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บทบรรณาธิการ
	 	 มาพบกันอีกคราเป็นฉบับที่	 3	 กับวารสารการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เนื้อหาในเล่มยังคง
มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง	 และมีความหลากหลายเช่นเคย		
สำาหรับฉบับน้ีมีบทความนำาเสนอทั้งหมด	 12	 เรื่อง	 ซึ่งแต่ละ 
เรื่องราว	แต่ละประเด็นล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ	มากด้วยสาระ
ความรู้	 และเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนแต่ละท่านมีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร	 และรูปภาพประกอบ	 เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจยิ่งข้ึน	 ตัวอย่างเนื้อหาในเล่มที่น่าสนใจ	 อาทิ	 เร่ืองราว
ของโครงการพระราชดำาริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่บำาบดัทกุขบ์ำารงุสขุอาณาประชาราษฎร์
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	 บทสัมภาษณ์นายจำานัล	 เหมือนดำา	 
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	ซึง่เปน็ผู้ทีม่ส่ีวนสำาคญัในการขบัเคลือ่น	
สนับสนุน	ส่งเสริม	ผลักดัน	และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในหลาย	ๆ 	ดา้น	ซึง่จะมาเลา่เรือ่งราวแนวทางการดำาเนินงานทัง้
ในด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล	 งานด้าน
การเกษตร	และงานด้านคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	นอกจากน้ี 
ยังมีเรื่องราวของวิถีการเกษตร		การสร้างงานสร้างอาชีพ	สังคม
และสีสันชายแดนใต้	 และเรื่องอื่นๆ	 อีกมากมายในเล่ม	 ลอง 
เปิดอ่านกันดูนะครับ
	 	 ซึ่งทางกองบรรณาธิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
จัดทำาวารสารนี้	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน
ตัวอักษรในเล่มวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งความรู้	 แหล่งสร้าง
แรงบันดาลใจ	และเป็นข้อมูลที่ทำาให้ทุกท่านได้เข้าใจวิถีจังหวัด
ชายแดนใต้ของพวกเรามากยิ่งขึ้น	ขอบคุณครับ
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	 	 วันนี้กองบรรณาธิการได้รับเกียรติอย่างสูงในการ
สัมภาษณ์	 นายจำานัล	 เหมือนดำา	 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	 ซึ่งมี
ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
โดยมภีารกจิทำาหนา้ทีป่ระสานงานระหวา่งหนว่ยปฏบิตัใินพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ส่ือสารโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่ล่าช้า	 อีกทั้งมีบทบาท
ของการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 ให้ส่วนราชการได้มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว	 รวมถึงการเข้าไปผลักดัน	 และขับเคล่ือนงานท่ี

ดำาเนินการได้ยาก	เช่น	งานที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลาย
ภาคสว่น	และไมส่ามารถดำาเนินการไดอ้ยา่งเปน็ระเบยีบ	เปน็ตน้	
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และเป็น 
การสร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชนถึงการทำางานของ
ภาครัฐ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ความปรารถนา	และความตั้งใจของ
รฐับาลทีใ่หค้วามสำาคญัตอ่การยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติ
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก

ทา่นมีมุมมองด้านการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บทบาทของท่าน
อย่างไร?

	 	 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนครอบคลุมการทำางานใน	 3	 ด้านหลักๆ	 ด้วยกันคือ	 
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล	 การขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตร	 และงานด้านคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	 
ตอนนี้รัฐบาลให้ความสำาคัญกับโครงการเมืองต้นแบบ	
“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน		โดยมอบหมายให้ทาง	ศอ.บต.	มีบทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนโครงการ	 ผมในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะทำา

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การ 
ขบัเคลือ่นงานดา้นการพฒันาตามศกัยภาพพืน้ทีแ่ละ
คุณภาพชีวิตประชาชน

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
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หน้าท่ีติดตามแผนงานโครงการท่ี	ศอ.บต.	ได้นำาเสนอและดำาเนินการ
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ	สามารถดำาเนินการไปได้รุดหน้ามาก
แค่ไหน	หรือติดขัดปัญหาอย่างไร	ซ่ึงเราจะช่วยกันเข้าไปดำาเนินการ
แกไ้ข	ผูแ้ทนพเิศษสามารถดำาเนินการผา่นทางรฐับาลไดโ้ดยตรง	
จึงไม่ต้องใช้เวลามากในการแก้ไขปัญหา	
	 	 การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร	 ผมและท่านภาณุ	
อุทัยรัตน์	 (อดีต	 เลขาธิการ	 ศอ.บต.)	 ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะ
ทำาใหพ้ีน่อ้งประชาชนในพ้ืนทีส่ามารถอยูดี่กินดีได	้การทำาเกษตร
เป็นอาชีพพื้นฐานของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีวิถีชีวิตที่
ผูกติดกับการทำาเกษตรกรรมในลักษณะที่เรียกว่า	ตามอัธยาศัย	
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ใช้หลักวิชาการในการทำาการ
เกษตร	 คือ	 ปลูกท้ิงไว้	 แล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวผลผลิต	 เนื่องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์	 พืชพรรณไม่ต้องเอาใจใส่หรือดูแล
มากก็สามารถให้ผลผลิตได้	 ดังนั้นการพัฒนาท่ีจะเป็นการลด
พื้นที่ทางการเกษตร	หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำาเกษตร	
จึงเป็นเรื่องยาก	เพราะจะเปลี่ยนการดำาเนินชีวิตของพวกเขาไป	
ในความคิดผม	 การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ให้มี
ความก้าวหน้าได้นั้น	 ต้องอาศัยการดำาเนินการใน	 4	 ประการ	 
ดังต่อไปนี้
	 	 ประการที่	1	สร้างคนรุ่นใหม่	ทดแทนคนรุ่นเก่า	เราต้อง
ค่อยๆ	เปลี่ยนวิธีการทำาเกษตร	โดยการสร้างคนรุ่นใหม่	เพื่อให้
ต่อยอดการทำาการเกษตรจากครอบครัว	โดยจะมีการสนับสนุน
ในดา้นการพฒันาในเร่ืองของวธิกีารทำาการเกษตรทีใ่ชเ้ทคโนโลยี

สมัยใหม่	 การสร้างคุณภาพผลผลิต	 และการส่งเสริมให้เรียนรู้ 
ในเรื่องตลาดและการขายตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	 ซึ่ง
สำานักงานสภาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดได้ดำาเนินการในเรื่อง
นี้ร่วมกับ	ศอ.บต.	ภายใต้โครงการทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
	 	 ประการที่	2	การรวมกลุ่มทำาการเกษตร	ในลักษณะการ
ทำาเกษตรแปลงใหญต่า่งๆ	ซึง่เกษตรกรสามารถชว่ยเหลอืเกือ้กลู	
และแลกเปล่ียนผลผลิตระหว่างกันได้	 อย่างที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	ได้ตรัสไว้ว่า	“บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	ซอยนี้มี
รักปลูกผักแบ่งปัน”	ถ้ารวมกลุ่มกัน	ทุกคนมีของมาแลกเปลี่ยน	
ที่เหลือก็รวมกลุ่มกันขาย	 อีกอย่างคือ	 ความสะดวกในการรวม
ผลผลิตไปขาย	มีศูนย์กลางเก็บผลผลิตไปจำาหน่ายที่ได้ราคา
		 	 ประการที่	3	การทำาเกษตรอินทรีย์	นโยบายรัฐบาลตอน
นีม้กีารสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชปุ้ย๋อินทรยี	์และสารอนิทรยีใ์นการ
ทำาการเกษตรมากขึ้น	ถึงขนาดที่ห้ามการนำาเข้าสารเคมี	3	ชนิด	
เพราะตระหนกัถงึผลเสียของสารเคม	ีนอกจากจะสร้างมลภาวะ
ใหก้บัพืน้ทีแ่ลว้	ยงัเปน็อนัตรายตอ่ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ	เกษตรกร
อาจจะมองว่าการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะทำาให้ผลผลิตถูกแมลงหรือ
วัชพืชทำาลาย	 ส่งผลให้ราคาตก	 โดยที่ขาดการคำานึงว่า	 เมื่อตัว
เองทำาการเกษตรแบบใช้สารเคมี	 ท้ายสุดก็จะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ	 ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา	 แทนที่จะใช้ในเร่ืองอ่ืน	
จึงไม่แปลกใจเลยที่ปัจจุบันประเทศไทยมีคนเป็นโรคร้ายต่างๆ
เพิ่มขึ้น	แล้วถ้าเราหันมาใช้สารตามธรรมชาติ	ทุกสวนใกล้ๆ	กัน
ใชเ้หมอืนกันหมด	กจ็ะทำาใหพ้ืน้ทีต่รงนัน้มสีภาพแวดลอ้มทีด่ข้ึีน	
สุขภาพแข็งแรง	ไม่ต้องไปโรงพยาบาล	รัฐก็สามารถลดภาระใน
เรื่องของการใช้งบประมาณด้านสุขภาพอนามัย	 นี่คือผลของ
เกษตรอินทรยี	์ซึง่ทัว่โลกไดห้นัมาบรโิภคผลผลติทางการเกษตร
ท่ีใช้สารอินทรีย์กันเพ่ิมมากข้ึน	ก็จะมีช่องทางในการจำาหน่ายเพ่ิมข้ึน	
		 	 ประการที่	4	การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า	ซึ่งมีหลาย
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา	อยากจะให้พื้นที่ตรงนั้น
มปีระโยชน	์โดยการปลกูไมยื้นตน้หรอืไม้ทีเ่ปน็พชืเศรษฐกจิ	เช่น	
ตะเคยีน	ไมห้ลมุพอ	หรอืไมย้างนาตา่งๆ	ปลกูทิง้ไว้ในอนาคตอกี	
50	ปี	มูลค่าของต้นไม้เหล่านี้จะสูงมาก	อยากจะให้ชาวบ้านหัน
มาทำากนั	อกีอยา่งคอื	ชว่ยเรือ่งปรบัสมดลุสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้	
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ลดการเกิดปัญหาโลกร้อน	อากาศดี	ทำาให้สุขภาพดีขึ้นด้วย	เป็น
สิ่งที่น่าทำา
	 	 ส่วนในเรื่องของการสร้างคุณภาพผลผลิต	ชาวบ้านส่วน
ใหญรู่ถ้งึวธิกีารเพิม่คณุภาพผลผลิต	แตไ่ม่มีแรงจูงใจในการสรา้ง
คณุภาพขึน้มา	เนือ่งจากเกรงวา่จะไม่มีตลาดขาย	ไม่มีทีจ่ำาหนา่ย	
ดังนั้น	 รัฐจึงต้องหาวิธีการที่จะทำาอย่างไรให้มีตลาด	 ให้เขา
สามารถพัฒนาเรื่องคุณภาพผลผลิต	 ถ้ามีตลาดรับรอง	 เรื่อง
คุณภาพผลผลิตจะตามมา	 เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการในการหาตลาดรองรับผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ	
ท่านภาณุ	 อุทัยรัตน์	 (อดีตเลขาธิการ	 ศอ.บต.)	 เคยมีนโยบาย
สนับสนุนให้ทำาการเกษตรตามเป้าหมาย	จึงจะได้โควต้าสำาหรับ
การไปประกอบฮจัญ	์หรือทำาอมุเราะห์	ณ	ประเทศซาอดุอิารเบยี	
นั้นคือการสร้างแรงจูงใจขึ้นมาให้เขามีเป้าหมายที่จะทำา	แต่แรง
จูงใจใหญ่คือเรื่องตลาด		ในความเห็นผมมองว่า	การสร้างตลาด
ในต่างประเทศ	 เราควรมุ่งขยายความร่วมมือทางการค้ากับ
ประเทศตะวันออกกลาง	เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการบริโภค
อาหารและสนิคา้ฮาลาลเชน่เดยีวกบัจังหวดัชายแดนภาคใต	้และ
ที่สำาคัญคือ	 เรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	 ส่วนตลาดใน
ประเทศเราดำาเนินการอย่างที่กันอยู่	 เช่น	 การจัดแสดงผลงาน
ของดีชายแดนใต้	 และให้มีการเพ่ิมเติมความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบการรายใหญ่	ไม่ว่าจะเป็น	แม็คโคร	โลตัส	CP	ในการ
รับซื้อผลผลิตในพื้นที่ด้วยราคาที่เป็นธรรม	แต่ปัญหาอีกอย่างที่
สำาคัญคือ	 เกษตรกรของเราไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างต่อ
เนือ่ง	ดว้ยเหตนุี	้ผมจงึเสนอใหม้กีารทำาเกษตรแปลงใหญ่ทีก่ล่าว
ไว้ข้างต้น	ซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้ตลอด	

	 	 ผมเองมีความคิดอยู่เสมอว่า	 การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่
สามารถเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ราใหม้คีวามก้าวหนา้ได	้เราจะเปลีย่น
ให้คนในพื้นที่ไปทำาอุตสาหกรรม	 ค่อนข้างจะยังไม่ถึงจุดนั้น	
บริบทพื้นที่เราอยู่แบบนี้กันมา	มีความรู้สึกในเรื่องของความพอ
เพียง	ใช้พืน้ที่ให้เกดิประโยชน์สงูสุด	วธิีการทัง้หมดทีไ่ดน้ำาเสนอ
สะท้อนมาจากสิ่งที่ผมได้ทำาเองด้วย
	 	 บทบาทตอ่มาเป็นการขับเคลือ่นคณุภาพชวิีตของผูด้อ้ย
โอกาส	กระทรวง	ทบวง	กรมต่างๆ	ได้เข้าไปดำาเนินการอยู่แล้ว	
ผู้แทนพิเศษเพียงแต่เข้าไปกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้น	 โดยมีโครงการหนึ่งที่สำาคัญอยากจะนำาเรียนให้ได้ทราบกัน	
ในขณะนี้	 รัฐบาลกำาลังดำาเนินการในเร่ืองของการพิสูจน์	 DNA	
ของบคุคลซึง่ไมม่สีถานะทางทะเบยีนในจงัหวัดชายแดนภาคใต	้
เปน็โครงการนีเ้ปน็โครงการพระราชดำาริของสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 ให้ดำาเนินการดูแลบุคคลเหล่านี้	
ถือเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยูข่องประชาชน	ตามนโยบายทีส่ำาคญัของรฐับาล	“เราจะไมท่ิง้
ใครไว้ข้างหลัง”	 โดยกรมการปกครองได้ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา	เปน็จำานวนทัง้สิน้	13,000	คน	ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพสิจูน	์
DNA	ซึ่งเป็นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ตัวบุคคล	
เนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน	 ไม่มีบัตร
ประชาชน	ไมม่สีทิธ์ิตามสิง่ทีร่ฐับาลกำาหนดใหม้	ีไมว่่าจะเปน็เรือ่ง	
การรักษาโรค	 การศึกษาต่างๆ	 เป็นผลมาจากการทำางานต่าง
ประเทศแล้วมีลูกและไม่ได้แจ้งเกิดบ้าง	หรือตกสำารวจบ้าง	โดย
การพสูิจน	์DNA	ไดก้ำาหนดเปา้หมายไว้	1,000	คน/ครัง้	เนือ่งจาก
เป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 ประมาณคนละ	 4,800	 บาท	
การดำาเนินการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่รัฐบาลไทยเรา
ต้องการแก้ปัญหาให้กับบุคคลเหล่านี้	 ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย	 รัฐบาลทุ่มงบประมาณ	 เพ่ือให้พวกเขามีศักดิ์ศรีและ
สิทธ์ที่เท่าเทียมกับคนไทยทั้งประเทศ	 ผ่านการดำาเนินงานโดย	
ศอ.บต.	
	 	 อีกหนึ่งการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ผมมองว่ารองรับวิถีชีวิตของคนใต้มากที่สุด	 คือ	
โครงการพระราชดำาริ	ไมว่่าเร่ืองนำา้	ดนิ	สินคา้	OTOP	ภูมปิญัญา
ชาวบา้น	หตัถกรรมตา่งๆ	ทีม่าจากโครงการพระราชดำารน้ัิน	เขา้
กับวิถีชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ดังนั้น	ผมคิดว่า
เราควรนำาโครงการพระราชดำาริมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
เพราะในหลวง	 ร.10	 ได้วางรากฐานเรื่องนี้ไว้มากในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	อย่างเช่นในจังหวัดนราธิวาส	ที่มีโครงการพระ
ราชดำาริ	 ทั้งที่ดำาเนินการอยู่และยังไม่ดำาเนินการแต่มีพระ
ราชดำาริไว้อยู่มาก	 ถ้าเอาแนวพระราชดำาริของพระองค์ท่านมา
ใช้	 บ้านเราจะสงบสุขร่มเย็น	 คนก็จะสงบสุข	 เอื้ออาทร	 พ่ึงพา
อาศัยกัน	
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ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และมีแนวทางการ 
ขับเคลื่อนในอนาคตเป็นอย่างไร?

	 	 ผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	ตอนนีย้งัอยู่ในชว่งตน้นำา้	กบั
กลางนำ้าของการพัฒนา	 เรายังอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงใน
เรือ่งอะไรอยู	่จากตน้นำา้	เริม่จะมากลางนำา้	สว่นปลายนำา้คอืเร่ือง
ตลาด	ศอ.บต.	มีความพยายามที่จะไปในส่วนนั้นคือ	การเจรจา
ทางการค้ากับนักธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ	 อย่างปัจจุบันที่
ท่านเลขาธกิาร	ศอ.บต.ไดด้ำาเนนิความสมัพนัธท์างการคา้กับประ
ทศจีน	ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูง	หรือการสร้างเกษตรกร
รุน่ใหมผ่า่นโครงการ	Smart	farmer	หรอืนกัธุรกจิรุน่ใหมข่ึน้มา	
และการขยายตลาดรองรับให้กวา้งขึน้	โดยเฉพาะตะวนัออกกลาง	
เรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางตะวันออกกลางกับจังหวัด
ชายแดนภาคใตอ้ยูแ่ลว้	เราตอ้งใชศ้กัยภาพความเป็นมสุลมิและ
การไปมาติดต่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด	 เพื่อเป็นช่อง
ทางในการระบายผลผลิตทั้งโดยตรง	หรือการแปรรูป	แล้วก็ใน
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน	 รัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณในการสร้างเส้นทางการคมนาคม	 เช่น	 การสร้าง

สนามบนิในอำาเภอเบตง	จงัหวัดยะลา	การสรา้งทา่เรอืนำา้ลกึใน
จังหวัดสงขลา	 หรือการขยายช่องทางการจราจรระหว่าง
ประเทศ	เป็นต้น	
	 	 ส่ิงเหล่านีจ้ะเปน็ปจัจยัในการกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพ	 การส่ง
เสริมการตลาด	 หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยมีการ
เช่ือมกันเปน็เครอืขา่ยเดยีวกัน	สามารถก่อใหเ้กดิผลประโยชน์
สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน	
	 	 วันนี้เราได้ทราบถึงแนวทางการดำาเนินการขับเคล่ือน
งานด้านการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิต
ประชาชนภายใต้บทบาทหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	
สะท้อนถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชน	 และพยายามนำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่พื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม	 บนพื้นฐานความ
เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่	ซึ่งเชื่อ
มัน่วา่การดำาเนนิการดงักลา่ว	จะชว่ยพฒันาเศรษฐกจิของพืน้ที	่
ลดความขัดแย้งในสังคม	 และนำาสันติสุขมาสู่ชายแดนภาคใต้
ในที่สุด	
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	 	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยว
รางกูร	ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ	นานัปการ	เพื่อ
ยงัความสขุความเจรญิกา้วหนา้แกป่ระชาชนในประเทศ	หนึง่ใน
พระราชกรณยีกจิทีพ่ระองค์ทรงปฏิบตัคืิอการสนบัสนนุกิจกรรม
ของศาสนาต่างๆ		
	 	 เม่ือครั้งทรงดำารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร		ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค์
ไปทรงปฏิบัติพระราชกิจที่จังหวัดปัตตานี	 พระองค์มีพระราช
ประสงค์ที่จะทรงสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลามให้แก่พี่
น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยได้ทรงเล็งเห็นถึง

การแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน 
การสนบัสนุนกิจการดา้นศาสนาของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ 10

ไอซิส รอดพยันต์
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนึ่งในนำ้าพระทัย
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ความสำาคัญของคัมภรีอ์ลั-กรุอานทีม่ตีอ่พีน่อ้งมสุลมิ	จงึมีพระราชดำารสัใหจ้ดัการแขง่ขนัทดสอบการอนัเชญิพระมหาคมัภร์ีอลั-กุรอาน	
หรือการประกวดกอรี	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	โดยการจัดการแข่งขันเป็นการดำาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองปัตตานี	 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดปัตตานี	 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี	 และสมาคม 
กอรแีหง่ประเทศไทยในอปุถมัภ์ของจฬุาราชมนตรี	โดยมกีารจดัแขง่ขนัตอ่เนือ่งกันทกุป	ีซึง่ปจัจบุนัเปน็การขยายการแขง่ขนัทดสอบ
การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน	ระดับประเทศ	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร		โดย
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	ทรงเป็นประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการ
ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน	ท้ังน้ีนับต้ังแต่มีพระราชดำารัสให้จัดการแข่งขันจนถึงปัจจุบันได้มีการจัดแข่งขันเป็นปีท่ี	13	
	 	 เป้าหมายที่สำาคัญของการแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน		หรือการประกวดกอรี	เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	ศาสนาและพระมหากษัตริย์	และเป็นการปลูกจิตสำานึกให้เยาวชน	ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	
มีความศรัทธา	มีใจรักในการศึกษาอัล-กุรอาน	ซึ่งคัมภีร์อัล-กุรอานถือเป็นบทบัญญัติของการดำาเนินชีวิตของมุสลิม	ทำาให้ประชาชน
ยดึม่ันอยูใ่นแนวทางของอสิลาม	ซึง่เปน็แนวทางทีถ่กูตอ้ง	พรอ้มนำาหลักธรรมคำาสอนในอลั-กรุอาน	มาประพฤติปฏบิตัใิชใ้นชวิีตประจำา
วนั	รวมทัง้เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งพีน่อ้งมสุลมิและตา่งศาสนกิ	การสง่เสรมิดา้นนีจ้ะเปน็หนทางหนึง่ทีส่รา้งความรกั	ความ
สามัคคี	สร้างสมานฉันท์		
	 	 อิหม่ามสนิท	เอี่ยมฤทธิ์	นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี	ได้ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดของ
การแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน	ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	ไว้อย่างน่าสนใจว่า	

