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บทบรรณาธิการ

ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ 
บรรณาธิการ

EDITOR’S 
TALK
 วารสาร “การพัฒนาชายแดนใต้” ในมือท่าน เกิดขึ้นในสถานการณ์เดียวกับฉบับก่อนหน้านี้ ในช่วงที่  
ทัว่โลก ประเทศไทยและพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัคงอยู่ท่ามกลางวกิฤตโควดิ-19 ทีส่ร้างผลกระทบวงกว้าง
ในทุกมิติ พื้นที่ 4 จังหวัดของเรา ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี มีสถิติผู้ติดเชื้อติดอันดับ 10 
ของประเทศต่อเน่ืองหลายสัปดาห์ จนรัฐบาลต้องจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความไม่ปกติ คณะกองบรรณาธิการของเรา ซึ่งขณะนี้สามารถปรับตัวจนคุ้นเคย
กบัการท�างานในรปูแบบทีเ่รยีกว่า “วถิชีวีติใหม่” หรอื “NEW NORMAL” เรยีบร้อยแล้ว ได้ใส่ใจในรายละเอยีด 
พยายามคัดสรรเนื้อหาที่มีคุณค่า เริ่มตั้งแต่คอลัมน์ ประชาชนอยากรู้ เลขาฯ อยากเล่า เรื่อง สังคมดี ในวิถี
พหุวัฒนธรรม, คอลัมน์หนึ่งในน้ำพระทัย เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาไทยในระดับประถมศึกษาให้นักเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้คอลัมน์โครงการเด่นประเด็นดงั เร่ือง โครงการ
ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ คอลัมน์เสริมสร้างเศรษฐกิจ 
เรือ่ง จากปะนาเระสูปั่กกิง่ : การพัฒนาเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ปลากะตกัตากแห้งเพือ่ส่งออกประเทศจนี, ผลไม้ 
กบัการแก้ปญัหาความยากจนชายแดนใต้ และแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มนางฟ้า 
ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา, ส่วนคอลัมน์สรรสร้างสังคม เรื่อง ครูต้นแบบการสอนภาษาไทย
ชายแดนใต้, ผลกระทบภาพรวมจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การปรับตัวเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถี
อิสลามของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, นาร้างสู่แหล่งเรียนรู้ริมท้องทุ่ง โรงเรียนชาวนาบ้านละหา 
อำเภอแว้ง จงัหวดันราธวิาส “สายด่วนอุน่ใจ 1880” หนึง่ในการบริหารจดัการภาครัฐ ของ ศอ.บต. เพือ่คลายทุกข์  
บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน ใต้ เรื่อง นาซิกราบูตูมิส : ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม 
อาหารในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และคอลมันเ์สวนาพาท ีเรือ่งนายกเทศมนตรนีครยะลา รวมทัง้คอลมัน์
สีสันชายแดนใต้ และคอลัมน์เสียงจากเยาวชน เรื่อง สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านนิทานรูเมาะกีตอ  
“ร่วมคิด ร่วมทำ อย่างให้เกียรติ และตระหนักถึงคุณค่าของกันและกัน ย่อมได้รับความไว้วางใจและสร้าง 
การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้” ซึ่งถือว่าวารสารเล่มนี้ผู้อ่านจะได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วน และมีคุณภาพ
 คณะกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ เชื่อมั่นว่า “วารสารการพัฒนาชายแดนใต้” เล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดี ปลอดโรค ปลอดภัย ปรับตัวปรับใจ ปรับชีวิตให้สามารถอยู่
ร่วมกับสถานการณ์ได้อย่างมีความสุข ขอบคุณครับ
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“สังคมดี ในวิถีพหุวัฒนธรรม”

 “สังคมดี” คือ สังคมท่ีประชาชนทุกครัวเรือน 
และทุกชุมชน/สังคม ได้รับการดูแลจากรัฐ คุ้มครอง                
จดัสวัสดกิารให้อย่างเหมาะสม ทัว่ถึง ไม่มผีูใ้ดตกหล่น 
หรือถกูทอดท้ิง และการอยู่ร่วมกนัของประชาชนต่าง
ความเชื่อต่างศาสนิก ได้รับการจัดสรร “พื้นที่กลาง” 
เพือ่ให้สามารถท�ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งฉันท์มติรและ
เกื้อกูลกัน ดังนั้น ผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือ 
“รัฐมองเหน็ปญัหาเหลา่นีอ้ยา่งไร และก�าลงัแกไ้ขหรอื
พัฒนาไปในทิศทางใด” เพื่อที่จะเกิดความเชื่อมั่น    
ในการด�าเนินชีวิตในอนาคต

ประชาชนอยากรู้
เลขาฯ อยากเล่า
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 สภาพปัญหาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
ด�ารงอยู่และเป็นโจทย์ต้องน�าไปแก้ไข ในมิติของ
ครอบครัวมีหลายด้าน อาทิ ส่วนที่ ๑ “ความอบอุ่น
ในครอบครัว” ยังมีปัญหาสั่งสมหลายเรื่อง เช่น       
(๑) ความอบอุ่นที่ขาดหายไป จากการที่พ่อหรือแม่
หรือท้ังสองคนต้องเดินทางไปท�างานนอกบ้านหรือ
ต่างประเทศจากปัญหาความยากจนและไม่มีงานท�า      
ในพ้ืนท่ี ท้ิงบุตรให้อยู่ กับญาติหรือปู่ย่าตายาย        
(๒) ความอบอุ่นท่ีหายไปจากปัญหายาเสพติดหาก
คนในครอบครวัไปเกีย่วข้อง (๓) ความอบอุ่นท่ีหายไป
จากสมาชิกในครอบครวัมคีวามเกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์
ความไม่สงบในทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น ส่วนท่ี ๒ 
“ความเป็นอยู่ในครอบครัว” ด้วยความเช่ือมโยงของ
ปัญหาหลายอย่างส่งผลให้สภาพเป็นอยู่ท่ีต�่ากว่า
มาตรฐาน (ย�า่แย่) อาทิ (๑) สภาพบ้านท่ีเก่าหรอืผพูงั 
ไม่มเีงนิปรบัปรงุหรอืซ่อมแซม หรอืสภาพบ้านคบัแคบ 
ไม่มีห้องแยก ในขณะท่ีสมาชิกในบ้านมีหลายคน   
โดยเฉพาะมผีูห้ญงิในวยัท่ีควรมห้ีองแยกหรอืห้องส่วนตวั 
(๒) ขาดเครื่องใช้อุปกรณ์ความจ�าเป็นพ้ืนฐาน เช่น 
ไฟฟ้า น�้าประปา น�้าดื่มส�าหรับอุปโภค บริโภค 

ระบบอนิเทอร์เน็ต หรอื wifi ทีจ่�าเป็นต้องให้บตุรหลาน  
ศึกษาในสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น ส่วนท่ี ๓     
“การเลีย้งดบุูตร” จากปัญหาความยากจนและวถิชีีวติ 
ส่งผลให้เดก็แรกเกดิจนถงึวยัเรยีนภาคบังคบัไม่ได้รบั
การเลี้ยงดูที่เหมาะสม เช่น ขาดสารอาหารที่จ�าเป็น 
ขาดการฉีดวคัซีนให้ครบตามประเภทและจ�านวนครัง้
ท่ีก�าหนด เป็นต้น จึงท�าให้เด็กในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น เตี้ย ผอม 
แคระแกร็น หรือภาวะอ่ืน ๆ เป็นจ�านวนมาก  
ส่งผลให้เกิดภาวะความพิการ พิการซ�้าซ้อน ร่างกาย
ไม่แข็งแรง ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการศึกษาและ 
การแสวงหาอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น

ในมิติทางสังคม 
 ก็มีปัญหาสั่งสมหลายด้าน อาทิ ส่วนท่ี ๑     
“การจัดสวัสดิการของรัฐ” ยังต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพหลายด้าน เช่น (๑) การให้บริการ 
ด้านสาธารณสขุในชุมชน โดยปกตมีิหน่วยงานหลกัคอื 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ซ่ึงในพืน้ท่ี
ชุมชนจะมีสภาพคล้ายคลงึกนั คอืขาดแคลนบุคลากร 

ประชุมด�ำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำวะและภำวะโภชนำกำรต�่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต.
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ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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ขาดเครือ่งมือท่ีทันสมัย ขาดยานพาหนะ รบั - ส่ง ผูป่้วย 
เป็นต้น (๒) การจัดสวัสดิการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีจ�าเป็น เช่น ไฟฟ้า ระบบประปา น�้าดื่มส�าหรับ
อปุโภค บรโิภค ระบบอินเทอร์เน็ตหรอื wifi หอ้งสมดุ
หรือศูนย์การเรียนรู้ ท่ี ทันสมัย สนามกีฬาหรือ 
สถานท่ีออกก�าลังกาย ซ่ึงชุมชนขาดแคลนและมี 
ความต้องการอย่างมาก เป็นต้น ส่วนท่ี ๒ “การดแูล 
กลุม่คนเปราะบางและขาดโอกาส” ให้มคุีณภาพชวีติท่ีด ี
   ตามสมควร อาท ิมหีลายกลุม่ อาท ิ(๑) เดก็ก�าพรา้ 
ท้ังจากสภาพท่ัวไปและจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
(๒) คนพิการ ซึ่งในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
มจี�านวนถงึ ๙๔,๖๐๐ คน (๓) ผูท่ี้ไร้สถานะทางทะเบยีน 
(ไร้สัญชาติ) จากการโยกย้ายท่ีท�ากินหรือถิ่นท่ีอยู่ 
หรือตกส�ารวจด้วยเหตุผลต่าง ๆ เป็นต้น 
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา ศอ.บต.ร่วมกับ
หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งในแตล่ะดา้น แตล่ะสภาพปญัหา 
ได้ร ่วมวางแผน ด�าเนินงานจนมีความก้าวหน้า      
เกิดผลส�าเร็จหลายด้าน บางเรื่องอยู่ในกระบวน 
การเริ่มต้นท่ีจะแก้ปัญหาให้ครบวงจรและย่ังยืน 
ซึ่งจะเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ 

เรื่องแรกที่อยากเล่า
 คือ การแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นปัญหา
หลักในครัวเรือนยากจน ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของบุตรท่ีหนักหนาสาหัสท่ีสุดคือ “ความพิการ” 
เรือ่งนี ้ศอ.บต.ได้ประชุมหารอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
(เขตสขุภาพท่ี ๑๒) กระทรวงศกึษาธกิาร มหาวทิยาลยั 
ในพ้ืนท่ี เห็นพ้องว่า ควรมีการแก้ปัญหาท้ังระบบ 
ในเด็กแรกเกดิ จนถงึอายุก่อนครบ ๖ ขวบ เป็นระยะเวลา 
ประมาณ ๕ ปีต่อเนือ่ง กล่าวคือ ตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๒  
ขวบ เสริมวิตามิน โปรตีน การฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน 
เปน็ตน้ รวมท้ังการใหค้วามรูก้ารดแูลบตุรของมารดา 
มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกระยะ 
ส่วนเด็กตั้งแต่ ๒ ขวบ ถึงอายุก่อนครบ ๖ ขวบ ต้อง 
ผลกัดนัให้เข้าสถานท่ีเลีย้งเดก็หรอืศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
ในความดูแลของหน่วยงานต่าง เช่น กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.) 
โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ  โดยเน้นเรื่องอาหารเช้าให้เด็ก
มีโอกาสรับประทานทุกคน การฉีดวัคซีน การเสริม

ศอ.บต. ช่วยเหลือโอรังอัสลี ให้ได้รับสวัสดิกำรของภำครัฐ โดยเฉพำะสวัสดิกำรขั้นพื้นฐำน
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วิตามิน โปรตีน ท่ีจ�าเป็น เป็นต้น ซึ่ง ศอ.บต.ได ้
น�าเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติหลักการ และกรอบ 
งบประมาณจากคณะกรรมการยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (กพต.) เมือ่วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๔ โดยจะเริ่มด�าเนินการปลายปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เรื่องที่สอง
 คือ การดูแล และพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ซึ่งได้
เรียนในตอนต้นแล้วว่าในพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผู้พิการจ�านวนถึง ๑๐๓,๐๐๐ คน (ตอนต้น
ให้รายงานผู้พิการ ๙๔,๖๐๐ คน) รายงาน ณ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ในจ�านวนนี้เป็นเด็กพิการ 
ที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จ�านวนประมาณ ๙,๒๐๐ คน 
และเด็กพิการซ�้าซ้อนประมาณ ๑,๒๐๐ คน) กลุ่ม 
เป้าหมายเร่งด่วน คือ การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
ซ�้าซ้อน ประมาณ ๑,๒๐๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีส่ง 
ผลกระทบในวงกว้างท่ีสุด กล่าวคือ (๑) หากไม่เร่งพัฒนา 
ศกัยภาพในช่วงวยัเดก็ สภาพร่างกายกค็งจะสายเกนิไป 

ศอ.บต. ด�ำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหำสุขภำวะและภำวะโภชนำกำรต�่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. 

“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต. 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งแรงใจ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบ “สู้ชีวิต” 
เคียงข้างด้วยใจตามนโยบาย 

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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(๒) หากไม่พัฒนาศักยภาพให้เคลื่อนไหวได้ โอกาส
ท่ีจะให้การศึกษาก็แทบเป็นไปไม่ได้ (๓) ภาระท่ีแม่ 
หรือสมาชิกคนใดคนหนึง่ในครอบครวัต้อง “ละจากงาน 
อย่างอ่ืน” เพื่อเฝ้าดูผู้ท่ีพิการ นั่นหมายถึงแรงงาน 
ท่ีจะประกอบอาชีพ อย่างน้อย ๑ แรง ต้องสญูหายไป 
แนวทางการด�าเนินการเรื่องน้ี ศอ.บต.ได้หารือ
ประสาน และบูรณาการกบัหลายหน่วยงาน วางกรอบ 
การพัฒนาให้เดก็พิการซ�า้ซ้อน ให้สามารถเคลือ่นไหว
ได้เป็นอันดับแรก ซึ่งได้จัดท�าโครงการ “เก้าอี้สุขใจ” 
ออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมกบัสภาพความไม่สมบรูณ์
ของกล้ามเนื้อร่างกายแต่ละรายให้พยุงตัวนั่งได้ 
ต่อมาเป็นกลุ่มท่ีสามารถฝึกยืนให้ล�าตัวตั้งตรงด้วย
อุปกรณ์ “เตียงฝึกยืน” ต่อมาเป็นกลุ่มท่ีสามารถ 
จะก้าวเท้าเดินได้ มีการออกแบบ “ตัดรองเท้าเฉพาะ
ราย” ให้เข้ารูปกับสภาพบิดหรือโค้งของกระดูกหรือ
กล้ามเน้ือ หลังจากนั้นก็เป็นการฟื้นฟูท�ากายภาพ 
ตามค�าแนะน�าของแพทย์ ซึง่ ทาง ศอ.บต. ได้จดัสร้าง
รถพยาบาลเคลื่อนท่ีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระราชทานนามว่า “สิริเวชยาน” เพื่อเดินทางไป 
ให้บริการแก่เด็กพิการซ�า้ซ้อน รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง
รายอื่น ๆ  ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการด�าเนินการในระยะ
เวลา ๒ ปีท่ีผ่านมา สามารถพฒันาศกัยภาพเดก็พกิาร
ซ�้าซ้อนให้เคลื่อนไหว นั่งได้ ยืนได้ หรือใส่รองเท้า 
ได้ประมาณ ๖๗๐ ราย ซ่ึงได้สร้างความสุขให้กับ 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้องเด็กพิการเป็น 
อย่างมาก

เรื่องที่ ๓
 การแก้ปัญหาผู้ไร้สถานะทางทะเบียน เป็นมิติ
ทางสังคมอีกเรื่องหนึ่ง ท่ีเป ็นป ัญหาสั่งสมมา 
ยาวนาน ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางไปท�างาน
ประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางไปเป็น
ครอบครัวและท�างานเป็นเวลาหลายปี เมื่อมีบุตรก ็
ไม่ได้กลบัมาด�าเนนิการแจ้งจดทะเบียนให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย จงึท�าให้กลายเป็นผูไ้ร้สถานะ ไร้สทิธิในด้าน
ต่าง ๆ  ในระยะเวลา ๓ ปี ท่ีผ่านมา ภายใต้การสนบัสนนุ 
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซียท่ีได้ส�ารวจและประชาชนสัมพันธ์ 
ท�าให้ประชาชนกลุ่มนี้มาเข้าร่วมโครงการ ๒๕๖ ราย 
และคงเหลอือกีจ�านวนหนึง่ ส�าหรบัในพืน้ท่ี ๕ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ มีประชาชนที่ไร้สถานะทางทะเบียน
ซ่ึงมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การย้ายสถานท่ี 
ประกอบอาชีพ ความยากจนในครอบครัว บุคคลท่ี
ประสบปัญหาในครอบครัวหรอืถกูทอดท้ิง หรอืตกหล่น 
ด้วยเหตุผลอื่น ๆ จ�านวนมาก ซึ่งในระยะเวลา ๓ ปี
ท่ีผ่านมา มีจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิน้ ๑,๕๓๔ ราย 
ซ่ึงกรรมวิธีในการด�าเนินการท่ีส�าคัญคือ “การตรวจ
พิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)” เพื่อเปรียบเทียบ 
การเป็นญาติโดยสายเลือดกับพ่อแม ่หรือญาติพี่นอ้ง 
หลงัจากนัน้หน่วยงานของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย จะด�าเนินการตามข้ันตอนอ่ืน ๆ ในการ
เพ่ิมช่ือในระบบทะเบียนราษฎร์ต่อไป โครงการนี ้
นอกเหนือจากการขับเคลื่อนของ ศอ.บต.ยังได้รับ
ความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นตน้ ซึง่ประชาชนทุกคนท่ีเข้าร่วม
โครงการต่างก็มีความยินดีและมีความสุขท่ีได้เป็น 
“พลเมืองไทย” อย่างสมบูรณ์

เรื่องที่ ๔
 การแก้ปัญหาความยากจนรายครวัเรือน เป็นมิติ
ทางสังคมอีกหนึ่งเรื่องท่ี ศอ.บต.ให้ความส�าคัญเป็น
อันดบัต้น ๆ  เนือ่งจากเป็นปัญหาพืน้ฐานท่ีจะโยงไปยัง 
ปัญหาอื่น ๆ  อีกมากมาย การแก้ปัญหาความยากจน 
เดมินัน้ ศอ.บต.และหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง (จงัหวดัและ 
กระทรวงตา่ง ๆ ) ด�าเนนิการอยูแ่ลว้ แต่ในระยะตอ่ไป
แนวทางแก้ปัญหาความยากจนจะปรับรูปแบบหรือ 
วิธีการให้แก้ไขแบบ “ตรงเป้าหรือช้ีเป้า” กล่าวคือ 
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องรู้ว่า “คนจนอยู่ที่ไหน 
จนเพราะอะไร และจะแก้ปัญหาความจนได้อย่างไร” 
ประเด็น “คนจนอยู่ท่ีไหน” ปัจจุบันสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิได้จดัท�าข้อมูลท่ีเรียกว่า 
“การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า” 
หรือ (Thai People Map and Analytics Platform 
(TPMAP) ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการส�ารวจ
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ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบอุปกรณ์ “เตียงฝึกยืน” แก่เด็กพิกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

รถ “สิริเวชยำน” ให้บริกำรผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่หำ่งไกลจำกกำรเขำ้ถึงหน่วยงำนของภำครัฐ
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พี่น้องประชำชนได้รับกำรเพิ่มชื่อในระบบทะเบียนรำษฎร์

คนจน ๕ ประเภทคือ (๑) คนจนการศึกษา (๒) คนจน
สุขภาพ (๓) คนจนรายได้ (๔) คนจนความเป็นอยู่ 
และ (๕) คนจนการเข้าถึงสวัสดกิารแห่งรฐั ซ่ึงในพืน้ท่ี
จั งหวัดชายแดนภาคใต้  (ตามหมายเลขบัตร 
ประจ�าตัวประชาชน ๑๓ หลัก มีจ�านวนประมาณ 
๒๙๐,๐๐๐ คน ในจ�านวนนี ้เป็นกลุม่ท่ีมรีายช่ือซับซ้อน 
กับผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวนประมาณ 
๙๔,๗๐๐ คน ซ่ึงจะเป็นกลุ่มแรกท่ีต้องเร่งแก้ไข 
การด�าเนินการเรื่องนี้ ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จะเร่ง
ด�าเนินการลงพื้นที่ในปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ 
หรือหลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง
 การแก้ปัญหาและพัฒนาในมิติทางสังคม ทั้งใน
ส่วนของครัวเรือนและชุมชนได้ด�าเนินการอีกหลาย
เรือ่ง เช่น กจิกรรมการสร้างความอบอุน่ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว รวมท้ังการแก้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลผู้ป่วย
ติดเตียง การดูแลเด็กก�าพร้า การดูแลกลุ่มชาติพันธุ์

ศอ.บต. พร้อมดูแลเด็กพิการ 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด้วยธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือ
คนพิการอย่างต่อเนื่อง 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นความส�าเร็จที่ยั่งยืน
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 แนวทางการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในผลลัพธ์
สุดท้ายที่เราต้องการก็คือ

ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม 

และเกิดความเป็นธรรมในสังคม

ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรม “กำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA)” 

โอรังอัสลี เป็นต้น ซึ่งจะได้เล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป 
ท้ายนี้ ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องทุกคนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ศอ.บต. จะร่วมมือกับ 
ทุกส่วนราชการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
เร่งแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน สัง่สมมายาวนาน และพฒันา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีด ีเทียบเท่าหรือใกล้เคยีงกบัพืน้ท่ีอืน่ ๆ  ของประเทศ 
และจะสร้างบรรยากาศให้พ่ีน้องทุกศาสนาอยู่ร่วมกนั
อย่างสนัตสิขุให้ได้ในเรว็วนัและเราจะ “ไม่ทอดท้ิงใคร 
ไว้ข้างหลัง” 
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กิจกรรมเก้ำอี้สุขใจ สู่รองเท้ำสั่งตัด ช่วยเหลือผู้พิกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

อุปกรณ์ช่วยพยุงเด็กพิกำร
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ผู้เขียน : นายแวอิบรอเฮม แวบือราเฮง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�านักงานเลขาธิการ ศอ.บต. 

การพัฒนาทักษะภาษาไทย
ในระดับประถมศึกษา ให้นักเรียน
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนึ่งในน�้าพระทัย
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 ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด
นราธิวาส จงัหวัดปัตตาน ีจงัหวัดยะลา) และ ๔ อ�าเภอ
ของจังหวัดสงขลา (อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอ
นาทวี อ�าเภอสะบ้าย้อย) ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอื่น ๆ (คริสต์ ฮินดู) ตามล�าดับ วิถีการด�าเนิน
ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีจึงมีอัตลักษณ์เฉพาะท่ี 
แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การสื่อสารของ
ประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายู (ภาษา
ยาวี) เป ็นภาษาพูดในชีวิตประจ�าวัน ลักษณะ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ท่ียังคงเห็นความเป็น 
สังคมเชิงเดี่ยว ซึ่งเห็นได้จาก ๑) แยกกันอยู่ ระหว่าง
ชุมชนไทยพุทธกับชุมชนไทยมุสลิม ๒) แยกการ
นับถือ ศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม และ 
๓) แยกการเรียนการสอน โดยกลุ่มนักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ส่วนกลุ่ม
นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธจะเข้าเรียนในโรงเรียน
ของรัฐ นักเรียนทั้งสองกลุ่มจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ไม่ได้เรียนรู้ในวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของ

กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 

เพื่อนต่างศาสนิก ดังนั้น เครื่องมือท่ีจะช่วยให้การ
สื่อสารระหว่างคน ๒ กลุ ่ม เข้าใจซ่ึงกันและกัน 
มีความเป็นพวกพ้องเดียวกัน คือ ภาษา ซ่ึงเป็น 
เครือ่งมอืส�าหรับการสือ่สาร การรับรู้ เข้าใจ และเข้าถงึ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธ ิ
ข้ันพืน้ฐานท่ีจะได้รับการพัฒนาศกัยภาพในการด�ารงชีวติ  
การประกอบอาชพี การศึกษา การสาธารณสุข และ
สวสัดกิารจากรฐั กระบวนการยุติธรรม และด�ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรืน่ มีการสืบทอดจากรุ่น
สูรุ่น่ จนกลายเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนใน
สังคม
 “ภาษาไทย” เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติไทย 
เป็นสมบัตทิางวฒันธรรมอันก่อให้เกดิความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ใ ห้ มี 
ความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
เนือ่งจากกลุม่คนในประเทศไทยมีความหลากหลาย จงึมี 
ความจ�าเป็นต้องเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะด้านภาษาไทยที่ 
ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ และบริบท
เชิงพ้ืนท่ีและสงัคม ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดน
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 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน เป็นอีกหนึ่ง
ภารกิจของกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
สืบเนื่องจากการออกพื้นท่ีลาดตระเวนของต�ารวจ
ตระ เวนชายแดนท� า ให ้ ได ้พบเ ห็นประชาชน 
ผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับการครองชีพและโรคภัยไข้เจ็บ
จ�านวนมาก จึงได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถ
ช่วยได้ เช่น แจกอาหาร เสือ้ผ้า ให้การรกัษาพยาบาล
ผู้เจ็บป่วย แนะน�าการประกอบอาชีพ นอกจากนี ้
ยังได้พบเห็นหมู่บ้านต่าง ๆ  มีเดก็ซ่ึงอยู่ในวัยเรยีนเป็น 
จ�านวนมากยังไม่ได้เรยีนหนงัสอื เนือ่งจากหน่วยงาน 
ซ่ึงรับผิดชอบด้านการศึกษาไม่สามารถเข้าไปจัดตั้ง
โรงเรียนได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขาทุรกันดาร และ
บางพื้นท่ีมีสถานการณ์ก่อการร้ายของฝ่ายตรงข้าม
กับรัฐบาล ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงมีแนวคิดที่
จะจดัตัง้โรงเรียนข้ึน สอนหนงัสอืให้แก่ชาวเขาเพือ่ให้
เดก็เหล่านัน้ได้เรียนภาษาไทยจะได้ตดิต่อท�าความเข้าใจ 
กันได้สะดวก และเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ 
และวิทยาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ตลอดจน
ท�าให้เกิดความมั่นคงในด้านการปกครองอีกด้วย   

ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาท้องถิ่น
ในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก ไม่สามารถเขียนอ่าน
ภาษาไทยได้ จึงเป็นอุปสรรคในการติดต่อราชการ 
และการสื่อสารกับบุคคลอื่น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จเย่ียมราษฎรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ชาวไทยมุสลิมยังใช้ภาษาท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่ เมื่อทรงรับสั่งถามถึงทุกข์สุข และ 
การท�ามาหาเลีย้งชีพ ชาวไทยมุสลมิส่วนใหญ่จะไม่กล้า 
ถวายค�าตอบเนื่องจากเกรงว่าจะพูดโดยใช้ภาษา 
ไม่เหมาะสม พวกเขาได้แต่ย้ิมด้วยความดีใจ ด้วย 
พระมหากรุณาธิคุณจึงทรงรับสั่งให้ใช้ภาษาท้องถิ่น
ธรรมดาสามัญไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ แล้วจะมีผู้แปล
ความถวายให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงห่วงใยในเรือ่งนี ้จงึมพีระกระแสรบัสัง่ให้กระทรวง 
ศกึษาธิการหาแนวทางส่งเสรมิและปรบัปรงุการเรยีน
การสอนภาคสามัญให้ดีข้ึน เพ่ือให้นักเรียนและ
ประชาชนสามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น

กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 
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การจัดต้ังโรงเรียน ในระยะเริ่มแรกไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนต้องให้ต�ารวจตระเวนชายแดนท�าหน้าท่ี 
เป ็นครูผู ้สอน ซึ่งการเป็นครูต ้องใช ้ ท้ังความรู  ้
ด้านวิชาการ ทักษะการสอน จิตวิทยาในการท�า 
ความเข้าใจนักเรียน และจิตวิญญาณความเป็นครู 
ท่ีเต็มเปี ่ยมโดยปกติแล้วการเรียนครูแบบปกติ 
ในคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ต้องใช้เวลา 
ในการเรยีน ๔ ปี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก ๑ ปี 
และต้องสอบให้ได้ใบประกอบวชิาชีพครจูงึจะสามารถ
ท�าหน้าที่ครูได้อย่างสมบูรณ์ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา 
พบว่า ด้านผูเ้รยีน นกัเรยีนจ�านวนมากประสบปัญหา 
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้
ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นภาษาหลักในชีวิตประจ�าวัน  
ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะตามวัย ท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งสาระการเรียนรู้ที่เป็น
พื้นฐานในการสื่อสารและการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ด้านครูผู ้สอน จ�านวนครูผู ้สอนไม่เพียงพอ และ 
ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพครูมาโดยตรง ขาด 
ความแม่นย�าในเนื้อหาสาระวิชา ขาดเทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้และวิธีการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
โดยเฉพาะการสอนในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชา
พืน้ฐานในการเรยีนรูว้ชิาอืน่ ๆ  หากครผููส้อนสามารถ
ถ่ายทอดความรูใ้ห้นกัเรยีนเข้าใจได้ง่าย ท�าให้นกัเรยีน
รู้สึกรักและอยากเรียนวิชาภาษาไทย เด็กก็จะเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เปรียบเสมือน
การติดกระดุมเม็ดแรกท่ีถูกต้อง เมื่อติดกระดุมเม็ด
แรกถกูต้องกจ็ะตดิกระดมุเม็ดต่อไปจนถงึเมด็สดุท้าย
ถูกต้องเช่นกัน 
 ดังพระราชด�ารสัของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการอบรม และ
พระราชทานปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดโดยสมาคมครูภาษาไทย 
แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรงุเทพมหานครเมือ่วนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 “...กำรเรียนภำษำไทยในระดับประถมศึกษำ 
เป็นกำรเรียนข้ันต้นเพื่อวำงรำกฐำนกำรศึกษำ 
ไม่เฉพำะด้ำนควำมรู ้ภำษำไทย แต่เป็นรำกฐำน 
กำรศกึษำควำมรูวิ้ชำอืน่ ๆ  เป็นรำกฐำนกำรคดิ กำรรบั 
คณุธรรมจรยิธรรม กำรรูจ้กัระเบียบวนิยัและกฎเกณฑ์
ของสังคม ตลอดจนกำรปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและ
ควำมเป็นไทยด้วย ส�ำหรับคนไทย ภำษำไทยจึงเป็น
ภำษำท่ีมีควำมส�ำคญัมำกทีส่ดุ กำรเรยีนระดบัประถม
ศึกษำหำกเรียนได้ถูกต้องแม่นย�ำแล้ว ผู ้เรียนจะ
สำมำรถยึดถือเป็นหลักตลอดไป ท�ำให้ใช้ภำษำ 
ถูกต้องในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรใช้ตำมบริบท
ของสังคม…”
 “...ส่วนครูเป็นบุคคลส�ำคัญในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ครูจงึต้องมีควำมรู ้มีควำมทันสมัย ข้ำพเจ้ำ
ขอให้ครภูำษำไทยทุกคนมีสขุภำพสมบูรณ์ มกี�ำลงัใจ
มุ่งมั่นในกำรสอนภำษำไทยให้เด็กไทยตั้งใจและรัก
ภำษำไทย ไว ้ ให ้ เป ็นสมบัติของประเทศชำต ิ
ตลอดไป…”

