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วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ฉบับที่ 2 เนื้อหายังคงมีความน่าสนใจต่อเนื่องจากฉบับ
ที่ 1 สำ�หรับฉบับนี้นำ�ด้วยบทสัมภาษณ์พลเรือตรี สมเกียรติ
ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในประเด็นทิศทางการพัฒนา
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง ท่ า นมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในฐานะ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็น
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สำ�คัญ อีกทั้งในเล่มยังได้กล่าวถึงประเด็น
ความสัมพันธ์เศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศจี น ที่ เ ป็ น บ้ า นพี่ เ มื อ งน้ อ งสู่ เ มื อ งคู่ พั ฒ นาเพื่ อ
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ร่วมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครัง้ นี้
นำ�เสนอเป็นตอนที่ 1
นอกจากเรือ่ งราวทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในวารสารฉบับนี้
ยั ง มี อี ก หลากหลายเรื่ อ งราวที่ ช วนอ่ า น เช่ น เรื่ อ งแนวทาง
พัฒนาส้มโอปูโกปัตตานีเพื่อเสริมสร้างรายได้เกษตรกรจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  เรือ่ งโกปีร๊ อ้ ยปี ของดีเบตง  เรือ่ งปลากือเลาะห์
ราชาแห่งแม่นาํ้ สายบุรี เรือ่ งการถอดบทเรียนจากพหุวฒ
ั นธรรม
นิยมในสังคมออสเตรเลียสู่แนวคิดการจัดการศึกษา เรื่องราว
พืน้ ทีส่ นั ติสขุ ของบูโด-สุไหงปาดี พืน้ ทีต่ น้ แบบทีม่ ปี ระชาชนเป็น
ผูร้ ว่ มพัฒนาพืน้ ที่ เรือ่ งการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย เรื่องชุมชน
ท่องเที่ยวทรายขาว จังหวัดปัตตานี ในมิติใหม่ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และท้ายสุดเป็นการนำ�เสนอเรื่องราวของ
เรือกอและเสน่หแ์ ห่งลวดลายและสีสนั เหนือท้องนทีชายแดนใต้
จะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องราวที่นำ�เสนอในฉบับนี้ล้วนเป็น
การนำ�เสนอเพื่อให้เห็นมุมมองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดนใต้
วิถีชีวิต สีสัน ความเป็นอยู่ ที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาและ
ทางคณะผู้จัดทำ�ได้หวังว่า จะเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่าน
ได้เรียนรูช้ ายแดนใต้ไปกับพวกเรา และจะติดตามในฉบับต่อๆ ไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
บรรณาธิการ

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วั น นี้ ที ม กองบรรณาธิ ก ารได้ รั บ เกี ย รติ อ ย่ า งสู ง
จากการเข้าสัมภาษณ์ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.
ผู้ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ ม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสำาคัญ
ต่อการผนวกความร่วมมือการพัฒนาจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ า มาทำ า งานในวงจรที่ ส นั บ สนุ น การทำ า งานซึ่ ง กั น และกั น
เพือ่ สร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมใช้
มิ ติ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไปเกื้ อ หนุ น วงล้ อ การพั ฒ นาสั ง คม
อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนกิน อยู่ หลับนอนอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ท่านยังเป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต. ที่รับผิดชอบงาน
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาำ นัก/กองในความรับผิดชอบ
ประกอบด้วย
1. สำานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. สำานักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
3. สำานักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
4. กองกิจการต่างประเทศ
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สถานการณ์ ภ าคใต้ วั น นี้ ท่ า นมองว่ า มี ปั ญ หา
ตรงจุดไหนบ้าง

ผมอยากนำ า เรี ย นว่ า พื้ น ที่ ภ าคใต้ ใ นห้ ว ง 14 ปี เ ศษ
ทีผ่ า่ นมา (นับตัง้ แต่กลางปี พ.ศ. 2546) สถานการณ์ความรุนแรง
ความหวาดระแวงระหว่างคนในพื้นที่แผ่ปกคลุมกระจายไปทั่ว
พื้นที่ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการใช้ความรุนแรงกว่า
5,000 คนเศษ บาดเจ็บประมาณ 1 หมื่นคนเศษ (ถึงเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ.2561) และเกิดผลพวงต่อครอบครัวผูไ้ ด้รบั กระทบ
อีกจำานวนมาก นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง ทำาให้
เศรษฐกิจซบเซาอย่างหนัก แทบไม่มกี ารลงทุนขนาดใหญ่ในพืน้ ที่
เลย ประชาชนมี อ าชี พ ที่ ไ ม่ มั่ น คง รั ฐ บาลจึ ง ได้ ทุ่ ม เท
ความพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่ พร้อมกับการค้นหา
เงื่อนไขและปัจจัยที่ทำาให้กลุ่มผู้เห็นต่าง (โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้
ความรุนแรง) นำามาปลุกระดมบ่มเพาะและสร้างรอยปริแยก
ในสังคมว่าเกิดจากอะไร จนสามารถสรุปได้ว่าเงื่อนไขหลักก็คือ
การศึกษาที่ยังขาดความสมดุลและปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบ
ตัง้ แต่การทำาเกษตรเชิงเดีย่ วแบบดัง้ เดิม ขาดการเพิม่ มูลค่าสินค้า
ขาดห่วงโซ่การผลิต จึงไม่เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม่เกิดการจ้างงานและรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้น้อยกว่า 3 แสน 5 หมื่นคน (จากจำานวน
ผู้ที่อยู่วัยทำางาน 1 ล้านคนเศษ เมื่อมีการลงทะเบียนสำารวจ
ผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560) นอกจากนั้นผู้เห็นต่างยังใช้มิติของ
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ประวัตศิ าสตร์และอัตลักษณ์ มาเป็นตัวเร่งในการสร้างรอยปริแยก
จึงทำาให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มผู้เห็นต่างและผู้ที่เลือกใช้
ความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 2 - 3 ปีหลังเกิดเหตุการณ์ รัฐบาลเริ่มควบคุม
สถานการณ์อย่างได้ผล ทำาให้ความรุนแรงลดระดับลง พร้อมกับ
เร่งแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่และเร่งด่วนคือ “ปัญหาเศรษฐกิจและ
ปากท้อง” จนถึงปลายปี พ.ศ. 2559 (เมื่อ 4 ตุลาคม 2559)
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการใหม่ทบี่ รู ณาการการแก้
ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างทั้งระบบเรียกว่า โครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ซึง่ ห้วงเวลาประมาณ
1 ปี 8 เดือนของโครงการนี้ ทำาให้เริ่มมองเห็นความมั่นคง
ในอาชีพ มองเห็นทิศทางของการกระจายและยกระดับรายได้ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

โครงการเมื อ งต้ น แบบ “สามเหลี่ ย มเศรษฐกิ จ
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” มีกรอบความคิดอย่างไร และ
มีแนวทางขับเคลื่อนอย่างไร

ผมอยากเรียนว่า การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในปัจจุบัน
มีการดำาเนินงาน 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 หน่วยงานตามภารกิจ เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดู แ ลด้ า นการผลิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลด้านอุตสาหกรรมและการแปรรูป
กระทรวงพาณิชย์ดแู ลด้านการค้าการตลาด ส่วนที่ 2 หน่วยงาน
ในพื้นที่ คือจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 3 การบูรณาการ
ทุกระบบและการเชื่อมโยงกับนอกพื้นที่และต่างประเทศ คือ
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืน” สำาหรับกรอบแนวคิดของโครงการนีค้ อื การสร้างต้นแบบ
ของเศรษฐกิจครบวงจรในแต่ละด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 ภาคการเกษตร มุ่งพัฒนาให้เป็นเกษตรเชิงคู่
(ผสมผสาน) ใช้ น วั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ นการผลิ ต
เพือ่ ลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิตต่อหน่วย/ต่อไร่ และเพิม่ มูลค่าการผลิตให้
สูงขึ้นด้วยการแปรรูป การสร้างเรื่องราว (Story) การออกแบบ
การบรรจุ (Packaging) โดยได้กาำ หนดให้อาำ เภอหนองจิก จังหวัด
ปั ต ตานี เ ป็ น พื้ น ที่ นำ า ร่ อ ง เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ ผั ง เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมรองรับโรงงานแปรรูปอยู่แล้ว
ประกอบกับอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม 3 ระบบคือ โครงข่ายถนน
สถานีรถไฟปัตตานี (อำาเภอโคกโพธิ์) และท่าเรือปัตตานี

ด้านที่ 2 ภาคการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาให้ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (เชือ่ มโยงกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลด้วย)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เนื่องจากภาคใต้
มีความเหมาะสม โดดเด่นด้านที่จะดึงดูดการท่องเที่ยว อาทิ
ด้านธรรมชาติ ประกอบด้วย เทือกเขา ภูเขา นำา้ ตก ถำา้ ป่าชายเลน
ชายหาด เป็นต้น ด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรม ประกอบ
ด้วย ศาสนสถานของศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ เช่น วัดช้างให้
วัดทรายขาว เป็นต้น ศาสนาอิสลาม เช่น มัสยิด 300 ปี อำาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มัสยิดกลางปัตตานี พิพธิ ภัณฑ์อลั กุรอาน
อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมประเพณี
มีงานเทศกาลทีน่ า่ สนใจมากมาย ทัง้ ของพีน่ อ้ งเชือ้ สายจีน พีน่ อ้ ง
มุสลิม พี่น้องชาวพุทธ ด้านอาหารกิน อาหารภาคใต้มีอาหารที่
หลากหลาย เช่น อาหารทะเล ไก่เบตง ไก่กอและ นำ้าบูดู ผลไม้
หลากชนิ ด เช่ น ทุ เ รี ย น ลองกอง เป็ น ต้ น และเพื่ อ ให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวมีต้นแบบที่สมบูรณ์ จึงได้กำาหนดให้
อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย
เป็นพื้นที่นำาร่อง
ด้านที่ 3 ภาคการค้า จะเป็นอาชีพหลักด้านหนึ่งของ
ประชาชนในพืน้ ที่ เป็นตัวเชือ่ มจากการผลิตสูผ่ บู้ ริโภค ซึง่ การค้า
จะประกอบไปด้วยการค้าปลีก ค้าส่ง และการค้าชายแดน
รวมถึงการค้าชายแดนระหว่างประเทศ สำาหรับการค้าชายแดน
และการค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศกำ า หนดพื้ น ที่ อำ า เภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ ซึง่ การทำาให้เป็น
เมืองต้นแบบทีม่ กี จิ กรรมการค้าครบวงจรต้องดำาเนินการหลายด้าน
อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้า เช่น สถานี
รถไฟสุ ไ หงโก-ลก สถานี ข นถ่ า ยสิ น ค้ า อำ า เภอสุ ไ หงโก-ลก
(กรมการขนส่ ง ทางบก) การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร องรั บ การลงทุ น
ทางธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นด่านการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ เป็นต้น

อยากให้ท่านเล่าให้ฟังโดยสังเขปว่าห้วงเวลา 1 ปี
กว่าทีผ่ า่ นมา โครงการนีม้ คี วามก้าวหน้าไปอย่างไร
บ้าง
ในห้วงทีผ่ า่ นมา ผมได้รบั มอบหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ซึ่งท่านเลขาธิการ ศอ.บต.

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

7

ทำ�หน้าที่เลขานุการ) โครงการนี้มีความก้าวหน้าเป็นลำ�ดับ ซึ่ง
จะสรุปให้เห็นแต่ละด้านโดยสังเขปดังนี้
		 ด้านที่ 1 ภาคการเกษตร ผลักดันให้มีการดำ�เนินงาน
หลักๆ 3 งาน และความก้าวหน้าดังนี้
		งานที่ 1 การพัฒนาอาชีพเกษตรฐานราก มีโครงการย่อย
คือ 1) การพัฒนาเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรเชิงคู่ หรือเกษตร
ผสมผสาน เพือ่ ใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ขับเคลือ่ นโดยการ
สร้ า งต้ น แบบในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ จ ากสถาบั น
วิชาการ และตัวอย่างจากครัวเรือนทีป่ ระสบความสำ�เร็จ จัดเป็น
โครงการนำ�ร่อง เช่น โครงการฟาร์มสวนยาง (เบื้องต้นตำ�บล
ละ 1 แห่ง) 2) การพัฒนาการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ เพิ่มคุณภาพผลผลิต ผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก โดย
ในปัจจุบนั มีแปลงใหญ่ผลไม้ประเภทต่างๆ ประมาณ 35 แปลง และ
แปลงใหญ่พืชอื่นๆ อีกจำ�นวนหนึ่ง รวมทั้งการพัฒนาสู่สมาร์ท
ฟาร์ม 3) การรวมกลุ่มในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตให้
ครบวงจร เช่น โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ ตำ�บลบันนังสาเรง
อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีทั้งผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ที่ปลูกพืชอาหาร
สัตว์ รวมทัง้ การจัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชน เพือ่ การแปรรูปขัน้ ต้น
หลายแห่ง เช่น วิสาหกิจประมงต้นแบบบ้านตันหยงเปาว์ อำ�เภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี วิสาหกิจแปรรูปจากยางพารา ตำ�บล
ถํ้าทะลุ อำ�เภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วิสาหกิจแปรรูปจาก
ยางพารา ตำ�บลตาชี อำ�เภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นต้น
		งานที่ 2 การต่อยอดเกษตรฐานราก สู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป มีโครงการย่อยหลายโครงการ อาทิ 1) การต่อยอด
อุตสาหกรรมมะพร้าวครบวงจร ส่งเสริมการขยายการผลิตพืช
เศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาด/ผู้บริโภคในระยะยาว
เพือ่ ต่อยอดสูอ่ ตุ สาหกรรม เช่น มะพร้าว ได้ขยายพืน้ ทีป่ ลูกประมาณ
1 แสนไร่ ในเบือ้ งต้น เพือ่ ป้อนโรงงานแปรรูปทีม่ อี ยูเ่ ดิมและกำ�ลัง
ก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการไม่น้อยกว่า 1 ล้านผลต่อวัน
(ปีละ 360 ล้านผล) 2) การต่อยอดอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน
ครบวงจร โครงการพัฒนาการผลิตปาล์มนํ้ามันเพื่อลดต้นทุน
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เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มคุณภาพเมล็ดปาล์ม และการแปรรูป
ครบวงจร 3) การพัฒนาพืน้ ทีร่ องรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ในพื้นที่ตำ�บลบางเขา อำ�เภอหนองจิก ปัจจุบันมีโรงงานสกัด
นํ้ามันปาล์มของกลุ่มบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ และกำ�ลัง
ก่ อ สร้ า งโรงงานบี บ เมล็ ด ในปาล์ ม โรงงานแปรรู ป มะพร้ า ว
ครบวงจร นอกจากนั้นปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
มีผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งการมาลงทุนเพิม่ หลายราย ประกอบด้วย
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โรงงานแปรรูปจาก
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา (ไม้อัด, Wood Pellet) เป็นต้น
		งานที่ 3 การบริหารจัดการด้านการตลาด ท่านนายก
รัฐมนตรีเน้นยา้ํ ในเรือ่ ง “การตลาดต้องนำ�การผลิต” ดังนัน้ ศอ.บต.
จึงได้ประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อจัดหาตลาดรองรับสินค้า
การเกษตรทัง้ ในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ผา่ น
โครงการของดีชายแดนใต้ในกรุงเทพมหานคร (ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม) และพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะซึง่ ได้ประสานความร่วมมือกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนหลายมณฑล เช่น การเตรียมการจัดตัง้
Small Thailand in Yunnan ความร่วมมือด้านการโครงการ
สุขภาพและแพทย์ทางเลือก (สมุนไพร) กับเมืองคุณหมิง มณฑล
ยูนนาน โครงการอาหารใต้สคู่ รัวจีน ผ่านความร่วมมือกับสมาคม
สั ม พั น ธ์ เ ศรษฐกิ จ ไทย-จี น และสมาคมผู้ ป รุ ง อาหารชั้ น นำ �
ประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นทางของการเตรียมการนำ�เข้าวัตถุดิบ
ประกอบอาหารจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สคู่ รัวจีนอย่างยัง่ ยืน
(พืน้ ทีเ่ ป้าหมายเป็นมณฑลยูนนาน เขตปกครองตนเองหนิงเซีย๊ ะหุย
มณฑลเสฉวน นครปักกิ่ง เป็นต้น) นอกจากนั้นยังมีเป้าหมาย
ผู้บริโภคจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย ฯลฯ
สำ � หรั บ การจั ด หาตลาดผลไม้ นั้ น ศอ.บต.ร่ ว มกั บ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานต่างๆ
จัดงานแถลงข่าวเรื่อง “ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ และหน่วย
งานร่วมประชารัฐ ผลักดันผลไม้ชายแดนใต้สผู่ บู้ ริโภคและตลาดโลก”
เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 เพื่อจัดการด้านการตลาดผลไม้ภาคใต้
อย่างเป็นระบบ
		 ด้านที่ 2 ภาคการท่องเที่ยว ผลักดันให้มีการดำ�เนิน
งานหลัก ๆ 4 งาน และความก้าวหน้าดังนี้
		งานที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มี
ความน่าสนใจ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ดำ�เนินการในทุกพื้นที่
ทั้ง 3 จังหวัด สำ�หรับในอำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา จะพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วต้นแบบทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน เช่น
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ดอกไม้เมืองหนาว นํา้ พุรอ้ น อุโมงค์ปยิ ะ
มิตร เป็นต้น
		งานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางหมายเลข
410 จากอำ�เภอเมืองยะลาสู่อำ�เภอเบตง การก่อสร้างสนามบิน
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เบตง ขนาดความยาวทางวิ่ง (ในเบื้องต้น) 1,800 เมตร และ
เตรียมการขยายเป็น 2,100 เมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ประมาณร้อยละ 45 กำ�หนดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562
		งานที่ 3 การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจาก
พื้นที่อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา ห่างไกลจากตัวเมืองยะลาค่อน
ข้างมาก (ประมาณ 130 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมงเศษ ดังนัน้ ระบบต่างๆ จึงต้องสามารถพึง่ พาตนเองได้ โดย
เฉพาะพลังงานไฟฟ้า โครงการเมืองต้นแบบจึงผลักดันให้มรี ะบบ
ไฟฟ้าสำ�รอง (เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าดีเซล) และโรงไฟฟ้าชีวมวล
ซึ่งปัจจุบันกำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้าง 1 แห่ง ขนาด 9 เมกะวัตต์
		งานที่ 4 ขับเคลือ่ นการกระจายรายได้สชู่ มุ ชน เป้าหมาย
ของการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างความสุขให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูม้ าเยือน
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการที่
เหมาะสมคือ การผลักดันการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ
จัดให้มีการรวมกลุ่มในลักษณะ “วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน”
เพือ่ บริหารจัดการทัง้ ระบบ ตัง้ แต่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิน่ บริการทีพ่ กั
บริการอาหาร จำ�หน่ายของที่ระลึก ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงในพื้นที่อ�ำ เภอเบตง เบื้องต้นมี
การจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนประมาณ 10 แห่ง และเริม่ เชือ่ มโยง
ไปยังตอนบนของจังหวัดยะลา ไปยังจังหวัดปัตตานี และจังหวัด
นราธิวาส รวมเครือข่ายในปัจจุบัน จำ�นวน 33 ชุมชนท่องเที่ยว
		ด้านที่ 3 ภาคการค้าชายแดนและการค้าระหว่าง
ประเทศ มีความก้าวหน้าดังนี้
งานที่ 1 การอบรมและสร้างเครือข่ายนักธุรกิจและ
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 1) โครงการเสริม
สร้างผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New
Entrepreneur Creation : NEC)  2) โครงการผูป้ ระกอบการใหม่
(Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC)      
3) โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ (Young Executive
Network @ Southern Border Provinces Administrative
Centre (YES) 4) โครงการ BIZ Club
		งานที่ 2 การสร้างพื้นที่รองรับการค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ สำ�หรับพืน้ ทีอ่ �ำ เภอสุไหงโก-ลก มีการศึกษา
เตรียมการวางผังเมืองสำ�หรับรองรับการค้าชายแดนฯ เช่น พืน้ ที่

รองรับการลงทุนเชิงพาณิชย์ พื้นที่เตรียมการจัดตั้งเป็นพื้นที่/
เขตปลอดภาษี พืน้ ทีร่ องรับงานศุลกากร พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้าทางบก
(เบื้ อ งต้ น มี ก ารออกแบบสถานี ข นส่ ง สิ น ค้ า ในพื้ น ที่ 79 ไร่ )
การพัฒนาสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก รวมทั้งการผลักดัน/เร่งรัด
การสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโก-ลก ที่เทศบาลอำ�เภอสุไหงโก-ลก
และที่อำ�เภอตากใบ
		ด้ า นอื่ น ๆ มีการผลักดันหลายมิติ โดยเฉพาะปัจจัย
สนับสนุนการลงทุน อาทิ
		งานที่ 1 การจัดตัง้ ศูนย์บริการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)
		งานที่ 2 การบริการจัดการด้านพลังงานภาคใต้ตอนล่าง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
		งานที่ 3 การบริหารจัดการนํา้ อย่างเป็นระบบ ทัง้ นํา้ เพือ่
การเกษตร เพือ่ การอุปโภคบริโภค การแก้ปญ
ั หานํา้ ท่วม การแก้
ปัญหานํ้าเสีย โดยเฉพาะการแก้ปัญหานํ้าท่วม ในปีที่ผ่านมา
มีการบูรณาการผลักดันให้มีการปรับปรุงคลองระบายนํ้าและ
สิ่งกีดขวางทางนํ้าหลายแห่ง เช่น คลองระบายนํ้า D2 ทำ�ให้ปี
ที่ ผ่ า นมาห้ ว งเวลานํ้ า ท่ ว มขั ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ล ดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญ

การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ มีการขยายความร่วม
มือกับต่างประเทศในด้านใด หรืออย่างไรบ้าง
รั ฐ บาลได้ ว างนโยบายชั ด เจนว่ า การพั ฒ นาประเทศ
ทุกด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ไม่สามารถดำ�เนินการได้โดยลำ�พัง
ในส่วนของโครงการเมืองต้นแบบฯ ก็ได้เชือ่ มต่อกรอบความร่วมมือ
ที่มีอยู่แล้ว และดำ�เนินการใหม่หลายด้าน เช่น

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

9

> การเชื่ อ มโยงความร่ ว มมื อ ในกรอบการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT โดยได้รเิ ริม่ การเสนอเพิม่ แนวพัฒนา
เศรษฐกิจ (Economic Corridor) จากเดิมมี 5 แนวเป็น 6 แนว
โดยแนวที่ 6 พาดผ่าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสู่พื้นที่
รัฐกลันตัน เปรัค ตรังกานู ปาหัง ของประเทศมาเลเซีย
> การขยายความร่วมมือในกรอบอาเซียน
> ก า ร ข ย า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ป ร ะ เ ท ศ จี น
ตามยุทธศาสตร์ 1 แถบ 1 เส้นทาง (One Belt One Road)
ซึ่งภาคใต้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อจากมณฑลยูนนาน และ
มณฑลกว่างซี มุ่งสู่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซี่งปัจจุบันคณะ
อนุกรรมการโครงการเมืองต้นแบบฯ ได้มคี วามตกลงความร่วมมือ
ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เริ่มเกิดผลเป็นรูปธรรม
หลายด้าน

อยากให้ท่านรองเลขาธิการได้ชี้ให้เห็นถึงความ
สำาเร็จทีม่ องเห็นเป็นรูปธรรมในขณะนีว้ า่ มีอะไรบ้าง
ในขณะนีส้ ามารถกล่าวได้วา่ โครงการนีซ้ งึ่ เป็น “โครงการ
บู ร ณาการ” เริ่ ม ส่ ง ผลเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจนหลายมิ ติ
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ซึ่งขอยกตัวอย่าง 3 ประการคือ