“เป็นความภาคภูมิใจในฐานะมุสลิมคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ให้ความสำาคัญและ 
มีบทบาทช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่สำาคัญของพี่น้องมุสลิม เมื่อมีงานเมาลิดที่ส่วนกลาง พระองค์จะเสด็จพระราชดำาเนิน 
เป็นประธานในการเปิดงาน ให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด มีความห่วงใยและใส่ใจในกิจกรรมทางศาสนา 

ของพี่น้องมุสลิม เข้าใจและให้ความสำาคัญกับ อัล-กุรอาน ที่เป็นวิถีชีวิตของมุสลิม…” (อิหม่ามสนิท เอี่ยมฤทธิ์)
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	 	 การทดสอบอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน	หรือการทดสอบกอรี	 เป็นการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานด้วยทำานองเสนาะท่ีต้อง
ผ่านการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญ	โดยนักอ่านที่เป็นผู้ชายจะเรียกว่า	“กอรี”	และนักอ่านที่เป็นผู้หญิงจะเรียกว่า	“กอรีอะห์”	เดิมทีการ
ทดสอบกอรจีะมีอยูเ่ฉพาะในพ้ืนทีภ่าคใต้	จดุเร่ิมทีท่ำาใหก้ารทดสอบกอรเีปน็ทีน่ยิมอยา่งแพร่หลายในภมูภิาคอ่ืนๆ	มาจากการทีส่มาคม
อิสลามจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นถึงความสำาคัญเรื่องของอัล-กุรอาน	กอรี	 ได้ฟังการทดสอบกอรีของประเทศมาเลเซียและมีแนวคิดที่

อิหม่ามสนิท เอี่ยมฤทธิ์ กล่าวเปิดพิธีในมหกรรม 
ทดสอบกอรีระดับภาคใต้และระดับประเทศ ครั้งที่ 12 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

กอรีอะห์	(นักอ่านที่เป็นผู้หญิง)

กอรี	(นักอ่านที่เป็นผู้ชาย)
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ต้องการจะจัดให้มีการเรียนการสอนกอรีในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล	จึงมกีารทาบทามผูเ้ชีย่วชาญด้านกอรจีากจงัหวดั
นราธิวาสมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม	จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การทดสอบกอรีในภาคอื่นๆ
	 	 สำาหรบัประวตักิารกอ่ตัง้สมาคมกอร	ีไดจ้ดัตัง้ขึน้มาในป	ี
พ.ศ.	2525	 	 โดยท่านผู้หญิงสมร	บุญรงค์	อดีตเลขานุการของ
จุฬาราชมนตรีต่วน	สุวรรณศาสน์	และพลเอกบุญชัย	บำารุงพงค์	
อดตีผูบ้ญัชาการทหารบก	ไดม้กีารพูดคยุเกีย่วกับการสนบัสนนุ
กอรีในประเทศไทย	 โดยเริ่มแรกเป็นการจัดต้ังชมรมกอรีข้ึนมา	
ต่อมามีการรวมกลุม่กนัมากขึน้	เกดิเป็นสมาคมกอรีแห่งประเทศ	
ซึง่นายกสมาคมท่านแรกคือ	อาจารย์ประเสริฐ	บนิคอยเซม็	เปน็
ผูร้เิริม่ก่อต้ัง	จากนัน้คอืทา่นมนตร	ีหนมูา	ฮจัญะอษุา	แสงสุวรรณ	
อิหม่ามกอรีม	อับดุลเลาะ	จนมาถึง	ในปัจจุบันคืออิหม่ามสนิท	
เอี่ยมฤทธิ์
	 	 กิจกรรมหลักของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย	 ใน
อปุถัมภข์องจุฬาราชมนตรี	เปน็การจดัอบรมกอรีภาคฤดรูอ้นให้
กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ	 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวจากภาคใต้และรัฐ
กลันตันของมาเลเซีย	 ซึ่งถือเป็นถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
เยาวชนไดเ้รยีนรูค้มัภีร์อลั-กรุอานทีเ่ปน็หลักศรัทธาและหลกัคำา
สอนของศาสนาอิสลาม	รวมถึงเปน็กิจกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้ยาวชน
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์	ไดพ้บปะ	ทำาความรู้จกักบัเพือ่นชาว
มุสลมิทีอ่ยูต่่างถ่ิน	เกดิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งพีน่อ้งมสุลมิ	โดย
ปจัจุบนัไดม้กีารจดัอบรมท่ีมสัยดิอา้มาน่าตุล้อสิลาม	(ศาลาลอย)	
เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร
	 	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำาคัญคือ	 การจัดให้มีการแข่งขัน
ทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน	 เพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระ
มหาคัมภีร์อัล-กุรอานระดับนานาชาติ	 ณ	 ประเทศมาเลเซีย	 
ซึ่งถือเป็นงานประจำาชาติของมาเลเซียที่มีการจัดแข่งขันมาต่อ
เนื่องกว่า	60	ปีแล้ว	โดยเริ่มแรกนั้น	มีการจัดแข่งขันกันเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ต่อมามีการขยายกลุ่มไปยังประเทศ
มสุลมิหรอืประเทศอืน่ๆ	รวมท้ังสิน้กว่า	70	ประเทศ	การคัดเลอืก
ตัวแทนกอรีของประเทศไทยนั้น	 ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 และกระทรวง
มหาดไทย		ปจัจบุนัทางรัฐบาลมาเลเซยีเปน็ผู้สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด	พรอ้มเปน็ตวัแทนจากประเทศเปน็กรรมการรว่มตดัสนิ
ในการแขง่ขนั	ทางสมาคมกอรีแหง่ประเทศไทยมีวธิกีารคัดเลอืก
ตวัแทนของประเทศผา่นการแขง่ขนัทดสอบการอนัเชญิพระมหา
คมัภรีอั์ล-กรุอานระดบัประเทศ	โดยจะมกีารแข่งขนั	2	ระดบัคอื	
รุ่นเยาวชน	 และรุ่นบุคคลทั่วไป	ทั้งนี้	 จะมีการแบ่งการแข่งขัน
เป็นเขตจังหวัด	ซึ่งผลการแข่งขันที่ผ่านมา	ตัวแทนประเทศไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ	สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของเด็กไทย	 และการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาล	
ประเทศไทยเป็นสังคมพหุวฒันธรรม	สามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ของเยาวชนในกิจการทางด้านศาสนาให้มีความเข้มแข็งได้	
	 	 การจดัแขง่ขันทดสอบอนัเชิญพระมหาคมัภรีอ์ลั-กรุอาน	
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ทรงเป็นประธานในการพระราชทานถ้วย
รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ	 เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	สนับสนุน
กจิกรรมของศาสนาอสิลามมาโดยตลอด		นำามาซึง่ความปลืม้ปตีิ
ของพสกนิกรชาวไทยมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้	
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	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงเล็งเห็น
ความสำาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 ทรงเริ่มงานพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2503	เป็นต้นมา	โดยมีพระราชดำาริให้ดำาเนินการ
รวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ	ที่หายากและกำาลังจะหมดไป
	 	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2535	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ	 โดย
พระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ	 สวนจิตรลดา	 เป็น 
ผู้ดำาเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2536	
เปน็ตน้มา	การดำาเนนิงานโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่ง

ไพบูลย์ เพชรแก้ว
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้โครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

หนึ่งในนำ้าพระทัย

สุพร เกื้อพิทักษ์
ผู้ช่วยวิจัย  

สังกัดส�านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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มาจากพระราชดำาริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	 (อพ.สธ.)	ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	มีหน่วยงานต่างๆ	
ร่วมสนองพระราชดำาริเป็นจำานวนมาก	 โดยพ้ืนที่และกิจกรรม
ของโครงการไดข้ยายและกระจายออกไปสูภู่มิภาคตา่งๆ	รวมทัง้
มแีนวทางการดำาเนินงานทีห่ลากหลายมากข้ึนโดยลำาดบั	และได้
บรรลผุลกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประเทศชาตโิดยประจักษ์ชัดแลว้
ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	เปน็อกี
หนึ่งหน่วยงานที่สนองพระราชดำาริดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ศอ.บต.	จงึร่วมกับหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที	่
เช่น	กรมป่าไม้	สถานศึกษาในพื้นที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
สำานักงานจังหวัด	 เป็นต้น	 ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการ 
สานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลท่ี	 9	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เช่น	กิจกรรมบวชต้นไม้และ
กิจกรรมละหมาดฮายัต	 ร่วมกับจังหวัดปัตตานี	 อำาเภอโคกโพธิ์	
หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้นำาท้องที่	 ผู้นำาท้องถิ่น	 ผู้นำาศาสนา	 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จิตอาสา	“เราทำาความดีด้วยหัวใจ”	และ
ประชาชนในพื้นท่ี	 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีนายศุภณัฐ	 สิรันทวิเนติ	
เลขาธิการ	 ศอ.บต.เป็นประธานในพิธี	 ที่จัดข้ึนเมื่อวันที่	 29	

พฤษภาคม	2561	ณ	บา้นปา่ยาง	หมูท่ี	่3	ตำาบลทรายขาว	อำาเภอ
โคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	
	 	 กิจกรรม	 “รักป่า	 รักชุมชน	 คนนิคม”	 เมื่อวันท่ี	 31	
พฤษภาคม	 2561	 ณ	 บริเวณพระตำาหนักสุขทาลัย	 อำาเภอ
บันนังสตา	 จังหวัดยะลา	 โดยมีนายกิจจา	 ศรีเจริญ	 ผู้ช่วย
เลขาธิการ	ศอ.บต.	เปน็ประธาน	ร่วมกับสำานกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ประจำาจังหวัดยะลา	
สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 13	 จังหวัดนราธิวาส	 ชุมชน 
นิคมกือลอง	 และอำาเภอบันนังสตา	 จังหวัดยะลา	 จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และบวชป่าขึ้น	 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ตลอดจนเป็นการสืบสาน
ตามแนวพระราชดำาริในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น	เป็นต้น
	 	 ทั้งนี้ 	 พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ที่มี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ	์มพีชืประจำาถิน่ทีเ่ปน็ลกัษณะ
พืชเขตร้อนที่สำาคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค	 ตัวอย่างพืชสกุลหลักท่ี
เปน็เอกลกัษณข์องภาคใต	้เชน่	สะตอ	เหนยีง	หย	ีลองกอง	มงัคดุ	
จำาปาดะ	 เป็นต้น	พืชเหล่านี้ล้วนมีบทบาทต่อความเป็นอยู่และ
วิถชีีวิตของคนในพืน้ทีม่ายาวนาน	แตข่ณะเดยีวกนัก็มภียัคกุคาม
ตอ่พชืพรรณเหลา่นัน้	ทัง้ทีเ่กดิจากฝมืีอมนษุย	์ภยัธรรมชาต	ิและ
สภาพแวดล้อม	 ทำาให้ผักพื้นบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองภาคใต้ 
ลดจำานวนลงอย่างรวดเร็ว	และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์	จึงมีความ
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จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผล 
พื้นเมืองภาคใต้เอาไว้ไม่ให้สูญหายและใช้ประโยชน์ในอนาคต	
อีกทั้ง	 ลักษณะพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์	 เป็นแหล่งต้นนำ้าที่มีต้นไม้ 
หายากขนาดใหญ่อยู่หลายชนิด	ทั้งในเขตป่าอุทยาน	เขตชุมชน	
การอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมต้องสร้างให้ทุกคน	ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม	 ปลูกจิตสำานึกให้หวงแหนในธรรมชาติที่มี	 พร้อมทั้ง
ยัง เป็นการสนองพระราชดำา ริของสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อีกด้วย
	 	 สำาหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี
(อพ.สธ.)	 ในพื้นที่	 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ยังมีโครงการ
สำาคัญอีกหลายโครงการที่ภาคส่วนอื่นๆ	 ร่วมดำาเนินการ	 โดย
เฉพาะกรมป่าไม้	เช่น
	 	 1)	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริในพ้ืนที่ป่าฝั่งขวาแม่นำ้าสายบุรี	 จังหวัดนราธิวาส	 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้สำาคัญ	 อาทิ	 ทังเกในพื้นที่ 
โครงการฯ	รวมถึงศึกษาและสำารวจพืชสมุนไพร	และพืชหายาก
ใกล้สูญพันธุ์	 ตลอดจนศึกษาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ 
พื้นบ้านตำารับจังหวัดนราธิวาส	เพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิต	
ที่ยังมีขาดแคลน	 และเพื่อการส่งเสริมการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพร	 ในการบำาบัดรักษาสุขภาพ	 สำารวจ	
รวบรวม	 และจัดทำาส่ือ	 เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน	 แพทย์
พื้นบ้าน	แพทย์แผนไทย	และผู้ที่สนใจ
	 	 2)	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำารใินพืน้ท่ีปา่เขาสำานกั	จงัหวดันราธวิาส	จดัต้ังขึน้โดย

มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ดำาเนนิการสำารวจพนัธุไ์มห้ลาวชะโอนใน
พ้ืนที่ป่าดังกล่าว	 ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเร่ิมมีผู้สนใจปลูกรวบรวม
พันธุ์มากขึ้น	 ด้วยความสวยงามของลายไม้และความคงทน	 
ซึง่นยิมนำาไปประกอบโครงสรา้งในการกอ่สรา้งตา่งๆ	สง่ผลใหม้ ี
การว่าจ้างให้คนไปลักลอบตัดออกจากป่าธรรมชาติเป็นจำานวน
มาก	ซึง่เปน็อนัตรายตอ่การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ
เปน็อยา่งยิง่	รวมทัง้ดำาเนนิงานดา้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากพันธ์ุไมห้ลาวชะโอนอยา่งยัง่ยนืและถกูต้องตามหลกัวชิาการ
	 	 3)	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริในพื้นที่ป่าท้องที่	อำาเภอธารโต	จังหวัดยะลา	จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการสำารวจพันธุ์ปาล์มบังสูรย์	
ตลอดจนพนัธุไ์มช้นดิอืน่	ๆ 	ในบรเิวณพืน้ทีป่า่ทอ้งทีอ่ำาเภอธารโต	
จงัหวัดยะลา	เพือ่อนรุกัษ์พนัธ์ุไมป้าลม์บงัสรูย	์ทีม่คีา่หายาก	และ
ใกล้สูญพันธ์ุ	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพันธ์ุปาล์มบังสูรย์	
อยา่งถกูต้องตามหลักวิชาการ	ทัง้ในกระบวนการสำารวจ	รวบรวม	
ตลอดถึงการจัดทำาสื่อ	 เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่
สนใจทั่วไป
	 	 4)	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำารใินพืน้ทีป่า่ทอ้งทีอ่ำาเภอปะนาเระ	อำาเภอยะหริง่	จงัหวดั
ปตัตาน	ีมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ดำาเนนิการสำารวจพนัธ์ุไมต้น้ยางแดง
และต้นหยี	 ตลอดจนพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ	 ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัด
ปัตตานี	 เพื่อวางแผนไปสู่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่
เหมาะสม	รวมทัง้การขยายพนัธ์ุไมต้้นยางแดง	ต้นหย	ีและสง่เสรมิ 
ให้ประชาชนในชุมชน	 ตำาบลใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการปลูกต้น
ยางแดงและต้นหยี	 โดยในพ้ืนที่ที่เหลือจากการเกษตรกรรม 

									ปาล์มบังสูรย์																																																					ยางแดง
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จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นป่าไม้แบบเอนกประสงค์มีทั้งไม้ใช้สอย	และไม้เศรษฐกิจ	เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป	เป็นต้น
	 	 นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ในส่วนของภาคใต้ตอนล่างหรือชายแดนภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ถือเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานงานและขับเคลื่อนโดยจัดตั้งเป็น	“ศูนย์ประสานงานโครงการ	อพ.สธ.	ภาคใต้”	เพื่อทำาหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม	
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	และ
หนว่ยงานทอ้งถิน่	ทีเ่ปน็สมาชกิในโครงการ	อพ.สธ.	เขา้รบัการฝกึอบรมในกิจกรรมตา่ง	ๆ 	ซึง่กจิกรรมของโครงการ	อพ.สธ.	มทีัง้หมด	
8	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมที่	1	กิจกรรมปกปักทรัพยากร	กิจกรรมที่	2	กิจกรรมสำารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร	กิจกรรมที่	3	กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร	กิจกรรมที่	4	อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร	กิจกรรมที่	5	ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	กิจกรรมที่		6	วางแผน
พฒันาทรพัยากร	กจิกรรมที	่7	สรา้งจติสำานกึในการอนรุกัษท์รพัยากร	และกจิกรรมที	่8	กจิกรรมพเิศษสนบัสนนุการอนรุกัษท์รัพยากร
จะเห็นไดว้า่ในปจัจบุนั	โครงการอนรุกัษพั์นธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิไดข้ยายตวัและมคีวามสำาคญัตามลำาดบั	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่	พี่น้องประชาชน	หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง	ในการร่วมกันอนุรักษ์	รักษา	เพื่อให้
คงอยู่และเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไป
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ในพื้นที่	โดยทำาการคัดกรองเด็กพิการด้านร่างกายที่ไม่สามารถ
นั่งได้	 หรือชันคอได้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ	พร้อมผลิตและมอบ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้	จำานวน	250	ราย	รวมถึงการเตรียมการตัด
รองเท้าที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพสำาหรับเด็ก
ที่มีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้น	 จนสามารถฝึกการเดินได้ใน
ระยะต่อไป	
	 	 ในปีงบประมาณ	 2561	 เพื่อเป็นการสนองแนว 
พระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี
ศอ.บต.	 ได้หารือร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส	 
(นางไขแสง	ศักดา)	ซึ่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่งนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพังงา	 นายแพทย์เชิดพงศ์	 หังสสูต	 ผู้เช่ียวชาญด้าน

	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรง
มีกระแสพระราชดำารัสให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก
พิเศษที่อยู่พื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น	 ขณะทอดพระเนตรชม
นิทรรศการ	“เก้าอี้	สุขใจ”	ร้อยรักสู่ครอบครัว	ซึ่งเป็นการขยาย
ผลนวตักรรมดา้นอปุกรณ์ชว่ยในการฟ้ืนฟูสภาพดา้นรา่งกายให้
กบัเดก็พกิารทีต่อ้งอยูใ่นความดูแลของผูป้กครองตลอดเวลา	ซึง่	
ศอ.บต.	 ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ประกอบด้วย	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด	
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สำานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง	เรือนจำากลางจังหวัด	และภาคประชาสังคม

โครงการเด่นประเด็นดัง

สืบสานแนวพระราชดำาริ “เก้าอี้สุขใจ” 
สู่รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน”การบริการด้าน
สาธารณสุขเชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายดำารงค์ อินโท
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ทรงมีพระราชดำารัสให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่อยู่พื้นที่ห่างไกล 
ให้สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานของรัฐและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น”
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เวชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ู	นายปรศ	ุสรุะมานะ	สถาปนิกชำานาญการพเิศษ	
กรมโยธาธิการและผังเมือง	 นางสโรทร	 ม่วงเกลี้ยง	 หัวหน้า
โครงการวิจัย	นักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็กพิการ	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 ประกอบด้วย	 สำานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดยะลา	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา	 และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	 เพื่อออกแบบและจัดทำารถโมบาย
เคล่ือนที่สำาหรับเป็นเคร่ืองมือในการออกให้บริการเชิงรุก	 และ
เปน็การเพิม่ชอ่งการเขา้ถงึบรกิารสำาหรับประชาชนในพืน้ทีห่า่ง
ไกล	 โดย	 ศอ.บต.	 ได้อุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดทำารถโมบาย
เคลือ่นทีพ่รอ้มอปุกรณฟ้ื์นฟูสมรรถภาพทีท่นัสมยัในพืน้ทีน่ำารอ่ง	
ซึ่งมีผลงานเด่นด้านความเข้มแข็งในการดูแลคนพิการเป็นที่
ประจักษ์	และมีศักยภาพในการบริหารจัดการอุปกรณ์	จำานวน	
2	คัน	ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชยะหา	 จังหวัดยะลา	 และมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	
จังหวัดนราธิวาส

