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บทบรรณาธิการ

ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ 
บรรณาธิการ

EDITOR’S 
TALK
 วารสาร “การพัฒนาชายแดนใต้” ที่อยู่เบื้องหน้าท่านขณะนี้ บอกได้เลยว่า มีความพิเศษกว่าทุกเล่มที่
ผ่านมาเนือ่งจากเกดิข้ึนท่ามกลางสถานการณ์ท่ีโรคไวรสัโคโรน่าหรอืโควดิ-19 ก�าลงัอาละวาดแพร่ระบาดอย่าง
รนุแรงในทุกประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยและพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของเราอย่างท่ีไม่เคยปรากฏ
มาก่อน และน�ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตของผู้คนนับล้านคนทุกเมืองทั่วโลก ได้รับผลกระทบถ้วนหน้า ทั้งระบบ
สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิถีการด�ารงชีวิตของผู้คน
 ห้วงเวลาการจัดท�าวารสารฉบับนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลประกาศให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทวง
สาธารณสขุ การรกัษาระยะห่าง งดการพบปะพดูคยุ งดการเดนิทางและกจิกรรมท่ีมีการรวมกลุม่ รวมท้ังเพิม่
มาตรการ work from home ขั้นสูงสุด ส่งผลส�าคัญให้การจัดท�าวารสารมีความยุ่งยาก ขาดความคล่องตัว ไม่
สะดวกเท่าท่ีควร ตัง้แต่การประชุม การระดมความคดิเห็น การตดิต่อประสานงาน การสมัภาษณ์ การถ่ายภาพ 
การทบทวนต้นฉบับและการพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท�า “วารสารการพัฒนาชายแดนใต้” ก็เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ เฉพาะอย่างย่ิง ในส่วนเนื้อหา ท่ียังคงอุดมเข้มข้นด้วย
อรรถประโยชน์ อาทิ คอลัมน์ “ประชาชนอยากรู้ เลขาฯอยากเล่า” น�าเสนอปัญหาปากท้องและการเดินหน้า
พัฒนาเศรษฐกิจท่ามกลางโควิด-19, คอลัมน์ “โครงการเด่น ประเด็นดัง” น�าเสนอการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรอืไร้สญัชาต,ิ คอลมัน์ “เสวนาพาที” เป็นเรือ่ง มอ.ปัตตานกีบัการบรหิารจดัการ
ในสถานการณ์โควิด-19, หรือคอลัมน์ “สรรสร้างสังคม” เป็นเรื่องของ ชุมชนฮาราบัน ชุมชนแห่ความหวัง 
และการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ เป็นต้น  
 คณะกองบรรณาธกิารขอขอบคณุทุกฝ่ายทุกความร่วมมือในความส�าเรจ็นี ้คาดหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า วารสาร 
“การพัฒนาชายแดนใต้” ฉบับนี ้จะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นเรียนรู ้และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน เฉพาะ
อย่างย่ิง การปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึน ขอให้ทุกท่านโชคด ีปลอดโรค 
ปลอดภัย ขอบคุณครับ
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ปัญหาปากท้องและการเดินหน้าพัฒนา
เศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ประชาชนอยากรู้
เลขาฯ อยากเล่า

 ในขณะนี้ผมเช่ือว่าสิ่งท่ีประชาชนอยากรู้มาก
ท่ีสุดคือเรื่องของแนวโน้ม ทิศทางของโรคระบาด     
โควิด-19 ซ่ึงอยากจะพดูคยุว่า โรคโควิด-19 ยงัคงมกีาร
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะ 1-2 เดือนนี้ยังคงมี
การระบาด ในระดับนี้อยู่ ส�าหรับเช้ือไวรัสโควิด-19 
นั้น ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองและมีการปรับตัว 
เพื่อท่ีจะต่อสู้กับยาหรือวัคซีนท่ีมนุษย์ได้มีการวิจัย
และพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าการแพร่ระบาดใน
ช่วงแรกนั้นพบเพียงสายพันธุ์อังกฤษ (อัลฟ่า) สาย
พันธุ์แอฟริกา (เบต้า) และสายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า) 
เท่านั้น แต่ปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการผสม
สายพนัธุข้ึ์นมาใหม่ตามท่ีได้ปรากฎในสือ่ต่าง ๆ  แสดง
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ให้เห็นว่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการพัฒนาตัว
เองเพื่อให้อยู่รอด ดังนั้นเรายังคงต้องอยู่กับโรคนี้อีก
นานพอสมควร ซึ่งถ้าถามว่าเมื่อไหร่คงตอบได้เพียง
ว่าคนไทยมโีอกาสได้ฉีดวคัซีนให้มภีมิูคุ้มกนัในตัวเอง 
และได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากร
ท้ังหมด เพ่ือให้เกดิการสร้างภมิูคุม้กนัหมู่เกดิข้ึน ท้าย
ที่สุดแล้วโรคโควิด-19 ก็จะกลายเป็นเพียงโรคประจ�า
ถิ่นต่อไปในอนาคตข้างหน้า
 ส�าหรับปัญหาท่ีเกิดจากโรคระบาดโควิด-19 ท่ี
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ แน่นอนท่ีสุดคือปัญหาเรื่อง
สขุภาพ การเจบ็ป่วย และน�าไปสูก่ารสญูเสยีชีวติของ
ผู้ป่วยคนไทยเป็นจ�านวนมาก อีกท้ังยังส่งผลกระทบ
ต่อสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ เนื่องจากการ
ประกอบการหรือธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง เพื่อ
ไม่ให้เกดิการรวมกลุม่หรอืให้มีการรกัษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) ส่งผลให้เกิดการว่างงาน 
และขาดรายได้เป็นจ�านวนมาก นอกจากนั้นยังมีผล 
กระทบทางอ้อม เช่น ผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก 
ผลไม้ มีราคาตกต�่า เนื่องจากการบริโภคลดลง ใน
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เราจะเห็นว่าพืชผล

การเกษตรบางชนิด เช่น ฟักทอง ฟักเขียว และพริก
มัน ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�าเภอระโนด 
อ�าเภอสะทิ้งพระ อ�าเภอจะนะ และอ�าเภอเทพา 
 รวมท้ังพื้น ท่ี ใกล ้ เคียง ไม ่ มีตลาดรองรับ 
เนือ่งจากตลาดปิด โรงแรมปิดกจิการ ซ่ึงทาง ศอ.บต. 
ได้เข้ามาช่วยกระทรวงพาณิชย์ในการท่ีจะเข้ามา
แก้ไขปัญหา โดยการประสานกบัผูบ้รโิภคโดยตรง และ
ผลกระทบในส่วนต่อไปก็คือ การส่งผลกระทบต่อ
สภาพสงัคมในภาพรวม เมือ่มคีนว่างงาน ขาดรายได้ 
และสุขภาพเจ็บป่วย ปัญหาสังคมต่าง ๆ  ก็จะตามมา 
ซ่ึงเมื่อประกอบกับปัญหาดั้งเดิมในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยิ่งส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน
มากย่ิงข้ึน ประชาชนคงอยากรู้ว่า “แล้วรฐั โดยเฉพาะ 
ศอ.บต. มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง” อยากจะได้
น�าประเด็นนี้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่า ศอ.บต. 
ได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเหล่านีอ้ย่างเป็นระบบ โดย
เฉพาะผู้ท่ีว่างงานท้ังท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศ 
ผู้ท่ีเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ศอ.บต. ได้มีการ
แก้ไขปัญหาภาวะว่างงานของคนเหล่านี้ในหลาย ๆ 
ด้าน ดังนี้

กิจกรรมการตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด 19
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เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยเหลือชาวเกษตรกรหาช่องทางตลาดเพื่อระบายผลผลิต
ทางการเกษตร บรรเทาความยากจนในพื้นที่

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย จ�านวน 7 ด่านตรวจ 
อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา
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ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้น�าผลผลิตทางการเกษตรไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยเหลือชาวเกษตรกรหาช่องทางตลาด
เพื่อระบายผลผลิตทางการเกษตร บรรเทาความยากจนในพื้นที่
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แรงงานไทยท่ีประสงค์เดินทางกลับไปท�างานภาค
การเกษตรในประเทศมาเลเซีย ภายหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 คลีค่ลาย
ลง เพื่อให้เป็นแรงงานท่ีเดินทางไปท�างานอย่าง     
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยด�าเนินการน�าร่อง จ�านวน 
200 ราย 

2. การให้ความช่วยเหลอืกลุม่เกษตรกรทีไ่ด้
รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถระบาย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
 ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การ
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สามารถระบายผลผลิต
ทางการเกษตรได้ จนท�าให้ผลผลติตกค้างเป็นจ�านวน
มาก ได้แก่ ฟักทอง และฟักเขียว เป็นต้น โดยเฉพาะ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีพื้นที่ปลูกกว่า 6,000 ไร่ มี
ผลผลิตกว่า 3,000 ตัน/ปี 

เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้บริหารบริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd. ร่วมรับแรงงานสามจังหวัด

1. การจัดหาอาชีพให้กับแรงงานไทยที่เดิน
ทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย 
 ซ่ึงปัจจุบันมีแรงงานไทยท่ีเดินทางกลับจาก
ประเทศมาเลเซีย กว่า 30,000 คน (เป็นแรงงานไทย
ท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กว่า 20,000 คน) โดย ศอ.บต. ได้ให้การช่วยเหลือ
ตามความต้องการของกลุ่มแรงงาน ดังนี้
 1.1 การด�าเนินการส่งแรงงานไปท�างานนอก
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 2,300 ราย โดย
กระจายในหลายจังหวัด เช่น สงขลา เพชรบุรี 
กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร และระยอง เป็นต้น 
 1.2 การด�าเนินการดึงแรงงานเข้าสู่การส่งเสริม
อาชีพฐานรากในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 
2,500 ราย ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพชืพลงังาน การเลีย้ง
ปูทะเล เป็นต้น 
 1.3 การเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทย   
ท่ีประสงค์เดินทางกลับไปท�างานภาคการเกษตร     
ในประเทศมาเลเซีย โดย ศอ.บต. ได้ร่วมกบักระทรวง
แรงงานในพื้นท่ีในการเตรียมความพร้อมให้กับ
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ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้น�าผลผลิตทางการเกษตรไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยเหลือชาวเกษตรกรหาช่องทางตลาดเพื่อระบายผลผลิตทางการ
เกษตร บรรเทาความยากจนในพื้นที่
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เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทุเรียนในพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรชาวสวนลองกอง และรับฟังปัญหาผลผลิต
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เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประสานงานด้านต่าง ๆ ณ โรงงานทุเรียนม่านกู้หว่าง

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยเหลือชาวเกษตรกรหาช่องทางตลาดเพื่อระบายผลผลิตทางการ
เกษตร บรรเทาความยากจนในพื้นที่
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3. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร ่ระบาดของ COVID-19 
เนือ่งจากการประกาศปิดพืน้ที ่เพือ่เป็นพืน้ที่
ควบคุมเข้มงวด (Lockdown)
 ศอ.บต. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้า 
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลกีรมหมืน่สทุธนารนีาถ 
องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์
ประธานกรรมการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม
ยาก สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาพระราชทาน
อนุญาตให้จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทาน” ณ ศอ.บต. 
เพือ่ประกอบอาหารช่วยเหลอืพีน้่องประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา 
เนื่องจากการประกาศปิดพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่ควบคุม
เข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ 4 
อ�าเภอของจังหวัดยะลา ประกอบด้วย อ�าเภอเบตง 
จ�านวน 46,200 กล่อง อ�าเภอบันนังสตา จ�านวน 
42,000 กล่อง อ�าเภอกาบัง จ�านวน 10,640 กล่อง 

สร้างครัวเรือน 
พึ่งพาตนเอง มีกิน มีใช้

สู่การส่งเสริมอาชีพให้กินดี อยู่ดี
ใช้ต้นทุนและศักยภาพพื้นที่

อย่างคุมค่า

ศอ.บต. จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสภานการณ์โควิด-19
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รถพระราชทานได้ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่มอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
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ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไก่อย่างครบวงจร

ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เพื่อหารือการน�าร่องในด้านการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม อย่างครบวงจร
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และอ�าเภอยะหา จ�านวน 1,540 กล่อง รวมท้ังสิ้น
จ�านวน 100,380 กล่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา 904 นักเรียนนาย
สิบต�ารวจ ต�ารวจภูธรภาค 9 คณะแม่บ้านพัฒนา
ชุมชน บณัฑติอาสาพฒันามาตภุมิู ชมรมสานใจไทย
สู่ใจใต้ กลุ่มเสื้อเขียว เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ตลอดจนจิต
อาสาในพื้นท่ีต่างๆ มาร่วมกันประกอบอาหารท่ีปรุง
สุกใหม่ และน�าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบฯ ซ่ึงวตัถดุบิในการประกอบอาหารบางส่วน 
ศอ.บต. ได้รบัซ้ือจากพีน้่องประชาชนในพืน้ท่ีท่ีได้รบั
ผลกระทบฯ และไม่สามารถน�าออกมาจ�าหน่ายหรือ
ส่งออกได้ 
 เม่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ในระยะยาวต่อไป 
ศอ.บต. ได้มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือจากภาวะว่างงาน
นั้น ได้มีงานท�าอย่างย่ังยืนต่อไป นี้คือสิ่งท่ีอยากจะ
บอกเล่าถงึเรือ่งราวของการแพร่ระบาดของโควดิ-19 
และผลกระทบที่น�ามาแก้ไขในระยะสั้น 
 ด้านการส่งเสรมิการลงทุนในพืน้ท่ีเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ของอ�าเภอ
หนองจิก ได้มีการส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูป ซ่ึงปัจจุบันมีโรงงานสกัดปาล์ม
น�้ามัน โรงงานแปรรูปมะพร้าวครบวงจร และเตรียม
ความพร้อมในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไก่อย่างครบ
วงจร ในส่วนของการส่งเสริมให้มีการลงทุนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อ�าเภอเบตง ปัจจุบันได้
มคีวามก้าวหน้าเป็นล�าดบั การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มเติม และการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้
สนามบินเบตงในอนาคตอันใกล้ พ้ืนท่ีในส่วนของ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นท่ีอ�าเภอจะนะ ได้มี
การเตรยีมการจดัท�าแผนแม่บทภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน นอกจากนั้นยังมีการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เป็นระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ี
อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยในเบ้ืองต้นจะ
น�าร่องในด้านการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมอย่างครบ
วงจร 

 โดยสรุปในขณะนี้ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ยัง
มีโอกาสอีกหลาย ๆ  ด้านในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาค
ใต้ ท้ังทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคน 
การพัฒนาสังคม ซ่ึง ศอ.บต. จะเร่งด�าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาใน
ทุกมิติ เพื่อ เป ้าหมายตามท่ีได ้ก�าหนดไว ้  คือ 
“ประชาชนในพืน้ท่ีต้องมีคณุภาพชีวติท่ีดแีละสามารถ
อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนใน
อนาคต”

ผลผลิตไม่มีที่ขาย คนไทยไม่มีงานท�า
ศอ.บต. เร่งประสานทุกหน่วยงาน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน

เราไม่ทิ้งกัน
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ผู้เขียน : นายประเวศ หมีดเส็น
ผู้อ�านวยการกองประสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริและกิจการพิเศษ
ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาผลกระทบโรคโควิด-19 
ศอ.บต. (ศบค.ศอ.บต.)

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย 
จัดตั้ง โรงครัวศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายเดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) เป็นโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชน 
 หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 
จากการปิดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า–ออก หมู่บ้าน 
ชุมชนและพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัดยะลา 

หนึ่งในน�้าพระทัย
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 มู ลนิ ธิ อ า ส า เ พ่ื อนพึ่ ง  ( ภา )  ย ามยาก 
สภากาชาดไทย จดัตัง้ โรงครวัศนูย์อ�านวยการบรหิาร
จังหวัดชายเดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นโรงครัว
พระราชทาน ช่วยเหลือประชาชน หลังจากได้รับผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จากการปิด
พื้นที่ควบคุมการเดินทาง เข้า - ออก หมู่บ้าน ชุมชน 
และพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัดยะลา
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม
หมื่นสุทธนารีนาถ “นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ” และ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช
ธิดา “ประธานกรรมการ” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนกั
ถึงความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19          
จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 
สภากาชาดไทย จัดต้ังโรงครัวพระราชทานในพื้นท่ี
จังหวัดยะลา 
 เนื่องจากผู้ติดเช้ือในพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคใต้มี
จ�านวนสะสม สูงถึง 11,788 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันล�าเลียงอาหารเพื่อน�าไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 
ที่หมู่บ้านถูกปิดจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

43 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะในจังหวัดยะลาท่ีเกิดคลัสเตอร์ข้ึนหลายพื้นท่ี 
เช่น ศูนย์กลางของกลุ่มดะวะห์ในจังหวัดยะลา รวม
ท้ังการร่วมกลุ่มกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ ส่งผลให้
จังหวัดยะลามีผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วและมี
ผูเ้สยีชีวติจ�านวน 13 ราย (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 
พ.ศ. 2564) ท�าให้ต้องมีการก�าหนดมาตราการ
ควบคุมพื้นท่ีเสี่ยงสูงโดยการปิดหมู่บ้านรวมท้ังสิ้น   
14 หมู่บ้านใน 4 อ�าเภอ ประกอบด้วยอ�าเภอเบตง 
อ�าเภอบันนงัสตา และอ�าเภอกาบัง จงัหวดัยะลา ท�าให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
 ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดยะลา อ�าเภอที่เกี่ยวข้อง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้น�าท้องท่ี ในพืน้ท่ีเป้า
หมายร่วมท้ังประสานเครือข่ายประชาชนจิตอาสา 
เพือ่ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการจดัตัง้โรงครวั เพือ่
ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน 
จ�านวน 7,140 ราย ประกอบด้วย อ�าเภอเบตง จ�านวน 
3,270 ราย อ�าเภอบันนังสตา จ�านวน 3,000 ราย 
อ�าเภอกาบัง จ�านวน 760 ราย และอ�าเภอยะลา 
จ�านวน 110 ราย จ�านวน 2 มื้อ/วัน (ม้ือกลางวัน    
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เลขาธิการ ศอ.บต. และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้น�าอาหารไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เด็กเยาวชนสานใจไทย ร่วมแพ็คอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
ในพื้นที่
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ผู้น�าศาสนาได้ร่วมแพ็คอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19

และมื้อเย็น) ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
รวมจ�านวนทัง้สิ้น 99,960 กล่อง โดยมีการตั้งโรงครัว
จ�านวน 4 จดุ ประกอบด้วย จดุท่ี 1 ศาลาเอนกประสงค์ 
กม. 32 (ต�าบลอยัเยอร์เวง อ�าเภอเบตง) เพือ่แจกจ่าย
อาหารจ�านวน 230 กล่อง/มือ้ จดุท่ี 2 กิง่กาชาดอ�าเภอ
เบตง เพื่อแจกจ่ายอาหารจ�านวน 3,000 กล่อง/ม้ือ 
จุดที่ 3 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา เพื่อแจกจ่ายอาหาร
จ�านวน 3,000 กล่อง/มื้อ และจุดที่ 4 ณ ศอ.บต. เพื่อ
แจกจ่ายอาหารจ�านวน 780 กล่อง/มื้อ
“...ท่ีมาวนันี ้มาอย่างเตม็ใจมาก ๆ  เลยครบั ยนิดมีาก ๆ  
เลยนะครับ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่ง ในการท�าจิตอาสา
ในครั้งนี้ ซ่ึงเยาวชนสานใจไทยทุกคนมีความสุขใน
การเป็นจิตอาสามาร่วมโครงการนี้นะครับ ทุกคนมา
ด้วยความสมัครใจ ทุกคนรู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราครับ...”

(...ความรู้สึกตัวแทนเยาวชน สานใจไทย...สู่ใจใต้ ที่
ช่วยบรรจุอาหาร)

“ศอ.บต. สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรในพื้นที่” 

รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อประกอบอาหาร 

จากโรงครัวพระราชทานฯ
 แจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา 20-19
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เลขาธิการ ศอ.บต. ลงครัวปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่จับจ่ายวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร
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เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายปัจจัยทางบริโภคแก่พี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ

เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายปัจจัยทางบริโภคแก่พี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
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มุง่เน้นการรับซือ้วตัถุดบิจากเกษตรกร ร้านคา้ ตลาด 
และผู้ประกอบการในพื้นท่ี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการ
ปิดการเดินทางเข้า-ออก และท�าให้มีอุปสรรคในการ
ขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น 
ข้าวสาร 23,910 กก. เป็นเงิน 836,850บาท 
ไก่ 13,425 กก. เป็นเงิน 1,141,125 บาท
ไข่ 66,800 ฟอง เป็นเงิน 233,800 บาท
เครื่องแกง 850 กก. เป็นเงิน 85,500 บาท
ปลาเค็ม 1,025 กก. เป็นเงิน 184,500บาท
พืชผัก (ชนิดต่างๆ) 161,625 บาท
ลูกชิ้น 820 กก. เป็นเงิน 57,400บาท
วุ้นเส้น 2,500 กก. เป็นเงิน 100,000บาท
น�้ามันพืช 2,200 ขวด เป็นเงิน 121,000บาท
เครื่องปรุง 77,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,998,800บาท

เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายปัจจัยทางบริโภคแก่พี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ

ผมเชื่อมั่นว่า 
“ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย” 

และการได้รับ 
“พระมหากรุณาธิคุณ”

 จะท�าให้เรา “ควบคุม” การแพร่ระบาด
อย่างมี “ประสิทธิภาพ” 

รถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทาน



25

เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายปัจจัยทางบริโภคแก่พี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ

“...คอืเราให้ทุกคนรวมของพวกนีกั้นเป็นจุดเดยีว และ
เราก็ประสานคนท่ีรับผิดชอบโรงครัวท่ีโรงเรียน
บันนงัสตาไปรบัซ้ือของเกษตรกรท่ีรวบรวมไว้ รูส้กึว่า
โอเคมากค่ะ ท�าให้เขามีรายรับตรงนั้นค่ะ จะได้ช่วย
เขาด้วย แล้วก็ดีใจนะท่ีได้ร่วมท�างานจิตอาสาตรงนี้ 
ดีใจอย่างบอกไม่ถูก มันดีใจมากเลยค่ะท่ีว่าได้มาช่วย
ท�าตรงนี้ค่ะ...”

(...ความรู้สึกตัวแทนชาวบ้านจากบันนังสตาท่ีช่วย
ประสานและรวมรวบวัตถุดิบทางการเกษตร...)