ประการที่ 1 การขยายตัวภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2559 สถิตจิ าำ นวนนักท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 643,199 คน เมือ่ สิน้ ปี
พ.ศ.2560 จำานวน 1,534,193 คน เพิม่ ขึน้ กว่า 2 เท่า ในขณะนี้
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 6,433 ล้านบาท
ประการที่ 2 การขยายตัวภาคการค้าและการลงทุน ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดมีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนทุกด้าน
อาทิ จังหวัดยะลา การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76
มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 จังหวัดนราธิวาส
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 ภาคเกษตรขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.50
จังหวัดปัตตานี ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ภาค
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.90
ประการที่ 3 ผลการสำารวจความพึงพอใจของประชาชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการสำารวจความพึงพอใจและ
การรับรูด้ า้ นการพัฒนาตามโครงการเมืองต้นแบบอย่างต่อเนือ่ ง
โดยสำารวจในกรอบ 4 มิติ จำานวน 5 ประเด็นย่อย ครั้งหลังสุดมี
ผลสำารวจเมือ่ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 มีผลสำารวจโดย
สังเขปดังนี้

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประสิทธิภาพการดำาเนินโครงการ ศอ.บต. (5 ข้อย่อย)

สูงสุด 92.50 ตำ่าสุด 85.50
ผลสำาเร็จของโครงการฯ (6 ข้อย่อย) สูงสุด 90.50
ตำ่าสุด 84.20
ความพึงพอใจต่อการพัฒนา จชต. (6 ข้อย่อย) สูงสุด
91.50 ตำ่าสุด 70.20
โครงการตามนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ (5 ข้อย่อย)
สูงสุด 87.50 ตำ่าสุด 87.32

สุดท้ายอยากให้ท่านรองเลขาธิการได้ฝากข้อคิด
เห็นเพิ่มเติม หรือประเด็นอื่นๆ ให้กับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมอยากนำ า เรี ย นผ่ า นไปยั ง พี่ น้ อ งประชาชนในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้วา่ 10 กว่าปีทผี่ า่ นมา ภาคใต้บอบชำา้ จาก
ความเห็นต่าง ความหวาดระแวง และความรุนแรง ซึ่งมิเพียง
“พรากชีวิตและทรัพย์สิน” ไปมากมาย แต่ได้ “พรากโอกาส”
ของการพัฒนาและการก้าวเดินสู่อนาคตไปอย่างน่าเสียดาย

บัดนี้รัฐบาลนำาโดยท่านนายกรัฐมนตรี ท่านที่ดูแลงาน
ภาคใต้คือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่านรองนายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ท่านรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วนในนามของ “ประชารัฐ”
กำ า ลั ง พลิ ก ฟื้ น สถานการณ์ นำ า ความเจริ ญ ความกิ น ดี อ ยู่ ดี
ความเสมอภาคในสังคมไทยกลับคืนมา การพัฒนาครัง้ นี้ ภาคใต้
จะเดินไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของประเทศไทย มุ่งหน้าไปยัง
ทิศทางทีร่ ฐั บาลต้องการคือ การพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้างเกราะทีแ่ ข็งแรง มัน่ คง
ด้วยแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เสริมด้วยองค์ความรู้จาก
ภาควิชาการ เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อให้คนภาคใต้ก้าวทัน
“Thailand 4.0” เช่นเดียวกับส่วนอื่นของประเทศ ซึ่งภายใต้
ทิศทางนี้ หากได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะ “เยาวชน” ในพื้นที่ เชื่อมั่นว่าภาคใต้
จะพลิกสถานการณ์ไปสู่พื้นที่ที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ได้ในไม่ช้า
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หนึ่งในนำ้าพระทัย

“กระจูด” สืบสานแนว
พระราชดำาริ
จุฑามาศ จันทร์งาม

ประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส วิสาหกิจเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ประชารัฐนับเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศ
ทีส่ าำ คัญ “สานพลังประชารัฐ” จึงเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้
โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคนก็คือประชาชนของชาติ”
ซึ่งถือเป็นอำานาจที่สำาคัญในการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลง หรือ
การปฏิรูป ตลอดจนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
ฉะนั้ น ตามที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบายขั บ เคลื่ อ น
ประเทศด้วยกลไกประชารัฐ โดยมีทุกภาคส่วนของประเทศ
ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุน และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุลและยัง่ ยืน ผ่านการดำาเนินงาน
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ของ 12 คณะทำางานใน “ระดับประเทศ” และมี 12 คณะทำางาน
ใน “ระดับจังหวัด” มีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จำากัด 76 จังหวัด รวมถึงคณะทำางานร่วมรัฐ – เอกชน
- ประชาชน ตามภารกิจสำาคัญ ทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ให้การสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในรูปแบบของการจัดตัง้ “วิสาหกิจเพือ่ สังคม” (Social Enterprise)
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดๆ ทั้งสิ้น “สานพลังประชารัฐ” จึงเป็น
พลังอันยิง่ ใหญ่ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู ประเทศไทย เป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับฐานราก และ
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ส่งเสริมให้ชมุ ชนดำาเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนำาไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนการดำาเนินงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้แนวทางของคณะทำางาน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ (E3) มี ก ลไก
การขับเคลือ่ น 2 กลไก ได้แก่ ภาครัฐ คือ คณะกรรมการประสาน
และขั บ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั ง ประชารั ฐ ประจำ า จั ง หวั ด
นราธิวาส (คสป.) และภาคเอกชน คือ บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี
นราธิวาส (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จำากัด ทัง้ ทีมภาครัฐ และภาคเอกชน
มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “สร้างรายได้ให้ชมุ ชน ประชาชนมีความสุข”
ซึ่งดำาเนินการใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Social
Enterprise (SE) มีเป้าหมายเพื่อสังคม ไม่ใช่กำาไรสูงสุด

จั ง หวั ด นราธิ ว าสมี ก ลุ่ ม จั ก สานกระจู ด และแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระจู ด กระจายอยู่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง บางกลุ่ ม เกิ ด จาก
พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างงานศิลปาชีพให้แก่ประชาชนในนราธิวาส
มาต่อเนื่อง ทำาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้น ภายใต้
การขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (E3) ในจังหวัดนราธิวาส “ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจูด”
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ถูกนำาเสนอเป็นลำาดับแรกๆ เนื่องจาก
มีการรวมกลุม่ ของคนในชุมชนมานาน แต่ยงั ไม่สามารถขับเคลือ่ น
ไปได้ไกลเท่าทีค่ วร จึงมีคาำ ถามเกิดขึน้ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลือ่ นนโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด
(คสป.) และคณะกรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จำากัด ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดซึง่ เป็น
หนึง่ ในกลุม่ เป้าหมายร่วมกันไปในทิศทางใด และจะทำาให้รายได้
เพิม่ ขึน้ ชุมชนอยูด่ กี นิ ดี ลูกหลานมีความสุขได้อย่างยัง่ ยืนอย่างไร
ปั จ จุ บั น กระแสความนิ ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
เกิดความหลากหลายในการนำาไปใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของรูปแบบ
หรื อ การใช้ โ ทนสี รวมไปถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ส ามารถ
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตลอดจนกระแสแฟชั่น และ
ความต้องการของคนเฉพาะกลุม่ จากภายในและภายนอกประเทศ
มีมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนารูปแบบ ลวดลายผลิตภัณฑ์จาก
กระจูดในรูปแบบเดิมๆ เริ่มไม่สอดคล้องกับตามความต้องการ
ของตลาด อีกทั้งคุณภาพของวัตถุดิบ (การเตรียมเส้นกระจูด)
การควบคุ ม คุ ณ ภาพการย้ อ มสี (ความสมำ่ า เสมอของสี ที่ ไ ด้
จากการย้อม) ความเปียกชื้นและเชื้อราที่เกิดขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบันนั้น สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะต้องมี คือ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทีเ่ กิดจากเรือ่ งราวทีแ่ สดงถึงเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนำาเสนอตัวตนที่
ไม่เหมือนใคร เช่น คงลวดลายพืน้ เมืองเดิมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น และพัฒนาลวดลายใหม่ที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของ
ชุ ม ชน ตลอดจนการผสมผสานเทคนิ ค งานหั ต ถกรรมอื่ น ๆ
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เข้ามาร่วมด้วย ซึง่ เป็นการออกแบบตามสมัยนิยมเพือ่ ขยายกลุม่
เป้าหมายทางการตลาด และจะพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ที่มีรูปแบบสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การออกแบบ
ลวดลายและสีสันใหม่ การส่งมอบตามคำาสั่งซื้อจำานวนมาก
จนถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดไปสู่ระดับพรีเมี่ยม
ด้วยกลไกสานพลังประชารัฐทำาให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้มีโอกาส
มาช่ ว ยวิ เ คราะห์ ก ลไกในการแก้ ไขปั ญ หา และพั ฒ นาเน้ น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุม่ วิสาหกิจหรือกลุม่ ชุมชน
ทีม่ กี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดอยูแ่ ล้ว โดยพัฒนาตามกลไกฟันเฟือง
ประชารัฐ 5 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้าง
องค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้อย่างยั่งยืน
และการบริหารจัดการ
ทั้งนี้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จำากัด ขับเคลื่อนการดำาเนินงานสานพลังประชารัฐ
โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่ ง เป็ น 1 ในปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำ า เร็ จ
ในการดำาเนินงาน โดยมี Keyword 3 คำาสำาคัญ คือ “ชุมชนลงมือทำา
เอกชนขั บ เคลื่ อ น รั ฐ บาลสนั บ สนุ น ” ซึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดโดย คสป.จังหวัด
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จำากัด จะต้องทำางานควบคูก่ นั ไปเหมือนคูแ่ ฝดทีจ่ ะต้องช่วยเหลือ
สนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด ภารกิจและกิจกรรมที่เกินศักยภาพ
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสฯ ก็ให้หน่วยงาน
ใน คสป.จังหวัด เข้ามาสนับสนุน และในส่วนที่ คสป.จังหวัดไม่ถนัด
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เช่ น การตลาด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
การเชือ่ มโยงเครือข่าย ให้บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสฯ
ช่วยในการดำาเนินการ
ทั้ ง นี้ ก่ อ นจะยกระดั บ ไปสู่ ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ นั้ น
จำาเป็นต้องมาใส่ใจตั้งแต่ “แหล่งกระจูด” และ “มีกระจูดที่
เพียงพอ” รวมไปถึง “กระบวนการก่อนการนำาเส้นกระจูดที่ได้
ไปใช้ในงานจักสาน” บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัดนราธิวาส (คสป.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม จึงได้จัดทำาโครงการจัดการ
ความรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมกระจูดเชิงพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระจูดในจังหวัด
นราธิวาส และพัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับกระจูดและผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด รวมไปถึงพัฒนาทักษะความสามารถของกลุ่มอาชีพ
กระจูดในจังหวัดนราธิวาสให้เท่าทันกับสถานการณ์การแข่งขัน
ในปัจจุบัน
การทบทวนของคณะทำ า งานด้ า นการแปรรู ป ที่ มี
ส่วนราชการในภูมิภาคและในจังหวัดนราธิวาสหลายหน่วย
ที่ได้ช่วยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ทีจ่ ดั ตัง้ หน่วยย่อยในศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สำานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สำานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส สถาบันการศึกษาที่มีนักวิชาการและ
นักศึกษา เป็นต้น พบว่าการปรับเปลี่ยนเข็มมุ่งใหม่ให้ทันต่อ
การสร้างตลาดใหม่ทจี่ ะทำาให้กลุม่ ชุมชนทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์กระจูด
มี ร ายได้ ม ากขึ้ น และสามารถพั ฒ นาไปสู่ ก ารสร้ า งกลไก
ทางการตลาดที่เปลี่ยนตามสมัยนิยมยังคงต้องสร้างเป้าหมาย
สองทิศทางหลัก คือ การสร้างตลาดสินค้าพรีเมีย่ มและการเข้าถึง
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ตลาดกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ให้ได้ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการสร้างการรับรู้ด้วยการสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
สู่การสร้างผลิตภัณฑ์กระจูดของนราธิวาสให้มีแบรนด์ด้วยการเป็นสินค้า Hand Made ใช้สีปลอดสารพิษ กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และการใช้กลไกสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ และการควบคุมการผลิต มาเป็นการรับรองคุณภาพและความแตกต่าง
ในอนาคต
ด้วยกลไกสานพลังประชารัฐจนถึงปัจจุบนั ทำ�ให้คณะทำ�งานด้านการแปรรูปมีเครือข่ายชุมชนทีผ่ ลิตกระจูดมาร่วมเพิม่ ขึน้ เป็น
17 กลุ่ม และมีคำ�สั่งซื้อหรือความต้องการถึงจำ�นวนหลักพันอยู่หลายครั้ง แต่พบว่าแต่ละกลุ่มไม่อาจเตรียมการผลิตได้ทันทีด้วย
ขาดการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน คณะทำ�งานด้านการแปรรูปจึงประสาน
หาพืน้ ทีก่ ระจูดทีจ่ ะสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการเตรียมจัดตัง้ “ศูนย์เรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์กระจูด” ในแหล่งกระจูดให้คนนราธิวาส
ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อยอด และ “ธนาคารกระจูด” หลายสาขาให้กลุ่มชุมชนในเครือข่ายสามารถเกี่ยวกระจูดนำ�มาขายและหยิบยืม
ไปใช้เมื่อมีการรับคำ�สั่งซื้อจำ�นวนมาก โดยเป็นการบริหารจัดการและรักษาคุณภาพกระจูดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตได้ โดยเริ่ม
นำ�ร่องในการใช้พื้นที่ของเทศบาลตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกระจูดที่สำ�คัญของจังหวัดนราธิวาส
โดยยึดความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
ปัจจุบัน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด ได้ให้ความสำ�คัญกับ “ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจูด”
เพื่อขับเคลื่อนตามกลไกฟันเฟืองประชารัฐ 5 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิตโดยการใช้เครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด ระดับจังหวัด เพื่อประสานงานปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเพื่อผสมผสานงานแปรรูปกระจูดให้มีความสวยงาม
และทันสมัย การสร้างองค์ความรูโ้ ดยร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึง่ เป็นหนึง่ ในหน่วยงานคณะกรรมการประสานและขับเคลือ่ น
นโยบายสานพลังประชารัฐประจำ�จังหวัดนราธิวาส (คสป.)  การตลาดโดยการเชื่อมโยงระหว่างบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ
ยังช่วยในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้อย่างยั่งยืนผ่านทั้งช่องทางบนสังคมโลกออนไลน์
และออฟไลน์ ตลอดจนการบริหารจัดการโดยการประชุมเพื่อรวมกลุ่มกระจูดทั้ง 17 กลุ่ม เป็นเครือข่ายกระจูดจังหวัดนราธิวาส
เพื่อยกระดับ “ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจูด” ไปสู่เป้าหมายหลักของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
คือ “ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ประชาชนมีความสุข” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในรัชกาลที่ 9
ติดตามข้อมูลข่าวสาร “ประชารัฐนราธิวาส” เพิม่ เติม โดยใช้ LINE ID พิมพ์ @hvd8123a บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
(วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จำ�กัด | ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่ 0965559000592  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา) ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-0898,
09-1848-0074   e-mail :  prsnarathiwat@gmail.com
วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ ต า ม
พระราชเสาวนียฯ์ จังหวัด
นราธิวาส
ไพบูลย์ เพชรแก้ว

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

ประวัติความเป็นมา

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ พระตำ�หนักทักษิณราช
นิเวศน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มี
พระราชเสาวนีย์กับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้
(ตำ�แหน่งในขณะนั้น) และต่อมากับนายพลากร   สุวรรณรัฐ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการ
บริ ห ารจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ (ตำ � แหน่ ง ในขณะนั้ น ) ว่ า มี
พระราชประสงค์ ที่ จ ะให้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ส วน
พฤกษศาสตร์สำ�หรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำ�ถิ่น เพื่อการศึกษา
การนันทนาการ และการท่องเทีย่ วของประชาชนดังเช่นทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจังหวัดนราธิวาส
จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานที่จัด
สร้างสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าควรจัดสร้าง ณ
บริเวณป่าเขาตันหยง และบริเวณป่าเขาสำ�นัก ท้องทีอ่ �ำ เภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ มี พ ระราชเสาวนี ย์ ว่ า สถานที่ ที่ ไ ด้ ข อ
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พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสม
เพราะอยู่ ไ ม่ ไ กลจากชุ ม ชนเมื อ งนราธิ ว าส มี พั น ธุ์ ไ ม้ ขึ้ น อยู่
อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้ อยูใ่ กล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก จึงเป็นการ
สะดวกต่ อ ผู้ ที่ ส นใจและนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศทีจ่ ะมาเยีย่ มชม อย่างไรก็ตามทรงรับสัง่ ว่าอย่าทำ�ให้
ราษฎรที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น และหากจะมี
ความจำ�เป็นต้องใช้ทด่ี นิ ทีร่ าษฎรครอบครองอยู่ ควรจะจ่ายค่าชดเชย
ด้วยความเป็นธรรมและเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งไม่ควร
ก่ อ สร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งมากเกิ น ไปหรื อ ขั ด กั บ สภาพแวดล้ อ ม  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ
1.เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ประจำ�ถิ่นภาคใต้ของ
ประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมลายูทง้ั พรรณไม้บกและไม้นา้ํ
2.เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืชป่าดิบชื้น
โดยเฉพาะพรรณพืชประจำ�ถิ่นของภาคใต้
3.เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย และพัฒนาการฝึกอบรม
บุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนการคุ้มครอง
พรรณพืชในป่าระดับภูมิภาค
4.เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา
โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป
5.เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหาความรื่นรมย์ทางธรรมชาติ
ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
6.เพื่อเป็นการสร้างงานและเสริมรายได้ของราษฎร
ในพื้นที่จากการจำ�หน่ายของที่ระลึก และบริการเยี่ยมชมพื้นที่
ที่ไม่ทำ�ลายธรรมชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ที่ตำ�บลกะลุวอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ใกล้กับ
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทอง ห่ า งจากตั ว เมื อ งนราธิ ว าส
ประมาณ 15 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 1,250 ไร่ ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำ�นัก

จุดเด่นที่น่าสนใจ

		 1. สีสันพรรณไม้ในเขตป่าสงวนป่าเขาสำ�นัก
ตามที่ ส วนพฤกษศาสตร์ ช ายแดนภาคใต้ ฯ จั ง หวั ด
นราธิวาส ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำ�นักที่มีสภาพ
ป่าเป็นป่าดิบแล้งและสภาพดินที่เกิดจากการย่อยสลายของหิน
ทำ�ให้ไม่สามารถอุม้ นํา้ ได้ดี ในช่วงปลายฤดูฝนซึง่ มีปริมาณนํา้ ฝน
ค่อนข้างน้อย จนถึงฝนหยุดตกประมาณ 1 - 2 เดือน สภาพต้นไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งนี้ บางต้นจะมีการผลัดใบและบางต้นก็ผลิใบ
ใหม่ทำ�ให้เกิดสีสันที่งดงามตามธรรมชาติ (ระยะเวลาประมาณ
ห้วงเวลาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ภายหลังที่ฝนหยุดตก)
		 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เป็นเส้นทางทีส่ วนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ ได้จดั
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การออกแบบให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพรรณไม้ขนาดใหญ่ และ
เนือ่ งจากพืน้ ดินไม่สามารถกักเก็บนำา้ ได้ดแี ละมีความสมบูรณ์ตาำ่
จึงทำาให้มีพรรณไม้พื้นล่างค่อนข้างน้อย การเดินทัศนศึกษาจึง
ค่อนข้างสะดวกและง่ายต่อการเข้าไป เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แห่งนี้จึงเหมาะสำาหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงเวลา
สำาหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของผืนป่าบริเวณนี้ จะมีกลุ่มไม้แอ๊ก
(Shoreaglauca King) ซึ่งเป็นไม้วงศ์ยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่นเป็นจำานวนมาก
3. สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณทางเข้าสำานักงานและบริเวณขอบด้านล่างของ
อ่างเก็บนำ้าตรงทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ เป็น
สวนหย่อมทีป่ ระสมประสานระหว่างพรรณไม้วงศ์ยาง พรรณไม้
วงศ์ปาล์ม พรรณไม้ดอกหอม และพรรณไม้วงศ์ขิง–ข่าหลาก
หลายชนิด ในการจัดสวนหย่อมจะใช้ไม้ประดับทีม่ สี สี นั สดใสเป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมเกิดความตื่นเต้นเร้าใจใน
การที่จะไปเยี่ยมชมบริเวณจุดอื่นๆ

ทำาขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปทัศนศึกษาระบบนิเวศวิทยา
และพรรณไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำานัก โดยมีการจัดทำา
สะพานทางเดินเท้าสลับกับทางเดินที่เป็นธรรมชาติรวมระยะ
ทางประมาณ 600 เมตร ผ่านป่าธรรมชาติที่เป็นป่าดิบแล้ง มี
พรรณไม้ทขี่ นึ้ อยูต่ ามธรรมชาติให้ศกึ ษาเป็นจำานวนมาก บางจุด
ได้ มี การปลูก เสริ มพรรณไม้จ ากถิ่ นอื่ นเข้า ไปเพื่ อ ให้ ผู้เข้า มา
ทัศนศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ พรรณไม้ในวงศ์ตา่ ง ๆ ทีน่ า่ สนใจ หลังจาก
ที่ ส วนฯ ได้ สำ า รวจและพบว่ า มี พ รรณไม้ ว งศ์ นั้ น ขึ้ น อยู่ ต าม
ธรรมชาติแล้ว เช่น การนำาพรรณไม้ในวงศ์วาสนา วงศ์ยาง
วงศ์ตีนเป็ดจากถิ่นอื่นปลูกเสริมเข้าไป เป็นต้น เส้นทางแห่งนี้มี
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4. พรรณไม้นำ้า
เป็นพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในนำ้าอาจอยู่ใต้นำ้าหรือ
มีบางส่วนขึ้นสู่บริเวณผิวนำ้า บางส่วนเจริญเติบโตในบริเวณ
ที่มีนำ้าขัง พื้นที่ชื้นแฉะ สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ
ได้เก็บรวบรวมพรรณไม้เหล่านี้จากพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (บริเวณป่าพรุ
โต๊ะแดง) บางส่วนได้จัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆ
หรือตามงานนิทรรศการทีส่ ถาบันการศึกษาต่างๆ จัดขึน้ โดยแยก
ชนิดตามแปลงปลูกและออกแบบแปลงปลูกเป็นกระบะทรงกลม
ตกแต่งให้มสี กี ลมกลืนกับธรรมชาติโดยการปัน้ ปูนเป็นรูปลายไม้
และมีเส้นทางไว้สำาหรับเดินศึกษาตามพื้นที่แปลงปลูก
5. พรรณไม้ดอกหอม
สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ ได้ปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบอ่างด้านในโดยการนำาพรรณไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม
เพือ่ ให้ผมู้ าเยีย่ มชมได้สมั ผัสกลิน่ ทางจมูก สัมผัสภูมทิ ศั น์และสีสนั
ของป่าเขาสำานักผ่านทางสายตา พรรณไม้เหล่านีจ้ ะส่งกลิน่ หอม
ในห้วงเวลาแตกต่างกัน บางชนิดจะส่งกลิ่นหอมในช่วงเช้า
บางชนิดจะส่งกลิ่นหอมในช่วงกลางคืนในห้วงปลายฤดูฝนต้น
ฤดูรอ้ น สภาพป่าจะมีการเปลีย่ นแปลงทางสีสนั ทำาให้บรรยากาศ
ในการเดินทัศนศึกษาเป็นที่น่าหลงใหลยิ่งนัก ในการดำาเนินการ
สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ ได้มีการแยกปลูกตามจุด
ต่างๆ ตามพืน้ ขอบอ่างเก็บนำา้ พรรณไม้ดอกหอมบางชนิดได้เก็บ
รวบรวมมาจากพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เช่น บุหงาราตรี โมกสวน บางส่วน
ได้จัดซื้อมาจากร้านจำาหน่าย
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6. วงศ์ขิง – ข่า เปนพืชที่มีเหง้า
พืชตระกูลนี้หลายชนิดมีความสำาคัญในฐานะเป็นไม้
ดอกไม้ประดับ บ้างก็ใช้เป็นเครือ่ งเทศ หรือยาสมุนไพร ทางสวน
พฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยแยกชนิด
ตามแปลงปลูก โดยออกแบบแปลงปลูกเป็นกระบะทรงกลม
ตกแต่งให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยการปั้นปูนเป็นรูปลายไม้
พร้ อ มจั ด ทำ า เส้ น ทางไว้ สำ า หรั บ เดิ น ศึ ก ษาตามแปลงปลู ก
ซึ่งการปลูกได้ผสมผสานต้นกระดาษขาวและกระดาษดำาเพื่อ
สร้างความชุ่มชื่นและร่มเงาร่วมกับไม้ยืนต้นอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความร่มรืน่ และเลียนแบบธรรมชาติ พรรณไม้วงศ์ขงิ ข่าบางชนิด
ทางสวนฯ ได้เข้าไปเก็บรวบรวมมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลาบาลา อุทยานแห่งชาติบางลาง อุทยานแห่งชาตินา้ำ ตกทรายขาว
และบางส่วนจากโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 7 จังหวัดยะลา
7. พรรณไม้วงศ์ปาล์ม
นับเป็นพืชวงศ์ใหญ่ทสี่ ดุ (รองจากหญ้า) ปาล์มส่วนใหญ่
มีลกั ษณะเฉพาะทีเ่ ด่นชัด คือลำาต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงทีเ่ ดียว
ไม่แตกกิ่งก้าน มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ลักษณะแตกต่างกัน แต่
ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว ยังมีปาล์มอีกหลายชนิดที่
ไม่ได้มีลำาต้นสูงพ้นดินแต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์มทำาให้สังเกต
ได้ไม่ยากนัก ทางสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ ได้ปลูก
รวบรวมไว้ทงั้ ปาล์มไทยและต่างประเทศเฉพาะจุดและบางชนิด
ได้ปลูกกระจายทั่วพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ
เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่
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แนวทางพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ ได้มีแนวทางพัฒนา โดยได้อัญเชิญแนว
พระราชดำารัสและแนวพระราชดำาริของทัง้ 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ (สมเด็จพระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางการพัฒนาและ
การดำาเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ โดยตลอด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาในพื้นที่ ประชาชน และผู้สนใจ
ร่วมกันดำาเนินการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงาน อำานวยความสะดวกให้ทกุ ภาคส่วน
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการร่วมกัน
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบสุขต่อไป
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โครงการเด่นประเด็นดัง

