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New Normal
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เริ่มจะเป็นคำ�ที่คุ้นเคยกับ
เรามากขึน้ และเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ บางคนบอกว่าเป็นเพราะ
ไวรัสโควิด-19 แต่ก็มีหลายคนบอกว่าโลกเข้าสู่ยุควิถีใหม่มาก่อน
หน้าแล้ว แค่โควิด-19 มาทำ�ให้ทุกอย่างเกิดเร็วขึ้น
เริ่มต้นจากพฤติกรรมส่วนตัวในชีวิตประจำ�วัน…จากที่เรา
เคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำ�งาน ไปโรงเรียน เรากลับหันมาทำ� 
ทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจำ�เป็นต้องออกจากบ้าน เราต้องใส่
หน้ากากเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำ�หรับบุคคล ล้างมือ
บ่อยๆ นาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบ
ซื้อขายและบริการทางออนไลน์
ซึ่ ง เมื่ อ เราจำ � ต้ อ งปฏิ บั ติ กั น เป็ น ปกติ ต่ อ เนื่ อ งในระยะ
เวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น
New Normal ในสังคมของเราไปนั่นเอง
ในสังคมทีแ่ ท้จริงก็เป็นพลวัตร เราได้เห็นการเปลีย่ นแปลง
นี้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้ว ดังเช่นในช่วงเวลาก่อนการระบาดของ
ไวรัสโควิด สังคมไทยและทั่วโลกเกิดสภาวการณ์ผันผวนอย่าง
ถอนรากถอนโคน (Disruption) ในหลายอาชีพ มีทั้งล้มหาย
ตายจากและก่อเกิดใหม่รายวัน เราได้เห็นคนตัวเล็กตัวน้อยทีป่ รับ
ตัวได้เร็ว เข้าถึงโอกาสจากเทคโนโลยีทเี่ ปิดกว้างให้เข้าถึง รวมไปถึง

วิธีคิดการทำ�งาน การพัฒนา ได้สร้างแนวทางใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็น
ที่ประจักษ์ในหลายตัวอย่าง ล้วนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจาก
ที่เคยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอดีต แต่ในวันนี้ การเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วย
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก
สงขลาก็เช่นกัน เราได้ผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดจาก
โควิด-19 พร้อมกับมีตวั อย่างการรับมือทีด่ ใี นหลายองค์กร หลาย
พืน้ ที่ เราได้เห็นการปรับตัวของผูค้ น เครือข่ายทีน่ า่ สนใจ นำ�ต้นทุน
เดิมทางสังคม วิถวี ฒ
ั นธรรม ทรัพยากร หรือนำ�สิง่ ใหม่ๆ มาสร้าง
นวัตกรรมขึ้นมารองรับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้ง
เปราะบางและปกติ พร้อมการล่มสลายของวิถเี ก่า (Old Normal)
ดังเช่น ปฏิบตั กิ ารปิน่ โตตุม้ ตุย้ ของกลุม่ คนจนเมือง การทำ�ตูเ้ ติมรัก
ของมัสยิดบ้านเหนือ การทำ�ตลาดรถเขียวเพือ่ รองรับสินค้าเกษตร
อินทรีย์ การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home หรือ Greensmile
เหล่ า นี้ ล้ ว นสะท้ อ นรู ป แบบการทำ � งานเป็ น เครื อ ข่ า ยแนวราบ
อันเกิดจากปฏิบัติการขยับตัวของคนตัวเล็กตัวน้อย ก็เป็นอีก
หนึ่ง New Normal
แม้ โ ควิ ด จะเข้ า มาสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงแบบหน้ า มื อ
เป็นหลังมือ เราต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยน
แปลงเฉพาะในด้านของรูปแบบและแนวทางในการทำ�สิง่ ใดสิง่ หนึง่
เท่านั้น แก่นหรือตัวตนของสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนไป
เฉกเช่นการขยับปีกของผีเสื้อ คนตัวเล็กๆ ทั่วสงขลาก็ยัง
คงปฏิบัติการเคลื่อนไหวกันเป็นปกติในท่ามกลางพายุแห่งความ
เปลี่ยนแปลงที่โหมกระหน่ำ�มารอบด้าน
ชาคริต โภชะเรือง
กันยายน 2563
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วิสัยทัศน์ “สงขลา เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคม
เป็นสุข และสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน” คือทิศทางการพัฒนาทีด่ �ำ เนินการ
ร่ ว มกั น ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคส่ ว นต่ า งๆ ในนาม 15 ภาคี
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 องค์กรวิชาการ 2 องค์กรภาครัฐ
3 องค์กรภาคเอกชน และ 5 องค์กรภาคประชาชน ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สงขลา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สงขลา สมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา สมาคม
มู ล นิ ธิ พ ลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ มู ล นิ ธิ ส วนประวั ติ ศ าสตร์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มูลนิธิชุมชนสงขลา และมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ
กระบวนการจั ด ทำ� วิ สั ย ทั ศ น์ ส งขลา 2027 ได้ เ ริ่ ม ขึ้ น
โดย 15 ภาคีฯ ได้ร่วมกันจัดเสวนาระดมสมอง “จุดประกาย
วิสัยทัศน์สงขลา 2020 : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” ครั้งแรกขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 7 กั น ยายน 2554 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจุดประกายในการตอบโจทย์
สำ�คัญที่ว่า “15 ปีที่ผ่านมา เกิดอะไรขึ้นในสงขลา” และมอง
อนาคตว่า “อีก 8 ปีข้างหน้า ชาวสงขลาคาดหวังอะไร”
จากนั้นกระบวนการจัดทำ�วิสัยทัศน์สงขลาระยะที่ 2 เริ่ม
ดำ�เนินการขับเคลือ่ นกิจกรรมตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2555-กันยายน
2556 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การรั บ ฟั ง ประมวลความคิ ด เห็ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล การ
ยกร่าง “วิสัยทัศน์สงขลา 2020” โดยจัดสัมมนาระดมความเห็น
2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
และประมวลความเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่เขตอำ�เภอ
4 เขต 4 ครั้ง ได้แก่ พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ (อำ�เภอระโนด
กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร) พื้นที่เศรษฐกิจ (อำ�เภอเมือง
หาดใหญ่ สะเดา) พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา (อำ�เภอนาหม่อม บางกล่� 
ำ รัตภูมิ
ควนเนียง นาหม่อม คลองหอยโข่ง) และพื้นที่ความมั่นคง
(อำ�เภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
2. ยกร่างวิสัยทัศน์ฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและ
ปฏิบัติการสัมมนาฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายกฤษฎา
บุญราช) แต่งตั้ง ดำ�เนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และ 11
มิถุนายน 2556
3. เข้ า สู่ ก ระบวนการเสวนาเพื่ อ ระดมความเห็ น จาก
ทุกภาคส่วน ต่อร่างวิสัยทัศน์ฯ เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
ของคณะทำ�งานยกร่างฯ เป็นครั้งสุดท้าย
4. จั ด การประชุ ม เพื่ อ ประกาศ “วิ สั ย ทั ศ น์ ส งขลา”
มอบเป็นของขวัญแก่ชาวสงขลาในปี 2556 ในวันที่ 30 กันยายน
2556
จากการยกร่างวิสัยทัศน์ดัง กล่าว คณะกรรมการฝ่ า ย
วิชาการฯ และ 15 ภาคีการบริหารจัดการ ได้มีมติขยายห้วงเวลา
ของวิสัยทัศน์ฯ ซึ่งเป็นแผน 8 ปี ปรับเปลี่ยนเป็นแผนระยะยาว
15 ปี
“สงขลา ต้องเป็นที่หนึ่ง ถ้ายังไม่ถึง เราผลักเราดัน
ใครคิดก็คิด ใครฝันก็ฝัน คนสงขลาเท่านั้น ที่ทำ�ฝันให้เป็นจริง”
8
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พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้าง
สรรค์พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งการเพิ่มรายได้
ประชากร มูลค่าทางการค้าและการลงทุน โดยให้รายได้ประชากร
อยู่ในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ บนวิถขี องความพอเพียง
ครอบครัวอบอุ่น สังคมเอื้ออาทร สมานฉันท์ เป็นธรรม และ
อยู่เย็นเป็นสุข สู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมต้นแบบ
3. อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม บนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน โดยมุ่งการหยุดทำ�ลายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สงขลาเป็นเมืองสีเขียว
4. สร้างความมัน่ คงและสงบเรียบร้อย ทีเ่ อือ้ ต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสันติสขุ ของสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยผนึกความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทุกระดับ ให้ยตุ สิ ถานการณ์การก่อเหตุ
ร้ายอย่างถาวร

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Issue) (นำ�เสนอเฉพาะในส่วนที่
ภาคประชาสังคมร่วมดำ�เนินการ)

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งสู่การลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสทางการผลิต การตลาด การจ้างงาน
การส่ ง ออก ทั้ ง มิ ติ ด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เทคโนโลยี และองค์ความรู้
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2. ส่ ง เสริ ม กระบวนการผลิ ต การตลาด การค้ า
การลงทุน ในอุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเล การปศุสัตว์
สิ น ค้ า การเกษตร อย่ า งครบวงจร สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ภาคใต้
ด้านสังคมเป็นสุข
1. จั ด ให้ มี แ ผนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะยะยาว
ในลักษณะองค์รวม เพื่อพัฒนาสู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความ
สมดุล ทั้งด้านวัตถุ จิตใจ สติปัญญา การศึกษา สังคม วัฒนธรรม
และศาสนา ภายใต้ ห ลั ก ความพอเพี ย งในการดำ � เนิ น วิ ถี ชี วิ ต
เพื่ อ พั ฒ นาให้ ช าวสงขลาเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง
ทางกายภาพและจิตใจ
2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างระบบ
การเฝ้าระวังทางสังคมด้วยเครือข่ายประชาสังคม การพัฒนา
องค์ ค วามรู้ แ ละความสมานสามั ค คี ใ นชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม
บุคคลต้นแบบที่ดีงาม การส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดอบายมุข
ยาเสพติด บรรลุสู่ความเป็น “ชุมชนเป็นสุข” ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
ภายในปี 2570
ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และสิ่ ง แวดล้ อ มทางศิ ล ปกรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทัง้ ในด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้ประโยชน์
และการสงวนรักษา โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาด และยั่งยืน รวมทั้งการเฝ้าระวังให้การขยายตัวของ
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สั ง คมและการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทั้งนี้จะต้องมีแผนแม่บทที่
ชัดเจน
2. พัฒนากระบวนงานในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ
ในการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการเสื่อมสูญของทรัพยากร
จากการบริโภค การนำ�กลับมาใช้ใหม่ การใช้ทดแทนทรัพยากร
ที่ร่อยหรอ การสำ�รวจทรัพยากรใหม่ และการป้องกันการเสื่อม
สลายของทรัพยากรโดยธรรมชาติ โดยผนึกความร่วมมือทั้งจาก
ผู้ใช้ทรัพยากร ผู้อนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากร และทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคง
1. เสริ ม สร้ า งให้ มี ก ารสถาปนาความมั่ น คงแบบ
องค์ ร วมของจั ง หวั ด ทั้ ง ความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง การปกครอง การสาธารณภัย ความมัน่ คงด้านทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัย และ
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน โดยสามารถดำ�เนินงาน
และบริหารจัดการความมั่นคงได้แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และ
องค์กรประชาชน ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล (โดยยึดหลัก
นิตธิ รรม คุณธรรม การมีสว่ นร่วม มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส
และมีความคุม้ ค่า) เพือ่ เป็นกลไกรองรับการพัฒนาและแก้ปญ
ั หา
ในภาพรวมของจังหวัด
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โครงการสำ�คัญ (Project)
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำ�สวนยาง พัฒนา
ระบบสวนยางอย่างยั่งยืน และอุตสาหกรรมยางพารา ครบวงจร
ทั้งด้านการผลิต การตลาด การค้า การลงทุน เทคโนโลยี การวิจยั
และพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ยางพาราในประเทศ และ
ดำ�รงความเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งยางพาราของภูมภิ าคประชาคม
อาเซียน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกสาขา และวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการผลิต
การลงทุน การตลาด การบริการ และการส่งออกอย่างครบวงจร
3. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่ ด้วยระบบ
คลองระบายน้ำ� การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ� ระบบระบายน้ำ�ในเขต
เมือง การพัฒนาระบบผังเมือง การสร้างจิตสำ�นึกและองค์ความรู้
ประชาชน และการพัฒนาระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังอุทกภัย
อย่า งยั่ งยื น เพื่ อให้ปัญ หาอุทกภัยหาดใหญ่ยุติ ล งอย่ า งถาวร
ภายในปี 2570
4. โครงการแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทุกอำ�เภอ
ในจั ง หวั ด สงขลา ทั้ ง อุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง วาตภั ย อั ค คี ภั ย
ภัยธรรมชาติ การกัดเซาะชายฝั่ง และสาธารณภัยอื่น ด้วยระบบ
การเตือนภัย การเฝ้าระวัง การวางแผน การบริหารจัดการแบบ
องค์รวม การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างจิตสำ�นึกในความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบ
5. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยการพัฒนา
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างจิตสำ�นึกของวิถีชีวิต
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การอยูร่ ว่ มกันภายใต้สงั คมพหุวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็นสุข รวมทัง้ การเฝ้า
ระวังชุมชน และการจัดระเบียบสังคม เพื่อก้าวสู่การสร้างหมู่บ้าน
ชุมชน เป็น “สังคมที่เป็นสุข” อย่างแท้จริง
6. โครงการจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แบบองค์รวม โดยเน้นการพัฒนาด้านกายภาพ จิตใจ สติปัญญา
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนา ภายใต้หลักความพอเพียง
ในการดำ�เนินวิถีชีวิต เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข นำ�ไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ความมั่นคงสงบเรียบร้อย และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
7. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่
อนุรกั ษ์เขตสงขลาเมืองเก่า เป็น “เมืองมรดกโลก” เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เชิงวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ
8. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ�และขยะแบบองค์รวม ทั้งน้ำ�ธรรมชาติ น้ำ�เพื่อการ
อุปโภคบริโภค น้ำ�เพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชย์
การบริการ การสาธารณสุข และการใช้ประโยชน์อื่น ให้เพียงพอ
สมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยปราศจากมลภาวะและความขั ด แย้ ง
ระหว่างผู้บริโภค ผู้ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การบริการและอืน่ ๆ รวมทัง้ ระบบการจัดการขยะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9. โครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคม เพือ่ ร่วมกันอนุรกั ษ์
เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ
ป่าไม้ ป่าชายเลน แหล่งน้ำ� แม่น้ำ� คูคลอง พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ
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ให้ปราศจากการบุกรุก ยึดครอง ทำ�ลาย และทำ�ให้เสียหาย
ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังป้องกัน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งในลักษณะเป็น “หมู่บ้าน
สิ่ง แวดล้ อ มยั่ งยื น ” ครบทุกพื้นที่ที่เ กี่ยวข้อง โดยผนึ ก ความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน มุ่งสู่
การหยุดการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สิ้นเชิง
10.โครงการสร้างความมัน่ คงทางด้านอาหารและพลังงาน
รองรับปัญหาการขาดแคลนอาหาร และพลังงาน ด้วยกระบวนการ
ส่งเสริมการผลิต การสำ�รองอาหาร และพัฒนาพลังงานทดแทน
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
11.โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐ ท้องถิน่ เอกชน และองค์กรประชาชน ให้เป็นองค์กร
ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ เป็ น กลไกรองรั บ การพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หา
ในภาพรวมของจังหวัด

พัฒนาการของการขับเคลื่อนโดยภาคพลเมือง

นับเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน อาจแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
สำ�คัญดังนี้
ในช่วงแรก องค์กรภาคพลเมืองเติบโตคู่เคียงกัน ระหว่าง
องค์กรชุมชนที่โดดเด่นในแง่การเงินเพื่อการออม กับองค์กร
พัฒนาเอกชนที่สนใจงานด้านทรัพยากร คนจนเมือง องค์กร
ชุมชนหรือภูมิปัญญาชุมชนมาจากแกนนำ�ธรรมชาติที่มีลักษณะ
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ผู้นำ�คุณธรรม เริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี 2520 โดยมีกลุ่ม
ออมทรัพย์ของลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ เริม่ ก่อตัว ต่อมาเริม่ มี NGOs
“โครงการพัฒนาชุมชนประมงบ้านปากบางนาทับ” (2524)
โดยการนำ�ของคุณบรรจง นะแส ต่อมาเกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน” (2524) โดยการนำ�ของ นพ.
อนันต์ บุญโสภณ จากนัน้ มีชมรมเพือ่ นนักพัฒนาภาคใต้ (25242528) กลุ่มพืชร่วมยาง/กลุ่มเกษตรป่ายาง/กลุ่มเกษตรยกร่อง/
กลุ่ ม ผั ก พื้ น บ้ า น (2528-2529) โดยการนำ � ของคุ ณ กำ � ราบ
พานทอง “CORE Radio กลุ่มสื่อวิทยุสร้างสรรค์” (2530)
“โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้” (2531) โดยการนำ�ของ
คุณพิชยา แก้วขาว
ต่อมาเกิดสงขลาฟอรั่ม (2536) กลุ่มรักคูขุด (2536)
มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ (2536) เครือข่ายธรรมยาตราเพื่อทะเล
สาบสงขลา (2538) และเครือข่ายที่เคลื่อนไหวในเชิงประเด็นที่
ตนสนใจ อาทิ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ (2538) เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก (2539) เครือข่ายลุ่มน้ำ�ภาคใต้ (2539)
กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา (ตอนล่าง) (2538) รวมถึงเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ สงขลาประชาคม (2539) “สมัชชาจังหวัดสงขลา
เพื่อการปฏิรูปทางการเมือง” (2540) เรียกร้องรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับ พ.ศ.2540 และวิทยาลัยวันศุกร์ (2542)
ปี 2541-2543 แนวคิดเชิงปฏิรูปเริ่มก่อตัวในระดับชาติ
เกิดการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมผ่านกองทุนเพื่อการ
ลงทุนทางสังคม (SIF) มีความพยายามยกระดับพัฒนากลไกการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีการคัดสรรตัวแทนภาคประชาชน
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เข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 2543 ถึงต้นปี
2544 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้
และศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาชนสงขลา (ศปส.) และ
เกิดประชาคมสุขภาพสงขลา รวมตัวกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ขององค์กรชุมชน องค์กรการเงิน และเครือข่ายเชิงประเด็น
ช่วงที่สองหลังปี 2544 เป็นต้นมา สงขลาก็เป็นเหมือน
กั บ อี ก หลายจั ง หวั ด ของประเทศไทย กล่ า วคื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของขบวนการทางความคิ ดในการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพภาค
ประชาสังคมระดับจังหวัดได้รับการประสานงาน ภาคีตระกูล ส.
เริ่มเข้ามาสนับสนุนการทำ�งานโดยชูประเด็นงานด้านสุขภาพ
มาสู่ชุมชน ขยายมุมมองด้านสุขภาพมาเป็น “สุขภาวะ” และ
ปรับใช้ทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของนพ.ประเวศ วะสี
นำ�มาสู่ภาค ปฏิบัติการสำ�คัญๆ ได้แก่
• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สำ�นัก 3 สนับสนุนผ่านเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
จั ง หวั ด /เครื อ ข่ า ยสร้ า งสุ ข ภาพ สถาบั น การจั ด การระบบ
สุขภาพภาคใต้ ดำ�เนินการร่วมกับจังหวัดสงขลา โดยการประสาน
ศักยภาพระหว่างองค์กรการเงิน องค์กรชุมชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม ผ่านการใช้ประเด็นร่วมโดยมีเป้าหมาย
เพื่อการสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
ที่สนใจในประเด็นร่วมเดียวกันผ่านแผนสุขภาพจังหวัด โดยมี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลาและจั ง หวั ด สงขลา (ท่ า น
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมพร ใช้บางยาง) ให้การสนับสนุน
เกิ ด เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนเชิ ง ประเด็ น จำ � นวนมาก ได้ แ ก่
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หลั กประกั น สุ ข ภาพ/อสม./คนพิ การ/ผู้ สู ง อายุ / แรงงานนอก
ระบบ/เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดล้อม/เด็กและเยาวชน/
ผูบ้ ริโภค/วัฒนธรรม/สือ่ สารสาธารณะ/การจัดการข้อมูล พัฒนา
การในช่วงนีท้ �ำ ให้เกิดโครงสร้างความเป็นองค์กรนิตบิ คุ คลของ
กลุ่มประเด็นดังกล่าวในลักษณะสมาคมและมูลนิธิในเวลา
ต่อมา นอกจากนั้นแล้ว สสส.ยังได้สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน พศส.(พัฒนาศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะชุมชน) โดยมีเทศบาลตำ�บลปริกและ อบต.ท่าข้าม
เป็นแกนนำ� 
• สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ในปี 2552 มีนโยบายสำ�คัญสนับสนุนให้มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น โดยให้มีกลไกคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการ ช่วยให้ภาคประชาสังคม
ในระดับพื้นที่ได้มีโอกาสสั่งสมทักษะการบริหารจัดการกองทุนได้
ไม่น้อย ในปีแรกมีพื้นที่ 56 แห่ง ปี 53 เพิ่มเป็น 78 แห่ง และ
ปี 54 ครบ 140 แห่ง นอกจากนั้นในระดับเขตยังสนับสนุน
ภาคประชาสังคม เครือข่าย 9 ด้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยทำ�งาน
ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา และสนับสนุนให้มีศูนย์
ประสานงานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพภาคประชาชนสร้ า งการมี
ส่วนร่วมในระดับฐานรากอีกด้วย
• สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สนั บ สนุ น องค์ ก รภาคประชาสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยใช้
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
พืน้ ทีร่ ะดับจังหวัดใช้พลังทางสังคม ถักทอกับพลังความรู้ ถกแถลง
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ต่อรองกับพลังเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพ โดยมีเครือ่ งมือสำ�คัญ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญ
สุขภาพ…สงขลาเป็นพื้นที่จุดประกายการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
ตำ�บลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (HIA) เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการพั ฒ นาขนาดใหญ่ ส ามารถร้ อ งขอให้ มี ก ารศึ ก ษา
ผลกระทบและนำ � มาสู่ ก ารกำ � หนดทางเลื อ กการพั ฒ นาใหม่
โดยร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ภาคประชาสั ง คมจั ง หวั ด สงขลามาตั้ ง แต่
ปี 2544 มีกิจกรรมสำ�คัญ อาทิ การยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
ปี 2549 จัดทำ�แผนสุขภาพจังหวัด ปี 2553 จัดทำ�ธรรมนูญลุ่มน้ำ�
ภูมี/กองทุนกลางพิจิตร/ผลักดันวาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง”
ร่วมกับ 12 ภาคี
• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นับเป็นอีกองค์กร
ที่มีบทบาทในการเสริมหนุนขบวนองค์กรชุมชน ส่งผลให้องค์กร
สวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน เติบโต อาทิ สมาคมสวัสดิการ
ภาคประชาชนจังหวัดสงขลา สร้างวัฒนธรรมการออมและหนุน
ช่วยเป็นสวัสดิการภาคประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
ในขณะเดียวกัน ระยะนี้กลุ่ม NGOs และองค์กรชุมชน
เดิ ม ก็ มี พั ฒ นาการในงานเชิ ง ประเด็ น และพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
กลุ่ม NGOs และประชาสังคมจำ�นวนหนึ่งได้เข้าไปร่วมกับชุมชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นความสำ�คัญกับ
เรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ
ซึง่ ส่งผลต่อการทำ�ลายช่วงชิงฐานทรัพยากรไปเพือ่ สร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและภาคอุสาหกรรม
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นับแต่ปี 2549 ได้มีการทำ�บันทึกความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพันธะ
สัญญาที่จะขับเคลื่อนให้คนสงขลามีสุขภาวะร่วมกันโดยใช้การ
ทำ�แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเป็นเครือ่ งมือในการหนุนเสริมให้เกิด
การทำ�งานอย่างบูรณาการของภาคีทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน
ท้องถิ่น ประชาสังคม NGOs วิชาการ และชุมชน
ประเด็ น หลั ก ที่ มี ค วามสำ � คั ญ สู ง และเป็ น ที่ ส นใจของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนได้ มีทั้งสิ้น 4 กลุ่มเนื้อหา
รวม 14 ประเด็น ได้แก่
1. กลุ่มเนื้อหาด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ
ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นการจัดระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ
และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
• ประเด็นกองทุนชุมชนหรือกองทุนออมทรัพย์ที่เอื้อ
ต่อการสร้างสุขภาพ (ต่อมาเปลีย่ นเป็น การวิจยั และ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ขุ ภาวะ
องค์รวม)
• ประเด็นบทบาท อสม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ
2. กลุ่มเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมี 5 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
• ประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
• ประเด็นสุขภาพวัยแรงงาน: แรงงานนอกระบบ
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• ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
• ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค
3. กลุ่มเนื้อหาด้านปัญหาสุขภาพที่เป็นประเด็นเฉพาะ
ซึ่งมี 4 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย
• ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
• ประเด็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
• ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างสุขภาพ
4. กลุ่มกลไกการบริหารจัดการและการหนุนเสริม
ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อยคือ
• ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้าน
สุขภาพ
• ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ในการดำ�เนินงานช่วงดังกล่าว มีผลสำ�เร็จสำ�คัญๆ ได้แก่
การสร้างความยอมรับให้กบั ภาคประชาสังคมผ่านผลงานรูปธรรม
สำ�คัญๆ เช่น การทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ กลายเป็นต้น
แบบการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ งานย้อนตำ�นาน
คลองแห การท่องเที่ยวตามวิถีโหนด นา เล ฯลฯ และต่อมา
มี ก ารจั ด ตั้ ง สมาคมของเครื อ ข่ า ยเชิ ง ประเด็ นในแผนสุ ข ภาพ
จำ�นวนมาก
4. ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดสงขลา
โดยเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ
ภาคท้องถิน่ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ได้รว่ มกันประกาศวาระ
“สงขลาพอเพียง” เพื่อดำ�เนินงานสร้างสุขภาวะภายในจังหวัด
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สงขลา ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การบูรณาการทำ�งานและ
การเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในจังหวัด
สงขลา
องค์กรภาคีหลัก 12 องค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีทั้ง
ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน ทั้งในจังหวัด
สงขลา และองค์กรในระดับประเทศ จึงได้รว่ มลงนามความร่วมมือ
(MOU) ร่วมกัน ได้แก่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
(สสจ.สงขลา) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12
สงขลา (สปสช.สงขลา) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ภาคใต้) สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิชุมชนสงขลา
(ม.ช.ส.) และเครือข่ายองค์กรภาคพลเมืองจังหวัดสงขลา
จะให้การสนับสนุนกระบวนการขับเคลือ่ น “วาระพลเมือง
เฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสงขลา : สงขลาพอเพียง” อย่างเต็มกำ�ลัง
ผ่ า นยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 5 ยุ ท ธศาสตร์ และรู ป ธรรมหลั ก 11
ประการดังนี้
ยุทธศาสตร์ค่านิยมร่วม
1. มีเป้าหมายในเบื้องต้นส่งเสริมการเลี้ยงอาหารในงาน
ศพแบบบุฟเฟ่ต์
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ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันให้พื้นที่ระดับ
ตำ�บลหรือชุมชนในเขตเทศบาล ให้เป็นตำ�บล/ชุมชนสุขภาวะ
อย่างน้อย 40 ตำ�บล/ชุมชน
2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันนโยบาย
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ของกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นจริง โดยจะร่วมสนับสนุนภาคประชาชนใน
พื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ให้เป็นสถานบริการที่มีศักยภาพในการ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้เกิด
กองทุนสุขภาพตำ�บลครบทุกพื้นที่ และให้กองทุนสุขภาพตำ�บล
ใช้ก ระบวนสมั ชชาสุข ภาพและกระบวนการทำ� แผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร์ในการทำ�แผนสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม เพือ่ เป็นแผนหลัก
ในการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำ�บล ให้เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ ทั้งใน
มิติการสนับสนุนแนวคิดสงขลาพอเพียง และกระบวนการสร้าง
สุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการเรียนรู้
1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันสนับสนุนให้
เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้าง
สุขภาวะ โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
ขยายแนวคิดแก่ผู้สนใจอย่างน้อย 100 แหล่งเรียนรู้
22 New Normal

2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกระบวนการ
ขั บ เคลื่ อ นทุ น ทางสั ง คมในมิ ติ ทุ น องค์ ก รการเงิ น ของชุ ม ชน
จากการออมไปสู่ ก ารสนั บ สนุ น การสร้ า งสุ ข ภาวะของสมาชิ ก
ในกลุ่มและส่งเสริมการให้เพื่อสังคม
3. องค์กรภาคีทงั้ 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกลไกการดูแล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่ว่ากลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเด็ก
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง ผ่านช่องทางทั้ง
กลไกภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้วยการประสานช่องทางที่มี
ให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน เช่น การบูรณาการกองทุนฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์กับระบบงานดูแลผู้พิการของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันมติสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลาปี 2553 ให้เป็นจริง เพื่อการร่วมผลักดัน
ให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในจังหวัดสงขลา โดยใช้
กลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (การสร้างฐานความรู้ การรณรงค์
สร้างกระแส การเชื่อมสู่นโยบายสาธารณะ) ในการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาให้เป็นจริง
2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้จังหวัด
สงขลามีพื้นที่อุทยานสุขภาพ อย่างน้อย 2 พื้นที่ โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร
สุ ข ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารกิ น การอยู่ ใ ห้ ยึ ด
สุขภาพเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นกระบวนสำ�คัญในการส่งเสริมการ
ผลิตของเกษตรกร การตรวจรับรองคุณภาพ การพัฒนารูปแบบ
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ผลิตภัณฑ์ การขนส่งและการกระจายผลผลิต การจัดการด้าน
การตลาด
3. องค์ ก รภาคี ทั้ ง 12 องค์ ก รจะร่ ว มขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ
อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ สำ � คั ญ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของจั ง หวั ด
สงขลา ในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภา
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ประสบความสำ�เร็จในบางเรือ่ ง ได้แก่
การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง การขยายผลหมู่บ้านในฝันไปสู่
หมู่บ้านเรารักสงขลา การมีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำ�บลครบ
100% การส่งเสริมการออม การดูแลคนพิการในบางอำ�เภอ
การจัดทำ�ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
ลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภา การจัดทำ�วิสัยทัศน์จังหวัด 2570
ช่วงทีส่ ามปี 2554 จนถึงปัจจุบนั ทิศทางของภาคพลเมือง
เคลื่อนไหวออกไปใน 2 ทิศทางหลัก กล่าวคือ แนวทางที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่าย ต่อรองกับนโยบายการพัฒนา
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรของพืน้ ที่ โดยมีกลุม่ NGOs และ
ประชาสังคมจำ�นวนหนึ่งเป็นแกนนำ�  อาทิ สมาคมพิทักษ์สิทธิ์
เขาคูหา สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิภาคใต้สีเขียว สภาองค์กร
ชุมชนบางแห่ง สงขลาฟอรั่มกับแนวทางที่สร้างความเข้มแข็ง
ภายในขององค์กร สานพลังพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ดำ�เนินการในกิจกรรมเชิงพื้นที่และประเด็นอย่างหลากหลาย
กว้างขวาง อาทิ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สมาคมผู้บริโภค
สงขลา มูลนิธิเครือข่ายเมืองในภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยน
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แปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�จังหวัด เป็นต้น
โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลา สภาองค์กรชุมชน ได้เข้ามาร่วมกับ
15 ภาคีการบริหารจัดการ ร่วมกันจัดทำ�วิสัยทัศน์สงขลา 2570
โดยมีเป้าหมายกำ�หนดทิศทางการพัฒนาที่เป็นของคนสงขลา
ในระยะยาว เสริมหนุนการทำ�งานตามระบบปกติของภาครัฐ
และเริม่ ประกาศใช้มาตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2556 เครือข่ายภาค
ประชาสังคมจำ�นวนหนึง่ ได้ตอ่ ยอดวาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง”
มาสู่ “วิสัยทัศน์สงขลา 2570” โดยใช้ยุทธศาสตร์ร่วม แต่มี
การเพิ่มเติม ตีความ และขับเคลื่อนโครงการแตกต่างไปจาก
โครงการที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นวิ สั ย ทั ศ น์ ส งขลาในลั ก ษณะเสริ ม หนุ น กั น
และกัน โดยพยายามเปิดพื้นที่ทางความคิด สร้างการมีส่วนร่วม
ให้กับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการดำ�เนินงาน
ทีผ่ า่ นมา ให้สามารถเสนอแนวคิดและมีสว่ นร่วมต่อการขับเคลือ่ น
วิสัยทัศน์สงขลา 2570 ของตน ลดช่องว่างพึ่งพิงภาครัฐในการ
ขับเคลื่อน และความรู้สึกเป็นเจ้าของของประชาชนในภาพรวม
ยังมีน้อย
พั ฒ นาการในช่ ว งนี้ มี อ งค์ ก รภาคพลเมื อ งและการ
เคลื่ อ นไหวสำ � คั ญ มาเติ ม เต็ ม การขั บ เคลื่ อ นวิ สั ย ทั ศ น์ ส งขลา
2570 ได้แก่
1) ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา (ศปจ.)
จัดตั้งขึ้นในปี 2558 ภายใต้การประสานการทำ�งานกับมูลนิธิ
ชุมชนสงขลา ร่วมกันขยายผลวิสัยทัศน์สงขลา 2570 จัดเวที
รับฟังความเห็นและร่วมนำ�ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเสนอและร่วม
ขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
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2) ในปี เ ดี ย วกั น ได้ มี ก ารจั ด เวที รั บ ฟั ง ความเห็ น ของ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา จำ�นวน 11 ครั้ง ทั้งระดับจังหวัดและ
อำ�เภอ มีผู้เข้าร่วมจำ�นวนทั้งสิ้น 1,242 คน มีข้อสรุปสำ�คัญของ
ความเห็นเพื่อการปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการ
เมืองการปกครองและธรรมมาภิบาล การศึกษาและพัฒนามนุษย์
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสมานฉั น ท์
ปรองดอง
3) ปลายปี 2558-2561 เครือข่ายภาคประชาสังคม
จำ�นวนหนึง่ ทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมกำ�หนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด
และลดช่องว่างการขับเคลื่อนได้จัดสัมมนาและมีข้อเสนอการ
ขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์สงขลา 2570 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยมีการเคลื่อนไหวสำ�คัญในนามเครือข่าย
ผู้ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวมจั ง หวั ด สงขลา ต่ อ จั ง หวั ด สงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิ
ชุมชนสงขลานำ�แนวทางดังกล่าวไปขับเคลือ่ นสูก่ ารปฏิบตั ิ ร่วมกัน
สร้างความร่วมมือผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด
ผ่าน “วันพลเมืองสงขลา” เป็นประจำ�ทุกปี
ในส่วนภาคเอกชนมีการประชุม กรอ.(คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน) มีพื้นที่ในการเสนอทิศทางการพัฒนาใน
ด้านเศรษฐกิจ ภาคประชาสังคมมีช่องทางของ พรบ.สุขภาพ
แห่งชาติ/สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที
สมัชชาสุขภาพจังหวัด สภาองค์กรชุมชนระดับตำ�บลมีชอ่ งทางจัด
ประชุ ม สภาองค์ ก รชุ ม ชนตำ � บลระดั บ จั ง หวั ดในการเสนอเชิ ง
นโยบาย แม้มีช่องทางดังกล่าวมาแต่ก็เป็นไปในลักษณะต่างคน
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ต่ า งทำ �  ความสำ � เร็ จ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ของภาวะผู้ นำ � ขององค์ ก ร
เหล่านั้น ยังขาดการมีส่วนร่วมในลักษณะการมองเป้าหมาย
เดียวกันในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ในปัจจุบัน
(2556-2563)

1. ปี 2560 โดยการสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะ
ผู้ประสานงานได้นำ�มาเข้าสู่การจัดทำ�แผนงานการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2560-2562) เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม (4pw) โดยประเด็นร่วมทีส่ �ำ คัญ
ในการขับเคลื่อนงานที่เป็นนโยบายสาธารณะ มี 3 ประเด็น
ดำ�เนินการโดยมุ่งเน้นบางกลยุทธ์และมีประเด็นเป้าหมายเชิง
นโยบายภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัด 2570 ประกอบด้วย
• ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุง่ เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก-เกษตรสุขภาพ
• ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการขยะ
• ด้านสังคมเป็นสุข มุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกลุ่มผู้นำ�องค์กรและดูแลคนยากลำ�บากและเปราะ
บางทางสังคม
• และมีประเด็นเฉพาะที่เกิดตามสถานการณ์ ได้แก่
ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ
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ปี 2561 มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้
เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN)
สภาองค์กรชุมชนตำ�บลจังหวัดสงขลา เริ่มต้นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
โดยในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ได้ก�ำ หนดจัดกิจกรรมเพือ่ สานพลัง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในฐานะองค์กรภาคพลเมือง
ในจังหวัดสงขลา มองภาพรวมการพัฒนาทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม การเมือง ประสานนำ�ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ มา
ร่วมกันเสนอแนวทางการทำ�งานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง แนะนำ�ความเป็นองค์กรพร้อมด้วยแนวทางการ
พัฒนาที่องค์กรจะดำ�เนินการโดยมีประโยชน์ของสาธารณชน
ในสงขลาเป็นเป้าหมาย ผ่านการอ่านคำ�ประกาศพลเมืองเพือ่ เป็น
จุดเริม่ ต้นการทำ�งานร่วมกัน พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากขบวน 4pw สงขลา หรือโครงการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมจังหวัดสงขลาอันเป็นขบวนทีต่ อ่
เนื่องจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด 3 ประเด็น ได้แก่ เกษตรสุขภาพ
เพือ่ เศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ และการดูแลคนยากลำ�บาก
และเปราะบางทางสังคม ความก้าวหน้าและข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา 6 ประเด็น ได้แก่ 1.การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2.การจัดการทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 3.การพัฒนาพืน้ ทีค่ วามมัน่ คงทางอาหาร 4.การจัดการ
น้ำ�และภัยพิบัติ 5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
6.การสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน และองค์กร
การเงิ น โดยมี เ ครือข่ายภาคพลเมืองมาร่วมอ่ า นคำ � ประกาศ
พลเมืองดังนี้
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ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
• องค์กรร่วมประกาศคำ�พลเมือง
1 ความร่วมมือ
24 องค์กร
ในความเป็นพลเมืองสงขลา
1.1 เสนอแนวทางการพัฒนา • องค์กรมูลนิธิ 5 องค์กร ได้แก่
มูลนิธเิ รารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ
โดยใช้สงขลาเป็นฐาน
มูลนิธชิ ุมชนสงขลา มูลนิธิอนุรักษ์
สะท้อนภาพการพัฒนา
ป่าต้นน้�ำ สงขลา มูลนิธิเครือข่ายเมือง
จังหวัดร่วมกัน
ภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
• ภาคเอกชน 4 องค์กร ได้แก่ หอการค้า
จังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
• ภาควิชาการ 3 องค์กร ได้แก่
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สมาคมจำ�นวน 4 องค์กร ได้แก่
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
สมาคมผูบ้ ริโภคสงขลา สมาคมสวัสดิการ
ภาคประชาชนสงขลา สมาคมศิลปิน
พื้นบ้านจังหวัดสงขลา
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 องค์กร
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
พชอ.นาทวี (อบต.ทับช้าง) เครือข่าย
23 เกลอ (อบต.ท่าข้าม)
• ชมรมเครือข่ายต่างๆ
จำ�นวน 5 องค์กรได้แก่ สภาองค์กร
ชุมชนตำ�บลจังหวัดสงขลา เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเฝ้าระวัง
สิง่ แวดล้อมเพือ่ สุขภาพสงขลา ศูนย์อาสา
สร้างสุข ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
สงขลา
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.2 ความร่วมมือเพ่ือการ
รับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
หรือภัยพิบัติ

