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มาพบกันอีกคราเป็นฉบับที่ 3 กับวารสารการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื้อหาในเล่มยังคง
มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายเช่นเคย  
สำ�หรับฉบับนี้มีบทความนำ�เสนอทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งแต่ละ
เรื่องราว แต่ละประเด็นล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ มากด้วยสาระ
ความรู้ และเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนแต่ละท่านมีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร และรูปภาพประกอบ เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น ตัวอย่างเนื้อหาในเล่มที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องราว
ของโครงการพระราชดำ�ริในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ บำ�บัดทุกข์บ�ำ รุงสุขอาณาประชาราษฎร์
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ บทสัมภาษณ์นายจำ�นัล เหมือนดำ� 
ผูแ้ ทนพิเศษของรัฐบาล ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในหลาย ๆ ด้าน ซึง่ จะมาเล่าเรือ่ งราวแนวทางการดำ�เนินงานทัง้
ในด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล งานด้าน
การเกษตร และงานด้านคุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาส นอกจากนี้
ยังมีเรื่องราวของวิถีการเกษตร  การสร้างงานสร้างอาชีพ สังคม
และสีสันชายแดนใต้ และเรื่องอื่นๆ อีกมากมายในเล่ม ลอง
เปิดอ่านกันดูนะครับ
ซึ่งทางกองบรรณาธิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทำ�วารสารนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน
ตัวอักษรในเล่มวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งความรู้ แหล่งสร้าง
แรงบันดาลใจ และเป็นข้อมูลที่ทำ�ให้ทุกท่านได้เข้าใจวิถีจังหวัด
ชายแดนใต้ของพวกเรามากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
บรรณาธิการ

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

การพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ก าร
ขับเคลือ่ นงานด้านการพัฒนาตามศักยภาพพืน้ ทีแ่ ละ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ดำ�เนินการได้ยาก เช่น งานที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลาย
ภาคส่วน และไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และเป็ น
การสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงการทำ�งานของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปรารถนา และความตั้งใจของ
รัฐบาลทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก

ท่านมีมมุ มองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บทบาทของท่าน
อย่างไร?
วั น นี้ ก องบรรณาธิ ก ารได้ รั บ เกี ย รติ อ ย่ า งสู ง ในการ
สัมภาษณ์ นายจำ�นัล เหมือนดำ�  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งมี
ส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีภารกิจทำ�หน้าทีป่ ระสานงานระหว่างหน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อสารโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่ล่าช้า อีกทั้งมีบทบาท
ของการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ส่วนราชการได้มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเข้าไปผลักดัน และขับเคลื่อนงานที่
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งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนครอบคลุมการทำ�งานใน 3 ด้านหลักๆ ด้วยกันคือ
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตร และงานด้านคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ตอนนี้ รั ฐ บาลให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ โครงการเมื อ งต้ น แบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยมอบหมายให้ทาง ศอ.บต. มีบทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนโครงการ ผมในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะทำ�

หน้าทีต่ ดิ ตามแผนงานโครงการที่ ศอ.บต. ได้น�ำ เสนอและดำ�เนินการ
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ สามารถดำ�เนินการไปได้รุดหน้ามาก
แค่ไหน หรือติดขัดปัญหาอย่างไร ซึง่ เราจะช่วยกันเข้าไปดำ�เนินการ
แก้ไข ผูแ้ ทนพิเศษสามารถดำ�เนินการผ่านทางรัฐบาลได้โดยตรง
จึงไม่ต้องใช้เวลามากในการแก้ไขปัญหา
การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ผมและท่านภาณุ
อุทัยรัตน์ (อดีต เลขาธิการ ศอ.บต.) ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะ
ทำ�ให้พนี่ อ้ งประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถอยูด่ กี นิ ดีได้ การทำ�เกษตร
เป็นอาชีพพื้นฐานของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวิถีชีวิตที่
ผูกติดกับการทำ�เกษตรกรรมในลักษณะที่เรียกว่า ตามอัธยาศัย
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ใช้หลักวิชาการในการทำ�การ
เกษตร คือ ปลูกทิ้งไว้ แล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ พืชพรรณไม่ต้องเอาใจใส่หรือดูแล
มากก็สามารถให้ผลผลิตได้ ดังนั้นการพัฒนาที่จะเป็นการลด
พื้นที่ทางการเกษตร หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�เกษตร
จึงเป็นเรื่องยาก เพราะจะเปลี่ยนการดำ�เนินชีวิตของพวกเขาไป
ในความคิดผม การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ให้มี
ความก้าวหน้าได้นั้น ต้องอาศัยการดำ�เนินการใน 4 ประการ
ดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 สร้างคนรุ่นใหม่ ทดแทนคนรุ่นเก่า เราต้อง
ค่อยๆ เปลี่ยนวิธีการทำ�เกษตร โดยการสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ต่อยอดการทำ�การเกษตรจากครอบครัว โดยจะมีการสนับสนุน
ในด้านการพัฒนาในเรือ่ งของวิธกี ารทำ�การเกษตรทีใ่ ช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ การสร้างคุณภาพผลผลิต และการส่งเสริมให้เรียนรู้
ในเรื่องตลาดและการขายตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่ง
สำ�นักงานสภาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดได้ดำ�เนินการในเรื่อง
นี้ร่วมกับ ศอ.บต. ภายใต้โครงการทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
ประการที่ 2 การรวมกลุ่มทำ�การเกษตร ในลักษณะการ
ทำ�เกษตรแปลงใหญ่ตา่ งๆ ซึง่ เกษตรกรสามารถช่วยเหลือเกือ้ กูล
และแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกันได้ อย่างที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ได้ตรัสไว้ว่า “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ซอยนี้มี
รักปลูกผักแบ่งปัน” ถ้ารวมกลุ่มกัน ทุกคนมีของมาแลกเปลี่ยน
ที่เหลือก็รวมกลุ่มกันขาย อีกอย่างคือ ความสะดวกในการรวม
ผลผลิตไปขาย มีศูนย์กลางเก็บผลผลิตไปจำ�หน่ายที่ได้ราคา
ประการที่ 3 การทำ�เกษตรอินทรีย์ นโยบายรัฐบาลตอน
นีม้ กี ารส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปยุ๋ อินทรีย์ และสารอินทรียใ์ นการ
ทำ�การเกษตรมากขึ้น ถึงขนาดที่ห้ามการนำ�เข้าสารเคมี 3 ชนิด
เพราะตระหนักถึงผลเสียของสารเคมี นอกจากจะสร้างมลภาวะ
ให้กบั พืน้ ทีแ่ ล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต เกษตรกร
อาจจะมองว่าการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะทำ�ให้ผลผลิตถูกแมลงหรือ
วัชพืชทำ�ลาย ส่งผลให้ราคาตก โดยที่ขาดการคำ�นึงว่า เมื่อตัว
เองทำ�การเกษตรแบบใช้สารเคมี ท้ายสุดก็จะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา แทนที่จะใช้ในเรื่องอื่น
จึงไม่แปลกใจเลยที่ปัจจุบันประเทศไทยมีคนเป็นโรคร้ายต่างๆ
เพิ่มขึ้น แล้วถ้าเราหันมาใช้สารตามธรรมชาติ ทุกสวนใกล้ๆ กัน
ใช้เหมือนกันหมด ก็จะทำ�ให้พนื้ ทีต่ รงนัน้ มีสภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้
สุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องไปโรงพยาบาล รัฐก็สามารถลดภาระใน
เรื่องของการใช้งบประมาณด้านสุขภาพอนามัย นี่คือผลของ
เกษตรอินทรีย์ ซึง่ ทัว่ โลกได้หนั มาบริโภคผลผลิตทางการเกษตร
ทีใ่ ช้สารอินทรียก์ นั เพิม่ มากขึน้ ก็จะมีชอ่ งทางในการจำ�หน่ายเพิม่ ขึน้
ประการที่ 4 การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งมีหลาย
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา อยากจะให้พื้นที่ตรงนั้น
มีประโยชน์ โดยการปลูกไม้ยนื ต้นหรือไม้ทเี่ ป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น
ตะเคียน ไม้หลุมพอ หรือไม้ยางนาต่างๆ ปลูกทิง้ ไว้ในอนาคตอีก
50 ปี มูลค่าของต้นไม้เหล่านี้จะสูงมาก อยากจะให้ชาวบ้านหัน
มาทำ�กัน อีกอย่างคือ ช่วยเรือ่ งปรับสมดุลสภาพแวดล้อมให้ดขี นึ้

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ลดการเกิดปัญหาโลกร้อน อากาศดี ทำ�ให้สุขภาพดีขึ้นด้วย เป็น
สิ่งที่น่าทำ�
ส่วนในเรื่องของการสร้างคุณภาพผลผลิต ชาวบ้านส่วน
ใหญ่รถู้ งึ วิธกี ารเพิม่ คุณภาพผลผลิต แต่ไม่มแี รงจูงใจในการสร้าง
คุณภาพขึน้ มา เนือ่ งจากเกรงว่าจะไม่มตี ลาดขาย ไม่มที จี่ �ำ หน่าย
ดังนั้น รัฐจึงต้องหาวิธีการที่จะทำ�อย่างไรให้มีตลาด ให้เขา
สามารถพัฒนาเรื่องคุณภาพผลผลิต ถ้ามีตลาดรับรอง เรื่อง
คุณภาพผลผลิตจะตามมา เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการในการหาตลาดรองรับผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ
ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ (อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.) เคยมีนโยบาย
สนับสนุนให้ทำ�การเกษตรตามเป้าหมาย จึงจะได้โควต้าสำ�หรับ
การไปประกอบฮัจญ์ หรือทำ�อุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดอิ ารเบีย
นั้นคือการสร้างแรงจูงใจขึ้นมาให้เขามีเป้าหมายที่จะทำ� แต่แรง
จูงใจใหญ่คือเรื่องตลาด  ในความเห็นผมมองว่า การสร้างตลาด
ในต่างประเทศ เราควรมุ่งขยายความร่วมมือทางการค้ากับ
ประเทศตะวันออกกลาง เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการบริโภค
อาหารและสินค้าฮาลาลเช่นเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ที่สำ�คัญคือ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่วนตลาดใน
ประเทศเราดำ�เนินการอย่างที่กันอยู่ เช่น การจัดแสดงผลงาน
ของดีชายแดนใต้ และให้มีการเพิ่มเติมความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบการรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น แม็คโคร โลตัส CP ในการ
รับซื้อผลผลิตในพื้นที่ด้วยราคาที่เป็นธรรม แต่ปัญหาอีกอย่างที่
สำ�คัญคือ เกษตรกรของเราไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างต่อ
เนือ่ ง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเสนอให้มกี ารทำ�เกษตรแปลงใหญ่ทกี่ ล่าว
ไว้ข้างต้น ซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้ตลอด
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ผมเองมีความคิดอยู่เสมอว่า การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่
สามารถเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีเ่ ราให้มคี วามก้าวหน้าได้ เราจะเปลีย่ น
ให้คนในพื้นที่ไปทำ�อุตสาหกรรม ค่อนข้างจะยังไม่ถึงจุดนั้น
บริบทพื้นที่เราอยู่แบบนี้กันมา มีความรู้สึกในเรื่องของความพอ
เพียง ใช้พนื้ ที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด วิธีการทัง้ หมดทีไ่ ด้น�ำ เสนอ
สะท้อนมาจากสิ่งที่ผมได้ทำ�เองด้วย
บทบาทต่อมาเป็นการขับเคลือ่ นคุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ย
โอกาส กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้เข้าไปดำ�เนินการอยู่แล้ว
ผู้แทนพิเศษเพียงแต่เข้าไปกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้น โดยมีโครงการหนึ่งที่สำ�คัญอยากจะนำ�เรียนให้ได้ทราบกัน
ในขณะนี้ รัฐบาลกำ�ลังดำ�เนินการในเรื่องของการพิสูจน์ DNA
ของบุคคลซึง่ ไม่มสี ถานะทางทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นโครงการนีเ้ ป็นโครงการพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ดำ�เนินการดูแลบุคคลเหล่านี้
ถือเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยูข่ องประชาชน ตามนโยบายทีส่ �ำ คัญของรัฐบาล “เราจะไม่ทงิ้
ใครไว้ข้างหลัง” โดยกรมการปกครองได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นจำ�นวนทัง้ สิน้ 13,000 คน ทีจ่ ะต้องได้รบั การพิสจู น์
DNA ซึ่งเป็นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ตัวบุคคล
เนื่ อ งจากว่ า บุ ค คลเหล่ า นี้ ไ ม่ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า น ไม่มีบัต ร
ประชาชน ไม่มสี ทิ ธิต์ ามสิง่ ทีร่ ฐั บาลกำ�หนดให้มี ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
การรักษาโรค การศึกษาต่างๆ เป็นผลมาจากการทำ�งานต่าง
ประเทศแล้วมีลูกและไม่ได้แจ้งเกิดบ้าง หรือตกสำ�รวจบ้าง โดย
การพิสจู น์ DNA ได้ก�ำ หนดเป้าหมายไว้ 1,000 คน/ครัง้ เนือ่ งจาก
เป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณคนละ 4,800 บาท
การดำ�เนินการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่รัฐบาลไทยเรา
ต้องการแก้ปัญหาให้กับบุคคลเหล่านี้ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย รัฐบาลทุ่มงบประมาณ เพื่อให้พวกเขามีศักดิ์ศรีและ
สิทธ์ที่เท่าเทียมกับคนไทยทั้งประเทศ ผ่านการดำ�เนินงานโดย
ศอ.บต.
อีกหนึ่งการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ผมมองว่ารองรับวิถีชีวิตของคนใต้มากที่สุด คือ
โครงการพระราชดำ�ริ ไม่วา่ เรือ่ งนํา้ ดิน สินค้า OTOP ภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน หัตถกรรมต่างๆ ทีม่ าจากโครงการพระราชดำ�รินนั้ เข้า
กับวิถีชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ผมคิดว่า
เราควรนำ�โครงการพระราชดำ�ริมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะในหลวง ร.10 ได้วางรากฐานเรื่องนี้ไว้มากในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อย่างเช่นในจังหวัดนราธิวาส ที่มีโครงการพระ
ราชดำ � ริ ทั้ ง ที่ ดำ � เนิ น การอยู่ แ ละยั ง ไม่ ดำ � เนิ น การแต่ มี พ ระ
ราชดำ�ริไว้อยู่มาก ถ้าเอาแนวพระราชดำ�ริของพระองค์ท่านมา
ใช้ บ้านเราจะสงบสุขร่มเย็น คนก็จะสงบสุข เอื้ออาทร พึ่งพา
อาศัยกัน
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ผลการดำ � เนิ น งานที่ ผ่ า นมา และมี แ นวทางการ
ขับเคลื่อนในอนาคตเป็นอย่างไร?
ผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา ตอนนีย้ งั อยูใ่ นช่วงต้นนํา้ กับ
กลางนํ้าของการพัฒนา เรายังอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงใน
เรือ่ งอะไรอยู่ จากต้นนํา้ เริม่ จะมากลางนํา้ ส่วนปลายนํา้ คือเรือ่ ง
ตลาด ศอ.บต. มีความพยายามที่จะไปในส่วนนั้นคือ การเจรจา
ทางการค้ากับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อย่างปัจจุบันที่
ท่านเลขาธิการ ศอ.บต.ได้ด�ำ เนินความสัมพันธ์ทางการค้ากับประ
ทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูง หรือการสร้างเกษตรกร
รุน่ ใหม่ผา่ นโครงการ Smart farmer หรือนักธุรกิจรุน่ ใหม่ขนึ้ มา
และการขยายตลาดรองรับให้กว้างขึน้ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง
เรามี ค วามสั ม พั น ธ์ ลึ ก ซึ้ ง กั บ ทางตะวั น ออกกลางกั บ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้อยูแ่ ล้ว เราต้องใช้ศกั ยภาพความเป็นมุสลิมและ
การไปมาติดต่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นช่อง
ทางในการระบายผลผลิตทั้งโดยตรง หรือการแปรรูป แล้วก็ใน
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณในการสร้างเส้นทางการคมนาคม เช่น การสร้าง

สนามบินในอำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา การสร้างท่าเรือนํา้ ลึกใน
จังหวัดสงขลา หรือการขยายช่องทางการจราจรระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นปัจจัยในการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพ การส่ง
เสริมการตลาด หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการ
เชือ่ มกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน
วันนี้เราได้ทราบถึงแนวทางการดำ�เนินการขับเคลื่อน
งานด้ า นการพั ฒ นาตามศั ก ยภาพพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนภายใต้ บ ทบาทหน้ า ที่ ผู้ แ ทนพิ เ ศษของรั ฐ บาล
สะท้อนถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และพยายามนำ�ความเจริญก้าวหน้ามาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานความ
เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อันนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ ซึ่งเชื่อ
มัน่ ว่าการดำ�เนินการดังกล่าว จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของพืน้ ที่
ลดความขัดแย้งในสังคม และนำ�สันติสุขมาสู่ชายแดนภาคใต้
ในที่สุด
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หนึ่งในนํ้าพระทัย

การแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ลั -กุรอาน
การสนับสนุนกิจการด้านศาสนาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10
ไอซิส รอดพยันต์

