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 “คนแก�ยกมือเสนอในที่ประชุมว�าต�องการไปศึกษาดูงาน                  
เขาต�องการพัฒนางานให�ดขีึน้ อยากไปดวู�าท่ีอืน่ทําลวดลายแบบไหน 
จะนํามาประยุกต�ใช� ลองทําตาม หรือสร�างลายใหม�ๆ จากที่เคยกลัว        
ไม�กล�าพูด ตอนน้ีพูดเองในท่ีประชุม เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีพวกเขา  
มัน่ใจมากขึน้”
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 หญงิชราสองคนเปดบานตอนรับผูมาเยีย่ม

ชมกลุมทาํเสือ่กระจดูแหงบานปยู ูเสือ่ผนืงามคอย

ถกูลาํเลียงมาวางลงอวดลายสวย สวนใหญเปน

ลายพ้ืนบาน ไดแก ลายดอกพกิลุ ลายกุหลาบ 

ปกตจิะใชปรูบัแขก คนมาเยีย่มเยือน สวนผนืท่ี

ใชเองจะสานขึน้อยางงาย ไมมลีวดลายใดๆ  คน

แกยงัคงสานเสือ่กนัไวใชในบาน มหีลายผืนจงึจะ

ขายเม่ือใครมาถามซ้ือ ยิง่คราวใดพาไปออกงาน

จาํหนายสนิคาพ้ืนบาน ลกูคาแทบจะแยงกันซ้ือ 

เปนความภูมใิจของกลุมสานเสือ่กระจดู และต้ังใจ

จะสืบสานถายทอดหตัถกรรมพ้ืนบานน้ีใหคงอยู

ตอไป 

 บานปยู ูตาํบลเกาะสะทอน อาํเภอตากใบ 

จงัหวดันราธิวาส เปนชมุชนดัง้เดมิ ตามคาํบอก

เลาของคนเกาแกถึงการตั้งบานเรือนบริเวณน้ี  

เมือ่ครัง้ทีช่าวบานจากจงัหวดัปตตาน ี และสวน

หน่ึงมาจากประเทศมาเลเซียอพยพเขามาแผวถาง

ที่ดินทํากิน สามารถจับปลาหมอในหนองนํ้า     

ซึง่ตวัใหญขนาดทาํกนิเล้ียงคน 30 คนอยางอ่ิม

หมีพมีนั คาํวา “ปยู”ู แปลวาปลาหมอ เรียก

หนองน้ําท่ีจบัปลาหมอไดวา “ปลักปูย”ู ตอมาชาว

บานถมเพื่อสรางบานเรือน ตั้งถิ่นฐานมากข้ึน 

แลวเปลีย่นชือ่บรเิวณนีใ้หมวา “บานปยู”ู 

 ชาวบานปูย ูประกอบอาชพีเปนเกษตรกร 

สวนใหญทํานา และทําสวน ไดแก มะพราว 

ยางพารา และลองกอง รายไดตอครวัเรอืนตํา่สดุ 

65,000 บาทตอป สงูสดุอยูที ่150,000 บาท 

สานเส่ือสานใจคนบ�านปูยู 



33

นบัถือศาสนาอิสลามทัง้หมด คนสวนใหญจบการ

ศึกษาระดับมัธยมปลาย นิยมสงลูกเรียนใน

โรงเรียนสอนศาสนาเอกชนทีม่กีารจดัการศึกษา

ระบบสามญัควบคูกบัศาสนาดวย 

 การทํามาหากินและการประกอบอาชีพ

เกษตรกรเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีกําหนดประเด็น

ความตองการของคนในชมุชน ดงัจะเหน็วาในเวที

วเิคราะหขอมูลชุมชนในปแรก ทีป่ระชุมไดนาํเสนอ

ประเดน็ในเวทีรวม 5 ประเดน็ ไดแก 

1. การบริหารจัดการกลุมทํานาเพ่ือลด

ตนทนุและจดัการตลาดทีแ่นนอน  

2. การปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาเพือ่การ

บรโิภค  

3. การจดัการนํา้เพือ่สามารถทาํนาปรังได 

4. การบริหารจัดการกลุ มอาชีพเพ่ือให

สามารถดาํเนนิการตอเนือ่ง และ 

5. การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตจากสวน 

ผลไม

 เม่ืออาสาสมคัรไดไปหาขอมูลเพ่ือกลบัมา

นําเสนอตอท่ีประชุมไดเพ่ือลงมติวาในปแรก      

จะเลอืกประเดน็ไดพฒันาเปนโครงการ  โดยผูรบั

ผดิชอบท้ัง 5 ประเด็นนาํเสนอตอทีป่ระชมุ ชีใ้ห

เห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับ     

ออกมาเปนขอสรุปโครงการยอยท่ีจะทํา 3 

โครงการไดแก

1. โครงการรับซื้อขาวเปลือกและแปรรูป

เปนขาวสารเพือ่แบงจาํหนาย 

2. โครงการปลกูพืชไรหลังฤดูเก็บเก่ียวขาว

และปลกูผกัสวนครวัรอบๆ บาน และ

3. โครงการสืบทอดหัตถกรรมพื้นบาน  

สานเสือ่กระจดู 

 ซึง่แตละประเด็นเอือ้ตอการพัฒนาและการ

แกไขปญหาเร่ืองอาชีพหลกัของคนปยู ูอรญัญา   

วริยิสกุล ผูประสานงานพืน้ทีเ่ลาวา 

  “บานปูยูพัฒนาโครงการชากวาอีก

หมูบานในตําบลเดยีวกัน เพราะตดิปญหาการมี

สวนรวมของชาวบาน สวนใหญเปนกลุมคนเดิมๆ 

ทีเ่คยไดรบัจดัสรรโครงการอยูเปนประจาํ ยงัไม

กระจายไปอยางท่ัวถึง จนปถดัมาเกดิการแบงเขต

การปกครองเปนโซน ทั้งหมด 4 โซน การ

ประชาสัมพนัธโครงการเขาถงึแตละโซนชาวบาน

เขารวมมากขึน้ จงึพฒันาโครงการได”
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 ที่มาของโครงการรับซื้อขาวเปลือกเพื่อ

แปรรปูเปนขาวสารมาจากการวเิคราะหการทาํนา

ของชาวบานปูยูที่เคยทํานาไดปละสองคร้ัง แต

ปจจบุนัลดเหลือปละคร้ัง และแนวโนมการทํานา

จะคอยลดลงเพราะปญหาฝนทิง้ชวงนาน ตองเจอ

สภาพแลงติดตอกันหลายเดอืน อกีท้ังตนทุนการ

ผลติสงูไมวาจะเปนคาปุย คาจางไถ หวานหรือดาํ 

และเกีย่วขาว ขณะทีข่ายขาวไดราคาตํา่ ขาดทนุ 

ไมคุมกบัการลงทุน ประกอบกับสถานการณความ

ไมสงบ พอคาคนกลางที่เคยมารับซื้อขาวใน

หมูบานไมมาประจาํเหมือนเชนเดิม แตละคร้ังท่ี

เขามารับซ้ือใหราคาตํา่ ชาวนาตองยอมขายถูก

เพราะตองการเงนิจายหนี ้และเหลอืเปนคาใชจาย

ในบาน 

 สภาพชาวนาทีน่ีไ่มเพียงแตหลังสูฟาหนา

ยงัสู “หนี”้  ทาํใหฐานะทีจ่นอยูแลวกลบัยากจน

หนกัขึน้ไปอกี เพือ่จะบรรเทาและแกไขปญหาที่

เกดิขึน้กบัชาวนา โดยเฉพาะขาวราคาตํา่ ชาวนา

ทีเ่ปนกลุมใหญในหมูบานรวมกนัเสนอโครงการรบั

ซื้อขาวเปลือกและแปรรูปเปนขาวสารเพื่อแบง

จาํหนาย ซึง่ประเดน็ท่ีนาํเสนอดงักลาวมาจากการ

มสีวนรวมทาํขอมลูดานทรัพยากรในหมูบาน เหน็

โอกาสทีจ่ะรวมกลุมกนัแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ เชน

ที่ มูฮามะซากี เลงฮะ ประธานกลุมรับซื้อขาว

เปลอืกและแปรรปูขาวเลาวา 

รวมกลุ�มชาวนา  สร�างพลงัต�อรอง   
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 “ผมเปนชาวนา คนบานปยูทูาํนา แตไม

เคยสนใจวานาในปูยูมีกี่ไร ผมไปทําขอมูล

ทรัพยากร ถามจํานวนตนมะพราว ตนยาง 

ปาลม แลวกท็ีน่า จาํไดแมนเลยวาม ี 947 ไร 

เลยคิดวา นาจะมารวมกลุมชาวนาแกปญหาของ

พวกเรา”  

 การดําเนินการเร่ิมจากการรวมกลุม

สมาชิกเปนชาวนาจํานวน 100 คน ระดมหุน   

หุนละ 100 บาท เปนเงนิทุนของกลุมรวมเขากับ

เงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ช.ช.ต.     

นาํมารบัซือ้ขาวเปลอืกซึง่สวนใหญเปนขาวชมุชน

พนัธุซบีกัูนตัง ของสมาชกิกลุมและผูขายนอกกลุม 

โดยใหราคาสมาชิกสูงกวา จากนั้นนํามาสีเปน

ขาวสารบรรจุกระสอบ และเปนผูหาตลาดขายสง 

ปจจุบันตลาดหลักอยู  ต.กะลุวอ อ.เมือง 

จ.นราธิวาส ผลการดําเนินงานชวยใหชาวนา  

ขายขาวไดราคาดีขึ้น คนในหมูบานไดบริโภค

ขาวสารท่ีปลกูและผลติในหมูบานในราคาถกูกวา

ตลาด ประธานโครงการบอกถึงความดีใจวา

 “เห็นชาวนาขายขาวไดราคาดีขึน้ มรีายได 

ก็ดีใจ ภูมิใจที่มีสวนรวมชวยเหลือชาวบาน 

กจิกรรมรบัซือ้ขาวมาแปรรปูนี ้ทาํใหทกุคนไดรบั

ประโยชน ชาวนาขายไดราคา ชาวบานไดกนิขาว

ทีป่ลกูในหมูบาน ราคาถูกกวารานคา” 
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ฝ�นนีท้ีเ่ป�นจริง
 

 สวนโครงการสบืสานหตัถกรรมพืน้บาน

การสานเสือ่กระจดู มาจากขอมลูชมุชนดานการ

ทํามาหากินและอาชีพ ซึ่งพบวาชาวบานที่     

สวนใหญเปนผูสงูอายจุะสานเสือ่กระจดูไวใชงาน 

ทาํขายก็สรางรายไดใหแกครอบครวั เปนการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน และรกัษางานหตัถกรรม

พื้นบานไว แตที่ผานมาถูกละเลย ไมเคยไดรับ

ความสนใจเขามาสงเสริม หรือสนับสนุนมจาก

องคกรและหนวยงานใด ขาดโอกาสที่จะไดมี   

สวนรวมในชุมชน และไดเสนอความตองการให

เปนทีย่อมรับของคนสวนใหญ  

 กจิกรรมหลักของโครงการนี ้คอื การจดั

ซื้อเครื่องรีดกระจูด ซ่ึงชวยลดการใชกําลังและ  

ทุนแรงในขัน้ตอนทํากระจูดเปนเสนเรยีบ ซึง่คอน

ขางมีราคาแพงมากเกินความสามารถท่ีผูสงูอายุ

จะซือ้เคร่ืองมาใชงานได เม่ือทราบวา โครงการ 

ช.ช.ต. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาหมูบาน จงึ

เห็นเปนโอกาสจะซ้ือเคร่ืองรีดกระจูดมาใชใน  

กลุมสานเสือ่ ในวนัทีป่ระชุมลงมติปรากฏวา ผูสงู

อายุเขารวมเปนจํานวนมากชวยกันยกมือผาน

โครงการทีเ่ปนความตองการของกลุม ซาการยีา 

เงาะมะ ประธาน เลาวา
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 “รดีกระจูดดวยมือทํายากและใชแรงมาก 

คนแกทาํกนัไมไหว ถามเีครือ่งรดีกระจดูทาํเสรจ็

แปบเดียว เคยเหน็เคร่ืองน้ีแลว แตตองใชเงนิซือ้ 

คนแกจะหาเงนิท่ีไหน ตอนประชาคมระดมเรยีก

คนไปชวยยกมอืใหโครงการผาน คนแกดใีจมาก” 

 อีกโครงการท่ีนําเสนอในปแรก คือ 

โครงการปลูกพืชไรและปลูกผักสวนครัวรอบๆ 

บาน สวนใหญเปนการปลูกเพ่ือกิน ชวยลดคา    

ใชจายภายในครัวเรือน กจิกรรมของโครงการไดแก 

การจัดหาเมล็ดพันธุผักตางๆ ที่สมาชิกของ

โครงการตองการ ไดแก พรกิ พรกิหยวก แตงโม 

ขาวโพด กระเจีย๊บ ถัว่ฝกยาว มะเขือยาว มะเขือ

เปราะ  

  สําหรับในปที่สอง โครงการรับซื้อขาว

เปลอืกเพือ่แปรรปูเปนขาวสารไดรบัการตอยอด 

เดมิทีจ่าํหนายขาวเปนกระสอบในราคาสงปรบัมา

บรรจุถงุ 5 กโิลกรัมเพ่ือขายปลีก และประทบั

โลโกของกลุมบนบรรจภุณัฑ สรางจดุเดน เปนที่

จดจํา และกระตุนความตองการของผูบริโภค โดย

เฉพาะเพ่ือใหผูซื้อมั่นใจวาเปนขาวท่ีผลิตโดย

ชุมชน มีลักษณะพิเศษตรงที่ไมขัดสีขาวมาก    

เกินไป ชวยรักษาวิตามินในเมล็ดขาวท่ีเปน

ประโยชนตอรางกาย นอกจากนีไ้ดจดัพิมพไวนลิ

ประชาสัมพันธขาวชุมชนในตําบลเกาะสะทอน   

ใหเปนทีรู่จกักันเปนวงกวางมากขึน้ 

 เชนเดียวกับโครงการสืบสานหัตถกรรม

สานเส่ือกระจูดท่ีมกีารตอยอดงานจากปกอนหนา 

ซึง่กจิกรรมในปทีส่อง เปนการถายทอดและอบรม

การสานเส่ือกระจดูใหแกผูทีส่นใจ โดยผูเขาอบรม

จะไดเรียนรูการทําลวดลายทองถ่ิน และลงมือ  
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ฝกปฏบิตั ิ เมือ่เกดิความชาํนาญสามารถทาํเปน

อาชีพสรางรายได และเปนสวนหนึ่งของการ

สืบสานหัตถกรรมของชาวปูยูตอไป นอกจากนี้

ทางกลุมยังมีโอกาสไปศึกษาดูงานกลุมกระจูดท่ี

บานทอนอามาน เพือ่เรียนรูการทาํผลิตภณัฑจาก

กระจูดที่หลากหลายมากข้ึน สิ่งที่นาสนใจของ

กลุมสานเสื่อกระจูดคือ การแสวงหาโอกาสจะ

พัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลาย ปราณีตและ

สวยงาม เปนท่ีตองการของตลาดใหกวางมากขึน้ 

ซึ่งหมายถึงสามารถสรางรายไดใหแกสมาชิกใน

กลุมมากพอจะทาํเปนอาชพีทีม่ัน่คงตอไปได  ที่

สําคัญตองเรียนรู การบริหารจัดการกลุมท่ีดี    

รวมดวย อรญัญา วริยิสกุล ผูประสานงานพ้ืนที่

เลาวา

 “คนแกยกมอืเสนอในทีป่ระชุมวาตองการ

ไปศึกษาดูงาน เขาตองการพัฒนางานใหดีขึ้น 

อยากไปดวูาท่ีอืน่ทําลวดลายแบบไหน จะนาํมา

ประยกุตใช ลองทาํตาม หรอืสรางลายใหมๆ  จาก

ที่เคยกลัวไมกลาพูด ตอนน้ีพูดเองในที่ประชุม 

เหน็การเปลีย่นแปลงทีพ่วกเขามัน่ใจมากขึน้”
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นํา้สะอาดทีด่ืม่ได� 

 ในปนี้ยังพัฒนาโครงการผลิตนํ้าดื่มปูยู    

มทีีม่าจากการวิเคราะหขอมูลชุมชนท่ีพบปญหา

ขาดนํ้าสะอาดเพื่อการบริโภค เน่ืองจากระบบ

ประปาหมูบานเสยีอยูบอยครัง้ นํา้ทีผ่ลติไดออก

สแีดง ไมสามารถใชบรโิภคได ชาวบานตองซือ้นํา้

จากภายนอก เพ่ิมคาใชจายในครัวเรือนใหสงูข้ึน 

แตการแกปญหาโดยการซอมแซมระบบประปา

หมูบานใชงบประมาณคอนขางสูงเกินกวาที่

โครงการจะสนบัสนุนได ดงันัน้ จงึรวมกันมองหา

แนวทางอ่ืนๆ ทีจ่ะแกปญหาภายใตงบประมาณที่

มีอยูอยางจํากัด ซึ่งท่ีประชุมเห็นวา จะทําเปน

โรงงานน้ําดืม่ เพราะชวยบรรเทาความเดือดรอน

เรือ่งขาดนํา้สะอาด จาํหนายและใหบรกิารนํา้ดืม่

ในราคาถูกกวาซ้ือภายนอก ไมตองลงทุนกอสราง

โรงงานใหมแตปรับปรุงหองผลิตน้ําด่ืมท่ีตั้งอยู

บริเวณมัสยิดอามานี อับดุลกอเด อาแวเลาะ 

ประธานโครงการนํา้ดืม่เลาวา

 “นํา้บอในหมูบานใชดืม่ไมได นํา้ประปา

ของหมูบานกม็กีลิน่ ชวงฝนตกจะมสีแีดง ชาว

บานใชอาบน้ํา ซกัเสือ้ผาได แตกนิไมไดตองซือ้ 

ผมไปรับนํ้าดื่มที่ตลาดเจะเหแลวมาขายตอใน

หมูบาน ซือ้ถงัละ 7 บาทมาขายถงัละ 10 บาท 

คิดวาเรื่องนี้เปนปญหาของหมูบาน นําเสนอ

ประเดน็ในท่ีประชุม ชาวบานเห็นดวยวาจะทํา

โครงการทาํนํา้ดืม่” 

 ภายหลังการติดตั้งเครื่องทํานํ้าดื่มแลว

เสร็จ คณะทํางานเปดบริการน้ําดื่มแกสมาชิก    

โดยใหทดลองบรโิภคฟร ี1 เดือน ทาํการตดิตาม

ประเมนิผลคุณภาพน้ําทีผ่ลติพบวา นํา้ดืม่รสชาติ

ด ีมัน่ใจในความสะอาดเพือ่การบรโิภคได เปนที่

ยอมรับของสมาชิกในชุมชน จากน้ันไดเร่ิมการ

จาํหนายใหแกสมาชิกในราคาถงัละ 5 บาท สวน

ชาวบานทีไ่มเปนสมาชกิราคาถงัละ 8 บาท ซึง่

ถูกกวาทองตลาดท่ีจําหนายอยูในราคาถัง 13 

บาท นบัวาบรรลุวตัถปุระสงคแกปญหาน้ําดืม่ใน

ชุมชน และวางแผนวาในป 2556 นี้จะขอ

สนับสนุนงบประมาณโครงการเอสเอ็มแอล

ปรบัปรงุคณุภาพเพือ่ใหไดมาตรฐาน อย. สามารถ

จาํหนายและสงใหแกประชาชนตาํบลเกาะสะทอน 

และตลาดในตวัอาํเภอตากใบตอไป 
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บทเรยีนรู�

