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“เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
“Kolek Boat souvenir” : A Souvenir in which one of the businesses
that is encouraging local people’s wisdom to create jobs
and income to the community
วาสนา มะเจะแน บธ.ม. ( Watsana Machenae, MBA. )1

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจได้ศึกษา
เรือกอและจำลองซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้
ทุกคนได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง และความงดงามของลวดลายบนเรือกอและที่ชาวประมงได้เขียนลาย
ตามจินตนาการของตนเอง ผูศ้ กึ ษาได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพืน้ ทีก่ ารสังเกต
จากการสนทนากลุ่มชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากอินเตอร์เน็ตและจากประสบการณ์ของตนเองซึ่ง
เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศติด
กับอ่าวไทย ในชีวติ ประจำวันชาวประมงจังหวัดนราธิวาสได้ใช้เรือกอและเป็นพาหนะสำคัญในการประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงครอบครัว ตั้งแต่รุ่งเช้าใช้เรือออกหาปลาและกลับเข้าฝั่งเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมง ชาวประมงมีวิถีชีวิต
ที่ต้องพึ่งพาภาวะธรรมชาติ กรณีเกิดพายุไม่สามารถออกเรือเพื่อหาปลาให้ครอบครัวและชาวบ้านได้บริโภค
การดำรงชีวิตของชาวประมงริมฝั่งทะเลจะมีความผูกพันกับเรือกอและเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวติ ทีส่ บื ทอดจากบรรพบุรษุ ถึงปัจจุบนั ทำให้ลกู หลานชาวประมงพืน้ บ้านได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำเรือกอและจำลองที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมโดยรวมของชาวประมงชายฝั่งทะเล
และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือกอและที่สร้างรายได้แก่ เยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติดตลอดจนการสร้างช่องทางให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
สร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และคาดว่าบทความนี้จะเกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพหรือสร้าง
อาชีพเสริมให้กับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส และบุคคลทั่วไปที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมอันงดงามเพื่อ
อนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและสืบสานต่อไป
คำสำคัญ : เรือกอและจำลอง ธุรกิจสร้างรายได้
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ABSTRACT
The “ Kolek Boat ” is a Thai traditional paddle boat for fisherman in the southern
region. Besides the real “ Kolek Boat ” is for fishery, the fishermen are also imitations made for
souvenirs. It is imitated by local fisherman villager in high skill of handicraft. The researcher
was born and live in this local community, so the purpose is to issue this research the academic
affairs, researchers, students and other who are interested in this research about “ Kolek Boat and
Kolek Boat souvenir”. The “ Kolek Boat souvenir ” is the narrowing head and tail with unique
color which is encouraging local people’s wisdom to create income to the community. The local
fisherman needs to preserve the art and cultural tradition and promote the local handicrafts
of handmade “ Kolek Boat ” that reflect the heritage of local wisdom and villagers’ way of
living. This research used a qualitative approach in order to collect primary and secondary
data. The primary data was collected from non-participatory observations, associate meetings,
focus group and by the experience of the researcher. The Secondary data was collected from
document and the internet. Narathiwat is one of the southern provinces of Thailand, that
boardersthe Malay Pennisula. From the past to present the fishermen in Narathiwat use “ Kolek
Boats ”to catch fish for their living. The fishermen commit their routine lives to the sea and
they wake up then leave the pier before five o’clock and return back to the shore at two
o’clock in the afternoon. However, if there is a storm or the fisherman does not feel well
and can not fish, the local people will not have fish to eat. People’s lives are depended on
the fishermen and the “Kolek Boats”. As the fishermen and the “ Kolek Boats ” are symbols
for their livehood. The fishermen’s families in the local community have produced souvenir
“ Kolek Boats ” which are similar to the real “ Kolek Boats ”. This is local people’s wisdom
that can employ teenagers who are not attending school and will help them stay
away from drugs. Producing “ Kolek Boats ” souvenir will create jobs for teens and to earn
an income to support their families. Thus, having better lives. Every community has many
kinds of folk wisdoms on arts and crafts that need to be preserved and promoted in order
to add the value and bring income to sustain the local community. This research show
the fisherman’s way of life and past fisherman wisdom for modern people to learn.
Keywords : kolek Boat souvenir, business earns income opportunity
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บทนำ

จังหวัดนราธิวาส มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ
ร้อยละ 80 ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น คือ ภาษายาวี ซึ่งเป็นภาษาพูดโดยนำสระและพยัญชนะจากภาษาอาหรับมาใช้
ประกอบกัน เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นชีวติ ประจำวัน ชาวบ้านมีอาชีพหลักทีส่ ำคัญ คือการประมง
มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับท้องทะเล และใช้เครื่องมือสำคัญในการดำรงชีพ คือ เรือกอและ เพื่อหาปลาจากทะเลมา
สูฝ่ ง่ั และเป็นอาหารหลักของคนในชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้หล่อเลีย้ งชีวติ และเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส
ความผูกพันในวิถชี วี ติ ดังกล่าว ทำให้จงั หวัดนราธิวาสมีวฒ
ั นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทเ่ี ป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นน่าศึกษาเกี่ยวกับชีวิตชาวประมงและเรือกอและ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการแข่งเรือหน้าพระที่นั่ง
การแห่เรือประเพณีงานของดีเมืองนรา การจัดขบวนแห่เรือกอและบุปผาชาติในท้องน้ำและที่สำคัญเรือกอและ
ยังเป็นทางเลือกหนึง่ ในการสร้างรายได้ การสร้างเรือกอและจำลองต้องอาศัยความประณีตในการถ่ายทอดศิลปะ
ลวดลายพืน้ เมืองผสมผสานกับวิถชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับเรือกอและ ลงบนเรือกอและจำลองขนาดเล็กอย่างวิจติ รงดงาม
ทำให้เกิดผลงานจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีคุณค่าและสร้างรายได้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมชน ( สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส, 2546 )
ธุรกิจเรือกอและจำลอง สามารถพัฒนาเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา ผูว้ า่ งงาน ผูท้ ต่ี ดิ ยาเสพติด ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำเรือกอและจำลองได้ทั้งความรู้ ความรัก
ความสามัคคี รู้จักการอยู่ร่วมในสังคม และมีรายได้ของตนเองเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันได้โดยไม่เดือดร้อน
และอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยให้เยาวชนมีงานทำ ช่วยพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล
ความเจริญ มีสภาพความเป็นอยู่และมีค่าครองชีพที่ดีขึ้น ในอนาคตธุรกิจเรือกอและจำลองจะเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ท ี ่ ช ่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติ โ ดยเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกเพื ่ อ จำหน่ า ยยั ง ต่ า งประเทศทำให้
คนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น ( ทับทิม วงศ์ประยูรและคณะ, 2548 )
เรือกอและจำลอง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้ลูกหลาน
ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของลวดลาย ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย
อิสลาม จีน บนเรือกอและให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและทราบขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของชาวประมงจังหวัดนราธิวาสทำให้เกิดความผูกพันและเข้าใจระหว่างศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และแก้
ปัญหายาเสพติดตลอดจน ปัญหาการว่างงานของคนในหมู่บ้านและเพื่อความสงบสุขของคนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป
ความเป็นมาและคุณค่าของเรือกอและ
เรือกอและเป็นเรือประมงชายฝั่งของชาวประมงที่อยู่ติดริมทะเล เช่น ปัตตานี นราธิวาส
และสงขลา ทั้งนี้ความหมายของเรือกอและ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 ให้ความหมายว่า
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เรือกอและเป็นเรือประมงตามชายฝั่งทางทะเลภาคใต้ รูปร่างยาวเพรียวหัวและท้ายเรือแหลมสูง เขียนลวดลาย
สีสันต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 ) มีความเชื่อว่าเรือกอและ ลำแรก
สร้างขึ้นโดยชาวประมงในเขต กำปงตะลูแบ คือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี แต่ในยุคนั้น
เรือกอและไม่ได้มีลวดลายสีสันงดงามเช่นในปัจจุบัน บ้านทอนซึ่งเป็นตำบลเล็ก ๆ ตั้งอยู่ชายทะเลห่างจาก
ตัวเมืองนราธิวาส 16 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีการต่อเรือกอและ และมีเรือกอและมากที่สุดในภาคใต้ เมื่อ
ต่อเรือเสร็จแล้วก็จะมีการวาดลวดลายลงบนลำเรืออย่างสวยงาม สีสันสะดุดตา ลวดลายที่วาดนั้นส่วนใหญ่
จะเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์ต่างๆ ที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์หรือเรื่องราวจากตำนานพื้นบ้าน เช่นนาค
สิงห์ หนุมาน กินรี เงือกและครุฑ เป็นต้น ความสวยงามของลวดลายบนเรือ สะท้อนโดดเด่นอยูบ่ นลำเรือกอและ
ที่แล่นในทะเลในแต่ละวัน บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของชาวบ้านชายฝั่งทะเลนราธิวาสทุกคน ( สำนักงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส,2545; สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคใต้เขต 3,
2550 )
เรือกอและมีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจาก
ลำเรือเพื่อให้ดูสวยงาม นิยมทาสีฉูดฉาดเขียนเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซีย ซึ่งนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับ
ลำเรือ เรือกอและมี 2 แบบ คือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาว ขนาดของเรือแบ่งเป็น 4 ขนาด โดยยึดความ
ยาวของลำเรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ ขนาดใหญ่ ยาว ๒๕ ศอก ขนาดกลาง ยาว ๒๒ ศอก ขนาดเล็ก
ยาว ๒๐ ศอก และขนาดเล็กมาก เรียกว่า “ลูกเรือกอและ” ยาว ๖ ศอกโดยประมาณ และส่วนขอบเรือ
ทำเป็นขอบนูนออกมาข้างนอก ลักษณะเป็นกันชนของเรือยาวตลอดลำเรือเรียกว่า “ปาแปทูวอ” ที่ตอนล่าง
ปาแปทูวอทำรอยแซะเนื้อไม้ด้วยกบให้เป็นแนวยาวตลอดลำเรือเรียกว่า “กอมา” เรือทั้งลำ แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนหัวเรียกว่า “ลูแว” ส่วนท้ายเรียกว่า “บูเระแต” ถ้าแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนหัวเรียกว่า “ปาลอ” ส่วนกลาง
( ลำเรือ ) เรียกว่า “ปือเราะ” ส่วนท้ายเรียกว่า “ปูงง”ส่วนคำว่า กอและ เป็นภาษามลายู เขียนเป็นตัวอักษรโรมันว่า
KOLEK หมายถึง โคลงเคลงหรือล่องลอยในพจนานุกรมเดวัน บาฮาซา ให้ความหมายคำว่า KOLEK ว่าเรือชนิด
หนึ่งสำหรับหาปลาและอื่น ๆ แหล่งกำเนิดเรือกอและในภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ที่ หมู่บ้านทอน ตำบล
โคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันนี้ การต่อเรือกอและได้ลดน้อยลงมากเพราะไม้ที่ต่อเรือ
ต้องสั่งมาจากถิ่นไกล ทำให้มีราคาแพงและใช้ระยะเวลานานในการต่อเรือแต่ละลำ อีกทั้งเรือกอและส่วนใหญ่
ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเรือกอและดัดแปลงตัดหางติดเครื่องยนต์ แปรสภาพเป็นเรือประมงโดยสมบูรณ์ ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความงดงามของลวดลายบนเรือกอและ
ปัจจุบนั เรือกอและมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบหัวสัน้ และแบบหัวยาว โดยทีแ่ บบหัวยาวก็ยงั แบ่ง
เป็น 2 แบบย่อย คือ แบบมาเลเซีย ซึง่ มีลกั ษณะแข็งและแคบ กับแบบบาฆะ (ตะวันตก) มีลกั ษณะยาว โค้ง กว้าง
และอ่อนช้อย ส่วนลำเรือเต็มไปด้วยลวดลายทีม่ คี วามประณีตสวยงาม สีสนั สะดุดตา ผสมผสาน กลมกลืน
ระหว่างลายมลายู ลายชวา และลายไทย แต่ละลายแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในการต่อเรือกอและช่างต่อเรือกอและ เรียนรู้วิธีการต่อเรือกอและมาจากบรรพชน มีการ
สืบทอดความสามารถในการต่อเรือจากรุ่นพ่อ ถึงรุ่นลูกหลาน ตามลำดับ ช่างต่อเรือกอและส่วนใหญ่อยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุม่ มีเอกลักษณ์ของฝีมอื ในการต่อเรือทีแ่ ตกต่างกัน ในจังหวัดปัตตานี สามารถแบ่งสกุล
ช่างต่อเรือกอและได้ 4 กลุ่ม กว้าง ๆ คือ 1 ) กลุ่ม AAA มีสถานที่ต่อเรือกอและ ณ บ้านเลขที่ 220 หมู่ 3
บ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีนายดอเลาะ สะอะ เป็นหัวหน้ากลุ่ม 2 ) กลุ่ม BBB
มีสถานที่ต่อเรือ ณ บ้านเลขที่ 220 หมู่ 3 บ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มี
นายมะแซะ สะอะ ซึ่งเป็นบิดาของนายดอเลาะ สะอะ เป็นหัวหน้ากลุ่ม 3 ) กลุ่ม KKK มีช่างต่อเรือมากที่สุด
และเป็นสถานที่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุด ของตำบลปาเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายสะแม บากา
เป็นหัวหน้ากลุ่ม และ 4 ) กลุ่มอิสระ มีอยู่ทั่วไปใน อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระและอำเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี ช่างต่อเรืออิสระจะใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเองเป็นสถานที่ต่อเรือเพราะมีความสะดวกสบายใน
การปฏิบัติงานมากกว่า ( คมชัดลึก, 2552 )
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจาก ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านจากท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ
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ประกอบอาชีพ เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า และการทำเครื่องมือ
การเกษตรกรรม ( คลังปัญญาไทย, 2552 )
เรือกอและจำลองของจังหวัดนราธิวาสเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวประมง บ้านทอน
มาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีความแตกต่างและโดดเด่นจากจังหวัดอื่นๆ ในเรื่องของงานฝีมือจะมีความละเอียด
และประณีต อ่อนช้อย สวยงาม ลวดลายเด่น สีจะเข้มกว่าและลวดลายจะมีความชัดเจน ส่วนตัวลำเรือ
ใช้ไม้กระท้อน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน แกะสลักง่าย ทนทาน โดยมีการวาดลวดลายชนิดต่าง ๆ ที่ปรากฏบน
เรือกอและ เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการในการเขียน
ลวดลายขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้เขียนลายและลวดลายบนเรือกอและประกอบด้วยศิลปะของ 4 ชนชาติ อัน
ได้แก่ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวชวาจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและชาวจีน จึงนับว่าลวดลายบนเรือกอและ
คือ ผลของวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสมควรอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง จิตรกรรมที่ศลิ ปินไทยมุสลิมจะวาดตกแต่ง
บนเรือกอและมีขอ้ จำกัดในด้าน หลักความเชือ่ ทางศาสนาอิสลาม ดังนัน้ จะไม่ปรากฏภาพคนในลวดลาย
เรือกอและจิตรกรรมที่นำมาตกแต่งเรือส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์น้ำ สัตว์ในจินตนาการจากประเพณี ศาสนา
วรรณคดี ศิลปะการแสดงต่างๆ สัตว์หิมพานต์และภาพทิวทัศน์ ภาพสัตว์น้ำที่นิยมวาด เพื่อความสวยงาม
และแสดงให้เห็นว่าเรือกอและ ลำนั้นทำประมงเพื่อจับสัตว์น้ำที่ปรากฏบนเรือกอและ ได้แก่ หมึก กุ้ง หอย ปู
ปลา และภาพสัตว์ในจินตนาการจากประเพณีต่าง ๆ เช่น ภาพนกกาเฆาะทูวอหรือนกกากะสุระ นกกรุดาหรือ
นกครุฑ นกบือเฆาะมาศหรือนกยูงทอง นกบุหรงซีงอหรือนกสิงห์ ภาพสัตว์ในจินตนาการจากศาสนาภาพสัตว์
ในจินตนาการจากวรรณคดี เช่น หงส์ ภาพสัตว์ในจินตนาการจากศิลปะการแสดงต่างๆ ภาพสัตว์หิมพานต์
ของไทย เช่น ภาพหนุมาน นางเงือก ภาพสัตว์ในจินตนาการของจีน เช่น ภาพมังกร นกยูง นกกระเรียน
เป็นต้น ( สำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2546 และประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส, 2549 )
ความสำคัญของเรือกอและกับวิถีชีวิตชาวประมงและประเพณีของชาวนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดแดนสยามที่ตั้งอยู่ติดอ่าวไทย มีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย คือ
แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสุไหงโกลกและแม่น้ำสายบุรี ประชาชนจึงมีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับทะเลและแม่น้ำมา
ตั้งแต่อดีต เรือประมงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพ แต่เรือประมงของจังหวัดนราธิวาส มีความ
แตกต่างกับเรือประมงในภาคใต้ตอนบนหรือภาคอื่นๆ เพราะเรือประมงชาวจังหวัดนราธิวาส เรียกกว่า
“เรือกอและ” มีลักษณะ สวยงามด้วยศิลปะพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของนราธิวาสที่ระบายอยู่บนลำเรืออย่าง
งดงาม ทัง้ นี้ กลุม่ ชาวประมงในจังหวัดนราธิวาสทีต่ อ้ งใช้เรือกอและในการออกทะเลและหาเลีย้ งชีพ ประกอบด้วย
กลุ่มที่สำคัญ 7 กลุ่ม คือ 1 ) ชาวประมงบ้านทอน 2 ) ชาวประมงบ้านปูลากาปะ 3 ) ชาวประมงบ้านกาแลตาแป
4 ) ชาวประมงบ้านบาเละฮีเล 5 ) ชาวประมงบ้านอ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 6 ) ชาวประมงบ้าน
เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ 7 ) ชาวประมงหมู่บ้านประมง ที่อยู่บริเวณหาดนราทัศน์ โดยใช้เรือ
กอและลำเล็ก ๆ ออกทะเลทุกวัน เวลา 05.00 น. โดยประมาณ เพือ่ ออกหาปลาในทะเลและกลับเข้าฝัง่ โดยประมาณ
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เวลา 13.00 – 16.00 น.
เรือกอและมีวัฒนธรรมสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม กระจกเงา สะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชนแต่ละเชื้อชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า วัฒนธรรม
วัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งล้วนแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อชนรุ่นหลัง ( ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2551 )
เรือกอและมีความสัมพันธ์กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาส เช่น เมื่อถึงเทศกาลวันฮารีรายอ
หรือวันละศีลอด ชาวไทยมุสลิมจะหยุดออกหาปลา ประมาณ 1-3 วัน เพื่อร่วมพิธีทางศาสนาและมีการละเล่น
มหรสพอย่างสนุกสนานครื้นเครง รวมทั้งการจัดให้มีการแข่งเรือกอและในกลุ่มชาวประมงด้วยกัน มีผู้ชมเป็น
จำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2518 ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนได้ ริเริ่มกำหนดให้มีการแข่งขันเรือกอและด้วย
ฝีพายและชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง นับตั้งแต่นั้นมาจังหวัดนราธิวาสได้จัดแข่งขันเรือกอและและ
ชิงถ้วยพระราชทานเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสได้จัดการแข่งขันเรือ
3 ประเภท คือ เรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง โดยเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแข่งขัน
เรือกอและทุกปี ( สำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2546 ) ซึ่งอาจสรุปประเพณีที่สำคัญของชาวนราธิวาสที่ผูกพันกับ
เรือกอและดังแสดงในภาพที่ 2 ได้ดังนี้

ภาพที่ 2 งานของดีเมืองนรา และขบวนแห่เรือบุปผาชาติในท้องน้ำ หน้าพระที่นั่ง
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1. งานของดีเมืองนรา เป็นงานทีร่ วบรวมสิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นของจังหวัดนราธิวาส เช่น งานแสดง
ผลิตภัณฑ์ศลิ ปาชีพพิเศษ งานวันกระจูด งานประชันเสียงนกเขาชวา งานวันลองกอง และงานแข่งเรือกอและ
เรือยาว และเรือยอกอง ชิงถ้วยพระราชทาน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 - 25 เดือนกันยายน ของทุกปี
( สำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2543 )
2. การแข่งขันเรือกอและหน้าพระทีน่ ง่ั สำหรับการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง
ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีน่ ง่ั ทางจังหวัดนราธิวาสได้จดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบนั
ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากจนกลายเป็นประเพณีที่ต้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีใน
งานของดีเมืองนรา ระหว่างวันที่ 21- 25 กันยายนของทุกปี (ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส, 2551)
3. ขบวนแห่ประเพณีงานของดีเมืองนรา การจัดขบวนแห่เรือบุปผาชาติในท้องน้ำ
หน้าพระที่นั่งซึ่งใช้เรือกอและในการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด ประดิษฐ์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ มี
ขบวนแห่ทส่ี วยงามมาก ซึง่ เป็นความภาคภูมใิ จของชาวนราธิวาสทีไ่ ด้ใกล้ชดิ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และทุกพระองค์
ที่เสด็จมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (จังหวัดนราธิวาส, 2551)
การสร้างรายได้จากภูมิปัญญาการประดิษฐ์เรือกอและจำลองในจังหวัดนราธิวาส
เมื่อทรัพยากรทางทะเลร่อยหรอลงจนไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้มากเหมือนเช่นในอดีต
ไม้ที่นิยมใช้ทำเรือกอและ คือ ไม้ตะเคียนทอง ปัจจุบันไม้ตะเคียนทองเริ่มหายาก หลังจากนั้นได้มีแนวคิดใหม่
ทำเรือกอและจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก และสามารถวางโชว์ในห้องรับแขกได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการริเริ่มสร้าง
กลุ่มพัฒนาอาชีพการทำเรือกอและจำลองบ้านทอนขึ้นในปัจจุบัน เรือกอและจำลอง จึงเป็นศิลปะประดิษฐ์ท่ี
อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านนำ เอกลักษณ์เด่นจากอาชีพชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของชาวนราธิวาสมาทำเป็น
ธุรกิจของที่ระลึกโดยใช้พู่กันแต่งเติมสีสันบนไม้ที่ขุดให้สวยงามตามจินตนาการ มีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วย
ไม้กระดานโดยทำให้ส่วนหัว และท้ายสูงขึ้นจากลำเรือเพื่อให้ดูสวยงาม และนิยมทาสีแล้วเขียนลวดลายด้วย
สีฉดู ฉาดเป็นลายไทย หรือลายอินโดนีเซีย ซึง่ เป็นศิลปะพืน้ บ้านทีง่ ดงามเหมาะสำหรับใช้วางบนโต๊ะในห้องรับรอง
ต่าง ๆ หรือวางในตู้โชว์ ( จังหวัดนราธิวาส, 2552 )
ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ก็ตามทำให้เกิดมีสินค้า หรือบริการขึ้นแล้วมีการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายกัน และมีวัตถุประสงค์จะได้ประโยชน์จากการกระทำกิจกรรมนั้น
ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน หมายถึง เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้แรงงานจากสมาชิก
ในครัวเรือนใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ใช้วตั ถุดบิ ทีห่ าได้ในท้องถิน่ นัน้ วิธกี ารผลิตเป็นเทคนิคดัง้ เดิม
ซื่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ได้แก่ อุตสาหกรรมทอผ้า ทำร่ม เครื่องเขิน ทอเสื่อ และเครื่องจักสานต่าง ๆ
( สุกัญญา ตันธนวัฒน์, 2551 )
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กฎหมายธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เนื่องจากการประกอบธุรกิจใด
ก็ตามจะต้องมีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นตัวล้อมกรอบ อาทิ กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการเสียภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและประกันสังคม
รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่ จำเป็นต้องทราบและ
เข้าใจตัวบทกฎหมายสามารถนำไปใช้อา้ งอิงเพือ่ การดำเนินธุรกิจเรือกอและจำลองได้ ( สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม , 2552 )
ธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์ นับเป็นธุรกิจที่สำคัญยิ่ง เพราะทำหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่
อุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตขึ้น และนำไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทำให้ประชาชนทั่วไปหาซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้สะดวก