ศอ.บต. พร้อมที่จะเข้าไปเติมเต็ม
และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ 

โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย
ของเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
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ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
ศอ.บต. ได้สนับสนุนและขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการ
เสริมการพฒันาในวถิสีงัคมพหวุฒันธรรมในโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน โดยมุง่เน้นการด�าเนนิงาน ๒ 
ด้าน คอื ๑) ด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพืน้ที่ 
๒) ด้านการส่งเสรมิการสร้างสงัคมพหวุฒันธรรม โดย
ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินการ ดังนี้
 ด้านที่ ๑ การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพ้ืนที่ 
ได ้ส ่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาไทยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน โดยการสนับสนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทย
ไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนใน
พื้นที่ จ�านวน ๑๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๖ อัตรา 

การสรรหาวิทยากรผู้สอนภาษาไทย 
 ศอ.บต. ด�าเนินการเปิดรับสมัครและสอบ 
คดัเลอืกบคุคลทัว่ไป โดยก�าหนดคณุลกัษณะครผููส้อน
ที่ส�าคัญ คือ ๑) มีคุณวุฒิด้านการสอน (วุฒิการศึกษา 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และ
คณุภาพของประชากรไทยทกุช่วงวยั ให้เป็นคนดคีนเก่ง 
และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนดั และการตระหนกัถงึพหปุญัญา
ของมนุษยท์ีห่ลากหลาย อาทิ ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ด้านทัศนมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือ 
หลายดา้น ซึง่จำเปน็ตอ้งมกีารพฒันาระบบและปัจจยั
สง่เสริมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องไปพร้อมกัน ท้ังในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ 
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่ง
การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
พฒันาศักยภาพของคนให้มีทกัษะความรู ้ทกัษะอาชีพ
บนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รูเ้ท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง



21

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔  
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือก 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๒

๒๔

๓๖

๓๖

๓๖

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
บาท

๒,๘๘๐,๐๐๐ 
บาท

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท

๖,๔๘๐,๐๐๐ 
บาท

๖,๔๘๐,๐๐๐ 
บาท

รร.ตชด.สังกัด 
กก.ตชด.๔๔
(รวม ๑๒ แห่ง ๆ ละ
๑ อัตรา)

รร.ตชด.สังกัด 
กก.ตชด.๔๔
(รวม ๑๒ แห่ง ๆ ละ 
๒ อัตรา)

รร.ตชด.สังกัด 
กก.ตชด. ๔๓ และ ๔๔
(รวม ๑๘ แห่ง ๆ ละ
๒ อัตรา)

รร.ตชด.สังกัด 
กก.ตชด. ๔๓ และ ๔๔
(รวม ๑๘ แห่ง ๆ ละ 
๒ อัตรา)

รร.ตชด.สังกัด 
กก.ตชด. ๔๓ และ ๔๔
(รวม ๑๘ แห่ง ๆ ละ 
๒ อัตรา)

๑๐ เดือน
๒๐๐ บาท/ชั่วโมง/คน

๑๐ เดือน
๒๐๐ บาท/ชั่วโมง/คน

๑๐ เดือน
๑๕,๐๐๐ บาท/คน/
เดือน

๑๒ เดือน
๑๕,๐๐๐ บาท/คน/
เดือน

๑๒ เดือน
๑๕,๐๐๐ บาท/คน/
เดือน

ไม่เกิน ๖๐ 
ชั่วโมง/เดือน 
(เฉพาะเปิด
ท�าการเรียน
การสอน)

ไม่เกิน ๖๐ 
ชั่วโมง/เดือน
(เฉพาะเปิด
ท�าการเรียน
การสอน)

(เฉพาะเปิด
ท�าการเรียน
การสอน)

(เฉพาะเปิด
ท�าการเรียน
การสอน)

ระยะเวลาจ้าง/อัตรา

ค่าตอบแทน

อตัรา

ก�าลงั (คน)

ปี

งบประมาณ

งบประมาณ/ปี หมายเหตุหน่วยรับการสนับสนุน
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ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

ครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต ด้านการ
สอนภาษาไทย และการประถมศึกษา) ๒) มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู กระบวนการคัดเลือกใช้วิธีการ
สอบข้อเขียน การสอบปฏบัิต ิการสอนในสถานการณ์
จริง และการสอบสัมภาษณ์ เน้นย�้าความแม่นย�า 
ด้านหลกัภาษา และทักษะในการจดัการเรยีนการสอน 
โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กองก�ากับ 
การต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔ ร่วมเป็น 
คณะกรรมการในการสอบคัดเลือก 

การฝึกอบรม
 เม่ือได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถแล้ว 
ก่อนจะส่งตัวผู ้ผ ่านการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าท่ี       
ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ศอ.บต. ก�าหนด
ให้ผูผ่้านการคดัเลอืกทุกคนต้องเข้ารบัการปฐมนเิทศ
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึง 
ความพร้อมทางวิชาการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

ศอ.บต. มุ่งหวังต้องการให้นักเรียน
ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ เฉกเช่นเดียวกับ
เด็กในภูมิภาคอื่น
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การเรียน การสอน เช่น หลักสูตรภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัแต่ละระดบัช้ัน การจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
เทคนิคการสอนภาษาไทยท่ีเน้นทักษะการสอน 
อา่นแบบแจกลกูสะกดค�า และการเขยีนท่ีถกูต้องตาม
อักขรวิธีเพ่ือปูพ้ืนฐานทางด้านการอ่าน การเขียนท่ี
ถูกวิธี การผลิตสื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน 
และการเขียนของนักเรียน การผลิตหนังสือด้วย
โปรแกรม Microsoft Office Publisher โดยใช้ค�าจาก
บัญชีค�าพ้ืนฐาน ฯลฯ การอบรมเน้นให้ครูจัดการ 
เรียนการสอนตามตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามหลักสูตร โดยให้ผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาด้าน 
การสอนภาษาไทย รับผิดชอบการสอนระดับช้ัน
ประถมศกึษาปีท่ี ๑ และผูส้อนภาษาไทยท่ีไม่มีวฒุคิรู
ภาษาไทย หรอืครูไม่ตรงวฒุริบัผดิชอบสอนระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

การนิเทศงาน
 หลังจากการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีได้รับ
มอบหมายไปแล้ว เป็นเวลา ๖ เดือน ศอ.บต. ได้จัด
ให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน สงักดักองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๓ และ ๔๔ จ�านวน ๒ ครั้ง เพื่อให้วิทยากรผู้สอน
วิชาภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๒  
ได้รับค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ และความช่วยเหลือ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมท้ัง
สร้างขวัญและก�าลงัใจแก่วทิยากรผูส้อนวิชาภาษาไทย 
โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ประกอบด ้วย ผู ้แทนจากคณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
ผู้แทนจากส่วนงานบริการด้านการศึกษา กองก�ากับ
การต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔ ผู้แทน 
ศอ.บต. และครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  
โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้าน 
การเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และด้านบุคลิกภาพ โดยผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
นั ก เ รี ย น ท่ี มี ผ ลกา รปร ะ เมิ น ใ น ร ะดั บดี เ ด ่ น 

(คะแนน ๙๐ - ๑๐๐) จ�านวน ๘ คน คิดเป็น 
ร ้อยละ ๒๒.๒๒ นักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
ในระดับดีมาก (คะแนน ๘๐ - ๘๙) จ�านวน ๒๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๘ และนักเรียนที่ผลการประเมิน
ในระดับดี (คะแนน ๗๐ - ๗๙) จ�านวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๘๘ 

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 จากการสนับสนุนวิทยากรผู ้สอนภาษาไทย 
ไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
พบว่า ผลการพฒันาด้านการอ่าน การเขยีนท่ีถกูวธิขีอง 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ในโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔ อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
เป็นล�าดับ จากการประมวลผลการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยด้านการอ่าน และการ
เขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๒ โรงเรียนในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย
เปรียบเทียบภาคเรียนที่ ๑ กับภาคเรียนที่ ๒ ดังนี้

ด�ารงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ได้อย่างมีความสุข
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ปรับปรุง

พอใช้

ดี

๗๐

๙๑

๑๔๐

๒๓.๒๖

๓๐.๒๓

๔๖.๕๑

๕๘

๗๒

๑๗๐

๑๙.๓๓

๒๔

๕๖.๖๗

๑๒

๑๙

๓๐

๓.๙๓

๖.๒๓

๑๐.๑๖

ระดับการประเมิน

ครั้งที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

จ�านวน/คน จ�านวน/คน จ�านวน/คนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ครั้งที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ผลการพัฒนา

สรุปผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔
จ�านวน ๑๘ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

๖๖

๘๐

๑๔๙

๒๒.๓๗

๒๗.๑๒

๕๐.๕๑

๕๑

๗๗

๑๖๒

๑๗.๕๙

๒๖.๕๕

๕๕.๘๖

๑๕

๓

๑๓

๔.๗๘

๐.๕๗

๕.๓๕

ระดับการประเมิน
ครั้งที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

จ�านวน/คน จ�านวน/คน จ�านวน/คนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ครั้งที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ผลการพัฒนา

สรุปผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔
จ�านวน ๑๘ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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กำรนิเทศงำน

กำรนิเทศงำน
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ปัญหาและอุปสรรค
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ศอ.บต. 
ได้ท�าสัญญาจ้างบุคคลท่ัวไป เพื่อท�าหน้าท่ีวิทยากร 
ผู้สอนภาษาไทยไปแล้ว จ�านวน ๕๖ ราย จากกรอบ
อตัราการจ้าง จ�านวน ๓๖ อตัรา พบว่า มอีตัราการเข้า 
และลาออก จ�านวน ๒๐ อตัรา คดิเป็นรอ้ยละ ๕๕.๕๕  
ของกรอบอัตราจ้างทั้งหมด โดยเข้ารับการบรรจุเป็น
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 
จ�านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของอัตรา การ
เข้าและลาออกเพ่ือไปปฏิบตังิานอ่ืนและจ�านวน ๙ คน
คดิเป็นร้อยละ ๔๕ ของอตัราการเข้าและลาออก เหตุผล 
ในการลาออกประการส�าคญั คอื แม้ว่าการปฏบัิตงิาน
ในต� าแหน ่ ง วิทยากรผู ้ สอนภาษาไทยจะเป ็น 
การปฏิบัติงานท่ีตรงตามสายงานท่ีส�าเร็จการศึกษา 
และสามารถน�าความรูท่ี้มมีาใช้ในการอบรมสัง่สอนให้
นักเรียนมีความรู ้ และการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนท�าให้เกิดประสบการณ์ท่ี 
หลากหลายท่ีหาไม่ได้จากสถานศกึษาในสงักดัอ่ืน แต่
ก็มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานอ่ืน 

เน่ืองจากต้องการความม่ันคง และความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ เมือ่เปลีย่นครบู่อย ท�าให้โรงเรยีน
เสียโอกาสในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนาครูคนใหม่ ความรู้และประสบการณ์ 
ในการท�างานท่ีขาดหายไป และผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรงคือนักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท�าให้ 
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนไม่ต่อเนือ่ง แม้ว่าโรงเรยีนจะมี 
มาตรฐานในเรื่องของหลักสูตร แต่การเปลี่ยนครูคือ
การเริม่ต้นใหม่ส�าหรบันกัเรยีนท่ีต้องปรับตวัให้เข้ากบั
ครูคนใหม่เสมอ 
 เพือ่เป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ประกอบอาชีพ จึงมีความจ�าเป็นท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทกุหนว่ยงานจะตอ้งมแีผนในการสนบัสนนุและรกัษา
บุคลากรในต�าแหน่งวิทยากรผู ้สอนภาษาไทยไว้ 
โดยเฉพาะผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ เพือ่ให้บุคลากร 
เหล่านั้น ปฏิบัติงานได้เป็นเวลานาน เป็นแรงจูงใจให้
บุคลากรปฏบัิตงิานด้วยความเตม็ใจ ทุ่มเท อุทิศเวลา
ในการสอนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ มีความสุข
และรูส้กึว่าตนมส่ีวนร่วม และเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร 

กิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
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กิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

เกดิความรกัและพร้อมท่ีจะร่วมมือในการท�างานให้แก่
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โดยไม่คิดโอนย้าย
หรือลาออกไปปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานอื่น
 ด้านท่ี ๒ การส่งเสรมิการสร้างสงัคมพหุวัฒนธรรม 
สืบเนื่องจากบริบทท่ัวไปพื้นท่ีตั้งโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนเป็นสังคมเชิงเดี่ยว ร้อยละ ๖๑.๑๐ 
ท่ีนบัถอืศาสนาพุทธ จ�านวน ๓ แห่ง และนบัถอืศาสนา
อิสลาม จ�านวน ๘ แห่ง และเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม
ร้อยละ ๓๘.๙ ท่ีนบัถอืศาสนาพทุธและศาสนาอสิลาม 
จ�านวน ๗ แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน ๑๘ แห่ง 
ได้เรยีนรูก้ารอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวัฒนธรรม และให้ 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ของชุมชน ศอ.บต. จึงด�าเนินกิจกรรม 
ส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ส่งเสรมิ
ให้ผู ้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรยีนรู ้เป็นต้นแบบของการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นท่ีและส่งเสริม
การสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน

เราจะช่วยกันเดินหน้าขับเคลื่อน
ในการสร้างต้นแบบของ
การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเพื่อเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพ

ทางการศึกษาที่ดีขึ้น
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ผู้เขียน : นายริฎฎวาน สลาม
ต�าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

โครงการฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน�้าร้อน
บ้านนากอ

โครงการเด่นประเด็นดัง
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 ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2547 เดิมพื้นที่อ�าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงด้านการ 
ท่องเท่ียวมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว 
เชิงธรรมชาติท่ีมีป่าบาลา-ฮาลา การท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ผู ้ร ่วมพัฒนาชาติไทย (พรรค 
คอมมิวนิสต์มลายา) การค้าชายแดน อาหารท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และสถานบันเทิงท่ีครบครนั ท�าให้นกัท่องเท่ียว 
ท้ังในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 
และประเทศจนีท่ีเดนิทางมาทอ่งเทีย่วสรา้งมูลค่าทาง
เศรษฐกจิให้จงัหวัดยะลาทุกภาคส่วนราชการ รวมถงึ
ภาคเอกชนจึงได้ผลักดันและเน้นการพัฒนาด้าน 
การท่องเท่ียวในอ�าเภอเบตง หนึ่งในโครงการ 
ท่ีได้ด�าเนินการผลักดันในเวลานั้น คือโครงการ 
บอ่น�า้รอ้นบา้นนากอ ด�าเนนิการโดย อบต.อยัเยอรเ์วง 
อ�าเภอเบตง จงัหวัดยะลา ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 9 บ้านนากอ 
ต�าบลอัยเยอร์เวง ซึ่งได้ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์และ
ประชาสมัพันธ์พร้อมแหล่งท่องเท่ียวอกีหลายแห่งใน
ขณะนั้น จนมาถึงปี พ.ศ.2547 เกิดเหตุการณ์ปล้น
ป ืนค ่ ายทหารแห ่ งหนึ่ ง ในจั งหวั ดนราธิ วาส 

พิธีเปิดบ่อน�้ำร้อนบำ้นนำกอ

หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวโน้มความรุนแรง 
เพิ่มข้ึนต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะ อ�าเภอเบตง  
ต�าบลอัยเยอร์เวง ซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีป่าบาลา-ฮาลา 
ท่ีเชือ่มต่อจงัหวดันราธวิาส และแนวชายแดนประเทศ
มาเลเซีย กลุ่มผู ้ก่อความไม่สงบจึงใช้ภูมิศาสตร ์
ท่ีส�าคญัในต�าบลอัยเยอร์เวงในการหลบซ่อน เคลือ่นย้าย 
และก่อเหตุท�าให้พื้นท่ีต�าบลอัยเยอร์เวงโดยเฉพาะ 
ท่ีตัง้ของโครงการบ่อน�า้ร้อนบ้านนากอท่ีเปรยีบเสมือน
ประตกู่อนเข้าป่าบาลา-ฮาลา ถูกก�าหนดให้เป็นพ้ืนท่ี 
สีแดง ท�าให้โครงการบ่อน�้าร้อนบ้านนากอไม่มี 
นกัท่องเท่ียวเข้าใช้บริการและไม่มเีจ้าหน้าทีเ่ข้าไปดแูล 
โครงการฯ จึงต้องถูกปล่อยให้ร้างไป โครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 ในปี พ.ศ.2559 รัฐบาลได้ประกาศด�าเนิน
นโยบายโครงการเมืองต้นแบบฯ ท่ีให้อ�าเภอเบตง 
เป็นเมืองแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน โดยเน้น
ผลกัดนัด้านการท่องเท่ียวและการคมนาคม ศนูย์อ�านวย 
การบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการโครงการเมืองต้นแบบฯ จึงได้จัด 
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พล.อ.ชัยชำญ ช้ำงมงคล หัวหน้ำผู้แทนพิเศษของรัฐบำล เป็นผู้แทนของรัฐบำลมำเปิดพิธี

ประชุมระดับอ�าเภอ จังหวัด และราชการส่วนกลาง 
มองหาศกัยภาพต่อยอดการพฒันาด้านการท่องเท่ียว 
เร่งฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่การท่องเท่ียวให้กบัอ�าเภอเบตง 
จึงเป็นท่ีมาของแผนพัฒนาต่าง ๆ อาทิ โครงการ
ก่อสร้างสนามบินเบตง โครงการก่อสร้างจุดชมวิว
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และได้ส่งมอบโครงการต่าง ๆ  
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการต่อ 
ในการขับเคลื่อนดังกล่าวกลับมีโครงการบ่อน�้าร้อน
บ้านนากอท่ียังไม่ได้รับความสนใจ ปัญหาเกิดจาก 
ท่ีตั้งของโครงการท่ีอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 36 
กิโลเมตร เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีอยู่นอกระบบ 
การศึกษา กลุ ่มผู ้เห็นต่างจากภาครัฐอยู ่อาศัย 
เป็นจ�านวนหนึ่ง ชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ 
และชาวบ้านมีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.เป็นจ�านวนมาก 
ศอ.บต.ลงพื้นท่ีหารือและพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ได้มองเห็นศักยภาพท่ีโดดเด่นของพื้นท่ี 
จะสามารถพฒันาเศรษฐกจิด้านการท่องเท่ียว และแก้ไข 
ปัญหาความม่ันคงไปพร้อมกันได้ น้อมน�าศาสตร ์
พระราชาตามแนวพระราชด�าริในหลวงรัชกาลท่ี 9 

“การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จะฉุดเศรษฐกิจฐานราก ไปสู่ครัวเรือน 
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม”
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ร่วมกันปลูกไผ่เพื่อ สร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้แก่ชำวบ้ำนในชุมชน

ทดลองบ่อน�้ำร้อน ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ที่เข้ำมำเที่ยว
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เลขำธิกำร ศอ.บต. ได้พูดคุยกับโอรังอัสลี เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยใช้แนวทางการพัฒนา 
น�าความม่ันคง ความว่า เมือ่แก้ปัญหาพืน้ท่ีความขัดแย้ง 
การก่อความไม่สงบหรอืความรนุแรงในพืน้ท่ีใดโดยใช้
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้พื้นท่ี 
สร้างคณุภาพชีวิตท่ีด ีลดการใช้ก�าลงัทหารและต�ารวจ
ในการสร้างความมัน่คง ความสนัตสิขุของชุมชนกจ็ะ
ตามมา อีกประเด็นหนึ่งของการพัฒนา ในพื้นท่ี 
ข้างเคียงของโครงการฯ 
 เป็นท่ีอยู่อาศยัของกลุม่ชาตพินัธุม์าน ิโอรงัอัสลี 
ท่ีด�ารงชีวิตแบบดั้งเดิมในเขตพื้นท่ีป่าบาลา-ฮาลา 
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้มีพระราชด�าริให้ ศอ.บต.ไปด�าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มคนเหล่านี้ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศอ.บต.จึงได้ลงพื้นท่ีหารือร่วมกับกลุ ่ม
สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ชมุชน กลุม่วสิาหกจิท่ีมีเดก็และ
เยาวชนจ�านวน 17 คน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจ�านวน 4.1 ล้านบาท 
เพือ่ปรบัปรงุฟ้ืนฟบู่อน�า้ร้อนบ้านนากอ และสนบัสนนุ
งบประมาณจ�านวน 1.8 ล้านบาท เพือ่พฒันาคณุภาพ

ชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี โดยได้จัดประชุมหารือร่วมกับ 
ส่วนราชการท้ังในท้องถิน่และภมูภิาค โดยมเีป้าหมาย
ให้โครงการบ่อน�้าร้อนบ้านนากอเป็นแหล่งท่องเท่ียว
แห่งใหม่ของจังหวัดยะลา และเป็นแลนมาร์คส�าคัญ
ในพืน้ท่ีอ�าเภอเบตง ภายหลงัจากการด�าเนนิโครงการ
เสร็จสิ้น กลุ่มวิสาหกิจได้ยกระดับจัดตั้งเป็นชุมชน
ท่องเท่ียวบ่อน�า้ร้อนบ้านนากอ ท่ีสร้างรายได้โดยตรง
ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท/คน 
สร้างรายได้ต่อเนือ่งในชุมชนไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน 
เกิดอาชีพต่อเนื่องเพิ่มข้ึน อาทิ ร้านขายอาหาร 
ร้านขายเสื้อผ้า รถรับจ้าง ฯลฯ ผลกระทบในด้าน
ความม่ันคงท�าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความรู้สึก 
ร่วมกนัตอ่การพฒันา มีการประชมุพบปะกนัในระดบั
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้เห็นต่างจากภาครัฐเดิม 
มีความเข้าใจท่ีดข้ึีนพร้อมท้ังได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ
ชมุชนทีจ่ะช่วยกันพฒันา และสร้างชมุชนให้เข้มแขง็ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2559 ในพื้นท่ีอ�าเภอเบตง 
มีจ�านวนนักท่องเท่ียวเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 คน/ปี 
ภายหลงัจาก ศอ.บต. ด�าเนนิโครงการเมืองต้นแบบฯ 
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ชำวบำ้นในชุมชนร่วมใจกันท�ำอำหำรเพื่อต้อนรับ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบำล

ท�าให้ในปี พ.ศ. 2559 จ�านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยไม่เกิน 300,000 คน/ปี และเพิ่มข้ึนเป็น 
1,200,000 คน/ปี ในปี พ.ศ.2562 ท�าให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกจิของอ�าเภอเบตงเข้มแข็ง และการท่องเท่ียว 
เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน

สรุปผลการด�าเนินการ
ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  การด�าเนินการโครงการฯใช้กระบวนการมี 
ส่วนร่วมโดยการมอบหมายให้ชุมชนท่องเท่ียวบ่อน�า้ร้อน 
บ้านนากอ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนอกระบบ 
การศกึษา เป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการฯ โดย ศอ.บต.
น�ากลุ่มคนเหล่านี้เข้าอบรมการจัดการการท่องเท่ียว 
น�าวิทยากรลงพื้นท่ีให้ค�าชี้แนะ ช้ีแจงท�าความเข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์ของการพัฒนาของรัฐ พร้อมท้ังไป
ศกึษาดงูานการจดัการระดบัชุมชน และมอบหมายให้ 
อบต.อัยเยอร์เวง ท�าหน้าท่ีคอยก�ากับ ติดตามและ
ดูแล ความส�าคัญของปัญหาอีกประการคือพื้นท่ีต้ัง 
โครงการฯ ซับซ้อนกับปัญหาความม่ันคง กลุ่ม 
ผู้เห็นต่างจ�านวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ

 ขอบเขตของปัญหาเกดิจากความไม่สงบในพืน้ท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 ท่ีทุกรัฐบาล 
ให้ความส�าคญัและพยายามเร่งผลกัดนัให้เกดิสนัตสิขุ 
เป็นเพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการ และประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ในพื้นท่ีตั้งของโครงการฯเป็นตัวอย่างหนึ่งปัญหา 
เนื่องจากหน่วยงานราชการเข้าไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านี้ 
ปฏิบัติกับคนในพื้นท่ีห่างไกล โดยเฉพาะพื้นท่ีสีแดง
ดงัเช่นพลเมืองช้ันสอง ท�าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้ 
รับสวัสดิการข้ันพื้นฐานของรัฐ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนไม่ได้รบัการศกึษา กลุม่แบ่งแยกดนิใช้จดุด้อย
เหล่านี้ของรัฐ สร้างฐานมวลชนและชักจูงเด็กและ
เยาวชน หากรัฐไม่เข้าไปพัฒนาทันที ปัญหาอาจจะ
กลายเป็นภัยความม่ันคง ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรง
ต่อประชากรจ�านวน 200 ครัวเรือน เด็กและเยาวชน
ไม่น้อยกว่า 50 คน และผลกระทบต่อเนือ่งไปถงึต�าบล           
อัยเยอร์เวงที่มีประชากรไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน
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ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน�้ำร้อนบำ้นนำกอได้เปิดให้บริกำร อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว

 นโยบายโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มอบหมายให้ ศอ.บต.เป็น
ฝ่ายเลขานุการ ต้องการให้ส่วนราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีเป้าหมาย มีแผนงานหรือโครงการ
ท่ีชัดเจนร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงอย่างย่ังยืน โดยประชุมจัดท�าแผนงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
และหน่วยงานความมั่นคง หนึ่งในเมืองต้นแบบ คือ 
อ�าเภอเบตงท่ี ศอ.บต.เร่งผลกัดนัในด้านการท่องเท่ียว
ตามศกัยภาพของพืน้ท่ีแต่ละพืน้ท่ี เน้นพฒันาเดก็และ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ดึงศักยภาพและให้โอกาสเป็น 
แกนหลักส�าคัญในการพัฒนาโครงการฯ ผ่านการ 
สร้างฐานการรับรู ้และเข้าใจในมิติของการใช้ชีวิต 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม ปลกูจิตส�านกึของการต้องรกัษา 
ทรัพยากรท่ีมีร่วมกัน โดยมีผลประโยชน์ของชุมชน
เป็นที่ตั้ง
 การน�านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ศอ.บต. 
ในฐานะหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลงานด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นตัวเช่ือมระหว่าง

ราชการส่วนกลางกับระดับท้องถิ่น หรือภูมิภาค 
ได้จดัประชุมราชการส่วนกลาง และประชมุหารอืระดบั 
ปฏิบัติพื้นท่ีเพื่อก�าหนดเป้าหมายหรือแผนงาน 
ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานระดับพื้นท่ีเป็น
ส�าคัญเนื่องจากเข้าใจปัญหาและศักยภาพของพื้นท่ี 
ดีกว่า พร้อมท้ังมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานท่ีร่วม 
ขับเคลือ่นก�าหนดบุคคลรบัผดิชอบโครงการฯท่ีชัดเจน 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมพร้อมท้ังจัดกิจกรรมพบปะ 
พูดคุยสม�่าเสมอเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหม่ 
ในการท�างานระดับพื้นท่ีท�าให ้ ทีมขับเคลื่อนมี 
ความสามคัคกีนั พร้อมท้ังมอบหมายให้ อบต.อัยเยอร์เวง 
ดูแลติดตามโครงการฯและชุมชนท่องเท่ียวและ
รายงานผลการปฏิบัติทุก 6 เดือน เพื่อปรับเปลี่ยน 
การท�างานตามความเหมาะสมของสถานการณ์  
โดยคงไว้ซ่ึงเป้าหมายหลักเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
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กระบวนการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินการ
1. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่บ้านนากอ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ ์มานิ โอรัง 

อัสลี โดยจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน พัฒนา
คุณภาพ ชีวิ ต  สร้ า งอา ชีพ ใ ห้มั่ นคงจาก 
การท่องเท่ียวภายใต้กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว 
บ่อน�้าร้อนบ้านนากอ 

3. เพ่ือสร้างแลนด์มาร์คใหม่ในพื้นท่ีอ�าเภอเบตง 
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

4. แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ตามแนวการพัฒนาน�าความม่ันคง 
ลดเงื่อนไขของการก่อเหตุ ปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดี 
สร้างการรับรู้และความเข้าใจของกลุ่มผู้เห็นต่าง  