 การบริหารจัดการและการส ่ งมอบไปยัง
ประชาชนของ ฝ่ายปกครอง ผู้น�าในท้องที่ ของพื้นที่
นั้น ๆ เป็นผู้มารับจากโรงครัวแต่ละแห่งไปแจกจ่าย 
ทั้งนี้ โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ 
ศอ.บต. เป็นผู้ส่งมอบอาหารที่บรรจุเรียบร้อยแล้วให้
แก่ นายอ�าเภอทั้ง ๔ อ�าเภอ ของจังหวัดยะลา ตาม
จ�านวนเป้าหมาย ต่อไป ท�าให้เห็นว่า ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19   

ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งท่ีประชาชน      
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความห่วงใย   
ซ่ึงกนัและกนัและท่ีส�าคญัไม่ทอดท้ิงกนัในยามล�าบาก
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐท่ียังคงถือคติการด�าเนิน
งานที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 และส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด การโปรดประทานให้
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย 
จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา เพื่อ
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในคร้ังนี ้น�าซึง่มาความ
ซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณและปลื้มปีติท่ีท้ังสองพระ
องค์ทรงไม่ทอดท้ิงพสกนิกรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตลอดมา
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ผู้เขียน: มะเสาวดี ไสสากา
หัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

YALA BAMBOO 
พืชเศรษฐกิจอนาคต
จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเด่นประเด็นดัง
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 แม้ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณ
จ�านวนไม่น้อย เพื่อการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาของ
เกษตรกรและภาคเกษตรกรรรมของประเทศไทย แต่
ยังก็มีเกษตรกรจ�านวนไม่น้อยท่ีอยู่ในสภาพท่ียาก
ล�าบาก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีอาศัยอยู่และ
ท�ากนิในพ้ืนท่ีห่างไกล หรอืพืน้ท่ีไม่มีเอกสารสทิธิ ์ซ่ึง
นอกจากจะประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันกับ
เกษตรกรโดยท่ัวไป เช่น ผลผลิตไม่มีตลาดรองรับ 
ผลผลติราคาตกต�า่ ยังประสบปัญหาในด้านอืน่ ๆ  เช่น 
ความไม่มั่งคงในท่ีดินท�ากิน เห็นได้จากเกษตรกรท่ี
อยู่อาศยัและท�ากนิในพืน้ท่ีป่า ซ่ึงได้รบัผลกระทบจาก
การด�าเนนิงานตามนโยบายทวงคนืผนืป่าของรฐับาล
ในช่วงท่ีผ่านมาการแก้ปัญหาของเกษตรกรรายย่อยท่ี
อยู่อาศัยและท�ากินในพื้นท่ีห่างไกล หรือพื้นท่ีไม่มี
เอกสารสิทธิ์ ที่น่าจะเป็นทางออกที่มีความเหมาะสม 
เป็นทางออกท่ีสมประโยชน์ด้วยกนัทุกฝ่าย (win-win) 
น ่าจะต ้องเป ็นวิธีการยึดท้ังมิติ ในเชิงกฎหมาย 
เศรษฐกิจ และสังคม ผสมผสานกัน เช่น การจัดให้
เกษตรกรอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรยังคง
อยูอ่าศยัและท�ากนิในพืน้ท่ีป่าได้ต่อไป ในขณะท่ีพืน้ท่ี

รองนายกรัฐมนตรี นายประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบพันธุ์ไผ่แก่เกษตรกรในพื้นที่ 

ป่าก็ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพป่าดังเดิม 
 การท�าการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ บ้านเรามท้ัีงท�าการเกษตรแบบพึง่ตนเอง และการ
ท�าการเกษตรแบบแปรรูปเพื่อการส่งออก ซ่ึงการ
ท�าการเกษตรท้ังสองแบบนี้จะมีส่วนส�าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน วันนี้เสนอให้ได้รู้จักกับพืช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซ่ึงทางภาครัฐ โดยศูนย์อ�านวย
การบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ให้การสนบัสนนุ 
และส่งเสริมให้พืชชนิดนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พืชชนิดนี้คือ “ไผ่เศรษฐกิจ” 
นั้นเอง “ไผ่” เป็นพืชท่ีเกษตรกรได้ปลูกในสวนใน
ลักษณะหัวไร่ปลายนามาอย่างยาวนาน การท่ีจะส่ง
เสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
ในเชิงพาณิชย์นั้น จ�าเป็นท่ีต้องสร้างความเข้าใจให้
ทุกภาคส่วนเข้าใจร่วมกันท้ังในส่วนต้นน�้า กลางน�้า
และปลายน�า้ร่วมกนั ซ่ึงสภาเกษตรกรจงัหวดัยะลาได้
มส่ีวนในการศกึษารปูแบบการขับเคลือ่นไผ่เศรษฐกจิ
และได้น�าเรือ่งนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
ระดับต�าบล ซ่ึงในพื้นท่ีจังหวัดยะลาได้ พบว่า เป็น
พืน้ท่ีท่ีมีไผ่ชนดิต่าง ๆ  เกดิข้ึนตามธรรมชาตมิากมาย
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ศอ.บต. และหน่วยงานภาคี ลงนาม MOU ทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาและการขยายพันธุ์ไผ่ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การแปรรูปและอื่นๆ เพื่อน�าไปสู่การสร้างลายพันธุ์ไผ่ “Yala Bamboo” 

หลายสายพันธ์ุ และสามารถใช้ประโยชน์หลากหลาย
ช่องทางเช่นด้วยกนั เพยีงแต่ว่าต้องสร้างกระบวนการ
เรียนรู ้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�าการ
เกษตรของเกษตรกรในพืน้ท่ีจากเดมิท่ีพงึพาการปลกู
ยางพาราเพียงอย่างเดียว ให้เปลี่ยนเป็นการปลูกพืช
อ่ืน ๆ  ท่ีสามารถสร้างรายได้เพิม่ขึน้อีกหลากหลายรปู
แบบ โดยเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้เกิด
รายได้และประโยชน์สงูสดุ ถงึแม้ว่าเกษตรกรในพืน้ท่ี
จะประสบปัญหาด้านราคายางตกต�่า แต่เนื่องจากว่า
ไผ่เป็นพชืท่ีขึน้โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ี และเกษตรกรเองได้
น�าใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย และไม่สามารถเห็นช่อง
ทางท่ีสามารถสร้างรายได้หรือประโยชน์หลักในเชิง
เศรษฐกิจได้เลย การปรับเปลี่ยน และการตัดสินใจ   
จึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีจะต้องด�าเนินการอย่างเป็น
ระบบและกระบวนการท่ีชัดเจน ต้องพยายามสร้าง
ต้นแบบท่ีเป็นรูปธรรม เกษตรกรสามารถจับต้องได้ 
จากการท�างานหนักในช่วงเวลา 2-3 ปี ท่ีผ่านมา     
จะพบว่าเกษตรกรจะเริ่มมีความสนใจ และมั่นใจใน
การปรับเปลี่ยนมากขึ้นท้ังนี้เนื่องจากความชัดเจน

ไผ่ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการ

ของตลาดมากขึ้นในอนาคต 
และน่าจะเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้

ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
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ศอ.บต. และหน่วยงานภาคี ร่วมปลูกไผ่ต้นแรกที่จังหวัดยะลา 

เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมแปลงไผ่ 
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เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมตัดไผ่กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ด้านนโยบายของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ท่ีสามารถเช่ือมโยงการ
ผลิตไผ่ กับแผนงานการส่งเสริมด้านพลังงาน และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีจะต้องผลักดันให้เกิดข้ึนใน
พื้นที่ให้เร็วที่สุด ซึ่งข้อเท็จจริงไผ่เป็นพืชที่มีค่าความ
ร้อนค่อนข้างสูง ซ่ึงสามารถเป็นค�าตอบอนาคตใน
ฐานะพืชพลังงานหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจุบันโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกว่า 150 เมกวัตต์ ในขณะ
ท่ีไผ่มีความยืดหยุดและแขง็แกร่งในตวัไม้ซ่ึงสามารถ
ใช้งานในเชิงโครงสร้าง และประดับได้เป็นอย่างดี อีก
ท้ังในอดีตไผ่มีความส�าคัญและเช่ือมโยงถึงวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณขีองชุมชนท้องถิน่ ท้ัง
ในวิถีบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่อง
จกัสานหัตถกรรม เครือ่งมือจับสตัว์น�า้ แหล่งผลติถ่าน 
และไม้ฟืน อีกบทบาทหน่ึงท่ีส�าคญัของไผ่ คือบทบาท
ด้านศกัยภาพในการเกบ็กกัคาร์บอนและช่วยลดภาวะ
โลกร้อนได้อีกทางหนึง่ นอกจากนีย้งัมีบทบาทส�าคญั

ด้านเศรษฐกิจท้ังภาพรวมของประเทศและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ซ่ึงมีรูปแบบและระบบการจัดการไผ่ท่ีแตก
ต่างกันไป ส ่งผลให้เกิดความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากไม้ไผ่และหน่อไม้ ซึ่งปัจจุบัน
พบว่าภาคเอกชนมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีใน
การแปรรูปไผ่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแปรรูปไผ่ 
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ไม้ประสาน วัสดุ
ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามประเด็น
ท่ีส�าคัญยิ่งคือ การยกระดับไผ่ไปสู่การสร้างรายได้
หลักให ้กับเกษตรกร และการน�าไผ ่ ไป ใช ้ ใน
อุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นนโยบายหลกัของ
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้ในอนาคต
เพือ่สนองตอบนโยบายหลกัของชาตท่ีิจะให้ประชาชน
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้เกดิความม่ันคง ม่ังคัง่ 
และย่ังยนืต่อไป ดงันัน้ไผ่ถอืว่าเป็นพชืแห่งอนาคตตวั
ใหม่ในพื้นท่ีท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ช่องทางการสร้างเศรษฐกจิและรายได้ให้กบัเกษตรกร
ร่วมกับพืชเดิมที่เกษตรกรเพาะปลูก 
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ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล

ลักษณะพิเศษของไผ่และการใช้ประโยชน์
 “รากไผ่” สามารถใช้ประโยชน์ในด้านเวชภัณฑ์ 
วสัดเุชือ้เพลงิ งานศลิปหัตถกรรม “หน่อไม้” สามารถ
มาท�าอาหารและผงแป้ง “ล�าต้น” สามารถท�าม่าน
ไม้ไผ่ ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน ไม้เสียบลูกชิ้น เสื่อ งาน
ศลิปหัตถกรรม ถกัทอ กระดาษ ปาเก้ โครงสร้างเสรมิ
คอนกรตี ไม้ค�า้ยัน นัง่ร้าน ปักกนัคลืน่ เลีย้งหอย ท�าถ่าน 
ใช้ก่อสร้าง ทุบเป็นแผ่น (Lamined) ท�าน�้าส้มควันไม้ 
(Vinegar) ท�าหลังคา อัดขึ้นรูปภาชนะ เฟอร์นิเจอร์ 
ท�าพืน้ ท�าปุ๋ย ท�าเช้ือเพลงิ บดรองพ้ืนคอกสตัว์ ท�ายา 
ท�าผงโพลเิมอร์ ท�าเป็นส่วนผสมอาหารสตัว์ ใช้ในงาน
วฒันธรรมต่าง ๆ  ท�าด้ามไม้กวาด ท�าไม้อัด ท�าแท่งไม้ 
ท�าเส้นใยและอ่ืน ๆ  “ใบไผ่” สามารถท�าเป็นอาหารสตัว์ 
เม็ดสี ยา เครื่องดื่ม ชา อาหารและอ่ืนๆ กิ่งไผ่ 
สามารถใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลง พลังงาน งาน
หัตถกรรม วัฒนธรรม ไม้กวาด ปุ๋ยและอื่น ๆ และที่
ส�าคญัไผ่ สามารถปลกูป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนเิวศน์สร้าง
สิง่แวดล้อม สร้างออกซิเจนและเสรมิการท่องเท่ียวได้
อีกด้วย ธรรมชาติของไผ่ ถิ่นก�าเนิด ไม้ไผ่ถือเป็นพืช

เมืองร้อน (tropics) แต่กส็ามารถเจริญเตบิโตได้ทุกทวปี 
ไม้ไผ่หลายสกุลพบมากท่ีสุดในเขตร้อนทางใต้และ
ตะวนัออกเฉียงใต้ของเอเซีย จากอินเดยี ไทย จนี ญ่ีปุ่น 
เกาหล ีมีน้อยสกลุพบในเขตอบอุน่ (temperates) ของ
โลกบางส่วนของทวีปอเมริกาก็พบมาก ในบาง
ประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปอโตริโก ชิล ีอาเยนตน่ิา 
และก็มี 2-3 ชนิดที่พบในออสเตรเลีย

ชนิดของไม้ไผ่
 เท่าท่ีรู้จักกันในปัจจุบันท้ังโลกมีอยู่เป็นจ�านวน 
47 สกุล (Genera) แยกเป็น 1250 ชนิด (Species) 
ส�าหรบัประเทศไทยซ่ึงอยู่ในเขตร้อน ไผ่เจรญิงอกงาม
ได้ดี เท่าที่ทราบ โดยอาศัยหลักฐานต่าง ๆ  ที่ค้นได้มี
ไผ่ชนิดต่าง ๆ อยู่จ�านวน 12 สกุลประมาณ 44 ชนิด 
และมีอีกประมาณ 35 ชนิด ที่มีผู้บันทึกว่าได้พบแต่
ยังไม่มีการส�ารวจอย่างแท้จริง หากมีผู้สนใจอย่าง
จริงจงัแล้วและได้มีการส�ารวจกนัอย่างกว้างขวางแล้ว
เข้าใจว่าจะมีจ�านวนมากกว่านี้แน่นอน เพราะสภาพ
ภูมิประเทศบางแห่งทุรกันดารเป็นเขตท่ีไม่ปลอดภัย 
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ความร่วมมือ ระหว่าง ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ผลักดันการปลูกพืชพลังงาน

เนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายปรากฏอยู่เนือง ๆ และบาง
แห่งกยั็งมกีารส�ารวจไม่ละเอียดพอ เช่น ตามเทือกเขา
ตะนาวศร ีเขากาลาครี ีฉะนัน้การพบพนัธุ์ไผ่ชนดิใหม่
หรือสกุลไผ่ชนิดใหม่จึงไม่เป็นของเหลือวิสัยถ้าหาก
ได้ส�ารวจในท้องที่ดังกล่าว

ลักษณะทั่วไปของไม้ไผ่
 ประเภทของไม้ไผ่ (Types of bamboo) ไม้ไผ่นี้ 
นักพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่ได้จัดรวมให้อยู่ในวงศ์
เดียวกันกับหญ้าชนิดต่าง ๆ คือวงศ์ GRAMINEAE 
แต่ไม่ไผ่เป็นพวกหญ้าท่ีมีล�าต้นเป็นไม้ (ล�า) เจริญ
เติบโตมาจากเหง้า ไม้ไผ่เป็นพืชกอ ส่วนมากมีล�าต้น
กลวง เป็นปล้อง ผวิแข็ง การแตกกอจะหนาแน่นมาก
น้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับชนิดพันธุ ์เป็นหลัก   
บางพวกอาจจะขึ้นเป็นล�าเดี่ยว ๆ ไม่เป็นกอ มีระยะ
ห่างแน่นอนก็มีศาสตราจารย์ ดร.อูเอดะ (UEDA)     
ผูเ้ชีย่วชาญไม้ไผ่ชาวญีปุ่่นได้จ�าแนกไว้เป็น 3 ประเภท 
โดยอาศยัระบบการเจรญิเตบิโตของเหง้าเป็นหลกั คอื

 1.พวกท่ีขึ้นเป็นกอ การเจริญของพวกนี้จะ
สังเกตได้จากตาของเหง้า ซ่ึงมีอยู่หลายข้อจะพุ่งตัว
แทงหน่อโผล่เหนือพื้นดิน เจริญเติบโตกลายเป็นล�า
ก่อน และในปีต่อ ๆ มาตาตอนส่วนล่างของเหง้าล�า
ดงักล่าวซ่ึงมขีนาดสัน้จะพุง่ตวั แทงหน่อโผล่เหนอืพ้ืน
ดินกลายเป็นล�าที่สอง ล�าที่สาม เป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ  ไป
จนกระทั่งหนาแน่นเป็นกอในที่สุด ตัวอย่างได้แก่ ไผ่
ป่า ไผ่สีสุก ไผ่บง ไผ่ซาง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ไผ่
ทุกชนดิในประเทศไทยจดัอยู่ในประเภทนี ้และไผ่ส่วน
ใหญ่ในเขตร้อนกจ็ดัอยู่ในพวกท่ีขึน้เป็นกอแทบท้ังสิน้
 2. พวกที่ขึ้นเป็นล�าเดี่ยว การเจริญของไผ่พวก
นี้ อาศัยเหง้าในการขยายพันธุ์เป็นหลัก โดยที่ตาตรง
ข้อของเหง้าจะเจริญเตบิโตแทงหน่อโผล่เหนอืพืน้ดนิ
กลายเป็นล�าใหม่ และขณะเดียวกันตาท่ีเป็นส่วน
ปลายของข้อเหง้าก็จะเจริญกลายเป็นเหง้าใหม่ และ
มีระยะเกือบเท่ากับความยาวของเหง้าเดิม ส่วนในปี
ต่อ ๆ  มาตาท่ีข้อของเหง้าเตบิโตกลายเป็นล�าใหม่และ
เหง้าใหม่เช่นนี้เรื่อย ๆ  ไป ส่วนระยะห่างระหว่างล�าก็
จะมรีะยะค่อนข้างคงท่ีแน่นอน เจรญิเตบิโตในรปูของ
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ล�าเดี่ยว ๆ ตลอดไปทุกปี ตัวอย่างได้แก่ พันธุ์ไม้ไผ่
ที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่น เช่น พวกมาดาเกะ หรือ โมโช
ชิกุ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ส�าหรับในประเทศไทย 
จะมไีผ่ประเภทนีห้รอืไม่ก็ไม่อาจจะทราบได้ เพราะยัง
ไม่มีการส�ารวจอย่างละเอียดมาก่อนและถ้าจะเป็นไป
ได้ก็เข้าใจว่า ไผ่เลี้ยงหรือไผ่คลานอาจจะอยู่ใน
ประเภทนี้ก็ได้
 3. พวกผสม (เป็นทั้งแบบล�าเดี่ยวและกอ) การ
เจริญเติบโตของไผ่พวกนี้มีท้ังสองแบบคือ บางปีก็
เจริญเติบโต แบบล�าเดี่ยว บางปีก็เจริญเติบโตแบบ
กอ หรือบางปีก็อาจเจริญเติบโตท้ังแบบล�าเดี่ยวและ
แบบกอสลับกันไป ส่วนใหญ่ เป็นพวกไม้ไผ่ในเขต
อบอุน่ ส�าหรบัในประเทศไทยยงัไม่ปรากฏหลกัฐานท่ี
แน่ชัดแต่อย่างใด
 ผลส�าเร็จจากการด�าเนินโครงการท่ีผ่านมา 
สามารถสรุปเป็นบทเรียนความส�าเร็จประการหนึ่งว่า
ปัจจัยส�าคัญของการขับเคลื่อนโครงการไปสู ่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมจนบังเกิดผลส�าเร็จเป็นท่ีน่า
พอใจนั้น จ�าเป็นจะต้องเช่ือมโยงการท�างานของทุก
ภาคส่วนมาผนึกก�าลังการท�างานร่วมกัน (Synergy)
อย่างเป็นระบบและครบวงจร สามารถส่งผ่านภาระ
งานจากหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดไปยังหน่วยการ
อื่น ๆ ได้อย่างลงตัวและสอดคล้อง โดยมุ่งเป้าหมาย
หลักร่วมกัน นั้นคือ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มรีายได้ท่ีมัน่คงและ
เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิตโดยปกติสุข อันจะเป็น
เงื่อนไขส�าคัญท่ีน�าไปสู่การสร้างและรักษาทัศนคติท่ี
ดีของประชาชนต่อรัฐบาลและส่วนราชการทุกระดับ  
ท่ีเห็นความส�าคัญของหน่วยงานรัฐในการร่วมมือกัน
ขจัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้กับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนทุกระดบั ทุกชาตพินัธ์และศาสนาด�ารงชวีติ
ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีภายใต้พหุสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ 
ในปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทุกภาคส่วนเห็นพ้องกัน
ว่าจ�าเป็นท่ีต้องขยายผลโครงการดงักล่าวไปสูก่ารเพิม่
จ�านวนเกษตรกรและผูไ้ด้รบัประโยชน์ในพืน้ท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ให้มากข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามเป้า
หมายการพัฒนาปี พ.ศ.2565 โดยเฉพาะความ
พยายามเช่ือมโยงประสานการท�างานร่วมกับองค์กร

จุดแข็งของพื้นที่ จชต.
คือมีอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่อง

ตลอดปี ซึ่งจะมีไผ่ที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูกเช่นไผ่ซางหม่น

และไผ่ตง ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพอากาศดังกล่าว

ภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 
และท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด
ให้ครอบคลุมกระบวนการท�างานท้ังต้นทาง-กลาง
ทาง-ปลายทางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ประโยชน์
สงูสดุจาการพฒันาของรฐั เอกชนและสถาบันวชิาการ 
ในการนี้ เพื่อ เป ็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมี
แนวทางท่ีจะส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน ผ่าน การปลกู
ไผ่เศรษฐกจิ ภายใต้โครงการ “การส่งเสรมิและพฒันา
เกษตรกร:การปลูกไผ่เศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม” ซึ่ง
ไผ่นับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ เศรษฐกิจสังคม 
และเป ็นหนึ่งหัวเชื้อส�าคัญท่ีสามารหล่อหลอม
พฤตกิรรม แบบแผนชีวติใหม่ ของพีน้่องเกษตรกรใน
พื้นที่สู่ความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต
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โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. น�าร่องการปลูกกาแฟที่อ�าเภอเบตง 
อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา และขยาย
ไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้ 
ยกระดับคุณภาาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศอ.บต. ปรับปรุงระบบส่งน�้าฝาย บ้านปาโจแมเราะ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
ให้ประชาชนมีน�้าดื่มใช้ตลอดปี สนองพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรมารี
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นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าคารวะ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ณ ท�าเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันครู ประจ�าปี 2563

ศอ.บต. ด�าเนินโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” จากแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการ
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ศอ.บต. คัดเลือกบุคลกร เพื่อท�าหน้าที่เป็นวิทยากรสอนภาษาไทยโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างและพัฒนาการศึกษานักเรียนในพื้นที่ห่างงไกลให้สามารถอ่านออกเขียนได้

ศอ.บต. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ศอ.บต. แก้ไขปัญหาสุขภาวะและโภชนาการต�่าแก่เด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อพัมนาคุณภาพชีวิตตลอดจนดูแลการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อให้เป็นไปตามวัยเทียบเท่ากับพื้นที่อื่น

ศอ.บต. ส่งเสริมสาธารณสุขเชิงรุกด้วยรถโมบายเคลื่อนที่ “รถสิริเวชยาน” บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล 
เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงบริการรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้น
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ศอ.บต. ส่งเสริมเยาวชนเข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบ
วัสดุอุปกรณ์สร้างอาชีพแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคต

ศอ.บต. มอบบัตรประชาชนให้แก่โอรังอัสลีในพื้นที่ อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา กว่า 40 คน รับรอง
ความเป็นพลเมือง เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองไทย อาทิ สิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาล 
สิทธิเข้ารับการศึกษา เป็นต้น
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ศอ.บต. ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการ
ต�ารวจตระเวนชายแดน เพื่อผลิตอาหารในครัวเรือน และน�าความรู้ไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริม

ศอ.บต. ติดตามการด�าเนินงานผลิตผ้าทอของศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ต�าบลพิเทน อ�าเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี
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ผู้เขียน: นายอภิสิทธิ์ ขุนด�า ,
นายอัสรอฟ เจ๊ะอาลี, นายต่วนฮาฟกีน โอะ,
นายซัรฮาน กาเร็งสานา, นายอาเรฟ มูดอ 
นักศึกษาสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น
(ชาเจ๊ะเหม)

 ภาพลักษณ์ท่ีเป็นองค์ความรู้และมรดกอันเป็น
อารยะทางภมิูปัญญาของคนมลายูในท้องถิน่บ้านเจ๊ะ
เหม ต�าบลแว้ง อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในมิติ
ของการแปรรูปอาหารท่ีเป็นมรดกทางทรัพยากรใน
ท้องถิ่น มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้
ในท้องถิน่และยกระดบัมรดกอันเป็นทรัพยากรในท้อง
ถิ่นให้เป ็นท่ีรู ้จักมากข้ึน เพื่อเป ็นการยกระดับ
ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นทรพัยากรในท้องถิน่ให้เป็นท่ีรูจ้กัและ
ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ชมุชน ท่ีจะได้น�าความรู้เหล่า
นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ของตัวเองให้เป็นท่ีรู้จักและสร้างรายได้ในคนในท้อง
ถิ่น เช่นเดียวกับ “ชาเจ๊ะเหม” ที่แปรรูปเพื่อสร้างราย
ได้ในท้องถิ่นและยกระดับมรดกท่ีเป็นทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเช่นกัน

เสริมสร้างเศรษฐกิจ
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ความเป็นมาของชาเจ๊ะเหม 
 ชาเจะเหมน้ันมกีารรเิริม่ปลกูชา เมือ่ราวปี พ.ศ.
2330 เดิมนัน้เป็นหมู่บ้านของชาวจนี ผูเ้ขียนได้เรยีน
รู้มาว่า ต้นก�าเนิดของชาเจ๊ะเหมตามค�าบอกเล่าของ
คนเฒ่าคนแก่ในหมูบ้่าน ว่านายอาผา ซ่ึงเป็นพ่อของ 
นายอาแล น�าพันธุ์ชามาจากประเทศจีนแล้วมาปลูก
ท่ีหมู่บ้านเจ๊ะเหม เมื่อนายอาผาเสียชีวิตนายอาแล 
บุตรชายรบัช่วงต่อดแูลสวนชา การปลกูชาในสมยันัน้
เป็นการปลกูแซมต้นยางในสวนยางพารา ซ่ึงนายอาแล
ได้ประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา และท�าชาเจ๊ะเหม
ควบคู่ด้วยเช่นกัน
 จุดเด่น จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาของชา
เจ๊ะเหม เป็นชาพันธุ์อัสสัมที่ได้มีการน�ามาปลูกที่หมู่
บ้านเจ๊ะเหม ซึ่งเป็นชุมชนแห่งเดียวในภาคใต้ที่ปลูก
ชาได้และมีคณุภาพ ชาพนัธอัุสสมัใน หมู่บ้านเจ๊ะเหม
นีแ้ตกต่างจากชาสายพนัธุเ์ดยีวกนัท่ีปลกูในภาคเหนอื
เนื่องจาก ไม่ได้ปลูกเป็นอุตสาหกรรมชา เหมือนทาง
ภาคเหนอืแต่ปลกูข้ึนในสวนผลไม้ สวนยางพารา สวน
หน้าบ้าน หลังบ้าน ซ่ึงเป็นชาท่ีปลูกแบบธรรมชาติ 
ไม่มีสารเคมี โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมี 2 รูปแบบคือ 

ชาอบแห้งและชาพร้อมดื่ม (ภีรกาญจน ไคนุนนา, 
2548) 
 จากการศึกษาคุณสมบัติของชาเจ๊ะเหม พบว่า 
มีสรรพคุณสารต้านอนุมูลอิสระ ลดความดัน ช่วย
ระบบหมุนเวียนของเลือดได้ดี คลายเครียด ท�าให้
ร่างกายสดชืน่ กระชุ่มกระชวยอีกท้ังช่วยลดไขมัน ลด 
คอเลสเตอรอลได้อีกด้วย ดงันัน้ ชาวบานนัน้นยิมปลกู
กันในสวนยางพารา สวนหลังบ้าน ริมคลองและ
บริเวณบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันได้มีกลุ่มสตรีที่เกิดจาก
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท่ีช่ือ
ว่า “หนึง่ต�าบลหนึง่สนิค้า” ดัง้นัน้กลุม่สตรจีงึได้มีการ
เก็บใบชาน�ามา แปรรูปให้เป็นสินค้า ชาเจ๊ะเหมและ
อื่น ๆ เช่น สบู่ชาเจ๊ะเหม สครับชาเจ๊ะเหม โลชั่นชา
เจ๊ะเหม ครีมอาบน�้าชาเจ๊ะเหม น�้ามันไพลชาเจ๊ะเหม 
ไข่เค็มชาเจะเหม และข้าวย�าชาเจ๊ะเหม เป็นต้น ทัง้นี้ 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้เป็นท่ีรูจ้กัจากมรดกท่ีเป็นทรพัยากรในท้องถิน่ท่ีตวั
เองมีอยู่ อีกท้ัง ยังให้ความรู้เกีย่วกบัการท�าชาเจ๊ะเหม
ให้กับคนในหมู่บ้านเพื่อท่ีจะสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มช่อง
ทางรายได้เนื่องจากรายได้ของคนในหมู่บ้านท่ีเป็น

ผลิตภัณฑ์ชาเจ๊ะเหม กลุ่มสตรีเจ๊ะเหม 
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อาชีพหลัก คือการท�าสวนยางพาราหรือท�านา ก็
สามารถน�าความรู้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จาก
กลุม่สตรชีาเจ๊ะเหมมาเป็นรายได้อีกช่องทางหนึง่ อีก
ท้ังยังสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
 จากการท่ีผูเ้ขียนได้ลงพืน้ท่ีศกึษาข้อมลูของจาก
หัวหน้ากลุม่ชาและสมาชิกในกลุม่ชาเจ๊ะเหม เกีย่วกบั
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม แนวทางการท�างาน จุดแข็ง 
จุดอ่อนและปัญหาของกลุ่ม คือ กลุ่มสตรีชาเจ๊ะเหม
มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันา แปรรปูผลติภณัฑ์ชาเจ๊ะเหม
ท่ีเป็นมรดกทางทรัพยากรท่ีมีให้ท้องถิ่นยกระดับให้
เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้และสร้างรายได้ให้กบัท้องถิน่ ในด้าน
จดุแข็งกลุม่คอืการได้รบัความร่วมมือจากคนในหมู่บ้าน
เป็นอย่างดีท�าให้เป็นกลุ ่มชุมชนเข้มแข็งมากข้ึน   
ด้านในส่วนของจดุอ่อนและปัญหาของกลุม่ชาเจ๊ะเหม 
คือสินค้าของกลุ่มชาเจ๊ะเหมมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ บรรจุ
ภัณฑ์ท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีโดดเด่นเหมือนกลุ่มอ่ืนท่ีมีการ
บรรจภุณัฑ์ท่ีดีกว่า ท�าให้มีความน่าสนใจซ่ึงการบรรจุ
ภณัฑ์ถอืเป็นสิง่ส�าคญัของสนิค้าและผลติภณัฑ์เพือ่ให้

มจีดุเด่นในการขายท�าให้ผูค้นสนใจและผลติภณัฑ์เป็น
ที่รู้จักของมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลส�าคัญอย่างหนึ่งขอ
งการท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จักที่ และเป็นการโฆษณาให้
ดมีูความน่าสนใจเหมอืนการขายหนงัสอืท่ีต้องมีหน้า
ปกท่ีทนทาน สวย และน่าสนใจ ท�าให้อยากซ้ือหนงัสอื
มาอ่าน สินค้าก็เช่นกันหากมีบรรจุภัณฑ์ท่ีทนทาน
สวย และน่าสนใจ กส็ามารถท่ีจะท�าให้คนอยากซ้ือมา
ทานมากขึน้ จากการลงพืน้ท่ีศกึษาข้อมูลของกลุม่ชา
เจ๊ะเหมเกีย่วกบัจดุแข็งจดุอ่อนและแนวทางแก้ปัญหา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และให้เป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น
 กลุ่มชาเจ๊ะเหมมีจุดแข็งหรือเป็นข้อดีของกลุ่ม
ชาเจ๊ะเหม มีการร่วมมือของคนในชุมชนซ่ึงท�าให้เป็น
ชุมชนเข็มแข็ง ท�าให้กลุ ่มชาเจ๊ะเหมของสตรีใน     
ชุมชนต�าบลแว้งท่ีมีความร่วมมือในการแปรรูปและ
พฒันาผลติภณัฑ์ชาจ๊ะเหม อกีท้ังยังมีการร่วมมือกบั
กลุ่มอื่น เช่น กลุ่มโรงเรียนชาวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละสามารถต่อยอดผลติภณัฑ์ของกลุม่ จงึได้
ท�าให้มเีครอืข่ายมากข้ึนในการท่ีจะท�าให้กลุม่มคีวาม
เข้มแข็ง 

เตาคั่วใบชา กลุ่มสตรีแปรรูปชาเจ๊ะเหม บ้านเจ๊ะเหม ต�าบลแว้ง อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
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ผู้เขียนกับสมาชิกกลุ่มสตรีชาเจ๊ะเหม ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ที่ท�าการกลุ่มสตรี

ต้นกล้าชาพันธุ์อัสสัมของกลุ่มสตรีชาเจ๊ะเหม
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 แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์และยกระดบัชา
เจ๊ะเหมให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน คอืการพฒันาบรรจภุณัฑ์
หรือภาชนะห่อหุ้มสนิค้า มีความแขง็แรง สวยงาม ได้
สัดส่วนท่ีถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี มีภาษาในการติดตอสื่อสาร และท�า
ให้เกดิผลความพงึพอใจจากผูซ้ื้อ สนิค้า เพือ่กลุม่เป็น
ท่ีรูจ้กัและมีรายได้ อีกท้ังยังสร้างรายได้ให้กบัท้องถิน่
และคนในท้องถิ่นได้มากขึ้นอีกด้วย

จากทรัพยากรท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจให้ชุมชน
 จากการศกึษาครัง้นี ้ผูเ้ขียนพบว่า ในการพฒันา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากนั้น สิ่งส�าคัญ
ท่ีควรฉุกคิดและเร่ิมต้นในการพัฒนาคือการมองเห็น
ถงึทรพัยากรในพืน้ท่ี และการน�าเอาทรพัยากรในพืน้ท่ี
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้
ชุมชน เช่นเดยีวกบักลุม่สตรเีจ๊ะเหม ท่ีเริม่จากการน�า
เอาชาท่ี เป ็นทรัพยากรในพื้น ท่ีมาพัฒนาเป ็น
ผลติภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงในเบ้ืองต้นอาจเป็นการ

ภาพถ่ายผู้เขียนกับประธานกลุ่มสตรีชาเจ๊ะเหม

การพัฒนาเศรษฐกิจนั้น
สิ่งส�าคัญที่ควรฉุกคิดและเริ่มต้น
ในการพัฒนาคือ การมองเห็นถึง

ทรัพยากรในพื้นที่
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่มสตรีชาเจ๊เหม บ้านเจ๊ะเหม ต�าบลแว้ง อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สร้างรายได้เสรมิจากงานหลกัของชุมชน แต่ในอกีมติิ
ของความม่ังคงนั้นจะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนของ
ชุมชนนัน้ได้สร้างเครือข่ายและนัน่ก่อให้เกดิความเข้ม
แข็งของคนในชุมชนมากข้ึนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
ขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความมาตรฐานมากขึ้น ยังคงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องพึง่พาหน่วยงานท้ังทางภาครฐัและเอกชน ในการ
สนับสนุนและพัฒนนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
ในการส่งเสรมิกจิกรรมทางด้านการตลาด การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชนต่อไป
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ผู้เขียน: ดร.มนทกานต์ พิมเสน
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ วาริน นาราวิทย์
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ช่างภาพ: นายซุลกิฟลี เร๊าะแลบา
เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ไข่มกุสาคู 
จากวัตถดุบิพืน้ถ่ิน
สู่เมนูอนิเทรนด์

 จงัหวัดนราธวิาส จงัหวดัชายแดนใต้ท่ีไม่ได้เป็น
ทางสญัจรผ่านของนกัเดินทาง ท�าให้ผูค้นภายนอกไม่
ได้รู้จักจังหวัดนราธิวาสมากนัก หากพูดถึงนราธิวาส
แล้วผู้คนมักนึกถึงป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นป่าพรุขนาด
ใหญ่ท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสดุของประเทศไทย มีช่ือเตม็
ว่า เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และป่าฮาลา-บาลา ป่าดิบช้ืน
ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี 
มีพื้นที่ทอดยาวครอบคลุมไปจนถึงจังหวัดยะลา เป็น
ป่าดิบช้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นท่ีอยู ่ของ   
นกเงือกและสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด ด้วย
ลักษณะทางภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาส เป็นป่า
และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบส่วน
ใหญ่อยู่ติดกับอ่าวไทย และท่ีราบลุ่มแม่น�า้ จังหวัด
นราธิวาสมีแม่น�้าส�าคัญ 4 สาย คือ แม่น�้าสายบุรี 
แม่น�้าบางนรา แม่น�้าตากใบ และแม่น�้าสุไหง-โกลก 
ซึ่งแม่น�า้ทั้ง 4 สายหลักนี้ได้แตกแขนงแยกย่อยออก
เป็นล�าคลองต่าง ๆ อีกนับร้อยสาย จากความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน�้าท�าให้พื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสมี
ทรพัยากรธรรมชาตอิยู่อย่างมากมาย หากประชาชน
ในพ้ืนท่ีรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ก็จะ
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้

 ต�าบลโคกเคยีน อ�าเภอเมืองนราธวิาส เป็นต�าบล
หนึ่ ง ท่ีทางคณะวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโล ยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเข้าไปแก้ปัญหาให้กบัชุมชน โดยมีการรวมทีม
ระหว่างผูไ้ด้รบัจ้างงาน และคณะอาจารย์ ลงไปส�ารวจ
พื้นที่ พบว่าในพื้นที่บ้านฮูแตทูวอ และบ้านทอน มี
คลองโคกเคียนท่ีทอดตัวขนานกับแนวชายฝั่งทะเล
จากทางเหนือลงมาทางใต้ของต�าบล ซึ่งเป็นแหล่งที่
มีต้นสาคูเจริญเติบโตอยู่เป็นจ�านวนมาก 
 ต้นสาคูเป็นพืชตระกูลปาล์มท่ีมีการแตกหน่อ
เจริญเติบโตอยู่ตามริมคลองเป็นกอขนาดใหญ่ เม่ือ
ต้นมีอายุประมาณ 8-12 ปี จะมีการสะสมแป้งอยู่ใน
ล�าต้น โดยจะมีแป้งมากท่ีสดุตอนท่ีเริม่ออกดอก และ
เมื่อออกดอกแล้วต้นก็จะตายไป ต้นใหม่ก็จะเจริญ
เตบิโตข้ึนมาแทนท่ี แป้งท่ีได้จากการคัน้ต้นสาคนูีเ้ม่ือ
น�ามาประกอบอาหารจะมีลักษณะข้น หนืด มีสีใสอม
ชมพู มีกลิ่นหอม นิยมน�ามาท�าเป็นขนมหวาน ส่วน
กากท่ีเหลือก็น�าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ใบ
ของต้นสาคูยังสามารถน�ามาเย็บเป็นตับจากไว้มุง
หลังคาได้อีกด้วย นับเป็นพืชท่ีสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย
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ต้นสาคูริมคลองโคกเคียนในพื้นที่บ้านฮูแตทูวอ

ต้นสาคูริมคลองโคกเคียนในพื้นที่บ้านทอน

 จากการได้พดูคยุกบัตวัแทนชุมชนในบ้านฮูแตทู
วอพบว่า คนในหมู ่บ ้านมีการน�าต ้นสาคูมาใช้
ประโยชน์อยู่บ้างแต่ไม่มากนกั เม่ือถามถงึการท�าแป้ง
จากต้นสาคกูพ็บว่าคนในพืน้ท่ีมีภมิูปัญญาชาวบ้านท่ี
สืบต่อกันมาสามารถท�าแป้งจากต้นสาคูและน�าไปท�า
ขนมกวน หรือมีชื่อท้องถิ่นว่า ขนมกอและห์ โดยน�า
แป้งสาคูไปกวนกับน�้าตาล แล้วโรยด้วยน�้ามันข้ีโล้ท่ี
ได้จากการกวนหัวกะทิจนแตกมันแยกตัวกันระหว่าง
ขี้โล้และน�า้มันมะพร้าว มีรสชาติหอมหวาน แต่ก็ไม่
เป็นท่ีนิยมรับประทานของเด็กรุ่นใหม่ และส่วนใหญ่
แล้วมักตัดเอาต้นสาคูท่ียังไม่แก่เต็มท่ีมาผ่าแล้วให้
เป็นอาหารสัตว์ บางคนก็น�ามาบดขายเพียงกิโลกรัม
ละ 8-10 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรได้ไม่
คุ้มค่า เนื่องจากแป้งสาคูท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาดมี
ราคาแพง หากประชาชนในพื้น ท่ีสามารถน�า
ทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ก็จะ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้
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ตัดต้นสาคูเป็นท่อนแล้วลอกเปลือกเตรียมน�าเนื้อไม้ไปท�าแป้ง

คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันขูดเนื้อไม้ต้นสาคูเตรียมไปคั้น
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คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันขูดเนื้อไม้ต้นสาคูเตรียมไปคั้น

กวนขนมกอและห์ ขนมพื้นบ้านโดยใช้แป้งสาคู

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้ร่วม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการ 
U2T ของกระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้
ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานจากกระทรวง อว. ร่วม
กันส�ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อ
ระดมความคิดหาแนวทางแก้ป ัญหาตามความ
ต้องการของบรบิทในพืน้ท่ี จงึได้เสนอให้คนในชมุชน
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮูแตทูวอข้ึนเพื่อสนับสนุน
ให้คนในพื้นท่ีน�าต้นสาคูมาแปรรูปเป็นแป้งเพื่อ
จ�าหน่าย โดยม ีนางฟารดีา บินอาล ีเป็นประธานกลุม่
วิสาหกิจชุมชน โดยทางกลุ ่มได้มีกฎระเบียบให้
สมาชิกในกลุ่มรู้จักการท�าบัญชีรายรับรายจ่าย และ
ต้องมีการออมเดือนละ 30 บาทเพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชน จัดระเบียบค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในการผลิต
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ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การท�าไข่มุกจากแป้งสาคูร่วมกัน 

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและให้ค�าแนะน�า
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เม็ดไข่มุกสาคูดิบก่อนน�าไปต้ม

ไข่มุกสาคูในซองสุญญากาศ

ไข่มุกสาคูบราวน์ชูก้า เมนูสุดฮิต

แป้งเพ่ือจ�าหน่ายนั้น หากเป็นบุคคลภายนอกจะจัด
จ�าหน่ายกิโลกรัมละ 300 บาท แต่หากเป็นสมาชิก
ของกลุ่มก็จะสามารถซ้ือได้ในราคากิโลกรัมละ 150 
บาท รายได้จากการขายแป้งสาคูหลังหักค่าใช้จ่าย  
จะน�าผลก�าไร ท่ี ได ้ เข ้ ากลุ ่มค ร่ึงหนึ่ ง เพื่อ เป ็น
ทุนหมุนเวียน และน�ามาเป็นปันผลเพื่อแบ่งผลก�าไร
ให้สมาชิกในกลุม่ด้วย และเมือ่พจิารณาถงึความหลาก
หลายของผลติภณัฑ์ท่ีแปรรปูมาจากแป้งสาคแูล้วนัน้ 
คงหนีไม่พ้น แป้งสาคูเม็ดส�าเร็จรูป ครองแครงจาก
แป้งสาคูส�าเร็จรูป หรือบัวลอยส�าเร็จรูป ซึ่งสามารถ
หาซ้ือได้ไม่ยาก ทางทีมอาจารย์และผู้ได้รับการจ้าง
งานในโครงการจึงได้เสนอการแปรรูปแป้งสาคูเป็น 
“ไข่มุกสาคู” ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของชานมไข่มุกท่ี
เป็นเคร่ืองดื่มท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกเพศทุกวัย 
โดยหาสูตรการท�าไข่มุกจากแป้งสาคู วิธีการต้มและ
การเก็บรักษา และน�าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้น 
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กิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ “ไข่มุกสาคู” ของดีต�าบลโคกเคียน
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ และผู้รับจ้างงานจากกระทรวง อว.