 ความลาชาท่ีทาํใหบานปูยพูฒันาโครงการ

ตามหลังหมูบานอืน่ไปหนึง่ปเหมอืนเปนชวงเวลา

รอคอยให บริบทของชุมชนเอ้ือต อการทํา

กระบวนการอยางมสีวนรวม เม่ือการแบงเขตการ

ปกครองออกเปนโซน ชวยแยกยอยใหมองเห็น

ความแตกตางหลากหลายของชุมชน ทาํใหการ

วิเคราะหชุมชนทําไดลุมลึก ตรงกับปญหาและ

ความตองการอยางแทจรงิ สงผลใหการกระจาย

ทรัพยากรเกิดความครอบคลมุและท่ัวถึงมากขึน้ 

ความสําเร็จของชาวบานปูยูมาจากปจจัย     

หลายประการ

1. การมีสวนรวมท่ีครอบคลมุคนทุกกลุมใน

หมูบาน ทําใหทุกคนไดรับโอกาสที่จะนําเสนอ

ปญหาและความตองการเพื่อนําไปสูการพัฒนา

โครงการ

2. การพัฒนาโครงการที่สะทอนปญหาและ

ความตองการทีแ่ทจรงิ จะสรางความมุงมัน่และ

รบัผดิชอบรวมกนัในการดําเนนิโครงการ เพราะ

ประโยชนทีเ่กดิขึน้ไมไดเกดิแกกลุมใดเทานัน้ แต

เปนสิง่ทีเ่กดิแกกลุมคนสวนใหญ หรอืกลุมคนท่ี

ดอยโอกาส ผูไดรบัความยากลาํบาก รวมถงึคน

สงูวัย ซึง่เปนกลุมคนท่ีมกัถูกละเลยและทอดท้ิง

ในชมุชน 
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3. การขยายโอกาสและการแสวงหาหนทาง

ที่จะพัฒนาตนเองและกลุมตอเน่ือง เชน กลุม

สบืสานหตัถกรรมสานเสือ่กระจดู จากเดมิทีเ่คย

ถูกทอดทิ้ง เขาไมถึงโอกาสจะไดรับการพัฒนา

ตนเอง และการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม   

เมือ่ไดรบัโอกาสและผลประโยชนเหมอืนเปดเผย

พลงัภายใน สรางความเชือ่มัน่ในตนเอง และเกดิ

แรงขับท่ีจะพัฒนาตอไปขางหนา ไมหยุดอยูเพียง

ความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้เทานัน้ แตแสวงหาโอกาส

ตอๆ ไปทีจ่ะยกระดับผลิตภัณฑ และกลุมสมาชิก

ของตนเองใหมคีวามยัง่ยนืมากขึน้อกี

4. ฐานขอมลูชมุชนทีถ่กูตอง ครบถวน และ

ตรงกับสภาพความเปนจรงิ ชวยใหการวเิคราะห

โครงการเปนระบบ สามารถอภิปรายและโตแยง

กนัดวยเหตุผลมากขึน้ รวมถึงการพัฒนาโครงการ

ที่มาจากความตองการและปญหาที่แทจริง ซึ่ง

ระยะยาวจะสงผลตอความยั่งยืนของโครงการ   

ในพืน้ทีด่วย 



1212

ผูเขียน   จิตตปภัสสร บัตรประโคน

ผูใหขอมูล  มูฮามะซากี เลงฮะ, ซาการียา เงาะมะ, อับดุลกอเด อาแวเลาะ,          

   อรัญญา วิริยสกุล 

ผูประสานงานพื้นที่ อรัญญา วิริยสกุล

จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 

   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 

   เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

   โทรศัพท 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 

    Home page : http://www.ldinet.org

ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  

ธนาคารโลก

 มอืท่ีกรานเกรง็เต็มไปดวยรอยเห่ียวยน

ของผูสูงอายุบานปูยูจะยังคงสานเส่ือกระจูด

อยางคลองแคลว ปรากฏความภาคภูมิใจฉาย

แสดงอยูทีร่อยยิม้บนใบหนาเปนเนอืงนจิ จากคน

ทีเ่คยรอคอยและรองขอโอกาสบาง กลบัมาเปน

ผู ที่ใหโอกาสและสรางอาชีพใหคนในชุมชน  

พรอมกับสืบสานไวซึ่งหัตถกรรมทองถ่ินท่ีสง 

ทอดกนัมายาวนาน
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