2 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การดำ�เนินงานพัฒนา
จังหวัดในฐานะพลเมือง
2.1 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประกอบด้วยการ
ขับเคลื่อนให้สงขลา
เป็นเมือง MICE City
และ Sports City
และสงขลาเมืองเก่า
สูม่ รดกโลก เกษตรสุขภาพ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เกษตรกรรมยั่งยืน
ความมั่นคงทางอาหาร
การท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ
ทุกระดับทั้งเชิงเกษตร/
ชุมชน/ประวัติศาสตร์
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การลงนามความร่วมมือเพื่อการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12 องค์กร
• มูลนิธิ SCCCRN ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 12 ศูนย์อตุ นุ ยิ ม
วิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำ�นักงาน
ทรัพยากรน้�ำ ภาค 8 สำ�นักงานชลประทาน
สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา หอการค้า
จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา
มูลนิธิชุมชนไท
ประกอบด้วยหน่วยงาน
และกิจกรรมดังนี้
• หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกันเร่ง
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัดสุวรรณคีรีที่จะสร้าง
อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมทั้งหอประวัติศาสตร์ต้นตระกูล
ณ สงขลา ผลักดันให้จังหวัดสงขลา
เป็นเมือง MICE City และผลักดันสงขลา
ให้เป็น Sports City จะสร้างให้สำ�เร็จ
ในปี 2563
• ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
สงขลาเปรียบเหมือนเพชรที่รอการ
เจียรนัย อาทิ เพชรบ้านเกิดของ
หลวงปู่ทวด เพชรยุคมุสลิม เพชรตั้งแต่
ราชการที่ 3 มีเชื้อสายเป็นเจ้าเมือง
จังหวัดสงขลา อาคารทรงจีนที่ยิ่งใหญ่
และสวยงามที่สุดในเอเชียอาคเนย์
ส่งเสริมให้พลเมืองรักสงขลา
และขับเคลื่อนเมืองสงขลาไปสู่มรดกโลก

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียด
• สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ/
สมาคมในด้านการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเรื่อง
การท่องเทีย่ วทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมชน
ในจังหวัดและต่างจังหวัด เพือ่ สร้างการท่องเทีย่ ว
เชิงคุณภาพเชิงนิเวศน์เกษตรและวัฒนธรรม
ร่วมกับรัฐและเอกชนพัฒนาสงขลาเป็น MICE
City ร่วมมือกับสถาบันฝีมือแรงงานจังหวัด
สงขลาเพื่อฝึกอบรม ฝีมือแรงงานรายใหญ่และ
รายย่อย ฝึกอบรมภาษาจีน ภาษามลายูและ
ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่
เทศกาลตรุษจีน เทศกาลหาดใหญ่มิดไนท์
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอาหารหรอย
เทศกาลกินเจ เทศกาลลอยกระทง หาดใหญ่
เคาท์ดาวน์ เทศกาลสงขลายิ้มอิ่มและเที่ยว
กิจกรรมร่วมกับหาดใหญ่ประชารัฐ การแข่งขัน
โบลิ่ง
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด ร่วมกับตลาด
กรีนเวย์ มูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่าย
เกษตรอินทรียจ์ งั หวัดสงขลา เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาชุมชน อำ�เภอหาดใหญ่ ส่งเสริมเกษตร
สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เปิดตลาดอาหาร
สุขภาพ ได้แก่ ตลาดกรีนโซนซึ่งอยู่ในตลาด
กรีนเวย์ อ.หาดใหญ่ เพื่อให้กลุ่มเกษตร
เครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามาจำ�หน่ายสินค้าสุขภาพ
ตอนนี้ตลาดก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 มีสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรชุมชน และ
เป็นตลาดประชารัฐจังหวัดสงขลา นอกจากนั้น
ยังสนับสนุนเกษตรกรให้สร้างรายได้จากสินค้า
เกษตร สินค้าแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน
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บริษัทฯ จะเข้าไปสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต โอกาสในการเข้าถึง
แหล่งทุน การสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความรู้
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดการตลาด พัฒนา
แบบบูรณาการ วิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทาง
การขายใหม่ๆ การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อ
ความยัง่ ยืน ช่วยสร้างแบรนด์และหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับ
ประเทศ และบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี
เป็นรูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมาจากการ
ให้คำ�ปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชนและการค้าขาย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา 1.ก่อตัง้
โรงเรียนธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้องค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจเอสเอ็มอี 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ
2.กิจกรรมรับฟังเสียงธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเป็น
กระบอกเสียงสะท้อนปัญหา รวมถึงการ
เสนอแนะ และมีการแก้ไขนำ�ไปสู่การสร้าง
โอกาสทางการค้า 3.โครงการ 7 วันมหัศจรรย์
สงขลาเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา
ให้เข้มแข็ง โดยใช้กลุ่มกิจกรรมนำ�การท่องเที่ยว
สู่วิถีชุมชน
• มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสถาบันทักษิณ
คดีศึกษาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยามีชีวิตเพื่อเสริม
สร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
และเป็นท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
ภาคใต้ที่มีมาตรฐานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมรายได้การท่องเที่ยวของคนสงขลาและ
คนเกาะยอ สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
• เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 1.เสริมกระบวน
การเรียนรู้และยกระดับการพัฒนาพื้นฐาน
เกษตรยัง่ ยืนโดยเฉพาะฐานพันธุกรรมพืช ได้แก่
พืชอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ สงขลา ซึง่ สงขลามีศกั ยภาพ
สูงมากในการยกระดับพืชเหล่านื้ เช่น ทุเรียน
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พื้นบ้าน ส้มโอ มะพร้าว ข้าวพื้นบ้าน
ผักพืน้ บ้านต่างๆ มะไฟกา จำ�ปูรงิ /จำ�ไหร
ซึ่งจะยกระดับมูลค่าและคุณค่า
2.จัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา
เพือ่ ความเข้มแข็งเครือข่ายและขับเคลือ่ น
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปีละครั้ง 3.เรื่องของชาวสวนยางยั่งยืน
เพือ่ ให้เกิดรูปแบบเกษตรผสมผสาน 10%

ประกอบด้วยหน่วยงาน
2.2 ด้านสังคมเป็นสุข
ประกอบด้วยการจัดการ และกิจกรรมดังนี้
ทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่าง • มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ. (ศูนย์
ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัด
เท่าเทียมและเป็นธรรม
สงขลา) ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาความ
ยกระดับเมืองสวัสดิการ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พัฒนา
แห่งชุมชนเป็นเมือง
ชุมชน สาธารณสุข องค์การบริหาร
ระดับชาติ การพัฒนา
ส่วนจังหวัด และสำ�นักงานสถิติจังหวัด
ผู้บริโภคที่เข้มแข็งและ
มีบทบาทช่วยเหลือสังคม ร่วมสร้าง “สังคมไม่ทอดทิ้งกัน”
เก็บรวบรวมข้อมูลคนยากลำ�บาก
การส่งเสริมสุขภาวะ
พร้อมกับพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
iMed@home ระบบข้อมูลกลาง
ส่งเสริมศิลปะศิลปินเป็น
เพื่อการบูรณาการและสร้างตัวแบบ
สื่อในการสื่อสารด้าน
สุขภาวะ สงขลาเป็นเมือง เพื่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน มีข้อมูล
คนยากลำ�บากเข้าสู่ระบบประมาณ
แห่งอาสาสมัครและ
3,500 ราย ปี 61-62 จัดทำ�พืน้ ทีต่ น้ แบบ
จิตอาสา การช่วยเหลือ
ดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร นำ�ข้อมูลมาขยายผลและเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม และมีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
ผู้สูงอายุ แรงงาน
รีไซเคิลนำ�เงินมาจัดตั้งกองทุนกลาง
นอกระบบ
เพือ่ ช่วยคนยากลำ�บาก ได้รว่ มกับท้องถิน่
และเครือข่าย พชอ. (คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ)
ในอำ�เภอหาดใหญ่ 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
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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รวมทั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนร่วมกับกองทุน
ฟื้นฟูฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นที่
5 ตำ�บล ได้แก่ อบต.คูหา อบต.ทับช้าง
ทม.สะเดา ทม.เขารูปช้าง ทต.ระโนด ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม โดยใช้ระบบฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
(โฮมเน็ทไทยแลนด์) มีพื้นที่ดำ�เนินการ
ในเขตเทศบาลนครสงขลา กับกลุ่มอาชีพ
แม่ค้ารถเร่แผงลอย กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าปาเต๊ะบ่อยาง
กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิก และอื่นๆ ส่งเสริม
ให้เมืองมีการพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของแรงงานนอกระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
และการเข้าถึงบริการทางสังคมจากภาครัฐ
• สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับเครือข่ายและ
องค์กรผู้บริโภคระดับอำ�เภอ พัฒนากลไกการ
เฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อเตือนภัย
ผู้บริโภคและนำ�สู่การจัดการปัญหาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกำ�หนดมาตรการหรือ
นโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 3.การส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคและ
สิทธิในระบบหลักประกันสุภาพ
• ศูนย์อาสาสมัครกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 2 หน่วยงาน
ย่อย ได้แก่ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัครและ
หน่วยบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มี 5 ภารกิจคือ 1.เปิดรับความต้องการ
ด้านอาสาสมัคร เพจ เว็บไซต์ จากเครือข่าย
ชุมชนหรือองค์กรชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
ชุมชนไปสู่การพัฒนา 2.หลักสูตรการฝึกอบรม
การพัฒนาชุมชนในการถอดบทเรียนจิตอาสา
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การศึกษาชุมชน ให้กับนักศึกษา และชุมชน
ที่สนใจ 3.จัดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้
เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
นักศึกษา หน่วยงาน ที่ทำ�งานด้านจิตอาสา
เพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ 4.สนับสนุนกิจกรรม
บัณฑิตอาสา เพือ่ พัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่าย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 5.สนับสนุน
ให้นักศึกษา บุคลากร ผู้เกษียณ ได้ทำ�กิจกรรม
จิตอาสาในทุกยามในยามวิกฤติภัยพิบัติหรือ
ในยามปกติ
• สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
ขยายแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท
เพื่อทำ�กองทุนสวัสดิการชุมชน ครอบคลุม
ทั้ง 140 ชุมชนตำ�บล เทศบาล
• สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ผลิตสื่อ
เพือ่ ช่วยรณรงค์ทางสังคม จัดเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น
ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโนราและ
หนังตะลุง เพื่อจุดประกายให้มีการผลักดัน
ให้หนังตะลุงและโนรา เป็นมรดกโลก
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนสงขลา การแพทย์ฉุกเฉิน
มีกู้ชีพกู้ภัยที่ให้การบริการ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
จังหวัดและประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
จัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ตั้งอยู่ที่สวน
ประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์
มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำ�เป็นต่อสุขภาพ
ดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่บ้านติดเตียง
และกลุ่มผู้ป่วยหลังพ้นภาวะระยะวิกฤติจำ�เป็น
ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำ�เภอ (พชอ.) เช่น อ.นาทวี จัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตำ�บลทับช้าง
ซึ่งมีตัวแทนจากภาคส่วน มีจิตอาสาในการ
ดูแลกลุ่มที่รอการฟื้นฟู
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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เครือข่าย 23 เกลอ (อบต.ท่าข้าม) แนวทาง
ในการขับเคลื่อน 1.สร้างการมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนา เช่น ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำ�บลท่าข้าม
การบริหารจัดการชุมชนสมานฉันท์ของควนรู
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ เป็นต้น 2.ขับเคลือ่ น
การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การดูแลสุขภาพ
โดยชุมชน การจัดการภัยพิบัติ และการลงทุน
ด้านสุขภาพโดยชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์แพทย์
สามตำ�บล ท่าข้าม น้ำ�น้อย ทุ่งใหญ่
• สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนประเด็น คือ
1.สงขลากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.สงขลากับการ
จัดการที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 3.สงขลากับการพัฒนาพืน้ ทีค่ วามมัน่ คง
ทางอาหาร 4.สงขลากับการสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงิน
ศูนย์อาสาสร้างสุข 1.จะระดมและพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครในจังหวัดสงขลาให้สามารถทำ�งาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานของความถนัด
และความเชี่ยวชาญของอาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม
2.จะร่วมคิด หารือวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย
ถึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมงาน
อาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนสังคม 3.จะสนับสนุน
การเผยแพร่การทำ�งานพัฒนานโยบายสาธารณะ
ของภาคีเครือข่ายให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ
• ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา
ช่วยเหลือคนพิการให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่ควรจะ
ได้รับจากรัฐและลดระดับขั้นตอนจากการทำ�งาน
ของรัฐที่มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ให้กำ�ลังใจ
จากเพื่อนผู้พิการถึงเพื่อนผู้พิการด้วยกันและ
การมอบสิง่ ของช่วยเหลือต่างๆ จากการสนับสนุน
ของรัฐและเอกชนตามศักยภาพเท่าที่มี
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2.3 ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การสร้างคนสงขลา
ให้เป็นพลเมือง เป็นคน
ที่มีคุณภาพ มีทั้งปัญญา
และคุณธรรม ยกระดับ
สถาบันการศึกษาเข้ามา
สร้างความรู้ให้กับชุมชน
การมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ด้อย
โอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
แรงงานนอกระบบ

ประกอบด้วยหน่วยงาน
และกิจกรรมดังนี้
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภารกิจ คือ
1.ผลิตบัณฑิต 2.บริการวิชาการ 3.ทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒธรรม และ 4.การวิจัย
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จาก 5 อำ�เภอ
คือ อำ�เภอเมืองสงขลา อำ�เภอสิงหนคร
อำ�เภอสทิงพระ อำ�เภอควนเนียงและ
อำ�เภอเทพา เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
• มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน
• หอการค้าจังหวัดสงขลา มีแนวทาง
1.มุ่งเน้นสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง โครงการเริ่มที่อำ�เภอนาทวี
เป็นทีแ่ รก 2.มุง่ เน้นพัฒนาร่วมกับสหกรณ์
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าสร้างความเข้มแข็ง
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการระบบภายใน
• มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ
ให้กำ�ลังใจกับบุคคลที่เป็นคนเก่ง
คนดีและมีผลงาน เรียกว่ารางวัลคนดี
ศรีสงขลา ในกลุ่มภาคราชการ นักธุรกิจ
เกษตรกร เยาวชน
• สมาคมผู้บริโภคสงขลา 1.ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันและเข้าถึงสิทธิ
2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้บริโภคให้เกิด
เป็นองค์กรผู้บริโภค สนับสนุนให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้บริโภคได้ถึงในระดับพื้นที่
โดยเชื่อมโยงการทำ�งานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
พัฒนาคน 4 ขั้น ขั้นที่ 1 แนวคิดสัจจะ
ลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำ�กองทุน
สวัสดิการชุมชน ครอบคลุมทั้ง 140
ชุมชน ตำ�บล เทศบาล
ขั้นที่ 2 ยกระดับกองทุนสวัสดิการผู้นำ�
ลดรายจ่ายเดือนละ 100 บาท
ขั้นที่ 3 กองทุนภัยพิบัติสวัสดิการ
ชุมชนสงขลา สัจจะทำ�บุญปีละ 100 บาท
ขั้นสูงสุด กองทุนพัฒนาคนสงขลา
คนสงขลาร่วมกันทำ�บุญให้กับสังคม
ปีละ 100 บาท
• สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนประเด็น
สงขลากับการสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ชุมชน สวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงิน
• เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 1.พัฒนา
ผู้ประกอบการสีเขียวในกลุ่มเกษตรกร
ของเครือข่าย ทายาทเกษตรกร นักเรียน
นักศึกษา และผู้ประกอบการในตลาด
สุขภาพ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา
โดยเฉพาะในระบบออนไลน์ด้วย
สมาร์ทโฟนให้มากขึ้น 3.แลกเปลี่ยน
ความรู้ สนับสนุน หนุนเสริมศูนย์เรียนรู้
ของเครือข่ายต่างๆ เช่น YSF
ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา ศูนย์ปราชญ์ฯ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรธรรมชาติ

2.4 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประกอบด้วยหน่วยงาน
ประกอบด้วยการรับมือ และกิจกรรมดังนี้
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการ
ภูมิอากาศหรือภัยพิบัติ
รับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพ
แบบมีส่วนร่วม การจัด
ภูมิอากาศ (SCCCRN) ร่วมกับศูนย์
การป่าต้นน้ำ� การบริหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12
จัดการน้� 
ำ การจัดการขยะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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สำ�นักงานทรัพยากรน้�ำ ภาค 8 สำ�นักงานชลประทาน
สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ศูนย์วจิ ยั
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนไท
พัฒนาระบบการเตือนภัย กู้ภัยและฟื้นฟูเยียวยา
ในภาวะเกิดอุทกภัย 5 ลุ่มน้ำ�ของจังหวัด และมี
แนวทางดำ�เนินการต่อไป 1.ขับเคลื่อนให้เกิดการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยง 3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4.การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ
เตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ 5.การแลก
เปลี่ยนเชิงวิชาการ การรณรงค์ สื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ในการรับมืออุทกภัย เน้นการ
เฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในระยะ
เวลานานๆ และการช่วยเหลือกันในการฟื้นฟู
ภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว และการจัดการ
ภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีล่ มุ่ น้� 
ำ มีเครือข่ายสามารถเตือนภัย
ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� และมีระบบชลมาตร
ทีเ่ ตือนภัยล่วงหน้า มีระบบการทำ�งานทีเ่ ป็นกลไก
สำ�คัญ ลุม่ น้�ำ คาบสมุทรสทิงพระทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ำ�จากพัทลุง รัตภูมิ
หาดใหญ่ มีระบบกันน้�ำ ไม่ให้ไหลออก ระบบสำ�คัญ
คือการเตือนภัยด้วยตัวเอง หน่วยงานสำ�คัญและ
เทคโนโลยีที่จะช่วยหนุนเสริม คือ ระบบ TMD
SMART SIM ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ซึง่ ต้องการ
ยกระดับการทำ�งานไปสูไ่ ทยแลน 4.0, ชลประทาน
มีระบบช่วยเหลือในการเตือนภัยมีเครือ่ งวัดน้�ำ คือ
เสาวัดน้ำ� เว็บไซต์ถ่ายทอดสดเพื่อดูระดับน้ำ� 
นอกจากนั้นจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งองค์กร
เครือข่ายระบบเตือนภัยชุมชน และการสนับสนุน
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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รายละเอียด
ให้ท�ำ งานต่อเนือ่ งให้ส�ำ นักงานอุตฯุ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ลงไปส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ
การเตือนภัย ในลุ่มน้ำ�ย่อยต่างๆ เพิ่มเติม
• มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�สงขลา ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมป่าไม้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ� 
จึงได้มีกิจกรรมปลูกป่าเสริมทุกปี
• มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่งจัดทอดผ้าป่าขยะ
รีไซเคิล และร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่งเสริมกิจกรรมสวนผักคนเมือง สร้างความ
สัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของคนเมืองหาดใหญ่
อำ�เภอเมืองให้สามารถช่วยเหลือกันเอง พึ่งพา
อาศัยกัน มีการนำ�ขยะเปียกในครัวเรือนมาทำ�ปุ๋ย
ปลูกผัก ส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตอาหารหรือ
ปลูกผักตามรูปแบบสวนผักคนเมืองผ่านกิจกรรม
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง
• เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
จังหวัดสงขลา 1.พัฒนาวิทยากรสิ่งแวดล้อม
เพื่อสุขภาพระดับอำ�เภอ 16 ทีมๆ ละ 5-7 คน
2.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพ เน้นการจัดการขยะต้นทางตามลำ�ดับ ดังนี้
- ระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือน
มีการคัดแยกขยะต้นทางอย่างถูกวิธี
- ระดับตำ�บล ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหมู่บ้าน
จัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธีอย่างน้อย
1 หมู่บ้าน
- ระดับอำ�เภอ ส่งเสริมสนับสนุนให้มตี �ำ บลจัดการ
ขยะต้นทางอย่างถูกวิธีอย่างน้อย 1 ตำ�บล
- ระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอำ�เภอ
จัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธีอย่างน้อย
1 อำ�เภอ
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4.จัดเวทีเกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติ
ให้แก่บุคคลและองค์กรที่ดำ�เนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพดีเด่น
และสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้
ปีละ 1 ครั้ง
• สมาคมผู้บริโภคสงขลา พัฒนาและ
สนับสนุนกระบวนการผู้บริโภคและการ
ผลิต ให้เกิดจิตสำ�นึกการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชน
สงขลา สัจจะทำ�บุญปีละ100 บาท
• เครือข่าย 23 เกลอ (อบต.ท่าข้าม)
ขับเคลือ่ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ
• สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนประเด็น
สงขลากับการจัดการน้ำ� ภัยพิบัติ และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ

ประกอบด้วยหน่วยงาน
2.5 ด้านพัฒนาระบบ
สนับสนุน มีกลไกหลวมๆ และกิจกรรมดังนี้
• จะเป็นกลไกที่สำ�คัญในการหนุนเสริม
24 องค์กรหลักมาร่วม
ประสานงาน รวมถึงสร้างช่องทางกลาง
ดำ�เนินการ
หรือกิจกรรมกลางร่วมกัน ในเบื้องต้น
มูลนิธชิ มุ ชนสงขลารับหน้าทีป่ ระสานงาน
• ใช้ศาสตร์พระราชา มีการใช้ข้อมูล
เพื่อการพัฒนา มีพื้นที่ร่วมแสวงหา
เครือข่ายเชื่อมโยงข้ามเครือข่ายข้าม
ประเด็น ทำ�งานด้วยกันอย่างเป็นระบบ
มีเวทีเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อน
เป็นเวทีสาธารณะ และติดตามผล
ยกระดับงานกิจกรรมเคลื่อนไหว
เชิงยุทธศาสตร์ เป็นพืน้ ทีก่ ลางทดลองทำ� 
เป็นพื้นที่ร่วมในการแลกเปลี่ยน
มีการสื่อสาธารณะ และมีกลไกหลวมๆ
24 องค์กรหลักมาช่วยดูมาช่วยออกแบบ
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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2. ในส่วนของ 15 ภาคีบริหารจัดการ โดยจังหวัดสงขลา
เป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการให้เกิดแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
นำ�แผนไปสูก่ ารขับเคลือ่ น โดยความรับผิดชอบของ 5 มหาวิทยาลัย
ในการดำ�เนินการของ 15 ภาคีบริหารจัดการจะมีการประชุม
ร่วมกันทุก 3 เดือน โดยมีสำ�นักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ และมี
การจัดงาน “วันสงขลา” ทุกวันที่ 10 มีนาคม เป็นประจำ�ทุกปี
3. ปี 2562 โครงการ Node Flagship สงขลา ภายใต้
การสนั บ สนุ น ของสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ได้นำ�ยุทธศาสตร์หลักภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา
2570 มาเป็ น “ธงนำ � ” ในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมโครงการ
ประกอบด้วย 26 โครงการย่อย ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักได้แก่
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม ไม่ใช่เชิงเดี่ยว นำ�ฐานทรัพยากรมา
ต่อยอดสร้างรายได้ การท่องเที่ยวในชุมชน
• สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่งเน้นการลดภัยพิบัติ การจัดการ
ขยะ การส่งเสริมพลังงานทางเลือก ความมั่นคงของ
อาหาร สวนยางยั่งยืน การใช้สมุนไพร
• สั ง คมเป็ น สุ ข มุ่ ง เน้ น การผลิ ต อาหารปลอดภั ย
การดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม
4. ปี 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคี
พลเมื อ งอาสาประชารั ฐ สานต่ อ ภารกิ จ การเสริ ม สร้ า งสั ง คม
สุ ข ภาวะจั ง หวั ด สงขลา ต่ อ ยอดการดำ � เนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
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ประชากรกลุ่มคนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ 16
อำ�เภอร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคีพฒ
ั นาจังหวัด (ศปจ.) ให้การ
ช่วยเหลือคนยากลำ�บากฯ ตามสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ
และโครงการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
ท้องถิน่ สร้างตำ�บลน่าอยู่ ตำ�บลสุขภาวะทัว่ ประเทศ จังหวัดสงขลา
ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � ธรรมนู ญ ตำ � บลน่ า อยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา
22 แห่ง โดยมีเป้าหมายสำ�คัญร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน การจัดการขยะ การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
5. ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
แต่ ก ารทำ � งานของภาคี เ ครื อ ข่ า ยก็ มี พั ฒ นาการเติ บโตอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจดังนี้
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1

ปฏิบัติการปิ่นโตตุ้มตุ้ย
คนจนเมืองบ่อยาง

ตัง้ แต่โควิด-19 แพร่ระบาดพืน้ ทีต่ �ำ บลบ่อยาง เทศบาลนคร
สงขลาก็เช่นเดียวกับที่อื่น ทุกคนกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เด็กชายกับน้องสาวคู่หนึ่ง พวกเขาสูญเสียแม่ไปด้วยอุบัติเหตุ
เมือ่ ปลายปี 2562 เพือ่ นบ้านผูม้ จี ติ เมตตา นำ�มาเลีย้ งดูเสมือนลูก
ทั้งที่ตัวเองอดมากกว่าอิ่มด้วยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป บางวันก็ไม่มี
ข้าวกิน พ่อของเด็กๆ ไปทำ�งานรับจ้างที่อื่น ส่งเสียเลี้ยงดูบ้าง
แต่ระยะนี้ไม่มีรายได้อะไรเลย
เช้านี้เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่แม่รายนี้ ดีใจที่มี “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย”
เกิดขึ้นในชุมชนตำ�บลบ่อยาง นางบอกเล่าทั้งน้ำ�ตาว่า “ถึงแม่จะ
44 New Normal
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ไม่มีข้าวกิน แต่เด็กๆ สองพี่น้องจะอดข้าวไม่ได้ ก่อนนี้ฉันก็
พยายามทำ�ทุกอย่างได้วนั ละสิบบาทยีส่ บิ บาทฉันก็เอา ขออย่าให้
เค้าต้องอด มาวันนี้เด็กๆ ไม่อดแล้ว รวมถึงตัวฉันด้วย ขอบคุณ
ขอบคุณ”
เช่นเดียวกับกานดา เธอนอนร้องไห้เมื่อคืนวันที่ 29
เมษายนทีผ่ า่ นมา เพราะค้นหาเงินในกระเป๋า แล้วพบแค่บาทเดียว
ร้านเสริมสวยของเธอไม่มรี ายได้มาเดือนนึงแล้ว ค่าเช่าร้านยังไม่มี
อะไรจะจ่าย
“หนูขอข้าวเพือ่ นบ้านกินประทังชีวติ จนเพือ่ นบ้านบอกว่า
วันที่ 1 นี้พวกเราจะรอดตายแล้ว จะมีครัวชุมชนเราเปิดให้ไป
เอาข้าวเอากับข้าวมากิน แต่ต้องมีปิ่นโตไปเอา” ขณะที่กำ�ลังพูด
น้องกานดาก็ร้องไห้กระซิกๆ “หนูขอกราบผู้ใจบุญทั้งหลายที่
บริจาคของบริจาคเงินมาช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดตายจาก
ความหิว คนอื่นๆ ในชุมชนมาคุยกันว่าคนนั้นคนนี้ได้รับเงิน
5,000 หนูบอกพวกเค้าว่าคนอย่างหนูไม่มีสิทธิ์อะไรซักอย่าง
ไม่มีสิทธิเ์ พราะไม่มีบัตรประชาชน หนูน้ำ�ตาไหลเพราะซึง้ ในน้ำ�ใจ
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ของพวกพีๆ
่ และผูบ้ ริจาค หนูไปขอยืมปิน่ โตมาจากวัด หนูขอร้อง
นะพวกพี่ๆ อย่าปิดครัวชุมชน อย่าเลิกบริจาคอาหารนะ ถึงแจก
ข้าวสารหนูไป แจกไข่แจกมาม่า หนูได้กินแต่ไม่เหมือนกับมารับ
อาหารจากครัวชุมชน ทีน่ หี่ นูมเี พือ่ นมีพๆ
่ี ป้าๆ เป็นกำ�ลังใจให้หนูส”ู้
น้องกานดาร้องไห้มากขึ้น เหล่าแม่ครัวที่ประจำ�อยู่จุด
บริการพากันนิ่งเงียบ แต่น้ำ�ตาไหลด้วยความสะเทือนใจ
กานดาเป็นหนึ่งในประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชน
แล้วก็มิใช่ว่ามีแต่คนไทย
เช้าตรูว่ นั จันทร์ หญิงสาวหน้าตาหมองเศร้า หิว้ ถุงพลาสติก
ที่มีจานกับถ้วยพลาสติก เดินมายังจุดรับ-ส่งปิ่นโตตุ้มตุ้ยของครัว
ชุมชนแหลมสนอ่อน ยืนมองปิ่นโตหลายสิบเถาที่วางเรียงรายอยู่
อย่างลังเล แม่ครัวที่แอบจ้องอยู่พูดกันเบาๆ ว่า “น่าจะเป็น
น้องใหม่”-หมายถึงเป็นคนรับปิ่นโตหน้าใหม่
เธอยืนอยู่พักนึง ตัดสินใจวางถุงถ้วยพลาสติกไว้ แล้ว
ก้มหน้าจากไปอย่างเงียบๆ จนถึงเวลารับปิ่นโต หญิงสาวเจ้า
ของถ้วยกลับมาพร้อมด้วยความหวัง ทว่าเมื่อเห็นถ้วยและจาน
มีแต่ความว่างเปล่า สีหน้าเธอแสดงออกถึงความผิดหวังและ
คล้ายกับจะร้องไห้ เธอหยิบถุงใส่ถ้วยพลาสติกใบเก่าของเธอ
เตรียมหันหลังกลับ
ในจังหวะนัน้ เอง “น้อง...น้องคะ ดูน!ี่ ” พีอ่ น้ ส่งเสียงเรียก
จนเธอหันกลับมา พร้อมด้วยแม่ครัวผู้อยู่เบื้องหลังครัวกลาง
นั่นคือ น้องติ๊กตากล้อง ป้าอี๊ด พี่เอียด กรูกันออกมาแบบ
ราวจะสร้างความประหลาดใจให้น้องใหม่ และในมือก็มีปิ่นโต
สำ�รองที่มีผู้บริจาคไว้ ยื่นให้กับเธอคนนั้น หญิงสาวมีสีหน้า
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แปลกใจและเปลีย่ นเป็นดีใจในวินาทีเดียวกัน น้�ำ ตาหญิงสาวปริม่ ปรี่
เมื่อได้ยินเสียงพี่อ้นพูดขึ้นว่า “ในปิ่นโตนี้มีข้าวและกับข้าว อ้อ !
มีมะละกอสุกด้วยนะ พวกเราให้น้องเอาไปกินนะ แต่ปิ่นโต
เราให้ยืมใช้ก่อน”
เธอกล่าวขอบคุณ สำ�เนียงที่พูดของเธอทำ�ให้พวกเรา
ได้รู้ว่า เธอเป็นแรงงานพม่าจึงได้ซักถามได้ข้อมูลว่า เธอเป็น
แรงงานพม่ า ที่ ไ ม่ มี ง านทำ �  ไม่ มี ร ายได้ ม าหลายสั ป ดาห์ แ ล้ ว
ด้วยงานก่อสร้างหยุดชะงักหมด เธอยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่
อดข้าวอยูใ่ นแคมป์คนงานทีอ่ ยูใ่ นชุมชนแหลมสนอ่อนมาสองวัน
แล้ว ได้แค่ดื่มน้ำ�ประทังชีวิต

จุดเริ่มต้น “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย”

ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” คือ การใช้ปิ่นโตเป็นเครื่องมือ
สื่อสารให้คนในชุมชนเกิดการคลี่คลายจากปัญหาหรือความทุกข์
ของสมาชิกชุมชนเมืองบ่อยาง เทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ 6 ชุมชนดำ�เนินการช่วยเหลือสมาชิก
ของกลุม่ ทีเ่ ป็นประชากรกลุม่ เปราะบางทางสังคม อันประกอบด้วย
คนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เด็กกำ�พร้า
หญิงหม้าย ฯลฯ ซึ่งหลายคนมาจากต่างถิ่น ต่างจังหวัดมาเป็น
ประชากรแฝง บ้างอยู่บ้านเช่า บ้างไม่มีบัตรประชาชน บ้างเป็น
บุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศ โดยนัยยะชื่อ “ตุ้มตุ้ย”
สื่อไปทำ�ให้สถานการณ์ดูเบาลง รวมถึงสื่อถึงความอิ่มท้องไม่อด
อยากไปในเวลาเดียวกัน ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” มาพร้อมกับการ
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เป็นครัวกลางของชุมชน บริการอาหารปรุงสุขในทุกวันอย่างต่อ
เนื่องให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ โดยมุ่งเน้นประชาชนในกลุ่ม
เปราะบางทางสังคมเป็นลำ�ดับแรก ต่อมาได้ขยายไปช่วยผู้ได้รับ
ผลกระทบในกรณีว่างงาน ตกงาน และแรงงานต่างด้าวไปด้วย
ในการจัดระบบปิ่นโตตุ้มตุ้ยจะเหมือนกัน 6 ชุมชน ตั้งแต่ระบบ
การรับส่งอาหารฝ่ายปิน่ โตทีค่ รัวเรือนเปราะบางจะต้องหามาหรือ
ทีมกลางให้ยมื ใช้ มีจดุ วางปิน่ โตแต่ละชุมชน จะมีการประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าว่าวางปิ่นโตตรงไหนที่เป็นครัวชุมชน วางโต๊ะ วางป้าย
สื่อสาร พร้อมการใส่หน้ากากผ้า เจลล้างมือ ณ จุดรับปิ่นโต
วิธีการรับปิ่นโต คือ มีการทำ�ป้ายคล้องปิ่นโตว่าเป็นของใคร
พร้อมเบอร์โทร และจำ�นวนคนที่กินอาหารในครัวเรือน เป็นฐาน
ข้อมูลเบื้องต้น
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มาจัดลำ�ดับว่าสิง่ ไหนทำ�ได้หรือไม่ได้ ทีผ่ า่ นมาชุมชนได้ท�ำ ในเรือ่ ง
ของเสือ้ ผ้ามือสอง และได้มกี ารแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน การพึง่ ตนเอง
ด้านยา หวังพึง่ การเข้าถึงสิทธิหลักประกันฯ ส่วนในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตอนนี้ ชุ ม ชนทั้ ง ชุ ม ชนอาศั ย อยู่ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ เป็ น ที่ ดิ น ของ
การรถไฟ ซึ่งการพึ่งตนเองด้านนี้ต้องอาศัยความร่วมมือและ
การช่วยเหลือจากหลายๆ ภาคส่วนในการผลักดันร่วมกัน

พัฒนาการ

ก่อนเกิดปัญหาโควิด-19 ตำ�บลบ่อยาง มีการจัดเก็บข้อมูล
คนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคม สำ�รวจข้อมูลร่วมกับ ศปจ.
สงขลา (ศูนย์ประสานงานภาคีพฒ
ั นาจังหวัด) ในช่วงแรกใช้ขอ้ มูล
ร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคง และได้รับทุนสนับสนุนจาก Node
Flagship สสส.สงขลา รวมกันเป็นเครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์ต�ำ บล
บ่อยาง การเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลจากชุมชนเป็นหลัก กติกาเดิมเป็น
การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบาง แต่ภายใต้สถานการณ์โควิด
ได้เพิม่ การดูแลครอบคลุมผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบโควิดด้วย แต่มกี ติกา
คือดูแลเฉพาะเรื่องอาหาร โดยขยายแนวคิดไปสู่กลุ่มเปราะบาง
ทั้งชุมชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่จะมาขอรับ
ความช่วยเหลือจากกลุม่ ฯ ยึดหลักการพึง่ ตนเองด้านปัจจัยสี่ และ
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ปี 2560 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนร่วมกับ
มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา/ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)
ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมจัดเก็บข้อมูลคนยากลำ�บากและ
เปราะบางทางสังคม (คนพิการ คนยากไร้ คนไร้รัฐ คนเร่ร่อน
ผู้สูงอายุติดเตียง ถูกทอดทิ้ง เด็กกำ�พร้า คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้
ในสังคมเป็นภาระทีส่ งั คมต้องดูแล) ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบ่อยาง จึงเกิด
กิจกรรมในการดูแลสมาชิกทีเ่ ป็นกลุม่ เปราะบางทางสังคมมาจนถึง
ปัจจุบนั ชุมชนแหลมสนอ่อนอยูใ่ นทำ�เลทีเ่ รียกได้วา่ ทำ�เลทองของ
เทศบาลนครสงขลาที่รอการพัฒนา ผู้บริหารเทศบาลหลายยุค
ที่ผ่านมาก็พยายามหาโครงการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ แต่ก็ยัง
ทำ�ไม่ได้ดว้ ยปัญหาของการใช้กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ของชุมชนทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นผูป้ ระกอบการอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีม่ ากว่า 30 ปีในฐานะคนอพยพ
มาอาศัยที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ แต่ไม่ได้ทำ�สัญญาเช่า
ให้ถูกต้อง ที่นี่มีประชากรราวๆ 200 คน 80 ครัวเรือน ถูกรัฐบาล
สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดระเบียบชายหาดสมิหลาแล้ว
ก็ให้มาอยูอ่ าศัยทีน่ ี่ โดยไม่ได้ท�ำ สัญญาให้เป็นกิจลักษณะ สมาชิก
เริ่มสร้างบ้านทำ�ร้านอาหารประกอบกิจการของตนมานับสิบปี
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ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟชั่วคราว น้ำ�เป็นน้ำ�บาดาลเจาะเองหรือซื้อน้ำ�
ทาน ชุ ม ชนไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ข องพื้ น ที่ เ พราะไม่ ไ ด้ มี
กรรมสิ ท ธิ์ เช่ าใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บุ ก รุ ก
จนกระทั่งล่าสุดก็คือธนารักษ์จะให้ชุมชนเช่าที่ให้ถูกต้อง การเป็น
ชุมชนเปราะบางทำ�ให้เข้าใจสภาพปัญหาของคนเปราะบางด้วยกัน
เมื่อมีโอกาสได้ร่วมกับศปจ.สงขลาเก็บข้อมูลคนยากลำ�บากและ
เปราะบางทางสังคมในพืน้ ทีต่ �ำ บลบ่อยาง จึงเป็นทีม่ าของกิจกรรม
ที่ได้ร่วมกันดูแลคนยากลำ�บากฯ ในชุมชนทั้งในพื้นที่ชุมชนและ
นอกชุมชน การดำ�เนินงานดังกล่าวอาศัยภาวะผู้นำ�ของชุมชน
ได้แก่ คุณบุณย์บังอร ชนะโชติ และคุณนิพนธ์ ชนะโชติ เป็น
แกนนำ � สำ � คั ญ ร่ ว มกั บ คณะทำ � งานของศู น ย์ ป ระสานงานภาคี
พัฒนาอำ�เภอเมืองมาหนุนเสริม ดำ�เนินการในลักษณะชุมชน
ไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีกิจกรรมสำ�คัญประกอบด้วย
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1. กิจกรรม “ห้องเรียนประจำ�เดือน” สนับสนุนผู้สูงอายุ
ให้ มี กิ จ กรรมความสั ม พั น ธ์ ใ นกลุ่ ม ของตนดำ � เนิ น การกิ จ กรรม
สำ�คัญ ได้แก่ การลดขยะเปียกในครัวเรือน นำ�มาใช้ประโยชน์เพือ่
การปลูกผัก การนำ�วัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การลดรายจ่าย
เสริมรายได้ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมี
ผู้สูงอายุจากชุมชนรอบข้างและข้าราชการเกษียณมาร่วม โดยมี
เครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการ
Node Flagship สสส.สำ�นัก 6 ฯลฯ มาร่วมสนับสนุน
2. ปลูกผักในป่าสน ทำ�ซุ้มตำ�ลึง ใช้ประโยชน์ใบตำ�ลึง
ยันลูกตำ�ลึง พร้อมกับนำ�ขยะเปียก ขยะของเก่ามาทำ�ปุ๋ยหมัก
รายได้ส่วนหนึ่งนำ�มาดูแลสมาชิกที่ยากลำ�บาก
3. ศูนย์ผา้ แบ่งปัน ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข นำ�เสือ้ ผ้า
มือสองที่ได้รับการบริจาคมาแบ่งปันส่งต่อให้กับสมาชิกที่ต้องการ
ส่วนหนึ่งนำ�ไปจำ�หน่ายสร้างรายได้
4. การระดมทุนด้วยการจัดตัง้ กองทุนกลาง มีการจัดเลีย้ ง
น้ำ�ชาร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
5. ร่วมกับศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ จังหวัด นำ�เคสทีผ่ า่ นการ
ตรวจสุขภาพพื้นฐานมาร่วมฟื้นฟูโดยกิจกรรมชุมชนบำ�บัด
6. ร่วมแก้ปัญหาคนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด เทศบาลนครสงขลา อำ�เภอเมือง ศูนย์ประสานงาน
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หลักประกันสุขภาพภาคประชาชนอำ�เภอเมือง สมาคมอาสา
สร้ า งสุ ข ฯลฯ ในการแก้ ปั ญ หาการเข้ า ไม่ ถึ ง สิ ท ธิ พื้ น ฐาน
ประสานงานการทำ�บัตรประชาชน การสร้างอาชีพและรายได้
จากทุ น เดิ ม ที่ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ชุ ม ชนแหลมสนอ่ อ น
ดำ�เนินการ ต้องการขยายผลไปสู่สมาชิกอื่นๆ ในตำ�บล จึงได้
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์ต�ำ บลบ่อยาง ประกอบด้วย
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ 6 ชุมชน เครือข่ายมีสมาชิกรวมกัน
ได้ประมาณ 1,000 คนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561 จากจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดได้มีการสำ�รวจ
และเก็บข้อมูลพบว่า มีสมาชิกประมาณ 30% คุณภาพชีวิตอยู่
ในเกณฑ์เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ
และการดูแลคุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถแยกประเด็นปัญหาของ
คุณภาพชีวิตดังกล่าวได้เป็น 4 ประเด็นดังนี้
1. ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น มีโรคประจำ�ตัว โรคเรื้อรัง
เป็นผู้พิการ เป็นผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ
ที่ชัดเจน มีหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้สูงอายุมีภาระในการดูแลเด็กๆ
หรือลูกหลาน
3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก
มองโลกในแง่ลบมากกว่าแง่บวก มีความเครียดสูง เป็นเด็กหรือ
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีขยะและเป็นแหล่งเสื่อมโทรม

