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ความน่าสนใจประการสำ�คัญของวิธคี ดิ ของมูลนิธชิ มุ ชนสงขลา
ที่ชัดเจน ที่มีพัฒนาในช่วง 10 ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลาและภาค
ประชาสังคมภาคประชาชนในหาดใหญ่คือ การเปลี่ยนแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
การพัฒนาของขบวนการพัฒนาชุมชนสังคมของภาคพลเมือง
นอกภาครั ฐ นั้ น แรกเริ่ ม ก็ เ ริ่ ม จากการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนฐานราก
ในลักษณะของการหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เช่นการส่งเสริม
การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำ�กิจกรรมปลูกป่า จัดกิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพ ด้วยแนวคิดคำ�ตอบอยู่ที่หมู่บ้าน เพื่อสร้างชุมชน
หมู่บ้านเข้มแข็ง
ต่อมาเมื่อมีทิศทางใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมด้วยกระแส
การทำ�นโยบายสาธารณะเพื่อให้ภาครัฐซื้อหรือตอบสนองต่อข้อเสนอ
ของภาคประชาชน ทิศทางการการขับเคลือ่ นก็ออกจากแนวทางคำ�ตอบ
อยู่หมู่บ้านชุมชน มาเป็นการจัดเวทีการระดมความเห็น จัดทำ�เอกสาร
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยื่นต่อภาครัฐทั้งที่มีอำ�นาจจริงและไม่มีอำ�นาจ
จริง บางข้อเสนอเกิดผลลัพธ์ในทางบวก แต่ข้อเสนอส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
กระดาษใส่ไว้ในลิ้นชัก ไม่ใช่เพราะข้อเสนอไม่ดีหรือภาครัฐไม่เห็นด้วย
แต่เพราะความฝืดและอุปสรรคเชิงระบบของการจัดการภาครัฐและ
องคาพยพของภาครัฐทีซ่ บั ซ้อนและมากขัน้ ตอน รวมทัง้ พลังการจัดการ
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ในความซับซ้อนของปัญหาและข้อเสนอต่อภาครัฐนั้นมีไม่พอที่จะก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลายเรื่องจึงไปไม่ถึงไหน
แต่ในระยะหลังๆ นี้ มีการขับเคลื่อนสังคมและผู้คนสังคม
ที่แตกต่างจากสองแนวทางที่แตกต่างจากในอดีต ที่ได้พัฒนาตนเอง
ขึ้นมาช้าๆ ด้วยสองแนวทางที่มีความต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนกล่าว
คือ หนึ่ง ทางการใช้มิติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือการตลาดชี้นำ�การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งตอบรับกับระบบสังคมในปัจจุบันและ สอง แนวทาง
การสร้างกลไกความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน (Partnership) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับตำ�บล
แนวทางแรกคือ การใช้มิติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือการ
ตลาดชีน้ �ำ นำ�การเปลีย่ นแปลง นับเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างใหม่
ของภาคประชาชน แม้ ใ นทางทฤษฎี แ ล้ ว จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น อะไรที่ ใ หม่
มีขอ้ เสนอดังกล่าวปรากฏในตำ�ราหรือในเอกสารการสัมมนามานานแล้ว
แต่การลงมือทำ�ปฏิบัติการและการประยุกต์ให้เกิดรูปธรรมจริงในพื้นที่
โดยนักปฏิบัติการนั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็น และในจังหวัดสงขลาช่วง
สามสามปีทผี่ า่ นมา การนำ�แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชนี้ �ำ กระบวนการ
ผลิตของสังคม ได้ถูกแปรเปลี่ยนออกมาเป็นรูปธรรมที่เห็นผลจริง
คำ�ว่า Social Enterprise หรือองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social
Enterpeunur หรือผู้ประกอบการทางสังคม เป็นคำ�ใหม่และการจัดการ
เพื่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างใหม่ ที่ผูกติดกับกลไกการตลาดและวิถี
การบริโภคนิยม ซึ่งมีพลังการขับเคลื่อนสังคมในอีกรูปแบบ
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ตลาดกรีนโซน ตลาดกรีนปั้นสุข ตลาดฟิน การส่งผักเข้าสู่
โรงครัวและร้านค้าในโรงพยาบาลหาดใหญ่ การทอดผ้าป่าขยะของ
เทศบาลตำ�บลโคกม่วง นีค่ อื ตัวอย่างของความพยายามในการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมการพั ฒ นาในทิ ศ ทางใหม่ ทิ ศ ทางของการนำ � เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์และกลไกการตลาดชี้นำ�การพัฒนามาเป็นฐานคิดและลงมือ
ปฏิบัติการ เป็นการสร้างพื้นที่กลางในสังคมของอาหารอินทรีย์เพื่อ
เปลี่ยนค่านิยมของประชาชนในสังคม ให้หันมาให้ความสำ�คัญกับการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับสุขภาพ ด้วยความเชื่อ
ที่ว่า เมื่อผู้บริโภคตื่นตัว ความต้องการอาหารอินทรีย์หรืออาหาร
ปลอดภัยมีมากขึ้น จะชี้นำ�การผลิตของเกษตรกรและทำ�ให้เกษตรกร
หันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเองในที่สุด
แนวทางที่ 2 คือ การสร้างกลไกความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน
(Partnership) กับภาคีต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
ทั้งนี้เพราะไม่มีองค์กรโดดใดๆ จะสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ
ขับเคลื่อนสังคมอันซับซ้อนด้วยลำ�พังองค์กรตนเองเท่านั้นได้อีกต่อไป
และรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นก็ต้องการมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วม
แบบการร่วมรับรู้และเพียงยกมือเห็นด้วยเท่านั้น แต่ต้องการการมี
ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นแบบมาร่ ว มเป็ น หุ้ น ส่ ว น ลงแรง ลงขั น
ลงความคิด ลงมาคลุกและขยับไปด้วยกัน หรือในภาษาสากลเรียกว่า
การเป็นหุ้นส่วนหรือ Partnership เพื่อร่วมกันฟันผ่าอุปสรรคและ
ยกระดับการพัฒนาผ่านข้อจำ�กัดต่างๆ ไปด้วยกัน องค์กรหรือกลุ่มคน
ที่จะร่วมเป็นภาคีนั้น อาจมีความเป็นทางการตั้งแต่องค์กรภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน หรือแม้แต่
ชมรมหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ ร่วมกัน
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ตั ว อย่ า งของการรั บ มื อ กั บ อุ ท กภั ย คลองตงและคลองภู มี
การจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ 22 แห่งเพื่อจัดการขยะ การดูแล
คนยากลำ�บากและคนเปราะบาง การจัดการฐานข้อมูลให้มชี วี ติ เพือ่ การ
ดูแลกลุม่ เปราะบางทางสังคมอย่างเป็นระบบด้วย Application iMed@
home คือตัวอย่างของความร่วมมือในลักษณะ Partnership ที่เป็น
อีกรูปธรรมแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมในยุคปัจจุบัน
โลกได้ก้าวมาสู่ความซับซ้อน เทคโนโลยีกำ�หนดวิถีชีวิตและ
ระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ เป็นความท้าทายยิ่งของภาคประชาชน
ภาคประชาสังคมหรือภาคพลเมือง ที่ต้องร่วมกันสร้างสรรค์แสวงหา
แนวทางการขับเคลื่อนขบวนการภาคสังคมให้สามารถสร้างสรรค์สังคม
ลดความเหลื่อมล้ำ� สร้างความเป็นธรรม สร้างโลกที่เป็นสีเขียว อาหาร
สะอาด มีสงิ่ แวดล้อมและสภาพสังคมทีเ่ อือ้ ต่อคุณภาพชีวติ และสุขภาพ
หรือมีธรรมาภิบาลของระบบในสังคมที่มีประสิทธิภาพและไม่คอรัปชั่น
ให้ได้
บทเรียนจากฐานรากของจังหวัดสงขลาทั้ง 10 เรื่องนี้ น่าจะ
พอจะเป็นคำ�ตอบเล็กๆ และเป็นแสงดาวแห่งความหวัง ในท่ามกลาง
มหาสมุทรของการเปลี่ยนแปลงได้ดีทีเดียว
				 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
มูลนิธิชุมชนสงขลา
13 สิงหาคม 2562
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ความเป็นมาของวิสัยทัศน์สงขลา 2570

วิสยั ทัศน์ “สงขลา เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” นี้คือทิศทางการพัฒนาที่ดำ�เนินการร่วมกัน
ของภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในนาม 15 ภาคีบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 5 องค์กรวิชาการ 2 องค์กรภาครัฐ 3 องค์กรภาคเอกชน
และ 5 องค์กรภาคประชาชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สงขลา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
องค์ การบริ หารส่ ว นจั งหวั ด สงขลา หอการค้า จังหวัด สงขลา สภา
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สงขลา สมาคมสมาพั น ธ์ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
จั ง หวั ด สงขลา สมาคมมู ล นิ ธิ พ ลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ มู ล นิ ธิ
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ มู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลา และมู ล นิ ธิ เ รารั ก สงขลา
เฉลิมพระเกียรติ
กระบวนการจัดทำ�วิสัยทัศน์สงขลา 2027 ได้เริ่มขึ้น โดย 15
ภาคีฯ ได้ร่วมกันจัดเสวนาระดมสมอง “จุดประกายวิสัยทัศน์สงขลา
2020 : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” ครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อจุดประกายในการตอบโจทย์สำ�คัญที่ว่า “15 ปีที่ผ่านมา เกิดอะไร
ขึ้นในสงขลา” และมองอนาคตว่า “อีก 8 ปีข้างหน้า ชาวสงขลา
คาดหวังอะไร”
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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จากนั้นกระบวนการจัดทำ�วิสัยทัศน์สงขลา ระยะที่ 2 เริ่ม
ดำ�เนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555-กันยายน
2556 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับฟังประมวลความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการยกร่าง
“วิสัยทัศน์สงขลา 2020” โดยจัดสัมมนาระดมความเห็น 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับจังหวัด 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และประมวล
ความเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่เขตอำ�เภอ 4 เขต 4 ครั้ง
ได้แก่ พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ (อำ�เภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ
สิงหนคร) พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ (อำ�เภอเมือง หาดใหญ่ สะเดา) พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
(อำ�เภอนาหม่อม บางกล่� 
ำ รัตภูมิ ควนเนียง นาหม่อม คลองหอยโข่ง)
และพื้นที่ความมั่นคง (อำ�เภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
2. ยกร่างวิสยั ทัศน์ฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและปฏิบตั ิ
การสัมมนาฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายกฤษฎา บุญราช)
แต่งตั้ง ดำ�เนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และ 11 มิถุนายน 2556
3. เข้าสูก่ ระบวนการเสวนาเพือ่ ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน
ต่อร่างวิสัยทัศน์ฯ เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาของคณะทำ�งาน
ยกร่างฯ เป็นครั้งสุดท้าย
4. จัดการประชุมเพื่อประกาศ “วิสัยทัศน์สงขลา” มอบเป็น
ของขวัญแก่ชาวสงขลาในปี 2556 ในวันที่ 30 กันยายน 2556
จากการยกร่างวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ
และ 15 ภาคีการบริหารจัดการ ได้มีมติขยายห้วงเวลาของวิสัยทัศน์ฯ
ซึ่งเป็นแผน 8 ปี ปรับเปลี่ยนเป็นแผนระยะยาว 15 ปี
“สงขลา ต้องเป็นที่หนึ่ง ถ้ายังไม่ถึง เราผลักเราดัน
ใครคิดก็คิด ใครฝันก็ฝัน คนสงขลาเท่านั้น ที่ทำ�ฝันให้เป็นจริง”
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ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งการเพิ่มรายได้ประชากร
มูลค่าทางการค้า และการลงทุน โดยให้รายได้ประชากรอยู่ในระดับ
1 ใน 5 ของประเทศ
2. พั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต บนวิ ถี ข องความพอเพี ย ง
ครอบครั ว อบอุ่ น สั ง คมเอื้ อ อาทร สมานฉั น ท์ เป็ น ธรรม และ
อยู่เย็นเป็นสุข สู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมต้นแบบ
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม บนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติทสี่ มดุลและยัง่ ยืน โดยมุง่ การหยุดทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สงขลาเป็นเมืองสีเขียว
4. สร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อย ที่เอื้อต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผนึกความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทุกระดับ ให้ยุติสถานการณ์การก่อเหตุร้าย
อย่างถาวร
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Issue)

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. พัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
การบริการ และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมภูมิภาคระดับมหภาคอื่นๆ ในอนาคต
2. ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยระบบเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งสู่การลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ และขยายโอกาส ทางการผลิ ต การตลาด การจ้ า งงาน
การส่งออก ทั้งมิติด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี
และองค์ความรู้
3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน โดยเน้นการ
พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณู ป โภค การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารจั ด การ
การบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของด่านชายแดน และความ
สัมพันธ์ของเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ให้มีมูลค่า
ทางการค้าชายแดนเป็นระดับ 1 ของประเทศ และระดับ 1 ใน 5 ของ
ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมกระบวนการผลิต การตลาด การค้า การลงทุน
ในอุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเล การปศุสัตว์ สินค้าการเกษตร
อย่างครบวงจร สู่การเป็นศูนย์กลางชองภาคใต้
5. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีกลุม่ ประชาคม
อาเซียน โดยเน้นบทบาทการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองการค้าและ
การท่องเที่ยวชายแดน เมืองการศึกษานานาชาติ และเมืองบริการ
สุขภาพสาธารณสุข ของประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ทางด้าน
ภาษา ของประชากรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
12
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เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อรอง การประสานงาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ในภูมิภาคประชาคมอาเซียน
7. จัดให้มแี ผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะยาว ในลักษณะ
องค์รวม เพื่อพัฒนาสู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสมดุล ทั้งด้านวัตถุ
จิตใจ สติปัญญา การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนา ภายใต้
หลักความพอเพียงในการดำ�เนินวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาให้ชาวสงขลา
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งทางกายภาพและจิตใจ
8. ส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดำ�ริ และเฝ้าระวัง
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจ มีความสมดุลกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมเป็นสุข
9. สนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของสังคมไทย
ทัง้ จารีตประเพณีดงี าม ศิลปวัฒนธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่า ค่านิยมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ที่ควรอนุรักษ์ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร เคารพบุพการี
และวิ ถี ชี วิ ต ที่ มี ค วามเหมาะสมอื่ น ๆ ให้ ดำ � รงอยู่ เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น
สังคมไทย จากการคุกคามทางวัฒนธรรมในอนาคต เนื่องจากการ
ก้าวเข้าสู่ภาวะโลกไร้พรมแดน
10. เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และรณรงค์ ส ร้ า ง
ค่านิยม “สังคมเป็นสุข” บนภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ
ของกระแสโลก โดยเน้นคุณค่าของความอบอุ่นในครอบครัว การดำ�รง
วิถชี วี ติ แบบพอเพียง การรักษาธรรมภาภิบาลในสังคม และการยึดหลัก
“ความขยัน เสียสละ และความมีวินัย” ของประชากรทุกภาคส่วน
11. การพัฒนาขุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างระบบการ
เฝ้าระวังทางสังคมด้วยเครือข่ายประชาสังคม การพัฒนาองค์ความรู้
และความสมานสามัคคีในชุมชน การส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ดีงาม
การส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดอบายมุข ยาเสพติด บรรลุสู่ความเป็น
“ชุมชนเป็นสุข” ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในปี 2570
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ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
12. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา
การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้ประโยชน์ และการสงวนรักษา
โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และยั่งยืน
รวมทัง้ การเฝ้าระวังให้การขยายตัวของสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทัง้ นีจ้ ะต้อง
มีแผนแม่บทที่ชัดเจน
13. พัฒนากระบวนงานในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ
ในการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการเสื่อมสูญของทรัพยากรจากการ
บริโภค การนำ�กลับมาใช้ใหม่ การใช้ทดแทนทรัพยากรที่ร่อยหรอ
การสำ�รวจทรัพยากรใหม่ และการป้องกันการเสือ่ มสลายของทรัพยากร
โดยธรรมชาติ โดยผนึกความร่วมมือทั้งจากผู้ใช้ทรัพยากร ผู้อนุรักษ์
คุ้มครองทรัพยากร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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14. ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกของประชาชนและชุมชน
ในการร่วมกันมีบทบาทและรับผิดชอบต่อการรักษาความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชน การพัฒนา
จิตสำ�นึกในการเฝ้าระวังรักษา การสร้างเครือข่ายประชาสังคม และการ
ปรับปรุงคุณภาพในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ โดยให้มี
เครือข่าย “คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน” ภาคประชาชนทุกหมูบ่ า้ นชุมชน
ด้านความมั่นคง
15. เสริมสร้างให้มีการสถาปนาความมั่นคงแบบองค์รวม
ของจังหวัด ทัง้ ความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
การสาธารณภั ย ความมั่น คงด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัย และความมั่นคงทางด้านอาหาร
และพลังงาน โดยสามารถดำ�เนินงานและบริหารจัดการความมั่นคง
ได้แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ
16. เสริมสร้างความมั่นคงสงบเรียบร้อย ทั้งในเขตเมือง
ชนบท และพื้นที่แนวชายแดน ด้วยการจัดระเบียบสังคมในแหล่ง
มั่วสุม แหล่งอบายมุข ยาเสพติด อาชญากรรม การค้าประเวณี และ
การค้ามนุษย์ โดยการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจทั้งด้านกำ�ลังคน
งบประมาณ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการจากองค์กรภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติการที่เป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
ให้สามารถดำ�รงชีวิต ประกอบธุรกิจการงาน การศึกษา สัมมนาอาชีพ
และร่วมกิจกรรมของสังคมได้โดยปกติสุข ภายใต้การมีระบบเตือนภัย
และเฝ้าระวังทางสังคมด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ โดยให้จังหวัด
สงขลาเป็นเขตปลอดการก่อเหตุร้ายทุกพื้นที่อย่างถาวร
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17. เสริมสร้างความมัน่ คงและเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ท้องถิน่ เอกชน และองค์กรประชาชน
ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล (โดยยึดหลัก นิติธรรม คุณธรรม การมี
ส่ ว นร่ ว ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามโปร่ งใส และมีความคุ้มค่า )
เพื่อเป็นกลไกรองรับการพัฒนาและแก้ปัญหาในภาพรวมของจังหวัด

โครงการสำ�คัญ (Project)

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำ�สวนยาง พัฒนาระบบ
สวนยางอย่างยั่งยืน และอุตสาหกรรมยางพารา ครบวงจร ทั้งด้าน
การผลิต การตลาด การค้า การลงทุน เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ยางพาราในประเทศ และดำ�รงความเป็น
ศูนย์กลางเมืองแห่งยางพาราของภูมิภาคประชาคมอาเซียน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายตัวของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ทุกสาขา และวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการผลิต การลงทุน
การตลาด การบริการ และการส่งออกอย่างครบวงจร
3. โครงการส่ ง เสริ ม กระบวนการผลิ ต การตลาด การค้ า
การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล การปศุสัตว์ และภาค
อุตสาหกรรมทุกสาขา ทั้งการผลิต การแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สู่การเป็นศูนย์กลางของภาคใต้
4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อสร้าง
เสริมบทบาทของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองการค้าชายแดน
เมืองการศึกษานานาชาติ และเมืองบริการสุขภาพสาธารณสุข นำ�ไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีกลุ่มประชาคมอาเซียน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคมนาคมและขยายความ
เชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ (Logistics) สู่ความเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมของภาคใต้และนานาชาติ โดยการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
16

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

ของการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก การขนส่งทางรถไฟ และ
การขนส่งทางเรือ เชื่อมโยงกับจังหวัดภาคใต้และประเทศในประชาคม
อาเซียน
6. โครงการสร้างท่าเรือน้ำ�ลึกสงขลาแห่งที่ 2 และการขยาย
ศักยภาพท่าเรือสงขลาแห่งแรก รองรับความเป็นเมืองการค้าการลงทุน
และการอุตสาหกรรมในประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่น
7. โครงการสร้างด่านพรมแดนสะเดา แห่งที่ 2 และการพัฒนา
ขยายด่านพรมแดนตามแนวเขตแดนจังหวัดสงขลาทุกด่าน เชื่อมโยง
กับด่านพรมแดนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ผนวกเป็นศูนย์กลาง
การค้าชายแดนของประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ
8. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วรองรั บ การ
ขยายตัวของภูมิภาค ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระบบการบริหาร
จัดการ การบริการ การตลาด และการขยายเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (พหุวัฒนธรรม) เชิงธุรกิจ และ
เชิงธรรมชาติ เชือ่ มโยงกับจังหวัดภาคใต้ ภายในประเทศ และเครือข่าย
ประเทศในประชาคมอาเซียน

ฉบับ Songkhla Vision 2027

17

9. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่ ด้วยระบบ
คลองระบายน้ำ�  การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ�  ระบบระบายน้ำ�ในเขตเมือง
การพัฒนาระบบผังเมือง การสร้างจิตสำ�นึกและองค์ความรู้ประชาชน
และการพัฒนาระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่ยุติลงอย่างถาวรภายในปี 2570
10. โครงการแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทุกอำ�เภอใน
จังหวัดสงขลา ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ
การกั ด เซาะชายฝั่ ง และสาธารณภั ย อื่ น ด้ ว ยระบบการเตื อ นภั ย
การเฝ้าระวัง การวางแผน การบริหารจัดการแบบองค์รวม การพัฒนา
องค์ความรู้ และสร้างจิตสำ�นึกในความร่วมมืออย่างเป็นระบบ
11. โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ ชุ ม ชน ด้ ว ยการพั ฒ นา
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างจิตสำ�นึกของวิถีชีวิตการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นสุข รวมทั้ง การเฝ้าระวังชุมชน
และการจัดระเบียบสังคม เพือ่ ก้าวสูก่ ารสร้างหมูบ่ า้ นชุมชน เป็น “สังคม
ที่เป็นสุข”อย่างแท้จริง
12. โครงการโตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลให้แก่
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โตไปไม่โกง เช่น ไม่โกงการเลือกตั้ง
ไม่ทุจริต ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น
13. โครงการจั ด ทำ � แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
แบบองค์รวม โดยเน้นการพัฒนาด้านกายภาพ จิตใจ สติปัญญา
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนา ภายใต้หลักความพอเพียง
ในการดำ�เนินวิถีชีวิต เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข นำ�ไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ความมั่ น คงสงบเรี ย บร้ อ ย และการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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14. โครงการสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข องชาวสงขลา ด้ ว ยค่ า นิ ย ม
“สังคมเป็นสุข” โดยส่งเสริมให้เป็น “คนสงขลาที่น่ารัก สังคมสงขลา
ที่เป็นสุข” ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่น และยึดค่านิยม 3 ประการ ได้แก่
“ความขยัน ความเสียสละ และความมีวินัย” ของคนในสังคม ทั้งวินัย
ในการดำ�รงวิถีชีวิต และวินัยการจราจร โดยผนึกกำ�ลังกันจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ใน “วันสงขลา” เป็นประจำ�ทุกปี
15. ส่ ง เสริ ม สถาบั น การศึ ก ษาสู่ ร ะดั บ สากลที่ มี ศั ก ยภาพ
ในประชาคมอาเซี ย น ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
การบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ภาพลั ก ษณ์ และความร่ ว มมื อ ของครอบครั ว
ชุมชน และสังคม ที่มีต่อสถาบันการศึกษา ให้ผลการประเมินสถาบัน
การศึกษาของจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับ 1 ใน 5 ของอันดับสถาบัน
การศึกษาของประชาคมอาเซียน
16. โครงการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ ให้สงขลาเป็นเมือง
4 ภาษา รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและประชาคมอืน่ ในอนาคต
ด้วยการกำ�หนดให้จงั หวัดสงขลามีภาษาหลัก 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู ทั้งในส่วนราชการ องค์กร
เอกชน สถานศึกษา และชุมชน ที่สำ�คัญจำ�เป็นทุกแห่ง
17. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารขึน้ ทะเบียนพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
เขตสงขลาเมืองเก่า เป็น “เมืองมรดกโลก” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เชิงวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
18. โครงการแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้น
การแก้ไขปัญหาการตืน้ เขิน การขุดลอกร่องน้� 
ำ น้�ำ เสีย การพัฒนาพันธุ์
สัตว์น้ำ�  การสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยภาค
ประชาสังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เพื่อคืน
ความอุดมสมบูรณ์สทู่ ะเลสาบสงขลา รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาสิง่ กีดขวาง
ทางน้ำ�ในทะเลสาบสงขลา ด้วยการแสวงหาข้อยุติ และความร่วมมือ
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โดยเน้นการกระชับพื้นที่ของสิ่งกีดขวาง แก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ผิดกฎหมาย การส่งเสริมสำ�รองอาชีพอื่น และการสร้าง
จิตสำ�นึกต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของ
ทะเลสาบสงขลาและปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ�แล้วเสร็จ สามารถยุติ
ปัญหาความขัดแย้งลงอย่างถาวร
19. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้�ำ และขยะแบบองค์รวม ทัง้ น้�ำ ธรรมชาติ น้�ำ เพือ่ การอุปโภค
บริโภค น้ำ�เพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การบริการ
การสาธารณสุข และการใช้ประโยชน์อื่น ให้เพียงพอ สมดุล และยั่งยืน
โดยปราศจากมลภาวะ และความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้ประโยชน์
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และอื่นๆ รวมทั้งระบบ
การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
20. โครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์
เฝ้าระวัง และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ป่าไม้
ป่าชายเลน แหล่งน้ำ� แม่น้ำ� คูคลอง พื้นที่สาธารณะฯลฯ ให้ปราศจาก
การบุกรุก ยึดครอง ทำ�ลาย และทำ�ให้เสียหาย ด้วยการพัฒนา
องค์ความรู้ ส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังป้องกัน สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
โดยจัดตั้งในลักษณะเป็น “หมู่บ้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”ครบทุกพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง โดยผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม บนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล
และยัง่ ยืน มุง่ สูก่ ารหยุดการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างสิ้นเชิง
21. โครงการสถาปนาพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดการ
ก่อเหตุร้ายอย่างสิ้นเชิง ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษา
การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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22. โครงการบูรณาการการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐ
เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและสมานฉันท์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม ด้วยการผนึกความร่วมมือเพื่อสลายการก่อเหตุร้าย
ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจ และการเฝ้าระวังเหตุร้ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
23. โครงการจั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ ศู น ย์ อำ � นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถในการร่วมยุตสิ ถานการณ์การก่อเหตุรา้ ย รวมถึงการร่วมพัฒนา
ด่านชายแดน การร่วมป้องกันปราบปรามยาเสพติด อบายมุข สินค้า
หนีภาษี และอื่นๆ
24. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน
รองรับปัญหาการขาดแคลนอาหาร และพลังงาน ด้วยกระบวนการ
ส่งเสริมการผลิต การสำ�รองอาหาร และพัฒนาพลังงานทดแทนที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
25. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และองค์กรประชาชน ให้เป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล เพือ่ เป็นกลไกรองรับการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาในภาพรวม
ของจังหวัด
26. โครงการส่ ง เสริ ม จั ด ตั้ ง ระบบอาสาพั ฒ นาและป้ อ งกั น
ตนเอง (อพป.) และระบบอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามแนว
ชายแดน (ปชด.) ในระดับชุมชนของท้องถิ่น และตำ�บลหมู่บ้าน
ทุกแห่ง เพือ่ เป็นกลไกเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในระดับหมู่บ้านตำ�บลและท้องถิ่น
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พัฒนาการของการขับเคลื่อนโดยภาคพลเมือง

นับเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน อาจแบ่งออกเป็น 3 ช่วงสำ�คัญ
ดังนี้
ในช่วงแรก องค์กรภาคพลเมืองเติบโตคูเ่ คียงกัน ระหว่างองค์กร
ชุมชนที่โดดเด่นในแง่การเงินเพื่อการออม กับองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่สนใจงานด้านทรัพยากร คนจนเมือง องค์กรชุมชนหรือภูมิปัญญา
ชุมชนมาจากแกนนำ�ธรรมชาติที่มีลักษณะผู้นำ�คุณธรรม เริ่มเข้ามา
มีบทบาทตั้งแต่ปี 2520 โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ของลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์
เริ่มก่อตัว ต่อมาเริ่มมี NGOs “โครงการพัฒนาชุมชนประมงบ้าน
ปากบางนาทับ” (2524) โดยการนำ�ของคุณบรรจง นะแส ต่อมา
เกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน” (2524)
โดยการนำ�ของ นพ.อนันต์ บุญโสภณ จากนั้นมีชมรมเพื่อนนักพัฒนา
ภาคใต้ (2524-2528) กลุม่ พืชร่วมยาง/กลุม่ เกษตรป่ายาง/กลุม่ เกษตร
ยกร่อง/กลุ่มผักพื้นบ้าน (2528-2529) โดยการนำ�ของคุณกำ�ราบ
พานทอง “CORE Radio กลุ่มสื่อวิทยุสร้างสรรค์” (2530) “โครงการ
พัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้” (2531) โดยการนำ�ของคุณพิชยา แก้วขาว
ต่อมาเกิดสงขลาฟอรั่ม (2536) กลุ่มรักคูขุด (2536) มูลนิธิ
รักบ้านเกิดภาคใต้ (2536) เครือข่ายธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา
(2538) และเครือข่ายที่เคลื่อนไหวในเชิงประเด็นที่ตนสนใจ อาทิ
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ (2538) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
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(2539) เครือข่ายลุ่มน้ำ�ภาคใต้ (2539) กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา
(ตอนล่าง) (2538) รวมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สงขลาประชาคม
(2539) “สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง” (2540)
เรียกร้องรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ.2540 และวิทยาลัยวันศุกร์ (2542)
ปี 2541-2543 แนวคิ ด เชิ ง ปฎูิ รู ป เริ่ ม ก่ อ ตั วในระดั บ ชาติ
เกิดการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมผ่านกองทุนเพื่อการลงทุน
ทางสังคม (SIF) มีความพยายามยกระดับพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน มี ก ารคั ด สรรตั ว แทนภาคประชาชนเข้า สู่คณะ
กรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 2543 ถึงต้นปี 2544 โครงการ
บริโภคเพื่อชีวิตสงขลา มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ และศูนย์ประสานงาน
องค์กรภาคประชาชนสงขลา (ศปส.) และเกิดประชาคมสุขภาพสงขลา
รวมตัวกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน องค์กรการเงิน
และเครือข่ายเชิงประเด็น
ช่วงที่สองหลังปี 2544 เป็นต้นมา สงขลาก็เป็นเหมือนกับ
อีกหลายจังหวัดของประเทศไทย กล่าวคือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ
ทางความคิดในการปฎิรูประบบสุขภาพ ภาคประชาสังคมระดับจังหวัด
ได้รับการประสานงาน ภาคีตระกูลส.เริ่มเข้ามาสนับสนุนการทำ�งาน
โดยชูประเด็นงานด้านสุขภาพมาสู่ชุมชน ขยายมุมมองด้านสุขภาพ
มาเป็น “สุขภาวะ” และปรับใช้ทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”
ของ นพ.ประเวศ วะสี นำ�มาสู่ภาคปฏิบัติการสำ�คัญๆ ได้แก่
• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ � นั ก 3 สนั บ สนุ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจั ง หวั ด /
เครือข่ายสร้างสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
ดำ�เนินการร่วมกับจังหวัดสงขลา โดยการประสานศักยภาพระหว่าง
องค์กรการเงิน องค์กรชุมชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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ผ่านการใช้ประเด็นร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสุขภาวะในระดับ
พืน้ ที่ มุง่ เน้นการสร้างเครือข่ายทีส่ นใจในประเด็นร่วมเดียวกันผ่านแผน
สุขภาพจังหวัด โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัด
สงขลา (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมพร ใช้บางยาง) ให้การ
สนับสนุน เกิดเครือข่ายภาคประชาชนเชิงประเด็นจำ�นวนมาก ได้แก่
หลักประกันสุขภาพ/อสม./คนพิการ/ผู้สูงอายุ/แรงงานนอกระบบ/
เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดล้อม/เด็กและเยาวชน/ผู้บริโภค/
วัฒนธรรม/สื่อสารสาธารณะ/การจัดการข้อมูล พัฒนาการในช่วงนี้
ทำ�ให้เกิดโครงสร้างความเป็นองค์กรนิติบุคคลของกลุ่มประเด็น
ดังกล่าวในลักษณะสมาคมและมูลนิธใิ นเวลาต่อมา นอกจากนัน้ แล้ว
สสส.ยังได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่าน พศส. (พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน) โดยมีเทศบาลตำ�บล
ปริกและ อบต.ท่าข้าม เป็นแกนนำ� 
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• สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี
2552 มีนโยบายสำ�คัญสนับสนุนให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น โดยให้มีกลไกคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ
เข้ามาร่วมบริหารจัดการ ช่วยให้ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ได้มี
โอกาสสั่งสมทักษะการบริหารจัดการกองทุนได้ไม่น้อย ในปีแรกมีพื้นที่
56 แห่ง ปี 53 เพิ่มเป็น 78 แห่ง และปี 54 ครบ 140 แห่ง นอกจาก
นั้นในระดับเขตยังสนับสนุนภาคประชาสังคม เครือข่าย 9 ด้านเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยทำ�งานร่วมกับสมาคมผู้บริโภคสงขลา และสนับสนุนให้
มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน สร้างการมีส่วน
ร่วมในระดับฐานรากอีกด้วย
• สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุน
องค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เปิ ดโอกาสให้ พื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ดใช้ พ ลั ง
ทางสังคม ถักทอกับพลังความรู้ ถกแถลง ต่อรองกับพลังเชิงนโยบาย
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีเครื่องมือสำ�คัญ
ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ...สงขลาเป็นพื้นที่จุดประกาย
การจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผล
กระทบจากนโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่สามารถร้องขอให้มกี ารศึกษา
ผลกระทบและนำ�มาสู่การกำ�หนดทางเลือกการพัฒนาใหม่ โดยร่วม
กิจกรรมกับภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี 2544 มีกิจกรรม
สำ�คัญ อาทิ การยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2549 จัดทำ�แผน
สุขภาพจังหวัด ปี 2553 จัดทำ�ธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี/กองทุนกลางพิจิตร/
ผลักดันวาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง” ร่วมกับ 12 ภาคี
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นับเป็นอีกองค์กร
ที่ มี บ ทบาทในการเสริ ม หนุ น ขบวนองค์ ก รชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
สวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน เติบโต อาทิ สมาคมสวัสดิการ
ภาคประชาชนจังหวัดสงขลา สร้างวัฒนธรรมการออมและหนุนช่วย
เป็นสวัสดิการภาคประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
ในขณะเดียวกัน ระยะนี้กลุ่ม NGOs และองค์กรชุมชนเดิม
ก็มีพัฒนาการในงานเชิงประเด็นและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กลุ่ม NGOs
และประชาสังคมจำ�นวนหนึ่งได้เข้าไปร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำ�คัญกับเรื่องการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อการทำ�ลาย
ช่วงชิงฐานทรัพยากรไปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาค
อุสาหกรรม
นับแต่ปี 2549 ได้มกี ารทำ�บันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพันธะสัญญาที่จะ
ขับเคลือ่ นให้คนสงขลามีสขุ ภาวะร่วมกันโดยใช้การทำ�แผนสุขภาพจังหวัด
สงขลาเป็นเครือ่ งมือในการหนุนเสริมให้เกิดการทำ�งานอย่างบูรณาการ
ของภาคีทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม NGOs
วิชาการ และชุมชน
ประเด็นหลักที่มีความสำ�คัญสูงและเป็นที่สนใจของภาคส่วน
ต่างๆ ในการขับเคลื่อนได้ มีทั้งสิ้น 4 กลุ่มเนื้อหา รวม 14 ประเด็น
ได้แก่
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1. กลุ่มเนื้อหาด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ
ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็ น การจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของสถานบริ ก าร
และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
• ประเด็นกองทุนชุมชนหรือกองทุนออมทรัพย์ทเี่ อือ้ ต่อการ
สร้างสุขภาพ (ต่อมาเปลี่ยนเป็น การวิจัยและพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม)
• ประเด็นบทบาท อสม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ
2. กลุ่มเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งมี 5 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
• ประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
• ประเด็นสุขภาพวัยแรงงาน: แรงงานนอกระบบ
• ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
• ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค
3. กลุ่มเนื้อหาด้านปัญหาสุขภาพที่เป็นประเด็นเฉพาะ
ซึ่งมี 4 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย
• ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
• ประเด็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
• ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างสุขภาพ
4. กลุ่มกลไกการบริหารจัดการและการหนุนเสริม
ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ
• ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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ในการดำ�เนินงานช่วงดังกล่าว มีผลสำ�เร็จสำ�คัญๆ ได้แก่
การสร้ า งความยอมรั บให้ กั บ ภาคประชาสั ง คมผ่ า นผลงานรู ป ธรรม
สำ�คัญๆ เช่น การทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ กลายเป็นต้นแบบ
การจั ด ทำ � ธรรมนู ญ สุ ข ภาพระดั บ พื้ น ที่ งานย้ อ นตำ � นานคลองแห
การท่องเที่ยวตามวิถีโหนด นา เล ฯลฯ และต่อมามีการจัดตั้งสมาคม
ของเครือข่ายเชิงประเด็นในแผนสุขภาพจำ�นวนมาก
ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดสงขลา โดย
เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคีทั้งภาครัฐ ภาค
ท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน ได้ร่วมกันประกาศวาระ “สงขลา
พอเพียง” เพือ่ ดำ�เนินงานสร้างสุขภาวะภายในจังหวัดสงขลา ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบูรณาการทำ�งานและการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา
องค์กรภาคีหลัก 12 องค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีทั้งภาครัฐ
ภาคท้ อ งถิ่ น ภาควิ ช าการ ภาคประชาชน ทั้ งในจั ง หวั ด สงขลา
และองค์กรในระดับประเทศ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกัน ได้แก่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
(อบจ.สงขลา) สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.สงขลา)
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.สงขลา)
สถาบั น พั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(กศน.ภาคใต้) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) มูลนิธิชุมชนสงขลา (ม.ช.ส.) และเครือข่ายองค์กร
ภาคพลเมืองจังหวัดสงขลา
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จะให้การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน “วาระพลเมือง
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพียง” อย่างเต็มกำ�ลัง
ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และรูปธรรมหลัก 11 ประการดังนี้

ยุทธศาสตร์ค่านิยมร่วม

1. มีเป้าหมายในเบื้องต้นส่งเสริมการเลี้ยงอาหารในงานศพ
แบบบุฟเฟต์

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันให้พื้นที่ระดับ
ตำ�บลหรือชุมชนในเขตเทศบาล ให้เป็นตำ�บล/ชุมชนสุขภาวะอย่างน้อย
40 ตำ�บล/ชุมชน
2. องค์กรภาคีทงั้ 12 องค์กรจะร่วมผลักดันนโยบายโรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นจริง
โดยจะร่วมสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
สุขภาวะของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควบคู่กับการสนับสนุน
การพัฒนาโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ให้เป็นสถาน
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บริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ในชุมชน
3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดกองทุน
สุขภาพตำ�บลครบทุกพื้นที่ และให้กองทุนสุขภาพตำ�บลใช้กระบวน
สมัชชาสุขภาพและกระบวนการทำ�แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการ
ทำ�แผนสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม เพือ่ เป็นแผนหลักในการใช้งบประมาณ
จากกองทุนสุขภาพตำ�บล ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการสร้าง
สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในมิติการสนับสนุนแนวคิดสงขลา
พอเพียง และกระบวนการสร้างสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการเรียนรู้

1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันสนับสนุนให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ
โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิด
แก่ผู้สนใจอย่างน้อย 100 แหล่งเรียนรู้
2. องค์ ก รภาคี ทั้ ง 12 องค์ ก รจะร่ ว มผลั ก ดั น กระบวนการ
ขับเคลือ่ นทุนทางสังคมในมิตทิ นุ องค์กรการเงินของชุมชน จากการออม
ไปสู่การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของสมาชิกในกลุ่มและส่งเสริม
การให้เพื่อสังคม
3. องค์กรภาคีทงั้ 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกลไกการดูแลผูด้ อ้ ย
โอกาสในสังคม ไม่ว่ากลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มคนยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง ผ่านช่องทางทั้งกลไกภาครัฐและภาค
ประชาสังคม ด้วยการประสานช่องทางที่มีให้เกิดการบูรณาการงาน
ร่วมกัน เช่น การบูรณาการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับ
ระบบงานดู แ ลผู้ พิ ก ารของกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสงขลาปี 2553 ให้เป็นจริง เพื่อการร่วมผลักดันให้เป็นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาวะในจังหวัดสงขลา โดยใช้กลไกสามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา (การสร้างฐานความรู้ การรณรงค์สร้างกระแส การเชือ่ มสูน่ โยบาย
สาธารณะ) ในการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาให้เป็นจริง
2. องค์กรภาคีทงั้ 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้จงั หวัดสงขลา
มีพื้นที่อุทยานสุขภาพ อย่างน้อย 2 พื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการปรับ
เปลี่ยนวิถีการกินการอยู่ให้ยึดสุขภาพเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นกระบวน
สำ�คัญในการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร การตรวจรับรองคุณภาพ
การพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การขนส่ ง และการกระจายผลผลิ ต
การจัดการด้านการตลาด
3. องค์กรภาคีทงั้ 12 องค์กรจะร่วมขับเคลือ่ นเพือ่ อนุรกั ษ์พนื้ ที่
ยุทธศาสตร์สำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา ในการจัดการ
ภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภา
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประสบความสำ�เร็จในบางเรื่อง ได้แก่
การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง การขยายผลหมู่บ้านในฝันไปสู่หมู่บ้าน
เรารักสงขลา การมีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำ�บลครบ 100%
การส่ ง เสริ ม การออม การดู แ ลคนพิ ก ารในบางอำ � เภอ การจั ด ทำ �
ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำ�คลอง
อู่ตะเภา การจัดทำ�วิสัยทัศน์จังหวัด 2570
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ช่วงที่สามปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทิศทางของภาคพลเมือง
เคลื่อนไหวออกไปใน 2 ทิศทางหลัก กล่าวคือ แนวทางที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่าย ต่อรองกับนโยบายการพัฒนา
ที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรของพื้นที่ โดยมีกลุ่ม NGOs และ
ประชาสังคมจำ�นวนหนึ่งเป็นแกนนำ� อาทิ สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหา
สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิภาคใต้สีเขียว สภาองค์กรชุมชนบางแห่ง
สงขลาฟอรั่ ม กั บ แนวทางที่ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในขององค์ ก ร
สานพลังพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ
ทั้งส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีการจัดตั้ง
สมาคม มูลนิธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดำ�เนินการในกิจกรรมเชิงพื้นที่และ
ประเด็นอย่างหลากหลาย กว้างขวาง อาทิ ภาคีคนรักเมืองสงขลา
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สมาคม สมาคมผู้บริโภคสงขลา มูลนิธิเครือข่ายเมืองในภาคใต้เพื่อ
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�
จังหวัด เป็นต้น โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลา สภาองค์กรชุมชน ได้เข้ามา
ร่วมกับ 15 ภาคีการบริหารจัดการ ร่วมกันจัดทำ�วิสัยทัศน์สงขลา
2570 โดยมีเป้าหมายกำ�หนดทิศทางการพัฒนาที่เป็นของคนสงขลา
ในระยะยาว เสริมหนุนการทำ�งานตามระบบปกติของภาครัฐ และเริ่ม
ประกาศใช้มาตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2556 เครือข่ายภาคประชาสังคม
จำ�นวนหนึง่ ได้ตอ่ ยอดวาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง” มาสู่ “วิสยั ทัศน์
สงขลา 2570” โดยใช้ยุทธศาสตร์ร่วม แต่มีการเพิ่มเติม ตีความ และ
ขับเคลื่อนโครงการแตกต่างไปจากโครงการที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์สงขลา
ในลักษณะเสริมหนุนกันและกัน โดยพยายามเปิดพื้นที่ทางความคิด
สร้างการมีสว่ นร่วมให้กบั ภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เข้ามาสูก่ ระบวนการ
ดำ�เนินงานที่ผ่านมา ให้สามารถเสนอแนวคิดและมีส่วนร่วมต่อการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ของตน ลดช่องว่างพึ่งพิงภาครัฐ
ในการขับเคลื่อน และความรู้สึกเป็นเจ้าของของประชาชนในภาพรวม
ยังมีน้อย
พัฒนาการในช่วงนี้มีองค์กรภาคพลเมืองและการเคลื่อนไหว
สำ�คัญมาเติมเต็มการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ได้แก่
1) ศู น ย์ ป ระสานงานภาคี พั ฒ นาจั ง หวั ด สงขลา (ศปจ.)
จัดตั้งขึ้นในปี 2558 ภายใต้การประสานการทำ�งานกับมูลนิธิชุมชน
สงขลา ร่วมกันขยายผลวิสัยทัศน์สงขลา 2570 จัดเวทีรับฟังความเห็น
และร่วมนำ�ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเสนอและและร่วมขับเคลื่อนให้เป็น
นโยบายสาธารณะในพื้ น ที่ โดยให้ นิ ย ามประเด็นยุท ธศาสตร์หลัก
เพิ่มเติมดังนี้
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• นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เป็นเศรษฐกิจไม่กอบโกย
ทุนใหญ่ไม่รุกรานทุนเล็ก ไม่รวมศูนย์ความเจริญ มีความ
เป็ น ธรรม มี ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น
ลดการแข่งขันแบบไม่เป็นธรรม ใช้ความคิดสร้างสรรค์
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ทรั พ ยากร
ด้านธรรมชาติ ประเพณีวฒ
ั นธรรม และร่วมกันให้กบั สังคม
และยกระดับสู่ความยั่งยืน ช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็ง
ดูแลตัวเองได้ ประชาชนแต่ละชนชั้น วิชาชีพ อยู่ดีกินดี
ส่งเสริมการบริโภคภายในกันเอง ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในจั ง หวั ด ผู้ ป ระกอบการมี อ นาคตที่ ดี ทุ ก คนมี ที่ ยื น
มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน
มีข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร (ยางพารา
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้3,824ชนิด) โครงการสงขลาเมืองสหกรณ์
โครงการสงขลาเมืองบริการสุขภาพ
• นิ ย ามสังคมเป็ น สุข : ปัจ เจกชนมีสุข ภาพกาย จิตดี
ท้องอิ่ม พูดดี ทำ�ดี คิดดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนและ
สังคมเอือ้ อาทร ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สิง่ แวดล้อม
ดี ปราศจากมลภาวะ มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบสหกรณ์ ราคาพืชผลเศรษฐกิจ
ไม่ ต กต่ำ �  ประชาชนมี ร ายได้ เ พี ย งพอเลี้ ย งตั ว เองได้
มีสวัสดิการ ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีสำ�นึกความเป็น
พลเมือง มีคา่ นิยมร่วม สามารถสือ่ สารได้ 4 ภาษา เคารพ
กฎหมายเคารพคนอืน่ มีความร่วมมือของหลายภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมเชื่อมโยงคน 3 วัย (มีการศึกษา
34

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

มีงานทำ� มีรายได้) ส่งเสริมยกย่องคนดี หน่วยงานองค์กร
รัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชนมีจิตบริการสาธารณะ
ไม่คอรัปชั่น มีธรรมาภิบาล
มีข้อเสนอโครงการที่น่าสนใจได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียน
ภาษา 4 ภาษา โครงการสร้างและพัฒนาแกนนำ�พลเมืองใหม่ (เยาวชน/
ผู้นำ�ชมรม,สมาคม,เครือข่าย/ท้องถิ่น/ท้องที่)บนฐานปฏิบัติในระดับ
พืน้ ที่ ร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคม ได้แก่ สวัสดิการ/สหกรณ์/ยาเสพติด/
ความมั่นคงทางอาหาร/สุขภาพ ฯลฯ โดยการหนุนเสริมจากภาครัฐ
ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน, โครงการชุมชนเป็นสุข สร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง
อย่างมีส่วนร่วม สร้างตำ�บลเข้มแข็ง ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน/ตำ�บล
สุขภาวะ
• นิยาม : สิ่งแวดล้อมยั่งยืน : สภาวะที่มีความสมบูรณ์
ของทรั พ ยากรและระบบนิ เ วศ มี ค วามมั่ น คงและมี
เสถียรภาพของดิน น้ำ�  ป่า อากาศและระบบเกษตร
เพือ่ ให้ครอบครัวและชุมชนคนสงขลาอยูเ่ ป็นสุข เกลอเขา
ป่า นา เล เมือง มีทรัพยากรพออยู่พอกิน
มีข้อเสนอโครงการสำ�คัญเพิ่มเติมได้แก่ โครงการรักษาฐาน
ทรัพยากร (ดิน น้ำ� ป่า อาหาร คน) หยุดการบุกรุกที่นาเป็นสวนยาง
หยุดการบุกรุกป่าฟื้นฟูป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว กำ�หนดการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ (Zoning) : พืน้ ทีค่ วามมัน่ คงทางอาหาร ยกระดับฐานทรัพยากร
ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ สร้างรูปธรรมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ
เกลอเล : โครงการส่งเสริมระบบฟาร์มทะเลเพื่อการอนุบาลสัตว์น้ำ� 
เกลอเขา : โครงการส่งเสริมป่าชุมชน โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
ระบบนิเวศในสวนยาง โครงการส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ หลวงเพือ่ การพึง่ พา
ทรัพยากรร่วมกัน เกลอเมือง : โครงการแปรรูปขยะตกค้างเป็นพลังงาน
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ไฟฟ้า โครงการ 1 ชุมชน 1 การจัดการขยะเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ผูด้ อ้ ย
โอกาส โครงการสวนผักคนเมือง โครงการบำ�บัดน้ำ�เสียระดับครัวเรือน
เกลอนา : โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์สงขลา โครงการสร้าง
แหล่งน้ำ�ขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง/น้ำ�ท่วม
2) ในปีเดียวกัน ได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน
ในจังหวัดสงขลา จำ�นวน 11 ครั้ง ทั้งระดับจังหวัดและอำ�เภอ มีผู้
เข้าร่วมจำ�นวนทั้งสิ้น 1,242 คน มีข้อสรุปสำ�คัญของความเห็นเพื่อ
การปฏิรูปในแต่ละด้านโดยสังเขปต่อไปนี้
ด้านที่ 1 เศรษฐกิจ ต้องการนโยบายทางการเกษตร แปรรูป
สินค้าทางการเกษตร เป็นการเกษตรแบบครบวงจร สนับสนุนพืช
เศรษฐกิจใหม่เพิ่มรายได้ให้ประชากร การควบคุมทุนขนาดใหญ่ผูกขาด
และคุกคามทุนชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ
ด้านที่ 2 สังคม ต้องการบริการทางสาธารณสุข การสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็ง การปฏิรูปตำ�รวจ
ด้านที่ 3 การเมืองการปกครองและธรรมาภิบาล การแก้ไข
กฎหมายป้องกันการทุจริต การป้องกันการขายสิทธิ์ซื้อเสียงด้วยการ
แก้ไขกฎหมายการเลือกตั้ง การกำ�หนดคุณสมบัติและเงื่อนไขก่อนเป็น
นักการเมือง การสร้างจิตสำ�นึกให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันการทุจริต
การเลือกตั้งกำ�นัน การขจัดการทุจริตการเลือกตั้งของนักการเมือง
ด้านที่ 4 การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ต้องการแนว
นโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
ครูผู้สอน การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา การยกเลิกการสอนพิเศษ
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ด้านที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการ
การแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยการปฏิรูปกฎหมายที่ดิน
ด้านที่ 6 ความสมานฉันท์ปรองดอง ต้องการแก้ปญ
ั หาความ
แตกแยกด้วยแนวทางการเมืองและสันติวิธี
3) ปลายปี 2558-2561 เครือข่ายภาคประชาสังคมจำ�นวนหนึง่
ที่ต้องการมีส่วนร่วมกำ�หนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดและลดช่องว่าง
การขับเคลือ่ นได้จดั สัมมนาและมีขอ้ เสนอการขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์สงขลา
2570 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยมี
การเคลื่ อ นไหวสำ � คั ญในนามเครื อ ข่ า ยผู้ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม
จังหวัดสงขลา ต่อจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
และเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลานำ�แนวทางดังกล่าวไปขับ
เคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางสำ�คัญ สร้างชุมชนปฏิบัติการและ
พื้นที่ต้นแบบดังนี้
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• เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจ
ชุมชน (กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม : เศรษฐกิจสีเขียว การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, นิเวศน์, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ มีคุณสมบัติ
พิเศษ มีเรื่องเล่ากระตุ้นความสนใจ) การส่งเสริมองค์กร
การเงิน/กองทุนชุมชนระดับจังหวัด)
		