5. สร ้างภาพลักษณ์ ใหม่ ในพื้นท่ีท ่องเท่ียวใน 
ต�าบลอัยเยอร์เวง และอ�าเภอเบตง

 ศอ.บต.ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการท้องถิ่น  
และภมิูภาคในกระบวนการท�างานจะเป็นฝ่ายสนบัสนนุ 
ช้ีแนะ และให้ค�าปรึกษาในส่วนของการท�างาน 
ร่วมกับประชาชน จะไว้วางใจให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่
ด�าเนนิการบรหิารงานเองโดยมชุีมชน กลุม่ผูน้�าศาสนา 
เป็นสมาชิกเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสศึกษาเรียนรู้ 
ไปพร้อมกับการ เจริญเติบ โตของโครงการฯ 
ให้เข้าใจปัญหา และหาวิธีแก้ไขผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ให้การบรหิารจดัการเป็นไปอย่างย่ังยืน โดยชุมชนเพือ่
ชุมชน รวมท้ังมอบหมายชุมชนให้ด�าเนินการดูแล
กลุม่ชาตพินัธุม์าน ิโอรงัอัสล ีเรือ่งการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตสร้างอาชีพตามความเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจ 
การใช้ชีวิตร ่วมกันกับสังคมใหญ่และสร ้างฐาน 
ของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลี 
และชาวบ้านในชุมชน พร้อมเรื่องราวและต�านาน 
ประชาสมัพนัธ์จดัท�าเพจ สือ่โซเชียลมเีดยี วิดโีอไวรลั 
และสร้างเน็ตไอดอล เพื่อเป็นจุดดึงดูดความสนใจ 
ของนักท่องเที่ยวต่อตัวโครงการฯ

ภาคส่วนที่ร ่วมกันขับเคล่ือนการด�าเนิน
โครงการ
1. ศอ.บต. เป็นหน่วยหลักในการด�า เนินงาน

สนับสนุนงบประมาณ ประสานงานร่ วม  
ทกุภาคสว่นพรอ้มจดัท�าแผนงานรว่มกบัทกุสว่น 
ราชการร่วมท้ังประชาชนน�าไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเปน็
รูปธรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกัน

2. นคิมสร้างตนเองเบตง อบต.อัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา เป็นฝ่ายติดตามในระดับพื้นท่ี 
ให้ค�าปรึกษาพร้อมช้ีแนะปัญหาและแนวทาง 
พร้อมท้ังจัดท�าบัตรแสดงบุคคลและดูแลสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานให้กลุ่มชาติพันธ์ุมานิ โอรังอัสลี 

3. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สภ.อัยเยอร์เวง ดูแล
รับผิดชอบด้านงานรักษาความปลอดภัย อ�านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว พร้อมอบรมให้
ความรู้งานด้านความปลอดภัยระดับพื้นท่ีให้กับ
เยาวชน และชุมชนท ่องเ ท่ียวบ ่อน�้ าร ้อน 
บ้านนากอ สอนดูแลชุมชนตนเองได้โดยล�าพัง 
เพื่อความยั่งยืนสันติสุขภายในชุมชน

4. มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ททจ. อบรมให ้ความรู ้ด ้านการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ รปูแบบจดัโครงสร้างโครงการฯ อบรม
สร ้างอาชีพให ้กลุ ่มแม ่บ ้านสตรี และช ่วย
ประชาสัมพันธ์

5. การศกึษานอกโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลอัยเยอร์เวง จัดท�าระบบ
ให้การศึกษาหลักสูตรใหม่ท่ีเหมาะสมและสอน 
ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุมานิโอรังอัสลี รวมทั้งอบรม
ใหค้วามรูด้า้นสาธารณสขุเบ้ืองตน้เพือ่ชว่ยเหลอื
ตนเองและกลุ่ม ตนเองได้

 กลไกของการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการของ
ศอ.บต.หากมองถงึความเป็นจรงิในการปฏบัิต ิปัญหา
ของการบูรณาการการท�างานร ่วมกันระหว ่าง 
หน่วยงานราชการมักประสบปัญหาขาดเอกภาพ 
การด�าเนินงาน และแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นงานจากหน่วยงานภายนอกองค์กรของตน 
เนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมักมีวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเป็นของตนเอง มีแรงผลักดันและวิธีปฏิบัติ
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ท่ีแตกต่างกนั ศอ.บต.จึงเสนอผลกัดันให้เป็นวาระส�าคญั 
ประจ�าปี โดยเสนอให้โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
ชุ ม ชน บ่ อน�้า ร้ อ น บ้ า นนากอ ใ ห้ เ ป็ น หนึ่ ง ใ น 
ของขวัญจากรัฐบาลท่ีมอบให้กับประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้ยกระดับความส�าคัญ
ของโครงการฯเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้หน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ และได้ประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
เฉพาะด�าเนินโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงานท่ีร่วม
ขับเคลือ่นเพ่ือสร้างความรูแ้ละเข้าใจตลอดการด�าเนนิ
โครงการฯ ท�าให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการฯ 
ส่วนใหญ่มักเกิดจากการบริหารจัดการภายในชุมชน 
ท่องเท่ียวบ่อน�า้ร้อนบ้านนากอ การท่ี ศอ.บต.มอบหมาย 
ให้ชุมชนบริหารจัดการตนเอง ชุมชนมักจะขาดวินัย
และวิสัยทัศน์ในการบริหาร เพราะ ศอ.บต.ตั้งแนวไว้
ให้ชุมชนศึกษาตนเอง เรียนรู้การจัดการตนเองไป
พร้อมกับการเจริญเติบโตของโครงการฯ ท�าให้ 
เป้าหมายท่ีวางไว้ยังไม่ประสบผลส�าเรจ็ในเวลาอันสัน้ 
อย ่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะแก ้ไขโดยระบบ 
การท�างานของชุมชนเอง เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
อย่างถาวรต่อตัวชุมชนตนเอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
 ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในพื้นท่ีบ้านนากอมีอาชีพท่ีม่ังคงจากการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวของโครงการจ�านวน 
32 คน มีรายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 12,000 บาท/เดือน 
จากเดมิรบัจ้างกรดียางเฉลีย่ 5,000 บาท/เดอืน ชุมชน
ท่องเท่ียวบ่อน�้าร้อนบ้านนากอท่ีมีสมาชิกในชุมชน
กว่า 200 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพ 
ท่ีเกดิข้ึนใหม่ อาทิ ร้านขายอาหาร รถรบัจ้าง ห้องพกั 
เพิม่ขึน้ 300 แห่ง อ่ืน ๆ กลุม่ชาตพินัธุม์าน ิโอรงัอัสลี 
จ�านวน 50 คน ซ่ึงมชุีมชนท่องเท่ียวฯ ดแูลรบัผดิชอบ
สร้างอาชีพผ่านงานด้านท่องเท่ียวภายในโครงการฯ 
มีรายได้เฉลี่ย 5,000 บาท/เดือน พร้อมท้ังพัฒนา
คุณภาพชีวิตอื่น ๆ อาทิ การท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชน จ�านวน 50 คน การจัดการเรียนการสอน

เฉพาะ สัปดาห์ละ 1 วัน การปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก
อาศัย ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ท่ีส�าคัญ คือชุมชน 
มีความเข้าใจท่ีดต่ีอภาครฐัจากเดมิท่ีเคยเป็นผูเ้ห็นต่าง 
พืน้ท่ีท่ีเคยเป็นพืน้ท่ีสแีดงปัจจบัุนเปิดรบันกัท่องเท่ียว
โดยชุมชนเป็นให้การต้อนรบัเป็นอย่างด ีหนึง่ตวัอย่าง
ท่ีเกดิข้ึนของพืน้ท่ีคอื เม่ือวนัท่ี 25 สงิหาคม พ.ศ.2562 
เกิดเหตุคนร ้ายลอบยิงชายวัยกลางคนบริเวณ 
ปากทางเข้าของโครงการฯ ท�าให้จ�านวนรายได้และ
นักท่องเท่ียวลดลง ชุมชนจึงได้มีการประชุมหารือ 
และร่วมกนัสอดส่องดแูลปกป้องและให้ข้อมูล ชุมชน
เข้าใจถงึปัญหาการรกัษาผลประโยชน์ของตนมากข้ึน 
ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
และเข้าใจเจตนารมณ์ของชุมชนมากขึ้นจากเดิม 
ท่ีชาวบ้านต่างคนต่างอยู่ ท�าให้เกดิความเข้าใจท่ีดต่ีอกนั 
ระหว่างรัฐและประชาชนเสมอมา 
 การด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์ท่ีส�าคัญต่อ
องค์กร การพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
หน่วยงานราชการฝ่ายพลเรือนต่าง ๆ มักมองภาพ
การพัฒนาด้านความม่ันคงให้เป็นของหน่วยงาน 
ทหาร ต�ารวจ หรือฝ่ายปกครอง หน่วยงานพลเรือน
ในพืน้ท่ีจะด�าเนนิการตามภาระหน้าท่ีของหน่วยงานตน 
เท่าน้ัน ในทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
ในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ โครงการนีเ้ป็นอีกหนึง่โครงการ 
ท่ีเป็นต้นแบบของงานพัฒนาท่ีสามารถลดความ 
ไม่สงบลงได้ และมองงานด้านความม่ันคงในมิตต่ิาง ๆ  
ตามบรบิทของชมุชนแต่ละชมุชน มิใช่การปราบปราม 
หรือใช้ก�าลงัจบักมุผูเ้ห็นต่าง ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลงานด้านพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จึ งต ้องสร ้างวัฒนธรรมของการแก ้ ไขป ัญหา 
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
หากมองถึงภารกิจของโครงการนี้หน่วยงานหลัก 
อาจจะเป็นส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
ศอ.บต.จงึต้องน�าร่องโจทย์การพฒันาน�าความม่ันคง 
และส่งต่อในระยะต่อไปให้กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบโดยตรงต่อไป
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ความยั่งยืน
 จากการท่ี ศอ.บต.มอบหมายให้เดก็และเยาวชน
ในพ้ืนท่ีเป็นหลกัในการบรหิารจดัการ เพือ่ให้เยาวชน
เรียนรู้ไปพร้อมกับการเติบโตของโครงการ และให้
เยาวชนเหล่านีส้ร้างเครอืข่ายชุมชนท่องเท่ียวในพืน้ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันรวมกลุ ่มได้
จ�านวน 32 ชุมชนท่องเท่ียวใน 3 จังหวัด เพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ต่อยอดการพัฒนา 
ต่อกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลักษณ ์
ในการบริหารหรือผลกระทบต่อประชาชนของแต่ละ
โครงการฯ โดย ศอ.บต.ได้จัดท�าแผนงานโครงการ
บ่อน�า้ร้อนบ้านนากอเริม่ต้นในปี พ.ศ.2562 เรือ่งของ
ฐานหลักและโครงสร้างองค์กรระดับชุมชน (ชุมชน
ท่องเท่ียวบ่อน�า้ร้อนบ้านนากอ) และต่อยอดขยายผล
ใน ปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ. 2564 เรื่องการสร้าง
รายได้และผลกระทบในระดับต�าบล และอ�าเภอ 
ตามล�าดับ

บ่อน�้าร้อนแห่งใหม่นี้ 
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชน

ให้ความสนใจอย่างมาก 
เพราะพื้นที่แห่งนี้ นอกจากจะมี

ธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีสังคม
พหุวัฒนธรรม ที่มีชาติพันธุ์อัน

หลากหลาย เพราะพื้นที่แห่งนี้มีทั้ง
ชาวไทยพุทธ อิสลาม จีน และชาติพันธุ์

โอรังอัสลี (ชนเผ่ามานิ) อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข โดยอยากให้ทุกคน

ร่วมกันรักษาธรรมชาติ เราจะต้องเร่ง
ปลูกต้นไม้ให้มีความสวยงาม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะดุดตา

แก่ประชาชนต่างพื้นที่ให้มีความสนใจ 
โดยจะน�าความโดดเด่นของชุมชน

แห่งนี้ สู่สายตานักท่องเที่ยว
ทั่วประเทศให้ได้รู้ถึงความมหัศจรรย์

ของพื้นที่
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ศอ.บต. ส่งเสริมอาชีพบริเวณชายฝั่งทะเล 
ให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชน และแก้ไขปัญหาการว่างงานจาก
สถานการณ์โควิด-19

 จ.ปัตตานี ประกอบด้วย พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล 
ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 1 ใน 3 ของจังหวัด      
โดยอ�าเภอท่ีมีบริ เวณติดทะเล ประกอบด ้วย 
อ.หนองจิก อ.เมือง อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี 
และ อ.ไม้แก่น เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในด้าน
ทรพัยากรทางทะเลเป็นอย่างมาก ซ่ึงพีน้่องประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
 ส�าหรับพื้นที่ ต.ตันหยงลุโละ และ ต.บาราโหม 
ตั้งอยู่ท่ี อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นพ้ืนท่ีท่ีติดบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล ชาวบ้านบรเิวณดงักล่าวมคีวามต้องการ
ท่ีจะอนุรักษ์พื้นท่ีตรงนี้ ให ้คงอยู ่ เนื่องจากเป็น
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิส�าคญั รวมท้ังเป็นแหล่งอาหาร
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นท่ีมาตั้งแต่อดีต 
จงึได้เสนอโครงการส่งเสรมิอาชีพการเลีย้งหอยแครง 
ต.ตันหยงลุโละ และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูด�า
น�าร่องในบ่อนากุ้งร้าง ต.บาราโหม เข้าที่ประชุมสภา
สันติสุขต�าบลและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและ
ต�าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต.

 การเลี้ยงหอยแครงเป็นอาชีพเดิมของพี่น้อง 
ชาวตนัหยงลโุละ เม่ือถงึคราวประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
ชาวบ้านได้เสนออยากให้มีการส่งเสริมการเลี้ยง 
หอยแครงอยูต่ลอด จงึได้เสนอโครงการส่งเสรมิอาชีพ
การเลีย้งหอยแครงเข้าท่ีประชุมสภาสนัตสิขุต�าบลและ
เกิดโครงการนี้ข้ึนตามความต้องการของชาวบ้าน 
ปัจจบัุนชาวบ้านจะเกบ็หอยไปขายได้วนัละ 200-300 
บาท ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละวัน ประกอบ
กับสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้ประชาชนได้รับ 
ความเดอืดร้อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานไทยท่ีท�างาน 
ในมาเลเซียต้องเดินทางกลับภูมิล�าเนาท�าให้เกิดการ 
ว่างงาน โครงการนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ 
 ในส่วนของ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ซ่ึงเม่ือ 25 ปีก่อน เกดิปัญหาการกว้านซ้ือท่ีดนิ เพือ่ท�า 
บ่อนากุ้งของนายทุน ส่งผลให้มีบ่อนากุ้งร้างในพื้นที่
กว่า 100 บ่อ ชาวบ้านเห็นว่าควรใช้บ่อนากุ้งร้าง 
ให้เป็นประโยชน์ จึงได้มีการเสนอโครงการส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงปูด�าน�าร่องในบ่อนากุ้งร้างเข้าท่ีประชุม



39

เลขำธิกำร ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มประมงที่เข้ำร่วมกิจกรรมเลี้ยงปูด�ำ

เลขำธิกำร ศอ.บต. และหน่วยงำนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
ของกิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงปูด�ำ
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สภาสนัตสิขุต�าบล เพือ่ส่งเสรมิอาชพี และปรบัสภาพ
พื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี รวมท้ังเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาภายหลงัเกิดสถานการณ์ของโรค
ระบาดโควดิ-19 ส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพท�าร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย 
ซ่ึงต้องทยอยเดินทางกลับและเกิดปัญหาว่างงาน 
ขณะนีไ้ด้มีการน�าร่องไปแล้วบ่อแรก เพือ่เป็นตวัอย่างแก่ 
คนในชุมชนท่ีมบ่ีอนากุง้ร้างให้มาเลีย้งปูด�า ซ่ึงด�าเนนิ
การภายใต้โครงการส่งเสรมิอาชพีโดยเลีย้งปูด�าน�าร่อง
ในบ่อนากุ้งร้างท่ีเสนอผ่านสภาสันติสุขต�าบล โดยมี
กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านน�าร่องเป็นกลุ่มแรก เพื่อ
เสริมรายได้ให้กับชุมชน ครอบครัว รวมท้ังฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งควบคู่กันไป โดยการ
เลี้ยงปูด�าใช้ระยะเวลาไม่นานและเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดท�าให้พ่ีน้องกลุ่มท่ีเลี้ยงปูด�าสามารถน�าไปขาย
ออกสู่ท้องตลาดได้ 
 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลือ่นพฒันาพืน้ท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เป็นกลไกท่ี ศอ.บต. ได้ด�าเนินการ 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและ
ต�าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขับเคลื่อน 
ผ่านการพจิารณาของสภาสนัตสิขุต�าบล ซ่ึงมีการท�างาน 
ในรูปแบบของคณะท�างานจากหลายภาคส ่วน 
ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้น�าศาสนาและภาค
ประชาชน โดยร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ให้ประชาชนร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ท�าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เกิดการไหลเวียนของระบบ
เศรษฐกิจในชุมชน ส ่งผลให ้พี่น ้องประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลขำธิกำร ศอ.บต. และหน่วยงำนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ติดตำมและให้ก�ำลังใจกลุ่มประมงที่เลี้ยงปูด�ำ
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กำรเพำะเลี้ยงปูแบบคอนโด

กำรเพำะเลี้ยงปูแบบคอนโด
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กำรเพำะเลี้ยงปูด�ำแบบวิถีชำวบ้ำนในพื้นที่ประมงชำยฝั่ง

วิธีกำรจับปูด�ำแบบฉบับชำวประมง



43

เลขำธิกำร ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มประมงที่เลี้ยงปูด�ำ

วิถีชีวิตของชำวบ้ำนในกำรเลี้ยงปูด�ำ
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จากปะนาเระสู่ปักกิ่ง : การพัฒนาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งเพื่อส่งออก
ประเทศจีน

เสริมสร้างเศรษฐกิจ

ผู้เขียน : ดร.รุสลี นุห์ 
ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการอิสลาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
อิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
Ma Sitong
นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 
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 จากวิกฤติโควิด-19 ที่อยู่กับเรานานมากว่า 1 ปี
แล้วนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน เพราะโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไทยกระจุกตัวอยู ่กับบางภาคส่วนของ
เศรษฐกิจ เช่น ภาคการท่องเท่ียวและบริการ และ 
พึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง ท�าให้
มาตรการและนโยบายต่าง ๆ ที่ยับยั้งการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลท�าให้ต้องปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ระหว่างจังหวัด และท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก และได้ส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจในภาพรวม จากบริษัทใหญ่ต้นน�า้ไปจนถึง 
ผู้ผลติและแรงงานตวัเลก็ตวัน้อยท่ีปลายน�า้ นอกจากนี ้
แล้ววิกฤติโควิด-19 ดังกล่าวได้ตอกย�้าถึงปัญหา 
ความเหลื่อมล�้าของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยเศรษฐกจิรายย่อยเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 
SME ผูใ้ช้แรงงาน หรอืเกษตรกร ซ่ึงอาจมสีายป่านสัน้ 
ซ่ึงต้นทุนเดิมนั้นประสบกับสถานการณ์การเงิน 
ท่ีตึงตัว และมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงเครื่องมือ 
ในการรบัมือกบัวิกฤตคิรัง้นี ้และท่ีส�าคญัคอืส่วนใหญ่
อยู่นอกระบบ ไม่มีหลักประกันทางสังคม (social 

safety net) รองรับ และภาครัฐอาจไม่มีข้อมูล 
มากพอในการออกแบบนโยบายช่วยเหลือเยียวยา 
ที่ตรงจุดและทั่วถึง 
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี พ.ศ.2562 ซ่ึงครอบคลมุ 
ครวัเรอืนเกษตรเกอืบท้ังหมดกว่า 6.08 ล้านครัวเรือน
ท่ัวประเทศ แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางในหลาย
มิติของครั ว เรื อนเกษตรต ่อวิกฤติครั้ งนี้  คือ 
(1) ครัวเรือนเกษตรกว่าคร่ึงประเทศก�าลังเพาะปลูก 
และมีผลผลิตพร้อมขายในช่ วงไตรมาสแรก 
ของปีนี ้ส่วนใหญ่มักท�าเกษตรซ่ึงเป็นต้นน�า้ของห่วงโซ่ 
อุปทานที่ส่งออกไปขายในเมืองใหญ่และต่างประเทศ 
มาตรการระงบัการระบาด ซ่ึงส่งผลให้ระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ชะงักงัน และความต้องการของตลาด 
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลโดยตรงต่อรายได้เกษตร
ของครัวเรอืน (2) ร้อยละ 76 ของครัวเรอืนเกษตรไทย
พึ่งพิงรายได้จากนอกภาคเกษตร และมีครัวเรือน 
ถึงร้อยละ 62 ท่ีพึ่งพิงรายได้จากการรับจ้างท่ัวไป 
นอกภาคเกษตร ซ่ึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก 
มาตรการระงบัการระบาดท�าให้แรงงานจากภาคเกษตร 
ต้องถกูเลกิจ้างและลดช่ัวโมงการท�างาน จงึอาจส่งผล

ลงพื้นที่เพือ่เรียนรู้กำรจัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
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ต่อรายได้ครวัเรอืนส่วนใหญ่ และ (3) ครวัเรอืนเกษตร
มีภาระหนี้สินสูง จากข้อมูลสินเช่ือจากธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ปี พ.ศ.2561 ของชาวนาไทยท่ัวประเทศ โดยร้อยละ 50 
ของครวัเรอืนชาวนาไทยกว่า 4.5 ล้านครวัเรอืนมีหนีส้นิ 
ซ่ึงคดิเฉพาะจาก ธ.ก.ส. มากกว่า 200,000 บาท ดงันัน้ 
ภาวะทางการเงินท่ีตึงตัวของครัวเรือนเกษตรจ�านวน
มากจึงน่าจะส่งผลโดยตรงต่อความเปราะบางต่อ
วิกฤติครั้งนี้ (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, 2563)
 จากวิกฤตโควิด-19 กระทบต่อเกษตรกรไทย 
วงกว้างนั้น เช่นเดียวกันส�าหรับเกษตรกรกลุ ่ม 
ปลากะตกัตากแห้งในจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
อย่างหนักเช่นกัน จากการสัมภาษณ์มื่อวันที่ 17-18 
เมษายน 2564 กับเกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้ง
ในหมูบ้่านชาวประมง อ�าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี
ในเบ้ืองต้นพบว่า เกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้ง
ส่วนใหญ่ขายปลากะตกัตากแห้งให้กบัพ่อค้าคนกลาง
ท่ีมารับถึงท่ีและส่งขายตลาดใกล้เคียงในท้องถิ่น 
และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 และ
รฐับาลได้ระงบัการเดนิทางข้ามจงัหวดัและมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อระงับโรคระบาด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
เกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้งท�าให้รายได้ลดลง
อย่างเห็นได้ชัด 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ ่มแม่บ้าน
ผลติภณัฑ์ปลากะตกัตากแห้งดงักล่าว พบว่า ทางกลุม่มี 
ความประสงค์จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพี่อเพ่ิมมูลค่า 
และขยายตลาดการส่งออก เนื่องจากตลาดปัจจุบัน 
มีข้อจ�ากัดเรื่องการส่งออก และปัญหาเรื่องของราคา
ซ่ึงในช่วงวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท�าให้มีการเลิกจ้างแรงงาน ท�าให้
แรงงานจากหมู่บ้านประสบปัญหาการว่างงาน ส่งผล
ต่อรายได้ท่ีลดลงและค่าใช้จ่ายในครอบครวัท่ีเพิม่ข้ึน
 ดังนัน้ จงึได้มีความพยายามท่ีจะพฒันาโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการท�าโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งสู้วิกฤตโควิด-19 เพื่อ
เ พ่ิมมูลค ่า ซ่ึงจะเป ็นโครงการทางเลือกหนึ่ ง 
ท่ีจะพัฒนาเกษตรกรกลุม่ปลากะตกัตากแห้งในจังหวดั
ปัตตานีให้อยู่รอดได้ในระยะสั้น และลดผลกระทบ 

ต่อการพฒันาในระยะยาว และการเปิดตลาดออนไลน์
เพื่อการส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนซ่ึงประเทศ
จีนมีอัตราก�าลังซ้ือค่อนข้างสูง โครงการดังกล่าว 
นอกจะช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงแล้ว 
ยังช่วยพัฒนาทักษะของกลุ ่มผลิตภัณฑ์ประมง 
ให้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถเพิ่ม
ผลผลิต สร้างคุณค่าและขยายการเข้าถึงทาง 
การตลาดของเกษตรกรได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพ 
ที่ยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1) เพือ่ส�ารวจปัญหาและความต้องการในการพฒันา

แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งในหมู่บ้าน
ชาวประมงน�าร่องอ�าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี

2) เพื่อส�ารวจตลาดและความต้องการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งในประเทศจีน

3) เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ปลากะตกัตากแห้งเพ่ือการ
ส่งออกตลาดจีน

4) เพือ่ส่งเสรมิทักษะการใช้ระบบการตลาดออนไลน์
เพื่อการส่งออกตลาดจีน

“การเปิดตลาดออนไลน์
ช่วยพัฒนาทักษะการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่สร้างคุณค่าและขยายการเข้าถึง
ทางการตลาดของเกษตรกรได้”
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ผู้ส่งออกปลำกะตักตำกแห้งไปยังประเทศจีนหรือมำเลเซีย

กำรส�ำรวจกระบวนกำรผลิตปลำกะตักตำกแห้ง
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ลงพื้นที่เพื่อศึกษำกระบวนกำรจัดกำรปลำกะตักตำกแห้งเพื่อกำรส่งออกของชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ/จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
 กลุ ่มเป ้าหมายในการด�าเนินการในครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย เยาวชนในหมู่บ้านชาวประมง อ�าเภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน 
ชาวประมง อ�าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตาน ีกลุม่ประมง 
พื้นบ ้านและกลุ ่มอนุรักษ ์ทรัพยากรทางทะเล 
โดยได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ 
การจัดการในอิสลาม สาขาวิชาวิทยาการอาหาร 
สาขาวิชานเิทศศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑ์ 
และนักศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ เพื่อสร้างการเรียนรู ้
ข้ามศาสตร์ (cross-discipline learning approach) 
ระหว่างสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขั้นตอนการด�าเนินการ 
 การด�าเนนิการได้ใช้กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) โดยได้ด�าเนินกิจกรรมดังนี้ 

“การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design thinking) ท�าให้ได้ข้อมูล
และแนวทางการจัดการปลากะตัก

ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง”
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Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

Lesson Learned

Scale-up

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการในการเพิ่มมูลค่าของปลากะตักตากแห้ง 
• ลงพื้นที่หมู่บ้านชาวประมง อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ     
ความต้องการของชุมชน

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและน�าเสนอแนวทางการผลิตและบรรจุภัณฑ์ปลากะตัก 
ตากแห้งด้วยกระบวนการ LEAN Canvas
• วิเคราะห์ปัญหาและน�าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยความร่วมมือระหว่างนักศึกษาไทย

และนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษา 
ในประเทศจีน เพื่อประมวลความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกใน
ประเทศจีน 

• ลงพื้นที่ของนักศึกษาในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขอชุมชน

กิจกรรมที่ 3 น�าเสนอแนวทางการผลิตและบรรจุภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง
• ออกแบบและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง โดยความร่วมมือระหว่าง 

กลุ่มแม่บ้านชาวประมงปะนาเระ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาในประเทศจีน เพื่อน�าเสนอแนวคิด
ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งเพื่อการส่งออก 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลากะตักตากแห้งและสร้างบรรจุภัณฑ์
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มแม่บ้าน      

ชาวประมงอ�าเภอปะนาเระ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (จีน) มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาในประเทศจีน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปปลากะตักตากแห้งและสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศจีน  
โดยเฉพาะตลาดฮาลาลในมุสลิมในประเทศจีน 

• อบรมและตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล อย. และ GMP เพื่อการส่งออก

กิจกรรมที่ 5 อบรมการตลาดออนไลน์      
กจิกรรมท่ี 5.1 อบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการจ�าหน่ายสินค้าทางตลาดออนไลน์ 
ในประเทศและต่างประเทศ (จีน)  
กิจกรรมที่ 5.2 Workshop การท�าตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง 
กิจกรรมที่ 5.3 Workshop การท�าตลาดออนไลน์ผ่าน platform สื่อสังคมออนไลน์
กิจกรรมที่ 6 การทดลองการขายออนไลน์
• พัฒนาทักษะการขายออนไลน์ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน โดยมีนักศึกษาไทย

และนักศึกษาต่างชาติ (จีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
นักศึกษาในประเทศจีนเป็นพี่เลี้ยง 

กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ 8 การขยายผล

กิจกรรมกระบวนการ 
Design Thinking
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กำรอบรมปฏิบัติกำรแปรรูปกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ปลำกะตักตำกแห้ง

กำรเก็บตัวอย่ำงกำรแปรรูปปลำกะตัก

ผลส�าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด
ความส�าเร็จ 
 โครงการสามารถช่วยให้เกษตรกรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและสร้างบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานเพ่ือดึงดูดความต้องการของลูกค้า และ
สามารถเพ่ิมช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์ 
ซ่ึงเป็นช่องทางการขายรปูแบบใหม่และสอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงวิกฤต    
โควดิ-19 หรอืหลงัจากวกิฤตดงักล่าว และส่งผลท�าให้
รายได้เกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้งเพิ่มขึ้นได้ใน
อนาคต โครงการสามารถสร ้างรูปผลิตภัณฑ์ 
ปลากะตักตากแห้งและแนวทางการขายผลิตภัณฑ์
ผ่านการตลาดออนไลน์สูต่ลาดต่างประเทศ (จนี) เกษตรกร 
สามารถเพิ่มรายได้จากการขายร้อยละ 10 ต่อปี 
ชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง
และขยายแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านการตลาด
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ ลดความยากจนใน
ชุมชน และสร้างเครอืข่ายการขายสูต่ลาดต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ชุมชน 
1. เกษตรกรกลุม่ปลากะตกัตากแห้งสามารถแปรรปู

ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง
2. เกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้งมีบรรจุภัณฑ ์

ที่ดี และมีฮาลาล อย. และ GMP
3. เกษตรกรกลุม่ปลากะตกัตากแห้งมแีบรนด์สนิค้า

ในตลาดออนไลน์
4. เกษตรกรกลุม่ปลากะตกัตากแห้งมีทักษะการขาย

ออนไลน์

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรกลุม่ปลากะตักตากแห้งมรีายได้เพิม่ข้ึน

ร้อยละ 10 
2. เกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้งมีฐานลูกค้าท่ี

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3. เกษตรกรกลุม่ปลากะตกัตากแห้งมแีบรนด์สนิค้า

ใน Platform อย่างน้อย 1 แบรนด์ 
4. เกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้งมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

นักศึกษา
1. นักศึกษาเรียนรู้ชุมชน และการท�างานเป็นทีม
2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ 

(จีน)
3. ฝึกการปฏิบัติการวิชาชีพ
4. การคิดแก้ปัญหาและการพัฒนานวัตกรรมเชิง

สร้างสรรค์
5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

กิตติกรรมประกาศ
 ในการด�าเนนิงานในครัง้นี ้ได้รบัความอนเุคราะห์
และสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Reinventing 
University โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  
ลีลาเกรยีงศกัดิ ์รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วทิยาเขต
ปัตตานี และนางสาวห้องขวัญ อ ่องวุฒิวัฒน์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา เป็นผู้ดูแล

กำรพัฒนำสูตรน�้ำพริกปลำกะตักเพื่อกำรส่งออก
ไปยังประเทศจีน
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ผู้เขียน : ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด

ผลไม้กบัการแก้ปัญหา
ความยากจน
ชายแดนใต้

 นราธิวาส เป ็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต ้ของ
ประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ชายแดนใต้สุดของประเทศไทย 
โดยช่ือนราธวิาสเป็นชือ่ท่ีตัง้ข้ึนมาใหม่ใน พ.ศ. 2458 
ช่ือเดิมของพื้นท่ีนี้คือ เมอนารา หรือ เมอนารอ 
(มลายู: Menara,منارا) ซึ่งมีความหมายว่า “หอคอย” 
ที่กลายมาจากค�าว่า กัวลาเมอนารา (มลายู: Kuala 
Menara) ท่ีมีความหมายว่า “กระโจมไฟ” หรือ 
“หอคอยที่ปากน�า้” ส่วนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
จะเรยีกว่า บางนรา หรอื บางนาค ต่อมาใน พ.ศ. 2458 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่หัว ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนช่ือเมืองข้ึนใหม่ว่า 
นราธิวาส อันมีความหมายว่า “ท่ีอยู่อันย่ิงใหญ่ของ
ประชาชน” จังหวัดนราธิวาสมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย ต้ังอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของ
แหลมมลายู ทิศเหนอืตดิต่อกบัจงัหวัดปัตตานีในเขต
อ�าเภอกะพ้อ อ�าเภอสายบุรี อ�าเภอไม้แก่น และ 
อ่าวไทย ทิศตะวันออกตดิต่อกบัอ่าวไทยและรฐักลนัตนั 
ประเทศมาเลเซยี ทศิใตต้ิดตอ่กับรฐักลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขต
อ�าเภอเบตง อ�าเภอธารโต อ�าเภอบันนังสตา และ
อ�าเภอรามัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 
2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
จรดทิวเขาสันกาลาคีรี ซ่ึงเป็นแนวกั้นพรมแดน 

ไทย-มาเลเซีย ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจาก
ทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่
บริเวณติดกับอ่าวไทยและท่ีราบลุ ่มบริเวณแม่น�้า 
4 สาย คอื แม่น�า้บางนรา แม่น�า้สายบุร ีแม่น�า้ตากใบ 
และแม่น�้าโก-ลก มีประชากรจ�านวน 796,239 คน 
แยกเป็นเพศชายจ�านวน 393,837 คน และเพศหญิง
จ�านวน 402,402 คน 
 จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คงนึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ 
พืชพรรณธรรมชาติ และแหล่งน�้าท่ีอุดมสมบูรณ ์
ชาวจงัหวดันราธวิาสส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
เช่น ท�าสวนยางพารา ท�าสวนผลไม้ ซ่ึงมีผลไม้ท่ี 
ข้ึนช่ือของประเทศ เช่น ทุเรยีน ท่ีเป็นราชาของผลไม้
ไทย มงัคดุ ท่ีเป็นราชินขีองผลไม้ไทย และผลไม้อ่ืน ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ลองกอง ฯลฯ ซ่ึงพชืท่ีสร้างช่ือเสยีง
คือ ลองกองบ้านซีโปตันหยงมัส มีรสชาติหวานนุ่ม
หอมอร่อยสามารถขายได้ราคาด ีนอกจากการเกษตร
แล้วบางส่วนกท็�าธรุกจิค้าขาย บางส่วนออกไปท�างาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
เป็นต้น
 จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดท่ีรายล้อมไปด้วย
ภูเขา น�้าทะเล และแม่น�้าต่าง ๆ ซึ่งจะมีไม่กี่จังหวัด
ในประเทศไทยท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี ้
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บริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ำกัด ได้รับรำงวัลกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำยโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน

ทุเรียนขนำดจัมโบ้

จากความอุดมสมบูรณ์ ท�าให้เกษตรกรปลูกผลไม้
มากมายหลายชนิด และมีปริมาณมาก แต่ก็ยังมี
ปัญหา เช่น ราคาผลไม้ท่ีตกต�่าเนื่องจากผลไม้ล้น
ตลาด ดีมานและซัพพลายท่ีไม่สมดุล ท�าให้รายได้
ของเกษตรกรลดลง หรือรายได้น้อย เพราะราคาของ
ผลไม้ต�่า เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้เกิดบริษัท ซัน  
โฟรเซ่น ฟรุต้ จ�ากดั (San Frozen Friut) ตัง้อยูท่ี่ตลาด 
กลางการเกษตรเพื่อการส่งออก ต�าบลทุ่งคา อ�าเภอ
ย่ีงอ จงัหวดันราธวิาส โดยบรษัิทจะใช้วตัถดุบิในพืน้ท่ี 
ของแต่ละท่ี และสามารถสร้างรายได้ให้กบัครวัเรอืนได้
 บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด โตมาจาก 
การค้าชายแดน จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 
พ.ศ.2559 เป็นธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
กึง่ส�าเรจ็รูป โดยใช้วตัถดุบิคอื ผลไม้จากท้องถิน่ เช่น 
ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว ลองกอง และสะตอ 
จ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยมลีกูค้าหลกั ๆ 
คอื Tastiway Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย และบรษัิท 
ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จ�ากัด จากข้อมูลงานวิจัยรวมถึง
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ทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ขั้นตอนกำรคัดแยกวัตถุดิบ
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ทุเรียนเกรด B

ข้อมูลการศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในประเทศ
อาเซียนพบว่าเป็นธุรกิจท่ีมียอดขายในอัตราท่ีสูง 
แต่มีผู ้ประกอบการน้อยรายท่ีเจาะตลาดดังกล่าว 
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ นอกจากนี้
แนวโน้มราคาของวัตถดุบิและผลผลติทางการเกษตร
ท้ังในประเทศและระดบัภมิูภาคมีแนวโน้มตกต�า่อย่าง 
ต่อเนือ่ง ส่งผลต่อวถิชีีวติและความเป็นอยู่ของประชากร 
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ รวมถึงพื้นท่ีในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จงึเป็นท่ีมาของการท�าธรุกจิดงักล่าว นอกจาก
เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วยังถือเป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้และช่วยรักษาเสถียรภาพด้าน
ราคาของผลิตผลทางการเกษตรในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยเริม่แรก ปี พ.ศ.2555 เจ้าของ 
กจิการผูผ้ลติผลไม้ในประเทศมาเลเซีย คอื Tastiway 
Sdn. Bhd. ได้ติดต่อกับ ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ 
ให้จัดหาวัตถุดิบ คือ ผลไม้ ประเภททุเรียนเป็นหลัก 
หลังจากนั้นก็ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ปริมาณการส่งออกประมาณ 40 ตันต่อปี ต่อมา 
พ.ศ.2558 ธุรกิจได้ด�าเนินอยู่ท่ีอ�าเภอนาหม่อม 

CEO และผลไม้
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มังคุดแช่เยือกแข็ง

มังคุดแช่เยือกแข็ง
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จงัหวัดสงขลา มีการเตบิโตในด้านยอดขายอย่างต่อเนือ่ง 
และในขณะเดียวกนั นายณฐัพงศ์ ศริชินะ ผูว่้าราชการ
จังหวัดนราธิวาส และผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนราธิวาส ได้เชิญบริษัทเข ้ามาในพื้นท่ี 
ตลาดกลางการเกษตรเพือ่การส่งออกภาคใต้ชายแดน 
เพือ่มาขยายโรงงาน ขยายการผลติ เพือ่เกดิการจ้างงาน 
สร้างรายได้ในพ้ืนท่ี ปี พ.ศ.2559 บรษัิท ซัน โฟรเซ่น 
ฟรุ้ต จ�ากัด ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน อาทิเช่น ส�านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 11 จังหวัด
สงขลา หลงัจากนัน้บรษัิทได้เจรญิเติบโตมาเป็นล�าดบั 
ปี พ.ศ. 2562 บรษัิท ซัน โฟรเซ่น ฟรุต้ จากดั ได้ลงนาม 
ข้อตกลงร่วมในเงื่อนไขการจัดส่งวัตถุดิบทุเรียน 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนแช่เยือกแข็งให้กับ 
บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จ�ากัด ท่ีปริมาณผลผลิต 
1,800-2,000 ตันต่อปี และได้มีการร่วมทุนกับบริษัท 
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) กับโครงการ
สร้างคน สร้างอาชีพ @นราธวิาส ปี พ.ศ.2563 บรษัิท 
ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด ได้มีการพัฒนาสินค้าเพื่อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยการแปรรูปทุเรียน
แช่แข็งมาเป็นเวเฟอร์ภายใต้แบรนด์สุขคิริน
 ในปัจจุบัน บรษัิท ซัน โฟรเซ่น ฟรุต้ จ�ากดั (San 
Frozen Fruit) ได้มีแผนขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้
กับเกษตรกร และประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีรายได้ตลอดท้ังปี ซ่ึงโครงการดังกล่าวมี
ดงันี ้โครงการ S&P สร้างคน สร้างโอกาส @นราธวิาส 
เป็นโครงการร่วมทุนสร้างโรงงานทุเรียนกวนส�าหรับ
ท�าไส้ขนมไหว้พระจันทร์ โดยในปีแรกจะมีค�าสั่งผลิต 
150 ตนัทุเรยีนกวน นอกจากนียั้งมีสนิค้าเกษตรอืน่ ๆ 
เช่น มะพร้าวแช่แข็ง สะตอแช่แข็ง เป็นต้น โครงการ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าเพื่อการเกษตร ซ่ึงมี 
2 โมเดล คอื โมเดลสขุครินิ (Sook Kirin) เป็นโครงการ
จัดตั้งธุรกิจและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรูปในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดอยค�า 
ภาคใต้) โดยการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าโอทอป (OTOP) 
ท่ีมีในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นท่ีรู้จัก 
ของตลาดสากลต่อไป และโมเดลปานายา (Panaya) 
เป็นโครงการรบัจ้างบรรจภุณัฑ์ นอกจากนียั้งร่วมทุน

สะตอแช่เยือกแข็ง

เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ของคนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ท�าให้เกิดบริษัท
ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด (San Frozen 
Friut) ตั้งอยู่ที่ตลาดกลางการเกษตร

เพื่อการส่งออก ต�าบลทุ่งคา 
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
โดยบริษัทจะใช้วัตถุดิบในพื้นที่

ของแต่ละที่ และสามารถสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนได้
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สะตอแช่เยือกแข็ง

กับบริษัท Tastiway มาเลเซียเจาะกลุ่มตลาดฮาลาล 
ร่วมทุนกับบริษัท Lega Group ผู้เชี่ยวชาญตลาดผัก
และผลไม้มากกว่า 20 ปี กว่างโจว ประเทศจีน และ
มีโครงการท่ีจะน�าพา บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุต้ จ�ากดั 
สู่ “ตลาดหลักทรัพย์ (MAI)” 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต 
จ�ากดั (San Frozen Fruit) ใช้วตัถดุบิหลกั ๆ  ในการท�า 
ธุรกิจครั้งนี้คือ ผลไม้จากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน 
มังคุด เงาะ และลองกอง เพื่อยกระดับผลไม้ใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและได้ราคา
ท่ีสามารถจ�าหน่ายได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ทางบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด (San 
Frozen Fruit) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากจนของ
ประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็น
ท่ีมาของการสนใจท�าธรุกจิดงักล่าว เพือ่เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประชากรในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเป้าหมาย หลักกการ และวิสัยทัศน์ท่ี
ชัดเจน ในการช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ของตัวเอง 
โดยทางบริษัทรับซื้อวัตถุดิบจากชาวสวนโดยตรง 

บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด 
(San Frozen Fruit) ใช้วัตถุดิบหลัก ๆ 

ในการท�าธุรกิจครั้งนี้คือ ผลไม้จาก
ท้องถิ่น เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ 
และลองกอง เพื่อยกระดับผลไม้
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้มีคุณภาพและได้ราคาที่สามารถ
จ�าหน่ายได้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชากรในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
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ลองกองแช่เยือกแข็ง

เพือ่ให้ชาวสวนหรอืเกษตรกรรมท่ีปลกูผลไม้ มรีายได้
สามารถเลี้ยงชีพตัวเองและครัวเรือนได้ อีกทั้งท�าให้
ทางบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด (San Frozen 
Fruit) ได้รบัวตัถดุบิท่ีมคีณุภาพ ท้ังนี้ไม่เพียงแค่สร้าง
รายได้ให้กับประชากรแต่เป็นการสร้างงานให้กับ
ประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
 นอกจากนี้ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด 
ได้ด�าเนนิธรุกจิแปรรปูผลไม้แช่เยือกแข็งส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้การบริหาร
ซัพพลายเชน บริษัทมีการด�าเนินการตั้งแต่ต้นน�้า 
กลางน�า้และปลายน�า้ โดยต้นน�า้ทางบรษัิทมีเกษตรกร
ที่อยู่ในการควบคุมและดูแลของบริษัท มากกว่า 300 
ชีวิต ซ่ึงพวกเขาเหล่านั้นกระจายไปยังทุก ๆ พื้นท่ี
สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ท้ังจังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี และยะลา ส่วนกลางน�้านั้นบริษัทมีโรงงานที่
แปรรปูผลไม้ต่าง ๆ  ในรปูแบบแช่เยือกแข็งท่ีสามารถ
ควบคุมคุณภาพยาวนานกว่าสองปี และปลายน�า้ทาง
บรษิทัยงัมีตลาดเพ่ือการส่งออกท้ังในและต่างประเทศ 
จากการบริหารงานครบเซ็ตตัง้แต่ตน้น�้า กลางน�้าและ

ปลายน�้าท�าให้บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ�ากัด 
ตอบโจทย์ท้ังการบริหารธุรกิจเชิงลึกท่ีครอบคลุม 
ท้ังกระบวนการและตอบโจทย์เ ร่ืองการพัฒนา 
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อีกท้ังทางบริษัทยังม่ันใจ
อกีวา่ธรุกิจผลไม้เปน็ธุรกิจท่ีย่ังยืนและสามารถพัฒนา 
ให้ชาวบ้านมีงาน และมีรายได้ตลอดไป 
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ผู้เขียน : นางสาวนูรีฮัน นิทั้งสาม, 
นางสาวอารียา ด�าแก้ว, นางสาวนูรูลฮูดา รอเฮง, 
นายซูฮัยมีย์ สาแมง และ นางนินุสรา มินทราศักดิ์

แนวทางการพฒันากระบวนการจดัการ
กลุ่มผู้ผลติไข่เคม็นางฟ้า ต�าบลยะหา
อ�าเภอยะหา จังหวดัยะลา

ที่มาของปัญหาและความส�าคัญ
 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เ พ่ือให ้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนั้นจะต้องพัฒนาท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ด้านเศรษฐกิจ คือ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย รวมถึงการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ของ 
คนในสังคม ปัจจุบันการพัฒนาในชุมชนนั้นได้มีการ
สร้างกลุ่มในชุมชนข้ึนเพื่อให้ประชาชนสามารถท�า
กิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้
เสริมโดยการจัดต้ังกลุ่มข้ึน ทางผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่ม 
ผู้ผลิตไข่เค็มนางฟ้าจ�านวนสมาชิกท้ังหมด 10 คน 
โดยจุดเริ่มต้นของกลุ่ม คือ นางนภาพร กูดือราแม 
ประธานกลุ่ม เปิดเผยถึงที่มาของชื่อ กลุ่ม ”ไข่เค็ม
นางฟ้า” ว่า ได้มองเห็นถึงความสวยงามของสตรีใน
ท้องถิ่น ท่ีไม่ใช่แค่ความสวยงามจากรูปลักษณ์
ภายนอก หากแต่คือความสวยงามจากภายใน 
รวมถึงความสามารถท่ีมีของสตรีท้องถิ่นชายแดนใต้ 
ซ่ึงตนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได้สร้างกลุ่ม
ไข่เคม็นางฟ้าข้ึนมา แรกเริม่เป็นการรวมกลุม่แม่บ้าน
ในชุมชนเทศบาลต�าบลยะหา ประมาณ 10 คน ใช้เงนิ
ลงทุนร่วมกัน คนละ 100 บาท เป็นทุนในการท�า 
ไข่เค็ม โดยการน�าไข่เป็ดท่ีมีในชุมชนมาแปรรปูให้เกดิ
มูลค่าเพ่ิมข้ึน สมาชิกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

พฒันาต่อยอดสตูรไข่เคม็ ตลอดถงึบรรจภุณัฑ์ท่ีก�าลงั
จะปรบัเปลีย่นให้ดย่ิีงข้ึน ซ่ึงในอนาคตกลุม่มเีป้าหมาย
ท่ีจะจัดท�าผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดปัจจบัุน กลุม่ได้แปรรูปไข่เคม็ 
3 สูตร คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มตะไคร้ และไข่เค็ม
แกลบ
 จากการรวมกลุ ่มของสมาชิกในกลุ ่มนั้นได้
ประสบปัญหากับการบริหารจัดการภายในกลุ่มและ
ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุม่ อันเนือ่งจาก
การท่ีสมาชิกมีเวลาว่างท่ีไม่ตรงกันและขาดความ 
ไม่สามคัคกีนัภายในกลุม่ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการผลติ 
ไข่เค็ม ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเกีย่วกบัแนวทางการพฒันากลุม่ผู้ผลติไข่เคม็
นางฟ้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มไข่เค็มนางฟ้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ภายในกลุ่มสตรีไข่เค็มนางฟ้า
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร

จัดการของกลุ่มไข่เค็มนางฟ้า
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ผลการศึกษา
 ในการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มไข่เค็มนางฟ้าในครั้งนี้
เกิดข้ึนจากการเล็งเห็นความส�าคัญอยากให้ชาวบ้าน
มีรายได้เสริมหลังจากกรีดยาง จึงได้จัดตั้งกลุ่ม 
ไขเ่คม็นางฟ้าข้ึนและพบว่าภายในกลุม่นัน้เกิดปัญหา 
ที่จะต้องได้รับการแก้ไขมีสองประเด็น ได้แก่ ปัญหา
ของสมาชกิภายในกลุม่ และปญัหาการบรหิารจดัการ
ภายในกลุ่ม
 กลุม่ไข่เคม็นางฟ้าได้พฒันาดดัแปลงจากไข่เคม็
ธรรมดาให้มีสีสันและมีรสชาติท่ีเค็มก�าลังดีสามารถ
น�าไปประกอบอาหารได้ ท่ีส�าคัญยังเป็นการสร้าง 
รายได้เสรมิให้กบัชาวบ้าน และให้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 
ทางกลุ่มได้ใช้กระบวนการ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพฒันากลุม่ไข่เคม็
นางฟ้า โดยมีตัวแทนกลุ่มในการเก็บข้อมูลเพื่อการ
สนทนากลุ่มจ�านวน 3 คน

จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่ม
 สามารถพัฒนากลุ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ  ให้เป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โอทอปของต�าบลได้ อีกท้ังในส่วนของ
ผลติภณัฑ์ไข่เคม็นางฟ้านัน้สามารถเกบ็ไว้ได้นานและ
มีรสชาติท่ีไม่เค็มจนเกินไป ในส่วนของจุดอ่อนของ
กลุ่มไข่เค็มนางฟ้าที่ต้องได้รับการแก้ไขคือ ความไม่
สามัคคกีนัภายในกลุม่ และการมีเวลาว่างท่ีไม่ตรงกนั
ของสมาชิกในกลุ่ม

ซึ่งตามทฤษฏีการมีส่วนร่วมนั้น
 ผู ้วิจัยจึงมีความเห็นในการพัฒนาด้านการมี 
ส่วนร่วมของกลุ่มไข่เค็มนางฟ้า ควรพัฒนาในด้าน
การมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการตดัสนิใจ การปฏบัิตงิาน 
การได้รับผลประโยชน์ การประเมินผล การสร้าง 
และความสัมพันธ์ทางจิตใจและอารมณ์ท่ีดีต่อกัน
ภายในกลุม่ รวมท้ังสมาชิกในกลุม่จะต้องมกีารปรกึษา
หารือประชุมร่วมกันเพ่ือท�าหน้าท่ีในการรับผิดชอบ 
ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

กระบวนกำรผลิตไข่เค็มขั้นต้น
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อุปสรรค
 กลุ ่มไข่เค็มนางฟ้ามีคู ่แข่งท่ีมีความเข้มแข็ง 
ด้านการตลาดมากกว่า เนื่องจากกลุ่มไข่เค็มนางฟ้า
เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รู้จักของคน
ส่วนใหญ่ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าในการจัดการ
ตลาดเพิม่มากข้ึน การผลติไข่เคม็นัน้พบว่าอุปสรรคนัน้ 
เกิดจากการขาดก�าลังคนในการผลิตไข่เค็มตามท่ี
ต้องการซึ่งท�าให้ขาดรายได้ในส่วนนั้นไป

การวิเคราะห์โอกาส
 จังหวัดยะลามีสถานท่ีท่องเท่ียวและงานประจ�า
ปี  จึ ง ไ ด้มี โอกาสน�าผลิตภัณฑ์ ไ ข่ เค็มนางฟ้า  
ออกนิทรรศการในงานต่าง ๆ เช่น งานมลายูเดย์  
งานสองแผ่นดิน อาหารจานเด็ด ท�าให้ทางกลุ่มได้มี
โอกาสในการออกน�าเสนอผลติภัณฑ์ไขเ่คม็นางฟา้ได้

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนำงฟำ้

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิต
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อภิปรายผล
 กลุ่มสตรีไข่เค็มนางฟ้า ต�าบลยะหา สรุปได้ว่า
กลุ่มไข่เค็มนางฟ้าได้พัฒนาจากไข่เค็มธรรมดาเป็น
ไข่เค็มสมุนไพรเพื่อดัดแปลงจากไข่เค็มธรรมดาให้มี
รสชาติ และสีสนัท่ีน่ารบัประทาน รวมท้ังมีรสชาตท่ีิอร่อย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้พบว่าทางกลุ่มได้ประสบปัญหา 
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในกลุ่มท่ีสมาชิก 
ในกลุ่มนั้นมีเวลาว่างไม่ตรงกัน และไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ จงึน�ามาสูก่ารแก้ไขปัญหาเพือ่ให้สมาชิกเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกันมากข้ึน รวมท้ัง
การพัฒนาการบริหารจัดการภายในกลุ่มและปัญหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีขาดการจัดการด้านการตลาด
รวมถงึก�าลงัคนในการผลติไข่เคม็ จงึต้องมีการบรหิาร
จัดการภายในกลุ่มให้ดีข้ึน จึงสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎกีารบรหิารจดัการกลุม่ตามแนวคดิของเฮอร์เบิร์ก 
(Herbert, 1947, p. 3) นิวแมน และชาล (Newman 
& Charles,1964,p. 9) 
 มคีวามเห็นตรงกนัว่า การบรหิารเกดิข้ึนจากการ
ท�างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีจะต้อง 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มไข่เค็มนางฟ้า
ควรพัฒนาในด้านการมีส่วนร่วม

ผ่านกระบวนการตัดสินใจ 
การปฏิบัติงาน การได้รับผลประโยชน์ 

การประเมินผล การสร้าง
ความสัมพันธ์ทางจิตใจ

และอารมณ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม

ที่ท�ำกำรกลุ่มสตรี ผู้ผลิตไข่เค็มนำงฟ้ำ
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มอบของที่ระลึกให้ตัวแทนกลุ่มสตรี ไข่เค็มนำงฟำ้

สัมภำษณ์สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มนำงฟ้ำ
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มกีารร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจนท�าให้การด�าเนนิงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีเหตุผล 
เม่ือเกิดการรวมกลุ ่มกันท�ากิจกรรมจึงต้องอาศัย 
ความร่วมมือกันของคนหลาย ๆ คนเพื่อท�ากิจกรรม 
ร่วมกนั ซ่ึงต้องมีปัจจยัในการด�าเนนิการ ได้แก่ คน หรอื 
ก�าลังคน เงินทุนท่ีใช้ในการท�ากิจกรรม และผลการ
ศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของโคเฮน
และอัฟฮอฟฟ์ แอนดรู และสตีเฟล ท่ีได้น�าเสนอ
แนวคิดการมีส่วนร่วมดังนี้ การมีส่วนร่วมที่คล้ายกัน
เกี่ยวกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมคือ
1. การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision Making) 

ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ  
ด�าเนนิการตดัสนิใจและตดัสนิใจลงมอืปฏบัิตกิาร

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตักิาร (Implementation) 
ประกอบไปดว้ยการสนับสนนุทางด้านทรพัยากร 
การเข้าร่วมในการบริหารและการประสาน 
ขอความร่วมมือ

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทาง
ด้านต่าง ๆ  ประกอบไปด้วยผลประโยชน์ทางด้าน
วัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคล

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ให้สมาชกิภายในกลุม่สามารถควบคมุและตรวจสอบ 
การด�าเนนิกจิกรรมท้ังหมด และเป็นการแสดงถงึ
การปรับตัวในการมีส่วนร่วม

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นในการพัฒนาด้าน 
การมส่ีวนร่วมของกลุม่ไข่เคม็นางฟ้า ควรพฒันาในด้าน 
การมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการตัดสินใจ การปฏิบัต ิ
งาน การได้รบัผลประโยชน์ การประเมินผล การสร้าง
ความสัมพันธ์ทางจิตใจและอารมณ์ท่ีดีต่อกันภายใน
กลุม่ รวมท้ังสมาชกิในกลุม่จะตอ้งมกีารปรกึษาหารอื
ประชุมร่วมกันเพ่ือแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการ 
ท�ากิจกรรมร่วมกัน
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ผู้เขียน : อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
สาขาวิชาภาษาและวรรณดคีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ครูต้นแบบการสอนภาษาไทย
ชายแดนใต้

สรรสร้างสังคม
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 เพราะมีคณุพ่อท่ีเป็นอดตีครูใหญ่เป็นแรงบันดาล
ใจ และเช่ือม่ันว่าการศึกษาคือทางออกท่ีจะช่วยให้
คนในพื้นท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ 
ท�าให้ครูอรพินท์ แสนรักษ์ ครูช�านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) ต�าบล
เมาะมะวี อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยืนหยัดที่จะ
ท�าหน้าที่ “ครู” สอนหนังสือในบ้านเกิดที่เต็มไปด้วย
บรรยากาศของความหวาดระแวงจากความไม่
ปลอดภัยในชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง
ที่ยังคุกรุ่นอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

“พ่อเป็นผู้สร้ำงโรงเรียนข้ึนมำในชุมชน แล้วก็ท�ำ
หน้ำท่ีครูมำตั้งแต่ต้น ครูจึงได้เห็นวิถีชีวิตของคนใน
พื้นท่ีตั้งแต่ยังเด็ก เห็นควำมยำกล�ำบำกของเพื่อน 
พี่น้องในพื้นที่นี้ จึงอยำกเป็นครู เพื่อจะได้ช่วยสรำ้ง
โอกำสให้คนในพื้นที่ได้พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น” 

เคารพในวิถีความเชื่อที่แตกต่างกัน
 เมือ่ตัง้เป้าหมายว่าจะเป็นคร ูครอูรพนิท์จงึเลอืก
จะเรยีนต่อวชิาคร ูประกาศนยีบัตรวชิาการศกึษาชัน้สงู 
(ป.กศ.สูง) วิชาเอกภาษาไทยท่ีวิทยาลัยครูยะลา 
(ปัจจบัุนคอืมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา) และสอบบรรจุ
เข้ารบัราชการครท่ีูโรงเรยีนบ้านควนหย ีอ�าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยตั้งแต่
ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1-4 ถงึแม้สถานการณ์ในขณะนัน้ 
จะไม่รุนแรง แต่เส้นทางการสัญจรที่ค่อนข้างล�าบาก 
ผู้บังคับบัญชาห่วงว่า เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวต้อง 
เดินทางไปท�างานในโรงเรียนท่ีห่างไกล ครูจึงสอน 
อยู ่ท่ีโรงเรียนนี้เพียง 4 เดือนก็มาช่วยราชการ 
ท่ีโรงเรียนบ้านลางสาด ซ่ึงอยู่ใกล้ตัวอ�าเภอมายอ 
มากขึ้น
 ครูอรพินท์สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านลางสาดตั้งแต่
ปี พ.ศ.2527-2541 หลังจากจบการศึกษาด้าน 
การสอนภาษาไทยจากมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
จึงได้ย้ายมาสอนท่ีโรงเรียนบ้านศาลาสอง อ�าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่
เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความตั้งใจที่
จะใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาลูกศิษย์