ตามปริมาณและเวลาที่ต้องการ ได้แก่ คนกลาง ร้านค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจขายตรง และธุรกิจที่เป็นตัวแทน
นายหน้าขายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจเรือกอและจำลองของจังหวัดนราธิวาส พ่อค้าคนกลางในจังหวัดนราธิวาส
เช่น ร้านนรากรอบวิทย์ ได้ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันการผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการสั่งซื้อปริมาณมาก ดังนั้น ช่องทางการจัดจำหน่ายทางด้านการตลาด
ในขณะนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพราะเรือกอและจำลองจำหน่ายดีมากผลิตไม่ทัน แต่ถ้ามีคู่แข่ง
การตลาดถือว่าเป็นส่ิงสำคัญที่ต้องคำนึงถึง
การตลาด ( Marketing ) นับว่าเป็นวิชาแขนงหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ เพราะการตลาดจะมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย วิธีนำเสนอผู้บริโภค รวมทั้งการทำให้ผู้บริโภคได้รับความ
พอใจจากการบริโภคสินค้าและบริการเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพื่อความอยู่รอดและขจัดคู่แข่งขันโดยอยู่
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณนักธุรกิจและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
คือ ราคาไม่แพง คุณภาพดี ความน่าเชื่อถือและการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว ( บุญส่ง บริเวณไพศาล, 2551 )
ธุรกิจเรือกอและจำลอง เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ชาวบ้านทอนฮีเล ( บ้านทอนปัจจุบัน ) อยู่ในตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง
16 กิโลเมตร และตำบลปาเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นธุรกิจในครัวเรือน ที่สืบทอด
มาตัง้ แต่สมัยปูย่ า่ ตายาย ในอดีตจนถึงปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่หรือคนรุน่ หลัง จะต้องอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของ
เรือกอและจำลอง เพื่อให้ลูกหลาน เหลน ในอนาคตได้ชื่นชมความสวยงาม ทั้งนี้ “ความงดงาม โดดเด่น
ของเรือกอและของจริงไม่ได้งามเฉพาะบางส่วนแต่จะงามตลอดลำเรือ ไม่ว่าจะเป็นลายที่อยู่บนเรือ สีสันที่
แต่งแต้มลงไป รวมทั้งรูปทรงของเรือ ที่มีปลายทั้งสองด้านบรรจบกันเป็นมุมแหลม ขณะที่เรือทั่วไปด้านหนึ่งจะ
แหลม อีกด้านหนึ่งจะตัดครึ่ง นี่เป็นความต่างของเรือกอและที่ไม่เหมือนเรือชนิดอื่นๆ และเป็นเหตุผลว่าทำไม
เรือกอและถึงสะกดใจคนดู” และควรถ่ายทอดให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป ในแง่ของการสร้างรายได้จาก
เรือกอและจำลอง นั้น คำนึงถึงแนวคิดทางธุรกิจที่สำคัญ 2 ประเด็นคือ 1 ) การประกอบการ ซึ่งมีความหมาย
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ว่าเป็นกระบวนการที่จะนำเอาปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน แรงงาน ทุน ) ชนิดต่าง ๆ มาแปรสภาพ
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เป็นสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความหมายในเชิงธุรกิจ คือ การดำเนินกิจกรรมโดย
บุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลซึ ่ ง ร่ ว มกั น ในการผลิ ต หรื อ จำหน่ า ยสิ น ค้ า โดยมุ ่ ง หวั ง ผลกำไรและมี ค วามเสี ่ ย ง
ต่อการขาดทุน ในขณะที่มีความหมายในเชิงของระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมาย ที่หมายถึง วิธีการจัดตั้งกิจการ
หรือหน่วยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเป็นแนวทางควบคุมในการดำเนิน
กิจการ โดยความสำคัญของการประกอบการ คือ 1.1 ) ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคง 1.2 ) ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1.3 ) ช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
ของวิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆ 1.4 ) ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นและ 1.5 ) ช่วยสร้างสรรค์
และรักษาค่านิยมในด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคม 2 ) ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งหมายถึง ธุรกิจที่ประกอบกิจการขนาด
เล็ก เป็นธุรกิจอิสระที่มีเงินลงทุนในกิจการน้อย ยอดขายต่ำ มีทรัพย์สินจำนวนจำกัด และมีพนักงานน้อย
ทั้งนี้ความสำคัญของธุรกิจขนาดเล็ก คือ 2.1 ) พัฒนาเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค 2.2 ) เปิดโอกาสให้มีการ
ประกอบการ 2.3 ) ก่อให้เกิดการจ้างงาน 2.4 ) ช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 2.5 ) ให้การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดใหญ่ และ 2.6 ) เป็นแหล่งระดมเงินทุนและมีเงินทุนหมุนเวียนในเศรษฐกิจ ( สุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล,
2545)
ทั้งนี้ ธุรกิจเรือกอและจำลองเป็นธุรกิจที่ช่วยรักษาค่านิยมในด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคม
และเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเป็นอิสระในการลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน พัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด เปิด
โอกาสให้มกี ารประกอบการ และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและมัน่ คงต่อไป นอกจากนีเ้ ป็นธุรกิจ
ที่มีความน่าสนใจมาก เพราะความต้องการของตลาดสูงมาก แต่ไม่สามารถสนองความต้องการได้เพราะคนผลิต
ไม่มี ผลิตไม่ทันเพราะใช้แรงงานที่มีฝีมือของคนพื้นเมือง ไม่ได้ใช้เครื่องจักร รายได้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานออกมา
สวยราคาดี ซึ่งรายได้โดยเฉลี่ย เดือนละ 4,500 - 5,000 บาท นับว่าเป็นรายได้ค่อนข้างดี ดังนั้นทางภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในจังหวัดจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน หาวิธีการให้การสนับสนุนด้านเงินงบประมาณแหล่งเงินทุน ด้าน
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และด้านการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเรือกอและควรที่จะบรรจุเป็น
หลักสูตรในสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมความสวยงามของเรือกอและต่อไป
ปัจจุบันนี้ เรือกอและจำลองที่บ้านทอนผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพราะ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต คนที่จะทำเรือกอและจำลองได้จะต้องเป็นคนที่มีความ
ละเอียดอ่อนมีความประณีต เพราะเป็นงานฝีมือล้วน ๆ ซึ่งใช้จินตนาการในการเขียนลวดลาย ให้ดูอ่อนช้อย
สวยงาม และต้องใช้ความอดทนสูง ใจเย็น ใจรักด้วย และที่สำคัญจะต้องทำเป็นกลุ่มถึงจะสำเร็จ ดังนั้นเพื่อ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำเรือกอและให้สำเร็จ ความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของคนเรา ใครอดทนได้มากกว่าหรือพูดง่าย ๆ ว่าอึดกว่า ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะ (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2549)
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กระบวนการผลิตเรือกอและจำลอง ตัง้ อยูท่ ต่ี ำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงไทยมุสลิม ที่ผลิตเรือกอและและเป็นแหล่ง
ต่อเรือกอและใหญ่ มีขนาดใหญ่ 25 ศอก ซึ่งสามารถออกทะเลเพื่อหาปลาได้ รวมทั้งการประดิษฐ์เพื่อขาย
ให้กบั ส่วนราชการและนักท่องเทีย่ ว เป็นของฝากและของทีร่ ะลึกเพราะราคาไม่แพง เรือกอและจำลองมีราคาตัง้ แต่
หลักร้อยไปถึงหลักหมืน่ เป็นศิลปะพืน้ เมืองและเป็นสินค้าหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ของจังหวัด
นราธิวาส ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เรือกอและจำลอง
การผลิ ต เรื อ กอและจำลองเริ ่ ม จากการฝึ ก หั ด ของเด็ ก ในหมู ่ บ ้ า นทอนที ่ ม ี อ ายุ ต ั ้ ง แต่
13 ปีขึ้นไปที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรือที่จัดทำหรือผลิตออกมาสวยบ้าง ไม่สวยบ้าง ขายได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
ฝึกหัดไปเรื่อย ๆ จนชำนาญ ขณะนี้ถือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในหมู่บ้านทอนได้อย่างดี
และสามารถเลี้ยงตนเองโดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ รูปแบบของเรือกอและจำลองเป็นเรือที่สร้างเหมือนเรือจริง
ทุกอย่าง แต่ย่อส่วนลง เหลือขนาด 6 นิ้ว, ขนาด 10 – 12 นิ้ว ปัจจุบันได้มีศูนย์เรือกอและจำลอง บ้านทอน
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มเรือกอและ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่สร้างรายได้ให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม รายได้เฉลี่ย 4,500 - 5,000
บาท/คน/เดือน ดังแสดงใน ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เรือกอและจำลอง ของศูนย์เรือกอและจำลอง บ้านทอน

12

“เรือกอและจำลองแม้จะลำเล็ก ๆ แต่กรรมวิธีการทำยุ่งยากไม่น้อย ต้องใช้เวลาและความอดทนสูง นอกเหนือ
จากฝีมือทางศิลปะที่ต้องมีเป็นทุนอยู่แล้ว “วิธีทำก็ใช้ไม้มูกทรายสดหรือแห้งตัดเป็นท่อนๆ มาขุดให้เป็นรูปตัว
เรือจริงๆ นอกจากไม้มูกทรายแล้วสามารถนำไม้ชนิดอื่นมาทำได้เหมือนกัน แต่จะนิยมไม้มูกทรายมากกว่า จาก
นั้นจึงแกะลายบนตัวเรือกอและ เสร็จแล้วก็ทำอุปกรณ์ตกแต่งบนเรือ ทาสี และเขียนลาย เป็นอันเสร็จสิ้น”
เวลาพูดเหมือนจะง่าย แต่ทำจริงๆ ยากเหลือเกิน“ เฉพาะขุดไม้ให้เป็นรูปเรืออย่างเดียวก็ต้องใช้เวลา 3-4 วัน
แล้ว จากนั้นก็ต้องมานั่งแกะลายและทาสี ทาเสร็จสีหนึ่งก็ต้องรอให้สีนั้นแห้งแล้วจึงละเลงสีอื่นต่อ สรุปเดือน
หนึ่งต่อคนทำได้แค่ 1 ลำเท่านั้น คนที่จะทำได้ต้องเป็นคนใจเย็นมากๆ ถ้าใจร้อนทำไม่ได้เลย ศิลปะต้องใจเย็น
และใจรัก” จุดเด่นของเรือกอและอยู่ที่ลาย “ลายที่สลักบนเรือ แต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกัน สำหรับลายของ
เรือกอและทีบ่ า้ นปาเสยาวอจะเป็นลายทีค่ ดิ ขึน้ มาเอง ตามจินตนาการ ของตนเองโดยเฉพาะเป็นลายผสมระหว่าง
มลายู จีน อินโดนีเซีย และลายไทย จะเรียกว่าเป็นลายประยุกต์
ทั้งนี้ หากทำให้อาชีพต่อเรือกอและจำลองได้รับความนิยม และมีการสั่งซื้อมากขึ้นจะเป็นการ
ช่วยต่อลมหายใจให้ศาสตร์และศิลปะแขนงนีย้ งั คงอยูค่ ชู่ มุ ชนสืบไปนานเท่านาน โดยเฉพาะคนหนุม่ สาวทีจ่ ะเป็น
ผู้สานต่อภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ( คมชัดลึก, 2552 )
ขั้นตอนการทำเรือกอและจำลองของศูนย์เรือกอและจำลองบ้านทอน
จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่น ไม้กระท้อน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน แกะสลักง่าย ทนทาน
กระดาษเขียนแบบ กระป๋องสี สีน้ำมัน เช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีขาว สีดำ พู่กัน ดินสอ
เครื่องกรอไม้ เสื่อกระจูด เป็นต้น โดยมีวิธีทำ คือ สร้างแบบเรือกอและลงในกระดาษ นำไม้กระท้อน ตัดขนาด
ตามแบบที่ต้องการ หลังจากนั้นนำไม้ไปกรอตามแบบที่สร้างไว้ และนำไม้มาฉลุลวดลายตามแบบร่าง และ
เขียนลวดลายตามจินตนาการของตนเองหรือลายประยุกต์ระหว่างลายไทย ลายชวา ลายมาลายู และจีน หรือ
จะเป็นลายไทยอย่างเดียวก็ได้ เช่น ลายบัวคว่ำ ลายกนก ลายหัวพญานาค เมื่อวาดลายหรือลงฉลุลายเสร็จแล้ว
เลือกสีนำ้ มันตามต้องการ ซึง่ ผูท้ ล่ี งสีจะต้องมีความระมัดระวังอย่าให้พลาดมิเช่นนัน้ จะต้องลบสีออกทัง้ หมดและ
ลงร่างลวดลายใหม่ซึ่งจะทำให้เปลืองทั้งแรงกาย แรงใจ เงินและเวลา เมื่อลงสีเรียบร้อยแล้วตั้งไว้สักพักให้
สีแห้ง และลงสีใหม่ตามต้องการจนกระทั่งครบทั้งลำเรือ เป็ น อั น ว่ า เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยของตั ว ลำเรื อ กอและ
หลังจากนัน้ ทำเครือ่ งมืออุปกรณ์ชน้ิ เล็ก ๆ เช่นไม้พาย ทีน่ ง่ั และทีว่ างเรือ และทาสีตามต้องการ เสร็จกระบวนการ
ทำเรือกอและจำลองพร้อมจำหน่ายได้ ทุกคนที่มีส่วนร่วมจะมีความสุข กับเรือกอและลำงาม หรือนางฟ้า
ผู้เลอโฉม คือ ความภาคภูมิใจของเยาวชนในศูนย์เรือกอและจำลองบ้านทอน
ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อเรือกอและขนาดใหญ่และเรือกอและจำลอง
ผู้ที่ต่อเรือกอและขนาดใหญ่คนแรกของหมู่บ้าน ”บ้านทอน” ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาสคือ นายดอหะ มะดือเร๊ะ หมู่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึง่ ได้เสียชีวติ แล้ว ปี
พ.ศ. 2538 เมือ่ อายุ 80 ปี นายดอหะ มะดือเร๊ะ ซึง่ ได้ทง้ิ มรดกอันล้ำค่าให้กบั ลูกชายในการต่อเรือกอและ
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ให้กบั ชาวประมงในจังหวัดนราธิวาสได้ใช้เรือเพือ่ ประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบนั . และลูกชาย ชือ่ นายมะอูเซ็ง มามะ
เป็นบุคคลแรกทีท่ ำเรือกอและจำลองของบ้านทอน ในจังหวัดนราธิวาส อยูบ่ า้ นเลขที่ 319/1 หมู่ 2 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบนั อายุ 50 ปี
ข้อคิดเห็นจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง
จากการสัมภาษณ์ คุณรุสลี บินดอเลาะ เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 10.30 – 13.30 น.
ณ ศูนย์ทำเรือกอและจำลอง บ้านทอน ทราบว่า เรือกอและจำลองเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีคุณค่า ในจังหวัด
นราธิวาส ได้เล่าว่า ”อาชีพหลักของชาวบ้านทอน คือ อาชีพชาวประมง ออกทะเลตอนเช้ากลับเย็น ก็คือหาเช้ากิน
ค่ำนั้นเอง บางวันได้ บางวันไม่ได้แล้วแต่โชคชะตา ออกเรือในแต่ละวันได้รายรับประมาณ 30,000 – 40,000 บาท
เรือกอและหนึ่งลำต้องใช้คนประมาณ 5-7 คน รายได้ต่อวันหลังหักค่าใช้จ่ายมาแบ่งเท่ากัน รายได้เฉลี่ยประมาณ
5,000 บาทต่อคน/เดือน การจัดทำเรือกอและจำลองของคุณรุสลี บินดอเลาะ เริ่มจัดตั้งกลุ่ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2545 เริ่มจากไม่มีอะไรเลย และทำเรือไม่เป็นด้วย เพราะอาชีพเดิมคือ ทำปลาไส้ตันแห้งส่งออกไปขายประเทศ
มาเลเซีย แต่มีความคิดจะช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งมั่วสุมติดยาเสพติด จะทำ
อย่างไรจะช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ ให้พ้นจากภัยสังคมที่ไม่ดีทั้งหลาย หลังจากนั้นได้ไปศึกษาและสังเกตวิธี
การทำเรือกอและจากนายมะอูเซ็ง มามะ ประมาณ 6 เดือน สามารถที่จะทำเรือกอและจำลองได้เองแล้ว จึง
สร้างกระท่อมหลังเล็ก ๆ 1 หลัง ซื้ออุปกรณ์เท่าที่จำเป็นโดยใช้ทุนของตนเองทั้งหมด และได้ชักชวนเยาวชน
คนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มไม่ได้เรียนหนังสือให้เข้ามาทำเรือกอและด้วยกัน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พอทำ
เสร็จขายในราคา 100 บาท ก็ให้เงินกับเยาวชนคนนั้นไป เยาวชนคนนั้นชักชวนเพื่อนต่อไป ว่าทำเรือเสร็จแล้วได้
เงินด้วย เป็นการชวนต่อเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 35 คน สมาชิกบางคนก็แต่งงานไปอยู่กับครอบครัว
ไปประกอบอาชีพอื่นบ้าง อาชีพชาวประมงบ้าง กรีดยางบ้าง แต่เรือกอและจำลองก็ยังทำอยู่ แต่ไม่ได้ทำที่ศูนย์
เอากลับไปทำที่บ้านโดยใช้เวลาว่างช่วงเย็น ๆ และเวลากลางคืนเมื่อเสร็จแล้วก็มาส่งที่ศูนย์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 4,500 - 5,000 บาทต่อคน ระยะหลังมีหน่วยงานราชการช่วยเหลือสนับสนุน ในด้านเครื่องมืออุปกรณ์
เช่น สว่านไฟฟ้า เลื่อยวงเดือน กบไฟฟ้า เครื่องเลื่อยฉลุ จิกซอ ฆ้อน คีม ก้านเลื่อยฉลุ กบมือ กบตู้ อีกมากจำ
ไม่ได้ ใช้ไม้อะไรในการทำเรือ? ใช้ไม้กระท้อนในการทำเรือกอและจำลอง เรือ 1 ลำ ใช้ ระยะเวลากี่วัน? คุณรุสลี
บินดอเลาะ บอกว่าตอบไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ ขนาดใหญ่ 10 – 12 นิ้ว ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะทำ
ได้ 3 ลำ ขนาด 6 นิ้ว ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ จะทำได้ 10 ลำ ส่วนที่ยากที่สุดในการทำเรือกอและ
จำลอง คือ การเขียนลายบนเรือ ลายที่ทำเรือขณะนี้มีอยู่ 5 ชนชาติ คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวชวาอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย และชาวจีน ราคาขายที่ศูนย์ฯ ลำขนาด 6 นิ้ว ราคาไม่ใส่กรอบ ลำละ 350 บาท
ถ้าใส่กรอบ ลำละ 1,200 บาท ขนาด 10 นิ้ว ไม่ใส่กรอบ ราคา 1,200 บาท ขนาด 12 นิ้ว ไม่ใส่กรอบ
ราคาลำละ 1,500 บาท ใช้สีอะไรทาเรือกอและ? ใช้สีน้ำมันทา สีที่ใช้จะเป็น สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีน้ำเงิน
สีเขียว สีดำ” ( ก่อแก้ว วงศ์พันธุ์ และคณะ, 2549 )
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ปัจจุบันมีลูกค้าประจำจาก จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
และร้านนรากรอบวิทย์รบั ตลอดเวลาผลิตเสร็จเมือ่ ไรส่งได้ทนั ที ทางศูนย์ผลิตไม่ทนั ไม่มสี นิ ค้าคงเหลือเพราะ
ผลิตไม่ทัน เนื่องจากกำลังการผลิตมีไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นทางศูนย์เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจและมี
ฝีมือด้านศิลปะอยู่แล้ว ฝึกอบรมการทำเรือกอและจำลองหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาประมาณ 20 วัน สามารถทำ
เรื อ กอและขายได้ ส ร้ า งอาชี พ เป็ น ของตนเองและเพื ่ อ สนองความต้ อ งการของตลาดที ่ ส ั ่ งจำนวนมากซึ ่ ง
ทางศูนย์ได้ปฏิเสธไปแล้ว
นอกจากนี้ คุณรุสลี บินดอเลาะ ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจที่สำคัญ คือ ควรมี
หน่วยงานให้การสนับสนุนโดยให้ส่งเสริมเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและว่างงานอยู่ให้มาฝึกหัดและ
ลองทำ หลังจากนั้นให้จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา บอกได้เลยว่า ถ้าทำคนเดียวไม่สำเร็จแน่นอน ต้องพยายามทำงาน
เป็นกลุ่มเพราะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานและสำเร็จตามเป้าหมาย ขายได้แล้วเอาเงินมาแบ่งกัน สามารถสร้าง
อาชีพให้กับตนเองและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป ทั้งนี้ขณะที่ไปสัมภาษณ์จะมีนักเรียนจากโรงเรียน
ดารุสลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งนักเรียน จำนวน 22 คน เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการทำ
เรือกอและจำลอง จำนวน 15 วัน 90 ชั่วโมงซึ่งเด็กๆ กำลังทำเรืออย่างสนุกสนานกัน โดยทำเป็นกลุ่มๆ ทาง
โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ และให้ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 150 บาท นักเรียนที่อบรมเสร็จ
แล้วจะได้เรือกอและจำลอง คนละ 1 ลำ กลับบ้าน ก่อนหน้านี้ก็จะมีวิทยาลัยประมงปัตตานี โรงเรียนปูยุต
จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้มาอบรมหลักสูตรระยะสั้นเช่นกัน บาง
โรงเรียนได้เชิญคุณรุสลี บินดอเลาะไปบรรยายนอกพื้นที่ เช่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านกาเด็ง อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 5 คุณรุสลี บินดอเลาะ และ คุณมะตัรมีซี บินมามุ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ ให้นกั วิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม นักวิจยั นักศึกษา
และผู้สนใจได้ศึกษาวิจัย เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในเชิงลึก จะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
สามารถที ่ จ ะอนุ ร ั ก ษ์ แ ละถ่ า ยทอดงานฝี ม ื อ ให้ เ ยาวชนรุ ่ น หลั ง ได้ ช มความงดงามของลวดลายบน
เรือกอและลำนี้ได้ และเรือกอและจำลองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ ช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น แต่ไม่
สามารถสนองความต้องการของตลาดได้ เพราะขาดบุคลากรทีจ่ ะรับมรดกอันล้ำค่าในการผลิตและประชาสัมพันธ์
ให้ชาวโลกได้ชื่นชมลวดลายที่ประยุกต์ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยพุทธ ไทยมุสลิม ชาวชวาอินโดนีเซีย ชาว