• สังคมเป็นสุข สร้างความมัน่ คงปลอดภัย ในด้านวินาศภัย
(กลยุทธ์ พัฒนาทางเทคนิค CCTV,สร้างแนวป้องกัน
เขตเศรษฐกิ จ ,หน่ ว ยเฉพาะกิ จ ) ในด้ า นภั ย ธรรมชาติ
(กลยุ ท ธ์ : ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ป้ อ งกั น การถมที่ ข วาง
ทางน้ำ�, กลไกการทำ�งานของท้องถิ่นในรูปแบบสหการ,
กองทุนชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ) การดูแลผู้สูงอายุและ
คนพิการ (กลยุทธ์ : ชุมชนดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
สร้างสังคมอารยะ สังคมไม่ทอดทิ้งกัน) ความมั่นคงทาง
อาหาร (กลยุทธ์ : ส่งเสริมและปกป้องฐานการผลิตอาหาร
และยา, ธนาคารเมล็ดพันธุ์, พิพิธภัณฑ์อาหาร) ส่งเสริม
ศิลปาการ (กลยุทธ์ : มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
และไม่ได้ ส่งเสริมการนำ�วิถ/ี ความเชือ่ /ภูมปิ ญ
ั ญาต้นแบบ
มาแก้ไขปัญหาร่วมสมัย, ยกระดับเมืองเก่าสงขลาเป็น
มรดกโลก, ซุ้มเฟื่องฟ้าสัญลักษณ์ของสงขลา 4 มุมเมือง)
		
• สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: (กลยุทธ์:
รักษาป่าต้นน้ำ�/หน่วยเฉพาะกิจ, การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยเฉพาะพืชร่วมยางพารา/นา/โหนด/ไผ่, กองทุน
100 ปีสงขลาสีเขียว, รักษาพื้นที่ทะเลที่เป็นฐานทาง
อาหาร) พลังงานทางเลือก (กลยุทธ์ : การจัดการขยะ
ระดับชุมชน, แก๊สชีวภาพ, การใช้โซลาร์เซล, ตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์, Green city)
38

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

และสร้างการเมืองแบบมีส่วนร่วม ด้วยการส่งเสริมการเมือง
ภาคประชาชน (กลยุทธ์ : การสร้างธรรมนูญชุมชน, ผังชุมชนเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน, สภาพลเมืองตำ�บล, สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้นำ�
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงประจำ�ชุมชน, สื่อสารสาธารณะประจำ�
ชุมชน) ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดผ่าน “สภา
พลเมืองจังหวัดสงขลา” (กลยุทธ์: เวทีสาธารณะ การจัดการความรู้
การมีส่วนร่วม สื่อสารสาธารณะ)
ทั้งนี้ในแนวทางดังกล่าว ปี 2560 โดยการสนับสนุนจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิชุมชนสงขลา
ในฐานะผู้ประสานงานได้น�ำ มาเข้าสู่การจัดทำ�แผนงานการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 25602562) เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4pw) โดยประเด็นร่วมที่สำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนงานที่เป็นนโยบายสาธารณะ มี 3 ประเด็น ดำ�เนินการ
โดยมุ่งเน้นบางกลยุทธ์และมีประเด็นเป้าหมายเชิงนโยบายภายใต้
วิสัยทัศน์จังหวัด 2570 ประกอบด้วย
• ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก-เกษตรสุขภาพ
• ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการขยะ
• ด้ า นสั ง คมเป็ น สุ ข มุ่ งเน้ น การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
ในกลุ่มผู้นำ�องค์กรและดูแลคนยากลำ�บากและเปราะบาง
ทางสังคม
• และมีประเด็นเฉพาะที่เกิดตามสถานการณ์ ได้แก่ ประเด็น
การจัดการภัยพิบัติ
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ในส่วนของการต่อรองเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่งผล
สืบเนือ่ งทำ�ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและประชาชน
อันเกิดจากมุมมองการพัฒนาที่แตกต่าง ไม่มีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน แกนนำ�เครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมจำ�นวนหนึง่
ได้ร่วมกันมาวิเคราะห์สาเหตุสำ�คัญ ดังนี้
1. นโยบายของภาครัฐที่แยกส่วนลงมาในพื้นที่จังหวัดหรือ
ภาคใต้ ทำ�ให้ไม่รู้ทิศทางการพัฒนาและเกิดมุมมองที่แตกต่างระหว่าง
ภาครั ฐ และประชาชนในพื้ น ที่ ความสั บ สนในข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า ว
ให้ พิ จ ารณาว่ า ผู้ ใ ห้ ข่ า วสารการพั ฒ นาหรื อ โครงการนั้ น มาจาก
หน่วยงานใด หากเป็นข้าราชการประจำ�ในแต่ละกระทรวง โดยมาก
จะทำ�ตามนโยบายที่ได้รับการมอบหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นแผนงาน
โครงการในแต่ละปี แต่หาก
เป็นนักการเมืองนำ�เสนอจะ
เป็นความเห็นเชิงนโยบาย
ในภาพรวม ส่วนการพัฒนา
ระดับจังหวัดจะเป็นนโยบาย
ของผู้ว่าฯ ซึ่งมักเป็นความ
เห็ น ของบุ ค คลไม่ มี ค วาม
ต่อเนื่อง
2. ภาคเอกชนจะ
ม อ ง ผ ล กำ �ไ ร เ ป็ น ตั ว ตั้ ง
เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย สู ง สุ ด
ในการทำ�งาน ขณะที่ภาค
ประชาชนมั ก เคลื่ อ นไหว
จากมุ ม มองของผู้ ไ ด้ รั บ
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ผลกระทบในระดับชุมชน มุมมองและข้อมูลที่แตกต่างทำ�ให้เกิดความ
ขัดแย้งกัน แต่ก็มีกลไกกลางในส่วนของภาคเอกชนได้แก่ กรอ. และ
กกร. ที่ จ ะประสานกั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ร่ ว มกำ � หนดทิ ศ ทางโดยเฉพาะ
ในด้ า นเศรษฐกิ จ ทิ ศ ทางการทำ � งานร่ ว มระหว่ า งภาคเอกชนและ
ประชาชน ควรจะเป็นทางออกที่สำ�คัญของการพัฒนาระดับจังหวัด
ที่ ค นในพื้ น ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มกำ � หนดแทนนั กการเมืองหรือข้า ราชการ
ประจำ� แต่การประสานความเข้าใจและเพือ่ นำ�ไปชีน้ �ำ การพัฒนาจังหวัด
ขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ ภาพขององค์ ก รและปริ ม าณขององค์ ก รที่ จ ะสร้ า งผล
กระทบส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด
3. แนวทางความร่วมมือในอนาคต
• สร้างความเชื่อถือระหว่างกัน หาจุดร่วม นั่นคือ สงขลา
ไม่มีอุตสาหกรรมหนัก มีการกระจายรายได้กระจาย
อำ�นาจและความเจริญ
• สงขลาควรเน้ น การพั ฒ นาในด้ า นเศรษฐกิ จ ภายใต้
วิสัยทัศน์ประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และวิสัยทัศน์
สงขลา 2570 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
และสังคมเป็นสุข กรณีด้านเศรษฐกิจดำ�เนินการไปบน
ฐานทุนท้องถิน่ ทุนชุมชนและทุนเสรี ซึง่ สามารถยกระดับ
พัฒนาในด้านหลักได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์ โดยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และมีปลายยอดสงขลาจะเป็นศูนย์กลางการคลังและ
การเงินของภูมิภาค
ในส่วนภาคเอกชนมีการประชุม กรอ. (คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนฯ) มีพื้นที่ในการเสนอทิศทางการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจ ภาคประชาสังคมมีช่องทางของ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ/
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สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด สภาองค์กรชุมชนระดับตำ�บลมีช่องทางจัดประชุมสภาองค์กร
ชุมชนตำ�บลระดับจังหวัดในการเสนอเชิงนโยบาย แม้นมีช่องทาง
ดังกล่าวมาแต่ก็เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ�  ความสำ�เร็จยังอยู่
ในระดั บ ของภาวะผู้ นำ � ขององคกรเหล่ า นั้ น ยั ง ขาดการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในลักษณะการมามองเป้าหมายเดียวกันในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ในปัจจุบัน
(2556-2562)
3.1 ในส่วนของ 15 ภาคีบริหารจัดการ มุ่งเน้นการให้เกิด
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำ�แผนไปสู่การขับเคลื่อน โดยความ
รับผิดชอบของ 5 มหาวิทยาลัย ในการดำ�เนินการของ 15 ภาคีบริหาร
จัดการจะมีการประชุมร่วมกันทุก 3 เดือน โดยมีสำ�นักงานจังหวัด
เป็นเลขานุการ
3.2 การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม เพื่อเป้าหมาย
การทำ�งานร่วมกันของพลเมืองสงขลา ให้สามารถเชื่อมประสานการ
ทำ�งานต่อกัน ปี 2561 มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิเครือข่ายเมือง
ภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN)
สภาองค์กรชุมชนตำ�บลจังหวัดสงขลา เริ่มต้นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
โดยในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ได้กำ�หนดจัดกิจกรรมเพื่อสานพลัง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในฐานะองค์กรภาคพลเมือง
ในจังหวัดสงขลา มองภาพรวมการพัฒนาทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม การเมือง ประสานนำ�ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกัน
เสนอแนวทางการทำ � งานโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน ประชาชนเป็ น
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ศู น ย์ ก ลาง แนะนำ � ความ
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร พ ร้ อ ม ด้ ว ย
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่
องค์กรจะดำ�เนินการโดยมี
ประโยชน์ของสาธารณชน
ในสงขลาเป็ น เป้ า หมาย
ผ่ า นการอ่ า นคำ � ประกาศ
พลเมืองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
การทำ�งานร่วมกัน พร้อม
กับรายงานความก้าวหน้า
และข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
จากขบวน 4p-w สงขลา
ห รื อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
นโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มจั ง หวั ด สงขลา อั น เป็ น ขบวนที่
ต่อเนื่องจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด 3 ประเด็นได้แก่ เกษตรสุขภาพ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ และการดูแลคนยากลำ�บาก
และเปราะบางทางสังคม ความก้าวหน้าและข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา 6 ประเด็น ได้แก่ 1.การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 2.การจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3.การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร 4.การจัดการน้ำ�และภัยพิบัติ
5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 6.การสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน และองค์กรการเงิน โดยมีเครือข่าย
ภาคพลเมืองมาร่วมอ่านคำ�ประกาศพลเมืองดังนี้
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ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด

1

ความร่วมมือในความ
เป็นพลเมืองสงขลา
1.1 เสนอแนวทางการ
พัฒนาโดยใช้สงขลาเป็น
ฐาน สะท้อนภาพการ
พัฒนาจังหวัดร่วมกัน

• องค์กรร่วมประกาศคำ�พลเมือง 24 องค์กร
• องค์กรมูลนิธิ 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิ
  เรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิชุมชน
  สงขลา มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�สงขลา
  มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือ
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  (SCCCRN) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงาน
  และอาชีพ
• ภาคเอกชน 4 องค์กร ได้แก่ หอการค้าจังหวัด
  สงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว
  จังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  จังหวัดสงขลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
  สงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
• ภาควิชาการ 3 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
  ทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์
  อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สมาคมจำ�นวน 4 องค์กร ได้แก่ ภาคี
  คนรักเมืองสงขลาสมาคม สมาคมผู้บริโภค
  สงขลา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน
  สงขลา สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 องค์กร
  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  พชอ.นาทวี (อบต.ทับช้าง) เครือข่าย
  23 เกลอ (อบต.ท่าข้าม)
• ชมรมเครือข่ายต่างๆ จำ�นวน 5 องค์กร
  ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตำ�บลจังหวัด
  สงขลา เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
  เครือข่ายเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
  สงขลา ศูนย์อาสาสร้างสุข ชมรมเพื่อนช่วย
  เพื่อนคนพิการสงขลา
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เล่ม 7

ที่

2

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด

1.2 ความร่วมมือเพือ่ การ
รับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือภัย
พิบัติ

การลงนามความร่วมมือเพื่อการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12 องค์กร
• มูลนิธิ SCCCRN ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
  สาธารณะภัยเขต 12 ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�
  ภาค 8 สำ�นักงานชลประทานสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วน
  จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนไท

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การดำ�เนินงานพัฒนา
จังหวัดในฐานะพลเมือง
   2.1 ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การขับเคลื่อนให้สงขลา
เป็นเมือง MICE City
และ Sports City และ
สงขลาเมืองเก่าสู่มรดก
โลก เกษตรสุขภาพ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เกษตรกรรมยั่งยืน
ความมั่นคงทางอาหาร
การท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ
ทุกระดับทั้งเชิงเกษตร/
ชุมชน/ประวัติศาสตร์

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
• หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกันเร่งและ
  สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
  วัดสุวรรณคีรีที่จะสร้างอนุสรณ์สถานพระเจ้า
  ตากสินมหาราช รวมทั้งหอประวัติศาสตร์
  ต้นตระกูล ณ สงขลา ผลักดันให้จังหวัด
  สงขลาเป็นเมือง MICE City และผลักดัน
  สงขลาให้เป็น Sports City จะสร้างให้
  สำ�เร็จในปี 2563
• ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สงขลาเปรียบ
  เหมือนเพชรที่รอการเจียรนัย อาทิ เพชร
  บ้านเกิดของหลวงปู่ทวด เพชรยุคมุสลิม
  เพชรตั้งแต่รัชกาลที่ 3 มีเชื้อสายเป็น
  เจ้าเมืองจังหวัดสงขลา อาคารทรงจีนที่
  ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในเอเชียอาคเนย์
  ส่งเสริมให้พลเมืองรักสงขลา และขับเคลื่อน
  เมืองสงขลาไปสู่มรดกโลก
• สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว
  จังหวัดสงขลา ส่งเสริมศักยภาพให้กับ
  ผู้ประกอบการ/สมาคมในด้านการท่องเที่ยว
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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  ในทุกๆ ด้าน เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูล
  ข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
  และต่างประเทศ ร่วมกับภาครัฐและภาค
  เอกชน องค์การบริหารส่วนตำ�บล องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัด ชุมชน ในจังหวัดและ
  ต่างจังหวัดเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิง
  คุณภาพเชิงนิเวศน์เกษตรและวัฒนธรรม
  ร่วมกับรัฐและเอกชนพัฒนาสงขลาเป็น
  MICE City ร่วมมือกับสถาบันฝีมือแรงงาน
  จังหวัดสงขลาเพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  รายใหญ่และรายย่อย ฝึกอบรมภาษาจีน
  ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ส่งเสริม
  ให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
  จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน
  เทศกาลหาดใหญ่มิดไนท์ เทศกาลสงกรานต์
  เทศกาลอาหารหรอย เทศกาลกินเจ เทศกาล
  ลอยกระทง หาดใหญ่เคาท์ดาวน์ เทศกาล
  สงขลายิ้มอิ่มและเที่ยว กิจกรรมร่วมกับ
  หาดใหญ่ประชารัฐ การแข่งขันโบลิ่ง
• บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจ
  เพื่อสังคม) จำ�กัด ร่วมกับตลาดกรีนเวย์
  มูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่ายเกษตร
  อินทรีย์จังหวัดสงขลา เกษตรและสหกรณ์
  พัฒนาชุมชน อำ�เภอหาดใหญ่ ส่งเสริม
  เกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เปิด
  ตลาดอาหารสุขภาพ ได้แก่ ตลาดกรีนโซน
  ซึ่งอยู่ในตลาดกรีนเวย์ อ.หาดใหญ่ เพื่อให้
  กลุ่มเกษตร เครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามา
  จำ�หน่ายสินค้าสุขภาพ ตอนนี้ตลาดก้าว
  เข้าสู่ปีที่ 2 มีสินค้าเกษตรปลอดภัย
  เกษตรอินทรีย์ เกษตรชุมชน และเป็น
  ตลาดประชารัฐจังหวัดสงขลา นอกจากนั้น
  ยังสนับสนุนเกษตรกรให้สร้างรายได้จาก
  สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และการ
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รายละเอียด
  ท่องเที่ยวชุมชน บริษัทฯจะเข้าไปสนับสนุน
  ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
  โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้าง
  องค์ความรู้ ส่งเสริมความรู้เพื่อสร้าง
  ประโยชน์ต่อยอดการตลาด พัฒนาแบบ
  บูรณาการ วิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทาง
  การขายใหม่ๆ การสื่อสารสร้างการรับรู้
  เพื่อความยั่งยืน ช่วยสร้างแบรนด์และหา
  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น
  และสื่อระดับประเทศ และบริหารจัดการ
  ทั้งด้านต้นทุน บัญชี เป็นรูปแบบธุรกิจที่
  รายได้หลักมาจากการให้คำ�ปรึกษาแก่ธุรกิจ
  ชุมชนและการค้าขาย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา
  1.ก่อตั้งโรงเรียนธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้
  องค์ความรู้ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี 4.0 ให้กับ
  ผู้ประกอบการ 2.กิจกรรมรับฟังเสียงธุรกิจ
  เอสเอ็มอี เพื่อเป็นกระบอกเสียงสะท้อน
  ปัญหา รวมถึงการเสนอแนะ และมีการ
  แก้ไขนำ�ไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้า
  3.โครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลาเพื่อ
  ร่วมสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาให้เข้มแข็ง
  โดยใช้กลุ่มกิจกรรมนำ�การท่องเที่ยวสู่วิถี
ชุมชน
• มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสถาบัน
  ทักษิณคดีศึกษาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
  มีชีวิตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้
  พหุวัฒนธรรม และเป็นท่องเที่ยวและแหล่ง
  เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ที่มีมาตรฐานเพื่อ
  เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมรายได้การ
  ท่องเที่ยวของคนสงขลาและคนเกาะยอ
  สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยคณะ
  วิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรม
  เกษตรและชีวภาพ
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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• เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 1.เสริม
  กระบวนการเรียนรู้และยกระดับการพัฒนา
  พื้นฐานเกษตรยั่งยืนโดยเฉพาะฐาน
  พันธุกรรมพืชได้แก่พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น
  สงขลา ซึ่งสงขลามีศักยภาพสูงมากในการ
  ยกระดับพืชเหล่านื้ เช่น ทุเรียนพื้นบ้าน
  ส้มโอ มะพร้าว ข้าวพื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน
  ต่างๆ มะไฟกา จำ�ปูริง/จำ�ไหร ซึ่งจะ
  ยกระดับมูลค่าและคุณค่า 2.จัดสมัชชา
  เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เพื่อความเข้มแข็ง  
  เครือข่ายและขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการ
  พัฒนาที่ยั่งยืนปีละครั้ง 3.เรื่องของชาว
  สวนยางยั่งยืน เพื่อให้เกิดรูปแบบเกษตร
  ผสมผสาน 10%

   2.2 ด้านสังคมเป็นสุข
ประกอบด้วยการจัดการ
ทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
ยกระดับเมืองสวัสดิการ
แห่งชุมชนเป็นเมืองระดับ
ชาติ การพัฒนาผู้บริโภค
ที่เข้มแข็งและมีบทบาท
ช่วยเหลือสังคม การ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมศิลปะศิลปินเป็น
สื่อในการสื่อสารด้าน
สุขภาวะ สงขลาเป็นเมือง
แห่งอาสาสมัครและ
จิตอาสา การช่วยเหลือ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
แรงงานนอกระบบ
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ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
• มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ.
  (ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัด
  สงขลา) ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาความ
  มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พัฒนา
  ชุมชน สาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
  จังหวัด และสำ�นักงานสถิติจังหวัด ร่วมสร้าง
  “สังคมไม่ทอดทิ้งกัน” เก็บรวบรวมข้อมูล
  คนยากลำ�บาก พร้อมกับพัฒนาแอพพลิ  เคชั่น iMed@home ระบบข้อมูลกลางเพื่อ
  การบูรณาการและสร้างตัวแบบเพื่อให้เกิด
  การทำ�งานร่วมกัน มีข้อมูลคนยากลำ�บาก
  เข้าสู่ระบบประมาณ 3,500 ราย
  ปี 2561-2562 จัดทำ�พื้นที่ต้นแบบนำ�ข้อมูล
  มาขยายผลและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และมี
  กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนำ�เงินมา
  จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อช่วยคนยากลำ�บาก
  ได้ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่าย พชอ.
  (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
  อำ�เภอ) ในอำ�เภอ
เล่ม 7

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด
  หาดใหญ่ ได้แก่ ต.ทุ่งตำ�เสา ต.พะตง
  อ.สิงหนคร ได้แก่ ต.รำ�แดง ต.ชะแล้
  ต.ทำ�นบ ต.ป่าขาด ต.ปากรอ อำ�เภอเมือง
  ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน รวมทั้งศูนย์
  สร้างสุขชุมชนร่วมกับกองทุนฟื้นฟูฯ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นที่
  5 ตำ�บล ได้แก่ อบต.คูหา อบต.ทับช้าง
  ทม.สะเดา ทม.เขารูปช้าง ทต.ระโนด
  ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยใช้ระบบ
  ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
  (โฮมเน็ทไทยแลนด์) มีพื้นที่ดำ�เนินการ
  ในเขตเทศบาลนครสงขลา กับกลุ่มอาชีพ
  แม่ค้ารถเร่แผงลอย กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าปาเต๊ะบ่อยาง
  กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิก และอื่นๆ ส่งเสริม
  ให้เมืองมีการพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
  ของแรงงานนอกระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
  และการเข้าถึงบริการทางสังคมจากภาครัฐ
• สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับเครือข่าย
  และองค์กรผู้บริโภคระดับอำ�เภอ พัฒนา
  กลไกการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับ
  พื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อ
  เตือนภัยผู้บริโภคและนำ�สู่การจัดการปัญหา
  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างการ
  มีส่วนร่วมของประชาชนในการกำ�หนด
  มาตรการหรือนโยบายเพื่อการคุ้มครอง
  ผู้บริโภค 3.การส่งเสริมสนับสนุนให้
  ประชาชนเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคและสิทธิ
  ในระบบหลักประกันสุภาพ
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• ศูนย์อาสาสมัครกองกิจการนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มี 2 หน่วยงานย่อยได้แก่หน่วยส่งเสริม
  งานอาสาสมัคร และหน่วยบัณฑิตอาสา
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 ภารกิจ
  คือ 1.เปิดรับความต้องการด้านอาสาสมัคร
  เพจ เว็บไซต์จากเครือข่ายชุมชนหรืองค์กร
  ชุมชน ภาคเอกชน หน่วงงานภาครัฐ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน
  ชุมชนไปสู่การพัฒนา 2.หลักสูตรการฝึก
  อบรม การพัฒนาชุมชนในการถอดบทเรียน
  จิตอาสา การศึกษาชุมชน ให้กับนักศึกษา
  และชุมชนที่สนใจ 3.จัดงานมหกรรม
  จิตอาสาภาคใต้ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน
  เรียนรู้บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน
  ที่ทำ�งานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมในพื้นที่
  ภาคใต้ 4.สนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตอาสา
  เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายภายใน
  และภายนอกมหาวิทยาลัย 5.สนับสนุน
  ให้นักศึกษา บุคลากร ผู้เกษียณ ได้ทำ�
  กิจกรรมจิตอาสาในทุกยามในยามวิกฤติภัย
  พิบัติหรือในยามปกติ
• สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
  ขยายแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท
  เพื่อทำ�กองทุนสวัสดิการชุมชน ครอบคลุม
  ทั้ง 140 ชุมชนตำ�บล เทศบาล
• สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
  ผลิตสื่อเพื่อช่วยรณรงค์ทางสังคม จัดเก็บ
  ข้อมูลเบื้องต้นของมรดกภูมิปัญญาทาง
  วัฒนธรรมโนราและหนังตะลุง เพื่อจุด
  ประกายให้มีการผลักดันให้หนังตะลุงและ
  โนรา เป็นมรดกโลก

50

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์
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• องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนสงขลา การแพทย์ฉุกเฉิน
  มีกู้ชีพกู้ภัยที่ให้การบริการ เป็นแหล่งเรียนรู้
  ของจังหวัดและประเทศ รองรับสังคม
  ผู้สูงอายุจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ตั้งอยู่ที่
  สวนประวัติศาสตร์เปรมติณสูลานนท์
  มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำ�เป็นต่อ
  สุขภาพดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
  ที่บ้านติดเตียง และกลุ่มผู้ป่วยหลังพ้น
  ภาวะระยะวิกฤติจำ�เป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
  สมรรถภาพ
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
  อำ�เภอ (พชอ.) เช่น อ.นาทวี จัดตั้งศูนย์
  ฟื้นฟูสมรรถโดยชุมชนตำ�บลทับช้าง ซึ่งมี
  ตัวแทนจากภาคส่วน มีจิตอาสาในการดูแล
  กลุ่มที่รอการฟื้นฟู
• เครือข่าย 23 เกลอ (อบต.ท่าข้าม) แนวทาง
  ในการขับเคลื่อน1.สร้างการมีส่วนร่วมในการ
  พัฒนา เช่น ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำ�บล
  ท่าข้าม การบริการจัดการชุมชนสมานฉันท์
  ของควนรู ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้
  เป็นต้น 2.ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม
  โดยชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน การดูแล
  สุขภาพโดยชุมชน การจัดการภัยพิบัติ และ
  การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน ยกตัวอย่าง
  เช่น ศูนย์แพทย์สามตำ�บล ท่าข้าม น้ำ�น้อย
  ทุ่งใหญ่
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รายละเอียด
• สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนประเด็น คือ
  1.สงขลากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.สงขลากับ
  การจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม
  และเป็นธรรม 3.สงขลากับการพัฒนาพื้นที่
  ความมั่นคงทางอาหาร 4.สงขลากับการสร้าง
  ความเข้มแข็งองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน
  และองค์กรการเงิน
• ศูนย์อาสาสร้างสุข 1.จะระดมและพัฒนา
  ศักยภาพของอาสาสมัครในจังหวัดสงขลา
  ให้สามารถทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย
  บนพื้นฐานของความถนัดและความ
  เชี่ยวชาญของอาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม
  2.จะร่วมคิด หารือวางแผนร่วมกับภาคี
  เครือข่ายถึงแนวทางและความเป็นไปได้
  ในการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อน
  สังคม 3.จะสนับสนุนการเผยแพร่การทำ�งาน
  พัฒนานโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย
  ให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ
• ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัด
  สงขลา ช่วยเหลือคนพิการให้ทราบถึงสิทธิ
  ต่างๆ ที่ควรจะได้รับจากรัฐและลดระดับ
  ขั้นตอนจากการทำ�งานของรัฐที่มีระเบียบ
  ขั้นตอนมากมาย ให้กำ�ลังใจจากเพื่อน
  ผู้พิการถึงเพื่อนผู้พิการด้วยกันและการมอบ
  สิ่งของช่วยเหลือต่างๆ จากการสนับสนุน
  ของรัฐและเอกชนตามศักยภาพเท่าที่มี
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   2.3 ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การสร้างคนสงขลาให้เป็น
พลเมือง เป็นคนที่มี
คุณภาพ มีทั้งปัญญา
และคุณธรรม ยกระดับ
สถาบันการศึกษาเข้ามา
สร้างความรู้ให้กับชุมชน
การมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ แรงงาน
นอกระบบ

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
• มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภารกิจ คือ
  1.ผลิตบัณฑิต 2.บริการวิชาการ 3.ทำ�นุบำ�รุง
  ศิลปวัฒธรรม และ 4.การวิจัย ร่วมกับชุมชน
  ในพื้นที่จาก 5 อำ�เภอ คือ อำ�เภอเมือง
  สงขลา อำ�เภอสิงหนคร อำ�เภอสทิงพระ
  อำ�เภอควนเนียงและ อำ�เภอเทพา
  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
• มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาผู้เรียนให้มี
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
  พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน
• หอการค้าจังหวัดสงขลา มีแนวทาง
  1.มุ่งเน้นสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
  โครงการเริ่มที่อำ�เภอนาทวีเป็นที่แรก 2.มุ่ง
  เน้นพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์
  ร้านค้าสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่อง
  การจัดการระบบภายใน
• มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ
  ให้กำ�ลังใจกับบุคคลที่เป็นคนเก่ง คนดีและ
  มีผลงาน เรียกว่ารางวัลคนดีศรีสงขลา
  ในกลุ่มภาคราชการ นักธุรกิจ เกษตรกร
  เยาวชน
• สมาคมผู้บริโภคสงขลา 1.ส่งเสริมสนับสนุน
  การสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคให้รู้
  เท่าทันและเข้าถึงสิทธิ 2.ส่งเสริมการรวม
  กลุ่มผู้บริโภคให้เกิดเป็นองค์กรผู้บริโภค
  สนับสนุนให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสามารถ
  ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคได้ถึงในระดับ
  พื้นที่ โดยเชื่อมโยงการทำ�งานกับหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง
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• สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
  พัฒนาคน 4 ขั้น ขั้นที่ 1 แนวคิดสัจจะ
  ลดรายจ่ายวันละ 1บาท เพื่อทำ�กองทุน
  สวัสดิการชุมชน ครอบคลุมทั้ง 140 ชุมชน
  ตำ�บล เทศบาล ขั้นที่ 2 ยกระดับกองทุน
  สวัสดิการผู้นำ�ลดรายจ่ายเดือนละ 100 บาท
  ขั้นที่ 3 กองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชน
  สงขลา สัจจะทำ�บุญปีละ 100 บาท ขั้น
  สูงสุด กองทุนพัฒนาคนสงขลา คนสงขลา
  ร่วมกันทำ�บุญให้กับสังคมปีละ100 บาท
• สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนประเด็นสงขลา
  กับการสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน
  สวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงิน
• เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 1.พัฒนา
  ผู้ประกอบการสีเขียวในกลุ่มเกษตรกรของ
  เครือข่าย ทายาทเกษตรกร นักเรียน
  นักศึกษา และผู้ประกอบการในตลาดสุขภาพ
  2.พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาโดยเฉพาะในระบบ
  ออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนให้มากขึ้น 3.แลก
  เปลี่ยนความรู้ สนับสนุน หนุนเสริมศูนย์
  เรียนรู้ทุกรูปแบบชองข่ายต่างๆ เช่น YSF
  ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา ศูนย์ปราชญ์ฯ
  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย เกษตรกรรม
  ทางเลือก เกษตรธรรมชาติ
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   2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ประกอบด้วยการ
รับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือ
ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม
การจัดการป่าต้นน้ำ� 
การบริหารจัดการน้ำ� 
การจัดการขยะ

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
• มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือ
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  (SCCCRN) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทา
  สาธารณะภัยเขต 12 ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�
  ภาค 8 สำ�นักงานชลประทานสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชน
  สงขลา มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาระบบการ
  เตือนภัย กู้ภัยและฟื้นฟูเยียวยาในภาวะ
  เกิดอุทกภัย 5 ลุ่มน้ำ�ของจังหวัด และมี
  แนวทางดำ�เนินการต่อไป 1.ขับเคลื่อนให้เกิด
  การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต
  ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 3.การจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  เพื่อลดภาวะโลกร้อน 4.การสร้างความ
  ร่วมมือในการบริหารจัดการเตรียมความ
  พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
  อากาศที่มีประสิทธิภาพ 5.การแลกเปลี่ยน
  เชิงวิชาการ การรณรงค์ สื่อสาร และ
  ประชาสัมพันธ์ในการรับมืออุทกภัย เน้นการ
  เฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า
  ในระยะเวลานานๆ และการช่วยเหลือกัน
  ในการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว
  และการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำ� 
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ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด
  มีเครือข่ายสามารถเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ�
  ถึงปลายน้ำ� และมีระบบชลมาตรที่เตือนภัย
  ล่วงหน้า มีระบบการทำ�งานที่เป็นกลไก
  สำ�คัญ ลุ่มน้ำ�คาบสมุทรสทิงพระที่มีลักษณะ
  พิเศษ เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ำ�จาก
  พัทลุง รัตภูมิ หาดใหญ่ มีระบบกันน้ำ�ไม่ให้
  ไหลออก ระบบสำ�คัญคือการเตือนภัยด้วย
  ตัวเอง หน่วยงานสำ�คัญและเทคโนโลยีที่จะ
  ช่วยหนุนเสริม คือ ระบบ TMD SMART
  SIM ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต้องการ
  ยกระดับการทำ�งานไปสู่ไทยแลน 4.0
  ชลประทานมีระบบช่วยเหลือในการเตือนภัย
  มีเครื่องวัดน้ำ�คือเสาวัดน้ำ� เวปไซต์ถ่ายทอด
  สดเพื่อดูระดับน้ำ� นอกจากนั้นจะเป็นการ
  เสริมความเข้มแข็งองค์กร เครือข่ายระบบ
  เตือนภัยชุมชน และการสนับสนุนให้ทำ�งาน
  ต่อเนื่องให้สำ�นักงานอุตุฯและหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง ลงไปส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
  ศักยภาพการเตือนภัย ในลุ่มน้ำ�ย่อยต่างๆ
  เพิ่มเติม
• มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�สงขลา ร่วมกับ
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา  นครินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้
  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ� จึงได้มีกิจกรรม
  ปลูกป่าเสริมทุกปี
• มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับเครือข่ายองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่งจัดทอดผ้าป่า
  ขยะรีไซเคิล และร่วมกับองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดส่งเสริมกิจกรรมสวนผักคนเมือง
  สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของคนเมือง
  หาดใหญ่ อำ�เภอเมืองให้สามารถช่วยเหลือ
  กันเอง พึ่งพาอาศัยกัน มีการนำ�ขยะเปียก
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เล่ม 7

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด
  ในครัวเรือนมาทำ�ปุ๋ยปลูกผัก ส่งเสริมการ
  เรียนรู้การผลิตอาหารหรือปลูกผักตาม
  รูปแบบสวนผักคนเมืองผ่านกิจกรรม
  ห้องเรียนสวนผักคนเมือง
• เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
  จังหวัดสงขลา 1.พัฒนาวิทยากรสิ่งแวดล้อม
  เพื่อสุขภาพระดับอำ�เภอ 16 ทีมๆ ละ
  5-7 คน 2.ประสานความร่วมมือกับ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.สนับสนุนให้เกิด
  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
  เน้นการจัดการขยะต้นทางตามลำ�ดับ ดังนี้
  - ระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุน
    ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทาง
    อย่างถูกวิธี
  - ระดับตำ�บล ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
    หมู่บ้านจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี
    อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน
  - ระดับอำ�เภอ ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
    ตำ�บลจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี
    อย่างน้อย 1 ตำ�บล
  - ระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
    อำ�เภอจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี
    อย่างน้อย 1 อำ�เภอ
  4.จัดเวทีเกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่
  บุคคลและองค์กรที่ดำ�เนินกิจกรรมด้าน
  สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพดีเด่น และสามารถ
  เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ ปีละ 1 ครั้ง
• สมาคมผูบ้ ริโภคสงขลา พัฒนาและสนับสนุน
  กระบวนการผู้บริโภคและการผลิต ให้เกิด
  จิตสำ�นึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม
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ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด
• สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
  จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชนสงขลา
  สัจจะทำ�บุญปีละ 100 บาท
• เครือข่าย 23 เกลอ (อบต.ท่าข้าม)
  ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ
• สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนประเด็นสงขลา
  กับการจัดการน้ำ�ภัยพิบัติ และการจัดการ
  สิ่งแวดล้อมและขยะ

   2.5 ด้านพัฒนาระบบ
สนับสนุน มีกลไก
หลวมๆ 24 องค์กรหลัก
มาช่วยดูมาช่วยออกแบบ
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ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
• จะเป็นกลไกที่สำ�คัญในการหนุนเสริม
  ประสานงาน รวมถึงสร้างช่องทางกลางหรือ
  กิจกรรมกลางร่วมกัน ในเบื้องต้นมูลนิธิ
  ชุมชนสงขลารับหน้าที่ประสานงาน
• ใช้ศาสตร์พระราชา มีการใช้ข้อมูลเพื่อการ
  พัฒนา มีพื้นที่ร่วมแสวงหาเครือข่าย
  เชื่อมโยงข้ามเครือข่ายข้ามประเด็น ทำ�งาน
  ด้วยกันอย่างเป็นระบบ มีเวทีเคลื่อนอย่าง
  ต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเป็นเวทีสาธารณะ และ
  ติดตามผล ยกระดับงานกิจกรรมเคลื่อนไหว
  เชิงยุทธศาสตร์ เป็นพื้นที่กลางทดลองทำ�
  เป็นพื้นที่ร่วมในการแลกเปลี่ยน มีการสื่อ
  สาธารณะ และมีกลไกหลวมๆ 24 องค์กร
  หลักมาช่วยดูมาช่วยออกแบบ

เล่ม 7

3.3 ปี 2561 โครงการ Node flagship สงขลา ภายใต้
การสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ได้นำ�ยุทธศาสตร์หลักภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา 2570 มาเป็น
“ธงนำ�” ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย 26 โครงการ
ย่อย ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักได้แก่
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
องค์รวม ไม่ใช่เชิงเดี่ยว นำ�ฐานทรัพยากรมาต่อยอดสร้าง
รายได้ การท่องเที่ยวในชุมชน
• สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่งเน้นการลดภัยพิบัติ การจัดการขยะ
การส่ ง เสริ ม พลั ง งานทางเลื อ ก ความมั่ น คงของอาหาร
สวนยางยั่งยืน การใช้สมุนไพร
• สังคมเป็นสุข มุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัย การดูแล
กลุ่มเปราะบางทางสังคม
3.4 ปี 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคี
พลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ
จังหวัดสงขลา ต่อยอดการดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มคน
ยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ 16 อำ�เภอร่วมกับศูนย์
ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ให้การช่วยเหลือคนยาก
ลำ�บากฯ ตามสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
สร้างตำ�บลน่าอยู่ตำ�บลสุขภาวะทั่วประเทศจังหวัดสงขลา ดำ�เนินการ
จัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 22 แห่ง โดยมี
เป้ า หมายสำ � คั ญ ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
การจัดการขยะ การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
3.5 การทำ � งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน (กขป.) เขต 12 โดยมีประเด็นร่วมได้แก่ การดูแลคน
ยากลำ�บากและเประบางทางสังคม เกษตรและอาหารสุขภาพ
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เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ตลาดกรีนโซน :
บทเรียนการตลาดประชารัฐ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
จัดตั้งขึ้นในนามนิติบุคคล ภาครัฐ เอกชน วิชาการและภาคประชาชน
ประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น สร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน ประชาชนมี
ความสุข เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในจังหวัดสงขลา เน้นสินค้าในกลุ่ม
สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน บริษัทจะเข้าไป
สนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต โอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุน การสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความรูเ้ พือ่ สร้างประโยชน์
ต่อยอดการตลาด พัฒนาแบบบูรณาการ วิเคราะห์ตลาดไปจนถึง
ช่องทางการขายใหม่ๆ การสื่อสารสร้างความรับรู้เพื่อความยั่งยืน
ช่วยสร้างแบรนด์ และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น
และสื่อระดับประเทศ และบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี เป็น
รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ ร ายได้ ห ลั ก มาจากการให้ คำ � ปรึ ก ษาแก่ ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
และการค้าขาย
ด้วยหลักการดังกล่าว บริษัทประชารัฐฯ จึงเป็นหัวหอกสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนตลาดกรีนโซน
กนกวรรณ วีระเดชะ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ และมา
รับบทบาทผูจ้ ดั การตลาดกรีนโซน เล่าว่า เธอเคยเป็นผูจ้ ดั การหอการค้า
จังหวัดสงขลา ต่อมาทำ�งานกับตลาดกรีนเวย์ เมื่อถูกชวนมาทำ�งาน
กับบริษัทประชารัฐฯ เห็นมุมมองใหม่ เลยตัดสินใจมาทำ�งานตรงนี้
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ตอนนั้นทางบริษัทประชารัฐฯ ทำ� MOU กับเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ แต่ยังไม่มีการทำ�งานในเชิงรูปธรรม อาศัยว่าเธอเคยทำ�งาน
กับตลาดกรีนเวย์ ซึ่งเป็นตลาดเปิดท้ายขายของมีชื่อเสียงในหาดใหญ่
เห็นแนวคิดที่บริษัทประชารัฐฯไปทำ�  MOU ว่าอาจผลักข้อตกลงร่วม
ที่มีอยู่นั้นมาเป็นรูปธรรมได้จริง เป็นที่มาของการเปิดตลาดกรีนโซน
ที่ตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ เมื่อ 25 สิงหาคม 2560
“เราเป็นคนประสาน คุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธชิ มุ ชน
สงขลา ไปคุ ย กั บ เจ้ า ของตลาดกรี น เวย์ ทางนั้ น ยกพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง
ให้มาดำ�เนินการ ขนาดลึก 40 เมตรทางบริษัทประชารัฐฯ ได้ลงทุน
สร้างแผง 30 บู้ท ให้ตรงคอนเซปของตลาด”
แนวคิดตัง้ ต้นของตลาดกรีนโซน จะเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แต่ละเครือข่าย
นำ�สินค้าทางการเกษตรมาวางขาย เดิมจะขายสัปดาห์ละ 3 วัน
แต่เมื่อมาอยู่กับตลาด ปรากฏว่าต้องปรับการขายล้อกับตลาดที่เปิด
6 วัน หยุดเพียงวันจันทร์วันเดียว ก็ใช้การวางแผนหมุนวนให้เกษตรกร
เครือข่ายเข้ามาขาย มีการบริหารจัดการว่าใครจะมาวันไหน
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สินค้าเกษตรที่มาวางขายตลาดกรีนโซน ผัก ผลไม้ จะมีคณะ
กรรมการรับรองว่าปลอดภัย หรือมีใบรับรองจากทางราชการ แม้ไม่เน้น
ระดับผลผลิตอินทรีย์ แต่ต้องมีที่มาที่ไป และไม่รับสินค้าโนเนม
กนกวรรณเล่าว่า ภายหลังดำ�เนินการตลาดกรีนโซนมาได้
3 เดือน รัฐบาลประกาศขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ โดยศูนย์ดำ�รงธรรม
จังหวัด ตลาดสอดคล้องกับแนวคิดนี้ จึงถูกล้อเป็นตลาดของดีจังหวัด
สงขลา ซึง่ ถือว่าเป็นตลาดได้รบั การยอมรับมาก เพราะด้วยกระบวนการ
ที่ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย แม้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์
แต่คนก็รู้จักรวดเร็ว จากวิธีการบอกต่อแบบปากต่อปาก

ฉบับ Songkhla Vision 2027

63

“ปั ญ หาที่ เ ราพบและนั บ เป็ น ปั ญ หาหลั กในเวลาต่ อ มาคื อ
เกษตรกร ไม่มีสินค้ามากพอจะมาขาย เพราะส่วนใหญ่เป็นรายย่อย
ทางแก้ปญ
ั หาหนึง่ เมือ่ ตลาดประชารัฐเปิดลงทะเบียนให้กบั คนทีอ่ ยาก
ค้าขายไปลงทะเบียนกับศูนย์ดำ�รงธรรม เขาก็ส่งมาให้เราคัด มันกลาย
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยผู้ค้าเพิ่มมาในพื้นที่เดิม หากเกษตรกร
ไม่มากพอ” เธอเล่า ตลาดกรีนโซนปรับสอดคล้องกับตลาดประชารัฐ
ได้เปิดกว้างมากขึ้น นอกจากสินค้าเกษตร จึงเพิ่ม สินค้าภูมิปัญญา
โอทอป บนคอนเซปสินค้าสุขภาพ
เมื่อเครือข่ายลงมือทำ�จนได้พบกับบทเรียนที่ว่า มีผู้ค้าที่มา
จำ�หน่ายสินค้าที่พร้อมเป็นผู้ประกอบการไม่มาก ผู้ค้าจำ�นวนมาก
มาค้นหาตัวเอง ทดลองสินค้า หรือพบว่าตัวเองเหมาะสมกับตลาด
ก็จะอยู่ต่อ และหาช่องทางพัฒนาระดับสินค้าให้น่าสนใจ สอดคล้อง
กับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นชนชัน้ กลาง วัยรุน่ และนักท่องเทีย่ ว แต่ในกลุม่
เกษตรกรยังมีหน้าใหม่มาไม่มาก และยังพบว่า หากสินค้ามีน้อย
คนมาขายน้อย จะเป็นปัญหากับระบบตลาดหลักของกรีนเวย์ เพราะ
เขาไม่ต้องการให้ตลาดดูว่าง โหรงเหรง ในภาพรวม แต่ในความจริง
ต้องยอมรับว่าเกษตรกรที่มาขายเป็นระบบรายย่อย ไม่มีสินค้ามาขาย
เพียงพอ และการต้องมาขายของถึง 6 วัน ไม่สอดคล้องกับชีวิตการ
ทำ�เกษตร เขารับรู้ว่าไม่มีความสุข กลายเป็นความเครียด กดดัน
ในการมาร่วมกิจกรรม
“แต่ก็มองว่าสิ่งที่ผู้เข้ามาค้ากับทางกรีนโซน จะเกิดการเรียนรู้
หลายด้าน อย่างเช่นทางตลาดกรีนเวย์ จะเก่งในเรื่อง ดิสเพลย์
(การจัดหน้าร้าน) เขาจะให้แนวคิดในเรื่องนี้ ชาวบ้านชอบเอากล้วย
มาวางเป็นหวี คนเมืองเขาไม่ได้อยากกินทั้งหวี เราก็ต้องค่อยๆ ทำ�ให้
เขาเข้าใจการตลาดมากขึ้น ของมากไม่ได้แปลว่าน่าซื้อ กล้วยอาจจะ
แบ่งเป็น 3-4 ลูก จะขายง่ายกว่า”
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หลังจากเจอปัญหาว่าสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มาขาย
น้อย กระทั่งปรับเอาคนจากตลาดประชารัฐเช้ามา กนกวรรณเล่าว่า
ได้หนั มาทำ�งานอีเว้น ตอบโจทย์ตลาดกรีนโซนในวัน อังคาร พุธ พฤหัส
วันกลางสัปดาห์ที่มีคนมาเดินน้อย เป็นการช่วยภาพรวมของทั้งตลาด
กรีนเวย์อีกด้วย
“เริ่มจากการเอาของดีประชารัฐจังหวัด และใกล้เคียง ผ่าน
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน มาทำ�อีเว้น เชื่อมความสัมพันธ์กัน เราได้
เปรียบที่มีพื้นที่แห่งความร่วมมือ เด็กๆ รอบจังหวัดก็สนุกได้เอา
ของมาประชาสัมพันธ์ ทำ�ตลาดจริงเลย เราก็คิดคอนเซปมาเรื่อยๆ
จากเดิมที่ตลาดวันอังคาร พุธ พฤหัส ไม่ค่อยดี ยอดกลับกระตุ้นดีกว่า
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์”
เสร็จช่วงงานของดีจังหวัด ของดีประชารัฐ กนกวรรณเล่าว่า
ยังปรับมาตามช่วงจังหวะงานเทศกาล เชื่อมกับงานต่างๆ เช่น เชื่อม
กับศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดพื้นที่ให้กับเด็กมาเรียนรู้
ของจริง ก็สามารถขยายเพิ่มขึ้น
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อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการตลาดกรีนโซนมองว่า ตลาดไม่ได้
เป็นไปตามเป้าหมายที่คิดไว้ตอนเริ่ม หรือสิ่งที่เกษตรกรคิดคาดหวังกับ
ตลาดอาจไม่ตรงกัน เธอมองว่า กลุ่มที่มาร่วมส่วนหนึ่งไม่ได้คิดมา
ขายของ แต่เขามาพบปะแลกเปลี่ยนกัน ไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นหลัก
“น่าคิดว่าตรงจุดเริม่ ต้นมองภาพเดียวกันหรือเปล่า หรือกระทัง่
ว่า ตอนแรกเขาแค่คิดจะมาขายบางวัน กลายมาเป็นต้องขายทุกวัน
เพื่ อ ล้ อไปกั บ ตลาด มั น ผิ ด มาตั้ ง แต่ ต รงนั้ น แล้ ว หรื อ เปล่ า ตอนนี้
คนที่อยู่ได้ราว 11-12 ราย (จาก 20 กว่า) ก็เหลือไม่เยอะแล้ว”
ที่ยังอยู่ได้กนกวรรณมองว่า เป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้ค้าที่ปรับตัว
ยกระดับ มองว่าต้องทำ�ตลาดอย่างไร อย่างเช่น วิถีคนเมือง สินค้า
ที่ขายได้ต้องพร้อมกิน จากที่เคยเอาผักมาวางขายตั้งง่ายๆ แบบที่
เกษตรกรคุ้นเคย ต้องปรับมาเป็นขายชุดน้ำ�พริกผัก แกงเลียง สุกี้
ผัดซีอวิ๊ ถังแตก ไข่เจียวจากไข่ไก่อารมณ์ดี นอกจากขายได้ยงั เพิม่ มูลค่า
สินค้าอีกด้วย
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“แทนที่จะนั่งขายผัก ได้ไม่กี่บาท และขายยาก พอรู้วิธีการ
ปรับสินค้า ก็จะทำ�ให้ขายง่าย เพิ่มลูกทางมูลค่า สินค้า ต้องปรับตัว
เพราะตลาดนี้เป็นตลาดคนรุ่นใหม่”
จุดเด่นสำ�หรับเครือข่ายเกษตร ลูกค้ามั่นใจ ผักปลอดภัย
เป็นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับให้พร้อมรับประทาน โดยไม่ต้องนำ�
กลับไปปรุงเองมากนัก คนที่อยู่ได้ในตลาดกรีนโซนจึงเป็นกลุ่มที่เกิด
การเรียนรู้ทางการตลาด มีความชัดเจนทางแนวคิด ทางการตลาดและ
พร้อมปรับตัว ไม่เช่นนัน้ ไม่สามารถแข่งกับตลาดทัว่ ไป โดยเฉพาะตลาด
กรีนโซนก็อยู่ไม่ห่างจากตลาดสดคลองเรียน ที่มีสินค้าหลากหลายกว่า
เหล่านี้อาจถือว่าเป็นโอกาสที่ตลาดกรีนโซน เป็นพื้นที่การ
เรียนรู้ ปรับเกษตรกรมาเข้าใจการตลาด ขณะที่บริษัทประชารัฐฯ
เองก็ได้เรียนรู้จากเครือข่ายหลายเรื่องเช่นเดียวกัน อย่างเช่น เรียนรู้
ระบบ รู้ขั้นของความปลอดภัยทางอาหารจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร
“อย่ า งเราจะรั บ สมั ค รเกษตรกรมาขาย เราก็ ต้ อ งนำ � เข้ า สู่
ก ร ะ บ ว น ก า ร 3 ฝ่ า ย
มีบริษัทประชารัฐฯ มูลนิธิ
ชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยเกษตร
อิ น ท รี ย์ ม า สั ม ภ า ษ ณ์
เพราะบอกว่ า จะเอาผั ก
ที่ ไ หนมาขายก็ ต้ อ งดู กั น
ก่อนว่ามันต่างจากผักทั่วไป
อย่ า งไร เราก็ ไ ด้ เ รี ย นรู้
ขั้ น ตอนว่ า การปลู ก มา
อย่ า งไรใช้ วั ต ถุ ดิ บ อะไร”
ก น ก ว ร ร ณ เ ล่ า แ ล ะ ว่ า
ในระบบการทำ�งาน ระหว่าง
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บริษัทประชารัฐฯ ตลาดกรีนเวย์ มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ ใช้หลักมานัง่ คุยกัน มีกรรมการชุดใหญ่ ชุดเล็ก สะท้อนปัญหา
พูดถึงการบริหารจัดการ กฎระเบียบของตลาด
“ของเราเป็นพื้นที่เฉพาะของกรีนเวย์ มีกฎระเบียบอีกอย่าง
หนึ่ง ก็ต้องมาดูกัน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้กระทบตลาดใหญ่เขา เช่น
คนไม่มาขายเต็มก็ตอ้ งปรับร้าน มีการทำ�บิก๊ คลีนนิง่ ด้วยกันมานัง่ คุยกัน
ซึ่งต่างจากผู้ค้าในตลาดใหญ่” เธอเล่าและว่า จากที่ทำ�มามีบทสรุป
กับเกษตรกร ว่าต้องมองความพร้อมของตัวเขา ระดับหนึ่ง ในความ
เป็นจริง บางคนมีความพร้อมจะทำ�ตลาดแบบนี้ แต่บางคนไม่พร้อม
หลายด้าน อย่างเช่นผลผลิตไม่มาก มีขายไม่พอ ทางเป็นไปได้น่าจะ
หันไปแปรรูปสินค้า
“บางคนเหมาะกับการอยู่กับตลาดใกล้บ้านมากกว่า ส่วนการ
จะเพิ่ ม รายได้ มั น ก็ ต้ อ งไปค้ น หาทุ น ของเขา เชื่ อ มคนไปสู่ ชุ ม ชน
น่าจะยั่งยืนกว่า”
ที่ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชาคริต โภชะเรือง
พยายามให้เกษตรเล่าเรือ่ งสินค้าหรือตัวของเขา เหมือนกับขายล่วงหน้า
68