54 New Normal

สาเหตุของปัญหามาจากหลายสาเหตุ ได้แก่
1. พฤติกรรมส่วนบุคคล ในด้านสุขภาพจากการเจ็บป่วย
ขาดความรู้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ ขาดแหล่ ง อาหารคุ ณ ภาพ
ไม่ ส ามารถผลิ ต อาหารด้ ว ยตั ว เอง ไม่ ส ามารถดู แ ลตั ว เองได้
ด้อยการศึกษา จำ�เป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างระบบมารองรับ
2. ด้านสภาพแวดล้อม เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน
เป็นครอบครัวเร่รอ่ นหรืออยูใ่ นชุมชนแออัดทีเ่ สือ่ มโทรม ชุมชนเอง
ก็มีความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ไม่มีความเป็นชุมชนหรือรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยเป็นคนต่างถิ่น ไม่มีกิจกรรมรองรับ
ส่ ง ผลมาถึ ง ทำ �ให้ ไ ม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของส่ ว นรวมด้ ว ยไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิ์หรือขาดการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม ผู้นำ�ไม่มี
คณะทำ�งานและเครือข่ายมาเสริมหนุน อีกทั้งอาศัยอยู่ในชุมชน
ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ลักษณะทางกายภาพเป็นชุมชนแออัด
4. ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้อง มีคนเข้าไม่ถึงสิทธิ์จาก
การเป็นคนต่างถิ่น หรือประมง หรืออาชีพที่เร่ร่อน ไม่มั่นคง
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์พื้นฐานในด้านต่างๆ มีปัญหาการถูกไล่ร้ือ
ที่อยู่อาศัย องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำ�นาจ
ทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของชุมชนจนเกิดความ
แตกแยก
ปี 2563 หลังดำ�เนินกิจกรรมมาสักระยะ เพื่อให้เกิดกลไก
การจัดการที่ชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง
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เป็ น กลไกกลางในการประสานงานการทำ� กิ จ กรรม ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ให้กับสมาชิกและชุมชนเปราะบางในพื้นที่ของตำ�บลบ่อยางและ
ใกล้เคียง
เมื่อสมาชิกเผชิญปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองจึงกลายเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการประสานให้ เ กิ ด การพึ่ ง พาช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ด้ ว ยการ
ดำ�เนินการ ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” จัดทำ�ครัวกลางของชุมชนขึ้น
เพื่ อ การรั บ บริ จ าควั ต ถุ ดิ บในการปรุ ง อาหาร ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม
เปราะบางทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ

รูปแบบของปิ่นโตตุ้มตุ้ย

การสร้างข้อตกลงเพื่อจัดทำ�ครัวกลางในช่วงสถานการณ์
โควิด เพื่อช่วยเหลือคนจนคนตกงานและกลุ่มคนเปราะบางบาง
เรียกว่าภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” เป็นรูปแบบการรับบริจาคทั้งเงิน
และวั ต ถุ ดิ บ ประกอบการปรุ ง อาหารช่ ว ยเหลื อ คนยากลำ � บาก
ดำ�เนินการผ่าน “ศูนย์บอ่ ยางพึง่ พาตนเอง” ทำ�หน้าทีป่ ระสานงาน
ส่งต่อข้อมูลและความช่วยเหลือ โดยสื่อสารรูปแบบล่วงหน้า
หาผู้บริจาควัตถุดิบโดยคำ�นวณเวลาว่าจะดำ�เนินการอย่างน้อย
1 เดือน ทุกวัน และให้สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบจำ�นวนที่ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนมีครัวเรือน
เป้าหมายจำ�นวนเท่าไร และจากนัน้ ได้นดั วันทดสอบ เตรียมความ
พร้อมปฏิบัติจริง 1 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนทำ�จริง การลง
ทะเบียนล่วงหน้ากับครัวกลางของแต่ละชุมชน เพื่อให้แม่ครัว
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เตรียมอาหารได้ตามจำ�นวน โดยช่วงเย็นของวัน แม่ครัวของแต่ละ
ชุ ม ชนจะมารั บ วั ต ถุ ดิ บ ตามจำ � นวนครั ว เรื อ นของตน จากนั้ น
ช่วงเช้าก่อน 9 โมงเช้า ปิ่นโตของครัวเรือนเป้าหมายจะถูกนำ�มา
วางไว้พร้อมป้ายติดทีป่ นิ่ โต มีชอื่ นามสกุล ชือ่ เล่น เบอร์โทรศัพท์
และจำ�นวนคนในครัวเรือนที่ต้องการ แม่ครัวจะเริ่มปรุงอาหาร
และให้สมาชิกกลับมารับปิ่นโตไปทานที่บ้านในเวลา 11 โมงเช้า
ก่ อ นเที่ ย ง ภารกิ จ ปิ่ นโตตุ้ ม ตุ้ ยได้ ท ดลองปฏิ บั ติ ก ารเมื่ อ วั น ที่
25 เมษายน 2563 พร้อมกันทั้ง 6 ครัว มีชุมชนแหลมสนอ่อน
เป็นครัวกลาง อีก 5 ครัวเป็นเครือข่าย คือครัวหลังอาชีวะ
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ชุมชนหัวป้อม 1-4 ชุมชนกุโบร์ และชุมชนพาณิชย์สำ�โรง โดยมี
คนยากไร้ที่เข้าถึงอาหารจำ�นวน 425 ราย หรือ 425 อิ่ม
การบริหารจัดการ คือ ช่วงเย็นของแต่ละวันแม่ครัวจะ
มาเบิกวัตถุดิบซึ่งได้มาจากการบริจาค มีข้าวสาร ไข่ เครื่องปรุง
ผัก กระจายไปตามชุมชนต่างๆ ในส่วนของข้าวสุกครัวกลาง
จะจัดข้าวนึ่งไว้ เพื่อให้เพียงพอกับสมาชิกทั้งหมดที่มาแจ้งความ
ประสงค์ ไ ว้ ภารกิ จ ปิ่ นโตตุ้ ม ตุ้ ย เริ่ ม เป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2563 แต่ละครัวจะมีระบบการบริหารจัดการเหมือน
กัน ต่างกันเพียงช่วงของระยะเวลาในการรับปิ่นโต แต่ส่วนใหญ่
ช่วงเวลาในการรับอาหารจะไม่เกินเที่ยง ในช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563 ยังมีการปฏิบัติการเหมือนกันทั้ง 6 ครัว
แต่ภายหลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ครัวที่ปรุงอาหารสดเหลือ
เพียงครัวเดียวคือครัวกลาง อีก 5 ครัว ขอรับบริจาคอาหาร
แห้งแทน
รูปแบบปิน่ โตตุม้ ตุย้ คือ 1) ภาชนะหลักทีน่ �ำ มารับอาหาร
ต้องเป็นปิน่ โต เนือ่ งจากปิน่ โตมีอยูแ่ ล้วทุกบ้าน เป็นการลดการใช้
ขยะและพลาสติก 2) มีวตั ถุดบิ อะไรก็ท�ำ เมนูตามนัน้ โดยมีขา้ วสาร
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ไข่ เป็นพื้นฐาน 3) แต่ละครัวเรือนบันทึกการรับจ่ายรายวันผ่าน
ทีมงาน บางแห่งใช้เยาวชนบันทึก 4) ลงทะเบียนผูต้ อ้ งการล่วงหน้า
เน้นผู้ได้รับผลกระทบ 5) ช่วยเหลือได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ
เป็นต้น

ระบบครัวชุมชน

ดำ�เนินการได้มาจนถึงปัจจุบัน (มิถุนายน) มีพัฒนาการ
แบ่งเป็น 3 ระยะคือ
ระยะแรก คือวันที่ 25 เมษายน และวันที่ 1-7 พฤษภาคม
ช่วงสัปดาห์แรกที่อยู่ในช่วงที่สังคมกำ�ลังปิดเมือง ปิดประเทศ
ผูค้ นถูกเก็บตัวอยูใ่ นบ้าน ทำ�ให้ประสบปัญหาหนัก มีคนเดือดร้อน
จำ�นวนมาก มีครัวชุมชน ร่วมปฏิบัติภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” ปรุง
อาหารสด รวมจำ�นวน 6 ครัว ในพืน้ ทีจ่ ริงของ 6 ชุมชน เขตตำ�บล
บ่อยาง คือ ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 ชุมชน
หัวป้อมโซน 5 ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ ชุมชนกุโบร์ และชุมชน
พาณิชย์สำ�โรง
ระยะที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นมา ครัวชุมชน
จำ�นวน 5 ครัว คือ ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 ชุมชนหัวป้อม
โซน 5 ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ ชุมชนกุโบร์และชุมชนพาณิชย์
สำ�โรง ยุติการปรุงอาหารสด ปรับเปลี่ยนเป็นการขอรับบริจาค
ข้าวสารและอาหารแห้งจากครัวกลางคือ ครัวชุมชนแหลมสนอ่อน
และในช่วงเดียวกันนีก้ ไ็ ด้มชี มุ ชน 2 ชุมชนจากพืน้ ทีต่ �ำ บลเขารูปช้าง
มาแจ้งขอเป็นเครือข่ายและขอรับบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง
จากครัวกลางด้วย
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ระยะที่ 3 ปัจจุบันมีครัวชุมชนแหลมสนอ่อนซึ่งเป็นครัว
กลางและเป็ น ครั ว เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ เ ปิ ด บริ จ าคอาหารปรุ ง สดใน
ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” โดยแจ้งหยุดบริจาค 2 วันต่อสัปดาห์ คือ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ปรับระบบจากครัว เป็นห้องเรียน
อาชีพ เพือ่ ช่วยให้สมาชิกปิน่ โตตุม้ ตุย้ ได้มชี อ่ งทางลดรายจ่ายและ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

การรับบริจาค

ภารกิจกลางของศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง สื่อสารกับ
หน่วยงาน เครือข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มี โดยเปิดรับทั้งเงิน
บริจาคและวัตถุดิบ โดยยอดเงินสดที่ศูนย์บ่อยางฯ ได้รับบริจาค
มาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน-15 พฤษภาคม รายรับรวมทั้งสิ้น
20,900 บาท (สองหมืน่ เก้าร้อยบาทถ้วน) รายจ่ายจำ�นวน 12,700
บาท ยอดเงินสดคงเหลือ (15 พฤษภาคม) จำ�นวน 8,200 บาท
ตัวอย่างรายการวัตถุดิบที่รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 16
เมษายน-15 พฤษภาคม สรุปโดยสังเขป
- ข้าวสาร
จำ�นวน 1,700 กิโลกรัม
- ไข่ไก่สด
จำ�นวน 2,400 ฟอง
- เนื้อไก่สด
จำ�นวน 70 กิโลกรัม
- เส้นหมี่สด
จำ�นวน 30 กิโลกรัม
- วุ้นเส้น
จำ�นวน 9 กิโลกรัม
- น้ำ�มันพืชและเครื่องปรุงรส จำ�นวน 9 ลัง
- มะละกอสุก
จำ�นวน 60 กิโลกรัม
- ขนุนสุกแกะเนื้อ
ประมาณ 10 กิโลกรัม
- มะม่วงสุก
จำ�นวน 30 กิโลกรัม
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- ผักสด
จำ�นวน 92 กิโลกรัม
- ผักบุ้งสด
จำ�นวน 10 กิโลกรัม
- ปิ่นโตมือสอง
จำ�นวน 1 เถา
วัตถุดิบเหล่านี้แม่ครัวของแต่ละชุมชนสามารถดัดแปลง
เป็นเมนูอาหารได้หลากหลาย แล้วแต่ศักยภาพที่จะสร้างสรรค์
การได้ทานของสด ปรุงใหม่ และมีปริมาณมากพอทานนับเป็น
จุดเด่นของภารกิจนี้ เหล่าแม่ครัวเองก็รู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกดีใจ
ที่ได้ช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน บางคนก็เข้ามาปรึกษาปัญหา
ระบายความทุกข์ ครัวชุมชนจึงเป็นจุดที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ
ไปในตัว
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หมายเหตุ ผูบ้ ริจาคมีทงั้ ประชาชน ผูน้ � 
ำ หน่วยงานราชกร
ได้แก่ พัฒนาชุมชน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา มูลนิธิ
วิสทุ ธิคณ
ุ หาดใหญ่ สำ�นักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง โรงก๋วยเตีย๋ ว
แสงเจริญ หาดใหญ่ ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 12 สมาคมเครือข่ายสุขภาพ
ผูส้ งู อายุจงั หวัดสงขลา สถาบันพลังจิตตานุภาพ พนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12,000 อิ่ม

การช่วยเหลือผ่านครัวกลางของชุมชน ภารกิจ “ปิ่นโต
ตุม้ ตุย้ ” ของเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง ได้ชว่ ยเหลือกลุม่ เปราะบาง
ทางสั ง คมและผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ในพืน้ ที่ โดยนับจากปริมาณข้าวสวย หน่วยนับเป็น “อิม่ ” (ถ้วย)
12,000 อิ่ม
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เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2563 จำ�นวน 425 อิ่ม 425 ราย
วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 จำ�นวน 582 รายต่อวัน
(220 เถาต่อวัน)
วันที่ 8 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำ�นวน 100-160
รายต่อวัน
โดยคิดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบไม่คิดกรณีค่าแรง (ที่ดำ�เนินการ
แบบจิตอาสา) เฉลี่ยประมาณ 5-7 บาทต่อ 1 อิ่ม

จุดเด่นของปิ่นโตตุ้มตุ้ย

กล่ า วได้ ว่ า นี่ คื อ รู ป แบบตั ว อย่ า งในการรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ จ ากโรคระบาดที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มที่ น่ า
สนใจ แสดงให้เห็นว่าชุมชนคนจนเมืองก็มีศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง มิได้รอแต่ความช่วยเหลือ ระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า
ทำ�ให้รู้จำ�นวนคนรับหรือผู้ต้องการ สามารถช่วยเหลือได้ตรงตัว
กลุ่มเป้าหมาย การใช้ปิ่นโตประจำ�ครอบครัวหรือประจำ�ตัวในการ
รับอาหารแต่ละวันนอกจากอำ�นวยความสะดวกและลดปัญหา
การติดเชื้อแล้ว ยัง ลดขยะจากพลาสติก/กล่องโฟมอีกด้วย
ขณะเดียวกัน การมีปา้ ยชือ่ ประจำ�ตัว บอกชือ่ สมาชิกในครอบครัว
ทำ�ให้ครัวกลางจัดอาหารได้ตามจำ�นวนสมาชิกที่แตกต่างกัน และ
รู้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหัวในการจัดการ สามารถจัดทำ�เมนูได้ตามวัสดุ
ที่ได้รับการบริจาค แม่ครัวจิตอาสาที่มาช่วยก็รู้สึกภาคภูมิใจ ดีใจ
ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ลำ�บาก
ในสถานการณ์ทเี่ ข้ามาคุกคามชุมชนเช่นนี้ การมีปฏิบตั กิ าร
ปิ่นโตตุ้มตุ้ยช่วยให้ชุมชนอุ่นใจ รู้สึกมีที่พึ่ง สามารถสื่อสาร สร้าง
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กระจกวัดใจ

ความสัมพันธ์กันได้ง่ายกว่าภาวะปกติ กลุ่มเปราะบางที่มารับเอง
รู้สึกได้รับการดูแล รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กล้าแสดงตัว
ออกมาขอความช่วยเหลือผ่านครัวกลางที่กลายเป็นจุดสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร ความรู้ เด็กๆ มีสว่ นร่วมในการช่วยทำ�อาหาร
หรือทำ�บัญชีรับจ่ายรายวัน แสดงความโปร่งใส และสร้างระบบ
การทำ�งานที่ดี สามารถดำ�เนินการมีความต่อเนื่องในการจัดการ
ทำ�ได้ทกุ วัน ระยะทางของครัวกลางไม่ไกลจากทีพ่ กั ช่วยได้ทงั้ คนจน
คนรวย ต่างชาติ ศาสนา และเชื่อมโยงไปถึงการดูแลสุขภาพจิต
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นอกจากปฏิบัติการปิ่นโตตุ้มตุ้ยแล้ว ที่นี่ยังได้ร่วมกับ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ร่วมกันรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น
อีกด้วย ปัญหาสุขภาพจิตวัดได้จากพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปจาก
ปกติ อารมณ์เครียดง่าย ซึมเศร้า ความสัมพันธ์กับคนอื่นแย่ลง
ทะเลาะกับคนอืน่ มากขึน้ การทำ�งานแย่ลง การดูแลตัวเองมีปญ
ั หา
นอนไม่หลับ กินไม่ได้ ความเครียดส่งผลต่อร่างกาย หากจัดการ
ไม่ได้จากภาวะเครียดธรรมดาจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า มีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง คนธรรมดา 2-3 วันสามารถจัดการได้
แต่หากมีมีปัญหาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ จำ�เป็นที่จะต้องเข้าสู่การ
รักษา
ศูนย์สขุ ภาพจิตได้ใช้ “กระจกวัดใจ” เป็นเครือ่ งมือทีศ่ นู ย์ฯ
ได้มอบให้ชุมชนบ่อยางไปใช้ วัดภาวะความเครียดตั้งแต่ไม่เครียด
เครียดเล็กน้อย จนเครียดมากที่สุด สื่อสารผ่านภาพสัญลักษณ์
ใบหน้าพร้อมกระจกส่องเพือ่ ใช้ประเมินตัวเองเบือ้ งต้น ใช้ประกอบ
กับความเข้าใจที่มีต่อคนจนเมือง ที่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่
ควรไปสร้างความคาดหวังในเวลาที่ลงไปช่วยเหลือ เพราะเราเอง
ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร หากว่าไม่เป็นจริงจะยิ่งทำ�ร้ายคน
จนมากกว่าเดิม ประกอบกับสถานการณ์จริงควรตระหนักร่วมกัน
ว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนจึงจะไปช่วยคนอืน่ และคนจนเหล่านี้
มีธรรมชาติที่ดีอยู่ก็คือ อดทนกับสภาพการถูกบีบคั้นทางจิตใจ
มากกว่ากลุ่มอื่น เพราะสภาพชีวิตปกติในแต่ละวันก็แทบไม่มี
ความหวังอยูแ่ ล้ว ในสถานการณ์โควิด สิง่ ทีเ่ ขากังวลคือเรือ่ งอาหาร
พรุ่งนี้จะมีข้าวกินหรือไม่ มากกว่าความกลัวภาวะสุขภาพที่เกิด
จากได้รับเชื้อโรค
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การมีกระจกไว้เตือนสติเท่ากับบอกว่าการตั้งสติได้จึงเป็น
เรือ่ งสำ�คัญมากทีส่ ดุ บวกกับการมีสอื่ ไวนิล แผ่นพับไปวางไว้ในจุด
ทีว่ างปิน่ โตของครัวกลาง เขาก็หยิบหรือยืนอ่าน เป็นการเรียนรูต้ าม
ธรรมชาติ ไม่ได้ผ่านการถูกบังคับ

ข้อตกลงตามธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
กลุ่มเปราะบางทางสังคม :

ธรรมนูญเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง

ข้อตกลงที่ 1 มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานชือ่ “ศูนย์บอ่ ยาง
สงขลาพึ่งพาตนเอง” เป็นการรวมตัวของชุมชนคนเมืองบ่อยาง
อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพือ่ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ที่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 สำ�รวจ จัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม ในพื้นที่ตำ�บลบ่อยางและพื้นที่ใกล้เคียง
1.2 ประสานหน่วยงานรัฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งต่อ
ขอความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม
1.3 หนุนเสริมการทำ�งานของหน่วยงานรัฐและเอกชน
ในกรณีที่มีข้อจำ�กัดในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
1.4 เปลี่ ย นความตระหนกจากการรั บ รู้ ข่ า วสารเป็ น
ตระหนัก
1.5 รับและส่งมอบเงินรวมถึงสิ่งของที่รับบริจาคให้ถึงมือ
ผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์
ประกอบด้วยมาตรการและข้อบังคับของศูนย์บอ่ ยางดังนี้
1. การทำ�กิจกรรมหรือโครงการที่ทำ�ร่วมกันของสมาชิก
กับภาคีเครือข่าย เป็นไปอย่างมีอิสระ ไม่ผูกมัด ในแต่ละครั้งของ
กิจกรรมทีจ่ ะทำ�ร่วมกันจะต้องมีการปรึกษาหารือ ทำ�บันทึกข้อตกลง
หรือการทำ�สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนทุกครั้ง

ผลทีต่ ามมาอีกอย่างก็คอื การกำ�หนดกติการ่วมของสมาชิก
ที่มาร่วมกิจกรรม ภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า “ธรรมนูญเครือข่าย
คนเมืองบ่อยาง” ซึง่ เริม่ ต้นก่อตัวยกร่างมาตัง้ แต่ปี 2562 เวลานัน้
ศปจ.สงขลาได้มาชวนเครือข่ายบ่อยางร่วมจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บล
น่าอยู่ โดยมุง่ เน้นการดูแลกลุม่ เปราะบางทางสังคม ทีเ่ ป็นสมาชิก
ของกลุ่ม ต่อมาได้ร่วมกันยกร่างธรรมนูญจากการปฏิบัติกิจกรรม
ตลอดสองปีของการทำ�งาน ยังไม่ทนั ได้ประกาศใช้ กระทัง่ ปี 2563
เกิดภาวะโควิดระบาด จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการช่วยเหลือและจัดตัง้
กลไกกลาง ผลจากการลงมือปฏิบัติการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของเครือข่ายนำ�มาสู่การจัดทำ�ธรรมนูญเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง
โดยเพิ่มข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง และ
การรับมือโรคระบาดโควิด-19 ที่นำ�ผลของการปฏิบัติที่ผ่านการ
ยอมรับถอดออกมาเป็นกติกาให้ได้ยึดถือร่วมกัน และได้มีการ
ประชาพิจารณ์ไปเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563
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เป้าหมายที่ 2 ร่วมกันดูแลช่วยเหลือสมาชิก
ที่เป็นคนยากลำ�บากและด้อยโอกาส
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2. หากต้องการหายุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเองให้ปฏิบัติ
ตามเสียงข้างมากแต่ให้นำ�เสียงข้างน้อยมาเป็นข้อปฏิบัติได้หาก
ปฏิบัติตามเสียงข้างมากแล้วได้รับผลเสียมากกว่าผลดี
3. สมาชิกชุมชนอื่นใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์
บ่อยางฯ จะต้องรับทราบและลงนามยึดถือตามแนวปฏิบัติของ
ธรรมนูญนี้
4. คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ทุ ก คนจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการสร้างสังคมของเมืองบ่อยางให้เป็นสังคมที่มีความสุขโดย
ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซึ่งคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์
“สังคมสะอาด” ปราศจากการทุจริต
ข้อตกลงที่ 2 ดูแลผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูส้ งู อายุทยี่ ากลำ�บาก
และด้อยโอกาส เพื่อติดตามดูแลด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ
โดยมีมาตรการดังนี้
1. ร่ ว มกั น สำ � รวจข้ อ มู ล ประสานส่ ง ต่ อ กั บ หน่ ว ยงาน
เครือข่าย
2. ให้มี อสม.ประจำ�ชุมชนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อติดตามดูแลด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ
3. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง”
เพื่อทำ�หน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ ดูแล
4. จัดหากายอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง สำ�หรับดูแลผู้ป่วย
ติดเตียงที่ยากลำ�บาก คนพิการ
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ข้อตกลงที่ 3 ทุกครัวเรือนจะช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกัน
และกันภายในชุมชน โดยมีมาตรการดังนี้
1. จัดกิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน
2. ประสานเครือข่ายมาร่วมให้ความช่วยเหลือดูแลสมาชิก
ในชุมชน
ข้ อ ตกลงที่ 4 การรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ จ ากโรคระบาด
โควิด-19 โดยมีมาตรการดังนี้
1. จั ด ทำ � ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั้ ง ครั ว กลางของชุ ม ชนภายใต้
“ภารกิจปิน่ โตตุม้ ตุย้ ” เพือ่ ช่วยเหลือกลุม่ เปราะบางทางสังคมและ
ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุภัยพิบัติโรคระบาด
ทั้งนี้ ครัวชุมชนหรือครัวกลาง ไม่ได้เป็นของใครหรือ
นักการเมืองคนใดคนหนึง่ หรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ครัวนีเ้ กิดจากการ
รวมตั ว กั น ของชาวบ้ า นธรรมดาที่ ต้ อ งการจะช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น
มนุษย์ด้วยกันที่ต้องการอาหารเพื่อประทังชีวิต ช่วยเหลือทุกคน
ที่มาแจ้งความต้องการ แม้กระทั่งแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีงานไม่มี
รายได้ นอกจากนี้จะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมหรือศาสนาอื่นใด
สามารถมารับอาหารที่ครัวชุมชนได้
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ภารกิจปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นรูปแบบการบริจาคอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนของครัวชุมชนเมืองบ่อยาง โดยมีครัวชุมชน
แหลมสนอ่อนเป็นครัวกลางโดยมีครัวชุมชนต่างๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่
จริงของชุมชนเครือข่ายนั้นๆ การบริจาคอาหารของปิ่นโตตุ้มตุ้ย
มีทั้งเป็นอาหารปรุงสุกและส่งมอบอาหารแห้งเพื่อกลุ่มเป้าหมาย
นำ�ไปปรุงเองที่บ้าน ทั้งนี้มีการบริจาคทั้งอาหารไทยพุทธและ
อาหารมุสลิม
ผูท้ จี่ ะรับบริจาคอาหารในภารกิจปิน่ โตตุม้ ตุย้ จะต้องมีการ
ปฏิบัติตนตามกติกา ดังต่อไปนี้
1.1 วัตถุดิบที่นำ�มาใช้ปรุงอาหารในแต่ละวันนั้น มักจะ
มาจากการบริจาค ตั้งแต่ ข้าวสาร ผักสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ วุ้นเส้น
เสันหมี่ น้ำ�มันพืชและรวมถึงเครื่องปรุงรสต่างๆ มีการจัดซื้อบ้าง
เป็นบางส่วนเฉพาะที่จำ�เป็นต้องใช้เท่านั้น
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1.2 ผู้ประสงค์รับบริจาคมีการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยแจ้งรายละเอียดส่วนตัว ความเดือดร้อนที่ได้รับ
และจำ�นวนสมาชิกทีร่ บั ประทานอาหาร ในกรณีทไี่ ม่ได้ลงทะเบียน
ล่วงหน้าแต่เกิดภาวะอดยากก็สามารถมาขอรับบริจาคทีค่ รัวกลาง
หรือครัวชุมชนได้
1.3 ใช้ปนิ่ โตเป็นภาชนะหลักในการบริจาคอาหารจากครัว
กลางและครัวชุมชน
1.4 การรับส่งปิ่นโตให้เป็นไปตามกำ�หนดวัน เวลา และ
จั ด นั ด หมายที่ กำ � หนด โดยไม่ มี ก ารรอและไม่ มี ก ารสั ม ผั ส กั บ
ผู้ใดเลย
1.5 ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ทุกครั้งที่มีการรับหรือส่งปิ่นโต
1.6 ทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ นตามมาตรการ “เว้นระยะห่าง
ทางสังคม” เพื่อมีส่วนร่วมในการควบคุมสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองบ่อยาง
1.7 ทุกคนต้องดูแลตัวเอง ครอบครัว และชุมชนอย่าง
เคร่งครัด เพือ่ เป็นการสนับสนุนมาตรการการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสของรัฐบาล
2. ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง รับเงินบริจาคจากทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลโดยทั่วไป ทั้งแบบนำ�มา
มอบด้วยตนเอง และแบบการโอนเข้าบัญชี ซึ่งการรับเงินบริจาค
และรายจ่ายต่างๆ สามารถมาตรวจสอบได้
2.1 ให้มกี ารรายงานรายรับรายจ่ายของครัวกลางและครัว
ชุมชน บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อผู้บริจาคและ
สาธารณะทุกครั้ง
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2

คูหาของเรา
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ตำ�บลคูหาโดยการนำ�ของนายกปัญญา ศรีทองสุข สร้าง
การมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานร่วมกันขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลคูหา พัฒนาคน พัฒนาผู้นำ� เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนร่วมดูแลกันและกัน
ตำ�บลคูหา อำ�เภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นชุมชน
โบราณ มีสองวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมผสานกัน ทีน่ มี่ โี บราณ
สถานสำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลวงพ่ อ ทวด ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา
ตอนปลาย ต่อมามีชุมชนมุสลิมย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ด้วยต้นทุน
ทรัพยากรสวนยางในยุคทีก่ �ำ ลังบูมสุดขีด เกิดเศรษฐีของทัง้ ไทยพุทธ
และมุสลิมมากมาย เห็นได้จากการซื้อรถคันใหม่และคาราโอเกะ
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ริมถนนเต็มไปหมด จนผ่านยุคยางกิโลกรัมละ 100 บาท มาสู่ยุค
เศรษฐีตกยาก รถใหม่ก็หายไปด้วย ทุกอย่างก็ซบเซาลง ช่วงหลัง
มีประชากรจากสามจังหวัดชายแดนย้ายเข้ามาอยู่ผสมผสานกัน
มากขึน้ และเคยมีเหตุความไม่สงบในพืน้ ที่ สาเหตุจากคนภายนอก
ที่เข้ามาอาศัย
โดยการนำ�ของนายกฯ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
อบต.คูหาให้ท�ำ งานร่วมกัน ทีน่ ที่ กุ ไตรมาสจะมีการประชุมทีมงาน
ของ อบต.ทัง้ 4 กอง ได้แก่ สำ�นักปลัด กองศึกษา กองสาธารณสุข
และกองสวัสดิฯ์ เพือ่ ประสานการทำ�งานร่วมกัน พร้อมกับประชุม
งานทุกเดือน ลงตารางงานร่วมกัน หากกองใดมีภารกิจจะไป
ช่วยกัน หรือเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นใดจะมีการรายงานผ่านกลุ่ม
Line สือ่ สารกัน พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมงาน แกนนำ�ชุมชน
ผ่านโรงเรียนผูน้ � 
ำ และเรียนรูก้ บั สสส.ทีม่ ายกระดับเป็นตำ�บลแม่ขา่ ย
ค้นหาแกนนำ�ที่สนใจทำ�งานจริงไป ผลการพัฒนาคนโดยเน้นให้
โอกาสคนทำ�งานจริงทำ�ให้มีทีมงานที่เข้มแข็ง จนเป็นจุดเด่นของ
คูหา พร้อมกันนั้นทีมก็อาศัยการทำ�งานเข้าไปฝังตัวให้เป็นเนื้อ
เดียวกับชุมชน เปลีย่ นจาก “คนนอก” มาเป็น “คนใน” ทำ�ให้เกิด
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ความรูส้ กึ เป็นพวกเดียวกับชุมชน โดย อบต.ไม่เน้นการลงไปทำ�ให้
แต่ต้องการเสริมหนุนความต้องการที่เกิดจากการ “ระเบิดจาก
ข้างใน” ผลการทำ�งานแบบทัง้ “ทุม่ เท” และ “ทุม่ ทิง้ ” พบว่าชุมชน
ที่ตื่นตัว แสดงออกถึงความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจะ
พบในชุมชนชายเขา ขณะชุมชนในเขตเมืองจะพบน้อย

ระบบข้อมูลครัวเรือนและรายบุคคล
พร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาระบบข้อมูลกลาง โดยประสาน
ข้อมูลจากแนวทางของ สสส.สำ�นัก 3 ประกอบด้วยชุดข้อมูล
อย่างน้อย 4 ชุด ได้แก่ (1) ข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ข้อมูล
ด้านทุนทีแ่ สดงถึงศักยภาพของตำ�บล ข้อมูลด้านการสือ่ สาร ข้อมูล
ด้านการดูแลสุขภาพ ข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน และข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง)
(2) ข้อมูลชุดวิเคราะห์ (3) ข้อมูลชุดจัดการ และ (4) ข้อมูล
ชุดผลลัพธ์ นำ�ไปสู่การวางแผนการพัฒนาตำ�บลได้ตรงจุด และ
ร่วมกับ อบจ.สงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลาในการจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเปราะบางรายบุคคล (คนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู คนยากลำ�บากฯ) ผ่านกลไกศูนย์สร้างสุข
ชุมชนการได้ทีมเก็บข้อมูลที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพทำ�ให้เข้าใจ
ประโยชน์ของข้อมูล จึงได้ข้อมูลที่มีคุณภาพนำ�มาสู่การวิเคราะห์
และการประสานบูรณาการกลไก (เช่น กองทุนสุขภาพ ศูนย์
ช่วยเหลือราษฎร ศูนย์สร้างสุขชุมชน ฯลฯ) รวมถึงระเบียบปฏิบตั ิ
ที่ มี ใ นตำ � บลเพื่ อ ลดความซ้ำ � ซ้ อ นของตั ว บุ ค คล งบประมาณ
นับเป็นอีกจุดเด่นของคูหา
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นอกจากนั้นแล้วทีมงานท้องถิ่นยังเป็น “ข้อต่อ” กลาง
ในการทำ�งานระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอีกด้วย เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นนักการเมืองกับฝ่ายปกครอง รวมถึงบทบาท
ของสมาชิก อบต.ที่สามารถทำ�งานเชิงรุกจากฐานความร่วมมือ
ที่ดีรองรับดังกล่าวมา
จุดเด่นของความเข้มแข็งไปปรากฏในชุมชนทับยางทีเ่ รียก
ตัวเองว่า ชุมชนคนหลังเขา ที่นี่มีมัสยิดสวยงามมาก กับชุมชน
ห้วยเต่าเป็นชุมชนทีเ่ กิดหลังทับยาง ฐานะยากจนกว่าชุมชนทับยาง
ห้วยเต่าเป็นชุมชนในหุบเขา มีเยาวชนทีเ่ ข้มแข็งรวมตัวกันพัฒนา
ชุมชนของตน จัดทำ�ธรรมนูญ “ห้วยเต่ากำ�ปงกีตอ”
จุดเน้นการจัดการขยะ เนื่องจากเป็นประเด็นที่สนใจของ
ผู้บริหาร ที่ไม่ต้องการให้มีรถขยะ หรือขยะตกค้าง และชุมชนก็ไม่
อยากสร้างขยะเพิ่มให้เป็นภาระของชุมชน
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ธรรมนูญคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน
การดูแลกลุม่ เปราะบาง นอกจากมีกลไกของศูนย์สร้างสุข
ชุมชนแล้ว ยังร่วมกับ รพ.สะบ้าย้อย พชอ.สะบ้าย้อย โดยมี
รพ.สต.ที่เข้มแข็งคอยสนับสนุน ที่นี่ยังดำ�เนินการไปถึงขั้นการจัด
ทำ� Care Plan คุณภาพชีวติ รายบุคคล โดยอยูใ่ นช่วงเริม่ ดำ�เนินการ
อาศัยตัวคนเป็นฐาน แล้วประสานกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาทำ�แผนดูแลร่วมกัน เช่น เคสผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียง ได้รบั ความ
อนุเคราะห์จากทางอำ�เภอในการทำ�บัตรประชาชน, กรณีเคสเด็ก
เป็นผูป้ ว่ ยเอดส์ ได้มกี ารทำ�บัตรรับรอง และส่งเรือ่ งขึน้ ทะเบียนได้
รับเงินช่วยเหลือผู้ป่วย HIV, การหาอาชีพเสริมให้กับญาติที่ดูแล
ผูป้ ว่ ย เพือ่ คลายความตึงเครียด หรือกรณีผพู้ กิ าร ได้มกี ารซ่อมบ้าน
และส่งเสริมอาชีพให้ท� 
ำ เช่น การทำ�ข้าวต้มสามเหลีย่ ม ทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
มีรายได้พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
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เปราะบางทางสังคม กิจกรรมทีค่ ยุ กันคือ เรือ่ งของการสำ�รวจข้อมูล
เริ่มแรกวางแผนในการเก็บข้อมูกลุ่มเปราะบาง โดยมีทีมงาน
สำ�คัญๆ คือ รพ.สต. อสม. Care Giver เก็บข้อมูลคนเปราะบาง
เมื่อได้ข้อมูลมาสู่การแลกเปลี่ยนกัน ร่วมกับทีม TCnap สสส.
เก็บข้อมูลเชิงลึกคราวละหมูบ่ า้ น นำ�ข้อมูลมาเรียบเรียงและจัดทำ�
เป็นธรรมนูญ
เมื่อจัดทำ�ธรรมนูญแล้ว ทำ�  Care Plan คุณภาพชีวิต
รายบุคคล โดยมีทมี พชต.คูหาเข้าไปดูแลเป็นหลัก นำ�ข้อมูลเข้าสูก่ าร
ประชุมของ พชอ.สะบ้าย้อย และวางแผนในการช่วยเหลือ ซึง่ เป็น
ทีม่ าของการทำ�บัตรคนพิการทัง้ ตำ�บล มีการช่วยเหลือเคสไม่มบี ตั ร
ประชาชน และร่วมกับ พมจ.ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และกลุ่มคนยากลำ�บาก
ผลพวงจากการสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการเก็ บ ข้ อ มู ล คน
เปราะบางทางสังคม และการบูรณาการงบประมาณในการทำ�
กิจกรรมธรรมนูญคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีภาคส่วนต่างๆ
ให้ความร่วมมือ เช่น เยาวชน ทีมสิ่งแวดล้อม ทหาร ชุมชน
เกิดการยอมรับจากชุมชนมาก ทำ�ให้ธรรมนูญคนคูหาไม่ทอดทิ้ง
กันมีความโดดเด่นขึ้น
เดิมทีวางแผนในการเก็บข้อมูลเพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่เป็นปัญหาหลัก แต่ชุมชนกังวลในเรื่องของความมั่นคงที่เข้ามา
พร้อมกับปัญหาในชุมชน จึงได้มีการปรับกิจกรรมใหม่ให้สอด
คล้องและเป็นเนื้อเดียวกัน โดยเน้นกิจกรรมการสร้างธรรมนูญ
เป็นตัวหลัก มีจุดเน้นในเรื่องการจัดการขยะกับการดูแลกลุ่ม
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สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ อำ � เภอเห็ น ภาพในการช่ ว ยเหลื อ คน
เปราะบาง เมือ่ นำ�ข้อมูลเข้า Care Plan ทำ�ให้การแก้ไขปัญหาเพือ่
ช่วยเหลือง่ายและสะดวกขึ้น เป็น Care Plan ที่ดูแลบุคคล
และครอบครัว ตั้งแต่พ่อแม่และส่งต่อถึงลูก เช่น กรณีลุงจำ�เริญ
ทีไ่ ด้ชว่ ยกันทำ�ระเบียงบ้าน รพ.มาดูแลสุขภาพ และทำ�บัตรคนพิการ
เพื่ อให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ก ารดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพ รวมถึ ง เคสป้ า เคี ย ง
นางเฉลียว ทีบ่ ตั รประชาชนขาด ได้สามารถทำ�บัตรคนพิการ และ
ช่วยดูแลด้านสุขภาพ การทำ� Care Plan คุณภาพชีวิตรายบุคคล
เป็นการจุดประกายปัญหา ชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำ�แผน
ร่วมกัน วางแผนเพือ่ จัดทำ�เวทีใหญ่ แต่เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด
ทำ �ให้ เ ลื อ กที่ เ จาะจงเฉพาะหน่ ว ยงานที่ มี ค วามสะดวกมาร่ ว ม

