รองลงมา 
คือ โครงการของ ศอ.บต. ส่วนใหญ่ส่งผลให้ประชาชนต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและเป็นช่องทางที่ดีที่จะนำาไปสู ่
ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ 89.5 คะแนน
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  ประเด็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อน และเป็นโครงการในดวงใจของประชาชน คะแนนเต็ม  
100 คะแนน พบว่า 87.5 เป็นโครงการท่ีเก่ียวกับการบูรณาการส่งเสริมงานเกษตรฐานราก เช่น เมืองมะพร้าว ตามโครงการเมืองต้นแบบฯ 
รองลงมา คือ 85.4 คะแนน เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่รองรับการพัฒนาพื้นที่

  ประเด็นสุดท้าย คือ ประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 100 คะแนน พบว่า  
โดยภาพรวม 91.5 คะแนน การพฒันาพืน้ทีส่ามารถเหน็ผลการบรูณาการการทีง่านรว่มกนัได ้รองลงมาคอื 90.6 คะแนน การพฒันา
พืน้ทีส่ามารถนำาไปสูค่วามตอ่เนือ่งในการบรหิารและการดำาเนนิโครงการ ในสว่นของการขบัเคลือ่นงานตามนโยบายรฐับาล ประชาชน
มองว่า ศอ.บต สามารถหนุนเสริมงานพัฒนาพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยให้คะแนนมากถึง 90.5 คะแนน ในส่วนของโครงการเด่นที่ 
ศอ.บต.ดำาเนินการในพ้ืนที่ 90.2 คะแนน คือโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในพ้ืนที่ รองลงมา คือ 
โครงการสาธารณสุขเชิงรุก และการเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  
  ผลการสำารวจดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนผลความสำาเร็จของการดำาเนินเชิงรุกในการพัฒนาพ้ืนท่ีแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นอีกว่า 
การดำาเนินงานของศูนย์บริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ยงัคงเป็นหน่วยงานหลักสำาคญัทีจ่ะสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงเครือข่ายของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือ ความอยู่ดี กินดีของประชาชน และการเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที ่
อย่างยั่งยืนต่อไป



  ขอความร่วมมือในการทำาแบบสอบถามความคิดเห็นสำาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงวารสาร 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วารสาร ศอ.บต.) ในฉบับต่อไปได้ทาง QR code

   พิเศษ!!  ทางกองบรรณาธิการจะมอบของที่ระลึกสำาหรับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

  หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์ในวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วารสาร ศอ.บต.) 

รูปแบบบทความ เป็นบทความทั่วไป บทความสังเคราะห์จากการวิจัย หรือบทความที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของท่านที่เกี่ยวข้อง

กับมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ด้านการเกษตร การค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพ การท่องเที่ยว ส่ิงแวดล้อม เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรือเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบทความมีลักษณะการเขียนที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ทันสมัย และมุ่งเน้น

การส่งเสริมความรู้ การพัฒนา จำานวนหน้าอยู่ระหว่าง 5 - 7 หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพประกอบ (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

  ข้อมูลติดต่อประสานงาน

  นายวีรยุทธ์ สุทธิ นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

  E-mail : wirayut.s@psu.ac.th  ID Line : jojoesutti

  โทรศัพท์ 0 7428 6975 มือถือ 08 9590 5267

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 57



วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้58 PB

ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ 

ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา รูปภาพ และการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่อง
เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาด ใด ๆ 

ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง