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

แต่ช่วงที่ผ่านมาเกิดบทสรุปการเรียนรู้หลายแบบ โดยเฉพาะบางคน
ไม่พร้อม หรือบางคนมีของดี แต่มาขายไม่ได้ ทางออกอาจจะเอาสินค้า
มาฝากขายกับคนอื่นที่มีความพร้อมกว่า
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“ถามว่า มีมะเขือ 10 กิโล
เขาคงไม่เสียเวลามานั่งขาย ใช่ไหม
มันไม่คุ้มกับเวลา ก็ต้องปรับเปลี่ยน
อาจมี ค นรวบรวมผลผลิ ต ช่ ว ยขาย
ไม่ตอ้ งเสียเวลา และงานนีอ้ าจเหมาะ
สำ�หรับบางคน ก็มีความถนัดในการ
ขายมากกว่า
ที่ผ่านมา ตลาดกรีนเวย์เอง
พอใจกับการเกิดขึน้ ของตลาดกรีนโซน
ถือว่าได้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ความ
เชื่ อ มั่ น สร้ า งมาตรฐาน แบรนด์
สำ � หรั บ บริ ษั ท ประชารั ฐ ฯ สงขลา
ก็ ถื อ ว่ า ได้ รั บ การโหวตของภาคใต้
อยู่อันดับ 2 จุดเด่นคือการทำ�งาน
ภายใต้ ก ารสานพลั ง ประชารั ฐ มี
เอกชนทีล่ งมือทำ�จริง ภายใต้ขอ้ จำ�กัด
ของทุน และเวลา
ชิต สง่ากุลพงศ์ ประธาน
มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา เล่าว่าเมือ่ บริษทั
ประชารัฐ ฯ ก่อตั้งขึ้นมา มีภารกิจ
ที่ จ ะต้ อ งทำ � เรื่ อ งการเกษตร การ
แปรรู ป การเกษตร ครั้ น พอเริ่ ม ทำ �
ครั้งแรกคิดว่า ปัญหาของเกษตรกร
จริงๆ คือเรื่องการตลาด
“จั ง หวะดี ที่ คุ ณ กนกวรรณ
ผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ทำ�งาน
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อยู่ กั บ ตลาดกรี น เวย์ ตลาดเปิ ด ท้ า ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของหาดใหญ่
ช่วยแนะนำ�ให้รจู้ กั กับเจ้าของตลาด เราก็ได้ขายไอเดียเรือ่ งตลาดเกษตร
อินทรีย์ กับเจ้าของตลาดกรีนเวย์ เขาก็ยินดีให้ความร่วมมือ”
เขาเล่าว่าก่อนหน้านั้น บริษัทประชารัฐฯ ทำ�  MOU กับ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สงขลา อย่างกลุ่มของอาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า
อยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่เกิดความร่วมมือจริงจัง พอมาเจอตลาดกรีนเวย์
ก็เลยขอสถานทีใ่ นการดำ�เนินการ เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของตลาด
กรีนเวย์ บริษทั ประชารัฐฯ มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
สงขลา ที่มีกว่า 20 องค์กร เมื่อประชุมกัน 2-3 ครั้งได้รูปแบบว่า
การใช้พื้นที่จากตลาดกรีนเวย์ ระยะแรกครึ่งปี จะไม่คิดค่าใช้จ่าย และ
มีการจัดแบ่งเป็นโซน เพื่อขายสินค้า เรียกว่าตลาดกรีนโซน
ชิตเล่าว่า เมือ่ เกิดตลาดกรีนโซนขึน้ มาจริงๆ เครือข่ายเกษตรกร
จึ งได้ เ รี ย นรู้ ว่ า ที่ เ คยมองเรื่ อ งตลาดเป็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคกั บ พี่ น้ อ ง
เกษตรกร ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว

ฉบับ Songkhla Vision 2027

71

“ผมว่าจริงๆ คือการผลิต เพราะหน้าที่หลักเกษตรกร คือผลิต
เมื่อต้องมาขายผลผลิตด้วย ปัญหาก็คอื ไม่มีใครช่วยดูแลระบบการผลิต
ของตัวเอง” เขามองว่า ในกลุม่ เครือข่ายทีม่ าร่วม เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตทัง้ สิน้
บางกลุ่มโชคดีหน่อย มีคนทำ�หน้าที่รวบรวมผลผลิต เข้ามาจัดจำ�หน่าย
แต่คนที่ผลิตเป็นหลักไม่สามารถทำ�ได้ ในตลาดที่เปิดทุกวัน
เป็นบทเรียนว่าเกษตรกรทีท่ �ำ หน้าทีผ่ ลิต ไม่สามารถขายผลผลิต
ได้เอง หากจะรวมกลุม่ กันจะต้องมี การบริหารจัดการในกลุม่ ทัง้ รวบรวม
ขนส่ง ผลผลิต ฯลฯ
“ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้เกษตรกรหลายกลุม่ รูแ้ ล้วว่า ในกลุม่ เครือข่าย
แต่ละแห่งต้องพึ่งตนเอง มีการจัดการ ทำ�ในสิ่งที่ตนเองถนัด 2-3 ปีที่
ผ่านมา ถือว่าเราได้เรียนรู้ตรงส่วนนี้ดีมากๆ ”
จากสภาพดังกล่าว ชิตจึงเห็นว่าเครือข่ายได้เอาแนวคิดไปปรับ
โดยการหันไปขายสินค้าในพื้นที่ของตนเอง ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่
แต่ปัญหาเกิดกับตลาดกรีนโซนเอง เพราะพื้นที่ดูโหรงเหรงเมื่อคน
มาขายมาไม่ครบ ต้องมาแก้ปัญหากับตลาด จัดกิจกรรมทางการตลาด
ใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอดของตลาด
ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาเล่าต่อว่าที่ผ่านมา จังหวัดสงขลา
ใช้ตลาดกรีนโซน เป็นจุดคิกออฟ (จุดเริ่ม) ของโครงการนโยบาย
ที่รัฐบาลต้องการให้เอกชนมารวมตัวกับเกษตรกร ซึ่งหลายจังหวัด
ไม่พร้อม แต่ที่นี่พร้อมได้เป็นตลาดของดีจังหวัด ที่เป็นประเภทกรีน
จนได้ ป้ า ย ส่ ว นเขาเองได้ ร างวั ล ความร่ ว มมื อในแนวประชารั ฐ
ที่เกษตรกร องค์กรภาคเอกชน เจ้าของตลาด ร่วมมือกันจริงๆ โดยมี
ระบบคณะกรรมการบริหาร
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เขามองว่าตลาดกรีนโซนทำ�ให้เกิดบทเรียนหลายอย่าง ไม่ว่า
เป็ น ที่ เ ติ บโตของแนวคิ ด สวนผั ก คนเมื อ ง ของเครื อ ข่ า ย บริ ษั ท
ประชารัฐฯ และ เจ้าของตลาด
“เราได้เห็นร่วมกันว่าที่คิดกันตอนแรก มันไม่ใช่จนปัจจุบัน
มาตกผลึกที่คำ�ตอบว่า ความร่วมมือในแนวคิดที่เรียกว่าประชารัฐ
คือ ประชาชนกับรัฐร่วมกัน ล้วนเข้าใจไม่ตรงกัน เราทำ�ไปจนรู้แล้วว่า
แต่ละฝ่าย คิดไม่เหมือนกัน แล้วก็ไม่ได้มองแนวคิดว่าประชารัฐว่าคือ
ความร่วมมือกันในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่ไปพึ่งพากัน”
ชิ ต กล่ า วว่ า ที่ ผ่ า นมาเกษตรกรมั ก มองตั ว เองแบบพึ่ ง พา
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดว่า สนับสนุนอะไร ภาคเอกชน จะให้ช่วย
ฟรีตลอด ซึ่งไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง พอเรามาอยู่ในสถานการณ์
จริง จึงเห็นว่าเป็นอย่างไร
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“จุ ด สรุ ป ตรงนี้ มั นได้ ก ลั่ น กรอง คนที่ มี ค วามคิ ด แตกต่ า ง
ออกไป ส่วนคนที่คิดเหมือนกันจะอยู่ด้วยกัน แต่ความคิดที่แตกต่าง
ก็ไม่ใช่ว่าผิด เขาจะไปเติบโตในเส้นทางของเขาต่อไป มองว่าตลาดกรีน
โซน ทำ�ให้เกิดการแตกหน่อออกไปอีกแบบหนึ่ง ตลาดกรีนโซนไม่ได้
เป็นตัวแม่ เราอาจจะไม่ใช่พันธุ์เดียวกัน”
เชิงผลกระทบผีเสื้อขยับปีก ชิตมองว่าอันนี้ ด้วยประสบการณ์
ที่คนมาร่วมกันตรงนี้ ผลสะเทือนไปไกลมาก จากการทำ�งานร่วมกัน
ตรงนี้ แยกออกไปทำ�อะไรอีกมาก เกิดสิ่งต่างๆ ตามมามากมาย
เกิดหลายเรือ่ งดีๆ เป็นบทเรียนทีด่ ี สิง่ ท้าทายต่อไป สำ�หรับภาคเอกชน
กำ�ลังมองว่า การพึ่งตนเองในรูปแบบนี้ จะใช่หรือเปล่า เพราะแนวคิด
ของการเมือง ที่ไม่อาจทำ�ได้อย่างภาคเอกชน โดยจากกรณีนี้ จะเห็น
ว่าเจ้าของตลาด เขามีกฏกติกา อะไรของเขาอยู่แล้ว แต่คณะกรรมการ
ก็ไม่สามารถรับกติกาเขาได้ ยังเป็นลักษณะของการมาร่วมแบบหลวมๆ
“สำ � หรั บ การใช้ โ มเดลที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ าใครจะเอาใช้
มองว่าภาคเอกชนเหมือนเป็นผู้คุมเกม เพราะเขากำ�หนด คุณภาพ
ราคา ระยะเวลา จำ�นวนได้ แต่หากเครือข่ายจะเอาโมเดลนี้ไปเปิดเอง
เขาก็ไปเปิดอีกแบบ ที่เขาต้องการความเป็นอิสระ ถ้ารัฐจะเอาโมเดลนี้
ไปทำ�เองก็ยิ่งยากไปใหญ่ เพราะรัฐจะไม่มีเวลา ความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนดังกล่าวมาแล้วจึงต้องหาให้ลงตัว ว่าจะร่วมมือเป็นเนือ้ เดียวกัน
ได้อย่างไร”
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“มีของขายแต่ไม่ได้ขายของ”
แนวคิดรื่นรมย์ตลาด FIN

ทุกวันนี้ที่หาดใหญ่มีตลาด FIN เดือนละ 2 ครั้ง วันอาทิตย์
สัปดาห์แรกของเดือนตลาด FINดีอยู่ดี หน้าอาคารสันติภาพ สถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3
ของเดือน เรียกว่า FIN Market : ตลาดรื่นรมย์ อยู่ข้างร้านทูเบอร์
ถนนแสงจั น ทร์ หาดใหญ่ ทั้ ง สองแห่ ง เป็ น ตลาดบนแนวคิ ดใหม่
ที่น่าสนใจ
บัญชร วิเชียรศรี นักจัดรายการ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผู้บุกเบิกและคณะทำ�งานตลาด FIN เล่าว่า
เมื่อ 3 ปีก่อน กลุ่มคน 3 ฝ่ายมานั่งคุยกัน ประกอบด้วยตัวเขาเอง
ในนาม สถานีวิทยุ ม.อ. อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ที่ขณะนั้นเป็น
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
วรนล ฐิตินันทกร เจ้าของร้านทูเบอร์
“เราคิดร่วมกัน 3 กลุ่มว่าจะสร้างพื้นที่เพื่อสื่อเรื่องอาหาร
ปลอดภัย ความมัน่ คงทางอาหาร สิง่ แวดล้อม ในความเป็นลุม่ ทะเลสาบ
สงขลา” บัญชรเล่า
ทางร้ า นทู เ บอร์ ให้ พื้ น ที่ สำ � หรั บ ทำ � ออฟฟิ ศ และกิ จ กรรม
ขณะที่วิทยาลัยชุมชนนำ�เสนอภูมิปัญญารอบลุ่มทะเลสาบ สงขลา
ส่วนสถานีวิทยุ มอ. รับหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์
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คำ�ว่า FIN ทีมงานมองว่าภาคใต้เป็นผืนแผ่นดินอยู่ระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค เมื่อรวมคำ�สองมหาสมุทร
แปซิฟิเดียน มีคำ�ตรงกลางว่าฟิน เพื่อสื่อสาร คุณค่า ความงาม
ความเป็นจำ�เพาะของภาคใต้ ตรงกับคำ�ฮิต FIN ของคนรุ่นใหม่ และ
ตลาด FIN ที่หลายแห่งใช้คำ�นี้อย่างบังเอิญ
FIN Market : ตลาดรื่นรมย์ เริ่มครั้งแรกเมื่อกลางปี 2560
เครือข่ายมาทำ�งานร่วมกัน มีมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านกิจกรรมสวนผัก
คนเมือง สมาคมผูบ้ ริโภคสงขลา โครงการอาหารปันรัก ของกลุม่ ประมง
พื้นบ้านทะเลสาบและอ่าวไทย และอีกหลายเครือข่ายมาร่วมเป็น
ตลาดที่มีคอนเซปว่า “มีของขาย แต่ไม่ได้ขายของ”
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บัญชรขยายความคำ�พูดดังกล่าวว่า ตลาดขายของก็จริงอยู่
แต่ FIN Market ขายเรื่องอื่นด้วย อย่างการขายความคิด มุมมอง
มี ก ารจั ด บุ ฟ เฟต์ อ าหารท้ อ งถิ่ น บนฐานทรั พ ยากรและวั ฒ นธรรม
ด้วยแนวคิดนีห้ น้ามรสุมปลายปีจงึ มีปลาท่องเทีย่ วอันเป็นอาหารประจำ�
ฤดูกาลมาจัดปุพเฟ่ต์ให้ได้ชิมกัน เป็นต้น
เมื่อทำ� FIN Market มา 2 ปี พบว่าเครือข่ายอีกจำ�นวนมาก
ที่ตลาดอยากทำ�กิจกรรม ต้องการพื้นที่ กว้างขวางกว่าเดิม มีโอกาส
คุยกับผู้บริหารของสถาบันสันติศึกษา ม.อ. ก็เห็นความสอดคล้อง
เพราะกิจกรรมทีท่ � 
ำ ก็อยูใ่ นแนวสันติศกึ ษา ทีพ่ ดู เรือ่ งความหลากหลาย
ของผู้คน วัฒนธรรม ทรัพยากร และสื่อสารการอยู่ร่วมกัน จึงได้พื้นที่
ในการดูแลของสถาบันสันติศึกษา ม.อ. เกิดตลาด “FIN ดีอยู่ดี”
เพิ่มมาอีกแห่ง แกนของกิจกรรมยังมาจาก FIN Market เดิม แล้วมา
หาแนวร่วมเพิ่มเติม
กลุ่มคนขายในตลาดทั้งสองแห่งราว 10-15 ราย ไม่ต้องเสีย
ค่ า แผง หลากหลายที่ ม า คั ด จากคนที่ ทำ � งานทางสั ง คมร่ ว มกั บ
กลุ่มบุกเบิกตลาด การบอกต่อ การเชื่อมโยง หรือการตามข่าวในสื่อ
ทั้งหลาย ตลาด FIN ไม่หารายได้จากการทำ�ตลาด จึงต้องเลือกคน
มาขาย แม้ว่าเขาจะขายได้น้อยกว่าไปตลาดอื่น จึงยังพอได้กำ�ไร
คนที่มาขายแทบไม่มีพ่อค้าแม่ค้าอาชีพจริง แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความ
พอบางอย่างในตัวเอง และพร้อมที่คืนให้กับสังคม แต่ทางตลาด
พร้อมจะเป็นจุดเริ่มต้นสำ�หรับคนที่อยากยึกเป็นอาชีพจริงๆ
“ใครน่าจะเหมาะกับเรา เราไปทาบทาม ขอให้มาร่วมด้วย
ถ้ายินดีตกลงก็มา บางเจ้ามาครั้งสองครั้งก็ไม่สะดวกมาอีก อย่างที่
มาจากพัทลุง มาไกล ไม่สะดวก ไม่คุ้มค่ากับการเดินทาง” บัญชรว่า
แต่ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ ว่ า การมาตลาด FIN ไม่ ไ ด้ ม าขายของเอาเงิ น กำ �ไร
อย่างเดียว
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“เท่าที่ผมเห็น ความสุขของคนขายคือการได้พบปะพูดคุย
กับคนที่มาซื้อของ มีโอกาสได้บอกเล่าบอกในสิ่งที่เขาทำ�  ยกตัวอย่าง
ว่า กว่าจะเป็นมะระขี้นก เขาปลูกมันอย่างไร เจอปัญหาอย่างไร
แก้ปัญหาอย่างไร ไปจนถึงว่าคนขายชอบอะไร เขาคิดแบบไหน”
ล้ ว นเป็ น ความสุ ข ร่ ว มกั น มากกว่ า จะเพ่ ง เล็ ง ตรงตั ว รายได้
หรือค่าตอบแทน ซึ่งบัญชรมองว่าเขาเองได้พบกับสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้ง
แม้กระทั่งรสนิยมการปรุงอาหาร ยังได้เมนูอาหารใหม่ๆ ที่ไม่รู้ไม่เคย
ได้ยินมาก่อน จากการทำ�ตลาด และก็ย้อนกลับมาให้ทำ�เป็นบุฟเฟต์
ให้คนทั่วไปรู้จัก
สำ�หรับคนที่มาเดินตลาด ระยะแรก เป็นกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาทางสุขภาพ และตลาดตอบโจทย์เขา
ในเรื่องนี้ได้ ในระยะต่อมา มีคนกลุ่มอื่นมาตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะ
คนหนุ่มสาว หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเกษตรกรอาชีพ
แต่มีความสุขกับการทำ�งานเกษตรในมุมมองใหม่ๆ เป็นรายได้เสริม
เนื่องจากคนที่มาเป็นลูกค้าของตลาดอยู่บนฐานแนวคิดของ
ผูค้ า้ จึงสามารถจูนแนวคิดกันง่าย เพิม่ โอกาสให้ทงั้ คนขายและผูบ้ ริโภค
เป็นตลาดที่ขายของ แต่ไม่ได้ตั้งใจจะขายของ แต่เป็นการขายสิ่งอื่น
บางอย่างเป็นนามธรรม อย่างคุณค่าความดีงามในสังคม คนที่ตั้งใจ
มาซื้อสินค้าอย่างเดียว มาพบก็กลับไปอย่างงงๆ ก็มี
เวลาที่เผยแพร่ในสื่อ มักมีคนถามว่า เล็กๆ อย่างนี้จะเรียก
เป็นตลาดได้หรือ บัญชรตอบว่าเล็กหรือใหญ่ไม่รู้ แต่ที่มีไม่เหมือนที่
คนอื่นมี มองว่าเป็นตัวของตัวเอง และสิ่งที่จะสื่อสารสำ�คัญมากกว่า
ของที่จะขาย
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เล่ม 7

“อาจมองว่า เราเป็นตลาดลึกลับที่มีอยู่ คิดดูว่าอย่าง FIN
Market 9 โมงถึงเทีย่ งเท่านัน้ เป็นตลาดแบบจรยุทธ์มากๆ สมาชิกเอง
ไม่แคร์ตลาดสักเท่าไร ตลาดยังไม่เปิด จะเอาของมาลง ของหมดแล้ว
เพราะว่าผู้ซื้อจองของ รอซื้อ บางเจ้าเราไม่อาจยื้อของเอาไว้ถึงเที่ยง
ตลาดเป็นทีย่ นื ยันตัวตนของเขา คุณค่าทีเ่ ขามี แต่คนสนับสนุนเขาก็อยู่
นอกเหนือตลาด ทางเราเองก็ใช้โซเชียลในการขับเคลื่อน ไปพร้อม
ช่องทางวิทยุ ในการสื่อสาร”
ในการบริหารตลาด กรรมการตลาด FIN 10 กว่าคน มาจาก
เครือข่ายของสวนผักคนเมือง ห้องเรียนท้องนาเขาคูหา อาหารปันรัก
สถาบันสันติศึกษา ม.อ. เป็นต้น มาช่วยออกแบบว่าตลาดแต่ละครั้ง
จะมีอะไร และอนาคตจะพัฒนาอย่างไร
เนื่องจากตลาด FIN เริ่มต้นด้วยกิจกรรมอาสา คณะทำ�งาน
ไม่มีใครได้ค่าตอบแทน เมื่อผู้ค้าขายฟรีไม่เก็บค่าแผง ค่าใช้จ่ายตลาด
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ต้องหาทุนมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการ
จึงต้องหาทุน มีการหาสินค้าจากที่อื่นมาขาย เช่น น้ำ�ปลาจากสุโขทัย
ถั่วเหลืองอินทรีย์ พลับ อโวคาโด จากเชียงใหม่ ส่วนต่างจากการ
ขายของมาเป็นทุนสนับสนุนขับเคลื่อนตลาด
“เราฝั น ว่ า การทำ � บุ พ เฟต์ สามารถทำ �ให้ ต ลาดอยู่ ไ ด้ ด้ ว ย
แต่ภาพรวมมองเห็นว่าไม่เก็บค่าแผง ก็อยู่กันมาได้ มองเห็นหัวใจที่
มาร่วมกันจริงๆ ว่าเขา พยายามทำ�ให้มันอยู่ได้ มันน่าจะไม่มีสิ่งนี้
ในตลาดอืน่ ทำ�มา 3 ปียงั ไม่มใี ครพูดถึงผลประโยชน์เลย เป็นการทำ�งาน
ที่ดีมาก ไม่ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรกันเลย” บัญชรเล่า
การขยายมาเปิ ด ตลาด FIN ดี อ ยู่ ดี อ าจเป็ น บทพิ สู จ น์ ผ ลสำ � เร็ จ
อย่างหนึ่ง เพราะ FIN ดีอยู่ดีไม่ใช่ตลาดอย่างเดียว มีมิติทางสังคม
มิ ติ ท างจิ ต วิ ญ ญาณ ที่ ค าดหวั ง ว่ า สั ก วั น จะมี ค รอบครั ว มาปู เ สื่ อ
มานอนเล่น อ่านหนังสือกับเรา หากิจกรรมมาร่วมกับเด็กๆ
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เล่ม 7

“เราเอง FIN มากจากการทำ�ตลาด เพราะเราได้เพื่อน รู้จัก
คนเพิ่มขึ้นจากหลายๆ ที่มีประเด็นที่มาขยายความในสังคมมากขึ้น
ในเชิงสร้างสรรค์ อย่างตอนนี้ที่ FIN ดีอยู่ดี เราทำ�ตลาดที่ปลอด
พลาสติก ล่าสุดผูค้ า้ ตลาด FIN ดีอยูด่ ี ไม่แจกถุงหูหวิ้ เหลือถุงพลาสติก
เฉพาะสินค้าบางอย่างที่ ก็ค่อยๆ ปรับ ไปจนถึงความคาดหวังจะเป็น
พื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ”
บัญชรกล่าวว่า เป้าหมายแท้จริงอยากให้ตลาด เป็นพืน้ ทีก่ ลาง
ในการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เพราะมองว่าสังคมไม่มีที่จะมาคุย สื่อสาร
ทำ�ให้ดู ฝึกทักษะ สร้างทัศนคติ ด้านสิ่งแวดล้อม แบบจริงๆ จังๆ
จึงอยากให้ FIN ดีอยู่ดี เป็นที่ๆ มีกิจกรรมพูดคุยในเรื่องการดูแล
สิ่งแวดล้อม จากคนที่มีประสบการณ์จริง คิดความจริง ไม่ใช่คิดฝัน
จะเสาะแสวงหาคนที่ทำ�อย่างนี้ได้จริง เพื่อขยายแนวคิดนี้ต่อไป
“ในภาพรวมคนมาร่วมหลายกลุ่มมากขึ้นมาจากการสร้างภาคี
อย่างวันนี้ เราชวนคนมาจากชุมชนโรงเรียนบ้านกระอาน เทพามา
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ให้เด็กเรียนรู้การทำ�นา เด็กปลูก
ข้าวช่อขิงด้วยตัวเอง วันนี้เขามาจัดบุฟเฟต์ ได้ฝึกทักษะชีวิตในการ
ทำ�งานร่วมกัน” บัญชรเล่า และว่านอกจากที่เป็นอยู่ ยังมีความตั้งใจ
ว่าจะขยายตลาด FIN ออกไปพืน้ ทีอ่ นื่ อย่างน้อยในลุม่ ทะเลสาบสงขลา
นอกจากตลาด อยากทำ�เป็นมหกรรม เชิญชุมชนทั้งหมดมารวมกัน
จัดงานใหญ่ เพือ่ ให้มองเห็นว่า แต่ละคนไม่ได้ท�ำ อยูค่ นเดียว ยังมีเพือ่ น
คนอื่นๆ ที่ทำ�แบบเดียวกันอีกมากมาย
เทพรั ต น์ จั น ทพั น ธ์ คณะทำ� งานตลาด FIN เล่ า ว่า
ฐานของตลาดส่วนหนึ่งเป็นของชุมชน เริม่ มาจากอยากสื่อสารระหว่าง
ชุมชนกับเมือง อยากเห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต
ในลักษณะของการแบ่งปัน
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“อันนี้ตลาด FIN ชัด เพราะมันเป็นลักษณะผู้บริโภคแสวงหา
สิง่ ทีด่ ี กลุม่ ผลิตก็สร้างสิง่ ทีด่ ี พืน้ ทีต่ รงนีเ้ ป็นพืน้ ทีต่ รงกลาง แต่ละชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบ เอาของมาแบ่งปัน เราอยากเห็นมิติการ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับเมือง ไม่ใช่บอกว่าอยากได้อะไร แล้วคุณ
ไปทำ�มาให้ แต่คุณมีอะไรมาแบ่งปันกัน”
เทพรัตน์มองว่า แต่ละชุมชนที่มาตลาด FIN ไม่ได้ไปซื้อของ
เพื่อมาขาย แต่ต้องผ่านกระบวนการทำ�บางอย่างจากชุมชน ใช้ที่นี่
เป็นพื้นที่กลางในการสื่อสารร่วมกัน ทางตลาดอยากเห็นการสื่อสาร
มากกว่าไปที่ร้านเพื่อซื้อของ
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เล่ม 7

“เวลาที่เราเชื่อมโยงเรื่องแบบนี้ มิติมันจะลึกกว่าที่เราเห็น
อย่างเช่นเราอยากได้ข้าวที่บริโภค ถ้าเราคุยกันว่าอยากได้ข้าวอินทรีย์
แต่มองลึกไปมิติของข้าว กลุ่มชาวนา มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
พั น ธุ์ ข้ า วพื้ น เมื อ งหมายถึ ง
ฤดูกาลเดียวในรอบปี ทำ�ไม
ไม่ ป ลู ก พั น ธ์ อื่ น มั น ลึ ก ซึ้ ง
ผ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ บ างอย่ า ง
มองว่ า มากกว่ า แค่ เ อาของ
มาขาย”
สำ � หรั บ คนขายใน
ตลาด เทพรั ต น์ ม องว่ า ได้
เห็ น คนรุ่ นใหม่ ที่ ทำ � เกษตร
แล้ วใช้ พื้ น ที่ ต รงนี้ ม าพบปะ
ผู้ ซื้ อ สำ � หรั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค
จากที่เคยเก็บข้อมูลอายุอยู่
ที่ 45-50 ปี ตอนหลังพบ
กลุ่ ม ใหม่ ม ากขึ้ น เป็ น กลุ่ ม
คนที่ มั่ น ใจสิ น ค้ า ทุ ก อย่ า ง
จากตลาดนี้ ขณะที่ ก ลุ่ ม
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า รใ น เ มื อ ง
บางรายตั้ งใจมาซื้ อ เพื่ อ ไป
แปรรูปต่อ
“ ผู้ ซื้ อ เ จ้ า ป ร ะ จำ �
ทำ �ให้ ผู้ ผ ลิ ต อยู่ ไ ด้ ผ่ า นมา
2 ปี เขามี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้
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สัมพันธ์กับผู้คน เพราะมันไม่ใช่ที่ขายของอย่างเดียว แต่มันเป็นเวที
พบปะกับกลุ่มผู้ค้า กลุ่มที่มาซื้อของ แล้วเขาก็อาจไปทำ�อะไรร่วมกัน
ต่อกันไปได้อีก”
ในความเป็นจริงพบว่าผู้ค้าตลาด FIN ส่วนหนึ่ง ขายของได้
ตัง้ แต่เขายังมาไม่ถงึ ตลาดด้วยซ้� 
ำ เพราะความรูจ้ กั กัน มัน่ ใจในตัวสินค้า
จึงมีการสั่งจอง สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าทางโทรศัพท์และโซเชียลเนทเวิร์ค
เพื่อมารับของที่ตลาด ตรงนี้จึงเป็นสถานที่พบเจอสนทนาปราศรัย
มากกว่าขายของโดยตรง
“ที่ตลาดลูกค้าต่างกลุ่มมาเจอกัน ก็จะช่วยกันอีกด้วย ข้ามมา
สร้างฐานลูกค้าต่างกลุม่ ยกตัวอย่างกลุม่ ข้าวพัทลุงมาเจอผักกลุม่ รัตภูมิ
ทำ�ให้ต่อกันได้ ผมจึงบอกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มาว่าถ้าเขาเอาไป
ประกอบการเอาไปแปรรูปต่อ เขาได้ครบ ตั้งแต่ข้าวในนา ปลาในเล
หรือว่าผัก หรือของจากภูเขา”
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เล่ม 7

เทพรัตน์ยังกล่าวว่า ความตั้งใจของคณะกรรมการตลาดมอง
แต่ต้นแล้วว่า ตลาดนี้ส่วนตรงกลาง ของตลาด จะไม่หวังโต แต่อยาก
ให้ผู้ค้ารายย่อยมีแบรนด์ เติบโตเป็นของตัวเอง ซึ่งพบว่าหลายคน
เริ่มมาจากศูนย์ แต่ก็โตไปหมดแล้ว ทุกวันนี้จึงมาร่วมในนามแบรนด์
ของเขา พื้นที่ตลาดเป็นส่วนหนึ่ง แต่จะเน้นการมีตัวเชื่อมมากขึ้น
ประยูร ส่งแสงอ่อน สมาชิกตลาด FIN เล่าว่า เข้ามาร่วม
ในตลาด เพราะเป็นสมาชิกกลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ การเข้ามา
ตลาดไม่ ไ ด้ ม าขายสิ น ค้ า อย่ า งเดี ย ว แต่ ก ารมาขายความรู้ ไ ปด้ ว ย
โดยสวนของเขาจะเป็นศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เรียกว่า
สวนเบญจพฤกษ์ 1 ใน 5 ของศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองของหาดใหญ่
เน้นการทำ�ปุ๋ยทุกชนิด ทุกประเภท การปรุงดินพร้อมปลูก และรูปแบบ
การปลูกผัก เน้นการปลูกในเศษวัสดุเหลือใช้ ให้สอดคล้องกับวิถี
คนเมือง
“เราพยายามชวนคนเมื อ งมาปลู ก ผั ก เพื่ อให้ มี ผั ก บริ โ ภค
ที่ปลอดภัย ที่ตลาด FIN นอกจากเอาผัก ผลผลิตจากสวนมาขายแล้ว
ก็เป็นการขายความคิด ลูกค้าทีม่ าซือ้ มีความสนใจจริง สามารถตามกลับ
ไปดูการปลูกทีส่ วน” เขาเล่าว่า ตอนแรกเอาผักทีป่ ลูกมาขาย ตอนหลัง
ยังสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน และเอามูลไส้เดือนมาขายเพื่อเอาไปทำ�ปุ๋ย
ยังมีกล้าไม้ ตามคำ�สั่งลูกค้าและจำ�หน่ายกับลูกค้าขาจรด้วยส่วนหนึ่ง
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สำ�หรับตลาด FIN ทั้งสองแห่ง เขาบอกว่าเป็นตลาดปลอดภัย
มั่นใจ สินค้าจึงเป็นที่ต้องการสูง บางครั้งแทบไม่ได้วางขาย ลูกค้า
มาซื้อของตั้งแต่อยู่ในรถ ปากต่อปากบอกกัน หลายคนตามไปเที่ยว
ที่สวน จึงมีลูกค้าประจำ�ที่มาซื้อ
คนมาเดินตลาด FIN ประยูรเล่าว่า พวกเขาสนใจถามทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผัก ก็แนะนำ�ไป อธิบายในเรื่องที่เขาอยากรู้
ใครอยากรู้มากกว่านั้นก็ตามไปดู ที่สวน
“คนที่ ม าตลาด เท่ า ที่ สั ง เกตเขาไม่ ไ ด้ ม าซื้ อ อย่ า งเดี ย วนะ
เขาจะคอยถามความเป็นมา ประโยชน์ อันไหนที่ไม่รู้จัก เขาก็ถาม
เป็นตลาดของการค้นหาความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กันไปในตัว
อย่างลูกค้าคนหนึ่งสนใจเรื่องไส้เดือน คุยที่ตลาด แล้วเขาก็ชวนทั้ง
ครอบครัวไปดูของจริงกันที่สวนผม ตอนนี้เขาก็เลี้ยงไส้เดือนเองได้”
ประทุ ม ทิ พ ย์ ส่ ง แสงอ่ อ น เล่ า ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เครือข่ายสวนผักคนเมือง ของมูลนิธิชุมชนสงขลา สินค้าที่นำ�มาขาย
เป็นผักอินทรีย์ล้วนๆ จะไม่ปนเปื้อนสารเคมี ตลาดที่นี่ จะไม่นำ�เอาถุง
พลาสติกมาใช้ เน้นใช้ถุงผ้า หรือถ้าจำ�เป็นต้องใช้ถุงพลาสติก ก็มีการ
ใช้ซ้ำ� นำ�มาใช้ใหม่
ประทุมทิพย์เล่าว่า ตลาดนีร้ ม่ รืน่ สบายๆ มีเพลงให้ฟงั เป็นการ
ได้พักผ่อนในวันอาทิตย์ อย่างแท้จริง กลุ่มเป้าหมาย ที่มาเป็นกลุ่มคน
ที่รักสุขภาพ สินค้าก็เป็นสินค้าสุขภาพทั้งนั้น บางท่านชวนมาทั้ง
ครอบครั ว จะได้ ทั้ ง การพั ก ผ่ อ น ได้ ค วามรู้ กิ จ กรรมแต่ ล ะเดื อ น
สับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
“อย่ า งวั น นี้ ได้ ค ณะการแพทย์ แ ผนไทย ม.อ. มี ทั้ ง การ
ทำ�สเปรย์ไล่ยุง ยาดม ยาหม่อง แผนไทย และตรวจมะเร็งเต้านม
ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรม แวะเวียนทั้งบันเทิง ความรู้ ใครไม่เคยมาก็อยาก
ให้มาสัมผัส เพราะตลาดแบบนี้จะเปิดได้มันไม่ง่าย”
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เธอกล่าวและมองว่า ใครมาตลาดนี้นอกจากได้ความสุข ไม่รีบ
ไม่เร่ง ไม่ร้อน คนที่เอาของมาขาย จะให้ความรู้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าทุก
กลุม่ จะให้ความรูไ้ ม่ได้ขายของอย่างเดียว เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
สำ� หรับตลาดแบบนี้ ประทุม ทิพ ย์มองว่าชุมชนก็ทำ�เองได้
เพียงแต่นำ�ผักที่ปลูก แล้วเหลือจากกินในครัวเรือนเอามาขายถูกๆ
แลกเปลี่ ย นกั น เป็ น กลุ่ ม เล็ ก ๆ อาจมี กิ จ กรรมเสริ ม อย่ า งเช่ น
การถ่ายทอดความรู้แต่ละคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำ�ให้สังคมเรา
น่าอยู่ ในคนเมืองแทนที่จะต่างคนต่างอยู่บ้านใกล้กันไม่รู้จักกัน ถ้ามี
กิจกรรมมารวมกันได้ จะมีความสุข
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ตลาดกรีนปั้นสุขโรงพยาบาลรัตภูมิ
อาหารปลอดภัย-เครือข่ายเข้มแข็ง

โรงพยาบาลรัตภูมิได้มีการจัดทำ�  MOU ระหว่างโรงพยาบาล
และบุคคล องค์กร สมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง อำ�เภอ
รัตภูมิ 21 กลุ่ม จัดตั้งตลาดกรีนปั้นสุข ครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม 2561
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย รักความเป็นไทย
และสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 4 กันยายน 2562 โรงพยาบาลรัตภูมิ และกองเลขา
ตลาดปั้นสุข เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จัดงาน กรีนปั้น
ปั น สุ ข เปิ ด ตั ว ตลาดกรี น ปั้ น สุ ข อย่ า งเป็ น ทางการ โดยมี กิ จ กรรม
หลากหลาย เช่น อาหารปลอดภัยใส่ใจสิง่ แวดล้อม โนโฟม โนพลาสติก
รณรงค์ให้ผู้ซื้อเอาถุงผ้า ตะกร้า การแสดงพันธุ์ไม้เกษตร น้ำ�ส้มควันไม้
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม หัตถกรรมจักสาน
จากเชือกกล้วย ตอกหมาก การเรียนรู้เรื่องดินเพื่อปลูกต้นไม้ การปลูก
ผักในกระถาง การตรวจหาสารเคมีในเลือดการตรวจหาสารเคมีปนเปือ้ น
ในอาหารและ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และการ
แสดงดนตรี กิจกรรม ดังกล่าวมองถึงประโยชน์แก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ
โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ในการเลือกบริโภค
อาหารปลอดภั ย ลดใช้ โฟม และพลาสติก รวมถึงการรับความรู้
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เรื่องการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถ้านำ�ไปปฏิบัติจะเป็นการ
ขยายผล ในอำ�เภอรัตภูมิ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น นำ�ไปสู่ประชาชนสู่ภาพดี
นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เล่าว่า
ตอนแรกโรงพยาบาลรั ต ภู มิ โ ดยฝ่ า ยที่ ดู แ ลงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ทำ�งานลงตรวจเก็บพืชผักในตลาดข้างโรงพยาบาลพบสารตกค้างอยูเ่ ยอะ
ตรวจกีค่ รัง้ ก็ยงั เจอเหมือนเดิม เลยมีแนวคิดใหม่ หันมาส่งเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่มาทำ�เรื่องปลอดสารพิษ
“เราก็ไปตรวจกลุ่มปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนเขา ประกันให้
กลุ่มเหล่านี้ และทำ�โครงการให้กลุ่มเหล่านี้ พบปะ แลกเปลี่ยนกัน
ทำ�ให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นมาตามลำ�ดับ”
คำ � ว่ า ปลอดสารพิ ษ แม้ มี เ ป้ า หมายไปถึ ง เกษตรอิ น ทรี ย์
ซึ่ งไม่ ใ ช้ ส ารเคมี เ ลยแต่ ต รงนั้ น จะเป็ น อี ก ขั้ น ตอนหนึ่ ง มาตรฐาน
ขณะนี้ ใช้ในระดับที่ทำ�ได้จริง ผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยมกลุ่ม
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ทำ � มานานจนกระทั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย ก็ ม าคิ ด ว่ า กลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ชวนมาลงนาม MOU เพื่อเป้าหมายเอาอาหาร พืชผักของเกษตรกร
สู่โรงครัวของโรงพยาบาล เมื่อคุยกันหลายรอบ ทางกลุ่มเสนอว่า
นอกจากส่งผักเข้าครัวโรงพยาบาล น่าจะมีจดุ ขายพืชผักในโรงพยาบาล
ด้วย คนที่มาขายได้ต้องผ่านการการันตีแล้วว่า เป็นอาหารปลอดภัย
นพ.สุวิทย์ เล่าว่า ตลาดกรีนปั้นสุข เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
เมื่อตุลาคม 2561 ซึ่งมีปัญหาเรื่องสถานที่ เพราะเมื่อฝนตก ไม่สะดวก
เลยวางแผนมาทำ�ตลาดอย่างที่เป็นอยู่ในที่ปัจจุบัน ปัญหาทางด้าน
งบประมาณการทำ�ตลาด ใช้หลักของการร่วมแรงร่วมใจ ให้ผู้จำ�หน่าย
มารวมหุน้ พร้อมกับบุคลากรในโรงพยาบาล จัดทำ�ตลาดขึน้ มา กลุม่ คน
ขายคือคนที่เซ็น MOU กับโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบทำ�แผง และ
จ่ายค่าแผงต่อเดือนสู่กองกลาง สำ�หรับคนที่มาฝากจำ�หน่ายต้องมี
ส่วนหนึ่งหักเข้าค่าการจัดการ
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ตลาดเปิดจันทร์ พุธ ศุกร์ ในช่วงเช้าถึงเที่ยง การบริหาร
โรงพยาบาลได้ตั้งกองเลขาของตลาดขึ้นมา โดยมีคนที่เป็นตัวแทน
MOU เข้ามาร่วมดูแล โรงพยาบาลทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
“ต้องยอมรับว่า ในรัตภูมิ มีความตื่นตัวเรื่องนี้สูง มีความ
กระตือรือร้น มีการไปออกงานในที่ต่างๆ เครือข่ายเป็นเหมือนบุคคล
สาธารณะไปแล้ว เขาก็พูดต่อ ขยายต่อแนวคิดได้ง่าย”
เขากล่ า วว่ า แต่ ล ะกลุ่ ม ต้ อ งดู แ ลกลุ่ ม ให้ ยื น หลั ก การเกษตร
ปลอดภัยให้ได้ โรงพยาบาลเก็บตัวอย่างมาตรวจเฉพาะทีต่ ลาด ทีเ่ หลือ
กลุ่มก็ดูแลกันเอง ลดการใช้สารเคมี การลดการใช้สารพิษ ยาปราบ
วัชพืชอะไรต่างๆ เพื่อกลับมาสู่ธรรมชาติ จะเข้ามาตรฐานไหน แล้วแต่
กลุม่ จัดการ ในงานสาธารณสุขการตรวจเลือด สารตกค้าง ในประชาชน
ทั่ วไปยั ง พบอยู่ ม าก ยอมรั บ ว่ าการรั บ ประทานอาหารทั่วไปต้องมี
อยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ จะมีระดับเท่าไร ก็อยากให้ประชาชนหันมาตระหนัก
เรื่องนี้มากขึ้น
นอกจากอาหารทีม่ องผ่านตลาดกรีนปัน้ สุข โรงพยาบาลรัตภูมิ
ยังเน้น 3 อ.2ส. อาหาร ออกกำ�ลังกาย อารมณ์ สุรา สารเสพติด
“อาหารถือว่าไปได้เยอะ ออกกำ�ลังกายกระแสก็มีมาก เราสนับสนุน
ในเรื่องนี้อยู่ ยังมีการร่วมกับเทศบาลประเมิน 3 อ. 2 ส. พร้อมกับ
โครงการตรวจสุขภาพ ยังพบคนเป็นโรคเบาหวาน ความดัน กันมาก
ถ้ามีผลการตรวจแสดงให้เขาข้อมูลเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้”
นพ.สุวิทย์ กล่าวว่า การทำ�ตลาดกรีนปั้นสุข จะชี้ให้เห็นว่า
คนมีความเสี่ยงน้อยลง คนที่เสี่ยงแล้วไม่ป่วย ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า
อยู่ที่พฤติกรรมบุคคล ที่ต้องมาสร้างกระแสให้เกิด ผลจากการออก
กำ�ลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ ลดสารเสพติด มองระยะยาว
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เขายอมรับว่าคนเป็นโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ทั้งอำ�เภอรัตภูมิ
รวม 2 โรค 5,000-6,000 คน ค่าใช้จ่ายในการรักษา ดูแลเยอะมาก
กลุ่มป่วยมาเสี่ยงเยอะขึ้น ซึ่งคนก็รู้ แต่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
ได้อย่างไร เป็นโจทย์ที่ท้าทาย
สำ�หรับตลาดนี้ยังเชื่อมโยงกับกรีน ซึ่งหมายถึงการปลอดโฟม
ลดการใช้พลาสติก การแยกขยะ ทำ�เรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
“หลังเราทำ�เฮลตีม้ าร์เกต หรือกรีนมาเกต ก็แชร์ไอเดียไปเยอะ
เชิญชวนว่าหลายที่ แม้แต่ตลาดท้องถิ่น มองว่าถ้าเปิดนโยบายให้เขา
มาขายฟรี หรือค่าแผงถูกลง กระแสก็เกิด เป็นการสร้างแรงกระตุ้น
เพราะเท่าที่เราคุย กับกลุ่มผู้ผลิตแนวนี้ ผลผลิตไม่ได้ดีมาก เพราะเขา
ไม่ได้ใช้สารเร่ง ผลอาจไม่สวยมาก แต่ปลอดภัยกว่า” เขากล่าวและว่า
ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาล ทำ�หน้าที่เป็นผู้เอื้อ เอื้อสถานที่ น้ำ�  ไฟ
เวทีสาธารณะ ห้องประชุม เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความเข้มแข็ง เพราะ
โรงพยาบาล เป็นที่สาธารณะ สำ�หรับคนทั้งหมดได้มาใช้ ก็เปิดกว้าง
สำ�หรับทุกกลุ่ม ทุกคน
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พิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำ�เภอรัตภูมิ มองว่าตลาด
กรีนปั้นสุข ได้ดำ�เนินการในรูปแบบประชารัฐ เพราะว่ามีส่วนราชการ
เข้ า มาร่ ว มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ยั ง ตรงกั บ นโยบายของรั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทย ก็ให้นโยบายเกี่ยวกับการกำ�จัดขยะ พลาสติก
โฟม กระทั่งหลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ� ใช้ใหม่
“ถือว่าเป็นความโชคดีของ พี่น้องอำ�เภอรัตภูมิที่มีผู้บริหาร
ที่ให้การสนับสนุน อย่างผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ และทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องชาวรัตภูมิ”
พิมพ์ธาดากล่าวว่า ทางอำ�เภอรัตภูมิ มีส่วนช่วยกิจกรรมนี้
ในการประชาสัมพันธ์ บุคลากรในส่วนของอำ�เภอ ไม่ว่ากำ�นัน ผู้ใหญ่
บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลายส่วนก็มาเป็น กองเลขาของตลาดปั้นสุข
อยู่แล้ว ขณะที่กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน หลายคนก็สวมหมวก อสม.ด้วย
ทำ�งานให้กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงนี้ ทุกอย่างจะขับเคลื่อนไป
พร้อมกัน เพราะต้องการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วย
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“คนเราทุกคนถ้าสุขภาพไม่ดี มีผลกระทบหลายเรื่อง ไม่ว่า
ความเป็นอยู่ ชีวติ ประจำ�วัน การทำ�งาน การดูแล ครอบครัว ซึง่ สุขภาพ
ต้องมาก่อน การลดใช้สารเคมีจึงสำ�คัญ เพราะเป็นเรื่องที่กระทบ
ต่อสุขภาพโดยตรง” นายอำ�เภอรัตภูมิกล่าวและว่าแนวคิดนี้จะขยาย
ไปยั ง กลุ่ ม อื่ น ด้ ว ย เพราะว่ า สอดคล้ อ งกั บ แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทางอำ�เภอ ก็ทำ�โครงการ อส.
รอรั ก ปลู ก ผั ก กิ น เอง อยู่ บ ริ เ วณด้ า นหลั ง บ้ า นพั ก นายอำ � เภอ
เพื่อเป็นต้นแบบ ให้มีการนำ�รูปแบบนี้ไปใช้ ในหมู่บ้าน
“เนื่องจากรัตภูมิเป็นพื้นที่เกษตร ก็สามารถรณรงค์ ขยาย
เครือข่ายได้ง่าย ตอนนี้ ข้าวเกษตรอินทรีย์ ของอำ�เภอรัตภูมิ เป็นข้าว
ที่มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จัก มองว่าประชาชนในพื้นที่เขามีจิตสำ�นึก
ในเรื่องนี้อยู่แล้ว และดูแลสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ของอำ�เภอด้วยคือ
อย่างเราไม่ใช่พลาสติก กล่องโฟม ก็สอดคล้องกันไปได้หมด”
พิมพ์ธาดา กล่าวว่าในระดับพื้นที่ชุมชนต่างๆ เราก็พบการ
จัดกิจกรรมในลักษณะนี้แล้ว ทางกระทรวงเกษตรฯ เองก็ขอความ
ร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์ เรื่องการลดการใช้
สารเคมี ดูว่านโยบายรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่เริ่มจะ สอดคล้องกัน
โดยเฉพาะที่อำ�เภอรัตภูมิ มีความชัดเจน คุยกันบ่อย และเดินไป
ด้วยกันที่สำ�คัญคือการทำ�งานในลักษณะการมีส่วนร่วม
“ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำ� ลำ�พังมองว่าสำ�เร็จยาก แต่เมื่อทำ�งาน
ลักษณะประชารัฐ ระหว่างราชการ ประชาชนในพื้นที่ มันจะไปด้วยกัน
ได้อย่างดี แต่จะให้ยั่งยืนต้องทำ�ต่อเนื่อง ผู้บริหารทุกองค์กรต้อง
ออกมาเป็นต้นแบบด้วย”
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นายอำ�เภอรัตภูมิกล่าวต่อว่า ถ้าผู้บริหารเอาด้วยความยั่งยืน
จะเกิ ด ถ้ า ปล่ อ ยประชาชนทำ � อยู่ ลำ � พั ง จะเป็ น ภาระแก่ เ ขามาก
ซึ่งการเกษตรแบบนี้ไม่เป็นอาชีพหลัก แต่เป็นอาชีพเสริม ที่พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี ตรงนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป็นการ ดูแลซึ่งกันและกันในเรื่องความเป็นอยู่ อาหารการกิน และ
สุขภาพ
“ตอนนี้ นายอำ�เภอยืนยันว่าทุกภาคส่วนขานรับ ไม่วา่ ผูส้ งู อายุ
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หลายๆ กลุ่มที่มา ภาครัฐ ไม่ว่า โรงพยาบาล
รัตภูมิ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งวันนี้มาเข้าสังเกตการณ์ มองว่าการทำ�เรื่องนี้ก็จะตอบสนองหลาย
เรื่องในสังคม”
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ธันยพร เคีย่ มการ คณะทำ�งานกองเลขาตลาดปัน้ สุข เล่าว่า
การทำ�งานของตลาดกรีนปั้นสุข มีคณะทำ�งานกองกลาง เรียกว่า
กองเลขาคณะทำ�งานตลาดกรีนปั้นสุข ซึ่งก็ช่วยการทำ�งานได้มาก
ทำ�ให้เกิดพัฒนาการการทำ�งานขึ้นมาเรื่อยๆ
การเกิดตลาดปั้นสุขเริ่มมาจากการผลิตผักปลอดภัยส่งเข้าครัว
โรงพยาบาล พอชวนคนมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน ก็มาคิดถึงการบริหาร
จัดการ
“มีการลงไปดู สมาชิกที่ทำ�เกษตรอินทรีย์ ที่มาทำ�  MOU
มีความตั้งใจ ที่จะส่งเข้าตลาดกรีนจริงไหม เพราะเราต้องการทำ�ตรงนี้
ให้เป็นอาหารปลอดภัย” เธอเล่า การสร้างมาตรฐานเริ่มจากการ
เอาคนที่มีมาตรฐานแล้วมานำ�ร่องเป็นโมเดลว่าจะทำ�แบบนี้ จึงจะ
คุณค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สามารถการันตีได้ เอาเข้าตลาดกรีนได้
เมื่อลงไปส่งเสริมให้คนพยายามปรับเปลี่ยน ยังพบเกษตร
ปลอดภัยว่ามีเยอะ
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“คำ�ว่าเกษตรอินทรีย์ยังคนไม่เข้าใจก็มี จากการที่เราลงไป
สุม่ คนขายผักในตลาด ชวนคุย ถึงวิธกี ารทำ� มันจะออกมาว่า อาจเข้าใจ
ผิด เช่น เขาใส่สารพูราดานในดิน แต่เข้าใจว่าทำ�ได้ เพราะไม่ได้ฉีดยา
พ่นยา” ธันยพรเล่า เป็นเหตุผลให้ต้องสแกนออกมาว่าที่เข้าใจจริงๆ
เป็นเพียงตามกระแส ที่ทำ�ๆ ไปว่านี่คือเกษตรอินทรีย์ หรือเปล่า
“เนือ้ งานเพิม่ ขึน้ เยอะ แต่เป็นสิง่ ทีด่ เี พราะทำ�ให้ ได้ดแู ลชุมชน
ไปในตัว ตรงนีท้ �ำ ให้เขาเข้าใจ ในเรือ่ งความปลอดภัยของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค
สิ่งแวดล้อมเราก็ทำ�งานเพื่อชุมชน ส่วนรวม อยู่แล้ว”
รูปแบบการมาเข้าตลาดกรีนปั้นสุข ธันยพร เล่าว่าสมาชิก
ที่ไม่พร้อมจะมีแผงเอง สามารถเอา MOU หลายคนมารวมกัน
เพื่อร่วมกันทำ�หนึ่งแผง ก็ได้ ส่วนหนึ่งจะช่วยให้ได้มีสินค้าขาย และ
ผลัดเปลี่ยนกันมาขาย เพราะบางที เกษตรกรอาจไม่มีสินค้าเพียงพอ
มาขายอยู่ได้ตลอดเวลา สามารถใช้แผงขายผลผลิตแบบหมุนเวียน
หลายเจ้า
ก่อนจะมีตลาดเป็นรูปเป็นร่างขณะนี้ ผ่านการประชุมมาเรือ่ ยๆ
จนมีการตัดสินใจ ระดมหุ้น ได้เงินมาเกือบแสนบาทก็ได้ติดต่อรับ
บริจาคไม้ หาช่างที่สามารถพูดคุยต่อรองกันได้มาช่วยงานก่อสร้าง
เก็บเงินค่าหัวหลาดมาลงร่วมกองกลาง ได้ใช้เงินตรงนี้มาช่วยในการ
บริหารจัดการ จนได้รปู แบบตลาดกรีนปัน้ สุขของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
รัตภูมิ
ผู้ค้ามาจากการเปิดผู้สนใจให้มาลงทะเบียน มีการประชุม
อบรม สร้างเข้าใจ ก่อนจะลง MOU เพราะว่า เมื่อทำ� MOU ไปแล้ว
ก็ตอ้ งทำ�ตามระเบียบเงือ่ นไขต่างๆ ของตลาดกรีนปัน้ สุข ทีท่ กุ คนก็ตอ้ ง
พยายามปรับทำ�ให้ได้
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“เราเน้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้ทุกคนดูแล
กันได้ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ” เธอเล่า ปีที่แล้วเจอปัญหา
การผลิตจากภาวะภัยแล้ง ผักส่งโรงพยาบาลไม่ได้ตามแผน ก็มาคุยกัน
ว่า ที่ผักไม่พอ เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง กรณีภัยแล้งนำ�ไปสู่การบริหาร
จัดการน้ำ� 
“ทาง คุณชาคริต โภชะเรือง จากมูลนิธิชุมชนสงขลา เข้ามา
ช่วยประสานกับศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาฯ มาร่วมในเรือ่ งการพยากรณ์อากาศ
ก็ช่วยวางแผนทางการเกษตรได้ โดยเฉพาะกลุ่มทำ�นาข้าวนำ�ข้อมูล
ส่วนนี้ ไปใช้ได้ผลดี”
ตอนนี้สมาชิกที่ทำ�  MOU ไปแล้วมี 21 กลุ่ม ธันยพรเล่าว่า
ในแต่ละกลุ่มก็จะมีเครือข่ายของตนเอง มีมาตรฐาน ความซื่อสัตย์
รักษาคุณภาพ ของตนเอง ไม่เช่นนั้นภาพลักษณ์ภาพรวมจะเสียหาย
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จากวันแรกที่ทำ�ตลาดกรีนปั้นสุข มาจนถึงวันนี้ เธอรู้สึกภูมิใจ
มีคนหมุนเวียนกันเข้ามาในตลาดราว 100 คนต่อวัน ลูกค้าที่ตรงมา
โรงพยาบาลเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า ตลาดกรี น ปั้ น สุ ขโดยเฉพาะเพราะมั่ นใจ
ในคุณภาพก็มีจำ�นวนหนึ่ง
“ตลาดเปิดเป็นทางการจริงคือ 4 กันยายน 2562 แต่เราก็
ทดลองมาแล้ว 1 ปี ตอนแรกภาคีเครือข่ายก็ยังไม่มากเท่านี้ ตอนนี้ได้
รับความสนใจมากจากทุกภาคส่วน เราเองเข้าหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายส่วน เช่น พัฒนาชุมชน เกษตร มทร. หรือหน่วยงานอื่นให้เขา
รับรู้ เพื่อเชื่อมต่อ เชื่อมโยง สามารถร่วมทำ�กันได้ ทุกหน่วยงานเต็มที่
มากขึ้ น และรู้ สึ ก อยากมาช่ ว ย ในการส่ ง เสริ ม เราก็ พ ยายาม
ประชาสัมพันธ์ ถือว่าดีมากๆ เห็นความเปลีย่ นแปลงชัดเจน เมือ่ เทียบ
กับจุดเริ่มต้น”
ตอนแรกเราทำ�เรื่องผักปลอดภัย อย่างเดียว ไม่ได้พูดถึงขยะ
หรือสิ่งแวดล้อม ตอนหลังก็มาคิดจากการไปดูตลาดอื่นที่ทำ�สำ�เร็จแล้ว
เห็ น ว่ า ตลาดกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งทำ � ควบคู่ กั นไป จำ � เป็ น ต้ อ งทำ � 
แม้ว่ายาก
“การลดใช้ถุงพลาสติก เราก็ไปหาวัสดุอื่นในท้องถิ่นมาใช้แทน
ในการบรรจุหรือห่อให้ลูกค้า สมาชิกก็จะให้ข้อมูล จนเกิดความคิด
การนำ�เสนอใหม่ๆ ให้นำ�มาใช้ บางทีก็ดูตามคลิปในอินเตอร์เนท
ก็เกิดการเรียนรู้ ทีจ่ ะนำ�มาปรับ มาทำ�กันได้” ธันยพรเล่า การแก้ปญ
ั หา
ขยะเป็นนโยบายของผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลที่ให้ช่วยดูแลเรื่องนี้
เธอยังกล่าวต่อไปว่า เมือ่ หลายกลุม่ มาร่วมทำ�ตลาดกรีนปัน้ สุข
มอ. ทำ�ให้กลุ่มที่มาร่วมมีพลัง มีความเข้มแข็ง เพราะได้ต่อสู้แก้ปัญหา
หลายๆ อย่างมาด้วยกัน ทำ�ให้ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรัตภูมิเอง
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ก็เห็นความตั้งใจ ความเข้มแข็งของกลุ่ม จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
จนมีแนวคิดจะจัดงานอีเว้นท์ ทุก 3-4 เดือนเพื่อกระตุ้นให้มีสีสัน
ให้ทุกคนมีกำ�ลังใจในการทำ�เกษตรอินทรีย์ ประชาสัมพันธ์ขยับให้พื้นที่
ได้รู้จักตลาดกรีนปั้นสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การหาผักเข้าครัวโรงพยาบาล จึงกลายเป็นว่าได้หลายเรื่อง
ไม่ว่าการ พัฒนาคน อนุรักษ์วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ที่รื้อฟื้น
กลับมา เพราะเมื่อทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำ�  จะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทุกคนสานต่อกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆ
“ตอนนีท้ างเทศบาลเมืองกำ�แพงเพชร รับนโยบายนีไ้ ปเป็นแผน
ของเทศบาล และไปทำ�ต่อ โดยจะขอมาศึกษากิจกรรมที่ว่า ทางกลุ่ม
เอาไว้แล้วว่าประมาณไหน และจะขยับขยายผลไปยังประชาชนในพืน้ ที่
ได้อย่างไร เทศบาลมีสถานที่ และงบประมาณ เราก็คยุ กันว่า ถ้าเทศบาล
สนับสนุน หรือสานต่อตรงนี้ก็จะดี เพราะชาวบ้านเริ่มต้นจากไม่มี
งบอะไร”
สำ�หรับเป้าหมายตลาดกรีนปั้นสุข ธันยพรมองว่า อยากให้อยู่
ได้ถาวร และเห็นผลไปถึงชุมชนที่ปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร
โดยการรับรู้จากตรงนี้ได้เห็นความสำ�คัญว่าถ้าปรับเปลี่ยนได้ สามารถ
เชื่อมโยงกับตลาดกรีน ได้หลายตลาด ต่อให้ผลิตได้มากขึ้น ก็สามารถ
ส่งต่อสินค้าไปขายได้ โดยในโรงพยาบาลต่างๆ เราก็ชักชวนกันทำ�
ในรูปแบบเครือข่ายให้ได้รับรู้ว่า เมื่อเกษตรกรผลิตได้มาก จะส่งต่อไป
ที่ ไ หน ประสานกั บ สหกรณ์ ธกส. และหน่ ว ยงานที่ ทำ �ในเรื่ อ งนี้
เกี่ยวกับผลผลิต การเกษตร เพื่อเดินต่อกันไปแบบมีตลาด อีกทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่าย ร่วมทั้งกระแสที่ให้คนหันมาบริโภคผักปลอดภัย
มากขึ้น ภายใต้ตลาดกรีน
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“โดยเฉพาะทุกวันนีค้ นก็ก�ำ ลังประสบปัญหาสุขภาพจากอาหาร
การกิ น มากขึ้ น ทุ ก วั น ความตื่ น ตั ว ของประชาชนในเรื่ อ งนี้ ม ากขึ้ น
เรื่อยๆ”
การต่อยอดมองว่าตราบใดทีเ่ กษตรกรหรือชาวบ้าน ใช้สารเคมี
โดยไม่คิดก็จะอยู่ในวังวนที่สร้างปัญหาแบบเดิม การทำ�เกษตรอินทรีย์
คนเดียวก็คงไม่ได้ เพราะเราไม่ใช้สารเคมี แต่แปลงข้างเคียงใช้ ก็ส่งผล
มาถึง เพราะฉะนั้นต้องขยายผลแนวคิดให้สังคมเปลี่ยนด้วย จึงจะเกิด
เป็ น ผลปลายทางที่ เ กิ ด ความสำ � เร็ จ มากกว่า ที่ผ่า นมาจึงพยายาม
ประชาสัมพันธ์ พยายามบอก สร้างเวทีให้ รับรู้ เข้าใจ เพื่อสามารถ
ปฏิบัติได้
ขณะนี้ตลาดกรีนปั้นสุขได้รับความสนใจมาก จนมีคนเรียกร้อง
ให้มีตลาดกรีนปั้นสุขทุกวัน ธันยพรกล่าวว่าหากประเมินความพร้อม
ของการผลิต ตอนนีถ้ อื ว่าสินค้ายังไม่พอ หรือถ้าไม่วางแผนจะมีปญ
ั หา
การจัดการระยะยาว ทางการตลาดตามมาด้วย แต่แผนงานที่จะเปิด
ทุกวันก็วางเอาไว้ก่อน เมื่อทำ�งานต่อเนื่อง ถ้ามีความพร้อมก็อาจเปิด
ได้ตามคำ�เรียกร้อง
“เราก็เดินไปทีละขั้น ตามศักยภาพที่ทำ�ได้ ถือว่าเราโชคดีที่ได้
รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล เริม่ เป็นรูปธรรม ขัน้ ตอน กระบวนการ
ที่ไปต่อได้” ธันยพรกล่าวในที่สุด
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Food Safety โรงพยาบาลหาดใหญ่
เครือข่ายเกษตรกรพัฒนามาตรฐาน
ป้อนครัวสุขภาพ