 ในปัจจบัุน ไข่มุกท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่
เป็นไข่มุกที่ผลิตจากแป้งมัน ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่
มีคุณค่าทางโภชนาการต�า่ ดังนั้นหากน�าแป้งสาคูที่มี
คุณสมบัติเหมือนแป้งมัน แต่มีคุณค่าทางโภชนาการ
มากกว่ามาผลิตเป็นไข่มุก ก็จะท�าให้ผู้บริโภคมีทาง
เลอืกมากข้ึน จงึคดิว่าการผลติไข่มกุจากแป้งสาคเูพือ่
เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น จะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
สนับสนุนให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรใน
ท้องถิ่น น�าต้นสาคูท่ีมีอยู่มาแปรรูปเพื่อเป็นสินค้า
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับแป้งสาคู โดยท่ีแป้งสาคู 1 
กิโลกรัมราคา 150 บาทตามราคาสมาชิก เมื่อน�ามา
ท�าเป็นไข่มุกสาคู จะเพิ่มมูลค่าเป็น 450 บาท ซ่ึง
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน และกระตุ้น
เศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ตั้งแต่ระดับฐานราก สร้าง
อาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าให้กับของท่ี
มอียู่ ใช้ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
และรณรงค์ให้มีการปลูกทดแทนส่วนที่ใช้ไปเพื่อที่จะ
มีทรัพยากรให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน

“การปรับตัวของคนในท้องถิ่น 
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัย 

เพราะเศรษฐกิจไม่เคยจะหยุดนิ่ง 
เราจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัว”
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ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ไข่มุกสาคู”

ฝึกการกวนแป้งให้สุกพอดีก่อนน�ามานวดกับแป้งดิบเพื่อปั้นเป็นเม็ดไข่มุก
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 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม จัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) 
ในหัวข้อ “แนวทาง แก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก” ทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกบัตวัแทนวสิาหกจิชมุชนฮูแตทูวอ จงึ
ได้น�าโครงการไข่มุกสาค ูเข้าร่วมแข่งขัน เพือ่เป็นการ
น�าเสนอว่าการส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องท่ีมาใช้แปรรูปให้มีความทัน
สมัยเพือ่ให้เข้าสูต่ลาดได้กว้างข้ึน โดยใช้ช่ือผลติภณัฑ์
ว่า ไข่มุกสาคู Mer Nara Sago จะสามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ตั้งแต่ในระดับชุมชน เกิดการจ้างงาน 
และสร้างอาชีพทีมั่น่คงได้ ซึง่โครงการไข่มุกจากแป้ง
สาคูก็ได้ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ (Na-
tional Hackathon) ต่อไป 
 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ควบคู่กับภูมิปัญญา 
และการน�าความคดิสร้างสรรค์เข้ามาร่วมบูรณาการก็
จะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ อย่าง
การน�าแป้งสาคูท่ีเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่น มาปรับการใช้
ประโยชน์ น�ามาท�าเป็นไข่มุกเมนูอินเทรนด์ที่มีผู้คน
ชื่นชอบอยู่ทั่วโลก เป็นการปรับตัวของคนในท้องถิ่น 
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัย เพราะเศรษฐกิจไม่เคยจะ
หยุดนิ่ง เราจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัว

ขูดเนื้อไม้จากต้นสาคูด้วยเล็บแมวก่อนน�าไปคั้น
เพื่อเอาแป้งออกมา

น�าแป้งสาคูไปตากจนแห้งสนิทจะสามารถเก็บไว้
ใช้ได้นานเป็นปี

กรองเอากากออกเพื่อแยกน�้าแป้งสาคูออกมา
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ผู้เขียน: ผศ.ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร.อาสลัน หิเล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ไม้ด่าง ไม้กระแส 
สร้างอาชพี

 จากสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีกนิเวลามากว่าปีแล้ว 
ท�าให้เศรษฐกจิอ่ืน ๆ  หยดุชะงกั แต่ตรงข้ามกนั วงการ
ต้นไม้กลับมีกระแสที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพวกไม้หายาก 
ไม้แปลก ซ่ึงก่อนหน้านี้ได้รับความนิยมเพียงแค่ใน
กลุม่เท่านัน้ แต่ปัจจบัุนเมือ่มโีรคระบาดเกดิขึน้ มกีาร 
work from home ผู้คนต่างก็ต้องท�างานอยู่ท่ีบ้าน 
ท�าให้พฤตกิรรมของกลุม่คนเปลีย่นไป เริม่หันมาปลกู
ต้นไม้เป็นงานอดิเรก กระแสปลูกต้นไม้ก็ได้รับความ
นยิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกไม้ด่าง ซ่ึงก�าลงั
เป็นท่ีนิยมอย่างมากท้ังในและต่างประเทศ และย่ิงมี
ดารานักแสดงโพสต์ภาพคู่ต้นไม้ ก็ยิ่งท�าให้กระแสไม้
เหล่านีแ้รงข้ึน ถงึขนาดตัง้ราคาขายเป็นใบเลยทีเดยีว

มาท�าความรู้จักไม้ด่างกัน
 ไม้ด่างคอืไม้ท่ีมีลกัษณะต่างไปจากเดมิ โดยการ
ด่างนีอ้าจเป็นด่างขาว ด่างเหลอืง ด่างเขยีว หรอืด่าง
ชมพู ซึ่งจะท�าให้มี

ลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิม ไม้พวกน้ีจะ
มีความโดดเด่น สวยสะดุดตา และมีลักษณะ
เฉพาะตัวของแต่ละต้น
อะไรท�าให้ไม้ด่าง ? - สาเหตุท่ีท�าให้ไม้ด่างมีหลาย
ประการ ได้แก่
 1. ต้นไม้ขาดแสง ส่งผลต่อการสร้างคลอโรฟิลล์
ได้น้อยลง ท�าให้ใบมีสีซีดลง จนเกิดเป็นลักษณะด่าง
ขึ้น
 2. การขาดสารอาหาร สารอาหารบางชนิด เช่น 
ก�ามะถัน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม มีผลต่อการเกิดสี
เขียวของใบ แต่เม่ือใดต้นไม้ได้รบัสารอาหารครบถ้วน 
ก็จะท�าให้ใบกลับมาเขียวเป็นปกติได้
 3. ความผิดปกติทางพันธุกรรม ซ่ึงเกิดขึ้นท่ี
โครงสร้างภายในของพืช อาจเกิดจากสารเคมี หรือ
กัมมันตภาพรังสี จนต้นไม้มีลักษณะต่างไปจากเดิม 
ซ่ึงการด่างจากสาเหตนุีจ้ะไม่สามารถควบคมุลกัษณะ
ได้ โดยลักษณะของใบท่ีได้นั้นแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ด่าง เผือก และเขียวปกติ
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ต้นฟิโลเดนดรอนก้ามกุ้งชนิดด่าง เผือก และแบบเขียวปกติที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ไม้ด่างที่เป็นที่นิยมและอนาคตไกล เช่น
 1. กล้วยด่าง กล้วยด่างเป็นไม้ท่ีมาแรงไม่แพ้ไม้
ชนิดอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมและเป็นกระแส มีราคาสูงใน
ปัจจุบัน เช่น กล้วยแดงอินโดด่าง เป็นไม้หายาก ที่
เกดิจากความผดิปกตขิองพนัธกุรรม เกดิเป็นลวดลาย
โดดเด่น จนมีการซ้ือขายกันในราคาสูงหลักหม่ืนถึง
แสน กล้วยฟลอริดาด่าง เป็นกล้วยด่างขาวอีกตัวท่ี
เป็นที่นิยมและราคาแรงเช่นกัน นอกจากนี้ยงัมกีล้วย
น�้าว้าไอศกรีมด่าง กล้วยเสือพรานด่าง กล้วย
เทพพนมด่าง กล้วยน�้าว้าลายหินอ่อน กล้วยน�้าว้า
มะลิอ่องด่าง กล้วยแกรนต์แนนด่าง กล้วยป่าปาปัว
ด่าง เป็นต้น
 2. มอนสเตอร่า ถือเป็นกลุ่มท่ีมีราคาแพงและ
หายากท่ีสุดกลุ่มหนึ่งก็ว่าได้ ย่ิงมีลวดลายแปลกตา
และหายากเท่าไหร่ ราคาก็สูงขึ้นตามเท่านั้น

 3. ตระกูลฟิโลเดนดรอน เป็นไม้กลุ่มใหญ่ท่ีได้
รับความสนใจ และมีความหลากหลายของชนิด มี
ความโดดเด่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดลักษณะ
ด่างกย็ิง่ได้รบัความนยิมมากข้ึน รวมถงึราคาท่ีสงูข้ึน
ตามด้วย เช่น พิง้ค์พริน้เซส ไวท์วสิาท และใบเลือ่ยด่าง 
เป็นต้น
 4. ตระกูลเสน่ห์จันทร์ ไม้สกุลนี้เดิมเป็นที่นิยม
ปลกูกนัเพือ่ความเป็นศริมิงคล และมบีอกในต�าราไทย
ถึงการใช้เป็นยารักษา และบรรเทาอาการเฉพาะท้ัง
ภายนอกและภายใน พชืตระกลูนีก้ลายเป็นกระแสมาก
ข้ึนเม่ือมีการกลายได้ลักษณะเฉพาะท่ีแปลกตา       
จนท�าให้ราคาขึ้นไปถึงหลักหม่ืนจนถึงหลักแสนก็มี 
เช่น เสน่ห์จันทร์ประกายดาวด่าง เสน่ห์จันทร์
บุษราคัม

พิ้งค์พริ้นเซส ไวท์วิสาท และใบเลื่อยด่างที่เพิ่มจ�านวนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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เสน่ห์จันทร์ประกายดาวด่าง

การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถเพิ่มจ�านวนพืชที่ต้องการได้ในปริมาณมากในระยะเวลาสั้น

 นอกจากนี้ยังมีไม้กลุ่มอื่น ๆ  ที่มีทีท่าว่าจะได้รับ
ความนิยม และมีราคาสูงขึ้นอีกหลาย ๆ ชนิด เช่น 
ตระกลูออม เช่น ออมขาว ออมชมพ ูและตระกลูบอน 
เป็นต้น ดังนั้นจึงท่ีผู้ท่ีผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า
ต้นไม้ในช่วงนี้จ�านวนมาก ซึ่งสร้างรายได้สามารถ
เลีย้งชพีในภาวะเศรษฐกจิแบบนี ้หรอืในบางรายกลาย
เป็นอาชีพหลักไปเลยก็มี 
 จากความนิยมไม้ด่างท่ีก�าลังมาแรงนั้น ท�าให้
เกิดภาวะขาดแคลน มีต้นไม้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด เนื่องจากไม้ด่าง ไม้เผือก เป็น 
กลุม่ท่ีมีความสามารถในการเจรญิเตบิโตได้ช้ากว่าพชื
ปกติ ท�าให้การเพิ่มจ�านวนแบบเดิม เช่น การแยก
หน่อ ตอนกิ่ง หรือการเพาะเมล็ดนั้น ยังไม่สามารถ
ผลิตต้นไม้ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ 
จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเย่ือพืช ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีช่วยในการขยาย
พันธุ์ให้ได้จ�านวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ อีกท้ังยัง
สามารถท�าให้เกิดไม้ที่มีลักษณะใหม่ ๆ ขึ้น
 หลักการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การ
เอาส่วนใด ๆ ของพืชมาฟอกฆ่าเชื้อให้สะอาด และ
เลี้ยงในอาหารวุ ้นท่ีประกอบด้วยสารอาหารท่ีพืช
ต้องการ และฮอร์โมนท่ีช่วยในการเพิ่มจ�านวนยอด 
หรือชักน�าให้เกิดราก เพื่อให้ได้ต้นพืชท่ีสมบูรณ์ 
พร้อมส�าหรับการน�าออกปลูกแบบปกติได้ จาก
เทคโนโลยีนีท้�าให้ได้พชืเป็นจ�านวนมาก มีผลต่อกลไก
การตลาดต้นไม้ คือ ท�าให้พืชมีราคาต�่าลง ลูกค้าเข้า
ถึงได้ง่ายข้ึน อีกท้ังยังท�าให้เกิดอาชีพเสริมในภาวะ
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ไม้ด่างในกระแส กล้วยน�้าว้าไอศกรีมด่าง (ซ้ายบน) บอนกระดาษด่าง (ขวาบน)
ออมชมพูด่าง พิ้งค์สปอต (ซ้ายล่าง) และฟิโลเดนดรอนเบอร์เบิ้ลมาร์ค (ขวาล่าง)
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การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อสร้างอาชีพจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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ปัจจุบัน คือการขายต้นไม้ โดยซื้อจากแลปเพาะเลี้ยง
เนือ้เยือ่ แล้วน�ามาขายปลกีสร้างรายได้ในภาวะวกิฤติ
เช่นนี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่มีความสนใจศึกษาวิธี
การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพชืเพือ่ท�าเป็นอาชพี เนือ่งจาก
เทคนิคนี้สามารถท�าได้ง่าย ๆ ประกอบกับการฝึกจน
ช�านาญ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่หาได้ทั่วไป เพียง
แค่ทราบหลักการ ท้ังนี้สามารถเรียนรู้ได้เองจากสื่อ
ออนไลน์ และมีการอบรมพ้ืนฐานการเพาะเลี้ยง
เนือ้เย่ือพชืให้แก่ผูท่ี้สนใจ ซ่ึงในเขตภาคใต้กมี็สถาบัน
การศกึษาท่ีเปิดอบรมให้ความรูแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เช่น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครนิทร์ได้เปิดอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเย่ือพืชแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ี
สนใจเป็นประจ�าทุกปี 

การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อสร้างอาชีพจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 จากความนิยมของคนปลูก และราคาขายท่ีน่า
จบัตา ท�าให้เกดิพ่อค้าแม่ค้าต้นไม้หน้าใหม่ข้ึนจ�านวน
มาก ส�าหรับผู้ท่ีสนใจบุกตลาดไม้ด่าง จ�าหน่ายเพื่อ
เป็นรายได้เสริม อาจจะไม่มีเวลามาเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
ด้วยตนเอง แต่หากมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการปลกูต้นไม้ 
ก็สามารถซื้อต้นไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกกัน
ง่าย ๆ ว่าไม้ขวด มาอนุบาลเพื่อให้ได้ต้นที่โตขึ้น ก็
สามารถสร้างก�าไรได้เป็นกอบเป็นก�า หากโชคด ีอาจ
จะได้ไม้ด่างฟอร์มสวย ๆ  หายาก ราคาอาจสงูถงึหลกั
แสนได้ การปลูกต้นไม้ นอกจากจะเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ก็ท�าให้เกิดความสบายตา 
สบายใจ และสร้างรายได้ให้เราด้วย จากเลี้ยงต้นไม้
ขายเล่น ๆ อาจกลายเป็นอาชีพหลักท่ีพาเรารวยได้ 
ไม่รู้ตัว
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ผู้เขียน: นางสาวรอฮีมะห์ เหะหมัด
เจ้าหน้าที่ภาคสนามโครงการชุมชนฮาราปัน 
มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

ชุมชนฮาราปัน 
ชุมชนแห่งความหวัง 

สรรสร้างสังคม



63

 ชุมชนฮาราปันหมายถึงชุมชนแห่งความหวัง 
เพราะค�าว่าฮาราปันแปลว่าความหวงัในภาษามาลายู 
เป็นช่ือท่ีมีค�าจากท้ังภาษามลายูและภาษาไทย การ
ผสานของท้ังสองภาษาท�าให้เกิดความหมายท่ีลึกซ้ึง
และลงตัว สอดร้อยความแตกต่างของศาสนา 
วัฒนธรรม และความเช่ือท่ีแตกต่างกันในพื้นท่ีสาม
จังหวัดภาคใต้ได้อย่างสวยงาม จังหวัดปัตตานี 
นราธวิาส และยะลา ล้วนมีอัตลกัษณ์และบรบิทชุมชน
ที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ภายใต้ค�า
ว่า “พหุวัฒนธรรม”
 โครงการชุมชนฮาราปันเริ่มต้นด�าเนินงานใน
พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ 2564 โครงการด�าเนินงานโดยมูล
นิธีคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีมหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับการ
สนับสนุนด้วยดีมาตลอดจากองค์การเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States 
Agency for International Development) หรือ US-
AID โครงการชุมชนฮาราปันเคยใช้ชื่อว่าโครงการฮา
ราปันกัมปงเม่ือด�าเนินงานในจังหวัดปัตตานีและ
จงัหวดัยะลา (พ.ศ. 2555-2561) จากนัน้ได้เปลีย่นช่ือ
มาเป็นโครงการชุมชนฮาราปันเม่ือเริ่มด�าเนินงานใน
จังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)
 โครงการชุมชนฮาราปันมีพื้นท่ีด�าเนินงาน 18 
ชุมชนและ 18 โรงเรียนในสามจงัหวดัชายแดนใต้ โดย
มุ่งม่ันพฒันาเยาวชนให้เป็นตวัเชือ่มต่อระหว่างคนใน
ชุมชน ภายใต้การดูแลอย่างครบองค์ประกอบจาก
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนทางด้านวิชาการตาม
ทฤษฎีต่าง ๆ ควบคู่กับข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในชุมชนจากครูในชุมชนท่ีเรียกกันว่า 
“ปราชญ์ชาวบ้าน”
 โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชน
ฮาราปันท�าหน้าท่ีเป็นโค้ชท่ีช่วยให้ค�าปรึกษาแนะน�า

กิจกรรม “ท�าไม้กวาดดอกหญ้า” จัดขึ้นก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
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แผนภาพที่ 1: เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนฮาราปัน

IR 2: เสรมิสร้างศกัยภาพเยาวชน

ในการเป็นตวัเช่ือมต่อ

1. ส่งเสรมิศกัยภาพเยาวชนเพือ่เชือ่มต่อ

2. ปรกึษาผูน้�าชุมชน ผูน้�าศาสนาเกีย่วกบั

โครงการพฒันาชุมชน

3. ด�าเนนิการพัฒนาชุมชน

IR 3: สร้างความยั่งยืน

1. ส่งเสริม P2P model ในเครือข่าย

มหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนเครือขายเยาวชน

3. สนับสนุนเครือข่ายโรงเรียน

4. เผยแพร่บทเรียนความส�าเร็จ

IR1: เพิ่มศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. เสริมศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน

2. เสริมศักยภาพตัวแทนสถานศึกษา

3. สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้โครงการพัฒนา    

ชุมชนที่ด�าเนินการโดยเยาวชน

เป้าหมาย: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้
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กิจกรรมสันทนาการ “เกมกอดคอ ขยับเท้า”

โครงการพฒันาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้คนได้พดูคยุกนั
บ่อยขึ้นในเร่ืองการพัฒนาชุมชนและการพัฒนา
เยาวชน กระบวนการและรูปแบบการสื่อสารท่ีใช้ใน
โครงการช่วยสร้างพ้ืนท่ีกลางท่ีสามารถเชิญคนทุก
กลุ่มคนมาพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจมากย่ิงขึ้น และ
สามารถเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเชือ่มั่นและ
ความไว้วางใจระหว่างคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
 โครงการชุมชนฮาราปันได้ด�าเนินงานมาเป็น
เวลา 9 ปี ใน 18 ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้ การด�าเนนิงานท่ีผ่านมาเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันา
ให้เยาวชนมีศกัยภาพในการเช่ือมต่อคนในชมุชน และ
ลดช่องว่างระหว่างวัยผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกัน 
นอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการยัง
ได้รบัการเสริมทักษะต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนและ
การด�าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ซ่ึงช่วยให้
นักเรียนเข้าใจความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

วิธีการด�าเนินโครงการในชุมชนให้กับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด โครงการชุมชนฮาราปันเป็นโครงการท่ีสนุก 
และในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในการศึกษา
ชุมชนของตนเอง กระบวนการท่ีโครงการชุมชนฮารา
ปันใช้ท�าให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายสามารถ
มกีจิกรรมร่วมกนัและสือ่สารกนัอย่างเข้าใจมากย่ิงขึน้
 กระบวนการด�าเนนิงานของโครงการชุมชนฮารา
ปันนัน้มเียาวชนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นเป็นฟันเฟือง
หลักในการขับเคลื่อน ในแต่ละปีโครงการจะคัดเลือก
เยาวชนต้นแบบจากแต่ละโรงเรียนมาเข้าร่วม “ค่าย
เยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม” เพื่อเรียนรู้
ทักษะจ�าเป็นต่อการท�าหน้าท่ีเช่ือมต่อผู้คนในชุมชน 
จากนั้นกลุ่มเยาวชนต้นแบบและเพื่อน ๆ  ในโรงเรียน
จะร่วมกันคิดท�าโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้น�า
ชุมชน ผูน้�าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และคร ูท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายท้ังทางด้านเพศ อายุ ศาสนา และ
บทบาททางสังคม เป็นผู้สนับสนุนและให้ค�าแนะน�า 
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เยาวชนโครงการชุมชนฮาราปัน ลงพืน้ท่ีส�ารวจประเภทของย่านลเิภาในต�าบลเรยีง อ�าเภอรอืเสาะ จงัหวัดนราธวิาส
จัดขึ้นก่อนการระบาดของโรคโควิด-19

เยาวชนโครงการชุมชนฮาราปัน จดักจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ในงานผูส้งูอาย ุอ�าเภอแว้ง จงัหวดันราธวิาส
จดัข้ึนก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
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ปราชญ์ชาวบ้านบนเกาะยาวตากใบ ร่วมท�ากจิกรรมปรบัภมูทัิศน์กบัเยาวชนโครงการชุมชนฮาราปัน
จดัข้ึนก่อนการระบาดของโรคโควิด-19

เสียงสะท้อนจากชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน
 ปราชญ์ชาวบ้านจากชมุชนเกาะยาว ต�าบลเจ๊ะเห 
อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “ทุกครั้งที่
เข้าประชมุไม่ว่าจะประชุมกบัหน่วยงานใด กจ็ะมวีาระ
การประชุมท่ีต่างกันออกไป แต่การประชุมของ
โครงการชุมชนฮาราปันเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย อีก
ท้ังการท่ีโครงการเชญินกัเรยีนเข้ามาร่วมกจิกรรมด้วย 
ท�าให้เห็นถงึศกัยภาพของนกัเรยีนท่ีจะรือ้ฟ้ืนและสาน
ต่อประวัติศาสตร์ในชุมชน วัฒนธรรม และประเพณี
ของชุมชนที่หลากหลาย” 
 ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมแลกเปลี่ยนว่า 
ได้น�า “แผนท่ีเดินดิน” จากโครงการชุมชนฮาราปัน 
ในโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เรื่องอุ่นไอแว้งตามรอย 
ออยเลอร์ โดยให้นักเรียนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
ลงพื้นที่ส�ารวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา เพื่อ

เขยีนแผนท่ีเดนิดนิแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคญับรเิวณนัน้ 
จากนั้นแปลงแผนท่ีเดินดินเป็นกราฟท่ีมีลักษณะเป็น
รูปนกเงอืกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของอ�าเภอแว้ง ซ่ึงวิธกีาร
สอนรูปแบบนีเ้ป็นการเช่ือมโยงความรู้ในคณติศาสตร์
เพื่อค้นหาค�าตอบจากสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ ท�าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนและมี
ความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกาบัง
พิทยาคมเล่าว่า “ผมรู้สึกโชคดีท่ีได้เข้าร่วมโครงการ
ชุมชนฮาราปัน ผมกล้าแสดงออก กล้าซักถาม มี
ความสามารถและทักษะท่ีดี ขึ้นในการน�าเสนอ 
สามารถท�างานกับเพื่อน ๆ และท�างานเป็นทีมได้ดี
ขึ้น ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ส�าคัญมากในการที่จะหนุน
ฝันของผมในการเป็นหมอ เพราะเท่าที่ผมทราบก็คือ
การที่จะเป็นหมอ ไม่ใช่เพียงเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
เท่านั้น แต่จะต้องสามารถลงชุมชนเพื่อพูดคุยกับ
คนไข้ ชาวบ้าน เพื่อท�าการรักษาด้วย”
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 นักเรียนโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลเล่าว่า ความ
สัมพันธ์และมิตรภาพของเพื่อนท่ีมาจากท้ังสอง
ศาสนากระชับแน่นแฟ้นย่ิงขึน้เม่ือทุกคนได้ร่วมด�าเนนิ
โครงการพัฒนาชุมชนท่ีช่ือว่า “อนุรักษ์แหล่งต้นน�้า
ฝายแก่งนางร�า” โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีเพ่ือน ๆ  ใน
กลุ่มร่วมกันลงมือปฏิบัติตั้งแต่ข้ันตอนแรกเริ่มตั้งแต่
การร่างโครงการ การฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ 
ในการด�าเนินโครงการ ตลอดจนการลงชุมชนเพื่อ
ส�ารวจข้อมูลและส�ารวจฝายแก่งนางร�าเพื่อพัฒนาให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน การท�า
โครงการลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ 
ในกลุ่ม และ ท�าให้เข้าใจศาสนาอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น
 เยาวชนถือเป็นศนูย์กลางของคนในชมุชน คนใน
ชุมชนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาใด ต่างก็มีเป้าหมาย
เดียวกันในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตข้ึนอย่างมี
คณุภาพ การพัฒนาเยาวชนและการพฒันาชุมชนถอื
เป็นผลประโยชน์ร่วมของคนในชุมชนท่ีสามารถสร้าง
การมีส ่วนร ่วมระหว ่างกันได ้ เยาวชนท่ีผ ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของโครงการชุมชนฮาราปันเป็น
เยาวชนท่ีมีทักษะการสื่อสาร มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ความแตกต่างหลากหลาย มีความเข้าใจชุมชนพหุ
วัฒนธรรม จึงสามารถเป็นฟันเฟืองหลักในการขับ
เคลื่อนโมเดลชุมชนฮาราปันและเป็นพลังส�าคัญท่ี
สามารถเช่ือมต่อผู้คนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบันโครงการชุมชนฮาราปันได้จดัท�าหนงัสอื
คูมื่อชุมชนฮาราปันส�าหรบัมหาวทิยาลยัและโรงเรยีน
เครือข่ายให้ได้น�าไปปรับใช้ตามบริบทท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้มูลนิธิคีนันยังได้ร ่วมกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งรายวิชาที่
บูรณาการชุมชนฮาราปันโมเดลเข้ากับรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป ช่ือว่า “ผูน้�าจติอาสาเพือ่การพฒันาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” (Volunteer Leader for Sustainable Com-
munity Development) ซึ่งเป็นการผสมผสานเนื้อหา
เกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ประโยชน์ของมนษุย์ และ
โมเดลชุมชนฮาราปันเข้าด้วยกัน รายวิชานี้เป็นวิชา
บังคับเลือกเป ิดสอนนักศึกษาช้ันป ี 1-3 ของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ และ
มีแผนจะขยายไปยังวทิยาเขตอ่ืน ๆ  ในอนาคต ถอืเป็น 
ความตั้งใจของโครงการชุมชนฮาราปันท่ีจะส่งต่อ
โมเดลความส�าเร็จนี้ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืนเม่ือ
โครงการชุมชนฮาราปันจบลง
 หากเปรียบเยาวชนเป็นสะพานท่ีสามารถเช่ือม
ต่อคนสองฟากฝั่งถนนให้สามารถเดินไปมาหาสู่กัน
อย่างปลอดภัยแล้ว การขยายเครือข่ายโครงการ
ชุมชนฮาราปันก็คงเปรียบได้กับการเพิ่มจ�านวน
สะพานให้มากขึ้น ยิ่งสะพานเพิ่มมากขึ้นเท่าใด ผู้คน
ก็สามารถสื่อสารกันมากขึ้นเท่านั้น เป็นพื้นฐานของ
ความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจระหว่างกนั และความเข้ม
แข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