ทำ�งานกัน เช่น ร่วมกับ อสม.ในการให้ความรู้ของกลุ่มเปราะบาง
หรือชักชวน รพ.สะบ้าย้อย นักวิชาการสาธารณสุขและนักพัฒนา
ของ อบต.ลงเยี่ยมเคสไปด้วยกัน ทำ� Care Plan ไปด้วยกัน
ในสถานการณ์โควิด จำ�เป็นจะต้องปรับแผนการทำ�งาน
ที่เดิมจะต้องมีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่เนื่องจากคำ�สั่งงดเว้นการประชุมร่วมกัน จึงได้ปรับกิจกรรมให้
เล็กลง ในชุมชนก็ลงมาทำ�งานร่วมกับหมู่บ้าน เช่น ที่ห้วยเต่า
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ได้ มี ก ารจั ด ทำ � ชมรมผู้ สู ง อายุ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
รพ.สต. อสม. ผู้สูงอายุ ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มอาชีพ นักพัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุข นอกจากนี้มีการติดตามดูแลและวางแผน
และแบ่งงานกัน ใช้วธิ กี ารบูรณาการ อะไรทีเ่ กินขอบเขตของ อบต.
ก็ส่งไปยัง พชอ.
ธรรมนูญชุมชนใน ต.คูหา มี 2 ชุดคือ ธรรมนูญห้วยเต่า
กำ�ปงกีตอ ซึ่งเป็นระดับหมู่บ้านดำ�เนินการโดยเยาวชนและทีม
ผูน้ �ำ ชุมชน และธรรมนูญตำ�บลเรียกว่า ธรรมนูญคูหาไม่ทอดทิง้ กัน

ห้วยเต่ากำ�ปงกีตอ
ธรรมนูญห้วยเต่ากำ�ปงกีตอ แปลว่าห้วยเต่าหมูบ่ า้ นของเรา
ห้วยเต่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำ�บลคูหา อำ�เภอสะบ้าย้อย
สงขลา มีอยู่ราว 170 ครัวเรือน จัดว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีข่าว
เรือ่ งของการก่อเหตุความรุนแรงจากปัญหาไฟใต้อยูบ่ า้ ง ด้วยความ
ที่ ถู ก ทางการเพ่ ง เล็ ง บวกกั บ เป็ น พื้ น ที่ ช ายขอบทำ �ให้ เ ยาวชน
จำ�นวนหนึง่ ลุกขึน้ มาเพือ่ ทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง ด้วยจิตสำ�นึก
ว่าห้วยเต่าก็คือหมู่บ้านของเรา จึงเป็นที่มาของการก่อการดีใน
ครั้งนี้
ย้อนหลังไปเมือ่ ราว 15 ปีกอ่ น บ้านห้วยเต่าภายใต้การนำ� 
ของกำ�นันมีกฏกติกาหมู่บ้าน ทุกวันศุกร์ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน
พัฒนาหมู่บ้าน ส่งผลให้เป็นหมู่บ้านที่สะอาด ปราศจากขยะ
แต่ปัจจุบันทุกอย่างได้เปลี่ยนไป เยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เติบโตเห็น
ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจึงลุกขึน้ มารวมตัวกัน พวกเขาเห็นความ
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ล้ ม เหลวและปั ญ หายาเสพติ ด ที่ กำ � ลั ง ระบาดไปทั่ ว จึ งได้ ร วม
กลุม่ กันในนามสภาเยาวชน วางกติกา วางระบบการปรึกษาหารือ
ประจำ�เดือน อาศัยสมาชิกแกนนำ�ที่มี 15 คน อายุ 20-30 ปี
สภาทำ�หน้าที่เป็นคนกลางในการประสานการทำ�งานกับผู้ใหญ่
และสร้างสะพานเชื่อมโยงกับเด็กเล็กตั้งแต่ 20 ปีลงมา ปัจจุบัน
มีสมาชิกที่เป็นผู้ชาย 27 คน ผู้หญิง 17 คน
กิจกรรมช่วงแรก เน้นการจัดการขยะ ชักชวนเพือ่ นเยาวชน
และโรงเรียนทำ�การเก็บขยะ แล้วนำ�ไปเผา ต่อมาได้รับความรู้การ
จัดการขยะจากท้องถิ่นจึงได้จัด Big Cleaning คัดแยกขยะ
นำ�ขยะไปจำ�หน่าย นับแต่นั้นพวกเขาเห็นคุณค่าของขยะ ในช่วง
แรกๆ การรวมตัวของพวกเขามีเป้าหมายที่จะหารายได้เพื่อนำ�ไป
ทัศนศึกษา พัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้วยกัน จึงเริม่ รับจ้างถาง
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สวนยาง พวกเขาตั้งใจจะหาทุนสร้างสนามกีฬาในหมู่บ้าน จึงจัด
กิจกรรมจิบน้�ำ ชาประจำ�เดือน ระดมทุนมาได้จ�ำ นวนหนึง่ ทีมผูช้ ว่ ย
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการมัสยิด และ อบต.ก็ลงมาเสริมหนุน พาไป
ดูงานร่วมกับผู้ใหญ่และเครือข่ายต่างๆ ที่ตำ�บลนาทอน จึงจุด
ประกายการทำ�ธรรมนูญหมู่บ้านเกิดขึ้น
ตำ � บลคู ห าเป็ น พื้ น ที่ ดำ � เนิ น การธรรมนู ญ ตำ � บลน่ า อยู่
พวกเขาวางเป้าหมายจะทำ�ธรรมนูญ “คนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน”
มีประสบการณ์เรียนรู้การใช้กติกาชุมชนเป็นการสร้างนโยบาย
สาธารณะระดับชุมชน พวกเขามุ่งเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม การจัดการขยะ ที่นี่มีศูนย์สร้างสุขชุมชนทำ�หน้าที่
ในการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จำ � เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพให้ กั บ คนพิ ก าร
ผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง ผูป้ ว่ ยรอการฟืน้ ฟู รวมไปถึงคนยากลำ�บาก
ในพื้นที่ ปัจจุบันเป็นตำ�บลแม่ข่ายของ สสส.สำ�นัก 3 อีกด้วย
ภายใต้รากฐานที่เข็มแข็งเช่นนี้เองทำ�ให้สามารถไปเสริมหนุน
เยาวชนที่ต้องการพัฒนาบ้านเกิดของตน
จุดเด่นของธรรมนูญทีเ่ พิง่ ประกาศใช้นดี้ �ำ เนินการโดยกลุม่
สภาเยาวชนห้ ว ยเต่ า พวกเขามี อ ายุ ตั้ ง แต่ 15-20-30 ปี
จำ�แนกเป็น 2 กลุ่มคือ รุ่นพี่ รุ่นกลาง และรุ่นน้อง รวมตัวกัน
ในลักษณะ “พี่ดูแลน้อง” พี่ใหญ่จะทำ�หน้าที่เชื่อมโยงกับผู้ใหญ่
ที่มาเสริมหนุนการทำ�กิจกรรม หลังกลับจากดูงาน ก็ได้ชักชวน
ผูใ้ หญ่รว่ มกันทำ�ธรรมนูญของหมูบ่ า้ นขึน้ เรียกว่า “ห้วยเต่ากำ�ปง
กีตอ”
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โดยกำ�หนดยุทธศาสตร์ของหมู่บ้านในเรื่องสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข คุณภาพชีวิต การจัดการขยะ และการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง
ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการขยะ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรม “ขยะบุญ” ขยะทีจ่ �ำ หน่ายได้จะนำ�มาสูก่ ารจัดตัง้ กองทุน
เพือ่ ช่วยดูแลเด็กกำ�พร้า จัดหาน้�ำ ดืม่ มีมาตรการร้านค้าปลอดขยะ
พลาสติก โดยให้ร้านค้าในหมู่บ้านมาร่วมลงทะเบียนจำ�นวน
9 ร้าน ผูท้ มี่ าซือ้ สินค้าของร้านดังกล่าว จะได้รบั ฉลากและสิน้ เดือน
จะมีการจับฉลากให้รางวัลคนที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก
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นอกจากนัน้ มีกติกาห้ามสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ โดยเฉพาะ
ในมัสยิด มีแนวทางที่จะทำ�เกษตรแปลงใหญ่ปลูกผักออแกนิค
ในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งอาหารและรองรับคนตกงานที่ไม่อาจกลับ
ไปทำ�งาน ณ ประเทศมาเลเซีย
กิจกรรมที่กำ�ลังดำ�เนินการในพื้นที่ในช่วงรับมือโควิด-19
นอกจากจัดทำ�ธรรมนูญหมู่บ้านแล้วก็คือ การเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนธรรมนูญคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยการทำ�ตู้ปันสุข
อาศั ย สถานการณ์ โ ควิ ดในการฟื้ น ฟู วิ ถี ชุ ม ชนที่ เ คยช่ ว ยเหลื อ
เกื้อกูลกันมา โดยจัดทำ�ตู้ขึ้นให้สมาชิกในหมู่บ้านนำ�ข้าวสาร
อาหารแห้ง มาไว้ในตู้แบ่งปันให้กับผู้ต้องการ ผลที่ได้ปรากฏว่า
ขนมเป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านต้องการมากที่สุด ขณะที่
ความต้องการอืน่ ๆ มีนอ้ ย ปัญหาผลกระทบในด้านอาหารมีไม่มาก
ถุงยังชีพที่มีก็ไม่จำ�เป็น ประกอบกับพ่อแม่ของเด็กๆ จะต้องออก
ไปกรีดยาง ไม่มีเวลาในการดูแลเด็กๆ ทำ�ให้เด็กขาดการจัดการ
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เรื่องอาหาร ขนม ตู้ปันสุขในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มให้กับ
เด็กๆ พร้อมกับสร้างนิสัยการแบ่งปันให้กับพวกเขาไปในตัว
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการทำ�ซุม้ ประตูรบั รายอ ทำ�ความสะอาด
หมู่บ้าน การดูแลกลุ่มเปราะบางร่วมกับ อสม. รพ.สะบ้าย้อย
ในลักษณะจับคู่กันดูแล (ทำ�กันมาก่อนหน้านี้แล้ว) การส่งเสริม
การปลูกกาแฟ ทดลองศึกษาใช้ผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปรองหลุมกาแฟ
เพื่อดูดซับน้ำ�ในช่วงหน้าแล้ง มีกลุ่มอาชีพแม่บ้านเครื่องแกง
ตำ�เอง จัดฐานเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน
หมายเหตุ กิจกรรมจัดทำ�ธรรมนูญและตูป้ นั สุขนีส้ ว่ นหนึง่
ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ร่วมกับ Node Flagship สสส.
สำ�นัก 6 สงขลา ตำ�บลแม่ข่ายของ สสส.สำ�นัก 3 และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาผ่านทางมูลนิธิชุมชนสงขลา และขบวน
4PW สงขลา ในการเสริมหนุนการทำ�งานของตำ�บลคูหา
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รับมือโควิดด้วยชุด Care Set
ทันทีที่เข้าสู่สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำ�เภอคลอง
สะบ้าย้อยก็มีคำ�สั่งจากทางอำ�เภอเพื่อเตรียมการรับมือ ทาง
รพ.สต.รับไปประสานงานต่อ โดยคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง
ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะลงไปเยี่ยมบุคคลคนนั้น
เพื่อพิจารณาว่าจะให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือต้องกักตัวอยู่ที่ศูนย์
กักตัว กรณีคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยง บังคับ
ว่าต้องมีการกักตัวอยูท่ ศี่ นู ย์ฯ เท่านัน้ ส่วนคนทีพ่ จิ ารณาให้กกั ตัว
อยู่ที่บ้านได้ ก็คือคนที่สภาพแวดล้อมที่บ้านเอื้ออำ�นวย มีพื้นที่
เป็ น สั ด ส่ ว น มี ห้ อ งน้ำ �  ห้ อ งครั ว ไม่ มี ส มาชิ ก ที่ เ ป็ น คนกลุ่ ม
เปราะบาง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง หากมี
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คนแปลกหน้าเดินทางเข้ามาในพืน้ ทีใ่ ห้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ รพ.สต
ทราบโดยด่วน
การป้องกันในช่วงแรก เน้นมาตรการกินร้อนช้อนกลาง
ล้างมือ ใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยงการไปในตลาดหรือชุมชนแออัด
ที่สำ�คัญมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่มีการประชุมหมู่บ้าน
หรือผ่านเสียงตามสาย เป็นการให้ความรู้กับประชาชนในการ
ป้องกันเบื้องต้น เป็นการปรับตัวเองอยู่ที่บ้าน นอกจากนั้นทาง
อบต.ได้ ส นั บ สนุ น ในด้ า นแอลกอฮอล์ เ จลและหน้ า กากผ้ า
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูง กลุ่มนี้ได้มอบสบู่ล้างมือให้ในการทำ�ความสะอาด
และการรับส่งคนที่เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ เข้าศูนย์กักตัวสังเกต
อาการ โดยทางศูนย์ฯ ดูแลด้านค่าอาหารและเวรยามดูแลใกล้ชิด
ประชากรในพื้นที่ตำ�บลคูหามีจำ�นวน 1 หมื่นคน ในช่วง
แรกใช้งบกองกรมส่งเสริมฯ จัดทำ�หน้ากากผ้าจำ�นวน 8,000
กว่าชิน้ งบประมาณชิน้ ละ 4.50 บาท โดยระดมจิตอาสามาช่วยเย็บ
และต่อมาใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่ ทำ�ให้
ครอบคลุมประชากร 100% และทำ�เพิ่มให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ
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กลุม่ คนทีต่ อ้ งพบปะกับคนอืน่ ๆ มากกว่าปกติ มีการวัดไข้ให้วนั ละ
2 ครั้ง คนที่อยู่ที่ศูนย์จะมีแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้
ทุกวัน วันละ 2 ชิ้น
การจั ด ระบบการทำ � งาน เริ่ ม จากนายกเรี ย กประชุ ม
ผู้อำ�นวยการ รพ.สต.กำ�นัน ผญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ�ความ
เข้าใจ ถามความคาดหวัง ความกังวล และความจำ�เป็นในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ จึงเป็นที่มาของการจัด Careset ขึ้น (ชุดอุปกรณ์
ประจำ�ตัวเพื่อรับมือโควิด) สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ อสม.มายืม
ปรอทวัดไข้ จาก อบต.บ่อยครัง้ จึงได้ปรับแนวคิดนีใ้ ห้ อสม.นำ�ไป
ใช้ได้โดยไม่ตอ้ งมายืม จึงได้มกี ารจัดทำ�ปรอทวัดไข้ ซึง่ เป็นสิง่ จำ�เป็น
รวมทั้งแอลกอฮอล์เจล เพื่อช่วยในการล้างมือ จัดรวมในชุด
Careset ดังกล่าว
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ศูนย์กักตัวสังเกตอาการ

กลุ่มเสี่ยงที่ดูแล ส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากประเทศ
มาเลเซีย อบต.จะร่วมกับ รพ.สต.เพื่อคัดกรองคนที่เดินทาง
จากต่างประเทศให้มารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านหรือ ผอ.รพ.สต.
แล้วมอบชุด Careset ให้ ทำ�ให้มีคนมารายงานตัวเพิ่มมาก
ขึ้ น เพราะรู้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ การดู แ ลที่ ดี และมี ค วามห่ ว งใยจาก
หน่วยงาน
จำ � นวนคนที่ เ ข้ า มาในหมู่ บ้ า นรอบแรก 110 คนนั้ น
ได้เข้ามาก่อนที่จะมีการตั้งศูนย์กักตัวในหมู่บ้าน อพยพกลับมา
ก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะประกาศปิดด่าน เคสแรกสุดของพื้นที่
คือคุณแม่ท้องแก่ ที่เข้ามาทางสะเดา กรณีคนที่กลับจากประเทศ
มาเลเซี ย นี้ ส่ ว นใหญ่ ทำ � งานร้ า นอาหาร ซึ่ ง ช่ ว งนี้ ห ยุ ด การ
ดำ�เนินกิจการ หรือบางส่วนถูกเลิกจ้าง และมีเพิ่มเข้ามามากขึ้น
ในช่วงต่อมารวมแล้วประมาณ 200 กว่าคน
การประชาสัมพันธ์ได้ทำ�อย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในพื้นที่
ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ได้รบั ความร่วมมือจากปลัดอำ�เภอ รพ.สต.
ทหาร มาประชุมร่วมกันและทำ�รถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์
ในพื้นที่ประมาณ 10 วัน รวมทั้งการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์
เป็นบูทเคลื่อนที่ พร้อมแจกหน้ากากและแอลกอฮอล์เจล และให้
ความรู้ในเรื่องของการใช้หน้ากากและเจลล้างมือ สำ�หรับการ
ป้องกันตัวเอง
นอกจากนั้นยังใช้งบของแม่ข่ายตำ�บลสุขภาวะของ สสส.
สำ�นัก 3 ในการทำ� Careset ให้กบั อปท.ลูกข่าย เป็นการกระจาย
นวัตกรรมในการดูแล
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มาตรการจะเน้นในระดับหมู่บ้าน ทั้งผู้นำ�และชาวบ้าน
มีความตื่นตัวในเรื่องของการเฝ้าระวัง หากมีใครหน้าตาแปลกๆ
เข้ามาในหมูบ่ า้ น จะมีการแจ้งให้ผนู้ �ำ ชุมชนรับทราบ ชาวบ้านมีการ
ตื่นตัวและช่วยกันดูแล เฝ้าระวังร่วมกัน ให้ความร่วมมือด้วยดี
พบว่ า มี บ างรายเท่ า นั้ น ที่ ป กปิ ด ข้ อ มู ล ไม่ แ จ้ ง กรณี มี ค นจาก
ภายนอกมาพักในบ้าน และบางคนไม่มีความเข้มงวดในการ
ออกไปซื้ อ ของภายนอก เป็ น คนที่ ก ลั บ จากจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และ
กรุงเทพฯ
การคัดเลือกสถานที่จัดตั้งศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ
6 แห่งกระจายทุกหมู่บ้าน เริ่มจากการประชุม ให้แต่ละหมู่บ้าน
ค้นหาว่าศูนย์กักตัวอยู่ที่ไหน เริ่มแรกกรรมการหมู่บ้านจะใช้
มัสยิดหรือตาดีกา เพราะอยูใ่ กล้กบั สถานทีก่ ลาง แต่มปี ญ
ั หาเรือ่ ง
ความหวาดกลัวของชุมชน และท้ายที่สุดได้ย้ายไปที่โรงเรียน
เพราะเป็นที่กว้างห่างจากชุมชน ทำ�ให้เกิดความไว้วางใจ
เพือ่ ลดความเครียดในการดูแล ได้มกี ารจัดระบบหมุนเวียน
โดยผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรของบ้านห้วยเต่า เวลา 6 โมงเช้า4 โมงเย็น เป็นเวรของสมาชิก อบต.และ 6 โมงเย็น-6 โมงเช้า
เป็นเวรของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบ้านทับยาง การสลับเวรในช่วง
กลางวันเป็นของสมาชิก อบต.และ อสม. ส่วนกลางคืนเป็นเวร
ของ ชรบ. ซึ่งการปรับเปลี่ยนเวรยามเป็นบทบาทของชุมชนที่
ดำ�เนินการกันเอง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะทางหมู่บ้านดูแล
กันเอง
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การทำ�อาหารดูแลกลุม่ เสีย่ ง มี 2 รูปแบบคือ 1) ครอบครัว
ทำ�ให้ผู้กักตัวเอง กรณีที่ครอบครัวทำ�อาหารให้ผู้กักตัวทางศูนย์
จะจ่ายเป็นค่าอาหารให้มื้อละ 50 บาท โดยการใส่ปิ่นโตไปส่ง
หากครอบครัวไหนไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ถ้าอยู่ใกล้โรงเรียน
ก็ให้แม่ครัวของโรงเรียนทำ�อาหารให้ หรือถ้าอยู่ใกล้ศูนย์เด็กเล็ก
ก็ให้แม่ครัวของศูนย์เด็กเล็กทำ�อาหารให้ โดยในช่วงเดือนถือ
ศีลอดจะมีการทำ�อาหารหวานเพิ่มขึ้นให้ด้วย โดยทางศูนย์จ่าย
ค่าอาหารให้เพิ่มด้วยเช่นกัน และ 2) ศูนย์ดำ�เนินการไปส่งให้
ซึง่ กรณีนศี้ นู ย์จะทำ�หน้าทีใ่ นการอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูก้ กั ตัว
ตามความเหมาะสม
ผลการดำ�เนินงานอย่างเข้มข้นทำ�ให้ตำ�บลคูหา ไม่พบ
ผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว มีกรณีที่ส่งไปตรวจหาเชื้อ 3 รายเท่านั้น
คือ เคสที่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานี แต่ไม่พบการติดเชื้อ
และอีก 2 เคส เป็นนักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน
แต่ไม่มีการพบเชื้อ
ข้อกังวลที่มีก็คือ ช่วงเดือนกรกฎาคมทางโรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็กกำ�ลังจะเรียกคืนสถานที่เพื่อเปิดเรียน ทำ�ให้ชุมชน
ไม่มีสถานที่กักตัวสังเกตอาการ
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3

ตลาดรถเขียว

Green Smile Mobile

จุดเริ่มต้น

ปลา-ณัฐกฤตา อารมฤทธิ์ ออกจากงานมาดูแลบิดา
ที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง ทั้งคู่ปรับพฤติกรรมการบริโภคด้วยการ
ลงสวนปลูกผักปลอดภัยด้วยตัวเอง ผลการปลูกผักที่ปราศจาก
สารเคมีและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาบริโภค
อย่างต่อเนื่องทำ�ให้โรคของบิดาทุเลาลง สวนหลังบ้านของปลา
เต็ ม ไปด้ ว ยผั ก ไม้ ผ ลนานาชนิ ด กลายเป็ น จุ ด เรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
เพื่อนบ้าน และผู้สนใจ
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ปี 2562 ปลาลงทุนซื้อรถไม้ที่ใช้บรรทุกรับส่งผู้โดยสาร
จากพังงามาใช้เพื่อดัดแปลงเป็นตลาดเคลื่อนที่ มุ่งหวังนำ�ผลผลิต
ของสมาชิกไปส่งถึงมือผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่
กลายเป็ น ที่ ม าของ “ตลาดรถเขี ย ว Green Smile
Mobile” ที่ปลาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ต้ น แบบการขั บ เคลื่ อ นเกษตรและอาหารสุ ข ภาพของสงขลา
ร้ อ ยเรี ย งมาตั้ ง แต่ ร วมตั ว กั น ปลู ก ผั กในนามของกลุ่ ม สวนผั ก
คนเมืองทุง่ ลาน และมาเป็นรองเลขาธิการเครือข่ายเกษตรสุขภาพ
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จังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS-PGS
ปลายปี 2562 ปลาปรั บ เปลี่ ย นบทบาทตั ว เองไปเป็ น แม่ ค้ า
จำ�หน่ายผักในตลาดกรีนสมาย รพ.หาดใหญ่ และตลาดต้องปิดตัว
ลงชั่วคราวจากปัญหาโควิด พฤษภาคม 2563 จึงเริ่มเปิดตลาด
เคลื่อนที่กล่าวได้ว่าตลาดรถเขียวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์
โควิด-19 แพร่ระบาด

พัฒนาการของกลไกและกระบวนการของตลาดรถเขียว

ปี 2556-ปัจจุบัน มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับโครงการ
เครื อ ข่ า ยเมื อ งในเอเชี ย เพื่ อ รั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศเมื อ งหาดใหญ่ แ ละมู ล นิ ธิ ร อกกี้ เ ฟลเลอร์ สร้ า ง
ความรู้จากการลงมือทำ�  พัฒนากลุ่มคนเมืองมาเป็นเครือข่าย
สวนผั กคนเมื อง โดยมู ล นิ ธิชุม ชนสงขลาเป็ น แกนหลั กและมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน ผลการดำ�เนินงาน
ในช่ ว งนี้ ไ ด้ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องสวนผั ก คนเมื อ ง วิ ท ยากร
ชุดความรู้ และเครือข่ายในเขตเมืองราว 500 คน ปลาได้เข้ามา
ในช่วงที่สองหลังจากมีแหล่งเรียนรู้แล้ว รวมตัวสมาชิกในพื้นที่
ชุมชนทุ่งลานมาปลูกผักแบบคนเมือง และผลผลิตของสมาชิกก็
ได้มาจำ�หน่ายยังตลาดกรีนโซน ณ ตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ รวมถึง
ตลาดฟิน สะสมประสบการณ์ในด้านการตลาดในเขตเมือง
ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ปลาได้เข้ามาสู่กลไกเครือข่าย
เกษตรสุขภาพจังหวัด Songkhla Green Smile โดยรวมตัวกับ
กลุม่ เกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ที่ อาทิ เกษตรอินทรียค์ เู ต่า กลุม่ อาเซีย่ น
อาศรมหูแร่ กลุ่มสมายฟาร์ม กลุ่มเกษตรทำ�กินทำ�ใช้สทิงพระ
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โดยมี สนง.สาธารณสุ ข จั ง หวั ด รพ.หาดใหญ่ สนง.เกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สงขลา บ.ประชารัฐฯ สงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา กขป.
เขต 12 ร่วมสนับสนุน ปลาเองก็ได้ร่วมจัดตั้งเครือข่ายเกษตร
สุขภาพควนลังขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง
กิจกรรมสำ�คัญในช่วงนี้ ก็คือร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ในพื้ น ที่ ส งขลาจั ด ทำ � มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ รั บ รองแบบมี
ส่วนร่วม SGS-PGS พร้อมจัดทำ�ธรรมนูญเครือข่ายเกษตร
สุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจแปลง
และใบรับรองให้กับสมาชิก ปัจจุบันดำ�เนินการไปแล้ว 2 รุ่น
ได้ผลผลิตราว 100 แปลง มีเกษตรกรราว 50 คนเป็นสมาชิก
ที่ผ่านการรับรอง ผลผลิตของเครือข่ายเหล่านี้ในช่วงแรก นำ�เข้า
จำ�หน่ายในตลาด รพ.หาดใหญ่กรีนสมาย ตั้งแต่ธันวาคม 2562
พร้อมกับทีมได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Green Smile เพื่อนำ�เสนอ
ข้อมูลการผลิตและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกควบคู่กันไปด้วย
สมาชิกอีกจำ�นวนหนึ่งร่วมกับเครือข่ายมาตรฐาน GAP
และวิสาหกิจกล้วยหอมทองระโนดและวิสาหกิจรักษ์ส้มจุกจะนะ
ทำ�หน้าที่คนกลางทำ�สัญญารับผลผลิตของเครือข่ายเข้าสู่โรงครัว
รพ.หาดใหญ่ และ รพ.ใหญ่ เพื่อจัดทำ�เมนูอาหารสุขภาพ
ปี 2563 ปลาพัฒนาตลาดรถเขียว Green Smile Mobile
เพื่อนำ�ผลผลิตของสมาชิกที่ผ่านการรับรอง SGS-PGS ไปส่ง
ถึงมือผูบ้ ริโภคในเขตเมืองหาดใหญ่ผา่ นตลาดเคลือ่ นที่ ดำ�เนินการ
ร่วมกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพตำ�บลควนลังและมีองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด สงขลาผ่ า นมาทางมู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลาสนั บ สนุ น

98 New Normal

สื่อและวัสดุประกอบรถ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์กติกาของ
เครือข่ายที่เน้นการผลิตแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า
ลังไม้บรรจุผลผลิต

ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา

ปัจจัยความสำ�เร็จสำ�คัญของตลาดรถเขียวก็คือ การมี
ข้ อ ตกลงหรื อ ธรรมนู ญ มาเป็ น กติ ก าที่ กำ � หนดร่ ว มกั น เพื่ อใช้
สำ � หรั บ สมาชิ ก ของเครื อ ข่ า ยเกษตรสุ ข ภาพจั ง หวั ด สงขลา
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เป็นไปทั้งการกำ�หนดเป้าหมาย ทิศทาง
และกระบวนการผลิต และเพื่อประกอบการจัดทำ�มาตรฐาน
SGS-PGS โดยมีข้อตกลงสำ�คัญๆ คือ

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8

99

1) ไม่ ฉี ด ยาฆ่ า หญ้ า ยาฆ่ า แมลง (สารเคมี จำ � พวก
พาราควอต, ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอต)
2) วัสดุปัจจัยการผลิตไม่เจือปนสารเคมี ได้แก่ เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย โดยให้สมาชิกจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุอื่นๆ ภายใน
เครือข่ายกันเองให้ได้ก่อนที่จะไปซื้อจากที่อื่น หากเป็นปุ๋ยจาก
มูลสัตว์จากฟาร์ม ต้องผ่านกระบวนการหมักอย่างน้อย 1 เดือน
และกรณีโดโรไมล์หรือปูนขาวสามารถใช้ได้ในกรณีปรับปรุงสภาพ
ของดินเท่านั้น
3) หากอยูร่ ะหว่างการปรับเปลีย่ น มีการใช้ปยุ๋ เคมีในการ
ผลิต อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน 6 เดือน-1 ปี (กรณีพืชผัก
6 เดือน กรณีไม้ผล 1 ปี) หลังจากนั้นให้หยุดการใช้ปุ๋ยเคมี
เด็ดขาด โดยในการตรวจสอบจะมีสัญลักษณ์แถบสีเป็นตัวบ่งชี้
4) ห้ า มมี ก ารเผาทำ � ลายเศษซากพื ชในแปลงการผลิ ต
ที่ ก่ อให้ เ กิ ด มลพิ ษ โดยไม่ ร วมขยะพลาสติ ก ซึ่ ง ต้ อ งใช้ วิ ธี ก าร
จัดการในรูปแบบที่เหมาะสม
5) ไม่มีการกดขี่แรงงานในครอบครัว และแรงงานจาก
ภายนอก โดยให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลามุง่ มัน่ ผลิตผัก ผลไม้
ปลอดภัยมาสู่ผู้บริโภค มาจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรจาก
หลายๆ กลุ่มทั้งมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ กำ�ลังขยายสมาชิก
เพิ่มขึ้น เพื่อลดช่องว่างทางการตลาดที่มีความต้องการบริโภค
ผักปลอดภัย โดยการสนับสนุนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
(4PW) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนง.สาธารณสุขจังหวัด
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รพ.หาดใหญ่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน
บ.ประชารัฐฯ สงขลา
ทั้งนี้มาตรฐานที่ใช้ออกใบรับรองให้คือ มาตรฐานสงขลา
กรีนสมาย SGS-PGS ซึ่งมีการตรวจแปลงทั้งหมดประมาณ
100 แปลง และรับรองไปแล้ว 50 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย ซึง่ ไม่สามารถเข้าสูร่ ะบบการรับรองของราชการทีม่ งุ่ เน้น
ผู้ค้าส่งออกตามมาตรฐานสากล การมีตลาดเคลื่อนที่ของตลาด
รถเขียวด้านหนึ่งจึงเป็นการเปิดตลาด ลดข้อจำ�กัดของการตลาด
ของรายย่อยทีไ่ ม่อาจผลิตได้จ�ำ นวนมากอีกทางหนึง่ ด้วย และเป็น
การช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดให้สามารถ
มีผัก ผลไม้ปลอดภัยบริโภค
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รูปแบบตลาดรถเขียว

1) มีรถไม้ที่ใช้เป็นรถโดยสารดัดแปลงมาเป็นรถเร่ 1 คัน
พร้อมลำ�โพงเครื่องเสียง ป้ายชื่อรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ บรรทุก
ผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย ประกอบด้วย ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป
บรรจุใส่ลงั ไม้ ใส่ถุงพร้อมป้ายแสดงราคา อนาคตอาจเพิ่มจำ�นวน
รถเป็นคาราวานรถผัก
2) ประสานผลผลิตจากสมาชิกล่วงหน้า ในราคาส่ง จัดส่ง
ผลผลิตทั้งรูปแบบไปรับและส่งทางรถ และนัดหมายมายังจุดจอด
ประจำ�

102 New Normal

3) ประสานจุ ด จอดประจำ � กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พร้อมจัดเส้นทางจากต้นทางคือ ต.ควนลัง โดยปัจจุบันมีเส้นทาง
และจุดจอดประจำ�ดังนี้
วันจันทร์ และพุธ 07.30-12.00 น. หน้าที่ว่าการอำ�เภอ
หาดใหญ่
วันศุกร์ 07.30-11.00 น. รพ.หาดใหญ่ ช่วงเย็นที่ชั้น G
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
4) กำ�หนดมาตรการเว้นระยะห่างของบุคคล ในการจัด
จำ�หน่าย ณ จุดจอดประจำ�  สมาชิกที่มารับผลผลิตและแม่ค้า
ผู้จำ�หน่ายจะต้องสวมแมส มีเจลล้างมือวางไว้สำ�หรับบริการ
มีการจำ�กัดพื้นที่เว้นระยะห่างของบุคคลผ่านการวางเส้นเหลือง
5) ตลาดรถเขียวทำ�หน้าทีเ่ ป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัด เป็นคนกลางเชื่อมโยงผลผลิต
ของเครือข่ายผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS ราว 50 คน
ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก จัดระบบนัดหมายรับส่งผลผลิตที่มีในส่วนของ
ตนเองและเครือข่ายดังกล่าว พร้อมกับประสานสมาชิกเครือข่าย
มาร่วมกิจกรรมการตลาด มีการหมุนเวียนกันมาส่งผลผลิตและ
จัดจำ�หน่าย และนัดผู้บริโภคมารับผลผลิตจากการนัดหมายของ
ระบบ Order ล่วงหน้าผ่านกลุ่ม Line สวนผักคนเมือง และอื่นๆ
และปัจจุบันกำ�ลังพัฒนาแอพพลิเคชั่น Green Smile มารองรับ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ใช้งานร่วมกันอีกด้วย
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4

พันธุกรรมพื้นบ้าน
และสวนยางยั่งยืน
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พันธุกรรมพื้นบ้านตำ�บลท่าข้าม

อาชี พ หลั ก ของชุ ม ชนตำ � บลท่ า ข้ า ม อำ � เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา คือการทำ�สวนยางพารา โดยการขายน้�ำ ยางเป็นหลัก
และได้เพิ่มกิจกรรมพืชร่วมยาง เช่น ปลูกไม้เศรษฐกิจผสมผสาน
ปลูกพืชผักพื้นบ้าน การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยหรือผึ้งญวน ลดการใช้
สารเคมี เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว ที่สำ�คัญก็คือ
ผลจากการปลูกพืชร่วมยาง น้ำ�ยางจะมีความเข้มข้นมากกว่าการ
ทำ�สวนยางเชิงเดี่ยว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของพืช
ในพื้นที่ตำ�บลท่าข้าม มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยการส่งเสริมของ อบต.ท่าข้าม และมีการ
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จัดทำ�หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่องของการ
เลีย้ งผึง้ มีกจิ กรรมเพาะเห็ดแครงเป็นอาหาร และกิจกรรมการจัดการ
น้ำ�หรือฝายมีชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำ�ร่วมกับ
ชุมชน
การส่งเสริมพันธุกรรมพืน้ บ้านจะเติบโตเข้มแข็งได้ เราต้อง
ร่วมกันสร้างและร่วมมือกัน พันธุกรรมพื้นถิ่นเราสามารถขยายได้
โดยการปลูกพืชร่วมยาง สามารถนำ�ไม้ตา่ งๆ ไปใช้ประโยชน์ หรือ
กินได้ เช่น ผักพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งตอนนี้ขยับขยายไปได้ค่อนข้างดี
ในพื้นที่ท่าข้ามยังมีกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงผึ้งญวนหรือผึ้งโพรงไทย
มีประมาณ 200-300 รัง มีการลดละเลิกการใช้สารเคมีในสวน
ยางพารา ซึง่ ในเชิงนโยบายนัน้ กยท.ควรส่งเสริมให้เกิดความหลาก
หลายทางชีวภาพ เราจะแปรรูปให้เป็นน้ำ�ผึ้งกระเทียมลดคอเรส
เตอรอลได้อย่างไร สำ�หรับพืน้ ทีท่ า่ ข้ามได้มกี ารตัง้ เป้าหมายให้เป็น
วิทยาลัยผึ้งญวณท่าข้าม รวมทั้งการสร้างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในพื้นที่สวนยางอย่างต่อเนื่อง