แนวคิดทีจ่ ะให้ผปู้ ว่ ยในโรงพยาบาลต่างๆ ได้รบั ประทานอาหาร
ปลอดภัย หลายแห่งพยายามผลักดันให้เป็นจริง เพราะผู้ป่วยมีภูมิ
ต้านทานต่�ำ อยูแ่ ล้ว ถ้าอาหารไม่ปลอดภัย ก็ยงิ่ ทำ�ให้เขามีปญ
ั หาสุขภาพ
แต่ถ้าได้กินอาหารที่ดี ร่างกายจะแข็งแรง หายป่วยเร็วขึ้น
รุ่งฤดี ศิริรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ เล่าว่า 3 ปีที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย Green and Clean Hospital ในช่วง
ปีแรกๆ มี 5 ประเด็นทีก่ ล่าวถึงคือ 1.ขยะ 2.สุขาน่าใช้ 3.การลดพลังงาน
4.การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาล 5.อาหารและน้ำ � ดื่ ม น้ำ �ใช้
ซึ่งโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ 5 ด้านดังกล่าวพร้อมสร้างขบวนการ
เครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล (รพ.สต.) หรือ
ชวนหน่วยราชการอื่นมาเข้าร่วม
สำ�หรับในปี 2562 นโยบาย Green and Clean Hospital ได้
เพิ่มประเด็นใหม่ อีก 2 ข้อ คือ 1.อาชีวเวชกรรมเกี่ยวกับโรงงาน
การดูแลสุขภาพคนในโรงงาน และ 2.โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
(Food Safety Hospital)
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ในนโยบาย Food Safety Hospital มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ให้โรงพยาบาลนำ�วัตถุดิบทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่ว่า
เนื้อสัตว์ อาหาร ไข่ ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยมาใช้
“ถามว่าปลอดภัยระดับไหน เราก็องิ กระทรวงเกษตรฯ มาตรฐาน
ความปลอดภัยต่ำ�สุดที่ เรียกว่า GAP (Good Agricultural Practiceแนวทางปฏิบัติในไร่นา เพื่อผลิตพืชให้ได้สินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช
และคุณภาพถูกใจผู้บริโภค) เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�ในการผลิตอาหาร”
โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผปู้ ว่ ยนอก
3,500 คนต่อวัน ผู้ป่วยใน 741 เตียง ต้องทำ�อาหาร 2,000 กว่ามื้อ
ต่อวัน เป็นปริมาณที่เยอะ ต้องการวัตถุดิบมาทำ�อาหารจำ�นวนมาก
ที่ผ่านมา ไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู ข้าวสารใช้การ “ประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์” มีความต้องการไข่ไก่ สัปดาห์ละ 9,000 ฟอง
เกษตรกรรายย่อย เข้ามาแข่งขันยาก จึงมักได้จากฟาร์มขนาดใหญ่
มีมาตรฐานสินค้าบางตัว เช่น กุ้ง ปลา ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง
ซึ่งความต้องการไม่มากสำ�หรับเมนู ชูสุขภาพของโรงพยาบาล ยังคง
เปิดกว้าง ซื้อตรงจากเกษตรกร
สำ�หรับผัก ผลไม้ วิธีเดิมให้คนเข้ามาเสนอราคา ไม่ได้สนใจ
มาตรฐาน เน้นเลือกจากราคาถูกที่สุด ตอนนี้ เปลี่ยนมาสู่ระบบ
การประมูล ตามนโยบายอาหารปลอดภัย ผัก ผลไม้ ส่วนที่ไม่ต้อง
เข้าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกร เข้ามาขายกับ
โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามการมาขายตรามระเบียบขั้นตอน ต้องไปจดผู้ค้า
กับภาครัฐที่สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัด ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน GAP
จากกระทรวงเกษตร ทางโรงพยาบาลยังต้องไปตรวจสารปนเปือ้ นไม่วา่
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ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว ฯลฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในฟาร์ม สวน ไร่
นา หลังจากนั้นจึงจะให้เกษตรกรมาเสนอราคาที่โรงพยาบาล
“อาจยุง่ ยากนิดหนึง่ แต่ทางโรงพยาบาลจะนำ�เสนอเมนูอาหาร
ให้กับเกษตรกรล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้เขาได้วางแผนการผลิต จะรู้ว่า
โรงพยาบาลต้องการผักอะไร เป็นจำ�นวนเท่าไร เพื่อเขาจะได้ผลิตตรง
กับความต้องการ จะมีการทำ�สัญญา 3 เดือน และมีการปรับราคาใหม่
ให้เข้ากับภาวะตลาดแต่ละช่วงอิงกับราคาตลาด”
รุ่งฤดี เล่าว่าสินค้าเกษตรพืชผัก มีการปรับราคาขึ้นลง ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล ผักบางอย่างราคาแพงในหน้าฝน ถ้ายังขายราคาเดิม
เกษตรกร จะขาดทุน หรือมะนาวราคาตกในหน้าฝนต้องปรับราคา
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ลงมาเช่นกัน ผักมาตรฐาน GAP จ่ายตามราคาตลาด แต่ถ้าเป็น
ผักมาตรฐานสูงกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ จึงจะจ่ายให้เพิ่มไม่เกิน 30%
ของราคาตลาด
เนื่องจาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่สามารถไปทำ�สัญญากับ
เกษตรกร เป็นรายๆ ได้ และขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสด ประมาณ 14-30
วัน เพือ่ หาทางออกดังกล่าว จึงแนะนำ�ให้เกษตรกรรวมกลุม่ เขารวมกลุม่
ในนามวิสาหกิจชุมชน
“เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว เราเริ่มทำ�สัญญา” รุ่งฤดีเล่า ในวันที่
โรงพยาบาลหาดใหญ่เริม่ รับผักจากกลุม่ เกษตรกรจริงๆ เมือ่ 2 กันยายน
2562 จากวิสาหกิจ 2 กลุ่ม ที่ทำ�สัญญา 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท
เกษตรปลอดสารพิษ 2019 จากอำ�เภอจะนะ และ วิสาหกิจกล้วยหอม
ทองปลอดสารพิษระโนด
เธอเล่าว่า วิสาหกิจชุมชนไหนที่พร้อม ให้มาเสนอได้ ตอนนี้
มี 2 แห่งดังกล่าว โดยวิสาหกิจกล้วยหอมทองปลอดสารพิษระโนด
มีความพร้อมในการผลิต ฟักทอง ฟักเขียว กล้วยหอม กล้วยน้ำ�ว้า
ซึ่งต้องการใช้ อย่างละ 5-6 ตันต่อปี การมาส่งครั้งหนึ่งราว 200-300
กิโลกรัม ส่งทุก 3 วัน
สำ�หรับบริษัทเกษตรปลอดสารพิษ 2019 จะนะ ที่รับสินค้า
มาจากพื้นที่จะนะ นาทวี นาหม่อม หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง รับผลิต
30 รายการ เน้นผักใบ เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว
มะละกอ ต้องมาส่งทุกวัน
แนวทางการบริหารจัดการ บริษัทและวิสาหกิจตกลงคุยกันเอง
ทั้ง 2 แห่งยินดี รับภาระการจ่ายเงินสดให้กับเกษตรกรไปก่อน เพื่อแก้
ปัญหาสภาพคล่อง
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“ตอนนี้เพิ่งดำ�เนินการ ก็ถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองระบบ
ด้วยส่วนหนึง่ โดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินของโรงพยาบาล อาจจะต้อง
มีการปรับอะไรบ้างตามมา ทางวิสาหกิจก็ยินดีจะทดลอง แต่ในส่วน
เกษตรกร เขาก็ได้เงินไปแล้ว ส่วนนั้นไม่มีปัญหา”
เมือ่ มีการเอาผักมาส่งทางโรงพยาบาลแล้ว ยังต้องลงไปสุม่ ตรวจ
ผักที่นำ�มาส่งอีกเดือนละครั้ง โดยตรวจสาร ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์
สารเร่งเชื้อรา สารฟอกขาว นอกจากนั้น ปีละ 2 ครั้งจะส่งผลิตภัณฑ์
ไปตรวจแลปภายนอก
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โดยสรุปในระบบใหม่นี้ จึงจะมีการตรวจผักถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่
ฟาร์ม เมื่อมาถึงโรงพยาบาล และส่งตรวจแลปข้างนอก
รุ่งฤดี เล่าว่า หากทำ�ตามเกณฑ์อาหารในโรงพยาบาลจำ�นวน
30% จะต้องซื้อมาจากส่วนนี้ คณะกรรมการ โครงการ Green and
Clean Hospital ต้องการซื้อผักจากส่วนนี้ให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าไม่ได้
จริงๆ ก็อาจจะยังใช้คงอย่างเดิมไปก่อน คือซื้อมาจากตลาดสด
“ผักบางอย่าง เช่น แครอท กะหล่ำ�ปลี ผักกาดขาว พื้นที่เรา
ปลูกไม่ได้ก็จำ�เป็นต้องซื้อมา แต่เราพยายามลดการใช้ลงด้วย”
เธอมองว่า โครงการนี้ดีมากในแง่คนไข้ผู้ป่วย ภูมิต้านทานต่ำ� 
ถ้าใช้ผักที่ไม่ปลอดภัย เขาก็จะมีปัญหาสุขภาพ แต่ถ้าให้ผักปลอดภัย
ได้มาตรฐาน ก็จะทำ�ให้รา่ งกายเขาแข็งแรงขึน้ ขณะทีท่ างด้านเกษตรกร
เท่ากับเป็นการสร้างตลาดใหม่ให้กับพวกเขา ช่วงที่ผ่านมา เกษตรกร
เป็นคนปลูกอย่างเดียว ขายไม่เป็น เมื่อสร้างตลาดแน่นอน ในราคา
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ที่เขาอยู่ได้ คนที่เคยปลูกผักทั่วไป ก็เริ่มมาพัฒนามาตรฐาน สำ�หรับ
GAP ถือว่าขัน้ ตอนไม่ได้ยงุ่ ยากนัก เพราะใช้ปยุ๋ เคมีได้ แต่พอระยะเก็บ
จะต้องหยุด
การที่เกษตรกรได้ขายให้กับโรงพยาบาล โดยผ่านการตรวจ
มาตรฐาน ฟาร์ม หรือแปลงแล้ว ยังเป็นการการันตีให้ตัวเกษตรกร
ถึงมาตรฐานคุณภาพ เหมือนเป็นการรับประกันสินค้า ซึ่งจะต่อยอดได้
เพียงแต่ต้องซื่อสัตย์ รักษามาตรฐาน ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
“การขยับของโรงพยาบาลหาดใหญ่ครัง้ นี้ มองว่าส่งผลสะเทือน
เหมือนผีเสื้อขยับปีก เพราะเมื่อเราทำ�ก็มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วม
ไม่ว่า เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
การทีโ่ รงพยาบาลหาดใหญ่ เดินหน้า โครงการอาหารปลอดภัย
ต้องซือ้ ผักจำ�นวนมากรุง่ ฤดีมองว่า จะเกิดผลสะเทือน โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ ขยับองคาพยพ อย่างเมื่อบอกว่าต้องการฟักทอง 6 ตัน จะเกิด
ตลาดขนาดใหญ่ขนึ้ มาทันที เกษตรกรก็ตอ้ งไปวางแผนการปลูก พัฒนา
มาตรฐานของตัวเอง แล้วก็จะต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ มีสถานที่
มีระบบแพ็คกิ้งที่ดี มีระบบคิวอาร์โค้ท เพื่อที่จะตรวจสอบที่มาได้
“ทุกเวทีที่ได้ไปคุยกับเกษตรกร เราจะบอกว่าโรงพยาบาล
หาดใหญ่ ยินดีรบั ซือ้ ภายใต้เงือ่ นไขตามระเบียบราชการ แต่วา่ มันก็ยงั
ไม่เพียงพอ มันน่าจะมีวิสาหกิจอื่นๆ อีก ที่ตั้งขึ้นมา และมีศักยภาพ
พร้อม ซึง่ ทีจ่ ริงเราก็อยากให้ตงั้ วิสาหกิจอีกแห่งในหาดใหญ่ อยากจะให้
กลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ทำ�  เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ค้า
ในตลาดที่เปิดกว้าง ก็น่ายินดีว่ามีกระทรวงอื่นเข้ามาช่วย อย่างเกษตร
2-3 หน่วยงาน เขาก็เอารายชื่อเกษตรกรที่มีศักยภาพมาให้เราดู มีถึง
700 กว่ารายชื่อ เมื่อพบกับเกษตรกร ก็พบว่าเขาสนใจ”
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ที่ผ่านมา ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย มักปลูกพืชที่เขา
อยากปลูก ปลูกตามกระแส หรือปลูกพืชซ้ำ�อยู่แบบเดิม โดยไม่ได้
วางแผนการตลาดว่า ปลูกไปขายที่ไหน อย่างไร
“เราเห็นว่าจะต้องมีคนไปช่วยวางแผนให้เขา” รุ่งฤดีว่า การ
ส่งเสริมของโรงพยาบาลต่อพี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่น ยังหันไปปรับ
ในการซื้อผักพื้นบ้านมาทำ�อาหารให้ผู้ป่วยอีกด้วย ไม่ว่า ผักเหมียง
ผักกูด เห็ดแครง มีการเสนอให้ฝ่ายโภชนาการ ปรับเมนูท้องถิ่น
เอาผักพื้นบ้านมาใช้ทำ� ข้าวยำ� แกงเลียง
“สิง่ นีส้ อดคล้องกัน เรายังเสนอให้มเี มนูแกงสมรม ในวันทำ�บุญ
เดือนสิบ เพราะทำ�ให้คนไข้รู้สึกมีความสุข เหมือนร่วมประเพณีที่วัด
แม้ป่วยอยู่โรงพยาบาล ได้รับอาหารพื้นบ้านตามประเพณีเดือนสิบ
น่ า จะเป็ นโรงพยาบาลแรกของประเทศที่ ทำ � อย่ า งนี้ เราก็ บ อกว่ า
อย่างนัน้ เราก็นา่ ทำ�ในทุกเทศกาล ทางผูบ้ ริหารก็มองว่าดี เพราะคนไข้
ที่อยู่โรงพยาบาล จะได้มีความสุขหายไวๆ ”
เป้าหมายโรงพยาบาล ต้องการซื้อผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย 100%
จึ ง ต้ อ งสร้ า งเครื อ ข่ า ยเกษตรกรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง อาศั ย ความร่ ว มมื อ
จากหลายๆ ส่วน ไม่ว่า เอ็นจีโอ พัฒนาชุมชน สำ�นักงานเกษตร
สำ�นักงานพาณิชย์ สำ�นักงานสาธารณสุข
รุ่ ง ฤดี เ ล่ า ว่ า สำ � หรั บ กิ จ กรรมอี ก อย่ า งในโครงการอาหาร
ปลอดภัย คือ ตลาดกรีน ในโรงพยาบาล ตอนนี้ก็เปิดขายอยู่แล้ว
แต่จ�ำ นวนยังไม่มาก และมองว่าในตลาดยังไม่ใช่ลกั ษณะของตลาดกรีน
แท้ๆ เนื่องจากมีสินค้าอย่างอื่นมาขายปะปนอยู่จึงยังไม่ได้มาตรฐาน
ของตลาดกรีน แต่จะพยายามผลักดันทำ�ให้เป็นตลาดกรีน 100% ให้ได้
ภายในปี 2563
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“ส่วนนี้จะช่วยเกษตรกรที่ผลิตได้ไม่เยอะ รายย่อยจริงๆ ก็มา
ขายตลาดกรีน” ศักยภาพของตลาดกรีนโรงพยาบาลหาดใหญ่น่าสนใจ
เพราะมีกลุ่มลูกค้าจำ�นวนมาก โดยภาพรวมจะมีคนอยู่ที่โรงพยาบาล
หาดใหญ่ทั้งคนไข้ ญาติ เจ้าหน้าที่ และคนที่มาติดต่อทั่วไป ถึงวันละ
15,000 คน นอกจากที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยังมีแนวคิดเปิดตลาด
กรีน ในเครือข่าย รพ.สต. วันที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นัดพบหมอจาก
นโยบายโรงพยาบาลหาดใหญ่ลดความแออัดให้คนป่วยกลับไปรักษา
ที่ใกล้บ้าน หมอจะลงไปตามวันเวลาที่นัดหมาย ตรงนั้น ก็ไปทำ�ตลาด
กรีนขนาดเล็กที่ รพ.สต.ได้ เพราะคนรวมตัวกันมาก และเป็นกลุ่ม
เป้าหมายตลาดกรีนโดยตรง
แนวคิดตลาดกรีน ยังอยากสร้างพื้นที่ให้ญาติ หรือคนไข้มา
เรียนรู้กระบวนการปลูกผัก ทุกขั้นตอน ซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลหาดใหญ่
ก็ได้จัดพื้นที่ตรงนี้มาส่วนหนึ่ง สำ�หรับกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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“นอกจากตลาดกรีนทีโ่ รงพยาบาล เรายังอยากเห็นตลาดทัว่ ไป
ที่มีเครื่องชั่งมาตรฐาน มีชุดทดสอบ การปนเปื้อนในอาหาร ที่สามารถ
ตรวจได้เองโดยชาวบ้าน หรือผู้ซื้อสินค้า การตรวจก็อาจตรวจกัน
ต่อหน้านั่นแหละ หรือมีคิวอาร์โค้ท ในการตรวจสอบที่ไปที่มาก็ได้
เราอยากให้ประชาชนได้กินอาหารที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” รุ่งฤดีเล่า
ในขั้ น ตอนการตรวจพบว่ า การตรวจหลายอย่า งเช่นสารฟอกขาว
เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่การตรวจหายาฆ่าแมลง เป็นสิ่งที่ตรวจยาก
ค่าใช้จ่ายสูง
บทบาทของคณะทำ � งาน โครงการ Green and Clean
Hospital โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต้องการทำ�ให้ผ่านมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขในระดับดีมาก จึงมีการแบ่งหน้าที่กัน ตรวจสอบ
ออกนโยบาย ประชาสัมพันธ์ให้กับคนในโรงพยาบาลและเครือข่าย
ปัญหาที่รุ่งฤดีมองอยู่อย่างหนึ่งหลังจากไปส่งเสริมการปลูก
จนมีคนหันมาปลูกกันมาก เกินกำ�ลังที่โรงพยาบาลจะรับซื้อ ใครจะมา
หาตลาดให้กับเขา ชาวบ้านจะไปแทรกตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร
แม้ว่าส่วนนั้นผักไม่ปลอดภัย แต่เขาอยู่ในระบบตลาดอยู่ก่อน แต่ถ้า
กระแสสังคมตอบรับ คนหันมาดูแลสุขภาพ ก็น่าจะอยู่ได้อีกนาน
“โรงพยาบาลหาดใหญ่ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับจังหวัดอื่น
โมเดลหาดใหญ่ น่าจะทำ�ให้เกษตรกร และผูร้ บั ซือ้ มาเจอกัน เราจึงอยาก
ให้ มูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นตัวแทน เชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยกันให้บ่อยๆ
โดยเน้นความต้องการของเขา พอเกษตรมาทำ�วิสาหกิจ เขาจะเห็น
ปัญหา เขาจะย้อนกลับมามองตรงจุดทีเ่ ขาเป็นเกษตรกร ซึง่ เป็นพ่อค้า
ที่เอื้อเฟื้อ ไม่เอาเปรียบเกษตรกรรายอื่น เพราะเขามีประสบการณ์
ตรงมาก่อน และจะช่วยคนอื่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ”
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หลังขับเคลื่อน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรุ่งฤดี บอกว่า
ได้ เ ห็ น ปรากฏการณ์ บ างอย่ า งน่ า สนใจ อย่ า งเช่ น การที่ เ ราซื้ อ ผั ก
จากเกษตรกร ปรากฏว่าในบางตัวได้ราคาที่ต่ำ�กว่าที่ซื้อมาจากตลาด
ทั่วไป ซึ่งก่อนทำ�โครงการ ผู้บริหารเคยกังวลว่าการไปซื้อผักปลอดภัย
จากเกษตรกร จะราคาแพงกว่า ปรากฏในความเป็นจริง ซื้อได้ถูกกว่า
ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายผักบางอย่างไปได้
“เชื่อว่าสิ่งที่ทำ�  ผู้บริหารจะยอมรับโครงการนี้ ว่าสามารถ
ประหยัดเงินให้กับโรงพยาบาลอย่างน้อย 20% ถ้าเรายังอยู่ในทิศทาง
นี้”เธอกล่าวและว่า
การที่ โ รงพยาบาลหาดใหญ่ ข ยั บ จะส่ ง ผลออกไปแน่ น อน
เพราะโรงพยาบาลขนาดเล็ ก กว่ า จะทำ �ได้ ง่ า ยกว่ า อี ก โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถจ่ายระบบเงินสดให้กับเกษตรกร หรือ
ถ้าไม่อาจจ่ายเงินสดไม่ได้ก็ใช้วิธีการเดียวกับโรงพยาบาลหาดใหญ่
ก็ได้
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เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา
พัฒนามาตรฐาน PGS
มาตรฐาน PGS เครือข่ายรับรองกันเอง โดยดำ�เนินการในนาม
ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลากำ�หนดมาตรฐานร่วมในส่วน
ของคุณธรรม จริยธรรม การจัดการปัจจัยการผลิต การควบคุมปกป้อง
แปลง ระบบการตรวจ ประเมิน ลงโทษ โดยมีทมี ลงตรวจแปลงประกอบ
ด้วยตัวแทนเครือข่าย สสจ. เกษตร รพ. จำ�นวน 9 คน ผลผลิตที่ได้
ในกลุ่มนี้จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือมาตรฐาน GAP ไม่เกิน 30%
กำ�ราบ พานทอง แกนนำ�เครือข่าย เล่าว่า “เราได้ทบทวน
ร่างมาตรฐาน PGS เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ประกอบ
ด้วยหมวดที่ 1 หมวดจริยธรรม คุณธรรม หมวดที่ 2 หมวดว่าด้วย
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ปัจจัยการผลิต หมวดที่ 3 ระบบปกป้องแปลง หมวดที่ 4 ระบบตรวจ
ประเมิน ลงโทษ”
ทั้งนี้ในส่วนของกรรมการลงตรวจแปลง 9 คนประกอบด้วย
ตัวแทน รพ.1 คน ตัวแทน สสจ.1 คน ตัวแทนเกษตรจังหวัด 1 คน
ตัวแทนเกษตรและสหกรณ์ 1 คน ตัวแทน ศวพ.1 คน ตัวแทน
เครือข่ายผู้ผลิต 3 คน ตัวแทนบริโภค 1 คน
“กรณีสัดส่วนเครือข่ายผู้ผลิต ต้องไม่เป็นเจ้าของแปลงหรือ
อยูใ่ นชุมชน หรือเป็นสมาชิกของกลุม่ ในชุมชนนัน้ และหากไปร่วมตรวจ
แปลงไม่ได้ในสัดส่วน 3 คน ให้สามารถส่งตัวแทนได้ แต่ตอ้ งครบจำ�นวน
3 คนทุกครั้ง การตรวจไม่ได้เป็นเครื่องตัดสินว่าแปลงนั้นจะผ่านการ
รับรองหรือไม่ เพียงแต่ลงแปลงเพื่อนำ�ข้อมูลมาเสนอกรรมการชุดใหญ่
ตัวแทนทีล่ งตรวจแปลงต้องครอบคลุมองค์ประกอบของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค
และหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่ครบทั้ง 9 คนก็ได้” กำ�ราบกล่าว และว่า
หลังจากลงตรวจแปลง จะมีคณะกรรมการชุดใหญ่ของเครือข่าย
มาร่วมกันรับรองมาตรฐานแบบมีสว่ นร่วม โดยเครือข่ายเกษตรสุขภาพ
จังหวัดสงขลา (Songkhla Green smile) หรือชื่อย่อ SGS-PGS
ซึ่งต้องมาจากผู้แทนของทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน โดยมีเลขาธิการ คือ
คุณวัลลภ ธรรมรักษา ผู้ช่วยเลขา นางอมร อารมณฤทธิ์ เหรัญญิก
นางพิราวรรณ อุดมจีรวัฒน์ มีวาระการทำ�งาน 1 ปี
คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทน กยท. เกษตรและสหกรณ์
เกษตรจังหวัด สสจ. ศวพ. รพ.
ทั้งนี้แบรนด์ที่ใช้ จะมีแบรนด์ร่วมและจำ�แนกเป็น 2 มาตรฐาน
ประกอบด้วย
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1. มาตรฐาน PGS ใช้แบรนด์มาตรฐานร่วมในชื่อ เครือข่าย
เกษตรสุ ข ภาพจั ง หวั ด สงขลา Songkhla Green Smile หรื อ
SGS-PGS
2. ใช้แบรนด์เครือข่ายร่วมทั้งในส่วนมาตรฐาน GAP ภายใต้
ชื่อ SGS-GAP
กำ�ราบเล่าว่า ในส่วนการลงตรวจแปลง งบประมาณ ในช่วง
แรกจะมีงบจาก อบจ.สงขลา ผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลาสนับสนุนค่า
เดินทางในการลงเยี่ยมแปลงของทีมกลาง และต่อไปจะมีงบประมาณ
อื่นๆ หักเข้ากองกลางบางส่วน
“ค่าใช้จา่ ยในการลงตรวจแปลง โดยในส่วนเกษตกรทีจ่ ะให้ตรวจ
แปลง จะมีค่าใช้จาย 100 บาทต่อแปลง และเกษตรกรรับผิดชอบ
เรื่องอาหาร กรณีตรวจแปลงของใครเจ้าของแปลงก็ต้องดูแล หากมี
หลายแปลงจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน”
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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ในการตรวจสอบผลผลิ ต ของเกษตรกรในการส่ ง แต่ ล ะรอบ
ให้ชดั เจน โดยปักหมุดไปทีผ่ งั ฟาร์ม สอบย้อนผลผลิตใช้วธิ สี แกนคิวอาร์
โค้ด ซึ่งมูลนิธิชุมชนสงขลาจะพัฒนาแอพฯ Green smile เพื่อ
เก็บข้อมูลพื้นฐานผู้ผลิต รูปแบบการผลิตแต่ละขั้นตอนพร้อมภาพ
มี Qr code เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลผลิต การเชื่อม
โยงเส้นทาง เวลาเพื่อสะดวกในการรับส่งผลผลิต ปริมาณและราคา
ผลผลิตแต่ละรอบของการจัดส่ง เหล่านี้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิด
เป็นผลรูปธรรมเอื้อให้เกิดการผลิตอาหารสุขภาพในพื้นที่ต่อไป
โดยปี 2562 มีเกษตรกรที่จะประเดิมเข้าสู่ระบบมาตรฐานการ
รับรองแบบมีส่วนร่วมจำ�นวน 30 แปลง
เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน PGS รอบนี้จะมีสิทธิเข้าจำ�หน่าย
ผลผลิตในตลาดกรีนที่รพ.หาดใหญ่ และเครือข่าย รวมถึงส่งผลผลิต
เข้าสู่ รพ.ต่อไป
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ทอดผ้าป่าขยะโคกม่วง
สร้างกุศลผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทศบาลตำ�บลโคกม่วง อำ�เภอ
คลองหอยโข่ง สืบเนื่องมาจากโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ที่จังหวัดสงขลาเดินหน้านโยบายจังหวัดสะอาด โดยขอความร่วมมือ
ทุ ก หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
ตั้งแต่ปี 2561และจับมือกับเครือข่ายอปท.ในพื้นที่ร่วมดำ�เนินการ
“เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา
แนวทางบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน จั ง หวั ด สะอาด
อยู่ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ อันเป็นการจัดการ
ที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce)
การใช้ซ้ำ�  (Reuse) และการนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป้าหมาย
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำ�จัดที่ปลายทางลง
ร้อยละ 5
ในส่ ว นกิ จ กรรมการคั ด แยกและรวบรวมวั ส ดุ เ พื่ อ นำ � เข้ า สู่
กระบวนการผลิตใหม่ หรือ Recycle นัน้ งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
เทศบาลตำ�บลโคกม่วง ดำ�เนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
โดยรั บ บริ จ าคขยะรี ไ ซเคิ ล ประเภทต่ า งๆ จากครั ว เรื อ นในชุ ม ชน
9 หมู่บ้าน ที่มีประชากร ราว 10,000คน ในเขตเทศบาลตำ�บลโคกม่วง
และจากหน่วยงานต่างๆ
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เมื่อรวบรวมและคัดแยกขยะแล้วทำ�การจำ�หน่ายให้กับร้าน
รั บ ซื้ อ ของเก่ า รายได้ จ ากการขายขยะจากการคั ด แยกมอบให้ แ ก่
หน่วยงานสาธารณะ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการดำ�เนินกิจกรรรม
อันก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งนับแต่ดำ�เนินการเมื่อเดือนสิงหาคม
2561 เป็นต้นมา ทำ�การมอบรายได้ให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการตำ�บลโคกม่วงตามเงื่อนไขมาเป็นลำ�ดับ
สมนึ ก บุ ต รคง นายกเทศมนตรี ตำ � บลโคกม่ ว ง เล่ า ถึ ง
กระบวนการขั บ เคลื่ อ นการทอดผ้ า ป่ า ขยะว่ า เริ่ ม จากการแต่ ง ตั้ ง
คณะทำ�งานฝ่ายต่างๆ ประชุมให้ความรู้พร้อมชี้แจงโครงการให้แก่ผู้นำ�
ชุมชน แกนนำ�สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงทำ�การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในชุมชน และเชิญชวน
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
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“ก่อนมาทอดผ้าป่าขยะ เรารณรงค์การคัดแยกขยะ นัดประชุม
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านไปทำ�ประชาคมตามหมู่บ้าน จนนำ�มาสู่
การทอดผ้าป่าขยะ”
เขาเล่าว่าสถานการณ์ขยะตำ�บลโคกม่วง ช่วงทีผ่ า่ นมา เทศบาล
ต้องมีภาระนำ�ขยะไปทิง้ นอกพืน้ ที่ ปัจจุบนั ใช้บริการบ่อขยะของเทศบาล
เมืองบ้านพรุ มีปริมาณวันละกว่า 3 ตัน เสียค่าทิง้ ขยะตันละ 350 บาท
หลั ง เริ่ มโครงการทอดผ้ า ป่ า ขยะ พบว่ า ปริ ม าณขยะลดลง
โดยจุดเริ่ม ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจำ�นวน 46.5 ตัน เดือนกันยายน
2561 จำ�นวน 45.3 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 จำ�นวน 43.3
เดือนธันวาคม 2561 จำ�นวน 37.4 ตัน เดือนมกราคม 2562 จำ�นวน
33.5 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำ�นวน 27.2 ตัน เดือนมีนาคม
2562 จำ�นวน 39.5   ตัน เดือนเมษายน 2562 จำ�นวน 40.8 ตัน
เดือนพฤษภาคม 2562 36.0 ตัน เดือนมิถุนายน 2562 จำ�นวน
29.5 ตัน เดือนกรกฎาคม 2562 จำ�นวน 31.0 ตัน
“หลังทอดผ้าป่าขยะ เราพบว่าปริมาณขยะได้ลดลงมาตลอด
ยกเว้นเดือนมีนาคม และงานเมษายน ซึง่ มีงานประเพณีทอ้ งถิน่ เกิดขึน้
ในชุมชนเท่านั้นเอง ทำ�ให้ปริมาณขยะเพิ่มโดยรู้แหล่งที่มาดังกล่าว”
สมนึกกล่าว
ก่อนมากิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เขาต้องใช้ความพยายาม
ทำ�ความเข้าใจกับชาวบ้านอยูพ่ อสมควร เนือ่ งจากคนทัว่ ไป ไม่เข้าใจว่า
อะไรคือการทอดผ้าป่าขยะ มักเข้าใจว่าทอดผ้าป่าคืองานบุญที่วัด
หากทอดผ้าป่าขยะจะได้บุญหรือ?
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“เราก็อธิบายว่าทอดผ้าป่าขยะ คล้ายทอดผ้าป่าที่วัด ต่างตรง
ว่าอันนีท้ �ำ ด้วยชาวบ้าน เอาขยะมาตัง้ เป็นกองบุญแทนพุม่ เงิน ชาวบ้าน
จะขนขยะมารวมกันที่เทศบาล ถือว่าเอาขยะมาทำ�บุญ”
เมื่อชาวบ้านถามว่าทอดผ้าป่าขยะดีอย่างไร เขาจะอธิบายว่า
ขยะต้องเสียค่าทิ้งตันละ 350 บาท ถ้าลดขยะลง เงินค่าเก็บขยะ
จะเหลือเก็บอยู่ที่กองคลังเทศบาล เทศบาลมีเงินสะสม เวลามีปัญหา
อุทกภัย วาตภัย ก็ใช้เงินส่วนนี้ออกมาใช้จ่ายได้
เขาย้ อ นบรรยากาศของงานทอดผ้ า ป่ า ขยะ ที่ ผ่ า นมาเมื่ อ
14 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มจากลงทะเบียน ณ จุดตั้งขบวนพุ่มผ้าป่า
ที่วัดโคกเหรียง เคลื่อนขบวนพุ่มผ้าป่า ล้อกับทอดผ้าป่าทั่วไป มายัง
เทศบาลตำ�บลโคกม่วง มีพิธีเปิด ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำ�เภอ
คลองหอยโข่ง ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าขยะ/พิธีสงฆ์/ถวายภัตตาหาร
เพล/ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ
ลดขยะเป็นคำ�ตอบแรก คำ�ตอบต่อมาเงินทีไ่ ด้จากการขายขยะ
จำ�นวน 70,000 กว่าบาท จะเข้ากองทุนฟื้นฟู เพื่อช่วยคนด้วยโอกาส
คนพิการ การบริหารเงินส่วนนี้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ อันมีประธาน
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และคณะกรรมการ เข้ามาทำ�งาน
ก่อนจะใช้เงิน ต้องประชุม ขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกครั้ง
ว่า จะเอาไปช่วยเหลือใคร ซึ่งเน้นผู้เดือดร้อน จริงๆ ที่ไม่มีระเบียบ
บัญชีงบประมาณ อันเบิกมาจากท้องถิ่นได้
เขาต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ อีกว่าเงินส่วนนี้ มีความ
โปร่งใส ชัดเจนอย่างไร ทีส่ �ำ คัญไม่ได้เข้ากระเป๋าส่วนตัวนายกเทศมนตรี
อย่างแน่นอน
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“ในเขตเทศบาลตำ�บลโคกม่วง คนเดือดร้อนมีมาก ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ทำ�สวนยาง ยิ่งเจอกับภาวะเศรษฐกิจย่ำ�แย่อย่างที่เป็นอยู่
คนลำ�บากกัน ท้องถิ่นไม่สามารถดูแลได้หมด ก็ใช้เงินส่วนนี้ไปช่วย
เพราะถ้ารองบจากรัฐบาลก็คงยาก” นายกเทศมนตรีตำ�บลโคกม่วงเล่า
ไม่เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง เขามีภาระต้องหาเงิน ช่วยระดมทุนสร้างบ้าน
คนที่ลำ�บากยากจน บางครั้งต้องยอมควักเงินส่วนตัวสมทบ เพราะไม่รู้
ว่าจะเอาเงินจากไหนมาช่วยชาวบ้าน
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เมื่อชาวบ้าน ชุมชนเข้าใจ ต่างหันมา
ตื่นตัวคัดแยกขยะ รับปากว่าจะไปช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อเอาขยะ
มาทำ�เป็นกองบุญให้กับเทศบาลตำ�บลโคกม่วง เพื่อจะไปช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ซึ่งทำ�ได้ไม่ยาก เพราะตอนนี้ทางเทศบาล
จัดสถานที่ และเจ้าหน้าที่ เอาไว้คอยรับขยะทุกวันในช่วงเช้า เมื่อมี
จำ�นวนมากพอ เจ้าหน้าที่ก็นำ�ทยอยส่งขาย
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บุญกุศลจากการทอดผ้าป่าขยะนอกจากกำ�จัดขยะ ยังได้เงิน
มาช่วยเหลือคนเดือดร้อน สมนึกมองว่าหนทางนี้น่าจะเป็นหนทาง
ในการรั บ มื อ การแก้ ปั ญ หาขยะที่ ยั่ ง ยื น ยิ่ ง อนาคตมี แ นวโน้ ม ว่ า
การกำ�จัดขยะของท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ เผากลบขยะในพื้นที่ของ
ตัวเอง จึงต้องเตรียมรับมือ อย่างน้อยขยะวันละ 2-3 ตันที่เป็นอยู่
หากคัดแยกแล้วเหลือ 1 ตันกว่า ก็ดำ�เนินการได้ไม่ยากนัก
“การกำ�จัดขยะเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นการลดขยะ หรือ
วิธีการอย่างทอดผ้าป่าขยะ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว เรามีขยะเยอะแล้ว
ทุกวันนี้ กองขยะ ปัญหาที่เกิดตามมาคือยุง ทำ�ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
มาลาเรีย และเท้าช้าง ซึ่งมาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่
จำ�นวนไม่น้อย”
สำ�หรับโครงการทอดผ้าป่าขยะ สมนึกเล่าว่า จะอยู่ในแผน
เทศบาลตำ�บลโคกม่วง 5 ปี เพื่อให้ทำ�งานยั่งยืนต่อเนื่อง และขยาย
แนวคิดลดขยะไปยังท้องถิ่นอื่น อย่างเช่น ที่ดำ�เนินการไปแล้ว การเอา
ขยะจากโคกม่วงไปร่วมทอดผ้าป่าขยะกับ อบต.คลองหอยโข่ง และ
เทศบาลเมืองทุ่งตำ�เสา การไปร่วมภาคีเครือข่ายกับเทศบาลตำ�บลปริก
อบต.ปริก เทศบาลตำ�บลน้ำ�น้อย และเทศบาลเมืองคอหงส์
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นอกจากการทอดผ้ า ป่ า ขยะแล้ ว เทศบาลตำ � บลโคกม่ ว ง
ยังขับเคลื่อนการจัดการขยะด้านอื่นไปด้วย อย่างเช่นการลดใช้โฟม
จนเป็นพื้นที่ปลอดโฟม นายกสมนึก ได้รับรางวัลผู้นำ�ท้องถิ่นรณรงค์
ให้เลิกใช้โฟม จากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว
“การให้คนมามีส่วนร่วมอะไรสักอย่าง ผมว่ายากมากเลย
วิธีทำ�งานของผมก็คือเข้าไปนั่งคุย ไปขอทานน้ำ�สักแก้ว แล้วก็บอก
ปัญหา ยกตัวอย่างเช่นเรื่องโฟม มันเป็นอย่างไร อันตรายอย่างไร
พอเราคุยไปเยอะ คนอาจเริม่ คล้อยตาม หลังจากนัน้ จะมีการเชิญกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้านมาประชุมที่เทศบาล เชิญฝ่ายสาธารณสุขเข้ามาบรรยาย
เกี่ยวกับภัยอันตรายจากโฟม” เขาเล่า
เช่นเดียวกับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ วิธีที่เขาทำ�เป็นหลักคือ
ออกไปคุยกับชาวบ้าน คุยวันแรกไม่ประสบผลสำ�เร็จก็ต้องมีวันถัดมา
ต้องใช้หลักวิชาการ ใช้เวลา จนเขายอมรับ
การสร้างภาคีเครือข่ายเริม่ จากเทศบาล ชวนกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
มาหารือ นำ�ไปสู่การรณรงค์คัดแยกขยะ ดึง อสม./รพ.สต. เข้ามา
สุดท้ายจึงจะดึงพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมได้
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การสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก นั้ น ทำ � ยากสุ ด แต่ น ายกสมนึ ก มองว่ า
ต้องพยายามช่วยกัน สิ่งที่เทศบาลโคกม่วงจะขับเคลื่อนต่อเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ จะดำ�เนินโครงการปลอดถังขยะ โดยการลงไปพูดคุย
ให้ ช าวบ้ า นเก็ บ ขยะใส่ ถุ ง ดำ �  แล้ ว นั ด มาวางตามกำ � หนดที่ ร ถขยะ
จะไปเก็บ การดำ�เนินการเรื่องนี้เนื่องมาจากถังขยะในพื้นที่ต้องรอรับ
ขยะเลื่อนลอย คือมีคนต่างพื้นที่นำ�ขยะมาทิ้งบ่อยครั้ง
สหรัฐ ทองเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำ�บล
โคกม่วง เล่าว่าการเกิดขึ้นของกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ สืบเนื่องมาจาก
ตำ�บลโคกม่วงมีขยะทีต่ กค้างอยูม่ าก ประชาชนไม่มคี วามรูใ้ นการคัดแยก
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หรือคัดแยกแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน เมื่อทางเทศบาลดูงานที่เทศบาล
ตำ�บลทุ่งตำ�เสา ที่จัดการขยะรีไซเคิล จึงนำ�มาปรับใช้ที่เทศบาลตำ�บล
โคกม่วง ให้ชาวบ้านไปคัดแยกขยะทีบ่ า้ น นำ�มาให้เทศบาลเริม่ รวบรวม
ขยะตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 มาเริ่มดำ�เนินการทอดผ้าป่าขยะ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก แปรความหมาย
มาเป็นการรักสิ่งแวดล้อม
“ชาวบ้ านแยกขยะ นำ � มาร่ ว มทำ �บุญ กับ เราไม่ว่า ถุง ขวด
พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ เขาจะนำ�มาบริจาค เรารวบรวมจำ�หน่าย
เอาเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในส่วนที่งบประมาณ
หลักของรัฐเข้าไม่ถึง อย่างการช่วยซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เครื่องใช้จำ�เป็น
ที่ผู้ป่วยต้องการ”
เขาเล่าว่า ตอนที่เริ่มโครงการครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2561
ได้รบั คำ�ถามจากชาวบ้านว่า ทอดผ้าป่าขยะคืออะไร เอาขยะมาทำ�อะไร
“แม้ ว่ า พื้ น ที่ อื่ น อาจทำ � มาแล้ ว ชาวบ้ า นในตำ � บลโคกม่ ว ง
เขาไม่เข้าใจ ไม่เคยทำ�  เขาก็ว่า ขยะนี้ทอดผ้าป่าได้ด้วยหรือ ปกติจะ
เห็นว่าทอดผ้าป่าก็ทอดกับเงิน เราก็บอกว่าขยะก็นำ�ไปทำ�บุญได้”
สหรัฐมองว่า ขยะทีเ่ ก็บรวบรวมตามบ้านเรือนประชาชนมักจะ
ไม่มีมูลค่า หรือมีค่าน้อยจนไม่น่าสนใจ ยกตัวอย่างขยะกระสอบหนึ่ง
อาจขายได้ 2 บาท หรืออาจขายยาก แต่พอมารวมระดับตำ�บล
และอำ�เภอ ปริมาณมากทำ�ให้มันมีค่าขยะเป็นหลัก 2-3 หมื่นบาท
จึงจะมีพลังพอจะทำ�อะไรได้
เมื่อเข้าใจว่าทอดผ้าป่าขยะคืออะไร ชาวบ้านจะคัดแยกขยะ
เอาไว้ เมื่อจำ�นวนเยอะพอสมควร จะโทรให้ทางเทศบาลไปรับ หรือ
หากจำ�นวนไม่เยอะมาก อาจรอเวลามาประชุมที่เทศบาล ก็จะพามา
ให้เอง สำ�หรับในวันทอดผ้าป่าขยะ ชาวบ้านจาก 9 หมู่บ้านในเขต
เทศบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต.
โรงเรียน องค์กรเอกชน มาร่วมขบวนผ้าป่าขยะอย่างคึกคัก
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“ที่ตำ�บลโคกม่วง การทำ�งานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ จะไป
ในทิศทางทีส่ อดคล้องกันอยูแ่ ล้ว การจัดการขยะ ทางกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทุ ก อย่ า งไม่ ว่ าในการกำ � หนดจุ ด เก็ บ ขยะในชุ ม ชน
การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะมอบให้กับเทศบาล เราใช้
กลไกของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านมาทำ�งาน เนื่องจากว่า ส่วนนี้มีการทำ�งาน
กันอย่างเข้มแข็งมาตลอด”
สหรัฐเล่าว่า จากกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ทำ�ให้ชาวบ้านตื่นตัว
เรื่องคัดแยกขยะราว 80% เมื่อมีกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ไม่ว่า
งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ชาวบ้านจะพร้อมแยกขยะใส่ถุงเอาให้
เทศบาลไปรับ หรือพอชาวบ้านมาขออนุญาตจัดงาน เทศบาลรับรู้
ก็บอกให้เก็บขยะ ส่วนจะขายเองหรือให้เทศบาลไปรับก็ย่อมทำ�ได้
สำ�หรับแผนการทอดผ้าป่าขยะ สหรัฐเล่าว่า จะทำ�ต่อเนื่อง
ทุกปี โดยเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จะสื่อ
เป็ น การมอบความรั กให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยั ง ส่ ง มอบความรั กไปยั ง
ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง เพราะเงิ น ส่ ว นนี้ จ ะนำ � ไปช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลพวกเขา
โดยการคัดเลือกผูส้ มควรได้รบั การช่วยเหลือ เป็นหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ น
กับคณะกรรมการร่วมที่ตั้งขึ้นมา
“มองว่าปรากฏการณ์ที่น่าพอใจจากการทอดผ้าป่าขยะ ทำ�ให้
เห็นความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เห็นการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จนลดขยะจากจำ�นวน
60 กว่าตัน เหลือเพียง 20 กว่าตันในแต่ละเดือน รายจ่ายในการบริหาร
จัดการขยะลดลง สามารถที่จะนำ�ไปพัฒนาในส่วนอื่นแทนได้”
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำ�บลโคกม่วง เล่าต่อว่าสิ่งที่
ดำ�เนินการชาวบ้านเข้าใจ ให้ความร่วมมืออย่างมาก นอกจากกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะ ส่วนที่ทำ�ไปพร้อมกันคือให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยก
ขยะ การทำ�ถังขยะเปียกครัวเรือน และการจัดทำ�ถนนไร้ถัง ให้ชาวบ้าน
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แยกขยะ วางตามจุดนัดเวลาเก็บแทน สิ่งที่สำ�คัญอย่างหนึ่งที่กำ�ลัง
ดำ�เนินการคือผลักดันธรรมนูญตำ�บลโคกม่วง ในการสร้างข้อบังคับ
การคัดแยกขยะ การจัดการขยะให้ครบวงจร
นอกจากขยะทั่วไป ทางเทศบาลตำ�บลโคกม่วงยินดีรับเสื้อผ้า
เก่า เสือ้ ผ้ามือสอง รองเท้าเก่า เอาไปจำ�หน่ายแล้วก็เอาเงินเข้ากองทุน
ฟื้นฟู เช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ก็ใช้ในการเยี่ยม
ผู้ป่วย ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เสื้อผ้า ไปให้เขา
การทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย หากหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น
จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ทางเทศบาลตำ�บลโคกม่วงพร้อมเอาขยะ
ไปช่วยทำ�บุญร่วมกับเขา เพราะถึงเวลา พวกเขาก็กลับมาช่วยเช่น
เดียวกัน
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เครือข่ายร่วมภัยพิบัติหาดใหญ่
ขยายแนวรุกประเด็นและพื้นที่