 “คนท่ีนี่ใช้ภำษำมลำยูถิ่นในชีวิตประจ�ำวัน ถ้ำ
ไม่รูภ้ำษำไทยถำมว่ำอยูไ่ด้ไหม กอ็ยูไ่ด้ แต่ไม่สะดวก
นัก หำกต้องติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร และจะ
ล�ำบำกมำกย่ิง ข้ึนเมื่อต ้องออกไปพบเจอโลก
ภำยนอก”

 แตค่วามตัง้ใจท่ีจะสอนภาษาไทยให้ลูกศษิย ์ก็ได้
รับการต่อต้านจากศิษย์บางคนท่ีไม่ค่อยชอบท่ี 
ครคูนใหม่นบัถอืศาสนาพุทธ ครอูรพนิท์จงึต้องหาวธิี
เข้าหานักเรียนด้วยการพูดคุยสร้างความสนิทสนม 
ไว้วางใจ ก่อนจะค่อย ๆ  บูรณาการความรูภ้าษาไทยกบั 
วิถีมุสลิมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนผ่านเรื่องราว
ของวรรณคดไีทย โดยให้นกัเรยีนได้ศกึษาเปรียบเทียบ 
วิถีการด�าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ระหว่างมุสลิมกับพุทธ 
เช่น การทักทายด้วยการสลามของชาวมุสลิม กับ
การกราบไหว้ของชาวพุทธ 
 การแสดงออกซ่ึงความเคารพในวิถีความเช่ือท่ี
แตกต่างกันของแต่ละศาสนาพิสูจน์ความจริงใจของ
ครู และการท�าตนเป ็นแบบอย่างท่ีดี ในการใช ้

ควำมภูมิใจเมื่อลูกศิษย์ได้รับรำงวัล
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ภาษาไทยของครูสามารถสร้างศรัทธาให้ลูกศิษย ์
หันมาสนใจเรียนได้ นักเรียนคนไหนท่ีเรียนอ่อน 
ครูกส็อนเสรมิให้ สือ่ท่ีใช้มตีัง้แต่การท่องบทอาขยาน 
เปิดยูทูปให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการใช้ภาษาไทย 
ท�าให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการในการใช้ภาษาไทยดีข้ึน 
กลุ่มเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ก็เริ่มอ่านได้เขียน
เป็น กลุ่มกลางๆ ข้ึนไปครูก็สร้างแรงจูงใจด้วยการ 
ส่งประกวดการใช้ภาษาไทยท้ังการเขียนเรียงความ 
การท่องอาขยาน การคดัไทย ฯลฯ ในเวทต่ีาง ๆ  เพือ่
สร้างความภาคภูมิใจแก่ลูกศิษย์ 

ใช้บทร้อยกรองเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจ
 กระทั่งปี พ.ศ.2548 สถานการณ์ความรุนแรงใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้เริ่มคุกรุ่น วันหนึ่งมี 
ผู้หวังดีมากระซบิบอกให้ครูอรพินท์ระวงัตัว ครูอรพิน
ท์จึงขอย้ายออกจากพื้นท่ีมาช่วยราชการท่ีโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) ต�าบลเมาะมาวี 
อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส เป็นเวลา 1 ปี ก่อนท่ีจะได้ต�าแหน่งถาวรในปีถดัไป  

ครูอรพินท์ต้องเริ่มต้นสร้างสายสัมพันธ์ ใหม่กับ
นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์ 
และครูส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิม 
 แม้ว่าจะย้ายมาสอนในโรงเรียนแห่งใหม่ ก็ใช่ว่า
จะหนีจากสถานการณ์ความรุนแรงซ่ึงท่ีนี่ครูอรพินท์
พบเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่เนือง ๆ  เช่น มกีารยิงคน 
บนรถประจ�าทางบริเวณหน้าโรงเรียน มีการฆ่่าแล้ว 
เผาเจ้าหน้าท่ีติดตั้งโทรศัพท์ถึง 3 คน ในบริเวณ 
ใกล้เคียงโรงเรียนคนท่ีอยู่ในโรงเรียนยังได้กลิ่นศพ 
มีการโรยตะปูเรือใบบนท้องถนน ฯลฯ แต่เหตุการณ์
ท่ีใกล้ตัวมากท่ีสุดคือ เหตุการณ์วางระเบิดท่ีประตู
โรงเรียน ซึ่งเป็นจุดที่ครูอรพินท์ลงจากรถยนต์ที่สามี
ขับมาส่ง เพียงแค่เสี้ยวนาทีท่ีครูอรพินท์เดินผ่าน  
โชคดีท่ีระเบิดไม่ท�างาน ทหารได้เข้ามาเก็บกู้ได้ทัน 
แม้จะเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญ แต่ครูอรพินท์ยืนยัน
จะอยู่ที่นี่ต่อ เพราะคิดว่าย้ายไปที่ไหนใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ก็เหมือนกัน
 เม่ือคิดว่าจะตั้งหลักปักฐานท่ีนี่ ครูอรพินท์จึง
ต้องท�าความรูจ้กัพืน้ท่ี เพือ่หาทางช่วยเหลอืได้ถกูจดุ 
จนพบว่าต�าบลเมาะมาวีเป็นชุมชนใหญ่ ชาวบ้านที่นี่
ฐานะค่อนข้างยากจน ในพื้นที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
เนือ่งจากไม่มีท่ีท�ามาหากนิ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง บางครอบครัวสมาชิกวัยท�างานต้องออกไป
รับจ้างต่างถิ่น บางครอบครัวไปไกลถึงประเทศ
มาเลเซียก็มี หรือบางครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตจาก
เหตกุารณ์ความไม่สงบ เดก็ส่วนใหญ่ต้องอาศยัอยู่กบั
ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้อง ความไม่พร้อมดังกล่าว
ท�าให้เดก็บางคนไม่ได้เรยีนหนงัสอื หรอืคนท่ีได้เรยีน
กเ็สีย่งท่ีจะออกกลางคนั ส่งผลต่อการใช้ชีวติท่ีอาจจะ
ท�าให้หลงผดิไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิท่ีแพร่ระบาดอยู่
ในพื้นที่ 
 การแกป้ญัหาเรือ่งยาเสพตดิคอื น�้ากระทอ่มและ
บหุร่ี จงึกลายเป็นนวตักรรมทางการศกึษาท่ีครอูรพนิท์ 
น�ามาใช้ป้องกันลูกศิษย์ด้วยการใช้บทร้อยกรองเป็น 
เคร่ืองมือขัดเกลาจิตใจ ให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ท�างาน
ช่วยเหลือกันตลอดภาคเรียน 

ร่วมพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำไทยให้กับผู้เรียน
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กิจกรรมกำรเรียนภำษำไทยเรื่องเงำะปำ่

การชู้สาว การจราจร การกินอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
เพือ่สร้างแรงเสริม เพิม่แรงต้านจนปัญหาคลีค่ลายลง 
ครูอรพินท์ให้อิสระในการแต่งร้อยกรองแก่นักเรียน 
จึงเกิดผลงานท่ีผสมผสานการใช้ภาษามลายูถิ่นกับ
ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น 

“กระเอ๋ยกระท่อม  แม้ใบย่อมแต่พิษรำ้ย
    เสียจริงหนำ
เอำไปต้มดื่มกินชื่นชีวำ แต่อำจบ้ำถึงตำยได้
    เหมือนกัน
ซูกอคนเดียวเที่ยวเร่ร่อน เป็นคนจรฆลีอช่ำงน่ำขนั
มีชีวิตไร้คำ่ไปวันวัน กระท่อมนั้นร้ำยนัก
    จักหลีกเอย”

*ซูกอ = หัวเราะ *ฆี่ลอ = บ้า

 กลยุทธ์นี้สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนท่ีมี
โอกาสได้ใช้ภาษาแม่ในการเรียน อาการต่อต้าน 
ภาษาไทยจึงลดลง หันมาสนใจเรียนมากขึ้น 

“ให้แต่งกลอนสุภำพ กำพย์ยำนี 11 บทดอกสร้อย 
ทั้ง 3 ระดับชัน้คือ ม.1 ม.2 และ ม.3 โดยไม่ได้ท�ำ
เฉพำะเรื่องยำเสพติด แต่ท�ำเรื่องสุขภำวะด้วย เช่น 
เรือ่งกำรจรำจรเพรำะนักเรยีนถกูรถชนบอ่ยหรือเรือ่ง
อำหำรกำรกินเพรำะเห็นว่ำนักเรียนค่อนข้ำงขำดสำร
อำหำร และเรื่องชู้สำว โดยให้นักเรียนจับคู่แต่งค�ำ
ประพันธ์และวำดภำพประกอบร่วมกัน สังเกตเห็นว่ำ
นั ก เ รี ยนมี ควำมสุ ขม ำก  นั ก เ รี ยนท�ำ เ ส ร็ จ 
ก็น�ำมำให้ครูอรพินท์ดู และปรับแก้ไขจนเสร็จเป็น
หนังสือเล่มเล็ก พร้อมเผยแพร่”

 เหตุผลท่ีให้นกัเรยีนจบัคูบั่ดดีก้นัโดยอิสระ กเ็พือ่
ให้นักเรียนมีความสุขในการท�างาน ไม่เครียด เพราะ
การมีคูค่ดิท่ีช่วยเตมิเตม็ระหว่างกนัท�าให้เกดิผลงานด ีๆ  
ท่ีสร้างความภาคภูมิใจกลับไปเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้
หลงเดินทางผิด ซ่ึงครูอรพินท์สังเกตเห็นว่าเด็ก
นักเรียนท่ีเคยสูบบุหรี่ก็เลิกสูบกลับเข้าห้องเรียนมาก
ขึ้น และปัญหาชู้สาวก็ลดลง 
 นอกจากให้เขยีนบทร้อยกรองแล้ว ครอูรพินท์ ยงัให้ 
นักเรียนได้ดูคลิปต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  
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รำงวัลเชดิชูเกยีรต ิ“๑๐๐ ปี ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสรฐิ ณ นคร “ เนือ่งในวันภำษำไทยแห่งชำติ
ประจ�ำปีพทุธศกัรำช ๒๕๖๒

รำงวัลเจำ้ฟ้ำจักรี พ.ศ. 2558
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ภูมิใจที่เด็กสื่อสารภาษาไทยได้
 ในระหว่างที่นักเรียนจับคู่ท�างาน ครูอรพินท์เอง
ก็มีบัดดี้คือ ทหารท่ีคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิต
อย่างใกล้ชดิ เวลาสอนจะมทีหารมานัง่อยู่หน้าห้องเรยีน 
2 คน เม่ือสถานการณ์คลี่คลายลงก็จะขยับนั่งห่าง 
ออกไป แต่ก็ยังคอยจับตามองดูตลอดว่า ใครมาหา 
ครูอรพินท์หรือมาท�าอะไรบ้าง

“กำรสอน 1 คำบ ทุก ๆ 15 นำทีครูอรพินท์ต้อง 
ลกุข้ึนมำยนืท่ีประต ูดวูำ่มเีหตกุำรณอ์ะไรผดิปกตไิหม
เป็นหลักในกำรปฏิบัติ เพรำะเรำต้องระวังตัวอยู่ 
ตลอดเวลำบำงครัง้พักกลำงวันกต็อ้งน�ำอำหำรมำทำน
ในหอ้งท�ำงำน พรอ้มท้ังคอยสงัเกตวำ่มีใครแปลกหนำ้
เข้ำมำท�ำอะไรที่ไหนบ้ำง” 

 นอกจากงานสอนแล้ว ครูอรพินท์ยังท�าหน้าท่ี
รักษาการแทนผู้อ�านวยการโรงเรียน ดูแลครูคนอื่น ๆ  
อีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศของความหวาดระแวง 
นับเป็นโชคดีท่ีโรงเรียนมีชุมชนเป็นรั้วคุ้มกันสร้าง
ความม่ันใจอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากสายสัมพันธ์ 
อนัดรีะหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีเครือข่ายผูป้กครอง 
นักเรียนอาสามาช่วยดูแลโรงเรียน จัดเวรยืนรับ
นกัเรยีนวันละ 2 คน ตลอดจนช่วยอ�านวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทุกเช้า 
ท้ังคอยสอดส่องหากพบส่ิงผิดปกติก็จะแจ้งคณะครู
หรือเจ้าหน้าที่ทันที

“ถำมวำ่ กลัวไหม หำกตอบวำ่ไม่กลัวคือ พูดไม่จริง 
มันกลำยเป็นควำมเคยชินเพรำะบ้ำนเรำอยู่ท่ีนี่ วิถี
ชีวิตเรำเป็นเช่นนี้ เรำต้องอยู่กับมันให้ได้ คิดว่ำท่ี
โรงเรยีนแห่งนีจ้ะอยูจ่นเกษียณ เรำสร้ำงอะไรหลำย ๆ  
อย่ำงไว้ท่ีนี ่และท่ีนีก่ส็ร้ำงให้เรำเตบิโตด้วย ให้คนอ่ืน
ได้รูจ้กัครอูรพนิท์ ได้เห็นผลงำน ครรููส้กึส�ำนกึบุญคณุ
ของโรงเรียนนี้ คนท่ีนี่จึงคิดว่ำจะพัฒนำโรงเรียน
ไทยรฐัวิทยำ 52 ต่อไป ถ้ำไม่มีอะไรท่ีเหลอืบ่ำกว่ำแรง 
ก็ไม่ขอย้ำยไปไหน”
 
 ครอูรพินท์บอกว่า แรงใจส�าคัญท่ีท�าให้ครอูรพนิท์อยู่ 
ท�าหน้าท่ีครูในพ้ืนท่ีเสีย่ง คือ ความภาคภูมใิจในบทบาท 

ความเป็นครู ภูมิใจมากที่ท�าให้เด็กมุสลิมมีศักยภาพ
ในการใช้ภาษาไทย จากเด็กมุสลิมที่ท่องบทอาขยาน
ไม่ได้ เขียนกลอนไม่เป็นก็สามารถท�าได้ นี่คือ 
ความภมูิใจท่ีสดุในความเป็นคร ูอย่างน้อยเรากช่็วยให้ 
นกัเรยีนสามารถใช้ชีวติได้เหมือนคนในภมิูภาคอ่ืน ๆ  
เวลาใครมาถามเขาไม่ต้องแอบ ไม่ต้องหลบหน้า หลบตา 
วนันีน้กัเรียนสามารถยืนเชิดหน้าสือ่สารภาษาไทยกบั
คนอ่ืนได้แม้กระท่ังเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
ก็สื่อสารได้ เป็นท่ีพึ่งของครอบครัวเร่ืองการติดต่อ
หน่วยงานราชการได้

ต้องเป็นครูทั้งชีวิตและจิตใจ
 นอกจากแรงใจจากการท่ีลูกศิษย์ได้ดีแล้ว การ
ได้รบัสนบัสนนุจากส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะมูลนิธิไทยรัฐท่ี
หนนุเสริมเร่ืองการพฒันาวชิาชีพ งบประมาณในการ
สร้างอาคาร ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์
ต่าง ๆ  เป็นแรงหนนุท่ีท�าให้ครสูามารถพฒันาโรงเรยีน
ได้เป็นอย่างด ีบวกกบัวธิกีารบรหิารดแูลของครอูรพนิท์ 

“ภูมิใจมากที่ท�าให้เด็กมุสลิม
มีศักยภาพในการใช้ภาษาไทย 
...นี่คือความภูมิใจที่สุดในชีวิต

ความเป็นครู”
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ในฐานะผู้บริหาร ท่ีใช้ใจต่อใจ ท�าตัวเป็นกันเอง 
ปฏบัิตติวัเสมอครทู่านอ่ืน เพราะแม้จะสวมหัวโขนเป็น
ท้ังครูและรักษาการผู้อ�านวยการ แต่ครูอรพินท์ก็ยัง
รับงานสอนเท่ากับครูคนอ่ืน ๆ พร้อมท้ังสนับสนุน
บรรยากาศของการท�างานเป็นทีม ไม่แบ่งแยก 
มคีวามเสมอภาค เปิดโอกาสและส่งเสรมิให้ครทุูกคน
ได้แสดงความสามารถในเรื่องท่ีถนัด สามารถ 
รวมพลังการมีส่วนร่วมของคณะครูจนได้รับเลือกให้
เป็นต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ของมูลนิธิ
ไทยรัฐ ซึ่งมีการนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ 

“เด็กนักเรียน 350 คน ครู 32 คน ที่โรงเรียนสอนทั้ง
วิชำสำมัญและอิสลำมศึกษำแบบเข้มข้น โดยจะ
จัดสรรเวลำสอนคละช่ัวโมง เช่น คำบนี้ภำษำไทย 
คำบต่อไปอลักรุอ่ำน หรอืภำษำอำหรบั เรำไม่ได้แบ่งว่ำ 
เช้ำเป็นสำมัญ บ่ำยเป็นศำสนำ บำงครัง้เรำจ�ำเป็นต้อง
ลดช่ัวโมงเรยีนส�ำหรบับำงวชิำทีส่ำมำรถบรูณำกำรได้ 
เช่น วิชำศิลปะก็บูรณำกำรกับวิชำพละ หรือวิชำ
สุขศึกษำ เพ่ือแบ่งเวลำให้ส�ำหรับกำรสอนศำสนำ
อิสลำม ตั้งแต่ ป.1- ม.3 เวลำในกำรเรียนกำรสอน 
จึงค่อนข้ำงแน่น”  

รำงวัลครุสุดดุ ีครดูีในดวงใจ ประจ�ำปี 2660

 นอกจากรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ รุ่นที่ 9 (ปี พ.ศ.2560) ครูอรพินท์ยังได้
รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี 2558  
ระดับครู ย่ิงคุณ และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
ซ่ึงครูอรพินท์สะท้อนว่า ปัจจัยเง่ือนไขที่ท�าให้ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ นั้นเกิดจากการที่ครูทุ่มเท จริงใจและ
จรงิจงักบังานมคีวามรับผดิชอบ และสร้างผลงานด้าน
การสอนจนกระทั่งลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จ 

“สิ่งส�ำคัญท่ีคนเป็นครูต้องมีคือ สำมัญส�ำนึกของ 
ควำมเป็นคร ูเพรำะค�ำว่ำ ครตูวีงกว้ำงได้ ส�ำหรบัตนเอง 
คดิว่ำ เมือ่เรำเป็นครแูล้วเรำต้องท�ำตวัเองให้เหมำะสม 
กบัควำมเป็นคร ูเมือ่เรำท�ำตรงนี้ได้ สิง่ต่ำง ๆ  กจ็ะตำม 
มำเองต้องเป็นครูท้ังชีวิตและจิตใจ อยู่บ้ำนก็เป็นครู
ด้วย เมื่อลูกศิษย์มีปัญหำ เขำสำมำรถโทรมำปรึกษำ
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไลน์ถำมครูก็จะรับตอบทันที 
เพรำะถ้ำครูไม่ได้รับโทรศัพท์ครูก็ไม่รู้ว่ำนักเรียนมี
ปัญหำมำกน้อยแค่ไหน แต่ถ้ำเรำรับโทรศัพท์ ไม่ว่ำ
ปัญหำเล็กหรือปัญหำน้อยครูก็ต้องช่วยเขำ”

 ส�าหรับอนาคตภายภาคหน้า ครูอรพินท์ยืนยัน
ว่า จะท�าสิ่งท่ีท�าอยู่ให้ดีท่ีสุด เพราะยังอยากเห็น 
ลกูศษิย์เมือ่จบไปแล้วมงีานท�า แล้วกก็ลบัมาช่วยพฒันา 
น้อง ๆ ในเรื่องภาษาไทย และเรื่องอ่ืน ๆ โดยใน
ปัจจุบันมีลูกศิษย์หลายคนท่ีเรียนจบแล้วกลับมาเป็น
ครูภาษาไทยซ่ึงล้วนแต่ระลึกว่า เพราะมีครูอรพินท์
ลูกศิษย์เหล่านั้นจึงมีอนาคตที่ดีในวันนี้ 
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ผู้เขียน : ดร.ยุทธนา กาเด็ม 
กรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต�าบลสะเตงนอก อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
E-mail: yutthana.k@yru.ac.th

 ประเทศไทยได้เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการระบาด
ใหญ่ (Pandemic) ไปท่ัวโลกตามประกาศขององค์การ
อนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยรัฐบาล
ไทยได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาด 
ดังกล่าวโดยประกาศข้อก�าหนดแห่งพระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 1) ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร ห้ามประชาชน
เข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วัน ท่ี  26  
มีนาคม พ.ศ. 2563 และมาตรการต่อมามีการสั่งปิด
สถานท่ีเป็นการช่ัวคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า 
การระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ ทั้งใน
กรงุเทพฯ ปรมิณฑล และในอกีหลายพืน้ท่ีท่ัวประเทศ 
การงดกิจกรรม อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง 
งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้า เป็นต้น ไม่เว้น 
แม้กระท่ังการประกาศปิดกิจกรรมท้ังหมดในพื้นท่ี
ศาสนสถานของทุกศาสนา ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนิน
ชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนในทุกมิติ 
(กองความมั่นคงระหว่างประเทศ ส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ, 2563) 
 จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้พื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ ่านมา
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกดิปรบัตวัจาก “การตืน่กลวั กลาย
เป็นการตื่นรู้” ด้วยการเรียนรู้ครั้งย่ิงใหญ่ในการท่ีจะ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

ผลกระทบภาพรวมจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สู่การปรับตัวเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิถีอิสลามของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2019 แล้วหันมาให้ความส�าคัญในการดูแลตัวเอง 
ครอบครัวและสงัคม เช่น การเว้นระยะห่างทางสงัคม 
การปฏบัิตติามค�าสัง่ของหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง 
รวมท้ังการปฏบัิตติามประกาศจฬุาราชมนตรเีกีย่วกบั
แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาอิสลาม 
เป็นต้น ซ่ึงแนวทางดังกล่าวหากสามารถกระท�าได ้
ต ่อเนื่องก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี ควบคู ่กับการปฏิบัติงานด้าน 
สาธารณประโยชน์ช่วยเหลอืสงัคมในการสร้างเครือข่าย 
อาสาสมัคร ยกระดับให้มีมาตรการในการดูแลกันเอง
ภายในชุมชน ด้วยการออกมาตรการหรือกฎระเบียบ
ในการจัดการกับโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนภายใต้การสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การตั้งโรงทาน 
การบริจาคสิ่งของและการดูแลกันเรื่องความม่ันคง
ทางอาหาร เป็นต้น บทเรียนเหล่านี้สามารถยกระดับ
เป็นธรรมนญูของชุมชน เพือ่รบัมือกบัการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในพืน้ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงท่ีผ่านมานับว่าเป็นพื้นท่ี 
ท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือมาอย่างต่อเนื่องและ 
มีจ�านวนตัวเลขยอดผู้ป่วยเพิ่มข้ึนทุกวัน เนื่องจาก
เป็นพื้นท่ีท่ีมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียท่ีม ี
การระบาดของโรคอย่างรนุแรงกว่าประเทศไทยเหน็ได้ 
จากจ�านวนผู้ติดเช้ือท่ีมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงท�าให้
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกเพ่งเล็งและถูกจับตา
มองจากนอกพื้นที่เป็นพิเศษ 
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 จากข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีผ่านมา 
ได้สะท้อนข้อมลูทางวชิาการท่ีน่าสนใจหลายประเดน็ 
 โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้เขียนในฐานะที่เป็น
นักวิชาการและนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในพื้นท่ี
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ จากประสบการณ์ท่ีได้จากการ
เรียนรู้และสัมผัสกับประชาชนในพื้นท่ีฯ โดยเฉพาะ
ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามท่ีมีวิถีชีวิตยึดโยง
เหนยีวแน่นกบัหลกัค�าสอนของศาสนาอย่างเคร่งครดั 
จึงถือเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งท่ีสะท้อนถึงต้นทุน
ทางสังคม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 
วิถีชี วิต ท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพสั งคม  
(บรรจง  ฟ้ารุง่สาง, 2557) จากจดุเด่นดังกล่าวแต่เมือ่ 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ได้แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จึงส่งผลท�าให้วิถีชีวิตหลายอย่างถูกปรับเปลี่ยนไป 
จากเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับการด�ารงชีวิตท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ผูเ้ขียน 
จึงขอสรุปรวบรวมน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นท่ี
เกีย่วข้องกบัการปรบัตวัเรยีนรูท่ี้สอดคล้องกบัวถีิอิสลาม 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในมมุมอง 
จากผู้เขียนเอง ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
สรุปองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูล
ช้ันสองและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องเพือ่ใช้เป็นฐานคดิและ
แนวทางในการน�าเสนอเนื้อหา โดยได้ประมวลสาระ
ส�าคญัของการปรบัตวัเรยีนรูท่ี้สอดคล้องกบัวถิอิีสลาม
ของประชาชนในพื้นท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต ้
3 ประเด็น ดังนี้

1. การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่
มัสยิด 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
และรัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดอย่างเข้มงวดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย 
โดยเร็ว จึงได้มีการก�าหนดมาตรการควบคุมพื้นท่ี
เสี่ยงต่าง ๆ ท้ังประเทศโดยได้สั่งให้งดการรวมตัว 
ท�ากจิกรรมทุกประเภท รวมท้ังการงดปฏบัิตศิาสนกจิ
และกจิกรรมท่ีมัสยิด ให้ยึดประกาศจฬุาราชมนตรเีป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น 1) พื้นที่ควบคุม
สงูสดุและเข้มงวดให้งดการละหมาดวนัศกุร์ (ญุมอะห์) 
และการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด 2) พื้นที่ควบคุม
สูงสุดและพ้ืนท่ีควบคุมตามจังหวัดท่ีก�าหนดเห็นควร
ผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ 
(ญุมอะห์) ท่ีมัสยิดให้คณะกรรมการอิสลามประจ�า
มัสยิดประสานแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัดเพ่ือพิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้ก�ากับ
การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในการพิจารณา 
ผ่อนปรนให้เป ็นไปตามระดับพื้นท่ีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคในพืน้ท่ีแต่ละจงัหวดั ท้ังนีห้าก
พื้นท่ีใดภายในจังหวัดท่ีพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า
สามารถละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ท่ีมัสยิดได้ให้
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าและมาตรการท่ีทางราชการ
ก� า ห น ด แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ จุ ฬ า ร า ช ม น ต รี ด ้ ว ย 
ความเคร่งครดัท้ังการตรวจวดัอณุหภมู ิการจดัระเบยีบ 
ผู้เข้ามัสยิด การท�าความสะอาดสถานท่ี การเว้น 
ระยะห่างและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
(ส�านักจุฬาราชมนตรี, 2564)

2. การจัดการศพ 
 กระบวนการในการจัดการศพ โดยเม่ือมีคนใน
ชุมชนเสียชีวิต โต๊ะอีหม่าม (ผู้น�าศาสนา) ของชุมชน
จะต้องมกีารจดัการศพโดยเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ ไม่มี
การเก็บศพในระยะเวลานาน ดังนั้นการจัดการศพ 
คนตายจะประกอบด้วย การอาบน�า้ท�าความสะอาดศพ 
การน�าศพมาห่อผ้าขาว การละหมาดให้กับศพ 
(ข้ันตอนนี้นิยมเชิญผู้คนจ�านวนมากมาละหมาดศพ 
โดยเฉพาะครอบครวัท่ีมีฐานะมักจะเชญิคนมาละหมาด 

มำตรกำรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่มำ: บีบีซีไทย (2564)
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มำตรกำรเว้นระยะห่ำงขณะปฏิบัติศำสนกิจละหมำด ณ มัสยิดนูรุดดีน ต�ำบลบ้ำนนำ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
ที่มำ: ณัฐพงษ์ หมันหลี (2564)

เป็นจ�านวนมาก เพราะเช่ือว่าเชิญคนมาวิงวอน 
การขออภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าให้กับศพคนตาย) 
และการฝังศพ ซ่ึงในข้ันตอนท่ีกล่าวมาท้ังหมดม ี
ความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเฉพาะถ้าผู้เสีย 
ชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ก�าหนด
แนวปฏิบัติใหม่ในการจัดการศพเพื่อให้ปลอดภัย
ส�าหรับผู้ด�าเนินการท่ีเกี่ยวกับการจัดการศพ โดยใช้
แนวทางและวธิกีารจดัการศพผูท่ี้นบัถอืศาสนาอสิลาม
ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 
มีนาคม 2563 โดยให้มกีารปรับเปลีย่นรูปแบบและวธิี
การให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ส�านักจุฬาราชมนตรี, 
2564) ดังนี้
 2.1 ให้ผู ้ท�าตะยัมมุมตั้งเจตนา (เนียต) ว่า 
“ข้าพเจ้าตั้งใจตะยัมมุมแทนการอาบน�้าให้แก่ศพนี้
เพื่ออัลลอฮ์ ตะอาลา” โดยให้เนียตขณะยกฝ่ามือขึ้น
หลังจากตบฝุ่นแล้ว 
 2.2 ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่ 1 เพื่อลูบ
บริเวณใบหน้าศพ 
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 2.3 ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่ 2 แล้วใช้
ฝ่ามือขวาลูบมือขวาของศพถึงข้อศอก หลังจากนั้น
ใช้ฝ่ามือซ้ายลูบมือซ้ายของศพจนถึงข้อศอกหรือ
อย่างน้อยที่สุดลูบให้ถึงข้อมือทั้ง 2 ข้าง
 2.4 หากการสัมผัสศพโดยตรงนั้นไม่ปลอดภัย
ต่อผู ้ปฏิบัติงานหรือผู ้ท�าตะยัมมุม อนุญาตให้ท�า 
ตะยัมมุมบนถุงห่อศพโดยไม่ต้องแกะถุงออกและ 
ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในข้อที่ 1
 2.5 กรณผีูท้�าตะยัมมมุได้ละหมาดญะนาซะห์ให้
แก่ศพแล้ว ให้รีบน�าศพไปฝังที่สุสานทันที แต่หากยัง
มิได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพให้ญาติของผู้เสีย
ชีวิต (เฉพาะญาติใกล้ชิดเท่านั้น) ละหมาดท่ีสุสาน 
โดยให้ผู้ร่วมละหมาดป้องกันตนเองโดยการสวมใส่
หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกนั  2 เมตร 
ท้ังนี ้ให้ฝังศพผู้เสยีชีวติในท่านอนตะแคงขวาหันหน้า
ไปทางกิบละห์ (ทิศตะวันตก)
 2.6 กรณีไม่มีบุคลากรหรือแพทย์มุสลิมขอให้
ทางโรงพยาบาลหรือญาติของผู ้ เสียชีวิตติดต่อ 
คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัหรอือิหม่ามในพืน้ท่ี 
ของผู้เสยีชีวิตมารับศพไปจดัการละหมาดและฝังทันที 
โดยให้ปฏบัิตติามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ
อย่างเคร่งครัด จนการฝังแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากจังหวัด
ใดไม ่ มีคณะกรรมการอิ สลามประจ� าจั งห วัด 
ให้โรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อมายัง
ส�านักจุฬาราชมนตรีเพื่อประสานงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป

3. การจัดพิธีแต่งงาน (นิกะห์) 
 ในสังคมมุสลิมมักจะให้ความส�าคัญกับระบบ
ครอบครัว ซึ่งเดิมทีนั้น การแต่งงาน (นิกะห์) จะต้อง
ประกอบด้วย 1) ผู้ปกครองของฝ่ายเจ้าสาว เรียกว่า 
“วะล”ี คอื ชายท่ีมีสทิธิในการประกอบพิธนีกิะห์ให้แก่
หญิง ซ่ึงจะต้องเป็นชายท่ีนับถือศาสนาอิสลามท่ีไม่
เป็นคนวกิลจรติและไม่อยู่ในระหว่างประกอบพธิฮีจัญ์ 
2) ผู้ท�าพิธีนิกะห์ ผู้ปกครองอาจท�าพิธีนิกะห์เองหรือ
มอบให้อีหม่ามหรือโต๊ะครูก็ได้ 3) เจ้าบ่าว 4) พยาน 
2 คน ต้องเป็นชายมุสลิมที่เชื่อถือได้ 5) ผู้อบรมหรือ
อ่านคุฏบะฮฺนิกะห์ และ 6) มะฮัร คือ สินสอดทอง
หมั้นท่ีจะมอบแก่เจ้าสาว โดยตามระบบของพิธีการ 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ประชาชนในพื้นที่เกิดปรับตัวจาก 
“การตื่นกลัว กลายเป็นการตื่นรู้”

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรศพชำวไทยมุสลิมที่เสียชีวิต 
จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ณ กุโบร์กลำง 
(สุสำนกลำงมุสลิมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร) 
ที่มำ: สยำมรัฐออนไลน์ (2564)
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ดงักล่าวในสถานการณ์ปกตไิม่มกีารแพร่ระบาดของโรค 
ติดต่อนั้น ในวันท�าพิธีผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะเชิญอีหม่าม
หรอืโตะ๊ครเูปน็ประธานและตอ้งมอีงคป์ระกอบใหค้รบ
ท้ัง 6 ประการ ตามหลักศาสนาอิสลามท่ีกล่าวมา 
ข้างต้น การท�าพธินิียมท�าท่ีบ้านเจ้าสาว เมือ่เจ้าบ่าวและ 
ผู้ใหญ่มาถึงบ้านเจ้าสาว บิดาของเจ้าสาวก็จะไปขอ
ความยินยอมจากเจ้าสาว (ขณะนั้นเจ้าสาวอยู่ในห้อง
หรือสถานท่ีท่ีเจ้าบ่าวไม่สามารถเห็นตัวเจ้าสาวได้) 
โดยบิดาเจ้าสาวกล่าวว่า “ข้าจะแต่งงานเจ้ากับ...
(กล่าวชื่อเจ้าบ่าว) เจ้าจะยินยอมหรือไม่” เจ้าสาวจะ
ให้ค�าตอบ ถ้าไม่ยินยอมพิธีจะด�าเนินไปไม่ได้ถือว่า
ผิดหลักศาสนา
 จากนั้นบิดาฝ่ายเจ ้าสาวก็มอบภารกิจการ
แต่งงานให้กับอีหม่าม โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอมอบ
ให้ท่านอีหม่ามท�าพิธีแต่งงานลูกสาวข้าพเจ้าชื่อ…
(กล่าวชื่อเจ้าสาว) กับ...(กล่าวชื่อเจ้าบ่าว)” เสร็จแล้ว
อีหม่ามก็จะตอบว่า “ข้าพเจ้าขอรับวอเกล” แล้วเรียก
เจ้าบ่าวเจ้าสาวและพยาน 2 คน พร้อมด้วยผูจ้ดบันทึก
หลักฐาน จากนั้นอีหม่ามหรือผู้ท�าพิธีนิกะห์จะให้พร

และสั่งสอนคู่บ่าวสาวเกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ ย�้าถึง
เจ้าบ่าวเจ้าสาว พยาน เงินสินสอด เสร็จแล้วอีหม่าม
จะจับมือเจ้าบ่าวพร้อมกับกล่าวว่า “โอ้...(กล่าวช่ือ 
เจ้าบ่าว) ท่ีแต่งงานกบั…(กล่าวช่ือเจ้าสาว) โดยได้รบั
การมอบฉันทะจากบิดาฝ่ายหญิงแก่ข้า โดยมีค่า
สนิสอด...(บอกจ�านวนสนิสอด)” เม่ืออีหม่ามกล่าวจบ
แล้วเจ้าบ่าวจะกล่าวรับว่า “ข้าพเจ้ายอมรับการ
แต่งงานนี้ โดยมีสินสอดจ�านวนดังกล่าวนี้”
 แต ่ส�าหรับแนวปฏิ บัติ ใหม ่ ท่ี มีการปรับให ้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดพิธีแต่งงานนั้น 
ส�าหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวท่ีไม่สามารถเข้าร่วมพิธี
แต่งงาน (นิกะห์) แบบเผชิญหน้ากันได้อาจจะด้วย
สาเหตุของการไม่สามารถเดินทางมาพบปะเผชิญ
หน้ า กั น ได้  เ นื่ อ ง จากมี ปัญหากา รควบคุ ม 
การเดินทางในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือ  
โดยสามารถใช้การเข้าพธิแีต่งงาน (นิกะห์) แบบออนไลน์  
โดยใช้วิธีการสื่อสารท่ีมีลักษณะการออนไลน์ ใน 
รปูแบบท่ีมท้ัีงภาพและเสยีง เช่น เจ้าบ่าวอยู่ต่างประเทศ 

ตัวอยำ่งกำรจัดกำรศพชำวไทยมุสลิมที่เสียชีวิตจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ณ กุโบร์กลำง (สุสำนกลำงมุสลิมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร) ที่มำ: สยำมรัฐออนไลน์ (2564)
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ไม่สามารถมาร่วมพิธีท่ีบ้านเจ้าสาวได้ อีหม่ามก็จะ
กล่าวค�านิกะห์ให้เจ้าบ่าวฟังในรูปแบบออนไลน์และ
เจ้าบ่าวก็จะตอบรับค�านิกะห์ทางช่องทางดังกล่าว 
เช่นกนั โดยจะต้องให้พยานท้ังสองคนได้ยนิด้วย พิธกีาร 
แต่งงาน (นกิะห์) นัน้ถอืว่าเสรจ็สมบูรณ์และใช้ได้ตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งวิธีการในรูปแบบนี้
ได ้ รับความนิยมเป ็นอย ่างมากโดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
 จากข้อมูลท่ีน�าเสนอเกี่ยวกับการปรับตัวเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกับวิถีอิสลามของประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเพยีงบางตวัอย่างเท่านัน้
ท่ีผู้เขียนต้องการน�าเสนอแนวทางการปรับตัวของ
ประชาชนในพื้นท่ีฯ ตามมาตรการของรัฐเกี่ยวกับ 
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ท่ีมีผลต่อวิถีชีวิต ความเช่ือ ศาสนาและ 
การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
แต่อย่างไรก็ตามในมิติความปกติรูปแบบใหม่ New 
Normal จะต้องมีการปรับตัวสู่ความปกติถัดไป next 
Normal ด้วยการประสานความร่วมมือของทุก 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
โรคตดิต่ออย่างเคร่งครดั ท้ังนีจ้ะต้องมีการปรบัประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการกับกิจกรรมทาง
ศาสนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อการธ�ารงไว ้
ซ่ึงต้นทุนทางสังคมท่ีส�าคัญควบคู่กับการรักษา 
ศลิปวัฒนธรรม ภมิูปัญญาและสานต่อวฒันธรรมท่ีเป็น 
อัตลกัษณ์ของพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้คงงดงาม 
คู่กับด้ามขวานไทยตลอดไป
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 “ละหา” เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอ�าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส มีประชากรประมาณ 1,800 คน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เคยประกอบอาชีพปลกูข้าวเกอืบ 80 เปอร์เซ็นต์ 
แต่มาช่วงหลงัได้หยุดท�านา ท�าให้สภาพทุ่งนาร้างเป็น
เวลาประมาณ 20 กว่าปี ด้วยสาเหตุหลายประการ
อาทิเช่น เกิดจากโรคระบาด และปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น ท�าให้มีสภาพโรงสีที่ช�ารุดเสียหาย มีรถไถนา
ร้าย ๆ 1 คัน เป็นของปราชญ์อาวุโส ส่วนท่ีเหลือ 
ชาวบ้านขายหมด มีพื้นที่นาว่างเปล่า รกรุงรัง และ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
 แกนน�าเยาวชนนายมูฮ�าหมัด บิง เล่าว่า

“พวกเรำประสบปัญหำข้ำวสำรมีรำคำท่ีค่อนข้ำงสูง 
ยำงรำคำตกต�ำ่ และด้วยควำมตัง้ใจท่ีจะพัฒนำบ้ำนเกิด 
อยำกจะเห็นสภำพทุ่งนำมีชีวิตเหมือนท่ีเคยเป็น 
ในอดีต”1

การรวมกลุ่มและฟื้นฟูนาร้างบ้านละหา
 หลงัจากท่ีมแีนวความคดิ ต้องการท่ีจะฟ้ืนนาร้าง
อีกครั้ง ในบรรดาเยาวชนทั้งหมด มีแกนน�าเยาวชน
หนึ่ งคนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่ือ นายมูฮ�าหมัด บิง  
ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีเรียนจบสายเกษตร มีความมุ่งมั่น 

นาร้างสู่แหล่งเรียนรู้ริมท้องทุ่ง 
โรงเรียนชาวนา บ้านละหา 
อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

และได้พยายามเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเพื่อน ๆ 
เยาวชนให้ลุกขึ้นมาปลูกข้าวกันอีกครั้ง
 เม่ือมีสมาชิกท่ีมีความฝันเหมือนกันเป็นกลุ่ม
เยาวชนในรุ ่นเดียวกัน แต่ยังขาดประสบการณ ์
การท�านา จงึหาทางออกด้วยการเข้าไปขอค�าปรึกษา 
และเรยีนรูข้ั้นตอนการท�านาจากนกัปราชญ์ชาวบ้านผูท่ี้ 
มากประสบการณ์ในการท�านา ช่ือ นายดลุเลาะ สะอะ 
ได้พูดคุยถึงสภาพปัญหา ราคาข้าวที่สูงขึ้นและราคา
ยางท่ีตกต�า่ ในขณะพดูคยุท�าให้เกดิบรรยากาศตืน่ตวั
ท้ังปราชญ์และเยาวชน ดังค�าพูดของปราชญ์ว่า 
“ยางลกูเลีย้ง ข้าวลกูแท้” ท�าให้กลุม่เยาวชนรู้สกึม่ันใจขึน้ 
อีกครัง้ และได้ไปเชิญชวนชาวบ้าน และผูอ้าวุโสอ่ืน ๆ 
ที่มีประสบการณ์การท�านาในหมู่บ้าน
 โดยพื้นฐานเยาวชนของหมู่บ้านละหา สามารถ
รวมกลุ่มกันไม่ยาก เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่มี 
จิตอาสาช่วยเหลือกันอย่างเต็มท่ี เช่น เหตุการณ์ 
รวมกลุม่ช่วยเหลือท�าฝายกัน้น�า้เป็นต้น
 การรวมกลุ่มครั้งแรกมีประมาณ 9 คน เกิดจาก
การชักชวนเพื่อน ๆ ท่ีสนิทเคยเลี้ยงวัวด้วยกันใน 
ทุ่งนาแห่งนี ้เพือ่น ๆ  ท่ีเตบิโตมารุ่นเดยีวกนั เป็นเพือ่น 
ท่ีอยู่ด้วยกันมาตลอด เกิดการรวมกลุ่ม และได้นัด
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการบ่อยครั้ง เช่น ได้นัดคุยที่
ลานหน้าบ้าน ณ กระท่อมแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน พูดคุย
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สนทนาในวงเลก็ ๆ  อย่างต่อเน่ือง กลุม่เพ่ือนส่วนใหญ่
มีอาชีพอยู่ในบริเวณทุ่งนา ได้แก่ นายอาหะมะ นุ, 
นายตูแวมะ, นายฮัสบูเลาะ เจ๊ะอาล,ี นายยามงิ กเูทะ, 
นายอาหะมะ บิง, นายดอืรอแม, นายเปาะส ูดอืเลาะ, 
นายอีลียะห์ สะอะ, และนายรีดวน ซ่ึงเป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้ง 
 ประเด็นสนทนา ส่วนใหญ่จะพูดคุยเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูนาร้าง พดูถงึราคาข้าวสารท่ีสงูข้ึน และราคายาง
ที่ตกต�า่ เพื่อให้เยาวชนในกลุ่มมีความตระหนัก และ
มีความต้องการปลูกข้าว มีการพูดคุยจนตกผลึกทาง
ความคิด และน�าไปสู่การจับมือลงปฏิบัติการท�านา
ร่วมกัน ซ่ึงใช้เวลาการสนทนาหลายชั่วโมงบางวัน
เกือบเที่ยงคืนของทุกวัน 
 กลุ่มเยาวชนชาวนาบ้านละหาได้ยืนหยัด และ
เสนอแนวทางร่วมกันด้วยกับการลุกข้ึนมาปลูกข้าว 
เพือ่ฟ้ืนฟนูาท่ีเคยร้างมา 20 กว่าปี กนัอีกครัง้ แต่ด้วย
กับการเป็นเยาวชนท่ียังไม่มีรายได้เป็นหลักแหล่ง 
จึงต้องอาศัยหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่ง
สนับสนุนกลุ่ม จึงได้ส่งตัวแทนเพื่อเป็นผู้ประสาน 

ไปยังหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ของบสนบัสนนุค่าใช้จ่าย 
เบ้ืองต้น เช่น ค่าน�้ามัน และค่าพันธุ์ข้าว เป็นต้น 
จึงให้ทีมงานชาวนาที่มีต�าแหน่งเป็นสมาชิกองค์การ
บรหิารสว่นต�าบลแวง้ เสนอไปยงัองค์การบริหารสว่น
ต�าบลแว้ง และผู้ใหญ่บ้าน ท�าให้สามารถเข้าถึง และ
อาจจะมีโครงการช่วยเหลือ ข้อเสนอที่ดีให้กับทาง
กลุม่ได้ 
 ในขณะเดียวกันเริ่มไปชักชวนชาวบ้านคนอื่น ๆ
ให้มาท�านา ด้วยวิธีการเคาะประตูบ้านต่อบ้านเพื่อ
ชักชวน และใช้วิธีการพูดเพื่อเล้าโลมจิตใจของ 
ชาวบ้านให้มาปลูกข้าว พร้อมกับได้ให้ค�าสัญญากับ
ชาวบ้านด้วยว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้งจะให ้
การช่วยเหลอื และสนบัสนนุหลายอย่าง เช่น ค่าพนัธุ์
ข้าว ค่าน�า้มนั และค่าซ่อมบ�ารงุรถไถนา ถ้าหากว่าเสยี 
ในระหว่างโครงการให้ใช้เงินของชาวบ้านไปก่อน 
ซ่ึงในขณะนั้นชาวบ้านประสบกับปัญหาราคายาง 
ตกต�่า ท�าให้ชาวบ้านหลายคนมีความสนใจท่ีจะ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

เยำวชน และปรำชญ์อำวุโสชำวนำผู้บุกเบิกนำร้ำงบำ้นละหำ
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 หลังจากได้รับค�าแนะน�าจากสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแว้ง กลุ ่มเยาวชนได้คัดเลือก 
ชาวบ้านท่ีประสงค์ท�านา โดยได้เก็บหลักฐานส�าเนา
บัตรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน เพือ่
รวบรวมรายชื่อจัดพิมพ์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
พร้อมกับประชุมเพื่อแต่งตั้งประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และเหรัญญิกให้เรียบร้อย จนได้สมาชิก
ประมาณ 25 ครัวเรือน และมีการเริ่มท�านาครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2549

แรงบันดาลใจของการพัฒนาโรงเรียน
ชาวนา และการยกระดับเป็นนาอินทรีย์
 การท�านาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 เริ่มด้วย 
การท�านาหว่าน ไม่ได้ท�านาด�าแบบดัง้เดมิ ด้วยเหตผุล 
หลายประการ อาทิ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ดีนัก 
ท�าให้ชาวบ้านไม่มีเวลา ต้องท�าอาชพีหลายอย่าง ทัง้
กรีดยาง สร้างบ้าน และท�าสวน ฯลฯ ประกอบกับ
เหตุผลเป็นพ้ืนท่ีขาดน�้า และด้วยวิธีการปลูกท่ีไม่   
ซับซ้อน ใช้ทรัพยากรไม่มาก ผู้ชายคนเดียวสามารถ
ท�างานไดโ้ดยใชเ้วลาไมม่าก แตผ่ลตอบรบัไม่ดีเทา่กบั
การท�านาด�าไม่ได้ 
 ในปี พ.ศ.2551 มีโครงการของศูนย์อ�านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเกษตรอ�าเภอ
เป็นผู้ท�าโครงการให้กับชาวนา ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณ 330,000 บาท จงึได้มีการประชมุสมาชิก
ชาวนา มีมติที่จะไม่แบ่งเงิน โดยจะน�าเงินไปซื้อที่ดิน
และเครือ่งสข้ีาว เพ่ือท�าเป็นโรงสข้ีาวของกลุม่ชาวนา
บ้านละหาในอนาคต เนื่องจากว่าในหมู่บ้านยังไม่มี
เครื่องสีข้าว ต้องไปสีข้าวที่อ�าเภอสุไหงปาดี ซึ่งเป็น
ระยะทางที่ห่างไกลพอสมควร
 ปัจจุบันมีโรงสีข้าวเป็นของกลุ่มเยาวชนบ้าน   
ละหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สถานท่ีตั้งอยู่บริเวณใกล ้
หัวโค้งสะพานตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้าน เป็นโรงสีข้าว
ของกลุม่ชาวนา ท้ังนีใ้ห้บรกิารชาวนาจากพ้ืนท่ีอ่ืนด้วย  
โดยสามารถมาใช้สข้ีาวได้ แต่มค่ีาใช้จ่าย ซ่ึงเงนิรายได้ 
ส่วนนี้จะเป็นเงินกองกลางให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม 
สามารถใหเ้งนิปนัผลแกช่าวนาทกุป ีจะจา่ยเงนิปันผล
ใกลช้ว่ง “วนัฮารรีายอ อดิลิฟติร”ี โดยจะจา่ยลว่งหนา้ 
3 วัน เพ่ือเปน็คา่ใชจ้า่ยในการซ้ือเสือ้ผา้ใหม ่รองเทา้
ใหม่ เป็นต้น

 ในปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้ง 
ได้เชิญตัวแทนชาวนาในต�าบลแว้ง จ�านวนสองคน
ประกอบด้วย ประธาน และรองประธาน ไปศึกษา 
ดูงานท่ีภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ท�าให้เห็น 
โรงเรียนชาวนา และการท�านาอินทรีย์สามารถเป็น 
รูปธรรม จึงมีความสนใจท่ีจะกลับลองมาท�าท่ีบ้าน 
ผ่านกระบวนการประชมุร่วมกบันายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต�าบลแว้ง เพื่อจัดของบประมาณสนับสนุนสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนชาวนาแบบ 
ไม่เป็นทางการให้แก่กลุ่มชาวนาบ้านละหา
 การก่อรูปโรงเรียนชาวนาบ้านละหา กลายเป็น
ศนูย์รวมตวัของกลุม่ชาวนาบ้านละหา ในกจิกรรมต่าง ๆ  
เช่น เป็นพื้นท่ีพูดคุยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของกลุ่ม
ชาวนา พืน้ท่ีพบปะ อีกท้ังยงัเป็นแหล่งเรยีนรู้เกีย่วกบั
การท�านาอินทรีย์ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
เกษตรอ�าเภอ และองค์การบริหารส่วนต�าบล จะใช้
พื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท�านาและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐ  

เมื่อมีโรงเรียนชาวนาเกิดขึ้น
ท�าให้เป็นกระแสความสนใจของผู้คน

ที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิต
ของชาวนา โดยเริ่มจากนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ 
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 เม่ือมโีรงเรยีนชาวนาบ้านละหาเกดิข้ึนท�าให้เป็น 
กระแสความสนใจของผูค้นท่ีต้องการมาเรยีนรูว้ถิชีวีติ 
ของชาวนา โดยเริม่จากนักเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นท่ี มีครูน�านักเรียนมาดู 
วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวนา ช่วงแรกมเีพยีง 3 ถงึ 4  
หมู่บ้านท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน แต่หลังจากใช้เวลา 
ไม่กี่เดือนมี 4 ต�าบล ประกอบด้วย ต�าบลเอราวัณ  
ต�าบลแม่ดง ต�าบลแว้ง และต�าบลกายูคละ เป็นต้น
 ในชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2559 น�้าฝน
มาช้ากว่าปีท่ีแล้ว ขณะนั้นชาวบ้านท�านา 2 แบบ  
คือ ท�านาหว่าน และท�านาด�า ประเภทแรกท�านา 
หว่าน หลังจากท่ีมีฝนมาท�าให้มีน�้าท่วมก่อให้เกิด
ความเสียหาย บางแปลงต้องหว่านใหม่ถึง 2-3 ครั้ง 
หลงัจากท่ีต้นกล้าสงูประมาณ 1-2 นิว้ จงึปล่อยน�า้เข้านา 
เมื่อต้นข้าวอายุ 1 เดือนก็ใส่ปุ๋ย แต่ต้นข้าวจะไม่เกิด
ปฏกิริยิาอะไรมาก ผลกระทบตามมาคอื มต้ีนหญ้าจะ
โตเร็ว สูงกว่าต้นข้าว ท�าให้ต้องใช้สารเคมีพ่นเข้าไป
ในพื้นที่ปลูกข้าว อาจส่งผลท�าให้ต้นข้าวตายบางต้น 
หรือไม่เจริญเติบโต ซึ่งจะต้องเข้าไปถอนต้นกล้าที่

ตายออก และต้นกล้าต้นใหม่มาปลูกทดแทน ซึ่งใน
ส่วนนี้จะท�าให้เสียเวลามาก ท�าให้เกิดความไม ่
ต่อเนื่อง กว่าจะเก็บผลผลิตได้ก็ประมาณเดือน
พฤษภาคมถงึเดอืนมิถนุายน พ.ศ.2560 เปน็กระบวน
การท่ีต้องท�างานหลายครัง้และเสีย่งต่อชวีติ ซึง่แตกต่าง 
ไปจากเดิมท่ีผู้อาวุโสเคยท�านาด�า เป็นการปลูกข้าว
อินทรีย์ท่ีปราศจากการพ่นสารเคมี ประเภทท่ีสอง 
ท�านาด�า มกีลุม่แกนน�าฟืน้ฟนูารา้งเปน็ตน้แบบในการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยใช้พ้ืนท่ี 15 บ้ิง 3 จากพื้นท่ี 
ท�านาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 ไร่ ที่มีน้อย เนื่องจาก 
ในขณะนั้นชาวบ้านยังนิยมการท�านาหว่าน เพราะ 
มองว่าการท�านาด�ามีหลายข้ันตอนค่อนข้างยุ่งยาก 
ตอ้งใช้เวลา และถอืเป็นงานหนกัส�าหรับผูห้ญงิอีกด้วย
 จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ท�าให้ชาวบ้านได้เห็น
ถึงความแตกต่างของการท�านาท้ัง 2 วิธี ส�าหรับ 
ผู้อาวุโสท่ีเคยท�าข้าวหนักมาก่อนจะรู้ดีว่าระหว่าง 
นาหว่านกับนาด�าวิธีไหนดูแลง่ายกว่าและดีกว่า 
แต่คนรุ่นใหม่ เพิ่งท�านาไม่นานพวกเขาไม่รู้ 

ปรำชญ์ชำวนำก�ำลังสอนกำรท�ำสำรไล่แมลงด้วยสมุนไพรธรรมชำติ
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 ผลผลิตจากการท�านาด�า 15 บ้ิง ท�าให้เห็นว่า 
การท�านาด�าเมือ่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ถือว่าเสร็จ
กระบวนการ ไม่ต้องไปปลูกเสริมต้นกล้าที่ตาย และ
เห็นต้นข้าวนาด�าย่ิงสวยข้ึนทุกวนั ซ่ึงต่างจากนาหว่าน
เมื่อไหร่ท่ียังไม่พ่นยาหรือหญ้ายังไม่ตายต้นข้าวก็จะ
ดดูซึมแร่ธาตไุด้ไม่เตม็ท่ีท�าให้โตช้า หลงัจากท่ีชาวนา
เริ่มเห็นผลผลิต หลายคนจึงร่วมมือกันท�านาด�า 
ปีนี้ พ.ศ. 2560 การท�านาด�าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 
และสิ่งท่ีส�าคัญคือท�าให้เกิดความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว มีคนในครอบครัวออกมาช่วยกันท�านา 
ร่วมกัน ด้วยกระบวนการภูมิปัญญาการท�านาด�า 
จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้คนมาช่วยกันหลาย ๆ คน 
ท�าให้ครอบครัว เพื่อนสนิท และเครือญาติ ออกมา
ร่วมแรงร่วมใจกัน
 อีกหนึ่งเหตุผลท่ีท�าให้ชาวนาบ้านละหาท�านา
อินทรีย์ มีหน่วยงานสาธารณสุขอ�าเภอเข้ามาตรวจ
สุขภาพของชาวนาได้มีการตรวจเลือดแล้ว สรุปว่า 
มีสารพิษในร่างกายจึงมีข้อตกลงว่าจะท�านาโดยใช้ 
ปุ๋ยอนิทรย์ีในการท�าเกษตร เพือ่สุขภาพของคนในชุมชน  

และด้วยโครงการวิจัยโรงเรียนเยาวชนนาอินทรีย ์
ได้ใช้กระบวนการวิจยัเป็นฐานสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กบั
กลุ่มชาวนา ท�าให้สมาชิกวิจัยซึ่งเป็นชาวนาต้องเป็น
ตัวอย่างให้ชาวนาได้เห็นว่าการท�านาอินทรีย์มี 
ความส�าคัญอย่างไร และต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่
อื่น ๆ  ที่อยู่ในเครือข่าย ผลิตนาอินทรีย์ในอ�าเภอแว้ง
ให้มีปริมาณมากข้ึน มีการชักชวนให้คนในอ�าเภอแว้ง
ออกมาท�านาอินทรีย์ และให้ชาวนากลับมาท�านากัน
มากขึ้น อีกท้ังหน่วยงานเกษตรอ�าเภอสนับสนุนให ้
ท�านาอินทรีย์เช่นกัน จนน�าไปสู ่การท�าโครงการ 
นาแปลงใหญ่ขยายผลสู่เครือข่ายในพื้นที่อ�าเภอแว้ง
 โรงเรียนชาวนาถือเป็นศูนย์กลางประสานงาน
ระหว่างภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถสนับสนุน
ท้ังงบประมาณ และความรูเ้กีย่วกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
อยู่แบบพอเพยีงท�าให้มกีารขยายพืน้ท่ีจาก 8 ครวัเรอืน 
มาเป็น 32 ครัวเรือน
 โรงเรยีนชาวนาท�าให้คนในหมู่บ้านเห็นกจิกรรม
และมีงานตลอด เช่น มีกีฬาโรงเรียนชาวนา โดยเชิญ
ชาวนาหมู่บ้านใกล้ ๆ มาร่วมเป็นเครือข่ายในระดับ

ทีมวิจัยที่ร่วมพัฒนำโรเรียนชำวนำบ้ำนละหำ
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แกนน�ำชำวนำได้สอนกำรไถนำให้กับเยำวชน และนักเรียน

การอ้างอิง

คมวิทย์ สุขเสนีย์. (2562). แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนเยาวชนนาอินทรีย์ เพื่อพื้นที่การเรียนรู ้
เพื่อชุมชนเป็นสุข บ้านละหา อ�าเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ. ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

นายดุลเลาะ สะอะ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่บุกเบิก
การฟื้นนาร้างร่วมกับกลุ่มเยาวชนบ้าละหา 
ต�าบลแว้ง อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

นายมูฮ�าหมัด บิง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2564 ณ บ้านละหา 223 หมู่ 1 ต�าบลแว้ง 
อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