ผักพื้นบ้านในสวนยางยั่งยืน
ฟื้นคลังยาและอาหาร ให้ชุมชน

นายบุญมี แป้นจันทร์ ผูอ้ �ำ นวยการการยางแห่งประเทศไทย
หาดใหญ่ กล่าวว่าสถานการณ์ยางพาราในภาวะโควิด-19 ในฐานะ
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบพี่ น้ อ งเกษตรกรชาว
สวนยางทัง้ ประเทศ ตอนนี้ 85% ทีต่ อ้ งพึง่ พาจากตลาดต่างประเทศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ประเทศที่ต้องการใช้ยางพาราหยุดรับซื้อ
มีการชะลอตัวการส่งออก
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อาชีพการเกษตรทุกอาชีพได้รบั ผลกระทบหมด ไม่สามารถ
ส่งออก และทำ�การค้าขายได้ การที่เราทำ�การเกษตรแบบเชิง
เดี่ยวจะไม่สามารถหามาตรการมารองรับได้ทัน แต่หากมีการ
ทำ�เกษตรทางเลือก ปลูกพืชอย่างหลากหลาย จะทำ�ให้มที างเลือก
ที่หลากหลายด้วย การแก้ปัญหาเรื่องราคายางตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รัฐบาลมีความพยายามในการแทรกแซงราคา ในช่วง
ที่ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงราคายางพารา
สูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท และเมื่อราคายางตกต่ำ�มาอีก ทำ�ให้
เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวกันมากขึ้น
ในอดีตในสวนยางมีพชื ต่างๆ มากมาย มีไม้ยนื ต้น ไม้ผล
ผักต่างๆ แต่หลังจากราคายางปรับสูงขึน้ พีน่ อ้ งเกษตรกรส่วนหนึง่
กลับมาทำ�เชิงเดีย่ วมากขึน้ เป็นการทำ�ลายความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ไปด้วย
ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา การยางได้มีนโยบายในการเว้น
พืชในสวนยาง ในตอนแรกๆ ให้เกษตรกรเว้นพืชอื่น ได้ไร่ละ
10 ต้น ต่อมาขยายเพิ่มเป็น 15 ต้น ให้มีไม้ป่าหรือไม้อื่นๆ
เว้นไว้ในพื้นที่ได้ โดยมีนโยบายส่งเสริมกองทุนสงเคราะห์การทำ�
สวนยาง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือก ปัจจุบันเล็งเห็นว่า
การทำ�พืชเชิงเดี่ยวไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง สิ่งที่แน่นอนคือ การหันมา
ปลูกพืชทดแทน ซึ่งตอนนี้มีให้เลือก 5 แบบ ในการปลูกแทน คือ
1) โค่นยางปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี
2) โค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุด์ ี โดยใช้ตน้ กล้าหรือ
เมล็ดพันธุ์หรือการติดตาในแปลง
3) โค่นยางปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น ไม้ผลที่มีความสำ�คัญ
ทางเศรษฐกิจ
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4) โค่นยางปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำ�มัน
5) โค่นยางปลูกแทนด้วยเกษตรผสมผสาน ซึ่งในข้อ 5
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ข้อคือ
(1) เกษตรผสมผสาน อนุญาตให้ปลูกยางเป็นพืชหลัก
โดยลดจำ�นวนต้นยาง จาก 76 ต้น เหลือ 40 ต้นต่อไร่ และขยาย
ระหว่างแถวยางให้เพิ่มขึ้น แล้วเพิ่มไม้เศรษฐกิจหรือพืชชนิดอื่น
(2) ปลูกพืชไม้ผลยืนต้น เป็นรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ตอนนีก้ ารยางให้ทนุ ไร่ละ 16,000 บาท เป็นการเปิดโอกาสให้พนี่ อ้ ง
เกษตรกรได้มีทางเลือก
อนาคตมีมาตรการปรับเหลือ 3 แบบ คือ
1) แทนด้วยยางพันธุ์ดี
2) ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น

3) เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
สวนผสมผสาน สวนสมรม ซึ่งขึ้นอยู่กับเกษตรกรว่าจะเลือกปลูก
แบบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่การยางจะให้คำ�แนะนำ�ในการจัดรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสม แนวโน้มการยางแห่งประเทศไทย มีการปรับให้พนี่ อ้ ง
เกษตรกรได้มีทางเลือกมาขึ้น ในการปลูกยางทดแทน
ผลกระทบเรื่องราคายาง ตอนนี้ราคาน้ำ�ยางสูงกว่าราคา
ยางแผ่นรมควัน พี่น้องเกษตรกรที่รวมตัวกันผลิตยางแผ่นรมควัน
ตอนนีต้ ลาดต้องการน้�ำ ยางสดมากกว่า เกษตรกรต้องมีการปรับตัว
การยางฯ ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ เ กษตรกรสามารถ
ปลูกยาง กำ�หนดไม้ยนื ต้นชนิดอืน่ แบ่งเป็นประเภท เช่น กระท้อน
ขนุน เงาะ จำ�ปาดะ ทับทิม ทุเรียน มะขาม มะกอก มะนาว
มะปราง มะเฟือง มะไฟ ลิน้ จี่ อาโวกาโด อินทผาลัม ฯลฯ ส่วนไม้
ยืนต้นให้ใช้บญ
ั ชีตาม พรบ.สวนป่า 2558 ซึง่ มีรายชือ่ พันธุไ์ ม้ทปี่ ลูก
ได้จำ�นวน 58 ชนิด ซึ่งการยางสามารถเปิดให้ปลูกได้ นอกจากนี้
การยางได้กำ�หนดว่าไม้ชนิดอื่นๆ ที่สามารถปลูกได้ เช่น กาแฟ
ขีเ้ หล็ก ตาลโตนด ไม้ประ เนียงนก มะม่วงหิมพานต์ ไม้มะฮอกกานี
หม่อน หมาก และอนุญาตกรณีปลูกแทนไม้ผลชนิดอืน่ นอกเหนือ
จากที่บัญญัติไว้ ให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยอนุมัติการปลูก
ซึ่งแสดงว่าตอนนี้ สามารถปลูกได้ทุกอย่าง

พืชร่วมยาง

นายอภินันต์ หมัดหลี ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม
ธาตุ 4 กล่าวถึงบทเรียนในเรื่องของพืชร่วมยาง อดีตเรียกป่ายาง
เมื่อก่อนเราเข้าไปป่ายางเรามีความสุข สนุก เพราะมีความ
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หลากหลาย อากาศเย็นสบาย มีความร่มรื่น มีทุกอย่างอยู่ใน
ป่ายางทั้งหมด แต่ปัจจุบันคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบให้เกิด
การทันสมัย นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมแย่ลง
บทเรียนที่เห็นคือ พันธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว์ ระบบนิเวศน์
เลือนรางหายไป เมือ่ ก่อนสิง่ ไหนทีข่ นึ้ เองได้เราก็ไม่ตดั ทิง้ เพียงแต่
เราให้อยูร่ ะหว่างแถว ให้มนั อยูไ่ ด้ โดยไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋ มีการปลูกด้วย
เมล็ด มีรากแก้วหยัง่ ลึก มีไม้หลากหลาย หลายชัน้ ทำ�ให้ระบบนิเวศน์
ดี ขึ้ น มี ป่ า ปกคลุ ม อยู่ หากทำ �ได้ อ ย่ า งนี้ ชี วิ ต จะกิ น ดี อ ยู่ ดี ไ ด้
พืชบางชนิดไม่ตอ้ งปลูก เพราะมีนก กระรอก กา เอามากิน ทำ�ให้
พันธุกรรมพืชไม่ต้องปลูก ไม่สูญหาย หากเรายังอนุรักษ์ระบบ
เหล่านี้ไว้
ภายใต้วิกฤติโควิด คนที่ทำ�สวนยางยั่งยืน จะไม่ได้รับ
ผลกระทบ อย่างน้อยมีผักกิน มีผักขาย ถ้าเราทำ�สวนยางยั่งยืน
โดยการเว้นไว้ ไม่ต้องปลูกใหม่ มีไม้ใช้สอย มีเถาวัลย์ ย่านสะบ้า
ไม้ไผ่ สมุนไพร ซึ่งทำ�ไมเราต้องไปทำ�ลาย เพราะสามารถสร้าง
มูลค่าให้กบั เราได้มากมาย อาหารหากอยูใ่ นมือเรา ถือว่าเป็นของ
วิเศษ เป็นอาหารที่ปลอดภัย กินแล้วสุขภาพปลอดภัย หากเรา
ไปกินอาหารไม่ดี ถือว่าเป็นอาหารที่จอมปลอม
หากเราปลูกพืชเชิงเดี่ยว จะมีพื้นที่ที่เสียโอกาสไปเยอะ
มาก ทำ�อย่างไรให้มีทั้งผัก สัตว์และไม้ยืนต้น หากเราช่วยกัน
ผลักดันร่วมกันกับทุกหน่วยงาน จะทำ�ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
ต้องหาภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น ตำ�บล และระดับจังหวัด ซึ่งมี
พื้นที่ตัวอย่างให้เห็นมากมาย จากการที่ริเริ่มแนวคิดป่ายางยั่งยืน
จนปัจจุบันหลายครอบครัวมีภูมิคุ้มกัน มีความอยู่ดีกินดี สร้าง
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รายได้ ส่งลูกเรียนหนังสือได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนกันมาอย่าง
ยาวนาน ในช่วงราคายางตกต่ำ�ก็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนี้น้อย
มาก เพราะยังสามารถเก็บผักเหมียง ผักกูด หน่อไม้ มีกิน
เหลือขาย

การเลี้ยงผึ้งที่ทุ่งตำ�เสา

นายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีทุ่งตำ�เสา กล่าวว่า
ผึ้ ง เป็ น สั ต ว์ มี ชี วิ ต ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ ราไม่ ต้ อ งลงทุ นในการเลี้ ย งมาก
เพียงแต่สนใจและดูแลในเรือ่ งความเป็นอยู่ รวมทัง้ การฟืน้ ฟูปา่ เขา
ปลูกไม้ดอก เพือ่ ให้ผงึ้ ได้มที อี่ ยูท่ กี่ นิ ทีท่ �ำ รัง เราต้องเตรียมหลายๆ
อย่างในการเลีย้ งผึง้ ปัจจุบนั เทศบาลเมืองทุง่ ตำ�เสา อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีงบประมาณปี 2564 จำ�นวน 100,000 กว่าบาท
เพื่อทำ�ให้ทุ่งตำ�เสาเป็นพื้นที่ “น้ำ�หวาน”
ผึ้งเป็นสัตว์เลี้ยงตามธรรมชาติ หาอาหารไม่น้อยกว่า
5 กิโลกรัมต่อรัง แต่เราไม่รู้ว่าพืชชนิดไหนที่ผึ้งชอบ พืชชนิดไหน
ที่ผึ้งไม่ชอบ แต่ส่วนใหญ่ผึ้งจะชอบดอกไม้ที่มีน้ำ�หวานทุกชนิด
ในส่วนพืน้ ทีฉ่ ลุงทำ�เป็นล่�ำ เป็นสัน เริม่ ดำ�เนินการมาสักพักหนึง่ แล้ว
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มีการต่อยอดอีกมาก ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการรับผิดชอบ
ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ที่มีการปรับปรุงฟื้นฟู
การเลี้ยงผึ้งที่ดีที่สุดของตำ�บลทุ่งตำ�เสา เพื่อให้ทุ่งตำ�เสาเป็นพื้นที่
เมืองน้ำ�หวาน
นายสัญญา ชิตมณี หัวหน้าโครงการวิจัยผึ้งและชันโรง
กล่าวถึงแนวคิดในการทำ�วิจัยเพื่อศึกษาพื้นที่ผลิตน้ำ�ผึ้งในพื้นที่
ตำ�บลทุ่งตำ�เสา ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน โดยภูมินิเวศน์ทางทิศ
ตะวันตกเป็นป่าต้นน้� 
ำ ป่าเขาแก้ว ป่าวังพา ไหลผ่านตำ�บลทุง่ ตำ�เสา
อยู่ ต ลอดปี มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพสวนยางผสมผสาน และทำ�นาข้าว
ในปี 2557 ทีมสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งหมู่ที่ 7, 8, 9 ได้รับการส่งเสริม
จากเกษตรตำ�บล ประสบความสำ�เร็จมาก ทำ�ให้เกษตรกรได้
จดทะเบียนเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ทางกลุ่มจึงมีความสนใจและ
อยากศึกษาแนวทางการเลี้ยงผึ้งดูบ้าง
ปัจจุบันเกษตรกรมีผลผลิตราคาตกต่ำ�  ในพื้นที่หมู่ที่ 2,
3, 4 จึงอยากที่จะมีอาชีพเสริม เกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มกัน
ในการทำ�รังผึ้ง และดำ�เนินการในการเลี้ยงผึ้งจำ�นวนประมาณ
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50 รัง ผลการเลี้ยงในช่วงแรกได้ผลผลิตน้อย ผึ้งทิ้งรัง ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จเท่าทีค่ วร จึงได้มกี ารประชุมและร่วมกันทำ�งานวิจยั ว่า
ทำ�อย่างไรให้ผึ้งเข้ารังมากขึ้น และได้โจทย์งานวิจัยในการศึกษา
ระบบนิเวศน์ของตำ�บลทุ่งตำ�เสาว่าเป็นอย่างไร เช่น พันธุ์ไม้ที่
เหมาะสมต่อการผลิตน้�ำ ผึง้ เป็นอย่างไร ควรปรับปรุงระบบนิเวศน์
อย่างไร และขยายกลุ่มผู้เลี้ยงให้มากขึ้นได้อย่างไร
การดำ�เนินงานของทีมวิจัย เลือกหมู่ที่ 2, 3, 4 ในการ
ศึกษาระบบนิเวศน์ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจ ชีแ้ จงกับผูน้ �ำ ชุมชน ว่ากลุม่
หรือทีมงานจะทำ�อะไร เพือ่ ขอการสนับสนุนส่งเสริม ผลการศึกษา
พบว่าระบบนิเวศน์ มีระบบเชิงเขา ที่เป็นสวนยาง เป็นสวน
ผสมผสาน เป็นสวนผลไม้ ระบบนิเวศน์ ทุ่งนา ป่า ป่าพรุ คือ
ลักษณะของสวนผสมผสานมีพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหาร เช่น กล้วย
ไม้ยืนต้น สะเดา กระถินเทพา ผลไม้ตามธรรมชาติ สวนสามพ่อ
ของสมาชิกอยู่ใกล้กับป่าธรรมชาติ ทำ�ให้มีผึ้งบริเวณนั้นค่อนข้าง
มาก ระบบนิเวศน์ตามบ้านเรือน มีมงั คุด ลองกอง สะตอ มะพร้าว
หมาก พืชผักพื้นบ้าน เหมร บริเวณทุ่งนาทำ�นาปีและนาปรัง
มีเกสรข้าวและน้ำ�หวานจากข้าว จำ�พวกหญ้า เช่น หญ้างวงช้าง
หญ้าแพรก ไม้ เช่น โตนด หมาก กระถินเทพา ตำ�เสา หว้า
มะม่วงป่า มะม่าว ดอกบัว ดอกกระเฉด ฯลฯ ในพื้นที่สวนยาง
อยู่บริเวณเชิงเขาเชิงควน เกษตรกรส่วนใหญ่ทำ�แบบเชิงเดี่ยว
มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ผึ้งเก็บน้ำ�หวานจากดอกยางพารา
เหมร ต้ น แซะ และมี ส วนยางผสมผสานซึ่ ง มี จำ � นวนไม่ ม าก
พืชที่สำ�รวจพบ เช่น หมาก สละ หมุย มะพร้าว ข่าป่า สะเดา
หม่าม ไผ่ หญ้ารีแพร์ ต้นทัง เนียง เหรียง ยางนา กระถินเทพา
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กลุ่มอาเซียนอาศรม

ขบจิก ไม้นน ฯลฯ ระบบนิเวศน์ป่าพรุ เป็นป่าอาหารหรือป่าไม้
ใช้สอยหมู่ที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ด ซึ่งมีผึ้งอยู่มาก รองลงมา
คือไม้กระถินเทพา ตะแบก มะม่วงป่า สวนป่าชุมชนในหมู่ที่ 3
มีพวกต้นแซะ ไผ่ ตะเคียน เงาะ พล่า ชะมวง มะไฟ ส่วนใหญ่
เป็นไม้ยืนต้น
ปัจจัยที่เอื้อให้ผึ้งอยู่ ก็คือระบบนิเวศน์ อากาศ ความชื้น
อุณหภูมิพอเหมาะ เสียงต้องไม่ดัง เป็นที่สงบ ที่สำ�คัญคือมีแหล่ง
น้ำ�สมบูรณ์สะอาด ศัตรูของผึ้งคือ มดแดง จิ้งจก และสารเคมี
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นางอุดม พานทอง จากวิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรม
บ้านหูแร่ กลุ่ม อาเซีย นอาศรม เริ่ม การทำ� งานเมื่อปี 2542
มีกลุม่ วัยรุน่ กลุม่ หนึง่ รวมกลุม่ กันเพือ่ เรียนรูก้ นั เรือ่ งของการเกษตร
คือ เกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ พัฒนาเรียนรู้กับตลาดสีเขียว
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ และเรียนรู้นอกพื้นที่ ร่วมกับ
ภาคีต่างๆ จากวัยรุ่นสู่คนที่มีครอบครัว จากงานวิจัยพัฒนาไปสู่
กลุ่มอาเซียนอาศรมหูแร่ ผ่านบทเรียนร่วมกับ มสธ.และร่วมกับ
เครือข่ายเกษตรสุขภาพภาคใต้ เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา
สู่การพัฒนากลุ่มครอบครัว จนปัจจุบันรวมตัวกันในกลุ่มเพื่อน
พี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่ เปิดตัวเองไปเรียนรู้กับพี่น้องในพื้นที่หมู่
อื่นๆ
การทำ�งานเริ่มจากการมีแนวคิดในการหวงแหนพันธุ์พืช
ในการใช้ชีวิต เรียนรู้เรื่องของการตลาด เชื่อมร้อยกับมูลนิธิ
ชุมชนสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ จนในที่สุด
ได้เจอปราชญ์หรือครูในพื้นที่ ได้รู้จักพืชพันธุ์ได้จากการสังเกตว่า
อะไรคืออาหารของพืช มีเทศบาลสนับสนุนหนุนเสริม ร่วมกันเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
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5

ธรรมนูญ
พหุวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 6 พันครัว ที่มี
ทั้งไทยพุทธ มุสลิม และจีน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรม
มาแต่เดิมของชุมชน ปี 2562 ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคี
พัฒนาจังหวัดสงขลาจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาวะผูอ้ าวุโส เทศบาลเมือง
ปาดังเบซาร์ เป็นเครื่องมือในการร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะ
ที่มาจากการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและตัวแทนประชาชน
ในพื้นที่ได้จัดทำ�ขึ้นภายใต้หลักการมีส่วนร่วม การใช้ข้อมูลทาง
วิชาการและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังที่
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เกิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ เ ห็ น ภาพของคนมุ ส ลิ ม เข้ า วั ด ไปร่ ว มแจก
ข้าวกล่อง ของบริจาค หรือคนมุสลิมเข้าวัดไปรับของยังชีพที่ไม่
ขัดกับหลักศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนมีการประสาน
งานกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ส มั ย ภาวะปกติ ข องชุ ม ชน เช่ น
ในการยืมโต๊ะ เก้าอี้ การบริหารจัดการความช่วยเหลือในช่วง
สถานการณ์โควิด ได้มีการสลับเวลากันในการทำ�อาหารแจก
เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำ�ซ้อน มีการพูดคุยตกลงกันปรึกษาร่วมกัน

หลากหลายจำ�นวนหลายครัง้ โดยมีความมุง่ หมายทีจ่ ะให้ผอู้ าวุโส
ปาดังเบซาร์ได้อยู่ดี มีสุข โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อาวุโส
ภายใต้สภาวะวิกฤติโควิด-19 มีการวางเครือข่ายในการ
ทำ�งานแบบดาวกระจายเพื่อช่วยกันดูแลพี่น้องข้างๆ บ้าน และ
ประจำ�ซอย โดยหา “ขาใหญ่” ประจำ�ซอยขึ้นมาเพื่อเป็นคน
ประสานงานหลั กในการช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก การประสานงาน
จะอาศัยต้นทุนเดิม นัน่ คือ การมีภาคองค์กรชุมชนเป็นฐานมีการ
ดำ�เนินการกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี โดยทำ�งาน
ร่วมกันทั้งวัด มัสยิด และชมรมมุสลิม โดยไม่มีการแบ่งแยก
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มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น ทางวัดจะประสานมาทางชมรมฯ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคนยากลำ�บาก การจ่ายซะกาตคนติดบ้าน
ติดเตียง หรือเป็นเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือก็จะบรรจุ
อยู่ในฐานข้อมูล iMed@home ที่ได้มีการสำ�รวจไว้ก่อนหน้า
ทำ�ให้สามารถประสานการช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ภาคประชาสังคม
เองก็เป็นคนกลางในการทำ�รถแห่ สร้างการสื่อสาร ลดช่องว่าง
การสื่อสารของทางการที่เข้ามาสู่ชุมชน และจัดระบบในการ
ช่วยเหลือกัน ข้อกำ�หนดในการแจกจ่ายของบริจาค ไม่วา่ จะอยูใ่ นวัด
หรือมัสยิด สามารถทำ�ได้ เพียงแต่ไม่อยู่ในเรื่องของพิธีกรรม
โดยใช้หลักศาสนา คือ การบริจาคดูแลคนข้างบ้าน เพื่อนใกล้
เรือนเคียงกันก่อน โดยภารกิจหากไปที่วัดก็ไม่ได้มีความขัดแย้ง
แต่อย่างใด เพียงแต่ต้องไม่เป็นเรื่องของพิธีกรรม

จากผลการทำ�งานดังกล่าว จุดประกายให้กบั สมาชิกชุมชน
ปัจจุบันเกิดการช่วยเหลือจากคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า
แม่ขาย ฝ่ายการเมือง ชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยออกมาร่วม
บริจาค ส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคในนามตัวบุคคลและมีจติ อาสา
การบริจาคมีหลายรูปแบบ คือ 1) กลุม่ พ่อค้าแม่ขาย ผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่จะตั้งจุดบริจาคที่ตลาด แต่ละกลุ่มสื่อสารกันผ่านไลน์
เพื่อกระจายของบริจาค ซึ่งมีทุกวัน โดยมีการประกาศแจกคูปอง
ในพื้นที่บริเวณนั้นๆ ที่ออกมาแบ่งปันกัน ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ
10 กว่ากลุ่ม 2)กลุ่มนักการเมือง 3-4 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะมี
การแจกจ่ายถึงบ้าน 3)หน่วยงานภาครัฐร่วมกับฝ่ายปกครอง เช่น
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ตม.ตั้งจุดบริจาคในวัด สถานีรถไฟ 4)ชมรมมุสลิมบุหลันแดง
เป็นกลุ่มแรกที่เป็นการจุดประกาย เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกในการ
ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน ได้รวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคม
กลุ่มใหญ่ คือ ชมรมมุสลิมบุหลันแดง ชมรมจักรยาน ประธาน
ชมรมมุสลิม อสม.ตัวแทนนักการเมือง
บทบาทในการทำ�งานหลักคือภาคประชาสังคม ใครถนัด
อย่างไรให้ดำ�เนินการอย่างนั้น ไม่เน้นเรื่องบริจาคเงิน แต่เน้น
การจัดหาสิ่งของ เช่น ข้าวสาร น้ำ�  อาหารแห้ง ใช้ลักษณะการ
ทำ � งานแบบเพื่ อ นมากกว่ าในการดู แ ลกั น เป็ น ความสั ม พั น ธ์
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ในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นฐานเดิมของการทำ�งาน โดยหาก
กลุ่มใดมีกิจกรรมจะเชิญมาร่วมกัน เป็นลักษณะแบบพี่แบบน้อง
การทำ�งานมากกว่า 10 ปี
ชมรมมุสลิมบุหลันแดงก่อตั้งมาตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิ
และช่วยเหลือชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง การทำ�งานของชมรมได้
ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำ�บลปาดังเบซาร์ เดิมทีช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ และเพิม่ ประเด็นการดูแลผูย้ ากไร้ ผูป้ ว่ ยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้สูงอายุ จัดให้ยืมกายอุปกรณ์ และการดูแลภัยพิบัติ
มีสมาชิก 20 คน สมาชิกประกอบด้วยทั้งพุทธและมุสลิม ในการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากลำ�บากจะมีทางวัด และมัสยิด ไปร่วมด้วย
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันที่อยู่ในวิถีของคนปาดังเบซาร์
นอกจากนั้นแล้วการทำ�งานของปาดังเบซาร์มีการเชื่อม
โยงกับวิสัยทัศน์จังหวัด คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข
และสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน เริม่ จากชุมชนสร้างสุขเน้นในการช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางตามข้อตกลงธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช้ตลาดพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจครัวเรือน
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เมืองสองแผ่นดิน

ผ่านทางเฟซบุก๊ รวมกลุม่ แม่คา้ ออนไลน์ รวมกลุม่ เกษตรครัวเรือน
แผนการทำ�งานระยะสั้น คือ นัดรวบรวมของที่จัดซื้อและของที่
ได้รับจากการบริจาค เพื่อกระจายไปยังผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
ทั่วถึงในทุกๆ วัน ทุก 3-5 วันจะนัดกันจัดทำ�เป็นถุงยังชีพ เพื่อ
กระจายไปยังพืน้ ที่ แล้วแต่สงิ่ ของทีม่ าบริจาค โดยร่วมกันระหว่าง
กรรมการชุมชน อสม.กลุ่มชมรมมุสลิมบุหลันแดง ชมรมจักรยาน
ชมรมใจประสานใจ กลุ่มแม่บ้าน และภาคการเมือง
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หากกล่ า วในภาพเศรษฐกิ จ ของตำ � บลปาดั ง เบซาร์
เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ และได้รับผลกระทบมากในช่วงโควิด สิ่งที่
เห็นในพื้นที่คือการทำ�งานไม่แบ่งแยกไม่แบ่งพวกไม่แบ่งศาสนา
มีการช่วยเหลือกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน จุดแข็งของปาดังเบซาร์
คือเรือ่ งของพืน้ ที่ ปาดังเบซาร์ แปลว่า ทุง่ ใหญ่ คนปาดังมีอยูท่ งั้ ฝัง่
ไทยและมาเลเซียต่อมาถูกกั้นแบ่งพรมแดนจากกัน ที่นี่เป็นพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจที่สำ�คัญทั้งไทยและมาเลเซีย เป็นพื้นที่ค้าขายของ
คนไทยและมาเลเซีย ที่มีความสำ�คัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ครั้งหนึ่งหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมร่วมกับ
ประเทศมาเลเซีย เชิญทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาแลกเปลีย่ นความ
ร่วมมือในการเปิดพื้นที่ปาดังเบซาร์ทั้งสองประเทศ แต่การเมือง
ของประเทศมาเลเซียค่อนข้างมีปญ
ั หากันเองภายใน โดยขณะนัน้
มีแนวคิดในการทำ�ศูนย์การค้าร่วมกัน ทางไทยเห็นด้วย และ
ประสานงานกับส่วนกลางรัฐเปอร์ลสิ แต่ทางรัฐเปอร์ลสิ ซึง่ มองว่า
เป็นเรื่องของความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย
ไม่เห็นด้วย โครงการดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นไปได้ แต่ต้องใช้
ระยะเวลา แต่หากเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสองฝั่ง
มองว่าสามารถดำ�เนินการได้ โดยใช้การช่วยเหลือกันของชุมชน
ในการผลักดัน
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สวนผักภูธาร
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คุณเล็ก-จงกลนี แมคแอลลิกอล สวนผักภูธาร อาศัย
ความสนใจส่วนตัวในการปลูกผักแบบคนเมือง ปี 2561 ปรับพืน้ ที่
สวนข้างบ้านให้เป็นสวนสวยมีทั้งไม้ประดับและไม้ประแดกผสม
ผสานด้วยกัน ปรับพื้นด้วยการปูผ้าพลาสติกแล้วโรยหินเกล็ดเป็น
การจัดการหญ้าไปในตัว เว้นว่างตรงจุดทีจ่ ะปลูกผักหรือไม้ประดับ
ปรับใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด…เท่านี้ก็ได้สวนผักเป็น
สวนสวย อิ่มปาก อิ่มตา สบายใจ
“เม่อื เกือบสามปีทแ่ี ล้ว ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ไปเทีย่ ว
งานเกษตรฯ ได้เดินผ่านบูธหนึ่งทั้งบูธเต็มไปด้วยผักสวนครัว
นานาชนิด ทั้งมะนาวในเข่งติดลูกเต็มไปหมด พริกในถุงพลาสติก
ออกดอกสะพรัง่ เต็มต้น ปูเล่ตน้ โตๆ ใบงาม สวยยิง่ กว่าไม้ประดับ
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บางชนิด ปลูกอยู่ในกระถาง และผักอื่นๆ นานาชนิดที่ถูกปลูก
อยู่ในวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นลังโฟม ถุงแฟ๊บ ถังสี ตะกร้า
เข่งพลาสติก ขวดน้ำ�พลาสติก กำ�ลังจะเดินผ่านบูธไปก็ชะงัก
และหยุดหันหลังกลับเข้ามาในบูธที่ทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง
กำ�ลังประชาสัมพันธ์ การทำ�เวิร์กชอป การปลูกผักในขวดน้ำ� 
พลาสติก การดัดบอนไซ การทำ�สบู่เหลว และได้พูดคุยกับพี่ๆ
ป้าๆ ที่อยู่ในซุ้ม นั้นเป็นความอบอุ่นและประทับใจ บูธนี้ไม่ได้
ขายสินค้าแต่กลับสอนและให้ความรู้ฟรีๆ และจากการเรียนรู้
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ในวันนั้น ทำ�ให้เราได้รู้จักกับชมรมสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ คือ
ผู้จุดประกายให้เราคิดอยากจะปลูกผักกินเอง” คุณเล็กเล่า
หลังจากวันนัน้ ขวดพลาสติกทีป่ ลูกผักจากการทำ�เวิรก์ ชอป
ก็กลายมาเป็นผักสวนครัวชุดแรกของคุณเล็กที่ดึงความสนใจให้มี
ความอยากลองปลูกผักอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นคุณเล็ก
เริม่ มีการติดต่อกับสมาชิกซือ้ ต้นกล้ามาลองปลูก เริม่ เรียนรูเ้ ทคนิค
การทำ�ดินปลูก การทำ�น้ำ�หมัก และอื่นๆ อีกมากมาย แม้การ
เริ่มต้นจะไม่ได้สวยงามเพราะทุกอย่างที่ปลูกตายหมด ลองใหม่
อีกหลายครัง้ ก็ยงั ไม่ส�ำ เร็จจนเกือบจะถอดใจ แต่เมือ่ พบว่าเกิดจาก
การใช้ดนิ ซือ้ และได้พบว่าพีค่ นหนึง่ ทำ�ดินปลูกเอง เราจึงหยุดซือ้ ดิน
ข้างนอกและเริ่นเรียนรู้วิธิีการทำ�ดินปลูกอินทรีย์ใช้มานับแต่นั้น
คุณเล็กจึงพบว่าเริ่มต้นไม่ยากเลย เพราะใช้เพียงแค่ขยะอินทรีย์
ที่มีอยู่แล้วภายในและนอกบ้าน คือเศษผักเศษใบไม้ใบหญ้าและ
น้ำ�หมักชีวภาพ
“จำ�ได้ว่าตอนนั้นลองทำ�หลายๆ วิธิีและศึกษากับมัน
อย่างจริงจังมากดูทงั้ คลิปไทยและเทศแทบจะทุกวิธิี เพือ่ หาเทคนิค
ให้เกิดดินอินทรีย์ การทีไ่ ด้ศกึ ษาและลงมือทำ�อย่างต่อเนือ่ ง อดทน
รอคอยให้กองเศษผักทีเ่ รากวนผสม พลิก กลับกอง จนย่อยสลาย
กลายเป็นดินปลูก เมือ่ ทุกอย่างมีพร้อมทัง้ ดินปลูก น้�ำ หมักชีวภาพ
ปุย๋ มูลไส้เดือน นำ�มาใช้จงึ เริม่ ปลูกอะไรก็ส�ำ เร็จ…แต่พอทำ�ไปสักพัก
ก็พบว่างานผสมปุ๋ยมันค่อนข้างหนักและเหนื่อย แล้วพอปลูกผัก
กำ�ลังจะได้เก็บก็มีพวกสัตว์แมลงหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเราเองเข้าไป
คุ้ยเขี่ยรบกวน ทำ�เอาวันๆ ไม่มีเวลาว่างพักผ่อนเลยคิดว่าจะ
ไม่ทำ�ต่อไปแล้ว ซื้อกินเอาตามท้องตลาดถูกกว่ามาก แต่วันหนึ่ง
สามีเกษียณจากการทำ�งาน และไม่ตอ้ งการอยูบ่ า้ นเฉยๆ ได้เข้ามา
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ช่วยการผสมกวนทำ�ปุ๋ย และทำ�แปลงผัก และงานยกเคลื่อนย้าย
วัสดุต่างๆ ในสวน งานที่เคยหนักก็เบาลงไป เมื่อทุกอย่างเป็นไป
ได้ดี งานสวนก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างเป็นรูปเป็นร่าง”
นอกจากทำ�สวนสวยแล้ว ยังทำ�น้ำ�หมัก ทำ�ปุ๋ย แล้วก็เริ่ม
ปลูกผักสลัด ด้วยเป็นผักที่แมลงไม่ชอบ แถมได้ทานผักสลัดสดๆ
หวานกรอบ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกแบบใส่กระถาง โตแล้วแจกจ่าย
แบ่งปันเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง และสามารถจำ�หน่ายให้ผู้บริโภค
ทั้งกระถางไปดูแลต่อได้ด้วย
การปลูกผักสไตล์คุณเล็กไม่มีอะไรยุ่งยาก ยังคงอยู่บน
พื้นฐานของการใช้เศษของเหลือใช้ท่ีกลายเป็นขยะรอบกายมา
ดัดแปลงใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เศษราวตากผ้าเก่าๆ กรงสุนัขเก่า
มาดัดแปลงในการปลูกผัก หรือปลูกผักในลังโฟมที่ไปได้จากร้าน
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อาหารญี่ปุ่น กะบะพลาสติกใส่ผลไม้ที่ไม่ใช้แล้ว ใช้พื้นที่รอบๆ
บ้าน ปลูกผักสลัด ทำ�ไปทำ�มามีผกั เยอะเหลือกิน มีมากพอแจกจ่าย
ให้เพื่อนๆ ตัดกลับไปกินที่บ้าน แล้วจุดเปลี่ยนอีกครั้งก็มาถึง
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำ�ลังคิดจะเลิกปลูกผัก คุณเล็ก
เก็บรื้อสวนผักทุกอย่างออก ทำ�ความสะอาดบ้าน มองเห็นภาพ
บ้านโล่ง นึกว่าต่อไปจะไม่เห็นแปลงผักแล้ว หยุดไปเทีย่ วไหนต่อไหน
ดีกว่า ไม่มีภาระแล้ว แต่ช่วงที่คุณเล็กไปเที่ยวหัวหิน ได้ไปเยือน
สวนผักอินทรีย์ขนาดกว้างกว่าสองร้อยไร่ที่มีการปรับปรุงดินจาก
สภาพดินแห้งปลูกอะไรไม่ได้นอกจากสับปะรด จนปัจจุบนั ปลูกผัก
ได้เกือบทุกชนิด และเป็นจุดท่องเทีย่ วทีห่ ลายๆ คนต้องแวะมาชม
เพือ่ การพักผ่อนและเพือ่ การเรียนรู้ คุณเล็กเหมือนโดนน้�ำ มันราด
ลงไปบนกองไฟที่ถ่านกำ�ลังมอดให้คุโชนขึ้นมาอีกครั้ง มันมีความ
คิดอยากจะทำ�อะไรบางอย่าง เมือ่ กลับถึงหาดใหญรีบนําเรือ่ งราว
ที่ได้เห็นไปคุยกับพี่เขย จนได้ความคิดว่า จะร่วมมือกันทำ�ฟาร์ม
ผักสลัด ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก วันรุ่งขึ้นโรงเรือนก็ถูกพี่เขยสั่งมา
ให้ทันทีอย่างชนิดที่คุณเล็กเองยังตั้งตัวไม่ทัน
“สงสัยกลัวเราจะเปลี่ยนใจ ถึงตอนนี้ยอมรับได้เลยว่า
วงการการทำ�เกษตรนี้เข้ามาแล้วถอนตัวยาก การลงทุนครั้งนี้มิได้
อยากทำ�เพราะหากำ�ไรเป็นหลัก แต่อยากจะทำ�ให้หลายๆ คน
ได้ ทำ � หมื อนที่ เ ราเคยทำ �  อยากจะแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ที่ เ รา
เจอมา และส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป ตอนนี้สวนผักภูธารก็เพิ่ง
จะเริ่มต้น ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมาย”
คุณเล็กเพิง่ หัดปลูกผักสลัดมาได้ประมาณปีกว่าๆ ปีทแี่ ล้ว
ซื้อต้นกล้ามาแต่หาที่ปลูกผักไม่ได้ แต่เป็นคนที่ชอบประยุกต์
การนำ�สิ่งเหลือใช้รอบตัวเอามาทำ�ใหม่ หลังเดินสำ�รวจรอบบ้าน
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เจอกรงหมาเก่าๆ ทีพ่ สี่ าวไม่ได้ใช้แล้ว ก็เกิดไอเดียเปลีย่ นกรงหมา
มาเป็นโรงผัก รื้อหลังคาสังกะสีออก ใส่แผ่นพลาสติกใสแทน
แล้วก็ทำ�กะบะไม้แทนพื้นกรง จากนั้นก็เอาต้นกล้าผักสลัดที่ปลูก
ในกระถางเอาไปปลูกในกรง
ปัญหาแรกของศัตรูพืชที่เจอ คือเจ้าเหมียวเข้าไปทำ�ธุระ
ในกะบะคุ้ยกลบให้ปุ๋ยเสร็จสรรพ จนแทบต้องกั้นตาข่าย…แต่คุณ
เล็กสามารถแก้ปัญหาโดยการปลูกในกระถางแทนแล้วเอาใส่ใน
กระบะ กรงนี้เป็นที่หลบฝนได้ดีมากเพราะช่วงนั้นเป็นหน้าฝน
ผ่านไปไม่นาน ผักงอกงามดีมาก
และนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีว่าถ้าหากอยากปลูกผัก…หาอะไร
ก็ได้…ที่ทำ�ให้กันแดดกันฝน ผักก็จะโตให้เราได้ชื่นชมในไม่ช้า