มู ล นิ ธิ เ ครื อ ข่ า ยเมื อ งภาคใต้ เ พื่ อ รั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Southern Cities Climate Change Resilence
Network หรือ SCCCRN) ก่อตั้งเมื่อสิงหาคม 2559 ยกฐานะ
มาจากโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อ ากาศพื้ น ที่ ห าดใหญ่ ใ นระยะยาว (Asian Cities
Climate Change Resilence Network หรือ ACCCRN) ซึ่ง
ดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์ ผ่านทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อมาขับเคลื่อน
ดำ�เนินงานด้านการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับเครือข่ายความร่วมมือกับ 10 เมือง จาก 4 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
สมพร สิรโิ ปราณานนท์ ประธาน SCCCRN เล่าย้อนตัง้ แต่
สมัย ACCCRN ว่าเริ่มทำ�งานมาจากสมัยที่หาดใหญ่ยังไม่มีระบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม จากส่วนเกี่ยวข้อง โดยปี 2553 มูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์เห็นความสำ�คัญของ Climate Change ในประเทศไทย
มี 2 เมืองทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน คือหาดใหญ่และเชียงราย เทศบาลนคร
หาดใหญ่ไม่กล้ารับคนเดียว แต่คำ�ว่า City ก็เอาเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นตัวตั้ง ขยายพื้นที่หลายเทศบาล ชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักงาน
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อุตุนิยมวิทยา สำ�นักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำ�นักงานทรัพยากร
น้ำ�  สำ�นักงานชลประทาน โดยมีคุณพิชยา แก้วขาว เป็นผู้นำ�ฝ่าย
ประชาสังคม
“สำ�หรับผมรับบทเป็นประธาน ACCCRN ตอนนั้นดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาชวนคุณชาคริต โภชะเรือง
จากมูลนิธิชุมชนสงขลาเข้ามา มีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเลขานุการ”
สมพรเล่าว่า ขณะนั้น Climate Change หาดใหญ่ มองอยู่
อย่างเดียวเรือ่ งน้�ำ ท่วม ซึง่ ปัญหาน้�ำ ท่วมทีผ่ า่ นมาไม่มใี ครบอกล่วงหน้า
ได้ว่าจะท่วมเมื่อไร ท่วมได้ไง แต่โครงการฯ ไม่ได้คิดถึงสิ่งก่อสร้าง
เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วม ก็มาคิดระบบเตือนภัย
“ตอนนั้ น เรามี ก ารทำ � งานวิ จั ย ต่ า งๆ อย่ า งวิ จั ย ศั ก ยภาพ
ของเมือง วิจัยอากาศทางอุตุนิยมวิทยาว่า อุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่องศา
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วิจัยเรื่องความเปราะบางของชุมชนในละแวกเมืองหาดใหญ่ เพราะ
มองว่า แม้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดน้ำ�ท่วมได้ แต่สามารถปรับตัว
คนหาดใหญ่ให้อยู่กับน้ำ�ท่วม คือรู้ล่วงหน้า และมีความเข้มแข็งพอจะ
รับมือ”
ครั้นเริ่มโครงการรับมือน้ำ�ท่วมกับพื้นที่ลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภา
ที่หาดใหญ่ในทุ่งลุง ตำ�บลพะตง ก็เห็นว่าชาวบ้านรับมือน้ำ�ท่วมได้
สมพรเป็ น ผู้ นำ � แนวคิ ด ใช้ ก ล้ อ ง CCTV มาใช้ ติ ด ตาม
ระดับน้ำ�ในคลองอู่ตะเภา เพื่อรับมือน้ำ�ท่วม โดยติดกล้องที่คลองแงะ
บ้านพรุ การใช้กล้อง CCTV เห็นภาพน้ำ�ไหลนำ�เสนอผ่านเว็บไซต์
hatyaicityclimate.org ให้ประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวัง และเตือนภัย
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ล่วงหน้า ในเว็บไซต์ยังนำ�เสนอข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีภาพเรดาร์ของสำ�นักงานอุตนุ ยิ มวิทยา สำ�นักงานชลประทาน เป็นต้น
ยังมีการออกไปประชาสัมพันธ์เรือ่ งนีใ้ ห้หน่วยงานอืน่ ได้รบั รู้ การใช้งาน
เว็บไซต์ ต่อมาประสบความสำ�เร็จมาก เพราะเป็นเว็บไซต์ที่คนเข้ามาดู
ในช่วงที่จะเกิดปัญหาน้ำ�ท่วมถึง 180,000 คน ภายในช่วงเวลาสั้นๆ
นอกจากเว็บไซต์สมพรเล่าว่า ยังมีการจัดเครือข่ายของคน
ในแต่ละลุม่ น้� 
ำ เฝ้าระวังแต่ละจุด มีการรายงานผ่านไลน์กลุม่ ให้รบั ทราบ
อีกด้วย
รูปแบบดังกล่าวนีเ้ อง ได้ตน้ แบบขยายผลเป็นโครงการเชือ่ มโยง
เครือข่ายเตือนภัย-ภัยพิบัติ 5 ลุ่มน้ำ�  ประกอบด้วย ลุ่มน้ำ�คลอง
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อู่ตะเภา ลุ่มน้ำ�นาทวี ลุ่มน้ำ�เทพา ลุ่มน้ำ�คลองภูมี ลุ่มน้ำ�คาบสมุทร
สทิงพระ จ.สงขลา และโครงการวางระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันปัญหา
อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อโครงการของ ACCCRN จบในปี 2559 ทางคนทำ�งาน
ก็มามองร่วมกันว่าจะทำ�โครงการนี้ต่อเนื่องได้อย่างไร เนื่องจากหาก
จะปิดโครงการไม่ทำ�อะไรต่อ หลายคนก็บอกว่าเสียดายตัวอย่างของ
การทำ � งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มที่ แ ท้ จ ริ ง กลายเป็ น ผลงานสำ � คั ญ ของ
หลายคน หลายภาคส่ ว นมาร่ ว มทำ � งานก็ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากตรงนี้
ในทางอ้อม
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เมื่อเสนอเทศบาลนครหาดใหญ่ดำ�เนินการต่อเขาก็ไม่กล้ารับ
เพราะว่ า งานนี้ ข อบเขตกว้ า งกว่ า เทศบาล เมื่ อ จะให้ ข้ า ราชการ
ส่ ว นภู มิ ภ าคบางหน่ ว ยงานเขาก็ รับ ว่ าไม่ พ ร้อม ในที่สุด ก็ตั้งมูลนิธิ
เครื อ ข่ า ยเมื อ งภาคใต้ เ พื่ อ รั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
Southern Cities Climate Change Resilence Network
(SCCCRN)
“เป้าหมายมูลนิธิไม่ได้หาเงินเป็นหลัก ปรัชญาของมูลนิธิ
ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพ ประชาชนเป็นเจ้าของ มองว่าเป็นมูลนิธิ
มหาชน ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาเงิน ทุกองค์กรที่มาเป็นภาคีของเรา
เป็นเจ้าภาพร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชน บทบาท
ก็จะเป็นการเชื่อมต่องานถนัดที่เราทำ�มาตั้งแต่ครั้งแรก”
สมพรกล่าวและมองเป้าหมายกว้างกว่าเดิม คือเมืองในภาคใต้
เริ่มขยับจากที่หาดใหญ่ และไม่ทำ�เฉพาะแค่เรื่องน้ำ�ท่วมอย่างเดียว
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เพราะมองว่าปัญหาน้ำ�ท่วมมีการแก้ไข ทำ�คลองให้กว้างขึ้น หลาย
หน่วยงานก็มีกล้อง CCTV ใช้งาน ไม่ว่าเทศบาล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ก็ไม่ต้องทำ�ซ้ำ�  ที่คิดพัฒนาอย่างเดียวคือยกระดับ
จากเว็บไซต์มาเป็นแอพพลิเคชั่น เป็นสมาร์ทเตือนภัยน้ำ�ท่วมซึ่งจะ
ดำ�เนินการในปีนี้”
นอกจากน้ำ � ท่ ว ม ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส นใจเพิ่ ม ขึ้ น คื อ
ปัญหาของภัยแล้ง หมอกควัน ฝุ่น PM2.5 การกัดเซาะชายฝั่ง และ
ดินสไลด์
กรอบวิธีคิด จากการถอดบทเรียน ACCCRN การทำ�งาน
ที่มี 6 ภาคส่วน เป็นภาคีร่วมมือ อย่างเช่น กลุ่มทางสังคม นักวิชาการ
ผู้เกี่ยวข้อง ข้าราชการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น เอ็นจีโอ พบว่าทั้งหมดนี้
ร่วมกันทำ�งาน ยึดหลักการมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง ทำ�งานในรูปแบบ
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ของการบูรณาการ มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีการจัดการความ
สัมพันธ์ทางการเมือง มีการใช้หลักของการจัดการบริหาร
“นั้นคือสิ่งที่มาจากข้างนอก ข้าราชการเขาอาจจะมีจิตบริการ
ส่วนเราเองก็ต้องมีเรื่องของจิตสาธารณะ คิดถึงส่วนรวม โมเดลนี้
นำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มองว่านำ�ไปใช้ในทุกเรื่อง ประเด็น
การมีส่วนร่วม การจัดการความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวม ให้ทำ�งานให้พ้นจากขอบเขตที่คุณต้องทำ�  เช่น คุณเป็น
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครหาดใหญ่ คุ ณ ต้ อ งทำ � งานมากกว่ า เทศบาล
นครหาดใหญ่ การมีส่วนร่วมกับเอกชน” เขาสรุปแนวคิดการทำ�งาน
ช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ถูกนำ�ไปเสนอในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของเขาเอง ทีค่ น้ พบว่าส่วนสำ�คัญอย่างหนึง่ ในกระบวนการ
ดังกล่าว คือการจัดการความสัมพันธ์ทางการเมืองนั่นเอง
“หลายคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ แต่มีความสำ�คัญในการทำ�งาน
แบบนี้ จ ริ ง ๆ ผมเอามาใช้ เ วลาที่ ผ มนั่ ง เป็ น ประธานหั วโต๊ ะ ของ
SCCCRN แต่เวลาที่ออกนอกพื้นที่ ลงไปทำ�งานต่างๆ ผมไม่ได้
เป็นประธานแล้วนะ ถ้าไปที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นายกเป็นประธาน
หากไปทำ�ที่ทุ่งลุง นายกทุ่งลุงก็เป็นประธาน ผมเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์
เพราะเราต้องการให้งานสำ�เร็จ แต่เราไม่ต้องการว่าต้องเป็นเจ้าภาพ
ทุกเมื่อ นั้นคือการจัดการที่เป้าหมายอยู่ที่งาน” เขากล่าวว่าในสังคม
ที่เป็นอยู่ การทำ�งานแบบนี้ต้องยืนยันตัวตนว่าทำ�งานสังคม แต่ไม่ได้
เล่นการเมือง เพราะนักการเมืองจะกลัวคนทีท่ �ำ งานแบบนีก้ ลายมาเป็น
คู่แข่งทางการเมือง
“สำ�หรับผมยืนยันเสมอว่าผมไม่เล่นการเมือง ไม่ต้องห่วงผม
เพราะฉะนั้นเต็มที่กับผมเลย ผมยืนยันในข้อนี้”
ฉบับ Songkhla Vision 2027

137

สันติ จันทโณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลพะตง

อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าว่าการรับมือน้ำ�ท่วมของพื้นที่
เมื่อถึงใกล้ฤดูน้ำ�หลาก ช่วงเดือนตุลาคมทุกปี สิ่งที่ทำ�อันดับแรก
คือจะมีการเชิญทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น อบต. กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน โรงงาน ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่
เข้ามาปรึกษาหารือ
“เพื่อจะวางแผนว่าใครอยู่จุดไหน อย่างเช่น ต้นน้ำ� เป็นความ
รั บ ผิ ด ชอบของกำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น อบต.ที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง
ให้เราว่า มีปริมาณน้ำ�เท่าไร มีโอกาสที่จะท่วมในพื้นที่เราได้หรือเปล่า
เราทำ�กันแบบนี้ทุกปี”
เขาเล่าว่า เครือข่ายนีเ้ น้นทีผ่ นู้ � 
ำ แม้จะมีการอบรมการเฝ้าระวัง
ของฝ่ายป้องกันภัย แต่บางครั้งคนเหล่านี้หายไปจากระบบได้ แต่คน
ที่ อ ยู่ใ นตำ � แหน่ ง สามารถติ ด ต่ อได้ ง่ายกว่ า อย่า งเช่นผู้ใหญ่บ้า น
ซึ่งถือว่ารับผิดชอบไปโดยปริยาย แต่ต้องมาคุยหรือต่อสายคุยกัน
“แม้ที่นี่ฝนไม่ตก แต่ที่ต้นน้ำ�อาจตกหนักแล้วก็ได้ ถ้าหนักจริง
ก็ต้องขึ้นไปดูในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ�ว่ามีโอกาสมาท่วม
ในพื้นที่เรามากน้อยแค่ไหน” สันติกล่าวและว่า ในส่วนชุมชนตำ�บล
พะตงจะมีเครือข่ายหลักก็คืองานป้องกัน จะมีวิทยุเครื่องแดงที่ทาง
ACCCRN สนับสนุนมา ใช้วทิ ยุรายงานสถานการณ์กนั ว่าเป็นอย่างไร
ปกติก็มีการซักซ้อมกัน เพราะถ้าจู่ๆ มาใช้ในตอนวิกฤติคงไม่ทัน หรือ
ถ้าเครือ่ งมีปญ
ั หาจะได้ซอ่ มเอาไว้กอ่ น ซึง่ วิทยุเครือ่ งแดงมีกนั ทุกชุมชน
เดือนตุลาคมจะเป็นจุดเริ่มมีการนัดประชุม หลังจากนั้นจะมี
การพูดคุยกัน ฟังข้อมูลจากสำ�นักงานอุตุนิยมวิทยา และ ACCCRN
“แต่เราก็มีอุตุส่วนตัวจากเครือข่ายจะแจ้งเรามาโดยตรงถึง
สภาพอากาศ ถ้าเกิดฝนตกจริงในพื้นที่ ก็สามารถจะเชื่อมโยงกันได้เลย
ที่ผ่านมาการระวังภัยพิบัติของเราได้ผล 100% ในระบบที่วางไว้”
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เขาเล่า และว่าเครื่องมืออื่นมีการใช้กล้อง CCTV ของ ACCCRN
โดยกล้ อ งตั ว สำ � คั ญได้ รั บ การสนั บ สนุ น มาจากเอกชน อยู่ ที่ ชุ ม ชน
ควนเนียง อันเป็นจุดรวมทั้งหมดของน้ำ�ด้านบน ก็สามารถประเมิน
สถานการณ์ตรงนั้นได้เลยว่าโอกาสที่จะมาท่วมในพื้นที่เทศบาลตำ�บล
พะตง มีแค่ไหน หรือจะท่วมกี่ชุมชน
เครื่องมืออื่นที่ ACCCRN ให้มา เป็นอุปกรณ์ช่วยน้ำ�ท่วม
ต่างๆ เช่น เชือก อย่างที่ชุมชนต้นลุง จะใช้เชือกโยง เพื่อให้ชาวบ้าน
สะดวกในการเดินทางออกมารับแจกของ แจกน้ำ�หากมีความจำ�เป็น
คนที่ ไ ม่ อ ยู่ กั บ บ้ า นเรื อ นมี ก ารจั ด จุ ด อพยพที่ ชั ด เจนมี ค วามพร้ อ ม
ทุกด้าน
สำ � หรั บ กิ จ กรรมที่ เ ราจั ด กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ ลำ � คลอง
สันติเล่าว่า เน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน โรงงาน ชุมชน ราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทุก 4 เดือน ยิ่งสมัยก่อนมีปัญหา
โรงงานปล่อยน้ำ�เสียลงลำ�คลอง ก็จัดถี่กว่านี้
“ปัญหาโรงงานเราก็ต้องมีกุศโลบายในการจัดการหลายอย่าง
เราพยายามจะช่วยดูแลลำ�คลองร่วมกัน นั่นเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะ
ถ้ า ต่ า งคนต่ า งปล่ อ ยน้ำ � เสี ย ต่ า งทิ้ ง ขยะลงไปในคลอง ที่ ผ่ า นมา
ขยะมาก เราก็ทำ�ฝายดักเอาไว้ มองว่าท่าทีโรงงานเปลี่ยนไปในทาง
ที่ ดี ขึ้ น แต่ ก่ อ นเราต้ อ งไล่ จั บ เขาเหมื อ นจั บโจร แต่ ผ มก็ เ ปลี่ ย น
กระบวนการคิด คือคิดว่าเรามาเป็นเพื่อนกัน” เขาเล่าและว่ามุมมอง
ใหม่ ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ จ้ อ งเอาผิ ดโรงงานอย่ า งเดี ย ว มองว่ า มาเป็ น เพื่ อ น
นานไปมันก็เกิดเป็นธรรมาภิบาลขึ้นมาระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม
ชุมชน และเทศบาล เราสามารถเชือ่ มโยงต่อสายตรงกันได้ เป็นมิตใิ หม่
ของการสร้างความร่วมมือ ดึงมาทำ�งานร่วมกัน ทั้งด้านการดูแลคลอง
และเรื่องภัยพิบัติด้วย
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การจัดการภัยพิบตั ทิ กุ วันนี้ สันติจงึ ได้ความร่วมมือฤดูน�้ำ หลาก
โรงงานหลายแห่ ง พร้ อ มบริ จ าคน้ำ � ดื่ ม อาหารแห้ ง เข้ า มาพร้ อ ม
ช่วยเหลือในภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆ
“เราก็ทำ�ละเอียดมากในการดูแลพ่อแม่พี่น้องในภาวะดังกล่าว
เราเป็นต้นแบบในการเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง
ถือว่าที่ผ่านมาทำ�ได้ 100% ไม่มีการผิดพลาด ผมมาเป็นผู้บริหาร
เทศบาล อยู่รับผิดชอบก็เกือบครบ 20 ปี ชาวบ้านก็มีความเชื่อถือ
อย่างการประกาศเหตุน้ำ�ท่วม ถ้าเสียงผม เขาก็จะเชื่อถือ”
ปั ญ หาที่ ผ่ า นมามองว่ า เกิ ด ความไม่ เ ข้ าใจของชาวบ้ า น
ความไม่ชัดเจนในสถานการณ์ภัยพิบัติ บางครั้งมีข่าวลือ ยิ่งสมัย
การเมื อ งคนละฝ่ า ยก็ อ าจต้ อ งการทำ � ลายกั น ทางการเมื อ ง ข้ อ มู ล
บางอย่างต้องการสร้างความสับสน ชาวบ้านแตกตื่น แต่ทุกวันนี้
การเมืองเป็นเนือ้ เดียวกันทัง้ ตำ�บล ไม่มคี วามขัดแย้ง มีผนู้ �ำ ทีป่ รองดอง
กันได้ ชาวบ้านพร้อมฟังจากเทศบาล
“สิ่งที่สำ�คัญในการเตือนภัยคือความจริง ชาวบ้านจะรู้ว่าสิ่ง
ที่ประกาศจะเกิดขึ้นแน่ แม้ข้อมูลนักวิชาการก็สู้ข้อมูลจากสนามจริง
จากเครือข่ายของเราไม่ได้ นี่คือประสบการณ์ที่เราได้มา นายก อบต.
กำ � นั น โทรมารายงานเอง อยู่ คู่ ผ มตลอด ช่ ว งน้ำ � ท่ ว มก็ จ ะคอย
ปรึ ก ษากั น เมื่ อจะออกประกาศต้ อ งมี ค วามชั ด เจน ประกาศแล้ว
ต้องจริง ข้อมูลจากภาคสนามของจริงแต่ข้อมูลกลางเอามาประกอบ
เพราะส่วนนั้นอาจไม่ละเอียดในเชิงพื้นที่”
สำ�หรับความต่อเนือ่ ง ในเวทีกจิ กรรม ทางเทศบาลตำ�บลพะตง
ยังมีการ SWOT ให้ประชาชนในพืน้ ที่ เข้าใจถึงบทบาทตัวเอง ว่าคลอง
ไม่ใช่ของใคร เมือ่ มันผ่านมายังชุมชนต้องช่วยกันหาแนวทางดูแลรักษา
โดยเห็นว่าที่ผ่านมาการทำ�งานมีหลายอย่างต้องทำ�เพื่อตอบคำ�ถาม
ไม่ใช่ท�ำ เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จะตอบโจทย์ภยั พิบตั ิ ต้องมาช่วยกันดูแลคลอง
ทำ�หลายอย่าง ก่อนจะมาลงที่คำ�ตอบภัยพิบัติ
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วีระ สม่าหลี นักอุตนุ ยิ มวิทยาชำ�นาญการ ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า สมัยก่อนการเข้าถึงประชาชนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะไม่มีส่ือกลางภายใน
ที่จะให้คนที่รับข่าวสารโดยตรง ต้องผ่านช่องทางอื่น แต่ในปัจจุบัน
แก้ปัญหานี้โดยการสร้างเครือข่ายให้ชุมชนเป็นคนตัดสินใจ เพราะว่า
แต่ ล ะชุ ม ชนจะประสบกั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น บางแห่ ง อาจเป็ น
ภัยแล้ง น้ำ�ท่วม ลมแรง บางแห่งก็ไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้
เมื่อทางสำ�นักงานอุตุนิยมวิทยา ลงไปยังกลุ่มเครือข่ายจะได้
ทราบปัญหาเหล่านี้และแก้ปัญหาได้ตรงจุด และจากการสำ�รวจความ
เชื่อมั่น ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อกรมอุตุนิยมวิทยาทำ�ให้ทราบ
ปัญหาของแต่ละพื้นที่ เจาะเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ชุมชนเหล่านี้ เมื่อเราให้บริการ มีการประเมินผลทุกปีก็พบว่า
เราสามารถบริการชุมชนตรงเป้าหมายความต้องการของประชาชน
สำ � หรั บ ทำ � งานบริ ห ารข้ อ มู ล กั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง มี ค วามหลากหลาย
ฃทั้งข้าราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
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มาเรียนรู้ร่วมกัน จนรู้ความต้องการของประชาชน มีรูปแบบการไปพบ
ประชาชนหลายครั้ ง เมื่ อ ทราบความต้ อ งการก็ ก ลั บ มาออกแบบ
การพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัย ซึ่งโดยหลักๆ ก็คือการใช้โซเชียล
มีเดีย ที่เข้าถึงได้เร็ว ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นการทำ�ไลน์กลุ่ม ข้อมูลจะ
ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ ซึ่งจะเป็นแกนนำ�ที่มีความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยา
อยู่บ้าง เพราะฉะนั้นโดยหลักๆ เราก็ไปให้ความรู้กับชุมชนที่พร้อม
ชุดหนึง่ ก่อน ทีส่ ามารถรับรู้ ทำ�หน้าทีแ่ ทนอุตฯุ ได้ในเบือ้ งต้น ให้ความ
รู้เรื่องแผนที่อากาศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ที่ทางกรม
อุตนุ ยิ มวิทยาใช้บอ่ ยให้พอรูพ้ นื้ ฐานนิดหนึง่ ก่อน ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง
เขาจะถ่ายทอดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เบื้องต้น แต่ถ้าเขามี
ข้อสังสัยหรือมีข่าวลือเข้ามา เขาก็จะแค็ปหน้าจอ ส่งผ่านมาทางกรม
อุตุฯ ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวง ถ้าตรวจสอบไปว่าเป็นข่าวลวง
เขาก็จะเชื่อเพราะเราเป็นส่วนราชการ
เราก็คยุ กับเขาต่อว่า ถ้าช่วงอากาศปกติจะส่งข้อมูลวันละกีค่ รัง้
ในกลุ่มไลน์ หรือถ้าสภาพวิกฤติเราจะส่งอย่างไร กับชาวบ้าน อย่าง
กรณีพายุปลาบึก ที่เข้ามากินระยะเวลา 4-5 วัน ก่อนจะเข้ามา
ประชาชนก็ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะเข้ า มาจริ งไหม จะมี ผ ลกระทบอย่ า งไร
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พอ 2-3 วั น ก่ อ นเข้ า เราก็ แ จ้ ง เตื อ นว่ า ปลาบึ ก มั น จะเข้ า ชายฝั่ ง
ของอ่าวไทย เราก็ประชุมกัน มีการตัดกิ่งไม้ป้องกันการล้ม หักโค่น
ซึ่งตรงนี้เป็นการจัดการที่ดีของชุมชน ความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้น มีการ
อพยพคนชายทะเลเข้ า มาอยู่ ใ นวั ด มั ส ยิ ด โรงเรี ย น เพื่ อ ความ
ปลอดภัย
“ก็ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของการลดความสู ญ เสี ย จากเดิ ม เราอาจ
สูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน มาเป็นการสูญเสียทรัพย์สิน ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมได้
ประเมินตามแนวทางนี้ วีระมองว่า เกิดความสำ�เร็จ มีการ
ตอบรับที่ดี มีการออกไปพบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสัมมนา
ใหญ่ปีละครั้ง ชุมชนอยากให้ทำ�ต่อเนื่อง ในปัจจุบันนำ�เสนออินโฟ
กราฟฟิค มีการพยากรณ์อากาศไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก ทุกวันอังคาร
ส่งให้ชาวบ้าน มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง แล้วก็ประเมินผลกลับมา
“เรายังส่งผ่านต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนด้วยเพื่อก้าวทัน
เทคโนโลยีในช่วงต่อไป จะได้สานต่อ ต่อยอดไปยังผู้สูงอายุ เราลง
ไปยังพื้นที่ ยังพบว่าส่วนใหญ่คนแก่จะอยู่บ้าน กลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยี
ค่อนข้างยาก เราจะไปเชื่อมต่อกับนักเรียน ให้สามารถดูข้อมูล เพื่อ
วางแผนสิ่งเหล่านี้ได้” เขากล่าวและว่า สำ�หรับโครงการนี้เราจัดให้ทำ�
อย่างต่อเนื่อง โดยรายงานทางกรมให้มีการสนับสนุนเพิ่มเครือข่าย
ออกไปเรื่อยๆ อย่างมีศักยภาพ
ถึงตอนนี้ชาวบ้านสามารถเอาข้อมูลอุตุมาใช้ได้เยอะ มีความ
มั่นใจในตัวของอุตุนิยมวิทยา การจัดการภัยพิบัติในชุมชนก็จัดการ
ได้มากขึ้น เป็นการช่วยเหลือประชาชน ลักษณะนี้ไม่เคยมีมาก่อน
แกนนำ�ชุมชนก็จะเคลื่อนร่วมด้วย เพื่อเตือนภัยพิบัติ
“กรมอุตมุ บี คุ ลากรไม่มาก เราต้องการเพิม่ เครือข่ายจำ�นวนมาก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านกิจกรรม ทางด้านอาชีพ ด้านภัยพิบัติ
ความเป็นอยู่ของประชาชน”
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แผนอุทกภัยลุ่มน้ำ�รัตภูมี
ปรับเทคโนโลยีช่วยทำ�นา

สถานการณ์น้ำ�ท่วมลุ่มน้ำ�รัตภูมี ไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานาน
หลายปี เครื อ ข่ า ยยั ง จั บ มื อ ทำ � งานเฝ้ า ระวั ง ผ่ า นการติ ด ต่ อ ทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์ก มีระบบรายงานอากาศอุตุนิยมวิทยาที่เข้าถึงพื้นที่
มากขึ้น ที่ยังปรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วย
สมนึก หนูเงิน แกนนำ�เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้�ำ
รัตภูมี เล่าว่าเมื่อปี 2549 เกิดเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ�รัตภูมี
ซึง่ เป็นการรวมตัวตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� ปลายน้ำ� ในอำ�เภอรัตภูมิ และ
อำ�เภอควนเนียง
ในลุ่มน้ำ�รัตภูมี อันเป็นลุ่มน้ำ�สาขาของทะเลสาบสงขลาได้มี
การจัดการเกีย่ วกับธรรมนูญลุม่ น้�ำ รัตภูมี ในปี 2550 และประกาศใช้มา
จนปัจจุบัน เนื้อหาสาระธรรมนูญลุ่มน้ำ� มี 6 หมวด 18 ข้อ เป้าหมาย
ที่ ว างเอาไว้ คื อ ทำ � อย่ า งไรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นำ �ไปสู่
การปฏิบัติ โดยออกเป็นเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ เพราะว่าเมื่อเป็น
กฏหมายจะง่ายต่อการนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ ในเครือข่ายก็มีการรวมตัวกัน
ภายใต้ธรรมนูญลุ่มน้ำ�  และมีการเฝ้าระวัง ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา
โดยคุณชาคริต โภชะเรือง มาทำ�เวทีและวางรูปแบบการเตือนภัย
ตอนนั้นการติดต่อทางไลน์ยังไม่แพร่หลาย ก็ใช้การสื่อสารโดยใช้วิทยุ
เครื่องแดงสื่อสารกันว่าระดับน้ำ�ของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
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“นอกจากวิทยุเครือ่ งแดง มีแผนวัดระดับน้�ำ ทีอ่ อกแบบมาจาก
มูลนิธิชุมชนสงขลา มาติดตั้งเพื่อบอกระดับในการเตือน เฝ้าระวัง
ตามจุดต่างๆ ที่กำ�หนด” สมนึกเล่า
หลังจากนั้นมีพัฒนาการจากสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�ภาค 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำ�นักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
มาติ ด ตั้ ง ตั ว วั ด ระดั บ น้ำ � ที่ บ ริ เ วณชุ ม ชนเขาพระ ท่ า ชะมวง และ
เขาตกน้ำ�  เพื่ออ่านและส่งข้อมูลเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำ�นักงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ข้อมูลเรียลไทม์นสี้ ามารถเข้าไปดูระดับน้�ำ เพือ่ เตือนภัย
หากจะเกิดภาวะน้�ำ ท่วม ซึง่ ตอนนีย้ งั ใช้งานได้อยู่ และสำ�นักงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน และสำ�นักงานชลประทาน ใช้น�ำ มาเตือนภัย ผ่านทาง
เครือข่ายลุ่มน้ำ�ที่จะส่งต่อกันทางไลน์หรือโทรศัพท์
“ช่วงหลังเราหันมาใช้กลุ่มไลน์เป็นหลัก จะมีกลุ่มไลน์เตือนภัย
ภูมี จะมีการแจ้งข่าวเตือนภัยว่าระดับแต่ละจุดในลุ่มน้ำ�เป็นอย่างไร
สมาชิกในกลุ่มจะมีการพูดคุยเรื่องเตือนภัยพิบัติกันเสมอ”
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สมนึกกล่าวว่า อย่างไรสถานการณ์น้ำ�ท่วมในลุ่มคลองภูมี
ไม่ได้รนุ แรง เนือ่ งจากพืน้ ทีจ่ ากต้นน้�ำ ถึงปลายน้�ำ ระยะทาง 63 กิโลเมตร
มีความลาดชันสูง ระบายน้ำ�ได้เร็ว สิ่งกีดขวางน้ำ�มีเพียงบางจุดที่ทำ�ให้
น้ำ�ท่วมซ้ำ�ซากอยู่บ้าง เช่น ที่ตำ�บลคูหาใต้ อีกแห่งคือริมทะเลสาบ
แถวบ้านท่าหยี ห้วยลึก ควนโส ปากจ่า เพราะว่าอยูป่ ลายน้�ำ รับอิทธิพล
จากน้ำ�ทะเลหนุน มักท่วมซ้ำ�ซากและขังอยู่นาน 4-5 วัน
นั บ เป็ นโอกาสดี กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี โ ครงการลงมาสอน
การอ่านพยากรณ์อากาศ และอ่านแผนที่ดาวเทียม ที่มีความละเอียด
เชิงพื้นที่และความละเอียดเชิงระยะเวลากับกลุ่มแกนนำ�  ซึ่งล่าสุด
กลุ่ มทำ � นารั ต ภู มิ ติ ด ตามพยากรณ์ อ ากาศดั งกล่ า วเพื่อวางแผนการ
ทำ�นา สามารถคาดการณ์ส ภาพอากาศล่ วงหน้า และใช้วางแผน
เฝ้าระวังน้ำ�ท่วมได้
“เราก็ปรับมาใช้วางแผนทำ�นาซึง่ เป็นกลุม่ หลัก ทีจ่ ริงแล้วคนทำ�
สวนยางก็ใช้วางแผนในการกรีดยางได้ด้วย หรือคนที่ปลูกผัก หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ”
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สมนึกเล่าว่า กับ ACCCRN (Asian Cities Climate Change
Resilence Network) หรือโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศพื้ น ที่ ห าดใหญ่ ใ นระยะยาว
เครือข่ายลุ่มน้ำ�ภูมีเราได้เข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งการ
พยากรณ์ อ ากาศ การดู น้ำ � ท่ า น้ำ � ฝน การเตรี ย มรั บ มื อ หากเกิ ด
สถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ำ�ท่วม
“แต่อย่างที่บอกว่าความรุนแรงน้ำ�ท่วมในรัตภูมิเท่าที่เจอมา
ก็ ถึ ง ขั้ น การอพยพคน การดู แ ลส่ ว นหนึ่ ง ก็ เ ป็ น บทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก
ของท้องถิ่น เช่น อาหารการกิน หรือการดูแลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
ก็จะมีทางปศุสตั ว์มาช่วยดูแล ชาวบ้านทีเ่ ลีย้ งสัตว์กม็ กี ารเตรียมการ เช่น
การเตรียมอาหารสัตว์ ฟางแห้งเอาไว้ล่วงหน้า สำ�หรับเลี้ยงสัตว์กรณี
น้ำ�ท่วม” เขาเล่า ธรรมนูญลุ่มน้ำ�มีประเด็นรับมือภัยพิบัติ แต่ภาค
ประชาชนมองว่ามีการเชื่อมโยงสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติในพื้นที่
มีอยูแ่ ล้ว ถ้าจะให้เกิดรูปธรรมตามเป้าหมาย น่าจะผลักดันสร้างบทบาท
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่านี้ เพราะเขามีงบประมาณ
มีคน มีเครื่องมือ
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“ชาวบ้านเราเป็นจิตอาสา พอมาเจอภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้
อาจจะแผ่วลงบ้าง แต่พอถึงเวลาต้องช่วยจริงๆ ผมเชื่อว่าทุกคน
พร้อมช่วยอยู่แล้ว”
การนำ�ธรรมนูญลุม่ น้�ำ รัตภูมสี กู่ ารปฏิบตั ิ ในการรับมือภัยพิบตั ิ
สมนึ ก มองว่ าโดดเด่ น กั บ พื้ น ที่ ตำ � บลท่ า ชะมวง โดยเอากิ จ กรรม
หรือโครงการเข้าไปอยู่ในข้อบัญญัติ เช่นว่า โครงการด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม สำ�หรับที่ทำ�คล้ายกันที่ตำ�บลควนรู ส่วนตำ�บลบางเหรียง
อำ�เภอควนเนียง มีจุดเด่นเครือข่ายเฝ้าระวัง
เขามองว่า การเตรียมการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่ดี แต่กระบวนการ
ทั้งหมดยังไม่ต่อเนื่อง ไม่ว่าการให้ความรู้ การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้
เกิดได้ในระดับกลุม่ หนึง่ บางทีกอ็ ยูท่ สี่ �ำ นึกของชาวบ้าน เพราะว่าถ้ายัง
ไม่เกิดเหตุ คนไม่เห็นความสำ�คัญ
ทุกวันนี้เครือข่ายคลองภูมีไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วม แต่จะไปร่วม
อยู่กับกิจกรรมของเครือข่ายเอง เช่น พูดถึงเรื่องการปลูกพืชร่วมยาง
สมุนไพร ตลาดสร้างสุขก็ใช้กิจกรรมย่อยเหล่านี้เป็นการพบปะกัน
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อิสมาแอล สามารถ ประธานสภาองค์กรชุมชน เทศบาล

เมืองกำ�แพงเพชร อำ�เภอรัตภูมิ เล่าว่า ปรากฏการณ์น้ำ�ไหลหลาก
จากเขาพระซึ่งเป็นต้นน้ำ�  ลงมาท่วมที่คูหาใต้ และควนรูบางส่วน
เป็นปกติ พื้นที่ 5-6 เทศบาล ในลุ่มน้ำ�ภูมี ก็มีแผน มีเครือข่าย
คุยกันระดับอำ�เภอจัดทำ�แผนการจัดการน้ำ�  และการจัดการภัยพิบัติ
ร่วมกันเบื้องต้น
“ในนามของสภาองค์กรชุมชน ตำ�บล เราก็จะเสนอเป็นระดับ
จั ง หวั ด ต่ อไป เพราะเครื อ ข่ า ยของเราทั้ ง จั ง หวั ด ก็ จ ะมี แ ผนเรื่ อ งนี้
เหมือนกัน เป็นแผนใหญ่ระดับจังหวัด” เขาเล่าว่า แผนดังกล่าว
ทำ�ให้เมื่อถึงฤดูฝน ทางต้นน้ำ�ก็ต้องจัดระบบการเฝ้าระวัง ให้รับรู้ว่า
สถานการณ์น้ำ�เป็นอย่างไร ใช้วิทยุเครื่องแดงติดต่อสื่อสาร เฝ้าระวัง
โดยใช้ตัววัดน้ำ�ที่มีอยู่แล้ว บริเวณชุมชนเขาตกน้ำ�  และชลประทาน
ท่าชะมวง เพื่อประสานไปยังเทศบาล สำ�หรับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นหน่วยที่มีส่วนร่วมโดยตรงเฝ้าระวังและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้
ให้พร้อมจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขณะที่ระบบแจ้งเตือนพื้นฐาน
อย่างเช่นเสียงตามสายในชุมชน ก็ต้องมีความพร้อม สำ�หรับบาง
พื้นที่ เช่น เขาพระ อาจมีปัญหาดินถล่มด้วย อาจต้องเตรียมอพยพ
ประชาชน
“สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะบอกให้ชาวบ้านรับรูค้ อื เมือ่ ถึงฤดูน�้ำ หลาก
ทุกคนต้องเตรียมตัวเอง ไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภค ถ้าท่วมขึ้นมา
จริงๆ อย่างน้อย 15 วัน-1 เดือนก็จะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ไม่ต้อง
รอรับการช่วยเหลือจากหน่วยราชการ” อิสมาแอลเล่า และว่าสภา
องค์กรชุมชน จะมีกรรมการของสภาอยู่ตำ�บลละ 2 คน ตลอดลุ่มน้ำ�
ก็จะมานั่งประชุมกัน สามารถตัดสินใจทำ�งานได้เลย ก็ประสานกับ
ส่วนอื่นด้วย
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“ปีสองปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีน้ำ�ท่วม แต่เราก็เฝ้าระวัง ปัญหา
ที่ ห นั ก คื อ หากฝนตกหลายวั น พื้ น ที่ เ ขาพระจะมี เ รื่ อ งดิ น ถล่ ม
สภาองค์กรชุมชนและกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานกัน เขาก็จะมีข้อมูล
ว่ า หมู่ ไ หนมี ดิ น ถล่ ม หรื อ น้ำ � ท่ ว ม เราก็ พ ร้ อ มจะช่ ว ยในพื้ น ที่ วิ ก ฤติ
หน่วยงานหลักทีต่ อ้ งประสานด้วยมีเทศบาล กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ภัย ก็ต้องพร้อมตลอด”
หากทำ�งานตามแผนได้ในระดับนี้อิสมาแอลเชื่อว่าสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้ เพราะเทศบาลมีเรือหรืออุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว
ที่จะเข้าไปช่วย แต่ชาวบ้านแต่ละครอบครัวต้องมีความพร้อมส่วนตัว
ระดับหนึ่ง
“ทุ ก วั น นี้ ม องว่ า ข่ า วสารมาหลายทาง การสื่ อ สารของเรา
ก็มีไลน์กลุ่มคุยกันอยู่ ก็น่าจะดีกว่าสมัยก่อน สิ่งที่ควรทำ�คือประสาน
ให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุด ใช้แกนนำ�สภาองค์กรชุมชนนี้แหละ
ในการขับเคลื่อน ปัญหาจริงๆ อยู่ในบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้วย
คนช่วยเหลือมีความพร้อมอยู่แล้ว เพราะมีหน่วยงานเยอะ”
จินตนา อินทจันทร์ และ จุฑามาศ จันทร์ชู เครือข่าย
ภัยพิบัติลุ่มน้ำ�ภูมี เล่าว่าพวกเธอทำ�งานเป็นเครือข่าย ที่มีตั้งแต่ต้นน้ำ� 
กลางน้ำ� ปลายน้ำ� 
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“เราอยู่กลางน้ำ�  พอฝนตก 2-3 วันเขาก็แจ้งโดยการส่ง
ทางไลน์ เป็นภาพของน้ำ�พื้นที่ต่างๆ เราเองก็ส่งภาพในพื้นที่ตัวเอง
เข้าไปในกลุ่มไลน์ ในนี้มีเครือข่ายหลายส่วน เขาจะรู้”
พวกเธอช่วยกันเล่าว่า ช่วงก่อนมีการประชุมพบปะกันบ่อย
แต่ชว่ งนีส้ ถานการณ์ปกติ ก็ตดิ ตามฟังเครือข่ายอยู่ ก็ใช้กลุม่ ไลน์ในการ
แจ้งข่าว รับข่าว เพื่อการเตรียมพร้อม ไม่ประมาท เวลาที่ร่วมประชุม
เห็นทุกส่วนมาร่วม ทั้ง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน คนรับผิดชอบเขาก็ถาม
ความต้องการชาวบ้าน กรณีน้ำ�ท่วม ว่าต้องการอะไร ซึ่งหน่วยงาน
พร้อมสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือ ซึ่งประชุมปีละ 2 ครั้ง
ส่วนประชุมใหญ่ จะมีนานๆ ครั้ง
“งานจิ ต อาสา มองว่ า คนรุ่ นใหม่ ไ ม่ ค่ อ ยมาช่ ว ย ร่ ว มมื อ
และหาคนมาทำ�งานยากมาก คนที่ทำ�งานเป็นคนสูงอายุมากแล้ว
และทำ�งานหลายบทบาท”
วีระ สม่าหลี นักอุตนุ ยิ มวิทยาชำ�นาญการ ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยา
ภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก เล่ า ว่ า สมั ย ก่ อ นการเข้ า ถึ ง ประชาชนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะไม่มีส่ือกลางภายใน
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ที่จะให้คนที่รับข่าวสาร ปัจจุบันแก้ปัญหานี้โดยการสร้างเครือข่าย
กับชุมชนเขา เพราะแต่ละชุมชนจะประสบกับภัยพิบัติที่แตกต่างกัน
เมื่อทำ�การสำ�รวจความเชื่อมั่น ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ทำ�ให้ทราบปัญหาของแต่ละพื้นที่ เจาะเข้าถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมล่าสุด มีส่วนร่วมกับประชาชนในรูปแบบ
การบริ ก ารเพื่ อ การเกษตร ที่ อำ � เภอรั ต ภู มิ ซึ่ ง มี รู ป แบบการเกษตร
ที่หลากหลาย เมื่อให้บริการ มีการประเมินผลทุกปีก็พบว่า เราสามารถ
บริการชุมชนตรงเป้าหมายความต้องการของประชาชน
มีการทำ�งานบริหารข้อมูลกับชุมชน หลากหลายทั้งข้าราชการ
ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เรามาเรียนรู้ร่วมกัน
จนรู้ความต้องการของประชาชน มีรูปแบบการไปพบประชาชนหลาย
ครั้ง จนทราบความต้องการ ก็กลับมาออกแบบการพยากรณ์อากาศ
แจ้งเตือนภัยผ่านโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้เร็ว ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นการ
ทำ�ไลน์กลุ่ม ข้อมูลจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ ซึ่งจะเป็นแกนนำ�ที่มีความรู้
เรื่องอุตุนิยมวิทยาอยู่บ้าง
“โดยหลักๆ เราก็ไปให้ความรู้กับชุมชนกลุ่มที่พร้อม สามารถ
รับรู้ ทำ�หน้าที่แทนอุตุฯ ได้ในเบื้องต้น เราให้ความรู้เรื่องแผนที่อากาศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาใช้บ่อย
ให้พอรู้พื้นฐาน ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเขาจะถ่ายทอดข้อมูลของกรม
อุ ตุ ไ ด้ เ บื้ อ งต้ น หรื อ ถ้ า สงสั ย หรื อ มี ข่ า วลื อ เขาก็ จ ะแค็ ป หน้ า จอ
ส่งผ่านมาทางกรมอุตุว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวง ถ้าตรวจสอบ
ไปว่าเป็นข่าวลวง เขาก็จะเชื่อเพราะเราเป็นส่วนราชการ” วีระเล่าว่า
จะคุยทำ�ความตกลงกับชาวบ้านเอาไว้วา่ ถ้าช่วงอากาศปกติจะส่งข้อมูล
วันละกี่ครั้งในกลุ่มไลน์ หรือถ้าสภาพวิกฤติเราจะส่งอย่างไร
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คำ � ว่ าไลน์ ก ลุ่ ม จะเป็ นไลน์ ก ลุ่ ม พื้ น ที่ ซึ่ ง มี กิ จ กรรมเฉพาะ
ยกตัวอย่าง เช่น คนทำ�นาปลูกข้าวที่รัตภูมิกับกลุ่มประมงชายฝั่ง
ในสงขลา กลุ่มประมงก็ต้องการข้อมูลแบบหนึ่ง ถ้าบ่าย 3 มีฝนฟ้า
คะนอง มีลมกระโชกแรงเข้ามา ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง เรือก็จะไม่
ออกก่อนเพราะเรือเล็กไม่มีสิ่งกำ�บัง อาจล่ม อุปกรณ์เสียหายได้
เพราะฉะนั้นบ่าย 3 เราจะส่งคำ�เตือนเหล่านี้ไปให้ก่อน เพื่อเขาจะได้รู้
ว่าควรออกทะเลหรือไม่ ก็จะวางแผนลดภัยพิบัติอย่างถูกต้อง
สำ � หรั บ ชาวนาที่ รั ต ภู มิ เ ขาต้ อ งรู้ ว่ า การทำ � นามี 3 แบบ
ถ้าฝนมาแต่ต้นปีเลย อย่างกรกฎาคม-สิงหาคม เขาจะหว่านข้าว
6 เดือนหรือข้าวที่ใช้ระยะเวลานาน ผลผลิตดี แต่ถ้าฝนมาล่า มาเดือน
กันยายน เขาก็จะปลูกข้าวระยะปานกลาง ถ้าฝนมาช้าถึงพฤศจิกายน
เขาจะปลูกข้าวระยะสั้น
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“เหล่านี้ เขาจะได้วางแผนกันเป็นทอดได้ นอกจากนั้นระหว่าง
ฤดูกาล เขาจะปลูกพืชไร่ ซึ่งการให้ข้อมูลของอุตุฯ แต่ละชุมชน มีความ
แตกต่างกัน รัตภูมิมีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
สลับด้วยพืชไร่ อย่างเช่น ถั่วเขียว ข้าวโพด เราก็วางแผนในแต่ละ
กิจกรรมที่แตกต่างกัน”
วีระเล่าว่า โครงการนี้ประสบความสำ�เร็จ มีการตอบรับที่ดี
การพบเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง การจัดสัมมนาใหญ่ปลี ะครัง้ ชุมชนอยาก
ให้ ทำ � ต่ อ เนื่ อ ง จนมี ก ารพั ฒ นามาในปั จ จุ บั น ซึ่ ง นำ � เสนออิ นโฟ
กราฟฟิค มีการพยากรณ์อากาศไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก ทุกวันอังคาร
ส่งให้ชาวบ้าน มีการประชาสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ ง เนือ่ งจากเทคโนโลยีเปลีย่ น
ไปเรื่อยๆ ยังส่งผ่านต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนด้วย เพื่อก้าวทัน
เทคโนโลยีในช่วงต่อไป ให้สามารถดูข้อมูลเพื่อวางแผนสิ่งเหล่านี้ได้
โครงการนี้เราจัดให้ทำ�อย่างต่อเนื่อง โดยรายงานทางกรมให้มีการ
สนับสนุนเครือข่ายเองก็จะเพิ่มขึ้นตามการทำ�งาน
วีระกล่าวว่า ถึงตอนนี้ชาวบ้านสามารถเอาข้อมูลอุตุมาใช้
ได้เยอะ มีความมัน่ ใจในตัวของอุตุ การจัดการภัยพิบตั ใิ นชุมชนก็จดั การ
ได้มากขึ้น กรณีพื้นที่อำ�เภอรัตภูมิพอใจในกิจกรรมที่อุตุนิยมวิทยา
ดำ�เนินการ เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลักษณะนี้ไม่เคยมีมา
ก่อน แกนนำ�ชุมชนก็จะเคลื่อนร่วมด้วย เพื่อเตือนภัยพิบัติ
“อนาคตอยากพยากรณ์ อ ากาศในส่ ว นพื้ น ที่ ร ะดั บ ตำ � บล
กำ�ลังเขียนโครงการของบประมาณจากส่วนกลาง ถ้าทำ�ได้ชาวบ้าน
สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ได้เลย ขณะเดียวกันต้องการปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ทันสมัย ทางเฟซบุ๊ก อาจจะจัดเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ชุมชนได้รบั ทราบ ปัจจุบนั เอาความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งตรงกับสโลแกนของรัฐบาลที่จะต้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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สังคมเป็นสุข