	 	 ศอ.บต.	ไดท้ำาหนงัสอืกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระกรุณาทรงทราบฝ่าละออง
ธุลีพระบาท	 พร้อมนี้	 ทรงพระราชทานช่ือรถโมบายเคลื่อนที่ 
ดงักลา่วว่า	“สริเิวชยาน”	(หมายถงึ	รถทีใ่หบ้รกิารทางการแพทย์
อันเป็นมงคล)	 และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระนามาภิไธย	 “ส.ธ.”	 ประดับที่ช่ือพระราชทานด้วย	 ทั้งนี้	 
ได้สร้างความปลาบปล้ืมยินดีแก่พสกนิกรในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้	
ศอ.บต.	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อมสนองงานตามแนว 
พระราชดำารฯิ	โดยการนำา	“นวตักรรมหนึง่เดยีวในประเทศไทย”	
ไปสูก่ารให้ความชว่ยเหลอืประชาชนโดยเฉพาะคนพกิารทีอ่ยูใ่น
พื้นที่ห่างไกลสถานบริการให้ได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมและทันสมัยผ่านเครือข่ายทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้	
ความชำานาญ	และประสบการณ	์เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื	ฟืน้ฟู	และ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตใหก้บัประชาชนทกุกลุ่มวัยใหส้ามารถดำารง
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ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี
	 	 ทั้งนี้	 รถโมบายเคลื่อนที่	 “สิริเวชยาน”	จะมีการแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น	2	กิจกรรม	ประกอบด้วยกิจกรรมในการดูแล 
ผู้ผิดปกติทางการเคล่ือนไหวโดยนักกายภาพบำาบัดและการแพทย์แผนไทย	 แพทย์แผนจีน	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูแล้วแต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล	ทุรกันดาร	ยากแก่การเข้าถึงโรงพยาบาล		รถ	“สิริเวชยาน”	ก็จะ
ออกให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน	และยังมีกิจกรรมการออกบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในด้านอื่นๆ	 เช่น	ตรวจตา	หู	 	คอ	จมูก	
หรือทันตกรรม	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมสาธารณสุขในพื้นที่มาร่วมให้บริการประชาชน	
	 	 รถ	 “สิริเวชยาน”	 มีจำานวน	 2	 คัน	 โดยทาง	 ศอ.บต.	 ได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลและมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชยะหา	จังหวัดยะลา	และมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	จังหวัดนราธิวาส	ซึ่งเป็นพื้นที่นำาร่อง	โดยในอนาคตจะมีขยายไป
ทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
	 	 นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำาคัญของรัฐบาล	“เราจะไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	โดย	ศอ.บต.	ร่วมกับภาคประชาสังคมผ่านสมาคม	มูลนิธิ	ชมรมในพื้นที่	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	เช่น	ผู้สูงอายุ	
คนพิการ	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	
เพื่อมุ่งม่ันให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒธรรม	 เป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทรซึ่งกัน
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และกนั	โดยการจัดสวัสดกิารให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปา้หมายพิเศษท่ีรัฐควรให้การดแูลและจดัสวัสดกิารทีเ่หมาะสม	(ยากจน	
ไร้สัญชาติ	ไร้ที่อยู่อาศัย	ผู้ป่วยติดเชื้อ	HIV		ผู้พ้นโทษ	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	เด็กกำาพร้า		เด็กถูกทอดทิ้ง	ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	และผู้ป่วย
ติดเตียง)	 ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำาบากในการดำาเนินชีวิต	 และไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐได้	 เช่น	 ค่าตรวจพิสูจน์	
DNA	แก่ผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้	ให้ได้รับโอกาสและมีบัตรประจำาตัวประชาชน	อุปกรณ์พื้นฟูสมรรถภาพ	ปัจจัยยังชีพกรณีที่
อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ	 เช่น	 เพลิงไม้	นำ้าท่วม	หรือดินโคลนถล่ม	ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไป-กลับ 
แกค่นพกิารทีม่ฐีานะยากจนและตอ้งการโอกาสทางการศกึษา	ปจัจยัเพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพ	การปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อ้ือตอ่การบำาบดั
รักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยติดเตียง	 รวมถึงการสร้างงานให้กับผู้ที่จบหลักสูตร	 นักกายภาพบำาบัดที่มีใบประกอบโรคศิลป์	 รวมกับหน่วยงาน	
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ	สถานพยาบาล)	ที่ขาดแคลนบุคลากรฟื้นฟูสภาพในชุมชน	(Case	Home)	ผ่านความเชื่อมโยงของหน่วยงาน
ของรฐัและเครอืข่ายภาคประชาชน	กระบวนงานทัง้หมดนีเ้ปน็ตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึจดุเปลีย่นทีส่ำาคญัทางสังคมทีส่ามารถเปลีย่น
จาก	“ผู้รับ”	ไปเป็น	“ผู้ให้”	สนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน	ต่อไป
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	 	 ช่วงกลางปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้รับภาพถ่ายจาก	
“รอฮานิง	 กรูแป”	 หรือที่พวกเราเรียกว่า	 “กะนิง”	 ภาพถ่าย 
ดงักลา่วเปน็ภาพการจดัแสดงนทิรรศการและจำาหนา่ยผลิตภัณฑ์
จากเกลือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือ	หมู่	2	ตำาบลบานา	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 ภายในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรม
ของดีเมืองตานี	และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี	ประจำาปี	2561	
ท่ีผ่านมา	 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการด้วยตนเองในงานใหญ่
ลักษณะนี้ครั้งแรกของกลุ่ม	 การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวมี
ความสวยงาม	 เป็นระเบียบ	 และฝีมือแทบไม่ต่างจากมืออาชีพ
ด้านการจัดนิทรรศการเลย	เม่ือวันท่ี	3	สิงหาคม	2561	ท่ีผ่านมา	
กะนงิยงัไดเ้ดนิทางไปกบัสำานกังานพฒันาชมุชน	จงัหวัดปตัตาน	ี
เพ่ือจัดแสดงและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม	ณ	 จังหวัดตรัง	 
ผู้เขียนได้รับทราบว่าเธอได้รับเสียงชื่นชมว่าสามารถนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับเกลือปัตตานีได้
อย่างน่าฟัง	

	 	 สิ่งที่นำามาบอกเล่าดังกล่าวเป็นผลที่มาจากการทำางาน
ร่วมกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือ	หมู่	2	ตำาบลบานา	
อำาเภอเมอืง	จงัหวดัปตัตาน	ีกบัทมีนกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่อง
คณะวิทยาการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานาท่ีดำาเนินการ
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 และปีถัดมาได้ดำาเนินการต่อใน
โครงการต่อยอดเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลาก
หลาย	ตลอด	2	ปเีศษของการให้บรกิารวิชาการสูช่มุชนดงักลา่ว	
องค์ความรู้ของคณะทำางานได้ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนผ่านแกนนำา
สำาคัญของกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติร่วมกัน	อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มุ่งเน้นการอบรมและสอนเหมือนโครงการ
อ่ืน	ๆ 	แตถ่า้อยากพฒันาตอ้งรว่มกนัลงมอืทำา	ดงันัน้ความสำาเรจ็
หรือความล้มเหลวจึงไม่ได้ผูกขาดไว้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 น่ีเป็น 
กติกาและวิธีการทำางานกับชุมชนที่ทั้งสองฝ่ายทำาความเข้าใจ

ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาหลกัสตูรนเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“เกลือหวานปัตตานี” 
อนาคตจะเดินไปทางไหน อยู่ที่ใครกำาหนด

เสริมสร้างเศรษฐกิจ
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และร่วมกันยึดถือมาตั้งแต่ต้น	
	 	 ยอ้นกลบัไปเมือ่ต้นป	ี2559	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร	์
ได้จัดเวทีสาธารณะ	ณ	หอ้งประชุม	อบต.บานาเพื่อสำารวจความ
ต้องการและศักยภาพของชุมชนว่ามีส่วนใดท่ีสามารถมาเกี่ยว
รอ้ยกบัคณะวทิยาการสือ่สารไดบ้า้ง	จงึเปน็ทีม่าของการทำาความ
รู้จักกับนายอำานาจ	มะมิง	ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	2	ตำาบลบานา	อำาเภอเมือง	
จังหวัดปัตตานี	ซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือ	
	 	 จากการสนทนากันหลายคร้ัง	 ผู้เขียนและคณะทำางาน 
รบัรูถ้งึความตัง้ใจอนัแรงกลา้ของผูน้ำาทา่นนีท้ีต่อ้งการจะพัฒนา
ผลผลิตของสมาชิก	 นั่นคือ	 “เกลือ”	 ให้มี	 “มูลค่า”	 และ	
“คณุคา่”มากกวา่ท่ีเป็นอยู	่เพราะราคาเกลอืปจัจบัุนทีช่าวเกลอื
จำาหน่ายให้พ่อค้าคนกลางและบางรายเป็นเจ้าหนี้ของชาวนา
เกลอืดว้ยในราคาท่ีถูกมาก	แตช่าวนาเกลือเหล่านัน้ก็มคีวามภาค
ภูมิใจในอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายร้อย
ปี	 และปัตตานีถือเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่มีนาเกลือ	 ดังนั้น
พวกเขาจึงอยากจะส่งต่อความรู้สึกภาคภูมิใจดังกล่าวไปยัง
ประชาชนในวงกว้าง
	 	 ต่อมาหน่วยพันธกิจสัมพันธ์	 สำานักวิจัยและพัฒนา	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรภ์ายใตโ้ครงการ	ม.อ.เพือ่ชมุชนเขม้
แข็งได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะวิทยาการส่ือสาร	 เพ่ือ
ดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนดังกล่าวผ่านวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทำานาเกลือภายใต้โจทย์ที่ท้าทาย	2	ข้อ	คือ	“จะทำา
อย่างไรให้เกลือบานามีมูลค่าสูงขึ้น”	 และ	 “จะนำาความรู้ด้าน
วิทยาการสื่อสารไปใช้ประโยชน์กับโครงการนี้อย่างไร”		
	 	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 ข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นของการ

ดำาเนนิโครงการคอืการทำางานรว่มกนั	ทัง้องคก์รชมุชนและคณะ
ทำางานของคณะวิทยาการสื่อสารคือเพื่อนงานที่อาจมีหน้าที่ 
แตกต่างกันบ้าง	ดังนั้นกระบวนการทำางานร่วมกันต้องเป็นแบบ
ร่วมคิดร่วมทำา	ตั้งแต่กระบวนการคิด	ทดลอง	พัฒนาผลิตภัณฑ์	
การตลาดจนถึงการส่ือสารตลาดควบคู่ไปกับการจัดระบบ 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มเพื่อให้มีศักยภาพในการเป็น 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งในระยะยาว
	 	 ในปีแรกโครงการได้ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดแรกด้วย
การคัดเลือกเกลือหวานปัตตานีคุณภาพดีมาใส่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ซบัซอ้นมากนกัภายใตแ้บรนดท์ีผ่่านการถกเถยีงในเวทปีระชาคม
ของกลุม่	ทัง้ช่ือ	สญัลกัษณ	์และสหีลกัทีต่อ้งการใช้สำาหรบัสนิคา้
ดงักลา่ว	ตอ่มากลายเปน็โจทยข์องนกัศกึษาและอาจารยซ์ึง่เปน็
กรรมการโครงการฯ	ได้นำาความคิดจากเวทีประชาคมไปพัฒนา
ต่อ	จนเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์	“เกลือกังหัน”	เพื่อทดลองตลาด	
และเปน็สือ่กลางเพือ่เลา่เรือ่งเกลอืหวานปตัตานไีปยงัประชาชน
จากการศึกษายังพบว่า	ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเกลือ
ได้หลายลักษณะ	 ทั้งการประกอบอาหาร	 การถนอมอาหาร 
การเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อืน่ๆ	รวมถึงการนำาไปใชเ้กีย่วกบัสขุภาพ	สว่นกลยทุธก์ารพฒันา
ช่องทางการตลาดนั้น	พบว่า	สามารถดำาเนินการได้หลากหลาย
แนวทาง	 ได้แก่	 การสร้างหน้าร้านของแบรนด์	 โดยพัฒนาเป็น 
รูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนหรือสถานที่ที่มีศักยภาพ 
ด้านการตลาด	 การสร้างพนักงานและตัวแทนจำาหน่าย	 
ซึง่สามารถชว่ยเสรมิการตลาดเชงิรกุและการสง่เสรมิการสือ่สาร
การตลาด	 การสร้างพันธมิตรช่วยกระจายสินค้า	 อาจเป็นทั้ง 
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ร้านค้าที่สามารถจำาหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคได้	รวมถึงพันธมิตร
ที่เป็นตัวบุคคล	ซึ่งช่องทางที่มีศักยภาพค่อนข้างมากในปัจจุบัน	
ได้แก่	 การจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์	 โดยเฉพาะการใช้ 
เฟสบุค๊ทีส่ามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคไดท้ัว่ไป	เฟสบุค๊ยงัเปน็ช่องทาง	
การสื่อสารที่ดีในการบอกเล่าเรื่องราวของเกลือหวานปัตตานี
	 	 นอกจากการพฒันาผลติภัณฑ์แลว้	การสือ่สารการตลาด
เกี่ยวกับเรื่องราวเกลือหวานปัตตานีก็เป็นสิ่งที่ดำาเนินการควบคู่
กันไปด้วยเพื่อทำาความรู้จักผู้บริโภค	ที่สำาคัญยังเป็นกลยุทธ์การ
สือ่สารการตลาดตา่ง	ๆ 	การดำาเนนิการดังกลา่วยงัเป็นหอ้งเรยีน
ของการลงมือปฏิบัตทิีช่ว่ยฝกึฝนฝมีอืแกนนำาวสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
ทำานาเกลอืไปพรอ้ม	ๆ 	กนัดว้ย	ไมว่า่จะเปน็การออกร้านและจดั
นทิรรศการตามงานสำาคญัตา่ง	ๆ 	นบัเปน็โอกาสท่ีดทีีจ่ะไดพ้ดูคยุ
เรือ่งราวของเกลอืหวานปตัตานกีบัประชาชนในวงกวา้ง	การเผย
แพร่กลุ่มและสินค้าผ่านสื่อในท้องถ่ิน	 การจัดทำาเฟสบุ๊คเพ่ือ
สื่อสารกับผู้บริโภคและผู้สนใจโดยตรง	เป็นต้น
	 	 ในเวลาเดยีวกนันกัศึกษาสาขานเิทศศาสตร์	กลุ่มวิชาการ
สื่อสารการตลาด	 คณะวิทยาการสื่อสารบางส่วนยังมีโอกาส
สร้างสรรค์โครงการด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทำานาเกลือด้วย	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนในวชิาการฝกึปฏิบัตกิารการส่ือสารการตลาด	เม่ือนกัศกึษา
ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ	 ผลงานของนักศึกษาได้มอบให้แก่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มต่อไป	ส่วนนักศึกษาก็ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
งานในสถานการณ์จริง	 โดยเฉพาะประสบการณ์ในการทำางาน
ร่วมกับชุมชน
	 	 หลังจากผลิตภัณฑ์เกลือกังหันออกสู่ตลาดในปี	 2560	 
ต่อเนื่องมาจนถึงปี	 2561	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือและ
คณะทำางานโครงการยงัร่วมกนัพัฒนาเกลือของกลุ่มตอ่ยอดเปน็
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 อีกเพราะจากการศึกษายังพบว่า	 เกลือมี 

คุณประโยชน์อีกหลากหลายที่สามารถนำามาเพิ่มมูลค่าได้	 
กลุ่มเร่ิมดำาเนินการสำารวจว่าชุมชนใช้ประโยชน์อะไรจากเกลือ
อีกบ้าง	 จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์จากเกลืออีกหนึ่งอย่างคือ	
“เกลอืขมิน้บานา”	เปน็เกลอืทีใ่ช้สำาหรบัทาปลาสด	ๆ 	จากทะเล
ก่อนนำาไปทอด	 จะได้ปลารสชาติดี	 มีกลิ่นหอมขมิ้น	 โดยเกลือ
ขมิ้นบานาเป็นสูตรที่พัฒนามาจากก้นครัวของชาวชุมชนบานา
	 	 ภายหลงัเหน็ว่าเกลอืขมิน้บานาพอมคีวามเป็นไปไดท้าง
ดา้นการตลาด	จงึรว่มกันพฒันาเกลอืบานาหรือเกลอืปตัตานไีป
สู่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่ือ	 “เกลือบานา 
สปาขดัผวิ”	เปน็ผลติภณัฑท์ีส่ามารถยกระดบัราคาของเกลอืให้
มีราคาสูงขึ้น	จากเกลือทั่วไปที่ราคา	3-5	บาทต่อกิโลกรัม	เมื่อ
นำามาแปรรูปเป็นเกลือสปา	 ราคาเพิ่มขึ้นเป็น	 100-250	 บาท	
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนั้น	 จำาเป็นต้องดำาเนินการ 
ร่วมกันหลายส่วนที่ต่อเนื่องกัน	 ตั้งแต่การแสวงหาความรู้	 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด	 การทดลองผลิต
สินค้า	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสลาก	 บรรจุภัณฑ์	 และ 
รายละเอียดต่างๆ	ไปจนถึงการจำาหน่ายในตลาดจริง	
	 	 ปจัจบุนัผลติภัณฑ์ทัง้หมดของวิสาหกจิชุมชนกลุม่ทำานา
เกลือมีจำาหน่ายในหลากหลายช่องทาง	 โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลนใ์นเพจเฟสบุค๊ทีช่ือ่วา่	“เกลอืหวานปตัตาน”ี	ซึง่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ท่ัวประเทศ	 และยังเป็นช่องทางที่วิสาหกิจ 
ชมุชนฯ	สามารถส่ือสารได้โดยตรงกับผู้บริโภค	ช่องทางสำาคัญอ่ืนๆ	
ของผลิตภัณฑ์เกลือปตัตาน	ีไดแ้ก	่การวางจำาหนา่ยผ่านหา้งรา้น
ต่างๆ	ใน	จังหวัดปัตตานี	เช่น	ปัตตานีฟาร์มเอ้าท์เล็ต	ร้านเดอะ
เบคเฮาส์ปัตตานี	ฯลฯ	รวมถึงการวางจำาหน่ายในงานสำาคัญต่างๆ	
ของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่	 ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยกระจาย
สินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี
	 	 แม้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลง
แล้ว	แต่การดำาเนินการท้ังหมดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือ
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ผู้ประสานงานกับชุมชนชาวนาเกลือในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น	ตำาบล 
บานา	ตนัหยงลูโละ	และบาราโหม	หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้หมด	
รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานีที่จะต้อง
ใช้องค์ความรู้ที่จำาเป็น	 โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิต
เกลือของเกษตรกรให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ซึ่งต้องใช้การวิจัยและ
ทดลองเข้ามาช่วย	 หากนโยบายนี้มีความต่อเนื่องก็จะทำาให้ฝัน
ของเกษตรกรชาวนาเกลือเป็นความจริงขึ้นมาได้	 และสิ่งน้ีจะ
เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ช่วยสื่อสารรากเหง้าของปัตตานีได้
อย่างภาคภูมิใจ
 “กะนงิไปออกรา้นในงานวฒันธรรมฯ ที ่ม.อ.ปตัตานปีนีีเ้ปน็
ยังไงบ้าง”	 ผู้ เขียนส่งข้อความผ่านไลน์ไปสอบถามความ
เคลื่อนไหวกับคุณรอฮานิง	 กรูแป	 แกนนำาคนสำาคัญที่ดูแลเร่ือง
การผลิต	และการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำานาเกลือ	
“ขายดีกว่าปีที่แล้วค่ะ”	 กะนิงตอบไลน์ผู้เขียนและว่า	 “ช่วงน้ี
ออร์เดอร์เยอะค่ะ” พร้อมกับแจ้งกำาหนดการต่าง	ๆ 	ที่จะไปร่วม
งานของจงัหวัดปตัตานแีละใกลเ้คยีง	รวมถงึวนัเวลาทีจ่ะเขา้รว่ม
อบรมพฒันาศกัยภาพของตนเองตามทีห่นว่ยงานตา่ง	ๆ 	เชญิมา	
ผู้เขียนเลยแซวผ่านตัวอักษรไปว่า	 “งานเยอะแบบนี้จะผลิตทัน
ไหมครบั”	พร้อมกับพดูคยุใหก้ำาลงัใจกันเพือ่ใหเ้ดนิตอ่ไปในเสน้
ทางของการเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้หลักการที่ว่า	
  “การประกอบการโดยชุมชนบนพื้นฐานของทุนชุมชน 
และเพื่อชุมชนเข้มแข็ง”        

ยงัคงดำาเนนิการต่อไปดว้ยชมุชน	ซึง่ยงัมปีระเดน็ทา้ทายอีกมาก	
โดยสว่นตัวของผูเ้ขยีนไมไ่ดก้งัวลเรือ่งตลาดมากนกัเพราะในทีสุ่ด
แล้ว	 ผู้ประกอบการจะปรับตัวเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้	 แต่สิ่งที่ต้องเอาใจ
ชว่ย	คอื	การพฒันาศกัยภาพของกลุม่วสิาหกจิชมุชนใหส้ามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้ในระยะยาว	ทั้งการบริหารจัดการภายใน
กลุ่ม	การมีส่วนร่วมต่าง	ๆ 	ของสมาชิก	การมีกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามา
เป็นแกนสำาคัญหนึ่งในการดำาเนินงานของกลุ่ม	 ถือเป็นโจทย์
ท้าทายอยู่ไม่น้อย	
	 	 สว่นการต่อยอดจากหนว่ยงานราชการในจงัหวดัปตัตานี
ก็มีความจำาเป็นเช่นกัน	ทั้งการพัฒนาในด้านคุณภาพของสินค้า
ให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค	 เนื่องจาก
กระบวนการผลิตบางส่วนจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
เครื่องมือการผลิต	เช่น	เครื่องบดเกลือให้ละเอียด	อุปกรณ์การ
ซีลบรรจุภัณฑ์ต่าง	ๆ	อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิต	ฯลฯ	รวมถึง
การยกระดับสินค้าไห้ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ	 ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับของตลาดในวงกว้าง	
	 	 อยา่งไรกต็าม	เปน็เร่ืองทีด่ไีมน่อ้ยทีต่ัง้แตป่	ี2560-2561	
มานี้	หน่วยงานในจังหวัดปัตตานีเริ่มพูดคุยกันจริงจังมากขึ้นใน
การส่งเสริมอาชีพของชาวนาเกลือและการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบภายใต้นโยบายของนายวีรนันทน์	เพ็งจันทร์	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานีที่มอบหมายให้สำานักงานจังหวัดปัตตานีเป็น 
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	 	 ตามสถิติ	ปี	พ.ศ.	2559	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รายงานว่า	 ประเทศไทยมีพื้นที่
ปลกูทเุรยีน	ประมาณ	6	แสนไร่	ขณะเดียวกันผลผลิตทีไ่ดท้ัง้หมด
อยู่ระหว่าง	5-6	แสนตัน	โดยเฉลี่ย	1	ตัน	ต่อไร่	โดยมีแหล่งปลูก
สำาคัญอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี	 ตราด	 ระยอง	 ชุมพร	 สุราษฎร์ธานี	
และนครศรีธรรมราช	ภาคตะวันออก	แหล่งผลิตอยู่ที่ปราจีนบุรี	
ภาคเหนือท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ศรีสะเกษ	 สำาหรับพ้ืนที่ปลูกใหม่อยู่ท่ีสุโขทัย	 แพร่	 พิษณุโลก	
นครราชสีมา	และบุรีรัมย์
	 	 ดังนั้น	คาดว่า	5	ปีข้างหน้า	พื้นที่เพาะปลูกทุเรียนเพิ่ม
มากข้ึนอยา่งแนน่อน	แตค่าดว่าผลผลติท่ีเพิม่ขึน้ไมน่า่จะมปีญัหา	
ทั้งนี้	แหล่งปลูกทุเรียนยังมีข้อจำากัดคือ	ต้องปลูกในแหล่งที่มีนำ้า
อุดมสมบูรณ์	เช่น	บริเวณชายแม่นำ้าเป็นตัวอย่าง	หากสมมุติว่า	
พื้นที่ปลูกเพิ่มข้ึน	 3	 หมื่นไร่	 ผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้น	 3	 หมื่นตัน	