สั ม พั น ธ์ เ ศรษฐกิ จ และ
สังคมไทย-จีน จากบ้านพี่
เมืองน้อง สูเ่ มืองคูพ
่ ฒ
ั นา
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืนของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ตอนที่ 1)
ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม

สำานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความผูกพัน
และไปมาหาสู่กันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล ดังเช่น
ความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุโขทัยกับจีนที่มีการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกันอย่างแพร่หลาย จนไทยได้รบั เทคโนโลยีเครือ่ งปัน้ ดินเผา
มาจากจีน ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างไทยกับ
จีนคาดว่าน่าจะเริ่มมีขึ้นในช่วงนี้จากการอพยพของชาวจีน
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ในช่วงสงครามสมัยราชวงศ์หยวนและในช่วงต้นราชวงศ์หมิง และ
นั บ จากนั้ น มาก็ ไ ด้ มี ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั น มาโดยตลอดและ
มีชาวจีนจำานวนมากเข้ามาตั้งรกรากในไทย โดยเฉพาะในช่วง
สงครามโลกและสงครามกลางเมื อ งของจี น ในทศวรรษที่
1930 - 1950 มีชาวจีนจำานวนมากจากมณฑลทางตอนใต้ของ
จีน อาทิ กวางตุ้ง ไห่หนาน ฝูเจี้ยน และกวางสี เป็นต้น ได้หลบ
หนี ภั ย สงครามและความอดอยากเข้ า มาสร้ า งชี วิ ต ใหม่ ใ น
ประเทศไทยในภู มิ ภ าคต่ า งๆ จนเป็ น คำ า พู ด ต่ อ ๆ กั น มาว่ า
“ลูกหลานจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อทำามาหากิน
ได้พอสมควรแล้วก็จะส่งอาหาร เงินและของใช้ต่างๆ กลับไปให้
บรรพบุรษุ ในประเทศจีนอย่างต่อเนือ่ ง” ในลักษณะความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้องระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนานเช่นนี้
จึงสอดคล้องกับคำากล่าวทีว่ า่ “ไทยจีนใช่อน่ื ไกล พีน่ อ้ งกัน”
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โลกปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มี
ความเจริญก้าวหน้าเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพลวัต
สูงและเป็นพลังสำาคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือ
economic powerhouse ของภูมิภาคและของโลก ด้วยอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และเป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศแบบ
ก้าวกระโดดที่กำาลังเป็นที่จับตามองของทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
การออกโครงการสำาคัญอย่าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ
One Belt One Road : OBOR ที่จะมีส่วนช่วยการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้าโลก และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กั บ ประเทศต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ย 60 ประเทศในทวี ป เอเชี ย
ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกาตะวันออกและเหนือ โดยคาดว่า
จะส่งผลต่อร้อยละ 65 ของประชากรโลก มีผลกระทบต่อ 1 ใน
3 ของเศรษฐกิจโลก และ 1 ใน 4 ของการค้าโลก
โอกาสจากการพัฒนาข้างต้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทยตามโครงการ OBOR นัน้ จึงมีความเป็น
ไปได้อย่างสูง เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ จากการเชิญชวนและเยีย่ ม
เยือนของผู้นำาทั้ง 2 ประเทศอย่างต่อเนื่องและเห็นพ้องตรงกัน
ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญและมีนัยต่อ
การพัฒนาร่วมกันเป็นอย่างมาก ไม่เพียงการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจ
ในประเทศ เศรษฐกิจชายแดน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผ่านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปพร้อมกับ
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ผ่านมิตรภาพและความสัมพันธ์
ของพีน่ อ้ งทัง้ 2 ประเทศทีพ่ ร้อมจะจับมือร่วมกันพัฒนาก้าวผ่าน
การใช้ ค วามรุ น แรงในพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และทำ า ให้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มีความเข้มแข็งเพือ่ จะเป็นประตูการค้าในอนุภมู ภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้
การนำาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคราว
เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ
จังหวัดปัตตานี ทีผ่ า่ นมาได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นการพัฒนา
พื้นที่ที่ให้ความสำาคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมอบหมายให้ศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย
การทำางานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
จังหวัด ประสานการทำางานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นกันร่วมทำางานในเรือ่ งดังกล่าวให้
เกิ ด ผลความสำ า เร็ จ เป็ น รู ป ธรรม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารทำ า งาน
ที่จับต้องได้ และมุ่งเป้าหมายเพื่อนำาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประชาชน เน้นการทำางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง
เพื่อให้มิติการพัฒนาเดินไปพร้อมกับมิตคิ วามมัน่ คง เพือ่ ให้เกิด
สันติสขุ ภายในพืน้ ทีโ่ ดยเร็ว
ตลอดระยะเวลาการทำางานในห้วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารของ ศอ.บต. นำาโดย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
ในฐานะรองเลขาธิการ ศอ.บต. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ เป็นแกนหลักสำาคัญเชือ่ มโยงและบูรณาการ
การทำางานทุกภาคส่วนตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีขา้ งต้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ โดยเฉพาะนำามิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นฐานสำาคัญต่อการเข้าถึง
ความจำาเป็นและความต้องการของประชาชนทีแ่ ท้จริง เดินหน้า
ประสานทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนทัง้ ประเทศและต่างประเทศ
จนเกิดเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดรับกับอัตลักษณ์ ทรัพยากรและภูมิศาสตร์ของ
ประเทศและประชาชนบนพืน้ ฐานการทำางานทีน่ อ้ มนำาหลักการ
ทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และ
ประเทศไทย และอาศัยความเป็น “เมืองพี่เมืองน้อง” กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 6 เมืองสำาคัญร่วมพัฒนา ได้แก่
มณฑลยูนนาน มณฑลกวางสี เขตปกครองพิเศษหนิงเซี่ยะหุย
มหานครปักกิ่ง มหานครเซียงไฮ้ และมหานครฉงฉิ๋ง จนเกิดเป็น
ความสำ า เร็ จ หลายเรื่ อ งผ่ า นการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ (Memory of Understanding: MOU) เพือ่ พัฒนา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ระหว่างจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนดังต่อไปนี้
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		1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memory
of Understanding : MOU) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็น MOU ฉบับ
สำ�คัญมากฉบับหนึ่งที่เปิดโอกาสอย่างสูงสุดให้ภาคประชาชน
เป็นผูก้ �ำ หนดทิศทางการพัฒนาบนความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ บนฐาน
“ประชารัฐ” มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศอ.บต. และมหาวิทยาลัย
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ทั้ ง 4 แห่ ง และ YUNNAN
SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. เป็น
ผู้ให้การสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกขับเคลื่อนเป้าหมาย
ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่
		ประการที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ า งทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข อง
ประเทศไทยและมณฑลยู น นาน สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข องทั้ ง
2 ประเทศ ไปโดยพร้อมกันในทุกมิตผิ า่ นการจัดตัง้ ศูนย์ประสาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย - จีน หรือ
ที่เรียกว่า “สถาบันเจิ้งเหอนานาชาติ”
		ประการที่ 2 ว่าด้วยเรือ่ งส่งเสริมโอกาสให้กบั ประชาชน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมทีด่ งี ามของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการพัฒนา
ด้านภาษาจีน รวมทัง้ การเข้าถึงและแลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ จี่ ะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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		ประการที่ 3 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความร่ วมมือ
ด้านการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดย
เฉพาะความร่วมมือที่จะผลักดันให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำ�คัญที่จะ
เชือ่ มโยงการพัฒนาทัง้ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมภิ าคอืน่ ๆ
ของอาเซียน
		ประการที่ 4 ว่าด้วยเรื่องส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน
มี อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการและศาสตร์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพที่ มี
การสืบทอดมาแต่โบราณทั้งด้านการแพทย์แผนจีนและแผนจีน
ประยุกต์ การพัฒนาใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันและ
รักษาโรค ในขณะทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มอี ตั ลักษณ์เฉพาะทัง้
ในส่วนวิถชี วี ติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความพร้อม
ของประชาชนที่จะร่วมขับเคลื่อนการแพทย์ สาธารณสุขและ
องค์ความรู้ของพื้นที่ที่จะผสมผสานความรู้และการปฏิบัติเพื่อ
นำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน เป็น
การเปิดประตูการค้าที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ในระดับสากลประเทศ
		2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memory
of Understanding : MOU) ระหว่าง “Yunnan University
of Traditional Chinese Medicine (YUTCM)” และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหาร ศอ.บต. พร้อมกันนี้
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ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
และสาธารณสุขมณฑลยูนนานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
ได้มกี ารหารือเพิม่ เติมในประเด็น “ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก” ซึง่ เป็นข้อตกลงทีร่ ว่ มมือกันอย่างต่อเนือ่ ง
ในลักษณะภาคี มีการวางแนวทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย
การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนากลไกความร่วมมือ รวมถึงงบประมาณ
สำาหรับโครงการความร่วมมือ ซึ่งสำาหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
ในมณฑลยูนนานมีความพร้อมให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้าน
วิชาการ บุคลากร การศึกษาดูงาน และสนับสนุนงบประมาณ
ขับเคลื่อนการทำางานในระยะต่อไป
3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
อุตสาหกรรมสุขภาพทัง้ ระบบและครบวงจร (Health Industry)
ของผูบ้ ริหารระดับสูง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) ผูบ้ ริหาร ศอ.บต.
นำ า โดยนายศุ ภ ณั ฐ สิ รั น ทวิ เ นติ เลขาธิ ก าร ศอ.บต. (2)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชูศกั ดิ์
ลิม่ สกุล อธิการบดีหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ (3) ประธาน
กลุ่มธุรกิจ Yunnan Yunmanganese Group. Ltd นำาโดย
Mr. Li Yong Sheng ประธานกรรมการฯ ในระหว่างวันที่ 21 - 22
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และ ศอ.บต. โดยมีประเด็นการหารือ-การลงนามความ
ร่วมมือฯ ที่สำาคัญที่มีนัยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
3.1 ผูบ้ ริหารมณฑลยูนนานและกลุม่ ธุรกิจ Yunnan
Yunmanganese Group. Ltd ให้ความสำาคัญกับการสร้าง
ความร่วมมือการวิจัยการพัฒนายางพารา โดยจะเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ยางพารา และการต่อยอด
การวิจัยด้วยการส่งเสริมเป็นสินค้าเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลาดอาเซียนและตลาดการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้จะใช้วัตถุดิบ
จากยางพาราในพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก เนือ่ งจากยางพาราในพืน้ ทีจ่ งั หวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นยางพาราที่มีคุณภาพจากความเหมาะสม
ของสภาพทางภูมิอากาศที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของโลก
การดำาเนินการดังกล่าวจะทำาให้ประชาชนชาวสวนยางกลุ่มนี้
สามารถขายนำ้ายางพาราได้ โดยการรับซื้อของโรงงานแปรรูป
ยางพาราทีเ่ ตรียมการจัดตัง้ ในพืน้ ทีใ่ ห้เป็นวัตถุดบิ เพือ่ สร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางพารา และส่งขายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยเฉพาะในเขตมณฑลยูนนาน
3.2 ผูบ้ ริหารมณฑลยูนนานและกลุม่ ธุรกิจ Yunnan
Yunmanganese Group. Ltd มีความมั่นใจอย่างสูงที่จะจัดหา
ตลาดรองรับซือ้ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและบริการจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะหน่วยงาน/องค์กรที่มี
บุคลากรผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิจัย
ด้ า นการยางพาราเป็ น อย่ า งดี ทำ า ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว่ า จะ
สามารถสร้างสรรค์การใช้ยางพารามาเป็นวัตถุดบิ สร้างผลิตภัณฑ์
ยางพาราให้เป็นสินค้าต่างๆ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถนำาไปใช้
อุปโภคได้เป็นอย่างดี เช่น ทีน่ อน หมอน และสินค้าสุขภาพอื่นๆ
ที่ทำามาจากยางพารา เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการทำาการตลาด
ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มั่น ใจได้ ว่า สิ น ค้ า และบริ ก าร
ทีจ่ ะผลิตขึน้ ในพืน้ ทีน่ นั้ จะมีตลาดรองรับสินค้าและบริการทีผ่ ลิต
มาจากยางพาราของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
อย่ า งแน่ น อน และจะนำ า ไปสู่ ก ารสร้ า งรายได้ อาชี พ ให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
และนำาไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป
3.3 การลงนามความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสุขภาพเพือ่ ร่วมกันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน โดย Yunnan Yunmanganese Group. Ltd
จะจัดสร้าง “Southeast Asia Health Living Shopping Mall”
(โดยส่วนหนึง่ จะเป็น Small Thailand In Yunnan ตามข้อเสนอ
ของ ศอ.บต.) สถานทีด่ งั กล่าวมีเนือ้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางเมตร
เพื่อเป็นพื้นที่จำาหน่ายสินค้าเชิงสุขภาพนำาเข้าจากประเทศไทย
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร
อาหารไทยที่มีชื่อเสียง และการแพทย์แผนไทยและสปาไทย
เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ตาม เพื่ อ ให้ บั ง เกิ ดผลการปฏิ บั ติในทันที
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Yunnan Yunmanganese Group. Ltd พิจารณาจัดหาอาคาร
ใจกลางเมืองคุนหมิงที่แวดล้อมด้วยย่านการค้า ธุรกิจเอกชน
ศูนย์กลางการศึกษาและราชการและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง เมืองคุนหมิงทีม่ เี นือ้ ทีป่ ระมาณกว่า 15,000 ตารางเมตร
รองรับการจำาหน่ายสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ร้ า นอาหารจานเด็ ด จาก
ประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสจากในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ
และความงามอย่างครบวงจร หรือ ที่เรียกว่า “สุกะ เวลเนส”
จากการที่ผู้บริหาร Yunnan Yunmanganese Group. Ltd
ได้รว่ มงานสาธิต “สุกะ เวลเนส” ทีเ่ ป็นการพัฒนารูปแบบการนวด
แผนไทยและสปาทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำา
หลักการทางศาสนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน และพัฒนาอุปกรณ์ ข้าวของเครือ่ งใช้ทมี่ าจากผลิตผล
และสินค้าท้องถิ่น เช่น ครีมจากข้าวหอมกระดังงา นำ้ามันนวด
จากปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันมะพร้าวสกัด เครื่องใช้จำาพวกจาน
ถ้วยของตกแต่งจากดินปัตตานี ครีม เครื่องสำาอางจากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น เช่น ครีมกลิ่นมะม่วงเบา สละอินโด เป็นต้น ทั้งนี้
สุกะ เวลเนส จะเป็นนวัตกรรมที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
สนใจนำาไปขยายผลในประเทศต่อไป
Mr. Li Yong Sheng ประธานกรรมการกลุม่ ธุรกิจ Yunnan
Yunmanganese Group. Ltd ให้สัมภาษณ์ยืนยันการทำางาน
ร่วมกับรัฐบาลไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวการ
เข้าพบและหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งการรายงานความร่วมมือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
และภูมภิ าคอืน่ ๆ ของประเทศไทย เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ตึกนารีสโมสร ทำาเนียบรัฐบาล โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รั ฐ มนตรี ป ระจำ า สำ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธาน
อนุกรรมการขับเคลือ่ นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ มมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นผู้แทนของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจว่า
“จากการเดินทางของคณะผู้บริหารมณฑลยูนนานใน
ครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารขออนุ ญ าตจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของมณฑล
ยู น นานและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ดั ง นั้ น จึ ง ขอเรี ย นให้
ทราบว่า มณฑลยูนนานให้ความสำาคัญและดีใจอย่างมากที่
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คณะฯ เดินทางไปยังประเทศไทย เพราะจะนำาไปสู่การเชื่อมต่อ
ช่องทางการทำาธุรกิจที่สามารถทำาร่วมกันได้ การเดินทางใน
ครัง้ นีไ้ ด้ไปเยีย่ มเยือนพีน่ อ้ งประชาชนและข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
เมืองที่น่าอยู่มาก ไม่ได้อันตรายหรือเป็นไปตามเนื้อข่าวที่มี
การเสนอ ก็จะไปทำาความเข้าใจและเชิญชวนนักธุรกิจของจีนไป
ลงทุนในภาคใต้มากขึ้น รวมทั้งเชิญชวนประชาชนในจีนให้ไป
ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ผลการลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) โดย
จะขอให้ ศอ.บต. ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการนำายางพาราไปสู่
ประเทศอื่นๆ ผ่านศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีเครือข่ายทั้งใน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และศู น ย์ ก ลางเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ เป็นช่องทางการทำางานร่วมกันที่ดีของประเทศไทย-จีน
ที่จะร่วมมือกันเพิ่มช่องทางการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจาก
ยางพารา ผ่ า นการพั ฒ นานวั ต กรรมและงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและ
สร้างช่องทางการตลาดที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
เป็นสำาคัญ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
มาเลเซีย แต่วันนี้เป็นต้นไปสืบเนื่องจากมิตรภาพที่ดีงามของ
พื้ น ที่ ทำ า ให้ ตั ด สิ น ใจจะเข้ า มาส่ ง เสริ ม การทำ า งานร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศอ.บต. โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ
เป็นภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพและมีสัดส่วน
การตลาดสำาคัญในตลาดโลก ในขณะทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้มีพรสวรรค์ด้านการเพาะปลูกยาง หากทั้ง
สองส่ ว นสามารถร่ ว มมื อ กั น จะเป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของ
ยางพาราได้เป็นอย่างมาก การลงนามความร่วมมือในครัง้ นีเ้ ป็น
ความตัง้ ใจและมีการวางแผนการทำางาน แนวทางการทำางานมา
เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลจีนให้ความสำาคัญในเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมาก
ถื อ เป็ น นโยบายหลั ก ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่
รัฐบาลให้ความสนใจและพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน รวมทั้งการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนาให้เป็นผลเป็นรูปธรรม โดยบริษทั ฯ จะเข้ามา
ช่วยในเรือ่ งการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้กบั พืน้ ที่
ทั้งนี้ในขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการพัฒนายางพาราใน
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และระดั บ อาเซี ย น จึ ง มี
ความพร้อมสูงสุดที่จะร่วมมือพัฒนาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
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เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
จากการเข้าพบผู้บริหารของรัฐบาลไทย ทำ�ให้ตัดสินใจ
ได้เลยว่าจะเปิดสำ�นักงานความร่วมมือของทัง้ 2 ประเทศ มีเป้าหมาย
การเพิ่มผลิตผลการใช้ยางพาราและสินค้าเกษตรต่างๆ ให้มาก
ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ยี งิ่ ขึน้ ประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบายให้เมือง
คุนหมิงและยูนนานเป็นศูนย์กลางของนโยบายหนึง่ แถบหนึง่ เส้น
ทาง “One Belt One Road : OBER” เนื่องจากมณฑลยูนนาน
มีเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงมากถึง 32 เส้นทาง เพือ่ ในอนาคต
มณฑลยูนนานจะเป็นศูนย์กลางใหญ่ที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมาย
เป็นจุดสำ�คัญของการเชื่อมต่อของรัฐบาล/ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศต่างๆ ใน OBER จึงมีความมั่นใจว่าจะ
ทำ�เรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน รวมทั้งการทำ�บันทึกความร่วมมือฯ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนำ�ไปสู่การขับเคลื่อน
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุด งานสำ�คัญอีกส่วนหนึ่ง คือ
การพั ฒ นาสิ น ค้ า รองรั บ อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพ โดยบริ ษั ท ฯ
ดำ�เนินการภายใต้โครงการ “Southeast Asia Health Living
Shopping Mall” ซึ่งมีสถานที่ตั้ง ณ เฉิงกุง เมืองคุนหมิง
มณฑลยูนนาน และจะเป็น Southeast Asia Landmark
ด้านสุขภาพ ความงาม ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและบริการแบบครบวงจร
รวมทั้ ง ศู น ย์ ก ลางอาหารจานเด็ ด ของประเทศไทยแห่ ง ใหม่
ใจกลางเมืองคุนหมิงทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของยูนนาน โดยจะมีพนื้ ทีใ่ ช้สอย
ประมาณ 400,000 ตารางเมตร ที่สามารถรองรับและดึงดูด
ประชากรในมณฑลยู น นานและมณฑลข้ า งเคี ย งที่ ส นใจ
เรื่องสุขภาพ ความงาม สินค้าและบริการ และอาหารไทย
ได้มากกว่าวันละ 1 ล้านคน โดยจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปี ข้างหน้า
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีพนื้ ทีใ่ จกลางเมืองเพือ่ ให้ด�ำ เนินโครงการ
ได้ ก่ อ นประมาณ 15,000 ตารางเมตร หากประเทศไทย
มีความพร้อมส่งสินค้าและบริการต่างๆ ก็สามารถดำ�เนินการได้ใน
ทันที บริษทั ฯ ยินดีตอ้ นรับผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่
ภาคใต้ โ ดยเร็ ว พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ เรี ย นเชิ ญ ให้ รั ฐ มนตรี ป ระจำ �
สำ�นักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหารในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ให้เกียรติเดินทางไปยังมณฑลยูนนาน โดยมีการต้อนรับ
คณะเป็นอย่างดี และเมือ่ กลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว
ก็จะแจ้งให้รฐั บาลจีนได้รบั ทราบข่าวการเดินทางเพือ่ ความร่วมมือ
ที่ดีในครั้งนี้ สำ�หรับการเดินทางมาเยือนของคณะฝ่ายไทย
ก็จะแจ้งให้สภาเมืองคุนหมิงทุกด้านมาให้การต้อนรับด้วยเช่นกัน
ในตอนท้ายนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณคณะผูบ้ ริหารมณฑลยูนนาน
และให้ข้อมูลสำ�คัญว่า “พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมือง
ทีม่ คี วามน่าอยู่ มีความสวยงาม และมีศกั ยภาพสูง โดยเฉพาะใน
ช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มี

การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไปเป็ น อย่ า งมากและมี ค วามหวั ง ใน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นนามของรั ฐ บาล
ขอขอบคุณและหากมีอะไรที่รัฐบาลสามารถให้การช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ได้ เช่ น นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ น ต้ น
รวมทัง้ ประเทศไทยยินดีสนับสนุนสินค้าและบริการต่างๆ ทีเ่ ป็น
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ป ระชาชนจี น ให้ ก ารยอมรั บ เพื่ อ ไปวาง
จำ�หน่ายยัง “Southeast Asia Health Living Shopping Mall”
ที่มีพ้ืน ที่จำ� หน่ า ยสิ น ค้ า ถึ ง 4 แสนตารางเมตร นอกจากนี้
ยังให้ความเชื่อมั่นว่าผลผลิตยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย
มีคณ
ุ ภาพทีด่ ไี ม่เป็นสองรองใคร โดยเฉพาะยางพาราจากภาคใต้
ของประเทศไทยที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ประกอบกับคนไทย
มีความน่ารัก อัธยาศัยดี สามารถเป็น Partner ที่ดีในพื้นที่ได้
ดั ง นั้ น การที่ ค ณะฯ เข้ า มาสนั บ สนุ น การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมยางพาราก็จะเป็นโอกาสการสร้างความร่วมมือทีด่ ี
ต่อกัน ผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลายรายการเป็นที่นิยมของ
คนจีน เช่น หมอนยางพารา รวมทั้งประเทศไทยก็ส่งสินค้า
หลายอย่างไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย
มีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สำ�คัญตามนโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) และขอเชิญชวน
ให้ทกุ ฝ่ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในฐานะเมืองพีเ่ มืองน้องกัน
เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางอินโดจีนที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัง้ นี้ หากคณะฯ มีความสนใจในธุรกิจ
ด้านไหนสามารถติดต่อประสานงานได้ ขอขอบคุณทีเ่ สียสละมา
เมืองไทยและขอให้เชือ่ มัน่ ว่าในอนุภมู ภิ าคอินโดจีน ประเทศไทย
มีศกั ยภาพสูงสุด หากมีความตัง้ ใจทำ�ธุรกิจร่วมกัน เมืองคุนหมิง
จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทีส่ �ำ คัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และในอนาคตอั น ใกล้ จ ะพาคณะไปเยื อ นคุ น หมิ ง ให้ ไ ด้ เ พื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการทำ � งานทุ ก เรื่ อ งให้ เ ป็ น รู ป ธรรมโดยเร็ ว เพื่ อ
ประโยชน์และความสุขของประชาชนที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม
จากการทำ�งานร่วมกันของมิตรประเทศในครั้งนี้”
ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำ�งานบนฐาน
ความร่วมมือระหว่างพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้อง
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดย
ใช้ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นกลไกสำ�คัญของ
การขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงในครัง้ นี้ สำ�หรับข้อมูลการทำ�งาน
ในรายละเอียดจากความร่วมมือระหว่างประเทศและประเด็น
การทำ�งานตามทีก่ �ำ หนดในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memory of Understanding: MOU) นั้น ศอ.บต. ในฐานะ
หน่วยงานคัดหางเสือนาวาลำ�นี้เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาบนฐาน
ความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนอกประเทศ จะได้
นำ�มาเล่าสู่กันฟังให้ผู้อ่านรับทราบในฉบับหน้าต่อไป
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เสริมสร้างเศรษฐกิจ

แนวทางพั ฒ นา “ส้ ม โอ
ปูโกปัตตานี” เพื่อเสริม
สร้ า งรายได้ เ กษตรกร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร.ไมตรี แก้วทับทิม

นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ สำานักสงเสริมและการศึกษา
ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รู้จักส้มโอปูโก

ส้มโอปูโกปลูกกันมานานในอำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
สำาหรับถิน่ กำาเนิดยังไม่มหี ลักฐานยืนยันทีเ่ ด่นชัด แต่จากการบอกเล่า
ของเกษตรกรผูป้ ลูกส้มโอปูโกทำาให้ทราบว่า ประมาณปี พ.ศ. 2490
คุณแวหะมะ แปโฮะอีเล เกษตรกรในตำาบลสะดาวา อำาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี ได้นำากิ่งพันธุ์ส้มโอซึ่งขยายพันธุ์จากสวนคนจีน
ในตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มาปลูกในสวน
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ของตนเอง หลังจากนัน้ ได้มกี ารแพร่กระจายพันธุ์ จนมีการปลูก
แทบทุกตำาบลในอำาเภอยะรัง ซึง่ สันนิฐานว่าส้มโอดังกล่าวถูกนำา
เข้ามาจากประเทศจีน โดยคนจีนที่มาทำาสวนที่บ้านตลิ่งชัน
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.อำาไพวรรณ
ภราดร์นวุ ฒ
ั น์ ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ส้มโอปูโกมีลายพิมพ์ดเี อ็นเอใกล้เคียงกับ
ส้มโอกลุ่มสายพันธุ์จีน
ส้มโอปูโกได้แพร่ขยายพื้นที่ปลูกไปยังอำาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณสมหวัง มัสแหละ ในปี พ.ศ. 2523
ได้นำากิ่งพันธุ์ จำานวน 3 กิ่ง ไปทดลองปลูก จากคุณสมบัติของ
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และได้รับการปฏิบัติดูแลรักษาที่ดี
ทำาให้ส้มโอให้ผลผลิตสูง และคุณภาพผลผลิตดี สามารถสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี ต่อมาจึงมีการตั้งชื่อ
ส้ ม โอพั น ธุ์ นี้ ขึ้ น มาใหม่ ว่ า “ส้ ม โอทั บ ทิ ม สยาม” เพื่ อ สร้ า ง
อัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส้มโอปูโกมีลักษณะประจำาพันธุ์ที่สำาคัญคือ ผลทรงกลม
ขนาดใหญ่ มีจุก ผิวผลสีเขียวอมเหลือง ต่อมนำ้ามันขนาดเล็ก
และมี ข นอ่ อ นขึ้ น ปกคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง ผลเมื่ อ สั ม ผั ส คล้ า ยกำ า มะหยี่
เนื้อผลสีชมพูเข้ม กุ้งมีขนาดเล็ก เรียงชิดกันแน่น เนื้อผลรสชาติ
หวานอมเปรี้ยว และไม่มีรสขม หากได้รับการปฏิบัติดูแลรักษา
ที่ดีและเก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ลักษณะประจำาพันธุ์ส้มโอปูโก ลำาต้น ใบ (ก) ดอก (ข) ผล (ค) และเนื้อผล (ง)

สถานภาพการผลิตส้มโอปูโกในจังหวัดปัตตานี

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

ปัญหาการผลิตส้มโอปูโกปัตตานี

ปญหาการจัดการธาตุอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ
พืน้ ทีป่ ลูกส้มโอปูโกปัตตานีประสบปัญหาขาดธาตุอาหาร
ไนโตรเจน แคลเซี ย ม และแมกนี เซี ย ม และการใส่ ปุ๋ ย ของ
เกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลน้ อ ย จนเป็ น สาเหตุ สำ า คั ญ
ที่ทำาให้ส้มโอให้ผลผลิตต่อไร่ตำ่า และคุณภาพผลไม่ดี คือ เนื้อผล
สีชมพูอ่อนและมีรสขม จากการวิเคราะห์ดินในตำาบลสะดาวา
ยะรัง กอลำา และเมาะมาวี พบว่ามีความเข้มข้นไนโตรเจนตำา่ มาก
เฉลี่ยเพียง 73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่ความเข้มข้นของ
ไนโตรเจนในดินตามมาตรฐานเพือ่ การผลิตส้มโอคุณภาพเท่ากับ
180 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกันกับความเข้มข้นของ
แคลเซียมและแมกนีเซียมในดินที่มีในระดับตำ่าเช่นเดียวกัน
ในขณะทีส่ วนส้มโอของอำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความเข้มข้นของธาตุอาหารต่างๆ ในดินสูงกว่าความเข้มข้น
มาตรฐานเพือ่ การผลิตส้มโอคุณภาพ ปัญหาดังกล่าวหากดำาเนินการ

แก้ไขโดยการเพิ่มความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน แคลเซียม
แมกนี เซี ย มที่ ส้ ม โอขาดมากให้ ไ ด้ เ ท่ า กั บ ความเข้ ม ข้ น ตาม
มาตรฐานในดิน จะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ส้มโอเป็น 1,000
กิโลกรัม หรือเพิ่มผลผลิตส้มโอรวมของจังหวัดเป็น 300,000
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี นอกจากนั้ น ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ะมี คุ ณ ภาพ ทำ า ให้
สามารถจำาหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น (เฉลี่ยผลละ 50 บาท) ทำาให้
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของส้มโอปูโกปัตตานีเป็น 15,000,000
บาทต่อปี
ปญหาระยะเวลาเก็บเกี่ยวผล
ส้ ม โอปู โ กใช้ เวลาตั้ ง แต่ ด อกบานจนถึ ง เก็ บ เกี่ ย ว 28
สัปดาห์ เพื่อให้ผลที่มีคุณภาพ การเก็บผลก่อนระยะเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมทำาให้เนื้อผลมีความหวานน้อย มีความเปรี้ยวมาก
มีรสขม และการพัฒนาของสีนอ้ ย (สีชมพูออ่ น) ในขณะทีก่ ารเก็บ
ผลหลั ง ระยะเก็ บ เกี่ ย วทำ า ให้ เ นื้ อ ผลมี ค วามหวานน้ อ ย
มีความเปรีย้ วน้อย ไม่มรี สขม แต่เนือ้ ผลสีชมพูเข้ม ซึง่ การเก็บเกีย่ วผล
ทั้งก่อนและหลังระยะเก็บเกี่ยวล้วนมีผลทำาให้คุณภาพผลลดลง
ปัญหาที่พบในปัตตานีส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บเกี่ยวผลก่อน
ระยะเก็บเกีย่ ว ซึง่ จากการพูดคุยกับแม่คา้ ขายปลีกในพืน้ ทีไ่ ด้ให้
เหตุผลถึงสาเหตุที่เก็บผลก่อนระยะเก็บเกี่ยว เนื่องจากเกรงว่า
จะมีแม่ค้ารายอื่นมาซื้อผลส้มโอเสียก่อน ทำาให้ร้านของตนเอง
ไม่มีขาย จึงยอมซื้อผลส้มโอทั้งที่ยังไม่สุกแก่ และเมื่อสอบถาม
เจ้ า ของสวนส้ ม โอถึ ง สาเหตุ ที่ ข ายผลส้ ม โอทั้ ง ที่ ยั ง ไม่ สุ ก แก่
ได้รบั คำาตอบว่าขายผลส้มโอทีไ่ ม่สกุ แก่ยงั ได้เงินบ้างดีกว่าปล่อยให้
ผลสุกแก่ แล้วผลโดนขโมยซึง่ จะไม่ได้เงินเลย จากสาเหตุดงั กล่าว
ข้างต้น ทำาให้ผลส้มโอปูโกในจังหวัดปัตตานีจึงมีคุณภาพน้อย
เกษตรกรจำาหน่ายไม่ได้ราคา ผูบ้ ริโภคขาดความเชือ่ ถือ เกษตรกร
แทบไม่ได้รับประโยชน์จากลักษณะเด่นของส้มโอพันธุ์นี้ วิธีการ
ทีแ่ ม่คา้ ขายผลส้มโอทีเ่ ก็บก่อนระยะเก็บเกีย่ วคือ นำาผลวางในที่
ร่ม (บ่ม) เป็นเวลา 1-3 สัปดาห์เพือ่ เพิม่ ความหวาน เร่งการพัฒนา
สีเนื้อผล ลดความเปรี้ยว และความขม ซึ่งในความเป็นจริงมีผล
บ้างเพียงเล็กน้อยจากการระเหยนำา้ ของผล เพิม่ ความเข้มข้นขึน้
เล็กน้อย ทำาให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเนื้อผลส้มโอรสชาติเข้มข้นขึ้น
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แต่ในเชิงวิชาการ ส้มโอเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องการการบ่ม (Nonclimacteric fruit) คุณภาพผลเกิดจากการนำ�สารอาหารจาก
ขบวนการสังเคราะห์มาสร้างเป็นนํ้าตาล วิตามิน เกลือแร่ และ
สารสี ดังนัน้ วิธกี ารเดียวทีท่ �ำ ให้ได้ผลมีคณ
ุ ภาพคือเกษตรกรต้อง
รอให้เนื้อผลส้มโอสะสมสารอาหารต่างๆ จนอายุ 28 สัปดาห์
จึงเก็บผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

การจัดการสวนเพือ่ แก้ปญ
ั หาผลส้มโอไม่ได้คณ
ุ ภาพ

จากปัญหาการจัดการธาตุอาหารที่ไม่ได้คุณภาพและ
ระยะเวลาเก็ บ เกี่ ย วไม่ เ หมาะสม แนวทางเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ควรมีการจัดการสวนใน 2 งานหลักคือ 1) การใส่ปุ๋ยและปูน
2) การจัดการเก็บเกี่ยว
การใส่ ปุ๋ ย และปู น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการขาดไนโตรเจน
แคลเซียม และแมกนีเซียม ต้องให้ในอัตราสูงกว่าการใช้ของพืช
ทัว่ ไป โดยให้จ�ำ นวนปุย๋ ต่อปีเท่ากับหรือมากกว่าอายุตน้ เล็กน้อย
กรณีต้นส้มโออายุ 10 ปี ควรให้ปุ๋ยจำ�นวน 10 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี โดยแบ่งให้หลายๆ ครั้ง ในช่วงที่ดินมีความชื้น หรือหลัง
การให้นํ้า ในจำ�นวนดังกล่าวควรประกอบด้วย ปุ๋ยเคมี (20-8
– 20) จำ�นวน 6 กิโลกรัม ยูเรีย (46 - 0 - 0) จำ�นวน 3 กิโลกรัม
และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0 – 0 - 60) จำ�นวน 1 กิโลกรัม
ปุ๋ยยูเรียควรให้ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวผล และระยะผลกำ�ลัง
เจริญเติบโต โพแทสเซียมคลอไรด์ให้ในระยะผลแก่ใกล้เก็บเกีย่ ว
เพื่อเร่งการสร้างและเคลื่อนย้ายนํ้าตาลไปสะสมที่ผล นอกจาก
นั้นควรให้ปูนขาว โดโลไมท์ หรือแคลเซียมไนเตรทเพื่อเพิ่ม
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่ส้มโอ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น
ต่ อ ปี ขึ้ น อยู่ กั บ อายุ ต้ น หากต้ น อายุ ม ากควรให้ ป ริ ม าณสู ง
ต้นอายุนอ้ ยให้ในปริมาณตํา่ ลง การให้แคลเซียมในรูปแคลเซียม
ไนเตรทจะมี ป ระโยชน์ ค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากในตั ว ปุ๋ ย
มีความเข้มข้นไนโตรเจน 15 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียม 26 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งทั้งสองธาตุดังกล่าวส้มโอปูโกขาดอยู่ นอกจากนั้นยังสามารถ

ใช้ละลายนํา้ เพือ่ ฉีดพ่นทางใบ ซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาได้รวดเร็วและ
ดีกว่าการให้ปยุ๋ ทางดิน เนือ่ งจากแคลเซียมเป็นธาตุทเี่ คลือ่ นย้าย
ในพืชได้นอ้ ย ส่วนการให้แคลเซียมในรูปโดโลไมท์จะมีประโยชน์
เนื่องจากโดโลไมท์มีความเข้มข้นของแคลเซียมไม่ตํ่ากว่า 40
เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นแมกนีเซียมไม่ตาํ่ กว่า 21 เปอร์เซ็นต์
ซึ่ ง แมกนี เซี ย มเป็ น ธาตุ ที่ ส้ ม โอขาดเป็ น อั น ดั บ สามรองจาก
ไนโตรเจนและแคลเซียม
การจัดการเก็บเกีย่ ว เพือ่ แก้ปญ
ั หาการเก็บผลก่อนระยะ
เก็ บ เกี่ ย ว จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว น
ทั้งเกษตรกร พ่อค้า ตำ�รวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานราชการและประชาชนในพืน้ ที่ ในการวางเป้าหมาย
ร่วมกันในการผลิตส้มโอคุณภาพ เพื่อยกระดับราคา รายได้ของ
เกษตรกร และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ในส่วนของ
เกษตรกร วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การติดป้ายในทุกช่อผลบนต้นส้มโอ
เพื่อบอกวันที่ดอกบาน และวันเก็บเกี่ยวผล หากวิธีการดังกล่าว
ใช้แรงงานและเสียเวลาในการทำ�งานมากเกินไป เกษตรกร
สามารถดัดแปลงให้งา่ ยขึน้ โดยการใช้ดา้ ยไหมพรมสีตา่ งๆ ผูกใน
ทุกช่อผลบนต้นส้มโอเช่นเดียวกัน โดยช่อผลที่มีอายุเท่ากัน
(ออกดอกพร้ อ มกั น ) ต้ อ งใช้ ด้า ยไหมพรมสี เดี ย วกั น ทั้ งสวน
หลังจากนั้นทำ�การบันทึกในสมุดบันทึกว่า ช่อผลที่ผูกด้วยด้าย
ไหมพรมสีใดออกดอกวันไหน และครบเวลาเก็บเกี่ยววันใด
เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง วิ ธี ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยป้ อ งกั น การผิ ด พลาด
ในการเก็บเกีย่ วผลได้อย่างแน่นอน สาเหตุทต่ี อ้ งทำ�เครือ่ งหมายใน
ทุกช่อผล เนือ่ งจากส้มโอปูโกมีการออกดอกครัง้ ใหญ่ ประมาณ
3 ครัง้ ต่อปี นอกจากนั้นยังมีการออกดอกเล็กน้อยอีก 2 - 3 ครั้ง
ทำ�ให้บนต้นส้มโอมีผลติดอยูบ่ นต้นจำ�นวนหลายรุน่ มาก ผลส้มโอ
พันธุ์นี้ เมื่ออายุระหว่าง 4 - 7 เดือน แทบทุกคนจะไม่สามารถ
แยกความแตกต่างของขนาดผล สีผิวผล และต่อมนํ้ามันของ
ผลรุ่นต่างๆ ได้เลย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการทำ�เครื่องหมาย
ในทุกช่อผล

ก

ข

รูปที่ 2 เนื้อผลส้มโอก่อนระยะเก็บเกี่ยว (ก) ระยะเก็บเกี่ยวเหมาะสม (ข) และหลังระยะเก็บเกี่ยว (ค)
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ค

ปที่ 3 ดอกและผลส้
มโออายุ
ดาห์ ตัตั้งแต่
งผลอายุ
34 สัป34
ดาห์สัปดำห์
รูปที่ 3 รูดอกและผลส้
มโออำยุ
ต่ำตงๆ่างๆทุทุกก22สัสัปปดำห์
้งแต่ดอกบานจนถึ
ดอกบำนจนถึ
งผลอำยุ

ในส่ ว นของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโดยภาพรวม ควรมี การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำานักงานจังหวัด
การจัดการสวนเพื
่อแก้ปัญหาผลส้มโอไม่ได้คุณภาพ
การทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างพ่อค้า เกษตรกร และหน่วยงาน สำานักงานเกษตร พาณิชย์ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลา
จากปั
ญหาการจั
การธาตุ
าหารที
ด้คมุณ
บเกี่ยวไม่เหมาะสม
่อแก้ได้ไขปั
ราชการที
่รับผิดดชอบ
เพื่อป้อองกั
นไม่ให้่ไมม่ีผไลส้
โอทีภาพและระยะเวลาเก็
่เก็บก่อน นครินทร์ และกระทรวงวิ
ทยาศาสตร์แนวทางเพื
และเทคโนโลยี
ให้ ญหาควรม
กำาหนดวางจำ
าหน่ายในท้
หากไม่ไปด้รุ๋ยบั และปู
ความร่วนมมื2)อหรืการจั
อ ดความสำ
และจั
การจัดการสวนใน
2 งานหลั
กคือองตลาด
1) การใส่
การเก็าคับญเกี
่ยวดสรรงบประมาณในการพัฒนา ทำาให้ผลส้มโอปูโก
ไม่ได้ผปลุ๋ยก็และปู
สามารถใช้
่มีความเข้มข้นมากขึ้น โดย แคลเซี
ปัตตานี
ีการพัฒนาและยกระดั
บหนึง่งกว่แต่า การใช้
ยัง ของพืช
การใส่
นเพืม่อาตรการที
แก้ปัญหาการขาดไนโตรเจน
ยมมและแมกนี
เซียม ต้บอราคาไปได้
งให้ในอัรตะดัราสู
การจับกุมผู้จำาหน่ายส้มโออ่อน เช่นเดียวกับการจับกุมผู้ขาย ถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนเกษตรกรที่มีการพัฒนา
ทั่วไป โดยให้ทุเจรียานวนปุ
๋ยต่งหวั
อปีดเทางภาคตะวั
ท่ากับหรือนออกก็
มากกว่
าอายุ
กรณี้นทีต่ป้นลูส้กส้มมโออายุ
ปี ควรให้
ปุ๋ยจานวน 10น กิโลกรัมต่อ
นอ่อนของจั
นา่ จะเป็
นอีตกวิ้นธเล็
หี นึกง่ น้อยและพื
โอทั้งหมด10การพั
ฒนาด้านการเกษตรจะเห็
ในการพั
ณภาพส้
วมากขึ
คอ่ นข้
า อย่านวนดั
างไรก็ตามงกล่
ยังมีาควควรประกอบด้
วามจำาเป็นทีต่ อ้ งดำาเนิวนยการปุ๋ยเคมี (20
ต้นต่อปี โดยแบ่
งให้ฒหนาคุ
ลาย
ๆ ครัมโอในภาพกว้
้ง ในช่วงทีา่ดงได้ินมีรวดเร็
ความชื
้น ้นหรืในอหลังผลได้
การให้
นา้ งช้ในจ
ส่วนของตำ
ทหาร
ทีป่ กครอง
่ มพัฒและโพแทสเซี
นาคุณภาพส้มโอในด้
านต่างๆ ทีย่ งั เป็(0
นปัญ–หาอยู
อ่ ไป มีจแานวน
นวโน้ม 1 กิโลกรัม
8 – 20) จานวน
6 กิารวจ
โลกรั
ม ยูเจ้เารีหน้
ย า(46
- 0 -และประชาชนในพื
0) จานวน 3 กิน้ ทีโลกรั
ยมคลอไรด์
0 - ต่ 60)
สามารถให้การสนับสนุนโดยการเพิ่มมาตรการป้องกันการลัก ว่าคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปุ๋ยยูเรียควรให้
ในระยะหลั
งการเก็สกุ บแก่เกีส่่ยววผล
เจริญบสนุ
เตินบงบประมาณในการพั
โต โพแทสเซียฒมคลอไรด์
ให้ตใตานี
นระยะผลแก่
ขโมยผลส้
มโอในช่วงผลใกล้
นเจ้าหน้และระยะผลก
าทีจ่ ากหน่วยงาน าลังจะสนั
นาส้มโอปูโกปั
เป็นระยะ ใกล้เก็บ
เกี่ยวเพื่อเร่งราชการอื
การสร้น่ าๆงและเคลื
่อนย้
าตาลไปสะสมที
ลอ่ นอกจากนั
ขาว หลั
โดโลไมท์
อแคลเซีย่อว่มไนเตรทเพื
่อ
ควรให้การสนั
บสนุานยน้
โดยการประชาสั
มพันธ์ท่ผางสื
เวลา 4 ้นปีควรให้
(2561 ป- ูน2564)
งจากเสร็จหรื
สิ้นโครงการเชื
า
างๆ เพือ่ ช่วยจำาหน่
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ารพัฒตนาจนได้
ผลทีน่มอายุ
ีคุณภาพ
รสชาติ ปริมาณสูง
เพิ่มแคลเซียต่มและแมกนี
เซียายผลผลิ
มแก่สต้มการใช้
โอ ในอั
ตรา 1-3
กิโลกรัมต่อส้ต้มนโอปู
ต่อโปีกปัตขึตานี
้นอยูจะมี
่กับกอายุ
้น หากต้
มากควรให้
ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต การวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อร่ อ ย มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนไทยและต่ า งประเทศ
ต้นอายุน้อยให้
ประโยชน์
นข้างมาก
เนืา่องรายได้
งจากในตั
เป็นใต้นปริ
น มาณต่าลง การให้แคลเซียมในรูปแคลเซียมไนเตรทจะมี
มีผลิตภัณฑ์ตอ่ ยอดจากส้
มโอทีคห่ ่อลากหลาย
และสร้
อย่างดีวปุ๋ยมีความ
เข้มข้น ไนโตรเจนในช่15วงหนึ
เปอร์
นต์ หลายๆ
และแคลเซี
ยมง้ ศู26นย์อเปอร์
ต์ เซึกษตรกรและผู
่งทั้งสองธาตุ
ดังอกล่
ง่ ปีทเผี่ ซ็า่ นมา
หน่วยงานทั
าำ นวย เซ็นแก่
้เกี่ยวข้
ง าวส้ มโอปูโกขาดอยู่ นอกจากนั้น ยั ง
สามารถใช้ละลายน้าเพื่อฉีดพ่นทางใบ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วและดีกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน เนื่องจากแคลเซียมเป็นธาตุท
เคลื่อนย้ายในพืชได้น้อย ส่วนการให้แคลเซียมในรูปโดโลไมท์จะมีประโยชน์เนื่องจากโดโลไมท์มีความเข้มข้นของแคลเซียมไม
ต่ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นแมกนีเซียมไม่ต่ากว่า 21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแมกนีเซียมเป็นธาตุที่ส้มโอขาดเป็นอันดับ
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สามรองจากไนโตรเจนและแคลเซียม
การจัดการเก็บเกี่ยว เพื่อแก้ปัญหาการเก็บผลก่อนระยะเก็บเกี่ยว จาเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้ง