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว
รางกูร ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ เพื่อ
ยังความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ประชาชนในประเทศ หนึง่ ใน
พระราชกรณียกิจทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั คิ อื การสนับสนุนกิจกรรม
ของศาสนาต่างๆ  
เมื่อครั้งทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ไปทรงปฏิบัติพระราชกิจที่จังหวัดปัตตานี พระองค์มีพระราช
ประสงค์ที่จะทรงสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลามให้แก่พี่
น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ทรงเล็งเห็นถึง
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ความสำ�คัญของคัมภีรอ์ ลั -กุรอานทีม่ ตี อ่ พีน่ อ้ งมุสลิม จึงมีพระราชดำ�รัสให้จดั การแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ลั -กุรอาน
หรือการประกวดกอรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการจัดการแข่งขันเป็นการดำ�เนินงาน
ของเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และสมาคม
กอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี โดยมีการจัดแข่งขันต่อเนือ่ งกันทุกปี ซึง่ ปัจจุบนั เป็นการขยายการแข่งขันทดสอบ
การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดย
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการ
ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ัล-กุรอาน ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แต่มพี ระราชดำ�รัสให้จดั การแข่งขันจนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารจัดแข่งขันเป็นปีท่ี 13
เป้าหมายที่สำ�คัญของการแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน  หรือการประกวดกอรี เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกจิตสำ�นึกให้เยาวชน ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
มีความศรัทธา มีใจรักในการศึกษาอัล-กุรอาน ซึ่งคัมภีร์อัล-กุรอานถือเป็นบทบัญญัติของการดำ�เนินชีวิตของมุสลิม ทำ�ให้ประชาชน
ยึดมัน่ อยูใ่ นแนวทางของอิสลาม ซึง่ เป็นแนวทางทีถ่ กู ต้อง พร้อมนำ�หลักธรรมคำ�สอนในอัล-กุรอาน มาประพฤติปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ ประจำ�
วัน รวมทัง้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพีน่ อ้ งมุสลิมและต่างศาสนิก การส่งเสริมด้านนีจ้ ะเป็นหนทางหนึง่ ทีส่ ร้างความรัก ความ
สามัคคี สร้างสมานฉันท์  
อิหม่ามสนิท เอี่ยมฤทธิ์ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดของ
การแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“เป็นความภาคภูมิใจในฐานะมุสลิมคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ให้ความสำ�คัญและ
มีบทบาทช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่สำ�คัญของพี่น้องมุสลิม เมื่อมีงานเมาลิดที่ส่วนกลาง พระองค์จะเสด็จพระราชดำ�เนิน
เป็นประธานในการเปิดงาน ให้ความสำ�คัญและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด มีความห่วงใยและใส่ใจในกิจกรรมทางศาสนา
ของพี่น้องมุสลิม เข้าใจและให้ความสำ�คัญกับ อัล-กุรอาน ที่เป็นวิถีชีวิตของมุสลิม…” (อิหม่ามสนิท เอี่ยมฤทธิ์)
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การทดสอบอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน หรือการทดสอบกอรี เป็นการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานด้วยทำ�นองเสนาะที่ต้อง
ผ่านการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักอ่านที่เป็นผู้ชายจะเรียกว่า “กอรี” และนักอ่านที่เป็นผู้หญิงจะเรียกว่า “กอรีอะห์” เดิมทีการ
ทดสอบกอรีจะมีอยูเ่ ฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคใต้ จุดเริม่ ทีท่ �ำ ให้การทดสอบกอรีเป็นทีน่ ยิ มอย่างแพร่หลายในภูมภิ าคอืน่ ๆ มาจากการทีส่ มาคม
อิสลามจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นถึงความสำ�คัญเรื่องของอัล-กุรอาน กอรี ได้ฟังการทดสอบกอรีของประเทศมาเลเซียและมีแนวคิดที่

กอรี (นักอ่านที่เป็นผู้ชาย)

อิหม่ามสนิท เอี่ยมฤทธิ์ กล่าวเปิดพิธีในมหกรรม
ทดสอบกอรีระดับภาคใต้และระดับประเทศ ครั้งที่ 12
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

กอรีอะห์ (นักอ่านที่เป็นผู้หญิง)
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ต้องการจะจัดให้มีการเรียนการสอนกอรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จึงมีการทาบทามผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกอรีจากจังหวัด
นราธิวาสมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การทดสอบกอรีในภาคอื่นๆ
สำ�หรับประวัตกิ ารก่อตัง้ สมาคมกอรี ได้จดั ตัง้ ขึน้ มาในปี
พ.ศ. 2525  โดยท่านผู้หญิงสมร บุญรงค์ อดีตเลขานุการของ
จุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ และพลเอกบุญชัย บำ�รุงพงค์
อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ได้มกี ารพูดคุยเกีย่ วกับการสนับสนุน
กอรีในประเทศไทย โดยเริ่มแรกเป็นการจัดตั้งชมรมกอรีขึ้นมา
ต่อมามีการรวมกลุม่ กันมากขึน้ เกิดเป็นสมาคมกอรีแห่งประเทศ
ซึง่ นายกสมาคมท่านแรกคือ อาจารย์ประเสริฐ บินคอยเซ็ม เป็น
ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ จากนัน้ คือท่านมนตรี หนูมา ฮัจญะอุษา แสงสุวรรณ
อิหม่ามกอรีม อับดุลเลาะ จนมาถึง ในปัจจุบันคืออิหม่ามสนิท
เอี่ยมฤทธิ์
กิ จ กรรมหลั ก ของสมาคมกอรี แ ห่ ง ประเทศไทย ใน
อุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี เป็นการจัดอบรมกอรีภาคฤดูรอ้ นให้
กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวจากภาคใต้และรัฐ
กลันตันของมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
เยาวชนได้เรียนรูค้ มั ภีรอ์ ลั -กุรอานทีเ่ ป็นหลักศรัทธาและหลักคำ�
สอนของศาสนาอิสลาม รวมถึงเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พบปะ ทำ�ความรูจ้ กั กับเพือ่ นชาว
มุสลิมทีอ่ ยูต่ า่ งถิน่ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพีน่ อ้ งมุสลิม โดย
ปัจจุบนั ได้มกี ารจัดอบรมทีม่ สั ยิดอ้ามาน่าตุล้ อิสลาม (ศาลาลอย)
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ สำ � คั ญ คื อ การจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น
ทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน เพื่อคัดเลือก

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระ
มหาคัมภีร์อัล-กุรอานระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งถือเป็นงานประจำ�ชาติของมาเลเซียที่มีการจัดแข่งขันมาต่อ
เนื่องกว่า 60 ปีแล้ว โดยเริ่มแรกนั้น มีการจัดแข่งขันกันเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อมามีการขยายกลุ่มไปยังประเทศ
มุสลิมหรือประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ สิน้ กว่า 70 ประเทศ การคัดเลือก
ตั ว แทนกอรี ข องประเทศไทยนั้ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
มหาดไทย  ปัจจุบนั ทางรัฐบาลมาเลเซียเป็นผูส้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมด พร้อมเป็นตัวแทนจากประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน
ในการแข่งขัน ทางสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยมีวธิ กี ารคัดเลือก
ตัวแทนของประเทศผ่านการแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหา
คัมภีรอ์ ลั -กุรอานระดับประเทศ โดยจะมีการแข่งขัน 2 ระดับคือ
รุ่นเยาวชน และรุ่นบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จะมีการแบ่งการแข่งขัน
เป็นเขตจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันที่ผ่านมา ตัวแทนประเทศไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของเด็ ก ไทย และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากรั ฐ บาล
ประเทศไทยเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม สามารถเสริมสร้างศักยภาพ
ของเยาวชนในกิจการทางด้านศาสนาให้มีความเข้มแข็งได้
การจัดแข่งขันทดสอบอันเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ลั -กุรอาน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานถ้วย
รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สนับสนุน
กิจกรรมของศาสนาอิสลามมาโดยตลอด  นำ�มาซึง่ ความปลืม้ ปีติ
ของพสกนิกรชาวไทยมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้
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หนึ่งในนํ้าพระทัย

ไพบูลย์ เพชรแก้ว

โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

สุพร เกื้อพิทักษ์

ผู้ช่วยวิจัย
สังกัดสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็น
ความสำ�คัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำ�ริให้ดำ�เนินการ
รวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำ�ลังจะหมดไป
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ ท รงสานพระราชปณิ ธ านต่ อ โดย
พระราชทานให้ โ ครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ตรลดา เป็น
ผู้ดำ�เนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
เป็นต้นมา การดำ�เนินงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
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มาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างๆ
ร่วมสนองพระราชดำ�ริเป็นจำ�นวนมาก โดยพื้นที่และกิจกรรม
ของโครงการได้ขยายและกระจายออกไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ รวมทัง้
มีแนวทางการดำ�เนินงานทีห่ ลากหลายมากขึน้ โดยลำ�ดับ และได้
บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติโดยประจักษ์ชดั แล้ว
ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นอีก
หนึ่ ง หน่ ว ยงานที่ ส นองพระราชดำ � ริ ดั ง กล่ า วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
เช่น กรมป่าไม้ สถานศึกษาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำ�นักงานจังหวัด เป็นต้น ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
สานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น กิจกรรมบวชต้นไม้และ
กิจกรรมละหมาดฮายัต ร่วมกับจังหวัดปัตตานี อำ�เภอโคกโพธิ์
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู้ นำ � ท้ อ งที่ ผู้ นำ � ท้ อ งถิ่ น ผู้ นำ � ศาสนา
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา “เราทำ�ความดีด้วยหัวใจ” และ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29

พฤษภาคม 2561 ณ บ้านป่ายาง หมูท่ ี่ 3 ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
กิจกรรม “รักป่า รักชุมชน คนนิคม” เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณพระตำ�หนักสุขทาลัย อำ�เภอ
บั น นั ง สตา จั ง หวั ดยะลา โดยมี น ายกิ จ จา ศรี เจริ ญ ผู้ช่ว ย
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำ�จังหวัดยะลา
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 จังหวัดนราธิวาส ชุมชน
นิคมกือลอง และอำ�เภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม
ปลู ก ต้ น ไม้ แ ละบวชป่ า ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสืบสาน
ตามแนวพระราชดำ�ริในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น เป็นต้น
ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ มีพชื ประจำ�ถิน่ ทีเ่ ป็นลักษณะ
พืชเขตร้อนที่สำ�คัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค ตัวอย่างพืชสกุลหลักที่
เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น สะตอ เหนียง หยี ลองกอง มังคุด
จำ�ปาดะ เป็นต้น พืชเหล่านี้ล้วนมีบทบาทต่อความเป็นอยู่และ
วิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีม่ ายาวนาน แต่ขณะเดียวกันก็มภี ยั คุกคาม
ต่อพืชพรรณเหล่านัน้ ทัง้ ทีเ่ กิดจากฝีมอื มนุษย์ ภัยธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อม ทำ�ให้ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
ลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็ว และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ จึงมีความ
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จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ผั ก พื้ น บ้ า นและไม้ ผ ล
พื้นเมืองภาคใต้เอาไว้ไม่ให้สูญหายและใช้ประโยชน์ในอนาคต
อีกทั้ง ลักษณะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นนํ้าที่มีต้นไม้
หายากขนาดใหญ่อยู่หลายชนิด ทั้งในเขตป่าอุทยาน เขตชุมชน
การอนุรกั ษ์อย่างเป็นรูปธรรมต้องสร้างให้ทกุ คน ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม ปลูกจิตสำ�นึกให้หวงแหนในธรรมชาติที่มี พร้อมทั้ง
ยั ง เป็ น การสนองพระราชดำ � ริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
สำ�หรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ในพื้นที่ นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีโครงการ
สำ�คัญอีกหลายโครงการที่ภาคส่วนอื่นๆ ร่วมดำ�เนินการ โดย
เฉพาะกรมป่าไม้ เช่น
1) โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริในพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่นํ้าสายบุรี จังหวัดนราธิวาส
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้สำ�คัญ อาทิ ทังเกในพื้นที่
โครงการฯ รวมถึงศึกษาและสำ�รวจพืชสมุนไพร และพืชหายาก
ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนศึกษาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านตำ�รับจังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
ที่ ยั ง มี ข าดแคลน และเพื่ อ การส่ ง เสริ ม การส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์ พื ช สมุ น ไพร ในการบำ � บั ด รั ก ษาสุ ข ภาพ สำ � รวจ
รวบรวม และจัดทำ�สื่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน แพทย์
พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย และผู้ที่สนใจ
2) โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริในพืน้ ทีป่ า่ เขาสำ�นัก จังหวัดนราธิวาส จัดตัง้ ขึน้ โดย

มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ดำ�เนินการสำ�รวจพันธุไ์ ม้หลาวชะโอนใน
พื้นที่ป่าดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีผู้สนใจปลูกรวบรวม
พันธุ์มากขึ้น ด้วยความสวยงามของลายไม้และความคงทน
ซึง่ นิยมนำ�ไปประกอบโครงสร้างในการก่อสร้างต่างๆ ส่งผลให้มี
การว่าจ้างให้คนไปลักลอบตัดออกจากป่าธรรมชาติเป็นจำ�นวน
มาก ซึง่ เป็นอันตรายต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นอย่างยิง่ รวมทัง้ ดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากพันธุไ์ ม้หลาวชะโอนอย่างยัง่ ยืนและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริในพื้นที่ป่าท้องที่ อำ�เภอธารโต จังหวัดยะลา จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินการสำ�รวจพันธุ์ปาล์มบังสูรย์
ตลอดจนพันธุไ์ ม้ชนิดอืน่ ๆ ในบริเวณพืน้ ทีป่ า่ ท้องทีอ่ �ำ เภอธารโต
จังหวัดยะลา เพือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้ปาล์มบังสูรย์ ทีม่ คี า่ หายาก และ
ใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ปาล์มบังสูรย์
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทัง้ ในกระบวนการสำ�รวจ รวบรวม
ตลอดถึงการจัดทำ�สื่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่
สนใจทั่วไป
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริในพืน้ ทีป่ า่ ท้องทีอ่ �ำ เภอปะนาเระ อำ�เภอยะหริง่ จังหวัด
ปัตตานี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำ�เนินการสำ�รวจพันธุไ์ ม้ตน้ ยางแดง
และต้นหยี ตลอดจนพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี เพื่อวางแผนไปสู่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่
เหมาะสม รวมทัง้ การขยายพันธุไ์ ม้ตน้ ยางแดง ต้นหยี และส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชน ตำ�บลใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการปลูกต้น
ยางแดงและต้นหยี โดยในพื้นที่ที่เหลือจากการเกษตรกรรม

         ปาล์มบังสูรย์                                                     ยางแดง
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จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นป่าไม้แบบเอนกประสงค์มีทั้งไม้ใช้สอย และไม้เศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป เป็นต้น
นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ในส่วนของภาคใต้ตอนล่างหรือชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานงานและขับเคลื่อนโดยจัดตั้งเป็น “ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้” เพื่อทำ�หน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และ
หน่วยงานท้องถิน่ ทีเ่ ป็นสมาชิกในโครงการ อพ.สธ. เข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ กิจกรรมของโครงการ อพ.สธ. มีทงั้ หมด
8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำ�รวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรมที่  6 วางแผน
พัฒนาทรัพยากร กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
จะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ได้ขยายตัวและมีความสำ�คัญตามลำ�ดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ พี่น้องประชาชน หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันอนุรักษ์ รักษา เพื่อให้
คงอยู่และเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไป
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โครงการเด่นประเด็นดัง

สืบสานแนวพระราชดำ�ริ “เก้าอี้สุขใจ”
สู่ ร ถโมบายเคลื่ อ นที่ “สิ ริ เ วชยาน”การบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขเชิงรุกเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
นายดำ�รงค์ อินโท

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ทรงมีพระราชดำ�รัสให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่อยู่พื้นที่ห่างไกล
ให้สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานของรัฐและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
มีกระแสพระราชดำ�รัสให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก
พิเศษที่อยู่พื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงาน
ของรั ฐ และมี พั ฒ นาการที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ขณะทอดพระเนตรชม
นิทรรศการ “เก้าอี้ สุขใจ” ร้อยรักสู่ครอบครัว ซึ่งเป็นการขยาย
ผลนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ชว่ ยในการฟืน้ ฟูสภาพด้านร่างกายให้
กับเด็กพิการทีต่ อ้ งอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครองตลอดเวลา ซึง่
ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำ�นักงาน
โยธาธิการและผังเมือง เรือนจำ�กลางจังหวัด และภาคประชาสังคม
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ในพื้นที่ โดยทำ�การคัดกรองเด็กพิการด้านร่างกายที่ไม่สามารถ
นั่งได้ หรือชันคอได้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ พร้อมผลิตและมอบ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้ จำ�นวน 250 ราย รวมถึงการเตรียมการตัด
รองเท้าที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพสำ�หรับเด็ก
ที่มีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้น จนสามารถฝึกการเดินได้ใน
ระยะต่อไป
ในปี ง บประมาณ 2561 เพื่ อ เป็ น การสนองแนว
พระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศอ.บต. ได้หารือร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
(นางไขแสง ศักดา) ซึ่งปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพังงา นายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู  นายปรศุ สุระมานะ สถาปนิกชำ�นาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง หัวหน้า
โครงการวิจัย นักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็กพิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย สำ�นักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่ อ ออกแบบและจั ด ทำ � รถโมบาย
เคลื่อนที่สำ�หรับเป็นเครื่องมือในการออกให้บริการเชิงรุก และ
เป็นการเพิม่ ช่องการเข้าถึงบริการสำ�หรับประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ ง
ไกล โดย ศอ.บต. ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดทำ�รถโมบาย
เคลือ่ นทีพ่ ร้อมอุปกรณ์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพทีท่ นั สมัยในพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง
ซึ่งมีผลงานเด่นด้านความเข้มแข็งในการดูแลคนพิการเป็นที่
ประจักษ์ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการอุปกรณ์ จำ�นวน
2 คัน ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

ศอ.บต. ได้ท�ำ หนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาทรงทราบฝ่าละออง
ธุลีพระบาท พร้อมนี้ ทรงพระราชทานชื่อรถโมบายเคลื่อนที่
ดังกล่าวว่า “สิรเิ วชยาน” (หมายถึง รถทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์
อันเป็นมงคล) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ช่ือพระราชทานด้วย ทั้งนี้
ได้ ส ร้ า งความปลาบปลื้ ม ยิ น ดี แ ก่ พ สกนิ ก รในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ใ นพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด ไม่ ไ ด้
ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนองงานตามแนว
พระราชดำ�ริฯ โดยการนำ� “นวัตกรรมหนึง่ เดียวในประเทศไทย”
ไปสูก่ ารให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคนพิการทีอ่ ยูใ่ น
พื้นที่ห่างไกลสถานบริการให้ได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมและทันสมัยผ่านเครือข่ายทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้
ความชำ�นาญ และประสบการณ์ เพือ่ ให้การช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชนทุกกลุม่ วัยให้สามารถดำ�รง
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ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี
ทั้งนี้ รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” จะมีการแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมในการดูแล
ผู้ผิดปกติทางการเคลื่อนไหวโดยนักกายภาพบำ�บัดและการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูแล้วแต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ยากแก่การเข้าถึงโรงพยาบาล  รถ “สิริเวชยาน” ก็จะ
ออกให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน และยังมีกิจกรรมการออกบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในด้านอื่นๆ เช่น ตรวจตา หู   คอ จมูก
หรือทันตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมสาธารณสุขในพื้นที่มาร่วมให้บริการประชาชน
รถ “สิริเวชยาน” มีจำ�นวน 2 คัน โดยทาง ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลและมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่นำ�ร่อง โดยในอนาคตจะมีขยายไป
ทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล “เราจะไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย ศอ.บต. ร่วมกับภาคประชาสังคมผ่านสมาคม มูลนิธิ ชมรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ผู้สูงอายุ
คนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒธรรม เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรซึ่งกัน
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และกัน โดยการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุม่ เป้าหมายพิเศษทีร่ ฐั ควรให้การดูแลและจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม (ยากจน
ไร้สัญชาติ ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  ผู้พ้นโทษ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำ�พร้า  เด็กถูกทอดทิ้ง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้ป่วย
ติดเตียง) ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิต และไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐได้ เช่น ค่าตรวจพิสูจน์
DNA แก่ผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ ให้ได้รับโอกาสและมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน อุปกรณ์พื้นฟูสมรรถภาพ ปัจจัยยังชีพกรณีที่
อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น เพลิงไม้ นํ้าท่วม หรือดินโคลนถล่ม ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไป-กลับ
แก่คนพิการทีม่ ฐี านะยากจนและต้องการโอกาสทางการศึกษา ปัจจัยเพือ่ การฟืน้ ฟูอาชีพ การปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการบำ�บัด
รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงการสร้างงานให้กับผู้ที่จบหลักสูตร นักกายภาพบำ�บัดที่มีใบประกอบโรคศิลป์ รวมกับหน่วยงาน
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานพยาบาล) ที่ขาดแคลนบุคลากรฟื้นฟูสภาพในชุมชน (Case Home) ผ่านความเชื่อมโยงของหน่วยงาน
ของรัฐและเครือข่ายภาคประชาชน กระบวนงานทัง้ หมดนีเ้ ป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นถึงจุดเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญทางสังคมทีส่ ามารถเปลีย่ น
จาก “ผู้รับ” ไปเป็น “ผู้ให้” สนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป
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เสริมสร้างเศรษฐกิจ