ปราชญ์ชาวบ้าน ครูพี่เลี้ยง และ เยาวชน
โครงการชุมชนฮาราปัน ร่วมกันวาดแผนที่เดินดิน
หลังจากลงพื้นที่ จัดขึ้นก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19
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ผู้เขียน: ซัยนุดดิน นิมา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเเละกิจการพิเศษ
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รอกิ เจ๊ะแต
นักวิชาการ ส�านักงานวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์เป็นศนูย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนองความต้องการท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศ อันจะน�าไปสู่การช้ีน�าสังคมทาง
ปัญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมรากฐานให้เข้มแข็ง ท้ังนี้มหาวิทยาลัยได้
ก�าหนดกลยุทธ์ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ได้แก่ การพัฒนาคนเพ่ือเพื่มภูมิคุ้มกันและยกระดับ
คณุภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสทิธภิาพ การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การจดักจิกรรมทางวชิาการในรปูแบบท่ี
หลากหลาย การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการบริหารจัดการ    
ที่เอื้อต่อการขยายและให้บริการเชิงรุก
 การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจท่ีมีความ
ส�าคัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยส�านักงาน
บริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาการ
อิสลาม เป็นหน่วยกลางในการประสานงานและ
พัฒนาการให้บริการไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างต่อ
เนื่อง เพ่ือตอบสนองนโยบายและเป้าประสงค์หลัก
ของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
บรกิารวชิาการ โดยมเีป้าประสงค์ให้มหาวทิยาลยัเป็น
สถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างย่ังยืน เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการ 
เป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ บนพื้น

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล
แบบบูรณาการ (หนึ่งต�าบล 
หนึ่งมหาวิทยาลัย)

ฐานของการน�าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ยดึหลกัศาสตร์พระราชา โดย
จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระ
ราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว สมเดจ็พระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถและพระบรมวงศานวุงค์ 
โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานของ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น 
ชุมชนและประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
และพัฒนา จนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสังคม
อย่างเป็นระบบและย่ังยืนอันจะน�าสู่การพัฒนาสังคม
ฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการน�าเอาองค์ความ
รู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ไปร่วมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เช่น 
การจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ การวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวคิดในการ
ท�างานเพื่อรับใช้สังคม
 การด�าเนินงานพัฒนาในพื้นท่ีเกิดจากการร่วม
คิด ร่วมท�า ระหว่างหน่วยงานและชาวบ้าน โดย
ส�านักงานวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม คณะ
วิทยาการอิสลามท�าหน้าท่ีเป็นแกนกลางประสานให้
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ระบบน�้า และด้านกระบวนการหลักการพัฒนาตาม
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แนวพระราชด�าริคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งบันได
ท้ังสามข้ันนีจ้ะท�าให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและน�า
ไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาในที่สุด

แนวทางการปฏิบัติงาน
 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบูรณาการ (1 ต�าบล 
1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาการอิสลามได้ประยุกต์
หลักการด�าเนินงานสู่แนวปฏิบัติดังนี้
 1. แนวปฏิบัติในการประยุกต์เรื่องการบริหาร
จากต้นน�า้ กลางน�้า ปลายน�้า
 ต้นน�้า เป็นแหล่งองค์ความรู้ จะประกอบด้วย
ความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือ
จากสาขาวิชาเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลางน�้า จะเป็นส่วนท่ีส�านักงานวิชาการและ
พันธกิจเพ่ือสังคม คณะวิทยาการอิสลามมีบทบาท
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างต้นน�้ากับปลายน�้า โดยมุ่ง
เน้นด้านการจัดการความรู้ การส่งเสริมการพัฒนา 
และการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

 ปลายน�า้ จะเป็นการบูรณาการระดบัพืน้ท่ี ชุมชน 
ท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อน�าองค์ความรู้จากโครงการ
พฒันาพืน้ท่ีต้นแบบ และโครงการ: กจิกรรมเพือ่สงัคม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Social Enterprise for Eco-
nomic Development) ภายใต้โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social 
Engagement: USE ) และประสบการณ์จากโครงการ
ท่ีด�าเนินการโดยสาขาการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาปรบัใช้ในแต่ละพืน้ท่ีอย่างเหมาะสม
กบัภมิูสงัคม และภมิูปัญญาชุมชนท้องถิน่ โดยมุ่งเป้า
หมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
 2. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด�าริ 7 ข้ันตอน ประยุกต์จากหลัก
การ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ได้แก่ (1) การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีความ
ร่วมมือ (2) การก�าหนดพื้นท่ีโดยพิจารณาจากภูมิ
สังคมและสภาพปัญหาแต่ละพื้นท่ีท่ีเป็นเป้าหมาย
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ปฏิบัติการพัฒนา (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียน
รู้ ถ่ายทอดความรู้ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมของกลุ่ม
เป้าหมาย เพ่ือเตรยีมความพร้อมกลุม่เป้าหมายก่อน
กระบวนการพัฒนา (4) การลงมือปฏิบัติ คือการท่ี
ชุมชนและภาคีทุกภาคส่วนร่วมด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาโดยเรยีนรูจ้ากโครงการพระราชด�าริ
และน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ศักยภาพ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ (5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนที่เน้นการ
สือ่สารและการแลกเปลีย่นประสบการณ์ท่ีเกดิข้ึนจาก
การลงมือปฏบัิติ เพ่ือสรปุบทเรยีน ข้อค้นพบและการ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง (6) การให้ค�าปรกึษาและตดิตาม
อย่างใกล้ชิด เป็นการจดัทีมสนบัสนนุให้ค�าปรกึษาแก่
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนา และ (7) การ
วดัผล เป็นข้ันตอนสดุท้ายเพ่ือประเมนิผลการด�าเนนิ
งานว่า มีผลส�าเร็จ หรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือ
ไม่ อย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีอืน่ ๆ  
ต่อไป

พื้นที่ด�าเนินการ
 ส�านักงานวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม คณะ
วิทยาการอิสลามได้คัดเลือกพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 
6 ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่
ต้นแบบในการประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริ ด�าเนิน
โครงการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
งาน สร้างรายได้ในท้องถิ่นชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรให ้มีประสิทธิภาพและส ่งเสริม
พฒันาการตลาดให้กบักลุม่เกษตรกรผกัปลอดสารพษิ  
โดยมีรูปแบบการท�างานในลักษณะของโครงการเชิง
ปฏบัิตกิารเพือ่ร่วม “สร้างและพฒันาระบบการเกษตร
แบบย่ังยืนโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน ซ่ึงการปฏบัิติ
งานในโครงการนี้ มุ่งเน้นการท�างานร่วมระหว่าง
ประชาชนกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และการ
สนับสนุนโดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนท่ี
เกีย่วข้อง ซ่ึงเป็นรปูแบบการปฏบัิตงิานท่ีมอียู่ไม่มาก
นกัในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพืน้ท่ี
ท่ีประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดอันยาวนาน

สรุปผลการด�าเนินโครงการ
ในยระยะแรกดังนี้

กจิกรรม: ส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิ
กลุ่มเกษตรกร
 ในการด�าเนนิการระยะแรก โครงการฯได้ก�าหนด
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมี
เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวนท้ังสิน้ 38 ราย 
และมีชนดิผกัท่ีเกษตรกรมีความสนใจมากท่ีสดุคอืผัก
บุ้ง รองลงมาแตงกวา มันเทศ ถั่วฝักยาว แตงโม 
ข้าวโพด ผักกวางตุ้งและใบโหระพา 

พื้นที่การเพาะปลูก
 จากการส�ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรท่ี
ร่วมโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีขนาดพืน้ท่ีในการเพาะ
ปลูก 1-3 ไร่จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 รอง
ลงมาขนาดพื้นที่น้อยกว่า 1 ไร่ จ�านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.68 ส่วนขนาดพื้นที่ 4-6 ไร่ มีจ�านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และขนาดพื้นที่มากกว่า 7 
ไร่ มีจ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26
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การจ�าหน่ายผลผลิต (การตลาด) 
 ผลผลติทางการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ท่ีนัน้
มีมากมายหลายชนิดผลัดเปลี่ยนกันผลิดอกออกผล
ตลอดท้ังปีซึ่งเกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของเกษตร
กรผูผ้ลติ ตัง้แต่การคดัเลอืกพนัธุพ์ชื การเตรยีมพืน้ท่ี
เพาะปลูก การให้น�้าและปุ๋ย การป้องกันก�าจัดพืช 
ส�าหรบัการเกบ็เกีย่วและการวางจ�าหน่ายนัน้ เกษตรกร
ได้ด�าเนนิการจดัการทางการตลาด (marketing man-
agement)  ของเกษตรกรเอง เป็นการจัดการตลาด
ในส่วนท่ีค่อนข้างจะใกล้ตัวเกษตรกรค่อนข้างมาก
ท่ีสุด คือการจัดการทางการตลาดในรูปแบบท่ีตัว
เกษตรกรเป็นผูจ้�าหน่ายผลผลติทางการเกษตรเอง คอื
เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จ�าหน่ายเองในตัวคน ๆ  
เดยีวกนั หรอืเรยีกกนัง่ายว่า ปลกูเองขายเอง และอีก
รูปแบบหนึ่งคือรูปแบบขายส่ง โดยมีพ่อค้าคนกลาง
เข้ามาซื้อผลผลิตในหมู่บ้าน
 ผลการส�ารวจของกลุ่มเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ
พบว่า การจัดการตลาดส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง
จ�านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และอีกจ�านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 เป็นการขายปลีก

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
1) เชิงปริมาณ 
- เพิ่มรายได้เกษตรในชุมชน ร้อยละ 10
- เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงากรมีแปลงผกัอย่างน้อย 

1 แปลงต่อ 1 ครัวเรือน
- เพิ่มการมีงานท�าของชาวบ้านในชุมชนที่ตกงาน

เนื่องจากวิกฤติโควิด 19 ร้อยละ 60 
2) เชิงคุณภาพ 
- เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ
- เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการด�าเนินการจากการด�าเนินโครงการ
จากการด�าเนินการที่ผ่านมาพบว่า โครงการดังกล่าว
ได ้ เสริมสร ้างศักยภาพของชุมชน ประชาคม
มหาวิทยาลัย และสังคมดังนี้

1. ส�าหรับชุมชน
1.1 เปิดใจท่ีจะเรยีนรูว้ธิกิารต่าง ๆ  ในการท�าธรุกจิใน

ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
1.2 เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น
1.3 ชุมชนสามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
เกี่ยวกับการท�าธุรกิจในชุมชน

1.4 น�าความรู้ท่ีได้จากแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาธุรกิจใน
ชุมชน

1.5 สามารถเรยีนรูว้ธิกีารต่าง ๆ  ในการแก้ปัญหาจาก
ค�าแนะน�าของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.6 หมู่บ้าน ชุมชน ผู้น�าชุมชนกลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชน มีศกัยภาพและภมิูคุม้กนัปัญหาความ
ยากจน และสามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

2. ส�าหรับนักศึกษา
2.1 สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์

เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการท�าแผนธุรกิจ
2.2 สามารถปรับตัว และเรียนรู ้ ท่ีจะอยู ่ร ่วมกับ

นักศึกษาคนอื่นได้
2.3 สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

จากชุมชน

“สร้างและพัฒนา
ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานในโครงการนี้

มุ่งเน้นการท�างานร่วมระหว่าง
ประชาชนกับนักวิชาการ

จากมหาวิทยาลัย
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การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน

2.4 สามารถเรียนรู ้ และแลกเปลี่ ยนทางด ้ าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.5 ฝึกทักษะการมีวินยั และวางแผนจดัการด้านเวลา
ได้

2.6 สามารถอธบิายเกีย่วกบัผูป้ระกอบการเพือ่สงัคม
2.7 มีความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างนักศึกษา
2.8 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการท�า

แผนธรุกจิ และสามารถประยคุต์ใช้ในชีวติประจ�า
วันได้

3. ส�าหรับอาจารย์ 
3.1 เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ จากผู้มีประสบการณ์ทาง

ด้านการท�าแผนธุรกิจ
3.2 เรยีนรูวิ้ธีการท�าโครงการฯ กบัอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ  

ท่ีมีประสบการณ์จากมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ
3.3 อาจารย์ท่ีมาจากสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาทาง

ด้านการเกษตร ด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ 

3.4 สามารถเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดย
เฉพาะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

3.5 สามารถเรี ยนรู ้ วิ ธี การท� าแผนธุ รกิ จจาก
ประสบการณ์โดยตรงของปราชญ์ชาวบ้านาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4. ส�าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.1  เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการ

ส่งเสริมและพัฒนาวิจัยเพื่อชุมชน 
4.2  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
4.3  เพื่อเป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
4.4  อบรมอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเกีย่วกบัการท�าแผน

ธรุกจิ และทักษะการท�างานในสถานการณ์จริงได้ 
4.5 อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีจิตส�านึกในการพัฒนา

5. ส�าหรับองค์กรอื่น ๆ 
5.1 เพือ่ท�างานร่วมกนักบัชุมชนในการพฒันาชุมชน

ให้ดีขึ้น
5.2 องค์กรสามารถร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชน
5.3 ใช้เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรเองและชุมชน
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 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าคณะวิทยาการอิสลาม
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ๆ อยู่ 4 ประการ คือ 
การผลติบัณฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการและการ
ทนุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม ซ่ึงภารกิจเหล่านี้ต้องมี
ความเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ดัง
นั้นงานบริการวิชาการสู่ชุมชนนอกจากชุมชนจะได้
องค์ความรู้แล้ว คณะฯก็ยังได้สร้างประสบการณ์แก่
บรรดานักศึกษาท่ีได้ลงพื้นท่ีเพื่อเป็นสนามฝึกปฏิบัติ
ท่ี ให ้ ทุกคนได ้ลงมือปฏิ บัติ เองจริง ท�าให ้ เกิด
ประสบการณ์ท่ีดีกับตัวนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
และตวัชาวบ้านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การลงไป
ศกึษาความต้องการของชุมชนนัน้ต้องอาศยัเครือ่งมอื
หลายด้านเข้าด้วยกนั เรยีกว่าต้องขนกนัมาท้ังศาสตร์
และศิลป์กันเลยท่ีเดียว ซ่ึงถ้าจะให้ได้ค�าตอบอย่าง
ชัดเจนนั้นก็จะมีใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) การเรียนรู้
ในเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นการลงฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ผู้
เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องทบทวนในส่วนของความ
รู้วิชาการในด้านต่าง ๆ ของศาสตร์ทางด้านการ
บริหารการจัดการ การตลาด การลงทุน การเขียน
แผนธุรกิจและแผนลงทุน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งของพื้นท่ีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรเป็นต้น ซ่ึงความรูต่้าง ๆ  จะขาดส่วนได้ส่วน
หนึ่งไปไม่ได้ 2) การเรียนรู ้ในเชิงกระบวนการ 
กระบวนการเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการศึกษาชุมชน ยิ่งใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชุมชนแบบมีการเรียน
รู้อย่างมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นถ้ามีความแม่นย�าใน
กระบวนการแล้วก็จะท�าให้งานช้ินนั้นสามารถด�าเนิน
ไปได้ด้วยดี ในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น
แต่ละกระบวนการต้องมีความรอบคอบเพราะถ้ามี
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งผิดพลาดก็จะส่งผล 
กระทบต่อกระบวนการที่อยู่ถัดมาทันที และ 3) การ
เรยีนรูใ้นเชิงประสบการณ์ ประสบการณ์ท่ีได้เรยีนรูใ้น
การลงชุมชนครั้งนี้มีมากมายไม่เพียงเฉพาะความรู้
ทางด้านวิชาการท่ีได้หรอืความรูท้างด้านกระบวนการ
การท�างานเท่านั้น โดยเฉพาะประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตอยู่ในชุมชน วิถีชุมชนได้สอนให้รู้ว่าถึงชุมชนจะ
อยู่ใกล้ ๆ  กนัหรอืห่างกนัชุมชนกจ็ะมบีรบิทท่ีแตกต่าง
กนั เพราะฉะนัน้ถ้าไม่ได้เข้ามาศกึษาชุมชนในชุมชน
จรงิ ๆ  ไม่เข้าถงึความเป็นชุมชน ทุกคนจะไม่สามารถ

รู้ได้เลยว่าชุมชนนั้นจริง ๆ แล้วเป็นเช่นใด และ
ประสบการณ์ท่ีมากขึน้กจ็ะท�าให้เราสามารถเข้าใจและ
เข้าถงึชุมชนได้ง่ายและเรว็ข้ึน และการตดิต่อประสาน
งานก็ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะช่วยให้เราสามารถ
ท�างานได้อย่างดี เช่น ติดต่อกับผู้น�าระดับต่าง ๆ 
หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพราะหน่วยงานหรือ
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะช่วยให้การ
พัฒนาเป็นไปในทางที่ดีได้
 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ท้ัง 3 ส่วนนั้นมีความ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เพราะในการลงศึกษาชุมชน
จริงๆนั้นต้องอาศัยสิ่งท่ีได้เรียนรู้นี้ไปบูรณาการท่ีจะ
พลกัดนัการพัฒนาทางด้านส่งเสรมิอาชพีไปสูฝั่นท่ีได้
วางไว้ ซ่ึงความรูท้างด้านวิชาการเปรยีบเสมือนกบัลกู
ธนู ความรู้ในกระบวนการเปรียบเสมือนคันธนู และ
ความรูด้้านประสบการณ์กเ็ปรียบเสมือนคนยิงธน ูซ่ึง
ฝันของเราท่ีอยากเห็นคนในชุมชนมีฐานะท่ีดกีเ็ปรยีบ
เสมือน เป้าของลูกธนู ถ้าขาดลูกธนูเราก็จะไปไม่ถึง
เป้า ถ้าขาดคันธนูเราก็ไม่มีตัวขับเคลื่อนลูกธนูให้ไป
สูเ่ป้า และท่ีส�าคญัถ้าไม่มคีนยิงธน ูลกูธนกู็ไม่สามารถ
ที่จะออกจากคันธนูไปสู่เป้าได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคน
ไม่สามารถทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปได้ใน 3 เรื่องนี้

งานบริการวิชาการสู่ชุมชน
นอกจากชุมชนจะได้องค์ความรู้แล้ว

คณะฯ ก็ยังได้สร้างประสบการณ์
แก่บรรดานักศึกษาที่ได้ลงพื้นที่

เพื่อเป็นสนามฝึกปฏิบัติที่ให้ทุกคน
ได้ลงมือปฏิบัติเองจริง
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ผู้เขียน : ดร.นิยอ บาฮา
ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ
ความส�าเร็จ ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คอื กระบวนการ
บริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ส�าหรับกระบวนการ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีผู้นิเทศใช้ข้อมูล
จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ส�าหรับ
การวางแผนในการให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ ร่วมคิด 
ร่วมท�า และสนับสนุน ให้มีการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้สูงข้ึนตรงตามสภาพความต้องการท่ีแท้จริง
ของการพัฒนา โดยผ่านครูผู ้สอนและผู ้บริหาร
โรงเรยีน รวมท้ังการช้ีแจง การแสดง หรอืการแนะน�า
เกีย่วกบัการสอน การนเิทศการศกึษาจงึเป็นภารกจิท่ี
จ�าเป็นต่อการจัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคคลหลายฝ่าย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธวิาส เขต 3 มีเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพการ
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ซ่ึงท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัต�า่กว่าค่าเฉลีย่

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย 
โดยใช้รูปแบบ PLAKDAN (ผลักดันโมเดล) บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3

ระดบัประเทศ นักเรยีนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการใช้
ภาษาไทย ขาดทักษะการอ่าน การเขียน การคดิข้ันสงู 
ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรู ้ภาษาไทยท่ีมี
ประสทิธภิาพ ครูส่วนใหญ่ใช้วธิกีารสอนแบบบรรยาย 
สอนโดยยึดหนงัสอืเรยีน สอนไม่ตรงตามตวัช้ีวดั ขาด
กระบวนการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้
นกัเรยีนมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตข้ัินพืน้
ฐาน (O-NET) มีค่าเฉลีย่ต�า่กว่าระดบัประเทศ โดยพบ
ว่าผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตข้ัินพืน้ฐาน 
(O-NET) ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการ
ศกึษา 2560-2562 มีค่าเฉลีย่รวม 4 กลุม่สาระการเรยีน
รู้เท่ากบั 27.59 29.82 และ 27.64 ตามล�าดบั และช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2560-2562 มีค่าเฉลีย่
รวม 4 กลุม่สาระเท่ากบั 25.79 28.26 และ 27.99 ตาม
ล�าดบั ซ่ึงมีค่าเฉลีย่ไม่คงท่ี
 จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนปัญหาการนิเทศท้ัง
ด้านคุณลักษณะศึกษานิเทศก์ จ�านวนศึกษานิเทศก์ 
การปฏิ บัติ งานและการได ้ รับการพัฒนาของ
ศึกษานิเทศก์ให้สามารถด�าเนินการนิเทศได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ผูร้ายงานจงึมีแนวคดิท่ีจะพฒันาวธิกีาร
นเิทศโดยอาศยัความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศกึษา
ให้สามารถด�าเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูและการบริหารงานวชิาการของสถาน
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ศกึษาในสงักดั อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพการ
ศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
 จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีการบรหิารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม การนิเทศการศึกษา การบริหารโดย
ใช้หลกัธรรมาภบิาล การน�าวงจรเดมม่ิง (PDCA) และ
ทฤษฎีระบบ ผู้รายงานได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมี
การประชุมหารือในการก�าหนดแนวทางการนิเทศ
ติดตาม การวิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดท�าเครื่อง
มอืการนเิทศ ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมือการนเิทศ การ
ก�าหนดปฏทิินการนเิทศ และแนวทางการสรปุผลการ
นิเทศ เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยการสังเกต
การสอน การสะท้อนผลการนิเทศ การเสนอแนะวิธี
การและแนวทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนา รวมถึงการ
สร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างพลังบวกให้ผู ้
บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ อันจะส่งผลต่อผู้
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูง
ขึ้นเป็นล�าดับ 