รูปที่ 4 การจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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“โกปี๊ร้อยปี” ของดีเบตง
คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่
ความมั่นคงและมั่งคั่งใน
ชีวิตอย่างยั่งยืน
มัสวิณี สาและ

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กอปี๊ เป็นภาษาจีนฮกเกีย้ น หมายถึง “กาแฟ” ชาวมลายู
ได้เพี้ยนเสียงมาเป็น “โกปี๊”  หมายถึง กาแฟโบราณที่มีนํ้าสีดำ�
เข้มและมีรสขม อาจจะนำ�มาใส่นมข้นหวานหรือใส่นาํ้ ตาลอย่าง
เดียวก็ได้ แต่ละพื้นที่จะเรียกชื่อของโกปี้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ส่วนผสมและชือ่ กาแฟ โกปี๊ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตขิ องกลิน่
และรสชาติของกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสารกาเฟอีน
มีผลต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนือ้ ของผูด้ มื่ กาแฟ ทำ�ให้
ตื่นตัว ไม่ง่วงซึม   ผู้ที่ดื่มกาแฟจึงมักต้องการดื่มเป็นประจำ� 
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อย่างทีช่ าวบ้านเรียกว่า “ติดกาแฟ” หากเปรียบเทียบก็เช่นเดียว
กับผู้ที่ต้องเคี้ยวหมากเป็นประจำ�จนเกิดอาการ “ติดหมาก” ใน
อดี ต จึ ง ทำ � ให้ ต้ อ งซื้ อ หาโกปี๊ จ ากร้ า นเจ้ า ประจำ � เนื่ อ งจาก
ติดรสชาติและสูตรการชงตามเทคนิคของร้านโกปี๊แต่ละร้าน
ทำ�ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ชอบจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิพากษ์วจิ ารณ์เรือ่ งราวต่างๆ ในร้านกาแฟ ทัง้ ในช่วงเช้าและช่วง
คํ่าคืน
ภูมิปัญญาการทำ�กาแฟโบราณหรือโกปี๊นี้มีมาคู่เมือง
เบตง จังหวัดยะลา สืบทอดมานานนับศตวรรษ โดยใช้วิธีการ
ผลิตแบบดัง้ เดิม ใช้แรงงานคน ไม่มเี ครือ่ งจักรเป็นเครือ่ งทุน่ แรง
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โดยต่อมามีการผสมผสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างชาวจีนและชาวมลายู จึงพัฒนาไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ที่เบตง ส่งผลทำ�ให้โกปี๊เบตงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น รสชาติหวาน
กลมกล่อม สำ�หรับกระบวนการผลิตโกปี๊มีขั้นตอนการผลิตดังนี้
1. วัตถุดิบและส่วนประกอบวัตถุดิบหลัก คือ เมล็ด
กาแฟสดที่แก่จัด นํ้าตาลอ้อย และนํ้าตาลทราย
2. ขั้นตอนการผลิต คือ คัดเลือกเมล็ดกาแฟที่แก่จัด
ตำ�เพือ่ เอาเปลือกออก ตากให้แห้งแล้วเลือกเมล็ดกาแฟทีเ่ สียซึง่
มีเมล็ดสีดำ�ออก ล้างด้วยนํ้าสะอาด 4 - 5 ครั้ง แล้วพักให้สะเด็ด
นํ้า หลังจากนั้นนำ�กาแฟที่สะเด็ดนํ้ามาคั่ว โดยใช้วิธีการดั้งเดิม
คือใช้เตาถ่านและไม้ฟืน ควบคุมไฟให้สมํ่าเสมอจนเมล็ดกาแฟ
กรอบ ยกลงพักไว้ นำ�นํ้าตาลทราย และนํ้าตาลอ้อยตั้งไฟ คนให้
ละลายและใส่กาแฟที่พักไว้ลงไป คนให้เข้ากัน พักไว้จนแห้ง
แล้วนำ�มาตำ�ด้วยครกโบราณทีท่ �ำ ด้วยไม้ และร่อนด้วยกระชอน
ขนาดใหญ่ จนได้ผงกาแฟ ที่เรียกว่า โกปี๊ (กาแฟโบราณ)

นำ�ผลผลิตที่ได้มาบรรจุถุงในปริมาณที่กำ�หนดเพื่อจำ�หน่าย
3. เทคนิคและเคล็ดลับในการผลิต คือ ต้องเลือกเมล็ด
กาแฟทีแ่ ก่จดั ล้างด้วยนํา้ สะอาด 4 – 5 ครัง้ ต้องพักไว้ให้สะเด็ด
นํ้าก่อนนำ�มาคั่ว การคั่วเมล็ดกาแฟควรใช้ไฟปานกลางอย่าง
สมํ่าเสมอ การเคี่ยวนํ้าตาลก็เช่นกันต้องใช้ไฟปานกลางและ
สมํา่ เสมอ ไม่ควรใช้ไฟแรง และการเก็บรักษากาแฟให้หลีกเลีย่ ง
จากความชื้นเพราะจะเก็บไว้ได้นานกว่าปกติ
วัฒนธรรมและความต้องการโกปี๊เบตงนี่เองเป็นการจุด
ประกายทางความคิดให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านในอำ�เภอเบตง
จังหวัดยะลา ได้รวมตัวกันในยามว่างจากการประกอบอาชีพ
หลักคือการทำ�สวนยางพารา ซึง่ เป็นกลุม่ แม่บา้ นทีต่ อ้ งการสร้าง
รายได้ เ สริ ม จากการประกอบอาชี พ หลั ก รวมทั้ ง แก้ ปั ญ หา
การว่างงาน จึงรวมกลุม่ เพือ่ ผลิตโกปีเ๊ บตงขึน้ โดยแต่เดิมจะใช้เมล็ด
กาแฟสายพันธุท์ มี่ ใี นท้องถิน่ ผลิตโกปีท๊ มี่ กี ลิน่ หอม และมีรสชาติ
หวานกลมกล่อม เป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
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โกปี๊เบตงจึงกลายเป็นสินค้าของฝากสำาคัญอีกอย่างหนึ่งจาก
การเยือนเมืองเบตง ซึง่ ขณะนีโ้ กปีเ๊ บตงได้ถกู รับเลือกให้เป็นหนึง่
ในรายชือ่ ของหนึง่ ตำาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดยะลาอีกด้วย
“กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรกาแปะกอตอใน” เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิต
โกปีเ๊ บตงกลุม่ หนึง่ ในอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึง่ ชุมชนกาแปะ
กอตอในเป็นหนึ่งใน 27 ชุมชน ของเทศบาลเมืองเบตง จังหวัด
ยะลา อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเบตง ประมาณ 5 กิโลเมตร
มี 120 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 500 คน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา สวนผลไม้ ค้าขาย และรับจ้าง
ทั่ ว ไป นอกจากนั้ น ชุ ม ชนกาแป ะ กอตอในยั ง มี ก ารผลิ ต
โกปี๊สูตรดั้งเดิมของชาวบ้านที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
สำาหรับดื่มภายในครัวเรือนและจำาหน่ายเป็นอาชีพเสริมอีก
ภายใต้ชอื่ สินค้า “กาแฟโบราณวังเก่า” ซึง่ ทีผ่ า่ นมาสามารถผลิต
และจำาหน่ายจนมีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวได้อย่างมาก
แต่ปจั จุบนั อุปสรรคสำาคัญทีม่ ผี ลต่อการผลิตโกปีข๊ องกลุม่ แม่บา้ น
คือเรือ่ งของวัตถุดบิ ในการผลิต เนือ่ งจากในพืน้ ทีม่ กี ารปลูกกาแฟ
น้อย โดยมีสาเหตุเกิดจากการที่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่
หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอืน่ ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจทรุดถอยเพือ่ ให้มี
รายได้มากขึ้น ทำาให้ได้เมล็ดกาแฟไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการผลิตโกปี๊ จึงทำาให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไม่สามารถผลิต
ได้อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถผลิตได้ตามจำานวนการสั่งซื้อที่
ต้องการเป็นจำานวนมากได้ เพราะวัฒนธรรมการดื่มโกปี๊ยังคง
เป็นที่นิยมและถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนส่วนมาก
ดังนั้นกลุ่มจึงต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างพื้นที่มายังกลุ่ม ทำาให้ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง ส่งผลต่อ
รายได้ที่น้อยลง จนทำาให้สมาชิกบางคนขาดแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มและไปประกอบอาชีพอื่น
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จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว คณะนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏยะลาจึงได้ทำาการวิจัยในหัวข้อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนากลุม่ ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ในอำาเภอ
เบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยหน่วยการบูรณาการวิจัย
และความร่วมมือเชิงพื้นที่ ซึ่งศึกษาวิจัยภายใต้นโยบายรัฐบาล
ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “โกลก - เบตง - หนองจิก” ของ
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ด้วย
กลไกการทำ า งานเพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานราก อีกทัง้ ในการวิจยั ครัง้ นีย้ งั มีหน่วยงานภาคีภาครัฐ
อาทิ เทศบาลเมืองเบตง สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอเบตง และ
สำานักงานเกษตรอำาเภอเบตง ที่เข้ามาร่วมในการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนขับเคลือ่ นงานวิจยั เพือ่ แก้ไขและพัฒนาของกลุม่ ผูผ้ ลิต
โกปี๊ การศึกษาวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการจัดการวัตถุดบิ
และกระบวนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการบริหาร
จัดการธุรกิจการผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ที่จะนำาไปสู่การเพิ่ม
รายได้ของสมาชิกของกลุ่ม
เบื้องต้นในการแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและมีราคา
สูงนั้น ในช่วงระยะสั้นคือ การจัดหาวัตถุดิบมีการสั่งซื้อเมล็ด
กาแฟ (กาแฟสาร) กับสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร เนื่องจากทาง
สหกรณ์สามารถจำาหน่ายกาแฟสารได้ตลอดทัง้ ปีในคุณภาพทีส่ งู
ขึ้นแต่ราคาตำ่ากว่าที่ทางกลุ่มได้รับซื้อเดิมจากในพื้นที่อำาเภอ
เบตง โดยจำาหน่ายในราคาไม่เกิน 100 บาทต่อกิโลกรัมรวม
ค่าขนส่ง ซึ่งเดิมนั้นทางกลุ่มซื้อเมล็ดกาแฟจากพ่อค้าคนกลาง
ในราคา 140 - 160 บาท ต่อกิโลกรัม เมื่อทางกลุ่มได้ราคาเมล็ด
กาแฟที่ตำ่าจากเดิมที่เคยซื้อแล้วนั้น จะทำาให้เป็นการลดต้นทุน
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การผลิตและสามารถเพิม่ ปริมาณการผลิต ส่งผลถึงการเพิม่ รายได้
ให้กบั สมาชิกอีกด้วย โดยทางกลุม่ ได้มกี ารวางแผนในอนาคต คือ
จะสามารถผลิตโกปี๊จำาหน่ายได้เดือนละ 50 กิโลกรัม ทั้งนี้
ในส่วนของความร่วมมือของทางหน่วยงานเทศบาลเมืองเบตง
ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้ผลิตกาแฟในพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จะเป็น
หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประสานในการสั่งซื้อวัตถุดิบและ
การจัดเก็บกาแฟสารที่เข้ามาในพื้นที่
สำาหรับในช่วงระยะยาวนั้น เบื้องต้นเทศบาลเมืองเบตง
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแปะกอตอ) ได้มอบที่ดิน
5 ไร่ เป็นแปลงเกษตรตัวอย่างในการปลูกกาแฟในพื้นที่ เพื่อ
อนาคตจะได้นำาผลผลิตเมล็ดกาแฟขาย โดยที่กลุ่มผู้ผลิตกาแฟ
ไม่จาำ เป็นต้องสัง่ จากนอกพืน้ ทีอ่ าำ เภอเบตง ซึง่ จะเป็นการบูรณาการ
สำาหรับการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในการดำาเนินการ
ปลู ก กาแฟในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว โดยเงิ น ที่ จำ า หน่ า ยก็ จ ะเข้ า เป็ น
กองทุนหมุนเวียนให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น บางส่ ว น
ในการทำาแปลงเกษตรสวนกาแฟตัวอย่างจาก ศอ.บต. ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการ Public School ที่มีเป้าหมายยกระดับ
การศึกษา โดยมีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต
รวมถึ ง ลดการทิ้ง บ้ า นเกิ ด โดยเปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุง พัฒนา หรือบริหารโรงเรียนของรัฐ
อย่ า งจริ ง จั งเพื่ อตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในโลกปั จ จุ บั น
ซึง่ ในอนาคตนัน้ จะมีการสนับสนุนขยายพืน้ ทีป่ ลูกกาแฟสำาหรับ
ประชาชนในพื้นที่เบตงที่สนใจเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจาก
อาชีพหลักเดิมของตนอีกด้วย
สำาหรับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีการสำารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายในการสำารวจเป็นกลุม่ ผูด้ ม่ื โกปี๊ จำานวน 500 คน ทีอ่ ยู่
ในเขต 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
สตูล และชาวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในเมือง
เบตง จึงทำาให้ทราบถึงความต้องการและรสนิยมในการดื่มโกปี๊
คณะวิ จั ย จึ ง ได้ ท ดลองและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ร สชาติ
กลมกล่อมและมีกลิน่ หอมมากขึน้ ให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นกระบวนการผลิ ต ที่ ส ะอาด
ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค นอกจากนั้นได้มี
การพัฒนาตราสินค้าและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามโดดเด่น
มากยิ่งขึ้น
ส่วนช่องทางการตลาดนัน้ นอกเหนือจากกลุม่ ลูกค้าเดิม
ที่มีการสั่งซื้อเข้ามาและวางขายตามร้านขายปลีกทั้งในอำาเภอ
และต่ า งอำ า เภอในจั ง หวั ด ยะลาแล้ ว นั้ น ทางกลุ่ ม จะเพิ่ ม
การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านทางสื่อ
ออนไลน์เพื่อเปิดตลาดในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ยังสนับสนุนให้
ทางกลุ่มแม่บ้านออกบูทจำาหน่ายสินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิม
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะทำาให้โกปีเ๊ บตงเป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีก่ ว้าง
และหลากหลายมากขึน้ นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์โกปี๊ (กาแฟโบราณ)
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแปะกอตอตั้งกลุ่มอยู่ในบริเวณ
วังเก่าโบราณ ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ยะลาและเทศบาลเมืองเบตง ในอนาคตจะมีการปรับปรุงบริเวณ
เหล่านั้นเพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำาเภอเบตง
จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาสของกลุ่ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ช่ อ งทาง
ในการจำาหน่ายให้เป็นของฝากกับผู้ที่มาเยือนบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยววังเก่าในอนาคตได้
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากลุ่มแม่บ้านจะมี
การบริหารจัดการกลุม่ ทีด่ ี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนึง่
ในผลิตภัณฑ์หลักของเมืองเบตง และขยายช่องทางการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม นำาไปสู่
การสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั คนในพืน้ ที่ และอาจจะกลายเป็น
อาชีพหลักให้กับครอบครัวต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย สำาหรับ
การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงจะเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอัตลักษณ์การทำาโกปีเ๊ บตงได้ นอกจากนี้
ยังเป็นจุดเริม่ ต้นของการเป็นหมูบ่ า้ นกาแฟเพือ่ รองรับการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่อำาเภอ
เบตง จั ง หวั ด ยะลา อั น เป็ น การหนุ น เสริ ม นโยบายรั ฐ บาล
ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ทีจ่ ดั
ให้พื้นที่อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ชายแดนและเมืองพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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ภาพปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพลวงชมพู
ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ปลากือเลาะห์” ราชาแห่ง
แม่ น้ํ า สายบุ รี เ พื่ อ สร้ า ง
อาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพลวงชมพู เป็นปลานํ้าจืดชนิด
หนึง่ จัดอยูใ่ นวงศ์ปลาตะเพียน สำ�รวจพบบริเวณต้นนา้ํ ของแม่นา้ํ
สายบุ รี แ ละแม่ นํ้ า ปั ต ตานี บริ เวณภู เขาชายแดนระหว่ า ง
ประเทศไทยกับมาเลเซีย เนื่องจากปลาพลวงชมพูเป็นปลาที่มี
รสชาติอร่อย สามารถนำ�มาปรุงอาหารรับประทานได้รวมทั้ง
เกล็ ด ปลา   จึ ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในประเทศไทย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ราคาจำ�หน่ายปลาขนาด
ใหญ่นํ้าหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป ประมาณ 2,500 – 3,500 บาท
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ต่อกิโลกรัม ปลาพลวงชมพูมีความโดดเด่นทางการตลาด และ
รสนิยมของผู้บริโภคด้วย 2 เหตุผลที่สำ�คัญ คือ
> ด้านรสชาติทม่ี เี นือ้ นุม่ อร่อย รับประทานได้ทง้ั เกล็ดปลา
ทัง้ นีม้ เี นือ้ นุม่ แบบเนือ้ ปลากะพงขาว แต่เนือ้ มีความเหนียวแบบ
ปลาจาระเม็ด ทำ�ให้เป็นปลารสเยีย่ มทีน่ ยิ มบริโภคของนักท่องเทีย่ ว
ผนวกกับเป็นปลาที่หายาก ทำ�ให้มีราคาแพงมาก
> เกล็ดของปลามีสีชมพูออกแดง ชาวประมงท้องถิ่น
เรียกปลาพลวงชมพูว่า “อีแกกือเลาะห์บูงอฆาแต” (ปลาพลวง
ดอกดาหลา) ซึ่งบริเวณปลายครีบหลังและครีบหางเป็นสีแดง
สันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลของคุณภาพนํ้าที่เป็นแหล่งอยู่อาศัย
ของปลาพลวงชมพูทอี่ าศัยอยูใ่ นบริเวณต้นแม่นาํ้ สายบุรใี นพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาส และต้นนํา้ แม่นาํ้ ปัตตานีในจังหวัดยะลา ทำ�ให้
สภาพนํา้ ค่อนข้างเย็น นํา้ ไหลแรง มีปริมาณออกซิเจนละลายนํา้
สูง พื้นท้องนํ้าเป็นทรายผสมกรวด ซึ่งมีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น
อุณหภูมิอากาศค่อนข้างเย็น และเป็นภูเขาหินปูน
และด้วยปัจจุบันผลผลิตปลาพลวงชมพูเกือบทั้งหมดได้
จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติ ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอนและไม่มขี อ้ มูล
ที่ ชั ด เจน กลุ่ ม นั ก วิ จั ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมการประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกันทำ�การวิจัยเพื่อหาวิธีการเพาะ
เลีย้ งปลาพลวงชมพูเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและถ่ายทอดความรูแ้ ก่กลุม่
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ครัวเรือนเกษตรกร เช่น เกษตรกรในพื้นที่ต้นนํ้าของแม่นํ้า
สายบุรี แม่นาํ้ ปัตตานี กลุม่ เยาวชน และหน่วยงานในระดับพืน้ ที่
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา สอดคล้อง
กับนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และศูนย์อ�ำ นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนอง
ตอบแผนงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะ
พื้นที่ 3 เมืองต้นแบบ ประกอบด้วย เมือง “สุไหงโก-ลก - เบตง
- หนองจิก” สู่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล
และเป็นการสนองพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งได้
ทรงเน้นยํ้าให้มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู หรือ
ปลากือเลาะ ซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นให้อยู่คู่ลุ่มนํ้าในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สืบไป
สำ � หรั บ ปลาพลวงชมพู จั ด อยู่ ใ นวงศ์ ป ลาตะเพี ย น
(Cyprinidae) มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษหลายชื่อเรียก เช่น
Khela mahseer, Semah mahseer และ Pink river brook  
ลักษณะรูปร่างคล้ายปลาเวียน หรือปลาเงียน (T. tambroides)
ปลาพลวงหิน (Tor soro หรือ Neolissochilus stracheyi)
แต่ลำ�ตัวเพรียวเป็นทรงกระบอกมากกว่าชนิดอื่นๆ ในอดีตมี
รายงานสำ�รวจพบมากบริเวณต้นนํา้ ของเขือ่ นบางลางในจังหวัด
ยะลา โดยเฉพาะในลำ � ธารที่ ไ หลมาจากเทื อ กเขาโต๊ ะ โม๊ ะ
คลองฮาราซะ และคลองกาบู (คลองนํา้ ใส) และสายนํา้ ทีไ่ หลมา

จากชายแดนประเทศมาเลเซี ย ผ่ า นป่ า บาลาฮาลา
(ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ที่เรียกกันว่าคลองฮาลา และบริเวณลำ�ธารไอร์กาบู ไอร์ตากอ
คลองกือซา และคลองจือโก๊ะ ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ นํา้ ของแม่นาํ้ สายบุรี
ในอำ�เภอศรีสาคร อำ�เภอสุคิริน และอำ�เภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส ปลาพลวงชมพูนิยมเรียกชื่อภาษามาลายูท้องถิ่นว่า
“ปลากือเลาะห์” หรือ “อีแกกือเลาะห์” ซึง่ แปลว่า “ปลาวังนํา้ วน”
สือ่ ถึงแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยบริเวณลำ�ธารต้นนํา้ มีโขดหิน เป็นหลุมบ่อ
เป็นโพรงหรือวังปลา อันเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวเพื่ออยู่อาศัย
ปัญหาในการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพู คือ พ่อแม่พันธุ์
ปลามีจำ�นวนจำ�กัด ต้องรวบรวมจากธรรมชาตินำ�มาเลี้ยงให้
สมบูรณ์เพศ ลูกปลามีอตั ราฟักออกเป็นตัวและอัตรารอดตายตํา่
เนื่องจากปริมาณไข่น้อยเพียง 200 - 800 ฟองต่อตัว  จึงต้อง
เอาใจใส่ ใ นคุ ณ ภาพอาหารปลาของพ่ อ แม่ พั น ธุ์ เ ป็ น สำ � คั ญ
นอกจากนีป้ ลาพลวงชมพูเจริญเติบโตช้า ใช้ระยะเวลาเลีย้ งนาน
ต้องเลีย้ งด้วยระบบนํา้ ไหล หรือนํา้ หมุนเวียนตลอดเวลา จึงเป็น
ข้อจำ�กัดมาก และจำ�เป็นต้องใช้ความชำ�นาญพิเศษ
ปัจจัยสำ�เร็จที่มีผลต่อการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และ
การเลีย้ งปลาพลวงชมพู พ่อแม่พนั ธุป์ ลาต้องเป็นปลาขนาดใหญ่
มีความดกของไข่คอ่ นข้างน้อย และระยะเวลาไข่สกุ ทีไ่ ม่พร้อมกัน
พ่อแม่ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงนั้นยังมีปริมาณน้อย ปลาชนิดนี้
เจริญเติบโตช้า ไม่สามารถเลี้ยงในอัตราปล่อยที่หนาแน่นสูงได้

ภาพปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพลวงชมพู ที่มา : https://www.psu.ac.th/th/node/7878
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ความสมบู ร ณ์ เ พศของพ่ อ แม่ ป ลาเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ของ
ความสำ�เร็จในการเพาะขยายพันธุป์ ลา หากมีการเตรียมพ่อแม่พนั ธุ์
และมีการจัดการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุท์ ดี่ แี ล้ว จะทำ�ให้ได้พอ่ แม่ปลา
มีความสมบูรณ์เพศที่ดีได้ ดังนั้น กุญแจความสำ�เร็จในการเพาะ
ขยายพันธุป์ ลาพลวงชมพูในเชิงพาณิชย์ จึงขึน้ อยูก่ บั อิทธิพลของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
ความสามารถในการจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ทั้งด้าน
พันธุ์ปลา สภาพบ่อและโรงเรือน คุณภาพนํ้าและการให้อากาศ
อาหารปลา การจั ด การเพิ่ ม ทั ก ษะกำ � ลั ง คน และปั จ จั ย
สิง่ แวดล้อมต่างๆ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของปลาพลวงชมพู
จากสภาพปลาป่า (Wildlife) ที่ตื่นตกใจง่าย เป็นสถานะของ
ปลาบ้านที่เชื่อง (Domesticated fish) ซึ่งจากประสบการณ์
พบว่ า ปลาพลวงชมพู มี ศั ก ยภาพในการปรั บ ตั ว ได้ ดี
สามารถนำ�มาเพาะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลาในที่ล้อมขัง
ความสามารถในการจัดการอาหารปลา และคุณภาพนํา้
เพื่อความสมบูรณ์เพศที่ดี จากประสบการณ์พบว่ามีความเป็น
ไปได้ทนี่ �ำ พ่อแม่พนั ธุป์ ลาทีเ่ ป็นบ้านหรือปลารุน่ ลูก (F2) มาเลีย้ ง
แบบพัฒนาในระบบนํ้าหมุนเวียน พร้อมการควบคุมช่วงเวลา
การได้รับแสงและอุณหภูมินํ้า ทั้งนี้การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา

ในบ่อซีเมนต์ พบว่าปลาเพศผูม้ สี ขุ ภาพแข็งแรงและนํา้ เชือ้ สมบูรณ์
แต่ปลาเพศเมียมีปริมาณความดกไข่น้อย ระยะเวลาไข่สุกที่ไม่
พร้อมกันและปริมาณไข่เสียมาก
ความสามารถในการจัดการระบบเพาะพันธุ์ และอนุบาล
ลูกปลา สถานการณ์ปจั จุบนั นักวิชาการประมงส่วนใหญ่มคี วามรู้
ทักษะความชำ�นาญมาก ผลิตลูกปลาได้ แต่อนุบาลลูกปลาเจริญ
เติบโตช้า และขนาดไม่สมํ่าเสมอ จึงควรวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของชนิดอาหารอนุบาลลูกปลาจากปลานิ้ว เป็นปลาวัยรุ่น และ
ปลาขนาดตลาด
หลักคิดทีว่ า่ “เลีย้ งปลานิลเพือ่ เป็นเงินหมุนเวียนในครัวเรือน
เลี้ยงปลาพลวงชมพูเป็นเงินสะสมเก็บออม” เหมาะสมอย่างยิ่ง
กับพื้นที่อำ�เภอเบตง เพราะภูมิประเทศเอื้ออำ�นวย เป็นพื้นที่
ภูเขาต้นนํ้าลำ�ธาร อากาศเย็น นํ้าใสสะอาด ปริมาณนํ้าไหลผ่าน
ทัง้ ปี ผูเ้ ลีย้ งปลาของอำ�เภอเบตงมีประสบการณ์การเลีย้ งปลาจีน
และปลานิล อยู่ แ ล้ว จึง ควรกำ� หนดให้เป็น สั ตว์ นํ้าระดับบน
(Premium Grade) ในการส่งตลาดเฉพาะ (Niche Market)
เนื่องจากเป็นปลาที่สามารถจำ�หน่ายได้ในราคาแพง และจำ�กัด
เขตพื้นที่การเลี้ยง (Zoning) เฉพาะในอำ�เภอเบตงเป็นความ
สำ�คัญลำ�ดับแรก

ภาพตัวอย่างบ่อเพาะเลี้ยง ที่มา : https://www.psu.ac.th/th/node/7878
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การเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการตลาดปลาพลวง
ชมพู

นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
พลวงชมพูในเชิงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า การเลี้ยงปลาพลวงชมพู
เป็นปลาเนื้อขนาดตลาดนั้น ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันแบบระบบ
สายนํ้าไหลผ่าน พื้นที่เลี้ยงปลาในอำ�เภอเบตงมีความเหมาะสม
อากาศเย็น มีลำ�ธารธรรมชาตินํ้าไหลผ่านตลอดปี เกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลาในอำ�เภอเบตงมีประสบการณ์การเลี้ยงปลาจีนและ
ปลานิลอยูก่ อ่ นแล้ว สามารถนำ�ประสบการณ์ดงั กล่าวมาปรับใช้
ในการเลี้ยงปลาพลวงชมพูได้อย่างดียิ่ง ดังนั้นส่วนใหญ่อาศัย
ความได้เปรียบจากสภาพภูมปิ ระเทศทีม่ ลี �ำ ธารธรรมชาติไหลมา
จากภูเขาหรือบริเวณที่นํ้าไหลมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก และ
เป็นนํ้าที่สะอาด ไม่มีมลพิษปนเปื้อน ทำ�ให้มีปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้าสูง จึงไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องเติมออกซิเจน ปลาได้รับ
ออกซิเจนมากจึงมีโอกาสรอดตายสูง เจริญเติบโตรวดเร็ว ทำ�ให้
เลี้ยงง่ายต้นทุนตํ่า เพราะสภาพแวดล้อมพื้นบ่อไม่ตกตะกอน
นํ้าจึงไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อเปรียบเทียบกับบ่อที่มีสภาพเป็นนํ้านิ่ง
เช่น พืน้ ทีอ่ �ำ เภอเบตง อำ�เภอธารโต อำ�เภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
หรือในอำ�เภอศรีสาคร อำ�เภอจะแนะ อำ�เภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส
เป็ น ต้ น โดยก่ อ สร้ า งบ่ อ เลี้ ย งปลาให้ ค ล้ า ยแหล่ ง ที่ อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติของปลาพลวงชมพู ขนาดของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิประเทศ ตั้งแต่ขนาด 50 ตารางเมตร (ความยาว 10 เมตร X
ความกว้าง 5 เมตร) ไปจนถึงขนาด 800 ตารางเมตร เป็นบ่อพืน้ ดิน
แต่บุผนังคอนกรีต ขนานกับลำ�ธารนํ้าไหล ใช้ท่อพลาสติก PVC
ขนาด 4 – 6 นิ้ว โดยต่อเชื่อมตรงระหว่างบ่อปลากับลำ�ธาร
ธรรมชาติและปล่อยให้ไหลนํา้ ผ่านบ่อเลีย้ งปลาออกไปภายนอก
ผ่านระบบนาํ้ ล้นออกจากบ่อ และประตูระบายนํา้ ฉุกเฉินในกรณี
ฝนตกหนักหรือนํ้าท่วมหลาก
ปล่อยลูกปลาพลวงชมพู ขนาด 2 – 3 นิว้ หนักประมาณ
20 กรัม ในอัตรา 1– 5 ตัวต่อพื้นที่บ่อ 1 ตารางเมตร ให้อาหาร
ปลาดุกเล็ก โปรตีนไม่น้อยกว่า 30% วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
มื้อละ 3 - 5% ของนํ้าหนักตัว หลังจากนั้นเมื่อปลามีขนาด
นํ้าหนัก 500 กรัมขึ้นไป จะให้อาหารปลาดุกกลาง โปรตีนไม่
น้อยกว่า 25 % วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น มื้อละ 2 - 3% ของ
นํ้าหนักตัว ใช้เวลาเลี้ยง 1.5 – 2 ปี ปลาจะมีนํ้าหนักประมาณ
2 – 2.5 กิโลกรัม ได้ขนาดตรงความต้องการของตลาด มีอัตรา

แลกเนือ้ ประมาณ 2–3 : 1 หรือโดยทัว่ ไปมักเลีย้ งให้ได้ปลาขนาด
ประมาณ 2.3 กิโลกรัม ใช้อาหารปลาทั้งหมดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ดังนั้นจะมีต้นทุนค่าอาหารประมาณ 210 – 250 บาท/ตัว
แต่สามารถขายได้สงู 3,000 - 4,000 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรบางรายใช้เวลาเลีย้ งประมาณ 3 ปี สามารถจับจำ�หน่าย
ปลาขนาด 2.5 – 3 กิโลกรัมต่อตัว  โดยใช้อาหารปลากินพืชเม็ด
ขนาดกลางร่วมกับเศษผักและอาหารธรรมชาติอนื่ ๆ เช่น ไส้เดือน
แมงกะชอน และหนอนนก เป็นต้น
การเลีย้ งปลาพลวงชมพูแบบสายนํา้ ไหลผ่านนีจ้ ะใช้เวลา
ค่อยข้างยาวนาน เกษตรกรจึงต้องระมัดระวังปัญหาบ่อพังทลาย
จากกระแสนํา้ ทีไ่ หลบ่ารุนแรงมาจากภูเขา เพราะพืน้ ทีล่ าดเอียง
เมือ่ มีฝนตกลงมานํา้ ฝนก็จะไหลบ่าจากทีส่ งู ลงสูบ่ ริเวณรับนํา้ ลง
มาข้างล่าง และควรมีบ่อเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จะได้มี
นํา้ ใช้เพียงพอสำ�หรับการเลีย้ งปลา หากพืน้ ทีร่ บั นํา้ มีลกั ษณะเป็น
ป่าไม้จะสามารถดูดซับนํ้าฝนที่ตกลงมาได้มาก ขนาดของบ่อ
จำ�เป็นต้องปรับตามความเหมาะสมของสภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ด้วย
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูนั้นเหมาะเป็น
การเลีย้ งเป็นอาชีพเสริมรายได้ จากเดิมทีเ่ กษตรกรเลีย้ งปลานิลหรือ
ปลาจีนอยู่ก่อนแล้ว เพราะประชาชนนิยมบริโภคปลาที่มีขนาด
ใหญ่ การเลีย้ งปลาพลวงชมพูตอ้ งใช้ระยะเวลานานกว่าการเลีย้ ง
ปลานํ้าจืดชนิดอื่นๆ มาก จึงต้องจำ�หน่ายในราคาแพงกว่าปลา
ชนิดอื่นๆ และตลาดมีความต้องการมาก ทั้งในประเทศไทย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ราคาจำ�หน่ายปลาขนาด
ใหญ่นํ้าหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป ประมาณ 2,500 – 3,500 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยปรุงอาหาร เช่น ทอดกรอบ นึ่งซีอิ๊ว และต้มยำ� 
ปัจจุบนั ปริมาณผลผลิตปลาพลวงชมพูไม่เพียงพอ ผูซ้ อื้ ต้องจอง
เป็นปีจากฟาร์มเลี้ยงปลาในอำ�เภอเบตงโดยตรง นอกจากนั้น
เป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติเป็นสำ�คัญ จึงมีความเหมาะสม
อย่างยิ่งที่ควรเร่งพัฒนาเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในพื้นที่
อำ�เภอเบตงและอำ�เภอธารโต จังหวัดยะลา สามารถกำ�หนดเป็น
สัตว์นํ้าเศรษฐกิจระดับคุณภาพดี จำ�หน่ายผู้บริโภคที่มีกำ�ลังซื้อ
สูงในตลาดเฉพาะได้ และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ซึ่งตลาด
ต้องการสูงมากเช่นกัน จึงเหมาะแก่การส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้ น ที่ ไ ด้ เ พาะเลี้ ย งเพื่ อ สร้ า งงานสร้ า งรายได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
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สรรสร้างสังคม

ถอดบทเรียนจาก
พหุวัฒนธรรมนิยมใน
สังคมออสเตรเลียสูแ่ นวคิด
การจัดการศึกษาเพือ่ สร้าง
สำานึกการเป็นพลเมืองใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
ซัมซู สาอุ

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศปลายทางของผู้อพยพ
ที่ มี ค วามหลากหลายมาตั้ ง แต่ อ ดี ต ในขณะที่ แ นวคิ ด
พหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculuralism) พัฒนาขึ้นในบริบทของ
ประเทศตะวั น ตกเป็ น หลั ก ในฐานะจุ ด ยื น ทางศี ล ธรรมและ
การเมือง และในฐานะนโยบายของรัฐ โดยเริ่มต้นในทศวรรษที่
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1970 ในฐานะนโยบายอย่างเป็นทางการของรัฐในประเทศ
แคนาดาและออสเตรเลียและแนวทางของรัฐในการปฏิบัติต่อ
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมในประเทศยุโรป
บางประเทศและสหรัฐอเมริกา (ศิริจิต สุนันต๊ะ, 2556)
ระบอบประชาธิปไตยในออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผู้คน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง (Free Speech) ซึง่ จะมีทงั้
การนำาเสนอในสิ่งที่ตนเองสนับสนุนและสามารถแสดงออกถึง
การต่อต้านในสิง่ ทีต่ นเองไม่เห็นชอบ เช่น กระแสการเกลียดกลัว
อิสลาม กระแสการรังเกียจผู้อพยพ (เช่น พรรคการเมือง One
Nation) เป็นต้น แต่การแสดงออกอย่างรับผิดชอบเป็นกลไกที่
สำาคัญในการสร้างความเป็นพลเมือง (Informed Citizen)
ซึ่งสร้างความตระหนักและวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลาย แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับสิง่ ที่ George Orwell
ได้กล่าวในหนังสือเรื่อง 1984 ว่าพลเมืองที่สามารถรักษาความ
คิดอิสระของตัวเองไว้ได้นั้นเป็นสิ่งคุกคามที่รัฐบาลเผด็จการ
หวาดกลัว แต่จะมีความสำาคัญอย่างยิง่ สำาหรับพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ในการจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอนของออสเตรเลีย
เพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถ
ดำาเนินการได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ
อุดมศึกษา โดยเริ่มสอนเรื่องราวง่ายๆ เช่น การเคารพผู้อื่น
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การแบ่งปันจนกระทัง่ เรือ่ งของแนวคิด (Ideology) และทัศนคติ
ด้านการเมือง นอกจากนั้นยังมีโครงการในโรงเรียนที่ส่งเสริม
การยอมรับและปกป้องความหลากหลายของผู้เรียน เช่น Safe
School Coalition ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็ก
ที่มีปัญหาโดยผ่านค่านิยมหลัก 9 ประการ ในเอกสารกรอบ
การจัดการค่านิยมของชาติในโรงเรียน (National Framework for
Values Education in Australian Schools) ทีส่ ามารถบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ (อรรถพล อนันตวรสกุล, 2559)
จากการสั ง เกตการสอนและพู ด คุ ย กั บ ครู ผู้ ส อน
ในโรงเรียน Wooranna Park พบว่าการจัดการเรียนการสอน
เกีย่ วกับการเคารพคุณค่าของความหลากหลายนัน้ สามารถบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้และกิจกรรมหลายอย่างที่ทางโรงเรียนได้
ดำาเนินการ โดยเป็นการปลูกฝังค่านิยม (Values) ทีส่ าำ คัญ ได้แก่
ความอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการเคารพซึ่งกันและกัน
(Respect) เพือ่ สร้างพลเมืองทีส่ ามารถคิดและตัดสินในการกระทำา
ของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยไม่ไปละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นส่วนสำาคัญอย่าง
มากสำาหรับการถ่ายทอดคุณค่าทีพ่ งึ ประสงค์ทตี่ อ้ งปลูกฝังตัง้ แต่
เด็ก โดยมีครูผสู้ อนเป็นกลไกสำาคัญ สามารถยกตัวอย่างกิจกรรม
ได้ดังนี้

การสอนภาษาอังกฤษท่ามกลางความหลากหลาย

โรงเรียน Wooranna Park เป็นโรงเรียนของรัฐและ
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผูอ้ พยพและเป็นคนใช้แรงงาน
ทำาให้นักเรียนมีความหลากหลาย และภาษาแม่ของนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเรือ่ งภาษา
จึงเป็นส่วนสำาคัญที่จะสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่
สำาคัญผ่านกิจกรรมการสอนภาษา บริบทของโรงเรียนดังกล่าว
สามารถพบเห็นทั่วไปในโรงเรียนของออสเตรเลีย เช่น Tempe
High School ซึง่ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลายแห่งการจัดการเรือ่ ง
ภาษาที่ผู้เรียนมีความหลากหลาย (James, 2014)
ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นคำาศัพท์
และเรียนรู้การอ่านออกเสียงของเพื่อนนักเรียน ซึ่งจะสร้าง
ความเข้าใจและคุน้ เคยในความแตกต่างของแต่ละคน โดยครูผสู้ อน
มีบ ทบาทสำ า คั ญ ในการเสริ ม แรงและให้ กำ า ลั ง ใจแก่ นั ก เรี ย น
ที่ประสบปัญหาการเรียนรู้ด้านภาษา

กิจกรรมที่นำาอัตลักษณ์ความต่างมาสู่ห้องเรียน

กิจกรรมทีน่ า่ สนใจของโรงเรียนคือให้ทาำ ชิน้ งานการปักผ้า
ของนักเรียน โดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำาซึ่งจะเห็นถึง
ความหลากหลายของภูมหิ ลังของนักเรียนแต่ละคน และนักเรียน
ก็เรียนรู้วัฒนธรรมดังกล่าวผ่านเรื่องเล่าทางงานฝีมือ

กิ จ กรรมพั ฒ นาความเชื่ อ มั่ น เพื่ อ การยอมรั บ
ความหลากหลาย

ในการสังเกตการณ์การจัดการชั้นเรียน ทางโรงเรียนได้
ให้โอกาสไปชมการนำาเสนอผลงานของนักเรียนในทุกระดับชั้น
ในห้องประชุมของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองเข้ามาชม นักเรียน
ทุกคนทุกชั้นจะออกมาแสดงความสามารถหรือกิจกรรมต่างๆ
แม้วา่ จะมีนกั เรียนใหม่ซงึ่ ไม่สนั ทัดในการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ทาง
โรงเรียนก็สนับสนุนให้ออกไปนำาเสนอ และได้รับเสียงปรบมือ
เป็นกำาลังใจที่ดังกว่าคนอื่นๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและสร้าง
การยอมรับให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
จะเห็นได้ว่าการบ่มเพาะคุณค่าของความหลากหลาย
ในสังคมบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น ช่วยสร้าง
ผู้ เรี ย น สิ่ ง ที่ ผู้ เรี ย นได้ รั บ คื อ การได้ รั บ มุ ม มองที่ ห ลากหลาย
(International Perspectives) ซึ่งนอกจากจะช่วยเปิดมุมมอง
แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการที่ยอมรับการอยู่ร่วมกัน
ของผู้คนที่หลากหลายในโรงเรียน และจะถูกปลูกฝังและเชื่อม
โยงไปยังสังคมภายนอกต่อไป ซึ่งกลไกและแนวทางการสร้าง
การศึกษาที่ยอมรับความหลากหลายในโรงเรียนสู่การสร้าง
พลเมืองที่ยอมรับความหลากหลายที่เริ่มจากการเรียนรู้คุณค่า
สูก่ ารสร้างตัวตนทีย่ อมรับความหลากหลายของผูค้ น และในทีส่ ดุ
ก็จะสร้าง “สังคมใจกว้าง” โดยสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 1
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถนำาเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมทางสังคมทีบ่ รู ณาการค่านิยมและแนวคิด
พหุวฒ
ั นธรรมนิยมได้ดว้ ยแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมรูปแบบโคอาล่า (KOALA Model)
ดังนี้
K : Knowledge บูรณาการแนวคิดและค่านิยมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมนิยมที่สร้างการเคารพและยอมรับ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างสร้าง
สมรรถนะทางวัฒนธรรมแก่ผู้เรียน
O : Open space เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่างๆ ได้นำา
เสนอตัวตนและเพือ่ สร้างการยอมรับในพืน้ ทีส่ าธารณะ (Public
space) ต่างๆ ซึ่งจะช่วย “เปิดสมอง เปิดใจ เปิดวิธีคิด”
ด้วยการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยเริ่มจากเวที
ในโรงเรียน สร้างความภาคภูมิความรู้สึกยึดโยง (Sense of
belonging) และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Inclusive
society) ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าการเปิด
พื้นที่ดังกล่าวนั้นสามารถ “สร้างและสาน” บทสนทนาทาง
วัฒนธรรม (Cultural dialogue) ระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน
ผู้ปกครอง และผู้คนที่หลากหลายในสังคมให้ได้เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน
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ภาพที่ 1 กลไกและแนวทางการสร้างการศึกษาที่ยอมรับความหลากหลายจากในโรงเรียนสู่การสร้างพลเมืองที่ยอมรับความหลากหลาย

ภาพที่ 2 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมรูปแบบโคอาล่า (KOALA Model)
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A : Activities จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ความหลากหลายของผูค้ นให้เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
ร่วมกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เช่น เทศกาลอาหาร ดนตรี
รวมทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ในชุมชน
เช่น ศาสนสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์
L : Languages การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆ
จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การเป็น
พลเมืองโลก
A : Active Citizen การปลูกฝังแนวคิดเรื่องพลเมือง
ตื่นรู้และเชื่อมั่นในความยุติธรรมในสังคมโดยให้ความสำาคัญกับ
กิจกรรมการวิพากษ์วิจารณ์ การมีส่วนร่วม และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ตาม
วิถีและวัฒนธรรมของประชาธิปไตย ให้เกียรติ รับฟังและใช้
เหตุ ผ ล และบู ร ณาการแนวคิ ด การสร้ า งพลเมื อ งดั ง กล่ า ว
ในการจัดการเรียนการสอน (Civic Integration)
จากข้อเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ KOALA นั้น ผู้เขียน
ตั้งคำาถามถึงระบบและบริบทของประเทศออสเตรเลียว่าควรมี
ความจำาเป็นที่จะต้องพิจารณา และการหยิบยืมแนวคิดโดยไม่
พยายามทำาความเข้าใจถึงเงือ่ นไขและกลไกทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจ
จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่า
แนวคิดดังกล่าวนัน้ สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ได้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้างการเรียนรูเ้ พือ่

อยู่ร่วมกันในสังคมได้ต่อไป
ผู้เขียนขอขอบคุณ Australia-ASEAN Council (AAC)
Department of Foreign Affair & Trade (DFAT) มูลนิธิ
ฟรีดคิ แอร์แบร์ต และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพือ่
สร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education) ที่
สนับสนุนงบประมาณในการดูงาน และ Dr. David Zyngier จาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ทีใ่ ห้ขอ้ มูลและคำาแนะนำา
ในการสืบค้นและทวนสอบข้อมูล
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บูโด - สุไหงปาดี สันติสุข
ที่แท้จริง ของประชาชน
ฟาดีล๊ะ สาเมาะ