ธรรมนูญตำ�บลสุขภาวะ
สู่ตำ�บลน่าอยู่จังหวัดสงขลา

ราวปี 2551 มู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลาในขณะเป็ น เครื อ ข่ า ย
สร้างเสริมสุขภาพจังหวัด จุดประกายความคิดการทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
ตำ�บล ในช่วงของการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายคราวนั้น
มี ผู้ เ สนอให้ ทำ � ข้ อ ตกลงหรื อ ธรรมนู ญ ชุ ม ชน ประกายความคิ ด ถู ก
เชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการรั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ ร่ า งธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ที่มีอยู่ข้อหนึ่งกล่าวไว้ว่าให้พื้นที่สามารถจัดทำ�ธรรมนูญ
ของตนได้
นับแต่ปี 2549 การเคลื่อนไหวสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัด
สงขลา เครื อ ข่ า ยสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจั ง หวั ดในฐานะองค์ ก รภาค
ประชาสังคม ต่อยอดจากต้นทุนองค์กรชุมชน องค์กรการเงิน ภาคี
เครือข่ายต่างๆ ที่มีกระจัดกระจายไปเต็มจังหวัด หาช่องว่างที่จะ
ดำ � เนิ น การ เริ่ ม ต้ น งานสร้ า งสุ ข ภาวะของภาคประชาสั ง คมโดยใช้
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย
สาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ด้วยการจัดทำ�แผนสุขภาพจังหวัด และ
อาศัยแผนเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานเครือข่ายต่างๆ โดยมีประเด็น
เป็นจุดเชื่อมโยง ในที่สุดก็เกิดเครือข่ายจำ�นวนมากถึง 14 ประเด็น
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แต่ละประเด็นมาจัดทำ�แผนสุขภาพร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพชีวิตของจังหวัดโดยมีประชาสังคม ชุมชน วิชาการเป็นฐาน
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้เสริมหนุน ดำ�เนินกิจกรรมโครงการภายใต้
แผนสุขภาพจังหวัดมากมาย
งานสุขภาวะในช่วงนั้นเป็นยุคเริ่มต้น ผู้คนทั่วไปยังไม่คุ้นชิน
กับคำ�ว่าสุขภาวะดังเช่นทุกวันนี้ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีสะสมต้นทุน
ร่วมกันสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ โดยมีแผนสุขภาพเป็นธงนำ�เชือ่ มโยง
ประสบการณ์ของผูค้ น องค์กร หลากหลาย ภายใต้หลักการ “สามเหลีย่ ม
เขยือ้ นภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี ถูกนำ�มาใช้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาส
ในการหลอมรวมภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง มาสานพลังในการทำ�งานร่วมกัน
โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวตนของภาคประชาสังคม เกิดการรวมกลุ่ม
รวมเครือข่าย ลดทอนช่องว่างที่เกิดจากการทำ�งานโดยเฉพาะการ
ใช้พื้นที่เป็นฐาน การมีพลังทางสังคมที่เข้มแข็งจะมีส่วนช่วยลดปัญหา
โครงสร้างทีร่ วมศูนย์แห่งอำ�นาจเอาไว้ บวกกับการเป็นจังหวัดขนาดใหญ่
ทำ�ให้หลายปัญหาไร้เจ้าภาพหลักทีจ่ ะบูรณาการ สิง่ ดีๆ ทีท่ �ำ ไว้ขาดการ
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สานต่อ ไม่มีความต่อเนื่อง และนโยบายมักผันแปรไปตามภาวะผู้นำ�
หรือถูกกำ�หนดจากส่วนกลาง หากมีประชาสังคมที่เข้มแข็งจะช่วย
สร้างอำ�นาจต่อรอง และร่วมสร้างตัวแบบ (Model) เชิงคุณภาพ
นำ�ความรู้จากการปฏิบัติไปขยายผลได้ง่าย
ผลสำ�เร็จที่ได้ในช่วงนั้น มีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและ
การยอมรั บให้ กั บ ภาคประชาสั ง คมไปด้ ว ย แผนสุ ข ภาพได้ ก่ อ ร่ า ง
สร้างตัวตนขององค์กรภาคประชาสังคมทีห่ ลากหลายมากขึน้ มีแนวทาง
การทำ�งานในลักษณะที่หลากหลาย มีตัวอย่างดีๆ อย่างต่อเนื่อง
บ้างก็ต่อยอดจากต้นทุนเดิม บ้างเริ่มต้นใหม่ บ้างรวมตัวเป็นเครือข่าย
บ้างยกระดับเป็นองค์กรนิติบุคคล นับเป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่โดย
ใช้ฐานพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีองค์กรประชาสังคมเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะ
เข้ามามีบทบาท ที่สำ�คัญได้ยืนยันความเชื่อที่ว่า พื้นที่แต่ละแห่งล้วน
มีทุนทางสังคมที่ดีที่สามารถนำ�มาพัฒนาต่อยอด ผลจากการสร้าง
นวตกรรมที่มาจากการหลอมรวมต้นทุนทางสังคม นำ�ปัจจัยต่างๆ
ทีอ่ ยูก่ ระจัดกระจายผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อาศัยงบประมาณ
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เล่ม 7

จากการบูรณาการงานของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาเสริมหนุนปฏิบัติการจนเกิด
พื้นที่ต้นแบบ ชุดความรู้ และเครือข่ายจำ�นวนมาก
ผลสะเทือนในคราวนั้นทำ�ให้เกิดเครือข่ายประชาสังคมเชิง
ประเด็นหลากหลายองค์กร พร้อมกับจุดประกายความคิดต่อไปว่า
จะต้องดำ�เนินการต่อในเชิงพื้นที่ หลังเปิดกรอบความรับรู้จากนิยาม
สุขภาพมาสู่สุขภาวะให้กับสังคมผ่านเครือข่ายประเด็นในระดับจังหวัด
และสามารถเชื่อมประสานงานกับส่วนภูมิภาคแล้ว การสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ล็ ก ลงไประดั บ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ�บลจึงเป็นอีกจังหวะก้าว ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ ชุมชนแต่ละแห่งมีวถิ ี
ปฏิบัติ มีสภาพปัญหา บริบทที่แตกต่างออกไป การลงพื้นที่จัดทำ�แผน
สุขภาพตำ�บลยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการหล่อหลอมเครือข่ายท้องถิ่น
ท้องที่ องค์กรชุมชน ซึ่งขาดการเชื่อมโยงจากวิถีแห่งสังคมสมัยใหม่
เริ่มสร้างความไว้วางใจ และใช้กระบวนการทำ�แผนทำ�ความรู้จักตัวเอง
ทั้งในมุมสภาพปัญหาและศักยภาพไปด้วย
ฉบับ Songkhla Vision 2027
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ปีแรกของการทำ�แผนสุขภาพตำ�บลใน 20 พื้นที่ผ่านไป แต่ละ
ตำ �บลมี กิจ กรรมที่ เลื อ กมาดำ � เนิ น การพร้ อ มๆ กับ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในลักษณะเครือข่าย นอกจากดำ�เนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาตาม
แผนทีไ่ ด้ด�ำ เนินการมาแล้วแกนนำ�พืน้ ทีป่ ระเมินและวิเคราะห์เพือ่ ค้นหา
จุดเด่นของแต่ละตำ�บลไปด้วย โดยเชื่อว่าหากจะประสบความสำ�เร็จ
แต่ ละตำ � บลจะต้ องยื น อยู่ บ นฐานที่ สอดคล้ อ งกั บ อัตลักษณ์ข องตน
การใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐานจะนำ�มาสูก่ ารฟืน้ ฟูทนุ ทางสังคมทีถ่ กู มองข้าม และ
นำ�มาสู่การสร้าง “ตัวตน” ใหม่ทางสังคม พื้นที่ อบต.ชะแล้ (ในขณะ
นั้น) นายกขุนทอง บุญยประวิตร มีความตื่นตัวสูงมาก ลงมาร่วม
กระบวนการจัดทำ�แผนสุขภาพตำ�บลอย่างใกล้ชิด เห็นโอกาสที่มีผู้นำ�
เช่นท่านนายก และเป็นพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
น่าจะทำ�ได้ไม่ยาก จึงได้เชิญชวนว่าสนใจจะทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บล
เป็นแห่งแรกของประเทศไทยไหม
ในที่ สุ ด ก็ ก ลายเป็ น ที่ ม าของการทำ � ธรรมนู ญ สุ ข ภาพตำ � บล
ชะแล้ในเวลาต่อมา
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เล่ม 7

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้

อาศัยต้นแบบของธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นแนวทางในการ
แบ่งหมวดหมู่ และเพิม่ เติมหัวข้อหรือมาตรการในส่วนทีเ่ ป็นเรือ่ งเฉพาะ
หรือความต้องการของพื้นที่ การดำ�เนินการนั้นแทบทุกอย่างเป็นเรื่อง
ของคณะทำ�งานตำ�บลชะแล้เป็นผูด้ �ำ เนินการ ทางเครือข่ายฯ มีสว่ นช่วย
ก็เพียงให้คำ�ปรึกษาอยู่ห่างๆ โดยเฉพาะแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม
การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ นายกขุนทองอาศัยแนวทางดังกล่าว
ไปดำ�เนินการจัดตั้งคณะทำ�งานมีทั้งทีมยกร่าง ทีมรับฟังความเห็น
ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ หลอมรวมคณะทำ�งานที่มาจากภาคส่วน
ต่างๆ ให้มีการเก็บแบบสอบถามปัญหาและแนวทางในทุกครัวเรือน
แบ่งกลุ่มงานที่ลงไปรับฟังความเห็นในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหลังจากดำ�เนินการยกร่างไปได้สักระยะ นายกขุนทองก็มาปรึกษา
เครือข่ายฯ เรื่องแนวทางยกร่างว่าทำ�อย่างไรให้ดูมีหลักวิชาการ และ
ได้รับคำ�แนะนำ�ไปว่าให้คำ�นึงถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน เขียนคำ�
ที่อยู่ในธรรมนูญสุขภาพอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนรู้เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง
ได้ง่าย ตอกย้ำ�ความมั่นใจว่าหากเป็นสิ่งที่ชุมชนทำ�ขึ้นด้วยตนเองแล้ว
ไม่ควรไปคำ�นึงถึงบุคคลภายนอกมากนัก เขียนเป็นทางการก็ดูมีระยะ
ห่างจากความเป็นชุมชนเกินไป
เกือบหนึ่งปีกระบวนการจัดทำ�แล้วเสร็จ ก่อนการประกาศใช้
นายกขุนทองอาศัยประสบการณ์ของนักบริหารจากภาคเอกชน ติดต่อ
ช่อง 11 ไปออกอากาศพร้อมกับจ้างรถแห่เชิญชวนประชาชนให้มา
ร่วมเวทีและติดตามข่าว การประชาสัมพันธ์สื่อสารเป็นอีกทางหนึ่ง
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม และสร้ า งความเชื่ อ มั่ นให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ จนนำ�มาสู่การประกาศใช้ โดยมีสำ�นักธรรมนูญของ
พื้นที่เป็นกลไกร่วมดำ�เนินการกับท้องถิ่น
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ธรรมนูญสุขภาวะคือรากฐานการพัฒนา

ธรรมนูญสุขภาพชะแล้ประกาศใช้เมื่อปี 2552 ในเวลาต่อมา
กลายเป็ น แม่ แ บบถู ก ขยายผลไปทั่ ว ประเทศ ตำ � บลชะแล้ เ องก็ ไ ด้
ขับเคลื่อนงานธรรมนูญมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนท้องถิน่ จัดได้
ว่าเป็นภารกิจที่ควรให้ความสำ�คัญมากกว่าที่เป็นอยู่ กล่าวได้ว่าชุมชน
ระดับฐานรากดังเช่นตำ�บลชะแล้ยังมีอีกมากในสังคมไทย การพัฒนา
อยู่ในสภาพรอการเติบโต ชุมชนเองมีรากฐานการพึ่งตนเองช่วยเหลือ
กันเองมานาน ความเจริญเข้ามาชนบทหลายแห่งกลายมาเป็นชุมชน
เมือง สูญเสียกิจกรรมที่จะสร้างความเป็นชุมชน ผู้คนต่างคนต่างอยู่
ไม่รู้จักมักจี่กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน สถาบันหลักทางสังคมที่เคย
เข้มแข็งก็อ่อนแอลง ไม่สามารถสำ�แดงบทบาทเป็นที่พึ่งได้ดีเหมือน
ดังเดิม ประชากรวัยแรงงานที่พอมีอยู่บ้างต่างย้ายถิ่นไปนอกพื้นที่ซึ่งมี
ความเจริญมากกว่า เหลือเพียงผู้สูงวัย เด็กและวัยรุ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนามากขึ้น แต่ก็มีปัญหา
ภายในสะสมตัวเองอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะจากความขัดแย้งทางการเมือง
เลือกตัง้ แต่ละครัง้ ทำ�ให้เกิดการเลือกข้าง แบ่งพรรคแบ่งพวก หลายแห่ง
ที่ฝ่ายท้องถิ่นและท้องที่เดินคู่ขนานกัน แต่ละพื้นที่จะมีฝ่ายค้านกับ
ฝ่ายสนับสนุน ไม่สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ บวกกับสภาพปัญหา
จากภายนอกที่เข้ามาคุกคามไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติด ความตกต่ำ�
ทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ฯลฯ ประดังกันเข้ามา เช่นนั้นแล้ว จึงกลาย
เป็นสภาวการณ์ของชุมชนปัจจุบัน
การสร้างรากฐานความเป็นชุมชนจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ชุมชน
ต้องการสร้างปฏิสมั พันธ์เชือ่ มร้อยระหว่างผูค้ นและพืน้ ทีซ่ งึ่ แตกกระจาย
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เล่ม 7

เป็นเสี่ยงๆ โดยอาศัยปัญหาและศักยภาพร่วมเป็นแรงกระตุ้น หลอม
รวมความเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่
หั วใจของธรรมนู ญ สุ ข ภาพก็ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม ความรู้ สึ ก
เป็นเจ้าของ ความงดงามของกระบวนการนี้คือ การดึงวิถี ทุนทาง
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เล่ม 7

สังคม ภูมิปัญญา ที่มีอย่างหลากหลาย กว้างขวางในชุมชน มาต่อรอง
ต้านทานความคิดแบบรวมศูนย์ของภาครัฐและกระแสทุนทีม่ องทุกอย่าง
แบบฉาบฉวย เข้ามากำ�หนดแนวทางการพัฒนา ร่วมสร้างอนาคค
ของตนเอง
ซึ่งก็คือนโยบายสาธารณะนั่นเอง
ปัจจุบัน แนวทางการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลถูกปรับ
ประยุกต์ไปในหลายรูปแบบ ไม่ได้ยึดโยงกับธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติเหมือนเดิมอีกแล้ว จังหวัดสงขลาในเวลาต่อมาก็นำ�ไป
ต่อยอดปรับใช้ในหลายทาง เช่น ธรรมนูญเชิงประเด็นเรือ่ งกองทุนกลาง
ตำ�บลพิจิตร ธรรมนูญเชิงภูมินิเวศ เช่น ธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี ธรรมนูญ
หมู่บ้าน แล้วก็มีอีกหลายความคิด อาทิ ธรรมนูญเชิงองค์กร ธรรมนูญ
กลุ่มเฉพาะ เป็นต้น รอที่จะดำ�เนินการในพื้นที่ ซึ่งก็แล้วแต่ความ
ต้องการของชุมชน
และเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีธ่ รรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
ในฉบับปัจจุบนั ก็ได้เพิม่ หมวดเฉพาะว่าด้วยธรรมนูญพืน้ ทีข่ นึ้ มาอีกด้วย
กล่าวได้ว่าแนวคิดการทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลได้ถูกขยายผล
ไปทั่วประเทศ และนำ�ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย หลากหลายลักษณะ
กลายเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของทางสังคมที่เป็นสาธารณะไปแล้ว

ตัวอย่างพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพอื่นๆ

ธรรมนูญสุขภาวะตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตำ�บลท่าข้ามต่อยอดจากฐานระบบสุขภาพในพื้นที่ และต้องการลด
ช่องว่างการทำ�งานระหว่างท้องถิน่ และท้องที่ เริม่ ดำ�เนินการเมือ่ ปี 2554
โดยการทำ�ปฏิญญาร่วมกันในนามเครือข่ายร่วมสร้างท้องถิ่นภาคใต้
หลังจากเกิดภัยพิบัติใหญ่ในภาคใต้ มีข้อตกลงที่จะดำ�เนินการในเรื่อง
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ภัยพิบัติ สวัสดิการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสนับสนุนการ
ศึกษาตามอัธยาศัยและธรรมนูญท้องถิน่ โดยการทำ�งานจัดทำ�ธรรมนูญ
สุขภาวะ คณะทำ�งานท่าข้ามใช้คำ�อื่นที่เรียกง่ายๆ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจ
แต่มเี ป้าหมายการพัฒนาชุมชนร่วมกันภายใต้บริบทพืน้ ทีเ่ ป็นสิง่ สำ�คัญ
มากกว่าคำ�เรียกชือ่ ควบคูก่ บั การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน หลายสิง่ หลาย
อย่างที่เปลี่ยนไปในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ ความกตัญญูรู้คุณ
ค่านิยมเหล่านี้เริ่มหายไปจากสังคมไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ
หมู่ บ้ า นจั ด สรรเริ่ ม เข้ า มาขยายในชุ ม ชนมากขึ้ น ปั ญ หาระหว่ า งคน
ที่ อ ยู่ เ ดิ ม กั บ คนที่ เ ข้ า มาอยู่ ใ หม่ ตำ � บลท่ า ข้ า มเริ่ ม เติ บโตเร็ ว มาก
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ราคายาง ข้ า ว ปาล์ ม ตกต่ำ �  การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม กฎหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมไม่ทันสมัย จากสภาพ
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในตำ � บลนำ � มาสู่ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาวะของ
ชุมชน โดยมีขั้นตอนกระบวนการดำ�เนินงาน เริ่มต้นตั้งแต่ 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลาง เพื่อดำ�เนินการยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชน
ตำ�บลท่าข้าม 2.จัดเวทีย่อยทำ�ความเข้าใจ เหตุผลความจำ�เป็นเกี่ยวกับ
การมีและการใช้ธรรมนูญ 3.ประชุมเพือ่ กำ�หนดขอบเขตและรายละเอียด
การดำ�เนินงาน 4.ดำ�เนินการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 5.กำ�หนด
ประเด็ น ที่ จ ะยกร่ า งธรรมนู ญ 6.ยกร่ า งธรรมนู ญ เป็ น หมวดต่ า งๆ
7.ประชาพิจารณ์ 8.ปรับปรุงแก้ไขร่างธรรมนูญ บทเรียนสำ�คัญของ
ที่นี่ก็คือ การมีเจ้าภาพ การมีส่วนร่วมโดยจะมีคณะทำ�งานแต่ละ
ภาคส่ ว นของชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง ตำ � บล ต้ อ งรั บ รู้ รั บ ทราบ
เหมือนๆ กัน ว่าทำ�แล้วชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อะไร
“ธรรมนูญสุขภาพเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ดีเซลที่เติมน้ำ�มัน
วีเพาเวอร์...” นายกสินธพให้ความหมาย
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การจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลสุขภาวะตำ�บลท่าข้าม เริ่มด้วยการ
ตั้งคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีปลัดอำ�เภอมาเป็นประธาน
คณะทำ � งาน มี ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว เอง พิ จ ารณาความเปลี่ ย นแปลง
ทางสั ง คมในแต่ ล ะด้ าน กำ � หนดเป้ าหมายร่วมการจัด ทำ�ธรรมนูญ
การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ศักยภาพ และเริ่มเข้าสู่การยกร่าง
ในพื้นที่หมู่บ้านนำ�ร่อง จากนั้นนำ�มาสู่การขยายผลระดับตำ�บล จัดทำ�
แบบสอบถามระดับครัวเรือนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ครอบคลุม การประชาพิจารณ์ และจัดงานประกาศใช้ธรรมนูญโดย
นำ�ทุกฝ่ายมาลงนามความร่วมมือ ใช้พิธีกรรมทางศาสนามาสร้าง
ความสำ�คัญ จนนำ�มาสู่การขับเคลื่อนด้วยการแบ่งงานกัน ในส่วน
ท้องถิ่นก็จะแบ่งภารกิจไปตามฝ่ายต่างๆ มีภาระหน้าที่ในบางหมวด
บางข้อดำ�เนินการ พร้อมขยายความสำ�เร็จ รวมไปถึงเพิม่ เติมมาตรการ
เชิงปฏิบัติใหม่ๆ เช่น การถมที่
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ธรรมนูญกองทุนกลางตำ�บลพิจติ ร จัดเป็นธรรมนูญเชิงประเด็น
แนวคิดก่อตัวจากการทีพ่ นื้ ทีย่ งั มีชอ่ งว่างการดูแลสวัสดิการให้กบั สมาชิก
ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ประกอบกับมีต้นทุนทางสังคม
มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพจำ�นวนมาก การพึ่งพากันเอง
ในชุมชนมีมายาวนาน แต่เป็นในระบบสมาชิกของแต่ละกลุม่ ไม่ได้มอง
ภาพรวมของตำ�บล คณะทำ�งานจึงเห็นโอกาสที่จะจัดทำ�กติกาหรือ
ธรรมนูญตำ�บล จัดทำ�ข้อตกลงในการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นผลต่าง
จากกำ�ไรกลุ่ม การบริจาค การจัดงานศพ งานบุญ หรือระดมทุน
นำ�เงินที่ได้มาเป็นสวัสดิการเพื่อดูแลสมาชิกที่ต้องการ
ธรรมนูญสุขภาวะตำ�บลควนรู กระบวนการมีส่วนร่วมใช้แรง
จูงใจในการให้ชุมชนเข้ามา ใช้ทุนที่มีอยู่จากแผนแม่บทชุมชน และ
มีผู้นำ�สามขา (ท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน) เป็นตัวขับเคลื่อน กองทุน
สปสช.เป็นเครื่องมือโดยใช้คณะทำ�งานโดยมีนายก อบต.เป็นประธาน
และแต่งตัง้ คณะทำ�งานร่วม โดยมีตวั แทนทุกหมูบ่ า้ นขับเคลือ่ น ให้ความ
สำ�คัญกับธรรมนูญโดยมีกติกาว่าโครงการต่างๆ ที่จะของบประมาณ
จากกองทุนสุขภาพตำ�บลต้องมีการบรรจุในธรรมนูญสุขภาวะหมู่บ้าน
เพื่ อให้ ทุ ก คนเห็ น ความสำ � คั ญ ของธรรมนู ญ เพื่ อให้ ธ รรมนู ญ เป็ น
แนวทางไปสู่เป้าหมายของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี เกิดขึ้นจากการรวมตัวในนามเครือข่าย
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาลุ่ ม รั ต ภู มี ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ อำ � เภอรั ต ภู มิ อำ � เภอ
ควนเนียง ประสบปัญหาการรักษาฐานทรัพยากรที่มีอย่างสมบูรณ์
ทั้งการบุกรุกป่าต้นน้ำ�  การเปลี่ยนที่นาเป็นสวนยาง การจัดทำ�อ่าง
เก็ บ น้ำ �  การดู ด ทราย การสั ม ปทานหิ น ภู เ ขา จึ งได้ ร วมกลุ่ ม กั น
ดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา ธรรมนูญลุ่มน้ำ�แห่งนี้จึงเกิดขึ้น
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ผ่านการจัดเวทีย่อยๆ ต้นน้ำ�  กลางน้ำ�  ปลายน้ำ�  ระดมความเห็น
ประกอบกับมีคณะทำ�งานกลางร่วมยกร่าง นำ�มาสู่การกำ�หนดเป็น
ข้อตกลง ใช้อ้างอิงในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร
การจัดทำ�ธรรมนูญจังหวัด : การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง
ในงานพิธีต่างๆ ดำ�เนินการได้ทั้ง 16 อำ�เภอ ใช้เวลาดำ�เนินการ 3-5
ปีต่อเนื่อง ขยายผลจากต้นแบบจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานศพ
ที่อำ�เภอนาทวีที่มีการดำ�เนินกิจกรรมจนเป็นปกติประจำ�วันมานาน
นับสิบปี เมื่อขยายผลในระดับจังหวัดจึงมีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแส
ทำ�สปอร์ตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ การมอบประกาศนียบัตร การทำ� 
MOU กับหน่วยงานท้องถิน่ ทีร่ ว่ มดำ�เนินการ มีการทำ�โปสเตอร์สอื่ สาร
รณรงค์นำ�ไปติดในงาน ถอดบทเรียนความแตกต่างระหว่างการจัดงาน
แบบปกติกับจัดงานแบบบริการตนเอง บวกกับข้อตกลงการไม่ใช้ถุง
พลาสติ ก การเลี้ ย งน้ำ � อั ด ลม ใช้ เ ทคนิ ค สื่ อ สารหลายๆ เทคนิ ค
ซึง่ สามารถลดรายจ่ายในการจัดเลีย้ งและทำ�ให้สขุ ภาพดีขนึ้ และนำ�เสนอ
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ผู้ว่าฯ ประกาศเป็นนโยบาย สนับสนุนชุดอุปกรณ์กลางประจำ�อำ�เภอ
นับแต่นั้นก็เกิดกระแสแพร่กระจาย วัดแต่ละแห่งนำ�ไปปรับใช้ เกิด
รูปแบบที่ลงตัวหลากหลายไปตามพื้นที่ จนกลายเป็นค่านิยมร่วมของ
คนในจังหวัด
บทเรียนนีท้ �ำ ให้เห็นว่าบางเรือ่ งไม่จ�ำ เป็นต้องมีสว่ นร่วมโดยตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย แต่สามารถทำ�ให้เกิดแรงจูงใจให้คนอยากลงมือทำ�
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้วยตัวเอง โดยอาศัยกระแสสังคมกระตุน้ ให้เกิด
การยอมรับควบคู่ไปกับการสร้างแรงผลักดันภายใน เพียงแต่ขอให้เห็น
เป็นธรรมนูญในรูปแบบ “กินได้ จับต้องได้” สามารถอธิบายได้ว่า
นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
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การให้ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจต่อธรรมนูญสุขภาพ
ก่ อ นการลงมื อ จั ด ทำ � ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ แกนนำ � หรื อ ผู้ นำ � ที่
เชือ่ มัน่ ในแนวทางการมีสว่ นร่วมผ่านกระบวนการของธรรมนูญสุขภาพ
ควรชักชวนคณะทำ�งานและตัวแทนความคิดของชุมชน อาศัยภาวะผูน้ �ำ
ทัง้ ทางการและผูน้ �ำ ธรรมชาติเหล่านีม้ าเป็นแกนขับเคลือ่ น เริม่ ด้วยการ
สร้างการรับรู้ความหมายของธรรมนูญสุขภาพว่าคืออะไร มีหลักคิด
ขั้นตอนกระบวนการอย่างไร ชี้ให้เห็นความสำ�คัญว่าทำ�ไมจะต้อง
ดำ�เนินการ นับเป็นสิง่ สำ�คัญลำ�ดับแรกๆ ทีจ่ ะต้องดำ�เนินการเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นหัวใจของงานก็ว่าได้
สำ � หรั บ ประชาชนทั่ วไปที่ คุ้ น ชิ น กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มั ก ตี ค วาม
ทำ � ความเข้ าใจความหมายของธรรมนู ญไปในทิศทางของกฏหมาย
ความหมายของธรรมนูญสุขภาพก็เช่นเดียวกัน มุมมอง ณ ปัจจุบัน
มีทั้งความหมายที่ตราไว้เป็นกฏหมายมีลักษณะเป็น “ปลายเปิด”
กล่ า วคื อ มี ก ารผสมผสานทั้ ง ความหมายที่ ยึ ดโยงจากสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เป็นผู้บัญญัติไว้เป็นหลักการ
ร่ ว ม และเกิ ด จากพื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ นิ ย ามความหมายตามประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจของตน โดยสรุปก็เป็นไปใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ
1)การสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำ�บล มุ่งเน้น
การกำ�หนดเป้าหมาย มองภาพอนาคตหรือทิศทางการพัฒนา ให้เป็น
ไปตามเจตนารมย์ของประชาชน อันจะนำ�ไปสูส่ ขุ ภาวะทีเ่ ป็นปลายทาง
เมื่ อ ดำ � เนิ น การธรรมนู ญ แล้ ว สามารถนำ � มาสู่ ก ารจั ด ทำ � แผนชุ ม ชน
หรือแผนพัฒนาตำ�บล หรือออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป 2)เป็น
ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คม ได้ แ ก่ การทำ � กติ ก าชุ ม ชน ข้ อ ตกลงชุ ม ชน
มาตรการทางสังคม สัญญาใจ “ชันชี” บางพื้นที่ใช้คำ�ว่า ฮูกุมบากัส
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ข้อกำ�หนด สัญญาประชารัฐชุมชน ข้อบัญญัติ ฯลฯ เป็นเส้นทางไปสู่
ความร่มเย็น หรือสุขภาวะของชุมชนเช่นกัน ข้อตกลงดังกล่าวจะนำ�ไป
สู่การปฏิบัติร่วมกัน และ 3)เป็นพื้นที่กลางทางสังคม มุ่งเน้นการถักทอ
สานพลังในลักษณะเครือข่ายแนวราบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
เรียกได้หลายอย่าง อาทิ สภาพลเมือง “หลา” กลาง หรือสภาซูรอ
เป็นต้น โดยใช้ธรรมนูญเป็นเครื่องมือ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
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ได้เรียนรู้ รู้จักตัวเอง รู้จักหมู่บ้านชุมชน คนได้เรียนรู้เข้าใจแล้วจะนำ�
ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย โดยเฉพาะการปฏิบตั เิ ป็นเรือ่ งๆ ทำ�จากเรือ่ งเล็กๆ
ทำ�เรื่องง่ายๆ โดยนำ�ไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สำ�คัญ
ทั้งนี้เกิดขึ้นบนฐานใช้พื้นที่เป็นที่ตั้ง คำ�นึงถึงสภาพปัญหา
ศักยภาพ สอดคล้องกับแนวจารีตประเพณี ค่านิยม วิถีชุมชน ซึ่งแต่ละ
แห่งจะมีไม่เหมือนกัน
ในการสื่อสารจึงไม่จำ�เป็นจะต้องใช้คำ�ว่า “ธรรมนูญ” นำ� 
ให้เลือกคำ�ที่สื่อสารกับประชาชนได้ง่าย
ทั้งนี้ธรรมนูญสามารถดำ�เนินการในลักษณะธรรมนูญเชิงพื้นที่
(หมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ ลุ่มน้ำ�  ฯลฯ) เชิงประเด็น (การจัดการขยะ
การเงิน การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ) เชิงกลุ่มวัย/กลุ่มเฉพาะ (เด็ก
ผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์) เชิงองค์กร (วัด/มัสยิด โรงเรียน อปท.
ฯลฯ) ล้วนแล้วแต่สามารถนำ�ไปปรับใช้ตามบริบทและความต้องการ
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ประชาธิปไตยทางตรง
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพนอกจากจะมี จุ ด เด่ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
และกระบวนการในการสนองตอบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่แล้ว
ธรรมนู ญ สุ ขภาพยั งเป็ น พลั งร่ ว มในการถั ก ทอเครือข่า ยการทำ�งาน
ที่อยู่บนฐานการดำ�เนินงานด้วยความต่อเนื่อง มีพัฒนาการไปตาม
พลวั ต รของสั ง คม ยื ด หยุ่ นไปตามบริ บ ทของแต่ ล ะแห่ ง หนตำ � บลที่
ดำ�เนินการ จนได้รับการยอมรับนำ�ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ชุมชนเอง
ก็มีเครื่องมือในการพัฒนาอยู่ไม่น้อย แต่ไม่ได้การยอมรับ ธรรมนูญ
สุขภาพเป็นกระบวนการทำ�ให้นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่
โดยประชาชน เพื่อประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรง ในอีกแง่มุมหนึ่ง
ความแตกต่างสำ�คัญที่ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลโดดเด่นขึ้นมาได้ จำ�เป็น
ที่จะต้องมีความเชื่อพื้นฐานสำ�คัญอีกอย่างรองรับด้วย ก็คือ ความ
เชื่อในหลักการประชาธิปไตย
หลักเสรีภาพ ความเท่าเทียม ได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมและเป็นเจ้าของถึงระดับตัวบุคคลของประชาชน ผสมผสาน
กับการใช้ความรู้ในการสร้างนโยบายสาธารณะ และการมีวิสัยทัศน์
การพัฒนาของผู้นำ�ที่พึงอาศัยภาวะการนำ� 
ตราบใดที่สังคมต้องการการกระจายอำ�นาจ ความต้องการ
สนองตอบต่อปัญหาและการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับศักยภาพและบริบท
ของพื้นที่ยังเป็นความปรารถนาของชุมชนระดับฐานราก กระบวนการ
จั ด ทำ � ธรรมนู ญ เอื้ อให้ ส ามารถเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งของประชาธิ ป ไตย
ในระบบตัวแทนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระดับบุคคลหรือระดับ
ครัวเรือน พูดง่ายๆ ก็คือธรรมนูญสุขภาพสามารถสร้างกระบวนการ
มีสว่ นร่วมรองรับประชาชนถึงระดับปัจเจก หลายมาตรการในธรรมนูญ
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สามารถสร้างกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงด้วยซ้ำ�  ทำ�ให้เกิดพลัง
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม เสนอแนะ
อีกทัง้ รับประโยชน์และร่วมรับผิดชอบนโยบายสาธารณะทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ได้
ด้วยตัวเอง
ประการสำ�คัญ คือสร้างเสริมทักษะประสบการณ์การปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยในระดั บ ฐานรากให้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่ า ง
แท้จริง

แกนนำ�คือจุดเริ่มต้น “ระเบิดจากข้างใน”
หัวใจที่สำ�คัญที่สุดของการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาวะและเป็น
“กระดุมเม็ดแรก” ของการดำ�เนินงานก็คอื แกนนำ� นับเป็นบุคคลสำ�คัญ
ที่สุดในการดำ�เนินงานธรรมนูญสุขภาพตำ�บล ความจริงในข้อนี้มาจาก
การสรุปบทเรียนร่วมกันในหลายครั้ง ธรรมนูญสุขภาพจะเริ่มขึ้นได้ต้อง
มาจากคนในพื้นที่หรือแกนนำ�ขับเคลื่อน แกนนำ�ที่ว่าจะเป็นใครก็ได้
ขอให้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายของธรรมนูญสุขภาพ และ
มีความเชือ่ มัน่ ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม มีแกน
นำ�แล้วนำ�มาสู่การสร้างคณะทำ�งาน สร้างทีมในการทำ�งานร่วมกัน
แกนนำ�ที่ว่าเป็นใครได้บ้าง อาทิ
(1) นายก อบต./นายกเทศบาลนำ�ซึง่ จะทำ�ให้ขบั เคลือ่ นได้งา่ ย
ที่สุด
(2) รพ.สต./หมอนำ �  อบต.ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
นำ�ระบบบริการหรืองานสาธารณสุขไปเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคม
และอื่นๆ ได้ง่าย
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(3) ผู้ นำ � ท้ อ งที่ นำ � ขบวน เชื่ อ มโยงผู้ นำ � ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
สามารถต่อยอดจากกฏระเบียบของหมู่บ้านที่เน้นเพื่อการปกครอง
มาเพิ่มข้อตกลงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ
(4) พระ ผู้นำ�ศาสนาเป็นแกนนำ�  เชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่น
ท้องที่ กรณีที่ท้องถิ่นท้องที่มีความขัดแย้ง จำ�เป็นต้องมีคนกลาง
มาดำ�เนินการ
(5) จิตอาสา แกนนำ� เป็นฝ่ายนำ�และชุมชนเป็นคนขับเคลือ่ น
จากภาวะผู้นำ�หรือแกนนำ�เดินหน้าไปสู่การมีธรรมนูญสุขภาพ
มีนัยที่สำ�คัญคือ เป็นกติกาที่กำ�หนดอนาคตของชุมชนร่วมกัน นายกฯ
อาจเป็นคนกลางประสานงานให้เกิดพื้นที่หารือร่วมกัน จนนำ�ไปสู่การ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำ�บล การมีนายกฯ นำ�สามารถขับเคลื่อนไปได้ง่าย
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คนเคลือ่ นกระบวนการส่วนใหญ่จะเป็นแกนนำ� จำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
มีองค์ประกอบแกนนำ�ที่หลากหลาย สมดุล เมื่อนายกหรือปลัดย้าย
ก็สามารถขับเคลื่อนต่อได้ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ประเพณี
ศาสนา เมื่อมีการขึ้นรูปของประเด็นทำ�ให้เห็นมาตรการหรือข้อตกลง
ของชุมชน ที่เห็นทุน เห็นปัญหา เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา

แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวทางจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
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จากธรรมนูญสุขภาพมาสู่ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่
ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ป ระเวศ วะสี ผู้นำ�ทางความคิด
ของขบวนการชุมชนเข้มแข็งในประเทศไทยและเป็นผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธชิ มุ ชน
ท้องถิ่นพัฒนา ได้ให้แนวคิดสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนาสังคมไทยขึ้นมา
จากฐานล่าง คือ ชุมชนท้องถิน่ (1) การส่งเสริมให้ชมุ ชนทัว่ ประเทศ
ทัง้ ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ชุมชนลักษณะใหม่ๆ อันหลากหลาย
สามารถจั ด การตนเองให้ เ ป็ น ระบบการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสมดุ ล
จึงควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ และเป็นยุทธศาสตร์ร่วมระหว่าง
ทุกภาคส่วน และได้เสนอเป้าหมายการพัฒนาตำ�บลไว้ 17 ประการ
โดยกล่าวว่าเป้าหมายต่อไปนี้เป็นทั้งเป้าหมายเชิงเครื่องมือ กลไก
และผลลัพธ์ ได้แก่ 1)ส่งเสริมให้มีสภาผู้นำ�ชุมชนทุกชุมชนในตำ�บล 2)
สถาบันการเงินของชุมชนระดับตำ�บล 3)วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน 4)โรงเรียนทุกโรงเรียน ในตำ�บลบูรณาการการเรียนรูก้ บั เศรษฐกิจ
สังคม 5)สถานประกอบการในตำ�บล 6)มีสมั มาชีพเต็มพืน้ ที่ 7)มีทกั ษะ
วิชาช่างทุกแขนง 8)มีตลาดชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 9)
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานจัดการขยะ 10)เป็นสังคมที่คนไทย
ไม่ทอดทิ้งกัน 11)มีองค์กรจัดการอาสาสมัครเพื่อชุมชน 12)พัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชนหมดทุกคน 13)ทุกตำ�บลเป็นตำ�บลปลอดภัย
14)นวัตกรรมระบบสุขภาพตำ�บล 15)แหล่งเรียนรู้ตำ�บล 16)มีความ
สามารถในการดึงความสนับสนุนจากภายนอก 17)เป็นตำ�บลแห่งการ
ทำ�ความดี ถ้าตำ�บลสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายทั้ ง 17 จะเป็ น ตำ � บล
เข้มแข็ง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นตำ�บลน่าอยู่ที่สุด รวมกันทั้ง
ประเทศเป็นประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุด
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ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ใช้กระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
ตำ � บลมาดำ � เนิ น การ ธรรมนู ญ สุ ข ภาพมี คุ ณ ค่ า ตรงที่ เ ป็ น สิ่ ง บอก
ทิศทางในอนาคตของตำ�บลว่าในอีก 3 ปี 5 ปีข้างหน้า ตำ�บลของเรา
จะมีหน้าตาอย่างไร เป็นเครื่องกำ�หนดการจัดทำ�แผนงาน โครงการ
ของหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่ในตำ�บล เป็นพื้นที่
สาธารณะในการยึดโยงคน หมูบ่ า้ น หน่วยงาน องค์กร ให้เข้ามาทำ�งาน
ร่วมกัน นำ�ไปสูก่ ารทำ�งานแบบบูรณาการกันอย่างแท้จริง เป็นทีร่ วมทุน
ด้านกำ�ลังคน เงิน และอื่นๆ ก่อให้เกิดการทำ�งานที่สอดประสานกัน
ไม่ซ้ำ�ซ้อนกัน เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคน
ในตำ�บลมีความรักสามัคคีกนั เพราะธรรมนูญสุขภาพตำ�บลนัน้ เกิดจาก
การร่วมคิดร่วมทำ� ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์
จังหวัดสงขลาได้งบมาดำ�เนินการทั้งสิ้น 22 ตำ�บล เริ่มต้นด้วย
การประชุมทีมวิทยากร ประสานงานกับภาคียุทธศาสตร์คือ ท้องถิ่น
จังหวัด และชักชวนเครือข่ายต่างๆ ในลักษณะปลายเปิด รับสมัครพืน้ ที่
ตำ�บลใดสนใจเข้าร่วมโดยเฉพาะตำ�บลทีม่ แี กนนำ�สำ�คัญประสานงานมา
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หรือเป็นตำ�บลที่คณะทำ�งานเห็นศักยภาพได้มีการประสานงานเพื่อ
ชักชวนมาร่วมกิจกรรม เมือ่ ได้รายชือ่ ตำ�บลเป้าหมายมาแล้วก็ได้จดั เวที
สร้างความรับรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้ทราบเป้าหมาย ทิศทาง และ
แนวทางดำ � เนิ น การร่ ว มกั น โดยที ม กลางได้ อ อกแบบคู่ มื อในการ
ดำ�เนินงานอธิบายทำ�ความเข้าใจ ต่อจากนั้นก็ได้เชิญชวนเครือข่าย
ไปเรียนรู้ยังตำ�บลต้นแบบ คือ ธรรมนูญสุขภาวะตำ�บลท่าข้าม พร้อม
กับการเดินหน้าคู่ขนานไปจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับแกนนำ�ในบาง
ตำ�บลที่อยู่ในเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และนำ�มาปรับใช้
ต่อไป

แนวทางจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่
ในขั้นตอนการจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ยังยึดแนวทางการ
จัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพทีแ่ ม้มแี นวทางดำ�เนินการทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่กม็ ี
หลักการร่วมบางประการที่สามารถยึดถือไปด้วยกัน ประกอบด้วย
กระบวนการสำ�คัญ 3 ขั้นตอนที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่
1. “ขาขึ้น”
2. “ขาเคลื่อน”
และ 3. “ขาประเมิน”
โดยในแต่ละขั้นตอนสำ�คัญยังมีขั้นตอนย่อยๆ สอดแทรก
อยู่ ด้ วยอี ก หลายขั้ นตอน ส่ ว นจะมากจะน้ อ ยหรือจะเพิ่มขึ้นลดลง
ในการดำ�เนินการดังกล่าวได้พิจารณาวิเคราะห์ต้นทุนเดิมของพื้นที่
ประกอบไปด้วย
ทั้งนี้มีรูปแบบกิจกรรมสำ�คัญ หรือที่เรียกว่าเป็น “ขาขึ้น”
ของกระบวนการที่สามารถดำ�เนินการได้หลายแนวทางดังนี้
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(1) การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ ในขัน้ ตอนนีค้ ณะทำ�งาน
กลางจั ง หวั ด ประสานแกนนำ � ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบนำ � ตั ว แทน
ความคิดจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะผู้นำ�  4 เสาหลักและตัวแทน
ความคิดของแต่ละกลุ่มครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในตำ�บล ได้แก่
ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำ�ศาสนา ผู้นำ�ชุมชน โรงเรียน กศน. ราชการ
ส่วนภูมิภาค สภาองค์กรชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวัย
เป็นต้น คัดเลือกตัวแทนทีส่ ามารถให้ขอ้ เสนอแนะและได้รบั การยอมรับ
จากแต่ละกลุ่มจำ�นวน 30-50 คน และสร้างโอกาสประสานเครือข่าย
นอกพื้นที่ รวมเครือข่ายความร่วมมือระดับอำ�เภอ เช่น พชอ. (คณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ) ท้องถิ่นอำ�เภอ ราชการ
ส่วนภูมิภาค ฯลฯ ร่วมทำ�ความเข้าใจที่มาของโครงการ เป้าหมาย
กระบวนการของการจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลสุขภาวะ
- แนะนำ�โครงการ คุณค่าของการจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลสุขภาวะ
เรียนรู้ตัวเองโดยผู้เข้าร่วมเสนอปัญหาและศักยภาพหรือสิ่งดีๆ ที่มี
ในชุมชน กำ�หนดแนวทาง ความคาดหวังหรือผลที่ชุมชนจะได้รับ
เป้าหมายการดำ�เนินงาน จัดตั้งคณะทำ�งาน การดำ�เนินการทำ�ได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น นำ�ผู้เฒ่าเล่าเรื่องที่มาของตำ�บล จัดทำ� Time
Line ศึกษาพัฒนาการของชุมชนเพื่อให้เห็นภาพอดีต ปัจจุบันในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่มุมที่เป็นปัญหาและ
สิ่งดีๆ ที่เคยมี วิเคราะห์ความสัมพันธ์จนเกิดความชัดเจนร่วมกันถึง
เหตุแห่งปัญหาและศักยภาพของตัวเอง เห็นช่องว่างการพัฒนาและ
ร่วมกำ�หนดอนาคต นำ�ผลที่ได้มากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน
และจัดตัง้ คณะทำ�งาน ดังตัวอย่างเช่น ธรรมนูญตำ�บลน่าอยูต่ �ำ บลคูหา
ส่วนใหญ่ของตำ�บลเป้าหมายในสงขลาการดำ�เนินงานจะมุ่งเน้นการ
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ประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นหลัก นำ�ภาคส่วนต่างๆ มาร่วม
กำ�หนดแนวทาง ค้นหาจุดเน้นที่สำ�คัญ หลายพื้นที่ใช้วิธีการให้คะแนน
ด้วยการติดสติกเกอร์ยังประเด็นเป้าหมายทั้ง 17 ประการแล้วลำ�ดับ
คะแนนเพื่อค้นหาจุดเน้นที่พื้นที่สนใจดำ�เนินการ มีเพียงบางตำ�บล
ที่ ผู้ นำ � กำ � หนดประเด็ น สนใจ จากนั้ น จึ ง จะประสานภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นมาศึกษาสถานการณ์ปัญหา ศักยภาพ และ
ยกร่างธรรมนูญ หรือให้มีคณะทำ�งานดำ�เนินการ
โดยสรุปการเลือกประเด็นเน้นของแต่ละตำ�บลนั้นเป็นไปใน
3 ลักษณะ ได้แก่ 1.ยึดโยงเป้าหมาย 17 เป้าหมายของตำ�บลน่าอยู่
โดยมีจุดเน้นไปตามความต้องการของพื้นที่ การดำ�เนินการมองภาพ
รวม เช่น อบต.นาหว้า อบต.สนามชัย อบต.คูหา อบต.ทับช้าง
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อบต.บ่อแดง โดยมีประเด็นร่วมก็คือ การจัดการขยะ การสร้างสังคม
ไม่ทอดทิ้งกัน การท่องเที่ย วชุม ชน 2.ยึดกลุ่มเป้า หมายเป็นฐาน
ประเด็ น ดำ � เนิ น การอยู่ ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายกำ � หนด ได้ แ ก่ 1)ยึ ด กลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ได้แก่ เทศบาลตำ�บลปาดังเบซาร์ เทศบาลตำ�บลท่าช้าง 2)
ยึ ด ถื อ กลุ่ ม สตรี ได้ แ ก่ อบต.วั ด ขนุ น 3)ยึ ด ถื อ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
กลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ ตำ�บลบ่อยาง ทั้ง 3 กลุ่มมีประเด็นสำ�คัญ
คือการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 4)ยึดภูมินิเวศ ได้แก่ อบต.บางกล่ำ�
ดำ�เนินการคลองบางกล่ำ�  เทศบาลตำ�บลพะตงดำ�เนินการคลองตง
(มีประเด็นสำ�คัญคือการจัดการขยะ) 3.ยึดเป้าหมายหลัก ดำ�เนินการ
เพียงบางประเด็น กำ�หนดมาจากแกนนำ�หรือคณะทำ�งาน ได้แก่ 1)
ประเด็ น การจั ด การขยะ เทศบาลตำ � บลโคกม่ ว ง อบต.เทพา
อบต.คลองหรัง อบต.แค อบต.ท่าประดู่ เทศบาลเมืองทุ่งตำ�เสา
2)ประเด็นสร้างสังคมไม่ทอดทิง้ กัน ได้แก่ อบต.ปากรอ อบต.เกาะใหญ่
อบต.ท่าชะมวง เทศบาลตำ�บลระโนด อบต.ควนโส
- การจัดตั้งคณะทำ�งานของพื้นที่ ดำ�เนินการได้ทั้งในลักษณะ
เป็นทีมกลาง ช่วยดำ�เนินการทุกกิจกรรม หรือเป็นคณะทำ�งานเป็นฝ่าย
ต่างๆ อาทิ ฝ่ายยกร่าง ฝ่ายรับฟังความเห็น ฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายประเมิน
ผล ฝ่ายอำ�นวยการ ส่วนจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการให้พจิ ารณา
ตามความเหมาะสม
กระบวนการดำ�เนินงานการจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยูจ่ งั หวัด
สงขลา มีขั้นตอนสำ�คัญได้แก่
1. ดำ�เนินการโดยคณะทำ�งานกลางระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1.ประชุมคณะทำ�งานกลาง กำ�หนดทิศทางดำ�เนินงาน ประสานงาน
ภาคีเครือข่ายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 2.ประชุมสร้างความเข้าใจ
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ร่ ว มกั บ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ชวนพื้ น ที่ เ ป้ า หมายมาร่ ว มสร้ า งความรั บ รู้
ความเข้าใจ 3.พัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานตำ�บลท่าข้าม 4.สรุป
บทเรียน ปิดโครงการ
2. พื้นที่ดำ�เนินการ มีขั้นตอนสำ�คัญได้แก่ 1.ทีมกลางร่วมกับ
พื้นที่จัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเด็น
หรือจุดเน้นของตำ�บล เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 1 ครั้งร่วม
ยกร่างธรรมนูญ โดยศึกษาภาพรวมของตำ�บล สถานการณ์ปัญหา
ศักยภาพ ยกร่างธรรมนูญ และจัดตั้งคณะทำ�งานพื้นที่ 2.ประชุม
คณะทำ�งาน ประมวลข้อเสนอ ยกร่างธรรมนูญ
3. การสร้างการรับรู้ บางพื้นที่มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มแต่ ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กที่ จ ะส่ ง เอกสารยกร่ า งให้ ค รั ว เรื อ น
ให้ความเห็นชอบ
4. จัดเวทีสาธารณะประกาศใช้ธรรมนูญที่เห็นชอบร่วมกัน
ทั้งนี้การเลือกประเด็นจุดเน้น จำ�นวนข้อหรือหมวดหมู่แต่ละ
ประเด็น หากเป็นตำ�บลที่มีความพร้อม มีพื้นฐานการมีส่วนร่วมที่ดี
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สามารถดำ�เนินการได้มากข้อ การดำ�เนินงานรอบนี้สรุปบทเรียนเดิม
ที่การจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพมีจำ�นวนหมวดหมู่และข้อตกลงมากข้อ
พบว่าหลายข้อไม่ได้นำ�ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับตำ�บลน่าอยู่รอบนี้
มีเวลาดำ�เนินการจำ�กัด และความพร้อมของแต่ละตำ�บลไม่เท่ากัน
จึงกำ�หนดแนวทางร่วมกันไว้ว่า เป้าหมายที่ต่ำ�สุดก็คือ แต่ละประเด็น
หรือหมวดหมู่ให้มีข้อตกลงหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติ
ได้ 1 ข้อเป็นอย่างน้อย หรือมากกว่านั้น และไม่ต้องมีจุดเน้นมาก
ประเด็น
(2) ขั้นตอนการดำ�เนินการยกร่างธรรมนูญ ในการเขียน
หรือยกร่างธรรมนูญ หลักการสำ�คัญก็คือการใช้ความรู้ประกอบการ
ตัดสินใจ การจัดเวทีแต่ละครั้งควรถือโอกาสนำ�ข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สะท้ อ นปั ญ หาและศั ก ยภาพมาประกอบการ
พิจารณา ก่อนทีจ่ ะให้ประชาชนได้เสนอแนะความต้องการ เทคนิคง่ายๆ
ทีส่ ามารถนำ�มาใช้กค็ อื การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและภายนอก SWOT
(จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) หรือวิเคราะห์ปจั จัยกำ�หนดสุขภาพ
ทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละประเด็นเป้าหมาย กล่าวคือ วิเคราะห์ลงลึกทัง้ ด้าน
ตัวบุคคล (ความรู้ ความเชื่อ วิถีชีวิต จิตวิญญาณ) สภาพแวดล้อม
(เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม)
และเชิงระบบ (กฏหมาย นโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบ) ข้อสำ�คัญ
ก็คอื วิเคราะห์ให้ถงึ รากฐานของปัญหา มองเห็นความสัมพันธ์เชือ่ มโยง
ของแต่ละปัจจัย ค้นหาจนพบความจริงแท้เห็นช่องว่างอันจะนำ�มาสู่
การกำ�หนดเป้าหมายของประเด็นนัน้ หรือนำ�สิง่ ดีๆ ทีเ่ คยทำ�แล้วประสบ
ความสำ�เร็จในระดับกลุม่ หรือพืน้ ทีเ่ ล็กๆ สามารถขยายผลนำ�มากำ�หนด
เป็นข้อตกลงต่อไป
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การยกร่างดังกล่าวสามารถดำ�เนินการได้หลายแบบ ได้แก่ 1)
คณะทำ�งานร่วมกันยกร่าง จากนั้นนำ�ไปรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือ 2)รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
นำ�มาประมวลผล ยกร่าง
- การเขี ย นธรรมนู ญ หรื อ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วดำ � เนิ น การใน
2 ระดับ
1. เพื่ อ กำ � หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาหรื อ นโยบายสาธารณะ
ในระดับตำ�บลที่มาจากการมีส่วนร่วม ข้อตกลงที่ได้จะมีลักษณะเป็น
เป้าหมายเชิงนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ เหมาะสำ�หรับ
พืน้ ทีซ่ งึ่ มีความพร้อม มีความร่วมมือค่อนข้างดี ต้องการแผนการพัฒนา
ที่มีส่วนร่วม
2. หากเป็ น ตำ � บลเพิ่ ง เริ่ ม เข้ า สู่ ก ารพั ฒ นา สามารถเลื อ ก
เป้าหมายสำ�คัญที่สนใจจริงๆ เป็นประเด็นร่วมและเห็นพ้องต้องกัน
ไม่จำ�เป็นต้องมากประเด็น เขียนข้อตกลงในเชิงมาตรการหรือมุ่งไปสู่
การปฏิบัติที่เข้าใจง่าย มุ่งเน้นแก้ปัญหาชุมชน หรือนำ�ข้อตกลงหรือ
มาตรการดีๆ ที่มีการปฏิบัติมาแล้วนำ�มาต่อยอดขยายผล
การเขียน “ข้อตกลง” หรือ “กติกาชุมชน” “สัญญาใจ” “ชันชี”
หรือธรรมนูญตำ�บลนั้น ควรเขียนให้เห็นรูปธรรม เข้าใจง่าย สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ง่ า ย สร้ า งพลั ง ความร่ ว มมื อได้ ง่ า ย หากเป็ น หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานให้ระบุเจ้าภาพที่จะรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ทั้งนี้มีระยะเวลาดำ�เนินการต่อรอบของธรรมนูญ 3-5 ปี
ธรรมนูญสุขภาพในระยะหลัง เริ่มมีการเขียนข้อตกลงที่นำ�
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมานำ�เสนอในลักษณะคำ�เชิงนโยบายที่สั้น
กระชับ มีพลัง เข้าใจง่าย
186