รูปท่ี ๑ รูปแบบการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการ
บรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการจดัการ
เรียนรู้ของครู โดยใช้รูปแบบ PLAKDAN (ผลักดัน
โมเดล) บนพืน้ฐานหลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3

 กระบวนการนิเทศติดตามเพื่อส ่งเสริมการ
บรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการจดัการ
เรียนรู้ของครู โดยใช้รูปแบบ PLAKDAN  (ผลักดัน
โมเดล) บนพืน้ฐานหลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษา
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 มีกระบวนการด�าเนินงาน ดังนี้

การประชุมเพื่อวางแผน
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คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน

PLAKDAN
(ผลักดัน)

PLANNING

LEARNING

ANALYSIS

KNOWLEDGEDO

ACTION

NETWORK

หลักคุณธรรม                      
 

  หลักความโปร่งใส ่
 

 

                หลกัการมสีว่นร่วม       หลักความรับผิดชอบ    
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ักค
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มค

ุ้มค
า่ 

 
 

    
    

     
  หลกันติิธรรม

- การบรหิารงานวชิาการ

- การนเิทศการจดัการเรยีน

การสอน

- การพฒันาระบบประกนั

คณุภาพ

- กระบวนการจดัการเรยีนรู้

- การวดัและประเมนิผลการ

จดัการเรยีน

- การใช้สือ่และนวตักรรม

- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

(RT, NT, O_NET)

- คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

- ทักษะกระบวนการและ

ทักษะชวีติ
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 1. Plan (การวางแผน) หมายถึง การก�าหนดวิธี
การ กระบวนการและขั้นตอนในการด�าเนินการนิเทศ
ก�ากับ ติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
ก่อนด�าเนนิการลงพืน้ท่ี ส�าหรบัเป็นแนวทางหรอืแผน
งานไว้เป็นการล่วงหน้าเพือ่ให้การด�าเนนิงานบรรลผุล
ส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีวิธีการด�าเนินงานตามขั้น
ตอนดังนี้
1.1 ก�าหนดเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการ

ศึกษา 
1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการยกระดบัคณุภาพ

การศึกษา
1.3 ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการและการนิเทศ

ติดตาม
1.4 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5 ก�าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและการนิเทศ

ติดตาม

 2. Learning (การเรียนรู้) หมายถึง การศึกษา
และเรียนรู้สภาพปัญหา บริบทพื้นท่ี การวิเคราะห์
นโยบายและกลยุทธ์ รวมถงึการเรยีนรูแ้นวทางปฏบััติ
ในการด�าเนินการให้บรรุลตามแผนและเป้าหมายท่ี
ก�าหนด โดยด�าเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาและท�าความเข้าใจสภาพปัญหาและของ

บริบทพื้นที่ 
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเพื่อสู่การปฏิบัติ
2.3 ศกึษาหลกัการและแนวทางการบรหิารงานโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล
2.4 ศกึษาความต้องการจ�าเป็นในการพฒันางานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
2.5 การสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังบวกให้ผู้

บริหาร ครู พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.6 การเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันเพื่อก้าว
ข้ามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

2.7 เรียนรู้แนวทาง อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการ
ด�าเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมในห้องเรียน
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 3. Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) หมายถึง การ 
น�าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากศึกษาและเรียนรู ้
มาจ�าแนก แยกแยะ จดัระบบ และสรปุความ ท้ังข้อมูล
เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด โดย
ด�าเนินการดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)
3.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ 

(O-NET)
3.3. วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รยีนระดบัช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
3.4 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านของนกัเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1
3.5 วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตามจากปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา

 4. Knowledge (การใช้องค์ความรู้) หมายถึง 
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมิน
ค่า รวมถึงการจัดการความรู้ (Knowledge Manage-
ment) เพือ่น�าความรู้สูก่ารปฏบัิต ิโดยด�าเนนิการดงันี้
4.1 น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อ

ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงาน
4.2 ค้นหาวธิกีารและองค์ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ

นเิทศตดิตามและการบรหิารจดัการเพือ่ ยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับ
ผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า 

4.3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสู่แนว
ปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)

4.4 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ เช่น Google Drive, Application Line, 
การส ่งข ้อมูลผ ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(e-mail) หรือ Facebook

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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 5. Do (การลงมือปฏิบัติ) หมายถึง การน�าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ท้ังหมด (Knowl-
edge Management) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยด�าเนนิการตามข้ันตอน กระบวนการและแผนการ
ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการดังนี้
5.1 น�าเทคนิควิธีการและองค ์ความรู ้ เกี่ยวกับ

กระบวนการนิเทศติดตามและการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการนิเทศ
ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

5.2 ร่วมด�าเนนิการนเิทศตดิตามการจัดการเรยีนการ
สอนของครูกับผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่รับผิด
ชอบโดยผ่านกิจกรรมการนิเทศแบบสังเกต 
สะท้อน และเสนอแนะ

5.3 ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ (PLC) เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา
และปรับปรุงพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตาม
และการด�าเนินงาน

5.4 ร่วมรบัผดิชอบในความผดิพลาดท่ีเกดิข้ึนจากการ
นิเทศติดตามและการบริหารจัดการ

5.5 เสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

5.6 เสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร
ทางการศกึษาน�าคณุธรรม จรยิธรรม สูก่ารปฏบัิติ
เป็นที่ประจักษ์ เช่น ไม่ทุจริต ไม่เห็นประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม มีความเห็นอกเห็นใจ 
และน�้าใจต่อผู้ร่วมงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คณุธรรม จรยิธรรม ผ่านการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ในชั้นเรียนและในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

5.7 เสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท�างานบนพื้นฐานกฎหมาย 
ระเบียบ ความถูกต้อง และมีความเป็นธรรมต่อ
ตนเองและผู้อื่น

การเรียนการสอนในชั้นเรียน
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 6. Action (การปรบัปรงุพัฒนา) หมายถงึ การน�า
ผลจากการลงมือปฏิบัติ การบริหารจัดการของผู้
บรหิารสถานศึกษา การก�ากบันเิทศตดิตามการจดัการ
เรียนการสอนของครู โดยน�าผลมาวิ เคราะห ์ 
สงัเคราะห์สรปุผผล เพือ่ช้ีแนะ แนะน�า และเสนอแนะ 
เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้า
หมายที่ก�าหนด
6.1 ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และสรปุผลนเิทศตดิตาม

การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
6.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการด�าเนิน

งานของผู้บริหารสถานศึกษาในการก�ากับและ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู

6.3 ร่วมเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้บรรลุ
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของการเรียนรู้

6.4 ร่วมเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงานของผู้
บรหิารสถานศกึษาเพือ่การปรบัปรงุวธิกีารบรหิาร
จัดการและการนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
จดัการศกึษาในสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

6.5 จัดท�าเอกสารสรุปรายงานผลการนิเทศติดตาม
เป็นสารสนเทศเพือ่น�าข้อมลูไปใช้ในการก�าหนด
นโยบายหรือกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป

 7. Network (การสร้างเครือข่าย) หมายถึง การ
สร้างความร่วมมือในการด�าเนินงานด้านการบริหาร
จดัการของผู้บริหารสถานศกึษา การนเิทศตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนของครู และการสร้างภาคีเครือ
ข่ายระหว่างผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
รองผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู ้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
วิชาการโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เครือข่าย
ผูป้กครองและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี โดยด�าเนนิการดงันี้

การสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน
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ร่วมด�าเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูกับผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ 
โดยผ่านกิจกรรมการนิเทศแบบสังเกต สะท้อน และเสนอแนะ

7.1 สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยผ่านกิจกรรมการประชุม 
การสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบท
เรียน 

7.2 สร้างเครือข่ายพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
เช่น การประชุมผ่าน Zoom Cloud Meeting การ
ติดต่อประสานงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook, Application Line, Google drive) 

7.2 ยอมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของทุกฝ่าย
เพือ่การปรบัปรงุพัฒนาและต่อยอดผลการด�าเนนิ
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3 สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ให้ขวัญก�าลังใจและ
ร่วมรับผิดชอบในข้อผิดพลาด ร่วมช่ืนชมใน
ความส�าเร็จ

7.4 ร่วมกันเผยแพร่ผลการด�าเนินงานสู่ชุมชนและ
เครือข่ายอื่นๆ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสู่ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
การศึกษาดูงาน และเผยแพร่ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น การนเิทศออนไลน์ผ่าน Facebook, 
Application Line เป็นต้น

แนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการนิเทศ
โดยอาศัยความร่วมมือ

จากผู้บริหารสถานศึกษา
ให้สามารถด�าเนินการนิเทศ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
และการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
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ข้อค้นพบที่ได้จากการด�าเนินงาน 
มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้บรหิารสถานศกึษามคีวามตระหนกัและมคีวาม

มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาครูให้สามารถด�าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ      
ผูเ้รยีนบรรลตุามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัช้ีวดั
ในหลักสูตร

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาหลายท่านให้ความส�าคญัใน
การพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย โดยมกีาร
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินการอ่านการเขียน เป็นระยะ ๆ

3. ครูผู ้สอนส่วนใหญ่มีการเตรียมการสอน มี
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้  มีสื่อและ
นวัตกรรมส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน แต่กยั็งมีครบูางท่านไม่สามารถจดักจิกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจเป ็น เพราะครู ยั งขาด
ประสบการณ์การสอนและวธิกีารสอนหรอืการจดั
กิจกรรมที่หลากหลาย

4. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการผลิตสื่อท่ีใช้ในการสอน 
เช่น บัตรค�า แถบประโยค บัตรตัวเลข สื่อของ
จริง การจัดกิจกรรมการทดลอง รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม และเพลง เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความ
สนุกเพลิดเพลินในการเรียนรู้

ปัญหาและอุปสรรค
1. การสร้างสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาไทยใน

โรงเรยีนระหว่างครกูบันกัเรยีน และนกัเรยีนด้วย
กันเองในบางโรงเรียนยังไม่ปรากฏได้อย่าง
ชัดเจน

2. ครูผู้สอนบางท่านใช้สื่อการสอนในการจัดการ
เรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาบางท่านขาดการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

4. การนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ขาดความต่อ
เนือ่งและไม่เป็นไปตามปฏทิินท่ีก�าหนด เนือ่งจาก
ศึกษานิเทศก์ติดภารกิจอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรนิเทศติดตาม โดยการสังเกตการสอน การ

สะท้อนผลการสอนและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมถงึ
การใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

2. สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และศกึษานเิทศก์
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกัน สร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ  ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น



กิจกรรมเด่นของ ศอ.บต. 

ศอ.บต. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภภาคใต้อย่างทั่วถึง 
เดินหน้าพัฒนาาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง



ศอ.บต. ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูทะเลตามแนวทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ให้สามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

ศอ.บต. ส่งคนว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 
ไปท�างานต่างพื้นที่ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน
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ศอ.บต. สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว บ่อน�้าร้อนบ้านนากอ ต�าบลอัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ปัจจัยการระกอบอาชีพแก่กลุ่มพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก 40 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2564 
เพื่อส่งเสริมอาชีพการมีรายได้และสนับสนุนการขยายต่อยอดได้ในอานาคต
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ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยางชีพแก่ประชาชนในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่ได้รับความเดือดร้อนและถูกปิดหมู่บ้านจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ศอ.บต. ร่วมกบั จงัหวดัยะลา มอบถงุยังชีพแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี จงัหวดัยะลา ท่ีได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคโควิด-19



ศอ.บต. ช่วยเหลือนักศึกษาชายแดนภาคใต้ในต่างแดนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เดินทางกลับไทย

ศอ.บต. ช่วยกระจายฟักทองที่ล้นตลาดของเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้



ฉันและเธอ เราคนไทยด้วยกัน วันนี้เธอและฉัน ต้องเจอข่าวร้าย
Sudah lamo dok tak senae hati penyakit menipo sudah lama maghi 
ฉันและเธอ เราต้องรวมพลัง ร่วมใจกันหยุดยั้ง โรคร้ายให้พ้นไป
Gi sekali jamin tok tinga bercapo tangae sehati sejiwa
คุณหมอ คุณพยาบาล ต�ารวจทหาร ทุกฝ่าย ร่วมแรงร่วมใจ ประชาชนต้องปลอดภัย
จะหนักจะเบา เราสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ให้คนไทย ปลอดภัยทุกคน
จับมือฉันไว้เธอไม่ต้องกลัว เพราะหัวใจเราคือประชาชน วิกฤตร้าย มันต้องผ่านพ้น เพราะเราทุกคน
จับมือร่วมแรงร่วมใจ
Buwii panyae kita bersama rakyat Thai akae Berjaya 
hidup senang semacae dulu kampong amae rakyat Thai-Melayu 
tempat comae ada banyak lagi laut luah bukit gunung tinggi
pakat jago kampong buwi senae
Rakyat Thai negara selatae 
คุณหมอ คุณพยาบาล ต�ารวจทหาร ทุกฝ่าย ร่วมแรงร่วมใจ ประชาชนต้องปลอดภัย จะหนักจะเบา
เราสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ให้คนไทย ปลอดภัยทุกคน
Pegae tangae tok soh dok bimae sedagho ku rakyat selatae 
Tok lamao balo lepah gi rakyat semua Bersatu hati 
จับมือฉันไว้เธอไม่ต้องกลัว เพราะหัวใจเราคือประชาชน วิกฤตร้าย มันต้องผ่านพ้น
เพราะเราทุกคน จับมือร่วมแรงร่วมใจ
***เพราะเราทุกคน จับมือร่วมแรงร่วมใจ วัคซีนมีไว้ให้เราปลอดภัย ***

เพลง รวมพลัง เพื่อวันใหม่
 สมชาย นิลศรี แชมป์จากรายการ Thailand’ Got Talent Season 3 
ได้เขียนและขับร้องเพลง
“รวมพลัง เพื่อวันใหม่” โดยมี นายอับดุลรอยะ เจ๊ะต๊ะ นักร้องศิลปินท้องถิ่น
จาก อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมขับร้องในภาษามลายู เนื้อหาของ
เพลงกล่าวถึงความล�าบาก และความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า 
แต่ยังมีีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ทหาร บุคลากรทางการ
แพทย์ สื่อมวลชนท้องที่ ท้องถิ่น ที่ยังคงทุ่มเทท�างานอย่างเต็มที่ บทเพลงนี้
จึงถูกถ่ายทอดขึ้นมาเพื่อเป็นก�าลังใจแก่ทุกฝ่ายให้พ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 สมชาย นิลศรี เกิดที่ อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้รับการโหวต
ให้เป็นผู้ชนะในรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 จากการแต่งและร้อง
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สมชาย นิลศรี เป็นนักร้องที่มีความสามารถและมีความภาคภูมิใจกับการเป็น
คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ใช้บทเพลงสื่อสารกับคนไทยถึง
เรื่องราวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ผู้เขียน: พัชรา ยิ่งด�านุ่น
ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุม.อ.ปัตตานี

ม.อ.ปัตตานี กับบทบาทการบริหารจัดการ
ในสถานการณ์โควิด-19

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
มีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการช่วงทีม่ีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ขอความร่วม
มอืสถาบันการศกึษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนใน
พื้นท่ี ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและ
รกัษา และอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นให้เพยีงพอตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

เสวนาพาที
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 รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รอง
อธกิารบด ีวทิยาเขตปัตตาน ีกล่าวว่า “มหาวทิยาลยัฯ
ได ้ประชุมหารือภายในเพื่อเตรียมความพร้อม
สนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท้ังต่อ
ประชาคมภายใน และภายนอก โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และ
ประสานการท�างานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้านการป้องกันและแก้ไข
 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
ร่วมมือกับทางจังหวัดปัตตานี โดยเปิดหอพัก 7 เป็น 
Local Quarantine (LQ) ของอ�าเภอเมอืงปัตตาน ีแห่ง
ที่ 2 เป็นศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ที่มีความเสี่ยง
ติดเชื้อโควิด-19 ของอ�าเภอเมืองปัตตานี รองรับได้
จ�านวน 70 ห้อง โดยส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอเมอืง
ปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบ ท่ีผ่านมาจากการสังเกต
อาการของผูท่ี้พกัอยู่ในหอพกั 7 พบผูต้ดิเช้ือโควดิ-19 
หลายราย ส่งตวัเข้าสูก่ารรกัษาท่ีโรงพยาบาลปัตตานี
และโรงพยาบาลสนาม
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี ยังได้รับการประสานจากโรง
พยาบาลปัตตานี เพื่อขอสนับสนุนพื้นท่ีกักตัวเพื่อ
สังเกตอาการของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีประวัติ
สัมผัสผู้ป่วยโควิดที่ปกปิดประวัติ มหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาเปิดหอพัก 6 เป็นสถานท่ีกักตัวเพื่อสังเกต
อาการ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 
2564 หลงัจากสงัเกตอาการครบ 14 วนัแล้ว บุคลากร
ทางการแพทย์ 17 คนปลอดภัย สามารถกลับไป
ปฏบัิตหิน้าท่ีโรงพยาบาลปัตตานตีามปกต ิมหาวทิยา
ลัยฯได้ปิดบริการหอพัก 6
 ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัด
ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากหลายคลัสเตอร์ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี จึงเร่งประสานมายังมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อขอสนับสนุนพื้นท่ีรองรับผู้ป่วยโควิด มหาวิทยา
ลัยฯได้พิจารณาเปิดหอพัก 6 เป็นโรงพยาบาลสนาม 
แห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี ลักษณะอาคาร 4 ชั้น 

ห้องพักรวม 73 ห้อง ขนาด 292 เตียง วันเสาร์ที่ 19 
มิถุนายน 2564 สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารับ
การรักษาตัววันแรก จ�านวน 93 คน โดยมีส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี 
นายแพทย์รุซตา สาและ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
สนามจังหวัดปัตตานี และนางสุมาลี คงสมพรต 
พยาบาลวิชาชีพ เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลสนามแห่ง
ที่ 5 จังหวัดปัตตานี
 “การท�างานในรอบนี้ จังหวัดปัตตานีได้ให้
แนวทางการท�างานอ�าเภอต่าง ๆ จัดสถานท่ีกักตัว
เพือ่สงัเกตอาการ ในส่วนของ ม.อ.ปัตตาน ีอยู่ในเขต
เมืองปัตตานี จะมีส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมือง
ดูแล ประสานงานมาว่าจะใช้พื้นท่ีตรงไหน สรุปว่า 
หอพัก 7 ซ่ึงเดิมเราเตรียมจะปรับปรุง ห้องพัก
สามารถใช้งานได้ 80 % จากประสบการณ์ที่เราเคย
เปิดหอพัก 7 เป็นศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของ
นกัศกึษาไทยเรยีนท่ีปากสีถาน ปี 2563 แม้จะมีความ
กงัวลใจของประชาคมม.อ.ปัตตาน ีอยู่มากในตอนแรก 
เมื่อได้พูดคุยท�าความเข้าใจโดยการท�างานประสาน
งานกับส�านักงานสาธารณสุขอย ่างเต็มก�าลัง 
ส�านกังานสาธารณสขุ จงัหวดัปัตตาน ียินดรีบัผดิชอบ
ทั้งหมด เราจึงยินดีสนับสนุน เมื่องานผ่านไปด้วยดี 
เราได้เรยีนรูก้บับทบาทตรงนัน้ ท�าให้มีความพร้อมใน
การเปิดพื้นที่ หอพัก 7 เป็น LQ เพื่อสังเกตอาการผู้
ท่ีมีความเสีย่งตดิเช้ือโควดิ-19 ในสถานการณ์ปัจจบัุน 

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
(ม.อ.ปัตตานี)
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เตรียมเปิดหอพัก ส�าหรับ Local Quarantine (LQ) ของอ�าเภอเมืองปัตตานี

หอพักส�าหรับ Local Quarantine (LQ) ของอ�าเภอเมืองปัตตานี
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ห้องพักส�าหรับ Local Quarantine (LQ) ของอ�าเภอเมืองปัตตานี

ความจ�าเป็นของพืน้ท่ีท่ีเราให้บรกิารได้มกีารท�าความ
เข้าใจกับประชาคม ม.อ.ภายใน ประชุมกับอาจารย์ 
บุคลากร ให้รับทราบว่าเราจะจัดเรื่องนี้ ซ่ึงทุกคน
เข้าใจดีไม่มีใครคัดค้านอะไร เข้าใจความจ�าเป็นที่จะ
ท�างานและเ ช่ือมั่น ในการดูแลของส�านักงาน
สาธารณสขุอ�าเภอเมือง ร่วมกบัทางอ�าเภอ เราบูรณา 
การการท�างานร่วมกัน และร่วมสนับสนุนการท�างาน 
เห็นใจเจ้าหน้าท่ีช่วยกันปกป้องอาณาบริเวณ จ�ากัด
ขอบเขต เพ่ือไม่ให้เกดิการแพร่กระจาย เรามอบพืน้ท่ี
ส่วนนี้ให้ทางส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอดูแล โดย
เราสนบัสนนุด้านจราจร เพ่ือความปลอดภยั และเสรมิ
การท�างานของพื้นท่ีด้วยบทบาทท่ีเราท�ามีส่วนช่วย
ป้องกันและแก้ไขเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นท่ีเบาบาง 
ช่วยให้ผู้ปฏบัิติงานมีความสะดวกสบายในการท�างาน
โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทาง
วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ ได้รับการสนับสนุนชุด PPE อุปกรณ์
ทางแพทย์ และสิ่งจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน เรายินดี
ท�าในส่วนนี้” รองศาสตราจารย์อิ่มจิต กล่าว

ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ป้องกันโควิด-19
 จากการท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบาย
ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100 % ในภาค
การศกึษาท่ี 1/2564 เพือ่ความปลอดภยัของบุคลากร 
อาจารย์ และนักศึกษา ท�าให้เรามีความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ีเพือ่รองรับเป็นศนูย์ฉีดวคัซีนโควิด-19 
เราท�าหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ี 
อ�านวยความสะดวก อุปกรณ์ ภายในอาคารเรียนรวม 58 
พืน้ท่ีกว้าง มีห้องแยกเป็นสดัส่วนรองรบัประชาชนเข้า
รับการฉีดวัคซีนได้จ�านวนมาก และห้องขนาดใหญ่
เพ่ือสงัเกตอาการหลงัจากได้รับการฉีดวคัซีนแล้ว การ
ท�างานภายใต้การบรหิารของโรงพยาบาลธญัญารกัษ์
ปัตตาน ีร่วมกบั ส�านกังานสาธารณสขุ จงัหวดัปัตตานี 
โดยมีนายแพทย์อดศิกัดิ ์งามขจรววิฒัน์ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี/ผู้อ�านวยการศูนย์ฉีด
วคัซีนโควดิ-19 อาคารเรยีนรวม 58 ม.อ.ปัตตาน ีโดย
มีบุคลกรของ ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะท�างานใน 
รูปแบบของกรรมการในการขับเคลื่อนศูนย์ฉีดวัคซีน
โควิด-19 อาคารเรียนรวม 58 ม.อ.ปัตตานี
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การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในศูนย์ Local Quarantine (LQ)
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มหาวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อม
สนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทั้งต่อประชาคม
ภายใน และภายนอก  และประสาน

การท�างานเพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารเรียนรวม 58 ม.อ.ปัตตานี
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ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารเรียนรวม 58 ม.อ.ปัตตานี

“การท�างานพูดคุยปรึกษาหารือกันชัดว่าใครต้องท�า
หน้าท่ีอะไร เช่น ฝ่ายก�ากบัการ อ�านวยการ ทีมบรหิาร 
กรรมการด�าเนินงาน โดยมี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันต
สนัต์ รองอธกิารบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ และวางแผน 
วทิยาเขตปัตตาน ีเป็นประธาน นางสธุรีา โกมลมาลยั 
พยาบาลวิชาชีพ/กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและ
เลขานุการ ฝ่ายประสานงาน ดร.บดินทร์ แวลาเตะ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายสื่อสาร และ
มีนายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร กรรมการและเลขานุการ เราได้
ทดลองระบบการให้บริการ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
และบริการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการวันที่ 7 และ 8 
มิถุนายน 2564 โดยมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในเขตเมืองพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ผู้ให้บริการด่านหน้าใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกลุ ่มบุคลากร 
ม.อ.ปัตตานี ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า เช่น หน่วยรักษา
ความปลอดภัย แม่บ้าน งานการเงิน ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร ภายใน และงานบริการผู้ท่ีมา
ติดต่อ” รองศาสตราจารย์อิ่มจิต กล่าว

ม.อ. ปัตตานีเข้าใจความจ�าเป็น
ที่จะท�างานและเชื่อมั่นในการดูแล

ของส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอเมือง ร่วมกับทางอ�าเภอ 

เราบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
และร่วมสนับสนุนการท�างาน 
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 จากการตดิตาม ผลการฉีดวคัซีนเป็นไปตามเป้า
หมาย ศูนย์ฉีดโควิด-19 อาคารเรียนรวม 58 
ม.อ.ปัตตาน ีสามารถบรกิารฉีดวคัซีนแก่ประชาชนได้
กว่า 2,000 คน เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ รวดเรว็ ลดข้ันตอน มมีาตรฐานทางการแพทย์ 
และได้ฉีดให้แก่กลุม่เป้าหมายเร่งด่วนท่ีได้ลงทะเบียน
เป็นกลุ่มก้อนไว้แล้ว เช่น กลุ่ม อสม. และผู้ที่จะเดิน
ทางไปต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษอีกกว่า 2,500 คน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้
บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 
2 รวม 2,645 ราย 

“ทุกอย่างท่ีเราด�าเนินการคาดหวังให้ประชาชนชาว
ปัตตานี มีความปลอดภัย ปลอดจากเชื้อโควิด-19 มี
ภูมิคุ ้มกันหมู่ป้องกันโควิด และช่วยประสานงาน 
อ�านวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความสะดวก ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ
พร้อมให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ตามพระราชปณธิาน
ในการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” 
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต กล่าว
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ผู้เขียน: พอหทัย ซุ่นสั้น
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นิบงแห่งความเรืองรอง
Nibong Flourished City 

สีสันชายแดนใต้

 จั งหวัดยะลาเป ็นจั งหวัด ใต ้สุดชายแดน
ประเทศไทย ค�าว่า “ยะลา” มาจากภาษาพ้ืนเมือง
ดั้งเดิมว่า “ยาลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” ตามประวัติตั้งแต่
สมัยสุโขทัยถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นั้น “เมือง
ยะลา” เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตานี ต่อมาในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้า ให้มีการปรับปรุงการ
ปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ เป็นการปกครองแบบ
เทศาภิบาล โดยออกประกาศข้อบังคับ ส�าหรับการ
ปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120  ซึ่งประกอบด้วยเมือง
ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะและ
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การแสดงแบบของนางงามนิบงในการแสดง
แบบการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่นยะลา กิจกรรม
เส้นสายบนลายผ้าโครงการเสริมภาพลักษณ์
จังหวัดยะลา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมือง
และงานกาชาดจังหวัดยะลา

เมืองรามัน “เมืองยะลา จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน” ส�าหรับเมืองยะลา ได้มีการ
โยกย้ายท่ีตั้งมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ต้ังเมืองอยู่ท่ี
ต�าบลบ้านยะลา ครั้งที่ 2 ได้ย้ายไปตั้งที่ต�าบลท่าสาป 
(ฝั่งซ�้ายของแม่น�า้ปัตตานี) ครั้งที่ 3 ได้ย้ายไปตั้งที่
เมอืงสะเตง (ทางฝ่ังขวาของแม่น�า้ปัตตาน)ี และครัง้ท่ี 4 
ได้ย้ายไปตัง้ท่ีต�าบลบ้านนบิง  (นบิง แปลว่า ไม้หลาว
ชะโอน) จนถึงปัจจุบัน 
 จงัหวัดยะลายังมกีารสนิค้าเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบั
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสนิค้าประเภท
ผ้าบาติกได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ 
OTOP เด่นของจังหวัด ส�าหรับจุดเด่นของผ้าบาติก
จะอยู่ท่ีลวดลายผ้าและวธิกีารท�า ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ใน
พื้นที่ บาติก (Batik) บาเต๊ะ (Batek) หรือปาเต๊ะ เป็น
ช่ือท่ีใช้เรยีกผ้าซ่ึงมวีธิกีารท�าให้เกดิลวดลายด้วยการ
กนัสด้ีวยเทียนหรอืวสัดอ่ืุนแล้วน�าไปแต้ม ระบาย หรอื
ย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี สีจะติดเฉพาะเนื้อผ้าที่
ไม่มีรอยเทียนหรือไม่ถูกกันสีเท่านั้น ส่วนปาเต๊ะเป็น
ค�าเดิม ภาษาชวาท่ีใช้เรียกผ้าท่ีมีลวดลายเป็นจุดว่า 
“ติก” มีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็ก ๆ มีความ
หมายเช่นเดียวกับค�าว่า “ตริติก” หรือ “ตาริติก” ดัง
นั้นค�าว่า “บาติก” จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าท่ีมี
ลวดลายเป็น จุด ๆ เทคนิคการท�าผ้าบาติกของไทย
สามารถแบ่งได้ตามเทคนิคท่ีผลิต บาติกลายพิมพ์ 
เป็นเทคนิคท่ีเก่าแก่ แหล่งผลิตยุคแรก ๆ เช่น ใน
โรงงานบาติกแถบลุ ่มแม่น�้าสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ผลิตผ้าบาติกลายพิมพ์จากแม่พิมพ์โลหะ 
นอกเหนือจากแม่พิมพ์โลหะแล้ว ยังมีแม่พิมพ์ไม้ซึ่ง
เริ่มมีการใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน แม่
พมิพ์ไม้เป็นแม่พมิพ์ท่ีเกดิจากการฉลไุม้ มคีวามหนา
ไม่สามารถแสดงรายละเอียด ดังนั้นการออกแบบ
ลวดลายท่ีใช้กบัแม่พมิพ์ไม้ต้องเป็นลายท่ีไม่ต้องการ
แสดงลายละเอียด บาติกลายเขียนระบายสีเริ่มผลิต
ขึ้นในประเทศไทย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2523 มีการน�า
สีรีแอคทีฟ (Reactive Dry) จากรัฐกลันตันเข้ามาใน
ประเทศไทย สรีแีอคทีฟเป็นสท่ีีสามารถระบายให้เกดิ
น�้าหนักอ่อนแก่ สามารถแสดง แสง เงา ตื้นลึก ได้
อย่างงานจิตรกรรม วิทยาลัยครูยะลาได้พัฒนาผ้าบา
ติกลายเขียนระบายสี และได้จัดท�าหลักสูตรท�าการ
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การแสดงนิทรรศการ ณ Universities Malaysia Kerlantan ประเทศมาเลเซีย

การแสดงนิทรรศการงาน Pattani Decode
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สอนอย่างเป็นระบบ และยังเผยแพร่ด้วยการจดัแสดง
นิทรรศการและเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ นับเป็นจุด
เปลี่ยนของรูปแบบบาติกไทย น�าไปสู่การพัฒนาเป็น
อาชีพอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน เทคนิคบาติก
แนวใหม่ (นันทา โรจนอุดมศาสตร์, 2536, และนันทา 
โรจนอุดมศาสตร์, 2547) ได้มีการคิดค้นวิธีและ       
รูปแบบการท�าบาติกแนวใหม่ ๆ ซึ่งท�าให้ผ้าบาติกใน
ปัจจบัุนมีลกัษณะท่ีหลากหลายตามความต้องการและ
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เทคนิคท่ี   
ผู้ประกอบการได้น�าไปใชอ้ย่างกว้างขวาง เชน่ บาติก
ลายหินแตก บาติกเส้นสีทอง เส้นท่ีด�า และเส้นสีรี
แอคทีฟอืน่ ๆ  บาติกเส้นสทีอง เส้นเงนิ เส้นมุกเมทาลคิ 
บาติกเส้นสลีายนนู และการออกแบบลวดลายผ้าด้วย
การสร้างพื้นผิวและการเพ้นท์สี 
 การผลิตผ้าบาติกในประเทศไทยมีมาประมาณ 
55-60 ปี โดยแพร่เข้ามาทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซ่ึงได้รับเทคนิคการท�าผ้าบาติกมาจากประเทศ
มาเลเซีย ชาวไทยในภาคใต้เรียกผ้าบาติกว่า “ผ้า
ปาเต๊ะ” หรือ “ผ้าบาเต๊ะ” โดยรู้จักผ้าบาติกในลักษณะ

รายละเอียดต่าง ๆ บนผืนผ้าบาติ กลายเขียน ลวดลายนิบงแห่งความเรืองรอง

ชุดประจ�าจังหวัดยะลา 
“นิบงแห่งความเรืองรอง” 

ถือเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นถิ่น
ภาคใต้ชายแดน และสามารถ

สวมใส่ได้จริงในชีวิต
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การออกแบบโดยการสเก็ตแบบลงบนกระดาษ 
จากแนวความคิดที่วางเอาไว้

ของผ้าพันและผ้าโสร่ง ค�าว่า “โสร่ง” มาจากภาษา
อินโดนีเซียหมายถึง ผ้านุ่ง จังหวัดยะลาเป็นจังหวัด
แรก ๆ ที่ใช้เทคนิคบาติกลายเขียนควบคู่กับจังหวัด
นราธวาส ชาวจังหวัดยะลาได้เริ่มท�าผ้าบาติกเป็น
อาชีพเมื่อปี 2528 โดยมีการผลิตและมีหน้าร้านขาย
ของในสถานท่ีเดียวกัน ร้านดังกล่าวถูกตั้งข้ึนโดย 
รศ.นันทา โรจนอุดมศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้
นกัศกึษาวทิยาลยัครูยะลาในขณะน้ันเห็นว่าการท�าผ้า
บาติกสามารถสร้างอาชีพท่ีเลี้ยงตัวได้ ต่อมาใน
จังหวัดยะลายังมีการก่อตั้งกลุ่มบาติกเขียนอีกหลาย
กลุ่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ครูยะลา นอกจากเทคนิคลายเขียนแล้วเทคนิคบาติก
พิมพ์ก็ถูกใช้ เช่นกลุ่มอาด�าบาติกและกลุ่มศรียะลา
บาติก
 ป ัจจุ บันผ ้าบาติกกลายเป ็นสินค ้าสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดรัฐบาลให้การส่ง
เสริมและพัฒนาผ้าบาติกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.
2516 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 46 ปีท�าให้ผ้าบา
ติกเป็นสินค้าส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา ในการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม มาสร้าง

“จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดแรก ๆ
ที่ใช้เทคนิคบาติกลายเขียน
ควบคู่กับจังหวัดนราธิวาส”
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Fig.1 ผ้าบาติกลายเขียน “นิบงแห่งความเรืองรอง 1,2 และ 3” ลวดลายผ้าที่จะคัดเลือก เพื่อน�าไปตัดเย็บชุด
ที่มา : พอหทัย ซุ่นสั้น, ออกแบบ (2562)
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Fig.2 ชุดประจ�าจังหวัด “นิบงแห่งความเรืองรอง” ชุดประจ�าจังหวัดยะลา เพื่อแสดงแบบโดยนางงามนิบง 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่มา : พอหทัย ซุ่นสั้น, ออกแบบและถ่ายภาพ (2562)
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Fig.3 ชุดประจ�าจังหวัดยะลา “นิบงแห่งความเรืองรอง” บนเวทีผ้าไทยผ้าถิ่น กิจกรรมเส้นสายบนลายผ้า 
ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ที่มา : พอหทัย ซุ่นสั้น, ออกแบบ (2562) 
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พัฒนาผ้าบาติกให้คนในพื้นท่ี โดยท�าให้ผ้าบาติกมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นท่ีต้องการและขยายในตลาดนัก
ท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติได้
 เพือ่ศกึษาความตอ้งการ ส�าหรบัแนวทางในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย ข้าพเจ้าจงึ
มีแนวคิดจัดท�าโครงการสร้างสรรค์การออกแบบชุด
ประจ�าจังหวัด โดยใช ้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา เพื่อให้นางงามนิบงสวม
ใส่แสดงแบบ ในงานการแสดงแบบเครื่องแต่งกายผ้า
ไทยผ้าถิน่ กจิกรรมเส้นสานบนลายผ้า โดยส�านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพ
ลกัษณ์จงัหวดัยะลา ณ เวทีกลางงานสมโภชหลกัเมอืง
และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจ�าปี 2562 โครงการ
สร้างสรรค์ครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางให้ประชาชนทั่วไปได้
รู้จักจังหวัดยะลาในอีกแง่มุมหนึ่ง ผ่านทางผืนผ้าและ
ชุดประจ�าจังหวัด รวมไปถึงเน้นการส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการออกแบบ
ลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกาย สร้างอาชีพเสริมราย
ได้ให้กบัสนิค้าภมิูปัญญาท้องถิน่ผูป้ระกอบการผ้าและ
เครื่องแต่งกายในจังหวัดยะลา
 ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายผ้าบาตกิ
ลายเขียน เพือ่น�าไปตดัชุดประจ�าจงัหวดั ได้สร้างสรรค์
ลวดลายผ้าจ�านวน 1 ลวดลาย และชุดประจ�าจังหวัด 
จ�านวน 1 ชุด มีลกัษณะการออกแบบโดยการวิเคราะห์
ข้อมูล จากแบบสอบถามและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพือ่หาแนวความคดิ จนเกดิเป็นผลงานลวดลายผ้าบา
ติกลายเขียนและชุดประจ�าจังหวัดยะลา “นิบงแห่ง
ความเรืองรอง” ลวดลายผ้าที่เกิดจากแนวความคิดนี้
ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นหลาชะโอน ผู้สร้างสรรค์
ได้ออกแบบบาตกิลายเขียนให้เป็นแบบการเขียนภาพ
จิตรกรรม โดยการออกแบบลวดลายซ้อนทับกันของ
ใบของต้นหลาชะโอนซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของ
การออกแบบลวดลายในครั้งนี้ จนเกิดมิติโดยระบาย
ผ้าบาตกิลายเขียนท่ีออกแบบด้วยสรีแีอคทีฟ ซ่ึงเป็นสี
ท่ีสามารถระบายให้เกดิน�า้หนกัอ่อนแก สามารถแสดง
แสงเงาได้อย่างงานจิตรกรรม ผูส้ร้างสรรค์ใช้สเีหลอืง
ทองเป็นสท่ีีมีน�า้หนกัอ่อนท่ีสดุ แล้วไล่ค่าน�า้หนกัของ
สี สีส้ม สีแดง สีน�้าตาล และสีที่เข้มที่สุดคือสีด�า เพื่อ
ให้เกิดความลึกของผลงาน น�าองค์ประกอบของเส้น 

จุด รูปทรงของใบเครือเถา เถาวัลย์ มาเป็นองค์
ประกอบเพื่อส่งเสริมองค์ประกอบหลักให้เด่นมากย่ิง
ข้ึน สามารถมองเห็นลวดลายได้ชัดเจน เนือ่งจากงาน
ออกแบบลวดลายผ้าบาตกิลายเขยีนในครัง้จะต้องน�า
ไปตดัเย็บส�าหรับนางงามนบิงสวมใส่ในการแสดงแบบ 
เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ในงาน “ผ้าไทย ผ้า
ถิ่นยะลา” ประจ�าปีงบประมาณ 2562
 ชุดประจ�าจงัหวดัยะลา “นบิงแห่งความเรอืงรอง ” 
เป็นชุดท่ีออกแบบจากแนวความคดิและแรงบันดาลใจ
เดยีวกบัลวดลายผ้า “นบิงแห่งความเรอืงรอง” ตวัเสือ้
ตัดเย็บด้วยลูกไม้ซีทรู ผ้าลูกไม้สามารถแสดงราย
ละเอยีดของลวดลายในเนือ้ผ้า น�าผ้าลกูไม้มาปักเสรมิ
ด้วยลูกไม้ชนิดอื่น ๆ  และใช้ลูกไม้สีโทนเข้มปักลงบน
ผ้าลกูไม้สอ่ีอน เพือ่ให้เกดิมิตโิดยเลอืกสีให้เหมาะสม
กบัสขีองกระโปรง ผ้าลกูไม้เป็นผ้าท่ีคนพืน้ถิน่ภาคใต้ 
นิยมน�ามาตัดเย็บชุด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 
ชุดเคบาย่าชุดเคบาย่า ท่ีได้รับอิทธิพลจากประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ผลิตจากผ้าปาเต๊ะ ประดับ
ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ เข้ารูปพอดีตัว ผู ้ออกแบบ 
ออกแบบกระโปรงให้มีความยาวลากพืน้ทรงหางปลา
ปานท่อนล่างกว้างกว่าปกติ เพื่อต้องการให้ผู้ชมการ
แสดงแบบสามารถมองเห็นลวดลายผ้าได้ชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน มคีวามประณตีในการตดัเย็บวัสดใุนการตดัเย็บ
มีคุณภาพดีสวมใส่ได้ง่ายเหมาะสมกับสภาพอากาศ 
ง่ายต่อการดูแลรักษารูปแบบของชุดท่ีเป็นอัตลักษณ์
ของคนในพืน้ถิน่ภาคใต้ชายแดน และสามารถสวมใส่
ได้จริงในชีวิต 
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เกริ่นน�า
 บทความชิ้นนี้เกิดข้ึนจาก การน�าประสบการณ์
ของผู้เขียนท่ีมีส่วนร่วมในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม 
เพ่ือท่ีจะต้องการสะท้อนเสียงเล็ก ๆ ของเยาวชนท่ี
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปรากฏการณ์การน�าเสนอหัวข้อการวจิยัของ
นกัศกึษา ท่ีตัง้ใจจะน�าเสนอความสนใจ ความต้องการ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ีเคลือบแฝงอยู่ในกระบวนการ
คิดค้นหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการน�า
เสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรืองานท่ีได้
รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

วิธีวทิยาทางสงัคมศาสตร์และมานุษยวทิยา
 การวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เป็นการพยายามศึกษากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ผ่าน
พื้นท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีเดียวหรือหลายพื้นท่ี
รวมกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ปัญหา อุปสรรค รวมท้ังวถิชีีวติท่ีเกดิข้ึนในสงัคมหรอื
พืน้ท่ีนัน้ จากค�าจ�ากดัความข้างต้นผูเ้ขยีนสรปุมาจาก
การสังเคราะห์ผลงานวิชาการของผู้มีช่ือเสียงด้าน
สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ 
มุกดาวิจิตร หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สาย
พนัธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลศิ วเิศษปรชีา 
รวมท้ังจากประสบการณ์ในการท�าวจิยัเชงิพืน้ท่ีของผู้
เขียนเอง โดยในครั้งนี้ผู้เขียนจะน�าเสนอโดยเลือก
พื้นท่ีห้องเรียนพหุวัฒนธรรม ของสาขาการสอน
ศาสนาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีซ่ึงผูเ้ขยีนมีโอกาส
ได้บรรยายและเป็นพีเ่ลีย้งนกัวจิยั (Research mentor)
 ในหลาย โอกาส  เ ม่ื อ มีผลการวิ จั ย เ ชิ ง
มานุษยวิทยา หรือการเก็บข้อมูลเชิงมานุษยวิทยา ผู้
อ่านมักสนใจว่าผลของการศกึษาเป็นอย่างไร ผลของ
การศึกษามีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
หรือหน่วยงานใดบ้าง ย่ิงไปกว่านั้นเกิดคลื่นจากผล
การวิจัยจะตกกระทบในระดับชาติ นานาชาติหรือไม่ 
มากกว่าการสนใจว่าผู้วิจัยหรือนักวิจัยต้องการน�า
เสนออะไร หรือนักวิจัยสนใจท�าการศึกษานั้น ๆ มี
ความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยอย่างไร 

 ในประเด็นความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยนี้ ในการ
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาซ่ึงมัก
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพยอมรับได้ระดับหนึ่ง อัน
เนื่องมาจากการท่ีผู้วิจัยนั้นจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าดิ่งใน
ขอบเขต พืน้ท่ี และกลุม่ผูใ้ห้ข้อมูลของการศกึษา เพือ่
สกัดเอาผลการวิจัยมาตอบวัตถุประสงค์ จึงมีโอกาส
ท่ีนักวิจัยจะเกิดความอคติ (bias) ท้ังรักหรือไม่รัก 
ชอบหรือไม่ชอบประเดน็ท่ีศกึษานัน้ ๆ  ซ่ึงการลดอคติ
ในการศกึษาเชิงคณุภาพ นยิมใช้หลายวิธด้ีวยกนั อาทิ 
การตรวจสอบสามเส้า (triangulation) การให้ผู้ทรง
คุณวุฒิอ่านผลการศึกษา หรือ การวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎี ม า เป ็ นกรอบ ในการวิ จั ย และอธิ บ าย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้นั้นถูก
ต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด 

ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม (ครั้งแรก)
 เป็นท่ีน่าสนใจมาก เม่ือผู ้ เขียนเร่ิมเข้ามา
บรรยายครัง้แรกและปีแรกในห้องเรยีนพหุวัฒนธรรม 
รายวิชา 762-311 Education for Multi-cultural 
Society หลกัสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการ
สอนอิสลามศกึษา คณะวทิยาการอิสลาม มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพราะนักศึกษา
คนหนึง่ก�าลงัจะก้าวเข้าไปท�าหน้าท่ีเป็นนกัวจิยัได้เริม่
น�าเสนอความสนใจหรอืหัวข้อท่ีเตรยีมมา ผูเ้ขียนพบ
ว่ามีความหลากหลายมาก จึงสรุปได้ 3 กลุ่มด้วยกัน 
ประกอบไปด้วย (1) กลุ่มวิถีชีวิต กลุ่มนี้พยายามเล่า
เรื่องของชุมชนตนเอง ทั้งการท�าประมง การใช้ชีวิต

 กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialoque)
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ประจ�าวัน อาวุธของชุมชน (2) กลุ่มความเชื่อ กลุ่ม
นี้เล่าถึงการใช้การดูอาอฺ (ขอพร) ต่อพระเจ้าใจการ
รกัษาโรคต่าง ๆ  อาทิ งสูวัด งหูรอืสตัว์ร้ายขบกดั การ
ใช้ศาสตราวุธ การออกทะเล รวมทั้งการใช้บทต่าง ๆ 
ในการป้องกันญิน (อมนุษย์) ตามหลักศาสนา และ 
(3) กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มนี้น�าเสนอวัฒนธรรมที่เกิด
ข้ึนและสบืทอดกนัมา เช่น การท�าสนุตัหรอืมาโซะยาวี 
(Masuk Jawi) การแสดงประจ�าพื้นถิ่นในชุมชน 
อาหารที่ใช้ในเทศกาลต่าง ๆ โดยทั้งหมดที่กล่าวมา
จะพบว่านักศึกษาต้องการท่ีจะส่งเสียงบางอย่างออก
มาให้โลกภายนอกรูจ้กัชมุชน พืน้ท่ีของพวกเขาในมมุ
อื่น ๆ  ที่น้อยคนนักจะทราบ อันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภวัิตน์ ท้ังด้านการสือ่สาร การศกึษา วฒันธรรม 
การแพทย์ ส่งผลให้วิถีชีวิตที่มีอยู่เลือนหายไป 
 หลังจากผู้เขียนสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า ทุก
คนมีความต้ังใจท่ีจะน�าเสนอเรื่องราวใกล้ตัวของ
ตนเอง หรือชุมชนของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ เพราะ
แม้แต่อยู่ในจงัหวัดเดยีวกนั แต่ขัน้ตอน อุปกรณ์ รวม
ท้ังการก�าหนดระยะเวลาในกจิกรรมนัน้ ๆ  กจ็ะมคีวาม
แตกต่างกัน รวมท้ังนกัศกึษารูส้กึภาคภมิูใจเป็นอย่าง
มากที่ได้น�าเสนอเรื่องภายในชมุชนของตนเอง ยิง่ไป

กว่านั้นเม่ือได้มีการเสนอให้น�างานวิจัยท้องถิ่นท่ีน�า
เสนอในห้องเรียนมาเขียนเป็นบทความวิจัยเพื่อน�า
เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นักศึกษายิ่งมี
ความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาพ
ประกอบ เทปสัมภาษณ์ บางรายถึงข้ันติดต่อผู้ให้
ข้อมูลซ�้าเพื่อเร่ิมสัมภาษณ์ใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 จากข้อมลูข้างต้นจะพบว่า ช้ินงานวิจยัท่ีออกมา
เป็นเล่ม เป็นฉบับตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม
วิชาการหรือวารสารต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งเดียวที่นักศึกษา
ต้องการน�าเสนอ ทว่าอีกสิ่งหนึ่งท่ีถูกสอดแทรกมา
พร้อมกับผลงานวิจัยนั้นคือ ความภูมิใจในท้องถิ่น 
ความรกัในชุมชน ความศรทัธาต่อศาสนา ต่อพระเจ้า
ของตนเอง เพื่อให้ชุมชนอื่น ๆ  ได้รับรู้ รับทราบ และ
ร่วมภาคภมิูใจไปกบัสิง่ท่ีชุมชนของพวกเขามี ปฏบัิติ 
และสืบทอดยาวนานหลายช่วงอายุคน 
 อีกส่วนหนึ่งท่ีผู ้ เขียนพบในการก้าวเข้าไป
บรรยายและเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย คือ การศึกษาชุมชน 
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ผู้วิจัย ผู้อ่าน ผู้
ท�าหน้าท่ีท่ีปรกึษา พีเ่ลีย้งจะต้องมีและจ�าเป็นท่ีจะต้อง
ปฏิบัตินั้นคือ การต้องถอดชุดความเชื่อ ทัศนคติของ
ตนเองออกไป เหมือนกบัท่ีผูเ้ขยีนได้เริม่อ่านงานวจิยั
ท้ัง 60 ช้ินในคร้ังแรก ต้นฉบับแก้ไขครั้งแรก จาก
สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ผู ้เขียนเห็นพ้องกันกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ที่กล่าวไว้ใน
หนงัสอืทฤษฎแีละวธิวีทิยาของการวจิยัวฒันธรรม ว่า

“...ในการศึกษาวัฒนธรรม นักวิจัยต้องเริ่มจากการ
ท�าความเข้าใจวิธีคิดของคนในวัฒนธรรมท่ีตนเอง
ศึกษา มากกว่าการยึดติดความหมายท่ีตายตัวตาม
ความเข้าใจของผู้วิจัยเอง เพื่อเปิดทางให้มองเห็น
คนในแต่ละวัฒนธรรมว่าเป็นมนุษย์ท่ีมีชีวิตจิตใจ 
พร้อมท่ีจะแสดงตวัตนออกมาผ่านวธิคีดิในการตคีวาม
หมายวัฒนธรรมของเขาเอง...”

 หรือท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษ
ปรีชา กล่าวไว้ในงานเขียนเรื่อง “เปิดพรมแดน: โลก
ของคนไร้บ้าน ว่า “...ถ้าคุณอยากจะเข้าใจคนอ่ืน     

“...ในการศึกษาวัฒนธรรม นักวิจัย
ต้องเริ่มจากการท�าความเข้าใจวิธีคิด
ของคนในวัฒนธรรมที่ตนเองศึกษา 

มากกว่าการยึดติดความหมายที่
ตายตัวตามความเข้าใจของผู้วิจัยเอง 

เพื่อเปิดทางให้มองเห็นคนในแต่ละ
วัฒนธรรมว่าเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ 
พร้อมที่จะแสดงตัวตนออกมาผ่านวิธี

คิดในการตีความหมายวัฒนธรรม
ของเขาเอง...”
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นายไซดีอาดือลัน กาซาเซ็ง ผู้เขียนเรื่อง “สาเกะตะเละบือลอ มาตีตะเละแตเงาะ” การตีตรา
และลดทอนความเป็นมนุษย์จากโรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 ของผู้ป่วยมุสลิมกลุ่มดะวะห์ตับลีฆ
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กล็องไปเป็นคนอ่ืนดนูีค่อืวธิกีารท่ีง่ายท่ีสดุ...” จากค�า
กล่าวท้ังสองแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในพื้นท่ีนั้น ๆ 
จ�าเป็นที่สุด คือ การที่นักวิจัยต้องถอดชุดความรู้และ
ทัศนคตขิองตนเองท้ิงไว้ก่อน และให้เนือ้หา เรือ่งราว
ในการวจิยัน�าทางไปหาผลการวจัิย ซ่ึงการท่ีนกัศกึษา
น�าเรื่องในชุมชนของตนเองมาน�าเสนอจะท�าให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา สถานการณ์ บริบทแวดล้อม 
อีกท้ังการสมัภาษณ์ด้วยภาษามลาย ูซ่ึงนกัศกึษาและ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้เข้าใจ จะท�าให้เม่ือถอด
ความเป็นภาษาไทยกลางเพื่อน�าเสนอจะท�าให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุด

ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม (ครั้งต่อมา)
 หลังจากนั้น ห้องเรียนพหุวัฒนธรรมก็ได้ชวนผู้
เขยีนกลบัไปบรรยายในประเดน็การเขียนและสรปุผล
การวิจัยเพื่อน�าเสนออีกครั้ง ซึ่งผู้เขียนรีบตอบรับไป
ในทันที อันเนื่องมาจากห้องเรียนพหุวัฒนธรรมแห่ง
นี้ นักศึกษา และท่านอาจารย์ประจ�ารายวิชาท�าให้ผู้
เขียนได้เรียนรู้อะไรต่อมิอะไรเยอะมาก ทว่าในครั้งนี้
ปรากฏเนื้อหามีความหลากหลายจนผู้เขียนเองรู้สึก
แปลกใจอย่างมาก โดยสามารถสรุปเป็นกลุ่มผลงาน
ในครั้งนี้ได้ 6 ประการด้วยกัน โดย 3 ประการแรกยัง
คงสอดคล้องกันกับการศึกษาในปีก่อน คือ (1) กลุ่ม
วิถีชีวิต (2) กลุ่มความเชื่อ (3) กลุ่มวัฒนธรรม ส่วน
กลุ่มที่เพิ่มมานั้นคือ (4) กลุ่มโรคระบาด อาทิ การ
ศกึษาของไซดอีาดอืลนั กาซาเดง็ เรือ่ง...สาเกะตะเละ
บือลอ มาตีตะเละแตเงาะ...”: การตีตราและลดทอน
ความเป็นมนุษย์จากโรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 
ของผู้ป่วยมุสลิมกลุ่มดะวะห์ตับลีฆ (5) กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน และ (6) กลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศ 

บินยามีน เจ๊ะเซ็ง และ บูคอรี ดอเล๊าะ ที่ได้ศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางเพศของผู้คนที่มองว่าเป็นคนบาป
ในศาสนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ ขณะเข้ารับรางวัลผลการวิจัยดีเด่นจากผู้แทนรองอธิการบดี 
วิทยาเขตปัตตานี
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 การน�าเสนอและเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอนเพื่อการเข้าใจความหลากหลายในสังคม
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ฮานีฟะห์ มะเด็ง และ รอฮานา ตาเยะ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการน�าเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการ
และนักเขียนรุ่นใหม่ 2564 “สหวิทยาการในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลง”
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 ในกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศ นั้นประกอบ
ไปด้วย การน�าเสนอประเด็นผู้หญิงในศาสนาอิสลาม 
ประเดน็กลุม่หลากหลายทางเพศ และการปรบัตัวของ
กลุม่หลากหลายทางเพศในชุมชนอิสลาม อาทิ 1) การ
ศึกษาของ นารีฮัน กาซอ นูรูฆอซีอะฮ์ เจ๊ะเฮาะ เรื่อง 
การปรับตัวของหญิงรักหญิงมุสลิมในปัตตานี 2) การ
ศึกษาของซูฮาดา มิหีม ฮานีซะห์ เด็ง การน�าเสนอ
ตวัตนของผูม้คีวามหลากหลายทางเพศของนกัศกึษา
ชายชาวมุสลิม 3) การศึกษาของ ฮูสนา มานะ นูรฟา
ซีลา มะดีเยาะ เรื่อง อินซาฟ: การเริ่มต้นชีวิตใหม่
ของแม่ที่ท้องก่อนแต่งงาน (ซินา) ในสังคมมุสลิม 4) 
การศึกษาของ บินยามีน เจ๊ะเซ็ง บุครี ดอเล๊าะ เรื่อง 
ชีวิตและการปรับตัวของทอมบอยมุสลิม (มะห์) 5) 
การศึกษาของ ตัสนีม บือแน นุรอัยนี นีระหิง เรื่อง
คนพลัดถิ่น”: การปรับตัวของหญิงชาวยูนานในยะลา 
6) การศึกษาของ ฮุสนา มะหะหมัด ลาตีฟะห์ มาหะ
มะยาเลาะ เรื่อง จากมีนบุรีสู่รูสะมิแล: การย้ายถิ่น
และการปรบัตัวของสตรมีสุลมิบางกอกในชุมชนมลายู
ชายแดนใต้ และ 7) การศึกษาของ นัสรี หล๊ะหมูด 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิมในพื้นที่ขยายทาง
ศาสนา: กรณีการละหมาดศพ เป็นต้น

เสียงแผ่วเบาที่ถูกเล่าต่อ
 ไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง ผู้เขียนเรื่อง...สาเกะตะ
เละบือลอ มาตีตะเละแตเงาะ...”: การตีตราและลด
ทอนความเป็นมนุษย์จากโรคระบาดโคโรนาไวรัส 
2019 ของผู้ป่วยมุสลิมกลุ่มดะวะห์ตับลีฆ ซ่ึงได้รับ
รางวัลการน�าเสนอยอดเย่ียมในการประชุมวิชาการ
และนักเขียนรุ่นใหม่ 2564 

“สหวิทยาการในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลง” 
ซ่ึงจัดโดยวารสารรูสมิแล ได้กล่าวถึงผลการเรียนรู้
ของตนเองว่า

“...ผมได้เข้าใจชีวิตของผู ้คนท่ีถูกตีตราในสังคม
ชายแดนภาคใต้ เห็นความเจ็บปวดของผู้คนที่ถูกลด
ทอนความเป็นคนจากสถานการณ์โรคระบาดในครัง้นี้ 
ซ่ึงในฐานะนักศึกษาครู ผมคิดถึงวิธีการจัดการเรียน
การสอนในอนาคตว่าเราต้องสอนผูเ้รยีนแบบไหนท่ีจะ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของมนุษย์...”

 หรือ บินยามีน เจ๊ะเซ็ง และบุครี ดอเล๊าะ ที่ได้
ศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางเพศของผู้คนท่ี
ถูกมองว่าเป็นคนบาปในศาสนา โดยได้สะท้อนว่า

“...ผมได้เข้าใจชีวิตของผู้คนที่ถูกตี
ตราในสังคมชายแดนภาคใต้ เห็น

ความเจ็บปวดของผู้คนที่ถูกลดทอน
ความเป็นคนจากสถานการณ์โรค

ระบาดในครั้งนี้ ซึ่งในฐานะนักศึกษา
ครู ผมคิดถึงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในอนาคตว่าเราต้องสอนผู้เรียน
แบบไหนที่จะส่งเสริมการเห็นคุณค่า

ของมนุษย์...”



116

“...พวกเขากเ็หมือนเรา เพยีงแต่เขาชอบแตกต่างกบั
เรา การผลกัไสออกไปโดยการกล่าวหาว่าเป็นคนบาป
นั้นไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย แต่การโอบอุ้มให้พื้นท่ี
ปลอดภัย การพูดคุยท่ีเมตตามากกว่าท่ีจะช่วยดูแล
พวกเขาและเพ่ิมความเป็นมนษุย์ให้กบัตวัของเราเอง 
สงัคมเราจะเป็นสงัคมท่ี ‘ใจกว้าง’ ได้นัน้ตัวเราเองต้อง
เปิดใจและยอมรับความหลากหลายในสังคมเสีย
ก่อน...”

 ในประเด็นเรื่องเพศสภาวะ หรือความหลาก
หลายทางเพศนี้อยู่ในความสนใจของผู้เขียนอยู่แล้ว
แต่เดิม แต่สิ่งท่ีท�าให้ผู้เขียนเกิดความแปลกใจและ
สนใจอย่างมากคืองานท่ีปรากฏท้ังหมดมักไม่ค่อยมี
ปรากฏในงานวิจยัหรอืวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องมากนกั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ 
ซ่ึงผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ทางศาสนา 

การน�าเสนองานวิจัยของนักศึกษา

อีกท้ังวิธีการศึกษาในคร้ังนี้ก็ เปลี่ยนไป เพราะ
นักศึกษาเร่ิมท�าการศึกษาประเด็นใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น 
และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเพื่อน ๆ  และครอบครัว 
แทนท่ีจะเป็นการน�าเรือ่งในชุมชนมาศกึษา ซ่ึงผลการ
ศึกษาท่ีออกมาส�าหรับผู้เขียนไม่ได้มีความน่าแปลก
ใจนกั ทว่าสิง่ท่ีผูเ้ขยีนแปลกใจมากคอืการท่ีนกัศกึษา
เลือกประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวออกมาน�าเสนอให้
ชุมชนรอบข้างได้ล่วงรู้ และพยายามน�าเสนอกลิ่นไอ
ของสถานการณ์นั้น ๆ ให้ผู้อ่านอื่น ๆ ได้เห็นถึง
สถานการณ์ท่ีศกึษาว่าบุคคล หรือกลุม่บุคคลท่ีอยู่ภาย
ใต้สถานการณ์นั้น ๆ มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร รวม
ทั้งท�าให้ผู้อ่านได้รู้อารมณ์ความรู้สึก การต่อสู้ต่อรอง
เพื่อให้สังคมรอบข้างยอมรับภายใต้ความเชื่อของ
ชุมชนท่ีเจือไปด้วยหลักคิดทางศาสนาเพื่อให้ตนเอง
สามารถอาศัยอยู่ได้ในชุมชนแห่งนั้นอย่างมีความสุข  
เช่นงานของ ฮานีฟะห์ มะเด็ง และรอฮานา ตาเยะ ที่
ได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธคน
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 สดุท้ายนีใ้นมมุมองของผูเ้ขียนมองว่า การจดัการ
เรียนรู ้ของเยวชนนั้นต้องจัดกระบวนการเรียนรู ้ 
(learning process) โดยให้ผู้เรียนได้เลือกและด�าเนิน
การตามความสนใจ และสามารถสือ่สารในสิง่ท่ีตนเอง
ต้องการ เพราะนอกจากจะเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ
ตื่นตัว (active learning) แล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการนี้ ยังสามารถสื่อสารกับสังคม เพื่อ
เป็น“กระบอกเสียง” ของชุมชนและพื้นท่ีนั้น ๆ อีก
ด้วย 

“...ถ้าลองเอาตัวของเราไปเป็น
นักเรียนคนนี้บ้าง ไปอยู่ในโรงเรียนที่

ไม่มีมุสลิมเลย ต้องใส่ผ้าคลุมคนเดียว
ในโรงเรียน หาอาหารฮาลาลไม่ได้ 
ต้องเรียนวิชาศาสนาอยู่คนเดียว 

เราจะรู้สึกอย่างไร ดังนั้น อยากชวน
พวกเราลองดูผู้คนรอบข้างเรา

ในสังคมชายแดนใต้ว่ามีใครบ้างที่โดด
เดี่ยว ที่แตกต่างกับคนส่วนใหญ่

และถูกทอดทิ้ง ไม่ให้ความส�าคัญหรือ
ดูแลเท่ากับคนอื่น ๆ ถ้าเราใส่ใจทุกคน 
เราจะสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันได้ 

(Inclusive society)...”

เดียวในโรงเรียนท่ีอยู่ในชุมชนมุสลิม โดยได้สะท้อน
การเรียนรู้ว่า

“...ถ้าลองเอาตัวของเราไปเป็นนักเรียนคนนี้บ้าง ไป
อยู่ในโรงเรยีนท่ีไม่มมีสุลมิเลย ต้องใส่ผ้าคลมุคนเดยีว
ในโรงเรียน หาอาหารฮาลาลไม่ได้ ต้องเรียนวิชา
ศาสนาอยู่คนเดียว เราจะรู้สึกอย่างไร ดังนั้น อยาก
ชวนพวกเราลองดูผู้คนรอบข้างเราในสังคมชายแดน
ใต้ว่ามีใครบ้างที่โดดเดี่ยว ที่แตกต่างกับคนส่วนใหญ่ 
และถูกทอดทิ้ง ไม่ให้ความส�าคัญหรือดูแลเท่ากับคน
อื่น ๆ ถ้าเราใส่ใจทุกคน เราจะสร้างสังคมที่ไม่ทอด
ทิ้งกันได้ (Inclusive society)...”

โดยสรุป
 จากการลงพ้ืนท่ีของผูเ้ขียนในฐานะผูส้อนและพี่
เลี้ยงนักวิจัย จึงท�าให้ผู้เขียนเองกลายเป็นนักวิจัยไป
โดยปริยาย ซ่ึงท�าการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ โดยเก็บข้อมูลการ
วจิยัแบบมีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์เชิงลกึผูเ้ข้าร่วม
วิจัยท่ีเป็นนักศึกษา ท�าให้เห็นว่า การวิจัยของ
นักศึกษาในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ไม่ใช่เพียง
แค่องค์ประกอบเพือ่ให้ส�าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา
เท่านั้น ทว่านักศึกษาได้พยายามส่งเสียงท่ีมาจาก
วิจารณญาณของนักศึกษาในฐานะบุคคลท่ีเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนแห่งนั้นว่าพวกเขาคิดอย่างไร อยาก
ช่วยเหลอือะไร และอยากแก้ไขปัญหาอะไรในสงัคมท่ี
อาศยัอยู ่รวมท้ังเชิญชวนให้บคุคลอืน่ ๆ  ท่ีได้อ่านช้ิน
งานวิจัยหรือบทความวิจัยของพวกเขา เพื่อเข้าใจ
เหตุผล พฤติกรรม การกระท�าที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ  
ว่ามีข้อจ�ากัดบางประการท่ีท�าพวกเขาไม่สามารถ
กระท�าการหรือแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ยิ่งไปกว่า
นั้น จะยิ่งท�าให้ผู ้อ ่านและสังคมเข้าใจบุคคลใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ควรจะเป็น ปราศจากการตีตราแบบผิด ๆ ที่มักเกิด
ขึ้นเมื่อบุคคลภายนอกได้ยินข่าว หรือเรื่องที่ “เขาว่า
กันว่า” โดยหาสาเหตุหรือที่ไปที่มาไม่ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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เมืองที่พิมพ์.สถานศึกษา.

วิธีการส่งบทความ และรายละเอียด
ค่าตอบแทน 
ส่งบทความมาในรูปแบบ PDF และไฟล์ Word
พร้อมแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงินค่า
ตอบแทนไปยัง E-mail : Sbpac_yala@hotmail.com 
บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และ
ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนบทความ

ข้อมูลติดต่อประสานงาน
นางสาวนูรีตา หะยีเหาะ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
E-mail : Sbpac_yala@hotmail.com
โทรศัพท ์0 7324 4471 มือถือ 09 4585 5458

ขอความร่วมมือ
ในการท�าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นส�าหรับ
เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวารสาร
การพัฒนาชายแดนใต้ 
ในฉบับต่อไปได้ทาง 
QR code

พิเศษ!! ทางกองบรรณาธิการจะมอบของที่ระลึก
ส�าหรับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อ
เป็นการแสดงความขอบคุณ

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์
ในวารสารการพัฒนาชายแดนใต ้
เป็นบทความทั่วไป บทความสังเคราะห์จากการวิจัย 
หรือบทความที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของท่านที่
เกี่ยวข้องกับมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ด้านการเกษตร การค้า
ชายแดน การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ การท่อง
เที่ยว สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส หรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ โดยให้เป็นบทความที่อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ ทัน
สมัย และมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ การพัฒนา จ�านวน
หน้าอยู่ระหว่าง 3-4  หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพ
ประกอบ (ถ้ามี)
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