ปริมาณดงักลา่วจนีประเทศเดยีวก็สามารถรองรบัได	้แต่ไทยเรา
ต้องจับตามองว่า	 อนาคตจีนเริ่มผลิตทุเรียนเองที่เกาะไหหลำา	
ภาคใต้ของมณฑลกวางเจา	และสิบสองปันนา	ซึ่งก็ต้องใช้เวลา
อย่างน้อย	10-12	ปีขึ้นไป	ถึงเวลานั้นเมื่อนำาปริมาณทุเรียนของ
ไทยท่ีเพิ่มขึ้นผนวกกับปริมาณทุเรียนที่จีนผลิตได้เอง	 ถึงจุดน้ัน
ราคาทุเรียนไทยก็คงจะไม่ร้อนแรงเหมือนปัจจุบัน	 หากจีนไม่
พัฒนาตัวเอง	แต่อาจจะไปลงทุนในลาวและเขมร	เวียดนามเอง
กค็งเรง่พฒันาการผลติทเุรยีนเชน่เดยีวกนั	ซึง่ตอ้งจบัตาประเทศ
เพ่ือนบา้นของเราไปพร้อมๆ	กัน	ขณะประเทศมาเลเซยีประกาศ
ตวัว่า	จะส่งออกทเุรยีนเปน็สนิคา้หลกัทางการเกษตรอกีประเภท
หนึง่นอกจากปาลม์	และยางพาราท่ีจะส่งไปจีน	โดยจะเห็นได้จาก
คำากล่าวของ	 ดร.มหาธีร์	 บิน	 มูฮัมหมัด	 (Dr.Mahathir	 bin	 
Mohamad)	 นายกรัฐมนตรีวัย	 93	 ปีของมาเลเซีย	 ในช่วงที่ 
เดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา	 5	 วัน	

ทุเรียนกับชายแดนใต้

ประสิทธิ์ รัตนมณี
นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ระหวา่งวนัที	่17-21	สิงหาคมทีผ่่านมา	เปน็หนึง่ในการเยอืนของ
ผู้นำาที่ทั่วโลกจับตามองกันมากที่สุด	 มีหลายเร่ืองที่เกิดขึ้นจาก
การพบกันของผู้นำาของมาเลเซียและจีน	แต่ผมคิดว่าเรื่องที่ฝ่าย
ไทยน่าจะต้องสนใจมากที่สุด	 คือเรื่อง	 ‘ทุเรียน’	 โดยสิ่งแรกที่
ดร.มหาธีร์	 พูดกับนายกรัฐมนตรี	 หลี	 เค่อเฉียง	 (Li	 Keqiang)	
ของจีน	คือ	มาเลเซียขอขอบคุณจีนที่นำาเข้าสินค้าจากมาเลเซีย
เพิ่มมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะสินค้าเกษตร	และระบุเจาะจงลงมาที่	
‘ทุเรียน’	 เป็นกรณีพิเศษ	 คำาถามท่ีทุกคนสงสัย	 คือ	 ทำาไมต้อง
ทุเรียน?	แล้วทำาไมมาเลเซียจึงสนใจที่จะส่งออกทุเรียน
	 	 จากการวิเคราะห์ของ	ผศ.ดร.ปิติ	ศรีแสงนาม	ผู้อำานวย
การศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 คณะเศรษฐศาสตร์	
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย	ใน	www.the101.world	ในบทความ
เรือ่ง	สงครามทุเรยีน	:	ไทย	vs	มาเลเซยี	มหีลายประเดน็นา่สนใจ
ไว้ว่า
	 	 “ในป	ี2016	ประเทศจนีนำาเขา้ทเุรยีนมูลคา่	1.1	พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 หรือประมาณ	 3.6	 หมื่นล้านบาท	 และมูลค่า
การนำาเข้านี้	 เป็นการนำาเข้าทุเรียนนำ้าหนัก	 611,380	 ตันจาก
ประเทศไทย	คิดเป็นมูลค่า	1.094	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	(3.57	
หมื่นล้านบาท)	 หรือพูดอีกอย่างคือ	 ไทยเรามีส่วนแบ่งตลาด
ทุเรียนในประเทศจีนถึง	 99.59%	 และเป็นเจ้าตลาดผูกขาด

ทุเรียนในประเทศจีน	 ถึงแม้รสนิยมการรับประทานทุเรียนของ
คนจีน	 อาจไม่ได้ชื่นชอบทุเรียนหมอนทองขนาดนั้น	 เมื่อเทียบ
กับทุเรียนพันธุ์ที่คนจีนนิยมมากที่สุด	 คือ	 “ทุเรียนพันธุ์	 Mao	
Shan	Wang”	
	 	 คุณเอกชัย	ตั้งจารุกุล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 โกลด์	
ออยปาลม์	จำากดั	นกัธุรกิจการเกษตรทีป่ระสบผลสำาเรจ็จากผลติ
และจำาหนา่ยกลา้ปาล์มนำา้มนั	และหนัมาสนใจในการทีผ่ลติกลา้
ทุเรียน	 (ข้อมูลจาก	 http://www.nationtv.tv/main/con-
tent/378542395/)	 	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “ปัจจุบันทุเรียนสายพันธุ์
มูซังคิง	 (Musang	 King)	 หรือ	 “ราชาแมวป่า”	 ของมาเลเซีย	 
กลายเป็นทุเรียนที่ราคาแพงที่สุดในตลาดประเทศจีน	 ขายกัน
กโิลกรมัละหลายพนับาท	คนมาเลเซยีเรยีกว่า	Mao	Shan	Wang		
มีชื่อจริงว่า	Musang	King	ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อเมือง	Gua	Musang	
อันเป็นชื่อของตลาดกลางผลไม้ในรัฐกลันตัน	 (Kelantan)	
ประเทศมาเลเซีย	 โดยทุเรียนพันธ์ุนี้มีต้นกำาเนิดอยู่ที่หมู่บ้าน	
Sungai	Ruan	เมือง	Raub	ในรัฐกลันตัน	ทุเรียน	Mao	Shan	
Wang	 มีรสหวานจัดและแอบมีรสขมนิดๆ	 ซึ่งรสขมนิดๆ	 น่ีล่ะ
ครบัทีข่บัใหร้สหวานโดดเดน่ขึน้	แตส่ิง่ทีส่ดุยอดของ	Mao	Shan	
Wang	คอื	เนือ้ของทเุรยีนจะไมม่เีสน้ในเนือ้	ทำาใหไ้ดร้บัรสสมัผสั
ทีเ่หนยีวเนยีนนุม่ในแบบทีห่มอนทองของเราซึง่หวานแตเ่นือ้เปน็
เส้นๆ	 ให้ไม่ได้	 นอกจากนี้ยังมีเนื้อเนียนหนาและเม็ดขนาดเล็ก
อีกต่างหาก	 ทำาให้มีช่ือเล่นอีกช่ือว่า	 ‘Butter	 Durian’	 และ	
ทุเรียนสายพันธ์ุมูซังคิงเป็นทุเรียนตลาดบนที่เป็นคู่แข่งสำาคัญ
ของทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองของไทย	 ที่ครองตลาดจีนมา
ยาวนานด้วย”	

ภาพทุเรียนหมอนทอง ที่มา : https://pixabay.com/th

ภาพทุเรียนมูซังคิง ที่มา : สำานักข่าว Nation online
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	 	 ผศ.ดร.ปิติ	 ศรีแสงนาม	 (จากบทความเดิม)	 ได้ตั้งข้อ
สงัเกตไวว้า่	ราคาของ	Mao	Shan	Wang	จะแพงกวา่ทเุรียนไทย
ตั้ง	3	เท่า	แต่ตลาดบนของจีนก็นิยมทุเรียนประเภทนี้มากๆ	ใน
การเยือนจีนของท่านนายกมาเลเซียนั้น	 ดร.มหาธีร์	 และนายก
รัฐมนตรีจีนได้ร่วมเป็นพยานในการลงนาม	 ‘A	 Protocol	 on	
the	Need	to	Conduct	Inspection	and	Quarantine	for	
the	Export	of	Durian	from	Malaysia	to	China’	ซึ่งลงนาม
โดย	 ดาตุ๊ก	 ซาลาฮุดดิน	 อายุบ	 (Datuk	 Salahuddin	 Ayub)	
รฐัมนตรกีระทรวง	Agriculture	and	Agro-Based	ของมาเลเซยี	
และ	หนี่	 หยูเฟง	 (Ni	 Yuefeng)	 รัฐมนตรีกระทรวง	General	
Administration	 of	 Customs	 ของจีน	 ข้อตกลงดังกล่าวจะ
ทำาให้ทุเรียน	Mao	Shan	Wang	ที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก	
Malaysian	Good	Agricultural	Practice	(MyGAP)	สามารถ
สง่ออกและนำาเขา้ตลาดจนีไดแ้บบทัง้ผล	ไมใ่ชเ่ฉพาะเนือ้ทเุรยีน
บด	(Pulp	and	Paste)	อีกต่อไป	โดยทุเรียนมาเลเซียที่จะได้รับ
สิทธิจากข้อตกลงนี้	ประกอบด้วยทุเรียน	6	สายพันธุ์	อันได้แก่	
Musang	Queen	 (D24,	 D160),	 Hajah	Masmah	 (D168),	
Musang	King	(D197),	Ochee	(D200)	และ	D99	ที่เราต้อง
ระวัง	คือ	หลังจากการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว	ดร.มหาธีร์ได้
แถลงว่า	ถ้าในอดีตมาเลเซียเคยพัฒนายางพาราที่มีต้นทางจาก
อเมรกิาใต	้จนตวัเองกลายเปน็ผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญท่ีส่ดุ
ในโลกได้	 แล้วต่อมาก็พัฒนาปาล์มนำ้ามันที่มีต้นทางมาจาก
แอฟริกาตะวันตก	จนกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกปาล์มนำ้ามัน
รายใหญท่ีส่ดุในโลกได	้แล้วทำาไมทเุรียนซึง่เปน็ของมาเลเซยีเอง	

จะพัฒนาจนกลายเป็นผู้ส่งออกสำาคัญของโลกไม่ได้	 ในเมื่อ
ตลาดก็มีอยู่แล้วนั่นคือ	คนจีน	1.4	พันล้านคนที่นิยมบริโภค
ผลไมช้นดินี”้	ซึง่ตลาดทเุรยีนในประเทศจนีคอืตลาดท่ีมอีตัรา
การขยายตวัสงูทีส่ดุในโลก	เพราะตลอด	10	ป	ีตัง้แตป่	ี2006-
2016	มลูคา่การนำาเขา้ทเุรยีนของจีนขยายตวัทีอั่ตราเฉลีย่รอ้ย
ละ	26.2	ต่อปี	(ในขณะที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าการนำา
เขา้รวมของทกุสนิคา้ของจนี	(10-year	compound	annual	
growth	rate:	CAGR)	อยู่ที่ร้อยละ	12.8
	 	 จากการสำารวจขอ้มลูของผู้เขยีน	พบว่าทเุรียนสายพนัธุ์
มูซังคิง	(Musang	King)	ปลูกมากที่สุดในเกาะบอร์เนียว	อีก
ส่วนหนึง่ปลูกในรัฐทีม่รีอยตอ่กบัประเทศไทย	มาเลเซยีตดิกบั	
อำาเภอเบตง	จงัหวัดยะลา	รวมถงึมกีารปลูกในรัฐเคดารต์ดิกบั	
อำาเภอสะเดา	 จังหวัดสงขลาของไทย	 จากราคาและสภาพ
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกันจึงทำาให้ทุเรียนสาย
พนัธุม์ซูงัคงิ	(Musang	King)	จงึมกีารปลกูในพืน้ทีอ่ำาเภอเบตง	
จังหวัดยะลา	 โดยเกษตรกรที่เคยปลูกส้มโชกุนที่หันมาปลูก
ทุเรียนสายพันธุ์นี้มากขึ้น	เพื่อส่งไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์	
	 	 นอกจากนั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์อำานวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ซึ่งดูแลด้านการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่อำาเภอเบตง	และได้นำาเสนอทุเรียน
พันธุ์ใหม่	 ได้กล่าวว่า	 “คนไทยเชื้อสายจีนเบตง	 บอกว่าสาย
พันธุ์ใหม่ทุเรียนมีชื่อว่า	 “เหมาซานหว่อง”หรือ	 “มูซังคิง”	
(Musang	King)	เป็นทุเรียนนำาเข้าจากประเทศมาเลเซีย	และ
เกษตรกรไทยนำาพันธ์ุมาทาบกิ่งกับทุเรียนพื้นบ้านของไทย	 
จนออกผลทุเรียนและมีรสชาติอร่อยกว่าของรสชาติดั้งเดิม	
และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ	โดย
เฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นหลัก	 โดยขายกันในราคา
กิโลกรัมละ	300-350	บาท	หรือผลละกว่า	1,000	บาท	จะ
เห็นได้ว่าทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิง	(Musang	King)	นับเป็นพืช
เศรษฐกจิตวัใหมท่ีน่า่สนใจ	และจะเปน็ทางเลอืกของเกษตรกร
ได้ในอนาคต
	 	 อย่างไรกต็ามสำาหรบัคนไทย	ทเุรยีนคอืผลไมธ้รรมดาๆ	
ทีเ่ราเหน็มาตัง้แตเ่ดก็	แตส่ำาหรับนกัทอ่งเทีย่วจนี	และนกัท่อง
เที่ยวจากทั่วโลก	 โดยเฉพาะตะวันตก	ทุเรียนคือหนึ่งในสิ่งที่
แปลกประหลาดท่ีสุดในโลก	 ผลไม้ที่มีหนามแหลมๆ	 แข็งๆ	
รอบตัว	กลิ่นเหม็นที่เป็นเอกลักษณ์	แต่กลับให้รสชาติที่อร่อย
อย่างมหัศจรรย์พร้อมกับรสสัมผัสที่ไม่เคยได้รับมาก่อน	 มัน
คือประสบการณ์ใหม่ที่ชวนท้าทาย	ดังนั้นการเดินทางเพื่อไป
ใหเ้หน็กับตาว่าตน้มนัเปน็อยา่งไร	เก็บผลของมนัอยา่งไร	และ
ปอกเปลือกอย่างไร	คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการ	จาก
จดุนีรั้ฐบาล	โดยเฉพาะศนูยอ์ำานวยการบริหารจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 ได้มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร	

ภาพ ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ที่มา : http://www.econ.chula.ac.th
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เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเหมาะสมอย่าง
มากในการพฒันาทเุรยีนสายพนัธุม์ซัูงคงิ	(Musang	King)	
และทเุรยีนพืน้บา้นอกีมากมายทีย่งัไมอ่อกสู่ตลาด	ซึง่อาจ
จะดีกว่าทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิง	 (Musang	 King)	 ก็เป็น
ไปได้
	 	 คำาถามสุดท้ายที่	ผศ.ดร.ปิติ	ศรีแสงนาม	ได้ฝาก-
ขอ้คิดและผู้เขยีนก็เหน็ดว้ยเปน็อยา่งยิง่	คอื		เมือ่วนัที	่20	
เมษายน	2018 	แจ๊ค	หม่า	แห่ง	Alibaba	มาเยือนไทย	
แลว้รฐัมนตรเีศรษฐกจิทัง้คณะตอ้งไปยนืเขา้แถวตอ้นรบั	
สิ่งที่เราประโคมข่าวกันคือ	Alibaba	สามารถขายทุเรียน	
80,000	ผลหมดภายใน	60	วินาทีบนโลกออนไลน์	ทว่า
จากวันนั้นจนถึงวันนี้	 เราได้ต่อยอดอะไรจากเหตุการณ์
นั้นได้บ้าง	หรือเราลืมกันหมดแล้ว	ฝากไว้คิดกันนะครับ

ภาพเนื้อทุเรียนมูซังคิง 
ที่มา : สำานักข่าว Nation online

เอกสารอ้างอิง 
ดลมนัส	 กาเจ.	 (2560).	 “มูซังคิง”ทุเรียนมาเลย์ปลูกได้ในไทย	 ราคาแพง-ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร.	 สืบค้นเมื่อ	 10	พฤศจิกายน	
2561,	จากเว็บไซต์	:	http://www.nationtv.tv/main/content/378542395/
ปิติ	ศรีแสงนาม.	 (2561).	สงครามทุเรียน	 :	 ไทย	VS	มาเลเซีย.	สืบค้นเมื่อ	12	พฤศจิกายน	2561,	จากเว็บไซต์	 :	https://www.
the101.world/durian-war.	
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	 	 เห็ดหลินจือเป็นเห็ดราขนาดใหญ่	 (Macro	fungi)	จาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 เห็ดหลินจือได้รับการจดบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรคร้ังแรกในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้	 นับเป็น
ของหายากมากในสมัยน้ันเนื่องจากสามารถรักษาโรคได้หลาย
โรค	จึงถูกเปรียบเสมือนเป็นยาเทวดา			เมื่อสองพันปีที่ผ่านมา
คัมภีร์ยา	 “เสินหนงเปินเฉ่า”	 ซึ่งเป็นคัมภีร์ยาสมบูรณ์เล่มแรก
ของวงการแพทย์จีนที่รวบรวมความรู้	ประสบการณ์ทางยาของ
จีนก่อนราชวงศ์ฮั่น	โดยในคัมภีร์เล่มนี้ได้รวบรวมเห็ดหลินจือไว้	
6	 ชนิด	 ซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน	 ได้แก่	 เห็ดหลินจือ
เขียว	(ชิงจือ	หลงจือ)	เห็ดหลินจือแดง		(ชือจือ	ตันจือ)	เห็ดหลิน
จือเหลือง	 (หวงจือ	จินจือ)	 เห็ดหลินจือขาว	 (ไปจือ	วีจือ)	 เห็ด
หลินจือดำา	 (เฮยจือ	 เอ๋าจือ)	 เห็ดหลินจือม่วง	 (จื่อจือ	 มู่จือ)	
(สถาบันการแพทย์ไทย	-	จีน	กระทรวงสาธารณสุข	2553)

	 	 เหด็หลนิจอืขึน้อยูต่ามธรรมชาตมิมีากกว่า	100	สายพนัธุ	์
และสามารถพบได้แพร่หลายในหลายๆ	ประเทศ	จึงทำาให้มีชื่อ
เรยีกแตกตา่งกันออกไป	เชน่	ในประเทศญีปุ่น่เรยีก	Mannetake	
ในประเทศตะวนัตก	เรยีก	Holly	mushroom	หรอื	Lacquered	
mushroom	และในประเทศไทย	มีชื่อเรียกว่า	เห็ดหมื่นปี	หรือ
เหด็อมตะ	สารสำาคญัทีม่ใีนเหด็หลนิจอืมมีากกวา่	150	ชนิด	และ
มีสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคกว่า	200	ชนิด	
ได้แก่	Polysacharide,	Organic	germanium,	Adenosine,	
Ganoderic	 Essence,	Triterpenoids,	 Protein	และ	Fiber	
กลุม่สารไตรเทอรป์นินอยดช์นดิขม	(Bitter	Triterpenoids)	กลุม่
เออร์โกสเตอรอล	(Ergosterol)	กลุ่มสารนิวคลีโอไทด์	(Nucleotides)	
สารประกอบเยอร์มาเนียม	(Germanium,	Gc	contents)	และ
กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์	 (Polysaccharides)	 เห็ดหลินจือใน