การตลาดยุคโควิด

ปี 2563 ปลูกผักสลัดจนช่ำ�ชองแล้ว เป็นช่วงโควิด-19
แพร่ ร ะบาดพอดี คุ ณ เล็ ก มี เ วลาอยู่ กั บ บ้ า นเริ่ ม ขยายพื้ น ที่
ยกแปลงผักสลัดเป็นระบบ ขยายการปลูกต้นกล้า ลองผิดลองถูก
ไปด้วย ทำ�ให้ได้ต้นกล้าผักสลัดจำ�นวนมาก เหลือพอจะแบ่งขาย
ส่งต่อในราคาเท่าทุน เท่ากับเป็นการแบ่งปันไปในตัว
คุณเล็กจัดทำ�เพจ ประกาศแบ่งปันต้นกล้าที่มีอยู่ราว
1 พันต้น วันเดียวก็หมด จนต้องขยายอีกรอบ
นอกจากนัน้ คุณเล็กยังประยุกต์การทำ�แก้มลิงมาช่วยพยุง
ไม้ที่ปลูกในกระถางให้สามารถมีน้ำ�ดูดมาใช้หลังจากรดน้ำ�อย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้แผงรั้วเก่าปูกระดาษลังหรือพลาสติกเจาะให้น้ำ�
ไหลได้แล้วปูดินลงไปก่อนนำ�กระถางมาวาง
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ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ของคุณเล็ก :
ขอแนะนำ�สินค้าตัวใหม่ ต้นกล้า#minicup ต้นกล้าต้นโต
แข็งแรง พร้อมย้ายลงแปลงหรือในกระถาง สำ�หรับมือใหม่ หรือ
มือโปร ต้องการปลูกผักกินเองและร่นระยะการดูแล เราเริม่ ต้นจาก
เพาะและดูแลให้ต้นกล้าแข็งแรง จนอายุได้ประาณ 20-25 วัน
เมือ่ ท่านลูกค้านำ�ไปปลูกลงแปลงหรือใส่กระถาง เลีย้ งต่อประมาณ
อีกเพียงแค่สองอาทิตย์ทา่ นก็สามารถเริม่ เก็บกินผักสลัดได้เรือ่ิ ยๆ
แล้วค่ะ
เรามีผักหลากหลายชนิดให้เลือก
ราคาช่วงเปิดตัว เพียงแค่ 12 บาท ต่อถ้วย เท่านั้น
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รอมา 60 วันสมควรแก่เวลาพิสูจน์คุณภาพและรสชาติ
ของผักสลัดแก้ว…เลยต้องประเดิมตัดมา
หนึ่งหัวชั่งน้ำ�หนักได้ 350 กรัม แกะใบออกมาแล้ว
ได้เต็มหนึ่งกะละมัง ล้าง สบัดน้ำ�เสร็จลองชิมโดยทันทีโดยไม่ได้
น็อคน้ำ�แข้ง รสชาติหวานกรอบไม่มีขมเลยแม้แต่นิดเดียว นี้ถ้าได้
น็อคน้ำ�แข็งหรือเก็บแช่ตู้เย็นก่อนกินมันคงกรอบเย็นหวานฉ่ำ�
สมกับที่ชื่อ Iceberge Lettuce จริงๆ
กำ�ลังใจมา วันนีต้ อ้ งรีบหาเมล็ดพันธ์เุ พิม่ ปริมาณการปลูก
แต่ นั้ น แหละต้ อ งรอกั น อี ก 50 วั น นะแฟนคนกิ น ผั ก อิ น ทรี ย์
ปลอดสารพิษ

แบ่งปันความรู้

การปลูกผักกระถาง ใช้พื้นที่น้อยและจัดการไม่ยาก
การปลูกผักสลัดในกระถางในบริเวณบ้าน ยกแปลงโดย
ใช้เศษวัสดุเหลือใช้คือกะบะพลาสติก (หรืออย่างอื่นที่ทำ�เป็นขา
ของแปลงผัก) กับเศษกระเบื้องหลังคาที่ใช้แล้วหรือใครจะลงทุน
ซื้อใหม่เลยก็ไม่กี่บาท
เมือ่ ตัง้ ขาแล้วปูแผ่นกระเบือ้ ง ก็จะปูดว้ ยวัสดุปลูก หรือดิน
บางๆ จากนั้นก็นำ� Mini Garden หรือกระถางต้นผักตั้ง ก็เป็น
อันเสร็จ
ผักสลัดชอบแสงแต่ไม่ร้อนจัด ถ้าหากได้แดดจัดเต็มที่
ตอนเช้าครึ่งวันและร่มในตอนบ่ายเขาก็อยู่ได้แล้ว หากตั้งที่มีแดด
ส่องทั้งวันก็ควรที่จะใส่พลางแสงขนาด 50%
สำ � หรั บ ลู กค้าที่ไ ม่มีพื้นที่ข้างบ้านหรือหน้ า บ้ า น แต่ มี
ดาดฟ้า…สามารถใช้พนื้ ทีเ่ พียงเล็กน้อยปลูกผักสลัดได้เป็นร้อยต้น
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นี้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ คุ ณ เล็ ก ใช้ ใ ห้ ค วามรู้ ค วบคู่ กั บ การ
ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตผักสวยๆ ให้กับลูกค้าซื้อต้นกล้าผักสลัด
และ#minigarden ต้นผักสลัดกระถางจากฟาร์มไปแล้วเอาไป
ใส่กระถางปลูกในโรงเรือนน็อคดาวน์ ป้องกันแสง นก และแมลง
ได้เป็นอย่างดี
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รูปแบบการตลาด

ปัจจุบนั สวนผักภูธารมีผกั สดปลอดสารพิษปลูกกับดิน ไม่มี
สารเคมี หรือสารกำ�จัดแมลง ตัดผักเสร็จ ล้าง สะปัดน้ำ� ตัดแต่ง
ก่อนบรรจุถุง หนึ่งถุงประกอบด้วยผักกาดแก้ว เรดคอส กรีนโอ๊ค
แรดโอ๊ค และคอส หนึ่งถุงราคา 40 บาท น้ำ�หนักต่อถุงประมาณ
160-200 กรัม
รูปแบบการผลิต มีตั้งแต่ลงกระถาง วางบนแผ่นกระเบื้อง
แบบยกแคร่สูง และทำ�โรงเรือนขนาดเล็ก
รูปแบบการขาย ได้เปิดเพจ การสือ่ สารผ่านเฟซบุก๊ ส่วนตัว
กลุ่มไลน์ของเครือข่ายต่างๆ เพจของเครือข่าย ให้เบอร์โทรหรือ
ส่งข้อความอินบ็อกซ์ ช่วยแจ้งชื่อเบอร์โทรและสถานที่ที่จัดส่ง
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พร้อมกับรับส่งเฉพาะในตัวเมืองหาดใหญ่และสงขลา หรือจองแล้ว
มารับที่ฟาร์ม และสำ�หรับลูกค้าที่ต้องการรับประจำ�ทางสวน
มีส่วนลดให้ต่างหาก
นอกจากนั้นแล้ว คุณเล็กยังจำ�หน่ายในส่วนของต้นกล้า
ผักสลัดอีกด้วย โดยจำ�หน่ายเป็นถาด และเมื่อผักสลัดเติบโต
คุณเล็กประกาศขายพร้อมกระถางอีกด้วย
คุณเล็กบอกว่าในส่วนผู้ผลิตเองมองว่าการปลูกผักขายได้
กำ�ไรเยอะ แต่ไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเงิน ได้มาเป็นน้�ำ หยดติง๋ ๆ
ตามร่างกาย ได้เป็นวิตามินที่ดีจากการตากแดด ได้ตื่นเช้ามาดู
บรรยากาศสวยๆ ได้กัลยาณมิตรที่คุยกันเรื่องสวนผัก ได้เห็น
หลายๆ คนมีกระถางผักสลัดสวยๆ ที่เขาเอาไปดูแลต่อ เป็นหนึ่ง
เครือข่ายของกองทัพพลเมืองอาหาร เท่าที่ตัวเองมีกำ�ลังและ
พื้นที่ ถึงแม้จะน้อยนิดแต่รวมๆ กันหลายครัวเรือนก็เยอะเป็น
ประโยชน์ต่อการลดการเดินทาง
ที่สำ�คัญ ผู้บริโภคสามารถลดความเสี่ยงเรื่องการบริโภค
ผั ก ปนสารพิ ษ ความตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพของ
ผู้บริโภคนี้เองจะทำ�ให้ตลาดเปิดกว้าง และทำ�ให้ผู้ผลิตค้นหา
ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้น มีช่องทางสื่อสารและรับส่งผลผลิตที่
หลากหลาย สะดวก ยืดหยุ่นในการจัดการก็เป็นอีกปัจจัยสำ�คัญ
การทำ�สวนเป็นเรื่องที่ทำ�ให้มีสมาธิขั้นสูง ลงสวนเมื่อไหร่
ลืมโลกภายนอกหมดเลย เพราะต้องดำ�ดิ่งไปกับประสบการณ์
การผลิตตรงหน้า เช่นนั้นแล้วความรู้ที่ถูกต้องในการผลิตและ
การลองผิดลองถูกจึงเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ
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7

ห้องเรียน
สวนผักคนเมือง

สวนผักคนเมืองหาดใหญ่เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของ
ผู้สนใจในการปลูกผักอินทรีย์ในรูปแบบคนเมือง ที่มีพื้นที่น้อย
แต่รักสุขภาพ และต้องการปลูกผักที่จะใช้บริโภคด้วยตัวเองมาก
กว่าที่จะซื้อจากตลาด ด้วยเงื่อนไขด้านสุขภาพที่เกิดภาวะโรค
เรื้อรังมีต้นทางมาจากการบริโภคผัก ผลไม้ที่มีสารพิษปนเปื้อน
คือแรงจูงใจสำ�คัญทำ�ให้คนเมืองต้องการปรับตัวเองให้สามารถ

ON ZOOM
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (ACCCRN)
ได้กลายมาเป็นผูส้ นับสนุนสำ�คัญ โดยร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่
ประสานชุมชนที่อยู่ในละแวกชานเมือง ได้แก่ ชุมชนหน้าวัด
หาดใหญ่ใน ชุมชนริมควน ชุมชนเทศาพัฒนา ชุมชนริมคลอง
ร.1 เป็นต้น มาร่วมเรียนรู้และสร้างการผลิต และมีครูไก่ วุฒิศักดิ์
เพ็ชรมีศรี เกษตรตำ�บลหาดใหญ่ในขณะนั้น มาเป็นวิทยากรหลัก
ในการให้ความรู้เรื่องพื้นฐานการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การปรุงดิน
การทำ�ปุ๋ยที่ใช้ขยะเปียกในครัวเรือนจำ�พวก เศษผัก เปลือกผลไม้
มาหมักกับน้ำ�ตาล และมูลสัตว์ หรือเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อัฟริกัน
เพื่อให้ได้มูลไส้เดือนไปทำ�ปุ๋ย รวมไปถึงการจัดการแมลงหรือศัตรู
พืชด้วยสารสมุนไพร นำ�ความรูท้ างการผลิตมาปรับใช้กบั คนเมือง
ด้านหนึ่งเป็นการจัดการขยะไปด้วย พร้อมกับพัฒนารูปแบบการ
ปลูกผักในแบบคนเมืองที่นำ�วัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะในการ
ปลูกผัก เช่น ล้อยาง กล่องโฟม ถังสี กระป๋องน้ำ�มันเครื่อง ฯลฯ
รวมไปถึงสร้างรูปแบบสวนผักแนวตั้ง การปลูกผักบนดาดฟ้า
ระเบียง และอื่นๆ อีกมาก โดยเริ่มเปิดห้องเรียนสวนผักคนเมือง
ประจำ�เดือนมาตั้งแต่พฤษภาคม 2555
มีทางเลือกในการบริโภค ขณะที่ผัก ผลไม้ ที่หาได้ในท้องตลาด
มักจะถูกผูผ้ ลิตและการตลาดเร่งให้เกิดการผลิตทีร่ วดเร็ว เพือ่ สนอง
ตอบความต้องการทีม่ อี ย่างมหาศาลของผูบ้ ริโภค จำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และสารเคมีในการผลิต
มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้
เฟลเลอร์ และโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือ
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แหล่งเรียนรู้

นับแต่นั้นเป็นต้นมา กิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมือง
หาดใหญ่ ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกที่สนใจ โดยส่วนใหญ่
จะเปิดเรียนวันอาทิตย์ ช่วงเช้าจนถึงเที่ยง เรียนรู้ไปด้วยและฝึก
ปฏิบัติไปด้วย จนกระทั่งผ่านไป 1 ปีจึงเกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นมา
หลายจุด อาทิ สวนเบญจพฤกษ์ สวนปู่กับย่า สวนผักบนดาดฟ้า
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อุโมงค์ผักบังสวาสดิ์ เป็นต้น แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เกิดขึ้นจาก
สมาชิกห้องเรียนสวนผักคนเมืองทีส่ นใจและต้องการพัฒนาตัวเอง
รวมถึ ง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะยกระดั บ การปลู ก ผั กในรู ป แบบที่ ต น
สนใจ
สวนเบญจพฤกษ์ มีพื้นที่ราว 1 ไร่ ดินเป็นดินทรายขี้เป็ด
จึงปรับดินไปทีละจุด ทำ�โครงสร้างดินใหม่ให้สมบูรณ์พอที่จะ
ปลูกผัก โดยมีวิทยากรหลักคือ ป้าทุม ลุงยูร ทั้งคู่สนใจการปลูก
ผักในวัสดุที่เหลือใช้ ตั้งแต่เปลือกไข่ ถุงปุ๋ย ขวดน้ำ�  ล้อยาง
กล่ อ งโฟม และปลู กไม้ ผ ลจำ � พวก มะละกอ มะนาว พริ ก
แก่นตะวัน นำ�ความรูพ้ นื้ ฐาน ได้แก่ การทำ�ดินพร้อมปลูก การทำ� 
ปุ๋ยก้อน มาเสริมให้ผู้สนใจ
สวนปู่กับย่า มีพื้นที่ราว 3 งาน เป็นสวนสมรม ปลูกไม้
ยืนต้น ผสมผสานกับผักนานาชนิด และไม้ผล มะเฟือง มะนาว
ฟักเขียว น้ำ�เต้า เสาวรส ที่นี่ยังเป็นจุดเรียนรู้การทำ�สบู่ แชมพู
การเพาะถั่วงอก การเลี้ยงไส้เดือนแบบกะละมัง โดยมีป้าหมาย
ลุงโกมินทร์เป็นวิทยากร
อุโมงค์ผักบังสวาสดิ์ ที่นี่เคยเลี้ยงนกแต่ก็เลิกราไป หันมา
เลีย้ งแพะ จึงมีมลู แพะมาเป็นปุย๋ ปลูกผัก ทีน่ ใี่ ช้ลอ้ ยางในการปลูก
ผักนานาชนิด มีการปลูกหลายรูปแบบ ทำ�เป็นอุโมงค์ผัก ทำ�ค้าง
ให้กับผักผลไม้ได้อาศัย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นจุดเรียนรู้การ
ทำ�น้�ำ หมักชีวภาพ การทำ�ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีบงั สวาสดิ์
เป็นวิทยากรหลัก
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง 2 ปีผ่านไป มีการปรับรูปแบบ
สั ญ จรไปเรี ย นรู้ ยั ง จุ ด เรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาตั ว เองขึ้ น จนสามารถ
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ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ การเรียนแต่ละครั้งจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า กำ�หนดวันเวลาที่ชัดเจน แล้วให้ผู้สนใจ
เดินทางไปด้วยตัวเอง ส่วนกลางจะดูแลเรื่องอาหารมื้อเที่ยง และ
ค่าวิทยากรพร้อมวัสดุสาธิต ใช้เวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่
การแนะนำ�ตัว แนะนำ�จุดเรียนรู้ การชมจุดเรียนรู้ และเรียนรู้กับ
ฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำ�หนดขึ้นในแต่ละครั้ง นับแต่นั้นเครือข่าย
สวนผักคนเมืองหาดใหญ่จึงเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัว โดยมีมูลนิธิ
ชุมชนสงขลาแสวงหางบประมาณมาช่วยเสริมหนุนการเรียนรู้
มีการสนับสนุนจากหลายแหล่ง เช่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังจัดตั้งกองทุนสวนผักคนเมืองขึ้นเพื่อ
ระดมทุน และนำ�รายได้จากการมาดูงาน การออกนิทรรศการ
และการจำ�หน่ายผลผลิตมาเก็บไว้เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับ
กิจกรรมของสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ให้มีความต่อเนื่อง
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มาถึงปี 2562 สวนผักคนเมืองหาดใหญ่มีสมาชิกราว
500 คน กระจายอยูใ่ นหลายพืน้ ที่ และมีเครือข่ายภายนอกมาเรียนรู้
ณ จุ ด เรี ย นรู้ ส วนผั ก คนเมื อ งหาดใหญ่ ที่ มี เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ได้ แ ก่
สวนผั ก แนวตั้ ง ชุ ม ชนมงคลหรรษา สวนผั ก สุ ภ าพอ่ อ นหวาน
สวนผักทุง่ ลาน เป็นต้น และการออกนิทรรศการ การนำ�ความรูไ้ ป
เผยแพร่ผ่านกิจกรรมการประชุม การออกงานต่างๆ มีผู้เข้ามา
เรียนรู้ไม่ต่ำ�กว่า 2 หมื่นคน

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง ON ZOOM

ปี 2563 สวนผั ก คนเมื อ งหาดใหญ่ เ ข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา มีการออกมาตรฐาน
SGS-PGS เพื่อให้สมาชิกที่สนใจการผลิตสามารถส่งผลผลิตเข้า
จำ�หน่ายยังตลาดโรงพยาบาลและที่อื่นๆ กิจกรรมห้องเรียนสวน
ผักคนเมืองจึงได้ขยายพื้นที่สัญจรไปยังเครือข่ายสมาชิกที่เข้ามา
อยู่ในเครือข่ายเกษตรสุขภาพฯ สมาชิกที่มาร่วมบางคนหิ้วปิ่นโต
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ผัก ผลไม้มาร่วมรับประทานมือ้ เทีย่ งด้วยกัน บางครัง้ ก็มกี ารซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนผลผลิต
ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากโควิด-19 ห้อง
เรียนสวนผักคนเมืองจึงปรับตัวอีกครัง้ โดยการใช้ระบบการประชุม
ทางไกล แอพพลิเคชั่น Zoom เปิดห้องเรียนสวนผักทางอากาศ
ให้กับสมาชิกที่สนใจเรียนรู้ และขยับเวลามาเป็นทุกบ่ายของวัน
อาทิ ต ย์ สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง แทนที่ จ ะเป็ น เดื อ นละครั้ ง เช่ น ปกติ
ด้วยสถานการณ์การหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติ การเว้นระยะห่างของ
บุคคล เอื้อให้ทุกคนมีเวลาที่จะมาปลูกผัก หรือเรียนรู้ด้วยกัน
โดยมีรูปแบบการจัดการดังนี้
1. มูลนิธิชุมชนสงขลากำ�หนดหัวข้อการเรียนรู้ ประสาน
วิทยากร นัดหมายวันเวลา และซักซ้อมการใช้ ZOOM รวมไปถึง
การเตรียมภาพนิ่ง (กรณีนำ�เสนอด้วยเพาเวอร์พอยต์) หรือ
การมี ก ารสาธิ ต ประกอบ หรื อ นำ � ชมสถานที่ ผ่ า นกล้ อ งจาก
สมาร์ทโฟน
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2. ประชาสั ม พั น ธ์ ล่ ว งหน้ า ไปยั ง สมาชิ ก ที่ ส นใจผ่ า น
เฟซบุ๊ก : สวนผักคนเมือง กลุ่ม Line สวนผักคนเมือง เกษตร
สุขภาพสงขลา เครือข่ายต่างๆ ราว 10 กลุ่ม พร้อมกับแนบไฟล์
คู่มือการใช้ Zoom แบบรวบรัด แนะนำ�ให้สมาชิกได้ดาวน์โหลด
3. เปิ ด ห้ อ งเรี ย นก่ อ นเวลาครึ่ ง ชั่ วโมง เพื่ อให้ ส มาชิ ก
ได้เข้ามาตามรหัส Meeting ID และ Password ทีจ่ ะมีแตกต่างกัน
ในแต่ละครัง้ ด้วยประเด็นและผูส้ นใจทีต่ า่ งกัน สมาชิกทีเ่ พิง่ เริม่ ใช้
Zoom จะได้เกิดทักษะการเปิดเสียง การเปิดกล้อง และอื่นๆ
สร้างความคุ้นเคย และแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่มีปัญหาสำ�คัญๆ ก็คือ เข้ามา
ในห้ อ งได้ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ เ ปิ ด เสี ย ง สมาร์ ทโฟนรุ่ น เก่ า มี ค วามร้ อ น
กินแบตเตอรี่ หรือพูดแทรกระหว่างการบรรยาย เหล่านี้ทีมจัด
จะต้องมี HOST คอยทำ�หน้าที่ในการแก้ปัญหา
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4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ จะมีผดู้ �ำ เนินรายการ 1 คน
วิทยากรอาจมีหลายคน ให้ความรู้ประกอบการภาพนิ่งหรือการ
สาธิต พร้อมเปิดการซักถามแลกเปลี่ยนกันตามความเหมาะสม
ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง และมีการบันทึกภาพและเสียงของการ
เรียนรู้ไว้ นำ�มาเผยแพร่ผ่านกลุ่ม Line และเฟซบุ๊กของกลุ่ม
5. เนื้อหาที่เรียน จะมีแกนหลักคือ จุดเรียนรู้หรือสวน
ของสมาชิก 1 จุด บอกเล่าประสบการณ์ แนวคิด แรงบันดาลใจทีม่ า
ปลูกผัก เนือ้ หารองก็คอื ความรูพ้ นื้ ฐานของสวนหรือจุดเรียนรูน้ นั้
จะนำ�เสนอ และเสริมด้วยการเปิดคลินกิ สวนผักคนเมืองโดยครูไก่
เพื่อยกระดับความรู้
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง ON ZOOM ยุคนี้มีสมาชิก
หน้าใหม่เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น สมาชิกเดิมก็สามารถเปิดบันทึก
การเรียนรู้จากช่องทางสื่อที่มีการเรียนรู้โดยไม่จำ�เป็นที่จะต้อง
ปรับตัวกับเทคโนโลยี แต่ผู้ที่สามารถปรับตัวได้ มีสมาชิกผู้สูงวัย
จำ�นวนหนึ่งที่พยายามเรียนรู้ และสามารถเข้ามาใช้ระบบการ
ประชุมทางไกลอย่างคุ้นเคยและเป็นสมาชิกประจำ�ก็มีหลายคน
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สวนปู่กับย่า
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จุดเริ่มต้น

โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ มีการกระจุกตัว นำ�ด้วยเกษตร
20% การท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั อาหาร 16% การค้า 11% ภาคการผลิต
4% การผลิ ต มี ก ารกระจุ ก ตั ว พึ่ ง พาผลผลิ ต ทางการเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา แปรรูป 50% ไม้ยางพาราสัดส่วน 12%
ข้อดีมีการเพิ่มการกระจายสินค้า มีการแปรรูป เช่น ถุงมือยาง
ขณะที่การจ้างงานภาคเกษตร 2 ล้านกว่าคน ภาคส่วนโรงแรม
ธุรกิจได้รับผลกระทบจากมาตรการรับมือโควิด-19 ของรัฐมากถึง
1.2 ถึง 1.3 ล้านคนและภาคการผลิต 4 แสนกว่าคน โดยรวม
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ภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ภาคแรงงาน 1.7 ล้านคน
ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบโดยอ้อม
ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงมากขึ้นต่อผู้ที่กล่าวมาข้างต้น
แต่หากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในภาคเกษตรหาก
สามารถพึ่งตนเองด้วยการมีระบบตาข่ายทางสังคมรองรับ ด้วย
กิจกรรมการผลิตอาหารและลดรายจ่ายด้วยตนเองจะลดผลกระทบ
ดังกล่าวลงไปได้มาก ดังตัวอย่างสวนปู่กับย่าที่จะกล่าวถึงต่อไป
ปี 2508 ป้าสมหมาย ตุกชูแสง มาอยู่หาดใหญ่โดยการ
เป็นแม่ค้า มีจิตอาสาช่วยงานเทศบาลบ้าง คลุกคลีกับการขายผัก
ซื้อผักในตลาด เห็นว่ามีการใช้สารเคมีมากเกินไป จึงหลีกเลี่ยง
โดยการปลูกกินเล็กๆ น้อยๆ โดยมีสวนและบ้านอยูก่ นั คนละแห่ง
ปัจจุบันบริเวณรอบบ้านในซอยเพชรเกษม 28 เทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายอย่าง ป้าสมหมาย ตุกชูแสง
และลุงโกมินทร์ สองสามีภรรยาทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ ทำ�สบู่ใช้เอง
ในฐานะที่เป็น อสม.หลังจากเรียนรู้การกลั่นหัวเชื้อตะไคร้หอม
ก็ได้น�ำ มาทำ�สเปรย์ตะไคร้หอม โลชัน่ ตะไคร้หอม ทีห่ น้าสำ�นักงาน
กองทุนชุมชนปกติกป็ ลูกผักสวนครัวอยูก่ อ่ นแล้ว ป้าสมหมายเริม่
ปลูกผักในภาชนะอืน่ ๆ ทีเ่ หลือทิง้ ไม่ใช้ ผักทัง้ ปลูกในกระถางแขวน
วางบนพื้น บ้างก็ใส่กล่องโฟม มีพืชผักจำ�พวก สะระแหน่ พริก
มะเขือเทศ พอให้เพื่อนบ้านมาแบ่งปันไปทานกันไม่ขาด
เวลาว่างที่เหลือจากรับส่งหลานไปเรียน หรือกิจกรรม
สาธารณะในฐานะประธาน อสม. เวลาที่เหลือของป้าสมหมาย
และสามี จะอยู่ที่สวนริมคลอง เทศบาลเมืองควนลัง หลานๆ
เรียกสวนแห่งนี้ว่า สวนปู่กับย่า สวนปู่กับย่าเดิมซื้อเป็นดินห้อง
2 ห้อง ปลูกเป็นบ้านเล็กๆ อยู่ได้สักระยะหนึ่งปลูกผักเล็กๆ
150 New Normal
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น้อยๆ เริ่มต้นด้วยการปลูกไม้ใบส่งตลาดร้านดอกไม้ และได้รู้จัก
สวนผักคนเมือง เปลีย่ นไปปลูกผักกินได้ กินไม่หมด แบ่งปันเพือ่ น
และได้นำ�ไปขาย สวนปู่กับย่าเริ่มด้วยการปรับสภาพดิน ดินเดิม
เป็นดินที่ไม่มีคุณภาพ เป็นดินจากการขุดคลองชลประทาน ไม่มี
แร่ธาตุ ใช้อีโต้จวกเพราะดินแข็งมาก แต่อาศัยความชอบทำ�ไป
ปรับปรุงดินไปเรื่อยๆ โดยการบ่มดินและเลี้ยงไส้เดือน เนื่องจาก
อยู่ในตลาดมีเศษผักเปลือกผลไม้ เปลือกไข่ เก็บมาใช้ไวนิลปู
แล้วนำ�เศษวัสดุต่างๆ มากอง มาสับ มารวมกัน แล้วคลุกกับดิน
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ที่หมดสภาพ เติมมูลสัตว์เป็นปุ๋ยใช้ข้ีวัวและขี้ไก่ ใช้น้ำ�หมักผสม
บ่มไว้ประมาณ 15-20 วัน นำ�มาผสมกับดินที่หมดสภาพ
ในสวนแห่งนี้ป้าสมหมายและสามีปลูกพืชขึ้นค้าง นำ�ผัก
ขึ้ น ค้ า งใช้ เ อ็ น เส้ นใหญ่ ถั ก คลุ ม เหมาะสำ � หรั บ พื ช ทอดเลื้ อ ย
เก็บผลที่อาศัยช่องว่างเติบโต ปลูกพืชหลายชนิดด้วยกัน อาทิ
ถั่วพู แตงกวา มะระ เสาวรส ปลูกผสมผสานกันจะทำ�ให้แมลง
รบกวนน้ อ ยกว่ า ปลู ก พื ช ชนิ ด เดี ย ว พื ช จำ � พวกนี้ จ ะยื ด ตั ว ขึ้ น
วันละน้อย
ป้าสมหมายปลูกมะเฟือง อดีตประสบปัญหามีหนอน
ตลอดเวลา หนอนนีเ้ กิดจากแมลงวันทอง หรือแมลงผลไม้รบกวน
ครูไก่-วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี นักวิชาการเกษตรที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำ�
ให้ทำ�กับดับแมลง โดยใช้ฮอร์โมนเพศของแมลงวันทองเป็นตัวล่อ
ฮอร์โมนชนิดนี้ทำ�จากกะเพราแดง นำ�มาขยี้แช่กับแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ 2-3 วันนำ�มาหยดใส่สำ�ลี ใส่ไว้ในขวด ใส่น้ำ�  เจาะรู
ตัดขวดทีม่ เี พียงหัวขวดและคอขวดใส่ในรู แมลงทีต่ ามกลิน่ ฮอร์โมน
เข้าไปจะตกอยูใ่ นน้�ำ ในขวด หรือนำ�ถุงพลาสติกสีเหลืองมาทากาว
เหลืองดักแมลง ล่อแมลงมาติดกาว

“คนกินเนื้อข้างในต้นไม้กินเปลือกข้างนอก”

เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง ป้าสมหมายเลี้ยง
ไส้เดือนพันธุ์อัฟริกา มาช่วยย่อยเศษอาหาร ไส้เดือนนี้ราคา
กิโลกรัมละ 2,000 บาท ในช่วงแรกป้าหมายลงมือทำ�โรงเลี้ยง
ไส้ เ ดื อ นเป็ น เพิ ง ร้ า นง่ า ยๆ พื้ น ด้ า นหนึ่ ง ควรสู ง กว่ า อี ก ด้ า น
พร้อมเจาะรูให้น้ำ�ผ่าน มีกะละมังรองรับน้ำ�เยี่ยวของไส้เดือน
การทำ�โรงเลี้ยง นำ�กองดินและไส้เดือนมารวมกัน แยกดินเป็น
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3 กอง กองเก่า กลาง และใหม่ เว้นช่องว่างเติมอาหารไส้เดือน
ได้แก่ เศษผักผลไม้ในกองดินใหม่ ไส้เดือนจะคลานมาหาเศษอาหาร
เราจะได้นำ�ดินเก่าไปทำ�ปุ๋ย ไส้เดือนนี้จะมีอายุ 3-4 ปี หากเรา
ฉีดน้�ำ ให้ชมุ่ ไส้เดือนจะเยีย่ วออกมาให้เราได้น�ำ น้�ำ ไปใช้ประโยชน์
เป็นน้ำ�ที่มีคุณสมบัติดีกว่าน้ำ�หมักชีวภาพหลายเท่า เวลาใช้ฉีด
รดผักให้ผสมน้ำ�  2 ช้อนต่อน้ำ�  5-10 ลิตร หากใส่ในดินจะช่วย
พรวนดิน ขยันกว่าไส้เดือนพันธุ์ท้องถิ่นหลายเท่า
ต่อมาเพื่อให้สะดวกกับการดูแล ป้าหมายปรับมาเลี้ยง
ไส้เดือนในกะละมัง ทำ�ให้สามารถขยายพันธุ์ และนำ�มาสู่การ
สร้างรายได้เสริมอีกมาก ป้าหมายสามารถจำ�หน่ายทั้งไส้เดือน
โดยจำ�หน่ายไปทั้งกะละมัง หรือจำ�หน่ายเป็นกิโลเฉพาะไส้เดือน
และมูลไส้เดือนที่ผ่านการร่อน และบรรจุถุงพร้อมสรรพ
โดยเลื อ กพั น ธุ์ อั ฟ ริ กั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถย่ อ ยเศษ
อาหารเพื่อเป็นปุ๋ยบริสุทธิ์ ปุ๋ยที่ได้จะมีจุลินทรีย์มากกว่าน้ำ�หมัก
ชีวภาพ 3 เท่า วิธกี ารก็คอื ทำ�บ้านให้กบั ไส้เดือน นำ�มูลวัวมาแช่น� 
้ำ
เทน้ำ�ทิ้ง ตากมูลวัวให้แห้งในกะละมัง ใส่ไส้เดือนลงในมูลวัว
นำ�เศษผักผลไม้ในครัวเรือนมาวางเป็นอาหาร ตามปริมาณไส้เดือน
1 กิโลกรัมจะกินเศษอาหารได้ 3 กิโลกรัม ให้ไส้เดือนย่อยจนได้
ปุ๋ยอินทรีย์ไปปลูกผักอินทรีย์ 100%
สวนปู่กับย่ามีพื้นที่ 3 งาน การปรุงดินโดยการแยกกอง
ต่างหาก ตอนนี้ใช้ไส้เดือนปล่อยในกองดินทั้งขี้วัวและแกลบ
แยกต่างหาก แล้วเลื่อนไปอีกที่เพื่อเลี้ยงไส้เดือนต่อ เป็นการ
ประหยั ดแรงงาน พื้นที่ 3 งาน ปลูกทุกอย่ า งที่ กิน และกิ น
ทุกอย่างที่ปลูก อย่างละนิดละหน่อย เช่น การปลูกฟัก จะเลี้ยง
ไส้เดือนไว้ข้างล่าง ทำ�ให้ฟักมีลูกโต มีผักชนิดต่างๆ เช่น จิงจูฉ่าย
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เปปเปอร์มินต์ หญ้าหวาน ว่านเทวดา ว่านห่างจระเข้ มะม่วงหิมพานต์ เล็บครุฑ ซึ่งมีสรรพคุณยอดทานได้ ทอดกุ้งกลิ่นหอม
ใบแก่แก้ลมวิงเวียน มะนาวในกระถาง แก่นตะวัน แก้วมังกร
ชะพลู ฟูหมักหรือผักซาดิส กระชายขาว มีผักยกแคร่ด้วย มีขจร
ถัว่ พู มะระ ร่วมกันในล้อยางเดียว แตงกวาหากเป็นดอกตัวผูท้ งั้ หมด
ให้เด็ดยอดจะมีดอกตัวเมียออกมาให้ เป็นธรรมชาติของต้นไม้
เพราะกลัวตาย ผักหวาน นอกจากนี้ยังมีไม้ผลด้วย เช่น ขนุน
มีรังผึ้ง กิจกรรมเด่นในแปลงคือ การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งใช้ไวนิล
เก่าๆ มาใช้เพือ่ การเลีย้ ง ใช้ขวดเก่าๆ นำ�มาทำ�รัว้ หมักปุย๋ และดิน
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ในล้อยาง พืชส่วนใหญ่นำ�ขยะเปียกมาใส่ในกระถาง ทำ�ให้ดินดี
เช่น มะนาวต้นเล็กแต่เป็นลูกดก เป็นผลต่อเนือ่ ง เป็นไปตามแนวคิด
“คนกินเนื้อข้างในต้นไม้กินเปลือกข้างนอก”

การปรับตัวช่วงโควิด

ป้าสมหมายและสามี ใช้เวลาอยู่ในสวนมากขึ้น ได้นำ�ผัก
ทำ�เป็นตะกร้าแบ่งปันให้กับผู้บริโภค โดยร่วมกับตลาดรถเขียว
รวมทั้ ง นำ �ไปแบ่ งให้ กั บ กลุ่ ม เปราะบาง เช่ น ฟั ก ผั ก ต่ า งๆ
เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ป้าสมหมายไม่ได้กระทบต่อรายได้
เพราะมีทุกอย่างที่ปลูกไว้ทำ�อาหารได้ “หากเราขยันและใส่ใจ
ก็สามารถปลูกได้ทกุ อย่าง ทำ�ด้วยความชอบทำ�ด้วยความรัก ก็จะ
ทำ�ให้ผักงอกงามได้” นี่คือฐานคิดของป้าสมหมาย
ขณะเดียวกัน เพื่อลดแรงงานการผลิต ป้าสมหมายใช้วิธี
หรือเทคนิคในการปลูก คือ ปลูกให้พืชแต่ละชนิดเอื้อต่อกันได้
เพราะพืน้ ทีม่ นี อ้ ย ตรงไหนว่างก็ปลูกตรงนัน้ สำ�หรับดินแปลงไหน
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ที่เสื่อมสภาพจะมีการรื้อแปลงแล้วปรับปรุงดินใหม่ การปลูกพืช
จะปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆ มีถังหมักซึ่งเอาไว้กลางแปลงเลย
ใส่ประมาณ 4-5 วัน เศษผักผลไม้จะเปื่อย ไม่มีกลิ่น มีฝาปิด
กันแมลงและหนูลงคุ้ย ซึ่งในแปลงสามารถวางได้หลายจุด ผักที่
ปลูกส่วนใหญ่เป็นผักอายุยาว ปลูกทีเดียวก็ได้กนิ หลายปี นอกจาก
นีม้ กี ารทำ� ECO-BRICKS (ขยะจำ�พวกกระดาษนำ�อัดลงในขวด)
ใช้ทำ�เป็นแนวแปลงผัก การนำ�ขยะมาใช้ปลูกผัก เช่น กล่องโฟม
ขวดพลาสติก รางน้ำ�ฝน นอกจากนี้ยังใช้น้ำ�หมักขี้วัวและขี้เถ้า
เพือ่ ทำ�เป็นปุย๋ มีบอ่ ทีท่ �ำ น้�ำ หมัก ใส่ขเี้ ถ้าเป็นการบำ�รุงต้นไม้ และ
เป็นการฆ่าเชื้อราในดิน เป็นการบำ�รุงและรักษาไปในตัว บริเวณ
ไหนที่ดินไม่ดี ก็จะใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปเพื่อปรับปรุงดิน
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GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลหาดใหญ่
อาหารเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต การบริโภค
อาหารที่ ไ ม่ ส ะอาดปลอดภั ย จึ ง เป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ของการเกิ ด
โรคภัยไข้เจ็บทัง้ จากเชือ้ โรคและสารปนเปือ้ นต่างๆ ดังนัน้ คุณภาพ
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร จึงจำ�เป็นต้องมีการควบคุม
ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดเลือก
การขนส่งวัตถุดบิ ไปจนถึงการประกอบและบริการอาหาร ให้ครบ
ทุ ก กระบวนการ เพื่ อให้ ไ ด้ อ าหารที่ ส ะอาดปลอดภั ย สำ � หรั บ
ผู้บริโภค ทั้งยามที่สุขภาพดีและเมื่ออยู่ในภาวะเจ็บป่วย
กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าว
จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็น “โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย” ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายให้โรงพยาบาลใน
สังกัดฯ ดำ�เนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้ได้
158 New Normal
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ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital โดยใช้หลักการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable
and Ecological Sanitation) ที่เชื่อมโยงกับแผนการดำ�เนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วย ญาติ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ส ะอาดมี ม าตรฐานด้ า นความ
ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ปลู ก ผั ก และผลไม้ ป ลอดภั ย ส่ ง ขายให้ กั บโรงพยาบาลในรู ป
วิสาหกิจชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทำ�ให้มีรายได้
หมุนเวียนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองให้อยู่ได้ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ความสำ�คัญของการดำ�เนินงาน
“โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” จึงถูกกำ�หนดเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ
1 ใน 2 ประเด็น ในการยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ของโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
ระดับดีมาก Plus ซึ่งจะยกระดับได้หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากแล้ว ดังนั้น
โรงพยาบาลที่จะยกระดับไปสู่ระดับดีมาก Plus ได้ จำ�เป็นต้อง
มีกระบวนการดำ�เนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ข้อที่ 15
คือ (1) มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่นำ�มาปรุงประกอบอาหารและ
อาหารแปรรู ป ที่ ส ะอาด ปลอดภั ย เช่ น ผั ก และผลไม้ ผ่ า น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน PGS มกอช.หรือ GAP
อาหารแปรรูปได้มาตรฐาน อย. (2) โรงพยาบาลต้องมีการ
ตรวจสอบสารปนเปื้ อ นและสารตกค้ า งในวั ต ถุ ดิ บ ที่ นำ � มาปรุ ง
ประกอบอาหารและอาหารแปรรูปอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (3)
โรงพยาบาลต้องมีการจัดทำ�เมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2
เดือน (4) มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะ
เจาะจง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และ (5) มีการจัด
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ตลาด Green Market ในโรงพยาบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง

เกณฑ์กำ�หนดโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย
มีคณะทำ�งานเป็นทีมและทำ�งานแบบบูรณาการ ได้แก่
หั ว หน้ า ฝ่ า ยโภชนาการและคณะ นั ก วิ ช าการ สาธารณสุ ข
(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด) หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
หรือจากกลุ่มงานเภสัชกรรม หรือผู้แทน ทีมผู้รับผิดชอบ ตรวจ