อ�าเภอทางเกษตรได้มีการแต่งตั้งประธาน มีรอง
ประธาน ระดับอ�าเภอ กลุม่ชาวนา 7 ชุมชน มีสมาชิก
ของโรงเรียนชาวนาเป็นกรรมการ ส่วนประธานเป็น
ของหมูบ้าน “ฮูแตมาแจ” ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และเป็น
อาสาสมัครเกษตรที่อาวุโส 4
 ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลแว้ง ได้สร้าง 
เครอืข่ายให้โรงเรยีนชาวนาเพิม่ข้ึน โดยมนีายกองค์การ 
บริหารส่วนต�าบลแว้ง ได้น�าคณะศึกษาดูงาน เพื่อ 
มาดูการบริหารจัดการ การรวมตัวของกลุ่มโรงเรียน
ชาวนา อีกท้ังยังมีการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU) กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคของรัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย มาเรียนรู้เกี่ยวกับน�้าหมักชีวภาพ 
น�าโดยวิทยาลัยเทคนิคสุไหงโก-ลก
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“สายด่วนอุ่นใจ 1880” 
หนึ่งในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
ของ ศอ.บต. 
เพื่อคลายทุกข์ 
บรรเทาความเดือดร้อน 
ให้แก่พี่น้องประชาชน 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
เลขำธิกำรศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

 “1880” หมายเลขด่วนส�าหรับประชาชน ที่เปิด
ให้บริการโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี ศูนย์อ�านวย
การบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ หรอื ศอ.บต. เป็น
ผู้ก�ากับและดูแลการด�าเนินการ มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้ง
ข่าวสารของประชาชน และเป็นตัวกลางในการ
ประสานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู ้ ท่ี โทรเข้ามาขอ 
ความช่วยเหลือ
 หมายเลข “1880” ถกูเรยีกขานว่า สายด่วนอุ่นใจ 
เป็นหมายเลขท่ีตั้งข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีจดจ�าได้ง่าย โดย
เกดิข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 ปัจจบัุนอยู่ภายใต้การดแูลของ 
“ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอ�านวยความเป็นธรรม 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้” กลุม่งานบรหิารงานยุตธิรรม
และอ�านวยความเป็นธรรม กองส่งเสรมิและสนับสนนุ
งานพัฒนาเพื่อความมั่นคงของ ศอ.บต. โดยใน 
แต่ละวันมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 
ผ่านสายด่วนอุ่นใจ 1880 ไม่น้อยกว่า 40 สาย 

 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอ�านวยความเป็น
ธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต ้  พัฒนามาจาก 
ศูนย์ด�ารงธรรมเดิม มีอ�านาจตามพระราชบัญญัต ิ
การบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
ตามมาตรา 9 (6) ในเรื่องของการรับเรื่องมาและ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในส่วนท่ีสองคอื เร่ืองท่ีเป็นปัญหา 
ส�าคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีท้ังท่ีเข้ามาแจ้ง
ด้วยตนเอง ท�าหนงัสอืถงึท่านเลขาธกิาร ศอ.บต. หรอื
แจ้งทางโทรศัพท์และจดหมาย โดยช่องทางที่สะดวก
ที่สุดคือโทรเข้ามาที่สายด่วนอุ่นใจ 1880 หลังจากที่
รับเรื่องแล้ว ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อประมวล
ข้อเท็จจริงแล้ว ก็จะท�าบันทึกน�าเรียนผู้บังคับบัญชา
ในการสั่งการ บางส่วนก็ด�าเนินการเองในอ�านาจ
หน้าท่ีท่ีท�าได้ บางส่วนท่ีไม่ได้อยู่ในอ�านาจหน้าท่ี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานท่ีมีอยู่ทาง
จังหวัดหรืออ�าเภอก็จะรับเรื่องไปแล้วด�าเนินการต่อ 
ช่องทางเหล่านี้จะเป็นทางออกหนึ่งของพี่น ้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สายด่วนอุ่นใจ 1880 โทรฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง  
พี่น้องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้
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เลขำธิกำร ศอ.บต. ให้โอวำทและสร้ำงขวัญ ก�ำลังใจให้แก่บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่สำยด่วนอุ่นใจ

เลขำธิกำร ศอ.บต ให้โอวำท และสร้ำงขวัญ ก�ำลังใจให้แก่บุคคลำกรเจ้ำหน้ำที่สำยด่วนอุ่นใจ
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บุคลำกรกลุ่มงำนสำยด่วนอุ่นใจ
ชี้แจงแผนกำรด�ำเนินงำนแก่ผู้บริหำร

เลขำธิกำร ศอ.บต. มอบชุดปฏิบัติงำน
แก่กลุ่มงำนสำยด่วนอุ่นใจ

รับฟังแนวทำงกำรปฏิบัติงำน

เลขำธิกำร ศอ.บต. มอบชุดปฏิบัติงำนแก่กลุ่มงำนสำยด่วนอุ่นใจ
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 ท้ังนี้สถิติจากการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
สายด่วนอุ่นใจ 1880 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
ปัจจุบัน ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์กว่า 67,700 เรื่อง 
มพีีน้่องประชาชนให้ความสนใจและไว้วางใจใช้บรกิาร
เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเดือดร้อน
ด้านความเป็นอยู่ สอบถามข้อมลู ขอความช่วยเหลอื 
ขอความเป็นธรรม แจ้งเบาะแส ร้องเรียนพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่รัฐ ขอค�าปรึกษา และเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ให้
บริการแค่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง 
อย่างเดียว แต่ให้บริการท่ัวประเทศ อยู่ท่ีไหน 
ก็สามารถโทรได้
 ส�าหรับสถิติการใช้บริการสายด่วนอุ่นใจ 1880 
ของพ่ีน้องประชาชน มีผูร้้องเรยีน ขอความช่วยเหลอื 
ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 
จ�านวน 9,077 เรือ่ง, วนัท่ี 1 ตลุาคม 2559-30 กนัยายน 2560  
จ�านวน 9,955 เรือ่ง, วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560-30 กนัยายน 2561  
จ�านวน 8,268 เรือ่ง, วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561-30 กนัยายน 2562  
จ�านวน 10,649 เรือ่ง, วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562-30 กนัยายน 2563  
จ�านวน 14,070 เรือ่ง, วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563-30 กนัยายน 2564 
จ�านวน 15,744 เรื่อง โดยส่วนใหญ่ได้ข้อยุติทันที 

ส่วนปัญหาหรอืเรือ่งท่ีอยู่นอกเหนอือ�านาจหน้าท่ีของ 
ศอ.บต. ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อด�าเนินการต่อไป
 อย่างไรก็ตาม สายด่วนอุ่นใจ 1880 เป็นหนึ่ง
ความตั้งใจของ ศอ.บต. ท่ีต้องการบริการพี่น้อง
ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม รวดเร็ว ลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน ทุกค�าถามมีค�าตอบให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการบริหารจัดการ 
ภาครฐัเพือ่คลายทุกข์ให้แก่พีน้่องประชาชน ลดช่องว่าง 
ระหว่างภาครฐัและประชาชน ท�าให้รูส้กึว่ารฐัเป็นท่ีพึง่
ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

รับโอวำทกับผู้บริหำร
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ผู้เขียน : นางสาวคอดีเย๊าะ ยูนุ๊    
ภาคประชาสังคม

นายกเทศมนตรีนครยะลา 
พาประชาชนฝ่าวิกฤติสร้าง 
“โมเดลการจัดการโควิด - 19” 
ในระดับเมือง

เสวนาพาที
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปี พ.ศ.2562 ที่ทั่วทุกมุมโลก
ต่างต้องเผชิญกับความเลวร้ายครั้ง ย่ิงใหญ่และ
ประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นทุกจังหวัดต่างต้อง 
รั บมื อกั บสถานการณ์ ท่ี เ กิ ด ข้ึน  เ ร าปฏิ เ สธ 
ไม่ได้ว่าผู้น�าทุกระดับมีบทบาทส�าคัญในการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤติ เพื่อหาทางป้องกัน รับมือ และ
ทางออกให้รอดพน้จากโรครา้ย เพราะหวัใจส�าคัญคอื 
“รักษาชีวิตของประชาชน” และนี่คือโจทย์ท่ีท้าทาย
ของผู้น�าในภาวการณ์เช่นนี้
 จะเห็นไดว้า่ชว่งแรกของการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทยได้รับ 
การยอมรบัระดบัโลกตอ่การจดัการและรบัมอื แตห่าก 
กลา่วถงึการจดัการระดบัเมอืงคงตอ้งยกให ้“เทศบาล
นครยะลา” ซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ีดีในการรบัมอื โดยมีระบบ 
การบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง สามารถน�าประชาชน 
ฝ่าวิกฤติท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วนี้ได้ โดยบุคคลท่ีมี
บทบาทส�าคญัในครัง้นีค้อื นายพงษ์ศกัดิ ์ยิง่ชนม์เจรญิ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา 
 นายพงษ์ศักด์ิ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี 
นครยะลา หรือชาวบ้านเรียกกันว่า นายกอ๋า จาก 
ความไว้วางใจของประชาชนท�าให้ท่านต�าแหน่งนี ้
ต่อเนือ่ง 5 สมัย นบัแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ตลอด
ระยะเวลาการท�างานกว่า 17 ปี นายพงษ์ศักดิ ์
ย่ิงชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มีความ
พยายามอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาเมืองยะลาให้ก้าวหน้า 
ประชาชนมชีวิีตความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน และเม่ือได้รบัโจทย์ 
ท่ีท้าทายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เขาสามารถ
ท�าให้เทศบาลนครยะลากลายเป็นเมืองต้นแบบ 
ท่ีมีโมเดลการจัดการโรคระบาดโควิด-19 นี้ ได้ 
บทสัมภาษณ์ครั้งนี้ผู้เขียนถอดวิธีคิดในฐานะผู้น�า 
กับแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และ 
ฉายภาพวิธีแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นที่น่าสนใจ 
 นายพงษ์ศกัดิ ์ย่ิงชนม์เจรญิ นายกเทศมนตรนีคร
ยะลา เล่าถงึการรบัมอืสถานการณ์โควิด-19 ท่ีเกดิข้ึน
ตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรก จนถึงช ่วงท่ี
สถานการณ์รนุแรงข้ึนเรือ่ย ๆ ในระลอกสามว่าช่วงต้น 
ท่ีมีการระบาดของโควิด-19 จากเมืองอู่ฮ่ันเข้ามา 
ในประเทศไทย ห้วงเวลานั้นหลายคนอาจยังไม่ได้ให้

ความสนใจ จนกระท่ังมีตัวเลขผู้ติดเช้ือมากข้ึน 
แต่ส�าหรบัเทศบาลนครยะลา เลง็เห็นความส�าคญัของ
วิกฤติ โดยวิเคราะห์สภาพและเฝ้าระวังสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง 
 เทศบาลนครยะลาเป็นเมืองแรกท่ีน�า “โมเดล 
อู่ ฮ่ัน” แนวทางการจัดการโควิด-19 รูปแบบ 
การซลีเมอืงมาใช้โดยน�าระบบ thermal Camera หรอื 
การวดัอุณหภมิูด้วยกล้องอนิฟราเรดมาคดักรอง มีการ 
ตัง้ด่านตรวจวดัท้ังหมด 6 ด่าน ขณะเดยีวกนัในส่วนของ 
ชุมชนก็ให้มีการตั้งด่านย่อย ๆ ขึ้นมาตรวจวัดด้วย 
และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  
ลงไปเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนเป็นรายสัปดาห์ โดย
ท�างานร่วมกับสมาชิกเทศบาลและคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อหาคนท่ีเป็นกลุ ่มเสี่ยง ตามนิยามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด เช่นคนท่ีมาจากพื้นท่ี
เสีย่ง หรือมีอาการไอ เปน็ไข้ จนกระท่ังเดอืนมถุินายน 
พ.ศ.2562 เทศบาลนครยะลาได้ยกเลิกภารกิจ 
การเอกซเรย์เป็นรายครัวเรือน เนือ่งจากมียอดผู้ติดเชือ้
เพียง 3 ราย ในฝ่ังตลาดเก่า และไม่มีการข้ามมาอกีฝ่ังด้วย 
มาตรการของชุมชนท่ีควบคุมได้  ถือว่ า เป็น 
ความส�าเรจ็อย่างมากของการรบัมือโควดิ-19 ในช่วงแรก

นำยพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 
นำยกเทศมนตรีนครยะลำ
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 แต่ทว่าสถานการณ์กลับมาเลวร้ายอีกครั้ง 
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง ประมาณเดือน
มกราคม 2564 จากคลสัเตอร์ตลาดมหาชัย ลามไปท่ัว 
จังหวัดสมุทรสาคร พบคนงานพม่า ท่ีจังหวัด
สมุทรสาครติดเช้ือโควิด-19 แต่ไม่ปรากฏอาการ 
เพราะฉะนั้นสิ่ ง เหล่านี้คือโจทย์ ท่ียากมากข้ึน 
นายพงษ์ศักดิ์ ย่ิงชนม์เจริญ นายกเทศนครยะลา 
กล่าวว่า “เราก็เลยกลับมาคิดว่า หากใช้วิธีการ 
แบบเดิมคือ Thermal Camera คงไม่มีประโยชน์  
เราจึงเตรียมการตั้งศูนย์ตรวจ Rapid Antigen Test 
ซึ่งตอนนัน้เมืองไทยยังไม่อนุญาตให้มีการใช้มาก 
 และแล้วการระบาดระลอกท่ีสามก็ตามมาซ�้า 
ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 ทางเทศบาลนคร
ยะลาได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากร 
มนษุย ์โดยเริม่จดัหานักเทคนคิการเเพทย ์มาท�างาน
ร่วมกัน ในช่วงที่รออุปกรณ์ จัดสร้างห้องปฎิบัติการ 
ซ่ึงหากรอสร้างแบบมาตรฐานอาจต้องใช้เวลานาน  
จึ ง ใช้ ตู้คอนเทนเนอร์มาออกแบบพิ เศษและ 
ติดตั้งอุปกรณ์เซฟต้ีท้ังหมด ไม่ว่าตู้เป็นไบโอเซฟตี้ 

ตู้ชีวอนามัยเครื่องอบ ท่ีเป็นออโต้แคด เครื่องอบ 
ฆ่่าเช้ือรายวนั และอ่ืน ๆ ในขณะเดยีวกนัเม่ือทราบว่า 
การตรวจ Rapid Antigen Test ที่แม่นย�าก็คือ 
การตรวจโพรงจมกู จงึส่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาลไปฝึกการท�า  
Swab เพราะโดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่การ Swab จะ
ใช้หมอในการตรวจ ทางเทศบาลนครยะลาจึงมีการ 
เตรียมการด้านบุคลากรเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย 
 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี 
นครยะลา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความคงตัวของการ
เป็นท้องถิ่นประการแรกคือไม่ต้องรอสั่งการจากส่วน
กลาง และประการท่ีสองไม่ต้องรออนุมัติจาก 
ส่วนกลาง เพราะฉะนั้นทุกสิง่ทุกอย่างสามารถอนุมัติ
ในเชิงของพืน้ท่ีได ้เทศบาลนครยะลาจงึมีการประชมุ
ร่วมกบัทางโรงพยาบาลศนูยย์ะลาและพยายามส�ารวจ
อุปกรณ์ท่ีทางท่ีโรงพยาบาลขาดแคลนเราก็ใช้งบ
ประมาณของเทศบาลนครยะลา จึงพยายาม 
วางเทศบาลนครยะลาใหเ้ปน็เหมอืนคลงัอปุกรณข์อง
โรงพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น”

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะเรื่อง 
“ทางเลือก” เป็นเรื่องส�าคัญ

อันดับต้นๆ เพราะเมื่อเรามีทางเลือก
ให้กับประชาชนมากที่สุด 

โอกาสของประชาชนในการ upset 
หรือผิดหวังก็น้อยลง
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สวมหน้ำกำกอนำมัยในที่สำธำรณะ

 นายพงษ์ศักดิ์ ย่ิงชนม์เจริญ นายกเทศมนตร ี
นครยะลา มองว่าการรับมือสถานการณ์โควิด-19 
เราสามารถข ้ามผ ่านภาวะวิกฤตินี้ ไปได ้ด ้วย 
หลักปฏิบัติ 4 ข้อดังนี้ 
 ข้อที่แรก “วินัยในตนเอง” ประชาชนต้องมีวินัย 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยการรกัษามาตรการ
ป้องกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่
หน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะ รักษาระยะห่าง 
ทางสังคม (Social distancing) การล้างมือให้สะอาด 
นั่นคือวินัยของตนเองที่ทุกคนควรตระหนัก 
 ข้อท่ีสองคอื “ระบบบรกิารสาธารณสขุ” เจ้าหน้าท่ี 
ต้องอ�านวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชน 
อย่างท่ัวถึง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเตียงผู้ป่วยให ้
เพยีงพอ การเขา้รบัการรกัษาจะตดิตอ่สือ่สารอยา่งไร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องค�านึงถึงเรื่องเหล่านี้ 
 ข้อที่สามคือ “การแยกคนที่มีเชื้อออกจากคนที่
ไม่มีเชื้อให้เร็วท่ีสุด” หากพบผู้ติดเช้ือว่าผลเป็น  
Positive แล้วไปหาผู้สัมผัสรายท่ี 1 ได้ทันทีให้รีบ
บล็อคคนท่ี 1 ให้รวดเร็วท่ีสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ 

ไปสัมผัสคนท่ี 2 เพื่อท�าให้วงของการสัมผัสต่อ 
แคบลง เพราะฉะนัน้หลกัการของเทศบาลนครยะลาคอื 
“ตรวจและบล็อคคนให้เร็วที่สุด” 
 ข้อท่ีสีค่อื “การสร้างภมูคิุม้กนัหมู่ (Herd immu-
nity)” โดยเร่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากท่ีสุด 
หลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าอนุญาต
ให้ อปท. สามารถสั่งซ้ือวัคซีนทางเลือกได้ เทศบาล
นครยะลาไดส้ัง่จองวคัซนีซโินฟารม์ 30,000 โดส จาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายพงษ์ศักดิ์ ย่ิงชนม์เจริญ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า“จริง ๆ แล้ว 
อย่างไรก็ตามเรื่ อง วัคซีนเป็นหน้า ท่ีหลักของ
กระทรวงสาธารณสุข เทศบาลนครยะลาเป็นเพียง
หน่วยท่ีไปช่วยสนับสนุน ในช่วงท่ีผมไปดีลตัววัคซีน
ซิโนฟาร์มตอนนั้นวัคซีนในประเทศไทยค่อนข้าง
ขาดแคลนมาก ขณะนั้นแอสตร้าเซนเนก้าพบปัญหา
และตัวซิโนแวกมีเข้ามาจ�านวนน้อย ในขณะเดียวกัน
เรื่องของความเช่ือถือในตัววัคซีนก็ยังเป็นประเด็น
ปัญหา ทว่ าการส ร้างภูมิคุ้ ม กันหมู่ เ ป็นเรื่ อง 
ส�าคัญมากท่ีจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  
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ถ้าเม่ือไหร่ก็ตามเราสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชน 
ได้เร็วท่ีสดุ ผมเช่ือเหลือเกนิว่าจ�านวนยอดคนเสยีชวิีต
น้อยลงแน่ เพราะฉะนัน้ทฤษฎนีโยบายสาธารณะเรือ่ง 
“ทางเลือก” เป็นเรือ่งส�าคัญอันดับต้น ๆ เพราะเม่ือเรา
มีทางเลือกให้กับประชาชนมากท่ีสุด โอกาสของ
ประชาชนท่ีจะผดิหวงักน้็อยลง เพราะถ้าประชาชนไม่เอา 
ล�าดับท่ี 1 กเ็อาล�าดับท่ี 2 และล�าดับท่ี 3 มนัก็มสีิง่ด ีๆ   
ให้กับประชาชนได้ หลังจากเปิดระบบให้มีการจอง
วัคซีนซิโนฟาร์ม ใช้เวลาเพียง 40 นาที ก็มียอดจอง
ไปแลว้กวา่ครึง่หม่ืนโดส และนอกจากนัน้แล้วบทบาท
ของเทศบาลนครยะลายังมีหน้าท่ีสร้างความเข้าใจ 
ท่ีถูก ต้อง เรื่ องการฉีดวัคซีน และท�าอย่ างไร 
ให้ประชาชนท่ีมาฉีดวัคซีนได้รับความสะดวกและใช้
เวลาสัน้ท่ีสดุโดยไม่กระทบกบัการประกอบอาชพีของเขา 
 ในแง่ของการด�าเนินงาน เทศบาลนครยะลา
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ รวมถึงการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ซึ่งเน้นการประสาน
งานเชิงรกุ รวดเร็ว ใช้ช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะการประชุมออนไลน์กับผู้น�าท้องถิ่น ประธาน
ชมุชน เจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร ฯลฯ และมีโซเช่ียลมีเดีย 
ของเทศบาลนครยะลาทีท่�าหน้าที่ใหข้้อมูลและเปน็สือ่
กลางให้กับประชาชน
 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้โควดิ-19 สิง่ท่ีได้รับผลกระทบตามมาอย่างมากคอื
ภาคเศรษฐกจิหน้าท่ีของเทศบาลนครยะลานอกจาก
ตรวจหาผู้ติดเช้ือแล้ว จะต้องสร้างความม่ันใจ 
ดา้นธุรกจิอีกดว้ย เทศบาลนครยะลาจึงใช้ 4 หลักการ
เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 ประการท่ีหนึ่ง ท�าอย่างไรให้เม็ดเงินกระจาย 
ให้มากที่สุดและไม่กระจุกอยู่แค่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ประการที่สอง ท�าอย่างไรให้เม็ดเงินอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจให้เร็วที่สุด 
 ประการท่ีสาม ท�าอย่างไรให้เงินเหลือจากการ
จับจ่ายใช้สอยให้มากที่สุด 
 ประการสุดท้าย ท�าอย่างไรให้มีเม็ดเงินใหม่ 
เข้ามาให้มากที่สุด 
 “หลาดยะลา” ตลาดซ้ือ-ขายสินค้าออนไลน์ 

1

2

3

4

เม็ดเงินกระจายให้มากที่สุด

เม็ดเงินลงให้ถึงข้างล่างให้เร็วที่สุด

เม็ดเงินที่ใช้จ่ายได้มากที่สุด

สร้างเม็ดเงินใหม่ให้มากที่สุด

หลักการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของยะลา
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เดลิเวอรี่ส่งอำหำร “หลำดยะลำ”

เดลิเวอรี่ส่งอำหำร “หลำดยะลำ”
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ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 อีกบทบาทงานท่ี
เทศบาลนครยะลาท�าควบคูไ่ปกบังานด้านสาธารณสขุ  
เทศบาลนครยะลาได้สร ้างพื้นท่ีซ้ือ-ขายสินค้า
ออนไลน์ Marketplace ข้ึนมา โดยใช้เทคโนโลยี 
มากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยท�าระบบ LINE OA เป็น 
เดลิเวอรี่ขายท้ังอาหารสด อาหารส�าเร็จรูป โดยมี 
เจา้หน้าท่ีเทศบาลนครยะลา ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุน
ใหใ้ช้วนิมอเตอร์ไซคท่ี์อยู่ใกล้รา้นค้ามากท่ีสุดเพ่ือจัด
ส่งสินค้า โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เทศบาลนครยะลา 
จะจ่ายค่าเดลิเวอรี่ให้กับไรเดอร์เป็นการสงเคราะห์ 
ผู้มีรายได้น้อย
 หากมองความคุ้มค่าของตลาดซ้ือขายสินค้า
ออนไลน์ดังกล่าว นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายก
เทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า หากมองในส่วน 
การพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงทางเทศบาลนครยะลาใช้ 
งบประมาณไม่มากเพื่อสร้างระบบนี้ข้ึนมา โดยสิ่งท่ี
ได้รับทางอ้อมคือ ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป และขณะเดียวกันในฐานะองค์กร 
ท่ีอยู่ใกล้ชาวบ้านมากท่ีสดุ ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี ้
เราต้องเข้าไปเติมเต็มและช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง 
วันนี้ประชาชนจะเห็นได้ว่าภาษีท่ีเทศบาลเรียกเก็บ
จากประชาชนที่ผ่านมา ได้คืนให้กับประชาชนแล้ว
 วันนี้เราต้องยอมรับว่า การกระจายอ�านาจนี้
ส�าคัญมาก ถ้าเราลองมองย้อนไปในการแก้ไขปัญหา
ครั้งที่หนึ่ง ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นได้นั้นคือการท�างาน
แบบกระจายอ�านาจลงสู่พ้ืนท่ี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น
เพราะว่าท่ีผ่านมาส่วนกลางไม่เคยให้ท้องถิ่นได้คิด
และทดลองหัดเดนิ แตเ่มือ่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เราจะ
ใหท้อ้งถิน่สามารถปฏิบตัไิด้ ซ่ึงวันนีแ้ล้วมันถงึเวลาท่ี
จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

บทบาทของเทศบาลนครยะลามีหน้าที่
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เรื่องการฉีดวัคซีน และท�าอย่างไร
ให้ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน

ได้รับความสะดวกและ 
ใช้เวลาสัน้ที่สุดโดยไม่กระทบ

กับการประกอบอาชีพของเขา
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ผู้เขียน : ดร.มัสวิณี สาและ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สีสันชายแดนใต้

 อาหารไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ 
ของชาต ิจากหลกัฐานพบวา่ อาหารไทยมกีารพัฒนา
ตัง้แตส่มัยกอ่นประวตัศิาสตรม์าจนถงึปจัจบุนั อาหาร
ไทยนับว่าเป็นอาหารท่ีมีลักษณะโดดเด่นท้ังใน 
เรื่องของรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจน 
การตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ อาหารไทยแบ่งได้เป็น  
2 ประเภทหลักได้แก่ อาหารคาวที่น�ามารับประทาน
กับข้าว ประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรีย้ว 
เผ็ด และอาหารหวาน ที่มี ท้ังกลิ่นหอมรสชาติ 
หวานมัน นิยมรับประทานหลังอาหารคาว

นาซิกราบูตูมิส : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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 อาหารพื้นบ้านหรืออาหารท้องถิ่น หมายถึง 
อาหารท่ีนิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่น ซ่ึงเป็น
อาหารท่ีท�าข้ึนด้วยวิธีง่าย ๆ โดยอาศัยพืชผักหรือ
เครือ่งประกอบอาหารท่ีมีอยู่ในท้องถิน่ มีการสบืทอด
วิธีการปรุงและการรับประทานต่อกันมา อาหาร 
พื้นบ้านหรืออาหารท้องถิ่นเป็นอาหารท่ีประชาชนใน
ชุมชนบริโภคอยู ่ ในชีวิตประจ�าวันและบริโภคใน 
โอกาสต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุท่ีน�ามา
ปร ะกอบอาหารจากแห ล่ งต่ า ง  ๆ  ทั้ ง จาก 
แหล่งธรรมชาติท่ีแวดล้อมอยู่ เช่น การเก็บของป่า  
การล่าสัตว์ การจับสัตว์น�า้ และจากการผลิตข้ึนเอง  
โดยมกีรรมวิธีท่ีเป็นเอกลักษณ์ รวมท้ังรสชาติท่ีเป็น 
เฉพาะถิ่นแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมี 
การเรียกม้ืออาหารและลักษณะของอาหารท่ีไม่เหมือนกัน  
เป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารที่
ให้คณุค่าทางโภชนาการ ระหว่างชนดิและปรมิาณของ
อาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้าวเป็นอาหารหลัก อาจจะ
เป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วแต่ท้องถิ่น และมัก
เป็นข้าวซ้อมมือซ่ึงอุดมไปด้วยวิตามินท่ีส�าคัญ 

การปรุงอาหารมวีธิกีารท่ีเรียบง่าย ไม่พถิพีถัิน ใช้เวลา
ไม่มากโดย ใช้น�า้มันในการปรุงอาหารน้อย มีการใช้
เนื้อสัตว์ จากปลา ไก่ หมูและสัตว์อื่น ๆ บางชนิดที่
มีอยู่ในท้องถิน่ ซ่ึงเคร่ืองปรุงล้วนเป็นสมุนไพรท่ีได้จาก 
ธรรมชาติ และท่ีส�าคัญท�าให้มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง ท�าให้ระบบขับถ่ายดี อีกท้ังช่วยรักษา 
การเจ็บป่วยได้ มีรสชาติท่ีอร่อยและกลมกล่อมมี 
หลากหลายรส มไีขมนัต�า่แต่มีเส้นใยสูง มคีณุค่าทาง
โภชนาการท้ังวิตามนิ เกลอืแร่ เอนไซม์ กรดไขมัน มี
ความปลอดภัยจากสารเคมีและยังให้สรรพคุณทาง
สมุนไพรท่ีดีเลศิ ซ่ึงหาได้ยากจากอาหารประเภทอืน่ๆ 
ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดี
ของคนในครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยกันระหว่างรับ
ประทานอาหารด้วย (สุนีย์ วัฑฒนายน,2557)
 วัฒนธรรมอาหาร หมายถึง อาหารชาติพันธุ ์ 
อาหารพืน้ถิน่ อาหารสขุภาพจากภมูปัิญญาไทยเป็น
อาหารท่ีมคีวามเป็นมาและมเีรือ่งราวท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึ 
อตัลักษณ์ของชมุชนเป็นอาหารท่ีใช้วัตถดุบิท่ีมลีกัษณะ 
จ�าเพาะโดดเด่นและมีชื่อเสียงของชุมชน กระบวน 
การผลิตไม่เป็นพษิกับสิง่แวดล้อมและไม่ท�าลายวตัถดุบิ 