“เกลือหวานปัตตานี”
อนาคตจะเดินไปทางไหน อยู่ที่ใครกำ�หนด
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับภาพถ่ายจาก
“รอฮานิง กรูแป” หรือที่พวกเราเรียกว่า “กะนิง” ภาพถ่าย
ดังกล่าวเป็นภาพการจัดแสดงนิทรรศการและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
จากเกลือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือ หมู่ 2 ตำ�บลบานา
อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภายในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรม
ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำ�ปี 2561
ที่ผ่านมา เป็นการจัดแสดงนิทรรศการด้วยตนเองในงานใหญ่
ลักษณะนี้ครั้งแรกของกลุ่ม การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวมี
ความสวยงาม เป็นระเบียบ และฝีมือแทบไม่ต่างจากมืออาชีพ
ด้านการจัดนิทรรศการเลย เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
กะนิงยังได้เดินทางไปกับสำ�นักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี
เพื่อจัดแสดงและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ จังหวัดตรัง
ผู้เขียนได้รับทราบว่าเธอได้รับเสียงชื่นชมว่าสามารถนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ และถ่ายทอดเรือ่ งราวเกีย่ วกับเกลือปัตตานีได้
อย่างน่าฟัง
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สิ่งที่นำ�มาบอกเล่าดังกล่าวเป็นผลที่มาจากการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทำ�นาเกลือ หมู่ 2 ตำ�บลบานา
อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี กับทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าทีข่ อง
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานาทีด่ �ำ เนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีถัดมาได้ดำ�เนินการต่อใน
โครงการต่อยอดเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลาก
หลาย ตลอด 2 ปีเศษของการให้บริการวิชาการสูช่ มุ ชนดังกล่าว
องค์ความรู้ของคณะทำ�งานได้ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนผ่านแกนนำ�
สำ�คัญของกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติร่วมกัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มุ่งเน้นการอบรมและสอนเหมือนโครงการ
อืน่ ๆ แต่ถา้ อยากพัฒนาต้องร่วมกันลงมือทำ� ดังนัน้ ความสำ�เร็จ
หรือความล้มเหลวจึงไม่ได้ผูกขาดไว้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นี่เป็น
กติกาและวิธีการทำ�งานกับชุมชนที่ทั้งสองฝ่ายทำ�ความเข้าใจ
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และร่วมกันยึดถือมาตั้งแต่ต้น
ย้อนกลับไปเมือ่ ต้นปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดเวทีสาธารณะ ณ ห้องประชุม อบต.บานาเพื่อสำ�รวจความ
ต้องการและศักยภาพของชุมชนว่ามีส่วนใดที่สามารถมาเกี่ยว
ร้อยกับคณะวิทยาการสือ่ สารได้บา้ ง จึงเป็นทีม่ าของการทำ�ความ
รูจ้ กั กับนายอำ�นาจ มะมิง ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 2 ตำ�บลบานา อำ�เภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือ
จากการสนทนากันหลายครั้ง ผู้เขียนและคณะทำ�งาน
รับรูถ้ งึ ความตัง้ ใจอันแรงกล้าของผูน้ �ำ ท่านนีท้ ตี่ อ้ งการจะพัฒนา
ผลผลิ ต ของสมาชิ ก นั่ น คื อ “เกลื อ ” ให้ มี “มู ล ค่ า ” และ
“คุณค่า”มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เพราะราคาเกลือปัจจุบนั ทีช่ าวเกลือ
จำ�หน่ายให้พ่อค้าคนกลางและบางรายเป็นเจ้าหนี้ของชาวนา
เกลือด้วยในราคาทีถ่ กู มาก แต่ชาวนาเกลือเหล่านัน้ ก็มคี วามภาค
ภูมิใจในอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายร้อย
ปี และปัตตานีถือเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่มีนาเกลือ ดังนั้น
พวกเขาจึงอยากจะส่งต่อความรู้สึกภาคภูมิใจดังกล่าวไปยัง
ประชาชนในวงกว้าง
ต่ อ มาหน่ ว ยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ สำ � นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการ ม.อ.เพือ่ ชุมชนเข้ม
แข็งได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อ
ดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนดังกล่าวผ่านวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือภายใต้โจทย์ที่ท้าทาย 2 ข้อ คือ “จะทำ�
อย่างไรให้เกลือบานามีมูลค่าสูงขึ้น” และ “จะนำ�ความรู้ด้าน
วิทยาการสื่อสารไปใช้ประโยชน์กับโครงการนี้อย่างไร”  
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นของการ

ดำ�เนินโครงการคือการทำ�งานร่วมกัน ทัง้ องค์กรชุมชนและคณะ
ทำ�งานของคณะวิทยาการสื่อสารคือเพื่อนงานที่อาจมีหน้าที่
แตกต่างกันบ้าง ดังนั้นกระบวนการทำ�งานร่วมกันต้องเป็นแบบ
ร่วมคิดร่วมทำ� ตั้งแต่กระบวนการคิด ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑ์
การตลาดจนถึ ง การสื่ อ สารตลาดควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด ระบบ
การบริห ารจั ดการภายในกลุ่ มเพื่ อ ให้มี ศัก ยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งในระยะยาว
ในปีแรกโครงการได้ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดแรกด้วย
การคัดเลือกเกลือหวานปัตตานีคุณภาพดีมาใส่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ซับซ้อนมากนักภายใต้แบรนด์ทผี่ า่ นการถกเถียงในเวทีประชาคม
ของกลุม่ ทัง้ ชือ่ สัญลักษณ์ และสีหลักทีต่ อ้ งการใช้ส�ำ หรับสินค้า
ดังกล่าว ต่อมากลายเป็นโจทย์ของนักศึกษาและอาจารย์ซงึ่ เป็น
กรรมการโครงการฯ ได้นำ�ความคิดจากเวทีประชาคมไปพัฒนา
ต่อ จนเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ “เกลือกังหัน” เพื่อทดลองตลาด
และเป็นสือ่ กลางเพือ่ เล่าเรือ่ งเกลือหวานปัตตานีไปยังประชาชน
จากการศึกษายังพบว่า ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเกลือ
ได้หลายลักษณะ ทั้งการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร
การเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อืน่ ๆ รวมถึงการนำ�ไปใช้เกีย่ วกับสุขภาพ ส่วนกลยุทธ์การพัฒนา
ช่องทางการตลาดนั้น พบว่า สามารถดำ�เนินการได้หลากหลาย
แนวทาง ได้แก่ การสร้างหน้าร้านของแบรนด์ โดยพัฒนาเป็น
รู ป แบบร้ า นค้ า ขนาดเล็ ก ในชุ ม ชนหรื อ สถานที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
ด้ า นการตลาด การสร้ า งพนั ก งานและตั ว แทนจำ � หน่ า ย
ซึง่ สามารถช่วยเสริมการตลาดเชิงรุกและการส่งเสริมการสือ่ สาร
การตลาด การสร้างพันธมิตรช่วยกระจายสินค้า อาจเป็นทั้ง
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ร้านค้าที่สามารถจำ�หน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคได้ รวมถึงพันธมิตร
ที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งช่องทางที่มีศักยภาพค่อนข้างมากในปัจจุบัน
ได้แก่ การจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้
เฟสบุค๊ ทีส่ ามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ทวั่ ไป เฟสบุค๊ ยังเป็นช่องทาง
การสื่อสารที่ดีในการบอกเล่าเรื่องราวของเกลือหวานปัตตานี
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว การสือ่ สารการตลาด
เกี่ยวกับเรื่องราวเกลือหวานปัตตานีก็เป็นสิ่งที่ดำ�เนินการควบคู่
กันไปด้วยเพื่อทำ�ความรู้จักผู้บริโภค ที่สำ�คัญยังเป็นกลยุทธ์การ
สือ่ สารการตลาดต่าง ๆ การดำ�เนินการดังกล่าวยังเป็นห้องเรียน
ของการลงมือปฏิบตั ทิ ชี่ ว่ ยฝึกฝนฝีมอื แกนนำ�วิสาหกิจชุมชนกลุม่
ทำ�นาเกลือไปพร้อม ๆ กันด้วย ไม่วา่ จะเป็นการออกร้านและจัด
นิทรรศการตามงานสำ�คัญต่าง ๆ นับเป็นโอกาสทีด่ ที จี่ ะได้พดู คุย
เรือ่ งราวของเกลือหวานปัตตานีกบั ประชาชนในวงกว้าง การเผย
แพร่กลุ่มและสินค้าผ่านสื่อในท้องถิ่น การจัดทำ�เฟสบุ๊คเพื่อ
สื่อสารกับผู้บริโภคและผู้สนใจโดยตรง เป็นต้น
ในเวลาเดียวกันนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ กลุม่ วิชาการ
สื่อสารการตลาด คณะวิทยาการสื่อสารบางส่วนยังมีโอกาส
สร้างสรรค์โครงการด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือด้วย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนในวิชาการฝึกปฏิบตั กิ ารการสือ่ สารการตลาด เมือ่ นักศึกษา
ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ ผลงานของนักศึกษาได้มอบให้แก่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มต่อไป ส่วนนักศึกษาก็ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
งานในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะประสบการณ์ในการทำ�งาน
ร่วมกับชุมชน
หลังจากผลิตภัณฑ์เกลือกังหันออกสู่ตลาดในปี 2560
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือและ
คณะทำ�งานโครงการยังร่วมกันพัฒนาเกลือของกลุม่ ต่อยอดเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ อี ก เพราะจากการศึ ก ษายั ง พบว่ า เกลื อ มี
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คุ ณ ประโยชน์ อี ก หลากหลายที่ ส ามารถนำ � มาเพิ่ ม มู ล ค่ า ได้
กลุ่มเริ่มดำ�เนินการสำ�รวจว่าชุมชนใช้ประโยชน์อะไรจากเกลือ
อีกบ้าง จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์จากเกลืออีกหนึ่งอย่างคือ
“เกลือขมิน้ บานา” เป็นเกลือทีใ่ ช้ส�ำ หรับทาปลาสด ๆ จากทะเล
ก่อนนำ�ไปทอด จะได้ปลารสชาติดี มีกลิ่นหอมขมิ้น โดยเกลือ
ขมิ้นบานาเป็นสูตรที่พัฒนามาจากก้นครัวของชาวชุมชนบานา
ภายหลังเห็นว่าเกลือขมิน้ บานาพอมีความเป็นไปได้ทาง
ด้านการตลาด จึงร่วมกันพัฒนาเกลือบานาหรือเกลือปัตตานีไป
สู่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ “เกลือบานา
สปาขัดผิว” เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถยกระดับราคาของเกลือให้
มีราคาสูงขึ้น จากเกลือทั่วไปที่ราคา 3-5 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อ
นำ�มาแปรรูปเป็นเกลือสปา ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 100-250 บาท
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนั้น จำ�เป็นต้องดำ�เนินการ
ร่ ว มกั น หลายส่ ว นที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ตั้ ง แต่ ก ารแสวงหาความรู้
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การทดลองผลิต
สิ น ค้ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง สลาก บรรจุ ภั ณ ฑ์ และ
รายละเอียดต่างๆ ไปจนถึงการจำ�หน่ายในตลาดจริง
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทำ�นา
เกลือมีจำ�หน่ายในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ในเพจเฟสบุค๊ ทีช่ อื่ ว่า “เกลือหวานปัตตานี” ซึง่ สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วประเทศ และยังเป็นช่องทางที่วิสาหกิจ
ชุมชนฯ สามารถสือ่ สารได้โดยตรงกับผูบ้ ริโภค ช่องทางสำ�คัญอืน่ ๆ
ของผลิตภัณฑ์เกลือปัตตานี ได้แก่ การวางจำ�หน่ายผ่านห้างร้าน
ต่างๆ ใน จังหวัดปัตตานี เช่น ปัตตานีฟาร์มเอ้าท์เล็ต ร้านเดอะ
เบคเฮาส์ปตั ตานี ฯลฯ รวมถึงการวางจำ�หน่ายในงานสำ�คัญต่างๆ
ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยกระจาย
สินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี
แม้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลง
แล้ว แต่การดำ�เนินการทัง้ หมดของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทำ�นาเกลือ
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ยังคงดำ�เนินการต่อไปด้วยชุมชน ซึง่ ยังมีประเด็นท้าทายอีกมาก
โดยส่วนตัวของผูเ้ ขียนไม่ได้กงั วลเรือ่ งตลาดมากนักเพราะในทีส่ ดุ
แล้ว ผู้ประกอบการจะปรับตัวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ แต่สิ่งที่ต้องเอาใจ
ช่วย คือ การพัฒนาศักยภาพของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนให้สามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้ในระยะยาว ทั้งการบริหารจัดการภายใน
กลุ่ม การมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของสมาชิก การมีกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามา
เป็นแกนสำ�คัญหนึ่งในการดำ�เนินงานของกลุ่ม ถือเป็นโจทย์
ท้าทายอยู่ไม่น้อย
ส่วนการต่อยอดจากหน่วยงานราชการในจังหวัดปัตตานี
ก็มีความจำ�เป็นเช่นกัน ทั้งการพัฒนาในด้านคุณภาพของสินค้า
ให้ ไ ด้ รั บ มาตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ จากผู้ บ ริ โ ภค เนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตบางส่วนจำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
เครื่องมือการผลิต เช่น เครื่องบดเกลือให้ละเอียด อุปกรณ์การ
ซีลบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิต ฯลฯ รวมถึง
การยกระดับสินค้าไห้ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับของตลาดในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม เป็นเรือ่ งทีด่ ไี ม่นอ้ ยทีต่ งั้ แต่ปี 2560-2561
มานี้ หน่วยงานในจังหวัดปัตตานีเริ่มพูดคุยกันจริงจังมากขึ้นใน
การส่งเสริมอาชีพของชาวนาเกลือและการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบภายใต้นโยบายของนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานีที่มอบหมายให้สำ�นักงานจังหวัดปัตตานีเป็น

ผู้ประสานงานกับชุมชนชาวนาเกลือในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ตำ�บล
บานา ตันหยงลูโละ และบาราโหม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่จะต้อง
ใช้องค์ความรู้ที่จำ�เป็น โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิต
เกลือของเกษตรกรให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งต้องใช้การวิจัยและ
ทดลองเข้ามาช่วย หากนโยบายนี้มีความต่อเนื่องก็จะทำ�ให้ฝัน
ของเกษตรกรชาวนาเกลือเป็นความจริงขึ้นมาได้ และสิ่งนี้จะ
เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ช่วยสื่อสารรากเหง้าของปัตตานีได้
อย่างภาคภูมิใจ
“กะนิงไปออกร้านในงานวัฒนธรรมฯ ที่ ม.อ.ปัตตานีปนี เี้ ป็น
ยั ง ไงบ้ า ง” ผู้ เขี ย นส่ ง ข้ อ ความผ่ า นไลน์ ไ ปสอบถามความ
เคลื่อนไหวกับคุณรอฮานิง กรูแป แกนนำ�คนสำ�คัญที่ดูแลเรื่อง
การผลิต และการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำ�นาเกลือ
“ขายดีกว่าปีที่แล้วค่ะ” กะนิงตอบไลน์ผู้เขียนและว่า “ช่วงนี้
ออร์เดอร์เยอะค่ะ” พร้อมกับแจ้งกำ�หนดการต่าง ๆ ที่จะไปร่วม
งานของจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง รวมถึงวันเวลาทีจ่ ะเข้าร่วม
อบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามทีห่ น่วยงานต่าง ๆ เชิญมา
ผู้เขียนเลยแซวผ่านตัวอักษรไปว่า “งานเยอะแบบนี้จะผลิตทัน
ไหมครับ” พร้อมกับพูดคุยให้ก�ำ ลังใจกันเพือ่ ให้เดินต่อไปในเส้น
ทางของการเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้หลักการที่ว่า
		 “การประกอบการโดยชุมชนบนพื้นฐานของทุนชุมชน
และเพื่อชุมชนเข้มแข็ง”
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ทุเรียนกับชายแดนใต้
ประสิทธิ์ รัตนมณี

นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตามสถิติ ปี พ.ศ. 2559 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกทุเรียน ประมาณ 6 แสนไร่ ขณะเดียวกันผลผลิตทีไ่ ด้ทงั้ หมด
อยู่ระหว่าง 5-6 แสนตัน โดยเฉลี่ย 1 ตัน ต่อไร่ โดยมีแหล่งปลูก
สำ�คัญอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออก แหล่งผลิตอยู่ที่ปราจีนบุรี
ภาคเหนื อ ที่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่
ศรีสะเกษ สำ�หรับพื้นที่ปลูกใหม่อยู่ที่สุโขทัย แพร่ พิษณุโลก
นครราชสีมา และบุรีรัมย์
ดังนั้น คาดว่า 5 ปีข้างหน้า พื้นที่เพาะปลูกทุเรียนเพิ่ม
มากขึน้ อย่างแน่นอน แต่คาดว่าผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่นา่ จะมีปญ
ั หา
ทั้งนี้ แหล่งปลูกทุเรียนยังมีข้อจำ�กัดคือ ต้องปลูกในแหล่งที่มีนํ้า
อุดมสมบูรณ์ เช่น บริเวณชายแม่นํ้าเป็นตัวอย่าง หากสมมุติว่า
พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 3 หมื่นไร่ ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น 3 หมื่นตัน
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ปริมาณดังกล่าวจีนประเทศเดียวก็สามารถรองรับได้ แต่ไทยเรา
ต้องจับตามองว่า อนาคตจีนเริ่มผลิตทุเรียนเองที่เกาะไหหลำ� 
ภาคใต้ของมณฑลกวางเจา และสิบสองปันนา ซึ่งก็ต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 10-12 ปีขึ้นไป ถึงเวลานั้นเมื่อนำ�ปริมาณทุเรียนของ
ไทยที่เพิ่มขึ้นผนวกกับปริมาณทุเรียนที่จีนผลิตได้เอง ถึงจุดนั้น
ราคาทุเรียนไทยก็คงจะไม่ร้อนแรงเหมือนปัจจุบัน หากจีนไม่
พัฒนาตัวเอง แต่อาจจะไปลงทุนในลาวและเขมร เวียดนามเอง
ก็คงเร่งพัฒนาการผลิตทุเรียนเช่นเดียวกัน ซึง่ ต้องจับตาประเทศ
เพือ่ นบ้านของเราไปพร้อมๆ กัน ขณะประเทศมาเลเซียประกาศ
ตัวว่า จะส่งออกทุเรียนเป็นสินค้าหลักทางการเกษตรอีกประเภท
หนึง่ นอกจากปาล์ม และยางพาราทีจ่ ะส่งไปจีน โดยจะเห็นได้จาก
คำ�กล่าวของ ดร.มหาธีร์ บิน มูฮัมหมัด (Dr.Mahathir bin
Mohamad) นายกรัฐมนตรีวัย 93 ปีของมาเลเซีย ในช่วงที่
เดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 5 วัน
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ภาพทุเรียนมูซังคิง ที่มา : สำ�นักข่าว Nation online

ภาพทุเรียนหมอนทอง ที่มา : https://pixabay.com/th
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา เป็นหนึง่ ในการเยือนของ
ผู้นำ�ที่ทั่วโลกจับตามองกันมากที่สุด มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นจาก
การพบกันของผู้นำ�ของมาเลเซียและจีน แต่ผมคิดว่าเรื่องที่ฝ่าย
ไทยน่าจะต้องสนใจมากที่สุด คือเรื่อง ‘ทุเรียน’ โดยสิ่งแรกที่
ดร.มหาธีร์ พูดกับนายกรัฐมนตรี หลี เค่อเฉียง (Li Keqiang)
ของจีน คือ มาเลเซียขอขอบคุณจีนที่นำ�เข้าสินค้าจากมาเลเซีย
เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และระบุเจาะจงลงมาที่
‘ทุเรียน’ เป็นกรณีพิเศษ คำ�ถามที่ทุกคนสงสัย คือ ทำ�ไมต้อง
ทุเรียน? แล้วทำ�ไมมาเลเซียจึงสนใจที่จะส่งออกทุเรียน
จากการวิเคราะห์ของ ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำ�นวย
การศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน www.the101.world ในบทความ
เรือ่ ง สงครามทุเรียน : ไทย vs มาเลเซีย มีหลายประเด็นน่าสนใจ
ไว้ว่า
“ในปี 2016 ประเทศจีนนำ�เข้าทุเรียนมูลค่า 1.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท และมูลค่า
การนำ�เข้านี้ เป็นการนำ�เข้าทุเรียนนํ้าหนัก 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
ออยปาล์ม จำ�กัด นักธุรกิจการเกษตรทีป่ ระสบผลสำ�เร็จจากผลิต
และจำ�หน่ายกล้าปาล์มนํา้ มัน และหันมาสนใจในการทีผ่ ลิตกล้า
ทุเรียน (ข้อมูลจาก http://www.nationtv.tv/main/content/378542395/)   ได้กล่าวไว้ว่า “ปัจจุบันทุเรียนสายพันธุ์
มูซังคิง (Musang King) หรือ “ราชาแมวป่า” ของมาเลเซีย
กลายเป็นทุเรียนที่ราคาแพงที่สุดในตลาดประเทศจีน ขายกัน
กิโลกรัมละหลายพันบาท คนมาเลเซียเรียกว่า Mao Shan Wang  
มีชื่อจริงว่า Musang King ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อเมือง Gua Musang
อั น เป็ น ชื่ อ ของตลาดกลางผลไม้ ใ นรั ฐ กลั น ตั น (Kelantan)
ประเทศมาเลเซีย โดยทุเรียนพันธุ์นี้มีต้นกำ�เนิดอยู่ที่หมู่บ้าน
Sungai Ruan เมือง Raub ในรัฐกลันตัน ทุเรียน Mao Shan
Wang มีรสหวานจัดและแอบมีรสขมนิดๆ ซึ่งรสขมนิดๆ นี่ล่ะ
ครับทีข่ บั ให้รสหวานโดดเด่นขึน้ แต่สงิ่ ทีส่ ดุ ยอดของ Mao Shan
Wang คือ เนือ้ ของทุเรียนจะไม่มเี ส้นในเนือ้ ทำ�ให้ได้รบั รสสัมผัส
ทีเ่ หนียวเนียนนุม่ ในแบบทีห่ มอนทองของเราซึง่ หวานแต่เนือ้ เป็น
เส้นๆ ให้ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อเนียนหนาและเม็ดขนาดเล็ก
อีกต่างหาก ทำ�ให้มีชื่อเล่นอีกชื่อว่า ‘Butter Durian’ และ
ทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงเป็นทุเรียนตลาดบนที่เป็นคู่แข่งสำ�คัญ
ของทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองของไทย ที่ครองตลาดจีนมา
ยาวนานด้วย”
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ภาพ ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ที่มา : http://www.econ.chula.ac.th
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม (จากบทความเดิม) ได้ตั้งข้อ
สังเกตไว้วา่ ราคาของ Mao Shan Wang จะแพงกว่าทุเรียนไทย
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)
รัฐมนตรีกระทรวง Agriculture and Agro-Based ของมาเลเซีย
และ หนี่ หยูเฟง (Ni Yuefeng) รัฐมนตรีกระทรวง General
Administration of Customs ของจีน ข้อตกลงดังกล่าวจะ
ทำ�ให้ทุเรียน Mao Shan Wang ที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก
Malaysian Good Agricultural Practice (MyGAP) สามารถ
ส่งออกและนำ�เข้าตลาดจีนได้แบบทัง้ ผล ไม่ใช่เฉพาะเนือ้ ทุเรียน
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
อเมริกาใต้ จนตัวเองกลายเป็นผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ทสี่ ดุ
ในโลกได้ แล้วต่อมาก็พัฒนาปาล์มนํ้ามันที่มีต้นทางมาจาก
แอฟริกาตะวันตก จนกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกปาล์มนํ้ามัน
รายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกได้ แล้วทำ�ไมทุเรียนซึง่ เป็นของมาเลเซียเอง

28

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

จะพัฒนาจนกลายเป็นผู้ส่งออกสำ�คัญของโลกไม่ได้ ในเมื่อ
ตลาดก็มีอยู่แล้วนั่นคือ คนจีน 1.4 พันล้านคนที่นิยมบริโภค
ผลไม้ชนิดนี”้ ซึง่ ตลาดทุเรียนในประเทศจีนคือตลาดทีม่ อี ตั รา
การขยายตัวสูงทีส่ ดุ ในโลก เพราะตลอด 10 ปี ตัง้ แต่ปี 20062016 มูลค่าการนำ�เข้าทุเรียนของจีนขยายตัวทีอ่ ตั ราเฉลีย่ ร้อย
ละ 26.2 ต่อปี (ในขณะที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าการนำ�
เข้ารวมของทุกสินค้าของจีน (10-year compound annual
growth rate: CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 12.8
จากการสำ�รวจข้อมูลของผูเ้ ขียน พบว่าทุเรียนสายพันธุ์
มูซังคิง (Musang King) ปลูกมากที่สุดในเกาะบอร์เนียว อีก
ส่วนหนึง่ ปลูกในรัฐทีม่ รี อยต่อกับประเทศไทย มาเลเซียติดกับ
อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา รวมถึงมีการปลูกในรัฐเคดาร์ตดิ กับ
อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลาของไทย จากราคาและสภาพ
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกันจึงทำ�ให้ทุเรียนสาย
พันธุม์ ซู งั คิง (Musang King) จึงมีการปลูกในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเบตง
จังหวัดยะลา โดยเกษตรกรที่เคยปลูกส้มโชกุนที่หันมาปลูก
ทุเรียนสายพันธุ์นี้มากขึ้น เพื่อส่งไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์
นอกจากนั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์อำ�นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งดูแลด้านการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่อำ�เภอเบตง และได้นำ�เสนอทุเรียน
พันธุ์ใหม่ ได้กล่าวว่า “คนไทยเชื้อสายจีนเบตง บอกว่าสาย
พันธุ์ใหม่ทุเรียนมีชื่อว่า “เหมาซานหว่อง”หรือ “มูซังคิง”
(Musang King) เป็นทุเรียนนำ�เข้าจากประเทศมาเลเซีย และ
เกษตรกรไทยนำ�พันธุ์มาทาบกิ่งกับทุเรียนพื้นบ้านของไทย
จนออกผลทุเรียนและมีรสชาติอร่อยกว่าของรสชาติดั้งเดิม
และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดย
เฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นหลัก โดยขายกันในราคา
กิโลกรัมละ 300-350 บาท หรือผลละกว่า 1,000 บาท จะ
เห็นได้ว่าทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิง (Musang King) นับเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ทนี่ า่ สนใจ และจะเป็นทางเลือกของเกษตรกร
ได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตามสำ�หรับคนไทย ทุเรียนคือผลไม้ธรรมดาๆ
ทีเ่ ราเห็นมาตัง้ แต่เด็ก แต่ส�ำ หรับนักท่องเทีย่ วจีน และนักท่อง
เที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะตะวันตก ทุเรียนคือหนึ่งในสิ่งที่
แปลกประหลาดที่สุดในโลก ผลไม้ที่มีหนามแหลมๆ แข็งๆ
รอบตัว กลิ่นเหม็นที่เป็นเอกลักษณ์ แต่กลับให้รสชาติที่อร่อย
อย่างมหัศจรรย์พร้อมกับรสสัมผัสที่ไม่เคยได้รับมาก่อน มัน
คือประสบการณ์ใหม่ที่ชวนท้าทาย ดังนั้นการเดินทางเพื่อไป
ให้เห็นกับตาว่าต้นมันเป็นอย่างไร เก็บผลของมันอย่างไร และ
ปอกเปลือกอย่างไร คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการ จาก
จุดนีร้ ฐั บาล โดยเฉพาะศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ มี น โยบายในเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งไร

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเหมาะสมอย่าง
มากในการพัฒนาทุเรียนสายพันธุม์ ซู งั คิง (Musang King)
และทุเรียนพืน้ บ้านอีกมากมายทีย่ งั ไม่ออกสูต่ ลาด ซึง่ อาจ
จะดีกว่าทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิง (Musang King) ก็เป็น
ไปได้
คำ�ถามสุดท้ายที่ ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ได้ฝากข้อคิดและผูเ้ ขียนก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ คือ  เมือ่ วันที่ 20
เมษายน 2018 แจ๊ค หม่า แห่ง Alibaba มาเยือนไทย
แล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจทัง้ คณะต้องไปยืนเข้าแถวต้อนรับ
สิ่งที่เราประโคมข่าวกันคือ Alibaba สามารถขายทุเรียน
80,000 ผลหมดภายใน 60 วินาทีบนโลกออนไลน์ ทว่า
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เราได้ต่อยอดอะไรจากเหตุการณ์
นั้นได้บ้าง หรือเราลืมกันหมดแล้ว ฝากไว้คิดกันนะครับ

ภาพเนื้อทุเรียนมูซังคิง
ที่มา : สำ�นักข่าว Nation online
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ปิติ ศรีแสงนาม. (2561). สงครามทุเรียน : ไทย VS มาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561, จากเว็บไซต์ : https://www.
the101.world/durian-war.
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การเพาะเห็ดหลินจือ อาชีพเสริมของเกษตรกร
ชาวสวนยางชายแดนใต้
ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต

อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เห็ดหลินจือเป็นเห็ดราขนาดใหญ่ (Macro fungi) จาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เห็ดหลินจือได้รับการจดบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ นับเป็น
ของหายากมากในสมัยนั้นเนื่องจากสามารถรักษาโรคได้หลาย
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
หลินจือดำ�  (เฮยจือ เอ๋าจือ) เห็ดหลินจือม่วง (จื่อจือ มู่จือ)
(สถาบันการแพทย์ไทย - จีน กระทรวงสาธารณสุข 2553)
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เห็ดหลินจือขึน้ อยูต่ ามธรรมชาติมมี ากกว่า 100 สายพันธุ์
และสามารถพบได้แพร่หลายในหลายๆ ประเทศ จึงทำ�ให้มีชื่อ
เรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ในประเทศญีป่ นุ่ เรียก Mannetake
ในประเทศตะวันตก เรียก Holly mushroom หรือ Lacquered
mushroom และในประเทศไทย มีชื่อเรียกว่า เห็ดหมื่นปี หรือ
เห็ดอมตะ สารสำ�คัญทีม่ ใี นเห็ดหลินจือมีมากกว่า 150 ชนิด และ
มีสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคกว่า 200 ชนิด
ได้แก่ Polysacharide, Organic germanium, Adenosine,
Ganoderic Essence, Triterpenoids, Protein และ Fiber
กลุม่ สารไตรเทอร์ปนิ นอยด์ชนิดขม (Bitter Triterpenoids) กลุม่
เออร์โกสเตอรอล (Ergosterol) กลุม่ สารนิวคลีโอไทด์ (Nucleotides)
สารประกอบเยอร์มาเนียม (Germanium, Gc contents) และ
กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) เห็ดหลินจือใน
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ธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีสรรพคุณ
ทางยาและเป็นทีน่ ยิ มในการใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค ได้แก่ เห็ด
หลิ น จื อ แดง (Ganoderma lucidum) เห็ ด หลิ น จื อ
สายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมในการเพาะเป็นการค้าอย่างแพร่
หลายในประเทศไทย และมีการวิจัยค้นคว้าถึงสรรพคุณทางยา
กั น อย่ า งกว้ า งขวางในหลายๆ ประเทศ เห็ ด หลิ น จื อ ดำ � 
(Ganoderma sinense)   เห็ดหลินจือชนิด Ganoderma
resinaceum   มีลักษณะใกล้เคียงกับหลินจือแดง มีสรรพคุณ
ทางยา แต่ยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ทางยาที่ชัดเจน เห็ดหลินจือ
Ganoderma tsugae (hemlock reishi mushroom)
เห็ดหลินจือ  Ganoderma applanatum (ใช้ในวงการสมุนไพร
ในประเทศญี่ปุ่น)  (Jo et al., 2009) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของเห็ดหลินจือ ก้านดอกออกด้านข้างหรือค่อนไปทางด้านข้าง
ลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอก ก้านดอกยาวได้ถงึ 19 เซนติเมตร
หนาถึง 4 เซนติเมตร มีสนี าํ้ ตาลแดงถึงสีมว่ งนํา้ ตาล และมีความ
มันเลื่อมเหมือนกับหลังดอก หมวกเห็ดมีลักษณะแข็งคล้ายเนื้อ
ไม้ รูปเหมือนรูปไต หรือรูปครึ่งวงกลมเกือบกลม กว้าง 12 – 20
เซนติเมตร ด้านหลังดอกจะมีสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล
แดงในทีส่ ดุ มีรอยย่นเหมือนคลืน่ เป็นวงๆ  ผิวมันเลือ่ ม ขอบดอก
บางและสม่�ำ เสมอ เนือ้ ดอกสีขาวนวล ถึงสีนาํ้ ตาลอ่อน ใต้หมวก
จะเป็นแผ่นสีขาวหรือสีเหลืองนวลปิดครีบเห็ดไว้ หนาได้ถึง 1
เซนติเมตร ภายในมีรูพรุนเล็กๆ อยู่เป็นจำ�นวนมาก 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
และด้านการเพาะเลีย้ งมากทีส่ ดุ คือ เห็ดหลินจือแดง (Ganoderma
lucidum) ซึ่งเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยเฉพาะ
ในประเทศแถบเอเชีย เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาที่ดี สามารถ
รักษาและบรรเทาอาการของโรคได้หลายโรค เช่น โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน เป็นต้น ในประเทศไทยมีการนำ�เห็ดหลินจือเข้ามา
ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และในปัจจุบันการเพาะเห็ดหลินจือได้
รับความนิยมเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย
สำ�หรับในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เห็ดหลินจือมีมาก
ในจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น
แหล่งทีม่ กี ารเติบโตของเห็ดหลินจือเป็นจำ�นวนมาก แต่เป็นสาย
พันธุ์เห็ดหลินจือไผ่เบตง โดยเห็ดหลินจือไผ่จะมีรสชาติไม่ขม
เหมือนเห็ดหลินจือทั่วไป มีแหล่งที่กำ�เนิดตามกอไผ่ ลักษณะ
คล้ า ยเห็ ด หลิ น จื อ ทั่ ว ไปแต่ มี ก้ า นยาว พบมากตามกอไผ่ ใ น
ป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงรอบๆ เมืองเบตง นิยม
นำ�มาทำ�ชาสมุนไพร แต่เนือ่ งด้วยสายพันธุด์ งั กล่าวเป็นการเจริญ
เติบโตตามธรรมชาติ จึงทำ�ให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไปค่อน
ข้างยาก นักวิชาการจึงได้แนะนำ�ให้ประชาชนในพื้นที่เพาะเห็ด
หลินจือแดง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสรรพคุณทางยาไม่ได้แตกต่างมากนัก
และได้รับความสนใจจากตลาดเป็นจำ�นวนมากเหมือนกัน และ
ทีส่ �ำ คัญเพาะปลูกง่าย เป็นการสร้างรายได้เสริมจากการปลูกยาง
ของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชน
จังหวัดนราธิวาสเริม่ ให้ความสนใจและเพาะปลูกเป็นอาชีพเสริม
บ้างแล้ว  โดยมีขั้นตอน กระบวนการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะเห็ดหลินจือ ดังนี้
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		การเตรียมก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ วัสดุที่นำ�มาใช้ในการทำ�ก้อนเห็ดมีดังนี้
1. ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน นิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา  เนื่องจากหาง่ายและย่อยสลายได้เร็ว และอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะ
ต่อการเจริญของเห็ด ได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน ลินิน เซลลูโลส แต่ในกรณีที่ไม่มีขี้เลื่อยไม้ยางพาราก็สามารถใช้ไม้เนื้ออ่อนอย่างอื่น
ทดแทนได้ เช่น ขี้เลื่อยไม้มะม่วง ขี้เลื่อยไม้นุ่น ขี้เลื่อยไม้ก้ามปู ขี้เลื่อยไม้มะกอก
2. รำ�ละเอียด เป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากอุดมไปด้วยแหล่งโปรตีน และวิตามินบีที่เห็ดต้องการ ปริมาณใน
การใช้ อัตราส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณขี้เลื่อยที่ใช้ หากใช้มากเกินไป ก้อนจะค่อนข้างเสียง่าย เนื่องจากรำ�มี
คุณค่าทางอาหารสูง จึงทำ�ให้เกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้ง่าย แต่ถ้าหากใช้รำ�ในปริมาณที่น้อยเกินไป ผลผลิตก็จะตํ่า
3. ปูนขาวและยิปซั่ม เห็ดราส่วนใหญ่จะเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกลาง คือค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ที่ระดับ 6.5-7.2
แต่วัสดุที่นำ�มาใช้เป็นส่วนผสมในก้อนเห็ดส่วนใหญ่มักจะมีค่าเป็นกรด หรือไม่ก็ด่าง ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องผสมปูนขาวและยิปซั่ม แต่
เห็ดหลินจือสามารถเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกรดอ่อนๆ คือระดับ pH อยู่ระหว่าง 5.0-6.2 แต่ระดับ pH ที่เหมาะสมที่สุด คือ 5.5 ใน
อาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไป เห็ดอาจจะมีการเจริญเฉพาะเส้นใย แต่ไม่สามารถพัฒนาเป็นดอกได้ หรือถ้าออกดอกก็ให้
ดอกที่ผิดปรกติไม่สมบูรณ์
4. ภู ไ มท์ เป็ น แร่ ธ าตุ พิ เ ศษได้ ม าจากการบดหิ น แก้ ว มี คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยตรึ ง ธาตุ อ าหารที่ มี ใ นก้ อ นเชื้ อ เห็ ด ให้ ค่ อ ย ๆ
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา เพื่อช่วยให้เส้นใยแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี
5. ดีเกลือ ให้ธาตุแมกนีเซียม ช่วยกระตุน้ การเจริญของเส้นใย ทำ�ให้เส้นใยแข็งแรงและกระตุน้ การสร้างดอก แต่ไม่ควรใส่มาก
จนเกินไปเพราะจะทำ�ให้ดอกเห็ดมีก้านยาว แต่หมวกมีขนาดเล็ก
6. นํ้าสะอาด มีความชื้นประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบความชื้นด้วยการสัมผัส โดยใช้มือกำ�ขี้เลื่อยให้แน่นแล้วปล่อย
มือ ถ้าขีเ้ ลือ่ ยจับกันเป็นก้อนหลวมๆ แสดงว่ามีความชืน้ พอเหมาะ หากไม่จบั ตัวเป็นก้อนเลยแสดงว่าแห้งเกินไป หากเป็นก้อนไม่แตก
กระจาย ขณะกำ�มีนํ้าซึมไหลผ่านมือออกมาแสดงว่าชื้นมากเกินไป
		 สูตรก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
รำ�ละเอียด
ปูนขาว
ยิปซั่ม
ภูไมท์
ดีเกลือ
ความชืน้