ประเมิน คณะทำ�งานร้านค้าในโรงพยาบาล และการตรวจประเมิน
มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่
เพื่อสร้างความตระหนัก และความยั่งยืน สนับสนุน ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
ได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย โรงพยาบาล
จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาหารปลอดภัยแก่หน่วยงานอื่น
ระดับจังหวัด เช่น โรงเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิตอาหาร
ปลอดภัยในพื้นที่
ในการตรวจประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล ต้องครอบคลุมทั้งสถานที่ประกอบอาหารใน
โรงพยาบาล และสถานประกอบการร้ า นค้ าในโรงพยาบาล
ร้านค้าสหกรณ์ ให้มีมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐาน
ด้านอาหารผู้ป่วย 2.มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 3.มาตรฐาน ด้าน Clean Food Good Taste
ดังนี้
1. มาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย
ในส่วนนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 : การบริหาร
จัดการ จะต้องมีนักโภชนาการ/นักกำ�หนดอาหาร/โภชนากร
เพือ่ กำ�หนดแผนงานการพัฒนา มีนโยบาย/มาตรการสูก่ ารปฏิบตั ิ
และมีแผนปฏิบัติงาน มีการรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ หรืออาหารเฉพาะโรค ให้ผู้ป่วยและประชาชน
ผูม้ ารับบริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นำ�นโยบาย/มาตรการสูก่ าร
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ปฏิบัติ และมีแผนปฏิบัติงานรองรับ มีมาตรฐานอาหารทั่วไป
(General Diet) มีมาตรฐานอาหารเฉพาะโรค (Therapeutic
Diet) มีมาตรฐานอาหารทางสายให้อาหาร (Tube Feeding)
และจัดหาวัตถุดบิ อาหารปลอดภัย ตามนโยบายอาหารปลอดภัย
ของกระทรวงสาธารณสุข
องค์ประกอบที่ 2 : การดำ�เนินงาน จะต้องมีคณะทำ�งาน
โครงการอาหารปลอดภั ยในโรงพยาบาล จั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จาก
แหล่งผลิต จำ�หน่ายที่ผ่านการรับรอง อาหารปลอดภัย เชื่อถือได้
ส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง ผลิ ต อาหารปลอดภั ยในพื้ น ที่ อย่ า งยั่ ง ยื น
มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดในวัตถุดิบที่นำ�มาปรุงอาหาร
ได้แก่ สารฟอกขาว (ไฮโดรซัลไฟต์) สารฟอกขาว (ซัลไฟต์)
ฟอร์มาลิน สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) บอแรกซ์ ในส่วนน้ำ�มัน
ทอดซ้�ำ จะมีการตรวจ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการตรวจสอบ
สารกำ�จัดศัตรูพืช ที่สำ�คัญ 4 ชนิด ได้แก่ Organophosphate
Cabarmate Organochlorine Pyrithroid
2. มาตรฐานด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารในโรงครั ว ของ
โรงพยาบาล มีองค์ประกอบสำ�คัญ ได้แก่
1) บริเวณที่เตรียม–ปรุงอาหาร จะต้องสะอาด เป็น
ระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อยู่ใกล้กับที่พักขยะหรือบริเวณ
บำ�บัดน้ำ�เสีย ในส่วนพื้น ผนัง ทำ�ด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ
มีสภาพดีและสะอาด โต๊ะเตรียมปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟ
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ต้องทำ�ด้วยวัสดุทำ�ความสะอาดง่าย (เช่น แสตนเลส กระเบื้อง)
มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. มีการ
ป้องกันแมลงวัน เช่น กรุด้วยมุ้งลวด หรือเป็นห้องปรับอากาศ
มีการระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่น และควันจากการทำ�อาหารได้ดี
เช่น มีปล่องระบายควันหรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี
2) ตัวอาหาร น้ำ�ดื่ม และเครื่องดื่ม โดยอาหารและ
เครือ่ งดืม่ จะต้องบรรจุในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท ต้องมีเลขทะเบียน
ตำ�รับอาหาร อาหารสด เช่น เนือ้ สัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง
มีคณ
ุ ภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปนกัน วางสูงจากพืน้ อย่างน้อย
60 ซม.หรือเก็บในตู้เย็น อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำ�มา
ปรุง อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี
เก็บเป็นระเบียบสูงจากพืน้ อย่างน้อย 30 ซม.มีหอ้ งเก็บอาหารแห้ง
โดยเฉพาะ ที่โปร่งสะอาด จัดเป็นระเบียบและชั้นเก็บของชั้น
ล่างสุด ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม.มีห้องเย็นหรือตู้เย็น
เก็บอาหาร ขนาดที่เพียงพอ จัดเป็นระเบียบ และสะอาด ถ้าเป็น
ห้องเย็นต้องมีชั้นวางของ ซึ่งชั้นล่างสุดต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย
30 ซม. อาหารทีป่ รุงสำ�เร็จแล้ว เก็บในภาชนะทีส่ ะอาดมีการปกปิด
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.การลำ�เลียงอาหารที่ปรุงสำ�เร็จ
แล้วไปยังที่ต่างๆ ต้องมีการปกปิดให้มิดชิด น้ำ�ดื่ม เครื่องดื่ม
น้ำ�ผลไม้ต้องสะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด และมีก๊อกหรือ
ทางเทรินน้� 
ำ หรือมีอปุ กรณ์กรณีส�ำ หรับตักโดยเฉพาะ และวางสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
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3) ภาชนะอุปกรณ์ ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน
และส้อม ต้องทำ�ด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น สแตนเลส
กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อะลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน
การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะสำ�หรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ และไม่ตดิ เชือ้
ออกจากกัน ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน และ
ขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการฆ่าเชื้อโรคอ่างล้างภาชนะต้องสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 ซม.และต้องมีท่อระบายน้ำ�ทิ้งที่ใช้การได้ดี
ใช้เครื่องล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการทำ�
ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค หรือมีตู้อบภาชนะ ช้อน ส้อม
วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือเก็บเป็นระเบียบใน
ภาชนะที่สะอาดและปิดมิดชิด และขณะที่ลำ�เลียงไปให้ผู้ป่วย
ต้องมีการปกปิด จาน ชามถ้วย แก้วน้ำ�  และภาชนะใส่อาหาร
ให้กับผู้ป่วย เก็บคว่ำ�ในภาชนะโปร่งสะอาดในที่มิดชิด เขียงต้องมี
สภาพไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหาร
ดิบแยกจากกัน มีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวัน
แล้ว)
4) การรวบรวมขยะและน้ำ�โสโครก ใช้ถังขยะสภาพดี
ไม่รั่วซึม ใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในและมีฝาปิด มีท่อหรือ
รางระบายน้ำ�ที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้ำ�จากห้องครัวและ
ที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบำ�บัดได้ดี และ
ต้องไม่ระบายนำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะโดยตรง มีบ่อดัก
เศษอาหาร และดักไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อนปล่อยลงสู่ระบบ
บำ�บัดน้ำ�เสีย
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5) ห้องน้ำ�  ห้องส้วม ต้องสะอาดประตูไม่เปิดสู่บริเวณ
ที่เตรียม-ปรุง ที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร และ
ต้ อ งมี อ่ า งล้ า งมื อ ที่ ใ ช้ ก ารได้ ดี ใ นบริ เ วณห้ อ งส้ ว ม มี ห้ อ งส้ ว ม
และอ่างล้างมือสำ�หรับผู้ปรุง–ผู้เสิร์ฟโดยเฉพาะ
6) ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือ
มีเครือ่ งแบบ ผูป้ รุงอาหารต้องผูกผ้ากันเปือ้ นสีขาว และสวมหมวก
สีขาว ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะของโรค
และโรคผิ ด หนั ง โดยมี ห ลั ก ฐานการตรวจสุ ข ภาพในปี นั้ นให้
ตรวจสอบ มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ใช้อุปกรณ์สำ�หรับ
หยิบจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
7) การเฝ้าระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ
อาหารและภาชนะต้องสะอาด มีการตรวจตัวอย่างอาหารปรุง
สำ�เร็จ (อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง) และภาชนะ (อย่างน้อย 2
ตัวอย่าง) ทางด้านแบคทีเรียและต้องได้มาตรฐานคือ ตัวอย่าง
อาหารไม่เกิน 10 โคโลนี/กรัมของอาหาร ตัวอย่างภาชนะไม่เกิน
10 โคโลนี/ภาชนะ 1 ชิ้น/4 ตารางนิ้ว (โดยมีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนการตัดสินไม่เกิน 2 เดือน)
3. มาตรฐาน ด้ า น Clean Food Good Taste
ในสถานประกอบการอาหารร้าน จำ�หน่ายอาหาร (ถ้ามี)
กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายการดำ � เนิ น งาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2560
เน้ น บริ ห ารจั ด การควบคุ ม ตรวจสอบการดำ � เนิ น งานทุ ก
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กระบวนการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบู ร ณาการร่ ว มกั บ ทุ ก
ภาคส่ ว น โดยทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการดำ�เนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ บริษทั ประชารัฐ
รักสามัคคี วิสาหกิจเพือ่ สังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
มหาดไทย รวมทัง้ พัฒนาและสร้างความรูแ้ ก่บคุ ลากรทีร่ บั ผิดชอบ
และทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามตระหนักถึงความสำ�คัญของการเลือกซือ้
อาหาร ผัก ผลไม้ ทีป่ ลอดภัย โดยดำ�เนินงานอาหารปลอดภัยตาม
แนวทาง 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การสื่อสารและความมีส่วนร่วม ได้แก่
1.ประกาศนโยบาย Food Safety Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข
2.สื่อสารทำ�ความเข้าใจกับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วม
3.สื่อสารทำ�ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างการมีส่วนร่วม
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้แก่ 1.ทำ�ให้สามารถจัดซื้อด้วยวิธีกรณีพิเศษ เช่นเดียวกับ
นวัตกรรมไทย 2.ทำ�ให้มีราคาขายที่ดีขึ้นจากมูลค่าที่เพิ่มด้วย
ความปลอดภัยของอาหาร 3.โรงพยาบาลมีการจัดทำ�เมนูรายการ
อาหารและวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 4.โรงพยาบาล
มีเมนูรายการอาหารที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3 การควบคุมมาตรฐาน ได้แก่ 1.ตรวจสอบ
คุณภาพโดยโรงพยาบาล 2.ตรวจสอบคุณภาพประจำ�ปี 3.มีค่า
ปรับกรณีไม่ได้มาตรฐานโดยกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน
แนวทางของโรงพยาบาล
1) กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
2) แต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานเพื่ อ กำ � หนดกรอบแนวทางและ
มาตรการ และจัดทำ�แผนงาน/โครงการซึง่ อาจเป็นแผนงานประจำ�ปี
หรือแผนระยะยาว 3-5 ปี ในการขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยง/หรือ
บูรณาการ การทำ�งานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ช ย์
มหาวิ ท ยาลั ย บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นต้น
3) ประกาศ สื่อสารนโยบาย ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4) ดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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8) มีการตรวจสอบคุณภาพประจำ�ปี โดยจัดทำ�แผนการ
ตรวจเฝ้าระวังร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
9) มี ก ารตรวจสถานที่ ป ระกอบอาหารผู้ ป่ ว ยใน
โรงพยาบาลตามแบบประเมิ น มาตรฐานอาหารปลอดภั ยใน
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลชุมชนผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารโรงพยาบาลศู น ย์ / โรงพยาบาลทั่ ว ไปผ่ า นมาตรฐาน
สุ ข าภิ บ าลอาหาร ร้ า นอาหารในโรงพยาบาลต้ อ งผ่ า นเกณฑ์
5) กำ�หนดเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และ
จัดทำ�รายการอาหารหมุนเวียนล่วงหน้าทุก 1 เดือน ให้สอดคล้อง
กับวัตถุดบิ และตามฤดูกาลทีม่ ใี นพืน้ ที่ รวมทัง้ จัดให้มเี มนูชสู ขุ ภาพ
โดยรวบรวมชนิดและปริมาณของวัตถุดิบ ที่ต้องการล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 เดือน และประสานแหล่งผูผ้ ลิตฯ หรือกลุม่ เครือข่าย
ผู้ผลิต เพื่อวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ารวมทั้ง
กำ�หนดวิธีการขนส่ง การจัดเก็บ
6) จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อการดำ�เนินการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ
7) มีการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์
และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง 4
กลุ่ม) ด้วยวิธีห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สด
หากพบว่ามีสารปนเปือ้ นให้ด�ำ เนินการปรับตามระเบียบกระทรวง
การคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.2560
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ข้อกำ�หนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรีย
โดยการใช้ ชุ ด ทดสอบตรวจหาโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ยในอาหาร
ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร
10) พิจารณาจัดให้มีพื้นที่ในการจำ�หน่วยสินค้าเกษตร
อิ น ทรี ย์ GAP หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานอื่ น ๆ
ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ที่ ป ลอดภั ย ตามความ
เหมาะสมผู้ซ้ือสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรอย่างยัง่ ยืนต่อไป (กองบริหารการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

รพ.หาดใหญ่
พื้นที่ตัวอย่างการดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าว ได้แก่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำ � เภอหาดใหญ่ ที่ มี ก ารดำ � เนิ น งาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/สมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลา/กขป.เขต 12 บริษัทประชารัฐฯสงขลา
สำ�นักงานสาธารณสุขสงขลา สวพ.8 เครือข่ายเกษตรสุขภาพ
สงขลา วิสาหกิจเกษตรปลอดสารพิษ และวิสาหกิจระโนดกล้วย
หอมทอง
นับแต่มีนโยบายดังกล่าว กลางปี 2562 ทางโรงพยาบาล
หาดใหญ่ ไ ด้ ป ระสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยเกษตรกร โดยเริ่ ม ต้ น
ประชาสัมพันธ์และร่วมกับเครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธชิ มุ ชน
สงขลา เชิญชวนเกษตกรทีส่ นใจ มีการจัดประชุมร่วมกับเกษตรกร
ที่มีทั้งมาตรฐาน GAP เกษตรกรที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์แต่ไม่
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ได้มีการรับรองมาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนทีพ่ ร้อมเป็นคูค่ า้ กับภาครัฐมาหารือ
แนวทางความร่วมมือ จนเกิดการพัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตร
สุขภาพจังหวัดสงขลา มีผลความร่วมมือเป็น 2 ทางดังนี้
ตัง้ แต่กนั ยายน 2562 มีรายการผลผลิตในมาตรฐาน GAP
จากเกษตรส่งเข้าสู่โรงครัวโรงพยาบาลปรุงประกอบอาหารและ
อาหารแปรรูปที่สะอาด โดยมีวิสาหกิจเกษตรปลอดสารพิษ และ
วิ ส าหกิ จ ระโนดกล้ ว ยหอมทองเป็ น คนกลางทำ � สั ญ ญากั บ ทาง
โรงพยาบาล นำ�ผลผลิตเข้าระบบโรงครัวที่มีการจัดทำ�เมนูสุขภาพ
ล่วงหน้า 3 เดือน มีการติดต่อผลผลิต บริหารการจัดการทั้ง
เวลาส่ง ราคา รวมถึงการรับ-จ่ายเงิน การตรวจสารเคมีตกค้าง
ผ่านห้อง Lab และลงเยีย่ มเกษตรกรถึงแปลง โดยผลการดำ�เนินงาน
มาถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบปรุง
อาหารประกอบเมนูสุขภาพบริการผู้ป่วยและญาติจากชุมชนเกิน
40% ในการณ์นี้ทางโรงพยาบาลสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ ในราคาไม่ได้แตกต่างจากซื้อจากบริษัทใหญ่และจาก
ตลาดสดบางรายการได้ ใ นราคาถู ก กว่ า ด้ ว ยซ้ำ �  เพราะทาง
โรงพยาบาลซื้อในปริมาณมาก โดยสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อ
ในปี 2562 ได้ประมาณ 2 ล้านบาท
ธันวาคม 2562 เกิดตลาดในพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาล Green
Market “ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย” ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
จำ�หน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS
(การรับรองของเครือข่ายแบบมีสว่ นร่วม) ดำ�เนินการโดยเครือข่าย
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เกษตรสุขภาพสงขลา ในชือ่ SGS-PGS Songkhla Green Smile
ดำ�เนินการเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสถานการณ์โควิด 19 จึงได้
ปิดตลาดชั่วคราว และมาเปิดใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม
2563 พร้อมกับปรับเปลีย่ นสถานที่ และจัดพืน้ ทีต่ ามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมของตัวบุคคล การสวมหน้ากากผ้าของแม่ค้า
งดเว้นการใช้ถุงพลาสติก เปิดพื้นที่ให้กับเครือข่ายเกษตรสุขภาพ
จังหวัดสงขลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SGS-PGS หมุนเวียน
กันเข้ามานำ�ผลผลิตจำ�หน่ายผู้บริโภค เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีรายได้มีการขยายเครือข่ายได้มากขึ้นจากโอกาสทาง
การตลาด ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวของเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
การตรวจแปลงรับรองมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด มีการสร้าง
งานสร้ า งอาชี พให้ กั บ ชุ ม ชนในกิ จ การต่ อ เนื่ อ งทางการเกษตร
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการใช้สารเคมีในแปลงของเกษตรกร
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ได้ ม ากขึ้ น และเกิ ด การทำ � งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาคี ภ าครั ฐ
ภาคธุรกิจ นักวิชาการและชุมชน
ในส่วนของผู้บริโภคเองการรับรองมาตรฐานทั้ง GAP
และ PGS ทำ�ให้ชุมชนเกิดความมั่นใจมากขึ้น สืบเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด ทำ�ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
และเป็นโอกาสให้กับเครือข่ายเกษตรกรที่จะสามารถสร้างความ
เชือ่ มัน่ และนำ�ผลผลิตไปส่งถึงมือ เครือข่ายเกษตรสุขภาพประกาศ
ใช้เครื่องมือธรรมนูญเกษตรสุขภาพขยายผลเกษตรอินทรีย์ใน
ระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบทิศทางการส่งเสริมการผลิต

มาตฐาน SGS-PGS
นายวัลลภ ธรรมรักษา เลขาธิการเครือข่ายเกษตรสุขภาพ
สงขลา เล่าว่าเครือข่ายเกิดขึ้นจากการวมตัวกันของเกษตรกรและ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการผลิตอาหารสุขภาพในจังหวัด
สงขลา ปัจจุบันเครือข่ายได้ใช้มาตรฐานสงขลากรีนสมาย SGSPGS เป็นหนึ่งใน Platform ที่จะประสานการขับเคลื่อนงาน
เกษตรและอาหารสุขภาพในระดับจังหวัด ใช้โลโก้เป็นรูปนางเงือก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เครือข่ายประกอบด้วยผู้ผลิต
ผูบ้ ริโภค มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา บริษทั ประชารัฐฯ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด และฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลหาดใหญ่และ
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
มาตรฐานประกอบด้วย 3 D ดี คือ 1) ดีตอ่ เกษตรกรและ
ผลผลิต เกษตรกรปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง 2) ดีต่อผู้บริโภค
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ซึง่ เป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นการส่งมอบความดีไปยังผูบ้ ริโภค
3) ดีตอ่ สิง่ แวดล้อม ดีตอ่ โลก ทำ�ให้ดนิ น้� 
ำ สะอาด เป็นเกษตรกรรม
ยั่งยืน
ทั้งนี้ขั้นตอนในการเข้าการรับรองมาตรฐาน คือ การยื่น
ใบสมัคร เขียนแผนผังฟาร์ม โดยจะมีคณะกรรมการตรวจแปลง
อย่างน้อย 5 คนประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร 3 คน โรงพยาบาล
หาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
สงขลา สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ต้องมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย 5 คนจึงจะออกตรวจได้ ผลการตรวจแปลงจะนำ�เข้าสู่
ที่ประชุมใหญ่ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย และมีตัวแทนเกษตรกร
ทุกกลุ่มในการพิจารณาอนุมัติการตรวจ เกษตรกรที่ยื่นใบสมัคร
ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เป็นเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการสร้าง
แนวคิดมาบ้างแล้ว โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ มีการทำ�ปุ๋ยหมัก
การปกป้องแปลง ส่วนในเรื่องอื่นๆ มีการผ่อนผันให้ โดยแนะนำ� 
ให้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
นางณัฐกฤตา อารมฤทธิ์ เล่าว่าหลังจากที่ดำ�เนินการ
ตรวจแปลงในเดือนกันยายน 2562 และมกราคม 2563 รอบแรก
มีการตรวจจำ�นวน 32 แปลง รอบที่ 2 ตรวจจำ�นวน 30 แปลง
ผลการตรวจแปลง คือ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 5 แปลง ผ่านแบบ
มีเงือ่ นไข 40 แปลง และเลือ่ นรับรอง 12 แปลง สาเหตุดว้ ยบริบท
สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากมีการใช้สารเคมีในพื้นที่
ใกล้เคียงและการปกป้องแปลงไม่ดพี อ แปลงไหนทีเ่ ลือ่ นการรับรอง
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อยากให้เกษตรกรกลับไปปรับเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการทำ�เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค
คิดเป็นจำ�นวนพื้นที่ทั้งหมด 155 ไร่ แยกเป็น ผ่านแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 42 ไร่ ผ่านแบบมีเงื่อนไข 88 ไร่ และเลื่อนการตรวจ
แปลง 23 ไร่ โดยรอบที่ 3 จะตรวจช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
ข้อค้นพบจากการตรวจในแต่ละครั้งของการตรวจ มีการ
แนะนำ�เจ้าของแปลง สิ่งที่พบเจอโดยทั่วไปคือ การปกป้องแปลง
แนวกันชน ระบบการดูแลแปลง ป้องกันการปนเปือ้ น ซึง่ พบทัง้ หมด
43 แปลง ที่มีปัญหามีการปนเปื้อนสารเคมีบ้าง อาจเกิดจาก
ความเข้าใจผิดว่าใช้ได้ เชื่อโฆษณาว่าเป็นชีวภาพ มีการปนเปื้อน
สารเคมีจำ�นวน 5 แปลง การทำ�ปุ๋ยใช้เองมี 12 แปลง ระบบ
น้ำ�โดยรวม มีการใช้น้ำ�จากแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ ทุกแปลงไม่มีการ
บันทึกกิจกรรมฟาร์มและเรือ่ งของผังแปลงว่าเราปลูกอะไรตรงไหน
แนวกันชนใช้พืชอะไร ผังแปลงยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งหลังจากที่มีการ
ตรวจแปลงแล้วกรรมการได้มกี ารแนะนำ�ให้ผนู้ �ำ กลุม่ เป็นทีป่ รึกษา
ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงแปลงให้สมบูรณ์ต่อไป

ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา
(Songkhla Green Smile) SGS-PGS
Platform กรีนสมาย เสมือนหนึ่งระบบแม่หรือพื้นที่การ
ทำ�งานร่วมเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหาร
สุขภาพ พัฒนาขึ้นโดยคณะทำ�งานการพัฒนานโยบายสาธารณะ
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แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา กขป.
เขต 12 สาธารณสุขจังหวัด รพ.หาดใหญ่ ประกอบด้วยระบบย่อย
รองรับได้แก่
1. แอพพลิเคชั่น Green Smile และระบบข้อมูลกลาง
www.communeinfo.com ทำ�หน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
เกษตกร นำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนหรือยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงผู้ผลิต
ผู้บริโภค และหน่วยงานสนับสนุน มีทั้งข้อมูลผ่านระบบปิด คือ
จะต้องสมัครสมาชิกและอนุมัติสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลรายบุคคล
และสมัครทั่วไปที่จะเข้าถึงข้อมูลในภาพรวม
2. กลไกกลาง คือ เครือข่ายเกษตรกรสุขภาพจังหวัด
สงขลา เป็นเสมือนกลไกขับเคลือ่ นทำ�หน้าทีป่ ระสานงาน ประสาน
การขับเคลื่อน บูรณาการภาคส่วนต่างๆ
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8

179

การปรับตัวการทำ�งานในยุคโควิด

3. ธรรมนูญหรือกติกาของเครือข่าย เป็นอีกเครือ่ งมือหนึง่
ในการสร้างเจตนาร่วมของเครือข่ายที่มีต่อการผลิตในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยการกำ�หนดเป้าหมาย แนวทางการผลิต
การควบคุมการผลิต การออกใบรับรอง การมีบทลงโทษบังคับใช้
กับสมาชิกที่ดำ�เนินกิจกรรมร่วมกัน ธรรมนูญของเครือข่ายได้
ประกาศใช้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายฯ เครือข่าย
เกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาทีผ่ า่ นการรับรองมาตรการแบบมีสว่ น
ร่ ว ม SGS-PGS ทั้ ง รุ่ น 1 และรุ่ น 2 จำ � นวน 47 คน
โดยมีหน่วยงานความร่วมมือได้แก่ รพ.หาดใหญ่ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด มาร่วม ณ ห้องประชุม อบต.ท่าข้าม ในวันที่ 25 มิถนุ ายน
2563 ที่ผ่านมา
4. กองทุนกลาง กำ�ลังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
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1. กลุ่มเครือข่ายเกตรกร ในกลุ่ม SGS-PGS ได้ปรับ
ตัวโดยทำ�งานผ่านแอพพลิเคชั่นกรีนสมาย บันทึกภาพกิจกรรม
ของสวนแสดงการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ กรณี
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มให้หัวหน้ากลุ่มบันทึกให้ และกรณีไม่มีกลุ่ม
ให้สมาชิกบันทึก โดยถ่ายภาพลงในแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งข้อมูล
ในแอพพลิเคชั่น หรือทำ�ไม่ได้ให้ส่งมาทางกลุ่มไลน์ โดยถ่าย
ภาพแปลง คนไหนไม่สง่ จะไม่รบั รองใบรับรองใหม่ให้ นอกจากนัน้
ยังร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาในการจัดทำ�ระบบ
ข้อมูล มีขอ้ มูลประมาณ 4,000 แปลง ซึง่ คาดว่ามีขอ้ มูลประมาณ
3,000 แปลง พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อยูร่ อบๆ อำ�เภอหาดใหญ่ เมือ่ ระบบ
นิง่ แล้วจะมีการขยายไปยังพืน้ ทีเ่ ครือข่ายโรงพยาบาล เพือ่ ให้มกี าร
จัดทำ�ให้เกิดระบบมาตรฐานต่อไป
ในส่วนของกลุ่ม PGS จะมีกลุ่มใต้ร่มบุญวิสาหกิจเป็น
คนกลางในการทำ�สัญญากับโรงพยาบาลหรือแหล่งสนับสนุนอืน่ ๆ
โดยต้องการคนกลางหลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และไม่เกิดการรวมศูนย์ ใครใกล้ใครก็สามารถเชื่อมโยงกันได้
นอกจากนี้ มี ก ลุ่ ม ของวิ ส าหกิ จ ควนลั ง และทองหล่ อ พาณิ ช ย์
เป็นกลุ่มคนกลางที่จะเชื่อมโยงผลผลิตอีกด้วย
2. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผลิ ต อาหารให้ กั บ ผู้ ป่ ว ย
ทีต่ อ้ งกินอาหารเฉพาะโรคหรืออาหารธรรมดา และอาหารสำ�หรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลที่
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สามารถเข้าไปขายได้ และตลาดกรีนทุกวันศุกร์ตอนเช้า ซึ่งตั้งแต่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สามารถจำ�หน่ายต่อไป
ผลผลิตทีส่ ง่ โรงครัว ได้แก่ คะน้า ผักบุง้ กวางตุง้ พริกขีห้ นู
มะกรูด มะนาว ฝรั่งกิมจู ส้ม มะละกอ หัวผักกาดขาว แตงกวา
ถั่วฝักยาว ตำ�ลึง(ซื้อเป็นใบ) ประมาณกว่า 100 รายการ โดย
โรงพยาบาลจะซื้อเป็นตัวแทนเกษตรกรที่เป็นกลาง ซึ่งต้องมีการ
วางแผนเพราะต้องการผลผลิตทั้งปี
3. ตลาดรถเขี ย ว ตลาดรถเขี ย วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการ
ระบายสินค้าให้กับเกษตรกร เป็นระบบฝากขาย โดยขอให้รู้ที่มา
ของผลผลิต พืชผักส่วนใหญ่เป็นผักพื้นบ้าน ผักสลัด เส้นทาง
วิง่ จันทร์และพุธ อำ�เภอหาดใหญ่ วันศุกร์ รพ.หาดใหญ่และเซ็นทรัล
แต่ ล ะตลาดเป็ น ลู ก ค้ า คนละกลุ่ ม การบริ โ ภคไม่ เ หมื อ นกั น
เขตเมืองเน้นผักสลัด ผักเหนาะ จะขายดี ส่วนทีห่ น้าอำ�เภอเป็นผัก
สำ�หรับปรุงอาหารเป็นหลัก แม่บ้านทำ�กับข้าวกินเอง ผลไม้
เกือบทุกชนิดขายดีมาก สัปปะรด มะละกอ กล้วยหอม กล้วยไข่
กล้วยน้ำ�ว้า

Platform : GREEN SMILE
นอกจากกลไกการตลาดที่ ท างโรงพยาบาลหาดใหญ่
ดำ � เนิ น การแล้ ว เครื อ ข่ า ยเกษตรสุ ข ภาพสงขลายั งได้ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบข้อมูลกลาง หรือ Platform :
GREEN SMILE เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันขึ้นโดยมูลนิธิชุมชน
สงขลาและโปรแกรมเมอร์ ภาณุมาศ นนทพันธ์ โดยจำ�แนกเป็น
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1) Application: Green Smile นำ�เสนอข้อมูลร้านค้าหรือ
เกษตรกรรายบุคคล/กลุ่ม/สวน/ร้าน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ที่อยู่ พิกัด ลักษณะการผลิต ผลผลิตในแต่ละแปลง สินค้า
ที่พร้อมจำ�หน่าย พร้อมภาพและกิจกรรม และมี QR Code ให้
โดยเฉพาะร้านค้าหรือแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์
ไม่ว่าจะเป็น PGS หรือออร์แกนิกไทยแลนด์ การมีมาตรฐาน
จะทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่น แอพพลิเคชั่นนี้จะทำ�หน้าที่ส่ือกลาง
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อสื่อสารและรับส่งผล
ผลิตกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกษตรกรสามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าว
มาใช้วางแผนการผลิต การสื่อสารกับผู้บริโภคนำ�  QR Code
ของแปลงการผลิตนำ�เสนอพร้อมกับผลผลิต ทำ�ให้ผู้บริโภครู้ที่มา
ของผลผลิต สามารถติดต่อสั่งจองหรือไปสนับสนุนผลผลิตได้ถึง
แปลงการผลิต พร้อมกับเปิดตลาดรถเขียว Mobile เพือ่ นำ�ผลผลิต
จากเกษตรกรในเครือข่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในลักษณะเป็น
ตลาดเคลื่อนที่ ช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตไม่มาก
พอจะส่งเข้าสูร่ ะบบโรงครัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยมี Social Media
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก เพจ กลุ่ม Line ในการติดต่อสื่อสารผู้บริโภค
ผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น 2) www.communeinfo.com พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรแต่ละประเภทโดยเฉพาะ
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ที่มีกระจัดกระจายของแต่ละ
หน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถนำ�ข้อมูลที่มีมาจัดระบบให้
เป็นฐานเดียวกัน สามารถนำ�มาสูก่ ารกำ�หนดยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำ�เสนอข้อมูล
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ระดับพื้นที่ ประเภทผลผลิต มาตรฐานที่มี 3) เชื่อมโยงห่วงโซ่
ผลผลิตทางการเกษตรกร ในส่วนของเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย ธนาคารต้นไม้ ยางพารา พืชผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป
ฯลฯ 4) ผู้ใช้บริการประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ผู้บริโภคทั่วไป และเครือข่ายผู้ผลิต
ผู้รวบรวมผลผลิต ตลาดต่างๆ

พื ช ร่ ว มยาง ธนาคารต้ นไม้ เชื่ อ มโยงสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
พร้อมยกระดับจากเกษตรกรมาเป็นพ่อค้าคนกลาง การเรียนรู้
ปรับเทคนิคการขนส่ง และการเป็นผู้ประกอบการที่จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสมาชิกที่เป็นเกษตรกร ที่สำ�คัญโมเดลที่ทำ�ร่วมกับ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ นี้ ทำ �ให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ห าร
จั ด การระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เ ชื่ อ มโยงชุ ม ชน ระโนด-หาดใหญ่ /
จะนะ-หาดใหญ่ การเชื่อมโยงสู่ตลาดสดในพื้นที่ การเชื่อมโยง
ผลผลิตระดับอำ�เภอ ระดับเขต โดยใช้ รพ.หาดใหญ่เป็นโมเดล
ขยายผลการสร้างการมีส่วนร่วมให้เครือข่ายอื่นๆ เข้าสู่ระบบครัว
โรงพยาบาลและตลาดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

แผนภูมิแสดงกรอบคิด Platform : GREEN SMILE

ผลที่ตามมายังเกิดการขยายผลในการสร้างองค์ความรู้
เทคนิคด้านการเกษตร ในกลุ่มของผู้ผลิตผ่านกิจกรรมห้องเรียน
สวนผักคนเมือง On Zoom เชื่อมโยงการทำ�งานกับ ธกส.
พืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง เข้ามาเชือ่ มโยงความหลากหลายในประเด็น
184 New Normal
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มัสยิดบ้านเหนือ:
ซะกาตช่วยขจัฺ ด
ความเหลื่อมล้ำ�
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ความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคมยิง่ มีมาก ยิง่ เป็นภัยคุกคามมาก
คนรวยที่เสวยสุขอย่างฟุ่มเฟือยกับคนจนไร้บ้านพักพิงเป็นภาพ
ตัดกันที่น่ารังเกียจยิ่ง
ในยุคโควิด-19 ความเหลื่อมล้ำ�ปรากฏชัดในมิติทางการ
ศึกษา เมื่อคนที่นั่งในห้องแอร์บัญชาการให้โรงเรียนจัดการศึกษา
ออนไลน์ซงึ่ ต้องใช้อปุ กรณ์ไอทีมาประกอบ ขณะทีห่ ลายครอบครัว
ไม่มีแม้ข้าวสารจะกรอกหม้อ
ดร.วิสทุ ธิ์ บิลล่าเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ ตำ�บลคูเต่า
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่ามัสยิดไม่ได้มีหน้าที่แค่
สถานที่ให้คนมาละหมาด แต่ต้องสร้างและกำ�หนดแนวทางและ
ทิศทางการพัฒนา ทำ�อย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเนื่องจาก
มัสยิดมีจิตสำ�นึกด้านจิตวิญญาณอยู่ และมีข้อบัญญัติในเรื่อง
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ของเศรษฐกิจต่างๆ ต้องมีองค์กรที่ลุกขึ้นมาจัดการ เป็นเจ้าภาพ
ซึง่ มัสยิดต้องเป็นเจ้าภาพซึง่ มีอยูใ่ นทุกชุมชน เรือ่ งศาสนาเป็นเรือ่ ง
ของเราที่เราต้องทำ�เอง อย่างเช่น การมีกองทุนซะกาตในการ
ช่วยเหลือกันนำ�เงินของคนรวยมาช่วยคนจน ในโรงเรียนมีการฝึก
ทักษะต่างๆ เช่น การทำ�เกษตร การปลูกผัก เลี้ยงปลา ซึ่งมัสยิด
ทุกแห่งสามารถดำ�เนินการได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้นำ�
ในแต่ละมัสยิด
ทั้งนี้อิสลามบัญญัติเรื่องซะกาตขึ้น ให้ผู้มีอำ�นาจจัดเก็บ
จากคนรวยมาช่วยเหลือคนจน อย่างน้อยให้คนจนได้มีชีวิตที่ดี
มีการศึกษาที่ดี ไม่ถูกปล่อยให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำ�พังและ
ไม่ปล่อยให้เด็กๆ ในครอบครัวเหล่านั้นเติบโตอย่างไร้คุณภาพ
มัสยิดบ้านเหนือ ได้ดำ�เนินการจัดระบบซะกาตมาตั้งแต่
ปี 2540 เริ่มจากซะกาตฟิตเราะฮก่อน พอปี 2542 ก็จัดระบบ
ซะกาตรายได้ โดยขอให้สัปปุรุษที่มีฐานะจ่ายซะกาตผ่านมัสยิด
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เช่นเดียวกับซะกาตฟิตเราะฮที่มัสยิดเตรียมข้าวสารไว้ปีละกว่า
100 กระสอบให้พี่น้องมาซื้อแล้วจ่ายเป็นซะกาตฟิตเราะฮกับ
พนักงานที่มัสยิดแต่งตั้งไว้
การจั ด การซะกาตส่ ง ผลต่ อ สั ง คมและการศึ ก ษาของ
สัปปุรุษมาก คนที่บ้านไม่สมประกอบได้รับการดูแลให้ดีขึ้น คนที่
ไม่มีอาชีพได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพตามถนัด และคนป่วย
เรื้อรังมีสวัสดิการรายเดือนให้ทุกเดือนๆ ละ 700 บาท
ในด้านการศึกษา มัสยิดจัดทุนการศึกษาแก่นกั เรียนทีเ่ ข้า
เรียนระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษาที่เรียนดี/ยากจน
โดยนักเรียนมัธยมได้ปลี ะ 4,000 บาท ส่วนระดับอุดมศึกษาได้ปลี ะ
8,000 บาท ผลผลิตของการให้ทุนคือเมื่อจบมาแล้วหลายคนก็มา
เป็นครูใน รร.กัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ นั่นเอง
ปี นี้ ปี โ ควิ ด -19 กองทุ น ซะกาตมั ส ยิ ด บ้ า นเหนื อ จะมี
บทบาทสำ�คัญอีกครัง้ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
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ผู้ปกครองที่มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอสำ�หรับให้ลูกได้เรียนอย่างมี
คุณภาพทัดเทียมกับเด็กคนอื่นๆ เพราะกองทุนจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจำ�เป็นให้ตามสมควรในวันเปิดเทอม
สำ�หรับซะกาตฟิตเราะฮ ปีแรกที่มัสยิดจัดระบบทำ�ให้
บางคนที่ได้รับซะกาตเป็นครั้งแรกถึงกับร้องไห้ เพราะแม้ฐานะจะ
ยากจน แต่ ก ารไม่ มี ร ะบบซะกาตก็ ทำ �ให้ ซ ะกาตไม่ เ คยถึ ง มื อ
พวกเขา ส่วนปีนี้ มัสยิดจัดเตรียมข้าวสารไว้ 115 กระสอบ
พร้อมเตรียมคนทำ�งานไว้บริการพี่น้องเต็มที่
การเตรี ย มแผนในการช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว เด็ ก กำ � พร้ า
โดยเตรียมแผนการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงของการเปิดเทอม
เพื่ อ เป็ น การบรรเทาความเดื อ นร้ อ น โดยหาเงิ น ซะกาตมา
ช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำ�พร้า 100
ครอบครัว และกลุ่มเด็กทั่วไปที่พ่อแม่ต้องตกงาน ในเรื่องของ
มาตรการบรรเทาผลกระทบ

สนับสนุนค่าชุดนักเรียนและค่าหนังสือเรียน ร้อยละ 50 ของราคา
ที่ต้องจ่ายทั้งหมด
3. นักเรียนหอพัก ได้รับการสนับสนุนค่าหอพักร้อยละ
50 ในเทอมแรก
4. นักเรียนทีม่ ฐี านะยากจน กำ�พร้า หรือพ่อแม่แยกทางกัน
สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาจากทางมัสยิดบ้านเหนือได้
(ทุนการศึกษาครอบคลุมทีพ่ กั อาหาร เสือ้ ผ้า หนังสือเรียน
สวัสดิการและเงินบำ�รุงขวัญรายเดือนจนถึง ม.6)
ร่วมด้วยช่วยกัน ฟันฝ่าอุปสรรค ให้บุตรหลานที่รัก ได้รับ
การศึกษาที่ดี