สำ�นักประสานนโยบายจิตวิทยา
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

การมีที่ดินถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เพราะถือเป็นต้นทุน
ทางชีวติ ทีส่ �ำ คัญและเป็นรากฐานในการสร้างสิง่ ต่างๆ โดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพประเภทเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆ ปัญหาเกี่ยวกับ
ทีด่ นิ ทีจ่ ะเกิดขึน้ บ่อยคือ การเป็นเจ้าของเอกสิทธิท์ ดี่ นิ มักจะเป็น
ปัญหา สำ�หรับประชาชนที่อาศัยโดยรอบเขตป่าและภูเขาใน
บริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดีก็เช่นกัน
ปัญหาหลักเกิดจากการทับซ้อนของทีด่ นิ ทำ�กินของประชาชนกับ
เขตอุทยานแห่งชาติ ทำ�ให้ประชาชนในละแวกนั้นไม่สามารถ
ถือครองเอกสิทธิ์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่
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ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา ถือเป็นปัญหาที่สำ�คัญซึ่งมีผลกระทบ
กับชีวติ ประชาชนโดยตรง และมีความพยายามดำ�เนินการเรียกร้อง
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบ
ในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติบโู ด – สุไหงปาดี ตามทีศ่ นู ย์อ�ำ นวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) เสนอ
ศอ.บต. จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ถือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 ในภารกิจด้านการพัฒนา
ตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได้
ให้กับประชาชน โดยการแก้ปัญหาที่ดินทำ�กิน
ศอ.บต. ได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ราษฎร
ผู้เดือดร้อนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด– สุไหงปาดี
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัด
และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ก ารดำ � เนิ น ตามมติ
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คณะรัฐมนตรี โดยเน้นการใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ หน่วยงานที่
สนับสนุน และประชาชน เพื่อให้เกิดการ
รับรู้การจัดทำ�ฐานข้อมูลที่ถูกต้องนำ�ไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานที่สนอง
ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน “เข้ า ใจ
เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” และเป็ น การส่ ง เสริ ม
การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
บูโด–สุไหงปาดี ให้สอดคล้องกับวิถอี ตั ลักษณ์
ของชุมชนเดิม ผ่านการพัฒนาแหล่งนํ้า อาชีพ และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่สำ�คัญคือ
สร้างความรู้สึกของการเข้าถึงและได้รับความดูแลจากรัฐ เพื่อให้ประชาชนไม่รู้สึกถึงการละเลย ซึ่งเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้ง
ขจัดความเกลียดชังต่อภาครัฐ
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เป้าหมายของการดำ�เนินงานคือ กลุ่มประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบในพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด-สุ ไ หงปาดี
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวนกว่า 20,926 ราย
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 9 อำ�เภอ ได้แก่ บาเจาะ รือเสาะ ยี่งอ
สุไหงปาดี ระแงะ สุคิริน เจาะไอร้อง รามัน และกะพ้อ โดยมี
ขนาดพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจำ�นวน 23,015 แปลง คิดเป็นเนือ้ ที่
กว่า 127,612 ไร่
ศอ.บต. ได้ดำ�เนินการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน
ในพืน้ ทีแ่ ก้ไขปัญหาการใช้ทด่ี นิ ทำ�กินของเกษตรกรและการรุกลํา้
เขตป่าสงวน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
เอกสารสิทธิราษฎรผู้เดือดร้อน ดังนี้
1. ให้กรมที่ดินเร่งรัดตรวจสอบและออกเอกสารสิทธ์ิ
โดยเดินสำ�รวจออกโฉนด ให้กลุ่มที่ดินที่อยู่นอกเขตอุทยานและ
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นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2. ให้มีการดำ�เนินการพิสูจน์สิทธ์ิที่ดินของราษฎรที่อยู่
ในเขตอุทยานที่ได้มีการจัดทำ�ข้อมูลและแผนที่รายแปลงแล้ว
โดยให้อ�ำ เภอแต่งตัง้ คณะกรรมการพิสจู น์สทิ ธิ์ ซึง่ ในกรณีพสิ จู น์
ได้ชัดเจนว่ามีการถือครองก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ปี 2508 และประกาศเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติ
ปี 2542 และมีการทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ต่อเนือ่ ง ให้มกี ารดำ�เนินการ
กันพื้นที่ทำ�กินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยาน
แห่งชาติตามกฎหมายนั้นโดยเร่งด่วน
3. ให้มกี ารเร่งรัดการแก้ไขปัญหาตามแนวทางทีอ่ �ำ เภอ
บาเจาะได้ ดำ � เนิ น การในพื้ น ที่ บ ริ เวณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ดสุไหงปาดี อีก 8 อำ�เภอ ที่ยังไม่ได้ดำ�เนินการ โดยให้สำ�นักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนภาพถ่าย
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ดาวเทียม (Digital File) มอบให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศูนย์อำ�นวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  (ศจพ.) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมพื้นที่ปัญหาที่ดินสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดำ�เนินการแก้ไขที่ผ่านมา สิทธิ์ในที่ดินที่คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในการถือครองที่ดินของราษฎรรับรองให้อำ�เภอ
บาเจาะเป็นต้นแบบในการออกโฉนดทีด่ นิ เฉพาะรายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ช้ประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ พ.ศ. 2497 โดยมีราษฎรทีไ่ ด้ยนื่ เอกสารสิทธิค์ รอบครองทีด่ นิ สค.1 เพือ่ ขอออกโฉนด โดยให้กรมทีด่ นิ ศึกษารายละเอียดแนวทาง
วางแผนการดำ�เนินการฯ ในการออกโฉนดทีด่ นิ ซึง่ ได้ยนื่ คำ�ขอฯ ไว้แล้ว จำ�นวน 312 แปลง โดยให้แจ้งผลฯ ดังกล่าวต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทีเ่ กินกำ�ลังของประชาชน ซึง่ ถือเป็นหน้าทีห่ ลักของ ศอ.บต. ตามยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้ประชาชน ช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ ประชาชนมีงานและรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

47

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
ศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ภายใต้ความร่วม
มือกับประเทศอินโดนีเซีย
มิตรชัย จงเชี่ยวชำ�นาญ
วีรยุทธ์ สุทธิ และจารุพรรณ มียิ้ม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของศูนย์อำ�นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) เป็นนโยบาย
การพัฒนาที่เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เคยใช้มิติความมั่นคงนำ� 
หั น มาใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาโดยใช้ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ เป็ น ตั ว ตั้ ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรองรับนโยบายเป็นงานหลัก
สำ�คัญที่จะวางรากฐานของนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้  
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามและสามารถสื่อสารด้วยภาษามลายูได้

48

ดังนัน้ ด้วยวัฒนธรรมทีค่ ล้ายกันและการมีประวัตศิ าสตร์รว่ มกัน
กับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จึงเป็นโอกาสที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ ะสามารถพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร่ ว มกั บ
ทั้งสองประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศอินโดนีเซียที่มี
การจัดการศึกษาคล้ายคลึงกับประเทศไทยคือ มีการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 การศึกษาชั้นมัธยม
และการศึกษาระดับสูงที่มีทั้งส่วนที่เป็นวิทยาลัยเทคนิคหรือ
ระดับอาชีวะ และระดับอุดมศึกษา สำ�หรับกรณีอุดมศึกษา
ประเทศอินโดนีเซียจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และ
เอก ทีม่ รี ะยะเวลาในการศึกษาสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษา
ของประเทศไทย  
ศอ.บต. วางกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยความสัมพันธ์กบั ประเทศ
อินโดนีเซียกับองค์กรอิสลาม Muhammadiyah ของประเทศ
อินโดนีเซีย ด้วยการให้ทนุ การศึกษาระดับปริญญาตรีกบั เยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล และอีก 4 อำ�เภอของ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และจะนะ เพื่อไป
ศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทีร่ ว่ มมือ
กับองค์กรอิสลาม Muhammadiyah จำ�นวน 18 แห่ง  ศอ.บต.
ได้จดั สรรทุนการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั
กิจกรรมที่สำ�คัญที่ ศอ.บต. ได้ดำ�เนินการคือการจัดอบรมภาษา
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อินโดนีเซียหลักสูตรเบื้องต้น เพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาให้แก่
นักศึกษาได้มีทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์  
มีการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับทุน
ร่วมกับคณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย และที่สำ�คัญคือ
เมื่อนักศึกษาในโครงการที่ได้รับทุนสำ�เร็จการศึกษา ศอ.บต.
จะติดตามดูแลเพือ่ ให้นกั ศึกษาทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากทุนเหล่านี้
ได้ใช้ความรูเ้ พือ่ มาพัฒนาภูมลิ �ำ เนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ส�ำ คัญที่ ศอ.บต. ใช้คอื การให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน
ทัง้ สองประเทศไม่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดย ศอ.บต. จัดโครงการ
ที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับการพัฒนาในระดับอุดมศึกษาและ
ในขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ใ นระดั บ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กล่าวคือการรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาด้านครุศาสตร์
จากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาฝึกสอนในประเทศไทย โครงการนี้
ศอ.บต.ริเริม่ โดยอาศัยสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รูปแบบของโครงการคือจะรับนักศึกษาอินโดนีเซียที่
กำ � ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ปี ที่ 3 มาฝึ ก งาน
ในประเทศไทย  นกั ศึกษาเหล่านีจ้ ะมาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยสอน
ในโรงเรียน  โดยจะกระจายนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียใน
พื้นที่ทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ตอนบนในแต่ละปี
รวมจำ�นวนไม่ตํ่ากว่า 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 1–2 คน เป็น
ระยะเวลา 5 เดือน  
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ศอ.บต. สนับสนุนโครงการตัง้ แต่ปี 2556 และดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมสำาคัญที่ใช้กลไกของ
สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ต่ า งประเทศจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่
การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปประจำาอยูใ่ นโรงเรียน
ต่างๆ ในพื้นที่ การติดตามนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาระหว่าง
การปฏิบตั หิ น้าที่ และการจัดกิจกรรมอำาลาและส่งนักศึกษากลับ
ภูมิลำาเนา มีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพือ่ อำานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย
ในการขอตรวจลงตรา (วี ซ่ า ) เพื่ อ เข้ า ประเทศไทย และมี
การประสานกับหน่วยงานความมัน่ คงในพืน้ ทีใ่ นการให้การดูแล
และให้ความปลอดภัยแก่นักศึกษาระหว่างที่พำานักอยู่ในพื้นที่
ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วมี
นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมาฝึกปฏิบตั งิ านในประเทศไทย
9 รุ่น รวม 612 คน โครงการได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
นักเรียนไทยและนักศึกษาอินโดนีเซีย ในส่วนของนักเรียนไทย
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ได้รบั ประโยชน์จากโครงการคือ สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษา
อินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ ในระดับนโยบาย โครงการสามารถ
สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน ซึ่งสนับสนุนการแก้ไข
ปั ญ หาและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต ามแนวทาง
การดำาเนินงานของภาครัฐ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
โครงการช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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แนวทางที่ ศอ. บต. ดำาเนินการร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย
เป็ น การสร้ า งประโยชน์ ร่ว มกั น ทั้ง สองประเทศควบคู่ด้า น
การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ เกิดการพัฒนาการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ในส่วนของภาคใต้ของ
ประเทศไทย ศอ.บต. ได้จดั กิจกรรมทีเ่ ตรียมความพร้อมเยาวชน
ในด้านทักษะภาษาสองภาษาคือ ภาษาบาฮาซาและภาษา
อังกฤษ การให้ทนุ การศึกษาแก่เยาวชนเพือ่ ไปศึกษาต่อปริญญา
ตรี ใ นต่ า งประเทศ เป็ น การพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ และ
การติดตามนักศึกษาทุนที่สำาเร็จการศึกษาแล้วเป็นการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศไทย ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับประโยชน์
จากแนวทางของ ศอ. บต. ในด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาของประเทศ รวมทั้งการเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของประเทศไทย
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เสวนาพาที

ชุมชนท่องเทีย่ วทรายขาว
มิ ติ ใ หม่ ข องการจั ด การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ไอซิส รอดพยันต์

สำานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล นำ้าตก แหล่งธรรมชาติ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ หรือโบราณสถานทางประวัตศิ าสตร์ รวมถึงความ
พิ เ ศษของวั ฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นผ่ า นวิ ถี ชี วิ ต ของคนในพื้ น ที่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นได้เป็น
จำานวนมาก
ศูนย์อาำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.)
มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสริมสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีแ่ ละการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจจากภายนอกพืน้ ที่
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ผ่านการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการดึง
ศั ก ยภาพและทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องพื้ น ที่ ม าใช้
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ตามเป้าหมาย
ของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทีต่ อ้ งการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ให้มกี ารเจริญเติบโตสอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของพืน้ ที่
การดำาเนินงานทีผ่ า่ นมาได้รบั การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
ทำาให้ปัจจุบันมีการดำาเนินการจัดทำาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
“ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว” เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดทำา
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนซึง่ ได้รบั ความนิยมมาก โดยทาง ศอ.บต.
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายเพลินศักดิ์ พรหมสุข หรือคุณลุงส่วน
หนึง่ ในคณะกรรมการของชุมชนท่องเทีย่ วทรายขาว ถึงจุดเริม่ ต้น
ของการจัดทำาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการบริหารจัดการ
ที่ทำาให้ทรายขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้ความนิยม
อย่างแพร่หลายจากทั้งคนในและนอกพื้นที่
ชุมชนทรายขาวตัง้ อยูใ่ นตำาบลทรายขาว อำาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้าน
ชาวไทยมุสลิม 3 หมู่บ้าน และหมู่บ้านชาวไทยพุทธ 3 หมู่บ้าน
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จึงทำาให้ทรายขาวเป็นชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
วิถีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชุมชนทรายขาวมีแหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ หลายแห่ง ทีเ่ ป็น
จุดเด่นคือ อุทยานแห่งชาตินำ้าตกทรายขาว ที่ได้รับความนิยม
มาก มีนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา จนถือเป็นอุทยานที่มีรายได้
มากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถัดมาก็จะเป็นวัดทรายขาว
เป็นวัดโบราณคู่กับทรายขาวมาเป็นเวลานาน โดยเป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมและเครื่องรางของขลัง ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และมัสยิดนัจมุดดีน
(มัสยิด 300 ปี) เป็นโบราณสถานที่สร้างมาร่วมสมัยกับชุมชน
ทรายขาว โดยมี ค วามเชื่ อ กั น ว่ า แต่ เ ดิ ม คนทรายขาวอพยพ
จากไทรบุรีมาตั้งรกรากอยู่ที่ทรายขาวในสมัยก่อนรัชกาลที่ 5
มาพร้อมกับชาวมุสลิม ซึง่ สถานทีท่ งั้ สองแห่งนีถ้ อื เป็นสัญลักษณ์
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนทรายขาว
ทางชุมชนทรายขาวได้เปิดชุมชนท่องเที่ยวมากว่า 10 ปี
แล้ว เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวของสามจังหวัดที่มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด โดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
คุณลุงส่วนได้ให้สมั ภาษณ์ถงึ จุดเริม่ ต้นของการจัดทำาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนและการบริหารจัดการจนทำาให้เป็นที่นิยม
“การทำาชุมชนท่องเที่ยวก็เริ่มจากปี พ.ศ. 2545 ลุงก็ได้
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ตั้งชมรมขึ้นมาก่อน เป็นชมรมจักรยานภูเขาสันกาลาคีรี และได้
รั บ การสนั บ สนุ น จากทางสำ า นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัดปัตตานี ก็ให้งบมาทำาการแข่งขันกีฬา เดิน วิ่ง ป่าตานี
ในสมัยแรกๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2545 เป็นต้นมา ทรายขาว
ก็ได้เป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีชมรมจักรยาน
ภาคใต้ที่เป็นภาคีกัน ใน 1 ปี เราจะแข่งกัน 14 ครั้ง เป็นเจ้าภาพ
จังหวัดละ 1 ครัง้ เราก็ได้เริม่ กันมา จนปี พ.ศ. 2545 ทางจังหวัด
ปัตตานีได้เห็นว่ามีคนเข้ามาเที่ยวอยู่บ่อย ก็นึกจะตั้งชุมชน
ท่องเทีย่ ว และได้คน้ หาว่าในทรายขาวเรามีศกั ยภาพอะไรบ้างที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ คนนอกจะมาดูทรายขาวจะมาดูอะไร แล้วเรา
จะเอาอะไรให้เขาดู…เราก็มกี ลุม่ ตัง้ เป็นเครือข่าย กลุม่ การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน ก็มีประธานจัดตั้งขึ้นมา ซึ่งตอนนี้เราจดเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวทรายขาวไว้แล้ว มีคุณชนินทร์ เศียรอินทร์
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการรวม 15 คน....”
ทีผ่ า่ นมาได้รบั การสนับสนุนและความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ทั้งการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสำานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี หรือการส่งเสริมในเรื่อง
ของนั ก วิ ช าการที่ ม าให้ ค วามรู้ แ ละการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนจากทาง ศอ.บต. และ
ทางองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืน (อพท.) โดยคุณสุเทพ เกือ้ ศักดิ์ ทีใ่ ห้การสนับสนุนโดยเพิม่
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ชุมชนทรายขาวเป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยวพิเศษ เช่นเดียวกับ
อันดามัน ซึ่งกำาลังอยู่ในช่วงการประชุมหารือ ตอนนี้ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มโี อกาสทีจ่ ะตัง้ เป็นเขตการท่องเทีย่ วพิเศษที่ 10
นอกจากนี้ ชุ ม ชนทรายขาวยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะอาจารย์และ
คณะวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เข้ า มาศึ ก ษาในเรื่ อ ง
ของพันธุกรรมพืช และการวิจัยในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยว
ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วทรายขาวมี ก ารบริ ห ารจั ด การตาม
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CTB - I โดยให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่จะอำานวยความสะดวกตั้งแต่การจัดเตรียม
รถตู้ การจัดทริปพร้อมทีพ่ กั เป็นโฮมสเตย์ชาวบ้านทีม่ กี ารรองรับ
ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยพุทธและมุสลิม มีทั้งการเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติที่สวยงามและชมบรรยากาศทะเลหมอกในช่วงเช้า
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร การท่องเทีย่ วทีค่ รอบคลุมทัง้ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือการจัดรถนำาเที่ยวทั่วพื้นที่ในชุมชนทราย
ขาวด้วย “รถจิ๊ป” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวทราย
ขาว เป็นการนำาท่องเทีย่ วในลักษณะเปิดประทุนให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการทำาชุมชนท่องเที่ยว
ถือเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน โดยคนส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลัก
คือการทำาเกษตรกรรม ทัง้ การทำาไร่ ทำานา การทำาสวนผลไม้ หรือ
การทำาเกษตรผสมผสาน โดยชุมชนทรายขาวยังมีความพิเศษใน
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เรือ่ งของทุเรียนหมอนทองและทุเรียนก้านยาวทีข่ นึ้ ชือ่ ของทราย
ขาวในเรื่องรสชาติอร่อยพิเศษกว่าที่อื่น ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชนทรายขาว
จุดแข็งของชุมชนท่องเที่ยวทรายขาวที่ทำาให้สามารถ
ยื น หยั ด มาเป็ น เวลายาวนาน และเป็ น ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ความเข้ ม แข็ ง มากแห่ ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นั้ น
ลุงส่วนได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“การทำ า การท่ อ งเที่ ย วเราทำ า โดยพรรคพวกเราก่ อ น
พวกทีใ่ จถึงก่อน โดยเราจัดกลุม่ การท่องเทีย่ วสำาหรับนักท่องเทีย่ ว
ใน 3 จังหวัดก่อน อย่างปัตตานี ยะลา นราธิวาส แล้วค่อยขยาย
เครือข่ายไปยังสตูล สงขลา และพืน้ ทีอ่ นื่ ผ่านการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ และโซเซียลมีเดีย ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่
อื่นให้มาเที่ยว และจะมีการบอกต่อๆ กันไป... ”
คุณลุงส่วนได้กล่าวอีกว่า “ …สิ่งสำาคัญที่สุดคือการสร้าง
ความประทับใจและความไว้วางใจทีท่ าำ ให้เขาเชือ่ มัน่ ในการทีจ่ ะ
มาท่องเที่ยวอีกในครั้งต่อไป โดยทางชุมชนทรายขาวจะส่ง
ทีมงานไปอบรมเรือ่ งการเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี ซึง่ ลักษณะของการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี คือ หนึ่ง-เราต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายปราศรัยกัน
อยูต่ ลอด สอง-คือภาษา คนทีน่ ส่ี ว่ นใหญ่จะมีการศึกษาทีโ่ อเคอยู่
นะ ภาษาพูดเข้าใจ สื่อความหมายได้ บางที่ไปแล้วชาวบ้านไม่
พูด แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไง ให้ข้อมูลไม่ได้ อย่างหนูมาที่ลุงจะ

ไปไหนก็ขึ้นรถไปบริการไปเที่ยวชุมชน อีกอย่างคือทรายขาวมี
ความโชคดีในเรื่องของศักยภาพของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมดี
บรรยากาศดี คนก็มา.... ”
อีกอย่างหนึ่งที่จะทำาให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ความสำาเร็จได้คือ การร่วมมือของชุมชน โดยชุมชนทรายขาวมี
ความเข้มแข็งสูงและคนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจ ในการ
บริหารจัดการท่องเทีย่ วทีส่ าำ คัญคือ ชุมชนทรายขาวมีการพัฒนา
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา คนในชุมชนจะผลัดกันเข้าร่วมประชุม
ต่างๆ ของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน แล้วนำามา
ปรับปรุง มาพูดคุยกันในกลุม่ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายกัน
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ระหว่างกลุ่มท่องเที่ยวอื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็ น ประโยชน์ และเป็ น การช่ ว ยเหลื อ กั น ระหว่ า งกลุ่ ม
ในการสร้างแพ็คเกจท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำาหรับบุคคลที่สนใจเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว
สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง โดยนั่งรถไฟลงที่สถานีโคกโพธิ์
(ปัตตานี) และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สุดปลายทางที่ชุมชน
ทรายขาว ระยะทางประมาณ 7 กิ โ ลเมตร หรื อ เดิ น ทาง
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โดยเครือ่ งบินมาทีส่ นามบินนานาชาติหาดใหญ่ และติดต่อประสาน
ทางชุมชนท่องเที่ยวในการอำานวยความสะดวกในการเดินทาง
ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ คุณชนินทร์ เศียรอินทร์ ประธานชุมชน
ท่องเที่ยวทรายขาว โทรศัพท์ 08 9737 9553 หรือ 08 1097
7025
การส่งเสริมการจัดทำาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนจะช่วยให้
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
ในแง่ ข องการเพิ่ ม ตลาดกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ผลดี ต่ อ
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เศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่ และให้ความสำาคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรของพื้นที่ สร้าง
จิตสำานึกรักบ้านเกิด และมีความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่อยู่
ตลอดเวลา สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยนิยม ยัง่ ยืน” ของรัฐบาล
ทีใ่ ห้มงุ่ ขับเคลือ่ นให้ชมุ ชนอยูด่ มี สี ขุ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่
อาชี พ และรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนผ่ า นการปฏิ รู ป โครงสร้ า ง
การผลิตภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศอ. บต. หวังว่าการสัมภาษณ์ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว
จะเป็ น แนวทางสำ า หรั บ ชุ ม ชนอื่ น ที่ มี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
ศั ก ยภาพและทรั พ ยากรในการจั ด ทำ า ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
เพื่ อ ร่ ว มกั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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สีสันชายแดนใต้

เรื อ กอและ : เสน่ ห์ แ ห่ ง
ลวดลายและสี สั น เหนื อ
ท้องนทีชายแดนใต้
รอฮานี ดาโอ๊ะ

นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทความเรือ่ งนีเ้ ป็นบทความทีเ่ ขียนขึน้ จากประสบการณ์
การเป็นนักวิจยั ทีไ่ ด้มโี อกาสลงพืน้ ทีส่ มั ผัสกับชุมชน ผูค้ นในพืน้ ที่
สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ การพบเจอผู้ ค นที่ ห ลากหลาย
กลุ่มอาชีพและความคิด ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความสนใจเก็บเกี่ยว
เรือ่ งราว บทเรียน ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการทำางาน ทัง้ นีใ้ นส่วน
ของบทความเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและวิถีรอบกาย
ข้าพเจ้าอยู่มิน้อย ถึงแม้จะมิได้ประกอบอาชีพนี้โดยตรง แต่การ
ได้ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนที่ มี ก ารประกอบอาชี พ ประมงพื้ น บ้ า น
มีโอกาสพบเห็นเรือกอและ ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยน
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เรือกอและสองลำาสุดท้ายแห่งชุมชนปากนำ้า (บือติงตันหยง)
อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ลำาที่ 1)
การไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกับผู้คนทั้งในชุมชนของตนเอง และ
ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือกอและในการออก
ทะเล รวมทั้งช่างวาดลวดลายเรือกอและ ส่งผลให้ข้าพเจ้า
ปรารถนาที่จะบันทึกเรื่องราว ความทรงจำา ประสบการณ์ และ
ความรูส้ กึ ของเขาเหล่านัน้ อันมีสว่ นเกีย่ วข้องอย่างสำาคัญต่อเรือ
กอและ ก่อนที่เรือกอและจะเป็นเพียงคำาบอกเล่าในฐานะยาน
พาหนะแห่งประวัติศาสตร์ที่มีหน้าที่หล่อเลี้ยงผู้คน และเป็น
สัญลักษณ์แห่งความงดงามและสีสันบนท้องนำ้าในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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เสียงเพรียกจากสายนำ้า