100 กก.
   
5-7 กก.
1 กก.
    
1 กก.
1 กก.
    
0.2 กก.
         65-70 เปอร์เซ็นต์

(ขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพาราทีใ่ ช้ควรเป็นขีเ้ ลือ่ ยทีต่ งั้ กองไว้ประมาณ 1 เดือน ในการใช้ขเี้ ลือ่ ยใหม่สง่ ผลให้เกิดการปนเปือ้ นจากจุลนิ ทรีย์
ชนิดอื่นได้ง่าย)
		การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติก
การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงพลาสติก ใช้ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6.5x12.5 นิ้ว  นํ้าหนักของก้อนควรอยู่ประมาณ  800-1,000 กรัม
ต่อถุง อัดวัสดุในถุงให้แน่นโดยการทุบด้วยขวดหรือไม้  จากนั้นรวบปากถุง สวมคอขวดพลาสติกลงไป และดึงให้ตึง ปิดปากก้อนเชื้อ
เห็ดด้วยจุกประหยัดสำ�ลีหรือจุกพลาสติกแบบสำ�เร็จ
การนึ่งฆ่าเชื้อ
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด หลังจากบรรจุวัสดุเพาะใส่ถุงพลาสติกเป็นก้อนเชื้อแล้ว ให้นำ�ก้อนเชื้อไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมา
กับวัสดุเพาะ จุลินทรีย์เหล่านี้จะไปแย่งอาหารเห็ดทำ�ให้เชื้อเห็ดไม่สามารถเจริญได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้มีหลายแบบ เช่น การนึ่งด้วยหม้อ
นึ่งความดัน เตานึ่งหรือหม้อนึ่งดัดแปลง ในการนึ่งโดยใช้หม้อนึ่งด้วยความร้อน 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลานึ่งประมาณ  3-4 ชั่วโมง
(ขึ้นอยู่กับจำ�นวนก้อนเห็ด)   แต่หากใช้เป็นหม้อนึ่งความดัน ใช้เวลาในการนึ่ง 40 – 50 นาที   เมื่อนึ่งครบตามเวลาแล้ว ทิ้งไว้จน
อุณหภูมิในหม้อนึ่งลดลงอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส เปิดประตูเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการ
ระบายไอร้อนภายใน จากนั้นลำ�เลียงก้อนเห็ดเข้าห้องสำ�หรับหยอดเชื้อ
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เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด

หม้อนึ่งอบฆ่าเชื้อ

		การหยอดเชื้อเห็ด
การหยอดเชื้อเห็ด เป็นขั้นตอนการถ่ายหัวเชื้อเห็ดจากขวดเมล็ดข้าวฟ่างลงไปเลี้ยงในก้อนเชื้อเห็ดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ สถาน
ที่หยอดเชื้อเห็ดจะต้องเป็นห้องปลอดเชื้อโรค เป็นห้องที่มีลมสงบ มิดชิดและผ่านการฆ่าเชื้อ ร่างกายและเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องสะอาด ห้องหยอดเชื้อต้องเป็นห้องที่สะอาด และควรทำ�ความสะอาดทุกส่วนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน นำ�หัวเชื้อใน
เมล็ดข้าวฟ่างทีเ่ ส้นใยเดินเต็มขวดมาเคาะให้แตกร่วน จากนัน้ กรอกหัวเชือ้ ลงในถุงประมาณ 15-20 เมล็ด จากนัน้ เปลีย่ นจุกสำ�ลีหรือ
จุกพลาสติกปิดด้วยกระดาษรัดด้วยยางรัด นำ�ก้อนเห็ดที่หยอดเชื้อแล้วเข้าโรงบ่มก้อน
		การบ่มก้อนเชื้อเห็ด
สถานที่สำ�หรับบ่มก้อนเชื้อ ควรเป็นที่ไม่มีความชื้น สะอาด  การระบายอากาศดี ก้อนเห็ดอาจวางตามแนวตั้งหรือแนวนอน
ก็ได้ ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้อใช้เวลา  30-40 วัน เมื่อเส้นใยเจริญเต็มก้อนขี้เลื่อยจึงย้ายเข้าสู่โรงเรือนสำ�หรับเปิดดอก
		การเปิดดอก
หลังจากย้ายก้อนเห็ดที่เส้นใยเดินเต็มเข้าโรงเรือนสำ�หรับเปิดดอก ควรจะบ่มก้อนเชื้อเห็ดต่ออีกสักประมาณ 5-7 วัน ทั้งนี้
เพือ่ ให้กอ้ นเห็ดมีความพร้อมสำ�หรับการสร้างดอก สังเกตได้จากเส้นใยเห็ดจะเป็นสีขาวและหนามากขึน้ (ในกรณีทดี่ อกเห็ดดันกระดาษ
ออกจากก้อนก่อน ต้องรีบทำ�การเปิดก้อนนัน้ ทันที) ซึง่ การเปิดดอกเห็ดในระยะนี้ เส้นใยเห็ดจะมีความแข็งแรง และลดโอกาสในการ
เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้โดยเฉพาะเชื้อราเขียว ในการเปิดดอกให้ใช้วิธีดึงกระดาษที่ปิดปากถุง หรือดึงจุก
พลาสติกออก กรณีที่บางก้อนมีเมล็ดข้าวฟ่างบริเวณหน้าก้อนต้องใช้หางช้อนสะอาดแคะข้าวฟ่างทิ้งก่อน หรือหากพบมีเชื้อราอื่น
ปนเปื้อนให้คัดแยกก้อนนั้นออกก่อน เพื่อป้องกันการกระจายไปสู่ก้อนอื่นๆ
หลังจากนั้นประมาณ 8-10 วัน จะเริ่มมีตุ่มดอกเห็ดสีขาวโผล่ออกมา ในระยะแรก การให้นํ้าในโรงเรือนควรให้นํ้าประมาณ
วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ในช่วงที่ดอกเห็ดยังไม่เปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลหรือยังไม่สร้างสปอร์ ความชื้นเป็นสิ่งสำ�คัญมาก ให้รักษาระดับ
ความชืน้ ในอากาศให้อยูใ่ นระดับ 80-90 เปอร์เซ็นต์ หากความชืน้ ในอากาศมีนอ้ ยจะเกิดการระเหยของนํา้ ออกไปจากดอกเห็ดจะส่ง
ผลให้ดอกเห็ดชะงักการเจริญเติบโต มีขนาดเล็ก ผิวแห้งและแข็ง หากความชื้นเพียงพอดอกเห็ดจะมีการขยายตัวเต็มที่มีความกว้าง
ได้ถึง 5-6 นิ้ว  แต่ถ้าสภาพอากาศที่มีฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ก็อาจจะรดนํ้าเพียง 1  ครั้ง
การพัฒนาของดอกเห็ดหลินจือ มีการพัฒนาขยายขนาดของดอกและการเปลี่ยนแปลงของสี ในระยะแรกดอกเห็ดหลินจือ
จะมีสีขาว เหลือง ดอกเห็ดอายุ 15 วันขึ้นไป จะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลจากกลางดอกมาจนถึงขอบดอก และในระยะที่แก่เต็มที่พร้อม
เก็บเกีย่ วดอกเห็ดจะเปลีย่ นเป็นสีนาํ้ ตาลเข้ม ในระยะนีจ้ ะเห็นสปอร์ของดอกเห็ดปล่อยออกมาจากใต้หมวกเห็ด ลักษณะเป็นผงสีนาํ้
ตาลกระจายอยู่ทั่วไปทั้งบนดอกเห็ด ถุงก้อนเห็ด และตามพื้นห้อง ซึ่งระยะนี้จะต้องลดความชื้นโดยการให้นํ้าเพียงวันละหนึ่งครั้ง
และระมัดระวังไม่ให้นํ้าโดนดอกเห็ดมากเกินไป หรืออาจเปลี่ยนเป็นการรดนํ้าที่พื้นโรงเรือนให้ชื้น แทนการให้นํ้าแบบพ่นฝอย
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การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการทำ�แห้ง
ดอกเห็ดหลินจือสามารถเก็บเกี่ยวเมื่อดอกเห็ดมีอายุไม่น้อยกว่า 110 วัน นับจากวันที่หยอดเมล็ดข้าวฟ่าง ซึ่งระยะนี้เป็นช่วง
ที่มีสารสำ�คัญที่อยู่ในดอกเห็ดมีปริมาณสูงที่สุด นอกจากจะนับจากจำ�นวนวันแล้ว ยังสามารถสังเกตลักษณะของดอกเห็ดร่วมด้วย
บริเวณขอบของหมวกเห็ดเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลเข้ม ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้เก็บให้พร้อม
สำ�หรับการใช้งาน โดยภาชนะที่ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดหลินจือจะต้องมีขนาดเหมาะสม สะอาด แข็งแรง สะดวกต่อการเก็บ เคลื่อน
ย้ายและสามารถรักษาคุณภาพของเห็ดได้ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิตของเห็ดหลินจือจะมีล�ำ ดับของการเก็บเกีย่ ว คือ ต้องเก็บสปอร์ของ
เห็ดก่อน  โดยสปอร์ของดอกเห็ดหลินจือเก็บโดยใช้แปรงขนอ่อนปัดลงในภาชนะรองรับที่สะอาด และควรจะงดการให้นํ้าก่อนที่จะ
เก็บสปอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความชื้นในสปอร์ หลังจากเก็บสปอร์แล้วจึงจะเก็บดอกเห็ดเป็นลำ�ดับสุดท้าย
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การวางบ่มก้อนเห็ด

โรงเรือนเปิดดอก

ดอกเห็ดอายุ 20 -25 วันหลังจากเปิดดอก

การเก็บสปอร์เห็ดหลินจือ
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ในการทำ�แห้ง หลังจากเก็บดอกเห็ดมาแล้ว นำ�ดอกเห็ดมาล้างนํ้าสะอาด จากนั้นนำ�ไปหั่นตามความกว้างของดอก โดยให้มี
ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เมือ่ หัน่ เสร็จนำ�ตากแดดในทันที เพราะหากตัง้ ทิง้ ไว้นาน เส้นใยราจะเจริญขึน้ มาทำ�ให้เห็นเป็นคราบ
สีขาว และมีกลิ่น หลังจากตากแดดจากนั้นนำ�เข้าตู้อบแห้ง โดยเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิ 40  50  และที่ 60 – 70 องศาเซลเซียส ช่วง
อุณหภูมิละ 3 ชั่วโมง จนกระทั่งแห้งสนิท (สามารถหักได้) นำ�เห็ดแห้งบรรจุในถุงแบบสุญญากาศ หรือเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อ
รอการจำ�หน่ายหรือบริโภคต่อไป
เอกสารอ้างอิง
สถาบันการแพทย์ไทย - จีน กระทรวงสาธารณสุข. ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับเห็ดหลินจือ. เข้าถึงได้จาก:http://tcm.dtam.moph.go.th/
index.php?option=com_content&view=article&id=20:a c002&catid=19:ac&Itemid=112 [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม
2561].
สาธิต ไทยทัตกุล. 2538. การเพาะเห็ดหลินจือ. กรุงเทพฯ: บริษัท ฟ้าอภัย จำ�กัด.
อนงค์ จันทร์ศรีกุล, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และ อุทัยวรรณ แสงวนิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย. สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
Jo, W. S., Cho, Y. J., Cho, D. H., Park, S. D., Yoo, Y. B. and Seok, S. J. 2009. Culture Conditions for the Mycelial
Growth of Ganoderma applanatum. Mycobiology. 2: 94–102.
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การขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่การเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์
แวอิบรอเฮม แวบือราเฮง

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้าและออกพื้นที่ต่างๆ ใน
เขต 9  ในปี 2558 – 2559 ได้มีการสำ�รวจจากสำ�นักงานปศุสัตว์เขต 9 (กรมปศุสัตว์) มีข้อค้นพบที่สำ�คัญคือ ปริมาณการเคลื่อนย้าย
สัตว์เข้าและออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะไก่ แพะ แกะ และโค ที่เป็นสัตว์ที่ใช้ในการบริโภคของประชาชน
ชาวมุสลิม และสัตว์บางชนิดยังเป็นสัตว์ที่ใช้ในเทศกาลสำ�คัญทางศาสนานั้นมีความต้องการในการบริโภคต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่น่าสนใจแสดงให้เห็นว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความต้องการบริโภคในปริมาณที่สูง แต่การผลิตในพื้นที่ยังคงมีในปริมาณ
ที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งดูจากจำ�นวนการเคลื่อนย้ายตามตารางในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เข้าและออกพื้นที่ต่างๆ ใน เขต 9 ปี 2558 - 2559
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ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้มีการบูรณาการ
ทำ�งานกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่าย
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา วิชาการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางโครงการเมืองต้น
แบบฯ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560) ที่
ต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น “เมืองแห่งปศุสัตว์”  จึง
เกิดเป็นโมเดลการขับเคลื่อนภายใต้ “โครงการ 3 ดำ�  1 ทอง
มหัศจรรย์ สามเหลีย่ มชายแดนใต้” ซึง่ เป็นโครงการทีน่ �ำ เอาพันธุ์
สัตว์ที่มีความเด่นในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่
ลงมาในพื้นที่นิยมบริโภค มาผลักดัน ขับเคลื่อน ให้มีความโดด

เด่น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สำ�หรับ “สามดำ�แรก”
หมายถึง แพะดำ�-แบล็คเบงกอล   แกะดำ�-ซานต้าอิเนส   และ
โคดำ�  “ส่วนหนึ่งทอง” หมายถึง ไก่เบตง ซึ่งขนรอบตัวมีสี
เหลืองทอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อาชีพปศุสัตว์เป็นอาชีพของ
ประชาชนที่ เชื่ อ มโยงเกษตรฐานราก นำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งงาน               
สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นำ�ไปสู่การยกระดับเป็นปศุสัตว์มืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การเป็น
“สหกรณ์ประชารัฐ” ซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเป็นคำ�ตอบสำ�คัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากทั้งระบบ รวมทั้ง ส่งเสริมการปศุสัตว์โดยเน้นไปที่สัตว์
เศรษฐกิจทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทเี่ ป็นความ
ต้องการของประชาชนเพือ่ ป้อนเข้าสูต่ ลาดการค้าทัง้ ในและนอก
ประเทศ

ไก่เบตง
แกะดำ�
พันธุ์ซานตาอินเนส
แพะดำ�
พันธุ์แบล็คเบงกอล
วัวดำ�
วัวชน+วัววากิว
ภาพที่ 2 พันธุ์สัตว์สำ�คัญที่อยู่ในโมเดลการขับเคลื่อนโครงการ
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จากนโยบายสู่การผลักดัน ในวันนี้ ….
		โครงการพัฒนาเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ
		 ทีม่ เี ครือข่ายผลิตลูกไก่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง เครือข่ายผูผ้ ลิตพืชอาหารสัตว์ เครือข่ายการแปรรูป และเครือข่ายการตลาด ในระยะ
ที่ 1 ปี 2560 และระยะที่ 2 ปี 2561 สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 100,000ตัว/ปี เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
โดยในขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและอยู่กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงจำ�นวนไม่ตํ่ากว่า 150 ราย กระจายอยู่ในอำ�เภอสายบุรี อำ�เภอ
ปะนาเระ อำ�เภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และอำ�เภอรามัน อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา และอำ�เภอตากใบ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยแต่ ล ะรายได้ รั บ ลู ก ไก่ ร ายละ 400 ตั ว ผลกำ � ไรหลั ก จากการหั ก ต้ น ทุ น การเลี้ ย งต่ อ 1 ตั ว อยู่ ที่ 90 บาท ใช้ เวลา
ในการเลี้ ย งจนโตเต็ ม ที่ ใช้ เวลาประมาณ 18 – 22 สั ป ดาห์ ต่ อ การเลี้ ย ง 1 รอบ ประชาชนได้ รั บ รายได้ ต่ อ รอบอยู่ ที่
36,000 - 40,000 บาท   ใน 1 ปี (3 รอบการเลี้ ย ง) เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย ง 1 ราย สามารถมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณ
108,000 – 120,000 บาท/คน/ปี และยังรวมไปถึงการกระจายรายได้ไปสู่เครือข่ายอื่นๆ ที่อยู่ห่วงโซ่ของโครงการทั้งหมด เช่น
เครือข่ายการผลิตลูกไก่ เครือข่ายปลูกพืชอาหารสัตว์ การแปรรูป รวมจำ�นวนไม่น้อยว่า 200 ราย ได้อีกด้วย