นำซิกรำบูตูมิส หรือ ข้ำวย�ำตูมิฮ
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ที่มีจ�ากัด มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติกลมกล่อม
เป็นท่ียอมรบัของคนส่วนใหญ่มีการพฒันามาตรฐาน
และปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น
มกีารบ่มเพาะต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสูค่นอืน่ ๆ  
และรุ่นต่อไป มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ
พร้อมสาธิตและจ�าหน่ายในโอกาสต่าง ๆ  สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 ข้าวย�า อาหารเอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่นภาคใต้  
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีภาคใตต้อนลา่ง เปน็ลกัษณะอาหาร
จานเดยีวท่ีมคีณุค่าทางโภชนาการสงูและมรีสชาตอิร่อย  
ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เรยีกกนัในภาษา
มลายูถิ่นว่า “นาซิเกอราบู” (Nasi kerabu) ซึ่ง “นาซิ” 
แปลว่า “ข้าว” ส่วน “เกอราบู” แปลว่า “ย�า” 
หมายถึงข้าวที่น�ามาคลุกเคล้ากับส่วนผสมมต่าง ๆ 
 สมัยก่อนมีความเช่ือกันว่า หากได้ทานอาหาร 
ท่ีมีส ่ วนผสมของสมุนไพรประกอบด ้วยแล ้ว 
จะท�าให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภยัไข้เจบ็ต่าง ๆ  
จึงท�าให ้ข ้าวย�าเป ็นที่นิยมบริ โภคกันมากของ 

ข้าวย�า อาหารเอกลักษณ์
ประจ�าท้องถิ่นภาคใต้โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นลักษณะ
อาหารจานเดียวที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง รสชาติอร่อย
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้ำว เครื่องแกงตูมิฮ และ เครื่องสมัน
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เครื่องแกงตูมิฮ

เครื่องแกงตูมิฮ
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ข้ำวหุงด้วยขมิ้นเป็นเอกลักษณ์ของนำซิกรำบูตูมิส

ชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงทุกวันนี้ 
เนื่องจากข้าวย�าเป ็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีผัก
เป็นส่วนผสมหลายชนิด เช่น ตะไคร้ ใบขม้ิน  
ดอกดาหลา ถั่วฝักยาว ถั่วงอก และผักชนิดต่าง ๆ  
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ข้าวย�ามีหลายชนิด จะเรียกช่ือ 
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและสูตรของการท�า
 ข้าวย�าตูมิ หรือ นาซิกราบูตูมิส เป็นข้าวย�าใน
อีกลักษณะหนึ่ง มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ จะมีความแตกต่างกับข้าวย�าโดยท่ัวไปคือ 
น�้าราดเป็นผัดเครื่องแกงแทนน�้าบูดู ค�าว่า นาซ ิ
กราบูตมิูส เป็นภาษามลายูถิน่ โดยค�าว่า “นาซิ” แปลว่า 
ข้าว “กาบู” แปลว่า ย�า “ตูมิ” แปลว่า ผัดเครื่องแกง
 นาซิกราบูตูมิส จะมีส่วนผลมท่ีต้องเตรียม 
แบ่งเป็น 4 กลุม่ คอื 1.ข้าว 2.เครือ่งแกงตมูฮิ 3.เครือ่ง
สมัน 4.ผักสด 

ส่วนประกอบเครื่องสมัน
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1. ข้าวสวย
 การเตรยีมข้าวเพือ่รบัประทานนัน้จะเป็นการหุง
ข้าวสารด้วยน�้าขม้ิน ดังนั้นส่วนประกอบของข้าว 
จึงมีข้าวสารและขม้ินแก่ ทุบขมิ้นแช่ในน�้าจากนั้น
กรองเอาแตน่�้ามาใชแ้ชข่า้วสารเพือ่น�าไปหงุสว่นผสม
ของการเตรียมข้าว

2. เครื่องแกงตูมิส
 การท�าเครื่องแกงตูมิสจะมีส่วนผสมคือ กะทิ 
กะปิ น�้าตาลแว่น สม้แขก พริกแห้งเม็ดใหญ่ กระเทียม 
ขิง หัวหอมแดง เกลือ โดยมีวิธีท�าเครื่องแกงตูมิส 
ดังนี้
 โขลกพริกแห้ง เ ม็ดใหญ่ กระ เ ทียม ขิ ง 
หอมแดงให้ละเอียด จากนั้นตั้ งกะทิ ใ ห้ เดือด 
ใส่เกลือ น�า้ตาลแว่น ส้มแขก และเครื่องแกงที่โขลก
ละเอียดลงไป เคี่ยวน�้ากะทิจนน�้าแกงเกือบแห้ง 
แล้วยกออกจากเตา

3. วิธีท�าเครื่องสมัน
 สมันหรือซามาของนาซิกราบูตมิูส ประกอบด้วย 
มะพร้าวคั่ว ปลาต้ม หัวหอมแดง ตะไคร้ ข่า ขิง 
น�้าตาลแว่น บูดู 
 วิธีท�า โขลกมะพร้าวคั่วให้แตกมัน และใส่หัว
หอมแดง ตะไคร้ ข่า ขิง น�้าตาลแว่น ลงไปโขลก 
ให้ละเอียดพร้อมกับมะพร้าวคั่ว จากนั้นน�าเนื้อ 
ปลาต้มท่ีแกะก้างเ รียบร้อยแล้วน�ามาผสมกับ 
เครือ่งท่ีโขลกกอ่นหนา้ใหเ้ขา้กนัแล้วปรุงรสดว้ยน�้าบูดู
เล็กน้อย 

4. ผัก สมุนไพรที่ใช้รับประทาน
 ผักท่ีใช้ในการรับประทานกับนาซิกราบูตูมิสนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นผักและสมุนไพรพืน้บ้านท่ีมีในท้องถิน่
ผักท่ีขาดไม่ได้คือ ผักแพว ดอกดาหลา ขมิ้นขาว  
ยอดใบมะม่วงหิมพานต์ ถั่วฝักยาวและแตงกวา  

ผัก สมุนไพรในท้องถิ่น
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5. วิธีรับประทานนาซิกราบูตูมิส
 นาซิกราบูตูมิสรับประทานเป็นอาหารจานเดียว 
ข้าวสวยหุงด้วยน�้าขมิ้น สมันปลา น�้าเครือ่งแกงตูมิส
และผักสดซอย คลุกเคล้าให้เข้ากัน และเพิ่มรสชาติ
ตามใจชอบอาจปรุงรสเพ่ิมด้วยพริกน�า้ส้ม หรือพริกสด

6. ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ
 การรับประทานนาซิกราบูตูมิส ท�าให้ร่างกายได้
รับประโยชน์จากสารอาหารท่ีมีอยู่ในส่วนผสมของ 
นาซิกราบูตมิูสเป็นอย่างมาก ท้ังจากเครือ่งแกงตมิูส 
สมันปลา และผักสมุนไพรต่างๆ 
  ขมิ้น มีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึงช่วย 
ในการชะลอวยัและชะลอการเกดิริว้รอย ช่วยเสรมิสร้าง 
ภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผิวหนัง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขมิ้นสามารถ
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้
 ดอกดาหลา มีสรรพคณุทางยาตามต�ารายาไทย
ระบุไว้ว ่า ดอก ใช้ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 
แก้ลมพิษ แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ แก้ปวดศีรษะ 

การรับประทานนาซิกราบูตูมิส 
ท�าให้ร่างกายได้รับประโยชน์

จากสารอาหารที่มีอยู่ในส่วนผสม
ของนาซิกราบูตูมิสเป็นอย่างมาก 
ทั้งจากเครื่องแกงตูมิส สมันปลา 

และผักสมุนไพรต่าง ๆ

ชุดข้ำวย�ำ พร้อมน�้ำเครื่องแกงตูมิฮ
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แก้ความดนัโลหิตสงู แก้เลอืดออกตามไรฟัน สารออก
ฤทธิ์ในดอกดาหลายังสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านมะเร็งและป้องกันโรคเก๊าท์ได้อีกด้วย
 ผักแพว มีสรรพคุณตามต�ารายาไทยระบุไว้ว่า 
ทั้งต้น รสเผ็ดร้อน ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยขับลมใน
กระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ ใบช่วยป้องกันโรคหัวใจ 
ช่วยท�าให้เจรญิอาหาร ช่วยแก้ลม ช่วยท�าให้เลอืดลม
ในร่างกายเดินสะดวกมากข้ึน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ช่วยลดอาการอักเสบ ช่วยรักษาโรคหวัดและยังช่วย
รักษาโรคตับแข็ง
 ใบมะม่วงหิมพานต์ มีรสฝาด สรรพคุณของ 
ใบมะม่วงหิมพานต์คือแก้ท้องร่วงได้เป็นอย่างดี  
แก้ริดสีดวงทวาร แก้ไอ แก้เจ็บคอ ได้อีกด้วย
 ถั่วฝักยาว มีคุณค่าทางอาหารสูง ช่วยบ�ารุง
กระดูกและฟัน ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 
วติามินซีช่วยเสรมิสร้างภมูคิุม้กนั ป้องกนัการเกดิโรค
หวัด ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน
 แตงกวา  มี ส ร รพคุณช ่ ว ยแก ้ กร ะหาย 
ลดความร้อนในร่างกาย ท�าให้ร่างกายสดช่ืน และช่วย
เพิ่มความชุ ่มชื้น ช ่วยก�าจัดของเสียท่ีตกค ้าง 
ในร่างกาย มสีารฟีนอลท่ีท�าหน้าท่ีต่อต้านอนมูุลอิสระ
ต่าง ๆ
 พริกสด รสชาติเผ็ดร้อน ช่วยให้เจริญอาหาร  
และมีฤทธ์ิขับลมในช่องท้อง พริกมีสารต่อต้าน 
อนุ มูลอิสระ ช่วยชะลอวัย ช่วยในการบ�า รุง 
รักษาสายตาและดีท็อกซ์ร่างกายเพื่อบรรเทาอาการ
ไข้หวัด ลดน�้ามูก และลดเสมหะจากอาการไอ
 ขิง มีสรรพคุณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระท่ีมีใน
ร่างกาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีข้ึน รักษา
อาการร้อนในท�าให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ขับลม ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากล�าไส้
 ข่า รสชาติเผ็ดร้อน เป็นยาขับลม แก้ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร แก้บิด แก้ปวดท้องจกุเสยีด 
เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยยับยั้งการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร
 ตะไคร้ มีสรรพคุณแก้ปวดจากการปวดข้อ  
และฟกช�้า แก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ประจ�าเดือน 
มาไม่ปกติ รวมถึงช่วยให้เจริญอาหาร แก้ท้องเสีย  
แก้ท้องอืด แก้จุกเสียด แน่นท้องและขับลมในล�าไส้ 

 มะพร้าวคั่ว บ�ารุงก�าลังและบ�ารุงเส้นเอ็นได้เป็น
อย่างดี แถมยังช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกได้อีก
ด้วย
 ภมิูปัญญาท้องถิน่ทางวฒันธรรมอาหารในพืน้ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนการด�าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ีนั้นได้เป็น
อย่างด ีจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบต่าง ๆ  ท่ีมอียู่ในเมนู
อาหารล้วนแล้วแต่มาจากทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่น 
และได้รังสรรค์ข้ึนมาเป็นอาหารท่ีสร้างคณุค่าสบืทอด
ต่อกนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรมได้อย่างน่าอศัจรรย์
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เสียงจากเยาวชน
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 สืบเนื่องจากการท่ีผู้เขียนลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม   
ส่งเสริมการอ่านให้เด็กนักเรียนตาดีกาในชุมชน โดย
ร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้
พัฒนากิจกรรมมาเป็นมหกรรมหนังสือในชุมชนและ
โรงเรียน ซึ่งผู้ปกครอง ผู้น�าท้องถิ่น และเด็กเยาวชน
ในชุมชนต่างให้ความสนใจและเลือกสรรหนังสือท่ี
ถูกใจไปอ่านตามก�าลังท่ีมี ท�าให้ผู้ เขียนเห็นว่า  
หากมกีารพฒันาและขยายโอกาสการเขา้ถงึทรพัยากร 
การเรียนรู้เช่นนี้ ให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงและ 
มีส่วนร่วมจะช่วยให้เกิดมุมมอง มีโลกทัศน์ของ 
การเรยีนรูแ้ละการพัฒนาไดม้ากย่ิงขึน้ แต่ประเด็นคอื 
วิธีการแบบใด อย่างไรจึงจะเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยง
การท�างานแบบ “ยัดเยียด” ให้แก่ผู้คนในชุมชน
 เม่ือผู้เขียนพบกับ “บาเรน กลุ่มพิราบขาว” 
กรรมการคนหนึ่งของชมรมตาดีกาป่าไร่ อ.แม่ลาน 
จ.ปัตตานี พร้อมเพื่อน ๆ อีก ๒ - ๓ คน เราพูดคุย
กันถึงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียน
ตาดีกา ซ่ึงจะเป็นหนทางหนึ่งของการขยายโอกาส 
การเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ เราพูดคุยกันอยู่นาน     
ถึ งรูปแบบหน้าตาของโครงการ ท่ีควรจะเป็น  
สุ ด ท้ าย ได้ ตกผ ลึกออกมา เ ป็น “ โครงการ 
รกัการอ่าน ผ่านนทิานต�านานชุมชน สูผู่เ้รยีนในศนูย์        
ตาดีกา” โดยมีความตั้งใจให้โครงการนี้น�าเรื่องเล่า    
ท่ีเป็นต�านานชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนผ่าน 
คนเฒ่าคนแก่ของบ้านและชมุชนนัน้ ๆ ซึง่นอกจาก 
จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตาดีกาแล้ว         
ผลต่อเนื่องที่จะได้รับ คือ การตระหนักถึงคุณค่าของ
ผู้อาวุโส ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวและหมู่บ้าน 
ความภาคภูมิใจในถิ่นก�าเนิดบ้านเกิดของตน 
 แต่ก่อนท่ีเราจะเดนิหน้า บาเรนเสนอให้น�าเรือ่งนี้ 
เสนอคณะกรรมการชมรมตาดกีาฯ และสมาชิกชมรม
 หลังจากท่ีนัดหมายกับคณะกรรมการชมรม        
ตาดีกาฯ ได้แล้ว ผู ้เขียนได้น�าเสนอรายละเอียด
โครงการให้รับทราบ และร่วมพิจารณาพร้อมรับฟัง
คว า มคิ ด เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม  โ ด ยมี ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
อ�าเภอแม่ลาน และหน่วยทหารพรานในพ้ืนท่ีร่วม
ประชุมด้วยเพื่อให้ข้อคิดเห็นท้ังในเชิงวิชาการ 

ด้านการศึกษา และความเหมาะสมสอดคล้องต่อการ 
แก้ไขปัญหาในมิตคิวามมัน่คง ซึง่ในวนัดงักล่าว “แบคอร”ี 
ประธานชมรมตาดีกาฯ และกรรมการอืน่ ๆ  ต่างซักถาม 
รายละเอยีดและให้ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ พร้อมท้ังขอให้
ผู ้เขียนน�าไปเสนอให้แก่สมาชิกชมรมเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นอีกครั้ง
 ไม่นานหลังจากนั้น ผู้เขียนน�าโครงการดังกล่าว
เล่าสู่ให้สมาชิกชมรมตาดีกาฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
ณ ส�านักงานต�าบลป่าไร่ สมาชกิหลายคนมสีหีน้างง 
กับโครงการนี้ แต่แบคอรี บาเรน และกรรมการ 
อื่น ๆ  ช่วยชี้แจงสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม จนในที่สุด 
ท่ีประชุมเห็นด้วยกับการด�าเนินงานตามโครงการนี้ 
และมีข้อเสนอจากท่ีประชุมให้แต่ละตาดกีา เสนอช่ือ 
ผูแ้ทนของตนเข้ามาร่วมเป็นคณะท�างานของโครงการ
 เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน พวกเราเข้าพบ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ฝ่ายวจิยัและพัฒนาท้องถิน่ 
ในฐานะท่ีท่านเป็นผู ้เช่ียวชาญและมีผลงานวิจัย 
ด้านวรรณกรรมส�าหรับเด็กและวรรณกรรมท้องถิ่น        

งำนมหกรรมหนังสือที่ชุมชนโคกพะยอม 

นักเรียนตำดีกำร่วมกิจกรรมอำ่นนิทำน
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น�ำเสนอโครงกำรให้คณะกรรมกำรชมรมตำดีกำป่ำไร่

“บำเรน กลุ่มพิรำบขำว”
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มายาวนาน ท่านได้ให้ค�าแนะน�าท่ีน�ามาปรบัโครงการ
ให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากนั้นคณะท�างาน
และผู ้ เขียนประชุมสร ้างความเข ้าใจให้ตรงกัน 
ท้ังเป้าหมาย แนวทางการด�าเนินงาน และข้ันตอน 
รายละเอียดต่าง ๆ 
 โครงการเริม่ต้นด้วยการจัดอบรมให้แก่ครตูาดกีา 
ในเรื่องของ “เทคนิคการเล่านิทาน” เพื่อให้สามารถ
น�าไปเล่าเรื่องให้เด็ก ๆ ฟังอย่างมีอรรถรส และ 
“เทคนิคการสืบค้นต�านานและเรื่องเล่า” เพื่อให้
สามารถแกะรอยต�านาน และเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่า
ของชุมชน หลังจากนั้นครูตาดีกาได้ลงพื้นที่แกะรอย
ต�านานในหมูบ่า้นของตน พรอ้มกบัเรยีบเรยีงสง่ผา่น
คณะท�างานเพ่ือน�าเขา้ท่ีประชมุ ซ่ึงเรือ่งเลา่ท่ีรวบรวม
ได้มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง แต่ละเรื่องน�ามาแก้ไขภาษา
เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับนิทานของเด็ก และเม่ือ
ต้องพิจารณาคัดเลือกเรื่องท่ีจะน�ามาจัดพิมพ์เป็น
หนังสือการ์ตูนส�าหรับเด็ก ๑ เรื่องในรูปแบบนิทาน
สองภาษา คอื ภาษาไทย และภาษามลาย ูคณะท�างาน
เลอืกใชวิ้ธกีารลงคะแนน ซ่ึงเรือ่งท่ีไดร้บัคะแนนสงูสดุ 

คือ เรื่อง “ช้างกับสายน�้า” ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีมีเนื้อหา
แสดงออกถงึพลงัของความสามคัค ีส่วนต�านานเรือ่งเล่า 
อีก ๙ เรื่องนั้น จัดท�าในรูปแบบหนังสือนิทานท�ามือ 
และรอความพร้อมท่ีจะจัดพิมพ์ต่อไป นอกจากนั้น 
ด้วยความตั้งใจท่ีจะท�าให้นิทานต�านานชุมชนเหล่านี้
เป็นฝีมือของครูตาดกีาป่าไร่อย่างแท้จรงิ จงึมีการจดั
อบรม “การวาดการ์ตนู” ให้แก่ครตูาดกีา เพือ่วาดภาพ
ประกอบนิทานเหล่านั้นด้วยตนเอง ท�าให้ได้หนังสือ
นิทานท่ีเป ็นต�านานเรื่องเล ่าเล ่มแรกท่ีเกิดจาก 
ความร ่วมมือร ่วมใจของคนในชุมชนตลอดท้ัง
กระบวนการ และมีการจัดงานเปิดตัวหนังสือนิทาน 
เล่มนีภ้ายใต้ชื่องาน “นิทานรูเมาะกีตอ” ซึ่งเป็นภาษา
ท้องถิ่นท่ีมีความหมายว่านิทานบ้านเรา หรือนิทาน
พื้นบ้าน ประธานชมรมก็ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการ 
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ให้แก่สมาชิก
ชมรมด�าเนนิการ ได้แก่ ฝา่ยสถานท่ี ฝา่ยพิธกีาร ฝา่ย
การแสดง ฝ่ายต้อนรับ ฯลฯ ล้วนเป็นฝีมือของชมรม
ทั้งสิ้น 

แบคอรีนั่งฟังกำรน�ำเสนอโครงกำรอย่ำงสนใจ
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สมำชิกชมรมตำดีกำป่ำไร่ เข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงโครงกำร

เข้ำพบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
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Workshop กำรสืบค้นต�ำนำนและเรื่องเล่ำ

อบรมเทคนิคกำรเล่ำนิทำนให้แก่ครูตำดีกำ

อบรมกำรวำดกำร์ตูน วันที่ ๑ เรียนรู้กำรวำดรูปร่ำง

“เทคนิคการเล่านิทาน 
ช่วยสร้างอรรถรสในการเล่าเรื่อง 
เทคนิคการสืบค้นช่วยให้สามารถ

แกะรอยต�านานได้”
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ปกหน้ำ-หลังของนิทำน “ช้ำงกับสำยน�้ำ นิทำนกำร์ตูนท�ำมือ ฝีมือครูตำดีกำชมรมป่ำไร่

อบรมกำรวำดกำร์ตูน วันที่ ๒ เรียนรู้
กำรใช้และระบำยสี

ภำพกำร์ตูนต้นฉบับ “ชำ้งกับสำยน�้ำ”
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 ระหว่างกระบวนการจัดท�านิทานต�านานชุมชน
ดงักล่าวข้างต้น คณะท�างานยงัได้จดักจิกรรมส่งเสรมิ 
การอ่านให้แก่นกัเรยีนในศนูย์ตาดกีาของชมรมคูข่นาน 
ไปด้วยกัน เช่น การอ่านนิทานแลกกับหนังสือ 
ท่ีนักเรียนชอบ การเขียนตามค�าบอก การแข่งขัน 
แต่งนทิาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให้แก่เด็ก ๆ  แล้ว ยังช่วยให้เด็ก ๆ  มีนิสัย
รักการอ่านและสร้างสรรค์จินตนาการ รวมทั้งเป็น
แนวทางใหค้รนู�าไปพฒันา รูปแบบการเรยีนการสอน
ได้เช่นกัน
 เม่ือโครงการสิ้นสุดลง คณะท�างานและผู้เขียน
ได้ร่วมกันถอดบทเรียน มีประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึง 
การท�างานอย่างมีส่วนร่วมท่ีน่าสนใจ โดยสามารถ
แยกให้เห็นแต่ละประเด็นได้ ดังนี้
 ๑. การตัดสินใจเริ่มโครงการ : มีล�าดับขั้นตอน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่การพูดคุยในวงเล็ก ๆ 
เพยีงไม่กีค่น น�าไปสูก่ารประชมุในระดบัคณะกรรมการ 
ชมรม และสมาชิกชมรมตามล�าดับ มีการตั้งค�าถาม 
ตอบค�าถาม แลกเปลีย่นความคดิเห็น จนสามารถเกดิ

บรรยำกำศงำนเปิดตัวหนังสือนิทำนรูเมำะกีตอ
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ฉันทามติตัดสินใจเริ่มโครงการ
 ๒. การก�าหนดรปูแบบการท�างาน : เมือ่ท่ีประชุม 
ของสมาชิกชมรมเห็นด้วยกับโครงการ ข้อเสนอท่ี 
ตามมา คือ การท�างานร่วมกับผู้เขียนในรูปของ 
คณะท�างานท่ีมีผูแ้ทนจากแต่ละศนูย์ตาดกีาของชมรม 
เข้ามาร่วมงาน และประธานชมรมเป็นหัวหน้าคณะ
ท�างาน และเม่ือต้องพิจารณาต�านานท่ีจะจัดพิมพ์ 
เพยีง ๑ เรื่อง คณะท�างานเป็นผู้ก�าหนดใช้วิธีการลง
คะแนนเสียง 
 ๓. การมีอิสระทางความคิด : ถึงแม้โครงการนี้
จะเกิดจากการตกผลึกในกลุ่มคนเล็ก ๆ ๒ - ๓ คน 
แต่เม่ือถึงข้ันตอนของการท�างาน ผู้เขียนท�าหน้าท่ี
เปน็เพยีงฝา่ยอ�านวยการท่ีน�าเสนอข้อพจิารณาตา่ง ๆ  
ให้คณะท�างานตัดสินใจ คณะท�างานจึงมีอิสระ 
ทางความคิดอย่างเต็มที่ 
 ๔. การลงพื้นท่ีร่วมกิจกรรมกับคณะท�างาน : 
การท่ีผูเ้ขียนลงพ้ืนท่ีติดตามผูอ้าวุโสและกลุม่แกะรอย
ต�านานของหมู่บ้าน ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
แต่ละต�านาน สร ้างความภูมิ ใจให ้แก ่ผู ้อาวุโส 

เด็ก ๆ ตำดีกำอ่ำนนิทำนแลกนิทำน 
พร้อมร่วมเขียนตำมค�ำบอกแลกนิทำนเช่นกัน

รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันแต่งนิทำน
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ลงพื้นที่แกะรอยต�ำนำนหมู่บ้ำน

เสนอข้อพิจำรณำต่ำง ๆ ให้คณะท�ำงำนตัดสินใจอยำ่งอิสระ
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กลุ่มแกะรอย รวมถึงผู้คนในหมู่บ้าน ท่ีมีคนต่างถิ่น
ให้ความสนใจในความเป็นตวัตนของตนเอง นอกจากนัน้ 
ยังจัดหาหนังสือส�าหรับเด็กและเข้าร่วมท�ากิจกรรม 
ส่งเสรมิการอ่านในศนูย์ตาดกีาต่าง ๆ  แสดงถงึความใส่ใจ 
ต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ช่วยสนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้แก่คณะท�างาน 
พร้อมท้ังเกิดการผนึกก�าลังและสร้างการมีส่วนร่วม
เกิดขึ้นภายในคณะท�างานด้วยเช่นกัน
 ๕. บทบาทความเป็นผู้น�า : การแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น�าของ “แบคอรี” ซึ่งเป็นประธานชมรม 
และหัวหน้าคณะท�างานโดยแบคอรีจะเข้าร่วมประชุม
ทุกครัง้ และลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุก ๆ  
งาน แม้แต่ในวันเปิดตัวหนังสือนิทาน แบคอรีก็
สามารถก้าวผ่านอุปสรรคภาษา และร่วมเวทีเสวนา
ได้อย่างราบรื่น สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกและคณะท�างานร่วมมือร่วมใจจน
โครงการส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เวทีเสวนำเรื่อง “นิทำนรูเมำะกีตอสร้ำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงไร” ในงำนเปิดตัวหนังสือนิทำน

“การให้ความสนใจต่อความเป็นตัวตน
ของชุมชน และความเป็นผู้น�า

ของประธานชมรมตาดีกา 
เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความส�าเร็จ”
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 ๖. การตระหนักต่อความเป็นเจ้าของโครงการ : 
สมาชิกชมรม และชาวป่าไร่ มีความภาคภูมิใจท่ี 
ใหค้วามส�าคญัตอ่ “ความเปน็ชมุชนของตน” และเปดิ
โ อกาส ใ ห้มี ส่ วน ร่ วมตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น โค ร งกา ร 
ความรู้สึกเหล่านี้ช่วยสร้างความตระหนักว่าทุกคน 
ในชุมชนป่าไร่เป็นเจ้าของโครงการ และต้องช่วยกัน
ผลกัดนัท�างานใหโ้ครงการนีป้ระสบความส�าเรจ็ลลุ่วง
ไปด้วยดี
 นอกจากนั้น ชมรมเตรียมแผนงานจะจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพครูตาดีกา เน้นการพัฒนา
ด้านการพูดในท่ีชุมชน เทคนิคการสอน และ          
การสื่อสารด้วยภาษาไทย เนื่องจากความส�าเร็จของ
โครงการรักการอ่าน เป็นแรงบันดาลใจให้ครูตาดีกา
ต้องการพัฒนาตนเองให้มากย่ิงขึ้น รวมท้ังเห็นว่า 
ถ้าต้องการพัฒนาเด็กนักเรียนตาดีกา ครูตาดีกาก็มี
ความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาคู่ขนานไปพร้อมกัน 
 สรปุโดยภาพรวม จะเห็นได้ว่า หน่วยงานภาครฐั 
หรือองค์กรใดท่ีต้องการท�างานร่วมกับชุมชนและ 
ชาวบ้าน ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน และ

ไม่เกิดภาวะ “ยัดเยียด” โครงการให้แก่ชาวบ้าน 
สามารถพจิารณาน�าวถิชีีวติท่ีเป็นความภาคภมิูใจของ
ชุมชน เช่น นิทานรูเมาะกีตอ มาเป็นจุดเริ่มต้น     
สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนพูดคุย และสร้างสภาวะ   
“ร่วมคิด ร่วมท�า” ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทุกขั้นตอน 
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนสัมผัสได้ถึง 
“การให้คุณค่า” “การได้รับเกียรติ” และจะท�าให้ได้รับ
ความไว้วางใจกลับคืน พร้อมต่อยอดพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป

กำรฟังเสียงกันและกัน เป็นควำมส�ำคัญของกำรมีส่วนร่วม
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ขนาดรูปภาพ และไฟล์รูปภาพประกอบ 
จ�านวนรูปภาพไม่เกินบทความละ 4-5 รูป ขนาด 2.5 x 
3 นิ้ว ความละเอียดภาพขนาด 750 x 900 pixels หรือ
ขนาด 300 DPI จัดวางตามความเหมาะสม พร้อม
บรรยายรายละเอียดของรูปภาพ (ส่งไฟล์แยกรูปภาพ
ขนาดต้นฉบับแนบมาด้วย)

รูปแบบตัวอักษร 
TH SarabunPSK ขนาด 16

ระยะขอบ หน้ากระดาษ A4
ระยะขอบบน 2.5 cm.
ระยะขอบล่าง 2.0 cm.
ระยะขอบซ้าย 2.0 cm.
ระยะขอบขวา 2.0  cm.

การอ้างอิง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ APA 6th edition
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง 
ใช้ระบบนาม – ปี

การอ้างอิงท้ายเรื่อง 
1. หนังสือ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. 
ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์.
2. บทความวารสาร : ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. 
ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่) : 
หน้าแรกถึงหน้า สุดท้ายของบทความ.
3. วิทยานิพนธ์ : ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์.
เมืองที่พิมพ์.สถานศึกษา.

วิธีการส่งบทความ และรายละเอียด
ค่าตอบแทน 
ส่งบทความมาในรูปแบบ PDF และไฟล์ Word
พร้อมแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงิน 
ค่าตอบแทนไปยัง 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 ในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยให้เป็นบทความที่อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ 
ทันสมัย และมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ การพัฒนา 
จ�านวนหน้าอยู่ระหว่าง 3-4 หน้ากระดาษ A4 รวม
รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)
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