ช่วยกันยามลำ�บากจากโควิด-19

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รร.กัลยาณชนรังสรรค์
มู ล นิ ธิ มั ส ยิ ด บ้ า นเหนื อ จะดำ � เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป กครอง
นักเรียนในช่วงเปิดเทอม (นอกเหนือจากนักเรียนทุนของโรงเรียน
ซึง่ ได้รบั การช่วยเหลือเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดอยูแ่ ล้ว) ด้วยมาตรการ
ต่างๆ ดังนี้
1. บุ ต รหลานของกรรมการมั ส ยิ ด บ้ า นเหนื อ และบุ ต ร
ของอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้รับชุดนักเรียน
และหนังสือเรียนฟรี
2. ผู้ปกครองทุกคนที่มิได้เป็นกรรมการมัสยิดบ้านเหนือ
และมิได้เป็นอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะได้รับการ
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ในการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ดำ�เนินการในการช่วย
เหลือด้านอาหาร เริม่ ตัง้ แต่ตน้ เดือนรอมฎอน โดยให้ทกุ ครัวเรือน
ทำ�อาหารกล่องครัวเรือนละ 1-2 กล่อง จำ�นวน 3 วัน เพื่อ
ช่วยเหลือให้คนทั่วไปได้มีอาหารกิน โดยได้รับข้าวกล่องบริจาค
วันละ 500 กล่อง และให้นำ�มารวมกันที่มัสยิดเพื่อรวบรวมไป
แจกจ่ายให้กับคนยากลำ�บาก ไม่เลือกศาสนาว่าเป็นพุทธหรือ
มุสลิม เน้นกลุ่มคนยากลำ�บากเป็นสำ�คัญ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเป็นอย่างดี
มีการแจกถุงยังชีพไปให้กลุ่มคนยากลำ�บากในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยได้รับเงินซะกาตจำ�นวน 20 ล้านบาท
นอกจากนี้ได้ร่วมกับร้านอาหารในการทำ�อาหารแจกให้
กับชาวบ้านยากลำ�บาก เพื่อเป็นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ
ให้ร้านอาหารเล็กๆ สามารถดำ�รงชีพอยู่ได้ด้วย

ตู้เติมรัก

ก่อนที่จะมี “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการ
ริเริ่มของ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือได้มีการ
จัดทำ� “ตู้เติมรัก” ไว้ตั้งแต่ปลายปี 61 โดยจัดตั้งตู้ที่สามารถเปิด
และมองเห็นสิ่งของที่วางอยู่ในแต่ละชั้นของตู้ อันประกอบด้วย
เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ตู้นี้ตั้งอยู่หน้าร้าน ก.ช.ร.มาร์ท มัสยิด
บ้านเหนือ ตำ�บลคูเต่า อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จุดประสงค์
ไม่ได้วางสินค้าเพื่อจำ�หน่าย แต่พี่น้องชุมชนสามารถนำ�สิ่งของ
มาวางเพื่อบริจาค ทั้งเสื้อผ้า อาหารและเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆ
แม้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สิ่ ง ของใช้ แ ล้ ว แต่ มั น ก็ มี คุ ณ ค่ า ต่ อใครอี ก
หลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ นักเรียนกำ�พร้าหรือทางบ้าน
มีฐานะยากจนทั้งหลายที่ยังความเพลิดเพลินสนุกกับการมาดูว่า
วันนี้มีอะไรในตู้ที่พวกเขาจะหยิบฉวยไปใช้ได้บ้าง
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กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ประโยชน์ ดร.วิสุทธิ์ ระบุว่า
ใครก็ได้ ไม่เฉพาะชาวบ้านเหนือและนักเรียน รร.กัลยาณชนรังสรรค์
มูลนิธิ ที่อยู่ในการดูแลของมัสยิดบ้านเหนือเท่านั้น แต่ทุกคน
สามารถมาบริจาคหรือมาหยิบสิ่งของจำ�เป็นสำ�หรับตนในตู้นี้
ไปใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไขเพียงว่า 1 คนหยิบได้ไม่เกิน
2 ชิ้น/ครั้ง
เท่ า กั บ ว่ า เป็ น ตู้ ที่ เ ติ ม รั ก ลงไปในช่ อ งว่ า งและความ
เหลื่อมล้ำ�ของผู้คนในยุคที่เรามีความเหลื่อมล้ำ�กว้างสุดในโลก
ตู้เติมรักจึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆ สะท้อนการอยู่
ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้ให้และผู้รับ นี่คือเป้าหมายและ
เจตนาของผู้รังสรรค์ขึ้น
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การดูแลสุขภาพ
ผู้สฺ ูงอายุระยะยาว
ตำ�บลโคกม่วง
ตำ�บลโคกม่วง อำ�เภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีเนือ้ ที่
ประมาณ 41.30 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำ�นวน 9 หมู่บ้าน
ประชากรทั้งสิ้น 5,166 คน 1,732 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่
ของประชาชนทำ�สวนยางพารา เกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 100 บริบทกึง่ เมืองกึง่ ชนบท มีการดูแลกันแบบเครือญาติ
นางสุจิตรา ยอดแก้ว เทศบาลตำ�บลโคกม่วง เล่าว่า
จุดเริ่มต้นของการทำ�งานเกิดขึ้นจากการนำ�ข้อมูลที่ได้จากเวทีการ
มีส่วนร่วมการจัดทำ�แผนสุขภาพตำ�บลโคกม่วง วันจันทร์ที่ 17
สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกเหรียง โดยระบุ
จุดเน้น ปี 2560 มีเรื่องการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
รวมอยู่ด้วย ขณะที่ตำ�บลโคกม่วง จำ�นวนประชากร 5,166 คน
(ทะเบี ย นราษฎร์ 7,812 คน) พบว่ า เป็ น ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง หมด
1,053 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38 ทำ�ให้รู้ว่าเทศบาลอยู่ในกลุ่ม
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ จึงตัดสินใจที่จะดำ�เนินการงาน
194 New Normal
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LTC (การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว) ทางเทศบาลตำ�บล
โคกม่วง ได้จัดโครงการหมู่บ้านสุขภาวะขึ้น โดยช่วงแรกเทศบาล
ตำ�บลโคกม่วงได้เชิญ CM CG คณะกรรมการกองทุนฯ คณะ
อนุกรรมการ LTC เข้าร่วมศึกษาดูงานการดำ�เนินงาน LTC
ภาคปฏิบัติ ณ เทศบาลตำ�บลท่าช้าง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
นอกจากนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำ�บลโคกม่วง
ได้เชิญ CM CG คณะอนุกรรมการ  LTC เข้าร่วมอบรมการ
ดำ�เนินงาน LTC ภาคทฤษฎี ณ เทศบาลตำ�บลท่าช้าง เมื่อวันที่
29 กันยายน 2560
ประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมด

คัดกรอง
(ร้อยละ)

ติดสังคม
(ร้อยละ)

ติดบ้าน
(ร้อยละ)

ติดเตียง
(ร้อยละ)

1,053 คน

1,036
(98.38)

1,020
(98.46)

7
(0.67)

9
(0.87)

แนวทางดำ�เนินการ

1. คัดกรองและจัดทำ�แผน ทั้งนี้ข้อมูลประชากรตำ�บล
โคกม่วง จำ�นวนประชากรทั้งหมด 5,166 คน จำ�นวนประชากร
ผู้สูงอายุ 1,053 คน เทศบาลได้ดำ�เนินการคัดกรองผู้สูงอายุ
มีจำ�นวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 1,036 คน คิดเป็นร้อยละ
99.33 จากนั้น นำ�ข้อมูลมาสู่แผนการประเมิน จัด ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ (JHCIS) แยกกลุ่มผู้สูงอายุตามแบบ
ประเมิน ADL
2. จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำ�บลโคกม่วง ณ รพ.สต.โคกม่วง
ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่าย
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สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิก
ชมรมผู้ สู ง อายุ ใ นเครื อ ข่ า ยสมาคมเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
จังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลชมเชยการประกวดชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ ปี 2560
ชมรมผู้สูงอายุ มีการดำ�เนินงาน/กิจกรรมในชมรม เช่น
ออกกำ�ลังกาย เข้าวัดทำ�กิจกรรมทางศาสนา รับประทานอาหาร
ร่วมกัน มีการระดมทุนในชมรม มีการระดมทุนจากสมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุปีละ 100 บาท/คน ใช้ในกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
มีการตรวจสุขภาพของสมาชิกในชมรม ที่สำ�คัญมีการใช้สมุด
บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ โดยผลการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุ จำ�นวน 55 คน พบว่า ไม่มีโรค จำ�นวน 39 คน
พบป่วยเป็นโรคเบาหวาน จำ�นวน 2 คน ความดันโลหิตสูง จำ�นวน
5 คน ไขมันในเลือดสูง จำ�นวน 1 คน ความดันโลหิตสูงและไขมัน
จำ�นวน 8 คน
3. ให้มี Care Manager, Care Giver โดยเทศบาล
ได้จัดตั้งให้มี CM จำ�นวน 3 คนจาก CUP รพ.สต.โคกม่วง
และเทศบาลโคกม่วง นำ� CM ไปรับการอบรม (รพ.สต.มกราคม
2560, ท้องถิ่นธันวาคม 2560) และจัดตั้ง CG ที่ผ่านการอบรม
กรกฎาคม 2560 จำ�นวน 16 คน ดูแลผู้ป่วย 16 คน และ CM/
CG ได้มีการจัดทำ�แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล Care Plan
วางแผนการดูแลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ CM/CG มีการจัดทำ�หรือใช้นวัตกรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้าน โดยเน้นหลักคิดผ่านสังคมเครือญาติ ให้มีเพื่อน
เยี่ยมเพื่อน=เสียงหัวเราะ ทำ�ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง
จะไม่มผี สู้ งู อายุเปลีย่ นจากติดบ้านไปเป็นติดเตียง นอกจากทีม่ โี รค
ประจำ�ตัวอยู่แล้ว
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การจัดทำ�หรือใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ของเทศบาลตำ�บลโคกม่วง ได้แก่ 1.นวัตกรรมหมอนหลอด
นำ�หลอดอาหารที่ท้ิงแล้วนำ�มาดัดแปลงเป็นหมอนไว้สำ�หรับลด
แผลกดทั บ ของผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง ลดขยะ ลดโลกร้ อ นไปในตั ว
2.นวัตกรรมเปลแกว่งขาป้องกันข้อติดไว้ส�ำ หรับผูป้ ว่ ย 3.นวัตกรรม
เก้าอี้มีล้อ 4.นวัตกรรมดนตรีบำ�บัด 5.แผ่นรองซับและผ้าอ้อม
สำ�เร็จรูปใช้ซ้ำ� ทั้งนี้หลังโควิด-19 ได้ใช้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำ�บล
โคกม่วง
4. สร้างระบบ Home Health Care ประกอบด้วยระบบ
ข้อมูลดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ (JHCIS) และระบบข้อมูลดูแล
สุขภาวะการเยี่ยมบ้านของแอพพลิเคชั่น iMed@home การ
กำ�หนดตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การพัฒนาทีมสหสาขา
วิชาชีพ ในการให้ค�ำ ปรึกษา การจัดตัง้ ธนาคารวัสดุอปุ กรณ์ในการ
สนับสนุน ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำ�บล
โคกม่วง จัดซื้อ/จากการบริจาค/ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล/กองทุน
ขยะมีบญ
ุ ตำ�บลโคกม่วง และให้มรี ะบบรายงานทุกเดือน/ปี (ระบบ
COC Link)
5. พัฒนาระบบบริการส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ มีบริการ
ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำ�บล มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก เช่น มุมให้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านสุขภาพช่องปาก มีข้อมูลสุขภาพ ช่องปากของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
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6. ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
6.1 ได้มีการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/
ติดเตียง การจัดทำ�  Care Plan/ Social Care Plan กิจกรรม
ระดมทุนจากภาคีเครือข่าย การประชุมของภาคีเครือข่ายในการ
จัดทำ� Care Plan/Care Conference การควบคุมกำ�กับ ติดตาม
และประเมินผล
ผลการดำ�เนินงาน จากจำ�นวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด
จำ�นวน 16 คน
1. คะแนน ADL เพิม่ ขึน้ 1 คน (ย้ายไปกลุม่ ติดสังคม
จำ�นวน 1 คน ในรายนี้ผู้ป่วยเข้าโครงการแล้วแต่ยังไม่ทันดูแล
อาการดีขึ้น ย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ และย้ายจากกลุ่ม 2 ไปกลุ่ม 4
จำ�นวน 1 คน)
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2. เสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี 2 ราย จากคนไข้
กลุ่ม 2/กลุ่ม 4
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ได้ มี ก ารประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ/
คณะทำ�งาน LTC คณะอนุกรรมการ มีวาระการเข้าร่วมประชุม
และอนุมัติ หน่วยบริการได้รับอนุมัติงบประมาณตาม Care Plan
มีการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุด้าน Digital Blockchain

“กองทุนขยะมีบุญตำ�บลโคกม่วง”

จากสถานการณ์ ปั ญ หาขยะในพื้ น ที่ ตำ � บลโคกม่ ว ง
เนื่องจากมีโรงคัดแยกขยะมาก่อตั้งที่พื้นที่ตำ�บลคลองหอยโข่ง
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ซึ่ ง เป็ น รอยต่ อ ระหว่ า งตำ � บลโคกม่ ว ง ประชาชนบริ เ วณใกล้
โรงคัดแยกขยะได้รบั ผลกระทบ เช่น ในเรือ่ งกลิน่ ปริมาณขยะทีม่ อง
เห็นเป็นกองภูเขา ทำ�ให้เกิดเป็นทรรศนะอุจาด จึงมีการประชุม
ปรึกษาหารือเพือ่ วางแผนการจัดการขยะ ต้องดำ�เนินกิจกรรมทีล่ ด
ปริมาณขยะให้ได้เยอะและรวดเร็ว โดยเน้นนำ�ผลประโยชน์ลงสู่
ประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุด เป้าหมายที่ชัดเจนคือเพื่อ
ก่อตั้ง “กองทุนขยะมีบุญตำ�บลโคกม่วง” ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น เป็นการนำ�เอาประเพณี การมี
ส่วนร่วม ความสามัคคีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาขยะ
แนวทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในพระ
พุทธศาสนา ช่วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกขยะ
เพือ่ นำ�มาร่วมเป็นกองบุญ “กองทุนขยะมีบญ
ุ ตำ�บลโคกม่วง” และ
การดำ�เนินกิจกรรมรวบรวมขยะตลอดทัง้ ปี ทำ�ให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะและปริมาณขยะลดลง ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบางทางสังคมได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดผลสำ�เร็จสำ�คัญ
1. ประชาชนมีความรู้ เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ขยะ การคัดแยกขยะ ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ ทำ�ให้
ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ก่อนดำ�เนิน
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ปริมาณขยะในพืน้ ทีต่ �ำ บลโคกม่วง
เฉลี่ย 46.7 ตัน/เดือน หรือ 560 ตัน/ปี คิดเป็นค่าจัดการขยะ
16,345 บาท/เดือนหรือ 196,140 บาท/ปี เมือ่ เริม่ ดำ�เนินกิจกรรม
รับบริจาคขยะ ทำ�ให้ปริมาณขยะลดลงเฉลีย่ 32.4 ตัน/เดือน หรือ
389 ตัน/ปี คิดเป็นค่าจัดการขยะ 11,340 บาท/เดือนหรือ
136,080 บาท/ปี ปริมาณขยะลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.54%
ทำ�ให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถนำ�ไปพัฒนาอย่างอื่น
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2. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้
รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ การดำ�รงชีพ
การบริการ
นำ�เงินที่ได้จากทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล มอบให้กับศูนย์
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำ�บลโคกม่วง ซึ่งดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง
ทางสังคม ปัจจุบนั ยังมีการประชาสัมพันธ์และรับบริจาคขยะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อขายนำ�เงินเข้า “กองทุนขยะมีบุญตำ�บลโคกม่วง”
อีกทั้งสอดคล้องกับการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำ�เภอ
คลองหอยโข่ง (พชอ.)
รายรับ

รายจ่าย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุฯ ทต.โคกม่วง
- ซื้อข้าวสารช่วยเหลือ
บริจาค เป็นเงิน 45,317 บาท
ผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับ
- ขายเสื้อผ้ามือสอง ได้เงิน 15,980 บาท
ผลกระทบจากสถานการณ์
วันที่ 2 มกราคม 2563			 โรคติดเชื้อโควิด-19
- ขายเสื้อผ้ามือสอง ได้เงิน 7,513 บาท
จำ�นวน 270 ถุง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นเงิน 15,000 บาท
- ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลพร้อมขายขยะ
เป็นเงิน 54,335 บาท
วันที่ 28 มีนาคม 2563
- ดอกเบี้ยธนาคาร เป็นเงิน 104.70 บาท
วันที่ 2 เมษายน 2563
- กาชาดจังหวัดสงขลาบริจาค
เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมรายรับ 133,249.70 บาท
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การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำ�บลโคกม่วงยังได้ดำ�เนินการจัดทำ�ธรรมนูญ
ตำ�บลน่าอยู่ตำ�บลโคกม่วง พุทธศักราช 2562 ประเด็นการจัดการ
ขยะมูลฝอย มาเป็นกติการ่วมให้ประชาชนได้รว่ มดำ�เนินการ และ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังได้ร่วมกันจัดทำ�เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายโดยผ่าน Cg อสม.
และผู้นำ�ชุมชน ร่วมกันจัดทำ�หน้ากากผ้า ส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย
โดยผ่าน Cg อสม. และผู้นำ�ชุมชน
ปัจจุบันเทศบาลตำ�บลโคกม่วงต่อยอดการคัดแยกขยะ
นอกจากการจัดการขยะเพือ่ นำ�รายได้เข้าสูก่ องทุนขยะมีบญ
ุ ตำ�บล
โคกม่วง เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แล้ว
ยังมีการรับบริจาคขยะรีไซเคิล จัดซือ้ สิง่ อุปโภคบริโภค ใส่ตโู้ คกม่วง
ปันสุข ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19
นอกจากนั้น กองทุนขยะมีบุญตำ�บลโคกม่วง ไม่เพียง
นำ�ไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการ
กองทุนฯ มีมติอนุมัติเงินจากกองทุนฯ ให้จัดซื้อสิ่งอุปโภคบริโภค
มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 โดยผ่านภาคีเครือข่าย คือ Cg อสม. และผู้นำ�ชุมชน
อีกด้วย
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OPEN ฺ PLATFORM

การทำ�งานหลังยุคโควิด
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การแพร่ระบาดของโควิด 19 นับได้ว่าเป็นตัวเร่งให้สังคม
เกิดการปรับตัวขนานใหญ่ เราจะพบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเรา
เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
เข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ในแทบทุกมิติ ผสมผสาน
กับทิศทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมสมัยใหม่ ที่มี
รูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งได้ก่อรูปส่งผลสะเทือนมาก่อน
หน้านี้แล้ว ภาพเหล่านี้แจ่มชัดมากขึ้น และมีการกล่าวถึงกันมาก
ขึน้ ตามไปด้วย เช่น ในแง่การทำ�งานสาธารณะ เรามีแนวโน้มปรับ
เปลีย่ นจากการขับเคลือ่ นด้วย “ผูน้ �ำ เดีย่ ว (Heroic Leadership)”
สู่ “การทำ�งานร่วม (Collective Leadership)” ซึง่ เป็นการทำ�งาน
โดยอาศัยปัญญาร่วมของกลุ่ม ทักษะ ความสามารถ ความถนัด

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8

205

ของแต่ละบุคคล ประกอบกับ “ทักษะของการบริหารความสัมพันธ์”
เพื่อให้เกิดการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ บนฐานของความเข้าใจ
ใส่ใจ และมีความสุขร่วม (Collective Happiness) กัน คือนิยาม
การทำ�งานแบบใหม่ เริม่ มีการปรับใช้มากขึน้ ผสมผสานกับแนวคิด
อื่นๆ ไปด้วย
1. ทำ�งานผ่านแนวคิดการนำ�ร่วม (Collective Leadership) คือภาวะการทำ�งานของกลุ่มคนหรือเครือข่ายซึ่งสามารถ
ผลัดกันนำ� ผลัดกันตามในแต่ละสถานการณ์ สามารถทำ�งานร่วมกัน
เป็นทีม แต่ไม่ใช่ทีมที่มีผู้นำ�เพียงคนใดคนหนึ่ง ตามรูปแบบผู้นำ�
คุณธรรมในสังคมเก่า แต่เป็นทีมซึ่งอาจมีการสลับปรับเปลี่ยน
ผู้นำ�  โดยขึ้นกับธรรมชาติของงานหรือธรรมชาติรอบข้างของงาน
นั้นๆ สภาพการนำ�เช่นนี้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีวัฒนธรรมเดิม
“ลากพระ” ของคนใต้ในท่ามกลางสังคมที่มีทั้งวิธีคิดใหม่และเก่า
อีกด้วย
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2. การมีคา่ นิยมร่วมขององค์กร : คณะทำ�งานหรือเครือข่าย
ต่างๆ ทีม่ าทำ�งานร่วมกันควรมีความเชือ่ มัน่ ในกันและกัน ยอมรับ
และเปิดใจรับฟังกันและกัน ค่านิยมพื้นฐานเหล่านี้มีความจำ�เป็น
จะทำ�ให้เกิด “สนามพลัง” เชื่อมโยงและเปิดกว้างให้กับทุกคนได้
มีโอกาสได้มาทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นความสัมพันธ์
ในลักษณะน้องไม่รบพี่ พี่ไม่รบน้อง เคารพกันและกัน ยึดโยง
ความหลากหลายของที ม หรื อ เครื อ ข่ า ยที่ ม าจากต่ า งวั ย ต่ า ง
สถานภาพ ต่างวิถี
3. รูปแบบการดำ�เนินงาน รวมไปถึงกระบวนการและ
กลยุทธ์การดำ�เนินงานไปสูเ่ ป้าหมาย มีความหลากหลาย ยืดหยุน่
เป็นไปตามความเป็นจริงอันประกอบด้วยพื้นฐานความรู้และ
ความจริงในแต่ละห้วงเวลาของสังคม ไม่ทำ�งานตามความน่าจะ
เป็นหรือความรู้สึก มีการตรวจสอบ สรุปบทเรียน เรียนรู้อย่าง
เท่าทันให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ในท่ามกลางมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้
เปลือกผิว รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนะหรือแนวคิดหลัก (Mind
Set) เปลี่ยนมุมมองในฐานะผู้เล่น ที่เราเป็นศูนย์กลางจักรวาล
มาสู่การมองจากเส้นรอบวง มองเห็นความสัมพันธ์ของเครือข่าย
องค์ประกอบต่างๆ ที่กระจัดกระจาย แยกส่วนจากกัน นำ�มาสู่
การกำ�หนดบทบาทที่เปลี่ยนไปมาสู่การจัดความสัมพันธ์ให้กับ
ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงออกและเปล่งศักยภาพอย่างเต็มที่
4. สร้างเป้าหมายร่วมเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร่วม และสร้าง
ทุนทางสังคมใหม่ เป้าหมายร่วมจะนำ�พาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ก้าวไปอย่างมีเอกภาพ ระหว่างทางเราต่างสะสมความสำ�เร็จแบบ
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เกลียวสว่าน ไม่วา่ จะเป็นการสร้างผูน้ �ำ ใหม่ๆ การสร้างตัวแบบหรือ
ต้นแบบใหม่ๆ การมีพื้นที่ปฏิบัติการร่วม นำ�ไปสู่การสร้างความรู้
จากการปฏิบัติร่วมกัน-จากปริมาณไปสู่คุณภาพ มีการสื่อสาร
คุณค่า ความหมาย ถ่วงดุลโครงสร้างเดิมที่ผิดเพี้ยนไม่สมดุล
ไปสู่ความยั่งยืนที่เป็นความสำ�เร็จของสังคม
5. มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะใช้เวทีประชุมทั้ง
ออน์ไลน์หรือออฟไลน์ การประชุมประจำ�เดือนสื่อสารความคิด
ของสมาชิกและเครือข่ายตามความสนใจของแต่ละบุคคล บอกเล่า
งานที่รับผิดชอบทั้งในแง่ความสำ�เร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้คำ� 
แนะนำ� กำ�ลังใจหรือแรงหนุนร่วมขับเคลื่อน

เครือข่ายท้องถิ่นธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่จังหวัดสงขลา

ภายใต้สงั คมทีเ่ ปลีย่ นแปลง การทำ�งานกับเครือข่ายในพืน้ ที่
สงขลาก็เช่นกัน ในปีที่ผ่านมา มีตัวอย่างดีๆ เกิดขึ้นหลายพื้นที่
ซึ่งได้ปรับตัวและปรับรูปแบบการทำ�งานที่แตกต่างไปจากเดิม
1. ขับเคลือ่ นภายใต้หลักคิด เก้าอี้ 4 ขา คือ ภาคประชาชน/
เอกชน ภาควิ ช าการ ภาครั ฐ (ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) และภาครั ฐ
(ส่วนภูมิภาค) เดินไปด้วยกัน โดยมี Platform กลางเชื่อมโยง
แต่ละภาคส่วนให้ท�ำ งานร่วมกัน โดยรวมแล้วมีโครงสร้างทีน่ า่ สนใจ
คือ 1)กลไกกลาง ที่มาจากฝ่ายนโยบายและระดับปฏิบัติของผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แต่ ล ะภาคส่ ว นมาทำ � งานภายใต้ ป ระเด็ น ร่ ว ม
เป้าหมายร่วมเดียวกัน 2)ข้อมูลกลาง เริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลรายบุคคล พื้นที่ นำ�มาสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ
ความรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 3)กติกากลาง จากข้อมูล
ดังกล่าวมาสู่การยกระดับเป็นแผนงาน/ยุทธศาสตร์ใช้ร่วมกันของ
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หน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือ และบางแห่งก็มีธรรมนูญ
ที่จะเป็นกติกาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติ 4)กองทุนกลาง
กองทุนที่มีทั้งเงิน คน ทรัพยากร เวลา เหล่านี้ได้มีการจัด
ตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างที่หน่วยงานต่างๆ
ดำ�เนินการไม่ได้ เหล่านี้ต้องค่อยๆ สร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้
ร่ ว มกั น เป็ น การเปลี่ ย นผ่ า นวั ฒ นธรรมการทำ � งานของแต่ ล ะ
องค์กร
2. ร่ ว มสร้ า งพื้ น ที่ ตำ � บลต้ น แบบ การมี ต้ น แบบที่ ผ่ า น
ประสบการณ์ ก ารทำ � งานร่ ว มกั น จะแปรเป็ น ความรู้ ส าธารณะ
เริ่มตั้งแต่กำ�หนดเป้าหมาย พัฒนากลไกกลางในการหนุนเสริม
การทำ�งานบูรณาการ มีระบบข้อมูลรายบุคคลที่เป็นฐานข้อมูล
หลักเดียวกัน (กรณีเน้นกลุม่ เป้าหมาย เช่น การดูแลกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม) มีการทำ�แผนร่วมกับภาคีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีกจิ กรรม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ ตำ � บล ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งสุ ข ภาพ
(ส่งเสริม ป้องกัน รักษา) สังคม (สิทธิพนื้ ฐาน ปัจจัย 4 การจัดตังั้
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กองทุนกลาง การเปิดรับบริจาค ซะกาต การหมุนเวียนของใช้มอื สอง
ฯลฯ) และเศรษฐกิจ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม ลดรายจ่าย สร้างรายได้)
3. Open Platform มีตัวอย่างที่ได้พัฒนาขึ้น ได้แก่
1) แอพพลิเคชัน iMED@Home หนุนเสริมการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต กลุ่ ม เปราะบางทางสั ง คม (คนพิ ก าร ผู้ สู ง อายุ
คนยากลำ�บาก) โดยเก็บข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งระบบสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำ�บล ระดับอำ�เภอ และระดับ
จังหวัด เขต ทีม่ ตี งั้ แต่ขอ้ มูลพืน้ ฐาน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลคนพิการ
ผูส้ งู อายุ คนยากลำ�บาก แผนที่ และการเยีย่ มบ้าน ซึง่ โครงสร้างการ
ทำ�งาน จะมีแอดมินระดับพื้นที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ปฏิบัติทั่วไป (CG อสม. อพม. ชมรม กลุ่มจิตอาสา) แอดมิน
สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในการทำ�งานจะมีการ
อบรมจิตอาสาในการเยี่ยมบ้าน บันทึกภาพสำ�รวจความต้องการ
การวัดสัญญาณชีพ ดัชนีบาร์เทล
นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ะบบกลุ่ ม เป็ นไปตามยุ ท ธศาสตร์
แต่ละด้าน หรือกลุ่มประเด็น โดยแอดมินตั้งกลุ่ม ดึงสมาชิก
ที่มาจากแต่ละหน่วยงาน และดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในกลุ่ม
ทำ�แผนร่วมกัน โดยเน้นระบบ Careplan คุณภาพชีวิตรายบุคคล
โดยมีพื้นที่ อบต.คูหาและอบต.ทับช้างนำ�ร่องฯ กลไกกลางจะทำ�
หน้าที่นำ�ข้อมูลเพื่อนำ�ไปสู่การวางแผนในการช่วยเหลือต่อไปได้
อาจเชื่อมโยงไปยังตำ�บลหรือระดับอำ�เภอ จังหวัด เพื่อสนับสนุน
การทำ�งานในระดับพื้นที่ ทำ�ให้เกิดความร่วมมือในการทำ�งาน
ในหลายๆ ภาคส่วน
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2) แอพพลิเคชั่นกรีนสมาย เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค
ผู้สนับสนุนให้มาทำ�งานร่วมกัน ในส่วนผู้ผลิตเน้นกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ PGS การทำ�งานมีการลงตรวจและรับรองแปลง โดยใช้
ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพ เป็นกรอบทิศทางการสนับสนุน
เกษตรกรหรือกลุ่มที่ผ่านจะมีการออกคิวอาร์โค้ดให้ มีข้อมูล
รายละเอียดผลผลิตแต่ละแปลง และสามารถสัง่ จองสินค้าระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ กำ�ลังพัฒนาร่วมกับ ธกส. ต่อยอดไปถึง
ธนาคารต้นไม้และสวนยางยั่งยืน เชื่อมโยงกับมาตรฐาน FSC
ร่วมกับบริษัทพัทลุงรับเบอร์เทคส่งออก ตอนนี้มีแปลงต้นแบบที่
รัตภูมิประมาณ 34 แปลง และร่วมกับจังหวัดสงขลาในการจัดทำ�
ข้ อ มู ล กลางของเกษตรกร โดยพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล กลางของ
เกษตรกร เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า มี ผ ลผลิ ต กี่ ป ระเภท มี อ ะไรอยู่ บ้ า ง
ตอนนี้มีข้อมูลอยู่ประมาณ 3,000 แปลง
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ประเด็นขับเคลื่อน หนุนเสริมวิสัยทัศน์สงขลา 2570

ปี 2563 ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสงขลา ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ดังต่อไปนี้
1) ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเกษตรและ
อาหารสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยเครือข่าย
เกษตรสุขภาพตำ�บลควนลัง มีกิจกรรมเด่นคือ ตลาดรถเขียว
Moblie
2) ด้านสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน ประกอบด้วยเครือข่ายตำ�บลแค
อำ�เภอจะนะ ขับเคลื่อนธรรมนูญในการจัดการขยะ โดยเชื่อมโยง
กับกลุ่มเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคือกิจกรรม
ECO-BRICKS โดยนำ�ขยะจากเปลือกขนมมาบรรจุในขวด
พลาสติก อบรมสอนวิธีการให้เด็กได้ฝึกการทำ� ECO-BRICKS
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดยให้ ค นในชุ ม ชนเป็ น ผู้ ช่ ว ย
ติดตามการทำ�กิจกรรมของเด็ก สร้างกิจกรรมกระตุน้ โดยการนำ�ไข่
มาแลกกับ ECO-BRICKS
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เครือข่ายเทศบาลตำ�บลโคกม่วง อำ�เภอคลองหอยโข่ง
ทำ�กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และขายเสื้อผ้ามือสอง นำ�เงิน
ไปเข้ากองทุนขยะมีบุญดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ที่นี่นำ�ขยะ
ที่เป็นหลอดน้ำ�แข็งไปทำ�เป็นหมอนหลอด เพื่อเป็นหมอนในการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากมีน้ำ�หนักเบา ไม่มีไรฝุ่น ไม่เหม็น
โดยร่วมกับ มอ.ซึ่ง มอ.ทำ�หน้าที่รับขยะที่เป็นหลอดน้ำ�แข็งไปทำ�
ความสะอาดให้ ในการนำ�หลอดมาตัดเพื่อใช้ประโยชน์ต้องตัด
หลอดให้เสมอกันไม่ให้เป็นเหลี่ยม และใส่ปลอกหมอนให้หนาขึ้น
และทดลองใช้ผา้ อ้อมซักได้ ร่วมกับ พมจ.และ อบจ.จัดทำ�ธนาคาร
แพมเพิส
เครือข่าย อบต.ปากรอ อำ�เภอสิงหนคร เน้นด้านอาหาร
ปลอดภัย จัดตัง้ กลุม่ ปลูกผักบริโภคกันในชุมชน ความคาดหวังคือ
ใช้กิจกรรมการปลูกผักเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนให้กลับ
คืนมา
เครือข่ายเทศบาลตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอบางกล่� 
ำ ดำ�เนินการ
ในเรื่องของผู้สูงอายุ และเรื่องของสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ
พระราชดำ�ริ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเรื่องของความ
มั่ น คงทางอาหาร ใช้ พื้ น ที่ ถ นนเฉลิ ม พระเกี ย รติ โ ดยปลู ก ต้ น
ทองอุไร ตลอดเส้นทาง และสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
ในพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ระยะทาง 6 กิโลเมตร
คนในชุมชนสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
3) ด้านสังคมเป็นสุข เน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางทาง
สังคม มีพื้นที่เด่น ได้แก่
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เครือข่าย อบต.ตำ�บลคูหา อำ�เภอสะบ้าย้อย การทำ�งาน
เริ่มแรกต่างคนต่างทำ�  ได้มีข้อตกลงภายในสำ�นักปลัด เชื่อมโยง
การทำ�งานเข้าด้วยกัน มีข้อตกลงว่าในสัปดาห์หนึ่งๆ จะมีคน
รับผิดชอบหลักหนึ่งคน และวันที่เหลือมีทีมมาสนับสนุนการ
ทำ�งาน มีทีมลูกจ้าง แบ่งทีมลงทำ�งานกับชุมชน โดยต้องมีคน
ที่ลงเก็บข้อมูลถึงบ้าน ต้องมีการวิเคราะห์ให้ได้ว่า แต่ละเคสจะมี
การวางแผนการช่วยเหลืออย่างไร มีการทำ� Careplan ของพื้นที่
เป็น Careplan คุณภาพชีวิต ใช้คนหนึ่งคนเป็นตัวตั้ง โดยร่วมกับ
ทีมเก็บข้อมูล อสม. CG และผูช้ ว่ ยนักกายภาพ โดยผูบ้ ริหารให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีในการทำ�งานแบบบูรณาการ
การกลั่นกรองข้อมูลได้จัดเวทีเล็กๆ พูดคุยทีละหมู่บ้าน
นำ � รายชื่ อ กลุ่ ม เปราะบางจากผู้ นำ � แต่ ล ะหมู่ บ้ า น มานั่ ง ดู กั น
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เพื่อสร้างการยอมรับในกลุ่มเปราะบาง และสร้างการมีส่วนร่วม
จากชุมชน โดยนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนร่วมกัน
จนเกิ ด เป็ น ข้ อ สรุ ป และแบบฟอร์ ม ที่ สำ � รวจจะมี ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เซ็นต์รับรองทุกคน
ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง เทศบาลนครสงขลา ในช่วง
สถานการณ์โควิด นำ�ข้อมูลจากฐานข้อมูลคนยากลำ�บากไปสู่การ
พัฒนาเป็นการช่วยเหลือ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” โดยมีการดำ�เนินการ
6 ครัว และมีครัวกลาง เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารให้กับกลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่ให้ได้มีอาหารกินครบทุกมื้อเป็นเวลา 50 วัน
เครือข่าย อบต.ควนโส อำ�เภอควนเนียง ต่อยอดธรรมนูญ
ผู้สูงอายุ ด้วยการเยี่ยมผู้สูงอายุ โดยกำ�หนดอายุ 70 ปีขึ้น
เนื่องจากจะได้ดูเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ มีชุดอาหารประกอบ
ด้วยนม ไข่ ข้าวสาร และร่วมกับ อบจ./พมจ.ช่วยเหลือสร้าง
บ้านตัวอย่างของคนพิการ
เครือข่าย อบต.ท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ ใช้แอพพลิเคชั่น
iMed@home เป็นเครื่องมือสำ�รวจข้อมูล เชื่อมโยงกลุ่มผู้ด้อย
โอกาสและเปราะบางทางสังคม
เครื อ ข่ า ยเทศบาลเมื อ งปาดั ง เบซาร์ อำ � เภอสะเดา
ใช้ ธ รรมนู ญ พหุ วั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
ขบวนการของตำ�บล เชื่อมโยงวัด มัสยิด ชุมชน ซึ่งเป็นทางออก
ของสภาองค์กรชุมชนในการทำ�งานร่วมกัน โดยชมรมเพือ่ นพึง่ พิง
นำ � คนที่ มี ค วามสามารถทุ ก คนทุ ก กลุ่ ม มาร่ ว มกั น ประสาน
เพื่อขับเคลื่อน ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการนำ�เงินซะกาต
มาสูก่ ารทำ� Careplan โดยใช้กองทุนซะกาตส่วนตัว ปีละประมาณ
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8
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50,000-60,000 บาท เพื่อให้ครอบครัวที่ลำ�บากดำ�รงชีวิตได้
เช่น มีการลงทุนให้ทำ�กิจกรรมขายไก่ทอด มีข้อตกลงจากผู้นำ�
ศาสนา เพื่ อให้ ดำ � เนิ น ชี วิ ตไปในแนวทางที่ เ หมาะสม สร้ า ง
อาชีพ ให้มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งบางครั้งประสานงานกับหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์ การจัดหาทำ�เลเหมาะสม การช่วยเหลือ
ทุนบุตรหลาน ให้ความรูช้ อ่ งทางในการศึกษา หรือกรณีครอบครัว
ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วตกงาน ใช้กองทุนซะกาต ช่วยเหลือ
ด้านอาชีพหลังจากตกงานจากสถานการณ์โควิด
ที่นี่มีข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันกับท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ
มีกจิ กรรมหลักๆ คือ การช่วยเหลือคนยากลำ�บากในพืน้ ที่ ทำ�งาน
ร่วมกับวัด มัสยิด โรงเรียน มีกิจกรรมนำ�โต๊ะอิหม่าม เจ้าอาวาส
คนที่ประสบความสำ�เร็จในอาชีพมาให้ความรู้กับเด็ก หมุนเวียน
กันไป มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ดำ�เนินการในเรื่องการช่วย
เหลือภายใต้สถานการณ์โควิด ร่วมกับชุมชนและทีมงาน “ขาใหญ่”
ในพื้นที่เพื่อช่วยกันดูแล
และเครือข่าย อบต.นาหว้า ปฏิบตั กิ ารตามธรรมนูญตำ�บล
น่าอยู่ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่
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