การเพาะเห็ดหลินจือ อาชีพเสริมของเกษตรกร
ชาวสวนยางชายแดนใต้

ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต
อาจารย์ประจ�าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด	แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีสรรพคุณ
ทางยาและเปน็ทีนิ่ยมในการใชเ้ปน็สมุนไพรรักษาโรค	ไดแ้ก	่เหด็
หลินจือแดง	 (Ganoderma	 lucidum)	 เห็ดหลินจือ 
สายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมในการเพาะเป็นการค้าอย่างแพร่
หลายในประเทศไทย	และมีการวิจัยค้นคว้าถึงสรรพคุณทางยา
กันอย่างกว้างขวางในหลายๆ	 ประเทศ	 เห็ดหลินจือดำา	 
(Ganoderma	 sinense)	 	 เห็ดหลินจือชนิด	 Ganoderma	
resinaceum	 	 มีลักษณะใกล้เคียงกับหลินจือแดง	 มีสรรพคุณ
ทางยา	 แต่ยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ทางยาที่ชัดเจน	 เห็ดหลินจือ	
Ganoderma	 tsugae	 (hemlock	 reishi	 mushroom)	 
เหด็หลนิจอื		Ganoderma	applanatum	(ใชใ้นวงการสมนุไพร
ในประเทศญี่ปุ่น)		(Jo	et	al.,	2009)	ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของเห็ดหลินจือ	ก้านดอกออกด้านข้างหรือค่อนไปทางด้านข้าง	
ลกัษณะคลา้ยรปูทรงกระบอก	กา้นดอกยาวไดถ้งึ	19	เซนตเิมตร	
หนาถึง	4	เซนตเิมตร	มสีนีำา้ตาลแดงถงึสมีว่งนำา้ตาล	และมีความ
มันเลื่อมเหมือนกับหลังดอก	หมวกเห็ดมีลักษณะแข็งคล้ายเนื้อ
ไม้	รูปเหมือนรูปไต	หรือรูปครึ่งวงกลมเกือบกลม	กว้าง	12	–	20	
เซนติเมตร	 ด้านหลังดอกจะมีสีเหลืองแล้วเปล่ียนเป็นสีนำ้าตาล
แดงในทีส่ดุ	มรีอยยน่เหมอืนคลืน่เปน็วงๆ		ผวิมนัเลือ่ม	ขอบดอก
บางและสม่ำาเสมอ	เนือ้ดอกสขีาวนวล	ถงึสนีำา้ตาลอ่อน	ใตห้มวก
จะเป็นแผ่นสีขาวหรือสีเหลืองนวลปิดครีบเห็ดไว้	 หนาได้ถึง	 1	
เซนติเมตร	 ภายในมีรูพรุนเล็กๆ	 อยู่เป็นจำานวนมาก	 พื้นที่	 1	
ตารางมิลลิเมตร	จะมีรูอยู่ถึง	4	–	5	รู	ชั้นของรูอาจจะมีชั้นเดียว
หรือพอกเป็นหลายชั้นลงมาด้านล่าง	ภายในบรรจุสปอร์	(อนงค์	
และคณะ	 2551)	 โดยทั่วไปเห็ดหลินจือจะพบขึ้นบนไม้ในสกุล	
Quercus	Fagus	Castanea	ฯลฯ	และไม้ที่อยู่ในป่าเต็งรัง	ใน
ประเทศไทยพบเห็ดหลินจือขึ้นอยู่บนต้นไม้พวกคูน	ก้ามปู	ฝรั่ง	
ยางนา	และยางพารา	ดอกเห็ดมักขึ้นกับตอไม้ที่ตายแล้ว	บางที
ก็เกาะอยู่กับรากต้นไม้	(สาธิต	2538)
	 	 เห็ดหลินจือที่ได้รับความนิยมในด้านการใช้ประโยชน์	
และด้านการเพาะเล้ียงมากท่ีสุดคือ	เห็ดหลินจือแดง	(Ganoderma	
lucidum)	 ซึ่งเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย	 โดยเฉพาะ
ในประเทศแถบเอเชีย	 เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาที่ดี	สามารถ
รักษาและบรรเทาอาการของโรคได้หลายโรค	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 
โรคเบาหวาน	เปน็ต้น	ในประเทศไทยมีการนำาเห็ดหลนิจอืเข้ามา
ปลูกตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2527	และในปัจจุบันการเพาะเห็ดหลินจือได้
รับความนิยมเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย
	 	 สำาหรบัในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต	้เหด็หลนิจอืมมีาก
ในจงัหวัดยะลา	โดยเฉพาะในพ้ืนทีอ่ำาเภอเบตง	จงัหวัดยะลา	เปน็
แหลง่ทีม่กีารเตบิโตของเหด็หลนิจอืเปน็จำานวนมาก	แต่เปน็สาย
พันธ์ุเห็ดหลินจือไผ่เบตง	 โดยเห็ดหลินจือไผ่จะมีรสชาติไม่ขม
เหมือนเห็ดหลินจือทั่วไป	 มีแหล่งที่กำาเนิดตามกอไผ่	 ลักษณะ
คล้ายเห็ดหลินจือทั่วไปแต่มีก้านยาว	 พบมากตามกอไผ่ใน 
ป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงรอบๆ	เมืองเบตง	นิยม
นำามาทำาชาสมนุไพร	แตเ่นือ่งดว้ยสายพนัธ์ุดงักลา่วเปน็การเจรญิ
เติบโตตามธรรมชาติ	 จึงทำาให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไปค่อน
ข้างยาก	นักวิชาการจึงได้แนะนำาให้ประชาชนในพื้นที่เพาะเห็ด
หลนิจอืแดง	ทัง้นีเ้นือ่งจากสรรพคณุทางยาไมไ่ดแ้ตกตา่งมากนัก	
และได้รับความสนใจจากตลาดเป็นจำานวนมากเหมือนกัน	และ
ทีส่ำาคญัเพาะปลกูงา่ย	เปน็การสรา้งรายไดเ้สรมิจากการปลกูยาง
ของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	 ในปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชน
จงัหวดันราธวิาสเริม่ใหค้วามสนใจและเพาะปลกูเป็นอาชพีเสรมิ
บ้างแล้ว		โดยมีขั้นตอน	กระบวนการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะเห็ดหลินจือ	ดังนี้	
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  การเตรียมก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ วัสดุที่นำามาใช้ในการทำาก้อนเห็ดมีดังนี้
	 	 1.	ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน	นิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา		เนื่องจากหาง่ายและย่อยสลายได้เร็ว	และอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะ
ต่อการเจริญของเห็ด	ได้แก่	คาร์บอน	ไนโตรเจน	ลินิน	เซลลูโลส	แต่ในกรณีที่ไม่มีขี้เลื่อยไม้ยางพาราก็สามารถใช้ไม้เนื้ออ่อนอย่างอื่น
ทดแทนได้	เช่น	ขี้เลื่อยไม้มะม่วง	ขี้เลื่อยไม้นุ่น	ขี้เลื่อยไม้ก้ามปู	ขี้เลื่อยไม้มะกอก
	 	 2.	 รำาละเอียด	 เป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้กันมาก	 เนื่องจากอุดมไปด้วยแหล่งโปรตีน	และวิตามินบีที่เห็ดต้องการ	ปริมาณใน
การใช้	 อัตราส่วนจะอยู่ที่ประมาณ	 6	 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณขี้เลื่อยที่ใช้	 หากใช้มากเกินไป	 ก้อนจะค่อนข้างเสียง่าย	 เนื่องจากรำามี
คุณค่าทางอาหารสูง	จึงทำาให้เกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้ง่าย	แต่ถ้าหากใช้รำาในปริมาณที่น้อยเกินไป	ผลผลิตก็จะตำ่า
	 	 3.	ปูนขาวและยิปซั่ม	 เห็ดราส่วนใหญ่จะเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกลาง	คือค่าความเป็นกรด-ด่าง	 (pH)	อยู่ที่ระดับ	6.5-7.2	
แต่วัสดุที่นำามาใช้เป็นส่วนผสมในก้อนเห็ดส่วนใหญ่มักจะมีค่าเป็นกรด	หรือไม่ก็ด่าง	ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องผสมปูนขาวและยิปซั่ม	แต่
เห็ดหลินจือสามารถเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกรดอ่อนๆ	คือระดับ	pH	อยู่ระหว่าง	5.0-6.2	แต่ระดับ	pH	ที่เหมาะสมที่สุด	คือ	5.5	ใน
อาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไป	เห็ดอาจจะมีการเจริญเฉพาะเส้นใย	แต่ไม่สามารถพัฒนาเป็นดอกได้	หรือถ้าออกดอกก็ให้
ดอกที่ผิดปรกติไม่สมบูรณ์
	 	 4.	 ภูไมท์	 เป็นแร่ธาตุพิเศษได้มาจากการบดหินแก้ว	 มีคุณสมบัติช่วยตรึงธาตุอาหารที่มีในก้อนเชื้อเห็ด	 ให้ค่อย	 ๆ	 
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา	เพื่อช่วยให้เส้นใยแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี
	 	 5.	ดเีกลอื	ใหธ้าตแุมกนเีซยีม	ชว่ยกระตุน้การเจรญิของเสน้ใย	ทำาใหเ้สน้ใยแขง็แรงและกระตุน้การสรา้งดอก	แตไ่มค่วรใสม่าก
จนเกินไปเพราะจะทำาให้ดอกเห็ดมีก้านยาว	แต่หมวกมีขนาดเล็ก	
	 	 6.	นำ้าสะอาด	มีความชื้นประมาณ	65-70	เปอร์เซ็นต์	ตรวจสอบความชื้นด้วยการสัมผัส	โดยใช้มือกำาขี้เลื่อยให้แน่นแล้วปล่อย
มือ	ถา้ขีเ้ลือ่ยจบักันเปน็กอ้นหลวมๆ	แสดงวา่มีความชืน้พอเหมาะ	หากไมจั่บตวัเปน็กอ้นเลยแสดงว่าแห้งเกินไป	หากเปน็ก้อนไมแ่ตก
กระจาย	ขณะกำามีนำ้าซึมไหลผ่านมือออกมาแสดงว่าชื้นมากเกินไป	

  สูตรก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
	 	 	 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา		 	 100	กก.
	 	 	 รำาละเอียด	 	 				 	5-7	กก.
	 	 	 ปูนขาว		 	 	 1	กก.	
	 	 	 ยิปซั่ม	 	 	 					 1	กก.
	 	 	 ภูไมท์	 	 	 	 1	กก.
	 	 	 ดีเกลือ		 	 					 0.2	กก.
	 	 	 ความช้ืน	 	 									65-70	เปอร์เซ็นต์

	 	 (ขีเ้ลือ่ยไมย้างพาราทีใ่ชค้วรเปน็ขีเ้ลือ่ยทีต่ัง้กองไวป้ระมาณ	1	เดอืน	ในการใชข้ีเ้ลือ่ยใหมส่ง่ผลใหเ้กดิการปนเปือ้นจากจลุนิทรยี์
ชนิดอื่นได้ง่าย)

  การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติก
การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติก	ใช้ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด	6.5x12.5	นิ้ว		นำ้าหนักของก้อนควรอยู่ประมาณ		800-1,000	กรัม
ต่อถุง	อัดวัสดุในถุงให้แน่นโดยการทุบด้วยขวดหรือไม้		จากนั้นรวบปากถุง	สวมคอขวดพลาสติกลงไป	และดึงให้ตึง	ปิดปากก้อนเชื้อ
เห็ดด้วยจุกประหยัดสำาลีหรือจุกพลาสติกแบบสำาเร็จ	

  การนึ่งฆ่าเชื้อ
	 	 การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด	หลังจากบรรจุวัสดุเพาะใส่ถุงพลาสติกเป็นก้อนเชื้อแล้ว	 ให้นำาก้อนเชื้อไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมา
กับวัสดุเพาะ	จุลินทรีย์เหล่านี้จะไปแย่งอาหารเห็ดทำาให้เชื้อเห็ดไม่สามารถเจริญได้	ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้มีหลายแบบ	เช่น	การนึ่งด้วยหม้อ
นึ่งความดัน	เตานึ่งหรือหม้อนึ่งดัดแปลง	ในการนึ่งโดยใช้หม้อนึ่งด้วยความร้อน	100	องศาเซลเซียส	ใช้เวลานึ่งประมาณ		3-4	ชั่วโมง	
(ขึ้นอยู่กับจำานวนก้อนเห็ด)	 	 แต่หากใช้เป็นหม้อนึ่งความดัน	 ใช้เวลาในการนึ่ง	 40	 –	 50	นาที	 	 เมื่อนึ่งครบตามเวลาแล้ว	 ทิ้งไว้จน
อุณหภูมิในหม้อนึ่งลดลงอุณหภูมิประมาณ	 40-50	 องศาเซลเซียส	 เปิดประตูเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดทิ้งไว้ประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 เป็นการ
ระบายไอร้อนภายใน	จากนั้นลำาเลียงก้อนเห็ดเข้าห้องสำาหรับหยอดเชื้อ	
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เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด หม้อนึ่งอบฆ่าเชื้อ

  การหยอดเชื้อเห็ด
	 	 การหยอดเชื้อเห็ด	เป็นขั้นตอนการถ่ายหัวเชื้อเห็ดจากขวดเมล็ดข้าวฟ่างลงไปเลี้ยงในก้อนเชื้อเห็ดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ	สถาน
ที่หยอดเชื้อเห็ดจะต้องเป็นห้องปลอดเชื้อโรค	 เป็นห้องที่มีลมสงบ	 มิดชิดและผ่านการฆ่าเชื้อ	 ร่างกายและเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงาน 
จะต้องสะอาด	 ห้องหยอดเชื้อต้องเป็นห้องที่สะอาด	 และควรทำาความสะอาดทุกส่วนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน	 นำาหัวเชื้อใน
เมลด็ขา้วฟา่งทีเ่สน้ใยเดนิเตม็ขวดมาเคาะใหแ้ตกร่วน	จากนัน้กรอกหวัเชือ้ลงในถงุประมาณ	15-20	เมลด็	จากนัน้เปลีย่นจกุสำาลหีรอื
จุกพลาสติกปิดด้วยกระดาษรัดด้วยยางรัด	นำาก้อนเห็ดที่หยอดเชื้อแล้วเข้าโรงบ่มก้อน

  การบ่มก้อนเชื้อเห็ด
	 	 สถานที่สำาหรับบ่มก้อนเชื้อ	ควรเป็นที่ไม่มีความชื้น	สะอาด		การระบายอากาศดี	ก้อนเห็ดอาจวางตามแนวตั้งหรือแนวนอน
ก็ได้	ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้อใช้เวลา		30-40	วัน	เมื่อเส้นใยเจริญเต็มก้อนขี้เลื่อยจึงย้ายเข้าสู่โรงเรือนสำาหรับเปิดดอก

  การเปิดดอก
	 	 หลังจากย้ายก้อนเห็ดที่เส้นใยเดินเต็มเข้าโรงเรือนสำาหรับเปิดดอก	ควรจะบ่มก้อนเชื้อเห็ดต่ออีกสักประมาณ	5-7	 วัน	 ทั้งน้ี
เพือ่ให้ก้อนเหด็มีความพรอ้มสำาหรบัการสรา้งดอก	สงัเกตไดจ้ากเส้นใยเหด็จะเปน็สีขาวและหนามากขึน้	(ในกรณีทีด่อกเหด็ดนักระดาษ
ออกจากกอ้นกอ่น	ตอ้งรบีทำาการเปดิกอ้นนัน้ทันท)ี	ซึง่การเปดิดอกเห็ดในระยะนี	้เส้นใยเหด็จะมคีวามแขง็แรง	และลดโอกาสในการ
เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้โดยเฉพาะเชื้อราเขียว	 ในการเปิดดอกให้ใช้วิธีดึงกระดาษที่ปิดปากถุง	 หรือดึงจุก 
พลาสติกออก	 กรณีที่บางก้อนมีเมล็ดข้าวฟ่างบริเวณหน้าก้อนต้องใช้หางช้อนสะอาดแคะข้าวฟ่างทิ้งก่อน	 หรือหากพบมีเชื้อราอื่น 
ปนเปื้อนให้คัดแยกก้อนนั้นออกก่อน	เพื่อป้องกันการกระจายไปสู่ก้อนอื่นๆ

	 	 หลังจากนั้นประมาณ	8-10	วัน	จะเริ่มมีตุ่มดอกเห็ดสีขาวโผล่ออกมา	ในระยะแรก	การให้นำ้าในโรงเรือนควรให้นำ้าประมาณ	
วันละ	 2	ครั้ง	 เช้า	 เย็น	 ในช่วงที่ดอกเห็ดยังไม่เปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลหรือยังไม่สร้างสปอร์	 ความชื้นเป็นสิ่งสำาคัญมาก	 ให้รักษาระดับ
ความชืน้ในอากาศใหอ้ยูใ่นระดบั	80-90	เปอร์เซน็ต	์หากความชืน้ในอากาศมนีอ้ยจะเกดิการระเหยของนำา้ออกไปจากดอกเหด็จะสง่
ผลให้ดอกเห็ดชะงักการเจริญเติบโต	มีขนาดเล็ก	ผิวแห้งและแข็ง	หากความชื้นเพียงพอดอกเห็ดจะมีการขยายตัวเต็มที่มีความกว้าง
ได้ถึง	5-6	นิ้ว		แต่ถ้าสภาพอากาศที่มีฝนตก	ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง	ก็อาจจะรดนำ้าเพียง	1		ครั้ง	
	 	 การพัฒนาของดอกเห็ดหลินจือ	 มีการพัฒนาขยายขนาดของดอกและการเปลี่ยนแปลงของส	ี ในระยะแรกดอกเห็ดหลินจือ
จะมีสีขาว	เหลือง	ดอกเห็ดอายุ	15	วันขึ้นไป	จะเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลจากกลางดอกมาจนถึงขอบดอก	และในระยะที่แก่เต็มที่พร้อม
เกบ็เกีย่วดอกเห็ดจะเปล่ียนเปน็สีนำา้ตาลเขม้	ในระยะนีจ้ะเหน็สปอรข์องดอกเหด็ปลอ่ยออกมาจากใตห้มวกเหด็	ลกัษณะเปน็ผงสนีำา้
ตาลกระจายอยู่ทั่วไปทั้งบนดอกเห็ด	 ถุงก้อนเห็ด	 และตามพื้นห้อง	 ซึ่งระยะนี้จะต้องลดความชื้นโดยการให้นำ้าเพียงวันละหน่ึงครั้ง	
และระมัดระวังไม่ให้นำ้าโดนดอกเห็ดมากเกินไป	หรืออาจเปลี่ยนเป็นการรดนำ้าที่พื้นโรงเรือนให้ชื้น	แทนการให้นำ้าแบบพ่นฝอย	
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การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการทำาแห้ง 
	 	 ดอกเห็ดหลินจือสามารถเก็บเกี่ยวเมื่อดอกเห็ดมีอายุไม่น้อยกว่า	110	วัน	นับจากวันที่หยอดเมล็ดข้าวฟ่าง	ซึ่งระยะนี้เป็นช่วง
ที่มีสารสำาคัญที่อยู่ในดอกเห็ดมีปริมาณสูงท่ีสุด	 นอกจากจะนับจากจำานวนวันแล้ว	 ยังสามารถสังเกตลักษณะของดอกเห็ดร่วมด้วย	
บริเวณขอบของหมวกเห็ดเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลเข้ม	 ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้เก็บให้พร้อม	
สำาหรับการใช้งาน	โดยภาชนะที่ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดหลินจือจะต้องมีขนาดเหมาะสม	สะอาด	แข็งแรง	สะดวกต่อการเก็บ	เคลื่อน
ยา้ยและสามารถรกัษาคณุภาพของเหด็ได	้ในการเกบ็เกีย่วผลผลิตของเหด็หลินจอืจะมลีำาดบัของการเก็บเกีย่ว	คอื	ตอ้งเกบ็สปอรข์อง
เห็ดก่อน		โดยสปอร์ของดอกเห็ดหลินจือเก็บโดยใช้แปรงขนอ่อนปัดลงในภาชนะรองรับที่สะอาด	และควรจะงดการให้นำ้าก่อนที่จะ
เก็บสปอร์	ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความชื้นในสปอร์	หลังจากเก็บสปอร์แล้วจึงจะเก็บดอกเห็ดเป็นลำาดับสุดท้าย

การวางบ่มก้อนเห็ด โรงเรือนเปิดดอก

ดอกเห็ดอายุ	20	-25	วันหลังจากเปิดดอก การเก็บสปอร์เห็ดหลินจือ
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	 	 ในการทำาแห้ง	หลังจากเก็บดอกเห็ดมาแล้ว	นำาดอกเห็ดมาล้างนำ้าสะอาด	จากนั้นนำาไปหั่นตามความกว้างของดอก	โดยให้มี
ความหนาประมาณ	3	มลิลิเมตร	เมือ่หัน่เสร็จนำาตากแดดในทนัที	เพราะหากตัง้ทิง้ไว้นาน	เสน้ใยราจะเจรญิขึน้มาทำาใหเ้หน็เปน็คราบ
สีขาว	และมีกลิ่น	หลังจากตากแดดจากนั้นนำาเข้าตู้อบแห้ง	 โดยเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิ	 40	 	50	 	และที่	 60	–	70	องศาเซลเซียส	ช่วง
อุณหภูมิละ	3	ชั่วโมง	จนกระทั่งแห้งสนิท	(สามารถหักได้)	นำาเห็ดแห้งบรรจุในถุงแบบสุญญากาศ	หรือเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อ
รอการจำาหน่ายหรือบริโภคต่อไป
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แวอิบรอเฮม แวบือราเฮง
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

การขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่การเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์

	 	 สถานการณ์ปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พบว่า	 มีการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้าและออกพ้ืนที่ต่างๆ	 ใน	 
เขต	9		ในปี	2558	–	2559	ได้มีการสำารวจจากสำานักงานปศุสัตว์เขต	9	(กรมปศุสัตว์)	มีข้อค้นพบที่สำาคัญคือ	ปริมาณการเคลื่อนย้าย
สัตว์เข้าและออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยเฉพาะไก่	 แพะ	 แกะ	 และโค	 ที่เป็นสัตว์ที่ใช้ในการบริโภคของประชาชน 
ชาวมุสลิม	และสัตว์บางชนิดยังเป็นสัตว์ที่ใช้ในเทศกาลสำาคัญทางศาสนานั้นมีความต้องการในการบริโภคต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่น่าสนใจแสดงให้เห็นว่า	 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความต้องการบริโภคในปริมาณที่สูง	 แต่การผลิตในพื้นที่ยังคงมีในปริมาณ
ที่ค่อนข้างน้อย	ซึ่งดูจากจำานวนการเคลื่อนย้ายตามตารางในภาพที่	1

ภาพที่	1	ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	เข้าและออกพื้นที่ต่างๆ	ใน	เขต	9	ปี	2558	-	2559
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	 	 ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการเมือง
ต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ได้มีการบูรณาการ
ทำางานกับกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เครือข่าย
ภาคประชาชน	ภาคประชาสงัคม	และสถาบนัการศกึษา	วชิาการ	
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายของรฐับาลตามแนวทางโครงการเมอืงตน้
แบบฯ	 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (เมื่อวันที่	 6	 มกราคม	2560)	ที่
ต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น	“เมืองแห่งปศุสัตว์”		จึง
เกิดเป็นโมเดลการขับเคล่ือนภายใต้	 “โครงการ	 3	 ดำา	 1	 ทอง	
มหศัจรรย	์สามเหลีย่มชายแดนใต้”	ซึง่เปน็โครงการทีน่ำาเอาพนัธ์ุ
สัตว์ที่มีความเด่นในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่
ลงมาในพื้นที่นิยมบริโภค	มาผลักดัน	ขับเคลื่อน	ให้มีความโดด

ภาพที่	2	พันธุ์สัตว์สำาคัญที่อยู่ในโมเดลการขับเคลื่อนโครงการ	

เด่น	 และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	 สำาหรับ	 “สามดำาแรก”	
หมายถึง	 แพะดำา-แบล็คเบงกอล	 	 แกะดำา-ซานต้าอิเนส	 	 และ 
โคดำา	 “ส่วนหน่ึงทอง”	 หมายถึง	 ไก่เบตง	 ซึ่งขนรอบตัวมีสี 
เหลืองทอง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อาชีพปศุสัตว์เป็นอาชีพของ
ประชาชนท่ีเช่ือมโยงเกษตรฐานราก	 นำาไปสู่การสร้างงาน															
สร้างอาชีพ	และรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
นำาไปสู่การยกระดับเป็นปศุสัตว์มืออาชีพ	 เพื่อก้าวสู่การเป็น	
“สหกรณ์ประชารัฐ”	ซึง่เปน็หวัใจสำาคญัของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน	
และเป็นคำาตอบสำาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากทั้งระบบ	รวมทั้ง	ส่งเสริมการปศุสัตว์โดยเน้นไปที่สัตว์
เศรษฐกิจทีเ่ปน็อตัลกัษณข์องจงัหวัดชายแดนภาคใตท้ีเ่ปน็ความ
ตอ้งการของประชาชนเพือ่ปอ้นเขา้สูต่ลาดการค้าทัง้ในและนอก
ประเทศ

ไก่เบตง

แกะดำา
พันธุ์ซานตาอินเนส

แพะดำา
พันธุ์แบล็คเบงกอล

วัวดำา

วัวชน+วัววากิว
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จากนโยบายสู่การผลักดัน	ในวันนี้	….

  โครงการพัฒนาเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ 
  ทีม่เีครอืขา่ยผลติลกูไก	่เกษตรกรผูเ้ลีย้ง	เครอืขา่ยผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์	เครือขา่ยการแปรรูป	และเครือขา่ยการตลาด	ในระยะ
ที่	 1	 ปี	 2560	 และระยะที่	 2	 ปี	 2561	 สามารถเพิ่มผลผลิตได้	 100,000ตัว/ปี	 เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่	 
โดยในขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและอยู่กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงจำานวนไม่ตำ่ากว่า	150	ราย	กระจายอยู่ในอำาเภอสายบุรี	อำาเภอ
ปะนาเระ	อำาเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	และอำาเภอรามัน	อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	และอำาเภอตากใบ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	
โดยแต่ละรายได้รับลูกไก่รายละ	 400	 ตัว	 ผลกำาไรหลักจากการหักต้นทุนการเลี้ยงต่อ	 1	 ตัว	 อยู่ที่ 	 90	 บาท	 ใช้เวลา 
ในการเลี้ยงจนโตเต็มที่	 ใช้เวลาประมาณ	 18	 –	 22	 สัปดาห์	 ต่อการเลี้ยง	 1	 รอบ	 ประชาชนได้รับรายได้ต่อรอบอยู่ที่	 
36,000	 -	 40,000	 บาท	 	 ใน	 1	 ปี	 (3	 รอบการเลี้ยง)	 เกษตรกรผู้ เ ลี้ยง	 1	 ราย	 สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ	 
108,000	 –	 120,000	 บาท/คน/ปี	 และยังรวมไปถึงการกระจายรายได้ไปสู่เครือข่ายอื่นๆ	ที่อยู่ห่วงโซ่ของโครงการทั้งหมด	 เช่น	 
เครือข่ายการผลิตลูกไก่	เครือข่ายปลูกพืชอาหารสัตว์	การแปรรูป	รวมจำานวนไม่น้อยว่า	200	ราย	ได้อีกด้วย

  โครงการพัฒนาเครือข่ายแพะเนื้อประชารัฐ 
	 	 ศอ.บต.	ร่วมกับกรมปศุสัตว์	ได้มีการลงสำารวจพื้นที่
เป้าหมายและประชาชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพใน
การเลี้ยงแพะเนื้ออยู่แล้ว	เพื่อเข้าสู่การนำาร่องและสร้างเป็น
โมเดลการเลีย้ง	โดยมกีารศกึษารปูแบบการเลีย้งทีเ่หมาะสม
และสามารถยกระดบัรายได	้และคณุภาพชวีติของประชาชน
ในพ้ืนทีไ่ดด้ขีึน้กวา่การเลีย้งแบบเดมิ	กอ่นการขยายผลไปใน
พื้นที่อื่นๆ	ต่อไป	โดยในปี	2561	ศอ.บต.	ได้มีการสนับสนุน
พันธุ์แพะเนื้อ	(แพะโครง)	จำานวน	100	ตัว	ให้แก่เกษตรกร
นำาร่อง	 จำานวน	 1	 ราย	 ในพื้นที่ตำาบลท่าสาป	 อำาเภอเมือง	
จังหวัดยะลา	 เพื่อทำาการขุนหรือเพิ่มนำ้าหนัก	 โดยมีสถาบัน
วิชาการและหนว่ยงานปศสุตัว์ในพืน้ทีเ่ขา้มาเปน็พีเ่ลีย้งและ
คอยใหค้ำาแนะนำา	พรอ้มกบัการบนัทกึขอ้มลูใหค้รบถ้วนเพือ่
นำามาวิเคราะห์	 ในทุกๆ	 ด้านเพื่อให้ได้วิธีการเลี้ยงท่ีจะเพ่ิม
รายได	้ลดตน้ทนุ	และเกิดประโยชนส์งูสดุตอ่เกษตรกรอยา่ง

ภาพที่	3	พลเรือตรีสมเกียรติ	ผลประยูร	เลขาธิการ	ศอ.บต.	
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเครือข่ายไก่เบตง 

ในอำาเภอปะนาเระ	จังหวัดปัตตานี

ภาพที่	4	พลเรือตรีสมเกียรติ	ผลประยูร	 
เลขาธิการ	ศอ.บต.	ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มแพะเนื้อ	

เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดยะลา

ภาพที่	5	การพูดคุยหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในการ 
ขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ในพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับ 

สู่การเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแบบ
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แท้จริง	เช่น	วิธีการลดต้นทุนการเลี้ยง	วิธีการเพิ่มนำ้าหนัก	การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค	เป็นต้น	ซึ่งผลการเลี้ยงจำานวน	100	
ตัว	 ในเวลา	 3	 เดือน	 (ระยะเวลาของการขุนให้ได้นำ้าหนัก)	 สามารถทำาให้ประชาชนมีรายได้จากการเล้ียงเพ่ิมขึ้นประมาณ	 
48,000	-	52,000	บาท	และใน	1ปี	(ประมาณ	3	รอบการเลี้ยง)	เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ	144,000	–	156,000	
บาท/คน/ป	ีซึง่กำาลงัอยูใ่นระหวา่งการเตรยีมขยายผลไปสูอ่ำาเภอบนันงัสะตา	จงัหวัดยะลา	โดยมเีกษตรกรท่ีมศีกัยภาพและพรอ้มเขา้
มาเป็นเครือข่ายอีก	20	ราย
	 	 พรอ้มกนัน้ี	การขบัเคล่ือนสรา้งฐานการผลติโคเนือ้ในพืน้ทีผ่า่นโครงการธนาคารโคเนือ้ประชารฐัจงัหวัดชายแดนภาคใต	้ทีอ่ยู่
ในระหว่างการ	 Set	 up	 โดยมีเป้าหมายท่ีในการเพิ่มฐานการผลิตโคเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถผลิตได	้ 18,000	 ตัว	
ภายใน	3	ปี	โดยกระจายให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพทั้ง	3	จังหวัด	พร้อมขับเคลื่อนและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี	2562	

  นายศุภณัฐ	สิรันทวิเนติ	อดีตเลขาธิการ	ศอ.บต.	กล่าวว่า	
ความสำาเรจ็ในวันนีต้อ้งขอขอบคุณกรมปศสุตัว์	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	ในฐานะแกนหลักสำาคัญการขับเคลื่อนนโยบายไป
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ผ่าน	 ปศุสัตว์	 เขต	 9	 ปศุสัตว์
จังหวัด	 ปศุสัตว์อำาเภอและหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน	 
รวมทั้งการระดมทรัพยากรทางการบริหารและการทำางานที่
จำาเป็นเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้ปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2561	 และต่อเนื่องไปในวันข้างหน้า	 เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 ผ่าน	 “เมืองปศุสัตว์”	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	 
เมื่อวันที่	 6	 มกราคม	 2560	 ที่ผ่านมา	 ความร่วมมือครั้งน้ี	 
มมีหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
และอ่ืนๆ	ทีเ่ข้ามาร่วมสนบัสนนุการพัฒนาองคค์วามรู้	การศกึษา
วิจัย	 การถอดบทเรียนการทำางาน	 เพื่อนำาไปถ่ายทอดขยายผล 
สู่เกษตรกรในพื้นที่	 โดยหวังผลในเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้อาชีพ
ปศุสัตว์เป็นอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	นำาไป
สู่การยกระดับเป็นปศุสัตว์มืออาชีพในอนาคต	 พร้อมกับเครือ
ข่ายภาคประชาชน	 ทั้งในส่วนของเครือข่ายประชาชน	 และ 
ภาคประชาสังคม	 เช่น	 สมาคมพัฒนาสังคม	 ที่จะเป็นแรง 
ขับเคลื่อนสำาคัญการทำางานเศรษฐกิจฐานรากไปสู่การ 
สรา้งงาน	สรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในระดบัครวัเรอืน	สำาหรบั
การขับเคลื่อนงานเพื่อไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น	ทุกภาค
สว่นทีเ่ก่ียวขอ้งเหน็ชอบรว่มกนัทีจ่ะดำาเนนิการภายใตแ้นวทาง	
“สหกรณ์ประชารัฐ”	 ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาบนพ้ืนฐานประชาชนมีส่วน
ร่วม	ซึง่เปน็คำาตอบสำาคญัของการขบัเคล่ือนงานไปสู่การพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ	 ที่ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนการทำางานมานับตั้งแต่วันที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการ	 การเช่ือมโยงทั้งหมดทั้ง
กระบวนการผลติ		ตน้ทาง	กลางทาง	และปลายทาง	รวมทัง้การ
พฒันาระบบสนบัสนนุตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งและจำาเปน็	ทัง้หมดเพือ่
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่าง
กา้วหนา้สะทอ้นความตอ้งการของประชาชนอยา่งเปน็รปูธรรม

ภาพที่	6	นายศุภณัฐ	สิรันทวิเนติ	
อตีตเลขาธิการ	ศอ.บต.	กล่าวในงานเปิดตัวโครงการ	 
เส้นทางอาหารและวัตถุดิบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สู่ครัวจีน	และครัวโลก
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	 	 สโลแกนตั้งหลักจากจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่ม	 Trash	
Hero	 Pattani	 ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี	 ตั้งแต่วันที่	 9	 มีนาคม	
2559	จนถงึวนันีเ้ป็นเวลากวา่	2	ป	ีกบัภารกจิอาสาสมคัรใจ	พชิิต
ขยะทีห่าดทรายสาธารณะในพืน้ทีต่ำาบลแหลมโพธิ	์อำาเภอยะหร่ิง	
จังหวัดปัตตานี	เราเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม
ของคนหัวใจอาสา	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและ
ขยะทะเล	 และเป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำาหรับเยาวชนคน 
รุ่นใหม่	 นักเรียน	 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 วิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัย	
และสรา้งแรงบนัดาลใจใหท้กุคนทีอ่าสามาเกบ็ขยะรูว้า่	ไมว่า่ใคร
ก็เป็นฮีโร่ได้	 ทุกคนคือ	 Trash	Hero	 Pattani	 ผู้พิชิตขยะแห่ง
ปัตตานี	และ	“ทุกวันพุธ	เราจะไปร่วมหยุดขยะที่แหลมโพธิ์”		

กลุ่ม Trash Hero Pattani คือใคร มาทำาอะไร และ
ทำาไปทำาไม?
	 	 Trash	Hero	 Pattani	 เป็นหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครเก็บ
ขยะที่มีอยู่ทั่วโลก	เป็นส่วนหนึ่งของ	Trash	Hero	World	และ	
Trash	Hero	Thailand	โดยม	ีดร.ณฐัพงศ	์นธิิอุทยั	หรอื	อ.อาร์ม	
อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ม.อ.ปัตตานี	
เป็นผู้ริเริ่ม	 พร้อมชักชวนคนสนใจอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จารียา	อรรถอนุชิต	หรือ	อ.เด๊ะ	อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการ
สื่อสาร	 ม.อ.ปัตตานี	 และนายปฏิญญา	 อารีย์	 หรือพี่ปาร์ค	 
นักวิจัย	 มาร่วมทีมและเป็นแนวร่วมก่อการเก็บขยะในพื้นที่
ชายหาดปัตตานี	

สรรสร้างสังคม

Trash Hero Pattani ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี 
กับภารกิจอาสาสมัครใจ

จารียา อรรถอนุชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

We clean…We educate…We change…
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  “ความน่าสนใจของ Trash Hero Pattani ท่ีแตกตา่งจากพ้ืนท่ีอ่ืนตรงท่ี เราเร่ิมตน้จากความคดิของคนปัตตาน ีทีอ่ยาก
เหน็บา้นเกิดมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ เพราะปัตตานเีป็นจงัหวัดตดิทะเลท่ีมชีายหาดท่ีสวยงาม เรามสีโลแกน
ว่า We clean, we educate, we change คือ เราเก็บให้สะอาด เราให้ความรู้ และเราทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำาว่า
เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มองเฉพาะวันนี้ หรือวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง” แกนนำา Trash 
Hero Pattani กล่าว 

	 	 ตลอดระยะเวลากว่า	2	ปี	ภาพของกลุ่ม	Trash	Hero	Pattani	สวมเสื้อเหลืองก้มเก็บขยะ	กลายเป็นภาพชินตาของผู้คนที่
สัญจรไปมาตามแนวชายหาดในพ้ืนท่ีตำาบลแหลมโพธิ์	 และมีแนวร่วมกลุ่มอาสาสมัครใจเข้ามาเป็นผู้พิชิตขยะ	หลากหลายกลุ่มจาก
หลายสถาบันการศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากทุกคณะในม.อ.ปัตตานี	นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี	นักศึกษาจากวิทยาลัย
การอาชีพปตัตาน	ีวทิยาลยัอาชวีะปตัตาน	ีนกัศกึษาจากศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน	จ.ปตัตาน	ีนกัเรยีนจากโรงเรยีนสาธิต	ม.อ.ปตัตาน	ี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล		และโรงเรียนบ้านชะเอาะ	อ.ยะหริ่ง	และโรงเรียนในพื้นที่ตำาบลแหลมโพธิ์ทั้ง	3	แห่ง	คือ	โรงเรียนบ้าน
ดาโต๊ะ	 โรงเรียนบ้านบูดี	 และโรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล	อีกทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมกับ	Trash	Hero	Pattani	อย่างต่อเนื่อง	จนกล่าวได้ว่า	กิจกรรม	Trash	Hero	Pattani	เป็นเวทีสำาหรับการพัฒนา
หัวใจคนอาสาให้สมัครใจทำาอะไรเพื่อสาธารณะ	ด้วยลักษณะของกิจกรรมที่ง่าย	เข้าถึงทุกคน	สนุกสนาน	เป็นกันเอง	ให้ความสำาคัญ
กับความต่อเนื่องของการทำากิจกรรมทุกสัปดาห์	และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น
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ภารกิจพิชิตขยะ แบบไหนที่เรียกว่า อาสาสมัครใจ? 
	 	 ภารกิจพิชิตขยะของ	Trash	Hero	Pattani	คือการเก็บขยะชายหาดสาธารณะ	เป็นกิจกรรมง่ายๆ	ที่ทุกคนทำาได้	ต้องสนุก	
ทำาใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามสุข	ไมม่กีารบงัคบั	ไมม่กีารลงทะเบยีน	แตท่กุคนเขา้มาดว้ยความเตม็ใจ	มาแบบอาสาสมคัรใจและใคร
จะไปก็ได้	จำานวนกี่คนก็ได้	โดยทางกลุ่มฯ	มีรถสองแถว	1	คันเป็นพาหนะเดินทางจากจุดนัดพบทุกวันพุธในเวลา	14.30	น.	หน้าลาน
พระบดิา	สำานกังานอธกิารบด	ีม.อ.	ปตัตาน	ีเพือ่เดินทางไปยงัหาดสาธารณะในพืน้ทีต่ำาบลแหลมโพธ์ิ	อ.ยะหริง่	จ.ปตัตาน	ีและบรเิวณ
หาดรูสะมิแล	อ.เมือง	จ.ปัตตานี
   
  “การตดัสินใจกอ่ตัง้กลุม่อาสาสมคัรผูพ้ชิติขยะแห่งปัตตาน ีมีเงือ่นไขว่า เราตอ้งทำางานอยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจำาทุกสปัดาห ์
โดยเลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้ ที่อื่นส่วนใหญ่เลือกวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ทีมเราตัดสินใจเลือกวันพุธ เพราะเรามองว่าบ่ายวันพุธ 
เปน็วนัทีน่กัศกึษา ม.อ.ปตัตานไีม่มกีารเรยีนการสอน เป็นชัว่โมงสำาหรับการทำากจิกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองในดา้นตา่ง ๆ  และ
เห็นว่าการทำากิจกรรม Trash Hero Pattani เป็นโอกาสหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาและสำานึกสาธารณะ อีกทั้ง
ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้ เราจึงเลือกบ่ายวันพุธ เป็นวันหยุดขยะที่แหลมโพธิ์ โดยใช้
สโลแกนว่า “ทุกวันพุธ ร่วมหยุดขยะที่แหลมโพธิ์” 

สู่ปีที่ 3 ของภารกิจพิชิตขยะกว่า 150 ครั้ง กับเหล่าฮีโร่กว่า 5,000 คน และขยะกว่า 13,000 กิโลกรัม?
	 	 วันนี้	Trash	Hero	Pattani	เข้าสู่ปีที่	3	กับภารกิจพิชิตขยะกว่า	150	ครั้ง	ทั้งที่ทำาประจำาทุกสัปดาห์	และกิจกรรมวาระพิเศษ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น	ๆ	กลุ่ม	Trash	Hero	Pattani	ยังคงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำาบลแหลมโพธิ์	และเทศบาล
ตำาบลรูสะมิแล	ที่อำานวยความสะดวกเรื่องการจัดเก็บขยะทุกครั้ง	จนถึงวันนี้เราเก็บขยะมาแล้ว	154	ครั้ง	มีเหล่าอาสาสมัครใจผู้พิชิต
ขยะปัตตานี	มากกว่า	5,000	คน	เก็บขยะมาแล้วมากกว่า	13,000	กิโลกรัม	ในจำานวนนี้เป็นขยะรองเท้าที่นำากลับไปทำาเป็นรองเท้า
ได้นับพันคู่	

  “ขยะทีเ่ราเกบ็ได ้เราจะคัดแยกขยะรองเทา้ออกมาตา่งหาก เพ่ือนำาไปเขา้สูก่ระบวนการรีไซเคลิ ทำาพืน้รองเทา้ Tlejourn 
หรือทะเลจร ขยะอีกประเภทหนึ่งที่เราแยกคือ ไฟแช็ก ที่เราจะเอาไปทำาเป็นโคมไฟ กับฝาขวดพลาสติก ที่เราพบว่ามีอยู่เป็น
จำานวนมาก ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดลองขึ้นรูปเพื่อพัฒนาต่อไป” นายปฏิญญา หรือพี่ปาร์ค นักวิจัยคนเก่งของทีมกล่าว 
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ยิ่งกว่าการได้รับรางวัลใด ๆ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างแรงบันดาลใจ?
	 	 ผลลัพธ์จากภารกิจ	Trash	Hero	Pattani	นอกจากการมีส่วนร่วมดูแลชายหาดของปัตตานีให้สะอาดแล้ว	อีกบทบาทที่เรา
ภาคภมิูใจไมน่อ้ย	คอืการเปน็แรงบนัดาลใจ	และมสีว่นรว่มพฒันาเยาวชนคนรุน่ใหม่ใหม้จีติสำานกึสาธารณะ	เกิดความตระหนักรูเ้รือ่ง
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะ	อันจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงระดับบุคคล	คือตัวของเยาวชนเองและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมต่อไป			
	 	 ตวัอยา่งของกจิกรรมและเปน็ความภาคภมูใิจทีเ่ราเหน็การเปลีย่นแปลงระดบับุคคลทีเ่กดิขึน้ในกลุม่อาสาสมคัร	Trash	Hero	
Pattani	 ท่ีมาร่วมกิจกรรมเป็นประจำา	 เราเห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ให้ความสำาคัญกับการลดปริมาณขยะ	 เช่น	 การทิ้งขยะ 
ลงถงั	การพกพากระบอกนำา้แทนการดืม่นำา้จากขวดพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว	การพกถงุผ้าหรือกระเปา๋เมือ่ตอ้งไปซือ้ของ	การปฏเิสธ
หลอดและถงุพลาสตกิจากร้านคา้	ซึง่พฤตกิรรมเหล่านีน้บัเปน็การลดภาระใหส้ิง่แวดลอ้ม	เปน็การเปลีย่นแปลงทีจ่ะกลายเปน็ลกัษณะ
นิสัยติดตัวของอาสาสมัครทุกคน	ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของการทำาภารกิจ	Trash	Hero	Pattani	คือการได้มีส่วนร่วมพัฒนา
เยาวชนคนรุน่ใหมใ่หม้จีติสำานกึสาธารณะ	ผลตอบแทนทีเ่หลา่ผูพิ้ชิตขยะแห่งปตัตานทีกุคนไดร้บั	คอืรางวัลทีห่ลายหนว่ยงานมอบให้	
รางวัลกลุ่มท่ีดูแลความสะอาดของชายหาดจากสำานักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	 7	 รางวัลสันติแด่ผู้มีนำ้าใจดี	 จาก
สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี	และรางวัลล่าสุดที่เราภูมิใจมากคือ	Trash	Hero	Pattani	ได้รับรางวัลฮีโร่ผู้สร้างแรงบันดาลใจจาก
กลุ่มลูกเหรียง	ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่	

  “...เปน็รางวลัหนึง่ทีเ่ราภาคภูมใิจมากท่ีสุด รางวัลท่ีเยาวชนบ้านเรากนัเองมอบให้ รางวัลท่ีบอกว่าเรานัน้สรา้งแรงบนัดาล
ใจให้กับเขา...กลุ่มลูกเหรียง กลุ่มที่เป็นตัวแทนของเด็กที่สูญเสีย เด็กที่ได้รับผลกระทบ การที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างแรงบันดาล
ใจให้กับพวกเขา ผมว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆ เป็นผลพลอยได้ที่ยิ่งกว่าชายหาดสะอาดใดๆ จะให้กับพวกเราได้ ขอขอบคุณจากใจ
ครับ...” อ.อาร์มกล่าวไว้

	 	 นอกจากนี้	เหล่าอาสาสมัครใจ	Trash	Hero	Pattani	ยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม	ASEAN	
Youth	Stepping	Towards	Environmental	Sustainability	ของกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ในนาม	ของ	Trash	Hero	Thai-
land	การทำากิจกรรม	Trash	Hero	Pattani	จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาตนเองของเยาวชนได้เป็นอย่างดี	



วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้44

	 	 จากวิกฤติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 เป็นฝันร้ายของหลายๆ	คน	ทั้งคนนอกที่คอย
ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชน	 และคนในพื้นที่โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชน	ซึ่งมันไม่ใช่ความฝัน	มันคือความจริงที่
แสนเจ็บปวดที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ	 ความฝันที่เหมือน
เลือนลางห่างหายกำาลังจะกลับมาสู่เด็กและเยาวชนบ้านเราอีก
ครั้ง	เพราะภายใต้วิกฤติต่างๆ	นานา	ยังมีโอกาสต่างๆ	เข้ามาให้
เขาได้เรียนรู้	แม้ว่าจะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสนั้นๆ	
	 	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	 นอกจากผู้ใหญ่จากส่วน
ราชการ	 ภาคเอกชน	 รัฐวิสาหกิจ	 ที่คอยขับเคลื่อนนโยบาย
ยทุธศาสตร	์แนวการพัฒนา	เพ่ือแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในพืน้ที่
แล้ว	 ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและ

ขับเคลื่อน	 และเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญในการขับเคลื่อนสิทธิของ
เยาวชน	กลุ่มเด็ก	กลุ่มสตรี	และยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงใน
การบอกกล่าวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ส่งต่อเรื่องราวดีๆ	
ให้กับบุคคลภายนอกได้เรียนรู้วิถีชีวิต	 อัตลักษณ์	 ความเป็นอยู่
ที่แท้จริงในพื้นที่	 เพื่อให้แผ่นดินจังหวัดชายแดนใต้เป็นดินแดน
แห่งสันติสุขอย่างแท้จริง
	 	 กลุ่มที่อยากจะแบ่งปันและบอกเล่าเร่ืองราวกิจกรรมที่
ได้ดำาเนินการคือ	 “กลุ่มกาวันกีตอ	 หรือ	 Kawankita”	 ซึ่งเป็น 
กลุ่มหนุ่มสาวคนทำางานจิตอาสาในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 (ปัตตานี	 ยะลา	 นราธิวาส)	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 
จากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพหุวัฒนธรรมปาตานี	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

กลุ่มเยาวชน พลังขับเคลื่อนสันติสุข
จังหวัดชายแดนใต้

นท ศิริกาญจน์
ผู้ประสานงานกลุ่มกาวันกีตอ

“ไม่มีสงคราม...หากทำาตามความฝันของเด็ก”
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นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี	2550	เป็นต้นมา	ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความเป็นธรรม
ในสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่	 โดยมีแนวคิดที่เป็นเป้าหมายสำาคัญคือ	 “เพื่อให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้	 อยู่ดี	 กินดี	 ไม่มีภัย	
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	 และพึ่งตนเองได้	 ไม่ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลกลุ่มใด”	 โดยมีรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำานึก	 ความเป็นธรรม	 ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม	 เช่ือมประสานพลังกลุ่มความ
หลากหลายกับการพัฒนาของรัฐให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในทุกมิติ	 และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการทำางานใน
ลกัษณะพหภุาค	ียดึแนวทางการมสีว่นรว่มและการบรูณาการชมุชนเปน็สำาคญั	นบัตัง้แตป่	ี2550	จนถงึปจัจบุนักลุม่ไดด้ำาเนนิโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่หลากหลายกิจกรรม	เช่น	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีบ้านยุกง	อำาเภอกระเสาะ	อำาเภอมายอ	จังหวัด
ปัตตานี	 โครงการพื้นที่ตื่นรู้อย่างปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน	 โครงการครอบครัวคุ้มกันในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด	 โครงการครอบครัว
สันติภาพด้วยการสื่อสารเชิงสันติวิธี	 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่การทำางานเพ่ือสังคม	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานแก่เด็กกลุ่มเปราะบาง	เป็นต้น

  “ผมได้เรียนรู้ รู้จักตนเองมากขึ้น ได้รับประสบการณ์มากมายที่สามารถนำามาพัฒนาตนเอง ทำาให้ผมคิดว่า การแบ่งปัน
โอกาสให้น้องๆ รุ่นใหม่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้คนนอกพื้นที่ จะทำาให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ จึงตัดสินใจที่
จะส่งต่อโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่สนใจ และสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้” 

นุรดี	ลาเตะ	ประธานกลุ่มกาวันกีตอ,	สัมภาษณ์	10	ตุลาคม	2561

	 	 จากบทสมัภาษณป์ระธานกลุม่กาวันกตีอ	เขายงัไดบ้อกเลา่ถงึการเข้ารว่มกจิกรรมของตวัแทนเยาวชนกลุม่กาวนักตีอครัง้ลา่สดุ	
ใน	“งานสัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล	International	Day	of	Girls	2018”	ระหว่างวันที่	6	–	9	ตุลาคม	2561	ณ	สถาบันวิจัยบทบาท
ชายหญิงและการพัฒนา	กรุงเทพฯ	ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การแพลน	อินเตอร์เนชันแนล	ประเทศไทย	ร่วมกับ	เครือข่ายการทำางานของ
ภาคประชาสังคมที่ทำางานด้านสิทธิเด็ก	รวม	44	องค์กร	และได้ใช้วาระพิเศษนี้ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการแต่งงาน
ก่อนวัยอันควร	 การบังคับแต่งงาน	 และการแต่งงานในเด็ก	 โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยในวันดังกล่าว
ประกอบไปด้วย	3	กิจกรรม	คือ	1)	ค่ายแกนนำาเยาวชนหญิง	“บนก้าวย่างแห่งความเท่าเทียม”	2)	กิจกรรม	Girl	Take	Over	2018	
และ	3)	กิจกรรมเสวนาเด็กผู้หญิงสากล	โดยมีเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลเด็กที่ร่วมเสวนา	คือนางสาวไลลา	ลาเตะ	ตำาแหน่ง	นักกิจกรรม		และ
กลุ่มเด็กแกนนำา	ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย	ได้แก่	นางสาวนุรไอนี	โตะดือราแม	อายุ	16	ปี	จากจังหวัดนราธิวาส		นางสาวกูยัสมิน	
สะบูโด	อายุ	18	ปี	จากจังหวัดนราธิวาส		นางสาวอัสมะฮ	ปะซี	อายุ	16	ปี	จากจังหวัดปัตตานี	และนางสาวอัฟนันท์	สะแม็ง	อายุ 
15	ปี	จากจังหวัดปัตตานี
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	 	 การเข้ารว่มกจิกรรมในคร้ังนี	้เดก็และเยาวชนทีเ่ปน็แกน
นำาเด็กหญิงทั่วไปได้เรียนรู้ร่วมกันถึงความสำาคัญที่องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่	11	ตุลาคม	ของทุกปีเป็นวัน
เดก็ผูห้ญงิสากล	เพือ่จดุประกายให้สงัคมโลกตระหนกัรูเ้ร่ืองสทิธิ
ของเดก็ผูห้ญงิ	และเขา้ใจความทา้ทาย	และการเลอืกปฏิบตัท่ีิไม่
เป็นธรรมที่เด็กผู้หญิงท่ัวโลกกำาลังเผชิญ	 รวมถึงการใช้โอกาสนี้
ในการกระตุ้นให้สังคมโลกทำางานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้เด็กผู้
หญิงเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง	การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสุขภาวะที่ดี	การ
เขา้ถงึสทิธดิา้นตา่งๆ	เหล่านี	้เปน็จุดเร่ิมตน้ใหเ้ดก็ผู้หญงิสามารถ
ใช้ศักยภาพสูงสดุของตนเพือ่เปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงในทุกภาค
ส่วนของสังคม

  “ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ค่ะ ที่ได้ออกมาเรียนรู้ร่วมกันกับ
เพือ่นๆ ในภมูภิาคอืน่ๆ แตเ่ปน็คร้ังแรกทีด่ฉินัไดม้าในบทบาท
ของการเป็นผู้ดูแลน้องๆ ซึ่งความรู้สึกแตกต่างกันมาก ครั้งนี้
เราต้องรับผิดชอบมากขึ้น คอยดูแลและพาน้องๆ ไปให้ถึง
สถานที่จัดกิจกรรมคอยประสานงานและตระเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เพราะกลุ่มกาวันกีตอและผู้จัดกิจกรรมให้ความสำาคัญ
เก่ียวกับสิทธิเด็กเป็นอย่างมาก เราไม่ได้แค่ไปรณรงค์หรือส่ง
เสียงเท่านั้น แต่ในทุกกระบวนการการทำางานหรือดำาเนิน
กิจกรรมเราจะต้องรัดกุมเกี่ยวกับประเด็นนี้จริงๆ”

	 	 ไลลา	ลาเตะ	นักกิจกรรมกลุ่มกาวันกีตอ,	
สัมภาษณ์	11	ตุลาคม	2561

	 	 ซึ่งก่อนหน้านี้	นางสาวไลลา	ลาเตะ	ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของ	“เครอืขา่ยสทิธิเดก็ประเทศไทย”	มาแลว้หนึง่ครัง้	โดยเครือ
ข่ายนี้เป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ทำางานด้านเด็กในทุกมิติ
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
และพิธีสารเลือกรับที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น	 44	
องค์กร	และได้มีการจัดประชุมสมาชิก	ประชุมคณะทำางาน	จัด
กิจกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์	แถลงขา่ว	ตลอดจนจดัสง่ผูแ้ทน
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลา	5	ปทีีผ่า่นมา	มี
การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม	 โปร่งใส	 มีส่วน
ร่วม	เป็นประโยชน์	และมีความเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง
ขององค์กรสมาชิกทั้งหมดเป็นส่ิงสำาคัญในการขับเคลื่อนเครือ
ข่ายใหบ้รรลุตามวิสัยทศัน์	พันธกิจ	และวัตถปุระสงค	์ที่ได้ตกลง
รว่มกนั	และหนึง่ในกจิกรรมทีท่างเครอืขา่ยได้ประชมุเพ่ือพดูคยุ
วางแผนดำาเนินงานก็คือการจัดทำา	“รายงานฉบับเด็ก”	เพื่อนำา
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เสนอให้กับคณะกรรมการ	UNCRC	โดยเป็นการเก็บข้อมูลจาก
เด็กในประเด็นต่างๆ	 อันเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ	 หรือการ
ไม่ไดร้บัสทิธใิดๆ	กต็ามภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก	อันเปน็
กลไกในการผลักดันการทำางานในเชิงนโยบายของภาครัฐ	จึงได้
จัดกิจกรรม	“ค่ายแกนนำาสิทธิเด็ก	เพื่อจัดทำารายงานฉบับเด็ก”	
ซึ่งนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลแล้ว	 เด็กที่เข้าร่วมจะได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในประเด็นเร่ืองสิทธิเด็กและความเป็นผู้นำาอีก
ด้วย	โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่	19	-	21	มกราคม	2561	
ณ	สวนบัวรีสอร์ท	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเด็ก	แกน
นำาขององคก์รสมาชกิเครือข่ายสิทธเิดก็ประเทศไทย	รวม	50	คน	
พรอ้มแกนนำาพีเ่ลีย้ง/ผู้ดแูลเดก็และวทิยากร	จำานวน	10	คน	รวม
ทั้งสิ้น	60	คน	มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	 ทำาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสิทธิ
เด็กประเทศไทย	2)	เพื่อเสริมความรู้และทักษะในประเด็นสิทธิ
เด็ก	และสร้างทักษะแกนนำาในการดำาเนินงานในชุมชน	3)	เพื่อ
เดก็แกนนำาไดน้ำาเสนอขอ้มลูอันเกีย่วขอ้งกบัสทิธขิองตน	ทัง้สทิธิ
ที่ควรได้รับ	หรือการถูกละเมิดสิทธิ	อันนำาไปสู่การใช้เป็นข้อมูล
สำาหรับการผลักดันนโยบายกับภาครัฐ	และ	4)	เพื่อกำาหนดและ
ออกแบบการจัดทำารายงานฉบับเด็ก	

	 	 นอกจาก	 “กลุ่มกาวันกีตอ”	 แล้ว	 ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังมีกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่
มากมาย	เช่น		กลุ่มเตะกระป๋อง	กลุ่มพิราบขาว	กลุ่มบูรงซีงอ	
กลุ่มวาวบูลัน	 กลุ่มลูกเหรียง	 กลุ่มบุหงารายอ	 และเครือข่าย
นักศึกษาอิสระเพื่อสังคม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
(วิทยาเขตปัตตานี)	 เป็นต้น	 ที่ร่วมประสานพลังต่างทำาหน้าที่
ตามพนัธกจิ	บทบาท	ความรบัผดิชอบของแตล่ะกลุม่กันอยา่ง
ตอ่เนือ่ง	โดยไดร้บัการสนบัสนนุการดำาเนนิกจิกรรมจากหลาก
หลายหนว่ยงานในพืน้ที	่เชน่	มหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ 	ในพืน้ที	่ศนูย์
อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 กองทัพภาคที่	 4	
กอ.รมน.ภาค	4	ส่วนหน้า	และส่วนราชการ	ภาคเอกชน	กลุ่ม	
NGO	เป็นต้น	ซึ่งการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่นั้น	กลไก
สำาคัญที่ขาดไม่ได้	คือ	การที่มีพลังของเด็กและเยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ	 เพราะเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่
จะเติบโตขึ้นในพื้นที่	พวกเขาล้วนซึมซับสิ่งต่าง	ๆ	ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน	 การให้โอกาสและสิทธิแก่เด็กและเยาวชนในการทำา
หนา้ทีเ่ปน็พลเมอืงทีด่ไีดต้ัง้แต่ในวนันี	้พวกเขาจะรบัรูถ้งึความ
มคีณุคา่และภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหน่ึงในการพฒันาและดแูล
บ้านเกิดของตนเอง
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	 	 วันนี้ทางกองบรรณาธิการขอถือโอกาสสัมภาษณ์	 
คุณเจตน์	 มาหามะ	 ผู้ก่อต้ังบริษัท	 ซัน	 โฟรเซ่น	 ฟรุ้ต	 จำากัด	 
นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำาเร็จ	 และเป็นหนึ่ง
ในความภาคภูมิใจของพ่ีน้องประชาชนจังหวัดชายแดนใต้	 
โดยมีประเด็นทีร่ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั	พอจะเปน็แนวทาง
ที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต	้หรือคนทีก่ำาลังจะประกอบธรุกจิ	หรือประกอบ
ธุรกิจแล้วกำาลังหาแรงบันดาลใจสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 โดย 
คุณเจตน์เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้ชื่อว่า	 “อายุน้อยร้อยล้าน”	 
อีกคนหนึ่ง

“อายุน้อยร้อยล้าน” ชายแดนใต้

เริ่มแรกด้วยการขอความกรุณาให้คุณเจตน์บอก
เล่าประวัติของคุณเจตน์สักเล็กน้อยครับ

	 “สวสัดคีรบัผม	วา่ที	่รต.	เจตน	์มาหามะ	พืน้เพเปน็ชาวตำาบล
สากอ	 อำาเภอสุไหงปาดี	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็นชนชาวพ้ืนเมือง
นราธิวาส	 ที่นับถือศาสนาอิสลาม	 โดยมีบิดามารดาประกอบ
อาชีพเกษตรกร	 ทำาสวนผลไม้	 ตอนนี้อายุ	 39	 ปี	 ที่อยู่ปัจจุบัน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่	 2/92	 ซอย	 3	 ถนนโต๊ะลือเบ	 ตำาบลสุไหง 
โก-ลก	 อำาเภอสุไหงโก-ลก	 จังหวัดนราธิวาส	 การศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทหลักสูตร	MBA	Management	 College	 กรุงนิว 
เดลี	ประเทศอินเดีย	ส่วนปริญญาตรีจบคณะบริหารธุรกิจ	เอก
การบัญชี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับ	 ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ซัน	โฟรเซ่น	ฟรุ้ต	จำากัด

ฮะซาน แหละยุหีม
นักวิชาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เสวนาพาที
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บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำากัด ตอนนี้ดำาเนินการ
ทำาธรุกจิเกีย่วกบัอะไร  มีผลติภณัฑ์อะไรบา้งครับ?

	 	 “ตอนนีบ้รษิทัของเราดำาเนนิธรุกจิเกีย่วกบัสินค้าเกษตร
แปรรูปส่งออกต่างประเทศ	โดยผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ผลิตก็
จะมีทุเรียนแช่แข็ง	 มังคุดแช่แข็ง	 มะม่วงแช่แข็ง	 เงาะแช่แข็ง	
สับปะรดแช่แข็ง	 สะตอแช่แข็ง	 บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าที่ 
ตลาดกลางการเกษตรเพ่ือการส่งออก	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 
บ้านทุ่งคา	ตำาบลละหาร	อำาเภอยี่งอ	จังหวัดนราธิวาส	บริษัทฯ	
กอ่ต้ังมาเนือ่งจากเหน็ความสำาคญัของราคาผลผลติทีต่กตำา่และ
มีจำานวนมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เช่น	 ลองกอง	
ทุเรียน	มังคุด	เงาะ	เป็นต้น	ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพืน้ทีน่บัแตป่	ีพ.ศ.	2547	เปน็ตน้มา	พอ่คา้จากภายนอกพืน้ที่
เกรงอันตราย	 ไม่กล้าเข้าไปรับซื้อผลไม้	 ทำาให้ตลาดท้องถิ่น 
ขาดการแข่งขัน	 ผลผลิตส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยตลาดภายนอก 
ซึ่งต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง	 ส่งผลให้เกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการมีทางเลือกไม่มากนักในการแก้ไขปัญหาราคา 
ผลไม้ในช่วงที่ผ่านมา	 จึงได้มีแนวคิดที่จะริเริ่มก่อต้ังบริษัทฯ	 
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะแก้ปัญหาราคาผลไม้โดยการรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาดและเพิ่ม 
รายได้ให้แก่เกษตรกรครับ”

 ผลติภณัฑ์ท่ีผลติ สง่ออกหรอืจดัจำาหน่ายผา่นชอ่ง
ทางไหนบ้างครับ?

	 	 “ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทผลิตนั้นจะส่งออกไปยัง 
ต่างประเทศ	 100	%	 โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งผลผลิตที่ 
ส่งออกอยู่ประมาณเฉลี่ยปีละ	200	กว่าตัน	 โดยจัดจำาหน่ายให้
กับกลุ่มบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 โดยผู้รับผลผลิตจะนำา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปแปรรูปเป็นขนม	 ไส้ขนม	 และส่วนหนึ่ง
จะส่งออกไปประเทศที่สามอีกทอดหนึ่ง”

อยากรบกวนให้เล่าเคล็ดลับความสำาเร็จของ 
บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำากัด ในวันนี้ แรงผลัก
ดันที่นำาบริษัทไปสู่ความสำาเร็จครับ?

	 “ครบั	เคลด็ลบัความสำาเรจ็	ถา้จะอธิบายมนัมปีจัจยัแบง่ออก
หลายๆ	 ส่วน	 แต่ส่วนหนึ่งที่สำาคัญ	 สามารถมีทุกวันนี้ได้เพราะ
เราเห็นเปา้หมายทีส่ำาคญัของการพัฒนาคณุภาพชวีติ	และความ
เป็นอยู่ของคนบ้านเราต้องดีขึ้น	 บนพื้นฐานของวัตถุดิบที่มีอยู่	
โดยปกติแล้ววัตถุดิบที่เรามีอยู่ในพ้ืนที่	 เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	
แต่เราไม่สามารถที่จะพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้	 บริษัท	 ซัน	 โฟรเซ่น	 ฟรุ้ต	 จำากัด	 ก็เลยใช้
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เทคโนโลยีกับวัตถุดิบในท้องถิ่น	 แล้วที่สำาคัญก็คือ	 บริษัทเรา	
สร้างคน	สร้างอาชีพ	พัฒนาคน	พัฒนาอาชีพ	ปัจจุบันบริษัทเรา
มีทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
ประมาณ	50	–	60	ล้านบาทต่อปี	ผลกำาไรของบริษัท	ประมาณ
การขัน้ต้นอยูท่ีป่ลีะประมาณรอ้ยละ	10	มกีารจ้างงานคนในพ้ืนที่
มากกว่า	100	คน	จึงเป็น	Concept	ของบริษัท	เราจะให้และ
พัฒนาคุณภาพของคนในบ้านเราให้ดีขึ้นในวันนี้ครับ	”

นอกกจากในสว่นของการสรา้งงาน สรา้งอาชีพให้
กับประชาชนในพื้นที่แล้ว บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต 
จำากัด ไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มหรอืชว่ยประชาชนในพืน้ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรบ้างครับ?

	 	 “บริษัท	 ซัน	 โฟรเซ่น	 ฟรุ้ต	 จำากัด	 มีการช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ทีท่ัง้ทางตรงและทางออ้ม	บรษิทัมกีารเช่ือมตน้
นำ้าที่เป็นชาวสวน	 ต้นนำ้าที่เป็นสหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที	่
และมีการเช่ือมกับผู้รวบรวมในพื้นที่	 ซึ่งกลไกการตลาดต้นนำ้า	
แล้ว	 ปีนี้เป็นปีที่เราคิดว่าต้องพัฒนาต้นน้ำาอย่างเป็นระบบ	 เรา
จะใช้ระบบมาตรฐาน	GMP,	GAP	และ	HACCP	ที่จะพัฒนาต้น
นำา้	จนถึงระดับออรแ์กนคิ	เพราะฉะนัน้บรษิทัเราจะเปน็ส่วนหนึง่

ในการพฒันาทีเ่พิม่คุณภาพตน้นำา้	และในสว่นทีส่องในสว่นของ
การ	Process	บรษัิทเรากำาลงัพฒันาระบบของการพฒันาโรงงาน	
เพือ่ทำาวตัถดิุบสำาหรบัอตุสาหกรรมปอ้นให้กบัอุตสาหกรรม	แลว้
ในเวลาเดียวกัน	เราทำาสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อตอบโจทย์	เพื่อจะทำา
แบรนด์ดิ้ง	 เราจะสร้างแบรนด์	 สร้างสินค้า	 สร้างคนในพื้นที่ให้
เป็นผู้ประกอบการรุ่นเล็กและในเวลาเดียวกัน	 เราจะดูในเรื่อง
ของปลายนำ้า	เราจะเชื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ”

จากการที่ เป็นบริษัทในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ อีกท้ังยังมีโรงงานในเขตตลาดกลาง
การเกษตรเพื่อการส่งออก ภาคใต้ชายแดน  
หน่วยงานราชการ หรือศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามามีส่วน
ช่วยหรือมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของบริษัท 
ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำากัด อย่างไรบ้างครับ?