		 โครงการพัฒนาเครือข่ายแพะเนื้อประชารัฐ
ศอ.บต. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้มีการลงสำ�รวจพื้นที่
เป้าหมายและประชาชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพใน
การเลี้ยงแพะเนื้ออยู่แล้ว เพื่อเข้าสู่การนำ�ร่องและสร้างเป็น
โมเดลการเลีย้ ง โดยมีการศึกษารูปแบบการเลีย้ งทีเ่ หมาะสม
และสามารถยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้ดขี นึ้ กว่าการเลีย้ งแบบเดิม ก่อนการขยายผลไปใน
พื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยในปี 2561 ศอ.บต. ได้มีการสนับสนุน
พันธุ์แพะเนื้อ (แพะโครง) จำ�นวน 100 ตัว ให้แก่เกษตรกร
นำ�ร่อง จำ�นวน 1 ราย ในพื้นที่ตำ�บลท่าสาป อำ�เภอเมือง
จังหวัดยะลา เพื่อทำ�การขุนหรือเพิ่มนํ้าหนัก โดยมีสถาบัน
วิชาการและหน่วยงานปศุสตั ว์ในพืน้ ทีเ่ ข้ามาเป็นพีเ่ ลีย้ งและ
คอยให้ค�ำ แนะนำ� พร้อมกับการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเพือ่
นำ�มาวิเคราะห์ ในทุกๆ ด้านเพื่อให้ได้วิธีการเลี้ยงที่จะเพิ่ม
รายได้ ลดต้นทุน และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อเกษตรกรอย่าง

ภาพที่ 3 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเครือข่ายไก่เบตง
ในอำ�เภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ภาพที่ 4 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร
เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มแพะเนื้อ
เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดยะลา
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ภาพที่ 5 การพูดคุยหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในการ
ขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ในพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับ
สู่การเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแบบ
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แท้จริง เช่น วิธีการลดต้นทุนการเลี้ยง วิธีการเพิ่มนํ้าหนัก การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นต้น ซึ่งผลการเลี้ยงจำ�นวน 100
ตัว ในเวลา 3 เดือน (ระยะเวลาของการขุนให้ได้นํ้าหนัก) สามารถทำ�ให้ประชาชนมีรายได้จากการเลี้ยงเพิ่มขึ้นประมาณ
48,000 - 52,000 บาท และใน 1ปี (ประมาณ 3 รอบการเลี้ยง) เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 144,000 – 156,000
บาท/คน/ปี ซึง่ กำ�ลังอยูใ่ นระหว่างการเตรียมขยายผลไปสูอ่ �ำ เภอบันนังสะตา จังหวัดยะลา โดยมีเกษตรกรทีม่ ศี กั ยภาพและพร้อมเข้า
มาเป็นเครือข่ายอีก 20 ราย
พร้อมกันนี้ การขับเคลือ่ นสร้างฐานการผลิตโคเนือ้ ในพืน้ ทีผ่ า่ นโครงการธนาคารโคเนือ้ ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีอ่ ยู่
ในระหว่างการ Set up โดยมีเป้าหมายที่ในการเพิ่มฐานการผลิตโคเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถผลิตได้ 18,000 ตัว
ภายใน 3 ปี โดยกระจายให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพทั้ง 3 จังหวัด พร้อมขับเคลื่อนและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2562

ภาพที่ 6 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
อตีตเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในงานเปิดตัวโครงการ
เส้นทางอาหารและวัตถุดิบของจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่ครัวจีน และครัวโลก

		นายศุภณัฐ สิรนั ทวิเนติ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า
ความสำ�เร็จในวันนีต้ อ้ งขอขอบคุณกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในฐานะแกนหลักสำ�คัญการขับเคลื่อนนโยบายไป
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน ปศุสัตว์ เขต 9 ปศุสัตว์
จังหวัด ปศุสัตว์อำ�เภอและหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน
รวมทั้งการระดมทรัพยากรทางการบริหารและการทำ�งานที่
จำ�เป็นเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรมภายใต้ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องไปในวันข้างหน้า เพื่อยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่าน “เมืองปศุสัตว์”
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ เ ป็ น ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ความร่วมมือครั้งนี้
มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษา
วิจัย การถอดบทเรียนการทำ�งาน เพื่อนำ�ไปถ่ายทอดขยายผล
สู่เกษตรกรในพื้นที่ โดยหวังผลในเชิงคุณภาพ เพื่อให้อาชีพ
ปศุสัตว์เป็นอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นำ�ไป
สู่การยกระดับเป็นปศุสัตว์มืออาชีพในอนาคต พร้อมกับเครือ
ข่ายภาคประชาชน ทั้งในส่วนของเครือข่ายประชาชน และ
ภาคประชาสั ง คม เช่ น สมาคมพั ฒ นาสั ง คม ที่ จ ะเป็ น แรง
ขั บ เคลื่ อ นสำ � คั ญ การทำ � งานเศรษฐกิ จ ฐานรากไปสู่ ก าร
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในระดับครัวเรือน สำ�หรับ
การขับเคลื่อนงานเพื่อไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ทุกภาค
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเห็นชอบร่วมกันทีจ่ ะดำ�เนินการภายใต้แนวทาง
“สหกรณ์ ป ระชารั ฐ ” ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาบนพื้นฐานประชาชนมีส่วน
ร่วม ซึง่ เป็นคำ�ตอบสำ�คัญของการขับเคลือ่ นงานไปสูก่ ารพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ ที่ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนการทำ�งานมานับตั้งแต่วันที่คณะ
รั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ เ ป็ น หลั ก การ การเชื่ อ มโยงทั้ ง หมดทั้ ง
กระบวนการผลิต  ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทัง้ การ
พัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจำ�เป็น ทัง้ หมดเพือ่
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่าง
ก้าวหน้าสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
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สรรสร้างสังคม

Trash Hero Pattani ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี
กับภารกิจอาสาสมัครใจ
จารียา อรรถอนุชิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

We clean…We educate…We change…
สโลแกนตั้งหลักจากจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่ม Trash
Hero Pattani ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม
2559 จนถึงวันนีเ้ ป็นเวลากว่า 2 ปี กับภารกิจอาสาสมัครใจ พิชติ
ขยะทีห่ าดทรายสาธารณะในพืน้ ทีต่ �ำ บลแหลมโพธิ์ อำ�เภอยะหริง่
จังหวัดปัตตานี เราเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม
ของคนหัวใจอาสา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและ
ขยะทะเล และเป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำ�หรับเยาวชนคน
รุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
และสร้างแรงบันดาลใจให้ทกุ คนทีอ่ าสามาเก็บขยะรูว้ า่ ไม่วา่ ใคร
ก็เป็นฮีโร่ได้ ทุกคนคือ Trash Hero Pattani ผู้พิชิตขยะแห่ง
ปัตตานี และ “ทุกวันพุธ เราจะไปร่วมหยุดขยะที่แหลมโพธิ์”  
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กลุ่ม Trash Hero Pattani คือใคร มาทำ�อะไร และ
ทำ�ไปทำ�ไม?

Trash Hero Pattani เป็นหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครเก็บ
ขยะที่มีอยู่ทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของ Trash Hero World และ
Trash Hero Thailand โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ นิธอิ ทุ ยั หรือ อ.อาร์ม
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
เป็นผู้ริเริ่ม พร้อมชักชวนคนสนใจอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์
จารียา อรรถอนุชิต หรือ อ.เด๊ะ อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการ
สื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และนายปฏิญญา อารีย์ หรือพี่ปาร์ค
นักวิจัย มาร่วมทีมและเป็นแนวร่วมก่อการเก็บขยะในพื้นที่
ชายหาดปัตตานี

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ความน่าสนใจของ Trash Hero Pattani ทีแ่ ตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ ตรงที่ เราเริม่ ต้นจากความคิดของคนปัตตานี ทีอ่ ยาก
เห็นบ้านเกิดมีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ เพราะปัตตานีเป็นจังหวัดติดทะเลทีม่ ชี ายหาดทีส่ วยงาม เรามีสโลแกน
ว่า We clean, we educate, we change คือ เราเก็บให้สะอาด เราให้ความรู้ และเราทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำ�ว่า
เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มองเฉพาะวันนี้ หรือวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง” แกนนำ� Trash
Hero Pattani กล่าว
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ภาพของกลุ่ม Trash Hero Pattani สวมเสื้อเหลืองก้มเก็บขยะ กลายเป็นภาพชินตาของผู้คนที่
สัญจรไปมาตามแนวชายหาดในพื้นที่ตำ�บลแหลมโพธิ์ และมีแนวร่วมกลุ่มอาสาสมัครใจเข้ามาเป็นผู้พิชิตขยะ หลากหลายกลุ่มจาก
หลายสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากทุกคณะในม.อ.ปัตตานี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นักศึกษาจากวิทยาลัย
การอาชีพปัตตานี วิทยาลัยอาชีวะปัตตานี นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ปัตตานี นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  และโรงเรียนบ้านชะเอาะ อ.ยะหริ่ง และโรงเรียนในพื้นที่ตำ�บลแหลมโพธิ์ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้าน
ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านบูดี และโรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล อีกทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมกับ Trash Hero Pattani อย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่า กิจกรรม Trash Hero Pattani เป็นเวทีสำ�หรับการพัฒนา
หัวใจคนอาสาให้สมัครใจทำ�อะไรเพื่อสาธารณะ ด้วยลักษณะของกิจกรรมที่ง่าย เข้าถึงทุกคน สนุกสนาน เป็นกันเอง ให้ความสำ�คัญ
กับความต่อเนื่องของการทำ�กิจกรรมทุกสัปดาห์ และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น
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ภารกิจพิชิตขยะ แบบไหนที่เรียกว่า อาสาสมัครใจ?

ภารกิจพิชิตขยะของ Trash Hero Pattani คือการเก็บขยะชายหาดสาธารณะ เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ทุกคนทำ�ได้ ต้องสนุก
ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ไม่มกี ารบังคับ ไม่มกี ารลงทะเบียน แต่ทกุ คนเข้ามาด้วยความเต็มใจ มาแบบอาสาสมัครใจและใคร
จะไปก็ได้ จำ�นวนกี่คนก็ได้ โดยทางกลุ่มฯ มีรถสองแถว 1 คันเป็นพาหนะเดินทางจากจุดนัดพบทุกวันพุธในเวลา 14.30 น. หน้าลาน
พระบิดา สำ�นักงานอธิการบดี ม.อ. ปัตตานี เพือ่ เดินทางไปยังหาดสาธารณะในพืน้ ทีต่ �ำ บลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี และบริเวณ
หาดรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
		 “การตัดสินใจก่อตัง้ กลุม่ อาสาสมัครผูพ้ ชิ ติ ขยะแห่งปัตตานี มีเงือ่ นไขว่า เราต้องทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์
โดยเลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้ ที่อื่นส่วนใหญ่เลือกวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ทีมเราตัดสินใจเลือกวันพุธ เพราะเรามองว่าบ่ายวันพุธ
เป็นวันทีน่ กั ศึกษา ม.อ.ปัตตานีไม่มกี ารเรียนการสอน เป็นชัว่ โมงสำ�หรับการทำ�กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และ
เห็นว่าการทำ�กิจกรรม Trash Hero Pattani เป็นโอกาสหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาและสำ�นึกสาธารณะ 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 ทั้งที่ทำ�ประจำ�ทุกสัปดาห์ และกิจกรรมวาระพิเศษ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ กลุ่ม Trash Hero Pattani ยังคงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลแหลมโพธิ์ และเทศบาล
ตำ�บลรูสะมิแล ที่อำ�นวยความสะดวกเรื่องการจัดเก็บขยะทุกครั้ง จนถึงวันนี้เราเก็บขยะมาแล้ว 154 ครั้ง มีเหล่าอาสาสมัครใจผู้พิชิต
ขยะปัตตานี มากกว่า 5,000 คน เก็บขยะมาแล้วมากกว่า 13,000 กิโลกรัม ในจำ�นวนนี้เป็นขยะรองเท้าที่นำ�กลับไปทำ�เป็นรองเท้า
ได้นับพันคู่
“ขยะทีเ่ ราเก็บได้ เราจะคัดแยกขยะรองเท้าออกมาต่างหาก เพือ่ นำ�ไปเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล ทำ�พืน้ รองเท้า Tlejourn
หรือทะเลจร ขยะอีกประเภทหนึ่งที่เราแยกคือ ไฟแช็ก ที่เราจะเอาไปทำ�เป็นโคมไฟ กับฝาขวดพลาสติก ที่เราพบว่ามีอยู่เป็น
จำ�นวนมาก ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดลองขึ้นรูปเพื่อพัฒนาต่อไป” นายปฏิญญา หรือพี่ปาร์ค นักวิจัยคนเก่งของทีมกล่าว
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ยิ่งกว่าการได้รับรางวัลใด ๆ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างแรงบันดาลใจ?

ผลลัพธ์จากภารกิจ Trash Hero Pattani นอกจากการมีส่วนร่วมดูแลชายหาดของปัตตานีให้สะอาดแล้ว อีกบทบาทที่เรา
ภาคภูมใิ จไม่นอ้ ย คือการเป็นแรงบันดาลใจ และมีสว่ นร่วมพัฒนาเยาวชนคนรุน่ ใหม่ให้มจี ติ สำ�นึกสาธารณะ เกิดความตระหนักรูเ้ รือ่ ง
สิง่ แวดล้อมและการจัดการขยะ อันจะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงระดับบุคคล คือตัวของเยาวชนเองและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมต่อไป   
ตัวอย่างของกิจกรรมและเป็นความภาคภูมใิ จทีเ่ ราเห็นการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ อาสาสมัคร Trash Hero
Pattani ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นประจำ�  เราเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ให้ความสำ�คัญกับการลดปริมาณขยะ เช่น การทิ้งขยะ
ลงถัง การพกพากระบอกนํา้ แทนการดืม่ นํา้ จากขวดพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว การพกถุงผ้าหรือกระเป๋าเมือ่ ต้องไปซือ้ ของ การปฏิเสธ
หลอดและถุงพลาสติกจากร้านค้า ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีน้ บั เป็นการลดภาระให้สงิ่ แวดล้อม เป็นการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะกลายเป็นลักษณะ
นิสัยติดตัวของอาสาสมัครทุกคน ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของการทำ�ภารกิจ Trash Hero Pattani คือการได้มีส่วนร่วมพัฒนา
เยาวชนคนรุน่ ใหม่ให้มจี ติ สำ�นึกสาธารณะ ผลตอบแทนทีเ่ หล่าผูพ้ ชิ ติ ขยะแห่งปัตตานีทกุ คนได้รบั คือรางวัลทีห่ ลายหน่วยงานมอบให้
รางวัลกลุ่มที่ดูแลความสะอาดของชายหาดจากสำ�นักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 รางวัลสันติแด่ผู้มีนํ้าใจดี จาก
สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี และรางวัลล่าสุดที่เราภูมิใจมากคือ Trash Hero Pattani ได้รับรางวัลฮีโร่ผู้สร้างแรงบันดาลใจจาก
กลุ่มลูกเหรียง ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่
		 “...เป็นรางวัลหนึง่ ทีเ่ ราภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ รางวัลทีเ่ ยาวชนบ้านเรากันเองมอบให้ รางวัลทีบ่ อกว่าเรานัน้ สร้างแรงบันดาล
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 Thailand การทำ�กิจกรรม Trash Hero Pattani จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาตนเองของเยาวชนได้เป็นอย่างดี
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กลุ่มเยาวชน พลังขับเคลื่อนสันติสุข
จังหวัดชายแดนใต้
นท ศิริกาญจน์