เสียงเครือ่ งยนต์เรือลำาเก่าครวญครางดุจดัง่ ยังไม่ยอมตืน่
จากนิทราในยามราตรี เรือประมงพื้นบ้านที่จอดอยู่ริมแม่นำ้า
ปัตตานีได้ถูกปลุกขึ้นโดยชาวประมงพื้นบ้านเพื่อเตรียมตัวออก
สู่ทะเลในการหาปลามายังชีพ และหารายได้ให้แก่ครอบครัว
สมาชิ ก บนเรื อ ช่ ว ยกั น เตรี ย มและตรวจสอบอุ ป กรณ์ บ นเรื อ
บางคนวิดนำ้า และเก็บเศษไม้ เปลือกหอยที่อยู่บนเรือเพื่อที่จะ
ช่วยผ่อนนำา้ หนักเรือ และให้สามารถเดินไปมาได้อย่างสะดวกขึน้
เรือกอและลำานี้มีหน้าที่ในการนำาพาเจ้าของและลูกเรือซึ่งเป็น
ญาติ พี่ น้ อ งเจ้ า ของเรื อ ออกหาปลายั ง ทะเล สมาชิ ก ในเรื อ
มีประมาณ 7 - 8 คน โดยมีจดุ มุง่ หมายไปทีก่ ารหาปลาทู ปลาโอ
ปลาอินทรี ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงฤดูกาล
สอดคล้องกับคำาบอกเล่าของแบมัง ผูม้ อี าชีพประมงพืน้ บ้าน
และช่ า งวาดลวดลายเรื อ กอและแห่ ง พื้ น ที่ อำ า เภอปะนาเระ
จั ง หวั ด ปั ต ตานี ว่ า เรื อ กอและขนาดกลางๆ จะมี ส มาชิ ก
ในการออกเรือประมาณ 7-8 คนโดยประมาณ แต่หากเรือลำาใหญ่
จะมีสมาชิกหรือลูกเรือจำานวน 12-13 คน ก่อนที่เรือจะเลื่อนตัว
ออกจากท่านำา้ หน้าหมูบ่ า้ น เสียงทักทายเป็นภาษามลายูถนิ่ ของ
คนคุ้นเคยจากเรือรับจ้างพาคนข้ามฟากลำาเล็ก ตะโกนแว่วมา
ไม่ห่างกันนักว่า “วันนี้อากาศดี น่าจะได้ปลากลับมาเยอะนะ”
เมือ่ การเตรียมการเรียบร้อย เรือกอและลำาขนาดกลางก็ลอยล่อง
นำาพาผู้คนบนเรือมุ่งสู่ทะเล เป็นเช่นนี้มายาวนานนับร้อยปี
ก่อนที่จะมีเครื่องยนต์มาช่วยในการผ่อนแรงพาย

เรือกอและ : สถานะและการคงอยู่

จากการพูดคุยและคำาบอกเล่าของ แบมัง ได้กล่าวว่า
ปัจจุบนั สถานภาพของเรือกอและในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
น่าเป็นห่วง เนื่องจากจำานวนเรือที่ลดน้อยถอยลงไปพร้อมๆ กับ
ช่างที่มีฝีมือในการสร้างเรือและวาดลวดลายเรือกอและก็ทยอย
เสียชีวติ ไปทีละคนสองคน โดยรวมแล้วในปัจจุบนั เรือกอและใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มจี าำ นวนไม่เกินหนึง่ ร้อยลำา คำาบอก
เล่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของเรือกอและที่เป็นตัว
บ่งชี้หลายๆ ประการที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องจำานวนทรัพยากร
ทางทะเลทีม่ แี นวโน้มลดลงจากอดีต ภาวะความผันผวนหรือตกตำา่
ทางเศรษฐกิ จ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ราคานำ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้
ในการขั บ เคลื่ อ นเรื อ กอและที่ สู ง ขึ้ น แต่ เ มื่ อ ออกเรื อ แล้ ว
ไม่ ส ามารถจั บ สั ต ว์ นำ้ า ได้ อ ย่ า งที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ ส่ ง ผลให้
ชาวประมงพืน้ บ้านไม่สามารถต่อลมหายใจในการประกอบอาชีพเดิม
ได้ ต่อ ไป และบางส่ ว นผั น ตั ว เองไปประกอบอาชี พ อื่น เช่น
การขับเรือรับจ้างพาคนข้ามฟาก อันส่งผลกระทบสืบเนือ่ งไปถึง
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่
เมื่ออาชีพออกเรือประมงพื้นบ้านเรือกอและมีต้นทุนสูง
แต่ผลกำาไรไม่สอดคล้องกัน คนรุ่นใหม่จึงแยกย้ายไปประกอบ
อาชีพอืน่ ผูม้ ฝี มี อื ด้านการต่อเรือ วาดลวดลายเรือกอและจึงไม่มี
เรือกอและให้ต่อและวาดลวดลาย รวมทั้งการขาดการส่งต่อ
สืบทอดภูมิปัญญาเนื่องจากแนวคิด วิถีที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านศาสตร์และอาชีพ
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เรือกอและสองลำ�สุดท้ายแห่งชุมชนปากนํ้า (บือติงตันหยง)
อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ลำ�ที่ 2)
ทีแ่ ตกต่างจากอดีต ประกอบกับทางเลือกทีม่ ากขึน้ รายได้และเวลา
ที่สามารถจัดการเลือกสรรได้ตรงตามความสนใจของตนเอง
เหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น
ปัจจุบันพื้นที่หรือชุมชนที่ยังคงมีเรือกอและในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จงึ เหลือจำ�นวนเพียงไม่กแ่ี ห่ง ได้แก่ ชุมชนบือติง
(ปากนํ้า) ชุมชนหัวสะพาน (เดชา) อันเป็นชุมชนในพื้นที่เขต
อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ชุมชนบางตาวา อำ�เภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี เรือกอและในพื้นที่อำ�เภอเทพา จังหวัดสงขลา
และเรือกอและในพื้นที่ตำ�บลบางนาค อำ�เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส

สีสันและลวดลายแห่งอัตลักษณ์เรือกอและ

จากคำ�บอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรือกอและเล่าว่า
เรือกอและทั้งในอดีตและปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น
ยานพาหนะในการประมงเพื่อหล่อเลี้ยงชีพของผู้คนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เนือ่ งมาจากมนุษย์กบั ความสวยความงาม
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกหนีกนั ไม่พน้ เมือ่ มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ
หลักจึงได้รังสรรค์วาดลวดลายเรือของตนให้มีความงดงามด้วย
ลวดลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และสีสนั ทีส่ ดใส อันมีสว่ นทำ�ให้เจ้าของ
เรือรูส้ กึ เกิดความสุข สบายตา สบายใจเมือ่ ได้เห็นเรือของตนเอง
มีความสวยงาม อันอาจส่งผลให้สามารถคลายเหนื่อยเมื่อยล้า
จากการประกอบอาชีพลงไปได้บ้าง
ลวดลายที่ ว าดบนเรื อ กอและในอดี ต กั บ ปั จ จุ บั น
มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก เท่าที่
พบเห็นโดยทั่วไป สัตว์ที่วาดบนเรือกอและในอดีตส่วนใหญ่
จะเป็นพญานาค หงส์ แต่ปัจจุบันเจ้าของเรือและช่างวาดลาย
จะนิ ย มการวาดมั ง กรมากกว่ า โดยเฉพาะในส่ ว นหั ว มั ง กร
แต่ลักษณะลำ�ตัวยังคงรูปแบบเดิม ซึ่งแบมังได้อธิบายเหตุผลถึง
การเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนีว้ า่ ขึน้ อยูก่ บั ความชอบของเจ้าของเรือ
และเนื่องจากเห็นว่ามังกรนั้นมีรูปลักษณ์ที่ดุกว่า มีราศีและ
ความงามกว่า จึงได้เปลี่ยนใช้ลายมังกรแทนพญานาคและหงส์
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ลวดลายบนเรือกอและศรีตนั หยง เรือกอและสองลำ�สุดท้าย
แห่งชุมชนปากนา้ ํ (บือติงตันหยง) อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ลำ�ที่ 1)

ลวดลายบนเรือกอและลังกาสุกะ เรือกอและสองลำ�สุดท้าย
แห่งชุมชนปากนํ้า (บือติงตันหยง) อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
(ลำ�ที่ 2)
แต่กย็ งั คงมีบางส่วนทีย่ งั ใช้ลวดลายสัตว์แบบเดิม นอกจากนีเ้ รือ
บางลำ�อาจมีการตัดทอนลวดลายสัตว์ออกไปและแทนที่ด้วย
ดอกลายมลายูก็มีเช่นเดียวกัน
ในส่วนของลวดลายอืน่ ๆ ประกอบบนลำ�เรือกอและ หรือ
บริเวณอื่นๆ อันได้แก่ หัวเรือ ชิ้นส่วนของเรือ เช่น บางา จาปิง
ซางอ ลอแย นั้น ในอดีตช่างวาดลายเรือกอและส่วนใหญ่จะใช้
ลายกนกเป็ น หลั ก แต่ ปั จ จุ บั น นิ ย มวาดลวดลายดอกมลายู
ลายประยุกต์ แต่ยังคงมีช่างบางส่วนที่คงใช้ลายกนกยืนพื้นใน
การวาดดังเช่นในอดีต ข้าพเจ้าได้สอบถามชือ่ ของลวดลายทีว่ าด
บนลำ�เรือกอและ แบมังช่างวาดลวดลายเรือกอและได้ตอบว่า
“ช่ า งวาดลายเรื อ กอและแต่ ล ะคนจะมี ลี ล าลู ก เล่ น เกี่ ย วกั บ
ลวดลายที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของตนเองนั้นไม่ค่อยจะรู้ชื่อ
และความหมายของลวดลายที่ รั ง สรรค์ ขึ้ น เนื่ อ งจากอาศัย
การเรียนรู้และประสบการณ์การวาดลวดลายด้วยตนเอง ไม่มี
ครูสอน ตอนเด็กๆ ใช้ความชอบ และการสังเกตดูเรือกอและที่
มีอยูใ่ นชุมชนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมทัง้ การนัง่ ดูชา่ งวาดลวดลาย
เรือกอและวาดลงไป จดจำ�และทดลองวาดบนกระดาษบ้าง
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บนทรายบ้างจนกระทั่งสามารถพัฒนาฝีมือตนเอง และใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน”  
แบมังเล่าเพิม่ เติมเกีย่ วกับประสบการณ์ชวี ติ ของการเป็น
ช่างวาดลวดลายเรือกอและว่า ตนเองเริ่มต้นฝึกวาดลวดลาย
ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้และฝึกฝนไปเรื่อยๆ
จนกระทัง่ เมือ่ อายุได้ 21 ปี ช่วงทีอ่ ยูท่ สี่ ายบุรี มีเจ้าของเรือสนใจ
จ้างเด็กรุ่นใหม่ให้ช่วยวาดลายเรือกอและ ตนเองสนใจอยาก
ทดลองวาดจึงได้รบั งานครัง้ แรก โดยในครัง้ นัน้ ได้คา่ จ้างในราคา
250 บาท อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างวาดลวดลายเรือ
กอและครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ส่วนลวดลายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นั้น คือ
ลวดลายดอกพุดตาน ตรงกลางดอกจะมีดอกกุหลาบซ้อนลงไป
ซึ่งแบมังกล่าวว่า การเลือกดอกลายดังกล่าวเป็นลายพิเศษของ
ตนเองเนื่องจากวาดแล้วมีความสวยงาม คนดูแล้วชอบ เจ้าของ
เรือชอบ เราจึงมัน่ ใจว่านีแ่ หละเป็นเอกลักษณ์งานของตนเองและ
เลือกใช้ลายดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้
ด้านสีสันที่ใช้ในการวาดลวดลายเรือกอและนั้นจะเน้น
โทนสีสดใสแบบธรรมชาติน�ำ ด้วยโทนสีสม้ สีเขียว ตามด้วยสีนา้ํ เงิน
และมีการผสมสีเพื่อให้เกิดสีใหม่ขึ้นมา คือ สีแดงและสีเหลือง
สีทใี่ ช้ในอดีตจะนิยมใช้สนี าํ้ มันตราเรือใบ ตราหลอดไฟ ตรา C20
ตราสายฟ้า (ฟ้าแลบ) ฯลฯ แต่ปจั จุบนั ช่างวาดลวดลายเรือกอและ
นิยมใช้สีตราพัด เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น
นํ้ามันเคลือบเงารองรับทำ�ให้สีที่ใช้มีความชัดเจน ไม่เพี้ยน
ส่งผลให้งานออกมามีความสดสวยตรงตามความต้องการของ
ช่างและเจ้าของเรือกอและ นอกจากนี้ช่างบางคนยังนิยมใช้
สียี่ห้ออื่นๆ เช่น สี TOA เป็นต้น  
		ช่างวาดลวดลายเรือกอและ : ผู้สืบทอดภูมิปัญญาแห่ง
งานศิลป์จากอดีตถึงปัจจุบัน
คำ�บอกเล่าและเรือ่ งราวเกีย่ วกับผูร้ หู้ รือครูภมู ปิ ญ
ั ญาแห่ง
การวาดลวดลายเรือกอและในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้นนั้ มี
ความไม่ชดั เจนมากนัก จะทราบบ้างก็จากบรรดานักวาดลวดลาย
เรือกอและด้วยกัน และบอกกล่าวชือ่ กันในนามฉายาชือ่ เรียกสัน้ ๆ
ตามด้วยท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของช่าง โดยที่มีชื่อและเรื่องเล่า
เกี่ยวกับช่างวาดลวดลายที่เป็นที่จดจำ�เล่าขานตั้งแต่รุ่นอดีต
จนถึงปัจจุบันทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วบางส่วน ได้แก่
*อัลมัรฮูมเจ๊ะมูซอแห่งงาแบ ชำ�นาญในการวาดลวดลายเกีย่ วกับ
รามเกียรติ์ โดยสามารถวาดลายเรื่องรามเกียรติ์เกือบทั้งเรื่องได้
บนลำ�เรือกอและ พู่กันที่ท่านใช้ทำ�มาจากไม้ไผ่ กาบมะพร้าว
ท่านเป็นศิลปินที่มีภูมิปัญญาและลีลาในการถ่ายทอดให้แก่
ผู้ เรี ย นและเด็ ก ๆ ได้ อ ย่ า งสนุ ก สนานและเป็ น ธรรมชาติ
โดยการวาดภาพจะไม่ล�ำ ดับตามทฤษฎีการวาด เช่น เมือ่ วาดภาพสัตว์
จะไม่เริม่ ต้นจากส่วนหัว แต่จะเริม่ จากส่วนหาง ขา แล้วให้เด็กๆ
ที่มานั่งชมทายว่าเป็นภาพอะไร นอกจากนี้เวลาที่เห็นการชนไก่

ท่ า นก็ จ ะนำ � เรื่ อ งราวการชนไก่ ม าวาดลงบนลำ � เรื อ กอและ
เช่นเดียวกัน ส่วนในพื้นที่อำ�เภอปะนาเระ ครูภูมิปัญญาที่มีฝีมือ
วาดลวดลายเรือกอและได้แก่ *อัลมัรฮูมแบซอ ทั้งนี้ในปัจจุบัน
ยั ง คงหลงเหลื อ ช่ า งวาดลวดลายเรื อ กอและในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ไม่มากนัก ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ แบดิง
และมะแย ซึ่งเป็นช่างวาดลวดลายที่มีฝีมือแห่งชุมชนบางตาวา
และแบมามุ ช่างวาดลวดลายเรือกอและแห่งพื้นที่บ้านทอน
จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

เรือกอและกับพลวัตและการแทนที่

ปั จ จุ บั น เรื อ กอและในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ลดน้อยลงกว่าจากอดีตมาก และถูกแทนทีด่ ว้ ยเรือประเภทต่างๆ
เพื่อการใช้งานที่สอดคล้องเหมาะสมของผู้ใช้ ราคาที่ประหยัด
และช่วงเวลาการต่อเรือที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานดังเช่น
เรือกอและ โดยที่ชาวประมงพื้นที่บ้านและช่างวาดลวดลายเรือ
กอและเล่าว่า “เรือกอและมีพัฒนาการและปรับเปลี่ยนไปตาม

บ้านเรือนริมแม่นํ้าปัตตานีข้างท่าเทียบเรือกอและในพื้นที่
ชุมชนปากนํ้า บือติงตันหยง อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ท่าเทียบเรือกอและและเรือประเภทอื่นๆ
ในชุมชนปากนํ้าบือติงตันหยง
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มัสยิดทางเข้าท่าเทียบเรือกอและในพื้นที่
ชุมชนปากนํ้า บือติงตันหยง
ยุคสมัย เนื่องจากเน้นในเรื่องการใช้งานที่สะดวก คล่องกว่า
เพราะในอดี ต เรื อ กอและเป็ น เรื อ ที่ มี ค วามเพรี ย ว ไหวพลิ้ ว
เวลาล่องไปตามสายนํา้ แต่ปจั จุบนั รูปแบบการใช้งานมีการปรับ
เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกกว่าเรือกอและที่ลำ�ใหญ่ ท้ายเรือ
ไม่ ส ามารถวางเครื่ อ งยนต์ ไ ด้ หรื อ วางได้ แ ต่ อ าจไม่ ส ะดวก
ในช่วงการเลี้ยวโค้งในพื้นที่แคบ ทำ�ให้เกิดพัฒนาการต่อเรือ
ประเภทต่างๆ อันได้แก่ เรือปาตะกือร๊ะ (เรือท้ายตัด) เรือบาฆา
เรือซีย๊ะอ์ (เรือซีย๊ะอ์มีจุดกำ�เนิดที่แหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เพื่อใช้ออกเรือหาปลาในทะเลใน) ขึ้นมา” ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เรื อ กอและที่ มี ข นาดลำ � ใหญ่ ใช้ ร ะยะเวลาและทรั พ ยากร
ในการต่อเรือ โดยเรือกอและบางลำ�ทีม่ ขี นาดใหญ่อาจใช้เวลาใน
การต่อเรือและวาดลวดลาย 7-8 เดือน อันส่งผลให้ราคาของ
เรื อ กอและสู ง ขึ้ น ตาม แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ยั ง มี ช าวประมงพื้ น บ้ า น
บางคนที่มีความชอบในสีสันแห่งศิลปะและความงดงามบน
ลำ � เรื อ ยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ต่ อ เรื อ กอและเพื่ อ ใช้ ใ น
การประกอบอาชีพ อันเป็นการร่วมสืบสานวิถภี มู ปิ ญ
ั ญาอันเป็น
อัตลักษณ์ของพื้นที่อีกทางหนึ่ง
การหาแนวทางเพื่อการคงอยู่ของเรือกอและในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ สามารถดำ�เนินการได้จากทัง้ รูปแบบ
การศึกษาวิจัย การรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
เรื อ กอและ การเผยแพร่ สื่ อ สารเพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญาดังกล่าว ตลอดจนการสอบถาม ระดมความคิดเห็น
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จากผูร้ ู้ ช่างวาดลวดลาย ผูป้ ระกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือกอและ
โดยตรง ทั้งช่างวาดลวดลายเรือกอและ ช่างต่อเรือกอและ
ชาวประมงพื้นบ้าน ฯลฯ
โดยที่ แ นวคิ ด สำ � หรั บ การสื บ ทอดและการต่ อ ยอด
ในการคงไว้ซงึ่ เรือกอและไม่ให้สญ
ู หายจากไปจากพืน้ ทีช่ ายแดน
ภาคใต้นั้น แบมัง ช่างวาดลวดลายเรือกอและและชาวประมง
พื้นบ้านแห่งพื้นที่อำ�เภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีได้ฝากไว้
อย่างน่าสนใจว่า “พื้นที่อื่นๆ ในโลกนี้ เรือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพไม่มลี วดลายทีส่ วยงามดัง่ เช่นเรือกอและทีบ่ า้ นเรา เหตุใดเล่า
ผูค้ นถึงยอมจ่ายเงินแพงเพือ่ ได้มาซึง่ การครอบครองของลวดลาย
บนเรือกอและ ถ้าไม่ใช่เพราะความงดงาม”
แบมั ง ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “การถ่ า ยทอดจึ ง เป็ น
อีกหนทางในการสืบต่อให้เรือกอและมีอยูใ่ นพืน้ ทีต่ อ่ ไป สำ�หรับ
ตนเองแล้วจะมีการปรับตัวตามยุคสมัยและความสนใจของ
ผู้เรียน เช่น เยาวชนคนรุ่นใหม่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการ
วาดลวดลายและนำ�ไปเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊ค หรือยูทูบก็เป็น
อีกแนวทางทีเ่ ข้ากับยุคสมัย ความต้องการและความสะดวกของ
ผูเ้ รียน ถือเป็นการอนุรกั ษ์อกี หนทางหนึง่ การได้ถา่ ยทอดทักษะ
แก่ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านลวดลาย เช่น ช่างประดิษฐ์
และวาดลวดลายว่าวที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�ลวดลาย
เรือกอและไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวาดลวดลายบน
ตัวว่าว การนำ�ลวดลายเรือกอและไปวาดบนร่มและแกะสลัก
บนรองเท้าแตะยางพารา ก็เป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ล วดลาย และเป็ น อี ก แนวทางในการดำ � รง
ลวดลายเรือกอและให้คงอยู่ในพื้นที่ต่อไป”    
ศัพท์เฉพาะ
อัลมัรฮูม คือ คำ�กล่าวเรียกนำ�หน้าชื่อให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
		
บุคลานุกรม
มะยานัม อูมา ช่างวาดลวดลายเรือกอและ 22 พฤษภาคม 2561.
สัมภาษณ์
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ขอความร่วมมือ

ในการทำาแบบสอบถามความคิดเห็นสำาหรับเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วารสาร ศอ.บต.) ในฉบับต่อไป
ได้ทาง QR code

พิเศษ!! ทางกองบรรณาธิการจะมอบของที่ระลึกสำาหรับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

ลงพิมพ์ในวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (วารสาร ศอ.บต.) รูปแบบบทความ เป็นบทความทั่วไป บทความสังเคราะห์จากการวิจัย หรือบทความที่เขียนขึ้น
จากประสบการณ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ด้านการเกษตร
การค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
หรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบทความมีลักษณะการเขียน
ที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ทันสมัย และมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ การพัฒนา จำานวนหน้าอยู่ระหว่าง 5 - 7 หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพ
ประกอบ (ถ้ามี)
รูปแบบตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาดตัวอักษร 16
ขนาดรูปภาพ และไฟล์รูปภาพประกอบ บทความละไม่เกิน 6 รูปภาพ จัดวางตามความเหมาะสม
วิธีการส่งบทความ และรายละเอียดค่าตอบแทน ส่งบทความมาในรูปแบบ PDF และไฟล์ Word พร้อมแจ้งชื่อบัญชีและ
เลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงินค่าตอบแทนไปยัง E-mail : wirayut.s@psu.ac.th บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนบทความ
บทความแต่ละเรือ่ งทีต่ พ
ี มิ พ์ในวารสารเล่มนีเ้ ป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนแต่ละท่าน ไม่เกีย่ วข้องกับกองบรรณาธิการ
ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา รูปภาพ และการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ
ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
ข้อมูลติดต่อประสานงาน
นายวีรยุทธ์ สุทธิ นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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