มาเลเซียและชาวจีน
2.ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ควรให้การสนับสนุนด้านเงินงบประมาณ ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
และด้านการขนส่งสินค้า ด้านส่งเสริมการผลิตเรือกอและ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป
โดยมีวิธีการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้
2.1 จัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และจังหวัดอื่น ๆ
ในประเทศไทยที่สนใจ ได้ศึกษาวิธีการจัดทำเรือกอและจำลอง เพื่อสร้างอาชีพหารายได้ให้กับครอบครัวหรือ
เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกต่อไป
2.2 ให้ทางรัฐบาลบรรจุเนือ้ หาวิชาการจัดทำเรือกอและจำลองในสถานศึกษา เพือ่
ให้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ได้สบื ทอดต่อไปและให้เยาวชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2.3 ให้จังหวัดนราธิวาสสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อจัดอบรมให้คนในจังหวัด
นราธิวาสและประชาสัมพันธ์ในด้านการตลาด เพื่อให้การทำเรือกอและจำลอง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2.4 สนับสนุนเงินงบประมาณ โดยการจัดหาแหล่งเงินทุน เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อเป็นทุนสำรองในการขยายกิจการ และการจัดการเปลี่ยนแปลงการบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและพัฒนาองค์
การให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ( จิตติ รัศมีธรรมโชติและสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2551 )
2.5 ให้นักจิตรกรรม และผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันสร้างลาย
ผสมผสาน ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อสร้างลายเรือกอและลำใหม่ ที่เป็นของประเทศ
ไทย มิใช่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ (จินดนัย ไพรสณฑ์และคณะ, 2549)
ทั้งนี้วิธีการสนับสนุนที่สำคัญเพื่อให้เรือกอและจำลองอยู่คู่กับชาวปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และประเทศไทยตลอดไปนั้น “ทางเดียวที่จะให้วิชาต่อเรือกอและยังคงอยู่ คือต้องบรรจุเป็นหลักสูตรเฉพาะใน
โรงเรียน อาจจะ เป็นวิชาชีพหรือวิชาเลือกในโรงเรียน เพราะฉะนั้นทางภาครัฐ ภาคเอกชน จะต้องช่วยเหลือ
กัน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเป็นของตนเอง ควรรณรงค์ให้เยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ ซึ่งเป็นมรดกให้คงอยู่ ตลอดไป โดยการจัดฝึกอบรม จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี
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ผู้คนจำนวนมากที่สนใจอยากเรียน แต่ไม่มีโอกาส จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จึงควร
ริเริ่มส่งเสริมให้ประชาชนฝึกเป็นอาชีพจะได้มีรายได้และมีงานทำเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
ต่อไป ( โต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิศรา, 2552 )

สรุปและข้อเสนอแนะ

เรือกอและเป็นเรือประมงชายฝั่งของชาวประมงที่อยู่ติดริมทะเล เช่น ปัตตานี นราธิวาส
และสงขลา เรือกอและจำลองเป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านทีม่ คี ณ
ุ ค่าในจังหวัดนราธิวาส เพราะเรือกอและเป็นเครือ่ งมือ
ของชาวประมงในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว ในหมู่บ้านทอนได้มีการต่อเรือกอและเพื่อจำหน่ายให้
กับชาวประมง ใช้ไม้ตะเคียนทอง(ไม้จืองา) ไม้หลุมพอ ไม้สยา ระยะหลังไม้เริ่มหายาก ราคาแพง คนที่ต่อ
เรือกอและมีแนวคิดเพื่อทำเรือกอและจำลองลำเล็ก ๆ ขนาด 6 นิ้ว ความงดงามของลวดลายบนเรือกอและ
จำลองเหมือนเรือกอและขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอิทธิพลศิลปะของ 4 ชนชาติ คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทย
มุสลิม ชาวชวาอินโดนีเซีย มาเลเซีย และชาวจีน ซึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการจาก
ประเพณี ศาสนา วรรณคดี ศิลปะการแสดงต่าง ๆ โดยผสมผสานเพื่อความสวยงาม ราคาขายเรือกอและ
จำลอง มีราคาหลักร้อยถึงหลักหมื่นแล้วแต่ขนาดของเรือซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและเลี้ยงครอบครัว
ได้อย่างมีความสุข นอกจากนีเ้ รือกอและจำลองยังช่วยแก้ปญ
ั หาสังคมและเศรฐกิจของจังหวัดนราธิวาสเช่นแก้
ปัญหาคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการว่างงานเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยกฐานะ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 4,500 – 5,000 บาท ขณะนี้สมาชิก
ของศูนย์เรือกอและจำลอง มีจำนวน 35 คน บางคนได้แต่งงานเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวสามารถดูแลภรรยา
และบุตรได้อย่างมีความสุข และทุกคนในหมู่บ้านบ้านทอนอยู่แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” ( Sufficiency
Economy ) ตามพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความละเอียดรอบคอบ
และมีคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ทะเลาะ
วิวาท มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความช่วยเหลือกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล รู้จักคิด
และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปัญหาในขณะนี้ คือ เรือกอและจำลองผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะขาด
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการผลิต ผูท้ จ่ี ะทำเรือกอและจำลองได้จะต้องเป็นคนทีม่ คี วามละเอียดอ่อน
มีความประณีต ต้องใช้ความอดทนสูง ต้องใจเย็น และมีใจรักด้วย ถ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะ
ทำไม่ได้ และทีส่ ำคัญจะต้องทำเป็นกลุม่ ถึงจะสำเร็จ เพราะเป็นงานฝีมอื ล้วน ๆ อย่างไรก็ตามนักวิชาการ นักวิจยั
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งให้
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คงอยู่ตลอดไป และรัฐบาลและภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการ
บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง และหาแหล่งเงินทุนให้เยาวชนได้เป็นทุนสำรอง เพื่อผลิตเรือกอและจำลอง เพื่อ
สร้างอาชีพให้กับตนเองได้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขและให้เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดใกล้เคียงดีขึ้นส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและเพื่อเยาวชนรุ่นหลังได้ชมเรือกอและจำลอง
อันสวยงามตลอดไป
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