ผู้ประสานงานกลุ่มกาวันกีตอ

“ไม่มีสงคราม...หากทำ�ตามความฝันของเด็ก”
จากวิ ก ฤติ ส ถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เป็นฝันร้ายของหลายๆ คน ทั้งคนนอกที่คอย
ติ ด ตามข่ า วสารผ่ า นสื่ อ มวลชน และคนในพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ซึ่งมันไม่ใช่ความฝัน มันคือความจริงที่
แสนเจ็บปวดที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ ความฝันที่เหมือน
เลือนลางห่างหายกำ�ลังจะกลับมาสู่เด็กและเยาวชนบ้านเราอีก
ครั้ง เพราะภายใต้วิกฤติต่างๆ นานา ยังมีโอกาสต่างๆ เข้ามาให้
เขาได้เรียนรู้ แม้ว่าจะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสนั้นๆ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากผู้ใหญ่จากส่วน
ราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่คอยขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แนวการพัฒนา เพือ่ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่
แล้ว ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและ
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ขับเคลื่อน และเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนสิทธิของ
เยาวชน กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี และยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงใน
การบอกกล่าวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งต่อเรื่องราวดีๆ
ให้กับบุคคลภายนอกได้เรียนรู้วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความเป็นอยู่
ที่แท้จริงในพื้นที่ เพื่อให้แผ่นดินจังหวัดชายแดนใต้เป็นดินแดน
แห่งสันติสุขอย่างแท้จริง
กลุ่มที่อยากจะแบ่งปันและบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมที่
ได้ดำ�เนินการคือ “กลุ่มกาวันกีตอ หรือ Kawankita” ซึ่งเป็น
กลุ่มหนุ่มสาวคนทำ�งานจิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพหุวัฒนธรรมปาตานี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
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นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความเป็นธรรม
ในสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยมีแนวคิดที่เป็นเป้าหมายสำ�คัญคือ “เพื่อให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ อยู่ดี กินดี ไม่มีภัย
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพึ่งตนเองได้ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลกลุ่มใด” โดยมีรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำ�นึก ความเป็นธรรม ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เชื่อมประสานพลังกลุ่มความ
หลากหลายกับการพัฒนาของรัฐให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในทุกมิติ และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการทำ�งานใน
ลักษณะพหุภาคี ยึดแนวทางการมีสว่ นร่วมและการบูรณาการชุมชนเป็นสำ�คัญ นับตัง้ แต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั กลุม่ ได้ด�ำ เนินโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่หลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีบ้านยุกง อำ�เภอกระเสาะ อำ�เภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี โครงการพื้นที่ตื่นรู้อย่างปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน โครงการครอบครัวคุ้มกันในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด โครงการครอบครัว
สันติภาพด้วยการสื่อสารเชิงสันติวิธี โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่การทำ�งานเพื่อสังคม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานแก่เด็กกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
		“ผมได้เรียนรู้ รู้จักตนเองมากขึ้น ได้รับประสบการณ์มากมายที่สามารถนำ�มาพัฒนาตนเอง ทำ�ให้ผมคิดว่า การแบ่งปัน
โอกาสให้น้องๆ รุ่นใหม่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้คนนอกพื้นที่ จะทำ�ให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ จึงตัดสินใจที่
จะส่งต่อโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่สนใจ และสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”
นุรดี ลาเตะ ประธานกลุ่มกาวันกีตอ, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2561
จากบทสัมภาษณ์ประธานกลุม่ กาวันกีตอ เขายังได้บอกเล่าถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของตัวแทนเยาวชนกลุม่ กาวันกีตอครัง้ ล่าสุด
ใน “งานสัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International Day of Girls 2018” ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยบทบาท
ชายหญิงและการพัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การแพลน อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายการทำ�งานของ
ภาคประชาสังคมที่ทำ�งานด้านสิทธิเด็ก รวม 44 องค์กร และได้ใช้วาระพิเศษนี้ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการแต่งงาน
ก่อนวัยอันควร การบังคับแต่งงาน และการแต่งงานในเด็ก โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันดังกล่าว
ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) ค่ายแกนนำ�เยาวชนหญิง “บนก้าวย่างแห่งความเท่าเทียม” 2) กิจกรรม Girl Take Over 2018
และ 3) กิจกรรมเสวนาเด็กผู้หญิงสากล โดยมีเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลเด็กที่ร่วมเสวนา คือนางสาวไลลา ลาเตะ ตำ�แหน่ง นักกิจกรรม  และ
กลุม่ เด็กแกนนำ�  ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ได้แก่ นางสาวนุรไอนี โตะดือราแม อายุ 16 ปี จากจังหวัดนราธิวาส  นางสาวกูยสั มิน
สะบูโด อายุ 18 ปี จากจังหวัดนราธิวาส  นางสาวอัสมะฮ ปะซี อายุ 16 ปี จากจังหวัดปัตตานี และนางสาวอัฟนันท์ สะแม็ง อายุ
15 ปี จากจังหวัดปัตตานี
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การเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ เด็กและเยาวชนทีเ่ ป็นแกน
นำ � เด็ ก หญิ ง ทั่ ว ไปได้ เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ถึ ง ความสำ � คั ญ ที่ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน
เด็กผูห้ ญิงสากล เพือ่ จุดประกายให้สงั คมโลกตระหนักรูเ้ รือ่ งสิทธิ
ของเด็กผูห้ ญิง และเข้าใจความท้าทาย และการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่
เป็นธรรมที่เด็กผู้หญิงทั่วโลกกำ�ลังเผชิญ รวมถึงการใช้โอกาสนี้
ในการกระตุ้นให้สังคมโลกทำ�งานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เด็กผู้
หญิงเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสุขภาวะที่ดี การ
เข้าถึงสิทธิดา้ นต่างๆ เหล่านี้ เป็นจุดเริม่ ต้นให้เด็กผูห้ ญิงสามารถ
ใช้ศกั ยภาพสูงสุดของตนเพือ่ เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงในทุกภาค
ส่วนของสังคม
		“ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ค่ะ ที่ได้ออกมาเรียนรู้ร่วมกันกับ
เพือ่ นๆ ในภูมภิ าคอืน่ ๆ แต่เป็นครัง้ แรกทีด่ ฉิ นั ได้มาในบทบาท
ของการเป็นผู้ดูแลน้องๆ ซึ่งความรู้สึกแตกต่างกันมาก ครั้งนี้
เราต้องรับผิดชอบมากขึ้น คอยดูแลและพาน้องๆ ไปให้ถึง
สถานที่จัดกิจกรรมคอยประสานงานและตระเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เพราะกลุ่มกาวันกีตอและผู้จัดกิจกรรมให้ความสำ�คัญ
เกี่ยวกับสิทธิเด็กเป็นอย่างมาก เราไม่ได้แค่ไปรณรงค์หรือส่ง
เสียงเท่านั้น แต่ในทุกกระบวนการการทำ�งานหรือดำ�เนิน
กิจกรรมเราจะต้องรัดกุมเกี่ยวกับประเด็นนี้จริงๆ”
ไลลา ลาเตะ นักกิจกรรมกลุ่มกาวันกีตอ,
สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2561
ซึ่งก่อนหน้านี้ นางสาวไลลา ลาเตะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของ “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” มาแล้วหนึง่ ครัง้ โดยเครือ
ข่ายนี้เป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ทำ�งานด้านเด็กในทุกมิติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 44
องค์กร และได้มีการจัดประชุมสมาชิก ประชุมคณะทำ�งาน จัด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว ตลอดจนจัดส่งผูแ้ ทน
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา มี
การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส มีส่วน
ร่วม เป็นประโยชน์ และมีความเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง
ขององค์กรสมาชิกทั้งหมดเป็นสิ่งสำ�คัญในการขับเคลื่อนเครือ
ข่ายให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่ได้ตกลง
ร่วมกัน และหนึง่ ในกิจกรรมทีท่ างเครือข่ายได้ประชุมเพือ่ พูดคุย
วางแผนดำ�เนินงานก็คือการจัดทำ�  “รายงานฉบับเด็ก” เพื่อนำ�
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เสนอให้กับคณะกรรมการ UNCRC โดยเป็นการเก็บข้อมูลจาก
เด็กในประเด็นต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือการ
ไม่ได้รบั สิทธิใดๆ ก็ตามภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อันเป็น
กลไกในการผลักดันการทำ�งานในเชิงนโยบายของภาครัฐ จึงได้
จัดกิจกรรม “ค่ายแกนนำ�สิทธิเด็ก เพื่อจัดทำ�รายงานฉบับเด็ก”
ซึ่งนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลแล้ว เด็กที่เข้าร่วมจะได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในประเด็นเรื่องสิทธิเด็กและความเป็นผู้นำ�อีก
ด้วย โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561
ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเด็ก แกน
นำ�ขององค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย รวม 50 คน
พร้อมแกนนำ�พีเ่ ลีย้ ง/ผูด้ แู ลเด็กและวิทยากร จำ�นวน 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสิทธิ
เด็กประเทศไทย 2) เพื่อเสริมความรู้และทักษะในประเด็นสิทธิ
เด็ก และสร้างทักษะแกนนำ�ในการดำ�เนินงานในชุมชน 3) เพื่อ
เด็กแกนนำ�ได้น�ำ เสนอข้อมูลอันเกีย่ วข้องกับสิทธิของตน ทัง้ สิทธิ
ที่ควรได้รับ หรือการถูกละเมิดสิทธิ อันนำ�ไปสู่การใช้เป็นข้อมูล
สำ�หรับการผลักดันนโยบายกับภาครัฐ และ 4) เพื่อกำ�หนดและ
ออกแบบการจัดทำ�รายงานฉบับเด็ก

นอกจาก “กลุ่มกาวันกีตอ” แล้ว ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังมีกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่
มากมาย เช่น  กลุ่มเตะกระป๋อง กลุ่มพิราบขาว กลุ่มบูรงซีงอ
กลุ่มวาวบูลัน กลุ่มลูกเหรียง กลุ่มบุหงารายอ และเครือข่าย
นั ก ศึ ก ษาอิ ส ระเพื่ อ สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(วิทยาเขตปัตตานี) เป็นต้น ที่ร่วมประสานพลังต่างทำ�หน้าที่
ตามพันธกิจ บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละกลุม่ กันอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยได้รบั การสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมจากหลาก
หลายหน่วยงานในพืน้ ที่ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ศูนย์
อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพภาคที่ 4
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่ม
NGO เป็นต้น ซึ่งการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่นั้น กลไก
สำ�คัญที่ขาดไม่ได้ คือ การที่มีพลังของเด็กและเยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่
จะเติบโตขึ้นในพื้นที่ พวกเขาล้วนซึมซับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน การให้โอกาสและสิทธิแก่เด็กและเยาวชนในการทำ�
หน้าทีเ่ ป็นพลเมืองทีด่ ไี ด้ตงั้ แต่ในวันนี้ พวกเขาจะรับรูถ้ งึ ความ
มีคณ
ุ ค่าและภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาและดูแล
บ้านเกิดของตนเอง
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เสวนาพาที

“อายุน้อยร้อยล้าน” ชายแดนใต้
ฮะซาน แหละยุหีม

นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วั น นี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารขอถื อ โอกาสสั ม ภาษณ์
คุณเจตน์ มาหามะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด
นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำ�เร็จ และเป็นหนึ่ง
ในความภาคภู มิ ใจของพี่ น้ อ งประชาชนจั ง หวั ด ชายแดนใต้
โดยมีประเด็นทีร่ ว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน พอจะเป็นแนวทาง
ที่ จ ะได้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ คนรุ่ น ใหม่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ หรือคนทีก่ �ำ ลังจะประกอบธุรกิจ หรือประกอบ
ธุรกิจแล้วกำ�ลังหาแรงบันดาลใจสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดย
คุณเจตน์เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้ช่ือว่า “อายุน้อยร้อยล้าน”
อีกคนหนึ่ง
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เริ่มแรกด้วยการขอความกรุณาให้คุณเจตน์บอก
เล่าประวัติของคุณเจตน์สักเล็กน้อยครับ
“สวัสดีครับผม ว่าที่ รต. เจตน์ มาหามะ พืน้ เพเป็นชาวตำ�บล
สากอ อำ�เภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นชนชาวพื้นเมือง
นราธิวาส ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีบิดามารดาประกอบ
อาชีพเกษตรกร ทำ�สวนผลไม้ ตอนนี้อายุ 39 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2/92 ซอย 3 ถนนโต๊ะลือเบ ตำ�บลสุไหง
โก-ลก อำ�เภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส การศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทหลักสูตร MBA Management College กรุงนิว
เดลี ประเทศอินเดีย ส่วนปริญญาตรีจบคณะบริหารธุรกิจ เอก
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับ ปัจจุบันดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด
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บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด ตอนนี้ดำ�เนินการ
ทำ�ธุรกิจเกีย่ วกับอะไร มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ?

ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิต ส่งออกหรือจัดจำ�หน่ายผ่านช่อง
ทางไหนบ้างครับ?

“ตอนนีบ้ ริษทั ของเราดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าเกษตร
แปรรูปส่งออกต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ผลิตก็
จะมีทุเรียนแช่แข็ง มังคุดแช่แข็ง มะม่วงแช่แข็ง เงาะแช่แข็ง
สับปะรดแช่แข็ง สะตอแช่แข็ง บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าที่
ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก จังหวัดชายแดนภาคใต้
บ้านทุง่ คา ตำ�บลละหาร อำ�เภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส บริษัทฯ
ก่อตัง้ มาเนือ่ งจากเห็นความสำ�คัญของราคาผลผลิตทีต่ กตํา่ และ
มีจำ�นวนมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ลองกอง
ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพืน้ ทีน่ บั แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา พ่อค้าจากภายนอกพืน้ ที่
เกรงอันตราย ไม่กล้าเข้าไปรับซื้อผลไม้ ทำ�ให้ตลาดท้องถิ่น
ขาดการแข่งขัน ผลผลิตส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยตลาดภายนอก
ซึ่ ง ต้ น ทุ น ในการขนส่ ง ค่ อ นข้ า งสู ง ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรและ
ผู้ประกอบการมีทางเลือกไม่มากนักในการแก้ไขปัญหาราคา
ผลไม้ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีแนวคิดที่จะริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ
ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาราคาผลไม้โดยการรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรในพื้ น ที่ ซึ่ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดและเพิ่ ม
รายได้ให้แก่เกษตรกรครับ”

“ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท างบริ ษั ท ผลิ ต นั้ น จะส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศ 100 % โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งผลผลิตที่
ส่งออกอยู่ประมาณเฉลี่ยปีละ 200 กว่าตัน โดยจัดจำ�หน่ายให้
กับกลุ่มบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยผู้รับผลผลิตจะนำ�
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปแปรรูปเป็นขนม ไส้ขนม และส่วนหนึ่ง
จะส่งออกไปประเทศที่สามอีกทอดหนึ่ง”

อยากรบกวนให้ เ ล่ า เคล็ ด ลั บ ความสำ � เร็ จ ของ
บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด ในวันนี้ แรงผลัก
ดันที่นำ�บริษัทไปสู่ความสำ�เร็จครับ?
“ครับ เคล็ดลับความสำ�เร็จ ถ้าจะอธิบายมันมีปจั จัยแบ่งออก
หลายๆ ส่วน แต่ส่วนหนึ่งที่สำ�คัญ สามารถมีทุกวันนี้ได้เพราะ
เราเห็นเป้าหมายทีส่ �ำ คัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
เป็นอยู่ของคนบ้านเราต้องดีขึ้น บนพื้นฐานของวัตถุดิบที่มีอยู่
โดยปกติแล้ววัตถุดิบที่เรามีอยู่ในพื้นที่ เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
แต่ เราไม่ ส ามารถที่ จ ะพั ฒ นาวั ตถุ ดิบ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุดได้ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด ก็เลยใช้
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เทคโนโลยีกับวัตถุดิบในท้องถิ่น แล้วที่สำ�คัญก็คือ บริษัทเรา
สร้างคน สร้างอาชีพ พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ ปัจจุบันบริษัทเรา
มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
ประมาณ 50 – 60 ล้านบาทต่อปี ผลกำ�ไรของบริษัท ประมาณ
การขัน้ ต้นอยูท่ ปี่ ลี ะประมาณร้อยละ 10 มีการจ้างงานคนในพืน้ ที่
มากกว่า 100 คน จึงเป็น Concept ของบริษัท เราจะให้และ
พัฒนาคุณภาพของคนในบ้านเราให้ดีขึ้นในวันนี้ครับ ”

ในการพัฒนาทีเ่ พิม่ คุณภาพต้นนํา้ และในส่วนทีส่ องในส่วนของ
การ Process บริษทั เรากำ�ลังพัฒนาระบบของการพัฒนาโรงงาน
เพือ่ ทำ�วัตถุดบิ สำ�หรับอุตสาหกรรมป้อนให้กบั อุตสาหกรรม แล้ว
ในเวลาเดียวกัน เราทำ�สินค้าสำ�เร็จรูปเพื่อตอบโจทย์ เพื่อจะทำ�
แบรนด์ดิ้ง เราจะสร้างแบรนด์ สร้างสินค้า สร้างคนในพื้นที่ให้
เป็นผู้ประกอบการรุ่นเล็กและในเวลาเดียวกัน เราจะดูในเรื่อง
ของปลายนํ้า เราจะเชื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ”

นอกกจากในส่วนของการสร้างงาน สร้างอาชีพให้
กับประชาชนในพื้นที่แล้ว บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต
จำ�กัด ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมหรือช่วยประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรบ้างครับ?

จากการที่ เ ป็ น บริ ษั ท ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ รงงานในเขตตลาดกลาง
การเกษตรเพื่ อ การส่ ง ออก ภาคใต้ ช ายแดน
หน่วยงานราชการ หรือศูนย์อำ�นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามามีส่วน
ช่วยหรือมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานของบริษัท
ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด อย่างไรบ้างครับ?

“บริ ษั ท ซั น โฟรเซ่ น ฟรุ้ ต จำ � กั ด มี ก ารช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในพืน้ ทีท่ งั้ ทางตรงและทางอ้อม บริษทั มีการเชือ่ มต้น
นํ้าที่เป็นชาวสวน ต้นนํ้าที่เป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
และมีการเชื่อมกับผู้รวบรวมในพื้นที่ ซึ่งกลไกการตลาดต้นนํ้า
แล้ว ปีนี้เป็นปีที่เราคิดว่าต้องพัฒนาต้นน้ำ�อย่างเป็นระบบ เรา
จะใช้ระบบมาตรฐาน GMP, GAP และ HACCP ที่จะพัฒนาต้น
นํา้ จนถึงระดับออร์แกนิค เพราะฉะนัน้ บริษทั เราจะเป็นส่วนหนึง่
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“บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำ�กัด ได้เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ
แล้วพัฒนาสินค้าในพื้นที่มาแปรรูปเป็นแช่แข็ง เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม ซึ่งตอนนั้นเราทำ�แบบบ้านๆ เราไม่มีในเรื่องของ
มาตรฐาน ก็มหี ลายหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วม แต่สดุ ท้ายเราได้รว่ มกับ
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ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ใน
การที่จะพัฒนา Supply Chain เราพัฒนาอย่างเป็นระบบ เรา
รู้เมื่อธุรกิจมันสามารถไปต่อได้ ถ้าสมมติ Supply Chain มัน
สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้ Supply Chain ต้องมีวัตถุดิบที่
มีคุณภาพ ต้องมีต้นนํ้าที่ดี ต้องมีกระบวนผลิตที่ต้นทุนตํ่า และ
สินค้าทีส่ ามารถต่อยอดได้ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น
ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดนราธิวาส สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รวมถึง
สถาบันทางการเงินที่คอยสนับสนุนจัดหาแหล่งทุน และให้
คำ�แนะนำ�สร้างกระบวนการจัดการโรงงานเป็นอย่างดี”

และสุดท้ายนี้ อยากจะให้คุณเจตน์ มาหามะ ได้ช่วย
แนะนำ� หรือให้แง่คิด หรือให้กำ�ลังใจแก่นักธุรกิจ
หรือเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดำ�เนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้หน่อยครับ?
“สิ่งสำ�คัญที่สุด คือเราต้องมีความฝันที่ใหญ่ เราต้องมี
จินตนาการว่าเราทำ�ได้ ต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่ที่ชัดเจน และ
กระบวนการมันจะมาเองว่าเราจะต้องทำ�อะไรบ้าง แต่ขณะ
เดียวกันต้องมีความยืดหยุ่นทางความคิด นำ�เอาสิ่งที่มีในพื้นที่
มาต่ อ ยอด เช่ น บางช่ ว งทรั พ ยากรการผลิ ต เช่ น ทุ เ รี ย น
ออกผลผลิตไม่ตรงตามเป้า ก็จะต้องนำ�ผลไม้ชนิดอื่นในพื้นที่มา
ผลิตทดแทนเพิม่ เติม เพือ่ สร้างมูลค่าให้แก่บริษทั และใครทีก่ �ำ ลัง
เริ่มจะทำ�ธุรกิจหรือกำ�ลังทำ�อยู่ ให้คุณยึดจุดยืนที่ชัดเจนของ
ตัวเอง ทำ�ตามจุดยืนของคุณ มันจะเป็นพลังให้คุณสู้ เวลาเจอ
อุปสรรคต่างๆ ครับ ขอบคุณครับ”
		วันนีท้ างกองบรรณาธิการขอขอบคุณคุณเจตน์ มาหามะ
เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันอีกทั้งยังให้แง่คิดดีๆ แนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
เป็นอย่างสูงครับ และทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เนื้อหาที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ
ดีๆ แก่คนรุ่นใหม่หรือใครที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำ�งานต่อไป ขอบคุณครับ