	 	 “บริษัท	ซัน	โฟรเซ่น	ฟรุ้ต	จำากัด	ได้เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ	
แล้วพัฒนาสินค้าในพื้นที่มาแปรรูปเป็นแช่แข็ง	 เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรม	 ซึ่งตอนนั้นเราทำาแบบบ้านๆ	 เราไม่มีในเรื่องของ
มาตรฐาน	กม็หีลายหนว่ยงานทีเ่ขา้รว่ม	แตส่ดุทา้ยเราไดร่้วมกบั
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ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือ	ศอ.บต.	ใน
การที่จะพัฒนา	Supply	Chain	เราพัฒนาอย่างเป็นระบบ	เรา
รู้เมื่อธุรกิจมันสามารถไปต่อได้	 ถ้าสมมติ	 Supply	 Chain	 มัน
สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้	Supply	Chain	ต้องมีวัตถุดิบที่
มีคุณภาพ	ต้องมีต้นนำ้าที่ดี	ต้องมีกระบวนผลิตที่ต้นทุนตำ่า	และ
สนิคา้ทีส่ามารถตอ่ยอดได	้รวมถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งอ่ืนๆ	เช่น	
ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
จังหวัดนราธิวาส	 สำานักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	 รวมถึง
สถาบันทางการเงินที่คอยสนับสนุนจัดหาแหล่งทุน	 และให้ 
คำาแนะนำาสร้างกระบวนการจัดการโรงงานเป็นอย่างดี”	

และสุดท้ายนี้ อยากจะให้คุณเจตน์ มาหามะ ได้ช่วย
แนะนำา หรือให้แง่คิด หรือให้กำาลังใจแก่นักธุรกิจ 
หรือเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดำาเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้หน่อยครับ?

	 	 “สิ่งสำาคัญที่สุด	 คือเราต้องมีความฝันที่ใหญ่	 เราต้องมี
จินตนาการว่าเราทำาได้	 ต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่ที่ชัดเจน	 และ
กระบวนการมันจะมาเองว่าเราจะต้องทำาอะไรบ้าง	 แต่ขณะ
เดียวกันต้องมีความยืดหยุ่นทางความคิด	 นำาเอาส่ิงที่มีในพื้นที่
มาต่อยอด	 เช่น	 บางช่วงทรัพยากรการผลิตเช่นทุเรียน 
ออกผลผลิตไม่ตรงตามเป้า	ก็จะต้องนำาผลไม้ชนิดอื่นในพื้นที่มา
ผลติทดแทนเพิม่เตมิ	เพือ่สรา้งมลูคา่ใหแ้ก่บริษัท	และใครทีก่ำาลงั
เริ่มจะทำาธุรกิจหรือกำาลังทำาอยู่	 ให้คุณยึดจุดยืนที่ชัดเจนของ 
ตัวเอง	 ทำาตามจุดยืนของคุณ	 มันจะเป็นพลังให้คุณสู้	 เวลาเจอ
อุปสรรคต่างๆ	ครับ	ขอบคุณครับ”

  วนันีท้างกองบรรณาธกิารขอขอบคุณคณุเจตน ์มาหามะ 
เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันอีกทั้งยังให้แง่คิดดีๆ แนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ 
เป็นอย่างสูงครับ และทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เนื้อหาที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ 
ดีๆ แก่คนรุ่นใหม่หรือใครที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำางานต่อไป ขอบคุณครับ
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	 	 กลิน่หอมหวานทีโ่ชยมาตามลมระหวา่งทางเขา้ซอยของบา้นหลงัหนึง่ในพืน้ทีช่มุชนปากนำา้บอืตงิตนัหยง	อำาเภอเมอืง	จงัหวดั
ปัตตานี	 เป็นสัญญาณหนึ่งให้ข้าพเจ้ารู้ว่าได้เข้ามาในเขตพื้นที่ที่มีการทำาขนมพื้นบ้านโบราณ	 คือ	 “อาเก๊าะ”	 ซึ่งผู้ผลิตขนมอาเก๊าะ 
รายนีย้งัคงใช้แบบวิธกีารแบบด้ังเดมิ	คอื	การอบขนมดว้ยเตาถา่น	ตา่งจากอาเกา๊ะหลายรา้นในปจัจบุนัทีใ่ช้เตาอบไฟฟ้าแทนกรรมวธิี
แบบดั้งเดิม
	 	 ในอดีต	อาเก๊าะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยเฉพาะในพื้นที่อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	มีผู้ผลิตหลายเจ้า	และกรรมวิธี
ไม่แตกต่างกันมากนัก	จำาได้ว่าเมื่อตอนที่ข้าพเจ้ายังเด็ก	คุณย่าของข้าพเจ้าก็เป็นแม่ค้าทำาขนมพื้นบ้านขายหลายชนิด	หนึ่งในนั้นก็มี
อาเกา๊ะอยูด่ว้ย	สว่นกรรมวธิใีนการอบขนมนัน้ขึน้อยูก่บัความถนดั	วัตถดุบิ	และความสะดวกของพืน้ทีใ่นการทำาขนม	เพราะเมือ่กอ่น
บ้านแต่ละหลังจะมีพ้ืนท่ีบริเวณที่กว้างขวาง	 และมีระยะห่างจากบ้านหลังอื่น	 ๆ	 ลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นรูปแบบมลายูมีลานโล่ง
บริเวณหน้าบ้านและหลังบ้าน	เจ้าของบ้านสามารถใช้สอยทำาประโยชน์อื่นๆ	ได้มากมาย	เช่น	เลี้ยงเป็ด	ไก่	ตากผ้า	วางแคร่ใต้ถุนบ้าน
สำาหรับพักผ่อนหย่อนใจ	รวมทั้งอาจใช้เป็นสถานที่ในการผลิตขนมที่ต้องใช้พื้นที่ในการถ่ายเทอากาศให้สะดวก	เพราะขนมบางอย่าง
จะใช้กรรมวิธีอบด้วยไม้	ถ่าน	หรือกาบมะพร้าวทำาให้เกิดควัน	หากจะทำาขนมในบ้านอาจจะส่งควันไปทั่วบ้าน	และบางครั้งส่งผลให้
ผนังหรือเพดานในบ้านดำาด้วยควันเขม่าไฟ	อันทำาให้ยากและเสียเวลาในการทำาความสะอาด

สีสันชายแดนใต้

นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ
นักวิจัย	สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

อาเก๊าะ : วิถี วัฒนธรรม 
เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านชายแดนใต้้
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	 	 เชน่เดยีวกบัขนมอาเก๊าะ	ทีค่ณุยา่เลือกใชว้ธิกีารอบดว้ย
กาบมะพร้าว	 เน่ืองด้วยบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอาศัยอยู่มีต้น
มะพร้าวอยู่เป็นจำานวนมาก	 ถึงแม้เราจะไม่มีสวนมะพร้าวเป็น
ของตนเอง	 แต่เจ้าของสวนมะพร้าวก็อนุญาตให้ชาวบ้านใน
ชุมชนได้ ใช้ประโยชน์จากต้นมะพร้าว	 ทั้ งลูกมะพร้าว	 
กาบมะพร้าว	ทางมะพร้าว	ฯลฯ	 เพราะเห็นว่าอย่างไรเสียก็น่า
จะเป็นประโยชน์มากกว่าร่วงหล่นเสียเปล่าๆ	ชาวบ้านในชุมชน
ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่จึงได้ใช้ประโยชน์จากต้นมะพร้าวโดยมิต้อง
เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
	 	 ทั้งนี้	 ผู้ผลิตขนมอาเก๊าะบางรายจะไม่ใช้วิธีการอบขนม
ด้วยกาบมะพร้าว	 เพราะเหตุผลว่ามีควันมาก	 เช่นเดียวกับ
กะน๊ะฮ์ผู้ผลิตขนมอาเก๊าะสูตรโบราณแห่งชุมชนปากนำ้าบือติง
ตันหยงที่บอกแก่ข้าพเจ้าว่า	 กาบมะพร้าวทำาให้เกิดควันมาก	
ประกอบกับในปัจจุบันพื้นที่ในการผลิตขนมมีบริเวณจำากัด
มากกว่าในอดีต	เนื่องด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะหนาแน่นติดกัน	
ตนจึงเลือกใช้การอบด้วยถ่านซึ่งสะดวกและเหมาะสมกว่า	ส่วน
เวลาในการทำาขนมนัน้หากเปน็ชว่งเดอืนรอมฎอนก็จะเร่ิมตัง้แต่
หลงัละหมาดตะรอเวยีะห	์(ละหมาดพิเศษในชว่งกลางคนืเฉพาะ

ในเดอืนรอมฎอนเทา่นัน้)	คอืตัง้แตเ่วลาประมาณ	4	ทุม่จนกระทัง่
ถึงประมาณตี	2	ของวันถัดไป	โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกประการ
คือขึ้นอยู่กับปริมาณการส่ังขนมของลูกค้าว่ามีมากน้อยเพียงใด	
รวมทั้งเหตุผลอีกประการคือกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็น
สบาย	 สงบปราศจากสิ่งรบกวนรอบข้าง	 ส่งผลให้กระบวนการ
ทำาขนมผ่อนคลาย	ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปนัก
	 	 กะน๊ะห์	เจ้าของร้านอาเก๊าะเล่าว่า	ในช่วงเดือนปกติจะ
ทำาอาเกา๊ะในช่วงเวลาตอนเยน็หลังละหมาดมฆัริบ	(เวลาคำา่หลงั
พระอาทิตย์ตกดินจนถึงช่วงหลังละหมาดอีชา	 หลังช่วงเวลา
ละหมาดประมาณ	 19.20	 น.เป็นต้นไป)	 อันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ	
โดยที่ในช่วงเดือนรอมฎอน	 อาเก๊าะจะขายดีมากเป็นพิเศษ	 
โดยเฉลี่ยมีลูกค้าสั่งวันละ	 300	 ลูก	 บางวันมีลูกค้าสั่งจำานวน	
500-600	ลกู	เช่นเดยีวกันกบัวันทีข่า้พเจ้าลงพืน้ทีเ่พือ่พบปะและ
สัมภาษณ์ข้อมูลในคร้ังแรกที่มีลูกค้าจากปาดังเบซาร์สั่งขนม
จำานวน	 500	 ลูก	 โดยการขนส่งทางรถตู้โดยสารประจำาทาง	 
เม๊าะผู้ทำาขนมซึ่งเป็นลูกจ้างของกะน๊ะห์เจ้าของกิจการอาเก๊าะ	
จึงต้องผลิตอาเก๊าะตั้งแต่	4	ทุ่มจนถึงตี	๔	ของวันรุ่งขึ้น	
	 	 ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับทั้งกะน๊ะห์และเม๊าะท่ีเป็นผู้ทำาขนม
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ว่า	 เดิมทีคนที่ทำาขนมเป็นแม่ของกะน๊ะห์	 และได้ถ่ายทอด
กรรมวธิ	ีสตูรในการทำาขนมใหเ้มาะ	เนือ่งจากอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้น
เดยีวกันและรูจ้กักันมาตัง้แตย่งัสาวๆ	และชว่ยเปน็ลกูมอืในการ
ทำาขนม	ตอ่มาเมือ่แม่ของกะนะ๊หไ์ดเ้สียชวีติไป	เม๊าะจึงรบัหนา้ที่
ในการทำาขนมโดยใช้สูตรและวิธีการดั้งเดิมสืบสานการทำาขนม
ขาย	 ช่วงเวลาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ	 20	 กว่าปี	
สำาหรับประสบการณ์การทำาอาเก๊าะ	 เม๊าะจำาได้ว่าขายอาเก๊าะ
ตั้งแต่จำานวน	3	ลูก	5	บาท	จนกระทั่งปัจจุบันลูกละ	5	บาทและ

หากเปน็ชิน้ใหญพ่เิศษก็จำาหนา่ยลกูละ	20	บาท	ลกูคา้ในปจัจบุนั
ก็มีทั้งมาสั่งเองท่ีบ้าน	 ผลิตและส่งเพื่อขายต่อโดยมีแม่ค้ามารับ
ที่บ้านเพ่ือนำาไปจำาหน่ายต่อที่ตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี	 
ตลาดพิธานปัตตานี	 (ตลาดเทศวิวัฒน์)	 เป็นต้น	นอกจากนี้ร้าน
ไดม้กีารออกบธูเมือ่มงีานนทิรรศการตา่ง	ๆ 	ของทางราชการเปน็
ครั้งคราวตามแต่หน่วยงานจะประสานเพื่อให้เข้าร่วม	
	 	 กรรมวิธีการทำาอาเก๊าะนั้นมีขั้นตอนที่มีความละเมียด
ละไม	นับตั้งแต่การใช้ไข่เป็ดอันเป็นส่วนประกอบหลักของขนม
ด้วยเหตุผลที่ว่าไข่เป็ดทำาให้เนื้อขนมแน่น	 ไม่แฟบเมื่อขนมเย็น
ตัวลง	สีของขนมจึงขึ้นอยู่กับความแดงของไข่แดง	โดยสูตรของ
อาเก๊าะร้านกะน๊ะห์จะใช้สีเขียวของใบเตยสดมาปั่นเพื่อให้ขนม
มีสีเขียวอ่อนสวยงามพร้อมด้วยรสชาติที่หอมหวานของใบเตย
ผสมขนมและนำา้ตาล	สว่นผสมหลกัของขนมอาเก๊าะ	ไดแ้ก	่แปง้
สาลี	กะทิ	ไข่เป็ด	นำ้าตาล	นำ้าใบเตย	สีของขนมอาเก๊าะของร้าน	
กะน๊ะห์โดยปกติจะมีสีเขียว	 แต่หากบางวันไข่เป็ดแดงมากเป็น
พิเศษขนมจะมีสีเขียวอมนำ้าตาลอ่อน	ๆ					
	 	 เมา๊ะผูท้ำาขนมเลา่วา่	ขัน้ตอนทีย่ากและตอ้งพถิพีถัินเปน็
พิเศษของการทำาอาเก๊าะ	คือ	การตีแป้งซึ่งต้องตีให้เข้ากันกับไข่	
นำ้าและนำ้าตาลทราย	การกะประมาณของแป้ง	นำ้าตาลและกะทิ
ให้สัดส่วนพอเหมาะกับขนม	โดยเม๊าะยังคงใช้วิธีการดั้งเดิม	คือ	
กะประมาณด้วยประสบการณ์ของตนเอง	ซึ่งเม๊าะได้กล่าวเสริม
ว่า	 มันเป็นเสน่ห์และรสชาติเฉพาะของผู้ผลิตแต่ละรายที่เลียน
แบบกันไม่ได้	ถึงแม้เราจะบอกเคล็ดลับหรือสูตรพิเศษเฉพาะให้
แก่เขา	แต่คนทำาแต่ละคนจะทำาได้รสชาติไม่เหมือนกัน	เรียกว่า
สูตรใครสูตรมันที่เป็นเสน่ห์ปลายจวักนั่นเอง
	 	 ขั้นตอนการอบขนมหากใช้วิธีการแบบดั้งเดิม	 จะมีถาด	
2	ใบ	สำาหรับใช้วางก้อนถ่านด้านบนและด้านล่าง	ซึ่งคนทำาขนม
จะมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของตนเอง	โดยถาด
บนจะเจาะรูตรงขอบถาด	4	ด้าน	และขึงลวดมาโยงกัน	ลักษณะ
คล้ายโพงพางเพ่ือให้ง่ายแก่การจับเปิดปิดฝาอบเวลาต้องการ
ตรวจดูว่าขนมสุกในระดับใดแล้ว	 ส่วนถาดอีกใบจะใช้วางถ่าน
สำาหรับอบขนมด้านล่าง	 การใช้ไฟอบขนมอาเก๊าะนั้นต้องใช้ไฟ
ในระดบัปานกลาง	โดยทีถ่า่นบนถาดดา้นบนไฟจะแรงกวา่ไฟใน
ถาดด้านล่างนิดหน่อย	 ส่วนไฟด้านล่างนั้นจำาเป็นต้องคุมระดับ
ให้สมำ่าเสมอเพื่อควบคุมให้ขนมอาเก๊าะฟูนุ่ม	
	 	 สำาหรับรังหรือแม่พิมพ์สำาหรับหยอดขนมอาเก๊าะนั้น	ใช้
แมพ่มิพท์องเหลอืง	ซึง่มหีลายขนาด	หลายรปูทรง	ทัง้ใบใหญ	่ใบ
เล็ก	รูปทรงดอกไม้	รูปทรงวงรี	ซึ่งกะน๊ะห์เล่าว่าแม่พิมพ์ขนมอา
เก๊าะนี้มีอายุเกือบ	๔๐	ปีแล้ว	ตั้งแต่ยุคคุณแม่	จำาได้ว่าท่านสั่ง
ทำาจากชุมชนจะบังติกอ	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งขึ้นชื่อ
ในเรื่องแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองในยุคนั้น	 รังหรือแม่พิมพ์ 
ดังกล่าวยังคงมีความทนทานและสามารถใช้งานได้ดีมาจนถึง 
ทุกวันนี้	
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	 	 สำาหรับเหตผุลว่าทำาไมถงึทำาขนมอาเกา๊ะและยงัคงใชส้ตูร
แบบดั้งเดิมในการทำา	กะน๊ะห์เล่าว่า	“ทำามาตั้งแต่รุ่นยาย	รุ่นแม่	
เป็นขนมที่สามารถขายได้ทุกฤดูกาล	 เทศกาล	 โดยเฉพาะช่วง
เดือนรอมฎอน	สามารถสร้างรายได้ดีให้แก่เรา	และยังสามารถ
สร้างอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชนใหส้ามารถทำางานในชุมชนได	้สว่น
แนวทางในการขยายต่อนั้นสำาหรับกิจการของตนนั้นแล้วคิดว่า
ค่อนข้างทำาได้ยาก	เพราะต้องใช้คนที่มีฝีมือ	ประสบการณ์	เรามี
คนที่จำากัด	 การจะขยายได้ต้องมีการดำาเนินการอีกหลายอย่าง	
ทั้งจำานวนคนที่จะทำา	 คนที่มีความอดทนพยายาม	และใจรักใน
การทำาขนม”
	 	 สว่นแนวทางในการอนรุกัษ์ขนมพืน้บา้นอืน่	ๆ 	หรอืขนม
อาเก๊าะนั้น	ตนคิดว่าเป็นสิ่งจำาเป็นที่ควรมีการอนุรักษ์ตลอดจน
อุดหนุนขนมพ้ืนบ้านของชายแดนภาคใต้บ้านเรา	 ดังจะเห็นได้
วา่เวลาช่วงเดอืนรอมฎอน	ขนมทีป่กติทัว่ไปเราไมค่่อยไดเ้ห็นแต่
เดอืนนีเ้ราไดเ้ห็นมากมาย	ทัง้ขนมนบิะ๊	ขนมแบกอ	และขนมอืน่ๆ	
ถอืเปน็มรดกทางภูมปิญัญาของพ้ืนทีบ่า้นเราทีค่วรมกีารสบืสาน
ต่อ	โดยในส่วนของร้านตนนั้นมีนักเรียน	นักศึกษามาร่วมเรียนรู้	
เชิญไปทำาและบางโรงเรียนให้ไปช่วยสอนนักเรียนทำาอาเก๊าะใน
รายวิชาเกี่ยวกับการทำาขนม	 บางช่วงหน่วยงานราชการได้เชิญ
ให้ออกบูธการทำาขนม	 แต่ปัจจุบันตนจะนำาแค่ขนมไปวางขาย
หรอืนำาเสนอเทา่นัน้	เนือ่งจากไมม่คีนไปเฝา้	หรอืไปผลติขนม	ณ	
ทีต่รงนัน้ให	้ประกอบกับรปูแบบการออกนทิรรศการในปจัจบุนั
ต่างกับเมื่อก่อนที่พื้นที่ค่อนข้างจำากัด	 และไม่สะดวกต่อการอบ
ขนมทีต่อ้งใช้ไฟจากถา่น	ทางร้านจงึทำาไดต้ามศกัยภาพทีไ่ดก้ลา่ว
มาข้างต้น
	 	 หากเรามองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ว่ามี
ต้นทุนด้านวัฒนธรรมอาหารการกิน	 โดยเฉพาะอาหารพ้ืนบ้าน
มากมายที่ส่ังสมมาตั้งแต่ในอดีต	 และปัจจุบันอาหารหรือขนม
พืน้บา้นหลายอยา่งและผูม้ปีระสบการณใ์นการทำาขนมกำาลงัจะ



วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้56

สญูหายไปกบักาลเวลา	หรอืหากยงัหลงเหลอือยูก่ม็กีารปรับ	ประยกุตวิ์ธีการสมยัใหม	่โดยเหลือกล่ินอายของขนมพ้ืนบา้นนอ้ยลง	เชน่	
การแทนที่การอบแบบดั้งเดิมของขนมอาเก๊าะด้วยเตาอบไฟฟ้า	 การดำาเนินการของชุมชน	 สถาบันการศึกษา	 หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
เพื่อสืบสานความรู้	 ภูมิปัญญาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ควรกระทำาอย่างเร่งด่วน	 เพ่ือวางแผนให้ทันท่วงทีกับภาวะวิกฤต	 การเร่ิม
สญูหายของสิง่ดงักลา่ว	ทัง้โดยการตอ่ยอด	การจดัหาตลาดใหม้คีวามตอ่เนือ่งสำาหรับการจำาหนา่ยขนมพ้ืนบา้น	การพัฒนาบรรจภุณัฑ	์
ฯลฯ	รวมทัง้การวางแผนอยา่งครบวงจรและเปน็ระบบเพือ่การจดัการในเร่ืองการรณรงค	์รกัษา	สบืสาน	อนรุกัษข์นมพืน้บา้นชายแดน
ใต้ให้คงอยู่ในพื้นที่ตลอดไป	

ศัพท์เฉพาะ
	 	 เม๊าะ	คือ	คำาสรรพนามภาษามลายูท้องถิ่นใช้เรียกผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง
บุคลานุกรม
	 	 กะนะ๊ห	์เจา้ของร้านอาเกา๊ะห	์พ้ืนทีช่มุชนปากนำา้บอืตงิตนัหยง	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัปตัตาน,ี	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑.	สมัภาษณ์
	 	 นางเจ๊ะปาตีเมาะ	สะมะดี	แม่ครัวผู้ผลิตอาเก๊าะร้านกะน๊ะห์,	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑.	สัมภาษณ์
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