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

การสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เป็นระยะ
สร้างช่องทางใหม่ๆ เช่น กลุ่ม Line ตำ�บล การ Live ผ่าน Social
Media
ข้อค้นพบจากการทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ หลายตำ�บลได้ปรับ
กิจกรรมที่กำ�ลังดำ�เนินการเข้ามาในการจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และสร้างกระแสความตื่นตัว มีการนำ�ข้อตกลงที่ผ่าน
การรับฟังความเห็นและเห็นชอบร่วมกันในการประชุมนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
แล้วสื่อสารสร้างการรับรู้ แม้จะเป็นการข้ามขั้นตอนแต่ก็มีส่วนทำ�ให้
เกิดพลังและความเชื่อมั่นที่ดี ช่วยลดความรู้สึกว่ามีแต่การเขียนอยู่
ในกระดาษไม่มีผลในทางปฏิบัติ เช่น ธรรมนูญตำ�บลคูหา กำ�ลังจะจัด
กิจกรรม “คูหาแรกวา” ย้อนอดีตชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญ
ตำ�บลจึงนำ�ไปสู่การปฏิบัติ ทม.ปาดังเบซาร์ จัดทำ�ธรรมนูญตำ�บล
พหุวัฒนธรรม ผสมผสานการอยู่ร่วมกันของ 3 วัฒนธรรมได้แก่
ไทยพุ ท ธ มุ ส ลิ ม และจี น มี ข้ อ ตกลงการใช้ ผู้ สู ง อายุ ช่ ว ยดู แ ลคน
ยากลำ�บาก ผู้ป่วยติดเตียง หรือตำ�บลบางกล่ำ�  มีกิจกรรมล่องคลอง
เก็บขยะ หรือปลูกต้นไม้ ควบคู่กับการจัดสภาผู้นำ�ชุมชนรับฟังความ
เห็นต่อร่างธรรมนูญ หรือธรรมนูญเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำ�บล
บ่อยาง ลงทำ�กิจกรรมห้องเรียนประจำ�เดือนในแต่ละชุมชนเพื่อลด
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รายจ่ายในครัวเรือน สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชุมชนแออัด
ควบคู่ไปกับการลงจัดทำ�เวทีรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญตำ�บล
(3) การจัดสมัชชาตำ�บลสุขภาวะ ขั้นตอนนี้ทีมงานควร
นำ�เอกสารทีไ่ ด้ยกร่างสือ่ สารไปยังประชาชนกลุม่ เป้าหมาย หากสามารถ
ส่งให้ทุกครัวเรือนได้ก็เป็นการดี ก่อนที่จะจัดประชุมประชาคมหรือ
จะเรียกว่าสมัชชาสุขภาพตำ�บลก็ได้ เพือ่ สร้างพลังและดำ�เนินการให้เป็น
ประเด็นสาธารณะอย่างเต็มตัว โดยเลือกวันสำ�คัญที่สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมได้มาก เชิญผู้นำ�ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำ�ศาสนาประชาชน
หน่วยงานต่างๆ จำ�นวน 200-400 คน แจกเอกสารร่างธรรมนูญฯ
หาฉันทามติต่อร่างธรรมนูญตำ�บล โดยนำ�เสนอทีละข้อหรือนำ�เสนอ
เป็นภาพรวม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือหา
ข้อยุติที่เป็นความเห็นร่วม ให้ความเห็นชอบต่อร่างธรรมนูญ หาก
ทุกคนเห็นชอบต่อร่างธรรมนูญดังกล่าว สามารถประกาศใช้ธรรมนูญ
ตำ�บลในกิจกรรมนี้ไปด้วยกันเลยก็ได้ กรณีที่มีความเห็นต่าง ให้รับไว้
เพื่อพิจารณา นำ�ไปปรับปรุง นำ�ข้อตกลงที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว
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มาประกาศใช้ ไ ปก่ อ นจากนั้ น จั ด พิ ม พ์ เ อกสารเผยแพร่ ใ ห้ กั บ แต่ ล ะ
ครัวเรือน
การจัดสมัชชาตำ�บล อาจมีนทิ รรศการ การแสดง การนำ�เสนอ
เรื่องเด่นของตำ�บล สอดแทรกการสร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจ
ความรักความสามัคคีของคนในตำ�บล หรือมีกิจกรรมอื่นที่สามารถ
ปลุกเร้า สร้างแรงบันดาลใจ หรือใช้พิธีกรรมทางศาสนาตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้การประกาศใช้ธรรมนูญตำ�บล ฝ่ายอำ�นวยการสามารถ
เลือกใช้กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ เหมาะสม เช่น จัดเวทีประชาคมมีการทำ� 
MOU คณะทำ�งานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการจัดพิมพ์ธรรมนูญเผยแพร่
ในรูปแบบเอกสารสาธารณะ ทำ�ป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
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แนวทางดำ�เนินการ “ขาขึ้น”
ที่พื้นที่สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม หรือนำ�ไปปรับใช้
แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

แนวทางที่ 3

1.การเตรียมความพร้อม
  ของพื้นที่/แกนนำ�/
  ประเด็น ท้องถิ่นหรือ
  แกนนำ�เชิญผู้ที่
  เกี่ยวข้อง 30-50 คน
  ประกอบด้วย ท้องถิ่น
  ท้องที่ ผู้นำ�ศาสนา
  ผู้นำ�ชุมชน ตัวแทน
  อาชีพ ภาคเอกชน
  สถาบันการศึกษา
  ข้าราชการส่วนภูมิภาค
  สื่อชุมชน ให้ครอบคลุม
  พื้นที่/ตัวแทนความคิด
  ขอความเห็นต่อ
  เป้าหมาย
  การดำ�เนินการ
  ตำ�บลสุขภาวะ จุดเน้น
  และจัดตั้งคณะทำ�งาน
  15-20 คน
2.ประชุมคณะทำ�งาน
  นำ�แนวทางที่ได้
  รับมอบหมายยกร่าง
  ธรรมนูญฯ ร่างที่ 1
3.จัดเวทีรับฟังความ
  คิดเห็น/สื่อสาร
  สาธารณะ
  -มีเวทีระดับหมู่บ้าน
   หรือตามกลุ่ม
   เป้าหมาย

1.การเตรียมความพร้อม
  ของพื้นที่/แกนนำ�/
  ประเด็น โดยจัดตั้งคณะ
  ทำ�งาน 15-20 คน
2.ท้องถิ่นเชิญผู้ที่
  เกี่ยวข้อง 30-50 คน
  ประกอบด้วย ท้องถิ่น
  ท้องที่ ผู้นำ�ศาสนา
  ผู้นำ�ชุมชน ตัวแทน
  อาชีพ ภาคเอกชน
  สถาบันการศึกษา
  ข้าราชการส่วนภูมิภาค
  สื่อชุมชน ให้ครอบคลุม
  พื้นที่/ตัวแทนความคิด
  นำ�ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่อง
  ความเป็นมาของตำ�บล
  สร้างความรู้สึกร่วม
  คณะทำ�งานนำ�เสนอ
  แนวทางตำ�บลสุขภาวะ
  เป้าหมาย จุดเน้น และ
  ยกร่างธรรมนูญฯ
  ร่างที่ 1
3.จัดเวทีรับฟังความเห็น
  จำ�นวนครั้งตามความ
  เหมาะสม
  -มีเวทีระดับหมู่บ้าน
   หรือตามกลุ่ม
   เป้าหมาย
  -หรือจัดทำ�แบบสอบถาม
   รายครัวเรือน

1.การเตรียมความพร้อม
  ของพื้นที่/แกนนำ�/
  ประเด็น โดยจัดตั้งคณะ
  ทำ�งาน 15-20 คน
  บูรณาการความร่วมมือ
  กับงบกองทุนสุขภาพ
  ตำ�บลหรืออื่นๆ
2.เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
  30-50 คนประกอบด้วย
  ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำ�
  ศาสนา ผู้นำ�ชุมชน
  ตัวแทนอาชีพ
  ภาคเอกชน สถาบัน
  การศึกษา ข้าราชการ
  ส่วนภูมิภาค สื่อชุมชน
  ให้ครอบคลุมพื้นที่/
  ตัวแทนความคิด
  นำ�ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่อง
  ความเป็นมาของตำ�บล
  ประสานวิทยากร
  จังหวัดร่วมถอด
  บทเรียนการพัฒนา
  ในพื้นที่สร้างความ
  รู้สึกร่วม คณะทำ�งาน
  นำ�เสนอแนวทางตำ�บล
  สุขภาวะ เป้าหมาย
  จุดเน้น และยกร่าง
  ธรรมนูญฯ ร่างที่ 1

190

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

แนวทางที่ 3

4.คณะทำ�งานปรับปรุง
  ธรรมนูญฯ ร่างที่ 2
  เตรียมจัดเวทีตำ�บล
5.จัดเวทีสมัชชาระดับ
  ตำ�บล เชิญตัวแทน
  หมู่บ้าน ท้องถิ่น ท้องที่
  ผู้นำ�ศาสนา กลุ่มอาชีพ
  และภาคีการพัฒนา
  ต่างๆ 200-500 คน
  ร่วมตัดสินใจ ให้ความ
  เห็นชอบและประกาศ
  ใช้ธรรมนูญฯ
6.จัดพิมพ์ธรรมนูญฯ
  เผยแพร่ทุกครัวเรือน

4.ประชุมคณะทำ�งาน
  ปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ
  อีกครั้ง
5.จัดเวทีสมัชชาตำ�บล
  เชิญตัวแทนหมู่บ้าน
  ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำ�
  ศาสนา กลุ่มอาชีพ
  และภาคีการพัฒนา
  ต่างๆ 200-500 คน
  นำ�เสนอร่างธรรมนูญฯ
  ร่วมตัดสินใจรับรอง
  ให้ความเห็นชอบและ
  ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
5.จัดพิมพ์ธรรมนูญฯ
  เผยแพร่ทุกครัวเรือน

3.จัดเวทีรับฟังความเห็น
  จำ�นวนครั้งตามความ
  เหมาะสม
  -มีเวทีระดับหมู่บ้าน
   หรือตามกลุ่ม
   เป้าหมาย
  -หรือจัดทำ�
   แบบสอบถาม
   รายครัวเรือน
4.ประชุมคณะทำ�งาน
  ปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ
  อีกครั้ง
5.จัดเวทีสมัชชาตำ�บล
  เชิญตัวแทนหมู่บ้าน
  ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำ�
  ศาสนา กลุ่มอาชีพ
  และภาคีการพัฒนา
  ต่างๆ 200-500 คน
  ร่วมตัดสินใจ
  ร่วมตัดสินใจรับรอง
  ให้ความเห็นชอบ
6.เลือกวันสำ�คัญของ
  ชุมชนประกาศใช้
  ธรรมนูญฯ
7.จัดพิมพ์ธรรมนูญฯ
  เผยแพร่ทุกครัวเรือน
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(4) การนำ�ไปสู่การปฏิบัติ หรือ “ขาเคลื่อน”
หลั ง จากประกาศใช้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น การทำ � สั ญ ญาประชาคม
ต่อสาธารณะร่วมกันแล้ว บางแห่งสามารถจัดตั้งให้มีกลไกขับเคลื่อน
โดยเฉพาะ เช่น สำ�นักธรรมนูญสุขภาวะตำ�บลชะแล้ เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการประสานการขับเคลือ่ นให้เกิดผลการปฏิบตั ติ ามธรรมนูญสุขภาพ
ตำ�บล หรือท้องถิน่ ทีเ่ ป็นเจ้าภาพหลักนำ�เข้าสภาออกมาเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวสามารถ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ 3 แนวทางดังนี้
1. สมาชิกทีเ่ ป็นประชาชนในตำ�บลดำ�เนินการเองตามข้อตกลง
โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้งบประมาณ
2. ท้องที่หรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำ�เข้าแผน
พัฒนาเพื่อสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินการตามธรรมนูญ หรือเสริม
หนุนการขับเคลื่อนด้วยการประชาสัมพันธ์ การนำ�ผลงานไปสื่อสาร
กับสาธารณะสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3. หน่ ว ยงานภายนอกให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยประสานงาน
เครือข่ายที่มีอำ�นาจหน้าที่ มีภารกิจที่สามารถให้การสนับสนุนมาร่วม
กันดำ�เนินกิจกรรมตามข้อตกลง
นอกจากนีใ้ นแต่ละปีต�ำ บลโดยฝ่ายอำ�นวยการสามารถกำ�หนด
วาระร่วมของพื้นที่ หาจุดเน้นในการดำ�เนินการตามธรรมนูญ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ท้องถิน่ ท้องที่ หน่วยงานส่วนภูมภิ าคมีการ
แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละหมวดนำ�ธรรมนูญไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เช่นนัน้
แล้ว การมีภาคีความร่วมมือที่รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมจะทำ�ให้ธรรมนูญ
ที่เขียนไว้ในแต่ละข้อนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม
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(5) การติดตามประเมินผล หรือ “ขาประเมิน” ควรจัด
ให้มีคณะทำ�งานติดตามประเมินผล จัดการความรู้เป็นการเฉพาะ
ธรรมนูญสุขภาพบางแห่งภาคอิสานก็มีการดำ�เนินการถึงขนาดเก็บ
ข้อมูลจากแต่ละครัวเรือนนำ�มาประกอบการดำ�เนินงาน หรือให้มีการ
รายงานผลในการประชุมสาธารณะในแต่ละปี มีการสรุปบทเรียน
การกำ�หนดมาตรการทางสังคมกรณีไม่ได้ปฏิบัติตาม คณะทำ�งานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เองก็ควรมีการเผยแพร่สิ่งดีๆ ที่เป็นความสำ�เร็จไปสู่
สาธารณะจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึง่ ในการกระตุน้ สร้างกำ�ลังใจและแรงจูงใจ
ในการดำ�เนินการ
(6) การทบทวนธรรมนูญตำ�บล ควรให้มีการกำ�หนดไว้ใน
ธรรมนูญฯ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทุก 3-5 ปี บางข้อตกลงที่ได้
ดำ�เนินการจนประสบความสำ�เร็จ ปัญหาที่เกิดหมดสิ้นแล้วหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปแล้วอาจประกาศสิ้นสุดหรือมีการปรับปรุง
ใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนโดยย่อของการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
ที่คัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ มีทั้งวิธีการ มีทั้งตัวอย่าง
พร้อมกับวิเคราะห์ปัจจัยประกอบต่างๆ นานา ส่วนหนึ่งผสมผสาน
ความรู้จากการลงมือทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ แต่หาใช่เป็นสูตรสำ�เร็จ
ตายตัวเสมอไปไม่ ด้วยบริบทและเป้าหมายการดำ�เนินงาน พร้อมกับ
ปัจจัยภายนอกทีจ่ ะมีผลเป็นพลวัตรแต่ละทีม่ ไี ม่เหมือนกัน แม้แต่ในการ
ดำ�เนินการดังกล่าวระยะเวลาจะดำ�เนินการสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับ
ความอิ่มตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูล การมีส่วนร่วมและความเป็น
เจ้าของ ไม่จำ�เป็นจะต้องเหมือนกัน
ปัจจัยเสริมในการจัดทำ�ธรรมนูญรอบนี้ มีปัจจัยเสริมที่สำ�คัญ
ก็คือการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย โดยมีเครือข่ายและกระบวนการ
สำ�คัญดังนี้
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1. ศปจ.อำ � เภอ ในบางตำ � บลที่ มี เ ป้ า หมายสร้ า งสั ง คมไม่
ทอดทิ้งกัน จะนำ�งบประมาณที่ช่วยเหลือคนยากลำ�บากฯ ตามสภาพ
ปัญหาและงบตรวจสอบข้อมูลลงไปร่วมดำ�เนินการ ทำ�ให้เกิดผลของ
การขับเคลื่อนข้อตกลงหรือธรรมนูญไปในตัว โดยพิจารณาเงื่อนไข
ที่สอดคล้องกับธรรมนูญ
2. การทำ�งานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในส่วน
พื้นที่ดำ�เนินการศูนย์สร้างสุขตำ�บล ต่อยอดงานของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จำ�เป็นต่อสุขภาพจังหวัด และโครงการบูรณาการสร้าง
สุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา โดยนำ�ข้อมูลที่ได้สำ�รวจ
ไว้แล้วมาขยายผลต่อในส่วนการดูแลคนพิการ ผูส้ งู อายุ คนยากลำ�บาก
และมี กิ จ กรรมเสริ ม ในช่ ว งการรั บ ฟั ง ความเห็ นโดยการให้ ค วามรู้
ร่วมกันทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์ น้ำ�หมักชีวภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่น อาศัยรูปธรรมของกิจกรรมต่อยอดเป็นข้อตกลง
หรือธรรมนูญตำ�บล
3. การทำ�งานยึดเป้าหมายร่วม 4PW โดยเฉพาะการจัดการ
ขยะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดูแลกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม
4. การทำ � งานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย พชอ.โดยเฉพาะการดู แ ล
คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส
5. การทำ � งานร่ ว มกั บ กลุ่ ม สตรี ห รื อ กองทุ น พั ฒ นาบทบาท
สตรีจังหวัด นำ�ธรรมนูญไปสู่การของบสนับสนุนกลุ่มสตรี สร้างความ
เข้มแข็งของสตรีมาช่วยเหลือสมาชิกที่ยากลำ�บาก
6. การทำ�งานร่วมกับโครงการ Node Flagship สสส.สงขลา
โดยเฉพาะการดูแลคนพิการ คนยากลำ�บาก
7. การทำ � งานร่ ว มกั บ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด โดยเฉพาะประเด็ น
การจัดการขยะ
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8. แกนนำ�สำ�คัญทำ�หน้าที่ประสานงาน มีความหลากหลาย
ประกอบด้ ว ย นายกอปท. ปลั ด อปท. หน.สำ � นั ก ปลั ด ผอ.
กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการชุมชน แกนนำ�สตรี พัฒนากร สสอ.

บทสรุป

รูปแบบของธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่จังหวัดสงขลา จากบทเรียน
การจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพที่ผ่านมา คือ ให้มีจำ�นวนข้อตกลงหรือ
มาตรการไม่ ม ากข้ อ เน้ นให้ เ กิ ด รู ป ธรรมที่ ส ามารถดำ � เนิ น การได้
โดยชุมชน และข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้องบางมาตรการสามารถ
ดำ�เนินการขับเคลื่อนสร้างรูปธรรมควบคู่กับการดำ�เนินการ
โดยมีประเด็นร่วมสำ�คัญ ได้แก่ การจัดการขยะ และการสร้าง
สังคมไม่ทอดทิ้งกัน
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่เกิดขึ้นแล้วเป็น
ที่ยอมรับ สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้หรือไม่นับเป็นโจทย์
ท้าทายยิ่ง หลายพื้นที่เร่งรีบดำ�เนินการ จัดกระบวนการแบบรวบรัด
ให้แล้วเสร็จ กลับไปใช้วธิ กี ารทำ�งานในรูปแบบเดิมทีเ่ คยทำ�โดยปราศจาก
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การมีส่วนร่วม หรือเขียนกันเองในหมู่ผู้นำ�ไม่กี่คนแล้วนำ�มาประกาศใช้
พลังการมีส่วนร่วมจึงไม่เกิด ทำ�ให้ธรรมนูญสุขภาพลดคุณค่าลงไม่ต่าง
จากกระดาษเปือ้ นหมึก เช่นนีแ้ ล้วหาใช่เป้าหมายของการดำ�เนินการไม่
การจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพที่ควรจะเป็น จัดเป็นกระบวนการ
เชิงคุณภาพนำ�ไปสู่การสร้างความยั่งยืนมากกว่าหวังผลเชิงปริมาณ
ปัจจัยความสำ�เร็จพื้นฐานจึงมาจากหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่ความ
เชื่อมั่นในเครื่องมือหรือกระบวนการของผู้นำ�  การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจต่อประชาชน ทำ�ให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย การสร้างกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มที่ ดี จ ะนำ �ไปสู่ ก ารทำ �ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ส่ ว นร่ ว ม
และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นอีกปัจจัยความสำ�เร็จ
แม้จะไม่ได้เข้ามาเป็นแกนนำ�หลักก็ควรให้ความเห็นชอบ และให้อิสระ
ต่อการดำ�เนินงาน ดังนัน้ การเลือกประเด็นควรสอดคล้องกับภาระงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของท้องถิ่นอยู่แล้ว จะได้รับความร่วมมือและ
ขับเคลื่อนง่าย งานธรรมนูญสุขภาพตอบสนองโจทย์การแก้ปัญหาและ
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน การที่มีท้องถิ่นเข้ามาร่วมจะทำ�ให้มี
งบประมาณหนุนเสริมที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงาน
ปัจจัยสำ�คัญทีส่ ดุ ก็คอื มีการทำ�งานเป็นทีม ทัง้ ในรูปแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ แบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถ ไม่ผูกติด
กับตัวบุคคลจนเกินไป และอย่าลืมว่าการรับฟังความเห็นแต่ละประเด็น
ควรมี อ งค์ ป ระกอบผู้ เ ข้ า ร่ ว มครบครอบคลุ ม ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ทีมกลางควรมีกลวิธกี ระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการทำ�งาน เห็นประโยชน์
ร่วมกัน หากสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานทีม่ าร่วมกิจกรรม
มีเป้าหมายที่ตรงกันแล้วจะทำ�ให้สามารถดำ�เนินการควบคู่ไปกับการ
ขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภาคี จะช่วยให้เกิดผลระยะสั้นสร้าง
ความเชื่อมั่น การทำ�งานทุกครั้งอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเติมเต็ม
หรือบูรณาการงบประมาณไปด้วยกันเพือ่ กระชับเวลา และใช้ประโยชน์
196

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

กิจกรรมที่กำ�ลังดำ�เนินการไปด้วย ลดความซ้ำ�ซ้อนและภารกิจงาน
ที่จะเพิ่มเข้ามาของคณะทำ�งาน และไม่ลืมที่จะเชื่อมโยงกับภาคีต่างๆ
ทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น ร่วมกับงานเขตสุขภาพ ศปจ. 4Pw Node
สสส. จังหวัด/อบจ. พชอ. กองทุนสุขภาพตำ�บล ฯลฯ
คณะทำ�งานควรทำ�ความเข้าใจกิจกรรมให้ครบกระบวนการ
“ขาขึ้น” “ขาเคลื่อน” “ขาประเมิน” เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนกัน
และกัน

ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

หัวใจของงานธรรมนูญคือการสร้างการมีสว่ นร่วมและความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของ มีลกั ษณะการทำ�งานทีเ่ น้นการใช้ Soft Power อยูบ่ นฐาน
ปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในหมู่คนที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้
ใช้เวลาและพลังในการดำ�เนินงานเป็นอย่างมาก แกนนำ�ดำ�เนินการ
ในพืน้ ทีเ่ ดิมมีภารกิจมากอยูแ่ ล้ว อาจส่งผลให้ขาดพลังในการขับเคลือ่ น
อย่างต่อเนื่อง หรือไม่ก็ประสบปัญหาการเมืองท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยน ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำ�คัญ
ขับเคลื่อนยาก
ข้อควรระวังก็คอื ความไม่ตอ่ เนือ่ งของกิจกรรม ตัง้ แต่ “ขาขึน้ ”
“ขาเคลื่อน” “ขาประเมิน”
นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งยอมรั บ ความจริ ง ในด้ า นความรู้ ที่ ไ ม่
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกห่างไกล อันเป็นข้อจำ�กัด
เชิงโครงสร้าง จำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการเสริมหนุนด้านวิชาการจากภายนอก
ให้กับภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำ�เนินงาน
และไม่ลมื ว่าธรรมนูญเป็นเพียงกติกา ไม่มบี ทบังคับ/บทลงโทษ
ตามกฎหมาย เว้นแต่ว่าข้อตกลงนั้นอ้างอิงกับกฏหมายที่มีอยู่และ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำ�เนินการได้
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ธรรมนูญชุมชนเปราะบาง
ช่วยเหลือคนเปราะบางด้วยกัน

หญิงวัยกลางคนตัวเล็กๆ ราวกับเด็กน้อยคนหนึ่ง นั่งอยู่
ในรถสามล้อพ่วงข้าง มีหลังคากันความร้อน คนขับเป็นชายสูงอายุ
ทั้งคู่ตระเวนสัญจรไปทั่วย่านเขตเมืองกลายเป็นภาพที่หลายคนคุ้นตา
พี่อ้น-บุณย์บังอร กับลุงนิพนธ์ ชนะโชติ สองสามีภรรยา
ณ วันนี้พวกเขาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายไอติมโบราณและข้าวนึ่ง
ในชุมชนแหลมสนอ่อน ทั้งคู่แบกรับภารกิจอันหนักอึ้งจากการเป็น
แกนนำ�ชุมชนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน เทศบาล
นครสงขลา ในการนำ�พาสมาชิกร่วมสามสิบกว่าชีวิตต่อสู้เพื่อให้ได้มา
ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเช่ า ที่ ดิ น ทำ � กิ น และอยู่ อ าศั ย ที่ เ ป็ น ปั ญ หายื ด เยื้ อ มา
ยาวนาน
เขตเมืองจัดเป็นพื้นที่พิเศษ ดูเผินๆ แล้วอุดมไปด้วยความ
พร้อมพรั่งของทรัพยากร เปี่ยมความเจริญ ความทันสมัย ผู้คนจำ�นวน
มากมีฐานะทางเศรษฐกิจ มีการศึกษา มีรายได้มั่นคง แต่หารู้ไม่
เมือ่ เจาะลึกลงไปถึงเนือ้ ในกลับพบแต่ปญ
ั หานานาทีห่ มักหมม และไม่มี
ใครใส่ใจแก้ไข ด้วยเหตุเช่นนี้ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำ�บลบ่อยาง
จำ�นวน 7 กลุ่ม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนหัวป้อม
ชุมชนหัวป้อมโซน 5 ชุมชนกุโบร์ ชุมชนมิตรเมืองลุง ชุมชนหลัง
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ะและชุ ม ชนพาณิ ช ย์ สำ �โรง จึ ง ได้ ร วมตั ว กั น จั ด ทำ �
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ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่เพื่อดูแลสมาชิกของกลุ่มกันเอง ด้วยความเป็น
ชุมชนทีป่ ระสบปัญหาเรือ่ งการเช่าทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีต่ �ำ บลบ่อยาง
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนจากต่างถิ่น เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ
สัญจรเร่ร่อนเข้ามาทำ�เพื่อหวังงานและรายได้ยังชีพ ต่างมาอาศัย
ในพื้นที่ตำ�บลบ่อยางมานานจนกลายเป็นสมาชิกของชุมชน แต่ก็ยังมี
ปัญหาพื้นฐานในหลายด้านจำ�เป็นที่จะต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร โดยมีชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นแกนนำ� 

ชุมชนแหลมสนอ่อน

สถานที่ตั้งของชุมชนแหลมสนอ่อน จัดอยู่ในทำ�เลที่เรียกได้ว่า
ทำ�เลทองของนครสงขลาที่รอการพัฒนา ผู้บริหารเทศบาลหลายยุค
ที่ผ่านมาก็พยายามหาโครงการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ แต่ก็ยังทำ�
ไม่ ไ ด้ ด้ ว ยปั ญ หาของการใช้ ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของชุ ม ชนที่ ส่ ว นใหญ่
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เป็นผู้ประกอบการอยู่อาศัยในพื้นที่มากว่า 30 ปีในฐานะคนอพยพ
มาอาศัยที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ แต่ไม่ได้ทำ�สัญญาเช่าให้ถูกต้อง ที่นี่
มีประชากรราวๆ 200 คน 80 ครัวเรือน ถูกรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ จัดระเบียบชายหาดสมิหลาแล้วก็ให้มาอยู่อาศัยที่นี่
โดยไม่ได้ทำ�สัญญาให้เป็นกิจลักษณะ สมาชิกเริ่มสร้างบ้านทำ�ร้าน
อาหารประกอบกิจการของตนมานับสิบปี ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟชั่วคราว
น้ำ�ก็เป็นน้ำ�บาดาลเจาะเองหรือซื้อน้ำ�ทาน เทศบาลนครสงขลาได้ขอ
เช่าพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์มานานพอกันแต่กไ็ ม่มโี อกาสได้พฒ
ั นาโครงการใด
เป็นรูปธรรม ชุมชนก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพราะไม่ได้มี
กรรมสิทธิ์เช่าใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง แต่ก็ไม่ใช่ผู้บุกรุก จนกระทั่ง
ล่าสุดก็คือธนารักษ์จะให้ชุมชนเช่าที่ให้ถูกต้อง
การเป็นชุมชนเปราะบางทำ�ให้เข้าใจสภาพปัญหาของคนเปราะ
บางด้วยกัน เมือ่ มีโอกาสได้รว่ มกับ ศปจ.สงขลาเก็บข้อมูลคนยากลำ�บาก
และเปราะบางทางสังคม (คนพิการ คนยากไร้ คนไร้รัฐ คนเร่ร่อน
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เด็กกำ�พร้า คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้
เป็นภาระที่สังคมต้องดูแล) ในพื้นที่ตำ�บลบ่อยาง จึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมทีไ่ ด้รว่ มกันดูแลคนยากลำ�บากฯ ในชุมชนทัง้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนและ
นอกชุมชน
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การดำ � เนิ น งานดั ง กล่ า วอาศั ย ภาวะผู้ นำ � ของชุ ม ชน ได้ แ ก่
พีอ่ น้ -บุณย์บงั อร ชนะโชติ และคุณนิพนธ์ ชนะโชติ เป็นแกนนำ�สำ�คัญ
ร่ ว มกั บ คณะทำ � งานของศู น ย์ ป ระสานงานภาคี พั ฒ นาอำ � เภอเมื อ ง
มาหนุนเสริม ดำ�เนินการในลักษณะชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีกิจกรรม
สำ�คัญประกอบด้วย
1. กิจกรรม “ห้องเรียนประจำ�เดือน” สนับสนุนผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมความสัมพันธ์ในกลุ่มของตนดำ�เนินการกิจกรรมสำ�คัญได้แก่
การลดขยะเปียกในครัวเรือน นำ�มาใช้ประโยชน์เพือ่ การปลูกผัก การนำ�
วัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การลดรายจ่ายเสริมรายได้ การดูแลสุขภาพ
ฯลฯ การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีผู้สูงอายุจากชุมชนรอบข้างและ
ข้าราชการเกษียณมาร่วม โดยมีเครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทศบาลนครสงขลา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โครงการ Node สสส.สำ�นัก 6 ฯลฯ มาร่วมสนับสนุน
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2. ปลูกผักในป่าสน ทำ�ซุ้มตำ�ลึง ใช้ประโยชน์ใบตำ�ลึงยันลูก
ตำ�ลึง พร้อมกับนำ�ขยะเปียก ขยะของเก่ามาทำ�ปุย๋ หมัก รายได้สว่ นหนึง่
นำ�มาดูแลสมาชิกที่ยากลำ�บาก
3. ศู น ย์ แ บ่ ง ปั น ผ้ า สร้ า งสุ ข ร่ ว มกั บ สมาคมอาสาสร้ า งสุ ข
นำ � เสื้ อ ผ้ า มื อ สองที่ ไ ด้ รั บ การบริ จ าคมาแบ่ ง ปั น ส่ ง ต่ อให้ กั บ สมาชิ ก
ที่ต้องการ ส่วนหนึ่งนำ�ไปจำ�หน่ายสร้างรายได้
4. การระดมทุนด้วยการจัดตัง้ กองทุนกลาง มีการจัดเลีย้ งน้�ำ ชา
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
5. ร่วมกับศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ จังหวัด นำ�เคสทีผ่ า่ นการตรวจ
สุขภาพพื้นฐานมาร่วมฟื้นฟูโดยกิจกรรมชุมชนบำ�บัด
6. ร่ ว มแก้ ปั ญ หาคนยากลำ � บากและเปราะบางทางสั ง คม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัด กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพฯ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
เทศบาลนครสงขลา อำ�เภอเมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ภาคประชาชนอำ�เภอเมือง สมาคมอาสาสร้างสุข ฯลฯ ในการแก้ปญ
ั หา
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การเข้าไม่ถึงสิทธิ์พื้นฐาน ประสานงานการทำ�บัตรประชาชน การสร้าง
อาชีพและรายได้
จากทุนเดิมที่กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนดำ�เนินการ
ต้ อ งการขยายผลไปสู่ ส มาชิ ก อื่ น ๆ ในตำ � บล จึ งได้ ร วมตั ว กั น เป็ น
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำ�บลบ่อยาง ปัจจุบันเครือข่ายมีสมาชิก
รวมกันได้ประมาณ 1,000 คนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561 จากจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดได้มีการสำ�รวจและ
เก็บข้อมูลพบว่า มีสมาชิกประมาณ 30% คุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์
เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแล
คุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถแยกประเด็นปัญหาของคุณภาพชีวิตดังกล่าว
ได้เป็น 4 ประเด็นดังนี้
1. ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น มีโรคประจำ�ตัว โรคเรื้อรัง เป็น
ผู้พิการ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น มีฐานะยากจน ไม่มอี าชีพทีช่ ดั เจน
มีหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้สูงอายุมีภาระในการดูแลเด็กๆ หรือลูกหลาน
3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก มองโลก
ในแง่ลบมากกว่าแง่บวก มีความเครียดสูงเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุท่ีถูก
ทอดทิ้ง
4. ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เช่น อาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัด อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก มีขยะและเป็นแหล่งเสื่อมโทรม
สาเหตุของปัญหามาจากหลายสาเหตุ ได้แก่
1. พฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คล ในด้ า นสุ ข ภาพจากการเจ็ บ ป่ ว ย
ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ขาดแหล่งอาหารคุณภาพ ไม่สามารถ
ผลิตอาหารด้วยตัวเอง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ด้อยการศึกษา จำ�เป็น
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างระบบมารองรับ รวมไปถึง
พฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่น หวย ติดการพนัน
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2. ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม เกิ ด มาจากครอบครั ว ที่ ย ากจน
เป็นครอบครัวเร่ร่อนหรืออยู่ในชุมชนแออัดที่เสื่อมโทรม ชุมชนเอง
ก็มีความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ไม่มีความเป็นชุมชนหรือรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยเป็นคนต่างถิ่น ไม่มีกิจกรรมรองรับ ส่งผล
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มาถึงทำ�ให้ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมด้วยไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิ์หรือขาดการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม ผู้นำ�ไม่มีคณะทำ�งานและ
เครือข่ายมาเสริมหนุน อีกทั้งอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
3. ลักษณะทางกายภาพเป็นชุมชนแออัด
4. ระบบและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค นเข้ าไม่ ถึ ง สิ ท ธิ์ จ ากการ
เป็นคนต่างถิ่น หรือประมง หรืออาชีพที่เร่ร่อน ไม่มั่นคง ไม่สามารถ
เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ์ พื้ น ฐานในด้ า นต่ า งๆ มี ปั ญ หาการถู กไล่ รื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำ�นาจทางการเมืองเข้ามา
แทรกแซงกิจการภายในของชุมชนจนเกิดความแตกแยก

เรียนรู้ปัญหาในชุมชน

ทีมเก็บข้อมูลของแหลมสนอ่อน พี่อ้นต้องมีป้ายเล็กๆ ให้พก
ติ ด กระเป๋ า ตอนไปเก็ บ ข้ อ มู ล ว่ า ใครบ้ า งที่ เ รี ย กว่ า กลุ่ ม เปราะบาง
ด้วยความเข้าใจไปเองว่าคนเปราะบางคือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือ
ติดยาเสพติด ทีมเก็บข้อมูลเองก็เป็นคนเปราะบางไม่ต่างกัน รายที่ 1
ต้องทานยาซึมเศร้าตามแพทย์ส่ัง มีลูกใช้สิทธิ์ผู้พิการ และเป็นแม่
เลี้ยงเดี่ยว มีรายได้เพียง 2,000 บาทต่อเดือน รายที่ 2 ลูกสาวป่วย
โรคหัวใจที่ต้องหาเงินผ่าตัด เป็นผู้มีรายได้น้อย รายที่ 3 ต้องเลี้ยง
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น้องชายที่ป่วยเรื้อรัง เลี้ยงหลาน 2 คนพ่อแม่แยกทางโดยที่ตัวเองไม่มี
อาชีพหลัก
ทีมเก็บข้อมูลทั้ง 3 รายของชุมชนแหลมสนอ่อน ไปเจอคน
ที่เปราะบางมากกว่าตัวเอง กลับมาทำ�ท่าจะเข้มแข็งขึ้น
ช่ ว งแรกเริ่ ม เก็ บ ข้ อ มู ลไปไม่ น านก็ พ บว่ า ความเดื อ ดร้ อ น
เหล่านี้ไม่อาจรอได้ พี่อ้นใช้วิธีทำ�ไปแก้ปัญหาไป เรียนรู้ไปด้วยว่าการ
แก้ปัญหาที่เกิดนั้นมีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง หลายกรณีที่พบไม่
อาจนำ�มาสือ่ สารกับสังคมได้โดยตรงด้วยความกลัวว่าจะไปกระทบสิทธิ์
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บางกรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำ�ให้
เกิดความขัดแย้ง บางกรณีพบปัญหาในการตีความของผูป้ ฏิบตั ิ แนวคิด
แนวทางแก้ปัญหามองไม่ตรงกัน บางกรณีพบปัญหาที่จะต้องแก้ในเชิง
นโยบายทีเ่ กินศักยภาพของชุมชน ยังรวมไปถึงความเข้าใจต่อธรรมชาติ
ของกลุ่มเปราะบางที่ถูกกระทำ�ซ้ำ�มานาน บางคนเกิดการเรียนรู้ที่จะ
เรียกร้องสิทธิ์และไม่คิดช่วยตัวเอง และรวมไปถึงมีผู้คนที่ต่างเข้ามา
หยิบฉวยประโยชน์เอาเหตุความเดือดร้อนของพวกเขามาบังหน้า

ตัวอย่างคนเปราะบาง

นางสาววารุณี อายุ 60 ปี เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์คนพิการและ
กำ�ลังจะใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุ ต้องการเข้าสถานสงเคราะห์ แต่ไม่สามารถ
ดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง เพราะอยู่ลำ�พังคนเดียว ด้วยการติดต่อ
ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข (สระเกษ) เทศบาลนครสงขลา
เพื่อดำ�เนินการตรวจร่างกายทั่วไปของเคสโดย อสม.ปราโมทย์ ชุมชน
เมืองใหม่พฒ
ั นาจะเป็นผูพ้ าเคสมาจากชุมชนพร้อมกับป้านพเพือ่ นบ้าน
ใจอารีที่คอยช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำ�วัน น้องเบิ้ม ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พี่งสงขลา และน้องมีนจาก พมจ.สงขลาและน้องๆ จาก 2
หน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นผู้จัดลำ�ดับขั้นตอนว่า หลังจากศูนย์บริการ
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สาธารณสุข (สระเกษ) ทำ�เรื่องส่งเคสตรวจร่างกายแล้ว ถ้าไม่มี
โรคติ ด ต่ อใน 5 โรค ก็ จ ะรั บ ช่ ว งดำ � เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เคสเข้ า อยู่ ใ น
สถานสงเคราะห์ได้ตามความประสงค์ของเคสนี้ แต่เนือ่ งจากเคสมีพนี่ อ้ ง
ร่วมบิดามารดาอีก 3 คนก็จะต้องมีเอกสารยืนยันและยินยอมที่จะเคส
เข้าไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐได้
การบริหารจัดการคนที่เปราะบางนั้น ทุกหน่วยทุกส่วนและ
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของคนเปราะบางนั้น ต้องปฏิบัติ
อย่างละเอียดอ่อนและแม่นยำ�ในทุกขั้นตอน
น้องก.ตัวน้อยกับน้องข. ทัง้ คูอ่ ยูใ่ นครอบครัวเปราะบางด้วยกัน
แม่น้องข.ประสบอุบัติเหตุถูกน้ำ�ร้อนและน้ำ�มันหม้อใหญ่ลวกตั้งแต่
ต้นคอถึงเท้า จากผู้ป่วยติดเตียงอาการดีขึ้นจนกลายเป็นผู้ป่วยติดบ้าน
สามีของน้องข.รายได้จากงานรับจ้างมีไม่มากนัก น้องข.ยังมีน้องชาย
ตัวน้อยต้องเลี้ยงอีกคน ทุกวันต้องพาแม่ไปทำ�แผลหลังจากส่งน้อง
ไปโรงเรียน หลังจากดูแลแม่แล้วก็ออกไปช่วยเพื่อนคือน้องก.ตัวน้อย
แต่ หุ่ น บิ๊ ก เบิ้ ม ไปเร่ ข ายของเล่ น เด็ ก เพื่ อ หารายได้ ม าเลี้ ย งทั้ ง ตั ว เอง
และครอบครัว อาศัยพาหนะคือรถพ่วงข้างคู่ใจไปได้ทุกที่ ประมาณตีสี่
วันศุกร์ ทั้งคู่จะซิ่งพาหนะคู่ใจไปขายของเล่นที่ตลาดอำ�เภอรัตภูมิ
จากอำ�เภอเมืองสงขลาระยะห่างจากอำ�เภอรัตภูมิน่าจะไม่น้อยกว่า
60 กิโลเมตร
เช้าของวันคู่หูคู่ทรหด มาเข้าคอร์สปฐมนิเทศเรียนการขาย
ไอศครีมโบราณของลมโชยไอศครีม ลุงนิพนธ์ ชนะโชติ ลงทุนให้ทงั้ หมด
ตั้งแต่รถพ่วงข้างที่มีหลังคา ตู้ใส่เครื่องเคียง เครื่องเคียงต่างๆ บรรจุ
ภัณฑ์ทุกรูปแบบ ลุงนิพนธ์ขอเพียงแค่ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและ
ความขยันขันแข็ง
ลุ ง นิ พ นธ์ บ อกว่ า ผู้ สู ง อายุ เ ช่ น ลุ ง ต้ อ งการแค่ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้
มีโอกาสช่วยเหลือคู่หูคู่นี้สร้างรายได้ที่น่าจะเพิ่มขึ้นมาก น้องข.บอก
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ความในใจต่ออีกว่า นับจากนี้หนูจะได้พาน้องไปโรงเรียน ได้พาแม่
ไปทำ�แผลทุกวัน และหนูอยากเรียนหนังสือ ส่วนน้องก.มีความหวัง
เพิ่มมากขึ้นว่า เพื่อนจะได้พ้นความจนเสียที
ในโอกาสนี้พี่อ้นขอยกความดีให้กับสำ�นักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพสงขลา ที่แนะนำ�อาชีพให้กับน้องข.และน้องก. หัวหน้า
บ้ า นพั ก เด็ ก สงขลาพร้ อ มนั ก สั ง คมสงเคราะห์ ไ ด้ ล งพื้ น ที่ เ ยี่ ย มบ้ า น
นางนิชดา จันทร์ดวง ทวดอายุ 70 ที่ต้องมีภาระเลี้ยงเหลน 3 คน
บ่ายของวัน เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวสงขลา
มาเยีย่ มบ้านเด็กชายข้าวเหนียวทีอ่ าศัยในบ้านเช่ากับปูแ่ ละย่าในชุมชน
แหลมสนอ่อน ตำ�บลย่อยาง เมืองสงขลา ปู่มีอาชีพรับจ้าง ย่าไม่มี
อาชีพ ฉะนั้นข้าวเหนียว อายุ 9 ขวบจึงอดมื้อกินมื้ออยู่บ่อยๆ
ข้าวเหนียวเป็นเพื่อนกับปลายฟ้า เด็กหญิงที่พ่อแท้ๆ ทิ้งไปตั้งแต่แม่
ตัง้ ครรภ์ แม่ของปลายฟ้าไม่มบี ตั รประชาชน จึงส่งผลมาถึงการไม่มบี ตั ร
ของปลายฟ้าอายุ 9 ขวบด้วย บ่ายนี้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะน้องอาร์
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เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ พ ยายามใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการทำ � งานมา
เรียบเรียงและสืบค้นร่วมกับพี่เอียด พี่ดาและน้องปุ้ย อสม.ชุมชน
แหลมสนอ่อน จนเริ่มมองเห็นช่องทางของการทำ�บัตรประชาชนของ
แม่น้องปลายฟ้าแล้ว นั่นคือ แม่มีน้องชายร่วมบิดามารดาอยู่บ้านเช่า
ในละแวกเดียวกัน แต่แม่น้องปลายฟ้าเล่าว่า มีคนบอกว่าวิธีการนี้
ใช้ ไ ม่ ไ ด้ เ พราะระหว่ า งชายหญิ ง จะตรวจดี เ อ็ น เอไม่ ไ ด้ ต้ อ งเป็ น เพศ
เดี ย วกั น ความหวั ง ก็ หั น เหไปทางน้ า สาวน้ อ งแท้ ๆ ของแม่ ที่ อ ยู่
ต่างอำ�เภอ แต่นา้ ไม่ยอมให้ตรวจ ประกอบกับฐานะยากจนจึงไม่ดนิ้ รน
ที่จะมีบัตรประชาชนอีกต่อไปโดยลืมคิดถึงผลพวงที่ตกถึงน้องปลายฟ้า

ธรรมนูญเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์

ชุ ม ชนแหลมสนอ่ อ นมี ก ติ ก าของตั ว เองที่ จ ะเปิ ด ห้ อ งเรี ย น
มาทำ�กิจกรรมร่วมกันทุกวันที่ 9 ของเดือน แต่ละครัง้ จะหิว้ ปิน่ โตอาหาร
มาทานมื้อเที่ยงร่วมกัน
ยกระดับมาเป็นเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ กติกาของพวกเขา
ทีม่ รี ว่ มกันก็คอื จะช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่ ออมทรัพย์ดว้ ยกัน เริม่ ตัง้ แต่
คนทีย่ ากลำ�บากทีส่ ดุ แล้วก็ชว่ ยกันลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิก
ห้องเรียนชุมชนได้ถูกขยายไปในแต่ละชุมชนอีกด้วย
ในอนาคตอันใกล้ พวกเขาจะจัดตัง้ ศูนย์คนบ่อยางพึง่ พาตนเอง
ได้ทำ�หน้าที่เสมือนส่วนหน้าของหน่วยราชการหลายหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกในเบือ้ งต้น พีอ่ น้ บอกว่าทุนทีม่ คี อื แรงกายกับแรงใจของจิตอาสา
เครื่องมือที่มีของเราเองคือเงินบริจาคในกองทุนสตรีแหลมสนอ่อน
เพื่อช่วยเหลือคนยากลำ�บากสงขลา สิ่งที่ได้ในขณะนี้คือ ข้อมูลกลุ่ม
เปราะบางทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพิม่ มากขึน้ ๆ พอๆ กับจำ�นวน
หน่วยงานและองค์กรที่เป็นเครือข่าย
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เงิ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จำ � เป็ น แต่ ไ ม่ ใ ช่ ใ นทุ ก ภาคส่ ว น เพราะ
กลุ่ ม เปราะบางไม่ ไ ด้ ต้ อ งการให้ ใ ช้ เ งิ น แก้ ปั ญ หาให้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
กลุ่ ม เปราะบางส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งการผู้ รั บ ฟั ง และช่ ว ยสร้ า งความมั่ นใจ
ในการมีชีวิตอยู่ต่อ อยู่ต่อและอยู่รอดด้วยตัวของเขาเอง
สรุปคือคนในชุมชนมีความสามารถกันคนละด้าน แล้วมา
รวมทีมกัน
ต่อมา ผลพวงจากน้องข. คนเปราะบางที่มาขายไอติมของ
ลมโชย ไม่มาเบิกไอติมเพิ่ม และไม่ติดต่อมาเลยตลอดช่วง 4 วันที่ผ่าน
มา พี่อ้นถามน้องก.ทีแรกตอบว่าไอติมขายยาก แต่พอแนะนำ�ไปบ้าง
ซักบ้างให้กำ�ลังใจบ้าง ปัญหาที่แท้จริงคือเงินที่ขายไอติมได้ น้องข.
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กับครอบครัวนำ�ไปใช้หมดแล้วทัง้ เงินทุนและกำ�ไร จึงไม่กล้ามาพบพีอ่ น้
ทั้งรถทั้งอุปกรณ์ในการขายเอาไปจอดทิ้งไว้ไม่กล้านำ�มาส่งคืน ทั้งที่
ใจจริงแล้วน้องข.อยากขายไอติมต่อเพราะได้กำ�ไรดีมาก วิธีแก้ปัญหา
ที่ แ ม่ กั บ น้ อ งข.จะใช้ คื อ น้ อ งข.จะกลั บไปเป็ น ลู ก จ้ า งที่ ร้ า นซาลาเปา
ร้านเดิมทีเ่ กิดเหตุแม่ถกู น้�ำ ร้อนลวก น้องก.ในฐานะทีเ่ ป็นเพือ่ นทีจ่ นุ เจือ
ครอบครัวนี้อยู่ ได้คัดค้านความคิดนี้เพราะขายไอติมทำ�ให้น้องข.มีเงิน
มากกว่าการเป็นลูกจ้างวันละ 200 บาท กับอีกข้อนึงคือ น้องก.ให้
น้องข.มาพูดความจริงกับพี่อ้นเรื่องการใช้เงินทุนค่าไอติมไปหมดแล้ว
จนไม่มีเงินส่งคืน เพื่อว่าหากน้องข.อยากกลับมาขายไอติมอีกก็จะ
ได้โอกาสจากพี่อ้นอีก แต่ถ้าโกหกแล้วทิ้งไปเฉยๆ น้องข.จะหมดสิทธิ์
ไปเลย
ในอดีตบ้านพี่อ้นเปิดโอกาสให้หญิงพิการอายุ 30 ปีสามีเป็น
เขมร มาขายไอติม ทั้งลงทุนให้ทั้งแนะนำ�ถ่ายทอดให้ทุกขั้นตอน
จนกระทั่ ง ขายได้ กำ �ไรดี ม ากเพราะขายที่ ส มิ ห ลา ขายได้ ป ระมาณ
2 เดือนมาอวดว่าเริ่มมีเงินเก็บแล้ว ต่อมาหายไปเสียเฉยๆ พี่อ้น
ตามไปขอรถ/ตู้เครื่องเคียงและถังไอติม ขอคืนมา หญิงคนนี้ร้องไห้
ว่าเสียดายจริงๆ สามีต้องไปออกเรือแบบถูกบังคับ พี่อ้นยังบอกว่า
ถ้าจะขายไอติมอีกก็ยังเปิดโอกาสให้อีก ปรากฏว่าหลังจากนั้น 2 วัน
หญิงพิการกับสามีไปรับไอติมเจ้าอื่นมาขาย โดยขายที่สมิหลาที่เดิม
พี่ อ้ น ผ่ า นไปแล้ ว แวะถามว่ า ทำ �ไมโกหก หลอกพี่ อ้ น เพื่ อ จะเรี ย นรู้
การขายไอติม หลอกให้ลงทุนให้จนตัวเองเข้มแข็งขึน้ แล้วก็อยากเปลีย่ น
ไปขายไอติมของคนอื่นก็น่าจะบอกกันตรงๆ ถามไปถามมาจึงบอกว่า
ไอติมเจ้าอื่นราคาถูกกว่าของพี่อ้นถังละ 200 บาท หลังจากนั้นไม่นาน
หญิงพิการรายนี้กับสามีมาที่บ้านมาขอโอกาสแก้ตัวใหม่เพราะไอติม
เจ้าอื่นราคาถูกกว่าแต่ทั้งรถทั้งอุปกรณ์ต้องเช่าทั้งหมดในขณะที่ของ
ลมโชยให้ฟรีหมด ที่สำ�คัญที่สุดคือลูกค้าลดลงมากเพราะรสชาติที่
แตกต่างกัน พี่อ้นตัดสิทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอีกต่อไป ทุกวันนี้พี่ผ่านไป
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ก็เห็นขายไอติมอยู่ มากรณีของน้องข.พี่อ้นคิดว่าน่าจะมาในลักษณะ
ทำ�นองเดียวกัน
สำ�หรับลุงนิพนธ์ กลับกลายเป็นว่าบอกพี่อ้นว่าเป็นหน้าที่
ของเราที่ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ
มนุษยธรรมในโลกปัจจุบันมีน้อยลงทุกที ขอพี่อ้นอย่าเสียกำ�ลังใจ
อย่างไรก็ดี ไม่กี่วันต่อมาน้องข.กับน้องก.มาขอยืนยันขาย
ไอติ ม ต่ อไป พร้ อ มทำ � บั ญ ชี รั บ จ่ า ยมาให้ พ่ี อ้ น ดู ด้ ว ยส่ ว นแม่ น้ อ งข.
พี่อ้นคุยให้เข้าใจแล้วว่าการประกอบอาชีพอิสระกับการทำ�งานรับจ้าง
แตกต่างกัน
จึงเป็นที่มาว่าต่อไปเครือข่ายจะร่วมกันคัดกรองคนเปราะบาง
ที่สามารถทำ�งานได้ โดยคัดออกมาเป็น 2 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 คือคนที่ต้องการช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว
โดยการมี “อาชีพ” คนเปราะบางประเภทนี้สามารถที่จะยกระดับ
ตัวเองให้พ้นจากภาวะเปราะบางได้
ประเภทที่ 2 คือคน “หาเงิน” ประเภทนี้ “เงิน” เป็นหลัก
สำ � คั ญ ฉะนั้ น ทุ ก วิ ธี ที่ จ ะได้ เ งิ น มาคนประเภทนี้ จ ะทำ �ได้ ทุ ก อย่ า ง
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่คนเปราะบาง
ประเภทนีเ้ พราะจะเท่ากับไปสนับสนุนให้มกี ารฉวยช่องความเปราะบาง
ของตนเองหรือครอบครัวใช้เพื่อหาเงิน
ปัจจุบันเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำ�บลบ่อยางมีจำ�นวนกลุ่ม
เปราะบางทางสังคมทีต่ อ้ งดูแลคุณภาพชีวติ ในขณะนีป้ ระมาณ 200 กว่า
ครัวเรือน (เกือบ 1,000 คน) การคัดกรองในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาจึงเป็นประเด็นสำ�คัญที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกัน
แหลมสนอ่อนพัฒนาตัวเองยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนสวนผัก
กลางป่าสน ชุมชนแหลมสนอ่อน ตำ�บลบ่อยาง เมืองสงขลา กำ�ลังเริ่ม
การใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงิน การเริ่มต้นนี้
พวกเขาหวังผลระยะยาวคือ ปลูกเอง ผลิตเอง กินเองและใช้เอง
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เพื่อสร้างภูมิต้านทานและแนวกั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ไม่ให้ส่งผลที่เสียหายต่อชีวิตตัวพวกเขาเองและครอบครัวมากนัก เช่น
ปลูกผักแล้วไม่มีตลาดจะขาย ผลิตสินค้าแล้วล้นตลาด
วิธีการที่เริ่มใช้คือ นำ�หน่อไม้ราคา 20 บาทไปแลกกับน้ำ�ยา
ล้างจาน 1 ขวดและสบู่น้ำ�ผึ้ง 1 ก้อน ทำ�แล้วรู้สึกมีความสุข คนเปราะ
บางทีย่ ากจน ก็จะใช้ขวดพลาสติกทีเ่ ก็บได้มาแลกกับข้าวสวยนึง่ 2 ถ้วย
นอกจากนั้นแล้ว ห้องเรียนชุมชนเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดียิ่ง
ต่อการสร้างสังคมที่ไร้รอยต่อและสลายภาวะที่คนจนมีเจ้าของ ในเขต
ตำ�บลบ่อยาง
ชุ ม ชนต้ อ งการปฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น แม้ จ ะมาจากต่ า งชุ ม ชน
แต่พอี่ น้ จัดให้ทกุ คนร่วมทำ�โน่นนีร่ ว่ มกินขนม สมาชิกทีม่ าก็ไม่แบ่งแยก
กุลีกุจอช่วยกันพลางหยอกเย้ากันไปพลางเหมือนรู้จักกันหมดทั้งๆ
ทีค่ วามเป็นจริงพีอ่ น้ สมาชิกชุมชนอืน่ ๆ มาร่วมด้วยประมาณ 10 ชุมชน
ไม่รู้จักกันเลยแต่เหมือนรู้จักกันมานาน เกิดสังคมที่ไร้รอยต่อขึ้นมา
ด้วยการจัดกิจกรรมให้ทำ�ร่วมกันไม่แยกวัยไม่แยกเพศไม่แยกฐานะ

214

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

ลุงที่อยู่ห้องเช่าแกมาถามว่าขวดแกแลกกับอาหารที่พวกเขา
ทำ�กินกันจะได้มั้ย พวกเขาบอกว่าได้ แต่ลุงต้องหาถ้วยมาใส่เองนะ
เด็กๆ ที่ลำ�บากในชุมชน พวกเขาจะเอาเป็นเป้าหมายต่อไป
ในการแก้ปัญหา
ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดคือ สมาชิกซื้อผักที่ตลาด
น้อยลง พยายามปลูกกันเองแล้วแลกกัน ปรุงดิน ทำ�ปุ๋ย ทำ�น้ำ�หมัก
ผลิตของใช้เอง
ที่แหลมสนอ่อน หลายคนขาดความมั่นใจในตัวเอง กลัว
มาตรฐานตามแบบคนเมืองทั่วไป คือกลัวว่าทำ�แล้วสู้ของใช้ที่วางขาย
ในตลาดไม่ได้ ไม่กล้าบอกไม่กล้าโชว์ พี่อ้นจึงต้องย้ำ�ว่า เอาเท่าที่เรา
ทำ�ได้ เท่าที่เรามี ไม่ได้ทำ�เพื่อเอาใจใคร โชว์ใคร เราทำ�ได้แค่นี้ พอใจ
แค่นี้ก็เท่านั้นเองไม่ต้องคิดมาก ตอนนี้เลยค่อยๆ เผยประสบการณ์
ที่มีออกมา

ปรับระบบการทำ�งาน

บ่ายโมง ป้าหนู อสม.ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้พา
หญิงติดเชื้อจำ�นวน 3 ราย หญิงพิการจำ�นวน 1 รายและหญิงหม้าย
เลี้ยงเดี่ยวฐานะยากจนจำ�นวน 1 รายไปขอรับเงินสงเคราะห์อาชีพ
ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสงขลา ผลคือ
นางสาวอัมพร ผูส้ งู อายุไม่มบี ตั รประชาชนไม่สามารถขอรับเงิน
สงเคราะห์อาชีพได้
นางสาวหยอย ผู้พิการ ให้ไปยื่นขอเงินกู้เพื่อนำ�มาต่อยอด
อาชีพขายปลาย่างจำ�นวน 40,000 บาทที่ศูนย์ผู้พิการ พมจ. หากยื่น
กู้ไม่ได้ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ปกติจำ�นวน 3,000 บาท
นางสาวอ้อยกับนางสาวเพล้ง จะได้รับเงินสงเคราะห์อาชีพ
สำ�หรับผู้ติดเชื้อ จำ�นวนรายละ 5,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
เยี่ยมบ้าน
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นอกจากช่วยเคสแล้ว ยังมีการพัฒนาอาชีพ อาศัยงบประมาณ
ปกติ จ ากเทศบาลนครสงขลา พี่ อ้ น เป็ น คนกลางส่ ง รายชื่ อ สมาชิ ก
ในตำ�บลบ่อยางไป 20 คนที่สนใจจะอบรมอาชีพโดยเทศบาลสนับสนุน
งบประมาณ เป้าหมายของพี่อ้นสำ�เร็จไป 1 ขั้นแล้วนั่นคือ เอางบ
ประมาณจากภาษี ที่ ค นบ่ อ ยางจ่ า ยมาสร้ า งอาชี พ ให้ ค นบ่ อ ยาง
เปิดโอกาสให้คนเปราะบางได้ใช้สิทธิ์ที่มียกระดับคุณภาพชีวิต
เดิ ม ที เ มื อ งบ่ อ ยางในมุ ม มองของผู้ นำ � จำ � นวนหนึ่ ง มองว่ า
เป็นเมืองแห่งบ่อนพนัน หันไปทางไหนมีแต่การพนัน แกนนำ�ต่างๆ
ของบ่อยางมากกว่าครึ่งเป็นนักพนันที่เล่นเป็นอาชีพ การพนันเป็นต้น
เหตุ ห นึ่ ง ที่ ทำ �ให้ เ กิ ด กลุ่ ม เปราะบาง บ่ อ นพนั น เป็ น ที่ พึ่ ง ของกลุ่ ม
เปราะบาง
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นักการเมืองก็ใช้บ่อนพนันเป็นฐาน ฐานเสียง ฐานกำ�ลัง
ฐานเศรษฐกิจ ฐานการบริหารจัดการ ทำ�กันมาจนเป็นมรดก การคิด
แก้ปัญหากลุ่มเปราะบาง เปอร์เซ็นต์ความสำ�เร็จแทบจะมองไม่เห็น
แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น

เดินหน้าสร้างอนาคต

พี่อ้นตั้งใจจะขยายผลความรู้และประสบการณ์การดำ�เนินงาน
จากพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ใช้ทุนเดิมหรือจุดแข็งที่ชุมชนมี อาศัย
ธรรมนูญกลุ่มสร้างรากฐานความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ให้ชุมชนดูแล
ชุมชนด้วยกันผ่านเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มสตรีที่มีผู้นำ�ที่มี
ความสามารถและเข้มแข็ง เพียงแต่ต้องเสริมด้วยการพัฒนาศักยภาพ
แสวงหาเครือข่ายภายนอกมาช่วยเสริมหนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มูลนิธิ สมาคม
ชมรมต่างๆ
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พร้อมกับสร้างความเป็นชุมชนด้วยกิจกรรมกลาง สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดี ค้นหาแกนนำ�ใหม่ๆ ด้วยการให้ความรู้ในการลดรายจ่าย
เพิม่ รายได้และปลูกผักเพือ่ บริโภค สร้างเครือข่ายและภาคีองค์กรต่างๆ
เพิ่มขึ้น โดยจะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานภาคีพฒ
ั นาจังหวัด/มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Node Flagship สสส.สงขลา กองทุนฟืน้ ฟู
สมรรถภาพที่จำ�เป็นต่อสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขต 12 เพื่อเสริมหนุนการทำ�งานของชุมชน
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iMed@home เปิดข้อมูลมีชีวิต
นวัตกรรม Platform ทางสังคม
ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง

เว็บไซต์ www.ข้อมูลชุมชน.com โดยมูลนิธิชุนชนสงขลา
มีจุดเริ่มต้นเแก้ปัญหาการทำ�งานซ้ำ�ซ้อน สับสน ขาดเอกภาพ ในการ
เข้าถึงผู้พิการ ซึ่ง ภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์
มีแนวความคิดนำ�ข้อมูลของผู้พิการมาลงในเว็บไซต์ เป็นข้อมูลกลาง
แบบไม่หยุดนิ่ง ทุกฝ่ายสามารถจัดทำ�และบริหารข้อมูลตลอดเวลา
เพื่อช่วยเหลือคนพิการ เริ่มมีการนำ�ร่องครั้งแรกที่อำ�เภอนาหม่อม
แต่มาสำ�เร็จที่อำ�เภอนาทวี
แผนงานระยะแรก ใช้ข้อมูลจากหน่วยราชการทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับคนพิการ มาเติมเต็มร่วมกับแบบสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติม
เน้นข้อมูลส่วนบุคคล พื้นฐานให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ ว่าเขามีความต้องการ
อะไร มีความสามารถจะทำ�อะไรได้บ้างข้อมูลสุขภาพ สิทธิผู้พิการ
อุปกรณ์ ใครดูแล รายละเอียดความพิการ การขึ้นทะเบียน แผนที่บ้าน
เป็นต้น
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แผนงานระยะที่สอง เน้นการพัฒนาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกส่วน ต้องใช้งานและปรับปรุง มีการพัฒนาให้สามารถรายงาน
สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อมีผู้เกี่ยวข้องกับผู้พิการ
ลงไปเยี่ยมบ้าน ดูแล ตรวจสุขภาพ หรือทำ�กิจกรรมกับผู้พิการอย่าง
หนึ่งอย่างใด สามารถบันทึกข้อมูลในสิ่งที่ทำ�เพิ่มเติมลงในประวัติ
เป็นรายบุคคล เมื่อผู้เกี่ยวข้องคนอื่นเข้ามาเปิดข้อมูลจะเห็นได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับผู้พิการคนใดคนหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลกลาง
ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งจะได้ เ ข้ า มารู้ เพื่ อ การทำ � งานที่ ส อดคล้ อ งและเกิ ด
ประสิทธิภาพ ลดการทำ�งานซ้�ำ ซ้อน รูส้ ถานการณ์ทเี่ ป็นจริง คนทำ�งาน
จะได้รับรู้ว่าคนพิการแต่ละรายได้รับการดูแลอย่างไร
เพือ่ ความทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน ภาณุมาศ หันมาพัฒนา
แอพพลิเคชั่น iMed@home ซึ่งเป็นเครื่องมือของเว็บ www.ข้อมูล
ชุมชน.com สำ�หรับเครือข่ายสังคมในการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วย
คนพิการ คนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคม
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“ตอนแรกเราเน้นการเก็บ การจัดการข้อมูลผ่านแบบสอบถาม
มีงานที่ อสม.ลงไปสอบถามแล้วมาบันทึก ซึ่งต้องยอมรับว่า อสม.
เขาก็ ไ ม่ ค ล่ อ ง เวลาแบบสอบถามมากๆ ต้ อ งใช้ กั บ คอมพิ ว เตอร์
ยังอาศัยเด็กๆ ที่ชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์มาลงข้อมูล กลายเป็นว่า
คนที่ใช้งานจริงไม่ได้ใช้ หรือน้อย” เขาเล่า
ในช่วง 1-2 ปีทผี่ า่ นจึงคิดทำ�เป็นแอพพลิเคชัน่ iMed@home
ช่วงแรกโดยการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด
สงขลา (ศปจ.) ใช้ในการเก็บข้อมูลคนยากลำ�บากและเปราะบาง
ทางสังคม ต่อมาได้เน้นการเยี่ยมบ้าน และต่อยอดงานคนพิการ
ลดความยุ่งยากซับซ้อนจากแบบสอบถาม 10-20 หน้า มาเก็บข้อมูล
พื้นฐานสุขภาพที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ และเน้นค้นหาความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อมูลนิธิชุมชนสงขลามาทำ�งานกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จำ�เป็นต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา
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มีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียง ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการติดบ้าน
ติดเตียง และภาวะซึมเศร้าอีกด้วย
ภาณุมาศเห็นว่าข้อมูลในการเยี่ยมบ้านจะไม่มีประโยชน์อะไร
หากเขียนบันทึกแค่คำ�ว่าเยี่ยมบ้าน เพราะไม่สามาถนำ�มาวิเคราะห์
อะไรได้ เลยออกแบบเสริมลงไปในโปรแกรมเยีย่ มบ้านทีจ่ ะต้องได้ขอ้ มูล
สุขภาพพื้นฐานและความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ที่ทำ�งานเกี่ยวข้องจะรู้แนวข้อมูลพวกนี้ดีอยู่แล้ว
“ยกตั ว อย่ า ง อสม.ที่ ตำ � บลทั บ ช้ า ง อำ � เภอนาทวี ลงไป
เยี่ยมบ้าน จะบันทึกว่าลงไปทำ�อะไร คุยเรื่องอะไรกับผู้ป่วย สมมติ
พบผู้ป่วยนอนติดเตียง มีสัญญาณชีพ น้ำ�หนัก อุณหภูมิ ความดัน
ว่าเป็นอย่างไร หากพบว่าเขาต้องการเตียงอย่างเร่งด่วน รายการก็จะ
ออกมาพร้อมกับความจำ�เป็นเร่งด่วนให้เห็น”
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การบั น ทึ ก ติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งจะให้ ข้ อ มู ลไปถึ ง ความสามารถ
ในการทำ�กิจวัตรของผู้ป่วยว่าต้องมีคนช่วยทำ�หรือเปล่า ซึ่งโปรแกรม
จะประเมินได้ว่ามีสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่ ข้อมูลบันทึกแล้ว
ด้วยความเคารพสิทธิของผู้ป่วย และข้อกำ�หนดตามกฎหมาย บางส่วน
เป็นข้อมูลส่วนตัว และบางส่วนเป็นข้อมูลสาธารณะ ในส่วนข้อมูล
สาธารณะแสดงความต้องการความช่วยเหลือ ในภาพรวมที่คนทั่วไป
เห็นได้ ทำ�ให้เกิดการช่วยเหลือทีเ่ คลือ่ นไหวชัดเจนมากขึน้ จะเห็นข้อมูล
กลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มองเห็นว่าควรจะช่วยเหลืออย่างไร
บนสภาพจริง
“ผ่านข้อมูลส่วนนี้เขาจึงจะสำ�รวจได้ว่าจะไปช่วยใคร ช่วย
อย่างไร หากติดต่อเองไม่ได้ ก็ติดต่อผ่าน อสม.หรือ รพ.สต. เพื่อจะ
เข้าไปช่วย จากเดิมที่เข้าไปคุยกับคนไข้ เขาต้องการรถเข็น เมื่อไปถาม
รพ.สต. แล้วคำ�ตอบไม่มี จบแค่นั้น ไปต่อไม่ได้ พอข้อมูลเข้ามาอยู่
ใน iMed@home ทีมที่เป็นส่วนกลางจะเข้ามามอนิเตอร์ตรงนี้ได้”
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ภาณุมาศเล่าว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาล อบจ. อบต. สมาคม
คนพิการ อาจมีรถเข็นผู้ป่วยด้วยระบบต่างคนก็ต่างทำ�  ไม่มีข้อมูล
อัพเดท ไม่มีใครรู้สภาพแท้จริง ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือจึงน้อย
แอพลิเคชั่น iMed@home จะช่วยพัฒนาการทำ�งานของระบบกาย
อุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ เช่น รู้จำ�นวนความต้องการ หรือ
มีอยู่แต่ชำ�รุดก็อาจส่งซ่อม ทำ�ให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับคนทีใ่ ช้แอพพลิเคชัน่ iMed@home ขณะนีอ้ ยูใ่ นพืน้ ที่
จังหวัดสงขลาประมาณ 1,000 คน ซี่งยังเป็นเฉพาะกลุ่ม อย่างกลุ่ม
แรกๆ ที่อำ�เภอนาทวี ใช้กับผู้ป่วยติดเตียง คนที่ใช้งานมีทั้ง อสม.
รพ.สต. และเทศบาล ส่วนพืน้ ทีห่ าดใหญ่ ศูนย์สาธารณสุขของเทศบาล
นครหาดใหญ่น�ำ ไปดูแลผูป้ ว่ ยติดเตียง ขณะนีผ้ ใู้ ช้งานถือว่าเป็นกลุม่ คน
ที่ ทำ � งานสาธารณสุ ข ที่ เ ข้ าไปดู แ ลสุ ข ภาพโดยตรง อย่ า งไรก็ ต าม
มีแนวคิดว่าคนทั่วไปก็อาจมาใช้แอพพลิเคชั่นนี้อย่างคนที่ดูแลผู้ป่วย
ติดเตียงอยู่ที่บ้าน เพื่อรายงานข้อมูล เพราะ อสม.หรือเจ้าหน้าที่
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ที่ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยแค่เดือนละครั้ง ถ้าผู้ดูแลช่วยรายงานจะได้รับข้อมูล
แบบเรียลไทม์ที่ถี่ขึ้น เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยภาณุมาศได้ลงไปสอน
การใช้ ง านแอพพลิ เ คชั่ น iMed@home กั บ กลุ่ ม ตั ว แทน อสม.
เชี่ยวชาญของ อบจ.สงขลา จำ�นวน 1,000 คน เพื่อช่วยให้พวกเขา
ทำ�งานเยี่ยมบ้าน
“สิ่ ง ที่ เ ราเห็ น ชั ด เจนมั น การบั น ทึ ก ลงกระดาษแบบเดิ ม
ช่วยประหยัดกระดาษ ทำ�งานง่าย ลดขั้นตอนการทำ�งาน และช่วย
ให้งานมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ไปช่วย อสม.
ทำ � งานได้ สั ก 50-60% ก็ ถื อ ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ น่ า พอใจ” เขาเล่ า
การอบรมการใช้งานกับ อสม.เชีย่ วชาญโดยมีกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพฯ
เป็นเจ้าภาพในจังหวัดสงขลา ยังคาดหวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะถ่ายทอด
ต่อยอด ขยายผลแอพพลิเคชั่น iMed@home ต่อไปอีกด้วย
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ภาณุมาศกล่าวว่า จริงแล้วการเยี่ยมบ้านอาจเป็นแค่กุศโลบาย
สิง่ ทีไ่ ด้มากกว่านัน้ น่าจะเป็นการเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึงมากขึ้น กลไกการเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล ช่วยบริหารตรงนี้
ได้ง่ายขึ้น
“ผลพลอยได้จากแอพพลิเคชั่น iMed@home มองว่า ทำ�ให้
ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีสภาพดีขึ้นหรือเปล่า นั่นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะ
เอามาวิเคราะห์ได้ แต่ก็จำ�เป็นต้องพัฒนาโปรแกรมต่อด้วย” เขาเล่า
และว่า ในการใช้งานปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนช่วยกัน
มี อบจ./สสจ. และเครือข่าย/พม./สป.สช. อีกหลายส่วน โดยเริ่ม
มาจากด้ า นสุ ข ภาพก่ อ น เพราะมี ค วามชั ด เจนของกลุ่ ม เป้ า หมาย
แต่อยากครอบคลุมมิติอื่นด้วย หลายกลุ่มใช้ได้ไม่ว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้
ติดเตียง แต่วา่ ต้องการการพูดคุย ดูแล หรืออาจมองกลุม่ เป้าหมายใหญ่
ทุกกลุ่ม เทศบาลที่ดูแลกลุ่มคน อบต. รพ.สต. กลุ่มงาน สมาคม
ผู้สูงอายุ สมาคมคนพิการ เป็นต้น
แนวคิดของการไปเยีย่ มบ้านนัน้ เขากล่าวว่า อนาคตอาจมีเรือ่ ง
อืน่ เข้ามา อาจจะพูดไปถึงแผนการดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น พบครอบครัว
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ที่รายได้น้อย ลำ�บาก จะได้ช่วยวางแผนการเศรษฐกิจ อาชีพ หาทาง
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์
“เริ่มที่ระบบสุขภาพไปก่อน ค่อยกระตุ้นเรื่องอื่น อย่างเช่น
ไปสำ � รวจพบแล้ ว ว่ า คนดู แ ลผู้ ป่ ว ยอยู่ ใ นอาการเครี ย ด เราจะดู แ ล
คนกลุ่มนี้ได้อย่างไร มีปัญหาทางอาชีพจะเสริมอย่างไร ก็ต้องหาทาง
ช่วยเหลือโดยเครือข่ายที่เข้ามาทำ�งานร่วมกัน มูลนิธิจะมีบทบาท
ในการประสานงาน ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเครือข่ายด้วย
หน้าที่เราก็คือทำ�ข้อมูลออกมาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขา
ต้องการให้ช่วยมันคืออะไร”
สำ�หรับเป้าหมายแอพพลิเคชั่น iMed@home ภาณุมาศ
กล่าวว่า อยากขยายกลุ่มของผู้ใช้ เนื่องจากเป็นแอพพิเคชั่นเฉพาะ
มีกลุ่มเป้าหมาย ถ้าทำ�ไปถึงระดับครัวเรือน อย่างเช่นมีผู้ป่วยติดเตียง
อยู่ที่บ้าน แล้วเขาเอาอันนี้ไปใช้ ก็ถือว่าน่าพอใจมาก
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อย่างไรก็ตาม ด้านข้อจำ�กัด มองว่า
- คนใช้งานแอพฯ และเทคนิค คนที่เราทำ�งานด้วยส่วนใหญ่
ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเทคโนโลยี แต่มักมีข้อจำ�กัดทางเทคโนโลยีอยู่บ้าง
บางคนอายุมาก โทรศัพท์ที่ใช้ยังรุ่นเก่า ไม่ได้มีการรองรับแอพฯ
ไม่ค่อยใช้งานแบบนี้
- ถ้าเราทำ�ข้อมูลนี้ออกมาแล้ว แต่มันไม่ได้ถูกจัดการในด้าน
การให้ความช่วยเหลือ ก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำ�ไปทำ�ไม อันนี้เป็น
ตัวชี้ความสำ�เร็จอย่างหนึ่ง อันนี้จึงต้องเป็นเรื่องสำ�คัญ เนื่องจาก
คนทำ�ข้อมูลย่อมมีความคาดหวังในการตอบสนอง
สำ � หรั บ บทบาทของภาณุ ม าศในฐานะแอดมิ น เขาเป็ น
ผู้มอนิเตอร์เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล พัฒนาให้สามารถใช้งาน
สะดวกขึ้น หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์
ชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา เล่าว่า
เมื่อพูดถึงข้อมูลในการทำ�งานปัจจุบัน มักจะพบว่ามี 2 แบบ รูปแบบ
หนึ่งส่วนกลางสั่งงานลงมา ผ่านข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่
นโยบายจะยึดโยงกับส่วนกลาง เวลาจะทำ�อะไรก็แล้วแต่มกั คิดนโยบาย
แบบสำ�เร็จรูปส่งมาพื้นที่ เมื่อจะแก้ปัญหาของพื้นที่ โดยเอาพื้นที่
หรือเอาคนเป็นตัวตั้งในการทำ�งานก็จะลำ�บาก จึงมีช่องว่างเป็นการ
จัดการทำ�ข้อมูล ขณะทีอ่ กี รูปแบบการเอาพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เอาคนในพืน้ ที่
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ในยุ ค สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ชาคริ ต มองว่ า
ทำ�อย่างไรที่จะยึดโยงผสมผสานระหว่าง 2 แบบในการทำ�งานร่วมกัน
ทีผ่ า่ นมาไม่มเี ครือ่ งมือจะบูรณาการประสานความร่วมมือ ซึง่ กลายเป็น
ข้อจำ�กัดมาตลอด
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“เราเห็นปัญหาแบบนี้มานาน คิดว่าจะทำ�อะไรเพื่อแก้ปัญหา
เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาในเชิงเป็นแพลตฟอร์ม (platform-ที่รองรับ
โปรแกรม) ทางสังคม หรือจะเรียกว่าสนามพลังก็ได้ เราคิดว่าจะใช้
อันนี้เป็นตัวเปลี่ยน” เขากล่าว
สำ�หรับแอพพลิเคชั่น iMed@home จะเป็นการจัดการข้อมูล
ที่มีชีวิต ซึ่งงานสร้างระบบ สร้างพื้นที่ในการทำ�งานร่วม เพื่อให้
ทั้งรูปแบบแนวตั้ง หรือรูปแบบที่สั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ เอางาน
ในพื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง เอาคนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ลั ก ษณะเช่ น นี้ ต้ อ งการ
เครื่องมือ ต้องการพื้นที่ในการทำ�งานร่วม สำ�หรับ iMed@home
ไม่ใช่แค่ข้อมูล แต่ใช้ข้อมูลเป็นแค่จุดเริ่ม
“หั วใจหลั ก แอพพลิ เ คชั่ น iMed@home พื้นที่เ ป็นตัวตั้ง
แก้ปัญหาโดยยึดคน และข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ให้ทุกคนเข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ยังมองต่ออีกว่าจะทำ�อย่างไรให้หน่วยงานที่ทำ�
หน้าที่ต่างๆ เข้ามาทำ�งานร่วมกัน อยู่ในพื้นที่การทำ�งานเดียวกัน
มองเป้าหมายเดียวกัน” ชาคริตกล่าว
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เดิมทำ�งานบนเว็บไซต์ www.ข้อมูลชุมชน.com เหมาะกับ
ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แต่แอพพลิเคชัน่ สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน
ก็คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอีก ผลจากการบูรณาการการทำ�งานส่วนนี้ที่ผ่านมา
ถื อ ว่ า น่ า พอใจเพราะ iMed@home ขยายผลร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆ ได้ดี
“ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ปั ญ หาพื้ น ฐานทุ ก หน่ ว ยงานคื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่
เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างทำ�  ไม่เป็นปัจจุบัน วัดผล รายงานผลไม่ได้
พอเราเสนอเครื่องมือนี้ มันเห็นโอกาสทำ�งานชัดเจน ก็มาคิดต่อว่าจะ
ทำ�งานอย่างไรไม่ให้เป็นภาระเพิ่มของหน่วยงานต่างๆ ก็พัฒนาไป
หนึ่ ง ขั้ น ว่ า ถ้ า จะสร้ า งคน สร้ า งวิ ธี ก ารดึ ง ข้ อ มู ล ลดความซ้ำ � ซ้ อ น
เอาคุณภาพชีวิตประชาชนมาเป็นตัวตั้งเชื่อมกับงานหลายภาคส่วน
ไม่ว่าด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ อาชีพ”
เขายกกรณี เมื่อ iMed@home เก็บข้อมูลคนยากลำ�บาก
และเปราะบางทางสังคม เปิดมุมมองไปดึงคนที่อยู่นอกระบบที่เข้า
ไม่ถึงสิทธิ์ของหน่วยงานที่สำ�รวจ ทำ�ให้เห็นแง่มุม วิธีการ ช่องว่าง
ขณะเดียวกับบทเรียนเก่าเห็นการทำ�งานซ้ำ�ซ้อน นำ�มาสู่การออกแบบ
ใหม่ระดับจังหวัด ตั้งเซิฟเวอร์กลาง ดึงข้อมูลพื้นฐานแต่ละหน่วยงาน
ปรับวิธีการเก็บข้อมูล ปรับมาเป็นแอพพลิเคชั่น เมื่อเอาข้อมูลพื้นฐาน
เข้าระบบจึงจะเข้าถึงความต้องการของประชาชนและปัญหาที่แท้จริง
อย่างระบบเยี่ยมบ้านมีการระบุความต้องการว่าด้านใดบ้าง เอาข้อมูล
มาจัดระบบเร็วขึ้น เป็นการเก็บข้อมูลแบบเร่งรัด อัพเดทให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง
“มองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเลยถ้าเป็นไปตามนี้
จากที่เคยนำ�ร่องบางพื้นที่ต่อไปก็จะทำ�ได้ 100% ครอบคลุมจำ�นวน
ประชากรกลุ่มเปราะบางทั้งหมด จากที่เคยเป็นทางเลือกจะกลายเป็น
กระแสหลักของการทำ�งาน” เขากล่าว โดยกลุ่มใช้งานที่ขยับก่อนคือ
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กลุม่ คนพิการ กลุม่ คนติดบ้านติดเตียง กลุม่ ด้อยโอกาส ซึง่ เป็นคนกลุม่
เดียวกัน ก็จะจัดที่ฐานประชากรกลุ่มนี้ก่อน ซึ่งมีจำ�นวน 30,000 กว่า
คนในจังหวัดสงขลา แล้วเชื่อมโยงขยายผล โดยขณะนี้เริ่มทำ�งาน
ร่วมกับ อบจ. พบว่า iMed@home ถูกนำ�ไปเสนอในเชิงนโยบาย
มากขึ้น เห็นได้จาก พมจ.สงขลา เลือก iMed@home นำ�เสนอ
ในระดับประเทศ
หลั ก คิ ดใหญ่ จ ริ ง ๆ ชาคริ ต ย้ำ � ว่ า คื อ การเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ทุ ก คน
ได้ ทำ � งานร่ ว มกั น ซึ่ งทุ ก คนก็ ทำ � งานในหน้า ที่ข องตัวเอง เกิด การ
ผสมผสานไปด้ ว ยกั นได้ ตอนนี้ โ ปรแกรมเป็นระบบปลายเปิด ที่ให้
สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม จะเป็นใครก็ได้ เพียงแต่สมัครสมาชิก
เข้ามา ก็สามารถทำ�งานจิตอาสาส่วนนี้ มองว่าโอกาสทำ�งานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นข้อต่อสำ�คัญ มีความเกี่ยวข้องสูง เพราะ
ทำ�งานกับชุมชน ประชาสังคม และวิชาการ
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“ผมมองว่า iMed@home ทำ�ให้ทำ�งานง่ายขึ้น เราได้สร้าง
พื้นที่การทำ�งานขึ้นมา คนที่เกี่ยวข้องมาทำ�  อาจเป็นเหมือนแอพฯ
อูเบอร์ หรือแกรบฯ ทางธุรกิจ แต่นี้เป็นแอพฯ ทางสังคม ยังไม่ค่อย
มีคนทำ� เราเอามาบริการทางสังคม”
ทัง้ นีใ้ นการนำ�ข้อมูลมาสูก่ ารแก้ปญ
ั หา ชาคริตยังได้ด�ำ เนินการ
ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส ร้ า งสุ ข ตำ � บล ที่ อ บจ.สงขลานำ � ร่ อ งในอี ก หลายแห่ ง
โดยเริ่มต้นการเก็บข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วย
รอการฟื้นฟู และคนยากลำ�บาก จากนั้นนำ�มาสู่การจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตำ�บลและบุคคล ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินการนำ�ร่องอยู่ที่
อบต.ทับช้าง อบต.คูหา และเครือข่ายออมทรัพย์ตำ�บลบ่อยาง
นอกจากนั้ น แล้ ว ยั งได้ นำ � งบประมาณจากโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจ
การเสริมสร้างสังคมสุขภาวะจังหวัดสงขลา ลงไปช่วยเหลือคนพิการและ
คนยากลำ�บากฯ ตามสภาพปัญหาในอีกทางหนึ่งด้วย
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กมลทิ พ ย์ อิ น ทะโณ คณะทำ � งานมู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลา
กล่ า วว่ า การใช้ ข้ อ มู ลในการทำ � งานจะมี ป ระโยชน์ ใ นการวางแผน
การเขียนรายงาน การตอบตัวชี้วัด
สำ � หรั บ iMed@home เป็ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กลุ่ ม เฉพาะ
เริม่ จากคนพิการแต่พอทำ�ข้อมูลคนพิการได้ หน่วยงานเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ
อยากเอาไปใช้ คณะทำ�งานผู้สูงอายุเลยพัฒนาโปรแกรมให้อีก จาก
ผู้สูงอายุก็เพิ่มครัวเรือนยากลำ�บาก มองว่าคุณค่าของ iMed@home
คือได้เอาข้อมูลไปวางแผน ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่นำ�มาวิเคราะห์
ได้จริง
“ในระดับพื้นที่ตำ�บล ถ้าเราเก็บข้อมูล 100% จะสามารถ
นำ�มาทำ�งานแก้ไขปัญหารายบุคคลได้ อันนี้เป็นประโยชน์ในเชิงลึก”
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ทางเดิม คือส่วนกลางจะให้พื้นที่ส่งข้อมูลเข้าไป หากต้องการ
ใช้ กว่าจะกลับมาได้ต้องใช้เวลานานหรือไม่ได้ข้อมูลนั้นกลับมาเลย
แต่สำ�หรับส่วนนี้มันคือข้อมูลจริงๆ ทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกัน
ไม่มีใครผูกขาดเป็นเจ้าของ ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลฐานเดียวกันแล้ว
ก็ท�ำ งานร่วมกัน แบ่งภารกิจกัน แบ่งบทบาทกันว่าใครจะช่วยเรือ่ งอะไร
แล้วมาเติมกัน
“อย่างสาธารณสุขลงไปดูมขี อ้ มูลการเยีย่ มบ้าน พบว่าคุณยาย
คนหนึ่งบ้านพัง หลังคาหล่นลงมา ไม่มีที่นอน แต่สาธารณสุขไม่มีเงิน
งบประมาณซ่ อ มบ้ า นตามความต้ อ งการที่ เ สนอเข้ า มาก็ ส่ ง เรื่ อ งให้
กับท้องถิน่ และ พ.ม. ให้เป็นผูช้ ว่ ยหางบประมาณ ว่าจะมีเงินส่วนไหน
มาช่วยได้บ้าง อาจจะแชร์กัน หรือถ้าไม่มีก็อาจหาทางรับบริจาค
ใช้กลไกอะไรก็แล้วแต่ที่มันรวดเร็วและไม่มีปัญหาเรื่องระเบียบการ
ใช้จ่ายที่เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือได้”
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กมลทิพย์กล่าวและว่าสำ�หรับ iMed@home นอกจากมูลนิธิ
ชุมชนสงขลาใช้เป็นฐานข้อมูลทำ�งาน ยังทำ�หน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน
หางบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนให้โปรแกรมเมอร์
ได้ทำ�งานพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา ทดลองใช้โปรแกรม และ
ไปอบรมให้กับหน่วยงานอื่น
“เราบอกกับหน่วยงานทีม่ าร่วมว่า ทุกคนสามารถเอาผลงานนี้
ไปเขียนเป็นผลงานตัวเองได้ทั้งหมด เพราะว่าเป็นผลงานร่วม”
เธอกล่าวว่าหากมองในภาพรวม การจัดการข้อมูลช่วยลด
การทำ�งานทีต่ า่ งคนต่างทำ� ลดความซ้�ำ ซ้อน สามารถส่งเสริมช่วยเหลือ
กันระหว่างหน่วยงาน สร้างเพื่อนและเครือข่ายในการทำ�งาน ข้อมูล
เป็นเครื่องมือที่เชื่อมคนเกี่ยวข้องเข้าคุยกัน มาวางบทบาทร่วมกัน
แม้ช่วงแรกกว่าจะหาตัวคนทำ�งาน ความรับผิดชอบ ยาก
แต่พอคนทำ�งานเจอกัน จะเกิดพลัง คิดว่าตัวข้อมูลช่วยเรือ่ งนี้ รูปธรรม
ที่ตามมา หลังจากเห็นข้อมูล เกิดการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน
ชัดขึ้น
“สมัยก่อน ผู้เดือดร้อนที่ขอความช่วยเหลือ เสียชีวิตเสียก่อน
ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือก็มี แต่ตอนนี้ข้อมูลทำ�ให้เกิดการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว กรณีปา้ บุญ ซึง่ พิการขาขาด ต้องการรถเข็น เมือ่ เอาข้อมูล
เข้าสู่ระบบ ก็พบว่ารถเข็นรอจาก อบจ.ไม่มี ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา
เองก็ตดั เงินจากกองทุนไปซือ้ มอบให้เลย คนทีล่ งไปมอบก็เห็นห้องส้วม
ของป้ า ก็ จั ด ทำ � ส้ ว มให้ ใ หม่ และเห็ น ว่ าแม้มีรถเข็น แต่เ ข็นไม่ไ ด้
เพราะทางไปไม่ได้ ก็มาทำ�ทางให้”
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ยุคทีผ่ า่ นมาเมือ่ ลงไปเก็บข้อมูล จะมีค�ำ ถามว่าจะเอาไปทำ�อะไร
วันนี้ตอบคำ�ถามได้ว่า เก็บแล้วใครใช้ ใช้ได้อย่างไร เก็บข้อมูลเพื่อ
เอาไปทำ�งานร่วมกับคนอื่น
“เราทำ�ให้ข้อมูลมันมีชีวิต แม้ข้อมูลไม่ใช่คำ�ตอบหรือผลลัพธ์
แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำ�งานร่วมกัน”
ระบบใหม่จะไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าทีห่ รือทีมงาน ใครต้องการ
จะต่อยอดงานก็ได้ หรือไม่ทำ�ก็ได้ แต่อย่างน้อยก็มีประโยชน์ในเชิง
การเข้าถึงข้อมูลของกันและกัน ซึ่งสุดท้ายแล้วข้อมูลจะมีส่วนทำ�ให้
เกิดการปรับระบบขนานใหญ่...นอกจากอบรมผู้ใช้ระบบเยี่ยมบ้าน
นำ�เข้าข้อมูลจากพื้นที่แล้ว จะยังมี Admin ระดับจังหวัด อำ�เภอ

236

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

ของ สสจ.ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาร่วมอบรมกับ Admin ของ พมจ.
และ Admin เครือข่ายระดับจังหวัด อำ�เภอ CG และ อปท.140 ตำ�บล
(รวมงานศูนย์บริการคนพิการที่สงขลาจัดตั้งแล้ว 132 ตำ�บล) ชมรม
คนพิการทุกประเภท
“กลไก Admin ระดับจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล จะทำ�งานร่วมกับ
อสม.เชีย่ วชาญทีจ่ ะเป็นด่านหน้า นำ�เข้าข้อมูลใหม่ๆ เช่น ความต้องการ
ความช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมาย Admin ของภาคียุทธศาสตร์จะได้
นำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาระบบข้อมูลกลางจะนำ�มาสู่การปรับ
ระบบบริการ ทัง้ ทำ�ให้จ�ำ นวนคนพิการเป็นเอกภาพ ทิศทางหรือแนวทาง
การแก้ปัญหา การส่งต่อระบบบริการเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อการทำ�งานร่วมกัน”
ในส่วนมูลนิธิชุมชนสงขลา จะร่วมกับ Admin ระดับตำ�บล
ร่วมกับศูนย์สร้างสุขชุมชนที่มาจาก อปท.ในการทำ�หน้าที่ประสานงาน
Node Flagship สงขลา ยกระดับไปอีกก้าวด้วยการจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตตำ�บลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมไปถึงร่วมกับสมาคม มูลนิธิ ภาคเอกชน
เสริมช่องว่างคนทีเ่ ข้าไม่ถงึ สิทธิ์ แต่มกี ารสำ�รวจพบโดย อสม.เชีย่ วชาญ
หรื อ กลไกอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากการทำ � งานร่ ว มกั น และไปต่ อ อี ก ก้ า ว
ด้วยการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตร่วมกับ พมจ. พก. นำ�เข้าสู่ระบบ
แอพพลิเคชัน่ iMed@home ร่วมกับคณะทำ�งานกลางจังหวัดออกแบบ
การประเมินผล รายงานผลต่อไป
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รายงานคนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคมจังหวัดสงขลา
อำ�เภอ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ %

สทิงพระ

564

15.09%

จะนะ

376

10.06%

หาดใหญ่

376

10.06%

สิงหนคร

365

9.77%

นาทวี

253

6.77%

สะบ้าย้อย

251

6.72%

กระแสสินธุ์

248

6.64%

เมืองสงขลา

208

5.57%

ระโนด

203

5.43%

เทพา

198

5.30%

รัตภูมิ

192

5.14%

สะเดา

190

5.08%

ควนเนียง

93

2.49%

คลองหอยโข่ง

84

2.25%

บางกล่ำ�

68

1.82%

นาหม่อม

67

1.79%

ไม่ระบุ

1

0.03%

3,737

100%

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ สำ�รวจข้อมูลโดย ศปจ.สงขลา
(ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา) 13 กันยายน 2562
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ด้วยข้อจำ�กัดในการสำ�รวจ
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รายงานประเภทความยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคม
ประเภทความยากลำ�บาก

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ %

ผูม้ รี ายได้นอ้ ย/ผูข้ ดั สน (ซะกาต)

1,356

31.87%

คนพิการ

1,013

23.81%

ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง

566

13.30%

คนไร้บ้าน

437

10.27%

ไม่ระบุ

422

9.92%

ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

269

6.32%

ผู้ติดเชื้อ

55

1.29%

เด็กกำ�พร้า (ทัว่ ไป/สถานการณ์)

52

1.22%

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์

38

0.89%

คนไร้สัญชาติ

30

0.71%

อดีตผู้ต้องขัง

17

0.40%

รวมทั้งสิ้น

4,255

100%

หมายเหตุ สำ�รวจข้อมูลโดย ศปจ.สงขลา 13 กันยายน 2562
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รายงานการเยี่ยมบ้านคนพิการ
คนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคม จังหวัดสงขลา

ที่มา : แอพพลิเคชั่น iMed@home ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2562
ลำ�ดับ
ที่

รายชื่อ
อำ�เภอ

จำ�นวนครั้ง
การเยี่ยม
บ้าน

รายละเอียดกิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน

1

กระแสสินธุ์

5

ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ให้คำ�แนะนำ�
การดูแลสุขภาพ

2

คลอง
หอยโข่ง

2

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ให้กำ�ลังใจ ซ่อมสร้าง
บ้านใหม่

3

ควนเนียง

6

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ให้กำ�ลังใจ ประสาน
ซ่อมบ้าน มอบชุดอาหารแห้ง

4

จะนะ

92

เก็บข้อมูลเบือ้ งต้น ตรวจสุขภาพ แนะนำ�
การดูแลสุขภาพ มอบเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือเบื้องต้น

5

เทพา

11

เก็บข้อมูลเบื้องต้น วัดความดัน
เยี่ยมบ้านคนพิการ แนะนำ�การออก
กำ�ลังกาย

6

นาทวี

1,258

เก็บข้อมูลเบื้องต้น วัดความดัน แนะนำ�
การดูแลสุขภาพ มอบเงินสงเคราะห์
ให้กำ�ลังใจ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค
บริโภค และได้สอบถามความต้องการ
ช่วยเหลือของผู้ป่วยเพิ่มเติม สำ�รวจ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ
(กรณีศึกษา Smile City 6 จังหวัด)

7

นาหม่อม

10

เก็บข้อมูลเบื้องต้น วัดความดัน
เยี่ยมบ้านคนพิการ ช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามสภาพ (รถวีลแชร์ พัดลม)
มอบข้าวสารอาหารแห้ง

8

บางกล่ำ�

21

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ
วัดความดัน
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ลำ�ดับ
ที่

รายชื่อ
อำ�เภอ

จำ�นวนครั้ง
การเยี่ยม
บ้าน

รายละเอียดกิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน

9

เมือง
สงขลา

284

เก็บข้อมูลเบือ้ งต้น ตรวจสุขภาพ แนะนำ�
การดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
มอบอุปกรณ์ทำ�แผล วัดความดัน
ดูแลอาหารการกิน ประสานงาน
การปรับสภาพบ้าน

10

ระโนด

13

เก็บข้อมูลเบื้องต้น วัดความดัน
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

11

รัตภูมิ

24

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ
ช่วยเหลือเบื้องต้น แนะนำ�การดูแล
สุขภาพ ประสานการปรับสภาพบ้าน

12

สทิงพระ

17

เก็บข้อมูลสภาพปัญหาเบื้องต้น

13

สะเดา

161

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ/
วัดสัญญาณชีพ รับฟังปัญหา ประสาน
ส่งต่อการรักษา ให้คำ�แนะนำ�การกำ�จัด
แหล่งน้�ำ ยุงลาย การกินทีล่ ดหวานมันเค็ม
การดูแลแผลกดทับ มอบกายอุปกรณ์
ถุงยังชีพ

14

สะบ้าย้อย

101

เก็บข้อมูลสุขภาพเบือ้ งต้น แพทย์ลงเยีย่ ม
ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ทำ�กายภาพ
เก็บแบบสอบถาม รับฟังปัญหา

15

สิงหนคร

176

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ
วัดความดัน ชั่งน้ำ�หนัก แนะนำ�การ
รับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย

16

หาดใหญ่

159

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ/ฟื้นฟู
สมรรถภาพ วัดความดัน แนะนำ�การดูแล
สุขภาพ รับฟังปัญหา ช่วยเหลือเบื้องต้น
มอบวีลแชร์ ปรับสภาพบ้าน

รวม

2,239 ครั้ง

หมายเหตุ ความช่วยเหลืออีกจำ�นวนมากยังไม่ได้น�ำ เข้าระบบ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ
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รายงานการเยี่ยมบ้านคนพิการ
คนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคมอำ�เภอนาทวี

ที่มา : แอพพลิเคชั่น iMed@home ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2562
พื้นที่ดำ�เนินการ

เดือนที่
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

อ.นาทวี จ.สงขลา

-

-

- - - - -

1 - - - -

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

-

87 - - - - 2

6 - - - -

ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 21 55 - - - - 9

3 10 - - -

ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

-

ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

19 114 10 3 7 2 60 88 24 - - -

ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา

1

8

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

3

49 7 - - - 5 62 13 - - -

ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 76

2

-

- - - - - 96 - - - -

- - - - 1 39 4 - - -

- - 8 - 4

ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

2 112 - - - - 1

ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา

2

-

ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

-

88 - - - - 9

รวม
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- 3 - - 3

1 - - -

- - - - - 114 11 - - 3 10 - - -

124 515 17 3 15 2 91 415 76
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รายงานข้อมูลความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง
คนยากลำ�บากฯ จาก อสม.เชี่ยวชาญและจิตอาสา
ที่มา : แอพพลิเคชั่น iMed@home ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2562
จำ�นวน

ดำ�เนินการ
แก้ปัญหาแล้ว

ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข

เงินสงเคราะห์

86

1

85

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

79

4

75

ผ้าอ้อม

74

8

66

อื่นๆ

65

1

64

อาหาร

61

1

60

รถเข็น

38

9

29

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

26

1

25

ไม้เท้า

22

0

22

เครื่องช่วยฟัง

17

1

16

เบาะลม

14

1

13

เตียงผู้ป่วย

13

0

13

รถนั่งคนพิการชนิดพับได้
ทำ�ด้วยโลหะแบบปรับ
ให้เหมาะสมกับความพิการได้

11

1

10

แผ่นรองตัวสำ�หรับผู้ป่วยอัมพาต
หรือที่นอนลม

10

0

10

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

9

0

9

ความต้องการ
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จำ�นวน

ดำ�เนินการ
แก้ปัญหาแล้ว

ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

6

0

6

เสื้อผ้า

5

1

4

ขาเทียม

5

0

5

ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา

5

1

4

ไม้เท้าขาว

4

1

3

บัตรประชาชน

4

0

4

เบาะรองนั่งสำ�หรับคนพิการ

3

1

2

ไม้ค้ำ�ยันรักแร้แบบอลูมิเนียม

3

0

3

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2

0

2

เบี้ยยังชีพ

2

0

2

ไม้เท้าสำ�หรับคนตาบอดพับได้

2

0

2

รถสามล้อโยกมาตรฐาน
สำ�หรับคนพิการ

1

0

1

แขนเทียม

1

0

1

รถนั่งคนพิการชนิดพับได้
ทำ�ด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้

1

0

1

ความต้องการ

หมายเหตุ ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำ�เนินงานประสานหน่วยงานต่างๆ
ร่วมดำ�เนินการแก้ปัญหา

244

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เล่ม 7