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

51

สีสันชายแดนใต้

อาเก๊าะ : วิถี วัฒนธรรม
เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านชายแดนใต้้
นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ

นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กลิน่ หอมหวานทีโ่ ชยมาตามลมระหว่างทางเข้าซอยของบ้านหลังหนึง่ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนปากนํา้ บือติงตันหยง อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี เป็นสัญญาณหนึ่งให้ข้าพเจ้ารู้ว่าได้เข้ามาในเขตพื้นที่ที่มีการทำ�ขนมพื้นบ้านโบราณ คือ “อาเก๊าะ” ซึ่งผู้ผลิตขนมอาเก๊าะ
รายนีย้ งั คงใช้แบบวิธกี ารแบบดัง้ เดิม คือ การอบขนมด้วยเตาถ่าน ต่างจากอาเก๊าะหลายร้านในปัจจุบนั ทีใ่ ช้เตาอบไฟฟ้าแทนกรรมวิธี
แบบดั้งเดิม
ในอดีต อาเก๊าะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้ผลิตหลายเจ้า และกรรมวิธี
ไม่แตกต่างกันมากนัก จำ�ได้ว่าเมื่อตอนที่ข้าพเจ้ายังเด็ก คุณย่าของข้าพเจ้าก็เป็นแม่ค้าทำ�ขนมพื้นบ้านขายหลายชนิด หนึ่งในนั้นก็มี
อาเก๊าะอยูด่ ว้ ย ส่วนกรรมวิธใี นการอบขนมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความถนัด วัตถุดบิ และความสะดวกของพืน้ ทีใ่ นการทำ�ขนม เพราะเมือ่ ก่อน
บ้านแต่ละหลังจะมีพื้นที่บริเวณที่กว้างขวาง และมีระยะห่างจากบ้านหลังอื่น ๆ ลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นรูปแบบมลายูมีลานโล่ง
บริเวณหน้าบ้านและหลังบ้าน เจ้าของบ้านสามารถใช้สอยทำ�ประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย เช่น เลี้ยงเป็ด ไก่ ตากผ้า วางแคร่ใต้ถุนบ้าน
สำ�หรับพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งอาจใช้เป็นสถานที่ในการผลิตขนมที่ต้องใช้พื้นที่ในการถ่ายเทอากาศให้สะดวก เพราะขนมบางอย่าง
จะใช้กรรมวิธีอบด้วยไม้ ถ่าน หรือกาบมะพร้าวทำ�ให้เกิดควัน หากจะทำ�ขนมในบ้านอาจจะส่งควันไปทั่วบ้าน และบางครั้งส่งผลให้
ผนังหรือเพดานในบ้านดำ�ด้วยควันเขม่าไฟ อันทำ�ให้ยากและเสียเวลาในการทำ�ความสะอาด
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เช่นเดียวกับขนมอาเก๊าะ ทีค่ ณ
ุ ย่าเลือกใช้วธิ กี ารอบด้วย
กาบมะพร้ า ว เนื่ อ งด้ ว ยบริ เวณพื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ มี ต้ น
มะพร้าวอยู่เป็นจำ�นวนมาก ถึงแม้เราจะไม่มีสวนมะพร้าวเป็น
ของตนเอง แต่เจ้าของสวนมะพร้าวก็อนุญาตให้ชาวบ้านใน
ชุ ม ชนได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากต้ น มะพร้ า ว ทั้ ง ลู ก มะพร้ า ว
กาบมะพร้าว ทางมะพร้าว ฯลฯ เพราะเห็นว่าอย่างไรเสียก็น่า
จะเป็นประโยชน์มากกว่าร่วงหล่นเสียเปล่าๆ ชาวบ้านในชุมชน
ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่จึงได้ใช้ประโยชน์จากต้นมะพร้าวโดยมิต้อง
เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้ผลิตขนมอาเก๊าะบางรายจะไม่ใช้วิธีการอบขนม
ด้วยกาบมะพร้าว เพราะเหตุผลว่ามีควันมาก เช่นเดียวกับ
กะน๊ะฮ์ผู้ผลิตขนมอาเก๊าะสูตรโบราณแห่งชุมชนปากนํ้าบือติง
ตันหยงที่บอกแก่ข้าพเจ้าว่า กาบมะพร้าวทำ�ให้เกิดควันมาก
ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ในการผลิ ต ขนมมี บ ริ เวณจำ � กั ด
มากกว่าในอดีต เนื่องด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะหนาแน่นติดกัน
ตนจึงเลือกใช้การอบด้วยถ่านซึ่งสะดวกและเหมาะสมกว่า ส่วน
เวลาในการทำ�ขนมนัน้ หากเป็นช่วงเดือนรอมฎอนก็จะเริม่ ตัง้ แต่
หลังละหมาดตะรอเวียะห์ (ละหมาดพิเศษในช่วงกลางคืนเฉพาะ

ในเดือนรอมฎอนเท่านัน้ ) คือตัง้ แต่เวลาประมาณ 4 ทุม่ จนกระทัง่
ถึงประมาณตี 2 ของวันถัดไป โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกประการ
คือขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งขนมของลูกค้าว่ามีมากน้อยเพียงใด
รวมทั้งเหตุผลอีกประการคือกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็น
สบาย สงบปราศจากสิ่งรบกวนรอบข้าง ส่งผลให้กระบวนการ
ทำ�ขนมผ่อนคลาย ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปนัก
กะน๊ะห์ เจ้าของร้านอาเก๊าะเล่าว่า ในช่วงเดือนปกติจะ
ทำ�อาเก๊าะในช่วงเวลาตอนเย็นหลังละหมาดมัฆริบ (เวลาคํา่ หลัง
พระอาทิตย์ตกดินจนถึงช่วงหลังละหมาดอีชา หลังช่วงเวลา
ละหมาดประมาณ 19.20 น.เป็นต้นไป) อันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
โดยที่ในช่วงเดือนรอมฎอน อาเก๊าะจะขายดีมากเป็นพิเศษ
โดยเฉลี่ยมีลูกค้าสั่งวันละ 300 ลูก บางวันมีลูกค้าสั่งจำ�นวน
500-600 ลูก เช่นเดียวกันกับวันทีข่ า้ พเจ้าลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พบปะและ
สัมภาษณ์ข้อมูลในครั้งแรกที่มีลูกค้าจากปาดังเบซาร์สั่งขนม
จำ�นวน 500 ลูก โดยการขนส่งทางรถตู้โดยสารประจำ�ทาง
เม๊าะผู้ทำ�ขนมซึ่งเป็นลูกจ้างของกะน๊ะห์เจ้าของกิจการอาเก๊าะ
จึงต้องผลิตอาเก๊าะตั้งแต่ 4 ทุ่มจนถึงตี ๔ ของวันรุ่งขึ้น
ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับทั้งกะน๊ะห์และเม๊าะที่เป็นผู้ทำ�ขนม
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ว่ า เดิ ม ที ค นที่ ทำ � ขนมเป็ น แม่ ข องกะน๊ ะ ห์ และได้ ถ่า ยทอด
กรรมวิธี สูตรในการทำ�ขนมให้เมาะ เนือ่ งจากอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ น
เดียวกันและรูจ้ กั กันมาตัง้ แต่ยงั สาวๆ และช่วยเป็นลูกมือในการ
ทำ�ขนม ต่อมาเมือ่ แม่ของกะน๊ะห์ได้เสียชีวติ ไป เม๊าะจึงรับหน้าที่
ในการทำ�ขนมโดยใช้สูตรและวิธีการดั้งเดิมสืบสานการทำ�ขนม
ขาย ช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 20 กว่าปี
สำ�หรับประสบการณ์การทำ�อาเก๊าะ เม๊าะจำ�ได้ว่าขายอาเก๊าะ
ตั้งแต่จำ�นวน 3 ลูก 5 บาท จนกระทั่งปัจจุบันลูกละ 5 บาทและ
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หากเป็นชิน้ ใหญ่พเิ ศษก็จ�ำ หน่ายลูกละ 20 บาท ลูกค้าในปัจจุบนั
ก็มีทั้งมาสั่งเองที่บ้าน ผลิตและส่งเพื่อขายต่อโดยมีแม่ค้ามารับ
ที่ บ้ า นเพื่ อ นำ � ไปจำ � หน่ า ยต่ อ ที่ ต ลาดเทศบาลเมื อ งปั ต ตานี
ตลาดพิธานปัตตานี (ตลาดเทศวิวัฒน์) เป็นต้น นอกจากนี้ร้าน
ได้มกี ารออกบูธเมือ่ มีงานนิทรรศการต่าง ๆ ของทางราชการเป็น
ครั้งคราวตามแต่หน่วยงานจะประสานเพื่อให้เข้าร่วม
กรรมวิธีการทำ�อาเก๊าะนั้นมีขั้นตอนที่มีความละเมียด
ละไม นับตั้งแต่การใช้ไข่เป็ดอันเป็นส่วนประกอบหลักของขนม
ด้วยเหตุผลที่ว่าไข่เป็ดทำ�ให้เนื้อขนมแน่น ไม่แฟบเมื่อขนมเย็น
ตัวลง สีของขนมจึงขึ้นอยู่กับความแดงของไข่แดง โดยสูตรของ
อาเก๊าะร้านกะน๊ะห์จะใช้สีเขียวของใบเตยสดมาปั่นเพื่อให้ขนม
มีสีเขียวอ่อนสวยงามพร้อมด้วยรสชาติที่หอมหวานของใบเตย
ผสมขนมและนํา้ ตาล ส่วนผสมหลักของขนมอาเก๊าะ ได้แก่ แป้ง
สาลี กะทิ ไข่เป็ด นํ้าตาล นํ้าใบเตย สีของขนมอาเก๊าะของร้าน
กะน๊ะห์โดยปกติจะมีสีเขียว แต่หากบางวันไข่เป็ดแดงมากเป็น
พิเศษขนมจะมีสีเขียวอมนํ้าตาลอ่อน ๆ     
เม๊าะผูท้ �ำ ขนมเล่าว่า ขัน้ ตอนทีย่ ากและต้องพิถพี ถิ นั เป็น
พิเศษของการทำ�อาเก๊าะ คือ การตีแป้งซึ่งต้องตีให้เข้ากันกับไข่
นํ้าและนํ้าตาลทราย การกะประมาณของแป้ง นํ้าตาลและกะทิ
ให้สัดส่วนพอเหมาะกับขนม โดยเม๊าะยังคงใช้วิธีการดั้งเดิม คือ
กะประมาณด้วยประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งเม๊าะได้กล่าวเสริม
ว่า มันเป็นเสน่ห์และรสชาติเฉพาะของผู้ผลิตแต่ละรายที่เลียน
แบบกันไม่ได้ ถึงแม้เราจะบอกเคล็ดลับหรือสูตรพิเศษเฉพาะให้
แก่เขา แต่คนทำ�แต่ละคนจะทำ�ได้รสชาติไม่เหมือนกัน เรียกว่า
สูตรใครสูตรมันที่เป็นเสน่ห์ปลายจวักนั่นเอง
ขั้นตอนการอบขนมหากใช้วิธีการแบบดั้งเดิม จะมีถาด
2 ใบ สำ�หรับใช้วางก้อนถ่านด้านบนและด้านล่าง ซึ่งคนทำ�ขนม
จะมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของตนเอง โดยถาด
บนจะเจาะรูตรงขอบถาด 4 ด้าน และขึงลวดมาโยงกัน ลักษณะ
คล้ายโพงพางเพื่อให้ง่ายแก่การจับเปิดปิดฝาอบเวลาต้องการ
ตรวจดูว่าขนมสุกในระดับใดแล้ว ส่วนถาดอีกใบจะใช้วางถ่าน
สำ�หรับอบขนมด้านล่าง การใช้ไฟอบขนมอาเก๊าะนั้นต้องใช้ไฟ
ในระดับปานกลาง โดยทีถ่ า่ นบนถาดด้านบนไฟจะแรงกว่าไฟใน
ถาดด้านล่างนิดหน่อย ส่วนไฟด้านล่างนั้นจำ�เป็นต้องคุมระดับ
ให้สมํ่าเสมอเพื่อควบคุมให้ขนมอาเก๊าะฟูนุ่ม
สำ�หรับรังหรือแม่พิมพ์สำ�หรับหยอดขนมอาเก๊าะนั้น ใช้
แม่พมิ พ์ทองเหลือง ซึง่ มีหลายขนาด หลายรูปทรง ทัง้ ใบใหญ่ ใบ
เล็ก รูปทรงดอกไม้ รูปทรงวงรี ซึ่งกะน๊ะห์เล่าว่าแม่พิมพ์ขนมอา
เก๊าะนี้มีอายุเกือบ ๔๐ ปีแล้ว ตั้งแต่ยุคคุณแม่ จำ�ได้ว่าท่านสั่ง
ทำ�จากชุมชนจะบังติกอ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งขึ้นชื่อ
ในเรื่องแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองในยุคนั้น รังหรือแม่พิมพ์
ดังกล่าวยังคงมีความทนทานและสามารถใช้งานได้ดีมาจนถึง
ทุกวันนี้
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สำ�หรับเหตุผลว่าทำ�ไมถึงทำ�ขนมอาเก๊าะและยังคงใช้สตู ร
แบบดั้งเดิมในการทำ� กะน๊ะห์เล่าว่า “ทำ�มาตั้งแต่รุ่นยาย รุ่นแม่
เป็นขนมที่สามารถขายได้ทุกฤดูกาล เทศกาล โดยเฉพาะช่วง
เดือนรอมฎอน สามารถสร้างรายได้ดีให้แก่เรา และยังสามารถ
สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนให้สามารถทำ�งานในชุมชนได้ ส่วน
แนวทางในการขยายต่อนั้นสำ�หรับกิจการของตนนั้นแล้วคิดว่า
ค่อนข้างทำ�ได้ยาก เพราะต้องใช้คนที่มีฝีมือ ประสบการณ์ เรามี
คนที่จำ�กัด การจะขยายได้ต้องมีการดำ�เนินการอีกหลายอย่าง
ทั้งจำ�นวนคนที่จะทำ�  คนที่มีความอดทนพยายาม และใจรักใน
การทำ�ขนม”
ส่วนแนวทางในการอนุรกั ษ์ขนมพืน้ บ้านอืน่ ๆ หรือขนม
อาเก๊าะนั้น ตนคิดว่าเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ควรมีการอนุรักษ์ตลอดจน
อุดหนุนขนมพื้นบ้านของชายแดนภาคใต้บ้านเรา ดังจะเห็นได้
ว่าเวลาช่วงเดือนรอมฎอน ขนมทีป่ กติทวั่ ไปเราไม่คอ่ ยได้เห็นแต่
เดือนนีเ้ ราได้เห็นมากมาย ทัง้ ขนมนิบะ๊ ขนมแบกอ และขนมอืน่ ๆ
ถือเป็นมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาของพืน้ ทีบ่ า้ นเราทีค่ วรมีการสืบสาน
ต่อ โดยในส่วนของร้านตนนั้นมีนักเรียน นักศึกษามาร่วมเรียนรู้
เชิญไปทำ�และบางโรงเรียนให้ไปช่วยสอนนักเรียนทำ�อาเก๊าะใน
รายวิชาเกี่ยวกับการทำ�ขนม บางช่วงหน่วยงานราชการได้เชิญ
ให้ออกบูธการทำ�ขนม แต่ปัจจุบันตนจะนำ�แค่ขนมไปวางขาย
หรือนำ�เสนอเท่านัน้ เนือ่ งจากไม่มคี นไปเฝ้า หรือไปผลิตขนม ณ
ทีต่ รงนัน้ ให้ ประกอบกับรูปแบบการออกนิทรรศการในปัจจุบนั
ต่างกับเมื่อก่อนที่พื้นที่ค่อนข้างจำ�กัด และไม่สะดวกต่อการอบ
ขนมทีต่ อ้ งใช้ไฟจากถ่าน ทางร้านจึงทำ�ได้ตามศักยภาพทีไ่ ด้กล่าว
มาข้างต้น
หากเรามองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ว่ามี
ต้นทุนด้านวัฒนธรรมอาหารการกิน โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้าน
มากมายที่สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีต และปัจจุบันอาหารหรือขนม
พืน้ บ้านหลายอย่างและผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทำ�ขนมกำ�ลังจะ
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สูญหายไปกับกาลเวลา หรือหากยังหลงเหลืออยูก่ ม็ กี ารปรับ ประยุกต์วธิ กี ารสมัยใหม่ โดยเหลือกลิน่ อายของขนมพืน้ บ้านน้อยลง เช่น
การแทนที่การอบแบบดั้งเดิมของขนมอาเก๊าะด้วยเตาอบไฟฟ้า การดำ�เนินการของชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
เพื่อสืบสานความรู้ ภูมิปัญญาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ควรกระทำ�อย่างเร่งด่วน เพื่อวางแผนให้ทันท่วงทีกับภาวะวิกฤต การเริ่ม
สูญหายของสิง่ ดังกล่าว ทัง้ โดยการต่อยอด การจัดหาตลาดให้มคี วามต่อเนือ่ งสำ�หรับการจำ�หน่ายขนมพืน้ บ้าน การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ฯลฯ รวมทัง้ การวางแผนอย่างครบวงจรและเป็นระบบเพือ่ การจัดการในเรือ่ งการรณรงค์ รักษา สืบสาน อนุรกั ษ์ขนมพืน้ บ้านชายแดน
ใต้ให้คงอยู่ในพื้นที่ตลอดไป
ศัพท์เฉพาะ
เม๊าะ คือ คำ�สรรพนามภาษามลายูท้องถิ่นใช้เรียกผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง
บุคลานุกรม
กะน๊ะห์ เจ้าของร้านอาเก๊าะห์ พืน้ ทีช่ มุ ชนปากนํา้ บือติงตันหยง อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑. สัมภาษณ์
นางเจ๊ะปาตีเมาะ สะมะดี แม่ครัวผู้ผลิตอาเก๊าะร้านกะน๊ะห์, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑. สัมภาษณ์
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